
 

 - 1 - 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0291/0202 



 

 - 2 - 

 

e 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم                 
 

 ( (11) ) سورة  اجملادلة : آية رقم )               



 

 - 3 - 

 

 
 محتويات الدليل

 ـــــــ
 

 وعـالموض             الصفحة وعـالموض             الصفحة
 عة حموافنشأة جام  نظـ الدراسة وتقويـ الطالب 
 كممة أ.د. عميد الكمية  دليؿ رحمة العممية لمدينة االقصر  
 كممة أ.د.وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب  قسـ رعاية الشباب  
 نبذة تاريخية عف كمية التربية الفنية  صندوؽ التكافؿ االجتماعى 
 قساـ الحالييفعميد الكمية والوكالء الحالييف ورؤساء األ  االتحادات الطالبية 
   اإلداريالجهاز   المكتبات. قسـ 
 رؤية ورسالة الكمية  قسـ شئوف الطالب . 
 العمميػػػػػة الػػػػػدرجات–األقسػػػػػاـ العمميػػػػة–األهػػػػػداؼ الغايػػػػات و   قسـ الخدمات الطبية  

 والدبمومات
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  نشأة جامعة حلوان

يعػػػػػػود إنشػػػػػػاء الجامعػػػػػػة إلػػػػػػى االقتػػػػػػراح الخػػػػػػاص ب نشػػػػػػاء جامعػػػػػػة 
لتضػػػـ المعاهػػػد الفنيػػػة العميػػػا التػػػى كانػػػت  5691ا عػػػاـ لمتكنولوجيػػػ

حتى  5691-5691قائمة فى ذلؾ الوقت,ثـ تبعها محاوالت عاـ 
 5691لسنة  91بالقانوف رقـ 5691يوليو 19أنشئت الجامعة فى 

 أكػػػاديم لتتميػػػز عػػػف الجامعػػػات األخػػػرا بػػػأف كمياتهػػػا  لهػػػا طػػػاب  
ميػة المتخصصػة متميز حيث تقوـ عمى نظػاـ األقسػاـ العم تطبيق 

 عمى مستوا الجامعة ككؿ.

 

  شعار جامعة حلوان
جػػػػػاء شػػػػػعار جامعػػػػػة حمػػػػػواف تطويعػػػػػا لمكممػػػػػة المكتوبػػػػػة واسػػػػػتثمارا 
يقػػػاع الحػػػروؼ العربيػػػة لتحقيػػػؽ المضػػػموف, حيػػػث أف  لموسػػػيقى واا
امتداد حرؼ األلؼ فى كممة جامعة وكممة حمػواف يؤكػد اإلحسػاس 

تحقيقػػػػػا لمعنػػػػػى وقيمػػػػػة  بالشػػػػػموخ والتسػػػػػامى مػػػػػ  انتمائهػػػػػا لمػػػػػداخؿ
االحتواء ,وجاء رمز الػذرة كرمػز لمعمػـ والمعرفػة ليسػتقر هػذا الرمػز 

 فى قمب التصميـ لمركز اإلشعاع .

 

 عةــــــادات الجامــــــقي
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اضدصتورػ/ػ األدتاذػ                                      

 ظرئغــسػاضجاططــػػػطاجدػظجم
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ػ
ػ
ػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
ػ

ػ:ػابظائىػطاضباتػوطالبػصضغظػاضتربغظػاضغظغظ
 

أهػال ومرحبػػاك بكػػـ فػػى كميػػتكـ فػػى بيػػتكـ فػػى محػػراب عممكػػـ وتػػأهيمكـ لحمػػؿ رسػػالتكـ السػػامية فػػى توجيػػ  وتهػػذيب  
 .ووطنكـ  المجتم  , إف إحساسكـ بأهمية دوركـ يعزز انتمائكـ لكميتكـ ومجتمعكـ سسموكيات النشء والرقى بأحاسي

إف الجديػػة وااللتػػزاـ سػػبيمكـ لتحقيػػؽ المكانػػة المتميػػزة فػػى عػػالـ تحكمػػ  المعػػايير التػػى تسػػتمد قوتهػػا مػػف عالميتهػػا , 
 عف ريادة المجاؿ . اوليس مف المقبوؿ وانتـ تنتموف لكمية عريقة أف تتنازلو 

يبة بعػاـ دراسػ  متميػز تتحقػؽ فيػ  كػؿ إف الثقػة فى قدرتكـ وتميزكـ تعطينا جميعا الثقة فى الغد كؿ األمنيات الط
  أمانينا بالخير لنا جميعاك ولمصرنا الغالية .

 
 يرـــــم بخــنتأام وـوكل ع

 

 ا.د/ مين فؤاد
العليا  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات

 والبحوث

 ا.د/ حسام رفاعي
 التعليم و الطالبنائب رئيس الجامعة لشئون قائم العمال 

 والبحوث
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ػرطغـدػاضصضغــظػ               ػػػػػػػػػػػػػػػػ                 

                 

ػطحطودحاطدأ.د/ػ        
       

 
ػ
ػ

ػ:ػضغظػاضتربغظػاضغظغظػاألبظاءػاألرزاءػطنػطضبظػوطاضباتػص
 

مػػ  بدايػػة العػػاـ الدراسػػ  الجديػػد نرحػػب بكػػـ فػػى كميػػتكـ العريقػػة كميػػة التربيػػة الفنيػػة مصػػدر كػػؿ جديػػد هػػ  كميػػة 
 –نحػت  –معػادف  –اإلبداع والتجديد ه  كمية الفػف وادداب واإلحسػاس الجميػؿ فػى مجػاالت شػتى مػف العمػـو والفنػوف 

تصػػوير وفنػػوف  –تكنولوجيػػا تعمػػيـ  –نقػػد وتػػذوؽ  –أشػػغاؿ  –نجػػارة  –يج نسػػ –طباعػػة  -تصػػميـ واإلعػػالف  –خػػزؼ 
والتربيػػة الفنيػػة  –الميػػديا الحديثػػة فهػػ  مػػ  كػػؿ تطػػور تقػػدـ بػػرامج تعميميػػة تحقػػؽ جػػودي التعمػػيـ مػػف خػػالؿ التثقيػػؼ بػػالفف 

ب بنسػبة كبيػرة مػف هػذا والتربيػة عػف طريػؽ الفػف وكػذلؾ بتطبيػؽ أحػدث الػنظـ المعتمػدة عالميػاك يسػاهـ الطالػ –المتحفية 
 بجانب األنشطة الجامعية ندعو اهلل أف تكونوا أبناء مخمصة لهذي الكمية فمرحباك بكـ م  تمنيات  لكـ بدواـ التوفيؽ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضذئونػاضتطضغمػواضطالبػػوصغلػاضصضغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػ ػػػ ػػػ ػػ ػػػػ

 احطدػحاتمػدطغدأ.د/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػ
ػظبذةػتارغخغظػرنػصضغظػاضتربغظػاضغظغظ

دوف فػػػػ  مجػػػػاؿ التربيػػػػة الفنيػػػػة, بػػػػدأت  األـ والعريقػػػػة المتخصصػػػػةكميػػػػة هػػػػ  ال   
 :ب نشاء معهد لمبنات ثـ معهد لمبنيف اختالط 

ػأواًلػ:ػططؼدػاضبظاتػ:ػػػػػػػػ
اإلضػػػاف  بشػػػبرا يقبػػػؿ خريجػػػات  المعممػػػاتب ممحػػػؽمرسػػػـ لقسػػػـ  5691فػػػ  عػػػاـ أنشػػػ  

تػػػاب  إنشػػػاء قسػػػـ الرسػػػـ  تػػػـ5691  األوليػػػة ومػػػدة الدراسػػػة سػػػنتاف , وفػػػ  عػػػاـ المعممػػػات
مػػدة الدراسػػة بػػ  عمػػى البكالوريػػا  بالزمالػػؾ , ويقبػػؿ الحاصػػالتمعهػػد التربيػػة لممعممػػات ل

بالمعهػػػد العػػػال  لمتربيػػػة ,  افتػػػتو أوؿ قسػػػـ لمرسػػػـ99/5691وفػػػى عػػػاـ ثػػالث سػػػنوا ت , 
يػا الحاصػالت عمػى البكالور  يقبػؿأنش  معهد الفنػوف الجميمػة لممعممػات  5696وف  عاـ 

ضػػمت جميػػ  معاهػػد البنػػات  الفنػػوف  5629/ 21خمػػس سػػنوات وفػػ  عػػاـ  مػػدة الدراسػػة
الجميمة والتدبير المنزل  والموسيق  واأللعاب الرياضػية والخدمػة االجتماعيػة ي فػ  معهػد 
واحػد ببػوالؽ سػم  المعهػد العػال  لمعممػات الفنػوف ببػوالؽ وكانػت مػدة الدراسػة بػ  خمػس 

نػوف ببػوالؽ فتـ تقسيـ وحدات المعهػد العػال  لمعممػات ال 5629/ 29سنوات , وف  عاـ 
بػػذلؾ قسػػـ الفنػػوف الجميمػػة فػػ  معهػػد مسػػتقؿ سػػم  المعهػػد  إلػػى معاهػػد مسػػتقمة , فأسػػتقؿ

تػـ  5619العال  لمعممات الفنػوف الجميمػة وكانػت مػدة الدراسػة أربػ  سػنوات , وفػ  عػاـ 
 اسة بالمعهد أرب  سنوات.إنشاء معهد التربية الفنية لممعممات بالزمالؾ ومدة الدر 

ػ

 

ػػثاظغًاػ:ػططؼدػاضبظغنػ:
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كاف مدرس الرسـ يحصؿ فى أثناء دراست  فى مدرسػة  حيث5691بدأ فى عاـ   
الفنػػػوف الجميمػػػة عمػػػى الشػػػهادة األهميػػػة التػػػى تؤهمػػػ  لتػػػدريس الرسػػػـ , وفػػػى عػػػاـ 

 ى, يمتحػؽ بػ  خريجػ معهد التربية  لممعممػيف باالورمػافب مرسـأنش  قسـ ل 5699
األقسػاـ   العميػا عػدا قسػـ العمػارة , ويقبػؿ بػ  أيضػا خريجػ الفنػوف الجميمػة مدرسة

أربػػػ  سػػػنوات بعػػػد المرحمػػػة  مػػػدة الدراسػػػة,التطبيقيةالزخرفيػػػة مػػػف مدرسػػػة الفنػػػوف 
الثانويػػػػػػػة , ثػػػػػػػـ يتخصػػػػػػػص فػػػػػػػى سػػػػػػػنتيف يقضػػػػػػػيهما فػػػػػػػى معهػػػػػػػد التربيػػػػػػػة ليعػػػػػػػد 

 باألشػػغاؿ اليدويػػة .وتوسػػعت الدراسػػة فػػى هػػذا القسػػـ فبػػذلت عنايػػة خاصػػة ,تربويا
فصؿ قسـ الرسـ واألشغاؿ عف معهد التربيػة لممعممػيف واسػتقؿ  5611 وف  عاـ 

, لممعممػيف المنيػػرة ثػػـ انتقػػؿ إلػػى الروضػػة تحػت اسػػـ المعهػػد العػػالى لمتربيػػة الفنيػػة 
واحػدة لمحاجػػة لسػػد العجػػز مػدة الدراسػػة سػػنتيف وضػػغطت خطػة الدراسػػة إلػػى سػػنة 

توقفػػػػت السػػػػنة التأهيميػػػػة  5616/ 19ـ فػػػػ  عػػػػاو المدرسػػػػيف ,  أعػػػػدادفػػػػ  نقػػػػص 
وتػـ إنشػاء المعهػد العػالى لمتربيػة الفنيػة لخريج  كميات الفنػوف الجميمػة والتطبيقيػة 

تبعيػة المعهػد مػف  انتقمػت 5695 ـوفػى عػا, كبداية لنظاـ القبوؿ بالثانوية العامة 
يػػػػر اسػػػػـ تغ 5691وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ إلػػػػى وزارة التعمػػػػيـ العػػػػال  , وفػػػػ  عػػػػاـ 

المؤهؿ الذي يحصؿ عمي  خريج المعهد مف دبمػـو الفػف والتربيػة إلػى ليسػانس فػ  
    الفف والتربية .

ػ

 

ػػثاضثًاػ:ػضمػططؼدػاضبظغنػواضبظاتػ:
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التربيػػػػػة الفنيػػػػػة  يف  البنػػػػػيف والبنػػػػػاتيمعهػػػػػدالتػػػػػـ ضػػػػػـ  5699/  99فػػػػػ  عػػػػػاـ     
يػػة بػػالمقر الحػػال  لكميػػػة لممعممػػيف والمعممػػات تحػػت اسػػـ المعهػػد العػػػال  لمتربيػػة الفن

بػ  أربػ   التربية الفنية بالزمالؾ ويمتحؽ ب  حممػة الثانويػة العامػة وكانػت مػدة الدراسػة
لمتربيػة الفنيػة  وتغير اسػـ المؤهػؿ الػذي يحصػؿ عميػ  خػريج المعهػد العػال  , سنوات

, وفػػ  عػػاـ  والتربيػػة  مػف درجػػة ليسػػانس فػػ  الفنػػوف والتربيػػة إلػى بكػػالوريوس الفنػػوف
لمتربيػػػة الفنيػػػة إلػػػى كميػػػة  تحػػػوؿ المعهػػػد العػػػال  و - أنشػػػئت جامعػػػة حمػػػواف 5691

وعػػػػدلت سػػػػنوات الدراسػػػػة مػػػػف أربػػػػ  سػػػػنوات إلػػػػى خمػػػػس سػػػػنوات .  . التربيػػػػة الفنيػػػػة
 بكالوريوس ف  التربية الفنية .ال ويحصؿ خريج الكمية عمى درجة

ػ

ػ
 رطغداتػاضتربغظػاضغظغظػ:

                   ػػػػارؼ يػػػػػػػمعػػػػهد البنات      وزارة المعػػػػػػ   5621_  5696اسمت كامؿ 
 ػػارؼ يػػػػػػػمعػػػػهد البنات      وزارة المعػػػػػػػػ   5629_  5621                  واتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ارؼ يػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػمعػػػػهد البنات      وزارة الم   5629_  5629                 زينب عبػػػػػػػدي 
 ػػػػارؼ يػػػػػػػػػػػمعػػػػهد البنات      وزارة المعػػػػػػ   5621_  5629                 أنعػػػػػػػاـ سعيد 
 ي تعميـ العالىزارة ال  و     لممرة الثانيػػػػػػػػػة   5699_  5621                 زينب عبػػػػػػػدي 
 ي تعميـ العالىزارة ال  و     لممرة الثانيػػػػػػػػػة    5692_  5699                اليس تادرس 
 ي تعميـ العالىزارة ال  و     لممرة الثانيػػػػػػػػػة   5699_  5692              عائشة الكاشؼ 
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5616_  5619       نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػافظ 

 
  ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   1119_  1111       عبػػػػػػػػػػػػػػػمة حنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     يةالكمية الجامع   1119_  1119         ميرفت شربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش 
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 عبيد كماؿ امينة 
 

ػرطداءػاضتربغـــظػاضغظغـظػ:
 ػػػػارؼ يػػػػػػػ  وزارة المعػػػػػػ    يف البن معػػػػهد   5696_  5699    محمد عبدالهادا البيجرمى 
 ػػارؼ يػػػػػػػارة المعػػػػػػػػ  وز     نيفالب معػػػػهد   5621_  5696              أحمد شفيؽ زاهر 
 ػػػػارؼ يػػػػػػػ  وزارة المعػػػػػػ   لممرة الثانػػػػػػية     5629_  5621    محمد عبدالهادا البيجرمى 
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػىتعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العالػػػػػػػػػػػػػػػػزارة ال  و    5611_  5622              يوسػػػػػػػؼ العفيفى 
 ي تعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىزارة ال  و    5691_  5619           شفيؽ رزؽ سميماف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي  المعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الموحػػػػػػػػػ    5692_  5691             محمود البسيونى  
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5699_  5691       عبدالغنى النبوا الشاؿ 
   ي ػػػػػػػةالتربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػ     الكمية الجامعية   5611_  5699       فتو الباب عبدالحميـ 
  ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5619_  5611       صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبرا عبدالغنى 
  ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5619_  5619       فؤاد محمود حسػػػػػػػػػػػػػػػف 
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5662_  5616       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالحفيظفرغمى عبػػ 
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   5669_  5662        سميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف محمود 
 ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   1111_  5669       ػػػػػػػػػػػػدا عبػػػػػػداهللحمػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
          ي التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة     الكمية الجامعية   1119_  1119محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 قطب د اسحؽمحم 
 محمود حامد 
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ػرطغدػاضصضغظػواضوصالءػاضحاضغغن
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 ا.د/ امحد حامت سعيد
 وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطالب

 ا.د/ نبيل عبد السالم
 وكيل الكلية للدراسات العليا

 ا.د/ مها مزيد
 لشئون خدمة المجتمعوكيل الكلية 

 ا.د/ حممود حامد
 عميد الكلية
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ػنغاضحاضغػرؤداءػاألشدام
ػ
ػ

 
 
 
 
 
 
ػرئغسػشدمػاضتطبغرػاضطجدمػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػشدمػاضردمػاضتصوغرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػشدمػاضظػدػواضتذوقػاضغظىػػػػػػػػػػػػػػػرئغػ

   حاتم الشافعي  أ.د                                        عادل ثروت  .دا                               امل عبدهللا      أ.د   

 
 
 
 
 
 
 
ػرئغسػشدمػاضتصطغطاتػاضزخرسغظػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػشدمػاألذعالػاضغظغظػواضتراثػاضذطبىػػػػػػػػػػػػػرئغسػشدمػرضومػاضتربغظػاضغظغظػػػػػػػػػػػػ
  احمد رفعتأ.د                                           هند اسحق    أ.د                                 ايمن نبية        أ.د    

  

 
 از اإلداريــــــالجه



 

 - 21 - 

 

ػابوػرواشػزصيػابوػاضططاطيػ/ػػغدــظػاضدـــاضصضغػأطغن

 محمد عبد المطيؼ / ة الشباب السيدة يقسم رعا                هناء إسماعيؿ عمى يدة /ــسكرتارية السم السق

 احمد الدين صالح دة /ــــقسم المكتبات السي                      جماؿ الديف هناء /   الطبـــيبالقسم الطبي 

 ابراىيم محمد وليد سم شئون الطالب /ق                حمديمحمد  قسم الشئون المالية اآلنسة /

 مبروكبراهيـ أ /  قسم الدراسات العميا السيدة                 مبروكابراهيـ  قسم العالقات الثقافية السيدة /

 هبة متول  / ةقسم شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد
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  ةـــالسكرتاريـة الفني

فوزية السيدة /  الكمية دمكتب ا.د عمي               عظــاءػإدطارغل/ػػاضدغدةػطصتبػا.دػرطغـدػاضصضغـــظ
 شريؼ

 

 وزاػػاجدة فػػم/ السيدة  البـــم والطــالتعمي نوــة لشئــل الكميــمكتب ا.د.وكي

 سماح ابو الفتوح/ السيدة  والبحوث اـون الدراسات العميـة لشئـل الكميـمكتب ا.د.وكي

 حسين رحاب/ السيدة  وتنمية البيئة لشئون خدمـة المجتمع مكتب ا.د.وكيل الكمية
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 :رؤية الكمية     
 فى لمفف والجمالى والثقافى والعممى التربوا الدور ترسيخ

  .والدول  واالقميمى المحمى المستوا عمى المجتم  خدمة
 

 

  :رسالة الكمية
 ,حكومية تعميمية مؤسسة حمواف بجامعة الفنية التربية كمية
 فى والمنافسة االبتكار عمى قادراك  متميزا وباحثا معمماك  تعد

 بمجاالت والبيئة المجتم  تنمية فى والمشاركة العمؿ سوؽ

 االكاديمية الحرية مف اطار فى والثقافية التربوية الفف

 .األخالقى وااللتزاـ
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 دبلوماتالدرجات العلمية وال –األقسام العملية  – األهدافو  الغايات

 ـــــــــــ
 

 غايات الكمية :
 واالقميم  المحم  المستوي عم  العمؿ سوؽ فى والمنافسة االبتكار عمى قادر متميز خريج :االولــى الغايــة
 .والدول 

 .المجتم  مؤسسات لخدمة بالكمية العميا والدراسات البحثية العممية مخرجات كفاءة رف : ةـالغايــةالثانيـ

 المجتم  لخدمة الكمية دور تفعيؿ زيادة ف  تساهـ مجتمعية شراكة تحقيؽ:  ثةالثال الغاية

 :االولــى الغايــة
 . والدولى واالقميم  المحم  المستوي عم  العمؿ سوؽ فى والمنافسة االبتكار عمى قادر متميز خريج

 : والتعمم التعميم مجال فى االستراتيجية األىداف

 .والدول  المحم  المجتم  احتياجات تناسبجيف التى زيادة القدرة التنافسية لمخري .5
 .العمؿ سوؽحقؽ جودة المخرجات التعميمية ومتطمبات ي بما استحداث وتطوير برامج .1
 .والخريج الطالب بيف االيجابية لممشاركة تواصؿ آلية وض  .9
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 .تطوير نظـ وسياسات القبوؿ بالكميات والبرامج .2

 : الثانيــة الغايــة

 .المجتم  مؤسسات لخدمة بالكمية العميا والدراسات البحثية العممية تمخرجا كفاءة رف 
 :العميا والدرسات العممي البحث مجال في.االستراتيجية االىداف

 تطوير برامج ومقررات الكمية بالدراسات العميا بمراعاي الجودة العالمية ومتطمبات سوؽ العمؿ.                  .5

 مى واالبحاث التطبيقية والتسويقية.االرتقاء فى مجاؿ البحث العم .1

زيادة عدد اتقافيات التعاوف العممى م  الجامعات االجنبية وتفعيؿ االتفافات الحالية وتشجي  البحوث المشتركة  .9
 م  الشركاء االجانب.

 :الثالثة الغاية
 المجتمع لخدمة الكمية دور تفعيل زيادة في تساىم مجتمعية شراكة تحقيق

  :البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال في جيةاالستراتي االىداف

 العمؿ عمى خدمة المجتم  مف خالؿ الكشؼ عف متطمبات واحتياجات سوؽ العمؿ. .5

 ا.له حموؿ وايجاد المرتبطة بالبرامج الدراسية بالكمية البيئية المشكالت ورصد المجتم  تنمية فى المشاركة .1
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 . البيئة فى وتأثير ة والدولية الحداث تغيرلمجتمعية المحميوا والمؤسسات الكمية بيف التفاعؿ .9
 

  :حموان جامعة الفنية التربية بكمية اإلستراتيجية األىداف
  واإلقميم  المحم  االمجتم  إحتياجات تناسب الت  لمخريجيف التنافسية القدرة زيادة .5
 العمؿ سوؽ ومتطمبات التعميمية المخرجات جودة يحقؽ بما المناهج محتوي وتصميـ تحديث .1
 والكمية الخريج بيف اإليجابية لممشاركة تواصؿ آلية وض  .9
 والبرامج بالكميات القبوؿ وسياسات نظـ تطوير .2
  العمؿ سوؽ ومتطمبات العالمية الجودة بمراعاي العميا بالدراسات الكمية ومقررات برامج تطوير .1
 والتسويقية التطبيقية واالبحاث العممى البحث مجاؿ فى االرتقاء .9
 م  المشتركة البحوث وتشجي  الحالية االتفافات وتفعيؿ االجنبية الجامعات م  العممى التعاوف تقافياتا عدد زيادة .9

 االجانب الشركاء
 العمؿ سوؽ واحتياجات متطمبات عف الكشؼ خالؿ مف المجتم  خدمة عمى العمؿ .1
يجاد الكميةب الدراسية  بالبرامج المرتبطة البيئية المشكالت ورصد المجتم  تنمية ف  المشاركة .6  .لها حموؿ واا
 .البيئة ف  وتأثير تغيير إلحداث والدولية المحمية المجتمعية والمؤسسات الكمية بيف التفاعؿ .51



 

 - 26 - 

 

 يت :لمالع سقاب ( األ0مبدة )
 

 تتكون الكمية من األقسام اآلتية في التربية الفنية :       
 

 سقام التصميمبث الشخزفيت سقام الزسم والتصويز
 

 :                                           ةتيالمقررات والبحوث اآل اصواختصويدخل في 
 –دراسػػػات بيئيػػػة  –دراسػػػات طبيعيػػػة  –دراسػػػات تراثيػػػة ومتحفيػػػة 

 وتطبيقات  ف  مجاؿ الحفر . الرسـو

 : ةتيالمقررات والبحوث اآل اختصاصوويدخل في 
الػػػػػػنظـ  –الػػػػػػنظـ البنائيػػػػػػة فػػػػػػ  الطبيعػػػػػػة  –أسػػػػػػس التصػػػػػػميـ 

تصػػػميـ  –التوظيػػػؼ الجمػػػال  لمكتابػػػات  فيػػػة فػػػ  التػػػراثالزخر 
 –الكمبيػػوتر فػػ  التصػػػميـ  -األصػػوؿ فػػ  الكتػػاب التعميمػػ  

 الموحة الزخرفية . -مجاالت االتصاؿ البصري 
  سقام التعبيـز اجملاـم

ويـــدخل فـــي اختصاصـــو المقـــررات والبحـــوث النحتيـــة والخزفيـــة  
 اآلتية:

النحػت  –نحتية مف التػراث دراسات  –دراسات نحتية مف الطبيعة 
نحػت حػدائؽ األطفػاؿ  –النحػت بخامػات مختمفػة -البارز  والغػائر

 –دراسػػػات خزفيػػػة مػػػف التػػػراث  –دراسػػػات خزفيػػػة مػػػف الطبيعػػػة  -
ممارسػػػػػػات تجريبيػػػػػػة فػػػػػػ  –ممارسػػػػػػات فػػػػػػ  الجػػػػػػداريات الخزفيػػػػػػة 

 الشعبيسقام األشغبل الفىيت والرتاث 
 .  اآلتيةويدخل في اختصاصو المقررات والبحوث 

 –أشغاؿ فنيػة بخامػات مختمفػة  -عب شة:الفف اليغاؿ الفنشاأل
 فف ورشة

التطعػػػيـ والحفػػػر عمػػػػ   –أشػػػغاؿ الخشػػػب  أشػػػغاؿ الخشػػػب :
 الخشب

 أشغاؿ المينا . –أشغاؿ المعادف :أشغاؿ المعادف اليدوية 
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 ممارسات تجريبية ف  الخزؼ. –الطالءات الزجاجية 
 

ت تجريبيػػػػػة فػػػػػ  دراسػػػػػا -:النسػػػػػيج اليػػػػػدوي أشػػػػػغاؿ النسػػػػػيج 
 التراكيب النسجية 

ممارسػػػػػات  - طباعػػػػػة المنسػػػػػوجات:مداخؿ الطباعػػػػػة اليدويػػػػػة
 تجريبية ف  الطباعة اليدوية .

 
 

  سقام الىقد والتذوق الفىي   سقام علو  الرتبيت الفىيت
 :   اآلتيةويدخل في اختصاصو المقررات والبحوث 

هج منػػػا –مػػػدخؿ لتػػػدريس التربيػػػة الفنيػػػة  –نظريػػػات االتصػػػاؿ 
الوسػائؿ  –طرؽ تدريس التربية الفنيػة الميدانيػة –التربية الفنية 

أصػوؿ  –فنوف األطفػاؿ والبػالغيف -التعميمية ف  التربية الفنية 
تػػػػػػاريخ التربيػػػػػة الفنيػػػػػػة ونظرياتهػػػػػا  إعػػػػػػداد  –التربيػػػػػة الفنيػػػػػة  

التربيػػة الفنيػػة لمفئػػات الخاصػػة  –المعػػرض والمتحػػؼ التعميمػػ  
 لتربية الفنية الميدانية .ا –التربية المتحفية  –

 :   اآلتيةويدخل في اختصاصو المقررات والبحوث 
تػػاريخ الفػػف فػػ  الحضػػارات القديمػػة    –تػػاريخ الفػػف المصػػري    

الفنػوف الحديثػة والمعاصػرة مػدخؿ  –فنوف عصر النهضػة  –
مػػدخؿ عمػػـ  –نظريػػات النقػػد والتػػذوؽ الفنػػ   –النقػػد والتػػذوؽ 

الفػػف فػػ  وسػػائؿ التعمػػيـ  – نظريػػات عمػػـ الجمػػاؿ –الجمػػاؿ 
 –االتصػػػػػػػػػاؿ الجماهيريػػػػػػػػػة  –الفػػػػػػػػػف والبيئػػػػػػػػػة  –واألعػػػػػػػػػالـ 
 مدخؿ فف الترميـ. – التعبيريةالفنوف  – أنثروبولوجيا
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 : والدبلومبث العلميت: الدرجبث  (3مبدة )
 :  اآلتيةتمنح جامعة حموان بناء عمي طمب كمية التربية الفنية الدرجات العممية والدبمومات        

 : درجة البكالوريوس ف  التربية الفنية ف  أحد التخصصيف التالييف -5
 إعداد أخصائ  التثقيؼ بالفف . -ب      ة ػػإعداد معمـ التربية الفني  -أ      

 . ةػة الفنيػالدبمـو التكميم  ف  التربي - 9            الدبمـو التأهيم  ف  التربية الفنية  -1
 .األوؿ  اسات العميا ف  أحد التخصصيف الموضحيف ف  البنددبمـو الدر  -2
 دبمومة العالج بالفف -1
الة التػ  ػهادة عنػواف الرسػػويبػيف فػ  الشػ األوؿد ػالبنػ درجة الماجستير فػ  التربيػة الفنيػة فػ  أحػد التخصصػيف الموضػحيف فػ  -9

 . والتخصص الدارس اػقدمه
ويبػيف فػ  الشػهادة عنػواف الرسػالة التػ   األوؿالموضػحتيف فػ  البنػد  ة ف  أحػد الشػعبتيفدرجة دكتوراي الفمسفة ف  التربية الفني -9

 قدمها الدارس والتخصص.
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 للمقزراث العلمياحملتوى 

 ـــــــ
  : الفىيسقام الىقد والتذوق 
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 ةفنون الحضارات القديم
فػػػى  القديمػػػةالفػػػف فػػػى العصػػػر الحجػػػرا الحػػػديث ػ الفنػػػوف 

ػ سػمات الفػف  القديمػةػ فنػػوف الدولػػ  قبػؿ االسػرات  عصػر مػا
ػ   القديمػػةالمصػػرا القػػديـ ػ العمػػاري والتصػػوير فػػى الدولػػ  

النحػػت والػػنقش البػػارز فػػى الدولػػ  القديمػػ  ػ العمػػاري والنحػػت 
والػػػنقش البػػػارز فػػػى الدولػػػ  الوسػػػطى ػ العمػػػاري فػػػى الدولػػػ  
الحديث  ػ النحت والنقش البارز فى الدولػ  الحديثػ  ػ التصػوير 

الدولػػ  الحديثػػ  ػ سػػمات فنػػوف بػػالد مػػا بػػيف النهػػريف ػ  فػػى
النحػت والعمػاري فػى دولػ  سػومر واكػاد ػ النحػت والعمػاري فػى 
دولػة بابػؿ واشػور ػ مقدمػ  وسػمات الفػف االغريقػى ػ العمػاري 

ؽ  112ؽ الميػػػػػالد ػ النحػػػت فػػػى القػػػرف  112فػػػى القػػػرف 
حػت فػى ػ العمػاري والن الرومػان الميالد ػ مقدمة وسػمات الفػف 

ػ مقارنػػػ  بػػػيف المجػػػاالت السػػػابق   الرومانيػػػة اإلمبراطوريػػػة
   المختمفةوالحضارات 

 الفن المصرى القديم
القػػػديـ ػ التسمسػػػؿ  المصػػػريفػػػى الفػػػف  المػػػؤثرةأهػػػـ العوامػػػؿ 

سػػػمات الفػػػف  أهػػػـػ  القديمػػػة المصػػػرية الحضػػػارةفػػػى  الزمنػػػ 
 ي ػوالثانيػة األولػىالقػديـ ػ العصػر العتيػؽ   االسػري  المصػري
 القديمػة الدولػةفػى  العمػارةوأهـ مميزاتها الفني  ػ  القديمة الدولة

 القديمػػةي ػ النحػػت فػػى الدولػػة 5ػػػ النحػػت فػػى الدولػػة القديمػػة  
ػ الدولػة الوسػطى  القديمػة الدولػةي ػ النقػوش والتصػوير فػى 1 

الوسػػطى ػ النحػػت  الدولػػةفػػى  العمػػارةػ  الفنيػػةوأهػػـ مميزاتهػػا 
وعمارتهػػػا ػ  الحديثػػػةطىػػػػ الدولػػػة والتصػػػوير فػػػى الدولػػػة الوس

 األبحػػػاثالنحػػت والتصػػػوير فػػػى الدولػػة الوسػػػطى  ػ مناقشػػػ  
 ةالجماعي

 

سالميو قبطيةفنون   وا 
نشػأة الفػف القبطػى ػ المراحػؿ االنتقاليػة والمػؤثرات التػى أثػرت 
فػػى الفػػف القبطػػى ػ جماليػػات الفنػػوف القبطيػػ  ػ فػػف المهػػاري 

والحفػػػر عمػى الخشػب ػ  القبطيػ  ػ التصػوير القبطػػى  ػ النحػت

 مدخل عمم الجمال
نشػأت  ػ مكانتػ  ػ كتفكيػر  –التعرؼ بعمـ الجماؿ  االستطيقاي 

فمسػػفى بػػيف العمػػـو الوضػػعية والمعياريػػة , واسػػتعرض بعػػض 
 ةمفاهيم  عند بعض الفالسفة القدامى والمعاصػريف ػ الظػاهر 



 

 - 31 - 

 

النحػػت والحفػػر عمػػى الحجػػر والعػػاج ػ النسػػجيات المرسػػم  
القبطيػ  ػ ممارسػة التػذوؽ الفنػػى العمػاؿ مختمفػػ  مػف الفنػػوف 
القبطيػػ  ػ وحػػدة الفنػػوف االسػػالمي  ػ نشػػأة الفػػف االسػػالمى 
والمقومػػات االوليػػ  لمفػػف االسػػالمى فػػى العصػػر االمػػوا  ػ 

ييف ػ بػػدايات فنػػوف العمػػاري الفػػف االسػػالمى فػػى عهػػد العباسػػ
االسػالمي  ػ القػيـ الجماليػ  فػى عمػارة المسػاجد مػ  امثمػة مػف 

مػف  أمثمػ عصػور مختمفػ  ػ مػدارس التصػوير االسػالمى مػ  
 مختمفةمدارس 

 مدخل النقد والتذوق الفنى
التعػػػػرؼ بمفهػػػػـو النقػػػػد الفنػػػػى وابعػػػػادي ووظيفتػػػػ  واهدافػػػػ      

والرومانتيػػػػة  –يكيةالكبػػػػرا عبػػػػر العصػػػػور  المراحػػػػؿ الكالسػػػػ
 – االجتماعيػػػػػػػػػػةي وبمدارسػػػػػػػػػػ     والجماليػػػػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػػػػة

 التاريخية

تحديػػد  –مناقشػػة مفػػاهيـ الجمػػاؿ عنػػد الفالسػػفة  – ماليػػةالج
طبيعػػػة الموقػػػؼ االسػػػتطيقى ومناقشػػػة قضػػػية الجمػػػاؿ الفنػػػى 

االتجاهػػات االسػػتطيقي   بػػأهـػ التعريػػؼ  الطبيعػػ والجمػػاؿ 
تجديػػد قيمػػة التجريػػب  –ي ةوالتجريبيػػ ةواالنطباعيػػ ة الصػػوفي

التعػػػػػػػرؼ عػػػػػػػف القػػػػػػػيـ  –فػػػػػػػى مجػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػتطيقا وعيوبػػػػػػػ  
قػػبو ي مناقشػػة المقػػوالت االسػػتطيقية  –ي    جمػػاؿ االسػػتطيق
لمسػػػػتويات التوافػػػػؽ االنسػػػػجاـ  المتحقػػػػؽ والمطمػػػػوب  التسػػػػعة

 والفعاليػػة العقميػػة  ةالػػى المراقػػى االنسػػاني بالنسػػبة والمنعػػدـ ي
وعمػػـ  الفرديػػةبػػيف االسػػتطيقا  ةدراسػػة العالقػػ –ي  والوجدانيػػة

 الفرديػةلفػف مف خػالؿ نزعػات ا ي ةاالجتمػػػاع   السوسيولوجي
 ةوالعقميػػةي وارتباطهػػا بنظريػػة الفػػف لمفػػف والنزعػػ ة الرومانيكيػػ

الوصػوؿ الػى التصػور  – العاطفيػة الحيويػة والنزعة ةالطبيعي
 ةلالستطيقا السوسيولوجي األمثؿ
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يالتعرؼ بمفاهيـ التػذوؽ الفنػى ومػا يتصػؿ بهػا مػف خبػرات   
وجماليػػػ   ادراكيػػػة تذوقيػػػة وأنمػػػاطوتذوقيػػػ  وجماليػػػ  ي  إدراكيػػػة

ترابطيػػ  وسػػيكموجية وتشخيصػػية وموضػػوعية وتفسػػير مفهػػـو 
الرؤيػػػػػ  الفنيػػػػػ  عنػػػػػد كػػػػػؿ مػػػػػف المبػػػػػدع والمتػػػػػذوؽ وعالقتهػػػػػا 

التعػرؼ بالظػاهرة الفنيػة –باالحساس الجمالى عند كؿ منهما 
خػػالؿ مناقشػػة مفهػػـو الفػػف وتطػػوري عبػػر العصػػور   اليونػػانى 

فنػػػػػػى والنهضػػػػػػة الحػػػػػػديث ي والتعريػػػػػػؼ بطبيعػػػػػػ  العمػػػػػػؿ ال –
دراسػػػة الهػػػػـ  –وجوانػػػب الشػػػكؿ والمحتػػػػوا والمتضػػػمن  فيػػػػ  

المفػػػاهيـ الكالسػػػيكية فػػػى عصػػػر النهضػػػة فػػػى االتجػػػاهيف   
العممػػػػانى والهيومػػػػاتى ي والتعػػػػرؼ بػػػػاهـ النسػػػػب الرياضػػػػية   
النسػػبة الذهنيػػة والنسػػب  السػػري  الموسػػيقي  ي وتطبيقػػات نقديػػة 

ودايجراميػػا بتحميػػؿ اهػػـ االعمػػاؿ الفنيػػ  المرتبطػػ  بهػػا وصػػفيا 
التعرؼ باهـ مدارس واتجاهات الفف الحديث  نيوكالسػيكية –

وروماتتيكيػػػػػة ي وعوامػػػػػؿ ظهػػػػػور كػػػػػؿ منهػػػػػا واهػػػػػـ مفاهيمهػػػػػا 
وموقفهػػػػا مػػػف نظريػػػة   الفػػػف لمفػػػف ي وتطبيقػػػات نقديػػػة بشػػػػػرح 

-وجيريكػػو-وانجػػر–اهػػـ اعمالهػػا الفنيػػ  عنػػد كػػؿ مػػف  دافيػػد 
–دايجراميػػػػا وتحميمهػػػػا وصػػػػفيا والػػػػبعض منهػػػػا  )وديالكػػػػروا 

الكشػػؼ عػػف الحركػػات الثوريػػة فػػى الفػػف وتغييػػر التقاليػػد عنػػد 

 الفن والبيئو
واسػتعماالت مصػطمو  –التعريؼ بمفهػـو البيئػ  عنػد العػرب 

 بيئػػػ ي فػػػى عمػػػـو الجغرافيػػػا والبيولوجيػػػا واالقتصػػػاد السياسػػػى 
يئػػػػ    ايكولػػػػوجىي فػػػػى القػػػػرف واالجتمػػػػاعى وظهػػػػور عمػػػػـ الب

والػػػػدور المتبػػػػادؿ بػػػػيف البيئػػػػة والحيػػػػاة االنسػػػػانية  –العشػػػػريف 
–ودور العمػػػـو والفنػػػوف فيمػػػا بػػػيف كػػػؿ مػػػف البيئػػػ  والمجتمػػػ  

التعريػػؼ بعالقػػة الفػػف بالبيئػػ  الطبيعػػة مػػف خػػالؿ   النظريػػة 
الطبيعػػة عنػػد تػػيف ي ودراسػػة العالقػػة بػػيف الفػػف والثقافػػة مػػف 

ولوجيػػػػا االجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة واسػػػػتعراض خػػػالؿ عمػػػػـ االنثرب
 -51,56,11اهػػـ الدراسػػات فػػى ذلػػؾ المجػػاؿ خػػالؿ القػػرف 

تنػػاوؿ اهػػـ نظريػػات االنثربولوجيػػا االجتماعيػػة والثقافيػػة ودور 
العوامػػؿ التكنولوجيػػة بمػػا سػػاعد االنسػػاف القػػديـ عمػػى التقػػػدـ 
مػػػػػػف التػػػػػػوحش الػػػػػػى مرحمػػػػػػة الحضػػػػػػارة ودراسػػػػػػة   النظريػػػػػػة 

لعامػػػػػػػػؿ الرئيسػػػػػػػػى فيهػػػػػػػػا واكتشػػػػػػػػاؼ   فػػػػػػػػف االنتشػػػػػػػػاري ي وا
التعػػػرؼ باالصػػػوؿ الشػػػعبي  لمفػػػف المصػػػرا فػػػى -البوشػػػمافي

العصػػر الرومػػانى مػػف خػػالؿ دراسػػة فػػف الصػػور الشخصػػي  
يوالتقنيػات المتبعػة فػى تنفيػذها  فى بدايات    بورتريهػات الفيـو

الكشػػػؼ عػػػف عالقػػػة الفػػػف بالبيئػػػ  المصػػػري  فػػػى العصػػػور  –
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الفرنسػػػييف   مصػػػوروا الطبيعػػػ  االنجميػػػز وجماعػػػ  بػػػاربيزوف
دراسػػة الفػػف التػػأثيرا وارتبػػاط  –ي الػػواقع وظهػػور   المػػذهب 

 واألسػػػاليبمشػػػمالت  ونظرياتػػػ  بعمػػػـ الفزيػػػاء وشػػػرح جمالياتػػػ  
اتجاهػػات الفػػف فػػى مطمػػ  دراسػػة اهػػـ  –الفنيػػ  االبػػرز فنانيػػ  

القػػرف العشػػػريف والتعػػػرؼ بمػػػا يخػػص كػػػؿ اتجػػػاي مػػػف عوامػػػؿ 
   1وجماليات  وأهداؼومؤثرات  أصوؿظهور ومصادر 

كػػػػات الفنيػػػػة الحديثػػػػة عمػػػػى الفػػػػف الحديثػػػػ  بدراسػػػػة اثػػػػر الحر 
ودراسة االثار البيئي  واالجتماعيػة فػى  –المصرا المعاصر 

دراسة اتجاهات الفف االوربى التى التحمػت  –اساليب الرواد 
وخػالؿ  االنجميزيػة المدرسػة أعمػاؿم  البيئة الطبيعية خالؿ 

 عند جماعة باربيزوف الفرنسية المدرسة أعماؿ
 

 يرىوسائل االتصال الجماى
دور االعػالـ فػى  –معرفة اهـ الوسائؿ االتصاؿ الجمػاهيرا 

اهـ الوسػائؿ الحديثػ  فػى االتصػاؿ  –نقؿ الفف الى الجمهور 
 –المتحػػؼ واهميتػػ  كوسػػيمة اتصػػاؿ  -بػػيف الفنػػاف والجمهػػور

المعػػػػرض واهميتػػػػ   -اهػػػػـ االنشػػػػط  الموجػػػػودي فػػػػى المتحػػػػؼ
المعػػػػػػرض المؤقػػػػػػت وأهميتػػػػػػ  بالنسػػػػػػب   -بالنسػػػػػػب  لمجمهػػػػػػور
 إعػػػػػدادالتعػػػػػرؼ عمػػػػى المنهجيػػػػػ  فػػػػػى  -لممتحػػػػؼ والجمهػػػػػور

–دراسة المكاف وفمسفت  والمتحػؼ  األوؿالمحور  -المعرض

المحػػػور الثػػػانى -والمػػػواد المعروضػػػ  وأسػػػباب أهػػػداؼتحديػػػد 
المحور الثالث  الدعايػةي  -اعداد المعرض فى قاعة العرض

تنػػػػاوؿ مجموعػػػػ  مػػػػا –اهميػػػػة الدعايػػػػة فػػػػى جػػػػدب الجمهػػػػور 
العالقػ  بػيف المتػاحؼ  -احؼ والمعػارض المؤقتػ لنماذج المت

 مدخل ومدارس النقد الفنى
النقد وتعميؽ متعػ   –أهـ تعاريؼ الفف والجماؿ والنقد الفنى 

القػػػػػيـ الجماليػػػػػ  عبػػػػػر -نسػػػػػبي  الحكػػػػػـ الجمػػػػػاعى –التػػػػػذوؽ 
اعػداد  –شػر النسػبي  النقديػ  فػى القػرف التاسػ  ع –العصور 

النقػػػػد فػػػػى عصػػػػر  –النقػػػػد ومعيػػػػار التشػػػػاب   –الناقػػػػد الفنػػػػى 
النقػػػػػػػػد –النقػػػػػػػد الوصػػػػػػػػفى االدبػػػػػػػى  –الواقعيػػػػػػػػة  –النهضػػػػػػػ  

النقػػد  –النقػػد الشخصػػى  –النقػػد االنطبػػاعى  –االيػػديولوجى 
النقػػػػػػػػد  - النقػػػػػػػػد الفمسػػػػػػػػفى –النقػػػػػػػػد السػػػػػػػػياقى  –التػػػػػػػػاريخى 
 االكتشافى 
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 1اضافة االبحاث الجماعية  –ووسائؿ المختمف  
 

 فنون عصر النيضو
 -تشػػيمابوا –الفػػف القرطػػى  –والبيزنطػػى  الفػػف الرومانسػػكى

جػػػاف  –بوتشػػػيممى  -مازاتشػػػو –سػػػيمونى مارتنيػػػ   –جيوتػػػو 
ليونػػػػػاردو  -ديػػػػػور -جيػػػػػرـو بػػػػػوش –دونػػػػػاتممو  - أيػػػػػؾفػػػػػاف 

 –طػػػػػػراز النهجيػػػػػػ   –روفائيػػػػػػؿ  –ميكػػػػػػؿ انجمػػػػػػو  –دافػػػػػػتش 
 روبنز –كارافاجيو  –طراز الباروؾ  –الجريكو 

 
 االنثروبولوجيا

االنثروبولوجيػا والفػف  – والثقافػةوبولوجى مدخؿ لمفهـو االنثر 
اسػػػػاليب  –مظػػػػاهر التعبيػػػػر الثقػػػػافى فػػػػى رسػػػػـو الكهػػػػوؼ  –

رمػوز ثقافػة وادا النيػؿ  –وتقنيات الفػف فػى الثقافػات االولػى 
الفنػػػػػػوف الفارسػػػػػػي  حضػػػػػػارة  -والمعتقػػػػػػد  –وجػػػػػػوي الفيػػػػػػـو  –

 -النهضػػػ   –النزعػػػ  االنسػػػاني  فػػػى الفػػػف االفريقػػػى  -شػػػرقي 
التصػػػػوير  –مى والخصػػػػائص الفنيػػػػ  والثقافيػػػػ  الفػػػػف االسػػػػال

االشػػكاؿ  –االسػػالمى والمعالجػػات التشػػكيمي  لصػػوري االنسػػاف

 نظرية عمم الجمال
الفػػف  -اكتشػػاؼ الفػػف –تعريػػؼ الفػػف  –مػػدخؿ عمػػـ الجمػػاؿ 

الجمػػاؿ الفنػػى  – اإلنسػػافصػػوري جسػػـ  – اليوميػػةي فػػى الحيػػا
تكػػػػػػويف المنظػػػػػػر  – الطبيعػػػػػػةجمػػػػػػاؿ  – الطبيعػػػػػػ والجمػػػػػػاؿ 
 األلػػوافجمػػاؿ  –خطػػوط الرسػػـ  –التكػػويف الفنػػى – الطبيعػػ 

 – االنفعاليػػػة النظريػػة–المالمػػس  –حػػوار الضػػوء والظػػؿ  –
 –مهػػارات تذوقيػػ   –الفػػف بػػيف التبسػػيط والتعقيػػد  – األسػػموب
 الصػػػػػورة –المنظػػػػػور  –الشػػػػػكؿ والفػػػػػراغ  – هبيػػػػػةالذ النسػػػػػبة
 –فػػى التنػػػوع  الوحػػػدةجماليػػة  – الشػػػكمية النظريػػة – المثاليػػة

اتجاهػػػػات القػػػػوا فػػػػى  – والوظيفػػػػةالشػػػػكؿ  –الفػػػػف كتصػػػػميـ 
التقػػدير الفنػػى والجمػػالى  – الجماليػػة الجاذبيػػة –العمػؿ الفنػػى 

 1وحوار الثقافات  الجمال التذوؽ  –
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االنثروبولوجيػػػػػػا  –امريكػػػػػػى –الطوطميػػػػػػ  فػػػػػػى الفػػػػػػف الهنػػػػػػدو 
 االنثروبولوجيا والفولكمور  –واالساطير 

 
 

 الفنون الحديثو
الحركػػػػػػة  -الكالسػػػػػػيكي  الجديػػػػػػدي  –لمفػػػػػػف الحػػػػػػديث  مقدمػػػػػػة

 –الوقعيػػ  فػػى انجمتػػرا وفػػى فرنسػػا  –الرومانسػػي  فػػى انجمتػػرا 
والحركػ   –الحرك  الوحشي   –التاثيرية الحديث   -االنطباعي 
االتجػػػػػاي  –الفػػػػػارس االزرؽ  –جماعػػػػػة القنطػػػػػري –التبعبيريػػػػػ  
 –  التجريديػػ –التكعيبيػػ   –الفػػف الوموضػػوعى  –التجريػػدا 
 –فػػػػف البػػػػوب   –االتجاهػػػػات الواقعيػػػػ  الجديػػػػدي  –السػػػػريالي  
الحػػدث  –فػػف التجهيػػز  –فػػف االرض  الحداثػػةبعػػد  فنػػوف مػػا
 1الفيديو  – واألداء

 

 ةفنون تعبيري
المسػػرحى والموسػػيقى والفنػػوف  واألدبفػػى الشػػعر  ةالرومانسػػي

فػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػعر واالدب المسػػػػػػػػػػرحى   الرمزيػػػػػػػػػػة –التشػػػػػػػػػػكيمي  
فػى الشػعر واالدب  السػريالية –التشػكيمي   والموسػيقى والفنػوف

 األعالمالفن فى وسائل 
 –والتعمػػػػػيـ  اإلعػػػػػالـ -األخبػػػػػار اإلعػػػػػالـ:  اإلعػػػػػالـمفهػػػػػـو 

اتجػػػاي  -مفهػػػـو االتصػػػاؿ : اتجػػػاي السػػػيطرة عمػػػى االتصػػػاؿ 
  1 لالتصاؿالتوجي  المتعدد 

نظريػػػا : المحتػػػوا  اإلعالميػػػةمة نقػػػؿ وتوصػػػيؿ الرسػػػال  مشػػػك
المعمومػػاتى   الفكػػرا ي صػػياغة المعمومػػ  وبنائهػػا الفكػػرا , 

فػى شػحف الرسػالة  الصػياغةدور  -الشحف والتوجيػ  الفكػرا 
نظريػػػات االتصػػػاؿ : تحديػػػد وتحميػػػؿ اصػػػوؿ المعػػػانى فػػػى  –

 -والرمػػػػػػوز التػػػػػػى تتكػػػػػػوف منهػػػػػػا الثقافػػػػػػات االنسػػػػػػاني  المغػػػػػػة
صػؿ عػػف طريػؽ المغػػ  المشػتركة كشػػرط لوجػود المجتمػػ  التوا
المجتمػػػػػػ   -المجتمػػػػػػ  التعػػػػػػددا  -المجتمػػػػػ  االعالمػػػػػػى  1

-الجمهػػػور والجمػػػاهير : التجمػػػ  الفػػػردا  –احػػػادا الثقافػػػة 
تحديػػػػػد  -العمػػػػػؿ الجمػػػػػاهيرا  -االنتػػػػػاج االلػػػػػى الجمػػػػػاعى 

  1ديمقراطية الجماهير  -الثقاف  
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العنصر االدبػى فػى  –والمسرح والموسيقى والفنوف التشكيمي  
 الفنوف

 

تاكيػػد عمػػى فكػػرة المجتمػػ  الديمقراطيػػ  الجماهيريػػة : اتجػػاي ال
 1فى المجتم  الجديد  الجماهيرية الديمقراطية -العضوا 

 
 
 
 
 
 
 

  األشغبل الفىيت والرتاث الشعبيسقام 
 دراسات تراثيو فى الفن الشعبى

التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػف الشػػػػعبى والتػػػػراث المصػػػػرا مػػػػف حيػػػػث 
التعػػرؼ عمػػى  –عالقػػػػة الفنػػوف الشعبيػػػػ  بالجػػذور التاريخيػػ  

الخاصػػػػػ  لػػػبعض االقػػػاليـ المصػػػري  مثػػػؿ النوبػػػ  , السػػػمات 
تحقيػػؽ التميػػز مػػف خػػالؿ مبحػػث فػػردا  –الػػخ 111الواحػات 

فػػػى احػػػدا مجػػػاالت او تقنيػػػات او خامػػػات الفػػػف الشػػػعبى , 

 اشغال فنية بخامات مختمفو
تنميػػػة ادراؾ الممػػػارس نحػػػو الخامػػػات البيئيػػػ  المختمفػػػة مػػػف 

بعضػػها الػػبعض وامكاناتهػػا التشػػكيمية مػػ  حيػػث تخانتهػػا مػػ  
 1غيرها مف الخامات 

التقنيات : تقنيات خاص  بػالجمود : الحػرؽ الضػغط التشػكيؿ 
الجػػدؿ _ التمػػويف والتػػذيب  –داخػػؿ قوالػػب الحفػػر عمػػى الجمػػد 
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يتضمنها تطبيقات عمميػ  توضػو اسػتيعاب  لمدراسػات التراثيػ  
1 

 –التقنيػػػات : مػػػدخؿ تكنولوجيػػػا االعػػػداد والتجهيػػػزات لمخامػػػ  
خاصػػػ  بالخامػػػات المنسػػػوج  : االضػػػاف    االبميػػػؾي  تقنيػػػات

التجميػػ  بػػالرق  االضػػافة بالمطويػػات الطػػى والتنػػى  البميسػػي  
ي التطريػػػػػز والتجسػػػػػػيـ الوشػػػػػػى بػػػػػػالخرز الصػػػػػػباغ  والتمػػػػػػويف 

تقنيػػػػػات  -التطعػػػػػيـ بالشػػػػػرائط والمخرمػػػػػات التفريػػػػػ  التنسػػػػػيؿ
خاصػػػػػ  بػػػػػالجمود الصػػػػػناعي  : الحػػػػػذؼ  التفريػػػػػ ي االضػػػػػافة 

ي التطريػػز الوشػػى بػػالخرز والخيػػوط المعدنيػػ  النسػػج  االيميػػؾ
تقنيػات خاصػ  بػالخيوط  -التدكيؾ الجدؿ التجسيـ الشػرابات 

الجػػػدؿ  –: الكروشػػػي  التريكػػػو الزخرفػػػة بالعقػػػد   المكرميػػػ  ي 
 والتضفير 

تقنيػػػات خاصػػػة بخامػػػة عظػػػـ وقػػػرف حيػػػواف :  -_ الشػػرابات 
يؿ بالػدفر التفريػ  باالركيػت  التخػريـ التخريػز التشػك –الحفػر 

التموينػػػو الصػػػباعة الخػػػرط التوليػػػؼ والتطعػػػيـ تقنيػػػات خاصػػػة 
 –التشػػكيؿ بالقوالػػب  –بالخامػػات المصػػنعة : التشػػكيؿ الحػػر 

  1التفريػػ  باالركيػػت لمتجميػػ  والتركيػػب  –والكمػػر  –الصػػب 
المصنوعات : مشػغوالت فنيػ    مكمػالت زا وزنيػ  معمقػات 

   1وحدات اضاءت عرائسي 
 

 

 ة الفنــورش  
تنميػة القػدرة عمػى البحػث والتجريػب والكشػؼ عػف المعطيػػات 

تنميػػػػة القػػػػدرة  –الجماليػػػػ  الكبػػػػر قػػػػدر ممكػػػػف مػػػػف الخامػػػػات 
االبداعيػػة وتعميػػؽ الرؤيػػ  الفنيػػ  مػػف خػػالؿ الػػربط واالسػػتفادي 
 مػػف جميػػػ  الخبػػػرات التػػى تػػػدرس فػػػى مجػػالت التربيػػػ  الفنيػػػ 

  مدخل الطباعو اليدوية 
ويهػػػدؼ هػػػذا المقػػػرر الػػػى التعػػػرؼ بأسػػػموب االستنسػػػؿ مػػػػف 
خػػػػالؿ تطػػػػوري التػػػػاريخى , جمالياتػػػػ  المتعػػػػددة , وامكانياتػػػػػ  
التشػػػػكيمية وتوجيههػػػػا الػػػػى تحقيػػػػؽ قػػػػيـ متنوعػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ 
الممارسػػػات التجربيػػػة لجماليػػػات وتقنيػػػات االسػػػموب هػػػذا الػػػى 
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انيػة التقنيات : عمؿ تشكيالت فني  مف خامػات متنوعػة وامك
االسػػػتفادة مػػػف بقاياهػػػا والتوليػػػؼ فيمػػػا بينهػػػا  اقنعػػػ  عػػػرائس 

عمػػؿ صػػياغات فنيػػ  تمتػػاز بالتركيػػب –معمقػػات مجسػػمات ي 
 والتجمي  مف مختمؼ الخامات

 1جانب الصبغات الممون  
 

 دراسات تجريبية فى الطباعة
وتهدؼ الى دراسة تاريخي  لمقوالب البػارزي المختمفػ  وتطورهػا 

ديػدة مف خالؿ القوالب المستحدثة اتجاهات ووطرؽ ادائيػة ج
هػػػػػذا الػػػػػى جانػػػػػب اسػػػػػموب البصػػػػػمات بالخامػػػػػات الطبيعيػػػػػ  
والمصػػػػػنع  , والتػػػػػى تعػػػػػد مجػػػػػاال خضػػػػػبا التطبيقػػػػػات الفنيػػػػػة 
المتطورة فى فنوف الطباعة اليدوية اضافة الى التعػرؼ عمػى 
الطرؽ التقميدية لونظمػ  التكراريػة المتعػدة , لتحقيػؽ مختمػؼ 

ت والػػنظـ القػػيـ الفنيػػة , والجماليػػات الخاصػػة بتنػػوع المسػػطحا
البنائية فى التصميمات المطبوعة مف خالؿ عناصر وأسػس 

كمػػػا يهػػػتـ هػػػذا المقػػػرر بدراسػػػة التطػػػور 1التصػػػميـ الطبػػػاعى 
التػػػػاريخى السػػػػموب الباتيػػػػؾ الشػػػػمعى الصػػػػباغى , بمختمػػػػؼ 
تقنيات  وطرق  االدائية التقميدا منها والمستحدث م  التركيػز 

يػػػؽ الممارسػػػات عمػػػى القػػػيـ الفنيػػػ  والتقنيػػػة المتميػػػزة عػػػف طر 
التجربيػػػػػػة بمختمػػػػػػؼ التقنيػػػػػػات , اضػػػػػػافة بػػػػػػالتعريؼ بػػػػػػانواع 

 أشغال المعادن اليدوية
التعػػػػرؼ عمػػػػى الخصػػػػائص العامػػػػ  لمخامػػػػات المعدنيػػػػ  نصػػػػؼ 
المصنع  واشكالها المتعارؼ عميها باالسػواؽ مػف حيػث قابميتهػا 

وغيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  111ؽ والسػػػػػػحب والمحػػػػػػاـ والصػػػػػػهر لمطػػػػػػر 
التعػرؼ عمػى االسػاليب اليدويػ  الخاصػ  بتطويػ   –الخصائص 

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى االدوات اليدويػػػػػة  –هػػػػػذي الخامػػػػػات او بعضػػػػػها 
االساسػػػػػػية الالزمػػػػػػة تجهيػػػػػػز ورشػػػػػػة اشػػػػػػغاؿ معػػػػػػادف وامكانيػػػػػػة 

اف يكػػػػػوف الحنػػػػػى والقطػػػػػ  لمخامػػػػػات المعدنيػػػػػ   -1اسػػػػػتخدامها 
مفػػػػ  مػػػف اسػػػػالؾ ومسػػػطحات وشػػػػرائو ومواسػػػػير باشػػػكالها المخت

وغير ذلؾ اسموبيف اساسييف لمتشكيؿ المعدنى يدرسػهما الطالػب 
نظريػػػا وعمميػػػا ويػػػدخؿ ضػػػمف تمػػػؾ االسػػػاليب الحنػػػى لالسػػػالؾ 

الطػػى , البػػـر , التفريػػ  111المعدنيػػ  او الشػػرائو والمسػػطحات 
بمنشػػػار االركػػػت , التشػػػكيؿ باسػػػتخداـ التشػػػكيؿ المبػػػرد, التفريػػػ  

, المعالجػة السػطحي  بػالحفر , ويضػاؼ الػى مػا سػبؽ  المثقػابب
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الصبغات المناسبة لممناعات وطرقها المختمفة فى التحضػير 
 1والتطبيؽ 

استخداـ التشكيؿ بالبارز والغائر فػى معالجػة االسػطو كاسػموب 
 1مكمؿ 

 الميناء والطالءات أشغال
تبصػػػػػير الطالػػػػػب بالحركػػػػػات الفنيػػػػػة الحديثػػػػػة التػػػػػى اهتمػػػػػت 
بتشكيؿ المعػػادف جماليا , وكيؼ استطاع الفناف فػى العصػر 

الػػى ابداعائػػ  الفنيػػ  فػػى هػػذي المجػػاؿ مػػف  الحػػالى اف يصػػؿ
االسػػتمرار فػػى  –خػػالؿ االعتمػػاد عمػػى التػػراث الفنػػى القػػومى 

تعريؼ الطالب بماهي  التصميـ فى مجػاؿ االشػغاؿ المعػادف 
خاص  فى تشكؿ المجسمات المعدنية واف يكػوف ذلػؾ نظريػا 
مف خالؿ ما يطرح عمي  مػف معمومػات عمميػا مػف خػالؿ مػا 

اف يتعػػرؼ الطالػػب نظريػػػا  –ف اعمػػاؿ فنيػػ  يقػػـو بتقديمػػ  مػػ
مػػػف خػػػالؿ مػػػا يمارسػػػ  مػػػف اعمػػػاؿ عمػػػى امكانيػػػات تحويػػػؿ 
االسطو المعدنيػ  الػى مجسػمات جماليػة مػف خػالؿ عمميػات 
االنفػػػػػراد والتنقيػػػػػب والجمػػػػػ  وذلػػػػػؾ طريقػػػػػة تتناسػػػػػب ومفهػػػػػـو 

اف يػػتعمـ الطالػػب الطػػرؽ االساسػػي  لمعالجػػة  –التربيػػ  الفنيػػ  
ريا وعمميا ومػف اهمهػا المعالجػة المونيػ  االسطو المعدني  نظ

 ممارسات فى أشغال الخشب
ها   مصػادرها , فوائػد األخشػابدراسػة  -:  الجانػب النظػرا

التى قػد تصػيبها  ,  اإلمراض, طرؽ يجعيضها, تخزينها ,  
 األخشػػػػػػابأنػػػػػػواع  –وكيفيػػػػػػة معالجتهػػػػػػا , وطػػػػػػرؽ تسػػػػػػويقها 

المصػػػنعة والنصػػػؼ مصػػػنعة  األخشػػػابالمحميػػػة والمسػػػتوردة 
الحشػػػػػػػوات المضػػػػػػػغوطة   المسػػػػػػػطحات يالقشػػػػػػػرة الخشػػػػػػػبي  

دراسػػػػة نمػػػػاذج مختػػػػارة مػػػػف المشػػػػغوالت  –وأصػػػػناؼ الفمتػػػػو 
 -صػػرا قػػديـ , فػػف قبطػػى , فػػف اسػػالمى يالخشػػبية   فػػف م

المسػػتخدمة فػػى ورشػػة أشػػغاؿ  واألدواتالتعػػرؼ عمػػى العػػدد 
 1الخشب 

االسػػتفادة مػػف الجانػػب النظػػرا لعمػػؿ  -الجانػػب التطبيقػػى : 
عدة تجارب تطبيقية مستهدفا التمػرس لعمػؿ مشػغولة خشػبية 

 معاصرة
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المعالجػػػػػػة بالتشػػػػػػكيؿ بالبػػػػػػارز  –المينػػػػػػا  المعدنيػػػػػػة لألسػػػػػػطو
لػػػػدا الطالػػػػب  تتأكػػػػد أف – باألكسػػػػدةالمعالجػػػػة   -والغػػػػائر 

 وممارسػة عمميػة نظػري إطػارالعديد مف المعارؼ مف خالؿ 
التشػػػكيمية  لألسػػػاليبلمعمميػػػات التشػػػكيمية المالزمػػػة والمكممػػػة 

منهػا  األسػطومعالجػة  أواء فى التشػكيؿ المجسػـ السابقة سو 
والتجهيػػػػػز لعمميػػػػػات العػػػػػالـ والقيػػػػػاس  باإلعػػػػػدادمػػػػػا يتصػػػػػؿ 

لحػػاـ   خاصػػةوالضػػبط واالسػػتعداؿ وعمميػػات الوصػػؿ والمحػػاـ 
   واألكسدةوعمميات التشطيب  الفضة

 النسيج اليدوى
 : النظريالجانب 

التعػػػرؼ عمػػػى الجانػػػب  – المختمفػػػةتػػػدريس خامػػػات النسػػػيج  
الخامػػػػػػات  أعػػػػػػدادكيفيػػػػػػة –وأصػػػػػػول لفػػػػػػف النسػػػػػػيج  تػػػػػػاريخ ال

لمتنفيػذ عمػى  وانتهػاءلتقدمها لمنوؿ بػدءا مػف السػداء  النسيجية
عمؿ تصميمات مبسط  عمى ورؽ المربعػات  –نوؿ البرواز 

 واالطمسى والسادةلمنسيج المبرد  

 
 تطعيم وحفر الخشب

 :   النظريالجانب  أوال
مفهػػػػـو جماليػػػػات مػػػػ  عػػػػرض نمػػػػاذج مػػػػف  –الفػػػػف الشػػػػعبى 
التوصػػيؿ  – الخشػبيةالتراكيػب والوصػالت  –زخارفػ  ورمػوزي 

لحامػػػػػػات  –ومسػػػػػػمياتها  أشػػػػػػكالهابالمسػػػػػػامير مػػػػػػ  عػػػػػػرض 
ومسػػمياتها  تعاشػػيؽ  إلشػػكالهامػػ  عػػرض  األلػػواحوتوصػػيؿ 

 – بأنواعهػػاالمسػػاف والتفريػػ  مػػ  عػػرض رسػػـو توضػػيحية لهػػا 
,  أنواعهػػػا,  األخشػػػاب خراطػػػة –التشػػػكيؿ الخشػػػبى  أسػػػاليب
,  أشػػكال , أنواعػػ , مراحمهػػا الحفػػر عمػػى الخشػػب ,  أدواتهػػا
, خاماتػػػ   أنواعػػػ التطعػػػيـ بالصػػػدؼ والمػػػاركتيرا ,  -أدواتػػػ 
 –لكػػػؿ منهػػػػا  الالزمػػػة واألدوات, مػػػ  عػػػرض لمعػػػػدد  أدواتػػػ 
 الحديثة الفنيةالخشب وعالقت  باالتجاهات  أشغاؿمجاؿ 

 ةميارات تطبيقي
وطبػػػ   السػػػادةمهػػػارات النسػػػيج  إلكسػػػابهـصػػػغيري  أنػػػواؿتنفيػػػذ 

تمهيػػدا  والتشػػكيمية الوصػػيفةتصػػميمات تحتػػوا عمػػى المفػػردات 

 التطبيقيثانيا الجانب 
مػػػف  االسػػػتفادةتؤكػػػد مػػػدا  تجريبيػػػةممارسػػػات 1عػػػدة  إجػػػراء

 مػػػػ  عمػػػػؿ   تصػػػػميـ وتنفيػػػػذ وتشػػػػطيبي النظريػػػػةالدراسػػػػات 
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وكيفيػػة الحصػػوؿ عمػػى  المختمفػػة األلػػوافالتعػػرؼ عمػػى –لمتنفيػػذ
االلػػواف النسػػجي  والمضػػادي والمتنػػافرة والتحقيػػؽ مػػف كنػػ  المػػوف 

 وشدت  
 النسجيةدراسات تجريبية فى التراكيب 

 :  لنظرياالجانب 
التعػرؼ عمػى الجانػب  –تدريس خامات النسػيج بصػف  عامػ   

والمقػى  المنضدةلنوؿ  اإلعدادكيفية  –لهذي الخامات  التاريخ 
 1والتطريو بطرؽ مبسط  

مػػػ  التأكيػػػد عمػػػى  والجماليػػػة الفنيػػػةمشػػروع يتحقػػػؽ فيػػػ  القػػػيـ 
 1 الخشبية لممشغولةالجانب النفعى 

 
 ميارات تطبيقية :

 التصميمات ي التى تحتاجها عمػى نػوؿ  األعماؿتنفيذ بعض  
ومبتكػػػػرة  ةوضػػػػ  تصػػػػميمات مختمفػػػػ – أمكػػػػفكممػػػػا  ةالمنضػػػػد
 ذو الورقتيف  المنضدةتنفيذها عمى نوؿ  إلمكاف
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  الزسم والتصويزسقام 
 دراسات طبيعيو

 – الفنيػػػػػةاف يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػى المفػػػػػاهيـ والمصػػػػػطحات 
معرفػػػػة القػػػػيـ الفنيػػػػة فػػػػى  - -العناصػػػػر الفنيػػػػة فػػػػى الطبيعػػػػة 

معرفػػػة    –الخطػػػى , التنػػػاغـ , االتػػػزاف ي  اإليقػػػاع   الطبيعػػػة
ترجمػػة عناصػػر الطبيعػػ   –الظػػؿ والنػػور , الخػػط , المممػػس ي 

الطبيعػػة  –معرفػػة طػػرؽ الرسػػـ المختمفػػة  –نيػػ  الػػى عالقػػات ف
الحيوانػات والطيػور  –العنصر االدمى  –النباتات  –الصامتة 

التػػػػدريب عمػػػػى  –التجمعػػػػات البشػػػػرية  –تجمعػػػػات المبػػػػانى  –
 1بناء تكوينات متكاممة تستفيد مف الدراسات السابقة 

 
 
 

 دراسات تراثيو ومتحفيو
االيكوسػتيؾ  أوالتميػز معمومات عف الموف فى التراث كػألواف  

خصػػائص  –رمزيػػة المػػوف فػػى الحضػػارات المصػػرية المتعاقتػػة 
كيفيػة اسػتمهاـ  –وغيػري  المصػريوسمات التصوير فى التراث 

مصػػوريف مصػػرييف وأجانػػب معاصػػريف لمتػػراث معرفػػة الفػػروؽ 
بػػػػػيف اعمػػػػػاؿ التصػػػػػوير فػػػػػى التػػػػػراث وغيرهػػػػػا فػػػػػى التصػػػػػوير 

  المتعاقبة فى مصر عالقة فنوف التراث بالثقافات –المعاصر 
 دراسات بيئية

دراسػػػة  –دراسػػػة لمبيئػػػات الريفيػػػة  –دراسػػػة لمبيئػػػات الشخصػػػية 
دراسػػػػة  – األثريػػػػة واألمػػػػاكف لألحيػػػػاءدراسػػػػة  -الحفريػػػػة لمبيئػػػػة

 -بالعمػػػػارة دراسػػػػة لعالقػػػػة البيئػػػػة –جماليػػػات البيئػػػػة الطبيعيػػػػة 
 المحيطػػة بالبيئػػةمجموعػػ  مػػف الموضػػوعات المرتبطػػة  اختيػػار

1 
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 راسات فى تكوين الصورد
تتبػ   –التأكيد عمى بناء العمؿ الفنى ومفهػـو التكػويف وأنواعػ  

تطػػور التكػػويف فػػى المػػدارس المختمقػػة فػػى الفػػف عبػػر العصػػور 
 – الصػػػػػػورةالتأكيػػػػػػد عمػػػػػػى مػػػػػػداخؿ معاصػػػػػػرة لتنػػػػػػاوؿ بنػػػػػػاء  –

تقػػديـ  –المفػاهيـ غيػػر التقميديػػة فػػى تغيػػر شػػكؿ سػػطو الصػػورة 
اثػػػػػراء خبػػػػػرات الطالػػػػػب  –لتكػػػػػويف لتنػػػػػاوؿ ا ةمنطمقػػػػػات جديػػػػػد

التأكيػػد عمػػى تنػػوع االتجاهػػات  –بػػالتكويف  المرتبطػػةبالمفػػاهيـ 
 –أنتػػاج أعمػػاؿ تؤكػػد عمػػى تكوينػػات متنوعػػة  –عنػػد الطػػالب 

عمػػػؿ  –التعػػػرؼ عمػػػى المصػػػطحات المرتبطػػػة ببنػػػاء الصػػػورة 
 1تجارب فى تكويف الصور 

 

 فى التصوير المعاصر ةتجريبيدراسات 
اكتسػػاب الطالػػب خبػػري  – باإلبػػداع  وعالقتػػة التجريػػب وفمسػػفت
ومعمومػات ومفػاهيـ عػف اهػـ  –الخػاص  أسػموب والتأكيد عمى 

االتجاهػػات فػػى فػػػف التصػػوير والحداثػػػ  ومػػا بعػػػد الحداثػػة فػػػى 
وارتباطهػا بالفنػانيف المجمػيف والعػالميف ومػدا تػأثرهـ  التصوير

ى فػى الفنػوف بجانػب تشػبعهـ بػالثراث الفنػ الحديثةباالتجاهات 
 1مميزي  أعماؿ إلنتاج

  

 سقام التصميمبث الشخزفيه
 الطبيعةفى  البنائيةالنظم 

 –لمتقيػيـ  اإلنشػائيةاألسػس  –معمومات عف عناصر التصميـ 
الوحػػدة  –االتػػزاف  – اإليقػػاع -القػػيـ الفنيػػ   – البنائيػػةاألسػػس 

دراسة النظـ لمفهـو النظػاـ بصػف  عامػة  –والتناسب  النسبة –
التػدريب عمػى التفكيػر  –عمى الرؤي  البصػرية  تدريب العيف –

التػػػػدريب عمػػػػى حػػػػؿ مشػػػػكالت الفراغػػػػات  – واإلدراؾالمنػػػػتظـ 

 
 فى التراث ةالنظم الزخرفي

 –دراسػػػػػات لمػػػػػنظـ الزخرفيػػػػػ  فػػػػػى المتحػػػػػؼ المصػػػػػرا القػػػػػديـ 
دراسػات لمػنظـ  –دراسات لمنظـ الزخرفي  فى المتحؼ القبطى 

دراسػػػات لمػػنظـ الزخرفيػػػة  –الزخرفيػػ  فػػى المتحػػػؼ االسػػالمى 
ممارسات فني  لمجموعػة مػف التصػميمات  –فى الفف الشعبى 

 1الزخرفية المستمهمة مف التراث 
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 واألداء –والشػػػكؿ التػػػدريب عمػػػى مشػػػكالت التقنيػػػة  واألرضػػػية
 1بدرجات   واألسود باألبيض

 التصميم أسس
دراسػػػات تقنيػػػ  وتجريبػػػ   –لنظريػػػات المػػػوف  تفصػػػيميةدراسػػػات 
ات معاصري لمعناصر والقيـ والعالقػات دراس –الموف  إلمكانات

الشػػػػػػكؿ  – المسػػػػػػاحة –المممػػػػػػس  –الناشػػػػػػئ  بينهػػػػػػا   النقطػػػػػػة 
دراسػػػػػات تجريبػػػػػ  فػػػػػى مجػػػػػاؿ   –والبعػػػػػد الثالػػػػػث  –واالرضػػػػػي  
ممارسػات لونيػ  لمجموعػة مػف  – والوحػدة – اإليقاع –االتزاف 
الخػذؼ واالضػاف   – التبادليػة –الزخرفية التى تتناوؿ  األعماؿ

 ية والشبكية الشفاف –
 الموحة الزخرفيو

 ةالمفػػػػػردات التشػػػػػكيمي –وأهميتهػػػػػا  –الزخرفيػػػػػة  الموحػػػػػةماهيػػػػػة 
نظػػػـ  –أنػػػواع الشػػبكات وتقيػػػيـ السػػػطو  –وعمميػػات صػػػياغتها 
طػػػػػرؽ اسػػػػػتخالص المفػػػػػردات  – التصػػػػػميم وأسػػػػػاليب البنػػػػػاء 

دراسػة عػف نظريػات معاصػري فػى التصػميـ والمػوف  –التشكيمية 
والمفػػػػػػردات  اإلشػػػػػػكاؿ –خرفيػػػػػػة الز  الموحػػػػػػةأسػػػػػػس تصػػػػػػميـ  –

 الفنيػػػػػػػةالموضػػػػػػػوعات    –وعمميػػػػػػػات صػػػػػػػياغتها  التصػػػػػػػميمية
تصػميـ الموحػ   –الزخرفيػ   الموحػةي التى تتناولها  واالجتماعية

 
 
 

 التوظيف الجمالى لمكتابات
ماهيػػػة المطبوعػػػات    – أنواعػػػ  -أهميتػػػ  – اإلعػػػالفماهيػػػة 

ماهيػة  –النشػرات ي  –الػدعوات  -المطويات  -أغمف  الكتب 
المقومػػات التشػػكيمية والجماليػػة  –انواعهػػا  –الخطػػوط العربيػػة 

معمومػات عػف  –ونشػأت   العربػ تاريخ الخط  العربيةطوط لمخ
 أسػػسمعمومػػات ومفػػاهيـ عػػف  –الخطػػوط والكتابػػات األجنبيػػة 

تصػػػميـ المطبوعػػػات  أسػػػس –والمطبوعػػػات  اإلعػػػالفتصػػػميـ 
 –فػػػػى المطبوعػػػػات  العربيػػػػةتوظيػػػػؼ الخطػػػػوط  –واإلعػػػػالف 

اسػػتخداـ الكتػػب والصػػور , والرسػػـو المناسػػبة فػػى المطبوعػػات 
اسػػتخداـ العناصػػر الفنيػ  فػػى المطبوعػػات , كػػااللواف كيفيػة  –

, والخطػػوط _ واألشػػكاؿ والرسػػـو لمتعببػػر عػػف موضػػوع بعينػػ   
ومػػا فيهػػا  -التقػػدير الجمػػالى لمخطػػوط والكتابػػات العربيػػ  ,  -

تقػػػػدير الجانػػػػب الجمػػػػالى  –مػػػػف مقومػػػػات تشػػػػكيمية وجماليػػػػة 
ات المطبوعػ  أهميػة إدراؾ –والفنػى فػى المطبوعػات المختمفػة 

لػدا الجمػاهير  الفنػ فى تنمية الػذوؽ  خاصة واإلعالفعامة 
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مهػػػارات فػػػى توزيػػػ  المجموعػػػات  –الزخرفيػػػ  عمػػػى الكمبيػػػوتر 
الجانػػػب  –التقػػػدير الجمػػػالى والفنػػػى لموحػػػ  الزخرفيػػػة  – المونيػػػة

الجانػػػػػػب  –وأمػػػػػػاكف توظيفهػػػػػػا  –زخرفيػػػػػػ  الػػػػػػوظيفى لموحػػػػػػ  ال
 1االعالمى لموح  الزخرفي  

1 

 تالفىي تسقام علو  الرتبي
 

 

 مدخل عمم النفس العام
 –دراسػة تاريخيػ  عػػف موضػوع ومػػنهج البحػث فػػى عمػـ الػػنفس 

منػػػػاهج  –ميػػػػاديف عمػػػػـ الػػػػنفس  –تحديػػػػد مفهػػػػـو عمػػػػـ الػػػػنفس 
 –الػػػتعمـ  -الػػػدواف  النفسػػػي  –وطػػػرؽ البحػػػث فػػػى عمػػػـ الػػػنفس 

 1 السيكولوجيةالمدارس  –االنفعاؿ  –االدراؾ 
 الوسائل التعميميو فى التربيو الفنيو

تكنولوجيػػا تعمػػـ  –الوسػػائؿ التعميميػػ  فػػى تػػدريس التربيػػ  الفنيػػ  
تعريػؼ تكنولوجيػا  –تعريػؼ الوسػائؿ التعميميػ   –التربي  الفني  

الرسػػػػـو الخطيػػػػة واالسػػػػتفادي  –االتصػػػػاؿ وعناصػػػػري  –التعمػػػػيـ 
التعريػؼ عمػى ادوات وعػرض الرسػـو  –فى التربي  الفني   منها

 –تطبيػػؽ الرسػػـو الخطيػ  فػػى التربيػػ  الفنيػػ   –والصػور الثابتػػ  
 –تنفيػػػػػػػذ الشػػػػػػػفافيات التعميميػػػػػػػ  فػػػػػػػى مجػػػػػػػاؿ التربيػػػػػػػ  الفنيػػػػػػػ  

 تاريخ التربيو الفنيو ونظرياتيا
الفتػػػرات التاريخيػػػ  التػػػى  –أهميػػػة دراسػػػة تػػػاريخ التربيػػػة الفنيػػػة 

الفتػرة االولػى  –حتػى ادف  5129مرت بها التربية الفنية مف 
 -نقػػػػؿ الرسػػػػـو ذات البعػػػػديف   اادمشػػػػؽ ي 5659 – 5129

 –معالجػػػػػة الطبيعػػػػػة نفسػػػػػها  5629 – 5659الفتػػػػػرة الثانيػػػػػ  
االعتراؼ بفف الطفػؿ ومحاولػ   5699 – 5629لثالثة الفترة ا
حتػػى االف اخصػػائى الفنػػوف   5699الفتػػري الرابعػػ   –توجيهػػة 

النظريػػات التػػى قامػػت عميهػػا كػػؿ فتػػري  –ووضػػ  أسػػس جديػػدي 
نظريػػػػػة  –نظريػػػػػة واقعيػػػػػ  الفػػػػػف  –نظريػػػػػة الرسػػػػػـ النظػػػػػرا  –

توضػيو مفهػـو التربيػ   –نظرية العمؿ والخبػرة –التعبير الحر 
رواد  –توضػػػػيو مفهػػػػـو الفػػػػف قػػػػديما وحػػػػديثا  –يما وحػػػػديثا قػػػػد

التعػػرض لػػبعض  –التربيػػة الفنيػػة الػػذيف أسػػهموا فػػى تطويرهػػا 



 

 - 46 - 

 

االتجاهات الفني  فى تدريس وتخطيط منهج الوسػائؿ التعميميػ  
خطػيط المػنهج التمميذ والمعرفة كمحػور أساسػى فػى عمميػة ت –

 1الدراسى لموسائؿ
 
 
 

 عمم نفس النمو
مراحػػػؿ النمػػػو واسػػػس تقيػػػيـ منػػػاهج  –عمػػػـ نفػػػس النمػػػو مػػػاهو 

مرحمػة مػا قبػؿ المػيالد والطفولػ   –البحث فى عمػـ نفػس النمػو 
مشػػػكالت  –مرحمػػػة الرشػػػد والشػػػيخوخ   –مراحػػػؿ المراهقػػػ   –

مشػػكالت انحػػراؼ المراهػػؽ والطفولػػة  –مراحػػؿ النمػػو المختمفػػ  
1 

 صول التربيو الفنيةأ
 –الثقافػػػػة الفنيػػػػة  –التربيػػػػ  الفنيػػػػ   –مفػػػػاهيـ وتعريفػػػػات الفػػػػف 
فمسػفة التربيػػة الفنيػػة النابعػة مػػف فمسػػفة  –أصػوؿ التربيػػة الفنيػػة 

محاكػػػاة  –فتػػرات االمشػػؽ –االصػػػوؿ الفنيػػ   الفػػف  –المجتمػػ  
االصػػػوؿ الجماليػػػة   فمسػػػفات  -الرسػػػـ الهندسػػػى ي –الطبيعػػػ  

االصػػػوؿ  –ثري فػػػى التربيػػػ  الفنيػػػ  عبػػػر العصػػػور الجمػػػاؿ المػػػؤ 

 –الفمسػػفات و الفالسػػفة فػػى كػػؿ فتػػري مػػف تػػاريخ التربيػػ  الفنيػػة 
 –حػاف جػاؾ روسػػو  -تومػاس االكونػػاس –أمثػاؿ : أفالطػوف 

جى التربيػػػػػػ  الفنيػػػػػػة وتنميػػػػػػ  الػػػػػػوعى التكنولػػػػػػو  –جػػػػػػوف ديػػػػػػوا 
 1الفف والكمبيوتر فى التربي  الفني   –والجمالى 

 
 

 فنون االطفال والبالغين
أهميػػة وأهػػداؼ الدراسػػ   -مفهػػـو التعبيػػر الفنػػى عنػػد االطفػػاؿ 

تاريخ البحػث لفنػوف االطفػاؿ وطػرؽ  –العممية لفنوف االطفاؿ 
معوقػػات  –دوافػػ  التعبيػػر الفنػػى عػػف االطفػػاؿ  –البحػػث فيهػػا 

التعبير الفنػى المسػطو لالطفػاؿ  –االطفاؿ التعبير الفنى عند 
العوامػػػػؿ المػػػػؤثري فػػػػى  –التعبيػػػػر الفنػػػػى المجسػػػػـ لالطفػػػػاؿ  –

نظريػات فػى التعبيػر الفنػى لالطفػاؿ  –التعبير الفنػى لالطفػاؿ 
دوافػػػػ   –لمػػػػاذا نقػػػػـو بتػػػػدريس الفػػػػف فػػػػى مرحمػػػػة المراهقػػػػ    –

خصػػػائص التعبيػػػر  –ومعوقػػػات التعبيػػػر الفنػػػى عنػػػد المراهػػػؽ 
اوج  التشاب  واالختالؼ بػيف فػف  –ى مراحؿ المراهق  الفنى ف

التعبيػػر الفنػػى  –انمػػاط التعبيػػر الفنػػى  –المراهػػؽ وفػػف الطفػػؿ 
مشػػكمة اختيػػار دروس الفػػف  –غيػػر السػػوا فػػى فتػػرة المراهقػػ  
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 –الفمسػػػػػفية والجمػػػػػاؿ والفنيػػػػػة وتطبيقاتهػػػػػا فػػػػػى فنػػػػػوف التػػػػػراث 
القبطػػى وفػػى الفػػف  –الشػػعبى  –االسػػالمى  –المصػػرا القػػديـ 

 1المعاصر 
 عمم النفس التعميمى

نظريػػة  –انػػواع الػػدواف   –الػػدواف   –النضػػج  –الػػتعمـ مفهومػػة 
 –الػػػػػتعمـ الشػػػػػرطى الكالسػػػػػيكى نظريػػػػػة  –المحاولػػػػػة والخطػػػػػأ 

اثػػػػػر انتقػػػػػاؿ  –نظريػػػػػة اسػػػػػكينر  –نظريػػػػػة االقتػػػػػراف  لجػػػػػاثرا 
كيفيػػػػة وشػػػػروط  –شػػػػروط الػػػػتعمـ  –قيػػػػاس الػػػػتعمـ  –التػػػػدريب 

 1امتحاف اعماؿ السن  –انتقاؿ اثرالتدريب 
 الفنيةمناىج التربية 

 النظريػػػة –المػػنهج والنظريػػػة التربويػػة :  مفهػػػػػـو المػػنهج  -أوال
 ة وعالقتها بالمنهػػج ي التربويػػ

 –بنػػاء المػػنهج :    المعرفػػػػة وبنػػاء المػػػنهج  أساسػػيات -ثانيــا
 المتعمـ وبناء المنهج ي –المجتم  وبناء المنهج 

طػػػرؽ  –المحتػػػوا  –مكػػػػونات المػػػنهج :   االهػػػداؼ  –ثالثـــا 
 التقويـ ي –االنشط  التعميمي   –التدريس 

 –  الفنيػ    ماهيتػ  فػى مجػاؿ التربيػ التربػويالتخطػيط  – رابعا
 ي أنواع  - أهميت  –مستويات  

قضػػية عػػرض االنتػػاج الفنػػى والعمػػؿ داخػػؿ حجػػرة  –لممراهػػؽ 
سػػات درا –الحكػػـ عمػػى فنػػوف المراهػػؽ وقدرتػػ  الفنيػػ   –الفػػف 

 فى خصائص التعبير الفنى لدا المراهؽ 
 لمفئات الخاصة ةالفني ةالتربي

مكانػػػػة التربيػػػػة الفنيػػػػة فػػػػى  – الخاصػػػػةالتربيػػػػة الفنيػػػػة لمفئػػػػات 
 لألطفػػػػػاؿالفنيػػػػػة  التربيػػػػػة –مجػػػػػاؿ رعايػػػػػة الفئػػػػػات الخاصػػػػػة 

 التربيػة –المكفػوفيف  لألطفاؿ الفنية التربية –المعاقيف جسميا 
المتخمفػيف عقميػا  لألطفػاؿ الفنيػة لتربيةا -الصـ لألطفاؿ الفنية

مناقشػػػػػة  –المضػػػػػطربيف انفعاليػػػػػا  لألطفػػػػػاؿالتربيػػػػػ  الفنيػػػػػ   –
االبحػػاث الميدانيػػة التػػى قػػاـ بهػػا الطػػالب عمػػى فئػػات االطفػػاؿ 

 مف ذوا االحتياجات الخاص  
 تربويتطور فكر 
ضػػرورة دراسػػة تػػاريخ  – التربػػويمعالجػػة ودراسػػة تطػػور الفكػػر 

فػػػػػى المجتمعػػػػػات  التربيػػػػػةمفهػػػػػـو  -بػػػػػوي التر وتطػػػػػور الفكػػػػػر 
ثقافػػػػة مػػػػا قبػػػػؿ  –طرائػػػػؽ الجماعػػػػات فػػػػى التقػػػػويـ  –البدائيػػػػة 
الحركػػػػػات  – النظػػػػػام نشػػػػػأت المػػػػػدارس والتعمػػػػػيـ  –التػػػػػاريخ 

 1السبيؿ نحو تطوير التعميـ  –واالجتماعية  ةالطبيعية والفني
 الفنية التربيةعمم نفس 
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 واإلطػار النظري اإلطارتطبيقات ميدانية: لمربط بيف  -خامسا
 1فى ميداف تعميـ الفنوف  العمم 

  1تنظيمات المناهج  -سادسا
 طرق تدريس التربيو الفنيو

اسػػس بنػػاء  –الفػػرؽ بػػيف منػػاهج وطػػرؽ تػػدريس التربيػػ  الفنيػػ  
 -المجتمػ  ي –المعمومػات –انواعهػا  الطفػؿ المنهج مفهومها و 

 –تحضػػػػػػير الوحػػػػػػدة المرجعيػػػػػػة  –تحضػػػػػػير الػػػػػػدرس والوحػػػػػػدة 
 –مسػػػػػػػػتويات االهػػػػػػػػداؼ  –مصػػػػػػػػادر اشػػػػػػػػتقاقها  –االهػػػػػػػػداؼ 

طػػػػرؽ تػػػػدريس  –االهػػػػداؼ التػػػػى تؤكػػػػد عمػػػػى القػػػػيـ االبتكاريػػػػ  
المناقشػػة  –المناقشػػة  –االسػػئمة  –التربيػػ  الفنيػػ    المحاضػػري 

 –المنػػػػػاظري  –النػػػػػدوة  –عػػػػػات الصػػػػػغيرة المجمو  –الجماعيػػػػػة 
العمػػؿ الجمػػاعى فػػى  –حػػؿ المشػػكالت  -العاصػػقة الذهنيػػ  ي

ميداف التربي  الفني  ػ اسػتراتيجية العمػؿ فػى مجموعػات صػغيرة 
عمػػػػػؿ  –التنفيػػػػػذ التقيػػػػيـ ي  –مهػػػػارات التػػػػػدريس  التخطػػػػيط  –

العناصػر والقػيـ الفنيػة  –ماكيت لممتػاحؼ المعماريػة المصػري  
 1ية التشكيم

 –الفنػػػػى المقصػػػػود بالتػػػػذوؽ  –مقدمػػػػ  فػػػػى عمػػػػـ نفػػػػس الفػػػػف 
التػػػذوؽ وخصػػػائص العمػػػؿ الفنػػػى  -المتػػػذوؽ واسػػػتجابت  لمفػػػف

سػػمات الشػػخص  –االبتكاريػػ   العمميػػة –المقصػػود باالبتكػػار 
 بعض مقاييس االبتكار والقدري الفني   –المبتكر 

 التعميميالمعرض والمتحف  إعداد
 –مفهػػػـو المعػػػرض  –مكانػػػة المعػػػارض فػػػى مخػػػزوف الخبػػػرة 

 –المعػػػػػػػػارض  إلقامػػػػػػػػةط التخطػػػػػػػػي –مصػػػػػػػػنفات المعػػػػػػػػارض 
مفهػػػػػػـو  –وظيفػػػػػػة المعػػػػػػرض  –المعػػػػػػارض التربويػػػػػػة والفنيػػػػػػة 

مفهػػـو المربػػى  – الثقافيػػة الحيػاةدور المتحػػؼ فػػى  –المتحػؼ 
 1المتحفى 

  سقام التعبري اجملام
 دراسات خزفيو من الطبيعو
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 الطبيعةدراسات نحتية من 
 عالقتػ فػى  –مضػج  ي  -واقػؼ –الشخص اددمى   جػالس 

تنػػػػاوؿ  –حفيػػػػ  زيػػػػارات مت –دراسػػػػة موديػػػػؿ  –بشػػػػخص آخػػػػر 
موضػػػػػوعات مختمفػػػػػ  عػػػػػف العالقػػػػػات االنسػػػػػاني  وتقسػػػػػـ الػػػػػى 

 المعدنيػػػػػةالدعامػػػػػة  –تنػػػػػاوؿ عمميػػػػػة التشػػػػػكيؿ  –موضػػػػػوعات 
 1اختبارات لتحديد المستوا  -وصب القالب البسيط  

 دراسات نحتيو من التراث
دراسػػات  –زيػػارات متحفيػػ   –تقػػديـ نظػػرا لمحتػػوا المقػػرر   

طبيقػػػات عمميػػػة نتػػػاج الدراسػػػة ت –خطيػػػ  لنمػػػاذج مػػػف التػػػراث 
تنفيػػػذ تكوينػػػات نحتيػػػ  تعبيريػػػ  مسػػػتوحاي  –والمتحفيػػػ   الخطيػػػة

التعريػػؼ بعمػػؿ  –التعريػػؼ بعمػػؿ القالػػب  –مػػف دراسػػة التػػراث 
اختبػػػار النػػػاتج مػػػف العمميػػػة التعميميػػػة  –تقػػػويـ وتقػػػيـ  –نسػػػخ  

 محصمة المقرر
 

 النحت البارز والغائر
كهػػػوؼ وحتػػػى العصػػػر النحػػػت البػػػارز وتاريخػػػ  منػػػذ عصػػػر ال

اسػػػػتخراج نسػػػػخ  مػػػػف العمػػػػؿ السػػػػابؽ عػػػػف طريػػػػؽ  –الحػػػػديث 
االنتقػػػاؿ الػػػى الكائنػػػات الحيػػػة وكيػػػؼ يمكػػػف  –القالػػػب الجػػػبس 

التعػرؼ عمػى  –مى بعض المصطحات فى الخػزؼ التعرؼ ع
طػػػػرؽ التشػػػػكيؿ  –بعػػػػض الخامػػػػات واالدوات منهػػػػا الطينػػػػات 

المعالجات التشكيمية والجمالية لالسػطو  –اليدوية فى الخزؼ 
تفعيػػػػؿ خزفيػػػػػات  –عمػػػػؿ دراسػػػػات مػػػػف الطبيعػػػػ   –الخزفيػػػػ  

اختبػار  –عمميات التجفيػؼ والحريػؽ  –مستوحاي مف الطبيعة 
زيػػػػارة متحفيػػػػ  لممتحػػػػؼ  –لممرحمػػػػ  االولػػػػى تقػػػػويمى وتقيمػػػػى 
التػػػذوؽ الجمػػػالى الشػػػكاؿ عصػػػر مػػػا قبػػػؿ  –المصػػػرا القػػػديـ 

التػػػػػذوؽ الجمػػػػػالى الشػػػػػكاؿ عصػػػػػر  –االسػػػػػرات فػػػػػى مصػػػػػر 
 خزفيػػػػةتنفيػػػػذ أشػػػػكاؿ  –االسػػػػرات فػػػػى الفػػػػف المصػػػػرا القػػػػديـ 

المعالجػػػػات  –مسػػػػتنفيدا مػػػػف دراسػػػػة التػػػػراث المصػػػػرا القػػػػديـ 
اختبػػػار  –التػػػراث المصػػػرا  السػػػطحي  لالشػػػكاؿ الخزفيػػػة فػػػى

 1 الثانية لممرحمة وتقييم تقويمى 
 

 دراسات خزفية من التراث
دراسػة تاريخيػة تذوقيػ  لفػف الخػزؼ فػى مصػر عبػر العصػور  
التعرؼ عمى الخامػات والطينػات المسػتحدث  عبػر العصػور  –
 –التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى بعػػػػػػض اسػػػػػػاليب التشػػػػػػكيؿ فػػػػػػى التػػػػػػراث  –

 –ؼ عبػػػػػػر العصػػػػػػور المعالجػػػػػػات السػػػػػػطحي  لمفخػػػػػػار والخػػػػػػز 
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ميداليػػة مػػف  –صػػياغتها فػػى تكوينػػات جميمػػة بالنحػػت البػػارز 
وج  واحد تعبر عف احدا المناسػبات الوطنيػ  او المهرجانػات 

وزيػػػارة المتحػػػؼ قبػػػؿ التطػػػرؽ لخامػػػة الحجػػػر الجيػػػرا  –الفنيػػػة 
البػػدء فػػى عمػػؿ نمػػوذج طبػػؽ االصػػؿ الحػػد األعمػػاؿ النحتيػػة 

وعمػػؿ  –التطػػرؽ لخامػػة الخشػػب  –البػػارزي فػػى خامػػة الحجػػر 
او الموسيقى بشكؿ تسجيمى او رمػزا  كالرياضةتصميـ معيف 

بحػث نظػػرا عػػف أعمػػاؿ النحػػت البػػارز المصػػرا المعاصػػر  –
1 

 دراسات تجريبية فى الخزف
اثػػػػراء  -مػػػػف الزخػػػػارؼ التراثيػػػػة والمعاصػػػػري   دراسػػػػة نوعيػػػػات

اثػػػػػػراء  –اثػػػػػػراء األسػػػػػػطو بػػػػػػالمالمس  –االسػػػػػػطو بػػػػػػالمالمس 
 –اثػػراء األسػػطو بالبطانػػات   الػػرش  –األسػػطو بػػارز وغػػائر 

معالجػػػػة األسػػػػطو بالحػػػػذؼ  –الرسػػػػـ ي  –الكشػػػػط  –السػػػػكب 
معالجػػػػة األسػػػػطو  –معالجػػػػة األسػػػػطو بػػػػالتفري   –واالضػػػػاف  

اسػػػػتخداـ المسػػػػطحات والشػػػػػرائو  –ؿ باضػػػػافة شػػػػرائو أو حبػػػػػا
التػدريب عمػى  –المممسية الجػاهزي فػى عمػؿ تمػويف قػائـ خزفيػا 

توظيػػؼ األشػػكاؿ الخزفيػػة عػػف طريػػؽ عمػػؿ االطبػػاؽ الخزفيػػة 
والمعمقػػػات الجداريػػػة واألشػػػكاؿ التعبيريػػػة مػػػف الشػػػرائو الخزفيػػػة 

 -التعمػػؽ فػػى طػػرؽ التشػػكيؿ واالفػػادي منهػػا فػػى عمػػؿ االنيػػ  
اسػػتكماؿ  –التجريػب فػػى تركيػب  البطانػػات والعجػائف الممونػػ  

تقنيػػػػات معالجػػػػة السػػػػطو  –دراسػػػػة طػػػػرؽ التشػػػػكيؿ المتنوعػػػػ  
بالبطانػػات والعجػػائف الممونػػ  تشػػكيؿ الزخػػارؼ البػػارزي والفػػائري 

 –اؿ مسػػػتوحاي مػػف التػػػراث مػػعمػػى االشػػػكاؿ الخزفيػػ  تنفيػػػذ اع
تػػػػذوؽ القػػػػيـ  –تشػػػػكيؿ اعمػػػػاؿ خزفيػػػػ  نفعيػػػػ  وتراثيػػػػة مبتكػػػػري 

االتجػػاي نحػػو ابػػراز  -الجماليػػ  فػػى التػػراث الخزفػػى المصػػرا 
توجيػػػػػ  الطػػػػػالب لعمػػػػػؿ   -دور الخػػػػػزؼ فػػػػػى خدمػػػػػة البيئػػػػػ  

تشػػػجي  الطػػػالب عمػػػى  -مشػػػروعات صػػػغيري النتػػػاج الخػػػزؼ 
 1 الجماعيةاالشتراؾ فى المعارض 

 زفـــخ
 –الخػػػػزؼ االسػػػػالمى عبػػػػر العصػػػػور   تاريخيػػػػ  فمسػػػػفي  ي 

 –خاماتػػػ  ي  –الخػػػزؼ االسػػػالمى عبػػػر العصػػػػور   اشػػػكال  
 –جمالياتػػ  ي  –الخػػزؼ االسػػالمى عبػػر العصػػور   تقنياتػػ  

–انواعػػ  اسػػتخدامات   –ماهيػػة الطػػالء الزجػػاجى   خاماتػػ  

اعػػػداد وتجهيػػػػز  –الحسػػػابى الكيميػػػػائى لمطػػػالء الزجػػػػاجى ي 
التقنيػػػػػػات المختمفػػػػػػ  لتطبيػػػػػػؽ الطػػػػػػالء  –ء الزجػػػػػػاجى الطػػػػػػال

تجػػػػارب وتطبيقػػػػات لمحصػػػػوؿ عمػػػػى طػػػػالءات  –الزجػػػػاجى 
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اسػػػػتخداـ هػػػػذي الشػػػػرائو الخزفيػػػػة فػػػػى عمػػػػؿ الحمػػػػى  –القائمػػػػة 
 1خزفية واألغراض األخرا والمداليات ال

 النحت بخامات مختمفو
تقػديـ لمحتػوا المقػرر ػ التعريػؼ بالمفػاهيـ المرتبطػ  بػالمحتوا 

التجريػب فػى الخامػات –التطبيقات العممية  –وكـ المعارؼ ب  
تصػميـ وتنفيػذ افكػػػار  –البسػيطة   الورقيػة والرقػائؽ المعدنيػػة   
تصػػػػميـ وتنفيػػػػذ أفكػػػػار  –لتكوينػػػػات مجسػػػػمة   خامػػػػ  ورقيػػػػة  

لتكوينػات مجسػػم   خامػة ورقي  تصػػميـ وتنفيػذ افكػػار لتكوينػػات  
التنفيػػػذ  –مسػػػطحة متنوعػػػ  مسػػػتويات البػػػروز   خامػػػة ورقيػػػة  

بالخامػات المتوافقػػة مػ  االفكػػار الوضػوع  , ومحاولػػة التوليػػؼ 
تقػػػػويـ وتقػػػػيـ االنتػػػػاج اختبػػػػارات النػػػػاتج مػػػػف العمميػػػػة  –بينهػػػػا 

نصػػػػػؼ األوؿ والنصػػػػػؼ الثػػػػػانى مػػػػػف العػػػػػاـ التعميميػػػػػ    فػػػػػى ال
 الدراسى  

 نحت الحدائق
دراسػػػػة  نمػػػػاذج لالشػػػػكاؿ  –دراسػػػة بعػػػػض النمػػػػاذج العضػػػوي  

تقنيػػػة  –تصػػػميـ وتنفيػػػذ مجسػػػـ عضػػػوا او هندسػػػى  –األوليػػ  
عػػرض وتحميػػؿ نمػػاذج مػػف اعمػػاؿ النحػػاتيف  –المػػوف والباتينػػ  

لغػائر تصميـ وتنفيذ لوحػات مػف النحػت البػارز أو ا –الفطريف 

تطبيقػػػػػػات تشػػػػػػكيمية  –زجاجيػػػػػػة مختمفػػػػػػ  االنػػػػػػواع وااللػػػػػػواف 
لالسػػػػػػتفادي مػػػػػػف الخػػػػػػزؼ االسػػػػػػالمى فػػػػػػى الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى 

تطبيقػػػات لالسػػػتفادي مػػػف  –تشػػػكيالت خزفيػػػ  فنيػػػ  معاصػػػري 
االسػػالمى فػػى مراحػػؿ  تقنيػػات معالجػػة االسػػطو فػػى الخػػزؼ

ي تحػػت الطػػالء 111التفريػػ   –التثقيػػب  –التشػػكيؿ   الحفػػر 
 فػػػػػػوؽ الطػػػػػػالء –الطػػػػػػالء الزجػػػػػػاجى الممػػػػػػوف  –الزجػػػػػػاجى 
حريػػؽ البسػػكويت  –تطبيقػػات فػػى رص االفػػراف  –الزجػػاجى 

 –تطبيقػػػػات فػػػػى رص األفػػػػراف تسػػػػوية الطػػػػالء الزجػػػػاجى  –
 1ى عمميات التشطيب والتجهيز لمعرض والتقييـ النهائ

 حقوق االنسان
 -مفهـو حقوؽ االنساف وتعريفاتػ    –ماهية حقوؽ االنساف 

االطػػػار الفمسػػػفى والتػػػاريخى  –أهميػػػة أبػػػراز حقػػػوؽ االنسػػػاف 
حقػػػوؽ  –نشػػػأي وتطػػػور حقػػػوؽ االنسػػػاف  –لحقػػػوؽ االنسػػػاف 

موقػؼ عصػبية االمػـ  –االنساف فى عصر التنظػيـ االػدولى 
وحقػوؽ االنسػاف االمػـ المتحػدي  –مف قضية حقوؽ االنسػاف 

حقػػوؽ أوليػػ  حػػوؿ تقريػػر  –حقػػوؽ االنسػػاف فػػى االسػػالـ  –
اتجػػػػاي النصػػػػوص والمواثيػػػػؽ االسػػػػالمي   –حقػػػػوؽ االنسػػػػاف 

تصػػػنيؼ حقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػى  –الخاصػػػ  بحقػػػوؽ االنسػػػاف 
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تصػػػػميـ  –صػػػػب القوالػػػػب واالستنسػػػػاخ مػػػػف النحػػػػت البػػػػارز  –
صػػب واستنسػػاخ  –وتنفيػػذ عمػػؿ مسػػتوحى مػػف النحػػت الفطػػرا 

 1المجسـ 
 لغة عربية
نصػوص ابداعيػة أدبيػة  –مختارات مف قواعد النحو والصػرؼ 

مختػارات مػف البنيػة الثقافيػة والفكريػة  –كتابة المقاؿ األدبى  –
 1غوية الشائعة األخطاء الم –المعاصري  –

 وظم الدراست وتقويم الطالة
ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ:ػ

  عمػػ  درجػػة البكػػالوريوس فػػ  يشػػترط لقيػػد الطالػػب لمحصػػوؿ  
التربيػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػة بتخصصػػػػػػػػيها باإلضػػػػػػػػافة لمشػػػػػػػػروط العامػػػػػػػػة 

التنفيذيػػػػػػة لقػػػػػػانوف تنظػػػػػػػيـ  المنصػػػػػػوص عميهػػػػػػا فػػػػػػ  الالئحػػػػػػػة
 الجامعات ما يأت :

 . النجاح ف  اختبار قدرات الفنوف 5
 الكمية . تجري النجاح ف  االختبار الشخص  الذي  1
 المياقة الطبية . 9

ـ ػنوات ويقسػة لنيؿ درجة البكالوريوس خمس سػمدة الدراس

مصػػػػادر قػػػػػانوف  –الحقػػػػوؽ المدنيػػػػ  والسياسػػػػي   –االسػػػػالـ 
 االعػالف العػالمى لحقػوؽ –حقوؽ االنساف فػى ميثػاؽ االمػـ 

العهػػػديف الػػػدولييف وحقػػػوؽ االنسػػػاف فػػػى التنظػػػيـ  –االنسػػػاف 
الحقػػػػوؽ  –المصػػػػادر الوطنيػػػػة لحقػػػػوؽ االنسػػػػاف  –الػػػػدولى 

 1المنظمات الدولية  –الجماعية لمشعوب 
 ( االنجميزيةلغة أجنبية ) 

 Greek artالػنص الثػانى – Egyptian artالػنص االوؿ 

  –الػػػػنص الرابػػػػ   Medieval artالػػػػنص الثالػػػػث 

Renaissance المصػطمحات الفنيػة   ثػالث مصػطمحاتي- 
المصػػػػػطمحات  -المصػػػػػطمحات الفنيػػػػػة  أربػػػػػ  مصػػػػػطمحات ي

 –تراكيب نحويػة  الػدرس األوؿي  -الفنية   أرب  مصطمحاتي
تراكيػػػب نحويػػػة  الػػػدرس  –تراكيػػػب نحويػػػة   الػػػدرس الثػػػانىي 

تراكيػػػب نحويػػػة  -تراكيػػػب نحويػػػة  الػػػدرس الرابػػػ ي -الثالػػػثي 
 .تراكيب نحوية  الدرس السادسي - الدرس الخامسي 
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  ػييف مدة الفصؿ الدراسػالدراس  إلى فصميف دراس العاـ
 ي . 1:  5بوعا وفقا لمجداوؿ مف رقـ   ػر أسػة عشػخمس
 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاألوضيػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػإردادػرامػ)ػضضتخصصغن(
 الفصل الدراسي الثاني                      الفصل الدراسي األول 

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 االسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

ت انساعا

 االسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

 فصم
 مجموع امتحان

أعمال 

 فصم
 مجموع أمتحان

أعمال 

 انفصالن
 مجموع أمتحان

 211 01 021 - - - 6 4 دراطبت طبُعُة - - - - 4 دراطبت طبُعُة

انُظى انبُبئُة فً 

 انطبُعة
4 - - - - 

انُظى انبُبئُة فً 

 انطبُعة
4 6 - - - 021 01 211 

دراطبت َححُة 

  يٍ انطبُعة
4 - - - - 

دراطبت َححُة 

  يٍ انطبُعة
4 6 - - - 61 41 011 

دراطبت خشفُة 

 يٍ انطبُعة
3 - - - - 

دراطبت خشفُة 

 يٍ انطبُعة
3 6 - - - 61 41 011 

 011 41 61 - - - 6 3 انُظُج انُذوي - - - - 3 انُظُج انُذوي

دراطبت جزاثُة 

 فً انفٍ انشعبً
3 - - - - 

دراطبت جزاثُة 

 فً انفٍ انشعبً
3 6 - - - 61 41 011 

يذخم انطببعة 

 انُذوَة
3 -  - - 

يذخم انطببعة 

 انُذوَة
3 6 - - - 61 41 011 

جبرَخ انحزبُة 

 َظزَبجهبانفُُة و
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

يذخم عهى 

 انُفض عبو
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 نغة عزبُة

 - - - - - 
فُىٌ انحضبرات 

 انقذًَة
3 2 01 41 51*  - 51* 

 *51 -  *51 41 01 2 2جشزَح فً يجبل  - - - - - 
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 انفٍ

 *51 -  *51 41 01 2 2 نغة أجُبُة - - - - - 
 *51   *51 41 01 2 2 حقىق االَظبٌ      

 0211 361 541 051 021 31 40 30  051 021 31 6 31 انًجًىع

 * مواد تنته  بآنتهاء الفصؿ الدراسى    
 ي5جدوؿ رقـ  
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ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضثاظغظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػإردادػرامػ)ػضضتخصصغن(
 الدراسي الثانيالفصل                                      الفصل الدراسي األول

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال  مجموع امتحان فصم

 فصم
 مجموع امتحان

أعمال 

 فصم
 موعمج امتحان

دراطبت جزاثُة 

 ويححفُة
4 - - - - 

دراطبت جزاثُة 

 ويححفُة
4 6 - - - 021 01 211 

انُظى انشخزفُة فٍ 

 انحزاخ
4 - - - - 

انُظى انشخزفُة فٍ 

 انحزاخ
4 6 - - - 021 01 211 

دراطبت َححُة يٍ 

 انحزاخ
3 - - - - 

دراطبت َححُة يٍ 

 انحزاخ
3 6 - - - 61 41 011 

دراطبت خشفُة يٍ 

 انحزاخ
3 - - - - 

دراطبت خشفُة يٍ 

 انحزاخ
3 6 - - - 61 41 011 

دراطبت ججزَبُة فٍ 

 انطببعة
3 - - - - 

دراطبت ججزَبُة فٍ 

 انطببعة
3 6 - - - 61 41 011 

دراطبت ججزَبُة فٍ 

 انحزاكُب انُظجُة
3 - - - - 

دراطبت ججزَبُة فٍ 

 انحزاكُب انُظجُة
3 6 - - - 61 41 011 

 - - - - - 
يذخم نحذرَض 

 انحزبُة انفُُة
2 2 01 41 51 - - 51* 

انىطبئم انحعهًُُة فٍ 

 انحزبُة انفُُة
2 - - - - 

انىطبئم انحعهًُُة فٍ 

 انحزبُة انفُُة
2 2 - - - 01 41 51 

فُىٌ االطفبل 

 وانببنغٍُ
2 - - - - 

 األطفبلفُىٌ 

 وانببنغٍُ
2 2 - - - 01 41 51 

 *51 - - 51 41 01 2 3 عهى َفض انًُى *51 41 01 2 3 ٍ انًصزٌ انقذَىنفا

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 3 نغة أجُبُة

 51 - - 51 41 01 2 2 رطى هُذطٍ*      

               

 0011 411 511 051 021 31 46 30  011 01 21 4 22 انًجًىع

 الدراس الفصؿ  بانتهاء* مواد تنته      
 المادة األول  وعدلت األرقاـ بناءاك عم  ذلؾ. 5/6/61ي بتاريخ 5599رقـ     وزاريبناءكا عم  قرار  هندس ال* تـ إضافة الرسـ     



 

 - 56 - 

 

 ي1جدوؿ رقـ  



 

 - 57 - 

 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضثاضثظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتربغظػاضغظغظ
 انيالفصل الدراسي الث                                     الفصل الدراسي األول

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال  مجموع امتحان فصم

 فصم
 مجموع امتحان

أعمال 

 مجموع امتحان فصم
 211 01 021 - - - 6 4 دراطبت بُئُة - - - - 4 بُئُة دراطبت

 211 01 021 - - - 6 4 أطض انحصًُى - - - - 4 انحصًُى أطض

انُحث انببرس 

 وانغبئز
4 - - - - 

انُحث انببرس 

 وانغبئز
4 6 - - - 021 01 211 

دراطبت ججزَبُة 

 فٍ انخشف
3 - - - - 

دراطبت ججزَبُة 

 فٍ انخشف
3 6 - - - 61 41 011 

يًبرطبت فٍ 

 اشغبل انخشب
3 - - - - 

يًبرطبت فٍ 

 أشغبل انخشب
3 6 - - - 61 41 011 

 - - - - - 
انكًبُىجز فٍ 

 انحصًُى
2 2 01 41 51 - - 51* 

 *51 - - 51 41 01 2 3 انفٍ وانبُئة - - - - - 

 - - - - -  - - - - - - - - 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 عهى انُفض انحعهًٍُ

انفُىٌ انقبطُة 

 واإلطاليُة
3 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 أصىل انحزبُة انفُُة

انحزبُة انفُُة نهفئبت 

 انخبصة
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

               

 0011 321 401 011 01 21 24 23  211 061 41 0 22 انًجًىع

 يدخؿ ف  الخطة العممية لمفرقة الثالثة دراسات ميدانية فنية وتاريخية لمفنوف المصرية والحضارية لمدة أسبوع وذلؾ ف  األقصر     
 * مواد تنته  بآنتهاء الفصؿ الدراسى    
 المادة األول  . 5/6/61ي بتاريخ 5599ـ  ** تـ نقؿ الرسـ الهندسى إل  الفرقة الثانية ف  الفصؿ الدراسى الثان  بناءكا عم  قرار وزارا رق    



 

 - 58 - 

 

 ي9جدوؿ رقـ  



 

 - 59 - 

 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضرابطظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتربغظػاضغظغظ
 الفصل الدراسي الثاني                                     الفصل الدراسي األول

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 انعظمي نهدرجات اننهاية
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال  مجموع امتحان فصم

أعمال  مجموع امتحان فصم

 مجموع امتحان فصم
دراطبت فٍ جكىٍَ 

 انصىر
4 - - - - 

دراطبت فٍ 

 جكىٍَ انصىر
4 6 - - - 021 01 211 

انحىظُف انجًبنٍ 

 نهكحبببت
4 - - - - 

انحىظُف 

 انجًبنٍ نهكحبببت
4 6 - - - 021 01 211 

انُحث بخبيبت 

 يخحهفة
4 - - - - 

انُحث بخبيبت 

 يخحهفة
4 6 - - - 021 01 211 

 011 41 61 - - - 6 3 خشف - - - - 3 خشف

جطعُى وحفز 

 انخشب
3 - - - - 

جطعُى وحفز 

 انخشب
3 6 - - - 61 41 011 

أشغبل انًعبدٌ 

 انُذوَة
3 - - - - 

أشغبل انًعبدٌ 

 انُذوَة
3 6 - - - 61 41 011 

 - - - - 4 جزبُة فُُة يُذاَُة
جزبُة فُُة 

 يُذاَُة
4 6 - - - 021 01 211 

 - - - - - 
عهى َفض انحزبُة 

 انفُُة
2 2 01 41 51   51* 

 - - - - - 
فُىٌ عصز 

 انُهضة
2 2 01 41 51 - - 51* 

      
جطىر انفكز 

 انحزبىٌ
2 2 01 41 51 - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 3 يُبهج انحزبُة انفُُة

يذخم ويذارص 

 انُقذ انفٍُ
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 أَثزوبىنىجُب

               

 0411 441 661 051 021 31 42 30  051 021 31 6 32 انًجًىع



 

 - 61 - 

 

 الدراس الفصؿ  بانتهاء* مواد تنته  
 ي2جدوؿ رقـ  



 

 - 61 - 

 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضخاطدظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتربغظػاضغظغظ
 الفصل الدراسي الثاني                                     الفصل الدراسي األول

 * مواد تنته  ب نتهاء الفصؿ الدراسى  
 ي1جدوؿ رقـ  

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 عدد

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال  مجموع امتحان فصم

أعمال  مجموع امتحان فصم

 مجموع امتحان فصم
دراطبت ججزَبُة 

فٍ انحصىَز 

 انًعبصز

4 - - - - 

دراطبت ججزَبُة 

فٍ انحصىَز 

 انًعبصز

4 6 - - - 021 01 211 

 211 01 021 - - - 6 4 انهىحة انشخزفُة - - - - 4 انهىحة انشخزفُة

 211 01 021 - - - 6 3 َحث انحذائك - - - - 3 َحث انحذائك

 011 41 61 - - - 6 3 خشف - - - - 3 خشف

أشغبل بخبيبت 

 يخحهفة
3 - - - - 

بت أشغبل بخبي

 يخحهفة
3 6 - - - 61 41 011 

أشغبل انًُُب 

 وانطالءات
3 - - - - 

أشغبل انًُُب 

 وانطالءات
3 6 - - - 61 41 011 

 - - - - 4 جزبُة فُُة يُذاَُة
جزبُة فُُة 

 يُذاَُة
4 - - - - 021 01 211 

 - - - - - 

إعذاد انًعزض 

وانًححف 

 انحعهًٍُ

2 2 01 41 51* - - 51* 

 *51 - - *51 41 01 2 2 ٌ جعبُزَةفُى - - - - - 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 3 انفُىٌ انحذَثة

طزق جذرَض 

 انحزبُة انفُُة
3 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *011 - - - - - - -  *011 41 61 6 4 ورشة فُىٌ

               

 0411 441 661 011 01 21 41 20  211 021 01 01 34 انًجًىع



 

 - 62 - 

 

 

 



 

 - 63 - 

 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضثاضثظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتثػغفػباضغن
 الفصل الدراسي الثاني                                     الفصل الدراسي األول

 ميدانية فنية وتاريخية لمفنوف المصرية والحضارية لمدة أسبوع وذلؾ ف  األقصر يدخؿ ف  الخطة العممية لمفرقة الثالثة دراسات  
 * مواد تنته  بآنتهاء الفصؿ الدراسى 

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

األسبوع

 ية

عدد ساعات 

 االمتحان

 ية انعظمي نهدرجاتاننها
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 انمجموع انكهي نهمقرارت اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال  مجموع امتحان فصم

أعمال  مجموع امتحان فصم

 مجموع امتحان فصم
 211 01 021 - - - 6 4 دراطبت بُئُة - - - - 4 دراطبت بُئُة

 211 01 021 - - - 6 4 اطض انحصًُى - - - - 4 حصًُىاطض ان

انُحث انببرس 

 وانغبئز
4 - - - - 

انُحث انببرس 

 وانغبئز
4 6 - - - 021 01 211 

دراطبت ججزَبُبة 

 فٍ انخشف
3 - - - - 

دراطبت ججزَبُبة 

 فٍ انخشف
3 6 - - - 61 41 011 

يًبرطبت فٍ 

 اشغبل انخشب
3 - - - - 

يًبرطبت فٍ اشغبل 

 نخشبا
3 6 - - - 61 41 011 

 - - - - - 
وطبئم االجصبل 

 انجًبهُزٌ
3 2 01 41 51 - - 51* 

 *51 - - 51 41 01 2 3 يذخم عهى انجًبل - - - - - 

انفُىٌ انقبطُة 

 واألطاليُة
3 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

يذخم انُقذ 

 وانحذوق انفٍُ
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 3 وانبُئةانفٍ 

 *51 - - 51 41 01 2 2 إعذاد بزايج انفُىٌ**      

               

               

               

               

 0011 321 401 051 021 31 36 26  051 021 31 6 26 انًجًىع



 

 - 64 - 

 

 وعدلت األرقاـ بناءاك عم  ذلؾ . 16/1/1111ي بتاريخ 119** تـ إضافة مادة إعداد برامج الفنوف إل  جدوؿ الفرقة الثالثة بقرار وزاري رقـ   
 ي9جدوؿ رقـ  



 

 - 65 - 

 

ػدولػاضدرادظػضضغرشظػاضرابطظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتثػغفػباضغنج
 الفصل الدراسي الثاني                                     الفصل الدراسي األول

 * مواد تنته  بانتهاء الفصؿ الدراس  

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ت ساعا

 االمتحان

 

 نهمقرراتانمجموع انكهي  اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال     مجموع امتحان فصم

 مجموع امتحان فصم
دراطبت فٍ جكىٍَ 

 انصىر
4 - - - - 

دراطبت فٍ 

 جكىٍَ انصىر
4 6 - - - 021 01 211 

انحىظُف انجًبنٍ 

 نهكحبببت
4 - - - - 

انحىظُف انجًبنٍ 

 نهكحبببت
4 6 - - - 021 01 211 

انُحث بخبيبت 

 يخحهفة
4 - - - - 

انُحث بخبيبت 

 يخحهفة
4 6 - - - 021 01 211 

 011 41 61 - - - 6 3 خشف - - - - 3 خشف

جطعُى وحفز 

 انخشب
3 - - - - 

جطعُى وحفز 

 انخشب
3 6 - - - 61 41 011 

أشغبل انًعبدٌ 

 انُذوَة
3 - - - - 

أشغبل انًعبدٌ 

 انُذوَة
3 6 - - - 61 41 011 

جطبُقبت يُذاَُة 

 نهحثقُف ببنفٍ
4 - - - - 

جطبُقبت يُذاَُة 

 نهحثقُف ببنفٍ
4 - - 41 - 021 01 211 

 *51 - - 51 41 01 2 2 طُكىنىجُة انفٍ - - - - - 

 - - - - - 
فُىٌ عصز 

 انُهضة
3 2 01 41 51 - - 51* 

 - - - - - 
طُكىنىجُة 

 إجصبل
2 2 21 - 51 - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 عهى انجًبلَظزَة 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 أَثزوبىنىجُب

**       - - - - - - - 51* 

               

 0351 441 661 051 021 41 42 32  011 01 21 4 22 انًجًىع



 

 - 66 - 

 

وعدلت األرقاـ بناءاك عم  ذلؾ  16/1/1111ي بتاريخ 119ي بناءاك عم  قرار وزاري رقـ  9ي إل  الجدوؿ رقـ  9لفنوف مف الجدوؿ رقـ  ** تـ نقؿ مادة إعداد برامج ا 
. 

 ي9جدوؿ رقـ  



 

 - 67 - 

 

ػجدولػاضدرادظػضضغرشظػاضخاطدظػ)ػطرحضظػاضبصاضورغوسػ(ػتخصصػاضتثػغفػباضغن
 الفصل الدراسي الثاني                                     الفصل الدراسي األول

 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 اننهاية انعظمي نهدرجات
 انمقرر

 

عدد 

انساعات 

 األسبوعية

 

عدد 

ساعات 

 االمتحان

 

 نهمقرراتانمجموع انكهي  اننهاية انعظمي نهدرجات

أعمال 

أعمال     مجموع امتحان فصم

 مجموع امتحان فصم
طبت ججزَبُة درا

فٍ انحصىَز 

 انًعبصز

4 - - - - 

دراطبت ججزَبُة 

فٍ انحصىَز 

 انًعبصز

4 6 - - - 021 01 211 

 211 01 021 - - - 6 4 انهىحة انشخزفُة - - - - 4 انهىحة انشخزفُة

 211 01 021 - - - 6 3 َحث انحذاَك - - - - 3 َحث انحذاَك

 211 01 021 - - - 6 3 خشف - - - - 3 خشف

أشغبل بخبيبت 

 يخحهفة
3 - - - - 

أشغبل بخبيبت 

 يخحهفة
3 6 - - - 61 41 011 

أشغبل انًُُب 

 وانطالءات
3 - - - - 

أشغبل انًُُب 

 وانطالءات
3 6 - - - 61 41 011 

جطبُقبت يُذاَُة 

 نهحثقُف ببنفٍ
4 - - - - 

جطبُقبت يُذاَُة 

 نهحثقُف ببنفٍ
4 - - - - 021 01 211 

 - - - - - 
د انًعزض إعذا

 وانًححف انحعهًٍُ
3 2 01 41 51 - - 51* 

 *51 - - 51 41 01 2 2 فُىٌ جعبُزَة - - - - - 

 *011 - - 011 41 61 6 4 ورشة فُىٌ - - - - - 

إعذاد انًعزض 

 وانًححف انحعهًٍُ
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

 *51 - - - - - - -  *51 41 01 2 2 فُىٌ جعبُزَة

ٍ وطبئم انفٍ ف

 االعالو
2 2 01 41 51*  - - - - - - - 51* 

          *51 41 01 2 3 انفُىٌ انحذَثة

               

 0611 401 221 211 021 01 46 33  211 061 41 0 33 انًجًىع



 

 - 68 - 

 

 * مواد تنته  ب نتهاء الفصؿ الدراسى
 ي1جدوؿ رقـ  
 



 

 - 69 - 

 

 ( :4مادة )
لػػى السػػنة التػػ  تميهػػا إذا نجػػو فػػ  جميػػ  المقػػررات أو كػػاف راسػػبا فيمػػا ال يزيػػد عػػف ينقػػؿ الطالػػب مػػف السػػنة المقيػػد بهػػا إ 

مقػػرريف مػػف فرقتػػ  أو فرقػػة أدنػػ  كمػػا يسػػمو لمطالػػب الراسػػب فػػ  مقػػررات المغػػات االنتقػػاؿ إلػػ  الفرقػػة األعمػػى , وذلػػؾ 
سػب فيػ  مػف مقػررات خػالؿ شػهر ويػؤدي الطالػب االمتحػاف فيمػا ر  سالفا إليهـباإلضافة إل  المقرر أو المقرريف المشار 

أمػا طػالب مرحمػة البكػالوريوس    كؿ عاـ لطالب الفرقة الخامسة   البكالوريوس ي فيما ال يزيػد عػف مقػرريف سبتمبر مف
سنوات النقؿ ي فيؤدوف االمتحاف ف  المقػررات التػ  رسػبوا فيهػا فػ  الفصػؿ الدراسػ  مػف العػاـ التػال  ويعتبػر نجاحػ  فػ  

غػات مقػررات الم باإلضػافة إلػىمػف مقػرريف ؿ أما الطالب الذي يرسب فى أكثػر المقررات بتقدير مقبو  هذي الحالة ف  تمؾ
 مضافا إلي  مقررات الفنوف والتربية الميدانية حضورا وامتحانا .فيبق  لإلعادة فيما رسب في  

 ( :5مادة )
 جة االمتحاف التحريري النهائ  .% عم  األقؿ مف در 21ال يعتبر الطالب ناجحا ف  المقرر إال إذا حصؿ عم   

أو  ICDLيشترط لحصوؿ الطالب عمى الدرجة العممية األولػى أف يجتػاز بنجػاح الرخصػة الدوليػة لقيػادة الحاسػب االلػى 
 1111/1116مػػا يقابمهػػا مػػف الشػػهادات األخػػرا واعتبارهػػا متطمػػب جػػامع  لمتخػػرج عمػػى أف يطبػػؽ مػػف العػػاـ الجػػامع  

   51/6/1116تاريخ ي ب1699بقرار وزاري رقـ  
 

  ( :6مادة )
الطالػػب الػػذي يرسػػب فػػ  التربيػػة الفنيػػة الميدانيػػة تخصػػص أعػػداد معمػػـ أو فػػ  التػػدريب الميػػدان  تخصػػص تثقيػػؼ بػػالفف 

 يبق  لإلعادة فيالفرقة الدراسية حت  لو كاف رسوب  فيها منفردا .
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  ( :7مادة )
 : اآلتيةوع الكمي لممقررات بأحد التقديرات يقدر نجاح الطالب سواء في المقرر الواحد أو في المجم

 % مف مجموع الدرجات. 11% إل  اقؿ مف  91 جيد جدا : -          % فأكثر مف مجموع الدرجات . 11 از :ـممت -

ــــد : - ـــ -  % مػػػف مجمػػػوع الػػػدرجات  91  اقػػػؿ مػػػف % إلػػػ 91 جيـ % مػػػف مجمػػػوع  91ى اقػػػؿ مػػػف % إلػػػ 11 ول :ـمقب
 الدرجات 

 :  اآلتيينر رسوب الطالب بأحد التقديرين ويقد         
 .% مف مجموع الدرجات 11% إلى اقؿ مف  91مف  :  فــضعي -1

 % مف مجموع الدرجات . 91اقؿ مف  :  ضعيف جدا -2
ئػة يقرر مجمس الكمية تحديد المشرفيف عمػ  مػادة التربيػة الفنيػة الميدانيػة ومػادة التػدريب الميػدان  مػف بػيف أعضػاء هي ( :8مادة )

 التدريس بأقساـ الكمية والمختصيف بعد أخذ رأا األقساـ العممية.
 النهايػػة% مػػف 11 أقصػػىفػػ  المقػررات المتخمػػؼ فيهػػا بحػد  السػػنة أعمػاؿلمطالػب المتخمػػؼ الحػػؽ فػ  تحسػػيف درجػػ   ( :9مــادة )

 العظمى لها 
عمػ  تخصصػ   الثالثػةلتخصػص مػ  طػالب الفرقػة يعد الطالػب فػ  الفػرقتيف األولػ  والثانيػة أعػداداك عامػاك , ويبػدأ ا ( :10مادة )

 إجمال  عدد طالب الفرقة . مف % 11يقؿ عدد طالب التربية الفنية عف  أالعم  لتربية الفنية والتثقيؼ بالفف ,ا
 ( :11مادة )

, وعػدد السػاعات المخصصػة  لكػؿ قسػـ منهػا أسػبوعياك وسػاعات  مصػفوفة المقػرراتي1-5سالفة الذكر ؿ الاو تبيف الجد
 متحاف والنهاية العظم  لدرجات كؿ مقرر وأعماؿ الفصؿ الدراس  األوؿ والثان  .اال
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ويكوف نظاـ سػير الدراسػة فػى الكميػة لػبعض المػواد العمميػة والنظريػة , وبعػض المػواد النظريػة بمػدرجات كميػة التجػارة   ممحوظة :
 . بالزمالؾ بشارع أبو الفداء الخارجية سابقاك 
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 يت ملديىت األسقصزبزوبمج الزحلت العلم
   -اضغومػاألولػ:

 الوصول الى محطة األقصر            ( ص8الساعة )   
  التسكين –الوصول الى الفندق  ( ص8.30الساعة )   
 االفطار + الراحة ( ص10الساعة )   
 زيارة معبد االقصر ( ص10.30الساعة )   
 غذاء + راحة  ( م4.30الساعة )   
 جولة حرة  ( م7.30الساعة )   
   عشاء           ( م10الساعة )   

  -اضغومػاضرابعػ:
 االفطار          ( ص7الساعة ) 
 ( ص      زيارة معبد دندرة ومعبد ابيدوس بمدينة قنا     7.30الساعة ) 
 ( م     عشاء + راحة  10.30الساعة ) 
 

  -اضغومػاضخاطسػ:
 االفطار ( ص        8الساعة ) 
زيارة البر الغربى ) معبد الراميسـيوم   معبـد  ص( 9الساعة ) 

 حتشبسوت   وادى المموك (
 ( م        غذاء + راحة  4.30الساعة ) 
 حفمة سمر  ( م            6الساعة ) 
  عشاء ( م 10.30الساعة )  
 

 -اضغومػاضدادسػ:
 االفطار           ( ص8الساعة ) 
 رحمة نيمية  –زيارة متحف التحنيط  ( ص10.30الساعة ) 
 غذاء + راحة + تحضير االمتعة            ( م 3الساعة ) 
 العشاء             ( م 7الساعة ) 
 االنتقال الى المحطة لمسفر مساءا  ( م7.30الساعة ) 
 

  تحرك القطار رقم )   (  الى القاىرة                    

    -اضغومػاضثاظيػ:

 فطاراال           ( ص8الساعة )   
( ص           زيارة البر الغربـى )معبـد ىـابو  مدينـة العمال مقـابر 9الساعة )  

 االشراف( مقابر الفنانين 
 غذاء + راحة   ( م 4.30الساعة )  
 زيارة متحف االقصر + جولة حرة            ( ص7الساعة )  
  عشاء ( م10.30الساعة )  

  -اضغومػاضثاضثػ:

 االفطار           ( ص8الساعة )  
 زيارة معبد الكرنك            ( ص9الساعة )  
 ( م         غذاء + راحة  4.30الساعة )  
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 عرض الصوت والضوء بالكرنك  ( م 6.30الساعة )  
  عشاء ( م 10.30الساعة )  
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 سقام رعبيت الشببة
ػػػإغظاسػسوزيػحدغنػ/ػػةغدــاضدرئغسػاضػدمػ

  ة مه : تكون أعضبء سقام رعبيت الشبب

 حامداهلل سام  عطا   د /ػػػالسي أخصػػػػائييف يرػػػػػكب

 عايدة إبراهيـ حنف   د/ػػالسي يالبات ط يةػػػمسئوؿ المجنة الرياض أخصائييفكبير 

 هدا مصطفى نايؿ دة /ػػالسيالثقافػية نة ػػػمجالوؿ ػمسئو  ػػػر أخصائييفكبي

 اسػػيا إلػة حنػاديػن / ةدمة العامة وصندوؽ التكافؿ االجتماع  السيدالجوالة والخمسئوؿ لجنة و  ػػػر أخصائييفكبي

 هدا مصطفى نايؿ دة /ػػالسيولجنػة األسػػر  ي الفنوف التشكيمية مسئوؿ المجنة الفنية

 وفاء عمى محمد دة /ػػػالسي الفنوف المسرحيةي والمجنة العمميػة  الفنية مسئوؿ المجنة

 فاطمة عبد الغفار وؽ االتػػحاد بالكميػػة السيػػػدة  /سكرتارية القسـ ومسئولة صند



 

 - 75 - 

 

 

 أوجو األنشطة والخدمات الطالبية :      
 رعاية الطالب .. مف خاللها تنم  مواهبؾ وتمب  احتياجاتؾ عنطريؽ األنشطة المذكورة , والخدمات الت  تقدـ لؾ .

 أوال : األنشطة الطالبية        
قامػػة المسػػابقات ح الرياضػػية وتشػػجي  المواهػػب الرياضػػيةلبػػث الػػرو  شــاط الرياضــي :نال والمهرجانػػات  وتكػػويف الفػػرؽ الرياضػػية واا

 الرياضية .
 المسابقات االجتماعية المختمفة والرحالت المتنوعة . تنمية الروابط االجتماعية عف طريؽ النشاط االجتماعي والرحالت :

براز  النشاط الفني :  المسابقات الفنية المختمفة والمهرجانات . مواهبهـ عف طريؽتنمية النشاط الفن  لمطالب واا
 تنمية الطاقات األدبية والثقافية لمطالب عف طريؽ الندوات والمسابقات المختمفة . النشاط الثقافي :

ــة والخدمــة العامــة :  طريػػؽ تنظػػيـ أوجػػ  نشػػاط حركػػة الكشػػؼ واإلرشػػاد عمػػى األسػػس السػػميمة ومبادئهػػا وذلػػؾ عػػف نشــاط الجوال
   .والمهرجانات  المعسكرات التدريبية وخدمة البيئة والمسابقات

ــة :  بػػيف أنشػػطتها المختمفػػة , فعميػػؾ االتصػػاؿ بقسػػـ رعايػػة عمػػى التنسػػيؽكػػويف أسػػر طالبيػػة بالكميػػة والعممت نشــاط األســر الطالبي
 عدة لذلؾ .يناسبؾ لتستطي  ممارست  مف خالؿ برامج م الطالب بالكمية وبادر بتسجيؿ اسمؾ بالنشاط الذي

 .بالمعسكرات المركزية المختمفة  االشتراؾ  ي . شاطئي  –خدمة عامة  –  تدريبية  المعسكرات :

معهػػد إعػػداد  –لػػوزارة الشػػباب والرياضػػة  أبػػو بكػػر الصػػديؽ التػػاب   –بػػور سػػعيد  –اإلسػػكندرية  –مرسػػ  مطػػروح  مثػػؿ  
 وط التالية :طبقاك لمشر  ي القادة بحمواف التاب  لوزارة التعميـ العال 

 أف تكوف ممارساك ألحد األنشطة المذكورة بعالية . -
 أف تكوف مف المتفوقيف عممياك وخمقياك . -
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   يشترؾ ف  ترشيحؾ لهذي المعسكرات رائد النشاط بالكمية والمشرؼ المسئوؿ عف رعاية الطالب .        
 

 عزيزي الطالب :
 
أو مشػػػػكمة متعمقػػػػة باألنشػػػػطة المختمفػػػػة فمتبػػػػادر باالتصػػػػاؿ باألخصػػػػائ   إذا كػػػػاف لػػػػديؾ مشػػػػكمة نفسػػػػية أو دراسػػػػية أو شخصػػػػية 

 االجتماع  بقسـ رعاية الطالب بالكمية .
 الخدمات الطالبية ثانيا : 

 ادت  :   الستحقاقهاويشترط أو عينية  مالية مساعدة الخدمات الطالبية الت  تقدـ لؾ لمحصوؿ عمى    
 مرسـو الدراسية المقررة .لقيداك بالكمية مسدداك لطالب الفرقة األول  أف يكوف الطالب م -0
 طالب الفرؽ األخرا أف يكوف الطالب مقيداك ومستجداك بفرقت . -2
 يتقدـ الطالب الذي تنطبؽ عمي  الشروط السابقة بطمب لمحصوؿ عمى الدعـ , أو اإلعانة , مرفؽ ب  ما يم  : -3

 بحث اجتماع  مف الوحدة االجتماعية التاب  لها سكف الطالب . 
   ي موظفيف , ويختـ مف المصمحة التاب  لها .1مفردات المرتب أو المعاش أو بياف بالدخؿ معتمداك مف عدد 

 . صورة البطاقة العائمية , واألصؿ لإلطالع عميها 

    اإلعانػػػات الشػػػهرية   –العدسػػػات الالصػػػقة    -النظػػػارات الطبيػػػة  –سػػػماعات األذف  –بالنسػػػبة لألجهػػػزة التعويضػػػية– 
األمػػراض المزمنػػة والكػػوارث , يقػػـو األخصػػائ  االجتمػػاع  بعمػػؿ بحػػث  –صػػرؼ مالبػػس  –المػػدف الجامعيػػة  مصػػاريؼ

رسالها لمصندوؽ المركزي بالجامعة  . بمعرفت  , ويرفؽ بالطمب المستندات السابؽ ذكرها , واا

 انة .باإلضافة إلى تقرير طب  مف اإلدارة الطبية يفيد حالة الطالب الصحية ومدي احتياج  لإلع 

 صندوق التكافل االجتماعي :
يهدؼ صندوؽ التكافؿ االجتماع  إلى توفير الرعاية االجتماعية واالقتصادية الالزمة لمطػالب غيػر القػادريف حتػى يتػوفر  

 لمدراسة والتحصيؿ . لهـ المناخ المالئـ
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 خدمات صندوق التكافل االجتماعي :
 ػ المساهمة ف  تسديد الرسـو الدراسية .5
 تسديد رسـو المدف الجامعية لمحاالت الخاصة والمعوقيف . ىساهمة فػ الم1

 
 

 ػ شراء أجهزة تعويضية ودراجات بخارية ونظارات طبية.9
 أدوات دراسية ي . –ػ إعانات عينية   مالبس   2
 يمف اهلل عميهـ بالشفاء . ػ إعانات شهرية لمطالب المرض  بأمراض مزمنة أو مستعصية حتى1

 عمى الخدمة :كيفية الحصول 
 : ادتيةكمية التاب  لها ومع  المستندات يتوج  الطالب إلى رعاية الطالب بال

 البطاقة العائمية لول  األمر وصورة منها .   أ ي
   1ة  إلى المعاش أو الوفاةلأو سرك  المعاش ف  حالة اإلحا  بي مفردات مرتب ول  األمر

 الجامعة.   ة الطبية بمستشف   ج ي إثبات اإلعاقة أو المرض أو كشؼ النظار 
 .  د ي بحث اجتماع  مف الوحدة االجتماعية التاب  لها سكف الطالب ف  حاؿ  عمؿ ول  األمر الحر أو الزراع  ي 
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 لصناديق الالئحة المنظمة لقواعد الصرف
 التكافل االجتماعي بالكميات

عػػة مػػف أرصػػدة التكافػػؿ بالكميػػات حتػػى االنتهػػاء مػػف المبػػال  تسػػديد جميػػ  احتياجػػات الطػػالب غيػػر القػػادريف بكميػػات الجام أواًل :
حاطة صندوؽ التكافؿ االجتماع  بالجامعة عمماك بالمنصرؼ .  الموجودة لديها واا

 شروط االستفادة من صندوق التكافل االجتماعي :
 ػ أف يكوف الطالب مصري الجنسية .5
 شهرياك. جني  911ػ إال يزيد متوسط دخؿ الفرد ف  أسرة الطالب عف 1
الواحػد , عمػى أف تعػرض الحػاالت االسػتثنائية  ـالتبػر جنيػ  فػ   511ف صػندوؽ الكميػة مػػ  الحد األقصى لالستفادة مف اإلعانة 9

 عمى صندوؽ التكافؿ بالجامعة .
ماعيػة أف يكوف الطالب مستجد ف  فرقت  ما لـ يري مجمس إدارة الصندوؽ أف ظروف  االجتماعية تبرر صرؼ المسػاعدة االجتػ 2

 ل .
ػ  فيما عدا حػاالت المعػاقيف مػف الطػالب ال يجػوز أف يسػتفيد الطالػب بػأكثر مػف نػوع مػف أنػواع المسػاعدات إال فػ  حػدود الحػد 1

 األقصى لقيمة المساعدة.
 ػ أال يكوف الطالب قد صدر ضدي قرارات جامعية تأديبية تتعارض م  تمتع  برعاية الصندوؽ .9
عػػػػف طريػػػػؽ مجمػػػػس إدارة صػػػػندوؽ التكافػػػػؿ  طػػػالب إال فػػػػ  حػػػػاالت المػػػػرض ويكػػػػوف الصػػػرؼػػػػ عػػػػدـ صػػػػرؼ إعانػػػػات نقديػػػػة لم9

 االجتماع  بالجامعة.
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 التحادات الطالبيةا
ة النظػامييف المقيػديف بهػا لنيػؿ درجػة البكػالوريوس أو الميسػانس والمسػدديف ػطالب الكميػات الجامعيػ ة مفػتشكؿ االتحادات الطالبي

لوافػديف والطػالب المنتسػبيف الػذيف يسػددوف رسػـو االتحػادات حػؽ ممارسػة أوجػ  النشػاط الخػاص لرسـو االتحاد, ويكوف لمطػالب ا
 باالتحاد بدوف أف يكوف لهـ حؽ االنتخاب أو الترشيو .

 تيدف االتحادات الطالبية إلى تحقيق ما يمي :
تاحػة الفرصػة لهػـ لمتعبيػروتعويػدهـ عمػ تنمية القيـ الروحيػة واألخالقيػة والػوع  الػوطن  والقػوم  بػيف الطػالب , -5  ى القيػادة , واا

 آرائهـ  عف
 أعضاء هيئة التدريس . الب , وتوثيؽ الروابط بينهـ وبيفبث الروح الجامعية السميمة بيف الط -1
 اكتشاؼ مواهب الطالب وقدراتهـ ومهاراتهـ وصقمها وتشجيعها. -9
 عـ نشاطها .نشر وتشجي  تكويف األسر والجمعيات التعاونية الطالبية , ود -2
 نشر وتنظيـ النشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتفاع بمستواها وتشجي  المتفوقيف فيها . -1
 تنظيـ اإلفادة مف طاقات الطالب ف  خدمة المجتم  بما يعود عمى الوطف بالخير. -9

 ت الطالبية من خالل المجان التالية :يعمل مجمس اتحاد طالب الكمية عمى تحقيق أىداف االتحادا     
 .  لجنـة النشــاط الريـاضــي  -2   .  لجنــــــة األســــــر -1
 .  لجنــة النشـــاط الفنـــي  -4   لجنــة النشــاط الثقــافــي . -3
 .   لجنة النشاط االجتماعي والرحالت  -6   .  لجنـة الجوالـة والخدمة العامـة -5
 شاط العممي والتكنولوجي  .لجنة الن -7
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 بما يمي : صاألسر تختأواًل : لجنة 
 . ة ػػ التنسػيؽ بيف األسػر المختمفة بالكميػ1  األسر بالكمية ودعـ نشػػاطهػػا .ػ تشجي  5

 بما يمي : تختص  ثانيًا : لجنة النشاط الرياضي
 ؿ عمى تنميتها.والعم اضيػةػ بث الروح الرياضيػة بيف الطالب وتشجي  المواهب الري5
قامػػػة المباريػػات والمسػػػابقات والحفػػػالت والمهرجانػػػات 1 ػػػ تنظػػػيـ النشػػػاط الرياضػػ  بالكميػػػة بمػػػا فػػ  ذلػػػؾ تكػػػويف الفػػرؽ الرياضػػػية واا

 الرياضيػة .
 ثالثًا : لجنة النشاط الثقافي تختص بما يمي :

 مجتم  واحتياجات تطوري .الطالػب بخصائص ال اط الثقػاف  الت  تؤدي إلى تعريؼػ تنظيػـ أوجػ  النشػ5   
 ػ العمػؿ عمى تنميػة الطاقػات األدبيػة والثقافية لمطػالب. 1   

 رابعًا : لجنة النشاط الفن تختص ي بما يمي :
أغراضها السامية ف  إتاحة الفرصة إلبراز مػواهبهـ ورفػ  مسػتوي إنتػاجهـ الفنػ  و ػ تنميػة النشاط الفن  لمطالب والعمؿ بما يتفؽ 5

. 
 ي  األنشػطة الفنيػة والهوايػات لمطػالب ودعمها .تشج -1 

 لجنة الجوالة والخدمة العامة تختص بما يمي : خامسًا :
 ػ تنظيـ أوج  حركات الكشؼ واإلرشاد عمى األسس السميـ وفقػا لمبادئها .    5
مجتمػ  والعمػؿ عمػى اشػتراؾ الطػالب فػ  ػ تنفيذ بػرامج خدمػة البيئػة التػ  يقررهػا مجمػس الكميػػة واألقسػاـ بمػػا يسػاهـ فػ  تنميػة ال1

 ف  مشروعات الخدمة العامػة القوميػة التػ  تتطمبها احتياجات الوطف . تنفيذهػا والمساهمة
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 سادسًا : لجنة النشاط االجتماعي والرحالت تختص بما يمي :
شػاعة روح التعػاوف واإلخػاء بيػنهـ ػ العمؿ عمى تنمية الروابط االجتماعية بػيف الطػالب وبػيف أعضػاء هيئػة التػدريس والعػاممي5 ف واا

 الجامعية فيهـ وذلؾ بكؿ الوسائؿ المناسبة . وبث الروح
 ػ تنظيـ الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترويحية الت  تساعد الطالب عمى التعرؼ عمى مصالو الوطف .1
هيئة التدريس يصدر بتعيين  قرار مػف عميػد الكميػة وعضػوية  ػ تتشكؿ كؿ لجنة مف المجاف السابقة سنويا بريادة رائد مف أعضاء9

 .فرقة دراسية ينتخبها سنويا طالب فرقتهما الدراسية بطريؽ االقتراع السري  طالبيف عف كؿ
 .ػ وينتخب الطالب أعضاء كؿ لجنة مف بينهـ أمينا مساعدا لها2
 مية ػ ويحضر اجتماعات المجاف ممثؿ الجهاز الفن  لرعاية الشباب بالك1

  تختص بما يمي :لجنة النشاط العممي والتكنولوجي :  سابعاً 
براز المتميزيف ورعايتهـ وشغؿ أوقات الفراغ وتنمية الممكات العممية وزيادة الوع  العمم    -5  رعاية الطالب المتفوقيف عممياك واا
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 بما يمي :يختص مجمس اتحاد طالب 
 ج المقدمة مف المجاف.رسـ سياسة اتحاد طالب الكمية ف  ضوء البرام 
 .اعتماد برامج عمؿ لجاف مجمس االتحاد المختمفة ومتابعة تنفيذها 

 .  توزي  االعتمادات المالية عمى المجاف ووض  الموازنة السنوي لممجمس ولجان 
 . اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد 
  عمػػى توثيػػػؽ العالقػػات مػػ  االتحػػادات الطالبيػػػة تنسػػيؽ العمػػؿ بػػيف لجػػػاف مجمػػس اتحػػاد الكميػػة أو المعاهػػػد المختمفػػة  العمػػؿ

 األخرا بكميات الجامعة .
 بريػادة عميػد الكميػة أو مػف ينيبػ  فػ  ذلػؾ مػف أعضػاء  انتخاب أميف وأميف مساعد لمجمس االتحاد مف بػيف أعضػائ  الطػالب

 هيئة التدريس وعضويت  .
 . رواد لجاف مجمس االتحاد مف أعضاء هيئة التدريس 

 اعدي لجاف مجمس االتحاد مف الطالب .أمناء وأمناء مس 

وينتخػب الطػالب أعضػاء المجمػس مػف بػيف أمينػا وأمينػا مسػاعدا لممجمػس ويحضػر اجتماعػات المجمػس رئػيس الجهػاز الفنػػ       
 لرعاية الشباب بالكمية ويكوف رئيس الجهاز الفن  لرعاية الشباب بالكمية أمينا لصندوؽ المجمس .

 يوجد صندوؽ لشكاوا الطالب 
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 سقام املكتببث 

ػرغذظػشادمػ/ةػغدــاضدرئغسػاضػدمػ
 مه : املكتبتتكون أعضبء سقام 

 ػؽػعبد الرحمف شفيػػػػ  / السيد                            سميػػػ  رفعػػػػػت  يدة /ــالس

 صالح الديػف أحمػػػػد  /  السيد                            دة عبػػػػػدي ػماجػ دة /ــــالسي

 يوسػػؼ إبراهيـ أمينػػة  / السيدة                         ليمػػػػى هػػػػوارا دة /ــــالسي 

 والى هالة عبػد الحميػد السيدة /
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 –مػػف المكتبػػات العريقػػة حيػػث انهػػا تزخػػر بمجموعػػات قيمػػة مػػف المقتنيػػات سػػواء الكتػػب مكتبػػة كميػػة التربيػػة الفنيػػة تعػػد          
ويػػد المكتبػػة تبػػة باجتيػػاز احػػدث المراجػػ  سػػنويا لتز المك إدارةوالػػدوريات وتهػػتـ -C.Dومجموعػػة مػػف  والمجػػالت –مميػػة الرسػػائؿ الع

 –اجنبػػى  –ي ثمانيػػة وعشػػروف الػػؼ وخمسػػمائة وثمػػانوف مرجعػػا   كتػػب عربػػى  11111لػػذلؾ فهػػى تحتػػوا عمػػى مػػا يقػػرب مػػف   
 .التربوية وثقافية واالجتماعية  ي فى جمي  التخصصات الفنية فيمميةرات مصغ C.D –رسائؿ 
ػ:صاضتاضيظظامػردومػاضخدطاتػاضطصتبغظػػأوالػ:ػ

 ثاضثًا:ػخدطظػاضتصوغر خمسة جنييات   5           ومى ــرسم زيـــارة يـ
  :وتعد هذي الخدمة الحيوية كاالتى آلة تصويرياثنيف  توجد بالمكتبة عدد عشرة جنييات  10         ـرىــرسم زيارة شيــ

 لمكتبي عشرة قروش سعر الورقة  -      جنييا أربعون  40         رىــرسم زيارة نصف شي
 لمرسائؿ العمميةي عشروف قرش  سعر الورقة  -     خمسة وسبعون جنييا  75         وىــرسم زيارة سنـــ

ػرابطًاػ:ػاالدتطارةػاضخدطاتػاالضصتروظغظػثاظغاػ:ػػ
 بالنسبة لمطمبة مف حؽ الطالب استعارة الكتاب لمدة أسبوع قابم        جنيو  لمساعة   1          اإلنترنـتدام ــرسم استخ

 لمتجديد ولمسادة أعضاء هيئة التدريس الحؽ ف  استعارة ثالث       جنية 2رسم استخدام االنترنت بمساعدة اخصائى       

 كتب لمدة أسبوعيف قابمة لمتجديد      جنيو ونصف  C.D   1.5   عمى  رسم تحميل نتيجة بحث آلى

  خاطدًاػ:ػاالطالعػاضداخضيػ: قرشا  ثالثون  30       " ورق " رسم طباعة نتيجة بحث آلى

لممتػردد الحػػؽ فػػى االسػػتعارة الداخميػة واالطػػالع داخػػؿ المكتبػػة كمػػا       ياتينج C.D          5عمى  آلىرسم تحميل نتيجة بحث 
 مية الخدمات التالية :يقدـ قسـ المكتبة بالك
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 استخداـ المكتبة .  عريؼ الطالب والباحثيف كيفيت -

 المراجػ  بسػهولػة يؼ المناسبة مما يسهؿ الحصوؿ عم تطبيؽ نظاـ التصن -
 .المحميػة واألجنبيػة والرسػائػؿ العمميػة راج  العامة والمتخصصة والدورياتاإلفادة مف أحدث الم -
 يدرسػها الطػالب . الت  الموضوعاتات لمبحث ف  اإلرشاد إلى مصادر المعموم -
 والمكتبة مشتـركة في الدوريـات العمميـة آالتية :  -

 الدوريات العمميـة األجنبيـة :  
 Studies in Art education. 

 Journal of Aesthetic Education. 

 Art & craftes 

 Art in America 

   الدوريات العمميـة العربيـة :   
 ت اليونسكـو وتشـمل :ـ مطبوعـا1

 مجمة المتحف الدولى  -ب                ديوجيـن -ج                     رسالة اليونيسكو -أ      
 

                  ػ مجمػة الجامعة   عمػـو وفنػوفي 9                                                .   فػة التربيػػة يػ صح1
                          الفنوف .  جريدةػ 1                                             ف  .       ػ مجمة المحيط الثقا2
   مجمة فنوف مصرية -9                                   ي ةػ بحوث ف  التربية الفنية  مجمة الكمي9
 مجمة الشباب  -1
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ظهػػػرا , كمػػا تعمػػؿ المكتبػػػة الواحػػدة والنصػػؼ  صػػباحا حتػػىوالنصػػؼ مػػف السػػاعة التاسػػعة  ػاك وتسػتقبػػػؿ المكتبػػػة روادهػػػا يوميػػ      
 . كؿ أسبػوع حتى الساعة الخامسة مساء أيػاـ أربعةبنظاـ الفترة المسائية, 

مف كؿ  وأستاذ تسم  لجنة المكتبػات تضـ بيف أعضائها رئيس قسـ المكتبػات ويعاوف المكتبة ف  أداء رسالتها لجنة عممية    
ويرئس هذي المجنة ا.د وكيؿ وشػراء الكتػب الجديػدة ,  قسـ بالكميػة وتختص هذي المجنػة ببحث شئػوف المكتبة وتسهـ ف  اختيار

 .الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 

أي اسػتخراج المعمومػات مػف مراجػ  ويقدـ العامموف بمكتبػة الكميػة خدمػة اإلرشػاد عػف مكػاف الكتػػب عمػى األرفػؼ , وخدمػة ال     
 والقواميس العامة والمتخصصػة .    المعارؼ دوائر 
بالمكتبة فهرس بطاق  مرتب ترتيبا هجائيا بالعنواف , ترتيبا هجائيا بالمؤلؼ , كمػا أف بهػا فهرسػا مرتبػا بػرقـ التصػنيؼ الػذي      

 ف  مكاف واحد . يجم  كتب الموضوع
لمطالػػب حػؽ اسػػتعارة كتػػػاب أو كتابيػػػف  الكميػػة ةداخميػػة واإلطػػالع داخػػؿ المكتبػػػة بموجػب كارنيػػلمطالػب الحػػؽ فػػ  االسػػتعارة ال     

, ويمكػف تجديػػد االسػتعارة فػ  حالػػة توفػػر الكتػب , أمػا فػ  حالػة عػدـ تػوفر الكتػاب فينبغػ  ردي  لمدة أسبوعيػف وفقا لتوفر الكتػاب
 م  إمكانيػة استعارت  ف  وقت أخر .

 .خدمة التصوير 
وتقدـ المكتبة كذلؾ خدمة التصوير لمرسائؿ العممية والكتب مما يسهؿ عمى المتردديف الحصوؿ عمى المػادة العمميػة فػى اقػؿ      

   . مدة ممكنة
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 سقام شئون الطالة
 

ػػوضغدػطحطدػابراعغماضدغدػ/ػػدمػاضرئغسػ
ػ

ػمه : شئون الطالةتكون أعضبء سقام 
 مناؿ مجدي /ة دـالسي                                جماؿ عمى اميف /  يدــالس        

 امير عبد العميـ د /ـالسي                                هند عادؿ راشد دة /ـالسي        

 ايماف محمد محمد  /  دـالسي                                  احمد محمود يسري د /ـالسي        

 اخلزجينيسقام شئون 
 

ػرذاػستحي/ػػةدمػاضدغدػاضرئغسػ
ػ

ػمىي سكزيباالواه /    
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 ـ يقوم القسم بخدمات لمطالب والخريجين عمى النحو التالي : 
 ـ بالنسبة لمخرجـين :2 ـ بالنسبة لمطـالب :1
واسػتمارات  يقـو القسـ بخدمات الطالب بعمؿ اشتراكات المواصالت 

وعمػػػػػػػؿ  الحالػػػػػػػة , المػػػػػػػدف الجامعيػػػػػػػػة, وشػػػػػػػهادات القيػػػػػػػػد , وبيانػػػػػػػػات
 الكارنيهات . 

يقـو القسػـ باسػتخراج شػهادات التخػرج المؤقتػة , وشػهادات التقػديرات 
, والشػػهادات األصػػمية , والشػػهادات المترجمػػة , وعمػػؿ اإلحصػػائيات 

 الت  تطمبها الجامعة .
كما يقـو القسػـ بعمؿ سجػالت التجنيػد وسجالت القيد , وكػروت بيػاف 

لكميػة , وعمؿ كشوؼ بأسػماء الطػالب مقسػمة الحالة لكؿ طالب ف  ا
كشػػػعب وتوزيعهػػػا لألقسػػػاـ , كمػػػا يقػػػـو القسػػػـ بعمػػػؿ أبجػػػديات بأرقػػػاـ 

االمتحانػات ,  الجموس , وكشوؼ بأسماء الطػالب المتخمفػيف فػ  أيػاـ
,  ييفػالدراسػػػ ية وجػػػداوؿ االمتحانػػػات لمفصػػػميفػوعمػػؿ الجػػػداوؿ الدراسػػػ

االمتحانػات , كمػا  راقبػة وسػيرويقـو القسػـ بمراجعػة لجػاف النظػاـ والم
لمطػػػػػالب  يقػػػػػـو القسػػػػػـ أيضػػػػػا بعمػػػػػؿ مػػػػػنو التفػػػػػوؽ ومكافػػػػػأة التشػػػػػجي 

 المتفوقيف والممتازيف وبيانها كادت  :
ـــنح ليـــم مكافـــأة  ( أ ) ـــد جـــدًا يم ـــدير جي ـــى تق الطـــالب الحاصـــمون عم

 سنوياً  جنييا60قدرىا

الطــــالب الحاصــــمون عمــــى تقــــدير ممتــــاز يمــــنح ليــــم مكافــــأة   )ب(
 جنييا سنوياً 120قدرىا
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 سقام اخلدمبث الطبيت
ػداضطزغزػاضجالػأداطظػطصطغيػربدػػ/اضدصتورػاضوحدةػطدغرػرام

 
 مه : الوحدة العالجيتتكون أعضبء 

 ػاألطبــاء
 ػادعمػرو احمػػد جهػ / ( ثانيطبيب )                            ـػهناء جماؿ الديف إبراهي / ( أولطبيب ) 

 :اضحصغطاتػ
 

 د العظيـ ػػػػاء عبػػهن  /  ةدــالسي                                  اػػػت زكريػػػػػرفع /  دـالسي 

 فػػهمى احمػػػػد أميمػ  /  ةالسيد
       

ة تقدـ الجامعة الخدمة الطبية مف خالؿ اإلدارة العامة لمشػئوف الطبيػة ومقرهػا بػالحـر الجػامع  بعػيف حمػواف وذلػؾ بكػؿ كميػ       
مف مقر الكميػة فػ   مف خالؿ مستشف  الجامعة بحمواف . كما تـ االتفاؽ م  بعض المستشفيات التابعة لممؤسسة العالجية القريبة

حالػػة الحػػاالت الحرجػػة,  موزعػػة عمػػى أمػػاكف تجمػػ  الطػػالب أثنػػاء دراسػػتهـ أو إقػػامتهـ , باإلضػػافة إلػػى مصػػاحبتهـ عنػػد القيػػاـ 
 رها لتقديـ العالج لممريض واإلسعاؼ لممصاب عند أي طارئ لحظة حدوث  .بأنشطتهـ الرياضية والفنية وغي
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هذي الخدمة الطبية تسع  لمحفاظ عمى الطالػب الجسػمانية والعقميػة والنفسػية, ممػا يػنعكس عمػى درجػة فهمػ  لمػوادي العمميػة        
عممػا بػأف جميػ  الخػدمات الطبيػة تقػدـ لمطالػب  مما يؤدي إلػى تفوقػ  ونجاحػ  , ثػـ فرحتػ  بتخرجػ    , واستذكارها واستيعاب  لها ,

 المقيد بالجامعة مجانا ي .
  شارع إسماعيؿ محمد 51ومقرها كمية التربية الفنية وعنوانها      الوحدة العالجية بكمية التربية الفنية بالزمالك : -
 وتستقبل طالب كمية التربية الفنية لمعالج  19999959وتميفونها :   

 بيالقسم الط - 
 تقوم الوحدة العالجية بكمية التربية الفنية بالخدمات الطبية اآلتية :     
الكشػػؼ الطبػػػ  عمػػػى الطمبػػػة والطالبػػات وصػػػرؼ الػػػدواء الػػػالـز لهػػػـ وتحويػػؿ بعػػػض الحػػػاالت إلػػػى مستشػػف  الطمبػػػة بحمػػػواف التػػػ  تحتػػػاج  -  

 لفحوصات خاصة .
 مستجديف .تقـو الوحدة العالجية بالكشؼ الطب  عمى الطمبة ال - 

 عمؿ الغيارات الالزمة عمى الجروح وعمؿ األربطة الضاغطة إذا لـز األمر بذلؾ. - 
 الكشؼ الطب  عمى الطمبة والطالبات لممعسكر الطالب  . - 
 عمؿ اإلسعافات األولية لمطمبة وموظف  الكمية المحتاجيف لهذي اإلسعافات  - 
 وحدة العالجية .عمؿ إحصائيات تردد الطمبة والطالبات عمى ال - 
 اإلشراؼ الطب  عمى حمالت التبرع بالدـ . - 
   16/6/1111بناءا عمى قرار رئيس الجامعة فى مجمس الجامعة بتاريخ  - 
الطالبة دفػ  الرسػـو  فػى حالػة تػرددهـ عمػى العيػادة الطبيػة وتسػتخدـ حصػيمة هػذي الرسػـو لمصػرؼ عمػى صػندوؽ الرعايػة  أوعمى الطالب  - 
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 1الصحية لمطالب
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 سقام شئون خدمت اجملتمع وتىميت البيئت
 

ػعبظػطتوضيػػدمػاضدغدةػ/ػاضرئغسػ
 

  

العديػد مػف األنشػطة  يتضػمفطػاب  خػاص   ة بكميػة التربيػة الفنيػة وحػدة ذاتيعتبر قسػـ شػئوف خدمػة المجتمػ  وتنميػة البيئػ       
 المجتم  وتنمية البيئة  مركز خدمة أبرزهامف واالنجازات المتعمقة بخدمة المجتم  وتنمية البيئة 

 

 أىداف المركز:
 1المساهمة فى تنفيذ خطة الجامعة فى التعميـ والتدريب و البحث و تنمية المجتم  -
والتخصصػػػات مػػػف خػػػالؿ اإلمكانيػػػات الفنيػػػة و  الفئػػػاتتقػػػديـ خػػػدمات تعميميػػػة فػػػى كافػػػة مجػػػاالت الفػػػف التشػػػكيمى لمختمػػػؼ  -

 د المجتم لخدمة أفرااألكاديمية لجعؿ هذا النشاط 
 1المساهمة فى المحافظة عمى البيئة وتجميمها بالتعاوف م  المحافظات المختمفة -
 1األشراؼ عمى إقامة المعارض الفنية لمطالب والهواي وأعضاء هيئة التدريس -
ى اسػػتخداـ تػػدريب الطػػالب بالكميػػة والكميػػات المنػػاظرة بالجامعػػة وخارجهػػا وأعضػػاء هيئػػة التػػدريس ومعػػاونيهـ والخػػريجيف عمػػ -

 الفنية المرتبطة .الكمبيوتر فى مجالى الجرافيؾ والمجاالت 
الدينيػػة ي والتػػى تسػػاهـ فػػى بنػػاء وبمػػورة شخصػػية طػػالب  -الفنيػػة  -العمميػػة  -إقامػػة وعقػػد الممتقيػػات والنػػدوات   الثقافيػػة  -    

 الكمية.
 .إقامة دورات تدريبية لألطفاؿ  -     
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 : لمجتمع األنشطة المتنوعة لمركز خدمة ا
الدراسػػػات الحػػػرة فػػػ  الفنػػػوف التشػػػكيمية وفنػػػوف األطفػػػاؿ حيػػػث يقػػػـو  -

المركز برعاية الموهوبيف وراغبى النشاط الفن  ف  المجاالت ادتيػة 
: 

تنظػػيـ دورات إلعػػادة تأهيػػؿ شػػباب الخػػريجيف وتػػدريبهـ عمػػى إنتػػاج  -
مشػػروعات صػػغيرة متنوعػػة بالتعػػاوف مػػ  وزارة اإلنتػػاج الحربػػى فػػى 

 : ادتية المجاالت
أشػػغاؿ  –أشػػغاؿ المعػػادف  –األشػػغاؿ الفنيػػة  –النحػػت  –الخػػزؼ  –الرسػـ  -

 -الرسػػـ عمػػى الحريػػر  – التصػػميـ الزخرفػػ   –الخشػػب طباعػػة المنسػػوجات 
 األطفاؿ  الفنية والحرفية وورش اؿغاألشالرسـ عمى الزجاج وتشكيم  

مدة  ةجني ي 211 ؾتراػالدراسة بالنسبة لمكبار عمى مدار العاـ , قيمة االش -
 شهور . ثالثة ةالدور 

 ي 911  الدراسػػة بالنسػػبة لألطفػػاؿ تبػػدأ أوؿ شػػهر يونيػػو , قيمػػة االشػػتراؾ  -
 شهور . ثالثةجنية ومدة الدورة 

لطػالب الثانويػة العامػة الػراغبيف فػ  االلتحػاؽ  الفنيػة دورات لتنمية القدرات -
 ي 511  قيمػة االشػتراؾ ي يػة التربيػة النوع -التربية الفنية  -الفنوف  بكميات 
يقـو بالتدريس نخبة مف األساتذة المتخصصيف ف  المجاالت المػذكورة و جني  

. 
   ؾجرافيػػػ رالكمبيػػػوتالكمبيػػػوتر حيػػػث يقػػػـو المركػػػز بعقػػػد دورات فػػػ   دورات -

عػػػرض ل الفنيػػػة لمعػػػارضا ي  إلقامػػػة 1ي ,  5  قاعػػػة حػػػورسإعػػػداد وتجهيػػػز 
 وكػذلؾ أعمػاؿ الطػالب مصػر وخارجهػا مػف أعماؿ كبار الفنانيف والممارسػيف

. 

                        توظيؼ الكمبيوتر فى اإلعالف -

 توظيؼ الخامات البيئية فى إنتاج مشغوالت نفعية -
 الطباعة اليدوية التقميدية المستحدثة                  -

 التدريب عمى التصوير الجدارا بخامات مختمفة -
                        إنتاج مشغوالت فنية معدنية   -

إقامػػػػة المعػػػػارض الفنيػػػػة لمطػػػػالب والوافػػػػديف مػػػػف الػػػػبالد العربيػػػػة والوفػػػػود  -
 األجنبية 

إعػػػػػػداد وتنظػػػػػػيـ البػػػػػػرامج التفعيميػػػػػػة مػػػػػػ  مختمػػػػػػؼ المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة  -
 والمجتمعية 

اإلعػػػداد والتنظػػػيـ لممعػػػارض الفنيػػػة لممتقػػػى الجامعػػػات العربيػػػة التػػػى تقػػػاـ  -
 بالجامعة سنوياك 

ـ واإلقامة لجمي  المعارض الفنيػة والداخميػة والخارجيػة بالمؤسسػات التنظي -
 المجتمعية المختمفة 

إعػػػداد وتنظػػػيـ ورش عمػػػؿ لػػػذوا االحتياجػػػات الخاصػػػة بمشػػػاركة طػػػالب  -
شراؼ السادة أعضاء هيئة التدريس بالكمية  الكمية واا
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 اجلوائش املقدمت مه بعض األسبتذة والفىبوني التشكيليني
 

  ئزةػاضغظاظظػ/ػجاذبغظػدريجا
ػ   سيػسنػاضتصوغر

ػبغاظاتػخاصظػرنػاضجائزةػاضتيػتػدطؼا
ػاضغظاظظػ/ػجاذبغظػدري

 نبذه عن الفنانة
 ـ 5626ـ , ودبمـو التدريس 5621بكالوريوس ف  الفنوف الجميمة  -
, وفػػػ   5615دراسػػػات عميػػػا مػػػف مارسػػػيؿ جروميػػػر فػػػ  بػػػاريس  -

 ـ 5611/  5612لندف  جامعة -ية سميد م, ك 5611روما 
 أىم الجوائز التي حصمت عمييا :

, الجػػػػػػػػػػػائزة الشػػػػػػػػػػػرفية لبينػػػػػػػػػػػال  فينيسػػػػػػػػػػػيا  5611جػػػػػػػػػػػائزة رومػػػػػػػػػػػا  -
 . 5619لمخمؽ الفن  , القاهرة  الشرفية ,الجائزة5619

, الجػػػػائزة  5616الجػػػػائزة الثانيػػػػة فػػػػ  الحفػػػػر بينػػػػال  اإلسػػػػكندرية  -
 ـ . 5699بينال  اإلسكندرية  األول  لمتصوير

, الجػػػائزة الكبػػػرا الرابعػػػة  5691الجػػػائزة األولػػػ  لصػػػالوف القػػػاهرة  -
 . 5691لمفف العالم  المعاصر , موناكو 

 جائزة الدولة التشجيعية لمتصػوير ووسػاـ العمػـو والفنػوف مػف الطبقػة -
,جػػػػػػػػػػائزة دار األوبػػػػػػػػػػرا بالقػػػػػػػػػػاهرة لتصػػػػػػػػػػميـ رباعيػػػػػػػػػػة 5691األولػػػػػػػػػػ 
التقديريػػة لمفنػػوف  جامعػػة حمػػواف لجػػائزة الدولػػة ترشػػيو ,5661نسػػجيات

   زة :مجال الجائ  -
   . رػتصوي                

   :  ةـموضوعات المسابق -
 .رة ػػػح                

   : االموعد المقترح إلقامتي -
   أبريؿ مف كؿ عاـ .                

   : عدد وفئات الجوائز المقدمة -
عػػػف شػػػهادة اسػػػتثمار جػػػائزة واحػػػدة مقػػػدارها الػػػربو النػػػاتج 

عشػػػػر آالؼ جنيهػػػػا ثالثػػػػة , وقيمتهػػػػا  البنػػػػؾ األهمػػػػ   بي
نواتي المتبرعة بها لكمية التربية الفنية منػذ حػوال   سػتة سػ

 بالشروط الموجودة بالكمية 
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 ـ .5661,5662 عام 
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ػجائزةػاضغظانػ/ػربدػاضعظيػاضذال
ػسيػسنػاضخزف

ػػدطؼاغبغاظاتػخاصظػرنػاضجائزةػاضتيػ
 اضغظانػ/ػربدػاضعظيػاضذــال

 نبذه عن الفنان :
 ـ . 5699دبمـو كمية الفنوف التطبيقية نظاـ حديث  -
ـ مػػػ  درجػػػة  5696دبمػػػـو معهػػػد التربيػػػة العػػػال  / قسػػػـ الرسػػػـ  -

 األشغاؿ والترتيب األوؿ . االمتياز ف 
 ـ . 5626دبمـو كمية الفنوف بمندف  -
 ـ المعادلة لدرجة الدكتوراي  5611دبمـو كمية سنتراؿ بمندف  -
 ـ . 5611هادة تاريخ الفف مف جامعة لندف ش -

 أىم الجوائز التي حصل عمييا :
  5699حصؿ الفناف عمى وساـ جمهورية مصر العربية عاـ  -
 سػػجؿ اسػػم  ضػػمف الموسػػوعة المصػػرية لمشخصػػيات المصػػرية -

 البارزة .
 حصػػؿ عمػػى جػػائزة أحسػػف تصػػميـ لشػػعار المبعػػوثيف المصػػرييف -

   ب نجمترا
  مػف المجمػس األعمػى لرعايػة الفنػوف وادداب عػف الجائزة األول -

 ـ . 5629 – 99المولد ي عاـ  عروس المحدد   البحث

 ل الجائزة :امج -
 خػػزؼ               

 الشروط الواجب توافرىا : -
 لطمبػة البكالوريوس .             

   : الموعد المقترح إلقامتيـا  -
 ريوس .بعد إعالف نتيجة البكالو               

 عدد وفئات الجوائز المقدمة : -
جنيػػ  تمػػنو الجػػائزة   1111عائػػد شػػهادة اسػػتثمار مقػػدارها              

الطمبػػػة الحاصػػػميف عمػػػى    األوؿ , والثػػػان  , والثالػػػث   مػػػف
أعمػػى درجػػات مػػادة الخػػزؼ فػػ  امتحػػاف البكػػالوريوس سػػنويا 

 وبالتساوي .
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ػجائزةػاضغظانػ/ػصاطلػزظــدر
ػصوغرػباألضوانػاضطائغظسيػسنػاضت

ػػدطؼاغبغاظاتػخاصظػرنػاضجائزةػاضتيػ
ػصاطلػزظــدرػاضغظانػ/ػ

 نبذه عن الفنان :
 عمـ نفس  بنفس  ف  مجاؿ التراث والبيئة المصرية , إلػى جانػب -

 الدراسات الحرة .

 زة :مجال الجائ -
 المائيػػة . الرسػـ والتصويػر باأللواف              

   ة :ـابقموضوعات المس -
 التػراث والبيئػػة المصريػػة .                

 الشروط الواجب توافرىا : -
 أف تكوف األعماؿ المقدمة منفذة باأللواف المائية              

   الموعد المقترح إلقامتيا : -
مػايو كػؿ عػاـ ,  موعد استحقاؽ العائػد لموديعػة مػف أوائػؿ              

 ؼ جني  .وقيمة الوديعة عشرة آال
 تمـنح لمطـالب الفـائزين عدد وفئات الجوائز المقدمة :أربعـة جـوائز" -

 النحو التالي: "  عمى
 ي  جني    خمسمائة جنيها 111  :زة أوليـجائ
 ي    ثالثمائة جنيها   ػجني 911 :زة ثانيةـجائ
   ا يػمائت  جنيه     ػجني 111 : زة ثالثةـجائ

 ي   ػجني ةػجني    مائ 511  : جائزة رابعة
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ػ/ػصطالػربغـدػاضراحلجائزةػاضغظانػ

ػسيػسنػاضظحت
ػػدطؼاغبغاظاتػخاصظػرنػاضجائزةػاضتيػ

ػػ/ػصطالػربغـدػاضراحلػاضغظان
 نبذه عن الفنان :

 ـ . 5696دبمػػػػػػػـو الفنػػػػػػػوف التطبيقيػػػػػػػة المعػػػػػػػادؿ لمبكػػػػػػػالوريوس  -
المعػػادؿ لمماجسػػتير  –دبمػػـو معهػػد التربيػػة لممعممػػيف قسػػـ الرسػػـ  -

 ـ.5625
 أىم الجوائز التي حصل عمييا :

 حصػػؿ عمػػى العديػػد مػػف الجػػوائز فػػ  المعػػارض الجماعيػػة التػػ  -
 ـ . 5621عاـ  أقيمت بمصر منذ

 النحػت .           ائزة :ــال الجــمج -
 تأمالت ف  الطبيعة .     : موضوعات المسابقة  -
 الشروط الواجب توافرىا : -
قسػػـ  –ريجػػ  كميػػة التربيػػة الفنيػػة أف يكػػوف المشػػترؾ مػػف طمبػػة أو خ -

 التشكيؿ المجسـ
 األعماؿ بالخامات الت  يختارها المتسابؽ . -
 أعماؿ . 9ال يجوز لممتسابؽ أف يشترؾ بأكثر مف  -
 سـ . 91أف ال يزيد أطوؿ ضم  ف  العمؿ عف  -
 سنة . 91أف ال يزيد سف المشترؾ عف  -

 مف كؿ عاـ . آخر شهر فبراير * الموعد المقترح إلقامتيا :
 * عدد وفئات الجوائز المقدمة :

 جنيػػػػ  لمفػػػائز مػػػػف المعيػػػػديف والمدرسػػػػيف 911جػػػائزة أولػػػػ  مقػػػػدارها   -
 المساعديف .     
 جني  لمفائز مف الطمبة . 111جائزة أول  مقدارها   -

 


