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 متطلبات الجامعةملخص توصٌف أوالً: 

 English language لغة انجلٌزٌة 72020

ٌطلعهم على المقرر بتزوٌد الطالب بؤساسٌات اللؽة االنجلٌزٌة حٌث ٌمدهم بتدرٌبات متنوعة من اجل تنمٌة قدراتهم اللؽوٌة كما انة 
عدد متنوع من النصوص المكتوبة باللؽة االنجلٌزٌة وٌسهم تحسٌن مهارات الكتابه لدٌهم فى مختلؾ االؼراض كما ٌدربهم على 

 ترجمة بعض النصوص من اللؽة االنجلٌزٌة الى العربٌة والعكس

 Human Rights and Anti corruption حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد 22222

 ومبادئ خصائص، االنسان حقوق تعرٌؾ، االنسان حقوق لفكرة التارٌخً التطور، االنسان حقوق لفكرة العامة القواعددراسة )
 االنسان حقوق، (الشعب حقوق) الجمعٌة الحقوق،  الفردٌة الحقوق،  االنسان حقوق انواع، االنسان حقوق مصادر، االنسان حقوق
 وتحدٌد الفساد تعرٌؾ، واثاره واسبابه الفساد تعرٌؾ، المجتمع فً والتزامتهم االفراد واجبات، م4102 عام المصري للدستور وفقا

، االنسان حقوق على الفساد أثر، التنمٌة وعلى االنسان حقوق على الفساد تاثٌر، وأسبابه الفساد انواع، الفساد خصائص، خصائصة
 االطار، الفساد لمكافحة الدولٌة االتفاقٌات، الفساد لمكافحة التشرٌعً االطار، المستدامة والتنمٌة االقتصادٌة الحقوق على الفساد اثر

 فً ودورها االدارٌة الرقابة هٌئة، (وتقسٌم تمهٌد) االداري الفساد مكافحة فً الوطنٌة الرقابٌة االجهزة دور، الوطنً التشرٌعً
 فً واالدارة للتنظٌم المركزي الجهاز، االداري الفساد مكافحة فً ودوره للمحاسبات المركزي الجهاز، االداري الفساد مكافحة
 فً االداري للفساد المكافحة األخري الهٌئات، االداري الفساد مكافحة فً ودورها االدارٌة النٌابة هٌئة، االداري الفساد مكافحة

 .(العربٌة مصر جمهورٌة

 Small agricultural projects المشروعات الزراعٌة  الصغٌرة  10001

 دراسة الجدوى للمشروعات الصؽٌرة ادارة المشروعات الصؽٌرة قواعد التعامل مع البنوك امساك الدفاتر قواعد التسوٌق .
 

 مهارات التواصل 20401
Communication skils 
 

الشخصٌة وٌحتوى هذا ٌبدأ هذا المقرر بإكساب الطالب مهارات االتصال الفعال والتعامل مع االخرٌن فى مجاالت االعمال والحٌاه 
المقرر على مفهوم االتصال االنسانى واالتصال مع الذات واالتصال اللفظى واالتصال ؼٌر اللفظى واإلنصات واالستماع 

 واالتصال فى الفكر االدارى واسالٌب االتصال وانواع االتصال ومبادئ الفعال ثم االتصال فى الجماعات والمنظمات
 

 Feasibility study المشروعاتدراسة جدوى  12220

ٌهدؾ هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بمهارات تحلٌل وتقٌٌم الجوانب المالٌة المتعلقة بإقامة المشروعات سواء على المدى القرٌب 
 -او البعٌد وٌحتوى على الموضوعات التالٌة :

ة دراسة الجدوى المالٌة دراسة الجدى القومٌة طبٌعة واهمٌة دراسة الجدوى دراسة الجدوى التسوٌقٌة دراسة الجدوى الفنٌ
 ذج على دراسة جدوى بعض المشروعات.للمشروعات االستثمارٌة نما

 Culture of visual arts ثقافة الفنون البصرٌة  72220

 -النسٌج  - والتصوٌرلفنون التشكٌلٌة التقلٌدٌة مثل  )الرسم على ا التعرؾ ،نشؤة مصطلح الفنون البصرٌة ،تعرٌؾ الفنون البصرٌة
الفنون التعرؾ على  ،التعرؾ على الفنون التطبٌقٌة  ،واإلسقاط ...( لمنظورا - التصمٌم -المعادن - الخزؾ -النحت -الطباعة
 ، الطفل فن دراسة فنون االطفال وسٌكولوجٌة ، البصرٌة والسٌكولوجٌة وتؤثٌراته وعالقاته، وخصائصه، اللونً، النظام - الجمٌلة

 ،......( الفن باستخدام الكمبٌوتر -الرسوم المتحركة  - الفٌدٌو - التصوٌر الفوتوؼرافًدراسة الفنون البصرٌة الحدٌثة مثل )
 -السٌرٌالٌة -التجرٌدٌة  -التكعٌبٌة  -الوحشٌة  -الرومانسٌة  -الواقعٌة – فة مثل )الكالسٌكٌةالمدارس الفنٌة المختلبؾ ٌالتعر

 دراسة تحلٌلٌة جمالٌة ونقدٌه لمختارات من الفنون، الدور العالجً للفنون البصرٌة ،دراسة الفن وتثقٌؾ المجتمع ،المستقبلٌة ( 
 .التها المتنوعة عبر العصوراالبصرٌة بمج

 

 Arabic Language آدابهاو اللغة العربٌة  62020

 العربٌة، لؽتنا فً الشائعة اللؽوٌة األخطاء على ٌتعرؾ كما الصحٌح، اللؽوي األسلوب لبناء الرئٌسٌة األسس على الطالب ٌتعرؾ
 ونثرا   شعرا   العربً األدب عٌون من مختارات الطالب وٌدرس الصرفٌة، النحوٌة والقواعد والكتابة القراءة فً تصوٌبها وطرٌقة

 ٌقدم وكٌؾ واألدبٌة، العلمٌة الصٌاؼة طرٌقة بٌن الفروق ٌدرس وكذلك. أدبٌا   تحلٌال   بتحلٌلها وٌقوم المختلفة، األدبٌة العصور عبر
 .معٌن لموضوع عرضا  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 :متطلبات كلٌة التربٌة النوعٌةملخص توصٌف  -ثانٌاً:

 علم نفس النمو 02122
Developmental psychology 
 

الثقافة ( مراحل النمو  –البٌئة  –ٌعرض هذا المقرر المفاهٌم والمبادئ األساسٌة للنمو محدداته والعوامل المإثرة فٌه ) الوراثة 
الخصائص الجسمٌة واالجتماعٌة والمعرفة الوجدانٌة لكل مرحلة مطالب النمو واحتٌاجاته مشكالت النمو أسالٌب مواجهتها 

 التطبٌقات التربوٌة للوالدٌن والمعلمٌن والعملٌة التربوٌة .

 وتنظٌماتها بناء وتصمٌم المناهج 02322
Cdesigning and Building Cultural and 

their types 

المحتوى الدراسً  –المناهج: مفهوم المنهج قدٌما ، مفهوم المنهج حدٌثا ، التطور التارٌخً لمفهوم المنهج، عناصر المنهج )األهداؾ 

سفٌة(. األسس االجتماعٌة واألسس الفل –التقوٌم(. أسس بناء المنهج: )األسس النفسٌة  –وطرق التدرٌس  –الوسائل واألنشطة  –

المنهج المحوري منهج المشروعات(. طرق التدرٌس: األهداؾ  –منهج الوحدات  –تنظٌمات المناهج: )منهج المواد الدراسٌة 

العامة لتدرٌس مادة التخصص فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، تحلٌل محتوى كتب مادة التخصص بالمرحلتٌن اإلعدادٌة 

وضوعات ودروس فً مادة التخصص بالمرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، المهارات األساسٌة والثانوٌة، إعداد خطط تدرٌسٌة لم

والفرعٌة لتدرٌس مادة التخصص، مراحل تدرٌس مادة التخصص استراتٌجٌات وأسالٌب وطرق تدرٌس مادة التخصص، تقوٌم 

 فً تدرٌس مادة التخصص. تدرٌس مادة التخصص فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، إبراز االتجاهات الحدٌثة

 االصول الثقافٌة واإلجتماعٌة للتربٌة 02021
Cultural and Social Fundamentals of Education 

تمهٌد عن مفهوم وأنواع ومباحث التربٌة، األصول االجتماعٌة للتربٌة، اختالؾ النظرة إلى التربٌة باختالؾ النظرة إلى المجتمع، 
المجتمع، األسس لنظرة شاملة إلى المجتمع، اختالؾ النظرة حول طبقة العزل، التنشئة االجتماعٌة، التربٌة المفاهٌم الخاطئة عن 

 والمجتمع، المإسسات االجتماعٌة للتربٌة، األصول الثقافٌة للتربٌة )مفهوما  وتصنٌفا  ونظرٌاتها وأهمٌتها للمعلم(.

 مدخل الى العلوم التربوٌة والنفسٌة 02221
Approach to educational and psychologi 

خصائصة(،التحدٌث -مكوناته –المقصود بالتربٌة وانواعها واؼراضها ومٌادٌنها ومباحثها ،النظم التعلٌمٌة )تعرٌؾ النظام التعلٌمى 

اهدافها(، اولوٌات وواجبات اساتدة -انواعها–والعوامل المإثرة نظم التعلٌم ، الخدمات الطالبٌة بٌن االصالة والتحدٌث)مفهومها 

التربٌة ،واقعنا التربوى، محو االمٌة وتعلٌم الكبار. مفهوم علم النفس : تارٌخ علم النفس واسهامات علماء المسلمٌن، اهداؾ علم 

–لم النفس )السلوكٌة النفس، مجاالت علم النفس " النظرٌة والتطبٌقٌة" مناهج البحث فى علم النفس ، نظرة عامة حول نظرٌات ع

 .المعرفٌة (االساس البٌولوجى للسلوك، االساس االجتماعى للسلوك

 واالداره التعلٌمٌة التربٌة المقارنة 41412
Combarative education and educational 
manage ment 

التعلٌم )مكونات النظام مفهوم التربٌة المقارنه ، اهدؾ التربٌة المقارنه ، صعوبات البحث فى التربٌة المقارنه ،دراسة نظم 
 –عوامل اقتصادٌة  -عوامل سٌاسٌة-عوامل جؽرافٌة -(، العوامل والقوى الثقافٌة المإثرة فى نظم التعلٌم )عوامل تارٌخٌةالتعلٌمى

مداخل  –السٌاسة التعلٌمٌة وتطبٌقها )مفهوم السٌاسة التعلٌمٌة وطبٌعتها عوامل حضارٌة(. –عوامل دٌنٌة –عوامل عنصرٌة 
اكادٌمٌة(، دراسة لبعض النظم التعلٌمٌة فى عدة بلدان –دولٌة  –اهدافها(، مقومات السٌاسة التعلٌمٌة )قومٌة  –انواعها –اعدادها 
 . مختلفة

نظم االدارة التعلٌمٌة فى مصر وبعض الدول العربٌة واالجنبٌة ، نمط االدارة التعلٌمٌة ،تحلٌل ومقارنة االدارة التعلٌمٌة )مفهومها و 
بٌن بعض النظم لالدارة التعلٌمٌة فى مصر وبعض الدول االخرى ،اسالٌب تطوٌر االدارة واالستفادة منها فى تطوٌر ادارة التعلٌم 

 .فى مصر(

م العمل االداري داخل المدرسة ، انماط االدارة المدرسٌة ، مجاالت عملها ، االتجاهات المعاصرة ة المدرسٌة )مفهومها، تنطٌاالدار 
 فى االدارة المدرسٌة وكٌفٌة االستفادة منها فى تطوٌر االدارهة المدرسٌة فى مصر(.

 الصحة النفسٌة واإلرشاد النفسً 02123
Mental Hygiene and Psychological Orientation 

ٌتناول هذا المقرر مفاهٌم الصحة النفسٌة وأهدافها، وأهمٌتها، ومعاٌٌر السواء النفسً وتكامله، العالقة بٌن االرشاد النفسً والصحة 

النفسٌة، تفسٌر النظرٌات النفسٌة: الدٌنامٌة السلوكٌة، الظاهراتٌة للسلوك السوي والمرضً، اضطرابات الشخصٌة والسلوك 

ات النفسٌة واألمراض الجسمٌة، ودور األسالٌب االرشادٌة فً التعرؾ علٌها ومواجهتها، والدور االرشادي والعالقة بٌن االضطراب

 للمعلم فً دعم الصحة النفسٌة فً البٌئة المدرسٌة.
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 .Education System in Egypt and Contemporary Trends نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصرة 4101

ة أهمٌة دراسة تارٌخ التربٌة ومنهج الدراسة ، التربٌة فى العصور القدٌمة لدى قدماء المصرٌٌن ، التربٌة الٌونانٌة ، التربٌة الرومانٌ
، التربٌة فى العصور الوسطى ، التربٌة المسٌحٌة ، التربٌة اإلسالمٌة التربٌة فى عصر النهضة ، التربٌة فى العصر الحدٌث ، نشؤة 

إسماعٌل ( التعلٌم  –عباس  –ابراهٌم  –فى مصر فى عهد محمد على ، التعلٌم فى عهد خلفاء محمد على ) الخدٌوى سعٌد التعلٌم 
فى النظام التعلٌمى فى  المإثرة( التعلٌم فى عهد الثورة القوى الثقافٌة  0294 – 0240فى فترة االستقالل الجزئى من الفترة من ) 

 .مصر على مر العصور

 Ental abilities psychology العقلٌة( القدرات)علم نفس  02200

القدرات العقلٌة : المفهوم ، البعاد النظٌات نظرٌة الذكاء المتعددة لجاردنر تطبٌقات الذكاءات المتعددة فى مجال التحصٌل وضبط 

 االنفعاالت وصعوبات التعلم االسس الفسٌولوجٌة للقدرات العقلٌة .

وصورة اسس تنمٌة النظرٌات المفسرة للتفكٌر اسالٌب التفكٌر النظرٌات المفسرة السالٌب التفكٌر المقارنة بٌن التفكٌر : مفهومة 

 .اسالٌب التفكٌر واسالٌب التعلم نماذج لتنمٌة التفكٌر االبداعى والناقد

  استراتٌجٌات التدرٌس 02306

ومعرفة كٌفٌة تصمٌم استراتٌجٌة –ج( ذ)الطرٌقة واالسلوب والمدخل والنموتحدٌد مفهوم استراتٌجٌة التدرٌس والتمٌز بٌنها وبٌن 

معرفة مواصفات ومتطلبات االستراتٌجٌة  –اختٌار استراتٌجٌة التدرٌس المناسبة لتدرٌس محتوى المقرر الدراسى  –التدرٌس 

 تحدٌد مكونات استراتٌجٌة التدرٌس  –وممٌزاتهاتعرٌؾ انواع استراتٌجٌات التدرٌس )التقلٌدٌة والحدٌثة.....الخ( وعٌوبها  –الجٌدة 

  Philosophical fundamentals of education األصول الفلسفٌة للتربٌة 02027

تمهٌد عن مفهوم التربٌة وانواعها ومباحثها المقصود بالفلسفة وفلسفة التربً ووظٌفتها واتجاهاتها ووظٌفة فٌلسوؾ التربٌة ومباحثها 

 فلسفة التربٌة نظرٌة المعرفة القٌم البحث فى الوجود والكون والحٌاه واالنسان نماذج من فلسفات التربٌةاسالٌب دراسة 

 Environmental education بٌئٌةالتربٌة ال 02323

ووضعها الراهن ٌهدؾ هذا المقرر الى تنمٌة الوعى والتنور البٌئى لدى الطالب المعلم حٌث ٌتناول مفهوم التربٌة البٌئٌة واهدافها 

وبعض المشكالت البٌئٌة فى مصر والعالم ) االنبعاث الحرارى ، سخونة االرض واخطارها ( مداخل حل المشكالت البٌئٌة وطرق 

 التؽلب علٌها الموقؾ الحالى للتعاون الدولى فى مجال التصدى لهذة المشكالت

  Scientific culture الثقافة العلمٌة 02303

الى اكساب الطالب المعلم قدرا  من الثقافة العلمٌة المتنوعة وتنمٌة العلمى لدٌهم من خالل تناول التطور التارٌخى  ٌهدؾ هذا المقرر
لنشؤة العلم والوقوؾ على اهم المكتشفات العلمٌة دودور التفكٌر العلمى والعلماء فى تطور العلم واسهامة فى حل بعض المشكالت 

 .التربوٌة

 )نظرٌات التعلم(تعلٌمًعلم نفس  02200
Instructional and Learning Psychology 

النظرٌات السلوكٌة: االشتراط -معنى التعلم وشروطه، أهمٌة التعلم فً دراسة وتفسٌر السلوك، نظرٌات التعلم وتطبٌقاتها المختلفة: أ

المعرفٌة: الجشتالت، نظرٌة المجال. التدعٌم:  النظرٌات-البسٌط، االشتراط الكالسٌكً، االشتراط اإلجرائً، نظرٌة االقتران. ب

 معناه وأنواعه، الثواب والعقاب، شروطه، التدعٌم وتنظٌم السلوك اإلنسانً، الدافعٌة.

 Education contemporary التربٌة وقضاٌا العصر   02020

سٌاقها المجتمعى العلمى وعلى رأسها حقوق ٌتناول هذا المقرر مفهوم التربٌة ووسائطها كما ٌتناول عددا من قضاٌا العصر فى 

 -االنسان ودور التربٌة فٌها وبشكل محدد ٌتناول المقرر عددا  من الموضوعات هى :

مفهوم التربٌة والتعلم والتدرٌب ما هٌه القضاٌا المعاصرة وانعكاسات مثل هذه القضاٌا على المدرسة والمجتمع التكامل بٌن ادوار 

 ذج لبعض القضاٌا المعاصرة مثل العولمة والعالمٌة والهوٌة والقضٌة السكانٌة والبٌئة ..... الخ المإسسات التربوٌة نما

 و دور التربٌة فى مواجهة مثل هذه القضاٌا 
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 :االقتصاد المنزلىتوصٌف مقررات قسم  ملخصثالثاً: 

 History of Home Economics تارٌخ االقتصاد المنزلً 72020

المنزلً، تطور تعلٌم االقتصاد المنزلً، مواد االقتصاد المنزلً، مجاالت االقتصاد المنزلً ومٌادٌن العمل، الهدؾ مفهوم االقتصاد 
 .من تدرٌس االقتصاد المنزلً، االقتصاد المنزلً والتنمٌة، معلمة االقتصاد المنزلً، رواد ورائدات االقتصاد المنزلً

 Principals of Clothes Design أسس تصمٌم المالبس    72020

صناعة المالبس وأسس النماذج، تارٌخ صناعة المالبس وتطورها )اإلنتاج الكمً للمالبس(، طرٌقة أخذ القٌاسات، مدارس 
على المستوي  -الباترونات )النماذج( وتطورها، أسس النماذج لجسم اإلنسان العلوي، إنتاج المالبس ومراحله )على المستوي الدولً

د رسم الجزء الخلفً العلوي، قواعد رسم الجزء األمامً العلوي، قواعد رسم الكم، قواعد رسم جزء الهانش متصل الداخلً(، قواع
متوازٌة(،  -رباعٌة -ثالثٌة -ثنائٌة -خلفً(، تصرٌفات البنس والقصات، قواعد رسم وتصرٌؾ البنس )فردٌة -بالجزء العلوي )أمامً

الجٌوب( وأنواعها،  -الباقات -المردات -لشكل لألمام والخلؾ، قواعد رسم )األكمامالقصات( حسب ا -قواعد رسم وتصرٌؾ )البنس
ٍأسس النماذج لجسم اإلنسان السفلً، قواعد رسم الجٌوب األساسً، قواعد رسم البنطلون األساسً، قواعد رسم الكاجوال، قواعد 

المالبس، أسالٌب وطرق فرد وقص األقمشة الخاصة رسم الكاجوال، تطبٌقات على نماذج الكاجوال، أسالٌب وطرق وقص األقمشة 
 بالمالبس، جداول القٌاسات ونظمها العالمٌة.

 Food  science األطعمةعلوم  72023

احتٌاجات  –احتٌاجات الجسم من الغذاء  – الغذائٌةالمجامٌع  دراسة –الغذاء المتوازن  فًالشروط الواجب توافرها  - الغذائٌةالتعرٌفات 
أعراض  –االحتٌاجات –أهمٌتها  –ها متقسٌ -مصادرها  –الكربوهٌدرات )تعرٌفها  –) الماء  الغذائٌةالعناصر  دراسة– الطاقةاالفراد من 

 –. الدهون ))تعرٌفها ٌادةوالزأعراض النقص  –االحتٌاجات –أهمٌتها  –ها متقسٌ -مصادرها –البروتٌن ))تعرٌفها  والزٌادةالنقص 
 . والفٌتامٌنات المعدنٌة( االمالح والزٌادةأعراض النقص  –االحتٌاجات –أهمٌتها  –ها متقسٌ -مصادرها 

 ادارة شئون االسرةمبادئ  72022
Principles of Administration of Family 
Affairs 

إدارة المنزل  -إدارة المنزل مراحل تطور مناهج إدارة المنزل فًالمفاهٌم الصحٌحة والخاطئة  –ماهٌة اإلدارة  –اإلدارة وتطورها 
مفهوم العملٌة اإلدارٌة -أنواع القرارات  –القرار قلب اإلدارة وأساسها  اتخاذ -أهمٌة دراسة اإلدارة المنزلٌة –  االجتماعًوالتؽٌر 

 –والقٌم والمستوٌات  االجتماعًإدارة المنزل وعالقتها بالتطور -التقٌٌم –التنفٌذ  –التنظٌم  –التخطٌط  –تحدٌد الهدؾ  –وجوانبها 
القٌم  -تواجهه  إدارة المنزل وتبعات العولمة التً ، فلسفة ومٌدان إدارة المنزل والتحدٌات  المصريمظاهر تطور المجتمع 

عمل   تطبٌقات على  المقاٌٌس المناسبة  بؤيوالمستوٌات واألهداؾ ، تبسٌط األعمال المنزلٌة ،األوضاع السلٌمة للجسم عند القٌام 
 .تصمٌم األدوات واألجهزة وأثره على توفٌر الوقت والجهد -ألدوات العمل

 Weaving science النسٌج علم  فًمقدمة  72021

 -تركٌبٌة ( العملٌات التحضٌرٌة لؽزل الخٌوط، الخواص الطبٌعٌة أللٌاؾ )القطن –محورة  –مفهوم النسٌج، تقسٌم االلٌاؾ )طبٌعٌة 
،أنواع الخٌوط االكرٌلك (  –البولً استر -الحرٌر(،الخواص المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌة لأللٌاؾ التركٌبٌة )الناٌلون –الكتان  –الصوؾ 

 التراكٌب النسٌجٌة البسٌطة(.–النمر(، االقمشة )خٌوط السداء واللحمة -)البرم

 Experimental Cooking طهً تجرٌبً 72027

خواص المحالٌل )الماء ودوره فً عملٌات الطهً(، الؽروٌات، تحضٌر األطعمة وتؽٌٌر درجة االنتشار، المستحلبات والتعرؾ 
البٌض"  -على أشهر المستحلبات )الماٌونٌز(، دراسة بعض المواد الؽذائٌة وأهمٌتها فً عملٌات الطهً "اللبنعلى أنواعها، أمثلة 

مقدرة بٌاض البٌض على تكوٌن رؼوة وتؤثٌر الوقت والحرارة واألحماض والماء والدهن والسكر والملح على عملٌات الخفق، 
المحالٌل السكرٌة، الدقٌق، تبٌض وتحسٌن صفات الدقٌق بالنسبة للخبز،  السكرٌات وتؤثٌر األحماض والقلوٌات علٌها، أسس طهً

مكوناته، الدهون المجمدة، المرجوٌن، األحماض الدهنٌة، فوائد الدهون، تزنخها، المواد الرافعة "مكونتها، أهمٌتها"، الكٌك 
ر األحماض، الصبؽات، تؤثٌر القلوٌات واألحماض والفطائر، دراسة المركبات الداخلٌة فً اإلعداد وأهمٌتها، الخضر والفاكهة، تؤثٌ

 والحرارة على بعضها مثل الكلوروفٌل، اللحوم والطٌور، دراسة تؤثٌر عملٌات الطهً على األؼذٌة السابقة.

 Family Resource Management  االسرة مواردادارة  72026

 -ؼٌر بشرٌة(، الموارد البشرٌة )الطاقات -أنواع الموارد )بشرٌةمفهوم موارد األسرة، أهمٌة الموارد بالنسبة لألسرة والمجتمع 
تسهٌالت المجتمع(، خصائص الموارد ،العوامل  -الممتلكات -الوقت -االتجاهات(، الموارد ؼٌر البشرٌة )المال -القدرات -المٌول

أثر إشتؽال المرأة  -الذي تجتازه األسرةالطور  -دخل األسرة -حجم األسرة -التً تإثر فً استخدام موارد األسرة )مستوي المعٌشة
 -الملبس-الموازنة فً استعمال الموارد ) إدارة الشراء  -إدارة الطاقة البشرٌة -إدارة الوقت -إدارة الدخل المالً -بعمل خارج المنزل

ت المتعلقة بإدارة موارد خطة المخزون من السلع االستهالكٌة المعمرة(، المشكال -المسكن واألدوات واألجهزة المنزلٌة( -الؽذاء
 .األسرة
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 Sewing Machines ماكٌنات الحٌاكة 72026

التعرؾ على األدوات المستخدمة فً التفصٌل والحٌاكة وأنواع ماكٌنات الحٌاكة ،اجزاء ماكٌنة الحٌاكة وكٌفٌة تشؽٌلها واجراء 
أنواع الحٌاكات والؽرز  ، الحٌاكة، أنواع أبر الحٌاكةأنواع خٌوط  ، الصٌانة الوقائٌة ،طرق تؽذٌة القماش فً ماكٌنات الحٌاكة

وعالقتها بؤنواع االقمشة، ماكٌنات الحٌاكة السرٌعة ،ماكٌنة االوفرلوك، ماكٌنة الزراٌر، ماكٌنة العراوي ،عملٌات االعداد للحٌاكة، 
 المشاكل التً تتعرض لها الماكٌنات أثناء التشؽٌل.

 Human Physiology إنسان                           فسٌولوجً 72026

- االحتٌاجات الؽذائٌة للبكتٌرٌا -األحٌاء الدقٌقة بدائٌة النواة )البكتٌرٌا(  - دراسة ألهم المجموعات المٌكروبٌة - أقسام األحٌاء الدقٌقة
تلوث األؼذٌة وأنواعها فساد  - مراجعة – األحٌاء الدقٌقةالعوامل التً تإثر علً نمو ونشاط  -نمو وتكاثر البكتٌرٌا -اختبار تنشٌطً

طرق  - مكونات المٌكروسكوب وكٌفٌة استخدامه تحضٌر البٌئات الؽذائٌة - تلوث األؼذٌة أثناء التداول مراجعة -األؼذٌة وأنواعها
 مراجعة -للمٌاهكٌفٌة صباؼة المستعمرات البكتٌرٌة االختبارات المٌكروبٌولوجٌة  -التخطٌط صبػ الخمائر
 اإلخراج - المٌتابولٌزم التنفس والجهاز التنفسً - الجهاز الهضمً والهضم واالمتصاص اختبار تنشٌطً - علم وظائؾ األعضاء

 السوائل البٌولوجٌة. - الؽرٌات - والؽدد الصماء

 تدرٌس االقتصاد المنزلىومهارات مبادئ  72002
Principles and skills of Teaching Home 

Economics 

عناصددر الموقددؾ التعلٌمدً خصددائص عملٌددة التدددرٌس و  االقتصدداد المنزلدى طددرق تدددرٌسومهدارات لتحدٌدد المصددطلحات األساسددٌة 
التقدوٌم ( مهدارات التددرٌس األساسدٌة والتوعٌدة ، معداٌر ) شدروط ( التددرٌس النداجح  –التنفٌدذ  –مراحل عملٌة التدرٌس )التخطٌط 

 .لتدرٌس إدارة الفصل : تعرٌفها وأهمٌتها ، استراتٌجٌات إدارة الفصل ، مواصفات المعلم الناجح ، أخالقٌات مهنة ا
 

 The Preparing of Food إعداد أطعمة 72000

األطعمة وصالحٌتها، تقٌٌم األطعمة، الماء والمحالٌل، استعماالت الماء فً إعداد األطعمة، العوامل المإثرة على درجة ؼلٌان الماء 

المواد، اللبن ومنتجاته "تركٌبه  ودرجة تجمده، أهمٌة المحالٌل فً األطعمة، تؤثٌر عملٌات إعداد األطعمة على درجه انتشار

وأهمٌته"، األلبان ومنتجاتها واستخداماتها فً األطعمة، البٌض "التركٌب واألهمٌة الؽذائٌة"، حفظ البٌض، تؤثٌر الطهً على القٌمة 

ألسماك وتؤثٌرها الؽذائٌة للبٌض، اللحوم واألسماك وأهمٌتها، طرق طهً اللحوم، قطع اللحم وصفاتها واستخداماتها، إعداد وطهً ا

على قٌمتها الؽذائٌة، الخضر والفاكهة وأهم االختالفات بٌن الخضر والفاكهة، تؤثٌر المعامالت المختلفة على الصبؽات والتؽٌرات 

التً تحتوي أثناء إعداد وطهً الخضر، تخزٌن وحفظ الخضر والفاكهة، المواد الرافعة وتقسٌمها واستخدامها، تؤثٌر مساحٌق الخبز 

 العجٌنة وعلى الفٌتامٌنات، اإلضافات الؽذائٌة وأنواعها.على 

 Biochemistry الكٌمٌاء الحٌوٌة 72000

 –البروتٌنات )تعرٌفها  –الرموز الكٌمٌائٌة(  –أهمٌتها -التفاعالت الخاصة بها -أقسامها  –الكربوهٌدرات )تعرٌفها  دراسةوتشمل 
 -أهمٌتها - بها الخاصةالتفاعالت  -أقسامها  –الدهون )تعرٌفها  –( الكٌمٌائٌةالرموز  -أهمٌتها  -بها الخاصةالتفاعالت  -أقسامها 
 (الكٌمٌائٌةالرموز 

 Growth andcareoftheChild رعاٌة االم والطفل 72003

المقاسات القٌاسٌة الخاصة باألطفال سنة(،  04األسس الواجب مراعاتها عند تصمٌم نماذج مرحلة الطفولة )من حدٌثً الوالدة إلى 

من الجنسٌن محلٌا  وعالمٌا ، األسس الفنٌة لتدرٌج القوالب النماذج،دراسة كٌفٌة اختٌار التصمٌمات واالقمشة المناسبة لمالبس 

مالبس  االطفال، دراسة مراحل النمو لألطفال والخصائص الممٌزة لكل مرحلة، األسالٌب الفنٌة الواجب مراعاتها عند تنفٌذ

األطفال، الطرق المختلفة لزخرفة مالبس االطفال ومناسبتها لكل مرحلة عمرٌة ،الشروط الواجب توافرها لوضع الباترون على 

 القماش.

 Threads and Fabrics Structures جٌة       ٌالخٌوط والتراكٌب النس 72002

نظم البرم والزوى وعالقة الخٌوط بالمنتج  -تراقٌم الخٌوط   نظم -تصنٌؾ نظم ومراحل إنتاج الخٌوط  -الخٌوط ونظم بنائها  
مشتقات وامتدادات السادة  -مع اللقى ونظام تحرٌك الدرأ 0/0النهائً  التراكٌب النسجٌة التراكٌب النسجٌة البسٌطة السادة 

النسجٌة البسٌطة للمبرد  واألطلس مع  التراكٌب -فى كال االتجاهٌن( مع اللقى ونظام تحرٌك الدرأ -اللحمة -)الممتد من الساداء0/0
التراكٌب النسجٌة )خالٌا النحل(  -مكسر( مع اللقى ونظام تحرٌك الدرأ -حلزونً -أنواع المبارد)مظلل -اللقى ونظام تحرٌك الدرأ

البرم وتؤثٌره على  -عالقة التراكٌب  النسجٌة وخواص األقمشة -األقمشة الوبرٌة  -األقمشة المركبة   -مع اللقى ونظام تحرٌك الدرأ
 االمتصاص( .-االنسدالٌة-المتانة -الصالبة -خواص األقمشة مثل)المسامٌة
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 Planning and Preparing Meals تخطٌط وإعداد وجبات 72001

 مفهوم التخطٌط الؽذائً، أمثلة للتخطٌط الؽذائً على مستوي العام، التخطٌط الؽذائً، قواعد تكوٌن الوجبات، تخطٌط الوجبات
باستخدام مجموعات الؽذاء األربع ومرشد الؽذاء الهرمً، ارشادات ؼذائٌة، تحدٌد وتنظٌم وجبات األسرة على مدار الٌوم، تحدٌد 
وتنظٌم الوجبات خالل العام، التقٌٌم التؽذوي، ممٌزات وعٌوب جداول تحدٌد األؼذٌة، التؽذٌة وأبعادها، وظائؾ الؽذاء، التؽذٌة 

قائمة بدائل  -قائمة بدائل اللحوم -ازن الؽذائً والحالة التؽذوٌة، نظام البدائل الؽذائٌة )قائمة بدائل الحلٌبالمتوازنة، جوانب التو
بدائل اللحوم(، طرٌقة تخطٌط الوجبات بإتباع نظام  -البقولٌات المطبوخة -قائمة بدائل النشوٌات والخبز -الخضراوات والفاكهة

 .البدائل

 Tools and householdappliances المنزلٌةاألدوات واألجهزة  72007

 –الزجاج  –الزنك  –الحدٌد الصلب  –النحاس الفضة  -المواد والخامات التً تستخدم فً صناعة األدوات المنزلٌة )األلمنٌوم
لسٌرامٌك( المواد ا -البالط العادي -المشمع -البالستٌك -البار كٌة -البالستٌك(، أنواع األرضٌات التً تستخدم فً المنزل )الخشب

 التًالمواد  -الحرارة  انتقالطرق -الصاج  –النحاس الزنك  –الفضة  –النٌكل  –الكروم  –تؽطٌة بعض المعادن  فًالمستخدمة 
المواد العازلة -خشب األرضٌات  –الزنك  –الفورمٌكا  –المشمع  –الرخام  –البالط القٌشانى  –تؽطٌة األرضٌات  فًتستخدم 

األجهزة الكهربائٌة صؽٌرة  -األدوات المنزلٌة صؽٌرة الحجم ؼٌر الكهربائٌة  -األسبوستس  – المعدنًالصوؾ  –ومنها المٌكا 
 –المكاوى   -األجهزة المنزلٌة الكهربائٌة وؼٌر الكهربائٌة   -أنواع األجهزة الكهربائٌة  -تحدد عمر الجهاز  التًالعوامل -الحجم 

-المكنسة الكهربائٌة  -السخان  -ؼسالة األطباق  -المجمد المنزلً  -الثالجة الكهربائٌة  -ساالت الؽ -المواقد واألفران -الخالطات 
  طرق إزالتها. -البقع وأنواعها   -أجهزة التكٌٌؾ 

 Implementation of kids clothing مالبس الطفل تنفٌذ 72006

من  باألطفالسنة(،المقاسات القٌاسٌة الخاصة  00األسس الواجب مراعاتها عند تصمٌم نماذج مرحلة الطفولة )من حدٌثً الوالدة إلى 
دراسة الجنسٌن محلٌاً وعالمٌاً، األسس الفنٌة لتدرٌج القوالب النماذج ،دراسة كٌفٌة اختٌار التصمٌمات واالقمشة المناسبة لمالبس االطفال ،

والخصائص الممٌزة لكل مرحلة، األسالٌب الفنٌة الواجب مراعاتها عند تنفٌذ مالبس األطفال، الطرق المختلفة لزخرفة  لألطفالالنمو مراحل 

 .مالبس االطفال ومناسبتها لكل مرحلة عمرٌة ،الشروط الواجب توافرها لوضع الباترون على القماش

 مناهج وطرق تدرٌس االقتصاد المنزلى 72006
Curricula and methods of Teaching Home 
Economics 

األهداف العامةة لتةدرٌس مةادل الت صة  فةً المةراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  فى االقتصاد المنزلى و طرق التدرٌسمناهج و دراسة
فةً مةادل الت صة   تاإلٌل ماتوى كتب مادل الت ص  بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  إ داد  طط تدرٌسٌة لموضةو ا  ودروس

بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  المهارا  األساسٌة والفر ٌة لتدرٌس مادل الت ص   مراال تدرٌس مادل الت صة  اسةتراتٌاٌا  
وأسالٌب وطرق تدرٌس مادل الت ص   تقوٌم تدرٌس مادل الت ص  فً المراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  إبةراز االتااهةا  الادٌ ةة 

 دل الت ص .فً تدرٌس ما

 Special Groups Nutrition تغذٌة فئات خاصة 72006

بعض النظرٌا  واال تبارا  الهامة فً  إلم التغذٌة "أسباب واود الفروق الش صٌة بٌا ماامٌع األفراد المتاانسة ما النااٌة 
تتأ ر بالاساسٌة  أم إلة ألمراض الاساسٌة التً الغذاء الكامل"  التغذٌة ما النااٌة العإلمٌة  الاساسٌة  أ ضاء الاسم التً  -الغذائٌة

تسببها أنواع ما األطعمة  النظام الصاً لإلغذاء  األمراض التً تنتقل  ا طرٌق األطعمة  رقابة الدولة  إلى النظام الصاً 
ٌة  تقدٌر ااتٌااا  لإلطعام  التغذٌة العالاٌة  دور أ صائً التغذٌة  تغذٌة بعض الفئا  ال اصة  دراسة المقننا  الغذائٌة الٌوم

المرٌض الغذائٌة  ا تالل وظائف األمعاء و الاها غذائٌاً  اةصابة بالتهاب القولوا واةمساك  الر اٌة الغذائٌة لمرض البول 
أنواع ال إلل الذي  -السكري )أ راضه  نشأته  طرق اكتشافه والتش ٌ   العالج ما النااٌة الغذائٌة(  مرض الكبد )وظائف الكبد

أمراض –االنٌمٌا  - الج اصوا  الكإلً غذائٌاً  -العالج الغذائً المقترح(  مرض الكإلً )أ راض الفشل الكإلوي -بالكبدٌادث 
 مع االه المرٌض (. تتالءموالتً  ال اصة بكل فئه ما الفئا  السابقة قراه المعدل ا داد بعض األطعمة –والناافة  السمنة

 Home Artistic works أشغال فنٌة منزلٌة  72002

تنفٌذ بعض األشغال  – مل مشغوال  منزلٌة  فًما بقاٌا ال ٌوط واألقمشة  االستفادل –إنتاج بعض مكمال  األزٌاء والمالبس 
 الٌدوٌة المرتبطة بالبٌئة 

 Design and Embroidery تصمٌم وتطرٌز                  72000

طرق ااداث  مفهوم التطرٌز الٌدوي    مصادر الوادا  الز رفٌة   البنائٌة لإلتصمٌماألسس    التصمٌم الز رفً   مفهوم التصمٌم
طرق نقل الرسوم  األدوا  وال اما  المست دمة فً التطرٌز الٌدوي  أساسٌا  البدء فً التطرٌز    الز رفة بالمنسواا 

 أسالٌب التطرٌز  إلى سطح القماش   ةوالز ارف   وا   ٌوط التطرٌز  أنواع غرز التطرٌز المسا دل والبسٌطة والمركب
غرز  الكمبٌوتر    مٌكانٌكً أو الوصل  أسالٌب التطرٌز بالعد  إلى  إلفٌة القماش  التطرٌز األلً  باةضافة أسالٌب التطرٌز 

 لفرق بٌا التطرٌز الٌدوي واآللً.ا  اآللًالتطرٌز 
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 Family Economicsand Guidancetheconsumer مستهلكالاقتصادٌات أسرة وإرشاد  72000

 - بها االنتفاع وكٌفٌة وأنواعها والخدمات السلع - وأنواعها وخصائصها الحاجات -النقود وأشكال أنواع - استخدامها وتطور النقود
 منحنى - العرض ومرونة العرض وجدول العرض ( المنفعة تحكم التً القوانٌن – والكلٌة الحدٌة المنفعة) وخصائصها المنفعة
 وأهمٌة وأنواعه االستهالك تعرٌؾ -انجل ارنست قانون  - الطلب منحنى – الطلب مرونة – الطلب جدول – الطلب -العرض
 التً العوامل - االستهالكً الوعً وجود عدم وأسباب االستهالكً السلوك على المإثرة والعوامل االستهالكً السلوك -دراسته
 القوانٌن - للمستهلك الؽش ومواضع المستهلك وحقوق واجبات - االستهالك ترشٌد وطرق االستهالكً الترشٌد فً مراعاتها ٌجب
 اإلعالنات - الرشٌد المستهلك وخصائص العائلً االستهالك مكونات ، االستهالك نمط والتدلٌس، الؽش من المستهلك تحمً التً

 .المستهلك حماٌة تحقٌق أجل من الدولة بؤجهزة الخاصة والتوصٌات المستهلك حماٌة فً الدولة دور – والمستهلك

 Field Training (0) (0مٌدانً )التدرٌب ال 72002

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 
 المختلفة.االقتصاد المنزلً بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها 

 Food Microbiology مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة 72001

 – الدقٌقةعلى الكائنات الحٌه  المإثرةالفٌروسات ( عوامل النمو  –الفطرٌات  –) البكترٌا  الدقٌقةالحٌه  الكائناتأنواع  دراسة
البئتات  – الؽذائٌةطرق حفظ البٌتات  –التعقٌم وانواعه  –طرق حفظ المزارع  – البكتٌرٌةالمزارع  –وانواعه  المٌكروسكوب

 .وانواعها  الفساد  الؽذائً الؽذائٌة

 Implementation of Household clothing منزلٌةتنفٌذ مالبس  72007

تصمٌم  بالمالبس المنزلٌة والداخلٌة حسب أنواعها،ودراسة األسالٌب العلمٌة والفنٌة لبناء النماذج الخاصة  ، مفهوم المالبس المنزلٌة
 –الملمس -اللون –قمٌص النوم(، دراسة أنواع األقمشة وخصائصها من حٌث الخامة ، باترون)عباءة استقبال ،الروب ،البٌجاما

ها والتعرؾ على االنسدال للوصول إلى االختٌار األمثل لنوع القماش المناسب لنوع المالبس المنزلٌة، دراسة للكلؾ بؤنواع
 خصائص كل منها واختٌار ما ٌتناسب مع شكل المالبس المنزلٌة ، وتوظٌؾ ؼرز التطرٌز الٌدوي  فً عملٌات الزخرفة والتشطٌب

 Knitting and Crochet وكروشٌهترٌكو  72006

،الرموز   واآللًأهمٌة فن الترٌكو والكروشٌه وتطورهما التارٌخً ،االدوات والخامات المستخدمة فً الترٌكو الٌدوي 
الزٌادة والنقصان وعمل الحردات ،عمل معٌار  والمصطلحات المستخدمة فً الترٌكو الٌدوي، الؽرز االساسٌة فً الترٌكو الٌدوي،

 ألقمشةالتركٌب النسجً  انواع ماكٌنات الترٌكو، ، العناٌة بالمالبس الصوفٌة على االبر،قٌاسً للشؽل ،كٌفٌة انهاء القطع من 
فً  ،الرموز والمصطلحات المستخدمة األدوات والخامات المستخدمة فً الكروشٌه ممٌزات وعٌوب أقمشة الترٌكو، الترٌكو،

ختصارات الدولٌة وطرٌقة قراءة وتنفٌذ الباترون ،العناٌة وكٌفٌة البداٌة ،اال الكروشٌهالكروشٌه ،الؽرز االساسٌة المستخدمة فً 
 م الفروق بٌن الترٌكو والكروشٌه.الكروشٌه ،أه بمنتجات

  القتصاد المنزلىا فًالحاسب  استخدام 72006

التخصص ، استخدام الحاسب اآللً فً مجال االقتصاد المنزلً ، تطبٌقات عملٌة مختلفة علً احدي البرامج المستخدمة فً مجال 
 تطبٌق مهارات استخدام الحاسب علً احدي مجاالت التخصص

 

 Field Training (0) (0مٌدانً )التدرٌب ال 72006

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 
 التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.االقتصاد المنزلً بمدارس 

 Food  Preservation حفظ األطعمة 72032

األؼذٌة وصفات الجودة، نكهة إلؽاء، لون الؽذاء، الفساد الؽذائً، المعامالت الحرارٌة وتؤثرها على األؼذٌة، األساسٌات العامة 

المٌكروبات العامة ؼذائٌا ، أساسٌات طرق حفظ األؼذٌة )منع أو تؤخٌر للفساد، العوامل المحددة لحدوث الفساد بالؽذاء، مجامٌع 

منع أو تؤخٌر التحلل الذاتً لألؼذٌة(، اختٌار وأعداد المواد الخام لصناعة الحفظ، التعلٌب وفساد  - التحلل المٌكروباٌولوجً لألؼذٌة

التؽٌرات التً تحدث فً  -جات الحرارة المنخفضة )التبرٌدكٌمائً(، الحفظ باستخدام در -األؼذٌة المعلبة، أنواع الفساد )مٌكروبً

تؤثٌر التجمٌد على القٌمة الؽذائٌة(، الحفظ بالتجفٌؾ، مزاٌا وعٌوب التجفٌؾ، المبادئ  -طرق التجمٌد -التجمٌد -الؽذاء أثناء التخزٌن

الحافظة الكٌماوٌة، وظائفها، تقسٌمها، بعض  األولٌة لصناعة التجفٌؾ على القٌمة الؽذائٌة، الحفظ بالمواد الحافظة، شروط المواد

 المواد الكٌماوٌة ذات التؤثٌر الحافظ الحفظ بالتخمر، أنواع التخمر، التؽٌرات التً تحدث أثناء عملٌة التخلٌل، فساد المخلالت
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 Home Furnishing تأثٌث مسكن 72030

الثقافٌة( كٌفٌة اختٌار وحدات األثاث، المفاهٌم  -االجتماعٌة -االقتصادٌةالعوامل المإثرة على تؤثٌث وتجهٌز المساكن )العوامل 
منطقة  -المعٌشة -والعادات والتقالٌد التً تتحكم فً اختٌار وتؤثٌث المسكن، المقومات الواجب توافرها فً ؼرؾ المسكن )النوم

المسكن المثالً، عناصر المسكن الوظٌفٌة األثاث، المقومات الواجب توافرها فً  الخدمات(، أهم مقومات الجمال فً قطع
فلسفة ومفهوم اللون  -تؤثٌر اللون فً الحٌز الداخلً للمسكن -الخدمٌة(، اللون )التؤثٌر الفسٌولوجً والسٌكولوجً -العامة -)الخاصة

ون حسب اتساع أو ضٌق الوظائؾ الرئٌسٌة لل -الشروط المناسبة للتجهٌز الداخلً من الناحٌة اللونٌة -فً الحٌز الداخلً للمسكن
 -األسمالون -المشمع -الحٌز(، اإلضاءة، خامات األثاث، أنواع الدهانات، أؼراض استعمال الدهان، تؽطٌة األرضٌات )الكاوتشوك

 -الزهور -الموكٌت(، الشروط الواجب توافرها عند استخدام األرضٌات بكافة أنواعها، مكمالت الزٌنة وأنواعها )الصور -السجاد
القبطً(،  -اإلنجلٌزي -الفرنسً -األمرٌكً -المخدات المتناثرة(، الطراز وأنواعه )الطراز اإلسالمً -المراٌا -الشمعدان -شالمفار

النٌوكالسٌك(، )عصر  -الروكوكو -الطراز المصري القدٌم، الطراز األوروبٌة التً تؤثر بها المسكن األسري )طراز الباروك
 أشكال التنسٌق وأنواعه(. -أنواع نباتات الزٌنة -كٌفٌة العناٌة بها -تنسٌق الزهور )أنواع الزهورالنهضة، اإلمبراطوري، المودون(، 

 Implementation of Clothes (3تنفٌذ مالبس ) 72030

مفهوم المالبس الخارجٌة للسٌدات، تقسٌمات المالبس الخارجٌة للسٌدات ومكمالتها، أنواع األقمشة المستخدمة فً المالبس 
الخارجٌة للسٌدات، مكونات الملبس وتؤثٌرها على الشكل العام، التخطٌط لشراء المالبس والعوامل التً تتحكم فٌه، استخدام 
األسالٌب الفنٌة والعملٌة لتنفٌذ المودٌالت المختلفة على الباترون الشخصً، أنواع المالبس الخارجٌة للسٌدات، العناٌة الٌومٌة 

 ة التً تحققها المالبس، التعرؾ على تقنٌات تنفٌذ المالبس الخارجٌة، مساٌرة الموضة.للمالبس الخارجٌة، الراح

 Implementation of outdoor clothing خارجٌةتنفٌذ مالبس  72033

لمادة ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة 
 االقتصاد المنزلً بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

     Food Evaluation تقنٌن غذائً 72032

 الؽذائٌة الوجبات الؽذائٌة، للمجموعات الشائعة التقسٌمات الوجبات، تكوٌن فً مراعاتها الواجب القواعد وأهمٌته، الؽذائً التقنٌن

 على تإثر التً العوامل المشتراه، األطعمة من االحتٌاجات تقدٌر واألسرة، للفرد األطعمة كمٌات تحدٌد األطعمة، من واالحتٌاجات

 دلٌل استخدام قبل مراعاته ٌجب ما المختلفة، الؽذائٌة العناصر من االحتٌاجات حساب الٌومٌة، الؽذائٌة التوصٌات الؽذائً، التقنٌن

 ".المسنٌن -المراهقٌن -األطفال -والمرضع الحامل" المستهدفة الفئات لبعض الوجبات حساب الؽذائٌة، التوصٌات

 The formation of amannequin التشكٌل على المانٌكان 72031

 أنواع – عنه تارٌخٌه نبذه – المانٌكان مفهوم – المانٌكان على التشكٌل فً المستخدمة الخاصة المصطلحات على التعرؾ

 التقنٌات – المانٌكان على والتصمٌم التشكٌل اسس- المانٌكان على والتصمٌم التشكٌل عملٌه متطلبات– واستخداماتها – المانٌكانات

 الكسرات تشكٌل—الشرائط تشكٌل– الدرابٌه تشكٌل– الزواٌا تنفٌذ الدٌكولتٌه لفتحات المانٌكان على التشكٌل اسلوب فً المستخدمة

 الخاصة الطبٌعة ذات األقمشة تشكٌل السوسته تنفٌذ –

 Field Training (2) (2مٌدانً )التدرٌب ال 72037

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 
 االقتصاد المنزلً بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 project   مشروعال 72036

بتناول مشكلة بحثٌة مرتبطة بؤحد  علمًو تطبٌقاتها من خالل إعداد بحث  العلمًٌتضمن المقرر اإللمام بالمهارات األساسٌة للبحث 
مجاالت التخصص، ثم جمع البٌانات و تحلٌلها إحصائٌاُ و مناقشة النتائج بطرٌقة علمٌة و الوصول إلى أهم التوصٌات وتقدٌم البحث 

 مكتملةصورة  فً

       Food Analysis تحلٌل أغذٌة                                   72036

-للتحلٌلالعٌنات  وأعداد-العٌناتحفظ  طرق-وكمٌتهامقدمة فً علم تحلٌل األؼذٌة، أساسٌات فً تحلٌل األؼذٌة )كٌفٌة العٌنات 

محتوي األؼذٌة من األلبان  تقدٌر-واأللبانالماء فً األؼذٌة  تقدٌر-لألؼذٌةالكٌماوي  التركٌب - التحلٌلالنتائج وتناسق  تسجٌل

بعض األجهزة فً تحلٌل األؼذٌة  استخدامات - المعدنٌةالرماد والعناصر  وتقدٌر -البروتٌنات من-اللبٌدات ومن - والكربوهٌدرات

 (colorimeter-spectrophotometer-amino acid analyzer – G.L.C- HPLC)مثل 
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 Food Quality Control مراقبة جودة األغذٌة 72036

لتقدٌر الجودة، استخدام األجهزة فً تقدٌر الجودة، التشرٌعات القانونٌة والمواصفات القٌاسٌة  الحسٌةمفهوم جودة األؼذٌة، الطرٌقة 
(، دائرة الجودة، كٌفٌة إنشاء نظام متكامل لضبط الجودة بالمصنع، الفحص وعالقته بضبط مستوي جودة الدولٌة-المحلٌةلألؼذٌة )

اإلنتاج، ضبط الجودة اإلحصائً، مراقبة الجودة أثناء التصنٌع، مراقبة جودة المنتجات النهائٌة، مراقبة صفات الحفظ، التداول 
 الدولٌة(. الهٌئات-المصرٌةات الصحً لألؼذٌة، هٌئات الرقابة على األؼذٌة )الهٌئ

 Preparation of food for Special Categories إعداد أطعمة فئات خاصة 72022

مقدمة عن تؽذٌة الفئات الخاصة، الحاالت التً تحتاج إلً تعدٌل فً التوصٌات الؽذائٌة المسموحة، دراسة األنظمة الؽذائٌة 
لمرضً تصلب الشراٌٌن، لمراض الكلً، لمرضً البول السكري، لمرضً )لمرضً القلب، لمرضً ضؽط الدم المرتفع، 

السرطان، لمرضً الكبد، لمرضً المعدة واألمعاء(، تؽذٌة المسنٌن، السمنة والنحافة، االنٌمٌا، دراسة مواصفات الؽذاء واألؼذٌة 
 المسموح بتناولها واألؼذٌة الممنوعة.

 Educational Food تربٌة غذائٌة 72020

ائٌة، التربٌة الؽذائٌة وأهدافها، الصعوبات التً تواجه نشر التربٌة الؽذائٌة، التؽذٌة الصحٌة، العادات والتقالٌد وأثرها فً التربٌة الؽذ
طعمة الؽذائٌة، التربٌة الؽذائٌة فً مراحل التعلٌم المختلفة، نماذج أ أثر الدعاٌة التجارٌة على عقائد الناس وعاداتهم الؽذائٌة، التربٌة

 لبعض الشعوب، البرامج الؽذائٌة، برامج التربٌة الؽذائٌة، الهٌئات التً ٌمكن االستفادة منها فً البرنامج الؽذائً.

 Childhood Nutrition تغذٌة طفولة                             72020

وكفاٌة لبن األم للرضٌع، مشاكل الرضاعة الطبٌعٌة تؽذٌة األطفال الرضع، الرضاعة الطبٌعٌة وممٌزاتها، لبن األم وتركٌبه، كفاءة 
وطرق معالجتها، التؽذٌة الصناعٌة، أنواع األلبان المستخدمة فً الرضاعة الصناعٌة، أضرار التؽذٌة البدٌلة، االحتٌاجات الؽذائٌة 

علٌها، تؽذٌة األطفال فً مرحلة  لألطفال الرضع، إعداد أطعمة فطام للطفل، الصعوبات التً تواجه األم أثناء الفطام وطرق التؽلب
ما قبل المدرسة، معاٌٌر قٌاس معدالت النمو لدي الطفل، االحتٌاجات الؽذائٌة للطفل، العادات الؽذائٌة فً مرحلة الطفولة، األطفال 

 والحساسٌة الؽذائٌة، أنواع الطعام وعالقتها بالحساسٌة.

 Family relationships عالقات األسرٌة                     72023

 فً األسرة،  اإلسالم فً األسرة بناء أسس، وأشكالها ووظائفها وخصائصها مفهومها،  األسرة عن دراسة المقرر هذا ٌتضمن
 العاطفٌة الناحٌة من األسرى والتوافق التكٌؾ، واألوالد والزوجة الزوج وواجبات ،حقوق المدٌنة( الحضر)  فً األسرة،  الرٌؾ

 – البٌولوجٌة– الدٌنٌة الوظٌفة– التعلٌمٌة– التروٌحٌة – االقتصادٌة الوظٌفة) ومنها األسرة وظائؾ، والجنسٌة والمادٌة والثقافٌة
 األسرٌة والمشكالت الظواهر – األسرٌة العالقات على االجتماعً التؽٌر أثر،  االجتماعً الضبط تحقٌق فً األسرة دور(، الثقافٌة

.عالجها وسبل المصري المجتمع فً  

  Housing management السكن إدارة 72022

لوحدة إدارة السكن والحفالت وأسس تخطٌط وإدارة الحفالت بالمنازل وأسالٌب الضٌافة  اإلداريٌتضمن المقرر دراسة الهٌكل 
 –الطرٌقة اإلنجلٌزٌة  –الطرٌقة الرسمٌة  –، وطٌات فوط المائدة ، إعداد المائدة للمناسبات المختلفة ،طرق تقدٌم الطعام واالستقبال

فوط وأؼطٌة  – الشايتقدٌم  –طرٌقة البوفٌه  –طرٌقة الصٌنٌة  –طرٌقة الطبق الواحد  –الطرٌقة األمرٌكٌة  –الطرٌقة العائلٌة 
المٌزانٌة المالٌة لألسرة ،أنواع  فًكٌفٌة التصرؾ  االجتماعٌةالزٌارات كمظهر من مظاهر الحٌاة  –طعام تناول ال إتٌكٌت –المائدة 

 التعامل والضٌافة واإلتٌكٌت فًاآلداب والفنون اإلسالمٌة  استخدام،  االحتفالالبوفٌهات والتنظٌم حسب نوع 

 Print Clothing and Furniture طباعة المالبس والمفروشات 72021

األسالٌب التنفٌذٌة لطباعة المنسوجات، المواد المستخدمة فً الطباعة وعالقتها بنوع األقمشة، طرق الطباعة على النسٌج، الكٌمٌاء 
والصبؽات المستعملة فً الطباعة، عملٌات الطباعة وتراكٌب المعاجٌن المستعملة فً طباعة الخامات المختلفة، فصائل الصبؽات 

  الطباعة على النسٌج، إعداد األقمشة لألسواق، التجهٌزات بعد عملٌة الطباعة، تكلفة المنتج.وطرق 

 Cloths Supplements مكمالت المالبس 72027

فلسفة مكمالت المالبس واإلكسسوارات، مكمالت المالبس واإلكسسوارات وعالقته بالتركٌب البنائً لتصمٌم المودٌالت، مكمالت 
واتجاهات الموضة العالمٌة "الحنٌن إلً الماضً، عودة للطبٌعة، انطباعات انثوٌة، االتجاه العسكري، االتجاه المالبس 

التكنولوجً"، مكمالت المالبس الخارجٌة وعالقته باالرجنومكس عبر العصور، المالبس الخارجٌة فً العصر الحدٌث، 
نواع الشخصٌات واحتٌاجاتها الملبسٌة، أهمٌة اختٌار المالبس، العالقة االرجنومكس وعناصر الراحة لمكمالت المالبس وعالقتها بؤ

 -جلود –بٌن المكمل والملبس، األنواع المختلفة لمكمالت المالبس، الخامات المستخدمة فً تصنٌع مكمالت المالبس )أقمشة 
 خامات أخري(، مكمالت المالبس وتكلفة المنتج. -أخشاب -خرز -معادن
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 Cloths Design ء  تصمٌم أزٌا 72026

مفهوم التصمٌم وأنواعه، المصمم والعملٌة االبتكارٌة )سمات مصمم األزٌاء(، مصادر تصمٌم األزٌاء، أمثلة لمصممٌن األزٌاء 
العالمٌٌن، ألوان الموضة، كتالوجات الموضة، دراسة حجم وهٌئة وشكل الجسم، دراسة خطوط الجسم من األمام، دراسة خطوط 

، تقسٌم أشكال الجسم الهندسٌة، "Silhouette"، الشكل الخارجً "Posture"سمانً الجسم من الوضع الجانبً، الوضع الج
األجناب( وعالقته  -األذرع األرجل -الظهر -، تصنٌؾ الجسم إلً عدة أقسام )البطن أنواع الشخصٌات واحتٌاجاتها الملبسٌة

التؤثٌرٌة  -التكعٌبٌة -التعبٌرٌة -لسرٌالٌةا – Op Artبالمالبس، المدارس الفنٌة وعالقتها بتصمٌم األزٌاء )الفن البصري 
Impressionism  -  الفن الجدٌدArt Nouveau –  المذهب التجرٌديAbstract ،الموضة، نظرٌات انتشار الموضة ،)

 أنماط مالبس النهار للسٌدات فً القرن العشرٌن، السلوٌت والخامات، المالبس األسبور "الكاجوال"، البدلة أو التاٌور، خطوط
 الفستان فً موضة القرن العشرٌن، مالبس الشباب، تصمٌم أنماط استخدام مالبس السٌدات.

 Clothes Appreciation التذوق الملبسً 72026

التصمٌم ونظرٌة الخداع البصري، مفهوم الموضة الملبسٌة واحتٌاجاتها ،أنماط االجسام المختلفة  مفهوم التذوق الملبسً ،عناصر

،احتٌاجات الفرد من  نوعٌات المالبس المختلفة أنواع الشخصٌة ومتطلبات كل منها من مالبس، نمط من المالبس،واحتٌاجات كل 

 المالبس، الثقافة الملبسٌة، فن اختٌار الملبس المناسب.

 

 :ملخص توصٌف مقررات قسم التربٌة الفنٌةرابعاً: 

 Culture of visual arts ثقافة الفنون البصرٌة  72020

 -النسٌج  - لفنون التشكٌلٌة التقلٌدٌة مثل  )الرسم والتصوٌرعلى ا التعرؾ ،نشؤة مصطلح الفنون البصرٌة ،تعرٌؾ الفنون البصرٌة
الفنون التعرؾ على  ،التعرؾ على الفنون التطبٌقٌة  ،واإلسقاط ...( لمنظورا - التصمٌم -المعادن - الخزؾ -النحت -الطباعة
 ، الطفل فن دراسة فنون االطفال وسٌكولوجٌة ، البصرٌة والسٌكولوجٌة وتؤثٌراته وعالقاته، وخصائصه، اللونً، النظام - الجمٌلة

 ،......( الفن باستخدام الكمبٌوتر -الرسوم المتحركة  - الفٌدٌو - التصوٌر الفوتوؼرافًدراسة الفنون البصرٌة الحدٌثة مثل )
 -السٌرٌالٌة -التجرٌدٌة  -التكعٌبٌة  -الوحشٌة  -الرومانسٌة  -الواقعٌة – المدارس الفنٌة المختلفة مثل )الكالسٌكٌةبؾ ٌالتعر

 دراسة تحلٌلٌة جمالٌة ونقدٌه لمختارات من الفنون، الدور العالجً للفنون البصرٌة ،دراسة الفن وتثقٌؾ المجتمع ،المستقبلٌة ( 
 .التها المتنوعة عبر العصوراالبصرٌة بمجالسمعٌة و

 Visual Art Education التربٌة الفنٌة البصرٌة 72020

والجمالٌة وتنمٌتها على ضوء مفهوم الحس الفنً والتفضٌل الجمالً فً  تطوٌر الرإٌة البصرٌةو ،اإلدراك البصريدراسة مفهوم 
التعرؾ على أهمٌة التربٌة  ،إطار المعرفة الفنٌة والتشكٌلٌة لرفع مستوى الذوق العام والتلقً الحسً لدى الطالب المتخصصٌن

تنمٌة قدرات التفكٌر االبتكاري الناقد، دراسة تطور مفهوم الفن عبر ، ً تربٌة الحواس الفنٌة الفنٌة ومفهومها وكٌفٌة االستفادة منها ف
ودراسة تحلٌلٌة جمالٌة ونقدٌه لمختارات من الفنون البصرٌة بمجالتها المتنوعة عبر  ،ونشؤة مصطلح الفنون البصرٌة ،العصور
سالٌب الفنٌة، إطالق الخٌال اإلبداعً نحو استنباط مداخل مختلفة ومستحدثة واستنباط أهم القٌم والمعاٌٌر الجمالٌة لتلك األ ،العصور

لتذوق شتى مجاالت الرإٌة البصرٌة وفتح آفاق جدٌدة متنوعة، التعرؾ على مجاالت التربٌة الفنٌة وأهم الخامات التً ٌمكن 
الفن وطرق العمل بخاماته ومعرفة التقنٌات الخاصة دراسات حول  إستخدامها والتقنٌات واألسالٌب المتنوعة للممارسات التجرٌبٌة.

وإجراء اختبارات  ،والفنون البصرٌة ،وإمداد الطالب بؤحدث المستجدات فً البرامج الفنٌة ،بمجاالت الفن التشكٌلً والتربٌة الفنٌة
 .تطبٌقٌة وتدرٌبات على أنشطة المقرر

 Artistic and Manual Skills مهارات ٌدوٌة وفنٌة 72023

 إكساب الطالب الخبرة الفعلٌة والعملٌة من خالل التدرٌب على بعض األسالٌب الخاصة بالتربٌة الفنٌة والخامات وطرق التعامل
 األعمال الفنٌة القدٌمة والحدٌثةإلقاء الضوء على الخبرات السابقة لنماذج مختارة من ، معها فً شتى الموضوعات المتنوعة

 التربٌة والحرفٌة وتوجٌه الطالب لعمل نماذج منها بالتدرٌب المباشر.التعرؾ على كل مجاالت ،

 Children’s drawings رسوم األطفال 72022

ٌركز المقرر على التعرٌؾ الفنى والتعلٌم واسس وعناصر التعمٌم واألشكال الهندسٌة واأللوان والضوء والتعرؾ على أنواع الفنون 
االتفاق واالختالؾ بٌن سماتها .وعالقتها بفن الطفل وتوضٌح   

تحدٌد مراحل نمو الطفل الفنٌة وتقنٌن هذة المراحل عند علماء رسوم األطفال ، تحدٌد سمات الطفل الموهوب وكٌفٌة العناٌة بة 
ألطفال كؤداة وتنمٌة موهبته والتعرؾ على طرق قٌاس الموهبة الفنٌة كما ٌهتم المقرر بتربٌة الرإٌة الفنٌة والتمٌز البصري ورسوم ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 للتعلم وتقوٌم أركان العملٌة التعلٌمٌة وٌقدم المقرر أنشطة متمٌزة الى الروضة والمنزل

 Drawing رســــم 72021

 ،ادئه وأنواعهبوعالقاته بالمجاالت الفنٌة األخرى. والتعرٌؾ بم ،تعرٌؾ الطالب بمفهوم الرسم وأهمٌته قٌمه الفنٌة والجمالٌة
وما تإدٌه من وظائؾ فً العمل الفنً. ودراسة أسس التكوٌن الفنً  ،وأنواع الخطوط والعالقات بٌنها ودالالتها ،وخاماته وأدواته

وتدرٌب  ،عرض نماذج من أعمال الرسم للفنانٌن التشكٌلٌٌن، حة الفنٌة المنفذة بؤسلوب الرسمودورها فً تحقٌق القٌم الجمالٌة للو
بٌعة الصامتة والحٌة باستخدام القلم الرصاص والفحم واألحبار واللون الواحد مع التركٌز الطالب على دراسة نماذج من عناصر الط

التدرٌب على رسم االسكتشات السرٌعة واألعمال الكاملة لألشخاص ، المسعلى دراسة الظل والنور والشبكات الظلٌة والم
الٌب المتنوعة لتوظٌؾ العناصر فً إنتاج أعمال فنٌة التدرٌب على األس، ظر الخلوٌة باستخدام خامات الرسموالحٌوانات والمنا

بؤسلوب الرسم ٌتحقق فً بنائها القٌم الفنٌة والجمالٌة، ومعالجة تلك الرسوم بالوسائل األدائٌة المختلفة. والتدرٌب على رسم الجسم 
لعمل الفنً المنفذ بؤسلوب الرسم. تنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى الطالب لتطوٌر ا،أوضاع متنوعة والنسب بٌن أجزاإه البشري فً

وتوظٌؾ إمكانات البٌئة والتراث والنظرٌات الفنٌة وفنون الحضارات بما ٌحقق المناخ اإلبداعً. والتجرٌب فً ممارسة الرسم 
 واألماكن األثرٌة بقدر اإلمكان. ماكن المفتوحةوالخروج من المرسم إلى األ وتوظٌؾ التكنولوجٌا كؤداة داعمة لإلبداع.

 Basics of Design اسس تصمٌم 72027

دراسة مفهوم التصمٌم ، التعرٌؾ بؤهمٌة اسس التصمٌم كمدخل لمجاالت التربٌة الفنٌة، دراسة عناصر وأسس التصمٌم الجمالى 
كخصائص كمقررات للفن والشكل ٌستمد منها الفنان متؽٌراتها من خالل تجربتة الجمالٌة مع الطبٌعة، االسس الجمالٌة للتصمٌم 

رٌة واالدائٌة للعملٌة جوهرٌة وعامة فى الطبٌعة ومعاٌٌر الحكامنا الجمالٌة، االسس اإلنشائٌة للتصمٌم كمجموعة للعملٌات الفك
التصمٌمٌة. تدرٌبات وممارسات عملٌة بالقلم الرصاص وأقالم التحبٌر وممارسات عملٌة فى دراسات من الطبٌعة قائمة على 

 لى.المالحظة والتؤمل الجما

 Sculpture (0) (0نحـــت ) 21416

ومدى  ،وأهمٌة دراسته فً المجاالت الفنٌة والعامة ،والخامات واألدوات الخاصة به ،تعرٌؾ فن النحت وأنواعه وأهمٌته وتقنٌاته
نبذة تارٌخٌة عن أهمٌة النحت ونشؤته فً الحضارات و تلة والفراغاالستفادة منه فنٌا  وتطبٌقٌا . وإدراك القٌم النحتٌة المرتبطة بالك

باستخدام الخامات اللٌنة  تطبٌقوالنحت البارز والهٌئات المجسمة  المهارات والتقنٌات الخاصة بتنفٌذوأهمٌته، التدرٌب على القدٌمة 
بعض المشارٌع الحرة طرح عن طرٌق  مثل الخشب المضؽوط أو الفوم الخامات الصلبةو ،مثل الصلصال "الطٌن األسوانلً"

  قوالب البسٌطة.ٌب الطالب على طرٌقة تنفٌذ الوتدر

 Textiles Printing (0) (0طباعة منسوجات ) 72026

دراسة للمنسوجات  –التقنٌات واألسالٌب األدائٌة  –نبذه تارٌخٌة عنها  –نشؤة طباعة المنسوجات  –تعرٌؾ طباعة المنسوجات 

دراسة العملٌات المختلفة على إلعداد األقمشة حتى تصبح جاهزة لعملٌة الطباعة  -طباعتها وصباؼتها واأللوان المستخدمة فً 

 -الطباعة باسلوب )البصمة(  -طباعة باسلوب )العقد والربط(  -دراسة طرق الطباعة الٌدوٌة  –والصباؼة والطباعة الالزمة 

تمرٌن  -تمرٌن تجرٌب أسلوب العقد والربط. -لى هذة التقنٌات مثل :تدرٌبات وممارسات عملٌة ع -الطباعة باسلوب )األستنسل( 

تمرٌن  -تمرٌن تجارب عقد وربط مساحات هندسٌة  -تمرٌن تجارب عقد وربط خطوط واتجاهات  -تجارب عقد وربط حرة 

رٌن تطبٌق اسلوب تم -تمرٌن الطباعة بالبصمات من خالل عٌنات طباعٌة مفردة ومجمعة  -تجارب عقد وربط ٌنتج عنها مالمس

تمرٌن تطبٌق أسلوب االستنسل فً عمل فنً  -تمرٌن تجرٌب أسلوب األستنسل. -جمالً( -البصمة فً عمل فنً مطبوع )وظٌفً

 جمالً(.-مطبوع )وظٌفً

 Textiles (0) (0) جٌنســ 21412

 -الصوؾ –الكتان  -) القطن األلٌاؾ النسجٌة الطبٌعٌة دراسة  –األلٌاؾ النسجٌة التعرؾ على الخواص الواجب توافرها فً 

(،مثل ) البولً مخالٌط األلٌاؾ  -الصناعٌة التركٌبٌة  األلٌاؾ -)األلٌاؾ الصناعٌة المحولة وتشمل الصناعٌة  األلٌاؾ الحرٌر.....(،

 األطلس – وأنواعه المبرد – ومشتقاته دراسة التراكٌب النسجٌة البسٌطة )السادة ،(.....مشتقات االثٌلٌن -البولً أمٌد  –استر 

ج )عملٌات دراسة العملٌات التحضٌرٌة للنسٌ البسٌطة والمركبة ، دراسة التؤثٌرات اللونٌة النسجٌة ،(وأنواعه الهانٌكوم – وأنواعه

متد من السداء ، الممتد من اللحمة ، الممتد كال ) دة ومشتقاتهالساتنفٌذ بعض التجارب التطبٌقٌة على  ،(عملٌة التسدٌة  –الؽزل

المبرد  -المبرد المعكوس  -المبرد الؽٌر منتظم -)المبرد البسٌط المبرد وأنواعه تنفٌذ بعض التجارب التطبٌقٌة على  ،االتجاهٌن( 

أطلس سداء، أطلس لحمة ، ) وأنواعه طلستنفٌذ بعض التجارب التطبٌقٌة على األ ، المبرد المكسر( -المبرد الحلزونً -المظلل

 .وأنواعه التجارب التطبٌقٌة على الهانٌكومتنفٌذ بعض  ،االطلس الممتد(
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 technical Drawing and Perspective الهندسً والرسم المنظور 72002

المنظدور والرسدم الهندسدً لدارسدً الفنددون  وأهمٌدةدراسدة تارٌخٌدة للمنظدور ،  ،الهندسدً  أهدم مصدطلحات المنظدورالتعدرؾ علدى 
–فدوق مسدتوى النظدر – )مسدتوى النظدر مجدال الرسدم والتصدوٌر الفندًالمنظور فدً  مستوٌات أهمٌته دراسةوكٌفٌة االستفادة منه ،

 ً،التعدرؾ علدى المنظدور المعمداري والمنظدور الفند ، الهندسدً الرسدم فدً المسدتخدمة األدواتتحت مستوى النظر(، التعرؾ علدى 
مدن  تنمٌدة مهدارات الرسدم المعمداري، منظور مسدتوى النظدر(  -منظور عٌن النملة  -)عٌن الطائر  دراسة ألنواع المنظور المختلفة

دراسة  رسم االشكال الهندسٌة المستوٌة،الخارجً والداخلً ،التعرؾ على اسس الرسم الهندسً، رسم المنظور خالل التدرٌب على 
 ةالهندسدٌ العملٌدات –كدرة (  -مخدروط  –اسدطوانة  -هدرم –منشدور  -متوازي مستطٌالت –ها ) مكعب المجسمات الهندسٌة وأنواع

(، االسددقاط االكسددنومتري -العمددودي اإلسددقاط -االسددقاط المتددوازي-) االسددقاط المركددزي االسددقاطات الفراؼٌددة للمجسددمات الهندسددٌة
 اسدتنتاجالثالثدة ،  المسداقطظدور االٌزومتدري ( رسدم نالم–ق رسم المجسمات المختلفة هندسٌا )منظدور الددٌمتري على طرالتعرؾ 
، بؤنواعده التطبٌقات التً توضح المنظدور من  عةمجمو وتنفٌذ، الهندسٌة  الرسوم من مسقطٌن ، دراسة لنماذج بداللة الثالث المسقط

    ها .المجسمات ومساقطمن ات متنوعة رسم مجموعو

 History and Appreciation of Art  (0) (0) تارٌخ وتذوق الفن 72000

فلسفته وأهم النظرٌات التً تفسر  -الفن البدائً )تعرٌفه - أهمٌة الدراسة الجمالٌة لتارٌخ الفنون( -فلسفته -التعرٌؾ بالفن )ماهٌته
 -البدائٌة فً العصر الحجري القدٌم والحدٌث فً العالم ومصر  شرح لمختارات من الفنون -أهم سماته الجمالٌة(  -دوافع إنتاجه

التحلٌل الجمالً لمختارات من فنون عصور ما قبل التارٌخ فً ضوء المتؽٌرات البٌئٌة والثقافٌة وظروؾ نشؤتها والعوامل التً 
 -والمعاٌٌر الجمالٌة لتلك الفنون  أدت إلى ظهورها، للتعرؾ على أهم السمات الفنٌة والخصائص األسلوبٌة والكشؾ عن أهم القٌم

دراسة فنون الشرق  -التدرٌب على الدراسة النقدٌة المقارنة للتمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة لفنون العصر الحجري القدٌم والحدٌث 
 -فن الرومانً" ال -دراسة فنون العالم القدٌم فً الؽرب: " فنون بالد اإلؼرٌق -األوسط القدٌم ومنها فنون بالد مابٌن النهرٌن 

التدرٌب على الدراسة النقدٌة المقارنة للتمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة لفنون الحضارات المختلفة، وأثرها على الفنون الحدٌثة 
 والمعاصرة فً العالم ومصر.

 Art Crafts (0) (0أشغال فنٌة ) 72000

 الحٌاة والتى ٌمكن أن تخدمها مادة االشؽال الفنٌة.مفهوم األشؽال الفنٌة والبٌئٌة، ومجاالت التعبٌر الفنى فى 
 التعرؾ على مفهوم البٌئة وكٌؾ ٌمكن استلهامها فً المشؽوالت الفنٌة.

 ،بقاٌا األقمشة ،الدٌكوباج، البالستٌك ،دراسة كٌفٌة انتاج مشؽوالت فنٌة بؤستخدام خامات البٌئة الطبٌعٌة والمصنعة مثل )الورق
وعمل تطبٌقات عملٌة على  ،وما هً األدوات المستخدمة فً ذلك ،والعجائن واللدائن المختلفة...إلخ( ،مستهلكات المجتمع الحدٌثة

 والتدرٌب على عمل نماذج تطبٌقٌة منها. ،ذلك. والتعرؾ على الجلود الطبٌعٌة وأنواعها وكذالك التقنٌات المستخدمة فٌها

 Wood Works (0) (0أشغال خشب ) 72003

 ونبذة تارٌخٌة عنها من خالل الفنون والحضارات القدٌمة وأسالٌب التشكٌل والتطعٌم. ،تعرٌؾ أشؽال الخشب وأهمٌتها
والتعرٌؾ بتكنولوجٌا العدد واآلالت واألدوات الٌدوٌة المستخدمة فً  ،التعرٌؾ بتكنولوجٌا الخامات وأنواغ األخشاب وأنواع القشرة

 أشؽال الخشب.
 الحفر(. ،التطعٌم ،وتطبٌقات بتقنٌات الخشب )األركت ،تطبٌقات عملٌة بالقشرة لموضوعات من وحً التراثرٌب على التد 

 جمٌع التقنٌات التً تعلمها. لمجسم من الخشب ٌستخدم فٌهعمل تطبٌق 

 Ceramics (0) (0الخــزف ) 72002

واع األفران دراسة أن به وأهمٌة دراسته فً مجال التربٌة الفنٌةتعرٌؾ بفن الخزؾ والفخار وأهمٌته وتقنٌاته واألدوات الخاصة 
واألكاسٌد واأللوان  ،التعرٌؾ بؤنواع الطٌنات الخزفٌة ،دراسة تارٌخ الخزؾ خالل الحضارات القدٌمة، المستخدمة فً الحرٌق

ب واستخدام العجلة الدوارة "الدوال أسالٌب التشكٌل الٌدوي وتنفٌذ تطبٌقات عملٌة مثل التشكٌل بالحبال والشرائحالتدرٌب على 
 ،تطبٌقات عملٌة مجسمة ومسطحة من وحً الطبٌعة والتراث باستخدام التقنٌات الخزفٌة المتنوعة، الٌدوي" إلنتاج أوانً فخارٌة
 وتطبٌق ألوان ما قبل الحرٌق.

 Anatomy in Art التشرٌح فً الفن 72001

الطبٌعً لجسم اإلنسان عن طرٌق دراسة أساسٌات علم التشرٌح ونسب جسم اإلنسان تعرٌؾ الطالب بماهٌة الوضع التشرٌحً 
وفً نهاٌة المقرر ٌستطٌع الطالب أن ٌقارن بٌن نسب جسم  ،وتحلٌل أوضاع اتزان جسم اإلنسان بالنسبة لمركز الثقل وخط االتزان

المرأة والرجل واإلنسان عامة فً مراحل العمر المختلفة وٌستطٌع الطالب عمل رسوم تفصٌلٌة أو مستنسخات نحتٌة من أجزاء 
اء الضوء على أهمٌة دراسة وكذلك إلق ،ودراسة أهم مصطلحات علم التشرٌح باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة ،جسم اإلنسان المختلفة

 التشرٌح فً الفن. وتوجٌه مادة الرسم لدراسة نموذج الجسم اآلدمً بالرسم.
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 تدرٌس التربٌة الفنٌةومهارات مبادئ  72007
Principles and skills of Teaching Art  
Education 

عناصدر الموقدؾ التعلٌمدً خصدائص عملٌدة التددرٌس و ة الفنٌدالتربٌدة  فدى  تددرٌسالطدرق ومهارات لتحدٌد المصطلحات األساسٌة 
التقدوٌم ( مهدارات التددرٌس األساسدٌة والتوعٌدة ، معداٌر ) شدروط ( التددرٌس النداجح  –التنفٌدذ  –مراحل عملٌة التدرٌس )التخطٌط 

 .لتدرٌس إدارة الفصل : تعرٌفها وأهمٌتها ، استراتٌجٌات إدارة الفصل ، مواصفات المعلم الناجح ، أخالقٌات مهنة ا

 Design (0) (0تصمٌم ) 72006

دراسة اللون ونظرٌاته ( ون البصرٌةمداخل التصمٌم فً الفن -خطوات العملٌة التصمٌمٌة  -دراسة )التصمٌم والعملٌة اإلبداعٌة 
وألوان الجواش مصاحبة لدراسة كل من عناصر وأسس التصمٌم، اتاحة الفرصة للطالب التعبٌر بحرٌة وطالقة عن أفكاره بلؽة 

األشكال واأللوان لتنفٌذ تصمٌمات مبتكرة من خالل ممارسة عملٌة التجرٌب بعناصر التصمٌم وفقا  ألسسه البنائٌة واالنشائٌة 
مختلفة من العناصر والهٌئات وإدراك العالقات للكشؾ عن النظم واستخالص القٌم  التمٌز بٌن انواع قائمة على والجمالٌة،

ن فللتراث المصرى والقومى المتمثل فى )ال والمعانً، استنباط وحدات وصٌاؼات تصمٌمٌة مستمدة من الدراسة التحلٌلٌة الجمالٌة
الفن الشعبى( تدرٌبات وممارسات بإستخدام عناصر من التراث المصرى بخامات  –مى الفن االسال -الفن القبطى -المصرى القدٌم

والتراث القومً، مع االستفادة من التقنٌات التكنولوجٌة.فى مجال والكتابات فى مجال التصمٌم متعددة مع توظٌؾ الخطوط   

 Sculpture (0) (0نحـــت ) 72006

 دراسة تكنولوجٌا الخامات المستحدثة والعجائن واللدائن واآلالت واألدوات الحدٌثة  ،التعرؾ على أسالٌب النحت فً الفن الحدٌث
 ارٌع التطبٌقٌة إلنتاج أعمال نحتواستخدامها فً تطبٌق بعض المش ،ة العلم والصناعة واالستفادة منهدراسة دور فن النحت فً خدم

بتولٌؾ الخامات فً فن النحت، والجمع بٌنها فً تشكٌالت فنٌة التدرٌب على األسالٌب الخاصة ونحت البارز والمستدٌر بؤسلوب ا
 وتوظٌؾ التكنولوجٌا الحدٌثة فً تصمٌم بعض التطبٌقات العملٌة.، مبتكرة. ودراسة القٌم الجمالٌة فً األعمال الفنٌة

 

 Art Crafts (0) (0أشغال فنٌة ) 72006

دراسة مفهوم األشؽال الفنٌة والشعبٌة، تعرٌؾ الفن الشعبً وخصائصة والسمات الممٌزة له، ورموز التعبٌرٌة، والتعرؾ على 
الطبٌعٌة  فنٌة باستخدام الجلودوالتدرٌب على المشؽوالت الالتراث الفنً الشعبً ومجاالت تعبٌره، نبذة عن أدوات وطرق تشكٌلها 

لك التولٌؾ بٌن الخامات وكذ التشكٌل،وطرق  األدواتعلً كٌفٌة استخدام  والتدرٌب-تواجدها أماكن-اأنواعهوالصناعٌة بعد دراسة 
وتكون مستوحاه من صمٌم البٌئة المصرٌة تعبر عن أصالة الفن الشعبً  مشؽوالت مبتكرة تعكس قٌم تشكٌلٌةالمختلفة النتاج 

  ورموزه

 Metal Crafts (0) (0أشغال المعادن ) 72002

دراسة المعادن وإمكانٌة تصنٌعها والتعرؾ على خواصها ، دراسة أسالٌب التشكٌل المختلفة والعدد الٌدوٌة وكٌفٌة استخدامها، 
 والضؽط على الشرائح المعدنٌةإجراء بعض التجارب على استخدام )عملٌات القص والقطع والتخرٌم والتفرٌػ( باألدوات المناسبة،

متنوعة وإجراء بعض التجارب، تطبٌق باستخدام أسالٌب التشكٌل المختلفة تتضمن بعض طرق التعرؾ على أسالٌب الوصل ال
 –الزرد  -التضفٌر -التشكٌل بالسلك )البرمالوصل والتجمٌع ألنواع مختلفة من المعادن لعمل مشؽوالت معدنٌة بسٌطة، التدرٌب 

 الخ....(

 History and Appreciation of Art  (0) (0) تارٌخ وتذوق الفن 72000

المإثرات العقائدٌة وفلسفة الفن(  -المإثرات البٌئٌة "الطبٌعٌة والثقافٌة" -دراسة الفن المصري القدٌم فً ضوء )المإثرات التارٌخٌة

الثقافة تذوق الجمال وتقدٌره فً الطبٌعة والفن، بتؤمل ودراسة التجربة الجمالٌة  للفنان المصري القدٌم مع الطبٌعة وانعكاسها فً  -

تحلٌل أعمال الفن المصري القدٌم فً ضوء فلسفة الفن فً  -المصرٌة القدٌمة وما إرتبط بها من منجزات حضارٌة 

الكشؾ  -ترجمة األشكال والرموز إلً معانً ومفاهٌم مرتبطة بالمعاٌٌر الجمالٌة للفن المصري القدٌم  -العصورالمصرٌة القدٌمة 

 -فن المصري القدٌم، والتمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة للفن المصري القدٌم وفنون الحضارات القدٌمةعن القٌم والمعاٌٌر الجمالٌة لل

دراسة أثر الفن المصري القدٌم على الفنون الحدٌثة والمعاصرة فً العالم ومصر، والتمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة للفن المصري 

 القدٌم ومـسـتجـدات األعمال المعاصرة.

دراسة الفن فً  العصر القبطً عبرمراحل تطوره  -صري القدٌم فً العصورالمتؤخره، والعصرالٌونانً الرومانً دراسة الفن الم

ترجمة األشكال  -تؤمل ودراسة التجربة الجمالٌة  للفنان القبطً مع الطبٌعة  -األبعاد الفلسفٌة(  -فً ضوء )المإثرات التارٌخٌة

التحلٌل الجمالً لمختارات من أعمال الفن القبطً فً ضوء فلسفة  -ة الفن القبطً والرموز إلً معانً ومفاهٌم مرتبطة بفلسف

التمٌٌز  -الكشؾ عن السمات الجمالٌة التشكٌلٌة والتعبٌرٌة للفن القبطً وإستنباط المعاٌٌر -العصر واتجاهات ومدارس النقد الفنى 

لفن القبطً على الفنون الحدٌثة ومـسـتجـدات األعــمــال دراسة أثر ا -بٌن السمات الجمالٌة للفن القبطً وفنون الحضارات 

 المعاصرة.
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 History of Art Education تارٌخ التربٌة الفنٌة 72000

دراسة تارٌخ ومراحل تطور التربٌة الفنٌة، ودور  تعرٌؾ التربٌة الفنٌة وأهمٌتها. ودراسة أهم نظرٌات التربٌة الفنٌة قدٌما  وحدٌثا .
دراسة مقدمة من الطالب لتوضٌح دور ، الفنٌة عبر التارٌخ. ومتابعة دور التربٌة الفنٌة فً خدمة المجتمع عبر التارٌخمعلم التربٌة 

 التربٌة الفنٌة داخل المإسسات التعلٌمٌة، دراسة مقارنة مقدمة من الطالب عن التربٌة الفنٌة فً مصر وأحد دول العالم المتقدم.

 Painting (0) (0تصوٌر ) 72003

وبٌان الفروق  تعرٌؾ الطالب بمفهوم التصوٌر وتطوره عبر العصور والمصطلحات المرتبطة به، وطبٌعة هذا المنهج الفنً.
الجوهرٌة بٌن الرسم والتصوٌر، والتعرٌؾ بخامات التصوٌر وتقنٌاته وأدواته المختلفة، ودراسة تحلٌلٌة لمختارات من فن التصوٌر 

 الطالب باأللوان المائٌة وممٌزاتها، واألسطح المناسبة لها، واألدوات المستخدمة فٌها.تعرٌؾ  الحدٌث والمعاصر.
 دراسة أسس بناء التكوٌن الفنً الجٌد.

تطبٌقات عملٌة تعتمد بشكل أساسً على استخدام األلوان المائٌة، وٌتم فٌها توظٌؾ أنواع متباٌنة من المفردات التشكٌلٌة فً بناء 
مبتكرة تتحقق فٌها األسس الجمالٌة للتكوٌن. اكساب الطالب المهارات األدائٌة والتقنٌات الالزمة لتحقٌق القٌم التعبٌرٌة تكوٌنات فنٌة 

 فً التصوٌر باأللوان المائٌة.
 تدرٌب الطالب على دراسة عناصر الطبٌعٌة الحٌة والصامتة، ورسمها باأللوان المائٌة والجواش واألحبار الملونة.

 Wood Works (0) (0غال خشب )أش 72002

مستحدثة المكملة لصناعة الواألدوات دراسة تكنولوجٌا الخامات ، والخشب كفن تطبٌقً ٌخدم المجتمع أهمٌة أشؽالدراسة 
بعض األعمال الخشبٌة المنفذة بؤسلوب القشرة والتطعٌم بالصدؾ والتدرٌب علً ، دراسة تكنولوجٌا تلوٌن األخشاب، األخشاب
 ... إلخ(،برافان ،مع االستعانة بتقنٌات التخصصات الفنٌة األخرى )منضدةوالمعادن 

والحذؾ واالضافة وأٌضا عمل بعض  تطبٌق لتصمٌمات من ابتكار الطالب لتنفٌذ أعمال خشبٌة جدارٌة مثل لوحات القشرة الملونة
 التراكٌب والتعاشٌق الخشبٌة المختلفة.

 Ceramics (0) (0الخزف ) 72001

واآلالت واألدوات  والطٌناتدراسة تكنولوجٌا الخامات المستحدثة والعجائن  ،فً الفن الحدٌثالخزؾ والفخار التعرؾ على أسالٌب 
 فً خدمة العلم والصناعة واالستفادة منه. الفخار والخزؾدور فن  الحدٌثة، ودراسة

وتكنولوجٌا  ،البطاناتالطالءات الخزفٌة و وتطبٌقوالتجرٌب فً الطٌنٌات المتنوعة أسالٌب التشكٌل الخزفً  علً متقدمالتدرٌب 
وعمل الجدارٌات الخزفٌة وعمل تطبٌقات عملٌة متنوعة من األوانً واألعمال المسطحة مثل البالطات  ،األفران وأسالٌب الحرٌق

 جدارٌة عن العمل التجمٌعً فً فن الخزؾ.لل ،المتنوعةواستخدام تقنٌات  بارز،تطبٌق لنحت  ،ودراسة النتائج وحرقها
 

 Arts of children and adults فنون أطفال وبالغٌن 72007

خصائص  –دراسة مراحل تطور رسوم األطفال  –تعرٌفها(  –فنون األطفال )تارٌخها  -التربٌة عن طرٌق الفن  –تعرٌفات الفن  
 الفنً التعبٌر فً األطفال رسوم نظرٌات -فلسفة فنون األطفال  –كل مرحلة  وممٌزاتها وواجب معلم التربٌة الفنٌة فً كل مرحلة 

العوامل المإثرة فً النمو الفنً عند –الحركة فً رسوم األطفال  -العالقة بٌن رسوم األطفال  ورسوم الفنانٌن  والفنون التراثٌة  –
اإلدراك عند  -الممٌزات اإلقلٌمٌة والعالمٌة فً رسوم األطفال  -لماذا ٌرسم الطفل  – ) معوقات النمو الفنً عند االطفال( الطفل

تدرٌب الطالب على كٌفٌة تحلٌل رسوم  – تحلٌل رسوم األطفالدراسة  -قٌاس الذكاء من خالل الرسومات –األطفال وتطور التفكٌر 
 ج بالفن .التعرؾ على العال –االطفال 

 Curricula and methods of teaching Art Education مناهج وطرق تدرٌس التربٌة الفنٌة 72006

األهداف العامة لتدرٌس مادل الت ص  فً المراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  تاإلٌل فى التربٌة الفنٌة  و طرق التدرٌسمناهج و  دراسة
اة دادٌةةة وال انوٌةةة  إ ةةداد  طةةط تدرٌسةةٌة لموضةةو ا  ودروس فةةً مةةادل الت صةة  ماتةةوى كتةةب مةةادل الت صةة  بةةالمراإلتٌا 

بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  المهارا  األساسٌة والفر ٌة لتدرٌس مادل الت ص   مراال تدرٌس مادل الت صة  اسةتراتٌاٌا  
 دادٌة وال انوٌة  إبةراز االتااهةا  الادٌ ةة وأسالٌب وطرق تدرٌس مادل الت ص   تقوٌم تدرٌس مادل الت ص  فً المراإلتٌا اة

 فً تدرٌس مادل الت ص .
 

 Painting (0) (0تصوٌر ) 72006

تعرٌؾ الطالب بماهٌة التصوٌر الزٌتً وتارٌخه وأهمٌته وخصائصها، واطالع الطالب على أدوات وخامات التصوٌر الزٌتً، 
وعرض نماذج من أعمال التصوٌر للفنانٌن التشكٌلٌٌن المصرٌٌن والعالمٌٌن ودراسة كٌفٌة تنفٌذها واالستفادة منها، تدرٌب الطالب 

حد أشكال التعبٌر اإلبداعً المسطح الذي ٌعتمد على توظٌؾ اللون فً التشكٌل، ودراسة الدالالت على ممارسة التصوٌر باعتباره أ
اللونٌة وتؤثراتها النفسٌة، وإنتاج لوحات متنوعة تستخدم فٌها ألوان الزٌت، إلى جانب تجرٌب بعض الخامات الفنٌة األخرى 
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 ناظر الطبٌعٌة، والموضوعات المستلهمة من التراث.لموضوعات من الطبٌعة الحٌة والصامتة، والجسم البشري، والم
 دراسة فلسفة الفن الحدٌث والمعاصر وأهم المدارس الفنٌة فً التصوٌر، وطرق تحضٌر األسطح المختلفة الخاصة بالتصوٌر.

ت التشكٌلٌة فً بناء تطبٌقات عملٌة تعتمد بشكل أساسً على استخدام األلوان الزٌتٌة، وٌتم فٌها توظٌؾ أنواع متباٌنة من المفردا
ة تكوٌنات فنٌة مبتكرة تتحقق فٌها األسس الجمالٌة للتكوٌن. اكساب الطالب المهارات األدائٌة والتقنٌات الالزمة لتحقٌق القٌم التعبٌرٌ

 فً التصوٌر الزٌتً.

 Sculpture (3) (3نحـــت ) 72006

المستجدات فى فن النحت وأهم الفنانٌن المعاصرٌٌن ودراسة أسالٌبهم الحدٌثة والمعاصرة وآخر التعرؾ على االسالٌب النحتٌة 
النحتٌة والتعرؾ على الخامات الحدٌثة فى النحت وطرق أستخدامها، والمعالجات السطحٌة للمنحوتة والتعرؾ على النحت المٌدانى 

 العالم وعمل نكاذج مصؽرة منها.وأسسة وعوامل نجاحة، عمل دراسة مٌدانٌة للمٌداٌٌن ودراسة أهم المٌداٌٌن فى مصر و

 Textiles (0) (0) جٌنســ 72032

 ،سالمً(اإل النسٌج فً العصر –قبطً ال النسٌج فً العصر –فرعونً النسٌج فً العصر الالمصري )لنسٌج ل ٌةدراسة تارٌخ

 أنوال القدم "  -نول السحب  -النول الرأسى  -النول األفقى   -نول الخصر  -نول الثقلوتصنٌفها )دراسة تارٌخٌة لألنوال الٌدوٌة 

نول المنضدة المتعددة  -نول اإلطار أو البرواز -الكرتون  نول -نول الؽصنوتشمل ) التعلٌمالتً ٌمكن استخدامها فً  األنوال

الخامات  وأنواعه، يالنسٌج الٌدوالتصمٌمات الحدٌثة لألنوال القابلة للطً ، أجزاء النول ووظائفها،  نول الدواسات(، -الحركات

ه ،دراسة التصمٌمات النسجٌة باستخدام اللقً ورباط الدوس ) نظام تحرٌك الدرق ( ، لتدرٌبات على تشؽٌلق طر ،المستخدمة فٌه

التصمٌم االنسجً باستخدام اللقً ونظام تحرٌك الدرق، وتدرٌبات على نول المنضددة )تدرٌبات على التراكٌب النسجٌة المختلفة(، 

 ات على نول الدوسات)تدرٌبات على اللحمة ؼٌى الممتدة(انتاج مجسمات ومنحوتات نسجٌة متنوعة.وتدرٌب

 Textiles Printing (0) (0طباعة منسوجات ) 72030

تدرٌبات وممارسات عملٌة  -الطباعة باسلوب )الباتٌك(  -الطباعة باسلوب )الرسم المباشر(  -الطباعة باسلوب )القالب الطباعً( 

تمرٌن تنفٌذ عمل فنً  -جمالً( -.تمرٌن تطبٌق أسلوب القالب الطباعً فً عمل فنً مطبوع )وظٌفً -هذة التقنٌات مثل:على 

تمرٌن تنفٌذ  -تمرٌن عٌنات من الطباعة بؤسلوب الباتٌك  -تمرٌن تجارب على اعداد الشمع لطباعة الباتٌك  -بؤسلوب الرسم المباشر 

 عمل فنً مطبوع بؤسلوب االباتٌك.

 Small artistic projects المشروعات الفنٌة الصغٌرة 72030

دور ومساهمة المشروعات الصؽٌرة فً  -خصائص وممٌزات المشروعات الفنٌة الصؽٌرة  -تعرٌؾ المشروعات الفنٌة الصؽٌرة (

األهمٌة  -الصؽٌرة  مصادر تموٌل الصناعات -المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصؽٌرة  -االقتصادٌات الوطنٌة

 -كٌفٌة عمل دراسة جدوى للمشروع الصؽٌر -إدارة المشروعات الصؽٌرة --االقتصادٌة واالجتماعٌة للمشروعات الفنٌة الصؽٌرة

 )اإلبداع ضرورة لنجاح المشارٌع الصؽرى -مراحل تنفٌذ المشروع الناجح 

 Field Training (0) (0مٌدانً )التدرٌب ال 72033

المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة ٌعنً هذا 
 التربٌة الفنٌة بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Metal Crafts (0) (0أشغال المعادن ) 72032

دراسة سباكة المعادن  الحلً وأسالٌب وتقنٌات التنفٌذ وأنواع األدوات المستخدمة ،دراسة تارٌخٌة لبعض المشؽوالت المعدنٌة مثل 
التعرؾ على  قصدٌر( -التعرؾ على اسالٌب الوصل الثابت باستخدام اللحام )فضة )بالشمع المفقود، القوالب المعدنٌة والمطاطٌة(
الٌب التلوٌن بالمٌنا البارد والطالء بالثربٌب الكهربائى قصدٌر( ، التعرؾ على أس -أسالٌب الوصل الثابت باستخدام اللحام)فضة

على البارد والساخن حسب خواص المعدن والتقبٌب بؤسلوب البارز والؽائر التشكٌل المختلفة ومنها الطرق  على أسالٌبتدرٌب وال
خدام األسالٌب السابقة إلنتاج تطبٌق لعمل نماذج باست،المستخدم سواء على وسائد من القار الساخن او وسائد من الرمل والخشب

  .حلى معدنٌة واوحدة إضاءة 

 Design (0) (0) تصمٌم 72031

وعمل تكوٌنات من العناصر  ،واالستفادة من أسس التصمٌم فً دراسة العناصر الطبٌعٌة ،التعرؾ على علم التصمٌم ونظرٌاته
)المعاصر والفنون الحدٌثة واالتجاهات الفنٌة المتنوعة( الفنً دراسة للتصمٌم ،مع مراعاة أسس التصمٌم وونظرٌاتهالطبٌعٌة 
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المائٌة والجواش تدرٌبات عملٌة على التصمٌم بالخطوط والخداع البصري باستخدام األلوان ، دراسة الخداع البصري فً التصمٌمو
، عاة القٌم الجمالٌة والفنٌةع مرادراسة الزخارؾ المختلفة واالستفادة منها فً تصٌم لوحة جدارٌة موطرقا،  والخامات األخرى

 توظٌؾ التكنولوجٌا فً مجال التصمٌم.

 Art Crafts (3) (3أشغال فنٌة ) 72037

المجتمع  أحتٌاجات على التعرؾ خالل من الحرؾ هذة توظٌؾ وكٌفٌة الصؽٌرة، والحرؾ الفنٌة باألشؽال المرتبطة المفاهٌم دراسة
( االبلٌك) الخٌامٌة فن على الصؽٌرة،التعرؾ الحرؾ ورش من المنتجة الفنٌة للمشؽولة والتشكٌلٌة الجمالٌة القٌم على التعرؾ
 الخٌوط أنواع االبلٌك، فن لتطوٌر المختلفة الخامات تولٌؾ أسالٌب دراسة المتنوعة، وأسالٌبه تنفٌذه وطرق وتارٌخة أنواعة

 تارٌخ عن نبذة الحدٌثة، الخٌامٌة أنواع من نوع بؤعتبارة( وورك الباتش) فن على التعرؾ الفنٌة المشؽولة تطوٌر فى المستخدمة
 لخدمة الصؽٌرة الحرؾ ورش تدعم ان الممكن من فنٌة مشؽوالت أنتاج الفن، هذا فً المستخدمة واالدوات التنفٌذ وطرق تطورة
االندثار من وحماٌتها الصؽٌرة الحرفٌة الصناعات الحٌاء وذالك المجتمع  

 History and Appreciation of Art  (3) (3) تارٌخ وتذوق الفن 72036

تؤمل ودراسة  -دراسة نشؤة الفن اإلسالمً وطرزه الفنٌة عبر عصوره الحضارٌة فً ضوء المإثرات التارٌخٌة واألبعاد الفلسفٌة 
مرتبطة بفلسفة الفن فلسفة الفنان اإلسالمً فً تناوله لعناصر الطبٌعة بالتشكٌل، وترجمة األشكال والرموز إلً معانً ومفاهٌم 

 -التحلٌل الجمالً لمختارات من الطرز الفنٌة اإلسالمٌة فً ضوء فلسفة العصر واتجاهات ومدارس النقد الفنى -اإلسالمً 
  -التمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة للفن اإلسالمً وفنون الحضارات  -استخالص القٌم واستنباط المعاٌٌر الجمالٌة للفن اإلسالمً 

إنماء مهارات التفكٌر الناقد فً  -الفن اإلسالمً على الفنون الحدٌثة والمعاصرة ومـسـتجـدات األعــمــال المعاصرة دراسة أثر 
 مجال التخصص من خالل التؤمل والتذوق والنقد الفنى ألعمال الفن اإلسالمً.

 Graphic art الجرافٌك 72036

برمجٌات الحاسوب الخاصة بالفنون  باستخدام إلنتاج األعمال الفنٌة المتنوعة األساسٌةٌتضمن المقرر التعرؾ على أهم المبادئ 
الثابتة والمتحركة  البصرٌة الجرافٌكٌة األشكال بمختلؾ التقنٌات، وكذلك أسس ومفاهٌم والجرافٌك وإكساب الطالب مهارة التطبٌق

 وتطبٌقاتها المختلفة.

وتقنٌاتها المختلفة وكٌفٌة االستفادة منها فً الفنون الجرافٌكٌة، والتدرٌب على  رهاوتطو ات الرقمٌةٌتناول المقرر دراسة الكامٌركما 
 استخدام الوسائط المتعددة فً إنتاج أعمال فنٌة ثنائٌة أو ثالثٌة األبعاد مع إضافة المإثرات وتقنٌات اإلظهار الالزمة.

ً مع الرسوم والتصامٌم التً ٌنتجها الطالب أي الدمج بٌن الواقع كما ٌهتم المقرر بالتدرٌب على الدمج بٌن الصورة أو الفٌدٌو الواقع
بحٌث ٌتمكن الدارس بعاد األ ثالثٌة جرافٌكبناء وتطوٌر مهارات الطالب فً استخدام برامج الالحقٌقً والواقع االفتراضً، وكذلك ب
البعد بما ٌتماشى مع التوجهات المعاصرة المعتمدة على دراسة  ثالثٌةالجرافٌكٌة  موضوعاتمن تشكٌل وإظهار ومعالجة كافة ال

 .البعد الثالث ومحاكاة الواقع خاللالعمق والتؤثٌر فً المتلقً من 

 (0) التدرٌب المٌدانى 72036
Field Training(0) 

تددرٌس المنداهج المدرسدٌة لمدادة  ٌعنً هذا المقرر بتددرٌب الطدالب المعلمدٌن مٌددانٌا علدً مهدارات التخطدٌط و التنفٌدذ و التقدوٌم فدً
 التربٌة الفنٌة  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Metal Crafts(3) (3أشغال المعادن ) 72022

والتدرٌب على اسلوب الحفر علدى  سالٌب المتنوعةطبٌقات باستخدام االدراسة تقنٌة التلوٌن بالمٌنا الباردة والساخنة واجراء بعض الت
 المعدن بؤستخدام االحماض والتعرٌؾ بؤسلوب السلك على المعدن وتارٌخ العمالت فى مصر.

 Textiles Printing (3) (3طباعة منسوجات) 72020

تدرٌبات وممارسات  -طباعة باسلوب )الشاشة الحرٌرٌة(  -طباعة باسلوب )البصمة الحرارٌة(  -طباعة باسلوب )المونوتٌب( 

تمرٌن تنفٌذ  -تمرٌن عمل تداخالت لونٌة باسلوب المونوتٌب  -تمرٌن تجرٌب أسلوب المونوتٌب  -عملٌة على هذة التقنٌات مثل :

تمرٌن  -تمرٌن اعداد تصمٌم لعمل شاشة حرٌرٌة  -عمل فنً بؤسلوب المونوتٌب تمرٌن تنفٌذ عمل فنً بؤسلوب البصمة الحرارٌة 

 تمرٌن عمل فنً مطبوع باسلوب الشاشة الحرٌرٌة. -كتشاؾ إمكانٌات التكرار بالشاشة الحرٌرٌة عمل تجارب إل

 Design (3) (3) تصمٌم 72020

سة ودرا ،دراسة دور التصمٌم فً العملٌات الصناعٌة المختلفة، ومع واألؼراض اإلنسانٌة المتنوعةدور التصمٌم فً خدمة المجت
ودراسة التطبٌقات المتنوعة  ،التعرٌؾ بعلم األرجونومٌكس وأهمٌته فً تصمٌم المنتجات المختلفة، والوظٌفةالعالقة بٌن التصمٌم 

مع دراسة الدالالت واالعالنات ... إلخ،  مٌم أؼلفة الكتب والقصصللتصمٌم فً المجاالت العملٌة المختلفة. تدرٌبات على تص
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مٌم مختلفة فً التص استخدام خاماتدراسة كٌفٌة  ،سالٌب التصمٌمات المجسمةدراسة أل، وز لتوضٌح فكرة معٌنة فً التصمٌموالرم
 ،ألون جواش ،تدرٌبات متنوعة باستخدام مجموعة من الخامات فً مجال التصمٌم )ألون مائٌة، مثل البالستٌك والورق الملون

وأنواعه  ،دراسة أسس تصمٌم اإلعالن تدرٌبات على توظٌؾ الحاسب اآللً فً التصمٌم. (،، مجسمات تصمٌمٌة... أكرٌلك
تطبٌقات فً مجال اإلعالن باستخدام مجموعة متنوعة من الخامات )ألون  عالقة تصمٌم اإلعالن بالمجتمع والثقافة. ،وأهمٌته
ون تطبٌقات باستخدام الحاسب اآللً فً إنتاج تصمٌمات باستخدام الفن مجسمات إعالنٌة... إلخ(. ،أكرٌلك ،ألوان مائٌة ،جواش

 الرقمٌة فً مجال اإلعالن.
 

 (3الخزف) 72023
Ceramics(3) 

لمجابهة سوق العمل )مشروعات دراسة القوالب الصب واالستفادة منها فى تدرٌب الطالب على االعمال الكمٌة كتمهٌد لهم 
التلوٌٌن بالجلٌزات وكٌفٌة صؽٌرة ( التشكٌل بالكبس فى قوالب الصب، مستوحاة من الطبٌعة والتراث المصرى والتدرٌب على 

 حرقها على االنٌة الخزفٌة.
 

 History and appreciationof Art (2) (2تارٌخ وتذوق الفن ) 72022

التعرؾ علً بداٌة فنون عصر النهضة، السمات الجمالٌة لفنون العصور الوسطً فً أوروبا من خالل التحلٌل الجمالً لمختارات 
والقوطً، التعرؾ علً أهم العوامل التً أدت لبزوغ حضارة عصر النهضة بالدراسة الجمالٌة لمختارات من من الفن الرومانٌسكً 

فنون عصرالنهضة المبكر فً األراضً المنخفضة واٌطالٌا وفلورنسا وألمانٌا، الدراسة النقدٌة لفنون عصر النهضة ال<هبً فً 
والخصائص األسلوبٌة لكل اتجاه فنً وكل فنان واستنباط اهم القٌم والمعاٌٌر اٌطالٌا وخارجها، و<لك الستخالص أهم السمات الفنٌة 

، الجمالٌة لفنون تلك الفترة، والخصائص األسلوبٌة لكل اتجاه فنً وكل فنان واشستنباط أهم القٌم والمعاٌٌر الجمالٌة لفنون تتلك الفترة
من فنون طراز الباروك والركوكو، تحفٌز الطالب علً ابتكار  التعرؾ علً فنون أواخر عصر النهضة بالتحلٌل الجمالً لمختارات

مداخل لدراسات نقدٌة مقارنة للتمٌٌز بٌن اسمات الجمالٌة لفنون بداٌة عصر النهضة وفنون عصر النهضة المبكر وفنون اواخر 
 عصر النهضة.

 (3) دانىمٌالتدرٌب ال 72021
Field Training(3) 

الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب 
 التربٌة الفنٌة  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 
 (3أشغال خشب) 72027

Wood Works(3) 

الخشب فى عمل بعض التطبٌقات المجسمة ودراسة دراسة أنواع االخشاب التى تقبل الحفر والتدرٌب على أسلوب الحفر على 
 والتعرؾ على االسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة فى الحفر.

 Painting (3) (3تصوٌر ) 72026

التدرٌب على الموضوعات ذات الطبٌعة المركبة مثل التجهٌز فً الفراغ، فنون األداء، األعمال الجماعٌة... إلخ، والتدرٌب على 
 .الفنٌة فً فنون ما بعد الحداثة، ودراسة الفلسفة والبعد الجمالً لكل أسلوبأسالٌب المعالجة 

 استخدام العدٌد من الخامات اللونٌة، وكذلك العجائن والخامات الؽٌر تقلٌدٌة التً ٌمكن استخدامها فً التصوٌر.
 التدرٌب على عمل الجدارٌات التصوٌرٌة.
 والتً ٌمكن توظٌفها فً مجال التصوٌر.التعرٌؾ بؤهم الخامات الطبٌعٌة والمصنعة 

تنمٌة مفهوم التجرٌب لدى الطالب بهدؾ تنمٌة االبتكار من خالل البحث والتجرٌب فً الخامات للتوصل إلى معرفة االنسجام بٌن 
 الخامات بعضها مع بعض.

 ومعالجتها، واالستفادة منها.التدرٌب على اإلحساس بعالقات الخامات وتولٌفها وتوظٌفها. وأسالٌب استخدام الخامات، 
 التدرٌب على توظٌؾ الخامات فً ابتكار أعمال فنٌة إبداعٌة مستوحاة من الطبٌعة والتراث... إلخ.

 إتقان بعض المهارات والتقنٌات الفنٌة الحدٌثة فً التصوٌر بالخامات المتعددة واإلحساس بقٌمتها الجمالٌة.
 المنفذة بالخامات المختلفة. تقدٌر وتقٌٌم والحكم على األعمال الفنٌة

 (3نسٌج) 72026
Textiles(3) 

 ،كٌفٌة بنائها( –أقمشة المعلقات  –أهمٌتها الحضارٌة  –دراسة المعلقات النسجٌة الحائطٌة )ماهٌة المعلقات النسجٌة وتصمٌماتها 
بمسمٌاته المختلفة ،تصمٌمات نسٌج التابستري، طرق وأسالٌب التعاشق فً نسٌج التابستري، التابستري دراسة تارٌخٌة لنسٌج 

 وأنواعه، تصمٌمات نسٌج السوماك ، تطبٌقات على نسٌج السوماك،السوماك دراسة تارٌخٌة لنسٌج  تطبٌقات على نسٌج التابستري ،
إجراء بعض التجارب والتدرٌبات التطبٌقٌة على سجاد الٌدوي، الٌدوي وانواعه وتصمٌماته ، االالت المستخدمة فً ال السجادفن 

نسجٌة  تإنتاج مشؽوالوتطوٌره ، دراسة النسٌج بمنطقة فوه القٌمة الفنٌة واالقتصادٌة للنسٌج الٌدوي ،  ،المعلقات النسجٌة الحائطٌة
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)اللؾ على السداء وتجمٌع خٌوط السداء ، اللحمات الحرة(والتدرٌب على انتاج معلقات نسجٌة  باالستعانة بالتقنٌات النسجٌة المختلفة
.حائطٌة  

 (2) التدرٌب المٌدانى 72026
Field Training(2) 

لمادة ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة 
 التربٌة الفنٌة  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Artistic Project المشروع الفنى 72012

الفرقة الرابعة بمادة المشروع وأهدافها وأهمٌتها ومجاالتها، ثم توجٌه الطالب حسب تقدٌراتهم فً المواد التً قاموا  تعرٌؾ طالب
بدراستها خالل السنوات السابقة إلختٌار إحدى المجاالت والتً ٌرؼبون فً تقدٌم مشروع فٌها ٌضع فٌها كل طالب خبراته مستفٌدا 

ات النظرٌة التً مر بها، مساعدة الطالب على تحدٌد أهدافهم وانتقاء وانتخاب الفكرة من بٌن العدٌد من الممارسات العملٌة والتطبٌق
من االفكار والبدائل وبالتالً التخطٌط ووضع استراتٌجٌات وآلٌات لتحقٌق االهداؾ، وتوجٌه الطالب لعمل دراسة جدوى ومقاٌسة 

الطالب درٌس لمادة من مواد تخصصات القسم باالشراؾ على مجموعة مبدئٌة لمشروعهم الفنً، على أن ٌقوم كل عضو هٌئة ت
 .المختارٌن إلحدى المجاالت

 

 Digital Painting التصوٌر الرقمى 72010

دراسة الوسائط التكنولوجٌة المتعددة ، هم األعمال الفنٌة فً هذا المجالدراسة تارٌخ الفنون الرقمٌة ومراحل تطورها، وعرض أ

 اإلبداعً فً فن التصوٌر كؤهم األدوات الفنٌة الحدٌثة، وتوظٌفها فً انتاج لوحات التصوٌر.ودورها 

تدرٌب الطالب على استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال التصوٌر مثل الحاسوب وآالت التصوٌر ولوحات الرسم الرقمٌة وأدوات 

 بداعً لدى الطالب بهدؾ انتاج أعمال تصوٌرٌة رقمٌة.الواقع االفتراضً... وؼٌرها مما ٌساعد فً تنمٌة الخٌال اإل

كذلك التدرٌب على أحدث البرمجٌات والتطبٌقات المستخدمة فً مجاالت الرسم والتصوٌر سواء ما ٌختص منها باألعمال ثنائٌة 

لتصوٌر المنفذة بهذا األسلوب األبعاد أو ما ٌختص باألعمال ثالثٌة األبعاد، مع االهتمام بالمإثرات التً ٌمكن إضافتها على أعمال ا

 وطرق إخراجها وعرضها.

 

 Ceramic Sculpture(0) (0)نحت خزفً 72013

وأهمٌة دراسته فً المجاالت الفنٌة  ،والخامات واألدوات الخاصة به ،وتقنٌاتهوأهمٌته  ،تعرٌؾ الطالب بمفهوم النحت الخزفً
 وطرقللطٌنات المحروقة، التدرٌب على الطٌنات المختلفة النحتٌة الجمالٌة ومدى االستفادة منه فنٌا  وتطبٌقٌا . وإدراك القٌم  ،والعامة

واستثمار معطٌات الدراسات السابقة فً النحت فً صٌاؼة موضوعات تعبٌرٌة أو هٌئات مطلقة  ،تجهٌزها وإمكانٌاتها التشكٌلٌة
 ، إلنتاج أعمال فنٌة ذات طابع ممٌز ٌعبر عن البٌئة المصرٌة.مفرغ ثم تقنٌات الحرٌق والطالءاتلٌدوي البتقنٌات التشكٌل الخزفً ا

 

 Wallpapers جدارٌات 72011

ٌهدؾ هذا المقرر إلى استخدام التقنٌات المختلفة والفنون المتنوعة مع الدمج بٌن الخامات فى عمل جدارٌات متنوعة كل على حسب 
نحتٌة، جدرٌات خزفٌة، نسجٌة، معدنٌة، تصوٌرٌة، تصمٌمٌة....الخ( زمن خالل هذا المقرر سٌراعً توجٌة  التخصص )جدرٌات

 الطالب لمواضٌع هامة ورئٌسٌة لخدمة المجتمع والجرأة فى استخدام الخامة.

 History and Appreciation of Art  (1) (1) تارٌخ وتذوق الفن 72017

للطالب عن عصر الحداثة وتطور المفاهٌم الجمالٌة من العصور الوسطً إلً كالسٌكٌة عصر النهضة حتً تنمٌة الخلفٌة التارٌخٌة 
الحداثة ، والتقدٌر الجمالً لفنون اتجاهات الحداثة ، دراسة الفن التشكٌلً فً عصر الحداثة )التارٌخ والفلسفات والنظرٌات (، تحلٌل 

عصر الحداثة واتجاهات ومدارس النقد الفنً ، التمٌٌز بٌن السمات الجمالٌة  مختارات من أعمال الفن الحدٌث فً ضوء فلسفة
التجاهات الحداثة ، استخالص القٌم واستنباط المعاٌٌر الجمالٌة لفنون الحداثة ، إنماء مهارات التفكٌر الناقد فً مجال التخصص من 

الم ، تنمٌة الخلفٌة التارٌخٌة للطالب عن عصر ما بعد خالل التؤمل والت<وق والنقد الفنً ألعمال الفن الحدٌث فً مصر والع
الحداثة وتطور المفاهٌم الجمالٌة من الحداثة إلً ما بعد الحداثة ، الدراسة الجمالٌة لفنون ما بعد الحداثة فً ضوء فلسفة العصر ، 

 ط المعاٌٌر الجمالٌة لفنون ما بعد الحداثة.الكشؾ عن المعاٌٌر الجمالٌة لمختارات من فنون ما بعد الحداثة ، استخالص القٌم واستنبا
  

 Arts of special groups فنون الفئات الخاصة 72016

دراسة البرامج الفنٌة المناسبة لكل فئة من ، ذوى االحتٌاجات الخاصة )تصنٌفهم(والتعرٌؾ ب ،أهمٌة دراسة فنون الفئات الخاصة
ودور الفن والتربٌة الفنٌة فً تنمٌة قدرات ذوي االحتٌاجات  ،االحتٌاجات الخاصةدراسة الموهبة الفنٌة عند ذوي ، الفئات الخاصة
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دور معلم التربٌة الفنٌة فً مساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً التعبٌر الفنً وتقدٌم تجارب فنٌة تإدي إلى تنمٌة قدراتهم  ،الخاصة
دراسة مٌدانٌة من الطالب عن مراكز العناٌة بذوي  م.همة لقدراتواندماجهم مع المجتمع بالتعبٌر من خالل األعمال الفنٌة المالئ

وتنظٌم زٌارة إلحدى مراكز العناٌة بذوي االحتٌاجات الخاصة مع عروض فنٌة لبعض أعمالهم وعروض  ،االحتٌاجات الخاصة
االحتٌاجات الخاصة والعوامل دور التربٌة الفنٌة تجاه ذوي  .، وعمل بعض التجارب الفنٌة معهمأفالم وثائقٌة وصور تخدم المقرر

التً ٌجب مراعاتها عند إعداد برامج لذوي االحتٌاجات الخاصة وما هً السمات الواجب توافرها فً معلم ذوي االحتٌاجات 
الخاصة وطرق الكشؾ عن الموهوبٌن وسمات التعبٌر الفنً لكل فئة.إقامة معارض لنماذج من أعمال ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 منهم لحضور االفتتاح داخل الكلٌة. ودعوة البعض

 سٌكولوجٌة الفن 72016
Psychology  of art 

، بداع الفنً فً نظرٌات علم النفساإلدراسة  .ًمجاالت اإلبداع الفنو، العبقرٌةو ،والذكاء ،الموهبةو ،اإلبداعمفاهٌم  دراسة
وسائل تدرٌب وتنمٌة االستعداد  ،أسالٌب الكشؾ والتعرؾ على الشخصٌة المبدعة فنٌا   ،خصائص وسمات الشخصٌة المبدعة فنٌا  و

واستراتٌجٌات وبرامج الرعاٌة التربوٌة الخاصة بالمبدعٌن  ،اإلبداعً الفنً.دراسة العوامل المإثرة فً نمو القدرات اإلبداعٌة الفنٌة
 وأهمٌة دراسة علم نفس التربٌة الفنٌة. ،فنٌا  

 Museum and exhibition of art المتحف والمعرض الفنً 72016

ومدى إسهامها فً العملٌة التعلٌمٌة والتثقٌفٌة وتربٌة الحس الجمالً  وتارٌخها، أهدافها وأهمٌتهاوالمعارض، وتعرٌؾ المتاحؾ 
دور التربٌة المتحفٌة  عرض المتحفً،وتحفٌز التفكٌر اإلبداعً واالرتقاء بالذوق العام، المتحؾ، تعرٌفه، أنواع المتاحؾ وأسالٌب ال

دور المتاحؾ فً القرن العشرٌن، ووأهدافها،  والمرشد المتحفً، وأهمٌة البرامج التربوٌة التً ٌعدها المرشد المتحفً ووظائفها
كنشاط تربوي المعارض الفنٌة واألنشطة المتحفٌة مثل ورش العمل والندوات. دراسة لكٌفٌة تنظٌم المتاحؾ االفتراضٌة وأهمٌتها، 

للمتاحؾ  وثقافً، وأهمٌتها، أنواع المعارض وأهدافها، دراسة تحلٌلٌة ألنشطة المعارض فً مصر، والزٌارات المٌدانٌة
 والمعارض.

 Using computer In art education استخدام الحاسب اآللً فً التربٌة الفنٌة 72071

بتطبٌقاته وبرمجٌاته المتنوعة فً تدرٌس التربٌة الفنٌة بفروعها المتعددة  ٌعتمد المقرر بشكل أساسً على استخدام الحاسب اآللً

بٌئة  ومجاالتها لمختلؾ المستوٌات، وكذلك كٌفٌة استفادة الطالب من الحاسب اآللً فً تعلم الفن وإنتاج أعمال فنٌة من خالل توفٌر

 تعلم ؼنٌة بالمثٌرات الجٌدة.

، ودراسة فً ضوء التطورات التكنولوجٌة ومتؽٌرات سوق العمل داعمة لإلبداع الفنً توظٌؾ التكنولوجٌا كؤداةٌهتم المقرر ب

اإللمام بالمعارؾ والمفاهٌم والمهارات والتقنٌات ، وكذلك الفنون البصرٌة والتكنولوجٌا الرقمٌةالتربٌة الفنٌة والعالقة بٌن مجاالت 

 علٌها.والتدرٌب واتجاهاتها  وممٌزاتها المتنوعة للفنون الرقمٌة

 Art therapy العالج بالفن 72077

العلماء الرواد فً مجال العالج –العالج بالفن من المجاالت المهنٌة واألكادٌمٌة حدٌثة العهد نسبٌا   -تعرٌؾ العالج بالفن التشكٌلً
الفنون التشكٌلٌة المستخدمة فً ما هً  -ما هً الفئات التً ٌمكن عالجها بالفن -من هو المعالج بالفن ) الفاحص( -بالفن التشكلً 
الفن وتشخٌص الصعوبات ومظاهر االضطرابات النفسٌة التً ٌعانً منها األطفال  -الصور الذهنٌة والفن التشكٌلً  -العالج بالفن

 الفن التشكٌلً والشخص المعالج ) المفحوص( ودوافعه وصراعاته وحاجاته الخاصة ، وأحاسٌسه ومشاعره–والمراهقٌن والكبار 
كٌفٌة استعادة التوازن االنفعالً والتوافق الشخصً واالجتماعً للفرد والحفاظ  –واتجاهاته، وعالقاته ببٌئته األسرٌة واالجتماعٌة 

 .على صحته النفسٌة

 لتربٌة الموسٌقٌة:ملخص توصٌف مقررات قسم اخامساً: 

 Culture of Listening  arts ثقافة الفنون السمعٌة  72320

أشهر الملحنٌن  –تكوٌن الفرق الموسٌقٌة على مر العصور  –موسٌقى الشعوب العربٌة والؽربٌة  –تذوق موسٌقى عربٌة وعالمٌة 
 أهم اآلالت التً تستخدم فً الموسٌقى العالمٌة. –أهم اآلالت الموسٌقٌة التً تستخدم فً الموسٌقى  –والمطربٌن العرب 

 Music skills المهارات الموسٌقٌة 72320

 التعرؾ على القواعد الموسٌقٌة ، التدرٌب على قراءة وعزؾ النوتة الموسٌقٌة.

 Music and song of the child موسٌقى وأناشٌد الطفل 72323

 ٌهتم المقرر بؤناشٌد االطفال وأؼانٌهم ، وطرق تدرٌسها ، والقصة الحركٌة الموسٌقٌة ، وااللعاب الموسٌقٌة ، وآالت الباند.
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 Ear Training (0) (0صولفٌج غربً ) 72322

 اإلمالء اللحنٌة واإلٌقاعٌة فً موازٌن ثنائٌة بسٌطة. (،فا صول،اإلٌقاع فً موازٌن ثنائٌة وثالثٌة بسٌطة، القراءة الصولفائٌة )

 Basics of Western Music قواعد الموسٌقى الغربٌة 72321

الساللم الكبٌرة ذات  وأنواعها،الموازٌن  اإلٌقاع، الصوتٌة،التدوٌن الموسٌقى والمساحة  التحوٌل،الساللم وعالمات  الموسٌقى،ماهٌة 
 وأنواعهدا،المسدافات  المجداورة،الساللم  والمباشرة،الساللم الصؽٌرة المناسبة  الخفض،الساللم الكبٌرة ذات عالمات  الرفع،عالمات 

 االختصدار،إشدارات  الكنسدٌة،المقامات  التصوٌر، الثالثٌة،لفات آالت الملون، السلم المتعادلة،والملون والنؽمات  الطبٌعًالنصؾ بعد 
 الحلٌات.

 Piano (0) (0آلة أساسٌة بٌانو ) 72327

لمسافة أوكتاؾ بطرٌقة متوازٌة وعكسٌة مع أداء األربٌج للسلم الكبٌر وأداء الساللم الصؽٌرة الخاصدة بكدل  Do, Sol, Faالساللم 
تمددرٌن مددن أحددد الكتددابٌن  4مددع التركٌددز علددى خمسددة تمددارٌن ، الدراسددات: عدددد  6:0مددن ص  Longo Aسددلم ، تمددارٌن تكنٌكٌددة 

Beyer  أوGzernyana  بددارتوك ،Vol0  جددون طومسددون ، التدددرٌب علددى الكتدداب بؤكملددة وٌختددار تمددرٌن واحددد  09:2مددن ،
 الطالب تمرٌن واحد من الكتاب أخر العام.

 Secondly Instrument (0) (0آلة ثانٌة أو غناء ) 72326

مقطوعدات حدرة  –كٌدة مناسدبة تمدارٌن تكنٌ –م البسدٌطه واربٌجاتهدا لعزؾ السال –عزؾ االوتار منفردة  –تركٌب اآلله آله العود -
 ، الؽناءمناسبة

 آله القانون : التعرؾ بآلة القانون والتدرٌب علً المسكة الصحٌحة و كٌفٌه استخدام الرٌشه و الكسابٌن-4
 تمرٌنات تكنٌكٌة للتدرٌب علً آله القانون

 دوالب راست   دوالب بٌاتً   دوالب صبا  دوالب حجاز  دوالب عجم  من قالب السماعً الدارج سماعً ثقٌل 
 لناي : تعلٌم طرٌقة النفخ واصدار الصوت آله ا-0

 كٌفٌة مسك الناي وتحرٌك االصابع 
  02:0عزؾ تمارٌن من كتاب اصول الناي من 

  42: 0دوالب راست     دوالب بٌاتً    تمارٌن من كتاب اصول الناي من 
 دوالب صبا   دوالب حجاز    سماعً ثقٌل 

 عزؾ قطعه موسٌقٌة حدٌثة  
                       Preparatory Technique: 0-Sight reading  4- O-Sevcik, violin studies آله الكمان :-2

                       . 
Exam Requirements : 
 0- Scales: Sol M With Arpeggios Tow Octaves. 
 4- Technique: three Exercises For Sevcik  
 0Pieces: One Piece for an Egyptian composer                                                             and 

One Piece with Piano accompaniment or violin duets . 
 آله التشٌللو : الساللم : سلم دو كبٌر واالربٌج -9

   carl Schroderالتمارٌن : تمارٌن متنوعه علً سلم دو الكبٌر  
 المقطوعه : حرة

 آله الباص :-2
 الكبٌر  واالربٌج  ، فا الكبٌر واالربٌج  bالساللم : سلم سً 
 تمارٌن متنوعه 

 مقطوعه من كتاب )خرستا ماتٌا (
آلة الفلوت :-6   

MAJOR DO , sol , FA, And Arpeggios 
MINOR  LA , MI , RE  ana Arpeggios 
Exercises : 
 04 exercises from  
E.Kohler , op . 01 . 
Tutor or others 

0 very easy pieces      
تمرٌنات صوتٌة لنماء الصوت فى حدود السلم واألربٌج والتى تعمل على زٌادة المساحة الصوتٌة للطالب ، شرح                                                        
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،  Op 61  ،Panofka No0، دراساة  Op 12  ،Concone 3هااز التنفساى ، دراساة طبقاات األصاوات البشارٌة ، أصاوات النسااء وأصاوات الرجاال ، دراساة الج
                                          ، أغنٌة بلغة أجنبة ، أغنٌة فى صٌغة الكاتون Vaccai Semplicettaدراسة 

 Record آلة تربوٌة رٌكورد 72326

 – مناسبة تكنٌكٌة تمارٌن – الكبٌر( صول) وسلم الكبٌر( دو) سلم دراسة – علٌها والعزؾ األداء وطرٌقة اآلله على الطالب تعرٌؾ
 . وصول دو سلم على مقطوعات

 تذوق الموسٌقً العربٌة 72326
Appreciation of Arabian 
music 

 السمعً واإلدراك السمعً اإلحساس،  الجمالٌة والخبرة المرجعً اإلطار،  والجمال الفن مفهوم،  الموسٌقً والتذوق التذوق، مفهوم
 خالل من النقد على التدرٌب،  والتذوق والحكم النقد معاٌٌر،  القوالب لهذه مسموعة نماذج العربٌة الموسٌقى فً التؤلٌؾ قوالب، 

 .مسموعة موسٌقٌة  أعمال

 Basics of Arabian music قواعد الموسٌقى العربٌة 72302

 فًاألجناس األساسٌة والفرعٌة  والثانً،األسماء الشرقٌة للدٌوان األول  واستخداماتها،الموسٌقى العربٌة  فًعالمات التحوٌل 
تركز على درجة  التً، المقامات األساسٌة فى الموسٌقى العربٌة ، تصوٌر المقامات األساسٌة عائالت المقامات الموسٌقى العربٌة

 العربٌة على وحدة الكروش.الرست وتصوٌرها ، الضروب العربٌة على وحدة النوار ، الضروب 

 Poetic Prosody عروض شعري 72300

مقدمة عن اإلحساس لموسٌقى الشعر، أثر النؽم فً نفس المتلقً ألنواع الشعر وأؼراضه من الوجهة الموسٌقٌة، أبرز صفات الشعر 
العربً ، دراسة نشؤة علم العروض ، واهتمام العرب بهذا الفن ، العالقة بٌن الموسٌقى والعروض ، الكتابة العروضٌة والشبه بٌنها 

التفعٌالت العروضٌة )الخمسٌة والسباعٌة اللقاء ،المقاطع العروضٌة ) سبب ، وتد ، فاصلة صؽرى وكبرى(  وبٌن السلم الموسٌقً ،
عرض بحور الشعر العربً وتنظٌم قراءة تفعٌالتها جملة ، الحدٌث الموجز عما ٌصٌب ، الصوتً بٌنها وبٌن المقاطع العروضٌة(

ودرجاتها ، بحور الشعر ذات التفعٌالت العروضٌة طوٌلة المقاطع،  التفعٌالت العروضٌة من علل وزحافات كعٌوب فً النطق
بحور الشعر ذات التفعٌالت العروضٌة قصٌرة المقاطع ، تناول بحور الشعر ثم القراءة النظمٌة لألبٌات المتمثل بها ثم تقطٌعها 

تنؽٌم أبٌات بحور الشعر بمصاحبة اإللقاء التدرٌب على نطق أبٌات الشعر نطقا  صحٌحا  وفق قواعد الكتابة العروضٌة، ، عروضٌا  
الجماعً من الطالب وتصحٌحه ، العرض المستدٌم لكل بحر على حدة مع قراءة النماذج وتدرٌب الطالب على حسن تقطٌعها ، 

 االلتقاء السماعً لتفعٌالت البحور وفق المضمون الشعري

 Voice Training تدرٌب الصوت 72300

تمرٌنات صوتٌة لنماء الصوت فى حدود السلم واألربٌج والتى تعمل على زٌادة المساحة الصوتٌة للطالب ، شرح طبقات األصوات البشرٌة ، 
،  Op 61  ،Panofka No0، دراساة  Op 12  ،Concone 3أصوات النساء وأصوات الرجال ، دراساة الجهااز التنفساى ، دراساة 

 .أغنٌة بلغة أجنبة ، أغنٌة فى صٌغة الكاتون،  Vaccai Semplicettaدراسة 

 Xylophone آلة تربوٌة إكسٌلفون 72303

سلم دو كبٌر ، ال صغٌر صول كبٌر ، هى صغٌر ، تدرٌبات تكنٌكٌة لبٌان كٌفٌة استخدام المضرب )ٌمٌن وٌسار( ، تدرٌبات على المقطوعات 
كل سنة مرة" ، اختٌارات من أعمال اإلكردٌون على المقطوعات التالٌة: لبٌان كٌفٌة األداء فى االنتقاالت اللحنٌة مثل "زورونى 

(Conaonetta, Fischiatina, Marcia, Nell aria ronzou motivetta مقطوعات عربٌة ومقطوعات حسب قدرة ، )
 الطالب "نسم علٌنا الهوى" ، "كان أجمل ٌوم".

 Arabian Solfage and Singing (0) (0صولفٌج وغناء عربً ) 72302

ؼناء بعض األجناس والمقامات العربٌة )راست ـ عجم ـ نهاوند ـ سٌكاه( والمقامات الفرعٌة لها، ؼناء بعض نماذج من القوالب 
العربٌة )الموشح والطقطوقة(، ؼناء تمارٌن صولفائٌة عربٌة، اإلمالء فً بعض المقامات العربٌة، الضروب العربٌة على وحدة 

 لعربٌة على وحدة الكروش.النوار والضروب ا

 Kinetic Rhythm إٌقاع حركً 72301

 صددٌػ واسددتخدام الحركددً بددالتعبٌر العربٌددة الضددروب بعددض أداء – والكددروش النددوار وحدددتً فددً المختلفددة االٌقاعٌددة العالمددات اداء
 .اٌقاعٌة مقابالت وكذلك صوتٌن من تدرٌبات أداء مع( Hop-Hip) األمر

 Prosody of Music عروض موسٌقً 72307

التعرٌؾ بالعروض الموسٌقٌة ، التددرٌب علدى تقطٌدع األلفداظ باسدتخدام العالمدات الخداص )الشدرط/النقاط( ، التددرٌب علدى التقطٌدع 
الموسٌقى لأللفاظ وتؤلٌؾ الفداظ علدى التقطٌدع العروضدى أو الموسدٌقى المحددد مسدبقا ، التعدرؾ علدى الددوائر العروضدٌة الموسدٌقٌة 

 ببحور المتدارك والمتقارب والهزج والرجز والرمل والوافر والكامل.المقررة 
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 تذوق الموسٌقً العالمٌة  72306
Appreciation of international 
music 

مقدمدة عدن التراكٌدب –اهمٌدة التدذوق الموسدٌقً -تارٌخ ونشدؤة التدذوق الموسدٌقً-ماهٌة التذوق الموسٌقً–التذوق الموسٌقً واهمٌته 
العصددر -عصددر البدداروك–عصددور عامددة فددً الموسددٌقً –بعددض الصددٌػ والقوالددب الموسددٌقٌة -المإلفددات والصددٌػ اآللٌددة–الموسددٌقٌة 
 األوركسترا والماٌسترو.–التعبٌرٌة –التؤثٌرٌة -لرومانتٌكٌة اتشتت -العصر الرومانتٌكً–الكالسٌكً 

 History of Arabian Music (0) (0تارٌخ الموسٌقى العربٌة ) 72306

العصر الجاهلً، نماذج من الفرق الموسٌقٌة فً العصر الجاهلً، اإلنشاد وأشدكاله فدً العصدر الجداهلً، مظداهر الموسدٌقى والؽنداء 
، ذلدك العصدر ، وشكل الموسٌقى والؽناء فدًوالؽناء(، عصر الخلفاء الراشدٌنفً العصر الجاهلً، عصر صدر اإلسالم )الموسٌقى 

، أعالم الموسٌقى والؽنداء فدً العصدر ء المتقن، خصائص الؽناوتطور الموسٌقى فٌه والعصر األمويأشهر المؽنٌٌن فً هذا العصر 
، أهددم أعددالم الؽندداء والؽندداء العباسددً، خلفدداء العصددر العباسددً، العصددر األمددوياألمددوي، نمدداذج مددن الفددرق الموسددٌقٌة فددً العصددر 

ؽنداء، أسدلوب أداء ، ألدوان الموسدٌقى والالعباسدًالعصدر  فدًة ، نمداذج مدن الفدرق الكبٌدرة والصدؽٌرالعباسدًالعصر  فًوالموسٌقى 
 ، التقالٌد الموسٌقٌة.الفرق

 تدرٌس التربٌة الموسٌقٌة ومهارات مبادئ  72306
Principles and skills of 
Teaching Music Education 

عناصددر الموقددؾ التعلٌمددً خصددائص عملٌددة التدددرٌس و التربٌددة الموسددٌقٌة  طددرق تدددرٌسومهددارات لتحدٌددد المصددطلحات األساسددٌة 
التقدوٌم ( مهدارات التددرٌس األساسدٌة والتوعٌدة ، معداٌر ) شدروط ( التددرٌس النداجح  –التنفٌدذ  –مراحل عملٌة التدرٌس )التخطدٌط 

 .لتدرٌس إدارة الفصل : تعرٌفها وأهمٌتها ، استراتٌجٌات إدارة الفصل ، مواصفات المعلم الناجح ، أخالقٌات مهنة ا

 Ear Training (0) (0صولفٌج غربً ) 72302

موازٌن ثالثٌة بسٌطة ومركبة الموازٌن الثالثٌة، القراءة الصولفائٌة فى مفتاح )صول، دوتٌنور، فابارٌتون(، اإلمالء  فًاإلٌقاع 
 موازٌن ثالثٌة بسٌطة ومركبة فًاللحنٌة واإلٌقاعٌة 

 Arabian Solfage and Singing (0) (0صولفٌج وغناء عربً ) 72300

ؼناء بعض األجناس والمقامات العربٌة )كرد ـ صبا ـ حجاز ـ بٌاتً( والمقامات الفرعٌة لها، ؼناء بعض نماذج من القوالدب العربٌدة 
دور ، مونولوج( ، ؼناء تمارٌن صولفائٌة عربٌة ، اإلمالء فً المقامات السدابقة والقدراءة الصدولفائٌة  قصٌدة،)الموشح والطقطوقة، 

 فً نفس المقامات فً ضروب مختلفة.

 Piano (0) (0آلة أساسٌة بٌانو ) 72300

حتى أخر الكتاب ،  02تمرٌن من رقم  4، بارتوك: اختٌار  6لونجو: خمس تمارٌن متنوعة ابتداء من ص  Re, La, Mibالساللم 
، بدداخ: أنددا ماجدددالٌنا اختٌددار واحدددة. سددوناتٌن: حركددة واحدددة )الحركددة األولددى(  09اختٌددار تمددرٌن مددن رقددم  922تشددٌرنى: مصددنؾ 
 مقطوعة: واحدة.

 Harmony (0) (0هارمونً ) 72303

الثدانى للتدؤلؾ  االنقدالباألول للتدؤلؾ الثالثدى ،  االنقدالبالتؤلؾ الثالثى ، الوضع األساسى ، الربط بٌن التؤلفات األساسٌة وبعضها ، 
 الثالثى ، التؤلؾ الرباعى ، على الدرجة الخامسة ، انقالبات التؤلؾ الرباعى على الدرجة الخامسة ، انقالبات تؤلؾ السابعة المتسلطة

 عشرة ، الزخارؾ اللحنٌة ، التؤلفات الفرعٌة ، ترقٌمات الزخارؾ اللحنٌة. ، تؤلؾ التاسعة ، تؤلؾ الثالثة 

 Collective Performance (0) (0أداء جماعً ) 72302

وكدذلك المإلفدات التدرٌب على األؼانى الجماعٌة ومنهدا األؼدانى الدٌنٌدة أو الوطنٌدة والتدى تتفدق مدع المناسدبات المصدرٌة المعروفدة 
الؽنائٌددة ومنهددا )الموشددحات واألدوار والطقدداطٌق( والمإلفددات اآللٌددة ومنهددا )اللونجددا والسددماعى والبشددرؾ التحمٌلددة( باإلضددافة إلددى 

 المإلفات الؽربٌة ، الموتٌت ، االكابٌال.

 History of International Music (0) (0تارٌخ الموسٌقى العالمٌة ) 72301

معنى كلمة موسٌقى، مقدمة عن نظرٌات الموسدٌقى البدائٌدة، الخصدائص العامدة للموسدٌقى البدائٌدة، نبدذة عدن الحضدارات الموسدٌقٌة 
 الحضارة الٌابانٌة. الصٌنٌة،الحضارة  الهندٌة،الحضارة  الرومانٌة،الحضارة  الٌونانٌة،الحضارة  اآلشورٌة،القدٌمة، الحضارة 

 Secondly Instrument (0) (0) آلة ثانٌة أو غناء 72307

عدزؾ مقامدات الصدبا ، السدٌكاه ، الندو أثدر ، الحجداز فدى مسداحة أوكتداؾ ، عدزؾ دوالٌدب الصدبا ، الندوا أثدر ، آله العدود : -0
 ،الؽناء العالمى.الحجاز ، سماعى بٌاتى العربان ، لونجا نهاوند جمٌل بك الطنبورى ، الرقصة الشرقٌة.

دوالب كارد     دوالب ساٌكاه    دوالب ناوأثر     دوالب نهاوناد   ساماعً بٌااتً العرٌاان          لونجاا نهاوناد مقطوعاة موساٌقٌة  -آله القاانون : -0
 من اختٌار األستاذ  
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 آله الناي : تعلٌم طرٌقة النفخ واصدار الصوت  -3      
 كٌفٌة مسك الناي وتحرٌك االصابع -
  02:0ب اصول الناي من عزف تمارٌن من كتا-
  02: 01دوالب راست  دوالب بٌاتً    تمارٌن من كتاب اصول الناي من -
 سماعً ثقٌل -سماعً دارج بٌاتً   -دوالب حجاز     -دوالب صبا    -

 اغنٌة شعبٌة  
                                                                 Preparatory Technique: 0- O-Sevcik, violin studies آله الكمان :-2       

          . 
Exam Requirements : 
0- Scales: Do M One Octave,La M,  La m With Arpeggios Tow Octaves. 
4- Technique: Hans-sitt,011 Studies Book 0Op04 in The First Position,  
-                     The Little Sevcik For Example 94,62, 92.24,22. 
0-Pieces : One Piece for an Egyptian composer and One Piece with Piano           -                
accompaniment or violin duets . 

2- 2- Concerto or Concertinos: From 0 Position, The First Movement with  Piano  
 آله التشٌللو : سلم صول الكبٌر اربٌج سلم صول الكبٌر -9

 carl Schroderتمارٌن متنوعه علً سلم صول الكبٌر 
 مقطوعه حرة     

 آله الباص : الساللم : صول الكبٌر واالربٌج -2     
 duble bassتمارٌن من كتاب 

 المقطوعات لباخ
: آله الفلوت : 6-       

 Scales 
MAJOR DO , RE , SIb, And Arpeggios 
MINOR  LA , SI , SOL  ana Arpeggios 
Exercises : 
9 exercises from  
E.Kohler , op . 01 . 
F. WEBER , COLLECTION . 
G . GARIBOLDI , book 0 or others 
Solos with piano : 
0 piece from : 
La flute classique , vol. HI. 

Woodwind , vol . 0 or others 
وات تمرٌناات صااوتٌة لنمااء الصااوت فاى حاادود السالم واألربااٌج والتاى تعماال علاى زٌااادة المسااحة الصااوتٌة للطالاب ، شاارح طبقاات األصااوات البشارٌة ، أصاا

 Vaccai، دراساة  Op 61  ،Panofka No0، دراساة  Op 12  ،Concone 3النسااء وأصاوات الرجاال ، دراساة الجهااز التنفساى ، دراساة 
Semplicetta أغنٌة بلغة أجنبة ، أغنٌة فى صٌغة الكاتون ، 

 Accordion آلة تربوٌة أكوردٌون 72306

( ، Conaonetta, Fischiatina, Marciaتمارٌن تكنٌكٌة للتدرٌب على التوافق بٌن المٌلودى والباص )اختٌارٌة( ، تمارٌن: )
مدن  06،  02تمارٌن ؼربٌة ، اثنان تمرٌن شدرقٌة ، سدلم دو كبٌدر ، صدول كبٌدر ، ال صدؽٌر ، دو صدؽٌر ، المقطوعدات رقدم أربع 

كتاب اإلكردٌون ، مقطوعة ؼربٌة وأخرى شرقٌة حسب قدرة الطالب ، األناشٌد ، السالم الدوطنى ، نشدً داختٌدارى ، قدراءة وهلٌدة 
 اختٌارٌة.

 Anthems playing(0) (0)عزف وغناء االناشٌد  72306

اختٌار بعض األناشٌد من قبل األستاذ تناسب مستوى الطالب ثدم قدراءة كلمدات النشدٌد بدالتقطٌع العروضدى ثدم حفدظ الكلمدات وشدرح 
 المعانى الصعبة ثم ؼناء النشٌد بمصاحبة عزؾ المدرس وٌعاد هذا فى كل نشٌد ٌعطى للطالب من أناشٌد دٌنٌة ووطنٌة واجتماعٌة.

 Leading of School Choir مدرسً كورال قٌادة 72306

تعرٌؾ الكورال وأنواعه ، قائد الكورال ومواصفاته ، أنواع األصوات )باص ، تٌنور ، الطو ، سوبرانو ، مٌتزوسوبرانو( وتكوٌنهدا 
 الؽناء من الطالبؼناء نماذج فى موازٌن وساللم مختلفة بطرٌقة التتابع اللحنى ، األداء العملى بقٌادة مجموعات 
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 الموسٌقٌة التربٌة تدرٌس طرق و مناهج 72332
Curricula and methods of 
teaching Music Education 

األهداف العامة لتةدرٌس مةادل الت صة  فةً المةراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  فى التربٌة الموسٌقٌة  و طرق التدرٌسمناهج و دراسة
بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  إ داد  طط تدرٌسٌة لموضةو ا  ودروس فةً مةادل الت صة  تاإلٌل ماتوى كتب مادل الت ص  

بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  المهارا  األساسٌة والفر ٌة لتدرٌس مادل الت ص   مراال تدرٌس مادل الت صة  اسةتراتٌاٌا  
مراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌةة  إبةراز االتااهةا  الادٌ ةة وأسالٌب وطرق تدرٌس مادل الت ص   تقوٌم تدرٌس مادل الت ص  فً ال

 فً تدرٌس مادل الت ص .

 Musical Improvisation (0) (0ارتجال موسٌقى ) 72330

القفلة النابولتانٌة ، لحن مصور مقام الحجاز المهرمن ، ابتكار قصة موسٌقٌة ، منوعات ابتكارٌة وإٌقاعٌة ، لحن حجاز مٌزان 
المهرمن فى سلم دوك مع التنوٌعات اإلٌقاعٌة ، قفلة مصورة ، األناكروز فى سلم دوك ، ابتكار موسٌقى تصوٌرٌة أعرج ، السلم 

 .2أو  0صٌؽة روندو ، ابتكار جمل لحنٌة منتظمة على إٌقاعات محددة على بعد مسافة 

 Ear Training (3) (3صولفٌج غربً ) 72330

 (،دو خط ثالدث ورابدع صول،الموازٌن الثالثٌة على حدة الكروش، القراءة الصولفائٌة فً مفتاح )اإلٌقاعات الثنائٌة الشاذة البسٌطة، 
 موازٌن ثنائٌة وثالثٌة. فًاإلمالء اللحنٌة واإلٌقاعٌة 

 Piano (3) (3آلة أساسٌة بٌانو ) 72333

 Two PART( 6-0اختٌددار واحددد و) 922: السدداللم وتشددٌرنى: مصددنؾ ib, Mi, Mibلونجددو  Bاختٌددار خمددس تمددارٌن ، 
INVENTION.باخ وسوناتا: حركة أولى والمقطوعة واحدة : 

 Analysis of Arabian Music (0) (0) تحلٌل الموسٌقى العربٌة 72332

النؽمٌة، النطاق الصوتً، التعلٌق علدى الدنص، كٌفٌة التعرؾ على الخلٌة اللحنٌة، الهٌكل اللحنً ومساره، األشكال اإلٌقاعٌة، الدائرة 
 مصطلحات خاصة بالتحلٌل، التعرؾ على طرٌقة تحلٌل بعض الموشحات.

 Harmony (0) (0هارمونً ) 72331

 I-IV، العالقدة الهارمونٌدة  Open  ،Close( ، أوضاع التؤلؾ الثالثى 0،  9،  9تكوٌن التؤلؾ الثالثى ، أوضاع التؤلؾ الثالثى )
،  I2  ،IV2  ،V2، العالقدة الهارمونٌدة لالنقدالب األول فدى التدؤلؾ الثالثدى  IV-V، العالقدة الهارمونٌدة  I-V، العالقدة الهارمونٌدة 

، تطبٌددق العالقددات الهارمونٌددة  V6، انقالبددات التددؤلؾ الربدداعى  V6مراجعددة وتمددارٌن لمددا سددبق دراسددته ، تكددوٌن التددؤلؾ الربدداعى 
 .Non Cord Tone Secondary Dominant  ،Seventh Cord on 0:6المختلفة ، 

 Playing and singing Anthems (0)األناشٌد وغناء عزف 72337

 من االناشٌد وعزؾ وؼناء الكلمات حفظ ثم العروضً بالتقطٌع النشٌد كلمات وقراءة الطالب مستوى تناسب االناشٌد بعض اختٌار
 واجتماعٌة ووطنٌة دٌنٌة أناشٌد الطالب ٌعطى – الطالب قبل

 History of Arabian Music (0) (0تارٌخ الموسٌقى العربٌة ) 72336

، أثر العرب على الموسٌقى األوروبٌة عبر األندلس ،  األندلسًوازدهار الحضارة العربٌة ، سمات العصر  األندلسًالعصر 
 فًاألندلس ، نماذج من الفرق الموسٌقٌة  فًالموسٌقٌٌن العرب الذى أثر إنتاجهم الموسٌقى على أوروبا ، رواد الموسٌقى والؽناء 

 فً، أعالم الموسٌقى والؽناء  األٌوبً، العصر  الفاطمًالعر  فً، رواد الموسٌقى والؽناء  الفاطمً، العصر  األندلسًالعصر 
هذا العصر ، نماذج من الفرق الموسٌقٌة  فًوازدهار الحركة الفنٌة ، أعالم الموسٌقى والؽناء  المملوكً العصر،  األٌوبًالعصر 

وسٌقى والؽناء ، أعالم الم الدٌنًللؽناء  المولوي، فرق اإلنشاد  الدنٌوي، الفرق التقلٌدٌة للؽناء  العثمانًهذا العصر ، العصر  فً
هذا العصر ، العصر الحدٌث )عصر محمد على( ، الموسٌقى على ٌد األجانب األوروبٌٌن ، ألوان الؽناء فى هذا العصر ،  فً

واالبتهاالت ، البشرؾ بنوعٌه( ، الموسٌقى التركٌة ، البشرؾ والؽناء  األذكار،  ةالصوفٌ)القصٌدة ، الموال ، الموشحات ، األناشٌد 
 .التركً

 Field Training (0) (0مٌدانً )التدرٌب ال 72336

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 
 التربٌة الموسٌقٌة بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Musical Improvisation (0) (0) موسٌقى ارتجال 72336

السلم المهرمن صل ك مع التنوٌع اإلٌقاعى ، مارش هارمونى مصور ، تؤلٌؾ نشٌد لنؽمات السلم كاملة ك أو ص ، موسٌقى 
مارش هارمونى مصور ، تؤلٌؾ نشً دمدرسى  6تصوٌرٌة ، منوعات شعبٌة ، لحن حجاز مٌزان أعرج ، تصرٌفات الدومٌننت 
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تاكورد لسلم دو ك ، موسٌقى تصوٌرٌة ، منوعات شعبٌة ، ابتكار جمل منتظمة فى حدود إٌقاعات محددة على فى حدود نؽمات البن
 . بعد أوكتاؾ

 Analysis Of International music تحلٌل الموسٌقً العالمٌة  72322

 .باخ اإلجراءات التحلٌلٌة لعدد من فوجات–دراسة قالب الفٌوح عند باخ وتكوٌناته وعناصر بنائه 

 Secondly Instrument (3) (3الة ثانٌة أو غناء ) 72320

 وبمصداحبة مناسدبة حدرة مقطوعدات – مناسدبة تكنٌكٌدة تمتدرٌن – واربٌجاتهدا وثانً أول وضع الساللم جمٌع آله العود أداء -0
 ،الؽناء االخرى اآلالت

السماعً واللونجا  ، مقطوعات حرة تتناسب مع  آله القانون : التمارٌن التكنٌكٌة التً تتناسب مع الفرقة الثالثة قالب -4
 مستوي الطالب المتخصص

 ٌمارس طرق البحث المتنوعة الستنباط العالقات
 االستفادة من دراسة الناي فً مذاكرة مواد التحلٌل وقواعد الموسٌقً العربٌة 

 ٌستخدم التكنولوجٌا الحدٌثة فً اثراء المادة العلمٌة
 البحث عن المسموعات من القوالب والمإلفات المقررةاستخدام االنتر نت فً 

 ٌتٌح للمتعلمٌن فرص التعلم التعاونً من خالل تنفٌذ انشطة موسٌقٌة
 مشاركة الدارسٌن آللة الناي فً العزؾ الجماعً والتعلم التعاونً 

 ٌستخدم تكنولوجٌا التعلٌم المتاحة لتحسٌن فرص التعلم
 دراسة الثقب الخلفً 

 آلة الناي  -0
 التدرٌب علً استخدامة فً تمرٌنات من تؤلٌؾ االستاذ  -
 20:06تمارٌن من اصول الناي رقم -
 سماعً بٌاتً العرٌان -
 موسٌقً خطوة حبٌبً او عزٌزة -
 فرح فزا00حجاز + 04كرد + 00تمارٌن من كتاب اصول الناي -
 سماعً جهاركاه صفر علً -
 موسٌقً بنت البلد -
 ائٌة من اختٌار االستاذ  مقطوعة ؼن-
                                                 Preparatory Technique: 0- O-Sevcik, violin studies آله الكمان :-2

                       . 
Exam Requirements : 
0- Scales:,Sib M,  Sol m With Arpeggios Tow Octaves. 
4- Technique: 0-Hans-sitt,011 Studies Book 0,4Op 04 in The First Position,  
- No 9 with Two Variation For The Bow,2 Exercises in II or    -               
 III Position Stopped and Moved    . 
4- Or   H.E.Kayser,02 Etudes For The Violin Op 41 
0-Pieces : One Piece for an Egyptian composer and One Piece with Piano        -                
accompaniment or violin duets in I, III Position   

 آله التشٌللو: -2
 اكوتاؾ 4آله الباص : الساللم : صول الكبٌر - 6     

 duble bassتمارٌن من كتاب 
 ٌا ، صوناتا حركه اولًمقطوعات من خرستا مات

 
 آله الفلوت  

Scales                                                                                                                                                                                        
: 

MAJOR DO , RE , LA , SIb, MIb And Arpeggios 
MINOR LA , SI , FA# , SOL , DO ana Arpeggios 
Exercises                
2 exercises from  
E.Kohler , op . 01 . 
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F. WEBER , COLLECTION . 
G . GARIBOLDI , book 0 or others 
4 piece from : 
La flute classique , vol 0 . 
Woodwind , vol . 0. 
Amy movement from easy sonata , or others 

وات تمرٌنات صوتٌة لنماء الصوت فى حدود السلم واألربٌج والتى تعمل على زٌادة المساحة الصوتٌة للطالب ، شرح طبقات األصوات البشرٌة ، أص
 Vaccai، دراسة  Op 61  ،Panofka No0، دراسة  Op 12  ،Concone 3النساء وأصوات الرجال ، دراسة الجهاز التنفسى ، دراسة 

Semplicetta أغنٌة بلغة أجنبة ، أغنٌة فى صٌغة الكاتون ، 

 Guitar آلة تربوٌة جٌتار 72320

 ساللم )دو ، صول ، فا ، رى( ، مقطوعات عربٌة وعالمٌة ، مقطوعات حرة من اختٌار الطالب. الصوتٌة،التعرف على مساحة اآللة 

 Artistic and Manual Skills التربٌة الموسٌقٌة استخدام الحاسب فً  72323

،دور الحاسب فً إثراء مجال التخصص ،دراسة برامج تطبٌقٌة لتفعٌل الحاسب تربٌة الموسٌقٌة أهمٌة استخدام الحاسب فً مجال ال
 فً التخصص 

 Field Training (0) (0) التدرٌب المٌدانى 72322

المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب 
 التربٌة الموسٌقٌة  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 

 Arabian Solfage and Singing (3) (3صولفٌج وغناء عربً ) 72321

ـ بٌداتى ـ سدٌكاه( والمقامدات الفرعٌدة لهدا ، ؼنداء بعدض نمداذج مدن القوالدب العربٌدة ؼناء بعض األجناس والمقامات العربٌة )نهاوندد 
)الموشددح والطقطوقدددة ، قصددٌدة ، دور ، مونولدددوج( ، ؼندداء تمدددارٌن صددولفائٌة عربٌدددة ، اإلمددالء فدددى المقامددات السدددابقة والقدددراءة 

 الصولفائٌة فى نفس المقامات فى ضروب مختلفة.

 Piano (2) (2الة أساسٌة بٌانو ) 72327

 two part: اختٌددار واحددد أو هٌلددر وبدداخ 422: اختٌددار خمسددة وجزٌرنددى مصددنؾ cولونجددو  Do#, Fa#, L+-abالسدداللم 
invention ( وسوناتا الحركة الثانٌة للسوناتا السابةق بالفرقة الثالثة والمقطوعة: واحدة حرة.  09-9من ) 

 Harmony (3) (3هارمونً ) 72326

 بؤوضداعها فٌهدا التلدوٌن وطدرق الثالثٌدة والتآلفدات الفرعٌدة التآلفدات أوضداع – المختلفه التدوٌن وطرق االساسٌة التآلفات بناء كٌفٌة
 الزائدة السدسة – الدخٌلة التآلفات – التآلفات تطعٌم – والرباعٌة الثالثٌة الفرعٌة التآلفات – المختلفة

 Secondly Instrument (2) (2الة ثانٌة أو غناء ) 72326

 االخدرى اآلالت مدع مصاحبة أداء – 2 مستوى تناسب تكنٌكٌة تمارٌن أداء – المتحرك والثالث الثانً الوضع فً الساللم جمٌع أداء
 االخرى اآلالت وبمصاحبة منفرد المستوى عالٌة مقطوعات أداء –

 Analysis of Arabian Music (0) (0) تحلٌل الموسٌقى العربٌة 72326

 أو الموشح من نماذج الى االستماع – بفصائلهم والسٌكاه الصبا مقامات دراسة – العربٌة الموسٌقى فً االساٌة المقامات مراجعة
 والمقامات االلحان تصوٌر – ذكرها السابق الؽنائٌة النماذج وتحلٌل النوار وحدة على المختلفه الضروب على التعرؾ – المقطوعة

 (3) المٌدانً التدرٌب 72312
Field Training (3) 

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 
 التربٌة الموسٌقٌة بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Musical Criticism الموسٌقً الفنً النقد 72310

 الخطؤ بٌن التمٌٌز – دراسٌة فنٌة باسالٌب الموسٌقً النقد على القدرة – الموسٌقً التذوق على الطالب قدرة مستوى على التركٌز
 علم – الفنً النقد االستراتٌجٌات – الفنً النقد سٌكولوجٌة دراسة – الفنً بالعمل القوة ونقاط الخلل مركز ادراك وسرعة والصواب

 .الجمال
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 Mandolin آلة تربوٌة ماندولٌن 72310

بعدددض السددداللم الكبٌدددرة والصدددؽٌرة وتصدددوٌرها علدددى درجدددات أخدددرى ، أداء بعدددض المقطوعدددات العربٌدددة والعالمٌدددة ، أداء بعدددض 
 المقطوعات الحرة من اختٌار الطالب والتى تتفق مع المنهج األكادٌمً.

 Orchestration توزٌع آلً وغنائً 72313

النسدٌج األوركسدترالى وخاصدة الشدكل الكالسدٌكى ، تكدوٌن األوركسدترا الكالسدٌكى مدع التددرٌب علدى اسدتخدام اللحدن  دراسة أنواع
 وتكراره سواء بالٌونٌسون أو األوكتاؾ مع االقتصار على مجموعة الوترٌات ومجموعة آالت النفخ الخشبٌة.

 (2) المٌدانً التدرٌب 72312
Field Training (2) 

المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة ٌعنً هذا 
 التربٌة الموسٌقٌة بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Artistic project المشروع الفنً 72311

 به الطالب من موسٌقى آلٌة وؼنائٌةعمل فنً جماعً من التراث الشرقً والؽربً، ٌقوم 

 Collective Performance (0) (0أداء جماعً ) 72317

 التدرٌب على األؼنٌات القدٌمة أو الحدٌثة وكذلك المقطوعات والقوالب القدٌمة والحدٌثة )آلٌة وؼنائى(.

 Kinetic Rhythm (0)  حركًوتعبٌر إٌقاع  72316

 صٌػ واستخدام الحركً بالتعبٌر العربٌة الضروب بعض أداء – والكروش النوار وحدتً فً المختلفة االٌقاعٌة العالمات اداء
 .اٌقاعٌة مقابالت وكذلك صوتٌن من تدرٌبات أداء مع( Hop-Hip) األمر

 Ear Training (2) (2) غربًصولفٌج  72316

والثالثٌة على وحدة الكروش والدوبل كدروش ، القدراءة الصدولفائٌة فدى مفتداح اإلٌقاعات الثالثٌة الشاذة والمركبة ، الموازٌن الثنائٌة 
 صول وفا بنوعٌه ، وسوبرانو ، متزو وسوبرانو.

 Arabian Solfage and Singing (2) (2صولفٌج وغناء عربً ) 72316

 العربٌة القوالب من نماذج بعض ؼناء ، لها الفرعٌة والمقامات( عجم ، صبا ، أثر نو) العربٌة والمقامات األجناس بعض ؼناء
 الصولفائٌة والقراءة السابقة المقامات فى اإلمالء ، عربٌة صولفائٌة تمارٌن ؼناء( مونولوج ، دور ، قصٌدة ، والطقطوقة الموشح)

 .مختلفة ضروب فى المقامات نفس فى

 History of International Music (3) (3تارٌخ الموسٌقً العالمٌة ) 72372

تطدددوٌر األداء  فدددًأدت إلدددى ظهدددور الكالسدددٌكٌة ، مدرسدددة "مانهددداٌم" ودورهدددا  التدددًلكلمدددة كالسدددٌكٌة ، األسدددباب  اللفظدددًالمعندددى 

، أهدم المدإلفٌن الكالسدٌكٌٌن )هاٌددن ـ موتسدارت ـ  الكالسدٌكًاألوركسترالى ، ظهور المدرسة األلمانٌة ، سدمات وممٌدزات العصدر 

، عوامل ظهور الحركدة الرومانتٌكٌدة ، تحلدل فدن القصدور ، قٌدام الثدورة الفرنسدٌة ، مراحدل  كًالرومانتٌبٌتهوفن( ، ظهور العصر 

)لدودفٌج فدٌلكس مندلسدون ـ شدوبان ـ شدومان ـ  الرومدانتٌكً، أهم مإلفٌن العصدر  الرومانتٌكًالحركة الرومانتٌكٌة ، سمات العصر 

 .ة ثم ظهور مذاهب التؤثٌرٌة والتعبٌرٌةبرٌلٌوز ـ فرانز لٌست ـ فاجنر ـ برامز( ، تشتت الرومانتٌكٌ

 Harmony and counterpoint هارمونً وكونترابوٌنت 72370

، V00، تكوٌن التؤلؾ الربداعى  V2، انقالبات التؤلؾ الرباعى  V2تكوٌن التؤلؾ الرباعى  الثانٌة،مراجعة لما سبق دراسته بالفرقة 

، التؤلفات الثالثٌة الفرعٌة ، التؤلفات الرباعٌة الفرعٌة ، االنقدالب الثدانى للتدؤلؾ الثالثدى ، الحلٌدات ،  V00انقالبات التؤلؾ الرباعى 

Modulation  ،Napolitan  ،Alteration. 

( وعلٌددده فٌددددرس الطالدددب أوال المقامدددات  0922 – 0949محاولدددة محاكددداة األصدددوات البولٌفونٌدددة ألسدددلوب جٌوفدددانى بالسدددترٌنا ) 

الموسٌقٌة الكنائسٌة التى ٌقوم علٌها الكونترابوٌندت لدذا سدوؾ ٌقدوم الطالدب بتدؤلٌؾ خطدوط لحنٌدة منفدردة ثابتدة ثدم تدؤلٌؾ خدط لحندى 

فٌكدون الطالدب قدد درس  1 مضاد لهذا اللحن الثابت أوال وهذا هو النوع األول من الكونترابوٌنت ثدم دراسدة األندواع األربعدة الباقٌدة

 الخمس انواع المختلفة من الكونترابوٌنت بؤسلوب بالسترٌنا مع المقامات الموسٌقٌة الكنائٌسٌة.
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 History of Arabian Music (3) (3تارٌخ الموسٌقى العربٌة ) 72316

الموسددٌقى العربٌددة والموسددٌقى التركٌددة ،  الموسددٌقى العربٌددة فددى العشددرٌنات والثالثٌنددات ، مراحددل الموسددٌقى العربٌددة ، العالقددة بددٌن
الموسٌقى التركٌة ، الفتح اإلسالمى للقسدطنطنٌة ، األثدر التركدى علدى الموسدٌقى والؽنداء العربدى ، أهدم المصدطلحات المسدتعملة فدى 

 الموسٌقى العربٌة.

 Musical Improvisation (3) (3ارتجال موسٌقى ) 72316

التنوٌع اإلٌقاعى ، مارش هارمونى مصور ، تؤلٌؾ نشٌد لنؽمات السلم كاملدة ك أو ص ، موسدٌقى السلم المهرمن فا ك ، رى ك مع 
مارش هارمونى مصور ، تؤلٌؾ نشٌد مدرسدى فدى  6تصوٌرٌة ، منوعات شعبٌة ، لحن حجاز مٌزان أعرج ، تصرٌفات الدومٌننت 

، ابتكار جمل منتظمة فى حدود إٌقاعات محدددة علدى بعدد حدود نؽمات البنتاكورد لسلم دو ك ، موسٌقى تصوٌرٌة ، منوعات شعبٌة 
 أوكتاؾ.

 Leading of Orchestra قٌادة الفرقة الموسٌقٌة 72372

 التعرؾ على مهام قائد األوركسترا أثناء قٌادة الفرقة الموسٌقٌة.

 Acoustic Science علم الصوت 72370

الطولٌددة ، معددادالت حركددة الموجددة ، تددداخل الموجددات ، الموجددات السدداكنة ، التعددرؾ علددى أنددواع الموجددات المسددتقرة ، الموجددات 
الموجات المعقدة ، الضربات ، ظاهرة دوبلر تمدارٌن ، تذبدذب األوتدار المشددودة ، الموجدات المسدتقرة فدى األوتدار ، معادلدة سدرعة 

ناتجة عن تذبذب األوتار ، مسائل محلولة وتمارٌن الموجات المستعرضة فى األوتار المشدودة ، القدرة والشدة فى الحركة الموجٌة ال
، انتقال الصوت ، سرعة الصوت فى الؽازات والمواد الصدلبة ، تجدارب لدراسدة سدرعة الصدوت فدى الهدواء ، تمدارٌن ، الخدواص 

ارٌن محلولدة ، الممٌزة للنؽمة ، شدة الصدوت ، تجدارب لقٌداس شددة الصدوت ، أمثلدة وتمدارٌن ، الذبذبدة القسدرٌة والدرنٌن أمثلدة وتمد
تسددجٌل الصددوت واستصددداره ، تسددجٌل الصددوت علددى األشددرطة السددٌنمائٌة ، أنددواع المٌكروفونددات ، صددوتٌات المبددانى، الخددواص 

 الصوتٌة للمبانى والعوامل التى تحكمها الموجات فوق الصوتٌة ، أمثلة وتمارٌن

 التألٌف الموسٌقً العالمً 72370
Compose of international 
music 

 –موتسدارت –العدالمٌٌن أمثدال بداخ  نسوؾ ٌقوم الطالب بدراسة نماذج موسٌقٌة عن طرٌق التحلٌدل مدن أعمدال المدإلفٌن الموسدٌقٌٌ
بٌتهوفن وذلك للوقوؾ على سمات وجمالٌات التؤلٌؾ ؼٌر هدإالء المدإلفٌن باإلضدافة الدى معرفدة األفكدار والجمدل الموسدٌقٌة وكٌفٌدة 

هامة أثناء التحلٌل ؼص الرنٌن الصولى ، والمٌزان ، اإلرتفداع الخطدة الهارمونٌدة ، شدكل اللعدٌن  بنائها الذى سوؾ تضع مالحظات
المسٌقات اإلٌقاعٌة ، التعامل مدع التندافر ، النسدٌج ، أدوات التظلٌدل ، أسدالٌب واٌقوندة ندوع الصدٌؽة أو البنداء ألتدى سدوؾ تعكدس لندا 

 ى فى تصمٌمه للمإلفة الموسٌقٌة.الخطوط العرٌضة والرئٌسٌة إلسلوب المإلؾ الموسٌق

 :تكنولوجٌا التعلٌم والحاسب اآللًتوصٌف مقررات قسم  ملخصسادساً: 

 Computer حاسب آلً 72220

 نظام مهارات التعامل مع أجهزة الحاسب ، برنامج ، اآللً للحاسب المادٌة ؼٌر و المادٌة المكونات ،ونظم تشؽٌله  اآللً الحاسب
 التطبٌقٌة و استخدامها.البرامج  ، تشؽٌل

  Educational Technology تكنولوجٌا التعلٌم 72220

مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم .المستحدثات التكنولوجٌة فً عملٌة االتصال وتطبٌقاتها فً التعلٌم ، تكنولوجٌا والعولمة ،عناصر االتصال 
–التعلٌم ومشكالت التعلٌم والتنمٌة )الرحالت التعلٌمٌة والمقابالت فً التعلٌم مخروط الخبرة والوسائل التعلٌمٌة ، تكنولوجٌا 

تصمٌم التعلٌم ،خصائص عملٌة تصمٌم التعلٌم ، خطوات تصمٌم التعلٌم ’المعارض التعلٌمٌة ( ،تطور استخدام الوسائل التعلٌمٌة 
 الوقع االفتراضً ،التعلم االلكترونً ،المقر االلكترونً ،الكتاب االلكترونً،

 Production of educational graphics انتاج الرسومات التعلٌمٌة 72223

أنواع الرسوم ’عناصر تصمٌم الرسومات التعلٌمٌة ،توظٌؾ عناصر التصمٌم فً إعداد الرسومات التعلٌمٌة ،أسس التصمٌم الجٌد 
الرسومات المسلسلة الرسومات الخطٌة المبسطة الكر وكٌات ، الرسومات البٌانٌة ’الخطٌة )الرسومات التوضٌحٌة ،الكارٌكاتٌر 

(األسس العامة لصالحٌة الرسم التعلٌمٌة ،مستوٌات قراءة الرسومات التعلٌمٌة ،وظائؾ ،المخططات ،الملصقات ،الخرائط 
الرسومات الخطٌة التعلٌمٌة فً عملٌة التعلٌم ،إرشادات خاصة للتعلم بالنص والرسم التعلٌمً ،المهارات األساسٌة اإلنتاج  

التكبٌر (،برنامج تطبٌقً إلنتاج الرسومات التعلٌمٌة )برنامج  الرسومات التعلٌمٌة )مهارة الرسم مهارة الخط مهارة التلوٌن ،مهارة
 ، انتاج و تصمٌم االنواع المختلفة للشفافٌات التعلٌمٌةفوتوشوب ،برنامج الرسام( 
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 Educational museums and galleries المتاحف و المعارض التعلٌمٌة 72222

تارٌخٌة -إقلٌمٌة ،قومٌة–تعلٌمٌة –علمٌة –فنٌة –أثرٌة –أنواع المتاحؾ )مكشوفة  المتحؾ التعلٌمً ،وظائؾ المتحؾ التعلٌمً،
لٌمٌة أهمٌة المعارض وسعتها التع توثٌق محتوٌات المتحؾ ،المعرض التعلٌمً،’لتعلٌمٌة المتحؾ ومدي إسهامه فً العملٌة ا(،أهمٌة 

ن خالل التربٌة المتحفٌة ،التصمٌم التكنولوجً إلقامة المعارض التربٌة المتحفٌة ،التربٌة اإلبداعٌة مالتربٌة المتحفٌة ،فلسفة ’
االفتراضٌة من حٌث ) نشؤتها ، العوامل التً ادت لظهورها ، الممٌزات ( المتاحؾ و التقنٌات الحدٌثة للعرض المتحفً ،  التعلٌمٌة

تراضٌة للواقعٌة ، صعوبات تطبٌق المتاحؾ التكامل بٌن المتاحؾ الواقعٌة و االفتراضٌة و الممٌزات التً ٌقدمها المتاحؾ االف
ؼبر االنترنت انماط المتاحؾ االلكترونٌة الوسائل الحسٌة االفتراضٌة ، لممٌزات التً ٌقدمها االنترنت للمتاحؾ االفتراضٌة ، ا

 العٌنات ( –النماذج –وطرق أنتاجها ) األشٌاء الحقٌقٌة 

 Classification systems in libraries فى المكتبات نظم التصنٌف 72221

الحدٌثة( ، تارٌخ التصنٌؾ عند  –الوسطً  –مقدمة فً نشؤة علم التصنٌؾ ، تارٌخ التصنٌؾ عند الؽرب ) فً العصور القدٌمة 
الحدٌثة( ، ماهٌة التصنٌؾ ، أهمٌة التصنٌؾ ، أنظمة التصنٌؾ المختلفة ، نظام دٌوي  –الوسطً  –العرب )فً العصور القدٌمة 

تطبٌقات نظام دٌوي العشري فً المكتبات المدرسٌة و الجامعٌة ، خطة التصنٌؾ العشري و أقسام المعرفة ، القوائم  العشري ،
االضافٌة ، قائمة التقسٌمات الموحدة ، طرٌقة اضافة التقسٌمات الموحدة ، قائمة التقسٌمات اللؽوٌة ، طرٌقة اضافة التقسٌمات الؽوٌة 

ٌة ، شواذ االضافات المكانٌة ، تعرٌؾ الكشافات و كٌفٌة استخدامه ، التصنٌؾ و النظم الرقمٌة ، طرٌقة اضافة االشكال االدب
 بالمكتبات.

 تكنولوجٌا الطباعة و النشر و التغلٌف 72227
Technology of Printing and Publishing and 
Packaging 

الطباعة فً العالم العربً و االسالمً ، مفهوم الطباعة ، طرق تارٌخ و تطور الطباعة ، تطور وسائل تسجٌل المعرفة ، تارٌخ 
الطباعة الرئٌسٌة ، الطباعة البارزة ، الطباعة الؽائرة ، الطباعة المسامٌة ، طرق الطباعة الفرعٌة ، الطباعة باللدائن المطاطٌة ، 

ستخدام البروفٌلم ، الطباعة االلكترونٌة ، االحبار الطباعة بالؽراء ، الطباعة الكهربٌة ، الطباعة االلكتروستاتٌكٌة ، الطباعة با
الطباعٌة ، صناعة االحبار ، الطً و التجمٌع و التجلٌد ، تارٌخ فن التجلٌد ، المواد و الخامات المستخدمة فً التجلٌد ، عملٌات 

نواع ماكٌنات الطبع و القص التجلٌد ، الطباعة فً عصر االنترنت و المحتوي الرقمً ، معالجة النصوص بطرٌقة رقمٌة ، بعض أ
 و التطبٌق ، مستحدثات الطباعة و النشر و التؽلٌؾ المختلفة.

 Basics of computers in education التعلٌم فً اآللٌة الحاسبات أساسٌات 72226

المادٌة للحاسب اآللً ، برنامج الحاسب اآللً و مراحل تطوره ، المفاهٌم العامة المتعلقة بالحاسب اآللً ، المكونات المادٌة و ؼٌر 
، النظم العددٌة ،  الحساب الممٌزات األساسٌة للحاسوب وأنظمةتارٌخ الحاسب اآللً وأجٌاله ، ، نظام تشؽٌل ، برنامج تطبٌقً

 التحوٌل بٌن النظم المختلفة ، العملٌات الحسابٌة لألنظمة المختلفة

 Educational basics of photography التعلٌمً الفوتوغرافى أساسٌات التصوٌر 72226

نظرٌة الضوء وتكون الصورة ،تارٌخ التصوٌر الضوئً ،الكامٌرا الفوتوؼرافٌة ،أنواع الكامٌرات الفوتوؼرافٌة ،الكامٌرا ذات 

الؽالق –فتحة العدسة ودرجاتها –العدسة الواحدة ،والكامٌرا ذات العدستٌن ،أجزاء الكامٌرا الفوتوؼرافٌة)العدسات وأنواعها 

األجسام ’ تصوٌر’تصوٌر األجسام الثابتة ’محدد الرإٌة (،البعد البوري ،عمق المٌدان – مكان الفٌلم الحساس–وسرعاته 

،طرٌقة  تكون الصورة الرقمٌة طرٌقة حفظ الصورة  والصورة الرقمٌة المتحركة ،تركٌب الفٌلم الحساس ،الكامٌرا الرقمٌة 

الرقمٌة ،المعمل الفوتوؼرافً ،األدوات الموجودة بالمعمل  الفوتوؼرافً ،المكبر تركٌب المكبر ،التعرٌض الصحٌح وعالقته بزمن 

   أنواع األفالم ودرجة حساسٌتها’اإلظهار ،أنواع الورق الحساس 

 Educational Vioce Records ةالتسجٌالت الصوتٌة التعلٌمٌ 72226

دور المواد المسموعة و توظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة ، أنوع التسجٌالت و، ، ومعالجة ملفات الصوتمفهوم التسجٌالت الصوتٌة 
الصوتٌة ، أنواع استدٌو هات تسجٌل الصوت و المعدات المستخدمة فً تسجٌل الصوت ، الصوت الرقمً و انواعه ،  كٌفٌة 
تسجٌل المواد المسموعة و ادخالها علً الحاسب االلً ، السٌنارٌو االذاعً ، التعرؾ علً برامج المونتاج الرقمً للصوت ، 

 باستخدام الحاسب النتاج برمجٌات صوتٌة تعلٌمٌة. التدرٌب علً احد برامج الصوت الرقمً و المونتاج

 التعلٌم تكنولوجٌاب تدرٌسال ومهارات مبادئ 72202
Principles and skills of Teaching Educational 
Technology 

عناصدر الموقدؾ التعلٌمدً خصدائص وتكنواوجٌدا التعلدٌم والحاسدب اآللدى ب تددرٌسالطدرق ومهدارات لتحدٌد المصطلحات األساسدٌة 
التقدوٌم ( مهدارات التددرٌس األساسدٌة والتوعٌدة ، معداٌر ) شدروط (  –التنفٌدذ  –عملٌة التدرٌس مراحدل عملٌدة التددرٌس )التخطدٌط 

 .لتدرٌس التدرٌس الناجح إدارة الفصل : تعرٌفها وأهمٌتها ، استراتٌجٌات إدارة الفصل ، مواصفات المعلم الناجح ، أخالقٌات مهنة ا
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 Computer operating systems نظم تشغٌل الحاسب اآللً 72200

، إعدادات نوافذ ، متطلبات تشؽٌل النوافذ مفهوم النوافذ ، مفهوم نظام التشؽٌل وبٌئة التشؽٌل  ، خصائص النوافذ ، طرق إعداد ال
البرامج التطبٌقٌة ، التعامل مع إعدادات النوافذ ، و سطح المكتب  ، أنواع النوافذ والملفات والمجلدات واألقراص ، استخدام 

وأنواعها  ، مكونات نظم التشؽٌل  ، وظائؾ نظام التشؽٌل  ، إدارة الذاكرة  ، إدارة الملفات ،  التعرؾ علً نظم الحاسب االلً.
 أمثلة لتطبٌقات نظم التشؽٌل  ، نظام التشؽٌل وامن البٌانات

 Basics educational video التعلٌمًأساسٌات الفٌدٌو  72200

و معالجة  إلدراكالبرامج التعلٌمٌة و معالجة المعلومات البصرٌة ، خصائص التعلم التً تتعلق بتصمٌم برامج التلفزٌون التعلٌمٌة ، 
واهمٌته فً العملٌة التعلٌمٌة ، العناصر  الفٌدٌوالمعلومات البصرٌة ، التلفزٌون و البرامج التعلٌمٌة ، خصائص صورة الفٌدٌو و 

المصاحبة للعمل التعلٌمً ، الكامٌرا و انواعها  وكٌفٌة استخدامها فً التصوٌر و االسس التً تراعً عند انتاج البرامج التعلٌمٌة ، 
التكوٌن( ،   –الصوت  –ءة االضا –اسالٌب انتقال المشاهد  –الحركة  –العوامل التً تإثر فً انتاج الفٌدٌو التعلٌمً ) اللقطة 

 السٌنارٌو التعلٌمً ، استٌدٌو تصوي الفٌدٌو و العمل من خالله

 Production of educational images انتاج الصور التعلٌمٌة 72203

مفاهٌم عامة عن التصوٌر ، انتاج الصور بالطرٌقة التقلٌدٌة ، التحكم فً االضاءة ، مصادر االضاءة ، العالقة بٌن الضوء و 
التصوٌر الفوتوؼرافً ، حساسٌة الفٌلم الخام ، كٌفٌة اختٌار الفٌلم ، تحمٌض االفالم ، تحمٌض االفالم االبٌض و االسود ، تحمٌض 

ة الصور ، انتاج الصور بالطرٌقة الرقمٌة ، تكوٌن الصورة الرقمٌة ، كامٌرات التصوٌر الرقمٌة ، أسباب االفالم الملونة ، طباع
 –الفراغ –اللون  -الملمس-الشكل -االنتقال الً التصوٌر الرقمً ، خطوات التصوٌر الرقمً ، عناصر تصمٌم الصورة ) الخط

الحٌاة -التصوٌر اللٌلً -حٌاة المدن –ال التعلٌمً التعلٌمٌة )الصور الطبٌعٌة الحركة( ، األنواع المختلفة للصور و توظٌفها فً المج
 الصورة الصحفٌة(. –صور االشخاص الصورة التجرٌدٌة  –التصوٌر المقرب  –البرٌة 

 Indexing techniques تقنٌات الفهرسة 72202

الفهرس –الفهرس الموضوعً الهجائً –العنوان فهرس –)فهرس المإلؾ  أنواع الفهارس ،الفهارس والفهرسة  مقدمه فً
الفهرس  –الفهرس المحزوم  –الفهرس البطاقً  – الكتاب فهرس) للمطبوعات ،إشكال الفهارس الفهرسة الوصفٌة القاموسً (
مدخل –مدخل العنوان  –إبعادها المداخل )مدخل المإلؾ  تقنٌات الفهرسة ،بطاقة الفهرس، الفهرس المحوسب ( –المصؽر 

فهرسة –لموضوع (حقول بطاقة الفهرس عالمات الترقٌم ببطاقة الفهرس الوصفٌة لؽٌر المطبوعات )فهرسة التسجٌالت الصوتٌة ا
 التسجٌالت المرئٌة (،المكتبة الرقمٌة  الفهارس الرقمٌة نموذج لطرق إنتاج الفهارس الرقمٌة 

 Educational Show Projector أجهزة العرض التعلٌمٌة 72201

 القواعد العامة للتعامل مع األجهزة التعلٌمٌة ، االحتٌاطات األمنٌة للتعامل مع األجهزة ، تصنٌؾ األجهزة التعلٌمٌة ، معاٌٌر اختٌار
األجهزة و عوامل تفعٌلها فً العملٌة التعلٌمٌة ، المواد التعلٌمٌة المعروضة من خالل األجهزة التعلٌمٌة ، أنواع شاشات العرض ، 

األساسٌة التمام العرض الجٌد ، الخصائص المشتركة فً العروض الضوئٌة ، مزاٌا العروض الضوئٌة فً العملٌة  المتطلبات
الشرائح الشفافة  –مم 09االفالم  – 9* 9الشرائح الشفافة  -الفوق رأسً –التعلٌمٌة ، أجهزة العروض الضوئٌة )المواد المعتمة 

مم( ، مستحدثات فً تكنولوجٌا األجهزة الرقمٌة )جهاز العرض 02المتحركة االفالم  –بوصة المصاحب بالصوت  4*4مقاس 
 شاشات البالزما( –السبورة التفاعلٌة  –السبورة االلكترونٌة  –البلوري 

 صٌانة االجهزة التعلٌمٌة المختلفة ، التعرؾ علً مكوناتها ، تحدٌد االعطال وكٌفٌة حلها.

 Educational foundations choice of means أسس اختٌار الوسائل التعلٌمٌة 72207

 التعلم كعملٌة اتصال ، مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم ، مفهوم الوسٌلة التعلٌمٌة ، تصنٌؾ الوسائل التعلٌمٌة ، التصمٌم المنهجً للتعلٌم ،
ٌة ، شروط اختٌار و اعداد الوسٌلة دور الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلٌم و التعلم ، القواعد العامة الستخدام الوسائل التعلٌم

التعلٌمٌة ، القواعد العامة الختٌار الوسائل التعلٌمٌة و فوائدها ، أنواع الوسائل التعلٌمة ) وسائل سمعٌة ، وسائل بصرٌة ، وسائل 
ٌة  ، الوسائل سمع بصرٌة ، وسائل تحتاج الً أجهزة لعرضها ، وسائل ال تحتاج الً أجهزة لعرضها( ، تققٌم الوسٌلة التعلٌم

 الحدٌثة  االلكترونٌة المختلفة و الدور الذي  تقدمه للمعلم 

 Artificial intelligence and expert systems الخبٌرة والنظم االصطناعً الذكاء 72206

 الذكـاء أهداؾ ، االصطناعً الذكاء مكونات ، االصطناعً الذكاء ماهٌة ، الحالً ووضعه،  مستقبله،  تارٌخه:  االصطناعً الذكاء
 ، كالبشر تتصرؾ التً األنظمة ، كالبشر تفكر التً واآلالت األنظمة ، االصطناعً الذكاء مقابل فً الطبٌعً الذكاء ، االصطناعً

 لؽات ، االصطناعً الذكاء الٌها ٌحتاج التً المتطلبات ، منطقً بشكل تتصرؾ التً األنظمة ، منطقً بشكل تفكر التً األنظمة
 ، االصطناعً الذكاء محدودٌة ، االصطناعً الذكاء تطبٌقات ، االصطناعً الذكاء تطبٌق  مجاالت ، االصطناعً الذكاء برمجة
 مقٌاس ، االصطناعً الذكاء برامج مزاٌا ، االصطناعً الذكاء انظمة فوائد ،  االصطناعً الذكاء لتطبٌقات الباحثٌن اهتمام مجاالت
 ،  التعلٌم خدمة فً االصطناعً الذكاء ، والتعلٌم االصطناعً الذكاء ، التعلم على والقدرة  االصطناعً الذكاء ، الذكٌة البرامج
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الخبٌر النظام عناصر ، الخبٌر النظام مكونات ، الخبٌرة االنظمة ماهٌة  

 التعلٌم تكنولوجٌاب تدرٌسال وطرق مناهجال 72206
Curricula and methods of teaching 
Educational Technology 

األهةةداف العامةةة لتةةدرٌس مةةادل الت صةة  فةةً المةةراإلتٌا تكنولواٌةةا التعإلةةٌم والااسةةب االلةةى  وب طةةرق التةةدرٌسالمنةةاهج و دراسةةة
اة دادٌة وال انوٌة  تاإلٌل ماتوى كتب مادل الت ص  بالمراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  إ داد  طط تدرٌسةٌة لموضةو ا  ودروس 

بةالمراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  المهةارا  األساسةٌة والفر ٌةة لتةدرٌس مةادل الت صة   مرااةل تةدرٌس مةادل فً مادل الت صة  
الت ص  استراتٌاٌا  وأسالٌب وطرق تدرٌس مادل الت ص   تقوٌم تدرٌس مادل الت صة  فةً المةراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  

 إبراز االتااها  الادٌ ة فً تدرٌس مادل الت ص .

 Maintenance of computers صٌانة الحاسبات االلٌة 72206

أنواع المكونات االلكترونٌة ، كٌفٌة قٌاسها و اكتشاؾ االعطال مفهوم الصٌانة ، أنواع الصٌانة ، األدوات المستخدمة فى الصٌانة ، 
 الفٌروسات واكتشافهاالصٌانة البرمجٌة ، كٌفٌة تنزٌل الوٌندوز ، تعقب االخطاء واكتشافها ، برامج مسح ، 

 innovations of Educational technology مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم 72202

تكنولوجٌا المعلومات و استخدام الحاسب فً العملٌة التعلٌمٌة ، استراتٌجٌات و نماذج التعلم القائمة علً الكمبٌوتر ، والتطرق 
التعلٌم عن بعد و الفٌدٌو التفاعلً و تكنولوجٌا الواقع االفتراضً و تكنولوجٌا جمٌع المجاالت مثل لمستجدات تكنولوجٌا التعلٌم فً 

 االتصاالت و االنترنت و توظٌفها فً التعلٌم.

 Planning educational programs تخطٌط البرامج التعلٌمٌة 72200

النظام ، دورة حٌاة تطوٌر المشروع ، نماذج تصمٌم التعلم  خصائص الصناعة البرمجٌة ، مقدمة عن هندسة البرمجٌات ، مكونات
القائم علً االنترنت و نماذج التصمٌم التعلٌمً المختلفة ، نموذج مقترح النتاج المقررات التعلٌمٌة داخل الفصول االلكترونٌة ، 

دل لتخطٌط المحتوي التعلٌمً المقدم عبر مفهوم التعلٌم االلكترونً عبر االنترنت ، استخدام نظام ادارة المحتوي التعلٌمً الموو
 االنترنت

 Data and information security أمن البٌانات و المعلومات 72200

مفهوم امن البٌانات و المعلومات ، طرق حماٌة الحاسب االلً ، برامج التجسس و أمن البٌانات ، فٌروسات الكمبٌوتر وطرق 
طرق تؤمٌن نظام التشؽٌل ، التعرؾ علً مجموعة برامج للحماٌة ، ازالة الفٌروسات من  الحماٌة منها ، الهاكرز و الكراكرز ،

 .الجهاز

 Field Training (0) (0) المٌدانً التدرٌب 72203

 ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم المإهلة ألخصائً تكنولوجٌا التعلٌم و
 الحاسب االلً  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 Computer Networks applications in education فً التعلٌموتطبٌقاتها شبكات الحاسب  72202

، برامج تشؽٌل الشبكات ، نظم تشؽٌل الشبكات ، ، اساسٌات شبكات الحاسبتعرٌؾ مفهوم الشبكات ، أنواع شبكات الحاسب 
،  كٌفٌة اعداد و تجهٌز شبكة داخلٌة ، تركٌب الشبكات المحلٌة ،  االدوات المستخدمة فى توصٌل الشبكات ، اوامر تشؽٌل الشبكات

 عمل مشاركة للموارد ، التعرؾ علً نظرٌات عمل الشبكات ، مجموعة من التطبٌقات الستخدام الشبكات فً العملٌة التعلٌمٌة

 Production of educational programs لٌمٌةانتاج البرمجٌات التع 72201

، تقٌٌم  البرمجٌة العالٌة المستوى وتطبٌقاتها العامة  مقدمة فً لؽاتاالنسٌابٌة ، المخططات ،  الخوارزمٌات، تحلٌل المشاكل 
، انتاج برامج تعلٌمٌة متقدمة  البرامج التعلٌمٌة ، التعرؾ على اساسٌات لؽة بٌسك ، التعرؾ على برنامج فٌجوال بٌسك دوت نت

 باستخدام برامج البرمجة

 Field Training (0) (0التدرٌب المٌدانى ) 72206

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم المإهلة ألخصائً تكنولوجٌا التعلٌم و 
 التعلٌم بمراحلها المختلفة.الحاسب االلً  بمدارس التربٌة و 

 Learning Resource Centers مراكز ومصادر التعلم 72206

 واإلدارة ومبادئها العامة اإلدارة طبٌعة حٌث من التعلم مصادر مراكز إدارة عن شاملة بفكرة الطالب تزوٌد إلى المقرر ٌهدؾ
 واإلدارة العامة باإلدارة الخاصة والمفاهٌم األطر بعض على التعرؾ حٌث من التعلم مصادر مراكز وإدارة، ، وعملٌاتها المدرسٌة
 ، التعلم مصادر مراكز باختصاصً المنوطة المهام وتحدٌد ، وتطوره وفلسفته التعلم مصادر مراكز بمفهوم واإلحاطة ، المدرسٌة
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 وتحلٌل ، بمراكزه العاملٌن وكفاٌات اراتومه مهام وتحدٌد ، فٌه المتبعة اإلدارة أنماط على والتعرؾ ، مراكزه مكونات ودراسة
 .تحسٌنه فً المدرسٌة اإلدارة دور وتفعٌل لتصمٌمه، النماذج أهم وتحدٌد بٌئة

 The use of computers in education(0) (0تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم ) 72206

الحاسب التعلٌمٌة  . أنواع برامج التعلم بمساعدة مقدمة عن استخدام الحاسب فً التعلٌم . استخدامات الحاسب الصفٌة . ادوار 
الممٌزات ،  التارٌخ واالستخدام ،  الحاسوب والنهضة الحضارٌة، الكمبٌوتر ، برامج تطبٌقٌة تخدم استخدام الحاسب فى التعلٌم

ة العالٌة المستوى البرمجٌ مقدمة فً لؽاتاالنسٌابٌة ، المخططات ، تحلٌل المشاكل  ،  الحساب األساسٌة للحاسوب وأنظمة
 .، التعرؾ علً احد برامج البرمجة ، التدرٌب علً استخدام البرنامجوتطبٌقاتها العامة 

 Production of teaching aids انتاج الوسائل التعلٌمٌة 72232

، أنواع الوسائل التعلٌمٌة ، الفرق  مفهوم الوسٌلة التعلٌمٌة ، أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة ، ممٌزات الوسائل التعلٌمٌة فً العملٌة التعلٌمٌة

بٌن الوسائل التعلٌمٌة المختلفة ، أسس تصمٌم وانتاج الوسائل التعلٌمٌة ، معاٌٌر انتاج الوسائل التعلٌمٌة ، انتاج مجموع مختلفة من 

 الوسائل التعلٌمٌة و اللوحات التعلٌمٌة بكافة انواعها و توظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة

 Field Training (3) (3) المٌدانً التدرٌب 72230

ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم المإهلة ألخصائً تكنولوجٌا التعلٌم و 
 الحاسب االلً  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 E-Learning التعلٌم االلكترونً 72230

مفهوم و نشؤة التعلٌم االلكترونً و تطوره ، سمات و خصائص التعلٌم االلكترونً ، اهداؾ و مزاٌا التعلٌم االلكترونً ، معوقاته ، 

 التعلٌم االلكترونً مقابل اسالٌب التعلم األخرى ، انماط التعلٌم االلكترونً ، عناصره ، العوامل التً تسعد علً نجاحه

لتعلٌم االلكترونً و اسالٌب و انظمته ، المقررات و الكتب االلكترونٌة ، توظٌؾ بعض نظم و مصادر التعلٌم نظم مصادر ا

  اإللكترونً فً المواقؾ التعلٌمٌة

 Production of educational video programs انتاج برامج الفٌدٌو التعلٌمٌة 72233

، السٌنارٌو االدبً ، السٌنارٌو التنفٌذي ، كٌفٌة تحوٌل السٌنارٌو التعلٌمً الً فٌلم مفهوم المونتاج التعلٌمً ، السٌنارٌو التعلٌمً 

تعلٌمً ، األسلوب التناظري فً المونتاج ، األسلوب الرقمً فً المونتاج ، برنامج تطبٌقً لمونتاج الصورة المتحركة التعلٌمٌة ، 

سالٌب االنتقال المتعددة ، اضافة العناوٌن و التترات المناسبة ، اضافة قص الفٌلم المتحرك ، دمج مقاطع من أفالم متعددة ، ادراج أ

التؤثٌرات الً الصورة )تعدٌل اضاءة المشاهد ، تؽٌٌر خلفٌات المشاهد ، ابطاء الحركة و اسراعها( ، الصوت و البرامج التطبٌقٌة 

ً ٌمكن ادراجها للصوت ، ادراج ملؾ الصوت لتعدٌله ، طرق ادراج الصوت طرٌقه رقمٌة ، المإثرات الصوتٌة المختلفة الت

 الجدٌد فً ملؾ فٌدٌو رقمً من خالل برامج المونتاج الرقمً

 Design of educational situations تصمٌم المواقف التعلٌمٌة 72232

مفهوم المواقؾ التعلٌمٌة ، انماطها ، واركانها ، التصمٌم التعلٌمى ونمادجة المختلفة ، استخدام البرمجٌات التعلٌمٌة فى مواقؾ 
 التعلٌم ، مفهوم التعلم النشط. 

 (2) المٌدانً التدرٌب 72231
Field Training (2) 

التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم المإهلة ألخصائً تكنولوجٌا التعلٌم و  ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات
 الحاسب االلً  بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

 

 Technical Project Education Technology  المشروع الفنً 72237

تعرٌؾ طالب الفرقة الرابعة بمادة المشروع وأهدافها وأهمٌتها ومجاالتها، ثم توجٌه الطالب حسب فً المواد التً قاموا بدراستها 

إحدى المجاالت والتً ٌرؼبون فً تقدٌم مشروع فٌها ٌضع فٌها كل طالب خبراته مستفٌدا من  الختٌارخالل السنوات السابقة 

ات النظرٌة التً مر بها، مساعدة الطالب على تحدٌد أهدافهم وانتقاء وانتخاب الفكرة من بٌن العدٌد من الممارسات العملٌة والتطبٌق

االفكار والبدائل وبالتالً التخطٌط ووضع استراتٌجٌات وآلٌات لتحقٌق االهداؾ، وتوجٌه الطالب لعمل دراسة جدوى ومقاٌسة 

على مجموعة الطالب  باألشراؾدرٌس لمادة من مواد تخصصات القسم مبدئٌة لمشروعهم الفنً، على أن ٌقوم كل عضو هٌئة ت

 المختارٌن إلحدى المجاالت.
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االختٌارٌة المقررات  

 used of ready-made programs in education استخدام البرامج الجاهزة فً التعلٌم 72236

الجاهزة فً ) معالجة النصوص ، الجداول االلكترونٌة ، العروض مفهوم البرامج الجاهزة ، تصنٌفها ، انواعها ، استخدام البرامج 
 التقدٌمٌة ،(

 تكنولوجٌا التعلٌم لذوي الفئات الخاصة 72236
Technology education for people with special 
categories 

 تصنٌفهم ، خصائص الفئات الخاصة ،التعرؾ علً الفئات الخاصة ، ،  المفهوم و األسس النظرٌة-تكنولوجٌا تعلٌم الفئات الخاصة
 المستحدثات التكنولوجٌة فً تعلٌم ذوى االحتٌاجات الخاصة،  توجٌهات الختٌار أحسن تكنولوجٌا للطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

لوجٌا التعلٌم فً واقع استخدام تكنو،  أهمٌة استخدام تكنولوجٌا التعلٌم فً تحسٌن عملٌتً التعلٌم والتعلم لذوي االحتٌاجات الخاصة، 
دور التكنولوجٌا الحدٌثة ،  فوائد استخدام التكنولوجٌا بالنسبة لألفراد ذوى االحتٌاجات الخاصة،  مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة

 .توظٌؾ تكنولوجٌا التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة، علً النواحً التعلٌمٌة المرتبطة باإلعاقة 
 

 Database Systems in libraries المكتبات فً نظم قواعد البٌانات 72236

 (4الجداول )،  (0لجداول )،  (4تصمٌم قواعد البٌانات)،  (0تصمٌم قواعد البٌانات)،  انواع قواعد البٌانات،  مفهوم قواعد البٌانات
التدرٌب علً انشاء نظم قواعد ،  الماكرو،  التقارٌر،  (4االستعالم)،  (0االستعالم)،   النماذج،   أنواع الحقول،   الحقول، 

 البٌانات

 Web design education التعلٌمٌةالمواقع االلكترونٌة تصمٌم  72222

، تطبٌقات علً تصمٌم و تطوٌر html-css، ولؽة المفاهٌم األساسٌة لتصمٌم مواقع االنترنت ، مدخل الً لؽات تصمٌم المواقع 
تصمٌم المواقع ، القوالب الجاهزة و تصمٌم و انتاج الموافع االلكترونٌة التعلٌمٌة ، مواقع االنترنت ، الفرونت بٌج و برامج 

، طرق تقدٌم المحتوي عبر المواقع االلكترونٌة ، المحاضرة  المنتدٌات ، حلقات الحوار ، التقوٌم عبر المواقع التعلٌمٌة االلكترونٌة
 .لكترونً ، تقوٌم مواقع االنترنتاللكترونً ، التعلم التعاونً االااللكترونٌة ، العروض االلكترونٌة ، التعلٌم المبرمج ا

 

 Multimedia فى التعلٌم الوسائط المتعددةتطبٌقات  72220

 –الصوت  –تعرٌؾ الوسائط المتعددة ، ممٌزات استخدام الوسائط المتعددة ، عناصر الوسائط المتعددة )النصوص المكتوبة 
التنوع  –لفردٌة ا –الواقع االفتراضً( ، خصائص الوسائط المتعددة ) التفاعلٌة  -الصور المتحركة -الثابتةالرسوم  -الرسوم الخطٌة

التعلم  –الرقمٌة( ، أنماط برامج الوسائط المتعددة ) برامج التمرٌن و الممارسة  -المرونة –الكونٌة  –تزامن ال –التكاملٌة –
البرامج الخبٌرة و الذكاء االصطناعً( ، البرامج التطبٌقٌة فً  –ج حل المشكالت برام –برامج اللعب  –المحاكاة  –الخصوصً 

 والعروض التقدٌمٌة( – الفٌدٌوتاج و برامج مون –انتاج الوسائط المتعددة )استخدام برامج الصوت 

 Digital libraries المكتبة الرقمة                                                                                              72220

االستخالص ،  .التكشٌؾ اآللً،   االستعارة اآللٌة،  التزوٌد األلى،   الفهرسة اآللٌةالتعرؾ علً المكتبات الرقمٌة و انواعها ، 
  تدرٌبات عملٌة على جمٌع العملٌات الفنٌة،  الفهرسة الموضوعٌة اآللٌة،  االلى

 E-learning applications تطبٌقات التعلم اإللكترونً 72222

عرض ألهم برامج انتاج المقررات االلكترونٌة ، و الكتب االفتراضٌة و التعلٌم االلكترونً بصفة عامة ، تناول أحد البرامج من 
 حٌث )مكوناته ، تشؽٌله ، االستخدام ( ، التدرٌب علً  السٌنارٌو التنفٌذي و انتاج المقررات االلكترونٌة 

 Educational content management online رنتإدارة المحتوى التعلٌمً عبر االنت 72221

التعرؾ علً نظم ادارة المحتوي التعلٌمً ، انواعها ، مكوناتها ، تحمٌلها علً االنترنت و تركٌبها علً الموقع ، كٌفٌة ادارة نظام 
التدرٌب علً ادارة المحتوي  التعلم.المحتوي التعلٌمً ، توزٌع و رفع المواد التعلٌمٌة علٌه ، اجراء االنشطة المختلفة علً نظام 

 التعلٌمً باستخدام المودل

 Modeling and Simulation التعلٌم فً والمحاكاة النمذجة توظٌف 72227

،  بالمحاكاةخطوات التدرٌب  , المحاكاة، متطلبات  المحاكاة، أهمٌة ومزاٌا  النمذجة المحاكاة، أنواع  النمذجة و المحاكاةتعرٌؾ 
 . للمحاكاةنماذج 
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 اإلعالم التربوي:ملخص توصٌف مقررات قسم سابعاً: 

 The Press Science علوم الصحافةمدخل الى  72120

الفرق  -الصحافة وسٌلة اتصال جماهٌرٌة مطبوعة  –وظائؾ وسائل االتصال المطبوعة  –نبذة عن نشؤة وسائل اإلعالم المطبوعة    
موقع الصحافة بٌن وسائل االتصال   -الفروق األساسٌة بٌن الجرٌدة والمجلة  –المجالت –أنواع الجرائد  –بٌن الجرٌدة والمجلة 

أنواع  –تعرٌؾ الصحافة  -مجاالت استخدام وسائل اإلعالم  ) التعلٌم ،الرأى العام ، التنمٌة .اإلعالن، العالقات العامة ( –المطبوعة 
مسئولٌات  -احتٌاج الجمهور إلى الصحافة مسؤلة حضارٌة  –حافة والقدرة على اإلقناع الص –وظائؾ وسائل اإلعالم  –المجالت 

 ن حٌث الملكٌة والهٌكل التنظٌمً.الصحافة م -الصحافة العامة والصحافة المتخصصة  -اآلثار السلبٌة للصحافة -الصحافة تجاه المجتمع 

           Public communication بالجماهٌر االتصال   72120

 فى المشاركٌن حجم:  حٌث من)  وأنواعه االتصال نماذج – وأنواعه االتصال أشكال – الجماهٌري االتصال وسائل – االتصال تعرٌؾ
،  كولن،  خلدون ابن،  أرسطو) نظرٌة:  ومنها االتصال نظرٌات(  اتجاهه،  رسمٌته درجة،  المستخدمة اللؽة،  االتصالٌة العملٌة

 –( الصدى رجع،  وسٌلة، رسالة، مستقبل،  مرسل)   االتصال عناصر – ووظائفها(  وشانون وٌفر، برلو،  الزارسفٌلد،  ستٌفنسون
 واالتصال الشخصً االتصال -االتصال مراحل – االتصال معوقات -االتصال فعالٌة عوامل -المجتمع فً الجماهٌري االتصال وظائؾ

 . الفضائٌة القنوات -التلٌفزٌون اإلذاعة -الصحافة ومنها الجماهٌري االتصال قنوات الجماهٌري

                                                               Origin of Mass Media اإلعالم وسائل نشأة 72123

 – الحدٌث اإلعالم صفات – الحضاري التطور سٌاق فً وتطوره اإلعالم – اإلعالمٌة والعملٌة اإلعالم – واالتصال اإلعالم تعرٌؾ
 شروط – اإلعالمٌة العملٌة – اإلعالم فً المإثرة العوامل ، واإلعالم التعلٌم بٌن واالختالؾ الشبه أوجه – والتعلٌم والدعاٌة اإلعالم
 واإلعالم التعلٌم وسائل تطور على التكنولوجً التطور اثر – اإلعالم وسائل نشؤة – اإلعالمٌة العملٌة مراحل – اإلعالمٌة العملٌة نجاح

 ،  اإلذاعات وأنواع لإلذاعة السلبٌة الجوانب – جماهٌرٌة اتصال كوسٌلة وأهمٌته الرادٌو – وأنواعها اإلعالم وسائل وظائؾ –
 سلبٌات –جماهٌرٌة اتصال كوسٌلة التلفزٌون – التلفزٌون خصائص – مصر فً التلفزٌون -وتطوره نشؤته التلفزٌون

    Lay out  الصحفى اإلخراج 72122

مفهوم اإلخراج الصحفً وأهمٌته ، تعرٌؾ اإلخراج الصحفً المطبوع واإلخراج الصحفً اإللكترونً ، نشؤة وتطور اإلخراج الصحفً 
التٌبوؼرافٌة الثابتة ، أسس اإلخراج الصحفً ، مدارس اإلخراج الصحفً المختلفة ، عناصر الشكل االساسً للصحٌفة ، العناصر 

والؽٌر ثابتة ،العوامل إلً تتحكم فً أسالٌب اإلخراج الصحفً ، أدوات المخرج الصحفً ، دور التكنولوجٌا فً تطور أسالٌب اإلخراج 
الصحفً ، كٌفٌة تطبٌق اسس ومذاهب اإلخراج الصحفً فً اخراج الصحؾ المطبوعة ، أدوات المخرج الصحؾ االلكترونٌة، برامج 

 ب الصفحات .توضٌ

 والمعاصر حدٌثال العالم تارٌخ 72121
History Of the Modern and 
Contemporary World 

 وحركة أوروبا فى االٌطالٌة النهضة ومنها العالم تارٌخ على أثرت التى التارٌخٌة التطورات أهم: والمعاصر الحدٌث العالم تارٌخ ٌتناول
 تارٌخ ٌتناول أخرى جهة ومن،  كله العالم على وأثرها والثانٌة األولى العالمٌة والحرب الفرنسٌة والثورة أوروبا فى الدٌنى االصالح

 األولى العالمٌة الحرب من المتحدة الوالٌات وموقؾ األهلٌة والحرب األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات تؤسٌس التحدٌد وجه وعلى األمرٌكتٌن
 دول تارٌخ ٌتناول كما،  العربى العالم فى العثمانٌة والتوسعات العثمانٌة الدولة نشؤة من بداٌة العثمانٌٌن تارٌخ أٌضا   وٌتناول والثانٌة
 .األفرٌقٌة الدول وبعض أسٌا شرق

         Radio and T.V مدخل للرادٌو والتلٌفزٌون 72127

إستراتٌجٌة اإلعالم اإلذاعى بمصر ، أنواع   -دور وسائل اإلعالم فى نقل المضمون الثقافى  -خصائص وسائل اإلعالم ووظائفها
خصائص الرادٌو كوسٌلة  –أنواع اإلذاعات  –أنواع الشبكات اإلذاعٌة  –نشؤة وتطور الرادٌو ،الرادٌو فى مصر  –الوسائل اإلعالمٌة 
الحوار  -المذٌع –أنواع المٌكروفونات ومنها : ) الشرٌطى ، الدٌنامٌكى ،القلبى ، المكثؾ ( –لرادٌو وظائؾ ا –اتصال مسموعة 

الموسٌقى  -وكاالت األنباء -التحقٌق اإلذاعً  )الرٌبورتاج ( وأنواعه  -الفرق بٌن الحدٌث االذاعى فى الرادٌو والتلٌفزٌون   -اإلذاعً 
 -وأجزاإها االكامٌر -مراقبة الصوت -ؼرفة المراقبة- تأنواع االستودٌوها -المستوٌات الصوتٌة -أستودٌو الدراما -والمإثرات الصوتٌة

 .األقمار الصناعٌة -المونتاج

 Public Relations العالقات العامة                                                     72126 

االتصال  -وظٌفة مدٌر العالقات العامة  -أهمٌتها -مبادئها -وظائفها -خصائصها -أهدافها -تعرٌؾ العالقات العامة -تارٌخ العالقات العامة
العالقات  -االتصال الشخصً فى العالقات العامة وممٌزاته -االتصال الشخصً -العالقات العامة واالتصال االقناعى  -والعالقات العامة

دور العالقات العامة فى تحقٌق  -االتصال ؼٌر الشخصً -جمهور الداخلًأهداؾ االتصال الشخصً بال -العامة مع جماهٌر المنشؤة 
التزامات  -الجمهور الخارجً -الجمهور الداخلً  -العالقات الدولٌة -برامج العالقات العامة  -االتصال الشخصً وؼٌر الشخصً

 ر العالقات العامة.خصائص القدرة االتصالٌة لخبٌ -التزامات المنشؤة قبل المجتمع -المجتمع قبل المنشؤة
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  Theatre Studies مدخل علوم المسرح 72126

تطور فن الدراما المسرحى    -النقد الفنً المسرحً -الفن المسرحً  -سٌكولوجٌة جمهور المسرح  -أسالبٌه-تعرٌفه-نشؤة الفن المسرحً
عناصر بناء  -عناصر التؤلٌؾ المسرحً -التمثٌل وأنواعه ) المدرسة الكالسٌكٌة ،  الرومانسٌة ، الواقعٌة ، الرمزٌة ، التعبٌرٌة (أنماط

ماهٌة  -عرض المسرحٌة على الجمهور -مراحل البروفات -تحلٌل النص المسرحً -خصائص المخرج المسرحً -المسرحٌة وإخراجها
قدٌم ، الفرعونى القدٌم ، المسرح العربً قدٌما وحدٌثا )المسرح الٌونانى ال  -المسرح العالمً ورواده  -تطور فن المسرح -المسرح

   أهدافه–مسرح الطفل  –المسرح المصرى الحدٌث  –(  االٌطالً ، االسبانى ، الفرنسى ، االنجلٌزى ، االلمانى

 Media text translation (0) (0) إعالمٌة وترجمة نصوص 72126

العربٌة إلى االنجلٌزٌة ومن االنجلٌزٌة إلى العربٌة ترجمة بعض النصوص اإلعالمٌة الخاصة بالرادٌو والتلٌفزٌون والصحافة من 
ٌة كالتعرٌؾ بعلم االتصال واإلعالم التربوى والعالقات العامة وفنون التحرٌر الصحفى وفن الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون، والدراما اإلذاع

رجع الصدى( وؼٌرها من مصطلحات اإلعالم  والتلٌفزٌونٌة واإلعالن التلٌفزٌونً وعناصر االتصال )مرسل، مستقبل، رسالة، وسٌلة،
 عام واإلعالم التربوي بشكل خاص. بشكل

 االعالم التربوىب ومهارات التعلٌم مبادئ  72102
Principles and skills of 
education in Educational Media 

مراحل  التعلٌم، عناصر الموقؾ التعلٌمً خصائص عملٌة و االعالم التربويالتعلٌم بمهارات مبادئ ولتحدٌد المصطلحات األساسٌة 
تعرٌفها  ،الناجح إدارة الفصل  التعلٌماألساسٌة والتوعٌة ، معاٌر ) شروط (  التعلٌمالتقوٌم ( مهارات  –التنفٌذ  –)التخطٌط  التعلٌمعملٌة 

 . التعلٌم وأهمٌتها ، استراتٌجٌات إدارة الفصل ، مواصفات المعلم الناجح ، أخالقٌات مهنة

 Radio and T.V advertising اإلعالن االذاعى والتلٌفزٌونى 72100

 اإلعالن أهداؾ -الفعال التلٌفزٌونى اإلعالن مبادئ قواعد – خصائصه – وتطوره نشؤته – تعرٌفه –التلٌفزٌونى اإلعالن -اإلعالن
 الجؽرافى النطاق،  منه الهدؾ،  الجمهور نوع حسب: )  ومنها التلٌفزٌونٌة اإلعالنات أنواع - تحرٌره – نجاحه عوامل – التلٌفزٌونى

 اإلعالنات فى المستخدمة الفنٌة والقوالب األشكال -( المستخدمة اإلعالنٌة الوسٌلة حسب،  االستجابة لنوع وفقا  ،شراإه طرٌق –
 .التلٌفزٌونى لإلعالن واالٌجابٌة السلبٌة واآلثار التلٌفزٌونٌة

  Communication Technology االتصالتكنولوجٌا  72100

ثورة التكنولوجٌا  -العالقة بٌن العلم والتكنولوجٌا -أهمٌتها  –خصائصها   -تطورها -مفهوم تكنولوجٌا االتصال -تعرٌؾ االتصال
تؤثٌر التكنولوجٌا  -سلكٌةاالتصاالت السلكٌة والال -استخدام تكنولوجٌا االتصال فً مجال التعلٌم -تكنولوجٌا االتصال والرادٌو -والصحافة

نقل –تكنولوجٌا االتصال والؽزو الفكرى  –أهمٌة التكنولوجٌا  -تكنولوجٌا االتصال والفن والثقافة -الحدٌثة فى تحرٌر وإخراج الصحؾ
 الصحافة االلٌكترونٌة -التكنولوجٌا ووسائل االتصال –وسائل االتصال  -أهم انواع التكنولوجٌا   –التكنولوجٌا 

  Low making Media التشرٌعات اإلعالمٌة 72103

أقسامه ) عام ،  -خصائصه -ماهٌة القانون -مراحل سن التشرٌع ونفاذه   -أنواعها -مصادرها -خصائصها -تعرٌؾ التشرٌعات اإلعالمٌة
النظرٌات القانونٌة فى الشرٌعة اإلسالمٌة )   -الجزاءات المادٌة  البناء الدستوري للتشرٌعات اإلعالمٌة فً مختلؾ وسائطها -خاص (

أسس حرٌة الرأى  –حرٌة الرأى  –القٌود الواردة علة المبادئ اإلعالمٌة  -، الحرٌة ، الشورى ، تقٌٌد سلطة الحاكم (نظرٌة المساواه 
تشرٌعات  –ضمانات حق التعبٌر عن الرأى   -مقومات حرٌة الرأى والتعبٌر  –ومنها : ) األساس الفلسفى ، الطبٌعى ، النفعى ( 

الهٌئات المشرفة على  -مٌثاق الشرؾ الصحفً -الهٌئات المشرفة على الصحافة المصرٌة -فًمٌثاق الشرؾ الصح -الصحافة المصرٌة
 مً للرادٌو والتلفزٌون.التنظٌ لالهٌك -الصحافة سلطة رابعة -الصحافة

                                                                                                           Media and Development والتنمٌة اإلعالم 72102

وسائل االتصال  -االتصال واإلنسان  -تعرٌؾ االتصال ووظائفه –أنواع اإلعالم  -البناء االجتماعً لإلنسان -أهدافه -تعرٌؾ اإلعالم

ماهٌة  -وسائل االتصال والتنمٌة القومٌة -البناء االتصالً فى الدول التابعة -التخطٌط اإلعالمً التنموي واالتصال -والتنمٌة البشرٌة

( ودور  ةالسٌاسٌة واالجتماعٌ -االقتصادٌة -الصحٌة -مصطلح التنمٌة وتعرٌفها ومبادئها وأنواعها ومنها  )التنمٌة الزراعٌة -التنمٌة

عوائق  –دور الرادٌو والتلٌفزٌون فى التنمٌة الحضارٌة  –االتصال الجماهٌري فً التنمٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة واإلدارٌة االجتماعٌة 

 أوجه القصور فى االتصال التنموى –برامج االتصال التنموى  –التنمٌة واإلعالم التنموى 

 Aesthetics theatrical show جمالٌات العرض المسرحى 72101

الدراما المسرحٌة،أنواع الدراما المسرحٌة،المإلؾ الدرامً،البناء الدرامً وأهمٌته وعناصره وأنواعه،الشخصٌة المسرحٌة وظٌفتها 

اإلخراج،مدارس اإلخراج المسرحً،أشهر وأبعادها،الصراع المسرحً، تعرٌؾ اإلخراج المسرحً،المخرج المسرحً،نظرٌات 

المخرجٌن المصرٌٌن والعالمٌٌن،مسرحنا والعالم،عالقة الممثل بالمخرج،تكامل الصورة المسرحٌة،اختبارات توزٌع األدوار،معاٌٌر 
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نقد المسرحً،االتجاهات التوزٌع،احتكاك المخرج بالممثلٌن،األوبرا، األوبرٌت،الدراما الحركٌة والبالٌة،مفهوم النقد المسرحً، مدراس ال

النقدٌة العالمٌة،قدٌما وحدٌثا،عناصر النقد المسرحً،المذاهب المسرحٌة فً النقد،مهرجان المسرح التجرٌبً،التجرٌب المسرحً،الحداثة 

ً.ولٌم شكسبٌر والمسرح وما بعد الحداثة فً المسرح،نصوص وعروض من المسرح المصري،نصوص وعروض من المسرح العالم

 ياالنجلٌز

 Public Opinion and Ways to Measure الرأي العام وطرق قٌاسه 72107

   

مظاهرة  )  -وظائفه -خصائصه -أنواعه ومنها : ) وفقاُ للمعٌار الزمنى ، للمعاٌٌر العالنٌة ، لمعٌار الحجم، (  -نشؤة الرأي العام وتعرٌفه
العوامل  -الرأي العام والدوافع -الجمهور -جماعات الرأي العام -مٌكانٌكٌة الرأي العام -مراحل تكوٌنه -المظاهر االٌجابٌة والسلبٌة (

 التً تإثر فً تؽٌٌر الرأي العام وأسالٌب تؽٌٌره ومنها : ) أسلوب التكرار والمالحقة ، االثاره العاطفٌة ،عرض الحقائق ،تحوٌل انتباه
الرأي العام  -الدور السٌاسً للرأي العام  -قادة الرأى  –طرق مكافحة الشائعة  –الجماهٌر ، البرامج االٌجابٌة المحددة ، الشائعات ( 

 ض النماذج الستمارات االستبٌان .بع -الدعاٌة -وسائل االتصال الجماهٌري والرأي العام-أهمٌة قٌاسه -قٌاس الرأي العام -ؼتراب واال

 خطط وسٌاسات االعالم التربوى 72106
Plans and Policies of Educational 
Media 

الفرق بٌن   -التخطٌط  -أنواع السٌاسات  ومنها : ) الثابتة ، المرنة، الشاملة ، المتممة، المكملة( -السٌاسات -التعرٌؾ باإلستراتٌجٌة
مالمح فلسفة  –األهداؾ الطوٌلة اآلجل للنظام التربوي المصري  -أهداؾ اإلعالم التربوى  -مفهوم اإلعالم التربوي –الخطة والتخطٌط 

دور اإلعالم  –الدور التربوى للتلٌفزٌون المصرى  –التنمٌة الشاملة  -التربوي فى إطار المقومات األساسٌة للمجتمع المصري اإلعالم
 أهداؾ اإلعالم التربوي . -عالمٌةاالتجاه نحو ال -عوامل إضعاؾ الهوٌة المصرٌة اإلقلٌمٌة -التربوي والهوٌة القومٌة

                         News press الخبر الصحفى 72106

ومنها : ) الهرم المقلوب ، الهرم المعتدل ،  –القوالب الفنٌة لكتابة الخبر الصحفى  –أنواع الخبر الصحفى  -تعرٌؾ الخبر الصحفً
العوامل التى تإثر على  –أشكال عناوٌن الخبر  –صٌاؼة عنوان الخبر  –مكونات الخبر  ) المقدمة ، صلب الخبر (   -الهرم المتدرج (

اختٌار فكرة  -جمهور المتلقٌن لألخبار -دور الخبر فى المجتمع  -ومنها : ) عوامل سٌاسٌة ، اقتصادٌة ، اجتماعٌة ،مهنٌة (–نشر الخبر 
در أفكار األخبار مصا -األفكار التً تتعلق باإلخبار الخارجٌة -األرشٌؾ الصحفى  -األخبار المحلٌة -كٌفٌة الحصول على األفكار -الخبر

مصادر  -المراسلون  -القواعد التى تحكم تصرفات المندوب الصحفً -كٌؾ ٌصنع المندوب خبرا -نالمخبرون والمندوبو -الخارجٌة
 ات العملٌة لكتابة الخبر الصحفى.بعض التطبٌق -أنوع مصادر الحصول على األخبار   -الحصول على األخبار

 التوثٌق اإلعالمً 72106
Documentation                                                                    

طبٌعة علم  -علم المعلومات والتوثٌق -ما ٌجب مراعاته فً التوثٌق اإلعالمً -أسس التوثٌق اإلعالمً -تعرٌؾ التوثٌق اإلعالمً
مراكز التوثٌق  -التصنٌؾ وأنواعه -المعلومات وتنظٌمها وتحلٌلهامصادر  -مراكز التوثٌق -نشؤة وتطور علم التوثٌق -المعلومات
 المعلومات الصحفٌة وتوثٌقها . -اإلعالمً

72102 
 االعالم التربوىب التعلٌم مناهج وطرق 

Curricula and Methods of 

education in Educational Media 

مةادل الت صة  فةً المةراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  تاإلٌةل ماتةوى كتةب  لتعإلةٌماألهداف العامة اال الم التربوى  وب التعإلٌمطرق  دراسة
لموضةةو ا  ودروس فةً مةادل الت صةة  بةالمراإلتٌا اة دادٌةةة  تعإلٌمٌةةمةادل الت صة  بةةالمراإلتٌا اة دادٌةة وال انوٌةة  إ ةةداد  طةط 

مةادل  تعإلةٌمالت ص  اسةتراتٌاٌا  وأسةالٌب وطةرق  مادل تعإلٌموال انوٌة  المهارا  األساسٌة والفر ٌة لتدرٌس مادل الت ص   مراال 
 مادل الت ص . تعإلٌممادل الت ص  فً المراإلتٌا اة دادٌة وال انوٌة  إبراز االتااها  الادٌ ة فً  تعإلٌمالت ص   تقوٌم 

  Editorial press "Investigation(0)       (0التحرٌر الصحفى) 72100

محرر التحقٌق   -ومصادر الحصول علٌه  -مفهومه –التحقٌق الصحفً  -مصادر المعلومات -الفكرة الصحفٌة والتحرٌر الصحفً
ومنه : ) المختصرة ، المبرزة ، من زاوٌة معٌنة ،القصصٌة ، الوصفٌة ،  –مقدمته  –أنواع عناوٌن التحقٌق الصحفى  –الصحفى 

خطوات إعداد التحقٌق  –الصحفى ومنه : ) قالب العرض ، القصة ، الوصؾ ، االعتراؾ (  قوالب صٌاؼة التحقٌق –التساإلٌة ( 
أنواعه ومنها : ) حدٌث  –أهمٌته  –مفهومه وتطوره   -الحدٌث الصحفً-الصحفى وهى : ) الفكرة ، اإلعداد ،التنفٌذ .مرحلة الكتابة ( 

الحدٌث الفرق بٌن التحقٌق و–مراحل إعداد الحدٌث الصحفى  -وظائؾ الحدٌث الصحفى  -الرأى ، التسلٌة ، الجماعة ، المإتمرات (
 الحملة الصحفٌة. -الصحفى 

          Imaging Media التصوٌر اإلعالمى 72100

ودوره فى عملٌات التعلٌم  -نشؤة وتطور التصوٌر اإلعالمً -التصوٌر الفوتوؼرافً -أهمٌة التصوٌر اإلعالمً وأهمٌته وتطوره
 -وظائؾ الصورة فً الصحافة المعاصرة -التصوٌر الصحفً وتطوره -إدخال التصوٌر إلى مجال االتصال بالجماهٌر -واإلعالم 

كٌفٌة التحمٌض لألفالم وإظهارها  -أنواع الصورة -التً ساعدت على تقدم التصوٌر اإلعالمًالعوامل  -مصادر الحصول على الصورة
التصوٌر  -التصوٌر السٌنمائً -كٌفٌة عرض الصور والرسوم -كٌفٌة طبعها -أجزاء اله التصوٌر -طبع الصورة وتكبٌرها -وتثبٌتها
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 –التصوٌر الصحفى  –عها والمهام المطلوبة من المصور التلٌفزٌونً خصائص آالت التصوٌر وأنوا -األستودٌو التلفزٌونً -التلفزٌونً
لؽة الشكل فى  -وظائؾ الصورة الصحفٌة وشروطها –اخراج الصورة  -خطوات إنتاج الصورة الصحفٌة –صفات المصور الصحفى 

 الصورة  

 المسرح التعلٌمى ودراما الطفل 72103
Educational theater and children's 
drama 
تعرٌؾ المسرح التعلٌمً،تعرٌؾ مسرح الطفل،تعرٌؾ مسرحة المناهج،مكونات وعناصر المسرح التعلٌمً،أهدافه،مكونات المسرحٌة 
التعلٌمٌة،مسرحٌات الكبار لألطفال،مسرحٌات األطفال لألطفال،الدور التعلٌمً للمسرح،معوقات المسرح داخل المدارس،مسرحة المواد 

كؤسلوب من أسالٌب التعلم،اللعب التمثٌلً،التمثٌل الصامت،أشكال المسرح التعلٌمً،المإثرات فً المسرح  التعلٌمٌة،المسرح التعلٌمً
التعلٌمً،الموسٌقً.نشؤة المسرح التعلٌمً فً مصر والعالم،كتاب المسرح التعلٌمً، برتولد برٌخت ومسرحه البرٌختً.المسرح كوسٌلة 

ورات علً التقالٌد والتقدم إلً األمام،المسرح والعالقة المجتمعٌة والدور التربوي،المسرح للتعلٌم الدٌنً والمجتمعً، المسرح كمهد للث
 كوسٌلة للعالج النفسً والتربوي،المسرح ابو الفنون. المسرح الشعري لألطفال،اإلخراج المسرحً لمسرح الطفل.

                              Specialized Press إنتاج البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة 72102

وأهدافها، ودورها فً خدمة المجتمع ، اإلذاعات التربوٌة ، وسائل جذب  انشؤة وتطور البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة، مشكالته    
صات اإلذاعة التعلٌمٌة ، أنواع المٌكروفونات ، كتابة وإعداد البرامج اإلذاعٌة التعلٌمٌة وإنتاجها، المذٌع الناجح وأهم مقوماته ، اختصا

 تاج برامج إذاعٌة وتلٌفزٌونٌة تخدم العملٌة التعلٌمٌة.المذٌع الناجح ،أنواع البرامج اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة، كٌفٌة إن

 Field Training (0) (0التدرٌب المٌدانى ) 72107

 ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة االعالم
 التعلٌم بمراحلها المختلفة.التربوى بمدارس التربٌة و 

                                                                                       Writing for Radio and T.V الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون 72106

طبٌعة   -المعالجة التلٌفزٌونٌة  –الكتابة للدراما التلٌفزٌونٌة  قواعد – الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون متطلبات – كاتب الدراما اإلذاعٌة

صٌػ وأسلوب  -الكاتب اإلذاعً وشروط نجاحه -خصائص النص اإلذاعً وصفاته -وخصائص جمهور الرادٌو وجمهور التلٌفزٌون

 -التحقٌق اإلذاعً )الرٌبورتاج( -ذاعً المباشرأشكال البرامج اإلذاعٌة كالحدٌث اإل -الكتابة لإلذاعة وقواعدها للكتابة للدراما التلٌفزٌونٌة

برامج المنوعات وأشكالها ومنها : ) المنوعات الثقافٌة ،  -برامج المناقشات والندوات -برامج الحوار والمقابالت -البرامج الوثائقٌة

البرامج  -ذاعٌة والبرنامج التسجٌلًالمجالت اإل  -التعلٌم من خالل الترفٌه  -برامج المسابقات واأللؽاز -المنوعات الترفٌهٌة ، (

 -( عناصر انتاج البرامج الجماهٌرٌة  ) إعدادها ، تقدٌمها ، تنفٌذها ، إخراجها –أهمٌتها  –أنواعها –نشؤتها -الجماهٌرٌة بالتلٌفزٌون  

 مراحل بناء البرامج الجماهٌرٌة.

 Art of Scenery and Lighting Theatre فن دٌكور وإضاءة المسرح 72106

عناصر الدٌكور األساسٌة علً خشبة المسرح،مكان  مدخل تارٌخً للدٌكور المسرحً، تعرٌؾ الدٌكور المسرحً،    

أنواع المناظر المسرحٌة، الدٌكور والكهرباء والقوي المحركة الحدٌثة،الدٌكور ومٌكانٌكٌة  الستائر، الفرٌزات، العازفٌن،الشاسٌهات،

التكوٌن المسرحً،تؽٌٌر المناظر،المخرج ومصمم الدٌكور،اإلضاءة والمنظر المسرحً،فنٌة المسرح  المناظر،الدٌكور وأثره فً

وحرفٌته،تقسٌمات خشبة المسرح،أنواع المسارح،مهندس الدٌكور،تارٌخ تطور اإلضاءة عبر العصور،تعرٌؾ اإلضاءة المسرحٌة،دور 

ة المسرحٌة،اإلضاءة بوصفها قٌمة جمالٌة علً خشبة المسرح،وظٌفة اإلضاءة وإثرها فً التكوٌن المسرحً،الوظٌفة الفنٌة لإلضاء

 التكوٌنات الضوئٌة علً المسرح،كٌفٌة محاكاة الطبٌعة باإلضاءة علً خشبة المسرح،أجهزة اإلضاءة،التكنولوجٌا الحدٌثة واإلضاءة

 TV and Radio programs production الصحافة المتخصصة 72106

المتخصصة وأهمٌتها، نشؤة وتطور الصحافة المتخصصة، األنواع المختلفة للصحافة المتخصصة، التعرؾ على مفهوم مفهوم الصحافة 

كال  من صحافة الجرٌمة، صحافة المرأة، صحافة الطفل، صحافة الرٌاضة، الصحافة االقتصادٌة ...وؼٌرها من األنواع األخرى من 

لمتخصصة وشروطها. الصحفً المتخصص. سمات الصحفً المتخصص فً كل نوع الصحافة المتخصصة. كٌفٌة الكتابة الصحفٌة ا

 من أنواع الصحافة المتخصصة.

       Electronic press and its direction الصحافة اإللكترونٌة وإخراجها 72132

الفرق بٌن الصحافة  –تعرٌؾ اإلخراج الصحفً  -دورها فً العملٌة التعلٌمٌة -وظٌفتها -أهمٌتها -تعرٌؾ الصحافة االلكترونٌة

التحول االلكترونً فى إصدار  –استخدام الحاسب االلى فى مجال التحرٌر الصحفً  -االلكترونٌة  وؼٌرها من األنواع األخرى للصحافة

 خدمات األرشٌؾ الصحفً. – نى فى الصحافة المصرٌةالنشر االلكترو –الصحؾ 
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 Field Training (0) (0التدرٌب المٌدانى ) 72130

االعالم ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة 

 بمراحلها المختلفة.بمدارس التربٌة و التعلٌم التربوى 

 School Media االعالم المدرسً 72133

 -مسئولٌات أخصائً الصحافة المدرسٌة -التعرٌؾ الشامل لها ووظائفها -إدارة الصحافة المدرسٌة -نشؤة الصحافة المدرسٌة فى مصر

،صحٌفة المدرسة ، الصحؾ الطائرة ، مشكالت الصحافة المدرسٌة وأهدافها وأنواعها ومنها : ) صحٌفة الحائط ، صحٌفة الفصل 

دور الصحافة المدرسٌة فى  -الشروط الواجب توافرها فى الصحٌفة المدرسٌة   -تحرٌر وإخراج الصحؾ المدرسٌة -صحٌفة الفرقة(

لمقومات الرئٌسٌة ا -فرٌق اإلذاعة المدرسٌة -التنظٌم اإلدارى والفنً لإلذاعة المدرسٌة -دورها فً تدعٌم المجتمع المدرسً -ترسٌخ القٌم

أستودٌو  -اإلذاعة المدرسٌة ووسائل الجذب -اإلذاعات التربوٌة -اإلذاعة المدرسٌة والمجتمع المدرسً -لمشرؾ اإلذاعة المدرسٌة

  .  نماذج تطبٌقٌة لبرامج اإلذاعة المدرسٌة -كتابة وإعداد برامج اإلذاعة المدرسٌة -أنواع المٌكروفونات -اإلذاعة المدرسٌة

72132 
 TV and Radio drama الدراما اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة

نشؤة الدراما ، ألوان الدراما ومنها التراجٌدٌا ، الكومٌدٌا ، المٌلودراما والفارس ، عناصر البناء الدرامى بشكل عام ومنها الفكرة 

والموضوع ،الحدث الدرامى ، الصراع ، الحوار ، الشخصٌة ، العرض واإلعداد ، المناظر والخلفٌات ) الدٌكور ( ، التمثٌلٌة 

عها ، األشكال الموضوعٌة لها ، أستودٌو التلٌفزٌون ، ؼرفة المراقبة ونماذجها والجوانب الفنٌة فى اإلخراج التلٌفزٌونٌة وأنوا

 ونٌة. التلٌفزٌونى ، العملٌة التربوٌة ودور الدراما المسموعة والمرئٌة فى النهوض بها، بعض النماذج التطبٌقٌة للدراما اإلذاعٌة والتلٌفزٌ

 Field Training (3) (3) التدرٌب المٌدانى 72131

 ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة االعالم

 التربوى بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.

                                                                                         Research Methodology مناهج البحث اإلعالمى 72137

فروض البحث  -العوامل المإثرة على اختٌارات مشكلة البحث -الخطوات المنهجٌة للبحث  -بحوث اإلعالم –تارٌخ البحث العلمً 

 -دراسة الحالة -أدوات جمع البٌانات -الدراسات الوصفٌة -دواعً إجراء الدراسة االستطالعٌة -صٌانة الفروض -وتصمٌم البحوث

شروط  –صٌاؼة المشكلة   -كٌفٌة اختٌار المشكلة  –ٌة إلجراء تحلٌل المضمون الخطوات المنهج -تحلٌل المضمون وتارٌخه  -االستبٌان

كٌفٌة القٌام  –المقابلة وأنواعها  -المالحظة كؤداة لجمع البٌانات -الصدق والثبات -المناهج األساسٌة للبحث العلمى  –الفروض العلمٌة 

األنواع المختلفة  –العٌنات وأنواعها  -كٌفٌة إعداد استمارة االستبٌان  -أنواع االستبٌان  -األدوات المستخدمة فى المالحظة –بالمالحظة

 تحلٌل مضمون وسائل االتصال الجماهٌرى. –أنواع الجماهٌر التى تشملها المسوح  -ومنها : ) العامة ، التفسٌرٌة ، الشاملة( –للمسوح 

         Editorial press "Investigation ( 0التحرٌر الصحفى )   72136

الصفات الواجب توافرها   -صٌاؼة المقال االفتتاحى  –المقال االفتتاحى وخصائصه   -وظائفه   -خصائصه –أنواعه  -تطور فن المقال

التقرٌر الصحفً  -الفرق بٌن المقال االدبى والمقال الصحفً-العمود الصحفى وخصائصه  وأنواعه –فى كاتب المقال االفتتاحى 

أنواع  -المحاذٌر التً ٌجب تجنبها فً كتابة التقرٌر الصحفً -الفرق بٌن التقرٌر الصحفً وؼٌره من الفنون الصحفٌة األخرى -وتعرٌفه

 التقرٌر الصحفً.

 TV and Radio direction اإلخراج اإلذاعً والتلٌفزٌونً  72136

التلٌفزٌون وأهم سلبٌاته واٌجابٌاته ودوره فى خدمة المجتمع والعملٌة التعلٌمٌة ومفهوم مفهوم الرادٌو وممٌزاته وعٌوبه ، ومفهوم 

 اإلخراج االذاعى والتلٌفزٌونى، شروط اإلخراج االذاعى والتلٌفزٌونى، أنواع اللقطات التلٌفزٌونٌة، المإثرات الصوتٌة وأهمٌتها، سمات

 اإلضاءة التلٌفزٌونٌة،الدٌكور وسماته وممٌزاته، مصمم الدٌكور والمناظر.المخرج االذاعى والتلٌفزٌونى، شروط المذٌع الجٌد، 

72136 
 Field Training (2) (2التدرٌب المٌدانى )

عالم ٌعنً هذا المقرر بتدرٌب الطالب المعلمٌن مٌدانٌا علً مهارات التخطٌط و التنفٌذ و التقوٌم فً تدرٌس المناهج المدرسٌة لمادة اال

 بمدارس التربٌة و التعلٌم بمراحلها المختلفة.  التربوى
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 Artistic Project المشروع الفنً 72122

ٌتناول المشروع الفنى: إنتاج صحؾ مدرسٌة وبرامج إذاعٌة مختلفة لخدمة المقررات الدراسٌة مع التعرؾ على المفاهٌم والمعلومات    

األساسٌة حول اإلذاعة والصحافة المدرسٌة وفنون تحرٌر وإنتاج وإخراج األشكال المختلفة للصحافة المدرسٌة داخل المإسسات التربوٌة 

ٌم صحافة مدرسٌة تعلٌمٌة فعالة تخدم العملٌة التعلٌمٌة،مع تنظٌم المعارض الصحفٌة والمسابقات والندوات وخارجها،.وتصم

والمحاضرات الصحفٌة واإلذاعٌة فى المناسبات المختلفة. والتعرؾ على المقومات الرئٌسٌة ألخصائى الصحافة واإلذاعة المدرسٌة مع 

رسٌة،ومنها مجالت الربع ساعة والمناظرات والمقاالت والتحقٌقات واألحادٌث الصحفٌة عمل نماذج تطبٌقٌة للصحافة واإلذاعة المد

 المختلفة. 

 المقررات االختٌارٌة

                        Local Media وسائل اإلعالم المحلٌة 72120

التكامل بٌن اإلعالم من أجل  -مشاكلها  –تعرٌفها   الصحافة اإلقلٌمٌة-اإلعالم اإلقلٌم  –اإلعالم الوطنى   -اإلعالم المحلى ومفهومه

الشبكات اإلذاعٌة  -اإلذاعات المحلٌة ودورها فى تنمٌة المجتمع المحلى -دور وسائل اإلعالم المحلٌة فى تنمٌة المجتمع الحلى  -التنمٌة

 اعات المحلٌة التلفزٌون المحلى .اإلذ -الملصقات واإلعالم المحلى -المحلٌة

           Planning of Educational Media تخطٌط اإلعالم التربوى 72120

   

تعرٌؾ منهج اإلعالم  -تعرٌؾ المناهج -األسس الفلسفٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة والنفسٌة للمنهج -مفهوم تطوٌر المناهج قدٌما وحدٌثا

إستراتٌجٌة  -مصطلح التخطٌط اإلعالمً –سٌكولوجٌة اإلعالم التربوي  -اإلعالم اإلذاعى والتلفزٌونً التربوي -التربوي وأسالٌبه

الؽاٌات -أهداؾ خطة منهج اإلعالم التربوى  -طبٌعة اإلعالم التربوى المنشود-عناصر إستراتٌجٌة اإلعالم التربوى  –اإلعالم التربوى 

مراحل التخطٌط فى  -شروط التخطٌط الجٌد -التخطٌط لبرامج اإلذاعة المدرسٌة -مسئولٌات اإلعالم التربوى –الثقافٌة لإلعالم التربوى 

تطوٌر منهج  -خطواته  -أسالٌبه -أسسه-أسبابة -اصفات العلمٌة لخطة منهج اإلعالم التربوي،مفهوم التطوٌرالمو -منهج اإلعالم التربوي

 اإلعالم التربوى

        Arab International Media اإلعالم الدولى والعربى 72123

الصحؾ والمجالت  -اإلذاعات العربٌة -اإلذاعات الدولٌة الموجهة -وكاالت األنباء العالمٌة -أسباب االهتمام به -مفهوم اإلعالم الدولً

مشكالت  -العالقات العامة على المستوى الدولى  -وظائؾ الصحافة الدولٌة -أهم الصحؾ والمجالت الدولٌة البارزة -العالمٌة والعربٌة

اإلرسال االذاعى  –العالقات العامة الدولٌة  -أوجه التشابه بٌن الصحؾ والدورٌات العربٌة –الصحافة العربٌة  -لدولٌةالصحافة ا

 الصحؾ الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة. -الصحؾ الدولٌة واألخبار  -والتلٌفزٌونى فى مصر

  Organization and Management of Media تنظٌم وإدارة المؤسسات اإلعالمٌة 72122

Institutions 

 -مجالس التحرٌر -مجلس اإلدارة -النظم اإلدارٌة من خالل الئحة الصحافة -اإلدارة المركزٌة والالمركزٌة -أهمٌة اإلدارة فً الصحؾ

 -حؾتوزٌع الص -اإلٌرادات -كٌفٌة تموٌل الصحٌفة -عناصر صناعة الصحافة -المإسسة الصحفٌة -ماهٌة اإلدارة الصحفٌة وتموٌلها

القوانٌن واللوائح  -مشاكل تواجه اإلدارة فً الصحؾ -العوامل المإثرة على إٌرادات المنشؤة الصحفٌة من اإلعالنات –اإلعالنات 

 ألوان البرامج اإلذاعٌة . -إدارة اإلذاعة والتلفزٌون -المنظمة لإلعالم

 press and society issues الصحافة وقضاٌا المجتمع 72121

الصحافة وأهمٌتها، نشؤة وتطور الصحافة، األنواع المختلفة للصحافة، كٌفٌة الكتابة الصحفٌة وشروطها. الصحفى سمات الصحفً مفهوم 

 .الناجح ومقوماته، مشكالت الصحافة، طرٌقة الكتابة الصحفٌة، وتؤثٌر الصحافة على المجتمع

                                                                                                                        Theories of Information نظرٌات اإلعالم 72127

 -أسس نظرٌة التبعٌة اإلعالمٌة -نظرٌة التبعٌة اإلعالمٌة -نظرٌة ارتباط التنمٌة باإلعالم -نظرٌات وفلسفة اإلعالم -مفهوم اإلعالم     

 .نظرٌات التؤثر االختٌاري. -القذٌفة السحرٌة -نظرٌة الحرٌة -نظرٌة السلطة
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                      Educational Media Ethics أخالقٌات اإلعالم التربوى 72126

أهداؾ اإلعالم التربوى ، أنواع اإلعالم التربوى ودوره فى خدمة المجتمع فى جمٌع جوانب التنمٌة، أهم معاٌٌر  -مفهوم اإلعالم التربوي

سلبٌات واٌجابٌات تطوٌر اإلعالم التربوى،أهم  -مسئولٌات اإلعالم التربوي  -وأخالقٌات اإلعالم التربوى . طبٌعة اإلعالم التربوي 

 اإلعالم التربوى، دور اإلعالم التربوى فى خدمة العملٌة التربوٌة.

                                                                                                                                                                     Media Translation  الترجمة اإلعالمٌة 72126  

ترجمة بعض النصوص اإلعالمٌة الخاصة بالرادٌو والتلٌفزٌون والصحافة من العربٌة إلى االنجلٌزٌة ومن االنجلٌزٌة إلى العربٌة 

 لتعرٌؾ بعلم االتصال واإلعالم التربوى والعالقات العامة وفنون التحرٌر الصحفى وفن الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون، والدراما اإلذاعٌةكا

والتلٌفزٌونٌة واإلعالن التلٌفزٌونً وعناصر االتصال )مرسل، مستقبل، رسالة، وسٌلة، رجع الصدى( وؼٌرها من مصطلحات اإلعالم 

 الم التربوي بشكل خاص.عام واإلع بشكل

 (0)نصوص وترجمة إعالمٌة  72126
Media text translation (0)        

ترجمة بعض النصوص اإلعالمٌة الخاصة بالرادٌو والتلٌفزٌون والصحافة من العربٌة إلى االنجلٌزٌة ومن االنجلٌزٌة إلى العربٌة 
العامة وفنون التحرٌر الصحفى وفن الكتابة للرادٌو والتلٌفزٌون، والدراما اإلذاعٌة كالتعرٌؾ بعلم االتصال واإلعالم التربوى والعالقات 

والتلٌفزٌونٌة واإلعالن التلٌفزٌونى وعناصر االتصال  ) مرسل ، مستقبل ،رسالة ،وسٌلة ، رجع الصدى ( وؼٌرها من مصطلحات 
 اإلعالم بشكل عام واإلعالم التربوى بشكل خاص.

                                  Drama and society والمجتمعالدراما  72112

وأهدافها ، الدراما والمشكالت السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فى المجتمع ،  انشؤة وتطور الدراما المسموعة والمرئٌة ، مشكالته    
 ودور الدراما فى خدمة المجتمع ، دور الدراما فى التنمٌة الشاملة )السٌاسٌة ،االقتصادٌة ،االجتماعٌة،الزراعٌة، الصحٌة ...،الخ( دور

 واع الدراما ،المإلؾ الدرامى،البناء الدرامً وأهمٌته وعناصره وأنواعه،الدراما المسموعة والمرئٌة فى جودة العملٌة التعلٌمٌة،أن
 اعه أستودٌو التلٌفزٌون وأنواعه.الشخصٌة الدرامٌة، الصراع الدرامً وأنو

 


