
Program proposed in the porcelain ciphers 

based on the skills of social compatibility I have 

the same maiden  
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1 - Viktor louenfeld (1987): the tapeutic aspects of art education, American Journal of therapy, ve5n: 

4may, p.25. 

، رسالة (: فاعلية برنامج في األشغال الفنية لخفض أثر الضغوط لدى عينة من االحداث الجائحين2188غادة عيسى أنور ) -2

 .2دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة، ص

 .248(: مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال، القاهرة: دار المعارف، ص8991عبد المطلب القريطي ) -3

4 - http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx.  

http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx
http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx
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 13(: مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، مصر: دار المعارف، ص8919أميرة حلمي مطر ) -8
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1 - https://www.vocabulary.com/dictionary/training%zoprogram.  

https://www.vocabulary.com/dictionary/training%25zoprogram
https://www.vocabulary.com/dictionary/training%25zoprogram
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1 - https://www.merriam-webster.com/dictionary/program.  

(: بناء برنامج للتربية الفنية قائم على جماليات عمارة المتاحف لطالب المرحلة الثانوية، رسالة 2111أيمن نبيه سعد اهلل ) -2

 .81دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص

https://www.merriam-webster.com/dictionary/program
https://www.merriam-webster.com/dictionary/program
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 .12دار الكتاب العربي للطباعة، ص –(: معنى الفن، ترجمة سامي خشبة 8912هربرت ريد ) -8

 .889ف. ه. نورتن: الخزفيات للفنان الخزاف، ترجمة سعيد حامد الصدر، دار النهضة العربية، ص -2
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طالب كلية التربية الفنية، رسالة  (: االتجاهات الفنية الحديثة وأثرها في تحديث المفهوم الخزفي لدى8999محمد محمد محمود ) -8

 .84دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص
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 .1(: وسائل تعليم التربية الفنية، دارالمعارف، ص8991عبد العظيم عبد السالم الفرجاني ) -8

 .211ص ،891(: دراسات في المناهج، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، ص8912وهيب سمعان، رشدي لبيب ) -2

3 -  Yourg (1972): an Approach to the study of curricula as socially organized knowledge, London, 

Caliper,  MacMillan, p.427. 
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(: أثر استخدام الحقائب التعليمية على تنمية مهارات التشغيل وصيانة أجهزة العرض التعليمية 2118يسرية عبد الحميد فرج ) -8

 .43نولوجيا التعليم بكليات التربية النوعية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنوفية، صلطالب تك

 .99، القاهرة: دار النهضة العربية، ص9(: سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم، ط8999جابر عبد الحميد جابر ) -2
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 .812اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ص (: أسس علم النفس االجتماعي، دار الحكمة8994أحمد محمد الزغبي ) -8

 .211، ص891(: دراسات في المناهج، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، ص8912وهيب سمعان، رشدي لبيب ) -2

 .882(: المناهج، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، ص8991الدمرداش عبد المجيد سرحان ) -3
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 .13مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف بمصر، ص(: 8919أميرة حلمي مطر ) -8

(: أساليب التوليف كمدخل تجريبي لتدعيم القم الفنية والتعبيرية في مجال الخزف في كلية التربية 8991نجية عبد الرزاق عثمان ) -2

 .23الفنية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص

 .29ق عثمان، المرجع السابق، صنجية عبد الرزا -3
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(: االبعاد النفسية واالجتماعية والتربوية لمشكلة اإلدمان لدى الشباب، القاهرة: المركز القومي 8998أنور محمد الشرقاوي ) -8

 للبحوث التربوية والتنمية، مكتبة التربية الفنية،
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o 
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 .2جامعة حلوان، ص(: طرق تدريس المواد التكنولوجية، القاهرة: 2111عادل مهران ) -8
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 .41(: المعجم الوجيز، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، ص2188إبراهيم أنيس وآخرون ) -8

(: بناء برنامج للتربية الفنية قائم على جماليات عمارة المتاحف لطالب المرحلة الثانوية، رسالة 2111ايمن نبيه سعد اهلل ) -2

 .81لفنية، جامعة حلوان، صدكتوراه، كلية التربية ا

 علم اإلنسان وقضايا المجتمع(. –(: اإلدمان بين التجريم والمرض )دراسة في انثربوبولجيا الجريمة 8992محمد يسري دعبس ) -3

حوث (: اإلدمان دراسة نفسية ألسبابه ونتائجه، القاهرة: دار المعرفة الجامعة، المركز القومي للب8991عفاف محمد عبد المنعم ) -4

 .81112االجتماعية والجنائية رقم 
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 924قاموس عربي انجليزي، دار العلم للماليين، مكتبة القاهرة الكبرى، رقم  –روحي البعلبكي: قاموس المورد  -8

عداد (: إثراء القدرة الفنية لطالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي في التشكيل المعدني من خالل إ2111أحمد فايز الشناوي ) -2

 .88برنامج تليفزيوني تعليمي مقترح، رسالة ماجستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ص
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24.  http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx.  

25.  https://www.merriam-webster.com/dictionary/program.  

26.  https://www.vocabulary.com/dictionary/training%zoprogram.  

http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx
http://faclty.ksu.edu.sa/4382/pages/ktab.aspx
https://www.merriam-webster.com/dictionary/program
https://www.merriam-webster.com/dictionary/program
https://www.vocabulary.com/dictionary/training%25zoprogram
https://www.vocabulary.com/dictionary/training%25zoprogram

