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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 
 متاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ال

 

 خايؼح تغذاد   انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح انمظى اندايؼٙ / انًزكش  .2

 انٕصف االكادًٚٙ اطى انثزَايح األكادًٚٙ  .3

 انثكهٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

 انُظاو انظُٕ٘ انُظاو انذراطٙ   .5

 نًحاضزج اندايؼٛح ا انًؼرًذ   تزَايح االػرًاد .6

 / انًؤثزاخ انخارخٛح األخزٖ  .7

  1/11/7112 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايح األكادًٚٙ .9

  فنية في مراحل التكوين االولى مرورا بمرحمة االنجاز الفني النهائيال ومقوماتالتكوين الخطي و التعرف عمى اسس ومبادىء. 

 ادة "التكوين الخطي وفق اصول وقواعد الخط العربيتعميم طمبة الصف الثالث كيفية وانشاء م 

  ه الوظيفية والجمالية ودالليةابعادبالتكوين الخطي و التعريف 

 

 

 يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى  .11



  
 7الصفحح 

 
  

  االْذاف انًؼزفٛح-أ

 اٌ ٚكٌٕ لادرا ػهٗ يا ٚهٙ فٙ َٓاٚح انفصم -أ 1

 انذراطٛح . يؼزفح ٔفٓى انًٕضٕػاخ -أ2

 ايرالكّ ٔضٕحا فٙ انداَة انًؼزفٙ نهٕصٕل انٗ درخح ػانٛح يٍ انٕػٙ انؼهًٙ انزصٍٛ. -أ3

 اكرظاب انطانة يٓاراخ ػًهٛح ذأْهّ نرأدطح انداَة انرطثٛمٙ فٙ انخظ ٔانشخزفح. -أ4

 

 انخاصح تانثزَايح االْذاف انًٓاراذٛح–ب 

 انًطهٕب اَداسْا. اكرظاب انطانة انًٓاراخ انًؼزفٛح انفكزٚح 1ب 

 اكرظاب انطانة انًٓاراخ انؼًهٛح انًطهٕب اَداسْا. 2ب

 اكرظاب انطانة انًٓاراخ انذاذٛح ػهٗ يظرٕٖ االطهٕب انًطهٕب اَداسِ. 3ب

 

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

انرذرٚض طزائك انرذرٚض انرمهٛذٚح) انًحاضزج ، انًُالشح ، انًشاْذج( ٔغٛزْا ، فضال ػٍ اطرخذاو طزق 

ذكُهٕخٛا انرؼهٛى انحذٚثح ٔتزَايح انرؼهٛى انحذٚثح )انؼصف انذُْٙ ، يٓاراخ خارج االطار االكادًٚٙ( 

 انذاذٙ ٔانرؼهٛى االنكرزَٔٙ يٍ خالل انشثكح انؼُكثٕذٛح )االَرزَد(.

 

 طزائك انرمٛٛى      

 

 هًادج انُظزٚح االيرحاَاخ انٕٛيٛح ، االيرحاَاخ انفصهٛح ، انرمارٚز انفصهٛح ن -أ 

%  41% انفصم انثاَٙ /  31%  انفصم االٔل ، 31 نًادج انركٍٕٚ انخطٙذٕسٚغ درخاخ انرمٛٛى :  -ب

  االيرحاٌ انُٓائٙ.

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح-ج

 انمذرج ػهٗ انرحهٛم ٔاالطرُراج ٔانرمٕٚى ٔاصذار انحكى

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 تاالتركار يؼزفح لٕاػذ ٔاصٕل انخظ انؼزتٙيُاْح انرؼهٛى انخاصح  - أ

 اػرًاد انرؼهٛى انذاخ ػٍ طزٚك انحاطٕب ٔانًُاْح ٔانٕاخثاخ انالصفٛح  - ب

 

   

 

 طزائك انرمٛٛى  



  
 3الصفحح 

 
  

 اطرًارج ذمٕو االداء ٔفك يؼٛار ٚؼرًذ طثٛؼح انًادج انؼهًٛح

 
 

 

 .انشخصٙ(ماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر األخزٖ انًرؼهمح ت )انًٓاراخ انرأْٛهٛح انًُمٕنحٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 االفادج يٍ تزَايح انمظى انؼهًٙ.   -1د

 االطرؼاَح تًُاْح االلظاو انًُاضزج فٙ انكهٛاخ انؼزتٛح. – 2د

 انرٕاصم يغ ٔطائم انؼزض انفُٙ انخارخٛح انرٙ ذؼرًذ انخظ انؼزتٙ. -3د

 تُٛح انثزَايح  .11

 انشٓاداخ ٔانظاػاخ انًؼرًذج .12
 اطى انًمزر أٔ انًظاق نرزيٛشا انًظرٕٖ / انظُح

انظاػاخ 

ٔانٕحذاخ 

 انًؼرًذج

 طاػاخ 3 انركٍٕٚ انخطٙ G3-4 انًزحهح انثانثح
  

 

 درجح الثكلىرَىس 

  هعنوذج ساعح 01تتطلة 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
    

    

    

    

    

    

    

    



  
 4الصفحح 

 
  

    

    

    

    

    

     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ .13

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

 عالقة في احدث المبتكرات الخاصة بتكنلوجيا التعليم والياته والتقنيات المتاحة.
 



  
 5الصفحح 

 
  

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

  اهد الفنون الجميلة اقسام الخط العربي والزخرفة االعدادية الفرعين العلمي واالدبي وخريجي معقبول خريجي الدراسة 

 االختبار العملي 

 المقابلة الشخصية 

 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايح .15

 الدراسية والمنهجية المقررة من اللجنة العلمية ولجان االعتماد واالكاديمي .الكتب   -أ 

 الرسائل واألطاريح المتخصصه بالتكوين الخطي . -ب 

 المعتمدة . ة االنترنتمواقع شبك -ج 

 



  
 6الصفحح 

 
  

 هخطط ههاراخ الونهج

 َرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ التعلن الفردَح هن الثرناهج الخاضعح للتقُُن

 هخرجاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهج

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر انظُح / انًظرٕٖ

 أم اختُارٌ
 الوهاراخ العاهح والونقىلح ههاراخ التفكُر الوىضىعالوهاراخ الخاصح ت الوعرفح والفهن

) أو( الوهاراخ األخري 

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 7د 1د 4ج 3ج 7ج 1ج 5ب 4ب 3ب 7ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 7أ 1أ

                    اساسي تكوين خطي G3-4 انثانثح
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 8الصفحح 

 
  

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     



  
 0الصفحح 

 
  

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     



  
 11الصفحح 

 
  

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     

 
 

                     



  
 11الصفحح 

 
  

 1وصف تصوُن الونطق الرقوٍ 

 وصف الوقرر

 

 جاهعح تغذاد انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 كهٛح انفٌُٕ اندًٛهح انمظى اندايؼٙ / انًزكش .2

 G3-4انركٍٕٚ انخطٙ /  اطى / ريش انًمزر .3

 انشايٙ أشكال انحضٕر انًراحح .4

 انظُٕ٘ انفصم / انظُح .5

 91 ػذد انظاػاخ انذراطٛح )انكهٙ( .6

 2117/ 11/ 1 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 إَٔاع انركُٕٚاخ انخطٛح ، فضال ػٍ كٛفٛح تُاء ػهٗ ٔفك األطض ٔانؼاللاخ انرصًًٛٛح  انثانثح ذؼهٛى انًزحهح 

 
 

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

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

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

 البرنامج.

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى نًمزريخزخاخ ا .9



  
 17الصفحح 

 
  

 االْذاف انًؼزفٛح -أ

 َٔشأذّ ٔذطٕرِ تانركٍٕٚ انخطٙانرؼزٚف  -1أ

 انؼزتٙانرؼزٚف تادٔاخ انخظ  – 2أ

 انركٍٕٚ انخطٙيفاْٛى  -3أ

 ػهٗ إَٔاع انركٍٕٚ انخطٙانرًزٍٚ  -4أ

 

 االْذاف انًٓاراذٛح انخاصح تانًمزر  -ب 

 ضثظ تُاء انركٍٕٚ انخطٙ – 1ب

 ضثظ انرظهظم انًُطمٙ نهُص فٙ انركٍٕٚ انخطٙ -2ب

اب ٔأصٕل انخظ ٔفك لٕاػذ انؼزإذماٌ ذُظٛى انحزكاخ انحزكاخ أػزاتٛح ٔانؼالياخ انرشُٚٛح  -3ب

 انؼزتٙ

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 حم انًشكالخ ٔاالطرُراج - أ

 انًُذخح - ب

 يحاكاج انهٕحاخ انًؼزٔفح فٙ انٕطظ انخطٙ - خ

 

 

 طزائك انرمٛٛى      

 األيرحاٌ انٕٛيٙ ٔانفصهٙ - أ

 أَداس ذكٍٕٚ خطٙ .  - ب

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح -ج

 يٍ خالل يشاْذج االػًال انشخصٛح ذطٕٚز انًٓاراخ انحظٛح ٔانثصزٚح – 1ج

 انؼانًٛح انًرٕافزج ضًٍ انًُٓح ٔيزاخؼح انًصادر ٔانكرة -2ج

 االػًال انخطٛح انًُشٕرج  -3ج

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 انًُذخح ، حم انًشكالخ ، انرؼهٛى انرؼأَٙ

 

 طزائك انرمٛٛى    

 انخثزج انشخصٛح - أ

 انفُٙ ٔانشخزفٙاػرًاد انماػذج انخطٛح ٔاالتذاع  - ب



  
 13الصفحح 

 
  

 

  (انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙانرأْٛهٛح انًٓاراخ  انؼايح ٔ -د 
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 تُٛح انًمزر .11

ع
ثٕ

ط
أل

ا
خ 

ػا
ظا

ان
 

 يخزخاخ انرؼهى انًطهٕتح
اطى انٕحذج / انًظاق أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

1 3  
تكوين الخطي التعرف عمى مفهوم ال

 وفمسفته
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

2 3  
أهم الضرورات الفنية المتعمقة بالتكوين 

 الخطي
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

3 3  
الخصائص التصميمية لمتركيب 

 الخطي
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

4 3  
ما هي عالقة الخصائص بأنواع 

 الحروف
 حضير اليوميالت

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي التوازن في التكوين الخطي  3 5
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي التناسب في التكوين الخطي  3 6
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي التباين والتضاد في التكوين الخطي  3 7
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي ركة في التكوين الخطيااليقاع والح  3 8
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

9 3  
تطبيقات عممية في تكوين حروفي ال 

 نصي
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

11 3  
تطبيقات عممية في تكوين حروفي ال 

 نصي
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

11 3  
تطبيقات عرض لوحات خطية 

 وتحميمها
 ر اليوميالتحضي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

12 3  
تطبيقات عرض لوحات خطية 

 وتحميمها
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

13 3  
تطبيقات عرض لوحات خطية 

 وتحميمها
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

14 3  
تطبيقات عرض لوحات خطية 

 وتحميمها
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

   امتحان نهاية الفصل  3 15

   
 عطمة نصف السنة
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 انثُٛح انرحرٛح  .11

 انكرة انًمزرج انًطهٕتح -1

      

 كراس الخط العربي / الخطاط هاشم محمد البغدادي
 مصور الخط العربي / ناجي زين الدين المصرف

 انًزاخغ انزئٛظٛح )انًصادر( -2
 / الخطاط هاشم محمد البغدادي كراس الخط العربي

 مصور الخط العربي / ناجي زين الدين المصرف

 التحضير اليومي االبعاد العالمية في التكوين الخطي  3 16
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي االبعاد العالمية في خط الثمث  3 17
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي  االبعاد العالمية في خط التعميق  3 18
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي االبعاد العالمية في الخط الكوفي  3 19
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي التكوينات االيقونية  3 21
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي العالقات الفضائية  3 21
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 ليوميالتحضير ا عالقة فن التكوين بالتصميم الطباعي  3 22
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي تحميل التكوينات الخطية  3 23
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي تحميل التكوينات الخطية  3 24
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

 التحضير اليومي تحميل التكوينات الخطية  3 25
انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

26 3  
تطبيقات )مشاهدة لوحات خطية 

 شهر الخطاطين أل
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

27 3  
تطبيقات )مشاهدة لوحات خطية 

 ألشهر الخطاطين 
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

28 3  
تطبيقات )مشاهدة لوحات خطية 

 ألشهر الخطاطين 
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

29 3  
تطبيقات )مشاهدة لوحات خطية 

 شهر الخطاطين أل
 التحضير اليومي

انًشاركاخ 

 ٔاألخرثار

   امتحان الفصل الثاني  3 31



  
 16الصفحح 

 
  

انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  -ا 

 )انًدالخ انؼهًٛح ، ....(
 الرسائل واالطاريح بتخصص التكوين الخطي

انًزاخغ االنكرزَٔٛح ، يٕالغ  -ب

 االَرزَد،.....
 والزخرفة المواقع الرسمية المختصة بميدان الخط العربي

 

 

 

  خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ -12

 

 

 

 

 

 


