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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 9-2-044-ف د 

 (9)  رسم :أسم المقرر 

 

 الفرقة الثالثة : المستوىالفرقة / 

  الدراسي األول فصلال

 

سينما المسرح والشعبة : ديكور ال

 يفزيونتلالو

 

    2    عملى       2عدد الوحدات الدراسية                  نظرى     

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بما انه قد تم ربط منهجى الرسم واالزياء ربطا متوازيا ، فإنه تعددت األهداف :

  القدره على التعبير عن الخامات المختلفه كالقماش وطياته وما به من نقوش

 التجسيم  . وخطوط تضيف الى

  القدره على رسم سكيتش سريع لما يراه الطالب من طبيعه او بورتريه او موديل 

 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 أن يصبح الطالب قادرا على أن :

 تعرف على آليات ومبادئ رسم الخامات المختلفه كالقماش وطياته .ي 1-أ

 لعناصر المجسمه بخطوط بسيطه سريعه .آليات تجسيم ا يدرك 2-أ

 رسم جسم االنسان بالنسب الصحيحه والبورتريه . يحدد كيفية 3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يصبح الطالب قادرا على أن :

 ءته .يستكشف الشكل بظالله وإضا 1-ب

 .المؤسلبهالشكل وتبسيطه بالخطوط  يالحظ 2-ب

المهارات المهنية  -ج

 رر :الخاصة بالمق

 

 

 أن يصبح الطالب قادرا على أن :

 ما يرسمه بخطوط مؤسلبه لها طابع يميز كل طالب على حده . ينجز 1-ج

 امكانياته فى نقل ما يراه امامه ولكن بخطوط مبسطه وسريعه . يوظف 2-ج

الشكل واتقانه مع اظهار الخامه والضوء والظل باإلضافه الى تحسين  ينشئ 3-ج

 فى التلوين . استخدام خامة الجواش
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 المهارات العامة : -د

 

 

 أن يصبح الطالب قادرا على أن :

 عملية السرعه فى عمل السكتشينج باألقالم الرصاص او اللون .ل يستجيب 1-د

فى منزله ) عقد حلقات نقديه نقاشيه للرسوم التى يقوم بها يتواصل من خالل  2-د

 ان يقع بها وتفاديها فى المستقبل . على رصد االخطاء التى يمكنالواجب( لتدريب عينه 

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تعارف .  1األسبوع 

  المشروع األول : رسم الطبيعه الصامته مع القماش

 الساده والمخطط بدقه مع اظهار التفاصيل .

  المطلوب للمحاضره واجب : اختيار اى عناصر بالمنزل

مع تسليط الضوء من  من اختيار الطالب وعمل تكوين لها

 زاويه واحده ثم الرسم بدقه .

 مناقشة الواجب ومعرفة االخطاء لتفاديها .  2األسبوع 

 . تقويم الواجب 

  المشلروع الثانى : رسم الطبيعه الصامته مع القماش بتقنية

 التهشير بالرصاص .

  الواجب : على الطالب تصميم تكوين بالمنزل عباره عن

ا لرؤيته ثم القيام برسمه بدقه مع قماش مربوط ومتسدل تبع

التظليل بالرصاص مع مراعاة الخامه واللون والضوء 

 والظل .

 ) على الطالب اعادة نفس الرسمه ولكن باللون )جواش 

 مناقشة الواجب  3األسبوع 

 تقويم الواجب

 المشروع الثالث : رسم الطبيعه الصامته مع القماش باللون .

 م جسم االنسان التدريب على ري  4األسبوع 

  المشروع الرابع : على كل طالب رسم زميله )سكيتشات

سريعه مع اظهار التفاصيل الهامه والدقه فى اظهار 

 المالبس وخاماتها وتفاصيليها ( 

  سكيتش النسان مع توضيح التفاصيل . 2واجب : رسم 

 امتحان منتصف الفصل الدراسى . 5األسبوع 

 مشروع رسم سكتشات سريع للكف 6األسبوع 

 المشروع الخامس : رسم طبيعه صامته بالقماش باأللوان الجواش . 7األسبوع

على كل طالب تحضير موضوع لمشروع خاص به يقوم بتنفيذه 

 بالخامه التى يريدها )مناقشه فى االتيليه (

 مشروع باأللوان الجواش . 8األسبوع 

 .مشروع باأللوان الخشب  9األسبوع 

 مشروع من اختيار الطالب . 11األسبوع 
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 مشروع حر . 11األسبوع 

 مشروع نهايه الفصل الدراسى االول ) مراجعه ( 12األسبوع 

 تسليم المشروع النهائى . 13األسبوع 

 امتحان تجريبى . 14األسبوع 

  15األسبوع 

   16األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 رمناقشة و حوا-5-1

 زيارات ميدانيه.-5-2

 محاضرات نظرية  -5-3

 عروض تقديمية  5-4

 التعليم التنافسى  5-5

 التعليم الذاتى 5-6

 المشاريع اليومية  و الواجبات  -5-7

 

  
أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 تعليم األقران  6-1

 المناقشة و الحوار 6-2

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 امتحان شفوى – 1 -5

 متابعة الطالب – 2 -5

 امتحان عملى للتقييم – 3 -5

 امتحان عملى لتقييم امكانية الطالب . – 4 -5

 التوقيت -ب

 

 

 االسبوع ......... 1-5التقييم  

 االسبوع ......... 2-5التقييم 

 االسبوع ......... 3-5التقييم 

 .......االسبوع .. 4-5التقييم 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %25 ألول  الفصل الدراسى اتصف نمأمتحان 

 % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 51 % 111مجموع أعمال السنة 

 درجة 51 شفوي الفصل الدراسى األولامتحان نهاية 

         درجة 111 -  %111    المجموع               

 سية والمراجعقائمة الكتب الدرا -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد
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 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

1. Koptievsky , Vadim , Drawing for 

Beginners , 2006 , Penn publishing LTD , 

Canada. 

2. Art of sketching , 2007 ,  Sterling Publishing 

Co ., Inc . NY. 

3. Smith , Ray ,The Artist’s Handbook , 2009 , 

Dorling Kindersley Limited , London. 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شحاتها.د/رئيس مجلس القسم العلمى :                          أ.م .د/ امانى رضاأستاذ المادة :

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

 

 2119-2118 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   2119-2118 تاريخ تحرير المقرر :

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com

