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 : أهذاف انًمزر-9
المهارات الٌدوٌة وامكانٌة التمرس على القدرات االبداعٌة المستخدمة فً توظٌف اكتساب الطالب  - أ

 كافة . فً المنتجات النسٌجٌة واالقمشةفً البنٌة التصمٌمٌة  الوحدات الزخرفٌة

فً المنتجات  زخرفٌةتمكٌن الطلبة من اجراء التطوٌرات على االفكار التصمٌمٌة للتكوٌنات ال - ب
 وفق الفكرة التصمٌمٌة . الزخرفٌةعبر تغٌٌر عملٌة االظهار فً العناصر  نسٌجٌة واالقمشةال

واالستفادة من  لمرادهاوامكانٌة التمٌٌز بٌنها وفق الحاجة التوظٌفٌة  الزخارفالتعرٌف بأنواع  -ج     
 . نوعاتها فً النتاجات التصمٌمٌة لالقمشةت

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

دراسة العبارات والجمل الرٌاضٌة والمجموعات وعملٌاتها والعالقات والدوال والمصفوفات لتهٌئة الطالب 

على العملٌات على المصفوفات للتعامل مع العملٌات الرٌاضٌة مستقبال بشكل منطقً رٌاضً صحٌح وتدرٌبه 

 . والمعادالت الخطٌة وطرق العد 



 
 
 

 

 يخزخبد انزؼهى وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
انمذرح وانًهبرح فٍ اخزاج انفكزح انزصًًُُخ ػهً وفك انًزغُزاد واصبنُت االظهبر فٍ  اكزضبة  -

 . زخزفُخانزكىَُبد ان

 ُضُدُخ وااللًشخح انزًُُز ثٍُ انحزفخ وانزطجُك كًدبل يؼزفٍ ظًٍ انُزبخبد انيهبر اكزضبة -

 وايكبَُخ رىظُف انؼُبصز انخطُخ وانزخزفُخ وفك يزطهجبد االظهبر انشكهٍ انىظُفٍ واندًبنٍ .

جُُخ انانزٍ رضبهى فٍ  زخزفُخانزُىػبد انزصًًُُخ ان خ انذوق انفٍُ يٍ خالل انزؼزف ػهًرزثُ - 

 َخذو انحبخخ انىظُفُخ .يزدذد وايكبَُخ انُهىض ثىالغ افززاظٍ  ُضُدٍ وااللًشخاننهًُزح صًُى انز

 
 انًهبراد انخبصخ ثبنًىظىع   -ة 

 انزذرَت انصُفٍ– 1ة

 ثحىس رخزج  – 2ة

 رمبرَز ػهًُخ  – 3ة

  -4ة

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

  . زًزحاالخزجبراد انُىيُخ انًفبخئخ واالصجىػُخ انًض -

 انزذرَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذرس .  -

 . ىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب إرشبد انطالة إنً ثؼط انً -

 

 

 غزائك انزمُُى      

 

 انًشبركخ فٍ لبػخ انذرس.

 رمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب اخزجبراد فصهُخ

 

 
 يهبراد انزفكُز -ج

 . انًمزر انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاخجبد داءأ ػهً نهؼًم انطبنت لذرح رطىَز  -1ج

 رحهُم  انًشكهخ ثشكم احصبئٍ رَبظٍ واَدبد انحهىل نهب ػهً اصبس انُزبئح انًزىلؼخ -2ج

 وانًُبلشخ. انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ج

   -4ج

 



 

 

 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 نُىيُخ ندذة انطبنت انً يىظىع انذرس دوٌ رطجُمٍ يزرجػ ثىالغ انحُبح ا َحى ػهً انًحبظزح إدارح

 .االثزؼبد ػٍ صهت انًىظىع نزكىٌ انًبدح يزَه لبثهه نهفهى وانزحهُم 
 اندًبػُخ وانىاخجبد األَشطخ ثجؼط انطبنت ركهُف. 

 هىاخجبد انُىيُخ واالخزجبراد .ن انذرخخ يٍ َضجخ رخصُص 

 

 غزائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو ُمدن انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبركخ. 

 وانجحىس. انىاخجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 
 وانًهبرٌ انًؼزفٍ وانزحصُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبراد رؼجز. 

 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 انزمُُخ. وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىار ػهً انطبنت لذرح رطىَز    -4د



 ثُُخ انًمزر .12

 انضبػبد األصجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
ى انىحذح / انًضبق اص

 أو انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 4 االول
دراسة نبذة تاريخية عن 

  الفن الزخرفي
التعرف على انواع  

  الزخارف
 َظزٌ

يُبلشخ وشزذ 

  ػبو

 4 انثبٍَ
التعرف على مكونات 

  الزخرفة النباتية
انواع الزخارف  

 النباتٌة

رًبرٍَ صفُخ  ػًهٍ

 وواخجبد

 4 انثبنش

التعرف على قواعد 
واسس الزخارف النباتية 

 البسيطة

الزخارف والوحدات 
 البسٌطة

  ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

  وواخجبد

 4 انزاثغ
انزؼزف ػهً 

انزخبرف انُجبرُخ 

 انًزكجخ
 الوحدات المركبة

  ػًهٍ
رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

 4 انخبيش
التعرف على الزخارف 

 النباتية المضاعفة
الزخارف والواحدات 

  اعفةالمض

رًبرٍَ صفُخ  ػًهٍ

 وواخجبد

 4 انضبدس

التمرس على رسم 
الوحدات الزهرية البسيطة 

 والمركبة والبسيطة

التدرٌب على الرسم 
 والمهارة فً النقش

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

 4 انضبثغ

التعرف على انواع 
المكونات والمكمالت 

 الزخرفية 

التدرٌب على رسم 
  االغصان وانواعها

 ػًهٍ

برٍَ صفُخ رً

 وواخجبد

 4 انثبيٍ
توظيف الوحدات الزخرفية 

 في تصميم االقمشة

امكانٌة موائمة 
الوحدات الزخرفٌة 

كعنصر جمالً مكمل 
  للزي

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

 4 انزبصغ
تطبيقات على تلوين 

 المفردات الزخرفية

استخدام طرٌقة 
التلوٌن الصولد 

  واالزاحة والتدرج

 ػًهٍ
خ رًبرٍَ صفُ

 وواخجبد

امتحان على رسم  امتحان عملي 4 انؼبشز
 الحروف االبجدٌة

ايزحبٌ  ػًهٍ

 شهزٌ

 4 انحبدٌ ػشز 

توظيف الوحدات الزخرفية 
انزصًًٍُ في النظام 

 نهزٌ 

امكانٌة توظٌف 
الوحدات الزخرفٌة فً 

 الزي العربً

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

من خالل النظام العام دراسة االسس الفنية  4 انثبٍَ ػشز
 للتصمٌم الزخرفً

رًبرٍَ صفُخ  ػًهٍ

 وواخجبد



 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انمزاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًمزر 
 اخزي  

 االستعانة بالرسائل واالطاريح (0)

 االستعانة بكتب الخط العربي المتنوعة  (7)

 االستعانة بكتاب الخط العربي )كتاب منهجي(

   خيزطهجبد خبص

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورشًم ػهً صجُم 

يحبظزاد انعُىف وانزذرَت  انًثبل

 انًهٍُ وانذراصبد انًُذاَُخ ( 

توجيه الطلبة على الزيارات امليدانية اىل املتاحف العراقية واملعارض واملهرجانات 
 املتنوعة .

 

 انمجىل  .12

 ال رىخذ انًزطهجبد انضبثمخ

 32 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 35 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

في انشاء بنية  والمعتمدة
 التصميم الزخرفي 

 4 انثبنش ػشز

دراسة انواع الزخارف 
 –النباتية )الزهرية 

والكأسية( والهندسية 
في النظام العام والخطية 

 للتصميم الزخرفي

توظٌف هذه االنواع 
الزخرفٌة فً 

 المنسوجات واالقمشة
 واالزٌاء

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

 4 انزاثغ ػشز

التدريب على تصميم 
البنية الزخرفية في السجاد 

 والمعلقات النسيجية

توظٌف الوحدات 
الزخرفٌة كعنصر 

جمالً وتزٌٌنً 
 وتعبٌري

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد

 انتاج مشروع  4 انخبيش ػشز

تصمٌم مشروع 
زخرفً من خالل 
توظٌف الوحدات 

  لزخرفٌةا

 ػًهٍ

رًبرٍَ صفُخ 

 وواخجبد


