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  180372 :ر�@ ا���دة  1  شعبة – الترويج التجارى والحمالت التسويقية   :ا�ـ�ــــ�دة

��H�3ت ا����F	 أو  3 :����ى ا���دة�   $/��1:وا�� ا��	/ ا�

�1ة  2:00 -1:10  الخميس-  الثالثاء– االحد :��1K ا��I�J ة�
�  3   :ا����Kت ا�

  

      �NK ه�L	 ا��1ر/.     

�O$ا  
	H2 ا� 

	��  اQآ�د/
R���
T ور�S ا�S��  

ا����Kت 

	�H���  ا�
%Uو ���V1 ا/ Hا�  

  2317  مساعدإستاذ   سهاد الدوري. د
  نر9-11
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  :و`_ ا���دة

�و�� و�	��	� وأه���� ودور� آ����� ا
�	�ل، آ���     -���ح "! �م ا$ %� � +ف ه(ا ا��)�ق إ

231 ا0/.-,��4� وا��(��9 8�ن ا0/+اد ���6.ت ا�:��  
�? وأ  وذ�= >, -;�ح /���	��� ا���
 @AB �" Cط آ�A
�و�� وار��  .ه�� � >, ا��)��@ا

--- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----  

  :أه1اف ا���دة

   :يهدف المساق إلى 
 
  . تدريب الطالب على استخدام القلم الرصاص وااللوان فى تحقيق أشكال العناصر -1

  .طالب على تحقيق قيم الضوء والظل من خالل االبيض واالسود ، واللون تدريب ال-2

  .تدريب الطالب على تحقيق التكوين االمثل من خالل التكوين باستخدام مجموعات من العناصرالمختلفة-3

 ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ------- --- --- ---- --- ---  

 : ����Uت ا���دة

4�رة.1���: (  ا�H�I اLM��ة، MB� ا$�M��N، ا�; � اO��  /M�ان ا���Iب، ا


�( ا���اد ا��)�-+ة  .2�R �S�+��، أ$< �S�  ) أ$

3.  �<�V0اءات ا�4�  ا�X ... ا�H�I ، ا�+ور��ت ( ا

  

  



  

C دراB� ا���دة  .4�  ) إن وZ+( د

C ا��ا�AZت .5�� ا�/  د����  ) إن وZ+(ا� .... X�N��]، ا��;�رب ا

  ا�  ...h�I�J ات، ����gSت،  "f��� ،"e���c ات :أR���O 12ر/. ا���دة

  

 ��
���ie ا�ULearning outcomes   

  

1.  ? !��>� وا���   Knowledge and understanding  ا

  : يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادرا على---- - 

  .  قيق تكوين متجانس مع اظهار القيم الجماليةتح-1

  .تنمية قدرة الطالب على استخدام مفردات الطبيعة الصامتة فى عمل فنى ابداعى من الطبيعة الصامتة-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

    Cognitive skills و"�6آ�ة ا�I<mر   " �رات ا0دراك.2

-                  ��M!�� وآ�(�= ا�����Nq ا������رض ا�+و  ��و-�I�sا tuا����%  "9 اIL��
;�ه�ت  ا�v�+6� >% ا�!9 اsا Cف /�% آ����ا

   ��"�	������� اA2���� >��% ";���ل اM!�
;�ه���ت اs9 ا��/ w��6A���� وا�����9 /���% "��+ى  -ا-���M!�� ��"�	������� اA2���y�I��$ w اq 


C��6                 ا %����� ،  "�9 ��.ل ا���اt�u اM4��H  "��+دة >% اsداء  و ا��Bوأ �A����ا�������M/  C�v"  :   ، Nqو�9 ��	�ر "6�را 

  -   museums    . Galleries  - ا����رض 

  


	�ل وا���اCR اmآ�د��, .3s�3ص ( " �رات ا$mدر وا�	��  ) t"Communication skills ا

   -�M!�
	�ل "t اsورة ا�V          ت�/��V������Aدل ا��I<sر وا �AMZsوا �8���� اM!�وذ��=  9 ا��ALن >% ا����ه+ واsآ�د���ت ا

 Cv" 9و��M/ C�6
 %���� ، :   "9 �.ل ا���اtu ا�;���  ، وأآ�د��� ا�!M�ن ا�;�       . Institutes of fine artsا�!M�ن ا

  

4 .�u.���8��3	� وا�� M� ذات ا �R�� �  . " �رات /��

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

 �!��3���ض ا��t ا�2.ب /�% ا�u"� "��رض دا�C ا�;�"�� و��ر�u %<  � Z/�ت ا;L
�M�+��  . دا�C ا
  

  

  

  :أدوات ا�����ــــ�

�ة و/
�4ر�� و •	u أو أ�68ث/tر��L" أو 

�ة •	u ا"��6-�ت 

 وا�AZت •


4+�? $!�ي ���68ث وا •����4ر� 

• � ا"��6-�ت >	�� و- ��

  

  

  

  

  

  



�����  �2ز/u ا�
���ت t�K أدوات ا�

�����  ا�1ر�	  أدوات ا�

   �K�	20  ا$���Jن اQول

%U�wن ا��J�   �K�	20  ا$�

 %e�xن ا���J�   �K�	50  ا$�

/ ا��ا��zzzzzzzHت / أو ا�zzzzzzzJFQث /ا����zzzzzzzر/  و

 u/ر�g�  ا$���U�Jت ا���� ة  / ا�

   �K��ت10

��ع!�   �K�	100  ا�

  

 

}�~����	 وا��
  اQ��U	 ا�

•  @����6�(أ�B�ب اV�
 ��v"أ t"( 

•  � 8�6Rm ���I!� إ�MBد ا�46�ق ا

  Plagiarismا���8sد /9 ا�)2� اmآ�د��,  •

  

%Oا�1را "�  �2ز/u ا���دة t�K ا��
  

  

 اHOQــــــــ�ع
ا���دة ا�O�OQ	 وا����1Uة 

�x� ا����3ب �3�2
���ر/  و��ا1�K ا��e�c_ وا�

�x�/1�2 

  

 اQول

مقدمة عن أهمية الطبيعة 
الصامتة فى الفن 

 .التشكيلى 
  

11/10/009 

%U�wا� 
التدريب على استخدام 
االدوات والخامات  من 

  .خالل اشكال تلقائية 
18/10/009 

���wا� 
ــى  .      ــدريب عل  الت

اســــــتخدام االدوات 
والخامــات  مــن خــالل 

  .اشكال  الطبيعة الصامتة 

1/11/009 

uFا� ا 
��J2{ ا�����g	 ����Fن 

1fبرسم عناصر ا��ا 
  زجاجية

8/11/009 

 ا����.
تحقيق الشفافية من خالل 

التصوير بااللوان برسم 
  .عناصر زجاجي متنوعة

15/11/009 

  ا���دس

 ا$���Jن اQول

- }HO �� t�K R��3�� ن�J�  ا�

 T�Oدرا.  

  

22/11/009 

uFا��� 

ــن   ــر م ــة عناص دراس
 الصامتة المعتمة   الطبيعة

باللون الواحد من خـالل     
عناصر زجاجية مختلفـة    

  .االلوان واالحجام 

29/11/009 

'��wا� 

تحقيق المالمس المختلفة  
برسم عناصر ذات مال 

مس متشابهة باستخدام 
  .القلم الرصاص

  

6/12/009 



uO�� ا�

تحقيق المالمس المختلفة 
برسم عناصر ذات مالمس 

م متنوعة باستخدام اتلقل
  .الرصاص 

13/12/009 

 ��
  ا�

  

  

 

دراسة التنوع فى 
المالمس  باستخدام 

  .االلوان 

20/12/009 

  

 gK دي�Jا�  

%U�wن ا��J� ا$�

- }HO �� t�K R��3�� ن�J�  ا�

 T�Oدرا.  

  

27/12/009 

 gK %U�wا� 

 دراسة التبـاين فـى      -
االحجام بـين العناصـر     
ــتخدام   ــة باس المختلف

  .االلوان واالحبار

3/1/010 

 gK ���wا� 

ــى  ــاين ف ــة التب دراس
االحجام بـين العناصـر     
المختلفة باستخدام القلم   

  .الرصاص 

10/1/010 

 gK uFا� ا 

رسم تكوين يتحقق فيـه     
التوازن والقيم الجمالية   
ــر  ــالل  عناص ــن خ م

  .متنوعة

17/1/010 

 gK .�ا���  

 %H/ !2 ن�J� )ا4���ري(ا�

   � ا�
	 ا���دة-

 رسم تكوين يتحقق فيه -

لتوازن والقيم الجمالية من ا

خالل  عناصر متنوعة يختارها 

  .الطالب 

- 

24/1/010 

 gK ا���دس  

%e�xن ا���J� ا$�

- }HO �� t�K R��3�� ن�J�  ا�

 T�Oدرا.  

-  

- 

31/1/010 

  

 

R��32{ ا��K t�K t����" ا�
��' ���f :"F!� ا�K�O 'K "�/ $ ��12ر/. آ 	K�O "  

  
  :O��O	 ا��NJر وا����ب

  

  s 9" �vأآ H����8 H��2���� إذ         % �15)�� �I��+ ا�/ ���A4� ي�� u أو ,�V�4�رة �����دة �8+ون /�(ر "��"9 ا�)�/�ت ا
����(ر، 8t�M�� ���M "�9 ا���4+م �."���6ن ا�M ���, و
�I�ن                             +������� �Au�ل ا�q ,�< دة�����2��A6(�M" Hً� "�9 ا�
H ا/���Aر ا���

+����� /+م Au�ل ا�q ,< ًا�!R دة����ي/."�� >, ا 4��V, أو ا�����(ر ا .  
  

  

  

  

  



  

��دة      �� 	���
  ا�� ا�u ا�

• Hـــــــــــ�I� ا

    الناشر وتاريخ النشر  المؤلف  العنوان  مسلسل

بغداد دار الشؤون  الثقافية   لمعان البكرى   الموجز فى تاريخ الرسم الحديث  1
  1989العامة 

  

2  Painting and Drawing Tom Rob Tiger Books Int. 1995   

3  How it paint Still lifes  Jose Parramon Guptil – N.y. : Waston 
pub.1990 

  

4  Introduction to painting 
and Drawing 

John Jeny  London : A Quantum 
Book.1996 

  

5  Old master lif Drawing James Spero (ed) N.Y.: Dover Pup.Inc 
1986  

  

6  Favorite Impressions 
Paintings 

Marandel.S.Portice Institute of Chicago   

  

  

 

•   ��و-�I�  Websitesا���اtu ا0

---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 -----  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  


