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 البحث ملخص

 سوق  متغيرات  مع  تتواكب   مخرجاته  وجعل  التعليم،  بتطوير  المجتمع  في  المهن  تطوير  مفهوم  يبدأ

 وتأهيل  إعداد  أن  إذ  بها،  يستهان  ل   ضغوطا    تشكل  العمل  سوق  متطلبات   أصبحت  وقد  العمل،

 العمل،  لسوق  الالزمة  المهنية  المجالت  لكل  هاما    مطلبا    بات  والمعرفة  العلم  فروع  شتى  في  الخريجين

التعليم كأحد   ويتأثر    حيث   والمستجدات،  التغيرات   بتلك   والمهنية   األكاديمية  التعليم  برامج  المعماري 

  له؛   الوظيفية  لالحتياجات  الهندسة  بكليات  العمارة  خريج  مالءمة  عدم  من   المعماري  العمل  سوق  يعاني

الورقة    العمل  لسوق  الوظيفية  الحتياجات  دراسة  الضروري   من  ان ك  لذا هذه  وتهدف  المعماري، 

إلى  مع  لتتالءم  األزهر  جامعة  العمارة  هندسة  بقسم  المعماريالتعليم    مقررات  تطوير  البحثية 

لذا  الحتياجات  لحصر(  وظيفي   توصيف  استمارة)  ميدانية  دراسة  بعمل  البحث  قام  الوظيفية، 

بمصر   المعماري  للمهندس  الوظيفية  المهام  على  التعرف  خالل  من  العمارة  لمهنة  الوظيفية  الحتياجات

باستخدام  معارف  من  المهام  هذه  تتطلبها  وما ثم"DACUM"الديكام    منهجية  ومهارات    استنباط   ، 

  مجموعة   إلى  البحث  العمل، وخلص  لسوق  لتأهيله  الخريج  إليها  يحتاج  التي  التعليمية  األهداف  وتصميم

 من   مجموعة  إلى  باإلضافة  في تطوير مقررات التعليم المعماري بجامعة األزهر،  لإلسهام  النتائج  من

 . المعماري أن تعزز التعليم يمكن والتي التوصيات

 التعليم المعماري؛ سوق العمل؛ الحتياجات الوظيفية المعمارية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:  -1

 سوق  متغيرات  مع  تتواكب   مخرجاته  وجعل  التعليم،  بتطوير  المجتمع  في  المهن  تطوير  مفهوم  يبدأ

التعليم والمستجدات،   التغيرات  بتلك  والمهنية  األكاديمية  التعليم  برامج  المعماري كأحد  العمل، ويتأثر 

  حيث   الديكام،  منهجية  باستخدام  المعماري  العمل  لسوق  الوظيفية  الحتياجات  دراسة  البحث  لذا تناول

 ألداء  ومعارف  مهارات  من  المهام  هذه   تتطلبها  وما  الوظيفية  المهام  تحديد   الوظيفي  التوصيف  تضمن

 والمراسالت،   الشخصية  المقابالت  طريق  عن  العمارة  لمهنة  ممارسين خبراء  خالل   من   وذلك  الوظيفة،

 . الوظيفي للتوصيف المعد النموذج في ووضعها بتنسيقها الباحث قـام البيانـات هذه تجميع وبعد

 البحثية:  المشكلة 1-1

  الوظيفية   لالحتياجات  الهندسة  بكليات  العمارة  خريج  مالءمة  عدم  من  المعماري  العمل  سوق  يعاني

 مستوى   على  ليس  الخريج  بأن  المؤسسات  وأصحاب  العمل  رؤساء  يرى  حيث  المعماري،  العمل  لسوق

ظل التنافس الشديد بهذا   فيإليه،    تسند  التي  الوظيفية  بالمهام  للقيام  تأهيل  فترة  إلى  يحتاج  وأنه  الطموح

المعماري   التعليم  مقررات  الكليات والمعاهد المانحة لدرجة البكالوريوس، وأن  بخريجيالسوق المكتظ  

 . الحتياجات تلك  مع لتتالءم التطوير إلى لعمارة جامعة األزهر تحتاجبقسم هندسة ا

 هدف البحث:  1-2

المعماري، وذلك من خالل عمل دراسة   العمل  الوظيفية لسوق  إلى دراسة الحتياجات  البحث  يهدف 

الوظيفية من واقع سوق   -(  1استمارة توصيف وظيفي ملحق )  -ميدانية   للحصول على الحتياجات 

العمل المعماري، كما يهدف البحث إلى تطوير مقررات التعليم المعماري بقسم هندسة العمارة جامعة 

 األزهر لتتالءم مع تلك الحتياجات الوظيفية. 
 

 : منهج الدراسة. 2

 والتي البعض، بعضها  مع  تتكامل ثالث مناهج علمية  على منه الهدف لتحقيق البحث منهجية اعتمدت

 :يلي فيما المنهجية وتتمثل البحث، أهداف تحقيق دراستها خالل من يمكن

النظري    :االستقرائي  المنهج - اإلطار  تعزيز  التعرف على    للبحثيتم من خالله  من خالل 
بعض المفاهيم المرتبطة بموضوع البحث ومقررات التعليم المعماري بأقسام العمارة على 

 المستوى المحلي واالقليمي.
 الشخصية  المقابالت  على  اعتمدت  ميدانية  دراسة   خالل  من  :االستقصائي  المنهج -

االحتياجات لحصر    المهام   على  التعرف  خالل  من   العمارة  لمهنة  الوظيفية  والمراسالت 
العمارة  الوظيفية  جهات   بعض  في  ومهارات  معارف  من  المهام   هذه  تتطلبها  وما  لمهنة 

 المعماري. العمل
إلى تصميم  المنهج االستنباطي: -   لتأهيله   الخريج  إليها  يحتاج  التي  التعليمية  األهداف  يهدف 

العمل وذلك من خالل تحديد االحتياجات الوظيفية وما تتطلبها من معارف ومهارات،   لسوق
 .األزهر جامعة العمارة هندسة بقسم المعماري التعليم مقررات ومن ثم تطوير

 

 الدراسات السابقة . 3

 وسوق   المعماري  التعليم  تناولت   والتي  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  على  بالطالع  الباحث  قام

 . الدراسات هذه ألهم عرض يلي العمل، وفيما
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محمد   • )أشرف  والعم1991سالمة  المناهج  تطوير   " المعماري  التعليم  التعليمية"  لية  (، 

جامعة   الهندسة،  كلية  ماجستير(  تحليل    الزهر،)رسالة  البحث  العملية   ألطرافتناول 

طرق   على مشاكلمع التركيز    وتجهيزات(  مباني  -مناهج  -هيئة تدريس -التعليمية من )طالب

 وأساليب تدريس المناهج التعليمية". 

في ظل المتغيرات المحلية   (، التعليم المعماري في مصر وسوق العمل2003رانيا قرطام ) •

)رسالة   الحديثة  جامعة    دكتوراه(والعالمية  الهندسة،  دراسة   المنوفية،كلية  البحث  تناول 

التعليم   منظومة  العمل    المعماريوتحليل  سوق  على  المحلية    فيوتأثيرها  التحديات  ظل 

 والقليمية والعالمية من أوائل السبعينيات حتى بداية اللفية الثالثة.

(، التعليم المعماري الخاص في ظل المستجدات العالمية  2007السيد محمد البسيوني )منى   •

جامعة  دكتوراه)رسالة   الهندسة،  كلية  التعليم    القاهرة،(  البحث  الخاص    المعماريتناول 

الطالب    فيبالبحث   على  الدراسة  وترتكز  والنظامية  البشرية  بصفته   المعماريخصائصه 

تأث  الكثر  البشرى  الى   فييرا  العنصر  البحث  يهدف  حيث  التعليمية  العملية  فشل  أو  نجاح 

 الخاص".   أدائهالوقوف على خصائص طالب التعليم الخاص وأكثر العوامل تأثيرا على 

يماني • أحمد  )رسالة   المهنة  بممارسة  الجامعي   المعماري  التعليم  عالقة(،  2009)  منال 

جامعة  ماجستير الهندسة،  كلية  شمس(    توافق   مدى  تقييم  محاولة  الى   البحث  يهدف,  عين 

 العمل،   بسوق   العمارة  مهنة  ممارسه  متطلبات  مع  الجامعي  المعماري  التعليم   مناهج  محتوى

 التعليم   لمستوى  التحليلية  الدراسة   على  بناء  متميز  مهني  وأداء  معماري  مهندس  عدادإل

بمصر، كما تناول البحث دراسة العالقة بين التعليم المعماري وممارسة   الجامعي  المعماري

)طالب   رأي  استطالع  خالل  من  المعماري   -الخريجين    –المهنة  التعليم  حول  شركات( 

 وممارسة المهنة للتعرف على مهارات الخريج. 

 المعماري من خالل: التعليم بتطوير الهتمام الدراسات تلك خالل من للباحث وظهر

 . (وتجهيزات  مباني -مناهج -تدريس هيئة-طالب)راسة منظومة التعليم المعماري د •

 .بصفته العنصر البشرى المعماريالطالب دراسة  •

 دراسة العالقة بين التعليم المعماري وسوق العمل. •

 . المعماريدراسة المهارات التي يحتاج اليها سوق العمل   •

 المعماري  التعليم  مقررات  وتطوير  المعماري،  العمل  سوق  احتياجات  بدراسة   البحث  هذا  بينما يضطلع

 .الحتياجات  تلك مع  يتناسب بما األزهر جامعة العمارة بقسم هندسة
 

 عامة:  مفاهيم. 4

 مفهوم سوق العمل المعماري   4-1

 من   المجتمع  في  البشري  النشاط  حركة  يشمل  الذي  الواسع  المجال  ذلك  هو:  المعماري  العمل  سوق

تختص  معمارية  أنشطة  التعليم  خريجي  من   البشرية  للقوى  استيعابها  ومدى  والبناء،  بالتشييد  وفنية 

 . [1]المعماري 

 االحتياجات الوظيفية المعمارية 4-2

يقصد بها الحتياجات الفعلية للعمل المعماري من خالل تحديد المعارف والمهارات التي يحتاج إليها 

 . [1]خريج أقسام العمارة ليتسنى لهم القيام بمهام األعمال المعمارية بمهارة وإتقان 
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 " DACUMمنهجية الديكام " 4-3

عل  هي للتعرف  الوظائف  لتحليل  ليها  آلية  المطلوب  المنهج  يمكن  ورسم  حتى   للطالب   تدريسهها 

، [2]تدريب    أو تأهيل إعادة إلى حاجة  دون العمل بسوق   اللتحاق لهم يتيح الذي المستوى إلى وإعدادهم

المناهج،   تطوير  أو  تصميم  وتعني(  Developing a Curriculum)   العبارة  لمكونات  تجميع  وهي

تصميم في  وكان    سوق  متطلبات  وفق  والتدريبية  التعليمية  المناهج  وتطوير  وتساهم  من العمل،  أول 

عام   أواخر  في  الكنديون  هم  المنهجية  هذه  أن    1960استخدم  والتي لحظت  التقنية،  الكلية  قبل  من 

لذا  العمل بالخريجيها ل يجدون   العمل،  التي يحتاجها سوق  الخبرة والكفاءة  وظائف ألنهم ل يملكون 

السوق، وتحليل تلك الوظائف للتعرف على المعلومات والمهارات عمدت الكلية إلى دراسة متطلبات  

والمحتوى   المطلوبوالقدرات  ولها  التعليمي  المستمر، ،  بالتطور  العملية  هذه  أخذت  السنين  مر  على 

المناهج وتقييم  وتطوير  الوظائف، وتصميم  لتحليل  منهجية  أصبحت  منهجية [4]  حتى  فلسفة  وتتمثل   ،

 : [5]الديكام فيما يلي 

 أخر.  شخص أي من عملهم وصف على األقدر للمهنة: هم الخبراء الممارسين •

 الوظيفية. المهام  صياغة خالل من بفاعليه التوصيف الوظيفي للمهنة •

 يمتلكها العاملون للقيام بالمهام. التي والمهارات تحديد المعارف •
 

 جهات ممارسة العمل المعماري  . 5

 أو  الدولة،  مؤسسات  في  مهنتهم  المعماريين  بعض  يمارس  فقد  المعماري،  العمل  ممارسة  جهات  تتنوع

  على  الحصول   في  البحث  اعتمد  وقد   ،[8]  حرة  ممارسة  المهنة  البعض  يمارس  وقد  الشركات،

 خالل   من  المعماري  العمل  ممارسة  جهات  بعض  على  المعماري  العمل  لسوق  الوظيفية  الحتياجات

 . البحث تخدم عديدة بأماكن الشخصيات من عدد مقابلة
 

 ممارسة العمل المعماري . مجاالت 6

 الدولية   للوثيقة  طبقا  للمعماريين  المهنة  ممارسة  مجالت  بتحديد  ،UIA  للمعماريين  الدولي  اإلتحاد  قام

:  في  تتمثل   والتي  م،2009  فبراير  في   عليها  الموافقة  وتم  م،2008  ديسمبر  10  بتاريخ  المنقحة

 إدارة  التشييد،  عقود  تنفيذ  على  اإلشراف  التشييد،  وعطاءات  مناقصات  التخطيط،  األبحاث،  التصميم،

 . [6] المباني وصيانة تشغيل على اإلشراف الميزانية، ومراقبة التكاليف تقدير المشاريع،

  نقابة   أصدرتها  التي  المهنة  ممارسة  تنظيم  لالئحة  طبقا    المعماري  المهندس  عمل  مجالت  تتمثل  كما

 عمل   -  التنفيذية  الرسومات  من  يلزمها  وما  المعمارية  التصميمات  وضع :  في  المصرية  المهندسين

 على  اإلشراف  عليها،  التعاقد  وإجراء  المناقصات  في  األعمال  طرح  -  التثمينية  أو  التقديرية  المقايسات

  األراضي  وتقسيم  والقرى  المدن  تخطيط  المباني،  واستالم  األعمال  عن  المستخلصات  عمل  التنفيذ،

التصميم  لمشروعات  واإلنشاءات  بالمباني  الخاصة  بالمعاينات  القيام  الحضري،   والتخطيط  المباني، 

  في   التحكيم  لجان  في  أو  الفنية  المنازعات  في  الفصل  في  الشتراك  الالزمة،  الفنية  التقارير  لعمل

 . [7]للمباني   الصيانة أعمال الفنية، المسابقات

 الحتياجات   لحصر(  الوظيفي  التوصيف  استمارة)  ميدانية  دراسة  بعمل  البحث  قام  سبق  ما  على  وبناءا  

 هذه  تتطلبها  وما  المعماري  للمهندس  الوظيفية  المهام  على  التعرف  خالل  من  العمارة  لمهنة  الوظيفية

 الشخصية  المقابالت  خالل  من  المعماري  العمل  جهات  بعض  في  ومهارات  معارف  من  المهام

 .والمراسالت
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 . مقررات التعليم المعماري محليا وإقليميا  7

في  العمارة  أقسام  ببعض  المعماري  التعليم  مقررات  على  التعرف  الجزء  هذا  في  البحث  يتناول 

بين خريج العمارة بجامعة الزهر وخريج   للتشابهالجامعات على المستوي المحلي واإلقليمي، وذلك  

 ، وتتمثل أقسام العمارة على المستوى المحلي في: بهذه األقسامالعمارة 

 قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة. •

 قسم الهندسة المعمارية جامعة المنصورة. •

 وعلى المستوى اإلقليمي تمثلت في:

 ةالملكة العربية السعودي – بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود وعلوم البناء قسم العمارة •

 اإلمارات العربية المتحدة. – قسم العمارة كلية العمارة بجامعة عجمان •

 مقررات التعليم المعماري محليا   7-1

المعمارية  الهندسة  بأقسام  المعماري  التعليم  بالتعرف على مقررات  البحث  قام  المحلي  المستوى  على 

حيث   القاهرة  )بجامعة  فئة  في  ترتيبه  لعام  200-151جاء  "طبقا     2020(   QS Topلتصنيف 

University  ،" والثالث على مستوى التقييم  نقاط  في مجموع  الول على مستوى مصر  القسم  وهو 

العربي جامعة [15]  الوطن  العمارية  الهندسة  بقسم  المعماري  التعليم  مقررات  عبى  التعرف  تم  كما   ،

 على الجودة من هيئة ضمان الجودة والعتماد في مصر.  الخاصةالمنصورة كأحد القسام 

 [9] بجامعة القاهرةمقررات التعليم  7-1-1

كل سنة الى فصلين دراسيين تتم الدراسة بقسم العمارة جامعة القاهرة على مدى أربعة سنوات، تنقسم  

من  مجموعة  بدراسة  الطالب  يقوم  أسبوع،  عشر  خمسة  الى  عشر  اثني  من  فصل  كل  مدة  تتراوح 

 .(1المقررات خالل كل عام، كما بالجدول )
 

 ( المقررات الدراسية خالل سنوات الدراسة بقسم العمارة جامعة القاهرة1جدول )

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الثانية الفرقة  الفرقة الولى  المقرر
ل 
لو
 ا
ي
س
را
لد
 ا
ل
ص
لف
ا

 

 (7) التصميم المعماري تاريخ ونظريات العمارة  المعماري التصميم  المعماري التصميم 

 (2التخطيط العمراني ) تاريخ ونظريات العمارة  تاريخ ونظريات العمارة 
تاريخ ونظريات العمارة  

(6 ) 

 (3تصميمات تنفيذية ) ( 1مقرر اختياري ) (1التخطيط العمراني ) مهارات ودراسات بصرية 

 النشاء المعماري والمواد 
التحكم البيئي والتركيبات  

 الفنية 
 ( 2مقرر اختياري )

التصميم العمراني  

 واإلسكان 

 (3التخطيط العمراني )  مهارات ودراسات بصرية  الرياضيات والحصاء 

 شاءات إننظرية 
المسلحة  الخرسانة 

 والنشاءات المعدنية 
  

ي 
ان
لث
 ا
ي
س
را
لد
 ا
ل
ص
لف
ا

 

 ( 5مقرر اختياري ) الساسات  المعماري التصميم  المعماري التصميم 

 ( 6مقرر اختياري ) (2التصميم العمراني ) تاريخ ونظريات العمارة  تاريخ ونظريات العمارة 

 ( 7مقرر اختياري ) ( 3اختياري )مقرر  (1التصميم العمراني ) مهارات ودراسات بصرية 

 النشاء المعماري والمواد 
التحكم البيئي والتركيبات  

 الفنية 
 المشروع  ( 4مقرر اختياري )

 المساحة 
الدراسات المعمارية  

 النسانية 
  

 خواص ومقاومة مواد 
الخرسانة المسلحة  

 والنشاءات المعدنية 
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 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الثانية الفرقة  الفرقة الولى  المقرر

 مواد مستمرة 
  ري التصميم المعما والمواد النشاء المعماري  

  تصميمات تنفيذية   

 [10]بجامعة المنصورة مقررات التعليم  7-2-1

بقسم   الدراسة  المعماريةتتم  الى   الهندسة  تنقسم كل سنة  أربعة سنوات،  على مدى  المنصورة  جامعة 

فصلين دراسيين تتراوح مدة كل فصل من اثني عشر الى خمسة عشر أسبوع، يقوم الطالب بدراسة 

 .(2مجموعة من المقررات خالل كل عام، كما بالجدول )
 

 صورة المن ( المقررات الدراسية خالل سنوات الدراسة بقسم العمارة جامعة  2جدول )

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة الولى  المقرر

ل 
لو
 ا
ي
س
را
لد
 ا
ل
ص
لف
ا

 

رياضيات وإحصاء  

 وبرمجة

تطبيقات الحاسب في  

 العمارة 
 6تصميم معماري  1نظريات وفلسفة العمارة 

 2تصميمات تنفيذية  تخطيط وتصميم عمراني  3تصميم معماري  1تصميم معماري 

 2نظريات وفلسفة العمارة  اساسات  3إنشاء معماري  1إنشاء معماري 

 التصميم الداخلي  1مقرر اختياري  2تاريخ ونظريات العمارة  1تاريخ ونظريات العمارة 

 2تخطيط عمراني   ت خرسانية آمنش نظرية إنشاءات 

 4مقرر اختياري   تاريخ تخطيط مدن  مساحة هندسية 

ي 
س
را
لد
 ا
ل
ص
لف
ا

ي 
ان
لث
ا

 

 2تصميم عمراني واسكان  1تصميم عمراني واسكان  3تصميم معماري  2تصميم معماري 

 هندسة صحية  4إنشاء معماري  2إنشاء معماري 
كميات ومواصفات وضبط  

 جودة 

 5مقرر اختياري  2مقرر اختياري  تصميم عمراني  ظل ومنظور 

 مشروع 3مقرر اختياري  البيئي طبيعة البناء والتحكم  خواص واختبارات مواد 

   ت معدنية آمنش تدريب بصري 

   العمارة وتطبيقات الحاسب  تقارير فنية في العمارة 

  5تصميم معماري    مواد مستمرة 

  1تصميمات تنفيذية   

 

 مقررات التعليم المعماري إقليميا   7-2

  وعلوم البناء   قسم العمارة  اختيارللتعرف على مقررات التعليم المعماري على المستوى اإلقليمي، تم  

الملك سعود   بجامعة  والتخطيط  العمارة  لحصوله  بكلية  المكافئ من  علىوذلك   NAAB""   العتماد 

قسم   اختياركم تم    ،[11]  المريكيةوهي الهيئة الوطنية لعتماد البرامج المعمارية في الوليات المتحدة  

عجمان بجامعة  والتصميم  والفنون  العمارة  كلية  لحصوله  العمارة  وذلك  من   واعتراف مصادقة  ، 

 .[12]التحاد الدولي للمهندسين المعماريين  -اليونسكو

 بجامعة الملك سعود مقررات التعليم  7-2-1

العمارة البناء   حصل قسم  المكافئ   وعلوم  العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود علي العتماد  بكلية 

بنظام ،  NAAB""  من سنوات،  خمس  مدى  على  سعود  الملك  جامعة  العمارة  بقسم  الدراسة  وتتم 

جامعة وعلوم البناء    قسم العمارةب  المعماري(، مقررات التعليم  3الساعات المعتمدة، ويوضح جدول )

 .  [13] الملك سعود
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 وعلوم البناء جامعة الملك سعود ( المقررات الدراسية خالل سنوات الدراسة بقسم العمارة 3جدول )

 سنة الخامسة ال الرابعة  سنةال الثالثة  سنةال الثانية  سنةال ولى سنة األال المقرر

ل 
ألو
 ا
ى
تو
س
لم
ا

 

 العربي التحرير  المهارات اللغوية  ريادة األعمال 
تطبيقات اإلنسانيات  

 العمارة  في

 (1مشروع التخرج )

 لغة إنجليزية 
مقرر ثقافة إسالمية  

(1 ) 

مقرر ثقافة إسالمية  

(3 ) 
 (7) معماريتصميم  تاريخ عمارة المسلمين 

 الرسم الحر  مهارات الكتابة 
مبادئ التصميم  

 العمراني 
 ( 2نظريات عمارة )

 إدارة المشاريع 

 (1) معماريتصميم  حساب التفاضل 
التحكم   فيدراسات 

 البيئي 
 (5) معماريتصميم 

تصميم المنشآت 

 الخرسانية 

 ( 1) اختياريمقرر  التركيبات الصحية  ( 1نظريات عمارة ) مهارات الرسم  كمياء عامة

 ( 2) اختياريمقرر  ( 2) المبانيتشييد  (3) معماريتصميم  أسس التصميم  

 (3رياضيات ) 
مهارات الرسم  

 (1بالحاسب )

اإلستاتيكا ومقاومة  

 المواد 

 

  تركيبات ميكانيكية  أنظمة البناء والعمران   

ى 
تو
س
لم
ا

ي 
ان
لث
ا

 

 الصحة واللياقة 
مقرر ثقافة إسالمية  

(2 ) 

مقرر ثقافة إسالمية  

(4 ) 
 الداخلي التصميم 

 (2مشروع التخرج )

لغة إنجليزية  

 تخصصية 
 اإلسكان  تنسيق الموقع 

المشاريع  برمجة 

 المعمارية

 ممارسة مهنة العمارة 

 العملي التدريب  (6) معماريتصميم  اإلنسان والبيئة المبنية  تاريخ العمارة  مهارات جامعية 

 تاريخ العمران الظل والمنظور  مهارات الحاسب 
العقود والكميات  

 والمواصفات 

 ( 3) اختياريمقرر 

 ( 4) اختياريمقرر  التصميمات التنفيذية  (4) معماريتصميم  (2) معماريتصميم  اإلحصاء  فيمقدمة 

 فيزياء عامة  
مهارات الرسم  

 (2بالحاسب )
 اإلنشائي التحليل 

 

  اإلضاءة والصوتيات  ( 1) المبانيتشييد  مواد بناء   

    مساحة  

 

 بجامعة عجمان )اإلمارات العربية المتحدة(مقررات التعليم  7-3-1

بجامعة   والتصميم  والفنون  العمارة  كلية  العمارة  بقسم  الدراسة  على مدى خمس سنوات،   عجمانتتم 

المعتمدة، ويوضح جدول ) الساعات  التعليم  4بنظام  العمارة   المعماري(، مقررات  العمارة كلية  بقسم 

 . [14] والفنون والتصميم بجامعة عجمان

 

 كلية العمارة والفنون والتصميم بجامعة عجمان اسة بقسم العمارة ( المقررات الدراسية خالل سنوات الدر4جدول )

 سنة الخامسة ال الرابعة  سنةال الثالثة  سنةال الثانية  سنةال ولى سنة األال المقرر

المستوى  

 األول 

 التصميم  فيمقدمة 
المعماري التصميم 

(2 ) 

المعماري التصميم 

(4 ) 

المعماري التصميم 

(6 ) 

 ( 1مشروع تخرج )

 الممارسة المعمارية  التخطيط الحضري  العمارة المعاصرة  العمارة القديمة  (1الرسم الحر )

 المباني مرافق  ( 1) المبانيتشييد  الرسومات الهندسية 
الرسومات التنفيذية  

(2 ) 

  اختياريمقرر 

 اإلنشائي التصميم  مساحة  علوم البناء 
البتكار وريادة  

 العمال 
 (3متطلبات جامعة )

 مهارات التواصل 
  اآلليبرامج الحاسب 

 (2المساعدة )
  الحراريالتحكم 

 



255 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 49, No. 3, May 2021, pp. 248-276 

 

التقييمالتنفيذالتطويرالتصميمالتحليل 

 سنة الخامسة ال الرابعة  سنةال الثالثة  سنةال الثانية  سنةال ولى سنة األال المقرر

أساسيات تكنولوجيا  

 المعلومات 
   السلوك البيئي 

 

المستوى  

 الثاني 

المعماري التصميم 

(1 ) 

المعماري التصميم 

(3 ) 

المعماري التصميم 

(5 ) 
 التصميم الحضري 

 ( 2مشروع تخرج )

 اإلسالمية العمارة  الظل والمنظور 
تاريخ ونظريات  

 اإلسكان 

الصوتيات واإلضاءة  

 المباني  في

 إدارة مشروعات 

 علوم الحصاء 
تكنولوجيا البناء  

 المتقدمة 
 المحافظة على التراث  (1رسومات تنفيذية )

العمارة العربية  

 المعاصرة 

الهندسية الرياضيات 

(1 ) 
 (2)متطلبات جامعة  العمارة المستدامة  تحليل المنشآت 

  اختياريمقرر 

  اآلليبرامج الحاسب 

 (1المساعدة )
 تنسيق موقع 

تطبيقات الحاسب  

 المتقدمة 
 

 

    ( 1متطلب جامعة ) ثقافة إسالمية 

 

 . تطوير مقررات التعليم المعماري بقسم العمارة جامعة األزهر 8

" الديكام  منهجية  على  األزهر  جامعة  العمارة  هندسة  بقسم  المعماري  التعليم  مقررات  تطوير  يعتمد

Developing a Curriculum"،  وهي(  1)  شكل  مراحل،  خمس  خالل  المنهجية  هذه  تطبيق  ويتم :

: وهي  األولى  مراحل  الثالث  على  العتماد   يتم  وسوف  والتقييم،  والتنفيذ  والتطوير  والتصميم  التحليل

  الموافقة  إلى  لالحتياج  نظرا    التنفيذ  وهي  الرابعة  المرحلة  تنفيذ  ويصعب  والتطوير  والتصميم  التحليل

  التقييم   وهي  الخامسة،   المرحلة  وكذلك  طويل،  وقت  من  يستلزمه  بما  المقترح  لتنفيذ  الجامعة  قبل  من

 عليها  اعتمد  التي  المعماري  العمل  مجالت(  2)  الشكل  ويوضح  التنفيذ،  مرحلة  على  تترتب  ألنها  وذلك

 .للمعماريين الدولي والتحاد المصرية المهندسين نقابة لئحة من كل حددتها والتي الميداني البحث

 

 مراحل منهجية الديكام لتطوير المناهج  (1شكل )

 

 منهجية تطوير مقررات التعليم المعماري بقسم العمارة جامعة االزهر        المصدر الباحث  (2شكل )
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 دراسة االحتياجات الوظيفية 7-1

)يوضح   المعماري5الجدول  العمل  المعماري  العمل  لسوق  الوظيفية  الحتياجات   هذه  تتطلبها   وما  ( 

وذلك طبقا للمجالت التي حددتها كل المعماري،    العمل  جهات  بعض  ومهارات في  معارف  من  المهام

وذلك   للمعماريين،  الدولي  والتحاد  المصرية  المهندسين  نقابة  لئحة   ميدانية  دراسة  خالل  منمن 

 العمارة. لمهنة الوظيفية والمراسالت لحصر الحتياجات الشخصية المقابالت على اعتمدت

 

 المعماري االحتياجات الوظيفية لسوق العمل ( 5جدول )

 المعارف  المهارات  المهام  

ي 
ر
ما

مع
 ال

يم
صم

الت
 

 فـي  وتحقيقهـا  متطلباتـه  لمعرفـة  المالك  مع  الجتماع

 المشروع
 مهارات تقنية:  •

االظهار اليدوي   -
ومهارات الرسم  

 اليدوي الحر. 
- AutoCAD 
- Photoshop 
- 3Ds Max 
- Revit  
- Sketch Up 
- Lumion 
- Rhino 

مهارات  •
 شخصية: 

 ادارة الوقت   -
 تحديد االهداف  -
 مهارات التحليل   -
 التواصل الفعال  -
 المهارات الحسابية  -
 التفكير االستراتيجي  -
 

علوم إنسانية وثقافات   -
 شعوب 

 المعماريالنقد  -
 أساليب تحليل الموقع  -
 مناهج وطرق البحث   -
 طرق ومناهج التصميم  -
اإلنشائية   االعتبارات -

والجمالية لتصميم  
 ت الفراغا

دراسة تشريعات البناء   -
والعمران، ومتطلبات  

 األمن والسالمة 
دراسة األشكال   -

 والتكوينات المعمارية 
والفلسفات   االتجاهات -

المعمارية العالمية  
 والمحلية 

عناصر   التعرف على  -
  في ومفردات التشكيل 

 الحضارات المتعاقبة 
دراسات للحصول على   -

لتصميم البيئي  شهادات ا 
 الدولية  

 المقترح  المشروع لموقع  المساحي  والرفع  المعاينة

 مدى  لمعرفة  الجدوى  ودراسة  الفنية  الدراسات  إعداد

 المشروع  صالحيه

 بالمشروع  الخاصة  البتدائية  التصميمات عمل

ــل ــومات عمـ ــار رسـ ــاري اإلظهـ ــروع المعمـ  للمشـ

(photoshop - 3D Max - ).... 

ــل ــميمات عمـ ــة التصـ ــات الداخليـ ــة للفراغـ  الخاصـ

 بالمشروع

 القائمة للمباني( Redesign)  عمل إعادة التصميم

ــق ــات تحقي ــتدامة متطلب ــي الس ــمل الت ــور تش  المح

 والثقافي  والبيئي  والقتصادي  الجتماعي

 التخصصــات كافــة مــع العمــل ومراجعــة تنســيق

 الهندسية

 Shop والتفصـــيلية التنفيذيـــة الرســـومات إعــداد

drawings بالمشروع  الخاصة 

 Shop التنفيذيـــة الرســـومات واعتمـــاد مراجعـــة

drawings المنفذ المقاول من المقدمة 

إجراء التعديالت على التصميم حسب مستجدات 

 التنفيذ 

 للمشـروعات  والتجديـد  الحالل  أعمال  في  المشاركة

 القائمة

م  
مي

ص
الت

 و
ط

طي
خ
الت

ي 
ران

عم
ال

 

 تواصل  مهارات - تخطيط التجمعات العمرانية الجديدة  فيالمشاركة 
 الفريق  بروح العمل -
  تحليل مهارة -

 المشاريع 
 اإلبداعي  التفكير -
 اليدوي  الرسم مهارة -
  اإلظهار مهارة -

 المعماري
  الحاسب استخدام -

  وبرمجيات االلي
 التصميم 

  التخطيط مهارات -
 والتنسيق  

  استخدام مهارة -
  تنسيق  عناصر

  بنظريات  المعرفة -
 التخطيط 

  العمراني دراسة التصميم  -
 والحضري 

  المتعلقة  القوانين -
 األراضي  باستعماالت

  األشجار بأنواع المعرفة -
  تنسيق في  المستخدمة

 الموقع 
  التخطيطية النظريات -

 للتجمعات العمرانية 
  االستدامة تحقيق أساليب -

   التنسيق في
  التصميم اساليب -

  الحضري في ترشيد

إعــادة تخطـيط )التجمعـات العمرانيــة  فـيالمشـاركة 

 القائمة(

 تجديد األحياء التاريخية  فيالمشاركة 

 البيانات  وتحليل جمع

 لها العمرانيوالرفع   للمدن  الميدانية  عمل الزيارات

 إبداعيـة  حلـول  وإيجاد  ومراجعة المخططات  تصميم

 للتجمعات العمرانية  تصلح

 األراضيعمل المخططات وتقسيم    فيالمشاركة 

 landscapeتنسيق المواقع  

 تنسيق الموقع ألعمال  التنفيذية  الرسومات تجهيز

 المواصــفات ومطابقــة التنســيق أعمــال متابعــة تنفيــذ

 المن والسالمة المطلوبة وشروط
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 الطاقة  استهالك الموقع  تطوير العشوائيات والمناطق المتدهورة
 االساليب االحصائية  -

يذ 
نف
الت

ى 
عل

ف 
را

ش
ال
ا

 

 فــي للبــدء بالســتالم محضــر وعمــل الموقــع تســليم

 العمل

 تواصل  مهارات -
 الفريق  بروح العمل -
ومهارات الرسم   -

 اليدوي الحر 
  الحاسب استخدام -

 االلي 
  دقيق بشكل  االهتمام -

 بالتفاصيل 
التعامل  القدرة على  -

مع أجهزة المساحة  
 الحديثة 

  إدارية  مهارات -
 وتنظيمية 

المرونة وتحمل   -
ضغوط العمل  

والقدرة على اتخاذ  
 القرار المناسب 

 

  إدارة  ومبادي  أساليب -
 الهندسية  األعمال

   التربة دراسة -
 المساحي الرفع  -
 العلوم اإلنشائية  -
الصحية   التركيبات -

 واإللكتروميكانيك 
  تكنولوجيا ومبادئ اسس -

  ووسائل والمواد البناء
 التنفيذ 

 الكميات والمواصفات  -
  وأسس بالجودة المعرفة -

 الجودة  مراقبة
دراسات الحصول على   -

دارة  إ شهادات 
المشروعات الدولية  

 ( إقليمي)متطلب  
  واللوائح بالقواعد اإللمام -

 األداء  ومعايير

ــة ــة مراجع ــائق كاف ــذ وث ــومات:)بالموقع التنفي  الرس

 (والكميات  والمواصفات  الجهات كافة من  المعتمدة

 تنفيــذ قبــل بــدء تأكيديــة جســة عمــل علــى اإلشــراف

 المشروع

 للمشروع  التنفيذية الرسومات  كافة ومراجعة اعتماد

 طبقــا بــالموقع والعينــات النمــاذج واعتمــاد مراجعــة

 للمواصفات

 مراحـل  مـن  مرحلـة  كـل  فـي  المنفذة  األعمال  استالم

 التنفيذية  للرسومات  طبقا المشروع

ــة ــات مراجع ــوردة الخام ــد الم ــن والتأك ــا م  مطابقته

 للمواصفات

 والرجــوع بــالموقع التصــميمة التــداخالت كافــة حــل

 األمر  استلزم إذا  المصمم  للمكتب

 بالتنفيذ  الخاصة  للمشكالت تقديم حلول

 وبحســب واألســبوعي اليــومي العمــل ســير مراجعــة

 للمشروع الزمني  الجدول

 المقـدم المنفـذة األعمـال مسـتخلص  واعتماد  مراجعة

 المقاول من

 مالحظـات  وكتابـة  والحـوال  الزيـارات  دفتر  متابعة

 الشراف

األعمـــال  واســـتالم بـــالموقع األعمـــال كافـــة انهـــاء

 البتدائية

ي 
فن
 ال

ب
كت

لم
ا

 

ة 
س
را

د
ءا 

طا
لع

ا
ت 

 
 األعمــال وكافــة المعماريــة الرســومات قــراءة

 المشروع  كميات  بمقايسة  الخاصة

 مهارات تواصل   -
مهارات البرامج   -

الهندسية  
AutoCAD – 

Revit 

 – Excelبرامج  -
Word 

 مهارات التحليل  -
 المهارات الحسابية  -
 الفريق  بروح العمل -
 التفاوض  -

 السوق   بأسعار المعرفة -
 معدالت االداء  -
االلمام باالشتراطات   -

العامة والخاصة لبنود  
 االعمال  

 المواصفات  طرق كتابه -
  وكشوف المقايسات اعداد -

  والشروط الحصر
 االسعار وجداول

  باإلجراءاتااللمام  -
 القانونية للتعاقد 

التشريعات الخاصة   -
 بالمناقصات  

ــل ــود تحلي ــال بن ــي األعم ــص الت ــال تخ  المج

 المعماري

األســـعار  علـــى تـــؤثر ألنهـــا الموقـــع زيـــارة

 )الطرق والمرافق(

 لدراسة العطاء  إعداد دفاتر الحصر

 عطاء لكل  والخاصة العامة  الشروط  تحديد

ود 
قـ
لع

ا
 

 وملـف الرئيسـي  العقـد  مستندات  وحفظ  دراسة

 بهمـا الملحقة  المرفقات  كافة  مع  العطاء  دراسة

 (والرسومات  التصميمات)

 والتصـاريح  والتـراخيص  المسـتندات  استكمال

 المشروع في  العمل واستمرار  لبدء الالزمة

 منفصـلة  جداول  وعمل  الزمني  البرنامج  إعداد

 التعاقدية  لاللتزامات

ــة ــذ متابع ــات تنفي ــة،  اللتزام ــع التعاقدي  وتجمي

 الدورية التقارير  بيانات

 والزيارات  األحوال دفتر  استيفاء  متابعة

 بالبرنـامج  وعالقتهـا  الطارئـة  التغيرات  توثيق

 للمشروع الزمني

 المحجوز  والتأمين  الضمان  خطابات  متابعة
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ت 
يا
كم

 ال
ر
ص

ح
 

ــتندات مراجعـــة  الرســـومات) المشـــروع مسـ

ــة  المســتندات اســتكمال - والنشــائية المعماري

 العينـات  -  الموقـع  استالم  -  وخالفه  الترخيص

 (المواد  اختبارات -  المعتمدة

 بالبنود  الخاصة  الحصر  دفاتر إعداد

 -  البنـود  فـي  التجـاوز)  التغيـر  أوامـر  مراجعة

 الكميـات  حيـث  من(  مستجدة  بنود  -  بنود  الغاء

 الحصر عند ومراعاتها

 المنفـــذة لألعمـــال الحصـــر أعمـــال مراجعـــة

 التقديرية  للمقايسة  ومطابقتها

 واألعمـال  للمقايسـة  طبقـا    المستخلصات  إعداد

 المشروع  الميزانية من  واعتمادها  المنفذة

 الرئيسـي  للعقد  النهائية  الحصر  دفاتر  استكمال

 الباطن ومقاولي

 التنفيذ  انتهاء بعد  الختامية  إعداد المستخلصات

دة 
جو

 ال
ط

ضب
 

 ومتابعتهــا للمشــروعات الجــودة خطــة اعــداد

 الفني المكتب  في وا  الموقع داخل  سواء

  مهارات حل -
 المشكالت 

الدقيق إلى    االنتباه -
  التفاصيل

ة  مهارات كتاب -
 التقارير 

مهارات جيدة في    -
 التحليل 

 مهارات تواصل   -
مهارات البرامج  

الهندسية  

AutoCAD – 

Revit 

 – Excelبرامج  -
Word 

 المهارات الحسابية  -
 الفريق  بروح العمل -

  إدارة  ومبادي  أساليب -
 الهندسية  األعمال

 بالعلوم اإلنشائية  المعرفة -
  تكنولوجيا ومبادئ اسس -

  ووسائل والمواد البناء
 التنفيذ 

 الكميات والمواصفات  -
  وأسس بالجودة المعرفة -

 الجودة  مراقبة
 السوق   بأسعار المعرفة -
 معدالت االداء  -
االلمام باالشتراطات   -

العامة والخاصة لبنود  
 االعمال 

 

 المشروع  انتهاء حتى  الموقع  متابعة

 المواصــفات حسـب األعمــال تنفيـذ مــن التأكـد

 المطلوبة

 المسـتخدمة  المواد  مطابقة  من  والتأكد  المراقبة

 المطلوبة  الفنية  للمواصفات

 علــى واإلشــراف العينــات أخــذ مــن التأكــد

 عنها  فنية تقارير  وإعداد  واعتمادها  اختباراتها

 واألداء  الجودة مستوى عن تقرير رفع

 المنفــذة الكميــات ومتابعــة التكــاليف مراقبــة

 الزمني  البرنامج على  وتأثيرها

 مــن بــدءا المنفــذة لألعمــال الــدوري التصــوير

 الموقع  استالم تاريخ

 والتقرير  للعميل  وتسليمها  الصيانة  دفاتر  اعداد

 للمشروع  النهائي

ت 
عا

رو
ـــ

شـ
لم

 ا
رة

دا
إ

 

 الدوريـــة والتقنيـــة اإلداريـــة الجتماعـــاتعمـــل 

 بالمؤسسة

 مهارات تقنية:  -
- Revit  
- AutoCAD 
-  

 مهارات شخصية:  -
   الوقت ادارة -
 االهداف  تحديد -
 التفاوض  -
   التحليل مهارات -
 الفعال  التواصل -
 الحسابية  المهارات -
  التفكير مهارات -

 االستراتيجي 

الدورات للبرامج   -
 الحاسوبية 

دراسات للحصول على   -
شهادات التصميم البيئي  

وتطبيقها اثناء   الدولية 
 مراحل التصميم والتنفيذ 

دراسات الحصول على   -
شهادات إدارة  

المشروعات الدولية  
وتطبيقها اثناء عملية  

 التصميم والتنفيذ 
 

ــد ــق ومهــام بالمؤسســة العمــل إســتراتيجية تحدي  فري

 العمل

 المســاعدة التخصصــية الستشــارية المكاتــب تعيــين

 المشروع  حاجة  بحسب

 للقوانين  طبقا الالزمة  البناء عقود  جميع مراجعة

 مــن بدايــة التصــميمية العمليــة جــودة مــن التأكــد

 والتصميم  الرسومات

 بالتراخيص  الخاصة  المؤسسات مع  التواصل

 فـي  المشـروع  إنهـاء  لضـمان  الزمنيـة  البرامج  عمل

حــال تقــديمها مــن  فــيالمحــدد أو مراجعتهــا  الوقــت

 المقاول

https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.for9a.com/learn/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.for9a.com/learn/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.for9a.com/learn/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.for9a.com/learn/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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التنســيق بـــين الجهــات المختلفـــة إلدارة المشـــروع 

 (الستشاري -المقاول  –)المالك 

المرونة وتحمل   -
ضغوط العمل  

والقدرة على اتخاذ  
 القرار المناسب 

 

 

 

  تأخير  أي  لتالفي الزمني البرنامج  متابعه

 فـي  الموقـع  فـي  والمـواد  الفنيـة  العمالة  توفير  متابعة

 الزمني  للبرنامج  طبقا  المحددة  األوقات

ــاب ــة المشــروع مصــاريف حس ــادة الكامل  إدارة وإف

 الداخلية  التواصل  بروتكولت  وبحسب  المؤسسة

 المشروع عمل  فريق  تمسؤوليا  تحديد

 

نة
يا
ص

 
شآ

من
ال

ت 
 

مهارات إدارية   - للمباني المعماريوالرفع    المعاينة عمل
 وتنظيمية 

 مهارات تواصل  -
 العمل بروح الفريق  -
 اليدوي مهارة الرسم  -
الحاسب  استخدام  -

االلي وبرمجيات  
 التصميم 

المرونة وتحمل   -
ضغوط العمل  

والقدرة على اتخاذ  
 القرار المناسب 

مواد  ال  اختيارمهارة  -
وطرق الترميم  

 والصيانة 
مهارة وضع خطة   -

الترميم أو الصيانة  
األنسب طبقا للمبنى  

 (خالي -)مشغول 
الفحص  مهارة  -

   الظاهري

طرق ووسائل وخطط   -
 الصيانة والترميم 

 ب المعاينة والفحص أسالي  -
إعداد خطط   -

واستراتيجيات وآليات  
 أعمال الصيانة 

قواعد واألنظمة  اإللمام بال -
الخاصة بصيانة وإصالح  

وإعادة بناء المباني  
 والمرافق 

أشكال وطرق  ب  اإللمام -
تنظيم أعمال اإلصالح  

والبناء والعمالة والتوريد  
المادي والتقني والمحاسبة  

 وإعداد التقارير
ف  خصائص وأصنا  -

وأنواع المواد والخامات  
عمال  أفي   المستخدمة

 الصيانة والترميم 

 (العالجية -  الوقائية)الدورية    الصيانة  خطط إعداد

 المطلوبة  الصيانة أعمال عن  فني تقرير إعداد

 المبنى  لصيانة  القتصادية  الجدوى  وتقييم دراسة

ــداد ــومات التصــميمات إع ــة والرس ــال التنفيذي  ألعم

 الصيانة

 التكلفـة وتقـدير والكميـات  المواصـفات  جداول  إعداد

 والصيانة  للتأهيل  الالزمة  التقديرية

ــز ــتندات تجهيــ ــرح مســ ــال الطــ ــيانة ألعمــ  الصــ

 - زمنـي البرنامج-  والنشائية  المعمارية  الرسومات)

 (التقديرية  المقايسة

 طرح أعمال الصيانة للتنفيذ

 مــن والتأكــد الصــيانة أعمــال تنفيــذ علــى اإلشــراف

 والمواصفات  للشروط  مطابقتها

 المــــواد وعينــــات اختبــــارات واعتمــــاد مراجعــــة

 التنفيذ في  المستخدمة
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ــرامج  العملية التعليمية  فيالمشاركة  ــارات البــــ مهــــ

 AutoCADالهندسية 

Revit 

ــرامج   – Excelبـ

Word 

 مهارات التحليل

 مهارات التواصل

الظهــــــار اليــــــدوي 

ــم  ــارات الرســــ ومهــــ

 اليدوي الحر

 مهارات التدريس   

 مهارة البحث العلمي  

 مهارات العرض الفعال

ــيل  ــارات توصــــ مهــــ

المعلومــــة لمســــتويات 

مختلفة سواء للطالب أو 

 الستاذ

االلمام بجميع المعارف   -
مجال العمل   يتطلبهاالتي 

 المعماري
ومناهج   بأساليبااللمام  -

 البحث العلمي 
االلمام باستراتيجيات   -

 التدريس 

 والعملـــي الميــداني التــدريب فــي المســاهمة

 المادة  أستاذ  إشراف  تحت  للطالب

ــاركة ــي المش ــام ف ــع المه ــي جمي  تفرضــها الت

 القسم  حاجة

 والنـدوات  واألبحـاث  الدراسـات  في  المشاركة

 المتخصصة  والمؤتمرات

 طبقا  (  ودكتوراة  ماجستير)  عليا  دراسات  عمل

 القسم  لحتياج
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 القيام بالعملية التعليمية

 الميـــداني التـــدريب علـــى باإلشـــراف القيـــام

 للطالب

 )الماجســتير العلميــة الرسـائل علــى اإلشـراف

 والدكتوراة(

 يقـوم  التـي  المقـررات  توصـيف  في  المشاركة

 بتدريسها

 العلميــة والنــدوات المــؤتمرات فــي المشــاركة

 التدريبية  والدورات العمل وورش
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 المعارف  المهارات  المهام  

 الطالب  بأعمال تقييم  القيام

ــاركة ــي المش ــام ف ــع المه ــي جمي  تفرضــها الت

 القسم  حاجة
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ث 

ـــ
ـــ

ح
با

 

االطالع وتلخيص   -  المعمارية  والدراسات  األبحاث إعداد
 الرسائل واالبحاث 

االلمام بالقوانين   -
والتشريعات الخاصة  

والتخطيط   بالمباني 
 والمعدالت 

االلمام بأكواد التصميم   -
 المختلفة 

 العمراني دراسة التصميم  -
 االلمام بنظريات التخطيط  -

األقـاليم المناخيـة   وتخطـيط  تصميم  دليل  إعداد

 المختلفة

 الهندسية  األكواد إعداد  في المشاركة

 بمجـــال الخاصـــة القوميـــة الدراســـات عمـــل

 العمرانيالعمارة والتخطيط والتصميم  

 اإلسـتراتيجية  المخططات  إعداد  في  المشاركة

 للتجمعات العمرانية

ــاركة ــي المشــ ــداد فــ ــات إعــ ــاء آليــ  الرتقــ

 المتدهورة  والمناطق  بالعشوائيات

يم 
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 بيان  إلصدار  للموقع  المساحي  والرفع  المعاينة

 البنائيـــــة لالشـــــتراطات طبقـــــا صـــــالحية

 والتخطيطية

ــارات ــة مهـــــ  إداريـــــ

 وتنظيمية

 تواصل مهارات

 اللي  الحاسب  استخدام

ــام  بالقواعـــــــد اإللمـــــ

ــوائح ــل واللــــ  وأفضــــ

ــات ــايير الممارسـ  ومعـ

 األداء

 ضغط  تحت العمل

  إدارة  ومبادي  أساليب -
 . الهندسية  األعمال

  وأسس بمبادئ المعرفة -
 المساحة 

  وقانون باالكواد المعرفة -
 2008 لـ 119البناء

  العمراني بالحيز المعرفة -
 والقرى للمراكز

  ومواد طرق  دراسة -
  ء وعناصر اإلنشا

 المعماري
  الخرسانة بأعمال المعرفة -

 المسلحة 
  تكنولوجيا ومبادئ اسس -

 والمواد  البناء
  وأساليب بأسس المعرفة -

 التنفيذ 
  بالجودة المعرفة -

  مراقبة وأسس وعناصرها
 الجودة 

 -بناء)  من  التراخيص  طلبات  مراجعة واعتماد

 (ترميم -تعديل –  تعلية -هدم

ــل ــات عم ــاني معاين ــاء للمب ــى بن ــات عل  الطلب

 -النشـائية  بالسـالمة  خاصـة  شكاوى)  المقدمة

 –  التـرميم  –  والصـيدليات  المحالت  تراخيص

 (إلخ... – الهدم

ــيالمشـــاركة  ــيم  فـ ــات وتقسـ عمـــل المخططـ

 األراضي

المرور علـى المواقـع لمتابعـة تنفيـذ العمـال 

 طبقا للتراخيص

 فـي  والقضـائية  األمنيـة  الجهـات  مع  الشتراك

 المباني  إخالء أو  تسليم
ش
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 مطابقتهـا  ومـدى  أعمـال  مـن  يجري  ما  متابعة

إن وجـدت فـي   المخالفات  للتراخيص، وإثبات

 دفتر األحوال

 والمشـرف  والمقاول  له  للمرخص  كتابة  التنبيه

 التنفيذ  مخالفات عن  التنفيذ على

 المباشـر  الـرئيس  علـى  األحـوال  دفتر  عرض

 المـرور نتيجة  على  برأيه  ليؤشر  بشكل دوري

 للقانون  طبقا   إجراءات من  يتخذ وما

 وإبــال  األعمــال بوقــف إداري قــرار تحريــر

 المختصة  الجهات

 بوقـف  اإلداريـة  بالقرارات  الشأن  ذوي  إعالن

 األعمال

 المتثـــال عـــدم حالـــة فـــي محضـــر تحريـــر

 البناء أعمال  وقف لقرارات
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مراجعة انطباق بعض مواد قانون البناء علـى 

 المشروعات  

 مهارات تقنية:

AutoCAD 

Photoshop 

Revit  

مواد قانون البناء   -
البنائية    واالشتراطات

 ولتخطيطية 
اشتراطات الكود   -

دراســة مكونــات المشــروع وحســاب حمــل 

 اشغاله وتحديد مستوى الخطورة به
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 المعارف  المهارات  المهام  

 ةواســـتراتيجيمراجعــة التصـــميم المعمـــاري 

 حماية المبنى من الحريق وخطة اخالءه

 مهارات حسابية

 دقيــق بشــكل الهتمــام

 بالتفاصيل

 ضغط  تحت العمل

 المصري للحريق 
اشتراطات المنشآت   -

بالتعديالت الواجب تنفيـذها اصدار مالحظات   االغراض  متعددة

لينطبــق التصــميم المعمــاري مــع اشــتراطات 

 ان وجدت-الكود المصري للحريق

ــتيفاء  ــد اسـ ــة بعـ ــات المعماريـ ــاد اللوحـ اعتمـ

ــة الجهــة المســئولة عــن  المالحظــات ومخاطب

المشــروع فــي امكانيــة اصــدار التــراخيص 

 للمشروع
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 فــي الشخصــية المهــارة   القضايا  استالم

ــوار إدارة ــع الحــــ  مــــ

 المتنازعين  الخصوم

 الجيـــد التـــدقيق مهـــارة

 إليه المقدمة  للمستندات

 بــرامج اســتخدام مهــارة

   اللي  الحاسب

ــة ــارة كتاب ــارير مه  التق

 وجيد  منظم بشكل

 مهارات تواصل

  ملما الخبير يكون ان -
  البناء مواد بأسعار

 وتغيرها  المختلفة
 األراضي  أسعار االلمام -
  القانونية بالنواحي االلمام -

  خاصة بالبناء الخاصة
  119 رقم البناء  قانون
 2008 لسنة

  االجراءات بكافة االلمام -
 القانونية 

   بالملف  التي  األوراق مراجعة

 المستندات  فحص

ــدد ــاد تح ــة ميع ــار لمعاين ــل العق ــداعي مح ــى الت  عل

 .الطبيعة

 األمـر،   اسـتدعي  ان  الشهود  لسماع  أخير  ميعاد  تحدد

 الفني  التقرير  لكتابة وتحجز  المباشرة  تغلق ثم

 والوكيـل القسـم رئـيس من الفني التقرير  مراجعة  يتم

 للمحكمة  يسلم ثم

 

 تصميم األهداف التعليمية طبقا لالحتياجات  7-2

التصميم   الدراسة  يمثل  الثانية من مراحل  لبرنامج  الديكام حيثالمرحلة   المهارات   تحويل  تم منهجية 

  التوصل   تم  والتي  تخصصاته  من  تخصص  كل  في  بمهامه  للقيام  المعماري  إليها  يحتاج   التي  والمعارف

المرحلة السابقة إلى أهداف تعليمية كما    في  المعماري  لمهنة  الوظيفي  الحتياج   تحليل  خالل  من  اليها

 (.6الجدول ) في 
 

 المصدر: الباحث                  الوظيفيطبقا لالحتياج األهداف التعليمية المقترحة   (6) جدول
 

 المقررات الدراسية  االهداف التعليمية  م

1 

 
تنميــة مهــارات التصــميم المعمــاري مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع 

التصــميمة والتوزيــع الســليم لعناصــر المعماريــة، والتــدريب علــى حــل المشــكالت 

 المشروع وتحقيق المتطلبات التصميمية حسب نوعية المشروع

 التصميم المعماري

 الوثـائق  وتقييمها، كتابة ومراجعة التقارير الفنيـة، إعـداد  وتسجيلها  المعلومات  جمع 2

 البيانية  والرسومات
 أبحاث وتقارير

ــة مهــارات 3 ــاهيم بالنظريــات اإللمــام مــع التصــال تنمي  مجــال فــي األساســية والمف

   الجيد  التواصل مجال في  األساسية المهارات  وتنمية  اإلنساني،   التصال
 نظريات اتصال

 المساحة وتطبيقاتها  المساحة  وأساليب  أسس معرفة 4

 خـالل  مـن  التصـميمية  العمليـة  لتنـاول  المختلفـة  والمنـاهج  بـالطرق  النظري  اللمام 5

 القرار  اتخاذ  والية التفكير  طبيعة دراسة
 التصميم ومناهج  طرق

 العلوم النسانية. فهم العالقات النسانية والعالقة بين النسان والبيئة الطبيعية والمبنية 6

 العمارة والمجتمع فهم العالقة بين العمارة والمجتمع والقدرة على تنمية المجتمع وتحقيق الرفاهية. 7

ــنظم معرفــة 8 ــى ةالقــدر مــعة المختلفــ وعناصــرها البيئيــة ال ــة،  مــع التعامــل عل  البيئ

ــة ــادئ والمعرف ــيم بمب ــي الداء تقي ــي البيئ ــل ف ــاري التصــميم مراح ــق المعم  لتحقي

 ةالستدام

 دراسات بيئة واستدامة
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 المقررات الدراسية  االهداف التعليمية  م

البصري والخيال، والقـدرة علـى ترجمـة الفكـار بالرسـم واسـتخدام   الدراك  تنميه 9

 اليدوي الرسم خالل من  اللوان
 الظهار المعماري

 الظل والمنظور فكارالمنظور واستخدام الظل لتوضيح األرسم  على  القدرة 10

 تاريخ العمارة دراسة عناصر ومفردات التشكيل المعماري في الحضارات المتعاقبة 11

 نظريات العمارة والمحلية  العالمية المعمارية  والفلسفات  التجاهاتدراسة  12

 العمرانيـة  بالبيئـة  صـلتها  حيـث  مـن  بهـا  المتعلقـة  والقضايا  الستدامة  دراسة مبادئ 13

 تحقيقه في المعماري ودور
 مبادئ الستدامة

 إلعـداد ةالالزمـ المهـارات واكتسـاب ةالمعماريـ وتطبيقاتـه اللي بالحاسب  المعرفة 14

 :فـــيوقـــت، وتتمثـــل تلـــك البـــرامج  اقـــل وفـــي بدقـــه ةالمعماريـــ الرســـومات

Cad"2D,3D"- Photoshop- 3Dmax- BIM- Sketch up 

 والعمارة  اآلليالحاسب  

 أو المقــروءة واألفكــار اآلراء مــع علــى التعامــل والقــدرة التقيــيم مهــارات اكتســاب 15

 المهــارات إلــى اســتنادا المعــارض أو المؤيــد الــرأي إلبــداء المرئيــة أو المســموعة

 المعاصر المعماري  النقد  نظريات دراسة خالل المنظمة من  الذهنية

 المعماري  النقد

المعرفة بمتطلبـات ،  المعرفة بالقوانين والتشريعات المنظمة ألعمال البناء والعمران 16

كـود  –المن والسالمة في المباني مـن خـالل الكـواد المنظمـة لهـا )كـود الحريـق 

 الجراجات(

 تشريعات وأكواد بناء

 ةالوليـ  المراحـل  فـي  سـواء  التصـميم  طريق  عن  الضوضاء  في  التحكم  القدرة على 17

 مساعده عناصر  استخدام او  الخامات  ختيارا في او  فكاراأل  لوضع
 الصوتيات والضاءة

تنمية مهارات التصـميم الـداخلي، والقـدرة علـى خلـق فراغـات داخليـة مبدعـة مـن  18

 خالل التعامل مع مواد التشطيب المختلفة إلبداع فراغات تتمتع بقيم جمالية وفنية
 الداخليالتصميم  

 وإظهـار  الرسـم  علـى  التركيـز  مـع  المعماريـة  لألعمـال  إعداد الرسـومات التنفيذيـة 19

 الالزمة  البيانات
 الرسومات التنفيذية

 بتقنيـات الـوعي  مع  للمبنى  والصيانة  والتنفيذ  التصميم  اثناء  التكاليف  دارسة عناصر 20

 التكلفة، واعداد دراسات الجدوى القتصادية والفنية للمشروعات في  التحكم

ــاء  ــاديات بنـــــ اقتصـــــ

 ودراسة الجدوى

 المحلـي المعماري النتاج وخصوصيات المختلفة باألبعاد  المعرفة  من  الطالب  تمكين 21

 عام  بشكل  واإلقليمي

ــة  ــارة المحليـــــ العمـــــ

 والقليمية

 الطاقـة وتقنيـات الطاقـة  علـى  الحفـاظ  علـى  ترتكـز  التـي  الرئيسـية  البيئية  النظم  فهم 22

 التحليـل اجـراء علـى والقـدرة  الطاقة  مجال  في  الداء  اللمام بمتطلبات  مع  المتجددة

 اللي  الحاسب  باستخدام  المباني  في  الطاقة  ألداء

 ةالطاق  دراسات

 جمـع  ونظـم  أدوات  واسـتخدام  موقـع  لي  مسـح  إلجـراء  الالزمة  المهارات  اكتساب 23

 في جميع مراحل المشروع. اآللي  الحاسب  باستخدام  وتحليلها  المعلومات

 والعمـارة اآلليالحاسب  

 )نظم المحاكاة(

والقضــايا  تبــالقرارا والــوعيالتعــرف علــى متطلبــات ممارســة العمــل المعمــاري  24

الخالقية والمهنية وفهم أهمية القـيم الشخصـية والجوانـب القانونيـة والعمـل بشـكل 

 وتعاونيخالق  

 أخالقيات المهنة

 السلبية  ثاراأل  تقليل  مع  له  الجيد  والتخطيط  الموقع  ةدارإ  على  العملية  الخبرة  اكتساب 25

ــاء، واإل لعمليــات ــأدوات لمــامالبن  ةالشــامل ةالجــود ةدارإو، الموقــع ةدارإ وتقنيــات ب

 .البناء  مجال في  ةالجود وضمان  المشكالت وحل عماللأل

ضــــبط وإدارة الموقـــع 

 جودةال

 وكـذا األنـواع من نوع  كل  استخدام  ووضعية  وخواصها  البناء  مواد  بأنواع  التعريف 26

 الــنظم عــن بالرســم التعبيــر علــى والقــدرةمــادة،  كــل وعيــوب بمميــزات التعريــف

 النشائية، والتعرف على أساليب تكنولوجيا التنفيذ الحديثة

 تكنولوجيا البناء

 التربة واألساسات وعوامل اختيار نوعية الساسات المناسبة  واختبار  التربة  وميكانيكا  دراسة خواص 27

 وتوصـيف  اختيـار  علـى  ةالقـدر  مع  لمواد البناء  ةوالجمالي  الفيزيائية  الخصائص  فهم 28

 مشروع لكل  ةالمناسب  المواد
 خواص المواد

 فـي والحجـر المحـروق والطـوب النيـئ بـالطوب  بالبناء  بدءا    المختلفة  البناء  أساليب 29

 التراثية  والتغطيات  الحاملة  الحوائط
 المعمارياإلنشاء  

 كميات ومواصفات والشـروط  الحصـر  وكشـوف  المقايسـات  واعـداد  المواصفات  ةبطرق كتاب  التعريف 30
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 المقررات الدراسية  االهداف التعليمية  م

  السعار  وجداول

 الخرسانة المسلحة وأنواعها  قطاعاتها وحساب  والبالطات  والكمرات األعمدة  القدرة على تصميم 31

 نظريات اإلنشاءات سلوك القوى والحمال للمباني فهم 32

معرفـة ، والتكييـف(  –دراسة التركيبات الفنية المتمثلـة فـي )التركيبـات الكهربائيـة   33

 وأعمـال الصـرف وشـبكات المنشـآت وتغذية  بصرف  الخاصة  الصحية  التصميمات

 هبالميا  التغذية

 تركيبات فنية

الصـيانة،   التصـميم، إعـداد خطـة  علـى  وتأثيرهـا  التشـغيل  بعـد  مـا  بمراحـل  الوعي 34

 التكلفة وحساب  الصيانة  واساليب  بطرقالمعرفة 
 المباني  وترميم  صيانة

 المبنيــة والمــالك بالعقــارات المتعلقــة المنازعــات قضــايا نوعيــات علــى التعــرف 35

 فيها  للفصل المعماري  يتطلبها التي  والمهارات والمعارف  المتبعة  والجراءات
 قضايا معمارية وتحكيم

 مشـكالت  حلول  من  والستفادة  المدن  وتصميمالمختلفة    التخطيط  بنظريات  التعريف 36

 الحضري  التصميم  أسس  وتحديد  الحضارات  مختلف في  التخطيط

ــاريخ ــات تــــ  ونظريــــ

 التخطيط

 مبـادئ فهـم خـالل مـن العمراني والتصميم التخطيط مجال في  الطالب  قدرات  تنمية 37

 األساسـية  بالمفـاهيم  الـوعي، والعمرانـي  والتصـميم  التخطـيط  وممارسات  وعمليات

 المعلومات  في مجال العمارة باستخدام نظم  واستخدامهاالجغرافية،    المعلومات  لنظم

 GISالجغرافية  

 عمراني   تخطيط

 التصميم العمراني العمراني  التصميم  مجال في  الطالب  قدرات  تنمية 38

 كـذلك  وظروفهـا،   المحليـة  البيئـة  العتبـار  فـي  األخذ  مع  الموقع  تنسيق  مهارة  تنمية 39

 عـن طريـق ومكوناتـه خصائصـه الموقع مـن خـالل فهـم تحليل  على كيفية  التعرف

 مشروع كل  طبيعة  حسب  التحليلية  والدراسات  الميدانية  الزيارات

 الموقع  تنسيق

 العمراني  الحفاظ التراثية وتجديد الحياء  والمناطق  المباني على  المحافظة 40

 السكان مجال السكان فيتنمية قدرات الطالب   41

الجدول ) إلى  6من خالل  البحث  في ( توصل  المعماري  إليها  التي يحتاج  الدراسية  المقررات  بعض 

النقد   –المن والسالمة في المباني    –البناء    اقتصادياتسوق العمل ولم تتطرق لها لئحة القسم، منها )

المشروعات     –المعماري   الموقع  –دراسة جدوى  المستدامة    -تنسيق  العمراني    –العمارة   –الحفاظ 

والبحاث   الحصاء    –التقارير  العمراني    –اساليب  على  ...إلخ(  -التصميم  التعرف  خالل  ومن   ،

ى المستوى المحلي واإلقليمي، تبين تدريس بعض هذه مقررات التعليم المعماري ببعض الجامعات عل

السعودية  العربية  بالمملكة  سعود  الملك  وجامعة  بمصر  والمنصورة  القاهرة  جامعتي  في  المقررات 

  المقترحة   الدراسية  المقررات(  7)  الجدول  ويوضح وجامعة عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 . بالدراسة البحث تناولها التي المعماري العمل مجالت من مجال كل  يتطلبها التي
 

 الباحث  المصدر:المعماري                    العمل  مجاالت تتطلبها  التي الدراسية المقترحة المقررات (7) جدول
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  ✓      ✓  ✓ ✓ ✓ التصميم المعماري

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أبحاث وتقارير

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اتصالنظريات  

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ المساحة
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  ✓ ✓        ✓ ✓ طرق ومناهج التصميم

  ✓       ✓ ✓ ✓ ✓ العلوم النسانية

  ✓       ✓  ✓ ✓ العمارة والمجتمع

  ✓        ✓ ✓ ✓ عمارة مستدامة

  ✓        ✓ ✓ ✓ تحكم بيئي

  ✓        ✓ ✓ ✓ المعمارياإلظهار  

  ✓        ✓ ✓ ✓ الظل والمنظور

  ✓          ✓ تاريخ العمارة

  ✓          ✓ نظريات العمارة

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ والعمارة  اآلليالحاسب  

  ✓         ✓ ✓ النقد المعماري

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تشريعات وقوانين

 ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ والسالمة في المبانياألمن 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ الرسومات التنفيذية

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ودراسة جدوى اقتصاديات بناء

  ✓        ✓ ✓ ✓ العربية المعاصرةالعمارة 

  ✓        ✓  ✓ ضاءةالصوتيات واإل

 ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ ✓  ✓ تركيبات فنية  

  ✓        ✓  ✓ الداخليالتصميم  

  ✓          ✓ الطاقةدراسات  

 ✓ ✓     ✓    ✓  رياضيات 

 ✓ ✓     ✓    ✓  أساليب إحصاء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ المهنة  أخالقيات

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الموقع  إدارة  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ضبط الجودة

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ تكنولوجيا البناء

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ التربة والساسات

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓   خواص المواد

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓  ✓ المعماريالنشاء  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ كميات ومواصفات

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ الخرسانة المسلحة

          ✓  ✓ نظريات النشاءات

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ والترميمالصيانة  

        ✓ ✓    قضايا معمارية وتحكيم
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 ✓ ✓         ✓  مدن  تخطيط

 ✓ ✓         ✓  (1) تخطيط عمراني

 ✓ ✓         ✓  حضري  تصميم

  ✓         ✓  تنسيق الموقع

           ✓ ✓ إسكان

  ✓         ✓  (2) تخطيط عمراني

  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ العمرانيالحفاظ  

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   إدارة عقود

  ✓         ✓ ✓ العمرانيالرتقاء  

 

 المعماري  التعليم تطوير مقررات 7-3

التعليمية  تم  الديكام  منهجية  من  الثانية  المرحلة  خالل األهداف    الوظيفي   لالحتياج طبقا     تصميم 

( 8تخصصاته، ويوضح جدول )  من  تخصص  كل  حسب  للمهام  طبقا    ومعارف  مهارات  من  للمعماري

لمقررات مقترح  الثانية(  التعليم  توزيع  المرحلة  تحديدها خالل  )تم  الدراسة    المعماري  سنوات  خالل 

 . الجامعةالخمس، مع الخذ في العتبار أن هناك مجموعة من المقررات التي تمثل متطلبات 
 

 الباحث  المصدر:              توزيع مقترح المقررات الدراسية خالل سنوات الدراسة الخمس (8) جدول
 

 الفرق الدراسية 

 المقررات الدراسية 

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية الفرقة االولى  الفرقة االعدادية 

 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   التصميم المعماري 

         ✓  أبحاث وتقارير

          ✓ اتصال نظريات  

         ✓  المساحة 

     ✓      طرق ومناهج التصميم 

   ✓        العلوم النسانية 

          ✓ العمارة والمجتمع 

  ✓         عمارة مستدامة 

       ✓    تحكم بيئي 

         ✓ ✓ الظهار المعماري 

         ✓  والمنظور الظل 

        ✓ ✓ ✓ تاريخ العمارة 

    ✓  ✓  ✓  ✓ نظريات العمارة 

       ✓  ✓  والعمارة  اآلليالحاسب  

     ✓      النقد المعماري 

  ✓   ✓      أكواد بناء تشريعات و

 ✓ ✓ ✓ ✓       الرسومات التنفيذية 
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 الفرق الدراسية 

 المقررات الدراسية 

 الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية الفرقة االولى  الفرقة االعدادية 

 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف

       ✓    ودراسة جدوى  اقتصاديات بناء
        ✓   العربية المعاصرة العمارة  

        ✓   والضاءة  الصوتيات

      ✓     تركيبات فنية  

 اختياريمقرر        الداخلي التصميم 

 اختياريمقرر        ة دراسات الطاق
         ✓ ✓ رياضيات وأساليب إحصاء 

 ✓          المهنة  أخالقيات
 اختياريمقرر          وضبط الجودة الموقع إدارة 

 اختياريمقرر        تكنولوجيا البناء 

    ✓       التربة والساسات 

         ✓  خواص المواد 

     ✓ ✓ ✓ ✓   المعماري النشاء 

  ✓         كميات ومواصفات 

    ✓ ✓      الخرسانة المسلحة 

      ✓ ✓      نظريات النشاءات

   ✓        الصيانة والترميم 

 اختياريمقرر        قضايا معمارية وتحكيم 

     ✓      مدن  تخطيط

    ✓       (1) تخطيط عمراني

  ✓         حضري  تصميم

   ✓        تنسيق الموقع 

 ✓          إسكان

 اختياريمقرر        (2) تخطيط عمراني

 اختياريمقرر        الحفاظ العمراني 

 اختياريمقرر        عقود  إدارة

 اختياريمقرر        الرتقاء العمراني 

 

الجدول )  الوضع9ويوضح  العمارة   الحالي  (  المعماري بقسم هندسة  التعليم  ومقترح تطوير مقررات 

على   التطوير  مقترح  اعتمد  وقد  المعماري،  العمل  لسوق  الوظيفية  لالحتياجات  طبقا  األزهر  جامعة 

مع  التعليمية،  األهداف  تصميم  مرحلة  خالل  من  إليها  التوصل  تم  التي  المعماري،  التعليم  مقررات 

الدراسة بق العمارة خمس سنوات  اقتراح أن تكون  لتحقيق    تبدأ سم هندسة  الفرقة العدادية، وذلك  من 

 معايير التحاد الدولي للمعماريين والذي يحدد مدة الدراسة بتخصص العمارة خمس سنوات. 
 

 الباحث  المصدر:( تطوير مقررات التعليم المعماري بقسم العمارة جامعة األزهر             9جدول )
 

 ف

 طبقاً لالحتياجات الوظيفيةالمقترح  التطوير  [ 16] الوضع الحالي 

 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

ية 
اد
عد

ال
 ا
قة

ر
لف
ا

 

 به  الحتفاظ يتم 2  قرآن كريم جامعة  متطلبات 2  قرآن كريم

 2  2 

 به  الحتفاظ يتم  2 عقيدة وأخالق  جامعة  متطلبات  2 عقيدة وأخالق 

 به  الحتفاظ يتم  2 إسالمي فقه  جامعة  متطلبات  2 إسالمي فقه 

 به  الحتفاظ يتم  2 لغة إنجليزية  جامعة  متطلبات 4  (1) لغة إنجليزية
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 ف

 طبقاً لالحتياجات الوظيفيةالمقترح  التطوير  [ 16] الوضع الحالي 

 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

بتدريسه   الكتفاءتم  2 3 (1) رياضيات

واحد  دراسيبفصل 

بدل  من تدريسه  

 بفصلين دراسيين 

 به  الحتفاظ يتم 2 2  رياضيات

 مقرر مستحدث 2 2 حصاء اإلأساليب   2 3 (2) رياضيات

يتم الحتفاظ به   1 3 (1) فيزياء

وتدريسه في فصل  

 دراسي واحد 

بتدريسه   الكتفاءتم  1 2 فيزياء 

واحد  دراسيبفصل 

بدل  من تدريسه  

 بفصلين دراسيين 

تم نقله من الفرقة   2 2 مساحة  1 3 (2) فيزياء

 ولى األ

يتم الحتفاظ به   1 2 كيمياء 

وتدريسه في فصل  

 دراسي واحد 

بتدريسه   الكتفاءتم  1 2 كيمياء 

واحد  دراسيبفصل 

بدل  من تدريسه  

 بفصلين دراسيين 

 مقرر مستحدث  2   مهارات تواصل 1 2

تم نقله من الفرقة    2 ( 1نظريات عمارة ) يتم الغاؤه  1 1 هندسة إنتاج 

 ولى األ

 مقرر مستحدث  2 العمارة والمجتمع  1 1

الرسم المعماري  يتم الغاؤه  3  رسم هندسي 

 ظهار واإل

تم نقله من الفرقة   4 1

 4 1 3  ولى  األ

تم نقله من الفرقة    2 (1تاريخ العمارة ) يتم الغاؤه  2 1 هندسة وصفية 

   األولى

تم نقله من الفرقة   4 1 ظل ومنظور  2 1

، وقد تم  ولىاأل

بتدريسه   الكتفاء

واحد  دراسيبفصل 

بدل  من تدريسه  

   بفصلين دراسيين

تطبيقات  مقدمة في 

 حاسب  ال

المحتوى   تغيير 2 1

ودراسة تطبيقات  

 ذات صلة بالعمارة 

تطبيقات الحاسب  

اآللي في العمارة  

(1 ) 

يتم دراسة البرامج  4 1

الكثر استخداما  طبقا   

  لالحتياجات الوظيفية

 ببيئة الدراسة 

تطور التكنولوجيا  

 الهندسة و

تم نقله من الفرقة   2 2 خواص مواد  يتم الغاؤه   2

 ولى  األ

 مقرر مستحدث  2 أبحاث وتقارير يتم الغاؤه  1 2 ميكانيكا ال

2 1     

ى 
ول

ال
 ا
قة

ر
لف
ا

 

 به  الحتفاظ يتم 2  كريم نرآق جامعة  متطلبات 2  ( 2) كريم نآقر

 2  2 

 به  الحتفاظ يتم  2 نبوية ال سيرةال جامعة  متطلبات  2 نبوية ال سيرةال

الحتفاظ به مع تدريس    يتم   2 (2) إنجليزية لغة جامعة  متطلبات 4  (2) إنجليزية لغة

موضوعات ذات صلة  

 بمجالت العمارة 

 معماري تصميم

(1 ) 

  4 2 (1) معماري تصميم به  حتفاظيتم ال 3 2

2 3 2 4 
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 طبقاً لالحتياجات الوظيفيةالمقترح  التطوير  [ 16] الوضع الحالي 

 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

مقرر مستمر على   2 2 (1إنشاء معماري )

يتم  مدار العام، 

  به حتفاظال

وتقسيمه إلى  

مقررين منفصلين 

كل مقرر في فصل 

 الفرقة  دراسي بذات

 اإلنشاء المعماري

 ( أ 1)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي األول 

 اإلنشاء المعماري 2 2

 ( ب1)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي الثاني 

مقرر مستمر على   3 1 ومنظور  ظل

مدار العام، يتم  

مع   به حتفاظال

بتدريسه في  الكتفاء

الفصل الدراسي  

األول بالفرقة 

 اإلعدادية 

   2 ( 2عمارة ) تاريخ

1 3 

تم نقله من الفرقة   2 2 تحكم بيئي 

 الثانية  

  معماري رسم

 ونظري 

  يتم الحتفاظ به 2 1

ونقله إلى الفرقة 

اإلعدادية مع تعديل  

السم إلى الرسم  

 ظهار المعماري واإل

صوتيات مباني  

 وإضاءة  

تم نقلها من الفرقة    2

 الثانية 

1 2     

تم نقله إلى الفرقة    2 ( 1عمارة ) نظريات

 اإلعدادية 

تم نقله من الفرقة    2 ( 2عمارة ) نظريات

 الثانية 

  يتم الحتفاظ به  4 عمارة  فنونو تاريخ

وتقسيمه الى  

مقررين مع تغيير 

 تاريخالسم الى  

  تاريخ( و1عمارة )

( ونقله 2عمارة )

ليدرس بالفرقة 

 اإلعدادية 

تم نقله من الفرقة    2 ( 3عمارة ) تاريخ

مع تغيير السم   الثانية

من تاريخ العمارة 

   اإلسالمية

  الكمبيوتر تطبيقات

 العمارة  في

مع   يتم الحتفاظ به 1 2

تغيير السم إلى:  

تطبيقات الحاسب  

اآللي في العمارة  

(2 ) 

تطبيقات الحاسب  

اآللي في العمارة  

(2 ) 

يتم دراسة البرامج  4 2

الكثر استخداما  طبقا   

  لالحتياجات الوظيفية

 ببيئة الدراسة 

درس  يل  تم نقله 2 2 مساحة 

 اإلعدادية بالفرقة 

العربية   العمارة

 المعاصرة 

 مقرر مستحدث  2

  مواد خواص

 واختباراتها 

درس  يل  تم نقله 1 2

 اإلعدادية بالفرقة 

بناء  اقتصاديات

 ودراسة جدوى 

 مقرر مستحدث  2

 يتم الحتفاظ به  2 2 إنشاءات  نظرية يتم الحتفاظ به  2 3 ( 1)  إنشاءات   نظرية 

ية 
ان
الث

ة 
رق

لف
ا

 

 به  حتفاظال يتم 2  كريم نآقر جامعة  متطلبات 2  كريم نآقر

 2  2 

 به  الحتفاظ يتم  2 تفسير  جامعة  متطلبات  2 تفسير 

 جامعة  متطلبات 4  (3) إنجليزية لغة

 

 

 

مع   به الحتفاظ يتم  2 (3) إنجليزية لغة

تدريس موضوعات 

ة بمجالت  ل ذات ص

 العمارة 
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 ف

 طبقاً لالحتياجات الوظيفيةالمقترح  التطوير  [ 16] الوضع الحالي 

 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

معماري  تصميم

(2 ) 

 يتم الحتفاظ به  4 2

 

 تم الحتفاظ به  4 2 (2) معماري تصميم

2 4 2 4 

  تنفيذية  تصميمات

(1 ) 

مقرر مستمر على   4 2

يتم  مدار العام، 

  به الحتفاظ

وتقسيمه إلى  

مقررين منفصلين 

كل مقرر في فصل 

دراسي ونقله الى  

 الفرقة الثالثة 

 مقرر مستحدث   2 المعماري النقد 

  هندسة الصحيةال 2 2 تركيبات فنية    3 2

 هندسة التكييف و

مقرر مستمر على   4 2 (2) معماري نشاءإ

يتم  مدار العام، 

  به الحتفاظ

وتقسيمه إلى  

مقررين منفصلين 

كل مقرر في فصل 

بذات  دراسي )

 الفرقة(

اإلنشاء  

 ( أ 2) المعماري

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 2 2 الدراسي األول 

 اإلنشاء المعماري

 ( ب2)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي الثاني 

تم نقله إلى الفرقة    3 ( 2) عمارة نظريات

 الولى  

تم نقله من الفرقة    2 ( 3) عمارة نظريات

 الثالثة 

  العمارة تاريخ

 اإلسالمية 

سم إلى  تم تغيير ال   2

 (3تاريخ العمارة )

الفرقة ونقله إلى 

 الولى 

تم نقله من الفرقة   4 2 تخطيط مدن

   الثالثة

سم إلى  ال تم تغيير   2 واضاءة  صوتيات

  مبانيصوتيات 

ونقله إلى   وإضاءة

 الفرقة الولى 

  بناء  وأكواد تشريعات

(1 ) 

 مقرر مستحدث  2

  مسلحة خرسانة

(1 ) 

 تم الحتفاظ به  4 2 ( 1) مسلحة خرسانة يتم الحتفاظ به  3 3

تم نقله إلى الفرقة    2 بيئي  تحكم

 الولى 

مناهج وطرق  

 تصميم معماري 

 مستحدثمقرر   2

  إنشاءات نظرية

(2 ) 

 يتم الحتفاظ به  2 2 (2) إنشاءات نظرية يتم الحتفاظ به  2 2

 يتم الحتفاظ به  2 2 معدنية  منشآت يتم الحتفاظ به  2 2 معدنية  منشآت

ثة 
ثال

 ال
قة

ر
لف
ا

 

 به  الحتفاظ يتم 2  ن كريمآقر جامعة  متطلبات 2  ن كريمآقر

 2  2 

 به  الحتفاظ يتم  2 حديث شريف  جامعة  متطلبات  2 حديث شريف 

 تصميم معماري

(3 ) 

  4 2 (3) تصميم معماري يتم الحتفاظ به  3 2

2 4 2 4 

  تصميمات تنفيذية

(2 ) 

مقرر مستمر على   2 2

يتم  مدار العام، 

  تصميمات تنفيذية

 أ  (1)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي األول 
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 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

  به الحتفاظ 4 2

وتقسيمه إلى  

مقررين منفصلين 

كل مقرر في فصل 

دراسي ونقله الى  

 الفرقة الرابعة 

  تصميمات تنفيذية

 ب (1)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي الثاني 

  درسلي نقله تم  3 ( 3) نظريات عمارة

 الثانية  بالفرقة

تم نقله من الفرقة    2 ( 4) نظريات عمارة

 الرابعة  

  يتم الحتفاظ به 4 2 تخطيط مدن

ونقله الى الفرقة 

 الثانية 

تم نقله من الفرقة   4 2  عمرانيتخطيط 

 الرابعة 

تاريخ ونظريات  

 التخطيط 

 وتدريسهيتم الغاؤه  4 2

ضمن مقررات 

 التخطيط 

 مقرر مستحدث 2 2 تنسيق موقع  

 مقرر مستحدث  2 صيانة وترميم 

ميكانيكا التربة  

 والساسات 

ميكانيكا التربة   يتم الحتفاظ به  3 3

 والساسات 

 يتم الحتفاظ به  2 2

العلوم النسانية  

 والعمارة 

العلوم النسانية   تم الحتفاظ به ي  3

 والعمارة 

 تم الحتفاظ به ي  2

 خرسانة مسلحة

(2 ) 

 به الحتفاظ تم  4 2 ( 2) خرسانة مسلحة به الحتفاظ تم  3 3

الحتفاظ به  تم  1 2 هندسة التكييف 

وادراجه ضمن  

تركيبات فنية  مقرر 

وتدريسه بالفرقة  

 الثانية 

 مقرر مستحدث 2 2 ( 1)اختياري مقرر 

تم الحتفاظ به   2 2 هندسة صحية 

وادراجه ضمن  

مقرر تركيبات فنية  

وتدريسه بالفرقة  

 الثانية 

 مقرر مستحدث 2 2 ( 2)اختياري مقرر 

عة 
راب

 ال
قة

ر
لف
ا

 

 يم معماريمتص

(4 ) 

  4 2 (4) يم معماريمتص يتم الحتفاظ به  6 2

تصميمات تنفيذية  

(3 ) 

تم دمجه مع مقرر  3 2

تصميمات تنفيذية  

وتقسيمه إلى  (2)

مقررين منفصلين 

كل مقرر في فصل 

 الفرقة  دراسي بذات

تصميمات تنفيذية  

 أ  (2)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي األول 

تصميمات تنفيذية   3 2

 ب (2)

يتم تدريسه في الفصل   4 2

 الدراسي الثاني 

مع   به حتفاظيتم ال 1 2 كميات ومواصفات 

بتدريسه في  الكتفاء

الفصل الدراسي  

األول بالفرقة 

 الرابعة 

بتدريسه   الكتفاءتم  2 2 كميات ومواصفات 

واحد  دراسيبفصل 

بدل  من تدريسه  

 بفصلين دراسيين 

 مقرر مستحدث 2 2 الحضري تصميم ال 1 2

 مقرر مستحدث  2 عمارة مستدامة  مع   يتم الحتفاظ به 2 2 مشروع التخرج 
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 المقررات الدراسية 
 س

 المقررات الدراسية  ملحوظة 
 س

 ملحوظة 
 ت م ت م

تدريسه بالفصل   8 2

 الدراسي الثاني  

 2 مشروع التخرج 

1
2

 

ساعة  14بمعدل 

 اسبوعيا  

مع  يتم الحتفاظ به   2 تشريعات معمارية 

السم إلى  تغيير 

تشريعات وقوانين  

 بناء 

  بناءأكواد  تشريعات و

(2 ) 

2   

 يتم الحتفاظ به  4 2 إسكان يتم الحتفاظ به  2 2 إسكان

 يتم الحتفاظ به  2 2 دارة مشروعات إ يتم الحتفاظ به  1 2 دارة مشروعات إ

ونقله  الحتفاظ به  تم 3 2 تخطيط عمراني 

 بالفرقة الثالثة 

 مقرر مستحدث    2 اخالقيات المهنة 

تم نقله بالفرقة    3 ( 4) نظريات عمارة

 الثالثة 

    

  2 2 ( 3)اختياري مقرر   1 2 ( 1) مقرر اختياري

  2 2 ( 4)اختياري مقرر   1 2 ( 2) مقرر اختياري

 – ضـبط الجـودة - معماريـة وتحكـيم قضـايا -عقـود    إدارة  -  ةدراسات الطاق  –  الداخليالتصميم  :  االختيارية  المقررات

  -تكنولوجيا البناء   – العمرانيالرتقاء   – عمرانيتصميم  – الحفاظ العمراني -( 2التخطيط العمراني ) –  إدارة الموقع

 

( الجدول  الوضع9يوضح  العمارة   الحالي  (  هندسة  بقسم  المعماري  التعليم  مقررات  تطوير  ومقترح 

على   التطوير  مقترح  واعتمد  المعماري،  العمل  لسوق  الوظيفية  لالحتياجات  طبقا  األزهر  جامعة 

تم   والتي  المقترحة  المعماري  التعليم  األهداف مقررات  تصميم  مرحلة  خالل  من  إليها  التوصل 

معارف  من  تتطلبها  وما  مهام  من  للمعماري  الوظيفية  الحتياجات  تحديد  طريق  عن  التعليمية، 

بجامعة  العمارة  هندسة  بقسم  المعماري  التعليم  مقررات  تطوير  مقترح  مالمح  وتتمثل  ومهارات، 

 :يليفيما   متطلبات التوظيف المعماريالزهر طبقا ل

لتحقيق   • وذلك  عمارة(،  )إعدادي  العدادية  الفرقة  من  بدءا   العمارة  هندسة  تخصص  يكون  أن 

سنوات  بخمس  العمارة  بتخصص  الدراسة  مدة  يحدد  والذي  للمعماريين  الدولي  التحاد    معايير 

 هناك نظام خاص بجامعة الزهر. إن الجامعة حيث الحتفاظ بمتطلبات 

 هندسة وصفية  -رسم هندسيدم احتياج طالب العمارة لها )إلغاء مجموعة من المقررات وذلك لع •

 (. ميكانيكا - تطور التكنولوجيا الهندسة  - هندسة إنتاج -

 إعادة توزيع المقررات على سنوات الدراسة من خالل نقل المقررات من وإلى الفرق. •

العام • دراستها طوال  بدل  من  واحد  دراسي  المقررات خالل فصل  بعض  بتدريس  مثل    الكتفاء 

 )الظل والمنظور والكميات والمواصفات(.

الى   • العام  مدار  على  دراستها  يتم  التي  المقررات  يدرس    مقررين تقسيم  خالل    أحدهمامنفصلين 

 الفصل الدراسي األول واآلخر خالل الفصل الدراسي الثاني، وذلك لتخفيف العبء على الطالب.

 التركيبات الفنية(. واحد )هندسة صحية( في مقرر   –دمج مقرري )هندسة التكييف  •

اإلحصاء  • )أساليب  الدراسية  المقررات  من  مجموعة  اتصال    -استحداث  العمارة    -نظريات 

المحلية واإلقليمية    -عمارة مستدامة    -مناهج وطرق تصميم    -والمجتمع     اقتصاديات   -العمارة 

البناء    -  المعماريالنقد    -أبحاث وتقارير    -بناء ودراسة جدوى   المهنة    -تكنولوجيا   -اخالقيات 

 دراسات  -  الداخلي  التصميم  -تصميم عمراني    -صيانة وترميم    -األمن والسالمة    -تنسيق موقع  

 العمراني   الحفاظ  -  الموقع  إدارة  -  الجودة  ضبط   -  وتحكيم  معمارية  قضايا  -  عقود  إدارة  -  الطاقة

 ...إلخ(. -عشوائيات  تطوير -
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 . النتائج 8

وضع   إلى  الدراسة  التوظيف توصلت  متطلبات  مع  يتناسب  بما  المعماري  التعليم  لتطوير  مقترح 

 للمهندس المعماري من خالل:

تحديد الحتياجات الوظيفية لمجالت العمل المعماري من خالل البحث الميداني بتطبيق منهجية  •

 الديكام، ومنه تبين أن:

 .المعماري العمل سوق متطلبات  مع أكبر بصورة التوافق إلى العمارة تحتاج مقررات -

الحديثة   - والتكنولوجيا  البرامج  لمواكبة  تأهيلية  فترة  إلى  الخريج    اآللي الحاسب    فييحتاج 

 التنفيذ.  فيوكذلك التدريب 

هندسة   - بقسم  المعماري  التعليم  مقررات  تتناولها  لم  المعماري  العمل  مجالت  بعض  هناك 

 . الجودة(ضبط  –ة والترميم الصيان –العمارة جامعة األزهر مثل )الفصل في المنازعات 

توصيف   • خالل  من  المعماري  العمل  سوق  يتطلبها  التي  التعليمية  األهداف    الحتياجات تحديد 

 الوظيفية، ومنها تبين أن:

هناك بعض المقررات الدراسية التي يحتاج إليها المعماري في سوق العمل ولم تتطرق لها  -

( منها  القسم،  المباني  المن    –البناء    اقتصادياتلئحة  في  المعماري    –والسالمة    –النقد 

 ...إلخ(. -تنسيق الموقع –جدوى المشروعات  دراسة
 

 التوصيات . 9

التعليم  يمكن  والتي  التوصيات  من   مجموعة  إلى  البحث  خلص تعزز  أهم   أن  وتتمثل  المعماري، 

 : يليالتوصيات فيما 

 . المعماريلتتواكب مع متغيرات سوق العمل  دوريضرورة تحديث لئحة قسم العمارة بشكل  •

المهارات • وتنمية  المعارف  تطوير  على  المعماري  التعليم  مؤسسات  عمل    يحتاج   التي  ضرورة 

 سوق العمل بشكل دوري نظرا  لتسارع متغيرات سوق العمل.  إليها

عقد • تدريبية  محاضرات  ضرورة  ودورات   لمهنة  ممارسين  خبراء  قبل  من  القسم  في  مهنية 

 العمارة لتأهيل الطالب لسوق العمل المعماري.

بروتوكولت  • وجود  مؤسسات   تعاون  ضرورة   للتأهيل  الطالب   لتدريب  المعماري  العمل  مع 

 .المهنة لممارسة

 واإلقليمي. المحلي العمل سوق متطلبات مع التخصصية  العمارة ضرورة توافق مقررات •
 

 المراجـع العلميـة: . 10

المعمارية"،   النشاءات  مجال  في  الفنية  العمالة  من  العمارية  العمل  سوق   صبري ، "متطلبات  احمد  مها [. 1]

 م.2013حلوان،   جامعة -التربية  كلية. الثالث العدد التاسع عشر المجلد واجتماعية،  تربوية دراسات

جدة، المملكة العربية .  العزيز  عبد  الملك  الديكام"، جامعة:  السابع  ، "الفصل  إسماعيل  عبدالسميع  وداد [. 2]

    www.kau.edu.sa › Files › Subjectsالسعودية   

 م2021المهنية، الجمهورية الليبية،  المعايرة و الجودة ضمان والتأهيل، مركز  العمل وزارة [. 3]

https://qacc.ly/   

شركات  البشرية  الموارد   تنمية  في  الديكام  آلية  تطبيق  إمكانية  دراسة"سمير،  بسام [. 4]   السياحة   في 

  2015، كلية السياحة والفنادق، جامعة مدينة السادات، "المصرية

محمد  أحمد [. 5] لتجاهات    وفقا  مصر  في  والتخطيط  العمارة  اقسام  برامج  تطوير"مصطفي،  إسماعيل، 

مجلة  الجزء  والربعون،  الثالث  المجلد،  "المستدامة  العمرانية  التنمية معهد  العلوم الثاني،    البيئية 

 م. 2018شمس،  عين  البيئية، جامعة والبحوث  الدراسات

https://qacc.ly/
https://qacc.ly/
https://qacc.ly/
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http://eng.cu.edu.eg/ar/regulations/  

(  2015لئحة قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة المنصورة، ) [. 10]

architecture-of-https://engfac.mans.edu.eg/index.php/department    
[11 .] uctionconstr-and-https://cap.ksu.edu.sa/ar/architecture   
[12 .] rankings-and-https://www.ajman.ac.ae/ar/about/accreditation  
[13 .] plan-construction/study-and-https://cap.ksu.edu.sa/ar/architecture 
[14 .]   plan-study-architecture-of-n/cad/bachelorhttps://www.ajman.ac.ae/e   

[15 .] https://www.topuniversities.com/   

 (. 2003لئحة قسم هندسة العمارة كلية الهندسة جامعة الزهر، ) [. 16]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diwanarch.com/
http://eea.org.eg/
http://eng.cu.edu.eg/ar/regulations/
http://eng.cu.edu.eg/ar/regulations/
http://eng.cu.edu.eg/ar/regulations/
https://engfac.mans.edu.eg/index.php/department-of-architecture
https://cap.ksu.edu.sa/ar/architecture-and-construction
https://www.ajman.ac.ae/ar/about/accreditation-and-rankings
https://cap.ksu.edu.sa/ar/architecture-and-construction/study-plan
https://www.ajman.ac.ae/en/cad/bachelor-of-architecture-study-plan
https://www.topuniversities.com/


274 
Emad M. Hassanein, Moustafa B., Magdy. K., Architectural Education and Recruitment Requirements 

Architectural Education and Recruitment Requirements 
Case Study: Department of Architecture Engineering at Al-Azhar University 

 
Emad M. M. Hassanein1, Moustafa baghdadi 2, Magdy M. Kasim 3 

 
1 Assistant Lecturer, Architecture Engineering Department, Faculty of Engineering in Gena, Al-Azhar University 

2Professor, Architecture Engineering Department, Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Cairo 

3Assistant Professor, Architecture Engineering Department, Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Cairo 

 

arch.emad2010@azhar.edu.eg, Moustafa.baghdadi@ehafconsulting.org, magdykasim6@gmail.com 

 
Received 15 Mach 2021; Revised 11 April 2021; Accepted 12 April 2021 

 

 
ABSTRACT:  
The concept of developing professions in society begins with the development 
of education, and to bring its outputs in line with the changes in the labour 
market, and the requirements of the labor market have become significant 
pressures, as the preparation and qualification of graduates in various branches 
of science and knowledge has become an important requirement for all the 
professional areas necessary for the labour market, and architectural education 
is affected as one of the academic and vocational education programs with 
these changes and developments, where the architectural labour market suffers 
from the inappropriateness of the architecture graduate in the engineering 
faculties for his functional Requirements; This paper aims to develop 
architectural education courses in the Department of Architecture at Al-Azhar 
University to suit the functional Requirements, so the research conducted a 
field study (job description form) to account for the functional Requirements of 
the architecture profession by identifying the career tasks of the architect in 
Egypt and the knowledge and skills required by using the "DACUM" 
methodology, and then developing and designing the educational objectives 
That the graduate needs to qualify for the labor market, the research concluded 
a series of results to contribute to the development of architectural education 
courses at Al-Azhar University, in addition to a set of recommendations that can 
promote architectural education. 
 
KEYWORDS: Architectural education, Labor market, Architectural functional 
Requirements 
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 التوصيف الوظيفي لمهنة المعماري( استمارة ) (1)ملحق رقم 

 متطلبات التوظيف و  المعماري التعليم

  وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

  هذا  تعبئة  في  وجهدكم  وقتكم  من  بجزء  للمساهمة  والتقدير   الشكر  بجزيل  لكم   أتقدم  المعماري  عزيزي

 .التوصيف الوظيفي لمهنة المعماري

التدريبية،  و  التعليمية  تمثل آلية الديكام أحد المناهج الحديثة في توصيف الوظائف وتحديد الحتياجات

التي  وهي والمعارف  للمهارات  واحدة مختصرة  ليؤدي  يجب  بمثابة خريطة  امتالكها  الموظف   على 

 ، ولخلق العاملين ذوي المعرفة، وتنميتهم والحفاظ األمثلالوجه    وعلىوظيفته بالشكل المطلوب  مهام  

التطورات   لمواكبة  والعاملين  والمهام  الوظائف  تقييم  إعادة  ضرورة  يحتم  ما  وهذا    علىعليهم، 

 والقليمي.  المحلي  المستويين

في مؤسستكم  فأرجوا من سيادتكم تحديد   المعماري حسب مجال عمله  المهندس  بها  يقوم  التي  المهام 

بأن   علما   المهام،  بتلك  للقيام  ومعارف  مهارات  من  اليه  يحتاج  تستخدم وما  سوف  الواردة  البيانات 

 ألغراض البحث العلمي فقط.

 االسم:

 المكان: اسم المؤسسة / 

 التخصص: 

 البريد االلكتروني: 

 

 طبيعة عمل المؤسسة 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 هل يوجد تخصص دقيق للمهندس المعماري طبقا للمهام التي يقوم بها. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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مل  مجاالت الع 

 المعماري
 المعارف  المهارات  المهام 

ة 
يف

ظ
و

1 
 (

  
  
  
  

  
  
  

)
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة 
يف

ظ
و

2 
 (

  
  

  
  
  

  
  
  

 )
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة 
يف

ظ
و

3 
 (

  
  
  
  

  
  
  

)
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة 
يف

ظ
و

4 
 (

  
  
  

  
  
  

 )
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


