
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 كسم التربُت الفىُت

  رسالت اللسم

ًطمذ كسم التربُت الفىُت ملىاكبت جطىراث الثىرة 

مً أجهزة وأسالُب الخكىىلىجُت بصىرتها املدسارعت 

ت، كما  خدًثت لخيشُط الخفكير البصزي والذاكزة البصٍز

ز املسخمز والهادف لعملُت الخعلُم  ٌسعى لخدلُم الخطٍى

ت  والخعلم لصلل جىاهب شخصُت الطالب الفكٍز

 .والىجداهُت بما ًخدم اخخُاجاث املىاطً واملجخمع

 

 

 

 

 

                    

 رؤٍت اللسم

ادة والخميز مدلُا وئكلُمُا في جدسين مسخىي  الٍز

الجىدة وألاداء في العملُت الخعلُمُت واعداد معلم 

التربُت الفىُت الكفء واللادر على الابداع والابخكار 

لخىمُت الفزد وخدمت املجخمع في ظل الخطىر 

 الخكىىلىجي

 

           

 كلمت رئِس اللسم 

عد أخد ألاكسام العلمُت بكلُت  ٌُ كسم التربُت الفىُت 

طزابلس، ًخمخع بخصىصُت جميزه عً  - التربُت

ألاكسام العلمُت في الكلُت مً هاخُت طبُعت  باقي

مىاده ومخزجاتها، ًدشزف بىخبت مً ألاساجذة 

ً في مجال الفىىن الدشكُلُت بمخخلف  املخميًز

زدهز  بطالب ًخدلىن بزوح الجد، جخصصاتها، ٍو

املعزفت الفىُت،  والعطاء، واملثابزة للىصىل ئلى

سعي اللسم ئلى جىمُت  والعلمُت، والتربىٍت، َو

وصلل اللدراث الفىُت، وإلابداعُت لطالبه، هذا 

باإلطافت الى جىمُت الحس الجمالي والىجداوي 

    لديهم، وهى كسم مسخلل

خخُاجاث مثل باقي ألاكسام ٌعمل على جلبُت ا

املجخمع العملُت، والبدثُت مً خالل ما ًلدمه 

والىدواث  للخعلُم، ودوره في املشاركت في املداطزاث

وامللخلُاث، هذا الى جاهب ئكامت املعارض والىرش 

عمل أًظا على جىمُت  الفىُت بمخخلف أهىاعها َو

م دراست املىاد  الىعي الفني، والثلافي عً طٍز

ٍت، باإلطافت ئلى الفىُت الخخصصُت، والتربى 

العامت، ليرجلي الطالب ئلى مسخىي املعلم  املىاد

 .ألاكادًمي املخخصص في مجال التربُت الفىُت

 غالُت علي السباعي د.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف اللسم

ت مخميزة أكادًمُا ومهىُا والتي  اعداد كىادر  .1 جزبٍى

 جخالءم ومعاًير واخالكُاث املهىت

ج كىادر فىُت مبدعت وكادرة على الابخكار  .2 جخٍز

واملىافست في سىق العمل على املسخىي املدلي 

 وإلاكلُمي

الارجلاء في مجال البدث العلمي وألابداث الخطبُلُت  .3

 في التربُت الفىُت ودعمها وحشجُعها

ز البرامج ألاكادًمُت والخطبُلُت في مجاالث  .4 جطٍى

التربُت الفىُت واسخدداث بزامج جدًدة مىاكبت 

 الخخُاجاث املجخمع وسىق العمل 

م املسخمز وئدارة الجىدة بما  .5 وطع مىظىمت الخلٍى

ًدلم أهداف كسم التربُت الفىُت املخمثلت في املزاجعت 

 وشطتاملىخظمت والخلُُم املسخمز لهذه البرامج وألا

ز املىاهج  .6 ت لخطٍى اسهام اللسم مع املإسساث التربٍى

والكخب الدراسُت بما ًدلم اهداف السُاست 

 الخعلُمُت باملجخمع ككل

الخفاعل بين كسم التربُت الفىُت واملإسساث  .7

املجخمعُت املدلُت إلخداث حغير وجأثير في البِئت، 

واملساهمت الفعالت في املعارض الفىُت واملسابلاث 

 دلُت والدولُتامل

 الدراسُت امللزراث

 الطالبها ًخمم والاخخياري  الالسامي بين مقضمتهي مقرر و  53عذدها و 

 درجت لنيل الطالب جأهل وحذة 130 دراصيت فصىل   8 خالل

 -> لخاليكا   يهو   البكالىرويىش

 رصم هنذس ي 39 جاريخ الفن القذًم 1

 علم الجمال والنقد الفني :3 1 الرصم الحر 2

 2 تصىير مائي ;3 1 أصط جصميم 3

 تاريخ الفن الى سيظ واالسالمي 42 1 طباعت منضىجاث 4

 3 طباعة منسىجات 43 1 خسف 5

 طرائق تدريس خاصة 44 أشغال هجارة 6

 1 اعالنيتصميم  45 حشريح فني 7

 (تربية فنية)تطبيقات تدريسية  46 4أصط جصميم  8

 2 اشغال فنية 47 1 هحت 9

 1 تصىير زيتي 26 4رصم حر  10

 تاريخ فن عصر النهضة 27 1 جصىير مائي 11

 خظ عربي 28 1 جصميم وزخرفت 12

 2تصىير زيتي  29 3أشغال فنيت  13

 4طباعت منضىجاث  30 4جصميم وزخرفت  14

 علم جمال و هقذ فني 31 فنىن ألاطفال واملراهقين 15

 مشروع تخرج 32 رصم هنذس ي  16

 

 

 

 

 
 

ج:  مىاصفاث الخٍز

 أن ًخمخع بمعارف واصعت ومهاراث عاليت في مجال الخخصص. .3

 أن ًخمخع بمعارف واصعت ومهاراث عاليت في املجال التربىي. .4

مجال جذريط أن ًكىن قادر على الخفكير إلابذاعي والخطىير في  .5

 التربيت الفنيت.

ى بالقذرة على الحىار وقىة إلاقناع والعمل كفريق. .6
ّ
 أن ًخحل

ى بالثقت بالنفط والقذرة على الاهذماج وخذمت املجخمع. .7
ّ
 أن ًخحل

أن ًكىن قادر على الخكيف مع اخالقياث املهنت وأدابها للرفع  .8

 بكفاءة املخرجاث الخعليميت.

نياث الحذًثت واملضخحذثت أن ًكىن قادر على اصخخذام الخق .9

 ودمجها بالعمليت الخعليميت.

 أن ًخمخع بمهاراث بحثيت عاليت جمكنه من اصخكمال دراصخه .:
 العليا الخخصصيت مضخقبال

 

 خدماث الدعم الخعلُمُت

 أوال: املكخبت

 ثاهُا: خدماث الخصىٍز ومبُعاث الكخب

 : هلطت ألاسعاف ألاولُت
ً
 ثالثا


