
                                                    

الدبلومات والدرجات العلميه التايه :-

دبلوم الدراسات العليا .1
درجه الماجستير فى الفنون التطبيقية.2
درجه دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبيقة.3

       التخصصات التي يمنح فيها الدبلوم:ـ

دبلومات التخصص فى احد الفروع التاية:ـ
التخصصالقسم

- التليفزيون-قسم  الفوتاوغرافيا والسينما والتليفزيون1
-  السينما

- الفوتاوغرافيا

- طباعة- قسم الطباعة والنشر والتغليف2
- تاصميم
- جودة
- نشر

- العلن المطبوع- قسم العلن 3
العلن التليفزيونى- 

- تاصميم المعلومات
- تاصميم أثأاث - قسم التصميم الداخلى والثأاث4

- منشآت إدارية 
-منشأت تاجارية 

- تاصميم منشأت سكنية 
- تاصميم منشأت سياحية



                                                    

- التصميم الصناعى - قسم التصميم الصناعى 5
- تاصميم الطراز
- تاصميم النماذج

- تاصميم أساليب العرض

- تاصميم الثأاث المعدنى - قسم الثأاثأات والنشاءات المعدنية والحديدية 6
- تاصميم المنشآت المعدنية 
- تاصميم الحديد المعمارى 

- قسم المنتجات المعدنية والحلى7
 

- المنتجات المعدنية والحلى 

- الخزف-قسم الخزف 8

- تارميم الزجاج- قسم الزجاج9
- تاصميم منتجات فن الزجاج المعمارى

- تاصميم منتجات الزجاج الصناعى
- زخرفة - قسم الزخرفة 10

- قسم النحت والتشكيل المعمارى  11
   والترميم

- تارميم المجسمات الفنية
- تاصميم الميدالية

- تاصميم المنسوجات- قسم الغزل والنسيج والتريكو12
- تاكنولوجيا إنتاج خيوط

- تاكنولوجيا إنتاج القمشة 
- تاكنولوجيا التريكو

- تاصميم طباعة المنسوجات- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز13
- تاكنولوجيا الصباغة والتجهيز النهائى

-تاكنولوجيا طباعة المنسوجات
- تاصميم ملبس- قسم ملبس جاهزة14

- تاكنولوجيا إنتاج ملبس
إدارة وتاخطيط وتاسويق الملبس

تامنح درجة الماجستير والدكتوراة فى التخصصات التالية:



                                                    

- الخزف 2- الفوتاوغرافيا والسينما والتليفزيون1

- الزجاج4- الطباعة والنشر والتغليف3
- الزخرفة 6- العلن المطبوع5

- النحت والتشكيل المعمارى  8- التصميم الداخلى والثأاث7
   والترميم

- الغزل والنسيج والتريكو10- التصميم الصناعى 9

- طباعة المنسوجات والصباغة12- الثأاثأات والنشاءات المعدنية والحديدية 11
والتجهيز

- ملبس جاهزة14- المنتجات المعدنية والحلى13

المدة القانونية لفترة التسجيل رابعا: 

دكتوراهماجستيرالدبلوم

ثألث أعوامثألث أعوامعام

خامسا: المصروفات الدراسية للوافدين

Fees Diploma Master Degree PhD Degree
Registration  in  practical  Faculties  (First
year)

1500 1500 1500

Registration (Subsequent years) 4500 4500 4500



                                                    


