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 االسكندرية جامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعية كمية / معيد : 

 التربية الفنية قسم  : 

 توصيف برنامج دراسي
 (5132) عام

 معلومات أساسية :  -أ
  التربية النوعية فى التربية الفنية )خزف( دكتوراهاسم البرنامج :    -1

 ي(          )مشترك( ثنائ √طبيعة البرنامج : ) أحادي(     )   -2
 عموم تربوية ونفسيو  –التربية الفنية  -القسم المسئول عن البرنامج : 

 5131 / 3/   4تاريخ إقرار البرنامج :     
 معلومات متخصصة :  -ب
 األىداف العامة لمبرنامج  :  -1
  .اإلفادة من الحرف البيئية لمحفاظ عمى التراث الشعبي 1/1
 .في الشكل الخزفي االبتكار و اإلبداع 1/2
 ف.دراسة أىم التقنيات الحديثة في فن الخز   1/3
 .دراسة تطور فن الخزف   1/4

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

 .جماليات الشكل الخزفي بعمقيتعرف عمى  .أ 

 يحدد أوجو التآلف واالختالف في مجاالت الفنون البصرية .ب 

 المراحل المختمفة لتاريخ الفنيقارن بين  .ج 

  ينمي معارفو في مجاالت فنية وثقافية عامة .د 

 يعرف طبيعة وخصائص الخامات التشكيمية. .ه 

 

 



 يصنف الخامات واألدوات واألجيزة التي يتطمبيا الموقف التعميمي. .و 

يتعرف عمى أنواع المعارض والمتاحف التي تسيم فى خمق مناخ ابداعى  .ز 
 وتصنيفيا.

 وأساليب تشكيل المنتج الفنى الخاص بالحرف البيئية يميز بين طرق   .ح 

 يتعرف عمى المفاىيم األساسية لعناصر وأسس التصميم.  .ط 

 يختار ما يناسب األبحاث من أدوات جمع البيانات.  .ي 

 يمم بمبادئ اإلحصاء البارامترى واالبارمترى.  .ك 
 القدرات الذىنية :  2/2

 .العمل الفني  يبتكر أساليبا متنوعة لتوظيف الخامة في إنتاج .أ 

 يستنبط العالقة بين الخامة ودورىا في تحقيق القيم الجمالية لمعمل الفني  .ب 

 .يستنبط العالقة بين القيم الجمالية في الطبيعة وفنون الحضارات .ج 

 يستدل عمى القيم الفنية المتضمنة في األعمال الفنية .  .د 

 افية .ينقد العمل الفني في ضوء االتجاىات الفنية والمتغيرات الثق  .ه 

 التشكيمي وفروع المعرفة األخرى . يستنبط العالقة بين تخصصات الفن .و 

 يوظف ميارات التفكير الناقد في تحميل األعمال الفنية .  .ز 

 يضع حموال إبتكارية لتطوير منتج المشروع . .ح 

يعد تقرير عن مدى تقدمو فى توظيف الخامات التشكيمية المختمفة و عالقتو  .ط 
 بجودة المنتج . 

 معامالت اإلحصائية المختمفة وفق طبيعة البحث.يوظف ال .ي 
 الميارات : 2/3 

 ميارات مينية وعممية : 2/3/1
 تضمنيا بيئة التعمم قبل التنفيذ.يختبر كفاءة الخامات واألدوات واألجيزة التي ت .أ 

 يوظف إمكانات البيئة بما يضمن مناخ إبداعي .  .ب 

 .يحقق التكامل بين ميادين التربية الفنية  .ج 

 .لدور التربوي والثقافي لممتاحف القومية والفنية يوظف ا  .د 

 يصمم ورش لمتعرف عمى عمم الفولكمور.  .ه 

 
 



 ميارات عامــة : 2/3/2
 يربط المفاىيم العممية ألحد فروع المعرفة بمفاىيم الفن التشكيمي .  .أ 

 يوظف التكنولوجيا كأداة داعمة لإلبداع الفني . .ب 

 جية بالعالم الخارجى.اإلتصال من خالل قنوات اإلتصال التكنولو  .ج 

  اإلتجاة اإليجابى نحو خدمة المجتمع بتنمية الميارات التكنولوجية .د 

 التواصل بالمغة األجنبية فى مجال التخصص. .ه 

 يحترم االراء و االتجاىات المخالفة لرأيو .  .و 

 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3
 .المراجع الخارجية لممعايير القومية أو العالمية  3/1

 NASADالمعايير األكاديمية العالمية م الرجوع الى ت  

 NATIONAL  ASSOCIATION OF SCHOOLS OF ART AND 

DESIGN, 2013. 
  العالمات المرجعية : - 4

فإن معايير برنامج  كمية   NASADمقارنة بما تقدمو المعايير االكاديمية   4/1
بالمائة حيث  88بنسبة  NASADالتربية النوعية جامعة اإلسكندرية يتفق مع معايير 

بين عموم التربية الفنيو  والفنون عامة ، ويتميز  من الربط NASAD يمكن برنامج  
 NASADبكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية عن معايير ال  الدكتوراهبرنامج 

بالتركيز عمى الجوانب المفاىيمية ، واالىتمام بانعكاس الدراسة واالبحاث بااليجاب مع 
 .واالىتمام بتصميمات البعد الثالث مجتمع والبيئة المحيطةال
 ىيكل ومكونات البرنامج : -5 
 ساعة رسالة( 24ساعة مقررات +  22ساعة )  46مدة البرنامج :    -أ 
 ىيكل البرنامج : ............................. -ب

 إجمالي          22 نظري          عممي         عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

 اختياري   -انتقائي          18إلزامي           12   
 

                        % 18.18            مقررات العمـوم األساسـية:           □

 %     ---            نسانية:مقررات العموم االجتماعية واإل □



 %   45.45                  مقررات عموم التخصص:       □

 %        36.37       :مقررات من عموم أخرى )حاسب آلي و.( □

 -التدريب الميداني:    □
 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :         ينطبق  -ج

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

 النحو التالي :موزعة عمى 

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري..... 
 المستوى األول / السنة الثانية :  يمزم اجتياز ..... وحدة ) موزعة كالتالي :

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....                            

 ....وىكذا ..........................                         

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

   4  3 1 خزف يحقذو 2382012

 4  3 1 َذث خزفى يحقذو 2382012
  

2382010 
ة نهًُحجات انحكُىنىجيا وانحقُيات انذذيث

 انخزفية
2 3  2 

  

 2  3 2 انحشكيم بانًسحههكات انخزفية 2382012
  

 -  2 2 إدصاء يحقذو 2382083
  

 2  3 2 بُاء أدوات انقياس في انحخصص 2382082
  



 انتقائي  :   -ب

كود أو رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
اسيالدر   عممي تمارين نظري 

2382082 
اسحخذاو برايج انذاسب 

 آنى في يجال انحخصص
2 3  2 

  

2382082 
قراءات بانهغة االَجهيزية 

 في يجال انحخصص
2 2  - 

  

2382082 
جصًيى يحقذو فى يجال 

 انحخصص
1 3  4 

  

2382082 
دراسات يحقذية في انُقذ 

 انفُي
2 2  - 

  

 -  1 1 يهي يحقذوجاريخ فٍ جشك 2382038
  

 -  2 2 عهى انجًال يحقذو 2382032
  

 -  2 2 يحادف ويعارض يحقذو 2382032
  

 4  3 1 جقُيات انحشكيم انًسطخ 2382032
  

 4  3 1 فُىٌ جعبيرية 2382030
  

 2  - 1 يسرح انطفم يحقذو 2382022
  

 4  3 1 انحىنيف انخزفى 2382048
  

 َذث يىاد  يحقذو 2382043

4 3  2   

 -  1 1 قىانب انًجسًات 2382042
  

 4  3 1 فُىٌ شعبية وجراثية 2382041
  

 اختياري :   -ج
كود أو 
رقم 

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات
عدد الساعات 

 األسبوعية
الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي



 عممي تمارين نظري المقرر

        

        

        

 رات  :محتويات المقر   -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما ىو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة( 
 متطمبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 ٚقثم انطانة انساصم ػهٗ دسخح انثكانٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندايؼاخ انًؼرشف -
ؼااخ نهذساةاح تثاشايح انذساةااخ انؼهٛاا إرا ىةارٕطٗ  اشٔ  تٓا يٍ انًدهس األػهٗ نهداي 

 انقثٕل تكم تشَايح.
ىٌ ٚسرٕطٗ انطانة  شٔ  انقسى انؼهًٙ )إٌ ٔخذخ( ٔىٌ ٚسصم ػهٗ يٕاطقح يدهس   -

 انقسى انًخرص ٔيدهس انكهٛح.
 ىٌ ٚسرٕطٗ انطانة انًسرُذاخ ٔانًُارج انًطهٕتح طٙ إداسج انذساةاخ انؼهٛا.  -
ًقشساخ انًُاةثح ًٔٚأل ًَٕرج ذسدٛم يقشساخ ٔٚؼرًذِ ياٍ انًش اذ ٚخراس انطانة ان  -

 األكادًٚٙ ٔسئٛس انقسى.
 انرسدٛم  ش  اةاةٗ نكٗ ٚسًر نهطانة تانسضٕس ٔزساب انًقشساخ انذساةٛح نّ.  -
ال ٚؼرثش انطانة يسدالً طٙ ىٖ يقشس إال تؼذ ةاذاد انشةإو انذساةاٛح  االل انًٕاػٛاذ   -

 انًقشسج.
ٚقٕو تآَاء إخشاءاخ انرسدٛم قثم َٓاٚح األةثٕع انثاَٙ يٍ طصهٗ انطانة انز٘ ال   -

انخشٚف ٔانشتٛغ ىٔ األةثٕع األٔل يٍ انفصم انصٛفٙ ال ٚسق نّ زضٕس 
 انًساضشاخ.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7
 ٚقشس يدهس انكهٛح انسذ األدَٙ نؼذد انطالب نفرر يقشساخ دساةٛح.   -
زف/ٚضٛف ى٘ يقشس قثام َٓاٚاح األةاثٕع انثااَٙ ياٍ تذاٚاح انفصام ٚسق نهطانة ىٌ ٚس  -

انشتٛااغ( ىٔ َٓاٚااح األةااثٕع األٔل يااٍ طصاام انصااٛف تؼااذ ذؼث ااح  –انذساةااٙ )انخشٚااف 
ًَٕرج انسزف ٔاإلضاطح ٔاػرًادِ يٍ انًش ذ األكادًٚٙ دٌٔ ىٌ ٚظٓاش انًقاشس اناز٘ 

 ذى ززطّ طٙ ةدهّ انذساةٙ.
قاشس انذساةاٙ قثام َٓاٚاح األةاثٕع انثااَٗ ػ اش ياٍ ٚسًر نهطانة تاالَسساب ياٍ انً  -

تذاٚااح طصااهٙ انشتٛااغ ٔانخشٚااف ىٔ األةااثٕع انسااادس يااٍ انفصاام انصااٛفٙ تؼااذ ذؼث ااح 
ًَٕرج االَسساب ٔاػرًادِ يٍ انًش ذ األكاادًٚٙ ٔطاٙ ْازِ انساناح ال ذسساة نهطاناة 

 راجع استمارات توصيف المقررات



طاٙ ةادهّ   Withdrawal (w)ةاػاخ ْزا انًقشس ٔٚشصذ نهطانة ذقذٚش يُساسة 
 ذساةٗ.ان

% ػهاااٗ األقااام ياااٍ 57ال ٚساااًر نهطاناااة تاااذ ٕل االيرسااااٌ انُٓاااائٙ إال إرا زضاااش   -
% يٍ يدًٕع ػاذد 57انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس. طإرا ذدأصخ َسثح غٛاب انطانة 

انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس ٚخطاش انطاناة تسشياَاّ ياٍ د إل ايرسااٌ َٓاٚاح انفصام 
 Forcedتا إخثاسٚاااً يااٍ انًقااشسٔٚشصااذ نااّ طااٙ ةاادهّ انذساةااٙ يُسااسثا اَسااسا

Withdrawal (FW). 
إرا ذؼاازس ػهٛااّ د اإل  Incomplete (I)ٚسصاام انطانااة ػهااٗ ذقااذٚش غٛااش يكرًاام   -

االيرساٌ انُٓائٙ نًقاشس ىٔ إذًااو تؼات يرطهثاذاّ ألةاثاب قٓشٚاح ٚقثهٓاا يدهاس انقساى 
% 57انؼهٛا ٔيدهس انكهٛح  اشٚطح ىٌ ٚكإٌ قاذ زضاش ٔىدٖ  ٔذقشْا ندُح انذساةاخ

ىةاثٕػٍٛ ياٍ تاذء انفصام  ػهٗ األقم يٍ يرطهثاخ انًقشس ٔػهّٛ ىداء االيرساٌ  االل
 .(FW)انذسةٙ انرانٗ ٔإال زصم ػهٗ ذقذٚش يُسسة إخثاسٖ 

ال ذسساة  (I, W, FW or MW)انًقشساخ انرٙ ٚسصم طٛٓا انطاناة ػهاٗ ذقاذٚش   -
 نّ كساػاخ دساةٛح ٔال ذذ م طٙ زساب انًرٕةط انرشاكًٙ نهذسخاخ.

ٚسااق نهطانااة إػااادج انرساادٛم طااٙ ى٘ يقااشس ةااثق نااّ انُداااذ ىٔ انشةاإب طٛااّ ت ااش    -
 ذسسٍٛ ذقذٚشِ طٙ ْزا انًقشس.

خًٛاغ ذقذٚشاذاّ انساصام ػهٛٓاا طاٙ  Transcriptٚشصذ طٙ ةدم انطانة انذساةاٙ   -
انًقشساخ طٙ خًٛغ يسأالذّ ٔذذ م خًٛؼاً طٙ زسااب انًرٕةاط انرشاكًاٙ نهاذسخاخ 

 Cumulative Grade Point Averageذساةااٛح طااٙ خًٛااغ انفصاإل ان
(CGPA). 

ٚداإص نهطانااة انرساادٛم طااٙ يقااشساخ دساةااٛح يااٍ  اااسج انقسااى ىٔ انكهٛااح ىٔ اندايؼااح   -
ضًٍ تشَايدّ انذساةٙ ٔرنك تؼذ يٕاطقح يدهس انكهٛح تُاًء ػهٗ اقرشاذ يدهس انقساى 

 Grade   انًخرص ٔذذ م ْزِ انًقشساخ طاٙ زسااب انًرٕةاط انرشاكًاٙ نهاذسخاخ
Point Average (GPA). 

ال ٚسسة نهطانة انًقشس ضًٍ انساػاخ انًطهٕتح نهسصإل ػهاٗ انذسخاح إرا زصام   -
، ٔٚداة ػهٛاّ إػاادج دساةاح انًقاشس إرا كااٌ إخثاسٚااً ٔٚساق Cطّٛ ػهٗ ذقذٚش اقم يٍ 

نهطانااة دساةااح يقااشس تااذٚم إرا كاااٌ ا رٛاسٚاااً ٔذااذ م انااذسخاخ انساصاام ػهٛٓااا طااٙ 
طااٙ خًٛااغ انفصاإل   (CGPA)ساااب انًرٕةااط انرشاكًااٙ نهااذسخاخيسأالذااّ طااٙ ز

  انذساةٛح.
طٗ زانّ  طة انطانة يٍ انثشَاايح ال ٚساق ناّ انرسادٛم ناُفس انثشَاايح ياشج ى اشٖ   -

 طٗ راخ انرخصص.
ال ٚسسة نهطانة انًقاشس اناز٘ دسةاّ ٔياش ػهٛاّ ىكثاش ياٍ  ًاس ةإُاخ ياٍ ذااسٚ    -

ًاخساارٛش ىٔ ةااثغ ةاإُاخ زرااٗ ٔقااد اخرٛاااصِ انًقااشس ٔزرااٙ ٔقااد انسصاإل ػهااٗ ان
 انسصٕل ػهٗ انذكرٕساِ.

 زساب انًرٕةط انرشاكًٗ نهذسخاخ:  -
 َقا  انًقشس.  xَقا  ذقذٚش انًقشس = ػذد انساػاخ انًؼرًذج نهًقشس  - ى

نكم طصم دساةاٙ )ألقاشب ثالثاح ىسقااو ػ اشٚح(  GPAانًرٕةط انرشاكًٗ نهذسخاخ   - ب
 ٔطقاً نهًؼادنح: 

 + ...........]5َقا  ذقذٚش انًقشس  [+] 1ذقذٚش انًقشس  َقا                  [
= GPA  ----------------------------------------------------------------   

يدًاإع انساااػاخ انًؼرًااذج نكاام انًقااشساخ انذساةااٛح انرااٙ ىكًهٓااا انطانااة طااٙ انفصاام   
 انذساةٙ



  ٔطقا نهًؼادنح:CGPA ٚرى زساب إخًانٗ انًرٕةط انرشاكًٙ نهذسخاخ  -ج 
 

 يدًٕع َقا  ذقذٚش خًٛغ انًقشساخ انرٙ ىكًهٓا انطانة
= CGPA  --------------------------------------------------------   

 يدًٕع انساػاخ انًؼرًذج نكم انًقشساخ انذساةٛح
      

Sum of points of credit hours of all courses 
   = CGPA   -----------------------------------------------------  

Sum of numbers of credit hours of all courses 
  

ًٚكاٍ نهطاناة انرساادٛم طاٙ يقاشس دساةااٙ كًسارًغ دٌٔ د إل األيرساااٌ ٔطاٙ زانااح   -
% يٍ انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس ىٔ ىكثاش ٚشصاذ  نهطاناة ذقاذٚش 57زضٕس انطانة 

 .  Listener (L)يسرًغ 
ٚسًر نهطانة تانرسدٛم طٙ يقشس دساةٙ إرا كاٌ نّ يرطهة ةاتق ٔٚداة ػهٛاّ ىٌ  ال  -

 ٚدراص انًرطهة انساتق ىٔالً.
ٚسااًر نهطانااة تاالَسااساب يااٍ انًقااشس انذساةااٙ تؼااذ انرساادٛم ػُااذ اةاارذػائّ ألداء   -

 انخذيح انؼسكشٚح ٔٚشصذ نّ ذقذٚش يُسسة ألداء انخذيح انؼسكشٚح
  Military Withdrawal (MW) ِطٙ ةدهّ انذساةٙ ٔال ذسسة ْز 
 انفرشج ضًٍ يذج صالزٛح انًقشساخ. 

ىثُاء ذقذيّ طٙ تسث  In Progress (IP)ٚشصذ ذقذٚشانطانة طٙ انسدم انذساةٙ   -
 (S)سةانح انًاخسرٛش ىٔ انذكرٕساِ، ٔذشصذ نّ َرٛدح يُاق ح انشةانح ترقذٚش يشضٙ 

Satisfactory   ٙىٔ غٛش يشض(U) Unsatisfactory           ٙٔال ذذ م ط
 .GPAزساب يرٕةط َقا  انرقذٚش 

 
 

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج  : -8
 ما تقيسو من المخرجات التعميمية المستيدفة الطريقة

 ك، ى، ط، ح، ز، و، ب، ج، د، ه 2/1 تحريرى اختبار  -1
 ج، ه، ز، ح، ط، ى 2/2
 ج، د2/3/1
 أ، ب، ه 2/3/2

 ط، ح، و، أ ، ب، ه 2/1 ىتطبيقاختبار  -2
 أ ، ب، د، و، ح 2/2
 أ، ب، ج، د، ه2/3/1
 ج، ب، أ، د، و 2/3/2



 طرق  تقويم البرنامج  : -9
 العينو الوسيمو القائم بالتقويم

الدكتوراهطالب مرحمة  -1  يطبق عمى  عدد الممتحقين بالبرنامج استبيان 
المستفيدون )قصور  -2

–المدارس  –الثقافة 
ت صمة بمجال مؤسسات ذا

 التخصص(

 تقرير
 من قصور الثقافو  2

 من الموجيين  5
من منظمات المجتمع المدنى 5  

المراجعون الخارجيين -3 مراجع خارجى فى التخصص 2 تقرير   
اعضاء ىيئة تدريس -4 % من التخصص188 تقرير   

 
اريخ الت  التوقيع :                    د/ عدلى عونى   المسئول عن البرنامج : 

/     /     : 
 


