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 اإلسكندريةجامعة / أكاديمية : 
 الفنون الجميلةكلية / معهد : 

 اعدادي فنون عامقسم  : 
 توصيف مقرر دراسي

  بيانات المقرر -1

 الرمز الكودي :  
 5-1 –ف ك 

 إعدادي فنونالفرقة / المستوى :  (  2)  رسماسم المقرر : 

 اعدادي فنونالتخصص : 
 

 4                   2عملي         حدات الدراسية :    نظري     عدد الو
 6فعلي 

 

تمكين الطالب من أبجديات الرسم وأسسه األكاديميه ، واكتسابه مهارات  هدف المقرر -2
االداء بالخامات المختلفة للرسم وتطويعها في التعبير بواسطة لون واحد ، 
وترجمة اللون لمثيله من الدرجات الظلية ، كذلك تعريفه بمباديء التخطيط 

بين اجزاء والتظليل لتحقيق التجسيم والمنظور والمالمس مع االنسجام 
 الصورة. 

 المستهدف من تدريس المقرر : -3

           

 -أ
المعلومات 
      :والمفاهيم 

 التعرف على أساسيات ومباديء فن الرسم.  -1أ

 .وحديثا قديما الرسم فن في الفنية واإلتجاهات المدارس على تعرفال -2أ

 .العلمي البحث ومناهج المتخصصة الفنية المصطلحات على تعرفال -3أ

 القيم إثراء في ودوره والضوء اللون نظريات مبادئ على تعرفال -4أ
 .الفني للعمل اإلبداعية

 رسوم إلى وترجمته توظيفه وكيفية المنظور رسم وطرق قواعد فهم -5أ
 يقتضيه حسبما سليمة علمية أسس على ومعمارية حية ومشاهد تخطيطية

 التخصص
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 -ب
المهارات 

 : الذهنية

 الفنية ألعماله وإبتكارية إبداعية حلول إبتكار على القدرة يمتلك -1ب
 .العمل أثناء يقابلها قد التي والمشكالت

 واإلحساس الفراغ قيمة إدراك في المالحظة وقوة الخيال دور تفعيل -2ب
 .واألبعاد  النسب وتوازن بتنوع

 .النتائج من مجموعة إلستنباط والمفاهيم المعلومات ينتقي -3ب

 وعناصر الشكل لغة مفردات خاللها من يحلل نقدية رؤية الطالب يمتلك -4ب
 .التكوين

 . اإلنساني وجهلل والمنظورية التشريحية والمقاييس النسب يدرك -5ب

 . اإلبداعية العملية في التكنولوجية والوسائط الوسائل يطبق -6ب

 وتوضيح وتطوير لتحقيق التشكيلية العناصر إستخدام طرق يستوعب -7ب
 مفهوم بشكل الجمالية والقيم األفكار

 -جـ
المهارات 

المهنية 
الخاصة 

 بالمقرر :

 

 . خاص فنى بأسلوب عنها ويعبر عملى بشكلاالبداعية  األفكار تطبيق -1ج

  المختلفة الفنية واإلتجاهات والتقنيات األساليب من متعددة أنواع يجرب -2ج

 .الحديثة التكنولوجية واألساليب التقليدية والتقنيات األساليب بين يربط -3ج

 .ومهنية بمهارة المطلوبة األعمال تنفيذ يطبق -4ج

  -د 
المهارات 

   العامة

 .اإلبداعية العملية في الحديثة التكنولوجية والوسائط الوسائل إستخدام -1د

 الكميات ضوء في الفني العمل بتنفيذ تسمح بطريقة الوقت إدارة -2د
 .تقليدي غير بشكل معها والتعامل المتوفرة القياسية والمواصفات

 في  العمل فريق مجموعة ضمن كعضو العمل فكرة تقبل على القدرة -3د
 .األخر والرأي الرأي بتقبل والتنفيذ التصميم مرحلة

 باتخاذ األزمات إدارة عند المناسبة األوقات في المتوافقة الحلول إيجاد -4د
 . المتاحة المعلومات ضوء في القرار

 والجماعات، لإلفراد السلوك تغيير ومحاولة والتوجيه اإلقناع على قدرة -5د
 خالل من الفني والتذوق الجمالي الحس وتنمية والتوعية الطريق إليجاد

 .المختلفة والمشاركات التشكيلية المعارض
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محتوى  -4
 المقرر:

               
 

 

 الهدف الخامة المشروع األسبوع

 دراسة يد االنسان األول
 

 اقالمينفذ ب
على  الرصاص

 .أبيضورق 

يقوم الطالب بعمل دراسة ليد االنسان ، 
مراعيا التشريح والحركة مع ترجمه للون 

 البشرة وملمسها برقة.

عمل تكوين من  الثالث
كاتها رتعبيرات اليد وح
 المختلفة 

 
 

ينفذ باقالم الباستيل 
او الخشب البني 

واالسود واالبيض 
على ورق رمادي 

 .)بيج ( او بني فاتح

لك ليتدرب الطالب على تمثيل الحركة وذ
وتشابكها بجانب تدريبه على االبتكار وحل 

 . الفراغ باختياراته.

بورتريه او وجه  رسم الخامس
 انساني

 

 اقالمينفذ ب
على  الرصاص

 .الورق االبيض

بهدف تعريف الطالب للنسب المثالية للوجه  
 .و تفاصيله 

رسم تمثال من حديقة  السابع
 انطونيادس )صباحا(

 

 اقالمينفذ ب
على  الرصاص

 .ورق ابيض

بهدف تعريف الطالب بالنسب المثالية لجسد 
اإلنسان وحركته ، مع اظهار التجسيم وثنيات 

 . القماش

 رسم كرسي خشبي التاسع 
 

 اقالمينفذ ب
على  الرصاص

ورق بني فاتح 
)بيج( او رمادي مع 
استخدام قلم الباستيل 

 .االبيض

يهدف الى تدريب الطالب على رسم المنظور 
 .الهندسي

الحادي 
 عشر

اقالم الفحم ينفذ ب رسم جزء من المبنى 
 .النباتي على الورق

والهوائي او للتدريب على المنظور الخطي 
 .اللوني

الثالث 
 عشر

تصوير فوتوغرافي 
لمجموعه من 
 عناصرمختلفة

بالكاميرا ويتم ينفذ 
 الطباعه علي ورق

 فوتوغرافي تصوير بعمل الطالب يقوم
 كروية)  والعناصر المجسمات من لمجموعة

 بأن(  مخروطية و مكعبة ، اسطوانية ،
 ومتعدد الصناعي الضوء من حالة هو يصنع

 ايضا العناصر ووضع ، واأللوان االتجاهات
 في ابيض عنصر مثال مختلفة أجواء في
 ملون عنصر او ، العكس او ، سوداء خلفية
 ويقوم ، ملونة أو واسود ابيض خلفية في

 في والتغير والظالم الضوء بمالحظة الطالب
 الضوء ولون مصدر لتغير تبعا الظل درجات

 الى بالفوتوشوب الصور تحويل كذلك ،
 إلى اللون ترجمة لمالحظة واسود ابيض

 المشروع وهذا.  الرمادية الدرجات في مثيله
 اقل أو طالب لثالثة فيمكن ، جماعي
 المنتج طباعة ثم ، واحد عمل في باالشتراك

 . 70*50 بمقاس لوحة على الصور من
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أساليب  -5
التعليم 
     والتعلم 

               
 

بات مناقشة الطالب في التدري وشرح المشروع في بداية المحاضرة  -
 لتفاعل مع زمالئهم.السابقة مع عرض نماذج منها  ل

 المتابعه الدورية لكل طالب حتى نهاية التدريب. -

اظهار السلبيات وااليجابيات في كل محاضرة على بعض نماذج تدريبات  -
 الطالب.

االلتقاء بالطالب في المعارض والندوات كمكسبات ثقافية للفنان  -
 الناشيء.

أساليب  -6
التعليم 
والتعلم 
للطالب 

ذوى 
القدرات 
 المحدودة

 تكثيف اعادة شرح التدريب . -

 المتابعه الدورية وتصحيح االخطاء. -

التدريب تعزيز الثقة في نفس الطالب ومناقشته اليجابيات ابراز االهتمام ل -
 أمام زمالئه.

 تقويم الطــالب : -7

األساليب  -أ
 المستخدمة                     
 مناقشة أسبوعية لسلبيات وايجابيات التدريبات السابقة مع عرض بعض النماذج. -

 تحكيم دوري لكل  تدريب الستكمال متطلبات اعمال السنة. -

 تدريب منتصف الفصل الدراسي. -

 والتقييم لمجموعة تدريبات المقرر.العرض األخير  -

 المناقشة األسبوعية للطالب. - التوقيت                    -ب

 التحكيم بعد كل تدريب. -

 .منتصف الفصل الدراسي اختبار األسبوع الثامن  -

 . إمتحان عملي نهاية العام   -

 درجة 50للفصل الدراسي أعمال السنة  - توزيع الدرجات    -جـ

 من أعمال السنة %25منتصف الفصل الدراسي اختبار  -

 درجة 50 آخر العام لالمتحان التقييم النهائي -

 درجة. 150المجموع الكلي للفصلين لمادة الرسم الممتدة  -

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 ال يوجد مذكرات                          -أ

 كتب ملزمة -ب
 ال يوجد
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 كتب تقنيات الخامات المختلفة –كتب تاريخ الفن  كتب مقترحة   -جـ

دوريات علمية  –د 
 أو نشرات ... الخ

 ال يوجد

 

 محمد حسن كشكأ.م.د. :  المشرف األكاديمي    محمد حسن كشكأ.م.د.  المادة : اتذةأس

 د. عادل مصطفى                      

 د. إنجي العرابي                      

 

 
 
 


