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 (31نموذج رقم )

 االسكندرية جامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعية كمية / معهد : 

 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
 األهداف العامة لمبرنامج  :  -1
يجاد اإللمام بتاريخ الفن والنظريات الفنية البصرية ال  1/1 طباعية والمشكالت الفنية الطباعية وا 

 حمول لها.
اإللمام بالساليب والتقنيات الطباعية اليدوية والتكنولوجية ومواكبة كل المستحدثات لتطوير   1/2

 مجال الطباعة .

فنون ب من خالل األلمام  والقدرة عمى النقد الواعي لفنون الطباعة تذوق القيم الجمالية 1/3
 مفة.الحضارات المخت

تفعيلللل المعلللارف والمهلللارات الفنيلللة الطباعيلللة اليدويلللة والتكنولوجيلللا لتحقيلللق النملللو المتكاملللل   1/4
 لمدارس من خالل تخطيط البرامج واألنشطة التعميمية.

توظيف المهلارات الفنيلة والمعلارف الطباعيلة وربطهلا بملا سلبق تعمملت وممارسلتت وملا يكتسلبت  1/5
 فيما بعد.
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مللات واألدوات المتاحللة فللي إيجللاد حمللول ةيللر تقميديللة تعكللس مرونللة تفكيللر اإلفللادة مللن الخا 1/6
 الدراس وقدرتت عمى االبتكار في مجال التخصص.

 االلتزام بأساسيات ومنهجية البحث العممي في مجال التخصص. 1/7

الكشف عن المشكالت والقضايا الفنية والمهنية الطباعية والتربويلة والمجتمعيلة وطلرح حملول  1/8
 حدثة لها تتوافق مع طبيعة المتغيرات المحمية والعالمية.مست

 االلتزام باألمانة العممية والمصداقية مع البدء من حيث انتهى اآلخرون.1/9

ربلللط الدارسلللين باحتياجلللات وفعاليلللات وأنشلللطة المجتملللع الميدانيلللة الحقيقيلللة تفعلللياًل لمعلللايير  1/9
  ة المستدامة.الجودة ودور التربية الفنية في التطوير والتنمي
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 المخرجات التعميمية المستهدفة من البرنامج  : 

 المعرفة والفهم :  2/1

 يعرف طبيعة وخصائص العجائن والممونات والصبغات الطباعية المختمفة. .أ 

وبما يقارن بين األساليب والتقنيات الطباعية اليدوية والتكنولوجية المتنوعة  .ب 
 ات.األدوات والخام يشممها من

يحدد مواصفات األعمال الفنية الجيدة ومدى تناسبها لمغرض الوظيفي  .ج 
 المستخدم فيما بعد.

في تشكيل منتج فني مبتكر  المتنوعة يمزج بين التقنيات والطرق الطباعية .د 
 ومتكامل.

بشكل عام وبمجال  يتعرف عمى خصائص وسمات فنون الحضارات المختمفة .ه 
 .الطباعة بشكل خاص 

 ذهنية :القدرات ال  2/2
طباعة التحديد المشكالت في الميادين الفنية المختمفة وربطها بمجال  .أ 

 يدوية والتكنولوجية .ال

 طرح حمول مختمفة تتميز بالمرونة والطالقة لممشكالت الفنية التي تواجهت. .ب 

اإلطالع عمى كل ما سبق من دراسات وبحوث متعمقة بمجاالت الفنية  .ج 
  .الطباعة الفنية و  التشكيمي وفنون طباعة المنسوجات

يترجم الخطوط واألشكال والرموز التشكيمية والفنية الجزيئية إلى مفاهيم ومعاني  .د 
 كمية.

يوظللف قللدرات التفكيللر النقللدي فللي المقارنللة والتحميللل لمقلليم الجماليللة داخللل العمللل   .ه 
 الفني الطباعي.

ن يللربط بللين مجللاالت الفللن الطبللاعي وفللروع الفنللون التشللكيمية األخللرى داخللل فنللو   .و 
 الحضارات المختمفة.

يسللللتخدم اسللللتراتيجيات تعملللليم وتعمللللم تنمللللي مهللللارات وقللللدرات التفكيللللر اإلبللللداعي   .ز 
 النقدي.
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 المهارات : 2/3
 مهارات مهنية وعممية : 2/3/1

يللربط بللين ميللدان الفنللون الطباعيللة وميللادين ونظريللات التربيللة الفنيللة محققللًا التكامللل الفنللي  .أ 
 والمعرفي.

 ساس لعممية اإلبداع الطباعي وتأكيد الشخصية الفنية لت.يتخذ محور "التجريب" كأ  .ب 

 يوظف إمكانات البيئة المتاحة لخمق أعمال إبداعية تتميز بالطالقة والمرونة واألصالة.  .ج 
 مهارات عامللة : 2/3/2

يوظف النظريات الفنية الطباعية وأساليبها وتقنياتها ونواتجها في إيجاد  .أ 
 .حمول ةير تقميدية

 ت الفنية الطباعية وتوظيفها واستغاللها داخل المنتج المطبوع.يواجت المشكال .ب 

يمارس النقد الذاتي والتقييم والتقويم المستمر أثناء جميع مراحل اإلبداع  .ج 
 الطباعي.

 يقدر آراء اآلخرين وحقوقهم وقيمهم اإلنسانية. .د 

 يربط بين مجاالت الفنون الطباعية ومجال سوق العمل ومتطمباتت . .ه 

 ات المتخصصة في تجميل البيئة المحمية .يتعاون مع الجه .و 
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 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3 
 -: تم الرجوع الى

 معايير المجمس القومى العتماد تعميم المعممين ومقياس التميز فى اعداد المعممين 3/1

 (NCATE) 
national council for accreditation of teacher education   

the Standard of Excellence in Teacher Preparation , February, 
2008. 

 
 العالمات المرجعية : -4

بمقارنلللة المعلللايير الخارجيلللة )معلللايير أعتملللاد أداء الطاللللب المعملللم( ومعلللايير كميلللة    4/1
المعرفللة  ILO'Sالتربيللة النوعيللة جامعللة االسللكندرية وجللد أنللت اتفقللت المعللايير مللن ناحيللة الهللدف و

% حيللللث 81ات الذهنيللللةم المهللللارات العمميللللة والمهنيللللةم والمهللللارات العامللللة بنسللللبة والفهللللم موالمهللللار 
اختمفللللت فللللى أسللللاليب التنفيللللذ بمللللا يللللتالئم مللللع طبيعللللة الطالللللب والمجتمللللع والمتطمبللللات المجتمعيللللة 

 والمفاهيم .
 
 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 ساعة رسالة( 8 –ساعة مقررات  26ساعة )  38مدة البرنامج :    -أ 
 هيكل البرنامج : ............................. -ب

 إجمالي          26نظري       عممي           عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

 اختياري        انتقائي            8إلزامي           18    
        %                     23.17            مقررات العملوم األساسلية :         □
 %  ية واإلنسانية:               _مقررات العموم االجتماع □
 %     69.23               مقررات عموم التخصص:      □
 %              7.7       مقررات من عموم أخرى )حاسب آلي و..(: □
 --                              التدريب الميداني  :    □

 
 نامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :         ينطبقمستويات البر   -ج
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ساعات لفصل  9ساعة لكل فصل دراسى م  16المستوى األول / السنة األولى  :  يمزم اجتياز 
 وحدة  موزعة عمى النحو التالي : الصيف 

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

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

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

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

 4  0 3 تكنونوجيب انطببعة و األنواٌ 2012722
  

 4  0 3 طببعة فنية 2012752
  

2012755 
انًعبنجبت انتصًيًية نهعًم انطببعى 

 انًجسى
2 0  2 

  

 2  0 2 جًبنيبت انتشكيم انطببعى وانصببغى 2012761
  

 2  0 2 طببعة انًنسوجبت 2012760
  

 -  2 2 ينبهج بحث 2015710
  

 2  0 2 بء وتحهيم انبيبنبتاإلحص 2015712
  

 2  0 2 طزق تدريس يتقدو فى يجبل انتخصص 2015713
  

 انتقائي  :   -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

2012716 

 

استخداو بزايج انحبسب 

 نتخصصفي يجبل ا اآلني
2 0  2 

  

2012717 

 

 االنجهيزيةقزاءات ببنهغة 

 في يجبل انتخصص
2 2  - 
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 انتقائي  : -بتابللع : 
2012712 

نظزيبت تدريس انتزبية 

 انفنية
2 2  - 

  

2012715 
سيكونوجية اإلبداع في 

 انتزبية انفنية
2 2  - 

  

 4  - 2 تصًيى فى يجبل انتخصص 2012701
  

خضزاء وانفنوٌ انثقبفة ان 2012702

 صديقة انبيئة
3 0  4 

  

 -  2 2 عهى انجًبل 2012706
  

 -  2 2 يتبحف ويعبرض 2012707
  

 4  0 3 جًبنيبت انخظ انعزبي 2012726
  

 -  2 2 تذوق فني 2012731
  

2012745 
انجذور انثقبفية نهفنوٌ 

 انشعبية
2 2  - 

  

 4  0 3 اشغبل فنية 2012746
  

 نتشكيم انطببعىتقنيبت ا 2012762

2 0  2   

 4  2 4 تبريخ انحضبرات انفنية 2012763
  

 اختياري :   -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عممي تمارين نظري
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 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما هو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة( 
 متطمبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 ٚقجم انطبنت انسبصم ػهٗ دسخخ انجكبنٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندبيؼبد انًؼزشف -

ااابد انؼهٛااب إرا فااازٕ ٗ ثٓااب يااٍ انًدهااى الػهااٗ نهدبيؼاابد نهذسااااخ ثجااشايح انذسا 

 ششٔط انقجٕل ثكم ثشَبيح.

فٌ ٚسااازٕ ٗ انطبنااات شاااشٔط انقساااى انؼهًاااٙ حإٌ ٔخاااذد  ٔفٌ ٚس ااام ػهاااٗ   -

 يٕا قخ يدهى انقسى انًخزص ٔيدهى انكهٛخ.

 فٌ ٚسزٕ ٗ انطبنت انًسزُذاد ٔانًُبرج انًطهٕثخ  ٙ إداسح انذساابد انؼهٛب.  -

ٕرج رسادٛم يقاشساد ٔٚؼزًاذِ ياٍ ٚخزبس انطبنت انًقشساد انًُباجخ ًٔٚأل ًَ  -

 انًششذ الكبدًٚٙ ٔسئٛى انقسى.

انزساادٛم شااشط ااباااٗ نكااٗ ٚسااًر نهطبناات ثبنسماإس ٔزساابة انًقااشساد   -

 انذسااٛخ نّ.

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

 انًٕاػٛذ انًقشسح.

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

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

 زمٕس انًسبضشاد.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7
 

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

ٚاخ الااجٕع انثابَٙ ياٍ ثذاٚاخ ٚسق نهطبنت فٌ ٚسزف/ٚمٛف ف٘ يقشس قجم َٓب  -

انشثٛاااغ  فٔ َٓبٚاااخ الااااجٕع الٔل ياااٍ   ااام  –انف ااام انذساااااٙ حانخشٚاااف 

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

 دٌٔ فٌ ٚظٓش انًقشس انز٘ رى زز ّ  ٙ ادهّ انذسااٙ.

لاجٕع انثبَٗ ػشش ٚسًر نهطبنت ثبالَسسبة يٍ انًقشس انذسااٙ قجم َٓبٚخ ا  -

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

ثؼذ رؼجئخ ًَٕرج االَسسبة ٔاػزًبدِ ياٍ انًششاذ الكابدًٚٙ ٔ اٙ ْازِ انسبناخ 

ال رسسااات نهطبنااات اااابػبد ْااازا انًقاااشس ٔٚشصاااذ نهطبنااات رقاااذٚش يُساااست 

Withdrawal (w)  .ٗادهّ انذساا ٙ  

 راجع استمارات توصيف المقررات



9 
 

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

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

يدًٕع ػذد انسبػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس ٚخطاش انطبنات ثسشيبَاّ ياٍ د إل 

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

 .Forced Withdrawal (FW)يٍ انًقشس

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

د ٕل االيزسبٌ انُٓبئٙ نًقشس فٔ إرًبو ثؼا  يزطهجبراّ لااجبة قٓشٚاخ ٚقجهٓاب 

انؼهٛب ٔيدهى انكهٛخ ششٚطخ فٌ ٚكٌٕ قاذ  يدهى انقسى ٔرقشْب ندُخ انذساابد

انًقااشس ٔػهٛااّ فداء االيزساابٌ  % ػهااٗ القاام يااٍ يزطهجاابد57زمااش ٔفدٖ 

فاجٕػٍٛ 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   -

رسسااات ناااّ كسااابػبد دساااااٛخ ٔال راااذ م  اااٙ زسااابة انًزٕاااا  انزشاكًاااٙ 

 نهذسخبد.

ٛم  ااٙ ف٘ يقااشس اااجق نااّ انُداابذ فٔ انشااإة  ٛااّ ٚسااق نهطبناات إػاابدح انزسااد  -

 ثغشض رسسٍٛ رقذٚشِ  ٙ ْزا انًقشس.

خًٛااغ رقذٚشارااّ انسبصاام  Transcriptٚشصااذ  ااٙ ااادم انطبناات انذسااااٙ   -

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 فٔ انكهٛااخ فٔ   -

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

اقزااشاذ يدهااى انقسااى انًخاازص ٔرااذ م ْاازِ انًقااشساد  ااٙ زساابة انًزٕااا  

 .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 

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

انسبصاااااام ػهٛٓااااااب  ااااااٙ يسبٔالرااااااّ  ااااااٙ زساااااابة انًزٕااااااا  انزشاكًااااااٙ 

   ٙ خًٛغ انف ٕل انذسااٛخ.  (CGPA)ذسخبدنه

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

 ف شٖ  ٗ راد انزخ ص.

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

ربسٚخ اخزٛبصِ انًقشس ٔززٙ ٔقذ انس إل ػهاٗ انًبخسازٛش فٔ ااجغ اإُاد 

 ٗ ٔقذ انس ٕل ػهٗ انذكزٕساِ.زز

 زسبة انًزٕا  انزشاكًٗ نهذسخبد:  -

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



10 
 

نكام   ام دساااٙ حلقاشة    اخ فسقابو  GPAانًزٕا  انزشاكًٗ نهاذسخبد   - ة

 ػششٚخ  ٔ قبف نهًؼبدنخ: 

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

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

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

 انذسااٙ

  ٔ قب نهًؼبدنخ:CGPA ٚزى زسبة إخًبنٗ انًزٕا  انزشاكًٙ نهذسخبد  -ج 

 

 ًٕع َقبط رقذٚش خًٛغ انًقشساد انزٙ فكًهٓب انطبنتيد

= 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 فٔ فكثاش ٚشصاذ  57زبنخ زمٕس انطبنات 

 .  Listener (L)نهطبنت رقذٚش يسزًغ 

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

 ػهّٛ فٌ ٚدزبص انًزطهت انسبثق فٔالف.

ٚسااًر نهطبناات ثبالَسااسبة يااٍ انًقااشس انذسااااٙ ثؼااذ انزساادٛم ػُااذ اااازذػبئّ   -

 لداء انخذيخ انؼسكشٚخ ٔٚشصذ نّ رقذٚش يُسست لداء انخذيخ انؼسكشٚخ

  Military Withdrawal (MW) ست ْزِ ٙ ادهّ انذسااٙ ٔال رس 

 انفزشح ضًٍ يذح ص زٛخ انًقشساد. 

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

 ٙ ثسث سابنخ انًبخسزٛش فٔ انذكزٕساِ، ٔرشصذ نّ َزٛدخ يُبقشخ انشابنخ 

 (U)فٔ  ٛش يشضٙ   Satisfactory (S)ثزقذٚش يشضٙ 

Unsatisfactory          ة يزٕا  َقبط انزقذٚش ٔال رذ م  ٙ زسب

GPA. 

 

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج  : -8

 ما تقيست من المخرجات التعميمية المستهدفة الطريقة



11 
 

 /أ م ب م ج م د م ه (2/1)   اختيارات شفوية -1
اختبارات  -2

 تحريرية 
/أ م بم 2/2)  –/أ م ب م ج م د م ه ( 2/1) 

 /جم د (2/3/2)  –/أ مب ( 2/3/1)  –ج م د ( 

اختبارات تطبيقية -3 )  –/د م ه م و م ز ( 2/2) –/د( 2/1) 
 /أ م ب م ج (2/3/2)  –/بمج( 2/3/1

)   –/أ م ج ( 2/3)  –/أم ب مج ( 2/2)  اختبارات مناقشة  -4
 /بمد(2/3/2

بيان عممي  -5  /أ(2/3/2)  –/بمج( 2/3/1) 
اختبارات نهاية  -6

 الفصل الدراسي 
 التعميمية جميع المخرجات

 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينت الوسيمت القائم بالتقويم
طالب مرحمة  -1

 يطبق عمى  عدد الممتحقين بالبرنامج استبيان الماجستير

المستفيدون )قصور  -2
–المدارس  –الثقافة 

مؤسسات ذات صمة بمجال 
 التخصص(

 تقرير
 من قصور الثقافت  2

 من الموجهين  5
المجتمع المدنى من منظمات 5  

المراجعون الخارجيين -3 مراجع خارجى فى التخصص 2 تقرير   
اعضاء هيئة تدريس -4 % من التخصص111 تقرير   

      المسئول عن البرنامج : د / صفاء صالح محمد أحمد                 

/ التاريخ :     /                                            التوقيع :         

 
 

 


