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 األسكندرية -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 14 - 3 – 044 -ف د

هندسة المناظر :أسم المقرر 

 (              2المسرحية  )

 الفرقة الثالثة:الفرقة

 الثانىالفصل الدراسي 

 

ديكور المسرح والسينما : الشعبة 

 والتلفزيون

 

  0      عملى     2نظرى                      عدد الوحدات الدراسية  

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

 أن يكون لدي الطالب القدرة علي: •

 المسرحية ودور المصمم فيها. الدرامالسينوجرافياطبيعة عملية التصميم  تحديد -1

 .للمناظر و السينوغرافيا المسرحية ) المسرحيات ( التصميم  -2

 .اعداد الرسوم الهندسية  واللوحات و النماذج  الموضحة للتصميم -3

 . وعرضها تقديم التصميمات -0

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:أن 

، وقوالبهددا الملتلفددة و  ( المسددرحياتالدددراما )التصددميم لسددينوغرافيا قواعددد  يدددر  -1-أ

 كذلك اساليب االخراج المسرحى لها.

يتعرف على كيفية تحقيق المتطلبات الدرامية للسينوغرافيا الى جانب البندا  الجمدالى  -2-أ

 لها .

 و السينوجرافيا ، وكيفية توظيفها مسرحياً  ونالبصريةالعالقة بين الفن يميز -3-أ

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

وضدددددددر االفكدددددددار لتصدددددددميمات المنددددددداظر المسدددددددرحية علدددددددى  يكتسدددددددب القددددددددرة–1-ب

 )المسرحيات بقوالبها الملتلفة(

 .وجمالية  اهمية المناظر كعناصر درامية يلتبر -2-ب

 اساليب وطرق التنفيذ  لتصميماته . يستكشف -3-ب

المهارات المهنية  -ج

 اللاصة بالمقرر :

 

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن: 1-ت

 المطلوبة  والموضحة للتصميمات ..   والنماذج الرسوم يعرض  -1-ج       

وبندددددا  النمددددداذج و اسدددددتلدام بدددددرامر الكمبيدددددوتر فدددددى مجدددددا  التصدددددميم  يطبدددددق - 2-ج

 االضا ة للمناظر المسرحية.

 . يعرض لوحاته وتصميماته بالشكل المناسب -3-ج     

 المهارات العامة : -د

 

 أن يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 .االنترنتيستلدم البحث و -1-د

 . هار التصميماتفى إظ برامر الكمبيوتر يستلدم-2-د

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


 

   

 

 

 

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

qaufinearts@yahoo.com:. E – mail 

8 

 .التواصل والعمل الجماعى  يقدر على -3-د 

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مقدمة وتمهيد للمقرر 1األسبوع 

 (لمعاصراالمسرح سينوغرافيا المناظر المسرحية و محاضرة )

المنداظر  تصدميمعلى الطالب جمر المادة العلمية واعداد دراسة عدن  -

 للمسرحيات فى المسرح المعاصر

 فى الدراما المسرحيةالمناظر المسرحية ودورها :محاضرة  2األسبوع 

من المسرح المسرحيات  ىالحدالمشروع التطبيقى ) تصميم المناظر 

 (العالمى 

 مناقشة دراسات الطالب ... 3األسبوع 

اليات الرسوم المبدئية ، امكانيات المسرح و التجهيزات المتاحة ، 

 تغيير المناظر وأسلوب التنفيذ

 محاضرة  ) مشكالت التصميم ( - 0األسبوع 

 المشروع التطبيقى :

 المساقط االفقية الرسوم المبدئية ، 

 المرحلة االولى –التطبيقى استكما  المشروع  - 5األسبوع 

 المساقط االفقية .. المساقط الرأسية و المنظور الهندسى -

 .تقييم المرحلة االولى من المشروع  6األسبوع 

 منتصف الفصل الدراسياختبار  7األسبوع

 المرحلة الثانية من المشروع 8األسبوع 

محاضددددرة : النمدددداذج واهميتهددددا فددددى تقددددديم وعددددرض التصددددميمات 

 للسينوجرافيا 

 للتصميمات مر االظهار الكاملالنماذج بنا  -

 

 –محاضرة  9األسبوع 

 المرحلة الثانية من المشروع–المشروع التطبيقى 

 النماذجبنا متابعة الطالب :

 –محاضرة  14األسبوع 

 المرحلة الثانية من المشروعمتابعة  –المشروع التطبيقى 

 مر االظهار ) اللامات واالضا ة ( النماذجبنا  -

 –محاضرة  11األسبوع 

 المرحلة الثانية من المشروعمتابعة  –المشروع التطبيقى 

 مر االظهار ) اللامات واالضا ة ( النماذجبنا  -

 

 المرحلة الثانية –التطبيقى المشروع 12األسبوع 

 اعداد التصميمات للعرض النهائى -

 التقييم النهائى للمشروع التطبيقى 13األسبوع 

 مشروع يومى لقياس مستوى الطالب 10األسبوع 

 مشروع يومى لقياس مستوى الطالب 15األسبوع 

   
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 مناقشات. محاضرات ، عصف ذهنى و -5-1

 عروض تعليمية ووسائط-5-2
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 تمارين وتطبيقات عملية ) عمل الرسوم و النماذج للتصميمات( -5-2

 بحوث نظرية . -5-0   

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستلدمة 

 

 

 مناقشة التصميمات– 1 -7

 اختبار عملى– 2 -7

 اختبارات قياس المستوى– 3 -7

 جدو  التقييم 0 -7

 التوقيت -ب

 

 

 6مناقشة التصميمات االسبوع – 1

 7اختبار عملى االسبوع – 2

 13اختبارات قياس المستوى االسبوع – 3

 15التقييم النهائى االسبوع   -0

 توزير الدرجات -ج

 

 

 من أعما  السنة %    25 الفصل الدراسى صفتنممتحان ا

 %75أعما  السنة متوسط          

 درجة 54 - % 144أعما  السنة 

 درجة 54شفوي  الثانىامتحان نهاية الفصل الدراسى 

 درجة 144 -   %144       المجموع         

 قائمة الكتب الدراسية والمراجر -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 كتب مقترحة  -ج

 

 

Related Resources on the Web 

Stage Design 

Scene Design and Stage Lighting  

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

_________ 

 

 .د نجوان شحاتةأرئيس مجلس القسم العلمى :                      أد/ معتز شاهين: المقررأستاذ 

 التوقير: ................................................  .............................التوقير :...

 

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