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  المعرفة والفهم
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علوم  تاريخ

 واالتصال اإلعالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يدرك  1/83

المرتبطة  المفاهيم

 اإلعالمبوسائل 

 (1) مسرحعلوم مدخل  على المفاهيم الخاصة بفنون المسرح يتعرف 1/83/1
 اإلعالمصال جماهيري، نشأة وسائل ات واالتصال ومكوناته اإلعالميتعرف مفاهيم 1/83/2
 مدخل العالقات العامة تعرف مفهوم العالقات العامة وأهميتها وفلسفتهاي 1/83/8
 مدخل لعلوم الصحافة يلم بمفاهيم الصحافة وأنواعها 1/83/4
 (2مدخل علوم مسرح) مفاهيم الدراما وأنواعها   يدرك  1/83/5
 2تحرير صحفى-1-صحفيتحرير   اإلعالملفة لكافة فنون المفاهيم المختيدرك  1/83/6
على المفاهيم التكنولوجية الحديثة واستخدامها في مجال يتعرف  1/83/7

 المسرح
 -ص المسرح تخصاستخدام الحاسب في 

  تكنولوجيا االتصال
 ترجمة إعالمية  اإلعالمالمصطلحات اإلعالمية األجنبية في مجال يدرك  1/83/3
نظريات اإلخراج  –االتجاهات المسرحية  يتعرف على أهم االتجاهات المسرحية فى المسرح المصرى والعالمى 1/83/9

 المسرحى 

يتعرف على عناصر البناء الدرامى وأهميتها فى تحليل النصوص  1/83/11

 المسرحية

 تحليل نصوص مسرحية 

قد العروض يتعرف على عناصر العرض المسرحى وأهميتها فى ن1/83/11

 المسرحية  

 نقد مسرحى تطبيقى 

 ورشة إنتاج مسرحى )ثالثة( يتعرف على أسس اإلخراج المسرحى 1/83/12

 صوتيات وإلقاء رابعة ترم تانى  يلم ببواعث اإللقاء ومهيئاته 1/83/18

بتطور يلم  1/89

 وسائل اإلعالم

 

 –مدخل علوم الصحافة  -اإلعالم نشأة وسائل  لمختلفةلنشأة وسائل اإلعالم ا التاريخي لم بالتطوري 1/89/1 

 مدخل للراديو والتليفزيون

 2مسرح علوم مدخل -1مسرح  علوم مدخل المختلفة عبر العصور ونشأة  المسرح بمراحل تطور يلم 1/89/2
 الخبر الصحفي هوتطور الصحفي على نشأة الخبر يتعرف 1/89/8
 تكنولوجيا االتصال لتكنولوجيا االتصال التاريخي بالتطور يلم 1/89/4
 تشريعات إعالمية لقوانين تنظيم الصحافة التاريخي التطوريتعرف  1/89/5
 صحافة وإذاعة مدرسية   التربوي اإلعالمبتطور وسائل  يلم 1/89/6
 مسرحللكتابة الفن  على نشأة وتطور الدراما يتعرف 1/89/7

 نقد مسرحينظريات ال المسرحي وتطوره يلم بتاريخ النقد  1/89/3

 المسرح الشعري يصنف أهم رواد المسرح الشعري وتطوره 1/89/9
 الدراما الحركية والبالية دراسة فن الباليه وتطور يعرف أسس ومقومات 1/89/11

 ل ( ترم أو8صوتيات وإلقاء ) يلم بالتطور التاريخى لإللقاء عند العرب واألوروبيين 1/89/11

 ورشة إنتاج مسرحى رابعة  يلم بأنواع المسارح وإمكانياتها  1/89/12

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 
عالم بنية علوم اإل

 واالتصال
تعرف على ي1/41

 اإلعالموظائف وسائل 
 وفنوننها المختلفة

 التوثيق اإلعالمي اإلعالميحدد كيفية التوثيق ي 1/41/1
 الخبر الصحفي عناصر وصفات الخبر الصحفيعلى  يتعرف1/41/2
 مدخل لالتصال بالجماهير  على نماذج االتصال يتعرف  1/41/8
 -، مدخل لعلوم الصحافةاإلعالم نشأة وسائل  وظائف وأهداف وسائل اإلعالم المختلفةيعدد  1/41/4

 التربية الميدانية
 التربوي اإلعالمياسات س التربوي باإلعالم بالسياسات الخاصةيلم  1/41/5
 فن الكتابة للمسرح في العملية التعليمية دورهاوالدراما  أشكال يحدد 1/41/6
 تكنولوجيا إضاءة المسرح  يتعرف على وظائف اإلضاءة المسرحية  1/41/7

 الديكور المسرحى  يتعرف على مواصفات الديكور المسرحى الجيد 1/41/3

بنية علوم يلم 1/41

 الم واالتصالاإلع
واستخدمها في  الفروق بين برامج الحاسب يدرك 1/41/1

 التخصص
استخدام  – استخدام الحاسب في التخصص

 الحاسب في تخصص المسرح
 (8)ترجمة إعالمية  المسرحية أصول ترجمة النصوص  يشرح 1/41/2
 رحينقد المس يلم ببنية النقد المسرحي واتجاهاته النقدية المختلفة 1/41/8
 مسرح شامل يدرك المراحل التحضيرية للمسرحية الشاملة  1/41/4
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العلوم  طبيعة

 اإلعالمية
ومصطلحاتها، 

 ،اوتشريعاته
 وأخالقياتها،

 وتكامل فروعها

 يتعرف 1/42
المصطلحات اإلعالمية 

 المختلفة

ختصارات األجنبية الخاصة بالمفاهيم والمصطلحات واال االلمام1/42/1

 وأنواعه المختلفة واإلعالم والمسرحباالتصال 
 1،2،8،4ترجمة إعالمية 

 ترجمة رابعة مسرح  اإللمام بالمصطلحات المسرحية األجنبية فى الروايات العالمية  1/42/2

يتعرف أخالقيات  1/48

 العمل اإلعالمي وتطبيقها 
 إعالميةتشريعات  مية تعرف أخالقيات المهنة اإلعالي1/48/1
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يربط بين مالمح  1/44

 واإلعالمالسياسة العامة 
حيث مفهومها وخصائصها  بالسياسة اإلعالمية من يلم1/44/1

 ومصادرها
 (8) اإلعالمنظم وسياسات 

 اإلعالمي بالنظريات والسياسات والقوانين المنظمة للعمل يلم 1/44/2
 التربويالمجال  في

 تربويال اإلعالمسياسات 

يتناول المشكالت  1/45

اإلعالمية المختلفة وفق 

 منهج علمي محدد

وضح قواعد البحث العلمي وإجراءاته المنهجية وطرق تنظيم ي 1/45/1

 البيانات ومعالجتها إحصائيا
  في التخصصحلقة البحث 

 مشروع التخرج ) مسرح(
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طبيقات العلوم ت

، ونظرياتها عالمية اإل

 وقواعدها

على أسس  يتعرف 1/46

وقواعد الكتابة لوسائل 

 اإلعالم

 والتليفزيونية  وطرق اإلذاعية كتابة  الفنون يعدد مراحل1/46/1
  تنفيذها

 الكتابة للراديو والتليفزيون

المختلفة  واإلذاعية  والتليفزيونية بالفنون الصحفيةيلم 1/46/2

 وطرق وإجرائها
 فة واإلذاعة المدرسية الصحا

الطالب بكيفية يلم  1/47

استخدام تكنولوجيا 

 اإلعالماالتصال في مجال 

  إعالميتوثيق  مصادر المعلومات وطرق فهرستها ومعالجتها يوضح 1/47/1
برامج حاسب في المجال  إعدادعلى كيفية يتعرف  1/47/2

 اإلعالمي
استخدام الحاسب فى  –تكنولوجيا االتصال 

 مسرح ال

  المسرح تخصصفي  الحاسب مسرحيةمن خاللها   عدي الحاسب التي الطالب ببرامج يلم 1/47/8

مسرحية  إلنتاج كيفية استخدام برامج الحاسبمعرفة  1/47/4

 تعليمية
   المسرح تخصصالحاسب في 

 التعليميالمسرح  –مسرحة مناهج  معرفة استخدامات المسرح كوسيلة اتصال 1/47/5
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إدارة المؤسسات  أسس

 اإلعالميةواألنشطة 

 وتمويلها

يلم بأساليب إدارة  1/43

األنشطة المسرحية داخل 

 المؤسسات التعليمية 

يتعرف على أسس اختيار المسرحيات الموجهة للمتعلم في مراحل النمو 1/43/1

 المختلفة
 التعليميالمسرح 

 مسرحة مناهج مسرحيإلى نص  التعليميكيفية تحويل الدرس  ف عري1/43/2
يتعرف على 1/49

األنشطة المختلفة 

 اإلعالميةللمؤسسات 

الصحافة واإلذاعة  المؤسسات التربوية في اإلعالمية األنشطةصنيف أسس إعداد وتقييم ي1/49/1

 المدرسية

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 

:  ها المختلفةوسائل اإلعالم وبيئت
 ، ودولياً وإقليمياً محلياً، 

 

العالقة  يدرك1/51

التأثيرية بين األعالم 

 والبيئة

 الرأي العام  على القضايا المختلفة  العام  واتجاهاته تأثير الرأي يدرك 1/51/1
 والتنمية اإلعالم تنمية المجتمع المحلى في وسائل اإلعالم استخدام يدرك كيفية1/51/2
 -الدراما المرئية  يدرك تأثير الدراما المرئية وانعكاساتها على المجتمع1/51/8

يكتسب القدرة على الكتابة المسرحية النابعة من قضايا المجتمع  1/51/4

 المحلى 

 فن كتابة المسرحية 

يحدد بيئة وسائل  1/51

 محلية ودولية  اإلعالم
 الدراما الحركية والباليه ل الصم والبكم ألطفا حركييلم بكيفية تصميم عروض تعبير  1/51/5

العالقة  ذات العلوم أسس

 بالتخصص
 اإللقاء أسسوضح ي1/52

 السليم 
ثالثة ترم  وإلقاءصوتيات  واإللقاءعلى تطور فنون الخطابة  يتعرف1/52/1

  ثانى 
ثالثة ترم  وإلقاءصوتيات  واإللقاءعلى مفاهيم الخطابة  يتعرف1/52/2

 تانى 
ترم  8صوتيات وإلقاء  يتعرف على نطق الحروف وقواعدها 1/52/8

 أول 

صوتيات وإلقاء رابعة ترم  يتعرف على أسس اإللقاء لإلذاعة والسينما والتليفزيون والمسرح  1/52/4  

 أول
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 اإلعالمإلى جانب المهارات المهنية العامة يجب أن يكون خريج برامج قطاع  المهارات المهنية
 بوي قادرا على أن:التر 
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 كتب األعمالي

سليمة  بلغة اإلعالمية

وواضحة مستخدما 

القوالب الفنية 

 واألساليب المالئمة

 كتب األعمالي2/17
بأسس  اإلعالمية

وقواعد سليمة 

 وواضحة

 امرأي ع مهارات التخطيط للعالقات العامة وقياس الرأي العاميكتسب  2/17/1
في ضوء استراتيجية  ويخطط برامج ومواد إعالمية يكتب 2/17/2

 تربوية صحيحة
 التربوي اإلعالمسياسات 

 الدراما في الراديو والتليفزيون السيناريو بطريقة علمية صحيحة. يكتب 2/17/8
 فن كتابة المسرحية  يطبق عناصر البناء الدرامي في كتابة المسرحيات  2/17/4

سليمة تتبع قواعد يكتسب مهارة كتابة مسرحية تعليمية بقواعد  2/17/5

  النحو والصرف 

 المسرح التعليمي  –مسرحة المناهج 

صوتيات وإلقاء رابعة  -

 ترم تانى 

 ترجمة رابعة مسرح  يكتسب مهارة الترجمة للنصوص المسرحية األجنبية 2/17/6

 لدراما المرئية ا يكتب سيناريو للسينما والتليفزيون  2/17/7

يستخدم القوالب  2/13

الفنية واألساليب 

المناسبة للوسيلة 

 اإلعالمية

  تحرير صحفي الفنون الصحفية المناسبة لطبيعة القضية يستخدم2/13/1
 الكتابة للراديو والتليفزيون يستخدم الفنون التليفزيونية المختلفة لمعالجة القضايا المختلفة2/13/2
 صحافة وإذاعة مدرسية التربوي اإلعالمفي مجال  واإلذاعيةدم الفنون الصحفية يستخ2/13/8
 الخبر الصحفي صياغة الخبر الصحفي بطريقة سليمة 2/13/4

يستخدم ديكورات سهلة الفك والحمل والتشوين في المسرحيات  2/13/5

 التعليمية 

 الديكور المسرحي

 إضاءة مسرحية ة المناسبة للموقف الدرامييستخدم اإلضاءة العامة والخاص 2/13/6

ورشة إنتاج  –المسرح الشعرى  يستخدم األسلوب اإلخراجى المناسب إلخراج مسرحية شعرية 2/13/7

 مسرحى رابعة

 (1مدخل مسرح ) يكتسب مهارة األداء المسرحى  2/13/3

يطبق القواعد  2/19

السليمة للغة العمل 

 ياإلعالم

 ترم أول 8 وإلقاءصوتيات  اإلعالميلغة السليمة في العمل يستخدم ال 2/19/1
 ترم ثانى  8ء وإلقاصوتيات  بطريقة متقنة  ودرامية ينطق ويلقي خطابات إعالمية 2/19/2
 ) ثالثة مسرح( ترجمة يطبق القواعد األساسية للترجمة اإلعالمية 2/19/8
 صوتيات وإلقاء ) رابعة( ترم أول  والتليفزيونى يطبق القواعد األساسية لإللقاء اإلذاعى  2/19/8
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ينفذ األعمال واألنشطة 

 المختلفة اإلعالمية
ينفذ مراحل  2/21

 العمل اإلعالمي إنتاج
إنتاج اإلصدارات الصحفية  في الصحفي يوظف أساليب اإلخراج2/21/1

 ليميةالتع تالمؤسسا بمختلف أنواعها داخل
 صحافة وإذاعة مدرسية

يوظف أساليب اإلخراج المسرحى فى إنتاج عرض مسرحى  2/21/2

 بسيط 

ورشة إنتاج  -(2مدخل المسرح )

 (8مسرحى )

 الدراما الحركية والباليه  يوظف الحركة المسرحية بأشكالها المختلفة إلنتاج عرض باليه. 2/21/8

يمارس  2/21

 اإلعالمية األنشطة

 لفةالمخت

 مدخل للعالقات العامة التأثيرات االقتصادية واالجتماعية لإلعالنيرصد 2/21/1
 إعالميتوثيق  وفهرسة المعلومات الصحفية واإلعالميةمعالجة 2/21/2

أخبار التليفزيون ووكاالت األنباء والصحف العالمية يترجم 2/21/8

 وموضوعات متعلقة بالمنظمات الدولية
 1،2،8،4ترجمة إعالمية 

  اإلعالموسياسات  نظم يقدر القضايا الدولية وتأثيرها على النظم السياسية المختلفة 2/21/4

 عام  رأي يقدر القضايا المحلية والعالمية وتأثيرها على الرأي العام 2/21/5

ينفذ كافة  2/22

أنشطة المسرح 

الواردة في خطة 

 التربية المسرحية 

 -العالميالمسرح  فياالتجاهات الحديثة  ضوء االتجاهات الحديثة للمسرح فيمية يصمم مسرحية تعلي 2/22/1

  نظريات اإلخراج المسرحى 
 

 يطبق مهارة تصميم الديكور واإلضاءة المسرحية بأقل التكاليف  2/22/2
 

تكنولوجيا إضاءة  – المسرحيالديكور 

 المسرح
يستخدم  2/28

في االتجاهات المالئمة 

نقد النصوص 

 العروض المسرحيةو

تحليل ونقد نصوص وعروض  فييوظف خبراته المهنية  2/28/1

 مسرحية 
تحليل نصوص  - المسرحينظريات النقد 

 مسرحية 
  تطبيقي مسرحينقد   )المتلقون( ويعرضها على الطالب لمشهد مسرحي يصمم نقداً  2/28/2

يستخدم الوسائل 

واإلمكانات التكنولوجية 

االت المالئمة في المج

 اإلعالمية المختلفة 

يطبق 2/24

مستحدثات التكنولوجيا 

 الحديثة في اإلعالم

 صحافة وإذاعة مدرسية  برامج تربوية وتعليمية  إلنتاج التكنولوجية االمكانت يستخدم2/24/1
ضوء التقنيات الحديثة للديكور واإلضاءة  فييصمم مسرحية   2/24/2

 المسرحية 

 ضاءةوجيا إتكنول – المسرحيالديكور 

 استخدام الحاسب فى المسرح  – المسرح
 مسرحال فياستخدام الحاسب  تصميم مسرح  في   Movie Makerاستخدام برنامج  2/24/8

برامج   يستخدم2/25

 والتحرير التصميم
المالئم  التكنولوجي

للطبيعة النشاط 

 اإلعالمي

 

عروض سبة إلخراج الكمبيوترية المنا التصميم يستخدم برامج 2/25/1

 مسرحية تعليمية.

 

،  المسرح استخدام الحاسب في

اتصال ، صحافة وإذاعة  تكنولوجيا

 مدرسية
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 في يطبق مناهج البحث

التخصصات اإلعالمية 

المختلفة مستخدما 

األساليب الكمية 

 والكيفية المالئمة

 

 يف يستخدم المداخل المالئمة 2/26
 الدراسات اإلعالمية

 

العام وطرق  الرأي العام الرأي قضية من قضايا في العام الرأي يوظف بحوث2/26/1

 هقياس
في مجال مشروع ال كتابة خطة بحثية  في العلمييوظف قواعد البحث  2/26/2

 المسرح() التخصص
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ينفذ مشروع إعالمي 

اإلمكانات صغير مستخدما 

واألدوات والوسائل 

 الالزمة

يختار الوسائل 2/27

المالئمة  واألساليب

لتنفيذ مشروع إعالمي 

 صغير

تربوية  مشروع  صحيفة يخطط لعمل2/27/1

 محدد الهيكل اإلداري 
 صحافة وإذاعة مدرسية 

 

يصمم مسرح عرائس لخدمة العملية  2/27/2

 التعليمية 

 التربية الميدانية 

يصمم أوبريت غنائي  2/27/8

 باستخدام برامج الحاسب الحديثةلألطفال

 استخدام الحاسب فى المسرح  –المسرح الشامل 

يوظف اإلمكانات 2/23

المتاحة لتنفيذ 

 المشروع

 االتجاهات ضوء في يصمم مسرحية2/23/1
 العالميالمسرح  في الحديثة

  استخدام الحاسب فى المسرح– االتجاهات الحديثة في المسرح

 والتليفزيونية  اإلذاعيةالدراما  -فن كتابة مسرحية   األبعاديعد عمل درامي متكامل 2/23/2



5 

 

 المهارات الذهنية

 على أن التربوي قادرا   اإلعالمإلى جانب المهارات الذهنية العامة يجب أن يكون خريج برامج قطاع 
: 

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 
مفاهيم يستنتج المبادئ وال

األساسية للبيانات اإلحصائيات 

 المختلفة

استخدام البرامج يفسر النتائج اإلحصائية ب8/6

 الحديثة لإلحصاء

 

يفسر نتائج الخطة البحثية باستخدام البرامج 8/6/1

 اإلحصائية الحديثة 
في مجال مشروع 

 التخصص )مسرح(

 

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 
يحلل مبادئ وقوانين 

 رية التعبير ويقيمهاح
 ئومباد يقيم قوانين8/7

الوسائل  في حرية التعبير

 اإلعالمية

  اإلعالمنظم وسياسات  يتفهم النظم والسياسات التعليمية 8/7/1
 تشريعات إعالمية المهنيقانون العمل  في نالصحفيي يحدد حقوق وواجبات8/7/2
فن كتابة  –التحليل المسرحي  يوظف الرمز في المسرح لضمان حرية التعبير 8/7/8

االتجاهات الحديثة في  –المسرحية 

 المسرح العالمي 
يميز بين حقوق الفرد 8/3

 االتصالية
 التربوي اإلعالمسياسات  يميز بين حقوق الفرد االتصالية والقدرة على اتخاذ القرار8/3/1
 تشريعات إعالمية  يفسر الحقوق االتصالية للفرد 8/3/2

تجاهات المضامين يقييم ا

المطروحة بالوسائل 

 اإلعالمية المختلفة

اتجاهات   يميز بين8/9

الحديثة في  المضامين

 وسائل اإلعالم

 إعالمية نظم وسياسات يقيم اتجاهات المضامين اإلعالمية وفق النظم السياسية المختلفة8/9/1
 يالمصر يميز بين المعالجات الدرامية المختلفة لكتاب المسرح8/9/2

  والعالمي
نقد مسرحي  –التحليل المسرحي  

 تطبيقي
 (1مدخل مسرح ) يميز بين التراجيديا والكوميديا وخصائص كال منهما 8/9/8

 صوتيات وإلقاء ثالثة ) ترم ثانى( يميز بين أنواع الخطب وأثرها فى أداء الخطيب 8/9/4

 صوتيات وإلقاء رابعة ترم أول  اء المسرحىيميز بين اإللقاء اإلذاعى والتليفزيونى واإللق 8/9/5

يحلل اتجاهات 8/11

المضامين المثارة في 

 الفنون اإلعالمية 

 ، خبر صحفي   مدخل لعلوم الصحافة يفسر المضامين المختلفة في الفنون التحريرية الصحفية 8/11/1
 اديو والتليفزيونمدخل للر البرامجية المختلة األشكال المثارة  في يفسر المضامين8/11/2

 تحليل نصوص  يحلل مضامين االتجاهات المسرحية المختلفة 8/11/8

يقارن بين االتجاهات 8/11

 المطروحة بوسائل اإلعالم
العام من خالل المضامين المثارة في  رأيلا يستنتج اتجاه8/11/1

 اإلعالموسائل 
 ي عامرأ

مقارنة   خالليتعرف على اتجاه الوسيلة اإلعالمية من 8/11/2

 المثارة خاللها المضامين

، مدخل لالتصال اإلعالم نشأة وسائل 

 بالجماهير

 االتجاهات الحديثة في المسرح العالمي يقارن بين االتجاهات الحديثة في المسرح العالمي  8/11/8
في العروض   المختلفة ةيفاضل بين األساليب اإلخراجي 8/11/4

 المسرحية 

ورشة  –ج المسرحي نظريات اإلخرا

 ) رابعة( إنتاج مسرحي

 

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 

يقترح أفكاراً ورؤى 

مجاالت  في إبداعية

 اإلعالم التربوي

أفكار  يبتكر8/12

إبداعية لممارسة 

 اإلعالم أنشطة

 التربوي

 صحافة وإذاعة مدرسية للصحف المدرسية مبتكرة إخراجية يصمم  مذاهب8/12/1
 

 يبتكر طرق وأساليب حديثة داخل المؤسسات التنموية التربوية8/12/2
 

 والتنمية اإلعالم
بطريقة  إللقاءيبتكر تمارين وطرق جديدة تساعد الممثل على ا 8/12/8

 صحيحة 

 صوتيات وإلقاء رابعة ترم تانى 

يوظف 8/18

التكنولوجيا الرقمية في 

 التربوي اإلعالممجال 

لعناصر العرض  المختلفة وفقاً مسرحية العروض اليقيم 8/18/1

  المسرحي
 المسرحالحاسب في  استخدام

 اإلعالميقارن بين الفيديو كاسيت والفيديو ديسك في مجال 8/18/2

 التربوي
 تكنولوجيا االتصال

يقارن بين القواميس اإللكترونية والورقية فى ترجمة  8/18/8

 المصطلحات المسرحية 

 مسرح  8ترجمة 

يقترح رؤى  8/14

إبداعية جديدة في 

 التربية المسرحية

 مسرح شامل  يقترح نموذج لعرض مسرحي شامل  8/14/1

 مسرح شعري يقدم تصور  لمسرحية شعرية لألطفال8/14/2

ورشة  –نظريات إخراج مسرحي   جديدة ةخراجيرؤى إب إلخراج عرض مسرحي متميزيقدم تصور  8/14/8

المسرح  – )ثالثة( إنتاج مسرحي

 التعليمى
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NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 

يحلل المواد اإلعالمية 

 المختلفة ويقيمها
يميز بين المواد 8/15

 اإلعالمية المختلفة
 العالقات العامة يستنبط أهداف العالقات العامة ووظائفها8/15/1
 ة المدرسيةالصحافة واإلذاع يميز بين أنواع الصحف المدرسية والبرامج8/15/2
المسرح  في بين سمات وخصائص االتجاهات الحديثة يميز8/15/8

 العالمي
المسرح  في االتجاهات الحديثة

 العالمي

المجال  في هستخداماتاو ياإلعالم يميز بين أنواع التوثيق8/15/4

 الصحفي
 التوثيق اإلعالمي

 اما المرئية الدر يقارن بين أنواع الدراما المرئية المختلفة  8/15/5

 التحليل المسرحي يميز بين عناصر البناء الدرامي في المسرحية وأسس تحليلها  8/15/6

يقارن بين الترجمة العربية واإلنجليزية للنصوص المسرحية  8/15/7

 المختلفة 

 ترجمة رابعة مسرح

وظف العناصر ي8/16

وفق  المسرحية

 الدرامية أهميتها

 

صر الديكور ومكمالته على المسرح حسب أهميته يحدد أماكن عن 8/16/1

 الدرامية وتسلسله في األحداث 
 الديكور المسرحي 

يميز بين أنواع اإلضاءة المسرحية المختلفة وتضمينها في  8/16/2

 الحدث الدرامي حسب مدلولها
 تكنولوجيا إضاءة المسرح

نظريات  –( 2ح )مدخل مسر يميز بين عناصر العرض المسرحى المختلفة 8/16/8

 اإلخراج المسرحى 

 ترم أول  8صوتيات وإلقاء  يميز بين طبقات الصوت المختلفة 8/16/4

يحلل العروض  8/17

المسرحية المختلفة 

 ويقيمها

 الدراما الحركية والبالية ويقيمها يحلل عروض الباليه من الناحية الجمالية 8/17/1

  النقد المسرحينظريات  نقدها نقداً موضوعياً يحلل عروض مسرحية مختلفة وي 8/17/2

 

 

NARS ILOs Prog ILos cors المقررات 

يحلل األحداث 8/6

 في المجتمعية الجارية
إطار تفاعلها مع القضايا 

المحلية واإلقليمية 

 والدولية

يحدد القوى الفاعلة في القضايا 8/13

 الدولية واإلقليمية

 

نحو  ةالسياسي يحدد اتجاهات النظم8/13/1

 القضايا المختلفة
 اإلعالمنظم وسياسات 

يحدد االتجاهات الحديثة في المسرح  8/13/2

 نحو القضايا المختلفة
 االتجاهات الحديثة في المسرح العالمي

يحدد اتجاهات الرأي العام نحو 8/19

 القضايا المختلفة
 رأي عام العام يوالرأ اإلعالميقيم العالقة بين 8/19/1

لل األحداث الدرامية في إطار يح 8/21

 ما تتضمنه من قضايا محلية وإقليمية

مع  أدبياً  تحليالً  الدرامي النصيحلل  8/21/1

رصد المعالجة الدرامية للقضايا المجتمعية 

 الجارية

 مسرحيالتحليل ال

عناصر البناء الدرامي في  يستنبط 8/21/2

في إطار ما تتضمنه من قضايا  النص المسرحي

 وإقليميةمحلية 

مسرح  –تحليل نصوص  – للمسرحكتابة الفن 

 مسرحة مناهج – تعليمي

يعد دراسة جدوى 8/7

 صغير يإعالم لمشروع
صمم حملة إعالمية لخدمة ي 8/21

 المجتمع

 

يصمم أشكال إعالمية تناقش المشكالت 8/21/1

 المجتمعية

 

 الحاسب في التخصص ماستخدا

يوظف الخبرات التربوية 8/22

 إنتاجوجية والعلمية في والتكنول

 عروض درامية

 

ينتج عرض درامي يعالج قضية  8/22/1

 مجتمعية

 

 مرئية دراما  -الدراما اإلذاعية والتليفزيونية 

يصمم مشروع مسرحي صغير  8/28

 لخدمة المجتمع والعملية التعليمية

يعد دراسة جدوى لعرض مسرحي  8/28/1

 يخدم المجتمع والعملية التعليمية 

في مجال مشروع ال –إنتاج مسرحي  ورشة

 التربية الميدانية  – التخصص

يصمم مسرح عرائس لخدمة الفئات  8/28/2

 المختلفة في العملية التعليمية 
 مسرحة مناهج  –مسرح تعليمي 
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 المهارات العامة والمنقولة  -4

 

Nars ILos prog                     -     المقررات 

يقن فريعمل بكفاءة ضم  

 

 

 

 

 

 

 

 

يعمل بكفاءة مع اآلخرين بهدف عمل أبحاث 4/1
 مشتركة فى اإلعالم التربوى بكافة فنونة وأنواعة

االتجاهات الحديثة فى المسرح 
مشروع التخرج فى  -العالمى

 مجال المسرح 

يتواصل مع اآلخرين لرفع الوعى بأهداف 4/2
 وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة

 -(1لمسرح)مدخل الى علوم ا
مسرحة  –المسرح التعليمى 

نصوص مسرحية  -المناهج
 وترجمة ) رابعة(

يعمل ضمن فريق عند اختيار وسائل اإلعالم 4/3
 المناسبة لتوصيل الرسالة اإلعالمية والتربوية

 النقد المسرحي التطبيقي
 نظريات النقد المسرحى

نصوص مسرحية  -
 -وترجمة )ثالثة(

ورشة إنتاج مسرحى 
 ) ثالثة(

االتجاهات الحديثة فى المسرح  يقدر العمل الجماعى4/4
 –المسرح الشامل  -العالمى

 (2مدخل إلى علوم المسرح )
مشروع التخرج )  -

 مسرح(

يستخدم قدراتة الشخصية والوسائط 
التكنولوجيا للتواصل والبحث عن 

 المعلومات
 
 
 

بستخدم مهارات التواصل والبحث عن 4/5
 عالم وفنونها المختلفةالمعلومات عن وسائل اإل

  

 -(1مدخل الى علوم المسرح)
صوتيات  –الدراما المرئية 

وصوتيات وإلقاء  –وإلقاء ثالثة 
 –المسرح التعليمى –رابعة 

 حاسب آلى 
مدخل تكنولوجيا  -

 التعليم
 طرق تدريس -
تكنولوجيا التعليم فى  -

 التخصص

يستخدم الوسائط التكنولوجيا الحديثة فى البحث 4/6
لومات وأحدث ما توصلت إلية من أبحاث عن المع

 فى مختلف تطبيقات اإلعالم واالتصال
 

 -(1مدخل الى علوم المسرح)
تكنولوجيا اإلضاءة المسرحية 

 الديكور المسرحى –

يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة 
 التعليم

 
 
 
 
 

 

يوظف لمثيرات والمؤثرات الغير مرغوب فيها 4/7
 داخل البيئة التعليمية

 

 ة الميدانية التربي
الدراما الحركية  -

 والباليه
 مباديء التدريس -
 طرق التدريس -
مدخل تكنولوجيا  -

 التعليم
 الوسائل التعليمية -

 
يتمكن من اتخاذ الفرارات المناسبة لحل ما 4/8

 هيواجهة من عقبات أثناء تنفيذ عمل
 

ورشة  –المسرح الشعرى 
ورشة  –إنتاج مسرحى ثالثة 

 إنتاج مسرحى رابعة 
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يظهر مهارات القيادة واإلدارة فى التوظيف 4/9
األمثل للتعامل مع وسائل اإلعالم بصفة عامة 

 والتربوى بصفة خاصة
 

 التربية الميدانية 

 يتواصل بلغة أجنبية
 

 يمارس مهارات التواصل بلغة أجنبية4/11
 

نصوص مسرحية وترجمة ) 
 ثالثة(

 أصول التربية -
 التربية المقارنة -
 تاريخ التربية -
بية ومشكالت التر -

 المجتمع
 لغة انجليزية -

 
أكتساب مهارة التحدث باإلنجليزية ومهارة 4/11

 الترجمة من العربية الى اإلنجليزية والعكس
 

نصوص مسرحية وترجمة ) 
 (رابعة

يشارك فى بحث القضايا العامة 
 للمجتمع ,مقترحا حلوال لها

 
 
 
 
 
 

 
يناقش القضايا العامة  للمجتمع من خالل  4/12
 بحث والمشاركةال

 النقد المسرحي التطبيقي
نظريات النقد  -

ورشة  –المسرحى 
إنتاج مسرحى ) 

نظريات  -ثالثة(
 -اإلخراج المسرحى 

تحليل نصوص 
 مسرحية

 أصول التربية -
 التربية المقارنة -
 تاريخ التربية -
التربية ومشكالت  -

 المجتمع
 

يشارك فى وضع حلوال للقضايا العامة  4/13
المشاركة الفعالة فى التجمعات للمجتمع من خالل 

 المهنية والمحلية والعالمية لوسائل اإلعالم

  
 فن كتابة المسرحية  -
 أصول التربية -
 التربية المقارنة -
 تاريخ التربية -
التربية ومشكالت  -

 المجتمع
 

يمارس مهارات االتصال مع االخرين بهدف  4/14
 عمل أبحاث مشتركة .

 

 طرق تدريس -
 لغة عربية  -

 


