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  و�� ا���اد ��ر�� ا������ر��س / ��� ا���ن ا�������
  
  
  ساعة معتمدة ٣                    ١-) تاريخ المسرح٢٠٠٢١٠١( 
تتناول هذه المادة الطقوس و المظاهر المسرحية األولى و ظاهرة المسرح اإلغريقـي، مـروراً    

عرف علـى ظـروف   بالعصر الهلنستي و  العصر الروماني، و انتهاء بالعصور الوسطى، و الت
نشأتها و تطورها. يقوم الطالب بدراسة وتحليل نصوص مسـرحية مختـارة تغطـي المراحـل     

  التاريخية المحددة. 
  

  ,�+�ت ()'��ة ٣                            )  ١) #�"�! (٢٠٠٢١١١(
يـل ،  يقوم المدرس بتنمية قدرات الطالب على التركيز واالنتباه،و تقوية الذاكرة و القدرة علـى التخ 

والتواصل مع الشريك في العمل المسرحي من خالل تمارين خاصة بذلك. يقوم الطالب في الجـزء  
الثاني من هذه المادة بإعداد مشاهد قصيرة تعبر عن مفهوم: " أنا في الظروف المفترضة"، وال يسمح 

  له بتجسيد شخوص مسرحية في هذه المادة .
  

  ,�+�ت ()'��ة ٣                 )   ٢٠٠٢١١١م.س: (  )  ٢) #�"�! (٢٠٠٢١١٢(
تركز هذه المادة على عملية تجسيد الطالب للشخصية النمطية، و يقوم المدرس باإلشراف علـى  
إعداد هذه المشاهد بحيث يراعي الناحية الجمالية و التبرير الدرامي. و يساعد المدرس الطالـب  

  ين الشركاء.على التعامل مع أدواته الجسدية و مكونات المشهد و الممثل

  

  ,�+�ت ()'��ة ٣                  ) ��ت و إ��2ء (���٣٢٠٠٢١١0(
تغطى هذه المادة على مرحلتين: مرحلة نظرية و تشمل الناحية التشريحية للجهاز الصـوتي، و  
مرحلة عملية تتكون من مجموعة تمارين تعمل على تحسين القدرات الصـوتية عنـد الممثـل،    

  مونولوجات المسرحية و اإللقاء الشعري.وتطبيقها على مجموعة من ال
  
  
  ساعة معتمدة ٣                  ) مقدمة في المسرح٢٠٠٢١٣١(

تتناول المادة مفهوم المسرح كشكل فني، و كوسيلة اتصال، و توضح عناصر الفـن المسـرحي   
كل الرئيسة و الثانوية. كما و  تتطرق المادة إلى عملية و آلية التعامل مع النصوص المسرحية بش

تخصصي، و ذلك من خالل قراءات تحليلية لنصوص مسرحية كالسيكية (نماذج تطبيقية مختارة) 
و التعرف على آلية القراءة، و التحليل، و التلقي للمواقف الدرامية،  و أهم المصطلحات العلمية 

  الخاصة بها. 
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  ()'��ة,�+�ت ٣                                          )  ١) إ�6اج (٢٠٠٢١٥١(
تهدف هذه المادة في شقها النظري إلى تعريف الطالب على تاريخ اإلخراج المسرحي من خـالل  
استعراض النشأة والتطور ابتداء من  العصر اإلغريقي والروماني ومروراً بالعصور الوسـطى  
وعصر النهضة األوروبية، و وصوالً إلى العصر الحديث حيث تبلور مفهوم اإلخراج وانطلـق  

  فهوم للمخرج في المسرح الحديث من خالل التجارب اإلخراجية الطبيعية و الواقعية. أول م
أما في الجانب العملي فتهدف المادة إلى تعريف الطالـب بالفضـاء المسـرحي، و أنواعـه، و     
تقسيماته، و مكوناته، و تقنياته، و مسمياته اإلخراجية. و يقوم المدرس مع الطالب باختيار قصص 

ية أو عربية، و اإلشراف على عملية تحليلها ثم مسرحتها و تجسيد مشاهد منتقاة منها قصيرة عالم
  على خشبة المسرح.

   
  ساعة معتمدة ٣          ٢٠٠٢١٠١م.س:    ٢-مسرح) تاريخ ال٢٠٠٢٢٠١(

تتناول المادة تاريخ المسرح ابتداء بعصر النهضة في إيطاليا و إسـبانيا و بريطانيـا، مـروراً    
لفرنسية و عصر التنوير في بريطانيا و إيطاليا و ألمانيا، و انتهاء بـأهم محطـات   بالكالسيكية ا

مسرح القرن التاسع عشر. يقوم الطالب بدراسة وتحليل من نصوص مختارة تغطـي الفتـرات   
  المحددة.

  

  ,�+�ت ()'��ة ٣           )٢٠٠٢١١٢م.س: (  )  ٣#�"�! () ٢٠٠٢٢١١(
ليل الدرامي الدقيق لنص المسرحية و لكل دور على حدا، و يقوم الطالب مع المدرس بعملية التح

دراسة العالم الداخلي للشخصيات و بلورة مشاعرها و أفكارها الخاصة و أبعادهـا الرمزيـة و   
االجتماعية و الفلسفية... الخ . كما و يحدد المالمح  الخارجية للشخصية من صـفات جسـدية و   

يتم ذلك من خالل التـدريب علـى مشـاهد مختلفـة     . (character)صوت و النمط المالزم لها
  لنصوص مسرحية كالسيكية.

  

  ,�+� ()'��ة ٣                              ) ا�;�آ� +89 ا����ح٢٠٠٢٢١٢(
تسهم هذه المادة إلى تمكين الطالب من أسس التعبير الحركي على خشبة المسرح، و التعرف على 

لمدارس المسرحية اإلخراجية و التمثيليـة المختلفـة،  و   تطور الحركة (شكالً و مضموناً) عبر ا
إكسابه مهارات خاصة كالرشاقة و الليونة و التحكم بأعضاء الجسد منفصلة و متصلة و تحميلها 
دالالت و إشارات خاصة. و ذلك باالستفادة من تمارين األكروبات و الرقص التعبيري، و تطبيق 

  .ذلك على مشاهد مختارة من نصوص مسرحية
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  ,�+�ت ()'��ة ٣          )٢٠٠٢١٠١م.س: (   )١) #2���ت (��ح (٢٠٠٢٢٢١(
على أشكال البناء المسرحي ، وتقسيمات الفضاء المسرحي، و تاريخ يتعرف الطالب في هذه المادة 

  تطوره. أما الجانب العملي فيهدف إلى تعريف الطالب بأساسيات الرسم الثالثي األبعاد للمسرح. 
  

  ,�+� ()'��ة ٣         )٢٠٠٢٢٢١م.س: (     ) ٢#2���ت (��ح () ٢٠٠٢٢٢٢(
تهدف المادة إلى تعريف الطالب بأساسيات اإلضاءة و الصوت في المسرح من حيث التصـميم،  
والتنفيذ، وأنواع األجهزة، وآلية استخدامها،  وتنفيذ مقترحات  مشهديه يتم على ضـوئها وضـع   

  تصاميم وتنفيذها  . 
  

  ,�+�ت ()'��ة ٣              )٢٠٠٢١٥١م.س: (  )  �٢اج () إ٢٠٠٢٢٥١6(
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب على أهم خصائص ومهام المخرج المسرحي و وسـائله و  
آلية تعامله مع عناصر العرض المسرحي، أوالً: النص و اختياره، و تحليله، وتفسيره، وإعداده. 

األدوار والتدريب عليها، ثم آلية التعامل مـع سـينوغرافيا    ثانياً: الممثل: اختيار الممثلين وتوزيع
العرض . ثم التعرف على آلية التعامل مع الجمهور وفقاً ألصول نظرية التلقي و وفـق جدولـة   
زمنية للبروفات القرائية و الحركية. أما في الجانب العملي، فيقوم الطالب و المـدرس باختيـار   

لعمل على تحليلها و إعداد سيناريو لها، ثم تجسيد السـيناريو  مجموعة من اللوحات التشكيلية و ا
  على خشبة المسرح بشكل يعبر عن مضمون و فكرة اللوحة اعتماداً على ما سبق.

  
  ساعات معتمدة ٣                               ) المسرح العربي٢٠٠٢٣٠١(

استفاد منها مثـل    واملظاهر واألشكال التقليدية اليت دف املادة إىل تعريف الطالب بنشأة املسرح العريب ومراحل تطوره 
خيال الظل، والقرقوز، واحلكوايت، ومسرح العرائس، مث ظهور املسرح احلديث والتعريف بأهم املخرجني والكتاب الدراميني 

صـيل املسـرح   والفرق املسرحية وأهم مسامهام الفنية من خالل االشتغال على األشكال التقليدية وموضوعة التراث، وتأ
  .العريب

  ,�+�ت ()'��ة ٣       )٢٠٠٢٢١١م.س: (    )  ٤) #�"�! (٢٠٠٢٣١١(
يقوم الطالب باالشتراك مع المدرس بإنتاج عرض مسرحي يطبق عليه كل ما تم دراسته في مـواد  
التمثيل من تحليل للنص و الشخصية و تحديد شكل العرض و الـديكور المسـرحي و اإلضـاءة و    

  ء، وعرض المنتج المسرحي بشكل علني.المكياج و األزيا
   
� إ�� ا���آ� وا���ر����ا�� م.س: (٢٠٠٢٣١٢(��  '�&�ت �$#"�ة٣          )٢٠٠٢٢١٢) �

تعتبر هذه المادة مدخالً عملياً إلى الحركة و الرقص كعناصر أساسية في التعبير المسرحي . يعرف الطالب على 
ميم تعبيراً حركياً إبداعياً مستقى من أحد النصوص المسرحية مبادئ الباليه و الرقص الحديث ، و يقوم بتص

  المختارة. 
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  ,�+� ()'��ة ٣)    ٢٠٠٢٢٢٢م.س: (   )٣)  #2���ت (��ح (٢٠٠٢٣٢١( 
يتعرف الطالب في هذه المادة على أساس تصميم األزياء المسرحية ومكمالتها من خالل التطور 

اختيار الطراز المناسب لتصميم وتنفيذ األزياء  التاريخي لها. كما تكسب الطالب مهارة كيفية
كما يتعرف  وكيفية صناعة اإلكسسوارات الخاصة بها  من خالل التطبيق على نماذج مختارة .

الطالب على مهارات التنكّــر املسرحي ( املكياج) وكيفية استخدامه  خلدمة الشخصية والعرض املسرحي مبا يف ذلك 

  . القناع املسرحي

رف الطالب على مستحضرات التجميل المختلفة و كيفية استخدامها على الوجه و الجسم، كما يتع 
و كيفية تطويعها لخدمة الشخصية المسرحية مثل إظهار العمر . كما يتعرف على عملية وضـع  

  مكياج المهرج و صناعة و استخدام األقنعة
  
  
  ساعة معتمدة ٣                 ) تحليل النص المسرحي ٢٠٠٢٣٣١(

دف المادة إلى تعريف الطالب بأسس تحليل النص المسرحي، من خالل تعريفه بعناصر بنـاء  ته
النص الدرامي، و ظاهرة البنية الدرامية التي تختلف من عصر إلى آخر، حيث أن النص يأخـذ  
بنيته الجمالية و الفكرية و الدرامية من منطق و فلسفة العصر الذي نتج عنه. و عليه يقوم الطالب 

سة و تحليل البناء الدرامي في النص ( الشكل و المضمون )  على المستويات األسـلوبية و  بدرا
  التركيبية و الداللية، من خالل نصوص درامية كالسيكية و حديثة.

  

  ,�+�ت ()'��ة ٣          ) @? ا�'<��� وا=+�اد ا�����٢٠٠٢٣٣٢0( 
حية والدرامية بشكل عام ومساعدة الكتاب اجلدد يف تنمية دف املادة إىل مساعدة الطالب على فهم فن الكتابة املسر

املعرفة بأصول التأليف املسرحي، وبيان األسباب الدقيقة وراء جناح أو فشل أي نص مسرحي،  كما تسهم املادة يف 
  تعريف الطالب بأصول عملية إعداد النص درامياً.

  

  ,�+�ت ()'��ة٣      )             ٢٠٠٢٢٥١م.س: ( )  ٣) إ�6اج (٢٠٠٢٣٥١( 
تعرف هذه المادة الطالب نظرياً على تفاصيل حرفة المخرج مثل رسم الحركة و أنواعها و طرق 
تأكيد الممثل و التغطية و توزيع الحركة (الميزانسين). أما في الجانب العملي فيقـوم المـدرس   

  أو عربية. بالتعاون مع الطلبة بإخراج مجموعة من المشاهد المنتقاة من مسرحيات عالمية
  




	� ا�رد����� ا
�����و��ة ا���ل وا  

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  ,�+�ت ()'��ة ٣     )               ٢٠٠٢٣٥١م.س: (    )٤) إ�6اج (٢٠٠٢٣٥٢(
تعرف هذه المادة الطالب على آلية تعامل المخرج مع سينوغرافيا العرض، من حيث كيفية  وضع 
تصورات لها بناء على أنواعها و وظائفها و التعامل مع المصممين و المنفذين و وضـع خطـة   

لك، و دور السينوغرافيا في صياغة الرؤيا اإلخراجيـة ثـم تطبيـق مـا سـبق مـن       زمنية لذ
  ) ابتداء من اختيار النص و وصوالً إلى العرض المسرحي.١،٢،٣إخراج(

  
  ساعات معتمدة ٣                 ) الحركة و اإليقاع٢٠٠٢٤١١(

ارات لتطوير المرونة و تعرف المادة الطالب بالحركة اإليقاعية كشكل للتعبير الفيزيائي، فيتعلم مه
التوافق الجسماني، و اإلدراك للفراغ، و التذوق الموسيقي، مع التركيز على إيقاعات مختلفـة و  

ـ   ، و كالسـيكية، و حديثـة، و   ةعالقتها بالحركة. كما يتعرف على رقصات مختلفـة : فلكلوري
  معاصرة.

  
  ساعات معتمدة ٣                  (            ) تذوق درامي

ادة إىل تعريف الطالب بأسس وعناصر العمل الدرامي بشكل عام واملسرحي بشكل خاص وآلية حتليله اعتماداً دف امل
على املشاهدة احلية أو عرض النماذج ، وذلك وفق املصطلحات واملفاهيم األكادميية املتعارف عليها، وتعريف الطالـب  

لوا حمطات مهمة يف تاريخ الفن املسـرحي، وكـذلك   بأهم الكّتاب املسرحيني ونصوصهم وأهم املخرجني الذين شك
  التعريف بأهم أساليب التمثيل املسرحي وطرق التلقي

  
  ساعات معتمدة ٣                  نقد مسرحي )٢٠٠٢٤٣١(

تتناول هذه المادة األسس واألساليب المتبعة لتحليل ونقد المسرحية من حيث النص والعرض. فيتم 
المسرحية بأشكالها المتعددة ، ونمـاذج لنصـوص تراجيديـة    قراءة العديد من أنماط النصوص 

وكوميدية، ونصوص لمسرحيات معاصرة و كالسيكية. أما على مستوى العرض فتقـدم المـادة   
الطرق الواجب اتباعها عند تحليل ونقد العرض المسرحي من حيث أدوات العرض المتمثلة بأداء 

إلخراج والرؤى الكامنة وراء تصـميم الـديكور   الممثلين وأبعاد الشخصيات واللغة المتبعة في ا
واإلضاءة وجميع ملحقات العرض المسرحي، ومدى توافقها ضمن وحدة فنية متجانسة ومدروسة 

  ذات دوافع درامية محددة.
  
  
  ساعات معتمدة ٣                 )المسرح المعاصر٢٠٠٢٤٣٢(

وظروف نشأته وتطوره وأهم مدارسة ورواده منذ دف املادة إىل تعريف الطالب مبفهوم املسرح املعاصر وتارخيه 
منتصف القرن العشرين وحىت الوقت احلاضر، كما تعرف بأهم االختالفات اليت نشأت حول موضوع التجريب، ونقاط 

بدراسة وحتليل جمموعة من النصوص واألعمال اليت تعود هلذه  باجلدل فيه على مستوى الشكل واملضمون،  ويقوم الطال
 الفترة. 
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  ,�+�ت ()'��ة ٣             ) ������ت ا����ح٢٠٠٢٤٣٣(
تشمل المادة إعطاء الطالب نبذة عن الجمالية الغربية بشكل عام، ومحاولة تطبيقهـا علـى الفـن    
المسرحي، اعتماداً على النظريات األساسية المرتبطة بهذا الفن، مثل نظريات أفالطون، وأرسطو، 

شه، و باشالر، و غيرهم، و بشكل خاص ما يتصـل منهـا   و كانت، و كروشه، وشبنهاور، و نيت
بمجاالت الفنون المسرحية، و التعرف على دراسات هؤالء المفكرين حول مواضيع الدراما، من 

، و  (Visual Experience)خالل مقاربات و تطبيقات على أصعدة كل من الخبرة البصـرية  
. كما تتناول المـادة   (Kinetic Communication)مؤثرات الالوعي في التواصل المسرحي 

التحليل الجمالي للمكان، و الحركة، و التكوين، و المشاهد الجماعية، و اإلضاءة، و الـديكور، و  
  األزياء، و المكياج.  

  

 )٢٠٠٢٤٤١��ABت ()'��ة ٣              ) إدارة ا��+�,  
نيـين وتهـدف إلـى    تدرس هذه المادة واجبات مدير المسرح وعالقته مع المخرج والممثلين والف

توضيح التنظيمات المستخدمة في اإلنتاج المسرحي والتخطيط المناسب لعناصر العـرض فـي   
  العملية اإلنتاجية، وتنفيذ األزياء والصوت واإلضاءة. وينقسم عمل مدير المسرح إلى قسمين: 

  مرحلة التدريب والتحضير اليومي للبروفات .١
 ف على نهاية المسرحيةمرحلة العرض و تنظيم االستراحات واإلشرا .٢
  
  ساعات معتمدة ٣                 ) الدراما في التربية٤٢٢٠٠٢٤(

يتعرف الطالب في هذه المادة على عالقة الدراما كشكل فني بعملية التربية و كيفية تقاطع عمليات 
التعبير الدرامي من حركة و تقمص أدوار و صراع و رموز و أجواء مع عمليات التعلم الفعـال  

الطالب على التمحص و التعبير. تتطرق المادة إلى أساليب مشاركة الجمهور (األطفال و  فيدرب
الشباب) في العمل المسرحي على أن يقدم الطالب موقفاً درامياً يتضمن قيمـة تربويـة تعليميـة    
بالتخطيط و التنسيق مع مجموعة محددة من طالب المدارس. يستعرض خالله دور الدراما فـي  

  لتعليم.التعلم و  ا
  
  
  
  ساعات معتمدة ٣                    ) الدراما التلفزيونية ٢٠٠٢٤٤٣(

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بأساسيات التقنيات التلفزيونية من حيث خصوصية التمثيل أمـام  
الكاميرا و اختالفها عن خصوصية التمثيل المسرحي، مع مراعاة كيفيـة اخـتالف الصـوت و    




	� ا�رد����� ا
�����و��ة ا���ل وا  

 و�� ا��اد
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التعبير، و اإلضاءة، و المكياج، و المؤثرات الصوتية، و ذلـك إلكسـاب   اإللقاء، و الحركة، و 
الطالب المهارات األساسية في التمثيل التلفزيوني كأداة للتعبير الدرامي، و أسس التعامل مع النص 

  الدرامي التلفزيوني.

   
  

  ,�+�ت ()'��ة ٣  ، و �I6 +�!)    ) (G;H، رؤ��١)(�Aوع #�Bج (٢٠٠٢٤٦١(
لب موضوعا يعالج مشكلة نقدية و إشكالية، و يبحث في نص و كتابات اجتماعيـة و  يختار الطا

أنثروبولوجية تخصها، و يغطي الجانب اإلخراجي أو/ و الجانب التمثيلي مـن حيـث الرؤيـة    
اإلخراجية أو/و التمثيلية، على أن يقدم الطالب بحثاً و خطة عمل تتضمن آلية التطبيـق العملـي   

و التمثيلية و تتم مناقشتها من قبل لجنة مختصة، تضم أعضاء مـن الكليـة و   للرؤية اإلخراجية أ
  خارجها. 

  
     

  ,�+�ت ()'��ة ٣              ) (#�"�! و إ�6اج)   ٢)(�Aوع #�Bج (٢٠٠٢٤٦٢(
يقوم الطالب بالعمل كمخرج و / أو ممثل في عرض مسرحي مبني على أبحاثه في نص يختاره، 

ك النص أو الدور، الذي يتضمن العناصر الفنية الكاملة . يقدم الطالب و على الرؤية اإلخراجية لذل
في نهاية المشروع عرضاً مسرحياً للجمهور يحقق فيه  رؤيته و مفهومه للمسرح، و يتم تقييمه 

  من قبل لجنة مختصة تضم أعضاء من الكلية و خارجها.

  

  

   ساعات معتمدة ٣                                      )المسرح الحديث       ٢٠٠٢٤٣٤(   

الحديث في مجال الكتابة المسرحية واإلخراج ( النص/  حيتعرف الطالب على بداية المسر
العرض) منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين،  ويقوم الطالب بدراسة 

  وتحليل مجموعة من األعمال المسرحية التي تعود لهذه الفترة.

  

  ساعات معتمدة ٣                     )١وت وإلقاء مسرحي (ص )٢٠٠٢١١٣((((

تغطي هذه المادة الجانب النظري التمهيدي للناحية التشريحية للجهـاز الصـوتي والتنفسـي    
ومخارج الحروف وعيوب اإللقاء وتدريب الطالب على تطوير تقنية الصوت والتـنفس مـن   

 رة.خالل مجموعة من التمارين والتطبيقات على نماذج مختا
  
   ساعة معتمدة ٣         )٢٠٠٢١١٤م.س:( (  ) ٢سرحي() صوت وإلقاء م٢٠٠٢١١٤(




	� ا�رد����� ا
�����و��ة ا���ل وا  
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) حيث يتم تدريب الطالب علـى  ١تعد هذه المادة مرحلة تكميلية لمساق صوت وإلقاء مسرحي(
اإللقاء المسرحي من خالل نماذج تطبيقية لمقطوعات نثرية وشعرية وحوارية مـن مختلـف   

  كية، واقعية، معاصرة يرافق ذلك تمارين متقدمة للتنفس والصوت.المراحل التاريخية الكالسي
  
    ساعة معتمدة ٣                              ) مصطلحات مسرحية ٢٣١٢٠٠٢(

تهدف المادة إلى تعريف وتمكين الطالب من استخدام المصطلحات العلمية والعملية الخاصـة  
صوت واإللقاء واإلخـراج والحركـات   بالفن المسرحي في مجال النص والتحليل والتمثيل وال

المسرحية والتقنيات من أزياء ومكياج وديكور وإضاءة بحيث يتمكن الطالب من استخدامها في 
  أبحاثه وتطبيقاته ومشروع تخرجه. 

  
    ساعة معتمدة ٣                          ) مسرح الدمى٢٠٠٢٣٤١(

ر مسرح الدمى. إضافة إلى تمكين يتعرف الطالب في هذه المادة إلى لمحة تاريخية لنشأة وتطو
الطالب من التعرف إلى آلية تصنيع الدمى وكيفية استخدمها وتحريكها وتوظيفها درامياً 
وداللياً.  كما يتعرف الطالب على كيفية تصنيع األقنعة وآلية استخدامها وتوظيفها في الورش 

  المسرحية.
  

 
 


