
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحدٌث العصـــر معــطٌات ظل فً المعمــــاري التعلٌم
 ظل فً المعماري التعلٌم عملٌة لتنظٌم علمً منهج

 التدرٌس هٌئة اعضاء اعداد مقابل الطالب اعداد زٌادة
 

 
 

Architectural Education in the Framework of Modern Era Data  
Scientific Approach to Managing the Process of Architectural 

 Education with the Increased Numbers of students  
Compared to Faculty Members 

 
 
 
 خالد محمد الحدٌدي . د.م.                                        اٌوسف اللطٌف عبد اسامة. د.م.ا

                                   االستاذ المساعد بكلٌة الهندسة بشبرا بشبرا الهندسة بكلٌة المساعد االستاذ
 مصر-                                               جامعة بنها مصــــر ـ بنهـــا جـــامعة 
 

 : البحــث ملخــص
تعتمد فٌها نقل الخبرة والحرفة من االستاذ إلى الطالب على  والتى  منهاالتصمٌمٌة المواد وخاصة المعمارى التعلٌم مجال فى

وقد ,طرٌقة المعلم والصبى حٌث ٌنبغى ان تكون هناك عالقة لسٌقة بٌن المعلم والطالب لفترات طوٌلة تسمح بنقل هذه الخبرة 
 العظمى الغالبٌة لسفر نظرافى تناقص مستمر  الطلبة العداد بالنسبة التدرٌس هٌئة اعضاء اعدادتالحظ فى السنوات الماضٌة أن 

 وفى, وعائقا التمام العملٌة التعلٌمٌة كما ٌنبغى الموجودٌن على عبؤ ٌمثل ذلك فؤصبح كاملة داخلٌة إعارات  فىاو إلى الخارج إما

 بقسم - 2008 /2007شرٌحة تمثل طلبة الصف الثانى المعمارى خالل سنة دراسٌة كاملة للعام الدراسى على تطبٌقها تم تجربة

بعض المعاٌٌراألساسٌة التى ٌمكن ان تمثل تسلسال او نظاما تدرٌسٌا  الى التوصل تم  -ا بنه جامعة بشبرا الهندسة بكلٌة العمارة
وقد حققت ,لمادة التصمٌم المعمارى كان لها أثراً واضحاً وملحوظاً فى النهوض بمستوى الدفعة عامة وبالطلبة المتمٌزٌن خاصة 

هذه التجربة نتائج مرضٌة على جمٌع مستوٌات الطلبة مع اختالف قدراتهم الفكرٌة والتصمٌمٌة مما ٌشجع على تقنٌن هذه الطرٌقة 
وتسجٌلها بصورة تدرٌسٌة ٌمكن تطبٌقها فى مادة التصمٌم المعمارى وكافة المواد التى تنهج نفس النهج وهى تمثل سلسلة متشابكة 

مع  فى الحضور واتباع شتى الوسائل لتحقٌق ذلك الطلبة الشدٌد بؤنتظام االهتمامعلى  توصل كل حلقة الى التالٌة وتعتمد أساساً 
فى استودٌو  للطلبةمحددة لمتابعة  طرٌقةوإن لذلك أثراً فى العملٌة التعلٌمٌة كذلك أتباع  والطالبات الطلبة جلوس ترتٌبمراعاة 

تهتم كل مجموعة بدراسة جزء من المشروع  بحثٌة مجموعات الى الدفعة تقسٌمكذلك و المشارٌع المقررة نوعٌة واختٌارالتصمٌم 
 طوال التصمٌم استودٌو فى االبحاثهذه  قتعلو وتتم المناقشة العلنٌة لالبحاث وٌحصل كل طالب على نسخة من جمٌع االبحاث 

لعناصر لدى الطالب الداعٌة  وإحداث العاصفه الذهنٌة  إٌجابٌاً فى تنشٌط العملٌة االبتكارٌة اً اثرله  كان مام فترة المشروع 
المشروع ومكوناته فؤدى ذلك الى االرتقاء بالناحٌة التصمٌمٌة لدى الطلبة على مستوى الدفعة بالكامل على الرغم من وجود العجز 

 .فى أعضاء هٌئة التدرٌس المكلفٌن بذلك
 

 
 



 
 

In the field of education, especially architectural design and materials, which are based on the 

Reception of the teacher or the student-teacher how to prepare at least for the faculty Members  to 

prepare students for the travel because the vast majority either external or internal loans become 

fully mobilized this is a progressive who, in the test were applied to Batch 2007 - 2008 

(Department  of Arctectural, Faculty of Engineering, Benha Univ.) was a teaching system and 

the results can be generalized and applied in other articles.  

  

This system can be summarized in several steps, namely, the presence of attention and regular 

students through correspondence and the use of the professor in the work of the deprivation of 

warning if the test increased absenteeism by 20% and how to arrange seating students and the way 

up to the selection of students and the quality of projects and the division of payment to the groups 

after Division of the elements of the project to be presented to students for research work and that 

every student disc CD-ROM particular the efforts of all students in addition to the education 

research in the design studio, which had a positive impact of a storm of mental creativity. 

 
 

 
  : الدالة الكلمات

.  ىالمعمار التعلٌم تطوٌر عملٌة  ,ىالمعمار التعلٌم , ىالجامع والتقوٌم التدرٌس  عملٌة ,الجامعً التعلٌم
 

 : البحثٌة المشكلة
 الوطن داخل الكامل األنتداب وأ للخارج بالسفر اما التدرٌس هٌئة عضاءأ من كبٌرة عدادأ غٌاب فى البحثٌة المشكلة تتمثل

 التدرٌس هٌئة عضاء أعلى تدرٌسٌا عبئا ٌشكل مما سنوٌا المقبولٌن الطالب عدادأ فى المستمرة الزٌادة مع طوٌلة زمنٌة ولفترات
 المعلومات نقل ٌعتمد والتى العمارة قسم وخاصة الهندسة كلٌةمثل  العملٌة الكلٌات فى وخاصة المصرٌة بالجامعات الموجودٌن

.  والمعلم الطالب بٌن الوثٌقة والعالقة  والصبىالمعلم طرٌقة على والطالب المعلم بٌن فٌها
 

: البحث من الهدف
 الهدف من قيتحقل ةالمحدد ٌةالزمن  الفترةفى البللط المطلوبة المعلومات كم توصٌل وتضمن وتحقق تفى تدرٌسٌة منظومة إٌجاد

 ظروفكافة ال مجاراة على القادرٌن المعمارٌٌن من جٌل تخرٌجوذلك ل هذه تدرٌس هذه المواد وخاصة ًمادة التصمٌم المعمارى
 فى المتمثلة االكادٌمٌة الظروف ظل فى والتطوٌر االبداع على قادرٌنالو المجتمعوتستجد على  والمتغٌرات المعاصرة التى تطرأ

 . المسإلٌة بهذه المكلفٌن التدرٌس هٌئةأعضاء  اعداد فى الشدٌد النقص
 

 :  والواقع التجربة

 لعدد الثانٌة السنة العمارة قسم لطلبة 2008 – 2007الدراسى العام واقع حقٌقٌة من لتجربة وتسجٌال  عملٌاتطبٌقا البحث هذاٌعد 

 مما ٌلفت النظر لضآلة أعداد معٌدٌنال أثنٌن منو األساتذة من أثنٌن عدد المعمارى التصمٌم مادة فى بهم والمكلف طالب 94

 .أعضاء هٌئة التدرٌس بالنسبة لعدد الطلبة 
 

 : البحث منهجٌة
 .اعتمد البحث اوال على المنهج االحصائى التحلٌلى فى تحدٌد نسب حضور الطلبة -
ثم سلك البحث المنهج التجرٌبى من خالل تطبٌق خطوات عملٌة محددة تم تطبٌقها على الطلبة  ورصد كافة النتائج والخروج  -

 .بالتوصٌات 
 

 : المقترحة التنظٌمٌة الخطة ـ1
 

 تسرب من وخوفا فى ظل المعطٌات سابقة الذكر االمور مقالٌد على للسٌطرة عمل منظومة ٌجادإان وجود خطة تنظٌمٌة تعنى 

 عدد تقل وقد تصمٌم واستودٌو محاضرة بٌن ما لقاء 28 بإجمالى فصل دراسى لكل بؤربعة عشرة اسبوعاً  المحددة الزمنٌة الفترة

 فكان , الحضور فى الطلبة نتظامإ عدم مع األخذ فى االعتبار الدراسٌة الفترات تعترض التى الرسمٌة للعطالت نتٌجة اللقاءاتهذه 
 :  التالٌة الخطوات فى تمثل العمل فى نظام اٌجاد من البد

. الغٌاب ستمارةإستخدام إ ( 1-1
. الدراسٌة القاعات فى الطلبة  جلوسأماكن تنظٌم ( 1-2
.  التصمٌمٌة النواحً تخدم محاضرات ( 1-3
  المشارٌع  التدرج فى اختٌار ( 1-4



 
 

 :- تنظٌم الدراسات التفصٌلٌة للمشروع كماٌلى ( 1-5
  .للمشروع التوجٌهٌة المقدمة ( 1-6-1
  .التصمٌم مشروع بموضوع تختص أبحاث لعمل مجموعات إلى الطلبة تقسٌم ( 1-6-2
  .التصمٌم لموضوع استٌعابهم ومدى الطلبة ٌخدم بما األبحاث مناقشة ( 1-6-3
  .التصمٌم استودٌو فى األبحاث تعلٌق ( 1-6-4
  .للمشروع األولٌة االسكتشات عمل ( 1-6-5
  .المشروع فى العام الضعف نقاط وبٌان االسكتشات نتائج ( 1-6-6
  .النهائٌة االسكتشات وتقدٌم للمشروع، الجذري التطور ( 1-6-7
  .للمشروع النهائً التسلٌم ( 1-6-8
  .النهائً التسلٌم بعد ما ( 1-6-9

 
   :الغٌاب رة استما ( 1-1

 التجربةهذه  إنجاح على ساعدت التى العوامل اهم منلعل 
 السعى الحثٌث من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس  هو

 عرفةموال للعلم  االساسىالمتلقىالنه  لحضورالطالب
وتعامل الطلبة  غٌابال كثرة كان من المالحظ وقد المبذولة

 عضاءأفما كان من , بالالمبالة فى بداٌة القصل الدراسى
 لهم المخول الحق ستخدمأن أعلنوا عن ا إال التدرٌس هٌئة

من دخول % 25بحرمان  من تجاوزت نسبة غٌابه عن 

فتم ارسال انذارات إلى أولٌاء األمور لمن تجاوز ,االمتحان 

وتلقى ما ٌفٌد استالمهم لها مع استثناء عدد  % 10غٌابه 

مرتٌن غٌاب حتى ٌتجدد لدى الطلبة  االمل فى بداٌة 
صفحة بٌضاء خالٌة من الغٌاب بعد أن ظهر لهم جلٌا 

تعامل أعضاء هٌئة التدرٌس بجدٌة فؤدى ذلك الى حضور 

 ( 1)من الطلبة بصورة منتظمة شكل % 95ما ٌزٌد عن 

 
 : ستودٌو التصمٌما فً الطلبة  جلوسأماكن تنظٌم ( 1-2

 
 مهما فى عامالٌمثل  الطلبة حضورفى  ال شك ان االنتظام 

أماكن جلوس  متابعة العملٌة التعلٌمٌة وكذلك عملٌة تنظٌم 
فقد جرت العادة ان ٌترك للطالب حرٌة اختٌار مكان  الطلبة

جلوسه وٌكون ذلك بعشوائٌة وله الحرٌة فى تغٌٌر هذا المكان 
على مدار العام أو ٌكون الجلوس تبعاً لكشف االسماء أما 

فهو أن ٌلتزم الطالب بمكان واحد  الترتٌب الذى تم اختٌاره 

 :-وذلك لتحقٌق االغراض التالٌة( 2 كلش)طوال العام 

 
وقد نرى )الفصل بٌن البنٌن والبنات فى أماكن الجلوس  :أوال

هذا التجاه سائداً فى االماكن العامة حٌث تخصص عربة 
 (كاملة فى المترو ومكان فى االتوبٌس العام للنساء 

 .مراعاة لحرمتهم 
 

الفتى الن فى ذلك سبباً  (أمام) أال تجلس الفتاة فى مقابل :ثانٌا
فبعزتك "لغواٌة الشٌطان حٌث قال علٌه لعنة هللا 

وال ٌخفى "ألغوٌنهم أجمعٌن إال عبادك منهم المخلصٌن 
على أحد طبٌعة استخدام لوحة الرسم واالنحناء الشدٌد 
 علٌها كما أن فى أختٌارهذا الترتٌب فى الجلوس مراعاة

 لٌكافؤهواختها وقد جاءت  لتدله على منزل والدها  للفتاة سقى حٌن موسى سٌدنا قصة فى ورد ألداب الشرع الحنٌف حٌث  
 مداخل من لمدخل سدا إلى الطرٌق بعد أن كانت تمشى أمامه  هوترشد هخلف تمشى انموسى علٌه السالم  فدلها  صنٌعهعلى

 .وأدعى الى حضور الذهن وحصول التركٌز وعدم التشتٌت الشٌطان
 
 
 



 
 

 
 

 : - بالجلوس فى مكان محدد  الطلبة التزام فى االسباب االخرى  :ثالثا
 . حٌث ان خلو المكان ٌعنى غٌاب صاحبه ذلك مالحظة وشدة والغٌاب الحضور ةعملً متابعة سهولة .1
تحدٌد الجهة واألشخاص المسإلٌن عن احداث الشغب والفوضى فى حالة حدوثها وإمكانٌة السٌطرة علٌها أما فى  سهولة .2

 .حالة تغٌٌر أماكن الحلوس فقد ٌصعب ذلك 
 االنتهاء تم التى االماكنتحدٌد  وذلك بتقسٌم عدد الطلبة على أعضاء فرٌق التصمٌم مما ٌسهل والتصلٌح التعلٌم متابعة .3

 .مع مراعاة تغٌٌر هذا التوزٌع فى كل مرة لضمان تنوع الخبرات والمعارف المنقولة إلى الطالب الباقٌة واالماكن منها
 
 

 :- التصمٌمٌة النواحً تخدم محاضرات ( 1-3
 
 ثناٌا بٌن شامخة الفكرة هذه لتقف رسمال لوحة على صاحبها فكر تعكس واقعٌة تجربة هولكن بالمحاضرات التصمٌم ٌعرف ال

عامة لكنها جاءت لتثرى العقلٌة المعمارٌة لدى الطالب  محاضرات ومع ذلك ٌتخلل استودٌو التصمٌم  مبنى صورة فى الواقع
 .وتحثه على التخٌل واالبداع وتكوٌن الشخصٌة االبتكارٌة المعمارٌة عنده 

 فً العمارة لرواد الفعال والدور ,العشرٌن القرن فى المعماري الفكر تطور حول التساإالت من كثٌرا المحاضرات شملت قدف
 مع للتارٌخ واع وفهم بؤصالة متمتعه  الحدٌثالعصر عمارة إلى أصٌل وتراث قدٌم لتارٌخ عمىاأل تقلٌدال من بالعمارة االنتقال
 المعمارٌة التٌارات كافة من الرحب العمارة مٌدان فى وزنا واألثقل حضارة األقدم المصري المعماري دور حول عمٌق تساإل

 النسبك المعمارٌة النظرٌات بعض دراسة خالل من والخٌال الفكر لذلك الالزمة األدوات دراسة تم أخرى ناحٌة ومن العالمٌة
 الخ ....والتبسٌط والتناقض والتعقٌد المحٌطة والبٌئة والفراغ الكتلة ودراسة  بالمضمون الشكل وعالقة والهٌمنة والتماثل واالتزان

 . وأكثر تطوٌعاً للناحٌة التعلٌمٌة تطبٌقا أكثر بمفهوم العمارة ونظرٌات لتارٌخ جادة لدراسة إنها,
 

 : المشارٌع التدرج فى اختٌار ( 1-4
 

أن شخصٌات هذه التجربة هم طلبة الصف الثانى عمارة لذا كان علٌنا أن نبدأ من حٌث أنتهى األخرون فمادة التصمٌم المعمارى 
لٌست مادة ولٌدة بل هى منظومة مستمرة خالل سنوات الدراسة المختلفة لذا تم دراسة مشارٌع السنة االولى وتحلٌلها لتكمٌل 

المسٌرة بناء على مستوى الفكرة التصمٌمى الذى وصلوات الٌه من خالل تناولهم لهذه المشارٌع وبناء علٌه تم تحدٌد مستوٌات 
 : المشارٌع التالٌة ضمن أطار المنهج المقرر علٌهم وكانت كاالتى 

 مشروع مبنى تجارى  -1
 مشروع فندقى اربعة نجوم  -2
 مشروع فٌال فنان  -3
  تجارى مشروع مبنى سكنى ادارى -4
 مشروع صالة مغطاه  -5

وٌالحظ فى أختٌار نوعٌة هذه المشارٌع التدرج من البساطه الى التعقٌد فمن المبنى ذو الوظٌفة الواحدة الى المبنى متعدد الوظائف 
المركب الى المبنى ذو الطابع الجمالى الخٌالى الى المبنى ذو الهٌكل اإلنشائى والبحور الواسعة لٌكتسب الطالب قدرات متعددة 

 على المزج بٌن الوظٌفة والمتانة والجمال والخٌال 
 

:  للمشروع التفصٌلٌة الدراسات تنظٌم ( 1-5

 
والمراحل السابقة بمثابة اإلعداد والتهٌئة لهذه المرحلة وفٌها ٌتم  لهالبداٌة الحقٌقٌة  للمشروع التفصٌلٌة الدراساتتمثل مرحلة 

 :االتى 
المختار على الطلبة واعطاء فكرة عامة عنه وٌتم  المشروع بعرضمن أعضاء هٌئة التدرٌس  التصمٌم فرٌق ٌقوم ( 1-5-1

العدد  ٌتناسب وٌحدد عدد الطلبة المطلوب تغطٌة كل نقطه بحثٌة بحٌث بحثٌةال عدد من النقاط الى تقسٌم المشروع
 لتغطٌة هذا البحث وٌجب ان  تستوعب مجموع االبحاث جمٌع طلبة الدفعة وٌترك المطلوب العمل وحجم اهمٌة مع
وٌقوم عضو هٌئة التدرٌس بعرض الزواٌا التى   فى تكوٌن هذه المجموعاتالبعض بعضهم الطلبة ختٌارال حرٌةال

ٌجب التركٌز علٌها فى عرض هذا البحث حتى ال ٌحدث ازدواجٌة فى الموضوعات او تعرض معلومات مكررة 
كما ٌقوم باقتراح اكثر من طرٌقة  لعرض المعلومات لتحدث االستفادة ,وحتى ال ٌتم تناول الموضوع بسطحٌة 

 توجٌه وارشاد الطلبة للمصادر التى ٌمكن االستفادة بها للحصول على المعلومات المطلوبة لتغطٌة معالكاملة منها 
النقاط البحثٌة المطلوبة وٌمثل هذا العرض وما ٌلٌه من التعلٌق والنقد من االهمٌة بمكان بحٌث ٌعد االساس فى 

العملٌة التعلٌمٌة لهذا المشروع وهو ٌعتمد على سابق خبرة اعضاء هٌئة التدرٌس فى هذا المجال وبذلك تتضح كافة 
النقاط المبهمة على الطالب ،وقد ٌستغرق العرض والمناقشة محاضرة أو محاضرتٌن متتالٌتٌن ٌتم بعدها البدء فى 



 
 

العمل وتحمٌع المعلومات لعرضها بطرٌقة علنٌة على جمٌع الطلبة مع التعلٌق علٌها وشرح المستشكل منها من قبل 
 .اعضاء هٌئة التدرٌس 

المقرر فى بداٌة الفصل الدراسى الثانى وقد  االداري التجاري السكنً المبنى مشروعومن االمثلة الموضحة لذلك 
 : - تم تقسٌمه إلى النقاط البحثٌة التالٌة

 المعطاة األرض قطعة خالل من للمشروع الخارجٌة المداخل وتحدٌد العام الموقع دراسة.  
 هل األفقً المسقط خالل من المشروع مداخل دراسة.  
 (  .جراجات , تجارى ,إداري ,سكنً )عناصرهل المختلفة الوظائف تنوع خالل من األفقً المسقط دراسة  
 لمشروع األخرىابعناصر  وعالقتها التجارٌة المحالت دراسة.  
 حله وطرٌقة اإلداري الفراغ دراسة.  
 اإلسكان لنماذج ةالمقترح ولالحل دراسة.  
 وطرٌقة الوصول الٌها الحركة بطارٌات دراسة.  
 دورٌن أو دور والخارج الداخل من الجراجات حل.  
 القطاعات دراسة.  
 الواجهات دراسة .  
 محلٌا المشابهة المشارٌع من نماذج.  
 عالمٌا المشابهة المشارٌع من نماذج.  

 
 عن  منفرداً شامل بحث بعملطالب  كل ٌكلف كانقدٌما  ( 1-5-2

تتمٌز بعمل دراسة تفصٌلٌة عمٌقة  الطرٌقة هذه ان اال ككل المشروع
حٌث  الطالب جمٌع مجهود من واالستفادةلجمٌع عناصر المشروع 

 تكوناالبحاث المعروضة  جمٌع من نسخة على طالب كل ٌحصل
 ٌراعىو  لمشروعا فترة طوال هامن االستفادة ٌستطٌع حتً هبحوزت

 باخراج( ومنافشتها ابحاثهم عرض بعد )مجموعة كل تقوم ان ذلك بعد
 استودٌو فى تعلٌقها ٌتم لوحات عدة او لوحة على وطباعة بحثهم

 الذهنى زالشح عملٌة على ذلك ٌساعدل المشروع فترة طوال التصمٌم
 مكتمل المشروع بدورها تقوم بعملٌة اخراج والتى الفكرٌة والعاصفة

 القاتلة فى أسس االخطاء نع خالٌا والتجدٌد باالبتكارٌة اً تمٌزم المعالم
 للتصمٌم 

 
إلى مجموعات  ىاالدار التجاري السكنً المبنى مشروعوقد تم تقسٌم 

 :-بحثٌة على النحو التالى 
 وتتكون من ستة طالب وتقوم بدراسة الموقع  : المجموعة البحثٌة االولى

 :العام للمشروع وتحلٌله  حٌث 
 .مالئمة العناصر وكتل المبانى الرئٌسٌة للتوجٌه المختار لكل نشاط  -
دراسة الموقع العام من حٌث الشوارع المحٌطة الرئٌسٌة منها والفرعٌة  -

 .وعالقة ذلك   بالمداخل الرئٌسٌة والفرعٌة للمبنً
عالقة اماكن انتظار السٌارات الداخلٌة والخارجٌة للمبنى بالشوارع  -

 .المحٌطة وعالقتها بمداخل المشروع الرئٌسٌة والفرعٌة 
 .تحدٌد الفكرة التصمٌمٌة للمبنى من حٌث التشكٌل والتكوٌن  -
تحدٌد نوعٌة االخراج واالظهار المعمارى المصاحب للوحة  -

الموقع العام  وطرٌقة القاء الظل ومكان سهم الشمال  وتحدٌد الرسومات 

 (3شكل )المعمارٌة االخرى التى قد تصحب لوحة الموقع  العام 
 

  وتتكون من ستة طالب وتكون مهمتها دراسة : المجموعة البحثٌة الثانٌة
مداخل المشروع الرئٌسٌة والفرعٌة فى المسقط االفقى مع اإلخذ فى 

  :-االعتبار ما ٌلى 
 عالقة المداخل بؤماكن انتظار السٌارات والمداخل الخارجٌة للمشروع  -
دراسة المداخل من حٌث العناصر المكونة لها واالحساس بالمسطحات  -

 المناسبة لكل عنصر 
عالقة المداخل ببطارٌات الحركة الرأسٌة وعناصر المبنى المختلفة  -
  (تجاري- اداري- سكن)
 (4شكل ).تحدٌد عدد المداخل المناسبة لكل نشاط وامكانٌة الجمع او الفصل بٌنهم -

 3الموقع العام شكل 

 4 دراسة مداخل المشروع شكل

المسقط االفقى للدور االرضى والعناصر 

 5المكونة له  شكل 

 6المسقط االفقى لبطارٌات الحركة   شكل 



 
 

 
  وتتكون من ثالثة مجموعات بحثٌة فى كل مجموعة ستة طالب وتقوم بدراسة المسقط االفقى لمثل :المجموعة البحثٌة الثالثة 

 .هذه المشروعات 
 بدراسة المسقط االفقى للدور االرضى والعناصر المكونة له وعالقتة باالدوار المتصلة به اتصال (أ  )وتختص المحموعة 

مع توضٌح طبٌعة استخدام هذه الفراغات وطرٌقة االتصال بٌنهم واماكن وضع الساللم  (المٌزانٌن والبدروم  )مباشر مثل 

 (5شكل  )المتحركة ان وجدت وبطارٌات الحركة
بدراسة المسقط االفقً السكنً والتوجٌه بالنسبة لعناصرة المختلفة واماكن وضع الخدمات وعالقة  (ب)وتختص المجموعة 

 (.6شكل)ذلك ببطارٌات الحركة  
بدراسة المسقط االفقى للجزء االدارى والتجارى  (ج)وتختص المجموعة 

مع توضٌح طبٌعة كل منها فى المسقط االفقى من حٌث اماكن وجود 
بطارٌات الحركة وأمكانٌات للتقسٌم المختلفة لهذه الفراغات مع عدم 

 .االخالل بالناحٌة الوظٌفٌة لها 
 

  تتكون من اربعة افراد تختص بدراسة عنصر :المجموعة البحثٌة الرابعة 
االتصال الراسً فً المشروع وهى بطارٌات الحركة الرأسٌة والعناصر 

الموجودة بها وطرٌقة الوصول الٌها من االدوار السفلٌة مع العلم بان 
عنصر االتصال الرأسى هو الجزء المستحدث فً طبٌعة مشارٌع السنة 
الثانٌة عن مشارٌع السنة االولً والغالب علٌها عنصر االتصال االفقً 

 لذلك كان جدٌراً االهتمام بمكونات عناصر الحركة الراسٌة 
 

  وتتكون من اربعة افراد تقوم  بدراسة :المجموعة البحثٌة الخامسة 
المساقط االفقٌة للجراجات الداخلٌة وطرٌقة الوصول الٌها والخروج منها 
وسٌر الحركة داخلها وتنظٌم اماكن السٌارات بها  وعالقة ذلك بالمداخل 

 .الرئٌسٌة واماكن االنتظار السطحً 
 
  وتتكون من مجموعتٌن بكل مجموعة ستة : المجموعة البحثٌة السادسة

  افراد وتقوم بدارسة تفصٌلٌة للقطاعات لمثل هذه المشارٌع حٌث تقوم
 .دراسة المناسٌب المختلفة فى القطاع   -
 .العالقة بٌن نسب الفراغات المختلفة  -
 .توضٌح عالقة الفراغات ببعضها فى القطاع   -
 .عالقة القطاع بالواجهة  -
 .طرق التشكٌل المختلفة فى االسقف واالرضٌات   -
 (.7شكل )دراسة حركة الساللم الكهربائٌة المتحركة فى فراغ المبنى   -

 وتتكون من مجموعتٌن بحثٌتٌن بكل مجموعة ستة :المجموعة البحثٌة السابعة 
 افراد وتقوم بدراسة وتحلٌل الوجهات لنماذج مشابهة لهذا المشروع من حٌث   

 (تجارى/سكنى/ادارى ) تحدٌد المعالجات المختلفة لالستخدمات المتباٌنة  -
 .وكٌفٌة الربط بٌنهم فى مبنى واحد 

 .طرق المعالجة المختلفة لتحدٌد المراحل فى الواجهات  -
 دراسة العالقات االفقٌة لالدوار السفلٌة وعالقتها باالمتداد الرأسى لالدوار  -

 .العلٌا المتكررة وطرٌقة الربط بٌنهم فً تكوٌن متجاتس فً الواجهة 
دراسة االتجاهات المعمارٌة المختلفة فى تشكٌل الواجهات من حٌث التماثل  -

 الخ ...واالتزان والتباٌن واالٌقاع 
 (.8شكل )دراسة تؤثٌر عناصر الحركة الرأسٌة  على  تكوٌن الواجهات  -

 
  تتكون من مجموعتٌن بكل محموعة ستة افراد :المجموعة البحثٌة الثامنة 

وتقوم بدراسة نماذج لمشارٌع محلٌة مماثلة حٌث ترتكز الدراسة على نقد هذه 
المشارٌع وتحلٌلها طبقا للنقاط البحثٌة السابقة وبٌان ممٌزات وعٌوب كل منها 
بعد ان تم االلمام بالدراسة التفصٌلٌة لكل عتصر من عناصر المشروع علً 

 (.9شكل )حدي 
 

 7شكل 

 8الواجهات شكل 



 
 

  تتكون من مجموعتٌن كل مجموعة تتكون من :المجموعة البحثٌة التاسعة 
خمسة افراد وتقوم بدراسة لمشارٌع عالمٌة مماثلة وتحلٌلها طبقا للمعطٌات 

 ( .10شكل )السابقة وبٌان الممٌزات والعٌوب فً كال منها 

  
حسب الترتٌب السابق عرضه  ألبحاثالعلنٌة ل مناقشةثم ٌتم ال ( 1-5-3

للموضوعات البحثٌة وتكون المناقشة فى وجود جمٌع فرٌق 
التصمٌم من اعضاء هٌئة التدرٌس و الطلبة ،وتقوم المجموعات 

بشرح االبحاث وتكون المناقشة والتعلٌق العلمى البناء على ما 
ٌعرض فى معلومات مع توضٌح عناصر الضعف والقوة فٌها  

وجدٌر بالذكر أن كل طالب فى مجموعتة مكلف بعرض جزئٌة محددة من البحث وال 
ٌنفرد بذلك شخص ما وذلك الكساب الطلبة المهارة والخبرة فً عرض افكارهم واكسابهم 

الثقة بالنفس والجرأة والشجاعة فً المحاورة ،ومن المالحظ حدوث الهدوء التام واالصغاء 
والتركٌز الشدٌدٌن والمشاركة الفعالة فً المناقشة الجادة من الطلبة نتٌجة للمجهود المبذول 

  .منهم فً هذه االبحاث واتتظارهم للنتٌجة والدرجة
 

ثم ٌتم تجمٌع ما عرض من األبحاث وتعمل نسخة واحدة كاملة منها توزع على جمٌع - 
الطلبة فٌستفٌد كل طالب بمجهود جمٌع زمالئه المبذول من افراد الدفعة فً اخراج هذا 

البحث الخاص بموضوع مشروع التصمٌم كما تعلق هذه المنافشة العلنٌة فً ذهن الطالب 
وتطبع هذه االبحاث ,المرتبطة باالشكال المعروضة والتً ٌمكن الرجوع الٌها فً اي وقت 

بطرٌقة جٌدة وتعلق فى استودٌوهات التصمٌم طوال فترة المشروع لتكون دائما على مرآى 
منهم فٌساعد ذلك على تكوٌن الشحذ الذهنى المطلوب للوصول الى الفكرة التصمٌمٌة 

 .الخالقة للمشروع فى أقصر فترة زمنٌة ممكنة 
كما )وبعد اجراء المناقشة العلنٌة السابقة والتً تعد من اهم مراحل االعداد للمشروع 

فانه ٌترك للطالب فترة زمنٌة تحدث فٌها عملٌة استرخاء ٌتم بعدها  (اوضحنا من قبل
عملٌة االشباع والنضج الفكري للمشروع فً العقل الباطن وفً خالل هذه الفترة ٌتم القاء 

بعض المحاضرات السرٌعة قبل سكشن التصمٌم ولمدة نصف ساعة فً كل مرة فً 
 موضوعات عامة مختلفة كالحدٌث عن رواد العمارة ونظرٌاتهم والنسب الجمالٌة والفراغ

 والحٌز ؛ والموضوعات العامة التً تساعد علً عملٌة النضج المعماري ،فالطالب قد ٌجد 
فً أحدى هذه الموضوعات الثمرة والهدف وبداٌة االنطالق 

 .لتحقٌق فكرته 

  
بعد ان تم الشحذ الذهنى الكامل للطلبة ٌتم عمل كروكى اولى  ( 1-5-4

 للمسقط االفقى مع القطاع لبٌان مدى استٌعاب الطلبة لكافة 
 العامة مناقشةالو التصلٌح هابعد ٌتمعناصر المشروع ومكوناته و

واالفكار المعروضة من خالل مجموعات صغٌرة  لمشروعاتل
كل عضو هٌئة تدرٌس ٌلتف حولة مجموعة من الطلبة .. 

للوقوف علً االخطاء العامة فً المشروع وهذا النظام قد 
ٌستغرق مرتٌن او ثالث مرات وٌترك فٌها حرٌة االختٌار 
 .للطالب للجلوس واالستماع فً اي من المجموعات السابقة 

 
ثم ٌلتزم بعد ذلك كل طالب بمكاته المحدد ال ٌبرحه حتً ٌتم  ( 1-5-5

التسلٌم النهائً للمشروع وغٌر مسموح للطلبة بااللتفاف ثانٌة 
وترصد درجات الطلبة فً . حول عضو هٌئة التدرٌس التصلٌح لهم 

كل مرة علً كمٌة العمل المبذولة وٌسمح للطالب باالطالع علٌها 
 .لتنشٌط روح المنافسة بٌنهم 

 5-4وٌتم عمل كروكى للمشروع لجمٌع عناصره بعد حوالً - 
وٌكون كل عضو من . لقاءات تالٌة لرصد نقاط الضعف العام فٌه 

أعضاء هٌئة التدرٌس مكلفا بتجهٌز ما ٌعرضه للطلبة لمعالجة هذا 
القصور كؤن ٌكون احدهم مكلفاً بشرح القطاعات او بطارٌات الحركة 
او غٌر ذلك من النقاط التً ٌحدث فٌها خلل عام علً مستوي الدفعة 

، وٌكون ذلك من خالل محاضرة عامة للدفعة بالكامل لمدة زمنٌة 
قصٌرة بعد ٌوم كامل من العمل فً استدٌو التصمٌم وبعد ذلك ٌتم 

 9مشارٌع مشابهه محلٌة شكل 

 10مشارٌع مشابهه عالمٌة شكل 



 
 

وٌكلف احد اعضاء فرٌق التصمٌم .المرور السرٌع علً جمٌع الطلبة لتحدٌد الطلبة دون المستوي فً هذه المرحلة 
 او اكثر باالهتمام  والنهوض بهم لٌلحقو بباقً زمالئهم من الدفعة   

 
وفً بداٌة كل فصل تدرٌبى بعد المراحل السابقة ٌمر احد أعضاء فرٌق التصمٌم مرورا سرٌعا علً جمٌع الطلبة  ( 1-5-6

وبنظرة فاحصة ٌتم تصنٌفهم الً مجموعات حسب مستواهم وٌتم تدوٌن كل مجموعة فً ورقة منفصلة وتسند كل 
 وهذه المرحلة تعد كذلك من أهم المراحل فً إخراج المشروع فً –مجموعة الً احد أعضاء فرٌق التصمٌم 

صورته النهائٌة وٌظهر التفاوت بٌن قدرات الطلبة فً هذه المرحلة واضحاً حٌث تقسم المجموعات بحسب إحتٌاج 
كل مجموعة فمثال مجموعة الطلبة المتمٌزٌن ٌحتاجون الً إظهار المشروع بصورة الئقة تتناسب مع قدراتهم الفنٌة 

فٌتم أمدادهم بذلك، ومجموعة اخري قد ٌكون لدٌها قصور فً التعامل مع احد متطلبات المشروع كالواجهة أو 
وقد تكون مجموعة اخري مشتركة فً الضعف . القطاع أو الموقع العام مثال  فٌتم التعامل معهم من هذا المنطلق

العام لمستوي المشروع بالرغم من كل المحاوالت السابقة للنهوض بمستواهم فهوالء ٌحتاجون إلى مزٌد من العناٌة 
والمتابعة وبذلك ال ٌتم التعامل مع الدفعة فً المراحل النهائٌة للمشروع علً وتٌرة واحدة بل ٌتم تصنٌفهم وتوزٌعهم 

وبتكرار ذلك فً اللقاءات التالٌة وحتً ٌوم . علً فربق التصمٌم وٌكون الغرض من هذا التصنٌف واضحا ومحددا 
تبٌٌض المشروع ٌكون فربق التصمٌم قد تمكن من النهوض التام بمستوي جمٌع طالب الدفعة كال حسب امكانٌاته 

 لٌصلو بذلك الً بر االمان وٌتفوق منهم من كان مإهال لذلك     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 أمثلة لبعض مشروعات الطلبة

 أمثلة لبعض مشروعات الطلبة 
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 :  والتوصٌات النتائج ـ2

 
: التالٌة النقاط فً بالبحث الخاصةالنتائج والتوصٌات  تتلخص

ه البد من وضع معاٌٌر واسس تنظٌمٌة لضمان فإن التدرٌس هٌئة إلعضاء بالنسبة الطلبة عداد المستمر التزاٌدال ظل فً ( 2-1

 . للطلبة التعلٌمٌة عملٌةال نجاح

 .بانتظام الطلبة فً الحضور وبذل الحٌل لذلك  االهتمام ( 2-2

 فى والتركٌز االستقرار  علً حدوثساعد فى استودٌو التصمٌم لًوالطالبات الطلبة المالئمة لجلوس طرٌقةال اختٌار ( 2-3

 .العلم محراب

 .المتابعة ٌفٌد فً عملٌة المشروع فترة طوال واحد مكانب التزام الطالب ( 2-4

 . المختلفة ٌساعد على سرعة االلمام بعناصر المشروعالمشروع جوانب لتغطٌة بحثٌة مجموعات الى الطلبة تقسٌم ( 2-5

 التصمٌم بتكارا شائنها من التى الذهنٌة العاصفة حدوث و الفكرى االبداع على ٌساعد الرسم صالة فى االبحاث تعلٌق ( 2-6

 . والوصل الٌهالجٌد

 . مجمل االبحاث المعروضة للمشروع ٌوفر الجهد وٌساعد فً عملٌة التصمٌمٌةعلى طالب كل حصول ( 2-7

 وبكفاءة عالٌة  وترسخ هذه قصٌر وقت فى المشروع  السرٌع بجوانبااللمام على ٌساعد  علنٌةبطرٌقة االبحاث مناقشة ( 2-8

  .المناقشة  فً االذهان 

 .واالهتمام بالطلبة بالجدٌة حساسالا ٌعطىل  جمٌع افراد الدفعة فى كل مرة أمر ضرورىعلى الدورى المرور ( 2-9

 . ٌجب تصنٌف الطلبة بحسب امكانٌتهم الفكرٌة والمعمارٌة وامداد كال منهم بحسب قدراته  ( 2-10
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