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 جامعة اإلسكندرية  جامعة / أكاديمية :

 : كلية الفنون الجميلةكلية / معهد 

 الديكور  قسم :

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى

 8-0 -044 -ف د

 

 :أسم المقرر 

 (1تاريخ المسرح )

 :الفرقة / المستوى 

 الفصل الدراسي األول – الثالثة

ينما الشعبة : ديكور المسرح والس

 والتلفزيون 

 

 عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى   

 

 

هدف - -2

  المقرر

 

 

 

 .أن يكون لدى الطالب القدرة على البحث و االستفادة من المادة  .1

بتاريخ المسرح و تطوره و معرفة مراحله التاريخية لالستفادة منها ان يلم الطالب  .2

 .  )التليفزيون  –تصميم الديكور للمسرح ـ السينما في مجال التخصص ) 

 

 المستهدفة للمقرر النتائج--3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 العصور. وتطوره عبرتاريخ المسرح  يتعرف على-1-أ

 المعلومات والمفاهيم التاريخيةة عةن الفةن المسةرحي و ارتبابهةا بعمةارة المسةرح يدرك-2-أ

 بكافة عناصره و عروضه...الخ.

 -معلوماته التي درسها في مادة تاريخ المسرح في مجاالت التخصص )سةينماب يستشهد-3-أ

بشكل يساعده ايضا على الوصول إلى أكبر استفادة من المةادة تصةب فةي تليفزيون(  -مسرح

 مواده الدراسية األخرى داخل الشعبة و وصوال إلى مشروع التخرج.

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

مقارنتها بكل ما هو مستجد فةي تحليلها و المعلومات المسرحية التاريخية و  يستكشف-1-ب

 المسرح المعاصر.

لموضوعات المادة و تنظيمها لوضة  تصةميمات تفيةده فةي مجةاالت  يقارن بين دراسته-2-ب

 التخصص .

المهارات المهنية  -ت

 : الخاصة بالمقرر

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

عةةروم مسةةرحية تحمةةل بابعةةا تاريخيةةا بنةةاه علةةى مةةا درسةةه فةةي المةةادة مةةن  يصةةمم-1-ت

 المعلومات النظرية و قيامه بأبحاث متعلقة بموضوعات الدراسة.

أسةلوبه الخةاف فةي التصةميم و يةتم بلورتةه علةى أسةاه مةا درسةه مسةبقا فةي  ينشئ -2-ت

مةةةات التاريخيةةة المطلوبةةة لتكةةةون أساسةةا ألت مسةةتحد ات متعلقةةةة المةةادة و اكتسةةابه المعلو

 بالتخصص.
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 المهارات العامة : -ث

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

البحث في مصادر معلوماتية مختلفة تتوافق م  متطلبات الدراسة عملية ل يستجيب -1-ث

 للمسرح.

سه في المقرر ألنواع المسارح تحليل المعلومات و عمل مقارنات تدعم ما در يماره -2-ث

 في العصور التي تم دراستها و مدى التقارب و االختالف بينها و بين المسرح المعاصر.

الفريق من خالل ابحاث و مشاري  جماعية تصب في المادة و تفيد  عمل ضمن ي -3-ث

 الطالب في مجاالت التخصص داخل الشعبة.

 من الطالب في المادة.دمة مناقشة األبحاث المقيتواصل من خالل  -0-ث
 

 محتويات المقرر -0

 

 

 

 المحاضرة األسبوع

العصر  -مفهوم العرم المسرحي  -تمهيد عن نشأة المسرح   1األسبوع 

 أنواع العروم و اماكنها. -الفرعوني )الدراما الفرعونية( 

 األزياه. -الممثلون  -اإلضاهة  -اإلكسسوار -المناظر  2األسبوع 

 العصر اإلغريقي :  3األسبوع 

المرحلة الدينية و أماكن  -مقدمة عن المسرح اإلغريقي و بداياته 

 العروم.

المرحلة الدنيوية / المسرح األ يني الكالسيكي و المسرح الهلليني و 

 المسرح االغروروماني .

 اإلضاهة في المسرح اإلغريقي. -اإلكسسوار -المناظر  0األسبوع 

 الفنية في المسرح اإلغريقي. الحيل المسرحية و اآلالت 5األسبوع 

 االزياه. -التمثيل و متطلباته في المسرح االغريقي  6األسبوع 

 . M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي األول  7األسبوع

المرحلة الدينية و المرحلة الدنيوية  -العصر الروماني : مقدمة عنه  8األسبوع 

 )أنواع العروم(.

 أماكن التمثيل و أنواع العروم في العصر الروماني. 9بوع األس

 -التمثيل و مستلزمات الممثل في المسرحيات التراجيدية و الكوميدية  14األسبوع 

 اإلضاهة. -المناظر و الخدع 

 العصور الوسطى : 11األسبوع 

 بريقة العرم. -التمثيل الديني  -المسرح الديني  -مقدمة 

 مسرح الكنيسة و بريقة العرم. -سة كمسرح و بريقة العرم الكني 12األسبوع 

المسرح  -المسارح الدائمة و العصور الوسطى و بريقة العرم   13األسبوع 

 المسرح ذو الستارة و بريقة العرم. -المتنقل و بريقة العرم 

 -اإلضاهة  -الممثلون المحترفون (   /االزياه )رجال الدين  -الممثلون  10األسبوع 

 المؤ رات و الخدع.
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  اإلمتحان النهائي. 15األسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 نظريةمحاضرات -5-1

 . Data showتقديمي للمقرر عملية عرم 2 -5 

 بحث فردى  5-3

 تعليم ذاتى  5-0

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  6-1

 

 تقويم الطالب  -7

 

األساليب  -أ

 المستخدمة

 

 

 واالستيعاب.مدى المعرفة  والمناقشة لتقييمبرح األسئلة -

 ابحاث.-

 مناقشة الطالب لمعرفة مدى استيعابهم لما تم دراسته بالمقرر. -

 

 التوقيت -ب

 

 

في منتصف الفصل الدراسي األول يتم إجراه اختبار نظرت لتقييم المعرفة و الفهةم و درجةة 

 تيعاب و التحصيل .االس

توزي   -ج

 الدرجات

 

 درجة 144 المجموع-درجة  64النهائي  االمتحان-درجة  04أعمال السنة 

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  -8

 

 مذكرات -أ

 

 تاريخ األزيــــاه -

 تاريخ تطور المسرح. -

 كتب ملزمة  -ب

 

 التيارات المسرحية المعاصرة .

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 نية المسرحتاريخ تطور ف -

 سينوغرافيا المسرح عبر العصور. -

 موسوعة األزياه. -

 قاموه اعالم و مصطلحات المسرح. -

- Hestorical Theater   

 

دورات علمية  -د

 أو نشرات ...الخ 

 

 

 

 نجوان شحاتها.د.لعلمى : رئيس مجلس القسم ا                          : أ.م.د فايزة عباه أحمدأستاذ المادة 

 

 التوقي : ................................................   لتوقي  :................................ا

 2419-2418تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   2419-2418 تاريخ تحرير المقرر :.

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com

