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 جامعة / أكاديمية : جامعة اإلسكندرية 

 كلية / معهد : كلية الفنون الجميلة

 قسم : الديكور 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر 

 الرمز الكودى 

 05-4-055-ف د

 :أسم المقرر 

 (2تاريخ المسرح )

 الرابعةالمستوى:الفرقة / 

 الفصل الدراسي األول

 

شعبة ديكور المسرح والسينما 

 لفزيونوالت

 

 عملى          عدد الوحدات الدراسية                  نظرى             

 

 

 المقرر هدف-0

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على البحث و االستفادة من المادة . .0

ان يلم الطالب بتاريخ المسرح و تطوره و معرفة مراحله التاريخية لالستفادة منهاا فاي  .2

 .  )التليفزيون  -م الديكور للمسرح ـ السينما مجال التخصص ) تصمي

 

 من تدريس المقرر المستهدف-2

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 تاريخ المسرح وتطوره عبر العصور. يتعرف على-0-أ

ة المعلومات والمفاهيم التاريخية عن الفن المسرحي وارتباطها  بعماارة المسارح بكافا يدرك-2-أ

 عناصره و عروضه...الخ.

 -معلوماتاه التاي درساها فاي ماادة تااريخ المسارح فاي مجااالت التخصاص )ساينمايستشهد ب-3-أ

 تليفزيون( . -مسرح

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 المعلومات المسرحية التاريخية و كل ما هو مستجد في المسرح المعاصر. يقارن بين -0-ب

الااربا المنطقااي بااين دراسااة الطالااب لموضااوعات المااادة و تنظيمهااا لوضاا  يستكشااف  -2-ب

 تصميمات تفيده في مجاالت التخصص .

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

عروض مسرحية تحمل طابعا تاريخيا بناء على ما درسه في الماادة مان المعلوماات  يصمم-0-ج

 و قيامه بأبحاث متعلقة بموضوعات الدراسة. النظرية

أسلوبه الخاص في التصميم و يتم بلورته على أساس ماا درساه مسابقا فاي الماادة  يوظف -2-ج

 و اكتسابه المعلومات التاريخية المطلوبة لتكون أساسا ألي مستحدثات متعلقة بالتخصص.

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 البحث في مصادر معلوماتية مختلفة تتوافق م  متطلبات الدراسة للمسرح.عملية  يمارس -0-د

على تحليل المعلومات وعمل مقارنات تدعم ما درسه في المقرر ألنواع المسارح في  يقدر -2-د
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 العصور التي تم دراستها ومدى التقارب واالختالف بينها و بين المسرح المعاصر.

 في المادة.مناقشة األبحاث المقدمة  يتواصل من خالل -3-د

 

 محتوى المقرر  -3

 

 

 

 المحاضرة األسبوع

انواع  –ازدهار عصر النهضة  –النهضة )بدايته  عن عصرتمهيد   0األسبوع 

 البناء المعماري للمسارح(. –المسارح 

 .التمثيل- اإلضاءة-المناظر  2األسبوع 

المناظر  –انواع المسارح  –ادس عشر القرن الس –المسرح في انجلترا  3األسبوع 

 اإلضاءة . –

 دراسات في األزيـــــاء. 4األسبوع 

 الفرق المسرحية و التمثيل. -القرن الساب  عشر )مسرح العودة(  0األسبوع 

البناء المعماري للمسارح في القرن الساب  عشر من خالل اشكال  6األسبوع 

 المسارح في تلك الفترة.

 . M.Tحان منتصف الفصل الدراسي األول امت 7األسبوع

 –المناظر و اإلضاءة  –تاب  مسرح العودة في القرن الساب  عشر  8األسبوع 

 دراسات في األزيـــــاء المسرحية.

 :القرن الثامن عشر  9األسبوع 

 انواع المسارح(-خشبة المسرح –تطور الشكل المسرحي ) الصالة 

 دراسات لألزياء. –التمثيل  –المناظر و اإلضاءة  05األسبوع 

 القرن التاس  عشر : 00األسبوع 

 البناء المعماري لخشبة المسرح. –تمهيد 

 –المناظر والتمثيل  –مراحل تطور اإلضاءة وارتباطه بشكل المسرح  02األسبوع 

 .دراسات في االزياء

 المسرح و انواع المسارح في القرن العشرين.  03األسبوع 

 –الرواد المسرحيين  –لبناء المعماري للمسرح و االتجاهات المسرحية ا 04األسبوع 

 القرن الحادي و العشرين.

  اإلمتحان النهائي. 00األسبوع 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 مناقشة الطالب لمعرفة مدى استيعابهم لما تم دراسته بالمقرر.-0-0

الصااور والماااواد  الفيلميااة مرتبطاااة محاضاارات يااتم مااان خاللهااا عااارض تقااديمي مااادعم ب-0-2

 بالدراسة.

من خالل تدريب الطالاب علاى عملياة البحاث فاي المراجا  التاريخياة و شابكة  التعلم الذاتى -0-2

 المعلومات االلكترونية.

 

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 المناقشة و الحوار  6-0

 تقويم الطالب  -7
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 األساليب -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة الطالب لمعرفة مدى استيعابهم للمقرر.-

 .محاضرات وعرض للوسائا -

 ابحاث.-

   

 التوقيت -ب

 

 

في منتصف الفصل الدراسي األول يتم إجراء اختبار نظري لتقييم المعرفة و الفهم و درجة 

 االستيعاب و التحصيل .

 توزي  الدرجات -ج

 

 

 درجات 05                  ول             أمتحان منتصف الفصل الدراسى األ

 درجة 35                                     متوسا أعمال السنة                

 درجة  45                                                   أعمال السنة مجموع 

 درجة  65                                 الفصل الدراسى األولنهاية  االمتحان

 درجة 055 الكلي                                                          المجموع

 قائمة الكتب الدراسية والمراج  -8

 

 مذكرات -أ

 

 تاريخ األزيــــاء

 تاريخ تطور المسرح.

 كتب ملزمة  -ب

 

 التيارات المسرحية المعاصرة .

 كتب مقترحة  -ج

 

 

 المسرح تاريخ تطور فنية-

 سينوغرافيا المسرح عبر العصور. -

 موسوعة األزياء. -

 قاموس اعالم ومصطلحات  المسرح. -

- Hestorical Theater   

 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 

 

 تهنجوان شحاأ.د/ القائم باعمال رئيس مجلس القسم العلمى :               ا.م.د.فايزة عباس أحمد أستاذ المادة :

 

 التوقي : ................................................   التوقي  :................................

 

2509-2508تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2509-2508تاريخ تحرير المقرر 
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