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 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 85-8-300ف د 

 :الرابعه المستوىالفرقة /  (88)أسم المقرر : رســـــم 

 الفصل الدراسي االول

 

شعبة ديكور المسرح والسينما 

 والتلفزيون

 

 عملى         عدد الوحدات الدراسية                  نظرى            

 

 

 هدف المقرر -8

 

 

توفير المعرفة النظرية و العملية للطالب و تدريبهم إلكسابهم المهارات المطلوبة  .8

 للعمل و اإلبداع في مجاالت التخصص.

 المستهدف من تدريس المقرر -5

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 البعدين الوظيفي و الجمالي للتصميم و المتطلبات الفنية و العملية يتعرف على. 8أ.

العالقة بين التصميم و عناصر العمل االخري و وضع االفكار و  يربط بين. 8أ.

 التصميمات التي تضمن التكامل بين اجزاء العمل.

 مقاييس جسم االنسان و عالقتها بالعمل الفني و التصميمي. يدرك. 5أ.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

مختلف المعارف و المعلومات و تنظيمها لوضع فلسفة محددة  يستكشف. 8ب.

 للتصميمات تتوافق و متطلبات العمل الفني.

 لالعمال الفنية في مجاالت التخصص.القدره على النقد و التحليل العلمي يكتسب . 8ب.

 المرئيات كوسيلة لتنمية القدرة علي التخيل و االبتكار.يالحظ . 5ب.

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 التصميمات و االفكار في مجاالت التخصص. يعد. 8ج.

8 8 
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االظهار التي درسها خالل مراحل قدرة الطالب على استخدام مهارات االداء و . 8ج.

 الدراسة بالمقرر.

دوره و بلورة اسلوبه الخاص للتواصل الفعال للعمل في مجاالت التصميم و  يميز. 5ج.

 االبداع.

 افكاره علي الورق. يشرح. 4ج.

 قواعد اللون و الضوء في العمل الفني و عملية التصميم. يستنتج ويطبق. 3ج.

 

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

و احترام آراء االخرين عند طرح االفكار و  هرأيابداء  يتواصل من خالل. 8د.

 االساليب األدائية و مناقشة االبحاث.

النضباط في المواعيد و بالتالي ينعكس ذلك علي إمكانية تقديم األعمال ل يستجيب .8د.

 يؤثر بااليجاب علي جدية العمل. في إطار مقرر و خطة زمنية محددة و مدروسة مما

 الحلول االدائية المختلفة التي تظهر التصميم . يقترح. 5د.

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 التعريف بمقرر مادة الرسم للفرقة الرابعة و منهجية العمل ● 8األسبوع 

 .مقدمة عن دراسة الجسم البشري ●

 :التطبيق

لقطات الحركة مع Gestureسكتش للجسم البشري   02رسم 

 Action lineمرعاه اظهار خط الحركه 

 

 المشروع األول:دراسة الجسم البشري 8األسبوع 

فهم و دراسة الحركة البشرية الحية ، و كيفية محاضرة عن  ●

إلتقاطها مع تحقيق شخصية الموديل و التعبير عن وضع 

 .الموديل بإستخدام الخطوط و محاور الحركة

 ".دقيقة  5/3"سكتش حركة للموديل  51رسم  ●

 half figure رسم طبيعه صامته الحد التماثيل ●

  thumbnailsبالرصاص كادرات على مساحه صغيره 
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 ودراستهم 8مع تكبير 

 : دراسه احد التكوينات مع الجسد البشريلثانيالمشروع ا 5األسبوع 

 ".دقيقة 5/3"سكتش حركة للموديل  02رسم  ●

الحركة و التعبير بالخط عن وضع الموديل ، إلتقاط العمل علي 

 .و إبراز شخصية و حالة الموديل ، و نقل أبرز التفاصيل

 fullمتنوعه المالمس مع استخدام تمثال  رسم طبيعه صامته ●

figure مع االضاءات  

و تحليل " دقيقة5/1"سكتش حركة للموديل  02رسم  ● 4األسبوع 

حركتها لتكوين  الحركة من خالل العضالت المحركة و شكل

 . كل وضع

●  

محاضره عن الكادرات السينمائية واستخدام االضاءات و  ●

 مساحات الظالل و عناصر الصوره 

:دراسه الطبيعة الصامته باالضاءات فى كادرات لثالمشروع الثا

 سينمائيه

الجزاء مركزه من الطبيعة و thumbnailsكادرات    6عمل  ●

 دراستها

 مع دراسه الضوء والظالل  A4كادر على مساحه 8دئياختيار  ●

 

 تحكيم مبدئي و اعطاء تعليقات على اعمال الطالب ● 3األسبوع 

و تحليل " دقيقة5/1"سكتش حركة للموديل  02رسم  ●

الحركة من خالل العضالت المحركة و شكل حركتها لتكوين 

 . كل وضع

 )نفس الطبيعه( لثتابع المشروع الثا

ثم دراسه مستويات   thumbnailsكادر و عمل  8اختيار  ●

و   focal pointالصوره فى كل كادر مع التركيز على ال 

 out of focusوضع عناصر اخرى خارج منطقه التركيز 

 " دقيقة5/3"سكتش حركة للموديل  02رسم  ● 6األسبوع 

 تابع المشروع الثاني 

  thumbnailsكادرات  4عمل  ●

 silhouetteتبسيط الكادرات لكتله و فراغ  ●

على المشاريع  Feedbackتحكيم المشاريع السابقه و اعطاء التعليقات  7وعاألسب

 لتحسينها 

 :دراسة البورتريهرابعالمشروع ال 1األسبوع 
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 .كالسيكياته و قوانينه: دراسة البورتريه محاضرة عن  ●

 ".دقيقة 5/52"سكتشات بورتريه  6رسم  ●

و   31X12إختيار أحد البورتريهات و تكبيره علي مساحة - ●

 ".دقيقة 62"دراسته 

 رابعمتابعة المشروع ال 5األسبوع 

 8/80اسكتشات بورتريه  4رسم  ●

المنطق الوظيفي لعضالت البورتريه ، و أشكال محاضرة عن 

-خوف-إندهاش"عملها لتكوين التعبيرات المختلفة 

 ....".غضب

 :تضم 31*12لوحة 0تقديم  ●

 .األماميةدراسة للمجموعات العضلية للبورتريه البشري -

 .دراسات ملونة للتشريح العضلي  -

 

 تحكيم للمشروع السابقه ● 80األسبوع 

 : دراسة المجموعات العضلية للبورتريهرابعالمشروع ال

سكتشات بورتريه بإنفعاالت مختلفة و إختالف  02رسم  ●

 ".دقيقة5/52"حركة الحواس لتمثل التعبير 

تكوينها إلتقاط  حركة أجزاء البورتريه  و العمل علي 

اإلنفعاالت ، و إبراز شخصية و حالة البورتريه  ، و نقل أبرز 

 .التفاصيل

 

 

 المشروع الخامس دراسه ميدانيه فى حي المكس  88األسبوع 

 quick sketchesيقوم الطالب برسم اسكتشات سريعة  ●

 تطبيق على المشروع االول و الثالث

 لثانييقوم بعمل عدد من الكادرات تطبيق على المشروع ا ●

  88األسبوع 

 مشروع بستخدام االلوان المائيه او الجواشالمشروع السادس: 

  thumbnailsكادر  0دراسه الطبيعه ●

وعمل دراسه لونيه   A3اختيار احدهم وتكبيره على مساحه  ●

 له

 دقيقة5/1"سكتش حركة للموديل  02رسم  ● 85األسبوع 

 متابعة المشروع السادس

 استكمال الدراسه اللونيه  ●
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 تقديم كل طالب: 84األسبوع 

 .طور الطالب الفلسفي و التقنيمجمل أعماله في المادة لرصد ت ●

 

  83األسبوع 

  86األسبوع 

 

 أساليب التعليم والتعلم  -3

 

 

 

 محاضرات نظرية . -3-8

 ورش عمل   3-8

 مناقشات .  -3-5

 مشروعات تطبيقيه . -3-4

 التعلم التنافسى -3-3

التعليم والتعلم أساليب  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 

 التعلم باألقران 6-8

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -8

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة شفهيه.  8

 مناقشة البحوث.  8

 المشاريع المقدمة.  4امتحان تحريرى.                    5

 التوقيت -8

 

 

 األول.االسبوع الرابع عشر ، على مدار الفصل الدراسى  ●

 امتحان نهاية الفصل الدراسى االول .  ●

 توزيع الدرجات -ت

 

 

 من أعمال السنة %52                  أمتحان منتصف الفصل الدراسى األول             

 %27                                     متوسط أعمال السنة                

 درجة 21                                         % 011مجموع أعمال السنة 

 درجة 21                        شفوي امتحان نهاية الفصل الدراسى االول 

 درجة 011                                                            الكليالمجموع  

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -1

 

 مذكرات -8

 

 

 كتب ملزمة  -8

 

 

 Related Resources on the Web ● كتب مقترحة  -ت
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 جميع المراجع المتخصصة بمكتبة الكلية ●

 

دورات علمية  -ث

 أو نشرات ...الخ 

_________ 

 

 نجوان شحاته.د/ رئيس مجلس القسم العلمى :  أ القائم بأعمال          .       محمود.د/ حسن إبراهيم أستاذ المادة : أ

              

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

 

  5102-5102تاريخ اعتماده من مجلس القسم :     5102-5102تاريخ تحرير المقرر 
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