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   توصيف برنامج دراسي

 معلومات أساسية :   -أ

نسيج وطباعة  )  التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص اسم البرنامج :     -1
 (منسوجات 

     (  احادىطبيعة البرنامج :        ) -2

 (    ية جامعة المنوف –كلية التربية النوعية   –  ) قسم التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 م  2005/   12/   3( بتاريخ  3227: قرار وزاري رقم ) تاريخ إقرار البرنامج 

 

 معلومات متخصصة :   -ب 

 األهداف العامة للبرنامج  :   -1

التي اكتسبها في   النسيج وطباعة المنسوجات (طبق المعارف المتخصصة في مجال ) ي   1/ 1 
 . والتطوير في مجالهأفكارا مقترحة للتحسين  وتقديمممارساته المهنية 

ف الوسائل التكنولوجية  يوظوت (  المنسوجات  وطباعة النسيجيتقن المهارات المهنية في مجال )  2/ 1
 .  المناسبة في تخصصه

اك  در وإ (  المنسوجات  وطباعة النسيجيستخدم الموارد المتاحة لتحقيق أعلي استفادة في مجال )   3/ 1
 . ستمرالتعليم المأهمية التنمية الذاتية و 

 .  الحفاظ علي البيئة االفراد في تنمية المجتمع و دور تحقيق و االتصال الفعال  يتدرب على    1/4

قواعد االمن   وأتباعيتعامل بمهنية مع ذوي االحتياجات الخاصة مراعيا الفروق الفردية    1/5
 والسالمة المهنية  
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 والفهم :  فةالمعر   1/ 2

دراسة   تخصص برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  الفنية  دبلوم خاص    وطباعة  النسيج)  التربية 
 : أن  على  قادراخريج اليكون (  المنسوجات 

2/1 /1 
 

 وطباعة  النسيج)النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال  يتعرف على
 سته المهنية.ر وكذا العلوم ذات العالقة بمما (  المنسوجات 

 وطباعة  النسيج)المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال  يعرف أهمية 2/ 2/1
 .( المنسوجات 

  وطباعة النسيج)مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوظف  3/ 2/1
 .( المنسوجات 

 . ية والبيئيةن يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المه 4/ 2/1
  

 القدرات الذهنية :    2/2

دراسة   تخصص برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  الفنية  دبلوم خاص    وطباعة  النسيج)  التربية 
 : أن  على  قادراخريج  اليكون   (  المنسوجات 

                                    يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف.   1/ 2/2
 .  (  المنسوجات  وطباعة النسيج)في مجال يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  2/ 2/2
 . (  المنسوجات  وطباعة النسيج)في مجال  ات عو وموضيحلل ابحاث  3/ 2/2
 . عرف كيفية استنباط المعلومات وجمع البيانات ي 4/ 2/2
  النسيج)في مجال  لومات لبحث عن المعللتواصل وا التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم 5/ 2/2

 (  المنسوجات  وطباعة
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 المهارات : 2/3

 : مهارات مهنية وعملية  1/ 3/ 2

دراسة   تخصص  برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  الفنية  دبلوم خاص  النسيج وطباعة  )التربية 
 : أن  على  قادراخريج  اليكون   المنسوجات ( 

                            . طباعة المنسوجات ( يج و النس)ي مجال فيطبق المهارات المهنية  1/1/ 2/3
 . مهارات جمع وترتيب وعرض المعلومات يكتسب  1/2/ 2/3
  

 

 مهارات عامــة :  2/ 3/ 2

  قادرا خريج  اليكون    التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص برنامج    بانتهاء دراسة  

 : أن  على

 خرين.د وفهم االنصات الجياإلمهارة يقدر  2/1/ 2/3
يطلع على الجديد في مجال تخصصه بستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول   2/2/ 2/3

 للمعلومات وتنظيمها 
 .  بأساليب التقويم واكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد  يتعرف 2/3/ 2/3
النسيج  )في مجال  عن المعلومات واصل والبحث للت التكنولوجية  الوسائط يستخدم 2/4/ 2/3

 وطباعة المنسوجات ( 
 فريق ويدير الوقت بكفاءة. ضمن بكفاءة يعمل 2/5/ 2/3
 الذاتي. التعلم يمارس مهارات  2/6/ 2/3
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 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

 2009 مارس اإلصدار  - القياسية لبرنامج الدراسات العلياالمعايير 

 عية : عالمات المرجال -4

 ال توجد                        

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

   عامين دراسيين   مدة البرنامج :  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب 

 اجمالي عملي  نظري  عدد الساعات

 % 7.7 4 - 4 مقررات العلـوم األساسـية 

 % 15.4 8 - 8 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 53.8 28 21 7 مقررات علوم التخصص 

 % 15.4 8 4 4 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي و..(: 

 % 7.7 4 3 1 مقررات اختيارية  

 % 100 52 28 24 اإلجمالي  

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

 لتالي : موزعة على النحو ا المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة 

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

 المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة كالتالي : 

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....
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 . مقررات البرنامــج :د

 خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية 

 ص التربية الفنية تخص  

 لسنة األولي ا

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

نظم التعليم المقارنة في مجال  2

 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في التصميم 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في الرسم والتصوير  6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النحت والخزف  7

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النسيج والطباعة  8

 650 - - - 26 اليإجم 
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 السنة الثانية 

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس تطوير المناهج 1

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة البحث  3

4 
دامه في  حاسب اآللي واستخ

 التخصص 
2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال المعدنية 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الخشبية 6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الفنية والشعبية 7

8 
المادة االختيارية في التخصص الذي  

 مجاال لبحثه سيختاره الطالب 
1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 
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 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -1

 مدة الدراسة بالدبلوم الخاص في التربية النوعية عامان دراسيان متصالن. 

إذ تغيب الطالب في امتحان أو رسب في بعض أوكل مقررات الدراسة في الدبلوم الخاص في 
تقدم لالمتحان في الدور الثاني في حالة رسوب الطالب في مادة أو  لنوعية يسمح له بال التربية ا

مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر من مادتين فيعيد السنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره  
 في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخري ألغي قيده نهائيًا. 

 من كل عام.   والثاني في سبتمبر يعقد امتحان الدور األول في يوليو 

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  :  -2

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

وشفوي  أعمال سنة -1  4\ 1\ 2 ،3\ 1\ 2،  2\1\ 1،2\1\2المهارات المعرفية والفهم  

 5\2\ 2،   4\2\2، 3\ 2\ 2،2\ 2\ 2 ،1\ 2\ 2  قدرات الذهنيةال

، 4\ 2\ 3\ 2،  3\2\ 3\ 2،  2\2\ 3\ 2، 1\ 2\ 3\2المهارات العامة 

2 \3 \2\5 

امتحان تطبيقي   -2  المهارات المهنية و العلمية  

تحريري امتحان  -3  

  

 المهارات المعرفية و الفهم 

 القدرات الذهنية 
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 امج  : طرق  تقويم البرن -

قويمالقائم بالت  العينة  الوسيلة 

طالب الفرقة النهائية  -1 مقابالت  -إستبيانات   الثانية طالب الفرقة % من عدد  50   

الخريجون  -2    الدبلوم% من خريجين  20 إستبيانات  

أصحاب األعمال  -3 مقابالت  –إستبيانات   

 شخصية 

مديري المدارس و موجهي التربية و  

 التعليم  

خارجي أو ممتحن  مقيم  -4

جي خار  

  تقارير 

طرق أخرى   -5    

 

   2018 /  1/   27التاريخ :                    هبه تجريده  0دالمسئول عن البرنامج :            التوقيع : 

 ي مت  يمإبراه ميالد   : أ.د/رئيس مجلس القسم 

 2/9/2018ن مجلس القسم بتاريخ تم االعتماد م
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 توصيف برنامج دراسي 

 معلومات أساسية :   -أ

 ( نحت وخزف)  التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص اسم البرنامج :     -1

    (  ثنائيطبيعة البرنامج :        )  -2

 (    جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية   –  ) قسم التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 م  2005/   12/   3( بتاريخ  3227: قرار وزاري رقم ) خ إقرار البرنامج تاري 

 

 معلومات متخصصة :   -ب 

 األهداف العامة للبرنامج  :   -1

التي اكتسبها في ممارساته المهنية  التعبير المجسم طبق المعارف المتخصصة في مجال ي   1/ 1 
 .  لتحسين وتطوير مجالهويقدم أفكارا مقترحة 

يوظف الوسائل التكنولوجية  التعبير المجسم نحتيًا وخزفيًا، كما مهارات المهنية في مجال يتقن ال  2/ 1
 .  المناسبة في تخصصه

ويدرك أهمية التنمية    النحت والخزفيستخدم الموارد المتاحة لتحقيق أعلي استفادة في مجال    3/ 1
 .  الذاتية و التعليم المستمر

 .  رك دور االفراد في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة االتصال الفعال ويد  يدرك أهمية   1/4

يتعامل بمهنية مع ذوي االحتياجات الخاصة مراعيا الفروق الفردية ويتبع قواعد االمن والسالمة     1/5
 المهنية  

 

 

 



 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                                جامعة / المنوفية                             

- 2 - 
 

  

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 والفهم :  المعرفة  1/ 2

دراسة   تخصص دبلوم  برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  الفنية  خاص    ( نحت وخزف)    التربية 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

2/1 /1 
 

وكذا  ي النحت والخزف النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجاليدرك 
 العلوم ذات العالقة بممارسته المهنية. 

 .النحت والخزفي مجالالمبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في يقدر  2/ 2/1
 .ي النحت والخزفمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجاليوظف  3/ 2/1
 . يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية 4/ 2/1
  

 القدرات الذهنية :    2/2

التربية النوعية تخصص برنامج    بانتهاء دراسة   ا  دبلوم خاص في    ( والخزف  النحت )  لفنيةالتربية 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 1/ 2/2
 .( التشكيل المجسم) في مجال يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  2/ 2/2
 .التعبير المجسم عبر العصورفي مجال  ات عو وموضيحلل ابحاث  3/ 2/2
التي تساعده في حلول المشكالت  نات وجمع البيا باط المعلومات عرف كيفية استني 4/ 2/2

 . الفنية 
التي تجعله مواكبا  )  للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم 5/ 2/2

 (  لمتغيرات القرن الحادي والعشرين
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 المهارات : 2/3

 : مهارات مهنية وعملية  1/ 3/ 2

التربية النوعيةوم  دبلبرنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  تخصص    خاص في    ( النحت والخزف)التربية 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

 ( . النحت والخزف)في مجال يطبق المهارات المهنية  1/1/ 2/3
بما يتوافق مع أسس وآليات   مهارات جمع وترتيب وعرض المعلومات يكتسب  1/2/ 2/3

 ومنهجيات البحث العلمي. 
  

 

 عامــة : مهارات  2/ 3/ 2

التربية النوعية تخصص دبلوبرنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  م خاص في    ( النحت والخزف)  التربية 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

 . والتفاعل معهم بمهارة نصات الجيد وفهم االخرينمهارة اإليقدر  2/1/ 2/3
ية وأداة للوصول  يطلع على الجديد في مجال تخصصه بستخدم التكنولوجيا كأداة بحث 2/2/ 2/3

 عن بعد.   للمعلومات وتنظيمها
 .  بأساليب التقويم واكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد  يلم 2/3/ 2/3
 معهم.   لتواصللإلطالع على أشهر الفنانين وا التكنولوجية  الوسائط يستخدم 2/4/ 2/3
 فريق ويدير الوقت بكفاءة. ضمن بكفاءة يعمل 2/5/ 2/3
 . ةالمسئوليتحمل   يكتسب مهارة التواصل مع االخرين و 2/6/ 2/3
 الذاتي. التعلم رس مهارات يما 2/7/ 2/3
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 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

 2009 مارس اإلصدار  - القياسية لبرنامج الدراسات العلياالمعايير 

 العالمات المرجعية :  -4

 ال توجد                        

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 اسية(فصول در 4)  عامين دراسيين   مدة البرنامج :  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب

 اجمالي عملي  نظري  عدد الساعات

 % 7.7 4 - 4 مقررات العلـوم األساسـية 

 % 15.4 8 - 8 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 53.8 28 21 7 مقررات علوم التخصص 

 % 15.4 8 4 4 )حاسب آلي و..(: علوم أخرى مقررات من 

 % 7.7 4 3 1 مقررات اختيارية  

 % 100 52 28 24 جمالي  اإل

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :  -ج

 المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة على النحو التالي : 

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

 وزعة كالتالي : المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة  م

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

 

 . مقررات البرنامــج :د
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 خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية 

 تخصص التربية الفنية  

 ي السنة األول

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  قي  تطبي

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

نظم التعليم المقارنة في مجال  2

 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

لي واستخدامه في  الحاسب اآل 4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في التصميم 5

 100 40 30 30 4 3 1 سم والتصوير دراسات في الر 6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النحت والخزف  7

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النسيج والطباعة  8

 650 - - - 26 إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة الثانية ال
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 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس تطوير المناهج 1

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة البحث    3

حاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال المعدنية 5

 100 40 30 30 4 3 1 شبيةدراسات في األشغال الخ 6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الفنية والشعبية 7

المادة االختيارية في التخصص الذي   8

 سيختاره الطالب مجاال لبحثه 

1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 في التربية النوعية مايلي:يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص 

مايعادلها من الدرجات العلمية  وأن يكون حاصاًل علي درجة البكالوريوس في التربية النوعية أ 
به بشرط الحصول علي تقدير عام جيد   الممنوحة من إحدي الجامعات أو معهد علمي معترف

 علي األقل. 

حريري أو شفوي في مجال التخصص  قبول ت نيعقد للراغبين في االلتحاق بالدبلوم الخاص امتحا 
من   %50ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ، ويعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل علي 

 رط للقيد في حالة رسوبه.مجموع الدرجات ويعطي الطالب فرصة أخري لمرة واحدة كش
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 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -7

 بية النوعية عامان دراسيان متصالن. مدة الدراسة بالدبلوم الخاص في التر 

إذ تغيب الطالب في امتحان أو رسب في بعض أوكل مقررات الدراسة في الدبلوم الخاص في 
الدور الثاني في حالة رسوب الطالب في مادة أو  التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في 

راسية فيما رسب فيه ويكون تقديره  مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر من مادتين فيعيد السنة الد 
 في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخري ألغي قيده نهائيًا. 

 يعقد امتحان الدور األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.   

 س الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.لمجل

 

 قين بالبرنامج  : طرق وقواعد تقييم الملتح -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

وشفوي  أعمال سنة -1  المهارات المعرفية و الفهم  

 القدرات الذهنية 

 المهارات العامة

طبيقي  امتحان ت  -2  المهارات المهنية و العلمية  

 المهارات المعرفية و الفهم   تحريريامتحان  -3

 القدرات الذهنية 

 

 طرق  تقويم البرنامج  :  -

 العينة  الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية  -1 مقابالت  -إستبيانات   الثانية طالب الفرقة % من عدد  50   

الخريجون  -2    الدبلوم% من خريجين  20 إستبيانات  

أصحاب األعمال  -3 مقابالت  –إستبيانات   

 شخصية 

مديري المدارس و موجهي التربية و  

لتعليم  ا  

  تقارير مقيم خارجي أو ممتحن   -4
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 خارجي 

طرق أخرى   -5    

 

              /    /     التاريخ :               :التوقيع  أ.م.د/ محمد عبد الحفيظ هارونالمسئول عن البرنامج :    

     التوقيع :          د/ محمود حامد عبد المعطي                                      

 رئيس مجلس القسم : أ.د/ ميالد إبراهيم متي 

 2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم بتاريخ 

       

 

 



 

  

 

 

 

 النوعية   التربية   /   كلية                                                                                             المنوفية   /   جامعة 

1 

  

   
   دراسي برنامج توصيف

 : أساسية معلومات  -أ
 خشب   أشغال مجال الفنية التربية تخصص   النوعية التربية في  خاص  دبلوم : البرنامج اسم .1

                معادن و
      (ثنائي )        : البرنامج طبيعة .2

     ( المنوفية جامعة – النوعية التربية كلية –  الفنية التربية قسم ) :  البرنامج عن المسئول القسم
 م  2005 / 12 / 3  بتاريخ (3227 ) رقم وزاري  قرار : البرنامج إقرار تاريخ

 
 :  متخصصة معلومات  -ب 

  :   للبرنامج العامة األهداف .1
  ممارساته في اكتسبها  التي ومعادن خشب  أشغال مجال في المتخصصة المعارف يطبق   1/1 

 . مجاله في التطوير و للتحسين مقترحة أفكارا ويقدم المهنية
  في المناسبة التكنولوجية الوسائل ويوظف ومعادن خشب  مجال في المهنية  المهارات  يتقن   1/2

 .  تخصصه
  أهمية ويدرك معادنو  خشب  أشغال مجال في استفادة أعلي لتحقيق المتاحة الموارد  يستخدم    1/3

 . المستمر التعليم و الذاتية التنمية
 البيئة.  علي الحفاظ و المجتمع تنمية في االفراد  دور ويدرك الفعال  االتصال أهمية يدرك   1/4
   المهنية والسالمة االمن قواعد  ويتبع الفردية الفروق  مراعيا الطالب  مع بمهني  يتعامل   1/5
   :  البرنامج من  المستهدفة التعليمية المخرجات .2

  : والفهم  المعرفة  2/1
  خشب   مجال  الفنية  التربية   تخصص   النوعية  التربية  في   خاص   دبلوم  برنامج   دراسة  بانتهاء
 أن:   على  قادرا الخريج يكون  ومعادن
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  التشكيلي الفن واتجاهات  بنظريات  الخاصة والمعارف  المعلومات  يستنتج - 1/ 2/1
 ومعادن خشب  مجال في وتطبيقاتها المعاصر

 . ومعادن خشب  مجال  في المهنية للممارسة والقانونية األخالقية المبادئ يقدر  - 2/ 2/1

 
  خشب  مجال في المهنية الممارسة في الجودة وأساسيات  مبادئ يوظف  - 3/ 2/1

 .ومعادن
 
 والبيئية.  المهنية والسالمة األمن تحقق  التي العمل بيئة  يصمم - 4/ 2/1

 
 
  خشب  مجال في للتطبيق مالئمتها مدي ويحدد  ، المختلفة الفنون  أنواع بين  يميز 5/ 2/1

 .ومعادن

 

   : الذهنية القدرات  2/2
  خشب   مجال  الفنية  التربية   تخصص   النوعية  التربية  في   خاص   دبلوم  برنامج   دراسة  بانتهاء
 أن:   على  قادرا الخريج يكون  ومعادن

 والمواقف. المشكالت  مع بكفاءة للتعامل المعلومات  يوظف - 1/ 2/2

 ومعادن  خشب  مجال في المشكالت  لحل حديثة اساليب  يقترح - 2/ 2/2

 علمية.   معايير وفق  ومعادن خشب  مجال في وموضوعات  ابحاث  يحلل - 3/ 2/2

 البيانات.  وجمع المعلومات  استنباط كيفية يعرف - 4/ 2/2

2/2 /5 
 

 مجال في المعلومات  عن والبحث  للتواصل التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم -
 ومعادن خشب 

6 /2/2 
 

 البدائل واستخدام  وتنفيذ  تصميم في ومبتكرة  متنوعة  حلول يقترح -
 ومعادن خشب   مجال في المستحدثة
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2/2 /7 
 

   الطبيعية االخشاب  بخامات  للتنفيذ  تصلح متعددة تصميمات  يبتكر -
 .  المصنعة النحاس والخامات 

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

  خشب   مجال  الفنية  التربية   تخصص   النوعية  التربية  في   خاص   دبلوم  برنامج   دراسة  بانتهاء
 أن:   على  قادرا الخريج يكون  ومعادن

  التنفيذ  يتيح بما والميكانيكية اليدوية واألدوات  العدد  استخدام مهارة يتقن - 1/1/ 2/3
 .  لمعدنيةوا الخشبية للمشغولة الجيد 

 . والمعدنية الخشبية المشغولة إنتاج في والمصنعة النحاس خامات  يطوع - 1/2/ 2/3

2/3 /1/3 
 

  الفنية واالتجاهات  المدارس في والمعادن الخشب  اشغال أعمال يتذوق  -
 .  المعاصرة

 ..  والمعدنية الخشبية المشغولة إلنتاج الخامة هيئة  من أكثر بين  يزاوج - 1/4/ 2/3

  والمعادن الخشب  اشغال مجال في الحديثة الفنية النظريات  يوظف - 1/5/ 2/3

 والمعادن  الخشب  مجال في والمهنية العلمية التقارير كتابة - 1/6/ 2/3

 

 :  عامــة مهارات  2/3/2
 الخشب   مجال  الفنية  التربية  تخصص   النوعية  التربية  في  خاص   دبلوم  برنامج   دراسة  بانتهاء

 أن:  على  قادرا  الخريج يكون  والمعادن

 . الجديدة المعرفة عن والبحث  للتواصل الشخصية قدراته يستخدم - 2/1/ 2/3

  وأداة  بحثية  كأداة  التكنولوجيا ويستخدم تخصصه  مجال في الجديد  على  يطلع - 2/2/ 2/3
 وتنظيمها للمعلومات  للوصول
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  . الناقد  والتفكير والتحليل المقارنة على القدرة واكتساب  التقويم بأساليب  يلم - 2/3/ 2/3

 داعمة وكأداة  المعلومات  عن والبحث  للتواصل التكنولوجية  الوسائط يستخدم - 2/4/ 2/3
 والمعادن الخشب  مجال في الفني لألبداع

 بكفاءة. الوقت  ويدير فريق ضمن بكفاءة يعمل - 2/5/ 2/3

 المسئولية.  تحمل  و االخرين مع التواصل مهارة يكتسب  - 2/6/ 2/3

 الذاتي. التعلم مهارات  يمارس - 2/7/ 2/3

 

 : للبرنامج األكاديمية المعايير -3
 2009  مارس اإلصدار - العليا الدراسات  لبرنامج القياسية المعايير

 
 :  المرجعية العالمات -4

 توجد  ال                       
 

 : البرنامج ومكونات هيكل -5
 دراسية(  فصول 4)   دراسيين عامين   : البرنامج مدة  - أ

   : البرنامج هيكل -ب

 اجمالي عملي  نظري  الساعات عدد

 % 7.7 4 - 4 األساسـية  العلـوم مقررات 

 % 15.4 8 - 8 واإلنسانية  االجتماعية العلوم مقررات 
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 % 53.8 28 21 7 التخصص  علوم مقررات 

 % 15.4 8 4 4 و..(: آلي )حاسب  أخرى  علوم من مقررات 

 % 7.7 4 3 1   اختيارية مقررات 

 % 100 52 28 24   اإلجمالي

 
  : ( المعتمدة الساعات نظام في ) البرنامج مستويات  -ج

 : التالي  النحو على  موزعة  وحدة ..... اجتياز يلزم  :  األولى السنة / األول المستوى 
 .....  اختياري  ..... انتقائي ..... إلزامي

 : كالتالي موزعة  وحدة  ..... اجتياز يلزم  : الثانية السنة / األول المستوى 
 .....  اختياري  ..... انتقائي ..... إلزامي
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 : البرنامــج مقررات د.
 النوعية  التربية في الخاص للدبلوم الدراسة خطة

 الفنية  التربية تخصص 

 األولي  السنة

 

 م

 

 المقرر  

 للدرجات  العظمي النهاية الساعات  عدد

  أعمال تحريري  مجموع  تطبيقي   نظري 
 سنة

 وشفوي 

 مجموع   تطبيقي

 50 - 10 40 2 - 2 اإلبداع سيكولوجية 1

  مجال في المقارنة التعليم نظم 2
 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 واإلحصاء البحث مناهج 3

  في واستخدامه اآللي الحاسب 4
 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 التصميم في دراسات 5

 100 40 30 30 4 3 1 والتصوير الرسم في دراسات 6

 100 40 30 30 4 3 1 والخزف النحت في دراسات 7

 100 40 30 30 4 3 1 والطباعة النسيج في دراسات 8
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 650 - - - 26 إجمالي 

 

 الثانية  السنة

 

 م

 

 المقرر  

 للدرجات  العظمي النهاية الساعات  عدد

  أعمال تحريري  مجموع  تطبيقي   نظري 
 سنة

 وشفوي 

 مجموع   تطبيقي

 50 - 10 40 2 - 2 المناهج تطوير أسس 1

 50 - 10 40 2 - 2   التعليم تكنولوجيا 2

 50 - 10 40 2 - 2    البحث حلقة 3

 100 20 20 60 4 2 2 التخصص  في واستخدامه اآللي حاسب 4

 100 40 30 30 4 3 1 المعدنية  األشغال في دراسات 5

 100 40 30 30 4 3 1 الخشبية  األشغال في دراسات 6

 100 40 30 30 4 3 1 والشعبية الفنية األشغال في دراسات 7

  الذي  التخصص في االختيارية المادة 8
 لبحثه مجاال الطالب سيختاره

1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 
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  :  المقررات محتويات  -5
 اشغال مجال في  الفنية  التربية تخصص    النوعية التربية في الخاص  للدبلوم لمقررات  العلمي المحتوي 

 .ومعادن ب الخش
  :  المقررات محتويات  -5

 الموضوع 
 عدد 

  ساعات 

 النظري 

 عدد 

  ساعات 

 العملي

 مالحظات 

1 
 والمعادن الخشب مجال في التشكيل مفهوم شرح

 
3 0  

2 
 الفني العمل في الخامات وخصائص واألجهزة األدوات على يتعرف

 
3 0  

3 
 .مدركا والخشبية المعدنية المشغولة خصائص علي الطالب يتعرف

  والجمالية الفنية للقيم العلمية المعايير

 
3 0  

4 
 وتوظيفها  وخشبية  معدنيه لمشغوالت الورق علي تصميم

 
3 0  

5 

 التنفيذ  أثناء وأدواتها األمان وسائل علي التعرف

 اتخاذها الواجب واالحتياطات المخاطر علي التعرف

  خشبية  معدنيه  مشغوالت لعمل المبتكر التشكيل

 

3 0  

6 
 بالمنشار الخارجي القطع بطرق معدنيه مفردات لعمل المبتكر التشكيل

 االركت 

 
3 0  

7 
 والخارجي الداخلي القطع بطرق معدنيه مفردات لعمل المبتكر التشكيل

 االركت  بالمنشار

 
3 0  

8 
  االركت بالمنشار المختلفة القطع بطرق مفردات لعمل المبتكر التشكيل

 واإلضافة.  والحذف للحواف البرد مع

 
3 0  

9 

 الفن من مستوحاة خشبية  معدنيه  مشغوالت لعمل المبتكر التشكيل

 صغير.  كمشروع بها للعمل تصلح الشعبي.

 الصغيرة المشروعات لإلقامة المتاحة تمويل مصادر علي والتعرف

 

3 0  

10 
   جماليا المعدنية األعمال ليتحل

 
3 0  

11 
  المعدنية األعمال تشطيب

 
3 0  

12 
 الفني  األعمال إخراج

 
3 0  

13 
   زمالئهم ألعمال الطالب تقيم

 
3 0  
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  0 3   والمعادن الخشب مجال في الفنية ألعمال نهائي تقيم 14

15 

 والخشب المعادن أشغال لفن التاريخي التطور فيه يشرح مشروع عمل

   الفنية. العصور عبر

 .  خشبية معدنية مشغولة بناء في البيئة موارد استخدام علي التعرف

 خصائصها.  اهم علي والوقوف

3 0  

  0 3 للمشغولة ةالسطحي المعالجات فيه يعالج مشروع عمل 16

17 
   السطح بمعالجة الخاصة واألجهزة األدوات علي يتعرف

   بالمالمس. تشكيللل الورق علي اتتصميم يبتكر
3 0  

  0 3 الشعبي فن  من مستوحاه الورق علي تصميم 18

  0 3  والخشب المعادن  علي الشق بتقنية التشكيل 19

  0 3  المشغولة لتوظيف المناسبة المختلفة الوصل طرق دراسة 20

21 
 الخشب في تقنية من  بأكثر منفذة  مشغوالت لعمل المبتكر التشكيل

 والمعادن
3 0  

22 
 والتركيب التعشيق وطرق  المعدنية للمفردات والفضة القصدير لحام

  الخشبية للمفردات
3 0  

  0 3   والمعادن الخشب اشغال مجال في  للمشغولة للمفردات التجميع 23

  0 3  جماليا المعدنية األعمال تحلل 24

  0 3  جيدا األعمال تشطيب 25

  0 3   الفنية األعمال إخراج 26

  0 3 الرأي وإبداء زمالئهم ألعمال الطالب تقيم 27

 اإلبداع  سيكولوجية (1
 المقرر  محتوي 

 التخصص  مجال في المقارنة التعليم نظم (2
 المقرر  محتوي 

 واإلحصاء  البحث  مناهج (3
 المقرر  محتوي 

 ( 1) التخصص  في واستخدامه اآللي الحاسب  (4
 المقرر  محتوي 

   التصميم في دراسات  (5
 المقرر  محتوي 

  والتصوير الرسم في دراسات  (6
 المقرر  محتوي 

   والخزف النحت  في دراسات  (7
 المقرر  محتوي 
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  والطباعة  النسيج في دراسات  (8
 المقرر  محتوي 

   المناهج تطوير أسس (9
 المقرر  محتوي 

   التعليم تكنولوجيا (10
 المقرر  محتوي 

   (2) التخصص  في  واستخدامه اآللي حاسب  (11
 المقرر  محتوي 

  المعدنية األشغال في دراسات  (12
 المقرر  محتوي 

  الخشبية األشغال في دراسات  (13
 المقرر  محتوي 

   والشعبية الفنية األشغال في دراسات  (14
 المقرر  محتوي 

 :   بالبرنامج االلتحاق متطلبات  -6
 :ييل  ما النوعية التربية في الخاص  الدبلوم لنيل الطالب  لقيد  يشترط

 العلمية الدرجات  من ايعادله  ما أو النوعية التربية في البكالوريوس درجة  علي  حاصالا   يكون  أن
  جيد   عام تقدير  علي الحصول بشرط به معترف علمي معهد  أو الجامعات  إحدى من الممنوحة

 األقل.  علي

  التخصص   مجال في شفوي  أو تحريري   قبول امتحان الخاص  بالدبلوم  االلتحاق في للراغبين يعقد 
  من %50 علي حصل إذا ناجحاا  الطالب  ويعتبر ، االمتحان هذا موعد  ليةالك مجلس ويحدد 
 رسوبه. حالة في للقيد  كشرط واحدة لمرة أخري  فرصة الطالب  ويعطي الدرجات  مجموع

 :   البرنامج الستكمال المنظمة القواعد  -7
 متصالن.  دراسيان عامان  النوعية التربية في الخاص  بالدبلوم الدراسة مدة
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 في الخاص  الدبلوم في الدراسة مقررات  أوكل بعض  في رسب  أو امتحان  في لطالب ا تغيب  إذ 
  أو مادة في الطالب  رسوب  حالة في الثاني الدور في لالمتحان بالتقدم له يسمح  النوعية التربية
  تقديره ويكون  فيه رسب  فيما الدراسية السنة فيعيد  مادتين من أكثر في  رسوبه حالة وفي مادتين

 نهائياا.  قيده ألغي أخري  مرة رسب  فإذا مقبول، اد المو  هذه في

    عام. كل من سبتمبر في والثاني يوليو في  األول الدور امتحان يعقد 

 دراسته. مواصلة من يمنعه مقبول  بعذر تقدم إذا الطالب   قيد  يوقف أن الكلية لمجلس

 :  بالبرنامج الملتحقين تقييم وقواعد  طرق  -8

 المستهدفة  التعليمية المخرجات  من تقيسه ما الطريقة 

   الفهم و المعرفية المهارات  وشفوي  سنة أعمال -1
 الذهنية  القدرات 

 العامة المهارات 

 العلمية  و  المهنية المهارات    تطبيقي امتحان -2

   الفهم و المعرفية المهارات    تحريري  امتحان -3
 الذهنية  القدرات 

 
 :   البرنامج تقويم  طرق  -

 العينة  الوسيلة  بالتقويم القائم

 الثانية  الفرقة طالب  عدد  من %  50 مقابالت  -  استبيانات  النهائية  الفرقة طالب  -1
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   الدبلوم خريجين من %  20 استبيانات  الخريجون  -2

  مقابالت  –  استبيانات  األعمال  أصحاب  -3
 شخصية 

  و  التربية موجهي و المدارس مديري 
   التعليم

 ممتحن  أو خارجي مقيم -4
 خارجي 

  تقارير 

     أخرى  طرق  -5

 

 التوقيع :                   التاريخ :     /     /  عباس محمود  حامد أ.م.د/ المسئول عن البرنامج :  

 رحمة  هللا  عبد بيسة /د.م.أ                                 

 أ.د/ ميالد إبراهيم متي  رئيس مجلس القسم :

 2/9/2018تم االعتماد من مجلس القسم بتاريخ 
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   توصيف برنامج دراسي

 معلومات أساسية :   -أ

 (  أشغال فنية)  التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص اسم البرنامج :     -1

     طبيعة البرنامج :        ) أحادي(   -2

 (    جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية   –  ) قسم التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 م  2005/   12/   3( بتاريخ  3227: قرار وزاري رقم ) تاريخ إقرار البرنامج 

 

 معلومات متخصصة :   -ب 

   األهداف العامة للبرنامج  : -1

التي اكتسبها في ممارساته المهنية   (األشغال الفنية) طبق المعارف المتخصصة في مجال ي   1/ 1 
 .  ويقدم أفكارا مقترحة للتحسين و التطوير في مجاله

ويوظف الوسائل التكنولوجية المناسبة في    ( األشغال الفنية)يتقن المهارات المهنية في مجال   2/ 1
 .  تخصصه

ويدرك أهمية    (األشغال الفنية) يستخدم الموارد المتاحة لتحقيق أعلي استفادة في مجال    3/ 1
 . التنمية الذاتية و التعليم المستمر

 .  ويدرك دور االفراد في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة  يدرك أهمية االتصال الفعال   1/4

يتعامل بمهنية مع ذوي االحتياجات الخاصة مراعيا الفروق الفردية ويتبع قواعد االمن والسالمة     1/5
 المهنية  
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 والفهم :  المعرفة  1/ 2

التربية النوعية تخصص دبلبرنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  وم خاص في    ( األشغال الفنية)    التربية 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

2/1 /1 
 

وكذا  ( األشغال الفنية) مجال النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في يدرك 
 العلوم ذات العالقة بممارسته المهنية. 

 . ( األشغال الفنية) مجال سة المهنية في المبادئ األخالقية والقانونية للممار يقدر  2/ 2/1
 . (  األشغال الفنية) مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوظف  3/ 2/1
 . يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية 4/ 2/1

 
  

 القدرات الذهنية :    2/2

دراسة   التربرنامج    بانتهاء  في  خاص  تخصص دبلوم  النوعية  فنية)    الفنيةالتربية    بية    (   اشغال 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 1/ 2/2
 . (  األشغال الفنية) في مجال يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  2/ 2/2
 .(   األشغال الفنية) في مجال  ات عو وموضيحلل ابحاث  3/ 2/2
 . عرف كيفية استنباط المعلومات وجمع البيانات ي 4/ 2/2
األشغال   )في مجال  للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم 5/ 2/2

 . (  الفنية
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 المهارات : 2/3

 : مهارات مهنية وعملية  1/ 3/ 2

التربية النوعية تخصص  برنامج    بانتهاء دراسة     ( األشغال الفنية)  نية  لفا  التربيةدبلوم خاص في 
 : أن على  قادراخريج اليكون  

2/3 /1/1 
2/3 /1/2 

 ( .  األشغال الفنية) في مجال يطبق المهارات المهنية  
 . مهارات جمع وترتيب وعرض المعلومات يكتسب 

 مهارات عامــة :  2/ 3/ 2

 دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص التربية الفنية برنامج   بانتهاء دراسة 

 : أن على قادراخريج اليكون  (شغال الفنيةألا )

 نصات الجيد وفهم االخرين.مهارة اإليقدر  2/1/ 2/3
ستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول أيطلع على الجديد في مجال تخصصه ب 2/2/ 2/3

 للمعلومات وتنظيمها 
 .  التفكير الناقد و  يلكتساب القدرة على المقارنة والتحلإبأساليب التقويم و  يلم 2/3/ 2/3
 في مجال للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية  الوسائط يستخدم 2/4/ 2/3

 () األشغال الفنية
 فريق ويدير الوقت بكفاءة. ضمن بكفاءة يعمل 2/5/ 2/3
 . ةالمسئوليتحمل   يكتسب مهارة التواصل مع االخرين و 2/6/ 2/3
 .الذاتي  التعلم يمارس مهارات  2/7/ 2/3

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

 2009 مارس اإلصدار  - القياسية لبرنامج الدراسات العلياالمعايير 
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 العالمات المرجعية :  -4

 ال توجد                        

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 فصول دراسية( 4)  عامين دراسيين   مدة البرنامج :  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب

 اجمالي عملي  نظري  الساعات دعد

 % 7.7 4 - 4 مقررات العلـوم األساسـية 

 % 15.4 8 - 8 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 53.8 28 21 7 مقررات علوم التخصص 

 % 15.4 8 4 4 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي و..(: 

 % 7.7 4 3 1 مقررات اختيارية  

 % 100 52 28 24 اإلجمالي  

 

 ويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : تس م -ج

 المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة على النحو التالي : 

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

 

 المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة كالتالي : 

 انتقائي ..... اختياري ..... .إلزامي ....
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 . مقررات البرنامــج :د

 في التربية النوعية  خطة الدراسة للدبلوم الخاص 

 التربية الفنية  تخصص 

 السنة األولي 

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

نظم التعليم المقارنة في مجال  2

 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في التصميم 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في الرسم والتصوير  6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النحت والخزف  7

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النسيج والطباعة  8

 650 - - - 26 إجمالي 
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 السنة الثانية 

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع    تطبيقي

 50 - 10 40 2 - 2 أسس تطوير المناهج 1

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة البحث    3

حاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال المعدنية 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الخشبية 6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الفنية والشعبية 7

المادة االختيارية في التخصص الذي   8

 سيختاره الطالب مجاال لبحثه 

1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 
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 محتويات المقررات  :   -5

 (2018/  2017ية  تخصص التربية الفنية ) للدبلوم الخاص في التربية النوعالمحتوي العلمي لمقررات 

 سيكولوجية اإلبداع  (1
 انظر توصيف المقررات      

 نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  (2
 انظر توصيف المقررات      

 مناهج البحث واإلحصاء  (3
 المقررات  توصيف انظر

 الحاسب اآللي واستخدامه في التخصص   (4
 المقررات  توصيف انظر

   دراسات في التصميم (5
 المقررات  توصيف انظر

  دراسات في الرسم والتصوير (6
 المقررات  توصيف انظر     

   دراسات في النحت والخزف (7
 المقررات  توصيف انظر

  دراسات في النسيج والطباعة  (8
 المقررات  توصيف انظر

   أسس تطوير المناهج (9
 المقررات  توصيف انظر     
   تكنولوجيا التعليم (10

 المقررات  توصيف انظر
 واستخدامه في التخصص حاسب اآللي  (11

 المقررات  توصيف انظر
  دراسات في األشغال المعدنية (12

 المقررات  توصيف انظر
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  دراسات في األشغال الخشبية (13
 المقررات  توصيف انظر

   دراسات في األشغال الفنية والشعبية (14
 المقررات  توصيف انظر

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 الخاص في التربية النوعية مايلي: يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم

مايعادلها من الدرجات العلمية  وأن يكون حاصاًل علي درجة البكالوريوس في التربية النوعية أ 
الممنوحة من إحدي الجامعات أو معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عام جيد  

 علي األقل. 

قبول تحريري أو شفوي في مجال التخصص   نيعقد للراغبين في االلتحاق بالدبلوم الخاص امتحا 
من   %50ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ، ويعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل علي 

 مجموع الدرجات ويعطي الطالب فرصة أخري لمرة واحدة كشرط للقيد في حالة رسوبه.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -7

 في التربية النوعية عامان دراسيان متصالن. مدة الدراسة بالدبلوم الخاص 

إذ تغيب الطالب في امتحان أو رسب في بعض أوكل مقررات الدراسة في الدبلوم الخاص في 
التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني في حالة رسوب الطالب في مادة أو  

سنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره  مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر من مادتين فيعيد ال
 في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخري ألغي قيده نهائيًا. 

 يعقد امتحان الدور األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.   

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.
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 الملتحقين بالبرنامج  :  طرق وقواعد تقييم -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

وشفوي  أعمال سنة -1  المهارات المعرفية و الفهم  

 القدرات الذهنية 

 المهارات العامة

امتحان تطبيقي   -2  المهارات المهنية و العلمية  

 المهارات المعرفية و الفهم   تحريريامتحان  -3

 نية القدرات الذه

 

 طرق  تقويم البرنامج  :  -

 العينة  الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية  -1 مقابالت  -إستبيانات   الثانية طالب الفرقة % من عدد  50   

الخريجون  -2    الدبلوم% من خريجين  20 إستبيانات  

أصحاب األعمال  -3 مقابالت  –إستبيانات   

 شخصية 

بية و  مديري المدارس و موجهي التر

 التعليم  

مقيم خارجي أو ممتحن   -4

 خارجي 

  تقارير 

طرق أخرى   -5    

 التوقيع :                   التاريخ :     /     /    ا.د / أشرف أحمد العيسوي لمسئول عن البرنامج :ا

 ي مت  يمإبراه ميالد   : أ.د/رئيس مجلس القسم 

 2/9/2018ن مجلس القسم بتاريخ تم االعتماد م
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   توصيف برنامج دراسي

 معلومات أساسية :   -أ

 ( رسم وتصوير) التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص اسم البرنامج :     -1

     طبيعة البرنامج :        ) أحادي(   -2

 (    جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية   –  ) قسم التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 م  2005/   12/   3( بتاريخ  3227: قرار وزاري رقم ) اريخ إقرار البرنامج ت

 

 معلومات متخصصة :   -ب 

 األهداف العامة للبرنامج  :   -1

التي اكتسبها في ممارساته المهنية   الرسم والتصويرطبق المعارف المتخصصة في مجال ي   1/ 1 
 .  ويقدم أفكارا مقترحة للتحسين و التطوير في مجاله

ويوظف الوسائل التكنولوجية المناسبة في   الرسم والتصويريتقن المهارات المهنية في مجال   2/ 1
 .  تخصصه

ويدرك أهمية التنمية    الرسم والتصويريستخدم الموارد المتاحة لتحقيق أعلي استفادة في مجال    3/ 1
 .  الذاتية و التعليم المستمر

 .  االفراد في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة يدرك أهمية االتصال الفعال ويدرك دور    1/4

يتعامل بمهنية مع ذوي االحتياجات الخاصة مراعيا الفروق الفردية ويتبع قواعد االمن والسالمة     1/5
 المهنية  
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 والفهم :  المعرفة  1/ 2

دراسة   ابرنامج    بانتهاء  في  خاص  تخصص دبلوم  النوعية  الفنية  لتربية  الرسم   التربية  مجال 
 : أن  على قادرا خريج اليكون  والتصوير

2/1 /1 
 

وكذا  الرسم والتصويرالنظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال يدرك 
 العلوم ذات العالقة بممارسته المهنية. 

 . الرسم والتصويرمجال  المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية فييقدر  2/ 2/1
 . الرسم والتصويرمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوظف  3/ 2/1
 . يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية 4/ 2/1
  

 القدرات الذهنية :    2/2

دراسة   تخصص برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  خاص  الفنيةالتر   دبلوم  الرسم   بية  مجال 
 : أن  على قادرا خريج اليكون  والتصوير

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 1/ 2/2
 . الرسم والتصويرفي مجال يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  2/ 2/2
 .  الرسم والتصويرفي مجال  ات عو وموضيحلل ابحاث  3/ 2/2
 . المعلومات وجمع البيانات  عرف كيفية استنباطي 4/ 2/2
الرسم في مجال  للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم 5/ 2/2

  والتصوير.
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 المهارات : 2/3

 : مهارات مهنية وعملية  1/ 3/ 2

دراسة   تخصص  برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  خاص  الفنية  دبلوم  الرسم التربية  مجال 
 : أن  على  قادراخريج الكون يوالتصوير

 .  الرسم والتصويرفي مجال يطبق المهارات المهنية  1/1/ 2/3
 . مهارات جمع وترتيب وعرض المعلومات يكتسب  1/2/ 2/3
  

 

 مهارات عامــة :  2/ 3/ 2

دراسة   تخصص برنامج    بانتهاء  النوعية  التربية  في  خاص  الفنية  دبلوم  الرسم   التربية  مجال 
 : أن  على قادرا يج خراليكون  والتصوير

 نصات الجيد وفهم االخرين.مهارة اإليقدر  2/1/ 2/3
يطلع على الجديد في مجال تخصصه بستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأداة للوصول   2/2/ 2/3

 للمعلومات وتنظيمها 
 .  بأساليب التقويم واكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد  يلم 2/3/ 2/3
الرسم في مجال للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية  الوسائط يستخدم 2/4/ 2/3

 والتصوير
 فريق ويدير الوقت بكفاءة. ضمن بكفاءة يعمل 2/5/ 2/3
 . ةالمسئوليتحمل   يكتسب مهارة التواصل مع االخرين و 2/6/ 2/3
 الذاتي. التعلم يمارس مهارات  2/7/ 2/3
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 رنامج :المعايير األكاديمية للب -3

 2009 مارس اإلصدار  - القياسية لبرنامج الدراسات العلياالمعايير 

 العالمات المرجعية :  -4

 ال توجد                        

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 فصول دراسية( 4)  عامين دراسيين   مدة البرنامج :  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب

 اجمالي عملي  نظري  عدد الساعات

 % 7.7 4 - 4 ررات العلـوم األساسـية مق

 % 15.4 8 - 8 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 53.8 28 21 7 مقررات علوم التخصص 

 % 15.4 8 4 4 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي و..(: 

 % 7.7 4 3 1 مقررات اختيارية  

 % 100 52 28 24 اإلجمالي  

 ات المعتمدة ( : مستويات البرنامج ) في نظام الساع -ج

 المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة على النحو التالي : 

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

 المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة كالتالي : 

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....
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 . مقررات البرنامــج :د

 خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية 

 تخصص التربية الفنية  

 السنة األولي 

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

لتعليم المقارنة في مجال نظم ا 2

 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في التصميم 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في الرسم والتصوير  6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النحت والخزف  7

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النسيج والطباعة  8

 650 - - - 26 إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                       جامعة / المنوفية                                      

- 6 - 
 

  

 

 

 السنة الثانية 

 

 م

 

 المقرر  

 النهاية العظمي للدرجات  عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس تطوير المناهج 1

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة البحث    3

حاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال المعدنية 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الخشبية 6

 100 40 30 30 4 3 1 شعبيةدراسات في األشغال الفنية وال 7

المادة االختيارية في التخصص الذي   8

 سيختاره الطالب مجاال لبحثه 

1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                       جامعة / المنوفية                                      

- 7 - 
 

  

 محتويات المقررات  :   -5

 (2018/  2017) تخصص التربية الفنية    للدبلوم الخاص في التربية النوعيةالمحتوي العلمي لمقررات 

 وجية اإلبداع سيكول (1
 محتوي المقرر 

 نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  (2
 محتوي المقرر 

 مناهج البحث واإلحصاء  (3
 محتوي المقرر 

 ( 1الحاسب اآللي واستخدامه في التخصص ) (4
 محتوي المقرر 

   دراسات في التصميم (5
 محتوي المقرر 

  دراسات في الرسم والتصوير (6
 محتوي المقرر 

   دراسات في النحت والخزف (7
 توي المقرر مح

  دراسات في النسيج والطباعة  (8
 محتوي المقرر 

   أسس تطوير المناهج (9
 محتوي المقرر 

   تكنولوجيا التعليم (10
 محتوي المقرر 

   (2حاسب اآللي واستخدامه في التخصص ) (11
 محتوي المقرر 

  دراسات في األشغال المعدنية (12
 محتوي المقرر 
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  دراسات في األشغال الخشبية (13
 محتوي المقرر 

   ألشغال الفنية والشعبيةدراسات في ا (14
 محتوي المقرر 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية مايلي:

مايعادلها من الدرجات العلمية  وأن يكون حاصاًل علي درجة البكالوريوس في التربية النوعية أ 
الممنوحة من إحدي الجامعات أو معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير عام جيد  

 علي األقل. 

قبول تحريري أو شفوي في مجال التخصص   نيعقد للراغبين في االلتحاق بالدبلوم الخاص امتحا 
من   %50جحًا إذا حصل علي ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ، ويعتبر الطالب نا

 مجموع الدرجات ويعطي الطالب فرصة أخري لمرة واحدة كشرط للقيد في حالة رسوبه.

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -7

 مدة الدراسة بالدبلوم الخاص في التربية النوعية عامان دراسيان متصالن. 

ت الدراسة في الدبلوم الخاص في إذ تغيب الطالب في امتحان أو رسب في بعض أوكل مقررا
التربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني في حالة رسوب الطالب في مادة أو  
مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر من مادتين فيعيد السنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره  

 ئيًا. في هذه المواد مقبول،فإذا رسب مرة أخري ألغي قيده نها

 يعقد امتحان الدور األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.   

 لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.
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 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

وي وشف أعمال سنة -1  المهارات المعرفية و الفهم  

 القدرات الذهنية 

 المهارات العامة

امتحان تطبيقي   -2  المهارات المهنية و العلمية  

 المهارات المعرفية و الفهم   تحريريامتحان  -3

 القدرات الذهنية 

 

 طرق  تقويم البرنامج  :  -

 العينة  الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية  -1 مقابالت  -بيانات إست  الثانية طالب الفرقة % من عدد  50   

الخريجون  -2    الدبلوم% من خريجين  20 إستبيانات  

أصحاب األعمال  -3 مقابالت  –إستبيانات   

 شخصية 

مديري المدارس و موجهي التربية و  

 التعليم  

مقيم خارجي أو ممتحن   -4

 خارجي 

  تقارير 

طرق أخرى   -5    

 

 ريخ :     /     / التوقيع :                   التاأمل محروس عبد الغني  د.  رنامج :المسئول عن الب

                  

 تي م  إبراهيميالد م: ا.د/  العلميرئيس مجلس القسم 

 

 9/2018/ 2تم االعتماد من مجلس القسم بتاريخ  
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   توصيف برنامج دراسي

 معلومات أساسية :   -أ

 ( تصميم  ) التربية الفنية  دبلوم خاص في التربية النوعية تخصص اسم البرنامج :     -1

     طبيعة البرنامج :        ) أحادي(   -2

 (    جامعة المنوفية  –كلية التربية النوعية   –  ) قسم التربية الفنيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 م  2005/   12/   3( بتاريخ  3227: قرار وزاري رقم ) خ إقرار البرنامج تاري 

 

 معلومات متخصصة :   -ب 

 األهداف العامة للبرنامج  :   -1

  تسبها في ممارساته المهنية واألفكارالتي اك طبق المعارف المتخصصة في مجال التصميمي   1/ 1 
 . مقترحة للتحسين و التطوير في مجالهال

 .  الوسائل التكنولوجية المناسبة في تخصصه والتصميم  ارات المهنية في مجال المهيتقن   2/ 1

   التصميم  حة لتحقيق أعلي استفادة في مجال يستخدم الموارد المتا   3/ 1

 . دور االفراد في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة يدرك أهمية االتصال الفعال و    1/4

قواعد االمن والسالمة   خاصة مراعيا الفروق الفردية واجات اليتعامل بمهنية مع ذوي االحتي    1/5
 المهنية  

 

 

 



 

 

 

 كلية / التربية النوعية                                                      جامعة / المنوفية                                      

- 2 - 
 

  

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 م : يهافموال لوماتالمع  1/ 2

التربية النوعية تخصص برنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  دبلوم خاص في  يكون   (تصميم  )    التربية 

 : أن على  قادراخريج ال

 

 الذهنية :   مهاراتال  2/2

التربية النوعية تخبرنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  صص دبلوم خاص في  يكون   (تصميم  )    التربية 

 : أن على  قادراخريج ال

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 1/ 2/2
 .( التصميم ) في مجال يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  2/ 2/2
 . ( التصميم ) في مجال  ات عو وموضيحلل ابحاث  3/ 2/2
 . ت وجمع البيانات عرف كيفية استنباط المعلوماي 4/ 2/2
 ( التصميم  ) في مجال  للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية؛ الوسائط يستخدم 5/ 2/2

 

 

2/1 /1 
 
2/1 /2 
 

وكذا العلوم  ( التصميم ) النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال يدرك 
 ذات العالقة بممارسته المهنية.

 عمله  في عنها  ويعبر هاويصيغ التصميم في الحديثة العلمية و الفنية النظريات  يشرح
 . اإلبتكاري  الفني

 .( التصميم ) المهنية في مجال  المبادئ األخالقية والقانونية للممارسةيقدر  3/ 2/1
 .( التصميم ) مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال يوظف  4/ 2/1
 . يصمم بيئة العمل التى تحقق األمن والسالمة المهنية والبيئية 5/ 2/1
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 المهارات : 2/3

 : مهارات مهنية وعملية  1/ 3/ 2

التربية النوعية تخصص  برنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  دبلوم خاص في  يكون   (تصميم  )  التربية 

 : أن على  قادراخريج ال

2/3 /1/1 
2/3 /1/2 
2/3 /1/3 

 .  التصميم في مجال يطبق المهارات المهنية 
 . متنوعة تصميمية اعمال إنتاج في األرضيات  و األشكال بين  التبادلية النظم يطبق

 .  التصميم لتنفيذ  الحديثة واألساليب  األسطح بتحضير المرتبطة التقنيات  يستخدم
 . لومات مهارات جمع وترتيب وعرض المعيكتسب  1/4/ 2/3

 مهارات عامــة :  2/ 3/ 2

التربية النوعية تخصص برنامج    بانتهاء دراسة   الفنية  دبلوم خاص في  يكون   (تصميم  )    التربية 

 : أن على  قادراخريج ال

 نصات الجيد وفهم االخرين.مهارة اإليقدر  2/1/ 2/3
داة للوصول  يطلع على الجديد في مجال تخصصه بستخدم التكنولوجيا كأداة بحثية وأ 2/2/ 2/3

 للمعلومات وتنظيمها 
 .  بأساليب التقويم واكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد  يلم 2/3/ 2/3
  للتواصل والبحث عن المعلومات  التكنولوجية  الوسائط يستخدم 2/4/ 2/3
 فريق ويدير الوقت بكفاءة. ضمن بكفاءة يعمل 2/5/ 2/3
 . ةالمسئوليتحمل   صل مع االخرين ويكتسب مهارة التوا 2/6/ 2/3

 الذاتي. التعلم يمارس مهارات  2/7/ 2/3
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 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

 2009 مارس اإلصدار  - القياسية لبرنامج الدراسات العلياالمعايير 

 العالمات المرجعية :  -4

 ال توجد                        

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 فصول دراسية( 4)  عامين دراسيين   البرنامج :دة م  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب

 اجمالي عملي  نظري  عدد الساعات

 % 7.7 4 - 4 مقررات العلـوم األساسـية 

 % 15.4 8 - 8 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 % 53.8 28 21 7 مقررات علوم التخصص 

 % 15.4 8 4 4 مقررات من علوم أخرى )حاسب آلي و..(: 

 % 7.7 4 3 1 مقررات اختيارية  

 % 100 52 28 24 اإلجمالي  

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

 المستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة على النحو التالي : 

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

 / السنة الثانية :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة كالتالي :   ولاأل المستوى

 إلزامي ..... انتقائي ..... اختياري .....
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 . مقررات البرنامــج :د

 في التربية النوعية  خطة الدراسة للدبلوم الخاص 

 التربية الفنية  تخصص 

 السنة األولي 

 

 م

 

 المقرر  

 ات النهاية العظمي للدرج عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1

نظم التعليم المقارنة في مجال  2

 التخصص 

2 - 2 40 10 - 50 

 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3

الحاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 في التصميم دراسات 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في الرسم والتصوير  6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النحت والخزف  7

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في النسيج والطباعة  8

 650 - - - 26 إجمالي 

 

 السنة الثانية 

 

 م

 

 المقرر  

 درجات لعظمي للالنهاية ا عدد الساعات 

   تطبيقي  نظري  

 مجموع 

أعمال   تحريري 

سنة  

 وشفوي 

 مجموع  تطبيقي  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس تطوير المناهج 1
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 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة البحث    3

حاسب اآللي واستخدامه في   4

 التخصص 

2 2 4 60 20 20 100 

 100 40 30 30 4 3 1 يةل المعدندراسات في األشغا 5

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الخشبية 6

 100 40 30 30 4 3 1 دراسات في األشغال الفنية والشعبية 7

المادة االختيارية في التخصص الذي   8

 سيختاره الطالب مجاال لبحثه 

1 3 4 30 30 40 100 

 650 - - - 26 إجمالي 

 المقررات  : محتويات   -5

 (2018/  2017) تخصص التربية الفنية    للدبلوم الخاص في التربية النوعيةالمحتوي العلمي لمقررات 

 سيكولوجية اإلبداع  (1
 انظر توصيف المقررات      

 نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  (2
 انظر توصيف المقررات      

 مناهج البحث واإلحصاء  (3
 المقررات  توصيف انظر

 مه في التخصص  اآللي واستخداالحاسب  (4
 المقررات  توصيف انظر

   دراسات في التصميم (5
 المقررات  توصيف انظر

  دراسات في الرسم والتصوير (6
 المقررات  توصيف انظر     

   دراسات في النحت والخزف (7
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 المقررات  توصيف انظر
  دراسات في النسيج والطباعة  (8

 المقررات  توصيف انظر
   أسس تطوير المناهج (9

 ات المقرر  توصيف انظر     
   تكنولوجيا التعليم (10

 المقررات  توصيف انظر
 حاسب اآللي واستخدامه في التخصص  (11

 المقررات  توصيف انظر
  دراسات في األشغال المعدنية (12

 المقررات  توصيف انظر
  دراسات في األشغال الخشبية (13

 المقررات  توصيف انظر
   دراسات في األشغال الفنية والشعبية (14

 المقررات  توصيف انظر

 االلتحاق بالبرنامج  :متطلبات   -6

 يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية مايلي:

مايعادلها من الدرجات العلمية  وأن يكون حاصاًل علي درجة البكالوريوس في التربية النوعية أ 
ام جيد  الممنوحة من إحدي الجامعات أو معهد علمي معترف به بشرط الحصول علي تقدير ع

 قل. علي األ

قبول تحريري أو شفوي في مجال التخصص   نيعقد للراغبين في االلتحاق بالدبلوم الخاص امتحا 
من   %50ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ، ويعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل علي 

 مجموع الدرجات ويعطي الطالب فرصة أخري لمرة واحدة كشرط للقيد في حالة رسوبه.
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 ظمة الستكمال البرنامج  : القواعد المن  -7

 مدة الدراسة بالدبلوم الخاص في التربية النوعية عامان دراسيان متصالن.           

إذ تغيب الطالب في امتحان أو رسب في بعض أوكل مقررات الدراسة في الدبلوم الخاص في 
لب في مادة أو  الة رسوب الطاالتربية النوعية يسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور الثاني في ح

مادتين وفي حالة رسوبه في أكثر من مادتين فيعيد السنة الدراسية فيما رسب فيه ويكون تقديره  
 فإذا رسب مرة أخري ألغي قيده نهائيًا.  في هذه المواد مقبول،

 يعقد امتحان الدور األول في يوليو والثاني في سبتمبر من كل عام.   

 ذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته.قيد الطالب إ لمجلس الكلية أن يوقف

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

وشفوي  أعمال سنة -1  المهارات المعرفية و الفهم  

 القدرات الذهنية 

 المهارات العامة

امتحان تطبيقي   -2  المهارات المهنية و العلمية  

 المهارات المعرفية و الفهم   تحريريامتحان  -3

 القدرات الذهنية 

 

 طبقاً لقرار مجلس الكلية  كما هو منصوص عليه بالنص ورقمه 

 طرق  تقويم البرنامج  :  -

 العينة  الوسيلة القائم بالتقويم

طالب الفرقة النهائية  -1 الت مقاب -إستبيانات   الثانية طالب الفرقة  % من عدد  50   

الخريجون  -2    الدبلوم% من خريجين  20 إستبيانات  

أصحاب األعمال  -3 مقابالت  –إستبيانات   

 شخصية 

مديري المدارس و موجهي التربية و  

 التعليم  

  تقارير مقيم خارجي أو ممتحن   -4
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 خارجي 

طرق أخرى   -5    

 

 توقيع :                   التاريخ :     /     / ال     هشام محمد السرسي المسئول عن البرنامج :  

 ي مت  يمإبراه ميالد   : أ.د/رئيس مجلس القسم 

 2/9/2018ن مجلس القسم بتاريخ تم االعتماد م

 

 

 


