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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

     4-1-800 –ف د 

( 2رسم هندسي ) :أسم المقرر 

      )نظرية الظل(

 األولى: المستوىالفرقة / 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 التخصص

 

نظرى            4: حدات الدراسية عدد الو 2    عملى

 

 2 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 :أن يكون لدي الطالب القدرة علي 

   فهم مبادئ نظرية الظل األساسية لمساعدته الطالب كالمصمم  داخلي مستقبلي على

تخيل ظل المسطحات و الكتل المجردة و المركبة في الفراغ و تحقيق العمق من خالل 

 ألبعاد. الرسم ثنائي ا

   و تنمية قدراته التخيلية لحساب و رسم ظالل المجسمات و عناصر الفراغات الداخلية

الخ. من خالل المساقط أفقية و رأسية..  ثنائية األبعاد ذان أبعاد حقيقية يمكن التعامل 

 معها .

  دراسة مبادئ الظالل الهندسية لمساعدة الطالب ) المصمم الداخلي( على تخيل الظالل

المسطحات و الكتل المجردة و المركبة في الفراغ و دورها و أثرها في الفكر  على

 التصميمي

  لقلم الرصاص بتونات مختلفة للتعبير ابالهندسي تنمية مهارة و حساسية الطالب لالداء

 عن االبعاد من خالل الظالل.

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

من بداية  من توقيع آليات و مباديء و خطوات الظالل الهندسية  يدركأن يميز و  .1أ 

 ظالل النقطة حتي ظالل الجسمات المركبة بتفاصيلها.

     أهمية الظالل بالنسبة للرسوم ثنائية األبعاد للتخصص.أن يستنتج  . 2أ 

  المخرجات من هذه اآللية و المنظومة للوصول إلي الهدف المنشود . أن يدرك .3أ 

االمكانيات المختلفة ألقصي استفادة من نظرية الظالل الهندسية في التصميم أن يدرك   .4أ 

 الداخلي  و تصميم األثاث.

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

مهارات رسم المساقط الهندسية في تصميم الفراغات الداخلية و  أن يدرك -.1ب 

 .و يصمم على اساسها عناصرها

سقا  الهندسي ثنائي األبعاد و توقيع الظالل على المساقط اال و يفهم أن يستكشف - 8ب 
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 لمساعدته في عملية التصميم و ضبط النسب.

القدرة على تخيل المجسمات األساسية المختلفة و العالقات المختلفة و المتنوعة بينها و  .5ب

 ربطها بمجسمات عناصر الفراغ الداخلي و القدرة على تحليل ظالل المجسمات المركبة.

 القدرة علي تحليل ظالل الكتل البراز العمق  بنسب صحيحة من خالل الشبكية. .4 ب

 إدراك المخرجات من هذه اآللية و المنظومة للوصول إلي الهدف المنشود .  .3 ب

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

خاذ ظل الكتل توقيع الظالل على عناصر و محددات الفراغ الداخلي  و ات أن يمارس .8 ج

 كعنصر من عناصر التشكيل الفراغي

نقاشات لتدريب الطالب علي رصد األسلوب الهندسي األمثل في ال العمل الجماعي و  .8 ج

 األداء و التعبير عن ثالثية األبعاد من خالل توفيع الظالل على المساقط ثنائية األبعاد.

لظالل على المسطحات و الكتل ا ليتخيلمبادئ الظالل الهندسية  أن يفهم و يحلل .5ج

 المجردة و المركبة في الفراغ و دورها و أثرها على الفكر التصميمي العام للفراغ الداخلي..

مبادئ الظالل الهندسي بالتفصيل بداية  من ظالل النقطة حتي ظالل  أن يدرك  .4ج 

لى الجسمات المركبة بتفاصيلها   و عناصر الفراغ الداخلي. و.يعتمد المقرر ع

 التمارين المكثفة للطالب ) المنزلية و في الكلية(. 

اهمية الظل في ابراز االبعاد و الكتل و التفاصيل في الرسم  أن يدرك و يمارس3ج.

 الهندسي ثنائي االبعاد) المساقط الهندسية (.

  

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

من االسقاط و  لمراجعة ما تم في الفصل الدراسي األو  1األسبوع 

 .عالقته بنظرية الظل

  تمهيد عن أهمية المادة في التخصص و شرح نظرية.

 -الظل األساسية 

توقيع ظل النقطة +  الخط            –مدخل لمادة نظرية الظل   2األسبوع 

 ) أنواعه في الفراغ(

 تمرين بالكلية عن توقيع ظل المسطحات في الفراغ.  3األسبوع 

-المستطيل-محاضرة لدراسة ظل المسطحات )المربع  4األسبوع 

متوازي المستطيالت إلخ.( في أوضاع  -الدائرة-المثلث

 فراغية مختلفة,

 (1محاضرة ملحق ظل المسطحات  و بداية المجسمات)  5األسبوع 

 (2ظالل المجسمات )شرح   6األسبوع 

 في الفراغ. المجسماتتمرين بالكلية عن توقيع ظل   7األسبوع

 امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني. تمرين   8سبوع األ

 تمرين بالكلية   9األسبوع 

استخدام اسس  ية عنتطبيقو محاضرة تمرين بالكلية   11األسبوع 

 ة.الداخلي العمارةالظالل الهندسية في 
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 تمرين بالكلية  11األسبوع 

 تمرين بالكلية  12األسبوع 

 تمرين بالكلية  13األسبوع 

 مراجعة عامة و التأكيد على األخطاء.تمرين   14 األسبوع

  التانيامتحان نهاية الفصل الدراسي   15األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 .  محاضرات نظريه  5-1

تدريب عملي من خالل تمارين  .تمارين منزلية تطبيقية وشرح حلولها)مشاريع(   5-2

عرض اجابة نموذجية من خالل األستاذ تكون  بالكلية تجمع الخراج األخطاء و التقيم و

 التمرين.في متناول كافة الطالب بعد 

 التعليم باالقران. -5-3

 Power Point Presentationعروض تقديميه   5-4

 (  Interactive teachingالتأكيد على اسلوب التدريس التفاعلي ) 5-5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 ودةالقدرات المحد

 

 المناقشة و الحوار . -6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 ةمحاضرات شرح على السبور 1-أ-7

 تمارين منزلية و في الكلية 2-أ-7

 تطبيقيامتحان   3-أ-7

 

  التوقيت -ب

   % 80نسب الحضور واالنتظام :  ......................................    توزيع الدرجات -ج

 80تحان منتصف الفصل الدراسى: ..............................  إم %   

    ................................................ :80نسبة أعمال السنة %   

    ...................................: )60االمتحان النهائى ) الشفوي %    

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

  مذكرات -أ

  كتب ملزمة  -ب

 الكتب الخاصه باالسقاط و الرسم الهندسي و نظريات الظل الهندسي .1 كتب مقترحة  -ج

2. Core theory - Light, Shade and Shadows- 
http://www.artinarch.com/ct12.html-  

3. http://www.geocities.com/~jlhagan/K9-14/draw_eight.htm 
4. http://www.geocities.com/~jlhagan/K9-14/draw_nine.htm 
5. http://www.expertvillage.com/video/53584_drawing

-boxes-shadow-shade.htm 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 
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  نجوان شحاتةرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                       محفوظ مروه خالد د/ م.أستاذ المادة :أ.

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 2119-2118تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2119-2118 تاريخ تحرير المقرر :
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