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    Art education                                                                                                                                                                                        قسن التزبية الفٌيـــة  

   ة وسائيالدراسة األولية ال

 اعتبارا هي هالحظة : يبدأ العول بهــــذا الجدول 

                            ــــــــــــــــــــــــــــة                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــباسمــــ
1 

 

 ) الوزحلة الزابعة (  7026/  6102جــــــــدول الدروس األسبىعي للعام الدراسي 

 
 اليوم والساعــــــة

 الرابع ب الرابع أ

 مشروع تخرج  تشكيلي   أ. حيدر خالد    4-2األحد 

 قياس وتقويم    د. صالح احمد  4-5

 تقنيات مسرحية    د. خولة  3,3,-2االثنين 

 اشغال يدوية   د. محمد عبد هللا  43,3-,

 مشروع بحث  أ.م. محمد جويعد ,-2الثالثاء 

 مشاهدة وتطبيق    د. كنعان حبيب  5-,

 وسائل اتصال   أ.م ثامر جعفر   ,-2األربعاء 

 مشروع تخرج مسرحي     م. سعاد   5-,

 تذوق ونقد فني     د. هيال عبد الشهيد  ,-2الخميس 

 تاريخ فن الحديث    م. مالك  4-,
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 ) الوزحلة الثالثة (  7026/  1026جــــــــدول الدروس األسبىعي للعام الدراسي 

 
 اليوم والساعــــــة

 الثالث ب الثالث    ا 

 تاريخ فن قديم    د. هاني محي الدين  , -2األحد 

 خزف   د. فاروق عبد الكاظم  5-,

 فن كتابة المسرحية    د. حسين علي هارف  ,-2االثنين 

 مسرح مدرسي  د. حسين علي هارف  43,3-,

 طرائق تدريس   د. رعد عزيز   ,-2الثالثاء 

 انشاء تصويري   د. هاني محي الدين  5-,

 علم النفس الفني   د. هيال عبد الشهيد ,-2األربعاء 

 تذوق موسيقي    د. صالح احمد  43,3-,

 اصول البحث العلمي     د. كريم حواس  ,-2الخميس  

 م. اسعد أ.جداريات      5 – ,
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 ) الوزحلة الثاًية  (   1026/7026جــــــــدول الدروس األسبىعي للعام الدراسي 

 
 اليوم والساعــــــة

 الثاني  ب الثاني أ

 حاسبات  م. يوسف  مشتاق  ,-2األحد 

 اللغة العربية  4 -,

 مبادئ االخراج     د.  4-5

 اشغال يدوية   د. تغريد   4-2االثنين 

 تربية جمالية   د. ياسين  4-5

  منظور    د. ماجد   ,-2الثالثاء 

  نحت         د. ابا ذر  5-,

 تخطيط والوان   م. رمزي  4-2األربعاء 

 د. اخالص    Eمفاهيم ومصطلحات     ,-2الخميس   

 تمثيل   د. ياسين  4-,

 خط وزخرفة   د. كريم حواس  4-53,3
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 (   األولى ) الوزحلة  1026/7026جــــــــدول الدروس األسبىعي للعام الدراسي 

 
 اليوم والساعــــــة

 األول  ب األول  أ

 اللغة العربية   ,-2األحد 

 مبادئ تربية د. شيماء ابراهيم    4-,               

 حقوق انسان أ.م. ثامر جعفر  4-5

 صوت والقاء    د. غيداء علي  ,-2االثنين 

 تخطيط وااللوان د. هاني محي الدين 5-,

 تصميم وتزيين م. طيف جبار  3,3,-2الثالثاء 

 اللغة االنكليزية  أ.م. اسعد يوسف  3,3-43,3,

  عناصر الفن    أ.م. مالك حميد  ,-2األربعاء 

 تمثيل     م. خالد   3,.4-,

 حاسبات      م. نجالء   ,-2الخميس 

 لياقة بدنية    د. محمد جاسم  4-,

 


