
 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 8 - 2 – 400 –ف د 

الفصل / ثالثة: مستوىالفرقة / ال (8) رسم :أسم المقرر 

 ثانىالالدراسي 

 

 عمارة داخلية : شعبةال

 

   8     نظرى              عملى               4سية  عدد الوحدات الدرا

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  يهدف المقرر لالنتقال بالطالب العلى مستوى فى الرسم سواء من ناحية التحليل

و النقد الفنى و تعريضه الساليب و اتجاهات فنية اكثر عن السنوات السابقة و 

 تخالص اسلوب خاص به .محاولة تجريب اساليب اكثر تنوعا وصوال الس

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن :

من مجموعه كاملة من القيم لوصف الشكل و العمق و البنائية من  يدرك ويستفيد 1-أ

 خالل وضع هذه العناصر فى الفراغ المحيط .

 دة .اتجاهات فنية جدي يتعرف على 2-أ

 المنظور المعمارى بشكل اكثر عمقا . يدرك تفاصيل 3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

  الرسم باستخدام مجموعة كاملة من القيم مع وسائل االعالم .يطبق مبادئ وقوانين  1-ب

 . القدرة على التحليل الحجمى للشكل يتبنى  2-ب

 نقد اعماله الفنية .على  يكتسب القدرة 3-ب

طبيعة الخامات المختلفة و دراستها و التعرف على اساليب مختلفة يستكشف  4-ب

 .لتحقيقها 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

 .التقنيات الفعالة للتشكيل  يستدل على 1-ج
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 .ماتهاطرق مختلفة لتحقيق الطبيعة وخا يستنتج 2-ج  

الرسم الكامل المعتمد بصوره اساسية على المنظور ) نقطة واحدة / يعد تفاصيل  3-ج

 متعدد النقاط (.

 (  contour line drawingاستخدام الخط بطريقه تعبيرية ) يحلل  4-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على :

 . ده عرض التصميم النهائى بصوره جييقترح  1-د

عن شخصيته الفنية من خالل عرض اعماله و  المناسب لتعبيرا يستخرج أسلوب 2-د

 . مناقشتها مع االساتذه . 

ابراز الروح الجماعية من و تنمية الشخصية القيادية للطالبيعمل في فريق يهدف ل 3-د

 خالل االبحاث الجماعية بين الطلبة .

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

)  02أوائل القرن العمل بحث يشتمل على اعمال احد الفنانين من  1سبوع األ

 كلمة مع االستعانة بالصور ونقدها ( 022

طبيعة صامتة مكونة من مجسمات معدنية وزجاج باستخدام  0األسبوع 

 32* 53 ةاقالم الرصاص . لوح

 .02أوائل القرن ال ال فنانينمتسليم البحث الخاص بأع

 .و تسليمه بنهاية المحاضرة السابقتكمال و متابعة تنفيذ المشروع إس 5األسبوع 

 صامتةالطبيعة لل الطالب ة مختلفة من خالل تجريداستخدام أساليب فني 4األسبوع 

أوائل فى  التى قام برسمها لتتماشى مع إحدى إتجاهات مدارس الرسم

 بتكنيك يختاره الطالب باستخدام الوان األكواريل . 02القرن ال

و تسليمه بنهاية  السابق إستكمال و متابعة تنفيذ المشروع 3األسبوع 

 المحاضرة.

 دراسة المنظور المعماري  0األسبوع 

  رسم جزء من المبنى الخارجي للقصر بعمل لقطات سريعة

 . 32*53لقطات  4لفحم بامقربة 

 .و تسليمه بنهاية المحاضرةاستكمال المشروع السابق  7األسبوع 

 إختبار منتصف الفصل الدراسى الثانى 8ع األسبو

 .  رسم نباتات مختلفة باستخدام الحبر الشيني لقطات مقربة 9األسبوع 

 .و تسليمه بنهاية المحاضرةاستكمال المشروع السابق  12األسبوع 
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تقييم لكل المشروعات التى تم انجازها خالل الفصل تسليم الفايل و  11األسبوع 

 الدراسى .

رسم طبيعة صامتة فى تكوين جيد على كانسون ملون و إعادة التلوين  10األسبوع 

 فوقها بألوان الباستيل .

 و متابعته استكمال المشروع السابق 15األسبوع 

 و متابعته استكمال المشروع السابق 14األسبوع 

   للمشروع النهائىتقييم و مناقشة شفوية  13األسبوع 
 

م أساليب التعلي -5

 والتعلم 

 

 .نظريةمحاضرات  -1

 ورش عمل . -2

 تقارير زيارات ميدانية. -3

 دراسة حالة . -4

 . Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  -5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

دودة فى اكتساب مهارات العمل الجماعى من خالل مشاركة الطالب ذوى القدرات المح

 . ابحاث مشتركة مما يكسبهم روح الفريق

 

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 .22أوائل القرن البحث الحد فنانى  1-أ

 .رصاصباقالم ال و إظهارهاطبيعة صامتة يحضرها الطالب  2-أ

  . كواريلرسم طبيعة صامتة بتكنيك يختاره الطالب باستخدام الوان ا 3-أ

 .الفحمر أحد لقطات المنظور ودراستها باختيا 4-أ

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني . 5-أ

 رسم نباتات مختلفة باستخدام الحبر الشيني لقطات مقربة  . 6-أ

 تقييم لجميع المشروعات . 7-أ

رسم طبيعة صامتة فى تكوين جيد على كانسون ملون و إعادة التلوين فوقها بألوان  8-أ

 الباستيل .

 .مناقشة شفوية و تقييم للمشروع النهائى   9-أ

 التوقيت -ب

 

 

 لثانىاألسبوع ا 1-بالتقييم 

 ثالثالاألسبوع  2-بالتقييم 
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  الخامس األسبوع 3-بالتقييم 

  السابعاألسبوع  4-بالتقييم 

  الثامناألسبوع  5-بالتقييم 

 عاشرال األسبوع 6-التقييم ب

 األسبوع الحادى عشر 7-التقييم ب

 الخامس عشراألسبوع   8-بالتقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة . 52مجموع أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني 

 . درجة 52 شفوي االمتحان النهائى

 . درجة  122المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

(a) German Drawing / Colin T. Eisler 

(b) Painting & drawing / Thomas Crabb  

(c) Le Dessin Francois / Jean Cassov  

(d) The Drawing Of Raphael / Paul Hamlyn 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

www.mmwindowtoart.com 

www.drawsketch.about.com  

 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                                 محمود المالح أستاذ المادة :أ.د/

 

 التوقيع: ................................................   ع :................................التوقي

 

 2219-2218 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   2219-2218 تاريخ تحرير المقرر :
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