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مقـــــــدمة
إيمانا بالدور الحضاري الذي تقوم به جامعة 6أكتوبر  ،قررت
الجامعة إنشاء كلية للفنون التطبيقية تعنى بمجاالت التصميم
وتكنولوجيا إلانتاج  ،وتتضمن في مقرارتها أحدث النظريات العلمية
و التقنيات املتقدمة .
تسعى الجامعة إلى التعاون مع كافة الجهات املعنية بشئون الفنون
التطبيقية  ،من جامعات وكليات ومعاهد علمية ومؤسسات إنتاجيه
ومراكز بحوث  ،خارجية ومحلية  ،لتأصيل كل ما هو حديث في علوم
التصميم والتكنولوجيا  ،حتى تتوافر في خريجي الكلية القدرات
الابتكارية واملهارات الفنية املطلوبة  .وقد استعانت الجامعة بصفوة
من أساتذة الفنون التطبيقية في وضع املناهج الدراسية ،
واستعانت الجامعة ببعض املناهج الدراسية في كليات ومعاهد مناظرة داخل وخارج مصر  ،لالسترشاد بها في وضع
التصور املناسب ملناهج الكلية فى ضوء املتغيرات املحلية.
وتأمل الجامعة أن يساهم خريجو كلية الفنون التطبيقية في تنمية الذوق الفني في املنتجات الاستخدامية
والحضارية ووسائل الاتصال املرئية  ،و تؤمن الكلية بأن تطوير املجتمع يحدث من خالل تطوير أدوات حياته
اليومية .
وتضع الجامعة نصب عينيها التراث الحضاري املصري وإنجازات الحضارات السابقة كمصدر من مصادر الرؤية
الفنية والعلمية للفنون التطبيقية  .و تهدف الجامعة إلى إلاسهام في اثراء وتحقيق اهداف الفنون التطبيقية في
جمهورية مصر العربية والبلدان العربية وألافريقية من خالل التعاون الوثيق مع الجمعيات والنقابات املهنية
املعنية  ،محليا وعربيا وأقليميا .
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كلمة عميد كلية الفنون التطبيقية
ألاستاذ الدكتور  /أحمد عوض
جاءت فكرة إنشاء كلية الفنون التطبيقية بجامعة  6أكتوبر لسد احتياجات
التعليم الجامعي والتقني لخدمة ,وتنمية البيئة و املجتمع في مصر ،اقتصاديا
واجتماعيا وصناعيا .
ولعل الهدف العام من إنشاء الكلية هو املساهمة في تخريج مجموعة من
املتخصصين املتميزين الذين يمكنهم قيادة التطور الاقتصادي والصناعي في
املستقبل القريب  ،وإتـاح ـه الفرصة لكل من يحتاج إلى اكتـساب املــهارات الت ــي
تتطلبها التنمية املستدامة .
هذا وتتولي الكلية من خالل الدراسة بها على مستوى برنامج البكــالوريوس تنمية
العـقلية الابتكاريه للعمل في مجاالت التصميم وإلانتاج وحل مشاكلها من خـالل البحــوث والتطوير من خالل
تخصصات الكلية .حيث تعتمد الكلية علي هيئة تدريس من املتخصصين واملتفرغين لعمليات التعليم والبحث
والتدريب والتطوير .
وتهدف مناهج وطرق التدريس بالكلية إلى بناء قدرة الطالب على التفكير املنظم واملبدع في مجال التصميم
وإلانتاج ،فهي تؤكد علي القدرات الابتكارية واملهارية وإلابداعية للطالب حيث تعتمد هذه املناهج علي الجمع بين
النظرية والتطبيق من خالل ربط املنهجيات النظرية بمشاكل إلانتاج العلمية والعملية  ،ومشاكل التوافق
لالستخدام إلانساني للمنتجات  .وعلي ذلك تعمل الكلية علي إعداد الكوادر القادرة علي تعظيم القدرة التنافسية
للمنتجات بأحدث التصميمات الجديدة عن طريق تهيئة القدرة الذاتية على إلابتكار والتطوير لكل من املنتج
وأساليب إلانتاج ،مع الخضوع للمواصفات الفنية والتكنولوجية  ،واملالمح الشكلية الراقية لتتماش ي مع رغبات
ومتطلبات السوق املحلي وألاجنبي.
كما تختص أهداف الكلية بتخريج مصمم قادر علي إبتكار تصميمات جديدة وتطويرها لتنمية نتائج البحث
العلمي في املكونات والوظائف الخاصة باملنتج مع عمليات التشغيل وإلانتاج وتعظيم القيمة املضافة وتحقيق
الجودة املنشودة.
وتحقیقا لضمان الجودة والاعتماد واستمراریة تطویر الكلیة بكل مفرداتھا وتوجھاتها ،وفي ضوء الخطوات الجادة
نحو مواكبة فكر وثقافة الاعتماد واعتبارھا مدخال محوریا للتطویر تم تشكیل لجنة التخطیط إلاستراتیجي بالكلیة
للعمل على وضع خطة استراتیجیة طموحة تؤكد فى محاورهاعلي التواصل والاستمرارية بين واقع الجیل الحالي ،
وآفاق مستقبل ألاجیال القادمه  .وقد بذلت ھذه اللجنة وكافة ألاطراف فى الكلیة جھدا متميزا فى سبیل إعداد ھذه
الخطة وما تتطلبه من آلیات وخطط تنفیذیة.وأرجو هللا أن یكلل هللا جھود الكلیة بتحقيق الهدف املنشود إن شاء
عميد كلية الفنون التطبيقية
هللا.
أستاذ دكتور  /أحمد على عوض
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نشأة كلية الفنون التطبيقية
صدر القرار الجمهوري رقم ( )342لسنة 6996م  ،الخاص بجامعة  6أكتوبر متضمنا إنشاء كلية الفنون
التطبيقية  .وبدأت الدراسة في كلية الفنون التطبيقية في العام الدراس ي 3222/6999م  ،حتى آلان  ،وتشهد الكلية
تزايد في إلاقبال عليها من الطالب املصريين و العرب لسد حاجة سوق العمل .
و قد تمت معادلة الدرجة العلمية للمرحلة الجامعية ألاولي ( البكالوريوس ) ،التي تمنحها الكلية ألقسام
(الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون – قسم إلاعالن – قسم التصميم الداخلي و ألاثاث) بكلية الفنون التطبيقية-
جامعة حلوان بنظام الالئحة الفصلية  ،و ذلك بموجب القرار الوزاري الذي أصدره أ.د وزير التعليم العالي و
الدولة للبحث العلمي برقم ( )343لسنة 3224/62/62م  ،وتجديد املعادلة رقم ( )6في 3222/6/32م
و تم معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية مرة أخرى  ،بموجب القرار الوزاري الذي أصدره أ.د وزير التعليم
العالي و الدولة للبحث العلمي برقم ( )66لسنة 3266/3/62م ألقسام ( :الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون –
قسم إلاعالن – قسم التصميم الداخلي و ألاثاث) .
و تم معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية مرة أخرى  ،بموجب القرار الوزاري الذي أصدره أ.د وزير التعليم
العالي و الدولة للبحث العلمي برقم ( )56لسنة 3264/3/62م ألقسام ( :الفوتوغرافيا و السينما و التليفزيون –
قسم إلاعالن – قسم التصميم الداخلي و ألاثاث  -قسم تصميم منتجات) .
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 2 / 1 /1الرؤية والرسالة
حرص فريق العمل عند صياغة رؤية الكلية مراجعة النص القديم للرؤية والرسالة ثم إعداد صيغة جديدة
للكلية وأن تتفق مع رؤية الجامعة فى التأكيد على كون الكلية مؤسسة تعليمية تتطلع للريادة والتميز ،
وأن تكون مصدرا لالبتكار واإلبداع وتستند إلي االنفتاح على المجتمع اإلقليمي والدولي وتوثيق
الروابط الفنية والعلمية والثقافية مع الكليات والجامعات لهذه المجتمعات  ،و توجيه كافة األقسام
األكاديمية واإلدارية نحو تحقيق متطلبات مؤسسات سوق العمل في الفنون التطبيقية المختلفة كما
روعى أن تكون رسالة الكلية تتسق مع رسالة الجامعة فى السعى إلعداد خريج مبتكر ومميز من خالل
برامج أكاديمية توفر البيئة التعليمية بجودة عالية وتتضمن التعليم المستمر والبحث العلمي  ،والمشاركة
الفعالة فى تطوير وخدمة المجتمع .

رؤية الكلية

كلية الفنون التطبيقية – جامعة  6أكتوبر كلية رائدة إقليميا ً تتميز بتخريج كوادر ذات كفاءه وقدرات
مهنية و ابتكارية عالية في مجاالت الفنون التطبيقية ،وتسهم في تطوير المجتمع من خالل مشاركة
مجتمعية فاعلة وبحوث تطبيقية متميزة

رسالة الكلية
تعمل كلية الفنون التطبيقية – جامعة  6أكتوبر علي تزويد البالد بالمصممين المؤهلين بأصول
المعرفة والمهارات المهنية الحديثة والفكر اإلبتكاري  ،والتى تمكنهم من االرتقاء حضاريا فى
مجاالت الفنون التطبيقية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة وبحوث علمية تطبيقية تساعد على حل
المشكالت .

أهداف الكلية :
 توفير طرق وأساليب للتعليم والتعلم تشجع على تنمية الفكر وإلانفتاح علي ألافكار الجديدة .
 تزويد البالد باملصممين والخبراء املزودين بأصول املعرفة واملهارات املهنية وطرق البحث .
 توفير أساليب الدعم ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بحيث يتوافر لديهم املعرفة الحديثة وإلابداع في
طرق التدريس والتدريب .
 توثيق الروابط الفنية والعلمية والثقافية مع الكليات والجامعات والهيئات العلمية العربية والعاملية .
 تقديم الاستشارات الفنية واملتخصصة لحل مشاكل التصميم وإلانتاج وتقديم الخدمات الضرورية لتطوير
املنتجات التي يتعامل معها املجتمع .
 إنشاء أقسام جديدة يحتاجها املجتمع في مجال الفنون التطبيقية لتوسيع دائرة العمل فى مجاالت التصميم
وإلانتاج الخاصة بمجاالت الفن التطبيقيي وحل مشاكله .
الاهتمام ببعث الحضارة والتراث التاريخي للشعب املصري من خالل تخصصات الكلية
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خريطة مدينة  6أكتوبر موضحا عليها موقع جامعة  6أكتوبر

األتصال
الهاتف22252365)3+(:
املوقعhttp://o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=15&id=127:
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التـقـويم األكـاديـمي
يحت ــوي الع ــام ألاك ــاديمي ف ــي كلي ــة الفن ــون التطبيقي ــة  -جامع ــة  6أكت ــوبر عل ــى فص ــلين دراس ــيين (الخري ــف
والربيع) باإلضافة إلى الفصـل الدراسـ ي الصـيفي .ويمتـد كـل مـن فصـلى الخريـف والربيـع ألاول والثـاني مـن كـل
مس ــتوي  65أس ــبوعا بينم ــا يمت ــد الفص ــل الدراس ـ ي الص ــيفي  6أس ــابيع .علم ــا ب ــأن ع ــدد الس ــاعات الفعلي ــة
للدراس ــة خ ــالل الفص ــل الدراسـ ـ ي الص ــيفي يسـ ـاوى ع ــدد س ــاعات الدراس ــة ل ــنفس املق ــررات خ ــالل فص ــل
الخريف أو الربيع.
التقويم ألاكاديمي لفصلي الخريف والربيع:
يوضح الجدول التالي التقويم ألاكاديمي العام لجامعة  6أكتوبر كلية الفنون التطبيقية لفصلي الخريف
والربيع
ألاسبوع

ألاح ـ ـ ـ ـ ـ ـداث
إلارش ـاد ألاكاديمي والتـسـجـيل
يوم التوعية للطالب الجدد
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(فصل الخريف)
التسجيل املعتاد للمقررات
التسجيل املتأخر للمقررات

6
3

2

إضافة وحذف املقررات

2

4
5
6
7
2
9
62
66
63
62
64
65
66
67

الانسحاب من املقررات

4
5
6
7
2
9
62
66
63
62
64
65
66
67

2
6
3

الدراسـة والامتحانات

بدء الدراسة
والامتحانات البديلة

امتحانات ()6

امتحانات ()3

نهاية الدراسة
امتحانات نهاية
الفصل الدراس ي

ألاسبوع

 ملحوظــة :يتــاح للكلي ـة إجــراء امتحان ــات بصــفة دوري ــة أثنــاء الفص ــل الدراس ـ ي ف ــي مواعيــد ق ــد ال تتطــابق م ــعاملواعيد املوضحة أعاله بعد موافقة مجلس الكلية .
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التقويم ألاكاديمي للفصل الدراس ي الصيفي:







فترة التسجيل :حتى نهاية ألاسبوع ألاول.
الامتحانات البديلة ملقررات فصل الربيع :ألاسبوع ألاول.
فترة إلاضافة والحذف :ألاسبوع الثاني.
فترة الانسحاب :من ألاسبوع الثالث إلى ألاسبوع الخامس.
امتحانات منتصف الفصل الدراس ي :ألاسبوع الرابع.
امتحانات نهاية الفصل الدراس ي :ألاسبوع السادس.
ملحوظة  :يمكن للدارسين التقدم مباشرة لإلمتحان الصيفي في حالة املقررات النظرية مع مراعاه مواعيد
التسجيل لذلك وطبقا ملا يقرره مجلس الكلية في ذلك
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نظام تقدير المقررات
مع مراعاه نظام الدراسة وطبيعة املقررات النظرية والتطبيقية لكلية الفنون التطبيقية يتم تقييم أداء
الطالب في كل مقرر على مدار الفصل الدراس ي .وعند نهاية كل فصل دراس ي ،يتم تسجيل تقدير املقررات
والساعات املعتمدة لكل مقرر ومتوسط نقاط التقدير التراكمي ) (CGPAفي بيان حالة الطالب ،يوضح
الجدول التالي نظام حساب تقديرات املقررات املتبع فى كلية الفنون التطبيقية جامعة  6أكتوبر:
رمز التقدير
A
A-

نقاط التقدير
4.2
2.7

B+

2.2

B
B-

2.2
3.7

C+

3.2

C

3.2

C-

6.7

D+

6.2

D
F

6.2
2.2

9

باإلضافة إلى التقديرات إلاحدى عشر سابقة الذكر (من  Aإلى  ،)Fقد تظهر التقديرات التالية في بيان حالة
الطالب:
وصف التقدير
ناجـح بدون
تقدير
راسـب بدون
تقدير
جـارى حساب
التقدير
منسـحب
غير مـكتمل
غـائب بعذر
غـائب بدون
عذر
محـروم









النسبة
املئوية
___

رمز
التقدير
NP

نقاط
التقدير
___

___

NF

___

___

IP

___

___
___
___
2.22

W
I
E
NE

___
___
___
2.22

2.22

DN

2.22

أو رس ــوب
NPأو  NFيعطـ ـ ك ــل م ــن الرم ــزين للمق ــررات الت ــي يحتس ــب فيه ــا التق ــدير عل ــى أس ــاس نج ــاح
الطالب مثل التدريب الصيفي .وال يدخل كال التقديرين في حساب متوسـط نقـاط التقـدير التراكمـي .وفـي حالـة
املقــررات التــي حصــل فيهــا الطالــب علــي تقــدير ،NPتضــاف الســاعات املعتمــدة لهــذه املقــررات إلــى الســاعات
املعتمدة التي اكتسبها الطالب إذا كان لها عدد محدد من الساعات.
( IPجارى حســاب التقـدير) :تقـدير مؤقـت يظهـر فـي بيـان الحالـة الـذي يصـدر قبـل نهايـة الفصـل الدراسـ ي وعنـد
نهاية الفصل الدراس ي يظهر التقدير الفعلي الذي حصل عليه الطالب في املقرر بدال من التقدير .IP
( Wمنسـحب) :تقـدير يعطـ للمقـرر أو املقـررات التـي قـام الطالـب باالنسـحاب منهـا ،وال يـدخل التقـدير " "Wفـي
حساب متوسط نقاط التقـدير التراكمـي (البـاب الخـامس  :إضـافة وحـذف املقـررات والانسـحاب مـن املقـررات
والانسحاب من الجامعة  ،مادة (.)39
( Iغيــر مكــتمل) :تقــدير مؤقــت يعطـ للمقــرر أو املقــررات التــي لــم يســتطع الطالــب اســتكمال دراسـ ها فــي التــاري
املح ــدد.وعلي ــه فعن ــه عن ــد قي ــام الطال ــب باس ــتكمال املق ــرر ،ي ــتم تس ــجيل التق ــدير الفعل ــي ال ــذي حص ــل علي ــه
الطالب بدال من التقدير “ ”Iفي بيان الحالة ،وال يـدخل التقـدير“ ”Iفـي حسـاب متوسـط نقـاط التقـدير التراكمـي
(الباب السادس :حضور وغياب الطالب  ،مادة (.)23
( Eغائــب بعــذر) :تقــدير مؤقــت يعطـ للمقــرر أو املقــررات التــي تغيــب الطالــب عــن حضــور الامتحــان التحريــري
النهائي لها بعذر ،وبعـد تقـدم الطالـب المتحـان بـديل ،يـتم تسـجيل التقـدير الفعلـي الـذي حصـل عليـه بـدال مـن
التقدير “ ”Eفي بيان الحالة وال يدخل التقدير" "Eفي حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي( .الباب السادس:
حضور وغياب الطالب  ،مادة .)23
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( NE غائــب بــدون عــذر) :تقــدير يعطـ للمقــرر أو املقــررات التــي تغيــب الطالــب عــن حضــور الامتحــان التحريــري
النهــائي لهــا بــدون عــذر .ويكــافذ هــذا التقــدير عــدد “صــفر” مــن النقــاط كمــا يــدخل فــي حســاب متوســط نقــاط
التقدير التراكمي (الباب السادس :حضور وغياب الطالب  ،مادة (.)23
( DN محــروم) :تقــدير يعطـ للطالــب الــذي تــم حرمانــه مــن اســتكمال املقــرر الدراسـ ي ويكــافذ هــذا التقــدير عــدد
“صــفر” مــن النقــاط كمــا يــدخل فــي حســاب متوســط نقــاط التقــدير التراكمــي(.البــاب الســادس :حضــور وغيــاب
الطـالب ،مـادة ( )26والبـاب التاســع  :الانضـباط ألاكـاديمي وسـلول الطــالب ،مـادة (  ،) 29و ( )42ويـتم حســاب
متوسط نقاط التقدير ) (GPAللفصل الدراس ي الواحد عن طريق الحصول على حاصل ضرب نقاط التقـدير
في عدد الساعات املعتمدة لكل مقرر لينتج ما يسم بالنقاط النوعية ،ثم يتم قسمة

11

اإلنضباط األكاديمي وسلوك الطالب
تــوفر جامعــة  6أكتــوبر مناخــا آمنــا للدراســة واملعيشــة لجميــع الطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس وكافــة العــاملين بهــا.
وقيام أي طالب بان هال قواعد وسياسات الجامعة من شأنه أن يعرضه للعقوبة التأديبية.
ان هال سياسات الجامعة
في حالة تعارض سلول أي طالب وتصرفاته مع سياسات الجامعة ،يتعرض هذا الطالب إلى إيقـاف مؤقـت لدراسـته
بالجامعــة والــذي مــن شــأنه أن يــؤثر علــى نســبة حضــوره فــي أي مقــرر ،حيــث يــتم حرمــان الطالــب الــذي تعــدى نســبة
الغيـاب املســموح بهــا نتيجــة الن هاكــه قواعـد وسياســات الجامعــة مــن اســتكمال هـذا املقــرر .وفــي هــذه الحالــة ،يحصــل
الطال ــب عل ــى تق ــدير “مح ــروم” ) (DNف ــي ه ــذا املق ــرر ويظه ــر ه ــذا التق ــدير ف ــي بي ــان الحال ــة ،ويك ــافذ ع ــدد “ص ــفر” م ــن
النقــاط ونســبة مئويــة تســاوي  ،٪ 22.2كمــا يــدخل فــي حســاب متوســط نقــاط التقــدير التراكمــي وعلــى الطالــب إعــادة
هذا املقرر في حدود عدد مرات التسجيل املتبقية له.
وفــي حالــة قيــام الطالــب بان هــال سياســات الجامعــة ،يــتم عقــد مجلــس تــأديبي للطالــب والالتــزام بتطبيــق مــا ورد فــي
قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  6973والئحته التنفيذية وفقا آلخر التعديالت الصادرة.

نظام توزيع طالب المستوى اإلعدادي على األقسام العلمية بالكلية
يحــدد مجلــس الكليــة اعــداد املقبــولين فــي كــل قســم علمــي ســنويا بنــاء علــي اقتراحــات ألاقســام العلميــة وطبقــا
لإلمكانيات املتاحة في القسم العلمي واحتياجات سوق العمل ويتم توزيع الطالب وفق هذه ألاعداد بناء علي
ترتيــب رغبــات الطالــب التــي يــتم اســتيفا ها فــي بطاقــة فــي نهايــة الســنة ألاكاديميــة إلاعداديــة واملجمــوع الكلــي
لــدرجات الطالــب واملعــدل الفصــلي لــه وطبقــا لنتيجــة املــواد املؤهلــة لكــل تخصــص مــن مقــررات الدراســة فــي
الفصلين ألاول والثاني من دخول الطالب الكلية .
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 الورش و المعامل و االستديوهات : يوجد قاعات محاضرات عامة مزودة بأحدث الوسائل التقنية
 3 استديوهات مجهزة بأحدث ألاجهزة للتصوير الفوتوغرافي و التليفزيوني .
 معمل حاسب ألي بأحدث ألاجهزة .
 ورش نجارة بها أحدث املايكنة.
 ورشة نماذج تصميم املنتجات مزودة بأحدث املايكنة.
 استديو نماذج تصميم و تجريب املنتجات و املزودة باحدث اجهزة العرض.
 قاعات رسم و استديوهات .

الشهادات المؤهلة وقواعد قبول الطالب
-

الشهادات املؤهلة
تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الشهادات التالية :
أ ) الثانوية العامة ( علوم ورياضة )
وفي حالة الضرورة تقبل الكلية بعد موافقة الجامعة ما يلى :
ب) دبلوم معاهد اعداد الفنيين .
جـ) الثانوية الفنية ( نظام الخمس سنوات ) .
د ) الثانوية الفنية التكميلية .

-

اختبار القدرات

يؤدى جميع الطالب املتقدمين للقبول بالكلية اختبارا للقدرات الفنية والابتكارية  ،يعقد بمقر الكلية بعد
ظهور نتائج امتحان شهاداتهم ويعتبر نجاح الطالب فى اختبار القدرات شرطا اساسيا من شروط القبول

بالكلية .

 -اختبار املعادلة

يؤدى الطالب الحاصلون على شهادات الثانوية الفنية  ،والثانوية الفنية التكميلية  ،امتحان معادلة فى

مواد ( اللغة إلانجليزية  ،كيمياء  ،فيزياء  ،رياضة )  ،يعقد فى مقر الكلية أو الجامعة ويعتبر نجاح الطالب فى
اختبار املعادلة شرطا اساسيا من شروط الترشيح للقيد بالكلية .
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-

قبول الحاصلين علي درجات جامعية :

يجوز قبول الحاصلين على درجات جامعية أو ما يعادلها بما في ذلك الحاصلين على درجة بكالوريوس
الفنون التطبيقية فى غير التخصص الذى يرغبون دراسته ويتم قبول الحاصلين على درجات جامعية غير
درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية وفقا للشروط التالية :

 ان تكون شهادة املرحلة الثانوية الحاصل عليها مطابقة للشهادات املذكورة سابقا اجتياز اختبار القدرات الفنية والابتكارية . -القيام بعمل مقاصة علمية تحددها الكلية تبعا لكل حالة .

األقسام التخصصية بالكلية :
 تتكون الكلية من ألاقسام العلمية التالية : قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ()photography , cinema and television قسم إلاعالن ( )Advertising قسم التصميم الداخلي وألاثاث ()Interior design and furniture -قسم تصميم املنتجات () design products
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نظام الساعات المعتمدة
إجباري جامعة
اختياري جامعة
إجباري إعدادي
إختياري إعدادي
إجباري كلية
اختياري كلية
متطلبات تخصص إجباري
متطلبات تخصص إختياري
إجمالي عدد الساعات املعتمدة

 2ساعة
 6ساعة
 33ساعة
 4ساعات
 66ساعة
 62ساعة
 99ساعة
 32ساعة
 622ساعة
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إجباري جامعة

 8ساعة
ساعات

متطلب

الكود

المادة

معتمدة

سابق

UM002

لغة انجليزية

2

UM05

مبادئ وعلوم الحاسب اآللى

2

UM03

مبادئ التفكير العلمي

2

UM04

حقوق اإلنسان

2

اختياري جامعة

 6ساعة

UE001

اإلنسان والبيئة

2

UE003

لغة عربية

2

UE004

علم نفس عام

2

UE005

التفكير الفلسفي

2

UE006

مدخل الى علم االجتماع

2

UE01

المبادئ والتطبيقات اآللية في اإلحصاء

2

UE02

المكتبة ومصادر البحث االلكتروني

2

اجبارى إعدادى

22ساعة

FM001

رياضة ( ) 1

2

FM002

كيمياء ( عام )

2

FM003

رسم هندسي ووصفية ( ) 1

2

FM004

أسس تصميم ( ) 1

2

FM005

منظور حر

2

FM007

فيزياء

2

FM008

رسم هندسي ووصفية ( ) 2

3

FM003

FM009

أسس تصميم ( ) 2

2

FM004

FM010

فوتوغرافيا

2

FM012

دراسات تاريخية من المتاحف

3
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اختياري إعدادى كلية

4ساعة

FE005

ميكانيكا تطبيقية

2

FE006

خطوط عربي والتيني

2

FE007

عناصر طبيعية

2

FE008

تطبيقات اللون

2

17

11

اجبارى كلية

ساعة

M101

تاريخ فنون ( ) 1

2

M102

طبيعة صامتة ( ) 1

2

M103

منظور هندسي ()1

2

M104

دراسات وعلوم بيئية

3

M105

طبيعة حية ( ) 1

2
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اختياري كلية

ساعة

E101

لغة انجليزية()2

2

E102

لغة انجليزية ( ) 3

2

E103

لغة انجليزية ( ) 4

2

E104

دراسات جدوى

2

E105

تاريخ فنون ( ) 2

2

M101

E106

رياضيات ()2

2

FM001

E107

طبيعة صامتة ( ) 2

2

M102

E108

تخطيط وادارة إنتاج

2

E109

هندسة كهربية

2

E110

طبيعة حية ( ) 2

2

E111

علم الجمال

2

E112

أرجونومكس ( )2

2

E113

نقد وتذوق فني

2

M105

18

قسم التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي والتليفزيوني
()11
متطلبات تخصص اجبارى

99

الكود

المادة

ساعات

M01101

تكوين واضاءة ( ) 1

3

M01102

تصوير فوتوغرافي خارجى

2

M01103

تك التصوير الفوتوغرافي (اجهزة )1

3

M01104

حاسب آلى تخصص ()1

2

M01313

التصميم والديكور السينمائي ()1

3

M01107

تكوين واضاءة ( ) 2

3

M01101

M01108

تك التصوير الفوتوغرافي اجهزة( ) 2

2

M01103

M01109

تاريخ الفوتوغرافيا والسينما

2

M01110

تك التصوير التليفزيونى

2

M01112

المعمل الفوتوغرافي ( ) 1

3

M01201

تك التصوير السينمائي أجهزة ( ) 1

2

M01202

االضاءة والتصوير التليفزيونى

2

M01203

فيزياء تخصص

2

M01204

حاسب آلى تخصص ()2

2

M01206

التصوير الصحفى ( )1

3

M01207

تك التصوير السينمائي أجهزة ()2

2

M01208

تاريخ التليفزيون

2

M01209

التصوير العلمى والتعليمي

3

M01210

تصوير فوتوغرافي فنى ()1

2

معتمدة

متطلب
سابق

M01104
M01201
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M01211

التصوير التجارى ( ) 1

3

M01212

المعمل الفوتوغرافي ()2

2

M01112

M01301

التصوير الصحفى ( ) 2

3

M01206

M01302

تك التصوير السينمائي (خامات)

2

M01304

تحليل ونقد األفالم السينمائية ( ) 1

3

M01305

حاسب الى تخصص ()3

2

M01306

فن المونتاج المرئي ()1

2

M01307

االضاءة والتصوير السينمائي

3

M01308

هندسة استوديوهات

2

M01310

فن المونتاج المرئي ( ) 2

2

M01311

تك الرسوم المتحركة

2

M01312

تصوير فوتوغرافي فنى ()2

2

M01401

التصوير السينمائي الداخلى()1

3

M01402

معمل سينما وقياسات حساسية

2

M01403

تحليل ونقد األفالم السينمائية ()2

3

M01404

انتاج الرسوم المتحركة () 1

2

M01405

تصوير اإلعالن التليفزيونى ()1

2

M01406

إعداد المشروع

2

M01407

التصوير السينمائي الداخلى ()2

2

M01401

انتاج الرسوم المتحركة ()2

2

M01404

M01104

M01306
M01210

M01304

M01409
M01410

حاسب الى تخصص ( ) 4

2

M01305

M01411

التصوير التجارى ( ) 2

2

M01211

M01412

تصوير االعالن التليفزيونى()2

2

E01405

M01413

تنفيذ المشروع

2
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متطلبات تخصص اختيارية

21ساعة

E01102

سيناريو واخراج ( ) 1

2

E01103

كيمياء تخصص

2

E01105

قياسات ضوئية

2

E01106

نظرية االتصال المرئي

2

E01108

تذوق موسيقي

2

E01201

نظريات اللون

2

E01202

سيناريو واخراج ()2

2

E01205

ادارة انتاج تخصص

2

E01206

علم الداللة فى السينما

2

E01208

اساسيات الصوت غى السينما

2

E01301

الكترونيات

2

E01304

إدارة إنتاج الرسوم المتحركة

2

E01305

مدخل الى الوسائط المتعددة

2

E01308

الخدع والمؤثرات الرقمية

2

E01401

التصميم والديكور السينمائي ()2

2

E01404

موسيقى األفالم

2

E01405

الجرافيك التليفزيونى

2

E01407

اخالقيات وسائل االعالم

2

E01408

اقتصاديات تصميم تخصص

2

E01102

E01302

38

21

قسم االعالن ()12
متطلبات التخصص (اإلجباري )  99ساعة
ساعات

متطلب سابق

الكود

المادة

M02101

أساسيات تصميم ( ) 1

2

M02102

تصميم أنماط خطوط ( ) 1

3

M02103

نظم اللون فى االعالن()1

2

M02104

حاسب آلى تخصص ( ) 1

3

M02107

أساسيات تصميم ( ) 2

2

M02101

M02108

تصميم انماط خطوط ( ) 2

3

M02102

M02109

نظم طباعة ()1

3

M02110

تاريخ إعالن

2

M02112

فيزياء تخصص

2

M02201

تصميم ملصقات إعالنية ()1

3

M02202

تصميم العالمات التجارية ()1

3

M02203

معالجات جرافيكية للملصقات

2

M02204

نظم طباعة ()2

3

معتمدة

M02109

M02206

تصميم ملصقات إعالنية ()2

3

M02201

M02207

تصميم العالمات التجارية ()2

3

M02202

M02208

نظريات االتصال اإلعالني

2

M02209

تصميم اإلعالن بالرسوم المتحركة ()1

2

M02210

حاسب آلى تخصص ()2

3

M02301

تصميم العالمات ونظم التوجيه

3

M02104

واإلرشاد ()1
M02302

تصميم فن الكتاب والمكاتبات ()1

3

M02304

مطويات ونشرات وأغلفة()1

3
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M02305

تصميم اإلعالن بالرسوم المتحركة()2

3

M02209

M02306

تصميم العالمات ونظم التوجيه

3

M02301

واإلرشاد ()2
M02307

تصميم فن الكتاب والمكاتبات ()2

3

M02302

M02308

حاسب آلى تخصص ()3

3

M02210

M02310

مطويات ونشرات وأغلفة()2

3

M02304

M02213

أساسيات تصميم اإلعالن المجسم

3

M02401

تصميم نوافذ عرض ()1

3

M02402

تصميم مكاتبات وتقويمات

3

M02403

تك نظم فوتوغرافية

2

M02404

حاسب آلى تخصصى ()4

3

M02405

اعداد المشروع

3

M02406

تصميم نوافذ عرض()2

3

M02407

نظم الحمالت االعالنية

3

M02409

معالجات جرافيكية لنظم التوجيه

3

M02308

M02401

واإلرشاد
M02410

تنفيذ المشروع

3
99

23

متطلبات التخصص (االختيارى)
 21ساعة

E02102

تكنولوجيا االعالن المطبوع()1

2

E02103

اإلعداد الفني لرسوم وصور

2

االعالن
E02105

معمل فوتوغرافيا

2

E02106

تكنولوجيا اإلعالن المطبوع ()2

2

E02108

كيمياء تخصص

2

E02201

علم الرموز والعالمات

2

E02202

سيكولوجية اإلبداع

2

E02204

نظم اللون فى اإلعالن()2

2

E02205

تك اإلعالن المتحرك

2

E02208

سيكولوجية اإلعالن

2

E02301

سيكولوجية اللون

2

E02302

اقتصاديات تصميم

2

E02303

تك إنتاج اإلعالن المتحرك

2

E02305

علم الداللة

2

E02308

نظم تشريعات وقوانين

2

E02401

تسويق وأبحاث السوق ()1

2

E02404

أرجونومية اإلعالن

2

E02405

تسويق وأبحاث السوق ( ) 2

2

E02407

تذوق موسيقي

2

E02408

تقنيات التصوير االعالنى

2

E02102

M02103

E02401
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قسم التصميم الداخلى واألثاث ()13
متطلبات التخصص ( اإلجباري )  99ساعة
الكود

المادة

ساعات معتمدة

متطلب
سابق

M03101

أساسيات تصميم ( ) 1

2

M03102

رسم معمارى ( ) 1

3

M03103

تصميم منشات سكنية ( ) 1

3

M02104

أرجونومكس ( ) 1

2

M03107

تصميم األثاث ( ) 1

3

M03108

تخصص تنفيذي ( ) 1

2

M03109

تصميم منشات سكنية ()2

3

M03110

تك خامات التصميم ( ) 1

2

M03112

اساسيات التصميم ()2

2

M03201

تصميم منشات تجارية ()1

3

M03202

تاريخ التصميم الداخلى واالثاث المصرى

2

M03203

مواصفات وعقود وتكاليف () 1

2

M03204

برامج الرسم بالحاسب اآللى()1

2

M03206

نظرية اللون وتطبيقاتها()1

2

M03207

تصميم منشات تجارية ()2

3

M03201

M03208

تصميم اثاث ( ) 2

3

M03107

M03209

تخصص تنفيذي ( ) 2

2

M03108

M03210

تكنولوجيا خامات التصميم()2

2

M03110

M03211

تكنولوجيا تكسيات اسقف وارضيات

2

M03212

تاريخ التصميم الداخلى واألثاث ( إسالمى)

2

M03213

نظرية اللون وتطبيقاتها ()2

3

M03103
M03101

M03206
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M03301

تصميم منشات ادارية ( )1

3

M03302

تصميم األثاث ( ) 3

2

M03304

عمارة ( ) 1

3

M03305

برامج الرسم الثالثى االبعاد بالحاسب االلى

2

M03208
M03204

()2
M03306

تاريخ التصميم الداخلى واألثاث (اوروبى )

2

M03307

تصميم منشات ادارية ()2

3

M03308

تكنولوجيا إنتاج التصميم ()1

3

M03310

ديكور تليفزيون

3

M03311

تخصص تنفيذي () 3

3

M03401

تصميم منشات سياحية

3

M03402

عمارة () 2

3

M03304

M03403

تكنولوجيا إنتاج التصميم ()2

3

M03308

M03404

تاريخ التصميم الداخلى واألثاث ( حديث )

M03301

M03209

2

M03405

ادارة عمليات التصميم الداخلى

3

M03406

إعداد المشروع

2

M03407

برامج الرسم واإلخراج

3

M03409

ديكور سينما

3

M03410

تنفيذ المشروع

3
99
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متطلبات التخصص ( االختيارى )
 21ساعة

الكود

المادة

ساعات

E03102

فيزياء تخصص

2

E03103

مبادئى الحاسب اآللى التخصصى

2

E03105

كيمياء أخشاب

2

E03106

نظم تحكم بيئي اضاءة ()1

2

E03108

أساليب وتقنيات واخراج

2

E03201

منظور هندسي()2

2

E03202

نظم تحكم بيئي (تكييف وتهوية )

2

E03205

ديكور مسرح

2

E03301

فيزياء مواد

2

E03302

نظريات التصميم الداخلى

2

E03305

مواصفات وعقود وتكاليف ( ) 2

2

E03308

نظم تحكم بيئي (صوتيات)

2

E03401

ادارة مشروعات ومراقبة جودة

2

E03404

تصميم منشات مؤقتة

2

E03405

تكنولوجيا تكسيات حوائط

2

E03407

بحوث التصميم والتطوير

2

E02308

نظم تشريعات وقوانين

2

E02301

سيكولوجية اللون

2

E03408

تسويق وأبحاث المنتج (االثاث)

2

متطلب

معتمدة

سابق

M103

M03203
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قسم تصميم المنتجات

متطلبات التخصص اإلجباري ( 99ساعة)
الكود

المادة

ساعات

M04101

أساسيات التصميم

2

M04102

تصميم مشروع ( ) 1

3

M04103

تصميم االرجونوميكس ()1

2

M04104

رسم هندسي وميكانيكي

3

FM003

M04107

تصميم مشروع ( ) 2

3

M04102

M04108

تصميم النماذج األولية

3

M04109

خواص وتشغيلة المواد للنماذج

3

M04110

حاسب آلى تخصص ( ) 1

3

M04201

تصميم مشروع ()3

3

M04107

M04202

تصميم االرجونومكس ()2

3

M04103

M04203

تحليل بنائي وتقنية الشكل

3

M04204

تكنولوجيا خامات التصميم

2

M04206

تصميم مشروع ()4

3

M04207

أساليب عرض واخراج التصميم

3

معتمدة

متطلب سابق

M04201

() 1
M04208

تصميم نماذج عرض التصميم

3

M04209

أساليب التشغيل والتجميع

2

والتشطيب
M04110

M04210

حاسب آلى تخصص()2

3

M04213

دراسات تاريخية

3

M04301

تصميم مشروع ()5

3

M04206

M04302

تصميم االرجونوميكس ()3

3

M04202

M04303

أساليب عرض واخراج التصميم

3

M04207
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() 2
M04304

تك إنتاج التصميم والنماذج

3

M04305

تصميم مشروع ()6

3

M04301

M04306

تصميم النماذج التجريبية

3

M04208

والعينة األولى
M04307

حاسب آلى CAD

2

M04308

الجمال الصناعى ومظهر المنتج

2

M04309

تسويق وأبحاث المنتج

2

M04401

تصميم مشروع ()7

3

M04402

إقتصاديات تصميم المنتج

2

M04403

التصميم باستخدام الطاقات

M04306

3

الجديدة والمتجددة
M04404

إعداد المشروع

3

M04405

حاسب آلى تخصصCNC

3

M04406

تاريخ التصميم والتكنولوجيا

3

M04407

النظم الرقمية والتحكم هن بعد

3

M04409

إدارة عمليات التصميم والتطوير

2

M04410

مشروع التخرج

3

M04404
99
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متطلبات التخصص االختيارى (21ساعة)
الكود

المادة

ساعات

E04102

طبيعة مواد التصميم والنماذج

2

E04103

نظريات اآلالت()1

2

E04105

خواص ومقاومة مواد

2

E04106

كيمياء مواد التصميم والنماذج ( ) 1

2

E04108

المراقبة والتحكم في الجودة

2

E04201

النظم الميكانيكية والهيدروليكية

2

E04202

الدينامكية الحرارية وانتقال الحرارة

2

E04205

كيمياء مواد التصميم والنماذج ()2

2

E04106

E04206

نظرية اآلالت()2

2

E04103

E04301

النظم الكهربائية واإللكترونية ()1

2

E04302

الديناميكا الهوائية

2

E02301

سيكولوجية لون

2

E04305

ميكانيكا األجسام الصلبة والموائع

2

E04308

هندسة التحكم اآللي والنظم

2

E02308

نظم تشريعات وقوانين

2

E04401

نظم التبريد والتكييف

2

E04404

اختبارات األداء للتصميم

2

E04405

تك القياس والمعايرة

2

E04407

التصميم الذكي

2

E04408

بحوث التصميم والتطوير

2

معتمدة

متطلب
سابق
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مواصفات خريج القطاع الفنون التطبيقية
البد أن يكون قاد ا ر على:
 استيعاب العلوم املختلفة والربط بينها في التصميم و الانتاج.
 الابتكار في تصميم منتجات ذات قيم جمالية ووظيفية .
 الاستغالل ألامثل للموارد املتاحة.
 القدرة علي التعلم الذاتي و التعليم املستمر .
 تطويع قدراته الشخصية مع متطلبات العمل
 احترام القوانين والتشريعات املرتبطة بطبيعة العمل .
 استيعاب الثقافات الفنية والجمالية والتفاعل معها .
 إتباع التفكير واملنهج العلمي في البحث وحل املشكالت
 املشاركة الايجابية مع مؤسسات املجتمع املدني وتلبية احتياجاته .
 تطبيق التكنولوجيا املناسبة لحل املشاكل

مجاالت عمل خريج القطاع
التصميم بمختلف أنواعه ارتباطا بالتخصص سواء داخل املصانع واملؤسسات أو املكاتب الخاصة.
في مجاالت إلانتاج ،الجودة ،الفحص ،الصيانة ،التشغيل ،املبيعات واملشتريات في الصناعات املختلفة
 الجامعات املراكز واملعاهد البحثية والرقابية واملدارس وألاكاديميات العلمية والفنية.
 الاستشارات الفنية الفنادق والقرى السياحية .......إلخ
 الديكور الداخلي والخارجي واملسرحي وألاثاث .
 الدعاية وإلاعالن والطباعة والنشر والتغليف والسينما والتلفزيون واملسرح .
 التنسيق و التطوير الحضاري .
الصناعات املغذية النتاج املنتج التطبيق ومكمالت العمارة الداخلية وألاثاث و وحدات إلاضاءة.
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مواصفات الخريج العامة:
 - ١المعرفة والفهم:

يجب أن يكون خريج الفنون التطبيقية قد اكتساب ما يلي :
 مفاهيم و مصطلحات اسس التصميم وإلانتاج
 مفاهيم و مفردات البيئة وأهمية الحفاظ عليها
 نظريات التصنيع وإلانتاج واملواصفات املرتبطة باملنتج ونظم الجودة
 مبادئ علوم ادارة عمليات التصميم واقتصادياته
 نظريات اللون و سيكولوجيته وتطبيقاته. -
 ألاسلوب واملنهج العلمي في التفكير والتخطيط وحل املشاكل.
 القوانين والتشريعات املرتبطة بطبيعة العمل
 القواعد التكنولوجية لعمليات إلانتاج-
 طبيعة وخواص املواد ومواصفاتها .
 مبادئ علوم الانتاج والتسويق. -
 استيعاب العلوم والثقافات املختلفة والتفاعل معها والربط بينها
التعرف على النظريات السيكولوجية وعلم النفس وأثرهم على املمارسات التصميمية واملتلقي

املهارات الذهنية:
يجب أن يكون خريج الفنون التطبيقية قادراعلي:
 تحليل وتقييم املشاكل التصميمية لتحديد الخيا رات التي تتفق مع املتطلبات
 الاختيار ما بين البدائل للوصول الفضل الحلول
 ابتكار تصميمات قابلة للتطبيق تحمل الصفات الجمالية والوظيفية
 تحديد املشاكل البيئية ودور املصمم في خدمة املجتمع
 التفكير العلمي املتسلسل في عرض املشاكل وتحليلها وحلها .
 تحديد العالقة بين الوظائف والخصائص املطلوبة والتكاليف وعالق هم بالتصميم.
 ربط نظم إلانتاج و النظريات بالعلوم التكنولوجية و التطبيقية املختلفة ارتباطا بالخواص املطلوبة باملنتجات
واحتياجات املس هلك.
 تحليل املواصفات الفنية والتنفيذية
 مناقشة ونقد ألاعمال الفنية والتصميمية .
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املهارات املهنية والعملية :
يجب أن يكون خريج قطاع الفنون التطبيقية قاد راعلي:
 تطبيق التكنولوجيا املناسبة في مجال التصميم والانتاج
 توظيف الدراسات النظرية في التعرف على خصائص ومقومات البيئة
 استخدام املواصفات القياسية للمنتج
 وضع إسكتشات يدوية سريعة لتوضيح الفكرة
 عمل حسابات التكاليف املبدئية للعملية التصميمية والتنفيذية
 التعامل مع الكمبيوتر و البرامج املتخصصة وألاجهزة واملاكينات
 ربط التصميم باالتجاهات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في املجتمع
 استقصاء املعلومات و تحليلها وتحديد املتطلبات لم ا رحل التشغيل املختلفة
 املشاركة فى وضع خطط العمل و برامج التشغيل
 تحليل ألاشكال واملنتجات إلى عناصرها ألاولية
 تقنية عمل النماذج كمحاكاة للتصميم واملنتجات
 تطبيق أساليب الفحص ونظم الجودة
 اخراج التصميم املطلوب طبقا للوظائف وألاداء املتوقع
 وضع املواصفات التنفيذية

املهارات العامة:
 يجب أن يكون خريج قطاع الفنون التطبيقية قادرا علي:
 التعلم الدائم املستمر و تطوير معارفه و مهاراته.
 العمل في فريق و توزيع املهام واتخاذ القرار
 تحليل البيانات ٕواعداد البحوث املختلفة
 العرض الفعال والتواصل
 الالتزام بتعليمات التشغيل و اشتراطات الامان والسالمة. -
 اعداد التقارير الالزمة للمراحل املختلفة .
 اجادة ادارة الوقت( اعداد الجداول الزمنية وتطبيقها
 اجادة احدي اللغات الاجنبية الرئيسية .
 استخدام تكنولوجيا املعلومات .
 استخدام التغذية املرتجعة لتحسين ألاداء

33

قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون:

مجاالت عمل خريج البرنامج :
( التصوير الفوتوغرافي (بأماكن البحث العلمي وألادلة الجنائية والوسائل التعليمية والعالقات
العامة واملناسبات الخاصة والعامة والتصوير الصحفي بدور الصحافة وإلاعالم
 ) التصوير السينمائي ( في مراكز ألافالم التسجيلية والاستوديوهات وشركات إلانتاج السينمائي
( التصوير التليفزيوني ( في شركات إلانتاج التلفزيوني املختلفة واملتخصصة
 في إنتاج البرامج ملختلف املناسبات وفي املحطات ألارضية والفضائية
 تصميم وتنفيذ خطط إلاضاءة بجميع ألاماكن املتخصصة في إنتاج ألاعمال التسجيليةو الدرامية.
 أعمال املونتاج والتصحيح اللوني داخل معامل السينما.

املعايير ألاكاديمية
يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي يتميز بها قطاع الفنون التطبيقية حيث يهدف البرنامج إلى تخريج املصور
الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني الذي يكون على دراية بأجهزة وأدوات وأساليب التصوير في مختلف
الظروف واملجاالت قادراعلى:
 مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي و السينمائي و التليفزيوني في مجاالتها املتعددة سواء الصحفية
أو التعليمية أو إلاعالمية أو الد ا رمية أو التسجيلية ....الخ
 تصميم الكادر الفوتوغرافي و السينمائي و التليفزيوني باستخدام عناصر التصميم في التصوير من
لون و ضوء و ظل و التكوين في الكادر من خالل عناصره املختلفة.
 فهم تكنيك استخدام آالت إلانتاج الفوتوغرافيو السينمائي و التليفزيوني بأجهزتها ألاساسية
املختلفة من آالت تصوير و عدسات و مصادر إضاءة بأنواعها و مرشحات ٕوااكسسوارات و أجهزة
قياس تعريض الضوء .....الخ.
 فهم تكنيك استخدام مواد التشغيل و املعالجة الكيميائية وخامات إلانتاج الفوتوغرافي والسينمائي
و التليفزيوني املختلفة.

34

أ -املعرفة والفهم:
إضافة إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون املعارف آلاتية:
أ ) 6-نظريات علم الاتصال و الفوتوغرافيا.
أ ) 3-نظريات تصميم الديكور السينمائي والتليفزيوني.
أ ) 2-طبيعة مصادر إلاضاءة الصناعية وأنواعها وكيفية توظيفها.
أ ) 4-املبادئ ألاساسية لفن التصوير الد ا رمي.
أ ) 5-تاري صناعة السينما ،التلفزيون ،الفوتوغرافيا.

ب  -املهارات الذهنية:
إضافة إلى املهارات الذهنية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج
الفوتوغ ا رفيا والسينما والتليفزيون القدرة على:
ب ) 6 -توظيف التكنولوجيا لتصميم ٕوانتاج ألافالم السينمائية و البرامج التلفزيونية.
ب ) 3 -توظيف التقنيات الحديثة إلنتاج الصورة الفوتوغرافية ،التلفزيونية و السينمائية.
ب ) 2 -تحليل املشاهد املصورة و اختيار أنسبها.
ب ) 4 -الربط بين العلوم املختلفة للحصول على منتج جيد.
ج -املهارات املهنية والعملية:
إضافة إلى املهارات املهنية والعملية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون
التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج الفوتوغ ا رفيا والسينما
والتليفزيون القدرة على:
ج ) 6-استخدام إلاضاءة املناسبة للتعبير عن املواقف الدرامية
املختلفة.
ج ) 3-استخدام أجهزة قياس التعريض الضوئي املختلفة.
ج ) 2-الجمع بين الاساليب التكنولوجيه للتعبير عن ألاحداث
الدرامية املطلوبة.
ج ) 4-تصميم ٕواعداد العمل الفوتوغرافي والسينمائي والتلفزيوني في صورته
النهائية بالشكل واملضمون املناسب.
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قسم اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن
مجال عمل خريج البرنامج :
 التصميم الجرافيكي و الاعالن و التلفزيوني .
 تصميم الرسوم املتحركة و أفالم الكرتون و الحمالت
إلاعالنية .
( مجال الطباعة( الورق ،امللصقات.... ،إلاعالنية
 املطابع و مكاتب التصميم و الدعاية و إلاعالن و فصل
ألالوان .
 تنظيم و تنسيق املعارض و صاالت العرض و اللوحات إلاعالنية
 ألاعمال الحرة و إلاستشارات ارتباطا بالتخصص .
 املطابع و مراكز و شركات إلاعالن و مصانع الورق و الكرتون .
 تصميم املواقع وإلاعالنات إلالكترونية على شبكة إلانترنت .
املعايير ألاكاديمية لبرنامج إلاعالن:
يلعب مصمم إلاعالن بشتى أنواعه و أشكاله أدوار هاما في عصرنا هذا ،فهو املصمم و املسوق فلديه قدرة
عالية على الاستيعاب و الصياغة و التوصيل من خالل مهارة إلاتصال املرئي  .وقادرا على:
تصميم و تنفيذ إلاعالن على اختالف أشكاله و أنواع و تتنوع أشكال إلاعالن ما بين املطبوع و املتحرل و منهاإعالنات الطرق .
 تصميم إلاعالن بالرسوم املتحركة ثنائية ألابعاد الكرتون و ألاشكال املتحركة ثالثية ألابعاد املجسماتٕواعالنات الجرائد و املجالت و التلفزيون و ذلك باستخدام نظريات الاتصال املعاصر بشكل تقنى و جمالي .
– تصميم مواقع شبكات املعلومات،
 دراسة نظم اللون في إلاعالن ومدلوله و سيكولوجيته و تأثيره الفسيولوجي و دوره في التوجيه و إلارشاد . تصميم العالمات التجارية املستخدمة كشعار تجارى و دورها في عملية الاتصال املرئي تصميم أنماط الخطوط و الكتابات و أهمي ها بالنسبة لفنون إلاعالن و املطبوعات.أ -املعرفة والفهم:
إضافة إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج إلاعالن املعارف
آلاتية:
أ ) 6-املواصفات التكنولوجية و الفنية لإلعالن الثابت واملتحرل واملطبوع و املجسم.
أ ) 3-العمق التاريخي لوظائف إلاعالن وأثرها في املجتمع.
أ ) 2-قواعد تخطيط الحمالت إلاعالنية دراسة متطلبات السوق.
أ ) 4-الجوانب الفسيولوجية والسيكولوجية في إلاعالن و أثرهم على املتلقي.
أ ) 5-العالقة بين املنبهات البصرية و السمعية و الدالالت اللونية.
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ب  -املهارات الذهنية:
إضافة إلى املهارات الذهنية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج
إلاعالن القدرة على:
ب ) 6 -التفكير إلابداعي للتصميم إلاعالني و الحمالت إلاعالنية.
ب ) 3 -تحديد و استنتاج مشاكل و متغيرات السوق والعالقة بين إلاعالن والسوق و الاقتصاد.
ب ) 2 -مراعاة البعد البيئي في تصميم املنتجات إلاعالنية.
ب ) 4 -الربط بين النظريات السيكولوجية و علم النفس وأثرهم على املمارسات
إلاعالنية.
ج -املهارات املهنية والعملية:
إضافة إلى املهارات املهنية والعملية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج
برنامج إلاعالن القدرة على:
ج ) 6-تطبيق الدراسات النظرية في تنفيذ
املشروعات إلاعالنية املتكاملة.
ج ) 3-تصميم وصياغة الجمل إلاعالنية تشكيليا
وبنا ها رياضيا.
ج ) 2-استخدام التقنيات املختلفة فى تنفيذ
معالجات لألفكار إلاعالنية ثنائية أو ثالثية البعد.
ج ) 4-تصميم وتنسيق نوافذ العرض.
ج ) 5-تصميم شخصيات ثنائية أو ثالثية البعد فى
إلاعالن و الرسوم املتحركة.
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 - 4برنامج األثاث و التصميم الداخلي
مجال عمل خريج البرنامج:
 املصانع والشركات الانتاجية الخاصة باالثاث) فى مجال
التصميم ،الانتاج ،الجودة ،الفحص لالثاث((التجارى،
والفندقى ،السكنى)
 تصميم البرامج والتخطيط للعمليات الانتاجية و
التصنيع .
 املكاتب الفنية الخاصة بالتصميم فى الشركات و املصانع
و املكاتب الهندسية و الفنية.
 الديكور والتصميم الداخلى للمنشات التجارية و السياحية و الفندقية و السكنية.
 املعارض و صاالت العرض املختلفة .
 التنسيق الحضارى و التخطيط .
 اعمال الديكور فى السينما و املسرح و التليفزيون .

املعايير الاكاديمية:
يهتم البرنامج بععداد الكوادر البشرية املؤهلة من املصممين املتميزين فى مجال التصميم الداخلى والاثاث،
وذلك بتعميق املهارات والقدرات الفنيه والابتكاريه والابداعية نحو تصميم وتطوير اساليب وطرق الانتاج
ونظم التصميم .يعنى خريجى هذا القطاع بعملية التصميم وقادرا علي :
 عمل الرسومات التنفيدية ووضع املواصفات التنفيذية الالزمة النتاج وحدات الاثاث بشتى صورها واشكالهامراعين فى ذلك الوظيفة العملية والقيمة الجمالية .
 التصميم الداخلى و التنسيق للمكان سواء كان (سكنى ،تجارى ،ادارى ،مسرحى ،سينمائ  ،امليادين،والفنادق) اى انها العالقة بين الفراغ والكتلة واللون واملكان،
 تنمية العقلية الابتكارية والابداعية بما يحقق الربط بين املعرفة التكنولوجيه والتقنية والفنية والجماليةوالنفسية والسيكولوجية لخدمة املجتمع و مراكز الانتاج.
أ -املعرفة والفهم:
إضافة إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج الاثاث و
التصميم الداخلى املعارف آلاتية:
أ ) 6-نظريات وأسس تصميم ألاثاث والعمارة الداخلية.
أ ) 3-تاري وطرز ألاثاث.
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أ ) 2-املصطلحات الخاصة باألثاث والتصميم الداخلي وكذلك املواصفات وألاساليب الفنية والتقنيات
الحديثة في إلانتاج.
أ ) 4-عمليات التصنيع املختلفة لالثاث ونظرية الاالت.
أ ) 5-طرق عمل الديكور املسرحى و التليفزيون والسينمائ .
ب  -املهارات الذهنية:
إضافة إلى املهارات الذهنية التي يتمتع بها خريج قطاع
الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج الاثاث و
التصميم الداخلى القدرة على:
ب ) 6-استنتاج حلول متنوعة ملتطلبات التصميم الداخلي،
ٕواعداد الرسوم التحضيرية.
ب ) 3-إلابتكار وتحقيق الوظيفة الجمالية والعملية املثلى للفراغ.
ب ) 2 -عمل أفكار وتصميمات مبتكرة ملنتج ألاثاث.
ب ) 4 -تحديد العالقة بين التصميم وطبيعة الاستخدام ملنتجات ألاثاث.
ب ) 5 -الربط بين اللون ودالالته وعالقته بمساحة وطبيعة املكان.
ج -املهارات املهنية والعملية:
إضافة إلى املهارات املهنية والعملية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج
برنامج الاثاث والتصميم الداخلى القدرة على:
ج ) 6-اختيار الخامات واملواد املستخدمة ارتباطا باالستخدام النهائي في منتجات التصميم الداخلي وألاثاث.
ج ) 3-اختيار الطرز و الخامات املستخدمة ارتباطا باملكان و طبيعة الاستخدام.
ج ) 2-عمل النماذج كمحاكاة للتصميم الداخلي واملنتجات
املبدئية والنهائية.
ج ) 4-قراءة الرسوم الهندسية وعمل الاسكتشات.
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برنامج التصميم المنتجات
مجال عمل خريج القسم:
 املصانع و الورش إلانتاجية و الشركات الصناعية (في مجال التصميم ،إلانتاج ،التخطيط الجودة،
الفحص ،في شتى أنواع الصناعات).
 تصميم ٕوانتاج املنتجات بمختلف أنواعها و أشكالها .
 املكاتب الفنية الخاصة بالتصميم في الشركات و املصانع .
 عمل النماذج و القوالب )( Prototype
 املراكز واملعاهد البحثية و الرقابية و الجامعات واملدارس .
 ألاعمال الحرة والاستشا رات ارتباطا بالتخصص .
 هيئات البحوث والتطوير ومراكز التصميم بالصناعات الهندسية .

املعايير ألاكاديمية:
إن تصميم املنتجات يرتبط أساسا باملظهر والتشطيب والعرض العام للمنتج فاملصمم يكون قادرا علي :
 أداء مهمته بالكامل يدرج كل ش ئ في اهتمامه يمكن أن يضمن له تقبل املس هلك للمنتج الذي يصممه . إدماج املتعة الجمالية للشكل مع ألاغراض الوظيفية .جعل املنتج يتبع الاتجاهات املختلفة للموضة و في نفس الوقت يكونمالئما ألساليب إلانتاج و الخامات وإلامكانيات املتاحة
 التحليل ملتطلبات السوق و الذي يختلف من نوع إلى أخر مناملنتجات بالنسبة للمجتمعات املختلفة.
 يقوم بعملية الابتكار والتصميم ملنتجه بحيث يخضع للمتطلباتالسيكولوجية و قياسات الجسم البشرى للمستعمل و العالقة بين
الظروف التي يتم فيها التوزيع و البيع.
-تضمين ألاشياء التي يبدعها الكفاءات التشكيلة و الاستخدامية.
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أ -املعرفة والفهم:
إضافة إلى املعارف التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج تصميم
املنتجات املعارف آلاتية:
أ ) 6-أساسيات واستراتيجيات التصميم املنتجات.
أ ) 3-نظم التحكم آلالي وكيفية توظيف تلك النظم والعلوم باملنتجات الصناعية.
أ ) 2-العلوم والتكنولوجية املختلفة والم رتبطة بتصميم وتصنيع املنتجات الصناعية.
أ ) 4-علم ألارجونومية وسيكولوجية التعامل مع املنتج الصناعي.
أ ) 5-نظريات إستغالل الطاقة الجديدة كطاقة بديلة وأهمية استخدام هذه الطاقة للحفاظ على البيئة
وتطبيقاتها الخاصة.

ب  -املهارات الذهنية:
إضافة إلى املهارات الذهنية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج برنامج
التصميم الصناعي القدرة على:
ب ) 6 -تحديد العالقة بين الوظائف والخصائص املطلوبة والتكاليف وعالق هم بالتصميم للمنتج
ب ) 3 -التحليل الرقمي الرياض ي للمنتجات الصناعية ووضع البدائل إلعادة الصياغة ٕوابتكار وظائف
ٕواستخدامات جديدة.
ب ) 2 -توظيف الطاقات الجديدة باشكال مبتكرة فى تصميم ألاجهزة واملعدات.
ب ) 4 -تطبيق لنظريات السيكولوجية ومفردات علم النفس وأثرهم على املمارسات التصميمية للمنتجات
الصناعية وربطهم بعحتياجات املس هلك ووظائف تلك املنتجات.
ب ) 5 -ربط نظم إلانتاج بالعلوم التكنولوجية والتطبيقية املختلفة ارتباطا بالخواص املطلوبة باملنتجات
الصناعية ٕواحتياجات املس هلك.

ج -املهارات املهنية والعملية:
باإلضافة إلى املهارات املهنية والعملية التي يتمتع بها خريج قطاع الفنون التطبيقية يجب أن يكتسب خريج
برنامج تصميم املنتجات القدرة على:
ج ) 6-تحليل ألاشكال واملنتجات الصناعية إلى عناصرها ألاولية.
ج ) 3-تطبيق الخامات البديلة املناسبة في الظروف املختلفة لتصميم املنتج الصناعي.
ج ) 2-ضبط وقياس ألابعاد املختلفة ،مع مهارة تطوير إلاسكتشات الخاصة بالرسوم الهندسية ومهارة التعامل
مع ألاسطح املختلفة.
ج ) 4-عمل النماذج كمحاكاة التصميم واملنتجات املبدئية والنهائية للمنتج الصناعي.
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التدريب الميداني والصيفي
تتيح الكلية فرصة التدريب امليداني و الصيفي في برامجها ألاربعة حيث يشترط ملنح شهادة البكالوريوس ان
يقوم طالب املستويات الدراسية  ،ومن (الفرقة إلاعدادي) (املستوى ألاول) حتى املستوى الخامس بأداء
تدريبات عملية تتم في أحد مراكز التصميم أو إلانتاج  ،وذلك ملدة ثالثة أسابيع سنويا خالل العطلة
الصيفية ،وذلك على النحو التالي :


-

طالب الفرقة إلاعدادي ( املستوى ألاول)  :يتم تدريبهم داخل الكلية وتحت إشراف مجموعة من أعضاء هيئة
التدريس بالكلية أو من املنتدبين للتدريس بها .
طالب الفرق الدراسية حتى املستوى الخامس :يشترط عليهم اداء تدريب عملي  ،بأحد مراكز إلانتاج أو
بداخل الكلية .
يمكن للمتخلفين عن التدريب العملي أن يؤدوه في آي عطلة صيفية الحقة .
يجوز للكلية أن تقوم بتنظيم رحالت علمية لطالب الفرق املختلفة  ،داخل الوطن أو خارجه  ،وذلك تحت
إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية  ،وعلى ان تحدد النظم املالية وإلادارية بواسطة الكلية

ألاهداف العامة للتدريب الصيفي:
 إتاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج.
 تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم.
 تعويد الطالب على تحمل املسئولية والتقيد باملواعيد.
 تعويد الطالب على التعامل مع أفراد املجتمع خارج الجامعة.
 تعويد الطالب على احترام آلاخرين والاستماع إلى آرا هم.
 تزويد املؤسسات الصناعية باملعلومات عن نوعية املوارد البشرية التي ستساهم في الصناعة
مستقبال.
 إتاحة الفرصة لتلك املؤسسات تقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى الاستفادة منه
وتوظيفه بعد تخرجه
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التدريب الصيفي لبرنامج الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون:
يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي يتميز بها قطاع الفنون التطبيقية حيث يهدف البرنامج إلى تخريج املصور
الفوتوغرافي والسينمائي والتليفزيوني الذي يكون على د راية بأجهزة وأدوات وأساليب التصوير في مختلف
الظروف واملجاالت قادرا على:
 مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي و السينمائي و التليفزيوني في مجاالتها املتعددة سواء الصحفية أوالتعليمية أو إلاعالمية أو الدرامية أو التسجيلية  .....الخ
 تصميم الكادر الفوتوغرافي و السينمائي و التليفزيوني باستخدام عناصر التصميم في التصوير من لون وضوء و ظل و التكوين في الكادر من خالل عناصره املختلفة.
 فهم تكنيك استخدام آالت إلانتاج الفوتوغرافي و السينمائي و التليفزيوني بأ جزا ها ألاساسية املختلفة من آالتتصوير و عدسات و مصادر إضاءة بأنواعها و مرشحات ٕوإكسسوارات و أجهزة قياس تعريض الضوء .....الخ.
التدريب الصيفي لبرنامج إلاعالن:
يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي يتميز بها قطاع الفنون التطبيقية حيث يهدف البرنامج إلى تخريج املصمم
الذي يكون على د راية بسوق العمل املحلي و العاملي في مختلف الظروف واملجاالت قادرا على:
 مزاولة مهنة التصميم الجرافيكي تصميم الكادر الجرافيكي باستخدام عناصر التصميم في الاعالن من لون و ضوء و ظل و التكوين في الكادر منخالل عناصره املختلفة.
التدريب الصيفي لبرنامج التصميم الداخلي و ألاثاث:
يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي يتميز بها قطاع الفنون التطبيقية حيث يهدف البرنامج إلى تخريج املصمم
الذي يكون على د راية بسوق العمل املحلي و العاملي في مختلف الظروف واملجاالت قادرا على:
 -مزاولة مهنة التصميم الداخلي وألاثاث

 التعرف على عملية التفكير في التصميم. التعامل مع السوق املحلي من خالل املصانع و مراكز إلانتاجالتدريب الصيفي لبرنامج تصميم منتجات:
يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التي يتميز بها قطاع الفنون التطبيقية حيث يهدف البرنامج إلى تخريج املصمم
الذي يكون على د راية بسوق العمل املحلي و العاملي في مختلف الظروف واملجاالت قادرا على:
 مزاولة مهنة تصميم املنتجات التعرف على املنتج و كيفية تسويقه و انتاجه. -التعامل مع السوق املحلي من خالل املصانع و مراكز إلانتاج
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مكتبة جامعة  6أكتوبر
انطالقا من إدرال جامعة  6أكتوبر لدور املكتبة الجامعية و أهمي ها القصوي في مساندة و دعم العمليتين
التعليمية و البحثية بالجامعة  ،فقد أنشأت الجامعة مكتبة جامعية حديثة تعتبر بمثابة مركز إشعاع ثقافي
و تعليمي و بحثي و فني متكامل ليس لخدمة الجامعة فقط  ،و لكن لخدمة املجتمع ألاكاديمي و العامة ايضا
سواء من داخل مدينة  6أكتوبر أو من خارجها .
و لتحقيق هذا الغرض فقد شيدت الجامعة هذه
املكتبة العصرية الضخمة علي مساحة 9222متر
مربع  ،و املكتبة مزودة بأحدث املجموعات املكتبية
من الكتب و املراجع والدوريات و املواد السمعية و
البصرية و الوسائط إلالكترونية  ،و مجهزة بأحدث
نظام
(
النظم آلالية املكتبية املتكاملة
إينسجنيا الكندي  ) insigniaبما يحقق تيسير
إلانتفاع من مقتنياتها .
 يقع املبني من ثالث طوابق : الطابق ألارض ي :مخصص للمكتبة العامة غير التخصصية و لخدمة املجتمع و مساندة التراث و أعمال املشاهير من عمالقة
الفكر و ألادب و الثقافة و و العلم في املجتمع املصري  ،.حيث يتضمن مقتنيات مادية شخصية و بعضا من
املقتنيات الفكرية لكبار املبدعين و املتميزين .
 الطابق ألاول ( علوي ) :مخصص للمكتبة العلمية و التكنولوجية باإلضافة إلي املكتبة
إلالكترونية  ،وتتكون املكتبة العلمية و التكنولوجية من ثالث
قاعات كبيرة  ،تضم من الكتب و املراجع الحديثة في مجاالت
العلوم البحتة و التطبيقية .
و القاعة إلالكترونية مجهزة بعدد كاف من أجهزة الحاسب آلالي
و نظم إلاتصال و الشبكات .
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الطابق الثاني  -ويضم :
 العديد من القاعات املتخصصة لجميع الكليات بالجامعة  ،وتتضمن قاعة مكتبة كلية الفنون التطبيقيةعددا كبيرا من الكتب و املراجع الهامة و الحديثة في كافة مجاالت الفنون التطبيقية
 قاعة خاصة بعقد اجتماعات مجهزة علي أعلي مستوي . قاعة خاصة بالوسائل السمعية و البصرية .و املكتبة حاليا قد استكملت كافة املقومات ألاساسية الالزمة ألية مكتبة حديثة  ،من إدخال نظم آلية
تكامل لتشغيل املكتبة  ،و اتصاالت و شبكات معلومات  ،وغيرها من وسائل و أدوات تجهيز املكتبة الحديثة .

الخدمات و األنشطة الطالبية
أوال  :السجالت الطالبية :
-6
-3
-2
-4
-5

رصد نتائج إلامتحانات بالكلية فور وصول كراسات إلاجابة .
استخراج السجالت الدراسية للطالب و التي تستعرض نتائج الطالب في
جميع املواد الدراسية .
نقل الطالب إلي الفرق ألاعلي بما يتماش ي مع الالئحة الدراسية للكلية .
استصدار كشوف الغياب و املتابعة لطالب الفرق املختلفة .
الرد علي جميع إلاستفسارات إلاحصائية الخاصة بالسجالت الطالبية و
ذلك بصورة فورية و دقيقة .
و بصفة عامة فعنة يمكن القول بأن جميع أعمال إلامتحانات و
الكنترول و السجالت الطالبية تتم بصورةآليه بشكل يضمن دقة
املعلومات و سرع ها .
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ثانيا  :األنشطة الطالبية :
يتضمن النشاط الطالبي بالكلية أقامة املعارض الفنية ونشاط ألاسر و ألانشطة الثقافية و الندوات و
النشاط الرياض ي و الرحالت و حفالت تكريم أوائل الطالب ،كاألتي:
 يتم عمل حفل استقبال للطالب الجدد كل عام. اقامة دورات تنشيطية للكليات في مجال النشاط الرياض ي. الاشترال في املسابقات الدورية و البطوالت عي مستوى الجامعة. تنظيم مهرجانات ثقافية سنوية للكتاب. اقامة مسابقات في ( الغزل و الشعر و القصة) عمل معسكرات خدمة عامة و قوافل خدمة مجتمع. عمل انشطة فنية و مسرحية. تدريب فرق جوالة للجامعة.ثالثا  :الخدمات المقدمة للطالب:
ادارة العالقات الثقافية:
هدفها تزويد الطالب بارقي الخدمات التعليمية املتميزة و التي تتساوى مع مثيالتها من الجامعات من خالل
تنشيط و تطبيق اتفاقيات بين الجامعة و الجامعات ألاخري املحلية و العاملية و توفر إلادارة فرص تدريبية
بالخارج.
خدمات الطالب الوافدين:
* املساعدة في تسجيل الطالب الوافدين حسب جنسياتهم.
* حل مشاكل الطالب مع الكلية و السكن.
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حفل التخرج:
يقام سنويا حفل تخرج لطالب الفرقة الرابعة(املستوى الخامس) بتشريف كل من :عميد الكلية  ،و وكيل
الكلية  ،و رؤساء الاقسام.

يوم التوظيف:
تنظم الكلية هذه الفعالية سنويا بغرض اتاحة الفرصة لطالب الكلية إلثراء العملية التعليمية بعدخال
الجانب العملي فيها و إعداد الطالب ملواجهة احتياجات سوق العمل  ،و تشارل في هذا امللتقي شركات و
مصانع و مؤسسات مصرية و أجنبية عديدة تمثل مختلف املجاالت.

التدريب و اإلستشارات الفنية و تنمية و خدمة المجتمع:
تعمل اقسام الكلية بتخصصاتها املختلفة علي حل مشاكل املجتمع و البيئة من خالل احداث التوافق بين
كل من إلانسان و املنتج و البيئة التي تتعايش فيها بعد تحقيق املواصفات لكل من الوظائف الاستخدامية و
البيئية و املظهر الجمالي ،مع مراعاة الجوانب الارجونومية و الامان و الجودة ،و تحقيق الجانب الاقتصادي و
الانتاجي ،كما تسعى الكلية لبحث سبل التعاون الجانب الاكاديمي و املجتمع و بحث عقد و اتفاقيات
التعاون العلمي و الثقافي و الفني و الانتاجي مع قطاعات املجتمع املختلفة.
و اقامة املعارض املتخصصة في مجاالت الفن و التكنولوجيا داخليا و خارجيا او بالتعاون مع الهيئات
و املؤسسات املعنية،مع الدعو للندوات و املؤتمرات في مجاالت خدمة املجتمع و تنمية البيئة’ و كذلك تقوم
الكلية بتقديم الخبرات الاستشارية ملجال الانتاج الصناعي و الهيئات و املؤسسات الاستثمارية
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