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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 300-2-5 –ف د 

 /  نيةلثاا : لمستوىالفرقة / ا ( 6) رسم :أسم المقرر 

 لثانىاالفصل الدراسي 

 

 الديكور:التخصص

 

   2    نظرى              عملى                 عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 للرسم  ومفاهيم تقدم هذه الدراسة معلومات و طرق اساسية.... 

   فهى تؤكد على االستفاده من المالحظة مع تطوير القيمة النسبية للفراغ السلبى

حليل الحجمى الت –الخط الخارجى و تطويره  –التكوين  –الشكل  –و االيجابى 

 الضوء و المنظور . –للشكل 

  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  11مطلوب حد أدنى

 ذه .للوصول الى توقعات االسات

 . الرسم هو مهارة تعتمد فى االساس على الممارسة 

 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 .

ار كادر للرسم ، ونقل الحقيقة الى الورق بالنسبة اختيأن يتعرف على طريقة  2-أ -3

 .المناسبة 

 . التعامل مع االشكال السلبية / االيجابية و الفضاء  أن يتعرف الطالب على 3-أ -3

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

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

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

 اعماله الفنية .

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

استخدام التقنيات الفعالة للتشكيل وخلق شعور من الطاقة أن يميز بالتجربة  1-ج -3المهارات المهنية  -ج
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 الخاصة بالمقرر :

 

 

 . ع مراقبه المتغيرات والحركة فى التصميم م

 .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 drawingاستخدام الخط بطريقه تعبيرية ) أن 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

 ساتذه . عماله و مناقشتها مع األأشخصيته الفنية من خالل عرض 

براز الروح الجماعية من وإ ية الشخصية القيادية للطالبتنمأن يعمل فى فريقه ل 3-د -3

 بحاث الجماعية بين الطلبة .خالل األ

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 .مقدمة المنهج ومحتوى الدوره   1األسبوع 

 . محاضرة عن عمل رسم حر لقياس المهارات 

  عمل دراسة لعدد ستة اسكتشاتgesture  باإلضافة إلى

 كانسون لتكوين متطور .  A3 لوحتين

رسم طبيعة مكونة من القماش وعناصر فاكهة وخضار   2األسبوع 

 باستخدام الجومة والقلم الرصاص إلظهار الضوء والظل .

 محاضرة عن الرسم بالضوء والظل .   3األسبوع 

 . دراسة لمجسمات حرة باستخدام القلم الرصاص 

اختيارها بعناية ودراستها  دراسة عناصر من الطبيعة يتم  4األسبوع 

 بالتفصيل باستخدام القلم الجاف واألحبار .

 استكمال مشروع األسبوع السابق ودراسته باحترافية .  5األسبوع 

  امتحان منتصف الفصل الدراسى الثانى .   6األسبوع 

ورشة عمل عن الرسم باستخدام األلوان األكوريل واألقالم   7األسبوع 

 الحبر .

رسم طبيعة مكونة من الزجاجات وعناصر فاكهة وخضار   8األسبوع 

وإظهار خلفية التكوين باستخدام األكواريل والماركرز 

 واألحبار .
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 ورشة عمل عن التلوين باستخدام األحبار .   9األسبوع 

للقطة معمارية على  Thumbnailsرسم ستة كادرات   11األسبوع 

 باستخدام الرصاص . 51*35مساحة 

اختيار أحد اللقطات التى سبق عملها فى األسبوع السابق   11األسبوع 

 مع الكتابة . 51*35وتكبيرها ودراسة تفاصيلها فى مساحة 

اللقطة المكبرة السابقة يتم دراستها باستخدام ألوان   12األسبوع 

 األكواريل وأقالم الحبر .

 ن الشفوى .دراسات تمهيدية لما سيتم تقديمه فى االمتحا  13األسبوع 

 دراسة كاملة لما سيتم تقديمه فى االمتحان الشفوى .  14األسبوع 

 دراسة كاملة لمشروع الشفوى بحرفية .  15األسبوع 

 امتحان نهائى .  16األسبوع 
 

أساليب التعليم  -1

 والتعلم 

 

 .نظريةمحاضرات  1-1

 ورش عمل . التعليم الذاتى و تعليم األقران عن طريق 1-2

 عليم التنافسى الت 1-3

 . Power Point Presentationأفالم عروض تقديمية  1-4

 المناقشة و الحوار  1-1

 المشروع -1-6

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  6-1

اكتساب مهارات العمل الجماعى من خالل مشاركة الطالب ذوى القدرات المحدودة  -6-2

 . فى ابحاث مشتركة مما يكسبهم روح الفريق

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 . المشروع 1-أ 

 التحليل . 2-أ

 امتحان شفوى . 3-أ

 امتحان تحريرى . 4-أ

 أبحاث . 1-أ

خاص بكتابة المالحظات  A4(  sketch bookعلى الطالب إحضار اسكتش ) 6 -أ
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 الخاصة بكل محاضرة . 

 بحاث المطلوبة يتم تسليمها مكتوبة باليد وليست على الكمبيوتر .األ -7-أ

يحصل كل من الطلبة المتشابهة فى األبحاث على درجة إذا تواجدت أبحاث متشابهة  -8-أ

 )صفر( . 

 التوقيت -ب

 

 

 الخامس .األسبوع  1 -ب

 العاشر .األسبوع  2-ب

 السادس عشر .األسبوع  3-ب

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 الثانى نتصف الفصل الدراسي امتحان مMT 25% . 

   درجة . 71بمجموع  %71متوسط أعمال السنة 

 . درجة 15 نهائىاالمتحان ال

 . درجة 255المجموع الكلي 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 مذكرات -أ

 

 اليوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

The New Drawing on The Right Side Of The Brain 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 على الطالب البحث من خالل االسترشاد بالمحاضرات فى مواقع اإلنترنت ذات الصلة 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى :               أميرة الحدادد/ م.أ. أستاذ المادة :

 

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

 

  2512-2518تاريخ اعتماده من مجلس القسم :                   2518/2512 تاريخ تحرير المقرر :
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