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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11 - 1 – 044 –ف د 

فنون ال تصميمات :أسم المقرر 

 (1تعبيرية )ال

 الثالثه:الفرقة /

 الفصل الدراسي االول

 

 

ديكور المسرح والسينما شعبة 

 التلفزيونو

 

 6      عملى    2      عدد الوحدات الدراسية                  نظرى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

اسس وقواعد التصميم للمناظر التلفزيونية بأنماطهاالمختلفة سواء من حيث طبيعة   -1

 العمل التلفزيونى ) البرامج بانواعها، االدراما ،...( أوالتقنيات المستخدمة ....

 القيام بالتصميم لالعمال التلفزيونية وتقديم اللوحات المطلوبة........ -2

 استخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة في عملية التصميم وتقديم التصميمات. -3

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 شعبة ديكور المسرح والسينما والتلفزيون -قسم الديكور  –الفرقة الثالثة 

المعلومات  -أ

 يموالمفاه

 

 

 

 يصبح الطالب قادراً على أن :

الستوديو التلفزيونى وعمليات التصوير واالخراج وتقنيات انشاء يتعرف على   -1-أ

 المناظر . 

 التقنيات المتطورة فى مجاالت تنفيذ المناظر التلفزيونية يدرك  -2-أ

 .الدراسة والتدرب على عملية التصميم للمناظر التلفزيونية يربط بين  -3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 :أن يصبح الطالب قادراً على 

 التلفزيونية  البرامج لمناظركار واالبداع فى مجاالت التصميم االف يتبنى 1-ب

حل المشكالت  المتعلقة بعالقة التصميم بالعناصر الفنية االخرى فى العمل  ي 2-ب

 .التلفزيونى

 . تحليلالالقدرة علي يكتسب  3-ب

مهنية المهارات ال -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادراً على أن :

 المناظر للبرامج التلفزيونية وتقديم اللوحات الموضحة للتصميمات يصمم-1-ج 

 النماذج الرقمية الموضحة للتصميمات مع االظهار و االضاءة ينفذ -2-ج 
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 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادراً على أن :

 .بحث واستخدام المكتبات و االنترنتليستجيب ل-1-د 

 . شرح افكارة ومناقشتها يتواصل من خالل-2-د 

 جماعي .فريق عمل ضمن ي-3-د 

 

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تعريف الطالب بالمقرر والهدف منه . 1األسبوع 

 مقدمة فى تصميم المناظر للتلفزيون  -..محاضرة  

دراما ) الستوديو ، الكاميرا ، عناصر ال –البرامج  ، ب  -ا  –

 المنظر ، التقنيات المتقدمة ( 

على الطالب جمع المادة العلمية واعداد دراسة عن تصميم  المناظر 

 للبرامج التلفزيونية باالستعانه بالمكتبة و االنترنت

 ) تصميم المناظر للبرامج التلفزيونية ( -محاضرة  2األسبوع 

 ط الهندسية للتصميم( رسم المساق1تدريب )

 ( رسم المنظور الهندسى للتصميم2تدريب )

 الطالب ( المقدمة من النظرية ) مناقشة الدراسات 3األسبوع 

المشروع التطبيقى االول ) تصميبم المناظر الحد البرامج  -

تحديد شكل  ىالتلفزيونية ( الهدف منه : ان يتدرب الطالب عل

للبرنامج ، توزيع العناصر  المناسب ومواصفات الحيز المكانى

 . لجماليةالمنظرية ، مراعاة الحركة ومتطلبات  التصوير ،و البنية ا

 ( )عرض لنماذج من تصميمات البرامج التلفزيونية  –محاضرة  0األسبوع 

 الكروكيات و الدراسات المبدئية –المشروع التطبيقى االول •

 .( لبرامج التلفزيونية)نماذج من عمليات انشاء ا -محاضرة  1األسبوع 

 

 (   المساقط االفقيةالمشروع التطبيقى االول ) •

  6األسبوع 

 المساقط االفقية و اللقطات المنظورية() بيقى االول طالمشروع الت

 

 اختبار منتصف الفصل الدراسى• 7األسبوع

 " White Models" النماذج الرقمية  بيقى االولطالمشروع الت  8األسبوع 

 " النماذج الرقمية مع االظهار و االضاءة " بيقى االولطالمشروع الت 9وع األسب

 ( presentation) اساليب العرض والتقديم للتصميمات  -محاضرة  14األسبوع 

استخدام البرامج الرقمية  لالخراج الفنى و العرض   -تدريب  

  (photoshopللتصميمات )

 عداد للعرض النهائى "" اللقطات و اال بيقى االولطالمشروع الت
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 ) تقويم المشروع ( الولالمشروع التطبيقى ا - 11األسبوع 

مناقشة الطالب في نتيجة التقويم ومدى ما تحقق من اهداف من  -

 خالل المشروع

المشروع التطبيقى الثانى " تصميم المنظر الحد البرامج ذات الطابع  12األسبوع 

" 

 لثانى " المساقط االفقية "المشروع التطبيقى ا 13األسبوع 

 المشروع التطبيقى الثانى " اللقطات المنظورية مع االظهار 10األسبوع 

ورصد االيجابيات  مناقشة الطالب فيما تحقق من اهداف المقرر 11األسبوع 

 والسلبيات

  
أساليب التعليم  -1

 والتعلم 

 

 

 

 و الحوار  مناقشة ال-5-1

 (.وافالمور محاضرات وعرض للوسائط )ص-5-2

 ابحاث فردية. -5-3

 . المطلوبة( )المشروعاتتطبيقات عملية 4-5-

 عصف ذهنى. 1-1

   تعليم باألقران -1-6
أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 المناقشة و الحوار  6-1

 

 

 

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

  للتصميمات المقدمة هيةشفال المناقشة.-7-1

  ومدى تقدمهم فى انجاز المطلوب متابعة الطالب -7-2

 إمتحان عملي  -7-3

  نهاية الفصل الدراسىإمتحان – 7-0

 التوقيت -ب

 

 

 كل محاضرة  1-7التقييم 

 كل محاضرة-  2-7التقييم

 7-االسبوع  3-7التقييم 

 نهاية الفصل الدراسى 0-7التقييم

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %      21  صف الفصل الدراسىمنتتحان ام

 % 71متوسط أعمال السنة 

 درجة 144 - % 144مجموع أعمال السنة 

   درجة 144ول ) شفهى (        متحان نهاية الفصل الدراسى األا

 درجة 244  الكلي المجموع

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8
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 ص .. مواقع االنترنت المتخصصةالرسائل العلمية فى مجال التخص

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 نجوان شحاته ا.د /رئيس مجلس القسم العلمى : قائم بأعمال                      ا.د / معتز شاهين : المقررأستاذ 

              

 التوقيع: ................................................   يع :................................التوق

 

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