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نبذة عن الكلٌة -:
لقد سجل ٌوم  11ماٌو  1091مٌبلد أول مدرسة للفنون الجمٌلة فً الشرق العربً وكان هذا حدثا ً تارٌخٌا ً وعبلمة فارقة فً
ضروب التعلٌم  .حٌث انشأ األمٌر ٌوسف كمال هذه المدرسة كما أسس الزعماء الوطنٌون الجامعة األهلٌة وبدأت الدراسة
بها فً دٌسمبر  1091وفً عام  1011وضعت المدرسة تحت إشراف وزارة المعارف العمومٌة بناء على رغبة منشئها
حٌث أدخلت علٌها إصبلحات عدٌدة ونقحت الئحتها العامة والداخلٌة  .وفً عام  1099/1010كانت الدراسة فً المدرسة
العلٌا أربع سنوات فً ثبلثة أقسام هً العمارة  ،التصوٌر  ،والنحت وفً عام  1091/1091أضٌف لتلك األقسام قسم الفنون
الزخرفٌة وفً عام  1099/1099أضٌف قسم الحفر والطباعة  .وفً عام  1091/1091أضٌفت سنة إعدادٌة لسنوات
الدراسة االربعة باألقسام الخمسة فأصبحت مدة الدراسة خمسة سنوات .
وفً عام  1091تغٌر اسم مدرسة الفنون الجمٌلة العلٌا إلى الكلٌة الملكٌة للفنون الجمٌلة وفً عام  1019انضمتكلٌة الفنون
الجمٌلة لجامعة حلوان .
هذا وتتمٌ ز كلٌة الفنون الجمٌلة بالتمٌز النوعً فً تعدد البرامج لتشمل الكلٌة التصوٌر  ،النحت  ،العمارة  ،الدٌكور ،
الجرافٌك وتارٌخ الفن ومن خبلل تلك البرامج تسعً الكلٌة إلً تبنً مداخل تعلٌمٌة قائمة على البحث واالستقصاء
 Research Based Learningوٌهدف ذلك إلى توفٌر سٌاق تعلٌمً ٌتمٌز باالبتكار والحس الفنً ومهارة التدرٌب على
البحث العلمً والتفكٌر المنهجً والتفاعل مع البٌئة .
إن الباحث فً كلٌة الفنون الجمٌلة هو ذلك الفنان ذو اإلدراك الواعً والنظرة التحلٌلٌة لؤلمور فً مجال اكتساب المعرفة ،
حٌث أن لدٌه القدرة على التفاعل وربط العملٌة البحثٌة بخدمة المجتمع .
هذا وتتبنً الكلٌة مداخل تكاملٌة ومتعددة النظم  Multy disciplinary approachفً البحث وتحفٌز كافة المبادرات التً
تسعً لممارسة بحوث مشتركة مع قطاعات االعمال والصناعة واالستثمار والمؤسسات الحكومٌة واألكادٌمٌة محلٌا ً ودولٌاً.

رؤٌة كلٌة الفنون الجمٌلة

أن تكون الكلٌة كٌانا ً عالمٌا ً معتمداً  ،مشهوداً له بدوره التنوٌري  ،وبأنه منارة للتعلٌم والبحث العلمً فً مجاالت الفنون
والعمارة فً مصر والشرق األوسط لالرتقاء بالذوق العام فً المجتمع

رسالة كلٌة الفنون الجمٌلة

إعداد وتأهٌل خرٌج وباحث مبدع فً مجاالت العمارة والفنون الجمٌلة  ،لٌكن قادراً على تلبٌة احتٌاجات سوق العمل بما
ٌحقق تنمٌة البٌئة وتطور المجتمع المصري وارتقاءه
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رسالة الدارسات العلٌا
تقدٌم خدمات بحثٌة فً تخصصات الفنون والعمارة .وٌقوم الدور الرٌادي للبحث العلمً بالكلٌة علً أساس ربط مجاالت
الفنون المرئٌة والعمارة بقضاٌا االستثمار واالقتصاد والمجتمع علً المستوي المحلً والدولً.
تركز الخطة البحثٌة للكلٌة علً ربط التدرٌس بالبحث العلمً واالبتكار فً إطار أكادٌمً ٌحتضن كافة تخصصات الفنون
المرئٌة والعمارة .لتشكل س ٌاق تعلٌمً ممٌز علً الصعٌد المحلً والدولً .ومن هذا المنطلق فإن كلٌة الفنون الجمٌلة هً
مناخ أكادٌمً فعال إلجراء اتفاقات شراكة لبحوث علمٌة بٌئٌة تربط مجاالت الفن والتصمٌم بكافة العلوم األخرى ومنها
العلوم االجتماعٌة والتكنولوجٌة وعلوم التربٌة والعلوم الطبٌعٌة والعلوم االخرى التى قد تدعم هذه التخصصات.
الهٌكل التعلٌمً وبرامج الدراسات العلٌا بالكلٌة :
تمنح كلٌة الفنون الجمٌلة الشهادات التالٌة فً تخصصاتها المختلفة :

التخصص
1

بكالورٌوس

1

دبلوم

9

ماجستٌر

9

دكتوراه الفلسفة

)0
)5
)3
)4
)5
)0
)5
)3
)4
)5
)0
)5
)3
)4
)5
)6
)0
)5
)3
)4
)5
)6

عمارة
دٌكور (شعبتً عمارة داخلٌة وفنون تعبٌرٌة)
جرافٌك (التصمٌم المطبوع– فنون الرسوم المتحركة وفن الكتاب )
نحت (شعبة النحت الفراغً والمٌدانً – النحت البارز والمٌدالٌة–فن تشكٌل العرائس )
تصوٌر (شعبتً تصوٌر جداري والتصوٌر الزٌتً)
عمارة – تنسٌق مواقع -اسكان -االرتقاء العمرانً والمحافظة على التراث – التصمٌم العمرانً –
تصمٌم معماري – بناء وتشٌٌد – عمران صحراوي .
دٌكور (شعبتً العمارة الداخلٌة ودٌكور المسرح والسٌنما والتلفزٌون )
جرافٌك (شعبات التصمٌمات المطبوعة–فنون الرسوم المتحركة – فنون الكتاب والمطبوعات)
نحت (شعبتً النحت الفراغً والمٌدانً – النحت البارز – النحت الخزفً – فن العملة والمٌدالٌة –
فن تشكٌل العرائس)
تصوٌر (شعبتً التصوٌر الجداري ( زجاج ملون – موزاٌٌك والتصوٌر الزٌتً)– تصوٌر بوسائط
متنوعة (مجمدة)
عمارة
دٌكور (شعبتً عمارة داخلٌة ودٌكور المسرح والسٌنما والتلفزٌون)
جرافٌك (شعبات التصمٌمات المطبوعة–فنون الرسوم المتحركة – فنون الكتاب والمطبوعات)
نحت (شعبة النحت الفراغً والمٌدانً – النحت البارز والمٌدالٌة)
تصوٌر (شعبتً تصوٌر جداري والتصوٌر)
تارٌخ الفن
العمارة
الدٌكور (شعبتً العمارة الداخلٌة و ودٌكور المسرح والسٌنما والتلفزٌون )
الجرافٌك (شعبات التصمٌمات المطبوعة–فنون الرسوم المتحركة – فنون الكتاب)
النحت (شعبتً النحت الفراغً والمٌدانً – النحت البارز والمٌدالٌة)
التصوٌر (شعبتً تصوٌر جداري والتصوٌر الزٌتً)
تارٌخ الفن  -المصري القدٌم (الفن األغرٌقى والرومانً)–تارٌخ الفن القبطً واإلسالمً – تارٌخ
فن العصور الوسطً وعصر النهضة حتى القرن العشرٌن

وٌشكل إجمالً عدد المسجلٌن بالدراسات العلٌا بالكلٌة 1110دارس ودراسة خبلل العام الدراسى  1919/1919موزعٌن
على األقسام العلمٌة المختلفة كما ٌلى :
التخصص

العمارة

الدٌكور

التصوٌر

الجرافٌك

النحت

تارٌخ الفن

دبلوم الفنون الجمٌلة
ماجستٌر الفنون الجمٌلة
دكتوراه الفلسفة فً الفنون الجمٌلة

1
111
10

11
199
11

1
119
99

19
199
90

9
11
11

191
91
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أهداف الخطة :
.1
.1
.9
.9
.9

تحسٌن كفاءة البحث العلمً  research excellenceمع تأكٌد المكانة المرموقة للكلٌة فً مجال البحوث العلمٌة
فً فروع الفن والعمارة علً المستوى المحلً والدولً
إرساء دعائم البحوث العلمٌة متعددة النظم  interdisciplinaryبٌن األقسام العلمٌة للكلٌة فً مجاالت الفنون
والعمارة وبٌن فروع العلوم األخرى بجامعة حلوان وخارجها
التوجه نحو برامج المشاركة  partnershipفً المشروعات البحثٌة وتعزٌز الدور المجتمعً والدولً للكلٌة فً
مجال البحث العلمً للفنون والعمارة .
التوجه نحو المشروعات البحثٌة التطبٌقٌة وكذلك األبحاث الممولة سواء من الجهات الحكومٌة أو من القطاع الخامس
وتأكٌد دور الكلٌة كمؤسسة بحثٌة خدمٌة فً مجاالت الفنون والعمارة .
نشر الثقافة البحثٌة باعتبارها محدد أساسً للمنهج والمحتوي وممارسة التعلٌم .

محاور الخطة البحثٌة
 )0تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مجاالت الفنون والعمارة
 )5االستدامة والبٌئة( بحوث متعددة النظم)
 )3التعلٌم فً الفنون والعمارة
 )4فً مواجهة العشوائٌات
 )5العولمة والهوٌة
 )6ثقافة المجتمع  ،والفنون المرئٌة
 )7دور التصمٌم فً التنمٌة واالستثمار وقطاع األعمال
 )8التصمٌم البٌئً
 )9الحفاظ على التراث
مخرجات العملٌة البحثٌة :
 .1ابحاث علمٌة محكمة ومنشورة
 .1رسائل ماجستٌر ودكتوراه وبرامج تدرٌبٌة
 .9نشرات غٌر دورٌة وقاعدة بٌانات بالمشروعات البحثٌة واالبحاث الفنٌة المختلفة والمعارض المنظرة
مصادر -وسائل  -مخرجات

التفاعل

المجتمع

العمم
التدريس

الفن

البح

البيئة

البيئة

ث

الطبيعية

المبنية

العمم
ي
مصادر -وسائل  -مخرجات

شكل ( )1التزام خطة البحث العممي لكمية الفنون الجميمة بالتأثير اإليجابي عمى تنمية المجتمع
والبيئة
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وال جدٌر بالذكر أن السٌاق العام لخطة البحث العلمً بالكلٌة مشوب بوجود كثٌر من التحدٌات والمشكبلت التً تفرضها
الظروف االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة للمجتمع المصري  .ومن أهم تلك التحدٌات ضعف الثقافة البحثٌة
وتراجع البحث العلمً عن المساهمة فً دفع عجلة التنمٌة واالرتقاء بالمجتمع .
وبالرغم من أن هذا السٌاق ٌمثل التحدي الحقٌقً أمام ما تحمله هذه الخطة البحثٌة من أهداف واستراتٌجٌات  ،أال أنه  ،كما
ٌتضح من شكل ( )1أن كلٌة الفنون الجمٌلة تلتزم من خبلل ممارسات وأنشطة البحث العلمً بتحقٌق تأثٌر إٌجابً وفعال
على ا لمجتمع بمختلف مؤسساته وكذلك على خصائص البٌئة المبنٌة والطبٌعٌة على أن ٌتسع مجال التأثٌر لٌشمل النطاق
المحلً واإلقلٌمً على حد سواء .

الجزء الثانً  :منهجٌة إعداد الخطة البحثٌة
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ٌتناول هذا الجزء وصف اإلجراءات التً انتهجت إلعداد خطة البحث العلمً للكلٌة وقد تم اتباع منهجٌة تجمع بٌن المدخل
النظري التحلٌلً والمدخل العلمً القائم على فكرة المشاركة الفعالة بٌن القطاعات المعنٌة من قٌادات وأعضاء هٌئة التدرٌس
وطبلب الدراسات العلٌا بالكلٌة  .وفٌما ٌلً عرض لتلك اإلجراءات والتً اشتملت على وجود مجموعة من المدخبلت
والمخرجات تربط بٌنهما عبلقة دورٌة لتحقٌق التغذٌة الراجعة كما ٌتضح بالشكل االتً :

تغذية راجعة

مدخالت
الخطة اإلستراتيجية لمجامعة
وخطة البحث العممي.

مقترحات من خطط بحثية
باألقسام.

خطة البحث العممي
 .1الرؤٌة.
 .1الرسالة.
 .9األهداف واإلستراتٌجٌات.
 .9محاور العمل البحثً.
 .9التقٌٌم.

.1اجتماعات لمجموعات عمل مصغرة.
 .2استمارة استطالع الرأي ألعضاء هيئة
التدريس.
 .3إطار عمل الخطط البحثية لألقسام.

الخطط البحثية لألقسام (قسم الجرافيك -قسم

الخطة اإلستراتيجية لكمية الفنون

العمارة -قسم النحت -قسم التصوير -قسم

الجميمة.

الديكور  -قسم تاريخ الفن).
تغذية راجعة

شكل ( )1مدخبلت ومخرجات الخطة البحثٌة وما بٌنهما من تغذٌة

راجعة.
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أوالً  :المدخل النظري التحلٌلً :
ثم من خبلله مراجعة الخطة البحثٌة لجامعة حلوان وذلك لتحدٌد األهداف واالولوٌات التً توجه الخطط البحثٌة لكلٌات
الجامعة  ،كما تم مراجعة الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة وذلك لتحدٌد السٌاق العام ألهداف الخطة البحثٌة  .كما تم
مراجعة مقترحات من خطط بحثٌة لؤلقسام العلمٌة بالكلٌة للوقوف على أهم المحاور والتوجهات للخطة البحثٌة للكلٌة .
ومن زاوٌة أخري تم االستفادة من بعض الخبرات العالمٌة فً تحدٌد األهداف واالستراتٌجٌات وآلٌات العمل لخطة البحث
العلمً فً مجاالت الفنون والعمارة .
ثانٌا ً  :المدخل العلمً :
اٌمانا ً بأهمٌة عملٌة المشاركة فً أحداث تراكم وتبادل للخبرات والمعارف مما ٌؤدي إلى تكوٌن نظرة شمولٌة متكاملة فً
صٌاغة أهداف وآلٌات الخطة البحثٌة  ،تم تبنً مدخل المشاركة الفعالة فى االعداد للخطة وذلك كما ٌلً :
 تصمٌم استمارات الستطبلع الرأي تتضمن االهداف المقترحة للخطة البحثٌة كما أنها تختبر مجموعة االولوٌات
واالفكار األساسٌة التً ٌتشكل منها الرؤٌة والرسالة للخطة البحثٌة وكذلك مجاالت البحث العلمً ( االستمارة ملحق
رقم(. ))1
 تصمٌم استمارات إلستطبلع الرأي تحدٌد األهداف العامة للخطة البحثٌة واالستراتٌجٌة المرتبطة بتحقٌق كل منها
(االستمارة ملحق رقم) 1
 تصمٌم استمارات ارشادٌة لتطوٌر الخطة البحثٌة لؤلقسام (االستمارة ملحق رقم . ) 9
وقد تم تحلٌل بٌانات استطبلع الرأي لتشتمل على ثبلث مجموعات من النتائج كما ٌلً :
أوالً  :الرؤٌة والرسالة واآللٌة لخطة البحث العلمً بالكلٌة :
70
60
50
40
30

20
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0
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السؤال
الثانى

السؤال
الثالث

السؤال
ا لر ا ب ع

السؤال السؤال السؤال السؤال
ا ل خ ا مس ا ل س ا دس ا ل س ا ب ع ا ل ث ا م ن

السؤال
التاسع

أظهرت نتائج التحلٌل االحصائى الستطبلع الرأى اآلتى :
 السؤال االول  :أقر  % 19.9أن كلٌة الفنون الجمٌلة هً مؤسسة أكادٌمٌة ومن دورها تقدٌم خدمات بحثٌة فً
مجاالت الفنون والعمارة.
 السؤال الثانى  :أقر  % 19من المشاركٌن فى االجابة على استطبلع الرأى أن ان آلٌة النهوض بالبٌئة التعلٌمٌة
ترتبط إرتباط وثٌق بكفاءة وفاعلٌة األنشطة والبرامج البحثٌة لؤلقسام العلمٌة بالكلٌة
 السؤال الثالث  :أقر  % 99.1تمٌز الخطة البحثٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة ٌعتمد على ممارسة مشروعات بحثٌة
مشتركة بٌن أقسام الكلٌة وبعضها البعض من جانب وكذلك بٌنها وبٌن فروع العلوم االخرى بجامعة حلوان
 السؤال الرابع  :أقر  % 91.1ان الدور الرٌادي للبحث العلمً بالكلٌة ٌقوم على أساس ربط الفنون والعمارة بقضاٌا
االقتصاد واالستثمار والمجتمع محلٌا ً ودولٌا ً
 السؤال الخامس  :أقر  % 91.9أهمٌة ارتباط كفاءة العملٌة البحثٌة بالكلٌة بقدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس
والباحثٌن
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 السؤالٌن السادس والسابع :أقر  % 90فقط فاعلٌة الخطة البحثٌة وما ٌرتبط بتطوٌر البرامج الدراسٌة وأسلوب
التدرٌس والتعلٌم والمحتوى للمقررات الدراسٌة وكذلك ان آلٌات تنفٌذ الخطة البحثٌة مرتبط بنظام العمل بما ٌشمل
شروط التعٌٌن والبعثات واألجازات ألعضاء هٌئة التدرٌس
 السؤال الثامن  :أقر  % 19.9فاعلٌة اإلطار العام الملزم للخطط البحثٌة لؤلقسام العلمٌة بالكلٌة
 السؤال التاسع  :أقر  % 91.1أنه من المتوقع فً عام  1919أن تكون المعاٌٌر االكادٌمٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة هى
المرجعٌة  Benchmarkلكلٌات الفنون الجمٌلة فً مجال البحث العلمً محلٌا ً وإقلٌمٌا.
ثانٌاً:تحدٌد األهداف العامة للخطة البحثٌة واالستراتٌجٌات المرتبطة بتحقٌق كل منها:
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الهدف الثالث

الهدف الثانى

الهدف األول

أظهرت نتائج التحلٌل االحصائى الستطبلع الرأى اآلتى :
 الهدف االول :أقر  % 91.9بالموافقه على العمل من أجل تحسٌن كفاءة البحث العلمً بالكلٌة
 الهدف الثانى  :وافق  % 99.1من المشاركٌن باستطبلع الرأى على إرساء دعائم البحوث العلمٌة (متعددة النظم)
 الهدف الثالث  :أقر  % 91.1من المشاركٌن باستطبلع الرأى بالموافقه على أهمٌة التوجه نحو برامج المشاركة فً
المشروعات البحثٌة
 الهدف الرابع  :أقر  % 91.1تأٌٌد التوجه نحو المشروعات البحثٌة التطبٌقٌة واألبحاث الممولة



الهدف الخامس  :وافق  % 11.9من المشاركٌن على ضرورة نشر الثقافة البحثٌة

ثالثاً :محاور الدراسة المقترحة للخطة البحثٌة :
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تضم الخطة البحثٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة تسعة محاور
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أظهرت نتائج التحلٌل االحصائى الستطبلع الرأى الخاص بمحاور البحث العلمى بالخطه اآلتى :
المحور البحثى
المحور االول
المحور الثانى
المحور الثالث
المحور الرابع
المحور الخامس
المحور السادس
المحور السابع
المحور الثامن

تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مجاالت الفنون والعمارة
االستدامة والبٌئة ( بحوث متعددة النظم)
التعلٌم فً الفنون والعمارة
فً مواجهة العشوائٌات
العولمة والهوٌة
ثقافة المجتمع  ،والفنون المرئٌة .
دور التصمٌم فً التنمٌة واالستثمار وقطاع األعمال .
التصمٌم البٌئً .

المحور التاسع

الحفاظ على التراث

النسبة المئوٌة للتفضٌل

43.5
35
41.5
37.8
48.6
50.6
45.9
48.6
70

ومن نتائج تحلٌل الجدول السابق ٌتضح أنه تتفاوت نسب تفضٌل المحاور البحثٌة للخطة  ،حٌث ٌمثل المحور التاسع الخاص
بالحفاظ على التراث أعلى نسبة تفضٌل مقارنة بالنسب المتقاربه التى تتراوح  99.1الى  ، % 91.1أما المحور الرابع الذى
ٌتجه الى مواجهة العشوائٌات  ،والمحور الثانى الخاص باالستدامة والبٌئة ( بحوث متعددة النظم) قد حصلت على اقل النسب
فى االفضلٌة.

الجزء الثالث  :الخطة البحثٌة
المحاور واألهداف
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تمت صٌاغة المحاور العامة للخطة البحثٌة واألهداف التً ٌتضمنها كل منها بناء على تمٌز الكلٌة ونقاط قوتها وامكاناتها
البشرٌة والمادٌة وفرص ضمان الجودة بها كما استندت صٌاغة األهداف العامة إلً األهداف االستراتٌجٌة لجامعة حلوان
والتً استندت بدورها إلى الخطة التنموٌة للدولة وتدور أهداف الخطة البحثٌة حول ثبلث محاور أساسٌة:
أوال"  :محور االرتقاء بالبحث العلمً
ثانٌا"  :محور خدمة المجتمع
ثالثا"  :محور تطوٌر التعلٌم
األهداف التحتٌة للمحاور وآلٌات التحقٌق المقترحة:
أوال"  : :محور االرتقاء بالبحث العلمً :
وٌتمركز هذا المحور حول السعً لتحسٌن كفاءة البحث العلمً ( )research excellenceوذلك انطبلقا ً من المكانة
المرموقة للكلٌة باعتبارها مؤسسة بحوث علمٌة متكاملة تخدم المجتمع  ،وال ٌقتصر دورها على مجرد ممارسات البحوث
الفردٌة لطبلب الدراسات العلٌا وٌتضمن هذا المحور كافة االهداف واالستراتٌجٌات واالجراءات التً تحقق الجودة والكفاءة
النوعٌة والكمٌة للنشاط البحثً للكلٌة كما ٌلً:

تحسٌن كفاءة البحث العلمى
األهداف التحتٌة

استراتٌجٌات تحقٌق االهداف

آلٌات مقترحة

 تطوٌر وتنمٌة قدراتأعضاء هٌئة التدرٌس فً
العلمً
البحث
مجال
لضمان جودة األداء .
 تطوٌر اإلمكانات المادٌةوالتكنولوجٌة التً تدعم
أنشطة البحث العلمً

 عقد دورات تدرٌبٌة وورش عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ،تركز على تطوٌر المهارات الفنٌة والعلمٌة فً ممارسة البحوث
العلمٌة بما ٌشمل التفكٌر المنهجً وتطوٌر أدوات وتكنٌكات البحث
العلمً وكذلك أسالٌب الكتابة العلمٌة .
 تشجٌع النشر العلمً للبحوث التً ٌقوم بها أعضاء هٌئة التدرٌسمحلٌا ً ودولٌا ً .
 تشجٌع االبتكارات العلمٌة وتحفٌز األقسام العلمٌة والباحثٌن علىاكتشاف آفاق جدٌدة لم ٌتم طرقها من قبل فً مجاالت بحوث الفنون
والعمارة
 تطوٌر مكتبة ومعامل واستدٌوهات العمل البحثً والتجرٌبً بالكلٌة.

 انشاء مركز خدمات بحثٌة ٌقدمالمعونة واالرشاد العلمً ألعضاء
هٌئة التدرٌس فً ممارسات أنشطة
البحوث
 عمل مسابقات وبرامج تنافسٌةلممارسات البحث العلمً .
 فتح منافذ للنشر العلمً مثل انشاءمجلة علمٌة دولٌة للكلٌة .
 تحسٌن كفاءة مدرج الدراسات العلٌا إقامة مؤتمر دولً للكلٌة لتنشٌطوإثراء الحركة البحثٌة .

إرساء دعائم البحوث العلمٌة متعددة النظم
استراتٌجٌات تحقٌق األهداف
األهداف التحتٌه
التوسع فى االجندة  -تشجٌع اجراء البحوث المشتركة بٌن األقسام العلمٌة
بالكلٌة وبعضها البعض
البحثٌة
 تشجٌع أجراء بحوث مشتركة بٌن فروع الفنونوالعمارة وبٌن فروع علوم اخرى مثل مجال العلوم
الطبٌعٌة – تكنولوجٌا التعلٌم – العلوم االنشائٌة – العلوم
االجتماعٌة – العلوم االنسانٌة – النظم اإلدارٌة –
والمعلومات – تكنولوجٌا الحاسب اآللً ...الخ

الٌات مقترحة
 انشاء مركز خدمات بحثٌة ٌتبع وكالة الكلٌة لشئونالدراسات العلٌا والبحوث للتنسٌق بٌن اقسام الكلٌة من
حٌث موضوعات األبحاث ومن حٌث توجٌه ومراقبة
الشراكة البحثٌة والتنسٌق بٌن الباحثٌن فً هذا المجال .
 اجراء منتدٌات تثقٌفٌة لتعرٌف االقسام العلمٌة المختلفةباألنشطة البحثٌة فً كل منها .
 تكوٌن خبلٌا بحثٌة لموضوعات متعددة النظم(بحوثبٌنٌة )
 مراجعة األهداف واالولوٌات البحثٌة واٌجاد وسائل لفتحافاق بحثٌة جدٌدة .
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التوجه نحو المشاركة فً المشروعات البحثٌة
استراتٌجٌات تحقٌق األهداف
األهداف التحتٌة
اكتشاف أدوار جدٌدة للكلٌة كمؤسسة تعلٌمٌة االشتراك فً مشروعات بحثٌة مشتركة مع
بحثٌة ٌمارس من خبللها بحوث مشتركة جهات خارجٌة سواء محلٌة او دولٌة مثل
تستجٌب للتحدٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة مراكز البحوث – قطاعات الفنون واالبداع
بالدولة -الشركات االستثمارٌة – الهٌئات
التً ٌواجهها المجتمع المحلً والدولً .
الدولٌة ...

آلٌات مقترحة
انشاء مركز تسوٌق بحثً ٌتبع وكالة الكلٌة
لشؤون الدراسات العلٌا والبحوث ٌعنً
بوضع الخطط التسوٌقٌة لؤلبحاث والتنسٌق
بٌن الكلٌة والقطاعات المختلفة فً هذا
المجال .

ثانٌا ً  :محور خدمة المجتمع :
وٌختص هذا المحور بربط البحث العلمً فً تخصصات الفنون والعمارة بقضاٌا المجتمع وبما ٌخدم مجاالت تنمٌة االستثمار
واألعمال وٌركز هذا المحور على تحقٌق الجانب التطبٌقً للبحث العلمً كما ٌركز على حتمٌة تفاعل انشطة البحث العلمً
لكلٌة الفنون مع المتطلبات والمشكبلت الفعلٌة لقطاعات المجتمع وبما ٌضمن تحقٌق انجازات خطة التنمٌة الشاملة للدولة .
وٌتضمن ذلك المحور ما ٌلً :

التوجه نحو المشروعات البحثٌة التطبٌقٌة الممولة
األهداف التحتٌة

استراتٌجٌات تحقٌق األهداف

آلٌات مقترحة

تعرٌف المجتمع (بكافة مؤسساته)بالخدمات البحثٌة التً ٌمكن أن
تقدمها الكلٌة من خبلل اقسامها
العلمٌة لحل مشكبلت مجتمعٌة
وصناعٌة وفنٌة .
 ربط وتكامل الخطط البحثٌةلؤلقسام بمشكبلت المجتمع ومجاالت
االستثمار واالقتصاد واالعمال

 تشجٌع وتحفٌز األقسام العلمٌة بالكلٌةعلى االشتراك فً مشروعات بحثٌة
تطبٌقٌة ممولة .
 اقامة قنوات االتصال والتعاون بٌنالكلٌة وبٌن المجتمع الخارجً بكافة
مؤسساته الحكومٌة والخاصة .
 ربط الروافد المعرفٌة فً تخصصاتالفنون والعمارة بمجاالت االستثمار
والسٌاحة ...الخ وذلك من خبلل
المقررات الدراسٌة .

 انشاء مركز تسوٌق بحثً ٌتبع وكالة الكلٌة لشؤونالدراسات العلٌا والبحوث وٌهدف إلً وضع الخطط التسوٌقٌة
لؤلبحاث والتنسٌق بٌن الكلٌة والمجتمع فً هذا المجال .
 عقد ورش عمل ومنتدٌات لرجال األعمال والصناعةوالجهات الحكومٌة .
 ربط لتسجٌل الرسائل العلمٌة لمراحل الماجستٌر والدكتوراهبمدي تجاوب موضوعاتها مع الخطة البحثٌة واهدافها فً
مجال البحوث التطبٌقٌة .
 العمل على التوعٌة بأهداف الخطة البحثٌة فً التوجه نحوالبحوث التطبٌقٌة وخدمة المجتمع .

ثالثا ً  :محور تطوٌر التعلٌم :
ٌتمركز هذا المحور حول التزام الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة بإعداد خرٌجٌن فً مجاالت الفنون والعمارة لدٌهم
مهارات تجمع بٌن االبتكار واإلبداع فى مجاالت الفن وحب االستكشاف وبٌن البحث العلمً والتفكٌر التحلٌلً وبناء على ذلك
فإن هذا المحور ٌسعً الى دمج وتكامل خطة البحث العلمً للكلٌة مع البرامج الدراسٌة بكافة مكوناتها من اهداف
واستراتٌجٌات ومخرجات تعلٌمٌة وٌتضمن ذلك ما ٌلً :
نشر الثقافة البحثٌة وربط خطة البحث العلمً باللوائح الدراسٌة
استراتٌجٌات تحقٌق االهداف
األهداف التحتٌة

آلٌات مقترحة

 دمج االنشطة البحثٌة مع  -االلتزام بإدماج البحث العلمً فً البرامج الدراسٌة خبلل المراحل الدراسٌة  -اجراء مسابقات تشجٌعٌةلئلنتاج البحثً وخلق اجواء
المختلفة بالكلٌة.
العملٌة التعلٌمٌة .
|Page0

 ربط وتكامل الخطة البحثٌةللكلٌة مع الخطط الدراسٌة
باألقسام العلمٌة .
 تبنً فلسفات واسس التعلٌمالبحث
على
القائم
Research-based
education

 اتباع المنهج العلمً فً ممارسة األنشطة والبرامج التعلٌمٌة والثقافٌة من التنافس العلمً المتمٌز بٌنواالدارٌة بالكلٌة وبما ٌشمل كافة خصائص العملٌة التعلٌمٌة من محتوي علمً طبلب المراحل الدراسٌة قبل
وبعد التخرج .
واسلوب تدرٌس وتقٌٌم .
 تطوٌر مبادرات وممارسات بحثٌة ٌشترك فٌها طبلب المراحل الدراسٌة  -انشاء مجلة علمٌة للكلٌة بماٌتٌح فرص لنشر البحوث
المختلفة .
العلمٌة للطبلب قبل وبعد
 تشجٌع برامج التبادل الطبلبً .التخرج .
 تشجٌع اشتراك طبلب مرحلة ما قبل التخرج فً مشروعات بحثٌة . اتاحة الفرصة لنشر األنشطة البحثٌة للطبلب فً مراحل الدراسة قبل وبعدالتخرج

مجاالت ومحاور الدراسة لخطة البحث العلمً بالكلٌة :
انطبلقا ً من نتائج استطبلع الرأي وفً ضوء الدراسة النظرٌة للخطة البحثٌة لجامعة حلوان وللخطة االستراتٌجٌة الخاصة
بكلٌة الفنون الجمٌلة  ،ومن خبلل عقد ورش العمل وجلسات العصف الذهنً للعدٌد بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس تم استخبلص
مجموعات من مجاالت البحث األساسٌة على مستوى الكلٌة والتً سوف تمثل نقطة االنطبلق لمجاالت البحوث والدراسات
فً الخطط البحثٌة لؤلقسام العلمٌة وقد تم االتفاق على أن تتبنً الخطة البحثٌة تسعة مجاالت بحثٌة وهً كما تم ذكرها سابقاً.
)1
)1
)9
)9
)9
)1
)1
)1
)0

تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقها فً مجالً الفنون والعمارة.
االستدامة والبٌئة
التعلٌم فً الفن والعمارة
فً مواجهة العشوائٌات
العولمة والبٌئة
الثقافة  ،المجتمع والفنون المرئٌة
دور التصمٌم فً التنمٌة واالستثمار وقطاع االعمال
التصمٌم البٌئً
التوثٌق العلمً والحفاظ على التراث

وتعتبر هذه المجاالت هً اإلطار العام للخطط البحثٌة لؤلقسام العلمٌة المختلفة  ،وٌترك لكل قسم حرٌة اختٌار أحد أو بعض
هذه الموضوعات للتركٌز علٌها وإجراء بحوث ودراسات متخصصة ومتفردة بها

الجزء الرابع  :الخطة البحثٌة – المجاالت واألنشطة البحثٌة
_________________________________________________________________________________________________________________________
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الجداول العرضٌة 0

الجزء الخامس  -الخطة البحثٌة – االلٌة التنفٌذٌة
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

آلٌات تنفٌذ الخطة البحثٌة
تعتمد آلٌات تنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة على ثبلث توجهات أساسٌة تعمل بالتوازي على تحقٌق أهداف واستراتٌجٌات البحث
العلمً  ،وهً كما ٌلً :
تطوٌر الدعم اإلداري المناسب ألنشطة البحث العلمً وربط االجراءات اإلدارٌة لمراحل الدراسات العلٌا بأهداف
واستراتٌجٌات خطة البحث العلمً .
تحفٌز الدعم العلمً والفنً لجمٌع األطراف المعنٌة بأنشطة البحث العلمً من أعضاء هٌئة تدرٌس وطبلب وباحثٌن .
اتساع مصادر التموٌل للبحث العلمً مع السعً إلى األستعانة بقطاع األعمال.
وفٌما ٌلً عرض لآللٌات المقترحة لكل من التوجهات السابقة بما ٌشمل المهام المنوطة والمسئولٌات واالطراف المعنٌة
واالجراءات والتموٌل .

الجداول العرضٌة تابع خامسا
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الجزء السادس  :مٌزانٌة ومصادر تموٌل الخطة البحثٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة ()5151- 5105
ٌلخص الجدول التالى مٌزانٌة ومصادر تموٌل الخطة البحثٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة ( )1919- 1919وتوزٌعها على أقسام
أقسام الكلٌة
القسم
العمارة
الدٌكور
التصوٌر
الجرافٌك
النحت
تارٌخ الفن

اإلجمالً

مصادر التموٌل
تموٌل ذاتً
√
√
√
√
√

الجامعة/الكلٌة
√
√
√
√
√

وحدات ذات
طابع خاص

قطاع األعمال
√
√
√
√
√
√

مشروعات
بحثٌة
√
√
√
√
√
√

المٌزانٌة
(بالجنٌه المصرى)
199.999
19.999
101.999
109.999
11.999
19.999

953.511
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350000
300000
250000

200000
150000
100000
50000
0
قسم تارٌخ الفن قسم النحت

قسم الجرافٌك قسم التصوٌر قسم الدٌكور

قسم العمارة

مٌزانٌة ومصادر تموٌل الخطة البحثٌة ألقسام الكلٌة

الجزء السابع  :آلٌات تقٌٌم الخطة البحثٌة
_________________________________________________________________________________________________________________________

مؤشرات النجاح وآلٌات تقٌٌم الخطة البحثٌة :
ٌتم تقٌٌم أداء الكلٌة فً مجال البحث العلمً فً ضوء مدى نجاح االستراتٌجٌات المقترحة فً تحقٌق أهداف الخطة البحثٌة ،
وٌتم ذلك من خبلل مؤشرات كمٌة وأخرى نوعٌة وذلك كما ٌلً:
أوالً  :المؤشرات الكمٌة :
 عدد المشروعات البحثٌة التً لها تموٌل خارجً سواء من خبلل القطاع الحكومً أو الخاص  ،وٌتضمن ذلك قٌمة
التموٌل البحثً وعدد الباحثٌن المشاركٌن فً المشروع البحثً .
 عدد المشروعات البحثٌة التً تمت بالمشاركة والتعاون مع مؤسسات اكادٌمٌة أخرى أو جهات دولٌة .
 عدد المجموعات البحثٌة التً تم تشكٌلها داخل االقسام العلمٌة والتً تركز على اجراء دراسات بٌنٌة فً اطار الخطة
البحثٌة للكلٌة  ،وٌتضمن ذلك قٌاس االنشطة والممارسات البحثٌة فً كل مجموعة وعدد المشاركٌن فٌها من داخل
او خارج الكلٌة.
ً
 عدد البحوث والدراسات المنشورة دولٌا والتً قام بها أعضاء هٌئة التدرٌس من األقسام العلمٌة المختلفة سواء كانت
بحوث فردٌة او جماعٌة .
 عدد المؤتمرات والندوات واألنشطة العلمٌة التً تم تنظٌمها بواسطة أعضاء هٌئة التدرٌس ولجنة الدراسات العلٌا
والعبلقات الثقافٌة ولجنة البٌئة وخدمة المجتمع .
 عدد الملتحقٌن ببرامج الدراسات العلٌا  ،وكذلك عدد الرسائل العلمٌة فً مراحل الماجستٌر والدكتوراه والتً تم
انجازها فً ضوء اهداف واستراتٌجٌات الخطة البحثٌة وبما ٌتضمن موضوعات والمجاالت البحثٌة المقترحة .
 عدد الجوائز والشهادات التقدٌرٌة الحاصل علٌها اعضاء هٌئة التدرٌس نتٌجة الشتراكهم فً انشطة وممارسات
بحثٌة على المستوى المحلى او الدولً .
ثانٌا ً  :المؤشرات الكٌفٌة :
 الوصول إلى معاٌٌر الجودة واالعتماد المحلٌة العام الدراسى 1911 - 1911
 الوصول إلى معاٌٌر الجودة واالعتماد العالمٌة1999-1919
 تتبع مدي التأثٌر الذي أحدثته مخرجات المشروعات البحثٌة على مجاالت االستثمار – األعمال – تنمٌة المجتمع
وذلك من خبلل اجراء بحوث مٌدانٌة ودراسات استطبلع للرأي بٌن القائمٌن على قطاعات األعمال واالستثمار
والجهات الحكومٌة المعنٌة وفئات متعددة تمثل المجتمع بكافة قطاعاته.
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 تتبع مدى ادماج اهداف واستراتٌجٌات خطة البحث العلمً فً البرامج والمقررات الدراسٌة من خبلل مراجعة
االهداف والمخرجات التعلٌمٌة والبحثٌة لتلك المقررات وٌتم ذلك بواسطة أساتذة متخصصة فً مجال البحث العلمً
االلٌات المقترحة للتقٌٌم والمراجعة :
ٌتم مراجعة الخطة البحثٌة سنوٌا ً من خبلل أربعة آلٌات أساسٌة هً كما ٌلً :
 -1استقصاءات من مراجعٌن خارجٌٌن وداخلٌٌن ( خبراء الجودة)
 -1استبٌان قطاعات الشراكة .
 -9استبٌان طبلب البحوث والدراسات العلٌا .
 -9تقارٌر لجنة خدمات البحوث واألقسام العلمٌة بالكلٌة والتخصصات اإلدارٌة المنوطة بالعمل فً الدراسات العلٌا .

والمرجعٌات________________________________________________________________________________

المصادر
تحدٌث الخطة البحثٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة  5151 – 5101التى اعدها كل من أ.د .إٌمان النشار – أستاذ العمارة بكلٌة
الفنون الجمٌلة و أ.م .د .هبه صفى الدٌن أستاذ العمارة المساعد بجامعة مصر الدولٌة ومرجعٌاتها.
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