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 األسكندرية -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 توصيف مقرر دراسى

 

 بياناتالمقرر-8

 الرمز الكودى 

 5 - 8- 500 –د  –ف 

 الثانية الفرقة / المستوى : مناظر مسرحية أسم المقرر :

 

 التخصص

 

 عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى   

 

 

 هدف المقرر -8

 

 تعريف الطالب بمجال التخصص ) ديكور الفنون التعبيرية ( ، 

 المستهدف من تدريس المقرر -5

المعلومات  -أ
 والمفاهيم

 

 ان يتعرف الطالب على :

 المسرحية واماكن اقامتهاانواع العروض  -8

 السينوجرافيا ودورها فى العروض المسرحية بأنماطها المختلفة -8

 وطبيعة عمل المصمم لمناظر المسرحيةالتصميم ل عملية -5

 طبيعة ومراحل تصميم المواقع لالفالم السينمائية -4

 طرق تنفيذ المناظر السينمائية و التقنيات المستخدمة -3

المهارات  -ب
 الذهنية :

 

 الطالب من :ان يتمكن 

 طبيعة عملية التصميم للمناظر المسرحية أن يستكشف الطالب -8

 طبيعة عملية التصميم للمناظر السينمائية أن يستكشف الطالب -8

 ......................................................       المهارات المهنية  -ج
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 الخاصة بالمقرر :

 القدرة على : المهارات العامة : -د

 وجمع المادة العلميةالبحث وسائل أن يستجيب الستخدام  -8

 عرض و تقديم االفكار و المعلومات -8

 أن يتواصل عن طريق العمل الجماعى لعرض وتقديم األفكار والمعلومات بشكل صحيح . -5

 الموضوع األسبوع محتوى المقرر  -4

1األسبوع   الفنون محاضرة تمهيدية عن مادة المناظر المسرحية ومجاالت تخصص 

 التعبيرية.

2األسبوع  )المناظر المسرحية( –محاضرة    

 التعريف بأنماط العروض المسرحية و تشمل :  -1
االحتفاليات و  –العروض الموسيقية  –العروض الحركية  –الدراما 

عروض األزياء. –المناسبات   

 اماكن إقامة العروض المسرحية : -2

  مسرح البروسينيومProscenium Stage 

  مسرح الحلقةArena Stage   

 مسرح المنصة الممتدةThrust Stage  

  المسرح المرن Flexible Stage  

  التاريخية.اقامة العروض فى األماكن األثرية و 

3األسبوع   متابعة المناظر المسرحية : 

وظيفة المنظر المسرحي في العرض المسرحي. -  

عناصر المنظر المسرحي. -  

 ؟Scenographyالسينوغرافيا ما هي  -

 

4األسبوع   متابعة المناظر المسرحية )التصميم للمناظر المسرحية( 

 تصميم المناظر المسرحية. -

 مراحل عمل مصمم المناظر. -

 مراحل عملية التصميم. -

 مصمم المناظر و فنان المناظر. -
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5األسبوع   متابعة المناظر المسرحية : 

 المسرحي.أساليب االنشاء للمنظر  -

 االزياء المسرحية. -

 انماط المناظر المسرحية. -

 تصميم الشخصيات المسرحية. -

6األسبوع   مقدمة عن المناظر التليفزيونية و تشمل : 

 المنظر التليفزيونـــي .. ما هو ؟ و كيف تتم عملية البث للمنظر؟ -

 استوديو التليفزيون. -

 .غرفة التحكم و غرفة التحكم الرئيسية  -

 

7األسبوع  . M.Tامتحان منتصف الفصل الدراسي األول  

 

  8األسبوع 

 متابعة المناظر التليفزيونية :

 البرنامج التليفزيوني . -

 اعداد و تنفيذ البرامج التليفزيونية. -

 تصنيف البرامج التليفزيونية. -

 متطلبات انتاج البرنامج التليفزيوني. -

 

 متابعة المناظر التليفزيونية : 9األسبوع 

 انواع االستوديوهات. -

 االستوديو االفتراضي. -

 اإلضاءة. -

 رقمية –المناظر : مادية  -

 الكاميرا و اللقطات. -

 

 مقدمة في المناظر السينمائية و فن السينما : 11األسبوع 

الفيلم  –الترتيب الزمني لتاريخ صناعة السينما  –بداية و نشأة السينما 
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 السينمائي و انواعه.

 

 متابعة المناظر السينمائية : 11األسبوع 

 عناصر انتاج الفيلم السينمائي. -

 الكاميرا السينمائية. -

 مراحل انتاج الفيلم السينمائي : -

o  مرحلة االعداد للتصويرPre Production. 

o  مرحلة التصويرProduction. 

o  مرحلة ما بعد التصويرPost Production . 

 انشاء و اعداد المناظر السينمائية. -

 العمل في تصميم و انشاء المناظر السينمائية .فريق  -

 

 متابعة المناظر السينمائية : 12األسبوع 

 المؤثرات البصرية. -

العمليات المستخدمة لعمل المؤثرات و الخدع البصرية في الفيلم  -

 : السينمائي

o  الكروماChroma Key. 

o الدمج الرقمي Digital Compositing . 

o  المناظر المرسومةMatt Painting. 

 مراجعة على ما سبق دراسته في المادة. 13األسبوع 

إستالم األبحاث من الطالب و مناقشة الطالب و تقويمهم لمعرفة مدى  14األسبوع 

 االستيعاب.

 اإلمتحان النهائي. 15األسبوع 

 
 .)مادة مكتوبة( . محاضرات نظرية -1-5 أساليب التعليم والتعلم  -3

 .المجهزة بالداتا شو والمدعمة بالصور والشرحالمحاضرات -5-2
لتدريب عملي لما تم دراسته بالمنهج وتنفيذ  ورش عملطريق التعليم باالقران عن -5-3

 العناصر بالخامات واألساليب المختلفة .
 بحث يقدمه الطالب بالداتا شو فى صورة محاضرة مع المناقشة العلنية. -5-4-

 عصف ذهنى  5-5

 عملية العروض ال-5-6
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أساليب التعليم والتعلم  -6
للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ
 المستخدمة 

 المشروع العملى -8
 امتحان شفوي ومناقشة أثناء تقييم المشروع التنفيذى -8
 الحضور  -5
 امتحان ميدتيرم -4
 امتحان اخر العام -3

 امتحان نصف التيرم فى األسبوع الثامن التوقيت -6

 امتحان اخر العام فى نهاية التيرم

 درجة 40أعمال السنة من  توزيع الدرجات -ج

 درجة 60األمتحان النهائى من 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -1

 مذكرات -أ
 

 

 كتب ملزمة  -ب
 

 

 Stage Crafts, Hoggett, Chriss, second Eddition,Heinemann-1 كتب مقترحة  -ج

Drama; 2nd edition (2001) 

2- Scene Design and Stage Lighting,  W. Oren Parker(Author), R. 

Craig Wolf (Author), Dick Block, Wadsworth Publishing; 9th 

edition (May 15, 2008) 

  

دورات علمية أو  -د
 نشرات ...الخ 

 

 

 أ.د نجوان شحاتهلعلمى : رئيس مجلس القسم ا   أ.م.د فايزة عباسأستاذ المادة :

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

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