
بكيفية رسم الخرائط الخاصة فيما يتعلق 

ثم الوصول بهم الى  بالعلب والتي تندرج ضمن احدى تطبيقات التصميم الطباعي

   مرحلة االبتكار واالبداع فيما يتعلق بايجاد تصاميم جديدة   

 الغرض االساسي من هذا الدرس هو مساعدة الطلبة على تطوير االسلوب

الفكري تجاه األشياء المجسمة ذات االبعاد الثالثة بدالمن االعتماد على 

المسطحات فقط ثم التدريب على استخدام الخامات المختلفة من اجل 

  اظهار األشكال وفق معطيات تلك الخامات 

  اليوجد كتاب منهجي لكونها مادة تطبيقية 

  تأليف ووكاس وونك 

  االمتحان النهائي  الفصل الثاني   االمتحانات اليومية

30%  40%  

  بغداد:الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  الثالثة :المرحلة 

  شيماء كامل داخل :اسم المحاضر الث�ثي 

  مدرس:اللقب العلمي 

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  شيماء كامل داخل 

shaimaasunkw@yahoo.com 

  المجسمات 

  الفصل  الثاني /  الفصل األول 

فيما يتعلق  التطبيقية تدريب الطلبة وزيادة خبراتهم 

بالعلب والتي تندرج ضمن احدى تطبيقات التصميم الطباعي

مرحلة االبتكار واالبداع فيما يتعلق بايجاد تصاميم جديدة   

الغرض االساسي من هذا الدرس هو مساعدة الطلبة على تطوير االسلوب

الفكري تجاه األشياء المجسمة ذات االبعاد الثالثة بدالمن االعتماد على 

المسطحات فقط ثم التدريب على استخدام الخامات المختلفة من اجل 

اظهار األشكال وفق معطيات تلك الخامات 

اليوجد كتاب منهجي لكونها مادة تطبيقية 

تأليف ووكاس وونك /سمات مبادئ تصميم المج

  الفصل الدراسي

  االول

االمتحانات اليومية  المختبر

30%  /  10%  

  مجهورية العراق
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  االسم

  البريد االلكتروني

  اسم المادة

  مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  التفاصيل االساسية للمادة

  

  الكتب المنهجية

  المصادر الخارجية

  

  تقديرات الفصل

مجهورية العراق
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    معلومات اضافية

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس االسبوعي

  

وع
سب

ا'
  

  الم�حظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

      التعريف بالعالم الثنائي ا'بعاد   تشرين ا-ول / 5  1

تطبيقات في التصميم     تشرين ا-ول / 12  2
  الثنائي  

  

      التعريف بالعالم الث�ثي ا'بعاد   تشرين ا-ول / 19  3

    استخدامه في التصميم      تشرين ا-ول / 26  4

      امتحان نظري   تشرين الثاني / 2  5

      امتحان عملي  تشرين الثاني /9  6

    تصميم المسطحات      تشرين الثاني / 16  7

تمارين متنوعة     تشرين الثاني /23  8
  للمسطحات 

  

      التعريف المجسمات  تشرين الثاني / 30  9

    تصميم المجسمات       كانون ا-ول / 7  10

    التدريب على المساقط      كانون ا-ول /14  11

    عمل نماذج ث�ثية ا'بعاد     كانون ا-ول / 21  12

      امتحان نظري وعملي   كانون ا-ول / 28  13

عمل نماذج متنوعة     كانون الثاني / 4  14
  ث�ثية ا'بعاد 

  

عمل نماذج متنوعة     كانون الثاني / 11  15
  ث�ثية ا'بعاد

  

  مجهورية العراق
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  بغداد:الجامعة 

  الفنون الجميلة :الكلية 

  التصميم :القســم 

  االثالثة  :المرحلة 

  شيماء كامل داخل :اسم المحاضر الث�ثي 

  مدرس:اللقب العلمي 



16          

  عطلة نصف السنة

      الخرائطالتعريف بكيفية رسم   شباط /1  17

عمل نماذج لخرائط علب     شباط / 8  18
  متنوعة

  

عمل نماذج لخرائط علب     شباط / 15  19
  متنوعة

  

عمل نماذج لخرائط علب     شباط /29  20
  متنوعة

  

عمل نماذج لخرائط علب     اذار/ 7  21
  متنوعة

  

      امتحان نظري  اذار / 14  22

      امتحان عملي  اذار / 21  23

التعريف با'وضاع ا-ساسية   اذار / 28  24
  للمساقط الخاصة بالعلب 

    

      التعريف بالعناصر ا9دراكية   نيسان/  4  25

      التعريف بعناصر المجسمات   نيسان/ 11  26

عمل نماذج متنوعة     نيسان/ 18  27
  للمجسمات 

  

      نظري+امتحان عملي  نيسان/ 25  28

تدريب الطلبة على     ايار/ 2  29
  التخيل وا'بتكار  

  

    عمل نماذج تطبيقية      ايار/9  30

31          

32          

  :توقيع العميد             :توقيع ا'ستاذ   

  

  

 

 

 

 


