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  مقدمة عن قطاع الفنون الجميلة
تعتبر تخصصات الفنون الجميلة من التخصصات التى تؤثر على المجتمعات تأثيرا مباشرا 

سان وتسجل التاريخ واألحداث التى تحتل مكانة مؤثرة فترقى بالجانب الحسى لإلن
ارى والثقافى فى ـكما تصيغ تخصصات الفنون الجميلة التنوع الحض ،بالمجتمعات
 المجتمعات

الى العقد االول من القرن العشرين فى مصر تخصصات الفنون الجميلة  ازدهارويرجع 
على غرار األكاديميات  ١٩٠٨عام الفنون الجميلة مدرسة حيث انشأ األمير يوسف كمال 

على مدى قرن من الزمان مركزا  رتـــ، واستمهذا الوقت  في اإليطاليةو  الفرنسيةالفنية 
عام وفي  بأساليب تتفق مع ثقافتنا وتتفاعل مع ثقافات الغرب ،إلشعاع الفن والتنوير 

الفنون تم  إنشاء كلية  كما، جامعة حلوان  مدرسة الفنون الجميلة إلى انضمت ،١٩٧٥
جامعة اإلسكندرية  إلىضمت  والتي ١٩٥٧عام  فى األسكندرية ككلية مناظرة  الجميلة 

المنيا وكلية الفنون الجميلة  بجامعةوتلى ذلك إنشاء كلية الفنون الجميلة .١٩٨٩عام 
يتم اإللتحاق بالكلية للطالب الحاصلين على الثانوية و . باألقصر الواديبجامعة جنوب 
درجة  كليات الفنون الجميلةتمنح و  .دلها بشرط توفر الموهبة الفنيةالعامة وما يعا

  .الخاصة بالدراسات العليا ات درجالالبكالوريوس إلى جانب 

ن ويحتاج طالب الفنون الجميلة لكى يحصل على درجة البكالوريوس إلى دراسة مجموعة م
  :العلوم يمكن تقسيمها إلى اآلتي

هى مواد تعتمد على تقديم مشروعات تصميم و  مجموعة العلوم الخاصة بالتصميم -١
فنية ودراسات وتحليالت متكاملة وتغطى جميع الجزئيات المتخصصة 

 بالمشروعات  
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وهى مقررات تتعلق بتاريخ الحضارات  مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية -٢
وتاريخ الفنون وعلم اإلنسان واإلجتماع وحقوق اإلنسان والنظريات التى تربط بين 

 . إلنسان والتصميم ومقررات اللغاتا

والتى تنتمى إلى مقررات الرياضيات والكمياء والفيزياء  مجموعة العلوم األساسية -٣
 .والتشريح

وهى مقررات تدعم القدرات على  للتخصصات الفنية مجموعة العلوم المساندة -٤
 .التعبير وتوظيف المهارات الفنية

أدوات التعبير عن الفكر التصميمى وهى مقررات تدعم مجموعة العلوم الهندسية  -٥
 .بمقررات مجموعة العلوم الخاصة بالتصميم

  .بهدف توظيف برامج الحاسب اآللى كآداه للتعبير الفنى علوم الحاسب اآللى -٦

المكاتب ويمكن لخريجى هذا القطاع العمل فى مختلف الهيئات والوزارات والجهات العامة و 
  :فىتلك الجهات  يمكن حصرو الحرة نية الفإلى جانب ممارسة األعمال  ،الخاصة

o  وزارة ، شـــــركات المقـــــاوالت، الحكوميـــــة والخاصـــــة واالستشـــــارية الهندســـــيةالمكاتـــــب
ــــكان ــــيطتوزارة ال ،اإلســــ هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة ، معهـــد بحـــوث اإلســـكان، خطـــــ
عــن منشــآت القــوات المســلحة  المســئولةالجهــات ، هيئــة المســاحة والمــدن، الجديــدة

 إنتـاج مصـانعشـركات و ، اإلدارات الهندسـية بجميـع الهيئـات والمؤسسـات، لشرطةوا
، مصــلحة ســك العمــالت، مـــــعارض بيــــع األثـــاث، وغيرهــا والمكتبــي المنزلــي األثــاث

، جالتــــــــــــحافة والمـــــــالص، المتــــــــاحف والمــــــــــعارضوالســـــينما، التليفزيـــــون والمســـــرح 
 .لسيراميك والتجهيزات الصحيةمصانع ا، شركات الدعاية واإلعالن
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السـنة األولـي عامـة  ومدة الدراسة بجميع تخصصات الفنون الجميلة خمس سـنوات
فيمـا عـدا تخصصـى العمـارة والـديكور  يتبعها أربـع سـنوات فـي دراسـات متخصصـة

خمس الفنون الجميلة تشمل و   ،)العام اإلعدادى(اللذان يبدء فيهما التخصص من 
  :رئيسية هيتخصصات 

   تخــصص العـــــــــــــمارة –١

نيما ديكور المسرح والس –العمارة الداخلية ( تخصص الديكور بشعبتيه  – ٢
   )والتليفزيون

   )ـصوير الجدارىالت –التصـــوير ( بتيه ـــتخصص التصوير بشع – ٣

   )ـتابفـن الكـ –ـحركة الرســوم المت( افيك بشعبتيه تخصص الجر  – ٤

   )يدانى ـالنحت الم –النحت البارز والميدالية ( بتيه تخصص النحت بشع – ٥
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  تخصصات الفنون الجميلة ل األكاديميةالمعايير 

تهـــدف الـــى تحديـــد المالمـــح يـــة لتخصصـــات الفنـــون الجميلـــة و تـــم اعـــداد المعـــايير االكاديم
ب أن يكـون ــــرصـد المـؤهالت والقـدرات التـى يجلخصائص المتوقعة لهـذه التخصصـات و وا
  ليها خريج تخصصات الفنون الجميلةع

 مواصفات خريج تخصصات الفنون الجميلة .١

 :علىيجب أن يكون الخريج قادرا 

 .الفنىواإلبداع  االبتكار .١,١    

عليها  الحفاظو فنية بمختلف أنواعها أعمال ٕانتاج و  ،المجتمع الفني فيدوره ب القيام .٢,١
  .القيمةت ذاواآلثار التاريخية البيئة العمرانية  وعلى

أن يدرك أسلوبه و تعزيز التوعية الفكرية فى العملية اإلبداعية و تفعيل دور الخيال  .٣,١
 .وأسس فنية سليمة ومدروسةالفنى الخاص بناء على قواعد 

فى تنفيذ  رفيةــبين النظرية والممارسة العملية جنبًا إلى جنب مع التنمية المعالجمع  .٤,١
 .روعات الفنيةالمش

 .ت الفنون المختلفةبكفاءة فى مجاال والخامات ظيف الموارد المتاحةتو  .٥,١

 .المالئمةوتوليد الحلول  واقتراحتحديد المشكالت المهنية  .٦,١

 ذاتههمية تنمية أضرورة و وأن يدرك  والمحاسبة،احترام قواعد المهنة وتقبل المساءلة  .٧,١
 .الجميلةت الفنون مجاال في
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مناطق القوة  تحديدتقبل نقد اآلخرين واالستفادة منه مع ألشياء و النقد والحكم على ا .٨,١
 .األحكام ههذ فيوالضعف 

 .المهنة أخالقيات واحترام  والنزاهة والمصداقية و  االلتزام  .٩,١

لإلبداع  هممارست فيالوسائل التكنولوجية المناسبة  استخدامالمهنية و  إتقان المهارات .١٠,١
  .للمهنة الفني أو

 .االبتكارعملية االتصال في التكنولوجية ووسائل و الوسائل المعلوماتية تطويع  .١١,١

  .العالمية في مجال عمله تطوراتال مواكبة وٕاستيعاب .١٢,١

 ات المستجدة فى البيئة المحيطة تتالءم والتغير بالحلول الفنية والفكرية التى المبادرة . ١٣,١
  .تقاء بهواالر  بما يخدم المجتمع ويساهم فى تطويره

  .على هويته دون أن ينعزل عن الخبرات الخارجيةالحفاظ . ١٤,١

 .وتذوق الجمال الفنيالحس برتقاء اإلتنمية و . ١٥,١

 المعرفة والفهم  .٢

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على 

أو  دوية،ــــالياعتمادا على مهاراته وصياغته التصميم  أصولعلى عرف تيأن  .١,٢
أن يفهم كيفية التحليل على اسس علمية وتقنية و  ،العالميةولوجية باستخدام النظم التكن

 . متطورة 
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  وأن يفهم طبيعتهاوالثقافية المحلية الظروف البيئية الخصائص و  يتعرف عليأن .٢,٢

العامة في اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية والعلوم  المعارفبان يلم  .٣,٢
كذلك ف مالمحها الفنية، و المختلفة وتصنيالجديدة دراسة المجتمعات و  االجتماعية

 .ات الفنيةالمعلومات الدقيقة في التخصصو  الرسومات الهندسية

  .فهم اتجاهات الدراسات و األبحاث فى مجال الفن محليا و دولياي  أن .٤,٢

مراحل تاريخ الفن  كذلكفة و التاريخية والطرز المختلالفنية المراحل يستوعب أن  .٦,٢
 .يفهم الخصائص الفنية لكل مرحلة تاريخية و الحديث والمعاصرو والوسيط يم القد

  .اإلنسان بصفة عامةفن والوظيفة والعالقة بين الفن و العالقة بين الدرك أن ي.٧,٢

 المهارات الذهنية .٣

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على

لحسى والبصرى باإلدراك ا الربط بين سلوكيات اإلنسان وعالقتهاأن يحدد مواطن  .١,٣
الربط بين أسباب عملية التصميم الفنية والوظيفية و بين يحدد مواطن للفن والتصميم كما 

 .التصميميالعمل  

 .االبتكارسيلة لتنمية القدرة على التخيل و كو  تفاعل مع المرئياتأن ي .٢,٣

 الفنيالعمل ٕادراك كيفية تحليل ونقد اتخاذ القرارات التصميمية و  أن يمتلك القدرة على .٣,٣
 .التصميميأو العمل 

 .ويرتقي بحسه الفني تذوق الجمالأن ي .٤,٣
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واالحتياجات الفنية والعمرانية دراسة وتحليل المجتمعات وتقييم العادات والتقاليد  .٥,٣
  .مجتمعالمختلفة لكل 

 المهارات المهنية .٤

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على

 أن ينفذعنها تعبيرا جيدًا بأسلوب فنى خاص، و  ويعبر عملياألفكار بشكل  أن يطبق.١,٤
 .طورة  بشكل  يتوافق مع التقنيات المتـــاحةتم حلوًال تشكيــلية جديدة أو

  .المختلفة فى مجال تخصصه المهارات اليدويةأن ينمى  .٢,٤

 النماذج ثالثية األبعاد انتاج وتنفيذواإلبداع الى جانب  االبتكارالقدرة على  أن ينمى .٣,٤
  للتعبير عن األفكار التصميمية 

  .حل المشكالت التصميميةلالخبرات التي تم اكتسابها يطبق  نأ .٤,٤

  :المهارة العامة .٥

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على

االعمـــال فــى انتــاج و  عمليــات التصــميمل هتطبيقاتــ فــيالحديثــة لتكنولوجيــا اإلســتخدام ل .١,٥
   .الفنية
   .اآلخر والرأيوقبول النقد  ةتيالذاواالدارة التقييم  .٢,٥
تعــدد  عةـنظــرا لطبيــ يــةلعملداخــل وخــارج البيئــة اوالتواصــل  فريــق متكامــل فــيالعمــل  .٣,٥

  .خدمة المجتمع والبيئةالتخصصات التى يحتاجها إنجاز أى مشروع فى مجال 
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  .المخططة األهدافإدارة الوقت بطريقة تسمح بتحقيق  .٤,٥
 بعمليـة التصـميمالميدانيـة المختلفـة  تربـط الدارسـامر من خـالل المستو  الذاتيالتعليم  .٥,٥

استحضار المعلومات وامتالك القدرة علـى االختيـار منهـا، وتصـفح مجموعـات متنوعـة مـن و 
  .المصادر

فكـــره  والتعبيـــر عـــن مهـــارات االتصـــال والعـــرضمـــن خـــالل  ســـتفيدينالتواصـــل مـــع الم .٦,٥
 .مرئى أوشفوى أو مكتوب بشكل بأسلوب موضوعى واضحالفنية وتجربته 

  .المتفق عليها األداءقواعد  وٕاتباع االنضباطو حل المشكالت  .٧,٥
فــــى مجــــال  الناتجــــة عــــن ســــلوكيات األفــــراد والمجتمعــــات الصــــغيرة حــــل المشــــكالت .٨,٥

  .والمبادرة بإيجاد الحلول البديلة تخصصه
  .ت المسجلةوبناء على المالحاظا ضوء المعلومات المتاحة فيالقرار  اتخاذ. ٩,٥

  
  عمارةالتخصص  - ١ 

يتبع تخصص العمارة فى حالة وجوده ضمن تخصصات الفنون الجميلة المعايير االكاديمية التى 
يتبعها تخصص العمارة الكائن ضمن تخصصات الهندسة وتركز هذه المعايير على دراسة 

روف ،و على  األنشطة اإلنسانية التى تمارس فى جميع المبانى والبيئات وتحت مختلف الظ
إستيعاب وتفهم خصائص االماكن باختالف وتنوع النواحى التاريخية والثقافية واإلجتماعية 

كما يركز تخصص العمارة على العالقات  بين البيئة المبنية وما يحيط بها من . والسياسية والبيئية
  . تصميمات حضرية ومدن
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كما يتداخل مع العديد من  ويعتبر تخصص العمارة من التخصصات الغنية والمتنوعة ،
 االجتماعيةالتخصصات ويركز على األبعاد التاريخية و يسعى إلى التآلف و التأقلم مع المتغيرات 

  .والبيئية محليا ودوليا واالقتصادية

ومدة الدراسة بتخصص العمارة كأحد تخصصات الفنون الجميلة خمس سنوات دراسية تشمل 
خصصات الهندسة مضاف إليه بعض المقررات الفنية جميع مقررات التخصص الكائن ضمن ت

ويمنح الطالب درجة البكالوريوس التى تنمى وتدعم الحس الفنى والتشكيلى لدارس برنامج العمارة 
  .تخصص العمارة  –فى الفنون الجميلة 

  : قادرا على تخصص العمارةويجب أن يكون خريج 

وبمراعاة القيم الفنية والتشكيلية كما تتميز تصميم مشروعات معمارية متكاملة تتميز باإلبتكار  .١
 بالموضوعية والعملية 

 إتقان مهارات العرض واإلهتمام بالتفاصيل والمضامين وٕاستيعاب تفاصيل المرئيات .٢

 تطويع تأثير المشكالت التاريخية على العمارة والتغلب على تحدياتها .٣

 لمعمارية للمكاناإللمام بالتباين والتنوع الثقافى وتأثيرها على الهوية ا .٤

 اإللمام بتخطيط المدن وعالقتها بإحتياجات المجتمع .٥

 إدراك دور المعمارى فى إدارة مشروعات التصميم والتنسيق بين التخصصات المختلفة .٦
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  المعايير األكاديمية لتخصص العمارة

معايير مرجعية توضح ما هو متوقع من خريج برنامج العمارة كأحد  هيالمعايير اآلتية 
 صصات الفنون الجميلةتخ

 المعرفة والفهم  .١

 :يجب أن يكون خريج تخصص العمارة قادرا على معرفة وفهم اآلتى

مبادئ وأسس التصميم المعمارى وأساليب تقديم المشروعات المعمارية البسيطة والمركبة  .١,١
 بمختلف القياسات

على القررات طرق اإلنشاء وتكنولوجيا البناء والتركيبات وخواص المواد ومدى تأثيرها  .١,٢
 التصميمية

أسس وقواعد البناء وحساب الكميات والمواصفات والتكلفة للخامات والمكونات والنظم  .١,٣
 المناسبة للبناء

 قوانين البناء وتخطيط األحياء والضواحى و المدن  .١,٤

 إجراءات التغيرات فى البناء وفى المدن وتأثيرها السلبي أو اإليجابى على التخطيط .١,٥

 بين سلوكيات اإلنسان والبيئة الطبيعية والبيئة المبنية داخليا وخارجياالتأثير المتبادل  .١,٦

 نظريات العمارة وتاريخ العمارة ونظم التخطيط المختلفة .١,٧

 كيفية إعداد النماذج ثالثية األبعاد وٕاستخدام برامج المجسمات بالكمبيوتر .١,٨

 المشاكل المتععدة لإلسكان وكيفية التعامل معها وحلها .١,٩
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لمستدامة وٕاعتبارات المناخ وٕاستهالك الطاقة وكفاءة المبانى أسس التصميمات ا .١,١٠
 وتأثيرها على البيئة

 المهارات الذهنية  .٢

  :يجب أن يكون خريج تخصص العمارة قادرا على 

توظيف األشكال المختلفة من المعارف واألفكار المستمدة من النظم المتنوعة و  .٢,١
 إسترجاع المعلومات إلبتكار حلول غير تقليدية

 كير ثالثي األبعاد وتخيل األماكن أثناء عملية التصميمالتف .٢,٢

 إحتمال عواقب ونتائج غير متوقعة وٕامكانية إقتراح حلول بديلة .٢,٣

 توفيق األوضاع أثناء عمليات التصميم أو التنفيذ والوصول إلى أفضل الحلول .٢,٤

 توظيف الخامات وٕاستيعاب عالقتها بعناصر المبنى .٢,٥

 تصميم وعالقتها بالبيئة المحيطةتقييم وتقدير القيم الجمالية بال .٢,٦

 شرح وبحث وصياغة اآلراء المناسبة للحاالت والظروف التى تؤثر ممارسة المهنة .٢,٧

 تحليل األنماط والتقاليد والعادات والثقافات التى تؤثر على عملية التصميم .٢,٨

   المهارات المهنية .٣

 :يجب أن يكون خريج تخصص العمارة قادرا على 

) المهارات اليدوية(لتصميم بإستخدام كل من الوسائل التقليدية إنتاج وٕانجاز مشروعات ا .٣,١
 و الكمبيوتر

 إستخدام أساليب اإلنشاء والخامات التى تتناسب مع كل نوعية من نوعيات التصميم .٣,٢

 المشاركة المهنية فى إدارة المشروعات المعمارية بمراحل اإلنشاء المختلفة .٣,٣
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ة ، والمرونة فى قبول التنوع فى الطرز و تقدير وتقبل الحلول الممكنة والحلول البديل .٣,٤
 وٕاختالف إستقبال جماليات التصميم -احترام الثقافات المختلفة وتقبل إختالف الذوق 

 القدرة على إقناع العمالء بالفكر التصميمى بشكل مناسب و موضوعى .٣,٥

 اإلسهام اإليجابى فى تطبيق القيم الجمالية والحفاظ على الهوية  .٣,٦

 :العمارةتخصص ل هيكل المناهج١,١

  المدى المقترح النسبة المئوية  متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة
  ١٧- ١٣  ١٥ مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

  ٢٣- ١٩  ٢١ مجموعة العلوم األساسية
  ٢١- ١٧  ١٩ مجموعة العلوم الهندسية

  ٢٣- ١٩  ٢١ مقررات التصميم
  ١١-٧  ٩ علوم الحاسب اآللى

  ٨-٤  ٦ المشروع
  ١١-٧  ٩ لمقررات الفنية والتشكيليةا

    % ١٠٠  المجموع

  تستخدمها الكلية لتحقيق رسالتها بالتطوير%٨إلى%٦يسمح بنسبة بين
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  ديكورالتخصص  -٢

  فيامج ـــتتشعب الدراسة بالبرنو  ،الفنون الجميلةضمن تخصصات الديكور تخصص 
 والسينمالية وشعبة ديكور المسرح لى شعبتين هما شعبة العمارة الداخالسنة الثالثة إ

   .والتليفزيون

 لحيزات الداخلي ارالمعمتصميم  في شعبة العمارة الداخلية مالمح تخصص وتتحدد
حدد المالمح  يكما ،  أو أي من أنواع الحيزات الوظيفية األخرىعمل المعيشــة أو ال

وممرات الحركة فة يصاغ عليها الحيز المعمارى الداخلى من حيث الوظي التيالكيفية و 
اآلداء و  عاداتالو  لوظيفةاتفق مع بما ي الشكل والخامة واللون والملمس،و وتوزيع األثاث 

  . تحدياتالو 

التصميمات  دراسة التليفزيون و السينما و المسرح ديكور تخصص يتناولو 
   :المختلفة المجاالت في  العرض فنون للحيزات الداخلية لألماكن التى يمارس بها 

 – العرائس – األوبرا – الباليه - الدرامي المسرح :بأنواعه سرحالم - أ

  . االستعراض

  والبرامج الدرامية العروض :ليفزيون الت و السينما   -  ب
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  تخصص الديكور  ل المعايير االكاديمية  

والتـــى تحـــدد الـــديكور  تـــم إعـــداد المعـــايير االكاديميـــة القوميـــة لتخصـــص              
وترصد المـؤهالت والقـدرات التـى يجـب أن ،  لهذا التخصص المتوقعة المالمح والخصائص

ديكور بشعبتيه عند حصوله على درجة البكـالوريوس فـى الفنـون يكون عليها خريج برنامج ال
   .الجميلة

 ديكور التخصص مواصفات خريج  -١

  :علي اً در اخريج قيكون اليجب أن 

تدريب المهارات و  المهنية ستهممار  فياكتسبها  التيالمتخصصة  فتطبيق المعار  .١,١
  الشخصية وتطويعها للعمل المنوط إلية فى الوقت المحدد

  .تحليل المعلومات والخبراتو تحديد المشكالت المهنية المالحظة ل. ٢,١

 .صياغة أسباب الحوار والنقاش بشكل موضوعى وٕاقتراح الحلول . ٣,١

المناسبة فى المتاحة و  ولوجيةالوسائل التكن واستخدامالمهارات المهنية  إتقان. ٤,١
وتطويع الوسائل المعلوماتية التكنولوجية ووسائل تصميم الحيز الداخلى  ة مهنةممارس

 .اإلتصال ومسايرة وٕاستيعاب تطوراتها السريعة
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 :والفهمالمعرفة -٢

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

ة الداخليــة وديكــور المســرح تصــميمات العمــار  فهــم مراحــل تطــور المعرفــة فــى مجــال  .١,٢
 .والسينيما والتليفزيون

 .محليا و دولياوالعمارة الفن  ىفهم اتجاهات الدراسات واألبحاث فى مجال  .٢,٢

  .ومفردات التعبير بالرسم معرفة لغة الرسومات الهندسية   .٣,٢

 .بالعمارة والديكور واألثاث التى تتعلق معرفة المراحل التاريخية والطرز المختلفة .٤,٢

ســــلوكيات اإلنســــان وعالقتهــــا بالتصــــميم بــــالحيز المعمــــارى الــــداخلى وبــــالحيز معرفــــة  .٥,٢
  الداخلى الخاص بالمسرح و السينيما والتليفزيون 

معرفــة الحقــوق و الواجبــات وفهــم االتجاهــات االخالقيــة والبيئيــة والمعنويــة التــى تــؤثر  .٦,٢
  .ى مجال ممارسة المهنةعلى المجال الدراسى وعل

ــــة بالتخصــــص و يمكــــن معرفــــة  .٧,٢  أهــــم وأحــــدث الوســــائل التكنولوجيــــة التــــى لهــــا عالق
  إستخدامها والمتاحة محليا أو عالميا       

الطبيعيـــــــة والمصـــــــنعة  –التقليديـــــــة والمســـــــتحدثة  –مـــــــواد البنـــــــاء والنهـــــــو معرفـــــــة   .٨,٢  
  والضوء وخصواصها عمليا وبيئيا وخواص اللون -والصناعية

  مقاييس جسم اإلنسان وعالقتها بالعمل الفنى والعمل التصميمىاستيعاب  .٩,٢ 



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

١٧ 
 

  .أساليب البناء واألعمال اإلنشائية التقليدية والحديثةمعرفة  .١٠,٢  

   :الذهنيةالمهارات  -٣

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

م بـــالحيز المعمـــارى  بالتصـــمي الـــربط بـــين ســـلوكيات اإلنســان وعالقتهـــاتحديــد مـــواطن  .١,٣ 
  الداخلى و بالحيز الداخلى الخاص بالمسرح و السينيما والتليفزيون 

الــــربط بــــين أســــباب عمليــــة التصــــميم الفنيــــة والوظيفيــــة وبــــين العمــــل  تحديــــد مــــواطن  .٢,٣  
   .التصميمي

  .اتهاألبعاد ومكون ثالثي الداخليإدراك وتخيل الحيز تحليل و  .٣,٣

  .يم وتطبيق أسس التصميمتوظيف عناصر التصم .٤,٣ 

   .هاتنفيذضوعات التصميم والخامة المطلوب الربط بين مو  .٥,٣

  .واالبتكارالتفاعل مع المرئيات كوسيلة لتنمية القدرة على التخيل  .٦,٣

التصــــــميمي واتخــــــاذ القــــــرارات أو العمــــــل  الفنــــــيإدراك كيفيــــــة تحليــــــل ونقــــــد العمــــــل  .٧,٣ 
  . التصميمية

 :المهنيةالمهارات 

  :أن يكون الخريج قادرًا علي يجب

   .عمل النماذج ثالثية األبعاد للتعبير عن األفكار التصميميةو واإلبداع  االبتكار .١,٤



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

١٨ 
 

   .عالميا التكنولوجييجيدها لمسايرة التقدم  التيالمهارات  استخدام .٢,٤

  .على الورق أفكارهالتعبير عن  .٣,٤  

  .وعملية التصميم لفنيااللون والضوء فى العمل  استخدام قواعد .٤,٤

  .حل المشكالت التصميمية فيبها اكتس التيتطبيق الخبرات  .٥,٤
  

 الديكور بشعبتيه تخصصل هيكل المناهج:  

  متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة
المسرح والسينيما و (شعبة 

  )التليفزيون
  )العمارة الداخلية(شعبة 

  المدى المقترح  النسبة المئوية  المدى المقترح  النسبة المئوية

  %٣٤- %٣٨  ٣٦  %٢٤- %٢٨  %٢٦ مجموعة العلوم الخاصة بالتصميم
  %٢٤- %٢٨  ٢٦  %٣٠- %٣٤  %٣٢ مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

  %١٠- %١٤  ١٢  %١٠- %١٤  %١٢ مجموعة العلوم األساسية
  %٨- %١٢  ١٠  %٦- %١٠  %٨  مجموعة العلوم الهندسية
  %١٤- %١٨  ١٦  %٢٠- %٢٤  %٢٢  مجموعة العلوم المساندة

    %١٠٠    % ١٠٠ المجموع

  تستخدمها الكلية لتحقيق رسالتها بالتطوير% ٨إلى % ٦يسمح بنسبة بين 
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   تصويرالتخصص  - ٣

ـــالتصفــن علــى النهــوض بيســاعد تخصــص التصــوير   ة شــاركو الموير المعاصــر، ــ
ه مــن خــالل الــذوق العــام لــ تنميــةالمرجــوة للمجتمــع المصــري الحــديث و فــى النهضــة الثقافيــة 

، وٕاضــفاء لمســة جماليــة علــى المرتبطــة بالعمــارةالجــداريات أو فــن التصــوير نشـــر لوحـــــات 
ـــاة  المشــاركة ، هــذا باإلضــافة إلــى وتنميــة الثقافــة البصــرية بــالمجتمع مصــر فــي اإلنســانحيــ

وخارجهــا أداخــل مصــر فــى قاعــــات العــرض  وعرضــهاالمتحفيـــــة واللوحــات الفنيــة و األعمــال ب
المعاصر بكل رؤى الفنان عكس ي مما.. والمتاحف الدوليةوالمحافل التشكيلية لمعارض فى ا
ويشــمل هــذا التخصــص شــعبتين ، وتعبيريــةفكريــة ..مضــامين إنســانية جماليــة مــن  هحملــتمــا 

  :أساسيتين

  :شعبة التصوير   -أ

ــــن( وتهـــتم بدراســــة التصويــــر علـــى اللوحـــة ثنائــــية األبــــعاد  ) والعـــرض  ، الطـــولذات البعديــ
عبـر توالتـى   ...األلـوان الزيتية،األكريليكيـة، المائيـة وغيـرهم  :ات مختلفة مثـل المنفـذة بخامـ

ـــــةعـــــن  ـــــاظر الخلوي ـــــة أو الصـــــامتة، المن أو الموضـــــوعات  موضـــــوعات مـــــن الطبيعـــــة الحي
الحفـــر، األفرســـك، التصـــميمات،  الرســـم ،، إلـــى جانـــب دراسةالقضـــايا الحـــرةوالتصـــميمات و 
  . التصوير فن ، تكنولوجيا اللون وتاريخ)الخلفيات (  ظر المسرحيةتصميم المنا

  :شعبة التصوير الجدارى  -ب

فـــى متنوعـــة العمـــارة والمختلـــف انـــواع ات المرتبطـــة بالجـــداريوتصـــميم وتنفيـــذ وتهـــتم بدراســـة 
) خامــات أخــرى -أحجــار –بالرصــاص ؤلــف المالملــون أو الزجــاج  –الفسيفســاء (الخامــــات 
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أيضـــًا الموضـــوعات الســـابقة إلـــى جانـــب دراســـة مبـــادئ التصـــميم الجـــدارى والتـــى تتضـــمن 
  .، وتكنولوجيا الخاماتوتوظيفها بما يتالءم والبيئة المحيطة بها والمعمارى

   تخصص التصويرل األكاديميةالمعايير     

  :مواصفات خريج التصوير - ١

  :علي اً در اخريج قكون اليجب أن ي

 ات التــى ينتـــجـواســتخدام الخامــات والعمليــات والبيئــ اراختيــممارســة فــن التصــوير و .١,١
  . بشتى تقنياته المتنوعة من خاللها العمـل الفنى التصويـرى

مـــن  ٕادراك ضـــرورة تنميـــة ذاتـــهو  إثبـــات الكفـــاءة فـــي المراقبـــة والتحقيـــق واإلستفســـار.٢,١
  .خالل البحث الدائم

  . التخصصدراية بالثقافة العامة وبممارسات العمل فى مجال ال.٣,١

 .وتوليـد األفكـار وتطويرها إلى نتائجعن ذاته التعبير .٤,١

  . تعزيز التوعية الفكرية فى العملية اإلبداعيةو تفعيل دور الخيال  أهمية يعيأن  .٥,١

 نهــــاوالتعبيــــر علنتيجــــة  والوصــــولبــــين المصــــادر المختلفــــة،  واالســــتطالعالبحــــث .٦,١
  .وى أو مكتوبوبشكل مرئى أوشف ، جماعيبشكل فردى أو 

  .آراء اآلخرين وخبراتهممن  واالستفادة، الموضوعيوالنقد  المناقشات فيالمشاركة  .٧,١
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  .اكتساب المعرفة والمهارات العملية واألساليب الفنية المختلفة.٨,١
استـــخدام المــواد العلميــة والتكنولوجيــا واألدوات المرتبطــة بالتـــخصص بشــكل فعــال .٩,١

  .ومسايرة التطور

  :والفهملمعرفة ا -٢

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

، )الجــــدارىالتصــــوير بشـــــــــــعبتيه  التصــــوير و ( فــــن التصـــــــوير وخــــواص فهــــم أســــس.١,٢ 
  . ليب الفنية، وخصائصها المختلفةاألساو 

ـــن علــى اتجاهــات مــدارس وجماعــات  التعــرف .٢,٢ وير قــديمًا صــمجــال الرســم والت فــيالفـــ
  .واالستفادة من الخبرات التاريخية فى الممارسات الفردية دولياً ديثًا،  محليًا و وح

أنواع الفنون البصرية القديمة والحديثة والمعاصرة، وأساليبها التعبيرية وطـرق  معرفة .٣,٢ 
  .توظيفها فى العمــل التصويرى

الحضـــارة المصـــرية القديمـــة، وتـــاريخ فـــن التصـــوير  فـــيمراحـــل تـــاريخ الفـــن  معرفـــة .٤,٢ 
  .ث والمعاصرالحدي

التقنيــــــة والتكنولوجيــــــة، واألدوات المختلفــــــة المســــــتخدمة فــــــى تنفيــــــذ  النــــــواحي معرفــــــة .٥,٢
  .المشاريع العملية، والتعرف على أساليب الترميم المختلفة

تمـام عمـل تصـويرى مبنـى إلونظريات اللون والضوء  أسس علم التشريح  أن يعرف .٦,٢ 
  . على أسس علمية سليمة



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٢٢ 
 

  . المصطلحات الفنية األجنبية المتخصصةيفهم  أن .٧,٢ 

 أوسمة ـــــأجــزاء حيــة مجإلــى قواعــد وأســس الرســم المعمــارى ومعرفتهــا وترجمتهــا  فهــم .٨,٢ 
  .رسوم تخطيطية وفق المواصفات الفنية الالزمة لهــا وحسبما يقتضيه التخصص

  :الذهنيةالمهارات  -٣

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي 

شكالت التـى قـد ـــكار والمفاهيم والمقترحات، والحلـول التشـكيلية الممكنـة للمتوليد األف  .١,٣
  .يقابلها أثناء العمل التصويرى

توظيف عمليات التفكير في  المراقبة والتحقيق، االستفسار التأملى، والتخيـل لتطـوير  .٢,٣
   .ار والوصول  لنتائج عملية ونظريةاألفك

  .العلميالبحث  أصول وٕاتباع لنتائجا البحث عن المعلومات واستنباط.٣,٣

اختيار الخامات والعمليات من البيئات التى يتم من خاللها أوبواسطتها إنجـاز العمـل  .٤,٣
  .التصويرى

    .نالتكويويدرس عناصر  الفنيأن يحلل الطالب العمل  .٥,٣

النقـد  العلـوم المختلفـة مثـل وأن يربط بين فـن التصـوير بشـعبتيه وبـين أنـواع الفنـون   .٦,٣
وكذلك الموروث الشعبى والثقافى للمجتمعات المختلفة  والجمال واألساطير والعلوم األساسية

  .الفنون القديمة والحديثة والمعاصرة فيأثرت  التيالعوامل  وٕادراك
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تخيــــل منظــــور األجســــام  بالمقيــــاس المناســــب مــــع المحافظــــة علــــى أســــس المنظــــور  .٧,٣
قـــوة المالحظـــة والتخيـــل الفراغــــــى لألشـــياء، واإلحســـاس ومقـــاييس التشـــريح الســـليمة، وتنميـــة 

  .بالنســـب واالبعاد

الربط بين اعمال فـن التصـوير وخاصـة الجـدارى منـه وبـين الوظيفـة المنوطـة بالعمـل  .٨,٣
  .فى الشكل والمضمون وعالقته العضوية مع العمارة التى تحتويه

لتحقيـــق، وتحليـــل، وتطـــوير،  تحديـــد واســـتيعاب طـــرق اســـتخدام العناصـــر التشـــكيلية  .٩,٣
  . وتوضيح األفكار والقيم الجمالية، بشكل مفهوم

  :المهنيةالمهارات  -٤

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي 

تطبيـق األفكــار بشـكل عملــى والتعبيـر عنهــا تعبيــرا جيـدًا بأســلوب فنـى خــاص، وتنفيــذ  .١,٤
  .ات التصويرية المتـــاحةحلوًال تشكيــلية جديدة أومطورة  بشكل  يتوافق مع التقني

  .بمختلف تقنياته والخامات المستخدمه فيه أدوات فن الرسم والتصوير فيالتحكم  .٢,٤

  .تطبيق أنواع متعددة من األساليب واالتجاهات الفنية المختلفةتذوق و  .٣,٤

  تنفيذ األعمال المطلوبة فيتطبيق المهارة واإلتقان  .٤,٤

  .سوق العمل يناسب  ممارسة المهنة بما .٥,٤
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  .تطبيق التقنيات واألساليب التكنولوجية الحديثة .٦,٤

 التصويرتخصص ل هيكل المناهج :  

 المدى المقترح النسبة المئوية متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة

 %٤٩-%٥٣ %٥١ مجموعة العلوم المتخصصة

 %٢١-%٢٥ %٢٣ مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 %٨-%١٢ %١٠ ساسيةمجموعة العلوم األ

 %٣-%٥ %٣ مجموعةالعلوم الهندسية

  %١١-%١٥  %١٣ مجموعة العلوم المساندة

  %١٠٠ المــــــجموع

 تستخدمها الكلية لتحقيق رسالتها بالتطوير%٨إلى%٦يسمح بنسبة بين
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  جرافيكالتخصص  - ٤
 يتميز خريج دادبإعيسهم تخصصات الفنون الجميلة والذى  أحد الجرافيكتخصص  يمثل

  .بإنتاج صورة ثابتة أو متحركة المتميزة التصميمية والقدرة الفنية بالموهبة

   :تخصص الجرافيكل المعايير األكاديمية

  :الجرافيكتخصص مواصفات خريج  -١

  :علي قادراً خريج ال كونيجب أن ي

 . تطبيق المعارف المتخصصة واإللمام بالمعارف والمهارات المطلوبة.١,١

   .يم الحلول الشكلية والفنية المناسبة لحل المشكالتتقد.٢,١

ية واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة في ممارسته للمهنة يدو إتقان المهارات ال.٣,١
 .تطورات الحديثة في مجاالت التخصصوالقدرة على التفاعل مع ال

  .المتاحةوالموارد القرار في ضوء المعلومات تخاذ ا.٤,١
  

  :هموالفالمعرفة  -٢

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

 .مبادئ وأسس مجاالت الجرافيك  فهم   .١,٢

 .فى المجتمعات دور فنون الجرافيكعلي عرف تأن ي   .٢,٢
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 . الخصائص الجغرافية المتفردة لمجاالت التخصص أن يفهم  .٣,٢

 .القوانين الحاكمة آلداب المهنة دوليا وٕاقليميا ومحليا  أن يعرف  .٤,٢

  .فى مجال تخصصهالحديثة  تجاهات االأن يعرف   .٥,٢
  .التخصصيفهم أسس بناء األعمال الفنية المرتبطة بمجال  أن .٦,٢
  .باللغات المختلفة  مصطلحات التخصصب اإللمام  .٧,٢
االستفادة من العادات والتقاليد والقيم الحضارية للشعوب المختلفة  إمكانيةأن يفهم  .٨,٢

 .ية في أعماله الجرافيك

  
   :الذهنيةالمهارات  -٣

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

الفنية وذات الصبغة التجارية  في  بالمقاصد المختلفة والمقومات الخصائص تحديد  .١,٣
  أعماله الجرافيكية

تحليل تقييم تأثير االتجاهات والتأثيرات الفنية عبر تاريخ تطورها حتى عصورها  .٢,٣
 .الحديثة 

               .ألعمال الفنية واقتراح حلول لمشكالتها التقنية واتزانهاتحليل ا  .٣,٣

 . تحديد ومعرفة مختلف أنواع األجهزة المستخدمة في مجاالت التخصص  .٤,٣

  :المهنيةالمهارات    -٤

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي
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  .مجاالت تخصصهمن أعمال التصميم المرتبطة ب ما يطلب أداء .١,٤
يمكنه من التعامل مع تصميمه في مجاالت  الذي فنيالتناول لا وٕاجادة ستخداما .٢,٤

 .تخصصه من واقع خبرات متنوعة

 .وتحليل األعمال الفنية قراءة .٣,٤

  .التعبير عنها ةوضع تصورات مختلفة للفكرة المطلوب  .٤,٤
  .في مجتمعهبوسائل وأساليب الدعاية واإلعالن واالتجاهات الفنية المؤثرة  اإللمام.٥,٤

  الجرافيك تخصصلهيكل البرنامج: 

  
 

 متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة
شعبة تصميم مطبوعشعبة فن كتاب ورسوم

 النسبة
المئوية

المدى المقترح
النسبة
المئوية

المدى المقترح

%٤٥ - % ٤٩%٤٧ %٤٧- %٥١ %٤٨ مجموعة العلوم الخاصة بالتصميم

%٢٦ - %٣٠%٢٨%١٨ - %٢٤ %٢٢ مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

%١٣ - %١٧%١٥ %١٢- %١٦ %١٥ مجموعة العلوم األساسية
  %٧ -%٣  %٥  %٧٠-%٣  %٥ مجموعة العلوم الهندسية
 %٧ -%٣ %٥ %٨- %١٢ %١٠ مجموعة العلوم المساندة

 %١٠٠ %١٠٠ المجموع

  تستخدمها الكلية لتحقيق رسالتها بالتطوير%٨إلى%٦يسمح بنسبة بين           
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  نحتالتخصص  -٤

الفنـون الجميلـة تخصصـات  فـي أسـلوب دراسـته عـن بـاقي يختلـف تخصـص النحـت 
هـــو مـــن أكثـــر ، و  األبعـــادثالثيـــة  والمجســـمات  شـــكالاألحيـــث يتميـــز بالتعامـــل مـــع 

يلعـب دورا بتخصص العمـارة الداخليـة والخارجيـة و تخصصات الفنون الجميلة إرتباطا 
، كمــا يســاهم فــى تخطــيط األحيــاء و الضــواحى والمــدن فــى اقــع ويحتــل أهــم المو هامــا 

العديد من المنتجـات الصـناعية والتجاريـة إلـى جانـب المهرجانـات واألعمـال التذكاريـة 
، ويتشــابه تخصــص النحــت مــع تخصــص العمــارة فــى التــى تخلــد وتــؤرخ أهــم األحــداث

 قويــةحتــاج إلــى أســس ي "بنــاء"مــا هــو إال فالعمــل النحتــى ، التعامــل مــع الكتلــة والفــراغ
، وهو من أكثـر األعمـال الفنيـة بقـاء وتخليـدا علـى مـدي ثباته  وهياكل مدعمة تضمن

مــــن أكثــــر تخصصــــات الفنــــون الجميلــــة تــــداوال علــــى المســــتوى  كمــــا أنــــه  ،عصــــورال
   .العالمي

ليـــات قـــادرا علـــى اســـتيعاب جما(  فنيـــاً  امتميـــز  ااتـــإلـــي إعـــداد نحتخصـــص النحـــت يهـــدف و                    
النحــت فــي مجــاالت   )الطبيعــة والعناصــر المحيطــة والتعبيــر عنهــا فــى اعمــال نحتيــة مميــزة 

 ةالنحـــت المالئمـــ أعمـــال كـــل مـــا يتعلـــق بإبـــداع وتنفيـــذو  الميـــداني والنحـــت البـــارز والميداليـــة،
 تالئم وبشـكل يـكنـة صـورة مم ساعد على تنفيـذه وتحقيقـه  فـي أفضـلي وبماللمناطق المفتوحة 

وبمــــا يــــتالءم والمفــــاهيم والموروثــــات الشــــعبية  المحيطــــة شــــروط البيئــــةالمكــــان و  مــــع طبيعــــة
  . للمجتمعات
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  تخصص النحت ل األكاديميةالمعايير 

 :نحت مواصفات خريج ال -١

 :علي قادراً خريج ال كونيجب أن ي

  .باستخدام خامات النحت المختلفة أعمال فنية ثالثية األبعادابتكار إبداع و .١,١

والتعــرف علــى  اكتســبها فــى ممارســتة المهنيــة التــيالمتخصصــة  فمعــار تطبيــق ال.٢,١
  .الوسائل التكنولوجية و االتجاهات الحديثة 

 .التشكيلية والفراغية لها الحلول واقتراحتحديد المشكالت المهنية .٣,١

فـن ل هلوجيـة المناسـبة فـى ممارسـتالوسـائل التكنو  واسـتخدامالمهـارات المهنيـة  إتقان.٤,١
   النحت

  :والفهملمعرفة ا -٢

  :علي  قادراً الخريج  ونيجب أن يك

  .في مجال التخصص   تطورالمراحل  استيعاب .١,٢

  .اتجاهات الدراسات واألبحاث في مجال فن النحت محليا و دوليافهم .٢,٢

  .والمجتمع الوظيفيةفهم العالقة بين الفن و .٣,٢
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  . العالقات بين الكتل واألحجام والفراغات إدراك.٤,٢

  .المراحل التاريخية والطرز المختلفة  معرفة.٥,٢

وموروثــه فــى المجتمعــات الشــرقية والمصــرية  لوكيات اإلنســان ســ فهــماســتيعاب وت.٦,٢
لحيــز االحيــز المعمــاري الــداخلي و وتوظيفــه فــى بالتصــميم  ة ذلــكعالقــو الشــعبى والفكــرى 

  ).الحدائقواجهات المباني والميادين و النصب التذكارية و (الخارجي 

ومراعــاة ذلــك فــى  تــؤثر علــى ممارســة المهنــة قــد التــي واالفكــار   فهــم االتجاهــات.٧,٢
  . حلوله التشكيلية المقترحة

  . ة بالتخصص أهم واحدث الوسائل التكنولوجية التي لها عالق معرفة.٨,٢

مــواد النحــت المختلفــة وخواصــها عمليــًا وبيئيــًا وخــواص اللــون وأثــر الضــوء  معرفــة.٩,٢
  .عليها

بالعمــل ة ذلــك كلــه وعالقــنســب العناصــر المختلفــة الموجــودة فــى الطبيعــة  فــةمعر .١٠,٢
  .النحتي و العمل التصميمي

  :الذهنيةالمهارات  -٣

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

  .الخارجي   والحيز المعماري الداخــلي و ربط سلوكيات اإلنسان بالتصميم. ١
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وتوظيـــف ة و بـــين العمـــل النحتـــي أســـباب عمليـــة التصـــميم الفنيـــة والوظيفيـــ تحليـــل.٢,٣
  .عناصر التصميم النحتي و تطبيق أسس التصميم 

  .والخارجي ثالثي األبعاد و مكوناته أوتخيل الحيز الداخلي  وٕادراك تحليل.٣,٣

  .بالخامة المناسبة للعمل النحتىتحليل وربط الموضوعات وطبيعة التصميم  .٤,٣

  .نمية القدرة على التخيل واالبتكارتحديد التفاعل من المرئيات كوسيلة لت .٥,٣

  :المهنيةالمهارات  -٤

  :يجب أن يكون الخريج قادرًا علي

 للتعبير عـن االفكـار النحتيـة األبعادعمل النماذج الثالثية و المهارات اليدوية  إتقان.١,٤
  .  بخامات مختلفة 

  .في مجال النحتمسايرة التقدم الفني و التكنولوجي .٢,٤

او حـائطى بـارز او  مجسـم عمـل فنـيو صياغتها كعلى الورق  رهأفكاالتعبير عن .٣,٤
  .أو الغراض مختلفة  فى شكل ميداليات واعمال فنية تذكارية
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 النحتتخصص ل هيكل المناهج:  

 متطلبات البرنامج للعلوم        
 المختلفة

شعبة نحت ميدانى 
 وفراغى

شعبة النحت البارز 
 والميدالية

 النسبة
المئوية

المدى 
 قترحالم

  النسبة
المئوية

المدى 
 المقترح

 %٤٣ - %٤٧ %٤٥ %٤٠ - %٤٤ %٤٢ مجموعة العلوم المتخصصة

 %٢٥ - %٢٩ %٢٧ %٢٤ - %٢٨ %٢٦ مجموعة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 %١٢ - %١٦ %١٤ %١٠ - %١٤ %١٢ مجموعة العلوم األساسية

 %٣ -%٧ %٥ %٦ -%٢ %٤ مجموعة العلوم الهندسية

  %١٢ -%٨  %١٠  %١٤ - %١٨  %١٦ المساندةمجموعة العلوم

  %١٠٠  %١٠٠ المجموع

  تستخدمها الكلية لتحقيق رسالتها بالتطوير%٨إلى%٦يسمح بنسبة بين
  


