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 180231:رمز المادة   تقنيات رسم وتلوين الـمــــادة:

 :بقة أو/ والمرافقةالمتطلبات السا الثانية:مستوى المادة

 3 الساعات المعتمدة: نر 11:15 -8:15  :موعد المحاضرة

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو رقم المكتب ة األكاديميةالرتب االسم

  أستاذ مساعد د. محسن عالم
  1-12حثم 

 1:30-12:45نر 

Mohssen_allam@yahoo.co

m    

 :المادةوصف 

تعريف الطالب بأهم تقنيات الرسم بااللوان المختلفة كالبوستر والجواش وااللوان المائية والزيتية. وذلك من خالل 

 تطبيقات عملية متنوعة متعلقة بمواضيع جرافيكية.

 :أهداف المادة

 تدريب الطالب على استخدام االلوان المائية ببساطة وعفوية تخدم التصميم. -1

 إبداع فنيإليجاد على تحقيق القيم اللونية والتعبير اللوني من خالل التأثيرات تدريب الطالب  -2

من خالل  أحيان اخرىمن خالل االداء المتأني والسريع في  –تمثيلية  –إبداع اعمال تعبيرية / ساخرة أحياناً  -3

 التعرف على أعمال فنية عالمية ومتميزة لالستفادة من تقنياتها.

 مكونات المادة: 

  Learning outcomesج التعلم نتائ

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 التعامل مع االلوان المائية من خالل التدريبات العملية؟

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

 ومحاكاتها من حيث االداء والمعالجةتحقيق التجربة الالشعورية من خالل رؤى مكتسبة من االعمال الفنية العالمية 

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

 

 

 



 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 ان الثانياالمتح

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 عالمات 20

 عالمة 100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

 كاديمي االبتعاد عن السطو األPlagiarism  

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة 

 المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

 الثاني - األول
  شرح ومعرفة التقنية والرسم

 الرابع -الثالث 

استعراض النماذج من اعمال فنية 

ث والقرن لفنانين الفن الحدي

 العشرين

  

زيارة المواقع االلكترونية 

 ومكتبة الجامعة

 الخامس 
تنفيذ احد االعمال المختارة من 

 اعمال فناني الفن الحديث

االمتحان االول وااللتزام التام 

 بالعمل االصلي

 تدريبات منزلية تدريبات على تقنية االلوان المائية :السادس والسابع

 الثامن والتاسع
ت على تقنية االلوان تدريبا

 االكريلك والباستيل
 تدريبات منزلية

 العاشر
تنفيذ عمالً مع تغيير الوان العمل 

 االصلي
 

 تدريبات منزلية تدريبات على تجريد االعمال الحادي عشر و الثاني عشر

 تدريبات منزلية تدريبات على الفن التجريدي الثالث عشر والرابع عشر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المشاركة نفيذ عمل مع تبسيط العناصرت الخامس عشر

 

 السادس عشر

 

 االمتحان النهائي عمل اقتداء وابتكار 2تنفيذ عدد 

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

ة بادون عا ر مرضاي أو قهارب يقبلاد عمياد الكلياة إذ % من الساعات المقررة للمااد15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الماادة فاي حالاة قباول العمياد للعا رن بينماا يمناع مان التقادا لالمتحاان النهاائي وتكاون 

 عالمتد في المادة صفران في حالة عدا قبول العميد للع ر المرضي أو القهرب.

 

 لمراجع العلمية للمادة      ا

 

 Painting and drawing: a complete course 

 
The story of painting from the renaissance to 

the present 
 1995   

 Watercolors for beginners  1999   

 Oil painting for beginners  1999   

 Sandro Botticelli: 1444/45 - 1510    

 
Watercolour course: paint a landscape in 

minutes 
Keith Fenwick  2005   

 
The complete book of drawing and painting: 

first steps to becoming an artist 

Mike Chaplin with Diana 

Vowles  
2004   

 The art of stained and decorative glass 
Elizabeith Wylie, Sheldon 

Cheek  
1997   

 Essential Impressionists 

Antonia Cunningham; 

introduction by Karen 

Hurrell  

2000   

 Van Gogh face to face: the portraits 
contributing authors, 

Roland Dorn ... [et al.]  
2000   

 Pablo Picasso 

Pablo Picasso; translated 

from the Spanish by Wayne 

Finke  

2001   

 Paint : the big book of natural color 
Elizabeth Hilliard and 

Stafford Cliff  
2001   

 
Creative finishes : step-by-step techniques for 

leafing, sponging, antiquing and more 
Kass Wilson  2006   

 
Complete home decorating : a step - by- step 

guide to achieving the best results for your 

home 

Phil Gorton  2002   

 
From Renoir to Chagall : catalogue with a 

guided tour 
Petit Palais  1982   

http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2076/2/24/39822?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/31/40516?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/31/40516?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/32/40517?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/33/40518?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/34/40540?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/66/63177?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/66/63177?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/67/63178?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/67/63178?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/68/63188?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/69/63190?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/70/63191?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/71/63192?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/72/66129?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/73/66132?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/73/66132?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/74/66502?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/74/66502?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/74/66502?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/75/66623?RECORD
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/2081/2/75/66623?RECORD


 Learn to paint with watercolours Alwyn Crawshaw  1979  

 Impressionist painters Guy Jennings  2005   

 
Annie Sloan's complete book of decorative paint finishes 

: a step-by-step guide to mastering painting techniques 

for the home 

Annie Sloan  2004   

 
The new paint effects project book : learn 100 decorative 

painting techniques, with practical examples and step-

by-step projects to transform your home 

Sacha Cohen 

and Maggie 

Philo  

2004   
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