
 (31نموذج رقم )

 االسكندرية جامعة / أكاديمية : 
 التربية النوعية كمية / معهد : 

 التربية الفنية قسم  : 

 توصيف برنامج دراسي
 ( 5132) عام

 معلومات أساسية :  -أ
    ماجستير التربية النوعية فى التربية الفنية )معادن( اسم البرنامج :  -1

 ثنائي(          )مشترك(  √طبيعة البرنامج : ) أحادي(         ) -2
  ة   العموم التربوية والنفسي  -التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 2113/  3/   4تاريخ إقرار البرنامج :        
 

 معلومات متخصصة :  -ب
 األهداف العامة لمبرنامج  :  -1

 .الوعي بتاريخ الفن وتذوق القيم الجمالية في فنون الحضارات   1/1
نتاج الفن.   1/2   توظيف المهارات الفنية والتكنولوجية في ممارسة وا 
 إعداد وتنظيم بيئة تعميمية حافزة لإلبداع .  1/3
 

 المخرجات التعميمية المستهدفة من البرنامج  :  -2
 المعرفة والفهم :  2/1

 يعرف طبيعة وخصائص الخامات التشكيمية. .أ 

 يتطمبها الموقف التعميمي.يصنف الخامات واألدوات واألجهزة التي   .ب 

 يحدد احتياجات سوق العمل المحمي من المشروعات الصغيرة . .ج 

 يميز بين طرق وأساليب تشكيل المنتج الفنى الخاص بالحرف البيئية . .د 
 يتعرف عمى خصائص الخامات المعدنية المتوفرة فى البيئة المحمية. .ه 
 يعرف القواعد والمبادئ الخاصة بأسس التصميم. .و 



 ه في مجاالت فنية وثقافية عامة .ينمي معارف .ز 
 . المختمفة عبر الحضاراتيحدد أوجه التآلف واالختالف في مجاالت الفنون  .ح 
 يقارن بين المراحل المختمفة لتاريخ الفن . .ط 

 يصنف أساليب التعميم والتعمم المتنوعة.  .ي 

يتعررررف عمرررى أنرررواع المعرررارض والمتررراحف التررري تسرررهم فرررى خمرررق منررراخ ابرررداعى  .ك 
  وتصنيفها.

 بمبادئ اإلحصاء البارامترى واالبارمترى. يمم .ل 

 يختار ما يناسب األبحاث من أدوات جمع البيانات. .م 
 
 القدرات الذهنية :  2/2

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

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

 مجتمع المحمي من المشروعات اإلنتاجية الصغيرة .يحدد احتياجات ال  .ج 

 .يستدل عمى القيم الفنية المتضمنة في األعمال الفنية  .د 

 ينقد العمل الفني في ضوء االتجاهات الفنية والمتغيرات الثقافية . .ه 

 يضع حموال إبتكارية لتطوير منتج المشروع . .و 

 عبر الحضارات.يستنبط العالقة بين القيم الجمالية  .ز 

 ناهج تتفق مع طبيعة المرحمة العمرية.بناء م .ح 

 يترجم األشكال والرموز الى معانى ومفاهيم . .ط 

 يوظف مهارات التفكير الناقد فى تحميل االعمال الفنية . .ي 

 يوظف المعامالت االحصائية المختمفة وفق طبيعة البحث. .ك 

 
 



 المهارات : 2/3 
 مهارات مهنية وعممية : 2/3/1

 ت الجيدة .يوفر بيئة تعمم غنية بالمثيرا .أ 

               يختبرررررررررررررر كفررررررررررررراءة الخامرررررررررررررات واألدوات واألجهرررررررررررررزة التررررررررررررري تتضرررررررررررررمنها بيئرررررررررررررة  .ب 
 التعمم قبل التنفيذ .

يراعرررررررى احتياطيرررررررات األمرررررررن والسرررررررالمة عنرررررررد اسرررررررتخدام األجهرررررررزة والخامرررررررات   .ج 
 واألدوات المهنية .

 يوظف إمكانات البيئة بما يضمن مناخ إبداعي .  .د 

 في صياغات تشكيمية مبتكرة .يستخدم عناصر البيئة وتوليفها  .ه 

يررررررررنظم زيررررررررارات لممعررررررررارض والمترررررررراحف تسرررررررراهم فرررررررري خمررررررررق جررررررررو إبررررررررداعي   .و 
 لمطالب .

 يستثمر اإلمكانات المتاحة لتنمية التفكير اإلبداعي  .ز 

 يستخدم التجريب في ممارسة العمل الفني  .ح 

 يوظف الدور التربوي والثقافي لممتاحف القومية والفنية . .ط 

 وتعمم تالئم المرحمة العمرية. يستخدم استراتيجيات تعميم  .ي 

 يصمم ورش لمتعرف عمى عمم الفولكمور.  .ك 

 يقيم معارض فنية تعكس رؤيته فى مجال أشغال المعادن. .ل 
 مهارات عامررة : 2/3/2 

 يوظف النظريات الفنية في مجال التخصص . .أ 

 يحل المشكالت الفنية التي تواجهه أثناء إبداعه الفني . .ب 

 عمة لإلبداع الفني .يوظف التكنولوجيا كأداة دا  .ج 

 يربط بين المهارات الفنية المتعمقة باثنين أو أكثر من التخصصات الفنية .  .د 

 االلتزم بقوانين المهنة في أدائه .  .ه 

 يتعاون مع الجهات المتخصصة في تجميل البيئة المحمية   .و 

 بمغات أجنبيةيشترك مع المؤسسات الثقافية في تنظيم ورش فنية وثقافية   .ز 

 لمغة األجنبية فى مجال التخصص.التواصل با  .ح 

 يالحظ تقدمه الفنى اثناء ممارسة العمل الفنى .  .ط 

 عبر الحضارات المختمفة . المعدنيهيقدر التقنيات المختمفة فى المشغولة   .ي 

 



 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3
 مينمعايير المجمس القومى العتماد تعميم المعممين ومقياس التميز فى اعداد المعم 3/1

 (NCATE) 
national council for accreditation of teacher education   

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

 العالمات المرجعية : -4
بمقارنرررة المعرررايير الخارجيرررة )معرررايير أعتمررراد أداء الطالرررب المعمرررم( ومعرررايير كميرررة    4/1

المعرفررة  ILO'Sة جامعررة االسرركندرية وجررد أنرره اتفقررت المعررايير مررن ناحيررة الهرردف والتربيررة النوعيرر
% حيررررث 81والفهررررم موالمهررررارات الذهنيررررةم المهررررارات العمميررررة والمهنيررررةم والمهررررارات العامررررة بنسرررربة 

اختمفررررت فررررى أسرررراليب التنفيررررذ بمررررا يررررتالئم مررررع طبيعررررة الطالررررب والمجتمررررع والمتطمبررررات المجتمعيررررة 
 والمفاهيم .

 كل ومكونات البرنامج :هي -5

 ساعة رسالة( 8 –ساعة مقررات  26ساعة )  34مدة البرنامج :    -أ 
 هيكل البرنامج : ............................. -ب

 إجمالي          26نظري       عممي           عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

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

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

ساعات لفصل  9ساعة لكل فصل دراسى م  16المستوى األول / السنة األولى  :  يمزم اجتياز 
 وحدة  موزعة عمى النحو التالي : الصيف 



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

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

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

 

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

أو كود 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

 4  2 8 أشغبل يعبدٌ 1201283
  

 1  2 1 انًعبنجبت انسطحية نهًشغىنة انًعذَية 1201244
  

 4  2 8 انًعذَيانحشكيم  أسبنيب 1201244
  

 4  - 1 قبيب ويسحههكبت انًعذٌانحشكيم بب 1201245
  

1201242 
انحىنيف بيٍ انخبيبت انًعذَية وانغيز 

 يعذَية
1 -  4 

  

 -  1 1 يُبهج بحث 1204202
  

 1  2 1 اإلحصبء وجحهيم انبيبَبت 1204201
  

 1  2 1 طزق جذريس يحقذو فى يجبل انحخصص 1204208
  

 انتقائي  :   -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عممي تمارين نظري الدراسي

1201205 

 

اسحخذاو بزايج انحبسب 

 في يجبل انحخصص  اآلني
1 2  1 

  

1201202 

 

 االَجهيزيةقزاءات ببنهغة 

 في يجبل انحخصص
1 1  - 

  

1201203 
َظزيبت جذريس انحزبية 

 انفُية 
1 1  - 

  



1201204 
سيكىنىجية اإلبذاع في 

 انحزبية انفُية 
1 1  - 

  

 4  - 1 جصًيى فى يجبل انحخصص  1201220
  

انثقبفة انخضزاء وانفُىٌ  1201221

 صذيقة انبيئة
8 2  4 

  

 -  1 1 حقىق يهُية جخصصية 1201228
  

 -  1 1 يحبحف ويعبرض   1201222
  

 -  1 1 دالنة انزيز في انفٍ  1201212
  

 -  1 1 جذوق فُي 1201280
  

1201288 

 4  - 1 َحث يىاد 
  

   4  2 8 أشغبل انخشب  1201285

   -  1 1 جبريخ فٍ جشكيهي 1201284

1201244 
انجذور انثقبفية نهفُىٌ 

 انشعبية 
1 1  - 

  

 اختياري :   -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عممي تمارين نظري

        

        

        



 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما هو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة(
 

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

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.

 زٕ ٗ انطبنت انًسزُذاد ٔانًُبرج انًطهٕثخ  ٙ إداسح انذساابد انؼهٛب. ٌ ٚس  -

ٚ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.

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

 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
 

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

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

انشثٛاااغ   ٔ َٓبٚاااخ الااااجٕع الٔل ياااٍ   ااام  –انف ااام انذساااااٙ حانخشٚاااف 

دًٚٙ ان ٛف ثؼذ رؼجئخ ًَإرج انسازف ٔااضاب خ ٔاػزًابدِ ياٍ انًششاذ الكاب

 دٌٔ  ٌ ٚظٓش انًقشس انز٘ رى زز ّ  ٙ ادهّ انذسااٙ.

ٚ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 

 راجع استمارات توصيف المقررات



ال رسسااات نهطبنااات اااابػبد ْااازا انًقاااشس ٔٚشصاااذ نهطبنااات رقاااذٚش يُساااست 

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 

خطاش انطبنات ثسشيبَاّ ياٍ د إل يدًٕع ػذد انسبػبد انزذسٚساٛخ نهًقاشس ٚ

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

 .Forced Withdrawal (FW)يٍ انًقشس

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

هٓاب د ٕل االيزسبٌ انُٓبئٙ نًقشس  ٔ إرًبو ثؼا  يزطهجبراّ لااجبة قٓشٚاخ ٚقج

انؼهٛب ٔيدهى انكهٛخ ششٚطخ  ٌ ٚكٌٕ قاذ  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   -

رسسااات ناااّ كسااابػبد دساااااٛخ ٔال راااذ م  اااٙ زسااابة انًزٕاااا  انزشاكًاااٙ 

 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   -

اد  اٙ خًٛاغ يسبٔالراّ ٔراذ م خًٛؼابا  اٙ زسابة انًزٕاا  ػهٛٓب  ٙ انًقشس

 Cumulative Gradeانزشاكًاٙ نهاذسخبد  اٙ خًٛاغ انف إل انذساااٛخ 

Point Average (CGPA). 

ٚداإص نهطبناات انزساادٛم  ااٙ يقااشساد دسااااٛخ يااٍ  اابسج انقسااى  ٔ انكهٛااخ  ٔ   -

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

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 

هطبنت دساااخ يقاشس ثاذٚم إرا كابٌ ا زٛبسٚابا ٔراذ م اناذسخبد إخجبسٚبا ٔٚسق ن

انسبصاااااام ػهٛٓااااااب  ااااااٙ يسبٔالرااااااّ  ااااااٙ زساااااابة انًزٕااااااا  انزشاكًااااااٙ 

   ٙ خًٛغ انف ٕل انذسااٛخ.  (CGPA)نهذسخبد

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

   شٖ  ٗ راد انزخ ص.

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

ربسٚخ اخزٛبصِ انًقشس ٔززٙ ٔقذ انس إل ػهاٗ انًبخسازٛش  ٔ ااجغ اإُاد 

 ززٗ ٔقذ انس ٕل ػهٗ انذكزٕساِ.



 زسبة انًزٕا  انزشاكًٗ نهذسخبد:  -

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

نكام   ام دساااٙ حلقاشة    اخ  سقابو  GPAانًزٕا  انزشاكًٗ نهاذسخبد   - ة

 ػششٚخ  ٔ قبا نهًؼبدنخ: 

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

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

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

 انذسااٙ

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

 

 يدًٕع َقبط رقذٚش خًٛغ انًقشساد انزٙ  كًهٓب انطبنت

= CGPA  --------------------------------------------------------   

 انذسااٛخيدًٕع انسبػبد انًؼزًذح نكم انًقشساد 

      

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)نهطبنت رقذٚش يسزًغ 

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

 ػهّٛ  ٌ ٚدزبص انًزطهت انسبثق  ٔالا.

ٚسااًر نهطبناات ثبالَسااسبة يااٍ انًقااشس انذسااااٙ ثؼااذ انزساادٛم ػُااذ اااازذػبئّ   -

 خذيخ انؼسكشٚخ ٔٚشصذ نّ رقذٚش يُسست لداء انخذيخ انؼسكشٚخلداء ان

  Military Withdrawal (MW) ِادهّ انذسااٙ ٔال رسست ْز ٙ  

 انفزشح ضًٍ يذح ص زٛخ انًقشساد. 



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

َزٛدخ يُبقشخ انشابنخ  ٙ ثسث سابنخ انًبخسزٛش  ٔ انذكزٕساِ، ٔرشصذ نّ 

 (U) ٔ  ٛش يشضٙ   Satisfactory (S)ثزقذٚش يشضٙ 

Unsatisfactory           ٔال رذ م  ٙ زسبة يزٕا  َقبط انزقذٚش

GPA. 

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج  : -8

 ما تقيسه من المخرجات التعميمية المستهدفة الطريقة

معرض فنى -1  2/3/1  - أم بمجمو 2/2––ز  مجم بم و 2/1 
 بمدمط 2/3/2  -أمجمدمهم زمل

امتحان تطبيقى -2  –بمجم دمومط  2/2 –أم بم دم هم وم زم ح  2/1 
أم بم جم دم  2/3/2-بم حم دم هم وم حم ك  2/3/1

 هم وم زمطمى 

امتحان تحريرى -3  2/2 – م لم م أم دم هم زم حم طم ىم ك 2/1 
 أم ح 2/3/2 –طم ى  2/3/1 –م ك دمهمزمحمى 

 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينه الوسيمه 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 الثقافه  2

 من الموجهين  5
مجتمع المدنىمن منظمات ال 5  

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

التوقيع :         التاريخ :     /     /  د/ عال زينالمسئول عن البرنامج :  


