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 توصيف مقرر دراسى
 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 12-2 -055ف.د.

تخصص  –:الرابعة  المستوىالفرقة /  مناظر خلوية أسم المقرر :

 األولالعمارة الداخلية / الفصل الدراسي 

 

 الداخلية: العمارة التخصص

 

      2    عملى    2نظرى                       4عدد الوحدات الدراسية      

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 بعد إتمام دراسة هذا المقرر يستطيع الطالب:

  رسممناظر طبيعية لصقل مهارات الطلبة الفنية والتعرف على أساليب رسم

 المناظر الطبيعية من خالل أعمال مشاهير الفنانين 

  استخدام الوسائط المساعدة لمادة المناظرالخلويةة و تنميةة قدراتةي اةي التعبيةر عةن

عناصر الطبيعة بواسطة مبادئ الدالالت الفراغية ،مستخدما الخامات المختلفة مةن 

 ،..... الباستيل،االكواريل  ،ألوان الجواش 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

عمةل النمةا ث ثالثيةة األبعةاد وواإلبةدا   االبتكةارعند اكمةال الطالةب لدراسةة المقةرر بنجةان يكةون قةادرا علةى : ت قية  

اللةون والوةوف اةى العمةل  اسةتخدام قواعةدو  علةى الةور  أاكةار التعبيةر عةن  ، ومجيدا" المناظر الخلويةللتعبير عن 

  رسمي للمناظر الخلوية .لالخاص  الفني

 المعلومات -أ

 والمفاهيم

 أن يكون الطالب قادرا علي أن :

يتعرف علي درجة الثبات للوحدة من خالل اللقطة المقترحة و نسبة إسقاط  أن  1-أ -3

 الووف علي األجسام كدالالت للفراغ

يتعرف علي التباين و التدرث اي األحجام لتصميم أو تصوير اللقطة كدالالت  أن 2-أ -3

 للفراغ.

 ية وضع التكوين اي مسطح الورقة مما يتيح ت قي  اإلحساس بالعم  .يدرك كيفأن  3-أ -3

 يدرك مبدأ التراكب الذي يعتبر من النظم الهامة ل قل الرؤية  ي العم  ال قيقي. أن 4-أ -3

تأثير الشفااية كأحد خصائص التطورات المعاصرة لمعالجة مشكلة  أن يربط بين  0-أ -3

 ب الدالة علي الفراغ و علي الترابط الفراغي.نو  آخر من التراك وأنهاالفراغ  

تفهم التفاصيل المتناقصة إ  تعتبر درجة وضون التفاصيل من الدالالت علي أن يميز  6-أ -3

 بعد أو قرب الهيئات .

المنظور الجوي إ  يعتبر تأثير الووف و الجو اي الفراغ ال قيقي من  أن يدرك  7-أ -3

 . األساليب الهامة للرؤية السليمة

 .يتعرف علي األلوان و الدرجات اللونية المتقدمة و المرتدة كدالالت للفراغأن   8-أ -3

يتعرف باالمكانيات المختلفة ألستخدام الوسائط  المتنوعة اي مجال المناظر أن   9-أ -3

 .الخلوية 

الذي يعتبر وسيلة ال مناص  والمنظر الخلوى ، و أهمية بالمنظور أن يربط بين 15-أ -3

منها لكشف التصور الذهني و نقل الهيئات ثالثية األبعاد علي مسطح اللوحة من خالل بعدين 

 اقط. 
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المهارات  -ب

 الذهنية :

مهارات إستخدام الخامات  و الوسائط المختلفة لمادة المناظر أن يستكشف  1-ب -3

 الخلوية 

 داث العم  اي المسطح  ي البعدين .الدالالت الفراغية اي إحأن يطب   2-ب -3

األخذ اي االعتبار خصائص الخامات ومالمس المختلفة للالذاتية أن يختار الدالالت  3-ب -3

 المختلفة حتى يستطيع الطالب أن ي ق  الخامة التي إمامي .

 مشاكل قد تطرأ علي عرض و إخراث المشرو .أن ي ل  4-ب -3

 

المهارات المهنية  -ث

 بالمقرر :الخاصة 

 .اي مجال التصميم الداخلي  الوسائط المختلفة ن يختار أ  1-ث-3

 خبرات خالل حلقات النقاش و العروض التفاعلية .من  أن يختبر ما تم استفادتي  2-ث-3

 المهارات العامة : -د

 

 

 ادارة الوقف لت قي  االهداف المستهداة .أن يستخدم   1-د -3

عملية الب ث من خالل المراجع العلمية أو شبكة المعلومات اإللكترونية  أن ي سن 2-د -3

 لإلطال  علي كل ما هو جديد اي مجال المناظر الخلوية و التصوير  .

عقد حلقات للعمل الفنى من خالل  السلبيات و اإليجابياتأن يستنتج الطالب   3-د -3

 نقاشية نقدية اي مجموعة منتقاة من المشروعات

 تبادل الخبرات مع الطالب و رون التعاون الجماعي . أن يستجيب الطالب لفكرة  4-د -3

 .مهارات استخدام ال اسب االلىأن يستخدم   0-د -3

 م توى المقرر  -4

 

 

 

  

  عدد الساعات الموضوع األسبوع

  اجمالى عملى نظرى   

دراسةةةةةةات تمهيديةةةةةةة لمةةةةةةادة  1سبوع األ

 .المناظر الخلوية 

2 2 4  

م اضةرة تمهيديةةة لمةةادة المنةةاظر   2األسبوع 

 نقةةةل ألحةةةدى لقطةةةاتالخلويةةةة   

المرسةةةةةةومة المنةةةةةاظر الخلويةةةةةةة 

 بألوان الجواش أو األكوريل 

2 2 4  

المناظر  نقل ألحدى لقطاتمتابعة   3األسبوع 

المرسةةةومة مةةةع ت ييةةةر الخلويةةةة 

للمجموعةةة اللونيةةة" المجموعةةة 

الونيةةةة احاديةةةة اللةةةون أو ثنائيةةةة 

" بةةةةةألوان الجةةةةةواش أو  اللةةةةةون

 األكوريل.

2 2 4  
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مةن خةالل  تفهم  المنظةور الجةوي 4األسبوع 

رسم المناظر الخلويةة اةي حةدائ  

 باألحبار. قصر طوسون باشا

 ألول.المشرو  ات كيم 

2  2 4  

متابعة التكوين والبعد الثالث   5األسبوع 

رسم المناظر الخلوية اي حدائ  ل

بألوان  قصر طوسون باشا

 .الباستيل

 المشرو  الثانيت كيم 

2 2 4  

الوسائط استخدام كيفية دراسة   6األسبوع 

ألخذ لقطات اوت رااية  المختلفة

مناظر الخلوية اي حدائ  قصر لل

حداث العم  اي أل طوسون باشا

 . المسطح  ي البعدين

 المشرو  الثالثت كيم 

2 2 4  

أعطةةةةاف م اضةةةةرة نظريةةةةة عةةةةن   7األسبوع 

المةةةةدارس التصةةةةويرية للمنةةةةاظر 

، عةةرض ألهةةم الخلويةةة وروادهةةا 

بةةةرامج ت ويةةةل  وت ييةةةر الصةةةور 

 الفوت رااية "

اللقطةةةةةةات الفوت راايةةةةةةة ت ويةةةةةةل 

مناظر الخلوية اي حةدائ  قصةر لل

الةةى طبيعةةة جديةةدة  طوسةةون باشةةا

تأخةةةةذ كرومةةةةات لونيةةةةة متعةةةةددة 

بأسةةتخدام بةةرامج ت ويةةل الصةةور 

  editor photoالفوت رااية " 

prisma– photo lab - pics 

Art أو أتجةةةةةةةةةةةا  لمدرسةةةةةةةةةةةة "

تصةةةةةةةةةةةةويرية "التكعيبيةةةةةةةةةةةةة أو 

 السريالية ،......"

 الرابع.المشرو  ت كيم 

2 2 4  

اللقطةةةةةةةةةات متابعةةةةةةةةةة ت ويةةةةةةةةةل   8األسبوع 

 منةةةةةاظر الخلويةةةةةةلل الفوت راايةةةةةة

2 2 4  
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 –بأسةةةتخدام األلةةةوان "الجةةةواش 

 -أحبةةةار  –الباسةةةتل  –األكوريةةةل 

 الزيت ".

عمل ورشة عمل جماعية  لطالب   9األسبوع 

الفرقة لتبادل خبةرات التلةوين مةع 

تعدد الوسائط اللونية المسةتخدمة 

باسةتيل،....  –أكوري  –"جواش 

"و لةةةأ بأخةةةذ لقطةةةة واحةةةدة لكةةةل 

مجموعةة وعمةل عمليةات مقارنةة 

وحوارات نقاشية لكيفية أظهارها 

 على كل لوحة على حدى.

 الخامس.المشرو  ت كيم 

2 2 4  

أسةةةةةةةتكمال ومتابعةةةةةةةة المنةةةةةةةاظر   11األسبوع 

الخلويةةة التةةى تةةم انجاخهةةا داخةةل 

الورشةةة وت كيمهةةا بشةةكل نقةةاش 

 حوارى طالبى .

 السادسالمشرو   ت كيم

2 2 4  

أمت ان منتصف الفصةل الدراسةى   11األسبوع 

 االول 

 4 4  

اةةةي حةةةدائ  قصةةةةر أخةةةذ لقطةةةات   12األسبوع 

وت ويلهةا ببةرامج   طوسون باشا

ال اسب االلى  الةى لقطةات ثالثيةة 

األبعةةةةةةاد عةةةةةةن طريةةةةةة  ال ةةةةةةذف 

واألضةةةةااة تبعةةةةا لرؤيةةةةة الطالةةةةب 

للكيفيةةة التةةى يريةةد أن يطةةور بهةةا 

المنظةةةر الخلةةةوى الم ةةةيط بقصةةةر 

طوسون باشا وهو ما ينسب على 

قدرتةةي كمصصةةم داخلةةى لتنسةةي  

 وتصميم ال دائ  .

 السابع.ت كيم المشرو  

2 2 4  

متابعةةةةةة التلةةةةةوين علةةةةةى جهةةةةةاخ   13األسبوع 

 ال اسب االلى .

 ت كيم المشرو  الثامن.

2 2 4  
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  14األسبوع 
منةةاظر الخلويةةة اةةي الةةدمج بةةين لل

وبةين  حدائ  قصر طوسةون باشةا

مةةةةا أنتجةةةةة ال اسةةةةب االلةةةةى مةةةةن 

منةةةةاظر خلويةةةةة ل ةةةةدائ  القصةةةةر 

 بألوان الجواش أو األكوريل .

 ت كيم المشرو  التاسع

2 2 4 
 

 15األسبوع   
األخير مع المشرو  ت كيم 

اب اث الطالب واعمال متابعة 

السني واعالنها للطالب قبل 

 امت ان الفصل الدراسي االول .

2 8 4  

                                                                                                                  

أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 (.Data Showم اضرات باستخدام أحدث وسائل العرض ) 0-1

 مرتبطة بالم توى العلمى للمادة .اردية  القيام بأب اث علمية  0-2

 التعليم الذاتى  0-3

 أقامة ورش عمل.التعليم التنااسى  عن طري    0-4

 التعلم باالقران 0-0

 المشاريع . -0-6

التعليم  أساليب -6

والتعلم للطالب  وى 

 القدرات الم دودة

 

 المناقشة و ال وار  6-1

 

 

 

 

 تقويم الطالب  -7

 

 

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 

 مناقشي االب اث  .  -1-أ-7

 امت ان منتصف الفصل الدراسي لتقييم درجة استيعاب الطالب لما تم دراستي. -2-أ-7

 درجة استيعاب المقرر الدراسي. لتقييم امت ان نهاية الفصل الدراسي -3-أ-7

 

 

 التوقيت -ب

 

 

 .عشر ) امتحان الفصل الدراسي االول ( الحادىفي االسبوع   1-ب -7التقييم االول

في االسبوع الخامس عشر ) تقييم الدوسيه الخاص بالمشاريع  2-ب -7التقييم الثاني 
 .المجمعة ( 

 

 

 توخيع الدرجات -ث

 

 

   1220                من درجات أعمال السنة %20الثانى  امت ان نصف الفصل الدراسى  1-ث-

 درجة

                                من درجات أعمال السنة % 70   الثانى اعمال السنة / الفصل الدراسى2-ث-7

 درجة   3720

 درجة    05                                         الثانىامت ان نهاية الفصل الدراسى  3-ث-7

                                    درجة     155                                                  المجمو  
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  درجة      155

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ث

 

 

1. The Watercolor Landscape Techniques of 23 International 

Artists 

2. Creating Luminous Watercolor Landscapes ISBN-10: 

1600619495 | ISBN-13: 978-1600619496 | Publication Date: 

February 7, 2011 | Edition: 1 

3. Powerful Watercolor Landscapes: Tools for Painting with 

Impact ,Catherine Gill 

4. Realistic Abstracts ,Kees van Aalst Publication Date: March 1, 

2011 

5. 50 Inspirational Projects Rolina van Vliet Publication Date: 

October 1, 2011 

6. www.en.wikipedia.org/wiki/Landscape 

7. www.landscaping.about.com 

8. www.filestube.com/l/landscape+book+pdf 

9. www.artbooks.com 

10. ^ Calder, W.,1981, Beyond the View - our changing 

landscapes. Inkata Press, Melbourne. Jackson, J.B., 1986, The 

vernacular landscape, in Penning-Rowsell, E.C. & D. 

Lowenthal, Landscape Meanings and Values, Allen & Unwin, 

London, p 65 - 79. James, P.E., 1934. The terminology of 

regional description. Annals of Assoc of Am Geog, 2, 78 - 79. 

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com
http://www.amazon.com/Kees-van-Aalst/e/B003X032HC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Rolina-van-Vliet/e/B003915O26/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Landscape
http://www.landscaping.about.com/
http://www.filestube.com/l/landscape+book+pdf
http://www.artbooks.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape#cite_ref-0
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11. ^ Jackson, J.B., 1986, The vernacular landscape, in Penning-

Rowsell, E.C. & D. Lowenthal, Landscape Meanings and 

Values, Allen & Unwin, London, p 65 - 79. 

12. Mikesell, M.W., 1968, Landscape. in International 

Encyclopaedia of the Social Sciences. 

13. Tuan, Y.F., 1976. Review of “The Experience of Landscape”. 

Professional Geographer, 28:1, 104 - 5. 

14. Daniels S. & D. Cosgrove, Introduction: iconography and 

landscape, in Cosgrove, D. & S. Daniels, 1988. The 

Iconography of Landscape: essays on the symbolic 

representation, design, and use of past environments. 

Cambridge Studies in Historical Geography, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

15. Bourassa, S.C., 1991. The Aesthetics of Landscape, Belhaven 

Press, London. 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 على الطالب الب ث من خالل االسترشاد بالم اضرات اى مواقع النت  ات صلة

 

 نجوان ش اتي أ.د/ يس مجلس القسم العلمى : ئر                     أ.م.د. اايزة الدالل : قررالم ذتاأس

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

 

 2519-2518تاريخ اعتماد  من مجلس القسم       2519/ 2518 تاريخ ت رير المقرر :
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