
 (31نموذج رقم )

 االسكندرية جامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعية كمية / معيد : 

 التربية الفنية قسم  : 

 توصيف برنامج دراسي
 (5132) عام 

 معلومات أساسية :  -أ
ماجستير تربية نوعية فى التربية الفنية) طباعة اسم البرنامج :   -1

   منسوجات(
 ثنائي(          )مشترك(  √)   طبيعة البرنامج : ) أحادي(        -2

       التربية الفنية        العموم النفسية والتربوية.القسم المسئول عن البرنامج : 
 2113/    3/ 4تاريخ إقرار البرنامج :     

 معلومات متخصصة :  -ب
 األىداف العامة لمبرنامج  :  -1
حصاءًا لممعمومات إجادة تطبيق آليات ومنيج البحث العممي تحمياًل ونق  1/1 دًا وجمعًا وا 

 والبيانات.

توسيع قاعدة البيانات والمعمومات الفنية الطباعية لدرى الددارس والوقدوف عمدى كدل مدا ىدو  1/2
 مستحدث في مجال التخصص من معمومات ومشكالت ونظريات.

يدددة ربدددط جميدددع المعدددارف المسدددتحدثة بالسدددابقة ليدددا والتاليدددة عمييدددا بتحدددديث المنظومدددة الفكر  1/3
 لمدارس وعالقاتيا البينية التي تربط أجزاءىا وصواًل لمتأثير والتأثر المستمر مدى الحياة.

تطدددددوير الميدددددارات الفنيدددددة والتشدددددكيمية وطدددددرق وأدوات وأسدددددالي  الطباعدددددة لمواكبدددددة الت يدددددر  1/4
 التكنولوجي المستمر.

 ة.است ل كل ما ىو متاح من إمكانات وتوظيفيا بطرق غير تقميدية ومبتكر  1/5



ربدددط مجددداالت ومعدددارف وميدددارات التربيدددة الفنيدددة بفدددروع المعرفدددة األخدددرى تحقيقدددًا لمنمدددو  1/6
 المتكامل وتمبية الحياجات المجتمع الفعمية.

 المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج  :  
 المعرفة والفيم :  2/1
منسدوجات يمم بكل ما ىو مسدتحدث مدن نظريدات ولفمسدفات ومعدارف فدي مجدال طباعدة ال .أ 

 وربطيا بميادين التربية الفنية عامة والمجاالت ذات الصمة الوثيقة بالتخصص خاصة.

يطبق خطوات ومنيجيات البحث العممي ويمتزم الصدق واألمانة العممية في جمع وتحميل  .  
 البيانات وقياس النتائج واإلحصاء.

 طباعة.يمتزم معايير الجودة في جميع المراحل وصواًل لمنتائج في مجال ال .ج 

يوظددف ميددارات وقدددرات التفكيددر اإلبددداعي فددي نقددد وتحميددل األعمددال الفنيددة  لموقددوف عمددى  .د 
 القيم الجمالية والفنية فييا.

 ينمى معرفو فى مجاالت فنية وثقمفية عامة .ه 

 يتعرف عمى عناصر البناء الفنى .و 

 يمم بأسس بناء أدوات القياس المختمفة .ز 

 القدرات الذىنية :  2/ 2
باحتياجددات المجتمددع ومتطمباتددو عددن طريددق المشددروعات الصدد يرة  ربددط مجددال التخصددص .أ 

 البيئية لتحقيق الفائدة المرجوة من الناتج التعميمي.

ربط مجاالت التربية الفنية األخرى بتخصص طباعة المنسدوجات كوسدائط فنيدة وتشدكيمية  .  
 متعددة.

ة فدي أعمدال طباعيدة يترجم المفاىيم الفكريدة والمعداني واالتجاىدات الفمسدفية الفنيدة المتعددد .ج 
 تعبر عن شخصيتو الفنية وتميزه بين أقرانو.



يوظددف نتددائج األبحدداث العمميددة التطبيقيددة مددن خددالل االتجاىددات الحديثددة المتخصصددة فددي  .د 
مجدددال طباعدددة المنسدددوجات بيددددف التجديدددد والتحدددديث المسدددتمر لمواكبدددة الت يدددر العدددالمي 

 الدائم.

بين الفن التشكيمي ككل وفروع المعرفة األخرى  يستنبط أوجو االرتباط والعالقات المتبادلة .ه 
 من جية ومجال طباعة المنسوجات من جية أخرى تحمياًل وتقييمًا وقياسًا واستنباطًا.

 ينفذ العمل الفنى فى ضوء االتجاىات الفنية والمت يرات الثقافية .و 

 يستنبط العالقة بين الخامة ودورىا فى تحقيق القيم الجمالية لمعمل الفنى  .ز 



يجاد حمول متوقعة لممشكالت الفنية تعتمد عمى المعطيات وفرض صيا .ح  غة أبحاث عممية وا 
 الفروض.

 الميارات : 2/3 
 ميارات مينية وعممية : 2/3/1

 إتقان األسالي  والتقنيات الطباعية اليدوية والتكنولوجية المستحدثة.  .أ 

 الخبرة.ربط مجال طباعة المنسوجات بميادين التربية الفنية تحقيقًا لتكامل  .  

 كتابة وتقييم األبحاث والتقارير في مجال طباعة المنسوجات باالستناد عمى أسالي  البحث العممي. .ج 

التخطيط لتطوير مجال طباعة المنسوجات من حيدث طدرق التددريس واألداء والتقيديم وصدواًل لمتنميدة  .د 
 المستدامة.

باالعتماد عمى التجري  كمحور  تطوير طرق الطباعة اليدوية التقميدية وتحديث األدوات المستخدمة .ه 
 لممنتج الفني المطبوع.

 تطبيق التكنولوجيا الطباعية المعاصرة بيدف تحسين األداء وتحقيق الجودة. .و 

 ميارات عامددة : 2/3/2

 التواصل الفعال مع اآلخرين عمى اختف أنواعو. .أ 

 توظيف تكنولوجيا المعمومات لتطوير مجال طباعة المنسوجات. .  

ة تعميمية باستخدام استراتيجيات تدريسية تحقق تعميم اآلخرين ومراعاة تصميم مواقف أنشط .ج 
 اتجاىاتيم وتقييميم أدائيًا وحثيم عمى التقييم الذاتي والتعمم المستمر.

 استخدام مصادر متنوعة لمحصول عمى المعمومات والنتائج المطموبة. .د 

شدكالت الفنيدة داخدل قيادة فرق العمل وتشدجيع الطدال  عمدى التعداون اإليجدابي فدي حدل الم .ه 
 الفريق.

 إدارة المقاءات العممية والوقت بما يتيح فرص تعميمية متنوعة. .و 

 تطبيق النظريات الفنية وأساليبيا وتوظيفيا بما يخدم مجال طباعة المنسوجات. .ز 

 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3



 .المراجع الخارجية لممعايير القومية أو العالمية  3/1
 NASADالمعايير األكاديمية العالمية لى تم الرجوع ا  

 NATIONAL  ASSOCIATION OF SCHOOLS OF ART AND 

DESIGN, 2013. 
  العالمات المرجعية : -2

فإن معايير برنامج  كمية التربية النوعية   NASADمقارنة بما تقدمو المعايير االكاديمية   4/1
 لمائة حيث يمكن برنامج  با 81بنسبة  NASADجامعة اإلسكندرية يتفق مع معايير 

NASAD بكمية  الدكتوراهبين عموم التربية الفنيو  والفنون عامة   ويتميز برنامج  من الربط
بالتركيز عمى الجوان  المفاىيمية    NASADالتربية النوعية جامعة اإلسكندرية عن معايير ال 

واالىتمام بتصميمات  ة المحيطةواالىتمام بانعكاس الدراسة واالبحاث بااليجا  مع المجتمع والبيئ
 .البعد الثالث

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

      إجمالي     22 نظري          عممي         عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

 اختياري   -انتقائي          11إلزامي           12   
 

                        % 18.18            مقررات العمدوم األساسدية:           □

 %     ---            نسانية:مقررات العموم االجتماعية واإل □

 %   45.45                  مقررات عموم التخصص:       □

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

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



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

 لي :موزعة عمى النحو التا

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

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

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

 . مقررات البرنامج :د 
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

 4  1 3 طببعت فُيت يتقذو 5252012
  

 2  1 2 تكُىنىجيب انطببعت و األنىاٌ يتقذو 2102545
  

 4  1 3 سىجبث يتقذوطببعت انًُ 2102555
  

 2  1 2 انطببعتوعالقتهب ببنًجبالث انًتعذدة 2102552
  

 -  2 2 إدصبء يتقذو 2105501
  

 2  1 2 بُبء أدواث انقيبس في انتخصص 2105502
  

 
 
 انتقائي  :   - 

كود أو 
رقم 

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

دراسيالفصل ال  



 عممي تمارين نظري المقرر

2102505 
استخذاو برايج انذبسب 

 آنى في يجبل انتخصص
2 1  2 

  

2102506 
قراءاث ببنهغت االَجهيزيت 

 في يجبل انتخصص
2 2  - 

  

2102502 
تصًيى يتقذو فى يجبل 

 انتخصص
3 1  4 

  

2102502 
دراسبث يتقذيت في انُقذ 

 انفُي
2 2  - 

  

 -  3 3 شكيهي يتقذوتبريخ فٍ ت 2102510
  

 4  1 3 تقُيبث انتشكيم انًسطخ 2102516
  

 4  1 3 فُىٌ تعبيريت 2102515
  

 2  2 3 دالنت انريز في انفٍ يتقذو 2102522
  

2102523 

تكُىنىجيب انتشكيم 

ببنخبيبث انًختهفت فى يجبل 

 انتخصص

3 1  4 
  

 2  2 3 َظريت انضىء 2102524
  

 -  2 2 فُىٌ بيئيت 2102526
  

 6  - 3 يسرح انطفم يتقذو 2102522
  

 4  1 3 فُىٌ شعبيت وتراثيت 2102543
  

2102542 
انًشغىنت انفُيت ثالثيت 

 االبعبد
2 1  2 

  

 اختياري :   -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

ميعم تمارين نظري  

        

        



        

 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما ىو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة( 
 

 متطمبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6
 انًؼزشفٚقجم انطبنت انسبصم ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندبيؼبد  -

ثٓااب يااٍ انًدهااى الػهااٗ نهدبيؼاابد نهذسااااخ ثجااشايح انذساااابد انؼهٛااب إرا  ااازٕ ٗ  

 ششٔط انقجٕل ثكم ثشَبيح.

 ٌ ٚسااازٕ ٗ انطبنااات شاااشٔط انقساااى انؼهًاااٙ حإٌ ٔخاااذد  ٔ ٌ ٚس ااام ػهاااٗ   -

 يٕا قخ يدهى انقسى انًخزص ٔيدهى انكهٛخ.

 ح انذساابد انؼهٛب. ٌ ٚسزٕ ٗ انطبنت انًسزُذاد ٔانًُبرج انًطهٕثخ  ٙ إداس  -

ٚخزبس انطبنت انًقشساد انًُباجخ ًٔٚأل ًَٕرج رسادٛم يقاشساد ٔٚؼزًاذِ ياٍ   -

 انًششذ الكبدًٚٙ ٔسئٛى انقسى.

انزساادٛم شااشط ااباااٗ نكااٗ ٚسااًر نهطبناات ثبنسماإس ٔزساابة انًقااشساد   -

 انذسااٛخ نّ.

 ال ٚؼزجش انطبنات يساد ف  اٙ  ٖ يقاشس إال ثؼاذ ااذاد انشاإو انذساااٛخ  ا ل  -

 انًٕاػٛذ انًقشسح.

انطبنت انز٘ ال ٚقٕو ثبَٓبء إخشاءاد انزسدٛم قجم َٓبٚخ الاجٕع انثبَٙ يٍ   -

  هٗ انخشٚف ٔانشثٛغ  ٔ الاجٕع الٔل يٍ انف م ان ٛفٙ ال ٚسق نّ 

 زمٕس انًسبضشاد.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7
 

 فزر يقشساد دسااٛخ.ٚقشس يدهى انكهٛخ انسذ الدَٙ نؼذد انط ة ن   -

ٚسق نهطبنت  ٌ ٚسزف/ٚمٛف  ٘ يقشس قجم َٓبٚاخ الااجٕع انثابَٙ ياٍ ثذاٚاخ   -

انشثٛاااغ   ٔ َٓبٚاااخ الااااجٕع الٔل ياااٍ   ااام  –انف ااام انذساااااٙ حانخشٚاااف 

ان ٛف ثؼذ رؼجئخ ًَإرج انسازف ٔااضاب خ ٔاػزًابدِ ياٍ انًششاذ الكابدًٚٙ 

 ذسااٙ.دٌٔ  ٌ ٚظٓش انًقشس انز٘ رى زز ّ  ٙ ادهّ ان

 راجع استمارات توصيف المقررات



ٚسًر نهطبنت ثبالَسسبة يٍ انًقشس انذسااٙ قجم َٓبٚخ الاجٕع انثبَٗ ػشش   -

ياٍ ثذاٚاخ   اهٙ انشثٛاغ ٔانخشٚاف  ٔ الااجٕع انسابدس ياٍ انف ام ان اٛفٙ 

ثؼذ رؼجئخ ًَٕرج االَسسبة ٔاػزًبدِ ياٍ انًششاذ الكابدًٚٙ ٔ اٙ ْازِ انسبناخ 

ذٚش يُساااست ال رسسااات نهطبنااات اااابػبد ْااازا انًقاااشس ٔٚشصاااذ نهطبنااات رقااا

Withdrawal (w)  .ٗادهّ انذساا ٙ  

% ػهٗ القام ياٍ 57ال ٚسًر نهطبنت ثذ ٕل االيزسبٌ انُٓبئٙ إال إرا زمش   -

% يااٍ 57انساابػبد انزذسٚسااٛخ نهًقااشس.  اازرا رداابٔصد َسااجخ  ٛاابة انطبناات 

يدًٕع ػذد انسبػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس ٚخطاش انطبنات ثسشيبَاّ ياٍ د إل 

ٚشصذ نّ  اٙ اادهّ انذساااٙ يُساسجب اَساسبثب إخجبسٚابف ايزسبٌ َٓبٚخ انف م ٔ

 .Forced Withdrawal (FW)يٍ انًقشس

إرا رؼازس ػهٛااّ  Incomplete (I)ٚس ام انطبنات ػهااٗ رقاذٚش  ٛااش يكزًام   -

د ٕل االيزسبٌ انُٓبئٙ نًقشس  ٔ إرًبو ثؼا  يزطهجبراّ لااجبة قٓشٚاخ ٚقجهٓاب 

ى انكهٛخ ششٚطخ  ٌ ٚكٌٕ قاذ انؼهٛب ٔيده يدهى انقسى ٔرقشْب ندُخ انذساابد

% ػهااٗ القاام يااٍ يزطهجاابد انًقااشس ٔػهٛااّ  داء االيزساابٌ 57زمااش ٔ دٖ 

 اجٕػٍٛ يٍ ثذء انف م انذساٙ انزبنٗ ٔإال ز م ػهٗ رقذٚش يُسست    ل

 .(FW)إخجبسٖ 

ال  (I, W, FW or MW)انًقشساد انزٙ ٚس م  ٛٓب انطبنات ػهاٗ رقاذٚش   -

م  اااٙ زسااابة انًزٕااااي انزشاكًاااٙ رسسااات ناااّ كسااابػبد دساااااٛخ ٔال راااذ 

 نهذسخبد.

ٚسااق نهطبناات إػاابدح انزساادٛم  ااٙ  ٘ يقااشس اااجق نااّ انُداابذ  ٔ انشااإة  ٛااّ   -

 ثغشض رسسٍٛ رقذٚشِ  ٙ ْزا انًقشس.

خًٛااغ رقذٚشارااّ انسبصاام  Transcriptٚشصااذ  ااٙ ااادم انطبناات انذسااااٙ   -

ي ػهٛٓب  ٙ انًقشساد  اٙ خًٛاغ يسبٔالراّ ٔراذ م خًٛؼابف  اٙ زسابة انًزٕاا

 Cumulative Gradeانزشاكًاٙ نهاذسخبد  اٙ خًٛاغ انف إل انذساااٛخ 

Point Average (CGPA). 

ٚداإص نهطبناات انزساادٛم  ااٙ يقااشساد دسااااٛخ يااٍ  اابسج انقسااى  ٔ انكهٛااخ  ٔ   -

اندبيؼخ ضاًٍ ثشَبيداّ انذساااٙ ٔرناد ثؼاذ يٕا قاخ يدهاى انكهٛاخ ثُابءف ػهاٗ 

 ااٙ زساابة انًزٕاااي  اقزااشاذ يدهااى انقسااى انًخاازص ٔرااذ م ْاازِ انًقااشساد

 .Grade Point Average (GPA)   انزشاكًٙ نهذسخبد

ال ٚسست نهطبنت انًقشس ضًٍ انسبػبد انًطهٕثخ نهس ٕل ػهٗ انذسخاخ إرا   -

، ٔٚدات ػهٛاّ إػابدح دساااخ انًقاشس إرا كابٌ Cز م  ّٛ ػهٗ رقذٚش اقم ياٍ 

ناذسخبد إخجبسٚبف ٔٚسق نهطبنت دساااخ يقاشس ثاذٚم إرا كابٌ ا زٛبسٚابف ٔراذ م ا

انسبصاااااام ػهٛٓااااااب  ااااااٙ يسبٔالرااااااّ  ااااااٙ زساااااابة انًزٕاااااااي انزشاكًااااااٙ 

   ٙ خًٛغ انف ٕل انذسااٛخ.  (CGPA)نهذسخبد

 ٗ زبنّ شطت انطبنت يٍ انجشَبيح ال ٚسق ناّ انزسادٛم ناُفى انجشَابيح ياشح   -

   شٖ  ٗ راد انزخ ص.



ال ٚسست نهطبنت انًقشس انز٘ دساّ ٔياش ػهٛاّ  كثاش ياٍ  ًاى اإُاد ياٍ   -

خزٛبصِ انًقشس ٔززٙ ٔقذ انس إل ػهاٗ انًبخسازٛش  ٔ ااجغ اإُاد ربسٚخ ا

 ززٗ ٔقذ انس ٕل ػهٗ انذكزٕساِ.

 زسبة انًزٕاي انزشاكًٗ نهذسخبد:  -

 َقبط انًقشس.  xَقبط رقذٚش انًقشس = ػذد انسبػبد انًؼزًذح نهًقشس  -  

نكام   ام دساااٙ حلقاشة    اخ  سقابو  GPAانًزٕاي انزشاكًٗ نهاذسخبد   - ة

 بف نهًؼبدنخ: ػششٚخ  ٔ ق

 + ...........]5َقبط رقذٚش انًقشس  [+] 1َقبط رقذٚش انًقشس                  [

= GPA  ----------------------------------------------------------------   

يدًاإع انساابػبد انًؼزًااذح نكاام انًقااشساد انذسااااٛخ انزااٙ  كًهٓااب انطبناات  ااٙ انف اام   

 انذسااٙ

  ٔ قب نهًؼبدنخ:CGPA بة إخًبنٗ انًزٕاي انزشاكًٙ نهذسخبد ٚزى زس -ج 

 

 يدًٕع َقبط رقذٚش خًٛغ انًقشساد انزٙ  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 دساااٙ كًسازًغ دٌٔ د إل اليزسابٌ ٔ اٙ   -

% ياٍ انسابػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس  ٔ  كثاش ٚشصاذ  57زبنخ زمٕس انطبنات 

 .  Listener (L)هطبنت رقذٚش يسزًغ ن

ال ٚسًر نهطبنت ثبنزسدٛم  ٙ يقشس دسااٙ إرا كابٌ ناّ يزطهات اابثق ٔٚدات   -

 ػهّٛ  ٌ ٚدزبص انًزطهت انسبثق  ٔالف.

ٚسااًر نهطبناات ثبالَسااسبة يااٍ انًقااشس انذسااااٙ ثؼااذ انزساادٛم ػُااذ اااازذػبئّ   -

 انؼسكشٚخ لداء انخذيخ انؼسكشٚخ ٔٚشصذ نّ رقذٚش يُسست لداء انخذيخ

  Military Withdrawal (MW) ِادهّ انذسااٙ ٔال رسست ْز ٙ  

 انفزشح ضًٍ يذح ص زٛخ انًقشساد. 

  ُبء رقذيّ  In Progress (IP)ٚشصذ رقذٚشانطبنت  ٙ انسدم انذسااٙ   -

 ٙ ثسث سابنخ انًبخسزٛش  ٔ انذكزٕساِ، ٔرشصذ نّ َزٛدخ يُبقشخ انشابنخ 

 (U) ٔ  ٛش يشضٙ   Satisfactory (S)ثزقذٚش يشضٙ 



Unsatisfactory           ٔال رذ م  ٙ زسبة يزٕاي َقبط انزقذٚش

GPA. 

 

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج  : -8

ما تقيسو من المخرجات التعميمية  الطريقة
 المستيدفة

ورش العمل التطبيقية -2  2/3/2–  ه 2/3/1 –ه و د  2/2 
   د ز

التعمم التعاونى -3  2/3/2 –أ د  و  2/3/1أ    2/2 
 ه  و

العصف الذىنى-5  2/3/1   دأ ج  2/1 -ه  ج 2/2 
 ج

التعمم باالكتشاف-6  ج  ا 2/ 3/ 2 –د  ج  1/ 3/ 2 

 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينو الوسيمو القائم بالتقويم
الدكتوراهطال  مرحمة  -1  يطبق عمى  عدد الممتحقين بالبرنامج استبيان 
المستفيدون )قصور  -2

–المدارس  –الثقافة 
مؤسسات ذات صمة بمجال 

 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 التخصص111 تقرير   
 

التوقيع :         التاريخ :     /     / نهى دراج  د/أ.م.المسئول عن البرنامج :  

 



 

 


