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1. (General information) 

 

 
 

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

 .عبر وسائط االيصال املختلفةة الدرامي النقد والكتابة

 إثراء املكتبات العلمية.للمساهمة في  تشجيع البحث العلمي في مجال الدراما .2

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

 االحتياجات املحلية.

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

 رفع مستوى الوعي املجتمعي واإلرتقاء بالذائقة الفنية والجمالية. 

 

3.  (Academic standards) 

الكتابة الدرامية والدراسات بحقل القدرة على ممارسة الوظائف الفنية واإلبداعية املتعلقة  

 عبر وسائطها املختلفة )املسرح. السينما, التلفزيون، الراديو، واإلنترنت(ألعمال الدرامية النقدية ل

 القدرة على استيعاب وممارسة النقد الفني واألدبي لألنتاج الدرامي. .1

والكتابة العلمية واالبداعية في مجاالت الدراما عبر  إكتساب مهارات البحث العلمي,  .2

 وسائطها املختلفة.

 

 

 عة طرابلسجام املؤسسة التعليمية 1

 الفنون واإلعالم الكلية 2

 قسم الفنون الدرامية القسم/ الشعبة الذي يقدم البرنامج  3

 النقد والكتابة الدرامية اسم البرنامج األكاديمي  4

 وحدة 132 ساعة( -الرصيد الكلي للبرنامج )بالوحدة 5

 البكلوريوس في النقد والكتابة الدرامية. الشهادة العلمية املمنوحة عند استكمال البرنامج 6

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

 قسم علم النفس   –شعبة: التصميم الداخلي 

 العربية  /  اللغة اإلنجليزية  التعليمية اللغة املستخدمة في العملية 8

 د. محمد امحمد زائد اقميع اسم منسق البرنامج 9

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

 م1988 تاريخ  منح اذن املزاولة للبرنامج  11

)مجلس القسم/  الجهة التي منحت اإلذن باملزاولة 12

 الكلية/ الجامعة/ غيرها(

املجلس العلمي للقسم/ كلية الفنون واعالم / 

 جامعة طرابلس

 م1988 تاريخ بدء الدراسة الفعلية بالبرنامج 13



 

 

3.  (Admission System) 
 

 
 

يحدد المجلس العلمي للكلية أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم وفقًا إلمكانيات الكلية في بداية كل      
لدلا لللللللة  راًا علم المقليل المقدم للمجلس العلمي من قبل لةيس مكم  ا فصللللللللل دلا للللللليى وللق ب

 واالممحانات للفصل الدلا ي السابق.
  

ية للحصللللوى علم ةللللهاد  اإلتاص  المم صللللصللللة (  يشللللملم فيمن يقبل للدلا للللة بكقسللللام الكل1)   
)البكالوليوس( باإلضللافة ىلم الشلللوم العامة المي نصللا عليها الةحة الدلا للة واالممحانات والمكدي  

 :يبالجامعات ومؤ سات المعليم العالي ما يل
 

%( خمسللة و للمون بالماةة من مجمو  65أن يكون ممحصللاًل علم النانوية العامة بمعدى ال يقل عن ) .1
 األقسام بشلم تكدية اممحانات القبوى المقلل . عالدلتات بجمي

 أن يكون قادلا صحيا علم ممابعة الدلا ة في ت صصه الملغوب. .2
 تكدية اممحانات القبوى وفق خصوصية األقسام العلمية. .3
يمم قبوى طلبة من ترسيات أخلى غيل ليبية علم حسابهم ال اص وفقًا لما نصا عليه الةحة الدلا ة  .4

واالممحانات والمكدي  وأن تموفل في الممقدم ةللللللللوم القبوى األخلىى وأن يكون مقيما ىقامة اعميادية 
طيلة مد  الدلا ة وأن يؤدي الل وم الدلا ية المقلل  وفقا للواةح والرظم المعموى بها في الجامعاتى 

وعلم الطال  اتمياص  دون اإلخالى بقواعد المعاملة بالمنل المرصلللللللوص عليها في االتفاقات الموقعةى
 القبوى. ناممحا

  
(  يجوص للكلية قبوى الطلبة الممفوقين من خليجي المعاهد الفرية المم صللللصللللة من ت صلللل  2)     

المو يقم والمسلح فقط بشلم أال يقل معدى الطال  العـللللللللام عن ممماص ويحدد عدد المقبولين حس  
 قسم أخل بالكلية. أي مىمكانيات أقسام الكليـةى وال يجوص انمقالهم ىل

  

( تحدد األقسلللام العلمية الم ملفة بالكلية في بداية كل فصلللل دلا لللي لجانًا ت صلللصلللية إلتلاا 3)    
اممحانات القبوى علم أال يقل أعضلللللللاثها عن ضالضة أعضلللللللاا من هيوة المدليس وتكون االممحانات 
ن تحليلية وةللللفوية وعمليةى ويحدد تواليت اممحانات القبوى مكم  مسللللجل الكلية وباصللللدال قلال م

 عميد الكلية.
  

 ى( يجوص للكلية بعد موافقة القسللللللم الم م  قبوى طلبة مرمقلين من تامعات أخلى معمل  بها4)     
 في حدود اإلمكانات المماحة لألقسامى وللق حس  الشلوم المـالية:

 
 أال يكون الطال  مفصواًل من الجامعة المرقوى مرهـا أل باب علمية أو تكديبية. .1
الطال  اللاغ  في االنمقاى بمقديم المسللمردات المطلوبة معممد  من تهات االخمصللاصى علم أن يلمزم  .2

أن تحموي علم المقللات المي  لبق له دلا لمهاى ومفلدات هذا المقللات قبل بداية الفصلل الدلا ي 
 بشهل علم األقــل.

المي  بق للطال  تكون صالحية قبوى بعض أو كـلللل مقللات المواد العـلللامة والمقللات الم صصية  .3
شلم أال تزيد المقللات المي تعادى للطال  عن نصف المقللات  سم الم م ى ب دلا مهاى للكلية وللق

 الالصمة للم لج بالقسم المعري.
يشملم في الطال  المرمقل أن يدلس المقللات المي لم يمم قبولها وفقـًا للبلنامج الدلا ي الذي يقملحه  .4

 القسم الم م .
خمسيون بالماةة  %50المعدى العام للطال  في دلا مه الجامعية بالكلية المرمقل مرها عن يج  أال يقل  .5

 مع ملاعا  الشلوم الوالد  في المادتين الساد ة والسابعـة.
 يحس  المعدى العام للطال  عرد ت لته علم أ اس عدد الوحدات والمقللات المي أنجزها بالكلية. .6
المقللات الدلا للللية للطالب المرمقلينى وعليها الب  في هذا  تشللللكل بكل قسللللم لجرة م مصللللة لمعادلة .7

الطلبات بما ال يمجاوص أ بوعان من تاليت ىحالمهم ىلم القسم الم م ى وال يعد الطال  مرمقاًل فعليا ىال 
 بعد ا ميفاا كافة اإلتلااات المطلوبة.

 



 

 

 

4. (Program intended learning 

outcomes) 
  

1. (Knowledge & understand) 
 

 

 

ألهم النظريات عبر دراسته  لنظرية والعملية لفنون الدراما،االعلمية يتعرف الطالب على األسس  1.أ

   .وإلتجاهات النقدية والفنية

لتحوالت العلمية والسياسية وأرتباطها با مدى تأثرهامراحل تطور الدراما منذ نشأتها والتعرف على  2.أ

 . لتطور الحضاري لألممالمباشر با

 .فنيا وتقنيا يصف خصوصيات ومزايا وسائط الدراما واختالفاتها 3.أ

 في ارساء القيم والمثل العليا بالمجتمع   دورها اإليجابيأن يقدر أهمية فنون الدراما و 4.أ

 
 

2.  (Mental skills) 

 
 

3.  (Practical & professional skills) 
 

 

 

4.  (Generic and transferable skills) 
   

 

 وتطبيقها أثناء الدراسة  ية الدرامالكتابة فنون و ،العلمية القدرة على تحليل المفاهيم 1.ب

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

 .المؤلف

 . األعمال الفنية واالبداعيةوقراءة اكتساب الذائقة الفنية والجمالية لتقييم  3.ب

 .االعمال الدرامية بمجاالتها المختلفة دراسة وتحليلاألساليب العلمية في أن يطبق  4.ب

، وغيرها من العلوم النقد والكتابة للدراما: العلمية لفنون الدراما في مجاالتتطبيق األسس  1.ج

 .التي درسها

 . وكتابة السيناريو األدبي والفني لألعمال الدرامية ،إعداد النصوص الدرامية 2.ج

 .كتابة المقاالت العلمية والدراسات النقدية في مجاالت الدراما 3.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. ممطلبات الجامعة:
 
 

 

 
 ب. ممطلبات الكلية:

 

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
 )عربي+ إنجليزي(

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات/األ بو 

 األ بقيات
لم م لتات المع

المسمهدفة المي يمم 
 اللمز(تغطيمها )

ت
لا
ض
حا
م

 

ل
عم
م

  
لي
تد

 

CL326 2 2 طرق البحث العلمي - -   

CL427 2 2 علم الجمال والنقد - -   

  - - 4 4 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 

2Elective courses

لمز 
 المقلل

 ا م المقلل
 )علبي+ ىنجليزي(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األ بو 

 األ بقيات
م لتات المعلم 

مهدفة المي يمم المس
 اللمز(تغطيمها )

ت
لا
ض
حا
م

 

ل
عم
م

  
لي
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

لمز 
 المقلل

 ا م المقلل
 )علبي+ ىنجليزي(

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات/األ بو 

 األ بقيات
لم م لتات المع

المسمهدفة المي يمم 
 اللمز(تغطيمها )

ت
لا
ض
حا
م

 

ل
عم
م

  
لي
تد

 

17CA2 3 3 مذاهب مسرحية - -    

24CA2 3 3 قضايا مسرحية - -    

CA214 3 3 األدب العالمي - -   

CA201   3 3 األدب العربي - -   



 

 

9Specialized courses) 
 

 قسم:الم صصية للمقللات الأ. 
 

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 مسرح العصور الوسطى وعصر النهضة - - TTA123  

TTA228  2 2 الثامن عشر والتاسع عشرمسرح القرن - - 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 األزياء المسرحية - -   

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

 

 

 ةعبة الرقد والكمابة الدلاميةالمقللات الم صصية: ضانيا: 

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
 

7CA20 3 - 1 3 الدراما  مدخل إلى كتابة   

1CA20 3 3 المسرح العربي - -   

8CA20  الكتابة الدراميةI 3 1 - 3 7CA20  

9CA20  الكتابة الدراميةII 3 1 - 3 8CA20  

13CA2 2 2 مسرح الطفل - -   

2CA20 3 3 مباديء النقد - -   

3CA20 2 - - 3 3  النقد المسرحيCA20  

4CA20  3 - - 3 3 مناهج النقدCA20  

5CA20 4 - - 3 3 مناهج نقدية حديثةCA20  

6CA20 3 3 نظــريات الدراما - -   

10CA2 2 2 علم نفس الشخصية - -   

16CA2 3 3 تحليل النص الدرامي - -   

18CA2 3 - 1 3 كتابة السيناريو   

19CA2 3 3 المسرح الشرقي - -   

21CA2 2 2 االتصال وسائل - -   

22CA2 2 2 األدب المقارن - -   

26CA2 3 3 المسرح الليبي - -   

AC313 3 - 1 3 الدراما اإلذاعية والتفزيونية   

CA223 3 - 1 3 الموسيقى التصويرية والمؤثرات   

  56 53 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 

 



 

 

 

10(Program  contents) 

•  

 

 

 النسبة الساعات الوحدات املقرر تصنيف  

  10 10 )متطابات الجامعة( ملقررات العامةا

  4 4 األساسية ) متطلبات الكلية(ملقررات ا

  72 65 املقررات األساسية )متطلبات القسم(

  53 50 املقررات التخصصية : شعبة النقد والكتابة الدرامية

  3 3 ةوالداعم للمقررات االختيارية

  142 132 املجموع
 
 
 
 

 (Teaching and learning methods) طلق المعليم والمعلم. 11
  

 المحاضلات الرظلية.  .1

 المدليبات العملية والم مبلية. .2

 علض وتقديم األبحاث وأولاق العمل .3

 .. حلقات الرقاش لمعزيز قدل  الطال  علم الفهم والمحليل واال مرماج4
 
 

 (Methods of assessments) طلق المقييم. 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. املحاضرات النظرية والعملية      1
 

 

 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

 الفنون الدراميةرئيس قسم  تمثيل واخراج م. محاضر ماجستير ابراهيم عون عمارأ. 

 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. 

 الديكور وتقنيات العرض.رئيس شعبة  فنون جميلة محاضر دكتوراه د. إلهام صالح الفرجاني

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

  تمثيل واخراج محاضر دكتوراه وليد بلعيد بالحاجد. 

  فنون مسرحية م. محاضر ماجستير عاطف الهادي محمد عبد هللاأ. 

  فنون مسرحية م. محاضر ماجستير مصطفى ابراهيم الدوكالي أ.

 موفد فنون مسرحية م. محاضر ماجستير أ. موس ى العماري بشير

 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 نعيمة خلفية البكوش. م

 معيد تمثيل واخراج - بكالوريوس أيمن الحبيب محمـد. م

 اداريةشؤون  فنون مسرحية  بكالوريوس أسماء بن دخيل
 

 
 

 

 

14.  (Library) 

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

________________________________________________________________ 


