
 

 

 

 Faculty Of Art Educationكلية التربية الفنية                       

Post Grade Department                                                                الدراسات العليا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الدبموم العام في التخصص
بالمغة االنجميزية (تصوير  )التخصص   

 

Art Studio Diploma in Painting 

Program structure 

Description 
Helwan University the largest provider of visual arts education in Egypt, is offering a new degree "Studio 

Art Diploma in Painting" in the Faculty of Art Education, Zamalek, Cairo (teaching will be in English).  

The major emphasize of the diploma is the production of a folio of work that reflects the student's 

personnel creative inquiry and pursuit of excellence. The folio will display a sequential development with 

emphasize on the acquisition of skills to the production of works with sound personal philosophical base. 

The diploma is developed around ideas of integrated course experiences reflecting contemporary notions 

of the art of painting.  

 

Entrance requirements: 
The general requirements of entry are:  

1. Graduate students with BA, BFA, students graduated from Fine Arts, Applied Arts, Art Education, 

Specific Education and private universities. 

2. Students with minor in visual Arts. 

3. Good communication skills in English is required. 

4. Selection mood: interview and folio presentation are required. 

Art teachers in public and private schools in Egypt and abroad are strongly invited to join the graduate 

diploma. 

 
تؤكد الدراسة عن إنتاج أعمال فنية في التصوير تعكس قدرات الطالب االبتكارية من خالل البحث الجمالي في مجال الفن بشكل متميز 

.  حيث يبين االنتاج الفني نموا في مجال المعرفة الفنية والخبرات والمهارات معتمدا عمى أساس فمسفي لمدارس
 الدبموم الممنوحة تعمتد عمى دراسة مجموعة من المقررات الدراسية في مجال تخصص التصوير لتعكس تكامل تمك المقررات ةإن شهاد

. أهم االتجاهات المعاصرة في الفن
 

: القيد شروط 
– الفنون التطبيقية – الفنون الجميمة – يقبل الطالب الحاصمين عمى شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من كميات التربية الفنية - 1

. الكميات النوعية والجامعات الخاصة
. الطالب الحاصمين عمى شهادة جامعية في تخصص آخر غير الفنون وتخصص ثان في الفنون- 2
. إجادة المغة االنجميزية واجتياز مقابمة شخصية- 3
. (من خمس إلى عشر أعمال)تقديم ممف يشمل إنتاج الدارس من أعمال فنية - 4
 يقبل العاممين في مجال تدريس الفنون في المدارس العامة والخاصة في مصر أو أي بمد آخر- 5
 

  :مدة الدراسة

 . عام دراسي من فصمين دراسيين- 
 ..........................................................................................................................................................................


