
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جامعة بغداد

 
 
 
 

 و صف البرنامج األكاديمي 
   7102 -7102للعام الدراسي   

 

 اسم القسم   : التصميم 
 2181-2-81تاريخ ملء الملف :  

 
 

 اسات االولية اسم مقرر الدر     اسم رئيس القسم                                                                
 أ.د. باسم قاسم الغبان        أ.م.د. صالح نوري محمود                    

 

 التوقيع:                   التوقيع:             
 
 

                               
             

     
 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 انفُىٌ اندًُهخ كهُخ  / خبيؼخ ثغذادخبيؼخ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 / انصُبػٍانزصًُى لضى  انمضى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 ربرَخ انزصًُى انصُبػٍ اصى / ريز انًمزر .3

  انجزايح انزٍ َذخم فُهب .4

 دواو رصًٍ أشكبل انحعىر انًزبحخ .5

 انثبَُخنذراصُخ انضُخ ا/انفصم االول  انفصم / انضُخ .6

 66 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .7

 1/5/2618 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .8

 : أهذاف انًمزر-9
اغالع انطهجخ ػهً ربرَخ انزصًُى انصُبػٍ نغزض االصزفبدح يٍ انزدزثخ انؼبنًُخ انًززاكًخ فٍ ثُبء انًؤصضخ  - أ

 . انصُبػُخ  

 . خ انزبرَخُخ نزكىٍَ خى رصًًٍُ يمجىل يٍ اكجز ػذد يًكٍ يٍ انثمبفبداالصزفبدح يٍ رذاػُبد انصزاػبد االَذَىنىخُ - ة

 انثمبفخ انؼبيخ فٍ يدبل انزخصص . -ج     

 

 برنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة ال

تاريخ التصميم بشكل عام والتصميم الصناعي بشكل خاص خالل العصر الحديث ومحاولة اطالع دراسة 

الطلبة على المراحل الزمنية التي مرت بها الفلسفة التصميمية وبناءها االكاديمي والمؤسساتي ضمن اطار 

 .  ساهمت في ذلك افكار االعاالم المؤسسين واهم المحاور التي



 يخزخبد انزؼهى وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
 .انزثمُف االكبدًٍَ -

 .انخجزح االَذَىنىخُخ انزخصصُخ اكزضبة  -

 زبرَخٍ انزيٍُ نهًزاحم انزصًًُُخ انضبئذحرجىَت انززبثغ ان -

 انًهبراد انخبصخ ثبنًىظىع   -ة 

 انحىاراد وانُمبشبد االَُخ– 1ة

  صبَذحجحىس ان – 2ة

 رمذَى انذرس ظًٍ َطبق رمُُبد انحبصىة انحذَثخ  – 3ة

  -4ة

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

  . االخزجبراد االصجىػُخ انًضزًزح -

 َططخ فٍ لبػخ انذرس . واأل انُمبشبد -

 . ىالغ االنكززوَُخ نإلفبدح يُهب إرشبد انطالة إنً ثؼط انً -

  االصجىػُخ انىاخجبد انجُزُخ -

 انجحىس اندًبػُخ ورمذَى انًحبظزاد يٍ لجم انطهجخ ثبصزخذاو انجزايح انحذَثخ -

 

 غزائك انزمُُى      

 

 انًُبلطبد انًجبشز

 .انىاخجبد انجُزُخ

  برَز وانجحىسانزمرمذَى 

 .فصهُخ اصجىػُخ وشهزَخ و اخزجبراد

 

 
 يهبراد انزفكُز -ج

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

 انىالغ انزبرَخٍ واَؼكبصبره ػهً انؼًهُخ انزصًًُُخ رحهُم   -2ج

 .اخجبد ػٍ غزَك انجزايح انحبصىثُخ انحذَثخانُمبط وانحىار ورمذَى انى ػهً انطبنت لذرح رطىَز  -3ج

 

 

 



 

 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 َظزٌ يزرجػ ثبنىالغ انزبرَخٍ ورثطهب فهضفُب ثبنىالغ انزيٍُ انحبنٍ َحى ػهً انًحبظزح إدارح 

 .نزكىٌ انًبدح يزَه لبثهه نهفهى وانزحهُم 
 انًُزنُخ انىاخجبدانزمبرَز وثبنجحىس  انطبنت ركهُف 
 ُانًفبخئخ واالخزجبراد نهزمبرَز انُىيُخ انذرخخ يٍ َضجخ صرخص . 

 

 غزائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت انززاو دنُم انذرس لبػخ فٍ انفبػهخ انًطبركخ. 

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

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

 .ثزايح انؼزض انحبصىثُخ يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -1د

 اإلَززَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -2د

 .نىرلُخ واالنكززوَُخ انًزبحخانًصبدر ا انزؼبيم ػهً انطبنت لذرح رًُُخ  -3د

 .انحىار وانُمبط ورمذَى االفكبر ثدزأح ويىظىػُخ ػهً انطبنت لذرح رطىَز    -4د



 ثُُخ انًمزر .16

 انضبػبد األصجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / انًضبق 

 أو انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 2 االول
 ن الثورة الصناعيةنبذة تاريخية ع الثورة الصناعية

 َظزٌ
ايزحبَبد 

  َىيُخ وفصهُخ

 2 انثبٍَ
الفن والصناعة بعد الثورة 

 الصناعية

دراسة الفن والصناعة في مراحل 
 متأخرة بعد الثورة الصناعية

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انثبنش

عقيدة الفنان وليم موريس في 
 الفن والصناعة

االطالع التفصيلي على العقيدة 
فلسفية للفنان وليم موريس في ال

 الفن والصناعة

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انزاثغ
دراسة تطور الفنون التطبيقية على  وليم موريس والفنون التطبيقية

 اثر فلسفة وليم موريس

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انخبيش
نبذة تاريخية عن الفن الحديث  الفن الحديث

 وعالقتو بالتصميم

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انضبدس
دراسة اثر العصر الحديث فس  الفن الحديث وعصر االلة

 بزوغ عصر االلة

ايزحبَبد    َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انضبثغ
دراسة االتجاه الحديث في الفن  االتجاه الحديث

 والصناعة

 َظزٌ
 َظزٌايزحبٌ 

 2 انثبيٍ
ايزحبَبد    َظزٌ امتحان امتحان

 ُخ وفصهُخ َىي

 2 انزبصغ

الحركة االيديولوجية في الفن 
 والصناعة

االتجاه نحو التصميم واستخدام 
 االلة

القاء محاضرة نظرية عن الحركة 
االيديولوجية  في التصميم  

 واستخدام االلة

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انؼبشز

الصراع االيديولوجي بين الفنانين 
 الصناعيين

 
 

ع االيديولوجي بين دراسة الصرا 
الفنانين الصناعيين خالل عصر 

 االلة

ايزحبَبد    َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انحبدٌ ػطز 

الحركة المثالية الواقعية والتصميم 
 الصناعي

محاضرة حول الحركة المثالية 
واثرىا على نشوء التصميم 

 الصناعي

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انثبٍَ ػطز

تر كروبيوس في اعمال الفنان فال
 الفن والعمارة.

 فالتر كروبيوس والعمارة الصناعية

دور الفنان فالتر كروبيوس في 
 الفن والعمارة

ايزحبَبد    َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 انثبنش ػطز
دور الفنان فالتر كروبيوس في   فالتر كروبيوس واالنتاج الصناعي

 االنتاج الصناعي

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 2 ثغ ػطزانزا
فالتر كروبيوس وفلسفة 

 الباوىاوس في مدينة فيمر

دراسة فلسفة الباوىاوس في 
  مدينة فيمر

ايزحبَبد  َظزٌ

 َىيُخ وفصهُخ 

 َظزٌايزحبٌ  َظزٌ امتحان نظري امتحان 2 انخبيش ػطز



 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انمزاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًمزر 
 اخزي  

 7117ء عبد الجبار ( تاريخ التصميم الصناعي ) د. شيما -

الموجز في تاريخ الفن االوربي الحديث ) محمد حسين جودي ( -
0992 

   خيزطهجبد خبص

انخذيبد االخزًبػُخ ) ورطًم ػهً صجُم 

انًثبل يحبظزاد انعُىف وانزذرَت 

 انًهٍُ وانذراصبد انًُذاَُخ ( 
 .اقامة محاضرات تثقيفية لطلبة القسم من المراحل االخرى

 

  انمجىل .12

 ال رىخذ انًزطهجبد انضبثمخ

 16 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 35 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 


