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 ملخص البحث:
التعرف على االختالف الناتج عن تغير منهج التدريس التقليدي عن التدريس عن بعد من خالل عناصر المنهج    إلى  هدف الدراسةت 

س لطلبة قسم اإلذاعة والتليفزيون بالمستوى الخامس، ُيدر   ياإللكتروني تطبيقًا على مقرري اإللقاء بكلية اإلعالم وفنون االتصال، الذ
ة، ومقرر اإللقاء والصوتيات لطالب قسم علوم المسرح شعبة التمثيل واإلخراج بكلية العلوم االجتماعية[  والثامن بالفرقتين الثالثة والرابع

أكتوبر، مع رصد وتحليل النتائج المستخلصة من تطبيق المقرر اإللكتروني لمقررات اإللقاء السابقة الذكر وفقًا لمعايير الجودة  6بجامعة 
 . ( بجمهورية مصر العربيةNQAAEواعتماد الجودة )الهيئة القومية لضمان وضعتها  يالت
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين الناتج المتخلص للمجموعة التجريبية)الذين  وتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتي: هل  

ة( في التحصيل العلمي والمستخرج يدرسون باستخدام المقرر اإللكتروني( وأقرانهم المجموعة الضابطة )الذين يدرسون بالطريقة التقليدي
 الناتج وفق معايير الجودة لصالح المجموعة التجريبية.

 

summary: 

The study aims to identify the difference resulting from the change in the traditional distance learning 

curriculum through the electronic curriculum components applied to the Faculty of Media and 

Communication Arts casting rapporteurs, taught to students of the Radio and Television Department at 

Level 5, Class VIII at Classes III and IV, and the Theatre Science Course Course for students of the 

Division of Representation and Output at the Faculty of Social Sciences] at the University of 6 October, 

while monitoring and analysing. 

The study seeks to answer the following question: Is there a statistically significant difference between 

the output produced by the pilot group (who study using the electronic rapporteur) and their peers, the 

control group (who study in the traditional way), in the educational attainment and the output produced 

according to quality standards for the pilot group . 

 املقدمة
جهةات منذ بدايةة اللييةة الجديةدة والعةالم يتجةة بقةوة صةوب االسةتخدام التكنولةوجي فةي مجةاالت الحيةاة كافةة، وقةد بةدأت بالفعةل بعة  ال

مؤسساتها مثل بطاقات الهوية الشخصية وبعة  التةراخيص وبطاقةات التمةوين وبطاقةات الشةراء الرقميةة، وقةد   يباستخدام الميكنة الرقمية ف
بةةدأت المؤسسةةات التعليميةةة االهتمةةام بتطةةوير منظومتهةةا فةةي تةةل العولمةةة والتطةةور التكنولةةوجي بكنشةةاء جامعةةات ومعاهةةد إلكترونيةةة، وتقةةديم 

يميةةة سةةواء بشةةكل فةةردي أو مؤسسةةي للمتلقةةي، وهةةو مةةا دفةةع القةةائمين علةةى عمليةةة التعلةةيم بتطةةوير المقةةررات الجامعيةةة مةةن الشةةكل دورات تعل
التقليةةدي ذو الوحةةدة المسةةتقلة باعتبةةار  جةةزء مةةن كيةةان كلةةي وهةةو المنةةتج من)المعلومةةات والمهةةارات التةةي يسةةعى النظةةام الجةةامعي الكسةةابها 

ويرها حتى يكون جاهزا للسوق الخارجي، ولهذا اهتمة  بوضةع أسةس ومواصةفات خاصةة لكةل مقةررد علةى حةدة، للطالب لتنمية مهاراتة وتط
ومتطلبات محددة يجب على الطالب الحصول عليها فور انتهائة من المقرر(، وهذا ما فرض ضرورة التعامةل مةع المنظومةة التعليميةة مةن 

إنشةةاء منظومةةة التعلةةيم عةةن بعةةد عةةن يريةةق ، والبعةةد المكةةاني، وجةةودة التعلةةيم منظةةور جديةةد، وبطةةرق حديثةةة تتناسةةب مةةع التضةةخم السةةكاني
شةةةكلق مقةةةررد متطةةةورد مناسةةةب لهةةةذ  المنظومةةةة اإللكترونيةةةة، وهةةةو مةةةا أيلةةةق عليةةةة اسةةةم المقةةةرر  يوالتعلةةةيم الةةةذاتي، الةةةذى اسةةةتدعى التفكيةةةر فةةة

رف  19علةةى مهةةلد حتةى اجتةةاح العةةالم فيةةروس كوفيةةداإللكتروني.قةد بةةدأ العمةةل علةةى هةةذ  الهيئةةة التكنولوجيةة للتعلةةيم بشةةكل بطةةيء  والةةذي عةةُ
دولي بجائحة الكورونا، وألزم  بع  الدول مؤسساتها التعليمية إلى االلتجاء لالعتماد الكلي على المنظومة اإللكترونية، تنفيةذًا للتطبيةق الة

تعامةل التقليةدي، واالعتمةاد علةى الشةكل اإللكترونةي ا أوقة  بعة  المؤسسةات ومنهةا الجامعةات عةن المة  الذى اشترط التباعد االجتماعي، مق 
 في التدريس وتحويل المقرر العملي والنظري الى مقرر إلكتروني وفق معايير وضعتها مؤسسات ضمان الجودة واالعتماد. 

)التقديم واإللقاء(" بقسم علوم المسرح، 2)اإللقاء والصوتيات(، واإللقاء 1لذا اهتم  الدراسة برصد وتوثيق تجربة تحويل مقرري "اإللقاء 
ت وقسم اإلذاعة والتليفزيون وتحويلهما من  النظام التقليدي إلى نظام المقرر اإللكتروني، مع مراعاة المواصفات الخاصة بالمقرر، ومخرجا

ان واعتمةةاد التةةي وضةةعتها وحةةددتها الهيئةةة القوميةةة لضةةم INTENDED LEARNING OUTCOMES  (ILOS)التعلةةيم المسةةتهدفة
  . الجودة بجمهورية مصر العربية

 مربرات إجراء الدراسة: 
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خلو المكتبة العربية من دراسة بينيةة توضةح المعوقةات والصةعوبات التةي تواجةة المعلةم فةي تحويةل المقةرر العملةي مثةل مقةررات اإللقةاء فةى  •
تحويةل المقةرر بعناصةر  وأهدافةة المسةتهدفة وفةق معةايير هيئةة بأقسام وكليات الفنون واإلعالم، من التدريس التقليدي إلى التدريس عةن بعةد 

NQAAE صر العربية إلى مقرر إلكتروني.جمهورية مب 
دفةع عجلةة التطةوير العلمةي مةن يةرق التعلةيم الحاجة الملحة والعاجلة إلى الةوعي بطرائةق التةدريس اإللكترونيةة الحديثةة، والتةي تعمةل علةى  •

معلومة المسموعة والمقروءة، إلى يريقة أخرى تتناسب مع التطور التكنولوجي والعلمةي مةن جهةة، والظةرف التقليدية القائمة على الحفظ وال
المجةةال الفنةةي المسةةرحي أو  العةةالمي الةةذي فرضةةتة جائحةةة الكورونةةا مةةن جهةةة أخةةرى مةةع الخفةةاو علةةى معةةايير الجةةودة وتطبيقهةةا، سةةواء فةةى

 المجال اإلعالمي. 
: التعةةرف علةةى االخةةتالف النةةاتج عةةن تغيةةر مةةنهج التةةدريس التقليةةدي عةةن التةةدريس عةةن بعةةد مةةن خةةالل عناصةةر المةةنهج هةةدف الدراسةةة

در   ياإللكترونةةي تطبيقةةًا علةةى مقةةرري اإللقةةاء بكليةةة اإلعةةالم وفنةةون االتصةةال، الةةذ زيةةون بالمسةةتوى الخةةامس، س لطلبةةة قسةةم اإلذاعةةة والتليفيةةُ
يةة[ والثامن بةالفرقتين الثالثةة والرابعةة، ومقةرر اإللقةاء والصةوتيات لطةالب قسةم علةوم المسةرح شةعبة التمثيةل واإلخةراج بكليةة العلةوم االجتماع

وفقةًا لمعةايير الجةودة  أكتوبر، مع رصد وتحليل النتائج المستخلصة من تطبيق المقرر اإللكتروني لمقررات اإللقاء السابقة الذكر  6بجامعة  
 .  ( بجمهورية مصر العربيةNQAAEالهيئة القومية لضمان واعتماد الجودة )وضعتها  يالت

 وترجع أهمية هذ  الدراسة إلى اآلتي:  •
ايضاح المعوقات والتحةديات والصةعوبات التةي تواجةة مصةمم المقةرر اإللكترونةي لمقةرر يعتمةد علةى الشةق العملةي فةي السةاس لتل يةة عةن  -1

 عد وفق معايير الجودة.ب
تحديةةةد المعوقةةةات والتحةةةديات والصةةةعوبات فةةةي عمليةةةة التنفيةةةذ الفعلةةةي لعمليةةةة التحويةةةل للمقةةةرر العملةةةي مةةةن الشةةةكل التقليةةةدي الةةةذي يتطلةةةب  -2

 احتياجات أساسية يصعب توافرها على المنصة اإللكترونية أو من بعد، وكيفة حل تلك المشكلة.
 اإللكتروني للمقرر فى يرائق التدريس الحديثة، التي تعتمد على التعليم عن بعد.التأكيد على أهمية استخدام الشكل  -3
 قياس مدى قدرة مقررات اإللقاء اإللكترونية على تحقيق معايير الجودة المستهدفة فى مجال المسرح. -4
، ودراسة [2]2011، ودراسة رانيا فتح هللا [1]]دراسة محمد البحيري، ومحمد حسن آل مبارك :مثل ،تناول  بع  الدراسات  مشكلة الدراسة: •

[ أهميةة التعلةيم اإللكترونةي ومةا [5]2016، عايةدة ذيةب عبةد هللا محمةد [4]2016، ودراسة ناهل محمد بابكر الشريف [3]2013محمد كاتم  
يتطلبة من يرائق فةي التةدريس والمنةاهج والمقةررات إلكترونيةة بشةكل عةام، بيةر مةرتبح بمقةرر محةدد، مثةل: مقةررات اإللقةاء العمليةة، لةذلك 

  تتلخص مشكلتها في التساؤالت اآلتية:برزت الحاجة إلى مثل هذ  الدراسة، التي 
 .لهيئة التدريسية التقليدية لطالب المسرح واإلعالم، والهيئة اإللكترونية؟ما احتياجات مقرر اإللقاء فى ا -1

 .هل استطاع الوسيح التكنولوجيي من خالل المواقع اإللكترونية أن يحقق نفس احتياجات مقررات اإللقاء لطالب المسرح واإلعالم؟ -2
تخلص مةن مقةرر اإللقةاء التقليةدي وفةق معةايير الجةودة التةى هل استطاع  مقةررات اإللقةاء اإللكترونيةة الوصةول لةنفس النةاتج العلمةي المسة -3

 .؟ NQAAEوضعتها  
 يسعى البحث للتحقق من صحة الفرضية اآلتية: فروض البحث: •

يوجةد فةةرق ذو داللةةة احصةةائية بةةين النةةاتج المةةتخلص للمجموعةة التجريبية)الةةذين يدرسةةون باسةةتخدام المقةةرر اإللكترونةةي( وأقةةرانهم المجموعةةة 
 الضابطة )الذين يدرسون بالطريقة التقليدية( في التحصيل العلمي والمستخرج الناتج وفق معايير الجودة لصالح المجموعة التجريبية.

 فقد شمل  عينتين، هما:عينات الدراسة: 
، تمثل  نتائجها االحصائية من خالل استبانة تقص  صةحة فرضةية الدراسةة ومةردود  علةى تحصةيل الطالةب واسةتيعابة استطالعيةالولى   -

بقسةةةم )علةةةوم المسةةةرح ، شةةةعبة التمثيةةةل )التقةةةديم واإللقةةةاء(  2واإللقةةةاء، )اإللقةةةاء والصةةةوتيات(  1لمقةةةررات اإللقةةةاء اإللكترونيةةةة، وهةةةم ]اإللقةةةاء 
، وزيةادة قدرتةة التحصةيلية وفةق معةايير كليةة اإلعةالم وفنةون االتصةال([ -قسةم )اإلذاعةة والتليفزيةون ماعيةة(، و كلية العلةوم االجت  –خراج  واإل

 فى مصر.  NQAAEمؤسسة اعتماد الجودة 
نمةوذج ، تعتمد على ايضاح المستخرجات المرجوة من الخريج بعد انتهاء مقررات اإللقاء عينة الدراسة النظرية وفق وصيية تحليليةوالثانية   -

 التوصيف لهما، وتقارير الرضا الطالبي عنهما ونسبهم االحصائية.
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 اعتمدت الدراسة في عملية تجميع بياناتها على اآلتي: بيانات الدراسة: •
أكتوبر( الذين تةم تةدريس المقةرر لهةم بالشةكل التقليةدي،  6نموذج استقصائي استهدف فئة أساسية، وهي: )يالب التعليم الجامعي بجامعة  .أ

 لشكل اإللكتروني.وبا
، و)اإلعةالم وفنةون االتصةال استبانة الرضا الطالبي لمقررات اإللقاء بكليتي العلوم االجتماعية لقسم علوم المسرح شعبة التمثيل واإلخراج( .ب

 قسم اإلذاعة والتليفزيون(. –
 قسم اإلذاعة والتليفزيون(. –نون االتصال ، و)اإلعالم وفالعلوم االجتماعية لقسم علوم المسرح شعبة التمثيل واإلخراج(لوائح كليتي) .ت
قسةم اإلذاعةة  –، و)اإلعالم وفنون االتصال العلوم االجتماعية لقسم علوم المسرح شعبة التمثيل واإلخراج(توصيف مقررات اإللقاء بكليتي   .ث

 والتليفزيون(.
 تقارير مقررات اإللقاء.  . ج
 الممارسة التطبي ية والخبرة الشخصية. . ح
 اسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. بع  المراجع والدر  . خ
 اعتمدت الدراسة على منهج)التحليل الوصفي(. منهج الدراسة: •
 ولذلك سينقسم البحث إلى مبحثين، وخاتمة.  •

)اإللقةةةةاء والصةةةةوتيات(، و)اإللقةةةةاء والتقةةةةديم(، 2، 1المبحةةةث الول: يهةةةةتم بتعريةةةةف المقةةةةرر التقليةةةدي واإللكترونةةةةي، ومقةةةةررات مةةةةنهج اإللقةةةاء 
بمصةةةر بالشةةةكل التقليةةةدي، بينمةةةا سيرصةةةد وينةةةاقش المبحةةةث الثةةةاني الشةةةكل اإللكترونةةةي  NQAAEونةةةواتجهم المتوقعةةةة وفةةةق معةةةايير جةةةودة 

، ومعوقةةات التنفيةةذ وحلولةةة. ويلةةي ذلةةك الخاتمةةة التةةي تسةةتعرض  يةةة الباحثةةة مةةا ILOSوالنةةواتج المستخلصةةة منةةة للمقةةرريين سةةابقي الةةذكر،
 توصل  إلية من نتائج في مسيرة الدراسة وتطورها، وبع  التوصيات والحلول.

المتةزامن، التعلةةيم بيةر المتةزامن، نقةةاء )الصةوتيات، السةاعات المعتمةةدة، المقةرر اإللكترونةي، التعلةةيم الرقمةي، التعلةيم الكلمةات المفتاحية:
NQAAE ،ILOS.)منظومة التعليم عن بعد، التعليم الذاتي ، 

 **  *  ** 
  أكتوبر، وجد ما يأتي: 6بكجراء االستبانة على عينتين تجريبيتين من بع  يالب جامعة 

 التجربة ونسبتهم ابلنسبة لنتائج التجربة    جدول إحصائي بعدد قائمى([  1اجلدول ]رقم )

 كلية االعالم وفنون االتصال  نوع المقرر 
 قسم اإلذاعة والتليفزيون

 كلية العلوم االجتماعية
 شعبة التمثيل واالخراج -قسم علوم المسرح

 1إلقاء  التقديم واإللقاء اإللقاء والصوتيات
 )اإللقاء والصوتيات( 

 2إلقاء 
 واإللقاء( )التقديم 

 57 77 57 77 التقليدى 

 81 103 81 103 عدد قائمي التجربة

 %70.37 %74.75 %70.37 %74.75 النسبة المئوية

 45 65 45 65 اإللكتروني األول

 73 92 73 92 عدد قائمي التجربة

 %61.64 %70.65 %61.64 %70.65 النسبة المئوية

 69 91 69 91 االلكتروني الثاني

 80 100 80 100 قائمي التجربةعدد 

 %86.25 %91 %86.25 %91 النسبة المئوية

( لطةالب مقةرر 244"، وعةدد إجمةالي)MRTV301"اإللقاء والصةوتيات 1يالب لمقرر اإللقاء ( 295عدد اجمالي)أجري  االستبانة على 
 والعلوم االجتماعية، وقد تم  على النحو اآلتي:" من يالب كليتي اإلعالم وفنون االتصال، MRTV406"التقديم واإللقاء 

( 103مةن عةدد)( 77من إجمالي العينة، وعدد ) (%70.37)، أي: بنسبة لمقرر التقديم واإللقاء( يالب  81( يالب من إجمالي)57عدد)
علةةيم التقليةةدي اعتمةةادًا علةةى ، قةةد تةةم تدريسةةهم بطريقةةة الت( مةةن إجمةةالي العينةةة%74.75أي: بنسةةبة)اجمةةالي يةةالب مقرر)اإللقةةاء والصةةوتيات، 

ي العينةةة التجريبيةةة الولةةي المعتمةةدة علةةى المحاضةةرة .فةةي حةةين جةةاءت نتيجةةة المنةةتج المسةةتخرج مةةن المقةةرر اإللكترونةةالمةةنهج التقليةةدي للمقرر
( يالةب مةن 45( وعةدد)%70.65( يالب، أي: بنسبة )92( يالب بمقرر اإللقاء والصوتيات من إجمالي)65والكتاب اإللكتروني فقح بعدد)
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(، أمةةا العينةةة التجريبيةةة الثانيةةة فقةةد جةةاءت نتيجةةة المنةةتج المسةةتخرج مةةن المقةةرر %61.64( لمقةةرر التقةةديم واإللقةةاء، أي: بنسةةبة )73إجمةةالي)
مةةةةن إجمةةةالي العينةةةةة،  (%86.25)( لمقرر)التقةةةةديم واإللقةةةاء(، أي: بنسةةةبة80( يالةةةب مةةةةن إجمةةةالي)69اإللكترونةةةي مسةةةتوفد العناصةةةةر بعةةةدد)

. والتةي يتضةح منهةا  ( مةن إجمةالي العينةة%91أي: بنسةبة)( يالب من إجمالي يالب مقرر)اإللقاء والصةوتيات(، 100( من عدد)91)وعدد
 ILOSمةةدى قةةدرة المقةةرر اإللكترونةةي علةةى التوصةةل الةةى نتيجةةة تخطةة  نسةةبة تحقةةق المسةةتخرجات المطلوبةةة مةةن نةةواتج المقةةرر وفةةق معةةايير 

 بمصر، مما يعني قابلية تلك الطريقة والشكل المعياري للمقرر اإللكتروني على التحسين والتطوير للوصول للنتائج المستهدفة بشةكل مباشةر،
 اسةتبانة لكةل عينةة تجريبيةة، بالمقارنةة مةع المقةرر التقليةدي، حيةث بةدأنا بعينةة أوليةة للمقةرر اإللكترونةي بيةر المكتمةل ،الباحثةة لذلك اقترحة   

، وهةو مةا سيتضةح بمةتن الدراسةة بةالمبحثين اآلتيةين، والتةي  ILOSوالعينة الثانية بعينة مرت بتجربة المقرر اإللكتروني المكتمل وفق معةايير 
 .[6]أكتوبر 6سيتم من خاللهما رصد شكلي المنهج العلمي لمقررات اإللقاء بكليتي "اإلعالم وفنون االتصال" و"العلوم االجتماعية" بجامعة 

 **  *  ** 
 : NQAAEالعناصر واملكونات واألهداف  وفق معايري  -املبحث األول: مقررات اإللقاء التقليدية واإللكرتونية

 تعريف املقرر التقليدي واإللكرتوني:
الحةةي المتةزامن للمعلةةم هةو ذلةك المقةةرر الةذي يةتم تدريسةةة بةالطرق التقليديةة معتمةةدًا علةى الحضةور الفعلةةي للطالةب والوجةود المقرر االققيدرر   ا

معلةم باستخدام قاعة الدرس والسبورة التقليدية حال استخدامها والكتاب والمراجع الورقية، وفيها يعتمد الطالب على االسةتماع للمحاضةرة مةن ال
 مباشرة وتجميع معلوماتة وتدريبة من خاللة.

الها للطالةب  المتلقةي علةى المنصةة اإللكترونيةة مةن خةالل موقةع هةو ذلةك المقةرر الةذي يعتمةد فةي تكةوين عناصةر  وايصةالمقر ااإللكقرونر: اا
ولينك يتم تعريةف الطالةب بةة،  يجةد المحاضةرات ذات الصةلة بموضةوعات المقةرر ومةا يةرتبح بهةا مةن عةروض مسةموعة ومرئية)سةينمائية أو 

فةى المرحلةة اآلنيةة بعةد اجتيةاح جائحةة الكورونةا  إذاعية أو برامجية أو مسرحية أو تليفزيونية(، ومحاضرات مسموعة أو مرئية لألسةتاذ)كما تةم
ا.    [8]حيث يعتد فيها المقرر على"وسائح الميديا اإللكترونية المعتمدة وبير المعتمدة على شبكة اإلنترن "، [7]فى التعليم عن بعد(

يعةد مقةرر اإللقةاء مةن أهةم مقةررات إعةداد يالةب الفنةون المسةرحية، ويالةب اإلعةالم للسةوق الخةارجي، وتعةد نواتجةة المسةتهدفة مقر ااإللقاء ا
مةن أهةم النةواتج  ( بجمهوريةة مصةر العربيةةNQAAEالقوميةة لضةمان جةودة التعلةيم واالعتمةاد والتةي ُتعةرف بنقةاء)الموضوعة مةن قبةل الهيئةة  
ن ة مقرر يجمع بين الشةق النظةري المعرفةي والشةق العملةي المةرتبح بمهنةة التمثيةل والداء ومهنةة التقةديم اإلعالمةي المكملة والمعدة للخريج؛ ل
 اإلذاعي والتليفزيوني.

اأكقوبر ا6منهجامقر ااإللقاءاوتقسيماتهاومحقواهالطالباالمسرحاواإلعالمابجامعةا
مةةع التعريةةف بقواعةةد اإللقةةاء وأحكةةام التجويةةد وسةةمي بةةة  والقرر   ااالترروت القةةاءقةةد تةةم تقسةةيم مةةنهج اإللقةةاء إلةةى شةةقين، أحةةدهما ربةةح بةةين اإل

سواء أكان ممثاًل أو مذيعًا وتأهيلةة للتعامةل  المؤد االجس يةاوالتوتية، بينما اهتم الشق اآلخر بحركة [9]ااأو اإللقاء والصوتيات(  1)االلقاء  
مةةع وسةةيح المواجةةة  المباشر)المسةةرح( أو المسةةجل المنقةةول سةةواء المرئي)عدسةةة كةةاميرا التليفزيةةون(أو المسةةموع مةةن خالل)ميكروفةةون اإلذاعةةة 

بةين المقطوعةات النظريةة الفنيةة والتعريييةة واستوديوهات الدوبالج(،والفروق بينهم من حيث التعامل، مع التعريف بالفرق بين اإللقاء الشعري و 
 . [10]أو التقديم واإللقاء( 2والتقديمية، وسمي بة مقرر)اإللقاء 

 حمتويات مقررات اإللقاء :
 : NQAAE( اإللقاء والصوتيات وفق معايري هيئة 1حمتوى مقرر )اإللقاء 

 : تيةيعتمد المقرر على الموضوعات اآل

 عدد المحاضرات   الموضوع م

1 

والخريج ، ما هو الصوت البشري –التعريف بأهمية المقرر بالنسبة للبرنامج 
كيفية عمل الصوت البشري منذ بدأ الخليقة ونشأة فن االداء والحركة ودخول  و

 الكلمات وكيفية عملها حتى نشأ فن الكالم وفن الخطابة 

2 

 1 الجهاز المكون للعملية للعملية األدائية / اإللقاء  2

 1 علم الصوتيات عند العرب نظرة تاريخية. 3
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 1 أنواع طبقات الصوت + أمثلة مسموعة لذلك، أصول علم الصوتيات. 4

5 
 2 الفيزيائية ، السمعية ، الصوتيات المعملية(. فروع علم الصوتيات )النطقية ،

 1 خصائص الصوت الفيزيائية  6

 1 العلوم التي استهدفت علم الصوتيات  7

8 

واالعالمي، ما  أهمية دراسة الصوتيات والتدريب الصوتى فى االمجال الفنى
 هو علم اإللقاء والفرق بينه وفن اإللقاء 

2 

 1 قواعد اإللقاء وأحكام التجويده 9

 3 تطبيقات وتدريبات صوتية 10

 ي  :NQAAEوفق معايري   لقاءاإل( التقدمي و 2)اإللقاء  قرر  محمتوى  

 على املوضوعات التالية :  2يرتكز مقرر اإللقاء  

 الموضوع م
 عدد 

 محاضرات

1 
التعريف بأهمية المقرر بالنسبة للبرنامج والخريج، مع مراجعة التعريف ما هو  

 الصوت البشري وكيفية عمل الصوت البشري كممثل أو مذيع 
1     

2 
 شروط المذيع الجيد على المستوى الصوتى واألدائي. 

 منهم.الفرق بين الممثل والملقي، والمذيع االذاعي والتليفزيوني وملكات ومهارات كل 
2 

3 
أنواع طبقات الصوت و أمثلة مسموعة لذلك .التدريب على مقطوعة نثرية 

 ومقطوعات صوتية 
1 

 2 مع التطبيق على نماذج شعرية ونثرية . مراجعة قواعد اإللقاء وأحكام تجويده 4

5 
واإليمائي "السليم لحركة المذيع أمام الكاميرا أو على خشبة   االداء الجسدي"اإلشاري

 المسرح.
3 

6 
األداء الصوتي وفق الشخصييية المقدميية وطبيعيية العمييل)برامجي أم دوبييالج اطفييال أو 

الصوت، مع التدريب على بعض المقطوعات المختلفة لمييا سييبق   تمثيل( باستوديوهات
 ذكره من أشكال فنية واعالمية إذاعية.

3 

 : ILOSمقررات اإللقاء وفق معايري 
 يهدف املقرر إىل:  األهداف العامة ملقرر اإللقاء:

 إكساب الطالب مهارات فن اإللقاء. -
 الداء الصوتي.اكتساب خبرات عملية تهدف إلى تنمية مهارة جودة  -
 معرفة ما هو اإللقاء والداء الصوتي لبع  المنتجات المسموعة والمرئية. -
 معرفة جهاز النطق البشري وكييية خروج الصوات البشرية وخصائصها ويبقات الصوت والعوامل التي تؤثر  ية.  -
 ايا .التعرف على المواصفات الخاصة بالصوت ومراحل العملية الكالمية وعيوب الصوت ومز  -
التحكم في  - التنفس السليم و  النثر والشعر والتدريب على ضبح  التطبيق على مقطوعات  التجويد مع  التفريق بين علم وفن اإللقاء وأحكام 

المذيع   الحلقي والفم والتعرف على مواصفات  التجويف  الصحيحة داخل  الحروف في مواضعها  الهواء والتدريب على نطق  خروج ودخول 
المس للمذيع باإلضافة لإلشارات واإليماءات  الجيد على  للوقوف والجلوس  الحركي والتدريب على الحركة الصحيحة  توى الصوتي والدائي 

االصحيحة والبعد عن الخايئ والشائع منها. 
اا)نواتجاالقعييماالمسقه فة( 1المسقه فامنات   ساالمقر ااإللقاءا •

a.  المعرفة والفهم 

A أن :  الدراسة في المقرر يكون الطالب قادرا علي بإنتهاء 

a.1    علم الصوتيات . يُعرف 

a.2    علم اإللقاء.  يُعرف 
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a.3    فروع علم الصوتيات. يعدد 

a.4     أصول علم الصوتيات .يشرح 

a.5    أهمية دراسة علم الصوتيات . يذكر 

a.6    ز الخصائص الفيزيائية للصوت ) من شدة وارتفاع وطابع (. يمي 

a.7     أنواع طبقات الصوت الرجالي والنسائي . يصف 

a.8    قواعد اإللقاء وأحكام تجويده . يلخص 

a.9 على أحكام التجويد في اإللقاء . يستدل 

a.10 قواعد اإللقاء.  يشرح 

b -   المهارات المهنية 

 و العملية

 

B 
 

b.1 
مقطوعات نثرية وشعرية بالدراسة وضبط العالمات اإللقائية / اللغوية            يتناول 

 . السليمة 

b.2 القواعد اللغوية ، وأحكام التجويد على المقطوعات. يطبق 

b.3 
عالقات بين الجمل وبعضها الستنباط المعاني المستترة            للمقطوعة لتحديد  يكون 

 كيفية القائها .

 

b.4 من شدة صوته وطرق آدائه للمقطوعة وفهم قواعد اإللقاء              وأحكامه .  يغير 

b.5 مواطن الضعف والقوة في صوته  يكتشف  

b.6 من طرق أدائه للوصول لألداْء الصحيح لغويا و والسليم أدائيا . يعدل  

c  المهارات الذهنية. 

C 
 

c.1 األجهزة العضوية المكونة للعملية األدائية.   يوضح 

c.2 بين علم الصوتيات وعلم اإللقاء. يقارن 

c.3 
 العناصر العضوية المسئولة عن نطق  األحرف في جسم   يحدد

 اإلنسان وأماكنها . 

c.4 بين علمي )الصوتيات و اإللقاء(.  يربط 

c.5 فروع علم الصوتيات. يصنف 

c.6 نوعية صوته .  يستنتج 

d-المهارات العامة : 

 

D 
 

d.1 الوسائل الحديثة باستوديو اإلذاعة للتدريب . يستخدم 

d.2 الطريقة األمثل ألداء األدوار  يستخلص 

   )نواتج التعليم املستهدفة(:2  املستهدف من تدريس املقرر اإللقاء •

b.  المعرفة والفهم 

A أن :  بإنتهاء الدراسة في المقرر يكون الطالب قادرا علي 

a.1 علم اإللقاء وفن اإللقاء . يُعرف 

a.2 
  -برامج تليفزيونية –التعليق الصوتي في المجاالت  المختلفة ) برامج إذاعية  يصف

 أفالم سينمائية ( . –أفالم تسجيلية 
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a.3 المراحل الكالمية في العملية األدائية. يعدد 

a.4 العيوب الشائعة في النطق  ميزي . 

a.5 أنواع العيوب الكالمية . يشرح 

a.6 العملية األدائية . األعضاء العضوية المسئولة عن  يحدد 

a.7 تاريخ اإللقاء. يلخص 

a.8 مواصفات المذيع الجيد على المستوى الصوتي واألداء الحركي. يعرف 

a.9 
الوضع السليم للمذيع سواء أمام الكاميرا  انماط الحركة الجسدية الصحيحة فى يعدد

 أم على خشبة مسرح. 

b -  المهارات المهنية و

 العملية

 

b 
 

b.1 
  التدريبات الصوتية و األدائية على نماذج مختلفة بين النثر والشعر والتقديم يطبق

 البرامجي. 

b.2 مجموعات لتقديم عدة برامج بطرق أدائية مختلفة .  يكون 

b.3 األجهزة الحديثة في التصوير لتقديم برنامج ما . يستخدم 

b.4 الطريقة المثلى والصحيحة لغويا وأدائيا في تطبيق قواعد اإللقاء. يختار 

b.5 المشكالت التقنية واألدائية في التقديم البرامجي المصور والمسجل   يحل 

b.6 
قواعد اإللقاء وأحكامه مع مراعاة وسائل التواصل بالجسد والصوت في تقديم   يطبق

 أنواع القوالب اإلذاعية والتليفزيونية المختلفة . 

b.7 بين طريقة التقديم والقالب المستخدم . يربط 

b.8 المشكالت التقنية واألدائية في التقديم البرامجي المسجل .  يحل 

c  المهارات الذهنية. 

c 
 

c.1 األجهزة العضوية المكونة للعملية األدائية .  يجزىء 

c.2 بين علم اإللقاء وفن اإللقاء . يفرق 

c.3 الخطاب المرسل لتحديد نوعية األداء الحركي المناسبة  .  يحلل 

c.4 
بين طرق األداء الصوتي وفق نوع الوسيط والمنتج المقدم في )السينما التسجيلية  يفرق

البرامج المختلفة بكافة أنواعها المرئية والمسموعة، الدراما, المسرح, تقديم الحفالت 
 وبرامج المهرجانات .

c.5 الطريقة اإلذاعية المناسبة  في التقديم لكل وسيط  على حده . يستنتج 

c.6 مهارات العرض والتقديم حسب الوسيط المقدم من خالله .  يقسم 

d-المهارات العامة : 

 

D 
 

d.1 
 علوم التواصل الحركي ) اإلشارة واإليماءة والعين والوقوف  يستخدم

 ( في التقديم التليفزيوني والمسرحي  . والجلوس والمصافحة....الخ

d.2 استوديو الصوت في التقديم اإلذاعي ) في البرامج والدراما ( يستخدم 

d.3 
تقديم المقطوعات اإلذاعية في استديو التصوير مع مراعاة الفروق الجوهرية في   يعيد

الكوميدي المسرحي  –طرق التقديم البرامجي المرئي بقوالبه المختلفة )اإلخباري 
 ..وغيرها( 
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d.4 بين األداء الصوتي والجسدي في  التقديم المصور )مسرحي أوتليفزيوني(. يجمع 

d.5 طريقة األداء المناسبة لكل قالب على حده .  يقترح 

d.6 
األداء المناسب في التقديم البرامجي المختلف مصورا أو مسجال, مباشرا أو  يقترح

 غير مباشر.

d.7 
طريقة التقديم الصوتية باألداء الحركي السليم المناسب للقالب والموضوع المقدم  يدعم

 وطبيعة البيئة والفئة المقدم لها المنتج الفني .

 ** * ** 
 أكتوبر: 6املبحث الثاني: جتربة مقرر اإللقاء اإللكرتوني بني النظري والتطبيق جبامعة 

 سيرصد هذا المبحث ويناقش الشكل اإللكتروني  لمقررات اإللقاء، سابقي الذكر، والنواتج المستخلصة منها ومعوقات التنفيذ. 
 يأكتةوبر، وقةد بةدأت الجامعةة فة 6ا سبق تحددت لدينا أهداف مقررات اإللقاء بكليتي العلوم االجتماعية واإلعةالم وفنةون االتصةال بجامعةة م  مق 

م، إذ تم االكتفاء برفع الكتاب المقرر لمناهج المقررات وفةق 2018م حتى 2016تفعيل الكتاب اإللكتروني بدياًل عن الكتاب الورقي منذ عام 
م 2020-م2019يف السابق لكل مقرر مع تقسيم الموضوعات وفق ترتيةب محتةوى المحاضةرات السةبوعية. ولكةن مةع العةام الدراسةي صالتو 

اسةةي الول بةةدأ مركةةز التعلةةيم اإللكترونةةي بالجامعةةة بفةةرض شةةروط السةةتكمال المقةةرر اإللكترونةةي مةةن خةةالل خانةةات اشةةترط منةةذ الفصةةل الدر 
محاضةةةرة للفصةةةل الدراسةةةي الواحةةةد، بحيةةةث تحتةةةوى المحاضةةةرة  14: 12إكمالهةةةا لكةةةل محاضةةةرة أسةةةبوعية علةةةى حةةةدة، والتةةةى وصةةةل  لعةةةدد  

 اإللكترونية على اآلتي:
 أو مصورة لألستاذ وهو يشرح الدرس، إذا إستلزم  المحاضرة ذلك. Power pointأو مسموعة أو بور بوين  محاضرة نظرية مكتوبة   -1
 لينكات لمراجع)كتب أو فيديوهات(. -2
 أسئلة لها عالقة بالمحاضرة لتكوين بنك أسئلة خاص بالمقرر فى نهايتة. -3
 التكليفات والواجبات المرتبطة بالمحاضرة.  -4
 مكان مخصص الست بال أسئلة واستفسارات الطالب حول ما بم  علية بالمحاضرة.  -5
 رفع كتاب كامل مجمع للمحاضرات حتى يسهل على الطالب الحصول على المادة العلمية كاملة وقتما يشاء. -6
 لمقرر بالنسبة لة، وخاصة الهداف.توصيف محدث للمقرر لتعريف الطالب بأهمية مخرجات هذا ا -7
 أجندة خاصة بالمقرر. -8

كةةان ال يحتةةوى إال  علةةى المحاضةةرات  يوالةةذ 2018-م2017لةةذلك تةةم إجةةراء نةةوعين مةةن االسةةتبانة، أحةةدهما علةةى المقةةرر اإللكترونةةي عةةام 
طةالب درسةوا مقةرر اإللقةاء اإللكترونةي لعةام أجرية  ل ي(التة2،بينمةا جةاءت االسةتبانة رقةم)(1ا بالجةدول رقةم)والمقرر فقةح ، فكانة  النتيجةة كمة

 . (1بالجدول رقم) 2كافة عناصر ، فكان  النتيجة كما جاءت بالمقرر اإللكتروني  وهو مستوفد  2019-2020

 معوقات وحتديات تنفيذ مقررات اإللقاء اإللكرتونية:
 واجة هذا التحويل للمقررات من الشكل التقليدي للشكل اإللكتروني الكثير من الصعوبات والمعوقات تحددت في اآلتي: 

 وجود موقع إلكتروني يتحمل رفع المقررات بشكلها الكامل بكل محتواها وعناصرها النهائية. -1
 كالت هيئة التدريس.وجود عناصر بشرية من المعلوماتية والبرمجة لمتابعة مشكالت الموقع ومش -2
 تأهيل أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الموقع، وكييية تطوير  كل عام بشكل يختل  فى شكلة ومتطلباتة وآلياتة وكييية التعامل معة. -3
 تزويد القسام وأعضاء هيئة التدريس بأجهزة كمبيوتر محدثة.  -4
 ، والسلكي على أجهزة القسام والساتذة. WIFI توصيل إنترن    -5
تدريب عضو هيئة التدريس على كييية تجهيز وتصميم وتنفيذ المقرر اإللكتروني الذى يقوم بتدريسة، وكييية إستفائة وفق معايير الهيئةة  -6

 .NQAAEالقومية لضمان االعتماد والجودة 
 تعريف الطالب بأهمية المقرر اإللكتروني وكييية التعامل معة. -7
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اونة على تطوير توصيف المقررات وفق التوصيف العام للبرنامج الةذي يخضةع لةة المقرر)مثةل تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع -8
أهميةة  مقررات اإللقاء التى تخضع لبرنامج قسم اإلذاعة والتليفزيون( و)برنامج شعبة التمثيةل واالخةراج بقسةم التمثيةل واإلخةراج(، والتأكيةد علةى

 هذ  التوصيفات وااللتزام بها. 
أكتوبر بتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على بع  برامج الجودة المرتبطة بكييية توصيف البرامج  6تم  جامعة في البداية اه

م، 2014م، وانتهة  التوصةيفات بعةام 2010والمقررات، وقد استنفدت تلك المرحلة مةدة زمنيةة يويلةة بةدأت فةى كليةة العلةوم االجتماعيةة عةام 
 م،2013عةام NQAAEا فةي كليةة اإلعةالم وفنةون االتصةال فبةدأ توصةيف المقةرران وفةق هيئةة نقةاء يالت يييفةة، أمة  آلن بتعةدإلى اواستمرت  
م، لبرامج الكلية الثالث)اإلذاعة والتليفزيةون، والصةحافة، والعالقةات العامةة(، ثةم تةم العةودة للعمةل عليهةا 2015التوصيفات بعام    وقد تم إنتهاء

م، وقةةد تةةم االنتهةةاء منهةةا ومةةن البةةرامج فةةى بدايةةة الفصةةل الول لعةةام الدراسةةي 2018م  2017وفةةق الالئحةةة الجديةةدة للكليةةة وتعةةديالتها عةةام 
فأصبح لكل موت  وعضو هيئة   WIFIي أثناء تلك الفترة كان  الجامعة تقوم بدعم وتعزيز شبكة االنترن  السلكية والة وف م.2020 2019

علةى جهةاز الحاسةوب وعلةى المحمةول الشخصةي، وهةو مةا  WIFI السةتخدام الةة PASSWORDتةدريس وهيئةة معاونةة كلمةة سةر مخصصةة 
لجائحةةة وفةةق الموقةة  العةةةالمي الطةةاري واالسةةتثنائي. وتحويةةةل كافةةة محاضةةرات المقةةةررات جعلهةةا مسةةتعدة قبةةل جائحةةةة الكورونةةا للتعامةةل مةةةع ا

مع تفعيل اإلميالت الرسمية لجميع الطلبة والعملين بالجامعة لتسهيل   offic365التقليدية من قاعة الدرس إلى محاضرات مرسلة عبر موقع 
  م .وتيسير التعامل بين الجامعة وأعضائها وبين الساتذة ويالبه

 
 Offic365(لصفحة اميل الجامعة الرسمي لعضو هيئة تدريس)الباحث(على موقع الجامعة 1الشكل رقم) 

 طرق التعليم والتعلم مبقررات اإللقاء:
 (االققيد   اا2،ا1طرقاالقعييماوالقعيمابمقر اتااإللقاءا) •

اطرائقاالق   س ايسقخ ماف االقعييماالققيد ىاالعناصرااآلتيةاف 
  .محاضرات نظرية -1
   .بالوسائل التعليمية المرئية  -مشاهدات  –محاضرات عملية  -2
 المناقشة والمشاركة بأسلوب جماعي.    )العص  الذهني(    -3
امجهزة، وبأرض المالعب أو قاعات التدريب الجسدي واللياقة بالجامعة. محاضرات عملية بكستوديوهات -4

 طرقاالقعييماوالقعيمابالمقر ااإللكقرون: ا •
اف اطرائقاالق   س اتيةيسقخ ماف االقعييمااإللكقرون:االعناصرااآل
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بهةا أسةئلة متوقعةة عةن كةل محاضةرة علةى محاضرات نظرية من خالل المحاضرات المسةجلة والمكتوبةة والمرفوعةة الكترونيةًا للطالةب مرفةق  -1
 حدة.

 لينكات لمواقع الفيديوهات المرفقة لكل محاضرة على حدة. -2
  محاضرات عملية مصورة ومسجلة للشق العملي وكييية اتمام التدريب الصوتي والجسدي. -3
 (   Teams[11]، وبرنامج تيمز zoomالمناقشة والمشاركة بأسلوب جماعي.    )العص  الذهني من خالل برنامج الزووم  -4
امجهزة، وبأرض المالعب أو قاعات التدريب الجسدي واللياقة بالجامعة. محاضرات عملية بكستوديوهات -5

 : NQAAEمعوقات تنفيذ برنامج مقرر اإللقاء اإللكرتوني وفق معايري اجلودة 
هم معوقات هذا النوع من المقررات أن ة يحتاج إلقامة بروفةات وتةدريبات خاصةة يقةوم بهةا المةدرب المعلم مةع يالبةة لكةي يحصةل أ كان من  

نهم علةةى النتيجةةة الصةةوتية والحركيةةة المرجةةو ، فهةةو يدربةةة بدايةةة علةةى القةةراءة السةةليمة لتخليصةةة مةةن عيةةوب النطةةق السةةهلة أو اللهجةةات مةة
المحلية، ولهجات البيئة التى ترتبح بمنطقة دون أخرى، مثل اللهجة البدوية لهل الشمال الشرقي والغربي لمصر)بدو سيناء وبةدو مطةروح 

ة الفالحية لشمال مصر، واللهجة الصعيدة باختالفاتها لوسح وجنوب مصر، وبيرها من اللهجات التي يستلزم على المؤدي وليبيا(، واللهج
سةةةواء أكةةةةان ممةةةثاًل أم مةةةةذيعًا أن يكةةةةون متخلصةةةًا منهةةةةا، وهةةةةو بةةةذلك يحتةةةةاج المتةةةدرب الطالب أن ينطةةةةق بمقطوعةةةةة نثريةةةة مةةةةا، وأن يسةةةةمعة 

محاضةةرات التةةدريب  يلخةةرى حتةةى يحصةةل المةةدرب علةةى المطلةةوب مةةن المتةةدرب، وهةةو مةةا تكةةرر فةةالمةةدرب المعلم وُيعةةدل لةةة مةةرًة تلةةو ا
الوبةرا لضةبح الةنفس، والتعةرف علةى كيييةة  ي( وتدريبات صوتية مبهمة كمةا فة2تستلزم تدريبات حر ية كما فى الجدول رقم)  يالت  يالصوت

ا يسةتلزم الوجةود الحةي لطرفةي مة  تعامةل مةع الكةاميرا أو ميكروفةون اإلذاعةة مق السيطرة علية والتحكم  ية، وتدريبات ترتبح بالحركةة الجسةدية لل
 العملية التعليمية وهما المدرب  المعلم، والمتدرب  الطالب.      

اaA      o      Ei آهااااااأواااااإىاااااااااااااااااااااااااااااااااا

              Ba      la      laابااااااااالااااااالاا

 Ba       la      leابااااااااالااااااليه

 Ba       la      loابااااااااالاااااالواا

 Ba       la      luابااااااااالاااااالوواا

 Ba       la      leiابااااااااالااااااالىا

 Ba       la      leu بااااااااالاااااالوىا

 ( لنموذج من التدريبات الصوتية عن الصوات 2الجدول رقم )

ا

 : 2020حلول معوقات التنفيذ لعملية حتويل مقرر اإللقاء العملي إىل الشكل اإللكرتوني لعام 
بعةةد، اسةتطاع المعلةم أن يحةول العمليةة التعليميةة التقليديةة إلةى عمليةة تعليميةة إلكترونيةةة مةن خةالل التعلةيم المةدمج بةين التعلةيم المتةزامن عةن 

حيث تم تنفيذ الجزء العملي بفيديوهات مصورة للتدريب، وإتمامةة والتأكيةد علةى عناصةر التمةرين مةع فةتح المناقشةة مةن خةالل برنةامج التيمةز 
Teams   ليرى ويسمع كافة الطالب، كٌل فى منزلة، وكييية إقامة التدريب وخطواتة، مع امكانية االستفسار عن أية خطوة تحتةاج لإليضةاح

ا جعل المادة النظرية والعملية أكثر ثباتًا فةي ذهنيةة المتةدرب، لنة ة اضةطر أن م  مع مساعدة من أعضاء المنزل، إذا احتاج التدريب لذلك، مق 
التدريب دون خشية أو خجل من زمالئة، إلمكانيةة أن يقةوم الطالةب بالتةدريب بمفةرد  وال يتابعةة أو يةرا  أو يسةمعة إال  المعلةم فقةح دون يقوم ب

ا يةوفر لةة الخصوصةة، كمةا أنشةأ المعلةم مةع يالبةة مجموعةات تةدريب مصةغرة مقسةمة يرسةل كةل يالةب علةى حةد  تكليفةة مة  باقي الةزمالء، مق 
 العملي واسترجاعة مرة أخرى بصوت المعلم، وهو يحدد مواين الضع  بالتكيف وكييية ضبطة، حتى يتم قبولة. سواء النظري أو 
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وهةةو مةةا تةةم مةةع الباحثةةة عنةةدما أرادت تةةدريب يالبهةةا عةةن بعةةد، وخشةةي  مةةن ضةةع  الُمنةةتج، والنتةةائج المستخلصةةة، ولكةةن االسةةتبانة وتقريةةر 
تهةةا، جةاءت بنتةائج بيةةر متوقعةة تؤكةةد علةى تمكةن الطلبةةة مةن تحقيةق الهةةداف المرجةو تح يقهةةا مقةررات اإللقةاء بعةةد اجتيةاز الطةالب الختبارا

 (.9، 2([، والشكال أرقام )8(: )3الجداول اآلتية من رقم ])لتلك المقررات، كما في  ILOSوفق 
 والصوتيات( لقاء  اإل )  1اإللقاء تحليل احصائى للنسب تقديرات نتيجة مقرر([3الجدول ]رقم )

 (م  2019/2020، 2019/ 2018، 2018/  2017، 2017/ 2016لألعوام الدراسية )

 [12]2المقرر اإللكتروني 1المقرر اإللكتروني  المقرر التقليدي  السنة الدراسية 

2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 2019/2020 

 النسبة %  النسبة %  النسبة %  النسبة %  التقدير 

 38.67 51.14 10.77 17 امتياز 

 43.39 27.27 23.08 36 جيد جدا 

 11.32 12.50 40 30 جيد 

 5.66 9.09 26.15 8 مقبول 

 0 6.38 14.47 0 ضعيف 

 0 0 0 0 ضعيف جدا 

 1 6.38 14.47 9 الراسب 

 106 93.62 85.53 91 الناجح 

 107 94 76 77 المجموع 

 اإللقاء والصوتيات(  )  1لمقرر اللقاء   يوضح النسب االحصائية  رسم بيانى ([ 2الشكل ]رقم )

 (م  2019،2019/2020/ 2018،2018/ 2016/2017،2017لالعوام الدراسية) لألعوام الدراسية

 

 ([ 3الشكل ]رقم )
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يات رسم بيانى يوضح النسب االحصائية لنتيجة مقرر اإللقاء والصوت

م2019-2018، 2018-2017، 2017-2016لألعوام الدراسية 

2020-2019والمقرر االلكتروني لعام 

المجموع الكلي امتياز جيد جدا جيد مقبول ضعيف جدا 7سلسلة
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 )اإللقاء والصوتيات(   1  حتليل احصائى للنسب تقومي الطالب ملقرر اإللقاء([4اجلدول ]رقم )

 (م  2019/2020  :  2017  /2016لالعوام الدراسية )

 2020  2019 2019  2018 2018  2017 2017  2016االسنةاال  اسيةا

االنسبةا%ا النسبةا%ا النسبةا%ااالنسبةا%ااالقق يرا

ا99.01ا95.5ا89.50ا81.25اتقو ماالطالبا

 

 )اإللقاء والصوتيات(   1يوضح النسب االحصائية لتقومي الطالب ملقرر اإللقاء    ([رسم بياىن4الشكل ]رقم )

 (م 2020/ 2019،  2019/  2018،  2018/  2017،  2017/  2016لالعوام الدراسية )لألعوام الدراسية  

 
 

 اإللقاء والصوتيات( )  1حتليل احصائى للنسب تقديرات نتيجة مقرراإللقاء  ([5اجلدول ]رقم )

   (م 2019/2020،  2019/ 2018،  2018/  2017،  2017/  2016الدراسية )لألعوام  

 [13]2المقرر اإللكتروني 1المقرر اإللكتروني  المقرر التقليدي  السنة الدراسية 

2016 /2017 2017 /2018 2018 /2019 2019/2020 

 النسبة %  النسبة %  النسبة %  النسبة %  التقدير 
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 38.67 51.14 10.77 17 امتياز 

 43.39 27.27 23.08 36 جيد جدا 

 11.32 12.50 40 30 جيد 

 5.66 9.09 26.15 8 مقبول 

 0 6.38 14.47 0 ضعيف 

 0 0 0 0 ضعيف جدا 

 1 6.38 14.47 9 الراسب 

 106 93.62 85.53 91 الناجح 

 107 94 76 77 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 )اإللقاء والصوتيات(    1يوضح النسب االحصائية ملقرر اللقاء    ([رسم بياىن5الشكل ]رقم )

 

 ([ 6الشكل ]رقم )
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 )اإللقاء والصوتيات(   1  حتليل احصائى للنسب تقومي الطالب ملقرر اإللقاء([  6اجلدول ]رقم )

 (م  2019/2020،  2019/  2018،  2018/  2017،  2017/  2016لالعوام الدراسية )

 2020  2019 2019  2018 2018  2017 2017  2016االسنةاال  اسيةا

االنسبةا%ا النسبةا%ا النسبةا%ااالنسبةا%ااالقق يرا

ا99.01ا95.5ا89.50ا81.25اتقو ماالطالبا

 )اإللقاء والصوتيات(   1يوضح النسب االحصائية لتقومي الطالب ملقرر اإللقاء    ([رسم بياىن7الشكل ]رقم )

 (م 2020/ 2019،  2019/  2018،  2018/  2017،  2017/  2016لألعوام الدراسية لالعوام الدراسية )

 
 التقدمي واإللقاء( )  2اإللقاء  حتليل احصائى للنسب تقديرات نتيجة مقرر([7اجلدول ]رقم )

   (م2019/2020،  2019/ 2018،  2018/  2017،  2017/  2016الدراسية )لألعوام  

 2020/ 2019 2019/ 2018 2018/ 2017 2017/ 2016 السنة الدراسية 

 النسبة %  النسبة %  النسبة %  النسبة %  التقدير 

 70 73 68.83 73 امتياز 

 23 21 24.68 21 جيد جدا 

 6 5 6.49 5 جيد 

 3 1 0 1 مقبول 

 1 0 0 0 ضعيف 

 0 0 0 0 ضعيف جدا 

 86 82 77 82 المجموع 

 لقاء( اإلالتقديم و)   2([رسم بيانى يوضح النسب االحصائية لمقرر اإللقاء 8الشكل ]رقم )
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 ([ 9الشكل ]رقم )

 
 

 التقدمي واإللقاء( )  2اإللقاء  حتليل احصائى للنسب تقومي الطالب ملقرر([8اجلدول ]رقم )

 (م   2019/2020،  2019/ 2018،  2018/  2017،  2017/  2016لألعوام الدراسية )

 2020 -2019 2019/ 2018 2018/ 2017 2017/ 2016 السنة الدراسية 

 النسبة %  النسبة %  النسبة %  النسبة %  التقدير 

 96.5 84 98.75 84.25 تقويم الطالب 

 يوضح النسب االحصائية لتقومي الطالب ملقرر التقدمي وااللقاء    ([ رسم بياىن10الشكل ]رقم )

 (م 2020:  2016لألعوام الدراسية من عام )
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م  2019مةةن خةةةالل نسةةب وإحصةةةائية تقةةةارير مقةةررات اإللقةةةاء لألعةةةوام الثالثةةة السةةةابقة التةةةي تةةم تدريسةةةها بالشةةةكل التقليةةدي، والعةةةام الخيةةةر 
م بالشكل اإللكتروني وجد مدى قدرة تنفيذ المقرر اإللكتروني لمنهج اإللقاء بقسم المسرح وقسم اإلذاعة والتليفزيون على الوصول إلى 2020
   .ILOSق عالية من المستخرجات المستهدفة من أهداف مقررات اإللقاء نسبة تحق

 ILOSتلك الجداول واإلحصائيات والنسب التي عمل  علةى قيةاس قةدرة المقةرر اإللكترونةي علةى توصةيل المعلومةات وتأهيةل الطالةب وفةق 
ية، إذ جاءت النتائج تقارب النتائج النهائيةة للتعلةيم بجمهورية مصر العرب NQAAEالمرتبح بالمقرر العملي )اإللقاء(، التي حددتها مؤسسة 

التقليةدي، وفةي مواضةع كثةةرة تتفةوق عليهةا، لتؤكةد أن منظومةةة التعلةيم عةن بعةد يمكةةن أن تةؤتي ثمارهةا المرجةوة مثةةل التعلةيم التقليةدي حةال تةةم 
كة إنترنةة  قةةادرة علةةى تحمةةل عمليةةات الرفةةع تصةةميم المقةةرر اإللكترونةةي بشةةكلد صةةحيح وسةةليم وفةةق معةةايير الجةةودة المعتمةةدة، مةةع إتاحةةة شةةب

 والتنزيل والتحميل والتصفح والمتابعة والحفظ وبيرها، مع إتاحة أجهزة قادرة على تحمل تلك العمليات. 
ال ([، والشةك8(، )6(، )4وقد أكد ذلك تقارير المقررات، وتقارير الرضا الطالبي عنها، والنسب اإلحصائية التةى جةاءت بالجةداول أرقةام ])

[ حيةث إتهةرت ارتفةاع 7، 5، 3([ التي تهر من خاللها ارتفةاع نسةبة نجةاح الطةالب وتميةزهم التةى تهةرت بالجةداول أرقةام]9، 7،  6أرقام])
عةن بةاقى التقةديرات، كمةا ارتفةع عةدد الطةالب المسةجلون فةى المقةرر  B، وتقةدير الجيةد جةدًا Aنسبة الطالب الحاصلون على تقدير اإلمتيةاز

عةةن العةةوام الثالثةةة السةةابقة التةةى بةةدأت معهةةا التجربةةة الولةةى للتعلةةيم اإللكترونةةي والمقةةرر اإللكترونةةي ليتخطةةي عةةدد  2020  2019لعةةام 
( يالةةب لمقةةرر التقةةديم اإللقةةاء، وهةةى أعلةةى أعةةداد 86(يالةةب، وعةةدد )107يالةةب لمقةةرر اإللقةةاء والصةةوتيات ليصةةل لعةةدد ) 100المسةةجلين 

 عة أعوام الخيرة.تسجيل يالبى للمقررين خالل الرب
 **  *  ** 

ا
االخاتررررمةا 

مصةةر والعةةالم العربةةي ودول العةةالم الفقيةةرة، والشةةرق الوسةةح خاصةةة  كانةة  جائحةةة الكورونةةا بمثابةةة قةةوة دفةةع لعجلةةة التعلةةيم اإللكترونةةي فةةى
سةات بالمؤسسات التعليمية التىيكان  تهاب الدخول فةي منظومةة التعلةيم اإللكترونةي، سةواء لعةدم كفايةة إمكانياتهةا البشةرية أو الماديةة، أو سيا

 امعي.قياداتها أو استعداد الطالب بكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، والج
دة لةةذلك منةةذ سةةنوات، وقةةد بةةدأت تجربةةة التعلةةيم عةةن بعةةد  6لةةذلك اسةةتطاع  المؤسسةةات التعليميةةة مثةةل جامعةةة  د العةةُ أكتةةوبر، التةةي كانةة  ُتعةةق

والتعليم اإللكتروني بكليتي الطب ويب السنان وجراحاتة من أكثر مةن ثةالث سةنوات سةابقة، ممةا جعةل منظومتهةا جةاهزة للتعامةل مةع أزمةة 
الراهنةةة، وإقامةة اختباراتهةةا اإللكترونيةة بشةةكل مناسةب وفعةةال وسةريع، والسةةي ما مةع المقةةررات ذات الطبيعةة العمليةةة التةي تحتةةاج للوجةةود التعلةيم 

الحي للطالب والمعلم، والتي استطاع  الجامعةة فةي شةهري إبريةل ومةايو تحويةل تةدريب أعضةاء هيئةة تدريسةها بشةكل دائةم علةى مةدار اليةوم 
وط تليفونيةة واتصةالية تفاعليةة بةةين مةوتفي المعلوماتيةة وأعضةةاء هيئةة التةدريس للةرد علةةى االستفسةارات وحةل المشةةكالت مةن خةالل فةتح خطةة

رات التقنية الخاصة بالموقع والمنصة العلمية لة وللطلبة، مع إرسال فيديوهات تعليمية لخطوات التعامةل مةع الموقةع واإليميةل وإنشةاء االختبةا
نتائجة وتكوين مجموعةات المقةررات وتن يحهةا وفةق الطةالب المسةجلين بةالمقررات حسةب سةاعاتهم المعتمةدة. ممةا أهة ل اإللكترونية، واست بال 
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الجميةةع لتحويةةل مقةةرراتهم مةةن الشةةكل التقليةةدي إلةةى الشةةكل اإللكترونةةي مسةةتو يًا كافةةة عناصةةر المقةةرر، ولكةةن تحتةةاج المرحلةةة التاليةةة لجميةةع 
 من التوصيات.المقررات وخاصة العملية ما يأتي 

االقوصيات 
 .WiFiدعم شكبة االنترن  فى الجامعة بشكل عام وخاصة الة  -1
االعتماد فى السنوات المقبلة على المقرر اإللكتروني بديال دائما عن المقرر التقليدي بجانب محاضرات التعليم المتزامن التفاعلي عن   -2

 ش  برنامج الحضور بكش  حضور للطالب . بعد من خالل جدول مواعيد يلتزم الطالب بحضورها، ويعتبر ك
 إعداد جداول تتناسب مع تروف الجائحة ما فرضتة من تباعد اجتماعي. -3
وفيةةديوهات  Teamsوالتيمةةز zoom تةةدريب الطةةالب الجةةدد علةةى التعامةةل مةةع شةةكل المقةةرر اإللكترونةةي مةةن خةةالل مجموعةةات الةةزووم -4

 مفصلة للطالب، وإتاحة فتح باب السؤال التفاعلي.
تسةليم كةل يالةب جديةد بالجامعةة جهةاز محمةول أو مةا يعادلةة تلبيةة لطبيعةة الفتةرة التعليميةة القادمةة، خاصةة وان الدولةة المصةرية نفةذت  -5

ميةةةع الطةةةالب، أيةةةًا كةةةان مسةةةتواهم االجتمةةةاعي هةةةذ  الخطةةةوة بمةةةدارس المرحلةةةة اإلبتدائيةةةة بالعةةةام السةةةابق للطةةةالب الجةةةدد حتةةةى يةةةتم تةةةدريب ج
 بتدائي الحكومية المجانية.واالقتصادي، كتطبيق لمبدأ المساواة والعدالة فى الحصول على العلم بين يبقات الشعب المصري بالمدارس اإل

وبشةكل احترافةي يراعةي  تةدريب الهيئةة المعاونةة والسةاتذة علةى كيييةة إخةراج صةورة تصةويرية للمحاضةرات المصةورة بشةكل جيةد أفضةل، -6
  ية الصوت وجودتة والصورة ووضوحها.

تعةةةديل المنةةةاهج بالشةةةكل الةةةذي يتناسةةةب مةةةع إدخةةةال مصةةةادر معلوماتيةةةة تةةةرتبح بمحتةةةوى المنةةةاهج ونشةةةايات التعلةةةيم، وإمكانيةةةة التطبيةةةق  -7
 والتحويل إلى شكل وقالب إلكتروني يسهل تطبيقة.

مةةع الجهةةاز الفنةةي إلتمةةام تلةةك العمليةةة، وتكرارهةةا واسةةتمرارها بشةةكل متطةةور بغةةرض تطةةور  تقةةديم الةةدعم الفنةةي والتقنةةي للمعلمةةين بالتعةةاون  -8
 المعلم، وإشراكة في هذ  العملية لتدريبة عليها وتحسين أدواتة، وتحقيق حالة الرضا الوجداني والعلمي لدية ولدى الطالب.

اج ولاالج اولاواألشكال 
اأواًلاالج اولا ا

 ي بعدد قائمي التجربة، ونسبتهم بالنسبة لنتائج التجربة.( جدول إحصائ1الجدول رقم)  -1
 .( لنموذج من التدريبات الصوتية عن الصوات2الجدول رقم) -2
  .(م2020: 2016)اإللقاء والصوتيات( لألعوام الدراسية من)1للنسب تقديرات نتيجة مقرراإللقاء ي([تحليل احصائ3الجدول]رقم ) -3
عةةوام الدراسةةية لألعةةوام الدراسةةية مةةن )اإللقةةاء والصةةوتيات( لأل1للنسةةب تقةةويم الطةةالب لمقةةرر اإللقةةاء  ئي([تحليةةل احصةةا4الجةةدول]رقم) -4
 (م.2020: 2016)
 (م .2020: 2016)اإللقاء والصوتيات( لألعوام الدراسية من )1للنسب تقديرات نتيجة مقرراإللقاء  ي([تحليل احصائ5الجدول]رقم) -5
 (م .2020: 2016)اإللقاء والصوتيات(لألعوام الدراسية من) 1للنسب تقويم الطالب لمقرر اإللقاء  ي([ تحليل احصائ6الجدول ]رقم) -6
 (م.2020: 2016)التقديم واإللقاء( لألعوام الدراسية من )2للنسب تقديرات نتيجة مقرراإللقاء  ي([تحليل احصائ7الجدول]رقم) -7
  .(م2020: 2016)التقديم واإللقاء(لألعوام الدراسية من)2راإللقاء للنسب تقويم الطالب لمقر  ي([تحليل احصائ8الجدول ]رقم ) -8

اثانيًاااألشكالا ا
 Offic365يل الجامعة الرسمي لعضو هيئة تدريس)الباحث(على موقع الجامعة إيم( لصفحة 1الشكل رقم) -1
 (م .2020: 2016الدراسية من ) )اإللقاء والصوتيات( لألعوام1لقاء يوضح النسب االحصائية لمقرر اإل يرسم بيان (2الشكل رقم) -2
 .2020 -2016(نسب الرسوب والنجاح لمقرر اإللقاء والصوتيات لألعوام الدراسية من 3الشكل رقم) -3
)اإللقةةاء والصةةوتيات( لألعةةوام  1يوضةةح النسةةب االحصةةائية لتقةةويم الطةةالب والرضةةا الطالبةةي لمقةةرر اإللقةةاء  ي(رسةةم بيةةان4الشةةكل رقةةم) -4

  .م(2020: 2016الدراسية من )
 .)اإللقاء والصوتيات(1يوضح النسب االحصائية لمقرر اللقاء يرسم بيان (5الشكل رقم ) -5
 م.2020 -2016لألعوام الدراسية من نسب الرسوب والنجاح لمقرر اإللقاء والصوتيات ( 6الشكل رقم) -6
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)اإللقةةاء والصةةوتيات( لألعةةوام 1لمقةةرر اإللقةةاء يوضةةح النسةةب االحصةةائية لتقةةويم الطةةالب والرضةةا الطالبةةي يرسةةم بيةةان (7الشةةكل رقةةم) -7
  .(م2020: 2016الدراسية من )

 .)التقديم واإللقاء( 2يوضح النسب االحصائية لمقرر اإللقاء  يرسم بيان (8الشكل رقم) -8
 .م2020-2016العوام الدراسية(نسب الرسوب والنجاح لمقرر التقديم واإللقاء ل9الشكل رقم) -9
يوضةةةح النسةةةب االحصةةةائية لتقةةةويم الطةةةالب لمقةةةرر التقةةةديم وااللقةةةاء لألعةةةوام الدراسةةةية مةةةن عةةةام  ي( رسةةةم بيةةةان10الشةةةكل رقةةةم) -10
 .(م2020: 2016)

 املصادر واملراجع:
 أواًل: املصادر واملراجع باللغة العربية:

االمتاد   .أ
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية ةةةةة 1

National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 
 كتوبر.أ 6شعبة التمثيل واإلخراج  بجامعة  –قسم علوم المسرح  –الئحة كلية العلوم االجتماعية ةةةةة 2
 أكتوبر. 6جامعة  -قسم اإلذاعة والتليفزيون  -الم وفنون االتصالالئحة كلية اإلعةةةةة 3
 )اإللقاء والصوتيات، والتقديم واإللقاء(، وتقاريرهم. 2، 1توصيف مقررات اإللقاء ةةةةة 4
 م.2020 2019حتى عام  2017  2016تقارير الرضا الطالبي لمقررات اإللقاء العوام ةةةةة 5
 المراجع  .ب
 : 261، 1110-3795 م،2011 ،46 ع ،الشرقيةاال  اساتامجيةبرنامجامققرحالقنميةامها اتاد اس:افنااإللقاء،ا ،هللا فتح  رانيا -1

اا

 

الشاميةاف اتحقدقانقاجاتاالقعيمال ىاالطيبةامناوجهرةانررراأعءراءاةد رةااد جةاتطبدقامعايدراالجودةعايدة ذيب عبد هللا محمةد،  -2
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