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 ماجستي 
اإلحصاء  
وتطبيقات  

الحاسب في 
مجال 

 ال خص  

  ال ك ارى   ال وزيع-. االحصاء وظيفه -االحصاء دراس  اهمي  -لألحصاء   المخ لف  ال ع يفات 
 معن - البيان   ال مثبل وتطب ق تناول  كيفي - البيان  ال مث ل اهمي -  البيان  ال مث ل تع يف-

- المنوال -الوسيط -الم وسط –الوصف    لألحصاء المخ لف   الط ق -  الوصفي اإلحصاء
-.االرتباط معامل -( ت  اخ بار)  -  االس داللي اإلحصاء ع يفت-   المعيارى  االنح اف

 spssب نامج - االرتباط معامل -(.ت  اخ بار)
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مق ر ع بي  
)نظ يات  

تمث ل وإخ اج  
) 

  الع ض  وعناص   الممثل-المس حي الممثل  وتكوين خلق عوامل -المس حي  ال مث ل فن تاريخ
-  المس حي  والشخصي  الممثل-المس حي الع ض  وعناص  الممثل ب ن الع ق -المس حي
 والن   المخ ج- المس حي اإلخ اج تع يف- الممثل وتدريب  اس انس فسكي قسطنط ن
  المس حي اإلخ اج مناهج -العمل وطاقم المخ ج- المس حي المخ ج وظائف-المس حي

  االتجاه -الجديد  الواقعي االتجاه والسيكولوجي  الواقعي  الطبيعي المنهج( الواقعي المنهج) 
  الملحمي المس ح- ال مز  

 المس حي اإلخ اج أسال ب -  اإلخ اج رواد  أهم- ال مث ل رواد  أهم
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مق ر أجنبي 
) االتجاهات  

ال ج يبي   
الحديث  في  

مجال  
 المس ح (

 المتتتت هب - الوجتتتتود  االتجتتتتاه- التتتتواقعي االتجتتتتاه- ال ومانستتتتي االتجتتتتاه- الك ستتتتيكي االتجتتتتاه 
 المستت ح بتت ن الفتت ق - الملحمتتي المستت ح فتتي ب يختتت  تكنيتتك  -(  وستتائله – تع يفتته)  الملحمتتي
 ال تي الشخصتيات  أهتم -المست ح فتي إستهاماته وأهتم اس انست فيكي- الملحمتي  والمست ح  الدرامي

 الحديثت  اجيت االخ    االستال ب   -اس انست فيكي  ومنهج  الممثل  اعداد -اس انس فيكي  وجدا   أث ت 
 البطتتل -المستت ح فتتي والممثتتل المختت ج - الحديثتت  الفنيتت  المتتدارس -المستت حي االختت اج استتس-

 إستتهامات  -العشتت ين القتت    فتتي اإلختت اج رواد  أهتتم - المخ لفتت  المستت حي  واالتجاهتتات  المستت حي
  المس حي االخ اج في المخ ج ن

 المنهج لمح ويات  شامل  ق اءة

4 

 

 حلق  بحث 

  المنهج -المسح  منهج-.المقار   المنهج-العلمي البحث  وأسال ب  مناهج وط ح مناقش 
  وأدوات  ط ق  توضيح-.البحث  ف وض  صياغ  كيفي - البحث  مشكل  اخ يار كيفي -ال ج يبي 

  - الغ ن  تع يف -المضمو   تحل ل-(االس قصاء اس مارة) االس بان  أداة  -البيانات   جمع
 البحث  موضوع ب ح د  الط ب  تكليف-.الع ن  حجم تحديد  -الع نات  أنواع -الع ن   اخ يار

 ومناقش  اخ يارها تم ال   الموضوعات  في الط ب  مناقش -. لمناقش ها والحدود  وم غ  اته
  الط ب  توجيه   -وطالب  طالب  كل قبل من االبحاث  عناوين ع ض -البحث  وحدود  م غ  ات 

 بصياغ  الط ب  تكليف -البحث  م غ  ات ب الم تبط  واألجنبي  الع بي  الدراسات  لجمع



 
 

 وأهدافه  وف وضه وتساؤالته البحث  مشكل  ع ض   -البحث  وأهمي  وأهداف وتساؤالت  المشكل 
   االج ائي ال ع يف وصياغ  البحث  مصطلحات  تحديد -وأهم  ه 
 والع ن  البحث  مج مع في الط ب  تكليف-البحث  مقدم  صياغ   كيفي  في الط ب  مساعدة
- البحث  في المس خد  والمنهج والع ن  البحث  مج مع توضيح- البحث  في المس خد  والمنهج
  المس خدم  البحث  أدوات  في الط ب   مناقش  -واج اءاتا  البحث  أدوت ب حديد  الط ب  تكليف

  البحثي  الخطط مناقش  -البحث  بيانات  لمعالج  المناسب  االحصائي  األسال ب  مناقش  -
 .وجدت  ا  عل ها ال زم  ال عدي ت  وعمل  الط ب  قبل من المقدم 
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  1708رقم  منصو  عل ها في ال ائح  الداخلي  للدراسات العليا بالكلي  الصادرة بالق ار  الوزارى 
باصدار ال ئح  الداخلي  لكلي  ال  بي  النوعي  بأشمو  جامع  المنوفي   8/2004/ 21ب اريخ  

،   3/2005/ 27والق ارات المعدل  له و وعل  موافق  مجلس جامع  المنوفي  بجلس ي ب اريخ  
النوعي   وعل  موافق  اللجن  المشكل  لدراس  أوضاع الدراسات العليا بكليات ال  بي   7/2005/ 24

وعل  ق ار  2005/ 10/ 27وعل  موافق  لجن  قطاع دراسات ال  بي  النوعي  بجلس ها ب اريخ  
د/ وزي  ال عليم العالي  0ب فويض الس د أ 10/1998/ 9المجلس األعل  للجامعات بجلس ه ب اريخ 

افق  لجا   في الموافق  عل  إصدار اللوائح الداخلي  للكليات والمعاهد الجامعي  وتعدي تها بعد مو 
 القطاع المخ ص . 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  -7
 ( 8مادة )

 يش  ط لق د الطالب لدرج  الماجس    في ال  بي  النوعي  اآلتي: 
جامعات جمهوري  مص   أ  يكو  حاص  علي دبلو  خا  في ال  بي  النوعي  من إحد 

  لالع بي  أو درج  معادله من معهد علمي  خ  مع  ف به، وفي جميع الحاالت يجب أال يق
تقدي ه العا  في الدبلو  الخا  عن ) ج د( وفي مق رات ال خص  عن ) ج د جدا( ويحدد  

 االل زا  بما يلي: ب مجلس الكلي  نظم ومواع د الق د وال سج ل ، كما يج
 أ  يقد  موافق  جه  العمل. 

 أ  ي قد  للكلي  بطلب ق د عند اإلع   وتع ض الطلبات علي مجالس األقسا  العلمي  للبت ف ها.
 يعقد للطالب اخ بار قدرات شخصي .   -ج

 (9مادة)



 
 

 ال الي  لمدة عا  دراسي:  ت يدرس الطالب المق د لدرج  الماجس    المق را
 االم حا   زمن المق ر

 ساعات 3 الحاسب في مجال ال خص   ت اإلحصاء وتطبيقا
 ساعات  3 مق رين في مجال ال خص  أحدهما بلغ  أجنبي  

 ساعات  3

 ساعات 3 حلق  بحث 
 ( 10مادة )

يؤد  الطالب ام حا  مدته ث ث ساعات في كل مق ر من مق رات الدراس  ويحدد مجلس 
اق  اح مجلس الكلي  ومجالس األقسا  المخ ص  مواع د ه ه الدراسات العليا والبحوث بناء علي 

للطالب أ  يؤد  االم حا  في أ  من ه ه المواد أكث  من م ت ن،   زاالم حانات ، وال يجو 
 من مجموع الدرجات.%60ويكو  نجاحه ف ها بحد ادني 

 ( 11مادة )
الدراسات العليا ثم   يكلف الطالب بإج اء بحث في موضوع يق ه السيمنار ثم مجلس القسم ولجن 

مجلس الكلي  ويقد  الطالب بعد مضي عا  م  د  علي األقل من تاريخ تسج ل الموضوع في  
مجلس الكلي  رسال  علمي  تق  لجن  اإلش اف ص ح  ها للمناقش  قبل ع ضها علي لجن   

 المناقش  والحكم. 
 ( 12مادة )

حلق  البحث ) السيمنار( في القسم   يش  ط لقبول ال سال  للمناقش  أ  يكو  الطالب قد حض 
علي األقل وخ ل المدة القانوني  ال زم  للحصول علي الدرج  العلمي    %75المسجل فيه بنسب   

 من تاريخ موافق  مجلس الكلي  علي ال سج ل. 
 ( 13مادة )

ي ك  في الشهادة ال ي تمنح للطالب بيا  ما ي خص  فيه وموضوع ال سال  ال ي تقد  بها  
 مم از".  –ج د جدًا  –ج د   –دي  المس حق" مقبول وال ق

 ( 15مادة )
 يقد  المش ف أو المش فو  علي الدراس  تق ي ًا سنويًا يف د مد  تقد  الباحث في رسال ه. 

 ( 16مادة)
يقد  المش فو  تق ي ًا بص حي  ال سال  للمناقش  ويق  ح المش ف ال ئيس أو المش فو  لجن  الحكم  

والمناقش  إلق ارها من مجلس القسم العلمي المخ   ولجن  الدراسات العليا ومجلس الكلي  علي  



 
 

أ  ت كو  ه ه اللجن  من المش ف  و المش ف ن)بصوت واحد( وعضوين  
 احدهما من خارج الجامع  وتناقش لجن  الحكم الدارس في بحثه مناقش  علني . 

 أحكا  عام  
 ( 29مادة )

لمجلس الكلي  بناء علي طلب القسم المخ   أ  يق ر ح ما  الطالب من ال قد  ل م حا  في  
مق رات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظب ه في المحاض ات والدروس النظ ي  وال طبيقي   

من مجموعها الفعلي وفي ه ه الحال  يع ب  الطالب راسبًا في المق رات ال ي ح    %75تقل عن  
 قد  ل م حا  ف ها. من ال 
 ( 30مادة )

 بالنسب  للماجس    والدك وراه:
) للمق رات ال طبيقي  في ام حا   خ  العا  إذا %80من درج  المادة  ،  %20نسب  أعمال السن   

 ل م حا  ال طبيقي. %40للنظ  ، %40لم يوجد ام حا  نظ  ،أما إذا وجد ام حا  نظ   يحدد 
) ل م حا  ال ح ي  (للمواد ال ي اليوجد بها   %80ج  المادة ،من در  % 20نسب  أعمال السن  -ب 

 ام حا  تطبيقي.  
 ( 31مادة )

ال ح ي ي  وال طبيقي  والشفوي  وفقأ للنظا  ال   يق ره مجلس الدراسات العليا  ت أ  تكو  االم حانا
والبحوث بناء علي اق  اح مجلس الكلي  ومجلس القسم المخ   وتكو  مدة االم حا  ال ح ي    

 ساعات. 3في كل مق ر
كلي للمواد  يقدر نجاح الطالب بأحد ال قدي ات ال الي  سواء في المادة الواحدة أو في المجموع ال

 الدراسي  بالنسب  لدرج  الماجس    والدبلو  الخا . 
 فأكث  من مجموع الدرجات.  %90مم از      من  
 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل من   %80ج د جدًا   من 
 من مجموع الدرجات.%80إلي أقل  من   %70ج د       من 
 من مجموع الدرجات. %70إلي أقل من   %60مقبول    من  

 ويقدر رسو  الطالب بأحد ال قدي ين اآلت  ن. 
 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرج    %50من  لضعيف جدا  أق
 

 وبالنسب  لدرج  الدك وراه: 
 فأكث  من مجموع الدرجات.  %95مم از من  



 
 

 من مجموع الدرجات. %95إلي اقل من   %85ج د جدًا   من 
 من مجموع الدرجات.%85لي أقل  من إ  %75ج د       من 
 من مجموع الدرجات. %75إلي أقل من   %65مقبول    من  

 ويقدر رسو  الطالب بأحد ال قدي ين اآلت  ن.  
 من مجموع الدرجات.  %65إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرج .  %50من  لضعيف جدا  أق
 (  32مادة )

 تخصصه وال قدي ات المس حق .ي ك  في الشهادة ال ي تمنح للطالب بيا  
 (  33مادة )

يلغي ق د الطالب لدرج  الماجس    أو دك وراه الفلسف  في ال  بي  النوعي  إذا انقضت خمس 
سنوات علي تسج له للدرج  إال إذا رأ  مجلس الكلي  اإلبقاء علي ال سج ل لمدة يحددها بناءا  

 قصي عام ن.علي تق ي  من األسات ة المش ف ن ومجلس القسم بحد أ
 (  34مادة )

لمجلس الكلي  أ  يوقف ق د الطالب لمدة فصل دراسي أو أكث  إذا تقد  بع ر مقبول يمنعه من  
 مواصل  دراس ه وال تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددة. 

 (  35مادة )
تناقش لجن  الحكم الدارس في بحثه مناقش  علني  ويع مد مجلس القسم ولجن  الدراسات العليا 

 ومجلس الكلي  ومجلس الجامع  منح الدرج . 
 (  36مادة )

من جامع  المنوفي  أو ما    ToeFelأ  يج از الطالب ام حانا في اللغ  اإلنجل زي  علي مس و  
) قبل تشك ل لجا  المناقش  والحكم لل سائل العلمي  (   يعادله ويش  ط النجاح في ه ا االم حا

درج  علي األقل وطالب الدك وراه علي  400ي  وذلك أ  يحصل الطالب الماجس    عل
 درج  علي األقل.450

 
 المادة االختيارية لقسم اإلعالم التربوي 

 المادة االخ ياري   مجال ال خص     
 نظ يات تمث ل وإخ اج   -1 فنو  مس حي   1
 البرنامج  :وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من   -8

 أساليب التعلم 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

وس ل ال  مخ جات ال علم المس هدف   
اخ بارات شفهي   -1  المعارف والمفاهيم ، المهارات ال هني   
تق يم أبحاث    -2

 وتقاري  
 المهارات ال هني  ، المهارات العام  والمنقول 

  تح ي ى  اخ بار -3
 نهاي  الفصل 

المهارات –المعارف والمفاهيم ، المهارات ال هني  
 المهارات المهني  -العام 

 طرق  تقويم البرنامج  :  -9

 الع ن   الوس ل  القائم بال قويم 
ب الماجس    ط  -1   -إس بيانات   

 مقاب ت 
 % من عدد   50

  ط ب 
الخ يجو   -2 من الخ يجو   %20 إس بيانات    
أصحاب األعمال  -3   –إس بيانات   

 مقاب ت شخصي  
من رجال   5%

 األعمال 
 
 

 .م.د/ سكرة البريدى   د/ هند الهلباوى مدير البرنامج :أ
            التاريخ   التوقيع                                                 

  

 اس  اتيجي  حل المشك ت  .2 المحاض ة المطورة  .1

عل     .3 القائم  ال علم  اس  اتيجي  
 المش وعات 

 العصف ال هني  .4

وحلقات  .6 ال علم ال عاوني   .5 المناقش   اس  اتيجي  
 البحث 

 ال علم ال اتي  .8 البيا  العملي .7

 لعب األدوار  .10 االك شاف  .9
 المنصات االلك  وني  -12 الع وض ال عليمي   .11



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9نموذج رقم)
 جامعة/ المنوفية 

 التربية النوعية كلية / 



 
 

اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج الماجستير فى االعالم التربوى من 
 المعايير األكاديمية 

 
 المعرفة والفهم 2/1

 بانتهاء برنامج الماحستير يجب ان يكون الخريج قادر على 

Ars         Ilos prog Ilos cros  المق رات 
سس ونظريات  أ

  الفن المسرحى 
 واتجاهاته المختلفة  

يعدد طرق التعامل مع   1/ 1/ 2
 األساليب اإلحصائية ووظيفتها 

يتعرف على أشكال   1/ 1/ 1/ 2
 األساليب  

 االحصائية المختلفة 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

يوضح طرق معالجة   2/ 1/ 1/ 2
 البيانات احصائيا

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

يشرح طبيعمة االختالفمات   2/ 1/ 2
 المتنوعة     بين مدارس التمثيل

 

يشرح االسهامات المختلفة    1/ 2/ 1/ 2
 للمخرجين فى مدارس التمثيل 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

  يحدد اشكال الدراما فى  2/ 2/ 1/ 2
 االتجاهات التجريبية المعاصرة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

العالقة بين الفنون  
المسرحية والعلوم  

 المختلفة 
 

القضايا المجتمعية  يحدد  3/ 1/ 2
المختلفة ومدى قدرة المسرح فى  

 التعامل مها 

يحدد انواع القضايا ذات   1/ 3/ 1/ 2
 العالقة بالمسرح 

 حلقة بحث 

يصف انواع المسرحيات   4/ 1/ 2
المختلفة المرتبطة بمناهج  

 االخراج 

مقرر اجنبى )االتجاهات   يلم بمناهج االخراج الحديثة  1/ 4/ 1/ 2
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

مقرر عربى)نظريات تمثيل   يصنف أهم رواد االخراج  2/ 4/ 1/ 2
 واخراج(

 
التطورات العلمية  

مجال الفنون    فى
 المسرحية 

يعدد االتجاهات    5/ 1/ 2
 التجريبية الحديثة فى المسرح 

 

يعدد انواع االتجاهات   1/ 5/ 1/ 2
 المعاصرة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

يدرك اسس اختيار موضوع   2/ 5/ 1/ 2
 البحث واهدافه 

 حلقة بحث 

 
واألسس    المبادىء

المنظمة للعمل  
فى    الفنى واالدبى

 المسرح 

يحدد المفاهيم   6/ 1/ 2
المسرحية الحديثة ومدلوالتها  

 وترجمتها 

يلم أهم االتجاهات   1/ 6/ 1/ 2
 التجريبية المعاصرة باللغة االجنبية 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

يعدد الخلفية   7/ 1/ 2
ة والثقافية  االجتماعية والتاريخي 

 عن نشأة مدارس التمثيل
 

يصنف نماذج التمثيل عبر  1/ 7/ 1/ 2
 العصور المختلفة 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

مقرر عربى)نظريات تمثيل   يدرك اهم رواد التمثيل  2/ 7/ 1/ 2
 واخراج(

 
يدرك مشكالت البحث   3/ 7/ 1/ 2

 العلمى المعاصر واطر التعامل  
 

 
 حلقة بحث 



 
 

 
معايير الجودة فى  

 الفن المسرحى 

يشرح األختالفات بين    8/ 1/ 2
 مناهج االخراج 

يلم بأنواع مدارس االخراج   1/ 8/ 1/ 2
 المعاصرة 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

يشرح مناهج و  قواعد   2/ 8/ 1/ 2
 البحث العلمى 

 حلقة بحث 

يكتب امثلة للمسرحيات    9/ 1/ 2
 التمثيل المرتبطة بمدارس 

 

يلم بخصائص المدارس   1/ 9/ 1/ 2
 المسرحية وطرق اخراجها 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

 
 

اخالقيات ومبادىء  
البحث العلمى  

وتطبيقاتها  
 المسرحية 

خطممموات البحمممث  يعمممدد  10/ 1/ 2
 العلمى

 

يعرف كيفية استخدام   1/ 10/ 1/ 2
 االحصائية الحاسب للمعالجة  

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

  يوضح المناهج11/ 1/ 2
 المالئمة للمشكالت البحثية

يعدد خطوات وأهداف    1/ 11/ 1/ 2
 البحث العلمى فى مجال المسرح 

 حلقة بحث 

يوضح المعايير التى   2/ 11/ 1/ 2
 يرتكز عليها البحث العلمى 

 حلقة بحث 

 

 المهارات الذهنية  -2

 بانتهاء دراسة الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على:

Ars          Ilos prog Ilos cros  المقررات 
التحليل وآليات النقد فى    

 المسرحى الفن 
 

ن منممممماهج يقمممممارن بمممممي 1/ 2/ 2
 االخراج المختلفة وتطورها

 

يميز بين انواع   1/ 1/ 2/ 2
 مناهج االخراج الحديثة

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

 
 
 

القضايا والمشكالت التى  
 ية المسرحدراسات تواجه ال 

يناقش وظيفة الممثل   2/ 2/ 2 
 داخل العرض المسرحى 

يفسر اهمية   1/ 2/ 2/ 2
 الممثل داخل العمل المسرحى 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

يميز انواع الممثل    2/ 2/ 2/ 2
االتجاهات التجريبية   فى

 المعاصرة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح 

يقارن بين االتجاهات   3/ 2/ 2
التجريبية الحديثة فى مجال  

 المسرح المختلفة 

يتعرف على اهم   1/ 3/ 2/ 2 
االتجاهات المعاصرة فى  

 المسرح 

)االتجاهات    مقرر اجنبى
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

 
 

المتغيرات المجتمعية المختلفة  
 المسرحي   فن وتأثيرها على ال

يربط بين مشكلة   4/ 2/ 2  
البحث ودورها فى االرتقاء  

 بالمجتمع 

يقدم تصور   1/ 4/ 2/ 2
لمسرحية تعالج قضية  

 مجتمعية 

 حلقة بحث 

يربط بين التكنولوجيا   5/ 2/ 2
الحديثة وعناصر العرض  

 المسرحى 
  
 

يتفهم طرق   1/ 5/ 2/ 2
 التعامل مع المعلومات 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

يفسر النتائج    2/ 5/ 2/ 2
 االحصائية 

 باستخدام برامج الكمبيوتر 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 



 
 

 
 
 
 
 

دراسات بحثية  تتعلق  إجراء  
 بمجال الفنون المسرحية 

 
يحلل المشكلة البحثية   6/ 2/ 2

 الى عناصرها المختلفة 

يستنبط المنهج       1/ 6/ 2/ 2
 المناسبة للوصول الى نتائج 

 حلقة بحث 

األسممماليب  يقمممارن بمممين 7/ 2/ 2
 االحصائية المختلفة

 

يصمم جداول    1/ 7/ 2/ 2 
 احصائية للبيانات المسرحية 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

بمممين منممماهج  يبمممرهن   8/ 2/ 2
 االحصاء والحاسب

 

يقارن بين مناهج   1/   8/ 2/ 2
االحصاء المختلفة للتعامل مع  

 البيانات 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

 
 
 

إدارة  آليات التعامل العلمى  
 مع مخاطر الفن المسرحى  

توظيف التكنولوجيا   9/ 2/ 2
 الحديثة فى تقديم عرض  

 مسرحى 

يصمم برنامجا   1/ 9/ 2/ 2 
 يختص بتقنيات االخراج 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

نممممممممممموذج  يطبممممممممممق  10/ 2/ 2
لعممممممرض مسممممممرحى مسممممممتخدما 

 مدارس التمثيل

 

يحدد نموذج    1/ 10/ 2/ 2
 رس تمثيل النتاج مسرحية لمد

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

 
 

تطوير األداء فى مجال الفنون  
 المسرحية عبر العصور 

يناقش وظيفة  11/ 2/ 2
المخرج فى العمل المسرحى  

 ومقوماته 

يقيم العالقة بين   1/ 11/ 2/ 2
 المخرج وعناصر االخراج 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

 
 

اتخاذ القرارات المهنية فى  
فى مجال الفن   سياقات مهنية

 المسرحى 

يربط بين تطور   12/ 2/ 2
تاريخ فن التمثيل وتطور  

 تاريخ المجتمع.

يقارن تقنيات    1/ 12/ 2/ 2
 التمثيل بين المدارس المختلفة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

بمممممممممممممممين  يقمممممممممممممممارن  13/ 2/ 2
خصممممممائص مممممممدارس التمثيممممممل 

 المختلفة

 

يصمم مسرحية   1/  13/ 2/ 2
تختص بمدرسة من مدارس  

 التمثيل 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

 

 المهارات المهنية  -3

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:

   ars Ilos prog Ilos cros  المقررات 
 
 
 

اتقان المهارات المهنية  
االساسية والحديثة فى مجال  

يستخدم التكنولوجيا    1/ 3/ 2
فى توضيح الفروق بين مناهج  

 االخراج 

يكتسب مهارة   1/ 1/ 3/ 2
التعامل االخراجى مع نص  

 مسرحى 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

فريق أهم    يدير فى 2/ 3/ 2 
 وظائف المخرج 

يصمم مسرحية   1/ 2/ 3/ 2 
 وفقا لمناهج االخراج المختلفة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(



 
 

يصمم مقارنات بين أراء   3/ 3/ 2 الفنون المسرحية 
المخرجين واسهاماتهم فى مجال  

تطور كل عنصر العمل  
 المسرحى.

يوضح أراء   1/ 3/ 3/ 2
المخرجين فى النص والعرض  

 رحى المس 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

 
 
 
 
 
 
 
 

كتابة وتقييم التقارير فى  
 مجال الفنون المسرحية 

يوظف أساليب    4/ 3/ 2
ومنهجية البحث العلمى فى  

 تناول المشكالت 

يصمم برنامجا    1/ 4/ 3/ 2
لحل المشكالت المسرحية على  

 مستوى العرض  

 حلقة بحث 

يخطط لتقديم عرض   5/ 3/ 2
المسرحى فى ضوء مناهج  

 االخراج المختلفة 

يصمم خطة   1/ 5/ 3/ 2
 اخراجية لعرض مسرحى 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

يستخدم    2/ 5/ 3/ 2 
االتجاهات المعاصرة للتعامل  
 المسرحى مع عرض مسرحى 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

يخطط للمقارنة بين    6/ 3/ 2
 المدارس التمثيل المختلفة 

يرصد اهم رواد    1/ 6/ 3/ 2 
 التمثيل المختلفة 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

يطبق مهارة الترجمة    7/ 3/ 2 
للنصوص المسرحية األجنبية  

مع مراعاة الخط الدرامى للعمل  
 الفنى.

يصمم االتجاهات    1/ 7/ 3/ 2
التجريبية وتأثيرها على  

 اساليب التمثيل 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

 
 

التقييم والنقد العلمى   
مجال    للتحليل المسرحى فى

 الفنون المسرحية 

يطبق التكنولوجيا    8/ 3/ 2 
الحديثة فى معالجة البيانات  

 التى يتم التوصل اليها 

يحلل  احصائيا   1/ 8/ 3/ 2
 البيانات المسرحية 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

يصمم نموذج البحث   0 9/ 3/ 2
 فى مجال المسرح 

يرصد معايير   1/ 9/ 3/ 2
 اختيار مشكلة البحث 

 حلقة بحث 

الوصول الى حل    2/ 9/ 3/ 2
للمشكالت البحثية بشكل  

 علمى 

 حلقة بحث 

 
يمثل مسرحية وفقا     10/ 3/ 2

 لمدرسة من مدارس التمثيل 
 

يصمم مسرحية   1/ 10/ 3/ 2
 طبقا لالتجاهات المعاصرة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

يطبق مهارات   2/ 10/ 3/ 2
وخطوات البحث العلمى فى  

 تصميم بحث 

 حلقة بحث 
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 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على 
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الفعال النتاج عمل  التعاون 
 مسرحى متكامل 

يطبق مهارات التمثيل   1/ 4/ 2
المكتسبة فى عرض مسرحى  

 بالتعاون مع الزمالء 

يعمل بكفاءة   1/ 1/ 4/ 2 
 النتاج عمل مسرحى متكامل 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(



 
 

 
استخدام تكنولوجيا المعلومات  

وتوظيفها فى مجال الفنون  
 المسرحية 

يستخدم تطبيقات    2/ 4/ 2 
الحاسب فى عرض البيانات  

 والمعلومات  

يظهر مهارة   1/ 2/ 4/ 2
استخدام الحاسب وبرامجة  

 المختلفة  

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

 
 

تحديد أهمية وتقييم دور  
 المسرح فى المجتمع 

يعالج مشكالت   3/ 4/ 2
المجتمع من خالل المالحظة  
والربط المنطقى بين المسرح  

 والمشكلة 

يناقش قضايا   1/ 3/ 4/ 2
 المجتمع وربطها بالمسرح 

 

 حلقة بحث 
 

 
 

استخدام المصادر المختلفة  
 للحصول على المعلومات 

يستخدم القواميس   4/ 4/ 2
والمعاجم االجنبية وااللكترونية 

للترجمة فى مجال العمل  
 المسرجى 

يوظف الترجمات   1/ 4/ 4/ 2
المختلفة لتوضيح االتجاهات  

 الحديثة فى المسرح 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(

وضع قواعد ومؤشرات تقييم 
 األخرين 

يجسد فى فريق     5/ 4/ 2
قديم عرض مسرحى يتناول  لت

 عناصر االخراج المختلفة 

ينظم عناصر    1/ 5/ 4/ 2
 العرض فى انتاج مسرحية 

مقرر عربى)نظريات تمثيل  
 واخراج(

امكانية العمل فى فريق للبحث  
 فى مجال الفنون المسرحية 

فريق    يشارك فى 6/ 4/ 2
لعرض البيانات باستخدام  

 برامج االحصاء 

يحدد برامج    1/ 6/ 4/ 2
االحصاء المناسبة والتعامل  

 معها فى فريق 

االحصاء وتطبيقات الحاسب  
 فى مجال التخصص 

القدرة على ادارة الوقت   
بكفاءة لحل المشكالت  

 المسرحية 

يستخدم  االسلوب   7/ 4/ 2
العلمى لعرض خطوات البحث  

 العلمى  

يتمكن من الوصول   1/ 7/ 4/ 2
 الى حلول منطقية للمشكالت 

 

 حلقة بحث 

البحث والتواصل المستمر فى  
 مجال الفنون المسرحية  

يترجم نصوص    8/ 4/ 2
 مسرحية باللغة االجنبية

  يستخدم مهاراة  1/ 8/ 4/ 2
الترجمة للوصول الى التقنيات  

 التجريبية المعاصرة 

مقرر اجنبى )االتجاهات  
 التجريبية الحديثة فى المسرح(
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 المقررات 

 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 

اإلحصاء  
وتطبيقات  

الحاسب في 
مجال 

 التخصص 

           

مقرر عربي  
نظريات  

وإخراج  تمثيل 
 متقدم 

 

          

مقرر أجنبي  
االتجاهات  

التجريبية فى  
 المسرح

           

 
 حلقة البحث   

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 المهارات الذهنية  المقررات 

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 

اإلحصاء  
وتطبيقات  

الحاسب في 
مجال 

 التخصص 

             

مقرر عربي  
نظريات  

تمثيل وإخراج  
 متقدم 

 

            

مقرر أجنبي  
االتجاهات  

التجريبية فى  
 المسرح

             

              حلقة البحث  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 المقررات 
 

 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 

اإلحصاء  
وتطبيقات  

الحاسب في 
مجال 

 التخصص 

          

مقرر عربي  
نظريات  

تمثيل وإخراج  
 متقدم 

 

         

مقرر أجنبي  
االتجاهات  

التجريبية فى  
 المسرح

          

           حلقة البحث   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 المقررات 
 المهارات العامة 

2/4 /1 2/4 /
2 

2/4 /3 2/4 /4 2/4 /5 2/4 /6 2/4 /7 2/4 /8 

اإلحصاء  
وتطبيقات  

الحاسب في 
مجال 

 التخصص 

        

مقرر عربي  
نظريات  

تمثيل وإخراج  
 متقدم 

 

       

مقرر أجنبي  
االتجاهات  

التجريبية فى  
 المسرح

        

          
 حلقة البحث 
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       ARS 
 

 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 

أسس ونظريات  
الفن المسرحى  

واتجاهاته  
 المختلفة 

           

العالقة بين  
الفنون  

المسرحية 
 والعلوم المختلفة

 

          

التطورات  
العلمية فى 

مجال الفنون  
 المسرحية

           

المبادىء 
واألسس 

المنظمة للعمل 
الفنى واالدبى  

 فى المسرح

           

معايير الجودة  
فى الفن  
 المسرحى

           

اخالقيات 
البحث العلمى 

وتطبيقاتها  

           



 
 

 المسرحية

 
 

         
 

ARS 

 المهارات الذهنية   2/2
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 

التحليل وآليات  
النقد فى  الفن  

 المسرحى 

             

القضايا 
والمشكالت التى 
تواجه الدراسات 

 المسرحية 

 

            

المتغيرات  
المجتمعية  
المختلفة 

وتأثيرها على 
 الفن  المسرحي 

             

إجراء دراسات  
ثية  تتعلق  بح

 مسرحبمجال ال
             

إدارة  آليات 
مل العلمى التعا

مع مخاطر الفن 
 المسرحى 

             

تطوير األداء 
فى مجال 

الفنون  
 المسرحية 

             

اتخاذ القرارات  
               المهنية فى



 
 

سياقات مهنية 
فى مجال الفن  

 المسرحى 

 
 

       
     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 

اتقان  
المهارات 
المهنية  

االساسية 
والحديثة فى  
مجال الفنون  

 المسرحية

          

كتابة وتقييم  
التقارير فى  

مجال الفنون  
 المسرحية

 

 

         

التقييم والنقد  
العلمى  
للتحليل  

المسرحى فى 
مجال الفنون  

 المسرحية

          

 

 

 

 

 



 
 

 
 

         
ARS 

 المهارات العامة   2/4
2/4 /1 2/4 /2 2/4 /3 2/4 /4 2/4 /5 2/4 /6 2/4 /7 2/4 /8 

التعاون الفعال  
النتاج عمل 

 مسرحى متكامل

        

 استخدام
تكنولوجيا  

وتوظيفها فى  
مجال الفنون  

 المسرحية 

        

تحديد أهمية  
المسرح فى  

 المجتمع تنمية 

 

       

استخدام 
المصادر  
المختلفة 

للحصول على  
 المعلومات

        

وضع قواعد  
ومؤشرات تقييم 

 األخرين
        

امكانية العمل 
فريق للبحث   فى

فى مجال  
 المسرح

        

القدرة على ادارة  
الوقت بكفاءة 

لحل المشكالت 
 المسرحية 

        

البحث 
        والتواصل  



 
 

المستمر فى  
 المسرحية مجال 

 )المعرفة والفهم( ARSمع المعايير االكاديمية  األهداف العامة للبرنامج  مصفوفة - 3
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املعايري األكادميية للهيئة  
ARS )املعرفة والفهم( 

   األهداف العامة للربانمج 
1 /1 1 /2 1 /3 1 /4 1 /5 1 /6 1 /7 1 /8 1 /9 1 /10 

 
 المسرحى الفن ونظريات أسس

 المختلفة  واتجاهاته

 

          

  المسرحية الفنون بين العالقة

 المختلفة والعلوم

 

          

  مجال فى العلمية التطورات

 المسرحية  الفنون

 

          

  المنظمة واألسس المبادىء

  فى واالدبى الفنى للعمل

 المسرح

 

          

  الفن  فى الجودة معايير

 المسرحى
          

  العلمى البحث اخالقيات

 المسرحية وتطبيقاتها
          



 
 

 
 

 (المهارات الذهنية)
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

املعايري األكادميية  
ARS  المهارات

 (الذهنية

 األهداف العامة للربانمج  
1 /1 1 /2 1 /3 1 /4 1 /5 1 /6 1 /7 1 /8 1 /9 1 /10 

 

  فى  النقد وآليات التحليل

 المسرحى  الفن

 

          

 التى والمشكالت القضايا

 المسرحية  الدراسات تواجه
          

  المجتمعية المتغيرات

  على وتأثيرها المختلفة

 المسرحي   الفن

          

 تتعلق  بحثية دراسات إجراء

 المسرح بمجال
          

  العلمى التعامل  آليات  إدارة

 المسرحى الفن مخاطر مع
          

  الفنون مجال فى األداء تطوير

 المسرحية 
          

  فى المهنية القرارات اتخاذ

  مجال  فى مهنية سياقات

 المسرحى  الفن

          



 
 

 
 

 المهارات المهنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املعايري األكادميية  
ARS( المهارات

 المهنية

 األهداف العامة للربانمج  
1 /1 1 /2 1 /3 1 /4 1 /5 1 /6 1 /7 1 /8 1 /9 1 /10 

  المهنية المهارات اتقان

  مجال  فى والحديثة االساسية

 المسرحية  الفنون

 

          

كتابة وتقييم التقارير فى 

 مجال الفنون المسرحية 

 

          

  العلمى والنقد التقييم

  مجال  فى المسرحى للتحليل

 المسرحية  الفنون

          



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

املعايري األكادميية  
ARS(  المهارات

 العامة 

 األهداف العامة للربانمج 
1 /1 1 /2 1 /3 1 /4 1 /5 1 /6 1 /7 1 /8 1 /9 1 /10 

  عمل النتاج الفعال التعاون

 متكامل   مسرحى
          

  تكنولوجيا استخدام

 الفنون مجال فى وتوظيفها

 المسرحية 

          

 تنمية فى المسرح أهمية تحديد

 المجتمع 
          

 المختلفة المصادر استخدام

 المعلومات  على  للحصول
          

  ومؤشرات قواعد وضع

 األخرين تقييم

 

 

         

  للبحث فريق فى العمل امكانية

 المسرح مجال فى

 

 

         

  بكفاءة الوقت  ادارة على  القدرة

 المسرحية المشكالت لحل

 

 

         

  المستمر والتواصل البحث

 المسرحية  مجال فى
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 (المعرفة والفهمالمخرجات التعليمية ) اهداف البرنامج 

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 

اإللمام بخطوات وقواعد  -1 

البحث العلمى والتناول  

للمشكالت البحثية   العلمى

واختيار المنهج المناسب 

للتطبيق فى مجال الفنون  

 المسرحية 

           

التعرف على طرق جمع 2

المعلومات والبيانات بشكل  

واساليب تطبيق   علمى

المعالجة اإلحصائية  

المناسبة لها وتفهم 

المستجدات ذات العالقة  

 بالتخصص المسرحى . 

 

          

التعرف على أهم  3

 اإلتجاهات التجريبية فى

المسرح وربطها بالتغيرات  

السياسية واالجتماعية  

واالقتصادية فى المجتمع 

 المعاصر

 

          

اإللمام بمفهوم التمثيل   4

المسرحى ومواصفات الممثل  

وتاريخ التمثيل المسرحى  

 عبر العصور

 

          
إدراك تقنيات التمثيل   1/5

مع دراسة  واألداء الدرامى

الجوانب النفسية 

واالجتماعية لمدارس التمثيل  

المختلفة وأهم روادها 

 وتطبيقها فى المجتمع

 

          

التمكن من تحديد   1/6

مناهج اإلخراج المختلفة  

والتفريق بين خصائص كل  

منها واسهامات المخرجين   

 فى تطويرها .

 

          

االلتزام بضوابط واخالقيات  

مهنة التعليم والقيام 

بمسئولياته تجاه تطوير  

 المؤسسة وفقا لنظام الجودة 

 

          
استخدام الوسائل   8

التكنولوجية الحديثة بما  

اثراء المهارات  يسهم فى

المعرفية والتقنية للتواصل 

مع اآلخرين و تطوير الفن 

 المسرحى

 

          

القدرة على العمل   9 

الجماعى واقتراح الحلول  

العلمية للمشكالت العملية 

المختلفة فى مجال الدراسات  

 المسرحية 

           

 التطبيق من التمكن 10

  فى الحديثة للبحوث  العملى

 بما المسرحية الفنون مجال

  وتطور البيئة تنمية فة يسهم

 المسرحية  الممارسات

   

           



 
 

 
 

 اهداف البرنامج 
 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 

  وقواعد بخطوات اإللمام 1

  والتناول العلمى  البحث

  البحثية   للمشكالت العلمى

  المناسب  المنهج  واختيار

  الفنون   مجال فى للتطبيق

 المسرحية 

             

  طرق على التعرف  2/ 1

  والبيانات المعلومات  جمع

  واساليب علمى  بشكل

   اإلحصائية   المعالجة تطبيق

  وتفهم لها  المناسبة 

  العالقة  ذات  المستجدات

 المسرحى  بالتخصص 

 

            

  أهم  على التعرف  3/ 1

  فى التجريبية اإلتجاهات 

  بالتغيرات  وربطها المسرح 

   واالجتماعية السياسية 

  المجتمع  فى واالقتصادية

 المعاصر 

 

            

  بمفهوم اإللمام 4/ 1

  المسرحى   التمثيل

  وتاريخ الممثل  ومواصفات

  عبر المسرحى   التمثيل

 العصور 

 

            
  التمثيل  تقنيات إدراك  5/ 1

  دراسة  مع  الدرامى واألداء

  النفسية   الجوانب

  لمدارس  واالجتماعية

  وأهم المختلفة  التمثيل

  فى وتطبيقها روادها

 المجتمع

 

            

  تحديد من  التمكن 6/ 1

  المختلفة  اإلخراج مناهج

  كل خصائص بين والتفريق 

   المخرجين  واسهامات  منها

 تطويرها فى

 

            
  بضوابط  االلتزام 7/ 1

  التعليم   مهنة  واخالقيات

  تجاه بمسئولياته والقيام 

  وفقا  المؤسسة تطوير

 الجودة   لنظام

 

            
  الوسائل استخدام 8/ 1

  بما الحديثة التكنولوجية 

  المهارات اثراء فى يسهم

  للتواصل  والتقنية المعرفية 

  الفن تطوير و  اآلخرين مع

 المسرحى 

 

            

  العمل على  القدرة 9/ 1

  الحلول واقتراح  الجماعى

  العملية  للمشكالت   العلمية

  مجال فى المختلفة 

 المسرحية  الدراسات 

             

  التطبيق من  التمكن 10/ 1 

  فى الحديثة للبحوث  العملى

  المسرحية  الفنون  مجال

  البيئة  تنمية  فة يسهم بما

  الممارسات وتطور

 المسرحية 

             

 



 
 

 
 

 اهداف البرنامج 
 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 

  بخطوات اإللمام   1/  1

  العلمى  البحث وقواعد

  للمشكالت   العلمى  والتناول

  المنهج واختيار  البحثية

  مجال فى للتطبيق المناسب

 المسرحية   الفنون

          

  طرق  على  التعرف  2/

  والبيانات المعلومات  جمع

  واساليب علمى  بشكل

   اإلحصائية   المعالجة تطبيق

  وتفهم لها  المناسبة 

  العالقة  ذات  المستجدات

 المسرحى  بالتخصص 

 

         

  أهم  على التعرف 

  فى التجريبية اإلتجاهات 

  بالتغيرات  وربطها المسرح 

   واالجتماعية السياسية 

  المجتمع  فى واالقتصادية

 المعاصر 

 

         

  بمفهوم اإللمام 4/ 1

  المسرحى   التمثيل

  وتاريخ الممثل  ومواصفات

  عبر المسرحى   التمثيل

 العصور 

 

         
  التمثيل  تقنيات إدراك  5/ 1

  دراسة  مع  الدرامى واألداء

  النفسية   الجوانب

  لمدارس  واالجتماعية

  وأهم المختلفة  التمثيل

  فى وتطبيقها روادها

 المجتمع

 

         

  تحديد من  التمكن 6/ 1

  المختلفة  اإلخراج مناهج

  كل خصائص بين والتفريق 

   المخرجين  واسهامات  منها

 تطويرها فى

 

         
  بضوابط  االلتزام 7/ 1

  التعليم   مهنة  واخالقيات

  تجاه بمسئولياته والقيام 

  وفقا  المؤسسة تطوير

 الجودة   لنظام

 

         
  الوسائل استخدام 8/ 1

  بما الحديثة التكنولوجية 

  المهارات اثراء فى يسهم

  للتواصل  والتقنية المعرفية 

  الفن تطوير و  اآلخرين مع

 المسرحى 

 

         

  العمل على  القدرة 9/ 1

  الحلول واقتراح  الجماعى

  العملية  للمشكالت   العلمية

  مجال فى المختلفة 

 المسرحية  الدراسات 

 

         
  التطبيق  منالتمكن 10/ 1

  فى الحديثة للبحوث  العملى

  المسرحية  الفنون  مجال

  البيئة  تنمية  فة يسهم بما

  الممارسات وتطور

 المسرحية 

 

          



 
 

 
 

 اهداف البرنامج  
 المهارات العامة 

2/4 /
1 

2/4 /
2 

2/4 /3 2/4 /4 2/4 /5 2/4 /6 2/4 /7 2/4 /8 

  وقواعد بخطوات اإللمام   1/  1

  العلمى  والتناول العلمى  البحث

  واختيار البحثية  للمشكالت

  فى للتطبيق  المناسب  المنهج

 المسرحية   الفنون  مجال
        

  جمع طرق  على  التعرف  2/

  بشكل والبيانات  المعلومات

  المعالجة  تطبيق واساليب  علمى

  وتفهم لها  المناسبة  اإلحصائية 

  العالقة  ذات  المستجدات

 المسرحى  بالتخصص 

 

       

  اإلتجاهات   أهم  على التعرف 

  وربطها المسرح فى  التجريبية

   واالجتماعية السياسية   بالتغيرات

  المجتمع  فى واالقتصادية

 المعاصر 
        

  التمثيل  بمفهوم اإللمام 4/ 1

  الممثل  ومواصفات المسرحى

  عبر المسرحى التمثيل  وتاريخ

         العصور 
  التمثيل  تقنيات إدراك  5/ 1

  دراسة  مع  الدرامى واألداء

  واالجتماعية النفسية   الجوانب

  وأهم المختلفة   التمثيل لمدارس

 المجتمع  فى وتطبيقها روادها
        

  مناهج  تحديد من  التمكن 6/ 1

  بين والتفريق المختلفة اإلخراج 

  واسهامات منها  كل  خصائص

         تطويرها  فى  المخرجين

  واخالقيات بضوابط  االلتزام 7/ 1

  بمسئولياته  والقيام التعليم مهنة

  وفقا  المؤسسة  تطوير تجاه

         الجودة   لنظام

  الوسائل استخدام 8/ 1

  يسهم  بما الحديثة التكنولوجية 

  المعرفية المهارات   اثراء فى

  و اآلخرين مع للتواصل  والتقنية 

 المسرحى  الفن تطوير
        

  الجماعى  العمل على  القدرة 9/ 1

  العلمية  الحلول واقتراح 

  فى المختلفة العملية   للمشكالت

         المسرحية  الدراسات   مجال
  العملى  التطبيق  منالتمكن 10/ 1

  الفنون  مجال  فى الحديثة للبحوث 

  تنمية فة يسهم بما المسرحية 

  الممارسات  وتطور  البيئة

 المسرحية 
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 (المعرفة والفهمالمخرجات التعليمية ) مواصفات الخريج 

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 

القدرة على تطبيق أساسيات  -1

ومنهجيات البحث العلمى  

            واستخدام أدواته المختلفة 
التتتمكن متتن تطبيتتق المتتنهج -2

التحليلتتى واستتتخدامه فتتى مجتتال 

 الدراسات المسرحية

 

          
تطبيق المعتارف المتخصصتة -3

 ودمجها مع  الممارسة المهنية
 

          
التتتتتربط بتتتتتين المشتتتتتكالت -4

المجتمعيتتتة وطتتترق مواجهتهتتتا 

 ومجال التخصص المسرحى 

 

 

          
تحديتتتد المشتتتكالت المهنيتتتة -5

 وايجاد حلوال لها
 

          
اجادة استخدام وتوظيف  -6

التكنولوجيا الحديثة فى مجال  

 التخصص المسرحى 
 

          
التواصتتتتتل بفاعليتتتتتة متتتتتع -7

المؤسستتات المختلفتتة المرتبطتتة 

 بالتخصص المسرحى 

 

          
القدرة عل قيادة فريق العمل  -8

واتخاذ القرارت المهنية  

 المناسبة 
 

          
توظيف المتوارد المتاحتة بمتا -9

يحقتتق اعلتتى استتتفادة والحفتتاظ 

 عليها

 

 

          
الربط بين المعارف  -10

والمهارات المرتبطة بالتخصص  

والبيئة المحيطة  فى ضوء  

 المتغيرات العالمية واالقليمية 
 

          
  تطبيق آداب وأخالقيات-11

وقواعد المهنة والمعايير  

المجتمعية فى التطبيق العملى  

            للدراسات المسرحية 
القتتدرة علتتى تنميتتة ذاتتته --12

اكاديميتتتا وقتتتادر علتتتى التتتتعلم 

 المستمر

 
           

 
 
 



 
 

 
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 

القدرة على تطبيق  -1

أساسيات ومنهجيات  

واستخدام   البحث العلمى

              أدواته المختلفة 
التمكن من تطبيق  -2

المنهج التحليلى  

واستخدامه فى مجال  

 الدراسات المسرحية 
 

            
تطبيق المعارف  -3

المتخصصة ودمجها مع   

 الممارسة المهنية 
 

            
الربط بين المشتكالت -4

المجتمعيتتتتتتة وطتتتتتترق 

مواجهتهتتتتتتا ومجتتتتتتال 

 التخصص المسرحى 

 

 

            

  المشكالت تحديد

  حلوال وايجاد المهنية 

 لها 

 

 

            
اجادة استخدام  -6

وتوظيف التكنولوجيا  

الحديثة فى مجال  

 التخصص المسرحى 
 

            
التواصل بفاعلية متع -7

المؤسستتتات المختلفتتتة 

المرتبطتتتة بالتخصتتتص 

 المسرحى 

 

            
القدرة عل قيادة  -8

فريق العمل واتخاذ  

القرارت المهنية  

 المناسبة 
 

            
توظيتتتتتف المتتتتتوارد -9

المتاحة بما يحقق اعلى 

 استفادة والحفاظ عليها

 

            
الربط بين المعارف  -10

والمهارات المرتبطة  

بالتخصص والبيئة  

المحيطة  فى ضوء  

المتغيرات العالمية  

 واالقليمية 

 

            

تطبيق آداب  -11

وقواعد   وأخالقيات

المهنة والمعايير  

المجتمعية فى التطبيق  

العملى للدراسات  

 المسرحية 
             

القدرة على تنميتة --12

اكاديميا وقادر على ذاته  

 التعلم المستمر

 
             



 
 

 
 

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 

القدرة على تطبيق  -1

أساسيات ومنهجيات  

البحث العلمى واستخدام  

           أدواته المختلفة 
التمكن من تطبيق  -2

المنهج التحليلى  

واستخدامه فى مجال  

 الدراسات المسرحية 
 

         
تطبيق المعارف  -3

المتخصصة ودمجها مع   

 الممارسة المهنية 
 

         
الربط بين المشتكالت -4

المجتمعيتتتتتتة وطتتتتتترق 

مواجهتهتتتتتتا ومجتتتتتتال 

 التخصص المسرحى 

 

         
تحديتتتتد المشتتتتكالت -5

المهنيتتة وايجتتاد حلتتوال 

 لها

 

         
اجادة استخدام  -6

وتوظيف التكنولوجيا  

الحديثة فى مجال  

 التخصص المسرحى 
 

         
التواصل بفاعلية متع -7

المؤسستتتات المختلفتتتة 

المرتبطتتتة بالتخصتتتص 

 المسرحى 

 

         
القدرة عل قيادة  -8

فريق العمل واتخاذ  

القرارت المهنية  

 المناسبة 
 

         
توظيتتتتتف المتتتتتوارد -9

المتاحة بما يحقق اعلى 

 استفادة والحفاظ عليها

 

         
الربط بين المعارف  -10

والمهارات المرتبطة  

بالتخصص والبيئة  

المحيطة  فى ضوء  

المتغيرات العالمية  

 واالقليمية 

 

         

تطبيق آداب  -11

وقواعد   وأخالقيات

المهنة والمعايير  

المجتمعية فى التطبيق  

العملى للدراسات  

 المسرحية 

 

         

القدرة على تنميتة --12

اكاديميا وقادر على ذاته  

 التعلم المستمر

 
          



 
 

 
 

 
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 2/4 /8 

القدرة على تطبيق  -1

أساسيات ومنهجيات  

البحث العلمى واستخدام  

         أدواته المختلفة 
التمكن من تطبيق  -2

المنهج التحليلى  

واستخدامه فى مجال  

 الدراسات المسرحية 
 

       
تطبيق المعارف  -3

المتخصصة ودمجها مع   

         الممارسة المهنية 
الربط بين المشتكالت -4

المجتمعيتتتتتتة وطتتتتتترق 

مواجهتهتتتتتتا ومجتتتتتتال 

 التخصص المسرحى 
        

تحديتتتتد المشتتتتكالت -5

المهنيتتة وايجتتاد حلتتوال 

 لها

       
 

اجادة استخدام  -6

وتوظيف التكنولوجيا  

الحديثة فى مجال  

 التخصص المسرحى 
       

 
التواصل بفاعلية متع -7

المؤسستتتات المختلفتتتة 

المرتبطتتتة بالتخصتتتص 

 المسرحى 

       
 

القدرة عل قيادة  -8

فريق العمل واتخاذ  

القرارت المهنية  

 المناسبة 
       

 
توظيتتتتتف المتتتتتوارد -9

المتاحة بما يحقق اعلى 

 استفادة والحفاظ عليها

       
 

الربط بين المعارف  -10

والمهارات المرتبطة  

بالتخصص والبيئة  

المحيطة  فى ضوء  

المتغيرات العالمية  

 واالقليمية 

       
 

تطبيق آداب  -11

وقواعد   وأخالقيات

المهنة والمعايير  

المجتمعية فى التطبيق  

العملى للدراسات  

 المسرحية 
        

القدرة على تنميتة --12

على ذاته اكاديميا وقادر 

 التعلم المستمر

 

        



 
 

 
 

 الرتبية   ىف الفلسفة  مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برانمج ماجستري  (1
 ( املسرحية  الفنون)  ختصص  تربوي   إعالم/    النوعية

1-  

 املعرفة والفهم  -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم                   

 

 

 أساليب التعليم 

   والتعلم

 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 

المحاضرة  

 المطورة 

    

 

 

       

  

 

    

حل   استراتيجية

 المشكالت. 

           

 استراتيجية

التعلم القائم على  

 المشروعات.   

           

       العصف الذهني 

 

     

 استراتيجية

 التعلم التعاوني 

           

 استراتيجية

المناقشة  

 وحلقات البحث 

           

 استراتيجية

 البيان العملي 

           

إستراتيجيات  

 التعلم الذاتي 

           

            االكتشاف 

            لعب األدوار 

المنصات  

 االلكترونية 

           

العروض  

 التعليمية 

           



 
 

 

 
 

 املهارات الذهنية 2-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نواتج التعلم                   

 

 

 أساليب التعليم 

   والتعلم

 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 

المحاضرة  

 المطورة 

             

     

حل   استراتيجية

 المشكالت. 

             

 استراتيجية

التعلم القائم على  

 المشروعات.   

             

              العصف الذهني 

 استراتيجية

 التعلم التعاوني 

             

 استراتيجية

المناقشة  

 وحلقات البحث 

             

 استراتيجية

 البيان العملي 

             

إستراتيجيات  

 التعلم الذاتي 

             

              االكتشاف 

              لعب األدوار 

المنصات  

 االلكترونية 

             

العروض  

 التعليمية 

             



 
 

 
 
 
 

 
 المهارات المهنية  2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم                   

 

 

 أساليب التعليم 

   والتعلم

 

 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 

المحاضرة  

 المطورة 

          

حل   استراتيجية

 المشكالت. 

          

 استراتيجية

التعلم القائم على  

 المشروعات.   

          

           العصف الذهني 

 استراتيجية

 التعلم التعاوني 

          

 استراتيجية

المناقشة  

 وحلقات البحث 

          

 استراتيجية

 البيان العملي 

          

إستراتيجيات  

 التعلم الذاتي 

          

           االكتشاف 

           لعب األدوار 

العروض  

 التعليمية 

          

   



 
 

 
 
 
 
 

 المهارات العامة والمتنقلة 2/4

 

 

 نواتج التعلم                   

 

 

 أساليب التعليم 

 والتعلم  

 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 2-4-8 

المحاضرة  

 المطورة 

        

استراتيجية 

 حل المشكالت

        

استراتيجية 

التعلم القائم  

  على

 المشروعات

        

العصف 

 الذهني

        

 

استراتيجية 

التعلم  

 التعاوني 

        

 استراتيجية

المناقشة 

وحلقات  

 البحث 

        

 استراتيجية

 البيان العملي 

        

إستراتيجيات  

 التعلم الذاتي 

        

    االكتشاف

 

     

    لعب األدوار

 

     

المنصات 

 االلكترونية

  

 

 

      

العروض  

 التعليمية

        



 
 

 
 

/   النوعية  الرتبية  ىف   الفلسفة   مصفوفة توافق أساليب التقييم ونواتج تعلم برانمج  برانمج ماجستري-
 ( املسرحية  الفنون )  ختصص  تربوي   إعالم

 املعرفة 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 

  االمتحان التحريري

 

          

     

        

  االمتحان التطبيقي 

 

 

 

 

 

   

 

      

 االمتحان الشفوي 
 السنة أعمال 

 

 

 

          

        

    



 
 

 
 

 المهارات الذهنية2/2
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نواتج التعلم                   

 

 

   أساليب التقييم

 

 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-
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12 

2-2-

13 

              التحريرياالمتحان 

        

      

    االمتحان التطبيقي 

 

 

          

 االمتحان الشفوي 
 أعمال السنة 

             

        



 
 

 
 
 
 

 

 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 2-4-8 

  االمتحان التحريري

 

 

 

 

 

      

  االمتحان التطبيقي 

 

 

 

 

 

      

  أعمال السنة
 والشفوى 

 

 

       

      


