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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 4 - 2 – 300 –ف د 

 /  نيةلثاا : مستوىالفرقة / ال (5) رسم :أسم المقرر 

 ولاألالفصل الدراسي 

 

 الديكور:التخصص

 

   8    نظرى              عملى                   عدد الوحدات الدراسية

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

  تقدم هذه الدراسة معلومات و طرق اساسية للرسم ، فهى تؤكد على االستفاده

 –الشكل  –من المالحظة مع تطوير القيمة النسبية للفراغ السلبى و االيجابى 

الضوء و  –ى للشكل التحليل الحجم –الخط الخارجى و تطويره  –التكوين 

 المنظور .

  هذا الفصل الدراسى يركز على الرسم وتطوير المهارات كما يؤكد على الصوره

 النهائية لتقديم العمل الفنى .

 . انتظام الحضور غاية فى األهمية 

  ساعة عمل خارج الكلية الستكمال المشاريع الفنية  15مطلوب حد أدنى

 للوصول الى توقعات االساتذه .

 هو مهارة تعتمد فى االساس على الممارسة . الرسم 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

من مجموعه كاملة من القيم لوصف الشكل و العمق و البنائية  أن يدرك ويستفيد 1-أ -3

 من خالل وضع هذه العناصر فى الفراغ المحيط .

 .منظور فى عصر النهضة على المبادئ االساسية لل أن يتعرف 2-أ -3

اختيار كادر للرسم ، ونقل الحقيقة الى الورق بالنسبة أن يتعرف على طريقة  3-أ -3

 .المناسبة 

 . االشكال السلبية / االيجابية و الفضاء  أن يتعرف على 4  -أ -3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

  وسائل االعالم .الرسم باستخدام مجموعة كاملة من القيم مع  أن يطبق مبادئ 1-ب -3

تنمية قدرة الطالب على نقد  والقدرة على التحليل الحجمى للشكل أن يربط بين  2-ب -3

 اعماله الفنية .
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 . طبيعة الخامات و دراستها أن يستنتج 4-ب -3 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

شعور من الطاقة  استخدام التقنيات الفعالة للتشكيل وخلقأن يميز بالتجربة  1-ج -3

 . والحركة فى التصميم مع مراقبه المتغيرات 

 .االستخدام المتعدد للخطوط المختلفة لتمثيل العمق و الفراغ أن يستنتج  2-ج -3

)  سواء ساسية على المنظورأالرسم الكامل المعتمد بصوره أن يستدل على  3-ج -3

 نقطة واحدة / متعدد النقاط (.

 (  contour line drawingم الخط بطريقه تعبيرية ) استخداأن ينجز  4-ج -3

 المهارات العامة : -د

 

 

 . عرض التصميم النهائى بصوره جيده أن يستجيب الطالب ل 1-د -3

عطاؤه الوقت المناسب و المناخ المناسب للتعبير عن أن يستجيب الطالب إل 2-د -3

 . اتذه . سعماله و مناقشتها مع األأشخصيته الفنية من خالل عرض 

 بحاث الجماعية بين الطلبةبراز الروح الجماعية من خالل األأن يعمل فى فريق إل 3-د -3

 وتنمية الشخصية القيادية للطالب .

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 .مقدمة المنهج ومحتوى الدوره  1األسبوع 

م خشبى بالقلم محاضرة عن رسم الموديل يليها ورشه عمل رسم مجس 2األسبوع 

 . الرصاص

 .لوحات للمجسم  6لقطات سريعة لمدة ساعة تشتمل على  3األسبوع 

رسم تكوين يجمع المجسم الخشبى ومجموعة من ثمار الفاكهة أو  4األسبوع 

 . الخضار بالورق الجواش 

رسم تكوين يجمع المجسم الخشبى و العاب اطفال أو مكعبات  5األسبوع 

 . 55*35لم الرصاص فى لوحة يحضرها الطالب بالق

  ورشة عمل عن رسم موديل بالحجم الطبيعى . 6األسبوع 

 .استكمال المشروع السابق  7األسبوع 

 . ولاختبار منتصف الفصل الدراسي اال 8األسبوع 

 6رسم االيدى بالقلم الرصاص فى وضعيات وحركات مختلفة فى  9األسبوع 

 25*25لوحات 

محاضرة عن رسم البورتريه يليها ورشة عمل سيقوم كل طالب برسم  15األسبوع 

 . لوحتين لزميله فى وضعيتيين مختلفتيين

 . استكمال المشروع السابق  11األسبوع 
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محاضرة عن النسبة الذهبية يليها دراسة للمجسم الخشبى داخل  12األسبوع 

ماكيت مكون من ارضية وجداريين و مجسمين من المكعبات و 

 .  Figures in Space مجسمات الهندسية فى وضعيات مختلفة ال

اخذ لقطة من المشروع السابق وتكبيرها مع دراستها باستخدام اقالم  13األسبوع 

 . الفحم و ابراز اختالفات قيم الظل و النور بها

 . تقييم لكل المشروعات التى تم انجازها خالل الفصل الدراسى 14األسبوع 

 متحان نهائى .ا 15األسبوع 
 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 .نظريةمحاضرات  5-1

 ورش عمل . التعليم الذاتى و تعليم األقران5-2

 التعليم التنافسى 5-3

 دراسة حالة .و  العروض العلمية  5-4

 . Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  5-5

 المشاريع . -5-6

أساليب التعليم  -6

للطالب ذوى  والتعلم

 القدرات المحدودة

 

اكتساب مهارات العمل الجماعى من خالل مشاركة الطالب ذوى القدرات المحدودة  6-1

 . فى ابحاث مشتركة مما يكسبهم روح الفريق

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

هة أو مشروع رسم تكوين يجمع المجسم الخشبى ومجموعة من ثمار الفاكتقييم  1-أ -7

 الخضار بالورق الجواش  .

رسم تكوين يجمع المجسم الخشبى و العاب اطفال أو مكعبات يحضرها تقييم   2-أ -7

 . 55*35الطالب بالقلم الرصاص فى لوحة 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي االول . 3-أ -7

لوحات  6رسم االيدى بالقلم الرصاص فى وضعيات وحركات مختلفة فى تقييم  4-أ -7

25*25 

 .مشروع النسبة الذهبية تقييم  5-أ -7

 التوقيت -ب

 

 

 .رابعاألسبوع ال 1 -ب -7التقييم

 .الخامساألسبوع  2-ب -7التقييم 

 .الثامناألسبوع  3-ب -7التقييم 
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 .التاسعاألسبوع   4-ب -7التقييم

 .عشر الثالثاألسبوع  5-ب -7التقييم 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

M.T25دراسي امتحان منتصف الفصل ال % 

  % 75متوسط أعمال السنة 

  %100المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 محاضرات نظرية. .1-أ-8

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

a) German Drawing / Colint . Eisler 

b) Painting & drawing / Thomas Crabb  

c) LE D essign Francois K Jean Cassov  

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

www.mmwindowtoart.com 

.about.comDrawsketchwww. 

 

 

 د. دينا أبوشال          –د. محمد كمال  –د. أيمن الروينى  –د. نيفين عبداللطيف  أستاذ المادة :

 .حاتهنجوانم شا.د/سم العلمى : رئيس مجلس الق              

 

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

 

 2012-2018تاريخ اعتماده من مجلس القسم :      2012-2018 تاريخ تحرير المقرر :
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