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 1الصفحح 

 
  

 األكادَوٍ الثرناهجنوىرج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعح الثرناهج العالٍ )هراجعح أداء هؤسساخ التعلُن 

 وصف الثرناهج األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 خايؼح تغذاد   انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح انمغى اندايؼٙ / انًشكض  .2

 انٕصف االكادًٚٙ اعى انثشَايح األكادًٚٙ  .3

 انثكهٕسٕٚط اعى انشٓادج انُٓائٛح  .4

 انُظاو انغُٕ٘ انُظاو انذساعٙ   .5

 انًحاضشج اندايؼٛح  انًؼرًذ   تشَايح االػرًاد .6

 / انًؤثشاخ انخاسخٛح األخشٖ  .7

 2117/ 1/11 ذاسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثشَايح األكادًٚٙ .9

  تعريف طمبة الصف االثاني بتاريخ فن الزخرفة بمراحمها الزمانية والمكانية واالثار الحضارية 

 )...التعرف عمى نشأة وتطور الفنون الزخرفية واالساليب الفنية السائدة لكل عصر) نبوي، راشدي، اموي، عباسي 

 

   التعرف عمى العناصر والمواد والتقنيات والمدارس الفنية المتنوعة في ظل الوحدة العامة التي انتجها الفنان المسمم 

  بيان اثر الفن الزخرفي في فنون االمم االخرى 
  

 



  
 2الصفحح 

 
  

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى  .11

  االْذاف انًؼشفٛح-أ

 ػهٗ يا ٚهٙ فٙ َٓاٚح انفصماٌ ٚكٌٕ لادسا  -أ 1

 يؼشفح ٔفٓى انًٕضٕػاخ انذساعٛح . -أ2

 ايرالكّ ٔضٕحا فٙ انداَة انًؼشفٙ نهٕصٕل انٗ دسخح ػانٛح يٍ انٕػٙ انؼهًٙ انشصٍٛ. -أ3

 اكرغاب انطانة يٓاساخ ػًهٛح ذأْهّ نرأدعح انداَة انرطثٛمٙ فٙ انخظ ٔانضخشفح. -أ4

 

 تانثشَايحانخاصح  االْذاف انًٓاساذٛح–ب 

 اكرغاب انطانة انًٓاساخ انًؼشفٛح انفكشٚح انًطهٕب اَداصْا. 1ب 

 اكرغاب انطانة انًٓاساخ انؼًهٛح انًطهٕب اَداصْا. 2ب

 اكرغاب انطانة انًٓاساخ انزاذٛح ػهٗ يغرٕٖ االعهٕب انًطهٕب اَداصِ. 3ب

 

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

، انًُالشح ، انًشاْذج( ٔغٛشْا ، فضال ػٍ اعرخذاو طشق انرذسٚظ  طشائك انرذسٚظ انرمهٛذٚح) انًحاضشج

انحذٚثح )انؼصف انزُْٙ ، يٓاساخ خاسج االطاس االكادًٚٙ( ذكُهٕخٛا انرؼهٛى انحذٚثح ٔتشَايح انرؼهٛى 

 انزاذٙ ٔانرؼهٛى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انشثكح انؼُكثٕذٛح )االَرشَد(.

 

 طشائك انرمٛٛى      

 

 االيرحاَاخ انٕٛيٛح ، االيرحاَاخ انفصهٛح  -أ 

 % االيرحاٌ انُٓائٙ.  51% انفصم انثاَٙ /  25%  انفصم االٔل ، 25ذٕصٚغ دسخاخ انرمٛٛى :   -ب



  
 3الصفحح 

 
  

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح-ج

 انمذسج ػهٗ انرحهٛم ٔاالعرُراج ٔانرمٕٚى ٔاصذاس انحكى

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انرؼهٛى انخاصح تانرحهٛم ٔانًُالشحيُاْح  - أ
 اػرًاد انرؼهٛى انزاذٙ ػٍ طشٚك انحاعٕب ٔانًُاْح ٔانٕاخثاخ انالصفٛح  - ب

 

   

 

 طشائك انرمٛٛى  

 اعرًاسج ذمٕو االداء ٔفك يؼٛاس ٚؼرًذ طثٛؼح انًادج انؼهًٛح

 

 

 

 .انشخصٙ(األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس  )انًٓاساخ انرأْٛهٛح انًُمٕنحٔ انًٓاساخ انؼايح-د 

 االفادج يٍ تشَايح انمغى انؼهًٙ.   -1د

 االعرؼاَح تًُاْح االلغاو انًُاظشج فٙ انكهٛاخ انؼشتٛح. – 2د

 انرٕاصم يغ ٔعائم انؼشض انفُٙ انخاسخٛح . -3د

 تُٛح انثشَايح  .11

 انشٓاداخ ٔانغاػاخ انًؼرًذج .12
 اعى انًمشس أٔ انًغاق الترميز انًغرٕٖ / انغُح

انغاػاخ 

ٔانٕحذاخ 

 انًؼرًذج

   عاػاخ 2 ذاسٚخ انضخشفح G3-2 انًشحهح انثانثح

 

 الثكلىرَىس  شهادج
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 ساعح   66تتطلة     
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 6الصفحح 

 
  

    

    

 

 

 انرخطٛظ نهرطٕس انشخصٙ .13

 

   تطوير في داخل العراق من خالل افق تعاون مشترك مع الطلبة والتدريسي في دورات اشراك

 المؤسسات ذات عالقة في احدث المبتكرات الخاصة بتكنلوجيا التعليم والياته والتقنيات المتاحة.

 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛاس انمثٕل  .14

  االعدادية الفرعين العلمي واالدبي وخريجي معاهد الفنون الجميلة اقسام قبول خريجي الدراسة
 الخط العربي والزخرفة 

 االختبار العملي 
 المقابلة الشخصية 

 أْى يصادس انًؼهٕياخ ػٍ انثشَايح .15

 الدراسية والمنهجية المقررة من اللجنة العلمية ولجان االعتماد واالكاديمي .الكتب   -أ 
 المؤرشفة على هيئة مالزم من قبل تدريسي االختصاص لكل مادةالمحاضرات  -ب 
 مواقع شبكة االنترنت. -ج 
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 هخطط ههاراخ الونهج

 الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ التعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للتقُُنَرجً وضع اشارج فٍ 

 هخرجاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهج

انغُح / 

 انًغرٕٖ

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ

 الوهاراخ العاهح والونقىلح ههاراخ التفكُر الوهاراخ الخاصح تالوىضىع الوعرفح والفهن

األخري  ) أو( الوهاراخ

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

                    اساسي تاريخ الزخرفة G3-2 انثاَٛح

                      

                       انثانثح 

                      

                       انشاتؼح 
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 16الصفحح 
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 12الصفحح 

 
  

 1وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وصف الوقرر

 

 جاهعح تغذاد انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح انمغى اندايؼٙ / انًشكض .2

 ذاسٚخ انضخشفح  اعى / سيض انًمشس .3

 انضايٙ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 عُٕ٘ انفصم / انغُح .5

 61 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .6

 2117/ 11/ 1 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

انثانثح ذاسٚخ انضخشفح يُز َشأذٓا ٔذطٕسْا ٔانًذاسط انفُٛح انرٙ ظٓشخ ٔانؼُاصش ٔانًٕاد ذؼهٛى انًشحهح 

 تًشاحم ذاسٚخٛح يرؼالثح. ٔانرمُٛاخ ٔاالعانٛة انفُٛح انًرُٕػح انرٙ اَردٓا

 

 

 هراجعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ))هراجعح الثرناهج األكادَوٍ((

الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 يخشخاخ انًمشس ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9
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 االْذاف انًؼشفٛح -أ

 انرؼشٚف تراسٚخ انضخشفح َٔشأذٓا ٔذطٕسْا -1أ

 انرؼشٚف تانًذاسط انفُٛح ٔانًٕاد ٔانرمُٛاخ انرٙ اَردٓا – 2أ

 اٚضاذ ذاثٛش انفٌُٕ انضخشفٛح ػهٗ صخاسف انؼصٕس انًرؼالثح  -3أ

 

 

 االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 

 انرؼشف ػهٗ خصائص انفٌُٕ انضخشفٛح ٔانؼُاصش انشئٛغح انرٙ ذًثهٓا – 1ب

انرؼشف ػهٗ انغًاخ انفُٛح نهًشاحم انراسٚخٛح انًرؼذدج ٔانطشص انغائذج ٔانفٕاسق تُٛٓا نضخاسف  -2ب

 عايشاء 

 االشاسج انٗ االصٕل انحضاسٚح نهفٌُٕ انضخشفٛح ٔانرطٕساخ انفُٛح انرٙ اضافٓا انفُاٌ انًغهى -3ب

 

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 حم انًشكالخ ٔاالعرُراج - أ

 انًُزخح - ب

 انًشاْذج انًٛذاَٛح - خ

 

 

 طشائك انرمٛٛى      

 كراب يُٓدٙ يمشس  - أ

 انخثشج انشخصٛح  - ب

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 ذطٕٚش انًٓاساخ انًؼشفٛح ٔانثصشٚح يٍ خالل انًماسَح ٔانًشاْذج نًُارج يصٕسج – 1ج

 ٔانضٚاساخ انًٛذاَٛحذؼضٛذ انداَة انُظش٘ تانًشاْذج انؼٛاَٛح اثُاء انُذٔاخ انؼهًٛح  -2ج
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 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انًُزخح ، حم انًشكالخ ، انرؼهٛى انرؼأَٙ، انضٚاسج انًٛذاَٛح

 

 طشائك انرمٛٛى    

 انكراب انًُٓدٙ  - أ

 انخثشج انشخصٛح - ب

 انًٓاساخ  انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ(  -د 

  -1د
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 تُٛح انًمشس .11

ع
ثٕ

ع
أل

ا
خ 

ػا
غا

ان
 

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح
اعى انٕحذج / انًغاق أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

 انًُالشح  نشأة الزخرفة   2 1
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح مفهوم الفن قبل التأريخ  2 2
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح الزخرفة العراقية القديمة   2 3
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

4 
 انًُالشح الفن االسالمي                                  2

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

5 
 انًُالشح مسجد الرسول ) ص( في المدينة  2

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

6 
2 

 
 زخرفة مسجد المدينة 

الزخرفة في العراق منذ الفتح 
 االسالمي 

 انًُالشح
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

7 
الزخرفة في العراق منذ الفتح   2

 االسالمي
 انًُالشح

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

    امتحان   2 8

9 
2 

 انًُالشح الزخرفة االموية  
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

11 
 انًُالشح قبة الصخرة  2

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

11 
 انًُالشح عمارة قبة الصخرة   2

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

12 
2 

 انًُالشح كسوة قبة الصخرة  
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

13 
2 

الزخرفة البرونزية المذهبة في قبة  
 الصخرة 

 انًُالشح
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس
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14 
 انًُالشح المسجد االقصى   2

انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

   امتحان نهاية الفصل االول  2 15

   ػطهح َصف انغُح   

الزخارف الجدارية في القصور   2 16
 االموية 

 انًُالشح
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة قصر المنيا   2 17
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة قصر الحير الغربي   2 18
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة واجهة قصر الحير الغربي   2 19
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة قصر الرصافة   2 21
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة قصر اسيس  2 21
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح مدينة عنجر والقصر   2 22
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

   امتحان  2 23

 انًُالشح زخرفة قصر الموقر   2 24
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح الزخرفة في العصر العباسي  2 25
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة القصر العباسي  2 26
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح زخرفة المدرسة المستنصرية   2 27
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

 انًُالشح سامراءزخارف   2 28
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

      

/ وزارة التعليم العالي والبحث الخط العربي والزخرفة كتاب 

 العلمي

 الرسائل واالطاريح الجامعية المعنية بفنون الزخرفة انًشاخغ انشئٛغٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  -ا 

 )انًدالخ انؼهًٛح ، ....(
 الرسائل واالطاريح الجامعية المعنية بفنون الزخرفة

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  -ب

 االَرشَد،.....
 (انفٌُٕ انضخشفٛحيٕلغ ) 

 

 

 

 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساعٙ  -12

 

 

 

 

 انًُالشح الزخرفة الموصلية   2 29
انًشاسكح 

 ٔاالخرثاس

   امتحان نهاية السنة   2 31


