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الثانيةالمرحلة  –المنظور مقرر   

  قسم التربية الفنية

  رس المادة : م. عادل عطا هللا خليفةمد
 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى  .المؤسسة التعليمية 1

 قسم التربية الفنية \الجميلة  كلية الفنون المركز  \.القسم الجامعي 2

  المنظور رمز المقرر  \.اسم 3

 بكالوريوس  .البرنامج التي يدخل فيها 4

 اسبوعي  .اشكال الحضور المتاحة 5

 سنوي  السنة  \.الفصل 6

 ساعة  30ساعة لكل فصل =  60 .عدد الساعات الدراسية )الكلي ( 7

 2019 – 2018-9-1 .تاريخ اعداد هذا الوصف 8

 .اهداف المقرر 9

من خالل  اكساب الطالب معارف ومهارات واتجاهات في تعلم اساسيات  مزاولة األنشطة الفنية المختلفة  .1
 حديد القيم الجمالية لألعمال الفنية.بتالوصول لحلول متعددة لموضوع العمل الفنى . و 

 . البعد الثالث في العمل الفني ألدراكان يتمكن الطالب في وضع حلول  .2
 تنفيذ عمل فني ذات عمق تخطيطي ولوني الكمال متطلبات العمل الفني .ان يصبح الطالب قادرا على  .3

 فحوى المقرر :
تعد مادة المنظور من المواد االساسية المقررة في مناهج اعداد معلم ومدرس التربية الفنية كونها تشكل          

اهمية كبيرة في حياة طلبة التربية الفنية الذين يتم اعدادهم لمهنة التدريس او اعدادهم كفنانين تشكيليين يرفدون 
ال عن ارتباطها بالدروس العملية االخرى كالتخطيط وااللوان المؤسسات الثقافية واالجتماعية بأعمال فنية فض

 واالنشاء التصويري والنحت .
 

 
 

 

 .بنية المقرر10

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق او \اسم الوحدة

 الموضوع

 الفنياهميته في العمل  مهيد ومقدمة عامة عن المنظورت 2 األول
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 تعريفه،انواعه،اتجاهاته المفاهيم االساسية للمنظور 2 الثاني

 انواعها واتجاهاتها دراسة النظريات العامة للمنظور 2 الثالث

 تعريفه، انواعه خصائص المنظور العامة 2 الرابع

 تعريفه أانواعه ، صفاته رسم المربع في حالة المنظور  2 الخامس

 ،االهمية ،االستخدام التعريف حالة المنظور رسم المستطيل في 2 السادس

 اختبار لما سبق من المادة 2 السابع

  انواعه ، وحاالته االخرى رسم المكعب في حالة المنظور 2 الثامن

 االسلوب والتنفيذ  السلم القياسي لألشخاص 2 التاسع

  تطبيقات  تمارين خارجية لدراسة المنظور 2 العاشر

رقعة الشطرنج في حالة رسم  2 الحادي عشر

  المنظور

  انواعها واتجاهاتها

رسم القاعة الداخلية في حالة  2 الثاني عشر

  المنظور

  تطبيق وانواع

 تطبيقات  رسم االسطوانة في حالة المنظور 2 الثالث عشر

  دراسة وتطبيق  عالقة المنظور بفن الرسم والنحت 2 الرابع عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 االختبار التحصيلي  2 الخامس عشر

 هاانواع –التعريف  عناصر المنظور العامة  2 السادس عشر

رسم المربع المتداخل في حالة  2 السابع عشر

 المنظور

 دراسة وتطبيق

رسم الدرج )السلم المنزلي( في  2 الثامن عشر

 حالة المنظور

 عملية تطبيقات

 تطبيقات عملية رسم سكة الحديد في حالة المنظور 2 التاسع عشر

 التطبيق -االنواع  –المفهوم  رسم الدوالب والمكتبة مع الرفوف 2 العشرون
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 تطبيقات عملية رسم االشجار في حالة المنظور 2 الحادي والعشرون

 اختبار تحصيلي 2 الثاني والعشرون

االبواب في حالة رسم فتحات  2 الثالث والعشرون

  المنظور

 تطبيقات عملية

رسم فتحات الشبابيك في حالة  2 الرابع والعشرون

 المنظور

 تطبيقات عملية

  تطبيقات عملية الظل في حالة المنظور 2 الخامس والعشرون

  والتطبيق العالقة –المفاهيم  لالشكال المجسمةالمنظور اللوني  2 السادس والعشرون

 االستخدام والتوظيف   االنعكاس لالشكال في الماء والمرايا 2 والعشرونالسابع 

 تطبيقات عملية  2 الثامن والعشرون

 تطبيقات عملية  2 التاسع والعشرون

 االختبار التحصيلي  2 الثالثون

 

 

 

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

 اخرى 

  الفن المتعاقبة ،وزارة الثقافة واالعالم ، اسماعيل الشيخلي ، المنظور عبر مراحل
 .1979، 7بغداد ،مجلة الرواق، العدد

 1998، بناء نظام تعليمي لتطوير االدراك الحسي في مادة المنظور، ماجد الكناني  

 ، )2010محمد عبد هللا الدرايسة ، تصميم ثالثي االبعاد )المنظور الهندسي 

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل 
ورش العمل والدوريات المثال 

 البرمجيات والمواقع االلكترونية(و

  المنظورمادة البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية التي تشرح عن  - أ
 عمل تطبيقات  ميدانية بكافة انواع المنظور - ب
  مادة المنظوراستخدام األمثلة العملية والتطبيقية في التعرف على  -ج

)وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 المتحف البغدادي -
 زيارة معرض فني -

 المحاضرات العلمية:
 محاضرة نوعية في مادة المنظور -

 

 

 

 

 


