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 األسكندرية -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 10 -2 – 044 –ف د 

 (14) رسم:أسم المقرر 

 

 الفرقة الثالثة:المستوىالفرقة / 

 الفصل الدراسى الثانى

 

الشعبة : ديكور المسرح والسينما 

 والتلفزيون

 

 2      عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 

 دور اإلضاءة فى إضفاء الجو الدرامى للشكل والتكوين  .  شرح -أ-

 دور اللون فى تحقيق المالمس المختلفة والحاالت الدرامية للطبيعة المنقولة. -ب  

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 االمكانيات المختلفة  لإلضاءة ومصادرها وألوانها وزواياها . يدرك  -1-أ

 آليات تجسيم العناصر المجسمة بخطوط بسيطة سريعة باللون. يدرك -2-أ

باستيل والوان ماركرز وجواش وفحم  الإمكانيات خامة التنفيذ من  يميز -3-أ

 لتحقيق البعد الدرامى للطبيعة الصامتة .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 حلل الشكل بظالله وإضاءته باللون. ي 1-ب

 الشكل وتبسيطه بخطوط مؤسلبة.  يستكشف -2-ب

 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

يعالج الطبيعة المنقولة مع مراعاة البعد الثالث واإلضاءة والجو الدرامى  -1-ج

 والديناميكية )الحركة( 

 يبين الطالب إمكانياته فى نقل ما يراه أمامه ولكن بخطوط مبسطة وسريعة  -2-ج

الطالب بالتجربة رسم الشكل وإتقانه مع إظهار الخامة والضوء والظل يميز  -3-ج

 باإلضافة إلى تحسين  استخدام الخامة فى التلوين.

 

يرسم الطالب تحت ضغط وسرعة فى عمل السكيتشينج باألقالم الرصاص أو  -1-د المهارات العامة : -د
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 اللون 

دية للرسوم التى يقوم بها العمل الجماعى من خالل عقد حلقات نقاشية نق -2-د

الطالب فى منزله )الواجب( لتدريب عين الطالب علي رصد األخطاء التى يمكن أن 

 يقع بها وتفاديها فى المستقبل 

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تعارف .  1األسبوع 

تكوين من عناصر من الفاكهة المختلفة  المشروع األول: .1

 والرسم بالقلم الرصاص. 

واجب عمل تجارب لرسم طبيعة صامتة من اختيار  -

 باستيل.الالطالب باستخدام 

 مناقشة الواجب ومعرفة االخطاء لتفاديها .  2األسبوع 

 . تقويم الواجب 

باستيل تعقبها المحاضرة بالداتا شو للتعريف بالرسم باأللوان   -

 ورشة عمل

 المشروع الثانى: رسم فاكهة فى تكوين -

 -  المشروع األولتسليم 

 باستيلالرسم طبيعة صامتة بااللوان  الثالث:  مشروعال 3األسبوع 

 تسليم المشروع الثانى -

لطبيعة صامتة بالقماش  thumbnailsرسم المشروع الرابع:  - 0األسبوع 

 باأللوان الماركرز

 -تسليم المشروع الثالث 

 بالماركرز. استكمال المشروع الرابع والتمرين على الرسم 5األسبوع 

طبيعرررة صرررامتة  X 54 35رسرررم علرررى مسررراحة المشررروع الخرررامس:  6األسبوع 

 باأللوان الماركرز

 تسليم المشروع الرابع-

 اختبار منتصف الفصل الدراسى 7األسبوع

 mixedمن اختيار الطالب  مشروع حرالمشروع السادس:  8األسبوع 

medias 

 تسليم المشروع الخامس

 المشروع السادساستكمال  9األسبوع 

 -تقسم اللوحة على اربعة  - thumbnailsالمشروع السابع:  14األسبوع 

ماركرز ازرق غامق او بنى غامق او  تلخيص الضوء والظل بالوان

 اسود او نبيتى قانى . رسم للمبنى من الخارج.

 استكمال المشروع السابع 11األسبوع 

تلخيص الضوء والظل على المشروع الثامن: بنفس مفهوم  12األسبوع 

 الطالب رسم طبيعة تحدد مسبقا.

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   -االسكندرية   –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

5 

 تسليم المشروع السابع -

 تسليم المشروع الثامن .2 13األسبوع 

 امتحان تجريبى . 10األسبوع 

  إعالن درجات أعمال السنة  15األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 ./ سيمينار  مناقشات-0-1

 الطبيعه والمبانى .زيارات ميدانيه لرسم -0-2

 محاضرات -0-2

 .تدريب عملى  -0-0 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 امتحان شفوى – 1 -5

 متابعة الطالب – 2 -5

 امتحان عملى للتقييم – 3 -5

 امتحان عملى لتقييم امكانية الطالب . – 0 -5

 التوقيت -ب

 

 

 7االسبوع  1-5التقييم  

 12االسبوع 2-5التقييم 

 10االسبوع  3-5التقييم 

 15االسبوع  0-5التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %25 الثانيالفصل الدراسى اتصف نمأمتحان 

 % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 54 % 144مجموع أعمال السنة 

 درجة 54 شفوي الفصل الدراسى الثانىامتحان نهاية 

 درجة 144 -  %144    المجموع               

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

1. Koptievsky , Vadim , Drawing for 

Beginners , 2006 , Penn publishing LTD , 

Canada. 
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2. Art of sketching , 2007 ,  Sterling Publishing 

Co ., Inc . NY. 

3. Smith , Ray ,The Artist’s Handbook , 2009 , 

Dorling Kindersley Limited , London. 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 د.نجوان شحاتة.أرئيس مجلس القسم العلمى :                                 أ.م .د/ امانى رضاأستاذ المادة :

 

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

 

 2419-2418 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :             2419-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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