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ELIAS AKLEH atelier 
‘ fine art education ‘ 

  ‘ تفاصیل دورة الرسم السنویة ‘
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 عن الدورة
 دراسة الفنون داخل مرسم الیاس عاقله هي عبارة عن لقاءات متعددة الوظائف. في إطار الدورة التي تستغرق 10 أشهر یكتسب الطالب

 معرفه واسعه حول كیفیة انشاء اعمال فنیه ولوحات ممیزه باستخدام المواد الفنیة المختلفة ویتعلم األسالیب المختلفة وكل ذلك من أجل بناء
  لغته الفریدة في الرسم

 تجري الدراسة في المرسم الشخصي للفنان الواقع في مدینة الناصرة في البلدة القدیمة ، وهو مكان رائع یتمیز بأجواء هادئة وعائلیة
 كل دورة  تشمل وبحد أقصى  على 5 طالب  من نفس المستوى, ومع ذلك فإن التعلیم شخصي تماًما ، وسیعمل المرشد مع كل طالب على

  حدة وفًقا لقدرته ، لیضمن حصوله على الحد األقصى من الفائدة

 تم بناء المنهج التعلیمي من قبل الرسام، والتي بنیت باسالیب قد طورها من تجربته وبعد التفكیر العمیق في كیفیة نقل المواد بطریقه منظمه
 و بسیطه وواضحه  

 في نهایة الدورة یقام معرض ألعمال الطالب

 مدة الدورة
 تغطي الدورة 80 ساعة دراسیة مقسمة إلى 40 لقاء/ كل لقاء 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؟
 كما هو الحال في الحیاة الیومیة ، من المهم التمییز بین ما تعرفه وما تراه حًقا

 قد تم بناء المحتوى الدراسي من قبل الفنان وفق األسالیب التي طورها خالل تجربته في الرسم الخاص به لمساعدة الطالب على استیعاب وتحلیل
  اللوحات باالضافة الى اضفاء الطابع الشخصي  لما یراه وفي النهایة تحدید لغته الفریدة في مجال الفنون

 ما هو استودیو الرسم والرسم؟

 االستودیو هو مساحة عمل الفنان. ویجمع الرسم والتلوین. التعلیم في المرسم یدمج بین التعلیم الشخصي للفنان ، والذي یتم تعزیزه من خالل العمل
 الجماعي والتعلم من باقي المشتركین. تتیح الدورة للطالب بأن یشعر بتجربة الفنان الذي یرسم في المرسم

  تفاصیل اللقاءات الفنیة
 یختص مرسم الیاس عاقله بتدریس الرسم باستخدام  االلوان الزیتیة و الفحم 

 كما في الحیاة الیومیة، من المهم التمییز بین ما ترى بالفعل وبین الذي تعرفه، من المفضل ان تتعلم ان ترى، أن تحلل وأن تفهم ما حولك. الرسم هو لغة ولكي تتحدث
 أي لغة ما علیك أن تدرك مفرداتها، كنز كلماتها وأن تستعملها بحیث تتمكن من لن تخلق لغتك الخاصة بك. 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
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 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

 باإلضافة إلى ذلك ، سنقوم بتعلیمك التقنیات المعقدة المستعارة من عالم الرسم ، مما یتیح تطویر وبناء سلسلة حول موضوع أو تقنیة معینة ، كالرسم ،
 في الزیت والفحم والباستیل ، وسوف یتم تعلیمك رسًما طبقات مختلفة باستخدام مواد مختلفة كنقطة انطالق للتقنیات المعقدة.

 

  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 الدورة

 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 األیام التالیة
 افتتاح الدوره الساعة یوم جیل

 دورات المساء

 بالتنسیق 16 - 18 االثنین بالغین

 بالتنسیق 16 - 18  الثالثاء بالغین

 بالتنسیق 16 - 18 األربعاء بالغین

 20.9 - 20.3 16-18 الخمیس / رسم مباشر بالغین

 كل السنة 16 - 18 الجمعه بالغین

 كل السنة 16 - 18 السبت بالغین

 دورات الصباح

 كل السنة 11-10 السبت 8-10

 كل السنة 13-12 السبت 11-14
 

 المكان : ستودیو إلیاس عاقله ، الناصرة ، البلدة القدیمة ، البشارة 22
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 رسوم الدوره
 التسجیل:  350 شیكل یشمل اول  4  لقاءات رسم
 شهریا:  250 شیكل ، یتضمن 4 لقاءات في الشهر

 ناتج سنوي 2600 شیكل جدید
 یجب ترتیب الدفعات مقدًما أما نقدًا أو شیكات قبل ابتداء الدوره  

 السعر یشمل المعدات األساسیة وقد یتطلب األمر معدات إضافیة من الطالب
 

 للتسجیل

 للمزید من االستفسار
elias-naz-art@hotmail.com : mail 

 0547748307 : whatsapp 
 

 ت  فاصیل
 االسم األول _______________________ اسم العائلة _____________________

 العمر ___________ 
  الجوال________________________________________________ 
  البرید االلكتروني _________________________________________

 أنا مهتم بدورة فنیة في الیوم ___________________________________
  التوقیع ________________________________________________

 

 
NAZART gallery & ELIAS AKLEH atelier 

Nazareth, elbishara 22 
+972/547748307 

elias-naz-art@hotmail.com  
www.eliasaklehart.com 

     
 

 

https://eliasaklehart.com/contact/
mailto:elias-naz-art@hotmail.com
mailto:elias-naz-art@hotmail.com
http://www.eliasaklehart.com/


5 

 

 

     
 

 


