
 
 

 

 

 

 دول الدروس االسبوعيج
 

 حسين محمد علي االسم
 Ha891673@gmail.com البريد االلكتروني

 اخراج مسرح مدرسي اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
دف اكساب الطالب المهارات الفنية الذهنية تهدف المادة الى تعرف الطالب على فن المسرح المدرسي به

 الخراج مسرحية مدرسية.

 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اسبوعا  30تتوزع مفرداتها على مدى بواقع ساعتين اسبوعيًا)وحدتين(  تطبيقيةمادة 
 شهرية ونهائية عملية امتحانات  نهايتضم

 الكتب المنهجية
 

  محاضرات استاذ المادة

 طرائق تدريس التمثيل/ اسعد عبد الرزاق -1 رجيةالمصادر الخا

 المسرح المدرسي/ عوني كروي -2

 نظريات االخراج/ حسين التكمجي -3

  مبادئ االخراج المسرحي/ بدري حسون فريد  -4

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان الشهري الفصل الدراسي
 

 الواجبات اليومية
 اليومية

 االمتحان النهائي االمتحان الشهري
 عمليال

30% 20% 10% / 40% 
 

 معلومات اضافية
 

 
 درجة 30الفصل الدراسي االول  
 درجة 30الفصل الدراسي الثاني  

 
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 جدول الدروس االسبوعي

ت
 

 المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  مفهوم المسرح المدرسي 3 1

نظرية تاريخية على بدايات  3 2

 المسرح المدرسي العراقي

 

  اهداف المسرح المدرسي 3 3

استكشاف المواهب المسرحية  3 4

 وقياس القدرة على التمثيل

 

  مهارات التمثيل 3 5

  اماكن العرض المسرحي المدرسي 3 6

  امتحان شهري 3 7

اهمية فن التمثيل في التربية  3 8

 والتعليم

 

  مسرحية المواد المدرسية 3 9

  سيالمخرج في المسرح المدر 3 10

العناصر االساسية لبناء المسرحية  3 11

 المدرسية

 

العناصر االساسية لبناء المسرحية  3 12

 المدرسية

 

 مدرسيمسرح التقنيات في ال 3 13

 (االضاءة والديكور)

 

  امتحان شهري 3 14

 

15 

 

  ثانيا

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



  

 
 

تقنيات في المسرح المدرسي  3 16

 )المؤثرات الصوتية(

 

  جمهور المسرح المدرسي 3 17

  امتحان نظري عملي 3 18

  الممثلون في المسرح المدرسي 3 19

التحضيرات االولية لعمل المشرف  3 20

 الفني )المخرج(

 

مواصفات المشرف الفني  3 21

 )المخرج(

 

  امتحان شهري 3 22

ادوات المخرج وعالقته بالنص  3 23

 المسرحي

 

  لمخرججدول العمل ل 3 24

طريقة ستالنسالفسكي في اعداد  3 25

 الممثل

 

طريقة ستالنسالفسكي في اعداد  3 26

 الممثل

 

  تدريبات االوليةال 3 27

االخراج مصطلحات في فن  3 28

 المسرح المدرسي

 

  مراجعات شاملة 3 29

  شهريامتحان  3 30


