
 

 األقسام العلمية : 
 من األقسام اآلتية في التربية الفنية  تتكون الكلية

فنية، أصول التربية الوينقسم إلى التخصصات التالية:  :قسم علوم التربية الفنية .1

مناهج وطرق تدريس التربية الفنية، علم نفس التربية الفنية، تكنولوجيا تعليم التربية 

 الفنية، التربية الفنية الميدانية .

 قسم الرسم والتصوير  .2

 صميمات الزخرفية قسم الت .3

 وينقسم إلى التخصصات التالية: النحت، الخزف :قسم التعبيـر المجسـم .4

غشـاال األوينقسم إلى التخصصات التالية:  :قسم األشغال الفنية والتراث الشعبي  .5

 .طباعة المنسوجات أغشـال الخشب، أغشـال المعادن، أغشـال النسيج،، الفنية

 قسم النقد والتذوق الفني . .6

 

 

 العلمية التي تمنحها كلية التربية الفنية الدرجات
 تمنح جامعة حلوان بناء علي طلب كلية التربية الفنية الدرجات العلمية اآلتية :

 

 درجة البكالوريوس في التربية الفنية في أحد التخصصين التاليين: -1

بتداء من اة ويتخصص بميدان التربية والتعليم بكافة مراحله ااإعداد معلم التربية الفني  -أ

  االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية 

إعداد أخصائي التثقيف بالفن ويتخصص بمختلف المؤسسات المجتمعية من قصور  -ب

 .........الثقافة والنوادي وذوي االحتياجات الخاصة والمتاحف وجامعات و

 

 ة لخريجي الفنون الجميلة .اة الفنيالتأهيلي في التربياالدبلوم  -2

 

 . ة لخريجي التربية النوعيةاة الفنياوم التكميلي في التربيالدبل -3

 

، والحاصلين سنوات 10دبلوم الدراسات العليا لخريجي التربية الفنية الذين مر على تخرجهم  -4

 .علي تقدير عام أقل من جيد

 

 .درجة الماجستير في التربية الفنية في أحد التخصصات بالكلية -5

 

 .ي التربية الفنية في أحد التخصصات بالكليةدرجة دكتوراه الفلسفة ف -6

 



 

 مدة الدراسة
الدراسي إلى فصلين  مدة الدراساة لنيل درجة البكالوريوس خمس سانوات ويقسام العام

 .دراسايين مدة الفصل الدراساي خمساة عشار أسابوعا

 

 

  
صيها ي  التربية الفنية بتخصيشترط لقيد الطالب للحصول علي درجة البكالوريوس ف -1

باإلضافة للشروط العامة المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 

 الجامعات ما يأتي:

 النجاح في اختبار قدرات الفنون . -

 النجاح في االختبار الشخصي الذي تجريه الكلية . -

 اللياقة الطبية . -

ع اصلين على الثانوية العامة من جمييتم القبول بالكلية كرغبه مستقله من الطالب الح -2

 الشعب العلمية واألدبية ومايعادلها من الشهادات العربية واالجنبية.

الطالب الراغبين في التحويل من كليات اخري الى كلية التربية لفنية عليهم أن  -3

يجتازوا اختبار القدرات التي تعقده الكلية في حينه غشريطه أن يستوفى الحد االدني 

الذي قبلته الكلية في سنه حصوله على الثانوية بحيث ال يتجاوز نسبة  للمجموع

 القبول المسموح به.

ددة تبعا حتقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من المناطق التعليمية الم -4

 .لقرارات المجلس االعلي للجامعات

تقتصر هذه االختبارات على الطالب الراغبين في االلتحاق بالكلية وال يؤهل  -5

 .اجتيازهم لها القبول باي كلية فنية اخري

 يعقد للطالب الوافدين اختبارا بنفس الشروط في الوقت المعلن عنه. -6

درجات قيه المجموع الكلي للكلية عن طريق مكتب التنسيق باسبيتم ترغشيح الطالب ل -7

على ان تتضمن رغبات الطالب الطابع  ،اجتيازه لهذه االختبارات الطالب بعد

 الخاص بهذه الكلية عند التقدم باوراقه لمكتب التنسيق.

 القدرات ختبارمكان أداء ا
 الزمالك –غشارع إسماعيل محمد  12كلية التربية الفنية 

 (27369160( )ف: 27370436 -27363616)ت: 

 
 زمن وموعد االختبار

 .اعاتس 3زمن االختبار:  -



موعد االختبار: تعقد اختبارات قدرات الفنون بالكلية عقب امتحانات الثانوية العامة وقبل  -

 بدء أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

 جنيها 250 رسوم التقدم لالختبار:

 خامات االختبار:

ار ب أحضأوراق الرسم مجهزه ومعتمده وبالرقم السري، وعلي الطالتقوم الكلية بتوفير  -

 ادوات الرسم والتلوين الالزمه لالختبار وهي:

) أقالم فلوماستر ملونه، أو الوان جواش، أو ألوان مائية، أو الوان خشبية ملونه، أقالم 

 ممحاه، أدوات هندسية( .4B. 2B. HBرصاص 

 أختبارات قدرات الفنون:

 تشتمل االختبارات على االتي:

ريه الكلية في مجال التعبير الفني والتصميم أوال: أختبار قدرات الفنون الذي تج

 .الزخرفي

ويتم ذلك باستخدام القلم الرصاص وامكاناته المختلفه حيث  مجال التعبير الفني: -1

يطلب من الطالب التعبير الفني لموضوع من موضوعات البيئة او االجتماعية او 

النواحي االحداث الجارية ويتم من خالل ذلك التعرف على قدرات الطالب في 

 التالية:

 قدرة الطالب على التعبير الجمالي باستخدام الدرجات الظلية للقلم الرصاص. -

 قدرة الطالب على التصور والتخيل إلبراز مايود التعبير عنه. -

 قدرة الطالب على بناء التكوين الفني المعبر عن الموضوع. -

 يه.االحساس بالقرب والبعد في العمل الفني وعالقة االغشكال باالرض -

 ظهور نمط الطالب واسلوبه المميز في التعبير بلـة الشكل. -

: "الموضوع الزخرفي": ويتم ذلك باستخدام االلوان ) مجال التصميم الزخرفي -2

أقالم خشبية ملونه، أو جواش، أو مائية، أو فلوماستر(، ويمكن الجمع بين أكثر 

يده أو تكوين من نوع حيث يطلب من الطالب تصميم وتنفيذ أعالن او بطاقة مع

، يعبر عن موضوع محدد ويتم من خالل ذلك التعرف زخرفي أو ..............

 على قدرات الطالب التالية:

القدرة على االختيار الجيد للمفردات الشكلية والعبارات اللفظية المعبرة عن  -

 موضوع التصميم.

 القدرة على الربط الفني بين مفردات التصميم. -

 م الجيد لاللوان بما يتناسب وموضوع التصميم.القدرة على االستخدا -

 

 

 

 



 إجرات تتم بعد ترشيح الطالب من مكتب التنسيق للقبول بالكلية

 

) المقابلة الشخصيه( يعقد للطالب الناجحين في اختبار القدرات مقابلة  االختبار الشخصيأوال: 

 الكلية.راسة بغشخصية للتحقق من اللياقة الشخصية والتربوية التي تتفق وطبيعة مجال الد

 

: يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي تجرية الكلية، الكشف الطبي وتمييز االلوان ثانيا:

 وكذلك اختبار تمييز األلوان.

 كلية التربية الفنية على االنترنت -موقع نتائج اختبار القدرات

edu.eg/ar/news_info.htmwww.helwan. 

 

 عزيزي الطالب عليك باتباع االتي

جنية،  250التوجه الي لجنة المقابلة الستكمال اجراءات دفع رسوم القدرات وقدرها  -

 .وتحديد موعد االمتحان بعد مراجعة االستمارات

ع.ح بـرفة التحصيل حيث يتم ختم  33دفع المصروفات بناءا على أستمارة رقم  -

 التيكت الخاص باالمتحان.االستمارة و

يتم سحب أستمارة القدرات المختومه بواسطة اللجنة ويترك لك أستمارة تيكت دخول  -

 االمتحان المختومه والمعتمدة+ صورة أيصال الدفع النهائي.

 أحضر في الموعد المحدد لك وتوجه الى لجنة االختبار ومعك أوراقك وأدواتك. -
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