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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 9 - 3 – 044 -ف د

هندسة المناظر  :أسم المقرر 

 (              1المسرحية  )

 الفرقة الثالثة : الفرقة

 الفصل الدراسي االول

 

المسرح والسينما ديكور شعبة 

 والتلفزيون

 

   0     عملى     2نظرى                      عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي: •

 

اسس تصميم المناظر المسرحية ) خشبة المسرح و تجهيزاتها، العناصر التى  تحديد -1

 واع العروض المسرحية والتقنيات المستخدمة .....الخ (يتكون منها المنظر المسرحى، ان

 التصميم للمناظر المسرحية . -2

 التصميم باستخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة .-3

 تقديم التصميمات وعرضها باسلوب متميز . -0 

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

خشبة المسرح والتجهيزات المختلفة لتنفيذ المناظر،وكذلك القوالب  تعرف علىي -1-أ

 المختلفة للعروض المسرحية ،وقواعد التصميم وطرق االنشاء

يتعرف على االساليب المختلفة لتصميم المناظر المسرحية واهم المصممين  -2-أ

 المعاصرين .

، االضاءة واالداء ( لحدث خري) اعالقة المناظر المسرحية بعناصر العرض اال يدرك -3-أ

 و كذلك اساليب االخراج و الحركة............

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 مع مراعاه متطلبات العمل المسرحى.االفكار لتصميمات المناظر المسرحية  يطبق–1-ب

 ناظر ضمن عناصر الصورة المسرحية اهمية الم يختبر -2-ب

 االبتكار واالبداع فى مجال تصميم المناظر المسرحية يطبق مبادئ -3 -ب

المهارات المهنية  -ت

 الخاصة بالمقرر :

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 .  م المطلوبة  والموضحة للتصميمات الرسو يعد  -1-ت 
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 خامات وطرق التنفيذ  لتصميماته .ال يصنف -2-ت

 .دام برامج الكمبيوتر استخب يصمم المناظر المسرحية -3-ت

 عرض تصميماته بالشكل المناسب .ويلوحاته  يعد -0-ت

 المهارات العامة : -ث

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 .لبحث و استخدام االنترنتل يستجيب -1-ث

 ستخدم برامج الكمبيوتر .ي -2-ث

 جماعى .ضمن فريق عمل يتواصل مع اآلخرين وي -3-ث

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مقدمة وتمهيد للمقرر 1األسبوع 

 محاضرة )دور المناظر فى العرض المسرحى (

 انواع العروض المسرحية - 

 خشبة المسرح وتجهيزاتها -

على الطالب جمع المادة العلمية واعداد دراسة عن  المناظر  -

 المسرحية وانواعها

 : ( تصميم المناظر المسرحية2محاضرة  ) 2األسبوع 

 (المناظر المسرحية : 3محاضرة )

 عناصر التصميم-1

 اساليب التصميم-2

 طرق االنشاء و التقنيات-3

 تدريب عملى : رسم المسقط االفقى والمنظور للمنظر المسرحى

 ( الحد المناسبات العامةالمشروع التطبيقى االول ) تصميم المناظر  3األسبوع 

 scenography forمحاضرة " تصميم المناظر للمناسابات  -

events " 

 الطالب ( لمقدمة مع) مناقشة الدراسات ا -المشروع التطبيقى االول  0األسبوع 

 متابعة المشروع االول -الكروكيات و المساقط االفقية 

  - المشروع التطبيقى االول - 5األسبوع 

 .. المساقط االفقية متابعة التقدم فى المشروع التطبيقى االول

 استكمال المشروع االول - 6 األسبوع

 المساقط االفقية ، والمنظور الهندسى للتصميمات .  -

 3D.Maxالنماذج الرقمية  للتصميمات   اعداد تدريب الطالب على  -

 اختبار منتصف الفصل الدراسي 7األسبوع

 استكمال المشروع االول 8األسبوع 

 .white modelsالنماذج الرقمية      -
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  - المشروع التطبيقى االول - 9األسبوع 

النماذج الرقمية مع  .. متابعة التقدم فى المشروع التطبيقى االول

 االظهار و االضاءة

  - المشروع التطبيقى االول - 14األسبوع 

النماذج الرقمية مع  .. متابعة التقدم فى المشروع التطبيقى االول

 لنهائىاالظهار و االضاءة .. اللقطات واالعداد للعرض ا

 تقييم المشروع االول 11األسبوع 

 محاضرة .. تصميم المناظر للعروض الموسيقية 12األسبوع 

 " تصميم المناظر المسرحية لعرض موسيقى " المشروع الثانى

 " الكروكيات و المساقط االفقية "متابعة المشروع الثانى 13األسبوع 

 االفقية والمنظور "متابعة المشروع الثانى "  المساقط  10األسبوع 

 متابعة المشروع الثانى " المنظورمع االظهار  " 15األسبوع 

مناقشة الطالب فيما تحقق من اهداف تسليم المشروع الثانى و 16األسبوع 

  المقررورصد االيجابيات والسلبيات
 أساليب التعليم والتعلم  -5

 

 

 

 محاضرات  -5-1

 عصف ذهنى  5-2

 ه و حوارمناقش 5-3

 عروض تعليمية ووسائط-5-0

 تمارين وتطبيقات عملية ) عمل الرسوم و النماذج للتصميمات( -5-5

 .فرديةبحوث  -5-6            

 مشروع . -5-7

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 التعليم باألقران  6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 دوريا ماتم انجازه ةمناقش – 1 -5

 متابعة التقدم فى التصميمات المطلوبة – 2 -5

 اختبارات قياس المستوى – 3 -5

 تقييم نهاية الفصل الدراسى – 0 -5

 التوقيت -ب

 

 

 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %25                  أمتحان منتصف الفصل الدراسى األول             

 %75                                                     متوسط أعمال السنة

 درجة 54                                        % 144 مجموع أعمال السنة

 درجة 54                        شفوي امتحان نهاية الفصل الدراسى االول 
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 درجة 144                                                            الكليالمجموع  

         

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

Related Resources on the Web 

Stage Design 

Scene Design and Stage Lighting  

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

                                نجوان شحاته أد/رئيس مجلس القسم العلمى :                                   ز شاهينأد/ معتأستاذ المادة :

              

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

 

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