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ABSTRACT 
This reseach describes modern techniques and understandings of teaching methodolgy in 
Architecture Faculties & related departments. Also, to recognize the teaching strategy and 
modern sustanable science that could be applied in this regard, and to conclude groups of 
startegies based on the targets output and according to the regulatory and approved 
academic norms and standards; NARS: “National Academic References Standards” which 
shall consider the miminum knowledge and skills that the graduates should aquire in order 
to assure well performance during their professional career and according to market needs.  
The main purpose of this research is to develop specific teaching and learning methedology 
capable for easy applications in Architecture Faculties & related departments. The research 
focus on Architecture graduates specifiecations according to NARS, also this research has 
presented a new teaching methods to improve the education process that stimulate the 
students self education and motivation to meet the target Architecture education programs 
outputs. In this regard, the research has divided these strategies into several types, focusing 
on the most important strategies that serves the edcuation proecesses in the Architecture 
departements: 
1) Develop Strategies based on arrangement of the contents and development of thoughts:  

- Developed Lecture Strategy – Thoughts strategies. 
2) Develop Strategies based on Sustainable teaching theories and e-communications:  

- Sustainable Development Strategy - Cooperative Learning Strategy - Creative 
Strategy - Project Strategy - e-learning and presentation Strategy. 

3) Strategies based on developed practical skills:  
- Strategies of Architecture Models. 

4) Develop Strategies to support active learning. (Based on verbal questions and interaction 
pronunciation). 
- Discussions Strategy. 

And this research is dividing in two parts first focus on difinitions , learnning and teaching 
resources  and Architecture graduates specifiecations .Second focus on on the most 
important strategies that serves the edcuation proecesses in the Architecture departements 
 

 ملخص البحث
ٌتناول هذا البحث التعرف علً المفاهٌم المعاصرة لطبٌعة جودة التدرٌس والتعلم فً كلٌات العمارة وأقسامها والتعرف علً 

التدرٌس والتعلم المطورالمستدام التً ٌمكن تطبٌقها وسعً البحث الً وضع مجموعة من مفهوم وخصائص استراتٌجٌة 
 NARSقائمة على المخرجات المستهدفة طبقاً للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة المعتمدة والموثقة االستراتٌجٌات 

National Academic References Standards من المعرفة  وهى الحد االدنى (knowledge) والمهارات 
skills ًتواكب احتٌاجات سوق العمل التى ٌجب ان ٌمتلكها الخرٌج  لضمان الممارسة الجٌدة لمهنته والت.  

قام البحث فقد . واعداد منهجٌة السترتٌجٌة التدرٌس والتعلم تصلح للتطبٌق بكلٌات العمارة و أقسامها وٌهدف البحث الى
 لتحقٌق نواتج التعلم المستهدفة باستعراض مجموعة من أنماط حدٌثة فى التعلم والتى تحث على التعلم الذاتى لدى الطالب
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فقسم البحث  االستراتٌجٌات الً عدة .  NARSمن برنامج العمارة مع تحدٌد مواصفات خرٌج العمارة طبقا لمتطلبات ال
: انواع مع شرح ألهم االستراتٌجٌات التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة بكلٌات العمارة كاتالً 

  استراتٌجٌات تعتمد على تنظٌم المحتوى و تنمٌة التفكٌر 
o استراتٌجٌة  المفاهٌم   - استراتٌجٌة المحاضرة المطورة

  استراتٌجٌات تعتمد على نظرٌات التعلٌم المستدام والتواصل اإللكترونى 
o استراتٌجٌة   - استراتٌجٌة التفكٌر االبداعً- استراتٌجٌة التعلم التعاونى  - استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة

 استراتٌجٌة التعلٌم االلكترونً و العروض اإللكترونٌة - المشروعات

 استراتٌجٌات تعتمد على تنمٌة المهارات العملٌة 
o استراتٌجٌة النماذج المعمارٌة 

  (تعتمد على األسئلة الشفهٌة والتفاعل اللفظى)استراتٌجٌات داعمة للتعلم النشط 
o استراتٌجٌة المناقشة 

 ٌركز الجزء األول عن المفاهٌم و الخصائص لالستراتٌجٌة ومصادر التعلم كما  وتم تقسٌم البحث الً جزئٌن 
 وٌركز الجزء الثانً عن شرح ألنواع أنواع NARSٌحدد مواصفات خرٌج كلٌات العمارة طبقا لمتطلبات ال

استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم الالزمة لتحقٌق التعلٌم والتعلم المطورالمستدام التً تصلح لتطبٌقها بكلٌات العمارة 
 وأقسامه

استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدام بكلٌات وأقسام العمارة 
الجزء األول 

: مقدمة -1
ستخدم طرٌقة ناجحة فً التعلٌم وباستخدام طرق تدرٌس مختلفة ٌتم تحقٌق أهداف يالمعلم الناجح هو المعلم الذي 

حٌث أنه محور العملٌة التعلٌمٌة ومن هنا  (الطالب)التعلم ٌإكد علً استثمار وجود المتعلم . التدرٌس بٌسر و نجاح 
 Symposiumٌبرز دور االهتمام بالنشاط الذي ٌإدٌه المتعلم فالمتعلم مشارك   

التربوٌة، وبٌن قدرات المعلمٌن المهنٌة، على -تشهد األٌام األخٌرة، اتساعاً فً الفجوة بٌن احتٌاجات الطالب التعلٌمٌة
حٌث تزداد الحاجة إلى توظٌف العدٌد من الوسائل واألسالٌب واالستراتٌجٌات . مواكبة التغٌٌرات الحضارٌة السرٌعة

على التفكٌر والبحث والنقد واالصغاء واالنضباط إلى الحد  الحدٌثة، للسعً نحو تطوٌر مهارات الطالب التعلٌمٌة
وٌحقق متطلبات سوق العمل ، فعلى المعلم تطوٌر  ٌلبً احتٌاجاته ومن أجل الوصول إلى إعداد شباب. األقصى الممكن

الداخلً للطالب إذ أنه صار مسئوالً  مهاراته فً جمٌع المجاالت التً تحتاج إلى تحرٌك طاقات العلم والبحث واإلبداع
 .والمستقلل الذي ٌستطٌع الوصول إلى المعلومات وتوسٌع  فاقه ذاتٌاً  والناقد والمفكر الطالب الباحث عن بناء شخصٌة

وفً ظل . وٌحقق متطلبات سوق العمل ٌلبً احتٌاجاته فٌعتمد المجتمع على مإسسات التعلٌم العالً فً إعداد شباب
والتعلم المطورالمستدام  متطلبات سوق العمل المتغٌرة تهدف الورقة البحثٌة إلى تقدٌم مقترح الستراتٌجٌات للتدرٌس

فّعآلة ومإثرة، لمساعدة الطالب على التفكٌر والتعلم والتقدم على جمٌع  بكلٌات العمارة وطرٌقة توظٌفها كؤداة تربوٌة
حٌث سٌتم التطرق إلى أهم العوامل المسئولة عن توفٌر الجو التعلٌمً  .واالجتماعٌة والفكرٌة األصعدة اإلنسانٌة

 .المالئم، واألشكال المختلفة لإلستراتٌجٌات، وكذلك طرٌقة اختٌارها من قبل المعلم
وفً ضوء تطبٌق تلك االستراتٌجٌات ٌتم تحدٌث المواصفات التً ٌنبغً أن ٌتحلى بها الخرٌج الذي ٌعمل بمجاالت 

. هندسة العمارة المختلفة وذلك من خالل نواتج التعلم المستهدفة التً ٌكتسبها الطالب وكذلك من خالل التدرٌس الفعال
 :منهجٌة اعداد استراتٌجٌة التدرٌس و التعلم المطور المستدام -2

قام البحث باعداد منهجٌة العداد استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم تصلح للتطبٌق فً كلٌات العمارة مــــن خالل 
توافرغاٌات وأهداف استراتٌجٌة وخطط تنفٌذٌة لتطبٌق هذه االستراتٌجٌة وهى فى ذلك تدعم قدراتها الذاتٌة وممارستها 

سعت كلٌات العمارة الً تطبٌق استراتٌجٌات متطورة مستدامة قائمة على . االبتكارٌة فى تطوٌر أدائها الكلى
 NARSالمخرجات المستهدفة طبقاً للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة المعتمدة والموثقة 

National Academic References Standards  وهى الحد االدنى من
 التى ٌجب ان ٌمتلكها خرٌج الكلٌة  لضمان الممارسة الجٌدة لمهنته وقد skills والمهارة (knowledge)المعرفة  

وضعت هذا الحد االدنى بواسطة الهٌئة القومٌة  لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وهى الجهة الوحٌدة المنوطة العطاء 
 االعتماد للكلٌات

وتستند استراتٌجٌة .  حٌث تهدف البرامج التعلٌمٌة المقدمة بالكلٌات الً تحقٌق األهداف المرجوة من جودة األداء
 :التدرٌس و التعلم المتطور الً

  توصٌف برنامج هندسة العمارة والمقررات الدراسٌة طبقآ للمعاٌٌر القومٌة األكادٌمٌة القٌاسٌةNARS  

 تطبٌق  لٌة المراجعة الداخلٌة للبرنامج والمقررات سنوٌاً لضمان حسن سٌر العملٌة التعلٌمٌة. 

  سنوات3إجراء المراجعة الخارجٌة للبرنامج والمقررات كل . 

 تعزٌز دورجودة التعلٌم فً متابعة  لٌات المراجعة للبرامج و المقررات من حٌث: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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  إعداد تقارٌر سنوٌة للبرامج والمقررات مشتملة على خطط التحسٌن ٌتم اعتمادها من المجالس
 .(الكلٌة– مجالس األقسام )المعنٌة 

  إعداد تقارٌر سنوٌة لمتابعة تنفٌذ خطط التحسٌن

الً األسالٌب و الخطط التً ٌتبعها عضو هٌئة التدرٌس للوصول الً أهداف التعلم وتشٌر استراتٌجٌات التدرٌس 
  (نواتج التعلم المستهدفة)

: اآلتً (الخطط التً ٌتبعها عضو هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة)    وٌتطلب التنفٌذ الفعال للتدرٌس 
  استدعاء المعرفة السابقةRecall Relevant Prior Knowledge 
  معالجة المعلومات واألمثلةProcess information and examples 
  تركٌز االنتباهFocus Attention 

ولكلٌات العمارة أسالٌب واستراتٌجٌات متنوعة للتدرٌس والتعلم و تختلف باختالف طبٌعة المقررات  التً تدرس 
 بها وكذلك أعداد الطالب واداءهم

 عند اختٌار أو تصمٌم أنشطة التعلٌم والتعلم  تحدٌد أنشطة التدرٌس والتعلم المرتبطة بتحقٌق نواتج التعلم للمقرر
 الذى من شؤنه تقوٌة وتدعٌم تحقٌق Form of Learningفإن كل نشاط سوف ٌنتج عنه ماٌسمى بشكل التعلم

 ٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون محاضرة أو ٌصففمثال ناتج التعلم .الطالب لناتج التعلم المستهدف
 قراءة مقال مكتوب أوعروض عملٌةٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون ٌشرح رحلة مٌدانٌة وناتج التعلم 

ٌتبعه أنشطة التعلٌم و ٌطبق ٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون مشروع وناتج التعلم ٌدمج وناتج التعلم 
 ٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون ٌحل مشكلة وناتج التعلم مشروع أودراسة حالةالتعلم المناسبة تكون 

 وناتج مشروع أوكتابة ابداعٌة ٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون ٌبتكر-ٌصممحل مشكالت وناتج التعلم 
 . ٌتبعه أنشطة التعلٌم و التعلم المناسبة تكون تجربة أو مشروعٌفترضالتعلم 

 
الجدول التالً الفرق بٌن االستراتٌجٌة و طرق التدرٌس واسالٌب التدرٌس 

 

  تحدٌد أشكال التعلٌم وطرق التدرٌس المتماٌزة: 
ومع هذه المناهج الجدٌدة المطورة البد من زٌادة مساحة النشاط داخل قاعة الدراسة من خالل تفاعل الطالب مع 

 والعمل على إٌجاد بٌئة تعلٌمٌة مفٌدة للطالب باستخدام كافة األسالٌب الحدٌثة المتطورة التً  زمالئه ومشاركتهم
تزٌد من إثارة تفكٌر الطالب وإشراكه فً عملٌة البحث عن المعلومة واالستنتاج وتنمٌة العالقات اإلٌجابٌة بٌن 

من خالل تعاونهم وتضافر جهودهم بما ٌدعم نموهم ذاتٌاً وٌحفز قدراتهم الشخصٌة وثقتهم  الطالب أنفسهم

المدي المحتوي الهدف المفهوم الفئة 

خطة منظمة ومتكاملة من االستراتٌجٌة 
االجراءات تضمن تحقٌق األهداف 

. الموضوعة لمدة زمنٌة محددة

رسم خطة متكاملة وشاملة لعملٌة 
التدرٌس 

–أسالٌب -طرق
نشاطات –أهداف 

مهارات تقوٌم –
– وسائل –

مإثرات 

-شهرٌة –فصلٌة 
أسبوعٌة 

 طرٌقة
التدرٌس 

اآللٌة التً ٌختارها عضو هٌئة 
التدرٌس لتوصٌل المحتوي 

 لتحقٌق نواتج وتحقٌق األهداف
التعلم المستهدفة وفقا لمتغٌرات 

 الموقف التدرٌسً

تنفٌذ التدرٌس بجمٌع عناصره داخل 
المكان الذي ٌتم فٌه عملٌة التعلٌم 

محتوي –أهداف 
–أسالٌب – 

تقوٌم – نشاطات 

موضوع مجزأ 
علً عدة 

–محاضرات 
–محاضرة واحدة 

جزء من محاضرة 

أسلوب 
التدرٌس 

النمط الذي تتبناه عضو هٌئة 
التدرٌس لتنفٌذ الفلسفة التدرٌسٌة 

 لتحقٌق حٌن التواصل مع الطالب
األهداف التربوٌة والسلوكٌة 

والتعلٌمٌة للطالب للوصول الً 
 .مستوي أفضل

تنفٌذ طرٌقة التدرٌس أي  الدور الذي 
ٌقوم به عضو هٌئة التدرٌس فً ادارة 

: العملٌة التعلٌمٌة كالتالً

  تحدٌد نواتج التعلم التى ٌود أن تتحقق
 .عند طالبه 

  تنظٌم األنشطة  وتنظٌم تنفٌذها. 

  توزٌع الوقت بشكل متوازن. 

  اختٌار األسالٌب والوسائل واألنشطة
 .المناسبة 

  التقوٌم السلٌم لطالبه وتقدٌم التغذٌة
. الراجعة 

–اتصال لفظً 
اتصال جسدي 

حركً 

جزء من محاضرة 
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 الذي ٌهدف الً زٌادة رالتدرٌس المتماٌز المتطوبؤنفسهم وٌشكل شخصٌاتهم وٌصقلها وهنا ٌظهر مسمى 
. إمكانات وقدرات الطالب

  : وٌوضح الجدول التالً الخطوات المنهجٌة العداد استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم  لكلٌات العمارة

. تعرٌف مفهوم استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدام خطوة األولـــًال

. تحدٌد خصائص استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدامالخطوة الثانٌـــة   

. صٌاغة أهداف وغاٌات استراتٌجٌة  التدرٌس والتعلم المطورالمستدامالخطوة الثالثـــة 

تحدٌد مصادر التعلم ومجموعة األنشطة التً تساعد الطالب علً اكتساب خبرات محددة الخطوة الرابعــة 
مع تحدٌد مخرجات التعلٌم المرغوب فٌها 

تحدٌد الوسائل التعلٌمٌة التً ٌتم استخدامها و تصمٌمها لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة 

تحدٌد مواصفات خرٌج كلٌات العمارة الخطوة الخامسة 

أنواع استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم الالزمة لتحقٌق التعلٌم والتعلم المطورالمستدام الخطوة السادسة 

الخطوة 
السابعــة 

مإشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم 

وتقوم تلك الورقة البحثٌة بعرض الخطوات الخمسة األولً وسوف ٌقوم الباحث بعرض بقٌة الخطوات بورقة 
. بحثٌة آخري 
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قام هذا البحث بتحدٌد استراتٌجٌة فعالة لكلٌات العمارة لضمان تحقق المستوٌات العالٌة للتدرٌس والتعلم ولتلبٌة سوق 

خطة منظمة ومتكاملة من االجراءات  :مفهوم االستراتٌجٌةالعمل باحتٌاجاته من المخرجات المستهدفه وفٌما ٌلً 
 شاملة تكون بحٌث ومتسلسلة منتظمة إجرائٌة فهً خطوات تضمن تحقٌق األهداف الموضوعة لمدة زمنٌة محددة

الحقٌقً لكل ما ٌتعلق باسلوب توصٌل المادة العلمٌة للطالب  الواقع·تمثل والتً المتعلمٌن، لطبٌعة ومراعٌة ومرنة
فٌها قائمة علً  تعلٌمٌة مرغوب مخرجات لتحقٌق متاحة، إلمكانات استغالل من الدراسة قاعة داخل ٌحدث ولكل ما

 تحقٌق إلى تهدف ومتسلسل منتظم بشكل تحدث التً الدراسة قاعة داخل األستاذ تحركات االستدامة وتدرس مجموعة
 .التعلٌمٌة األهداف
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 الستراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدام كالتالً تإكد الورقة البحثٌة أن تكون هناك خصائص: 
o المتوقعة داخل قاعة التدرٌس واالحتماالت المواقف كل تتضمن  أن. 
o واالجتماعٌة التربوٌة باألهداف ارتباطاً وثٌقا  ترتبط أن . 
o ومستدامة وتواكب متطلبات التقدم و التقنٌات الحدٌثة المدى طوٌلة تكون أن. 
o للتطوٌر فً المحتوي العلمً وطرق التدرٌس ومخرجات التعلٌم المستهدفة والقابلٌة بالمرونة تتسم أن. 
o مخرجات  من تنتجه ما مع التنفٌذ عند إمكانات من ماتحتاجه مقارنة حٌث من الكفاءة عالٌة تكون أن

 .تعلٌمٌة
o  ًان توفر هٌئة تدرٌس وهٌئة معاونة علً قدر من الخبرة فً مجال التدرٌس بمبادئ االستدامة وف

 مجموعة كبٌرة استخدام فى مهاراته ٌطور األستاذ الذى هو الناجح واألستاذ. المجاالت التقنٌة الحدٌثة
الحدٌثة المتطورة والمستدامة  اإلستراتٌجٌات استخدام ٌجٌد ،وهوالذى والتعلم التدرٌس استراتٌجٌات من

المختلفة الكساب الطالب خبرات تتماشً مع روح العصر ومطلوبة  التعلٌمٌة المواقف فى المالئمة
 ..لسوق العمل

o أن تلبً متطلبات الم الدراسً بطرٌقة ذات معنى لتحقٌق نجاح الطالب. 
o التعلٌمٌة العملٌة أثناء فى لطالب العمارة المتعة وتحقق جاذبة تكون أن. 
o الطالب بٌن فعالة وشراكة ، الطالب من إٌجابٌة مشاركة توفر أن. 
o ومطلوبة لسوق العملإعداد الطالب ٌكتسب خبرات تتماشً مع روح العصر  .
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الغاٌات :  أوال

 تركز استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم علً تحقٌق الهدف من خالل غاٌة واحدة ٌقترحها البحث على النحو التالى :

الغاٌة 
المرجوة 

تدعٌم وضمان معاٌٌر ذات مستوى عال فى التدرٌس والتعلم والتقٌٌم مع تعزٌز الخبرة فى 
التعلم للتأكد من أن استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطور المستدام تعكس مخرجات التعلم 

 المجتمع والبٌئة المحٌطة لكل مقرر دراسى، وتقوم علً خدمة 
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:    األهداف االستراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم:  ثانٌا 
 :تتحدد أهداف استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم من خالل تحقٌق و تطبٌق اآلتً

 التعلٌم المتمٌز والقائم على المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة. 

 توافر أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة ذو خبرات عالٌة فً مجاالت التخصص ملتزمٌٌن و فاعلٌن. 

  تقوٌم مستوٌات التعلم والتحقق من كفاءتها ومالءمتها للبٌئة المحٌطة ومقارنتها بالمعاٌٌر )التؤهٌل لسوق العمل
 ( وذات المستوى الرفٌعNARSالقٌاسٌة المرجعٌة المعتمدة 

 من حٌث عداد طالب مإهلٌن و مزودٌن بمهارات تقنٌة و ذهنٌة و مهنٌة إ: 
o  التفكٌر المختلفة كالتفكٌرالمنطقً والتفكٌر االبداعًتدرٌبهم علً استخدام أنواع. 
o للحلول التً توصلوا إلٌهامنطقً  القدرة على إعطاء تفسٌر . 
o ضرورة التفاعل بٌنهم وبٌن البٌئة المحٌطة و معرفة المشاكل ووضع حلول لها. 
o  التدرٌب علً استخدام الحلول العلمٌة القائمة علً تحقٌق مبادئ التنمٌة المستدامة ومبادئ ترشٌد

 .التدرٌب علً استخدام تطبٌقات الطاقة المتجددةوالطاقة 
o  ًالتعلم التعاونًوتزوٌدهم بمهارات العمل الجماع. 
o االهتمام بالتعلم الذاتً والتعلم باالكتشاف. 
o مناقشة مدى جودة األفكار التً ٌتوصل الٌها الطالب أثناء الحوار مع المحاضر. 
o  استخدام تقنٌات التعلٌم االلكترونً والتعلٌم عن بعدE-Learningفً المجاالت المختلفة  

  طرق وأسالٌب التدرٌس البناء التً تساعد علً إكساب الطالب المعلومات والمفاهٌم والمهارات سواء المهارات
 .الذهنٌة أو المهارات المهنٌة الخاصة أو المهارات العامة

 تعزٌز وتنمٌة المهارات القٌادٌة و الشخصٌة للطالب. 

 التقوٌم الموضوعً المستمر للعملٌة التعلٌمٌة بما ٌحقق المخرجات المستهدفة. 
:           وبعد الدراسة قام البحث بالوصول الً  أهداف استراتٌجٌة التدرٌس و التعلم كالتالً

 الهدف األول 
تعزٌز التدرٌس والتعلم والتقٌٌم لتأهٌل خرٌجٌن متمٌزٌن معرفٌاً ومهارٌاً ومهنٌاً لتلبى متطلبات سوق العمل محلٌاً 

وإقلٌمٌاً ودولٌاً  
 الهدف الثانً 

 موائمة وسائل التدرٌس والتعلم والتقٌٌم لمبادئ االستدامة والمرونة فً اتخاذ االجراءات وتطبٌق التطور التقنً 
مع خبرات محددة تحدٌد مصادر التعلم ومجموعة األنشطة التً تساعد الطالب علً اكتساب :  الخطوة الرابعة  -6

       :تحدٌد مخرجات التعلٌم المرغوب فٌها
:  تصنف مصادر التعلم بكلٌة الهندسة الً الً أربعة أصناف هً

وتشمل األشخاص الذٌن ٌقومون بدور تعلٌمً مباشر وهم أعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة :  المصادر البشرٌة1–6
 .و الفنٌٌن و االدارٌٌن فٌجب أن ٌكونوا متمٌزٌن فً األداء

 وٌجب أن تكون كافٌة وهً المواقع التً ٌتم فٌها التفاعل بٌن الطالب و القائمٌن علً التدرٌس:   المصادر المكانٌة 6-2
 . NORMSمن حٌث المساحة واإلمكانٌات  بعد أن تحقق االمكانات المتاحة بالمعاٌٌر القٌاسٌة  

  :وتتمثل المصادر المكانٌة الموجودة بكلٌات العمارة فً

 (قاعة محاضرات– فصل دراسً ) قاعات التدرٌس 

  معمل القٌاسات الهندسٌة –  معمل الهندسة المساحٌة ––معمل دٌنامٌكا – معمل كٌمٌاء – معمل فٌزٌاء )المعامل ––
 (معمل برامج معمارٌة – معمل برامج تصمٌم هندسى– معمل حاسبات هندسٌة 

 المراسم – صاالت الرسم 

  ورشة النجارة – ورشة السباكة  – ورشة الحدادة– ورشة البرادة – ورشة التشكٌل – ورشة التشغٌل )الورش –
 (ورشة النماذج المعمارٌة– ورشة الكهرباء 

 المكتبة 

 
 

 
 
 
 

 من أنشطة موجهة ألكساب خبرات محددة (الطالب)وتشمل كل ما ٌشترك فٌه المتعلم :  األنشطة 3–6
فتقوم كلٌات العمارة من خالل مجموعة األنشطة العلمٌة و العلمٌة الترفٌهٌة باكساب المعارف و المهارات من 

 :خالل
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  (ورش العمل– محاضرات – الزٌارات المٌدانٌة – الندوات  )أنشطة علمٌة 

  تقوم كلٌات العمارة بتنظٌم الرحالت العلمٌة للمناطق  (المعارض – الرحالت )أنشطة علمٌة ترفٌهٌة
 التارٌخٌة األثرٌة و المناطق ذات الطابع الخاص التً تخدم بزٌارتها العملٌة التعلٌمٌة 

وهً الوسائل التعلٌمٌة التً ٌتم استخدامها و تصمٌمها لتحقٌق األهداف :  الوسائل التعلٌمٌة 4–6
التعلٌمٌة  

من فصول ومدرجات ومعامل ٌجب أن تجهز بؤجهزة تكٌٌف وتزودة بؤجهزة  وتتضح فً جمٌع القاعات الدراسٌة
Data Show حٌث ٌقوم  وجهاز حاسب مرتبط بشبكة الكلٌة الداخلٌة والتى تتصل بدورها بشبكة اإلنترنت

 وهً كالتالًالمسئولٌن علً التدرٌس باستخدام العدٌد من الوسائل النجاح العملٌة التعلٌمٌة 

  الوسائل التً تعتمد علً حاسة البصر:الوسائل البصرٌة 
األفالم الثابتة و الصامته والمتحركة وكذلك –الخرائط – الرحالت – مجالت القسم – الملصقات – الرسوم 

ٌجب أن تنظم كلٌات العمارة المعارض السنوٌة لعرض أنشطة الطالب العلمٌة و مشروعاتهم كما ٌجب 
  .أن تقوم كلٌات العمارة باصدار مجلة علمٌة لتوضٌح أنشطة الطالب العلمٌة

  و هً الوسائل التً تعتمد علً حاسة السمع مثل التسجٌالت الصوتٌة: الوسائل السمعٌة 
o  تجهٌز معامل اللغة بسماعات لكل طالب حتً ٌتمكن من اتقان اللغة– التسجٌالت الصوتٌة. 

  و هً الوسائل التً تعتمد علً حاستً السمع و البصر معا : الوسائل السمعٌة و البصرٌة 
o  السبورات – األفالم التعلٌمٌة –  (برامج التدرٌب)الدروس المعدة باستخدام الحاسب–

 Data Shawالعروض العلمٌة باستخدام أجهزة العرض 
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ٌعد القطاع االكادٌمً علً مستوي الجامعات المصرٌة 

كقطاع من قطاعات التعلٌم العالً له امتداده القطاعً 
فً الدوله و المجتمع والقطاعات االنتاجٌة وسوق العمل 

ذات العالقة وٌبٌن الشكل اآلتً االطارالمفهومً 
الوظٌفً المحدد للعالقة بٌن القطاع االكادٌمً 

بدءا من  (مسئولٌات المسئولٌة)والمستوٌات اآلخري 
الممثل باالطار القومً  (الدولة)المستوي القومً 

للمإهالت 
(NationalQualificationsFramwork-NQF 
 وٌمثله الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد )

والمجلس األعلً للجامعات المصرٌة مرورا بالمستوي 
المجتمعً المتعلق بالقطاع / القطاعً االقتصادي

االكادٌمً والممثل بالنقابات المهنٌة وأرباب العمل 
وٌوضح . وانتهاءا بالمستوي المإسسً والبرامجً 

الشكل المجاور الجهات المرجعٌة التً سٌتم االستناد 
الٌها   فً تطوٌر المعاٌٌر المرجعٌة القٌاسٌة للقطاع 

 األكادٌمً 
األهداف العامة لبرنامج الهندسة المعمارٌة :  أوال 

هً التوقع العام حول المإهالت و المقدرات والصفات التً ٌنبغً أن ٌتمتع بها الخرٌجون من 
برنامج هندسة العمارة وهو جزء عام ٌحدده المتطلبات الرئٌسٌة للدراسة وتعنً األهداف العامة 

لبرنامج والمعلومات المهنٌة عن خرٌجً برنامج الهندسة المعمارٌة التً ٌجب أن ٌتحلً بها 
الخرٌجٌٌن  وهً المستوي األدنً من المتطلبات المعرفٌة و المهارتٌة التً ٌجب علً المإسسات 

التعلٌمٌة أن تحققها من خالل البرنامج التعلٌمً لكً تضمن أن الخرٌج قد اكتسب حد أدنً من 
االستدامة هً وٌجب أن تكون . المعرفة والمهارات بما ٌتفق مع السٌاسة القومٌة للتعلٌم العالً 

 التطوٌر القومٌة قٌد األكادٌمٌة المرجعٌة المعاٌٌر إن .المعٌار الرئٌسً للتحكٌم للمعاٌٌر األكادٌمٌة
 المكتسبة للخبرة تبعاً  بشكل دائم تحدٌثها إمكانٌة مالحظه مع طوٌلة لمدة للتطبٌق قابلة تكون أن ٌجب

 و تشمل هذه المعاٌٌر علً .فً المستقبل استدامتها إلى التحدٌث ٌإدي بحٌث التطبٌق خالل من
 :المكونات األساسٌة اآلتٌه

   إستٌعاب الخرجٌٌن لكافة العلوم والتطورات والتكنولوجٌات فً مجال التخصص بما ٌضمن خرٌج متمٌز
ا م ًٌ  .ومنافس عالمٌا حل

 

 
 

الجهات المرجعية الخاصة بتطوير العايير المرجعية 

 القياسية للقطاع االكاديمي 
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 المقدرة على استخدام المعاٌٌر وقواعد أنظمة المهنة. 

 القدرة على اكتساب المعارف والمهارات الجدٌدة. 

  المقدرة على الموازنة والمفاضلة فٌما بٌن الحلول الهندسٌة و المقدرة على تصمٌم مشارٌع معمارٌة ذات
 .مستوٌات مختلفة من التعقٌد بابداع و اتقان/ درجات 

  المقدرة علً اختٌار النظم االنشائٌة المناسبة لنوعٌات المبانً ومسطحاتها والقدرة على إدارة الموارد
 .المتاحة بكفاءة

  المقدرة علً ادارة المشارٌع الهندسٌة وادارة المواقع وفرق العمل. 

 المقدرة علً تفهم متطلبات االختصاصات اآلخري والتواصل مع االخرٌن من كافة التخصصات والثقافات 

 القدرة على التواصل الفعال مع الزمالء والمعلمٌن ذوي خلفٌات متنوعة. 

 تطوٌر المهارات التً تساعدهم  المقدرة على التعلم والتطوٌر المستمر و. 

 التواصل من خالل أكثر من لغة مما ٌتٌح لهم العمل فً  المإسسات متعددة الجنسٌات على مستوى العالم. 

 رسالة المعماريلمجتمع من خالل نشرزٌادة الوعً بؤهمٌة دور العمارة فً االرتقاء با . 

 تحدٌد المشكالت المهنٌة واقتراح وتولٌد الحلول المالئمة. 
 مخرجات التعلٌم المستهدفة من برنامج الهندسة المعمارٌة:  ثانٌا 

 و ٌتم تحقٌقها فى  فً الخرٌجالمطلوب توافرهاهى المواصفات وٌتم تحدٌد مواصفات خرٌج كلٌات العمارة 
 :من اكتساب   للطالبالبرنامج التعلٌمىما ٌقدمه  خاللالطالب من 
o                                  المعرفة والفهمKnowledge and Understanding   
o مهارات ذهنٌه                                                      الIntellectual Skills  
o                    المهارات مهنٌة والعملٌة Professional and Practical Skills   
o                                المهارات عامة General and Transferrable skills  

             وذلك فً ضوء احتٌاجات ومتطلبات سوق العمل
   Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم              -1

  وتلخص جمله المعارف و المفاهٌم االكادٌمٌة التً ٌجب علً الخرٌج ان ٌكتسبها فً نهاٌة دراسته       
: فهم على قادرا و المعارف اكتسب قد الخرٌج ٌكون أن

  ًالمفاهٌم والمصطلحات ألسس التصمٌم المعماري وألسس التخطٌط والتصمٌم العمران. 

  مبادئ وأسالٌب التصمٌم والطرق المختلفة لعملٌة التصمٌم، وعرض الرسومات المعمارٌة وأسالٌب توصٌل

 العلمٌة  والمصطلحات المنهجٌة والطرق األساسٌة والعلوم الرٌاضٌات الفكرة المعمارٌة باالضافة الً علوم

 .الهندسً التصمٌم فً اإلنجلٌزٌة للشروع باللغة الصلة ذات والعملٌة

  المبادئ هذه تطبٌق على  مبادئ وتقنٌات النظم االنشائٌة والنظم البٌئٌة والمقدرةمنالهندسٌة  المبادئ. 

 االقتصادٌة المعطٌات سٌاق ضمن األهداف لتحقٌق والرٌادة، الهندسٌة المشارٌع وتقنٌات األعمال إدارة 

البناء وما تتضمنه من إشراف على الموقع / والبٌئٌة إدارة المشروع من مرحلة عملٌة التشٌٌد واالجتماعٌة

 .وإدارة التشٌٌد والبناء االدارة المالٌة، جنبا إلى جنب مع الجوانب التنظٌمٌة للمشارٌع المعمارٌة

 اإلمكانات وإظهار باالختصاص المتعلقة الحاسوب برامج واستثمار المتنوعة، الهندسٌة النظرٌات  تطبٌق 

اإلبداعٌة باالضافة الى التركٌز على المواضٌع التارٌخٌة والنظرٌات المتعلقة بالتصمٌم المعماري والتصمٌم 

 .المجسم المتعدد االبعاد، وتطبٌقات الوسائط المتعددة، والتصمٌم بمساعدة الحاسب

  مشاكل االسكان بتعدد مستوٌاتهاوالممارسات التً ٌمكن القٌام بها لحل األسالٌب والسٌاسات. 

 و مبادئ التصمٌم المستدام، واالعتبارات المناخٌة، واستهالك الطاقة فً المبانً  الهندسٌة المعارف  دمج

 والذاكرة بالهوٌة المرتبطة والثقافً الجمالً البعد ذات المستدامة البٌئٌة لحلول وتؤثٌرها على البٌئة والتروٌج

 .متكامل هندسً مشروع الهندسً إلنجاز التصمٌم سٌاق ضمن التارٌخٌة،

 والتقٌد وأخالقٌاتها المهنة وممارسة الجودة ضمان الصلة وأنظمة ذات والتشرٌعات والقوانٌن  األنظمة 

بمعاٌٌرها والعالقات المهنٌة المتداخلة بما تتضمنه قوانٌن البناء ولوائح تقسٌم المناطق،والكفاءة المهنٌة 

 وكذلك األكواد الخاصة بالعمارة ومواد  ودورهم فً المجتمع والمسإولٌات القانونٌة واألخالقٌة للمعمارٌٌن

 .البناء 
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: أن ٌكون الخرٌج لدٌه القدرة على مكتسبا للمهارات اآلتٌه

  تعرٌف وتحدٌد المشكلة. 



 
 

استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدام بكلٌات وأقسام العمارة 
 

 

  تصمٌم وابتكارأسالٌب هندسٌة جزئٌة أو كلٌة وتقدٌم الحلول للمسائل الهندسٌة، اعتماًدا على موارد محدودة

/ تحلٌل وتقٌٌم المتطلبات المختلفة لمجموعة واسعة  تلبً األحتٌاجات وتعتمد على أسس علمٌة باالضافة الى

مختلفة من أنواع المبانً وتحقٌق التوازن بٌن القٌود التً تفرضها التكنولوجٌا، والموارد، والجوانب 

 .االقتصادٌة، واالجتماعٌة والهٌئات التنظٌمٌة والحكومٌة  للقدرة علً الحكم على تقٌٌم تصمٌم المشروع

  المقدرة على توصٌف وتحلٌل األنظمة ومكوناتها، وتقٌٌم النتائج و توقع العواقب المحتملة وتقٌٌم األداء

 .المتوقع من بدائل التصمٌم المختلفة

  ًتقٌٌم واختٌار الحل األمثل للمسائل الهندسٌة باستخدام األدوات المالئمة اعتماًدا على التفكٌر التحلٌل 

والتركٌبً والمقدرة على التعلم الذاتً ومواكبة التطور واستنباط وتقدٌم الحلول، اعتماًدا على المراجع 

  .العالمٌة والدورٌات والمصادر العلمٌة اآلخرى

 وسائل اإلتصال، مثل الرسومات والنماذج  متعددة من/المقارنة واالختٌار العملً بٌن مجموعة متنوعة

 .Revitالرٌفت  برنامج Autocadوأجهزة الكمبٌوتر،وتقنٌات التصوٌر،والبرامج، مثل برنامج األوتوكاد 

  المقدرة على تطبٌق ودمج المعرفة وتفهم متطلبات االختصاصات األخرى، لتحقٌق حلول تصمٌمٌة مبتكرة 

 .مثل دمج العالقة بٌن  مواد البناء، وعناصر البناءاسالٌب التشٌٌد و البناء  فً عملٌة التصمٌم

 استكشاف ومناقشة القضاٌا الثقافٌة واألخالقٌة والقانونٌة المتعلقة بالمشروع المعماري. 

  المقدرة علً التعلم الذاتً من أجل التعامل مع التقنٌات الهندسٌة. 

  المقدرة و المرونة علً اٌجاد الحلول عند ظهور المشكالت(Resilience )

  سرعة البدٌهة والتفكٌر بمنهج علمى منظم وترتٌب االفكار
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: أن ٌكون الخرٌج لدٌه القدرة على 

   إنتاج و عرض المشارٌع المعمارٌة و التصمٌم الحضري و التخطٌط العمرانً ، باستخدام الوسائل 

 .المتعددة من برامج التصمٌم و تحلٌل وتحدٌد المخاطر وتطوٌر وتطبٌق أنظمة إدارتها ودرئها

  المشاركة والمساهمة فً التطوٌر المهنً المستمرمن خالل تصمٌم وعرض مجموعة متنوعة من أنواع 

 .المبانً، والتصمٌم وتوضٌح التعدٌالت واإلضافات على المبانً القائمة 

  القٌام بورش عمل مهنٌة ورسومات فنٌة ،تضم الرسومات التنفٌذٌة ووثائق البناء التً ٌمكن استٌعابها 

 .باستخدام التقنٌات وبرامج التصمٌم ، وتنظٌم وتحرٌك وقٌادة الفرٌق الجماعً

  استخدام تقنٌات البناء المناسبة والمواد الالزمة لتحدٌد وتنفٌذ التصامٌم مختلفة والقٌام بالنشاطات والدراسات

 .الهندسٌة المختلفة مع األخذ بعٌن االعتبار المخرجات االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة

  توظٌف المعدات والتجهٌزات الهندسٌة الحقلٌة المتنوعة مع االلتزام بقواعد السالمة المهنٌة والمشاركة مهنٌا

 .فً إدارة عملٌات البناء

  العمل بابداع  ومرونة الظهار التصامٌم  والتفاعل معه من خالل الرسومات والمجسمات وأجهزة

 .الكمبٌوتر، وتقنٌات التصوٌر والمقدرة على تحضٌر وتنفٌذ خطط العمل لتحقٌق أهداف كلٌات العمارة

 المقدرة علً االلتزام بقواعد الممارسة المهنٌة والتقٌد بها . 

  المقدرة علً تنظٌم العمل ضمن فرٌق عمل(Team work .) 

 القدرة على ادارة فرٌق العمل للمشروعات. 

 العمل غلً التطوٌر المهنً المستمر والمقدرةعلً توقع مخاطر المهنة. 

   اعداد وعرض التقارٌٌر الفنٌة والتقنٌة لمشارٌع التصمٌم المعماري والتصمٌم العمرانً و التخطٌط

 .باستخدام البرامج المتطورة 

 تقدٌم ورش عمل متخصصة ورسومات هندسٌة تقنٌة باستخدام تطبٌقات الحاسب اآللى فى مجال التخصص .

 0. استخدام نظم انشاء مناسبة ومواد مناسبة وخاصة المواد الصدٌقة للبٌئة 
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 :أن ٌكون الخرٌج لدٌه القدرة على        

 تقدٌم وثائق للعروض والتقارٌر الفنٌة وغٌرها من الوثائق المطلوبة من قبل المهندسٌن / خلق و عمل
 .المعمارٌٌن لتصمٌم وبناء المشارٌع

  المقدرة على العمل والتعاون بشكل فعال ضمن فرٌق متعدد التخصصات . 

 



 
 

استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم المطورالمستدام بكلٌات وأقسام العمارة 
 

 

 مثل أوتوكاد البرامج، إظهار قدرات كفاءة تكنولوجٌا المعلومات من خالل استخدام العدٌد منAutocad  
والكامٌرات Internetباالضافة الى اإلنترنت ..، Photoshopفوتوشوبو ،  Arcicad  ركٌكادو

 .الرقمٌة

 المقدرة على إظهار مهارات شخصٌة فعالة فً بٌئات عمل مختلفة. 

  المقدرة على العمل ضمن بٌئة عمل مجهدة، لتحقٌق األعمال المطلوبة فً مواعٌدها النهائٌة، وضمن
 .معطٌات متغٌرة، والتواصل الفعال على المستوى المهنً سواء لفظٌا أو برسومات بٌانٌة

 المقدرة على العمل تحت ضغط و التعامل مع القٌود المختلفة. 

  المقدرة على إدارة الموارد والمهام بشكل فعال والقدرة على اكتساب مهارات إدارة المشارٌع والمهام
 . والوقت والموارد  وعرض الحلول والتصامٌم  بشكل فعال

 البحث عن المعلومات والمشاركة فً التعلم الذاتً مدى الحٌاة. 

 الرجوع إلى األدبٌات ذات الصلة. 

 المقدرة علً التطوٌر التعلٌم الذاتً و تبنً عملٌة التعلم المستمر. 
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