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 الفنون المسرحية فلسفة فى التربية النوعية / دكتوراه ال تقرير عن برنامج دراسي
 م 2017م/   2016للعام األكاديمي 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 

 معلومات أساسية  -أ
 إعوووو  /  الن عيوووو  التربيوووو  فوووو  الفلسووووف  دكتوووو  ا    اسم البرنامج  -1

 (المسرحي  الفن ن ) تخصص  ترب ي 

 الفن ن المسرحي     فن ن مسرحي التخصص: -2
 سن  تمهيدى   عدد السن ات الد اسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقر ات:-4
أستاذ المادة باإلضاف  إل  ث ث  من أعضاء   أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

 هيئ  التد يس األقرب إل  التخصص 
 غير متاح             نظا  الممتحنين الخا جيين:   -6
 ومات متخصصة معل -ب
 إحصائيات:  -7
 ال ي جد  عدد الط ب الملتحقين بالبرنامج:  -
 %  معدل النجاح في البرنامج )%(: -
اتجا  االلتحاق بالبرنامج )منس ب    -

إل  األعداد الملتحق  بالبرنامج خ ل  
 سن ات(: 3

 متزايد         ثابث 
 متناقص 

 عدد   %    عدد  %             نتائج االمتحان النهائي:  -
 امتياز          جيد جدا   ت زيع تقديرات النجاح )%( -

 جيد           مقب ل 
 المعايير األكاديمية:  -8
  المعايير األكاديمي  المرجعي :  -
النظريات واألساسيات والحديث من المعا ف ف  مجال -1 المعل مات والمفاهيم: -

 التخصص 
حث العلم  وادواته اساسيات ومنهجيات واخ قيات الب-2
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 المختلف  
المبادىء األخ قي  والقان ني  للمما س  المهني  ف   -3

 مجال التخصص 
مبادىء واساسيات الج دة ف  المما س  المهني  ف   -4

 مجال التخصص 
 المعا ف المتعلق  باثا  مما سته المهني  عل  البيئ   -5
 

  المها ات الذهني   
 التخصص تحليل وتقييم المعل مات ف  مجال  .1
حل المشاكل المتخصص  استنادا عل  المعطيات   .2

 المتاح  
 اجراء د اس  بحثي  تضيف ال  المعا ف .3
 صياغ  او اق علمي   .4
 تقييم المخاطر ف  المما س  المهني   .5
 التخطيط لتط ير األداء ف  مجال التخصص  .6
 اتخاذ القرا ات المهني  ف  سياقات مهني  مختلف   .7
 االبتكا  واالبداع  .8

 اش المبن  عل  البراهين الح ا  والنق
  المها ات المهني : -

اتقان المها ات المهني  األساسي  والحديث  ف    .1
 مجال التخصص 

 كتاب  وتقييم التقا ير المهني   .2
تقييم وتط ير الطرق واألدوات القائم  ف  مجال   .3

 التخصص 
 استخدا  ال سائل التكن ل جي   .4

 االخرين التخطيط لتط ير المما س  المهني  وتنمي  اداء -5
 بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد  عل  المها ات العام :  -

 الت اصل الفعال بأن اع  المختلف   .1

استخدا  تكن ل جيا المعل مات بما يخد  تط ير   .2



 

 

 3 

 المما س  المهني  

 تعليم األخرين وتقييم اداءهم  .3

 التقييم الذات  والتعلم المستمر .4

  للحص ل عل   استخدا  المصاد  المختلف .5
 المعل مات

 العمل ف  فريق وقيادة فريق العمل .6

 بكفاءة  إدا ة اللقاءات العلمي  والقد ة عل  ادا ة ال قت -7

 

طرق دعم الط ب )ذوى القد ات  -
 المحدودة والمتميزين(: 

 ال ي جد 

  معايير القياس المرجعي  للبرنامج  -
 جب ان يك ن الخريج قاد  عل     يبانتهاء برنامج الدكت  ا  الفهم والمعرف 1/ 2

ُيلم بمها  المخرج وطبيع  الع ق  بين االخراج    1/ 2/1
 وعناصر العمل المسرح  

يعدد االتجاهات الحديث  ف  مجال المدا س  2/ 2/1
 المسرحي 

 يحدد اسهامات كتاب ومخرج  المدا س المسرحي   3/ 2/1
يحدد أسس البحث العلم  واختيا  المشك ت  4/ 2/1

 البحثي  
يكتب  البيانات اإلحصائي  لل ص ل إل   5/ 2/1

 استنتاجات 
 يصف تقنيات وطريق  تنظيم البحث   6/ 2/1
يعدد التط  ات المختلف  ف  عملي  الترجم    7/ 2/1

 والمصطلحات المسرحي 
يفسر طبيع  اإلخت فات بين االتجاهات االخراجي    8/ 2/1

 الحديث  
 بيق يشرح نماذج من النص ص العالمي   للتط 9/ 2/1
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 يكتب خط ات البحث العلمي   10/ 2/1
يشرح نظريات التمثيل وتط  ها وا تباطها    11/ 2/1

 بالتغيرات السياسي  واالجتماعي  
يحدد أشهر المخرجين الحداثيين  وأهم التقنيات   12/ 2/1

 اإلخراجي  
 

 بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  عل   المها ات الذهني    2/2
 
 يقترح اداء تمثيل  لمشهد مسرح  مناسب  1/ 2/2
يصمم مقا ن  بين المدا س الحديث  ف  المسرح   2/ 2/2

 العالم 
يحدد جه د  واد التمثيل وتقنياتهم ف  التعامل مع  3/ 2/2

 العمل المسرح  . 
يناقش البيانات االحصائي  للتعامل مع المشك ت  4/ 2/2

 البحثي  
لحاسب ف  معالج  يجيد تطبيق مناهج االحصاء وا 5/ 2/2

 المشك ت البحثي  
ت ظيف المنهج العلمي في البحث لطرح    6/ 2/2

 المشك ت البحثي    
 يستكشف آليات البحث ف  المسرح الحديث   7/ 2/2
يحدد ع ق  النص المسرح  بالمدا س الحديث  ف   8/ 2/2

 المسرح
يقا ن بين مناهج االخراج االو وبي  والعربي    9/ 2/2

 المختلف  
 يربط بين التط   ف  نظريات التمثيل الغرب    10/ 2/2
 يحلل الفلسف  االبداعي  للمخرج الحديث .  11/ 2/2
 يحلل دو  معاهد التمثيل المعاصرة   12/ 2/2
ي ظف خصائص المدا س المسرحي  ف  ابتكا    13/ 2/2

 مد س  جديدة
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المها ات المهني   لبرنامج   2/3
 الدكت  ا : 

 يجب ان يك ن الخريج قاد  عل  بانتهاء برنامج ا لدكت  ا   -
 
 يميز ان اع التمثيل المختلف  وع قتها بالمجتمع  1/ 2/3
ي ضح برامج االخراج المسرح  المختلف  وع قتها  2/ 2/3

 بالسين غرفيا 
يما س الحرك  المسرحي  والتعبير الجسدى بشكل  3/ 2/3

 علم  
 يختا  مشكل  البحث وكيف  وتصاغ . 4/ 2/3
 يق   الفكرة البحثي  واليات حلها وطرق معالجتها.  5/ 2/3
يذكر مراحل االخراج المسرح  لدى العديد من  6/ 2/3

 المخرجين 
 يخطط للمقا ن  بين المدا س التمثيل المختلف   7/ 2/3
يما س تقنيات االخراج وع قتها بجسد الممثل  8/ 2/3

 والفضاء المسرح 
الفروق بين  يستخد  التكن ل جيا ف  ت ضيح  9/ 2/3

 البيانات 
يميز المشكل  البحثي  واطر التعامل االحصائ    2/3/10 

 المناسب 
 يلم بخط ات المنهج العلمي في البحث 11/ 2/3

مها ات عام  ومنق ل  لبرنامج    2/4
 الدكت  ا  : 

 بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  علي
ن مناهج  يما س التمثيل المسرح  لكل منهج م  1/ 2/4

 التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف  ال ص ل  2/ 2/4

 ال  دالالت احصائي  للبيانات 
يشا ك ف  عروض سين غرافي  تمثل المدا س   3/ 2/4

 الحديث  ف  المسرح. 
يطبق االخت فات ف  المدا س الحديث  ف  المسرح  4/ 2/4

 عل  تقنيات التمثيل 
الحاسب ف  ال ص ل يعمل عل  استخدا  تقنيات   5/ 2/4

 ال  دالالت احصائي  للبيانات 
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يشا ك ف  فريق ف  اخراج مسرحي  والتعامل مع  6/ 2/4
 كل تقنيات خشب  المسرح 

يشا ك ف  فريق معالج  مشكل  بحثي   والتعامل   7/ 2/4
 باسل ب علم  

تهتم الكلي  بت عي  الط ب أكاديميا وذلك  مت افر ✓ دليل البرنامج  -
 . لمقر ات المتاح  بالكلي لضمان معرفتهم با

 مت افر سن ى  نظا  المراجع  الدو ي  للبرنامج  -
مدى ت افق الهيكل األكاديمي  -

 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 
 

 ال ي جد  المع قات اإلدا ي  والتنظيمي   -
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 االبحاث/االمتحانات المناقش  / أدوات التق يم:  -
)االمتحانات ونهاي  العا  الد اس   –العا  الد اس  خ ل  الم اعيد: -

 التحريري ( 
 م حظات المراجع الخا جي: -

 )إن وجدت( 
 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسب  أعضاء هيئ  التد يس إل   -

 الط ب 
 مناسب    ✓

ين  عدد الط ب المقيد   إلجمالينسب  أعضاء هيئ  التد يس  
األقسا  األكاديمي  للعا    فيالكلي   في

 2017/2018األكاديمي 
مدى م ئم  تخصصات أعضاء   -

هيئ  التد يس وت زيع األعباء عليهم  
 طبقا  الحتياجات البرنامج:

 إل  حد ما    غير مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

تعيين أو  في  منهجي  وفق كلي  التربي  الن عي   تعمل -
لتد يس تعتمد عل  ت فير  أعضاء هيئ  ا انتداب 

 تبعا للتخصص.التخصصات العلمي  لألقسا  المختلف  
 مناسب    إل  حد ما   غير  المكتب : -

 مناسب  )لماذا؟( ✓
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 ي جد بها العديد من المراجع الحديث  ف  مجال المسرح 
 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -

 غير مناسب   
 

 مناسب     غير  الحاسب اآللي:  -
 إل  حد ما  مناسب   ✓

 ليس مت افر ف  القسم بما ي ئم التط   المرج   )لماذا؟( 
مدى التعاون مع جهات األعمال   -

 في ت فير فرص التد يب للط ب: 
ف  تخصص المسرح هناك بروت ك الت تعاون مع مسا ح 

 ف  ملتق  الت ظيف الدول  للتد يب العمل  والتطبيق  
 في ش عمل/مؤتمرات بمشا ك  الط ب تنظيم و  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

الم ض عات ذات الصل   بالفن ن المسرحي  وخدم   
المجتمع مثل التعاون بين شعب  المسرح والمؤسسات  

 بالكلي  الترب ي  في المجتمع المحيط 
 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال إل  حد ما      غير  نظا  المتابع  لج انب القص    -

 يتم معالج  اوجه القص  عل  الف    )لماذا؟( فعال  ✓
إجراء تطبيق ل ائح وق انين الكلي    -

 والجامع :
 مناسب     إل  حد ما     غير 

 مناسب    ✓
ألنها معلن  ومت افرة مطب ع  مع كل طالب _   )لماذا؟(

 تراع  التد ج ف  تطبيق الل ائح والق انين 
مدى فاعلي  نظا  المراجع   -

 امج: الداخلي  في تط ير البرن 
تقا ير المقر ات  فييتم مناقش  أوجهه القص   ال ا دة 

الد اسي  و تقا ير البرنامج الد اسي بهدف عمل اإلجراءات 
 التصحيحي  

م حظات المراجعين الخا جيين   -
فيما يخص مخرجات البرنامج  

 ومعايير القياس: 

 ال يوجد 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
 هيكل البرنامج )المقر ات/ -

 الساعات(:
  يق   الطالب بدا س  المقر ات الد اسي  عل  النح  التالي:
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 مجم ع  تطبيق   نظرى  المقر 

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب 
 في مجال التخصص 

1 2 3 

مقر  عربي )نظريات تمثيل 
 ( متقد  وإخراج 

1 2 3 

مدا س حديث  مقر  أجنبي ) 
 (المسرح في 

1 2 3 

 3 - 3  حلق  البحث 

 األتجاهات النقدي  المسرحي  الحديث   -1 مقر ات جديدة:  -
 المسرح العالم  القديم والحديث  -2
 المسرح المصرى والعرب  المعاصر  -3
 

 اللغ  االنجليزي  والكمبي تر  التد يب والمها ات: -
مقترحات قطاع األعمال لتط ير   -

 البرنامج: 
دن   زيادة عدد م اد الدكت  ا  بما يخد  المجتمع الم-

 والخريجين 
 وضع خط  معتمدة والعمل بها لجذب ال افدين-

 ادا ة الكلي   –تغيير ال ئح    المسئ ل عن التنفيذ:  -
 بداي  العا  الد اس  القاد   ت قيت التنفيذ: -
 

 د/هند الهلباوى المسئول عن البرنامج: أ.د.م دعاء فكرى      
 المشرف على القسم أ.م.د هناء السيد محمد       

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
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 الفنون المسرحية فلسفة فى التربية النوعية / دكتوراه ال تقرير عن برنامج دراسي
 م 2018م/  2017للعام األكاديمي 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 

 معلومات أساسية  -أ
 إعوووو  /  الن عيوووو  التربيوووو  فوووو  الفلسووووف  دكتوووو  ا    اسم البرنامج  -1

 (المسرحي  الفن ن ) تخصص  ترب ي 

 حي  الفن ن المسر  التخصص  -2
 سن  تمهيدى   عدد السن ات الد اسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقر ات:-4
ي جد تشكيل لجان ممتحنين بالقسم يتم اختيا    أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون  
 والمد س ن بالقسم 

 ير متاح متاح            غ  نظا  الممتحنين الخا جيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 طالب واحد عدد الط ب الملتحقين بالبرنامج:  -
 % 100 معدل النجاح في البرنامج )%(: -
اتجا  االلتحاق بالبرنامج )منس ب    -

إل  األعداد الملتحق  بالبرنامج خ ل  
 سن ات(: 3

 متزايد         ثابث  ✓
 متناقص 

 %   100%                عدد   1عدد  : نتائج االمتحان النهائي -
 %  100امتياز          جيد جدا   ت زيع تقديرات النجاح )%( -

 جيد           مقب ل 
 المعايير األكاديمية:  -8
  المعايير األكاديمي  المرجعي :  -
النظريات واالساسيات والحديث من المعا ف في -1 المعل مات والمفاهيم: -

 مج ت ذات الع ق  التخصص والمجال 
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أساسيات ومنهجيات وأخ قيات البحث العلمي   -2 
 وأدواته المختلف 

المبادئ األخ قي والقان ني  للمما س  المهني  في   -3 
 مجال التخصص. 

في المما س  المهني  في   ةمبادئ وأساسيات الج د  -4 
 مجال التخصص. 

المعا ف المتعلق  بآثا  مما سته المهني  عل    -5 
 .يئ  وطرق تنمي  البيئ  وصيانتهاالب

تحليل و تقييم المعل مات في مجال التخصص و   -1 المها ات الذهني   
 القياس عليها واالستنباط منها

حل المشاكل المتخصص  استنادا عل  المعطيات  2-
 المتاح  

 إجراء د اسات بحثي  تضيف إل  المعا ف -3 
 صياغ  أو اق علمي   -4 
 في المما سات المهني   تقييم المخاطر   -5 
 التخطيط لتط ير األداء في مجال التخصص.  -6
 اتخاذ القرا ات المهني  في سياقات مهني  مختلف   -7 

تقان المها ات المهني  األساسي  والحديث  ف  مجال ا -1 المها ات المهني : -
 التخصص 

 كتاب  و تقييم التقا ير المهني   -2
وات القائم  في مجال  تقييم وتط ير الطرق و األد   -3. 

 التخصص 
استخدا  ال سائل التكن ل جي  بما يخد  المما س    -4 

 المهني  
التخطيط لتط ير المما س  المهني  وتنمي  أداء  -5 

 اآلخرين 
 

 برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد  عل   المها ات العام :  -

 الت اصل الفعال بأن اع  المختلف   .1
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 ا المعل مات بما يخد  تط ير تخدا  تكن ل جياس .2

 تعليم األخرين وتقييم اداءهم  .3

 التقييم الذات  والتعلم المستمر .4

استخدا  المصاد  المختلف  للحص ل عل    .5
 المعل مات

 العمل ف  فريق وقيادة فريق العمل .6

 بكفاءة  إدا ة اللقاءات العلمي  والقد ة عل  ادا ة ال قت -7

طرق دعم الط ب )ذوى القد ات  -
 ودة والمتميزين(: المحد 

 ال ي جد 

  معايير القياس المرجعي  للبرنامج  -
   يجب ان يك ن الخريج قاد  بانتهاء برنامج الدكت  ا  الفهم والمعرف 1/ 2

 عل  
  بين الع ق  وطبيع  المخرج يلخص مها   1/ 2/1

 المسرح  العمل وعناصر االخراج

 المدا س مجال ف  الحديث  االتجاهات  يعدد  2/ 2/1
 رحي المس

  المدا س ومخرج  كتاب  اسهامات  يحدد  3/ 2/1
 المسرحي 

 المشك ت  واختيا  العلم  البحث  أسس يحدد  4/ 2/1
 البحثي  

 إل  لل ص ل اإلحصائي  يشرح البيانات  5/ 2/1
 استنتاجات 

 البحث  تنظيم  وطريق  تقنيات   يصف  6/ 2/1

  الترجم  عملي   ف  المختلف  التط  ات  يعدد  7/ 2/1
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 حي المسر  والمصطلحات 

  االتجاهات  بين اإلخت فات  يشرح طبيع  8/ 2/1
 الحديث   االخراجي 

 للتطبيق   العالمي  النص ص  من نماذج يصنف 9/ 2/1

  العلمي البحث  يعدد خط ات   10/ 2/1

  وا تباطها وتط  ها التمثيل نظريات   يشرح  11/ 2/1
 واالجتماعي   السياسي  بالتغيرات 

  هموأ   الحداثيين المخرجين أشهر يحدد   12/ 2/1
 اإلخراجي   التقنيات 

بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات الذهني    2/2
 عل   

 مناسب  مسرح  لمشهد   تمثيل  اداء ينش ء 1/ 2/2

 المسرح ف  الحديث  المدا س بين مقا ن  يصمم  2/ 2/2
 العالم 

  التعامل ف  وتقنياتهم التمثيل  واد  جه د  يناقش 3/ 2/2
 . المسرح  لالعم مع

  مع للتعامل االحصائي  البيانات  يناقش 4/ 2/2
 البحثي   المشك ت 

 ف  والحاسب  االحصاء مناهج تطبيق يستخد  5/ 2/2
 البحثي   المشك ت  معالج 

  لطرح البحث  في العلمي المنهج يطبق  6/ 2/2
    البحثي  المشك ت 

   الحديث  المسرح ف  البحث  آليات  يربط 7/ 2/2

  الحديث  بالمدا س المسرح  النص  ع ق  يحدد  8/ 2/2
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 المسرح ف 

  والعربي  االو وبي  االخراج مناهج بين يقا ن  9/ 2/2
 المختلف  

 الغرب   التمثيل نظريات  ف  التط   بين يربط  10/ 2/2

 . الحديث  للمخرج االبداعي  الفلسف  يحلل  11/ 2/2

 المعاصرة  التمثيل معاهد  دو  يحلل  12/ 2/2

 ف  المسرحي  ا سالمد  خصائص  يستخد   13/ 2/2
   جديدة مد س  ابتكا 

 المتاح   للبيانات  بحثي    مناهج يصمم14/ 2/2

 
المها ات المهني   لبرنامج   2/3

 الدكت  ا : 
بانتهاء برنامج ا لدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   -

 عل  
 بالمجتمع  وع قتها المختلف  التمثيل ان اع يميز 1/ 2/3

  المختلف  المسرح  االخراج برامج ي ضح 2/ 2/3
 بالسين غرفيا  وع قتها

 بشكل  الجسدى والتعبير المسرحي  الحرك  يؤدى 3/ 2/3
 علم  

 . ي  معالجتهاوكيف البحث  مشكل  يختا  4/ 2/3

 وطرق  حلها واليات  البحثي  الفكرة يق   5/ 2/3
 . معالجتها

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

 المختلف   التمثيل المدا س  بين  مقا ن لل يخطط 7/ 2/3
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  الممثل بجسد   وع قتها االخراج تقنيات   يؤدى 8/ 2/3
 المسرح  والفضاء

  بين الفروق  ت ضيح ف   التكن ل جيا يستخد  9/ 2/3
 البيانات 

 التعامل واطر البحثي  المشكل  يميز  2/3/10 
 المناسب  االحصائ 

 البحث  في العلمي المنهج  بخط ات   يلم11/ 2/3

 
 

مها ات عام  ومنق ل  لبرنامج    2/4
 الدكت  ا  : 

بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  
 علي 
يما س التمثيل المسرح  لكل منهج من مناهج   1/ 2/4

 التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف    2/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
  تمثل المدا س يشا ك ف  عروض سين غرافي  3/ 2/4

 الحديث  ف  المسرح. 
يطبق االخت فات ف  المدا س الحديث  ف   4/ 2/4

 المسرح عل  تقنيات التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف     5/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
يشا ك ف  فريق ف  اخراج مسرحي  والتعامل  6/ 2/4

 مع كل تقنيات خشب  المسرح 
يشا ك ف  فريق معالج  مشكل  بحثي   والتعامل   7/ 2/4

 باسل ب علم  
 
 

 مت افر ✓ دليل البرنامج  -
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 مت افر سن ى  نظا  المراجع  الدو ي  للبرنامج  -
مدى ت افق الهيكل األكاديمي  -

 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 
 تت افق االهداف والمعايير 

 ال ي جد  المع قات اإلدا ي  والتنظيمي   -
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 المناقش  /االبحاث/االمتحانات  أدوات التق يم:  -
ونهاي  العا  الد اس    –العا  الد اس  خ ل  الم اعيد: -

 )االمتحانات التحريري (
 م حظات المراجع الخا جي: -

 )إن وجدت( 
 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
يئ  التد يس إل  نسب  أعضاء ه  -

 الط ب 
 كبيرة 

مدى م ئم  تخصصات أعضاء   -
هيئ  التد يس وت زيع األعباء عليهم  

 طبقا  الحتياجات البرنامج:

 إل  حد ما    غير مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

   يت افر عدد كبير من اعضاء هيئ  التد يس
 مناسب    إل  حد ما   غير  المكتب : -

 مناسب  )لماذا؟( ✓
العديد من المراجع الحديث  ف  مجال   ي جد بها
 المسرح

 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -
 غير مناسب  )لماذا؟(  

 مناسب     غير  الحاسب اآللي:  -
 إل  حد ما  مناسب   ✓

ليس مت افر ف  القسم بما ي ئم التط     )لماذا؟( 
 المرج 

مدى التعاون مع جهات األعمال   -
 ب: في ت فير فرص التد يب للط 

 للتد يب العمل  والتطبيق    يقا  بالكلي  ملتقي الت ظيف
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 فيتنظيم و ش عمل/مؤتمرات بمشا ك  الط ب  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
الم ض عات ذات الصل   بالفن ن المسرحي  وخدم   
المجتمع مثل التعاون بين شعب  المسرح والمؤسسات  

 بالكلي  الترب ي  في المجتمع المحيط 
 دارة الجودة والتطوير:إ -11
 فعال إل  حد ما      غير  نظا  المتابع  لج انب القص    -

يتم معالج  اوجه القص  عل    )لماذا؟( فعال  ✓
 الف  

إجراء تطبيق ل ائح وق انين الكلي    -
 والجامع :

 مناسب     إل  حد ما     غير 
 مناسب    ✓
  ألنها معلن  ومت افرة مطب ع  مع كل طالب _ )لماذا؟(

 تراع  التد ج ف  تطبيق الل ائح والق انين 
مدى فاعلي  نظا  المراجع  الداخلي   -

 في تط ير البرنامج: 
تقا ير المقر ات  فييتم مناقش  أوجهه القص   ال ا دة 

الد اسي  و تقا ير البرنامج الد اسي بهدف عمل  
 اإلجراءات التصحيحي  

م حظات المراجعين الخا جيين   -
ات البرنامج ومعايير  فيما يخص مخرج 

 القياس: 

 ال يوجد

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقر ات/  -

 الساعات(:
يق   الطالب بدا س  المقر ات الد اسي  عل  النح   

  التالي:

 مجم ع  تطبيق   نظرى  المقر 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب في مجال 

 التخصص 

1 2 3 

يل مقر  عربي )نظريات تمث
 ( متقد  وإخراج 

2 1 3 
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مدا س مقر  أجنبي ) 
 ( المسرح حديث  في 

2 1 3 

 3 - 3  حلق  البحث 

 األتجاهات النقدي  المسرحي  الحديث   -1 مقر ات جديدة:  -
 المسرح العالم  القديم والحديث  -2
 المسرح المصرى والعرب  المعاصر  -3
 
 

 بي تر اللغ  االنجليزي  والكم التد يب والمها ات: -
 

مقترحات قطاع األعمال لتط ير   -
 البرنامج: 

وضع خط  معتمدة للعمل عل  تغيير واضاف  الم اد  -
 التطبيقي   

 ادا ة الكلي   –تغيير ال ئح    المسئ ل عن التنفيذ:  -
 بداي  العا  الد اس  القاد   ت قيت التنفيذ: -
 

 القسم  رئيس مجلس                                                   المسئول عن البرنامج:
 حنان يشار أ/د                                   د/هند الهلباوى             أ/د دعاء فكرى 

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
 
 



 
 

 

 

 الفنون المسرحية فلسفة فى التربية النوعية / دكتوراه ال تقرير عن برنامج دراسي
 م 2019م/  2018للعام األكاديمي 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 

 معلومات أساسية  -أ
 إعوووو  /  الن عيوووو  التربيوووو  فوووو  الفلسووووف  دكتوووو  ا    اسم البرنامج  -1

 (المسرحي  الفن ن ) تخصص  ترب ي 

 حي  الفن ن المسر  التخصص  -2
 سن  تمهيدى   عدد السن ات الد اسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقر ات:-4
ي جد تشكيل لجان ممتحنين بالقسم يتم اختيا    أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون  
 والمد س ن بالقسم 

 ير متاح متاح            غ  نظا  الممتحنين الخا جيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 طالب واحد عدد الط ب الملتحقين بالبرنامج:  -
 % 100 معدل النجاح في البرنامج )%(: -
اتجا  االلتحاق بالبرنامج )منس ب    -

إل  األعداد الملتحق  بالبرنامج خ ل  
 سن ات(: 3

 متزايد         ثابث  ✓
 متناقص 

 %   100%                عدد   1عدد  : نتائج االمتحان النهائي -
 % 100امتياز          جيد جدا   ت زيع تقديرات النجاح )%( -

 جيد           مقب ل 
 المعايير األكاديمية:  -8
الخاص  بالماجستير االع   الترب ى   ARS اشتقاق )  تم المعايير األكاديمي  المرجعي :  -

س قسوووووم (  بم افقووووو  مجلووووو تخصوووووص الفنووووو ن المسووووورحي 
كمووووا تووووم  3/2/2019ااالعووو   التربوووو ى المنعقوووود بتووووا ي  
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  اعتماد البرنامج .

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج 

بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المعل مات والمفاهيم: -
 :  عل 
المعا ف والنظريات واالبحاث المتخصص  ف    -1

 الد اسات المسرحي 
أساليب وأدوات البجث العلم  ف  مجال   -2

 الد اسات المسرحي 
المعايير األخ قي  والقان ني  للمما س  المهني    -3

 ف  مجال الفن ن المسرحي  
استخدا  اساسيات الج دة ف  المما س  المهني    -4

 ف  مجال الد اسات المسرحي 
تأثير الد اسات المسرحي  عل  المجتمع المحل    -5

 البيئي  والتنمي  
بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات الذهني   

 عل  
تحديد وتحليل وتقييم المعل مات ف  مجال  -1

 الفن ن المسرحي  
حل المشاكل المتخصص  استنادا عل    -2

 المعطيات المتاح  
تصميم د اس  بحث  وحل المشك ت المتعلق   -3

 بمجال الد اسات المسرحي  
القراءة التحليلي  لألبحاث ومها ات التفكير   -4

 العلم  ف  مجال المسرح 
وضع استراتيجيات التطبيق العمل  والج دة ف    -5

 مجال الفن ن المسرحي  
االجادة والتط ير الفن  المستمر ف  مجال   -6

 الد اسات المسرحي 
األساليب والمشك ت المسرحي  المتخصص    -7
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 ها وتقديم الحل ل العلمي  ل
 االبتكا  واالبداع ف  مجال الد اسات المسرحي  -8
 تطبيق منهج البحث العلم  القائم عل  الح ا  -9

بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات المهني : -
 عل  
اتقان المها ات المهني  األساسي  والحديث  ف    -1

 مجال المسرح 
 ير ف  مجال الد اسات اجادة كتاب  وتقييم التقا -2

 المسرحي 
تط ير اساليب واألدوات القائم  ف  مجال   -3

 الد اسات المسرحي 
 استخدا  ال سائل التكن ل جي  ف  مجال المسرح  -4
التخطيط لتط ير المما س  المسرحي  وتنمي    -5

 اداء االخرين 
 قاد بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج  المها ات العام :  -

 عل  : 

الت اصل الفعال بأن اعه المختلف  ف  مجال   -1
 الفن ن المسرحي  

استخدا  تكن ل جيا المعل مات بما يسهم ف    -2
 تط ير الد اسات المسرحي  

القد ة عل  تعليم األخرين والتقييم الذات  في   -3
 الد اسات المسرحي 

اتقان التقييم الذات  والتعلم المستمر ف  مجال  -4
 المسرح

استخدا  المصاد  المختلف  للحص ل عل    -5
 المعل مات ف  مجال المسرح

العمل ف  فريق وقيادة فريق العمل ف  مجال  -6
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 المسرح

 إدا ة اللقاءات العلمي  والقد ة عل  ادا ة ال قت  -7
 ف  مجال المسرح 

طرق دعم الط ب )ذوى القد ات  -
 المحدودة والمتميزين(: 

 سيمنا ات علمي   – و ش عمل -ندوات   –مقاب ت 

  معايير القياس المرجعي  للبرنامج  -
بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   الفهم والمعرف 1/ 2

 عل  : 
  بين الع ق  وطبيع  المخرج مها  يلخص   1/ 2/1

 المسرح  العمل وعناصر االخراج

 المدا س مجال ف  الحديث  االتجاهات  يعدد  2/ 2/1
 المسرحي 

  المدا س ومخرج  كتاب  اسهامات  يحدد  3/ 2/1
 المسرحي 

 المشك ت  واختيا  العلم  البحث  أسس يحدد  4/ 2/1
 البحثي  

 إل  لل ص ل اإلحصائي  البيانات  يشرح 5/ 2/1
 استنتاجات 

 البحث  تنظيم  وطريق  تقنيات   يصف  6/ 2/1

  الترجم  عملي   ف  المختلف  التط  ات  يعدد  7/ 2/1
 المسرحي  والمصطلحات 

  االتجاهات  بين اإلخت فات  طبيع  يشرح 8/ 2/1
 الحديث   االخراجي 

 للتطبيق   العالمي  النص ص  من نماذج يصنف 9/ 2/1
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  العلمي البحث  خط ات  يعدد   10/ 2/1

  وا تباطها وتط  ها التمثيل نظريات   يشرح  11/ 2/1
 واالجتماعي   السياسي  بالتغيرات 

  وأهم  الحداثيين المخرجين أشهر يحدد   12/ 2/1
 اإلخراجي   تقنيات ال

 
بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات الذهني    2/2

 عل   
 مناسب  مسرح  لمشهد   تمثيل  اداء ينش ء 1/ 2/2

 المسرح ف  الحديث  المدا س بين مقا ن  يصمم  2/ 2/2
 العالم 

  التعامل ف  وتقنياتهم التمثيل  واد  جه د  يناقش 3/ 2/2
 . مسرح ال العمل مع

  مع للتعامل االحصائي  البيانات  يناقش 4/ 2/2
 البحثي   المشك ت 

 ف  والحاسب  االحصاء مناهج تطبيق يستخد  5/ 2/2
 البحثي   المشك ت  معالج 

  لطرح البحث  في العلمي المنهج يطبق  6/ 2/2
    البحثي  المشك ت 

   الحديث  المسرح ف  البحث  آليات  يربط 7/ 2/2

  الحديث  بالمدا س المسرح  ص الن ع ق  يحدد  8/ 2/2
 المسرح ف 

  والعربي  االو وبي  االخراج مناهج بين يقا ن  9/ 2/2
 المختلف  
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 الغرب   التمثيل نظريات  ف  التط   بين يربط  10/ 2/2

 . الحديث  للمخرج االبداعي  الفلسف  يحلل  11/ 2/2

 المعاصرة  التمثيل معاهد  دو  يحلل  12/ 2/2

 ف  المسرحي  المدا س خصائص  يستخد   13/ 2/2
   جديدة مد س  ابتكا 

 المتاح   للبيانات  بحثي    مناهج يصمم14/ 2/2

 
المها ات المهني   لبرنامج   2/3

 الدكت  ا : 
بانتهاء برنامج ا لدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   -

 عل  
 بالمجتمع  وع قتها المختلف  التمثيل ان اع يميز 1/ 2/3

  لمختلف ا المسرح  االخراج برامج ي ضح 2/ 2/3
 بالسين غرفيا  وع قتها

 بشكل  الجسدى والتعبير المسرحي  الحرك  يؤدى 3/ 2/3
 علم  

 . ي  معالجتهاوكيف البحث  مشكل  يختا  4/ 2/3

 وطرق  حلها واليات  البحثي  الفكرة يق   5/ 2/3
 . معالجتها

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

 المختلف   التمثيل المدا س  نبي   للمقا ن  يخطط 7/ 2/3

  الممثل بجسد   وع قتها االخراج تقنيات   يؤدى 8/ 2/3
 المسرح  والفضاء

  بين الفروق  ت ضيح ف   التكن ل جيا يستخد  9/ 2/3
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 البيانات 

 التعامل واطر البحثي  المشكل  يميز  2/3/10 
 المناسب  االحصائ 

 البحث  في العلمي المنهج  بخط ات   يلم11/ 2/3

عام  ومنق ل  لبرنامج  مها ات   2/4
 الدكت  ا  : 

بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  
 علي 
يما س التمثيل المسرح  لكل منهج من مناهج   1/ 2/4

 التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف    2/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
ا س يشا ك ف  عروض سين غرافي  تمثل المد   3/ 2/4

 الحديث  ف  المسرح. 
يطبق االخت فات ف  المدا س الحديث  ف   4/ 2/4

 المسرح عل  تقنيات التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف     5/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
يشا ك ف  فريق ف  اخراج مسرحي  والتعامل  6/ 2/4

 مع كل تقنيات خشب  المسرح 
يشا ك ف  فريق معالج  مشكل  بحثي   والتعامل   7/ 2/4

 باسل ب علم  
 مت افر ✓ دليل البرنامج  -

مت فر تهتم الكلي  بت عي  الط ب أكاديميا وذلك لضمان  
معرفتهم بالمقر ات المتاح  بالكلي ؛ حيث يتم إصدا  
دليل للطالب عل  هيئ  كتيب لت زيعه عل  الطلب   

لد اس  للطلب  الجدد ويتضمن  خ ل االيا  االول  لبدء ا
محت يات المناهج الد اسي  ، حض   وغياب الط ب ، 

المراقب  األكاديمي ، االمتحانات والد جات ومتطلبات 
التخرج ، االنضباط األكاديمي وسل ك الط ب و نظا   
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تأديب الط ب ويتم تحديث دليل الطالب حسب ما 
 .يستجد 

 مت افر سن ى  نظا  المراجع  الدو ي  للبرنامج  -
مدى ت افق الهيكل األكاديمي  -

 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 
يت افق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقر ات( مع  

المستهدف من التعليم عل  النح  التالي : • مطابق   
مصف ف  مخرجات التعلم المستهدف  ألهداف البرنامج  

ات حرصت الكلي  عل  أن تك ن مخرج   -التعليمي: 
التعلم المستهدف  من البرنامج محقق  من خ ل مقر اته  

وأن تحقق هذ  المخرجات أهداف البرنامج و يحقق  
محت ى البرنامج تنمي  مجم ع  متكامل  مترابط  من  

المعا ف والمها ات المهني  والذهني  والعام  وحل  
 المشك ت 

وغيرها. تم إعداد مصف ف  مخرجات التعلم المستهدف   
ج العلمي ويتم التأكد من تطابق أهداف البرنامج  للبرنام

مع مصف ف  المقر ات عن طريق قيا  كل قسم علمي  
 باستيفاء نم ذج م اصفات البرنامج 

 
ال ي جد مع قات إدا ي  لتحقيق المعا ف و المها ات   المع قات اإلدا ي  والتنظيمي   -

المستهدف  من البرنامج العلمي و التي يجب أن يكتسبها  
ريج ن طبقا لألهداف االستراتيجي  للكلي . و تتبن   الخ

الجامع  تدعيم مجه دات وحدة ضمان الج دة بالكلي   
لتحقيق مخرجات التعلم المستهدف  عن طريق دو ات  

 مركز تط ير التعليم 
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
د اسات بحثي    -قات العملي  والتطبي -التق يم الشف ى  - أدوات التق يم:  -

 االمتحانات النظري   -و عرض و مناقش  لنتائج البحث 
االمتحان الشف ي وأعمال السن  شهريا التطبيق العملي   الم اعيد: -
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بعد انتهاء الجانب النظري المرتبط به االمتحان النظري  
 في نهاي  السن  الد اسي  

 م حظات المراجع الخا جي: -
 )إن وجدت( 

ب الن اتج التعليمي  المستهدف  من البرنامج مع  تتناس
المعايير القياسي  العام  لبرامج الد اسات العليا كما أنها  

الذي تم اشتقاقه واعتماد  كمعايير   ARs مناسب  مع الو
 للبرنامج 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسب  أعضاء هيئ  التد يس إل   -

 الط ب 
 كبيرة 

ضاء  مدى م ئم  تخصصات أع -
هيئ  التد يس وت زيع األعباء عليهم  

 طبقا  الحتياجات البرنامج:

 إل  حد ما    غير مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

   يت افر عدد كبير من اعضاء هيئ  التد يس

تتبن  كلي  التربي  الن عي  منهجي  لتعيين أو انتداب  -
أعضاءهيئ  التد يس تعتمد عل  ت فير التخصصات 

بحيث يق   القسم بتكليف    -لمختلف  العلمي  لألقسا  ا
عض  هيئ  التد يس بتد يس المقر ات الد اسي  طبقا 
للتخصص العلمي الدقيق الذى يحدد  م ض ع  سال   

الدكت  ا  و تخصص اللجن  العلمي  الدائم  الت  حصل  
 .منها عل  د ج  أستاذ مساعد أو د ج  أستاذ 

 مناسب    إل  حد ما   غير  المكتب : -
 )لماذا؟(  مناسب  ✓

ي جد بالكلي  مكتب  تتمتع بالنظا  والنظاف  واإلضاءة   •
 والته ي  الجيدة. 

عل   MARK • تم عمل الفهرس  إلكترونيا ببرنامج
النظا  األل  عل  اتحاد مكتبات الجامعات المصري  ، 

و تق   أمين  المكتب  باستخدا  البرنامج لمساعدة الطالب 
 في البحث عن المرجع المطل ب. 

بالمكتب  وتفعيل خدمه القا ئ   Wifi • تفعيل خدم  
وتمت الم افق  عل   فع المجل    • . (QR ) الف  ي 
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 العلمي  للكلي  عل  م قع بنك المعرف   
• وجا ى  فع نتيج  الد اسات العليا عل  م قع اتحاد 

 المكتبات الجامعي . 
 • تم ت فير العديد من المراجع الحديث  في التخصص  

العديد من المراجع الحديث  ف  مجال  ي جد بها 
 المسرح

 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -
 غير مناسب  )لماذا؟(  
تت افر إجراءات األمن و الس م  بالمعامل و ال  ش  •

الفني  طبقا للمعايير األكاديمي  الق مي  المرجعي  و  
 .شروط هيئ  الدفاع المدني و الحريق

خصصي  و ال  ش الفني   تت افر بالكلي  المعامل الت
والمسرح ال زم  لتحقيق المعا ف و المها ات المستهدف  
من البرنامج العلمي و التي يجب أن يكتسبها الخريج ن  

 طبقا لألهداف االستراتيجي  للكلي 
 مناسب     غير  الحاسب اآللي:  -

 إل  حد ما  مناسب   ✓
ليس مت افر ف  القسم بما ي ئم التط     )لماذا؟( 

 ج المر 
مدى التعاون مع جهات األعمال   -

 في ت فير فرص التد يب للط ب: 
ف  تخصص المسرح هناك بروت ك الت تعاون مع  

ف  ملتق   مسا ح الدول  للتد يب العمل  والتطبيق  
 الت ظيف 

 فيتنظيم و ش عمل/مؤتمرات بمشا ك  الط ب  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
المسرحي  وخدم   الم ض عات ذات الصل   بالفن ن 

المجتمع مثل التعاون بين شعب  المسرح والمؤسسات  
 بالكلي  الترب ي  في المجتمع المحيط 

 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال إل  حد ما      غير  نظا  المتابع  لج انب القص    -

يتم معالج  اوجه القص  عل    )لماذا؟( فعال  ✓
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 الف  
لكلي   إجراء تطبيق ل ائح وق انين ا -

 والجامع :
 مناسب     إل  حد ما     غير 

 مناسب    ✓
ألنها معلن  ومت افرة مطب ع  مع كل طالب _   )لماذا؟(

 تراع  التد ج ف  تطبيق الل ائح والق انين 
مدى فاعلي  نظا  المراجع  الداخلي   -

 في تط ير البرنامج: 
بناء عل  تقا ير الج دة للفاعلي  التعليمي  تم اتخاذ  

  -ت لتطبيق ل ائح و ق انين الكلي  و الجامع  : إجراءا
وج د آلي  متابع  أسب عي  لرؤساء األقسا  لتسجيل  

حض   و غياب الط ب في المقر ات الد اسي   
تكليف  ؤساء األقسا  بمراجع  التزا    -المختلف . 

أعضاء هيئ  التد يس/الهيئ  المعاون  بجداول الساعات  
تكليف  ؤساء االقسا     -المكتبي  المعلن  للط ب. 

 والهيئ  المعاون   بمتابع  التزا  اعضاء هيئ  التد يس
م حظات المراجعين الخا جيين   -

فيما يخص مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس: 

 ال يوجد

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقر ات/  -

 الساعات(:
ل  النح   يق   الطالب بدا س  المقر ات الد اسي  ع

  التالي:

 مجم ع  تطبيق   نظرى  المقر 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب في مجال 

 التخصص 

1 2 3 

مقر  عربي )نظريات تمثيل 
 ( متقد  وإخراج 

2 1 3 

مدا س مقر  أجنبي ) 
 ( المسرح حديث  في 

2 1 3 
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 3 - 3  حلق  البحث 

 ث  األتجاهات النقدي  المسرحي  الحدي -1 مقر ات جديدة:  -
 المسرح العالم  القديم والحديث  -2
 المسرح المصرى والعرب  المعاصر  -3
 المناهج الحديث  ف  الد اسات المسرحي   -4
 

 اللغ  االنجليزي  والكمبي تر  التد يب والمها ات: -
مقترحات قطاع األعمال لتط ير   -

 البرنامج: 
عقد دو ات تد يبي  ف  مجال التخصص المسرح    -

 ط ب البرنامج ومؤسسات المجتمع المدن  يجمع بين ال
وضع خط  معتمدة للعمل عل  تغيير واضاف  الم اد  - 

 النظري  والتطبيقي  
 ادا ة الكلي   -قسم االع     المسئ ل عن التنفيذ:  -
 بداي  العا  الد اس  القاد   ت قيت التنفيذ: -
 

 رئيس مجلس القسم                                                    المسئول عن البرنامج:
 حنان يشارأ/د                               د/ هند الهلباوى                أ/د سكرة البريدى

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
 
 



 

 

 1 

 الفنون المسرحية فلسفة فى التربية النوعية / دكتوراه ال تقرير عن برنامج دراسي
 م 2019/2020للعام األكاديمي 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 

 معلومات أساسية  -أ
 إعوووو  /  الن عيوووو  التربيوووو  فوووو  الفلسووووف  دكتوووو  ا    اسم البرنامج  -1

 (المسرحي  الفن ن ) تخصص  ترب ي 

   الفن ن المسرحي  التخصص  -2
 سن  تمهيدى   عدد السن ات الد اسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقر ات:-4
ي جد تشكيل لجان ممتحنين بالقسم يتم اختيا    أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون  
 والمد س ن بالقسم 

 غير متاح         نظا  الممتحنين الخا جيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 من الط ب  2 عدد الط ب الملتحقين بالبرنامج:  -
 % 100 معدل النجاح في البرنامج )%(: -
اتجا  االلتحاق بالبرنامج )منس ب    -

إل  األعداد الملتحق  بالبرنامج خ ل  
 سن ات(: 3

 متزايد         ثابث  ✓
 متناقص 

 %   100عدد                  % 2عدد  نتائج االمتحان النهائي:  -
 % 100امتياز          جيد جدا   ت زيع تقديرات النجاح )%( -

 جيد           مقب ل 
 المعايير األكاديمية:  -8
الخاص  بالماجستير االع   الترب ى   ARS اشتقاق )  تم المعايير األكاديمي  المرجعي :  -

(  بم افقووووو  مجلوووووس قسوووووم  تخصوووووص الفنووووو ن المسووووورحي 
كمووووا تووووم  3/2/2019عووو   التربوووو ى المنعقوووود بتووووا ي  ااال
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  اعتماد البرنامج .

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج 

بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المعل مات والمفاهيم: -
 :  عل 
المعا ف والنظريات واالبحاث المتخصص  ف    -1

 الد اسات المسرحي 
وأدوات البجث العلم  ف  مجال  أساليب  -2

 الد اسات المسرحي 
المعايير األخ قي  والقان ني  للمما س  المهني    -3

 ف  مجال الفن ن المسرحي  
استخدا  اساسيات الج دة ف  المما س  المهني    -4

 ف  مجال الد اسات المسرحي 
تأثير الد اسات المسرحي  عل  المجتمع المحل    -5

 والتنمي  البيئي  
بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات الذهني   

 عل  
تحديد وتحليل وتقييم المعل مات ف  مجال  -1

 الفن ن المسرحي  
حل المشاكل المتخصص  استنادا عل    -2

 المعطيات المتاح  
تصميم د اس  بحث  وحل المشك ت المتعلق   -3

 بمجال الد اسات المسرحي  
ة التحليلي  لألبحاث ومها ات التفكير  القراء -4

 العلم  ف  مجال المسرح 
وضع استراتيجيات التطبيق العمل  والج دة ف    -5

 مجال الفن ن المسرحي  
االجادة والتط ير الفن  المستمر ف  مجال   -6

 الد اسات المسرحي 
األساليب والمشك ت المسرحي  المتخصص    -7
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 وتقديم الحل ل العلمي  لها 
 بتكا  واالبداع ف  مجال الد اسات المسرحي اال -8
 تطبيق منهج البحث العلم  القائم عل  الح ا  -9

بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات المهني : -
 عل  
اتقان المها ات المهني  األساسي  والحديث  ف    -1

 مجال المسرح 
ال الد اسات اجادة كتاب  وتقييم التقا ير ف  مج -2

 المسرحي 
تط ير اساليب واألدوات القائم  ف  مجال   -3

 الد اسات المسرحي 
 استخدا  ال سائل التكن ل جي  ف  مجال المسرح  -4
التخطيط لتط ير المما س  المسرحي  وتنمي    -5

 اداء االخرين 
 بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد  المها ات العام :  -

 : عل  

الت اصل الفعال بأن اعه المختلف  ف  مجال   -1
 الفن ن المسرحي  

استخدا  تكن ل جيا المعل مات بما يسهم ف    -2
 تط ير الد اسات المسرحي  

القد ة عل  تعليم األخرين والتقييم الذات  في   -3
 الد اسات المسرحي 

اتقان التقييم الذات  والتعلم المستمر ف  مجال  -4
 المسرح

  المصاد  المختلف  للحص ل عل   استخدا -5
 المعل مات ف  مجال المسرح

العمل ف  فريق وقيادة فريق العمل ف  مجال  -6
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 المسرح

 إدا ة اللقاءات العلمي  والقد ة عل  ادا ة ال قت  -7
 ف  مجال المسرح 

طرق دعم الط ب )ذوى القد ات  -
 المحدودة والمتميزين(: 

 ات علمي  سيمنا   –و ش عمل  -ندوات   –مقاب ت 

  معايير القياس المرجعي  للبرنامج  -
بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد   الفهم والمعرف 1/ 2

 عل  : 
  بين الع ق  وطبيع  المخرج مها  يلخص   1/ 2/1

 المسرح  العمل وعناصر االخراج

 المدا س مجال ف  الحديث  االتجاهات  يعدد  2/ 2/1
 المسرحي 

  المدا س ومخرج  كتاب  اسهامات  د يحد  3/ 2/1
 المسرحي 

 المشك ت  واختيا  العلم  البحث  أسس يحدد  4/ 2/1
 البحثي  

 إل  لل ص ل اإلحصائي  البيانات  يشرح 5/ 2/1
 استنتاجات 

 البحث  تنظيم  وطريق  تقنيات   يصف  6/ 2/1

  الترجم  عملي   ف  المختلف  التط  ات  يعدد  7/ 2/1
 المسرحي  والمصطلحات 

  االتجاهات  بين اإلخت فات  طبيع  يشرح 8/ 2/1
 الحديث   االخراجي 

 للتطبيق   العالمي  النص ص  من نماذج يصنف 9/ 2/1
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  العلمي البحث  خط ات  يعدد   10/ 2/1

  وا تباطها وتط  ها التمثيل نظريات   يشرح  11/ 2/1
 واالجتماعي   السياسي  بالتغيرات 

  وأهم  الحداثيين المخرجين أشهر يحدد   12/ 2/1
 خراجي  اإل التقنيات 

 
بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   المها ات الذهني    2/2

 عل   
 مناسب  مسرح  لمشهد   تمثيل  اداء ينش ء 1/ 2/2

 المسرح ف  الحديث  المدا س بين مقا ن  يصمم  2/ 2/2
 العالم 

  التعامل ف  وتقنياتهم التمثيل  واد  جه د  يناقش 3/ 2/2
 . المسرح  العمل مع

  مع للتعامل االحصائي  البيانات  يناقش 4/ 2/2
 البحثي   المشك ت 

 ف  والحاسب  االحصاء مناهج تطبيق يستخد  5/ 2/2
 البحثي   المشك ت  معالج 

  لطرح البحث  في العلمي المنهج يطبق  6/ 2/2
    البحثي  المشك ت 

   الحديث  المسرح ف  البحث  آليات  يربط 7/ 2/2

  الحديث  بالمدا س المسرح  النص  ع ق  يحدد  8/ 2/2
 المسرح ف 

  والعربي  االو وبي  االخراج مناهج بين يقا ن  9/ 2/2
 المختلف  
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 الغرب   التمثيل نظريات  ف  التط   بين يربط  10/ 2/2

 . الحديث  للمخرج االبداعي  الفلسف  يحلل  11/ 2/2

 المعاصرة  التمثيل معاهد  دو  يحلل  12/ 2/2

 ف  المسرحي  المدا س خصائص  يستخد   13/ 2/2
   جديدة مد س  ابتكا 

 المتاح   للبيانات  بحثي    مناهج يصمم14/ 2/2

 
المها ات المهني   لبرنامج   2/3

 الدكت  ا : 
بانتهاء برنامج ا لدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد   -

 عل  
 بالمجتمع  وع قتها المختلف  التمثيل ان اع يميز 1/ 2/3

  المختلف  المسرح  االخراج برامج ي ضح 2/ 2/3
 بالسين غرفيا  ع قتهاو 

 بشكل  الجسدى والتعبير المسرحي  الحرك  يؤدى 3/ 2/3
 علم  

 . ي  معالجتهاوكيف البحث  مشكل  يختا  4/ 2/3

 وطرق  حلها واليات  البحثي  الفكرة يق   5/ 2/3
 . معالجتها

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

 المختلف   التمثيل المدا س  بين  للمقا ن  يخطط 7/ 2/3

  الممثل بجسد   وع قتها االخراج تقنيات   يؤدى 8/ 2/3
 المسرح  والفضاء

  بين الفروق  ت ضيح ف   التكن ل جيا يستخد  9/ 2/3
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 البيانات 

 التعامل واطر البحثي  المشكل  يميز  2/3/10 
 المناسب  االحصائ 

 البحث  في العلمي المنهج  بخط ات   يلم11/ 2/3

 ل  لبرنامج  مها ات عام  ومنق  2/4
 الدكت  ا  : 

بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  
 علي 
يما س التمثيل المسرح  لكل منهج من مناهج   1/ 2/4

 التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف    2/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
يشا ك ف  عروض سين غرافي  تمثل المدا س   3/ 2/4

 ث  ف  المسرح. الحدي
يطبق االخت فات ف  المدا س الحديث  ف   4/ 2/4

 المسرح عل  تقنيات التمثيل 
يعمل عل  استخدا  تقنيات الحاسب ف     5/ 2/4

 ال ص ل ال  دالالت احصائي  للبيانات 
يشا ك ف  فريق ف  اخراج مسرحي  والتعامل  6/ 2/4

 مع كل تقنيات خشب  المسرح 
مشكل  بحثي   والتعامل   يشا ك ف  فريق معالج  7/ 2/4

 باسل ب علم  
 مت افر ✓ دليل البرنامج  -

مت فر تهتم الكلي  بت عي  الط ب أكاديميا وذلك لضمان  
معرفتهم بالمقر ات المتاح  بالكلي ؛ حيث يتم إصدا  
دليل للطالب عل  هيئ  كتيب لت زيعه عل  الطلب   

  خ ل االيا  االول  لبدء الد اس  للطلب  الجدد ويتضمن
محت يات المناهج الد اسي  ، حض   وغياب الط ب ، 

المراقب  األكاديمي ، االمتحانات والد جات ومتطلبات 
التخرج ، االنضباط األكاديمي وسل ك الط ب و نظا   
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تأديب الط ب ويتم تحديث دليل الطالب حسب ما 
 .يستجد 

 مت افر سن ى  نظا  المراجع  الدو ي  للبرنامج  -
مدى ت افق الهيكل األكاديمي  -

 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 
يت افق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقر ات( مع  

المستهدف من التعليم عل  النح  التالي : • مطابق   
مصف ف  مخرجات التعلم المستهدف  ألهداف البرنامج  

حرصت الكلي  عل  أن تك ن مخرجات   -التعليمي: 
ستهدف  من البرنامج محقق  من خ ل مقر اته  التعلم الم

وأن تحقق هذ  المخرجات أهداف البرنامج و يحقق  
محت ى البرنامج تنمي  مجم ع  متكامل  مترابط  من  

المعا ف والمها ات المهني  والذهني  والعام  وحل  
 المشك ت 

وغيرها. تم إعداد مصف ف  مخرجات التعلم المستهدف   
التأكد من تطابق أهداف البرنامج   للبرنامج العلمي ويتم

مع مصف ف  المقر ات عن طريق قيا  كل قسم علمي  
 باستيفاء نم ذج م اصفات البرنامج 

 
ال ي جد مع قات إدا ي  لتحقيق المعا ف و المها ات   المع قات اإلدا ي  والتنظيمي   -

المستهدف  من البرنامج العلمي و التي يجب أن يكتسبها  
هداف االستراتيجي  للكلي . و تتبن   الخريج ن طبقا لأل

الجامع  تدعيم مجه دات وحدة ضمان الج دة بالكلي   
لتحقيق مخرجات التعلم المستهدف  عن طريق دو ات  

 مركز تط ير التعليم 
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
د اسات بحثي    -والتطبيقات العملي   -التق يم الشف ى  - أدوات التق يم:  -

 و عرض و مناقش  لنتائج البحث 
مع استخدا  البح ث العلمي    االمتحانات النظري  - 
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للتقييم النهائ  لسن ات النقل وفقا لما تطلب  ظروف ازم  
 كرونا وفقا لقر ات المجلس االعل  للجامعات 

االمتحان الشف ي وأعمال السن  شهريا التطبيق العملي   الم اعيد: -
اء الجانب النظري المرتبط به االمتحان النظري  بعد انته

 في نهاي  السن  الد اسي  
 م حظات المراجع الخا جي: -

 )إن وجدت( 
تتناسب الن اتج التعليمي  المستهدف  من البرنامج مع  

المعايير القياسي  العام  لبرامج الد اسات العليا كما أنها  
عايير  الذي تم اشتقاقه واعتماد  كم ARs مناسب  مع الو

 للبرنامج 
  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسب  أعضاء هيئ  التد يس إل   -

 الط ب 
 كبيرة 

مدى م ئم  تخصصات أعضاء   -
هيئ  التد يس وت زيع األعباء عليهم  

 طبقا  الحتياجات البرنامج:

 إل  حد ما    غير مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

   يت افر عدد كبير من اعضاء هيئ  التد يس

بن  كلي  التربي  الن عي  منهجي  لتعيين أو انتداب تت  -
أعضاءهيئ  التد يس تعتمد عل  ت فير التخصصات 

بحيث يق   القسم بتكليف    -العلمي  لألقسا  المختلف  
عض  هيئ  التد يس بتد يس المقر ات الد اسي  طبقا 
للتخصص العلمي الدقيق الذى يحدد  م ض ع  سال   

العلمي  الدائم  الت  حصل    الدكت  ا  و تخصص اللجن 
 .منها عل  د ج  أستاذ مساعد أو د ج  أستاذ 

 مناسب    إل  حد ما   غير  المكتب : -
 مناسب  )لماذا؟( ✓

ي جد بالكلي  مكتب  تتمتع بالنظا  والنظاف  واإلضاءة   •
 والته ي  الجيدة. 

عل   MARK • تم عمل الفهرس  إلكترونيا ببرنامج
د مكتبات الجامعات المصري  ، النظا  األل  عل  اتحا

و تق   أمين  المكتب  باستخدا  البرنامج لمساعدة الطالب 
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 في البحث عن المرجع المطل ب. 
بالمكتب  وتفعيل خدمه القا ئ   Wifi • تفعيل خدم  

وتمت الم افق  عل   فع المجل    • . (QR ) الف  ي 
 العلمي  للكلي  عل  م قع بنك المعرف   

  الد اسات العليا عل  م قع اتحاد • وجا ى  فع نتيج
 المكتبات الجامعي . 

 • تم ت فير العديد من المراجع الحديث  في التخصص  
ي جد بها العديد من المراجع الحديث  ف  مجال  

 المسرح
 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -

 غير مناسب  )لماذا؟(  
تت افر إجراءات األمن و الس م  بالمعامل و ال  ش  •
فني  طبقا للمعايير األكاديمي  الق مي  المرجعي  و  ال

 .شروط هيئ  الدفاع المدني و الحريق
تت افر بالكلي  المعامل التخصصي  و ال  ش الفني   

والمسرح ال زم  لتحقيق المعا ف و المها ات المستهدف  
من البرنامج العلمي و التي يجب أن يكتسبها الخريج ن  

   للكلي طبقا لألهداف االستراتيجي
 مناسب     غير  الحاسب اآللي:  -

 إل  حد ما  مناسب   ✓
ليس مت افر ف  القسم بما ي ئم التط     )لماذا؟( 

 المرج 
مدى التعاون مع جهات األعمال   -

 في ت فير فرص التد يب للط ب: 
ف  تخصص المسرح هناك بروت ك الت تعاون مع  

ق   ف  ملتمسا ح الدول  للتد يب العمل  والتطبيق  
 الت ظيف 

 فيتنظيم و ش عمل/مؤتمرات بمشا ك  الط ب  أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
الم ض عات ذات الصل   بالفن ن المسرحي  وخدم   
المجتمع مثل التعاون بين شعب  المسرح والمؤسسات  

 بالكلي  الترب ي  في المجتمع المحيط 
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 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال إل  حد ما      غير  القص    نظا  المتابع  لج انب  -

يتم معالج  اوجه القص  عل    )لماذا؟( فعال  ✓
 الف  

إجراء تطبيق ل ائح وق انين الكلي    -
 والجامع :

 مناسب     إل  حد ما     غير 
 مناسب    ✓
ألنها معلن  ومت افرة مطب ع  مع كل طالب _   )لماذا؟(

 تراع  التد ج ف  تطبيق الل ائح والق انين 
دى فاعلي  نظا  المراجع  الداخلي  م -

 في تط ير البرنامج: 
بناء عل  تقا ير الج دة للفاعلي  التعليمي  تم اتخاذ  
  -إجراءات لتطبيق ل ائح و ق انين الكلي  و الجامع  : 
وج د آلي  متابع  أسب عي  لرؤساء األقسا  لتسجيل  

حض   و غياب الط ب في المقر ات الد اسي   
يف  ؤساء األقسا  بمراجع  التزا  تكل  -المختلف . 

أعضاء هيئ  التد يس/الهيئ  المعاون  بجداول الساعات  
تكليف  ؤساء االقسا     -المكتبي  المعلن  للط ب. 

 والهيئ  المعاون   بمتابع  التزا  اعضاء هيئ  التد يس
م حظات المراجعين الخا جيين   -

فيما يخص مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس: 

 وجدال ي

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقر ات/  -

 الساعات(:
يق   الطالب بدا س  المقر ات الد اسي  عل  النح   

  التالي:

 مجم ع  تطبيق   نظرى  المقر 

اإلحصاء وتطبيقات  
الحاسب في مجال 

 التخصص 

1 2 3 

مقر  عربي )نظريات تمثيل 
 ( متقد  وإخراج 

2 1 3 
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مدا س جنبي ) مقر  أ
 ( المسرح حديث  في 

2 1 3 

 3 - 3  حلق  البحث 

 األتجاهات النقدي  المسرحي  الحديث   -1 مقر ات جديدة:  -
 المسرح العالم  القديم والحديث  -2
 المسرح المصرى والعرب  المعاصر  -3
 المناهج الحديث  ف  الد اسات المسرحي   -4
 

و ات تد يبي  للط ب لتد يبهم عل   عقد و ش عمل ود  التد يب والمها ات: -
كيفي  االستفادة من ق اعد البيانات العالمي  والمراجع  

 الم ج دة ف  بنك المعرف 
دو ات تد يبي  للط ب للتد يب عل  التعليم   عمل-

المدمج وتفعيل البريد االلكترون  والتعامل مع المنصات  
 التعليمي  المختلف  

والهيئ  المعاون  عن  يتم تد يب اعضاء هيئ  التد يس -
طريق لجن  التد يب والت عي  التابع  ل حدة ضمان  

 الج دة بالكلي  
عمل دو ات تد يبي  العضاء هيئ  التد يس للتد يب  -

عل  التعليم المدمج وتفعيل البريد االلكترون  والتعامل  
 مع المنصات التعليمي  المختلف 

مقترحات قطاع األعمال لتط ير   -
 البرنامج: 

د دو ات تد يبي  ف  مجال التخصص المسرح   عق -
 يجمع بين الط ب البرنامج ومؤسسات المجتمع المدن  

وضع خط  معتمدة للعمل عل  تغيير واضاف  الم اد  - 
 النظري  والتطبيقي  

 قطاع االعمال -ادا ة الكلي  -قسم االع     المسئ ل عن التنفيذ:  -
 لقاد  بداي  العا  الد اس  ا ت قيت التنفيذ: -
 

 رئيس مجلس القسم                                                    المسئول عن البرنامج:
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 هناء السيدد م.أ/                            د/ هند الهلباوى                أ/د سكرة البريدى
 التوقيع:            التاريخ:    /   / 

 
 


