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كلية الفنون والصناعات واإلبداعية 
الّرسالة: 

تهدف كلية الفنون والصناعات اإلبداعية بجامعة زايد إلى إعداد  طلبتها رّوادًا مبدعين في مجال 
الثقافي  النسيج  في  ومكانته  الفن  لقيمة  تعزيزًا  وذلك  مبتكرين،  خّريجين  والتصميم،  الفن 
الّدراسية  برامجها  الكلية على تكثيف  المتحدة. كما تعمل  العربية  واالجتماعي لدولة اإلمارات 
أو  وتنظيم  والّتصميم،  الجميلة  الفنون  مجال  في  تحديدًا  لها،  لفنية  المعايير  أعلى  ورسم 
المشاركة في مختلف المعارض الفنية، مع الّتركيز على وسائل اإلعالم الجديد بكافة أشكاله. 
ومن هذا المنطلق، يعتمد أعضاء هيئة التدريس في الكلية أحدث وسائل التعليم في مجال 
بيئة  إلرساء  سعيهم  في  وذلك  لها،  المواكبة  التقنيات  وأرقى  اإلبداعية  والصناعات  الفنون 

تعليمية ابتكارية وتحفيز المواهب الناشئة وتعزيز قدراتهم اإلبداعية.

تعتبر كلية الفنون والصناعات اإلبداعية بجامعة زايد منّصة مثالية تهدف إلى بناء بيئة فنية شابة 
نابضة في مجال الفنون والّتصميم، ترتقي بمستوياتها محليًا وعالميًا. وهي تعّد تحت سقف 
واحد أجيااًل من المبدعين والمبتكرين والفنانين والمصّممين وأمناء المعارض وأيضًا المشاركين 
إداريين  الّسياسات الخاصة بالفنون، كما  تعّدهم أساتذة متخّصصين، ومسؤولين  في رسم 
في أرقى المؤسسات الثقافية والفنية، يعملون جميعًا على ترسيخ مكانة االمارات كواحدة من 
أهم الجهات العالمية الحيوية في مجال الفنون والتصميم، وتنمية الرصيد الثقافي والمخزون 
الفكري والحضاري، وأيضًا دفع عجلة التنمية االقتصادية الوطنية، بحيث يكون هؤالء المبدعون 

كّل بطريقته، سفراء الوطن في العالم. 

 أّما رسالة الكلية، فتتمحور حول حفز مّيزات اإلبداع واإلبتكار والّتمكين في دفعات خريجيها، 
الممارسات  الجمع بين  إلى  الّرامية  الّتعليمية  الّتخصصات والمبادرات  من خالل تكريس أهم 
الفّنية التقليدية والمعاصرة  والموّلدة لمخرجات إبداعية مبتكرة، وصقل مهارات الخريجين، بما 

يجعلهم يتكّيفون مع كل جديد في عالم مهنتم  وممارساتها.



أهداف الكلية:
توفير تعليم تقني ومعرفي مبني على أسس متينة من المهارات الرفيعة المستوى، من    •

خالل الّتخصصات المتنّوعة في مجالْي الفنون والتصميم التي تطرحها الكلية.

تمكين الطلبة في العلوم والمعارف رّوادًا مبدعين في مجاالت تخصصاتهم.   •

تسهيل فرص التوظيف والعمل  للخرجين.   •

الخريجين اإلبداعية في مختلف المعارض المهنية المتخّصصة على  التعريف بأعمال    •
المستوى الوطني وفي المحافل العالمية. 

العمل الحثيث ألن تكون الكلية منبرًا للفنون والّتصميم والتي تمّثل بكل فخر واعتزاز    •
نبض الهوية الوطنية، من خالل تكثيف أعمال التوثيق  والبحوث. 

مد جسور التواصل بين الفنانين من الدولة والعالم، في مختلف مجاالت إبداعاتهم،    •
رّسامين، أو مصّممين، أو باحثين فنيين، من خالل المعارض والمؤتمرات والمحاضرات.

المساهمة في االرتقاء بمستوى تعليم الفنون في الدولة.     •

مخرجات التعليم الرئيسية:

العالمية  المعايير  اإلبداعية  والصناعات  الفنون  كلية  في  الّرئيسية  الّتعلم  مخرجات  تواكب 
حيث  الكلية،  تطرحها  التي  بالتخصصات  ارتباطها  مع  الفنون،  دراسة  مجال  في  المعتمدة 

يسعى الطلبة إلى االرتقاء بمستويات إبداعهم من خالل  تطبيق مخرجات الّتعلم التالية:

والصناعات  الفنون  كلية  في  الطلبة  يعمل  والتاريخ:  النظريات  والتصميم/  الفنون    •
اإلبداعية على تكريس النظريات واألفكار التي يتعّلمونها وتطبيقها على قضايا الفنون 
خالل  من  الفنون  تّطور  مسار  على  يتّعرفون  كما  معاصر.  تاريخي  إطار  في  الحديثة 

دمجهم الفنون والتصميم بما ينسجم مع ثقافة المجتمع.

الفن االحترافي والتطبيق العملي للتصميم: يتدّرب الطلبة في كلية الفنون والصناعات    •
اإلبداعية على تطبيق الفنون، ويتعّرفون على المعايير األخالقية واألدبية في مقاربتها، 



Mural Credit: ElSeed Workshop with Painting II Students

كما يتعّلمون صقل مهاراتهم في مجال التصميم والفنون، كوسيلة للتعبير الذاتي، 
بما يمّكنهم من تنمية قدراتهم اإلبداعية، واالرتقاء بأسلوب تعاملهم مع المفاهيم 

العالمية وحفز روح المسؤولية المجتمعية فيهم. 

قدراتهم  الكلية  في  الطلبة  لدى  األكاديمية  الفنية  الدراسة  تنمّي  النقدي:  الّتفكر    •
يثرون  كما  بها.  المرتبطة  والتقنيات  البصرية  اإلعالم  وسائل  استخدام  في  العملية 
معارفهم باتقان تقنيات التعبير المتنوعة في مجال الفنون والتصميم، بما يتفق مع 

المعايير األخالقية واألدبية على وجه العموم.

اإلبداعية مقارباتهم  الفنون والصناعات  الطلبة في كلية  المرئية: يطّور  الفنون  تعّلم   •
لها.  اإلبتكارية  الحلول  إيجاد  ويتعّلمون  عمومًا،  العالمية  والفنون  المرئية  للفنون 
المبادىء  أعمق  بشكل  ويفهمون  المرئية،  الفنية  الثقافة  تحليل  في  يشاركون  كما 

واإلجراءات المرتبطة بالفنون المرئية واألعمال التصميمية. 

• تقنية المعلومات: يتدّرب الطلبة في الكلية على استخدام أحدث التقنيات المطّبقة في 
عالم الفنون، ودائمًا في إطار المعايير األدبية واألخالقية المقبولة.  

العمل  فريق  بروح  الكلية  في  الطلبة  يعمل  األكاديمية:  والريادة  الجماعي  العمل     •
الواحد، ويتّحلون بالمسؤولية تجاه نتاجهم الفني، وأيضًا بروح اإلبداع والنقد اإليجابي 
إرساء  بغرض  متعاونة،  طالبية  مجموعات  في  المشترك  الفني  العمل  تجاه  البّناء 

أهداف مشتركة واحدة. 

البرامج الدراسية في الكلية:

تّم تصميم البرامج الدراسية في كلية الفنون والصناعات اإلبداعية بما يتوافق مع “معايير 
بالواليات   )NASAD( والتصميم  للفنون  للمدارس  الوطنية  للرابطة  العالمية”  االعتماد 

المتحدة األمريكية. 

الرابعة من دراستهم األكاديمية، ومع اكتمال تشيكلهم األكاديمي كفنانين أو  وفي السنة 
مصّممين، يمّر الطلبة في الكلية بمراحل ثالث هي :

لتمكين  لطلبتها فرصة مميزة  الكلية  تتيحه  الذي  االعملي  التدريب  يوّفر  العملي:  التدريب 
مهاراتهم اإلبداعية واكتسابهم الخبرة العملية الواسعة في مجال الفنون المعاصرة.

مشروع الّتخرج الفني: يتّوج هذا المشروع الجهد األكاديمي الذي يبذله الطلبة طوال سنين 
اكتسبوها من خالل مختلف  يكونون قد  التي  الفنية  ويبرز مهاراتهم  األكاديمية،  دراستهم 



التطبيقات الفنية المتنوعة والبحوث التي يقومون بها. والغاية من قيام الطلبة بهذا المشروع 
هو إبراز مدى اكتسابهم للقدرات الفنية، ومدى تمّتعهم بالحس النقدي الفني البّناء وسط 

مجموعة الفنانين المحترفين. 

معرض الّتخرج الفني:  يوّفر هذا المعرض الفرصة للطلبة لتقدير الجمهور العام ألعمالهم 
في إبراز لمواهبهم الفنية التي تم صقلها خالل دراستهم في الكلية. 

وإلى جانب األعمال الفنية األكاديمية والعمل في االستوديوهات المتخصصة في الجامعة، 
يشارك طلبة الفنون بالكلية في رحالت ميدانية إلى المتاحف والمعارض الفنية، والمواقع 
األركيولوجية والمعمارية، وأيضًا في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تقيمها الجامعة، 

والتي تبرز المستويات الرفيعة التي يكونون قد تعّلموها.

درجات البكالوريوس: 

التقنية  مهاراتهم  الطلبة  يطّور  المتحّركة:  الرسوم  في  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  أ( 
والمفاهيم الفنية المتعّلقة في مجال الرسوم المتحّركة ذات البعد الثالثي، كما يكتسبون 
المواقع  تصميم  في  وأيضًا  الرقمي،  التصوير  وتقنيات  أساسيات  في  أكبر  وخبرة  دراية 
اإللكترونية باستخدام برامج متوافقة مع معايير هذه الصناعة. كذلك يتدربون على استخدام 
عرض  وتقنيات  المتحركة،  الرسوم  تقنيات  ذلك  في  بما  الحديثة،  المرئية  الفنون  تقنيات 
االشكال الخاصة بالروايات والقصص، وأيضًا بناء مفاهيمهم إبداعية وتصميمها وتنفيذها، 

باستخدام برامج خاصة. 

ب( بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الجرافيكي: يكتسب الطلبة في الكلية 
المعارف النظرية والعملية في مجال التصميم الجرافيكي، من خالل تطوير مجموعة متنوعة 
من المهارات في الطباعة والتصميم اإلعالمي، كما يتعّلمون تصميم المواقع االكترونية، 



وفن الطباعة الفنية وغيرها، وأيضًا كيفية عرض المشاريع  وتقنيات البحث الفني، ويتقنون 
فن التعامل مع العمالء، واستنباط المقترحات والعمل على تطويرها وتنفيذها. ومن خالل 
إلى  موّجهة  مجموعات  في  والعمل  مشاريعهم،  في  المحلي  المجتمع  بإشراك  التزامهم 
هذه  من  مشروع  لكل  والجغرافية  اإلجتماعية  األبعاد  أكبر  بشكل  الطلبة  يفهم  العمالء، 

المشاريع، ويبنون بذلك قدراتهم الريادية واإلبتكارية في عالم التصميم.  

بدراستهم  الطلبة  يكتسب  الداخلي:  التصميم  في  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  ج( 
لتخصص التصميم الفني المهارات الفنية المناسبة والمعارف النظرية المتعلقة بالتصميم، 
لبناء مساحات  معمارية داخلية آمنة تراعي أرقى المواصفات الجمالية. ويعمل الطلبة على 
مشاريع سكنية صغيرة ومشاريع تجارية كبيرة، ويتعلمون وضع اللمسات الفنية ببساطتها 
وتعقيدها، وتقنيات فن اإلضاءة، وكيفية التفاعل مع البيئات اإلجتماعية والطبيعية المحيطة. 
ويكتسب الطلبة من خالل الممارسة التطبيقية، والبحوث وكيفية مواجهتهم ألي مشاكل 
ابتكار  على  ويعملون  المرّكبة،  البيئة  لتعقيدات  متعمقًا  فهمًا  العمل،  في  تعترضهم  قد 

الحلول المناسبة لها.  

اإلبتكاري  الفني  اإلبداع  يتطلب  المرئية:  الفنون  في  الجميلة  الفنون  بكالوريوس  د( 
مهارات تقنية وفنية، يكتسبها الطلبة من خالل العمل المكّثف في االستوديوهات، وإجراء 
البحوث، والممارسة العملية، مما يكسبهم مهارات فنية متنوعة في مجال الّرسم التصويري، 
والرسم الزيتي، والتصوير الفوتوغرافي، والطباعة والنحت، وأيضًا يصقلون مهارات الّتفكر 
المحلي  المستويين  والمستقبل، على  والحاضر  الماضي  عبر  الفنية،  القضايا  تجاه  النقدي 

واإلقليمي. 

)باإلشتراك مع  المتعددة  الوسائط اإلعالمية  العلوم في تصميم  بكالوريوس  هــ( 
اكتساب  على  الّدرجة  هذه  ترّكز  واإلعالم(:  االتصال  علوم  وكلية  التقني  االبتكار  كلية 
المعارف في مجال تقنية المعلومات، واإلعالم العام، من أجل تلبية الطلب المتزايد من قبل 
أرباب العمل على خريجي وسائط اإلعالم المتعددة. وتعّد هذه الّدرجة الطلبة لتوّلي الوظائف 

المهنية في إدارة وتطوير أنظمة وسائط اإلعالم المتفاعلة. 

علوم  كلية  مع   )باإلشتراك  اإلمارات  مجتمع  دراسات  في  الفنون  بكالوريوس  و( 
محورين  على  الّدرجة  هذه  ترّكز  اإلستدامة(:  وعلوم  آداب  وكلية   واإلعالم  االتصال  
أساسيين في الثقافة اإلماراتية، هما: المعارف األركيولوجية )األثرية( والمعارف التاريخية، 
مهنهم  تجاه  الطلبة  الّدرجة  هذه  وتعّد  الثقافي.  والنتاج  اإلماراتي  التراث  جانب  إلى 
السياحة  مجال  في  وأيضًا  وإدارتها،  المعارض  تصميم  في  سواء  المستقبلية، 

الثقافية، وكّلها قطاعات تشهد تّوسعًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 







المساقات الدراسية في الكلية )باللغة اإلنجليزية(: 

ART 201: Principles of Design
ART 205: Art Foundations
ART 220: Introduction to Art History
ART 221: Research Methods for Artists and Designers
ART 223: Arts of the Modern World
ART 223AL: Arabic Lab I
ART 251: Basic Design
ART 279: CAD I
ART 287: Interior Design Studio I
ART 297: Social Topics in Art and Design: Intermediate
ART 310: Drawing I
ART 311: Drawing for Designers
ART 312: Painting I
ART 313: Drawing II
ART 314: Illustration and visual Narrative
ART 315: Sculpture I
ART 316: Ceramics I
ART 318: Three- Dimensional Design
ART 319: Introduction to Jewelry Design
ART 322: History of Islamic Art and Architecture 
ART 324: Contemporary Islamic Art and Architecture
ART 325: History of Design
ART 326: Representation: Exhibition, Display, and Interpretation I
ART 327: Representation: Exhibition, Display, and Interpretation II
ART 328: Cross- Cultural Influences in Design
ART 330: Art Education
ART 336: Interior Design Studio II
ART 337: Color and Light Design
ART 340: Photography I
ART 341: Photography II
ART 345: Digital Video I
ART 346: Digital Video II
ART 351: Graphic Design I
ART 352: Graphic Design II



ART 355: Designing with Color
ART 356: Typography I
ART 357: Designing for the Web I
ART 359: Information Design
ART 360: Printmaking I
ART 363: Printmaking II
ART 365: Digital Printmaking
ART 366: Book Structures I
ART 375: 3D Modeling
ART 376: Animation I
ART 377: Animation II
ART 379: CAD II
ART 385: Interior Design Studio III
ART 387: Furniture Design
ART 388: Environmental Systems for Interior Design
ART 389: Basic Architecture
ART 391: Interior Design Methods of Construction
ART 395: Independent Study
ART 397: Special Topics in Art and Design
ART 405: The Professional Artist
ART 405L: Arabic Lab II
ART 410: Drawing III
ART 411: Painting II
ART 413: Painting III
ART 415: Mixed Media
ART 418: Installation
ART 420: Communities, Curatorial Practices, and Collections
ART 421: Material Culture of the U.A.E.
ART 422: Contemporary Art Theory
ART 425: History of Graphic Design
ART 426: History of Interior Design
ART 427: History of Animation
ART 430: Curatorial Practices
ART 440: Photography III
ART 451: Graphic Design III
ART 452: Packaging Design
ART 453: Graphic Design IV
ART 456: Typography II
ART 457: Designing for the Web II
ART 460: Printmaking III
ART 475: Game Design
ART 476: Animation III
ART 477: 3D Lighting and Rendering
ART 486: Interior Design Studio IV
ART 490: Internship
ART 492: Senior Research Seminar
ART 495: Independent Study
ART 496: Senior Project
ART 497: Special Topics in Art and Design



متطلبات معايير القبول العامة  بجامعة زايد:

الطلبة المواطنون:

يجب على جميع المتقّدمين من الطلبة المواطنين استيفاء ما يلي:   •

جواز سفر إماراتي ساري.   v
خالصة قيد وبطاقة الهوية الوطنية، ساريتان.  v

شهادة الثانوية مصّدقة.  v
%70 على األقل في المواضيع األكاديمية، ومعّدل 150 في امتحان سيبا –   v
لغة   انجليزية، مع عدم تحديد أي معدل مطلوب في امتحان سيبا – رياضيات. 

بالنسبة للطلبة المواطنين المتخّرجين من مدارس ثانوية تتبع منهجًا دوليًا:    •

حاملو الشهادة البريطانية GCSE/IGCSE : 5 مواد بتقدير O، ومادتين )2(   v 
للشهادة البريطانية العليا بدرجة ناجح في كل المواد.
حاملو شهادة البكالوريا الّدولية: 5 مواد بتقدير ناجح.  v 

من  حديثًا  المتخرجين  أو  الثانوية،  الدراسة  مرحلة  في  المواطنين  للطلبة  بالنسبة    •
المدارس الثانوية خالل العام الحالي:

تقديم طلب انتساب مرفق بجميع المستندات المطلوبة، اختيارهم جامعة زايد   v
كجامعة الخيار األول، وإرساله إلى قسم القبول والتسجيل في وزارة التعليم 

  .napo/ العالي والبحث العلمي

www.napo.ae :يتم تقديم طلبات االلتحاق الكترونيًا من خالل الموقع التالي



الطلبة غير المواطنين )الطلبة الّدوليون(:

ترّحب جامعة زايد بالطلبة غير المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي ومن كافة الّدول 
االخرى. لمزيد من التفاصيل حول شروط االلتحاق والقبول، يرجى زيارة الموقع االلكتروني 

http:// www.zu.ac.ae/main/enroll/international.aspx :التالي

:)ABP( برنامج اإلعداد األكاديمي

يرتبط تحقيق النجاح األكاديمي في جامعة زايد باتقان الطلبة وبشكل متمّكن للغتين العربية 
إما  اللغوية،  مستوياتهم  بحسب  الطلبة  الجامعة  توّجه  المنطلق،  هذا  ومن  واإلنجليزية. 
بإلحاقهم مباشرًة ببرامج البكالوريوس بحسب الكلية المختارة، أو ببرنامج اإلعداد األكاديمي، 
والّصادر  للطالب،  اإلنجليزية  اللغة  التربوية سيبا-  الكفاءة  امتحان  تقييم  بنتيجة  ربطًا  وذلك 
عن قسم القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي NAPO، على أن يلتحق 
نجاحه في جميع  بعد  البكالوريوس  وبرامج  الجامعية  الكلية  برامج  بالّتخصص في  الطالب 
مستويات الكفاءة اللغوية االنجليزية المطلوبة في البرنامج )بمعّدل 5.0 فما فوق(، والمرتكز 

على اختيار IELTS ( نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي(.

:)UC(  الكلية الجامعية 
 

)Colloquy( من خالل  المتكامل  التعليم  برنامج  للطلبة  زايد  بجامعة  الجامعية  الكلية  توّفر 
التحاقهم ببرامج الكلية الجامعية فيها، حيث يكتسب الطلبة المعارف العاّمة التي تؤّهلهم 
المستقبلية.  لمهنهم  إعداد  أفضل  إعدادهم  ويتم  المختارة،  البكالوريوس  ببرامج  لاللتحاق 
وتعمل الكلية الجامعية على حفز الطلبة في المثابرة على التحصيل العلمي وصقل مهارات 
الّتفكر النقدي لديهم، وبناء مفهوم إيجابي في أن التعليم مسيرة مستدامة ال تتوّقف عند 

المرحلة الجامعية.   



 نموذج برامج البكالوريوس بجامعة زايد

اإللتحاق بالتخصص العام:
  تتطّلب كلية الفنون والصناعات اإلبداعية استيفاء الطلبة الشروط التالية لاللتحاق بها :

إتمام الطالب بنجاح لعدد 42 ساعة معتمدة، فما فوق.   •

حصول الطالب على معدل تراكمي من 2.0، فما فوق.   •

حصول الطالب على تقدير )C( – ناجح، فما فوق في مساقات التعليم العام التالية:    •
COL 270/ COL 145/ COL 110/ COL 111/ COL 140    

و
حصول الطالب على تقدير ناجح في المساقات التالية:    •

 COL 105/ COL 120/ COL 130/ COL 135/ COL 150/ COL 155/, COL 165/
COL 230/ COL 255/ COL 260

)يمكن جدولة مساقْي COL 260 و COL 270 للفصل الدراسي الثالث، الرابع، الخامس أو 
السادس(.

التدريب العملي:
إلبراز  المتنوعة  العمل  أماكن  في  معارف  من  اكتسبوه  ما  تطبيق  للطلبة  العملي  التدريب  يتيح 
الفنية،  المعارض  في  الّتدرب  اختيار  دراستهم،  برنامج  وبحسب  للطلبة  ويمكن  الفنية.  إبداعاتهم 
المتاحف وشركات التصميم الفني، وكاالت الدعاية، ومكاتب التصميم الداخلي والمعماري، وأيضًا 

الّتدرب في المدارس  كما في االستديوهات الخاصة باإلعالم الجديد. 

 متطلبات التخرج:
يشترط لتخّرج الطالب من كلية الفنون والصناعات اإلبداعية ما يلي:

إتمام 132 ساعة دراسية معتمدة.   •

يمكن للطلبة التشاور مع أحد المستشارين في الكلية حول البرنامج ومتطلبات المساقات    •
الدراسية المطلوبة للتخرج.

كلية الفنون والصناعات اإلبداعية الكلية الجامعية  برنامج اإلعداد 
األكاديمي

خريجو الثانوية 
المباشرون



برامج الدراسات العليا :

تقوم كلية الفنون والصناعات اإلبداعية بمراجعة حالية لماجستير الفنون في التصميم فيها.  ويرجى 
ألي استفسار في هذا الخصوص مراجعة مكتب الدراسات العليا بجامعة زايد.

المسؤولية المجتمعية )اإللتزام بخدمة المجتمع(:

تّشجع كلية الفنون والصناعات اإلبداعية طلبتها بشكل مستمر على المشاركة في األنشطة خارجها، 
سواء كانت مشاركتهم في إطار العمل الفني البحت، أو في اإلطار المدني. ونشير في هذا اإلطار 
إلى تعاون الطلبة المتخصصين في التصميم الجرافيكي في مؤسسة “تصمينا” /Tasmena، وهي 
مؤسسة  مجتمعية تعمد إلى استخدام منهجيات التصميم البحثية بغرض  إيجاد الحلول للقضايا 
اإلجتماعية. وبالفعل، ساهمت مؤسسة “تصمينا” في تنظيم رحالت دراسية قصيرة المدد خارج 
الدولة )انجلترا، اليابان، وإيطاليا(، بمرافقة أعضاء من هيئة التدريس في الكلية،  والتي تهدف إلى 
الوطنية،  التكريم  جوائز  حصد  في  طلبتنا  حليف  الحظ  وكان  الطلبة.  لدى  التعليمية  التجرب  إثراء 
)NYUADI(، لرعاية  منها جائزة “كريستو وجان كلود” المقّدمة من معهد جامعة نيويورك أبوظبي 
أبوظبي  “مجموعة  من  اإلبداع  جائزة  وأيضًا  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  الفنية  المواهب 
للتنس  “السفيت”   وجائزة   الشباب”،  للفنانين  منال  الشيخة  “سمو  وجائزة  والفنون”،  للثقافة 

المقّدمة من شركة مبادلة.   
 

المشاريع البحثية واإلبداع: 

تعتبر كلية الفنون والصناعات اإلبداعية كل مساق من مساقاتها التعليمية مشروعًا فنيًا بحد ذاته، 
يبرز من خاللها الطلبة إبداعاتهم الفنية. وتهدف الكلية إلى تعليم الطلبة كيفية إبراز مواهبهم الفنية، 

واستكشاف طاقاتهم الفنية. 

اإلعتماد األكاديمي الدولي:  

جامعة زايد حاصلة على االعتماد األكاديمي من منظمة الواليات الوسطى للتعليم العالي بالواليات 
المتحدة األمريكية )MSCHE(. وقد حصلت برامج كلية الفنون والصناعات اإلبداعية على االعتماد 

المكافئ من جمعية كليات الفنون والتصميم األميركية )NASAD( بالواليات المتحدة األمريكية. 

Accredited by 



»بدون األخالق وبدون حسن السلوك وبدون العلم ال تستطيع األمم 
أن تبني أجيالها والقيام بواجبها، وإنما حضارات األمم بالعلم وحسن 

الخلق والشهامة ومعرفة الماضي والتطلع للحاضر والمستقبل.«
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