جامعة  /أكاديمية  :االسكندرية

نموذج رقم ()31

كمية  /معيد  :التربية النوعية
قسم  :التربية الفنية

توصيف برنامج دراسي
( عام) 5132
أ -معلومات أساسية :
 -1اسم البرنامج :

دكتوراه فمسفة التربية النوعية فى التربية الفنية

" أشغال فنية"
 -2طبيعة البرنامج  ( :أحادي)

(√ ثنائي)

(مشترك)

القسم المسئول عن البرنامج  :التربية الفنية – عموم تربوية ونفسية
تاريخ إقرار البرنامج :

2113 / 3 / 4

ب -معلومات متخصصة :
 -1األىداف العامة لمبرنامج :
 1/1توظيف أسس وعناصر بناء العمل الفني في تشكيل المشغوالت الفنية.
 2/1إدراك العالقة بين الفن والمجتمع عمى مر الحضارات .

 3/1توظيف المعارف الخاصة بالعموم والخامات واألدوات والخطوط واألساليب
التقنية في تنفيذ المشغوالت الفنية.

 4/1توظيف المعارف الخاصة بالعموم الفنية المعاصرة في اإلرتقاء بالفكر

اإلبداعي وتذوق الفن .

 5/1إتباع قواعد األمن والسالمة المينية

 -2المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج :
 1/2المعرفة والفيم :

أ-

ينمي معارفو بعموم الفن التشكيمي في الحضارات القديمة والمعاصرة  :التاريخ

ب-

يوظف أسس وعناصر بناء العمل الفني في تشكيل المشغوالت الفنية

والفمسفات والنظريات.
ج-

يحدد أسس بناء العمل الفني  :التصميم  ،واألساليب التقنية  ،مع اإلستعانة بموارد

د-

يمييز بين أنواع الخامات المختمفة (طبيعية – صناعية  -مستيمكة).

البيئة المتاحة.

ه-

يحدد الخامات واألدوات واألجيزة  :األنواع واألدوات والخصائص.

ز-

يمم بثقافة التنمية المستدامة من خالل إعادة التدوير لمخامات  ،والفن األخضر.

يمم بالعمل الفني من حيث  :الخصائص والمعايير العممية لمقيم الفنية والجمالية .

و-

ح-

يحدد العموم ذات العالقة بمجال األشغال الفنية مثل الحاسب اآللي.

ط-

يمم بوسائل األمان  ،وآليات تحديد المخاطر واإلحتياطات الواجب اتخاذىا.

ك-

يمم بمبادئ تصميم أدوات القياس المختمفة.

يميز المشغوالت الفنية التي تصمح لمجال المشروعات الصغيرة.

ي-

يمم بمبادئ االحصاء.

ل-

يتعرف عمى االستخدامات المختمفة لمكمبيوتر فى مجال األشغال الفنية.

م-

 2/2القدرات الذىنية :

أ .إقتراح أفكار ورؤى إبداعية في مجال األشغال الفنية .
ب .استنتاج اساليب تقنية متنوعة يمكن تطبيقيا عمى خامات متنوعة .

ج.

إقتراح مجموعة من الخامات التي يمكن استخداميا في عممية التوليف.

ه.

تقييم المشغوالت الفنية وفقا لمخامات واألساليب التقنية المستخدمة.

ز.

التمييز بين أنواع الخامات المختمفة (طبيعية – صناعية  -مستيمكة).

د.

و.

إقتراح حمول لممشكالت المينية وفقا لقضايا المجتمع.

متابعة المستجدات من األعمال و المشغوالت الفنية المعاصرة .

 3/2الميارات :
 1/3/2ميارات مينية وعممية :
أ -تجييز الخامات واألدوات المناسبة لتحقيق أفضل النتائج في المشغوالت
الفنية.
ب -إستخدام عناصر وخامات البيئة وامكاناتيا في في إنتاج المشغوالت الفنية.
ج -إستخدام المشغوالت الفنية بصورة تؤكد عمى المفاىيم الخاصة بالتنمية
المستدامة والفن األخضر لمحفاظ عمى البيئة.
د -استخدام األدوات المناسبة لتنفيذ المشغوالت الفنية .
ه -إنتاج مشغوالت فنية متنوعة بتنوع الخامة المستخدمة واألسموب التقني
المطبق عمييا .
و -تصميم مشروعات فنية صغيرة باستخدام اإلمكانات والخامات الالزمة .
ز -تييئة بيئة العمل التي تحقق األمن والسالمة المينية والبيئية.
ح -توظيف المعارف الخاصة بالعموم الفنية المعاصرة في اإلرتقاء بالفكر
اإلبداعي وتذوق الفن
ط -توظيف المعارف الخاصة بالعموم والخامات واألدوات والخطوط واألساليب
التقنية في تنفيذ المشغوالت الفنية.
ي -يوظف امكانات استخدام الحاسب األلى فى مجال التخصص .
ك -يوظف مياراتو المغوية فى التعرف عمى كل ما ىو جديد فى مجال تخصصو
بالمغة األجنبية
 2/3/2ميارات عامــة :
أ -يتواصل بفاعمية مستخدما قدراتو الشخصية وميارات تكنولوجيا
المعمومات واإلتصاالت .
ب -يتواصل بمغة عربية سميمة وبإحدى المغات األجنبية .
ج -يمتزم بقيم المجتمع وبأخالقيات مينة التعميم وآدابيا فى التعامل مع
المعمين والمتعممين.

د -يدرك دوره في تنمية المجتمع ودور التعميم في استدامتيا.
ه -إتباع قواعد األمن والسالمة المينية
 -3المعايير األكاديمية لمبرنامج :
 1/3المراجع الخارجية لممعايير القومية أو العالمية .
تم الرجوع الى المعايير األكاديمية العالمية NASAD
NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS OF ART AND
DESIGN, 2013.

 -3العالمات المرجعية :
 1/4مقارنة بما تقدمو المعايير االكاديمية  NASADفإن معايير برنامج كمية
التربية النوعية جامعة اإلسكندرية يتفق مع معايير  NASADبنسبة  81بالمائة حيث

يمكن برنامج  NASADمن الربط بين عموم التربية الفنيو والفنون عامة  ،ويتميز

برنامج الدكتوراه بكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية عن معايير ال NASAD
بالتركيز عمى الجوانب المفاىيمية  ،واالىتمام بانعكاس الدراسة واالبحاث بااليجاب مع

المجتمع والبيئة المحيطة.

 -5ىيكل ومكونات البرنامج :
أ  -مدة البرنامج  46 :ساعة (  22ساعة مقررات  24 +ساعة رسالة)
ب -ىيكل البرنامج ............................. :

□ عدد الساعات  /عدد الوحدات :

نظري

 12إلزامي
□ مقررات العمـوم األساسـية:
□ مقررات العموم االجتماعية واإلنسانية:
□ مقررات عموم التخصص:
□ مقررات من عموم أخرى (حاسب آلي و:).

 22إجمالي

عممي

 -اختياري

 11انتقائي
% 18.18
---

%

45.45

%

% 36.37

□ التدريب الميداني- :
ينطبق

ج -مستويات البرنامج ( في نظام الساعات المعتمدة ) :

المستوى األول  /السنة األولى  :يمزم اجتياز  16ساعة لكل فصل دراسى  9 ،ساعات

موزعة عمى النحو التالي :
إلزامي  .....انتقائي  .....اختياري.....
المستوى األول  /السنة الثانية  :يمزم اجتياز  .....وحدة ( موزعة كالتالي :
إلزامي  .....انتقائي  .....اختياري .....
وىكذا ..............................

د  .مقررات البرنامج :
أ  -إلزامي :
كود أو
رقم

اسم المقرر

المقرر

عدد الساعات

عدد
الوحدات

الفرقة

األسبوعية
نظري

تمارين عملي

2482044

أشغبل فُية يتقذو

3

4

4

2482045

تكُونوجيب انتشكيم ببنخبيبت يتقذو

2

4

2

2482046

اتجبهبت دذيثة فى االشغبل انفُية

2

4

2

2482042

انًشغونة انفُية ثالثية االبعبد

3

4

4

2485084

إدصبء يتقذو

2

2

-

2485082

بُبء أدوات انقيبس في انتخصص

2

4

2

والمستوى

الفصل

الدراسي

ب -انتقائي :
كود أو
رقم

اسم المقرر

المقرر
2482085

استخذاو برايج انذبسب
آنى في يجبل انتخصص

عدد الساعات

عدد
الوحدات

الفرقة

األسبوعية
نظري تمارين عممي

2

4

2

2482086

قراءات ببنهغة االَجهيزية
في يجبل انتخصص

2

2

-

2482082

تصًيى يتقذو فى يجبل
انتخصص

3

4

4

2482082

دراسبت يتقذية في انُقذ
انفُي

2

2

-

3

3

-

2482042

عهى انجًبل يتقذو

2

2

-

2482044

عهى انفونكهور يتقذو

2

2

-

2482046

تقُيبت انتشكيم انًسطخ

3

4

4

فُوٌ تعبيرية

3

4

4

3

2

2

2

2

-

3

-

6

3

4

4

2

-

4

الفصل

والمستوى الدراسي

تبريخ فٍ تشكيهي يتقذو
2482048

2482040

دالنة انريز في انفٍ يتقذو
2482022

2482026

فُوٌ بيئية
يسرح انطفم يتقذو

2482022
فُوٌ شعبية وتراثية
2482043

2482040

تكُونوجيب انطببعة و
األنواٌ يتقذو

ج -اختياري :
كود أو
رقم

اسم المقرر

عدد

عدد الساعات

الوحدات

األسبوعية

الفرقة

الفصل

والمستوى الدراسي

المقرر

 -5محتويات المقررات :
كود أو رقم المقرر :

نظري تمارين عممي

راجع استمارات توصيف المقررات

اسم المقرر :
المحتويات :
الالئحة)

(طبقاً لما ىو مذكور في

 -6متطمبات االلتحاق بالبرنامج :
 ٚقجم انطبنت انسبصم ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندبيؼبد انًؼزشفثٓااب يااٍ انًدهااى الػهااٗ نهدبيؼاابد نهذسااااخ ثجااشايح انذساااابد انؼهٛااب إرا ااازٕ ٗ
ششٔط انقجٕل ثكم ثشَبيح.
 ٌ ٚسااازٕ ٗ انطبنااات شاااشٔط انقساااى انؼهًااا ٙحإٌ ٔخاااذد ٔ ٌ ٚس ااام ػهاااٗيٕا قخ يدهى انقسى انًخزص ٔيدهى انكهٛخ.
 ٌ ٚسزٕ ٗ انطبنت انًسزُذاد ٔانًُبرج انًطهٕثخ  ٙإداسح انذساابد انؼهٛب. ٚخزبس انطبنت انًقشساد انًُباجخ ًٔٚأل ًَٕرج رسادٛم يقاشساد ٔٚؼزًاذِ ياٍانًششذ الكبدٔ ًٙٚسئٛى انقسى.
 انزساادٛم شااشط ااباااٗ نكااٗ ٚسااًر نهطبناات ثبنسماإس ٔزساابة انًقااشسادانذسااٛخ نّ.
 ال ٚؼزجش انطبنات يسادالً ا ٖ ٙيقاشس إال ثؼاذ ااذاد انشاإو انذساااٛخ االلانًٕاػٛذ انًقشسح.

 انطبنت انز٘ ال ٚقٕو ثبَٓبء إخشاءاد انزسدٛم قجم َٓبٚخ الاجٕع انثبَ ٙيٍهٗ انخشٚف ٔانشثٛغ ٔ الاجٕع الٔل يٍ انف م ان ٛف ٙال ٚسق نّ
زمٕس انًسبضشاد.

 -7القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :
-

-

-

-

-

-

ٚقشس يدهى انكهٛخ انسذ الدَ ٙنؼذد انطالة نفزر يقشساد دسااٛخ.
ٚسق نهطبنت ٌ ٚسزفٚ/مٛف ٘ يقشس قجم َٓبٚاخ الااجٕع انثابَ ٙياٍ ثذاٚاخ
انف ااام انذسااااا ٙحانخشٚاااف – انشثٛاااغ ٔ َٓبٚاااخ الااااجٕع الٔل ياااٍ ااام
ان ٛف ثؼذ رؼجئخ ًَإرج انسازف ٔااضاب خ ٔاػزًابدِ ياٍ انًششاذ الكابدًٙٚ
دٌٔ ٌ ٚظٓش انًقشس انز٘ رى زز ّ  ٙادهّ انذساا.ٙ
ٚسًر نهطبنت ثبالَسسبة يٍ انًقشس انذساا ٙقجم َٓبٚخ الاجٕع انثبَٗ ػشش
ياٍ ثذاٚاخ اه ٙانشثٛاغ ٔانخشٚاف ٔ الااجٕع انسابدس ياٍ انف ام ان اٛفٙ
ثؼذ رؼجئخ ًَٕرج االَسسبة ٔاػزًبدِ ياٍ انًششاذ الكابد ٔ ًٙٚاْ ٙازِ انسبناخ
ال رسسااات نهطبنااات اااابػبد ْااازا انًقاااشس ٔٚشصاااذ نهطبنااات رقاااذٚش يُساااست
) ٙ Withdrawal (wادهّ انذسااٗ.
ال ٚسًر نهطبنت ثذ ٕل االيزسبٌ انُٓبئ ٙإال إرا زمش  %57ػهٗ القام ياٍ
انساابػبد انزذسٚسااٛخ نهًقااشس .اازرا رداابٔصد َسااجخ ٛاابة انطبناات  %57يااٍ
يدًٕع ػذد انسبػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس ٚخطاش انطبنات ثسشيبَاّ ياٍ د إل
ايزسبٌ َٓبٚخ انف م ٔٚشصذ نّ ا ٙاادهّ انذسااا ٙيُساسجب اَساسبثب إخجبسٚاب ً
يٍ انًقشس).Forced Withdrawal (FW
ٚس ام انطبنات ػهااٗ رقاذٚش ٛااش يكزًام ) Incomplete (Iإرا رؼازس ػهٛااّ
د ٕل االيزسبٌ انُٓبئ ٙنًقشس ٔ إرًبو ثؼا يزطهجبراّ لااجبة قٓشٚاخ ٚقجهٓاب
يدهى انقسى ٔرقشْب ندُخ انذساابد انؼهٛب ٔيدهى انكهٛخ ششٚطخ ٌ ٚكٌٕ قاذ
زمااش ٔ دٖ  %57ػهااٗ القاام يااٍ يزطهجاابد انًقااشس ٔػهٛااّ داء االيزساابٌ
الل اجٕػ ٍٛيٍ ثذء انف م انذسا ٙانزبنٗ ٔإال ز م ػهٗ رقذٚش يُسست
إخجبسٖ ).(FW
انًقشساد انزٚ ٙس م ٓٛب انطبنات ػهاٗ رقاذٚش ) (I, W, FW or MWال
رسسااات ناااّ كسااابػبد دساااااٛخ ٔال راااذ م ااا ٙزسااابة انًزٕاااا انزشاكًاااٙ
نهذسخبد.
ٚسااق نهطبناات إػاابدح انزساادٛم اا ٘ ٙيقااشس اااجق نااّ انُداابذ ٔ انشااإة ٛااّ
ثغشض رسس ٍٛرقذٚشِ ْ ٙزا انًقشس.
ٚشصااذ اا ٙااادم انطبناات انذساااا Transcript ٙخًٛااغ رقذٚشارااّ انسبصاام
ػهٓٛب  ٙانًقشساد ا ٙخًٛاغ يسبٔالراّ ٔراذ م خًٛؼاب ً ا ٙزسابة انًزٕاا

انزشاكًا ٙنهاذسخبد ا ٙخًٛاغ انف إل انذساااٛخ Cumulative Grade
).Point Average (CGPA
 ٚداإص نهطبناات انزساادٛم اا ٙيقااشساد دسااااٛخ يااٍ اابسج انقسااى ٔ انكهٛااخ ٔاندبيؼخ ضاًٍ ثشَبيداّ انذسااأ ٙرناد ثؼاذ يٕا قاخ يدهاى انكهٛاخ ثُاب ًء ػهاٗ
اقزااشاذ يدهااى انقسااى انًخاازص ٔرااذ م ْاازِ انًقااشساد اا ٙزساابة انًزٕا ا
انزشاكً ٙنهذسخبد ).Grade Point Average (GPA
 ال ٚسست نهطبنت انًقشس ضًٍ انسبػبد انًطهٕثخ نهس ٕل ػهٗ انذسخاخ إراز م  ّٛػهٗ رقذٚش اقم ياٍ ٚٔ ،Cدات ػهٛاّ إػابدح دساااخ انًقاشس إرا كابٌ
إخجبسٚب ً ٔٚسق نهطبنت دساااخ يقاشس ثاذٚم إرا كابٌ ا زٛبسٚاب ً ٔراذ م اناذسخبد
انسبصاااااام ػهٓٛااااااب اااااا ٙيسبٔالرااااااّ اااااا ٙزساااااابة انًزٕااااااا انزشاكًااااااٙ
نهذسخبد ) ٙ (CGPAخًٛغ انف ٕل انذسااٛخ.
 ٗ زبنّ شطت انطبنت يٍ انجشَبيح ال ٚسق ناّ انزسادٛم ناُفى انجشَابيح ياشحشٖ ٗ راد انزخ ص.
 ال ٚسست نهطبنت انًقشس انز٘ دساّ ٔياش ػهٛاّ كثاش ياٍ ًاى اإُاد ياٍربسٚخ اخزٛبصِ انًقشس ٔززٔ ٙقذ انس إل ػهاٗ انًبخسازٛش ٔ ااجغ اإُاد
ززٗ ٔقذ انس ٕل ػهٗ انذكزٕساِ.
 زسبة انًزٕا انزشاكًٗ نهذسخبد: َقبط رقذٚش انًقشس = ػذد انسبػبد انًؼزًذح نهًقشس َ xقبط انًقشس.ة -انًزٕا انزشاكًٗ نهاذسخبد  GPAنكام ام دسااا ٙحلقاشة ال اخ سقابو
ػششٚخ ٔ قب ً نهًؼبدنخ:
]َقبط رقذٚش انًقشس َ] + [1قبط رقذٚش انًقشس ........... +[5
---------------------------------------------------------------- = GPA
يدًاإع انساابػبد انًؼزًااذح نكاام انًقااشساد انذسااااٛخ انزاا ٙكًهٓااب انطبناات اا ٙانف اام
انذسااٙ

ج ٚ -زى زسبة إخًبنٗ انًزٕا انزشاكً ٙنهذسخبد  ٔ CGPAقب نهًؼبدنخ:
يدًٕع َقبط رقذٚش خًٛغ انًقشساد انز ٙكًهٓب انطبنت
-------------------------------------------------------- = CGPA
يدًٕع انسبػبد انًؼزًذح نكم انًقشساد انذسااٛخ
Sum of points of credit hours of all courses
----------------------------------------------------- = CGPA
Sum of numbers of credit hours of all courses

 ًٚكٍ نهطبنت انزسدٛم  ٙيقاشس دسااا ٙكًسازًغ دٌٔ د إل اليزسابٌ ٔ اٙزبنخ زمٕس انطبنات  %57ياٍ انسابػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس ٔ كثاش ٚشصاذ
نهطبنت رقذٚش يسزًغ ).Listener (L
 ال ٚسًر نهطبنت ثبنزسدٛم  ٙيقشس دساا ٙإرا كابٌ ناّ يزطهات اابثق ٔٚداتػهٚ ٌ ّٛدزبص انًزطهت انسبثق ٔالً.
 ٚسااًر نهطبناات ثبالَسااسبة يااٍ انًقااشس انذساااا ٙثؼااذ انزساادٛم ػُااذ اااازذػبئّلداء انخذيخ انؼسكشٚخ ٔٚشصذ نّ رقذٚش يُسست لداء انخذيخ انؼسكشٚخ
) ٙ Military Withdrawal (MWادهّ انذساأ ٙال رسست ْزِ
انفزشح ضًٍ يذح صالزٛخ انًقشساد.
 ٚشصذ رقذٚشانطبنت  ٙانسدم انذسااُ In Progress (IP) ٙبء رقذيّ ٙثسث سابنخ انًبخسزٛش ٔ انذكزٕسأِ ،رشصذ نّ َزٛدخ يُبقشخ انشابنخ
ٛ ٔ (S) Satisfactoryش يشض(U) ٙ
ثزقذٚش يشضٙ
ٔال رذ م  ٙزسبة يزٕا َقبط انزقذٚش
Unsatisfactory
.GPA
 -8طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج :
الطريقة

ما تقيسو من المخرجات التعميمية المستيدفة

 .1اختبارات شفويو

ه ،و ،ح
أ ،ب ،د
د ،ح ،ط

 .2اختبارات تحريرية

 .3اختبارات عمميو

1/2
2/2
1/3/2

1/2
2/2
1/3/2
2/3/2

ب ،د ،ه ،و ،ز ،ل ،م
أ ،ب ،ج ،و ،ز
ج ،د ،ز ،ط ،ى ،ك
ه

 1أ ،ب،ج ،و ،ح،ط ،ى ،ك ،ل
/2
د ،ه ،و ،ز
2/2
أ ،ب ،ج،،ه ،و ،ز ،ح ،ى
1/3/2
أ ،ب،ج  ،د ،ه
2/3/2

 -9طرق تقويم البرنامج :
القائم بالتقويم

 -1طالب مرحمة الدكتوراه

 -2المستفيدون (قصور
الثقافة – المدارس –
مؤسسات ذات صمة بمجال
التخصص)
 -3المراجعون الخارجيين
 -4اعضاء ىيئة تدريس

الوسيمو

العينو

استبيان

يطبق عمى عدد الممتحقين بالبرنامج

تقرير

 2من قصور الثقافو
 5من الموجيين
 5من منظمات المجتمع المدنى

تقرير

 2مراجع خارجى فى التخصص

تقرير

 %111من التخصص

المسئول عن البرنامج  :د /بسمه محمد أبو اليزيد
التاريخ :

التوقيع :
/

/

