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1. (General information) 

 
 

 

2(Program objectives) 
تصميم العمل في مجاالت  احتياجات سوق مخرجات تحمل معايير الجودة والكفاءة العالية لتلبية  .1

التقنيات الفنية للفنون مع  األكاديمي التعاملاملناظر لألعمال الدرامية عبر وسائطها املختلفة، و 

 األدائية.

 املكتبات العلمية.إثراء التصميم وتقنيات العرض للمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال  .2

على الخارج من أجل مواكبة التطور العلمي والفني في مجاالت الدراما، وتلبية االحتياجات  االنفتاح .3

 املحلية.

مد جسور التواصل بين البرنامج واملجتمع من خالل األنشطة العلمية والفنية. واملساهمة في رفع  .4

 بالذائقة الفنية والجمالية.  واالرتقاءمستوى الوعي املجتمعي 

 

3.  (Academic standards) 
 الدرامية  العروض وتنفيذبتصميم القدرة على ممارسة الوظائف الفنية واإلبداعية املتعلقة  .1

 التلفزيون، الراديو، واإلنترنت( السينما،عبر وسائطها املختلفة )املسرح. 

 التعامل مع التقنيات الرقمية لتنفيذ األعمالو التقدم التقني والفني القدرة على استيعاب  .2

 .ةالدرامي

التقنية للعروض في مجاالت  والتصميم العلمي واالبداعي العلمي،مهارات البحث  اباكتس  .3

 عبر وسائطها املختلفة. الدرامية

 عة طرابلسجام املؤسسة التعليمية 1

 الفنون واإلعالم الكلية 2

 قسم الفنون الدرامية القسم/ الشعبة الذي يقدم البرنامج  3

 الديكور وتقنيات العرض اسم البرنامج األكاديمي  4

 ساعة 152 –وحدة  132 (ساعة-بالوحدةالرصيد الكلي للبرنامج ) 5

تخصص ديكور  في الفنون الدرامية سالبكالوريو  الشهادة العلمية املمنوحة عند استكمال البرنامج 6

 وتقنيات عرض.

  قسم الفنون التشكيلية –قسم الفنون املرئية  األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج 7

   العربية  /  اللغة اإلنجليزية  اللغة املستخدمة في العملية التعليمية 8

 د. الهام صالح الفرجاني اسم منسق البرنامج 9

 الكليات املناظرة، املراجع والدوريات املختصة (Bench markingاملراجع الخارجية للبرنامج ) 10

  تاريخ  منح اذن املزاولة للبرنامج  11

الجهة التي منحت اإلذن باملزاولة )مجلس القسم/  12

 الكلية/ الجامعة/ غيرها(

 كلية الفنون واعالم / جامعة طرابلس

  تاريخ بدء الدراسة الفعلية بالبرنامج 13



 

 

4.  (Admission System) 
 

 
 

يحدد المجلس العلمي للكلية أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم وفقًا إلمكانيات الكلية في بداية كل فصلللللل      
دراسللليذ و لن بًاًع علل اليق ي  المقدم للمجلس العلمي من قبل ر يس مكيل الدراسلللة وااميحانات لل صلللل 

 الدراسي السابق.
  

(  يشي ط فيمن يقبل للدراسة بأقسام الكلية للحصول علل شهادة اإلجازة الميخصصة )البكالوريوس( 1)   
باإلضافة إلل الش وط العامة اليي نصت عليها ا حة الدراسة وااميحانات واليأديل بالجامعات ومؤسسات 

 :ياليعليم العالي ما يل
 

%( خمسلللللللة وسللللللليون بالما ة من مجمو  65 يقل عن )أن يكون ميحصلللللللاًل علل الاانوية العامة بمعدل ا .1
 األقسام بش ط تأدية اميحانات القبول المق رة. عالدرجات بجمي

 أن يكون قادرا صحيا علل ميابعة الدراسة في تخصصه الم غوب. .2
 تأدية اميحانات القبول وفق خصوصية األقسام العلمية. .3
الخاص وفقًا لما نصللللت عليه ا حة الدراسللللة  ييم قبول طلبة من جًسلللليات أخ ر غي  ليبية علل هسللللابهم .4

وااميحانات واليأديل وأن تيوف  في الميقدم شللللللل وط القبول األخ رذ وأن يكون مقيما إقامة اعييادية طيلة 
مدة الدراسللللللة وأن يؤدو ال سللللللوم الدراسللللللية المق رة وفقا للوا ه والًام المعمول بها في الجامعاتذ دون 

 نلمال المًصلللللللوص عليها في اات اقات الموقعةذ وعلل الطالل اجيياز اميحااإلخالل بقواعد المعاملة با
 القبول.

  
(  يجوز للكلية قبول الطلبة المي وقين من خ يجي المعاهد ال ًية الميخصصة من تخصص الموسيقل 2)     

والمسل   فق  بشل ط أا يقل معدل الطالل العمللللللللام عن ممياز ويحدد عدد المقبولين هسلل إمكانيات أقسلام 
 أو قسم أخ  بالكلية. لالكليمةذ وا يجوز انيقالهم إل

  

سي لجانًا تخصصية إلج اع اميحانات ( تحدد األق3)     سام العلمية المخيل ة بالكلية في بداية كل فصل درا
القبول علل أا يقل أعضلللللانها عن أالأة أعضلللللاع من هي ة اليدريس وتكون ااميحانات تح ي ية وشللللل وية 

 وعمليةذ ويحدد تواريخ اميحانات القبول مكيل مسجل الكلية وبإصدار ق ار من عميد الكلية.
  

في  ذ( يجوز للكلية بعد موافقة القسلللللللم المخيص قبول طلبة مًيقلين من جامعات أخ ر معي   بها4)     
 هدود اإلمكانات المياهة لألقسامذ و لن هسل الش وط اليمالية:

 
 أا يكون الطالل م صوًا من الجامعة المًقول مًهما ألسباب علمية أو تأديبية. .1
اانيقال بيقديم المسللللليًدات المطلوبة معيمدة من جهات ااخيصلللللاصذ علل أن أن يليزم الطالل ال اغل في  .2

تحيوو علل المق رات اليي سلللبق له دراسللليهاذ وم  دات هذر المق رات قبل بداية ال صلللل الدراسلللي بشللله  
 علل األقممل.

سبق للطالل  .3 تكون صالهية قبول بعض أو كمللللللللل مق رات المواد العمللللللللامة والمق رات اليخصصية اليي 
راسللللليهاذ للكلية وللقسلللللم المخيصذ بشللللل ط أا تزيد المق رات اليي تعادل للطالل عن نصللللل  المق رات د

 الالزمة لليخ ج بالقسم المعًي.
يشي ط في الطالل المًيقل أن يدرس المق رات اليي لم ييم قبولها وفقمًا للب نامج الدراسي الذو يقي هه القسم  .4

 المخيص.
خمسللليون بالما ة مع  %50لل في دراسللليه الجامعية بالكلية المًيقل مًها عن يجل أا يقل المعدل العام للطا .5

 م اعاة الش وط الواردة في المادتين السادسة والسابعمة.
 يحسل المعدل العام للطالل عًد تخ جه علل أساس عدد الوهدات والمق رات اليي أنجزها بالكلية. .6
الدراسللية للطالب المًيقلينذ وعليها البف في هذر الطلبات تشللكل بكل قسللم لجًة مخيصللة لمعادلة المق رات  .7

بما ا ييجاوز أسللبوعان من تاريخ إهاليهم إلل القسللم المخيصذ وا يعد الطالل مًيقاًل فعليا إا بعد اسلليي اع 
 كافة اإلج اعات المطلوبة.

 



 

 

5. (Program intended learning outcomes) 

  

1. (Knowledge & understand) 
 

 

 

طوير ، واستخدامها في تلتصميم الديكور وتقنيات العرضيتعرف الطالب على األسس النظرية والعملية  1.أ

 . المختلفة عبر وسائطه مجاالت التصميم لألعمال الدرامية

 . والتنقيدتطورها التقني من حيث تصميم نشأتها وفهم اتجاهاتها والتعرف على مراحل تطور الدراما منذ  2.أ

 .يصف خصوصيات ومزايا وسائط الدراما واختالفاتها 3.أ

 أن يقدر أهمية فنون الدراما وأهميتها في ارساء القيم والمثل العليا بالمجتمع   4.أ

 
 

2.  (Mental skills) 

 

3.  (Practical & professional skills) 
 

 

4.  (Generic and transferable skills) 
   

 

 

 
 

 وتطبيقها أثناء الدراسة  يالدرامالعرض  للتصميم وتقنيات المفاهيم العلميةالقدرة على تحليل  1.ب

نص  /نص العرض  –القدرة على القراءة التحليلية الواعية للخطاب الدرامي المكتوب والمنطوق  2.ب

 .، وترجمته بصرياالمؤلف

 . اعيةاألعمال الفنية واالبد وتنفيذ اكتساب الذائقة الفنية والجمالية لتقييم 3.ب

 االعمال الدرامية بمجاالتها المختلفةديكور وتقنيات وتنفيذ  تصميمن يطبق األساليب العلمية في أ 4.ب

 .درسهاوغيرها من العلوم التي تصميم وهندسة المناظر : لدراما في مجاالتلتطبيق األسس العلمية  1.ج

 . لألعمال الدرامية مخططات ومجسمات المناظر والديكورإعداد  2.ج

 .تصميم وتنفيذ السينوغرافيا للعروض الدرامية 3.ج

 .يالدرامالتصميم وتقنيات العرض كتابة المقاالت العلمية والدراسات النقدية في مجاالت  4.ج

 .التواصل والتعاون مع اآلخرين واكتساب ميزة العمل ضمن فريق 1.د

 تحمل المسؤولية والقدرة على إدارة الوقت وقيادة الفريق 2.د

 القدرة على تطوير مهارات مستقلة في التعلم بشكل مستقل عن السياق التعليمي 3.د



 

 

8Programme Courses 
 

 
 

1General courses

 أ. ميطلبات الجامعة:
 

 

 

 ب. ميطلبات الكلية: 
 

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
 )عربي+ إنجليزي(

عدد 
 الوحدات

 الساعات/األسبو عدد 

 األسبقيات
لم مخ جات اليع

المسيهدفة اليي ييم 
 ال مز(تغطييها )

ت
 ا

ض
حا

م
 

ل
عم

م
ل 

ري
تد

 

CL326 2 2 طرق البحث العلمي - -   

CL427 2 2 علم الجمال والنقد - -   

  - - 4 4 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 

2. Elective courses

رمز 
 المق ر

 اسم المق ر
 )ع بي+ إنجليزو(

 عدد الوهدات

 عدد الساعات/األسبو 

 األسبقيات
مخ جات اليعلم 

يهدفة اليي ييم المس
 ال مز(تغطييها )

ت
 ا

ض
حا

م
 

ل
عم

م
ل 

ري
تد

 

GS121 عربية  اللغة اI 2 2 - -   

GS224  عربية الاللغةII 2 2 - - GS121  

GS225 2 2 ثقافة اسالمية - -   

GS122  2 2 علم النفس - -   

GS123 2 2 نجليزيةااللغة ال - -   

    10 10 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 رمز
 المق ر

 اسم المق ر
 )ع بي+ إنجليزو(

عدد 
 الوهدات

 عدد الساعات/األسبو 

 األسبقيات
لم مخ جات اليع

المسيهدفة اليي ييم 
 ال مز(تغطييها )

ت
 ا

ض
حا

م
 

ل
عم

م
ل 

ري
تد

 

17CA2 3 3 مذاهب مسرحية - -    

24CA2 3 3 قضايا مسرحية - -    

CA218 3 3 كتابة السيناريو - -   

AC313 3 1 3 الدراما اإلذاعية والتلفزيونية -   

AC314 3 - 1 3 التمثيل الصامت   

TT209 3 3 الفضاء المسرحي - -   



 

 

9Specialized courses) 
 

 أ. المق رات اليخصصية للقسم:
 

رمز 

 المقرر

 اسم المقرر

 )عربي+ إنجليزي(

ت
دا

ح
و
 ال

دد
ع

 

 الساعات / األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعلم 

المستهدفة التي 

يتم تغطيتها 

ت )الرمز(
را

ض
حا

م
 

مل
مع

ب 
ري

تد
 

TTA121 3 3 مدخل الفنون الدرامية - -   

TTA226 2 2 مصطلحات درامية - -   

TTA122 2 2 تاريخ الفن - -   

TTA123 2 2 المسرح اإلغريقي والروماني - -   

TTA223  2 2 وعصر النهضةمسرح العصور الوسطى - - TTA123  

TTA228 2 2 مسرح القرن الثامن عشر والتاسع عشر - - TTA223  

TTA320 2 2 المسرح الحديث والمعاصر - - TTA228  

TTA231 3 - 1 3 مبادئ فن التمثيل   

TTA227 2 2 نظريات التمثيل - -   

TTA232 3 - 1 3 مدخل فن اإلخراج   

TTA321 3 3 مدارس اإلخراج - -   

TTA225 2 2 مدخل نظريات دراما - -   

TTA229 األدب الدرامي I 2 2 - -   

TTA322  األدب الدراميII 2 2 - - TTA229  

TTA224 3 3 مبادئ التقنيات المسرحية - -   

TTA420 3 3 اإلضاءة المسرحية - -   

TTA323 3 3 المناظر المسرحية - -   

TTA324  3 3 المسرحيةاألزياء - -   

TTA325 3 3 السينوغرافيا - -   

TTA326   تطبيقات مختبرية I 3 1 - 3   

TTA426  تطبيقات مختبرية II 3 1 - 3 TTA326  

TTA421 2 2 سيمولوجيا المسرح - -   

TTA422 3 1 3 ضومشاهدة وتحليل عر -   

CL498 3 3 مقرر اختياري - -   

CL499 4 - 2 4 تخرجمشروع ال   

  72 65 المجمـــــــــــــــــــــــوع



 

 

 

 

 شعبة الديكور وتقًيات الع ضالمق رات اليخصصية: 

 

 

 
 

رمز 

 المقرر

 اسم المقرر

 إنجليزي()عربي+ 

ت
دا

ح
و
 ال

دد
ع

 

 الساعات / األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعلم 

المستهدفة التي 

يتم تغطيتها 

ت )الرمز(
را

ض
حا

م
 

مل
مع

ب 
ري

تد
 

1TT30 3 - 1 3 مدخل الرسم   

2TT30 3 3 - 1 3 اسس تصميمTT30  

3TT30 3 - 1 3 الظل والمنظور   

4TT30 16 - 3 1 3   تصميم حاسوبTT2  

5TT30 2 3 - 1 3  رسم معماريTT30  

6TT30 1 3 - 1 3 مدخل تصويرTT30  

7TT30    فن التنكرI  3 1 - 3   

8TT30  فن التنكرII 3 1 - 3 7TT30  

9TT20 3 3 الفضاء المسرحي - - -  

10TT2 2 2 مكمالت مسرحية - - -  

11TT2 2 2 سمعية وبصرية مؤثرات - - -  

12TT3 3 3 تقنية مواد - -   

13TT3 3 - 1 3 تصميم سينوغرافيا TTA325  

14TT3  3 - 1 3 أزياءتصميم TTA324  

15TT2  هندسة ديكورI 3 1 - 3   

16TT2 هندسة ديكورII 3 1 - 3 15TT2  

17TT3  2 - 1 2 تصميم االضاءة TTA420  

18TT3   2 2 مجسمات - -   

19TT3 3 3 حسابات كلفــة - -   

  66 53 المجمـــــــــــــــــــــــوع



 

 

10(Program  contents) 

•  

 

 

 النسبة الساعات الوحدات تصنيف املقرر 

  10 10 الجامعة( متطلبات) ملقررات العامةا

  4 4 الكلية( )متطلباتاألساسية ملقررات ا

  72 65 املقررات األساسية )متطلبات القسم(

  63 50 شعبة الديكور وتقنيات العرض التخصصية:املقررات 

  3 3 ةوالداعم للمقررات االختيارية

  152 132 املجموع
 
 
 
 

 (Teaching and learning methods) . ط ق اليعليم واليعلم11
  

 المحاض ات الًا ية.  .1

 اليدريبات العملية والمخيب ية. .2

 ع ض وتقديم األبحاث وأوراق العمل .3

 .. هلقات الًقاش ليعزيز قدرة الطالل علل ال هم واليحليل وااسيًياج4
 
 

 (Methods of assessments) ط ق اليقييم. 12
 
 

 طريقة التقييم / الوزن/ النسبة ل الدراسية/ الفصالسنـ

 المشاركة والنشاط وآداء المتطلبات النظرية والعملية طيلة الفصل الدراسي

 االمتحان النصفي / العملي والنظري األسبوع الثامن

 تقييم األبحاث وأوراق العمل وتقديم العروض التطبيقية األسبوع العاشر

 االمتحان النهائي / العملي والنظري نهاية الفصل

  المجموع  التدريب X المعامل  المحاضرات



 

 

11.  (Rating assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. (Teaching and learning resources) 
 

 . املؤتمرات والورش4. الوسائل التعليمية       3. البحوث      2  حاضرات النظرية والعملية       . امل1
 

 

 

 متوسط عدد الساعات التدريسية أسبوعًيا عدد األساتذة الدرجة العلمية املؤهل العلمي

  5 محاضر دكتوراه

  4 م. محاضر ماجستير
 
 
 

 
 
 

13.  
 

 
 

 النسبة املئوية )%( املصطلح

 %50من  ناجح

 %65% الى أقل من 50من  متوسط

 %75% إلى أقل من 65من  جيد

 %85% الى أقل من 75من  جيد جًدا

 % فما فوق 85من  ممتاز

املؤهل  االسم

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

 املهام املكلف بها التخصص

 رئيس قسم الفنون الدرامية تمثيل واخراج م. محاضر ماجستير ابراهيم عون عمارأ. 

  تمثيل حاضرم ماجستير العماري بشيرموس ى د. 

 رئيس شعبة النقد والتأليف / منسق الجودة نقد مسرحي محاضر دكتوراه محمد امحمد زائد اقميعد. 

 / منسق النشاط رئيس شعبة التمثيل واالخراج تمثيل وإخراج محاضر دكتوراه عمر عبد السالم هندرد. 

 الدراسة واالمتحانات بالقسم قسمرئيس  فنون مسرحية محاضر دكتوراه اسماعيل شعبان الشوشاند. 

  تمثيل واخراج محاضر دكتوراه وليد بلعيد بالحاجد. 

  فنون مسرحية م. محاضر ماجستير أ.  عاطف الهادي محمد عبد هللا

  فنون مسرحية م. محاضر ماجستير أ   مصطفى ابراهيم الدوكالي

 موفد فنون مسرحية م. محاضر ماجستير أ. جمال محمد أبو اميس



 

 

 
 
 
 

 املهام املكلف بها التخصص الدرجة العلمية املؤهل العلمي االسم

 معيد هندسة ديكور - بكالوريوس محمـد الهادي شيحة. م

 معيد نقد مسرحي - بكالوريوس سالمة إبراهيم الكنيني. م

 معيد تمثيل واخراج - بكالوريوس خلفية البكوشنعيمة . م

 معيد تمثيل واخراج - بكالوريوس أيمن الحبيب محمـد. م

 شؤون ادارية فنون مسرحية  بكالوريوس أسماء بن دخيل
 

 
 
 

 

14.  (Library) 

 
 مكتبة كلية الفنون واإلعالم −
 .الرسمي بالكليةطيلة أيام العمل خالل ساعات الدوام : أيام وساعات الدوام −
 .حسب النظام المعمول به بمكتبة الكلية: متطلبات االعارة واستخدام المكتبة −
 .الكتب والمراجع والدوريات العلمية في التخصصات المختلفة: محتويات المكتبة −
 .نظام اإلعارة حسب اللوائح المعمول بها في المكتبة −

 

15.  
 

 توفير:يجب على املؤسسة 

 العدد املناسب من املختبرات الالزمة لتنفيـــــــــــذ البرنامج. −

 مـــــــــــــــواد التشغيــــــــــــــــــل وإجـــــــــــــــــراء التجارب. −

 املرافق املساعدة من مخازن ومعامل تجهيز تجارب ....الخ. −

ـــــــائل التعليمية  − ــــــــزات والوسـ  املناسبة للبرنامج.التجهيــ

 
 


