جدول النشاطات الفنٌة السنوي
اوال  -معرض الخط العربً والزخرفة االسالمٌة :
ٌتم اقامته بتارٌخ () 4182 / 88 /88على قاعةة المعةارض الفنٌةاة التابعةة لشةعبة
التربٌة الفنٌة1وٌخضع للشروط االتٌة :
-8اخةةر موعةةد السةةتالم االعمةةال المشةةار ة ٌةةوم ( ) 4182 / 88 / 6وٌةةتم اامةةال جمٌةةع
االعمال بعد اذا الموعد وال ٌتم استالمها.
ٌ -4تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعةة بدةداد  /قسةم الرٌاضةة
الجامعٌةةة والتربٌةةة الفنٌةةة  -شةةعبة التربٌةةة الفنٌةةة ) ٌةةتم تسةةلٌم االعمةةال بتوقٌةةع المسةةلم
ومسؤول قاعة المعارض .
ٌ -3تم تابة اسم الطالب وال لٌة والمرحلة الدراسٌة فً واجهة االعمال المشار ة وبش ل
انٌق وتهمل جمٌع اللوحات التً التحمل اسما ً .
 -2ان ت ون اعمال الخط والزخرفة مؤطرة بش ل جٌد وتهمل االعمال التً بدون اطارات.
-5ت ون المشار ة بلوحات خط الٌات من القران ال رٌم حصرا .
 -6التزٌد المشار ة عن ( )5اعمال بحجم . 71× 51
ثانٌا  -معرض الصور الفوتوغرافٌة :
ٌةةتم اقامتةةه بتةةارٌخ (  ) 4182 / 84 /42علةةى قاعةةة المعةةارض الفنةةاة التابعةةة لشةةعبة
التربٌة الفنٌة  ،وٌخضع للشروط االتٌة :
 -8اخةةر موعةةد السةةتالم االعمةةال المشةةار ة ٌةةوم (  )4182 / 84 / 88وٌةةتم اامةةال جمٌةةع
االعمال بعد اذا الموعد وال ٌتم استالمها.
ٌ -4تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعةة بدةداد  /قسةم الرٌاضةة
الجامعٌةةة والتربٌةةة الفنٌةةة  -شةةعبة التربٌةةة الفنٌةةة ) ٌةةتم تسةةلٌم االعمةةال بتوقٌةةع المسةةلم
ومسؤول قاعة المعارض .
ٌ -3تم تابة اسم الطالب وال لٌة والمرحلة الدراسٌة فً واجهة االعمال المشار ة وبش ل
انٌق وتهمل جمٌع الصور التً التحمل اسما ً .
 – 2تتمحور الصور الفوتوغرافٌة حول الطبٌعة .
 -5ان ت ون الصور مؤطرة بش ل جٌد وتهمل االعمال التً بدون أطارات.
 -6ال تزٌد المشار ة عن ( )5اعمال حجم  A3مؤطره .

ثالثا -مهرجان الشعرالشعبً :
ٌتم اقامته بتأرٌخ (  ) 4182 /84/48على مسرح شعبة التربٌة الفنٌة 1وٌخضع
للشروط االتٌة :
 -8اخر موعد الستالم االعمال المشار ة ٌوم (  ) 4182/84/8وٌتم اامال جمٌع
االعمال بعد اذا الموعد .
 -4ان ت ون المشار ة بطالب واحد من ل لٌة .
 -3ان الٌتجاوز زمن القاء القصٌدة على ( 5دقائق )1
ٌ -2جب ان ت ون ضمن الشروط والضوابط التربوٌة المتعارف علٌها.
 -2تتمحةةور القصةةائد حةةول موضةةوط حةةب الةةوطن والوحةةدة الوطنٌةةة والمفةةااٌم االخالقٌةةة
التربوٌة الجامعٌة .
ٌ -5تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعةة بدةداد  /قسةم الرٌاضةة
الجامعٌة والتربٌة الفنٌة  -شعبة التربٌة الفنٌة ).
رابعا" -مهرجان الفلم القصٌر:
ٌتم اقامته بتارٌخ ( )4185 / 8 / 83على مسرح شعبة التربٌة الفنٌة 1وٌخضع
للشروط االتٌة :
 -8اخر موعد الستالم االعمال المشار ة ٌوم (  )4182 / 84 /86وٌتم اامال جمٌع
االعمال بعد اذا الموعد 1
 – 4المشار ة بفلم واحد فقط  ..وال ٌتجاوز طول الفلم على (  ) 7دقائق 1
-3االبتعاد عن االف ار السٌاسٌة والدٌنٌة المتطرفة  ..وفً حالة تقدٌم اعمال ذات طابع
سٌاسً او دٌنً فتقدم بش ل معتدل ف رٌا بما ٌدعو الى وحدة الشعب العراقً .
اف ار
-2عدم المشار ة بافالم وثائقٌة نهائٌا وتقتصر موضوعات االفالم حول
واحالم ومعاناة الطالب الجامعً .
ٌ -5تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعة بدداد /قسم الرٌاضة
الجامعٌة والتربٌة الفنٌة  -شعبة التربٌة الفنٌة ) .

خامسا -مهرجان الشعرالفصٌح :
ٌتم اقامتة بتأرٌخ ( ) 4185 /3 /3على مسرح شعبة التربٌة الفنٌة 1وٌخضع
للشروط االتٌة :
 -8اخر موعد الستالم االعمال المشار ة ٌوم (  ) 4185/ 4/8وٌتم اامال جمٌع االعمال
بعد اذا الموعد .
 -4ان ت ون المشار ة بطالب واحد من ل لٌة .
-3ان الٌتجاوز زمن القاء القصٌدة عن ( 5دقائق )
ٌ -2جب ان ت ون ضمن الشروط والضوابط التربوٌة المتعارف علٌها.
 -5تتمحور القصائد حول موضوط حب الوطن والوحدة الوطنٌة والمفااٌم االخالقٌة
التربوٌة الجامعٌة .
ٌ -6تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعة بدداد /قسم الرٌاضة
الجامعٌة والتربٌة الفنٌة -شعبة التربٌة الفنٌة ).
سادسا  -المهرجان المسرحً :
ٌتم اقامته بتأرٌخ () 4185 / 3 / 81على مسرح شعبة التربٌة
الفنٌة  ،وعلى مدى ثالث اٌام  ،وٌخضع للشروط االتٌة :
 -8اخر موعد الستالم النصوص المشار ة ٌوم ( )4185/8/47لدرض االطالط
علٌها والموافقة على عرضها وٌتم اامال جمٌع االعمال بعد اذا الموعد .
ٌ -4تم ارسال االعمال ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعة بدداد /قسم
الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة -شعبة التربٌة الفنٌة ).
ٌ -3راعى فً االعمال المشار ة مبدأ السالمة الف رٌة واللدوٌة وان تتبع المفااٌم
االخالقٌة والتربوٌة الجامعٌة وحب الوطن والوحدة الوطنٌة .
 -2لوحدة النشاط الحرٌة فً اختٌار الموضوط ضمن ما ٌتناسب والمجتمع
الجامعً .

سابعا  -المهرجان الموسٌقً االول :
ٌتم اقامته بتارٌخ (ٌ )4185 / 4 / 42تم البدء بتدرٌب الطلبة من تارٌخ
( )4182/88/8لدرض اختبارام وتنظٌم جدول لتدرٌبهم .
ثامنا  -المهرجان الموسٌقً الثانً :
ٌتم اقامته بتارٌخ ( )4185 / 3 / 42على مسرح شعبة التربٌة الفنٌة
ٌتم جلب الطلبة من تارٌخ ( ) 4182/88/8لدرض اختبارام وتنظٌم جدول لتدرٌبهم .
تاسعا -مهرجان ٌوم الجامعة :
ٌ-8تم اقامته بمناسبة ٌوم الجامعة فً ٌوم  4185/2/5وسوف تشارك به وحدات
التش ٌلً فً شعبة التربٌة الفنٌة بمعرض واحد منوط الرسم والخط والزخرفة
والسٌرامٌك والرسم على الزجاج واالعمال الٌدوٌة فضال عن مشار ة وحدة الموسٌقى
فً تقدٌم نشاط موسٌقً بالمناسبة .
ٌ-4تم االعداد للمعرض مب را وٌ لف ل منتسب فً شعبة التربٌة الفنٌة باعمال فنٌة ال
تقل عن (  ) 85عمل ٌقوم باالعداد لها منذ بدء العام الدراسً وٌتم ذلك تحرٌرٌا وٌتابع
بش ل مستمر من قبل مدٌر الشعبة العداد مطالعة شهرٌة حول تطور العمل وما وصل
الٌه من انجاز بالنسبة ل ل منتسب .
 ٌ-3لف م.م .ح ٌم جاسم باالعداد لمسرحٌة ال تقل مدتها عن ساعة تعرض ٌوم
 4185/2/6وٌتم متابعة العمل على المسرحٌة من قبل مدٌر الشعبة .

عاشرا  -معرض الرسم واالعمال الٌدوٌة الخاص بنشاطات ال لٌات:
ٌتم اقامته بتارٌخ (  )4185 / 5 / 84على قاعة المعارض الفنٌة التابعة لشعبة
التربٌة الفنٌة 1وبخضع للشروط االتٌة :
 -8اخر موعد الستالم االعمال المشار ة ٌوم ( )4185 /2 / 44وٌتم اامال جمٌع
أالعمال بعد اذا الموعد .
ٌ -4تم ارسال االعمال الفنٌة ب تاب رسمً معنون االتً ( رئاسة جامعة بدداد /قسم
الرٌاضة الجامعٌة والتربٌة الفنٌة -شعبة التربٌة الفنٌة ) .
ٌ -3تم تابة اسم الطالب وال لٌة والمرحلة الدراسٌة فً واجهة االعمال المشار ة وبش ل
انٌق وتهمل جمٌع اللوحات التً التحمل اسما ً .
-2ان ت ون اعمال الرسم مؤطرة بش ل جٌد وتهمل االعمال التً بدون اطارات.
 -7للطالب الحرٌة فً اختٌار المدرسة التً ٌرغب بها فً رسم لوحاته .
 -6المشار ة بخمس لوحات رسم تش ٌلً قٌاس  71×51وخمس اعمال ٌدوٌة .

مالحظة :
 -8فً حالة ان ٌتعارض موعد نشاط معٌن مع عطلة لسبب معٌن ٌؤجل الى الٌوم الذي
بعده مباشرة .
 -4االلتزام بالشروط المذ ورة حول ل نشاط واذا فً مصلحة ال لٌة المشار ة وفً
مصلحة تقٌٌم نشاطاتها .

