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Course Syllabus 

  180420 :ر�? ا���دة  1  شعبة – مجسمات توضيحية   :ا�ـ�ــــ�دة

��ى ا���دة��4 :  C�2�   #.��0:وا���ا��	/ �ت ا����E	 أوا��

��0ة  9:45 -8:15 االربعاء – االثنين :��0I ا��G�H�ة
  3   :ا����Iت ا��

  

    �NI ه�L	 ا��0ر.-     

�O#ا  	C1�ا�	آ�د.��Qا   
R� ر�S ا���


TوS��  
	�C���وU$  ا����Iت ا�����V0 ا.�Cا�  

  ا�0ور ا��ا31410WE  إستاذ مساعد  عبدالفتاح على . د
  9- 8 محث

  13:45-12:45/ نر
Fattttah283@hotmail.com  

  

  :وa` ا���دة

�� و������� ������ء  ����دة ا��ة	��ي ه�� -����ودرا!� '�ق ا%$��ج  درا!� ا� ��� وا���اغ و����� ا�
 وا!�-)ا,���� +*( ��ا�) 

         ��  ور!�م ا��.�0ر وا��!�م ا��.)!
�� ا�-���� �  ودرا!� -	�  .��ا��3.��ت ا���1

  :أه0اف ا���دة

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

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

  .وعات من العناصرالمختلفةتدريب الطالب على تحقيق التكوين االمثل من خالل التكوين باستخدام مجم-3

 : ����Uت ا���دة

 - -)�.�ان ا� ��ب، ا��>�;، ا���� ا�.�:�ة، !.� ا�.8�: (  ا� �( ا��3�رة.1

��( ا���اد ا��*�$)ة  .2��A �'�:أ ،�C(�D �'�:أ (  

3.  ��D�1%اءات ا�ت ( ا�3�Cا� �( ، ا�)ور ... F�ا  

  

  

  

  



  

  

  ) إن وI)( د��H درا!� ا���دة  .4

5.  H��� / ا��ا�LIت د���N�رب ا��  ) إن وI)(ا�F .... ا��O�P;، ا��

  ا�  ...i�G�H�ات، ����hSت،  !g��� ،!f���d�ات :أR���O 01ر.- ا���دة

  

 ��
���jf ا�ULearning outcomes   

  

1.  Q���وا �D�N��ا  Knowledge and understanding   

  :ا علىيفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المساق أن يكون قادر     

  .  تحقيق تكوين متجانس مع اظهار القيم الجمالية-1

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

  

    Cognitive skills ,��رات ا%دراك و,	�آ�ة ا`D �ر  .2

��ه�ت  ا�	)�D �gC ا��f ا�   ----------�hا Hف ��� آ�N��ا     �j����  ,f ا���ا�m اh� ��و$��  ����Nرض ا�)و���j وآk��j ا����j+; ا��. 8�

            ��,�n�ا �N�Lo�ل ا��, �D ����ه�ت ا��.�hا f� q	L�وا �����N�را   -ا�j	, ر�nN�ى ا(, ��� f�$�.��� ��,�n�ا �N�Lo�ا s� : q�+ 

�� وأ!���(  ,�N)دة �D اhداء  و ا��3.�� ،  ,�t fل ا���ا�m ا��� LN���  Hj�	� fCو�j.�  Hjg,  :    رض�jN��ا ، ;+�j���ا -  museums    

. Galleries   -  

  

3. w�Cا`آ�د HAل وا���ا�n�hدر وا`:-�ص ( ,��رات ا�n��ا m,Communication skills (  

----------      � Dhدل ا�L�� ��L.Ihوا ����N�ا ����ت ا��.�Cآ�دhه) وا�N��ا �D ن�L8�ا f�وذ�kj  ر وا������1ت 1�ورة ا�n�hل ,m ا��.�$

 Hg, fCو�.� H�	� ���ا mا���ل ا��t f,   : ، ������� ا��.�ن ا��Cوأآ�د ،  �����       . Institutes of fine artsا��.�ن ا�

  

4 .���N�.� ذات ا��وا� }n-���� �A�t ��  . ,��رات ���

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

�m ا��oب ��� ا��,� ,�Nرض داHt ا���,�N و�tر�D  ��I ����ت ا�N�ض ا��-���� --------�8��.C(��ا Htدا .  
  

  

 �	�A3 f, 6  

  

  

  :أدوات ا�����ــــ�

��ة و/��3رC� و •n� ث�	أو أ�/mCأو ,�8ر 

��ة •n� $�ت�	ا,� 

 وا�LIت •

• �Cث وا���3ر�	ي �����: QC(3� 

• ��O��$و ���nD $�ت�	ا,� 

  

  

�I ت���
  w أدوات ا�������1ز.W ا�

�����  ا�0ر�	  أدوات ا�



   �I�	20  ا#���Hن اQول

$U�xن ا��H�   �I�	20  ا#�

 $f�yن ا���H�   �I�	50  ا#�

/ ا��ا��zzzzzzzCت / أو ا�zzzzzzzHEQث /ا����zzzzzzzر.� و

 W.ر�hة  / ا�����  ا#���U�Hت ا��

   �I��ت10

   �I�	100  ا�� ��ع

  

 

}�~��  اQ��U	 ا�
���	 وا�

•  ����(أ!��ب ا����	�1�� ��g,أ m,( 

•  ����	A` �C� ���3ق ا	إ!.�د ا� 

•  w�Cا`آ�د �o*�ا f� د�N��hاPlagiarism  

 �	�A4 f, 6  

  

 
$Oا�0را !�  �1ز.W ا���دة w�I ا��

  

  

 اCOQــــــــ�ع
ا���دة ا�O�OQ	 وا����0Uة 

�y� ا����2ب �2�1
 0�Iا��و �ر.���ا��f�d` وا�

�y�.0�1 

  

 اQول

مقدمة عن أهمية الطبيعة 
الصامتة فى الفن 

 .التشكيلى 
  

7-9  

/10/2007  

$U�xا� 
التدريب على استخدام 
االدوات والخامات  من 

  .خالل اشكال تلقائية 

21-23  

/10/2007  

  

���xا� 
ــى  .      ــدريب عل  الت

اســــــتخدام االدوات 
والخامــات  مــن خــالل 

  .اشكال  الطبيعة الصامتة 

28-30  

//200710  

 WEا��ا
��H1{ ا�����h	 ����Eن 

0gبرسم عناصر ا��ا 
  زجاجية

4-6  

/11/2007  

 ا����-
تحقيق الشفافية من خالل 

التصوير بااللوان برسم 
  .عناصر زجاجي متنوعة

11- 13   

//200711  

  ا���دس

 ا#���Hن اQول

- }CO �� w�I R��2�� ن�H�  ا�

 T�Oدرا.  

  

18- 20/ 11/2007  

WEا��� 

ــن   ــر م ــة عناص دراس
بيعة الصامتة المعتمة   الط

باللون الواحد من خـالل     
عناصر زجاجية مختلفـة    

  .االلوان واالحجام 

25-27  

//200711  

&��xا� 

تحقيق المالمس المختلفة  
برسم عناصر ذات مال 

مس متشابهة باستخدام 
  .القلم الرصاص

2- 4  

  2007م12/

  



  

WO�� ا�

تحقيق المالمس المختلفة 
برسم عناصر ذات مالمس 

 باستخدام اتلقلم متنوعة
  .الرصاص 

9-11  

/12/2007  

���
  ا�

  

  

 

دراسة التنوع فى 
المالمس  باستخدام 

  .االلوان 

16-18  

/12/2007  
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�hI دي�Hا�  

$U�xن ا��H� ا#�

- }CO �� w�I R��2�� ن�H�  ا�

 T�Oدرا.  

  

30/12/2007  

-1/1/2008  

�hI $U�xا� 

 دراسة التبـاين فـى      -
 العناصـر   االحجام بـين  

ــتخدام   ــة باس المختلف
  .االلوان واالحبار

6-8  

/1/2008  

�hI ���xا� 

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

  .الرصاص 

13-15  

/1/2008  

�hI WEا�ا� 

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

  .متنوعة

20-22/1/2008  

�hI -�ا���  

 $C.� 1 ن�H� )ا3���ري(ا�

   ��ا�
	 ا���دة-

 رسم تكوين يتحقق فيه -

التوازن والقيم الجمالية من 

خالل  عناصر متنوعة يختارها 

  .الطالب 

- 

27-29  

/1/2008  

�hI ا���دس  

$f�yن ا���H� ا#�

- }CO �� w�I R��2�� ن�H�  ا�

 T�Oدرا.  

-  

- 

3-5  

/2/2008  

  

 

��& ���gR�� :!E � ا�
�! ا����1�I w�I w{ ا�2I�O &I !�. # ��01ر.- آ 	I�O !  

  
  :O��O	 ا��NHر وا����ب

  



         fj, �jgأآ )������ )��o�� ��*C h15 %             )j���C إذ �j��j) ا� ��� �j�L3C ي�j�� أو wj1�, ر�j� ون(j� دة�j��� رة�j3��ت ا���*j�ا fj,
                     j3��ا fj, mj.�C �j�.���jN�� (jر، ��N�ل ا�jL� �j��+ wjD دة��ا� f, �ًL	*., )��o�ر ا�Lدة       ا���j��ا wjD �j�,�� ن�j و� wO�j�.�ن ا�j	�,�� م(

�) ���Nر ا���w1 أو ا��3�ي�N�ل ا�L� م(� ���+ wD ًا��A.  
  

  ا���ا�W ا�
���	 ����دة      

 ا� �ـــــــــــ( •

    الناشر وتاريخ النشر  المؤلف  العنوان  مسلسل

ية بغداد دار الشؤون  الثقاف  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   
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• ����N�ت ا�Cا�)ور 

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

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

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

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

 

•   ��  Websitesا���ا�m ا%� ��و$

---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 -----  

  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


