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أهداف البرنامج التدريبي
األهداف الخاصة من البرنامج التدريبي 

*إكساب املتدرب الخبرات واملعلومات والحقائق الفنية لفن الرسم 
والتصوير (األلوان املائية) 

* تنمية الجوانب الفنية واملهارات في استخدام األلوان املائية 
*التعرف على املفاهيم الفنية وعناصر التصميم في العمل الفني 

*التدريب العملي لأللوان املائية 



مفهوم فن الرسم والتصوير
فن الرسم والتصوير هو ترجمة لإلحساس واإلدراك البصري بالخط واللون 

أو التعبير عن موضوع أو فكرة . 

الرسم هو فن التعبير عن األشكال والعناصر قد يكون غاية في حد ذاته او 
إعداد لعمل آخر ويمكن الحصول على الرسم بأي أداة خطية. 

التصوير هو فن توزيع األشكال واأللوان على األسطح املتنوعة من أجل 
اإلحساس بالحركة وامللمس والشكل ، إلى جانب اإلحساس بجمال القيم 

الناتجة عن تجميع وترتيب العناصر واألشكال



التكوين هو املخطط األساسي للعمل الفني وذلك يكون بترتيب العناصر 
واألشكال في ترتيب جديد 

اذا التصميم هو فن تنظيم مجموع العناصر املكونة للعمل الفني والقدرة 
على إيجاد توليفة متناسقة



عناصر التصميم تتضمن الخط والشكل واللون واملساحة وامللمس 
والظل والكتلة والحجم والسطح 

األسس الفنية تتضمن الوحدة والترابط - االيقاع - اإلتزان-النغم 
والتنغيم



دائرة األلوان



التوافق اللوني : هو انسجام األلوان مع بعضها في العمل الفني وتؤثر تأثيرا 
سارا وممتعا يتحقق معه االنسجام 

إستخدام األلوان املرتبطة بأصل واحد ومتقاربة في دائرة األلوان مثل األزرق 
واألزرق البنفسجي  

األلوان املرتبطة بأصل واحد وتختلف باللون املضاف إليها وذلك عنما يتم خلط 
اللون مع نسبة من األبيض أو األسود للحصول على مجموعة درجات فاتح 

وغامق 

األلوان املرتبطة بنفس الترتيب في دائرة األلوان وهي متساوية في الدرجة 
والشدة كاأللوان األساسية مع بعضها أو األلوان الثانوية مع بعضها والتي 

تحمل نفس درجة الترتيب في دائرة األلوان



* تبادل األلوان الحارة والباردة وكأنه تبادل بني املساحات املعتمة واملضيئة في العمل الفني 

 استخدام مجموعة األلوان املتكاملة وهي تكون متقابلة في دائرة األلوان كاللون األساسي واللون الثانوي وممكن تنويع درجاتهم 
بمزجهم باألبيض واألسود 

التباين اللوني وهو الظاهرة البصرية التي تنشأ عندما يتجاور لونان مختلفان فتظهر درجة االختالف وكأنها قد زادت بينهما 
فالتباين هو الزيادة في درجة االختالف حيث اللون الفاتح يبدو أفتح مما هو عليه عندما نضعه بجانب لون غامق والعكس صحيح 

األلوان املتباينة مثل األحمر بجوار األخضرواألزرق 
بجانب البرتقالي - األصفر بجانب البنفسجي وهم 

ألوان متقابلة في دائرة األلوان إستخدام اللونني األبيض 
واألسود بجوار بعضهما يسمى بالتضاد اللوني وهي 

الحالة التي يكون فيها التباين في أقصى درجاته



أنواع األلوان التي تستخدم في فن الرسم 
والتصوير

ألوان الجواش وهي ألوان معتمة وسيطها مائي وتسمى ايضا التمبرا 

ألوان مائية شفافة وسيطها مائي وتسمى ايضا باألكواريل 

ألوان زيتية 

ألوان شمعية 

ألوان الباستيل منها الزيتي ومنها الطباشيري 

األفرسكو أو ألوان الجير 

الفسيفساء  

الرسم بالحفر والطباعة 

الكوالج واملكس ميديا 

األكريليك 

الديكو 

الفحم   



األلوان املائية
هي ألوان وسيطها مائي 



إستخدمت األلوان املائية منذ العصر البدائي 
وأيضا اشتهرت الصني باأللوان املائية عبر العصور

إستخدم الفنانون القدامى األلوان املائية في مصر وأسيا وفي أوروبا والعصور الوسطى 

وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر إشتهرت إنجلترا وفرنسا	

أصبح فنا مهما حتى وقت الفنان األملاني ديورر	

وفي إنجلترا في القرن الثالث عشر تم تأسيس االتجاه الحديث لأللوان املائية على يد 

املدرسة اإلنجليزية



أشهر الفنانني العاملني باأللوان املائية



الفنان اإلنجليزي تيرنر
 هو فنان رومانسي إنكليزي اشتهر 

برسوماته حول الطبيعية ومائياته 
والطبعات الفنية. وكان تيرنر مثير للجدل 

في حياته إال أنه اآلن يعتبر أنه الفنان 
الذي سما بالرسم الطبيعي .[اشتهر 
برسوماته الزيتية كما يعتبر من كبار 

رسامي املائيات البريطانيني.[واشتهر 
بلقب "رسام الضوء". تعتبر أعماله مقدمة 

رومانسية للفن اإلنطباعي. كما وسمت 
بعض رسوماته بخانة الفنون التجريدية 
قبل بزوخها في بدايات القرن العشرين.



الفنان ديورار
رّساما أملانياً عاش في نورمبرغ. أمضى فترة أولى 
متنقال بني مدن كوملار، بال وستراسبورغ، كما أقام 
مرتني في البندقية، إال أن مسيرته الفنية الحقيقية 

كانت في مدينة نورنبيرغ. أظهر موهبته في فن 
التصوير الزيتي، كما أنجز العديد من الرسومات 

التخطيطية وبعض الرسومات املائية باإلضافة إلى 
الرواشم (تستخرج عن طريق الطباعة بالرسوم 

البارزة). 

!

كان مولعا بالنظريات التي تتناول الفن (املنظور 
وغيرها)، فقام في أواخر حياته بنشر بعض املؤلفات 

في املوضوع (رسالة في أبعاد الجسم اآلدمي).



الفنان وليام بليك
كان شاعراً ورسام وطباع إنگليز. ولم يكن معروفاً 

في حياته، إال أنه اآلن يُعتبر شخصية محورية في 
تاريخ كٍل من الشعر والفنون البصرية في العصر 
الرومانسي. فشعره الذي يستشرف املستقبل قيل 

أنه يشكل "بالتناسب مع مزاياه، فإنه أقل الشعراء 
انتشاراً في اللغة اإلنگليزية".[فنونه البصرية قادت 
ناقد فني معاصر ليقول عنه أنه "أعظم فنان عرفته 

بريطانيا في تاريخها، وبفارق هائل عن 
منافسيه".[وبالرغم من أنه عاش في لندن طيلة 

حياته، فيما عدا ثالث سنوات قضاها في 
فلپهام[ فقد أنتج كماً من األعمال متنوع وثري في 

رمزيته، ويعانق الخيال كما لو كان "الوجود 
البشري نفسه"



أنواع األلوان املائية

األلوان املائية وسيطها مائي 

وأنواعها : ألوان مائية شفافة وتسمى أكواريل  

ألوان مائية سميكة القوام ( جواش) 

ألوان أكريلك



األلوان املائية الشفافة
عبارة عن ألوان مسحوقة مع غراء عربي من أشجارالسنط 

ومن مميزاتها أنها تجف بسرعة 

تستخدم على ورق وتعتمد على شفافية األلوان وانسجامها 

توجد في عدة أشكال منها الجافة ومنها السائلة  

تتميز بالشفافية والنقاء والتأثير الخالب لأللوان



األلوان املائية الشفافة توجد 
بعدة أشكال على شكل 
مستطيالت أو دوائر وأنابيب

تبلل باملاء بفرشاة قبل التلوين 	

أسلوب التلوين البد من البدء بأفتح درجات ثم بالتدريج يغمق ، كما يجب 

أن يلون على أرضيات من الورق األبيض الخاصة باأللوان املائية



الفرش
تتميز بنعومتها وكثرة تعدد أشكالها 

الفرش األساسية 

تكون مستديرة حجم ٨ أو ١٠ أو 
 ١٢

فرشة مستوية أو مسطحة 

فرش صغيرة لرسم التفاصيل 
الدقيقة



الورق
نوع الورق منها الناعم والخشن جدا 
أو نوعا ما ومهم جدا أن يكون خالي 

من أي أحماض حتى ال يغير لون 
الورقة بعد فترة زمنية 

تجهيز الورق وذلك بتبليل الورق باملاء 
بعد شده على لوح خشب وتثبيته 

يوجد أنواع ورق قطن جاهز للرسم 
بدون شد..




























