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  هادي نفل مهدي . د.أ  االسم 
    البريد االلكتروني

 Graphicالكرافيك   اسم المادة
  مقرر الفصل ، طباعة بارزة ، طباعة نافذة   مقرر الفصل 
  من خالل الطرائق والكيفيات التقنية في فن الكرافيك تحقيق نشاط يتعلق بالتفكير االبداعي  اهداف المادة

  وتنمية المهارات في انجاز االعمال الكرافيكي في فكرة العمل وبنية الشكل والتقنيات  
  .المرتبطة بذلك

  مادة للنشاط الصفي العملي ، التخطيط لالعمال الكرفيكية وتحقيقها على شكل لوحات فنية  التفاصيل االساسية للمادة 
  .، بطرائق ابداعية

  تقنيات الشاشة النافذة   الكتب المنهجية
  هادي نفل ، كاتب منهجي ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد. د: تأليف 

 Collagraph printmaking  المصادر الخارجية 
By mary Ann wenniner 

Watson – guptill puplicatios , newyork , first pring 1973 
  الفصل الدراسي       المختبر      االمتحانات اليومية      المشروع    االمتحان النهائي  تقديرات الفصل 

 %40مثال           -%                  10%    15مثال %            35مثال 
  %5االمتحانات اليومية من   معلومات أضافية 

  %10االمتحان النظري من 
  %35لالعمال الكرفيكية من  –تطبيقي االمتحان العملي ال
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  المالحظات     المادة النظرية                    المادة العملية   التاريخ  بوعاالس
  تخطيط كرافيكي: تعريف المادة                    اوال    1
  عمل تصميمي - 1مصلح كرافيك                         2
  عمل تقاطع خطي - 2تعريف بطريقة الطباعة               3
  عمل نقطي - 3البارزة            تقنيات الطباعة     4
  عمل تبادل خطي - 4طريقة الليثوغراف                     5
  عمل سمك خطي - 5المواد الصلبة                         6
  عمل خطي كفافي - 6المعاجين                             7
  عمل قناع ورقي: تعريف بطرائق العمل الليثوغرافي  ثانيا    8
  عمل شاشة نافذة : طريقة الطباعة النافذة           ثالثاُ     9

  عمل بواسطة الغراء عمل شاشة نافذة: القناع الورقي                   رابعاً     10
  القناع الفمي                    خامسًا عمل شاشة نافذة بواسطة المادة الحساسة    11

  عمل شاشة نافذة بواسطة اللواصق الفلمية: قناع المواد الالصقة            سادسًا     12
  عمل كلوغراف : قناع المواد الحساسة             سابعا    13
  امتحان وتقييم الفصل االول    14

  عطلة نصف السنة                         

      

      


