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Course Syllabus 

  180132 :ر�E ا���دة   وا����Dر��Cدىء ا��@�     :ا�ـ�ــــ�دة

   H/��1:وا���ا��	/ �Cت ا����J	 أوا��!�3  اHول  :��!�ى ا���دة

�ةL�M�1 ا�N�� :OP 11:10- 1 ) 1ة  )12-11:الخميس�!
  3:ا����Nت ا��

  

      �SN ه�Q	 ا�!1ر/.     

�@Hا  C2�
W ور�V ا���!U   ا$آ�د/��		ا�V��  	�C!��ت ا��Nا���  %Xو�!��Y1 ا/�Cا�  
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  :وfg ا���دة

 	N��!� h�Lا��ور@�  	���N ت���C32 �4ل '� 	�@�@Hا i�3j!وا�  %�gر وا���D��وا� �@��/f ا�J U��3��kرات ا�
2

� ا�
�" ا���% g��
� 	����l!ت ا��V�
�ورة ��k ا���� ا������	 �% ا�!��/' وا�L ��N Eآ��
	 ا� ��!	 وا��M	 �h ا�!�C3آ��.  

  :دةأه1اف ا���

1 – ��N U��3ا� U/ر ا���% 12ر�D��ا�..   

2 -� U��3رات ا��k�J ل�gداء   ا��� �@��� �� وp��M2 ا�S" ا ���kرات �koHر ��V ا��Sء وا�D" ا�!��X�!�و ا� h/� ا��

 	��!j�ل ا���q�� .  

 : ����Xت ا���دة

�ان ا	��ب، ا	��	�، ا	��� ا	����ة، ��� ا	���: (  ا	�� ا	���رة.1��(-  

  ) أ��)� +%!*�، أ��)� '�&%�( ا	��اد ا	�#�"!ة  .2

  ا	2 ... ا	�� ، ا	!ور*�ت ( ا	��اءات ا.-�+%�  .3

  ) إن و5!( د	%4 درا�� ا	��دة  .4

  ) إن و5!(ا	2 .... ا	�=�>�، ا	���رب ا	;:�%� /  د	%4 ا	�ا�85ت .5

�ات :أ@���U 12ر/. ا���دةo��� ،"s��� "P ،ت�lV��� ،ات�L�M�  ...اt�  

  

  
  
  
  
  



 ��
   us�!XLearning outcomes ا�!

  

   Knowledge and understanding  ا	�;�+� وا	?�<  .1

  .  دراسة رسم الحركة من خالل استيعاب الطالب لألساليب المختلفة العمال الفنانين الكبار
  .د دراسة رسم الحركات السريعة من خالل استنباطها من العناصر الطبيعية لالنسان والجما -2
  . استخدامات الحركة فى التصميمات الجرافيكية المتنوعة-3
  
  
  

�ر  . 2+Nآ�ة ا�PQرات ا.دراك و��QCognitive skills    

-                       fP�{!�ا� |�}{وآ 	رض ا�1و��}�{
���  	{�Xو�!��Hا h{Vا��ا� '{�  ����l{!ا��}' ا� �{� 	{[/1Mه}�ت  ا���2Hآ}" ا �{�N ف�
ا�!

2��ه�ت Hا 'N OMCوا� 	����

}	 ا�} ��!	       ا����	 ا��C3ل ا��{�� ��       - ا����}	 �}{�N '�X�{���� 	!�� {ا� 	{
�C3ا� ���{q O{�P 


}}1دة �}}� اHداء  و ا�!���}}	 ،  �}}' 4}}�ل ا���اh{{V ا�!}}� M2��N "{{}}�و/' �]}}"      !�  U���{{@وأ �{{�C
: �}}1ى ا�
}} �ر �M}}�را ��!

  -   museums    . Galleries  -ا��!�fP ، ا��
�رض  

  

  ) QCommunication skills[ ا	��Xدر وا�N\�ص (اNآ�د*���Q Zرات ا�X&Yل وا	��ا'4 . 3

��J	 وا�C��H	 ��C!دل ا���Hر وا����N�Lت وذ�|               
�ورة ا2H �ل �h ا�����X' ا��Clن �� ا��
�ه1 واHآ�د/���ت ا����	 ا�L

   Institutes of fine artsا����ن ا�����	  ، وأآ�د/��	 ا����ن ا�����	 ، :   �' �4ل ا���اhV ا�!� M2���N "و/' �]" 

   .  

4 .�`a;	ذات ا ����	وا cX\�	�d �'�e �%:��  . ��Qرات 

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

��ت ا	;�ض ا	�\�:?�  دا4e ا	�!*���` g+  ��5ر�eو �;Q��	4 اeرض دا�;Q �Q�`ا g:�  &��%[ ا	ahب 
  

  

  :أدوات ا�!���ــــ�

 أو ��Qر*[/أو أ�Pdث `X%�ة و/*� و&��ر •

 ا�P�Q"�ت `X%�ة •

 وا�85ت •

�ي 	�Pdjث وا	���ر*� •?� >*!�& 

 ا�P�Q"�ت +X:%� و"��>%� •

� أدوات ا�!�����N ت���
  �2ز/h ا�

  ا�1ر�	  أدوات ا�!����

   �N�	20  اH��M!ن ا$ول

%X�[ن ا��M!�H20  ا	��N   

 %s�kن ا���M!�H50  ا	��N   

/ ا��ا�C}}}}}}}�ت / أو ا$MJ}}}}}}}�ث /!�}}}}}}}�ر/� وا�

 h/ر�l�ة  / ا��  اH��X�M!ت ا�� �

10��N ت�  

   �N�	100  ا�����ع

  

  

  

 



p���!وا� 	���
  ا$��X	 ا�

•  l%m��-%P%�(أ�:�ب ا	�& �:nQأ ]Q( 

•  ��d�P'N �*��ق ا	?�P	إ���د ا 

•  Z�*آ�دNا �h#	ا p�  PlagiarismاdY�;�د 

  

 
� ا�� " ا�1�N دة��ا� h/را@%�2ز  

  

  

 ا$@Cــــــــ�ع
ا���دة ا$@�@�	 وا����1Xة 

�k!�3�2 ��3ب�ا� 
 1�Nا��و �ا��fs�o وا�!��ر/

�k�/1�2 

  

 ا$ول

مقدمة عن أهمية دور 
رسم فى الفن ال

  .التشكيلى
  

 

%X�[ا� 
التعرف على االدوات 

والخامات المستخدمة فى 
  .الرسم

 

O��[ا� 
دراسة اطراف جسم االنسان 

القلم بالخط باستخدام 
 .الرصاص

 

hJا�  .دراسة وجه االنسان ا�

.��jا� 
دراسة حركة االجسام  -

 من الطبيعة الصامتة الثابتة
 .بالقلم الرصاص

 

  ا���دس

 اH��M!ن ا$ول

دراسة حركة االجسام  -
الثابتة من الطبيعة الصامتة 

   .بالقلم بالحبر 
   االمتحان االول-
 

 

hJدراسة حركة االجسام - ا��� 
  تة من الطبيعة الصامتةالثاب

دراسات لعناصر احادية  ا�]��'
  من الطبيعة الصامتة

h@�!دراسات لتكوين من عدة   ا�
  عناصر للطبيعة الصامتة

 

�q�
  ا�

  

  

 

دراسة لعمل فنى لالستفادة 
من االساليب الفنية 

 .المتقدمة
 

�lN دي�Mا�  

%X�[ن ا��M!�Hا 
دراسة لرسم عناصر من 

  .الطبيعة 

�ا�]�lN %X  دراسة للمنظر الطبيعى
  .بالحبر االسود

�lN O��[دراسة للمنظر الطبيعي  ا�
  بالحبر االسود

  
  
  
  
  
  
  
  



 

�lN hJا�دراسة حرة لموضوع متعدد  ا�
  .العناصر 

�lN .��jا�  

 %C/�� )ا4!��ري(ا�!�Mن 2

دراسة حرة لعمل تكوين 
يتضمن مجموعة من 

 فى االماكن الخلوية العناصر
. 

 

�ا���دlN س  

%s�kن ا���M!�Hا 
االمتحـــــان 

 النهائي
 

  

 

U��3ا� p2�N ��N ��� ا�
�" ا����P :"J��� '�!N�@ 'N "�/ H ��12ر/. آ 	N�@ "  

  
  :@��@	 ا��SMر وا����ب

  

  pQ �nأآ �%r�	�d �	�h:	 s�#* Y15 %         إذ �u%:��%u! ا	 vu:8�* ي�u�` أو Zu-�Q رwu�pQ ا	#���ت ا	���رة 	:��uدة ud!ون 
�ن                            *��&�u�ل ا	;�% !u	wu;:ر، puQ ]u��* �u��%d ا	��u!م 	�uP�Qaن ا	��Z<�u و&u8` �u	�y Zu+ دة�u�	ا puQ �ً8P#u�Q �u	�h	ر ا�u8�� ا

�!م `8�ل ا	;�%! 	:;wر ا	��-Z أو ا	���ي �	�y Z+ دة '?�ًا��	ا Z+ v�Qa�.  
  

  ا���ا�h ا�
���	 ����دة      

 ا	�ـــــــــــ� •

     النشرالناشر وتاريخ  المؤلف  العنوان  مسلسل

    1987 دار دمشق –دمشق   محى الدين طالو  والتلوين الموسوعة العلمية فى الرسم  1

حصار االلوان  دراسات فى الفن   2
  التشكيلى

    1985الهيئةالمصرية:القاهرة  عطية نديم

مكتبة ابن سينا :القاهرة  المهدى عنايات  تعلم فن الرسم  3
1993  

  

    1985ن .د:م.د  محمد عارف  فن الرسم اليدوى  4

دار دمشق للنشر :دمشق  محى الدين طالو  مبادىء الرسم  5
  202والتوزيع 

  

دار المعارف للنشر : دمشق   احمد المفتى  فن الرسم بالفحم  6
  2000والتوزيع 

  

    1989 جامعة دمشق-دمشق  حمصي، فايز  المنظور والرسم  7

8  
The Elements of Drawing  Ruskin  

  

9  
Holbein Portrait Drawing Holbein.Hans.  

N.Y.: Dover 
Publications1985 

  

10  
Canaletto  Drawing Canaletto 

N.Y.: Dover 
Publications1991 

  

11  Introduction to Painting and 
Drawing 

Henn. John 
N.Y.: Dover 

Publications1996  
  

12  
Perspective  Cole, Alison 

London: Darling 
Kindersley 

  

  Websites[ ا.	��و"%�  ا	��ا` •

---www.fine-art.com           --www.mfa.org            -www.loyola.edu/finearts                 -    

www.tea.state.tx.us         -www.finearts.uvic.ca ----  

----------www.famsf.org         ------www.fine-arts-museum.be -----  

  


