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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 3-0-022-ف د 

 األولى: المستوىالفرقة /  (4رسم ) :أسم المقرر 

 الفصل الدراسي الثانى

 

 التخصص

 

   نظرى       4عدد الوحدات الدراسية :  2     عملى   

 

 0 

 

 هدف المقرر -0

 

 

 

 ةستفادومفاهيم للرسم ، فهى تؤكد على اإل ةمعلومات وطرق اساسي ةتقدم هذه الدراس •

يجابى ( الشكل / التكوين / للفراغ السلبى واإل  ةالنسبي ةمع تطوير القيم ةمن المالحظ

 والمنظور ( .الخط / الخط الخارجى وتطويره / التحليل الحجمى للشكل / الضوء 

ة هذا الفصل الدراسى يركز على الرسم وتطوير المهارات كما يؤكد على الصوره النهائي •

 لتقديم العمل الفنى  . 

 . ةفى األهمي ةانتظام الحضور غاي •

للوصول الى  ةستكمال المشاريع الفنيإل ةعمل خارج الكلي ةساع 11مطلوب حد أدنى  •

 . ةتوقعات األساتذ

 . ةره تعتمد فى األساس على الممارسالرسم هو مها

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 ةمن القيم لوصف الشكل والعمق والبنائي ةكامل ةمن مجموع أن يدرك ويستفيد . 1-أ-3

 من خالل وضع هذه العناصر فى الفراغ المحيط  .

 . ةى عصر النهضللمنظور ف ةعلى المبادئ األساسي أن يتعرف . 0-أ-3

 . ةالمناسب ةالى الورق بالنسب ةكادر للرسم ، ونقل الحقيق أن يختار . 3-أ-3

 والفضاء . ةيجابي/ اإل ةشكال السلبيألمع ا أن يتعرف ويتعامل . 4-أ-3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 من القيم مع وسائل اإلعالم  . ةكامل ةستخدام مجموعإالرسم ب أن يطبق مبادئ .1-ب-3

 على التحليل الحجمى للشكل . ةالقدرأن يكتسب . 0-ب-3

 . ةعلى نقد أعماله الفنيأن يكتسب قدرته . 3-ب-3

 طبيعة الخامات  ودراستها .أن يختبر . 4-ب-3

المهارات المهنية  -ج
استخدام التقنيات الفعاله للتشكيل وخلق شعور من الطاقه والحركه فى  أن يطبق. 1-ج-3
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 الخاصة بالمقرر :

 

 

 لتصميم  مع مراقبة المتغيرات .ا

 االستخدام المتعدد للخطوط المختلفه لتمثيل العمق والفراغ  .أن يوظف .  0-ج-3

الرسم الكامل المعتمد بصوره اساسيه على المنظور ) نقطه أن يطبق مبادئ .  3-ج-3

 واحده / متعدد النقاط (  

 (   .contour Line Drawingاستخدام الخط بطريقه تعبيريه )أن يحلل . 4-ج-3

 المهارات العامة : -د

 

 

عطاؤه الوقت إمن خالل  التصميم النهائى بصوره جيده أن يستنتج عرض. 1-د-3

من خالل عرض اعماله  ةالمناسب والمناخ المناسب للتعبير عن  شخصياته الفني

 . ةومناقشتها مع االساتذ

الجماعيه من خالل االبحاث  ابراز الروحوالشخصيه القياديه للطالب  أن تنمى. 3-د-3

 الجماعيه بين الطلبه .

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مقدمة المنهج ومحتوى الدوره 1األسبوع 

 .ساعات  4-وعرض( محاضره)

  12*31رسم طبيعه صامته بالمقلوب بالقلم الرصاص  0األسبوع 

 الحجم . –الكتله  –مع مراعاة  الخط 

 .ساعات  4عمل(  ورشه-عرض–)محاضره 

  3األسبوع 

( contour drawingالرسم باستخدام خط لتحديد المساحه )

التركيز على الخطوط الضمنيه ، الرسم بالنظر للموضوع واستخالص 

 شخصيه الشكل وتكوين رؤيه شامله بدال من التفاصيل .

 . ساعات 4ورشه عمل( -عرض–)محاضره 

 . رسم أكثر هيكليه لألشياء • 4األسبوع 

 خطوط منتظمه / شبكيه / قواعد المنظور . •

 استخدام الخط بصوره تعبيريه فى رسم الطبيعه الصامته .

 022فى  albert durerبحث عن اسلوب الرسم عند البرت ديرر •

كلمه وتحليل لعدد أربعة رسومات والمدرسه التى ينتمى اليها 

 والفنانين .

 . ساعات 4-(ورشة عمل)محاضره و

 اعتبارات التكوين والتصميم . • 1األسبوع 

 النسبه الذهبيه والتعامل مع األشكال السلبيه وااليجابيه . •

 التعرف على أدوات الرسم . •

 . ساعات 4-)محاضره وورشة عمل(

وصول لرسم جيد باستخدام اقالم الرصاص والفحم ودراسة قسمة  0األسبوع 

 .األشكال االساسيه
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 ساعات . 4-)محاضره وورشة عمل(

 استخدام اقالم الفحم فى رسم تكوين من الطبيعه الصامته . • 7األسبوع

 .albert durerتسليم بحث البرت ديرر  •

 ساعات . 4-)محاضره وورشة عمل(

 استكمال رسم الطبيعه الصامته / التقييم للمشروع . 8األسبوع 

 ساعات . 4-)محاضره وورشة عمل(

 لفصل الدراسى الثانىامتحان منتصف ا 9األسبوع 

(mid term) 

مقدمه لرسم الفواكه والخضروات باستخدام االلوان الجواش +  • 12األسبوع 

 تطبيق عملى .

  henri matisseبحث عن اسلوب الرسم عند هنرى ماتيس  •

 وتحليل اربع لوحات له والمدرسه التى بنتمى اليها واشهر فنانيها.

 عات .سا 4-ورشة عمل( -عرض  –)محاضره 

 االنتهاء من رسم الفواكه والخضروات / التقييم للمشروع 11األسبوع 

 رسم منظور بنقطه واحده / عدة نقاط

 اعتبارات الحجم والملمس وتحقيقهم بواسطة الخط بتأثير 

M.C.escher 

 ساعات . 4-رشة عمل(و -عرض  –)محاضره 

 استكمال مشروع رسم المنظور بالقلم الرصاص . 10األسبوع 

 االنتهاء من مشروع رسم المنظور / التقييم للمشروع . • 13األسبوع 

 بدء الرسم باستخدام التظليل باستخدام التهشير الخطى او النقطى . •

 دراسة الحجم والملمس وتحقيقهم بواسطة الخطوط والنقاط . •

 تقييم لكل المشروعات التى تم انجازهل خالل الفصل الدراسى . •

 henri matisseالخاص بالفنان  تسليم البحث  •

 ساعات 4-ورشة عمل( -عرض  –محاضره )

  14األسبوع 

 مقدمه للمشروع النهائى / تطوير الفكره برسم يعبر عن الشخصيه

 (محاضره)

رسم طبيعه صامته مكونه من ادوات معدنيه فى تكوين باستخدام اقالم  11األسبوع 

 الماركر .

 اعاتس 4-ورشة عمل( -عرض  –)محاضره 

 بخامات مختلفة  candyرسم طبيعه صامته من الحلوى " 10األسبوع 

 ساعات 4-ورشة عمل( -عرض  –)محاضره 

 

 النهائىاالمتحان 

  
أساليب التعليم  -1

 والتعلم 

 محاضرات نظرية . 1.1

 ورش عمل .التعلم التعاونى و التافسى عن طريق  0.1
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 . المناقشة و الحوار  4.1

 . Power Point  Presentationروض تقديمية      أفالم ع 1.1

 

أساليب التعليم  -0

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 تعلم األقران عن طريق عرض نماذج لمشاريع السنوات السابقة      0-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 المشروع . 1-أ-7

 التحليل . 0-أ-7

 . امتحان شفوي 3-أ-7

 امتحان تحريري . 4-أ-7

 أبحاث  . 1-أ-7

  التوقيت -ب

  توزيع الدرجات -ج

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

   

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 اليوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

_________ 

 

 جوان شحاتهنرئيس مجلس القسم العلمى : ا.د/                                         نرمين سعدد/م.أستاذ المادة :أ.

  

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

 

 0219-0218تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    0219-0218 تاريخ تحرير المقرر :
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