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 :وصف المادة

 الهدف من المادة  إكساب الطالب المهارات الخطية والدرجات الظلية من خالل التطبيقات العملية في رسم مواضيع مختلفة
 . الرسمإلظهار العمق الفضائي ) البعد الثالث ( وذلك من خالل دراسة المنظور الفني وأثره على التكوين النهائي لموضوع 

 

 :أهداف المادة

 . في الرسم والبناء واستخدامها فى التصميمات المختلفة, و تطوير قدراته العملية اكساب الطالب المهارة .1

 العملية في التعامل مع تدرجات الظل والنور على العمل الفني. اكساب الطالب المهارة .2
 .امات االدوات المختلفة معرفة االساليب الفنيةالمختلفة فى رسم الحركة من خالل استخد .3

 

 مكونات المادة: 

 .  الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر1

 .  المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية( 2

 .  القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ 3

 .  دليل دراسة المادة )إن وجد( 4

 الوظائف، التجارب العلمية .... الخ )إن وجد( .  دليل الواجبات/ 5

 

 

 



 

 ، مناظرات ... الخمراسم محاضرات، مناقشات،  أساليب تدريس المادة:

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 .لالنسان والجماد دراسة رسم الحركات السريعة من خالل استنباطها من العناصر الطبيعية  .1
 . استخدامات الحركة فى التصميمات الجرافيكية المتنوعة .2

 
 
 

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  2

منن المواقنا االلكترونينة  والبحن  عنن االتجاهنات الفنينة فنى مجنال الطبيعنة   تقنيات مختلفة في الرسم الحرالتعرف على 

طبيعننة الصننامتة للفنننانين علننى منندى العصننور محننورا للتعبيننر وأسنناليب  متعننددة فننى االداء  و حينن  لننكل  ال -الصننامتة  

  -   museums    . Galleries  -التقنية ،  من خالل المواقا التى تحمل عناوين مثل  : المتاحف ، المعارض  

 

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )ما المصادر واأللخاص 3

ضرورة االتصال منا الفننانين الشنبان فنى المعاهند واالكاديمينات الفنينة العربينة واالجنبينة لتبنادل االفكنار والموضنوعات -

 Institutes of fineوذلك من خالل المواقا التى تحمل عناوين مثل :   الفنون الجميلة  ، وأكاديمية الفنون الجميلنة ، 

arts      . 

 

 . خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة . مهارات عملية 4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 تشجيا الطالب على اقامة معارض داخل الجامعة وخارجها  فى قاعات العرض المختلفة  داخل المدينة

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 ةامتحانات قصير 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توزيا العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقنننننننارير و/أو األبحنننننننا  / الواجبنننننننات / 

 لقصيرة  المشاريا / االمتحانات ا

 عالمة 20

 عالمة 100 المجموع

 

 



 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيا المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 تغطيتها

الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

 األول

التعرف على ادوات الرسم والخامات 

 وطرق استخدامها.

 كيف نرى االلياء؟      

 

رسم تكوينات اساسية ) كرة, مكعب,  الثاني

 اسطوانة (
 

متابعة التمرين مع تطبيق الظل  الثال 
 لعمل.والنور على ا

 

تمرينات على  تدرجات الظل  الرابا

 .والنور
 

  عمل دراسات حول الملمس الخامس

 السادس

  االمتحــــان االول - 

  دراسة للمنظر الطبيعى بالحبر االسود السابا

  متابعة التمرين الثامن

 التاسا
سكتشات الجسام من الطبيعة ) مباني، 

 لجر، ...... الخ (
 

 

 العالر

 

 الثابتةحركة االجسام دراسة 
 والمتحركة.

 

 الحادي عشر

 

 الثابتةمتابعة دراسة حركة االجسام 
 والمتحركة.

 

 

  االمتحــــان الثاني الثاني عشر

  دراسة جسم االنسان. الثال  عشر

دراسة حركات مختلفة لجسم  الرابا عشر
 االنسان.

 

 الخامس عشر

 
  .دراسة وجه االنسان

 السادس عشر

 
  ـــــان النهائياالمتح

 

 

 



 الوق  المتوقا لدراسة المادة 

  

 الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ

 

 سياسة الدوام )المواظبه(

إذا غراب الطالرب أكثرر مرن وللمرادة. مرن مجمروا السراعات المقرررة  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثرر مرن 

من مجموا الساعات المقررة للمادة دون عررر مرضري أو قهرري يقبلره عميرد الكليرة، يحررت مرن التقردت  %(15)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أما إذا كان الغياب بسبب المرر  او لعررر قهرري يقبلره 

 ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكات االنسحاب. عميد الكلية التي تطرح المادة 
 

 المراجا العلمية للمادة      
 الكتـــــــــــب 

 Painting Landscapes, Adelene FLetchar ( 751.422436 FLE ) 

 Water colors for beginners ( 751.422071CER) 

 Understanding transparent water color, Gerald F. Brommer ( 751.422 BRO ) 

 Painting buildings in oil, ( 751.4544 PAR ) 

 Introduction to Painting and Drawing, John Henn ( 741.2 HEN ) 

 How to Paint buildings ( 751.42244 CAL ) 

 Painting Waterscapes, Adelene FLetchar  ( 751.45437 DOW ) 

  

 

 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

http://www.painthorsejournal.com/ 

http://www.watercolorpainting.com 

http://www.johnlovett.com/class.htm 

http://painting.about.com/od/watercolourpainting/ss/AndyW_Reflect.htm 

http://www.how-to-draw-and-paint.com/watercolor-painting-techniques.html 

www.mfa.org                              

www.loyola.edu/finearts                

www.tea.state.tx.us        

www.finearts.uvic.ca  

www.famsf.org         

bemuseum.-arts-www.fine  
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