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 عن الدورة

 الرسم هو لغة ولكي تتحدث  لغة ما، علیك أن تدرك مفرداتها، وأن تعرف كنز كلماتها وتستعملها بحیث تتمكن
 من أن تخلق لغتك الخاصة. في المرسم سوف تتعلم مفاهیم ومهارات في لغة الرسم وااللوان. األدوات لتأسیس

 وبناء لوحة فنیة . سوف تنمي طرق تفكیرك لكي یتاح لك أن تتعمق في المفاهیم المختلفة للرسم واإلبداع
 الشخصي. تقنیات واستعمال مواد مختلفة. طرق وأسالیب عدة بحیث تبلغ النضج لبناء لغتك الخاصة في الفن

 التشكیلي.

 قد تم بناء المحتوى الدراسي من قبل الفنان وفق األسالیب التي طورها خالل تجربته في المرسم الخاص به
 لمساعدة الطالب على استیعاب وتحلیل اللوحات باالضافة الى اضفاء الطابع الداخلي للمشترك لما یراه وفي

 النهایة تحدید لغته الفریدة في مجال الفنون
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 مدة الدورة
 تغطي الدورة 24 ساعة دراسیة  لفترة ثالث أشهر، مقسمة إلى 12 لقاء/ لقاء في األسبوع لمدة ساعتین

 لمن تناسب الدوره
 یتم تخصیص الدورة الدراسیة لكل طالب من سن 8 إلى 65 سنة  وما فوق على جمیع المستویات وبحسب جیل المشترك

  طالب الفن في المعاهد الفنیه المختلفه المهتمین بالحصول على المعرفة العملیة في الرسم

 مساعدة في إعداد األعمال للطالب في الدورات التحضیریة المتعلقة بالفن والرسم
  أي شخص یحب االبداع  مالئم للدورات

  

 ماذا تتعلم؟

  المنهج یشمل المواضیع التالیة
 اسس تصمیم العمل الفني، رسم األحجام والقوام ، الضوء والظل ، والنسبة ، والتكوین ، مفاهیم التوازن، اإلیقاع، التباین، الوحدة، 

 التأكید، التناسب، البساطة، سلم األلوان.، طبیعه صامته ، جسد ، رسم "حركة"  رسم "حر" ، مناظر طبیعیة
  

 سیشارك المشاركون  في معرض یعقد في نهایة السنة

 تتیح الدورة لكل طالب التقدم حسب سرعة تقدمه الشخصي في موضوعات مختلفة
 یحتاج المشاركون إلى أدوات رسم. سیتم إعطاء التعلیمات قرب بدایة العام الدراسي

  

 البرنامج /  بإمكانك اختیار إحدى الدورات التالیة
 افتتاح الدوره الساعة یوم جیل

 دورات المساء

 كل السنة 20-18 االثنین بالغین

 كل السنة 18-16  الثالثاء بالغین
 



 

 

 

 

 المكان : مرسم إلیاس عاقله ، الناصرة ، البلدة القدیمة ، البشارة 22
 

 رسوم الدوره
 750 شیكل تشمل 24 ساعة تعلیمیة / ساعتان أسبوعیا لمدة ثالث اشهر

 یجب ترتیب الدفعات مقدًما قبل ابتداء الدوره  
 السعر ال یشمل المواد
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