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 االسكندرية جامعة / أكاديمية : 
 كمية / معهد : التربية النوعية 

 التربية الفنية قسم  : 

 توصيف برنامج دراسي
 (5132) عام  

 معلومات أساسية :  -أ
 ماجستير التربية النوعية في التربية الفنية " تصوير "اسم البرنامج :   -1

 ي(          )مشترك( ثنائ √طبيعة البرنامج : ) أحادي(   ) -2
           التربية الفنية والعموم النفسية التربويةالقسم المسئول عن البرنامج :    

 2113 / 3/   4تاريخ إقرار البرنامج :     
 معلومات متخصصة :  -ب 
 األهداف العامة لمبرنامج  :  -1

م فى انتاج التدريب عمى مهارات تقنية و اجرائية و تنظيمية متميزة تستخد   1/1
ة اكثر اعمال فنية و اجرائية و تنظيمية متميزة تستخدم فى انتاج اعمال فني

  .حداثة فى مجال فن التطوير
دراسة التراث االنسانى لمفنون التصويرية القديمة و الحديثة و تحميمها و  1/2

التواصل معها و االستفادة منها فى ضوء االحداث المحورية الجديدة و 
  ن التصوير و جودة العمل الفنى .المعاصرة لف

التواصل بين المعارفه و المهارات الفنية و فروع المعرفة المعرفة االخرى   1/3
المرتبطة بفن التصوير و استخالص قيم جمالية مبتكرة فى ضوء المفاهيم 

 التشكيمية المعاصرة
 



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

 يقارن بين المراحل واالنماط المختمفة في تاريخ فن التصوير. .أ 

 يصنف الخامات واالدوات التي تتطمبها تقنيات التصوير المختمفة . .ب 

 ينمي معارفه في مجاالت الفنون عامة. .ج 

 يعرف طبيعة وخصائص الخامات التصويرية التقميدية والمتطورة. .د 

ساسيات المتخصصة ان يكون قادرا عمى فهم واستيعاب النظريات واال .ه 
 في مجال التعمم وكذا العموم ذات العالقة بممارسته المهنية.

 القدرات الذهنية :  2/2
 يحمل االعمال التصويرية في ضوء السمات العامة لفنون التصوير . .أ 
 يستنبط العالقة بين االسطح المختمفة والخامات وتركيب االلوان. .ب 
صويرية الغير تقميدية يبتكر اساليب متنوعة لتوظيف الخامات الت   .ج 

 النتاج اعمال فنية .
 مهارات مهنية وعممية : 1/3/1

 يختبر كفاءة الخامات واالدوات واالجهزة المستخدمة قبل التنفيذ. .أ 

       يراعي احتياطات االمن والسالمة عند استخدام االجهزة والخامات  .ب 
 واالدوات المهنية .

 البداعي.يستثمر االمكانات المتاحة لتنمية التفكير ا .ج 

 يستخدم التجريب في ممارسة العمل الفني. .د 

يتدرب عمى ممارسة الفنون التي لها عالقة بفن التصوير مثل الرسم  .ه 
 والتصميم .

 ان يتمكن من اساليب البحث العممي المرتبطة بمجال التخصص.  .و 
 

 



 مهارات عامــة : 2/3/2 
 يوظف النظريات الفنية في مجال التخصص. .أ 

 داة داعمة لالبداع الفني. يوظف التكنولوجيا كأ .ب 

 يحل المشكالت الفنية التي تواجهه اثناء إبداعه الفني . .ج 

 يراعي حقوق االنسان في التعامل داخل المجتمع.  .د 

 االلتزام بقوانين المهنة في أدائه .  .ه 
 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3

 -: تم الرجوع الى
 ين ومقياس التميز فى اعداد المعممينمعايير المجمس القومى العتماد تعميم المعمم 3/1

 (NCATE) 
national council for accreditation of teacher education   

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

 
 العالمات المرجعية : -4

عمـــم( ومعـــايير كميـــة بمقارنـــة المعـــايير الخارجيـــة )معـــايير أعتمـــاد أداء الطالـــب الم   4/1
المعرفــة  ILO'Sالتربيــة النوعيــة جامعــة االســكندرية وجــد أنــه اتفقــت المعــايير مــن ناحيــة الهــدف و

% حيــــث 81والفهــــم موالمهــــارات الذهنيــــةم المهــــارات العمميــــة والمهنيــــةم والمهــــارات العامــــة بنســــبة 
مبــــات المجتمعيــــة اختمفــــت فــــى أســــاليب التنفيــــذ بمــــا يــــتالئم مــــع طبيعــــة الطالــــب والمجتمــــع والمتط

 والمفاهيم .
 
 هيكل ومكونات البرنامج : -5

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

 إجمالي          26نظري       عممي           عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

 اختياري        انتقائي            8         إلزامي  18    



 %                            23.17            مقررات العمـوم األساسـية :         □
 %  ية واإلنسانية:               _مقررات العموم االجتماع □
 %     69.23               مقررات عموم التخصص:      □
 %              7.7       أخرى )حاسب آلي و..(:مقررات من عموم  □
 --                              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 ..............................              

 ت البرنامج :د . مقررا
 إلزامي  : -أ 
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

0120121 
وتطبٍقبتت  زسى فٍ ان

 انحذٌثت
0 -  4 

  

 4  1 3 تصىٌز 0120120
  

0120123 
انتكُىنىجٍب وانًفبهٍى 

 انتصىٌز فً انًستحذثت
3 1  4 

  

0120124 

تطبٍقبث انتصىٌز 

وعالقتهب ببنًجبالث 

 انًتعذدة

0 1  0 
  

0120125 
قضبٌب انتصىٌز 

 ويشكالته
0 0  - 

  

 -  0 0 يُبهج بحث 0125121
  

0125120 
اإلحصبء وتحهٍم 

 انبٍبَبث
0 1  0 

  

0125123 
فى يتقذو طزق تذرٌس 

 يجبل انتخصص
0 1  0 

  

 



   انتقائي  : -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

0120126 

 

استخذاو بزايج انحبسب 

 فً يجبل انتخصص اَنً
0 1  0 

  

0120121 

 

 االَجهٍزٌتقزاءاث ببنهغت 

 فً يجبل انتخصص
0 0  - 

  

0120128 
ذرٌس انتزبٍت َظزٌبث ت

 انفٍُت
0 0  - 

  

0120129 
سٍكىنىجٍت اإلبذاع فً 

 انتزبٍت انفٍُت
0 0  - 

  

 4  - 0 تصًٍى فى يجبل انتخصص 0120112
  

 0  1 0 جذاريتصىٌز  0120111
  

انثقبفت انخضزاء وانفُىٌ  0120110

 صذٌقت انبٍئت
3 1  4 

  

 -  0 0 حقىق يهٍُت تخصصٍت 0120113
  

 -  0 0 خ وتذوق انفٍ انًعبصزتبرٌ 0120114
  

 -  0 0 َقذ تشكٍهً 0120115
  

 -  0 0 عهى انجًبل 0120116
  

 -  0 0 يتبحف ويعبرض 0120111
  

 يسزح انطفم 0120118

0 -  4   

 -  0 0 أسبطٍز 0120119
  



 
 اختياري :   -ج

كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

رقة الف
 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

 دسخخ انجكبنٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندبيؼبد انًؼزشف ٚقجم انطبنت انسبصم ػهٗ -

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.

  ٌ ٚسزٕ ٗ انطبنت انًسزُذاد ٔانًُبرج انًطهٕثخ  ٙ إداسح انذساابد انؼهٛب.  -

ٚ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.

ت يسادً   اٙ  ٖ يقاشس إال ثؼاذ ااذاد انشاإو انذساااٛخ  اًل ال ٚؼزجش انطبنا  -

 انًٕاػٛذ انًقشسح.

جع استمارات توصيف المقرراترا  



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.
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 ٚقشس يدهى انكهٛخ انسذ الدَٙ نؼذد انطًة نفزر يقشساد دسااٛخ.   -

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

انشثٛاااغ   ٔ َٓبٚاااخ الااااجٕع الٔل ياااٍ   ااام  –انف ااام انذساااااٙ حانخشٚاااف 

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

 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 

نسبناخ ثؼذ رؼجئخ ًَٕرج االَسسبة ٔاػزًبدِ ياٍ انًششاذ الكابدًٚٙ ٔ اٙ ْازِ ا

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 

ًقاشس ٚخطاش انطبنات ثسشيبَاّ ياٍ د إل يدًٕع ػذد انسبػبد انزذسٚساٛخ نه

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

 .Forced Withdrawal (FW)يٍ انًقشس

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

ٚاخ ٚقجهٓاب د ٕل االيزسبٌ انُٓبئٙ نًقشس  ٔ إرًبو ثؼا  يزطهجبراّ لااجبة قٓش

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)ذٚش انًقشساد انزٙ ٚس م  ٛٓب انطبنات ػهاٗ رقا  -

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   -

انًقشساد  اٙ خًٛاغ يسبٔالراّ ٔراذ م خًٛؼاب   اٙ زسابة انًزٕاا  ػهٛٓب  ٙ 

 Cumulative Gradeانزشاكًاٙ نهاذسخبد  اٙ خًٛاغ انف إل انذساااٛخ 

Point Average (CGPA). 



ٚداإص نهطبناات انزساادٛم  ااٙ يقااشساد دسااااٛخ يااٍ  اابسج انقسااى  ٔ انكهٛااخ  ٔ   -

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

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 

ٔٚسق نهطبنت دساااخ يقاشس ثاذٚم إرا كابٌ ا زٛبسٚاب  ٔراذ م اناذسخبد إخجبسٚب  

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.

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

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  GPAذسخبد انًزٕا  انزشاكًٗ نها  - ة

 ػششٚخ  ٔ قب  نهًؼبدنخ: 

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

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

ذسااااٛخ انزااٙ  كًهٓااب انطبناات  ااٙ انف اام يدًاإع انساابػبد انًؼزًااذح نكاام انًقااشساد ان  

 انذسااٙ

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

 

 يدًٕع َقبط رقذٚش خًٛغ انًقشساد انزٙ  كًهٓب انطبنت

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

 قشساد انذسااٛخيدًٕع انسبػبد انًؼزًذح نكم انً

      

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  57نطبنات زبنخ زمٕس ا

 .  Listener (L)نهطبنت رقذٚش يسزًغ 

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

 ػهّٛ  ٌ ٚدزبص انًزطهت انسبثق  ٔال .

ٚسااًر نهطبناات ثبالَسااسبة يااٍ انًقااشس انذسااااٙ ثؼااذ انزساادٛم ػُااذ اااازذػبئّ   -

 داء انخذيخ انؼسكشٚخ ٔٚشصذ نّ رقذٚش يُسست لداء انخذيخ انؼسكشٚخل

  Military Withdrawal (MW) ِادهّ انذسااٙ ٔال رسست ْز ٙ  

 انفزشح ضًٍ يذح صًزٛخ انًقشساد. 

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

صذ نّ َزٛدخ يُبقشخ انشابنخ  ٙ ثسث سابنخ انًبخسزٛش  ٔ انذكزٕساِ، ٔرش

 (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

اختبارات 
 شفويه

  أمبمجمه                 2/1
 أ 2/2
 جمو               2/3/1

اختبارات 
 تحريرية

  أمجمه                  2/1
 أ 2/2
 جمو            2/3/1

 أ                 2/3/2
اختبارات 

 عمميه
 بمد                2/1
 ب مج               2/2
 أمبمجمدمه         2/3/1
 بمجمدمه          2/3/2

اختبار نهاية 
الفصل 
 الدراسى

 جميع المخرجات التعميمية

 



 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
 قصور الثقافه  من 2

 من الموجهين  5
من منظمات المجتمع المدنى 5  

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

 
التوقيع :               أ.م.د/ خيرية محمد عبد العزيز :المسئول عن البرنامج : 

 التاريخ :     /     /

 


