
 
 

 قسم: االعالم التربوي 

مجال الفنون    اإلعالم التربوي في التربية النوعية   تخصص   دكتوراه الفلسفةتوصيف برنامج 

 المسرحية 

( 2019-2020 ) 
 
 

 (المسرحية الفنون ) تخصص  تربوي  إعالم/  النوعية التربية فى الفلسفة دكتوراه :  البرنامجاسم 
               (أحادى)   : البرنامج طبيعة
 قسم االعالم التربوي  المسؤل عن البرنامج :القسم 
 م .2005المعدلة  1993الئحة  : : البرنامج اقرار تاريخ

 معلومات متخصصة:  -ب
 : األهداف العامة للبرنامج -1

       اإللمام بمناهج وأدوات البحث العلمى أهدافه ، تعريفاته ، مجاالته للتمكن من اعداد  1/1
 األبحاث العلمية المتقدمة وتطبيقها على مجاالت الفنون المسرحية .           

  القدرة على اكتشاف نقاط متخصصة ودقيقة فى مجال الفنون المسرحية وربطها بالدراسات  1/2
 اصرة لتحقيق اقصى انواع االستفادة . اإلحصائية المع

  التعرف على أهم المدارس المسرحية الحديثة فى ضوء الظروف التاريخية والمناخ الفكرى  1/3
 من حيث الخصائص والسمات .  ة فى المجتمع والبيئةالسائد 

 دراسة أساليب التمثيل المعاصرة واالختالفات الفنية فيما بينها وأهم روادها . 1/4
 اك أساليب اإلخراج الحديثة من خالل خالل الرؤى الفكرية والثقافية المعاصرة ، ونماذجإدر  1/5
 مخططات لعملية االخراج  . 
 التعرف على أهم االساليب االحصائية فى مجال العلوم االنسانية  1/6
التعرف على تأثير التكنولوجيا الرقمية والحديثة فى مجال تقدم الدراسات المسرحية وتأثيرها   1/7

 على البيئة التعليمية 
اعداد الكوادر العلمية التى تحدد المستحدثات فى التيارات واألشكال األدبية والفكرية  1/8

 لتطوير الفن المسرحى المسرحية المختلفة واضافة الجديد 
بما يسهم   فى مجال المسرح  والتصحيح اللغوى والفنى اصل باللغة األجنبية وتطبيقاتها التو  1/9

 فى تقدم واالرتقاء بالفن المسرحى فى البيئة المحيطة 

 : المعلومات  االساسية



 
 

الجوانب المعرفية للدراسات المسرحية والدراسات العلمية االخرى  تصميم بيئة تعاونية بين  1/10
 لمعالجة القضايا المختلفة 

 

 التعليمية المستهدفة من البرنامج  المخرجات -2

 المعرفة والفهم 1 /2

 :يجب ان يكون الخريج قادر على  الدكتوراه اء برنامج بانته

 المسرحى العمل وعناصر االخراج بين العالقة وطبيعة المخرج مهام يلخص   1/ 2/1

 المسرحية  المدارس مجال فى الحديثة االتجاهات  يعدد  2/ 2/1

 المسرحية  المدارس ومخرجو كتاب  اسهامات  يحدد  3/ 2/1

 البحثية  المشكالت  واختيار العلمى البحث  أسس يحدد  4/ 2/1

 استنتاجات  إلى للوصول اإلحصائية البيانات  يشرح 5/ 2/1

 البحث  تنظيم  وطريقة تقنيات   يصف  6/ 2/1

 المسرحية  والمصطلحات  الترجمة عملية  فى المختلفة التطورات  يعدد  7/ 2/1

 الحديثة  االخراجية االتجاهات  بين اإلختالفات  طبيعة يشرح 8/ 2/1

 للتطبيق   العالمية النصوص  من نماذج يصنف 9/ 2/1

  العلمي البحث  خطوات  يعدد   10/ 2/1

 واالجتماعية  السياسية بالتغيرات  وارتباطها وتطورها التمثيل نظريات   يشرح  11/ 2/1

 اإلخراجية  التقنيات  وأهم  الحداثيين المخرجين أشهر يحدد   12/ 2/1

 

 الذهنية المهارات   2/2

 يجب ان يكون الخريج قادر على   الدكتوراهاء برنامج بانته

 مناسب  مسرحى لمشهد   تمثيلى اداء ينشىء 1/ 2/2



 
 

 العالمى المسرح فى الحديثة المدارس بين مقارنة يصمم  2/ 2/2

 . المسرحى العمل مع  التعامل فى وتقنياتهم التمثيل رواد  جهود  يناقش 3/ 2/2

 البحثية  المشكالت  مع للتعامل االحصائية البيانات  يناقش 4/ 2/2

 البحثية  المشكالت  معالجة فى والحاسب  االحصاء مناهج تطبيق يستخدم 5/ 2/2

    البحثية المشكالت  لطرح البحث  في العلمي المنهج يطبق  6/ 2/2

   الحديث  المسرحمجال  فى العلمى  البحث  آليات  يربط 7/ 2/2

 المسرح  فى الحديثة المدارسفى  المسرح والمجتمع بالتقدم عالقة يحدد  8/ 2/2

 المختلفة  والعربية االوروبية االخراج مناهج بين يقارن  9/ 2/2

 الغربى  التمثيل نظريات  فى التطور بين يربط  10/ 2/2

 . الحديث  للمخرج االبداعية الفلسفة يحلل  11/ 2/2

 فى التنمية المسرحية المعاصرة التمثيل معاهد  دور يحلل  12/ 2/2

  جديدة مدرسة ابتكار فى المسرحية المدارس خصائص  يستخدم  13/ 2/2

 المتاحة  للبيانات  بحثية   مناهج يصمم14/ 2/2

 :  المهنية المهارات 2/3

 على   قادر الخريج يكون  ان يجب لدكتوراه   ا برنامج بانتهاء-

 بالمجتمع  وعالقتها المختلفة التمثيل انواع يميز 1/ 2/3

 بالسينوغرفيا  وعالقتها المختلفة المسرحى االخراج برامج يوضح 2/ 2/3

 علمى  بشكل  الجسدى والتعبير المسرحية الحركة يؤدى 3/ 2/3

 . معالجتها  يةوكيف البحث  مشكلة يختار 4/ 2/3

 . معالجتها وطرق  حلها واليات  البحثية الفكرة يقوم 5/ 2/3

 المخرجين  من العديد  لدى المسرحى االخراج مراحل يذكر 6/ 2/3



 
 

 المختلفة  التمثيل المدارس  بين  للمقارنة يخطط 7/ 2/3

 المسرحى  والفضاء الممثل بجسد   وعالقتها االخراج تقنيات   يؤدى 8/ 2/3

 البيانات  بين الفروق  توضيح فى  التكنولوجيا يستخدم 9/ 2/3

 المناسب  االحصائى التعامل واطر البحثية المشكلة يميز  2/3/10 

 البحث  في العلمي المنهج  بخطوات   يلم11/ 2/3

 : الدكتوراه لبرنامج منقولةالو  عامةال مهاراتال  2/4

 علي قادر الخريج يكون  ان يجب  الدكتوراه  برنامج بانتهاء

 التمثيل  مناهج من منهج لكل المسرحى التمثيل يمارس 1/ 2/4

 للبيانات  احصائية دالالت  الى الوصول فى الحاسب  تقنيات  يطبق  2/ 2/4

 . المسرح فى الحديثة المدارس تمثل  سينوغرافية عروض  فى يشارك  3/ 2/4

 التمثيل  تقنيات   على المسرح فى الحديثة المدارس فى االختالفات  يطبق 4/ 2/4

 يستخدم المناهج البحثية المناسبة  للوصول الى بيانات احصائية للمعلومات المتاحة   5/ 2/4

 المسرح  خشبة تقنيات  كل مع  والتعامل مسرحية اخراج فى  فريق فى يشارك 6/ 2/4

 علمى  باسلوب   والتعامل  بحثية مشكلة معالجة فريق فى يشارك 7/ 2/4

 

 مواصفات الخريج 

 خريج برنامج الدكتوراه يجب أن يكون قادرا على 

 فى مجال الدراسات المسرحية العلمى البحث  وتطبيقات  اساسيات  إجادة -1
 اتقان المعارف والمهارات المتجددة فى مجال الدراسات المسرحية والتوظيف العملى لها -2
بما بين الدراسات المسرحية وبين العلوم االخرى والتكاملية  المقاربة المعرفية  ممارسة -3

 تخدم الدراسات الحديثة 



 
 

فى   رات التفكير بأنماطه المختلفةالقدرة على البحث والمناقشة والتعلم الذاتى وتنمية مها  -4
 مجال الفنون المسرحية  

مجال الفنون   المهارات دعم وتحسين واتقان  وتطبيقاتها فىاستخدام التكنولوجيا الحديثة   -5
 مسرحيةال

الربط بين المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال التخصص المسرحى والتطبيق العملى  -6
 فى المجتمع 

 اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما يخدم الدراسات الحديثة وربطها بتقدم البيئة  -7
 العالقة  ذات  والمجاالت  المسرح مجال فى للمعارف والناقد  التحليلي المنهج تطبيق -8
 فعال فى حل المشكالت المهنية والمجتمعية استخدام مهارات االتصال ال  -9

ارد تحقق تنمية الدراسات يجاد مو ة من الموارد المتاحة وتنميتها إلاالستفاد التوجه نحو -10
 والبيئة المحيطة  المسرحية

 والمجتمعية  المتعلق بالقضايا التربوية انب األخالقىالعمل التعاونى ومراعاة الجتطبيق -11

 لتعزيز وتنمية الدراسات المسرحية وقيادة الفريق  بفاعلية تبنى استراتيجيات التواصل-12

الدراسات المسرحية ووضع حلول  مجال فى الحديثه والنظريات  الجاريه ت كالالمش يدرك-13
 علمية لها 

 العالقة بتخصص المسرح رفة المستجدات ذات ومعذاته مهنيًا ينمى -14

 التفاعل مع التطور المحلى والدولى والمتغيرات التى لها عالقة بالدراسات المسرحية -15

 

 

 : األكاديمية المعايير -3

تممم تبنممى المعممايير األكاديميممة المرجعيممة القوميممة للبرنممامج بموافقممة مجلممس قسممم االعممالم التربمموى فممى   
/  ومجلس كلية التربيمة النوعيمة    /     /   وموضمح فمى  يكمل ومحتويمات البرنمامج جمداول    /

 استيفاء تلك المعايير بالمقررات الدراسية واألنشطة 

(  بموافقمة  الخاصمة بالماجسمتير االعمالم التربموى تخصمص الفنمون المسمرحية ARS اشمتقاق ) تمم
  كما تم اعتماد البرنامج . 3/2/2019مجلس قسم ااالعالم التربوى المنعقد بتاريخ 



 
 

 : للبرنامج العامة األهداف -1

                   اعداد  من للتمكن مجاالته ، تعريفاته ، أهدافه العلمى البحث  وأدوات  بمناهج  اإللمام 1/1
 . المسرحية  الفنون  مجاالت  على وتطبيقها المتقدمة العلمية األبحاث 

   بالدراسات  وربطها المسرحية الفنون  مجال فى ودقيقة متخصصة نقاط اكتشاف على  القدرة 1/2
 .  االستفادة انواع اقصى لتحقيق  المعاصرة اإلحصائية

   الفكرى  والمناخ التاريخية الظروف ضوء  فى حديثةال المسرحية المدارس أهم على  التعرف 1/3
 . والسمات  الخصائص  حيث  من  والبيئة المجتمع فى السائدة

 . روادها وأهم بينها فيما  الفنية واالختالفات  المعاصرة التمثيل أساليب  دراسة 1/4

  ونماذج ، المعاصرة  والثقافية الفكرية الرؤى  خالل خالل  من الحديثة  اإلخراج أساليب  إدراك 1/5
 .   االخراج لعملية مخططات 

 االنسانية  العلوم مجال فى االحصائية االساليب  أهم على  التعرف 1/6

  وتأثيرها المسرحية الدراسات  تقدم مجال  فى والحديثة الرقمية التكنولوجيا تأثير على  التعرف 1/7
 التعليمية  البيئة على

 والفكرية األدبية واألشكال التيارات  فى المستحدثات  تحدد  التى العلمية الكوادر اعداد  1/8
 المسرحى  الفن لتطوير الجديد  واضافة المختلفة المسرحية

  يسهم بما  المسرح مجال فى والفنى اللغوى  والتصحيح وتطبيقاتها األجنبية باللغة التواصل 1/9
 المحيطة  البيئة فى المسرحى بالفن واالرتقاء تقدم فى

  االخرى  العلمية والدراسات  المسرحية للدراسات  المعرفية الجوانب  بين  تعاونية  بيئة تصميم 1/10
 المختلفة  القضايا لمعالجة

 الدكتوراه لبرنامج والمعرفة الفهم

 المسرحية الدراسات  فى المتخصصة واالبحاث  والنظريات  المعارف-1

 المسرحية  الدراسات  مجال فى العلمى البجث  وأدوات  أساليب -2

 المسرحية  الفنون  مجال فى المهنية للممارسة والقانونية األخالقية المعايير-3



 
 

 المسرحية الدراسات  مجال فى المهنية الممارسة فى الجودة اساسيات  استخدام-4

 البيئية  والتنمية المحلى المجتمع على المسرحية  الدراسات  تأثير-5

 الذهنية  المهارات

 المسرحية  الفنون  مجال فى المعلومات  وتقييم وتحليل تحديد  -1

 المتاحة المعطيات  على استنادا المتخصصة المشاكل حل -2

 المسرحية  الدراسات  بمجال المتعلقة المشكالت  وحل بحثة  دراسة تصميم -3

 المسرح  مجال فى العلمى التفكير ومهارات  لألبحاث  التحليلية القراءة -4

 المسرحية  الفنون  مجال فى والجودة العملى التطبيق استراتيجيات  وضع -5

 المسرحية  الدراسات  مجال فى المستمر الفنى والتطوير االجادة -6

 لها العلمية الحلول وتقديم المتخصصة المسرحية والمشكالت  األساليب  -7

 المسرحية الدراسات  مجال فى واالبداع االبتكار -8

 الحوار على  القائم  العلمى البحث  منهج تطبيق -10

 : المهنية المهارات

 المسرح مجال فى والحديثة األساسية المهنية المهارات  اتقان -1

 المسرحية  الدراسات  مجال فى التقارير وتقييم كتابة اجادة -2

 المسرحية  الدراسات  مجال فى القائمة واألدوات  اساليب  تطوير -3

 المسرح  مجال فى التكنولوجية  الوسائل استخدام -4

 االخرين  اداء وتنمية المسرحية الممارسة لتطوير التخطيط -5

 :العامة المهارات

 المسرحية  الفنون  مجال فى المختلفة بأنواعه الفعال التواصل -1

 المسرحية  الدراسات  تطوير فى يسهم بما المعلومات  تكنولوجيا استخدام -2



 
 

 المسرحية  الدراسات  في الذاتى والتقييم األخرين تعليم على القدرة -3

 المسرح  مجال فى المستمر والتعلم الذاتى التقييم اتقان-4

 المسرح  مجال فى المعلومات  على للحصول المختلفة المصادر استخدام -5

 المسرح مجال فى العمل فريق وقيادة فريق فى العمل -6

 المسرح مجال فى الوقت  ادارة على والقدرة العلمية اللقاءات  إدارة -7

   الخريج مواصفات 

 على  قادرا يكون  أن  يجب  الدكتوراه  برنامج خريج

 المسرحية الدراسات  مجال فى العلمى البحث  وتطبيقات  اساسيات  إجادة -1

 لها العملى والتوظيف المسرحية الدراسات  مجال فى المتجددة والمهارات  المعارف اتقان -2

 بما  االخرى  العلوم وبين المسرحية الدراسات  بين  والتكاملية المعرفية المقاربة ممارسة -3
 الحديثة  الدراسات  تخدم

 فى  المختلفة بأنماطه التفكير مهارات  وتنمية الذاتى والتعلم والمناقشة  البحث  على القدرة -4
   المسرحية الفنون  مجال

  الفنون  مجال المهارات  واتقان وتحسين  دعم فى وتطبيقاتها  الحديثة التكنولوجيا استخدام -5
 المسرحية

 العملى والتطبيق المسرحى التخصص  مجال فى المكتسبة والمهارات  المعارف بين الربط -6
 المجتمع  فى

 البيئة  بتقدم وربطها الحديثة الدراسات  يخدم بما  القرارات  اتخاذ  مهارات  اتقان -7

 العالقة  ذات  والمجاالت  المسرح مجال فى للمعارف والناقد  التحليلي المنهج تطبيق -8

 والمجتمعية  المهنية المشكالت  حل فى الفعال االتصال مهارات  استخدام -9

 الدراسات  تنمية  تحقق موارد  إليجاد   وتنميتها المتاحة الموارد  من االستفادة نحو  التوجه-10
 المحيطة  والبيئة المسرحية



 
 

 والمجتمعية  التربوية بالقضايا المتعلق األخالقى الجانب  ومراعاة التعاونى العمل تطبيق-11

 المسرحية  الدراسات  وتنمية لتعزيز الفريق وقيادة بفاعلية التواصل استراتيجيات  تبنى-12

 حلول ووضع المسرحية الدراسات  مجال فى الحديثه والنظريات  الجاريه المشكالت  يدرك-13
 لها  علمية

 المسرح  بتخصص  العالقة ذات  المستجدات  ومعرفة مهنياً  ذاته ينمى-14

 المسرحية  بالدراسات  عالقة لها التى والمتغيرات  والدولى المحلى التطور مع التفاعل-15

  :ماجستير تخصص الفنون المسرحية الدكتوراهبرنامج  كونات هيكل وم -5

  عام دراسى واحد مدة الدراسة ببرنامج الدكتوراه :    مدة الدراسة بالبرنامج -أ

 البرنامج هيكل -ب

 اجمالى عملى نظرى  الساعاتعدد 

مقممممممممممممممممممررات العلممممممممممممممممممموم 
 األساسية

      3 - 3 25% 

مقممممممممممممممممممممررات علممممممممممممممممممممموم 
 التخصص 

     4 2 6 50% 

مقمممممررات علممممموم اخمممممرى 
 )حاسب آلى(

    1    2 3 25% 

 %100 12 28     24    االجمالى

 

 

 نظري              عملي                 إجمالي    عدد الساعات/عدد الوحدات 

  الزامي               انتقالي               اختياري 
                             4مقررات العلموم األساسمية :       □
        مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية: □
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       3مقررات علوم التخصص:      □
 1         مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي و..(: □
 مجال " الفنون المسرحية  الدكتوراهمقررات برنامج   -ج

 

 

 المقرر 

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

أعمال سنة   مجموع  تطبيقي نظري

 يوشفو 

 مجموع  تحريري تطبيقي

 100 40 40 20 3 2 1  الحاسب في مجال التخصصاإلحصاء وتطبيقات 

 100 40 40 20 3 1 2 نظريات تمثيل وإخراج متقدم مقرر عربي 

 100 40 40 20 3 1 2 مدارس حديثة في المسرح مقرر أجنبي 

 100 ---- ---- 100 3 -- 3 حلقة البحث            

 

 

 محتويات المقرر   -5

 يات المحتو  المقرراسم  الفرقة م 

1 

 دكتوراه 
اإلحصاء  
وتطبيقات  
الحاسب 
في مجال 
 التخصص 

تبويب البيانات وجدولتها،   -SPSSاإلحصاء وظائفها وأهميتها ومزاياها. البرنامج اإلحصائي  -
 أنواع التكرار)النسبي، المئوي، المتجمع الصاعد والمتجمع الهابط(. -وتحديد أنواع الجداول التكرارية

مقاييس   -مقاييس النزعة المركزية)المتوسط، الوسيط، والمنوال(. -التمثيل البياني للتوزيعات التكرارية
مقاييس الداللة اإلحصائية البارامترية)اختبار "ت" وحاالته المختلفة، تحليل التباين(،   -التشتت 

تباط الرتب لسبيرمان،  معامل ار  -( (W)، اختبار ويلكوكسون  (U)والالبارامترية)اختبار مان ويتني 
 السالسل الزمنية.  -التحليل العاملي -تحليل االنحدار -وبيرسون، والتوافق، وفاي

2 

مقرر عربي   دكتوراه 
نظريات  
تمثيل 
وإخراج 
 متقدم 

 داللة تجسيد  في االستعاري  النهج وتجليات   المسرحي المخرج دور -ووظائفه   المسرحي المخرج مهام
 المسرحية   الصورة

  وخصائص  سمات -   ومناهجه العالم في المسرحي االخراج مدارس -العالم في التمثيل مناهج اهم 
  االتجاهات -  المسرحي االداء اساليب  -والمعاصرة  الحديثة االخراج اساليب  -التمثيل مدارس

 والعالم مصر في  االخراج من نماذج - العالمي المسرح في االخراجية



 
 

  -مصر في الرواد وتجارب  المسرحي االخراج مناهج -المختلفة  ومناهجهم المسرحي االخراج رواد  
  السينوغرافيا -التمثيل  مدارس وخصائص  سمات  -المسرحي العمل وعناصر االخراج بين العالقة
  حسب  السينوغرافيا انواع واخراجها مسرحية مشاهد  لتمثيل مقترحة تصورات  -المسرحي والعرض 

  مسرحية إلخراج  مقترحة تصورات  -واالخراج  التمثيل مجال في ابحاث   -المتعددة الفنية االتجاهات 
 وعالمية  مصرية

 

3 

 دكتوراه 

مقرر 
أجنبي   
مدارس  

حديثة في  
 المسرح

  -الرومانسية  المدرسة الطبيعية المدرسة خصائص - الحديثة الفرنسية"   الكالّسممميكّية المدرسة سمات 
 الرومانسية  المدرسة مبادىء

  خصائص  Le Symbolisme الرَّمزّية-روادها وأهم الواقعية المدرسة وسمات  خصائص  على التعرف
 المدرسة ظهور اسباب  أهم معرفة-.  التعبيرية المدرسة ونشأة ما ية على التعرف -الرمزّية المدرسة
 Existentialisme الوجودّية المدرسة سمات  -الوجودية

ريالّية المدرسة سمات  - ادائية  المدرسة نشأة-  LeSurrealisme  السُّ   وخصائصها Dadaisme الدَّ
  نشأة -العبث  مسرح)الالمعقول مدرسة نشأة عوامل-.وأهدافها وخصائصها  المستقبلية المدرسة نشأة-

 الملحمي المسرح أو  البريختية المدرسة وما ية

 -الحداثة بعد  ما مدرسة ورواد  كتاب -الحداثة بعد  ما مسرح مقومات   -المسرح  فى ةالحداث نشأة-
 الحديث  الصورة مسرح خصائص 

4 

 دكتوراه 

حلقة  
 البحث 

 اختيار كيفية-التجريبي  المنهج -المسح  منهج-. المقارن  المنهج-العلمي البحث  وأساليب  مناهج 
  االستبانة أداة  - البيانات  جمع وأدوات  طرق   توضيح-.البحث  فروض  صياغة كيفية- البحث  مشكلة

  تكليف-.العينة حجم تحديد   -العينات  أنواع -العينة  اختيار - المضمونة تحليل -(االستقصاء استمارة)
  تم التى الموضوعات  في الطالب  مناقشة-.لمناقشتها والحدود  ومتغيراته البحث  موضوع بتحيد  الطالب 
  توجيه  -وطالبة طالب  كل قبل من االبحاث  عناوين  عرض -البحث  وحدود  متغيرات  ومناقشة اختيارها
  بصياغة الطالب  تكليف -البحث  بمتغيرات  المرتبطة واألجنبية العربية الدراسات  لجمع الطالب 
  وأهميته وأهدافه  وفروضه وتساؤالته البحث  مشكلة عرض   -البحث  وأهمية وأهداف وتساؤالت  المشكلة

   االجرائي التعريف وصياغة  البحث  مصطلحات  تحديد -

  والمنهج والعينة البحث  مجتمع في الطالب  تكليف-البحث  مقدمة صياغة  كيفية في الطالب  مساعدة
 الطالب  تكليف-  البحث  في المستخدم والمنهج والعينة البحث  مجتمع توضيح-  البحث  في المستخدم



 
 

  األساليب  مناقشة - المستخدمة البحث  أدوات  في الطالب  مناقشة - واجراءاتا البحث  أدوت  بتحديد 
 وعمل  الطالب  قبل  من المقدمة البحثية الخطط مناقشة -البحث  بيانات  لمعالجة  المناسبة االحصائية
 وجدت  ان عليها الالزمة التعديالت 

 

 لتحاق بالبرنامج: اال متطلبات    -6

  1708الداخلية للدراسات العليا بالكلية الصادرة بالقرار  الوزارى رقم  منصوص عليها في الالائحة 
باصدار الالئحة الداخلية لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية  8/2004/ 21بتاريخ  

،   3/2005/ 27والقرارات المعدلة له و وعلى موافقة مجلس جامعة المنوفية بجلستي بتاريخ  
للجنة المشكلة لدراسة أوضاع الدراسات العليا بكليات التربية النوعية  وعلى موافقة ا 7/2005/ 24

وعلى قرار  2005/ 10/ 27وعلى موافقة لجنة قطاع دراسات التربية النوعية بجلستها بتاريخ  
د/ وزير التعليم العالي  0بتفويض السيد أ 10/1998/ 9المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 

لوائح الداخلية للكليات والمعاهد الجامعية وتعديالتها بعد موافقة لجان  في الموافقة على إصدار ال
 القطاع المختصة 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 ( 17مادة )

تمممممنح كليممممة التربيممممة النوعيممممة درجممممة دكتمممموراه الفلسممممفة فممممي التربيممممة النوعيممممة فممممي احممممد 
 التخصصات التالية:.

التربيممة -التربيممة الفنيممة  -منمماهج وطممرق تممدريس التخصممص ) االقتصمماد المنزلممي  -1
 اإلعالم التربوي(  –تكنولوجيا التعليم  -الموسيقية 

 -االقتصمماد المنزلممي فممي احممد مجمماالت االقتصمماد المنزلممي ) تغذيممة وعلمموم أطعمممة -2
 إدارة المنزل (-المالبس والنسيج 

النحمممت   -لتربيمممة الفنيمممة ) النسممميج والطباعمممة  التربيمممة الفنيمممة فمممي احمممد مجممماالت ا -3
أشمممممغال الخشمممممب  -األشمممممغال الفنيمممممة  -التصمممممميم  -الرسمممممم والتصممممموير   -والخمممممزف 
 والمعادن (

أداء  -عربيممة  يالتربيمة الموسمميقية فمي احممد مجماالت التربيممة الموسميقية ) موسمميق -4 
 نظريات تأليف (  -صولفيج  -آلي أو غنائي 



 
 

صممحافة  -التربمموي فممي أحممد مجمماالت اإلعممالم التربمموي ) فنممون مسممرحية اإلعممالم  -5
 وإذاعة وتلفزيون (

 تكنولوجيا التعليم -6
 (  18مادة )

يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية أن يكون حاصاًل علي درجة 
سته للدكتوراه فيه من  الماجستير في التربية النوعية في نفس التخصص الذي يرغب استكمال درا

أحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف 
  به من المجلس العالي للجامعات وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام عن )جيد( علي

، ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد   األقل في درجة الماجستير في التربية النوعية أو مايعادلها
 التقدم والقيد والتسجيل كما يجب االلتزام بما يلي: 

 أن يقدم موافقة جهة العمل. -أ

أن يتقدم للكلية بطلب قيد عند اإلعالن وتعرض الطلبات علي مجالس األقسام العلمية  -ب 
 للبت فيها.

 ( 19مادة )  

 أن يجتاز الطالب امتحانا تاهيليًا تحريريا بغرض الكشف عن قدراته علي التفكير العلمي المنظم. 

 (  20مادة )

 يدرس الطالب بعد قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية المقررات اآلتية: 

عدد  المقرر
الساعات  
 األسبوعية 

زمن 
 االمتحان 

في مجال   اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في التعليم
 التخصص) مستوي متقدم( 

 ساعات  3 3

 ساعات   3 3 مقررين في مجال التخصص احدهما بلغة أجنبية 
 ساعات  3

 ساعات  3 3 حلقة بحث  
 



 
 

ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد مجلس الدراسات  3يؤدي الطالب امتحان مدته  
ومجالس األقسام المختصة مواعيد هذه االمتحانات  العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية 

وال يجوز للطالب أن يؤدي االمتحان في أي من هذه المقررات أكثر من مرتين ويكون النجاح  
 من مجموع الدرجات. %65فيها بحد أدني  

 ويشترط نجاح الطالب في هذه المقررات قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علي الرسالة. -

 (  21مادة )

يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره السيمنار ومجلس القسم ولجنة الدراسات   -
العليا ومجلس الكلية تحت إشراف أستاذ أو أستاذ مساعد علي األقل في مجال التخصص ويقدم  

الطالب بعد مضي عامين ميالديين علي األقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية 
إلشراف صالحيتها للمناقشة قبل عرضها على لجنة المناقشة والحكم، رسالة علمية تقر لجنة ا

ويعتبر الطالب مسجاًل لدرجة دكتوراه الفلسفة من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي موضوع  
 البحث. 

 ( 22مادة )

يشترط لقبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب قد حضر حلقة البحث ) السيمنار( في القسم  
علي األقل وخالل المدة القانونية الالزمة للحصول علي الدرجة العلمية   %75المسجل فيه بنسبة  

 من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل. 

 ( 23مادة )

ان يتخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها والتقدير  يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بي
 ممتاز". -جيد جداً  -جيد  -المستحق" مقبول 

 ( 25مادة )

أن تتضمن هيئة اإلشراف علي التسجيل عضو هيئة تدريس واحد من الكلية التي يتم بها  
تي التسجيل ومشرف آخر من كلية التربية النوعية، ويتطلب هذا أن تكون درجة الماجستير ال

تسبق التسجيل لدرجة الدكتوراه من إحدي كليات التربية  في فرع التخصص المطلوب الحصول 
 عليه في درجة الدكتوراه. 

 



 
 

 ( 27مادة )

 يقدم المشرف أو المشرفون علي الدارس تقريرًا علميًا سنويًا عن مدي تقدم الطالب. 

 ( 28مادة )

للمناقشة ويقترح المشرف أو المشرفون لجنة الحكم  يقدم المشرفون تقريرًا بصالحية الرسالة 
والمناقشة إلقرارها من مجلس القسم العلمي المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية علي  

أن تتكون هذه اللجنة من المشرف أو المشرفين "بصوت واحد" وعضوين أحدهما من خارج  
 علنية. الجامعة وتناقش لجنة الحكم الدارس في بحثة مناقشة  

 أحكام عامة

 ( 29مادة )

لمجلس الكلية بناء علي طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم لالمتحان في  
مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية  

من مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم  %75تقل عن  
 قدم لالمتحان فيها. من الت

 ( 30مادة )

 بالنسبة للماجستير والدكتوراه:

) للمقررات التطبيقية في امتحان آخر %80من درجة المادة  ،  %20نسبة أعمال السنة   -أ
لالمتحان  % 40للنظري، %40العام إذا لم يوجد امتحان نظري،أما إذا وجد امتحان نظري يحدد 

 التطبيقي. 

) لالمتحان التحريري(للمواد التي اليوجد بها   %80من درجة المادة ، % 20نسبة أعمال السنة -ب 
 امتحان تطبيقي.  

 ( 31مادة )

أن تكون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ للنظام الذي يقرره مجلس الدراسات العليا 
ختص وتكون مدة االمتحان التحريري  والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم الم

 ساعات. 3في كل مقرر



 
 

 (  32مادة )

 .يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة

 (  33مادة )

يلغي قيد الطالب لدرجة الماجستير أو دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية إذا انقضت خمس 
ي مجلس الكلية اإلبقاء علي التسجيل لمدة يحددها بناءا  سنوات علي تسجيله للدرجة إال إذا رأ

 علي تقرير من األساتذة المشرفين ومجلس القسم بحد أقصي عامين.

 (  34مادة )

لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من  
 دة. مواصلة دراسته وال تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المحد 

 (  35مادة )

تناقش لجنة الحكم الدارس في بحثه مناقشة علنية ويعتمد مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا 
 ومجلس الكلية ومجلس الجامعة منح الدرجة. 

 (  36مادة )

من جامعة المنوفية أو ما    ToeFelأن يجتاز الطالب امتحانا في اللغة اإلنجليزية علي مستوي 
يعادله ويشترط النجاح في هذا االمتحان ) قبل تشكيل لجان المناقشة والحكم للرسائل العلمية ( 

ي درجة علي األقل وطالب الدكتوراه عل  400وذلك أن يحصل الطالب الماجستير علي  
 درجة علي األقل.450

المادة الواحدة أو في المجموع الكلي يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في 
 للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص.

 فأكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من   •
 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80جيد جدًا   من  •
 من مجموع الدرجات.%80إلي أقل  من   %70جيد       من  •
 من مجموع الدرجات. %70ي أقل من إل  %60مقبول    من   •

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين. 
 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من  %50ضعيف من 



 
 

 من الدرجة  %50ضعيف جدا  أقل من 
 

 المادة االختيارية لقسم اإلعالم التربوي 
 المادة االختيارية  مجال التخصص  م 
 تمثيل وإخراج نظريات    -1 فنون مسرحية  1

 البرنامج  :وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من  -8

 أساليب التعلم -8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسيلةال  مخرجات التعلم المستهدفة  
اختبارات شفوية   -1

 واعمال سنة 
 المعارف والمفا يم ، المهارات الذهنية 

اختبار تطبيقي   -2  المعارف والمفا يم ، المهارات المهنية والعملية  
اختبار نهاية   -3

)تحريرى( الفصل  
 المعارف والمفا يم ، المهارات الذهنية  

 
 طرق  تقويم البرنامج  :  -9

 العينة  الوسيلة القائم بالتقويم 
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على    .3 القائم  التعلم  استراتيجية 
 المشروعات 
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وحلقات  .6 التعلم التعاوني   .5 المناقشة  استراتيجية 
 البحث 
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ب  طال -1
 الدكتوراة 

مقابالت  -إستبيانات   طالب  % من عدد   50   

الخريجون  -2 من الخريجون  %20 إستبيانات    
أصحاب   -3

 األعمال 
مقابالت   –  إستبيانات 

 شخصية 
من مديرى المدارس  5%

 وموجهى التربية والتعليم 
مقيم خارجي   -4

 أو ممتحن خارجي 
رير المراجعة النهائية تق   
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 اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج الدكتوراه  فى االعالم التربوى من المعايير األكاديمية 

 

 الدكتوراه الفهم والمعرفة لبرنامج  2-1

ARS Ilos  prog ILos cors  المقررات 
 
 
 
 
 
 

 المعارف والنظريات 
واالبحاث المتخصصة  

فى الدراسات 
 المسرحية

يلخص مهام    1/ 2/1
المخرج وطبيعة  

العالقة بين االخراج  
وعناصر العمل  

 المسرحى
 

يتعرف   1/1/ 2/1
على مهام المخرج  
 المسرحى ووظائفه 

مقرر عربى) نظريات  
 واخراج متقدم( تمثيل 

يعدد  2/ 2/1
االتجاهات الحديثة فى  

مجال المدارس  
 المسرحية

يلم بتاريخ    2/1/ 2/1
المدارس الحديثة فى  

 المسرح

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

يتعرف   2/2/ 2/1
على  التقنيات الجديده  

فى التمثيل واالخراج  
 الحديث 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

يحدد  3/ 2/1
اسهامات كتاب  

ومخرجو المدارس 
 المسرحية

يلم بتقنيات   3/1/ 2/1
المخرجون على  
مستوى النص 

 والعرض المسرحى 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 
 

وأدوات البجث أساليب 

يحدد أسس  4/ 2/1
البحث العلمى واختيار  

 المشكالت البحثية 

يتعرف   4/1/ 2/1
على خطوات البحث  

 العلمى

 حلقة بحث          



 
 

العلمى فى مجال 
 الدراسات المسرحية

البيانات   يشرح 5/ 2/1
اإلحصائية للوصول  

 إلى استنتاجات 
 

يصنف    5/1/ 2/1
البيانات فى جداول 

 احصائية  

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 

 التخصص 

 
 
األخالقية   عاييرالم

سة والقانونية للممار 
مجال  المهنية فى

 المسرحية لفنون ا

يصف    6/ 2/1
تقنيات وطريقة تنظيم  

 البحث 

يدرك طرق  6/1/ 2/1
 جمع البيانات األولية 

 حلقة بحث 

يعدد  7/ 2/1
التطورات المختلفة فى  

عملية الترجمة  
والمصطلحات 

 المسرحية

يوضح أهم   7/1/ 2/1
تقنيات الترجمة  

 الحديثة 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 
 
 

اساسيات استخدام 
الممارسة   الجودة فى

المهنية فى مجال 
 دراسات المسرحيةال

طبيعة   يشرح 8/ 2/1
اإلختالفات بين  

االتجاهات االخراجية  
 الحديثة 

 

يلم باسس   8/1/ 2/1
االخراج والتمثيل  

 المعاصر

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

يشرح نماذج   9/ 2/1
من النصوص العالمية   

 للتطبيق 

يعرف   1/ 2/1/9 
مراحل تطور المدارس 

 المسرحية 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 يعدد   2/1/10 
خطوات البحث 

 العلمي 
 

 
يلم  1/ 10/ 2/1

بالفروق بين مناهج  
 البحث العلمى

 حلقة بحث 

 
تأثير الدراسات 
المسرحية على  
المجتمع المحلى  
 والتنمية البيئية 

يشرح    11/ 2/1
التمثيل  نظريات 

وتطورها وارتباطها  
بالتغيرات السياسية  

 واالجتماعية 

يلم  1/ 11/ 2/1
باالسهامات الجديدة  
لكل نظريات التمثيل  

 واالخراج 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 



 
 

يحدد أشهر   12/ 2/1
المخرجين الحداثيين  

وأهم التقنيات  
 اإلخراجية 

يشرح    1/ 12/ 2/1
تقنيات المخرجين  

 هم بالمجتمع وعالقت

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 

 

 

 المهارات الذهنية لبرنامج الدكتوراه:  2

إلى جانب المهارات الذهنية العامة يجب أن يكون خريج برامج قطاع اإلعالم التربوي قادرًا على  
 أن

Ars         Ilos  prog ILos cors  المقررات 
تحليل وتقييم  و  تحديد 

المعلومات فى مجال 
 الفنون المسرحية 

اداء  ينشىء 1/ 2/2
تمثيلى لمشهد مسرحى  

 مناسب 
 

يحدد  1/1/ 2/2
سمات التمثيل  

الخاصة  بمشاهد 
 محددة

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 
 

حل المشاكل 
المتخصصة استنادا  

على المعطيات  
 المتاحة 

يصمم مقارنة    2/ 2/2
بين المدارس الحديثة 
 فى المسرح العالمى

يميز بين    2/1/ 2/2
أنواع المدارس الحديثة 

 فى المسرح

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

جهود  يناقش 3/ 2/2
رواد التمثيل وتقنياتهم  
فى التعامل مع العمل  

 المسرحى .
 

يتعرف   3/1/ 2/2
على اتجاه رواد 
اج  التمثيل واالخر 

 المعاصر

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 
دراسة بحثة   تصميم

وحل المشكالت  
المتعلقة بمجال  

يناقش   4/ 2/2
البيانات االحصائية  

للتعامل مع المشكالت 
 البحثية 

يحلل انواع   4/1/ 2/2
االساليب االحصائية  

 الخاصة بالبيانات 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 

 التخصص 



 
 

 الدراسات المسرحية
 
 
التحليلية   القراءة 

لألبحاث ومهارات  
التفكير العلمى فى  

 مجال المسرح 

  يستخدم 5/ 2/2
تطبيق مناهج  

االحصاء والحاسب 
فى معالجة المشكالت 

 البحثية 
 

يفسر نتائج   5/1/ 2/2
البيانات التى يتم  

 التوصل اليها 

اإلحصاء وتطبيقات  
ل الحاسب فى مجا

 التخصص 

المنهج   يطبق  6/ 2/2
العلمي في البحث 
لطرح المشكالت 

 البحثية   
 

يقيم    6/1/ 2/2
المعلومات والبيانات 

 بطريقة علمية 

 حلقة بحث 

آليات   يربط 7/ 2/2
البحث فى المسرح 

 الحديث  
 

يقترح   7/1/ 2/2
نموذج لمناقشة مشكلة  

 بحثية 

 حلقة بحث 

 
استراتيجيات   وضع

التطبيق العملى 
والجودة فى مجال  
 الفنون المسرحية 

يحدد عالقة   8/ 2/2
النص المسرحى 

بالمدارس الحديثة فى  
 المسرح

يميز بين   8/1/ 2/2
تجديدات الرواد فى 

 المدارس الحديثة 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 
 
 

والتطوير   االجادة
  الفنى المستمر فى
مجال الدراسات 

 المسرحية

يقارن بين   9/ 2/2
مناهج االخراج  

االوروبية والعربية  
 المختلفة 

يفسر   9/1/ 2/2
المضامين المختلفة  

 لمناهج االخراج 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

يربط بين    10/ 2/2
التطور فى نظريات  

 التمثيل الغربى 

يحدد اهم   1/ 10/ 2/2
االتجاهات الحديثة  
فى االخراج والتمثيل  

 المعاصر

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 



 
 

 
والمشكالت  األساليب 

المسرحية المتخصصة  
وتقديم الحلول العلمية  

 لها

يحلل    11/ 2/2
الفلسفة االبداعية  
 للمخرج الحديث .

يقيم   1/ 11/ 2/2
العالقة بين االخراج  

 والمجتمع 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 
يحلل دور    12/ 2/2

معاهد التمثيل 
 المعاصرة 

 
يحدد   1/ 12/ 2/2

وظائف معاهد التمثيل  
 المعاصر

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

فى   االبتكار واالبداع
مجال الدراسات 

 المسرحية

  يستخدم  13/ 2/2
خصائص المدارس 
المسرحية فى ابتكار  

 مدرسة جديدة 
 

يفسر  1/ 13/ 2/2
جوانب التجديد فى 
المدارس الحديثة  

 والمعاصرة

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 
تطبيق منهج البحث  
العلمى القائم على  

 الحوار 

يصمم مناهج  14/ 2/2
 بحثية للبيانات المتاحة 

يقيم   1/ 14/ 2/2
بطريقة علمية  البيانات 

 للوصول الى نتائج 

 حلقة بحث 

 

 

 المهارات المهنية  لبرنامج الدكتوراه:  -3

 إلى جانب المهارات المهنية العامة يجب أن يكون خريج قطاع اإلعالم التربوي قادر على : 

 
ARS 

Ilos  prog ILos cors  المقررات 

 
 
 
 
 
 

يميز انواع   1/ 2/3
التمثيل المختلفة  
 وعالقتها بالمجتمع 

يستخدم   1/1/ 2/3
عناصر التمثيل  
المعاصرالخراج  
 مسرحية واقعية 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 
يوضح برامج   2/ 2/3

 
يستخدم   1/ 2/3/2 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 



 
 

المهارات المهنية   اتقان
األساسية والحديثة فى  

 مسرح مجال ال

االخراج المسرحى  
المختلفة وعالقتها  

 بالسينوغرفيا 

االسلوب االخراجى  
 المناسب للسينوغرافيا 

الحركة   يؤدى 3/ 2/3
المسرحية والتعبير  

 الجسدى بشكل علمى 
 

يطبق   1/ 2/3/3 
القواعد األساسية  
 للتمثيل المسرحى 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

يختار مشكلة   4/ 2/3
البحث وكيف  

 وتصاغ . 
 

يدرك طرق  4/1/ 2/3
جمع المعلومات 

 وتحليلها 

 حلقة بحث 

 
 

كتابة وتقييم  اجادة 
فى مجال  التقارير 

 الدراسات المسرحية

يقوم الفكرة   5/ 2/3
البحثية واليات حلها  

 وطرق معالجتها. 

يعدد   1/ 5/ 2/3
 قواعد البحث العلمى

 حلقة بحث 

يذكر مراحل   6/ 2/3
االخراج المسرحى  
لدى العديد من 

 المخرجين 
 

يدرك كيفية   6/1/ 2/3
تحويل النص الى  

 عرض مسرحى 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

 
 

  ساليب تطوير ا
واألدوات القائمة فى 

لدراسات مجال ا
 المسرحية

يخطط   7/ 2/3
للمقارنة بين المدارس 

 التمثيل المختلفة 

يصنف   7/1/ 2/3
تقنيات المدارس  

 المسرحية

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

تقنيات    يؤدى 8/ 2/3
االخراج وعالقتها  

بجسد الممثل والفضاء  
 المسرحى

 

يكتسب   8/1/ 2/3
القدرة على االخراج   
والتمثيل المسرحى  

 الحديث 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

 
 

يستخدم   9/ 2/3
التكنولوجيا فى  

يلم ببرامج   9/1/ 2/3
الحاسب فى اجراء 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 



 
 

استخدام الوسائل  
فى مجال   التكنولوجية

 المسرح

توضيح الفروق بين  
 البيانات 

 التخصص  االختبارات المختلفة 

يميز    2/3/10 
المشكلة البحثية واطر 
التعامل االحصائى  

 المناسب 

يتعرف  1/ 2/3/10 
االساليب  على 

والوسائل التكنولوجية  
الحديثة للتعامل مع  

 البيانات 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 

 التخصص 

التخطيط لتطوير  
سرحية المالممارسة 

 وتنمية اداء االخرين 

يلمممم بخطممموات 2/3/11
الممممممممنهج العلممممممممي فمممممممي 

 البحث 

يكتسب  1/ 11/ 2/3
القدرة على استخدام  
المنهج الذي يتناسب  

 العلمي مع بحثه 

 حلقة بحث 

 
 
 مهارات عامة ومنقولة لبرنامج الدكتوراه :  4
 

 عقب االنتهاء من دراسة البرنامج يجب أن يكون خريج برنامج اإلعالم التربوي قادرًا على أن : 
ARS        Ilos prog Ilos cros  المقررات 

الفعال  التواصل
  فى المختلفة هبأنواع 

مجال الفنون  
 المسرحية

يمارس   1/ 2/4
التمثيل المسرحى لكل  

منهج من مناهج  
 التمثيل 

يستخدم   1/1/ 2/4
مهارات التواصل 
 وتقنيات التمثيل 

مقرر عربى) نظريات  
 تمثيل واخراج متقدم( 

دام تكنولوجيا  استخ
سهم  المعلومات بما ي

دراسات  تطوير ال فى
 المسرحية

يعمل على   2/ 2/4
استخدام تقنيات 

الحاسب فى الوصول 
الى دالالت احصائية  

 للبيانات 

يوظف   2/1/ 2/4
البيانات الوصفية  
 لدالالت احصائية 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 

 التخصص 

تعليم  القدرة على 
التقييم الذاتى  األخرين و 

فى الدراسات 

يشارك فى    3/ 2/4
عروض سينوغرافية  

تمثل المدارس الحديثة  

يشارك فى  3/1/ 2/4
وضع حلول  

لمشكالت الترجمة 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 



 
 

الخاصة بالمدارس  فى المسرح. المسرحية 
 المسرحية

التقييم الذاتى  اتقان  
فى   والتعلم المستمر
 مجال المسرح 

يطبق   4/ 2/4
االختالفات فى  

  المدارس الحديثة فى
المسرح على تقنيات  

 التمثيل 

يناقش   4/1/ 2/4
سمات المدارس  

 الحديثة فى المسرح 

مقرر اجنبى مدارس 
 حديثة فى المسرح 

استخدام المصادر 
المختلفة للحصول  

فى  على المعلومات 
 المسرح مجال 

يعمل على    5/ 2/4
استخدام تقنيات 

الحاسب فى الوصول 
الى دالالت احصائية  

 للبيانات 

يوظف   5/1/ 2/4
البيانات الوصفية  
 لدالالت احصائية 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب فى مجال 

 التخصص 

العمل فى فريق وقيادة 
فى مجال  فريق العمل

 المسرح

يشارك فى   6/ 2/4
فريق فى اخراج  

مسرحية والتعامل مع  
كل تقنيات خشبة  

 المسرح

يظهر   6/1/ 2/4
مهارة القيادة فى 

اخراج مسرحية بشكل  
 متكامل 

عربى) نظريات  مقرر 
 تمثيل واخراج متقدم( 

إدارة اللقاءات العلمية 
والقدرة على ادارة 

فى مجال   الوقت 
 المسرح

يشارك فى   7/ 2/4
فريق معالجة مشكلة  

بحثية  والتعامل  
 باسلوب علمى 

يظهر   7/1/ 2/4
مهارة كتابة البحث 

ومناقشته الوصول الى  
 نتائج علمية   

 حلقة بحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 1 

 ونواتج التعلم لبرنامج الدكتوراه كاديميةمصفوفة معايير ال -2

 
 

ARS 

 المعرفة والفهم  1/ 2

 

2/1 /

1 

2/1/2 2/1 /

3 

2/1 /

4 

2/1 /

5 

2/1 /

6 

2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1

/10 

2/1/11 2/1

/12 

المعارف والنظريات  
والبحاث  

المتخصصة فى  
 الدراسات المسرحية 

            

أساليب وأدوات  
لعلمى فى  البجث ا 

مجال الدراسات  
 المسرحية 

 

           

  األخالقية  المعايير
 والقانونية
  المهنية للممارسة

  الفنون  مجال  فى
 المسرحية 

            

  اساسيات  ستخدام
  فى  الجودة 

  المهنية الممارسة 
  الدراسات مجال  فى

 المسرحية 

            

  الدراسات تأثير
  على  المسرحية
  المحلى  المجتمع 

 البيئية  تنميةوال

            

 
 المهارات الذهنية  1/ 2 



 

 

 2 

ARS 2/2 /

1 

2/2/2 2/2 /

3 

2/2 /

4 

2/2 /

5 

2/2

/6 

2/2

/7 

2/2

/8 

2/2

/9 

2/2

/10 

2/

2/

1 

2/2

/12 

2/2

/13  

 

2/2 /

14 

  وتقييم وتحليل تحديد
 مجال فى المعلومات

 المسرحية  الفنون 

              

  المشاكل حل
  استنادا المتخصصة

 المتاحة   المعطيات على

 

             

  بحثة دراسة تصميم
 المشكالت وحل

  بمجال المتعلقة
 المسرحية   الدراسات

 

             

  التحليلية القراءة
  ومهارات لألبحاث
 فى العلمى  التفكير
 المسرح  مجال

              

  استراتيجيات وضع
 والجودة العملى التطبيق

  الفنون  مجال فى
 المسرحية 

              

 الفنى والتطوير الجادة
  مجال فى المستمر
 المسرحية   الدراسات

              

  والمشكالت األساليب
  المتخصصة المسرحية

  العلمية الحلول وتقديم
 لها 

              

 فى والبداع البتكار
  الدراسات مجال

 المسرحية 
              

  البحث منهج تطبيق
 على القائم العلمى
 الحوار 
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ARS 

 المهارات المهنية 2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3 /

5 

2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3

/9 

2/3/10 2/3

/11 

  المهارات  اتقان
  األساسية المهنية
  مجال  فى   والحديثة
 المسرح 

           

 وتقييم كتابة  اجادة 
  مجال فى   التقارير

  الدراسات
 المسرحية 

 

          

  باسالي تطوير
  القائمة واألدوات 

  الدراسات مجال  فى
 المسرحية 

           

استخدام الوسائل  
التكنولوجية فى  

 مجال المسرح 

           

التخطيط لتطوير  
الممارسة  

المسرحية وتنمية  
 اداء الخرين
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ARS 

 المهارات العامة  4/ 2

 

2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 2/4/6 2/4/7 

  الفعال تواصلال
  المختلفة بأنواعه

  الفنون  مجال  فى
 المسرحية 

       

  تكنولوجيا استخدام
  بما المعلومات

  تطوير  فى   يسهم
  الدراسات
 المسرحية 

       

  تعليم على القدرة
  والتقييم األخرين
  الدراسات في الذاتى

 المسرحية 

 

      

  التقييم اتقان
  والتعلم  الذاتى 

  مجال   فى المستمر 
 المسرح 

 

      

  المصادر استخدام
  للحصول   المختلفة

  المعلومات  على 
 المسرح  مجال  فى

       

  فريق فى العمل
  العمل فريق وقيادة

 المسرح  مجال فى
       

  اللقاءات إدارة
  على والقدرة العلمية

  مجال فى  الوقت ادارة
 المسرح

       

 

 
 



 

 

 برنامج الدكتوراهوأهداف  كاديميةمصفوفة معايير ال -3
 

 

ARS 

 المعرفة والفهم 

 اهداف البرنامج

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

المعارف والنظريات  
والبحاث  

المتخصصة فى  
 الدراسات المسرحية 

          

أساليب وأدوات  
  البجث العلمى فى 
مجال الدراسات  

 المسرحية 

 

         

  األخالقية  المعايير
 والقانونية
  المهنية للممارسة

  الفنون  مجال  فى
 المسرحية 

          

  اساسيات  استخدام
  فى  الجودة 

  المهنية الممارسة 
  الدراسات مجال  فى

 المسرحية 

          

  الدراسات تأثير
  على  المسرحية
  المحلى  المجتمع 
 البيئية  والتنمية

          

 
 
 



 

 

ARS 

 الذهنية  المهارات

 

 اهداف البرنامج

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

  وتقييم وتحليل تحديد
 مجال فى المعلومات

 المسرحية  الفنون 

          

  المشاكل حل
  استنادا المتخصصة

 المتاحة   المعطيات على

 

         

  بحثة دراسة تصميم
 المشكالت وحل

  بمجال المتعلقة
 المسرحية   الدراسات

 

         

  التحليلية القراءة
  ومهارات لألبحاث
 فى العلمى  التفكير
 المسرح  مجال

          

  استراتيجيات وضع
 والجودة العملى التطبيق

  الفنون  مجال فى
 المسرحية 

          

 الفنى والتطوير الجادة
  مجال فى المستمر
 المسرحية   الدراسات

          

  والمشكالت األساليب
  المتخصصة المسرحية

  العلمية الحلول وتقديم
 لها 

          

 فى والبداع البتكار
  الدراسات مجال

 المسرحية 
          

  البحث منهج تطبيق
 على القائم العلمى
 الحوار 

          

 



 

 

 
 

ARS  

 المهارات المهنية

 البرنامج اهداف 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

  المهارات  اتقان
  األساسية المهنية
  مجال  فى   والحديثة
 المسرح 

          

 وتقييم كتابة  اجادة 
  مجال فى   التقارير

  الدراسات
 المسرحية 

 

         

  اساليب تطوير
  القائمة واألدوات 

  الدراسات مجال  فى
 المسرحية 

          

استخدام الوسائل  
التكنولوجية فى  

 مجال المسرح 

          

التخطيط لتطوير  
الممارسة  

المسرحية وتنمية  
 اداء الخرين

          

 
 

 

 

 



 

 

 
 

ARS 

المهارات 
 العامة

 األهداف  

1/1 1/2 1/

3 

1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

  الفعال التواصل
  المختلفة بأنواعه

  الفنون  مجال  فى
 المسرحية 

          

  تكنولوجيا استخدام
  بما المعلومات

  تطوير  فى   يسهم
  الدراسات
 المسرحية 

          

  تعليم على القدرة
  والتقييم األخرين
  الدراسات في الذاتى

 المسرحية 

 

         

  التقييم اتقان
  والتعلم  الذاتى 

  مجال   فى المستمر 
 المسرح 

 

         

  المصادر استخدام
  للحصول   المختلفة

  المعلومات  على 
 المسرح  مجال  فى

          

  فريق فى العمل
  العمل فريق وقيادة

 المسرح  مجال فى
          

  اللقاءات إدارة
  على والقدرة العلمية

  مجال فى  الوقت ادارة
 المسرح
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 الخريجين مع المخرجات التعليمية مواصفات  مصفوفة -5

 

 مواصفات الخريج 

 المعرفة والفهم 

2/1

/1 

2/1

/2 
2/1

/3 

2/1

/4 

2/1

/5 

2/1

/6 

2/1

/7 

2/1

/8 

2/1/9 2/1

/10 

2/1

/11 

2/1 /

12 

إجادة اساسيات وتطبيقات البحث  1-

 العلمى فى مجال الدراسات المسرحية

            

هارات المتجددة  اتقان المعارف والم-2

فى مجال الدراسات المسرحية والتوظيف 

 العملى لها 

            

ممارسة المقاربة المعرفية والتكاملية  -3

بين الدراسات المسرحية وبين العلوم  

 االخرى بما تخدم الدراسات الحديثة

            

القدرة على البحث والمناقشة والتعلم  -4

ر بأنماطه الذاتى وتنمية مهارات التفكي 

 المختلفة فى مجال الفنون المسرحية 

            

استخدام التكنولوجيا الحديثة  -5

وتطبيقاتها فى دعم وتحسين واتقان  

 المهارات مجال الفنون المسرحية 

            

الربط بين المعارف والمهارات -6

المكتسبة فى مجال التخصص المسرحى  

 والتطبيق العملى فى المجتمع

            

اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما يخدم  -7

 الدراسات الحديثة وربطها بتقدم البيئة 

            

 والناقد التحليلي المنهج تطبيق-8

  والمجاالت المسرح مجال فى للمعارف

 العالقة  ذات

            

استخدام مهارات االتصال الفعال فى   -9

             حل المشكالت المهنية والمجتمعية 

التوجه نحو االستفادة من الموارد  -10

المتاحة وتنميتها إليجاد موارد تحقق  

تنمية الدراسات المسرحية والبيئة  

 المحيطة 

            

تطبيق العمل التعاونى ومراعاة  -11

الجانب األخالقى المتعلق بالقضايا  

 التربوية والمجتمعية 
            

صل بفاعلية  تبنى استراتيجيات التوا-12

وقيادة الفريق لتعزيز وتنمية الدراسات  

 المسرحية 

            

 والنظريات الجاريه المشكالت يدرك-13

الدراسات المسرحية  مجال فى الحديثه

 ووضع حلول علمية لها 
            

ينمى ذاته مهنياً ومعرفة المستجدات -14

             ذات العالقة بتخصص المسرح 
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عل مع التطور المحلى والدولى  التفا--15

والمتغيرات التى لها عالقة بالدراسات  

 المسرحية 
            

 
 

 مواصفات الخريج 

 المهارات الذهنية

2/
2/
1 

2/
2/
2 

2/
2/
3 

2/

2/

4 

2/

2/

5 

2/

2/

6 

2/

2/

7 

2/2

/8 

2/

2/

9 

2/2

/10 

2/2

/11 

2/2/

12 

 

2/2/

13 

 

2/2/

14 

إجادة اساسيات وتطبيقات البحث  1

               ال الدراسات المسرحية العلمى فى مج 
اتقان المعارف والمهارات  -2

المتجددة فى مجال الدراسات  

 المسرحية والتوظيف العملى لها 
              

ممارسة المقاربة المعرفية  -3

والتكاملية بين الدراسات المسرحية  

وبين العلوم االخرى بما تخدم 

 الدراسات الحديثة 

              
قدرة على البحث والمناقشة  ال-4

والتعلم الذاتى وتنمية مهارات التفكير 

بأنماطه المختلفة فى مجال الفنون  

 المسرحية 
              

استخدام التكنولوجيا الحديثة  -5

وتطبيقاتها فى دعم وتحسين واتقان  

 المهارات مجال الفنون المسرحية 
              

الربط بين المعارف والمهارات  -6

لمكتسبة فى مجال التخصص  ا

المسرحى والتطبيق العملى فى 

 المجتمع 
              

اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما  -7

يخدم الدراسات الحديثة وربطها بتقدم 

 البيئة
              

 والناقد  التحليلي المنهج تطبيق-8

  المسرح مجال فى  للمعارف

               العالقة  ذات والمجاالت
استخدام مهارات االتصال الفعال   -9

فى حل المشكالت المهنية  

 والمجتمعية 

 

 

             

التوجه نحو االستفادة من  -10

الموارد المتاحة وتنميتها إليجاد  

موارد تحقق تنمية الدراسات  

 المسرحية والبيئة المحيط 

 

             



 

 

 3 

تطبيق العمل التعاونى ومراعاة  -11

لمتعلق بالقضايا  الجانب األخالقى ا 

 التربوية والمجتمعية 

 

             
تبنى استراتيجيات التواصل -12

بفاعلية وقيادة الفريق لتعزيز وتنمية 

 الدراسات المسرحية 

 

             
 الجاريه المشكالت يدرك-13

  مجال فى الحديثه والنظريات

الدراسات المسرحية ووضع حلول  

 علمية لها 

 

             

نمى ذاته مهنياً ومعرفة  ي-14

المستجدات ذات العالقة بتخصص 

 المسرح 
              

التفاعل مع التطور المحلى  --15

والدولى والمتغيرات التى لها عالقة  

               بالدراسات المسرحية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4 

 
 

 مواصفات الخريج 

 

 المهارات المهنية 

2/3

/1 

2/3

/2 

2/3

/3 

2/3

/4 

2/3

/5 

2/3

/6 

2/3

/7 

2/3

/8 

2/3

/9 

2/3

/10 

2/3

/11 

إجادة اساسيات وتطبيقات البحث العلمى  1

            فى مجال الدراسات المسرحية
اتقان المعارف والمهارات المتجددة  -2

فى مجال الدراسات المسرحية والتوظيف 

            العملى لها 
ممارسة المقاربة المعرفية والتكاملية  -3

ة وبين العلوم  بين الدراسات المسرحي

            االخرى بما تخدم الدراسات الحديثة
القدرة على البحث والمناقشة والتعلم  -4

الذاتى وتنمية مهارات التفكير بأنماطه 

            المختلفة فى مجال الفنون المسرحية 
استخدام التكنولوجيا الحديثة  -5

وتطبيقاتها فى دعم وتحسين واتقان  

فنون المسرحية المهارات مجال ال             
الربط بين المعارف والمهارات -6

المكتسبة فى مجال التخصص المسرحى  

            والتطبيق العملى فى المجتمع
اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما يخدم  -7

            الدراسات الحديثة وربطها بتقدم البيئة 
 والناقد التحليلي المنهج تطبيق-8

  والمجاالت المسرح مجال ىف  للمعارف

 العالقة  ذات

 

          
استخدام مهارات االتصال الفعال فى   -9

            حل المشكالت المهنية والمجتمعية 
التوجه نحو االستفادة من الموارد  -10

المتاحة وتنميتها إليجاد موارد تحقق  

تنمية الدراسات المسرحية والبيئة  

 المحيط 
           

العمل التعاونى ومراعاة   تطبيق-11

الجانب األخالقى المتعلق بالقضايا  

            التربوية والمجتمعية 
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تبنى استراتيجيات التواصل بفاعلية  -12

  وقيادة الفريق لتعزيز وتنمية الدراسات
            المسرحية 

 والنظريات الجاريه المشكالت يدرك-13

الدراسات المسرحية  مجال فى الحديثه

            حلول علمية لها  ووضع
ينمى ذاته مهنياً ومعرفة المستجدات -14

            ذات العالقة بتخصص المسرح 
التفاعل مع التطور المحلى والدولى  --15

والمتغيرات التى لها عالقة بالدراسات  

            المسرحية 
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 مواصفات الخريج 

 

 المهارات العامة  

2/4

/1 

2/4

/2 

2/4

/3 

2/4

/4 

2/4

/5 

2/4

/6 

2/4

/7 

إجادة اساسيات وتطبيقات البحث العلمى فى مجال الدراسات  1

        المسرحية 
اتقان المعارف والمهارات المتجددة فى مجال الدراسات المسرحية  -2

        والتوظيف العملى لها 
ممارسة المقاربة المعرفية والتكاملية بين الدراسات المسرحية  -3

 لعلوم االخرى بما تخدم الدراسات الحديثة وبين ا

 

       

القدرة على البحث والمناقشة والتعلم الذاتى وتنمية مهارات  -4

        التفكير بأنماطه المختلفة فى مجال الفنون المسرحية 
استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها فى دعم وتحسين واتقان  -5

 المهارات مجال الفنون المسرحية 

 

       

اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما يخدم الدراسات الحديثة وربطها  -7

        بتقدم البيئة
اتقان مهارات اتخاذ القرارات بما يخدم الدراسات الحديثة وربطها  -7

 بتقدم البيئة

 

 
      

  المسرح مجال فى للمعارف والناقد  التحليلي المنهج تطبيق-8

        العالقة  ذات والمجاالت
استخدام مهارات االتصال الفعال فى حل المشكالت المهنية  -9

        والمجتمعية 
التوجه نحو االستفادة من الموارد المتاحة وتنميتها إليجاد موارد -10

        تحقق تنمية الدراسات المسرحية والبيئة المحيط 
تطبيق العمل التعاونى ومراعاة الجانب األخالقى المتعلق  -11

        لقضايا التربوية والمجتمعية با
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تبنى استراتيجيات التواصل بفاعلية وقيادة الفريق لتعزيز وتنمية  -12

        المسرحية  الدراسات
الدراسات   مجال فى الحديثه والنظريات الجاريه المشكالت يدرك-13

        المسرحية ووضع حلول علمية لها 
ات ذات العالقة بتخصص  ينمى ذاته مهنياً ومعرفة المستجد-14

        المسرح 
التفاعل مع التطور المحلى والدولى والمتغيرات التى لها عالقة  --15

        بالدراسات المسرحية 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

مصفوفة توافق أساليب التقييم ونواتج تعلم برنامج  برنامج دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية /  
 إعالم تربوي تخصص )الفنون المسرحية( 

 المعرفة والفهم
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم                  
 

 
   أساليب التقييم

 المعرفة والفهم 2/1 
 

2/1 /
1 

2/1 /
2 

2/1 /
3 

2/1 /
4 

2/1 /
5 

2/1 /
6 

2/1 /
7 

2/1 /
8 

2/1 /
9 

2/1 /
10 

2/1 /
11 

2/1 /
12 

االمتحان  
 التحريري 

 
 

           

            
            

االمتحان  
 التطبيقي 

 
 

           

أعمال السنة  
 والشفوى 
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 المهارات الذهنية2/2
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم                   

 

 

   التقييم أساليب 

  

 المهارات الذهنية2/2

2-

2-1 

2-2-2 2-

2-3 

2-2-4 2-2-5 2-

2-6 

2-

2-7 

2-

2-8 

2-

2-9 

2-

2-

10 

2-2-

11 

2-

2-

12 

2-2-

13 

2-2-

14 

               االمتحان التحريري

      

      االمتحان التطبيقي 

 

 

         

 االمتحان الشفوي
 واعمال السنة 
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 المهارات المهنية  2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم                   

 

 

   أساليب التقييم

 المهارات المهنية  2/3

 

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 2-3-8 2-3-9 2-3-10 2-3-11 

  االمتحان التحريري

 

          

  االمتحان التطبيقي 

 

          

 االمتحان الشفوي
 لسنة اعمال ا 
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 المهارات العامة والمتنقلة  2/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نواتج التعلم                   

 

 

   أساليب التقييم

 المهارات العامة والمتنقلة  2/4

 

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5 2-4-6 2-4-7 

 

  االمتحان التحريري

 

      

  االمتحان التطبيقي 

 

      

 االمتحان الشفوي
 اعمال السنة 
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 ه والمقررات الدراسيةالمستهدفة للبرنامج الدكتورا مصفوفة المخرجات-1
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