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وصف المادة:
تتناول هذه المادة تعريف الطالب بطريقة رسم مشاهد ثالثية األبعاد من الواقع على سطح
مستوي ذي بعدين بمقياس رسم معين ( مصغر أو مكبر ) وتعريف الطالب بطريقة رسم
المساقط المختلفة للمنظور ورسم الفراغات المعمارية من الداخل والخارج مع الظل واإلضاءة
المتكونة من األشعة الساقطة من مصدر ضوء طبيعي أو صناعي.
حضو وولط ب مو وودا ألنو ووق و ووسب لم مط ت و و لو ووسط ر ب ألو وولسة ل لألو ووس ب ألو ووطلط أل بطح و و ل

وو

للطبكأل  ،ص ا ل ق ألطح سلم ل ق ب ألطح ب لي ل تنل.
أهداف المادة:
 .1التعرف على أساسيات ومبادئ المنظور.
 .2القدددرة علددى إدراك وتحليددا األشددوال والمتسددمات بصددريا والعمددا علددى إيتدداد عهاددات بينهددا وبددي الحيددز
الفراغي الذي تشغله.
 .3القدرة على رسم المنظور بأكثر م طريقة ويتم ذلك م خهل انتاز العديد م التماري .
 .4زيادة الوعي بالقياسات الحقيقية لألجسام وعهاتها بنقطة الرؤية والخيال البصري.

مكونات المادة:
1

* الكتب (العنوان ،المؤلفون ،الناشر ،سنة النشر)
 المواد المساندة (أشرطة فيديو ،األشرطة الصوتية ....الخ)
الصور ،ونماذج لمشاريع.
 دليل الدراسة (حيث ينطبق)
 دليل الواجبات الدراسية ودليل المختبر (حيث ينطبق)
طرق التدريس:
محاضرات ،مجموعات نقاش ،حل مسائل بالرسم ،مناظرات ،وغيرها.
نتاجات التعلم:
 المعرفة العلمية والفهم
 أن يتعرف الطالب على أسس ومبادئ رسم المنظور الهندسي أن يدرك األبعاد الحقيقية لألشكال والمجسمات وعالقتها برسم المنظور إدراك الخيال البصري لألشكال والمجسمات. المهارات العقلية (القدرة على التفكير والتحليل)
 مهارات التواصل (الشخصية واألكاديمية)
 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية
أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و /أو عروض و /أو مشاريع بحثية قصيرة
 اختبارات قصيرة
 واجبات دراسية
 االمتحان النهائي

توزيع العالمات
أدوات التقييم

العالمة

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النهائي
التقارير /المشاريع البحثية /االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/
المشاريع
المجموع

20
20
40

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
 حقوق الطبع والملكية
 تجنب االنتحال

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
2

20
100

المواضيع األساسية والمساندة
التي ستغطى

األسبوع
)(1
)(2
)(3

الواجبات الدراسية
والتقارير وأوقات تسليمها

 التعريف بالمادة-

مراجعة الرسم الهندسي

تقرير من كتاب يتناول أسس

-

مراجعة طرق اإلسقاط

المنظور الوصفي

 -شرح المفاهيم والمصطلحات األساسية

للمنظور – الخطوط األساسية المكونة
للمنظور الوصفي وطريقة رسمها

)(4

 -طريقة رسم المنظور الداخلي بنقطة

)(5

 -تطبيقات على طريقة رسم المنظور

تالشي واحدة ،مجموعات أشكال أساسية.
بنقطة تالشي واحدة
)(6
االمتحان األول

 رسم مجسمات مختلفة بنقطة تالشيواحدة

)(7

 -طريقة رسم منظور لغرفة باستخدام

)(8

 -العمل على المنظور الثاني

)(9

 -رسم تصميم السقف عن طريق

)(10

 -متابعة رسم المنظور الداخلي بنقطتي

نقطتي تالشي.

المنظور
تالشي
)(11
االمتحان الثاني

 (االمتحان الثاني) رسم المنظورالداخلي بنقطتي تالشي

)(12

متابعة االمتحان الثاني

)(13

 -طريقة رسم المنظور بنقطتي تالشي

)(14

 -متابعة غرفة الجلوس

)(15

 -المشروع النهائي (مناظير داخلية)

(غرفة جلوس)

)(16
االمتحان النهائي

 -امتحان عملي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
3

تسليم التقرير

ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .
سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة .وإذا غاب الطالب أكثر منن
( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهنري يقبلنه عميند الكلينة ،يحنرم
من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً) ،أما إذا كان الغياب بسبب المرض
او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحكام
االنسحاب.
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