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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11 -1-044 -ف د 

تصميم االزياء  :أسم المقرر 

 المسرحية                

 الفرقة الثالثة : المستوىالفرقة / 

 الفصل الدراسي االول

 

ة : ديكور المسرح والسينما الشعب

 والتلفزيون

 

   2     عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي:

 تصميم األزياء الدرامية بحيث تعكس خطوط  الزى للشخصية الدرامية .  -1

 للوصول إلى المرحلة األولى للتصميم.عمل الدراسات األولية والتحليلية  -2

  التعرف على خطوات التصميم وما يصاحبها من دراسات لمصادر اإللهام. -3

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 تعرف علي  آليات و مباديء التصميم للزى الدرامى ي-1-أ       

 رسم جسم اإلنسان بالنسب الصحيحة  يدرك -2-أ       

يتعرف على أهمية الخامات المستخدمة واأللوان باالضافة لخطوط التصميم في -3-أ       

 .شكل الزي وقيمه الدرامية والتشكيلية

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :   

محل   شخصية النص المسرحى والوصول إلى صفات ومميزات ال يحلل-1-ب      

 .الدراسة 

 مصادر لإللهام من خالل ما يدرسه الطالب بالنص  يستكشف -2-ب      

)طرز   العناصر المختلفة من الطبيعة وغيرها من مصادر اإللهام  يحلل -3-ب   

 لتكون منبع لخيال الطالب يساعده على التصميم.  األعمدة المختلفة(

المهارات المهنية  -ج

 :الخاصة بالمقرر 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن : 

 األزياء المختلفة لعدد من الشخصيات من خالل نصوص عروض  يصمم-1-ج    

 مسرحية مختلفة.

 الزى ة عدد من األزياء المختلفة مع إظهار الخامة والحركة ووظيفي ينجز -2-ج    

 وعالقته بوظيفة الشخصية وطبيعتها.
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مسرحى )زى ميكانيكى( مع إضافة المكمالت عنصر الديناميكية للزى ال يبين -3-ج

 كعكاكيز اإلستطالة واألقنعة والعناصر األخرى.

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 .يستجيب للبحث واستخدام االنترنت-1-د     

 .  يستخدم برامج الكمبيوتر -2-د     

 ل الجماعي.يعمل في فريق بهدف تحقيق التواصل والعم 3-د     

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 :  أجزاء 5من  محاضرة بالداتا شو -      تعارف- 1األسبوع 

 Yes You Canمحاضرة افتتاحية بعنوان  -أ

 محاضرة بعنوان "خطوات التصميم" -ب
محاضرة بعنوان "مفهوم األزياء المسرحية ودورها  -ج

 "سينوغرافيكعنصر 

  من خالل التعرف على مستوى الطالب  -

 تؤدى فى نفس اليوم سكيتشات -أ      

          : بناء على ما تم خالل واجب -ب

 زى 8مطلوب للمحاضرة التالية رسم عدد  المحاضرة : -ج

 من عصور مختلفة )يتم تحديدها(

باالستعانة بما تم دراسته فى محاضرة "خطوات  :المشروع األول  

حديد تاريخ التسليم وت –نص المشروع يعطى للطالب  ـــ التصميم"

 والبحث والتحضير للمشروع

 الواجبتسليم  -تالسكيتشاتسليم  - 2األسبوع 

: عن قواعد نسب الجسم اإلنسانى  جزء 8من  محاضرة بالداتا شو -

والتعريف بخطوات رسم الجسم اإلنسانى بالنسب الصحيحة بعنوان 

Human Figure " . " 

 Inspirationدر اإللهام محاضرة بالداتا شو: التعرف على مصا -

Resources   التى يمكن االستعانة بها فى تصميم الزى المسرحى

 كعنصر من مكمالت الزى المسرحى Maskومفهوم ودور القناع 

 متابعة المشروع مع الطالب -

التطبيق العملى ؛ باالستعانة بقواعد نسب جسم اإلنسان التى درسها  -

سكيتش بالنسب الصحيحة على ورق  8الطالب مطلوب رسم عدد  

مدنى ثم يثبت ورق كالك على الجسم المرسوم ويضاف الزى المصمم 

 )من المشروع( . 

 :فى نفس اليوم تاريخ التسليم

 اف للمحاضرة التاليةعلى الطالب إحضار ورق مدنى وكالك أو شف

 متابعة المشروع األول - 3األسبوع 

 تسليم المشروع األول -   0األسبوع 

 :  جزء 8من  محاضرة بالداتا شو -  

 التعريف بأسلوب رسم الجسم فى عالم تصميم األزياء -أ

 Figure Drawing- Fashion Stylization   

 زيبعنوان : نظام تحريك المحاضرة بالداتا شو:  -ب

 المشروع الثانى -

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com


 

   

 

 

 

 0886671558-3185113فاكس  (875) 3156305تليفون   - االسكندرية  –جليم   -شارع عبد السالم عارف  801

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

5 

 متابعة المشروع الثانى 5األسبوع 

 متابعة المشروع الثانى 6األسبوع 

 تسليم المرحلة األولى من المشروع الثاني و تحكيم 1األسبوع

 امتحان ميدتيرم 8األسبوع 

 متابعة المشروع الثاني 9األسبوع 

 متابعة المشروع الثاني 14األسبوع 

  مرحلة األخيرة من المشروع الثاني و تحكيمتسليم ال 11األسبوع 

 (8تمرين يومي ) 12األسبوع 

  (8تمرين يومي ) 13األسبوع 

 ات مجمعة تحكيم - 10األسبوع 

 إعالن درجات أعمال السنة للطالب 15األسبوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16األسبوع 
 

تعليم أساليب ال -5

 والتعلم 

 

 

 

 محاضرات  -5-1

 عصف ذهنى. 5-2 

 عروض تعليمية ووسائط-5-3

 . فرديةبحوث  -5-0

 المناقشة و الحوا -5-6   

 المشروع .  -5-1

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 التعلم التعاونى  6-1

 تقويم الطالب  -1

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 مناقشة التصميمات – 1 -5

 اختبار عملى – 2 -5

 ياس المستوىقاختبارات  – 3 -5

 التوقيت -ب

 

 

 دوري على مدار الفصل الدراسي – 1التقييم            

 منتصف ونهاية الفصل الدراسى - 2التقييم            

 على مدار الفصل الدراسى – 3التقييم            

 من أعمال السنة %25     ى األول                ان منتصف الفصل الدراسأمتح          توزيع الدرجات -ج
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 %15             ألول         أعمال السنة / الفصل الدراسى امتوسط 

 درجة 04                                       % 144مجموع أعمال السنة 

 درجة 64                              امتحان نهاية الفصل الدراسى االول   

          

 درجة  144                            المجموع                                     

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

1- Albert Racinet , The Historical Encyclopedia of 

Costumes,1992. 

2- E.Lepage-Medvey,NationalCostumes,1959. 

 

Related Resources on the Web 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/                 أماني رضا              د/ .م.أ أستاذ المادة :

              

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

 

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

mailto:qaufinearts@yahoo.com
mailto:qaufinearts@yahoo.com

