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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 22-8-300ف د 

 تعبيرية ( (الرابعه: المستوىالفرقة /  مشروع التخرج :أسم المقرر 

 الثانىالفصل الدراسي 

 

 

ا الشعبة : ديكور المسرح والسينم

 والتلفزيون

 

 22     عملى      6نظرى                    عدد الوحدات الدراسية   

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي: •

القيام بتصميم متكامل ، تتبلور فيه افكاره ومعلوماته فى مجال التخصص  •

اً مهاراته االدائية وقدراته )تصميم الديكور للمسرح ، السينما و التلفزيون ( ،مستعرض

 . الفنية

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 ما درسه خالل سنوات الدراسة بالقسم .وقدراته على التصميم  يربط بين-1-أ

ارها الطالب ( ختالدراسات المطلوبة العداد التصميمات فى احد المجاالت )ييلخص  -2-أ

 -مثل :

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

 ----موسيقى.....الخ ( 

  تصميم المناظر لالفالم السينمائية 

  . تصميم المناظر الفالم التحريك 

ك التصميمات لوحات الدراسات و االفكار ،الرسوم الهندسية ، اللوحات وتتضمن تل

يلية ،تصميمات الشخصيات و االزياء الدراميه ، النماذج الرقمية ، واالعداد النهائي التفص

 للعرض .

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

طبيعة العمل ، وكيفية القيام بوضع التصورات و االفكار لتصميمات  يستكشف1-ب

شاهد وتحديد مايلزم العداد البيئة المناظر له، من خالل دراسته وفهمه وتحليله للم

 المكانية لالحداث بحيث توفر المتطلبات الدرامية و الجمالية . 
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 المعالجات المرتبطة باالنشاء و التنفيذ  للمناظر . يطبق-2-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

) المساقط االفقية و -التى توضح تصميماته.الرسوم الهندسية  واللوحات  يعد 1-ج

الراسية ، الدراسات التفصيلية واللقطات المنظورية ، تصميم االزياء الدرامية 

 والشخصيات (

استخدام وسائل االداء واساليب التصميم الحديثة ) برامج الكمبيوتر ب ينجز العمل -2-ج

 3Dجسيد ثالثى االبعاد ، وبرامج التAuto Cadبرامج الرسم الهندسى   -المتخصصة

.max   وبرامج االخراج و العرض الفنى،Photoshop    فى مراحل تصميم و )

 واخراج وتقديم تصميماته.

 المهارات العامة : -د 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 عملية الدراسة المتكاملة الساليب العمل فى مجاالت التخصص .ل يستجيب-1-د

ب علي التعبير والشرح من خالل تدرلعقد حلقات نقاشية نقدية لل يتواصل من خال -2-د

 المناقشة.  

 جماعي. فريقعمل في ي-3-د

 مناقشة األبحاث المقدمةيقدر على  -2-د

 محتوى المقرر  -2

 

 

 

 الموضوع األسبوع

مناقشة التحليل للنص وتحديد المناظر والمواقع التى سيقوم الطالب  1األسبوع 

مناقشة التصميم وعالقته بطرق االنشاء والتنفيذ  بالتصميم لها .

 المحتملة

 الدراسات المبدئيةمتابعة ومناقشة  2األسبوع 

 الرسوم الهندسية )المساقط االفقية و الراسية ( متابعة  3األسبوع 

 ( تقييم الرسوم والدراسات المبدئيةتقييم المرحلة األولى ) 2األسبوع 

مناقشة الطالب فى الرسوم الهندسية للتصميم ) المساقط االفقية  5األسبوع 

 والرأسية (. 

 ( .Scale Modelsالنماذج ثالثية االبعاد ) متابعة ومناقشة 6األسبوع 

 ( .Scale Modelsالنماذج ثالثية االبعاد ) متابعة ومناقشة 7األسبوع

 ية والنماذج الرقمية (الهندستقييم الرسوم تقييم المرحلة الثانية ) 8األسبوع 

 الهندسية والنماذج الرقميةالرسوم متابعة ومناقشة  9األسبوع 

الهندسية ،النماذج الرقمية ،تصميم األزياء و الرسوم متابعة ومناقشة  11األسبوع 

 تصميم الشخصيات الرقمية واإلخراج النهائى للمشروع

ى للوحات الهندسية ولقطات تقييم المرحلة الثالثة ) اإلخراج النهائ 11األسبوع 
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 ( النماذج الرقمية كاملة اإلظهار بالخامات واإلضاءة

 متابعة المشروع 12األسبوع 

 متابعة المشروع 13األسبوع 

 متابعة المشروع 12األسبوع 

 تسليم المشروع النهائي 15األسبوع 

   
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 المطلوبة للمشروع موعة من الدراسات محاضرات الستاذ المادة عن مج5-1

 .الخاصة بالمشروع/ سيمنار عن الدراسات  و حوار مناقشة5-2

 تعليم تنافسى 5-3

   الذاتىالبحث 5-2

 المشروع . -5-5

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 التعلم باالقران  6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

------------------------------------------------------.إمتحان شفوي -5-1

----------------------  

 تقييم المتابعة 5-2

 التوقيت -ب

 

 

  2االسبوع1-5التقييم 

  8األسبوع 2-5التقييم

 11االسبوع  3-5التقييم 

 15االسبوع  2-5التقييم

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 

 ( 111+111+111دورى على مدار الفصل الدراسى ) ثالثة مراحل للتقييم ال

 211  –مرحلة التقييم النهائى )لجان داخلية ( 

 311 -التقييم النهائى )لجان القطاع ( 

 درجة 811المجموع 

 

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

 للمشروع (

 راجعقائمة الكتب الدراسية والم -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد
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 كتب مقترحة  -ج

 

 

 طبقا للمجال وموضوع المشروع

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شحاتهأ.د / رئيس مجلس القسم العلمى :                                                      أ.د / أستاذ المادة :

                

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

 

 2119-2118تاريخ اعتماده من مجلس القسم :               2119-2118تاريخ تحرير المقرر :.
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