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 الفرقة االولي

 أستاذ المادة طريقة التقييم .المواد العملية )التطبيقية(1

 مبادئ رسم و تكوين (1
 ا.د. محمد غانم بحث تطبيقي

 ارتجال ابداعى ) مفردات و خصائصه ( (2
 د.هبه سامي بحث تطبيقي

 ئ حاسب الىمباد (3
 د.وحيد السعدني بحث تطبيقي

 هندسة مسرحية (4
 د.والء البنا بحث تطبيقي

   . المواد النظرية2

 تاريخ فنون تشكيلية (5
 ا.د.محمد غانم بحث نظري

 البناء الدرامي (6
 د.دعاء عصام بحث نظري

 دراما المسرح في العصور الوسطى (7
 د.وليد فوزي بحث نظري

 لغة عربية (8
 بهجت ا.د.نبيل بحث نظري

 لغة انجليزية (9
 د.أميمة عبد الفتاح بحث نظري
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  الثانيةالفرقة 

 أستاذ المادة طريقة التقييم المواد العملية )التطبيقية(.1

 ازياء تاريخية  (1
 د.والء البنا بحث تطبيقي

 تصميم ديكور مسرحي  (2
 ا.م.د.سهير عفيفي بحث تطبيقي

 اسس تصميم  (3
 يا.م.د.سهير عفيف بحث تطبيقي

 طرز مسرحية  (4
 د.وليد الرافعي بحث تطبيقي

 )ديكور وازياء ( عروض تطبيقية  (5
 ا.م.د.محمد سعد بحث تطبيقي

 )تمثيل واخراج ( عروض تطبيقية  (6
 ا.م.د.عبير منصور بحث تطبيقي

 ماكياج أقنعة  (7
 ا.م.د.محمد سعد بحث تطبيقي

 فن إلقاء  (8
 ا.م.د.عبير منصور بحث تطبيقي

 حرفية ممثل  (9
 د.فريد النقراشي بيقيبحث تط
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  الثانيةالفرقة 

 . المواد النظرية2

 د.اسماء يحي بحث تطبيقي )نقد ودراما ( عروض تطبيقية .1

 المسرح و التحليل النفسي .2
 د.نسرين جرجس بحث نظري

 د.أحمد حالوه بحث نظري سس إخراجأ .3

 د.سارة عزت بحث نظري مباديء علم نفس .4

 د.وليد فوزي بحث نظري فن كتابة .5

 ا.د.محمد غانم بحث نظري تاريخ فنون تشكيلية .6

 د.دعاء عصاء بحث نظري دراما المسرح الفرنسي الكالسيكي .7

 د.اسماء يحي بحث نظري تاريخ نقد .8

 د.هاشم توفيق بحث نظري نظرية الدراما .9

 المسرح العربي .11
 ا.د.نبيل بهجت بحث نظري
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 الثالثةالفرقة 

 أستاذ المادة ة التقييمطريق المواد العملية )التطبيقية(.1

 طرز مسرحية .1
 د.وليد الرافعي بحث تطبيقي

 تصميم ديكور مسرحي .2
 د.وليد الرافعي بحث تطبيقي

 تصميم ازياء مسرحية .3
 د.والء البنا بحث تطبيقي

 )ديكور وازياء (المشروع .4
 ا.د.عايدة عالم بحث تطبيقي

 إخراج مسرحي .5
 د.هبه سامي بحث تطبيقي

 حرفية ممثل .6
 د.فريد النقراشي يبحث تطبيق

 )تمثيل واخراج( المشروع .7
 د.هادية عبد الفتاح بحث تطبيقي
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 الثالثةالفرقة 

 . المواد النظرية2

 نظريات النقد .1
 د.اسماء يحي بحث نظري

 نقد تطبيقي .2
 ا.د.اماني فهيم بحث نظري

 )نقد ودراما( المشروع .3
 د.وليد فوزي بحث نظري

 تحليل نصوص .4
 د.دعاء عصام بحث نظري

 دراما القرن العشرين .5
 ا.د.اماني فهيم بحث نظري

 تاريخ تطور مسارح .6
 ا.د.عايدة عالم بحث نظري

 مبادي بحث .7
 د.هاشم توفيق بحث نظري

 


