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 قسم: اإلعالم التربوي

 م  2016/2017للعام األكاديمي   تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ

 تربويالعالم اإلبكالوريوس    اسم البرنامج: -1

 المسرح المدرسي    التخصص:  -2

 4   عدد السنوات الدراسية: -3

 ( عملي 91+ )   نظري( 174) عدد المقررات: -4

 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أقرب إلى التخصص  تحنين: أسس تشكيل لجان المم  -5

 غير متوفر  نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب 

 إحصائيات:  -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج:  -
 396 الثانية الفرقة                      539 األولي الفرقة

 32 الرابعة الفرقة                         82 الثالثة الفرقة

 % 90.6 معدل النجاح في البرنامج )%(:  -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى األعداد   -

 سنوات(:  3الملتحقة بالبرنامج خالل 
 متزايد من خالل متابعة السنوات السابقة

 نتائج االمتحان النهائي:  -
 % 90.66الفرقة الثانية                      %76.62الفرقة االولي 

 % 100الفرقة الرابعة                  %95.12الفرقه الثالثة 

 توزيع تقديرات النجاح )%(  -
 جيد جدا   (%16.73)                         امتياز  (23.89%)

 مقبول( %19.5)                     جيد         ( 30.48%)            

 : يةالمعايير األكاديم  -8

 المعلومات والمفاهيم: .1 المرجعية:  المعايير األكاديمية 

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية:  

 .أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية 1-1

 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره. 1-2

 نمو المتعلمين. نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل 1-3

 استراتيجيات التعليم والتعلم. 1-4

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 1-5

 التقويم التربوي ونظرياته. 1-6

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها. 1-7

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته.  1-8

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 1-9

ة التعلاايم، والتيااريعات المنظمااة لهااا، وحقااو  المعلاام أخالقيااات مهناا 1-10

 وواجباته.

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-11

األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخياة، والفلسافية المرتبطاة  1-12

 بالمجتمع والتعليم.

 مقومات بناء اليخصية وتعزيز الهوية الثقافية. 1-13

 فكير ومنهجيات البحث واالستقصاء. استراتيجيات الت 1-14

 متطلبات العمل الفريقي والمياركة المجتمعية.  1-15
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 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-16

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-17

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-18

 مجاالت التكامل بين فروع العلوم. 1-19

 الثقافية وتطبيقاتها )لخريج شعب التعليم األساسي(.الفنون والوسائط  1-20

 تاريخ علوم االعالم واالتصال. 1-21

 بنية علوم األعالم واالتصال 1-22

طبيعة العلوم االعالمية ومصطلحاتها، وتيريعاته، وأخالقياتها، وتكامل  1-23

 فروعها.

 تطبيقات العلوم االعالمية، ونظرياتها وقواعدها. 1-24

 عالمية وتمويلها.أسس إدارة المؤسسات واألنيطة اال 1-25

 وسائل اإلعالم وبيئتها المختلفة: محليا ، واقليميا ، ودوليا . 1-26

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص. 1-27

 المهارات المهنية: .2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة. 2-1

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. 2-2

 لصف مراعيا الفرو  الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم.يدير ا 2-3

 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم. 2-4

يسااتخدم اسااتراتيجيات متنوعااة للتعلاايم والااتعلم واألنيااطة الصاافية والااال  2-5

 صفية.

 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته.  2-6

 ذوي االحتياجات الخاصة.يستخدم استراتيجيات وأنيطة مناسبة ل 2-7

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة. 2-8

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع. 2-9

 يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال.2-10

 يوظف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.2-11

 لعربية الفصيحة فى المواقف التعليمية.يستخدم اللغة ا2-12

يوظااف الفنااون والوسااائط فااى مجااال تخصصااه )لخااريج شااعب التعلاايم  2-13

 األساسي(.

يكتب األعمال االعالمية بلغة سليمة وواضاحة مساتخدما القوالاب الفنياة  2-14

 واألساليب المالئمة.

 ينفذ األعمال واألنيطة االعالمية المختلفة. 2-15

كنولوجياااة المالئماااة فاااى المجااااالت يساااتخدم الوساااائل واالمكاناااات الت 2-16

 اإلعالمية المختلفة.

يطباام مناااهج البحااث فااى التخصصااات اإلعالميااة المختلفااة مسااتخدما  2-17

 األساليب الكمية والكيفية المالئمة.

ينفذ ميروع إعالماي صاغير مساتخدما اإلمكاناات واألدوات والوساائل  2-18

 الالزمة.

 المهارات الذهنية:  .3

 أن: يجب أن يكون الخريج قادرا علي

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 3-1
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 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير. 3-2

م أداءه وأداء اآلخرين. 3-3 ِّ  يقو 

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. 3-4

 يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحياتية المختلفة. 3-5

 لتعبير ويقيمها.يحلل مبادئ وقوانين حرية ا 3-6

 يستنتج المبادئ والمفاهيم األساسية للبيانات اإلحصائيات المختلفة. 3-7

 يقييم اتجاهات المضامين المطروحة بالوسائل اإلعالمية المختلفة. 3-8

 يقترح أفكارا  ورؤى إبداعية فى مجاالت اإلعالم التربوي. 3-9

 يحلل المواد اإلعالمية المختلفة ويقيمها. 3-10

ية الجارياة فاى إطاار تفاعلهاا ماع القضاايا المحلياة يحلل األحداث المجتمع3-11

 واإلقليمية والدولية.

 يعد دراسة جدوى لميروع اعالمى صغير.3-12

 المهارات العامة واالنتقالية:  .4

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن: 

 يعمل بكفاءة ضمن فريم. 4-1

للتواصال والبحاث عان  يستخدم قدراته اليخصية والوساائط التكنولوجياة؛ 4-2

 المعلومات.

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 ييارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلوال لها. 4-5

طرق دعم الطالب )ذوى القدرات المحدودة   -

 والمتميزين(: 
 يوجدال 

 - معايير القياس المرجعية للبرنامج  -

 متوفر مج دليل البرنا  -

 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج  -

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع   -

 المستهدف من التعليم 
 متوافم

البرنامج  يوجد معوقات إدارية لتحقيم المعارف والمهارات المستهدفة من  المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -

  لألهداف االستراتيجية للكلية.العلمى والتى يجب أن يكتسبها الخريجين طبقا  

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم:  -9

 أعمال سنة -1 أدوات التقويم:  -

 امتحان شفوى -2

 امتحان تطبيقى  -3

 امتحان تحريري  -4

التطبيم العملى بعد انتهاء الجانب النظرى المرتبط  –االمتحان اليفوى شهريا   المواعيد:  -

 امتحان نظرى فى نهاية الفصل الدراسي  –به 

     مالحظات المراجع الخارجي: -

 )إن وجدت( 
 عديل الصياغة واألفعال ت
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 اإلمكانات التعليمية:  -10

 مناسب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس   -

وتوزيع األعباء عليهم طبقاً الحتياجات  

 البرنامج: 

 مناسب

 المكتبة:  -

المختلفة  الدراسية  المواد  تخدم  التى  والمراجع  الكتب  من  عدد  على  تحتوى 

باإلضافة إلى المعاجم والقواميس ، كما أنها تتيح للطالب الفرصة للتسجيل على 

     بنك المعرفة واإلستفادة من مصادره المختلفة.

 المعامل  -

فزيوني صغير مجهز بيكل  إنياء استديو تلينحتاج إلى  غير مناسب  )لماذا؟( 

وكذلك معامل كمبيوتر   بسيط بمعدات اإلضاءة والتصوير والصوت والمونتاج

 ومعامل مزودة بأجهزة عرض وصوت للتدريب على الترجمة والنطم السليم 

 الحاسب اآللي:  -

لماذا؟(    ( مناسب  ومواقع  غير  بأنترنت  متصلة  كمبيوتر  معامل  إلى  نحتاج 

العالمية   مزودة  تخ   –البيانات   ) قاعة  من  أكثر   ( للمحاضرات  قاعات  صيص 

      Data showبأجهزة 

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -

 فرص التدريب للطالب:

وندوات   − دورات  عمل  فيتم  جيد  يتمتعاون  من  انتداب    حيث  مجموعة 

 إللقاء محاضرات تخدم مواد التخصص  اليخصيات في مجال الفن

ا − أكاديمية  مع  مسرح التعاون  على  عمل  ورش  لعمل  المسرحية  لفنون 

 األكاديمية.

 ادخال مقررات جديده  أي متطلبات أخرى للبرنامج:  -

 إدارة الجودة والتطوير:  -11

 فعال  نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 مناسبة إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:  -

وير  مدى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تط -

 البرنامج: 

باألقسام تقوم   - الجودة  منسقي  بمياركة  الجودة  وحدة ضمان  من  داخلية  لجان 

لتقارير   دورية  مراجعة  بعمل  و العلمية  الدراسية  المقررات  مراجعة ملفات 

و دراسي  فصل  كل  نهاية  فى  المقررات  فى تقارير  التعليمية  البرامج  تقارير 

 نهاية العام األكاديمي.

أوجه - مناقية  ويتم  الدراسية  المقررات  تقارير  في  الواردة  القصور  تقارير  ه 

البرنامج الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور 

المقررات الدراسية لكى  تطوير البرامج ووضع الخطط المستقبلية لتحديث وو

 تتوافم مع أحدث التطورات التكنولوجية

فيما يخص   مالحظات المراجعين الخارجيين -

 مخرجات البرنامج ومعايير القياس: 
 مقترحات على تعديل الصياغة واألفعال 
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 مقترحات تطوير البرنامج:  -12

 ( عملي  91( نظري + ) 174) هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(:  -

  194إجمالي             85عملي       109نظري  عدد الساعات:  

 األوروبي المسرح  – المسرح العربى   – مسرح الطفل  مقررات جديدة:  -

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب لتدريهم على كيفية االستفادة من  − التدريب والمهارات:  -

 قواعد البيانات العالمية، والمراجع الموجودة في بنك المعرفة.

يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة بمركز  −

 جامعة.الجودة بال 

يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة عن طريم لجنة التدريب  −

 والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

االستعانة بالمتخصصين في مجال الصحافة والتليفزيون لتنظيم ورشة عمل   −

 ألعضاء هيئة التدريس حول اهمية المسرح العالجي في المجتمع

 عمال لتطوير البرنامج: مقترحات قطاع األ -

عقد بروتوكول لتبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع المدني وبين خريجي   −

 البرنامج  

تحديد مجاالت االحتياج في قطاع االعمال لمحاولة سد االحتياج من خريجي  −

 البرنامج 

البحث  − طريم  عن  المدني  المجتمع  تواجه  التي  الميكالت  حل  على  العمل 

 العلمي الدقيم 

 إدارة الكلية  مسئول عن التنفيذ: ال  -

 على مدار العام  توقيت التنفيذ:  -

 رئيس القسم                                                            المسئول عن البرنامج:                   

 أ.م.د/ هناء السيد                                                         أ.م.د / دعاء فكرى                     

 التوقيع:                                                                                   التوقيع

 التاريخ:      /       /                                                                   
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 قسم: اإلعالم التربوي

 م  2017/2018للعام األكاديمي   تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ

 تربويالعالم اإلبكالوريوس  اسم البرنامج:   -1

 المسرح المدرسي  التخصص:   -2

 4 عدد السنوات الدراسية:   -3

 ( عملي91( نظري + )174) عدد المقررات: -4

 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أقرب إلى التخصص  متحنين: أسس تشكيل لجان الم -5

 غير متوفر  نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب 

 إحصائيات:  -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج:  -
 423الفرقة الثانية                             459الفرقة األولي 

 78الفرقة الرابعة                               179الثالثة الفرقة 

 % 92.04 معدل النجاح في البرنامج )%(:  -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى األعداد   -

 سنوات(:  3الملتحقة بالبرنامج خالل 
 متزايد من خالل متابعة السنوات السابقة

 نتائج االمتحان النهائي:  -
 % 90.65الفرقة الثانية                        % 80.4ليالفرقة االو

 % 100الفرقة الرابعة                       % 97.14الفرقه الثالثة

 توزيع تقديرات النجاح )%(  -
 ( جيد جدا  %18.59)                       ( امتياز       31.52%)

 مقبول  ( %13.66)                              ( جيد     28.27%)

 : المعايير األكاديمية -8

 المعارف والمفاهيم: .1 المرجعية:  المعايير األكاديمية 

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية:  

 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية. 1-1

 ره.المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطوي 1-2

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين. 1-3

 استراتيجيات التعليم والتعلم. 1-4

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 1-5

 التقويم التربوي ونظرياته. 1-6

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها. 1-7

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته.  1-8

 ت المهنية في مجال التعليم.مصادر ومتطلبات العالقا  1-9

أخالقيااات مهنااة التعلاايم، والت ااريعات المنظمااة لهااا، وحقااو  المعلاام  1-10

 وواجباته.

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-11

األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلسفية المرتبطة  1-12

 بالمجتمع والتعليم.

 وتعزيز الهوية الثقافية.مقومات بناء ال خصية  1-13

 استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء.  1-14

 متطلبات العمل الفريقي والم اركة المجتمعية.  1-15
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 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-16

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-17

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-18

 تكامل بين فروع العلوم.مجاالت ال 1-19

 الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها )لخريج شعب التعليم األساسي(. 1-20

 تاريخ علوم االعالم واالتصال. 1-21

 بنية علوم األعالم واالتصال 1-22

طبيعااة العلااوم االعالميااة ومصااطلحاتها، وت ااريعاته، وأخالقياتهااا،  1-23

 وتكامل فروعها.

 واعدها.تطبيقات العلوم االعالمية، ونظرياتها وق 1-24

 أسس إدارة المؤسسات واألن طة االعالمية وتمويلها. 1-25

 وسائل اإلعالم وبيئتها المختلفة: محليا ، واقليميا ، ودوليا . 1-26

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص. 1-27

 المهارات المهنية: .2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة. 2-1

 ت تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.يصمم ويدير بيئا  2-2

 يدير الصف مراعيا الفرو  الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم. 2-3

 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم. 2-4

يستخدم اساتراتيجيات متنوعاة للتعلايم والاتعلم واألن اطة الصافية والاال  2-5

 صفية.

 ته. يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدوا 2-6

 يستخدم استراتيجيات وأن طة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 2-7

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة. 2-8

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع. 2-9

 يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال. 2-10

 في تحسين المناخ المدرسي.يوظف خبراته الميدانية  2-11

 يستخدم اللغة العربية الفصيحة فى المواقف التعليمية. 2-12

يوظااف الفنااون والوسااائط فااى مجااال تخصصااه )لخااريج شااعب التعلاايم  2-13

 األساسي(.

يكتب األعمال االعالمية بلغة سليمة وواضاحة مساتخدما القوالاب الفنياة  2-14
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يطباام مناااهج البحااث فااى التخصصااات اإلعالميااة المختلفااة مسااتخدما  2-17

 األساليب الكمية والكيفية المالئمة.

ينفذ م روع إعالماي صاغير مساتخدما اإلمكاناات واألدوات والوساائل  2-18

 الالزمة.

 الذهنية:  المهارات  .3

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن:

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 3-1

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير. 3-2

م أداءه وأداء اآلخرين. 3-3 ِّ  يقو 

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. 3-4

 تية المختلفة.يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحيا  3-5

 يحلل مبادئ وقوانين حرية التعبير ويقيمها. 3-6

 يستنتج المبادئ والمفاهيم األساسية للبيانات اإلحصائيات المختلفة. 3-7
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 يقييم اتجاهات المضامين المطروحة بالوسائل اإلعالمية المختلفة. 3-8

 يقترح أفكارا  ورؤى إبداعية فى مجاالت اإلعالم التربوي. 3-9

 المختلفة ويقيمها. يحلل المواد اإلعالمية  3-10

يحلل األحداث المجتمعية الجارية فى إطار تفاعلهاا ماع القضاايا المحلياة  3-11

 واإلقليمية والدولية.

 يعد دراسة جدوى لم روع اعالمى صغير. 3-12

 المهارات العامة واالنتقالية:  .4

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن: 

 يعمل بكفاءة ضمن فريم. 4-1

يستخدم قدراتاه ال خصاية والوساائط التكنولوجياة؛ للتواصال والبحاث  4-2

 عن المعلومات.

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 ي ارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلوال لها. 4-5

طرق دعم الطالب )ذوى القدرات المحدودة   -

 والمتميزين(: 
 يوجد

 - قياس المرجعية للبرنامج معايير ال -

 متوفر دليل البرنامج  -

 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج  -

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع   -

 المستهدف من التعليم 
 متوافم

يوجد معوقات إدارية لتحقيم المعارف والمهارات المستهدفة من البرنامج   المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -

 علمى والتى يجب أن يكتسبها الخريجين طبقا  لألهداف االستراتيجية للكلية.ال

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم:  -9

 أعمال سنة -1 أدوات التقويم:  -

 امتحان شفوى -2

 امتحان تطبيقى  -3

 امتحان تحريري  -4

بعد انتهاء الجانب النظرى المرتبط  التطبيم العملى –االمتحان ال فوى شهريا   المواعيد:  -

 امتحان نظرى فى نهاية الفصل الدراسي  –به 

 يوجد  )إن وجدت( مالحظات المراجع الخارجي: -

 اإلمكانات التعليمية:  -10

 مناسب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس   -

ياجات  وتوزيع األعباء عليهم طبقاً الحت 

 البرنامج: 

 مناسب

 المكتبة:  -

المختلفة  الدراسية  المواد  تخدم  التى  والمراجع  الكتب  من  عدد  على  تحتوى 

باإلضافة إلى المعاجم والقواميس ، كما أنها تتيح للطالب الفرصة للتسجيل على 

 بنك المعرفة واإلستفادة من مصادره المختلفة.    

 المعامل  -

نحتاج )لماذا؟(  مناسب   إلى  إلى    غير  صغير  نحتاج  تليفزيوني  استديو  إن اء 

والمونتاج والصوت  والتصوير  اإلضاءة  بمعدات  بسيط  ب كل  وكذلك    مجهز 

معامل كمبيوتر ومعامل مزودة بأجهزة عرض وصوت للتدريب على الترجمة 

 . وكذلك معامل كمبيوتروالنطم السليم 
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 الحاسب اآللي:  -
معامل   إلى  نحتاج  لماذا؟(   ( مناسب  ومواقع  غير  بأنترنت  متصلة  كمبيوتر 

العالمية   مزودة    –البيانات   ) قاعة  من  أكثر   ( للمحاضرات  قاعات  تخصيص 

      Data showبأجهزة 

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -

 فرص التدريب للطالب:

وندوات   − دورات  عمل  فيتم  جيد  يتمتعاون  من  انتداب    حيث  مجموعة 

 لقاء محاضرات تخدم مواد التخصص إل ال خصيات في مجال الفن

مسرح  − على  عمل  ورش  لعمل  المسرحية  الفنون  أكاديمية  مع  التعاون 

 األكاديمية.

 - أي متطلبات أخرى للبرنامج:  -

 إدارة الجودة والتطوير:  -11

 فعال  نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 مناسبة إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:  -

اعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير  مدى ف -

 البرنامج: 

باألقسام  - الجودة  منسقي  بم اركة  الجودة  وحدة ضمان  من  داخلية  لجان  تقوم 

العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة  

فى  التعليمية  البرامج  تقارير  دراسي و  كل فصل  نهاية  فى  المقررات  تقارير 

 ة العام األكاديمي.نهاي

تقارير   - و  الدراسية  المقررات  تقارير  في  الواردة  القصور  أوجهه  مناق ة  يتم 

البرنامج الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور 

الدراسية   المقررات  و  البرامج  تطوير  و  لتحديث  المستقبلية  الخطط  و وضع 

 جيةلكى تتوافم مع أحدث التطورات التكنولو

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص   -

 مخرجات البرنامج ومعايير القياس: 
 مقترحات على تعديل الصياغة واألفعال 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12

 ( عملي 91( نظري + )174) هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(:  -

 194  إجمالي            85عملي       109نظري  عدد الساعات:  

 المسرح األوروبي  –المسرح العربى    –مسرح الطفل  مقررات جديدة:  -

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب لتدريهم على كيفية االستفادة من  − التدريب والمهارات:  -

 قواعد البيانات العالمية، والمراجع الموجودة في بنك المعرفة.

الهيئة المعاونة بمركز الجودة /يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس −

 بالجامعة.

يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة عن طريم لجنة التدريب  −

 والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

االستعانة بالمتخصصين في مجال الصحافة والتليفزيون لتنظيم ورشة عمل   −

 عالجي في المجتمعألعضاء هيئة التدريس حول اهمية المسرح ال

 مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج:  -
السليم     - النطم  الطالب على  لتدريب  متعددة   بإمكانيات  مجهزة   قاعات  إن اء 

 والعروض المسرحية المختلفة بجانب المسرح نظرا  لزيادة أعداد الطالب. 

 إدارة الكلية  المسئول عن التنفيذ:  -

 ار العام على مد توقيت التنفيذ:  -

 رئيس القسم                                                            المسئول عن البرنامج:                   

 حنان يشار .د/ أ                                                            أ.م.د / دعاء فكرى                     

 التوقيع                                                                                  التوقيع

 التاريخ:    /      /                                                                                         



 

 

 1 

 قسم: اإلعالم التربوي

 م  2018/2019للعام األكاديمي   تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ

 تربويالعالم اإلبكالوريوس  اسم البرنامج:   -1

 المسرح المدرسي  التخصص:   -2

 4 عدد السنوات الدراسية:   -3

 ( عملي91( نظري + )174) عدد المقررات: -4

 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أقرب إلى التخصص  متحنين: أسس تشكيل لجان الم -5

 غير متوفر  نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب 

 إحصائيات:  -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج:  -
 294الفرقة الثانية                              437الفرقة األولي 

 164الفرقة الرابعة                              204الثالثة  الفرقة

 % 94.20 معدل النجاح في البرنامج )%(:  -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى األعداد   -

 سنوات(:  3الملتحقة بالبرنامج خالل 
 متزايد من خالل متابعة السنوات السابقة

 نتائج االمتحان النهائي:  -
 % 95.58الفرقة الثانية                      %88.58ولي الفرقة اال

 % 100الفرقة الرابعة                       %92.65الفرقه الثالثة 

 توزيع تقديرات النجاح )%(  -
 جيد جدا   (%31.17)                         امتياز (  18.44%)

 مقبول  (%19.59)                              جيد ( 25%)

 : المعايير األكاديمية -8

 المعارف والمفاهيم: .1 المرجعية:  المعايير األكاديمية 

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية:  

 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية. 1-1

 ره.المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطوي 1-2

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين. 1-3

 استراتيجيات التعليم والتعلم. 1-4

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 1-5

 التقويم التربوي ونظرياته. 1-6

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها. 1-7

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته.  1-8

 ت المهنية في مجال التعليم.مصادر ومتطلبات العالقا  1-9

أخالقيااات مهنااة التعلاايم، والت ااريعات المنظمااة لهااا، وحقااو  المعلاام  1-10

 وواجباته.

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-11

األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخياة، والفلسافية المرتبطاة  1-12

 بالمجتمع والتعليم.

 وتعزيز الهوية الثقافية.مقومات بناء ال خصية  1-13

 استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء.  1-14

 متطلبات العمل الفريقي والم اركة المجتمعية.  1-15
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 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-16

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-17

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-18

 تكامل بين فروع العلوم.مجاالت ال 1-19

 الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها )لخريج شعب التعليم األساسي(. 1-20

 تاريخ علوم االعالم واالتصال. 1-21

 بنية علوم األعالم واالتصال 1-22

طبيعة العلوم االعالمية ومصطلحاتها، وت ريعاته، وأخالقياتها، وتكامل  1-23

 فروعها.

 واعدها.تطبيقات العلوم االعالمية، ونظرياتها وق 1-24

 أسس إدارة المؤسسات واألن طة االعالمية وتمويلها. 1-25

 وسائل اإلعالم وبيئتها المختلفة: محليا ، واقليميا ، ودوليا . 1-26

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص. 1-27

 المهارات المهنية: .2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة. 2-1

 ت تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.يصمم ويدير بيئا  2-2

 يدير الصف مراعيا الفرو  الفردية بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم. 2-3

 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم. 2-4

يستخدم اساتراتيجيات متنوعاة للتعلايم والاتعلم واألن اطة الصافية والاال  2-5

 صفية.

 ته. يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدوا 2-6

 يستخدم استراتيجيات وأن طة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 2-7

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة. 2-8

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع. 2-9

 يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال. 2-10

 في تحسين المناخ المدرسي.يوظف خبراته الميدانية  2-11

 يستخدم اللغة العربية الفصيحة فى المواقف التعليمية. 2-12

يوظااف الفنااون والوسااائط فااى مجااال تخصصااه )لخااريج شااعب التعلاايم  2-13

 األساسي(.

يكتب األعمال االعالمية بلغة سليمة وواضاحة مساتخدما القوالاب الفنياة  2-14

 واألساليب المالئمة.

 المختلفة.ينفذ األعمال واألن طة االعالمية  2-15

يساااتخدم الوساااائل واالمكاناااات التكنولوجياااة المالئماااة فاااى المجااااالت  2-16

 اإلعالمية المختلفة.

يطباام مناااهج البحااث فااى التخصصااات اإلعالميااة المختلفااة مسااتخدما  2-17

 األساليب الكمية والكيفية المالئمة.

ينفذ م روع إعالماي صاغير مساتخدما اإلمكاناات واألدوات والوساائل  2-18

 الالزمة.

 الذهنية:  المهارات  .3

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن:

 يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي. 3-1

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير. 3-2

م أداءه وأداء اآلخرين. 3-3 ِّ  يقو 

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. 3-4

 تية المختلفة.يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحيا  3-5

 يحلل مبادئ وقوانين حرية التعبير ويقيمها. 3-6

 يستنتج المبادئ والمفاهيم األساسية للبيانات اإلحصائيات المختلفة. 3-7
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 يقييم اتجاهات المضامين المطروحة بالوسائل اإلعالمية المختلفة. 3-8

 يقترح أفكارا  ورؤى إبداعية فى مجاالت اإلعالم التربوي. 3-9

 المختلفة ويقيمها. يحلل المواد اإلعالمية 3-10

يحلل األحداث المجتمعية الجارياة فاى إطاار تفاعلهاا ماع القضاايا المحلياة 3-11

 واإلقليمية والدولية.

 يعد دراسة جدوى لم روع اعالمى صغير.3-12

 المهارات العامة واالنتقالية:  .4

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن: 

 يعمل بكفاءة ضمن فريم. 4-1

يستخدم قدراته ال خصية والوساائط التكنولوجياة؛ للتواصال والبحاث عان  4-2

 المعلومات.

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 ي ارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلوال لها. 4-5

طرق دعم الطالب )ذوى القدرات المحدودة   -

 والمتميزين(: 
 يوجد

 - قياس المرجعية للبرنامج معايير ال -

 متوفر دليل البرنامج  -

 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج  -

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع   -

 المستهدف من التعليم 
 متوافم

البرنامج   المعوقات اإلدارية والتنظيمية  - من  المستهدفة  والمهارات  المعارف  لتحقيم  إدارية  معوقات  يوجد 

 علمى والتى يجب أن يكتسبها الخريجين طبقا  لألهداف االستراتيجية للكلية.ال

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم:  -9

 أعمال سنة -1 أدوات التقويم:  -

 امتحان شفوى -2

 امتحان تطبيقى  -3

 امتحان تحريري  -4

بعد انتهاء الجانب النظرى المرتبط  التطبيم العملى –االمتحان ال فوى شهريا   المواعيد:  -

 امتحان نظرى فى نهاية الفصل الدراسي  –به 

 ال يوجد  )إن وجدت( مالحظات المراجع الخارجي: -

 اإلمكانات التعليمية:  -10

 مناسب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -

مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس   -

حتياجات  وتوزيع األعباء عليهم طبقاً ال

 البرنامج: 

 مناسب

 المكتبة:  -
المختلفة  الدراسية  المواد  تخدم  التى  والمراجع  الكتب  من  عدد  على  تحتوى 

باإلضافة إلى المعاجم والقواميس ، كما أنها تتيح للطالب الفرصة للتسجيل على 

 بنك المعرفة واإلستفادة من مصادره المختلفة.    

 المعامل  -

نح  )لماذا؟(  مناسب   برامج غير  بأنترنت عليها  مزودة  معامل صحفية  إلى  تاج 

معامل   وكذلك  البرامج  إنتاج  استديوهات  إلى  نحتاج  كما   ، الصحفى  لإلخراج 

كمبيوتر ومعامل مزودة بأجهزة عرض وصوت للتدريب على الترجمة والنطم 

 السليم 
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 الحاسب اآللي:  -
بأنت متصلة  كمبيوتر  معامل  إلى  نحتاج  لماذا؟(   ( مناسب  ومواقع  غير  رنت 

العالمية   مزودة    –البيانات   ) قاعة  من  أكثر   ( للمحاضرات  قاعات  تخصيص 

      Data showبأجهزة 

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -

 فرص التدريب للطالب:
 يتم من خالل ملتقى التوظيف الذى تعقده الكلية سنويا  

 لتجديد مسرح يتناسب مع متطلبات القسمزيادة الدعم المادي  − أي متطلبات أخرى للبرنامج:  -

 زيادة المعامل الخاصة بالترجمه والتدريب الصوتي  −

 إدارة الجودة والتطوير:  -11

 فعال  نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 مناسبة إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:  -

مدى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير   -

 البرنامج: 

باألقسام قوم  ت - الجودة  منسقي  بم اركة  الجودة  وحدة ضمان  من  داخلية  لجان 

العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة  

فى  التعليمية  البرامج  تقارير  دراسي و  كل فصل  نهاية  فى  المقررات  تقارير 

 نهاية العام األكاديمي.

الوارد - القصور  أوجهه  مناق ة  تقارير  يتم  و  الدراسية  المقررات  تقارير  في  ة 

البرنامج الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور 

الدراسية   المقررات  و  البرامج  تطوير  و  لتحديث  المستقبلية  الخطط  و وضع 

 لكى تتوافم مع أحدث التطورات التكنولوجية

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص   -

 ت البرنامج ومعايير القياس: مخرجا
 ال يوجد 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12

 ( عملي 91( نظري + )174)  هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(:  -

 194إجمالي             85عملي       109نظري  عدد الساعات:  

 المسرح األوروبي  –المسرح العربى    –مسرح الطفل  مقررات جديدة:  -

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب لتدريهم على كيفية االستفادة من  − دريب والمهارات: الت -

 قواعد البيانات العالمية، والمراجع الموجودة في بنك المعرفة.

يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة بمركز الجودة  −

 بالجامعة.

المعاونة عن طريم لجنة التدريب  يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة −

 والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

االستعانة بالمتخصصين في مجال الصحافة والتليفزيون لتنظيم ورشة عمل   −

 ألعضاء هيئة التدريس حول اهمية المسرح العالجي في المجتمع

 مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج:  -
ة بما يخدم التخصص ويعمم االستفادة ألخصائي المسرح تغيير مواد الالئح 

 المدرسي 

 الجامعة –إدارة الكلية  –القسم  المسئول عن التنفيذ:  -

 العام القادم توقيت التنفيذ:  -

 رئيس القسم                                                            المسئول عن البرنامج:                   

 حنان يشار .د/ أ سكرة البريدي                                                                            /أ.م.د 

 التوقيع                                                                                   التوقيع

 التاريخ:      /       /                                                                                               
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 قسم: اإلعالم التربوي 

 م  2019/2020للعام األكاديمي  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ

 تربوي العالم اإلبكالوريوس  اسم البرنامج:   -1

 المسرح المدرسي  التخصص:   -2

 4 عدد السنوات الدراسية:  -3

 ( عملي 91( نظري + )174) عدد المقررات: -4

 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أقرب إلى التخصص  ين:متحنأسس تشكيل لجان الم -5

 غير متوفر  نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة -ب

 إحصائيات:  -7

 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج: -
 381الفرقة الثانية                            367الفرقة األولي  

 196الفرقة الرابعة                           147  الثةالث الفرقة

 % معدل النجاح في البرنامج )%(:  -

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى األعداد  -

 سنوات(:  3الملتحقة بالبرنامج خالل 
 متزايد من خالل متابعة السنوات السابقة

 نتائج االمتحان النهائي:  -
 الفرقة الثانية %93.70               األوليالفرقة   96.92%

 الفرقة الرابعة  %95.41                  الثالثة   الفرقة 93.20%

 توزيع تقديرات النجاح )%(  -
 جيد جدا                        امتياز     

 مقبول                              جيد 

 : المعايير األكاديمية -8

 فاهيم:لموا معارفال .1 المرجعية: المعايير األكاديمية

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية:  

 أسس اإلدارة التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمية / التعلمية. 1-1

 المنهج الدراسي: مكوناته، وبناؤه، وتقويمه، وتطويره. 1-2

 نظريات التعليم والتعلم وخصائص مراحل نمو المتعلمين. 1-3

 لتعلم.وايم التعلاستراتيجيات   1-4

 أسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها. 1-5

 التقويم التربوي ونظرياته. 1-6

 التربية الخاصة ومجاالتها واستراتيجياتها. 1-7

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتي ونظرياته.  1-8

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجال التعليم. 1-9

وق المعلاام حقاا ، وة لهاااأخالقيااات مهنااة التعلاايم، والت ااريعات المنظماا  1-10

 وواجباته.

 نظريات اإلرشاد: التربوي والنفسي، وريادة األعمال. 1-11

األبعاد المجتمعية: السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفلساافية المرتبطااة  1-12

 بالمجتمع والتعليم.

 مقومات بناء ال خصية وتعزيز الهوية الثقافية. 1-13

 اء.  استراتيجيات التفكير ومنهجيات البحث واالستقص 1-14

 ت العمل الفريقي والم اركة المجتمعية.  لبامتط 1-15
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 مداخل ونظم الجودة واالعتماد. 1-16

 أهمية اللغة العربية وخصائصها المميزة. 1-17

 التطورات: العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص.  1-18

 مجاالت التكامل بين فروع العلوم. 1-19

 األساسي(. يمتعلعب الالفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها )لخريج ش 1-20

 تاريخ علوم االعالم واالتصال. 1-21

 بنية علوم األعالم واالتصال 1-22

طبيعة العلوم االعالمية ومصطلحاتها، وت ريعاته، وأخالقياتها، وتكاماال  1-23

 فروعها.

 تطبيقات العلوم االعالمية، ونظرياتها وقواعدها. 1-24

 أسس إدارة المؤسسات واألن طة االعالمية وتمويلها. 1-25

 المختلفة: محليا ، واقليميا ، ودوليا .  هايئتم وبوسائل اإلعال 1-26

 أسس العلوم ذات العالقة بالتخصص. 1-27

 المهارات المهنية: .2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:

 يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة. 2-1

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. 2-2

 ن، ومحققا نواتج التعلم.ميتعلن الميدير الصف مراعيا الفروق الفردية بي 2-3

 يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم. 2-4

يستخدم اسااتراتيجيات متنوعااة للتعلاايم والااتعلم واألن ااطة الصاافية والااال  2-5

 صفية.

 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته.  2-6

 يستخدم استراتيجيات وأن طة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 2-7

 لتعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياة.ا  راتم مهايستخد 2-8

 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع. 2-9

 يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال. 2-10

 يوظف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي. 2-11

 ية.تعليميستخدم اللغة العربية الفصيحة فى المواقف ال 2-12

يوظااف الفنااون والوسااائط فااى مجااال تخصصااه )لخااريج شااعب التعلاايم  2-13

 األساسي(.

يكتب األعمال االعالمية بلغة سليمة وواضااحة مسااتخدما القوالااب الفنيااة  2-14

 واألساليب المالئمة.

 ينفذ األعمال واألن طة االعالمية المختلفة. 2-15

ت يساااتخدم الوساااائل واالمكاناااات التكنولوجياااة المالئماااة فاااى المجااااال 2-16

 ة المختلفة.ميعالاإل

يطباام مناااهج البحااث فااى التخصصااات اإلعالميااة المختلفااة مسااتخدما  2-17

 األساليب الكمية والكيفية المالئمة.
ينفذ م روع إعالمااي صااغير مسااتخدما اإلمكانااات واألدوات والوسااائل  2-18

 الالزمة.

 المهارات الذهنية:  .3

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن:

 ة بالمحتوى الدراسي.منمتضيا اليقدم أفكارا جديدة للقضا 3-1

 يحلل نتائج تقويم المتعلمين؛ من أجل التحسين والتطوير. 3-2

م أداءه وأداء اآلخرين. 3-3 ِّ  يقو 

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. 3-4

 يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحياتية المختلفة. 3-5

 يحلل مبادئ وقوانين حرية التعبير ويقيمها. 3-6

 يم األساسية للبيانات اإلحصائيات المختلفة.اهلمفدئ وايستنتج المبا 3-7
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 يقييم اتجاهات المضامين المطروحة بالوسائل اإلعالمية المختلفة. 3-8

 يقترح أفكارا  ورؤى إبداعية فى مجاالت اإلعالم التربوي. 3-9

 يحلل المواد اإلعالمية المختلفة ويقيمها.  3-10

المحليااة ا ضااايع القيحلل األحداث المجتمعية الجارية فااى إطااار تفاعلهااا ماا 3-11

 واإلقليمية والدولية.
 يعد دراسة جدوى لم روع اعالمى صغير.3-12

 المهارات العامة واالنتقالية:   .4

 يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن: 

 يعمل بكفاءة ضمن فريم. 4-1

يستخدم قدراته ال خصية والوسائط التكنولوجيااة؛ للتواصاال والبحااث عاان  4-2

 المعلومات.

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 4-3

 يتواصل بلغة أجنبية. 4-4

 ي ارك في بحث القضايا العامة للمجتمع، مقترحا حلوال لها. 4-5

طرق دعم الطالب )ذوى القدرات المحدودة   -
 والمتميزين(: 

 يوجد

 - معايير القياس المرجعية للبرنامج  -

 متوفر  دليل البرنامج  -

 سنوي  للبرنامجنظام المراجعة الدورية  -

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -
 المستهدف من التعليم

 متوافم 

البرنامج   المعوقات اإلدارية والتنظيمية - من  المستهدفة  والمهارات  المعارف  لتحقيم  إدارية  معوقات  يوجد 
 العلمى والتى يجب أن يكتسبها الخريجين طبقا  لألهداف االستراتيجية للكلية. 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم:  -9

 . أعمال سنة -1 أدوات التقويم:  -

 .شفويامتحان  -2

 تطبيقي.امتحان  -3

 .امتحان تحريري -4

االمتحانات النظرية مع استخدام البحوث العلمية للتقييم النهائي لسنوات النقل  -5

 .للجامعات األعلىالمجلس  لقراراتوفقا لما تطلبته ظروف أزمة كورونا وفقا 

التطبيم العملى بعد انتهاء الجانب النظرى المرتبط  –االمتحان ال فوى شهريا   المواعيد:  -

 امتحان نظرى فى نهاية الفصل الدراسي  –به 

 ال يوجد  )إن وجدت(  مالحظات المراجع الخارجي: -

 اإلمكانات التعليمية:  -10

 مناسب  ب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطال -

مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس  -

وتوزيع األعباء عليهم طبقاً الحتياجات  

 البرنامج: 

 مناسب 

 المكتبة: -
المختلفة   الدراسية  المواد  تخدم  التى  والمراجع  الكتب  من  عدد  على  تحتوى 

باإلضافة إلى المعاجم والقواميس ، كما أنها تتيح للطالب الفرصة للتسجيل على  

 ك المعرفة واإلستفادة من مصادره المختلفة.   بن

 المعامل -

برامج  عليها  بأنترنت  مزودة  معامل صحفية  إلى  نحتاج  )لماذا؟(  مناسب   غير 

معامل   وكذلك  البرامج  إنتاج  استديوهات  إلى  نحتاج  كما   ، الصحفى  لإلخراج 

كمبيوتر ومعامل مزودة بأجهزة عرض وصوت للتدريب على الترجمة والنطم 

 سليم  ال
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 الحاسب اآللي:  -
غير مناسب ) لماذا؟( نحتاج إلى معامل كمبيوتر متصلة بأنترنت ومواقع 

تخصيص قاعات للمحاضرات ) أكثر من قاعة ( مزودة   –البيانات العالمية 

      Data showبأجهزة 

مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -
 فرص التدريب للطالب: 

 ظيف الذى تعقده الكلية سنويا  يتم من خالل ملتقى التو

 زيادة الدعم المادي لتجديد مسرح يتناسب مع متطلبات القسم  − أي متطلبات أخرى للبرنامج:  -
 زيادة المعامل الخاصة بالترجمه والتدريب الصوتي −

 إدارة الجودة والتطوير:  -11

 فعال نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 مناسبة  ية والجامعة: إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكل -

مدى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير   -

 البرنامج: 

باألقسام تقوم   - الجودة  منسقي  بم اركة  الجودة  وحدة ضمان  من  داخلية  لجان 

العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و ملفات المقررات الدراسية و مراجعة  

تقار نهاية كل فصل دراسي و  فى  المقررات  فى  تقارير  التعليمية  البرامج  ير 

 نهاية العام األكاديمي. 

تقارير  - و  الدراسية  المقررات  تقارير  في  الواردة  القصور  أوجهه  مناق ة  يتم 

الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور  البرنامج 

الدراسية   المقررات  و  البرامج  تطوير  و  لتحديث  المستقبلية  الخطط  و وضع 

 فم مع أحدث التطورات التكنولوجية لكى تتوا

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص   -
 مخرجات البرنامج ومعايير القياس:

 ال يوجد 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12

 ( عملي 91( نظري + )174)  هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(:  -

 194 لي إجما           85عملي       109نظري  عدد الساعات:  

 المسرح األوروبي  –المسرح العربى   –مسرح الطفل  مقررات جديدة:  -

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب لتدريهم على كيفية االستفادة من  - التدريب والمهارات:  -

 قواعد البيانات العالمية، والمراجع الموجودة في بنك المعرفة.

وتفعيل البريد  ليم المدمجلتعطالب للتدريب على اعمل دورات تدريبية لل  -

 .والتعامل مع المنصات التعليمية المختلفة اإللكتروني

يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة بمركز  -

 الجودة بالجامعة.

يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة عن طريم لجنة التدريب   -

 ة بالكلية.جودوالتوعية التابعة لوحدة ضمان ال 

االستعانة بالمتخصصين في مجال الصحافة والتليفزيون لتنظيم ورشة عمل   -

 . ألعضاء هيئة التدريس حول اهمية المسرح العالجي في المجتمع

عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتدريب على التعليم المدمج   -

 .ختلفةالم والتعامل مع المنصات التعليمية األكاديميوتفعيل البريد 

 مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج:  -
تغيير مواد الالئحة بما يخدم التخصص ويعمم االستفادة ألخصائي المسرح 

 المدرسي 

 الجامعة  –إدارة الكلية  –القسم  المسئول عن التنفيذ:  -

 العام القادم  توقيت التنفيذ:  -

 رئيس القسم                                                           المسئول عن البرنامج:                  

 هناء السيدد/ م. .أسكرة البريدي                                                                           أ.م.د / 

 التوقيع                                                                                    التوقيع

 التاريخ:      /       /                                                                                              


