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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 22 -1- 055-ف د

دراسات تمهيدية  :أسم المقرر 

 لمشروع التخرج

 لرابعه ا: المستوىالفرقة / 

 ولالفصل الدراسي اال

 

نما شعبة ديكور المسرح والسي

 والتلفزيون

 

          عملى     2عدد الوحدات الدراسية                  نظرى      

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي:

 حول موضوع مشروع التخرج وجمع المادة العلمية الالزمة واعداد  البحث

 الدراسات  

 ام بتصميم متكامل ، تتبلور فيه ، للقيوالرسوم المبدئية وضع التصورات واالفكار

افكاره ومعلوماته فى مجال التخصص )تصميم الديكور للمسرح ، السينما و 

 التلفزيون ( ،مستعرضاً مهاراته االدائية وقدراته الفنية.

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

ت التى درسها الطالب والمتعلقة بمجال مشروع التخرج كل المعلوماب يستشهد -1-أ

 الذى حدده الطالب تحت اشراف اساتذه المقرر

 يتعرف على االساليب واالتجاهات المتعلقة بمجال مشروعه. -2-ا

 اهم االعمال و التصميمات فى مجال مشروعه للتخرج يحدد -3-ا

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

طبيعة العمل ) مسرح او سينما ( ، وكيفية القيام بوضع التصورات و يستكشف 1-ب

االفكار لتصميمات المناظر له، من خالل دراسته وفهمه وتحليله للمشاهد وسيناريو 

وتحديد مايلزم العداد البيئة وجمع المادة العلمية والفنية ومصادر المعلومات االحداث 

 امية و الجمالية . لمتطلبات الدرالمكانية لتحقيق ا
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طة باالنشاء و التنفيذ  القدرة علي استنباط و ابتكار المعالجات المرتبيكتسب  -2-ب

 للمناظر .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

وتطويرها قدرته على البحث والتفكير من خالل التصورات و الرسوم المبدئية  يعد -1-ج

 دادا لتقديم تصميماته المتكاملة من خالل مشروع التخرج .استع

التصميمات  اعداد التصميمات لوضع االفكار و  بالدراسات المطلوبة يستدل -2-ج

فى احد المجاالت )يختارها الطالب ( ،  سه خالل سنوات الدراسة بالقسممستعينا بما در

: 

 باليه ،حدث او عرض  تصميم المناظر لالعمال المسرحية ) مسرحية ،أوبرا او

 موسيقى.....الخ ( 

 لالفالم السينمائية ومواقع االداء و التصوير  تصميم المناظر 

 . تصميم المناظر والشخصيات الفالم التحريك ثالثية االبعاد 

تصميم العناصر المكملة كاالزياء الدرامية و المسرحية وكذلك تصميم باالضافة الى 

 رحية .الشخصيات لالفالم والعروض المس

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

امكانياته فى البحث والدراسة ،عرض و مناقشة افكاره.و استخدام  يستخدم-1-د

 الوسائل المختلفة ) المراجع العلمية و مواقع شبكة االنترنت ........الخ (

 .التخصص  عملية الدراسة المتكاملة الساليب العمل فى مجاالت يمارس-2-د

من خالل  الفكاره و تصميماته التعبير والشرح القدرة علىيتواصل من خالل  -3-د

 المناقشة.  

 جماعي.فريق عمل في ي-4-د

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 التعريف بالمقرر  وكيفية اختيار موضوعات المشروع . .1 1األسبوع 

تى تقدموا بها،و كيفية مناقشة الطالب فى الموضوعات ال .2 2األسبوع 

االعداد لتصميماتهم وعمل الدراسات حول المجال الذى 

--------------------------------اختاروه لعمل المشروع .

----   

وتحديد مناقشة الطالب فى موضوعات مشروعاتهم  .3 3األسبوع 

 المطلوب تقديمه للمرحلة االولى من التقييم.
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لطالب فى اختياراتهم وتصوراتهم حول المتابعة ومناقشة ا .4 4األسبوع 

 المشروع .

ياراتهم وتصوراتهم حول المتابعة ومناقشة الطالب فى اخت - .0 0األسبوع 

  المشروع .

تقييم مرحلى للوقوف على مدى تقدم الطالب فى دراسة  .6 6األسبوع 

موضوع المشروع وفهم المتطلبات الخاصة بالتصميم ، 

 جمع المادة العلمية وعمل الدرسات المبدئية

المبدئية  دراساتهمالمتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم و .7 7األسبوع

وتحديد المطلوب تقديمه للمرحلة الثانية من حول المشروع 

 قييم.الت

المبدئية  دراساتهمالمتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم و .8 8األسبوع 

 حول المشروع .

  9األسبوع 

المتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم وتصوراتهم المبدئية  .9

 حول المشروع .

( للوقوف على مدى تقدم الطالب فى دراسة 2تقييم مرحلى ) .15 15األسبوع 

ت الخاصة بالتصميم ، موضوع المشروع وفهم المتطلبا

 جمع المادة العلمية وعمل الدرسات المبدئية

حول  دراساتهمالمتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم و .11 11األسبوع 

 المشروع .

للتصميمات  دراساتهمالمتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم  .12 12األسبوع 

 لمشروع .ل المقترحة

دراساتهم افكارهم والمتابعة ومناقشة الطالب فى  .13 13األسبوع 

 لمشروع .ل للتصميمات المقترحة

ودراساتهم المتابعة ومناقشة الطالب فى افكارهم  .14 14األسبوع 

 لمشروع .ل للتصميمات المقترحة

( للوقوف على مدى تقدم الطالب فى دراسة 3تقييم مرحلى ) .10 10األسبوع 

موضوع المشروع وفهم المتطلبات الخاصة بالتصميم ، 

 و الرسوم المطلوبة سات العلمية وعمل الدرجمع المادة ا
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أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 

 مناقشة -0-1

 عصف ذهنى .0-2

 وجمع المادة العلمية  فردى بحث 0-3

 نظرية و تقديميةمحاضرة - -0-4

  للتصميمات المقترحةو حوار متابعة ومناقشة  0-0

 المشروع -0-6

أساليب التعليم  -6

ذوى والتعلم للطالب 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار 6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 .إمتحان شفوي -7-8

 تقييم المتابعة 7-2

 التوقيت -ب

 

 

 -------------------األسبوع 6-ب التقييم

  -----------------------االسبوع  15-بالتقييم 

 ------------------------االسبوع  10-ب التقييم

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 لنسبة المئوية لكل تقييم

 %  15                         التقييم االول                                       

 %  15                                                       الثانى         التقييم

 % 25                                     التقييم الثالث                       

 ( 25+15+15ثالثة مراحل للتقييم الدورى على مدار الفصل الدراسى ) 

 درجة 45مجموع أعمال السنة                                        

 درجة 65                                     التقييم النهائى )لجان القطاع ( 

 درجة 155كلي                                                       المجموع ال

 

أى تقييم أخر بدون درجات )طبقا لنظام القسم فى تقييم مراحل الدراسة واالعداد 

 للمشروع (

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

  

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 لمجال وموضوع المشروعطبقا ل -1 -ج             كتب مقترحة  -ج
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 كتب مقترحة: -2-ج

 مجالت دورية ، مواقع إنترنت ، ألخ -3-ج

                          

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

  نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/ قائم بأعمال              معتز شاهين  :أ.د/ مقررأستاذ المنسق و

 

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

2519-2518 تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2519-2518تاريخ تحرير المقرر 
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