خطة المقرر

اسم المقرر  :أسس تكوين الصورة
رقم المقرر ورمزه ٣٠٢ :ترف
عدد الوحدات الدراسية وتوزيعھا :ثالث وحدات )وحدتان نظرية ووحده عملية(
المتطلبات السابقه لھذا المقرر :اسس التصميم و عناصرة .
موقع المقرر في المستوى الدراسي :في المستوى الرابع.
تعريف المقرر ووصفة:
يھدف ھذا المقرر الى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية التي ينبغي مراعاتھا عن#د تك#وين الص#ورة بش#كل ع#ام  ،حت#ى
يكون على وعي ودراية بكيفية معالجة تعبيراتھم الفنية بشكل جيد .ويمك#ن أن يتحق#ق ذل#ك بم#ا يل#ي  :دراس#ة مفھ#وم
التكوين في العمل الفني بوجه عام وفي الصورة بوجه خاص  ،دراسة مفھ#وم المف#ردة التش#كيلية وأنواعھ#ا باعتبارھ#ا
وحدة بناء العمل الفني  ،دراسة أھم األسس التي ينبغي تحقيقھا عند بناء التكوين الجي#د للص#ورة  ،كم#ا ي#ؤدي المق#رر
تطبيق##ات عملي##ة لتنمي##ة ق##درات الط##الب اإلبداعي##ة  ،وذل##ك بتوظي##ف أن##واع متباين##ة م##ن المف##ردات التش##كيلية ف##ي بن##اء
تكوينات مختلفة مع التركيز على محاولة تحقيق األسس العامة لتكوين الصورة .
األقسام او التخصصات المستفيدة من المقرر:
تخصص التربية الفنية
الموضوعات الرئيسية في المقرر:
-

دراسة مفھوم التكوين في العمل الفني بوجه عام وفي الصورة بوجه خاص .
دراسة مفھوم المفردة التشكيلية وانواعھا باعتبارھا وحدة بناء العمل الفني .
دراسة اھم االسس التي ينبغي تحقيقھا عند بنا العمل الفني.

الطرق المقترحة لتدريس المقرر:
 .١البيان العملي للطرق واألساليب التقنية.
 .٢عرض فيلم تعليمي لتحتفظ به الطالبة عن المقرر من إعداد االستاذة .
نظام تقويم المقرر:
من خالل تجارب يتم تنفيذھا خ#الل الفص#ل الدراس#ي يطب#ق فيھ#ا الجان#ب النظ#ري و العمل#ي باالض#افة ال#ى مش#روعان و
االختبار .
عدد االختبارات لالعمال الفصلية:
اختبار عملي نھاية الفصل الدراسي
درجة اعمال السنة للمقرر:
 ١٠٠درجه مخصصه للمقرر تخصص منھا  ٦٠درجة ألعمال السنة و ٤٠منھا لالختبار الفصلي.
المراجع:

-

مصطفى حنفي محمد  .مجاالت في التربية الفنية ،دار المفردات للنشر ١٩٩٧ ،م .
ترجمة  :رفيف كامل غدار ،الرسم بااللوان المائية تقنيات متقدمة  ،الدار العربية للعلوم .
بيفرلي جونستون ،الدليل الكامل للرسم ،مكتبة جرير٢٠٠٩،م .
فيونا وات ،الفن للجميع  .دار الشروق.

أستاذة  /لطيفة الفيصل
ﺷعبة ٢١١٦٢ /
االثنين /س ٣ -١٢
البريد االلكتروني
lalfaisal@ksu.edu.sa

خطة المقرر

اسم المقرر  :التصوير التشكيلي
رقم المقرر ورمزه٤٠٢ :ترف
عدد الوحدات الدراسية وتوزيعھا :ثالث وحدات )وحدتان نظرية ووحده عملية(
المتطلبات السابقه لھذا المقرر :يستلزم على الطالبة أجتياز المق#ررات الرس#م التش#كيلي – اس#س التص#ميمم وعناص#ره –
دراسات في اللون .
موقع المقرر في المستوى الدراسي :المستوى الرابع
تعريف المقرر ووصفة:
يھدف ھذا المقرر الى تعريف الطالب بمفھ#وم التص#وير التش#كيلي وت#دريبھم عل#ى ممارس#ته باعتب#اره أح#د أش#كال التعبي#ر
االبداعي المسطح الذي يعتمد على توظيف اللون ف#ي التش#كيل بص#فة أساس#ية  .ويمك#ن أن يتحق#ق ذل#ك بم#ا يل#ي :اإللم#ام
بالفروق الجوھرية بين الرسم والتصوير  ،وااللمام بخامات التصوير وأدواته المختلفة وامكاناتھا االدائيه والمقارن#ة ب#ين
النظرة التقليدي#ة للتص#وير والمفھ#وم الح#ديث لھ#ذا الف#ن ‘ودراس#ة مبس#طة الھ#م الم#دارس الفني#ة ف#ي التص#وير م#ن حي#ث
التع##رف عل##ى فلس##فاتھا المختلف##ة وأھ##م روادھ##ا وفنانيھ##ا  ،وممارس##ات عملي##ة ف##ي التص##وير تتب##ابين فيھ##ا الموض##وعات
التعبيرية  ،وتتنوع فيھا الخامات واالدوات .
اھداف المقرر:
يھدف ھذا المقرر الى تعريف الطالب بمفھ#وم التص#وير التش#كيلي وت#دريبھم عل#ى ممارس#ته باعتب#اره أح#د أش#كال التعبي#ر
االبداعي المسطح .
االقسام او التخصصات المستفيدة من المقرر:
تخصص التربية الفنية
الموضوعات الرئيسية في المقرر:
-

االلمام بالفروق الجوھرية بين الرسم والتصوير.

-

االلمام بخامات التصوير وأدواتة المختلفة وامكاناتھا االدائية .

-

المقارنة بين النظرة التقليدية للتصوير والمفھوم الحديث لھذا الفن .

-

دراسة مبسطة الھم المدارس الفنية في التصوير والتعرف على فلسفتھا وأھم روادھا وفنانيھا .

-

اختبار فصلي )عملي (.

الطرق المقترحة لتدريس المقرر:
-

جانب نظري.
جانب عملي.

نظام تقويم المقرر:
-

من خالل مشروعين يتم تنفذھما خالل الفصل .
اختبار نھائي ) عملي (.

عدد االختبارات لالعمال الفصلية:
اختبار عملي نھاية الفصل الدراسي
درجة اعمال السنة للمقرر:
 ١٠٠درجه مخصصه للمقرر تخصص منھا  ٦٠درجة العمال السنة و ٤٠منھا لالختبار الفصلي.
المراجع:
محمود البسيوني  :اراء في الفن الحديث.القاھرة.دار المعارف١٩٦١/م
ساره نيومار:قصة الفن الحديث.تعريب رمسيس يونان.القاھره :مكتبة االنجلو المصرية
ليونيللو فينتوري – كيف نفھم التصوير – ترجمة محمد عزت مصطفى – دار الكاتب العربي .

أستاذة المقرر :لطيفه الفيصل
شعبة  ٢١١٦٦ /االثنين
الفصل الدراسي االول
البريد االلكتروني
lalfaisal@ksu.edu.sa

خطة مقرر دراسات في اللون

اسم المقرر  :دراسات في اللون
رقم المقرر ورمزه ٢٠٨ :ترف
عدد الوحدات الدراسية وتوزيعھا :ثالث وحدات )وحدتان نظرية ووحده عملية(
المتطلبات السابقة لھذا المقرر :اليوجد
موقع المقرر في المستوى الدراسي :المستوى الثالث
تعريف المقرر ووصفة:
يھدف ھذا المقرر الى تعريف الطcالب بcاأللوان وتزويcدھم بcالخبرات األساسcية المتعلقcة باسcتخدامھا .يcدرس
الطالccب فccي ھccذا المقccرر جانبccا نظريccا يتعلccق بمصccدر األلccوان وصccناعته وخواصccه كمccا يتccدرب عمليccا علccى
اسcتخداماته فccي ﺷccكل تمccارين تتعلcق بccاأللوان األساسccية ثccم الثانويccة ثcم المحايccدة )الccدائرة اللونيccة( والتccدرج
اللوني  ،األلوان الدافئه والباردة والتجانس والتباين.
أھداف المقرر:
يھدف ھذا المقرر إلcى تعريcف الطالبcة بcاأللوان وأنواعھcا وتقسcيماتھا وتزويcدھم بcالخبرات األساسcية المتعلقcة
باستخداماتھا.
األقسام او التخصصات المستفيدة من المقرر:
تخصص التربية الفنية
الموضوعات الرئيسية في المقرر:
•
•

•

دراسة مصدر االلوان وصناعته وخواصة
التدريب على استخدام االلوان على ﺷكل تمارين تتعلق بااللوان االساسية ثم الثانوية من خالل دائcرة
االلوان والتدرج اللوني
عمل لوحة لونية لموضوع حر يتضح من خالله الخبرات التي أتقنتھا الطالبة في مجال اللون

الطرق المقترحة لتدريس المقرر:
•

جانب نظري )تعريف الطالبه بمصادر االلوان ودائرة االلوان وتدرجاتھا وانواع االلوان(

•

جانب عملي) من خالل تطبيق ماتمت دراسته(

نظام تقويم المقرر:

من خالل مشاريع يتم تنفذھما خالل الفصcل الدراسcي يطبcق فيھمcا الجانcب النظcري والعملcي الcذي تcم تناولcة
خالل الفصل الدراسي .

عدد االختبارات لألعمال الفصلية:
اختبار عملي نھاية الفصل الدراسي
درجة اعمال السنة للمقرر:
 ١٠٠درجه مخصصه للمقرر تخصص منھا  ٦٠درجة العمال السنة و ٤٠منھا لالختبار الفصلي.
قائمة بأسماء المراجع:
 أنجيال جير،دليل المبتدئين في فن الرسم،مكتبو جرير٢٠٠٩،م بيفرلي جونستون،الدليل الكامل للرسم بأقالم الرصاص الملونة ،مكتبة جرير ٢٠٠٩ ،م فيونا وات  ،الفن للجميع ،دار الشروق٢٠٠٧ ،م -دملخي  ،ابراھيم :االلوان نظريا ً وعمليا ً  ،حلب  :دار القلم العربي ١٩٨٣ ،م

-

www.albeet.com

موقع يحمل مقاطع فيديو وشروحات تفصيلية فنية:
http://www.arttalk.com/index.htm
http://www.blehert.com/lessons/lesson.html

 موقع رائع لتعليم الرسم في جميع انواع االلوان/:http://www.creativespotlite.com/art-instruction.htm

أستاذة المادة  :لطيفه الفيصل
كلية التربية  -قسم التربية الفنية
شعبة االربعاء/س ٢-١١
رقم الشعبة)(٢١١٥٨
للمراسلة على البريد الكترونيlalfaisal@ksu.edu.sa :

