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 التعريف بالبرنامج
التربية النوعية   بكلية  قسم اإلعالم التربوي  ، وتم تخرج   1991عام    طنطاتم إنشاء 

الق خريجي  من  دفعة  عام  أول  في  شعب  1995سم  القسم  ويضم  )الصحافة ،  تين 

والتليفزيون إعالم   -واالذاعة  أخصائي  وتأهيل  بإعداد  معنى  والقسم   ، المسرح( 

بمراحل ا قبل الجامعيتربوي للعمل فى نشاط اإلعالم التربوي   . لتعليم 
 رسالة البرنامج

 باللغة العربية: البرنامج  رسالة -

 وبحثيا  علميا  مؤهل  مسرح-التربوي  اإلعالم  مجال  فى  متميز  نوعي  أخصائي  إعداد
 .المحلى  مجتمعه  وتنمية  العمل  سوق متطلبات  لمواكبة

 باللغة األجنبية: البرنامج  رسالة

- Preparing a distinguished qualitative specialist in 
educational media - a theater qualified scientifically and 
researching the requirements of the labor market in his 
local community. 

 أهداف البرنامج
 قيق األهداف التالية:يهدف برنامج اإلعالم الرتبوي " مسرح " حت

  على:ا  قادر   مسرح  ي التربو إعداد إخصائي في مجال اإلعالم 

 بني عالقات مهنية متنوعة.  تي ًاو اي ذاته مهنيم ين  -1/1
االساسية بصورة تمكنهم من تطبيقها وتوظيفها في المجال   مسرحيةال  المهاراتاكتساب  -1/2

 التعليمي.
انتاج نص    -تمثيل -مكياج-إضاءة -ديكور  -)إخراجالمختلفة  مسرح  االلمام بفنون ال  -1/3

 مسرحى(
حل  افي المر جميع مراحل إنتاج النشاط المسرحي  ف علي االقدرة علي حمل لواء اإلشر -1/4

  التعليمية المختلفة بما يواكب متطلبات العصر.
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 وحدة كاً مدر  المسرحىالمعاصرة في االرتقاء بفكره وبإبداعه   مسرحيوظف معارفه بعلوم ال-1/5
 .عرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفةالم 

بما يتوافق مع التطوير   مسرح  القدرة على تقويم وتطوير وتحسين واقع اإلعالم التربوي-1/6
 العام.  مسرحوالتطور المستمر في مجال ال

إلنتاج  المهنية  تهاته الشخصية ومهار امواكبة التطوارت التكنولوجية والمستحدثات لتنمية قدر -1/7
 متنوعة لخدمة المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلىنصوص وعروض مسرحية  

 بما يدعم مقومات الهوية الثقافية وينعكس على أداء المجتمع المصريمسرح توظيف ال 1/8
 المتاحة  اإلمكانات ضوء في  ويديرها  وينفذها  الصغيرةمسرحية  ال  المشروعات  يصمم-11/9
 ئق تدريس مختلفة، تناسب تنوع خصائص المتعلمين. ايطبق طر -1/10
 يوظف اليات وأساليب التقويم والتوجيه التربوي والنفسي.    -1/11
 يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات االجنبية.  -1/12
 طية وقبول االخر. ايلتزم بقيم المجتمع وأخالقيات المهنة، ويشارك في قيم االنتماء والديمقر -1/13
 يشارك في أنشطة خدمة المجتمع والتطوير التربوي بما يحقق الجودة والتميز. -1/14
يشارك في حل المشكالت المهنية والمجتمعية وتنمية مجتمعه باستخدام األساليب العلمية -1/15

 وتوظيف التعليم فيها.  
 واالتصاالت المعلومات  تكنولوجياومهارات    الشخصية تهاقدر  امستخدم   بفاعلية  يتواصل1/16
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 االعالم التربوي مسرح(  لبرنامج  الهيكل التنظيمي

 أمين الكلية

 أدارة شئون العاملين

 إدارة الشئون القانونية

 والمخازنإدارة المشتريات 

 إدارة األمن والخدمات العامة

 وحدة الخريجين الشئون المالية

 إدارة شئون الطالب

 إدارة رعاية الشباب

 إدارة نظم المعلومات

 الرعاية الصحيةإدارة 

 إدارة المكتبة

 وحدة األزمات والكوارث

 مجلس الكلية

 عميد الكلية

 رئيس مجلس القسم أمانة مجلس القسم

أعضاء هيئة  وحدة ضمان الجودة منسق البرنامج

 التدريس

لجنة إدارة الجودة في 

 البرنامج

لجنة مراجعة وتطوير 

 البرنامج

متابعة الخريجين لجنة 

 وسوق العمل

لجنة إدارة قواعد 

 البيانات واإلعالم

لجنة الشكاوى 

 والمقترحات

لجنة متابعة أعمال 

 االمتحانات والكنتروالت
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 2020/2021تشكيل مجلس القسم للعام الجامعى  
 الحـــالــــه الدرجــه الوظيفـــيه ماالســــــــ م

 مساعد بقسمسرح الماستاذ ال لطمعزه حسن ال 1
 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 جلسمرئيس ال

ساعد، ورئيس  ماستاذ الصحافة ال ضانمعلياء عبد الفتاح ر 2

عه  مجا  -التربوى  ماالعال مقس
 طنطا

 عضو

 مساعد بقسمسرح الماستاذ ال ايسه على زيدانم 3
 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مبقس  ساعدماستاذ الصحافة ال رفعت عارف الضبع 4

 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مبقس  ساعدماستاذ الصحافة ال عبد الحكم أبو حطب 5

 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 أمين المجلس

 مساعد بقسمسرح الماستاذ ال شرين جالل محمد 6
 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مساعد بقسمسرح الماستاذ ال لبلبة فتحى 7
 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مساعد بقسمسرح الماستاذ ال هالة فوزى   8

 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مبقس  ساعدماستاذ الصحافة ال أميرة صابر محمود 9

 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

 مبقس  ساعدماستاذ الصحافة ال وليد العشرى 10
 عه طنطامجا  -التربوى  ماالعال

 عضو

عه  مالتربوى جا  مدرس اإلعالم حمزة السيد حمزة 11

 طنطا

 عضو

عه  مالتربوى جا  مدرس اإلعالم نجوى عباس البندارى 12

 طنطا

 عضو

عه  مالتربوى جا  مدرس اإلعالم اح بسيونى كتاكتمس 13
 طنطا

 عضو

 
 



 جامعة طنطا
 كلية التربية النوعية
اإلعالم التربوي                            قسم 

7 
 

   البرنامجأعضاء هيئة التدريس ب
 

 الحاله الوظيفية التخصص الدقيق التخصص العام الدرجه اإلســـــــــــــــــــــــــم م

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى استاذ مساعد مايسة على زيدان 1

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى استاذ مساعد عزة حسن الملط  2

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى استاذ مساعد شيرين جالل محمد 3

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى استاذ مساعد لبلبة محمد فتحى 4

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى استاذ مساعد هالة فوزى خليل   5

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس أمانى جميل العطار 6

 أجازة مرافقة زوجه مسرح اعالم تربوى مدرس عادل أمين شداد 7

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس محمد محمود الفرت 8

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس فايزة أحمد مسعود 9

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس  سالى جمال فيشا 10

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى   مساعد مدرس محمد عالء الخطيب 11

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس مساعد صفاء مصطفى حجازى 12

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس مساعد رشا عبدالرحيم دياب 13

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس مساعد نادية مصطفى الفراش 14
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 بالعملقائم  مسرح اعالم تربوى مدرس مساعد احالم محمود أحمد 15

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى مدرس مساعد منه هللا محمد الشيشينى 16

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى معيدة سوسن مصطفى جمعه   17

 قائم بالعمل مسرح اعالم تربوى معيدة حنان طالل 18
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 ى العضاء هيئة التدريساالنتاج العلمبقائمة 
 االحباث االعضاء

مأساة الحالج بين التراجيديا اليونانية و الدراما الحديثة" مجلة كلية التربية   -1 مايسة علي زيدان  /أ.د
 (2012)جامعة طنطا : مجلة كلية التربية،  

الكوميديا في مسرحيات االطفال:  مسرحية سمير عبد الباقي" بركات الحكيم"  -2
تمر كلية التربية  نموذجا، مؤتمر كلية التربية النوعية) جامعة المنصورة: مؤ 

 (2013النوعية، ابريل  
الرمز و البنية الدرامية في مسرحية" البطة البرية" للكاتب هنريك أبسن، مجلة  -3

 (2013كلية التربية ،) جامعة االسكندرية: كلية التربية،  
جدلية العالقة بين الحاكم و المحكوم : قراءة في مسرحيتي " السلطان الحائر"  -4

اشق الروح " لبهيج اسماعيل، مجلة كلية دار العلوم، لتوفيق الحكيم و " ع
 (2014إصدار خاص) جامعة القاهرة: كلية دار العلوم،

الحكي الشعبي و مسرح االطفال عند ألفريد فرج"، مجلة كلية دار العلوم، )   -5
 (2015جامعة القاهرة:كلية دار العلوم،

االندلس،  المشهد االفتتاحي في مسرح صالح عبد الصبور الشعري، مجلة  -6
 (.2018) جامعة القاهرة: كلية دار العلوم، ديسمبر 14العدد

ثنائية العبث و الحرية في مسرح محمد سلماوي : قراءة في مسرحية" رقصة  -7
) جامعة طنطا : كلية  8سالومي" ، المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية العدد  

 (.2018التربية النوعية، ديسمبر 
ياترية  قراءة في نص" مآذن المحروسة" ل " محمد  الوطنية و مالمح ميتات -8

، العدد   6العال السالموني" مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية، مجلد
 (.2020) جامعة المنيا: كلية التربية النوعية، مارس     27

اليات الكتابة في مسرحيات المراهقين ، مجلة البحوث في مجاالت التربية   -9
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) جامعة المنيا: كلية التربية النوعية، يوليو   29د، العد6النوعية، مجلد
2020.) 

المكان ودالالته الجمالية و الدرامية في " بيت الدمية " ل "هنريك   -10
 6ابسن"، مجلة التربية النوعية و التكنولوجيا)بحوث علمية و تطبيقية(، العدد 

 (2020)جامعة كفر الشيخ: كلية التربية  النوعية ، أغسطس
الجنون في المسرح المصري المعاصر  المجلة العلمية تجليات فكرة   -11

،) جامعة بنها، كلية التربية  12للدراسات و البحوث التربية النوعية، العدد
 (2020النوعية، مايو 

الحب و الحلم و الخيانه في مسرحية " الوزير العاشق"ل " فاروق   -12
  7التكنولوجيا)بحوث علمية و تطبيقية(، العددجويده" مجلة التربية النوعية و 

 (2020)جامعة كفر الشيخ: كلية التربية  النوعية ، ديسمبر
التجريب في مسرح " هاني مطاوع": قراءة في نص" حكاية فرفورية"،   -13

) جامعة بورسعيد: كلية التربية النوعية،  15مجلة كلية التربية النوعية، العدد  
 (2021يناير

 

لبلبة فتحي   أ.م.د
 خليفة

 

 عبثية الوجود بين النسبي و المطلق مسرحية "الزلزال" نموذجا. -14

 
 تجليات التراث بين الحلم و االسطورة في مسرح بهيج اسماعيل. -15
 التجريب بين تمايز الخيال و تباين الخطاب المسرحي . -16
 في المسرح المصري المعاصر  صورة المرأة بين الحرية و التابو -17
ابتعاث االداء الطقسي و تراجع النص المسرحي دراسة نقدية في  -18

 نماذج من صوامت االنباري

الكوميديا و دالالتها االجتماعية في المسرح المصري الحديث )دراسة    -19أ.م.د/ شيرين جالل   
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تحليلية( لمسرحيتي "حكاية ابو النجا المنصوري و شركاه" للكاتب محسن   محمد
 مصيلحي" اثنين في البالعة "للكاتب " محمد سلماوي"

 اإلعداد المسرحي لنصوص روائية مسرحية "صياد اللولي" نموذجا . -20

تبد في المسرح المصري قراءة في مسرحيتي " الناس في صورة الحاكم المس -21
 طيبة" لعبد العزيز حمودة "رجل في القلعة " البي العال السالموني.

 ثورة الجياع في المسرح المصري مسرحية الغربان لمحمد عناني "نموذجا" . -22
 نموذجا  4.48جدلية الحياة و الموت في مسرح سارة كين مسرحية ذهان -23
 متاهة الذات في مسرح يسري الجندي " الهاللية" نموذجا.االغتراب و  -24

 

أ.م.د/ هالة فوزي عبد  
 الخالق

 صورة النص المسرحي الفلسفي ذو البعد الديني. -25

توظيف صورة اليهودي في المسرح المصري ) رؤية تحليلية لنماذج مسرحية   -26
 مختارة( .

 نموذجا(.القهر في مسرح صالح عبد الصبور ) ليلي و المجنون   -27
صور التطرف في مسرح أبو العال السالموني مسرحية" أمير الحشاشين"   -28

 نموذجا.
 آليات االضحاك في مسرح

أ.م.د/ أماني جميل  
 العطار

 استلهام التراث الشعبي في مسرح الطفل) درويش االسيوطي نموذجا( -29

القضايا المعاصرة و المهارات الحياتية المتضمنة في نصوص المسرح   -30
 (2021_  2016المدرسي في الفترة من )

 خصوصية القهر النسوي في دراما كتاب الصعيد. -31
 مسرحة القصة القصيرة الفلنكات للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نموذجا   -32
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الملتحقين بالبرنامج للعام الدراسي    الطالبأعداد  
2020/2021   

 

 االجمالي الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة االولي
  ذكور  ناثا ذكور  ناثا ذكور  ناث ذكور  اناث
137 16 115 12 52 13 54 12  

153 127 65 66 411 
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 بعض االنشطة الطالبة
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 القاعات والمعامل والمدرجات
فى  البرنامج غير مخصص لة قاعات او معامل ولكنه يشترك مع كل البرامج 

بالكلية  .القاعات والمعامل المتاحه 

 القاعات والمعامل المتاحة للبرنامج

 المدرج/ القاعة /المعمل  مكان وجودها

 (1مدرج) الدور االول  المبنى التعليمى الجديد
 (2مدرج) الدور الثانى  المبنى التعليمى الجديد

 (3مدرج) الدور الثالث التعليمى الجديدالمبنى  
 (4مدرج) الدور الرابع المبنى التعليمى الجديد

 (1مدرج) مبنى التكنولوجيا الدور الثانى

 (2مدرج) مبنى التكنولوجياالدور الثانى
 (1قاعة) الثانى  المبنى التعليمى الجديد

 (2قاعة) الثانىالمبنى التعليمى الجديد

 (3قاعة) الثالث التعليمى الجديدالمبنى  

 (4قاعة) الثالثالمبنى التعليمى الجديد

 (5قاعة) الرابع المبنى التعليمى الجديد

 (6قاعة) الرابع المبنى التعليمى الجديد
 (6معمل ) المبنى التعليمى الدور الخامس

 (4معمل) المبنى التعليمى الجديد الدور الخامس
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 صور بعض القاعات التى يدرس بها الطلبة                 
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 الجهاز االدارى للبرنامج ؟ 
موظف لمساعدة منسق البرنامج ،  1سكرتارية للبرنامج ، وعدد  1يوجد عدد       

 ال ينفصلللبرنامج حيث    اإلداريللمؤسسة هو الجهاز   اإلداريويعتبر الجهاز  
بالجهاز   بهالبرنامج بجهاز ادارى خاص   كاف جدا كما  اإلداري، وعدد العاملين 

 :  التالييتضح من الجدول  

 موظف 103 عدد العاملين فى الجهاز االدارى 
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 وحدة رعاية الموهوبين
 الموهوبين ببرنامج المسرحتشكيل وحدة رعاية  

 الحالة الوظيفة االسم

أستاذ المسرح المساعد بكلية     خليفة  فتحي  لبلبة 
 التربية النوعية جامعه طنطا

 الوحدة مدير

مدرس المسرح بكلية التربية      عالء  محمد
 النوعية جامعه طنطا

 نائب مدير الوحدة

مدرس مساعد المسرح بكلية  أحمد دياب رشا
 التربية النوعية جامعه طنطا

 عضو 

مدرس مساعد المسرح بكلية  منه محمد الشيشينى
 التربية النوعية جامعه طنطا

 عضو

 

 

 



 جامعة طنطا
 كلية التربية النوعية
اإلعالم التربوي                            قسم 

19 
 

 
 

 



 جامعة طنطا
 كلية التربية النوعية
اإلعالم التربوي                            قسم 

20 
 

 وحدة سوق العمل  
 ببرنامج المسرح  سوق العملتشكيل وحدة 

 الحالة الوظيفة االسم

أستاذ المسرح المساعد بكلية التربية     مايسة على زيدان 
 النوعية جامعه طنطا

 الوحدة مدير

أستاذ المسرح المساعد بكلية التربية     هالة فوزى خليفة
 النوعية جامعه طنطا

 نائب مدير الوحدة

أستاذ المسرح المساعد بكلية التربية   شرين جالل محمد
 النوعية جامعه طنطا

 عضو 

بكلية   بقسم المسرحمدرس مساعد   احالم محمود
 التربية النوعية جامعه طنطا

 عضو

مسرح بكلية التربية  بقسم ال  معيدة سوسن مصطفى
 النوعية جامعه طنطا

 عضو

مسرح بكلية التربية  بقسم ال  معيدة حنان طالل
 النوعية جامعه طنطا

 عضو
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