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التخصص

وبذة عه الطبيعت األكاديميت للتخصص

مجاالث العمل

كليت الفىون الجميلت
انشعى وانزصىَش ،فٍ انغشافُك ،انخضف ،انُؾذ وانزصىَش انفىرىغشافٍ .كًب وًَُؼ
انمغى دسعخ انًبعغزُش فٍ انفُىٌ انزشكُهُخَ .هذف انمغى إنً رذسَظ انفٍ
كًُهظ رمٍُ وػهًٍ يهى فٍ ثُبء انًغزًغ األسدٍَ .كًب وَهذف إنً رخشَظ
يخزصٍُ ويؾزشفٍُ فٍ ؽمىل انفُىٌ انجصشَخ انًخزهفخ.

انىصاساد وانًؤعغبد انؼبيخ وانخبصخ ،انزؼهُى فٍ انًذاسط وانغبيؼبد،
يكبرت اإلػالٌ وانزصًُى ،االعزىدَىهبد ،انًطبثغ ،وكبالد االػالو،
انًصبَغ ،انًخزجشاد ،انغُش ،األيٍ انؼبو ،وانذفبع انًذٍَ ،وغُشهب.

انزصًُى ثشكم ػبو هى ػًهُبد يُطمُخ ػمالَُخ يززبثؼخ رهذف إنً إَغبد ؽهىل
نًشكالد رصًًُُخ يٍ خالل اإلثذاع واالثزكبس ثؾُش رزؾمك صالصخ أهذاف أعبعُخ
وهٍ :انىظُفخ ،وانفبئذح ،وانغًبلَ .زؼبيم انزصًُى يغ اإلَغبٌ انًغزخذو ثؾُش
َؼًم ػهً رؾغٍُ يغزىي ؽُبره ورًكُُه يٍ اعزخذاو يفشداد انجُئخ انًؾُطخ أو
يفشداد انًُزظ انزصًًٍُ ثصىسح يشَؾخ ،ويفُذح ،ويؾفضح ػهً انزفبػم اإلَغبثٍ
يؼهب .وانزصًُى هى أؽذ يغبالد انًؼشفخ انؼهًُخ انًشرجطخ ثبنًهبساد اإلَغبَُخ
وانخجشاد انؼًهُخ انزٍ رهزى ثمذساد اإلَغبٌ ػهً إػبدح صُبغخ انجُئخ انًؾُطخ
ويُزغبد انزصًُى ؽزً رزالءو واؽزُبعبره انًبدَخ وانشوؽُخ َزشؼت انزصًُى إنً
ػذح رخصصبد يشرجطخ ثبنجُئخ انًبدَخ واإلَغبٌ انًغزخذو ،يُهب انزصًُى انذاخهٍ
انزٌ َهذف إنً إَغبد ؽهىل نًشكالد فشاغُخ داخهُخ ،وانزصًُى انغشافُكٍ انزٌ
َهزى ثزصًُى انذػبَخ واإلػالٌ ،وانزصًُى انصُبػٍ انزٌ َهزى ثزصًُى انًُزغبد
انصُبػُخ ،ورصًُى األصَبء وانُغُظ ،وغُشهب يٍ رخصصبد انزصًُى انزٍ رؼًم ػهً
رؾغٍُ َىػُخ ؽُبح اإلَغبٌ انًغزخذو نًُزغبره انًزؼذدح

انزذسَظ فٍ انًذاسط ،ششكبد انزصًُى فٍ عًُغ انزخصصبد ،انًصبَغ
واألصَبء ،يؼبسض األصبس و انزصًُى انذاخهٍ ،ششكبد اإلػالٌ انًشئٍ وانزهفبص
 .انخهُظ انؼشثٍ،رصًُى انًغىهشاد يكبرت رصًُى خبصخ .

.3

انًىعُمــــــــــب

رشركض دساعخ انًىعُمب يٍ خالل رؼهُى انطبنت نىاؽذح يٍ أِد األوسكغزشا
انغًُفىٍَ أو آالد انًىعُمب انؼشثُخ ،إضبفخ إنً انًغبلبد انُظشَخ وانزطجُمُخ
انزٍ رؤهم انذاسط إنً ؽبعبد عىق انؼًم.

انزشثُخ وانزؼهُى ،يؤعغبد اإلراػخ وانزهفضَىٌ
انفشق انًؾهُخ وانؼشثُخ

.4

انـــذسايـــــــــــب

َؼطٍ هزا انزخصص انمذسح ػهً انزًضُم واإلخشاط انًغشؽٍ ،انغًُُب وانزهفضَىٌ،
انُمذ واألدة انًغشؽٍ ،وؽشفُخ انًغشػ .كًب وأٌ انمغى ثصذد وضغ خطط عذَذح
رضى انذسايب انزؼهًُُخ

انهُئبد اإلػاليُخ /رهفضَىٌ وإراػخ .يؤعغبد وصاسح انضمبفخ .دوس اإلَزبط
انغًُُبئٍ وانزهفضَىٍَ .وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى.
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انفُىٌ انجصشَخ

انزصًُى

