
 
 2023 -2022للعام الدراسي   االكاديمي لقسم الفنون المسرحية الوصف

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  التمثيلمبادئ 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

 االول/ عام 3 4 1

التعرف على الركائز 
االساسية في فن 
التمثيل وعلى كيفية 
 الحركة خشبة المسرح

تكمن اهمية المادة في 
تسليط الضوء على أهم 
المبادئ االساسية في 
 فن التمثيل

العوامل / تعريف الفن/ فن التمثيل /اهداف الفن/ الفن وتعريفه
مهمة الممثل /التخيل والمالحظة/ المساعدة لدعم حرفية التمثيل

المحاكاة  /تركيز االنتباه. /العمل على بناء الكركتر /وخصائصه
ادوات /تطور فن التمثيل عبر العصور/ خواص الممثل/ والتقليد
حرية الممثل) التحرر العضلي( / وسائل الممثل في التعبير/ الممثل 

الظروف  /الممثل والشخصية / اتصاالت الممثل/واالسترخاء. 
انواع المسارح من /مناطق التمثيل )جغرافية المسرح.(. / المعطاة

الممثل ونص / تصديق مكان االحداث/ حيث الشكل والبناء. 
الممثل / الفعل والشخصية/ الفعل الدرامي وبنية المسرح/ المسرحية
/ المسرحية(مستويات التشخيص )ابعاد الشخصية / والتشخيص

طريقة ستانسالفسكي في / الخيال واالبتكار /التحويل وقواعده. 
 التمثيل الصامت واالرتجال./ التمثيل

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

فن الصوت 
 وااللقاء

الفنون 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

 االول/ عام 2 2 1

تعرف الطالب على 
اجهزة التنفس والية 
عمل الصوت وعالقته 
 بالتنفس واالسترخاء.

تكمن اهمية المادة في 
تسليط الضوء على 
كيفية ضبط التنفس 
والنطق السليم وعلى 
ضبط مختلف مخارج 

 الحروف

اهميوووة تربيوووة الصووووت ومووون االلقووواء / والمهوووارة االلقووواء /مفهووووم الفووون 
التونفس  /المراحل التمهيدية لتكوين الكلموة/ الحضاري  لإلنسان بالنسبة

تمووووارين / اثوووور االسووووترخاء والقوووووام فووووي التوووونفس /وأهميتووووه الوةيفيووووة
الصوووت و وطبيعتووه فووي المسوورح وتمووارين الصوووت وانووواع / االسووترخاء
االذن البشورية وقودرتها  /االصوات والصوت فيزيائيوة تغيير /االصوات
تطوور المود   /القووة وانوواع االصووات عنود الرجوال والنسواء /وفوائودها

 جامعة الموصل
 كلية الفنون الجميلة

 قسم الفنون المسرحية



االيصال وتوثثيره ودودته وتموارين  /الصوتي وطبيعة الموجات والشدةو 
/ الكلموة وأصوولها تاريخيووا/ الوورنين ومفهومووه وأنواعوه وفوائووده /االيصوال

التغيورات التوي تطورأ علوى  /امتحوان/ الحوروفتكووين الكلموة وادوكال 
فوائوود  /مفهوووم الموود والقصوور وحوواالت الموود /الحووروف أثنوواء الكووالم

الكلموووة /الووورنين وأنواعوووه ومجاالتوووه /حوووروف اللوووين فوووي لسوووناد الكلموووة
ادكال الحوروف العربيوةو المود  الصووتي  /وأصلها استعراض تاريخي
 الفصوول الثووانيو /الموود والقصوور وحاالتووه /فوي تكويناتهووا ومخارجهووا

/ االدغام واالخفاء واالقالب /وفوائدها والحركةمعنى /الحركة والسكون 
 /النبر في المقاطع الصووتية /التنغيم وومفهومه في المقاطع الصوتية

امتحانو /الخصائص المميزة في اإللقاء باللغه العربية/الثقل في الكالم
 االنسجام الصوتي لخصائص لغتنا العربية. /

لمقرر اسم ا
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

الصف/  الوحدات
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

  عملي نظري 

الفنون  تاريخ المسرح
 االول/ عام 2 ___ 2 نظري  المسرحية

اطالع الطالب على 
اكبر منجز مسرحي في 

اال وهو تاريخ العالم 
المسرح االغريقيو 
وعلى أهم كتاب هذا 
العصر )اسخيلوسو 
سوفوكليسو يوربيدس(. 
ومقارنته مع مامظهر 
من مظاهر دبه درامية 
في وادي النيل ووادي 

 الرافدين.

تكمن اهمية المادة في 
توسعة مدارك طالب 
المرحلة االولى وتنمية 
خياله حول المظاهر 
الدرامية التي ةهرت 

افدين في وادي الر 
والنيلو كذلك ضخ 
معلومات مهمة حول 
نشثة المسرح عالميًا من 
خالل دور المسرح 
االغريقي في غرس 
اللبنات االولى لفن 
 المسرحية

مدخل الى ماهية تاريخ المسرح/ المظاهر دبه الدرامية في وادي 
الرافدين/ عيد االكيتو/ ملحمة كلكامش/ المظاهر دبه الدرامية في 

/ مدخل الى بالد االغريق/ أسطورة ليزيس وأوزوريسوادي النيل/ 
فن التمثيل مدخل الى / امتحان/  )ثيسبيس(/ ةهور الدراما االغريقية

/ نماذج من ق.م( 456 -ق.م 525أسوخيلوس )االغريقي/ 
مسرحية الضارعاتو مسرحية الفرس/ مسرحيات اسخيلوس/ 

ملخص / ملخص اسطورة أوديب/ ق.م( 406 -496سوفوكليس )
/ ق.م(406 -ق.م485يوربيدس )/ مسرحية )أوديب ملكًا( لسفوكليس
 /ا ليوربيدستحليل مسرحية ميدي /انجازات يوربيدس المسرحية

وفانيسو / تحليل مسرحية ألرستق.م( 385 -450أرستوفانيس)
 مسرحية )السحب(/ ميناندر/ مراجعة/ امتحان

 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3


 الدراسي

الفنون  مبادئ االخراج
 االول/ عام    نظري  المسرحية

تطوير ذهنية الطالب 
في معرفة االساليب 
المتنوعة للمخرجين 
المسرحيين وآليات 
صياغة الشكل الجمالي 
للفكرة المراد ايصالها 
باالعتماد على تنظيرات 
المخرجين العالميين 
ليمتلك الطالب خزين 
نظري غني ويعزز 

للتطبيق  جاهزيته
العملي في المراحل 
 المتقدمة من دراسته.

تكمن اهمية مادة 
مبادئ االخراج في 
تعريف الطالب 

بالمبادئ االساسية لفن 
االخراج وآليات عمل 
المخرجو فضال عن 
مفرادته وادواته 
واختالفاتها من حقبة 
 .زمنية الى اخر  
مما يمكن طالب 
المسرح بفرعيه االخراج 
 والتمثيل من الوقوف
على ابجديات القيادة 
 وادارة العمل.

/ صفات ومهام المخرج ومفهومه مقدمة تعريفية عن فن االخراج
االخراج قبل ةهور وأدواته/ مراحل تطور فن االخراج تاريخيًا/ 

الدوق سايكس  /ومقعد االخراج بعد ان   اصبح فن مستقل/ المخرج
فسيفولد  /ستانسالفسكي فستنطين/ اوتوبرام/ اندريه انطوان/ مننغن
 عالقة /بيتر بروك/ جيرزي جروتوفسكي /انتونان ارتو/ مايرخولد

المخرج مع  / عالقةالمخرج مع الممثل / عالقةالمخرج مع المؤلف
المخرج مع  / عالقةالمخرج مع بناية المسرح / عالقةالجمهور
 المسرح البصري./ الحركي المسرح/ المسرح السمعي /التقنيين

رر اسم المق
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
  عملي نظري 

لياقة ال
 مسرحيةال

الفنون 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

 االول/ عام 2 2 1

تهدف المادة لتطوير 
الجسدية االمكانيات 

للطالب عبر التعرف 
على طبيعة ادتغال 
الجانب التشريحي 
للجسد فضال عن 
تحريك العضالت 
والمفاصل واالفادة منها 
 في الجانب التطبيقي

تسعى مادة اللياقة 
المسرحية لتعرف 
الطالب على مجموعة 
من التدريبات الجسدية 
التي من دثنها تقوم 
على تحسين الجانب 
الحركي والعضلي 

حافظة على والم
التناسق والسيطرة على 
القوام  واكتساب 
المهارات الحركية اثناء 

مكونات اللياقة البدنية / مفهوم اللياقةو مفهوم اللياقة البدنية المسرحية
الصفات البدنية / المسرحية لجسد الممثل )الصفات البدنية و الحركية(

/ امتحان/ اسباب تشوه القوام/ ة (: )صفة القوة و السرعة و المطاول
 الصفات الحركية )صفة المرونة و الرداقة و التوازن و الدقة و المهارة

مفهوم التعلم / الشغل الحركي/ الترابط الحركي و الشغل المسرحي/ (
اساليب في / برامج التعلم والتدريب الحركي المسرحي / الحركي

منظومة الحركة في  / ( التدريب والتعلم الحركي )نماذج مختارة
 /منظومة الحركة في اسلوب )ليبتز بيسك(  /اسلوب )جان دوت(

االيقاع / االيقاع/ امتحان/اسلوب التدريب عند )موريس فيشمان(
تدريب / الموسيقى والتدريب الحركي/ االيقاع الموسيقي/ الحركي

التكوين والتشكيل على خشبة / التشكيل/ التكوين/ الممثل الراقص



 امتحان. /المسرح أداء الدور المسرحي .

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
  عملي نظري 

الفنون  Eمصطلحات
 االول/ عام 2 ___ 2 نظري  المسرحية

اطالع الطالب وزيادة 
درايته بالمصطلحات 
التي تخص الدراما 
بكافة أنواعها خاصة 
وان الكثير من هذه 
المصطلحات قد تم 
نقحرتها وتحولت 
الفاةها اإلنكليزية الى 
 العربية كما هي.

يمكن االستفادة من هذه 
المادة الدراسية في 
المراحل األولية والعليا 
في البحث وتوسيع 
بهذه  معرفية الطالب

المصطلحات وزيادة 
مفردات الطالب بشكل 
عام من ضمن 
متطلبات اللغة 
اإلنكليزية لضافة الى 
انها تفيد الطالب او 
الباحث في فهم المادة 
الدرامية حيث ان الكثير 
من المصطلحات 
موجودة أساسا باللغة 
اإلنكليزية وربما ليس 
لها مقابل بالعربية 
فتستخدم وتفهم كما هي 

 صلية.بلغتها اال

1-ACT, allegory, aside, catastrophe, catharsis, 
character, characterization, /2-Comedy, tragedy, 
melodrama, complication, conflict, connotation /3-

Convention, denotation, falling action, fiction, 
figurative language, /4-chorus, climax, dialogue, 
flashback, personification, setting /5-Exposition, 

gesture, literal language, metaphor, image, 
imagery, irony, /6-Soliloquy, stage directions, 

staging, protagonist, resolution, style, subplot, /7-
rising action, auditorium, back projection, 

auditorium, back projection/8-Symbol, theme, tone, 
genre, acting area, acting style, action, analysis, 

/9-Black box, box set, choreography, choral 
speech, comic relief, contrast, /10-Development, 

devised drama, director, downstage, drama, 
duration /11-syclorama, design element, dynamics, 

focus, light set, mannerism, mime /12-House 
lights, improvisation, inflection, intensity, interaction, 

isolation, /13-Moment, monologue, mood, 
motivation, naturalism, non-verbal action, /14-

Pause, pitch, plot, plot development/15-Realism, 
rehearsal, repertoire, rhythm, ritual, role, Scene, 
Scenery, /16-Set designer, sound, space spatial 
awareness, special effects, structure, /17-pace, 

parody, Scenography, suspense, upstage, lighting 



state, sound design, /18-Symbolism, tempo, 
tension, text theatre, theatre in the round, transition, 
/19-Backlights, color filters, cross fade, intelligent 
lighting, lantern, led, /20-Sound effects, volume, 

accent, clarity, tone, articulation, fluency, 
register21/Movement, body language, facial 

expression, eye contact, use of space, /22 Stance, 
timing, use of levels, use of space, use of direction 
/23 Sound concepts, live SFX, pre-recorded SFX, 
foley SFX, Live Music ,  Pre-recorded Music, Voice 

Over, Levels (low, medium, high/24 Props 
concepts, Set Props, Personal Props, Props Table, 

Visibility and /25 Hair and Make, Fake Blood, 
Foundation, Liners, pencils, scarring, stipple 
sponge/25 Tooth varnish, crepe hair, /26 

highlighting, spirit gum, latex, nose putty, skull 
cap/27 Custom concepts, hats, hair and face 

accessories, jewelry, clothing /28 Shoes, specials, 
tailoring, traffic light terms, writing out terms, create 
movement /29 balance, speed, Viability, ),  Timing 
(Snap, Cross Fade, Slow), Onstage and Offstage 
World /30 Wigs/Hair Piece/Extension, dramatic 

monologue when analysing characterization 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

مبادئ تقنيات 
 المسرح

الفنون 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي

 عام االول/ 2 2 1
يهدف تدريس هذه 
المادة الى دراسة 
تقنيات متعددة 

أهمية تدريس هذه 
المادة تكمن تعريف 
الطالب بمختلف 

لقاء اولي ومناقشة عامة حول مفهوم التقنية والتقنيات 
استخدامات االزياء في /االزياء المسرحية ووةائفهاو /المسرحية

 /مصمم االزياء المسرحيةو  /المسرح العالمي وفي عصر النهضةو 



كاإلضاءة والماكياج  )تطبيقي(
واألزياء والديكور لتكون 
لد  الطالب خلفية 
مبسطة عن هذه 
التقنيات واسلوب 
التطبيق العملي لهذه 
التقنيات في العروض 
 المسرحية.

قنيات المبادئ االولية للت
 المسرحية.

تطبيقات عملية عن االزياءو  /مفهوم التصميم والتصميم المسرحيو 
الضوءو  - /سرحية ) تاريخها و وةائفها و دعائمها (واالضاءة الم /
انواع  /معايير اختيار اجهزة االضاءة والشروط الالزمة لنصبهاو  /

 /تطبيقات عملية عن االضاءةو   /اجهزة االضاءة ومزايا كل منهاو 
 /الديكور المسرحي والمتطلبات الواجب توفرها في مصمم الديكورو 

مهام مصمم الديكور  /ناةر المسرحيةو المنظر المسرحي ومصمم الم
مراحل تطور الديكور  /المسرحي واهداف ووةائف الديكورو 

 /المسرحي عبر العصورو تطبيقات عن الديكور والمنظر المسرحيو 
الماكياج المسرحي ) وةائفه وانواعه  /اختبار ) نظري وعملي (و 

الملحقات  /تطبيقات عملية عن الماكياجو/ تاريخ تطور الماكياج -/(
نبذة عن استخدام الموسيقى في  /الموسيقى/ المسرحية ووةائفها 
تطبيقات عملية عن الموسيقى  /المؤثرات الصوتيةو/المسرح العالمي

العرض المسرحي بين المغلق  /السينوغرافيا  /والمؤثرات الصوتيةو
مراجعة لمفردات  /انواع المسارح وطابع خشبة المسرحو/والمفتوحو 

 امتحان. /الفصل الثانيو 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  اللغة عربية
 االول/ عام 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الهووووووووودف مووووووووون دراسوووووووووة 
"الهموووزة" اكسوووابهم القووودرة 
علوووووووى الكتابوووووووة والرسوووووووم 
اإلمالئووووووووووووي الصووووووووووووحيح 
ووتنميتهووووا وفووووق القواعوووود 
اإلمالئيووووووة وربووووووط مووووووواد 
اللغوووة بجميوووع فروعهوووا و 
كووووووووووون اللغووووووووووة وسوووووووووويلة 
للتواصووووووووووووووول وترجموووووووووووووووة 
األفكوووووووووووووووووار والتفووووووووووووووووواهم 
واالحتكوووووواك بووووووين أفووووووراد 

ّلغووووووووة العربيووووووووة  أهمّيووووووووًة 
كبيرًة في الثقافة والّتراث 

األدب العربوووووي األّنهووووووا و 
ُتعتبووووووووووووور جوووووووووووووزًء مووووووووووووون 
الحضووووارة العربيووووة فهووووي 
من اللغات التي مازالوت 
محافظوووًة علوووى تاريخهوووا 
اللغووووي والنحووووي. ومّموووا 
جعووول تيمتهوووا تبووورز فوووي 
الفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووّن واألدب 
والخطاباتو فهي مفتاح 

أنوووواع الهموووزة/ مواضوووع هموووزة القطوووع/ مواضوووع هموووزة الوصووول/ الهموووزة/ 
توسطة/ الهمزة المتطرفة/ الفرق بين الهاء والتاء/ الفرق بين األلف الم

المقصورة واأللف الممدودة/ عالموات التورتيم/ أقسوام الكلموة/ عالموات 
االسم/ بناء الفعل الماضي/ أنواع الجمول فوي اللغوة العربيوة: )االسومية 
والفعليووووة(/ الضوووومائر فووووي اللغووووة العربيووووة/ أنووووواع المعووووارف فووووي اللغووووة 

بية:)اسوووم العلووومو الضوووميرو المعووورف بوووو)أل(/ المعووورف باإلضوووافة/ العر 
اسوووووماء اإلدوووووارة/  االسوووووماء الموصوووووولة(/ بعووووو  األخطووووواء اللغويوووووة 
الشوووووائعة/ األفعوووووال الخمسوووووة/ الرمووووووز والرمزيوووووة فوووووي األدب العربووووووي/ 
المسرحية: تعريفهاو عناصورها/ جوذور المسورح العربوي/ المسورحية فوي 

التطبيقي: توفيق الحكويم وحياتوهو أهوم  األدب العربي الحديث/ النموذج
مسووورحية بجمووواليون/ 2مسووورحية أهووول الكهوووفو 1مسووورحياته الناضوووجة: 



المجتمووووووووع فووووووووي جميووووووووع 
 ميادين الحياة.

كووووووذلك تطرقنووووووا لدراسووووووة 
لفنوووووووووووووووووووووون األدبيوووووووووووووووووووووة ا

والنصوووووووص المسوووووورحية 
كونهوووا تمثووول نصوووًا أدبيوووًا 
متماسوووووووووووووكًا ومترابطوووووووووووووًا 
فضووووووواًل عوووووووون التعوووووووورف 
بعناصووور هوووذه الفنوووون و 
ألنهوووووووا ُتعوووووووين الطالوووووووب 
علوووووووووى التعلووووووووويم وتزيووووووووود 
قابليتووووه لتلقووووي الوووودروس 
وتنمووووووو حاسووووووة التووووووذوق 
 الفني والجمالي لديه.

التواصووول بوووين الشوووعوب 
. 
 

القصوووة تعريفهووواو تطورهووواو عناصووورها/  قصوووة )تحوووت المظلوووة(لنجيب 
محفوووأ أنموذجووًا/ القصووة القصوويرة جوودًا و تعريفهووا وعناصوورها/ نموووذج 

من قصته/  تطبيقي للقصة القصيرة جدًا محمد الماغوطو حياتهو نص
 المقالة: تعريفها و أنواعها/ السيرةو تعريفهاو أنواعها: الخاطرةو الرواية.
 ادب السخرية عند  محمد الماغوط في مسرحية ( العصفور األحدبو 
القصيدة المسرحية تعريفها وو النموذج التطبيقي قصيدة حزموة قصوب 

 ألدونيس .

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
 المقرر
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
  عملي نظري 

الفنون  اللغة االنكليزية
 االول/ عام 2 ___ 2 نظري  المسرحية

زيادة معرفية الطالب او 
الباحث بشكل عام 
بمادة اللغة اإلنكليزية 
عامة واستذكار القديم 
منها التي درسها 
الطالب في مراحل 
 مبكرة قبل الجامعة.

ان االلمام باللغة 
اإلنكليزية له فوائد ال 
تعد وال تحصى للناس 
بشكل عام وللطلبة 
والباحثين على وجه 
الخصوصو حيث انها 
أصبحت لغة العلم 
واالدب وكافة حقول 
المعرفة اإلنسانية 
وسوف يستفاد طالب 
الفنون الجميلة او 

في هذا المجال  الباحث

1Unit one/ Hello, Introduction /2How are you/ 
Every day English /3Vocabulary and 

speaking/numbers 1 to 10/ pronunciation/ singular 
and 4plural/5Am, is, are, this is, what’s this in 

English/6Hello, Introduction, how are you, every 
day English in the work book/7Vocabulary and 

speaking/numbers 1 to 10, pronunciation/ singular 
and/8plural in work book/9Am, is, are, this is, 

what’s this in English in work book /10Unit two/ 
countries, he, she, they, his, her /11Where’s he 

from, fantastic, /12Awful, beautiful, numbers 11 to 
30, questions /13Matching questions and answers, 



عندما يستخدمها كثداة 
للوصول الى كل ماهو 
قديم وحديث في هذا 
االختصاص والتعرف 
على الحداثة في 
المدراس الدرامية والفن 
الدراميو وكل هذا 
يتكامل من خالل 
المقررات التي تعطى 
من هذه المادة على 
اختالف المراحل 
 الدراسية.

what’s your job, /14Where’s he from, 
fantastic/15Awful, beautiful, numbers 11 to 30, 

questions in work book/16Matching questions and 
answers, what’s your job, Where’s he from, 

fantastic in work book/17Unit 3/ jobs, am, are, is. 
/18 Negative and questions, personal 
information/19 Reading and listening, 

contractions/20 Jobs, am, are, is, negative and 
question in work book/21 Personal information in 

work book/22 Unit 4/ possessive pronouns, 
possession/23 The family, has and have, the 

Alphabet /24 Reading and writing/25 possessive 
pronouns, possession, the family in work book/26 

has and have, the Alphabet in work book/27 
reading and writing in work book/28 Unit 5/ sports, 
food, drinks, present simple/29 Personal pronouns 

(I, we, you, they), a and an, /30 Language and 
nationalities, numbers and prices/31 Sports, food, 
drinks, present simple, (I, we, you, they) in work 

book (a and an), language and nationalities, 
numbers and prices in work book. 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
ر المقر 

 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري 

الفنون  حاسوب
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

 االول/ عام 2 2 1

الى  المقرر يهدف
 معرفة اكساب الطالب

 مبادئ الحاسوب عن
وتصنيف جهاز 

 اهم ومعرفة الحاسوب

في  المقرر اهمية تكمن
علمية  دراسة كونه
الضوء  تسلط اكاديمية
جهاز  أهمية على
البرامج  واهم الحاسوب

 الحاسوب عن نبذة تاريخية ,الحاسوب تعريف ( الحاسوب عن مقدمة
 الحاسوب/ مكونات الحاسوب الحاسوب/ فئات استخدامات,

 التعريف , والبرمجيات التشغيل البيانات/ أنظمة األساسية/ تدفق
 الحاسوب واغالقه/ التعرف تشغيل , Windows ببرنامج/ التشغيل

 سطح واعدادت , سطح المكتب وتعريف الحوار صندوق  على



 وكيفية الحاسوب برامج
 عليها العمل

عن الملفات/  والبحث وفوائدها االساسية تعريف االيقونات,المكتب عليه المنصبة العلمية
 محتوياتها والتعرف على start وقائمة المهام دريط تعريف

 واعادة/ التسمية حذف تحديد ادراج الملفات انشاء واعداداتها/ طرق 
 النافذ بيئة على والتعرف النافذة الملفات/ تعريف بين والتنقل والفتح
 Control عن طريق للحاسوب المادية بالمكونات التحكم كيفية

pnaelالرسم / برنامج paintللفصل شهري ال االمتحان / اجراء 
البرنامج/  على/ بيئة والتعرف Word برنامج عن عامة االول/ نظرة
 ضمن والتنقل األسطر / كتابةWord برنامج في ملف قائمة تفاصيل

 الصفحة / تفاصيلWord تباويب على عامة المستند/ نظرة
 الجداول لنشاء طرق  ادراج/ تفاصيل الرئيسية/ تفاصيل/ التبويب

 والقصاصات الفنية الصور مجموعة/ ادراج وتنسيقها/ تفاصيل
الفنية واالدكال/  بالصور/ والقصاصات التحكم وتطبيقاتها/ طرق 
 مجموعة وتنسيقها/ تفاصيل بها والتحكم المخططات طرق/ ادراج

 عن التحكم بالصفحة تصميم/ طرق  التبويب وتذييل/ تفاصيل رأس
العلمية/  البحوث في الهوامش تثبيت التبويب/ تخطيط/ كيفية طريق
 الشهري  االمتحان والعرض/ لجراء المراجعة تبويبي على امة  نظرة

 الثاني للفصل

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

االنسان حقوق 
 والديمقراطية

الفنون 
 االول/ عام 2 ___ 2 نظري  المسرحية

تعريف الطلبة بحقوق 
االنسانو وواجباته تجاه 

متابعة و و مجتمعه
الجذور التاريخية 

 حقوق االنسان لمعرفة
 ومراحل تطورها عبر
 العصور.

ترسيخ مفاهيم الحق 
والحرية والواجبات على 

 حقوق  عزيزت
و والحريات اإلنسان
اإلنماء الشخصي  و

للشخصية اإلنسانية 
و سها بالكرامةوإحسا
تعزيز التفاهم كذلك 

والتسامح والمساواة بين 
الجنسين و والصداقة 
بين جميع األبطال 

تطور حقوق االنسان في تاريخ البشرية )الحضارات القديمة(. حقوق 
االنسان في االسالم. مواصفات وواجبات الحاكم االسالمي قراءة 
عهد االمام علي)ع( لواليه على مصر. حقوق االنسان في العصور 
الوسطى. حقوق االنسان في العصور الحديثة. حقوق االنسان في 

الحديثة. االفكار والنظريات السياسية.  الفكر والثورات والتشريعات
الثورات والتشريعات. االعتراف المعاصر بحقوق االنسان. امتحان. 
االعتراف الدولي واالقليمي. المنظمات غير الحكومية وحقوق 
االنسان. االعالن العالمي لحقوق االنسان. العهدين الدوليين 

وطنية. حقوق الخاصين  بحقوق االنسان. المواثيق االقليمية وال



 الفرد والمجتمع.
الدستورية بيان المواد 

في الدستور العراقي 
التي تخص حقوق 
 االنسان ودرحها

ابراز و كذلك للطالب
اهمية معرفة حقوق 
الفرد في القيام بمهامه 
و على اكمل وجه

تسليط الضوء على و 
الديمقراطية , ومعرفة 
 أدكالها المتعددة.

والسكان والمصالح 
والمصالح والقضايا 
المشتركة والقومية 
تمكن  .والدينية واللغوية

كل من المشاركة 
بفاعلية في مجتمع 

 .حر

االنسان الفردية والجماعية. اجيال حقوق االنسان. حق تقرير 
المصير.الحق في بيئة نظيفة. ضمانات حقوق االنسان الدستورية 
القضائية السياسية. حقوق االنسان والديمقراطية. مفهوم الديمقراطية 
والحرية. خصائص ومميزات الديمقراطية. تاريخ  الديمقراطية. انواع 

 قراطيات.الديم

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
الصف/ 

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 عملي نظري 

الفنون  فن التمثيل
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثاني/  3 4 1
 تمثيل

تكمن أهمية المقرر 
معرفة الطالب واكتسابه 
لمفهوم فن التمثيل 
والممثل وكذلك التعرف 
على خصوصيته 
وعالقته مع األدياء 
المحيطة من خالل 
اكتساب بع  التجارب 

وإيصال أفكار  العالمية
ببناء الموقف  المؤلف

الدرامي وايصاله الى 
 . المتلقي

دراسة الظروف 
 المسرحيةفي  الموجودة

والنص المسرحي 
ومعرفة زمان ومكان 
واألجواء ومعرفة الخيال 
والتخيل في منهج 
ستانسالفسكي والبناء 
الداخلي وكذلك 
باختالفه عن مايرهولد 
و ودراسة الواقعية 

وعلى الخلق  النفسية
لشخصيه لالداخلي 

 .والدور المسرحي

خصوصية الممثل ووما يمتلكه /مفهوم فن التمثيل ومن هو الممثلو 
المبحث الثالثو عمل الممثلو  /ن موهبهووصوتو ذكاءو تقنيةم

عالقة الممثل باالخرينو مؤلفوباجزاء  /وتنمية خياله ومدركاته
 /الدور والشخصية المسرحيةو ماهية الدورواالبعاد الشخصية /المسرح

الخطوات التمهيدية لخلق الشخصية وووحدات المسرحية ودراسة 
الحقائق  /ذرة وحبل القيادةوبذرة المشهدالب /النص ومكوناته الداخلية

النواحي التكنيكية  ة/الصغير على المسرحوالعقل الشعورواالراد
الخطوات / خطوات األداء لد  ستانسالفسكي/ ووضعيات الجسم

عالقة  /تقسيم الدور للى وحدات وأهداف /التمهيدية لخلق الشخصية
ثل واستخدام الخيال والتخيل للمم /لو السحرية بالظروف المعطاة

الشعور  /التركيز واإلصغاء ومجاالته ومحيطاته /الذاكرة االنفعالية
تطبيق تمرين التركيز واستخدام اصوات  /بالحقيقة وااليمان بها

الممثل الزائفو  /الذكر  والعاطفة وكيف تعمل الذكريات /منوعة
االتصال /مفهوم التكيف والشخصيةو الممثل /الممثل الحقيقي



الفصل الرابع الخطوات  /االتصال الحقيقي والغير حقيقيوالمشاركة و
 /محركات الحياة الداخلية النفسيه/  /التكميلية لتجسيد الشخصية

الوسائل التعبيريةو التعبير  /دعور الممثل وما يعنيه ماديا ونفسيا/
تعويد  /مفهوم االيقاع والوقت لد  الممثل /الخارجي الجسمانيو
المعاني المستترة  للشخصية / المعاني المستمرةالممثل على استخدام 
العالقات وتثثيرها /االرادة والشعور: الواجب والكيفية/ ما وراء السطور

 على تصرفات الشخصية.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  صوت والقاء
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثاني/  2 2 1
 تمثيل

يهدف المقرر للى 
معرفة واكتساب الطالب 
مفهوم فن اإللقاء 
وخطواته ووةيفته 
ومعرفة الطبقات 

ليقاعها من  الصوتية
خالل دراسة أكاديمية 
وفق اساليب تقليدية 

الغايه منها وحديثه 
التخلص من التوتر 
وصوال لالسترخاء على 
أعضاء الجسم البشري 
وتوهله الى مراحل 
 .متقدمة
 
 

دراسة  األهميةتكمن 
وإدراك العوامل التي 
تساعد الطالب الى 
 السيطرةالعمل وتوفير 

على أدواته وكذلك 
استخدام الطاقة 

باعتدال الجسم  التنفسية
واخراج الحروف 

لكل  مةالمالءوالمعاني 
حوار عن طريق 
تمارين تطبيقيه تساعده 
على التخلص من 
 التوتر والتنفس الخطث

التنفس وتطويره والسيطرة  /العوامل المساعدة على استخدام الصوت.
الجلسة  -/اهمية التنفس الصحيح بالنسبة للملقي والممثل.  /عليه. 

والممثل. االسترخاء والمرونة واثرهما على الملقي  /والقوام الصحيح. 
/ الرتابة الصوتية.  /توسيع المد  الصوتي.  /الطبقات الصوتية. /

اسباب الوقوع في  -/طريقة ودروط التخلص من الرتابة الصوتية. 
الوصول الى  /التنويع والتلوين في االلقاء.  -/الرتابة الصوتية. 

 /عوامل واسس تطوير الطبقات الصوتية. /طبقات صوتية مختلفة. 
تمارين لتوسيع المد  /المد  الصوتي.  /نصائح للممثل والملقي. 

ايجاد الطبقة الوسطى.  /الطبقة الوسطى وتعريفها.  /الصوتي. 
السلم الموسيقي وتعريفه.  /طريقة الحصول على الطبقة الوسطى. /
تطوير قوة الصوت.  -/السلم الموسيقي لد  االنسان والملقي.  -/
 /تطوير اجهزة النطق.  /الرنين. /لمعنى(. االيصال ) الصوت وا -/

االيقاع  /تالفي العيوب في النطق.  /النطق السليم والغير السليم. 
 االيقاع. نالتعبير ع /كيفية التحسس باإليقاع. -/)مبادئ عامة(. 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

 الوحدات
الصف/ 

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 عملي نظري 



الفنون  تاريخ المسرح
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

تهدف المادة تعريف 
الطالب على اهم 
سمات العصر 
الروماني ومد  
اختالفاته مع العصر 
االغريقي وكيف بدأ 
ولماذا انتهى ذلك 

مسرحيًاو وماذا العصر 
قدم كتابه للمسرح 
 تراجيديًا وكوميديًا.

أهمية المادة تكمن في 
تسليط الضوء على 
منجز وتاريخ وحضارة 
الرومان فضاًل عن أهم 
كتاب ومنجزات تلك 

 الفترة.

تثثير البيئة في نشثة  /الحركة المسرحية عند اليونان حتى سقوطها 
مننادر  /فرجليوس ملخص لملحمة االنيادة ل /المسرح الروماني
تحليل مسرحيات مننادر )مسرحية فتاة من / الشاعر المخضرم
ليفيوس  /امتحان بمفردات المادة السابقة (/ساموس اختياراً 

التعريف بمسرحيات بالوتس مسرحية وعاء  /بالوتس / اندرنيكوس
تكليف الطالب بتقرير عن  /الفن الكوميدي البالوتي/الذهب اختياراً 

التعريف /سنكا  /امتحان فصلي /األدب والتقنيات عند الرومان
التعريف /تيرانس /بمسرحيات سينكا )مسرحية هرقل فوق جبل( 
مقارنة بين الكوميديا  / بمسرحيات تيرانس )مسرحية الحماة انموذجا(

/ انيوس/ سمات التراجيديا االغريقية /توجاتا والكوميديا باليتا 
تكليف الطالب بعقد مقارنة بين الكوميديا  /اكيوس/ باكفيوس

مراجعة القسم االول من / امتحان الفصل الثاني/والتراجيديا الرومانية
مراجعة القسم الثاني من مفردات المادة والتهيؤ  /مفردات المادة

 امتحان. /لالمتحان النهائي

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 

 دراسيال

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
  عملي نظري 

الفنون  لياقة مسرحية
الثاني/  1 2 ___ عملي المسرحية

 تمثيل

يهدف تدريس هذه 
المادة الى تطوير 
المرونة الجسدية لد  

ليكون مطاوعًا  الطالب
المطلوبة لكل الحركات 

منه على خشبة 
 المسرح.

تكمن أهمية المادة في 
الطالب على  تدريب

األداء الحركي وفقًا 
لإليقاع الموسيقيو 
وتنمية اإلحساس 
السمعي باإليقاع وحسن 
تنظيم التوقيت في 
العرض المسرحي 
 لألداء الحركي.
 

تمارين المرونة الثابتة  / تمارين االسترخاء والتنفس/ تمارين اإلحماء
القوة / تمارين الحركات اإليقاعية-تمارين التشكيل الحركي. -/العامةو 

الرداقة / تمرينات االطراف على ساق اليمين وساق اليسار/ والتوازن 
توافق مع وضع / التركز بواسطة الكرة والطوق / من وضع االسترخاء

السقوط / نطق الحروف بالتوافق/ تمرينات االلم الجسماني /الوقوف
/ امتحان /الدحرجة االمامية والخلفية/ السلم-الكرسي -من الرفوف
/ قفزة الكف االمامية والخلفية / قفزة الكف الجانبية/ وثبة الكف

موازي / االرتكاز متوازي خارجي امامي/ الوقوف على الكتفين
الدحرجة / االرتكاز المفرد على اسفل الذراعين/ خارجي خلفي امامي

اوضاع الوقوف / تمرينات ارضية حرة/ الحركة الراقصة  /امتحان/
/ المبارزة : انواعها وادكالها : انواع السيوف و في حركات الباليه

انواع الخناجر/ الوقوف و التقدم و التراجع و الطعن و القفز باستخدام 



المبارزة )التقدم / المبارزة )التثنية(/ المبارزة )وضع امامي( السيف/
المبارزة / المبارزة )الطعن( /(المبارزة )تقهقر منوع/ العادي(

 امتحان./)االلتحام(

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  فن الماكياج
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

يمثل الماكياج تقنية 
رئيسية في تجسيد 
الشخصية المسرحية لما 
يؤديه من دور فعال في 
منح الممثل أبعادًا 
تتفاعل مع أبعاد 
دخصيته وتعبر عن 
مكنوناتها الداخلية 
لتحقيق الذات الممثلة و 
ولهذا فإن الماكياج هو 
منظومة عمل متشعبة 
فنون ومتداخلة مع باقي 

السينوغرافيا و ومع هذا 
فإن الدور الحيوي 
للماكياج ةل فقيرًا في 
مجال اإلثراء النظري 
والتثليف المبني على 
أسس علمية ومنهجية و 
ولهذا تعد منظومة 
المكياج وحدة عمل 
متكاملة من ناحية آلية 
االدتغال ومواد 
التشكيل وأدواته سواء 

تكمن اهمية المقرر في 
اكساب الطالب الخبرة 
 ءالمطلوبة ال ثرا

الفنية والعلمية  همعلومات
وتسخيرها في مجال 

على سبيل العمل 
المثال وضوح األهداف 
األساسية للمادة 
للطالبو مالئمة 

محتو  المادة لمتطلبات 
سوق العالم الخارجي و 

العملو وكذلك ذكر 
االمور الجديدة التي 

الطالب من  سيتعلمها
و فهو خالل هذه المادة
يحتاج الماكياج 
ويستعين به لمساعدته 
في ادائه المسرحي 
,باإلضافة الى انه من 
خالل تيامة بتنفيذ 
الماكياج وتعلمه يزداد 
خبرة فنية في هذا 
المجال تجعله يتفرد 

Definition of theatrical make-up-make/ construction 
of actor /The Art of make-up by serge    

strenuously 
فضاًل عن المواضيع التطبيقية ونبذة تاريخية عن بدايات الماكياج 
مع اعطاء امثلة/ مراحل تطور الماكياج الفني عبر المسرح والسينما 
والتلفزيون/ امتحان/ حاالت الماكياج الخاص/ تطبيق/ الجروح 

الكدمات درح مع تطبيق/ الحروق بثنواعها درح مع تطبيق/ الية و 
صناعة االقنعة درح وتطبيق/ الشعر المستعار مع كافة التفاصيل 
 درح وتطبيق/ تكبير السن درح وتطبيق/ مراجعة / امتحان.



في السينما أم المسرح 
جلى تتو  أم التلفزيون 
من خالل  مادةأهمية ال

تسليط الضوء على 
تقنية الماكياج 
المسرحي وأنساقها 
الداللية في أداء الممثل 
ومد  منحها الفاعلية 
للتداخل مع الدور 
وتطوير األداء و فضاًل 

في  لطلبة عن لفادته ل
مجال المسرح تمثياًل 
واخراجًا نظرًا لما يقدمه 
من سعة معرفية 
ودمولية عن لسهامه 

تطوير قدرات  في
العرض المسرحي مما 
 .يخلق وعيًا ابداعياً 

عن باقي اقرانه من 
والطلبة ,في  الفنانين

حال تمكنه من السيطرة 
على تنفيذ حاالت 
الماكياج المطلوب 
تنفيذها حسب الدور 
والشخصية وباإلمكان 
توةيف هذه الخبرة 
المعرفية في التعامل 
الفني االنتاجي ليكون 
بذلك قد استثمر ما 
تعلمه في سوق العمل 
واكسبه مورد مالي جيد 

 جدًا .

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري 

الفنون  أصول بحث
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

تعريف الطلبة بمنهجية 
البحث العلمي واإلفادة 
من خطواته في تحقيق 
بحوث علمية ضمن 
المنهج الدراسي فضاًل 
عن اإلفادة منها في 

الدراسات حال اكمال 
 العليا.

تتمحور أهمية المادة 
حول ضرورة االلمام 
بمنهجية البحث العلمي 
لتمكين الطالب في 
عملية الكتابة وتكوين 
دخصيته األدبية 
 والعلمية.

مراحل البحث العلمي / ميادين البحث العلمي/ مفهوم البحث العلمي
منهجية البحث /امتحان /الدراسات السابقة/ و اختيار الموضوع

أهداف البحث و / مشكلة البحثو أهمية البحث والحاجة لليه /العلمي
توثيق الهوامش / اإلطار النظري / حدود البحثو تحديد المصطلحات

المؤدرات التي أسفر عنها اإلطار / الدراسات السابقة/ والتذليل
أدوات  /مجتمع البحث ومنهجه / لجراءات البحث /امتحان/ النظري 
/ طرق اختيار العينة/ اختيار عينات البحث /تحليل العينة  /البحث

 /االستنتاجاتو التوصيات والمقترحات/ نتائج البحثو مناقشة النتائج



المنهج / مناهج البحث العلمي /توثيق المالحق/ المصادر والمراجع
خالصة / مقدمات البحث العلمي / المنهج التجريبي / الوصفي

 امتحان. /مناقشة البحوث/ البحث

قرر اسم الم
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  حاسوب
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

الى  المقرر يهدف
 معرفة اكساب الطالب

في لنشاء جداول 
متقدمة بمعادالت 
وتطبيقها على اكبر 
عدد من البيانات 
بخطوة واحدة /لكساب 
الطالب معرفة في 
تصميم مشاهد كارتونية 
/لكساب الطالب معرفة 
 في  تغيير درجة
وضوح الصورة في 
برنامج الفوتودوب 

من  جزء وتحديد
 الرتوش الصورة وازالة
ومعالجة  بين صورتين
 . رالصو  في الرتوش

 في المقرر اهمية تكمن
 علمية دراسة كونه
الضوء  تسلط اكاديمية

البرامج المكتبة المطورة 
في لنشاء جداول كبيرة 
وبتطييق معادالت 
/كذلك بالنسبة للى 
البوربوينت يسلط 
الضوء على كيفية 
التعامل مع الصور 
وتصميم معرض 
وإضافة نغمات 
موسيقية ومشاهد 
متحركة /بالنسبة 
يسلط للفوتودوب 
 الضوء 

 األلوان أنظمة على
 اإلطارات عمل وكيفية

واالدكال الهندسية 
حول الصور والمقاسات 

بيها  تحفظ التي واالبعاد
 الملفات

نظرة عامة عن برنامج االكسل /التعرف على بيئة البرنامج /تفاصيل 
قائمة ملف في االكسل /نظرة عامة عن تباويب االكسل /تفاصيل 

بويب ادراج /طرق انشاء الجداول في االكسل الصفحة الرئيسة /الت
/كيفية لنشاء الشيتات وتسميتها والتنقل بينها /كيفية تكوين المعادلة 
في االكسل  وتطبيقها على اكسل ديت/امتحان الفصل االول/مقدمة 
عن برنامج البوربوينت /التعرف على بيئة البرنامج /تفاصيل قائمة 

ويب ادراج /كيفية لنشاء معرض ملف/الصفحة الرئيسة /تفاصيل التب
صور مع لضافة نغمات موسيقية /كيفية تصميم مشهد كارتوني من 

كيفية تصميم مشهد كارتوني بسحب صور متحركة   داخل البرنامج /
 الفوتودوب/استخدامات–نتعلم لماذا الفوتودوب عن من النت /مقدمة
 - دقة التشبع الصبغة اللون  البكيسل مهمه- - تعاريف الفوتودوب
 نافذة مكونات الفوتودوب- برنامج تشغيل كيفية البريق الصورة
 -األدوات دريط تعريف القوائم لشريط بالمهام- - التعريف البرنامج
 معالجة خطوات التلوين نظام -األلوان أنظمة جديد ملف عمل كيفية
 مرجعة – الصور حول اإلطارات عمل كيفية الصور– في الرتوش
 ملف في صورة من جزء - تحديد كيفية األول الفصل نهاية امتحان
 -المطلوب اللون  الختيار المختلفة الطرق  جديد-ملف الى ونقله
 بين الموجودة الرتوش- لزالة ملف في صورة من اكثر وضع طريقة
 الملفات حفظ طريقة الصور واحجام بمواضع- التحكم كيفية صورتين

 الصورة وضوح درجة- تغيير طريقة االمتداد او واالبعاد بالمقاسات-
 - تغيرات على تطبيقات للطباعة الصورة تجهيز- كيفية التطبيق مع

 االمتحان الصورة وضوح درجة
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقررالصف/ عدد  عدد الساعاتطبيعة القسم اسم المقرر 



المقرر  العلمي الدراسي
 الفرع الوحدات عملي نظري  الدراسي

الفنون  اللغة االنكليزية
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

زيادة معرفية الطالب او 
الباحث بشكل عام 
بمادة اللغة اإلنكليزية 
عامة واستذكار القديم 
منها التي درسها 
الطالب في مراحل 
 مبكرة قبل الجامعة.

االنكليزية لغة لغة ال
العلم واالدب وكافة 
حقول المعرفة اإلنسانية 
وسوف يستفاد طالب 
الفنون الجميلة او 
الباحث في هذا المجال 
عندما يستخدمها كثداة 
هو  للوصول الى كل ما
قديم وحديث في هذا 
االختصاص والتعرف 
على الحداثة في 
المدراس الدرامية والفن 
الدراميو وكل هذا 
يتكامل من خالل 
المقررات التي تعطى 

ة على من هذه الماد
اختالف المراحل 
 الدراسية.

/1 Unit 1, tenses, questions /2 Using bilingual 
dictionary, social expression 1 /3 Unit 2, present 
tenses /4 Have, have go, collocation /5 Daily life, 
making conversation /6 Unit 3, present tenses /7 
Word formation, time expressions/8 Unit 4, much/ 

many, some/ any, a few/ a little, a lot of /9 Articles, 
shopping, prices /10 Unit 5, verb patterns 1, future 
forms /11 Hot verbs, how do you feel /12 Unit 6, 

what, like, comparative and superlative /13 
Synonyms and antonyms, directions /14 Unit 7, 

present perfect, for and since /15 Word pair, short 
answers 16 Unit 8, have go to, should and must 

/17 Words go together, at the doctor’s /18 Unit 9, 
time clauses, if /19 Hot verbs, in a hotel /20 Unit 

10, verb patterns 2, manage to and used to 
/21Ed/ing adjectives, exclamations /22Unit 11, 
passives, verbs and nouns go together, notices 

/23Unit 12, second conditionals, might 24Phrasal 
verbs, social expressions 2 /25Unit 13, present 
perfect continuous, word formation /26Adverbs, 
telephoning /27Unit 14, past perfect, reported 

statements, saying good bye /28Vocabulary and 
speaking /29Reading and speaking /30Listening 

and speaking, every day English. 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي المقرراهداف  الفرع

 عملي نظري 



الفنون  تربية الصوت
الثاني/  2 4 ___ عملي المسرحية

 تمثيل

تهدف مادة )تربية 
الصوت( الى تقوية 
المد  الصوتي لد  
طالب قسم الفنون 
المسرحيةو وكيفية 
التنفس الصحيح اثناء 
القائه الحوار المسرحيو 

الجمل  وكيفية تقسيم
الحوارية وفقًا للخزين 
الهوائي في رئتي 
 الطالب.

أهمية المادة تكمن في 
معرفة اخراج الحروف 
والكلمات بشكل 
الصحيح االمر الذي 
يقوي القاء الطالب على 
 .خشبة المسرح

تعريف الصوت فيزيائيًا وتقسيم األصوات )االستماع الى نماذج من 
قة صوتية يختلف عن األصوات البشرية لكل نوع مد  معين وطب

االخر/ ددة الصوت وقوة الصوت والفرق بينهما التعرف من خالل 
التمارين على ذلك / كيفية التنفس الصحيح اإلخراج الصوت تمارين 
ك / التنفس / التنفس الصحيح اثناء  الضحك او البكاء تمارين الضح

ه احذ النفس ثم حبس النفس ثم اطالقتمارين تقوية  التنفس  تمارين 
تمارين احذ النفس ثم حبس النفس ثم /  (ال)ببطْى مع ذكر حرف 

اطالقه ببطْى مع ذكر حرف )و(/ تمارين احذ النفس ثم حبس النفس 
ثم اطالقه ببطْى مع ذكر حرف )م(/ امتحان/ غناء السلم الموسيقي 

النفس بعد كل حرفين من السلم/ غناء نفس  صعودًا ونزواًل مع اخذ
الصوت القرار صعودًا على الصوت الجواب التمرين السابق من 

نزواًل بشكل تدريجي الى القرار/ التمرين السابق مع تغيير اللفظ الى 
)ال(/ التمرين السابق مع تغيير اللفظ الى )و(/ التمرين السابق مع 
تغيير اللفظ الى )ي(/ التمرين السابق مع تغيير اللفظ الى )م(/ 

تحان نصف السنة/ عطلة/ الغناء مراجعة جميع المارين السابقة/ ام
وعناصر الغناء )استماع الى نماذج منتخبة(/ تمرين غنائي 

/ تمرين غنائي )صولفيج( مع تحديد أماكن التنفس الصحيح
)صولفيج(+ كلمات أغنية/ تمرين غنائي )صولفيج( باإلضافة الى 
كلمات  احد األغاني المسرحية وكيفية التعبير باأليادي والوجه عنها/ 

طوعة موسيقية لمعرفة قوة الصوت وتخفيضهو واخذ لمقمرين غنائي ت
النفس الصحيح/ تمرين غنائي ألحد المسرحيات الخاصة باألطفال 
)التعبير بالحركات اثناء الغناء(/ تمرين غنائي ألحد المقطوعات 

(/ مراجعة /امتحان لجميع التمارين السابقة/ الموسيقية )صولفيج
 في الفصل األول والثاني/ امتحانمراجعة لكل المواضيع السابقة 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  فن االخراج
 المسرحية

 نظري 
الثاني/  3 4 1 +

 اخراج
تهدف المادة الى 
تعريف الطالب مراحل 

تكمن أهمية المادة 
كونها تبين للطالب 

سس االختيار/ نظرة تاريخية لفن اإلخراج/ مواصفات المخرج/ أ
)اختيار مشهد مسرحي لكل طالب(/ ليجاد فكرة المسرحية/ 



 عملي
 )تطبيقي(

العملية االخراجية ودور 
خيال المخرج واسلوبه 
في االنتقال من مرحلة 
الى أخر  في مراحل 
التحليل والتفكيك 
واالنتقال لمرحلة تمارين 
التجسيد وصواًل الى 

بدعم من العرض 
عناصر العرض 
 جميعًا.

الخطوات األساسية في 
العملية االخراجية 
وكيفية تجسيد النص 
االدبي الى عرض 
مرئي باستخدام كل 
العناصر المتاحة فضاًل 
عن دور الرؤية 
االخراجية وخيال 
 المخرج.
 

السكريبت/ التطبيق بالمشهد المختار(/ الحركة: )تطبيقات عملية(/ 
أنواع الحركة: )تطبيقات عملية(/ ابعاد الحركة: )تطبيقات عملية(/ 
مراحل عملية اإلخراج/ مفهوم اإلخراج ووةائف المخرج/ )تقديم 

ي(/ عالقة المخرج بالنص/امتحان الفصل األول/ عالقة المشهد العمل
المخرج/ مهام  تالمخرج بالممثل/ )اختيار مشهد أخر(/ مسؤوليا

المخرج وعمله /المسرح البصري/ المخرج والمسرح السمعي:)تطبيقات 
عملية(/ المخرج والمسرح الحركي: )تطبيقات عملية(/ عناصر البناء 

ية(/ امتحان الفصل الثاني/ القيم الدرامي/ التكوين:)تطبيقات عمل
)تقديم المشهد العملي(/ واجبات مدير -الدرامية والقيم الجمالية

المسرح: )اختيار مشهد أخير(/ الشغل المسرحي/ تحضيرات 
وادتغاالت المخرج/ اختيار المكان/تطبيقات على المشهد العملي/ 
تطبيقات على المشهد العملي/ تطبيقات على المشهد 

 المتحان النهائي العملي/ االمتحان النهائي النظري.العملي/ا

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  اساليب التمثيل
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثاني/  2 2 1
 اخراج

يكمووووووووون الهووووووووودف الووووووووووى 
معرفة واكتساب الطالب 

 المتنوعووووووووووةباألسوووووووووواليب 
وطبيعوووووووة فووووووون التمثيووووووول 

 األساسووووووووويةومتطلباتوووووووووه 
وانظمته وأساليب العمل 
وكووووووذلك التعوووووورف علووووووى 

وفوووووق  ةالصوووووير الطرازيووووو
مجموعوووووووووووووووه متنوعوووووووووووووووه 
ومختلفوووووة لكووووول مدرسوووووه 
معرفووووووووووه فنيووووووووووه تؤهوووووووووول 
الطالووووب وتكسووووبه ثقافووووه 
فنيووه وأكاديميووة وأسوولوب 

القووووووواء بأهميوووووووة المقووووووورر 
الضوووووووووووء علووووووووووى عوووووووووودة 
عواموووووووووول موووووووووون دووووووووووثنها 
معرفووووووة وإيصووووووال فكوووووورة 
علووووى كوووول اسوووولوب يبوووودأ 

والواقعيوووة  الطبيعيوووةمووون 
وصوووووال للووووى  والتعبيريووووة

األسوووووووووووووواليب الحديثووووووووووووووة 
العمووووووووووووووول والتطبيوووووووووووووووق و 

بموجبهوووووووا وفوووووووق نظوووووووام 
 .تطبيقي

/ ازدواجيوووة الممثووول/ تعريوووف فووون التمثيووولو وطبيعوووة فووون التمثيووول وإبعووواد
.العملية اإلبداعيةو أنظمة / والتقنيه المتطلبات االساسيه لفن التمثيل و

 لإلنتوواجالصووير االسوولوبية / المووؤثرات فووي االسوولوب ومفهومووه/ التمثيوول
 حبكوةو حووارو التوثثير المبادور للمؤلوفو/ يميالتقود الدرامي والتمثيلويو

الجوانوووب الماديوووة لبنانيوووة / اإلنتووواج واالزيووواء فتووورة / ايقووواعو دخصووويةو
/الحووووار و وةوووائف الممثووول / العالقوووة بوووين الممثووول والمتفووورج/ المسووورح

اسووووووتخدام / الشخصووووووية مقابوووووول الممثوووووول العووووووارضالحوووووووار وسووووووماته /
اسوووتخدام  الحركوووةودرجوووة نووووع / ومنووواطق المسووورح وضوووعيات الجسووومو/

االسووووولوب / الووووودرامي لإلنتووووواجالصوووووير الطرازيوووووة / العناصووووور الصووووووتيه
والحديثوووووة/ التراجيديوووووة القديموووووة  الووووودراما الجوووووادةو/ الواقعيوووووه/ الطبيعوووووي

/ مفهووووم الكوميوووديا ونظريوووات الكوميوووديا وانواعهوووا/ الميلودراموووا الحديثوووة
االسووووولوب القسوووووم الثوووووانيو / الرمزيوووووة وطريقوووووة األداء فيهوووووا/ الفانتازيوووووا

/ القسوووووم الثالوووووث الكالسووووويكية اإلغريقيوووووة القديموووووة/ التمثيلوووووي التقوووووديمي



الكوميوووديا / الرومانتيكيوووة ووطريقوووة األداء/ الكوميوووديا االفريقيوووه القديموووة من دثنه اكتساب
كوميديا / اساليب الفترةو كوميديات موليير/ وطريقة التمثيل االليزابثيةو

 /التعبيريووووة الوووودراما / الحديثووووةاالسوووواليب /أواخوووور القوووورن الثووووامن عشوووور
 مسرح العبث./ الملحمية

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  تاريخ حضارة
الثاني/  2 ___ 2 نظري  المسرحية

 اخراج

زيادة ثقافة الطالب في 
التعرف على تاريخ 
العراق القديم واستلهام 
نماذج من الشخصيات 
وتقديمها ضمن 
نصوص وعروض 
مسرحية كما وردت في 
المراجع االصيلة 
 تاريخيًا.

التعرف على المنجز 
الفني   الحضاري 

واالدبي والعلمي لبالد 
 ما بين النهرين.

عصور  -4ية / السومريون عصور ما قبل التاريخ/ المعتقدات الدين
فجر السالالت/ االمبراطورية االكادية / مراجعة وامتحان/ الكوتيين / 
امبراطورية اور الثالثة / العهد البابلي القديم / الكيشيون / العصر 
البابلي الوسيط /العصر البابلي الحديث/ طرق الري ومواجهة خطر 

/ التراث العلمي الفيضان / مراجعة داملة / امتحان الكورس الثاني
لبالد ما بين النهرين الطب والهندسة / الفلك/ التخطيط العمراني/ 
االدب والفن في بالد ما بين النهرين/ مراجعة لمفردات الكورس 
الثاني/ امتحان اول / المقومات االقتصادية الزراعة التجارة الصناعة 

الحضر(  –نينو   –النمرود  –/ مدن مهمة عراتية قديمة )الشرقاط 
/ العصر االدوري القديم / نظام الحكم )والية العهد( مهام الملك 
)الجيش( مكتبة ادور بانيبال / امتحان ثاني الكورس الثاني / 
العصر االدوري الوسيط / العصر االدوري الحديث/ اهم ملوك 

 الدولة االدورية / امتحان.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 

 اسيالدر 

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  علم الحركة
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثاني/  2 2 1
 اخراج

في  اكتساب مهارات
الحركة على المسرح 
 من خالل تهيئة الجسد.

 الطالب داءتطوير أ
كمخرج وتطوير أدوات 
عمله وتعامله مع 
 الممثل.

اإليماءة الصوتية / أدوات الممثل التعبيرية ووسائل الممثل التعبيرية
مشهد صامت لكل / األنساق الثالثة وأنواع الحركة/ والحركة المسرحية

الجسد نقاط  استقامة) طالب توةف فيه جميع التقنيات الجسدية
امتحان فصلي )الفصل  /تمرين /تمرين/( المرونة...االرتكاز 
الحركة البسيطة والحركة المركبة وخصائص ومهمات  /األول(
الشغل المسرحي والسمات / التركيب الحركي وأنواع الحركة/ الحركة



مطلوب من خالله  ومشهد مونودرامي لكل طالب/ الجمالية للتشكيل
/ مراجعة مراجعة داملة /تمرين /تمرين/ خطة لخراجية متكاملة

 امتحان. ملة/دا

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  التطبيقات
 3 6 ___ عملي المسرحية

الثاني/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

ان يشارك الطلبة في 
 مشترك مسرحيعمل 
 دراسيفصل  للك

ةهور مهرجان مسرحي 
سنوي يشارك فيه طلبة 
القسم جميعًا بعروض 
مسرحية مختلفة من 
 انتاج القسم

اختيار مخرجين من -اختيار مجموعة من النصوص المسرحية
 -اختيار الممثلين الذين سيشاركون في العرض المسرحي -الطلبة

 -موسيقى -اختيار الفنيين لكل عمل من )مصمم اضاءة
ديكور..الخ/ قراءات اولية للنص المسرحي/ تمارين تطبيقية يومية 

دم العمل/ التمرين مع للنص المسرحي/ كتابة تقارير بنسبة انجاز وتق
 عناصر السينوغرافيا/  عرض جنرال مكتمل من غير جمهور.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري 

الفنون  فن التمثيل
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثالث/  3 4 1
 تمثيل

الهووودف مووون الموووادة هوووي 
فصوول ذات الممثوول عوون 
ذات الممثوووووووووول وكيفيووووووووووة 
التعامووووووووووول موووووووووووع هوووووووووووذه 
االزدواجيووة علوووى خشوووبة 
المسوووووووووووووووووورحو وموووووووووووووووووود  
االسوووتفادة مووون تنظيووورات 
المخوووووووووووووووورج الروسوووووووووووووووووي 
ستانسالفسووووووووووكي علووووووووووى 

 خشبة المسرح.

أهميووة المووادة هووي كيفيووة 
ليصووووووال الرسووووووالة التووووووي 

لممثل ان يوصولها يريد ا
الووووى المتلقوووووي واالرتقووووواء 

األفضول مون خوالل  الى
تثديووووووة مختلووووووف األدوار 

 المسرحية.

استقصوواء المصووادر الذاتيووة للممثوول/ تقنيووات التمثيوول/ الوسووائل العامووة 
للممثل في التعبير/ الدوافع واالهوداف/ الفعول الوداخلي للممثول/ تحليول 

بثفعالووه علوووى خشوووبة  الوونص واعوووداد التقريووور المسوورحي/ ايموووان الممثووول
المسوووورح/ تكوووووين باعووووث لألفعووووال الجسوووودية للممثوووول/ الممثوووول الحرفووووي 
والمفسر/ الممثول وعوامول التعبيور/ الممثول واالبوداع/ االنفعوال والوذاكرة 
االنفعالية/ نظرية دينيس ديدرو في التمثيل/ نظرية االنودماج والتقوديم/ 

 -وتر فوائووودهاالسوووترخاء وفوائوووده للممثووول/ خصوصوووية االسوووترخاء/ التووو
مضووار التركيوز/ التركيووز وتخطوويط  /مضواره / التركيووز/ فوائود التركيووز

الدور/ خصوصوية التركيوز/ دوائور التركيوز/ وسوائل التركيز)الحوواس(/ 
انوووواع التركيوووز واالنتبووواه/ معنوووى التركيوووز لووود  ستانسالفسوووكي/ التركيوووز 
بمعنى االنصات والمالحظة/ موضوعات التركيز/ متطلبوات التركيوز/ 

وفوائده / التكامول فوي  التركيز اثناء العرض المسرحيو وسائل التركيز
 .االداء الصوتي والجسماني

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقررالصف/ عدد  عدد الساعاتطبيعة القسم اسم المقرر 



المقرر  العلمي الدراسي
 الفرع الوحدات عملي نظري  الدراسي

الفنون  والقاءصوت 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثالث/  2 2 1
 تمثيل

الهدف يكمن في 
اكتساب مهارات 
صوتية لطالب قسم 
الفنون المسرحية في 
 كلية الفنون الجميلة.

أهمية المادة هو تطوير 
أداء الطالب وصقل 
موهبته في مجال 
 التمثيل.

مفاهيم فن /الطالب(لقاء تعريفي )مفهوم فن االلقاء من وجهة نظر 
 /وةائف فن االلقاء وخطوات فن االلقاء /االلقاء في الكتاب المنهجي

االسلوب القصصي في االلقاء  /االسلوب الخطابي ومحدداته 
فهم النص وتحديد / ايصال المعنى في فن االلقاء/ومحدداته 

دور االستفهام في فن االلقاء وااليقاع /االسلوب وعالقته بفن االلقاء
تيم النص المسرحي / سمات عناصر االلقاء في الملحمة /والتوقيت

العيوب التشريحية / وسائل ايصال المعاني /وعالقتها بفن االلقاء
النبر / انواع واقسام الوقوف في فن االلقاء/ وتثثيرها على فن االلقاء

 /التركيز ووسائل التركيز وقواعد التركيز /امتحان/ وايصال المعنى
االستجابة وفن  /ر واالحاسيس وعالقتها بفن االلقاءنقل المشاع
االيقاع /التسلسل الفكري والعاطفي والدوافع والمشاعر القاءً / االلقاء

اساليب فن  /الطبقات الصوتية والتنويع في االلقاء/ وفن االلقاء
اسلوب / االلقاء الخطابي والشعري والقصصي والملحمي/ االلقاء

التوازن بين /قصصي الحديث والتمثيليااللقاء الشعري الحديث وال
/ بالغة اللغة واركان علم البيان/ التلفظ وقواعد اللغة /الجرس والمعنى

تثكيد المعنى حبر  /مخارج الحروف الشفوية واللسانية والحلقية
 امتحان./ االلقاء

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري 

الفنون  ازياء مسرحية
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

الهدف من المادة هو 
اكساب الطلبة مهارات 
طرق التخطيط لألزياء 
وتزويدهم بالخبرة 
والمعرفة بمواد وآليات 
 وأساليب تنفيذ األزياء
 .لكل عصر 

تكمن األهمية في 
التعرف على مفهوم 
تاريخ النسيج واالزياء 
والتعرف على أنواع 
المنسوجات واالجزاء 
المكونة للمالبسو 
مفردات التكوينو 

ما  /مفاهيم اولية عن االزياء المسرحيةولقاء اولي ومناقشة عامة و 
الحضارة  /االنسان واالزياء –هي االزياء مع نبذة تاريخية عنها 

تطبيقات  /االزياء البابلية والكلدانيةو /ق.م 4500السومرية واالكدية 
 /عملية عن االزياء ) السومرية و االكدية و البابلية و الكلدانية (و 

تطبيقات  /ازياء حضارة وادي النيل /االزياء االدورية وازياء الحضر
االزياء  /عملية عن االزياء )االدورية و الحضر و وادي النيل (و 

تطبيقات عملية عن  /االزياء االغريقية /االزياء الفارسية /العبرانية 



التعرف على مفاهيم 
تصميم األزياء وإعداد 
الفكرة وإمكانية التصميم 
 مع التطبيق.

ازياء  /االزياء الرومانية -/االزياء )العبرانية و الفارسية و االغريقية (
تطبيقات عملية عن االزياء ) الرومانية و  /العصور الوسطى
االزياء في العصر  /اختبار نظري وعملي/العصور الوسطى (

خصائص الزي في العصرين االموي / الجاهلي وصدر االسالم
وةائف / االزياء القديمة في المسرح والسينما والتلفزيون  /والعباسي

الخامات /زياء في العرض المسرحيالية تقديم اال /الزي في المسرح
التطور التاريخي  /تصميم الزي المسرحي /المستعملة في االزياء

اللون في  /االزياء في مسرح الطفل/االزياء الشعبيةو /للخامات
اختبار  /مراجعة مفردات الفصل الثاني  /تطبيقات عملية/االزياء

 نظري وعملي.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

الصف/  الوحدات
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

  عملي نظري 

الفنون  اضاءة مسرحية
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

تهدف المادة تعريف 
الطالب كيفية القيام 
بتصميم اإلضاءة في 
العرض المسرحيو وما 
هي وةائف اإلضاءة 
ومهام المصمم ومراحل 
التصميم وإةهار الشكل 
والتكوين وعالقات 
الضوء واللون والظل 
 بعناصر العرض.

تكمن أهمية المادة 
كونها تعرف الطالب 
بتفاصيل تخص 
التصميم والتنفيذ 
لإلضاءة المسرحية وما 
يتعلق بكل تقنيات 
اإلضاءة عمليًا ونظريًا 

فية بناء دخصية وكي
مصمم اإلضاءة 
 اكاديميًا.

تاريخ اإلضاءة/ وةائف اإلضاءة/ أنواع العدسات )تطبيقات عملية(/ 
دعائم اإلضاءة/ مهام مصمم اإلضاءة/ الفرق بين العدسة المحدبة 
وعدسة فريزنال)تطبيقات عملية(/ مراحل تصميم اإلضاءة/ الية عمل 

ية في الصبغات والضوء/ الديمر)تطبيقات عملية(/ األلوان األساس
اةهار الشكل/ امتحان الفصل األول/ الضوء والمادة)تطبيقات 
عملية(/ األلوان وعالقتها بالعرض المرئي)تطبيقات عملية(/ التوازن 
اللوني/ افضل زاوية للتوجيه)تطبيقات عملية(/ الضوء واللون/ 

( )البيبي(  paat 23عالقات مصمم اإلضاءة/ وصف جهاز)
ملية(/ التجسيم/ الخلق واالبداع في تصميم اإلضاءة/ )تطبيقات ع

وصف جهاز الفريزنال)تطبيقات عملية(/ امتحان الفصل الثاني/ 
السيطرة على الضوء/ الغرض من اإلضاءة/ وصف جهاز الفلو 
اليت)تطبيقات عملية(/السيطرة على ددة الضوء/ الغرض من 
يقات اإلضاءة المسرحية/وصف أجهزة المؤثرات الضوئية)تطب

عملية(/اإلضاءة ودورها في التكوين المسرحي/ جماليات ادتغال 
 تقنية اإلضاءة/ مراجعات عامة/ االمتحان النهائي.



اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  تاريخ المسرح
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

هدف المادة هو 
التعرف على اختالفات 
المسرح عبر العصور 
وماهي اهم الميزات 
التي تميز كل مسرح 
عن االخرو وكيف 
يمكن للطالب ان 
يستوعب تلك 

االختالفات بتمرحالتها 
الزمانية ومتغيراتها 
 المكانية.

اهمية المادة هو تعريف 
الطالب بتاريخ المسرح  
بدًا من عصر النهضة  
الى المسرح الشرقي 
وصواًل الى المسرح 
األمريكي وتسليط 
الضوء على كتاب 
المسرح في تلك 
 المسارح عبر الزمن.

/ المسرح االليزابيثي/ كريستوفر المسرح األوربيعصر النهضة/ 
/ بن جونسن/ وليم دكسبير/ المسرح الفرنسي/ راسين/ كورني/ مارلو

موليير/ المسرح االيطالي/ كارلوجالدوني/ المسرح االسباني/ توماس 
/ لدراما في بدايات القرن التاسع عشر/ المسرح األميركي- كيد

المسرح في الرومانسية/ الواقعية/ الطبيعية/ التعبيرية/ الرمزية/ 
/ المسرح في الصين  المسرح في الياباند/ ناله/ المسرح في الشرق 

 مسرح موسكو الفني/ المسرح االمريكي/ المسرح الحديث في أوربا 
 المسرح الالواقعي في روسيا. -المسرح الالواقعي في انكلترا

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي المقرراهداف  الفرع

 عملي نظري 

الفنون  علم الجمال
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

التعرف على اآلراء 
الجمالية من نظر 
مجموعة من الفالسفة 
على مختلف العصورو 
كذلك اختالفات فلسفة 
كل واحد ازاء نظرته 
 للحياة والفن.

المادة تكمن في أهمية 
خلق احكام جمالية 
حول استقراء العمل 
الفني من خالل اراء 
مختلف الفالسفة عبر 

 العصور

ماهو / ماهو الجمال في الحضارات القديمة )االغريقوالرومان(
الجمال /مراحل نمو الفكر اليوناني / السؤال الجمالي في العراق القديم

أرسطوو /افالطون / سقراطو /فالسفة العقل /عند الفيثاغورييين
 /امتحان/كروتشة /فكرة الحدس  /بركسن/عمانوئيل كانت /

مدرسة / جان بول سارتر/الجمال الوجودي/جون دوي /البرجماتيةو 
 ./ امتحانفرويد/ التحليل النفسي 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي المقرراهداف 
 عملي نظري 

الفنون  تمثيل صامت
 المسرحية

 نظري 
الثالث/  1,5 1 1 +

 تمثيل
تهدف هذه المادة  الى 
تعليم الطالب كيفية 

دة تكمن في أهمية الما
كيفية تعامل الطالب 

الوقوف وانواعه / تاريخ التمثيل الصامت/ مفهوم التمثيل الصامت
التمثيل الصامت / امتحان/ تمارين/ تمارين/ تمارين/ على المسرح



 عملي
 )تطبيقي(

األداء التمثيلي 
الصامت وتعلم استخدام 
األدوات الوهمية 

المتخيلة وكثنها موجودة 
فعاًلو فضاًل عن 
التمارين الجسدية 
للتمثيل الصامت التي 
تعمل على تجزئة الفعل 
الحركي وضبط ايقاع 
الحركة مع الموسيقى 
 والمؤثرات الصوتية.

مع من حوله من دون 
كالم وجعل من حركات 
الرأس والجسد لغة 
ادارية تنوب عن 
 الكالم المنطوق.

 /التمثيل الصامت والرقص / مشاهد صامتة/ والممثل ولغة التمثيل
 /تاريخ موجز عن المايم والبانتومايم /ليصال الصورة الجسمانية

امتحان فصلي ) الفصل األول /تمرين /تمرين  /واجب مشهد عملي
عناصر المايم التجريدي .. /الفرق بين المايم والبانتومايم  /(

تمثيل الصامت في المايم في المدرسة الشرتية .. وال/وصامت أم ال 
/ تمرين/ اختيار و تحضير مشهد تمثيلي صامت/ المدرسة االيطالية

 امتحان. / مراجعة داملة /تمرين

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  لغة عربية
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

الوقوف على لبداعات 
األديب في نصوصِه 
وما يتجلى فيها من 
جماليات تجعل القارئ 
ينفعل بها ويتثثر مثلما 
انفعل بها األديب من 
قبل وتثثرو انفعااًل 
وتثثرًا يجعالنه مشدودًا 
للى ما في النص من 

باألدبو  سمات ترقى
ومن تيم موضوعية 
تسمو باإلنسان للى 
مراقي التقدم والكمالو 
أما بخصوص مفردات 
النحو فكانت عن 

تكمن أهميتها في 
تطوير األفكار 
وإيصالها لآلخرين  
فهي وسيلة التواصل 
والتحاور بين األفرادو 
ها وتطويرها وترسيخ
 على أرض الواقع.
ويبرز دورها وأهميتها 
في تنمية المجتمع من 
خالل هويتهو و في 
تبادل الثقافات كون 
 اللغة جزء من الثقافة .

 

المرفوعات في اللغة العربية وتشمل: الفاعلو نائب الفاعلو المبتدأ 
والخبرو العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر)كان وأخواتها/ لن 

موع في اللغة العربية وتتضمن: جمع المذكر السالم واخواتها( الج
والملحق بهو جمع المؤنث السالم والملحق بهو جمع التكسير/ المثنى 
وملحقاتِه/ كيفية تحليل النص المسرحي/ عناصر تثليف النص 
المسرحي/ سمات المؤلف المسرحي/ عناصر النص المسرحي/ 

اب السخرية/ مراحل السخرية في األدب العربي: لغة واصطالحًا/ أسب
تطور السخرية/ النموذج التطبيقي السخرية في أدب محمد الماغوط: 
حياتهو مسرحية العصفور األحدب للماغوط/ القصيدة المسرحية: 

حزمة قصب(لعلي أحمد سعيد (تعريفها/النموذج التطبيقي قصيدة 
 الملقب بو)أدونيس(.



المرفوعات والهدف 
معرفة الطلبة 
للمرفوعات والتمييز 

 بينها.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 عملي نظري 

الفنون  لغة انكليزية
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

الثالث/ 
 تمثيل
+ 
 اخراج

زيادة معرفية الطالب او 
الباحث بشكل عام 
بمادة اللغة اإلنكليزية 
القديم عامة واستذكار 

منها التي درسها 
الطالب في مراحل 
 مبكرة قبل الجامعة.

تقوية الطالب بمدارك 
لغة ومخرجات ال

االنكليزية ال سيما 
كثداة  عندما تستخدم
هو  للوصول الى كل ما
قديم وحديث في هذا 
 االختصاص والتعرف

الحداثة في والبحث عن 
المدراس الدرامية والفن 

 الدرامي.

1-Unit1, tenses, auxiliary verb /2-Reading and 
speaking, vocabulary and pronunciation, everyday 
English /3-Short answers, what’s in a word, social 

expressions /4-Unit 2, present /5-Simple or 
continuous, passive /6-Sports, numbers and dates 

tenses/7Reading and speaking, vocabulary and 
pronunciation, everyday English /8Unit 3, past, 

passive /9Art and literature, giving opinions /10Unit 
4, modal verbs, obligation and permission 

/11Nationality words, request and offer /12Reading 
and speaking, vocabulary and pronunciation, 

everyday English/13Unit 5, on the move, future 
forms /14The weather, travelling around /15Unit 6, 
like, verb patterns, /16Describing food, towns and 
people/17Signs and sounds /18Unit 7, present 
perfect, active and passive /19Phrasal verbs, on 

the phone /20Unit 8, conditionals, time clauses /21 
Base and strong adjectives, making suggestions 

/22 Modal verbs 2, possibility /23 Character 
adjectives, so do, neither do /24 Unit 10, present 

perfect continuous, time expressions /25 
Compound nouns, quantity /26Unit 11, indirect 



questions, question tags /27 The body, informal 
English /28 Unit 12, reported speech, reporting 

verbs /29 Birth, marriage and death, saying sorry 
/30 Reading and speaking, vocabulary and 

pronunciation, everyday English. 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

الفنون  فن االخراج
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثالث/  3 4 1
 اخراج

هدف المادة هي جعل 
الطالب يقود عملية 
اإلخراج على كافة 
المراحل بدا من اختيار 
النص المسرحي 
)الورقي( الى يوم 
العرض على خشبة 
المسرح مستندًا على 
أهم الركائز التي تلقاها 
من خالل الجانب 
 النظري للمادة.

تعتبر أهمية المادة في 
تطوير مدارك الطالب 
وخياله نحو الفكر 
االخراجي ومعالجة 
النصوص المراد 
لخراجها معالجة 
ءم مع اخراجية تتال
 أهدافه الفنية.

التكوين  /االخراج بين النظرية والتطبيق  /مدخل الى فن االخراج 
تطبيقات عملية  /عناصر التكوين  /تعريفه(  -التصوير-)تعريفه

االيقاع /امتحانو  /عوامل التكوين  /على التكوين في العرض
االيقاع في العرض المسرحي  /االيقاع البصري  /االيقاع السمعي /
تحليل النص  /امتحان / تطبيقات عملية على االيقاع في العرض /

تطبيقات على  /البناء الدرامي للنص  /الفعل الدرامي(  -)القيم
الطراز  /الطراز واالسلوب التقديمي  /تحليل النص وبائه الدرامي 
تطبيقات على الطراز واالسلوب التمثيلي /واالسلوب التمثيلي 

كوردن  /ادولف ابيا  /يار اسلوب العرض اخت /امتحان  /والتقديمي 
 /بيتر بروك  /انتونان ارتو  /مايرهولد  /فاختناخوف /كريج 

امتحان نظري+  /المسرح التحريضي  /خصائص المسرح الواقعي 
 مشاهدات عملية.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 الفرع
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر

 
  عملي نظري 

الفنون  ادارة المسرح
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الثالث/  2,5 3 1
 اخراج

تعليم الطلبة كيفية 
استغالل المهارات في 
عملية اإلنتاج وفي 
قراءة السيناريو وكذلك 
كيفية لنتاج االعمال 
 المسرحية.

التعرف على ماهية 
نظريات اإلنتاج 

وأساليبه وكذلك التعرف 
على أدوات مدير 
اإلنتاج وفريق عملهو 
وكيفية عمل عناصر 

االدارة / لقاء اولي ومناقشة عامة حول مفهوم االدارة ومجاالتها
الصفات / البناء التركيبي لمهنة االدارة المسرحية/ المسرحية وتاريخها

اهم / واجبات مدير المسرح / المطلوب توافرها في مدير المسرح
بداية العمل  / اجها مدير المسرحالمصطلحات الفنية التي يحت

اهمية السالمة / تطبيقات عملية/العمل خلف المسرح / المسرحي
اعداد / تطبيقات عملية/ اهمية الخطط والنماذج المصغرة/ العامة 



اإلنتاج وتتبع عمل كل 
عنصر وكل مرحلة من 
مراحل اإلنتاج ابتداءا 
من السيناريو األدبي ثم 
السيناريو التنفيذي 
والمخطط األرضي 
وعملية كشف مواقع 
ختيار التصوير وكذلك ا

الممثلين وصوال للشكل 
 النهائي للعمل الفني.

كتاب الخطة االخراجية / تطبيقات عملية/الجداول والمخططات
ير مد/اختبار )نظري وعملي(/تطبيقات عملية/ )السكربت المسرحي(

تطبيقات  / المسرح والحرفة المسرحية )توزيع االختصاصات(
مدير المسرح والدعاية واالعالن )اعداد البرمجيات القديمة  /عمليةو
واجبات / تطبيقات عملية / مدير المسرح والمهام االدارية /والحديثة(

مدير المسرح والعرض المسرحي )عروض  / مساعد مدير المسرح
مدير المسرح ودائرة  / تطبيقات عملية  /(  داخل المدينة وخارجها

العرض المسرحي / عالقاته ) المخرج و المصممين و الفنيين (
مراجعة عامة لمفردات الفصل / تطبيقات عملية/الحديث ومراحله

 عملي (.واختبار ) نظري  /الثاني

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

الصف/  الوحدات
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 
  عملي نظري 

الفنون  النقد المسرحي
الثالث/  2 ___ 2 نظري  المسرحية

 اخراج

تهدف المادة الى 
اطالع الطلبة على 
نظريات النقد الفني 
المسرحي وتنمية 
الجانب االخراجي 
 لديهم.

تكمن االهمية في 
توةيف نظريات النقد 
الفني ومدارسه في 
تطبيقات العمل 
المسرحي االخراجي 
وفق رؤ  اخراجية 
تستقي وحهتها من 
 فلسفة تلك النظريات.

ابن  -ابن سالم الجميجمي  -لمحة عن نظرية النقد عند العرب 
النقد المسرحي  -الجاحظ  - ابن قتيبة الجرجاني القاضمي -معتز 

النقد عند  -النقد عند أرسطو  -النقد عند أفالطون  -عند االغريق 
  -النقد عند هوراس   -النقد عند الرومان  -امتحا  -ارسطوفانيس 

نظرية النقد المسرحي  -النقد عند داريدن   -النقد عند بن جونسن 
 -نقد النفسي ال -النقد التاريخي  -امتحان  -في المسرح الحديث 
 -األسطوري  -النقد البنيوي  - النقد السيمولوجي -النقد االيدلوجي 
 -النقد الجمالي -الموضوعي  -النقد االنطباعي -امتحان 
 -النقد وعالقته بالفنون األخر   -النقد االنتربايلوجي  -االجتماعي 

 مراجعة. -لعادة  -امتحانو 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

ة طبيع
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

الفنون  فن التمثيل
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي

 الرابع/ تمثيل 3 4 1
تهدف المادة لتعرف 
الطالب على مجمل 
االساليب التمثيلية عبر 

تنبع أهمية المادة في 
تطوير امكانية الطالب 
والتعامل مع االساليب 

اسلوب  /االغريق والرومان/ أسلوب التمثيل في العصور القديمة
مسرحية تطبيقات عملية على نصوص  /التمثيل في العصر الوسيط 
/ امتحان/ مسرح العبث/ تطبيقات عملية من نفس الفترة التاريخية



واالفادة منها العصورو  )تطبيقي(
في تطبيقه في الجانب 

 العملي .

التمثيلية واالدائية داخل 
فضاء العرض 
 المسرحي

على نصوص مسرحية عالمية )برتولد بريخت(/ مسرح الالمعقول/ 
تطبيقات عملية صامويل بكت / يونسكو و اداموف/ البي/ المسرح 

تطبيقات  الرمزي / المسرح التعبيري/ الممثل في المسرح المعاصر/
 عمليةو امتحان.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

الفنون  االلقاء
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

 الرابع/ تمثيل 2 2 1

تعوووووورف الطالووووووب علووووووى 
الخطبوووووووة كيفيوووووووة القووووووواء 

والقاء الشوعر مون خوالل 
قواعووووووووووووووووووودها العاموووووووووووووووووووة 
 والخاصة تجاه كل نوع.

تسوووووووليط الضووووووووء علوووووووى 
االلقووووواء فوووووي االسوووووواليب 
الحديثووووووووووووووووة والتطووووووووووووووووور 
التكنولوووووجي واسووووتثمارها 
في طورق اقنواع المتلقوي 
 في اساليب االلقاء

تطبيقووات عمليووة علووى  -أنووواع الخطووبو -أسوولوب اإللقوواء الخطووابيو 
 -صوفات الشوعر واوزانوهو  -لقواء الشوعري أسولوب اإل -انواع الخطب 

محاضووورة فووون  -امتحوووانو  -تطبيقوووات عمليوووة علوووى االلقووواء الشوووعري 
مقطوعووة اإللقوواء العملووي ) خطبووة -الخطابووة وأسوولوب ألقوواء الخطبووةو 

تموورين  -(للكاتووب ولوويم دكسووبير )/ مسوورحية يوليوووس تيصوور (بووروتس
 محاضووورة أسووولوب للقووواء الشوووعر / (عملوووي علوووى خطبوووة ) بوووروتس
محاضووورة أسووولوب اإللقووواء  -امتحوووانو  -والملحموووة والقصوووة والروايوووةو 

محاضوووووورة اإللقوووووواء فووووووي اإلذاعووووووة وعالقووووووة الملقووووووي فووووووي  -التمثيلوووووويو 
مقطوعوة لإللقواء العملوي مون مسورحية )لعبوة  -امتحوان -المايكروفون 

تمووورين عملوووي لمقطوعوووة ) لعبوووة  -النهايوووة( للكاتوووب صووواموئيل بكوووت 
اء المفتوووح والمغلووق فووي البوورامج اإلذاعيووة محاضوورة اإللقوو  -النهايووة ( 
مقطوعوووة لإللقووواء العملوووي ) قصوووة زبيووودة بووون  -امتحوووانو  -المختلفوووة 

 .امتحان -حميد الصيرفي ( 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 الفرع
 المقررمفردات  اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر

 
  عملي نظري 

الفنون  مناةر مسرحية
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 
 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

لفادته للطلبة  في 
مجال المسرح تمثياًل 
واخراجًا لما يقدمه من 
سعة معرفية ودمولية 

إسهامه في تطوير و 
الطالب في بناء قدرات 

العرض  احد تقنيات
المسرحي االساسية 
ي التو والمكملة له و 

يعتمد عليها المخرج 
فهي تسهم في ايصال 
نبذة اولية  لبعدي 

مفهوم / لتصميم المناةر المسرحية وتنفيذها الخطوات المقترحة
أهمية / مراحل تصميم الديكورر/وةائف الديكو / المنظر المسرحي

المناةر / امتحان/ المنظر المسرحي وعالقته بعناصر العرض
ادكالية الدعم  /خطوات التمثيل/ المسرحية ودورها المبادر بالعرض

ادكالية  /التصميمالمالي واثره في المناةر المسرحية فيما يختص ب
/ الدعم المالي واثره في المناةر المسرحية فيما يختص بالتنفيذ



وتشكيل  فضاء 
العرض المسرحي مما 
يخلق وعيًا ابداعيًاو 

كونها مادة  فضاًل عن
فيها الجانب التطبيقي 
ذو اهمية  أكاديمية 
يتجه في مضمونه على 
حث الطالب للتعرف 

المناةر على  تقنية 
وتثثيرها  المسرحية

الواضح في منظومة 
 .العرض المسرحي

المكان والزمان في 
تحمل اذ انها العرض 

مدلول يسهم في تشكيل 
الصورة لد  المتلقي 

خلقها لاليهام بان ما و 
يدور على خشبة 
المسرح هو واقع 
وحقيقة . كما تسهم في 
دد انتباه الجمهور الى 
االحداث وعدم تشتت 

سابهم فسحة واكاذهانهم 
تخيلية في تثويل 
الصورة البصرية على 

على هذا و و الخشبة
تتجلى أهمية المادة من 
خالل تسليط الضوء 

 المناةرعلى تقنية 
وأنساقها  ةالمسرحي
التي تسهم في الداللية 
أداء  تفعيل
فضاًل عن الممثلو

اهمية خاصة من اجل 
 توضيح هذا الدور
وتشكيل فضاء 
 العرض.

ادكالية الدعم المالي واثره في المناةر المسرحية فيما يختص بإعادة 
/ امتحان/ المسرح االثيني/ بدايات المسرح االغريقية /التشغيل. 
حية في المناةر والحيل المسر / المسرح االغرورماني/ المسرح الهليني

/ المسرح الدائري )المالعب(/ المسرح الروماني /المسرح االغريقي
المسرح في  /المسرح الروماني التقليدي/ امتحان/ المسرح البسيط
المسرح / مسارح عصر النهضة/ مسرح العربة/ العصور الوسطى
تطبيق رسم منظور هندسي )يتم لنجازه على مراحل / االليزابيثي

 امتحان. /مراجعة / عملية(األسابيع كافة كمادة 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

مناقشة عامة لمفهوم الطالب حول النص المسرحي/ السيناريو/ تعليم الطالب وتشجيعه على نماذج االطالع  الرابع/ تمثيل 2 ___ 2 نظري الفنون  تثليف مسرحي



 + المسرحية
 اخراج

من نصوص مسرحية 
 عراتية وعربية وعالمية.

على كتابة النص 
 المسرحي .

االعداد / التناص / التوليف / مراجعة وامتحان / عناصر بناء 
حوار( / النص المسرحي )الحبكة( / الفكرة )القصة( / اللغة )ال

)الصراع(/االيقاع / ما يتعلق بالعرض المرئيات والغناء/مسرحية 
اوديب انموذجا / مراجعة داملة / امتحان الكورس االول/ التثليف 
للمسرح الشعري / التثليف للمسرح النثري/ التثليف للمسرح االطفال / 
التثليف للمسرح الخيال العلمي / مراجعة داملة لمفردات الكورس 

/ امتحان اول / الية كتابة مسرحية من فصل واحد / هرم  الثاني
فراتاغ / مصادر كتابة النص المسرحي/ النص المسرحي عبر 
العصور االولى / تجربة عملية في كتابة قصة مسرحية انية داخل 
الصف ومناقشتها/ وضع حوار للقصة السابقة / كتابة مسرحية من 

لمفردات السابقة / فصل واحد عمليا/ مراجعة اخيرة وداملة ل
 االمتحان النهائي.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

الصف/  الوحدات
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 
  عملي نظري 

الفنون  علم النفس
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

تمكين الطلبة من فهم 
مبادئ علم النفس 
الشخصيةو واطالع 
الطلبة على ابرز 
النظريات والدراسات 
في علم نفس 
 الشخصية.

اكساب الطلبة المفاهيم 
والمهارات في تحليل 
 الشخصية االنسانية

تكمن أهمية دراسة علم 
نفس الشخصية  في 
أنها وسيلة الفرد لفهم 
ذاته وبالتالي تشخيص 

الفردية بينه الفروق 
وبين اآلخرين والوقوف 
على مواطن الضعف 
ومعالجتها ومواطن 

و كما انها القوة وتعزيزها
تعد من المواد الدراسية 
المناسبة في اعداد 
وتثهيل طلبة قسم 
المسرح في كلية الفنون 
الجميلة ألجل استثمارها 

علم النفس: التعريف بالمفهومو االهدافو االهميةو المبادئ/ علم 
النفس في اطار الفلسفات: اليونانيةو االسالميةو الحديثة/ ميادين علم 

لنفس: النظرية والتطبيقية/ السلوك والعوامل المؤثرة فيه/ الشخصية: ا
مفهومهاو مظاهرها/ الشعور وما قبل الشعوروالالدعور الشخصي/ 
سمات الشخصية والجوانب المؤثرة فيها/ انواع سمات الشخصية/ 
نظرية التحليل النفسي لسيجموند فرويد/ النظرية السلوكية/ النظرية 

ة االنسانية/ معنى الشخصية المتكاملة/ الشخصية المعرفية/ النظري
والصحة النفسية/ ميكانزمات الدفاع النفسي/ مؤدرات الصحة 
النفسية/ انواع االضرابات واالمراض النفسية/ الفرق بين االمراض 
العصابية والذهانية/ مرض )الهوس والكآبة(/ دخصية )الفنان( من 

ئدة للفنان) الحقيقي(/ منظور علم النفس/ الخصائص النفسية السا
العالقة بين علم النفس والنشاط الفني/ معنى الفن من وجهة نظر 
نفسية/ اهمية الفن للفرد والمجتمع/ معاني الفن: االنتقائيو 

االنطباعي/ المعاني التثثيرية واالجتماعية والموضوعية للفن/ مفهوم 



في ادراك الخلفيات 
النفسية في العمل 
الدراميو فضاًل عن 

من الشخصية تحليل كوا
في جوانبها الشعورية 
والالدعورية ليتمكنوا 
من تجسيد وتقمص 
االدوار الدرامية السيما 
الشخصيات التي تعاني 
 من الجانب النفسي.

ث/ السلوك االبداعي للفن/ االنعكاسات النفسية في مسرحية مكب
االنعكاسات النفسية في مسرحية عطيل/ االنعكاسات النفسية في 

 مسرحية هاملت.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

 عدد الساعات
عدد 

الصف/  الوحدات
 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع

 
  عملي نظري 

الفنون  مسرح عربي
 المسرحية

 نظري 
 2 ___ 2 

 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

التعرف على الدور 
الحضاري للعرب في 
مجال الفنون المسرحية 
 في كلية الفنون الجميلة

االطالع على المنجز 
األدبي والفني لرواد 
المسرح العربي منذ عام 

 الى يومنا هذا. 1847

الوطن لقاء اولي ومناقشة عامة لمفهوم الطالب حول المسرح في 
جذور وبدايات المسرح العربي وجدلية وجود المسرح العربي / العربي

مظاهر  التمسرح / مظاهر التمسرح في ملحمة كلكامش/ قديما وحديثاً 
 /مظاهر التمسرح في اسطورة ازيس واوزريس/ في عيد االكيتو

/ الشعر(  –القصة خون  –مظاهر التمسرح لد  العرب )الحكواتي 
احمد ابو خليل  /تحليل مسرحية البخيل/ النقاشمارون  /خيال الظل
تحليل مسرحية هارون الرديد مع االمير غانم وقوت القلوب / القباني
امتحان / المثاقفة بين المسرح العربي والغربي /يعقوب صنوع /

قراءة / يوسف ادريس/ مراجعة لمفردات الفصل االول/ الفصل االول
تحليل مسرحية الفيل يا / سعدهللا ونوس /في كتاب نحو مسرح عربي

اعالم مسرحية  /المسرح االحتفالي )عبد الكريم برديد( /ملك الزمان 
اعالم مسرحية  /توفيق الحكيم(  – -عربية مهمة )جورج ابي 
فرق  /قاسم محمد( -يوسف العاني -عربية مهمة ) حقي الشبلي

المسرح العراقي /مسرح الشوك/ عربية مسرحية مهمة ) المسرح المنوع
 / 1958 -1921المسرح العراقي  /1921 – 1880الحديث 

المهرجانات المسرحية العربية)  / 2003 -158المسرح العراقي 



 امتحان./مراجعة مفردات الكورس الثاني/ قرطاج( –القاهرة  –دمشق 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

موسيقى 
 ومؤثرات

الفنون 
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

1 2 2 
 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

تهدف هذه المادة الى 
معرفة الكيفية التي 
يستخدم فيها الطالب 
الموسيقى التصويرية 
والمؤثرات الصوتيةو 

الطالب والى تعريف 
باألجهزة والمعدات 
الصوتية التي تستخدم 
لهذا الغرضو فضاًل 
عن المكتبات الصوتية 
 وكيفية استخدامها.

تكمن األهمية في 
التعرف على مختلف 
أنواع الموسيقي ومد  
تثثير المؤثرات 
الموسيقية على بلورة 
ونتاج العرض 
 المسرحي.

االصوات حسب  تقسيم/ أصل الكلمة وتعريفها/ لموسيقى والمؤثراتا
/ ميزات الصوت الموسيقي /تعريف الصوت فيزيائيًا / مصادرها
 /الموسيقية  اآلالت /الرموز الموسيقية/العناصر الموسيقية/امتحان
 /امتحان/مراحل االستماع الى الموسيقى /الموسيقية اآلالتاجزاء 

تعريف المؤثر الصوتي  /نبذة مختصرة عن تاريخ المؤثرات الصوتية
 /الموسيقى في العرض المسرحي /تقسيم المؤثرات الصوتية /ومصدره

المؤثرات / الموسيقى في المسرحيةو  /الموسيقى كمؤثر صوت
مراحل استخدام  /مراحل استخدام الموسيقى /الصوتية والحالة النفسية

 المؤثر.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

الصف/ 
 الفرع

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر
 عملي نظري  

الفنون  لغة انكليزية
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

 زيادة معرفية الطالب
بالكلمات والمصطلحات 

والتي سوف  االنكليزية
يستفاد منها في عملية 
البحث عن كل 
في متغيرات والجديد 
 عالم المسرح

تقوية الطالب بمدارك 
لغة ومخرجات ال

االنكليزية ال سيما 
كثداة  عندما تستخدم
غاية أوهدف  للوصول

أو بحث ليس له 
 .مصادر باللغة العربية

Unit 1: tense system, auxiliary verbs, have/ have 
got. Unit 2: present perfect, continuous verb forms, 

have something done. Unit 3: narrative tenses, 
time expressions. Unit 4: questions and negatives, 

I don’t think you are right. Unit 5: future forms, 
conjunctions in time clauses. Unit 6: countable and 

uncountable nouns, expressing quantities, 
something, somebody, somewhere. Unit 7: modal 

auxiliary verbs and related verbs need. Unit 8: 
relative clauses, participles. Unit 9: expressing 

habit, get and be. Unit 10: modal auxiliary verbs in 



the past. Unit 11: hypothesis, unless, supposing, in 
case … . unit 12: articles, determiners. 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

الفنون  بحث التخرج
 2 ___ 2 نظري  المسرحية

 الرابع/ تمثيل
+ 
 اخراج

تعرف الطالب على 
كتابة بحث كيفية 

 اكاديمي متكامل.

أهمية مادة بحث 
التخرج تكمن في تهيثة 
واعداد طالب 
البكالوريوس على 
معرفة الخطوط االولى 
في دراسة الماجستيرو 
كذلك معرفته على كم 
من المصادر االجنبية 
 والعربية والمحلية.

اقرار عناوين مدروسة من قبل اللجنة العلمية في القسم/ اعالن 
ي لوحة االعالنات/ اختيار الطالب عنوان/ تخصيص العناوين ف

مشرفين/ وضع خطة للبحث ما بين المشرف والطالب/ الشروع 
بعملية الكتابة/ متابعة سير عملية الكتابة بسكل دوري حتى يصل 

 عملية النضوج بالوقت المحدد من قبل القسم العلمي.
 

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 مفردات المقرر

 
  عملي نظري 

الفنون  فن االخراج
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الرابع/  3,5 5 1
 اخراج

تهدف المادة الى خلق 
بيئة فنية تنفيذية يلج 
خاللها الطالب التعامل 
الحي مع مجمل 
اعدادات العرض 
المسرحي التقنية وتنفيذ 
المهام االخراجية على 
وفق المنهج التنظيري 
المقرو فضال عن 
التركيز على الجانب 
التجريبي من خالل 
فسح المجال امام 

تكمن اهمية مادة 
االخراج في المرحلة 
الرابعة في التعرف على 
النظريات المتقدمة في 
االخراج المسرحي 
العالمي والعربي واجراء 
التطبيقات المختبرية 
على تلك االساليب 
ومحاكاتها على مستو  
مشهد مسرحي لكل 
اسبوعين مما يمكن 
الطالب من اختبار 

االخراج والفلسفة/ سيولوجيا المسرح/ المنهج االخراجي/ االسلوب/ 
التشكيل الحركي/ فن تنسيق الفضاء )السينوغرافيا(/ البناء الصوري/ 
البناء الفكري والنفسي/ امتحان/ المخرج القائد في المسرح الملحمي/ 

ملحمي / المخرج المفكر في المسرح المخرج المنظم في المسرح ال
الملحمي / االتجاهات المعاصرة في االخراج العربي/ امتحان/ جورج 
ابي / حقي الشبلي/ روجيه عساف/ اراهيم جالل/ سامي عبد 
الحميد/ امتحان/ قاسم محمد/ صالح القصب/ الطيب الصديقي/ 

 عوني كرومي/ جواد االسدي/ فاضل خليل/



الطالب لالبتكار 
 والتطوير.

امكانياته في نقل رؤاه 
لى االخراجية ع

المستو  الفكري الى 
 حيز التنفيذ العملي.

اسم المقرر 
 الدراسي

القسم 
 العلمي

طبيعة 
المقرر 
 الدراسي

عدد  عدد الساعات
الصف/  الوحدات

 مفردات المقرر اهمية المقرر الدراسي اهداف المقرر الفرع
 

  عملي نظري 

الفنون  مشاهدة وتحليل
 المسرحية

 نظري 
+ 
 عملي
 )تطبيقي(

الرابع/  2 2 1
 اخراج

تعريف الطالب على 
قراءة وتفكيك مختلف 

المسرحية العروض 
)عالميةو عربيةو 
محلية( ومن ثم اعادة 
بناء مدلوالتها الصورية 
من خالل تحليل 
العرض بكل اهدافه 
وسماته وفق المنهج 
 النظري.

تكمن أهمية المادة 
كونها تبين للطالب 
الخطوات األساسية في 
قراءة العرض المسرحي 
وسير الخط العام 
للعملية االخراجيةو 
والوقوف على التشكيل 
الجماليو و على نقاط 
الضعف والقوة لكل 
عناصر السينوغرافيا 
المستخدمة في العرض 
المراد مشاهدته 
وتحليله. وفق المنهج 

 المقر.
 

التحليل والتفسير نظرة عامة/ التفسير والتثويل الصوري للعرض 
المسرحي/ الدالالت والتفسير والتثويل/عناصر بناء الصورة المسرحية 

املت مناقشتهاو /مشاهدة مسرحية ماكبث / مشاهدة مسرحية ه
ومناقشتها/ مشاهدة مسرحية الملك لير ومناقشتها/ امتحان/ ماكبث 
نموذجًا عراتيًا وعربيًا وعالميًاو /عطيل بين المعالجة المعاصرة 
واالصل الشكسبيري )عرض سينمائي(/ مناقشة التداخل المعاصر/ 

تيار عرض معين مسرحية كثس سقراط االخير )مشاهدة وتحليل(/أخ
)قراءة ومشاهدة وتحليل(/ المفهوم العراقي للمسرح الغربي / /أمتحانو 
مناقشة واجبات الطلبة للفصل األول/ مناقشة مسرحية عراتية وحسب 
الجدول/  مناقشة عروض كلية الفنون الجميلة/ مناقشة عروض 
مسرح الطفل/ مطالبة الطلبة بكتابة رؤية نقدية للعروض المقدمة في 

هرجان قسم الفنون المسرحية السنوي/ مناقشة واجبات الطلبة/ م
 امتحان.

 


