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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11-2-055-ف د

 الرابعة : المستوىالفرقة /  (11)رسم  :أسم المقرر 

 األولالفصل الدراسي  

 

 : العمارة الداخليةالشعبة 

 

   2    عملى      2    نظرى                 راسية         عدد الوحدات الد

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب ان:

 . التعرف علي عمليات التشكيل المرئي المتمثلة في الطبيعة الحية و الصامتة 

 . التعرف علي صياغات تشكيلية مختلفة للطبيعة الحية و الصامتة 

 ب و وسائط متعددة عرف علي مهارات مالحظة الطبيعة و التعبير عنها بأساليالت 

 .إكتساب مهارات الرسم واستخدام مهارات التعامل مع الخامات 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 يكون الطالب قادرا علي أن :

ة في الطبيعة الحية و الصامتة يتعرف علي مبادئ عمليات التشكيل المرئي المتمثل    1-أ

. 

يدرك عمليات أسس التصميم من اإلتزان و التناسب و التناغم و التباين للطبيعة      2-أ

 في هيئاتها .

 يدرك  مفردات التصميم من الشكل و الحجم و النسبة و التناسب .    3-أ

ي الضوء المعتمد عل -إمكانات عناصر التصميم من  الملمس و الضوء   يميز   4-أ

 الساقط علي األسطح و ما تعكسة األسطح المختلفة . 

عمليات الحرة إلسقاط الظالل المختلفة علي كتل ذاتها و علي ما اليتعرف علي    0-أ

 يجاورها.

 المبادئ و الطرق المستخدمة فى أساليب التعبير و الوسائط المتعددة . يحدد    6-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 علي أن : يكون الطالب قادرا

التشكيالت المرئية المتمثلة في الطبيعة الحية و الصامتة الواقعة في  يستكشف 1-ب

 مجال بصره.

التركيب الصحيح و الدقيق للصياغات تشكيلية المختلفة للطبيعة الحية و  الحظي  2-ب

 الصامتة .

 مهارات الرسم واستخدام مهارات التعامل مع الخامات. ختبري  3-ب

 أسهل الطرق التنفيذية  لتقنيات  التعبير المختلفة  . كشفيست  4-ب
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 حل مشاكل قد تطرأ علي إخراج اللوحة.ي  0-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 يكون الطالب قادرا علي أن :

ستخدام المنهج العلمي السليم  للمادة في عمل التشكيالت و الدراسات المرئية ي  1-ج

 وضوع الدراسة .المتمثلة في الطبيعة م

 ربط بين المعلومات  النظرية و بين الطبيعة التي امامة في عمل تشيكيلي. ي   2-ج

 ق المعارف النظرية لتقنيات الرسم المختلفة.يطب   3-ج

 يستخدم الخامات المناسبة إلخراج اللوحة .   4-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 يكون الطالب قادرا علي أن :

 .ادارة الوقف لتحقيق االهداف المستهدفة  حسنقدر على ي  1-د

 .في تجميل البيئة والمجتمع ةشاركستجيب للمي  2-د

باستخدام المعارف و المعلومات و االرتقاء باإلحساس الفني  بفاعليةيتواصل   3-د

وصقل موهبة و بناء شخصية المواطن الذي يعيش وسط التحديات والتحوالت 

 االجتماعية المعاصرة .

 وى المقرر محت -4

 

 

 

  

 الموضوع األسبوع

،  الصامتةدراسة لعمليات التشكيل المرئى المتمثلة فى الطبيعة   1األسبوع 

 . سم  30×05والتنفيذ بالقلم الرصاص بمقياس 

شككيل المرئكى المتمثلكة فكى الطبيعكة دراسة لعمليات الت  2األسبوع 

اسكتشككات بمقيككاس  6و التنفيككذ بككالفحم عككدد  الصككامتة

 .سم 35× 35رسم 

ألحكد  الصكامتةدراسة لعمليكات التشككيل المرئكى المتمثلكة فكى الطبيعكة   3األسبوع 

سككم بصككورة  05×05اإلسكتشككات المختككارة و التنفيككذ بككالفحم مقككاس 

 .نهائية ، و يحكم المشروع األول
   4األسبوع 

دراسكككة لعمليكككات التشككككيل المرئكككى المتمثلكككة فكككى الطبيعكككة الصكككامتة  5األسبوع 

سم بثالثة ألكوان و درجاتهكا  05×05تخدام ألوان الباستيل مقاس بإس

 .تحكيم المشروع الثاني، وتحكيم المشروع الثانى .

دراسكككة لعمليكككات التشككككيل المرئكككى المتمثلكككة فكككى الطبيعكككة الصكككامتة   6األسبوع 

سكم ، وتحككيم  05×05باستخدام ألوان الباسكتيل بلكون واحكد مقكاس  

 المشروع الثالث .

دراسككة تكوينككات تشكككيلية متمثلككة فككى الطبيعككة الصككامتة يككتم تجريككدها   7ع األسبو
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 .سم 05×05باستخدام األلوان الباسيل أو الفحم مقاس 

متابعككة دراسككة تكوينككات تشكككيلية متمثلككة فككى الطبيعككة الصككامت  يككتم   8األسبوع 

سككم ،  05×05تجريككدها باسككتخدام ألككوان الباسككيل أو الفحككم مقككاس 

 و تحكيم المشروع الرابع . واستالم المشروع

دراسة لعمليات التشككيل المرئكى المتمثلكة فكى الطبيعكة   9األسبوع 

اسكتشككات  6الصككامتة باسككتخدام الحبككر الشككينى لعككدد 

 .سم 35×  35بمقاس 

 .امتحان منتصف العام الدراسى األول   11األسبوع 

يعكككة الصكككامتة دراسكككة لعمليكككات التشككككيل المرئكككى المتمثلكككة فكككى الطب  11األسبوع 

سككم و تحكككيم المشككروع  05×  05باسككتخدام الحبككر الشككينى بمقككاس 

 الخامس.

دراسة لعمليات التشكيل المرئى المتمثلة فى الطبيعة الصامتة   12األسبوع 

سم و تحكيم المشروع  05×  05باستخدام القلم الرصاص بمقاس 

 السادس.

األول و تحكككيم اإلمتحككان  امتحككان تجريبككى إلمتحككان الفصككل الدراسككى  13األسبوع 

 .التجريبى

  تحكيم االمتحان التجريبي.  14األسبوع 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 محاضرات باستخدام أحدث وسائل العرض )داتا شو(. 0-1

 مرتبطة بالمحتوى العلمى للمادة . فردية القيام بأبحاث علمية  0-2

 المشروعات . -0-3

أساليب التعليم  -6

تعلم للطالب ذوى وال

 القدرات المحدودة

 التعلم باألقران  6-1

 تقويم الطالب  -0

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 

دراسة عناصر مفردات الطبيعة لعمليات التشكيل  لتقييم        تحكيم المشروع األول 1-أ -7

 مراعاةقواعد المنظور البصري و مؤكدا علي الواقعة في مجال الرؤيةوالتكوين المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية من  النسبه

 .70×30في مقاس  بأقالم الفحمتحقيق مناطق الظل والنور. منفذا بتجسيم 

دراسة عناصر مفردات الطبيعة لعمليات  لتقييم         تحكيم المشروع الثاني 2-أ -7

قواعد المنظور البصري  مؤكدا علي الواقعة في مجال الرؤيةن والتكويالتشكيل المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية  النسبه مراعاةو

 70×30بثالثة ألوان من الباستيل تحقيق مناطق الظل والنور.منفذابمن تجسيم 

دراسة عناصر مفردات الطبيعة لعمليات  لتقييم         تحكيم المشروع الثالث 3-أ -7

قواعد المنظور البصري  مؤكدا علي الواقعة في مجال الرؤيةوالتكوين التشكيل المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية  النسبه مراعاةو

 70×30الباستيلبلون واحد من  تحقيق مناطق الظل والنور. منفذابمن تجسيم 
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متمثلة في الطبيعة  تكوينات تشكيلية دراسة  لتقييم            تحكيم المشروع الرابع 4 -أ -7

 سم . 70×30 بااللوان الباستيل أو الفحممنفذة   تجريدهايتم  الحية والصامتة

ات درجة استيعاب الطالب لإلمكانيات و تقني لتقييم       امتحان منتصف الترم االول 5-أ -7

متمثلة في الطبيعة الحية والصامتة الواقعة في  تكوينات تشكيلية دراسة الرسم وإستخدامها في 

 .ةتمجال الرؤي

دراسة عناصر مفردات الطبيعة لعمليات التشكيل  لتقييم     تحكيم المشروع الخامس 6-أ -7

 مراعاةوقواعد المنظور البصري  مؤكدا علي الواقعة في مجال الرؤيةوالتكوين المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية من  النسبه

       70×30 بالحبر الشيني تحقيق مناطق الظل والنور. منفذابتجسيم 

دراسة عناصر مفردات الطبيعة لعمليات التشكيل  لتقييم تحكيم المشروع السادس      7-أ -7

 مراعاةقواعد المنظور البصري و مؤكدا علي واقعة في مجال الرؤيةالوالتكوين المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية من  النسبه

 70×30بالقلم الرصاص  تحقيق مناطق الظل والنور. منفذابتجسيم 

دات الطبيعة لعمليات التشكيل دراسة عناصر مفر لتقييم      تحكيم المشروع السابع 8-أ -7

 مراعاةقواعد المنظور البصري و مؤكدا علي الواقعة في مجال الرؤيةوالتكوين المرئي 

و التناسب في اإلرتفاعات و العالقات المكانية للكتل وتحقيقا للخامة المرئية من  النسبه

      70×30 بالقلم الرصاص تحقيق مناطق الظل والنور. منفذابتجسيم 

درجة استيعاب الطالب لإلمكانيات و تقنيات  لتقييم            تحكيم إمتحان تجريبي 9-أ -7

متمثلة في الطبيعة الحية والصامتة الواقعة في  تكوينات تشكيلية دراسة الرسم وإستخدامها في 

 .ةتمجال الرؤي

ت و تقنيات درجة استيعاب الطالب لإلمكانيا لتقييم ،  امتحان نهاية الفصل الدراسي 11-أ -7

متمثلة في الطبيعة الحية والصامتة الواقعة في  تكوينات تشكيلية دراسة الرسم وإستخدامها في 

 .مجال الرؤية

 التوقيت -ب

 

 

 األسبوع الثالث 1-ب -0التقييم 

 األسبوع الرابع 2-ب -0التقييم 

 األسبوع الخامس 3-ب -0التقييم 

 األسبوع السابع  4-ب -0التقييم 

 األسبوع الثامن  0-ب -0التقييم 

 األسبوع العاشر 6-ب -0التقييم 

 األسبوع الحادي عش 0-ب -0التقييم 

 األسبوع الثاني عشر 8-ب -0التقييم 

 األسبوع الثالث عشر 9-ب -0التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 %     20صف الفصل الدراسى االول            منتامتحان 

 %       00         اعمال السنة                متوسط 
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 درجة 05                      % 155مجموع أعمال السنة   

 درجة      05            ول شفويالفصل الدراسى األامتحان نهاية 

 درجة      155                                    الكليالمجموع 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

  مذكرات -أ

 كتب ملزمة  -ب

 

The Drawing Book: Materials and Techniques for Today's Artist (Watson-

Guptill Materials and Techniques) by: Richard McDaniel 

The Pen and Ink Book: Materials and Techniques for Today's Artist 

(Watson-Guptill Materials and Techniques) by: Jos Smith 

 

 قترحة كتب م -ج

 

 

Drawing Realistic Textures in Pencil by: J. D. Hill berry 

Drawing from Line to Life by Mike Sibley 

 Sketching and Drawing Bible (Artist's Bibles) by: MARILYN SCOTT 

www.pastelsandpencils.com 

www.dueysdrawings.com 

www.artshow.com/resources/drawing.html 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ

 

 

 نجوان شحات ا.د/رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال                                             : قررالم ذةتاأس

 

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

 

 2519-2518تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                   2519-2518 اريخ تحرير المقرر :ت
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