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 رؤية و رسالة الكلية

 رؤية الكلية:

 جامعة بنها إلي التميز علميا وتطبيقيا علي المستوي المحلي واإلقليمي.–تطمح كلية الفنون التطبيقية 

 
 رسالة الكلية:

بنها بتخريج مصمما ومهندسا قادرا علي االبتكار والمنافسة علي  جامعة -تلتزم كلية الفنون التطبيقية
المستوي المحلي وتقديم بحوث علمية ذات جوده عالية طبقا إلحتياجات المجتمع الصناعي وخدمات 

  مجتمعية متميزه في إطار القيم األخالقية اإلنسانية.

 

 رؤية ورسالة البرنامج

 
 رؤية البرنامج 

بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها إلى إلي التميز علميا  علوم تصميم وانتاح االثاثيطمح برنامج 
والصناعة  وتطبيقيا علي المستوي المحلي واإلقليمي لخريج القسم من خالل مناخ يدعم اإلبداع واالبتكار

األثاث  نتاجتصميم وإاالقليمى فى مجال المحلي و بشكل ملهم لتحقيق الريادة والتفوق بالنسبة للقطاع 
  بشكل علمى وتطبيقى .

 
 رسالة البرنامج:

مزود  منتج لشامل منتجات االثاثتخريج مصمم و إلى  علوم تصميم وانتاح االثاثبرنامج  هدفي
األثاث على وإنتاج بالمعارف والمهارات الذهنية والمهنية التى تؤهله لالبتكار والمنافسة في تصميم 

مع القدرة على تقديم بحث علمى مرتبط باحتياجات المجتمع الصناعى مع  المستوى المحلى واالقليمى
 تقديم خدمات مجتمعية متميزة من خالل التطوير. 

 الهدف من البرنامج

 



 الهدف من البرنامج:

من  بالمصممين والمصنعينسوق العمل  إمداداالثاث هو  تصميم وانتاجالهدف من برنامج فنون 
لمواكبة التطور السريع في بالمهارات السليمة وتزويدهم  جامعة بنها - خريجي كلية الفنون التطبيقية

مجال تصميم وانتاج االثاث كما ان االحتياجات المجتمعية الحالية لسوق العمل واتجاه الدولة نحو 
صناعة االثاث ومدينة  االهتمام بسوق تصميم وانتاج االثاث ويتضح ذلك جليا في انشاء الدولة لغرف

دمياط الجديدة لألثاث كما ان محافظة القليوبية تعتبر من سوقا خصبا لتصنيع وانتاج االثاث ... لذا 
 ارتأت كلية الفنون التطبيقية ضرورة إنشاء برنامج علوم تصميم وانتاج االثاث.

نصرًا هامًا لجذب إعداد الخريج )العنصر البشري( بمستويات معترف بها إقليميا، ع ولذلك يعدد
االستثمارات األجنبية ويفتح اسواقًا جديدة لعمالة مدربة بجدارة ومن ثم قادرة على المنافسة محليًا 

واختباراتها القياسية تعد خطوة أولى نحو  مهنيةفإن تطوير نظام مستويات المهارة ال وكذلك وخارجيًا.
 التكنولوجي.والتطور  إيجاد نظام قومي دائم التطوير وفق احتياجات االستثمار

 

 مجاالت عمل الخريج:

          .مدينة دمياط الجديدة لألثاث 
   المحلية والعالمية.  شركات تصميم األثاث 
 مصانع إنتاج وتنفيذ األثاث المحلية والعالمية 
 

 مدة وعدد وحدات الدراسة:

  أعوام موزعة على عشرة فصول دراسية. البرنامـــــج: خمسمــــــــدة 
  وحدة دراسية. 170 للبرنامج:عدد الوحدات الدراسية المعتمدة 
  

 

 



 المقررات الدراسية

 المستوى الصفرى )الفرقة االعدادية(

 الفصل الدراسى الثانى:                               الفصل الدراسى االول:
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (االولى)الفرقة  االولالمستوى 

 :الثانىالفصل الدراسى                                     الفصل الدراسى االول:

 إسم المقرر كود المقرر

BAS001 أسس تصميم 
BAS002  والوصفيةالرسم الهندسي 
BAS003  تطبيقيةكيمياء 
BAS004 منظور حر 
BAS005 رياضيات هندسية 

BAS006 مدخل إلى الفنون التطبيقية 

GEN001 تكنولوجيا المعلومات 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD001 رسم هندسى بالحاسب 
BAS007  دراسات متحفية 
GEN002  التفكير االبتكاري 
BAS008  تطبيقيةفيزياء 
GEN003 لغة انجليزية 
BAS009 طبيعه حية 
BAS010 جماليات الخطوط 
BAS011 ميكانيكا تطبيقية 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD103  تصميم األثاث المستوحي من
 الحضارة المصرية القديمة 

FMD104 االرجونوميكس 
FMD105  ومبادئ تقنياتها خشاباألخواص 
FMD106  ماكينات انتاج األثاث 
GEN102 السالمة  المهنية 
FMD107 أساسيات تصميم األثاث 



 

 إسم المقرر كود المقرر

BAS101 نظريات اللون وتطبيقاتها 
BAS102 منظور هندسي  
BAS103 تاريخ فن 
FMD101 تاريخ األثاث المصري القديم 
GEN101  تخصصيةلغة إنجليزية 
BAS104 طبيعة صامتة 
FMD102 ( 1حاسب آلي تخصصي) 
FMDxxx ( 1مقرر اختيارى) - ( 1قائمة) 

 (الثانية)الفرقة  الثانىالمستوى 

 :الثانىالفصل الدراسى                                     الدراسى االول:الفصل 
 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD201 تصميم اآلثاث المسطح والهيكلى 
FMD202 دهانات األثاث 

FMD203 ومكمالت تصنيع خامات قنياتت 
 األثاث

GEN201 ومهارات اتصال امةعالقات ع 
FMD204  (2)حاسب آلي تخصصي 
FMD205 تاريخ تصميم اآلثاث اإلسالمي 
FMDxxx ( 3مقرر اختيارى )- ( 3قائمة) 

FMDxxx ( 2مقرر اختيارى) -( 2قائمة) 



 

 

 (الثالثة)الفرقة  الثالثالمستوى 

                                    الفصل الدراسى االول:

 :الثانىالفصل الدراسى 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى 

 (الرابعة)الفرقة  الرابع

 :الثانىالفصل الدراسى                                 الفصل الدراسى االول:
 
 

 
 

 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD206  حاسب آلي نظمCAD 
FMD207  التراثىتصميم األثاث 
FMD208 ( 1تخصص تنفيذي) 
GEN204 أخالقيات المهنة وحقوق االنسان 
FMD209 القابل للفك والتركيب تصميم اآلثاث 
FMD210 التشكيل الزخرفى لآلثاث 

FMDxxx ( 4مقرر اختيارى )- ( 4قائمة) 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD390 ( 1المشروع) سكنى آثاث 
FMD301 تاريخ تصميم اآلثاث األوروبى  
FMD302 (2) تخصص تنفيذي 
FMD303  البيئيتصميم األثاث 
FMD304 هندسة ماكينات النجارة 
FMD305 ( 1مواصفات وعقود وتكاليف) 
FMDxxx ( 5مقرر اختيارى )- ( 5قائمة) 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD306 لألثاثخطوط اإلنتاج الكمي صميم ت 
FMD307 االتجاهات الحديثة في تصميم اآلثاث 
FMD308 تسويق المنتج 
FMD309 1 تقنيات الماكينات الرقمية 
FMD310 إختبارات جودة األثاث 
FMD391 آثاث تجارى و إدارى  (2) المشروع 
FMDxxx ( 6مقرر اختيارى )- ( 6قائمة) 

 إسم المقرر كود المقرر

FMD401  مبادئ الميكاترونيكس 
FMD402 ( 2مواصفات وعقود وتكاليف) 
FMD403 تصميم أثاث متعدد األغراض 
FMD406  إدارة مشروعات 
FMD490 ( 3المشروع) سياحى 
FMDxxx ( 7مقرر اختيارى )- ( 7قائمة) 

 إسم المقرر كود المقرر

409FMD إدارة وتشغيل الماكينات الرقمية 
FMD408 الجودة نظم 
FMD407  تصميم اآلثاث التفاعلى 
FMD410 تصميم األثاث القابل للتدوير 
FMD491 مشروع التخرج 
FMDxxx ( 8مقرر اختيارى )- ( 8قائمة) 


