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 اإلسكندريةجامعة / أكاديمية : 
 الفنون الجميلةكلية / معهد : 

 اعدادي فنون عامقسم  : 
 توصيف مقرر دراسي

  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي : 
  1-11-000 /1ف

 إعدادي فنونالفرقة / المستوى :  (  2)  تصويراسم المقرر : 

 اعدادي فنونالتخصص : 
 

 4                   2عملي         نظري     عدد الوحدات الدراسية :    
 6فعلي     

 

هدف  -2
 المقرر

 

إيقاع الخطوط و  ف على قيم و التعر فن التصوير  تدريب الطالب على أساليب و تقنياتف المقرر يهد
على و المرونة و الخيال و الحرية و القدرة و المالمس  األشكال و الفراغ و األضواء و الظالل و األلوان 

 .و التركيب البصرى ت و التحليل التفكير الرمزى و القيام بالتداعيا

 المستهدف من تدريس المقرر : -3

المعلومات  -أ
 :والمفاهيم 

 

 .التصوير فن وخصائص اإلبداعية األساليب على يتعرف - 1.أ -

 ا فن التصوير  قديما و حديث داء أممارسات و طرق خبرات و يميز بين مختلف  -2أ. -

 أصول الصنعة الفنية .  قضيهما ترسم المنظور و كيفية توظيفه حسبيفهم قواعد  -3.أ -

 على أسس علمية سليمة . و نباتية يفهم كيفية إنتقاء مشاهد حية و معمارية  -4أ. -

 رتبطة بالمادة . مات  المليفهم النواحى التقنية و أساليب التنفيذ و األدوات و الخا -5أ. -

 لمختلفة .اليبها املية بأسالت األداء و تنفيذ المشروعات العمعاجة مشككيف يمكن يفهم  – 6أ. -

 

المهارات  -ب
 : الذهنية

 

 ه الفنية  .ألعماله و تجارب قدرة على إبتكار حلول إبداعية و إبتكاريةيمتلك ال -1ب. -

 أفكار إبداعية و عملية . توظيف الخيال لتحيل المعطيات البصرية إلنتاج  -2ب. -

 يرى . ليب التنفيذ المناسبة إلنجاز عمله التصوخامات و أسايختار  -3ب. -

 و عناصر التكوين . يمتلك رؤية نقدية يحلل من خاللها مفردات لغة الشكل  -4ب. -

 ستوعب طرق إستخدام المفردات التشكيلية لتطوير أفكاره و قيمه الجمالية بشكل واضح ي -5ب. -

 بداعية . ل التكنولوجية فى العملية اإلسائيطبق الو -6ب. -
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المهارات  -جـ
المهنية الخاصة 

 ر :بالمقر

 

 يطبق تنفيذ األعمال الفنية المطلوبة بمهارة و مهنية .  -1ج. -

 ت الفنية المختلفة . عددة من األساليب و التقنيات و اإلتجاهايجرب أنواع مت -2ج. -

 تصويرية . ينتج حلوال تشكيلية مطورة بشكل يتوافق مع التقنيات و األساليب ال -3ج. -

 فنى الخاص . و يستطيع التعبير عنها بأسلوبه الطبيق أفكاره اإلبداعية بشكل عملى ت -4ج. -

 واته اإلبداعية فى أعمال فن التصوير . يتمكن من أد -5ج. -

 ساليب و التقنيات و بين األساليب التكنولوجية الحديثة . يربط بين األ -6ج. -

 

المهارات   -د 
   العامة

 

 .  وفق طبيعة األهداف المخططة و طبيعة التنفيذ ت الوق إدارة -1د. -

 القدرة على العمل ضمن فريق و تقبل الرأى و الرأى اآلخر .  -2د. -

 و اإلمكانات المتاحة .و إتخاذ قرار فى ضوء المعلومات إيجاد حلول و إدارة أزمات  -3د. -

 المطلوبة .  فى ضوء الكميات و المواصفاتالقدرة على تنفيذ العمل الفنى  -4د. -

 وك الفرد و المجتمع  التذوق الفنى و محاولة تغيير سل القدرة على تنمية الحس الجمالى و -5د. -

 ق و أساليب غير تقليدية . اظ على الهوية البصرية بطرالعمل على خدمة المجتمع و الحف -6د. -
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محتوى  -4
 المقرر:

                

 

 الموضوع األسبوع

 توى المقررللتعريف بمحمقدمة عامة  األول

 الثاني
 األقالم الخشبية الملونة ( بإستخدام  جذع شجرةحية ) دراسة لونية لطبيعة 

 الشكللغة قيم قيق حتبهدف   Soft Pastel و  

 الثالث
 بهدف Oil Pastel الكلية بإستخدام   دراسة لجزء معمارى من مبانى

 ء المناسب من الكل العام .تحقيق تنمية القدرة على المالحظه و إنتقاء الجز

 الرابع
 بهدف Oil Pastel ألقمشة بإستخدام اكيب من المجوعة تردراسة 

 لعام .و إنتقاء الجزء المناسب من الكل اتحقيق تنمية القدرة على المالحظه 

 الخامس
 بهدف تحقيق  األلوان المائية بإستخدام   نموذج كرسى خشبى لدراسة 

 منظور الجمالية للقيم ال

 السادس
قيم بهدف تحقيق  القيم الجمالية  مائية ان الاأللوبإستخدام  من النباتاتدراسة لمجموعة 

 دراما اللون . 

 السابع
هدف تحقيق  القيم ب لوان الزيتيةبإستخدام األ الطبيعة الصامتهكال جموعة أشدراسة لم

 المشغول و الفراغ  حل التدريب على

 الثامن
   مع عناصر نباتيةدراسة لشكل طبيعة صامتة 

 (  Mid Tearmلفصل الدراسى  ) إمتحان أعمال السنة لمنتصف ا

 التاسع
 المتواجد  معدنيجزء من المصباح الكهربي الدراسة لمجموعة 

 اإلتزان يم قبهدف تحقيق   لوان الزيتيةبإستخدام األ

 العاشر
 بهدف األللوان إستخدام دراسة لمجموعة من الخضروات و الفاكهة  ب

 تحقيق  القيمة التعبيرية إلمتالك الصدفة فى األداء  .

 الحادى عشر
 بهدف لوان الزيتيةبإستخدام األلمنظر خلوى من حديقة الكلية دراسة 

 تحقيق  القدرة على الطالقة اإلبداعية  . 

عشر الثاني  
 أللوان الطبيعة الصامته بحديقة الكلية بإستخدام ادراسة لمجموعة 

 قيق  القدرة على إنتقاء رؤية تصويرية خاصة   .بهدف تحالزيتية 

 الثالث عشر
 لمجموعة التراكيب من إختيار الطالب بإستخدام األلوان دراسة 

 بهدف تحقيق  القدرة على التجريب .   الزيتية

 الرابع عشر
 لمجموعة التراكيب من إختيار الطالب بإستخدام األلوان دراسة 

 تحقيق  ماسبق من خبرات  . علىبهدف تحقيق  القدرة   يةالزيت

رعش خامسال  طالب من خبرات سابقة  . توظيف ما أكتسبه ال مدراسة حرة  يت  
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لتعليم أساليب ا -5
            والتعلم 
         

 

 محاضرة  -5-1
 التعلم  الذاتى  -5-2
 التعليم التعاونى -5-3
 العروض العملية  -5-4
  المناقشة و الحوار  -5-5

 

ساليب أ -6
التعليم والتعلم 
للطالب ذوى 

القدرات 
 المحدودة

 

 عن طريق :  تعسرينالمطالب لل خطة  جدقدرات محدودة ، و لكن يوى اليوجد طالب ذو -

 التعاونى التعليم  – 6-1 -

 تعليم األقران  -6-2 -

 روض عملية ع -6-3 -

 حوار المناقشة و ال -6-4 -

 

 ب :تقويم الطــال -7

األساليب  -أ
 المستخدمة                     

 

 م الدورى التحكي -1-أ-7
 M.T ) )عملى إمتحان  -2-أ-7
 إمتحان شفوى   -3-أ-7
 

    التوقيت                 -ب
 

  فى نهاية كل تدريب    -1-ب-7 
 ف الفصل الدراسى ) األسبوع الثامن ( فى منتص   -2-ب-7
 هائى اإلمتحان الن   -3-ب-7

 

توزيع  -جـ
 الدرجات   

 

 درجة ( 56)       %37                              أعمال السنة  -1-ج-7
 درجة ( 19)      %13        ىساردلا لصفلا فصتنم ناحتمإ  -2-ج-7
 درجة ( 75)      %50         إمتحان نهاية الفصل الدراسى    -3-ج-7

 

 مراجع :قائمة الكتب الدراسية وال -8

                       مذكرات    -أ
 

 ال يوجد

 كتب ملزمة -ب
 ال يوجد

كتب  -جـ
 مقترحة 

        

 

ؤية اإلبداعية  ، ترجمة أسعد حليم ، الهيئة الصرية العامة ، الرسالنجر ن هيرما –لوك هاسكل ب -
 .  2012، هرة ، القاللكتاب  

 .  2012، ، القاهرة  العامة للكتاب  الصرية الهيئة،  دراسات فى الفن ،  يونان رمسيس  -
، الهيئة الصرية العامة ؤية اإلبداعية  ، ترجمة أسعد حليم ، الرسالنجر ن هيرما –هاسكل بلوك  -

 .  2012، هرة ، القاللكتاب  
 

دوريات  –د 
علمية أو 

 نشرات ... الخ

-Painter (disambiguation) 

- ART TERM PAINTING  

 

  المشرف األكاديمى                                                                                       المادة : اتذةأس

 شكمحمد كأ.م.د.                                                                    أ.م.د/ محمد كشك

  منى على  /د    

https://www.tate.org.uk/art/art-terms
https://www.tate.org.uk/art/art-terms

