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  تربية الفنية دليل قسم ال

 

 رئيس القسم    كلمة

 

التربية      بكلية  العلمية  األقسام  أحد  ُيعد  الفنية  التربية  عن    -قسم  تميزه  بخصوصية  يتمتع  طرابلس، 

األقسام العلمية في الكلية من ناحية طبيعة مواده ومخرجاتها، يتشرف بنخبة من األساتذة املتميزين في   باقي 

التشكي مجال تخصصاتها،  الفنون  بمختلف  بط لية  واملثابرة  ال ويزدهر  والعطاء،  الجد،  بروح  يتحلون  ب 

إلى  الفنية،   للوصول  القدرات  وصقل  تنمية  إلى  القسم  ويسعي  والتربوية،  والعلمية،  الفنية،  املعرفة 

والبداعية لطالبه، هذا بالضافة الى تنمية الحس الجمالي والوجداني لديهم، وهو قسم مستقل مثل باقي  

تلب على  يعمل  في  األقسام  ودوره  للتعليم،  يقدمه  ما  خالل  من  والبحثية  العملية،  املجتمع  احتياجات  ية 

والندوات وامللتقيات، هذا الى جانب إقامة املعارض والورش الفنية بمختلف أنواعها   املشاركة في املحاضرات 

وال التخصصية،  الفنية  املواد  دراسة  طريق  عن  والثقافي  الفني،  الوعي  تنمية  على  أيضا  تربوية،  ويعمل 

 . العامة، ليرتقي الطالب إلى مستوي املعلم األكاديمي املتخصص في مجال التربية الفنية بالضافة إلى املواد

 

 د. غالية علي السباعي                                                                             

 رئيس قسم التربية الفنية                                                                           
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  تربية الفنية دليل قسم ال

 

   رؤية القسم  

             

إقليميا في تحسين مستوى الجودة واألداء في العملية التعليمية واعداد معلم التر الريادة         بية  والتميز محليا و

الفنون التشكيلية املختلفة التي تشكل الهوية املتأصلة في    مجاالت  في بداع واالبتكار  الفنية الكفء والقادر على ال 

   روح التربية الفنية املعاصر 

 

 رسالة القسم  

كما يسعى لتحقيق التطوير  االتجاهات الحديثة واملعاصرة في التربية الفنية  التربية الفنية ملواكبة  يطمح قسم          

لصقل   والتعلم  التعليم  لعملية  والهادف  يخدم  املستمر  بما  والوجدانية  الفكرية  الطالب  شخصية  جوانب 

 .احتياجات املواطن واملجتمع 

 أهداف القسم  

 خالقيات املهنة أ ومعايير و  تتالءم عداد كوادر تربوية متميزة أكاديميا ومهنيا والتي إ .1

املحلي  تخريج كوادر فنية مبدعة وقادرة على االبتكار واملنافسة في سوق العمل على املستوى  .2

 والقليمي 

 االرتقاء في مجال البحث العلمي واألبحاث التطبيقية في التربية الفنية ودعمها وتشجيعها .3

كاديمية والتطبيقية في مجاالت التربية الفنية واستحداث برامج جديدة مواكبة تطوير البرامج األ .4

 حتياجات املجتمع وسوق العمل  ال 

ودة بما يحقق أهداف قسم التربية الفنية املتمثلة في وضع منظومة التقويم املستمر وإدارة الج .5

 املراجعة املنتظمة والتقييم املستمر لهذه البرامج واألنشطة 

سهام القسم مع املؤسسات التربوية لتطوير املناهج والكتب الدراسية بما يحقق اهداف  إ .6

 السياسة التعليمية باملجتمع ككل

،  ت املجتمعية املحلية لحداث تغير وتأثير في البيئةالتفاعل بين قسم التربية الفنية واملؤسسا .7

 املساهمة الفعالة في املعارض الفنية واملسابقات املحلية والدولية و 

تسهيل اكتساب املعلومات املعرفية واملهارية من خالل مستحدثات التكنولوجيا التي غيرت من   .8

 د افراد هاطبيعة التعليم والتعلم لتطوير الخبرات املعرفية واالدائية عن 

حضور مؤتمرات علمية مختصة بمجاالت التربية الفنية وندوات وحلقات دراسية وتبادل املعرفة  .9

 والخبرات وورش عمل وتدريب 

 ستحداث بنية تحتية ملعامل وورش تتناسب والتخصصات املختلفة بقسم التربية الفنية ا.10
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 كلية وللمجتمع العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم ولل .11

 

 : الخريج مواصفات

 

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال التخصص.  .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  .2

 على التفكير البداعي والتطوير في مجال تدريس التربية الفنية. اأن يكون قادر   .3

ى بالقدرة على الحوار وقوة  .4
ّ
 القناع والعمل كفريق. أن يتحل

ى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع. .5
ّ
 أن يتحل

 خالقيات املهنة وأدابها للرفع بكفاءة املخرجات التعليمية. أيف مع  على التك ا أن يكون قادر  .6

 على استخدام التقنيات الحديثة واملستحدثة ودمجها بالعملية التعليمية. اأن يكون قادر   .7

 بمهارات بحثية عالية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال.  أن يتمتع  .8

 

 بالقسم:  أعضاء هيئة التدريس

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين 

الدرجة   االسم  ر.م

 كاديمية األ

 التخصص  الدرجة العلمية

 التربية الفنية  دكتوراه  محاضر  غالية علي السباعي  .1

 رسم وتصوير  دكتوراه  أستاذ مشارك زريبةأمال ميالد  .2

 رسم وتصوير  دكتوراه  محاضر  سعاد بشير الخراز .3

 تربية فنية  ماجستير  اعد محاضر  مس عبير أحمد الفارس ي .4

 تربية فنية   دكتوراه  أستاذ مساعد   محمد إمحمد الجمل  .5

 خزف وزجاج دكتوراه  محاضر  أسماء أحمد قنابة  .6

 رسم وتصوير  ماجستير  مساعد محاضر  الدين التكالي رحاب نصر   . 7

 خزف وزجاج ماجستير  مساعد محاضر  نوميديا فؤاد فطيس  .8

 تصميم وزخرفة   ماجستير  مساعد محاضر  بسمة عبد الرحمن أبورويص  .9

 تصميم وزخرفة   ماجستير  مساعد محاضر  أبتسام عبد الرحمن أبو رويص   .10

 ايفاد داخلي

 ايفاد داخلي ماجستير  رسم وتصوير عجيلة الخيتوني ابتسام أبو  . 1

 ايفاد داخلي ماجستير  تربية فنية  أريج رضا بدران الشريف  . 2
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 تربية الفنية  لقسم ال راسيةدالمقررات ال

 الرياضيات  قسم

 المقرر  متطلبات الوحدات  المقرر  اسم الرمز  ت 

 عدد
  الساعات
 النظري 

 عدد
  الساعات
 التدريبات 

Course Name 

1 Art 100 2   - 2 تاريخ الفن القديم -  

2 Art 101  1الرسم الحر  2 -   1 2  

3 Art  102 1أسس تصميم    2 -   1 2  

4 Art  103 1طباعة منسوجات    2 -   1 2  

5 Art  104 1خزف    2 -   1 2  

6 Art   105   2 1   - 2 أشغال نجارة  

7 Art  106   - 2   - 2 تشريح فني  

8 Art  200 2أسس تصميم    3 Art  102    2 2  

9 Art  201 1نحت    2  
  1 2  

10 Art  202 2رسم حر    2 Art  101    1 2  

11 Art 203  1تصوير مائي  2 Art   202    2 2  

12 Art  204 1تصميم وزخرفة    3 Art   200    2 2  

13 Art  205 1أشغال فنية    3 Art   105    2 2  

14 Art   206 2تصميم وزخرفة    3 Art   204    2 2  

15 Art   207   - 2   - 2 فنون األطفال واملراهقين  

16 Art  300 2طباعة منسوجات    3 Art  103    2 2  

17 Art  301   3 رسم هندس ي Art  202    1 2  

18 Art    302   - 2   - 2 علم الجمال والنقد الفني  

19 Art    303 2تصوير مائي    3 Art  203    2 2  

20 
Art  304 تاريخ الفن الو سيط   

سالمي وال   

2 Art  100  
  2 -  

21 Art  305 3طباعة منسوجات    2 Art  300    1 2  

22 Art  306   - Epsy 201   2 2 طرائق تدريس خاصة   

23 Art   307 1عالني إتصميم    3 Art  206    2 2  

24 Art  310 Art  306 2 تطبيقات تدريسية       2 -  

25 Art  400 2شغال فنية أ   3 Art  205    2 2  

26 Art  401 1تصوير زيتي     3 Art  303    2 2  

27 Art  402 Art  304 2 تاريخ فن عصر النهضة       2 -  

28 Art   403   2 1   -  2 خط عربي   

29 Art  404 Art  401 3  2تصوير زيتي      2 2  

30 

Art    405 انهاء   4 مشروع تخرج   
جميع مواد  
 التخصص 

 - -  
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Art100  إجباري  _ 2 2 2 2 تاريخ الفن القديم - 

1
8

 

Art101  إجباري  2 1 3 3 2 1الرسم الحر - 

Art102 إجباري  2 1 3 3 2 1سس تصميم أ - 

Art105 إجباري  2 1 3 3 2 شغال نجارةأ - 

Art106  إجباري   2 2 2 2 تشريح فني - 

Art104  إجباري  2 1 3 3 2 1خزف - 

EPsy100  داعمة _ 2 2 2 2 علم النفس العام - 

EPsy101 داعمة _ 2 2 2 2 صول التربية أ - 

Art103  إجباري  2 1 3 3 2 1طباعة منسوجات - 

         

   18 23       

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 

 
يع 

رب
 

Art200 إجباري  2 2 4 4 3 2تصميم سس أ Art102 

2
1

 

Art202  2 1 3 3 2 2رسم حر // Art101 

Art201  2 1 3 3 2 1نحت // _ 

Art300  2 2 4 4 3 2طباعة منسوجات // Art103 

AR103  أساسي/عام  _ 2 2 2 2 1لغة عربية _ 

EPsy200  داعمة _ 2 2 2 2 علم النفس التربوي EPsy101 

EPsy201  2 2 2 2 طرق تدريس عامة _ // EPsy101 

Art304 
الوسيط تاريخ الفن 

 اإلسالمي
2 2 2 2 _ 

 إجباري 
Art100 

Art208E  اختياري  2 2 4 4 3 2خزف Art104 

         

   21 26       
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Art203  إجباري  2 2 4 4 2 1تصوير مائي Art202 

1
8

 

Art204  2 2 4 4 3 1تصميم وزخرفة // Art200 

Art205 2 2 4 4 3 1شغال فنية أ // Art105 

Art305  2 1 3 3 2 3طباعة منسوجات // Art300 

Art402 2 2 2 2 تاريخ فن عصر النهضة _ // Art304 

Art403  2 1 3 3 2 خط عربي // _ 

AR104 أساسي/عام  _ 2 2 2 2 2لغةعربية AR103 

EPsy202 داعمة _ 2 2 2 2 سس المناهجأ EPsy200 

  18 24    
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Art206  إجباري  2 2 4 4 3 2تصميم وزخرفة Art204 

1
8

 

Art303  إجباري  2 1 4 4 3 2تصوير مائي Art203 

Art400 إجباري  2 2 4 4 3 2شغال فنية أ Art205 

Art407E  اختياري   2 2 4 4 3 4طباعة منسوجات Art305-300-103 

Art207   إجباري  _ 2 2 2 2 فنون األطفال والمراهقين _ 

AR105 أساسي/عام  _ 2 2 2 2 3لغة عربية AR103-104 

EPsy20
 علم النفس االرتقائي  3

2 2 2 2 _ 
 EPsY100 داعمة 
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Art401  إجباري  2 2 4 4 3 1تصوير زيتي Art303 
1
9

 
Art307  إجباري  2 2 4 4 3 1تصميم إعالني Art206 

Art302  2 علم الجمال والنقد الفني 
2 2 2 _ 

 - إجباري 

Art209E   3 أشغال المعادن 
4 4 2 2 

 _  اختياري 

Art N100  أساسي/عام   _ 2 2 2 2 1لغة االنجليزية _ 

CS100 أساسي/عام  _ 2 2 2 2 1حاسوب _ 

AR101  أساسي/عام  _ 2 2 2 2  1دراسات قرآنية _ 

EPsy301   داعمة  _ 2 2 2 2 طرق بحث - 

  19 22      
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404Art  إجباري  2 2 4 4 3 2تصوير زيتي Art401 

1
9

 

306Art إجباري  _ 2 2 2 2 طرائق تدريس الفنون Art201 

101CS  أساسي/عام  _ 2 2 2 2 2حاسوب CS100 

101EN أساسي/عام  _ 2 2 2 2 2لغة انجليزية EN100 

2AR10 
 2 2دراسات قرآنية 

2 2 2 _ 

 AR101 أساسي/عام 

302EPsy  داعمة _ 2 2 2 2 قياس وتقويم EPsy202 

303EPsy  داعمة _ 2 2 2 2 وسائل تعليمية EPsy203 

AR106  داعمة 2 2 2 2 2 4لغة عربية AR105 

Art408E   101 اختياري  _ 2 2 2 2 الرسم بالحاسوبCS 

  19 20      
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Art310   إجباري  _ 2 2 2 2 تطبيقات تدريسية Art306 

1
7

 

Art308E   اختياري  _ 2 2 2 2 نقد فني Art302 

Art309E  3 2نحت 
4 4 2 2 

// Art201 

Art406E  3 2تصميم إعالني 
4 4 2 2  

// Art307 

EPsy40
1 

 2 صحة نفسية 
2 2 2 _ 

 -EPsy203 داعمة

ST100
E 

 _ اختياري  _ 2 2 2 2 مبادئ اإلحصاء 

Art301  إجباري  2 1 3 3 3 الرسم الهندسي Art202 

  17 19      
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EPsy404 

 4 التربية العملي 

4    

 EPsy302-303 داعمة 
MM400 

8
 

Art405  إجباري     4 4 المشروع  

  8 8      

 
 التقويم والقياس: 

 

 طرق التقييم   (1

 مالحظات النسبة املئوية )األسبوع( تاريخ التقييم طرق التقييم ت

  تحريري  % 25 االسبوع الخامس األول  امتحان نصفي 1

 تحريري  % 25 االسبوع العاشر تحان نصفي ثاني ام 2

 تحريري  % 50   االسبوع الخامس والسادس عشر  نهائي امتحان  3

  % 100 درجة 100 املجموع             
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( 25، النصفي الثاني  25عمال السنة ) النصفي األول يترك لألستاذ توزيع درجة أ . 1مالحظة: 

 . وراق عمل( ) تحريري ، شفوي، عملي، واجبات، أحسب طبيعة املقرر من حيث 

 االمتحان النهائي:  حسب طبيعة املقرر ) تحريري، عملي(  .2

 جدول التقييم:  (2

 )التقييم( تاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 االسبوع الخامس تحريري  التقييم األول 

 االسبوع العاشر تحريري  التقييم الثاني 

 الفصل الخامس عشر والسادس عشر  تحريري  التقييم النهائي 

  

 نظـام التقييم والتقويم:  (3

يجب على الطالب متابعة دروســـــه النظرية والعملية وال يحق له دخول االمتحان النهائي في أي مادة  •

% ويعطى درجة صـــــــــــفر في  االمتحان النهائي لتلي املادة وال يعفى من   25تزيد نســـــــــــبة غيابه ف ها على 

 احتسابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

ريس بمتابعة غياب الطالب كل حسـب تخصـصـه، وتطبق عقوبة الغياب بعد  يقوم عضـو هيئة التد •

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

يتم تقدير تحصـيل الطالب في كل مقرر وفق النسـب املئوية والتقديرات التالية على أن تقرب كسـور   •

 الدرجة النهائية إلى أقرب عدد صحيح.

 التقدير     النسب املئوية أو الرمز  ر.م 

 ممتاز  % فأكثر 85من  1

  %  85% إلى أقل من  75من  2
 
 جيد جدا

 جيد %  75% إلى أقل من  65من  3

 مقبول  %  65% إلى أقل من  50من  4

 ضعيف  %  50% إلى أقل من  35من  5

  % 35أقل من  6
 
 ضعيف جدا

 

 في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة  •
 
 % من مجموع درجاته في املادة. 50يعد الطالب ناجحا

يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسـ ي على حدة، وتحسـب الدرجة النهائية على أسـاس أعمال السـنة   •

 %. 50% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة 50بنسبة 

يتولى أســـــــتاذ املادة تقييم وترـــــــحيح أوراق االمتحانات وعليه إعادة أوراق الجابة لقســـــــم الدراســـــــة   •

واالمتحانات بالكلية مرــــحوبة بنســــخة واعــــحة من أعمال الســــنة ودرجات نهاية الفصــــل وال يجوز 

 إتالف أوراق الجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

ـــــــرة  دقيقـة  من بـدايتـه، كمـا ال  ال يســــــــــــمح للطـالـب بـدخول االم • ـــ تحـان النهـائي بعـد م ــــــــــــ ي خمس عشــ

 يسمح بالخروج من االمتحان قبل م  ي نصف الوقت من بدايته.
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ــتاذ املقرر نتائج االمتحانات شـــــــاملة ألعمال الســـــــنة واالمتحانات النهائية لرئيس القســـــــم   • ــلم أســـــ يســـــ

 املختص، وذلي خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 التغيب عن االمتحان: (4

يعاد له  إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي ألية مادة  يعطى درجة صفر في ذلي االمتحان على إن               

     االمتحان في حالة الغياب لظروف قاهرة وبقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص.

 مراجعة النتائج: (5

طلـب املراجعـة املوضــــــــــــوعيـة ألوراق إجـابتـه في املواد التي رســــــــــــب ف هـا على أال  يجوز للطـالـب التقـدم ب •

 تزيد عن مادتين وفق الجراءات والضوابط التالية:ـ

أن يقدم طلب املراجعة إلى قســـم الدراســـة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن أســـبوعين من إعالن   •

 النتيجة النهائية.

اء على اقتراح من قســـــم الدراســـــة واالمتحانات تشـــــكيل لجنة  يتولى عميد الكلية أو من ينوب عنه بن •

املراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس على األقل، وال يشترط أن يكون أستاذ املادة من بينهم  

 حسب الالئحة العامة.

أوراق  على الطالب االلتزام بمتابعة املحاضــــــرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب أو   

 عمل.

 :حضور االختبارات واالمتحانات (6

 على كل طالب حضور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر املسجل به في كل فصل والتقيد بما يلي:

 اصطحاب بطاقة التعريف التي توعح أنه مسجل في ذلي الفصل. •

ـكانـت خـاليـة من الكتـابـة أو  يحظر على الطـالـب املتقـدم لالمتحـان اصــــــــــــطحـاب أي كتـاب أو ورقـة ولو  •

الحاســــــــبات املبرمجة عدا ما يســــــــمح به أســــــــتاذ املقرر كما يمنع اصــــــــطحاب أو اســــــــتخدام الهواتف  

 املحمولة داخل مكان االمتحان.

ــأنــــه الخالل بنظــــام   • ـــ ـــــ ـــ يحظر على الطــــالــــب التحــــدث أثنــــاء االمتحــــانــــات أو القيــــام بــــأي عمــــل من شــ

 االمتحانات.

اقبة والصــــــــــادرة من الكلية أو لجنة االمتحانات  التقيد بالتعليمات املنظمة لســــــــــي • ر االمتحانات واملر

اقبين بقاعة االمتحانات، وكذلي مالحظات أستاذ املقرر. اقبة واملر  واملر

 التقيد  بالتشريعات النافذة واملنظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص.  •

 

 التربية العملية: 
 

وحدة دراسية، يقوم الطالب بتنزيل مقرر التربية العملية في املنظومة،   130بعد اتمام  في الفصل الثامن أو 

 ويتبع الخطوات التالية: 

 يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على االكثر.   (1

يتم تعيين مشرف تخصص ي من القسم، مع مشرف تربوي من قسم التربية وعلم النفس   (2

 تربية العملية للكلية. للطالب من قبل منسق ال
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يقوم الطالب باختيار مدرسة تعليم اساس ي او ثانوي من عدة مدارس يعرضها منسق التربية   (3

 العملية له، ليجري ف ها التدريب العملي. 

 اسابيع، يعلن عنها منسق التربية العملية للكلية.  6مدة التربية العملية  (4

إذا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع  يحق للطالب يوم اجازة من مدرسة التدريب العملي،  (5

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو موعح بالجدول التالي:  (6

 

 النسبة الدرجة املشرف

 % 40 40 التربوي 

 % 50 50 التخصص ي

 % 10 10 مدير املدرسة 

 % 100 100 املجموع

االشراف التخصص ي،  يتم تقييم طالب التربية العملية باستخدام نموذج معد )نموذج  (7

 نموذج االشراف التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب( 

على الطالب االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العملية   (8

 بالكلية، من قوانين ولوائح وتعليمات. 

 مشروع التخرج: 
 

(، ويقدمه للقسم كمقترح، ثم يجري  هاأو تدريس تربية الفنيةيختار الطالب موضوعا علميا )في مجال ال 

عن املوضوع بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلي تحديد املشكلة،  

جمع البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث،  

مشروع التخرج هو تدريب الطالب على إجراء البحوث في مجاله عبر   التوصيات، ... الخ، و الغرض من

 تطبيق الطالب ملفاهيم و مبادئ درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية:

افقة علييقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجل  (1  . هس القسم ملناقشته و املو

مشروع التخرج فصلين دراسيين ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة  مدة  (2

 املشروع في الفصل الثامن(. 

يشكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام نموذج   (3

 تقييم مشروع تخرج. 

 

 كاديمي: شراف األاإل
 

 

، يتم تسمية مشرف أكاديمي له، وهو أحد أعضاء هيئة  تربية الفنيةقسم ال في عند تسجيل الطالب 

 التدريس القارين بالقسم. 

 يقوم املشرف األكاديمي باملهام التالية: 
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 االشراف على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخرج.  (1

 تحانات بالقسم. مساعدة الطالب على معرفة اللوائح و نظام الدراسة واالم (2

 رشاد الطالب عند تنزيل املقررات الدراسية كل فصل دراس ي. إ (3

 التوقيع على نماذج االسقاط واالضافة وايقاف القيد.  (4

 االحتفاظ بملف االكاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب.  (5

وتسليمها يلتزم الطالب بسحب كشف الدرجات وورقة التنزيل للمقررات الدراسية لكل فصل  (6

 . للمشرف االكاديمي

 

 نظام التسجيل والدراسة واالمتحانات 
 

 
 بعض التعريفات المهمةاوال: 

 
  المقررات الدراسية:

املقررات الدراســــية متســــلســــلة ومتكاملة ولها صــــفة التدرج العلمي املنهتي فيما بينها، وتكون دراســــة بع       

 على مقررات ســابقة  
 
يتعين اجتيازها بنجاح، وال يســمح للطالب باالنتظام في دراســة  املقررات معتمدة أســاســا

ــام   مقرر مـا إال إذا اجتـاز بنجـاح املقررات الـدراســــــــــــيـة الســــــــــــابقـة التي يعتمـد عل هـا املقرر املـذكور، وتتولى أقســــــــــ

افقة رئيس القســــم املختص،   الكلية توضــــيح ذلي في جداولها الدراســــية، ويســــتثن  من ذلي بع  املواد بمو

 كلية.وعميد ال

  الفصل الدراسي:
الفصــــل الدراســــ ي فصــــالن رئيســــيان وفصــــل صــــيفي واحد إن وجد، ومدته الزمنية ال تقل عن ســــتة عشــــر        

 تدرس على مداها املقررات الدراسية وتدخل من ضمنها فترة االختبارات النهائية.
 
 أسبوعا

 : الوحدة الدراسية
دتها عن ســــــــــتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي  هي املحاضــــــــــرة النظرية األســــــــــبوعية التي ال تقل م   

 ينفذ بمحاضــرتين نظريتين.

  اإلنذار العلمي:

 %. 50هو الشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو    

   درجة أعمال الفصل:
الذي حدث في مســــــــــــتوى الطـالب خالل الفصــــــــــــل الدراســــــــــــ ي  هي الدرجة املمنوحة لألعمـال التي تبين التغير      

وتشــــــــــــمـل: االختبـارات الشــــــــــــفهيـة أو العمليـة أو التقـارير أو البحوث أو االختبـارات التحريريـة، ويخطر الطـالـب  

 بدرجته.

   االختبار النهائي:
 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.     

   الدرجة النهائية:
 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.هي    

 
 مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

   التقدير:
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 هو وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي مقرر.  

  المعدل التراكمي:
جموع الوحدات التي درســـها منذ التحاقه  هو خارج قســـمة مجموع النقاط التي حصـــل عل ها الطالب على م   

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلي املقررات.

   :التقدير العام

 الب خالل فترة دراسته في الكلية.هو وصف مستوى التغير الذي حدث في  الجانب العلمي للط    

 

  السجل العلمي:

هو بيان يوعح سير الطالب الدراس ي، ويشمل املقررات التي درسها في الفصول الدراسية برموزها وأرقامها     

ــافـة إلى املقررات التي   ـــــ ـــ وعـدد وحـداتهـا، والتقـديرات، كمـا يوعــــــــــــح املعـدل العلمي، وبيـان التقـدير العـام بـالضــ

 عودلت للطالب املنتقل. 

 يد : نظام التسجيل والقبول والقنيا ثا
 

 
 القبول:التسجيل  شروط 

 على الشـــــهادة الثانوية العامة  •
 
أو أي شـــــهادة أخرى تعادلها حســـــب  )علمي أو أدبي( أن يكون حاصـــــال

وأال يكون قد م ـــــ   على حصـــــوله على الشـــــهادة أكثر  %( بتقدير جيد  65) النســـــبة املعتمدة للقبول  

 من ثالث سنوات من  تاريخ التخرج.

 على  •
 
 صحيا

 
 متابعة الدراسة في تخصصه املرغوب.أن يكون قادرا

 تقديم املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة. •

 أال يكون قد سبق فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •

وللكلية الحق في تحديد شــــــــروط ومواصــــــــفات معينة للقبول تتعلق بالشــــــــخصــــــــية أو إجراء امتحان   •

 مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من شروط ومواصفات. قبول للمفاضلة بين املتقدمين

 طرابلس وفقاً لما يلي:ـ -يجوز للطالب االنتقال إلى كلية التربية 

 من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان. •
 
 أال يكون الطالب مفصوال

ومحتويات هذه املقررات على أن تكون  أن يلتزم بتقديم املســــتندات املتضــــمنة املقررات التي درســــها   •

 معتمدة من الكلية أو الجامعة املنتقل منها.

 طرابلس. -يلتزم الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •

• .
 
 أو جزئيا

 
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها كليا

افقة مجلس الكلية.يجوز للطالب االنتقال من الك •  ليات املناظرة أو األخرى بعد إجراء املعادلة ومو

 بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراســــته   •
 
أن يكون املتقدم للدراســــة بالكلية من غير الليبيين مقيما

 للشروط املتعلقة باملؤهل الذي يرغب في الحصول عليه.
 
 بالكلية، ومستوفيا
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بدفع رســـــــــــوم نفقات الدراســـــــــــة وفق اللوائح املعمول بها  مع األخذ في أن يلتزم الطالب  غير الليبيين   •

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.

تنشـأ بالكلية لجنة علمية مختصـة ملعادلة مؤهالت الطالب املنتقلين إل ها، وعل ها البث في الطلبات   •

 ب.في أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطل

 إجراءات التسجيل:

تبدأ إجراءات التســـجيل باتصـــال الطالب بمشـــرفه الســـتطالع رأيه واالســـترشـــاد بهديه فيما اختاره من مواد،  

 ( واعتماده من املشرف ورئيس القسم.1وعلى الطالب أن يستكمل النموذج املعد لذلي )ويرمز له برقم:

 

 

 : تربية الفنيةال: نظام االنتقال من وإلى قسم ثالثا
 

  

يقتصــــــــــــر انتقـال الطالب بـالكليـة من قســــــــــــم لخر على الطالب املســــــــــــجلين بـالفصــــــــــــل األول والثـاني فقط وملرة  

افقـــة    إال بعــــد مو
 
واحــــدة، على أن يتقــــدم الطــــالــــب بطلــــب كتــــابي يحــــدد أســــــــــــبــــاب االنتقــــال، وال يعــــد منقوال

بداية الفصــــــل    القســــــمين املعنيين عن طريق قســــــم الدراســــــة واالمتحانات، وفي مدة أقصــــــاها أســــــبوعان من

 الدراس ي، وتحسب فترة الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 

 

 : قواعد التنزيل واالسقاط واالضافة للمقررات: رابعا
 

   الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل:

 عند التسجيل يراعى التي:

دراســــــية كحد أعلى وال يقل  ( وحدة  22يســــــمح للطالب بالتســــــجيل بما ال يزيد عن اثنتين وعشــــــرين )  •

( وحدة دراســـية بعد  25( وحدة دراســـية كحد أدنى ويجوز رفع الحد األعلى إلى ) 12عن اثنتي عشـــرة ) 

افقة القســــــم العلمي املختص ملن يكون متوســــــطه التراكمي أعلى من   %، أو في حالة الفصـــــل  75مو

 الدراس ي األخير لتخرج الطالب.

للطالب التســجيل في أقل من الحد األدنى ألي فصــل دراســ ي  لظروف اســتانائية يقبلها القســم يجوز  •

و ال يحتسـب هذا الفصـل من ضـمن مدة الدراسـة املحددة باملادة، وكذلي يجوز للطالب في الفصـل  

 األخير تسجيل ما تبقى له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنى املسموح به.
 إسقاط المقررات:

وع وحـداتهـا عن الحـد األدنى أن ينســــــــــــحـب فيمـا زاد عن ذلـي  يجوز للطـالـب الـذي  ــــــــــــجـل بمقررات يزيـد مجم

ــتاذ املشــــرف، وإدارة القســــم العلمي املختص وفق النموذج املعد   افقة األســ الحد بشــــرط أن يحصــــل على مو

 لذلي على أن يتم السقاط في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.
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 واالنقطاع عن الدراسة:: ايقاف القيد  خامسا
 

 
   وقف القيد:

ــلين دراســـــــــيين طيلة فترة   يجوز للطالب املســـــــــجل بالفصـــــــــل الدراســـــــــ ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصـــــــ

افق مع  دراســــــــــــتــــه وفق النموذج املعــــد لــــذلــــي، وفق البرنــــامج الزمني املعتمــــد من الكليــــة وبمــــا يتو

 التشريعات النافذة.

 

 
 الكلية:: االنذار والفصل من دساسا

 

 
 إنذار الطالب:

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 إذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان  مدة أربعة أسابيع في الفصل     •

 الدراس ي.          

 إذا تحصل على تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.     •

 فصل الطالب:

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:     •

 في نهاية أي فصلين دراسيين.     •
 
 إذا تحصل على معدل عام ضعيف جدا

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.     •

 إذا استنفد الحد األقص   ملدة الدراسة املقررة.      •

 إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرار     •

 تأديبي يق  ي بفصله.           

 

 الفصلي والتراكمي وطريقة حسابهالسجل األكاديمي والمعدل 

 

         
 
ملفا يفتح  بدوره  الذي  القارين،  القسم  أعضاء  أحد  من   

 
أكاديميا  

 
طالب مشرفا لكل  القسم  يخصص 

 عليه اسمه ورقم قيده وسنة التحاقه بالقسم، ويحتوي على نتائجه الفصلية  
 
للطالب يكون بالقسم مبينا

والضافة كالسقاط  به  الخاصة  نماذجه  الخاصة   وكل  املالحظات  فيه  ويسجل  وتجديده،  القيد  وإيقاف 

والعوائق   مشاكله  على  ويطلع  ويوجهه  الطالب  تنزيل  دراس ي  فصل  كل  بداية  مع  ويتابع  الطالب،  بدراسة 

 بأول  
 
والعقبات التي تعيق دراسته، وفي املقابل يلتزم  الطالب بسحب نتائج مواده نهاية كل فصل دراس ي أوال

األكاديمي الذي بدوره يقوم بحفظها في ملفه ومتابعة الناقص منها وإبالغ منسق الدراسة  وتسليمها للمشرف  

 واالمتحانات بالقسم بكل نقص في امللف أو تقصير من الطالب. 
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 ألسباب خارجية أو إدارية أو علمية أو لم يكلف له مشرف لإلشراف عليه         
 
ومن لم يكن مشرفه حاضرا

الخار  الظروف  لبع   الدراسة  نتيجة  ملنسق  نتائجه  من  نسخة  بتسليم  يقوم  القسم  إرادة  عن  جة 

واالمتحانات بالقسم لوضعها في ملفه الخاص بذلي ومتابعة املنسق في كل أحواله حت  يتم تكليف مشرف  

 له.

حاصل          يجمع  ثم  املقرر،  وحدات  عدد  في  مقرر  كل  درجة  بضرب  للطالب  الفصلي  املتوسط  ويحسب 

ى مجموع الوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراس ي، وال تحسب ضمنها املقررات  الضرب ويقسم عل

 التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول أو التي انسحب منها. 

الدرجات   مجموع  مع  الوحدات  مجموع  إضافة  مع  نفسها  بالطريقة  التراكمي  املعدل  ويحسب 

 دد الدرجات على ناتج عدد الوحدات التراكمية. السابقة إلى الوحدات والدرجات الالحقة وقسمة ناتج ع 

 التخرج 

بعد نجاحه في الحد األدنى من املقررات    التربية الفنية  يمنح الطالب الدرجة الجامعية األولى الليسانس في         

الضوابط   بكل  والتزامه  القسم،  من  للتخرج  املطلوبة  الوحدات  عدد  وبلوغه  التي،  الجدول  في  املبينة 

وتصدر شهادة التخرج باسم كلية التربية وبتصديق من رئيس القسم      واللوائح املعمول بها بالجامعة والكلية.  

 ات ومسجل الكلية والعميد االمتحان ورئيس قسم الدراسة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   17 

 

 

  تربية الفنية دليل قسم ال

 

 المخالفات العقوبات التأديبية 
 

 
 

 أوال: المخالفات التأديبية: 
 ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

 االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. •

افق التابعة لها.  •  االعتداء على أموال الجامعة أو املر

 الخالل بنظام الدراسة واالمتحانات. •

 ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق. •

 : واجراءات التأديب ثانيا: العقوبات التأديبية

 يتكون نظام الثواب للطالب من النقاط التالية: :نظام الثواب .1

الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم  التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع  •

 وتظلماتهم واحتياجاتهم ملسؤولي الكلية. 

التركيز على توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب وبرنامج االرشاد االكاديمي،   •

 واالهتمام برحة الطالب من خالل االهتمام بعيادة الكلية و املقه  و املطعم. 

افز املادية و املعنوية للطالب مثل توفير  • للتعامل مع   آلية التأكيد على الحو

 الطالب املتفوقين واملوهوبين و املبدعين.  

 يتم معاقبة الطالب عند قيامه باملخالفات التية:  :نظام العقاب .2

 التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها.  •

الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمالؤه  ممارسة العنف و الشروع فيه داخل  •

 الطالب. 

 الغش أو محاولة التعدي على نظام سير الدراسة و االمتحانات بالكلية.   •

 املمارسات املخلة بالداب و االخالقيات العامة بالكلية.  •

قواله ودفاعه  ألي إاع ال يتم توقيع العقوبة على الطالب اال بعد االستم  العقوبات: .3

 مام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية، و العقوبات هي: أ ه مر أبوجود ولي 

 و كلها. أخول االمتحانات في بع  املقررات  يحرم الطالب من د  •

 يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر.  •

املخالفات املنصوص   ىحد إ نهائيا من الكلية في حالة تكرار يتم فصل الطالب  •

 عل ها في نظام العقوبات وبشكل متعمد. 
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 التوصيف المصغر للمقررات 
 

1( .100 Artتاريخ الفن القديم ) 

نسان البدائي والحضارات القديمة والتعرف على الصناعات  لى تعريف الطالب بفنون الإملقرر يهدف هذا ا 

الطالبات بالسمات والخصائص املميزة لهذه الفنون  والفنون املنتشرة في تلي الحقبة كذلي تعريف  

 ومراحل تطورها.

2 .(101 Art رسم حر )1 

لى تدريب الطالب على القواعد األساسية للرسوم والتخطيطات األولية والتدريب على  إيهدف هذا املقرر 

نسان  ال  لى دراسة النسب األساسية لجسم املهارات األساسية للرسم بقلم الرصاص والفح بالضافة ا 

 وتوظيفها في رسوم االشكال األدمية بأوضاعها املختلفة 

3 .(102 Artأسس تصميم )1  

يهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بمعن  التصميم وفهم العالقة بين الفن والتصميم ودراسة العناصر  

شكال واأللوان كعناصر تصميمية مشتقة وكيفية  والخطوط واأل التصميمية املختلفة وإدراك النقطة 

 صميمي للطالب. توظيفها في التصميم كما يهدف املقرر الى تنمية مهارة األداء الخطي واللوني والت

4 .(103 Artطباعة منسوجات )1 

عداد  إإطار يهدف هذا املقرر الى املام الطالب ببع  طرق وأساليب األداء في مجال الطباعة اليدوية في 

لى تعريف الطالب بطرق الطباعة بالعقد والربط والطباعة  إية الفنية، كما يهدف هذا املقرر  معلم الترب

 ستامبا.و اال أستنسل  على القماش وطريقة الطباعة باال   تقنية الرسم املباشر اليدوية باستخدام 

5 .(104 Artالخزف )1 

كاسيد الخزفية وطرق  األساسية عن أنواع الطينيات واأل لى تعريف الطالب باملعلوماتإيهدف هذا املقرر 

لى تعريف الطالب بمعن  كلمة خزف وفخار  إواألدوات الالزمة لذلي كما يهدف  نية الخزفية  تشكيل ال 

 واكتساب املهارة لبناء الشكل الخزفي بطرق التشكيل املختلفة 

6 .(105 Art أشغال نجارة ) 

شغال الخشبية  ى طرق وأساليب األداء في مجال األ من خالل دراسة مفردات هذا املقرر يتعرف الطالب عل

 عمال خشبية متميزة. أنتاج والتشكيل الفني بفروع األشجار ل ومن بينها أشغال القشرة  

7 .(106 Art  تشريح فني ) 

نسان من الناحية العملية  البنائي والتشريح لجسم اليهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بالتركيب 

تأثير مباشر على تحديد االنطباعات والحركة التي تتوقف  والنظرية هذا الى جانب دراسة العضالت التي لها 

 عل ها هيئة الجسم ودراسة االنفعاالت والتأثير التي تطرأ على مالمح جسم االنسان في حاالته املختلفة. 
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8 .(200 Art أسس تصميم )2 

اللون والتدرج اللوني  يهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بماهية التصميم وعالقته بالفن ودراسة كل من 

والفراغ كعناصر تصميمية بالضافة الى دراسة اللون األبي  واألسود كمحايدات والخداع البصري الناتج  

 من استخدام هذين اللونين بطرق مختلفة وكذلي دراسة القيم اللونية وشفافية اللون. 

9 .(201 Artنحت )1 

البنائية والتشكيلية للعمل النحتي ومعرفة أهم صفات وطرق  لى تعريف الطالب بالقيم إيهدف هذا املقرر 

مهارة  كساب الطالبإ يف بفن النحت البارز بشكل خاص، و أداء الخامات املختلفة في فن النحت والتعر 

 عمال النحتية واستخدام خامات متعددة لنتاج العمل النحتي القولبة واالستنساخ من األ 

10 .(202 Art رسم حر )2 

لى االستمرار في دراسة بع  القطاعات لعناصر طبيعية دراسة تفصيلية للتعرف على  إيهدف هذا املقرر 

دقائق مكوناتها وإبراز تأثيرات جمالها، كما يهدف املقرر الى دراسة الجسم الحي والتعرف على جسم  

جانب الحركة   براز إلى رسم بع  الحيوانات مع  إوحركته وخصائص تكوينه بالضافة   نسان ونسبهال

 ونسب أعضائها وتكوينها الطبيعي.

11 . (203 Artتصوير مائي )1 

  لى تعريف الطالب بتاريخ فن التصوير في الحضارات املختلفة والتعريف بأهم املهارات إيهدف هذا املقرر 

الفنية    النماذج الساكنة بقصد تعميق الخبرة لوان الباستيل، ودراسةأ باأللوان املائية و دائية للتصوير األ 

لى  إاألضواء ودرجات الظالل بالضافة من جانب أحكام التكوين ومعالجة مالمس السطوح وانعكاس 

 دراسة النماذج الشفافة ومعالجة انكسار الضوء عل ها. 

12 .(204 Art تصميم وزخرفة )1 

االتزان واالنسجام  لى تعريف الطالب ماهية ومبادئ التصميم الزخرفي ودراسة كل من  إاملقرر  يسعى هذا 

والوحدة والتنوع كعناصر مهمة للتصميم الزخرفي وتوظيف هذه العناصر في عمل اشكال زخرفية متنوعة  

 وتنمية مهارة الطالب الفنية في استخدام األلوان املختلفة بالشكل املناسب في التصاميم الزخرفية. 

13 .(205 Artأشغال فنية )1 

قمشة، وكذلي التعريف بصفات وأساليب األداء  التعريف بفن التشكيل بواسطة األى  لإيهدف هذا املقرر 

بالخامات النسيجية ومدى إمكانية التشكيل الفني بها، كما يتم في هذا املقرر دراسة أساليب وطرق  

التشغيل بالعجائن املختلفة كعجينة الورق والسيراميي وعمل أقنعة ولوحات فنية مختلفة بالضافة الى 

 تخدام الورق املقوي في عمل الفوانيس. اس

14 .(206 Art تصميم وزخرفة )2 

لى املصادر الطبيعية والتراثية ودراسة  إر االستلهامية للتصميم بالضافة لى دراسة املصادإيسعى هذا املقرر  

يقاع  التصميم مثل التردد والتضاد وال  لى املام الطالب بأسس إ التصميم والفراغ كما يهدف املقرر 

 واالنسجام وتطبيقها في تصاميم زخرفية مختلفة. 
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15 .(207 Art  فنون األطفال واملراهقين ) 

افع  لى تعريف الطالب بأهم إيسعى هذا املقرر   املعوقات التي تعرقل تقدم األطفال في التعبير الفني والدو

التي تحرك الطفل ملمارسة هذا التعبير، أيضا يهدف الى تمكين الطالب من التميز بين األنماط الفنية  

املختلفة بالضافة الى دراسة مراحل النمو الفني عند األطفال والعوامل التي تؤثر فيه هذا الى جانب دور 

 اتجاه تعبيرات األطفال الفنية.  املعلم 

16 .(300 Artطباعة منسوجات )2 

يهدف هذا املقرر لتعريف الطالب بأهم طرق الطباعة على القماش والتعريف بها من الناحية التاريخية  

وتطبيقها عمليا كطريقة الطباعة بالقوالب اليدوية والنقل الحراري طريقة املونوتيب الطباعية باستخدام  

 الحروف   

17 .(301 Art الرسم الهندس ي ) 

من خالل دراسة مفردات هذا املقرر يتعرف الطالب على العمليات الهندسية وإمكانية تطبيقها في مجال  

لطالب العالقات الخطية السليمة  التربية الفنية وكذلي التعرف على قواعد الرسم الهندس ي وأن يدرك ا

 الهندس ي. هم املفاهيم األساسية للرسم أو 

18 .(302 Art علم الجمال والنقد الفني ) 

وكيفية قراءته، كما  يتناول هذا املقرر مفهوم الفن والجمال والتعريف بالقيم البنائية الكلية للعمل الفني  

لى تعريف الطالب بأسس ونظريات النقد الفني ومعايير الحكم الجمالي وتدريب الطالب على إ يهدف املقرر 

 العملية النقدية بشكل عملي.  

19 .(303 Art تصوير مائي )2 

يهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بتاريخ فن التصوير في الحضارات املختلفة وأن يدرك الطالب مهارة 

القديمة باستخدام األلوان املائية والباستيل، واالستمرار في تصوير موضوعات التصوير في الحضارات 

مستوحاة من الحياة اليومية التي تبرز التحوالت الحضارية التي يعيشها مجتمعنا كما يهدف املقرر الى  

الجوانب  نسان والحيوان مع التركيز على االنفعاالت والحركة وأيضا االهتمام بفي دراسة جسم ال االستمرار 

 الجمالية في تراثنا الثقافي واالجتماعي والحضاري املتمثل في العمارة والزي والحلي والفنون. 

20 .(304 Art  تاريخ فن الوسيط والسالمي ) 

يتناول هذا املقرر جماليات وأساليب األداء في الفن السالمي والفن في أوائل القرون الوسطى كالفن  

الرومانسكي والقوطي، واالستفادة من الربط بين دراسة تاريخ الفنون ومهارات األداء في املواد التطبيقية  

سطى في أوروبا مثل فنون  وأن يفرق الطالب بين سمات وخصائص الفنون السالمية وفنون العصور الو 

 الزخرفة والخزف والفسيفساء وفنون النسيج والسجاد.

21 .(305 Art   طباعة منسوجات )3 

لى التعريف بمفهوم الخامات والتراكيب النسيجية البسيطة ودراسة العالقة بين الخامة  إيهدف هذا املقرر 

مثل الصوف، والشعر، والوبر، والخامات  والخيط والتعرف على املواصفات الطبيعية وامليكانيكية للخامة 

السليوزية من أصل نباتي مثل القطن والكتان وغيرها، هذا الى جانب تعريف الطالب بقواعد التراكيب  

واالشتراطات العامة للخامة النسيجية وأن يدرك الطالب العاشقات النسيجية املركبة وتأثيراتها 

 السطحية. 
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الطالب بمراحل التحضير لخامة النسيج مثل مرحلة التفتيح والتنظيف  لى تعريف  إ كما يهدف املقرر 

ومرحلة الكرد والتسريح، بالضافة الى مرحلة السحب والزوى للوصول الى مرحلة الغزل ويتم أيضا تعريف  

الطالب بأنواع االنوال وخصوصا تلي املستعملة في ليبيا ومن تم تشجيع الطالب على عمل تصاميم 

 بواسطة النول الخشبي البسيط.  نسيجية مبتكرة

22 .(306 Art   طرائق تدريس الفنون ) 

لى فهم وتعريف الطالب لعملية تدريس التربية الفنية ومتطلباتها، وتدريبه على مهارات  إيهدف هذا املقرر 

ستراتيجيات تدريس هذه املادة، كما يهدف املقرر الى تدريب  إ التخطيط للدروس والتعرف على بع  

الطالب على تحديد أهداف الدرس وتنمية مهارة التفكير العلمي لديه وإمكانية تطويره وابتكاره لطرق  

 حديثة تتالئم وطبيعة تدريس مادة التربية الفنية. 

23 .(307 Art تصميم )1عالنيإ 

التصميم  يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على ماهية التصميم وعالقته بفن العالن، ومدى أهمية  

العالني في نشر قيم واتجاهات جديدة لتنمي الذوق العام كما يهدف هذا املقرر الى تدريب الطالب على  

 كيفية تصميم أعالني جيد لسلع ومنتجات معينة تتحقق ف ها شروط استقطاب املستهلي 

24 .(400 Art  أشغال فنية )2 

اعية املتنوعة ودمجها في مجال  يعية والصنيهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بخامات البيئة الطب

 شغال الفنية، كما يهدف املقرر لتعريف الطالب على تقنيات تنفيذ االشغال الفنية. األ 

25 .(401 Art  تصوير زيتي )1 

تخدامها وأدواتها  من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على األلوان الزيتية بأشكالها املختلفة وأسس اس

عداد اللوحة القماشية، كما يسعى لتدريب الطالب على التعبير الحر وما يشاهده في  إاملختلفة وطرق  

 محيطه وإبراز جمالياته باستخدام األلوان الزيتية   
26 . (402 Art   تاريخ فن عصر النهضة ) 

نون عصر النهضة من القرن  لى تعريف الطالب بتاريخ وجماليات وأساليب األداء في فإذا املقرر يهدف ه

لى القرن السابع ودور الحضارة السالمية في النهضة بأوروبا، كما يتم في هذا املقرر دراسة الفنون  إخامس  ال

لى دراسة مدارس  إ ضافة لى الوقت الحالي، هذا بال إ اصرة من منتصف القرن الثامن عشر الحديثة واملع

 الفن الحديث والفنون املعاصرة في الوطن العربي  

27 .(403 Art خط ) عربي 

يتم في هذا املقرر تعريف الطالب بنشأة الخط العربي وتطوره والتعرف على أنواع الخطوط العربية 

وقواعدها وأيضا تدريب الطالب على تطبيق تشكيالت فنية لبع  أنواع الخط والحروف العربية كدراسة  

الخطوط على سطوح املواد    وتنفيذ الخط الديواني، والثلث، والكوفي كما يتم في هذا املقرر دراسة تقنيات

 املختلفة مثل الرخام والخشب والجبس والسيراميي. 

28 .(404 Art  تصوير زيتي )2 

كريلي وتدريب الطالب  زيتية واألدائية للتصوير باأللوان الاالستمرار في دراسة املهارات األ   يتم في هذا املقرر 

عمال واملوضوعات  الرؤية املباشرة وتنفيذ لبع  األ   على التعبير عن جماليات الطبيعة واملحيط من خالل 

 التي يتم اختيارها بمساحة مناسبة
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29 .(310 Art تطبيقات تدريسية ) 

ثراء الجانب العملي واملهارى للطالب من حيث تنمية قدراته الذاتية  إف مادة التطبيقات التدريسية الى تهد

التواصل مع طالبه في املستقبل وبناء شخصية مستقلة  والتدريسية وابتكاره أساليب خاصة به تمكنه من 

 تميزه عن غيره. 

30 . (406 Art تصميم أعالني )2 

عالن في الطبيعة والعالقة بينها وبين األسس  تعريف الطالب بمعن  التصميم وال  يتم في هذا املقرر 

ي  سس التعالن واأل لفنون الحديثة كمصدر للتصميم وال التصميمية في الفن وأن يدرك الطالب أهمية ا

عالنية ألغلفة كتب  لى جانب عمل بع  التصميمات ال إعالني، هذا إ يجب أن تتوفر عند عمل أي ملصق 

 ذات شعارات مختلفة او ملنتجات غذائية وصناعية وغيرها.

31 .(308 Art النقد الفني )2 

وأسبابها، كما يسعى هذا    املعايير يدرس الطالب في هذا املقرر املواصفات واملعايير الجمالية واختالف هذه 

والباطنة في   لى تنمية وصقل الحس الجمالي تجاه املدركات البصرية وتذوق القيم الجمالية الظاهرةإاملقرر 

عمال املحلية  ل الفني ونقده لبع  األ لى تدريب الطالب على تحليل وقراءة العم إالطبيعة، بالضافة 

 والعاملية  

32 .(209 Art  )أشغال معادن 

يتم في هذا املقرر دراسة تاريخ أشغال املعادن في ليبيا والتعرف على أهم الضوابط الفنية لطريقة التشكيل  

بالضغط والتقبيب وطرق أشغال السلي والشرائح املعدنية، ويتم تدريب الطالب على عمل لوحات فنية  

لى استخدام الرقائق  إئح املعدنية بالضافة ت من الشرامختلفة بالتقنيات السابقة وتشكل الزهور والنباتا

 املعدنية في تشكيل الحيوانات بمختلف أنوعها. 

33 .(Art407 طباعة منسوجات )4 

لى تعريف الطالب بأهم األساليب وطرق الطباعة بواسطة الشاشة الحريرية وطباعة  إيهدف هذا املقرر 

الطالب على طريقة تحضير الشابلونات والتعرف على  الباتيي املباشر وطريقة الترخيم كما يتم تدريب 

 مختلف امللونات والعجائن الطباعية والصبغات املستخدمة مع طريقة الباتيي والترخيم. 

34 .(208 Art  خزف )2 

فران املستخدمة في الحرق والتعرف على طرق تجفيف  لى تعريف الطالب بأنواع األ إيهدف هذا املقرر 

لحريق، وفي هذا املقرر يتعرف الطالب على طرق معالجة أسطح االشغال الخزفية  املشغوالت قبل عملية ا

واألدوات الالزمة لذلي كما يتم دراسة األلوان والطالءات الخزفية بأنواعها وطرق أعدادها وتركيباتها 

جلة  فران وعمليات الحرق بالضافة الى التدريب على استعمال عماالتها والتدريب على استخدام األ واستع

 التشكيل لألواني الخزفية. 

35 .(309 Art نحت )2 

لى تعريف الطالب بالنحت املجسم والنحت البنائي، وكذلي التعرف على الخامات  إيهدف هذا املقرر 

املستخدمة في النحت البنائي وأسلوب استخدامه في مجال التربية الفنية، وتدريب الطالب على كيفية  

 النحتي.تشطيب وإخراج العمل  
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36 . (408 Art   الرسم بالحاسوب ) 

يهدف هذا املقرر الى تعريف الطالب بقواعد وأساليب التصميم بالحاسب أاللي، ودراسة برنامج الرسم  

بالكمبيوتر، وبرنامج الفوتوشوب، والكورال دروا والتطبيق العملي لعمل بع  االعمال الفنية املختلفة  

 بالبرنامج املذكورة سابقا. 
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 )متطلبات الكلية(  التربوية توصيف مصغر لمقررات                       

 
 

 (: EPsy100علم النفس العام )

النفس وتاريخه، وموضوعه، وأهدافه، وأهميته، ومدراسه،   بماهية علم  إلى: تعريف الطالب  املقرر  يهدف 

ومناهجه، ونظرياته املختلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،  وسلوك الكائن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم  

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم والدراك.  

 (:EPsy101التربية )أصول 

يتناول املقرر مفهوم التربية وفلسفتها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنظريات التربوية املختلفة.  

كما يتناول أيضا بع  القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالقتها بمجاالت الحياة املختلفة في  

 املجتمع.  

 (: EPsy200)علم النفس االرتقائي 

معرفــــة مفهوم النمو   يهــــدف مقرر علم النفس االرتقــــائي أو علم النفس النمو إلى تمكين الطــــالــــب املعلم من

ــافـة إلى    التعلم، ومعرفـة أهميـة دراســــــــــــة النمو في الـكائن الحي في املراحـل املختلفـةبـ ووظـائفـه وعالقتـه  ـــــ ـــ بـالضــ

النســـــان منذ بداية نشـــــأته وحت  نهاية   معرفة الخصـــــائص الســـــيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى

 .وجوده

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

إعطـــاء املتعلم فكرة نظريـــة عن طبيعـــة ومفهوم التـــدريس. والتعرف على أهم املعـــايير   :يهـــدف هـــذا املقرر إلى 

يهدف إلى  واملبادئ األســــاســــية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصــــائص املعلم الجيد وأبعاد شــــخصــــيته. كما 

 .تزويد املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (: EPsy202) أسس المناهج

تمكين املتعلم من التمييز بين االتجــاهــات التقليــديــة والحــديثــة ملفهوم املنهج، وتعريفــه    :يهــدف هــذا املقرر إلى 

بعناصــــــــر املنهج بصــــــــفته منظومة ودور املعلم ف ها.  وكذلي األســــــــس التي يقوم عل ها املنهج في مراحل التعليم  

 .املختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم ببع  التنظيمات املنهجية

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعرف على مفهومـه وأهميتـه وأهـدافـه وأهم املفـاهيم واملبـادئ  ا، املقرر يســــــــــــعى إلى تحقيق عـدة أهـداف منهـ 

 .4 .فهم عمليــة التعلم وشــــــــــــروطهــا .3 التعرف على طرق البحــث في علم النفس التربوي  .2 .ذات العالقــة بــه

املقـــارنـــة بين نظريـــات التعلم   .5 .االســــــــــــتفـــادة منهـــا في املوقف التعليميالتعرف على نظريـــات التعلم وكيفيـــة  

التعرف على مفهوم الــذكــاء  .7 .الوعي بــأهميــة انتقــال أثر التعلم جراء عمليــة التعلم .6 .وتطبيقــاتهــا التربويــة

ب  التعرف على مفهوم الـدافعيـة وإكســــــــــــا  .8 .والقـدرات الخـاصـــــــــــــة والفروق الفرديـة والعوامـل املؤثرة ف همـا
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إكســــــــاب الطلبة مهارة التقويم التربوي وبناء االختبارات   .9 .الطالب مفاهيم حولها وكيفية اســــــــتثارتها لديهم

 .توظيف املعارف واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية .10 التحصيلية

 (: EPsy301)طرق البحث  

للمعرفـــة وتنميـــة قـــدراتهم على التفكير العلمي،  وتمكينهم من  فهم الطالب للتطور التـــاري ي   يهـــدف املقرر إلي 

اســــــتخدام الطريقة العلمية في حل املشــــــكالت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي.  

 . كما يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحوث في العلوم التربوية والنفسية

 (: EPsy302)القياس والتقويم التربوي  

الدراك العميق ملفاهيم وأســـس القياس والتقويم النف ـــ ي التربوي، واالســـتبصـــار بوظائفه،   :يهدف املقرر إلى 

ودوره املؤثر في كل مكونات العملية التعليمية. أيضــــــــــا الملام باألســــــــــس واملهارات النظرية والتطبيقية الالزمة  

مهــا، بمــا يعين على جودة األداء ورفع مســــــــــــتوى الكفــايــة  لعــداد االختبــارات وتطبيقهــا وتحليــل نتــائجهــا وتقوي

 .املهنية، وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (: EPsy303) وسائل تعليمية

تعريف املتعلم بمفهوم عملية االتصــال ومراحله، وعناصــره وعالقة ذلي بالتعليم والتعلم،   :يهدف املقرر إلى 

 لتطورها التاري ي. وأنواعها وتصــــــنيفاتها، وأســــــس إعدادها واســــــتخدامها  ومفهوم الوســــــيلة  
 
التعليمية وفقا

 .بشكل فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

تزويد املتعلم باملعلومات النظرية والعملية التي تمكنه من رفع مستوى   . 1دف مقرر الرحة النفسية إلى يه

افق النف  ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . النفسية الرحة   .  إدراك العالقة بين التو

تزويد املتعلمين باملعلومات الخاصة بالرشاد النف  ي والتوجيه التربوي من خالل التعرف على طبيعة   .3 . 

افات السلوكية العامة افات الس  .4 . املشاكل النفسية واالنحر لوكية وسبل  التعرف على أسباب االنحر

  ا.تشخيصها وعالجه

 (: EPsy402) التربية العملية

اقع ميـداني. حيـث يقوم    إلى و
 
الهـدف من التربيـة العمليـة هو إتـاحـة الفرصــــــــــــة للطـالـب بتطبيق مـا درس نظريـا

الطالب بممارســــــــة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤســــــــســــــــات ذوي االحتياجات الخاصــــــــة.. كما 

( لالسـتفادة منها في إعداد  تتاح للطالب عبر هذا املقرر مشـاهدة نماذج حقيقية )داخل املؤسـسـات التعليمية

 من أركان برامج إعداد املعلمين،  الدرس بشكل نموذجي و القيام بتدريسه،  
 
 أساسيا

 
وتعد التربية العملية ركنا

وتدريبهم، فينظر إل ها على أنها برنامج متكامل يوازي في أهميته برنامج الدراسة النظرية في الكلية. وهي املعيار  

  . نجاح برنامج العداد، حيث يتم من خاللها الربط بين النظرية والتطبيق الحقيقي للحكم على مدى
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 جامعة توصيف مصغر لمتطلبات ال
 

 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا املقرر حزب األعلى كامال على أن تشــمل الدراســة: أســباب النزول واملناســبات التي بين  

الســـور وشـــرح املفردات شـــرحا لغويا، وبيان معاني اليات، ودراســـة الصـــور البالغية، وما ترشـــد إليه اليات.  

 كما يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.   

  (:210AR)2دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا الفصل السور التية: املجادلة، الحشر، املمتحنة، الصف، وتشمل الدراسة أسباب  

النزول واملناســــبات التي بين الســــور وتحليل املفردات تحليال لغويا وتفســــير اليات ودراســــة الصــــور البالغية،  

اليات، كما يكلف الطالب بحفظ    وبيان ما ترشد إليه اليات ودراسة األحكام الفقهية املستنبطة من بع 

 هذه السور.   

 (:310AR) 1اللغة العربية 

يهـدف هـذا املقرر إلى معرفـة خصـــــــــــــائص اللغـة العربيـة وأهميتهـا وتوظيفهـا في الحيـاة العـامـة ، كمـا يهـدف إلى 

والعراب إلى تمكين الطالب من معرفة ما يتركب منه الكالم من اسـم وفعل وحرف والنكرة واملعرفة والبناء  

 جانب دراسة بع  قواعد المالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

يهــدف هــذا املقرر إلى تمكين الطالب من معرفــة الجملــة بنوع هــا وأحكــام املبتــدأ والخبر، واالهتمــام بمعرفــة 

 املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة معان ها.

 (:215AR) 3اللغة العربية  

يهــــدف هــــذا املقرر إلى إكســـــــــــــــاب الطالب املهــــارات الكتــــابيــــة واللغويــــة واللقــــائيــــة من خالل دراســـــــــــــــة بع  

 النصوص القرآنية والشعرية وتوظيف ذلي في تقويم ألسنتهم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  

بـــالتركيز على  الجـــانـــب يهـــدف هـــذا املقرر إلى إكســــــــــــــاب الطالب مهـــارة كتـــابـــة الرســــــــــــــائـــل والتقـــارير والبحوث  

التطبيقي من خالل دراســـــة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرســـــائل وكذلي دراســـــة بع  أســـــاليب  

 املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

يهــدف هـذا املقرر إلى إعطــاء الطــالـب نبــذة عن قواعـد اللغــة النجليزيـة ـكأدوات النكرة واملعرفـة والضــــــــــــمــائر  

األزمنة  كما يهدف إلى تزويد الطالب بمهارة املحادثة حيث يبدأ باســـــتخدام الجمل الســـــهلة كالتحية وبع   

والتهنئة والســــــــــــؤال عن الرــــــــــــحة والعمر وغيرها كذلي تنمية مهارة القراءة  ب عطاء الطالب قطع بســــــــــــيطة 

لى بع  املصطلحات التي  وفقرات لقراءتها وفهمها كما يهدف إلى تعليم الطالب الكتابة والمالء بالضافة إ

 قد يستخدمها الطالب في مجال تخصصه.
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    (:EN101) 2لغة إنجليزية  

، كمـــا يهـــدف إلى زيـــادة معرفـــة 1يعـــد هـــذا املقرر امتـــدادا وتكملـــة ملـــا درســــــــــــــه الطـــالـــب في مقرر لغـــة إنجليزيـــة  

مية مهارة املحادثة الطالب بقواعد اللغة النجليزية ب عطائه الجمل االســمية والصــفات واألحوال كذلي تن

باســــــتخدام الجمل التي يمكن اســــــتعمالها خارج الفصــــــل كالتعارف والتحدث عن الهوية وغيرها بالضــــــافة  

إلى االهتمـام بجـانـب القراءة عن طريق قراءة قطع متقـدمـة ومعرفـة معـاني الكلمـات وحفظ كتـابتهـا ثم ينتقل  

ــياء التي أمام  الطالب إلى مهارة الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتاب ة الجمل والفقرات والتعبير عن األشـ

 كـذلـي تعليمـه الترقيم ملـا لـه من أهميـة في اللغـة النجليزيـة بـالضـــــــــــــافـة إلى إعطـائـه املزيـد من 
 
الطـالـب كتـابيـا

 املصطلحات. 

  (:CS100)  1حاسوب

أنواع الحواسيب    –األسـباب الرئيسـية السـتخدم الحاسـوب    -الحواسـيب في حياتنا : اسـتخدامات الحاسـوب

ــــــوب  –كيف تعمل الحواســــــــيب   –نظام الحاســــــــوب ومكوناته  – ــــــة بالحاســ لغة   –مصــــــــطلحات علمية خاصــ

ات  العمليـ   –الحواســــــــــــيـب وأنظمـة العـد ومثيلهـا والتحويـل من النظـام العشــــــــــــري إلى أنظمـة أخرى وبـالعكس 

 –مكونات الحاســــوب الداخلية   -التشــــفير وشــــفرة   األســــكي   -الحســــابية بالنظام الثنائي منها الجمع والطرح

الذاكرة الرئيســــــــــية وأنواعها والذاكرة الثانوية  –وحدات الحســــــــــابات واملنطق    -املعالج الدقيق –لوحة األم  

  -وأنواعها

ــا    -وحــــدات القيــــاس الســــــــــــرعــــة والــــذاكرة ــانــــات وأنواعهــ اقــــل البيــ   -أجهزة الدخــــال والخراج وأنواعهــــا    -نو

قضـــايا حاســـوبية ومقدمة في تطبيقات   -تراســـل البيانات ومعرفة شـــبكات الحاســـوب    –برمجيات الحاســـوب  

 .Wordالحاسوب مثل محرر النصوص 

  (:CS101) 2حاسوب 

افذ واســـــتخداماتها    -مقدمة ســـــريعة عن الحواســـــيب ونظام تشـــــغيلها والبرامج التطبيقية   ــام   –النو  –الرســـ

ــامج العرض التقـــدمي    Excelوالبرنـــامج    Wordواســــــــــــتخـــدام البرامج التطبيقيـــة    -الـــدفتر   Power Pointوبرنـ

ــــــتخدمها  عمليا. ومعظم هذا املقرر عملي  يهدف إلى توفير مهارات معملية وهذه  البرامج ال ـــ ــــــوف  يســ ـــ جاهزة ســ

 الطالب في إنجاز واجباته ومشروع تخرجه.
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 خدمات الدعم التعليمية 

 

 أوال المكتبة: 
 

           تحتوي املكتبـــة على مجموعـــة كبيرة من الكتـــب و املراجع و الـــدوريـــات في مختلف التخصــــــــــــصــــــــــــــات القـــديمــة   

موضوعيا ومقسمة ومفهرسة في  أرفقها حسب  ( وجميعها مصنفة تصنيفا    7348و الحديثة ويبلغ عددها )   

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب  التخصص  عدد الكتب  التخصص  عدد الكتب  التخصص 

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 السالميات 

 194 الفنون  418 فيزياء 88 طرق البحث 

افيا  1159 اللغة النجليزية 256 الرياضيات  186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 االجتماع علم 

 164 العلوم السياسية 620 األحياء  217 الكيمياء

 27 العالم والرحافة 315 الحاسوب  213 علم النفس 

 748 التربية و التعليم 114 العلوم الدارية  44 القانون 

    7348املجموع :    

 

 منظومة المكتبة:    

إدارة   االلكترونية  تعمل  إنشاء منظومة  الحاسوب، على  التخرج لقسم  بالتعاون مع طالب مشاريع  املكتبة 

ومحتويات   الكتب  بتسجيل وحصر  املكتبة  إدارة  تقوم  ودوريات, حيث  ومراجع  من كتب  املكتبة  ملحتويات 

تتناسب مع    املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام السجالت و التسجيل اليدوي. املكتبة تفتقر ألجهزة حاسوب

عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلي ال يوجد بها أنترنت، وتحتاج إلى ربطها مع  

املركزية   املكتبة  خدمات   من  واالستفادة  الجامعة  إلى  الطالب  تنقل  لصعوبة   ، للجامعة  املركزية  املكتبة 

 بالجامعة

 :قوانين المكتبة  

 الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.  تفتتح املكتبة أبوابها من   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة.  .2

املكتبة غير مسؤولة عن ضياع األغراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة تدريس أو معيد   .3

 أو زائر. 

 يف الخاصة به. ال يسمح  للطالب استعارة أي كتاب أال بعد تجديد بطاقة التعر  .4
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عند استعارة عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  بالكلية يكون ذلي باستخدام بطاقة التعريف   .5

 الخاصة بالكلية. 

 يسمح للزوار و الباحثين من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط.  .6

كتب ملدة    3يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، ولعضو هيئة التدريس و املعيدين   .7

 اسبوع فقط. 

نوع .8 أي  إدخال  و عدم   املكتبة،  في  تواجدك  أثناء  التحدث  الهدوء و عدم  أنواع    الحفاظ على  من 

 األطعمة داخل املكتبة.

كتب على الطاولة، وعند الخروج تأكد    3الجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم إحضار أكثر من   .9

 الرحيح. من أني وضعت الكتب في مكانها 

 : نظام اإلعارة    

 العارة الخارجية: مسموحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلي املوظفين:   

 أيام بضمان بطاقة تعريف طالب.   3بالنسبة للطالب: تسمح بالعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما يمكنهم بالنسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم   -

 التمديد. 

 بالنسبة للزوار و البحاث من خارج الكلية: يسمح لهم بالعارة  الداخلية فقط.  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 

 .خدمات التصوير مصور الكلية   -

 .مبيعات الكتب )مصور الكلية و مبيعات الجامعة(  -
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