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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 7 - 0 – 044 –ف د 

 لثالثها: المستوىالفرقة /  طرز مسرحية :أسم المقرر 

 فصل دراسي : ثاني

 

الشعبة : ديكور المسرح والسينما 

 والتلفزيون

 

   2      عملى      1 نظرى                عدد الوحدات الدراسية      

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 : القدرة علىأن يكون لدي الطالب  •

ة المعاصرة و ما لحق بها من أساليب واشكال العروض المسرحياستخدام  -1

 .تطور

 أهم االتجاهات والمفاهيم المسرحية المعاصرة .استخدام  -2

  .  السينوجرافيا المعاصرة التقنيات الحديثة على أثر توظيف  -3

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

أهم االشكال واالساليب المسرحية المعاصرة ،منذ بداية القرن العشرين  يتعرف على -1-أ

 حتى االن.

 ج وتقديم العروض المسرحية .المفاهيم المعاصرة الخرايدرك  -2-أ

 انماط المسارح واماكن اقامة العروض المسرحية المستحدثة . يميز - 3-أ

االشكال الجديدة و المستحدثة للعروض المسرحية ) العروض الحركية و يحدد  -4-أ

 .الموسيقية ، المناسبات والعروض المسرحية فى االماكن المفتوحة .............الخ ( 

 التقنيات الحديثة وأثرها فى المسرح .يدرك  -5-أ

أهم المسرحيين المعاصرين فى مجاالت تصميم المناظر المسرحية و  يتعرف على -6-أ

 السينوجرافيا .

 الفنون البصرية واثرها على السينوجرافيا.يحدد  -7-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

فنون المسرح المعاصرة وطبيعة  أهميةاستنتاج القدرة على فهم و يكتسب -1-ب

 عروضها .

العالقة بين العناصر المختلفة المكونة للعرض المسرحى وكيفىة تكاملها  يستكشف -2-ب
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للوصول للهدف االساسى منه ، وكيف تتنوع االساليب واالشكال المسرحية من خالل 

 التغيير والتطوير لتلك العناصر.

 

المهارات المهنية  -ت

 لخاصة بالمقرر :ا

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 السينوجرافيا لالشكال المختلفة للمسارح ، واماكن اقامة العروض المسرحية يصمم-1-ت

 ليتمكن من االستفادة منها.الفنون المعاصرة فى مجال السينوجرافيا  يحلل -2-ت

 المهارات العامة : -ث

 

 

 أن: أن يكون لدى الطالب القدرة على

 . لبحث العلمى ،التحليل و االستنتاجيستجيب ل-1-ث

اهم –عقد حلقات نقاشية نقدية لتدريب الطالب علي رصد يتواصل من خالل  -2-ث

 المتغيرات والتطورات فى مجال المسرح

 جماعي.فريق ضمن  يعمل-3-ث

 .مناقشة األبحاث المقدمةيقدر على  -0-ث

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 . عرض للمحتوى العلمى للمقرر والهدف منه 1األسبوع 

 انماط المسارح واماكن اقامة العروض المسرحية المستحدثة .

 انماط العروض واالشكال المسرحية . 2األسبوع 

حية المعاصرة منذ بداية القرن العشرين االتجاهات و االساليب المسر 3األسبوع 

 . ) الواقعية ، الرمزية ، التعبيرية (

 ( ..  دور السينوجرافيا فى المسرح المعاصر ) أبيا ، كريج و ميرهولد

االتجاهات و االساليب المسرحية المعاصرة منذ بداية القرن العشرين  0األسبوع 

مسرح مابعد .... ’ ) المسرح الملحمى ، مسرح العبث..............

 الحداثة (.

 

النصف الثانى من القرن  – دور السينوجرافيا فى المسرح المعاصر 5األسبوع 

 . ) سفوبودا ، كانتور ، ويلسون ... ( العشرين لالن 

 المسرح و التقنيات الحديثة . 6األسبوع 

 امتحان منتصف الفصل الدراسى . 7األسبوع

 مية.السينوجرافيا الرق 8األسبوع 

 . المسرح التجريبى 9األسبوع 

 المسرح المعاصر و الفن التشكيلى . 14األسبوع 

 المسرح المعاصر و الفن التشكيلى . 11األسبوع 
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 المسرح المعاصر و الفن التشكيلى . 12األسبوع 

 المسرح المعاصر و الفن التشكيلى . 13األسبوع 

 مراجعة عامة للمقرر . 10األسبوع 

 امتحان نهاية الفصل الدراسى 15األسبوع 

   
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 مناقشة/ عصف ذهنى-0-1

 محاضرات وعرض للوسائط -0-2

 تدريبات و بحوث-0-3

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 

 .إمتحان شفوي -5-1

 ابعة الطالب مت -5-2

 امتحان منتصف الفصل الدراسى . -5-3

 امتحان نهاية الفصل الدراسى -5-0

 

 التوقيت -ب

 

 

  0االسبوع1-5التقييم 

 5األسبوع 2-5التقييم

  7االسبوع  3-5التقييم 

 15االسبوع  0-5التقييم

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %    25 الفصل الدراسى صفتنممتحان ا

 %75أعمال السنة متوسط          

 درجة 04 - % 144أعمال السنة 

 درجة 64الثانى امتحان نهاية الفصل الدراسى 

 درجة 144 -   %144       المجموع         

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

  دراسات مسرحية -                     

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد  

 كتب مقترحة  -ج

 

1- Theater , The Lively Art                                                              . 

2- The Theatre ,A Way of Seeing                                                      
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دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

              .د نجوان شحاتةمى :أرئيس مجلس القسم العل                             ين ا د /  معتز شاه  أستاذ المادة :

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

 

  2419-2418 سم :تاريخ اعتماده من مجلس الق             2419-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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