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المقدمة

يحتــل البحــث العلمــي فــي الوقــت الراهــن مكانــا بــارزا فــي تقــدم الــدول ونهضتهــا العلميــة   

ــة التدريــس بالجامعــة،  ــد مــدى تطورهــا، ولهــذا يعــد واحــدا مــن اهــم مهــام عضــو هيئ وتحدي

كمــا تبــذل الجامعــات جهــودا كبيــرة فيتدريــب الطــالب بمختلــف مســتوياتهم االكاديميةعلــى 

ــن  ــة تجعلهــم قادري ــة لتمكنهــم مــن اكتســاب مهــارات بحثي ــاء دراســتهم الجامعي ــه اثن اتقان

ــد الفكــر االنســاني. ــى رصي ــدة ال ــى اضافــة معرفــة جدي عل

ونتيجــة للتطــورات الكبيــرة فــي مجــال الفنــون التطبيقيــة والتصميــم، اصبــح مــن الواضــح ان   

انجــاز البحــوث العلميــة المالئمــة يعــد ضروريــا لالســهام فــي حــل المشــاكل التصميمــة والتقنيــة 

التــي تســاهم فــي خدمــة المجتمــع. 

ــراالداء البحثــي  مــن هــذا المنطلــق تظهــر أهميــة إعــداد الخطــة البحثيــة المقدمــة لتطوي  

العلميــة  التخصصــات  احتــرام  اجــراءات تتحــرى  بنــاء علــى ماتــم مــن  بالكليــة،  وقــد وضعــت 

وتنوعهــا فــي محاورهــا ومنهجياتهــا البحثيــة، فــي محاولــة لربــط التخصصــات العلميــة فــي 

الكليــة بالمنهجيــة البحثيــة فــي الكليــات المناظــرة مــع ربطهــا بالمجتمــع المدنــي والمهنــي فــي 

محيطهــا المحلــي واالقليمــي والعالمــي. وتحتــوى فــى طياتهــا تنميــة عناصــر العمليــة البحثيــة 

ــة علــى  ، والتــي تشــمل الباحــث، المــوارد البحثيــة ، وتحفيــز العمليــة البحثيــة ، وتشــجيع الطلب

البحــث العلمــي وكذلــك التعــاون المســتمر بيــن الباحثيــن فــى إجــراء األبحــاث المشــتركة

ويعــد اختيــار البحــوث وموضوعاتهــا وتحديــد مــدى اتســاقها معــا لتوجــه االكاديمــي   

للجامعــة والدولــة والمجتمــع، ضــرورة لالســهام فــي حــل المشــاكل التــي تواجــه عمليــات تعليــم 

وممارســة الفنــون التطبيقيــة والتصميــم.  والتــي يجــب ان تكــون موضوعاتــه قــادرة علــى ســد 

ــى  ــر.  حيــث تعمــل عل االحتياجــات، ومنســجمة مــع الهيــكل االكاديمــي للكليــة وخطــط التطوي

ايجــاد الحلــول للمشــكالت المجتمعيــة المرتبطــة بالتخصــص االكاديمــي بشــكل مباشــر، او تكون 

حلقــة مــن حلقــات التنميــة المجتمعيــة الشــاملة.
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المالمح الرئيسية وضوابط اعداد الخطة البحثية

خطوات اعدادالخطة

• ان تراعي التوجهات واالهداف االستراتيجية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

• ان تكــون موثقــة وترتبــط مــع االتجاهــات واســتراتيجيات الجامعــة فــي العمليــة البحثيــة )الخطــة 

البحثيــة للجامعة(.

• ان تتسم بالقدرة المستمرة على التغيير ومواكبة التقدم فيجميعالمجاالتالبحثية.

• تشجيع روح المنافسة واخالقيات البحث العلمي بين الباحثين لرفعجودةالمنتجالبحثي .

• تعمل على تلبية متطلباتخدمة المجتمع.

• تتسم بالواقعية والقدرة الحقيقية على التنفيذ بناء علي االمكانات المالية والبحثية .

ــك  ــى وكذل • تتســم بالتعــاون والعمــل المشــترك مــع الجامعــات الحكوميــة والمجتمــع المدن

ــة. ــة واإلقليمي ــات الدولي الهيئ

• تحقق التعاون بين كافة األقسام العلمية بالكلية وتشجع ثقافة عمل الفريق البحثي.

• تهتــم بمشــاركة الجهــات المســتفيدة فــى تحديــد أولويــات العمليــة البحثيــة للمؤسســة بمــا 

تخــدم المســتفيدين مــن تحقيــق النتائــج.

 فــى اإلعتبــار األولويــات المحلية 
ً
• توفــى هــذه الخطــة بجميــع اإلحتياجــات البحثيــة لألقســام أخــذا

واإلقليمية.

المرحلة األولى: منهج إعداد الخطة
• موافقة مجلس الكلية وتحديد فريق العمل.

• تشــخيص الوضــع الحالــي للكليــة بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف والتهديــدات والفرص–فــي مجال 

البحــث العلمي

• تحديــد السياســات مــن خــالل ربــط الخطــط البحثيــة لجميــع األقســام والتــي ستســاهم فــي 

تحقيــق أهــداف الخطــة .

• تحديد المدة الزمنية إلنجاز الخطة.

• طــرح مشــاكل البحــث العلمــى بالكليــة ومناقشــتها بشــكل مكثــف وبمشــاركة جميــع مجالــس 

األقسام.

.
ً
• مناقشة المشكالت البحثية األكثر إلحاحا

• تحديد الخطة البحثية بما يتفق مع مجاالت اإلهتمام للجامعة والمجتمع.
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• عمــل اســتبيانات عــن البحــث العلمــى بالكليــة ودراســاتها وتحليلهــا وتصنيفهــا وجدولتهــا 

وإســتنباط النتائــج .

• بناء خطة العمل التنفيذية .

.
ً
• إعداد مؤشرات االداء التي سيعتمد عليها لقياس إداء الكلية دوريا

• إعتماد الخطة من قبل مجلس الكلية بالصيغة النهائية  .

• إعالنها وتعميمها على األقسام العلمية .

SWOT analysisالمرحلة الثانية : تحليل البيئة الداخلية والخارجية

تحليل البيئة الداخلية:

Strength points ١- نقاط القوة

Weak points ٢- نقاط الضعف

يشمل تحليل البيئةالخارجية:

Opportunities ١- الفرص

Threats ٢- التهديدات

 SWOT analysis  تحليل البيئة الداخلية والخارجية

أوال: تحليل البيئة الداخلية

:Strength Points نقاط القوة

١-  نشــر عــدد كبيــر مــن األبحــاث العلميــة متميــزة ســواء المســجلة أوالمنشــورة بالدوريــات 

والمشــاركات الفعالــة فــي المؤتمــرات والنــدوات العضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونة 

بالكلية.

:Points Weakness نقاط الضعف

١- لم يتم تفعيل برنامج الدراسات العليا لمنح درجات علمية متنوعة .

٢- محدوديــة دور البحــوث األكاديميــة فــي مواجهــة المشــكالت المجتمعيــة والتنمويــة 

ــة . ــة والصناعي وانفصــال البحــث العلمــي عــن الجهــات اإلنتاجي

٣- قلة مصادر تمويل البحث العلمي .

٤- عــدم وجــود نظــام حوافــز داخلــي مــادي ومعنــوي للتميــز بالبحــث العلمــي بالكليــة  )أبحاث 

متميــزة , رســائل , تميــز أعضــاء هيئــة التدريــس(



8

 علــى البحــث العلمــي 
ً
5- ازديــاد األعبــاء التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس ممــا يؤثــر ســلبا

كمــا وكيفــا .

6- قلة تفعيل العمل الجماعي والمجموعات البحثية .

7- عدم وجود سياسات واضحة لتدريب الكوادر البحثية في الداخل والخارج .

٨- عــدم كفايــه البنيــة التحتيــة مــن القاعــات والمعامــل الخاصــة بالدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي .

٩- اليوجد بيانات محدثه لجميع أعضاء هيئة التدريس على الموقع االلكتروني للجامعة.

١٠- اليتوفــر العديــد مــن قواعــد البيانــات العالميــة للبحــث العلمــي فــي مجــاالت الفنــون 

لتطبيقيــة  ا

: تحليل البيئة الخارجية
ً
ثانيا

:Opportunities الفرص المتاحة

١- إزدياد الوعي المجتمعي ألهميه البحث ودوره في حل قضايا ومشاكل المجتمع.

٢-اإلســتفاده مــن نظــام البعثــات واإلشــراف المشــترك والمهمــات العلميــة وازديــاد فــرص 

المنــح الخاصــة للبحــث العلمــي مــن دول كثيــرة .

: )Threats ( التهديدات

ــارج  ــل وخ ــات داخ ــى جامع ــال إل ــة واإلنتق ــس بالكلي ــة التدري ــاء هيئ ــتمرار أعض ــدم اس ١-  ع

ــه . الوطــن لوجــود فــرص عمــل مجزي

٢- إتساع الفجوة بين احتياجات الصناعة وسوق العمل والمجاالت البحثيه بالكلية .

٣- انخفــاض القــدرة التنافســية لمنتجــات البحــث العلمــي التطبيقــي لعــدم اســتيفاء بعــض 

معاييــر الجــودة واالعتمــاد القياســية .

٤- استهالك القوة الدافعه والطاقات البحثية في بعض اإلداريات الخاصة بالترقيات.

5- عدم كفايه الموارد المتاحه لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية وضمان استمراريتها.

6- تاريــخ عريــق للبحــث العلمــي والدراســات العليــا ببعــض المؤسســات الحكوميــة للفنــون 

ــة . التطبيقي
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Gap analysis المرحلة الثالثة : دراسه وتحليل وتقييم األداء الحالى
ــة ولكنهــا  ــات البشــرية للكلي  مــع اإلمكاني

ً
ــا ــة توافق - تحقــق خطــة البحــث العلمــى بالكلي

ــة. ــات المادي ــى التوافــق مــع اإلمكاني تفتقــد إل

- يشارك كافه أعضاء هيئة التدريس فى عملية البحث العلمى.

- إســتفاده المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة مــن البحــوث غيــر ملحوظــة وتكــون أقــرب إلــى 

 بيــن اإلنتــاج والبحــوث التطبيقيــة بالكليــة.
ً
إنعدامهــا حيــث أن هنــاك فجــوه واســعة جــدا

ــة  ــة التدريــس والهيئ - تقــوم الكليــة بعمــل برامــج لتنميــه المهــارات البحثيــه ألعضــاء هيئ

ــة مــن خــالل عمــل ورش عمــل متخصصــة فــى رفــع المهــارة لديهــم واشــتراكهم  المعاون

فــى دورات تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس وذلــك يــؤدى إلــى رفــع بعــض المهــارات 

لــدى الهيئــة المعاونــة إلــى حــد مــا ولكــن يبقــى العامــل األساســى لرفــع مهاراتهــم هــو 

اكتســاب الخبــرات مــن داخــل أقســامهم.

- التوجد موازنة محددة ألغراض أنشطة البحث العلمى .

- يعتمــد العامليــن فــى مجــال البحــث العلمــى فــى تمويــل أبحاثهــم العلميــة علــي أموالهم 

. الخاصة 

تحليل الفجوة

يتضــح مــن الدراســة الســابقة ونتائــج التحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــةSWOT Analysis أن 

هنــاك فجــوة بيــن الممارســات الواقعيــة والمنشــودة التــى تطمــح كليــة الفنــون التطبيقيــة أن 

تصــل إليهــا فــى مجــاالت البحــوث التــى تتمثــل فــى النقــاط التاليــة :

١- عدم إستيفاء التجهيزات المعملية.

٢- عدم إكتفاء الموارد المالية للبحث العلمى.

٣- إنعدام إستفادة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من البحوث التطبيقية بالكلية .

٤-  عدم توفير قواعد البيانات العالمية للبحث.

5- عدم وجود سياسات واضحة لتدريب الكوادر البحثية في الداخل والخارج .

6- عدم تفعيل برنامج الدراسات العليا .

ومــن ثــم تهــدف هــذه الخطــة البحثيــة إلــى غلــق الفجــوة مــن أجــل تحقيــق رؤيــة ورســالة 

البحــث العلمــى بالكليــة بصــورة تســمح للكليــة بالمشــاركة فــى التغيير والتطويــر بمايؤدى 

إلــى تحقيــق التنميــة التكنولوجيــة والمجتمعيــة المســتدامة.
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aaالمرحلة الرابعة: الخطة البحثية للكلية

اهداف الخطة : 

رفــع مســتوى البحــث العلمــى وتطبيقاتــه ذات العائــد المباشــر علــى خطــط التنمية وخدمة   -

المجتمع .

ــق اإلتصــال المســتمر  ــة بمشــكالت المجتمــع المعاصــرة عــن طري ــاط البحــوث العلمي ارتب  -

بقطاعــات اإلنتــاج للمشــاركة فــى حــل المشــكالت التــى قــد تتعرضلهــا . 

رفع الكفاءة األكاديمية وتحسين مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   -

التعاون والتكامل بين أقسام الكلية المختلفة خاصة فىإعداد البحوث العلمية .  -

فىالدوريــات  بحوثهــم  فىنشــر  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تواجــه  لتــى  الصعوباتــا  إزالــة   -

 . بالتخصصــات  المرتبطــة  بتوفيرالدوريــات  أو  الماديــة  بالمســاعدة  العالمية،إمــا 

ــن مــن  ــات اآلخــرى والوافدي ــة والكلي ــا لخريجــي الكلي تشــجيع اإللتحــاق بالدراســات العلي  -

خــالل برامــج متقدمــه تتفــق والتطــورات التكنولوجيــة المســتخدمة . 

مسئوليات اإلشراف والتنفيذ :

أ.د/  عميدالكلية .  •

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .  •

بالبرامــج  المرشــد األكاديمــى فــى كل قســم علمــى لمتابعــه الباحثيــن وإرشــادهم   •

 . والحديثــة  الجديــدة 

رؤساءاألقسام .  •

االجراءات التنفيذية لإلنشطة :

تفعيــل الدراســة للدراســات العليــا بالبرامــج الخاصــة بأقســام الكليــة وإعــداد الخطــط   -

الدراســية الخاصــة بالدبلــوم والماجســتير والدكتــوراه بنظــام الســاعات المعتمــدة مــع 

اســتكمال اعضــاء هيئــة التدريــس لــكل برنامــج . 

مشــاركه المراكــز البحثيــه الجــراء البحــوث العلميــة المتميــزة مــن جميــع األقســام . عقــد   -

 لمعاونــى أعضــاء هيئــة التدريــس بأقســام الكليــة 
ً
نــدوات مناقشــة )ســيمنار( شــهريا

ــى مــدى تقدمهــم فــى بحوثهــم .  المختلفــة لإلطــالع عل

التعــاون وتقويــه روابــط اإلتصــال بالمنشــآت ومواقــع العمــل المرتبطــه بتخصصــات الكليــة   -

مــن اجــل خدمــة الباحثيــن . 
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تزويــد مكتبــة الكليــة بالبرامــج والكتبــة العلميــة وتحســين أســاليب اإلطــالع االلكترونــى,   -

وتوفيــر قواعــد البيانــات العالميــة للبحــوث فــي مجــاالت الفنــون التطبيقيــة

إنشــاء مراكــز بحثيــه متطــورة فــى مجــاالت الفنــون التطبيقيــة ممولــة مــن الجامعــة   -

والمشــاركين. 

ــة   للموازن
ً
- التمويــل : تحديــد ميزانيــة ألنشــطة األبحــاث العلميــة والدراســات العليــا طبقــا

العامــة للكليــة .

مؤشرات النجاح : 

موضوعات البحوث الخاصة بالماجستير والدكتوراة ومدى تقدمها .   -

 . 
ً
عدد الرسائل العلمية التى تتم مناقشتها سنويا  -

عدد األبحاث المنشورة بالمجالت والدوريات االجنبية .   -

المشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية .   -

جلسات حلقات المناقشة ) سيمنار ( لمتابعة الباحثين .  -

تســعى الكليــة الــى تخريــج كــوادر ذات كفــاءة وقــدرات مهنيــة وابتكاريــة عاليــة فــي مجــاالت 

ــر المجتمــع مــن خــالل بحــوث تطبيقيــة متميــزة. الفنــون التطبيقيــة وتســهم فــي تطوي

• تطوير الخطة البحثية لتواكب المتغيرات والتطورات الحديثة.

• زيادة انتاج الكلية من البحوث المنشورة محليا ودوليا.

• يمتد تنفيذ هذة الخطة على مر خمس سنوات خالل الفترة الزمنية ٢٠١٤-٢٠١٩ م .

رؤية الكلية البحثية

االهداف االستراتيجية

االطار الزمني للخطة البحثية 
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سياسات الكلية في تطبيق خطة البحث العلمي

مصادرالتمويل

المرافق والتجهيزات البحثية

وضعــت الكليــة مجموعــة مــن السياســات التي منن شــأنها ضمان تحقيق غايــة الكلية وأهدافها 

االســتراتيجية فــي مجــال البحــث العلمــي واالنشــطة االخرى وتتمثل هذه السياســات في :

• تطويــر قــدرات اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة فــي مجــال البحث العلمي والنشــر 

العلمي.

• ترســيخ مبــادئ واخالقيــات البحــث العلمــي بيــن الطــالب واعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة 

المعاونــة.

• تحفيــز وتشــجيع اعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة علــى البحــوث التطبيقيــة التــي 

تخــدم المجتمع.

• توفير الدعم لمساعدة الباحثين في اجراء البحوث المتميزة.

• التعاون مع الكليات والمراكز البحثية الجراء البحوث التطبيقية.

• تشــجيع النشــر العلمــي فــي المجــالت العلميــة الدوليــة المحكمــة ذات معامــالت التأثيــر 

المرتفــع.

• تشجيع الشراكة في البحوث العلمية بين التخصصات المختلفة والمناظرة.

• تطويــر اتفاقــات وبروتوكــوالت للتعــاون الثقافــي مــع المؤسســات التعليميــة والبحثيــة 

المحليــة واالقليميــة والعالميــة.

ــر الشــراكة واالتفاقــات الدوليــة مــع الجامعــات والمؤسســات الدوليــة فــي مجــال  • تطوي

البحــث العلمــي.

تخصص جامعة 6 اكتوبر للكلية موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العلمي.

• توفير العدد الكافي من التجهيزات الالزمة للبحث العلمي .

• وجــود مكتبــة مركزيــة علــى مســتوى عالــى خاصــة بجامعــة 6  أكتوبــر تحتــوى علــى المصــادر 

الالزمــة لدعــم األنشــطة البحثيــة.

• االشتراك في المجالت العلمية المحكمة.

• توفير الميزانية المالئمة الستكمال للتجهيزات المالئمة لتحقيق األقسام ألهدافها. 



13

المحور األول : التصميم
١-  أساسيات تصميم منتجات الفنون التطبيقية .

٢- آليات ودوافع الفكراالبداعى فى ممارسه فن تصميم المنتجات .

٣-  تطوير طرق وعمليات التصميم .

٤-  استخدام الحاسب اآللى فى تصميم المنتجات .

5- التصميم والبيئة .

6-  اإلستفادة من علم األرجونوميكس فى تصميم المنتجات وبيئة العمل .

7- العالقة التفاعلية بين التصميم الصناعى والعلوم األخرى .

المحور الثانى : التكنولوجيا
١-   تكنولوجيا خامات منتجات الفنون التطبيقية .

٢-  تكنولوجيا إنتاج الفنون التطبيقية .

٣-  المنتجات الذكية .

٤-  النظم الرقمية والتحكم عن بعد .

5-  الطاقات الجديدة والمتجددة .

6-   علم النانو تكنولوجى وتطبيقاته .

7-  البرمجيات الهندسية وعالقتها بتصميم وإنتاج الفنون التطبيقية .

المحور الثالث : إدارة االنتاج ومراقبة الجودة .
١-  مراقبة الجودة فى مراحل إنتاج الفن التطبيقى .

٢-   تطوير طرق اختبارات منتجات الفنون التطبيقية .

٣-   تطبيقات الحاسب اآللى فى فحص ومراقبة اإلنتاج .

٤-   إدارة المعلومات والتخطيط فى صناعة منتجات الفنون التطبيقية .

5-  تنظيم وإدارة مؤسسات اإلنتاج .

المحور الرابع : الفنون التطبيقية القديمة والمعاصرة
١- تاريخ وتذوق الفنون التطبيقية .

٢- مدارس ومذاهب واتجاهات التصميم للرواد والمعاصرين .

٣- طرق وأساليب تصميم وإنتاج الفنون التطبيقية فى العصور المختلفه .

محاور الخطة البحثية للكلية
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المحور الخامس : التسويق ودراسات الجدوى .
١-    اقتصاديات التصميم .

٢-  التسويق وأبحاث منتجات الفنون التطبيقية .

٣-  دراسات الجدوى للمشروعات واثر ذلك فى االرتقاء بالفنون التطبيقية .

تم تحديد مجموعة إسترشادية للمجاالت البحثية بناء علي دراسة :

١. احتياجات البرامج العلمية لتطوير برامجها.

٢. قياس احتياج سوق العمل .

٣. حل مشاكل مجتمعية .

٤. التميز والتنافس

وتغطي محاور خطة البحث للكلية وهي:

مجاالت الخطة البحثية لبرنامج )االعالن(

١- األسس الفنية لالعالن المجسم الناجح فى البيئة المصرية

٢- المقومات العلمية والفنية للمعالجات الجرافيكية للملصقات يدويا والكترونيا .

٣- المعايير الفنية لعنصر الشكل فى العالمة التجارية المركبة . 

٤- االساليب المبتكرة واالستنباط المفردات الشكلية المعبرة عن المنتج أو الشركة 

وخصائصها . 

5- االساليب العلمية الحديثة للطباعة الرقمية واقتصاديتها . 

6- االعتبارات الفنية لصياغة الفكرة االعالنية المتطورة وربطها دالليا بتصميم العناصر 

الشكلية . 

7- السمات والخصائص الفنية للعالمة التجارية ودورها فى تحديد الهوية البصرية للمؤسسة

٨- المتطلبات البيئية لتصميم نظم العالمات االرشادية ونظم التوجية واالرشاد . 

٩- الخصائص الفنية لتصميم المطويات والنشرات واألغلفة .

١٠-االسس واالعتبارات الفنية والبيئية لتصميم لوحات القصص لالعالن بالرسوم المتحركة

١١-المتطلبات الفنية واالبداعية العملية لنظم تصميم غالف الكتاب والمحتويات الداخلية 

للكتاب . 

مجاالت الخطة البحثية باألقسام العلمية
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١٣-اقتصاديات الطباعة الرقمية ووسائل االخراج الرقمى للمطبوعات وأثرها على جودة االعالن 

المطبوع . 

١٤- مفهوم العالمة االستداللى وأغراض استغاللها فى االعالن . 

١5-التأثير السيكولوجى لالعالن المرئي والدوافع والحاجات البشرية والبيئة المؤثرة فى 

تصميم االعالن ودورة فى خدمة المجتمع . 

١6- اخالقيات المهنة وتأثيرها على تصميم واخراج االعالن فى البيئة المحلية . 

١7- الحماية الفكرية والفنية من خالل القوانين والتشريعات الدولية والمحلية النتاج االعالن 

الثابت والمتحرك فى البيئة الداخلية والخارجية . 

مجاالت الخطة البحثية لبرنامج )التصميم الداخلى واالثاث(

ــاث  ــخ التصميــم الداخلــى واالث ــة والفنيــة فــى التاري ١- االنمــاط واالســاليب واالتجاهــات الفكري

المعاصــر. 

٢- استنباط اتجاهات فنية وبنائية لألثاث المصري من الحضارة المصرية القديمة . 

ــات الحركــة داخــل الفــراغ الداخلــى للمســكن  ٣- الخصائــص العامــة للمنشــآت الســكنية ومتطلب

المعاصــر. 

ــاث وعالقتهــا االنشــائية بالفراغــات المحيطــة  ــة لتصميــم قطــع األث ــارات االرجنوميكي ٤- االعتب

ــة المحيطــة .  واالنشــطة االنســانية فــى ضــوء البيئ

5- االســاليب الفنيــة والتكنولوجيــة الحديثــة الســتخدامات التصميــم الداخلــى طبقــا للمواصفــات 

المطلوبــة مــع تحقيــق القيمــة الجماليــة

خــالل  مــن  واألثــاث  الداخلــى  بالتصميــم  الخاصــة  والمكمــالت  المكونــات  اختيــار  معاييــر   -6

 . الجمالــى  بالشــكل  المرتبــط  االداء  لتحقيــق  والدوليــة  المحليــة  المواصفــات 

7- الطــرق المبتكــره الســتخدام أســاليب االضــاءة الحديثــة وعالقتهــا باأللــوان المســتخدمة فــى 

التصميــم الداخلــى للمنشــات التجاريــة . 

٨- التأثيــرات النفســية العضويــة لاللــوان المســتخدمة فــى البيئــة الداخليــة للمنشــآت التجاريــة 

علــى االنســان وتأثيرهــا علــى اللــون والضــوء فــى الفــراغ الداخلــى . 

٩- العمارة الحديثة وتأثيرها المتبادل على التصميم الداخلى فى تحقيق األنشطة اإلنسانية 

١٠-المقومات الفنية والتكنولوجية للمنشآت السياحية وعالقتها بالطابع والطراز المصرى . 

١١-االعتبــارات الوظيفيــة والجماليــة لتصميــم الفــراغ الداخلــى لمبانــى الخدمــات فــى المجتمــع 

بمراعــاة التكويــن االنشــائي والحيــز الفراغــي لقطــع االثــاث المســتخدمة .

١٢- اســتخدام الخامــات المالئمــة للتصميــم المتوافقــة مــع البيئــة مــع تطبيــق المفاهيــم 

 . والوظيفيــة  الجماليــة 

١٣-التوافــق االرجنومــى )االنتروبومتــرى– الســيكولوجى– الفســيولوجى(  لتصميمــات قطــع 

ــا لالنشــطة المختلفــة ــاث االدارى طبق االث
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١٤- أســاليب اختيــار التقنيــات الحديثــة لمختلــف مــواد وأســاليب التكســيات االرضيــة واالســقف 

فــى مجــال التصميــم الداخلــى . 

١5- أثر الطرز والتيارات الفنية فى بناء الجانب المعرفي والثقافي لمصممى األثاث . 

١6-العناصــر األساســية فــى ابــراز ديكــورات الســينما والتليفزيــون ومكوناتهــم وزوايــا ومناظــر 

وخلفيــات وضوابــط التصويــر وحركــة الكاميــرات

١7- العوامــل البيئــة المحــددة فــى نظــم التحكــم البيئــي لتحقيق االضــاءة الصحية داخــل الفراغات 

فــى التصميــم الداخلــى لتحقيــق المواصفــات والمتطلبــات الخاصــة بالمعالجــة الصوتيــة فــى فــراغ 

المنشآت . 

١٨- االســاليب الحديثــة فــى المعالجــات المختلفــة لالســطح الداخليــة للحوائط وعالقتهــا بالخامات 

الذكية .

١٩- دور بحوث المنتج فى تطوير منتجات األثاث والتصميم الداخلى . 

ــر واالدوات المختلفــة فــى المؤسســة االنتاجيــة  ٢٠- العالقــة والتفاعليــة بيــن البحــوث والتطوي

وتأثيرهــا علــى جــودة المنتــج النهائــي . 

٢١- المعاييــر االخالقيــة لتصميــم األثــاث والتصميــم الداخلــى بمــا يتوافــق مــع البيئــة المحليــة 

المصريــة

مجاالت الخطة البحثية لبرنامج ) الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون (

١- العوامــل البيئيــة وتأثيرهــا علــى عناصــر واســس التصميم فــى الصورة الفوتوغرافيــة وأبعادها 

التشكيلية .

ــار خصائــص االضــاءه  ٢- المعاييــر الفنيــة للتوزيــع الضوئــي للخامــات المختلفــة واالشــخاص باعتب

الطبيعيــة والصناعيــة . 

فــى  ودورهــا  المســتخدمة  التكنولوجيــا  فــى  بالتفاعــل  الحديثــة  التصميميــة  االســاليب   -٣

 . الخارجــى  الفوتوغرافــي  التصويــر 

ــى جــودة  ــة وأجهــزة االضــاءة وطــرق قياســها عل ــرات الرقمي ــة للكامي ٤- دور المواصفــات الفني

الصــورة . 

5- أثــر التطــور التاريخــي فــى األجهــزة الفوتوغرافيــة والســينمائية علــى االســاليب الفنيــة فــى 

الســينما المحليــة والعالميــة . 

6- جودة الصورة السينمائية وعالقتها بالتقنية الرقمية المستخدمة فى التصوير السينمائي 

7- تأثيــر تقنيــات االضــاءة الداخليــة والخارجيــة علــى التصميمــات الضوئيــة الخاصــة بالبرامــج العامة 

والدراميــة واألفالم التســجيلية

ــى المكتســب للمصــور الصحفــى مــن خــالل تطبيقــه الســاليب الصــورة الصحفيــة  ٨-البعــد التقن

بأنواعهــا وطــرق تحريرهــا وفقــا لألحــداث . 

٩- دراسة مقارنة بين المعالجات التقليدية والرقمية للصورة الصحفية . 
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١٠- التقنيــات الحديثــة ودورهــا فــى التصويــر الصحفــى مــن خــالل زوايــا التصويــر المركبــة للتعبيــر 

عــن الحــدث . 

١١- أساســيات التصويــر باألشــعة غيــر المنظــورة والتصويــر الماكــرو والميكروســكوبى فــى 

التصويــر العلمــى والتعليمــي

١٢- طــرق اختبــار األشــكال البصريــة التعليميــة فــى الصــور الثابتــه واألفــالم المتحركــة والشــرائح 

التعليميــة .

١٣- دراسات مقارنة وتحليلية للصورة الفوتوغرافية بين الكالسيكية والتجريدية والمستقبلية 

١٤- الفوتوغرافيــا فــى الفــن التشــكيلي وعالقتهــا بالمــدارس الفنيــة مــن خــالل اســتخدام 

 . صــورة فوتوغرافيــة تشــكيلية  والعدســات الخــراج  بالخامــات  التصويــر  تكنولوجيــا 

١5- االساليب المبتكرة فى عرض الصور واخراجها فى التصوير الفوتوغرافي الفنى . 

١6- دراسة نقدية تحليلية لمفردات وعناصر اللغة السينمائية . 

١7- األســس الجماليــة فــى عمليــة النقــد الفنــى فــى التصويــر والمونتــاج والصــوت واالخــراج 

وأثرهــا علــى تحســين جــودة األفــالم الســينمائية . 

١٨- دراســة تحليليــة لالســاليب الفنيــة للــرواد فــى مجــال المونتــاج فــى الســينما الصامتــة حتــى 

الســينما المعاصــرة وأثــر المونتــاج فــى االبــداع الفنــى المعاصــر . 

ــر  ــى التصوي ــرات الخاصــة عل ــر اســتخدام المؤث ــة لالعــالن التجــارى وتأثي ١٩- اآلســس التصميمي

التجــارى . 

٢٠- االســاليب والتقنيــات المســتخدمة فــى المــزج بيــن الشــخصيات الكرتونيــة فــى الرســوم 

المتحركــة والشــخصيات الحقيقيــة .

٢١- أســاليب الضبــط والتحكــم فــى الصــورة الســينمائية الداخليــة مــن خــالل حــركات الكاميــرات 

وتوزيــع االضــاءة . 

٢٢- األسس االعالمية لإلعالن التليفزيونى وأثرة االقتصادى االجتماعى على الفرد والمجتمع 

٢٣- االعتبــارات الفنيــة والوظيفيــة للــون فــى التصميــم الصــورة ) الفوتوغرافــي الســينمائي 

. والتليفزيونــى( 

٢٤- االســس العلميــة لالتصــال االنســاني المرئــي وتطبيقاتــه مــن خــالل نظريــات االتصــال المرئــي 

فــى مجــال الســينما والتليفزيــون . 

٢5- المعالجــة الرقميــة للصــورة الســينمائية مــن خــالل البرامــج المتطــورة لعمل المؤثــرات الخاصة 

والخدع الســينمائية . 
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مجاالت الخطة البحثية لبرنامج ) تصميم المنتجات ( 

١- دور المصمم الصناعى لتأكيد أهمية شكل المنتج كلغة حوار بين الشعوب .

٢- العالقــة التفاعليــة بيــن التصميــم الصناعــى والعلــوم المرتبطــة بســلوكيات واجتماعيــات 

المســتخدم . 

٣- اثر سلوكيات المستخدم فى بيئة االستخدام على وضع متطلبات التصميم . 

٤- العوامل اإلنسانية فى تصميم الشكل وتاثيرها على أداء المنتج الصناعى . 

5- القــوى الديناميكيــة فــى خطــوط تصميــم شــكل المنتــج وتأثيرهــا علــى األداء الوظيفــي 

 . واالســتخدامى 

6- وضع اعتبارات إنسانية الستلهام األفكار التصميمية من البيئة الطبيعية . 

7- المعايير الفنية والتكنولوجية الختيار الخامات وتأثيرها على مظهر المنتج الجمالى . 

٨- دور تكنولوجيا المعلومات فى منهجيات تصميم المنتج الحديث . 

٩- معايير استخدام أساليب التصميم فى المنتجات المتعددة الوظائف

١٠ –التصميم الذكى من خالل النظام المفتوح والمغلق فى تصميم المنتجات . 

١١- الخامــات الذكيــة وطــرق انتاجهــا وأســاليب تشــغيلها واالســتفادة منهــا فــى مجــال تصميــم 

المنتجــات . 

١٢- العالقة التفاعلية بين بحوث التطور واضافة القيمة للمنتجات . 

١٣- المعايير االرجنوميكية فى تصميم المنتجات والنظم والمشروعات البيئة الخدمية . 

١٤- اعتبارات تصميم وسائل التحكم فى المنتجات من خالل تفاعل االنسان / المنتج . 

ــادئ االدراك لوســائل البيــان فــى تصميــم المنتجــات مــن خــالل تفاعــل  ١5- دراســة تحليليــة لمب

ــة / الحســية (  ــج )الســمعية / المرئي االنســان والمنت

١6- دور الوظيفــة فــى بنــاء وتقنيــن شــكل المنتجــات بمراعــاة االحمــال واالجهــادات وأثرهــا علــى 

الشــكل الجمالــى للمنتــج .

١7- االســاليب المبتكــرة فــى تحليــل بنــاء شــكل المنتجــات الحياتيــة البســيطة والمركبــة وأثرهــا 

علــى مظهــر المنتــج . 

١٨- أســاليب إختيــار الخامــات المناســبة لتصميــم وتنفيــذ المنتجــات لتحقيــق الجانــب الوظيفــي 

الهندســي واالســتخدامى . 

١٩- االساليب الحديثة للتصميم بالطرق الرقمية وفقا للمنهج المورفولوجى فى التفكير . 

٢٠- المتطلبات الفنية والهندسية واالنسانية الجراء اختبارات األداء للتصميم . 

٢١- معاييــر تصميــم النمــاذج التجريبيــة االختبــارات للمنتجــات التــى يتعامــل معهــا االنســان 

المصــري . 

٢٢- اعتبارات تصميم تجار بتنمية القدرة على تحليل أشكال المنتجات بمساعدة الكمبيوتر

٢٣- أســاليب تنفيــذ نمــاذج العــرض بالطــرق الحديثــة والتقليديــة وااللكترونيــة كمحــاكاه فنيــة 

وتكتيكيــة للتصميــم النهائــي .
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٢٤- دراسة المعايير االرجنومية لبيئة تعمل للمنتجات باعتبار فراغ االستخدام . 

٢5- دراســة تطبيقيــة تحليليــة لوحــدات ومراكز العملWorkstation  وكراســي قيادة الســيارات 

بمراعــاة عناصــر البيئــة الداخلية

٢6- التقنيات الحديثة لالخراج اللونى والمنظورى لألجهزة والنظم والمنتجات المصممه . 

٢7- أثر االتجاهات الحديثه للمذاهب والمدارس الفنية فى تصميم المنتجات الصناعية . 

٢٨- قواعــد اضافــة القيمــة الجماليــة وإظهــار جماليــات المظهــر الخارجــي للمنتــج فــى تصميــم 

المنتجــات . 

٢٩- مقومات االتجاهات الجمالية الحديثة فى مظهر وشكل وبناء المنتجات . 

٣٠- التكنولوجيا المالئمة ودورها فى تصميم مشروعات حماية البيئة . 

٣١- اســتراتيجيات التصميــم والتطويــر للمنتجــات بمراعــاة الجوانــب االقتصاديــة مــن خــالل دراســة 

وظائــف وادارة العمليــات

٣٢- الطاقــات الجيــدة والمتجــددة ودورهــا فــى خفــض التلــوث البيئــي مــن خــالل تصميــم منتجــات 

تعمــل بهــذه الطاقــات  ) الطاقــة الشمســية – الريــاح – الطاقــة الهيدرولوكيــة – الكتلــة الحيوية( 

٣٣- أثر المنجزات العلمية والتكنولوجية فى تطوير التصميم

المجاالت البحثية المشتركة

تسعى الكلية في اهدافها للخطة البحثية الى: 

التعاون والتكامل بين اقسام الكلية المختلفة خاصة في اعداد البحوث العلمية.

ومــن خــالل جلســات العصــف الذهنــي بيــن اعضــاء هيئــة التدريــس لالقســام العلميــة المختلفــة، 

تــم التوصــل الــى مجــاالت بحثيــة مشــتركة لتكــون داعمــا للشــراكة البحثيــة بيــن االقســام 

بيــن االقســام  بينيــة  وابحــاث  دراســات  الــى  للتوصــل  بالكليــة، وذلــك  المختلفــة  العلميــة 

ــي: ــم صياغتهــا كالتال وبعضهــا، وت

المحاور البحثية المشتركة فيما بين األقسام المختلفة بالكلية :

- اساسيات تصميم منتجات الفنون التطبيقية.

- تطوير طرق وعمليات التصميم.

- تكنولوجيا خامات منتجات الفنون التطبيقية.

- تكنولوجيا انتاج الفنون التطبيقية.

- مراقبة الجودة في مراحل انتاج الفن التطبيقي.

- تطوير طرق اختبارات منتجات الفنون التطبيقية.

- طرق واساليب تصميم وانتاج الفنون التطبيقية في العصور المختلفة.

- التسويق وابحاث منتجات الفنون التطبيقية.
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المجاالت البحثية المشتركة بين االقسام العلمية بكلية الفنون التطبيقية

األقسام المشركة المجال

اعالن-تصميم منتجات
١. دور المصمم الصناعى لتأكيد أهمية شكل المنتج كلغة حوار بين 

الشعوب

اعالن-تصميم منتجات- تصميم داخلي
٢. اثر سلوكيات المستخدم فى بيئة االستخدام على وضع متطلبات 

التصميم

تصميم منتجات- تصميم داخلي ٣. العوامل اإلنسانية فى تصميم الشكل وتاثيرها على أداء المنتج

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٤. القوى الديناميكية فى خطوط تصميم شكل المنتج وتأثيرها على األداء 

الوظيفي واالستخدامى 

تصميم منتجات- تصميم داخلي 5. وضع اعتبارات إنسانية الستلهام األفكار التصميمية من البيئة الطبيعية

اعالن-تصميم منتجات 6. التصميم الذكى من خالل النظام المفتوح والمغلق فى تصميم المنتجات

تصميم منتجات- تصميم داخلي
7. المعايير االرجنوميكية فى تصميم المنتجات والنظم والمشروعات البيئة 

الخدمية

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٨. اعتبارات تصميم وسائل التحكم فى المنتجات من خالل تفاعل االنسان / 

المنتج .

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون- 
تصميم منتجات- تصميم داخلي

٩. دراسة تحليلية لمبادئ االدراك لوسائل البيان فى تصميم المنتجات من 

خالل تفاعل االنسان والمنتج )السمعية / المرئية / الحسية (

تصميم منتجات- تصميم داخلي
١٠. دور الوظيفة فى بناء وتقنين شكل المنتجات بمراعاة االحمال واالجهادات 

وأثرها على الشكل الجمالى للمنتج

تصميم منتجات- تصميم داخلي
١١. معايير تصميم النماذج التجريبية االختبارات للمنتجات التى 

يتعامل معها االنسان المصري

تصميم منتجات- تصميم داخلي
١٢. أساليب تنفيذ نماذج العرض بالطرق الحديثة والتقليدية 

وااللكترونية كمحاكاه فنية وتكتيكية للتصميم النهائي

تصميم منتجات- تصميم داخلي
١٣. دراسة المعايير االرجنومية لبيئة تعمل للمنتجات باعتبار 

فراغ االستخدام .
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اعالن-تصميم منتجات
١٤. قواعد اضافة القيمة الجمالية وإظهار جماليات المظهر 

الخارجي للمنتج فى تصميم المنتجات

اعالن- تصميم منتجات
١5. مقومات االتجاهات الجمالية الحديثة فى مظهر وشكل 

وبناء المنتجات

اعالن- تصميم منتجات
١6. استراتيجيات التصميم والتطوير للمنتجات بمراعاة الجوانب 

االقتصادية من خالل دراسة وظائف وادارة العمليات

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون ١7. األسس الفنية لالعالن المجسم الناجح فى البيئة المصرية

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون ١٨. المعايير الفنية لعنصر الشكل فى العالمة التجارية المركبة

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

١٩. االساليب المبتكرة واالستنباط المفردات الشكلية المعبرة 

عن المنتج أو الشركة وخصائصها 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون ٢٠. االساليب العلمية الحديثة للطباعة الرقمية واقتصاديتها  

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢١. االعتبارات الفنية لصياغة الفكرة االعالنية المتطورة وربطها 

دالليا بتصميم العناصر الشكلية 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢٢. السمات والخصائص الفنية للعالمة التجارية ودورها فى 

تحديد الهوية البصرية للمؤسسة

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢٣. اقتصاديات الطباعة الرقمية ووسائل االخراج الرقمى 

للمطبوعات وأثرها على جودة االعالن المطبوع 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢٤. مفهوم العالمة االستداللى وأغراض استغاللها فى 

االعالن 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢5. التأثير السيكولوجى لالعالن المرئي والدوافع والحاجات 

البشرية والبيئة المؤثرة فى تصميم االعالن ودورة فى خدمة 

المجتمع . 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢6. اخالقيات المهنة وتأثيرها على تصميم واخراج االعالن فى 

البيئة المحلية 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢7. الحماية الفكرية والفنية من خالل القوانين والتشريعات 

الدولية والمحلية النتاج االعالن الثابت والمتحرك فى البيئة 

الداخلية والخارجية

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢٨. دراسة تحليلية لالساليب الفنية للرواد فى مجال المونتاج 

فى السينما الصامتة حتى السينما المعاصرة وأثر المونتاج 

فى االبداع الفنى المعاصر
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اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٢٩. اآلسس التصميمية لالعالن التجارى وتأثير استخدام 

المؤثرات الخاصة على التصوير التجارى . 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣٠. االساليب والتقنيات المستخدمة فى المزج بين الشخصيات 

الكرتونية فى الرسوم المتحركة والشخصيات الحقيقية .

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣١. أساليب الضبط والتحكم فى الصورة السينمائية الداخلية 

من خالل حركات الكاميرات وتوزيع االضاءة . 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣٢. األسس االعالمية لإلعالن التليفزيونى وأثره االقتصادى 

االجتماعى على الفرد والمجتمع .

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣٣. االعتبارات الفنية والوظيفية للون فى التصميم الصورة 

)الفوتوغرافي السينمائي والتليفزيونى( .

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣٤. االسس العلمية لالتصال االنساني المرئي وتطبيقاته من 

خالل نظريات االتصال المرئي فى مجال السينما والتليفزيون 

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣5. المعالجة الرقمية للصورة السينمائية من خالل البرامج 

المتطورة لعمل المؤثرات الخاصة والخدع السينمائية 

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٣6. الخصائص العامة للمنشآت السكنية ومتطلبات الحركة 

داخل الفراغ الداخلى للمسكن المعاصر. 

تصميم منتجات- تصميم داخلي

٣7. االعتبارات االرجنوميكية لتصميم قطع األثاث وعالقتها 

االنشائية بالفراغات المحيطة واالنشطة االنسانية فى ضوء 

البيئة المحيطة .

تصميم منتجات- تصميم داخلي

٣٨. االساليب الفنية والتكنولوجية الحديثة الستخدامات 

التصميم الداخلى طبقا للمواصفات المطلوبة مع تحقيق 

القيمة الجمالية

اعالن-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٣٩. معايير اختيار المكونات والمكمالت الخاصة بالتصميم 

الداخلى واألثاث من خالل المواصفات المحلية والدولية لتحقيق 

االداء المرتبط بالشكل الجمالى . 

تصميم داخلي-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٤٠. الطرق المبتكره الستخدام أساليب االضاءة الحديثة 

وعالقتها باأللوان المستخدمة فى التصميم الداخلى للمنشات 

التجارية . 

تصميم داخلي-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٤١. التأثيرات النفسية العضوية لاللوان المستخدمة فى البيئة 

الداخلية للمنشآت التجارية على االنسان وتأثيرها على اللون 

والضوء فى الفراغ الداخلى . 

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٤٢. العمارة الحديثة وتأثيرها المتبادل على التصميم الداخلى 

فى تحقيق األنشطة اإلنسانية .
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تصميم منتجات- تصميم داخلي
٤٣. استخدام الخامات المالئمة للتصميم المتوافقة مع البيئة 

مع تطبيق المفاهيم الجمالية والوظيفية .

تصميم منتجات- تصميم داخلي

٤٤. التوافق االرجنومى )االنتروبومترى– السيكولوجى– 

الفسيولوجى(  لتصميمات قطع االثاث االدارى طبقا لالنشطة 

المختلفة

تصميم داخلي-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٤5. العناصر األساسية فى ابراز ديكورات السينما والتليفزيون 

ومكوناتهم وزوايا ومناظر وخلفيات وضوابط التصوير وحركة 

الكاميرات

تصميم داخلي-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٤6. العوامل البيئة المحددة فى نظم التحكم البيئي لتحقيق 

االضاءة الصحية داخل الفراغات فى التصميم الداخلى لتحقيق 

المواصفات والمتطلبات الخاصة بالمعالجة الصوتية فى فراغ 

المنشآت . 

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٤7. العالقة والتفاعلية بين البحوث والتطوير واالدوات المختلفة 

فى المؤسسة االنتاجية وتأثيرها على جودة المنتج النهائي . 

تصميم منتجات- تصميم داخلي
٤٨. دور المواصفات الفنية للكاميرات الرقمية وأجهزة االضاءة 

وطرق قياسها على جودة الصورة . 

تصميم منتجات-الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

٤٩. جودة الصورة السينمائية وعالقتها بالتقنية الرقمية 

المستخدمة فى التصوير السينمائي . 

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

5٠. أساسيات التصوير باألشعة غير المنظورة والتصوير الماكرو 

والميكروسكوبى فى التصوير العلمى والتعليمي

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

5١. الفوتوغرافيا فى الفن التشكيلي وعالقتها بالمدارس 

الفنية من خالل استخدام تكنولوجيا التصوير بالخامات 

والعدسات الخراج صورة فوتوغرافية تشكيلية . 

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

5٢. االساليب المبتكرة فى عرض الصور واخراجها فى التصوير 

الفوتوغرافي الفنى . 

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

5٣. اآلسس التصميمية لالعالن التجارى وتأثير استخدام 

المؤثرات الخاصة على التصوير التجارى . 

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

5٤. األسس االعالمية لإلعالن التليفزيونى وأثره االقتصادى 

االجتماعى على الفرد والمجتمع .

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

55. االعتبارات الفنية والوظيفية للون فى التصميم الصورة 

)الفوتوغرافي السينمائي والتليفزيونى( .

اعالن- الفوتوغرافيا والسينما 
والتليفزيون

56. االسس العلمية لالتصال االنساني المرئي وتطبيقاته من 

خالل نظريات االتصال المرئي فى مجال السينما والتليفزيون . 
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اليات متابعة خطة الكلية للبحث العلمي

المتابعة:
المتابعة والتقييم بشكل دوري من خالل قيادات الكلية بهدف الوقوف على الموقف 

التنفيذي للخطة البحثية وحل المشكالت والصعوبات التي تعترضها من خالل:

تقرير فني نصف سنوي:
يشــمل علــى تحليــل اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا طــوال العــام والعقبــات التي تــم تجاوزها 

وتلــك التــي لــم يتــم حلهــا بجانــب توقعــات االســتمرارية للخطــة.  ويســاعد هــذا التقريــر علــى 

ــات  ــدروس المســتفادة مــن المشــكالت والعقب إدراك الموقــف الراهــن للخطــة ومعرفــة ال

وحلولهــا وهــو مــا يســاعد علــى تجنبهــا أو مواجهتهــا عنــد تكرارهــا فــي المســتقبل. 

مسئولية تنفيذ الخطة البحثية 
تحت مسئولية وكيل الكلية للدراسات العليا بالكلية من خالل ث لجنتين تنفيذيتين  

محددة المهام واإلختصاصات

لجنة متابعة البحوث والنشر العلمى ـ لجنة آخالقيات البحث العلمى  
لتنفيذ الخطة ومتابعة مدى التقدم من خالل ومراجعة الخطة وإجراء التعديالت الالزمة 

حسب التغيرات المستقبلية ومناقشة أي مقترحات ترد من االقسام العلمية

لجنة اآلخالقيات والبحث العلمى  
لجنة آخالقيات البحث العلمى تتبع وكيل الكلية للدراسات العليا وتختص بالعمل على : 

تفعيل مبادئ وأخالقيات البحث العلمى والتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية 
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الغاية الثانية: رفع كفاءة وفاعلية البحث العلمي بالكلية 

من عام ٢١٠5 الى ٢٠١٩
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