
  
  جامعة عین شمس

  كلیة التربیة النوعیة
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  التعبیر  إلثراءبرنامج مقترح في التصویر 
  الفني عن البیئة المصریة لدي طالب التربیة الفنیة

Asuggested Program In Painting Its Benefit 

To Innovate Egyptian Enviroment 
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Education 

  رسالة ماجستیر مقدمة من 
  محمد محمود محمد ناصر 

  المعید بقسم التربیة الفنیة
  جامعة الفیوم –كلیة التربیة النوعیة 

  لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستیر في التربیة الفنیة استكمال
  )خصص تصویر ت(

  

  إشراف 
  

                منیر المرسي سرحان  / د.أ
          نیـةة الفـول التربیـاذ أصـأست

             نیةالمتفرغ بكلیة التربیة الف
  حلـوانة ـجامع

  رین خیري احمدیش/ د  
  الفنیة مدرس التصویر بقسم التربیة

  ةـة النوعیـة التربیـكلی
  جامعة عین شمس

      
  
  
  
  
  



  ملخص الرسالة
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  ملخص الرسالة باللغة العربیة  
  مستخلص البحث. 
 ملخلص الرسالة باللغة األجنبیة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ملخص الرسالة باللغة العربیة
  
  



  
  
  

  ملخص الرسالة باللغة العربیة
========================  

  - :وتضمنت الدراسة الفصول التالیة 
  -:بحث التعریف بال: الفصل األول * 
ة البحث ،            ویتناول ھذا الفصل خلفیة البحث ، ومشكلة البحث ، وأھداف البحث ، وأھمی

  . تة ، والمصطلحاتبطوفرض البحث ، وحدود البحث ، ومنھجیة البحث ، والدراسات المر
   -: أثر الطبیعة على الفن:  ثا نيالفصل ال* 
ة ، وم           وم الطبیع ل مفھ ذا الفص اول ھ داع ویتن أثر اإلب اندى ت ر  ياإلنس ة عب بالطبیع

ور   ة بمنظ ة ، وإدراك الطبیع ور المختلف يالعص ة   علم ر الطبیع ًا اث اول أیض ا تن ي، كم ن  ف الف
ة من الع   الفنيالحدیث وكذلك محاور بنیة العمل  ذا       نالمنبثق اول أیضا ھ ا تن ة ، كم اصر الطبیعی

ة الكالسیكی   الفصل مناظر الطبیعة عبر الحركات الفنیة المختلفة م ل الحرك ة    ةث دة والحرك الجدی
اربیزون   ة الب ة وجماع ى الطبیع روج إل ة الخ ذلك مدرس دیث وك ن الح ي الف ة ف الرومانتیكی

ة    الفني األسلوبوالمدرسة الواقعیة والتأثیریة ، كما یتناول ھذا الفصل  الممیز لكل مدرسة فنی
  . من ھذه المدارس السابقة واشھر فنانیھا 

  -:التصویر االستشراقى والتعبیر عن البیئة المصریة:  الفصل الثالث* 
ن                    ي الف ره ف ا ھو التصویر االستشراقى وأث ویتناول ھذا الفصل مفھوم االستشراق وم

راق ،   ة االستش الیزم ، وثقاف ة االورینت ذلك مدرس ر ووك يالمنظ رقین الطبیع دي المستش , ل
ي التصویر االستشراقى ،      االستشراقى ، وكذلك أثر  الطبیعيوسمات المنظر  ة المصریة ف البیئ

انین   وجمالیات التصویر االستشراقى ، وكیفیة التعبیر عن البیئة المصریة في أعمال بعض الفن
  .المستشرقین وتحلیل بعض األعمال الفنیة لكل منھم 

  - :مصر فيتأمل الطبیعة وبدایات الحركة التشكیلیة : الفصل الرابع * 
ة التصویر        ویتناول ھذا الف      ة المعاصرة في مصر ، وثقاف ة الفنی  المصري صل مولد الحرك

أعمال  فيالمعاصر والمؤثرات الفنیة الغربیة ، وتناول أیضًا كیفیة تأمل الطبیعة والتعبیر عنھا 
ویر    ات التص ذلك جمالی ریین ، وك ورین المص يالمص ورین     ف ن المص رواد م ض ال ال بع أعم

  .فنیة لكل منھم المصریین وتحلیل بعض األعمال ال
  -:من إجراءات البحث  التطبیقيتخطیط البرنامج المقترح والجانب  -:الفصل الخامس * 

رح  اوتناول ھذا الفصل مفھوم البرنامج        لمقترح وفلسفتھ وأھدافھ ومحتوى البرنامج المقت
  .قترح وخطوات تطبیق البرنامج المالمقترح دوات المستخدمة في تطبیق البرنامج األوتحدید 

  -:عرض النتائج ومناقشتھا إحصائیا : الفصل السادس * 
تھا إحصائیا           ائج ومناقش ذا الفصل عرض النت اول ھ يوتن اول   ف ث وتن ضوء فرض البح

دى     القبليعرض أعمال الطالب لالختبارین  ار البع والبعدى وكذلك تحلیل ألعمال الطالب لالختب
  .، كما تناول النتائج والتوصیات 

  



  .خیرًا المراجع العربیة واألجنبیة والمالحق والملخصات العربیة واألجنبیة وأ* 
  
  
 


