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الرسم احلّر الـمــــادة:  
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مستوى املادة:   الثانية
املتطلبات السابقة أو/ واملرافقة: ---

األحد - الثالثاء - اخلميس  الساعة  8:10-10 شعبة 1 / 1:10 - 3 شعبة 2 موعد احملاضرة:  
3 الساعات املعتمدة: 

عضو هيئة التدريس --------------------------------------------
د. مروان العالن االسم:   

أستاذ مساعد الرتبة األكادميية:  
----- رقم املكتب وموقعه: 

الساعات املكتبية:  -------
tashkilart2000@gmail.com البريد اإللكتروني: 

وصف املساق------------------------------------------------
تقوم هذه املادة بالتعريف بأدوات ومواد وخامات الرسم املختلفة كاأللوان واألقالم وأنواع األوراق املستخدمة وطرق 
الطالب في  يفيد  ما ميكن رسمه مما  يدوية لرسم  تدريبات  بإجراء  القيام  ثم  املناسبة الستخدامها،  استخدامها والطريقة 
امتالك قدراته العضلية والذهنية وذائقته اإلبداعية مثل الطبيعة سواء األشجار والتالل واجلبال أو ما أحدثه اإلنسان من 
مبان وشوارع وما أضافه حلياته من تسهيالت داخل بيته أو خارجه،  ورسم العناصر األخرى مبا فيها اجلسد اإلنساني 
بتكويناته ونسبه  بطالقة وتقنية وكذلك رسم مشاهد لنماذج تظهر فيها احلركة مستمدة من جوانب احلياة اليومية في حياة  

املدينة أو القرية وغيرها )عملي(

أهداف املساق------------------------------------------------
1. إكساب الطالب املهارة العملية وتطوير قدراته على الرسم والبناء، واستخدامها في التصميمات املختلفة.

التعامل مع تدّرجات الظّل والنور في العمل الفني. 2. إكساب الطالب املهارة العملية الالزمة في 
الفنية لدى الطالب ومترين بصره على الرؤية املطلوبة للرسم. 3. محاولة تنشيط الذائقة 

باستخدام  احلركة  حالة  أو  السكون  حالة  في  سواء  والكائنات  األشياء  رسم  في  املختلفة  الفنية  األساليب  معرفة   .4
مختلف األدوات واملواد واألساليب.

مكّونات املادة------------------------------------------------
1. الكتب املقررة  موثقة حسب القواعد املعتمدة: املؤلف. عنوان الكتاب أو املقال. سنة النشر. مكان النشر.

2. مواد مساندة: أشرطة فيديو وأشرطة صوتية، عرض ساليدات.
القراءات اإلضافية: كتب. دوريات. نشرات. كتالوجات..  .3

التطبيقية. التمارين والتدريبات  4. دليل األستاذ/ الوظائف.. التجارب.. 
5. محاولة إشراك الطالب في إعداد املادة من خالل قيامه بنشاطات  نظرية مساندة.



أساليب تدريس املادة----------------------------------------------
 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ

محاضرات داتو شو.. عرض وتقدمي وحتليل ونقد وقراءة مباشرة لألعمال الفنية..

----------------------------------- Learning outcomes نتائج التعلم
  Knowledge and understanding 1.  املعرفة والفهم  

دراسة رسم األشياء والكائنات احلية في حاالت السكون واحلركة من خالل استنباطها من حركة العناصر في الطبيعة.
  Cognitive skills 2. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  

التعّرف على تقنيات مختلفة في الرسم احلّر والبحث عن االجتاهات الفنية في مجال الطبيعة الصامتة، إذ شّكلت الطبيعة 
للتعبيروالبحث كذلك عن أساليب متعددة في تطوير األداء  ملهمًا  العصور، مصدراً  للفنانني على مّر  بالنسبة  الصامتة 

والتقنية من خالل التعّرف على املواقع التي حتمل عناوين املتاحف واجلاليريهات واملعارض.
) Communication skills 3. مهارات االتصال والتواصل األكادميي )مع املصادر واألشخاص 

ضرورة االتصال والتواصل مع الفنانني من مختلف االجتاهات واألعمار في املعاهد واألكادمييات الفنية العربية واألجنبية 
واملعارض واملتاحف  لتبادل األفكار واملوضوعات، وذلك من خالل املواقع التي حتمل عناوين كالفنون اجلميلة وأكادمييات 

الفنون وعبر زيارات للمتاح من هذه املتاحف واجلاليريهات وزيارة املعارض املقامة خالل الفصل وما إلى ذلك.
4  مهارات عملية خاصة بالتخصص واملهنة ذات العالقة.

تشجيع الطالب على املشاركة في إقامة معارض داخل اجلامعة وخارجها في قاعات العرض املختلفة داخل البلد بإجناز 
أعمال فنية تستحق العرض.

أدوات التقييــــم -------------------------------------------------
فنية ذات صلة مع  او متاحف وقراءات ألعمال  تقارير عن زيارات ملعارض  أبحاث قصيرة و/أو مشاريع وتقدمي   .1

التركيز على ما يشابه مادة الرسم احلّر ومناقشتها في الصف.2. امتحانات قصيرة
بيتية تضع الطالب في حالة تواصل مع املادة الستيعابها  بعمق ودراية. 3. واجبات صفّية وأخرى 

4. تقدمي شفوي لألبحاث والتقارير وعرض القراءات التي ينجزها الطالب والعمل على نشر اجلّيد منها في الصحف 
احمللية واملواقع اإللكترونية املتاحة.

5. امتحانات فصلية ونهائية.
6. حضور احملاضرات بشكل كامل نظرا الرتباطها مع بعضهاالبعض ومحاولة فهم املادة املقّدمة.

توزيع العالمات على أدوات التقييم--------------------------------------

الدرجة أدوات التقييم         

20 االمتحان األول         
20 االمتحان الثاني         
40 االمتحان النهائي          

التقارير و/أو األبحاث / الواجبات     
 20     املشاريع / االمتحانات القصيرة    

100 املجموع          
األمانة العلمية والتوثيق---------------------------------------------

أسلوب التوثيق مع أمثلة توضيحية  *
*  إسناد احلقوق الفكرية ألصحابها باإلشارة إلى ذلك.

*  االبتعاد عن السطو األكادميي والنقل احلرفي  



توزيع املادة على ساعات الفصل

األسبوع األول-------------------------------------------------
* التعريف باملساق   

-  مفهوم الرسم احلر، وعالقته بالتصميم الداخلي وفلسفته.   
- ربط الرسم احلّر باألدوات املستخدمة وعرض مناذج منها:   

    أقالم رصاص، ممحاة، أقالم حبر سائلة )بايلوت( ، أقالم خشبية ملّونة، 
ألوان مائية، ألوان غواش )أكريليك(.    

- شرح ميزات ووظائف كل أداة وكيفية استخدامها.   
- شرح دور العني والدماغ واجلهاز العصبي في إنتاج الرسم.   

- عرض منتجات مرسومة لكل أداة مستخدمة وكل أداة يحتاجها الطالب في رسمه.   

األسبوع الثاني -------------------------------------------------
- تدريب على رسم اخلط املستقيم أفقيًا ورأسيًا، طويال أو قصيرًا.   

-  عرض مناذج وتدريبات أولية لرسم اخلطوط واملربعات بعد ذلك.   
- تعّلم كيفية الضغط على قلم الرصاص.   

- الطلب من الطلبة إلجراء التدريبات ومباشرة التجريب على السبورة ومن ثم على الورق.   
- متابعة الطلبة في عملهم مراجعة رسوماتهم وتقييمها وتوجيههم.   

األسبوع الثالث-------------------------------------------------
- شرح مفهوم التجسيم واألبعاد الثالثية للمجّسم   

- عالقة العني برسم املجسم وزاوية الرؤية.   
- إعداد مجسّمات مختلفة كنماذج هندسية لرسمها: مكعب، كرة، اسطوانة، هرم..الخ   

- إجراء تدريبات على السبورة من قبل الطلبة ومن ثّم على الورق.    
- متابعة تدريبات الطلبة وتقييمها وتوجيههم.   

األسبوع الرابع -------------------------------------------------
- الظّل والنور وفلسفتهما،مفهوم اإلضاءة والظالل.   

- شرح مفهوم الظّل والنور وأهميتهما ودور اإلضاءة واجتاهها وزواياها .   
وأثر ذلك على األجسام ورسمها.    

- عرض صور لوحات تبدو فيها األجسام واألشكال مع ظاللها في حالة جتسيم.   
- تدريب أمام الطلبة وإجناز شكل مكتمل ثم السماح لهم مبباشرة الرسم.   

- متابعة أعمال الطلبة وتقييمها وتوجيههم.   

األسبوع اخلامس ------------------------------------------------
- اخلامات املستخدمة، وبيان تنوعها حسب املادة واألداة واملوضوع.   

- شرح مفهوم اخلامة واملادة واألداة والتركيز على ضرورة استخدام   
اخلامة املناسبة للمادة املناسبة واملوضوع املناسب.    

- عرض مناذج من اخلامات املستخدمة بشكل أساسي في الرسم.   
-  ترك احلرية للطلبة الختيار اخلامة املناسبة ألعمالهم مع توجيههم في ذلك.   

- متابعة نشاط الطلبة وتقييم اعمالهم وتوجيههم.   



األسبوع السادس -----------------------------------------------
   - االمتحان األول 

- استخدام أكثر من خامة في زمن االمتحان.   

 األسبوع السابع ------------------------------------------------
- املنظور ونقطة الزوال والتالشي.   

- دراسة في فلسفة املنظور وأهميته في الفن والتصميم الداخلي.   
- عرض مناذج منظورية مبّسطة متهيدا لرسمها.   

- إجراء جتربة رسم منظور أمام الطلبة.   
- بدء التدرب الطالبي على رسم املنظور املبّسط.   

- تقييم األعمال وتوجيه الطلبة أثناء العمل.   

األسبوع الثامن ------------------------------------------------
- رسم قطع أثاث منزلي أو مكتبي مباشرة عن الواقع.   
- شرح كيفية النظر لقطعة النظر وحتديد زاوية الرؤية.   

- رصد زوايا الظل والنور واكتشاف املنظور وزاوية النظر واستخدامها في الرسم.   
- تقدمي جتربة أولية أمام الطلبة على شكل سكتش واضح .   

- اختيار قطعة أثاث ورسمها من قبل الطلبة في أكثر من اجتاه ومن أكثر من زاوية نظر.   
- مباشرة الطلبة برسم قطع األثاث وفي األثناء يتم تقييمهم وتوجيههم.   

األسبوع التاسع------------------------------------------------
- رسم املقاطع )املساقط( الرأسية واألمامية واجلانبية.   

- رسم منظور جتريبي أمام الطلبة لتعليمهم كيفية فعل ذلك.   
- شرح مفهوم املقاطع )املساقط( حسب زاوية النظر وتكويناتها.   

- إجراء جتريب لرسم منظور داخلي لقاعة أو ممر وتعيني مساقطه.   
- إعطاء الطلبة املجال لرسم املقاطع )املساقط( املختلفة على أشكال مبسطة.   

- تقييم وتوجيه الطلبة أثناء العمل.   

األسبوع العاشر ------------------------------------------------ 
- استمرار التدريب على رسم املساقط وتنويعاتها..   

- استمرارالتدريب على رسم املنظور الداخلي.   
-  نشاط إضافي باخلروج إلى قاعة واسعة والتدّرب على رسم ما فيها من أبعاد ومكّونات.   

األسبوع احلادي عشر ---------------------------------------------
- االمتحان الثاني.   

األسبوع الثاني عشر ---------------------------------------------
- رسم منظور خارجي كمبنى أو طريق أو حديقة.    

- تذكير بقواعد املنظور األولية وكيفية التقاط نقطة التالشي وتطبيق ذلك   
- إجراء جتربة رسم لرسم منظور خارجي لبيت أو مدرسة أو شارع.   

- بدء الطلبة بالرسم حتت توجيه االستاذ وتقييم اعمالهم.   
- نشاط إضافي: اخلروج إلى منطقة داخل اجلامعة واإلطالل على أحد مبانيها   

    لرسمه من زوايا نظر مختلفة.



األسبوع الرابع عشر---------------------------------------------------------
- رسم األشجار في الطبيعة، وتعّلم االهتمام بالتفاصيل الدقيقة في الكائنات.   

- تعريف الطلبة بأهمية رسم األشجار في عملهم في التصميم الداخلي وكيفية فعل ذلك.   

- شرح ما يتعلق بتفاصيل الشجرة وكيفية رسمها: األوراق. األغصان، اجلذوع والثمار.   
- اخلروج للطبيعة وتعيني شجرة لكل طالب لرسمها من أكثر من جهة، ورسمها مع ما حولها.   

األسبوع اخلامس عشر ------------------------------------------------------
- التشريح ورسم اجلسد االنساني أثناء السكون وأثناء احلركة.   

- شرح مفاهيم التشريح وكيفية رسم اجلسد االنساني والتركيز على نظام احلركة االنسانية.   
- تقدمي مناذج تشريحية لفنانني مختلفني ومحاولة تقليدها.   

-  تقسيم الطلبة إلى فرق ثنائية ليرسم كل طالب شكاًل عاما لزميله في وضع ما.   
- عرض منوذج تشريحي لرسمه مباشرة.   

األسبوع السادس عشر -------------------------------------------------------
- االمتحان النهائي   

حجم العمل امللقى على عاتق الطالب ----------------------------------------------- 
ال يقل عن ساعتني مقابل كل ساعة تدريس.

سياسة احلضور والغياب ------------------------------------------------------
عميد  يقبله  قهري  أو  مرضي  عذر  بدون  للمادة  املقررة  الساعات  من   ٪15 من  أكثر  بالتغّيب  للطالب  يسمح  ال 
الكلية، إذ يترتب على ذلك اعتبارالطالب منسحبًا من املادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما مينع من التقدم 

لالمتحان النهائي وتكون عالمته في املادة صفرًا، في حالة عدم قبول العميد للعذر.

املراجع العلمية للمادة --------------------------------------------------------
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