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I. مقدمة 

الدراما /المدرسة الصيفية“ برنامجاألساس القانوني ل تشكل منكم بهذه الوثيقة التي قدمتونحن نرحب بكم ن

ها وتوصف المستويات بوتمثل الصيغة التعاقدية التي تنظم العالقة بين المدرسة وطال "تعلمي في سياق 

الذي يمتد على مدى ثالثة أعوام، يمنح البرنامج  وتحكم مسار، وتحدد المتطلبات وتفصيالتهاومضامينها 

وتعمل ". عليمالدراما في الت"في نهايته شهادة دبلوم مهني في مجال  المستوفون لكل المتطلبات المشاركون

توفير بيئة مالئمة للتعلم  عبرفي البرنامج  فاعال   طا  انخرا المدرسة من خالل إدارتها وأساتذتها لتوفر لكم

ونأمل منكم مراجعتنا في حالة مواجهتكم لمشكالت قد تحول دون تحقيقكم لهذا .  تهيئ لكم فرص النجاح

 .الهدف

 
II.  المدرسةطاقم 

 :الهيئة األكاديمية
 (المدير األكاديمي)الكردي وسيم 

 .، معتصم األطرش، يوسف خواجا، فيفيان طنوسنادر وهبة، كفاح فني، لوك أبووت. دمالك الريماوي، 
 

 :إدارة البرنامج
 منسقة مسار الفنون في التعليم/المسؤولة اإلدارية: ديما سقف الحيط

 منسقة برنامج الدراما في سياق تعّلمي: رنا زكارنه
 (مع المعلمين)تنسيق ومتابعة أكاديمية  :معتصم األطرش

 لبحث والتطوير التربويا برنامج/مديرة الوحدة اإلدارية والمالية: هدى حسونة
 تغطية إعالمية: عبد الكريم حسين وعبد الرحمن أبو شمالةرباح و  لما

 توثيق ومتابعة تقنية: خالد فني ويوسف كراجة ومهند يونس
 بحثيتصوير وتوثيق : يوسف الصالحي
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 ترجمة فورية: هدى عودة وحنان عودة ولبنى طه وسماح حسين وسمر قرش
 مساندون/معلمون مرّكزون: كوثر برغوثي وهشام عواد ومحمد خواجا

 المدير المالي: بشار إدكيدك
 متابعة مالية: سليمان أبو الرب وسوسن سلعوس

 مساعدة إدارية: روان سمامرة
 

 1312فريق األساتذة  للعام 
مالك الريماوي، فيفيان طنوس، معتصم األطرش، يوسف الخواجا، ريتشارد كيران،  :السنة األولىمستوى 

 .تيم تايلور، وبيتر أوكونور
 .وسيم الكردي، ماغي هلسون، وبيتر أوكونور :السنة الثانية ىمستو 

 .كوستاس أميروبوليس :مستوى السنة الثالثة
 

 مستشارون
 ديفيد ديفيزالبروفيسور : المستشار األكاديمي

 
 طاقم األساتذة

ون، لإيرز، جوان هان ديفيد ديفز، الين آشبي، كريسوال باباتاتي، إفانجثلينا داميانكي، جون :1331للعام 
كونستانتينوس ، كرستينا فاسيلوا، أوي جروسيل، ستيف نوالن، جبراسيموس أيونو، جورجيوس أيونو

 .أموريوبولوس
 
ديفيد ديفز، الين آشبي، كريسوال باباتاتي، إفانجثلينا داميانكي، جون إيرز، كيت كتافياز،  :1338عام لل

 .جوان هاناون، كونستانتينوس أموريوبولوس
 

 ديفز، كونستانتينوس أموريوبولوس جون إيرز، إلين آشبي، ديفيد: 1332للعام 
 

 أموريوبولوس كونستانتينوسستيف باين، ديمير أرسنيجفيك، تاغ مكنتغارت،  :1313للعام 
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 كوستاس أميروبوليس، مالك الريماوي، وسيم الكردي ، لوك أبوت :1311للعام 
 

 1311للعام 
 إيفانز، ريتشارد كيرن، سوسن مرعيكوستاس اميروبوليس، أيونا  :مستوى السنة األولى
اميروبوليس، لوك  مايك فليمنغ، وسيم الكردي، مالك الريماوي، كوستاس: مستوى السنة الثانية

 هالسونأبوت، ماغي 
 لوك أبووت، مالك الريماوي :لثةمستوى السنة الثا

 
 1313للعام 

كوستاس أميروبولوس، مها موسى، ريتشارد كيرن، سوسن مرعي، مالك : مستوى السنة األولى
 الريماوي، وسيم الكردي
 كريس كوبر، وسيم الكردي، مالك الريماوي: مستوى السنة الثانية
 لوك أبوت: مستوى السنة الثالية

 
 1314للعام 

ريتشارد كيرن، سوسن مرعي، مالك الريماوي، وسيم الكردي، يوسف : مستوى السنة األولى
 خواجا، فيفيان طنوس
 وسيم الكردي، ماغي هلسون: مستوى السنة الثانية
 لوك أبوت: ةمستوى السنة الثالث

 نادر وهبة، كوستاس أمويروبوليس، فيليب تايلر: مستوى الحلقة المتقدمة في الدراما والبحث
 .خديجة العموشي: ضيوف البرنامج

 
 1311للعام 

مالك الريماوي، فيفيان طنوس، لوك أبوت، ماغي هلسون، سوسن مرعي، : مستوى السنة األولى
 معتصم األطرش

ماغي هلسون، وسيم الكردي، يوسف خواجا، مالك الريماوي، فيفيان : مستوى السنة الثانية
 طنوس، ريتشارد كيران، كوستاس أميروبولوس 



 

 6 

 لوك أبووت وكوستاس أميروبولوس: مستوى السنة الثالثة
 بريان ووالند وكفاح فني: مستوى الحلقة المتقدمة في الكتابة المسرحية

                            
ال تترددوا في االتصال بأي من أعضاء طاقم البرنامج في حالة وجود أية استفسارات أو عقبات تعترضكم 

 وديما سقف الحيط أثناء انعقاد البرنامج، كما يمكنكم االتصال، وعلى مدار العام، بكل من وسيم الكردي
 :، على العناوين التاليةورنا زكارنه

 
wasim@qattanfoundation.org  
dima@qattanfoundation.org  
rana.zakarneh@qattanfoundation.org  

 
، أو صندوق بريد 77902 2 2963283: ، أو فاكس رقم77902 2 2963280/1: أو هاتف رقم

  .رام اهلل - 2202: رقم

mailto:wasim@qattanfoundation.org
mailto:rana.zakarneh@qattanfoundation.org
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 أهداف البرنامج  .1
 :يهدف البرنامج بجميع مكوناته إلى

 وكيفيات التخطيط لها وتوظيفها منهاجيا  ( الدراما في التعليم)الشامل للمشاركين في مجال  التكون - أ
 .وفنيا  

والمنهاجية عبره كسياق فاعل م الشكل الفني وتعليم القضايا الحياتية تعليمين من المعل تمكن - ب
 .وشكل ملهم

 .مراجعة التطبيقات الدرامية في بيئة آمنة من أجل تقييم أداء الطالب وتطويره عند الضرورة - ت
إعادة بناء مفاهيم التعليم والتعلم وأدوار الفاعلين فيها ضمن منظومة بيدوغوجية تستند لمقاربات  - ث

 .اجتماعية ونفسية حداثية
ما يمكنهم من بناء مسافة من  ،ميةيمراجعة مواقفهم من العملية التعلتمكين المعلمين من  - ج

تصوراتهم وقناعاتهم السابقة عبر االنخراط في ممارسات جديدة تفتح أمامهم ممكنات معرفية 
 . وبحثية توفر لهم قدرة على التطور المهني المستمر

بيق المهني في الدراما في تطوير مقدرة تخيلية ونقدية مبنية على المعلومات في مجاالت التط - ح
 .التعليم

تطوير مستوى عال من القدرة النقدية والتحليلية في مجاالت باتجاه تحفيز دافعية المشاركين  - خ
 .التطبيق المهني  المتصل بتوظيف الدراما في السياق التعليمي ودورها فيه

 
 بنية البرنامج  .1

مدته أسبوعان، يتضمن مادة نظرية وتطبيقية في  على مدى أعوام البرنامج الثالثة، ُينَظم لقاء سنوي
ك مجال الدراما في التعليم، وتنعقد خالله لقاءات مدرسية وجلسات نقاش جماعية وفردية مرتبطة بتقدم

في برنامج قراءات على مدار العام مختصة في  شرعاللقاء السنوي فستأما بعد انتهاء .  في البرنامج
ه في نهاية شهر كانون األول مدعما  بتأمالت في المساق الصيفي، يلي بحيث يتم تسليمتعليم الدراما، 

ورشات  ذلك حضور المساق الشتوي في الكتابة البحثية الذي يمتد على مدار ثالثة أيام ويتضمن
وبعد انخراطهم في . نظرية وتطبيقية هدفها مساندة ودعم المعلمين على إنهاء متطلباتهم األكاديمية

رتب عليهم بناء مخطط أولي لتجارب تعليمية صفية في ضوء المساقين الصيفي المساق الشتوي يت
ومع . والشتوي، باإلضافة إلى العمل على تطوير هذا المخطط الدرامي والشروع في تطبيقه في الصف
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نهاية نيسان من كل عام، سيطَلب منك تقديم سجالتك لطاقم البرنامج من أجل تقييمها، وسيكون هذا 
 .سنوي عليك اجتيازه لاللتحاق بالمستوى التاليبمثابة فحص 

 
 :لمزيد من التفاصيل انظر ما يلي

 مستوى السنة األولى (أ
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السنة الثانية مستوى (ب
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 

 ميدراما في سياق تعل

 (مستوى السنة األولى)

دراما باستخدام الشكل )دراما تكونية 

دراما " )عباءة الخبير" حولومقدمة ( الفني

، األعراف الدرامية وعناصر عبر المنهاج

 (.الدراما

 :المهام

 .حضور المساقين الصيفي والشتوي. 1

 .سجل المدرسة الصيفية. 2

 .مخطط درامي وتعليمي. 3

توثيق للتجارب الصفية مدعماً بتأمالت . 4

 . في القراءات

شهادة اجتياز المستوى األول من 

الدراما في /برنامج المدرسة الصيفية

 سياق تعلمي 

 

 

 ميالدراما في سياق تعل

 (مستوى السنة الثانية)

الدراما التكاملية، عباءة الخبير، الدراما 

باإلضافة لتضمينات حول التعليم الجمالية، 

والنمو وبناء األسئلة وكيفيات مقاربتها في 

 .التخطيط والتنفيذ والتقيييم

 :المهام

 .حضور المساقين الصيفي والشتوي. 1

القيام بتطبيقات درامية تعليمية وتوثيقها  .2

مع خطة بحثية أولية وذلك قبل المساق 

 .الشتوي

استكمال المادة البحثية الكتابية وتسليمها . 3

 . قبل المساق الصيفي

شهادة اجتياز المستوى الثاني من 

الدراما في /يفيةبرنامج المدرسة الص

 سياق تعلمي 
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 مستوى السنة الثالثة ( ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية برنامج الدبلوم 1.2
على أن يتم تسليم السجالت  ،حسب الموعد المحدد على الطالب تقديم المتطلبات كل   -

 .من كل عام أيارالنهائية للمراجعة والتصحيح مع نهاية شهر 
باإلضافة إلى  مدة البرنامج ثالثة أعوام، ويعقد لقاء صيفي سنوي يستمر ألسبوعين -

للمستويين الذي يعقد في شهر كانون األول ( برنامج البحث التحضيري)المساق الشتوي 
 .األول والثاني

 .ات الثالثة للبرنامج إلزاميةالمستوي -
 .االنخراط إلزامي في اللقاءات السنوية الثالثة -
 .من كل عام أيارللتقييم مع نهاية شهر سجالتك عليك تقديم  -
 .لاللتحاق بالمستوى التاليتقدير ناجح يجب أن يحصل سجلك على  -

 

 

 ميدبلوم الدراما في سياق تعل

 (الثالثةمستوى السنة )

للدراما  االحترافية المشاركينتقييم لممارسة 

مراجعة مساري الدراما  في  في التعليم،

أبعاد  سياق تطبيقي متنام مع التركيز على

 .إضافية من الدراما النظرية والتطبيقية

 :متطلبات التخرج

 .حضور المساق الصيفي الثالث. 1

مناقشة البحث مع اللجنة األكاديمية ومن . 2

ثم القيام بالتعديالت المطلوبة وإعداد البحث 

 .للنشر

القيام بورشة تطبيقية في المجتمع المحلي . 3

 . أو التصوير/وتوثيق هذه التجربة بالكتابة و

 في الدراما في التعليم دبلوم
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 وصف تفصيلي لبرنامج الدراما في التعليم 2.2
 
 مستوى السنة األولى (أ

اجتياز يتناول أبعادا  محورية في مجال الدراما في التعليم، ويمنح المشاركون في نهايته شهادة 
 .الدراما في سياق تعلمي/المستوى األول من برنامج المدرسة الصيفية

 
 منطلق 

وفي سياقات أخرى ُتستخدم  ،يتناول هذا المستوى القضايا األساسية في تعليم الدراما في المدارس
 .راما بشكل فاعل في التطور الشخصي والمهني والمفاهيمي والفنيفيها الد

 
يدل على االهتمام بكامل العمليات الفنية في مجال الدراما، " الدراما في التعليم"إن عنوان البرنامج 

وظيفة الكاتب )، وخلق الشكل الدرامي، والمحتوى (وظيفة المعلمين)بما فيها مقصد الدراما 
حياؤ (المسرحي ، وتشكيل منظومة اإلشارات في كيان مترابط (وظيفة الفنان المؤدي)في الدور  ها، وا 

وظائف التصميم، اإلضاءة، )، فضال  عن االهتمام بجوانب أخرى كنظام اإلشارات (وظيفة المخرج)
وهذا المنحى الشمولي في تناول البرنامج يميز هذا البرنامج عن البرامج األخرى (.  لخإ... األزياء 
 .األدائي على سبيل المثالكالفن 

 
وسيبحث هذا المستوى في أساسيات الفن الدرامي في التعليم، من خالل فحص تفصيلي لطبيعة هذا 

كما .  الشكل الفني، والمشاكل التي تحول دون تفاعل الطالب معه، أو استخدامه بشكل منتج
 .لهسيبحث في قضايا مركزية لها عالقة بالتعلم داخل الشكل الفني ومن خال

 
 المحتوى 

" نيةالدراما التكو "يتضمن المحتوى نظرة سريعة حول استخدامات الدراما في المدارس، والفرق بين 
 ".الطالب في الدور"وعلى  :، وأمثلة عملية على كل منهما"عباءة الخبير"و

 
 :عناصر الشكل الفني ▫

 الدور -
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 (المقيِّدات) المحددات -
 األهداف المضادة -
 التوتر -
 الفعل الدرامي -

 
 .مثال تطبيقي على الدراما التكونية: نيةالدراما التكو  مقدمة في ▫
 (.مقاطع)تحويل السرد إلى فعل درامي  ▫
 (.الشخصيةبناء )و( لعب الدور)الفرق بين  ▫
 فة، ومفهوم تضافر النظري بالعمليالتجريبي، وبعد المسا: أشكال العمل في الدراما ▫

(Metaxis.) 
، الحماية داخل الدور (TIR)المعلم في دور: فيها مقدمة إلى أعمال دوروثي هيثكوت بما ▫

(Protection into Role)مستويات المعنى، اإليماء ،. 
 .طرح األسئلة واستقبال األجوبة ▫
 .الفعل الدرامي ▫
 .طبقات المعنى الخمسة ▫
 .التأطير ▫
 بناء الدراما والترابط الداخلي ▫
 :أمثلة على أشكال الفعل الدرامي، مثل ▫

 المبنية على المسرحاألعراف الدرامية  -
 االستراتيجيات الدرامية -

 
 القراءات األساسية 
مايك  –( مقالة)الدراما والمنهاج الوطني واستراتيجية التعليم الوطنية /البدء في تعليم الدراما -

من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث  04-07نشرت في العدد . )فليمنغ
 ( Starting Drama Teaching: والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن كتاب

 ورا مورغان وجوليانا ساكستون                   ن -( كتاب)تدريس الدراما  -
 .هيب. باميال بويل وبرايان س -( كتاب)تخطيط الدراما التكونية  -
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من  04-07نشرت في العدد .  )فيجوتسكي. س. ل –( مقالة)األداة والرمز في نمو الطفل  -
: تها عن كتابمجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجم

The Collected Works of Lev Semyonovich Vygotsky 4، المجلد رقم       ) 
من مجلة رؤى تربوية  53نشرت في العدد . )دوروثي هيثكوت –( مقالة)سياقات للتعلم الفّعال  -

الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن المقالة المنشورة في مجلة 
(NATD ) 4العدد  – 49الهيئة الوطنية لتعليم الدراما، المجلد       ) 

 نورا مورجان وجوليانا ساكستون  –( كتاب)فهم أعمق .. أسئلة أفضل -
: تم ترجمتها عن المقالة المنشورة في كتاب. )دوروثي هيثكوت –( مقالة)التفوق في التعليم  -

Dorothy Heathcote on Education and Drama: Essential Writings صفحة ،
44-40) 

تم ترجمتها عن . )دوروثي هيثكوت –( مقالة)تدريب المعلمين على توظيف الدراما في التربية  -
، صفحة، Collected Writings on Education and Drama: المقالة المنشورة في كتاب

22-07) 
 
 قراءات مساندة 

ماغي هلسون  –( مقالة)تعّلمي قصة شخصية حول تعليم الدراما في سياق /إمساك الحجر -
من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير  04-07نشرت في العدد )

 (التربوي
 أنا كرافت  –( كتاب)اإلبداع ومستقبليات التعليم  -

 
 في مساقات المدرسة أساليب التدريس والتعلم 

، تركز على أنَّ الطالب هو المعلم؛ أي  تفاعلية شكل ورش عملفي معظمها تتخذ العملية التعليمية 
وجهة نظر  ، بدال  من التركيز فقط على(المعلم)النظر إلى القضايا من وجهة نظر المبادر وهو 

 (.الطالب)المشارك وهو 
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 مستوى السنة الثانية (ب
 

ياز اجتيتناول أبعادا  محورية في مجال الدراما في التعليم، ويمنح المشاركون في نهايته شهادة 
 .الدراما في سياق تعلمي/المستوى الثاني من برنامج المدرسة الصيفية

 
ويتضمن هذا المستوى أيضا  القضايا األساسية في تعليم الدراما في المدارس وفي سياقات أخرى 

 .تستخدم فيها الدراما بشكل فاعل في التطور الشخصي والمهني والمفاهيمي والفني
 

من األدوات المتوفرة لمعلم الدراما لمساعدته في بناء الدراما  بحث هذا المستوى في مجموعةي
 .للتعليم، وبخاصة توظيف عباءة الخبير

 
 المحتوى 

 :يتناول المحتوى ما يلي
مراجعة بعض المجاالت مثل تطبيقات المعلم في دور، وبناء : بناء الدراما ألجل التعلم -

 .االستثمار، وطرح األسئلة والمفاوضة
 .عباءة الخبيرمقدمة إلى  -
 .مجاالت المناهج -
 .بناء الدور، والسياق، والمشروع -
 .حديث الزمالء بدال  من حديث المعلم -

 
 األساسية القراءات 

 
غيفين بولتون و  -( مقالة)أمثلة على تنويعة أساليب "/دور اللعب"إذن أنت ترغب في توظيف  -

من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان  53نشرت في العدد . )دوروثي هيثكوت 
،  ?So you want to use role play: للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن كتاب

 (       4الفصل
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 نايجل توي فرانسيز برنديفيل  -( كتاب )ما والقصة الشعبية لسنوات لطفولة المبكرة  الدرا -
دوروثي  –( كتاب)نهج عباءة الخبير في التعليم عند دورثي هيثكوت : الدراما من أجل التعلم -

 .هيثكوت وغيفن بولتون
روثي دو  –( مقالة( )2770 - 4900)ثالثون عاما  على عملية التطوير  : عباءة الخبير -

من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث  09-04نشرت في العدد . )هيثكوت
 (والتطوير التربوي

 
 قراءات مساندة 
. دوروثي هيثكوت -( مقالة" )عباءة الخبير"التوتر المنتج األساس في أسلوب التعليم بمنظومة   -

لقطان للبحث والتطوير التربوي، من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز ا 53نشرت في العدد )
 22الهيئة الوطنية لتعليم الدراما، المجلد ( NATD)بعد ترجمتها عن المقالة المنشورة في مجلة 

 (       4العدد  –
دوروثي  -( مقالة)عامل يؤخذ بعين االعتبار في التعليم من أجل التعلم /التماسك الداخلي -

تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث من مجلة رؤى  53نشرت في العدد . )هيثكوت
الهيئة الوطنية لتعليم ( NATD)والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن المقالة المنشورة في مجلة 

 (       4العدد  – 22الدراما، المجلد 
دوروثي  –( مقالة)الرمال السريعة إلعداد ومساءلة عباءة بينة وأداء مهمة : إحياء ذكرى -

من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث  05-02في العدد  نشرت.   )هيثكوت
 (والتطوير التربوي

 
 مستوى السنة الثالثة (ج

 
يتناول أبعادا  أساسية في مجال الدراما في التعليم، ويمنح المشاركون في نهايته شهادة الدبلوم في 

 .الدراما في التعليم
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الطالب نفسه، من خالل تهيئة الفرصة إلنشاء األبنية الدرامية يركز هذا المستوى على تطوير عمل 

كما سيتم العمل على استكشاف عالقة علم .  وتدريسها للطالب اآلخرين باستخدام الدراما التكوينية
الداللة بالدراما، ومجموعة من األدوات المتوفرة لمعلم الدراما من أجل مساعدته على تشكيل الدراما 

ث أيضا  في عالقة الدراما في التعليم بالدراما في المجتمع في سياقها األكثر اتساعا ، وسيبح.  للتعليم
كما ستتم معاينة مجموعة األهداف المتوفرة .  متفحصا  عالقة الفن باأليديولوجيا والمنظومات القيمية

 .للمعلم، والمقدرة على تقييم اإلبداع
 

 المحتوى 
 األعراف الدرامية واستراتيجيات الدراما التعليم، ومراجعة توظيف يتناول المحتوى بناء الدراما من أجل 

مثل المعلم في الدور، وبناء االستثمار، وطرح األسئلة والتفاوض، وعباءة الخبير، والدراما التكوينية، 
تناول المحتوى الدراما في سياقها االجتماعي، يكما س .الل خطط الطالب أنفسهم وتدريسهممن خ

الحوارية والدراما، والتعامل مع القضايا االجتماعية والسياسية : ن واأليديولوجيا، وباختينوالدراما والف
  .والقيمية، والدراما والتقييم، وتصميم محتوى مساق، وتقييم اإلبداع، والتطور في الدراما

 
 األساسية القراءات 

. فيجوتسكي. س. ل –( مقالة)دور اللعب في النمو /اللعب وثنائية المعنى والفعل، الرغبة والواقع -
من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي،  57نشرت في العدد )

 (       Mind In Society: بعد ترجمتها عن كتاب
من مجلة رؤى تربوية  59-24نشرت في العدد . )غيفن بولتون  –( مقالة)التمثيل كلعب  -

 Acting in: الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن كتاب
Classroom Drama: A Critical Analysis                             ) 

ة رؤى تربوية من مجل 59-24نشرت في العدد . )غيفن بولتون –( مقالة)التمثيل كدراما الهواة  -
 Acting in: الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن كتاب

Classroom Drama: A Critical Analysis                                                                  ) 
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من  59-24نشرت في العدد . )غيفن بولتون –( مقالة)الدراما في صف تعليم اللغة اإلنجليزية  -
: مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن كتاب

Acting in Classroom Drama: A Critical Analysis                             )        
 سيسلي أونيل( كتاب)إطار للدراما التكونية : عوالم الدراما -
من مجلة رؤى  53نشرت في العدد . )دوروثي هيثكوت –( مقالة)ن أجل اإلدراك التصقيل م -

تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن المقالة المنشورة في 
 (       2العدد  – 20الهيئة الوطنية لتعليم الدراما، المجلد ( NATD)مجلة 

 
 قراءات مساندة 

من مجلة  05-02نشرت في العدد . )دوروثي هيثكوت -( مقالة)الدراما كسياق للحديث والكتابة  -
رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن المقالة 

 (         4، الهيئة الوطنية لتعليم اللغة اإلنجليزية، العدد (NATE): المنشورة في مجلة
دورثي  –( مقالة)أربعة نماذج لتمتين الروابط بين التدريس والمجتمع /للتعّلم الفّعالسياقات  -

من مجلة رؤى تربوية الصادرة عن مركز القطان للبحث  53نشرت في العدد . )هيثكوت
الهيئة الوطنية لتعليم ( NATD)والتطوير التربوي، بعد ترجمتها عن المقالة المنشورة في مجلة 

 (      4العدد  – 49 الدراما، المجلد
 

 متطلبات األكاديمية ومعايير التقييم الخاصة بكل مستوىال. 3

  متطلبات اجتياز السنة األولى

توثيق مساق جرش مغذى بالقراءات، ومخطط درامي تعليمي مكتمل يراعي االعتبارات : المتطلبات هي)
 (ما المطبقة صفيا  الفنية للدراما وشروط التعليم الثقافي، وقراءة تأملية في الدرا

 :تفصيل المتطلبات وجدولتها زمنيا  على الشكل التالي
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 .حضور المساق الصيفي في جرش .4
تقديم توثيق وتأمل في المساق الصيفي مغّذى بالقراءات المطلوبة، بحيث يتم تسليم هذا الجزء في  .2

 .نهاية شهر كانون أول
 (.المذكور في البند الثانيالمشاركة مشروطة بتقديم التوثيق )حضور المساق الشتوي  .5
 .بناء مخطط أولي لتجارب تعليمية صفية في ضوء المساقين الصيفي والشتوي .0
وتسليمه كمخطط والشروع ( بمساندة من المركزين والباحثين)تطوير المخطط الدرامي التعليمي  .3

 .في تطبيقه في الصف
شكل سرد التطبيق وتحليله تأمليا توثيق التجربة الصفية التعليمية للمخطط الذي تم اعتماده على  .2

 :يتم تسليمه في نهاية شهر نيسان والذي يتضمن
 

 وصفا للتخطيط -
 وصفا لألهداف والغايات -
 نقاط أساسية كانت مبعث تساؤل -
 أفكارا تولدت لديك خالل التطبيق -
 تساؤالت وتأمالت فيما هو ذو مغزى وعلى صلة بمحتوى التطبيق تظهر آرائك الذاتية -
 البحث عن إجابات لها فيما بعدأسئلة تتطلب  -

 متطلبات اجتياز سنة ثانية:

 .حضور المساق الصيفي مستوى سنة ثانية .1
 القيام بتطبيقات درامية تعليمية وتقديمها على شكل بيانات موثقة مع خطة بحثية أولية تتضمن .1

بإشراف (  مقدمة نظرية والفكرة التي يراد فحصها والطرائق التي جمعت من خاللها البيانات)
 .مركزين وباحثين من المركز وتسليمه قبل نهاية شهر كانون أول

المساق الشتوي والمشروط بتقديم  التجربة المطبقة على  -حضور البرنامج البحثي التحضيري .3
ليتم في .  شكل بيانات موثقة منهجيا  ومرفقة بخطة بحثية أولية وذلك في نهاية شهر كانون أول
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هجية البحث وبناء  االشكالية البحثية والشروع في مرحلة الكتابة البحثية هذا المساق  تطوير المن
 . بإشراف بحثي من قبل باحث من المركز

استكمال المادة الكتابية التي شرع فيها في البرنامج البحثي التحضيري وتسليمها قبل انعقاد  .4
م متخصص في ليتم مناقشتها من قبل طاق. المدرسة الصيفية أي مع نهاية شهر حزيران 

 .في أثناء انعقاد المدرسة الصيفية أو بعدها واعتماده كبحث تخرج . المركز

يمكن لمعلمين أو أكثر التشارك في التجربة الصفية إال أن الكتابة عليها أن تكون منفردة: مالحظة*     

   يةحول المادة الكتاب -أوال

 .والتفاصيل والمكونات والعناصرأن تكون مبنية على تخطيط تعليمي واضح المالمح  .4

 .أن تتضمن تطبيقا  شامال  لهذا المخطط مع الطلبة .2

 .استقصائي للتجربة التطبيقية/تحليل تأملي .5

 .توظيف القراءات النظرية والتطبيقية في ثنايا المادة المكتوبة .0

أن تشتمل على خالصات واستنتاجات تسمح برؤية ما الذي ينبغي تعميقه في تجربة  .3
 .تالية

   ثانيا- ما ينبغي أن تتضمنه المادة الكتابية

 .معلومات عامة حول الموضوع والمكان والزمان والفئة .4

 .توصيف لخطة العمل، الشكل التخطيطي، الموضوعات، األهداف، األسئلة .2

 (.مسار التجربة في شكلها التنفيذي كقصة)وصف لعملية التنفيذ  .5

 ".ظرية وعمليةاستنتاجات وتعليقات وخالصات ن"تحليل ما جرى  .0
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تدعيم سرد التجربة وخالصاتها بأمثلة من ردود الطالب، مشاعرهم، انطباعاتهم،  .3

 .مبادراتهم، هواجسك، مشاعرك، تحوالت حدثت معك أو داخلك

 

  :ما يجب مراعاته أثناء التنفيذ على مستويي التجربة والكتابة -ثالثا  

 .ها مع تفصيل للمفاهيم المستخدمةأن تقوم الرؤية النظرية بتوضيح القضية المنوي تطبيق .4

 .وضوح الخطة بكل ما فيها من تفاصيل وتساؤالت .2

 (.بمعنى جمع المعرفي بالشخصي)عمق التحليل الخاص بالممارسات وأصالته  .5

 .انبناء األجزاء الثالث كوحدة نصية أي انبناؤها كنص متكامل .0

 .أهمية الظاهرة المراد فحصها .3

 .المفاهيم والعالقات بينهاتماسك مكونات البحث ووضوح  .2

 .وضوح مسار البحث وغناه بالتفاصيل واألمثلة .0

 .فاعلية الخالصات وقدرتها على أن تكون مفيدة .4

 .ربط شرعية البحث بالتغيرات الداخلية عند المعلم والطالب .9

 .الدقة المعرفية والوضح المنهجي والقابلية للنشر والتعميم .47

 :متطلبات التخرج

 لمستوى سنة ثالثة  حضور المساق السنوي .أ
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في )مناقشة البحث المقدم من قبل اللجنة المقررة، وقيام الطالب الخريج بالتعديالت المطلوبة   .ب
واعداد البحث للنشر في حال أوصت لجنة المناقشة ( حال طلب منه اجراء تعديالت معينة

 .بالعمل على نشر البحث المقدم

ر الدراما في التعليم كثقافة في المدارس القيام بورشة تطبيقية في مجتمعه المحلي لنش  .ت
والمؤسسات التربوية الشبابية ولتقديم النتائج التي توصل لها في بحثه بشكل ورشة عمل تطبيقة 

( التوثيق الفيلمي)أو التصوير /عن طريق الكتابة وحوارية مع فعاليات تربوية ، وتوثيق التجربة 
 :تتضمن

 .وصفا  للتخطيط .4
 .والغاياتوصفا  لألهداف  .2
 .نقاطا  أساسية كانت مبعث تساؤل .5
 أفكارا  تولدت لديك خالل التطبيق .0
 .تساؤالت وتأمالت فيما هو ذو مغزى وعلى صلة بمحتوى التطبيق تظهر آراءك ذاتية .3
 .أسئلة تتطلب البحث عن إجابات لها فيما بعد .2

 

 معايير عامة حول التقييم . 4

اختيار الفئة العمرية التي يرونها مناسبة لهم في مجال سيمنح الطالب خالل العام األول فرصة 
نجاح أول محاولة لهم سيكون المجال مفتوحا  أمامهم لمناقشة ومن أجل زيادة فرص .  ليم الدراماتع

 . شكل محتوى تدريسهم المقترح للعام القادم، وذلك من خالل الجلسات الفردية في المدرسة الصيفية
 . سيتم تحديد قراءات مختارة في المدرسة الصيفية، وسيطلب منك قراءتها خالل األشهر الالحقة

 
كما ينبغي عليك توظيف معرفتك المتنامية التي اكتسبتها في برنامج تعليم الدراما، في ورشة عمل 

قوم وست.  واحدة على األقل تنظمها لمدرسين زمالء من مدارستك، أو لمدرسين آخرين من محيطك
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دراج ذلك في سجل البرنامج، األمر الذي سيشكل جزءا  آخر من تقييم  بوصف ورشتك وتقييمها وا 
 .أدائك فيه

 
كما ينبغي عليك أيضا  أن تحتفظ بسجل دراسي يتضمن محاور التدريس والتفاعالت خالل المدرسة 

ذا أيضا  جزءا  من الصيفية، ومن الضروري أن تتضمن أبعادا وصفية، وتقييمية وذاتية ، وسيعتبر ه
 تقييمك الدراسي 

 
 سجل البرنامج   1.4

خالل توثيق المساق العملي  في كل عام، يتضمن ب عليك االحتفاظ بسجل من عملكيج
إلى جانب المتطلبات السنوية الموضحة آنفا لكل )  .في سنواتها المختلفة  المدرسة الصيفية

 (مستوى
 
 معايير التقييم   1.4

معايير تقييمية خالل البرنامج مستقاة من المعايير العامة، لكنها مختارة لتعكس سيتم تحديد 
 :طبيعة المهمة المعنية

 
 العمل النقدي والتأملي ( أ

 :يجب عليك  أن  
 .تظهر قدرة على التفكير النقدي فيما يخص تدريبك العملي -
 .ومناقشتهاتتفاعل مع مجموعة نقدية من أجل إنشاء برامج متعلقة بحاجاته المهنية  -
 .تظهر فهما  وحساسية اتجاه الطرق التي تؤثر فيها القيم المهنية على العمل -
 

 عالقة النظرية بالتطبيق ( ب
 :يجب عليك  أن

 .تلم بمعرفة  واسعة وتحلل عالقتك باإلطار المفاهيمي وتطبيقاته العملية -
 .تعبر عن ترابط النظري بالعملي في التطوير المهني وبيئة مكان العمل -
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، وتتحدى وتعيد بناء أساليب مهنية، باالستناد إلى أدبيات وأبحاث قائمة ونظريات تصف -
 .شخصية أو قيد التطوير

 
 :التقييم النقدي ( ت

 :يجب عليك أن
 .تظهر قدرة على تقييم بناءات نظرية بشكل نقدي -
 .تنفذ عمال  مستقال  في سياق عملك المهني ذا مستوى عال من المعرفة والمهارة والفهم -
 .ر بالتعبير عن إستراتيجيات تنظيمية مناسبةتباد -

 :إصدار األحكام وصياغة السياسات ( ث
 :يجب عليك أن

تحلل قضايا مهنية معقدة، وتظهر وعيا  اتجاه قضايا أخالقية وأية معضالت أخرى يمكن  -
 .أن تظهر خالل العمل المهني

 .تعالج المشكالت التي قد تعيق تطور بيئة العمل المهنية بفاعلية -
دارة المصادر تصوغ -  .مقترحات متعلقة بالعمل المهني تظهر استقاللية في التخطيط وا 

 
 العرض ( ج

 :يجب عليك أن
 .تختار وسائل عرض مناسبة للعمل المقدم -
 .تنوه إلى المصادر وتوثقها بدقة باستخدام نظام معتمد -

 
 عالمات والدرجات وتخريج السنة النهائية التقييم وال  3.4 

 
 التقييم العالمة
 رسوب 37أقل من 
 ناجح 37-20
 جيد 23-00
 جيد جدا   03-40
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 نجاح متميز 43-477
 

 :تحتسب نتائج الطالب للتخرج كما يلي

الثة بما ال يقل عن النجاح في المتطلب البحثي الذي سبق تقديمه قبل حضور المساق للسنة الث (4
 : ، ويتم تقييمه على النحو التالي%27من  -% 53
 للبحث% 07 ( أ
 للعرض% 27 ( ب

 %(47)حضور المساق الصيفي الثالث  (2
 %(47)عالمة أستاذ المساق الثالث  (5
 %(47)مجموع عالمتي مساق السنتين األولى والثانية  (0
 %(47)عالمة الورشة في المجتمع المحلي  (3

 

 معايير الدرجات   4.4
الثالث وجميع المستويات في السنوات .  يتم تقييم عملك كل عام وفق المعايير المذكورة أعاله
 :سيتم تدريجها باستخدام التقديرات المبينة بالجدول أدناه

 
 التقدير العالمات
 رسوب 37أقل من 

 ناجح 20 – 37
 جيد 00 -23
 جيد جدا   40 – 03
 نجاح متميز 477 – 43

 
 مشروع التخرج   1.4



 

 25 

خالل تقييم  في أثناء المدرسة الصيفية في جرش من" النهائي" سيتم تخرج طالب المستوى الثالث
كل طالب عبر مشروعه الذي أنتجه ونفذه في السنتين السابقتين، بعد أن يطوره نهائيا  في السنة 

  54/0قبل  الثالثة ويعرضه أمام لجنة التقييم
 
 آلية التقييم لمشاريع التخرج  2.4 

المشروع الذي تم بناء خطته ) سيقوم كل طالب من سنة ثالثة بإعداد مشروعه للعرض -
، يقوم في السنة األخيرة بإعداده للعرض (السنة األولى وتطويره في السنة الثانيةفي 

 .بشكل نهائي
 .سيخصص اليومان األخيران لعملية العرض والتقييم -
 .سيتم تشكيل لجنة تقييم من األساتذة المشاركين في المدرسة -
مها على من خالل جمع عالمات األساتذة وتقسيالبحثي حتساب عالمة المشروع سيتم ا -

 .أساتذة اللجنة يماتعددهم أي معدل تقي
 

 :العالمة النهائية للتخرج   1.4
 % 27يتخرج الطالب في حال إجتيازه درجة 

 
 :الشهادات   8.4

 : مستوى السنة األولى
 في الدراما في التعليممشاركة شهادة  (4
  شهادة اجتياز (2
 

 : مستوى السنة الثانية
 في التعليممتقدمة في الدراما مشاركة شهادة  (4
 شهادة اجتياز (2
 

 : مستوى السنة الثالثة
 دبلوم الدراما في التعليم
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 تقييم السجالت الدراسية      2.4

لنقاش كيفية تجاوز  كإذا رسبت فيحق لك طلب تنظيم جلسة إرشادية لمدة ساعة مع أستاذ
 . الرسوب

يحصل العمل وقد .. ويمكن لك أن تحصل على ثالث محاوالت لتجاوز الرسوب ألي مرحلة
 .المعاد تقييمه على درجة نجاح وال يمكن للعمل المعاد تقديمه الحصول على درجة نجاح بامتياز

 
 مواعيد نهائية   13.4

إذا شعرت بأنك غير قادر على تسليم الفروض في موعدها المقرر؛ بسبب المرض، أو مشاكل 
 :شخصية، فأمامك اإلمكانات التالية

 .طلب تمديد فترة العمل -
 ".ظروف استثنائية مخففة"رسبت لعدم تسليمك لعملك، فباستطاعتك تقديم استدعاء لـ  إن -
 .إذا كان لديك مشاكل طويلة األمد، يمكن لك أن تطلب االنقطاع عن الدراسة -

 
 .البرنامج بمنسقلتقديم استدعاء ألي من اإلمكانات السابقة، ينبغي عليك االتصال 

 
 الظروف االستثنائية المخففة 11.4

إن شعرت بأنك لم تنجز وظيفتك بالمستوى الذي ترغب فيه بسبب مشاكل، أو ظروف شخصية، 
من " الظروف االستثنائية المخففة"أو أزمات اجتماعية أو مرض، فباستطاعتك طلب استدعاء 

وعليك تقديم هذا الطلب بعد الحصول على النتائج، وقبل مرور .  مدير البرامج أو من ينوب عنه
إذا تم قبول .  بعد استالمها، مرفقا  بالوثائق الثبوتية كتقرير طبي حالة المرضيوم عمل  43

وقد تتجاوز، على .  استدعاءك، سيكون بإمكانك تقديم سجالتك للتقييم في أول فرصة قادمة
ولكن يجب االنتباه إلى أنه بعد االتفاق على عدم . سبيل المثال، درجة رسوب في هذه الحالة

 .ألولى، فإن العالمة الثانية سوف تعتمد حتى لو كانت أدنى من األولىاعتماد العالمة ا
 

 التغيب عن أحد المساقات الصيفية أو الشتوية   11.4
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يعتبر حضور جميع المساقات إجباريا  وسيؤثر بشكل مباشر على تقييمك، باإلضافة إلى ذكر 
 .   ساعات الحضور في الشهادة الرسمية

 
 والتعلم في البرنامجأساليب التدريس . 5

 عملية التعلم     1.5 
يهدف برنامج الدراما في التعليم إلى تشجيع التفكير الفردي والجماعي، والحوار والجدل حول القضايا 

تتسم المستويات الثالثة .  المهمة في الدراما في التعليم، بطريقة تتميز بالتحدي والدعم للطالب
بما يضمن توجهات بالتنامي والتدرج في المضامين واألهداف، وبالتقاطع والتكامل في األساليب وال

 .للبرنامج نوعيته وغناه
برنامج تقوده مجموعة بنود تعليمية مشتركة تشجع الطالب على تحليل المبادئ واإلجراءات بشكل 

عادة تقييم  أو )نقدي، وزيادة قدرتهم على وصف أعمالهم الخاصة وتأملها، وتحدي األطر التربوية، وا 
 .العالم المهني الذي تعملون فيهجوانب من ( إعادة بناء إن تطلب األمر

 
استمرار الطالب في البرنامج سيعتمد على اختياراته ومدى تطوره المهني الشخصي الذي ستدعمه 

 .العمليات التعليمية المشتركة، والنتائج المتوقعة في كل مستوى ومعاييره التقييمية
 

ويبنى مستوى السنة الثانية عليه أما  ستتدرج بنية البرنامج بحيث يكون مستوى السنة األولى تأسيسيا ،
أما بالنسبة للقاءات البرنامج، . مستوى السنة الثالثة، فيهدف إلى تفعيل الطالب كمعلمي دراما أكفاء

فسوف تكون غالبا  على شكل ورش عمل تتطلب تعلما  نشطا  من قبل الطالب وحدَّا  أعلى من 
 .المشاركة والدعم الجماعي

 
 التدريس      5.1

مسؤولية و خبرة، وقادرون ومستعدون لحمل تنظر المدرسة للطالب على أنهم معلمون مهنيون ذو 
وعالوة على ذلك فإن أساليب التدريس تنتهج قرارات مهنية عملية صممت . تعلمهم بشكل جوهري

ثراء التطور المهني، باالستناد إلى التأمل النقدي، والتقيي م من أجل تحسين الممارسة التربوية، وا 
 .، والرؤى النظريةمالمنتظ

 



 

 28 

 تقييم البرنامج .6
وقد يأخذ هذا شكل لقاءات .  أثناء الدراسة سيطلب منك  تقييم محتوى المساقات وأساليب تدريسها

سوف يأخذ فريق البرنامج نتائج تقييم  .دون ذكر السمك فردية جماعية أو قد يطلب تعبئة استبانة
 .ء من عملية المتابعة والتقييم السنويةالطالب للمساقات بعين االعتبار كجز 

 
 حقوق الطالب ومسؤولياته. 7

ويسعى إلى توفير بيئة راعية ودية  .مية عالية النوعية لجميع الطلبةيلتزم البرنامج بتقديم تجربة تعلي
أنت تلتحق ببرنامج ذي معايير تعليمية عالية .  قدراتكة تشجعك على التطور وتوظيف كامل ومهني

 : الجودة، ولتحصل على أقصى فائدة ممكنة يحق لك
جراءات  - االطالع على المعلومات الخاصة بالبرنامج التي تتضمن أهدافه، ومقاصده، وبنيته، وا 

 .التقييم ومعاييره، ومحتوى المساقات
 .ت عن البرنامجاالطالع على دليل الطالب الذي يتضمن معلوما -
 .تقييم البرنامج اإلفادة من فرص -
 (.قد تحتاجون لتحديد موعد مسبق)التواصل المباشر مع المدرسين  -
انظر بند تكافؤ الفرص )التكافؤ في الفرص المتاحة للجميع  بصرف النظر عن الجنس والقومية  -

 (.من هذا الدليل
 .سرية المعلومات الشخصية واألكاديمية -
 .كاديمي بعد إنهاء الدراسة، وذلك بناء على طلب تتقدم بهسجل التحصيل األ -

 
بك، يرجى إعالمنا إن أخفقنا في تحقيق ما التزمنا به اتجاهك  من خالل األستاذ الخاص : مالحظة

 :وفيما يلي سرد الواجبات المترتبة علينا اتجاهك. أو المنسقة اإلدارية سؤولةأو مدير البرنامج، أو الم
 

 .النصوص الرئيسيةتوفير األوراق و  -
 .تشجيع المشاركة قدر اإلمكان وتسهيلها -
 .الحفاظ على الدقة في مواعيد اللقاءات وااللتزام بالوقت -
 .إعطاء التعليمات الواضحة حول العمل الذي نطلبه -
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 .تطبيق اإلجراءات في استالم األعمال المتأخرة بحساسية وصرامة -
سوف نعلمكم مسبقا  بالمدة )وبأقصر مدة ممكنة،  إعادة العمل الذي تم تقييمه مع مالحظات بناءة -

 (.المتوقعة
 .اإلنصات لمشكالتكم -
 .إرشادك حول التطوير المهني والخيارات المهنية حيث يكون ذلك مناسبا   -
محاولة تقديم الدعم لك حيث يمكننا ذلك، وفي الحاالت الطارئة سيحاول أي عضو من أعضاء  -

 .الطاقم تقديم المساعدة لك
 .المساق، ومدير البرنامج، والطاقم اإلداري موجودون لمساندتكأستاذ  -

 
االحترام وحسن التعامل هما من حقكك، كما أنهما أيضا  من مسؤوليتك، وفي الوقت الذي نقوم فيه 

 :نحن باإليفاء بواجباتنا نحوك، فإننا نطلب منك اإليفاء بما يلي
 

 .ويش وتشتيتالدقة وااللتزام بمواعيد الدروس؛ فالتأخر عامل تش -
 . إخبارنا في حالة المرض -
 .االلتزام بتقديم العمل في الموعد المقرر، وعدم تأجيله حتى آخر لحظة -
 .إن واجهت مشكلة كبيرة فأبلغ األستاذ الخاص، أو أحد اإلداريين، أو مدير البرنامج -
 .االلتزام بتحديث بياناتك لدى المركز كأرقام هواتفك وعناوينك إن لزم األمر -
 .تزام بتقديم العمل بصورة مرتبة ومقروءة، واستخدام الحاسوب أمر ننصح به ونقدرهاالل -
 .المشاركة داخل اللقاءات قدر اإلمكان -
إن شكل ذلك مشكلة معينة ابحث ذلك مع  المجموعة التي يتم تعيينكم فيها،االلتزام بالعمل داخل  -

 .أستاذ المساق
أن تظهر تفهما  لحاجات الطالب اآلخرين " رصتكافؤ الف"قراءة معايير السلوك المتعلقة بـ  -

 .التعليمية والدراسية داخل اللقاءات وفي األماكن العامة
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أن تراعي اآلخرين في استخدامك للهواتف النقالة في األماكن العامة، والتأكد من إغالقها خالل  -
 .اللقاءات والجلسات الفردية

 
 اإلرشاد والدعم .8

 
 :للطالب حتى يحققوا اإلفادة القصوى من البرنامج، وتتضمنيوفر المركز خدمات مساندة 

 
 .لى رام اهللإمدار العام للقادرين على القدوم منتدى معلمي الدراما على  -
اإلرشاد األكاديمي والمهني، ويحصل عليه الطالب إجماال  خالل انعقاد المدرسة الصيفية،  -

 .ركز القطان للبحث والتطوير التربويويمكنهم أيضا  الحصول عليه على مدار العام من خالل م
 .الدعم اإلداري والمكتبي -

 
 ضمانات الحفاظ على معايير المدرسة .9

يلتزم الطالب بالحفاظ على مستوى أداء جيد خالل المدرسة الصيفية على الصعيد األكاديمي والمهني 
واالجتماعي ينسجم مع فكر وفلسفة المدرسة في احترام اآلخر واحترام االختالف واحترام مساحة 

تضمن ذلك وفي حال فشل أي من الطالب بااللتزام بالمعايير التي . اآلخرين وحرية الرأي والتعبير
فيحق إلدارة المدرسة اتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ على هذه المعايير بعد نقاش الحالة واالستماع 

 . ة ومن ثم اتخاذ االجراء المناسب/إلى وجهة نظر الطالب
 

 تكافؤ الفرص. 10
فهي ال تّتخذ قرارات أو تقوم   .للمؤّسسة سياسة صارمة فيما يتعلق بعدم التمييز، مصانة في فلسفتها

بإجراءات أو تتسامح مع سلوك يستند إلى أي شكل من أشكال التمييز في أي ظرف من الظروف إال 
حّيزات الجنسّية أو وبوصفها منّظمة علمانّية، تتمّيز بحساسّية خاّصة للت  .على أساس الجدارة والتفّوق

واعتزازا  بالتنّوع الثقافّي في العالم   .العرقّية أو الطائفّية أو الحزبّية السياسّية وترفضها بشكل قاطع
العربي وفي فلسطين على وجه الخصوص، تدافع المؤسسة عن مبدأ حرّية التعبير غير المراقبة، 

ض على التقاليد والقواعد المقبولة عموما ؛ والحّق في االحتجاج، وفي االختالف في اآلراء واالعترا
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إال أّنها مقتنعة  اقتناعا  راسخا  بمبدأ الالعنف   .سواء أكانت ثقافّية، أم دينّية، أم سياسّية أم أخالقّية
 .وبالدور البارز للحرّية الفكرّية والتعليمّية والثقافّية في تحقيق االزدهار والرفاهية

ن المؤسسة التستثني أيا  م ن المتقدمين على أساس اإلعاقة الجسدية، وحيثما يكون ممكنا  فسيتم وا 
تجهيز البنية التحتية للموقع للتأكد من إمكانية مشاركة المتقدمين ذوي اإلعاقة الجسدية والذين تم 

 .اختيارهم لنجاح طلباتهم
 

 المصادر. 11
كتب ومجالت ودوريات وأفالم  المصادر المتوفرة في مكتبة مركز القطان للبحث والتطوير التربوي من

 فيديو
 

 

Books الكتب 

- 5x5x5= هاي،طفال يستقصون العالم، سوزي بانكروفت، ماري فوسيت، بيني بحث في أ -بداع إ 
   2014رام اهلل، التربوي،مركز القطان للبحث والتطوير  عيسى بشارة،:ترجمة

عيسى بشارة، :ترجمة فرانسيس برنديفيل،نوات الطفولة المبكرة، نايجل توي، والقصة الشعبية لسالدراما -
    2014مركز القطان للبحث والتطويرالتربوي، رام اهلل،

مركز القطان للبحث  يوسف تيبس،: ترجمة رسميث،يتعليم العلوم لسنوات الطفولة المبكرة، جينيف -
 2740والتطوير التربوي، رام اهلل، 

مركز  عز الدين الخطابي،: ترجمةرانسيير،خمسة دروس حول التحرر الذهني، جاك  :المعلم الجاهل -
 2740القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 

المدرسي في الضفة الغربية وقطاع  دراسات بحثية حول واقع التعليم :التعليم في المدرسة الفلسطينية -
 2740غزة، مجموعة باحثين، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 

مركز القطان للبحث وليد السويركي، : ترجمة البحث في تعليم الدراما، جوديث أكرويد،يات منهج -
 2740والتطوير التربوي، رام اهلل، 

مركز القطان وليد السويركي، :ترجمة التعلم في العصرالرقمي، آنا كرافت،: االبداع ومستقبليات التعليم -
   2745للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 
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في الدراما والتعليم، دوروثي هيثكوت، غيفن بولتون، ترجمة عيسى بشارة، مركز القطان مختارات  -
 2745للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 

ترجمة عيسى بشارة، فرانسيس برنديفيا، مبكرة، نايجل توي، الدراما والقصة الشعبية لسنوات الطفولة ال -
 2745، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل

عقل لتساؤالت كثيرة، نورا مورغان،جوليا ساكستون، مركز القطان للبحث والتطوير :تدريس الدراما -
 2742التربوي، رام اهلل، 

إطار للدراما التكونية، سيسلي أونيل، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، : عوالم الدراما -
2742 

هيثكوت، غيفين بولتون، ترجمة، عيسى بشارة، مركز القطان للبحث الدراما من أجل التعلم، دوروثي  -
 2742والتطوير التربوي، رام اهلل، 

 .أيام المسرح مجموعة تمارين لدروس الدراما والمسرح، مؤسسة أيام المسرح -
تخطيط الدراما التكونية، باميال بويل، ترجمة عيس بشارة، مؤسسة عبد المحسن القطان، رام اهلل،  -

  2779. فلسطين
: التجسيد الجمالي في مظان المقدس ومنظومة التقاليد األناسية، تأليف: مظاهر الدراما الشعائرية -

 2779. منير الحافظ، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا
 2774 .الدراما وسيلة لبناء اإلنسان، هشام زين الدين، دار الفارابي، بيروت: التربية المسرحية -
النظرية والتطبيق، لينا نبيل أبو مغلي، مصطفى قسيم هيالت، دار الراية : الدراما والمسرح في التعليم -

 2774. األردن –للنشر والتوزيع، عمان 
 2770. يى البشتاوي، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمانالوظيفة وموتها في العرض المسرحي، يح -
 2770. رؤى في المسرح العالمي والعربي، رياض عصمت، دار الفكر العربي، دار الفكر، دمشق -
وسيم الكردي، مركز القطان للبحث والتطوير : الفيل يا ملك الزمان، تأليف: الكالم وتحرير المعنى -

 2770 .فلسطين اهلل، رام ،التربوي
 .جموعة تمارين لدروس الدراما والمسرحم -
 الكتاب من مجموعة :تأليف القصيرة، القصة الحكاية، الدراما، الشعر، :الياباني األدب من مختارات -

 2770 .مصر – القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة والمحدث، القدماء اليابانيين
 .فوزي برهوم: مختارات من الدراما اإلسرائيلية، تأليف -
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: الخليل، تأليف  DVD/ مقدمة في الدراما كسياق تربوي، مدرسة الحسين الثانوية، وسيم الكردي -
 2772 .فلسطين اهلل، رام ،مركز القطان للبحث والتطوير التربوي وسيم الكردي،

، مركز القطان للبحث 'مختارات مترجمة ' مقاربات في توظيف الدراما في التعليم : دراما الحياة -
 2772. لتربوي، رام اهلل، فلسطينوالتطوير ا

جون لينارد، ماري لوكهارست، المجلس : مرشد لدراسة المسرحيات، تأليف: المرجع في فن الدراما -
 2772. األعلى للثقافة، القاهرة، مصر

. أحمد إبراهيم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر: الدراما والفرجة المسرحية، تأليف -
2772 

 –اسات ألعالم الدراما اإلنجليزي، علي أحمد محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة در  -
 2772. مصر

عالم صمويل بيكيت، الجحيم في هذه الحياة الدنيا، حمادة ابراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -
 2772. القاهرة

اء عبد الفتاح، الهيئة المصرية العامة مسرح لتشكيل الموت عند كانتور، يان كووسوفيتش، ترجمة هن -
 2772. للكتاب، القاهرة

أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي، كمال الدين عيد، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  -
 2772. اإلسكندرية

المسرح الحديث الجزء الثالث، حمادة إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة  –بانوراما المسرح الفرنسي  -
 2772. القاهرة للكتاب،

. ديفيد برتش، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر: النظرية النقدية والتطبيق، تأليف: لغة الدراما -
2773 

تاريخ الحركة المسرحية في الالذقية ، أحمد شهير ينشي و عدنان السيد ، مؤسسة عالء الدين  -
 2773. للطباعة والتوزيع، دمشق

ح، الفنون التشكيلية، الموسيقا، نايف أحمد سليمان، دار الصفاء للنشر تعليم األطفال الدراما، المسر  -
 2773. األردن –والتوزيع، عمان 

نحو حوار حواري من الصوت المفرد إلى األصوات المتعددة في ضوء النظرية الحوارية : المشكالية -
( شفوية وكتابية ) تجربة تطبيقية مع يافعين من أجل إنشاء أنواع كالمية : وتوظيف السياق الدرامي
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رام اهلل،  وسيم الكردي، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي،: حوارية متعددة األصوات، تأليف
  2775. فلسطين

علي بن تميم، : دراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم، تأليف: السرد والظاهرة الدرامية -
 2775. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  المغرب

 2775. جيرالدين براين سيكس، عالم الكتب، القاهرة: الدراما والطفل، تأليف -
وليد البكري، دار أسامة للطباعة و النشر و : رح والمصطلحات المسرحية، تأليفموسوعة أعالم المس -

 2775. األردن –التوزيع، عمان 
خراج التمثيلية اإلذاعية : الدراما اإلذاعية - ، عبد المجيد (دراسة نظرية ونماذج تطبيقية)فن الكتابة وا 

 2775. القاهرة –شكري، دار الفكر العربي، مصر 
. وسيم الكردي، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، رام اهلل، فلسطين: تأليفرجال في الشمس،  -

2772 
المسرح العربي المعاصر، قضايا ورؤى وتجارب، عبداهلل أبو هيف، منشورات إتحاد الكتاب العرب،  -

 2772. دمشق
رام اهلل، أحمد يعقوب، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي، : مسرح األطفال المدرسي، ترجمة -

 2774. فلسطين
سالم أكويندي، دار الثقافة للنشر : من البيداغوجيا إلى الديداكتيك، تأليف: ديداكتيك المسرح المدرسي -

 2774. والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب
أداة في العمل التربوي والتواصل، أوال ستينا نيلسون، ورشة الموارد العربية للرعاية : الدراما اإلبداعية -

 2774. لبنان –لصحية وتنمية المجتمع، بيروت ا
. سمير سرحان، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. د: دراسات في األدب المسرحي، تأليف -

2777 
األردايس نيكول، مركز الشارقة لإلبداع الفكري الشارقة، اإلمارات العربية : علم المسرحية، تأليف -

 2777. المتحدة
األردايس نيكول، مركز : ، تأليف(األجزاء األول والثاني والثالث والرابع والخامس)مية المسرحية العال -

 2777. الشارقة لإلبداع الفكري الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
سمير سرحان، ، مركز الشارقة لإلبداع الفكري الشارقة، اإلمارات . د: مبادئ علم الدراما، تأليف -

 2777. العربية المتحدة
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فوزي فهمي، مركز الشارقة لإلبداع الفكري الشارقة، . د: لمفهوم التراجيدي والدراما الحديثة، تأليفا -
 2777. اإلمارات العربية المتحدة

محمد يوسف نصار، معتصم صوالحة، المركز القومي : ، تأليف(نظرية وتطبيق ) الدراما التعليمية  -
 2777. للنشر، إربد، األردن

والتلفزيون، سامية أحمد علي وعبد العزيز شرف، دار الفجر للنشروالتوزيع، القاهرة الدراما في اإلذاعة  -
 2777. مصر –

األداء التمثيلي خارج المسارح،  أالن ماكدونالد، ستيفن ستيكلي، فيليب هوثورن،  : مسرح الشارع -
 . الهيئة المصرية العامة للكتاب

ى توفيق الحكيم ، عبد الرحمن ياغي، دار من مارون النقاش ال) في الجهود المسرحية العربية  -
 4999. الفارابي ، بيروت

األداء التمثيلي خارج المسارح، أالن ماكدونالد، ستيفن ستيكلي، فيليب هوثورن، : مسرح الشارع -
 4999. نسيم مجلي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة: عبدالغني داود، أحمد عبدالفتاح، مراجعة: ترجمة

 4999. القاهرة، مصر -
 4994. ألنجتون، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر. ف. أ: الدراما والتعليم، تأليف -
. بيتر سليد وجون نيكسون، المكتب العربي للمعارف، القاهرة: دراما الطفل نظريا وعمليا ، تأليف -

4990 
يكان، الرياض، آلن مولي وآلن دف، مكتبة العب: إستخدام األساليب المسرحية في تعلم اللغة، تأليف -

 4990. السعودية
 4990. الواليات المتحدة –القضايا اإلجتماعية في الدراما القطرية، حسن عبداهلل رشيد، فلوريدا  -
. وحدة اإلصدارات، القاهرة، مصر –جيمس ميردوند، أكاديمية الفنون : الفضاء المسرحي، تحرير -

4992 
 –منافيخي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق غازي : الدراما السنمائية، سيمون فرايليش، ترجمة -

 4990. سوريا
. إبراهيم حمادة،  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر. معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، د -

4990 
 4995. عبدالعزيز حمودة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. البناء الدرامي، د -
 4992. رشاد رشدي، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. د: آلن، تأليفنظرية الدراما من ارسطو إلى ا -
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عبدا لمعطي نمر موسى وآخرون، دار : ، تأليف(منهاج وتطبيق ) الدراما والمسرح في تعليم الطفل  -
  4992. األمل للنشر والتوزيع، إربد، األردن

دار الفكر العربي، القاهرة،   األطفال يعدون مسرحهم،  فابريتسيو كاسانيللي،: المسرح مع األطفال  -
 4997. مصر

للسينما والتلفزيون الجزء الثاني، حسين حلمي المهندس، الهيئة ( بين النظرية والتطبيق)دراما الشاشة  -
 4997. مصر –المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

ياء ، محمد عبدالرؤوف محاميد، مركز إح40 – 20مسيرة الحركة المسرحية في الضفة الغربية،  -
 4949. التراث العربي، طيبة المثلث

. لبنان -الدراما ومذاهب األدب، فايز ترحيني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت -
4944 

-  
 4945. كمال عيد، معهد اإلنماء العربي، بيروت. دراسة إلنبثاقها وتطورها، د: الدراما اإلشتراكية -
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- A comparative analysis of the relationship between dramaturgy and epistemology 
in the prxis of Gavin Bolton and Dorothy Healthcote, Allern, Tor-Helge. 2008 

- Beyond imitation and representation: extended comprehension of mimesis in 
drama education, Rasmussen, Bjorn 2008 

- Co-constructing an understanding of creativity in drama education that draws on 
neuropsychological concepts, Howard-Jones, Paul. 2008 

- Educational Research, Paul Howard – Jones, 2008. 
- Expressive art for the social and community integration of adolescents with 
acquired brain injuries: a systematic review, Goyal, Anita. 2008 

- Drama Australia Journal 
- Ethnography and education 
- Habermas and the Holy Grail of Reason: The Philosophical Discourse of 
Modernity between Theatre and Theory, Greig, Mary. 2004 

- Harvard Educational review 
- Journal of in – service Education: An international journal of professional 
development 

- One-To-One: What is the role of the drama teacher in the process of teaching 
the Solo Performance? Bird, Jane. 2006 

- Research in Drama Education, Routledge, London, UK 
- Social Semiotics 
- Teacher Development: An International journal of teacher's professional 
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- Technology, Pedagogy and Education 
- The Teacher Trainer: A Practical Journal Mainly for Modern Language, Andy 
Caswell, 2007. 
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Magazines المجالت 

 .ية ثقافية تعنى باإلبداع الجديد، وسيم الكريلفص: الدراما وحوارية الحوار، أقواس -

 .اإلتجاهات الحديثة في دراسات الصورة الذهنية في الدراما المرئية، عالم الفكر، جيهان يسري -

برنامج مربي الطفولة دراسة حول إستخدام الدراما في : دور الدراما في برنامج تربية المربي وتأهيله -
 .المبكرة في جامعة بيت لحم، مجلة جامعة بيت لحم، هالة اليمني

- The science teacher 
- Science Scope 
- Rethinking Schools 
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