
 

 

 قسم : االعالم التربوي 

 ( 2017-2016)( لعام االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح )أجنبي للماجستير تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ   

 اسم المقرر 1
 مقرر أجنبي للماجستير 

 االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح 

 (اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي  3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  ) أستاذ( عدد القائمين بالتدريس  7

 -صة:تخصت ممعلوما –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب2 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100بنسبة )          ( ناجح    2عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % (  0بنسبة  )             ( راسب   0عدد ) 

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 االحاصلين عليه

 ( جيد جدا  % 100)         %( ممتاز      0)

 %( مقبول   0)              %( جيد    0)  

 -تدريس المقرر: – 2

 االتجاه الكالسيكي  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 االتجاه الرومانسي  ▪

 االتجاه الواقعي  ▪

 االتجاه الوجودي  ▪

 وسائله (  –المذهب الملحمي ) تعريفه   ▪

 ي لحمتكنيك بريخت في المسرح الم ▪

 الفرق بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي  ▪

 استانسالفيكي وأهم إسهاماته في المسرح ▪

 أهم الشخصيات التي أثرت وجدان استانسالفيكي ▪

 اعداد الممثل ومنهج استانسالفيكي ▪

 االساليب االخراجية الحديثة  ▪
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 اسس االخراج المسرحي ▪

 المدارس الفنية الحديثة  ▪

 المخرج والممثل في المسرح ▪

 المسرحي واالتجاهات المسرحية المختلفة طل الب ▪

 أهم رواد اإلخراج في القرن العشرين وإسهاماتهم ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسممه مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  عات المقرروضولم  مدي تغطية االمتحان -

 المحاضرة المطورة  .1 أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني  .2

 استراتيجية البيان العملي .3

 استراتيجيات التعلم الذاتي  .4

 العروض التعليمية .5

 شفوي  )√(                                  نظري      )√( طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ المراجع العلمية -

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ الوسائل المعينة -

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ة للمقرر يممتم تممدريب الطممالب خاللهمما علمم  يقيتطبإضافة ساعات    - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االتجاهات الحديثة ف  المسرح

 تدريب الطالب عل  تمثيل عروض مسرحية باللغة االنجليزية-

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير فةةي العةةام   -8

 ال يوجد   السابق

 ال يوجد  يذه من مقترحات تنفتم ما لم ي -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

          هناء السيد.د/ أ: رئيس القسم                                         م عبد العزيز    عصاد/ :  أستاذ المقرر

       التوقيع:   
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 ( 2018-2017)لعام  التجريبية الحديثة في المسرح االتجاهات -أجنبي للماجستير تقرير مقرر 

 -: معلومات أساسية –أ 

 مقرر أجنبي للماجستير  اسم المقرر 1

 االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح 

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي  3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر المراجعة الخارجية لالمتحان امنظ 6

 عضو واحد  ) أستاذ( عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب4 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 4 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100نسبة )   ب        اجح( ن 4عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )         ( راسب    0عدد ) 

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 ( جيد جدا  %25( ممتاز      )  25%)  

 ( مقبول%25( جيد        )   25%)  

 -تدريس المقرر: – 2

 االتجاه الكالسيكي  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 ه الرومانسي تجااال ▪

 االتجاه الواقعي  ▪

 االتجاه الوجودي  ▪

 وسائله (  –المذهب الملحمي ) تعريفه   ▪

 تكنيك بريخت في المسرح الملحمي  ▪

 الفرق بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي  ▪

 استانسالفيكي وأهم إسهاماته في المسرح ▪

 أهم الشخصيات التي أثرت وجدان استانسالفيكي ▪

 تانسالفيكياس نهجاعداد الممثل وم ▪

 االساليب االخراجية الحديثة  ▪

 اسس االخراج المسرحي ▪

 المدارس الفنية الحديثة  ▪
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 المخرج والممثل في المسرح ▪

 البطل المسرحي واالتجاهات المسرحية المختلفة  ▪

 أهم رواد اإلخراج في القرن العشرين وإسهاماتهم ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسممه مممن المحتمموي   -

 قررللماألساسي 
90 % 

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني 

 ليلعماستراتيجية البيان ا

 استراتيجيات التعلم الذاتي 

 العروض التعليمية

 شفوي  )√(                           نظري       )√( طريقة تقويم الطالب -

 -حة للتدريس: متاال اإلمكانات-3

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ المراجع العلمية -

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ الوسائل المعينة -

 افرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة توم ()√ المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -ة وتنظيمية:اريإد  قيود -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

عقد دورات تدريبية ف  المسرح حول تكنيك االخراج المسرح   - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المعاصر وعرض نماذج تطبيقية لالعداد المهن 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

مقترحات التطةةوير فةةي العةةام من  ذه  ما تم تنفي  -8

 السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  لدراسي م العاطوال ا

 أ.د/ حنان يشار                 :القسم مشرف                                  : د/ عصام عبد العزيز     المقرر استاذ

       التوقيع:   
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 (  2019- 2018)لعام  االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح -تقرير مقرر أجنبي للماجستير  

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر أجنبي للماجستير  اسم المقرر 1

 االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح 

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي  3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر المتبع الختيار لجنة االمتحانات النظام  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  ) أستاذ مساعد(  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب7 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 7 ن أدوا االمتحان عدد الطالب الذي -

 % (  100نسبة )   ب         ( ناجح  7عدد )   نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )           ( راسب 0عدد )  

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   57.14%( ممتاز      )  42.85)    

 %( مقبول  0)       %( جيد        0)  

 -يس المقرر:تدر – 2

 االتجاه الكالسيكي  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 االتجاه الرومانسي  ▪

 االتجاه الواقعي  ▪

 االتجاه الوجودي  ▪

 وسائله (  –المذهب الملحمي ) تعريفه   ▪

 تكنيك بريخت في المسرح الملحمي  ▪

 الفرق بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي  ▪

 رحاستانسالفيكي وأهم إسهاماته في المس ▪

 أهم الشخصيات التي أثرت وجدان استانسالفيكي ▪

 اعداد الممثل ومنهج استانسالفيكي ▪

 االساليب االخراجية الحديثة  ▪

 اسس االخراج المسرحي ▪

 المدارس الفنية الحديثة  ▪
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 المخرج والممثل في المسرح ▪

 البطل المسرحي واالتجاهات المسرحية المختلفة  ▪

 اماتهمأهم رواد اإلخراج في القرن العشرين وإسه ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسممه مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                 84-60)   (              60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني 

 ليلعماستراتيجية البيان ا

 استراتيجيات التعلم الذاتي 

 العروض التعليمية

 شفوي  )√(                           نظري       )√( طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة   )√( المراجع العلمية -

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة   )√( الوسائل المعينة -

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة   )√( المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يممتم تممدريب الطممالب خاللهمما علمم    - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االتجاهات الحديثة ف  المسرح

تدريبية ف  المسرح حول تكنيك االخممراج المسممرح    عقد دورات  -

 المهني لإلعدادالمعاصر وعرض نماذج تطبيقية  

اضممافة الطممالب علمم  جممروب خمماا بالمممادة العلميممة واضممافة  -

 اعمالهم االلكترونية والتواصل بينهم وبين استاذ المادة

 تعديل واضافة بعض مواد للدكتوراة -

 ال يوجد    مالحظات المراجعين الخارجيين -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير فةةي العةةام   -8

 السابق

اضممافة الطممالب علمم  جممروب خمماا بالمممادة العلميممة واضممافة  -

 اعمالهم االلكترونية والتواصل بينهم وبين استاذ المادة



 

 7 

  إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يممتم تممدريب الطممالب خاللهمما علمم   - ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 االتجاهات الحديثة ف  المسرح

عقد دورات تدريبية ف  المسرح حول تكنيك االخممراج المسممرح    -

 المعاصر وعرض نماذج تطبيقية لالعداد المهن 

 تعديل واضافة بعض مواد للدكتوراة

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 التنفيذ المسئول عن  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 

اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 

 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 حنان يشار د/.أ: القسم مشرف                                                   هند الهلباوى: .د/ أستاذ المقرر

       التوقيع:   
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 ( 2020- 2019  )لعام  ي المسرحاالتجاهات التجريبية الحديثة ف  -تقرير مقرر أجنبي للماجستير  

 -معلومات أساسية : –أ 

 مقرر أجنبي للماجستير  اسم المقرر 1

 االتجاهات التجريبية الحديثة في المسرح 

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي  3

 نظري (3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 مدرس عضو واحد   عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب 2 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 2 الب الذين أدوا االمتحان عدد الط -

 % (  100بنسبة )           ( ناجح  7عدد )  نتيجة االمتحان  -

 % ( 0بنسبة  )           ( راسب  0عدد ) 

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا   50.%( ممتاز      )   50.)

 %( مقبول 0%( جيد        )    0)  

 -تدريس المقرر: – 2

 االتجاه الكالسيكي  ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 االتجاه الرومانسي  ▪

 االتجاه الواقعي  ▪

 االتجاه الوجودي  ▪

 وسائله (  –المذهب الملحمي ) تعريفه   ▪

 تكنيك بريخت في المسرح الملحمي  ▪

 الفرق بين المسرح الدرامي والمسرح الملحمي  ▪

 المسرح استانسالفيكي وأهم إسهاماته في ▪

 أهم الشخصيات التي أثرت وجدان استانسالفيكي ▪

 اعداد الممثل ومنهج استانسالفيكي ▪

 االساليب االخراجية الحديثة  ▪

 اسس االخراج المسرحي ▪

 المدارس الفنية الحديثة  ▪



 

 9 

 المخرج والممثل في المسرح ▪

 البطل المسرحي واالتجاهات المسرحية المختلفة  ▪

 وإسهاماتهم أهم رواد اإلخراج في القرن العشرين ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسممه مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                   84-60)   (           60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                   84-60)   (           60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني 

 استراتيجية البيان العملي

 استراتيجيات التعلم الذاتي 

 العروض التعليمية

 منصات نعليمية الكترونية

 شفوي  )√(                     نظري         )√( طريقة تقويم الطالب -

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  )√( المراجع العلمية -

 محدودة )  ( غير متوافرة  متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة )√( الوسائل المعينة -

 ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  √) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ب خاللهمما علمم  إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يممتم تممدريب الطممال  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 االتجاهات الحديثة ف  المسرح

عقد دورات تدريبية ف  المسرح حول تكنيك االخممراج المسممرح    -

 المعاصر وعرض نماذج تطبيقية لالعداد المهن 

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير فةةي العةةام   -8

 السابق

خاا بالمادة واضافة اعمالهم اضافة الطالب عل  جروب 

 االلكترونية والتواصل بينهم وبين مدرس المادة

 اضافة ساعة تطبيقية وذلك يستلزم تعديل الالئحة ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 هناء السيد    /م.دأ. :القسم رئيس                                                       د / هند الهلباوى :   المقرر أستاذ

 التوقيع:   

    المنسق العام للبرنامج: أ.م.د/سكرة البريدي 
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 قسم : اإلعالم التربوي 

 2017-2016  لعام  )حلقة بحث(تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث ماجستير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي)الفنون المسرحية( التخصص  2

 ماجستير  الفرقة   3

 ( نظري + ) ( عملي  3)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متوفر  حانات مت اال النظام المتبع الختيار لجنة 5

 ( غير متوفر -( متوفر   )    )    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 اثنان من األساتذة  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 2 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100بنسبة        ( ناجح    2عدد )  حاننتيجة االمت -

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 % ( جيد جدا 50%( ممتاز         )   -)          

 %  ( مقبول  0%  ( جيد         )    50 )  

 -تدريس المقرر : – 2

 وأساليب البحث العلمي اهجمن مناقشة وطرح - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 كيفية اختيار مشكلة البحث  -

 كيفية صياغة مقدمة البحث -

البحث والعينة والمنهج  بابحاث مجتمعتكليف الطالب  -

توضيح مجتمع البحث والعينة -المستخدم في البحث 

 والمنهج المستخدم في البحث 

 تكليف الطالب بتحديد أدوت البحث واجراءات البحث -

 ي أدوات البحث المستخدمة ب فطالمناقشة ال -

 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث  -

مناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل الطالب  وعمل   -

 التعديالت الالزمة عليها ان وجدت.

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   قرر  الموي مدي التزام القائمين بالتدريس بمحت -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -



 

 

 2 

              محاضرات         -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 المطورة المحاضرة -2

 استراتيجية حل المشكالت -3

   ي. ذهنالعصف ال -4

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -5

 استراتيجية التعلم الذاتي -6

 استراتيجية البيان العملي-7

 ( شفوي   )                      )   ( نظري      طريقة تقويم الطالب  -

 ( اعمال السنة وشفوى  )                 )   ( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )      ) المراجع العلمية -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )      ) الوسائل المعينة -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )      ) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -ظيمية:وتنية قيود إدار  -4

 % 90  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 توفير المراجع المتخصصة بالبحث العلمى فى مجال المسرح-1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

التعاون مع المتخصصين فى المسرح للقيام بندوات حول نقاط  -2

 البحث الحديثة فى المسرح 

 المشاركة فى ورش مسرحية متخصصة-3

 ات المراجعين الخارجيين )إن وجدت  حظمال-
 ال يوجد 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 لم يكن مقترحات للتطوير 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 األسباب (
 لم يكن مقترحات للتطوير 

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  تطوير ال صيفتو مجاالت التطوير 

 المجال العملي 

 الهيئة المعاونة العام القادم  زيارات للمسارح

ورش عمل للطالب ينفذها  

 متخصصين في المسرح
 في اإلجازة الصيفية 

متخصصين في 

 المسرح

 : أ.د/ هناء السيد مالقسرئيس                     (حشيشأ.د/ مصطفى   - أمانى عبد المقصودأ.د/ )أستاذ المقرر:  

 التوقيع :                           
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 2018 -2017  )حلقة بحث( لعامتقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث ماجستير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي)الفنون المسرحية( التخصص  2

 ماجستير  الفرقة   3

 ( نظري + ) ( عملي  3)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متوفر  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر -( متوفر   )    )    ارجية لالمتحانالخعة نظام المراج 6

 ثالثة من األساتذة  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 4 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 4 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % 100بنسبة        ( ناجح  4عدد )  نتيجة االمتحان  -

 بنسبة           %    ( راسب    عدد  )     

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 ( جيد جدا      %( ممتاز         )  75 )

 ( مقبول   %25%  ( جيد         )  0   )

 -تدريس المقرر : – 2

 وأساليب البحث العلمي اهجمن مناقشة وطرح - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 كيفية اختيار مشكلة البحث  -

 كيفية صياغة مقدمة البحث -

البحث والعينة والمنهج  بابحاث مجتمعتكليف الطالب  -

توضيح مجتمع البحث والعينة -المستخدم في البحث 

 والمنهج المستخدم في البحث 

 تكليف الطالب بتحديد أدوت البحث واجراءات البحث -

 ي أدوات البحث المستخدمة ب فطالمناقشة ال -

 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث  -

  الطالب وعملمناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل 

 التعديالت الالزمة عليها ان وجدت.

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   يس بمحتوي المقرر  تدر بالمدي التزام القائمين  -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -
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                محاضرات         - أساليب التعليم والتعلم  -

 المطورة المحاضرة -2

 استراتيجية حل المشكالت -3

  العصف الذهني.   -4

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -5

 استراتيجية التعلم الذاتي -6

 استراتيجية البيان العملي-7

 ( شفوي   )                      )   ( نظري      طريقة تقويم الطالب  -

 ( اعمال السنة وشفوى  )                 )   ( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس :  -3

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) ميةلعلع االمراج -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) الوسائل المعينة -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -إدارية وتنظيمية: يودق  -4

 % 90  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

تدعيم البحث العلمى فى مجال الفنون المسرحية وربطها  -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

المعلومات وتوافر   بالتكنولوجيا المعاصرة عن طريق شبكة

 اماكن لذلك بالقسم

ة فى مجال حثية بتوفير األدوات التكنولوجية لتنفيذ اى خط-2

 التخصص 

 المشاركة فى ورش مسرحية متخصصة-3

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
 توفير العديد من المراجع المتخصصة فى المسرح 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب  -9

) 
2-3 

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 

زيارات للمسارح 

 المختلفة
 الهيئة المعاونة العام القادم 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 المسرح

 في اإلجازة الصيفية 
متخصصين في 

 المسرح

 أ.د حنان يشار : القسم مشرف                                                                                    :أستاذ المقرر

 (عبد هللادعاء  /أ.م.د -محمد أ.م.د هناء  - عصام عبد العزيزأ.د/  )

 التوقيع: 
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 2019-2018تقرير مقرر دراسي 

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث ماجستير  اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي)الفنون المسرحية( التخصص  2

 ماجستير  الفرقة   3

 ( نظري + ) ( عملي  3)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متوفر  متبع الختيار لجنة االمتحانات ال ظامالن 5

 ( غير متوفر -( متوفر   )    )    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 اثنان من األساتذة  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 7 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %   100بنسبة         ( ناجح 7عدد )   نتيجة االمتحان  -

 ( راسب    بنسبة           %  عدد  )  

النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات   -

 الحاصلين عليها 

 %( جيد جدا  57.14)       %( ممتاز  42.85)

 )   %  ( مقبول        )   %  ( جيد 

 -تدريس المقرر : – 2

 وأساليب البحث العلمي اهجمن مناقشة وطرح - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 كيفية اختيار مشكلة البحث  -

 كيفية صياغة مقدمة البحث -

البحث والعينة والمنهج  بابحاث مجتمعتكليف الطالب  -

توضيح مجتمع البحث والعينة  -المستخدم في البحث 

 والمنهج المستخدم في البحث 

 تكليف الطالب بتحديد أدوت البحث واجراءات البحث -

 ي أدوات البحث المستخدمة ب فطالمناقشة ال -

 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث  -

  الطالب وعملمناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل 

 التعديالت الالزمة عليها ان وجدت.

 % 90 ما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر % ل -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر  -
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                 محاضرات       -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 المطورة المحاضرة -2

 استراتيجية حل المشكالت -3

   العصف الذهني.   -4

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -5

 استراتيجية التعلم الذاتي -6

 استراتيجية البيان العملي-7

 ( شفوي   )                      )   ( نظري      طريقة تقويم الطالب  -

 عملي(   )                 )   ( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) المراجع العلمية -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) الوسائل المعينة -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير المراجع المتخصصة بالبحث العلمى فى مجال -1 -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المسرح

قيام بندوات حول  التعاون مع المتخصصين فى المسرح لل-2

 نقاط البحث الحديثة فى المسرح

تدعيم البحث العلمى فى مجال الفنون المسرحية وربطها  -3

بالتكنولوجيا المعاصرة عن طريق شبكة المعلومات وتوافر  

 اماكن لذلك بالقسم

توفير األدوات التكنولوجية لتنفيذ اى خطة بحثية فى مجال -4

 التخصص 

 تخصصةالمشاركة فى ورش مسرحية م-5

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 
1-3 

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و  -9

 (األسباب
2-4-5 

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

 المسئول عن التنفيذ  ر توقيت التطوي توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 

زيارات للمسارح 

 المختلفة
 استاذ المادة العام القادم 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 المسرح

 في اإلجازة الصيفية 
متخصصين في 

 المسرح

                                          حنان يشار /أ.د: القسممشرف (                 د / فرج عمر فرج 0م0أ - شحشيد/ مصطفى  0أأستاذ المقرر: )

 التوقيع :                                         
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 2020-2019  ( لعام)حلقة بحث  تقرير مقرر

 -معلومات أساسية : –أ 

 حلقة بحث ماجستير  اسم المقرر 1

 إلعالم التربوي)الفنون المسرحية(ا التخصص  2

 ماجستير  الفرقة   3

 ( نظري + ) ( عملي  3)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 متوفر  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر -( متوفر   )    )    نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 من األساتذة  اثنان عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة : –ب 

 -اإلحصائيات :  – 1

 2 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر  -

 2 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 %    100بنسبة          ( ناجح   2عدد ) نتيجة االمتحان  -

 بنسبة           %       ( راسب     عدد  ) 

اجحين طبقا للتقديرات  النسبة المئوية % للن -

 الحاصلين عليها 

 %( جيد جدا  50)           %( ممتاز  50) 

 )   %  ( مقبول       )   %  ( جيد     

 -تدريس المقرر : – 2

 مناقشة وطرح مناهج وأساليب البحث العلمي - الموضوعات التي تم تدريسها  -

 كيفية اختيار مشكلة البحث  -

 كيفية صياغة مقدمة البحث -

البحث والعينة والمنهج   بابحاث مجتمع  تكليف الطالب- -

توضيح مجتمع البحث والعينة -المستخدم في البحث 

 والمنهج المستخدم في البحث 

  البحث طالب بتحديد أدوت البحث واجراءاتتكليف ال -

 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة  -

 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث  -

  الطالب وعملناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل م -

 التعديالت الالزمة عليها ان وجدت.

 % 90 % لما تم تدريسه من المحتوي األساسي للمقرر  -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر   -

 85( <  )           84-60(    -)           60> (     -)   مقرر مدي تغطية االمتحان لموضوعات ال -
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           محاضرات         -1 أساليب التعليم والتعلم  -

 المطورة المحاضرة -2

 استراتيجية حل المشكالت -3

  العصف الذهني.   -4

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -5

 استراتيجية التعلم الذاتي -6

 يان العملياستراتيجية الب-7

 المنصات االلكترونية -8

 ( شفوي   )                      )   ( نظري      طريقة تقويم الطالب  -

 عملي(   )                 )   ( أعمال فصلية   

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) المراجع العلمية -

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) سائل المعينة الو-

 ( غير متوافرة  ( متوافرة بدرجة محدودة  )  ( متوافرة )     ) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 % 90  -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

توفير المراجع المتخصصة بالبحث العلمى فى مجال -1 -تحسين المقرر : مقترحات -6

 المسرح

التعاون مع المتخصصين فى المسرح للقيام بندوات حول  -2

 نقاط البحث الحديثة فى المسرح

تدعيم البحث العلمى فى مجال الفنون المسرحية وربطها  -3

بالتكنولوجيا المعاصرة عن طريق شبكة المعلومات وتوافر  

 ماكن لذلك بالقسما

توفير األدوات التكنولوجية لتنفيذ اى خطة بحثية فى مجال -4

 التخصص 

 المشاركة فى ورش مسرحية متخصصة-5

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين )إن وجدت (  -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام   -8

 السابق 

فى مجال  توفير المراجع المتخصصة بالبحث العلمى- 1

 المسرح

تدعيم البحث العلمى فى مجال الفنون المسرحية وربطها  - 2

بالتكنولوجيا المعاصرة عن طريق شبكة المعلومات وتوافر  

 اماكن لذلك بالقسم

توفير األدوات التكنولوجية لتنفيذ اى خطة بحثية فى مجال - 3

 التخصص 
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ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما هي و األسباب  -9

) 
2-5 

 -القادم :خطة التطوير للمقرر للعام   -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 المجال العملي 

زيارات للمسارح 

 المختلفة
 استاذ المادة العام القادم 

ورش عمل للطالب 

ينفذها متخصصين في  

 المسرح

 في اإلجازة الصيفية 
متخصصين في 

 المسرح

                                   هناء السيد  /م.دأ.: القسم رئيس                                                 فرج عمر فرج /د0م0أ المقرر: أستاذ

    التوقيع :    

                                    المنسق العام للبرنامج: أ.م.د/ سكرة البريدي
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 تقرير مقرر دراسي 
7201/      6120للعام األكاديمي     

 

العلوم التربوية والنفسيةقسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   

 احصاء  اسم المقرر ورمزه الكودى  -1
 جميع الشعب  التخصص  -2

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -3
( عملي  / ( نظري + )  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  
  لجنة االمتحانات النظام المتبع الختيار  -5
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -6 )     

 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -1
 ( طالب 3)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  1)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
 عدد       %              عدد       %  

 ( راسب  -( ناجح        )    1)          
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %     0ممتاز  

    %1جيد جدا 
 ( ممتاز  %  -)      

 %      ( جيد جدا  1)  

 %        (جيد     -)  

 %    ( مقبول   - )
 تدريس المقرر: -2

          لتي تم تدريسهاالموضوعات ا
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  محتـــــوى المقــــــرر  -1
عدد 

 الســـاعات 

 
 االسبـــوع

 
 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:

مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  
والمرتالمعاصرة للبحث العلمى بالتخصص )مجال اإلعالم(. ة

 االسبوع األول ساعتين

 وأساليب البحث العلمي: مناهج
 المنهج المقارن.

 منهج المسح.
 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 بوع السادس اال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 طرق وأدوات جمع البيانات:توضيح 
 ة االستقصاء(أداة االستبانة )استمار 

 تحليل المضمون. 

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4

 تصميم العينة:تعريف الطالب ب
 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

عش 

يد موضوع البحث ومتغيراته والحدود  دتكليف الطالب بتح
 ناقشتها. لم

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

مناقشة الطالب في الموضوعات التى تم اختيارها ومناقشة 
 متغيرات وحدود البحث.

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
توجيه الطالب لجمع الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات 

 البحث.

االسبوع الخامس عشر   ساعات  4
 والسادس عشر 
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اغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية طالب بصتكليف ال
 البحث.

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

ب في كمساعدة الطل صياغة مقدمة البحث.   ي

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 امن عشر والث

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع التاسع عشر ساعتين

مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 شريناالسبوع الحادى والع ساعتين لبحث واجراءاته أدوت تحديدتكليف الطالب 
االسبوع الثانى والعشرين  ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

 والثالث والعشرين
االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.

 والخامس والعشرين
عديالت مناقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل الطالب  وعمل الت

 الالزمة عليها ان وجدت. 
االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4

 والسابع والعشرين
 

 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.
 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين

 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

ام القائمين بالتدريس مدى التز  -
 بمحتوى المقرر

 )      (  <60         )      (60-84 

 (  ) >85 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

<  )      (60         )      (60-84 
 (  ) >85 

 (محاضرات نظرية )      (تدريب عملي    )    أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية    دراسة حالة       )     )     (

 )      ( شفوي       % 80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب  -
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  (    أعمال فصلية )20      % 
 )       ( عملي 

 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (    )     ( متوافرة )    المراجع العلمية   -
   غير متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (    )     الوسائل المعينة -
   غير متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )   المستلزمات والخامات -
   متوافرة

  قيود إدارية وتنظيمية: -4

   %         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

يسية للتدريب على  عمل نماذج لمجموعات تدر  .1 مقترحات تحسين المقرر -6
 يسر التد

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

 )إن وجدت( 
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -8
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .1
 للطالب   

 شراء كتب جديدة للمكتبة  .2
ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9

 هي واألسباب(
 

 

 طوير للمقرر للعام القادم:خطة الت -10
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 للمكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقررإعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
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لتدريب الطالب على  
  األنماط المختلفة للتقويم 

 تدريس المقرر

 اسم منسق المادة :   أ.م.د / سماح حلمى يس 

 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقرير مقرر دراسي 

8201/      7120للعام األكاديمي     
 

التربوية والنفسيةالعلوم قسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   
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 احصاء  اسم المقرر ورمزه الكودى  -8
 جميع الشعب  التخصص  -9

 ماجستير  الفرقة / المستوى  -10
( نظري + ) / ( عملي  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -11  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -12
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -13 )    
 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -14

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -11
 ( طالب 9)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  6)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
(  6%          عدد       %            )   100عدد      

 سب( را   3ناجح        )   
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %    -ممتاز  

 %   -جيد جدا 
 ( ممتاز  % 3)      

 ( جيد جدا    % 2)  

 (جيد        %  1)  

 ( مقبول    %   -) 
 تدريس المقرر: -12

 الموضوعات التي تم تدريسها         

  محتـــــوى المقــــــرر  -2
عدد 

 الســـاعات 

 
 سبـــوعاال

 االسبوع األول ساعتين 
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 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:
مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  

والمرتالمعاصرة للبحث العلمى ص )مجال اإلعالم(. ة بالتخ
 مناهج وأساليب البحث العلمي:

 المنهج المقارن.
 منهج المسح.

 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 بوع السادس اال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 طرق وأدوات جمع البيانات:توضيح 
 أداة االستبانة )استمارة االستقصاء(

 تحليل المضمون. 

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4

 تصميم العينة:لطالب بتعريف ا
 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

عش 

يد موضوع البحث ومتغيراته والحدود  دتكليف الطالب بتح
 لمناقشتها. 

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

تم اختيارها ومناقشة  مناقشة الطالب في الموضوعات التى
 دود البحث.متغيرات و

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
توجيه الطالب لجمع الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات 

 البحث.
 تكليف الطالب بصياغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية البحث.

لخامس عشاالسبوع ا ساعات  4  
 والسادس عشر 

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

ب في كمساعدة الطل مقدمة البحث. ية صياغ

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 والثامن عشر 

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 بحث .ال

 االسبوع التاسع عشر ساعتين
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مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 االسبوع الحادى والعشرين ساعتين اجراءاتهأدوت البحث تحديدتكليف الطالب 
نى االسبوع الثا ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

والثالث  والعشرين
 والعشرين

االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.
 والخامس والعشرين

اقشة الخطط البحثية المقدمة من قبل الطالب  وعمل التعديالت م
 الالزمة عليها ان وجدت. 

االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4
 بع والعشرينوالسا

 
 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.

 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين

 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      (  <60     )      (60-84 
(     )>85 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      (  <60     )      (60-84 
   (  )>85 

 (محاضرات نظرية )      (تدريب عملي    )    أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية    دراسة حالة       )     )     (

 )      ( شفوي       % 80( نظري     طريقة تقويم الطالب  -
 (     أعمال فصلية )20      % 

 )       ( عملي 
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -13

( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )     ( متوافرة )    المراجع العلمية   -
   متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )     الوسائل المعينة -
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   متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )   والخاماتالمستلزمات  -
   متوافرة

  قيود إدارية وتنظيمية: -14

    %         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -15

 عمل نماذج لمجموعات تدريسية للتدريب على التدريس .2 مقترحات تحسين المقرر -16

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -17

 )إن وجدت( 
 ال يوجد

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -18
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .3
 للطالب   

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -19
 هي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -20
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  

شراء مراجع حديثة  نيات التدريس إمكا
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

إعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب على  

 األنماط المختلفة للتقويم  

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

                             قصود أ.د/ امانى عبد المد /    أستاذ المادة :  
 رئيس مجلس القسم : أ.د / ايمان عمار
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 تقرير مقرر دراسي 

9201/      8120للعام األكاديمي     
 

العلوم التربوية والنفسيةقسم :   
 

معلومات اساسية  -أ   

 االحصاء اسم المقرر ورمزه الكودى  -15
 جميع الشعب  التخصص  -16
ير ماجست الفرقة / المستوى  -17  
( نظري + ) / ( عملي  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -18  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -19
(  متوافر     نظام المراجعة الخارجية لالمتحان -20 )    
 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -21
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معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -21
 ( طالب 1)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  1)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  

 نتيجة االمتحان  -

 
(   1%          عدد       %            )   100عدد      

 ناجح        )   دور ثاني  ( راسب
النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -

 للتقديرات الحاصلين عليها
 %     0ممتاز  

 %   0جيد جدا 
 %     د    (جي  -)     

 ( مقبول    %  -) 
 تدريس المقرر: -22

 الموضوعات التي تم تدريسها       
    

  محتـــــوى المقــــــرر  -3
عدد 

 الســـاعات 

 
 االسبـــوع

 
 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:

مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  
 بالتخصص )مجال اإلعالم(. ة تبوالمر المعاصرة للبحث العلمى

 االسبوع األول ساعتين

 مناهج وأساليب البحث العلمي:
 المنهج المقارن.

 منهج المسح.
 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 س بوع الساداال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4 طرق وأدوات جمع البيانات:ضيح تو 
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 أداة االستبانة )استمارة االستقصاء(
 تحليل المضمون. 
 تصميم العينة:تعريف الطالب ب

 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
انى  والحادي عشر وال

 شرع

ته والحدود  يد موضوع البحث ومتغيردكليف الطالب بتحت
 لمناقشتها. 

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

مناقشة الطالب في الموضوعات التى تم اختيارها ومناقشة 
 متغيرات وحدود البحث.

 ع عشراباالسبوع الر  ساعتين

 عرض عناوين االبحاث من قبل كل طالب وطالبة: 
العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات اسات توجيه الطالب لجمع الدر 

 البحث.
 تكليف الطالب بصياغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية البحث.

االسبوع الخامس عشر   ساعات  4
 والسادس عشر 

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 تحديد مصطلحات البحث وصياغة التعريف االجرائي 

 صياغة مقدمة البحث.  يةكيب في مساعدة الطل

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 والثامن عشر 

تكليف الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع التاسع عشر ساعتين

مناقشة الطالب في مجتمع البحث والعينة والمنهج المستخدم في  
 البحث .

 االسبوع العشرين ساعتين

 االسبوع الحادى والعشرين ساعتين ديد أدوت البحث واجراءاته تحب تكليف الطال
االسبوع الثانى والعشرين  ساعات  4 مناقشة الطالب في أدوات البحث المستخدمة . 

 والثالث والعشرين
االسبوع الرابع والعشرين  ساعات  4 مناقشة األساليب االحصائية المناسبة لمعالجة بيانات البحث.

 ينوالخامس والعشر 
ن قبل الطالب  وعمل التعديالت ناقشة الخطط البحثية المقدمة  م

 الالزمة عليها ان وجدت. 
االسبوع السادس والعشرين   ساعات  4

 والسابع والعشرين
 االسبوع الثامن والعشرين ساعتين 
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 عمل تقييم نهائي للخطط المعدة.
 ساعة  56 اجمالى عدد الساعات 
 اسبوع  28 اجمالى عدد االسابيع

لما تم تدريسه من المحتوى  %  -
 األساسي المقرر 

% 

مدى التزام القائمين بالتدريس  -
 بمحتوى المقرر

 )      (  <60     )      (60-84 
   (  )>85 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

 )      (  <60     )      (60-84 
   (  )>85 

 (تدريب عملي    )     (محاضرات نظرية   )    أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية    دراسة حالة       )     )     (

 )      ( شفوي       % 80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب  -
  (    أعمال فصلية )20      % 

 )       ( عملي 
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -23

( غير       دة  )( متوافرة بدرجة محدو   )     ( متوافرة )    المراجع العلمية   -
   متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )     الوسائل المعينة -
   متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )   المستلزمات والخامات -
   متوافرة

  قيود إدارية وتنظيمية: -24

     %          نتيجة تقويم الطالب لمقرر -25

 عمل نماذج لمجموعات تدريسية للتدريب على التدريس .3 مقترحات تحسين المقرر -26

 
مالحظات المراجعين الخارجيين   -27

 )إن وجدت( 
 ال يوجد
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ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير  -28
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .4
 للطالب   

)ما  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات -29
 هي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -30
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير   توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 للمكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

إعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
لى  لتدريب الطالب ع

 نماط المختلفة للتقويم  األ

المحاضرون المساهمون فى   قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

                             أ.د / أمانى عبد المقصود أستاذ المادة :
 رئيس مجلس القسم : أ.د / ايمان عمار
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 قسم: اإلعالم التربوي 
2020 - 2019تقرير مقرر )اإلحصاء وتطبيقات الحاسب( لعام   

معلومات اساسية  -أ   

 احصاء  اسم المقرر ورمزه الكودى  -1
 جميع الشعب  التخصص  -2
 ماجستير  الفرقة / المستوى  -3
( نظري + ) / ( عملي  3)  عدد الوحدات / الساعات المعتمدة -4  
  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  -5
(  متوافر     المراجعة الخارجية لالمتحاننظام  -6 )    
 عضو هيئة تدريس  عدد القائمين بالتدريس  -7

معلومات متخصصة  –ب   

 اإلحصائيات:  -1

 ( طالب 2)   عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -
( طالب  2)  عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان -  
 نتيجة االمتحان  -

 

 عدد       %             عدد       %    
 ( راسب  -( ناجح        )    2)          

النسبة المئوية % للناجحين طبقا  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 %  50( ممتاز   1)      
 )    ( جيد جدا    %   

 %   50(جيد       1)  
 ( مقبول    %   -) 

 تدريس المقرر: -2
 الموضوعات التي تم تدريسها         

  محتـــــوى المقــــــرر  -1
عدد 

 الســـاعات 

 
 االسبـــوع

 
 تعريف الطالب بمحتوى ومتطلبات المادة مثل:

 االسبوع األول ساعتين



  
   

 

 

 

- 16 - 

 

مناقشة وطرح بعض األمثلة لعناوين بحوث في ضوء االتجاهات  
 المعاصرة للبحث العلمى

 والمرت
 
 ة

 بالتخصص )مجال اإلعالم(. 
 مناهج وأساليب البحث العلمي:

 المنهج المقارن.
 منهج المسح.

 المنهج التجريبي.

االسبوع الثانى والثالث   ساعات  6
 والرابع

 االسبوع الخامس ساعتين كيفية اختيار مشكلة البحث
 اال ساعتين كيفية صياغة فروض البحث.

 بوع السادس
 توضيح طرق وأدوات جمع البيانات:

 أداة االستبانة )استمارة االستقصاء(
 تحليل المضمون. 

 االسبوع السابع والثامن  ساعات  4

 تعريف الطالب بتصميم العينة:
 تعريف الغينة 
 اختيار العينة
 أنواع العينات. 

 تحديد حجم العينة.

االسبوع التاسع والعاشر   ساعات  6
 والحادي عشر وال 

 انى عش 

يد موضوع البحث ومتغيراته والحدود  دتكليف الطالب بتح
 لمناقشتها. 

 االسبوع الثالث عشر ساعتين

مناقشة الطالب في الموضوعات التى تم اختيارها ومناقشة 
 متغيرات وحدود البحث.

 االسبوع الرابع عشر ساعتين

 قبل كل طالب وطالبة:  عرض عناوين االبحاث من
توجيه الطالب لجمع الدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بمتغيرات 

 البحث.
 تكليف الطالب بص 

 اغة المشكلة وتساؤالت وأهداف وأهمية البحث.

االسبوع الخامس عشر   ساعات  4
 والسادس عشر 

 عرض مشكلة البحث وتساؤالته وفروضه وأهدافه وأهميته 
 ث وصياغة التعريف االجرائي تحديد مصطلحات البح

 مساعدة الطل 
 ب في ك

االسبوع السابع عشر   ساعات  4
 والثامن عشر 
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% لما تم تدريسه من المحتوى   -
 األساسي المقرر 

% 

التزام القائمين بالتدريس مدى  -
 بمحتوى المقرر

 )      (  <60         )      (60-84 
 (  ) >85 

مدى تغطية االمتحان لموضوعات  -
 المقرر

<  )      (60         )      (60-84 
 (  ) >85 

 (محاضرات نظرية )      (تدريب عملي    )    أساليب التعليم والتعلم  -
 ( أنشطة فصلية    دراسة حالة       )     )     (

 )      ( شفوي       % 80( نظري  )   طريقة تقويم الطالب  -
  (    أعمال فصلية )20      % 

 )       ( عملي 
 اإلمكانات المتاحة التدريس : -3

( متوافرة بدرجة محدودة  )     (    )     ( متوافرة )    المراجع العلمية   -
   غير متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     (    )     الوسائل المعينة -
   غير متوافرة

( متوافرة )     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( غير    )   المستلزمات والخامات -
   متوافرة

  إدارية وتنظيمية:قيود  -4

   %         نتيجة تقويم الطالب لمقرر -5

عمل نماذج لمجموعات تدريسية للتدريب على   .1 مقترحات تحسين المقرر -6
 التدريس

 

مالحظات المراجعين الخارجيين   -7
 )إن وجدت( 

 ال يوجد
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من مقترحات التطوير ما تم تنفيذه  -8
 في العام السابق

تقديم أنشطة متنوعة تتناسب مع األنماط المختلفة  .1
 للطالب   

 شراء كتب جديدة للمكتبة  .2

ما لم يتم تنفيذه من مقترحات )ما  -9
 هي واألسباب(

 
 

 خطة التطوير للمقرر للعام القادم: -10
 المسئول عن التنفيذ التطوير  توقيت  توصيف التطوير  مجاالت التطوير  
شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 

 للمكتبة 
 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر  

إعداد بنك أسئلة للمقرر   إمكانيات التدريس 
لتدريب الطالب على  

 األنماط المختلفة للتقويم  

المساهمون فى  المحاضرون  قبل تدريس المقرر
 تدريس المقرر

 أ .م. د. هشام رشدى خيرللا اسم منسق المادة : 
 التوقيع :                                            التاريخ :    /    /  
 
 



 

 

 

 1 

 

 2017-2016 ( لعامتمثيل وإخراجت نظريا)تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 تمثيل وإخراج )للماجستير(  تنظريا اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 ي ماجستير تمهيد الفرقة / المستوي  3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  ) أستاذ( عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب 3 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب2 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100بنسبة )       ( ناجح   2عدد )  نتيجة االمتحان  -

 بنسبة  )    % (     عدد )     ( راسب                

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا  )        %( ممتاز       100)  

 ل %( مقبو 0 )       %( جيد        0)  

 -تدريس المقرر: – 2

 تاريخ فن التمثيل المسرحي ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 عوامل خلق وتكوين الممثل المسرحي ▪

 الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 العالقة بين الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 الممثل والشخصية المسرحية  ▪

 تانسالفسكي وتدريب الممثل  قسطنطين اس ▪

 رحي تعريف اإلخراج المس ▪

 المخرج والنص المسرحي ▪

 وظائف المخرج المسرحي  ▪

 المخرج وطاقم العمل ▪

 مناهج اإلخراج المسرحي  ▪

 ) المنهج الواقعي ( ▪

 الواقعية والسيكولوجية  ▪



 

 

 

 2 

 االتجاه الواقعي الجديد ▪

 االتجاه الرمزي  ▪

 المسرح الملحمي  ▪

 أهم رواد التمثيل واإلخراج ▪

 أساليب اإلخراج المسرحي  ▪

المحتمموي لما تممم تدريسمم  مممن  النسبة المئوية %  -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  تعليم والتعلمأساليب ال -

 ني لتعلم التعاواستراتيجية ا

 استراتيجية البيان العملي

 استراتيجيات التعلم الذاتي 

 العروض التعليمية

 شفوي  )√(                 نظري           )√( طريقة تقويم الطالب -

 )   ( عملي            أعمال فصلية      )√(

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )  ( غير متوافرة متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )√( لميةالمراجع الع -

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  )√( الوسائل المعينة -

 ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  √) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يتم تدريب الطالب خاللها على  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مدارس التمثيل المختلفة

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  ا لم يتم تنفيذه من مقترحات م -9

 -ر للمقرر للعام القادم :التطوي خطة -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 : أ.م.د/ هناء السيدالقسمرئيس                                       د/ عصام عبد العزيز      أ. :أستاذ المقرر

 التوقيع: 

 



 

 

 

 3 

 2018-2017( لعام تمثيل وإخراجت نظريا) مقررتقرير 

 -معلومات أساسية : – أ  

 نظريا تمثيل وإخراج )للماجستير( اسم المقرر 1

 التربوي )الفنون المسرحية( اإلعالم التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  وي الفرقة / المست 3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 احد  ) أستاذ(عضو و عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -صائيات: اإلح – 1

 طالب4 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 4 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % ( 100بنسبة )          ( ناجح  4عدد ) نتيجة االمتحان  -

 بنسبة  )    % (           عدد ) ( راسب                

ات النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةدير  -

 الحاصلين عليها

 جيد جدا    %(  )           ( ممتاز 75% )

 ( مقبول%25 )      %( جيد    0) 

 -تدريس المقرر: – 2

 تاريخ فن التمثيل المسرحي ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 عوامل خلق وتكوين الممثل المسرحي ▪

 الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 مسرحيالعالقة بين الممثل وعناصر العرض ال ▪

 الممثل والشخصية المسرحية  ▪

 ريب الممثل  نسالفسكي وتدقسطنطين استا ▪

 تعريف اإلخراج المسرحي  ▪

 المخرج والنص المسرحي ▪

 وظائف المخرج المسرحي  ▪

 المخرج وطاقم العمل ▪

 مناهج اإلخراج المسرحي  ▪

 ) المنهج الواقعي ( ▪

 الواقعية والسيكولوجية  ▪

 االتجاه الواقعي الجديد ▪



 

 

 

 4 

 االتجاه الرمزي  ▪

 المسرح الملحمي  ▪

 أهم رواد التمثيل واإلخراج ▪

 اليب اإلخراج المسرحي سأ ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسمم  مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة ليم والتعلمأساليب التع -

 استراتيجية التعلم التعاوني 

 استراتيجية البيان العملي

 استراتيجيات التعلم الذاتي 

 العروض التعليمية

 شفوي  )√(                  نظري           )√( طريقة تقويم الطالب -

 )   ( عملي              أعمال فصلية      )√(

 -إلمكانات المتاحة للتدريس: ا-3

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  )√( ةالمراجع العلمي -

 متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  )√( الوسائل المعينة -

 ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة )  ( غير متوافرة  √) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -يم الطالب للمقرر:جة تقونتي -5

إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يتم تدريب الطالب خاللها على  -مقترحات تحسين المقرر : -6

 مدارس التمثيل المختلفة

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ات التطةةوير  ةةي العةةام ما تم تنفيذه من مقترح  -8

 السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  نفيذه من مقترحات م يتم تما ل -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 حنان يشار  /أ.د: القسمشرف م                                      د/ عصام عبد العزيز    أ.: أستاذ المقرر

 التوقيع: 
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 2019-2018( لعام تمثيل وإخراج تنظريا)تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : –أ 

 نظريا تمثيل وإخراج )للماجستير( اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  الفرقة / المستوي  3

 ( نظري3) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ر متوفر)√( متوفر    )    ( غي نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 عضو واحد  ) أستاذ مساعد(  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 طالب7 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 طالب 7 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100بنسبة )         ( ناجح   7) عدد     نتيجة االمتحان  -

 بنسبة  )    % (        ( راسب   ) عدد

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا    28.57( ممتاز      )71.42%)       

 %( مقبول  0 )      %( جيد        0)   

 -تدريس المقرر: – 2

 لتمثيل المسرحيتاريخ فن ا ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 لممثل المسرحيعوامل خلق وتكوين ا ▪

 الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 العالقة بين الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 الممثل والشخصية المسرحية  ▪

 قسطنطين استانسالفسكي وتدريب الممثل   ▪

 تعريف اإلخراج المسرحي  ▪

 المخرج والنص المسرحي ▪

 وظائف المخرج المسرحي  ▪

 العملالمخرج وطاقم  ▪

 مناهج اإلخراج المسرحي  ▪

 منهج الواقعي () ال ▪

 الواقعية والسيكولوجية  ▪

 االتجاه الواقعي الجديد ▪
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 االتجاه الرمزي  ▪

 المسرح الملحمي  ▪

 أهم رواد التمثيل واإلخراج ▪

 أساليب اإلخراج المسرحي  ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسمم  مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  قائمين بالتدريس بمحتوي المقرر مدي التزام ال -

 85< )√(                  84-60)   (               60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة  أساليب التعليم والتعلم -

 استراتيجية التعلم التعاوني 

 استراتيجية البيان العملي

 ذاتي استراتيجيات التعلم ال

 العروض التعليمية

 شفوي  )√(                   نظري          )√( ويم الطالبطريقة تق -

 )   ( عملي               أعمال فصلية     )√(

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )  ( غير متوافرة    متوافرة  )  ( متوافرة بدرجة محدودة  )√( المراجع العلمية -

 )  ( غير متوافرة    بدرجة محدودة  متوافرة  )  ( متوافرة )√( الوسائل المعينة -

 )  ( غير متوافرة    ( متوافرة )  ( متوافرة بدرجة محدودة  √) المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

ب الطالب خاللها على إضافة ساعات تطبيقية للمقرر يتم تدري -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المختلفة مدارس التمثيل

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 ال يوجد  السابق

 ال يوجد  ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 
اجتماعات وورش عمل 

 ألعضاء القسم 
 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

 ر أ.د/ حنان يشا مشرف القسم:                                             : أ.م.د /  رج عمر  رج    قررالم أستاذ

   التوقيع:
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 م 2020 -2019( لعام تمثيل وإخراج تنظريا)تقرير مقرر 

 -معلومات أساسية : – أ  

 نظريا تمثيل وإخراج )للماجستير( اسم المقرر 1

 اإلعالم التربوي )الفنون المسرحية( التخصص  2

 تمهيدي ماجستير  قة / المستوي الفر 3

 ( نظري3) د الوحدات / الساعات المعتمدةعد 4

 )√( متوفر النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 )√( متوفر    )    ( غير متوفر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 (مدرسعضو واحد  )  عدد القائمين بالتدريس  7

 -معلومات متخصصة: –ب 

 -اإلحصائيات:  – 1

 ينبلطا لملتحقين بالمقررعدد الطالب ا -

 ينطالب عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

 % (  100 )     بنسبة      ( ناجح  2عدد ) نتيجة االمتحان  -

 % (   0   بنسبة  )       ( راسب 0عدد )              

النسبة المئويةةة ل للنةةاجحين  بقةةا للتقةةديرات   -

 الحاصلين عليها

 %( جيد جدا    50( ممتاز      )  % 50)  

 %( مقبول  0)     جيد        (  % 0  )

 -تدريس المقرر: – 2

 تاريخ فن التمثيل المسرحي ▪ الموضوعات التي تم تدريسها  -

 عوامل خلق وتكوين الممثل المسرحي ▪

 الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 العالقة بين الممثل وعناصر العرض المسرحي ▪

 ية المسرحية الممثل والشخص ▪

 وتدريب الممثل ستانسالفسكي  قسطنطين   ▪

 تعريف اإلخراج المسرحي  ▪

 المخرج والنص المسرحي ▪

 وظائف المخرج المسرحي  ▪

 المخرج وطاقم العمل ▪

 مناهج اإلخراج المسرحي  ▪

 ) المنهج الواقعي ( ▪

 الواقعية والسيكولوجية  ▪

 االتجاه الواقعي الجديد ▪
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 االتجاه الرمزي  ▪

 المسرح الملحمي  ▪

 رواد التمثيل واإلخراج أهم ▪

 خراج المسرحي أساليب اإل ▪

النسبة المئوية % لما تممم تدريسمم  مممن المحتمموي   -

 األساسي للمقرر
90 % 

 85< )√(               84-60)   (               60> )  (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 85< )√(              84-60)   (               60> )  (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

 المحاضرة المطورة لمأساليب التعليم والتع -

 استراتيجية التعلم التعاوني  

 استراتيجية البيان العملي 

 استراتيجيات التعلم الذاتي  

 العروض التعليمية  

 ( Whatsapp  ) التعلم عبر المنصات التعليمية  

 شفوي  )√(             نظري            )√( ويم الطالبطريقة تق -

 )   ( عملي           أعمال فصلية     )√(

 -اإلمكانات المتاحة للتدريس: -3

 )  ( غير متوافرة    )  ( متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة  )√( المراجع العلمية -

 )  ( غير متوافرة    بدرجة محدودة )  ( متوافرة   متوافرة  )√( الوسائل المعينة -

 )  ( غير متوافرة    )  ( متوافرة بدرجة محدودة   متوافرة  )√( المستلزمات والخامات -

 ال يوجد    -قيود إدارية وتنظيمية: -4

 %  100   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5

 ب الطممالب خاللهمما علممىقرر يممتم تممدريإضافة ساعات تطبيقية للم  - -مقترحات تحسين المقرر : -6

 المختلفة  مدارس التمثيل

تنظيم لقاءات للطممالب مممع مخممرجين محتممرفين منتمممين لعممدد مممن   -

النظريات المختلفة في اإلخراج المسرحي لالستفادة منهم ومممن 

 خبراتهم.

 ال يوجد  مالحظات المراجعين الخارجيين   -7

ما تم تنفيذه من مقترحات التطةةوير  ةةي العةةام   -8

 السابق
 ال يوجد 

 ال يوجد  مقترحات  ما لم يتم تنفيذه من -9
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 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10

 المسئول عن التنفيذ  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

 الالئحة التدريسية بالقسم 

اجتماعات وورش عمل 

 عضاء القسم أل

 إدارة الكلية  –القسم  طوال العام الدراسي 

     السيد هناءد/ م. أ. القسم:رئيس                         ( د/ مي  عيمة  - أ.د/ مصطفي حشيش)  :أستاذ المقرر

 التوقيع: 

                                                                                                               لبريدياالمنسق العام للبرنامج: أ.م.د/ سكرة 

  

 


