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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 11-3-055-ف د 

 تصميمات تنفيذية :أسم المقرر 

(6)         

 لرابعه ا: المستوىالفرقة / 

 ولالفصل الدراسي اال

 

ا شعبة ديكور المسرح والسينم

 والتلفزيون

 

    4     عملى      1عدد الوحدات الدراسية                  نظرى      

 

 

 هدف المقرر -1

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي:

وعملية تغيير  المسرحية  للعروض لسينوجرافيا و المناظرهم وتصور كيفية انشاء ا. ف1

 المناظر .

 وضع مخططات االنشاء والتنفيذ للسينوجرافيا .و بعمل الرسوم التنفيذية القيام  -1

اساليب وطرق انشاء وتنفيذ المناظر لالفالم السينمائية ) انشاء المواقع للتصوير  فهم -3

، استخدام النماذج و المصغرات ، المناظر والنماذج الرقمية ، الخلفيات المرسومة ( 

 روما ووسائل الدمج الرقمى ...الخ وكذلك عمليات استخدام المؤثرات البصرية  ، تقنية الك

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

، طررررق توهيعهرررا ان يتعررررف الطالرررب علرررى العناصرررر االنشرررائية للسرررينوجرافيا -1

 ، تجهيزات خشبة المسرح ، اساليب وخطط تغيير المناظر .وتثبيتها

لمختلفرررة فرررى  االمررراكن كيفيرررة اقامرررة العرررروض المسررررحية االطالرررب  يررردر ان   -1

انشراء   - 1وتتضمن االتى : سلفا القامة تلك العروض جهزة لمالمفتوحة وغير ا

المنصات للعروض )  اساليب االنشاء ، الخامات ، وحدات التجميرع ، التجهيرزات 

القطع المنظرية  ، المسرتويات "  Trussت " وحدات االنشاء و التثبي) واالليات

  . (  " n WallsScree"  ، شاشات العرض 

، االضاءة و المؤثرات الضوئية واجهرزة الرتمكم ان يتعرف الطالب على تجهيزات  -3
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الوسائط و التقنيات المتقدمة ) الليزر ، المؤثرات و الصور الرقميرة ، االسرقاط  وكذلك

 .الضوئى الخ ( واستخداماتها فى مجاالت السينوجرافيا

  

الرسرروم التنفيذيررة للقطررع المنظريررة وتنفيررذ النمرراذج  الطالررب كيفيررة عمررل در ان يرر - 4      

 الموضمة للتصميم .

 

الطالب االساليب والطرق المختلفرة النشراء وتنفيرذ المنراظر السرينمائية ،  يميزان   -0      

 والتقنيات المرتبطة                                    

 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 :يصبح الطالب قادرا على أن 

و تصررور االسرراليب االنشررائية لتنفيررذ العررروض المسرررحية يضررع  و المشرراكل مررلي–1-ب

 .  والتقنيات المرتبطة بها لالفالم السينمائيةالمناظر تصوير مواقع االداء و 

 توظيف الوسائط المديثة  المختلفة كعناصر سينوجرافية. كيفية يستكشف-1-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 بح الطالب قادرا على أن :يص

 الرسوم التنفيذية لتصميمات المناظر فى مجاالت المسرح و السينما .  يعد-1-ج

 مايلزم منها. ويختارالخامات والتقنيات المناسبة لالنشاء و التنفيذ يصنف  -1-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 ى.التفكير المنظم و المنطق يمارس-1-د

 العمل الجماعى وتبادل االراء. يتواصل من خالل -1-د

 ممتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مدخل وتعريف  بالمقرر  1األسبوع 

تجهيزات خشبة المسرح ، خامات واساليب التنفيذ للمناظر 

 المسرحية ) مماضرة(

ير المعدة عناصر و تقنيات االنشاء للمناظر المسرحية فى االماكن غ 1األسبوع 

 سلفا للعروض المسرحية ) مماضرة(

 المنصات  -1

 Trussهياكل التثبيت   -1

 العناصر المنظرية -3

 عرض لبعض النماذج و التطبيقات     

طرق اعداد اللوحات و الرسوم  ) المساقط الرأسية للعناصر المنظرية  3األسبوع 
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 بكامل التفاصيل ( ) مماضرة (

وضما عليها اماكن تثبيت المناظر وخطط اعداد المساقط االفقية م

 التغيير لها . ) مماضرة (

المشروع االول : تنفيذ النموذج ثالثى االبعاد الحد المناظر المسرحية  4األسبوع 

 بمقياس الرسم بعد عمل الرسوم التنفيذية و االنشائية له

 المشروع االول : متابعة 0األسبوع 

 المشروع االول : متابعة 6األسبوع 

 المشروع االول : االنتهاء منه والتقييم 7األسبوع

 امتمان منتصف الفصل الدراسى 8األسبوع 

 (1انشاء وتنفيذ المناظر السينمائية ) 9األسبوع 

 انشاء واقامة المواقع لالداء و التصوير السينمائى

 )مماضرة + عرض تعليمى (

 (1اظر السينمائية )انشاء وتنفيذ المن 15األسبوع 

 النماذج والمصغرات لالفالم

 )مماضرة + عرض تعليمى (

 (3انشاء وتنفيذ المناظر السينمائية ) 11األسبوع 

 المناظر السينمائية الرقمية ، المؤثرات البصرية ، الدمج الرقمى

 )مماضرة + عرض تعليمى ( 11األسبوع 

اقط الرأسرية للمنراظر طرق اعداد اللوحات و الرسوم التنفيذية  ) المسر

 السينمائية بكامل التفاصيل ( ) مماضرة (

المشروع الثانى ) عمل الرسوم التنفيذية الحد مواقع االداء والتصوير  13األسبوع 

 السينمائية( ، كاملة التفاصيل بمقياس رسم مناسب

 المشروع الثانى : متابعة 14األسبوع 

 المشروع الثانى : متابعة 10األسبوع 

 تسليم و تقييم المشروع الثانى ، مناقشة ومراجعة عامة 16ألسبوع ا

 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 مماضرات  -0-1

 .عصف ذهنى  0-1
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 مناقشات.  0-3

 عروض تعليمية ووسائط-0-4

 تمارين وتطبيقات عملية ) عمل الرسوم التوضيمية (   + الشرح و التعليق -0-0

 .فردية_ بموث نظرية 0-6

 مشاريع الطالب  -0-7

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات الممدودة

 

 .التعليم باالقران  6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 اختبارات قياس الفهم و التمصيل – 1 -0

 مناقشة المشروعات و البموث – 1 -0

 اختبارعملى - 3 -0

 جدول التقييم 4 -0

 التوقيت -ب

 

 

تقييم دوري لقياس االستيعاب والتمصيل – 1التقييم               

اختبار منتصف الفصل الدراسى – 1التقييم              

تقييم المشروعات  - 3التقييم              

االختبار النهائى – 4التقييم              

 توهيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %10                  أمتمان منتصف الفصل الدراسى األول             

 %70                                     متوسط أعمال السنة                

 درجة 05                                        % 155مجموع أعمال السنة 

 درجة 05                        شفوي امتمان نهاية الفصل الدراسى االول 

 درجة 155                                                            الكليجموع الم 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

  

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 كتب مقترحة  -ج

 

 

1-Scene Design & Stage Lighting                                                   

1-Stage Craft  

3- Mark Fisher  Staged Architecture                      

4-Effects For The Theatre 

5- perspective Magazine       
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Related Resources on the Web 

Related Books 

                                                                                          

لمية أو دورات ع -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شماتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/  قائم بأعمال             معتز شاهين  :أ.د/ مقررأستاذ المنسق و

 

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

 

  1519-1518تاريخ اعتماده من مجلس القسم :   1519-1518المقرر  تاريخ تمرير
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