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 مندورمحمد  دينا/  الدكتور االستاذ كلمة

 االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية عميد                    

 

 معرفي ككيان االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية من المأمول وللدور التنموية للظروف إستقراء

 كلية لتصبح المجتمعية وخدماتها البحثية وأنشطتها عليميةالت برامجها كافة التميزفى هذا يكون أن نطمح متميز

 التى المجاالت فى العربي العالم مستوى على والرائدة والقائدة تميزا   األكثر جامعية مؤسسة الجميلة الفنون

 .للمعرفة منتجة كمؤسسة دورها بخصوصية ترتبط

 لكلية االستراتيجية واالهداف لحاكمةا والسياسات والقيم والرسالة الرؤية تحديث تم المنطلق هذا ومن

 تحقق االسكندرية جامعة الجميلة الفنون لكلية األستراتيجية والغايات األهداف تكون حتى الجميلة الفنون

 نريد لما الغايات تلك فيها تتحد معينة زمنية فترة خالل والتقييم والتقويم للقياس قابلة وتكون الكلية رسالة

 والجامعة للكلية كبير ومالي وأكاديمي علمي مردود لهم يكون وفاعلية كفاءءة صىبأق وتحقق إلية الوصول

 : خالل من وذلك جديدة إقتصادية كيانات إنشاء فى يساهم

 .بالكلية واإلدارية العلمية األقسام هيكلة إعادة -

 . بالكلية الدراسية البرامج هيكلة وإعادة تطوير -

 .التعليم إقتصاديات وتحسين المالية الموارد ميةوتن واألكاديمية البشرية الموارد تطوير -

 . بالكلية اإلدارية النظم وتطوير هيكلة إعادة -

 .التخصص فى المماثلة والجامعات للكليات العالمية األنظمة يواكب بالكلية للجودة داخلي نظام تفعيل -

وجامعتنا ووطننا بالنجاح  مع اطيب تمنياتى القلبية ان يكلل هللا مساعينا جميعا من اجل رفعة شان كليتنا

 .والتوفيق 
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 ( أهداف الكلية 1) 

بناء وتخريج الكوادر المتخصصة فى مجاالت الفنون التشكيلية المختلفة والعمارة والتخطيط من خالل تخصصات  -

ك النحت( وكذل -التصوير  -التصميمات المطبوعة  -الديكور  -اقسام الكلية الخمس ببرامجها المختلفة )العمارة 

البرامج الخاصة المتخصصة وكذلك البرامج البينية الدقيقة التخصص فى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بما 

 يتناسب مع االحتياجات المحلية واالقليمية لسوق العمل.

 إعداد باحثين مؤهلين لدعم البحوث التشكيلية الفنية والمعمارية فى المجاالت المتعددة لخدمة خطط التنمية. -

إعداد الفنان المبدع الذي يملك الرؤية المتجددة والوعي االبداعي النابض مع حقائق العصر وذلك بإيداع الشكل فى  -

ابعادة المختلفة )المعمارية والفنية ( وتحقيقة للوظائف الجمالية والعملية المتجددة من خالل السيطرة على اساليب 

 وطرق االداء المتطورة بإستمرار.

المبتكر فى مجال التصميم البيئي واالتصال البصري فى المجاالت المختلفة )تخطيط المدن والتصميم  إعداد المصمم -

العمراني , العمارة البيئية والتراث المعماري وأيضا مشكالت التصميم الحضري للحيزات والفراغات الداخلية 

تياجات االنسان والمجتمع المتطورة فى والخارجية والترميم الفني الدقيق والمعماري( بحيث يستطيع ان يواكب اح

توفير المعرفة وتحرير المخيلة واكتساب المجاالت االقتصادية والتجارية والبيئية والثقافية وذلك يتحقق من خالل 

المهارات الفنية والمعمارية واالدائية الضرورية من خالل المفاهيم والمقررات المتخصصة والمتعمقة فى حقول 

لعمل الفني والمجاالت المختلفة فى التصميم والتى تتسم باألساس المعرفي المرتبط بالممارسة إبداع الصورة وا

 العملية والتجريب الذي يعتمد كليا على اكتساب المهارات االدائية واالكاديمية.

 تصميم مشروعات معمارية وفنية مختلفة تتميز باالبتكار وبمراعاة القيم الفنية والتشكيلية والجمالية. -

إعداد المتخصصين فى مجاالت العمارة والديكور والفنون بتخصصاتها المختلفة والتى تتطلب االلمام ببرامج التنمية  -

 المهارية واالبداعية وااللمام بالتباين والتنوع الثقافي وتأثيرها على الهوية المعمارية.

ية االبداعية حتى يدرك الطالب اسلوبة الفني تفعيل دور الخيال العلمي واالبتكاري وتعزيز التوعية الفكرية فى العمل -

 الخاص بناءاً على قواعد واسس فنية سليمة ومدروسة.

اتقان المهارات المهنية المتخصصة مع التدريب على استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة والتى تساهم فى ممارسته  -

 لالبداع الفني والمعماري فى مجاالت تخصصه المختلفة.

وى الفني والعلمي والمهاري والمهني للعاملين فى مجاالت العمارة والديكور والفنون والترميم من خالل رفع المست -

 عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.

العمل على إجراء البحوث والدراسات فى مجاالت التخصص المختلفة بالكلية ولتحقيق ذلك تهتم الكلية بإحياء التراث  -

يمة للتراث المصري القديم والقبطي واالسالمي فى العمارة والفنون والحث على إعداد الدراسة والتقاليد العظ

المتباينة لمعطيات الثقافات االخرى فى التراث االنساني ويتطلب ذلك وجود البرامج المتخصصة المتكاملة لتحقيق 

المحلية والعالمية ويعتمد ذلك على التقدم فى الترابط بين النشاط االكاديمي للكلية مع برامج االكاديميات والجامعات 

 هذه المجاالت بالمشاركة واالنفتاح على التجريب واالكتشاف والتدريب.

 .العمل وسوق المجتمع احتياجات لتلبية التنافسية على قدرة ذات حديثة تعليمية برامج واستحداث تطوير على العمل -

 الخاصة االكاديمية البرامج خالل من المجتمع وتنمية العمل سوق احتياجات لتلبية جديدة تخصصات انشاء على العمل -

 التخصصات ذات االخرى والجامعات االسكندرية جامعة كليات مع بتكاملها التخصصات من العديد توفر والتى

 .والدولى واإلقليمى المحلى المستوى على وذلك المختلفة

 والعربية المصرية والثقافية والعلمية التعليمية مؤسساتوال الهيئات مع والمعلومات الخبرات تبادل على العمل -

 .والدولية
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 الفكر وتحديث تطوير فى واالسهام المختلفة التخصص مجاالت فى والمعمارية الفنية االستشارات تقديم على العمل -

 . المجتمع لخدمة الكلية عمل مجاالت فى والممارسات

 المختلفة والمؤسسات والهيئات والشركات المصانع فى عملهم فرص لزيادة وعمليا علميا الطالب تاهيل على العمل -

 . العمل سوق لمواكبة

 والمعمارية  البيئية العلوم و الجميلة الفنون مجاالت فى العمل وورش والندوات االكاديمية بالبحوث القيام على العمل -

 .المتخصصة العلمية المحافل فى باإلشتراك وتطبيقاتها الدقيق والترميم

 رؤية الكلية(  2 ) 

تسعى كلية الفنون الجميلة  الى تحقيق الجودة والتميز وتبوء مكانة رائدة فى مجاالت التعليم والبحث العلمى واالبداع 

 الفنى والتشكيلى بما يسهم بفاعلية فى خدمة المجتمع المحلى ويؤهلها للمنافسة على المستويين العربى والدولى .

 ( رسالة الكلية : 3) 

هام فى االرتقاء بالمستوى التعليمي ومجاالت البحث العلمى وخدمة المجتمع باعداد خريج قادر على االبتكار واالبداع االس

 لتلبية سوق العمل فى المجتمع المصرى وتطويره .

 

 ( نبذة مختصرة عن تاريخ كلية الفنون الجميلة  4 )

  هرة . بالقا 1908أُنشئت أول مدرسة للفنون الجميلة العُليا عام 

  السيد األستاذ الدكتور / أحمد عثمان. أحد رواد فن النحت المعاصر و أول  . ومؤسسها 1957أُنشئت الكلية باإلسكندرية فى عام

وتهدف الدراسة بالكلية إلى إعداد وتخريج الكوادر المتخصصة فى مجاالت اإلبداع التشكيلى من خالل تخصصات  .عميد لها

 أقسام الكلية الخمس :

 النحت (   -التصوير   -التصميمات المطبوعة   -الديكور   -) العمارة             

 1962  . تم تخريج أول دفعة من الطالب بعد حصولهم على البكالوريوس في تخصص أقسام الفنون 

 1964  . تم تخريج أول دفعة من الطالب بعد حصولهم على البكالوريوس في العمارة 

 1975  وُضمت إليها كلية الفنون الجميلة . أُنشئت جامعة حلوان 

  بضم كلية الفنون الجميلة إلى جامعة اإلسكندرية  1989سنة  361صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم. 

 

 ( عمداء الكلية منذ إنشاءها حتى اآلن 5) 

  1968  - 1957   نحت                       محمد عثمان                   أ.د. أحمد -1

 1977  - 196تصوير                       كامل مصطفى محمد                أ.د.   2

  1979  - 1977 تصوير                           أ.د. محمد حامد عويس              -3

 1984  - 1979 عمارة                       يحيى مصطفى حمودة              أ.د.  -4

  1993  - 1984 ديكور                           ه نجم                أ.د. إسماعيل ط -5

   1999  - 1993تصميمات                        أ.د. عطية محمد حسين              -6

   2004  - 1999 عمارة                         أ.د. مجدى محمد موسى               -7

  2007  - 2004 تصوير                      الق            أ.د. محمد شاكر عبد الخ -8

   2010  - 2007  كور                   دي   حمود إسماعيل عنايت            أ.د. م -9

 2014  - 2010   عمارة                      أ.د. محمد هشام سعودى              -10

 2017   - 2014     نحت                     أ.د. محمد أحمد هالل              -11

    - 2017                    ديكور                     دينا محمد مندور. د.أ -12
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 ( إدارة الكلية 6 )

 عميد الكلية                 دينا محمد عباس مندور  السيد األستاذ الدكتور / 

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية قائم باعمال         القادر شحاته  نجوان محمد عبدالسيد األستاذ الدكتور / 

 لدراسات العليا والبحوث ا لشئون وكيل الكلية           سحر محمود االرناؤوطى    السيد األستاذ الدكتور / 

 المجتمع وتنمية البيئةلشئون خدمة وكيل الكلية                  زينب مراد الدمرداش   األستاذ الدكتور /  السيد

 

 ( مدة الدراسة بالكلية 7 )

 :تبدأ خمس سنوات دراسية ة الدراسة لنيل درجة البكالوريوسمد

    بقسم العمارة ...  سنة إعدادية خاصة

 سنة إعدادية خاصة بقسم الديكور ... 

 النحت ( .  –لتصوير ا –عام  تؤهل لاللتحاق بأقسام ) التصميمات المطبوعة  سنة إعدادية خاصة بقسم فنون

 ( مباني الكلية 8) 

 النحو التالي :األقسام العلمية بالكلية تشغل عدد أربعة مباني موزعة على أربعة أماكن وهى على 

  المبنى الرئيسي :

 :كل من  مظلوم ( ......ويضم المبنى -ش عبد السالم عارف  108وهو المقر الرئيسي للكلية و يقع في ) 

 تاذ الدكتور / عميد الكلية .مكتب السيد األس

 مكتب السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  .

 مكتب السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . 

 . مكتب السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 . المفتوح وحدة  التعليم

 وحدة ضمان الجودة .

 . ذات الطابع الخاصالوحدة 

 وحدة العالقات الدولية.

 الطالب واألمتحاناتتقويم وحدة 

 .ITوحد تكنولوجيا المعلومات 

 متحف الكلية.

 المكتبة المركزية.

 قاعة المؤتمرات الرئيسية.

 قاعة العرض الفني.

 الوحدة العالجية.

 مسرح الكلية

 .اإلدارية األقسام         

 .ادارة شئون الطالب

 .ادارة رعاية الشباب

 ادارة التحصيل والخزانة.

 .ادارة االستحقاقات

 .ادارة الشئون المالية

 ادارة شئون هيئة التدريس.

 ادارة شئون العاملين.

 

 قسم العمارة و قسم النحت . المبني كما يضم          

 – 5840717 5840716 – 5840714 – 5840713 – 5840712 -5840709 – 5840706 -  5836509ت : 

  5823885فاكس :   -  5840723 – 5840719 - 5840718
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 مبنى جليم : 

 التصميمات المطبوعة .   قسم  جليم ( .... ويضم المبنى –ش مصطفى فهمى  64ويقع فى ) 

  5824552ت : 

  مبنى جناكليس :

  5744605ت :  ر. م التصويقس طريق الحرية ( .... ويضم المبنى 625ويقع في ) 

 مبنى عمر طوسون باشا :

 ش االذاعة ( ويضم قسم الديكور ، تصوير جداري  و إعدادي فنون .  9ويقع في ) 

  

 ( رؤساء مجالس األقسام العلمية  9 )

 مجلس قسم العمارة  قائم بتسيير اعمال             عالء  االلفي               أ.د. 

 رئيس مجلس قسم الديكور  اعمال بتسيير قائم     اته نجوان محمد شحأ.د. 

 رئيس مجلس قسم التصميمات المطبوعة اعمال بتسيير قائم                        مها درويش    أ.د. 

 رئيس مجلس قسم التصوير         صفاء عبد السالم            أ.د. 

 رئيس مجلس قسم النحت  اعمال بتسيير قائم                     منى فؤاد           أ.د. 

 المنسق العلمى إلعدادى فنون عام                              محمد كشك  د.م.أ.

 

 ( أقسام الكلية والدرجات العلمية 11) 

 

 تتكون كلية الفنون الجميلة من األقسام التالية : 

 قسم العمارة . -1

 قسم الديكور . -2

 قسم التصميمات المطبوعة .  -3

 صوير . قسم الت -4

 قسم النحت .  -5

 وتمنح جامعة اإلسكندرية بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية التالية في التخصصات المشار اليها :

 

 درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة في أحد التخصصات اآلتية :  -1

  العمارة 

 

              شعبة العمارة الداخلية                      الديكور 

 شعبة الفنون التعبيرية                                                            

 

 شعبة االتصال الجرافيكي     يمات المطبوعة                 التصم 

 شعبة رسوم النشر والصور اإليضاحية                                                            

 شعبة الطبعة الفنية                                               

 

                           العامشعبة التصوير      التصوير 

 الجداري    شعبة التصوير                                                              

                           

                شعبة النحت                                  النحت 

 شعبة النحت الخزفي                                                                      

 شعبة نحت الميادين                                                                      

 شعبة الميدالية                                                                     
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 دبلوم الدراسات العليا في الفنون الجميلة في أحد التخصصات اآلتية :  -2

 تخصص التصميم المعمارى        العمارة                 -   

 تخصص اإلسكان                                      

 التصميم العمرانى  تخصص                                      

 

 تخصص العمارة الداخلية           الديكور             -   

 تخصص الفنون التعبيرية                                       

 

 تخصص تصميم واتصال جرافيكي    التصميمات المطبوعة   -   

 تخصص الطبعة الفنية                                      

 تخصص رسوم النشر و الكتاب                                      

  

 تخصص التصوير العام         التصوير              -   

 تخصص التصوير الجداري                                     

  

 النحت الميداني         النحت                 -         

 النحت الخزفي                                            

 النحت العام                                            

 الميدالية                                            

 

 تاريخ العمارة            تاريخ الفن          -         

 تاريخ الفنون                                             

 

 الترميم المعمارى                       الترميم  -         

 ترميم األثاث                                             

 ترميم المخطوطات                                             

 ترميم التصوير                                             

 ترميم النحت                                             

 

 درجة الماجستير ودكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة في أحد التخصصات اآلتية :  -3

 

 العمارة      -  

 تخصص العمارة الداخلية         الديكور                -  

 تخصص الفنون التعبيرية                                      

 

 تخصص تصميم واتصال جرافيكى    التصميمات المطبوعة    -  

 تخصص الطبعة الفنية                                      

 تخصص رسوم النشر و الكتاب                                      

 تخصص التصوير العام          التصوير              -  

 تخصص التصوير الجداري                                      

 

 تخصص النحت الميداني            النحت                -        

 تخصص النحت الخزفي                                            

 تخصص النحت العام                                             

 الميدالية                                            
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 تخصص الترميم المعماري            الترميم              -        

 تخصص ترميم األثاث                                               

 تخصص ترميم التصوير                                                 

 خصص ترميم المخطوطات    ت                                            

 تخصص ترميم النحت                                                

 

 تخصص تاريخ العمارة         تاريخ الفن             -        

 تخصص تاريخ الفنون                                            

 

 ( الئحة الكلية 12) 

 تنظام الدراسة واالمتحانا

 يشترط فى قبول المتقدم للكلية للحصول على درجة البكالوريوس ما يلى :

بالنسةبة لقسةم العمةارة ومةن أو مةا يعادلهةا  مةن القسةم العلمةى أن يكون المتقدم حاصال ً على شهادة إتمام  دراسة الثانوية العامةة  -

 القسمين العلمى واألدبى بالنسبة ألقسام الديكور وإعدادى فنون . 

يقررها المجلس األ على ( وفقاً للنظام والقواعد التى  الطالب حاصالً على دبلوم المعاهد الفنية  ) ثانوية عامة + سنتان  أن يكون -

 للجامعات .

المناسبة لتخصصه لتسكينه على الفرقة الدراسية أن يكون المتقدم من خريجى كليات الفنون الجميلة بعد عمل المقاصة العلمية  -

 درسه من مواد .  طبقاً لما سبق أن

معترف بها بعد اجتيازه يوس ( من كليات أو معاهد أخرى أن يكون المتقدم حاصالً على مؤهل عالى ) درجة ليسلنس أو البكالور -

 بنجاح امتحان قدرات تعقده الكلية . 

األعلةى لتةى يحةددها المجلةس اً للقواعةد اعلى الطالب فى جميع الحاالت اجتياز اختبارات القدرات التى تعقد للقبول بالكليةة طبقة -

 للجامعات بناء على اقتراح مجلس الكلية .

 أن يكون الملتحق متفرغاً للدراسة . -

يعقد لها امتحان نهاية كل فصل دراسى  والمواد  ) المنتهية (   تعتمد الدراسة على نظام الفصلين الدراسيين والمقررات الفصلية -

 هاية الفصل الدراسى الثانى .المستمرة بالفصلين يعقد لها االمتحان فى ن

يكون توزيع الطالب الناجحين فى الفرقة اإلعدادية ) فنون ( على أقسام التصميمات المطبوعة والتصوير والنحت وفقاً للنظام  -

  الذى يحدده مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام العلمية المختصة . 

ام العلمية نظاماً للتدريب للطالب المنقولين إلى السنوات األولى والثانية والثالثة يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس االقس  -

ً داخل الكلية أو خارجها وينفذ تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس  والرابعة خالل العطلة الصيفية لمدة أربعة ايابيع سنويا

 ومعاونيهم ويشترط إجتياز التدريب كشرط للتخرج .

من الفرقة اإلعدادية وحتى الفرقة الثالثة رحالت علمية بالنسبة لجميع األقسام العلمية على مستوى أقاليم تنظم الكلية للطالب  -

الجمهورية وتنظم الكلية لطالب السنة النهائية رحالت علمية داخلية أو خارجية ، وفى الحالتين تكون هذة الرحالت تحت إشراف 

 ل ضمن المحتوى العلمى للمواد باالقسام المختلفة . السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وتدخ

مادة التخصص هى مشروع التخرج . واليجوز أن يتقدم الطالب إلمتحان البكالوريوس إال بعد نجاحه فى المقررات األساسية  -

رقة الرابعة بإعداد والدراسات التمهيدية لمشروع التخرج بالفصل الدراسى األول بالفرقة الرابعة . ويقوم كل طالب من طالب الف

مشروع البكالوريوس ) التخرج ( بعد موافقة مجلس القسم المختص على موضوعه ويخصص لتنفيذه الفصل الدراسى الثانى من 

 الفرقة الرابعة . 

نى للمواد تعقد االمتحانات للنقل بنهاية الفصل الدراسى األول لمواد الفصل الدراسى األول المنتهية وفى نهاية الفصل الدراسى الثا -

% من عدد 75الممتدة بالفصلين الدراسيين ، ويشترط لدخول الطالب إمتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة حضور التقل عن 

المحاضرات ودروس وتطبيقات المقرر ، وفى حالة عدم إستيفاء الطالب لهذة النسبة يصدر مجلس الكلية بناءاً على طلب مجلس 

ن الطالب من دخول االمتحان وفى هذة الحالة يعتبر الطالب راسباً فى هذة المقررات ،إال أذا قدم القسم المختص قراراً بحرما

الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية وفى هذة الحالة يعتبر الطالب غائباً بعذر مقبول ، وأما بالنسبة للمقررات العملية التى يعقد لها 

 % على األقل فى درجة أعمال السنة لدخول االمتحان .30إمتحان شفوى فيشترط حصول الطالب على تقديرات 

إذا تضمن االمتحان فى أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب فى االمتحان التحريرى غائباً فى  -

لكلية فى حكم االمتحان التحريرى ترصد له درجات بشأنه ويعتبر االمتحان الشفوى فى كل أقسام ا االمتحان الشفهى أو العملى وال

. 
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للطالب الحق فى تحسين درجة أعمال السنة فى المقررات المتخلف فيها من سنوات سابقة ويحدد مجلس الكلية بناء على رأى  -

 المجالس العلمية المختصة الحد األقصى للتحسين بالدرجة مع مراعاة أاليزيد تقديره عن الحد األقصى لتقدير مقبول .

ن االمتحان فى أحد المقررات إختباراً تحريرياً وآخر شفهياً فإن تقدير الطالب فى هذا المقرر يكون عبارة عن مجموع إذا تضم -

 درجاته فى اإلختبار التحريرى والشفهى باإلضافة إلى درجات أعمال السنة . 

 تقديرات النجاح : -

 األتية : يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات

 % فأكثر من مجموع الدرجات 85ـ  ممتاز من  

 % من مجموع الدرجات 85% إلى أقل من 75ـ  جيد جداً من  

 % من مجموع الدرجات 75% إلى أقل من 65ـ  جيد من 

 % من مجموع الدرجات 65% إلى أقل من 50ـ  مقبول من

 أما رسو ب الطالب فيقدر بأحد التقديرين األتيين :

 % 50% إلى أقل من 30ن ـ  ضعيف م

 . % من مجموع الدرجات30ـ  ضعيف جداً أقل من 

% من درجة االمتحان التحريرى أو الشفهى فى امتحان 30يعتبر الطالب راسباً الئحياً فى أى مقررما لم يحصل على حد أدنى   -

راسى الثانى للمواد الممتدة بالفصلين نهاية الفصل الدراسى االول للمواد المنتهية بالفصل الدراسى األول ونهاية الفصل الد

 الدراسيين . 

أداء إمتحان دور ثانى وذلك فى الموعد الذى يحدد ه مجلس الكليه وفى  –يحق للطالب الراسب فى مقررين أساسيين كحد أقصى  -

 حالة رسوبه تطبق الفقره ) أ( .

الترخيص للطالب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين . ويجوز لمجلس الكلية  -

 إلى االمتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طالب الفرقة اإلعدادية لجميع األقسام  .

للتقدم إلى االمتحان  ائية بفرصة أخرىويجوز لمجلس الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفرقة قبل النهائية والفرقة النه

 من الخارج 

 هذة فيه تدرس الذى الدراسى الفصل امتحانات مع نظرية ) تحريرية (يؤدى الطالب االمتحان فيما تخلف فيه من مقررات  -

 ،ده مجلس الكلية اما بالنسبة للمواد العملية ) شفهية ( يعقد لها االمتحان فى دور سبتمبر بناء على الموعد الذى يحد المقررات

وتخفض الدرجات التى يحصل عليها  الكلية ،ى باسبوع بناء على ما يقرره مجلس وقبل بداية الدراسة بالفصل الدراسى التال

 ، مالم يكن الطالب مقدم عذر مقبول.مقبولتقدير أقصى الالطالب إلى 

ما عدا الطالب      رسب فيها فقط . متحان فى المقررات التىلسنة واالأما الطالب الباقى لإلعادة فى الفرقة فعليه أن يعيد أعمال ا

الطالب المتغيب بعذر ) من الخارج ( يؤدى االمتحان فقط مع اضافة اعمال السنه االخيره له ويخفض التقدير الى مقبول .اما 

الطالب الغائب فى امتحان مقبول عن امتحان المادة فيحصل على درجة نجاحة كاملة عند إعادة امتحان هذا المقرر ، ويعتبر 

 المقرر بدون عذر مقبول غائباً  فى المقرر وال ترصد له درجة فيه .

ى يعقد امتحان لطلبة الفرقة النهائية المتخلفين فيما اليزيد عن مقررين فى الفترة بعد إعتماد نتائج الفرق النهائية وطبقاً للموعد الذ

لعلمية المختصة بحيث اليتجاوز تاريخ عقد االمتحان شهر سبتمبر من ذات العام يقرره مجلس الكلية بناءاً على رأى المجالس ا

 الجامعى .

يحسب التقدير العام للفرقة الرابعة ) البكالوريوس ( على أساس المجموع التراكمى لدرجات السنوات الخمس ويكون هذا أساساً  -

 للترتيب العام .
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 : لمية خطة الدراسة باقسام الكلية الع

 أوالً: قسم العمارة.

 اعدادي عمارة

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 - - 150 6 (1رسم وتصميم معمارى ) 1-1-100ف ع/

 - - 75 4 (1أسس التصميم والتشكيل ) 1-4-100ف ع/

 - - 100 4 (1اإلنشاء المعمارى ) 1-3-100ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 20 4 الكمبيوتر واإلظهار ثنائى األبعاد 1-5-100ف ع/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 هندسة وصفية  2-8-100ف هد/

   متطلبات لجنة القطاع

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 ب الكليةمتطا

 3 50 50 6 ( 1رسم ) 5-1ف ك/

 2 20 30 2 (Eأصول بحث علمى )  7-1ف ك/

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 200 150 6 (2رسم وتصميم معمارى ) 2-1-100ف ع/

 ش 50 75 4 (2أسس التصميم والتشكيل ) 2-4-100ف ع/

 ش 100 100 4 (2اإلنشاء المعمارى ) 2-3-100ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 3 60 20 4 الكمبيوتر واإلظهار ثنائى األبعاد 2-5-100ف ع/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 رياضة  1-8-100ف هد/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 3 50 50 6 (  1نحت ) 4-1ف ك/

 2 30 20 2 ( 1تاريخ الفن التشكيلى )  1-1ف ك/
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 الفرقة األولى

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 صص األساسيةمقررات التخ

 - - 200 10 ( 1تصميم معمارى ) 3-1-200ف ع/

 - - 100 6 (3اإلنشاء المعمارى ) 3-3-200ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 20 2 (1تاريخ العمارة ) 1-6-200ف ع/

 2 60 40 2 ( 1العمارة ) نظريات 3-4-200ف ع/

 4 60 40 4 ظل ومنظور ومجسمات 1-7-200ف ع/

 اونة خارج التخصصمقررات مع

 - - 20 4 ( 1نظرية اإلنشاءات ) 3-8-200ف هد/

 3 60 40 2 خواص ومقاومة المواد  5-8-200ف هد/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

اعمال درجة 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 200 200 10 ( 2تصميم معمارى ) 4-1-200ف ع/

 ش 100 100 6 (4اإلنشاء المعمارى ) 4-3-200ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 3 60 20 2 (2تاريخ العمارة ) 2-6-200ف ع/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 20 4 ( 2نظرية اإلنشاءات ) 4-8-200ف هد/

 3 60 40 4 ( 1خرسانة مسلحة  ) 8-8-200ف هد/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

 2 30 20 2 تاريخ حضارةاالسكندرية 2-ف ط 

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 تذوق فني 6-1ف ك/ 
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 الفرقة الثانية

 األول الفصل الدراسي

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 - - 200 10 ( 3تصميم معمارى ) 5-1-300ف ع/

 - - 100 6 (1تصميمات تنفيذية ) 5-3-300ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 2 30 20 2 نشريعات عمرانية ومعمارية 5-2-300ف ع/

 2 60 40 2 ( 3تاريخ العمارة ) 3-6-300ف ع/

 2 60 40 2 (2نظريات العمارة ) 4 -4 -200ع/ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 4 ( 2خرسانة مسلحة ) 9-8-300ف هد/

ــاحة 6-8-300ف هد/  2 30 20 4 مسـ

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 200 200 10 ( 4تصميم معمارى ) 6-1-300ف ع/

 ش 100 100 6 (2تصميمات تنفيذية ) 6-3-300ف ع/

 تخصص المعاونةمقررات ال

 2 30 20 2 دراسات جدوى إقتصادية 2-7-300ف ع/

 2 30 20 2 دراسات بيئية  7-4-300ف ع/

 4 30 20 6 تنسيق مواقع 4-2-300ف ع/ 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 إنشاءات معدنية 7-8-300ف هد/

 2 60 40 2 تربة وأساسات 10-8-300ف هد/

  متطلبات لجنة القطاع 

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 7-1-400ف ع/

 (5التصميم الشامل )

 - - 200 10 و عمارة داخلية تصميم معمارى

 - - 100 6 تصميمات تنفيذية

 - - 75 4 مقدمة في علم تخطيط المدن 2-2-400ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 2 30 20 2 نظم وادارة المواقع 3-7-400ف ع/

 3 30 20 3 هندسة مرافق صحية 5-7-400ف ع/

 2 60 40 2 (3نظريات العمارة ) 5-7-400ف ع/

 ت معاونة خارج التخصصمقررا

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (1) اختياريةمادة  

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 األساسيةمقررات التخصص 

 8-1-400ف ع/

 (6التصميم الشامل )

 ش 200 200 10 تصميم معمارى و عمارة داخلية

 ش 100 100 6 تصميمات تنفيذية

 ش 50 75 4 مقدمة في علم تخطيط المدن 3-2-400ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 2 المواصفات العامة والكميات 4-7-400ف ع/

 3 30 20 3 إضاءةـ  صوتـ  تكييف \فنية تجهيزات  6-7-400ف ع/

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 30 20 2 (1الفن والحضارة المصرية ) 1ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (2) اختياريةمادة  
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 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 9-1-500ف ع/

 (7التصميم الشامل )

 ش 100 200 10 تصميم معمارى و عمارة داخلية

 ش 50 100 6 تصميمات تنفيذية

 ش 50 50 4 يط وتصميم حضرىتخط

 عاونةمقررات التخصص الم

 2 60 40 2 (4نطريات العمارة ) 6-4-500ف ع/

 ش 30 20 3 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 8-7-500ف ع/

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 30 20 2 (2الفن والحضارة المصرية ) 2ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (3) اختياريةادة م 2ف ك 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 10-1-500ف ع/

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 ثانياً: قسم الديكور.

 اعدادي ديكور

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 يةمقررات التخصص األساس

 ش 100 100 8 (1تصميمات ) 3-1-100ف د/

 ش 50 50 4 (1أسس التصميم ) 1-1-100ف د/

ــم ) 1-2-100ف د/  ش 50 50 6 (1رس

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 4  تشريح 2-9-100ف د ـ
 2 60 40 4 فيزياء  1ـ9ـ100ف دـ

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

 2 30 20 2 تاريخ حضارة األسكندرية 

 متطاب الكلية

 2 60 40 2 (1تاريخ الفن التشكيلي ) 1-1ف ك/

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (2) تصميمـات 4ـ 1ـ100دـ  ف 

 ش 50 50 4 (2أسس التصميم ) 2ـ1ـ100ف دـ

ـ  ــم ) 1ـ2 -100ف د  ش 50 50 6 (2رس

 مقررات التخصص المعاونة

 4 100 100 2 ( 1رسم هندسى  ) 2 -8-100دـ ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 الكيمياء الصناعية  3-9-100دـ   ف

 ات لجنة القطاع  متطلب

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 4 60 40 6 (  1نحت )  4 -1ف ك/

 2 30 20 2  تذوق فنى    6-1ف ك/
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 أولى ديكور

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 التخصص األساسيةمقررات 

ـ   ش 100 100 8 (3تصميمات ) 5-1-200ف د

 ش 50 50 6 (1إنشاءات معمارية  ) 1-3 -200ف دـ

ــم ) 2-2-200ف د/  ش 50 50 4 (3رس

 مقررات التخصص المعاونة

ـ   2 60 40 2 طرز معمارية  2-4-200ف د

 4 60 40 4 تكنولوجيا المواد 1ـ7ـ200ف دـ

ـ    4 60 40 4 لظلنظرية ا 3ـ 8ـ200ف د

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 2 (1الحاسب االلى )  5ـ8ـ200ف د ـ 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 الثانىالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 حاناالمت

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 100 100 8 (4تصميمـات ) 6ـ 1ـ200ف د

 ش 50 50 6 (2إنشاءا ت معمارية ) 2ـ3ـ200ف دـ

ـ  ــم ) 3ـ2 -200ف د  ش 50 50 4 (4رس

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 2 طرز أ ثا ث 3 -4-200دـ ف 

 4 50 100 6 (2رسم هندسى ) 4 -8-200دـ ف 

 3 60 40 2 (1تاريخ فن ) 1 -4-200دـ ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

  4 40 60 3 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 20 30 2   ( Eاصول بحث علمى ) 7 -1ف ك/
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 ثانية ديكور

 الفصل الدراسي األول

 قررأسم الم رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (5) اتتصميم 7 -1-300دـ ف 

 ش 50 50 6 (1)رسومات تنفيذية 3-3 -300دـ ف

ــم 4-2-300/دف   ش 50 50 4 (5) رس

 مقررات التخصص المعاونة

ـ      4 60 40 4 منظور هندسى   7-8-300ف د

 4 60 40 4 تشكيل فنى  6ـ 2ـ300ف دـ

ـ    2 60 40 2 نظريات الديكور  1ـ 5ـ300ف د

ـ    3 60 40 2 ( 2تاريخ فن )   4ـ 4ـ 300ف د

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 الثانيالدراسي الفصل 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 100 100 8 (6تصميمـات ) 8ـ 1ـ300ف د

 ش 50 50 6 (2)رسومات تنفيذية  4ـ 3ـ300دـف 

ــم 5ـ2 -300دـ ف   ش 50 50 4 (6) رس

 اونةمقررات التخصص المع

 4 60 40 4 تصميم أ ثا ث 10 -1-300دـ ف 

 2 60 40 2 تجهيزات فنية 6 -3-300دـ ف 

 4 60 40 2 مناظر مسرحية 9 -1-300دـ ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

 3 60 40 4 الفن والحضارة المصرية 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 يةمتطاب الكل
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 عمارة داخلية –ثالثة ديكور 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (1) ات داخليةتصميم 11-1-400دـ ف 

 ش 50 50 6 (1) تفاصيل ورسومات تنفيذية 7-3 -400دـ ف

ــم 7-2-400/دف   ش 50 50 4  (د  7 ) رس

 مقررات التخصص المعاونة

ـ   3 60 40 3 نظريات عمارة داخلية   2-5-400ف د

 3 60 40 3 مواد النهو والتشطيب   1ـ 7ـ400ف دـ

ـ   3 60 40 3 كميات ومواصفات  1ـ6ـ400ف د

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (1مادة إختيارية ) 2ف ك 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 100 100 8 (2تصميمـات داخلية ) 12ـ 1ـ400ف د

 ش 50 50 6 (2تفاصيل ورسومات تنفيذية ) 8ـ 3ـ400ف دـ

ـ  ــم ) 8ـ2 -400ف د  ش 50 50 4 (د  8 رس

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 3 تنسيق داخلى 14 -1-400دـ ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 2 تاريخ التخصص 6ـ 4ـ 400ف دـ 

 4 60 40 4 تصميم معمارى 13_1_400ف د_

 متطلبات لجنة القطاع

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (2مادة إختيارية ) 2ف ك 
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 فنون تعبيرية –ثالثة ديكور 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 رات التخصص األساسيةمقر

 ش 100 100 8 (1تصميمات الفنون التعبيرية ) 15ـ1ـ400ف د 

 ش 50 50 6 (1هندسة المناظر المسرحية) 9-3 -400ف دـ

ــم ) 9-2-400ف د/  ش 50 50 4 (ت  7 رس

 مقررات التخصص المعاونة

ـ   3 60 40 3 (  1تاريخ مسرح) 8-4-400ف د

 4 60 40 4 حية  تصميم أزياء مسر 17ـ 1ـ400ف دـ

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 تصوير فوتوغرافى  4ـ  7ـ400ف دـ 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (1مادة إختيارية ) 2ف ك 

     

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 لساعاتا

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 100 100 8 (2تصميمات الفنون التعبيرية)  16ـ1ـ400ف د

 ش 50 50 6 (2هندسة المناظر المسرحية ) 10ـ 3ـ400ف دـ

ـ  ــم ) 10ـ2 -400ف د  ش 50 50 4 (ت  8 رس

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 3 طرز مسرحية 7 -4-400دـ ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 3 إضاءة 3ـ 7ـ 400ف دـ  

 2 60 40 3 تذوق موسيقى 9_4_400ف د_

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (2مادة إختيارية ) 2ف ك 
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 رة داخليةعما –رابعة ديكور 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3تصميمات داخلية )  18-1-500-ف د 

 ش 50 50 6 (5تفاصيل ورسومات تنفيذية) 11-3 -500ف دـ

ــم ) 11-2-500-د-ف ــ  ش 50 50 4 (د  9 رسـ

 ش 50 50 4 مناظر خلوية 12-2-500ف د/

 مقررات التخصص المعاونة

ـ   ش 60 40 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج   20-1-500ف د

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 3 تكاليف وإدارة مشروعات  2ـ  6ـ500ف دـ 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 سكندريةمتطلبات  جامعة اال

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (3مادة إختيارية ) 2ف ك 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 500 300 30 مشروع التخرج  21ـ1ـ500ف د

 نةمقررات التخصص المعاو

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 فنون تعبيرية –رابعة ديكور 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

ن زم

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3) ات الفنون التعبيريةتصميم  9-1-500-د ف 

 ش 50 50 4 ( 3 هندسة المناظر المسرحية) 13-3 -500دـ ف

ــم ) 13-2-500-د-ف ــ  ش 50 50 4 (ت  9 رسـ

 ش 50 50 6 (6تصميمات تنفيذية ) 12-2-500/دف 

 مقررات التخصص المعاونة

 ش 60 40 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج   22-1-500دـ ف 

 3 60 40 3 (2تاريخ مسرح )  10-4-500-د-ف

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 3 (3مادة إختيارية ) 2ف ك 

      

 

         

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ـ    ش 500 300 30 مشروع التخرج  23ـ1ـ500ف د

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 اعدادي فنون 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (1تصميم جرافيك ) 1-2 -1/000ف

ــر ) 1-11 -1/000ف   ش 75 75 6 (1تصوي

ــت) 1ـ3ـ1/000ف   ش 75 75 6 (1نح

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 50 2 (1أسـس تصميم ) 3-2-1/000ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 تشريح  1-6-1/000ف

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 تطاب الكليةم

ــم ) 5ـ 1ف كـ   - - 50 6 (1رس

 2 60 40 2 تذوق فنى   6ـ1ف كـ 

   

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 ( 2تصميم ج افيك ) 1-2-1/000ف 

ــر ) 1-11-1/000ف   ش 75 75 6 (2تصوي

ــت ) 1ـ3ـ1/000ف   ش 75 75 6 (2نح

 مقررات التخصص المعاونة

 4 100 50 2 (2أسس تصميم  ) 4-2-1/000ف 

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

ــم ) 5-1ف كـ    4 50 50 2 (2رس

 2 30 20 2 (1تاريخ فن تشكيلى ) 1-1ف كـ  

 2 40 60 2 (Eاصول بحث علمى ) 7-1ف كـ  

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 ثالثاً: قسم التصميمات المطبوعة.

  األولى الفرقة

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 األساسية مقررات التخصص

 ش 75 75 6 (1أسس تصميم ) 1- 1-100ف ت 

 ش 50 50 4 (1رسم تمثيلي ) 1 -3 -100ف ت 

 ش 75 75 6 (1طباعة فنية ) 1 -2 -100ف ت 

 ش 50 50 4 (1وسائط تعبيرية ) 13 -3 -100ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 4 (1تصوير ضوئي ) 1-4 -10ف ت 

 2 60 40 2 (1سة الكتابة العربية)تاريخ ودرا 1-7-10ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 (2تاريخ فن تشكيلي ) 2-1ف ك 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

 2 30 20 2 تاريخ حضارة اإلسكندرية 1-ف ج 

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 م المقررأس رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (2أسس تصميم ) 2-1-100ف ت 

 ش 50 50 4 (2رسم تمثيلي ) 2-3-100ف ت 

 ش 75 75 6 (2طباعة فنية ) 2-2-100ف ت 

 ش 50 50 4 (2وسائط تعبيرية ) 14-3-100ف ت 

 صص المعاونةمقررات التخ

 2 60 40 2 (1تكنلوجيا طباعة فنية ) 1-5-100ف ت 

 2 30 20 2 (1تاريخ فنون الطباعة ) 3-7-100ف ت 

 2 30 20 2 (1أساسيات حاسب آلي ) 16-1-100ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 سيكلوجية إدراك الشكل 1-8-100ف ت 

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 30 20 2 (1والحضارة المصرية) الفن 1-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 الفرقة الثانية

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (1) مجاالت تصميم 3-1-200ف ت 

 ش 75 75 4 (3رسم تمثيلي ) 3-3-200ف ت 

 ش 75 75 6 (3طباعة فنية ) 3-2-200ف ت 

 ش 50 50 4 (3وسائط تعبيرية ) 15-3-200ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (2تكنلوجيا طباعة فنية ) 2-5-200ف ت 

 2 60 40 2 (2تاريخ ودراسة الكتابة العربية ) 2-7-200ف ت 

ــاعة 4-7-200ف ت   2 30 20 2 تاريخ فنون الطـب

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 (3تاريخ فن تشكيلي ) 2-1ف ك 

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 30 20 2 (2الفن والحضارة المصرية ) 2-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 ثانيالفصل الدراسي ال

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 8 (2مجاالت تصميم ) 4-1-200ف ت 

 ش 75 75 4 (4رسم تمثيلي ) 3-3-200ف ت 

 ش 75 75 8 (4طباعة فنية ) 16-2-200ف ت 

 ش 50 50 4 (4وسائط تعبيرية ) 16-3-200ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 30 20 2 (2أساسيات حاسب آلي) 17-1-200ف ت 

 4 60 40 4 (2تصوير ضوئي ) 2-4-200ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 ثالثة طبعة فنية –لمطبوعة التصميمات ا

 األولالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 8 (5طباعة فنية ) 5-2-300ف ت 

 ش 50 50 6 (1تكوين ) 8-3-300ف ت 

 ش 75 75 4 (2رسم تعبيري ) 5-3-300ف ت 

 ش 50 50 4 (1الخط العربي اليدوي ) 11-3-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 4 تصوير ميكانيكي)معامل( 9-2-300ف ت 

 2 60 40 2 (3تكنلوجيا طباعة فنية ) 3-5-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 2 مادة إختيارية  2ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 8 (6طباعة فنية ) 6-2-300ف ت 

 ش 50 50 6 (2تكوين ) 9-3-300ف ت 

 ش 75 75 4 (3رسم تعبيري ) 6-3-300ت ف 

 ش 50 50 4 (2الخط العربي اليدوي ) 2-3-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 4 وسائط أدائية )معامل( 8-2-300ف ت 

 2 60 40 2 (1تاريخ طباعة فنية ) 5-7-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 60 40 2 مادة إختيارية  2ف ك 
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 ثالثة تصميم واتصال جرافيكي –التصميمات المطبوعة 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 ساسيةمقررات التخصص األ

 ش 75 75 6 (1تصميمات)اصتال/صور موحدة/دعاية() 8-1-300ف ت 

 ش 75 75 6 (3تصوير ضوئي) 3-4-300ف ت 

 ش 50 50 4 (1تيبوجرافي عام ) 3-1-300ف ت 

 ش 50 50 4 (1تصميم حروف وعالمات ) 23-1-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (1تكنلوجيا طباعة إنتاجية ) 6-5-300ف ت 

 2 30 20 2 مشكالت وطرق اتصال مرئي 3-8-300ف ت 

 - - 20 2 (1الصور الرقمية ومعالجة الصور) 20-1-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 (1اقتصاد وتكاليف الطباعة ) 8-5-300ف ت 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 كليةمتطاب ال

 2 30 20 2 مواد اختيارية 2ف ك 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (2تصميمات)اصتال/صور موحدة/دعاية() 9-1-300ف ت 

 ش 75 75 6 (4تصوير ضوئي) 4-4-300ف ت 

 ش 50 50 4 (2تيبوجرافي عام ) 4-1-300ف ت 

 ش 50 50 4 (2تصميم حروف وعالمات ) 24-1-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (1تاريخ اتصال مرئي) 10-7-300ف ت 

 2 30 20 2 علم الرموز والعالمات 2-8-300ف ت 

 3 60 20 2 (2الصور الرقمية ومعالجة الصور) 21-1-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 تسويق 10-5-300ف ت 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 مواد اختيارية 2ف ك 
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 ثالثة رسوم النشر والصور االيضاحية –التصميمات المطبوعة 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر مقرررقم ال
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (1تصميمات نشر ) 5-1-300ف ت 

 ش 75 75 6 (1رسوم النشر)إيضاحي/ تعبيري( ) 20-3-300ف ت 

 ش 50 50 4 (1وسائط تنفيذ ) 17-3-300ف ت 

 ش 50 50 4 (1يكانيكي )تصوير ضوئي وم 6-4-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 20 2 (1الرسوم اإللكترونية ) 18-1-300ف ت 

 2 60 40 2 تكنلوجيا وسائط نشر 5-5-100ف ت 

 2 30 20 2 تاريخ مخطوطات عام 11-7-300ف ت 

 - - 20 2 تيبوجرافي كتب/مجالت 11-1-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 تطلبات لجنة القطاع  م

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 إختيارية  وادم 2ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 75 75 6 (2نشر ) تصميمات 6-1-300ف ت 

 ش 75 75 6 (2رسوم النشر)إيضاحي/ تعبيري( ) 21-3-300ف ت 

 ش 50 50 4 (2وسائط تنفيذ ) 18-3-300ف ت 

 ش 50 50 4 (2تصوير ضوئي وميكانيكي ) 7-4-300ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 20 2 (2الرسوم اإللكترونية ) 19-1-300ف ت 

 2 60 40 2 متاريخ الرس 9-7-300ف ت 

 2 30 20 2 تاريخ مخطوطات إسالمية 8-7-300ف ت 

 3 60 20 2 تيبوجرافي كتب/مجالت 12-1-300ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 إختيارية  وادم 2ف ك 
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 طبعة الفنيةرابعة  – يمات المطبوعةالتصم

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 50 100 6 (7طباعة فنية ) 7-2-400ف ت 

 ش 50 100 6 (3تكوين ) 10-3-400ف ت 

 ش 50 50 4 (7رسم تعبيري ) 7-3-400ف ت 

 ش 50 50 4 (1الخط العربي اليدوي ) 10-2-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 تكنولوجيا )أدائيات متقدمة( 4-5-400ف ت 

 2 30 20 2 تاريخ الطبعة الفنية 6-7-400ف ت 

 ش 30 20 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 27-1-400ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 نقد تشكيلي 1-6-400ف ت  

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 مادة إختيارية  2ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 29-1-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 يم واتصال جرافيكيرابعة تصم –التصميمات المطبوعة 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 50 100 6 مشروعات متكاملة تصميمات 10-1-400ف ت 

 ش 50 100 6 (5تصوير ضوئي) 5-4-400ف ت 

 ش 50 75 4 (3)تيبوجرافي عام  15-1-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 60 40 2 (2تكنولوجيا طباعة إنتاجية ) 7-5-400ف ت 

 2 30 20 2 (2تاريخ اتصال مرئي ) 11-7-400ف ت 

 4 50 50 4 (3الصور الرقمية ومعالجة الصور ) 22-1-400ف ت 

 ش 30 20 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 29-1-400ف ت 

 ة خارج التخصصمقررات معاون

 2 30 20 2 (2اقتصاد وتكاليف الطباعة ) 8-5-400ف ت 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 مواد اختيارية 2ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 المتحانا

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 26-1-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 رابعة رسوم النشر والصور االيضاحية  –ت المطبوعة التصميما

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 50 100 6 (3تصميمات نشر ) 7-1-400ف ت 

 ش 50 100 6 (3رسوم النشر)إيضاحي/ تعبيري( ) 22-3-400ف ت 

 ش 50 50 4 (3وسائط تنفيذ ) 19-3-400ف ت 

 ش 50 50 2 كمبيوتر معالجة صور 25-1-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 30 20 2 (3تصوير ضوئي وميكانيكي ) 7-4-400ف ت 

 2 30 20 2 تاريخ رسوم النصوص 7-7-400ف ت 

 ش 30 20 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 47-1-400ف ت 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 (3اقتصاد وتكاليف طباعة ) 8-5-400ف ت  

 2 30 20 2 نقد تشكيلي 1-6-400ف ت 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 إختيارية  وادم 2ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر مقرررقم ال
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 23-1-400ف ت 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

       

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 يةمتطلبات  جامعة االسكندر

      

 متطاب الكلية
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 رابعاً: قسم التصوير.

 

 الفرقة األولى

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 1ـ1ـ100ف ر/  ش 75 75 6 (3رسـ

 ش 75 75 6 (3تصوير ) 1ـ2ـ100ف ر/

 ش 75 75 6 (1تصميم ) 3ـ3ـ100ف ر/

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 50 4 (1أنثروبولوجيا الفن المصرى )  5ـ 3ـ 100ف ر/

 - - 50 4 (2أسس تصميم  ) 1ـ3ـ100ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 2 (1تشريح  ) 1ـ5ـ100ف ر/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 بات  جامعة االسكندريةمتطل

 2 30 20 2 تاريخ حضارة االسكندرية 1-ف ج 

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 2-1-100ف ر/  ش 75 75 6 (4رسـ

 ش 75 75 6 (4تصوير ) 2-2-100ف ر/

 ش 75 75 6 (2تصميم ) 4-3-100ف ر/

 مقررات التخصص المعاونة

 3 100 50 4 (2أنثروبولوجيا الفن المصرى )  6ـ 3ـ 100ف ر/

 3 100 50 2 (4أسس تصميم  ) 2-3-100ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 ( 1رســـم منظــور )  3-1-100ف ر/

 جنة القطاع  متطلبات ل

 2 30 20 2 (1الفن والحضارة المصرية ) 1-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 الفرقة الثانية

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 يةمقررات التخصص األساس

ــم ) 4ـ 1ـ200ف ر/  ش 75 75 6 (5رسـ

 ش 75 75 6 (5تصوير ) 3ـ2ـ200ف ر/

 ش 75 75 6 (3تصميم )  7ـ3ـ200ف ر/

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 4 ( 1نظرية لون )   2ـ 6ـ 200ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 - - 75 4 ( 1حفر )  1ـ3ـ200ف ر/

 3 60 40 2 ( 2تشريح )  2ـ  5ـ 200ف ر/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 2 ( 3تاريخ فن تشكيلى )  3-1ف ك 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 يةمقررات التخصص األساس

ــم)  5 1ـ200ف ر/  ش 75 75 6 (      6رسـ

ــر) 4ـ2ـ200ف ر/ صـوي  ش 75 75 6 (    6ـت

ــم  )  8ـ  3ـ200ف ر/ صــمـي  ش 75 75 6 ( 4ـت

 مقررات التخصص المعاونة

 3 60 40 4 ( 3أنثروبولوجيا الفن المصرى )    9ـ 3ـ200ف ر/

 3 60 40 2 ( 1تكنولوجيا التصوير  )   1ـ 6ـ200ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

ــر  )  4ـ5ــ 200ف ر/  3 50 75 4 (2حــف

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 30 20 2 ( 2الفن والحضارة المصرية  )  2-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 ثالثة عام –تصوير 

 الفصل الدراسي األول

 م المقررأس رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 6ـ 1ـ300ف ر/ ــ ــ  ش 75 75 6 (7رسـ

 ش 75 75 6 (7تصوير ) 5ـ2ـ300ف ر/

 ش 75 75 6 (5تصميم )  10ـ  3ـ300ف ر/

ــوية  ) 6ـ  2ـ300ف ر/  ش 50 50 4 (  1مناظـر خل

 خصص المعاونةمقررات الت

ــر )   3ـ 6ـ 200ف ر/ ــصوي ــوجيا الت  2 60 40 3 ( 2تكنول

 2 60 40 2 ( 1نقد تشكيلى  )  6ـ 5ـ 200ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم) 7ـ 1ـ300ف ر/   ش 75 75 6 (      8رسـ

ــر) 7ـ 1ـ300ف ر/ صـوي  ش 75 75 6 (    8ـت

ــم  )  11ـ  1ــ300ف ر/ صــمـي  ش 75 75 6 ( 6ـت

ــوية )  8ـ 2ـ  300ف ر /  ــر خل  ش 50 50 4 ( 2مناظ

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (1تاريخ تصوير عام  )    1ـ 4ـ300ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

ــمال   ) 4ـ 5ــ 300ف ر/ م ج ــل  2 60 40 3 (1عـ

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 
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 ثالثة جداري –تصوير 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 8ـ 1ـ300ف ر/ ــ ــ  ش 75 75 6 (9رسـ

 ش 75 75 6 (9صوير )ت 9ـ 2ـ300ف ر/

 ش 75 75 6 (7تصميم )  13ـ 3ـ300ف ر/

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 ( 2نقد تشكيلى  )  6ـ 5ـ 300ف ر/

 2 60 40 3 ( 1تاريخ تصوير جدارى   )  2ـ 4ـ 300ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 (1مبادئ عمارة )  6ـ5ـ 300ف ر /

 القطاع  متطلبات لجنة 

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 9ـ 1ـ300ف ر/ ــ ــ  ش 75 75 6 (10رسـ

 ش 75 75 6 (10تصوير ) 10ـ 2ـ300ف ر/

 ش 75 75 6 (8تصميم )  14- 3ـ300ف ر/

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (4أنثزوبولوجيا الفن المصرى  )    12ـ3ـ300ف ر/

 2 60 40 3 ( 3تكنولوجيا التصوير )  4ـ 6ـ300ف ر /

 مقررات معاونة خارج التخصص

ــمال   )عـ  7ـ 5ــ 300ف ر/ م ج  2 60 40 2 (2ــل

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 
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 رابعة عام –تصوير 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

 زمن

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 10ـ 1ـ400ف ر/ ــ ــ  ش 50 100 6 (11رسـ

 ش 50 100 6 (11تصوير ) 11ـ 2ـ400ف ر/

 ش 50 100 6 (9تصميم ) 15ـ  3ـ400ف ر/

ــوية  ) 12ـ2ـ400ف ر/  ش 50 50 5 ( 3مناظـر خل

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 ( 2تاريخ تصوير عام  )  3ـ 4ـ 400ف ر/

 ش 50 50 2 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 1ـ 7ـ 400ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 2-7 -400ف ر/ 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 ب الكليةمتطا
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 جداري رابعة –تصوير 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

ــم ) 11ـ 1ـ400ف ر/ ــ ــ  ش 50 100 6 (12رسـ

 ش 50 100 6 ( 12تصوير )  13ـ 2ـ400ف ر/

 ش 50 100 6 (10تصميم ) 16ـ   3ـ400ر/ ف

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 ( 2تاريخ تصوير جدارى  )  4ـ 4ـ 400ف ر/

 ش 50 50 3 دراسات تمهيدية لمشروع التخرج 3ـ  7ـ 400ف ر/

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 4 (2مبادئ عمارة )  9-5-400ف ر /

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 مواد اختيارية 2-ف ك 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 4-7 -400ف ر/ 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 خامساً: قسم النحت.

 

 الفرقة األولى

  األولالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3ت ) نح 1-1-100ف ن/

 ش 50 50 6 (1تصميم ) 1-2-100ف ن / 

 ش 50 50 6 (1رسم ) 1-3-100ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (1تكنولوجيا ) 1-5-100ف ن / 

 2 60 40 4 (1اشر )تشكيل مب 1-4-100ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 (2تشريح )  1-6 -100ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

 2 60 40 2 تاريخ حضاره االسكندريه   1  -ف ن 

 متطاب الكلية

      

 

 

 

  الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
د عد

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 150 8 (4نحت ) 2-1-100ف ن / 

 ش 50 50 6 (2تصميم ) 2-2-100ف ن / 

 ش 50 50 6 (2رسم ) 2-3-100ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (2تكنولوجيا ) 2-5-100ف ن / 

 2 60 40 4 (2تشكيل مباشر ) 2-4-100ف ن / 

 2 60 40 2 تصميمات جداريه 17-2-100ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 حاسب الى 1-8-100ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 الفرقة الثانية

 ول الفصل الدراسي األ

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (5نحت ) 3-1-200ف ن  / 

 ش 50 50 6 (3تصميم ) 3-2-200ف ن  / 

 ش 50 50 6 (3رسم ) 3-3-200ف ن  / 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 100 100 4 (3ولوجيا )تكن 3-5-200ف ن  / 

 2 60 40 2 (3تاريخ فن تشكيلى ) 3-1-ف ك 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 طرز اثاث 1-10-200/ ف ن 

 متطلبات لجنة القطاع  

 2 60 40 2 (1الفن و الحضاره المصريه ) 1-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

  الثانيل الدراسي الفص

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (6نحت ) 4-1-200ف ن  / 

 ش 50 50 6 (4تصميم ) 4-2-200ف ن  / 

 ش 50 50 6 (4رسم ) 4-3-200ف ن  / 

 مقررات التخصص المعاونة

 ش - 100 4 (2تشكيل خزفى ) 4-4-200/  ف ن 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 2 طرز معماريه  2-10-200/ ف ن 

 2 60 40 2 (3تشريح )  2-6-200ف ن  / 

 متطلبات لجنة القطاع  

 3 60 40 2 (2الفن و الحضاره المصريه ) 2-ف ط 

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 )شعبة عام( ثالثة نحت – نحت

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (1نحت ) 11-1-300ف ن / 

 ش 50 50 5 (1تصميم نحت ) 11-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (1رسم نحت ) 11-3-300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 75 4 (1استنساخ نحت ) 3-9-300ف ن /

 - - 75 2 (1تاريخ فن النحت ) 7-7-300ف ن / 

 2 60 40 2 (1تكنولوجيا نحت ) 11-5-200ف ن /

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 60 40 2 ظل و منظور 7-10-300ف ن / 

 اع  متطلبات لجنة القط

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (1ماده اختياريه ) 2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (2نحت ) 12-1-300ف ن /

 ش 50 50 5 (2تصميم نحت ) 12-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (2رسم نحت ) 12-3-300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 - 50 75 4 (2استنساخ نحت ) 4-9-300ف ن / 

 4 50 75 2 (2تاريخ فن النحت ) 8-7-300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 مياتالمواصفات العامه و الك 8-10-300ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (2ماده اختياريه ) 2-ف ك 
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 ثالثة ميدالية –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (1نحت بارز ) 5-1- 300ف ن / 

 ش 50 50 5 (1تصميم ميداليه ) 5-2- 300ف ن / 

 ش 100 100 4 (1تشكيل معادن ) 5-4- 300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 - - 75 4 (1رسم ميداليه ) 5-3- 300ف ن / 

 3 60 40 2 (1تكنولوجيا ميداليه ) 5-5- 300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 4 خطوط عربيه و التينيه 3-10- 300/ ف ن

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (1ماده اختياريه ) 2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 عاتالسا

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (2نحت بارز ) 6-1- 300ف ن / 

 ش 50 50 5 (2تصميم ميداليه ) 6-2- 300ف ن / 

 ش 100 100 4 (2تشكيل معادن ) 6-4- 300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 ش 50 75 4 (2رسم ميداليه ) 6-3- 300ف ن / 

 2 60 40 2 (2تاريخ فن الميداليه ) 2-7- 300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 2 30 20 4 حاسب الى 2-8- 300ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (2ماده اختياريه ) 2-ف ك 
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 خزفي ة نحتثالث –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (1نحت خزفى ) 8-1-300ف ن / 

 ش 50 50 5 (1تصميم خزفى ) 8-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (1رسم خزفى ) 8-3-300ف ن / 

 رات التخصص المعاونةمقر

 - - 75 4 (1صب و استنساخ قوالب ) 1-9-300ف ن / 

 4 100 100 4 (1تكنولوجيا خزف ) 8-5-300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 - - 75 2 (1كيمياء صناعيه ) 4-10-300ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 ليةمتطاب الك

 2 30 20 3 (1ماده اختياريه ) 2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (2نحت خزفى ) 9-1-300ف ن / 

 ش 50 50 5 (2تصميم خزفى ) 9-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (2رسم خزفى ) 9-3-300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 - 50 75 6 (2صب و استنساخ قوالب ) 2-9-300ف ن / 

 3 60 40 2 (2تاريخ فن الخزف ) 5-7-300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 4 50 75 2 (2كيمياء صناعيه ) 5-10-300ف ن/ 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 جامعة االسكندرية متطلبات 

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (2ماده اختياريه ) 2-ف ك 
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 ميداني ثالثة نحت –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (1ى )نحت ميدان 14-1-300ف ن / 

 ش 50 50 5 (1تصميم ميدانى ) 14-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (1رسم ميدانى ) 14-2-300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (1تاريخ فن نحت ميدانى ) 10-7-300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 تخطيط و دراسه مواقع 9-10-300ف ن / 

 3 60 40 4 رسم هندسى 11-10-300ف ن/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (1ماده اختياريه ) 2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 لتخصص األساسيةمقررات ا

 ش 100 100 8 (2نحت ميدانى ) 15-1-300ف ن / 

 ش 50 50 5 (2تصميم ميدانى ) 15-2-300ف ن / 

 ش 50 50 4 (2رسم ميدانى ) 15-3-300ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 100 100 2 (2تكنولوجيا نحت ميدانى ) 15-5-300ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

 3 60 40 4 ظل و منظور 10-10-30ف ن/ 

 2 60 40 4 هياكل انشائيه و ماكيت 13-10-30ف ن / 

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 (2ماده اختياريه ) 2-ف ك 
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 رابعة نحت عام –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 مقررأسم ال رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 نحت 13-1-400ف ن / 

 ش 50 50 5 تصميم نحت 13-2-400ف ن / 

 ش 50 50 4 رسم 13-3-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 50 100 6 تشكيل و طرق المعادن 8-4-400ف ن / 

 2 60 40 2 (3تكنولوجيا نحت ) 13-5-400ن / ف 

 ش 50 50 2 دراسات تمهيديه لمشروع التخرج  11-400ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 ماده اختياريه  2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيسي الفصل الدرا

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 12-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 جامعة االسكندرية  متطلبات

      

 متطاب الكلية
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 رابعة نحت خزفي –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3نحت خزفى ) 10-1-400ف ن / 

 ش 50 50 5 (3تصميم خزفى ) 10-2-400ف ن / 

 ش 50 50 4 (3رسم خزفى ) 10-3-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 4 100 100 2 (2تكنولوجيا خزف ) 10-5-400ف ن / 

 ش 30 20 6 دراسات ميدانيه  6-10-400ف ن / 

 ش 50 50 2 دراسات تمهيديه لمشروع التخرج  11-400ف ن / 

 لتخصصمقررات معاونة خارج ا

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 ماده اختياريه  2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 12-400ن / ف 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 ميداليةرابعة نحت  –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3نحت بارز ) 7-1-400ف ن / 

 ش 50 50 5 (3تصميم ميداليه ) 7-2-400ف ن / 

 ش 50 100 6 تشكيل و حفر معادن 7-4-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 3 60 40 2 (2تكنولوجيا فن الميداليه ) 7-5-400ف ن / 

 ش 50 50 4 (3رسم ميداليه ) 7-3-400ف ن / 

 ش 50 50 2 دراسات تمهيديه لمشروع التخرج  11-400ف ن / 

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 ه اختياريه ماد 2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 12-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 ميدانيرابعة نحت  –نحت 

 الفصل الدراسي األول

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

زمن 

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 100 100 8 (3نحت ميدانى ) 16-1-400ف ن / 

 ش 50 50 5 (3تصميم  ميدانى ) 16-2-400ف ن / 

 ش 50 50  6 (3رسم ميدانى ) 16-3-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

 2 60 40 2 (3تاريخ فن التخصص ) 12-7-400ف ن / 

 ش 50 50 2 دراسات تمهيديه لمشروع التخرج  11-400ف ن / 

 ونة خارج التخصصمقررات معا

 4 50 100 4 خواص مواد 12-10-400ف ن/

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية

 2 30 20 3 ماده اختياريه  2-ف ك 

 

 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

 أسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

درجة اعمال 

 الفصل

درجة 

 االمتحان

من ز

 االمتحان

 مقررات التخصص األساسية

 ش 500 300 30 مشروع التخرج 12-400ف ن / 

 مقررات التخصص المعاونة

      

 مقررات معاونة خارج التخصص

      

 متطلبات لجنة القطاع  

      

 متطلبات  جامعة االسكندرية

      

 متطاب الكلية
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 مالحظات : 

تحاق الطالب بقسم الديكور : يتم توزيع الطالب من الثانوية العامة و بالنسبة التى يتم تحديدها من مجلس الكلية سنوياً من القسمين * قواعد ال

 العلمى واألدبي .   

م ويتدرجة المجموع الكلى إضافة إلى مادة التخصص  نحت  حسب –تصوير  –يتم توزيع إعدادى فنون ألقسام التصميمات المطبوعة * 

 رغبة الطالب فى حالة تطابقها مع الشروط العامة المقررة من مجلس الكلية .  الترتيب تنازلياً مع مراعاة

 طبقاً للبرنامج الزمنى .  * يتم أداء االمتحان بالمواد المنتهية بالفصل الدراسي األول في نهاية الفصل الدراسي األول

 ن الدراسيين بنهاية الفصل الدراسي الثانى طبقاً للبرنامج الزمنى . * يتم أداء االمتحان بالمواد المستمرة بالفصلي

 األكثر  * يشترط إلنتقال الطالب إلى الفرقة األعلى أن يكون ناجحاً أو منقوالً بمادة أو مادتين على

 كلية.   الموعد الذى يحدده مجلس ال صى أداء امتحان دور ثانى وذلك فى* يحق للطالب الراسب فى أى مقررين بحد أق
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 المكتبة  -18المخازن والمشتريات               -17

 وسائل النقل  -20سكرتارية مكتب عميد الكلية        -19      

 معمل األحماض الكيماوية   -22رعاية الشباب                      -21

 مركز تكنولوجيا المعلومات – 24خدمة المواطنين                     -23

 وشئون الخريجين  ( قسم شئون التعليم والطالب14

 العمارة والفنون . يتم قبول الطالب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد إجتياز اختبار القدرات فى 

بتوضيح األمور للطالب في كل ما يعني لهم من ويعتبر قسم شئون التعليم والطالب الُمستقبل األول للطالب المستجد وهو القسم الذى يقوم 

 تساؤالت واستفسارات . 

مشاكله إن صادفته مشاكل ، ويبدأ ذلك القسم مع  ويعنى قسم شئون التعليم والطالب أيضا بأمور دراسة الطالب بالكلية والمساعدة على حل

 تعالى . الطالب فى أولى خطواته على طريق التعليم الجامعى وحتى تخرجه بإذن هللا 

 ويقدم قسم شئون التعليم والطالب الخدمات اآلتية : 

الطبية الخاصة بالكلية لتوقيع الكشف الطبى  تحرير استمارات الكشف الطبى الخاصة بالطالب المستجدين وارسالها إلى الوحدة -1

م شئون الطالب الستكمال إجراءات بختم االستمارة ) الئق ( وبعدها يتوجه لقس على الطالب لتوضيح مدى لياقته للكلية ويتم ذلك

 القيد بالكلية .

 الفرقة المقيد بها .  والتى بموجب تسديدها يعتبر الطالب في )سداد الكترونى ( منح الطالب قسيمة سداد الرسوم الدراسية -2

 بجميع أقسامه . منح الطالب البطاقة الجامعية التى تثبت شخصية الطالب لدخول الحرم الجامعى -3

 األسماء للفرق المختلفة من إعدادى حتى السنة النهائية . إعداد كشوف  -4

 إستيفاء واعتماد االستمارات و األبونيهات و االشتراكات بجميع أنواعها .  -5

 إستيفاء واعتماد استمارات البطاقة الشخصية للطالب .  -6

 إستيفاء واعتماد استمارات المدينة الجامعية للطلبة والطالبات .  -7

 ل التجنيد للطالب و إنهاء كل ما يتعلق بأمور تجنيدهم . إستيفاء نماذج تأجي -8

  يمنح القسم شهادات القيد للطالب الراغبين فى ذلك سواء بالغة العربية أو اإلنجليزية -9

يحق للطالب الذى ما زال مقيدا بالدراسة فى الكلية ان يحصل على افادات بالتقديرات باللغة العربية او االنجليزية تحوى ساعات  -10

 . تقديرات المواد  –التقدير العام  –راسة الد
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 و مجلس الجامعة . تعليمات المجلس األعلى للجامعات النظر فى تحويل الطالب ونقل قيدهم بناء على -11

للجنة الطبية إلثباات مرضاهم واعتمااد  النظر فى طلبات والتماسات وقف القيد واألعذار المرضية وتحويل الطالب المرضى -12

 كانت مستوفاة لشروط وقف القيد واألعذار . أعذارهم ) وذلك إذا

 إعداد كشوف الطالب المتفوقين المستحقين لمكافأة التفوق سنوياً .  -13

إعداد جداول اإلمتحانات للفرق المختلفة وتحرير أرقام الجلوس . وتسليمها للطالب و توفير أماكن اإلمتحانات وإنهاء وتنظيم كل  -14

 ها : األعمال التى تتعلق باإلمتحانات ومن

  نسابة الغيااب شااملة  25المختص وهى إعتماد حرمان الطالب الذين لم يستوفوا نسبة الحضور بناء على قرار مجلس القسم %

 األعذار المرضية واالجتماعية . 

  . إرسال جداول اإلمتحان لألقسام والسادة الممتحنين الداخليين والخارجيين 

 .  إعالن نتائج اإلمتحان للطالب بعد إعتمادها -15

 تحرير وإعتماد استمارات انتخابات االتحاد الطالبى .  -16

 إستيفاء وإعتماد استمارات الرحالت .  -17

 إعداد كشوف التربية العسكرية وإرسالها للمختصين بإدارة التربية العسكرية .  -18

 ( قواعد و مالحظات عامة 15) 

  مدة الدراسة بالفرقة إعدادى عمارة أو ديكور أو فنون عام : -1

 يجوز بقاء الطالب بالفرقة اإلعدادى أكثر من سنتين طبقاً لقانون تنظيم الجامعات . ال  

 األعذار :  -2

ً  قبله مجلس الكلية فال يحساب غياباهإذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهرى ي   بشارط أال يزياد التخلاف عان فرصاتبن رساوبا

اقتراح  بقرار من مجلس الجامعة بناء على ويجوز فى حالة الضرورة منح فرصة ثالثة متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة بالكلية

 مجلس الكلية . 

 إيقاف القيد :  -3

ول يمنعاه مان االنتظاام الدراساة إذا تقادم بعاذر مقبا تلمدة سنتين دراسيتين خالل سنوا يجوز لمجلس الكلية الكلية أن يوقف قيد الطالب 

 بالدراسة .

 ل القيد : التحويل ونق -4

ن يجوز تحويل الطالب بين الكليات المتناظرة إذا كان الطالب حاصالً على الحد األدنى للمجموع الذى تقبله الكلية مع إستيفاء أداء امتحا 

 القدرات . 

 قواعد المراجعة :  -5

الرافة كل عام جامعى على نحو يترتب رجات ولمجلس الكليه تحديد د لب لألفضل ،فى المواد لتغيير حالة الطااو الرافه وهى قواعد الرفع 

عليه تغييرحالة الطالب من راسب الى ناجح . ومن ناجح بمواد تخلف الى ناجح بدون مواد تخلف وفق الضوابط التى يقررها المجلس فى 

% من درجة  30على أقل من  للطالب الراسب الئحياً ) أى الحاص. وال يتم تغيير حالة اضوء القواعد والقرارات المنظمه فى هذا الشان  

 امتحان المادة ( . 

 الساعات المكتبية :  -6

الرجوع فيها لألستاذ لإلستفسار عن أى مواد دراسية  ة بالجداول الدراسية يمكن للطالبيوجد ساعات مكتبية لعضو هيئة التدريس موضح

 أو مشاكل تتعلق بالعملية التعليمية . 

 نسبة حضور الطالب :  -7

% شااملة األعاذار المرضاية واالجتماعياة . 25بعدد المحاضرات ومصرح له بالتغيا % على األقل من75ب حضور نسبة على الطال

 % من عدد المحاضرات والتمارين العملية . 25تجاوز غيابه نسبة  حرم الطالب من دخول االمتحان إذاوي

 شروط االلتحاق بالنقابة: -8

لخريجى قسم العمارة ونقابة الفنانين التشكليين ن قبل النقابة وهما نقابة المهندسيداد الرسوم المقررة من تسليم الشهادة المؤقتة بمقر النقابة وس

 لخريجى أقسام الفنون والديكور.

 : رسوم الكلية -9

هذا العام  الجامعةطبقا لقرار مجلس  جنيه مصرى للفرقه من االولى للرابعه   565جنيه مصرى للفرقة االعدادية ،  950 رسوم الكلية -

2018-2019 . 

 جنيه مصرى . 50الى فرقه دراسيه مصاريف البقاء للمادة الواحدة  –

 . مصرى جنيه 200 دراسيه فرقه الى الربع مواد فاكثر البقاء مصاريف  –

 جنيه مصرى . 100يوجد غرامه فى حالة تاخر الطالب عن دفع المصروفات بعد شهر مارس قدرها   –

 .جنيه مصرى ال غير  150م شهادة كرتونية قدرها طالب البكالوريوس لهم رسو  –



49 
 

 

 ( نماذج وطلبات شئون الطالب 16) 

 طلب سحب ملف -1

 جامعة األسكندرية-االستاذ الدكتور/عميد كلية الفنون الجميلة

 تحية طيبه وبعد،،،        

 جامعة األسكندرية –برجاء التكرم بالموافقةه على سحب ملفى من كلية الفنون الجميلة 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام                 

 مقدمه

 الطالب/

 الفرقة الدراسيه/

 العنوان/

 طلب تحويل من قسم إلى قسم -2

 االسكندريه -االستاذ الدكتور /عميد كلية الفنون الجميلة

 تحية طيبة وبعد،،،      

 الى قسم              برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على تحويلى من قسم              

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                 

 مقدمة

 الطالب/

 الفرقة الدراسية/ 

 العنوان/

 طلب استخراج شهادة مؤقته -3

 جامعة األسكندرية –االستاذ الدكتور/عميد كلية الفنون الجميلة 

 تحية طيبة وبعد،،،      

 شهادة المؤقتة حيث اننى خريج دور          عام        برجاء التكرم بالموافقة على منحى ال

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                  

 مقدمة

 الطالب/

 الفرقة الدراسية/

 العنوان/

 طلب تحويل -4

 جامعة االسكندرية -االستاذ الدكتور/عميد كلية الفنون الجميلة

 تحية طيبة وبعد،،،       

 التكرم بالموافقة على تحويلى من كلية          جامعة                   برجاء من سيادتكم 

 كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندريةالى                  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،                     

 مقدمة

 الطالب/

 الفرقة الدراسية/

 العنوان/

 طلب أستخراج شهادة التخرج  -5

 تفضل بالموافقة على أستخراج عدد        شهادة تخرج ) مؤقتة ـ تقديرات ( برجاء ال

 .باللغة العربية 

 األسم باللغة العربية : 

 سنة التخرج ـــ      الدور ــــ      القسم ـــــ       الشعبة ـــــــ

 تاريخ الميالد    /   /        جهة الميالد : قسم ـــــ       محافظة ــــــ

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،                       

                          

 مقدمة لسيادتكم                                    
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 طلب تظلم   -6

 السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          

 مقدمه لسيادتكم الطالب :

 العلمى : القسم 

 الشعبة :            

 الفرقة :                   

 الفصل الدراسى :        

 العام الجامعى :

 اتظلم من درجة االمتحان ــــــ  لمادة ــــــ

 تحريرا فى /    /                             توقيع الطالب: 

 

 الطالب شكاوى مع لتعاملا آلية -7

 الصندوق انشاء بطلب الكليه لعميد الموجه الخطاب مرفق)  الكليه مبانى من مبنى لكل بالكلية الطالب ىلشكاو صندوق إنشاء -1

 ( للتنفيذ الالزمة الخامات صرف وخطاب للتنفيذ للصيانه تحويله وتم

 ومرفق)  الطالب مشاكل وحل للمقترحات ولجنة الطالب شكاوى لفحص لجنة الطالب شكاوى مع للتعامل لجنتين تشكيل تم -2

 ( الموافقة وتمت اللجنتين بتشكيل الكلية لعميد الموجه الخطاب

 / الى الكود لهذا تبعا الشكاوى تصنيف يتم حيث نوع لكل  كود وتخصيص الشكاوى تقسيم الفحص لجنة خالل من يتم -3

 1 كود(                               األداريين)  بالموظفين خاصة شكاوى -

 2 كود                                   الدراسية بالمقررات خاصة شكاوى -

 3 كود                        ومعاونه التدريس هيئة بعضو خاصة شكاوى -

 4 كود                            التقييم وطرق باألختبارات خاصة شكاوى -

 5 كود                                    األختبارات بنتائج خاصة شكاوى  -

 6 كود                     الدراسى والمناخ المكانية بالبيئة خاصة شكاوى -

 األسم ويرد الكودى الرقم بجانب سرى رقم ووضع األسم أزالة الفحص لجنة قبل من ويتم الشكوى على اسمه بكتابة الطالب يقوم ان على   

 ال التى الشكاوى فى تنظر لن وأنه النظام بهذا الطالب أعالن ويتم تامة سرية فى لعمليةا هذه وتتم عليها الرد بعد أخرى مرة الشكوى على

 . النظام بهذا لتعريفهم قسم كل طالب مع اجتماع بعمل وذلك الشكوى صاحب ألسم التامة السرية مراعاة مع أسم عليها يوجد

 الطالب مشاكل وحل المقترحات لجنة خالل من ويتم   

  الشكوى بمحتوى واألفراد المختصة الجهات مخاطبة -

  األفراد أو المختصة الجهات من الرد استالم -

 الحلول استخراج -

 الحلول تنفيذ متابعة -

  القادمة األعوام فى منها لألستفادة النتائج تسجيل -

 . والطالب التعليم شئون لجنة/  بالكلية الجودة ضمان وحدة من الطالب قبل من سحبها يتم والتى الشكوى استمارة تصميم يلى وفيما
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 2018 – 2017بيان باسماء العشرين االوائل لخريجي الكلية للعام الجامعى 

 

 

 مسلسل

 

 اسم الطالب

 

 القسم العلمى

 

 التقدير العام

 ممتاز مع مرتبة الشرف  عمارة داخلية  -الديكور مريم محمد سالمه حسن مصطفى  1

 الشرف مرتبة مع ممتاز داخلية عمارة -الديكور ة محمد عوض هللا لينا احمد اسام 2

 الشرف مرتبة مع ممتاز داخلية عمارة -الديكور تقى احمد فؤاد حسن على  3

 الشرف مرتبة مع ممتاز داخلية عمارة -الديكور شروق على حسن عبد العليم  4

 تبة الشرف ممتاز مع مر الخزفى  –النحت  احمد حسام الدين فتحى زكى  5

 الشرف مرتبة مع ممتاز ميدانىال – النحت نورهان ماهر محمد ابراهيم عبد المنعم  6

 الشرف مرتبة مع ممتاز داخلية عمارة -الديكور يمنى السيد على امين السيد  7

 الشرف مرتبة مع ممتاز العام  –التصوير  ياسمين جمال الدين عبد اللطيف على عبد ربه  8

 ممتاز مع مرتبة الشرف  العام – التصوير ربه عبد على اللطيف عبد الدين الجم شيرين 9

 الشرف مرتبة مع ممتاز داخلية عمارة -الديكور مريم اسامه عزت مرسى زعية  10

 الشرف مرتبة مع ممتاز الفنون التعبيرية  -الديكور نهى عبد المنعم محمد عباس  11

 الشرف مرتبة مع ممتاز الخزفى – النحت  نورهان احمد ابراهيم احمد عبد هللا 12

 ممتاز مع مرتبة الشرف  الخزفى – النحت مروان اسامه احمد شعبان محمد  13

 الشرف مرتبة مع ممتاز رسوم النشروالصور االيضاحية  -التصميمات  نهى ناجى عبد الحليم عبد الفتاح  14

 الشرف مرتبة مع زممتا عام ال – النحت ريهام محمد على محمد محمد  15

 الشرف مرتبة مع ممتاز العام – التصوير هانيه عمرو عصام المصرى  16

 ممتاز مع مرتبة الشرف  العام – التصوير تقوى هللا صبرى عبد اللطيف محمد غريب 17

 الشرف مرتبة مع ممتاز الطبعة الفنية  –التصميمات  مارى جرجس نصيف منصور  18

 الشرف مرتبة مع ممتاز االتصال الجرافيكى  –التصميمات  راهيم فوزى محمد عبد الوهاب مريم عبد المنعم اب 19

 الشرف مرتبة مع ممتاز التعبيرية الفنون -الديكور شروق على صالح حمدون  20

 

 

 ( التجنيد            17)  

 يده وفى هذه الحالة من حق الطالبتجن إال بعد تأجيل سنه 20تجاوز سنه  * ال يجوز قيد الطالب المستجد بالفرقة االعدادى بالكلية إذا

 .  1980لسنة  127سنة أو حصوله على المؤهل أيهما أقرب طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم  28التأجيل لسن 

يد بمعرفة منطقة التجنيد من العام الجامعى إال بعد تحديد موقفه من التجن 1/9قبل      28* ال يجوز قيد الطالب بالكلية إذا تجاوز سن  

 التابع لها على أن يراعى التكامل عن طريق مكاتب االتصال العسكرى بالجامعات . 

 ( مكافآت التفوق  18) 

من بين الثالثين األوائل مكافأة قدرها مائة امتحان شهادة الثانوية العامة  ويمنح الطلبة المستجدون من أبناء ج.م.ع  المتفوقون فى   -1

 جنيهاً . وعشرون 

 قدرها أربعة وثمانون جنيهاً .  ان شهادة الثانوية العامة مكافأة% على األقل فى امتح80يمنح الطالب الحاصلون على  -2

 امتحان النقل بالكلية على تقدير عام جيد جداً .  فئات المذكورة إذا حصل الطالب فىيستمر صرف المكافأة للطلبة الحاصلين عليها بال -3

 يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل بالكلية يمنح مكافأة سنوياً قدرها مائة وعشرون جنيهاً . كل من  -4

فى امتحان النقل بالكلية على تقدير جيد جداً  لم يكن من الثالثين األوائل وحصل% فى امتحان الثانوية العامة و 80من لم يحصل على  -5

 يمنح مكافأة قدرها ستون جنيهاً .

 ن منح المكافأة مقصوراً على السنة التالية التى حصل فيها الطالب على التقدير المحدد وتحدد المكافأة كلما توفرت شروطها . يكو -6

 ( الخدمات المكتبية 19) 

 * توفير وسائل اإلطالع والقراءة للطالب داخل قاعات المكتبة . 

ويمكن للطالب أن يستعير ما يلزمه من الكتب لإلطالع عليها خارج المكتبة  * تزويد الطالب بالمراجع التى تخدم المناهج التى يدرسها ،

 لمدة أسبوع ويجوز تجديد االستعارة . 
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          ( متحف الكلية 20) 

م افننااح تعتبر كلية الفنون الجميلة منارة فنية وحضارية لمدينة اإلسكندرية وقد أُلحق بها متحف الكلية ليستكمل هذا الدور الفني ، وقد تا

ليصبح سجالً للحركة الفنية المعاصرة محتوياً على أعمال العيل األول من كبار الفنانين وبعض  1961يوليو عام  26المتحف رسمياً في 

 األعمال للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية . 

عمل  300الموجودة بالمتحف ما يزيد على  فنيةمتضمناً كافة المجاالت الفنية من أعمال التصوير والنحت والحفر ليكون عدد األعمال ال

عامنا هذا متضمناً أعمال لكبار الفنانين العرب والمصريين وكذلك حفنة ليست بالقليلة ألعمال  وحتى 1930فني شاملة أعمال فنية منذ عام 

  -ين التي يتضمنها المتحف :فنية للفنانين األجانب ، وفيما يلي بعض األعمال الفنية للرعيل األول للفنانين العرب والمصري

  . لوحة " حاملة القلل " لمحمود سعيد 

  . لوحة " العودة من الحقل " لراغب عياد 

  . لوحة " أليفان " ليوسف كامل 

  . " لوحة " أسر لويس التاسع " لكامل مصطفى 

  . لوحة " سوق بالنة " ألدهم وانلي 

  . لوحة " السيرك " لسيف وانلي 

 

 ألعمال الفنية لفنانين قدامى أمثال : وكذلك العديد من ا

 ماهر رائف ، حامد عويس ، عفت ناجي ، محمود عبد الرشيد ، عبد الهادي الجزار ،

 محمد حسن , جورج صباغ ........... وغيرهم .  

  -ومن الفنانين األجانب :

 . أرتوروبيكي ، زانييري ، بيبي مارتان ، برانداني ، سباستي ، هيلبرت ، منجاناريس.

 وغيرهم . 

  -وبعض األعمال الفنية للسلدة أعضاء هيئة التدريس مثل :

 القباني ، عادل المصري ، أحمد خليل ، أحمد عبد المحسن .......  وغيرهم . 

 .اإلسكندرية الفنية البارزةليصبح بذلك متحف الكلية مزاراً فنيا وقِبلة لطالب الفن ومتذوقوه ، وأصبح من معالم 

 دة ذات الطابع الخاص ( الوح 21)  

 الوحدة ذات الطابع الخاص للكلية تحت مسمى: بإنشاء 9/10/1990تقدمت كلية الفنون الجميلة باقتراح مجلس الكلية بجلسته األولى بتاريخ 

 ) مركز الخدمات وتنمية المهارات الفنية والمعمارية ( .          

علاى  5/6/1991المجلس األعلاى للجامعاات فاى  اء هذه الوحدة وكذلك وافقعلى إنش 29/1/1991وافق مجلس جامعة اإلسكندرية فى 

 إنشائها . 

 األهداف : 

 إعداد وتقديم االستشارات والدراسات و التقارير والمعلومات التى تدخل فى أوجه الوحدة المختلفة .* 

 ة . * تنظيم البرامج والدورات التدريبية لتنمية القدرات والمهارات الفنية والمعماري

 * إصدار النشرات والدوريات وإقامة المعارض لغرض التثقيف والتوعية الفنية واإلرتقاء بالذوق العام . 

 * تنظيم المؤتمرات والندوات فى الموضوعات المتصلة بأهداف الوحدة . 

 اف على التنفيذ . * تقديم المساعدات الفنية واالشتراك فى المشروعات مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة واالشر

 النشاط اإلنتاجى .  * إجراء البحوث وتطوير األساليب والطرق العلمية الحديثة فى مجال العمارة والفنون لمعاونة

 فى الفنون لخدمة نشاط الوحدة .  الفنية واستعماالت الحاسب اآللى * التوثيق وتجميع المعلومات وإعداد المعامل واألتيلييهات

 باب( رعاية الش 22) 

  اتحاد الطالب ورعاية الطالب :

عضواً موزعين على  72تواجههم ويتكون من  هو الجهه الرسمية الوحيدة للتعبير عن آراء الطالب والقيام باألنشطة وحل المشكالت التى

 عضو لكل لجنة .  12لجان بواقع  6

وللطالب الوافدين وللطالب الحق فى ممارسة  للطالب الوافدين يتم تشكيل اتحاد الطالب بالكلية من الطالب المنتظمين المقيمين بالكلية و

 جميع نشاطات االتحاد . 

 ويتكون مجلس االتحاد من اللجان اآلتية : 

 لجنة األسر :  -1
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 وتهدف إلى :

 * تشجيع تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها . 

 * االشراف على األسر المختلفة بالكلية . 

 المختلفة بالكلية .  * التنسيق بين نشاط األسر

 لجنة النشاط الرياضى :  -2

 وتهدف إلى : 

 ب الرياضية والعمل على تنميتها .* بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواه

 * تنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية . 

 يم الدورات الرياضية . * تنظ

 لجنة النشاط االجتماعى والرحالت :  -3

 وتهدف إلى : 

 واشاعة روح التعاون واإلخاء بينهم . * العمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين

 الترويحية .  * تنظيم الرحالت المدعمة للطلبة وعمل المعسكرات االجتماعية والثقافية

 * مساعدة صندوق التكافل االجتماعى بالكلية . 

 لجنة النشاط الفنى :  -4

 وتهدف إلى : 

 ورفع مستوى انتاجهم الفنى .  * تنمية النشاط الفنى للطالب والعمل بما يتفق مع أغراضه فى توفير الفرصة إلبراز مواهبهم

 تشكيلية . * تنظيم المعارض الفنية المختلفة ومعارض الفنون ال

المسابقات الفنية والتنافس مع الكليات األخرى  * المشاركة فى االحتفاالت القومية و عمل حفالت التعارف بين طالب الكلية واالشتراك فى

 بالجامعة . 

 لجنة الجوالة والخدمات العامة :  -5

 وتهدف إلى :

 وفقاً لمبادئ الجوالة . * تنظيم أوجه نشاط الحركة الكشفية واإلرشاد على األسس السليمة 

 وتجميلها .  * إقامة المعسكرات وتقديم الخدمات العامة مثل التبرع بالدم وبعض اإلصالحات بالكلية

والعمل على اشتراك الطالب فى تنفيذها والمساهمة فى تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس األقسام بما يسهم فى تنمية المجتمع ،* 

 العامة القومية . مشروعات الخدمة

 لجنة النشاط الثقافى :  -6

 وتهدف إلى : 

* تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره والعمل على تنمية الطاقات األدبية 

 للطالب . 

  * طبع المذكرات و إقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العالمية والمحلية .

 تشكيل مجلس االتحاد : 

 يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية سنوياً بريادة األستاذ الدكتور عميد الكلية وعضوية : 

 * رواد لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس . 

 * أمناء مساعدين لجان مجلس االتحاد من الطالب . 

المجلس الرئيس الفنى لرعاية الشباب ويكون  داً للمجلس ويحضر اجتماعاتوينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم أميناً وأميناً مساع

 أميناً لصندوق المجلس . 

 إختصاصات مجلس اتحاد طالب الكلية : 

 * رسم سياسة اتحاد الطالب فى ضوء الخطة العامة بالجامعة . 

 * تنسيق العمل بين لجان مجلس االتحاد .

 عة تنفيذها . * اعتماد برامج عمل لجان المجلس ومتاب

 * توزيع االعتمادات المالية على اللجان . 

 * اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد . 

 لطالبية األخرى بكليات الجامعة * العمل على توثيق العالقات مع االتحادات ا

 انتخابات اتحاد الطالب :  

 ألى طالب اإلدالءيتم انتخاب مجلس االتحاد فى موعد غايته شهر نوفمبر من كل عام و يحق 

 بصوته إذا كان مقيداً بجداول الناخبين من الطالب ويحمل إثبات شخصية .  

 % على األقل ممن لهم حق االنتخاب و إذا 50ويشترط لصحة االنتخابات ضرورة حضور 
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 لم يكتمل العدد تؤجل االنتخابات لموعد آخر ، وإذا تعذر تكوين مجلس االتحاد يعين السيد  

 دكتور/ عميد الكلية مجلساً إلدارة شئون اتحاد الطالب . األستاذ ال

 

 ( الرعاية الصحية 23) 

 كل سبل الرعاية الصحية الشاملة للطالب وقاية وعالجاً ، وتقدم اإلدارة الطبية  الجامعةتوفر 

 بالجامعة الخدمات التالية : 

 * التطعيم ضد األمراض المعدية .

 * مراجعة الحالة الصحية للطالب .

 * الرعاية الصحية أثناء االمتحانات .

 * الكشف الطبى على الطالب المترددين على العيادة الخارجية وتقرير العالج الالزم لهم . 

 * القيام بالعمليات الجراحية البسيطة والكبيرة . 

 * التأمين ضد الحوادث للطالب . 

بيان صدق الطالب وأن عدم انتظامه راجع  % للحضور ولكن الغرض75* منح الشهادات المرضية والتى ليس الغرض منها إلغاء نسبة 

 لعذر مرضى . 

 ( اإلسكان الطالبى  24) 

 تستقبل المدينة الجامعية الطالب المنتظمين المغتربين لإلقامة بها وتضم المدينة الجامعية لجامعة اإلسكندرية قسمين : 

 * بيت الطلبة بالنزهة . 

 * بيت الطالبات بالشاطبى . 

وتقدم طلبات اإلقامة بالمدن الجامعية فى موعد أقصاه النصف األول من شهر سبتمبر من كل عام ، وال يجاوز البقااء بالمديناة الجامعياة 

 للطالب الباقين لإلعادة . 

 ( صندوق التكافل اإلجتماعى  25) 

المتعثرين فاى مواصالة التعلايم بالكلياة بعاد تقاديم  البصندوق التكافل اإلجتماعى بالكلية يختص بتقديم المساعدات العينية و النقدية للط

 المستندات الدالة على أحقيتهم فى الحصول على تلك المساعدات وهى : 

… نظارات طبية … مالبس … كتب ...  مصاريف عالج… خامات وأدوات دراسية … مصاريف دراسية … مساعدات نقدية شهرية 

 رسوم المدينة الجامعية . 

وفاه … مثل وفاه الطالب  –ال قدر هللا  –و النكبات  باحثون اإلجتماعيون مهمة القيام ببحث حاالت الطالب فى حالة الكوارثهذا ويتولى ال

، وارسالها إلى الصندوق المركزى بالجامعات إلتخاذ اإلجراءات نحو ….. الخ … مسكن الطالب  حريق أو هدم… عائل أسرة الطالب 

 قين حيث أنها من مهام الصندوق المركزى بالجامعة . صرف المستحقات للطالب المستح

 

 مالحظات عامة ألبنائنا الطالب

 

حالاة وفااة أو مارض .. حتاى تقاوم إدارة  –ال قادر هللا  –* ترجو إدارة الكلية من أبنائها الطالب مراعااة إبالغهاا باأي مناسابة ساعيدة أو 

 والضراء . السراء  العالقات العامة بواجبها نحو رعاية الطالب فى

 * إدارة حرس الجامعة حريصة على تذليل أى عقبات تواجه الطالب وترعى سالمته وأمنه . 

و معااونيهم والجهااز اإلدارى بالكلياة فاى خدماة  * أ.د. عميد الكلية .. والسادة األساتذة الوكالء و رؤساء األقسام وأعضاء هيئاة التادريس

 والنجاح وكل الخير .  قأبنائنا الطالب ونتمنى لهم جميعاً التوفي

 www.fineart.alex.edu.egموقع الكلية :   

                    www.fineartalex.net                                                              

 بريد اإللكترونى ) وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب (ال

deanstd@fineastaff.alex.edu.eg-v 
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