الخطة البحثية لقسم التربية الفنية



أبحاث ذات أهمٌة فنٌة تربوٌة
أبحاث تخدم مجال المجتمع من خالل -:
 oأبحاث ذات هوٌة مصرٌة للحفاظ على التراث المصري وتطوٌر الحرف الفنٌة
الٌدوٌة وصٌاغتها فى قالب فنى تشكٌلً معاصر ٌتالءم مع التطور العلمً
التكنولوجً محلٌاًَ ودولٌا ً .
 oتنمٌة المستوى االبداعى الفنً لالرتقاء بالذوق العام للمجتمع والتطبٌقات الفنٌة
المختلفة لالرتباط بالمجتمع البٌئى الساحلى المصرى واالفرٌقى .
 oاستحداث استراتجٌات ومعاٌٌر تطبٌقات التربٌة الفنٌة فى جمٌع مجاالت الفن
التشكٌلً .
 oالتوظٌف التقنً للخامات البٌئٌة والمحلٌة والمستحدثة فى مجال التشكٌل الفنً .

الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها الخطة البحثية للقسم
.1 .1وضع قبئًت ببنًىضىعبث انتً تحتبد نهذراست وفقب نخالحت عىايم وهى احتٍبجبث انقسى
نتغطٍت انًقرراث انتً ٌتى تذرٌسهب  ،احتٍبجبث انًجتًع  ،احتٍبجبث انصنبعت
.2 .2انبحج عن يصبدر تًىٌم نهبحج انعهًً
.3 .3اٌجبد سبم نتىفٍر انحبفز انًبدي وانًعنىي نهببحخٍن
 .4 .4انتطبٍقبث اإلٌجببٍت نألبحبث انًتىفرة ببنقسى
 .5 .5تشكٍم نجنت عهًٍت يتخصصت ين أعضبء هٍئت انتذرٌس ببنقسى
الخطوات التي سيتم إتباعها لتحقيق لتك الركائز
 - 1وضع قائمة بانمىضىعات انتي تحتاج نهدراسة وفقا ألربعة عىامم وهي احتياجات انقسم
نتغطية انمقررات انتي يتم تدريسها  ،احتياجات انمجتمع  ،احتياجات انصناعة  ،االتجاهات
انحديثة في مجال انتربية انفنية .
تحذٌذ انًجبالث انتً تحتبد نًزٌذ ين انذراسبث وتىجٍه انرسبئم انعهًٍت انخبصت بأعضبء انهٍئت
انًعبونت نتغطٍت تهك انًجبالث

-2انبحث عن مصادر تمىيم نهبحث انعهمي
 تحذٌذ انذعى انًتىافر ين انجبيعت
 االستغالل األيخم نهًشبرٌع انبحخٍت انتً تقذيهب جهبث قىيٍت أو دونٍت



تىفٍر انذعى ين خالل إجراء أبحبث يشتركت يع جهبث راث قذرة انفبقٍت عبنٍت يخم
انجبيعبث انخبصت
تىفٍر انذعى ين خالل إجراء دراسبث يقبرنت يع دول عربٍت تتًٍز ببإلنفبق انًبدي
انًتًٍز عهى انبحج انعهًً

-3إيجاد سبم نتىفير انحافز انمادي وانمعنىي نهباحثين
تفعٍم دور انًجهت انعهًٍت نهكهٍت



إجراء ينبقشبث عهنٍت نألبحبث انًتًٍزة يع دعىة انجهبث واألفراد راث انصهت بًجبل
انبحج نحضىر تهك انًنبقشبث
دعى انببحخٍن انًتًٍزٌن ويسبعذتهى فى نشر أبحبحهى فً انًجالث انعهًٍت  ،أو انًشبركت
بهب فً انًؤتًراث انًحهٍت وانذونٍت

 -4تشكيم نجنة عهمية نهكهية
تشكٍم نجنت عهًٍت تضى عذدا ين أعضبء هٍئت انتذرٌس وانهٍئت انًعبونت يهًتهب :


تحذٌذ انًىضىع أو انًىضىعبث انًطروحت نهذراست سنىٌب وفقب نهخطت انبحخٍت
انخًسٍت ويب قذ ٌطرأ عهٍهب ين يستجذاث



تحذٌذ اننقبط انبحخٍت انتً سٍتى تنبونهب فً سبٍم انتغطٍت انشبيهت نهًىضىع يحم انبحج
وعرض تهك اننقبط عهى انببحخٍن نالختٍبر ينهب وفقب نًٍىنهى



وضع جذول بًىاعٍذ انهقبءاث انذورٌت نتً سٍتى عقذهب خالل انعبو نًتببعت األداء
ويحبونت تخطً انعراقٍم انتً تىاجه انبحج



تقٍٍى األداء فً نهبٌت كم عبو دراسً وإجراء تحهٍم SWOT



حصر انًجالث وانذورٌبث انعهًٍت راث انصهت ببنًجبل وتحذٌذ يىاصفبث اننشر بهب



حصر انًؤتًراث انعهًٍت انتً ًٌكن انًشبركت بهب ورنك نىضع انخطت انسنىٌت نهبحج
انعهًً ببنقسى

