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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 7 - 2 – 400 –ف د 

الفصل / ثالثة: مستوىالفرقة / ال (7) رسم :أسم المقرر 

 ولاالالدراسي 

 

 عمارة داخلية: شعبة ال

 

   2    ية                  نظرى              عملى عدد الوحدات الدراس

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 على مستوى فى الرسم سواء من ناحية التحليل و النقد الفنى نتقال بالطالب ألإلا

ساليب و اتجاهات فنية اكثر عن السنوات السابقة و محاولة تجريب و تعريضه أل

 اص به .سلوب خأستخالص كثر تنوعا وصوال إلأساليب أ

  تدريب الطالب على صياغة رؤية للطبيعة لكل ما تشتمله تلك الدراسات من

 ضاءة / اللون .عناصر مثل : الشكل / الملمس / اإل

 ساليب التعبير والوسائط المستخدمة .أختالف إاختالف الصياغة لرؤية الطبيعة ب 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 الطالب القدرة على أن : يكون لدى

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

 خالل وضع هذه العناصر فى الفراغ المحيط .

 اتجاهات فنية جديدة . يتعرف على 2-أ

 كثر عمقا .أدراسة المنظور المعمارى بشكل يدرك تفاصيل  3-أ

 بيض.سود واألته والتعبير عنه سواء بالخط أو بدرجات األالضوء والظل بدرجا يميز 4-أ

 استخدام الوسائط المختلفة للتعبير عن القيم الجمالية والتشكيلية . يحدد 5-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

  الرسم باستخدام مجموعة كاملة من القيم مع وسائل االعالم .يتبنى  1-ب

 .  عناصر وصياغة التكوينال يحلل 2-ب
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 نقد اعماله الفنية .وي يقارن 3-ب

ماهية الطبيعة الصامتة والطبيعة الخلوية ومفهوم الفراغ السلبي  يستكشف 4-ب

 .وااليجابي 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن :

 . ب مع طبيعة الدراسةالمنهج العلمي السليم والذي يتناس يختار 1-ج

 .مختلفة لتحقيق الطبيعة وخاماتهاالطرق يستنتج ال 2-ج 

نقطة واحدة / عتمد بصوره أساسية على المنظور : ) الرسم الكامل الميعد تفاصيل  3-ج

 (.متعدد النقاط

 .(  contour line drawingستخدم الخط بطريقه تعبيرية ) ي 4-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 الطالب القدرة على أن : يكون لدى

 . عرض التصميم النهائى بصوره جيده يقترح  1-د

  تبادل الخبرات من خالل حلقات النقاش والعروض التفاعلية .ل يستجيب 2-د

 على تنفيذ المهام . يقدر 3-د

 و شبكة المعلومات .أالبحث من خالل المراجع العلمية يستخدم  4-د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 موضوعال األسبوع

 قالم الرصاص . أدام طبيعة صامتة مكونة من مجسمات باستخ 1األسبوع 

 سم . 30*  53 لوحة

 قالم الرصاص . أطبيعة صامتة مكونة من مجسمات باستخدام  2األسبوع 

 سم . 30*  53لوحة 

 قالم الرصاص . أطبيعة صامتة مكونة من مجسمات باستخدام  5األسبوع 

 سم . 30*  53لوحة 

 استكمال المشروع السابق . 4سبوع األ

سود فقط بيض واألتجريدية للمشروع السابق باستخدام األدراسة  3األسبوع 

 سم . 30*53حبار لوحة باستخدام تقنيات األ

سود فقط بيض واألدراسة تجريدية للمشروع السابق باستخدام األ 6األسبوع 

 سم . 30*53حبار لوحة )سلويت( باستخدام تقنيات األ

 .استكمال المشروع السابق  7األسبوع 

 . ولاختبار منتصف الفصل الدراسي اال 8األسبوع 

 سم . 30*53تحليل الدراسات السابقة بتقنية وفن الكوالج لوحة  9األسبوع 
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 استكمال المشروع السابق . 10األسبوع 

دراسة تحليلية لمشاريع الرصاص / الحبر السابقة باستخدام لون  11األسبوع 

 سم . 30*53( بدرجاته لوحة monochromeواحد )

 سم . 30*53طبيعة صامتة باستخدام الوان الباستيل بدرجاته لوحة  12األسبوع 

لجزء من المبنى الخارجي للقصر بعمل لقطات سريعة باقالم رسم  15األسبوع 

 سم . 30*53ات مختلفة لقطتين لوحة الماركر من وضعي

 استكمال المشروع السابق .  14األسبوع 

 تقييم لكل المشروعات التى تم انجازها خالل الفصل الدراسى . 13األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 .نظريةمحاضرات  5-1

 ورش عمل .التعليم باألقران عن طريق   5-2

 زيارات ميدانية. 5-3

 . علم الذاتى الت 5-4

 . Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  5-5

 المشروع . -5-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 .العمل الجماعىو و الحوار من خالل ة المناقش 6-1

 

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 .مكونة من مجسمات باستخدام اقالم الرصاصمشروع طبيعة صامتة تقييم  1-أ -7

 . دراسات تجريدية باستخدام تقنيات االحبارتقييم  2-أ -7

 اختبار منتصف الفصل الدراسي االول . 3-أ -7

 . تحليل الدراسات بتقنية وفن الكوالجتقييم  4-أ -7

 . طبيعة صامتة باستخدام الوان الباستيلتقييم  5-أ -7

م لجزء من المبنى الخارجي للقصر بعمل لقطات سريعة باقالم مشروع رستقييم  6-أ -7

 . الماركر

 التوقيت -ب

 

 

 . رابعاألسبوع ال 1-ب -7التقييم 

 السابع .األسبوع  2-ب -7التقييم 

 الثامن .األسبوع  3-ب -7التقييم 
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 العاشر .األسبوع  4-ب -7التقييم 

 . عشر ثانيالاألسبوع  5-ب -7التقييم 

 . عشر الرابعألسبوع ا 6-ب -7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T 25امتحان منتصف الفصل الدراسي % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة . 51مجموع أعمال السنة للفصل الدراسي االول  - %111المجموع 

 درجة  51امتحان نهاية الفصل الدراسي األول شفوي 

 درجة 111المجموع الكلي 

 والمراجع قائمة الكتب الدراسية -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1-أ-8

 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 

 

 

 تهنجوان شحاا.د/رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال                               أستاذ المادة :

 

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

 

 2112-2118تاريخ اعتماده من مجلس القسم :            2112-2118 تاريخ تحرير المقرر :
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