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 م2017م/ 2016للعام األكاديمي   

 قسم: اإلعالم التربوي 
 معلومات أساسية  -أ

ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم   اسم البرنامج  -1
 تربوى 

 فنون مسرحية  التخصص  -2
 سنة تمهيدى  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( نظرى + )   ( عملي  4)  عدد المقررات:-4
أستاذ المادة باإلضافة إلى عدد من أعضاء   لممتحنين: أسس تشكيل لجان ا -5

 هيئة التدريس األقرب إلى التخصص 
 غير متاح        نظام الممتحنين الخارجيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الطالب الملتحقين   -

 بالبرنامج: 
2 

معدل النجاح في البرنامج  -
:)%( 

100 % 

مج  اتجاه االلتحاق بالبرنا -
)منسوبة إلى األعداد الملتحقة 

 سنوات(: 3بالبرنامج خالل  

 متزايد            ✓
 

 %  100عدد                 2عدد   نتائج االمتحان النهائي:  -
 توزيع تقديرات النجاح )%( -
 
 
 
 
 

 % 100 امتياز          جيد جدا  %    
 ال يوجد   جيد           مقبول%  .

 ة: المعايير األكاديمي -8
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 : بانتهاء برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على المعلومات والمفاهيم: -
 النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التعلم  .1
التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على   .2

 البيئة 
 التطورات العلمية فى مجال التخصص  .3
 تخصص المبادىء االخالقية والقانونية فى مجال ال .4
 مبادىء واساسيات الجودة فى مجال التخصص  .5

 أساسيات واخالقيات البحث العلمى-6

 بانتهاء دراسة الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية   -

 تحليل وتقييم المعلومات فى مجال التخصص  .1

 حل المشاكل المتخصصة .2

 الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية .3

 اء دراسة بحثية أو كتابة دراسة علميةإجر  .4

 تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية .5

 التخطيط لتطوير األداء فى مجال التخصص  .6

 اتخاذ القرارات المهنية فى سياقات مهنية -7

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا  المهارات المهنية: -
 : على

ساسية والحديثة فى مجال  اتقان المهارات المهنية اال .1
 التخصص 

 كتابة وتقييم التقارير المهنية  .2
 تقييم الطرق واالدوات القائمة فى مجال التخصص -3
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 المهارات العامة:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر 
 على 

 التواصل الفعال بانواعة المختلفة  .1
 استخدام تكنولوجيا المعلومات  .2
 التقييم الذاتى وتحديد احتياجاته التعليمية  .3
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات  .4
 وضع قواعد ومؤشرات تقييم األخرين  .5
 العمل فى فريق .6
 ادارة الوقت بكفاءة .7

 التعلم الذاتى والمستمر -8
 

طرق دعم الطالب )ذوى   -
 القدرات المحدودة والمتميزين(:

 ال يوجد 

المرجعية   معايير القياس -
 للبرنامج 

 المعلومات والمفاهيم: 

 : بانتهاء برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على
 يعدد طرق التعامل مع األساليب اإلحصائية ووظيفتها   1/ 2/1
 يفسر طبيعة االختالفات بين مدارس التمثيل المتنوعة    2/ 2/1
المسرح  يلم بالقضايا المجتمعية المختلفة ومدى قدرة   2/1/3 

 فى التعامل مها 
يصف انواع المسرحيات المختلفة المرتبطة بمناهج   4/ 2/1

 االخراج 
 يعدد االتجاهات التجريبية الحديثة فى المسرح   5/ 2/1
 يحدد المفاهيم المسرحية الحديثة ومدلوالتها وترجمتها  6/ 2/1
يعدد الخلفية االجتماعية والتاريخية والثقافية عن نشأة   7/ 2/1

 مثيلمدارس الت
 يشرح األختالفات بين مناهج االخراج   8/ 2/1
 يكتب امثلة للمسرحيات المرتبطة بمدارس التمثيل  9/ 2/1
 يدرك خطوات البحث العلمى   10/ 2/1
 يلم بالمناهج المالئمة للمشكالت البحثية 2/1/11 
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 بانتهاء دراسة الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية  -
 يفرق بين مناهج االخراج المختلفة وتطورها  1/ 2/2
 يناقش وظيفة الممثل داخل العرض المسرحى  2/2/2 

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

 يربط بين مشكلة البحث ودورها فى االرتقاء بالمجتمع   2/2/4  
ض يربط بين التكنولوجيا الحديثة وعناصر العر  5/ 2/2

 المسرحى
 يحلل المشكلة البحثية الى عناصرها المختلفة  6/ 2/2
 يفرق بين األساليب االحصائية المختلفة   2/2/7 

 يجيد تطبيق مناهج االحصاء والحاسب   8/ 2/2
 توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تقديم عرض   9/ 2/2
 يقدم نموذج لعرض مسرحى مستخدما مدارس التمثيل   10/ 2/2
 فة المخرج فى العمل المسرحى ومقوماته يناقش وظي  11/ 2/2
يربط بين تطور تاريخ فن التمثيل وتطور تاريخ    12/ 2/2

 المجتمع. 
 يعبر عن خصائص مدارس التمثيل المختلفة    13/ 2/2

 المهارات المهنية: 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا 
 : على

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

 يدير فى فريق أهم وظائف المخرج   2/3/2 
يصمم مقارنات بين أراء المخرجين واسهاماتهم فى  3/ 2/3

 مجال تطور كل عنصر العمل 
يوظف أساليب ومنهجية البحث العلمى فى تناول   4/ 2/3

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

 االخراج المختلفة 
 يخطط للمقارنة بين المدارس التمثيل المختلفة   6/ 2/3
يطبق مهارة الترجمة للنصوص المسرحية األجنبية     2/3/7 
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 مع مراعاة الخط الدرامى للعمل 
يطبق التكنولوجيا الحديثة فى معالجة البيانات التى     2/3/8 

 وصل اليها يتم الت
 يصمم نموذج البحث فى مجال المسرح   0 9/ 2/3
 يمثل مسرحية وفقا لمدرسة من مدارس التمثيل    10/ 2/3
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر  المهارات العامة:  -
 على 

يطبق مهارات التمثيل المكتسبة فى عرض مسرحى   1/ 2/4
 بالتعاون مع الزمالء

يستخدم تطبيقات الحاسب فى عرض البيانات     2/4/2 
 والمعلومات  

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

يستخدم القواميس والمعاجم االجنبية وااللكترونية   4/ 2/4
 للترجمة فى مجال العمل المسرجى

  يجسد فى فريق لتقديم عرض مسرحى يتناول   5/ 2/4
 عناصر االخراج المختلفة 

يشارك فى فريق لعرض البيانات باستخدام برامج  6/ 2/4
 االحصاء 

يستخدم  االسلوب العلمى لعرض خطوات البحث  7/ 2/4
 العلمى 

 يترجم نصوص مسرحية باللغة االجنبية   8/ 2/4
 متوفر       ✓ دليل البرنامج  -
نظام المراجعة الدورية   -

 للبرنامج 
          سنوى متوافر   ✓

  
مدى توافق الهيكل   -

األكاديمي للبرنامج مع  
 المستهدف من التعليم 
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 اليوجد  المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 النظرية المناقشة /االبحاث/االمتحانات  أدوات التقويم:  -
)االمتحانات ة العام الدراسىنهاي   –(   العلمية ) االبحاث  المواعيد: -

 مناسب  النظرية(
مالحظات المراجع   -

 الخارجي:
 )إن وجدت( 

 ال يوجد 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس  -

 إلى الطالب 
 مناسبة  

مدى مالئمة تخصصات   -
أعضاء هيئة التدريس وتوزيع 

األعباء عليهم طبقا  الحتياجات 
 البرنامج: 

 إلى حد ما    مناسب      ✓
 غير مناسب    

 يتوافر عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس 

 مناسب    إلى حد ما    ✓ المكتبة: -
 غير مناسب   

يوجد بها العديد من المراجع الحديثة فى مجال  )لماذا؟( 
 المسرح

 مناسب    إلى حد ما   ✓ المعامل  -
 غير مناسب     

    إلى حد ما مناسب    الحاسب اآللي:  -
 غير مناسب  )لماذا؟( ✓

 ليس متوافر فى القسم بما يالئم التطور المرجو 
مدى التعاون مع جهات  -

األعمال في توفير فرص 
 التدريب للطالب: 

 ال يوجد تعاون كافي مع الجهات المختصة لتدريب الطالب 

أي متطلبات أخرى   -
 للبرنامج: 

 التنفيذ  سرعة
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 إدارة الجودة والتطوير: -11
تابعة لجوانب  نظام الم -

 القصور 
 فعال     إلى حد ما     ✓

 غير فعال   
 يتم معالجة اوجه القصورعلى الفور  )لماذا؟(

إجراء تطبيق لوائح وقوانين   -
 الكلية والجامعة:

 مناسبة    إلى حد ما      ✓
 غير مناسبة 

ألنها معلنة ومتوافرة مطبوعة مع كل طالب _ تراعى   )لماذا؟(
 والقوانين  التدرج فى تطبيق اللوائح

مدى فاعلية نظام المراجعة  -
 الداخلية في تطوير البرنامج: 

 ابداء االقتراحات 

مالحظات المراجعين   -
الخارجيين فيما يخص  

مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس: 

 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقررات/  -

 الساعات(:
 اسية على النحو التالي:يقوم الطالب بدارسة المقررات الدر 

 مجموع  تطبيقي  نظري  المقرر
اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في 

 مجال التخصص 
1 2 3 

مقرر عربي )نظريات تمثيل وإخراج 
) 

3 - 3 

مقرر أجنبي ) االتجاهات التجريبية  
 الحديثة في مجال  المسرح ( 

3 - 3 

 3 - 3 حلقة البحث         
 وفقا للقواعد والقوانيين ع اضافة مقررات جديدة ال نستط مقررات جديدة:  -

 النقدية المسرحية الحديثة  مذاهب ال -
 المناهج الحديثة فى الدراسات المسرحية  -
 مسرح الطفل ومسرح العرائس  -
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-مكياج -مالبس -ديكور –)اضاءة السينوغرافيا المسرحية 
 موسيقى ( 

 
 ليزية دورات تدريبية فى اللغة االنج التدريب والمهارات: -

 ورات تدريبية فى االخراج  د 
 دورات فى الكمبيوتر  

مقترحات قطاع األعمال   -
 لتطوير البرنامج: 

 
العمل على حل المشكالت التى تواجه المجتمع المدنى عن  -

 طريق البحث العلمى
 ادارة الكلية  –تغيير الالئحة   المسئول عن التنفيذ:  -
 قادم بداية العام الدراسى ال توقيت التنفيذ: -

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

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
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 تقرير عن برنامج دراسي ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم تربوي 

 2018م/  2017للعام األكاديمي 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 معلومات أساسية  -أ
ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم   اسم البرنامج  -1

 ى تربو 
 فنون مسرحية  التخصص  -2
 ة تمهيدى سن عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( نظرى + )   ( عملي  4)  عدد المقررات:-4
أستاذ المادة باإلضافة إلى عدد من أعضاء   أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

 هيئة التدريس األقرب إلى التخصص 
 غير متاح        نظام الممتحنين الخارجيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الطالب الملتحقين   -

 نامج: بالبر 
2 

معدل النجاح في البرنامج  -
:)%( 

100 % 

اتجاه االلتحاق بالبرنامج   -
)منسوبة إلى األعداد الملتحقة 

 سنوات(: 3بالبرنامج خالل  

 متزايد            ✓
 

 %  100عدد                 2عدد   نتائج االمتحان النهائي:  -
المعايير االكاديمية : -8:  
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 : نتهاء برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر علىبا المعلومات والمفاهيم: -
 النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال التعلم  .1
التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على   .2

 البيئة 
 التطورات العلمية فى مجال التخصص  .3
 المبادىء االخالقية والقانونية فى مجال التخصص  .4
 مجال التخصص  مبادىء واساسيات الجودة فى .5

 أساسيات واخالقيات البحث العلمى-6

 بانتهاء دراسة الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية   -

 تحليل وتقييم المعلومات فى مجال التخصص  .1

 حل المشاكل المتخصصة .2

 الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية .3

 علميةإجراء دراسة بحثية أو كتابة دراسة  .4

 تقييم المخاطر فى الممارسات المهنية .5

 التخطيط لتطوير األداء فى مجال التخصص  .6

 اتخاذ القرارات المهنية فى سياقات مهنية -7

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا  المهارات المهنية: -
 : على

اتقان المهارات المهنية االساسية والحديثة فى مجال   .1
 التخصص 

 كتابة وتقييم التقارير المهنية  .2
 تقييم الطرق واالدوات القائمة فى مجال التخصص -3
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 المهارات العامة:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر 
 على 

 التواصل الفعال بانواعة المختلفة  .1
 استخدام تكنولوجيا المعلومات  .2
 اته التعليمية التقييم الذاتى وتحديد احتياج .3
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات  .4
 وضع قواعد ومؤشرات تقييم األخرين  .5
 العمل فى فريق .6
 ادارة الوقت بكفاءة .7

 تمر  التعلم الذاتى والمس-8
 

طرق دعم الطالب )ذوى   -
 القدرات المحدودة والمتميزين(:

 ال يوجد 

معايير القياس المرجعية   -
 للبرنامج 
 ت والمفاهيم: المعلوما

 : بانتهاء برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على
 يعدد طرق التعامل مع األساليب اإلحصائية ووظيفتها   1/ 2/1
 يفسر طبيعة االختالفات بين مدارس التمثيل المتنوعة    2/ 2/1
يلم بالقضايا المجتمعية المختلفة ومدى قدرة المسرح    2/1/3 

 فى التعامل مها 
يصف انواع المسرحيات المختلفة المرتبطة بمناهج   4/ 2/1

 االخراج 
 يعدد االتجاهات التجريبية الحديثة فى المسرح   5/ 2/1
 يحدد المفاهيم المسرحية الحديثة ومدلوالتها وترجمتها  6/ 2/1
يعدد الخلفية االجتماعية والتاريخية والثقافية عن نشأة   7/ 2/1

 لمدارس التمثي
 بين مناهج االخراج  يشرح األختالفات   8/ 2/1
 يكتب امثلة للمسرحيات المرتبطة بمدارس التمثيل  9/ 2/1
 يدرك خطوات البحث العلمى   10/ 2/1
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 يلم بالمناهج المالئمة للمشكالت البحثية 2/1/11 

 بانتهاء دراسة الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية  -
 تلفة وتطورها يفرق بين مناهج االخراج المخ 1/ 2/2
 يناقش وظيفة الممثل داخل العرض المسرحى  2/2/2 
يقارن بين االتجاهات التجريبية الحديثة فى مجال  3/ 2/2

 المسرح المختلفة 
 يربط بين مشكلة البحث ودورها فى االرتقاء بالمجتمع   2/2/4  
يربط بين التكنولوجيا الحديثة وعناصر العرض  5/ 2/2

 المسرحى
 ة البحثية الى عناصرها المختلفة يحلل المشكل 6/ 2/2
 يفرق بين األساليب االحصائية المختلفة   2/2/7 
 يجيد تطبيق مناهج االحصاء والحاسب   8/ 2/2
 توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تقديم عرض   9/ 2/2
 يقدم نموذج لعرض مسرحى مستخدما مدارس التمثيل   10/ 2/2
 ومقوماته يناقش وظيفة المخرج فى العمل المسرحى   11/ 2/2
يربط بين تطور تاريخ فن التمثيل وتطور تاريخ    12/ 2/2

 المجتمع. 
 يعبر عن خصائص مدارس التمثيل المختلفة    13/ 2/2

 المهارات المهنية: 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا 
 : على

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

 يدير فى فريق أهم وظائف المخرج   2/3/2 
يصمم مقارنات بين أراء المخرجين واسهاماتهم فى  3/ 2/3

 مجال تطور كل عنصر العمل 
يوظف أساليب ومنهجية البحث العلمى فى تناول   4/ 2/3

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

 االخراج المختلفة 
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 يخطط للمقارنة بين المدارس التمثيل المختلفة   6/ 2/3
يطبق مهارة الترجمة للنصوص المسرحية األجنبية     2/3/7 

 مع مراعاة الخط الدرامى للعمل 
يطبق التكنولوجيا الحديثة فى معالجة البيانات التى     2/3/8 

 يتم التوصل اليها 
 يصمم نموذج البحث فى مجال المسرح   0 9/ 2/3
 مثل مسرحية وفقا لمدرسة من مدارس التمثيلي    10/ 2/3
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادر  المهارات العامة:  -
 على 

يطبق مهارات التمثيل المكتسبة فى عرض مسرحى   1/ 2/4
 بالتعاون مع الزمالء

يستخدم تطبيقات الحاسب فى عرض البيانات     2/4/2 
 والمعلومات  

ج مشكالت المجتمع من خالل المالحظة والربط يعال  3/ 2/4
 المنطقى بين المسرح والمشكلة

يستخدم القواميس والمعاجم االجنبية وااللكترونية   4/ 2/4
 للترجمة فى مجال العمل المسرجى

يجسد فى فريق لتقديم عرض مسرحى يتناول     5/ 2/4
 عناصر االخراج المختلفة 

ستخدام برامج يشارك فى فريق لعرض البيانات با 6/ 2/4
 االحصاء 

يستخدم  االسلوب العلمى لعرض خطوات البحث  7/ 2/4
 العلمى 

 يترجم نصوص مسرحية باللغة االجنبية   8/ 2/4
 متوفر       ✓ دليل البرنامج  -
نظام المراجعة الدورية   -

 للبرنامج 
          سنوى متوافر   ✓
  

  مدى توافق الهيكل   -
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األكاديمي للبرنامج مع  
 التعليم المستهدف من 

 اليوجد  المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 النظرية المناقشة /االبحاث/االمتحانات  أدوات التقويم:  -
)االمتحانات نهاية العام الدراسى  –(   العلمية ) االبحاث  المواعيد: -

 مناسب  النظرية(
مالحظات المراجع   -

 الخارجي:
 )إن وجدت( 

 ال يوجد 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس  -

 إلى الطالب 
 مناسبة  

مدى مالئمة تخصصات   -
أعضاء هيئة التدريس وتوزيع 

األعباء عليهم طبقًا الحتياجات 
 البرنامج: 

 مناسب      إلى حد ما    ✓
 غير مناسب    

 تدريس يتوافر عدد كبير من اعضاء هيئة ال

 مناسب    إلى حد ما    ✓ المكتبة: -
 غير مناسب   

يوجد بها العديد من المراجع الحديثة فى مجال  )لماذا؟( 
 المسرح

لعدم مناسب    إلى حد ما    غير مناسب  )لماذا؟( ✓ المعامل  -
 توافر اماكن للتدريب 

    إلى حد ما مناسب    الحاسب اآللي:  -
 غير مناسب  )لماذا؟( ✓

 افر فى القسم بما يالئم التطور المرجو ليس متو 
مدى التعاون مع جهات  -

األعمال في توفير فرص 
 التدريب للطالب: 

 ال يوجد تعاون كافي مع الجهات المختصة لتدريب الطالب 
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أي متطلبات أخرى   -
 للبرنامج: 

 التنفيذ  سرعة

 إدارة الجودة والتطوير: -11
نظام المتابعة لجوانب   -

 القصور 
 إلى حد ما      فعال    ✓

 غير فعال   
 يتم معالجة اوجه القصورعلى الفور  )لماذا؟(

إجراء تطبيق لوائح وقوانين   -
 الكلية والجامعة:

 مناسبة    إلى حد ما      ✓
 غير مناسبة 

ألنها معلنة ومتوافرة مطبوعة مع كل طالب _ تراعى   )لماذا؟(
 التدرج فى تطبيق اللوائح والقوانين 

ام المراجعة مدى فاعلية نظ -
 الداخلية في تطوير البرنامج: 

 ابداء االقتراحات 

مالحظات المراجعين   -
الخارجيين فيما يخص  

مخرجات البرنامج ومعايير  
 القياس: 

 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقررات/  -

 الساعات(:
 يقوم الطالب بدارسة المقررات الدراسية على النحو التالي:

 مجموع  تطبيقي  نظري  مقررال
اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في 

 مجال التخصص 
1 2 3 

مقرر عربي )نظريات تمثيل وإخراج 
) 

3 - 3 

مقرر أجنبي ) االتجاهات التجريبية  
 الحديثة في مجال  المسرح ( 

3 - 3 

 3 - 3 حلقة البحث         
 لقواعد والقوانيين وفقا لال نستطع اضافة مقررات جديدة  مقررات جديدة:  -

 النقدية المسرحية الحديثة  مذاهب ال -
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 المناهج الحديثة فى الدراسات المسرحية  -
 مسرح الطفل ومسرح العرائس  -
-مكياج -مالبس -ديكور –)اضاءة السينوغرافيا المسرحية 

 موسيقى ( 
 

 دورات تدريبية فى اللغة االنجليزية  التدريب والمهارات: -
 راج  ورات تدريبية فى االخ د 

 دورات فى الكمبيوتر  
مقترحات قطاع األعمال   -

 لتطوير البرنامج: 
 
العمل على حل المشكالت التى تواجه المجتمع المدنى عن  -

 طريق البحث العلمى
 ادارة الكلية  –تغيير الالئحة   المسئول عن التنفيذ:  -
 بداية العام الدراسى القادم  توقيت التنفيذ: -

 د/هند الهلباوى دعاء فكرى      أ.د.م  المسئول عن البرنامج:
 :د.حنان حسني يشار أ المشرف على القسم    

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
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 تقرير عن برنامج دراسي ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم تربوي 
 2019م/  2018للعام األكاديمي 

 
 قسم: اإلعالم التربوي 

 معلومات أساسية  -أ
ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم   اسم البرنامج  -1

 ى تربو 
 فنون مسرحية  التخصص  -2
 تمهيدى  سنة عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( نظرى + )   ( عملي  4)  عدد المقررات:-4
أستاذ المادة باإلضافة إلى عدد من أعضاء   أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

 هيئة التدريس األقرب إلى التخصص 
 غير متاح        نظام الممتحنين الخارجيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الطالب الملتحقين   -

 امج: بالبرن
7 

معدل النجاح في البرنامج  -
:)%( 

100 % 

اتجاه االلتحاق بالبرنامج   -
)منسوبة إلى األعداد الملتحقة 

 سنوات(: 3بالبرنامج خالل  

 متزايد            ✓
 

 %  100عدد            7عدد   نتائج االمتحان النهائي:  -
 توزيع تقديرات النجاح )%( -
 
 

 % 71.42ا جد امتياز          جيد 28.57%
 ال يوجد  جيد           مقبول%       

 المعايير األكاديمية:  -8
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  س قسممم االعممالم التربمموى فممى   تممم تبنممى المعممايير األةادلميممة المرجميممة القوميممة للبرنممامج بموافقممة مجلمم
وموضح فى هيكل ومحتويات البرنامج جداول استيفاء تلك المعايير  كلية التربية النوعية ومجلس  
 قررات الدراسية واألنشطة بالم

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

 : األهداف العامة للبرنامج -1

ل العلمى للمشكالت البحثية واختيار المنهج  اإللمام بخطوات وقواعد البحث العلمى والتناو  1/ 1
 المناسب للتطبيق فى مجال الفنون المسرحية .

التعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل علمى واساليب تطبيق المعالجة  1/2
 . وتفهم المستجدات ذات العالقة بالتخصص المسرحى اإلحصائية  المناسبة لها

ت التجريبية فى المسرح وربطها بالتغيرات السياسية واالجتماعية   التعرف على أهم اإلتجاها 1/3
 واالقتصادلة فى المجتمع المعاصر .

اإللمام بمفهوم التمثيل المسرحى ومواصفات الممثل وتاريخ التمثيل المسرحى عبر العصور    1/4
ة لمدارس إدراك تقنيات التمثيل واألداء الدرامى مع دراسة الجوانب النفسية واالجتماعي 1/5

 وتطبيقها فى المجتمع التمثيل  المختلفة وأهم روادها 

التمكن من تحديد مناهج اإلخراج المختلفة والتفريق بين خصائص كل منها واسهامات  1/6
 المخرجين  فى تطويرها .  

االلتزام بضوابط واخالقيات مهنة التعليم والقيام بمسئولياته تجاه تطوير المؤسسة وفقا لنظام   1/7
 جودة ال

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما لسهم فى اثراء المهارات المعرفية والتقنية للتواصل   1/8
 مع اآلخرين و تطوير الفن المسرحى

القدرة على العمل الجماعى واقتراح الحلول العلمية للمشكالت العملية المختلفة فى مجال   1/9
 الدراسات المسرحية

العملى للبحوث الحديثة فى مجال الفنون المسرحية بما لسهم فة تنمية   التمكن من التطبيق 1/10
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 البيئة وتطور الممارسات المسرحية 

 

  بانتهاء برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج قادر على المعلومات والمفاهيم: -
 أسس ونظريات الفن المسرحى واتجاهاته المختلفة  -1
 لعلوم المختلفةالعالقة بين الفنون المسرحية وا -2
 التطورات العلمية فى مجال الفنون المسرحية  -3
المبادىء واألسس المنظمة للعمل الفنى واالدبى فى   -4

 المسرح
 معايير الجودة فى الفن المسرحى -5
اخالقيات ومبادىء البحث العلمى وتطبيقاتها   -6

 المسرحية

 الخريج قادر على: بانتهاء دراسة الماجستير لجب ان لكون  المهارات الذهنية   -

 التحليل وآليات النقد فى  الفن المسرحى  -1

 القضالا والمشكالت التى تواجه الدراسات المسرحية  -2

المتغيرات المجتممية المختلفة وتأثيرها على الفن    -3
 المسرحي

إجراء دراسات بحثية  تتعلق بمجال الفنون   -4
 المسرحية

طر الفن  إدارة  آليات التعامل العلمى مع مخا -5
 المسرحى

تطوير األداء فى مجال الفنون المسرحية عبر   -6
 العصور
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اتخاذ القرارات المهنية فى سياقات مهنيمة فمى مجمال  -7
 الفن المسرحى

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج قادرا  المهارات المهنية: -
 : على
فى مجال  اتقان المهارات المهنية االساسية والحديثة  -1

 الفنون المسرحية 
 ةتابة وتقييم التقارير فى مجال الفنون المسرحية  -2
التقييم والنقد العلمى  للتحليل المسرحى فى مجال  -3

 الفنون المسرحية 
 المهارات العامة:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات خريج البرنامج

 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج 
 قادر على

 التعاون الفعال النتاج عمل مسرحى متكامل  -1
استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى مجال   -2

 الفنون المسرحية 
 تحديد أهمية وتقييم دور المسرح فى المجتمع  -3
استخدام المصادر المختلفة للحصول على   -4

 المعلومات
 وضع قواعد ومؤشرات تقييم األخرين  -5
يق للبحث فى مجال الفنون  امكانية العمل فى فر  -6

 المسرحية
القدرة على ادارة الوقت بكفاءة لحل المشكالت  -7

 المسرحية
 المسرحية  البحث والتواصل المستمر فى مجال الفنون  -8
 

 

علمممى تطبيمممق أساسممميات ومنهجيمممات البحمممث  القمممدرة  -1
 العلمى واستخدام أدواته المختلفة

فممى الممتمكن مممن تطبيممق المممنهج التحليلممى واسممتخدامه  -2
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 مجال الدراسات المسرحية

تطبيممممممممق المعمممممممممارف المتخصصمممممممممة ودمجهممممممممما ممممممممممع    -3
 الممارسة المهنية

الممربط بمممين المشمممكالت المجتمميمممة وطمممرق مواجهتهممما  -4
 ومجال التخصص المسرحى 

 تحديد المشكالت المهنية والجاد حلوال لها -5

اجمممادة اسمممتخدام وتوظيمممو التكنولوجيممما الحديثمممة فمممى  -6
 مجال التخصص المسرحى 

بفاعليمة ممع المؤسسمات المختلفمة المرتبطممة التواصمل  -7
 بالتخصص المسرحى 

القمممممدرة عمممممل قيمممممادة فريمممممق العممممممل واتخممممماذ القمممممرارت   -8
 المهنية المناسبة

توظيمممو المممموارد المتاحمممة بمممما لحقمممق اعلمممى اسمممتفادة  -9
 والحفاظ عليها

المممممممممربط بمممممممممين المعمممممممممارف والمهمممممممممارات المرتبطمممممممممة  – 10
بالتخصممص والبيئممة المحيطممة  فممى ضمموء المتغيمممرات 

 عالمية واالقليميةال

تطبيممق آداب وأخالقيممات وقواعممد المهنممة والمعممايير   -11
 المجتممية فى التطبيق العملى للدراسات المسرحية

القممدرة علممى تنميممة ذاتممه اةادلميمما وقممادر علممى الممتعلم  -12
 المستمر

 
 ال يوجد طرق دعم الطالب )ذوى   -
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 القدرات المحدودة والمتميزين(:
معايير القياس المرجمية   -
 برنامج لل
 
 

 المعلومات والمفاهيم: 

 بانتهاء برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج قادر على
: 
 اإلحصممممممائية األسمممممماليب  مممممممع التعامممممممل طممممممرق  لعممممممدد  2/1/1

  ووظيفتها

 التمثيممممممل مممممممدارس بممممممين االختالفممممممات  طبيعممممممة لشممممممرح 2/1/2
   المتنوعة

 قممممممدرة ومممممممدى المختلفممممممة المجتمميممممممة بالقضممممممالا يلممممممم 2/1/3 
 مها التعامل فى المسرح

 بمنمماهج المرتبطممة المختلفممة المسممرحيات  انمموا  لصمم  2/1/4
 االخراج

 المسرح فى الحديثة التجريبية االتجاهات  لعدد   2/1/5

 وممممممممممدلوالتها الحديثمممممممممة المسمممممممممرحية المفممممممممماهيم لحممممممممدد  2/1/6
 وترجمتها

 عمممن والثقافيمممة والتاريخيمممة االجتماعيمممة الخلفيمممة لعمممدد  2/1/7
 لالتمثي مدارس نشأة

 االخراج مناهج بين األختالفات  لشرح  2/1/8

 التمثيل بمدارس المرتبطة للمسرحيات  امثلة لكتب   2/1/9

 العلمى البحث  خطوات  لعدد   2/1/10

 البحثية  للمشكالت  المالئمة المناهجيوضح   2/1/11 
 بانتهاء دراسة الماجستير لجب ان لكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية  -

 وتطورها المختلفة االخراج مناهج بين لقارن  2/2/1

 المسرحى العرض  داخل الممثل وظيفة يناقش 2/2/2 

 مجممال فممى الحديثممة التجريبيممة االتجاهممات  بممين لقممارن  2/2/3
 المختلفة المسرح
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 االرتقمممماء فممممى ودورهمممما البحممممث  مشممممكلة بممممين يممممربط 2/2/4  
 بالمجتمع

 العممممرض  وعناصممممر الحديثممممة التكنولوجيمممما بممممين يممممربط 2/2/5
 المسرحى

 المختلفة عناصرها الى البحثية المشكلة لحلل  2/2/6

 المختلفة االحصائية األساليب  بين لقارن  2/2/7 

 والحاسب  االحصاء مناهج بين يبرهن   2/2/8

  عرض  تقدلم فى الحديثة التكنولوجيا توظيو  2/2/9

 مممدارس مسممتخدما مسممرحى لعممرض  نممموذجلطبممق   2/2/10
 التمثيل

 المسمممممممرحى العمممممممل فممممممى خممممممرجالم وظيفممممممة ينمممممماقش 2/2/11
 ومقوماته

 تمماريخ وتطممور التمثيممل فممن تمماريخ تطممور بممين يممربط 2/2/12
 .المجتمع

 المختلفة  التمثيل مدارس خصائص  بين  لقارن   13/ 2/2
 

 المهارات المهنية: 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج قادرا 
 : على
روق بين مناهج  لستخدم التكنولوجيا فى توضيح الف  1/ 2/3

 االخراج 
 يدير فى فريق أهم وظائ  المخرج   2/3/2 
لصمم مقارنات بين أراء المخرجين واسهاماتهم فى  3/ 2/3

 مجال تطور كل عنصر العمل 
يوظ  أساليب ومنهجية البحث العلمى فى تناول   4/ 2/3

 المشكالت 
لخطط لتقدلم عرض المسرحى فى ضوء مناهج   5/ 2/3
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 االخراج المختلفة 
 لخطط للمقارنة بين المدارس التمثيل المختلفة   6/ 2/3
لطبق مهارة الترجمة للنصوص المسرحية األجنبية     2/3/7 

 مع مراعاة الخط الدرامى للعمل 
لطبق التكنولوجيا الحديثة فى معالجة البيانات     2/3/8 

 التى يتم التوصل اليها 
 لصمم نموذج البحث فى مجال المسرح   0 9/ 2/3
 لمثل مسرحية وفقا لمدرسة من مدارس التمثيل    10/ 2/3

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير لجب ان لكون الخريج  المهارات العامة:  -
 قادر على

لطبق مهارات التمثيل المكتسبة فى عرض مسرحى   1/ 2/4
 بالتعاون مع الزمالء

لستخدم تطبيقات الحاسب فى عرض البيانات     2/4/2 
 والمعلومات  

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

لستخدم القواميس والمعاجم االجنبية وااللكترونية   4/ 2/4
 للترجمة فى مجال العمل المسرجى

لجسد فى فريق لتقدلم عرض مسرحى يتناول     5/ 2/4
 عناصر االخراج المختلفة 

بيانات باستخدام برامج لشارك فى فريق لعرض ال 6/ 2/4
 االحصاء 

لستخدم  االسلوب العلمى لعرض خطوات البحث  7/ 2/4
 العلمى 

 يترجم نصوص مسرحية باللغة االجنبية   8/ 2/4
 متوفر       ✓ دليل البرنامج  -

متوفر تهتم الكلية بتوعية الطالب أةادلميا وذلك لضمان  
ليل معرفتهم بالمقررات المتاحة بالكلية؛ حيث يتم إصدار د 

للطالب على هيئة كتيب لتوزيعه على الطلبة خالل االلام 
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االولى لبدء الدراسة للطلبة الجدد ويتضمن محتويات 
المناهج الدراسية ، حضور وغياب الطالب ، المراقبة  
األةادلمية، االمتحانات والدرجات ومتطلبات التخرج ،  

االنضباط األةادلمي وسلوك الطالب و نظام تأديب الطالب 
 تم تحديث دليل الطالب حسب ما لستجد وي

          سنوى متوافر   ✓ نظام المراجعة الدورية للبرنامج  -
  

مدى توافق الهيكل األةادلمي  -
 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 

يتوافق الهيكل األةادلمي للبرنامج )المقررات( مع المستهدف 
 من التعليم على النحو التالي :

مخر  • المستهدفة ألهداف  مطابقة مصفوفة  التعلم  جات 
 البرنامج التعليمي: 

 التعلم مخرجات  تكون  أن  على الكلية حرصت  -
وأن   خالل من محققة البرنامج المستهدفة من مقرراته 

 و لحقق محتوى  البرنامج أهداف  المخرجات  هذه تحقق 
 المعارف من مترابطة مجموعة متكاملة تنمية البرنامج
و  المهنية والمهارات   المشكالت  وحل العامةوالذهنية 
 وغيرها. 

إعداد  المستهدفة مصفوفة  تم  التعلم   للبرنامج مخرجات 
مصفوفة  مع البرنامج أهداف تطابق من التأةد  ويتم العلمي

 نموذج باستيفاء علمي قسم ةل قيام طريق المقررات عن
 مواصفات البرنامج 

 

ق المعارف و المهارات  ال يوجد معوقات إدارية لتحقي المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -
المستهدفة من البرنامج العلمي و التي لجب أن لكتسبها  
الخريجون طبقا لألهداف االستراتيجية للكلية. و تتبنى  
الجامعة تدعيم مجهودات وحدة ضمان الجودة بالكلية  

لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة عن طريق دورات مركز 
 تطوير التعليم 
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 دى اكتساب المستهدف من التعليم:تقويم طالب لقياس م -9
التقويم الشفوي والتطبيقات العملية دراسات بحثية و عرض  أدوات التقويم:  -

 و مناقشة لنتائج البحث االمتحانات النظرية 
االمتحان الشفوي وأعمال السنة شهريا التطبيق العملي بعد  المواعيد: -

ي في  انتهاء الجانب النظري المرتبط به االمتحان النظر 
 نهالة السنة الدراسية 

 مالحظات المراجع الخارجي: -
 )إن وجدت( 

 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  -

 الطالب 
 مناسبة الى حد كبير 

 يتوافر عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس 
مدى مالئمة تخصصات   -

أعضاء هيئة التدريس وتوزيع 
ياجات األعباء عليهم طبقًا الحت

 البرنامج: 

 مناسب      إلى حد ما     ✓
 غير مناسب   
 )لماذا؟(

انتداب   - أو  لتعيين  منهجية  النوعية  التربية  كلية  تتبنى 
التخصصات  توفير  على  تعتمد  التدريس  هيئة  أعضاء 

 العلمية لألقسام المختلفة تبعا للتخصص.
حيث لعمل القسم على تكليو عضو هيئة التدريس  -

الدراسية طبقا للتخصص العلمي الدقيق بتدريس المقررات 
الذى لحدده موضو  رسالة الدكتوراه و تخصص اللجنة  

 العلمية الدائمة
 

 مناسب    إلى حد ما     ✓ المكتبة: -
 غير مناسب   

• يوجد بالكلية مكتبة تتمتع بالنظام والنظافة واإلضاءة  
 والتهوية الجيدة. 

على النظام   MARK • تم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج
األلى على اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ، و تقوم  

أمينة المكتبة باستخدام البرنامج لمساعدة الطالب في البحث 
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 عن المرجع المطلوب.
 ) بالمكتبة وتفعيل خدمه القارئ الفوري  Wifi • تفعيل خدمة  

QR) . •  وتمت الموافقة على رفع المجلة العلمية للكلية
 المعرفة  على موقع بنك

• وجارى رفع نتيجة الدراسات العليا على موقع اتحاد 
 المكتبات الجاممية.  

 • تم توفير العديد من المراجع الحديثة في التخصص 
 

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

تتوافر بالكلية المعامل التخصصية و الورش الفنية والمسرح  
ارف و المهارات المستهدفة من البرنامج  الالزمة لتحقيق المع

العلمي و التي لجب أن لكتسبها الخريجون طبقا لألهداف 
 االستراتيجية للكلية 

 مناسب  إلى حد ما    ✓ الحاسب اآللي:  -
 غير مناسب     

تخصص الكلية معامل للحاسب اآللي تفي باالحتياجات 
 نيهم للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاو  التعليمية والبحثية

مدى التعاون مع جهات  -
األعمال في توفير فرص التدريب 

 للطالب: 

تنسق الكلية ملتقى توظيو سنوي لتوفير فرص عمل   
للخريجين من خالل برتوكوالت التعاون بين الكلية وبعض 

 الجهات الخاصة ورجال األعمال 
 أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 

 فيب تنظيم ورش عمل/مؤتمرات بمشاركة الطال* 
الموضوعات ذات الصلة  بالفنون المسرحية وخدمة المجتمع  
مثل التعاون بين شمبة المسرح والمؤسسات التربوية في  

 بالكلية المجتمع المحيط  
 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال     إلى حد ما     ✓ نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 غير فعال   
لفاعلية التعليمية يتم تحديد بناء على تقارير الجودة ل )لماذا؟(
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اإلجراءات التصحيحية لهذا  اتخاذ جوانب القصور و 
 ومتابعة العملية التعليمية 

إجراء تطبيق لوائح وقوانين   -
 الكلية والجامعة:

 مناسبة    إلى حد ما     غير مناسبة  ✓
ألنها معلنة ومتوافرة مطبوعة مع كل طالب _   )لماذا؟(

 وائح والقوانين تراعى التدرج فى تطبيق الل
مدى فاعلية نظام المراجعة  -

 الداخلية في تطوير البرنامج: 
لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقي  تقوم 

الجودة باألقسام العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و  
ملفات المقررات الدراسية يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة 

ة و تقارير البرنامج الدراسي  في تقارير المقررات الدراسي
بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و  

وضع الخطط المستقبلية لتحديث و تطوير البرامج و  
المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات  

 التكنولوجية. 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -

فيما لخص مخرجات البرنامج  
 ومعايير القياس: 

تتناسب النواتج التعليمية المستهدفة من البرنامج مع  
المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العليا كما أنها  

الذي تم اشتقاقه واعتماده كمعايير   ARsمناسبة مع الم 
 للبرنامج 

 
 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقررات/  -

 الساعات(:
 مقررات الدراسية على النحو التالي:لقوم الطالب بدارسة ال

 مجمو   تطبيقي  نظري  المقرر
اإلحصاء وتطبيقات الحاسب 

 في مجال التخصص 
1 2 3 

مقرر عربي )نظريات تمثيل 
 وإخراج (

3 - 3 

مقرر أجنبي ) االتجاهات  
التجريبية الحديثة في مجال  

 المسرح (

3 - 3 
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 3 - 3 حلقة البحث         
 ال نستطع اضافة مقررات جديدة وفقا للقواعد والقوانيين  دة: مقررات جدي -

 مسرح الطفل ومسرح العرائس  -1
-مكياج-مالبس-دلكور–)اضاءة السينوغرافيا المسرحية-2 

 موسيقى ( 
 النقدلة المسرحية الحديثة  مذاهب ال -3
 المناهج الحديثة فى الدراسات المسرحية    -4

 ة فى اللغة االنجليزية دورات تدريبي  التدريب والمهارات: -
 دورات تدريبية فى االخراج والتمثيل 

 دورات فى الكمبيوتر  
التدريس/الهيئة  − هيئة  تدريبية ألعضاء  دورات  يتم عمل 

 المعاونة بمركز الجودة بالجامعة.

 
مقترحات قطا  األعمال   -

 لتطوير البرنامج: 
القطا  المدني   عقد بروتوكول لتبادل الخبرات بين مؤسسات 

 خريجي البرنامج   وبين
سد - لمحاولة  االعمال  قطا   في  االحتياج  مجاالت  تحديد 

 االحتياج من خريجي البرنامج 
العمل على حل المشكالت التي تواجه المجتمع المدني -

 عن طريق البحث العلمي الدقيق
 ورجال االعمال  -ادارة الكلية  –تغيير الالئحة   المسئول عن التنفيذ:  -
 2019/2020العام  توقيت التنفيذ: -
 

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

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
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 تقرير عن برنامج دراسي ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم تربوي 
 م 2020-2019للعام األكاديمي 

 
 قسم: اإلعالم التربوي 

 معلومات أساسية  -أ
ماجستير الفلسفة فى التربية النوعية / إعالم   اسم البرنامج  -1

 ى تربو 
 فنون مسرحية  التخصص  -2
 تمهيدى سنة  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( نظرى + )   ( عملي  4)  عدد المقررات:-4
أستاذ المادة باإلضافة إلى عدد من أعضاء   أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

 هيئة التدريس األقرب إلى التخصص 
 غير متاح        نظام الممتحنين الخارجيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الطالب الملتحقين   -

 مج: بالبرنا
 طالب  2

معدل النجاح في البرنامج  -
:)%( 

100 % 

اتجاه االلتحاق بالبرنامج   -
)منسوبة إلى األعداد الملتحقة 

 سنوات(: 3بالبرنامج خالل  

✓            
 

 %  100عدد            2عدد   نتائج االمتحان النهائي:  -
 توزيع تقديرات النجاح )%( -
 
 

 % 50ا جد امتياز          جيد 50%     
 ال يوجد  جيد           مقبول%       

 المعايير األكاديمية:  -8
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  س قسمممم االعمممالم التربممموى   تمممم تبنمممى المعمممايير األلادجميمممة المرجليمممة القوميمممة للبرنمممامج بموافقمممة مجلممم
وموضح فى هيكل ومحتويات البرنامج جداول استيفاء تلك المعايير  كلية التربية النوعية ومجلس  
 الدراسية واألنشطة بالمقررات 

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

 : األهداف العامة للبرنامج -1

مى للمشكالت البحثية واختيار المنهج  اإللمام بخطوات وقواعد البحث العلمى والتناول العل 1/ 1
 المناسب للتطبيق فى مجال الفنون المسرحية .

التعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل علمى واساليب تطبيق المعالجة  1/2
 . وتفهم المستجدات ذات العالقة بالتخصص المسرحى اإلحصائية  المناسبة لها

ريبية فى المسرح وربطها بالتغيرات السياسية واالجتماعية   التعرف على أهم اإلتجاهات التج 1/3
 واالقتصادجة فى المجتمع المعاصر .

اإللمام بمفهوم التمثيل المسرحى ومواصفات الممثل وتاريخ التمثيل المسرحى عبر العصور    1/4
رس إدراك تقنيات التمثيل واألداء الدرامى مع دراسة الجوانب النفسية واالجتماعية لمدا 1/5

 وتطبيقها فى المجتمع التمثيل  المختلفة وأهم روادها 

التمكن من تحديد مناهج اإلخراج المختلفة والتفريق بين خصائص كل منها واسهامات  1/6
 المخرجين  فى تطويرها .  

االلتزام بضوابط واخالقيات مهنة التعليم والقيام بمسئولياته تجاه تطوير المؤسسة وفقا لنظام   1/7
 الجودة 

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما جسهم فى اثراء المهارات المعرفية والتقنية للتواصل   1/8
 مع اآلخرين و تطوير الفن المسرحى

القدرة على العمل الجماعى واقتراح الحلول العلمية للمشكالت العملية المختلفة فى مجال   1/9
 الدراسات المسرحية

ى للبحوث الحديثة فى مجال الفنون المسرحية بما جسهم فة تنمية  التمكن من التطبيق العمل 1/10
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 البيئة وتطور الممارسات المسرحية 

 

  بانتهاء برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج قادر على المعلومات والمفاهيم: -
 أسس ونظريات الفن المسرحى واتجاهاته المختلفة  -1
 المختلفةالعالقة بين الفنون المسرحية والعلوم  -2
 التطورات العلمية فى مجال الفنون المسرحية  -3
المبادىء واألسس المنظمة للعمل الفنى واالدبى فى   -4

 المسرح
 معايير الجودة فى الفن المسرحى -5
اخالقيات ومبادىء البحث العلمى وتطبيقاتها   -6

 المسرحية

 ج قادر على:بانتهاء دراسة الماجستير ججب ان جكون الخري المهارات الذهنية   -

 التحليل وآليات النقد فى  الفن المسرحى  -1

 القضاجا والمشكالت التى تواجه الدراسات المسرحية  -2

المتغيرات المجتملية المختلفة وتأثيرها على الفن    -3
 المسرحي

إجراء دراسات بحثية  تتعلق بمجال الفنون   -4
 المسرحية

ن  إدارة  آليات التعامل العلمى مع مخاطر الف  -5
 المسرحى

تطوير األداء فى مجال الفنون المسرحية عبر   -6
 العصور
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اتخاذ القرارات المهنية فى سياقات مهنيمة فمى مجمال  -7
 الفن المسرحى

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج قادرا  المهارات المهنية: -
 : على
ل  اتقان المهارات المهنية االساسية والحديثة فى مجا -1

 الفنون المسرحية 
 لتابة وتقييم التقارير فى مجال الفنون المسرحية  -2
التقييم والنقد العلمى  للتحليل المسرحى فى مجال  -3

 الفنون المسرحية 
 المهارات العامة:  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات خريج البرنامج

 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج 
 قادر على

 عاون الفعال النتاج عمل مسرحى متكامل الت -1
استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها فى مجال   -2

 الفنون المسرحية 
 تحديد أهمية وتقييم دور المسرح فى المجتمع  -3
استخدام المصادر المختلفة للحصول على   -4

 المعلومات
 وضع قواعد ومؤشرات تقييم األخرين  -5
حث فى مجال الفنون  امكانية العمل فى فريق للب  -6

 المسرحية
القدرة على ادارة الوقت بكفاءة لحل المشكالت  -7

 المسرحية
 المسرحية  البحث والتواصل المستمر فى مجال الفنون  -8
 

 

علمممى تطبيمممق أساسممميات ومنهجيمممات البحمممث  القمممدرة  -1
 العلمى واستخدام أدواته المختلفة

الممتمكن مممن تطبيممق المممنهج التحليلممى واسممتخدامه فممى  -2
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 ل الدراسات المسرحيةمجا

تطبيممممممممق المعمممممممممارف المتخصصمممممممممة ودمجهممممممممما ممممممممممع    -3
 الممارسة المهنية

الممربط بمممين المشمممكالت المجتمليمممة وطمممرق مواجهتهممما  -4
 ومجال التخصص المسرحى 

 تحديد المشكالت المهنية واججاد حلوال لها -5

اجمممادة اسمممتخدام وتوظيمممو التكنولوجيممما الحديثمممة فمممى  -6
 مجال التخصص المسرحى 

ة ممع المؤسسمات المختلفمة المرتبطممة التواصمل بفاعليم -7
 بالتخصص المسرحى 

القمممممدرة عمممممل قيمممممادة فريمممممق العممممممل واتخممممماذ القمممممرارت   -8
 المهنية المناسبة

توظيمممو المممموارد المتاحمممة بمممما جحقمممق اعلمممى اسمممتفادة  -9
 والحفاظ عليها

المممممممممربط بمممممممممين المعمممممممممارف والمهمممممممممارات المرتبطمممممممممة  – 10
بالتخصممص والبيئممة المحيطممة  فممى ضمموء المتغيمممرات 

 واالقليمية العالمية

تطبيممق آداب وأخالقيممات وقواعممد المهنممة والمعممايير   -11
 المجتملية فى التطبيق العملى للدراسات المسرحية

القممدرة علممى تنميممة ذاتممه الادجميمما وقممادر علممى الممتعلم  -12
 المستمر

 
 ال يوجد طرق دعم الطالب )ذوى   -
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 القدرات المحدودة والمتميزين(:
معايير القياس المرجلية   -

 للبرنامج 
 
 

 المعلومات والمفاهيم: 

 بانتهاء برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج قادر على
: 
 اإلحصممممممائية األسمممممماليب  مممممممع التعامممممممل طممممممرق  جعممممممدد  2/1/1

  ووظيفتها

 التمثيممممممل مممممممدارس بممممممين االختالفممممممات  طبيعممممممة جشممممممرح 2/1/2
   المتنوعة

 قممممممدرة ومممممممدى المختلفممممممة المجتمليممممممة بالقضمممممماجا يلممممممم 2/1/3 
 مها لالتعام فى المسرح

 بمنمماهج المرتبطممة المختلفممة المسممرحيات  انمموا  جصمم  2/1/4
 االخراج

 المسرح فى الحديثة التجريبية االتجاهات  جعدد   2/1/5

 وممممممممممدلوالتها الحديثمممممممممة المسمممممممممرحية المفممممممممماهيم جحممممممممدد  2/1/6
 وترجمتها

 عمممن والثقافيمممة والتاريخيمممة االجتماعيمممة الخلفيمممة جعمممدد  2/1/7
 لالتمثي مدارس نشأة

 االخراج مناهج بين األختالفات  جشرح  2/1/8

 التمثيل بمدارس المرتبطة للمسرحيات  امثلة جكتب   2/1/9

 العلمى البحث  خطوات  جعدد   2/1/10

 البحثية  للمشكالت  المالئمة المناهجيوضح   2/1/11 
 بانتهاء دراسة الماجستير ججب ان جكون الخريج قادر على: المهارات الذهنية  -

 وتطورها المختلفة االخراج مناهج بين جقارن  2/2/1

 المسرحى العرض  داخل الممثل وظيفة يناقش 2/2/2 

 مجممال فممى الحديثممة التجريبيممة االتجاهممات  بممين جقممارن  2/2/3
 المختلفة المسرح
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 االرتقمممماء فممممى ودورهمممما البحممممث  مشممممكلة بممممين يممممربط 2/2/4  
 بالمجتمع

 العممممرض  وعناصممممر الحديثممممة التكنولوجيمممما بممممين يممممربط 2/2/5
 المسرحى

 المختلفة عناصرها الى البحثية المشكلة جحلل  2/2/6

 المختلفة االحصائية األساليب  بين جقارن  2/2/7 

 والحاسب  االحصاء مناهج بين يبرهن   2/2/8

  عرض  تقدجم فى الحديثة التكنولوجيا توظيو  2/2/9

 مممدارس مسممتخدما مسممرحى لعممرض  نممموذججطبممق   2/2/10
 التمثيل

 المسمممممممرحى العمممممممل فممممممى المخممممممرج وظيفممممممة ينمممممماقش 2/2/11
 ومقوماته

 تمماريخ وتطممور التمثيممل فممن تمماريخ تطممور بممين يممربط 2/2/12
 .المجتمع

 المختلفة  التمثيل مدارس خصائص  بين  جقارن   13/ 2/2
 

 المهارات المهنية: 
 
 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج قادرا 
 : على
ن مناهج  جستخدم التكنولوجيا فى توضيح الفروق بي  1/ 2/3

 االخراج 
 يدير فى فريق أهم وظائ  المخرج   2/3/2 
جصمم مقارنات بين أراء المخرجين واسهاماتهم فى  3/ 2/3

 مجال تطور كل عنصر العمل 
يوظ  أساليب ومنهجية البحث العلمى فى تناول   4/ 2/3

 المشكالت 
جخطط لتقدجم عرض المسرحى فى ضوء مناهج   5/ 2/3
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 االخراج المختلفة 
 طط للمقارنة بين المدارس التمثيل المختلفة جخ  6/ 2/3
جطبق مهارة الترجمة للنصوص المسرحية األجنبية     2/3/7 

 مع مراعاة الخط الدرامى للعمل 
جطبق التكنولوجيا الحديثة فى معالجة البيانات     2/3/8 

 التى يتم التوصل اليها 
 جصمم نموذج البحث فى مجال المسرح   0 9/ 2/3
 ة وفقا لمدرسة من مدارس التمثيلجمثل مسرحي    10/ 2/3

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير ججب ان جكون الخريج  المهارات العامة:  -
 قادر على

جطبق مهارات التمثيل المكتسبة فى عرض مسرحى   1/ 2/4
 بالتعاون مع الزمالء

جستخدم تطبيقات الحاسب فى عرض البيانات     2/4/2 
 والمعلومات  

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

جستخدم القواميس والمعاجم االجنبية وااللكترونية   4/ 2/4
 للترجمة فى مجال العمل المسرجى

ججسد فى فريق لتقدجم عرض مسرحى يتناول     5/ 2/4
 عناصر االخراج المختلفة 

بيانات باستخدام برامج جشارك فى فريق لعرض ال 6/ 2/4
 االحصاء 

جستخدم  االسلوب العلمى لعرض خطوات البحث  7/ 2/4
 العلمى 

 يترجم نصوص مسرحية باللغة االجنبية   8/ 2/4
 متوفر       ✓ دليل البرنامج  -

متوفر تهتم الكلية بتوعية الطالب ألادجميا وذلك لضمان  
ليل معرفتهم بالمقررات المتاحة بالكلية؛ حيث يتم إصدار د 

للطالب على هيئة كتيب لتوزيعه على الطلبة خالل االجام 
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االولى لبدء الدراسة للطلبة الجدد ويتضمن محتويات 
المناهج الدراسية ، حضور وغياب الطالب ، المراقبة  
األلادجمية، االمتحانات والدرجات ومتطلبات التخرج ،  

االنضباط األلادجمي وسلوك الطالب و نظام تأديب الطالب 
 تم تحديث دليل الطالب حسب ما جستجد وي

          سنوى متوافر   ✓ نظام المراجعة الدورية للبرنامج  -
  

مدى توافق الهيكل األلادجمي  -
 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 

يتوافق الهيكل األلادجمي للبرنامج )المقررات( مع المستهدف 
 من التعليم على النحو التالي :

مخر  • المستهدفة ألهداف  مطابقة مصفوفة  التعلم  جات 
 البرنامج التعليمي: 

 التعلم مخرجات  تكون  أن  على الكلية حرصت  -
وأن   خالل من محققة البرنامج المستهدفة من مقرراته 

 و جحقق محتوى  البرنامج أهداف  المخرجات  هذه تحقق 
 المعارف من مترابطة مجموعة متكاملة تنمية البرنامج
و  المهنية والمهارات   المشكالت  وحل العامةوالذهنية 
 وغيرها. 

إعداد  المستهدفة مصفوفة  تم  التعلم   للبرنامج مخرجات 
مصفوفة  مع البرنامج أهداف تطابق من التألد  ويتم العلمي

 نموذج باستيفاء علمي قسم لل قيام طريق المقررات عن
 مواصفات البرنامج 

 

ق المعارف و المهارات  ال يوجد معوقات إدارية لتحقي المعوقات اإلدارية والتنظيمية  -
المستهدفة من البرنامج العلمي و التي ججب أن جكتسبها  
الخريجون طبقا لألهداف االستراتيجية للكلية. و تتبنى  
الجامعة تدعيم مجهودات وحدة ضمان الجودة بالكلية  

لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة عن طريق دورات مركز 
 تطوير التعليم 
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 دى اكتساب المستهدف من التعليم:تقويم طالب لقياس م -9
التقويم الشفوي والتطبيقات العملية دراسات بحثية و عرض  أدوات التقويم:  -

 و مناقشة لنتائج البحث 
مع استدام البحوث العلمية للتقييم   االمتحانات النظرية 

النهائى وفقا لما تطلبته ظروف أزمة كرونا وفقا لقرارات  
 المجلس االعلى للجامعات 

االمتحان الشفوي وأعمال السنة شهريا التطبيق العملي بعد  المواعيد: -
انتهاء الجانب النظري المرتبط به االمتحان النظري في  

 نهاجة السنة الدراسية 
 مالحظات المراجع الخارجي: -

 )إن وجدت( 
 ال يوجد 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  -

 الطالب 
   حد كبيرمناسبة الى 
مناسب مع عدد  من اعضاء هيئة التدريس يتوافر عدد

الطالب المنتسبين الى الكلية فى العام الجامعى  
2019/2020 

مدى مالئمة تخصصات   -
أعضاء هيئة التدريس وتوزيع 
األعباء عليهم طبقًا الحتياجات 

 البرنامج: 

 مناسب      إلى حد ما     ✓
 غير مناسب   
 )لماذا؟(

كلية    - انتداب تتبنى  أو  لتعيين  منهجية  النوعية  التربية 
التخصصات  توفير  على  تعتمد  التدريس  هيئة  أعضاء 

 العلمية لألقسام المختلفة تبعا للتخصص.
حيث جعمل القسم على تكليو عضو هيئة التدريس  -

بتدريس المقررات الدراسية طبقا للتخصص العلمي الدقيق 
اللجنة  الذى جحدده موضو  رسالة الدكتوراه و تخصص 

 العلمية الدائمة
 

 مناسب    إلى حد ما     ✓ المكتبة: -
 غير مناسب   
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• يوجد بالكلية مكتبة تتمتع بالنظام والنظافة واإلضاءة  
 والتهوية الجيدة. 

على النظام   MARK • تم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج
األلى على اتحاد مكتبات الجامعات المصرية ، و تقوم  

باستخدام البرنامج لمساعدة الطالب في البحث أمينة المكتبة  
 عن المرجع المطلوب.

 ) بالمكتبة وتفعيل خدمه القارئ الفوري  Wifi • تفعيل خدمة  
QR) . •  وتمت الموافقة على رفع المجلة العلمية للكلية

 على موقع بنك المعرفة 
• وجارى رفع نتيجة الدراسات العليا على موقع اتحاد 

 ة.  المكتبات الجاملي
 • تم توفير العديد من المراجع الحديثة في التخصص 

 
 مناسب    إلى حد ما    ✓ المعامل  -

 ) لماذا ؟( غير مناسب  
تتوافر بالكلية المعامل التخصصية و الورش الفنية والمسرح  
الالزمة لتحقيق المعارف و المهارات المستهدفة من البرنامج  

طبقا لألهداف العلمي و التي ججب أن جكتسبها الخريجون  
 االستراتيجية للكلية 

 مناسب  إلى حد ما    ✓ الحاسب اآللي:  -
 غير مناسب     

تخصص الكلية معامل للحاسب اآللي تفي باالحتياجات 
 للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  التعليمية والبحثية

مدى التعاون مع جهات  -
األعمال في توفير فرص التدريب 

 للطالب: 

ية ملتقى توظيو سنوي لتوفير فرص عمل  تنسق الكل 
للخريجين من خالل برتوكوالت التعاون بين الكلية وبعض 

 الجهات الخاصة ورجال األعمال 
 أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 

 فيتنظيم ورش عمل/مؤتمرات بمشاركة الطالب * 
الموضوعات ذات الصلة  بالفنون المسرحية وخدمة المجتمع  

بة المسرح والمؤسسات التربوية في  مثل التعاون بين شل
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 بالكلية المجتمع المحيط  
 توفير مراجع علمية حديثة 

 توفير مكتبة الكترونية داخلية
 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال     إلى حد ما     ✓ نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 غير فعال   
تحديد بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية يتم  )لماذا؟(

اإلجراءات التصحيحية لهذا  اتخاذ جوانب القصور و 
 ومتابعة العملية التعليمية 

إجراء تطبيق لوائح وقوانين   -
 الكلية والجامعة:

 مناسبة    إلى حد ما     غير مناسبة  ✓
ألنها معلنة ومتوافرة مطبوعة مع كل طالب _   )لماذا؟(

 تراعى التدرج فى تطبيق اللوائح والقوانين 
فاعلية نظام المراجعة مدى  -

 الداخلية في تطوير البرنامج: 
لجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة منسقي  تقوم 

الجودة باألقسام العلمية بعمل مراجعة دورية لتقارير و  
ملفات المقررات الدراسية يتم مناقشة أوجهه القصور الواردة 

دراسي  في تقارير المقررات الدراسية و تقارير البرنامج ال
بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة أسباب القصور و  

وضع الخطط المستقبلية لتحديث و تطوير البرامج و  
المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات  

 التكنولوجية. 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -

فيما جخص مخرجات البرنامج  
 ومعايير القياس: 

ية المستهدفة من البرنامج مع  تتناسب النواتج التعليم 
المعايير القياسية العامة لبرامج الدراسات العليا كما أنها  

الذي تم اشتقاقه واعتماده كمعايير   ARsمناسبة مع الم 
 للبرنامج 

 
 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج )المقررات/  -

 الساعات(:
 نحو التالي:جقوم الطالب بدارسة المقررات الدراسية على ال

 مجمو   تطبيقي  نظري  المقرر
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اإلحصاء وتطبيقات الحاسب 
 في مجال التخصص 

1 2 3 

مقرر عربي )نظريات تمثيل 
 وإخراج (

3 - 3 

مقرر أجنبي ) االتجاهات  
التجريبية الحديثة في مجال  

 المسرح (

3 - 3 

 3 - 3 حلقة البحث         
 ين رات جديدة وفقا للقواعد والقوانال نستطع اضافة مقر  مقررات جديدة:  -

 مسرح الطفل ومسرح العرائس  -1
-مكياج-مالبس-دجكور–)اضاءة السينوغرافيا المسرحية-2 

 موسيقى ( 
 النقدجة المسرحية الحديثة  مذاهب ال -3
 المناهج الحديثة فى الدراسات المسرحية    -4

ل − التدريب والمهارات: - للطالب  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  تدريبهم  عقد 
العالمية   البيانات  قواعد  من  االستفادة  كيفية  على 

 والمراجع الموجودة فى بنك المعرفة
التعليم - على  للتدريب  للطالب  تدريبية  دورات  عمل 

المدمج وتفعيل البريد االلكترونى والتعامل مع المنصات 
 التعليمية المختلفة 

يتم تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  - −
ط لوحدة  عن  التابعة  والتوعية  التدريب  لجنة  ريق 

 ضمان الجودة بالكلية 
التدريس  - − هيئة  العضاء  تدريبية  دورات  عمل 

البريد   وتفعيل  المدمج  التعليم  على  للتدريب 
التعليمية   المنصات  مع  والتعامل  االلكترونى 

 المختلفة 
مقترحات قطا  األعمال   -

 لتطوير البرنامج: 
القطا  المدني   ات بين مؤسسات عقد بروتوكول لتبادل الخبر 
 وبين خريجي البرنامج  
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سد - لمحاولة  االعمال  قطا   في  االحتياج  مجاالت  تحديد 
 االحتياج من خريجي البرنامج 

العمل على حل المشكالت التي تواجه المجتمع المدني -
 عن طريق البحث العلمي الدقيق

 ورجال االعمال  -ادارة الكلية  –تغيير الالئحة   المسئول عن التنفيذ:  -
 بداجة العام الدراسى القادم   توقيت التنفيذ: -
 

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

 التوقيع:            التاريخ:    /   / 
 
 


