
 لتخصصات برنامج اآداب تعليمات ومعايير ااعتماد الخاص

 ( 7صادر بموجب الفقرتين )أ( و)ك( من المادة ) 
 وتعدياته. 2007( لسنة 20لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

 
 

تعليمات  (:1المادة ) ويعمل بها من تاريخ  )تعليمات ومعايير ااعتماد الخاص لتخصصات برنامج اآداب(تسمى هذ ا
 إصدارها.

تعليمات ومعايير ااعتماد  (:2المادة ) عام  ما ورد في مواد اإطار ا خاصإضافة  علمية  ا ية وا سا لتخصصات اإ
صاد هيئة رقم )ا تخصصات 18/2/2010( تاريخ 32/5/2010رة بموجب قرار مجلس ا معرفية  مجاات ا ون ا ، ت

اآتي:  برامج اآداب 
 

وريوس في  ون مسرحية:فن ا ب يل درجة ا دراسية  لخطة ا معتمدة  ساعات ا عدد ا ى  حد اأد ون ا ي

تخصص ) حو اآتي132ا  :( ساعة معتمدة على ا

 المجاات النظرية اأساسية اإجبارية:  . أ

الحد اأدنى   المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

فاا للتق ااالمساااملمسرحااخق نل نتاايخ المسرحااخالنلمسالاارلمسرحااخق لنلتاا   لرخمراا
 12 .مستأس فل مإعرمرلمسرحخق 

 مإخااخمالمسرحااخق نلتاارخ ليالعر ااملفاا لمسترل ااال مإخااخمانللاظخ اايالمسترل ااا
 21 .مسترل المسصيرال ماختجيا

مسرحاخق مللإسا لمسقخةامل مسةخ  اخمف اينلمسقخةاياص ال إسليءلرحخق نلرارخال
 12 . مإ ليعنلمسر ح ل لمسرحخق م

،لإرمخالة ااايال ماء ااايءنلمسااار ة خلمسرحاااخق ضااايءال مسراااالخمالمسصااا ت منلمسرمإ
 12ل.مسخشلمل قخف ملمسرحخا

 6ل(2+1رشخ علمستخخال)لمساظخيل مسعر ل
 

 :المجاات المساندة . ب

الحد اأدنى   المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

فء     6 تيخ المسف نلمسترل الف لمسح اريل مست
 



 جبلت ف خلمسعررلمسةيف لر ل :وسوعات والمجات والدوريات والمصادر اأخرىالمعاجم والمج. 
قيالمسرخمر ملمسرحخق مل مسر خ يالرلا:ل لمسرصط ،لةرعج  مسرعيج

-The Oxford encyclopedia of theater and performance. 

- Performing Arts encyclopedia. 

- Theater Dictionary Glossary and terms directory 

 
 : اآتي: يجب توفير واأدوات والوسائل التعليمية د. المختبرات واأجهزة  

 

ل8شخمل التلالرحيقملمسخشلملع للل100(ل جبلت ف خلرحخالترخ ل لال لالمحت عيلهلع ل)أ
لع لماقا،ل رجهءلليسرعرمالمستيس م:6 عر ل  

 

ل ماحتطيعم.ل20شلةملإضيءالرحخق ملالتلالع لل-1 جهيءلإضيءالرتعررالمسرهي  

تخزين خطة اإضاءة. -2 مبيوتر متطور موصول مع اإضاءة  جهاز   

ي. -3 م آ م بأجهزة اإضاءة مع جهاز تح غرفة تح  

دقة -4 ي ا .جهاز تسجيل وعرض صوتي رقمي عا  

دقة مع  -5 ي ا لصوت عا ات و 5مازج  لصوت على اأقل. 5ماي برات  م  

 

ات, ارتجال ( عدد )ب(  مسرحي ) تمثيل, أخراج, صوت, حر لتدريب ا 1مختبر   

مسرحية سعة  )ج( لعروض ا ملحقات  افة ا ضاءة و ظام صوت وا  مسرح احترافي مجهز ب
اأقل.د على ( مقع300)  

مابس)د( غ تبديل ا .رفتين على اأقل   

ياج )ه( لم .غرفتين على اأقل   

سسوار )و( لمابس واإ .مستودع   

لخياطة ا تقل مساحته عن )ز(  متر مربع. 60مشغل   

ور )ح( لدي .مستودع   

عروض  )ط( مسرحي وملحقات ا ور ا دي تجهيز وأعداد ا ازمة  معدات ا افة ا جرة مجهزة ب م
مسرحية.   ا

حر توفير يجب ي( تدريب ا ليو  اتقاعة  ريوغرافيا وا مسرحي ا تقل واإيقاع وا رقص ا ة وا
يدين وأرضية مائمة . 100مساحتها عن  ادات ا مرايا وس متر مجهزة با   

مبيوتر وجهاز دي في دي.عدد)ك(   قاعة مشاهدة مجهزة بشاشة عرض وجهاز عرض فيديو وجهاز 
(2).  

 )ل( توفير اادوات اآتية :
مسرح-1 دخان على ا يد ا تو ة  آ  



فقاع - 2 يد ا تو ة  مسرحآ ات على ا    

إضاءة -3 ة ومجموعة فلترات مؤثرات خاصة  مجموعة فلترات ملو  

دقة واحدة على اأقل – 4 ية ا اميرا تصوير فيديو رقمية عا  

ية واحدة على اأقل -5 ة تصوير فوتوغرافي رقمية ذات دقة عا آ   

على اأقل. 4عدد  (Data show) جهاز عرض فيديو  -6   

 يجب توفر: المختبرات:ه. الفنيون ومشرفو 
ي  .1  (.1عدد )صوت ف
 (.1عدد )مشرف إضاءة  .2
ي أزياء .3  (.1عدد ) ف
  (.1عدد )مشرف مسرح  .4
 (.1جارعدد ) .5

ور عدد  ي دي  .(1) ف
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