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 1الصفحة 

 
  

 
 وصف اٌجزٔبِح األوبدٍَّ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وٍُخ اٌسٍخ اٌدبِؼخ األهٍُخ اٌّؤطظخ اٌتؼٍُُّخ .1

 لظُ اٌّظزذ / اٌّزوش  ؼٍٍّاٌمظُ اٌ .2

او اطُ اٌجزٔبِح األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 

 ثىبٌىرَىص اطُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذراطٍ  .5
 طٕىٌ /ِمزراد /أخزي 

 فصٍٍ

 أٌىتزؤٍ اٌّؼتّذ   ثزٔبِح االػتّبد .6

  اٌّؤثزاد اٌخبرخُخ األخزي  .7

 7/7/2221 تبرَخ إػذاد اٌىصف  .8

 األوبدٍَّأهذاف اٌجزٔبِح  .9

ًٍ فبػً فٍ  ِىاوجخ زبخبد اٌّدتّغ ثئػذاد خزَدُٓ ِٓ اٌّظززُُٓ واٌفٕبُٔٓ ٌُظبهّىا ثشى

ثٕبء اٌزوذ االختّبػُخ واٌفىزَخ ٌٍىغٓ ػجز اطض فُٕخ وػٍُّخ رصُٕخ لبئّخ ػًٍ شسذ 

اٌدبٔت االخاللٍ ٌٍّدتّغ واٌّظبػذح فٍ تىخُه اٌظٍىن اٌتزثىٌ ٌٍفزد ػجز اٌفٓ اٌّظززٍ ، 

 . فعالً ػٓ اػذاد وىادر وظُفُخ تؼًّ ظّٓ اغبر ِؤطظبد اٌذوٌخ اٌثمبفُخ واالػالُِخ
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 اٌّطٍىثخ وغزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ واٌتمُُُ جزٔبِحِخزخبد اٌ  .12

 : االهذاف اٌّؼزفُخ  - أ
   تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌسصىي ػًٍ اٌّؼزفخ واٌفهُ اٌّظززٍ     -1أ

 اٌتّىٓ ِٓ ِؼزفخ إٌظزَبد واٌمىاػذ االطبطُخ ٌفٓ اٌّظزذ    -2أ

 تّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ فهُ اٌؼًّ داخً اٌّؤطظبد اٌفُٕخ واٌتزثىَخ     -3أ
 

 :جزٔبِح اٌخبصخ ثبٌ األهذاف اٌّهبراتُخ –ة 

 اٌّشبروخ فٍ اٌّهزخبٔبد وإٌذواد اٌفُٕخ ِٓ لجً اٌطٍجخ – 1ة 

 ِهبرح اٌؼًّ ثتظُٕ ِهبَ االخزاج واٌتّثًُ   - 2ة 

تسفُش اٌطٍجخ ػٍخ البِخ ورع ِظززُخ َّىٓ االطتفبدح ِٕهب فٍ ِؼبٌدخ ثؼط اٌّشبوً   - 3ة 

      اٌسُبتُخ

 
 غزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 

 اٌتؼٍُُ اٌسعىرٌ اٌّختجزٌ -1
 اٌتؼٍُُ االٌىتزؤٍ  -2
 اٌتذرَت ػجز اٌىرع وااللبِبد اٌفُٕخ -3

 

 
 غزائك اٌتمُُُ      

( ظّٓ ٔطبق ثزٔبِح اٌىالص روَ ، فعالً ػٓ Quizإخزاء اِتسبٔبد ِختجزَخ تطجُمُخ واٌىتزؤُخ ػجز )

 اٌّظزذ ، وتىخُه االطئٍخ اٌفىزَخ داخً اٌّسبظزاد االٌىتزؤُخاٌؼًّ داخً رواق لبػبد 

 

 

 
 األهذاف اٌىخذأُخ واٌمُُّخ . -ج

تشدُغ اٌطٍجخ ػًٍ ِشبهذح اٌؼزوض اٌّظززُخ واالغالع ػًٍ اٌىتت اٌخبرخُخ اٌتٍ تهتُ   -1ج         

 ثبٌثمبفخ واالختصبصبد اٌّدبورح ودخىي اٌّىتجبد اٌؼبِخ 

 اٌّظبواح ثُٓ خُّغ اٌطٍجخ ثبٌّؼبٍِخ واٌؼًّ -2ج

فظر اٌّدبي أِبَ ٌٍطٍجخ ٌٍتفىُز واٌتسًٍُ وإٌمذ وتمذَُ االفىبر فُّب َتؼٍك ثبٌّٕظىِخ اٌّظززُخ  -3ج

 اٌؼبِخ

 
 غزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ     

 

 خؼً اٌطٍجخ فٍ زىار ؤمبع وتفبػً ثٕبء داخً اٌّسبظزح
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 غزائك اٌتمُُُ    

 وإٌّبلشبد واٌتمُُُ ػًٍ اٌؼزوض اٌتٍ َٕدشهب اٌطٍجخ واإلٌىتزؤُخإخزاء االِتسبٔبد اٌسعىرَخ 

 

 

 
 

 

األخزي اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف واٌتطىر  )اٌّهبرادإٌّمىٌخ اٌتأهٍُُخ و اٌّهبراد اٌؼبِخ -د 

 .اٌشخصٍ(

 اٌتذرَت ػًٍ وُفُخ اٌتؼبًِ ِٓ االٔتبج وادارح اٌؼًّ اٌّظززٍ -1د

 اإلٌّبَ اٌتبَ ثغبٌجُخ ِظتٍشِبد اٌؼًّ اٌفٍٕ اٌّظززٍ واإلدارٌ -2د

 االػتّبد ػًٍ اٌّهبراد االػالُِخ وتطىَزهب ظّٓ اغبر اٌؼًّ اٌّظززٍ -3د

    

 غزائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ          

 .   تذرَت اٌطٍجخ فٍ اٌّظبرذ اٌّختٍفخ وإٌمبثبد اٌفُٕخ واٌفعبءاد اٌخبرخُخ اٌتزاثُخ واِثبرَخ

 

 
 :غزائك اٌتمُُُ          

( ظّٓ ٔطبق ثزٔبِح اٌىالص روَ ، فعالً ػٓ Quizإخزاء اِتسبٔبد ِختجزَخ تطجُمُخ واٌىتزؤُخ ػجز )

 . اٌؼًّ داخً رواق لبػبد اٌّظزذ ، وتىخُه االطئٍخ اٌفىزَخ داخً اٌّسبظزاد االٌىتزؤُخ

 تىيح انثروامح  .11

 اٌظبػبد اٌّؼتّذح اطُ اٌّمزر أو اٌّظبق اٌّظبقرِش اٌّمزر أو  اٌّززٍخ اٌذراطُخ

 ػٍٍّ ٔظزٌ

 3 1 مثادئ انتمثيم  األوًٌاٌّززٍخ 

 3 1 فه انصوخ واإلنقاء  فصٍٍ

  3 تاريخ انمسرح وأدته 

  2 مثادئ اإلخراج 

 2 1 انهياقح انمسرحيح 
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  E 2مصطهحاخ دراميح  

 1 3 مثادئ تقىياخ انمسرح  

  2 انعرتيح انهغح 

  2 انهغح اإلوكهيسيح 

 1 1 انحاسوب 

  2 حقوق اإلوسان 

 اٌّززٍخ اٌثبُٔخ

 (فزع اٌتّثًُ)

 فــصـهـــي

 4 1 فٓ اٌتّثًُ 

 4 1 فٓ اٌصىد واإلٌمبء 

  2 تبرَخ اٌّظزذ وأدثه 

 2  اٌٍُبلخ اٌجذُٔخ 

 2 1 فٓ اٌّبوُبج 

  2 أصىي اٌجسث 

 1 1 اٌسبطىة 

  2 اٌٍغخ اٌؼزثُخ 

  2 اٌٍغخ اإلٔىٍُشَخ 

 6  اٌتطجُمبد 

 اٌّززٍخ اٌثبُٔخ

 اإلخزاج(فزع )

 فــصـهـــي

 4 1 فه اإلخراج 

 2 1 أسانية تمثيم 

  2 تاريخ انمسرح وأدته 
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  2 تاريخ انحضارج 

 2 1 فه انماكياج 

  2 أصول انثحث 

 1 1 انحاسوب 

  2 انهغح انعرتيح 

  2 انهغح اإلوكهيسيح 

 6  انتطثيقاخ 

 ٌثخاٌّززٍخ اٌثب

 (فزع اٌتّثًُ)

 فــصـهـــي

 4 1 فٓ اٌتّثًُ 

 4 1 فٓ اٌصىد واإلٌمبء 

  2 تبرَخ اٌّظزذ وأدثه 

 2 1 األسَبء اٌّظززُخ 

 2 1 اإلظبءح اٌّظززُخ 

  2 تبرَخ اٌّظزذ وأدثه 

  2 ػٍُ اٌدّبي 

 1 1 اٌسبطىة 

  2 اٌٍغخ اٌؼزثُخ 

  2 اٌٍغخ اإلٔىٍُشَخ 

 6  اٌتطجُمبد 

 ٌثخاٌّززٍخ اٌثب

 اإلخزاج(فزع )

 4 1 فه اإلخراج 
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 فــصـهـــي

  2 تاريخ انمسرح وأدته  

 2 1 األزياء انمسرحيح 

 2 1 اإلضاءج انمسرحيح 

 3 1 إدارج انمسرح واإلوتاج 

  2 انىقذ انمسرحي 

  2 عهم انجمال 

 1 1 انحاسوب 

  2 انهغح انعرتيح 

  2 انهغح اإلوكهيسيح 

 6  انتطثيقاخ 

 اٌزاثؼخاٌّززٍخ 

 (فزع اٌتّثًُ)

 فــصـهـــي

 4 1 فٓ اٌتّثًُ 

 4 1 فٓ اٌصىد واإلٌمبء 

  2 ِظزذ ػزثٍ  

  2 اٌتأٌُف اٌّظززٍ 

 2 1 ِٕبظز ِظززُخ 

 2 1 اٌّىطُمً واٌّؤثزاد 

  2 اٌشخصُخ ػٍُ ٔفض 

 1 1 اٌسبطىة 
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  2 اٌٍغخ اٌؼزثُخ 

  2 اٌٍغخ اإلٔىٍُشَخ 

 6  اٌتطجُمبد 

 اٌزاثؼخاٌّززٍخ 

 إلخزاج(فزع ا)

 فــصـهـــي

 4 1 فه اإلخراج 

 4  مشاهذج وتحهيم 

  2 مسرح عرتي  

  2 انتأنيف انمسرحي 

 2 1 مىاظر مسرحيح 

 2 1 انموسيقى وانمؤثراخ 

  2 وفس انشخصيحعهم  

  2 انهغح انعرتيح 

  2 انهغح اإلوكهيسيح 

 1 1 انحاسوب 

 6  انتطثيقاخ 

 
 
 

 :  ٌٍتطىر اٌشخصٍ  اٌتخطُػ .12

َتُ اٌؼًّ فٍ لظُ اٌّظزذ ػجز اطتخذاَ إٌظزَبد اٌسذَثخ واٌّؼبصزح فُّب َتؼٍك ثّفهىٍِ اٌذراِب 

واإلخزاج واٌظؼٍ اٌّتىاصً ٌّؼزفخ غزق اٌتُّٕخ اٌفُٕخ واٌتزثىَخ طىاء ٌشخصُخ اٌفزد أو شخصُخ 

 . اٌّخزج/اٌّّثً
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 :  اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍُخ أو  )وظغِؼُبر اٌمجىي  .13

 
َتُ اٌمجىي فٍ لظُ اٌّظزذ وفك تؼٍُّبد وظىاثػ وسارح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجسث اٌؼٍٍّ فٍ وً طٍٕخ َسذد 

فُهب اٌطبلخ االطتُؼبثُخ ٌىً لظُ ِٓ االلظبَ ِغ تسذَذ اٌسذ األدًٔ ٌٍمجىي فٍ ظىء ِؼذي اٌذراطخ االػذادَخ 

ػخ واٌتدبرح واٌشراػخ ، وذٌه ِؼبهذ اٌّؼٍُّٓ وِؼبهذ ثفزػُهب اٌؼٍٍّ واألدثٍ ، فعالً ْ اػذادَبد اٌصٕب

  . اٌفٕىْ اٌدٍُّخ
 
 

 : أهُ ِصبدر اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجزٔبِح .14

 
 اٌىتت وإٌّبهح اٌذراطُخ واٌّؤٌفبد اٌّتؼٍمخ ثبٌفٓ واٌّظزذ -1

 اٌؼزوض اٌّظززُخ اٌّجبشزح واٌتٍ تُ تصىَزهب وتىثُمهب واٌتبثؼخ ٌٍّؤطظبد اٌزطُّخ ٌٍذوٌخ   -2

 اٌخبصخ ثبٌفٓ اٌّظززٍ واٌتدبرة اٌسذَثخ .سَبرح اٌّىالغ االٌىتزؤُخ  -3

 اٌّتؼٍمخ ثفٓ اٌّظزذ . راٌزطبئً واألغبرَِزاخؼخ  -4
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 ِخطػ ِهبراد إٌّهح

 َزخً وظغ اشبرح فٍ اٌّزثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخزخبد اٌتؼٍُ اٌفزدَخ ِٓ اٌجزٔبِح اٌخبظؼخ ٌٍتمُُُ

 ِخزخبد اٌتؼٍُ اٌّطٍىثخ ِٓ اٌجزٔبِح 

 أطبطٍ اطُ اٌّمزر رِش اٌّمزر اٌظٕخ / اٌّظتىي

 أَ اختُبرٌ
 ُخاٌّهبراتاألهذاف  خ ُاٌّؼزفاألهذاف 

 جزٔبِح اٌخبصخ ثبٌ

األهذاف اٌىخذأُخ 

 واٌمُُّخ 
واٌتأهٍُُخ اٌّهبراد اٌؼبِخ 

اٌّهبراد األخزي  )إٌّمىٌخ

اٌّتؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌتىظُف 

 (واٌتطىر اٌشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

    * * *  * * *  * * *  * * *  
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