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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 
 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 13-3-055-ف د

هندسة المناظر  :سم المقرر ا

 (3)المسرحيه 

 الرابعه: المستوىالفرقة / 

 الفصل الدراسي االول

 

شعبة ديكور المسرح والسينما 

 التلفزيونو

 

        2      عملى       2     عدد الوحدات الدراسية                  نظرى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

الطالب على انماط االعمال المسرحيه التى تقام باالماكن المفتوحه  ان يتعرف .1

واساليب تصميم السينوجرافيا لها ) مثل تصميم المناظر للعروض الموسيقيه ، 

ت والمناسبات ، الدراما .. ال  ( ، وكلل  طر  االناا  والتقنيات االحتفاال

 المرتبطه بها ، وان يصبحوا قادرين على تصميم السينوجرافيا لها .

ان يصبح الطالب على معرفه وفهم الساليب تصميم المناظر للدراما الموسيقيه  .2

ن على االبتكار ...( ، وقادري Musicals)االوبرا، الباليه، المسرحيات الغنائيه، 

 والتصميم لها .

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

الطر  واالساليب المختلفه لتصميم المناظر المسرحيه  يتعرف على -1-أ

 .وتصميم المنصات الضخمةوالسينوجرافيا للعروض فى االماكن المفتوحه 

ب والطر  المختلفه لتصميم المناظر للدراما الموسيقيه ) االوبرا ، االسالي يحدد -2-أ

 في العروض المفتوحة. الباليه ، المسرحيات ، الموسيقيه ، ... (

 . وكلا منصة العرض تأثير التطور التقنى فى تصميم السينوجرافيا يدرك -3-أ

 راغ السفلى لها.أهمية المنصة واستخداماتها وكيفية االستفادة من الف يربط بين -4-أ

 أهمية الدمية كعنصر تعبيرى في العرض وكعنصر جلب للمتفرج.   يميز -0-أ

المهارات  -ب

 اللهنية :

 

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

  االساليب المسرحيه المعاصره واالستفاده منها لوضع االفكار  يستكاف -1-ب      

 . ومتطورةلتصميمات مبتكره 

استنتاج  من خالل للمنصة وما عليها من قطع مناظر يمماكالت التصم يحل -2-ب

 .المفاهيم

دراسة إلناائى المنصة وأساليب التثبيت على أي تربة في الفراغ يطبق  -3-ب

 المفتوح.
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مصادر لإللهام وتحليلها لتكون عنصرا من عناصر التاكيل على  يتبنى -4-ب

 المنصة. 

 صميم للمنظر. استخدام الدمية كعنصر من عناصر الت يطبق -4-ب

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يصبح الطالب قادرا على أن :

 ليه للتصميمات فى مجال السينوجرافيا .الرسوم الهندسيه والتفصي يعد -1-ج

 .استخدام برامج الكمبيوتر وتقديم وعرض التصميمات يصمم ب -2-ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 ن :يصبح الطالب قادرا على أ

تصميم المنصات بخطوطها وتصميماتها المختلفة بما يتناسب مع المكان  يقترح -1-د

 المفتوح.

تصميم المحددات الرأسية بالنسب التي تتوافق مع ضخامة العرض  يقدر على -2-د

 المفتوح.

 محتوى المقرر  -4

 

 

 

 الموضوع األسبوع

 مقدمه وشرح لمحتوى المقرر والهدف منه . 1األسبوع 

 دريب تحديد مستوى فى الفكر التصميمىت -

 تكليف الطالب بعمل بحث وتحديد محاور وبنود البحث.  -

 محاضره )العروض المسرحيه فى األماكن المفتوحه (. - 2األسبوع 

الماروع األول ) تصميم السينوجرافيا لعرض مسرحي فى الهوا   - 

 الطلق ( .

لفكرة األولية ماروع وتصميم المسقط األفقى لمنصة العرض وا

 لاكلها.

محاضرة )تصميم السينوجرافيا للعروض المسرحيه فى األماكن  - 3األسبوع 

 المفتوحه (

 مناقاه وعصف ذهنى  -

 . وتحكيم + مناقاه داتاشو ألبحاث المقدمة من الطالبعرض  4األسبوع 

 متابعة التقدم فى الماروع. 0األسبوع 

 الماروع  مناقاة ماكالت التصميم  - 6األسبوع 

 استكمال المتابعه والتوجيه . -

 امتحان منتصف الفصل الدراسى األول 7األسبوع

 تحكيم المرحلة االولى من الماروع 8األسبوع 

 ) مناقاة الدراسات التمهيديه للماروع مع الطالب ( 9األسبوع 

  مرحلة ثانية

 يديه للماروع مع الطالب () مناقاة الدراسات التمه  15األسبوع 

 (3DMax) التنفيل لتصميم المنظر النهائى ببرنامج الحاسوب 11األسبوع 
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 ) المتابعه والتوجيه للطالب ( . 

 مناقاة ماكالت التصميم .. 12األسبوع 

 ) المتابعه والتوجيه للطالب ( . 

 ) المتابعه والتوجيه للطالب ( .  13األسبوع 

 الماروع ( . ) تقويم  14األسبوع 

مناقاة الطالب فى نتيجة التقويم ومدى ما تحقق من اهداف من خالل 

 الماروع .

  مراجعه عامه ومناقاة الطالب فيما تحقق من اهداف المقرر . 10األسبوع 
أساليب التعليم  -0

 والتعلم 

 

 

 

 . محاضرات -0-1

 عصف ذهنى  -0-2

 مناقاات 0-2 

 . ماروعات تطبيقيه -0-4

اليب التعليم أس -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 مناقاة و حوار   6-1

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 شفهيه .مناقاة   1

 مناقاة البحوث .  2

 امتحان تحريرى   3

 

 التوقيت -ب

 

 

 االسبوع ...... على مدار الفصل الدراسى........ 1 -0التقييم 

 وع ..... على مدار الفصل الدراسى ........االسب 2 – 0التقييم 

  10، 0االسبوع  3-0التقييم 

 امتحان نهاية الفصل الدراسى االول . 

 توزيع الدرجات -ج

 

 

 من أعمال السنة %20                  أمتحان منتصف الفصل الدراسى األول             

 %70                                     متوسط أعمال السنة                

 درجة 05                                         % 155مجموع أعمال السنة 

 درجة 05                        شفوي امتحان نهاية الفصل الدراسى االول 

 درجة 155                                                            الكليالمجموع  

 مة الكتب الدراسية والمراجعقائ -8

 

 ملكرات -أ

 

 

 كتب ملزمة  -ب

 

 

 Related Resources on the Web كتب مقترحة  -ج
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Related Books 

 جميع المراجع المتخصصة بمكتبة الكلية •

 Mark fisher designs . 

 Stage Craft . 

 Technical design solution for theatre . 

 Scene Design & Stage Lighting . 

 

دورات علمية أو  -د

 نارات ...ال  

 

 

 

 

_________ 

 

 نجوان شحاتهرئيس مجلس القسم العلمى : أ.د/  قائم بأعمال                        أ.م.د. أمانى رضا أستاذ المادة :

              

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

 

 2519-2518 تاري  اعتماده من مجلس القسم :              2519-2518تاري  تحرير المقرر 
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