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 برنامج التصمٌم الداخلى واالثاث بكلٌة الفنون التطبٌقٌة بدمٌاط بٌن الواقع والمأمول
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 جاهعة دهياط –كلية الفنىى التطبيقة  –أستاذ هساعد بقسن التصوين الداخلي واألثاث 

   

 الملخص

تواجه مؤسسات التعليم العاال  يا  م اغ تاياغات وتتاميات مساتمغل يا  الخيراي الماغجياي مماا يتاغي  ليااا ت اميم خاغام  

 . العمل وتتناسب مع ظغوف المجتمع، يالتعليم هو اساس التطوغ والناوي الي مجتمعاكاميميي تلخ  متطلخات سوق 

وتعم كليي التنون التطخي يي خاممياط اتامي الكلياات التا  تغ ات المولاي  لاه انهااراا خاامف تنمياي الخيراي التغيياي ل انا ي 

، وخامتت المغاساي خااا يا   0032( لساني 111موجب ال اغاغ الجمااوغي غ ام  االثاث خممياط  له اسس  لميي  تيتي خ

* منتاجي ي  ذلك الخغام  االكاميميي لكليي التنون التطخي يي جامعه تلوان خثمانيي ا ساام مان  2005 -2004العام الجامع  

اجمااال  ثةثااي  هااغ  ساام موجااومل خمثيلتاااا خجامعااي تلااوان وهاام ا سااام الت ااميم الاامامل  واالثاااث ، وال مغيااي ، والنتاات 

ماااغي ، واال ااةن ، والت ااميم ال اانا   ، والااا ل والنسااي  والتغيكااو ، وطخا ااي المنسااوجات وال ااخا ي والتهااكيل المع

والتجاي  ، والمةخس الجاه ل. هذا  له الغ م من اماتةف الخيراي الماغجياي وظاغوف المجتماع خاممياط  ان ال ااهغل، مماا 

االكاميمياي الم مماي لممماي المجتماع ال انا   خماا يت اق يتغي  له كليي التنون التطخي يي خممياط ا امل النظغ ي  الخغام  

وتتهكل مهاكلي الختاث ياه  يااب موغ كلياي التناون التطخي ياي مميااط متمثلاي ياه   .االهماف المغجول من نهال الكليي خممياط

  سم الت ميم المامله واالثاث يه المجتمع ال نا ه.

خغناام   سام الت اميم الامامل  واالثااث خماا يتواياق ماع ساوق العمال والمجتماع  تتميم مام  مةرمايويامف هذا الختث ال  

ال نا   خمميني ممياط ومعغيي توجي ال  وغ من مةل اإلجاخي  له التساؤالت االتياي  ماا مامي تواياق خغناام  ال سام ماع 

يجين العااملين خساوق العمال اتتياجات السوق من مةل اساتطة  غتي ال اارمين والماتماين خ انا ي االثااث خاممياط والماغ

وكذا ا ضاء هيري التمغيس ومعاونيام خذات ال سم. وما ها  ساخل التطاويغ الممكناي يا  ظال الظاغوف الغاهناين  وهال مان 

الممكن التعاون مع الايرات والمؤسسات التكوميي والهغكات ال نا يي لةستتامل مناا ال مام مغي  متمي  ي  سوق العمل 

 واكتساب ث ي المجتمعن يه تنميي ال مغات والمااغات المجتمعييالمساهمي  و امغ  له

 الكلمات االفتتاحٌة :

 .تلخيي إتتياجات المجتمع -الجامعي والمجتمع ال نا ه –الخغام  التعليميي  - سم الت ميم المامله واألثاث 

 


