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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 

الفنون  تصميمات:أسم المقرر 

 (2) التعبيرية

 الثالثه:الفرقة 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 

ديكور المسرح والسينما :  الشعبة

 والتلفزيون

 

 1        عملى  2نظرى                      عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب على معرفة ب :

للسسدراما التلفزيونيسسة و  والتصسسويرمواقسسا اادا  .اسسسو وقواعسسد التصسسميم للمنسسا ر و  -1

 السينمائية واساليب اانشا  المختلفة لها ....

و النمساج   وتقديم اللوحات و السينمائية  التلفزيونية الدرامية القيام بالتصميم لالعمال -2

 المطلوبة........

 التصميمات. وعرض استخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة في عملية تقديم  -3

 المستهدف من تدريو المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

لالفالم السينمائية ومراحل التصميم  طبيعة عمل مصمم المنا ريتعرف على  -1-أ

 . المختلفة 

 اساليب التصميم للمنا ر ومواقا اادا  و التصوير يدرك -2-أ

 التصميموعالقتها بعملية ،  لالفالمتنفيذ المنا ر على اساليب اانشا  و  يتعرف -3-أ

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

الروائية ووضا التصورات و  المشاهدتحليل سيناريو  القدرة علىيكتسب  1-ب

 حداث بهادا  و التصوير طبقا لالالتصميمات لمواقا اا

 اافالملمنا ر كار واابداع فى مجاات التصميم لقدرة علي وضا اافيكتسب  2-ب

 انتا  الفيلم.حل المشكالت المتعلقة بعالقة التصميم بالعناصر الفنية ي-3-ب

 ار ااساليب والوسائل لتنفيذ التصميمات للمنا ر و المواقا السينمائية يخت -0-ب

المهارات المهنية  - 

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 على أن: يكون لدى الطالب القدرة

) عمل تدور  المنا ر و المواقا احد المواقا المعمارية للتصوير السينمائى يصمم-1- 

 احداثه فى البيئة المحلية (

 الرسوم واللوحات الموضحة للتصميمات . ينفذ -2- 
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 .النماج  للتصميماتنفذ ي -2- 

 المهارات العامة : -د

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 . لمناقشة وتبادل اافكار و التصوراتل يستجيب -1-د

 يقدر على ااقناع والشرح وقبول النقد. -2-د

 جماعي.فريق  ضمن يعمل -3-د

 .مناقشة األبحاث المقدمة  يتمكن من -0-د

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 تعريف الطالب بالمقرر والهدف منه . - 1األسبوع 

 والمواقا للدرامامقدمة فى تصميم المنا ر  -..محاضرة  

على الطالب جما المادة العلمية واعداد دراسة عن تصميم   -

بااستعانه بالمكتبة و و السينمائية  التلفزيونية  لالفالمالمنا ر 

 اانترنت

 
 ) تصميم المنا رو المواقا لالفالم ومراحل انتا  العمل -محاضرة  2األسبوع 

 ( وطبيعة عمل مصمم المنا ر السينمائية وكيفية تقديمه لتصميماته 

 دمت من قبل الطالب () مناقشة الدراسات التى ق

 (فريق العمل فى انتا  اافالم الدرامية ) -محاضرة  3األسبوع 

 ( اافالمالمشروع التطبيقى ) تصميبم المنا ر احد  -

شكل ومواصفات البيئة  الهدف منه : ان يتدرب الطالب عل تحديد 

الحركة ومتطلبات  التصوير ،و البنية المكانية لالحداث الدرامية ،

)  -من خالل سيناريوهات لبعض  المشاهد التى تدور فيها التشكيلية

 الحارة المصرية ( .

شرح لعملية تصميم المنا ر السينمائية من خالل بعض ) -محاضرة  0األسبوع 

 ( فالم السينمائيةاامثلة لعمليات انتا  اا

السيناريو من النص الروائى ادراك متطلبات تصميم نباط است–تدريب 

 بيئة ااحداث .

 عمل الدراسات ووضا اافكار و الرسوم المبدئية –المشروع التطبيقى 

ضا ة ا  3d Maxباستخدام الكمبيوتر تقديم التصميمات–محاضرة  5األسبوع 

 ......المنا ر لالفالم السينمائية الدرامية 

مناقشة الدراسات و الرسوم المقترحة المشروع التطبيقى )

 (  للتصميمات

  -محاضرة  1األسبوع 

 ) متابعة الطالب ( المشروع التطبيقى 

 الرسوم الهندسية ) المساقط اافقية و الرأسية ( -

 اختبار منتصف الفصل الدراسى   7األسبوع

 

 ) متابعة الطالب ( المشروع التطبيقى  8األسبوع 

 الرسوم الهندسية  و النماج  ثالثية اابعاد -

تصميم و تنفيذ العناصر المعمارية لمنا ر اافالم  –محاضرة  9األسبوع 

 السينمائية
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 المشروع التطبيقى  -

 ( الرسوم الهندسية  و النماج  ثالثية اابعاد)

 ( مناقشة ماتم انجازهالتطبيقى )المشروع  14األسبوع 

 النماج  ثالثية اابعاد ما االتفاصيل و الخامات

 ) مشكالت التصميم ( .. -محاضرة  11األسبوع 

 (  اضا ة النماج المشروع التطبيقى )  -

 اختيار اللقطات واعداد اللوحات لعرض المشروعالمشروع التطبيقى) 12األسبوع 

 ) 

 التطبيقى ) تقويم المشروع (المشروع  - 13األسبوع 

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

 خالل المشروع 

 مشروع يومى لقياس مستوى الطالب 10األسبوع 

  مشروع يومى لقياس مستوى الطالب 15اااسبوع 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 .عصف جهنىمناقشة/ -5-1

 . )صور وافالم ( للوسائطمحاضرات وعرض -5-2

 . تدريبات و بحوث-5-3

 .تطبيقات عملية ) المشروعات المطلوبة (4-5-

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب جوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 

 ..إمتحان شفوي -8-أ

 . في المشاريا التطبيقية متابعة الطالب -2-أ

 اختبار منتصف الفصل الدراسي. -3-أ

 مشاريا يومية.– 0-أ

 التقييم-ب

 

  7ااسبوع1-5التقييم 

 14األسبوع 2-5التقييم

  10ااسبوع  3-5التقييم 

 15ااسبوع  0-5التقييم
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 توزيا الدرجات - 

 

 

 من أعمال السنة %      25  صف الفصل الدراسىمنتامتحان 

 % 75متوسط أعمال السنة 

 درجة 144 - % 144أعمال السنة مجموع 

   درجة 144) شفهى (         امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى

 درجة 244   المجموع

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجا -8

 

 مذكرات -أ

 

 ا يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ا يوجد

 كتب مقترحة  - 

 

 

 ا يوجد

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 أ.د نجوان شحاتةرئيو مجلو القسم العلمى :                                ا.د / معتز شاهين: المقررأستاج 

 

 التوقيا: ................................................   التوقيا :................................

 

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