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 Abstract— COVID-19 is highly contagious. It caused a global health crisis that in 

turn affected many aspects of life, especially in architectural education, which faced 

challenges due to these crises.  This makes us tend to change learning methods in a 

way that turns students from passive listeners to active learners, and from consumers 

of knowledge to producers of it, in a way that enables them to be able to face problems 

in architectural and urban design. This research aims to enable students to obtain the 

necessary knowledge to enter the profession and support its sustainability and 

preservation, by obtaining accreditation from one of the international accreditation 

programs for architecture education NAAB, RIBA or UIA1, which qualify its 

graduates to deal with various challenges. Therefore, the sustainability of architectural 

education must be sought in the programs of architecture in Egyptian universities and 

raise the level of their quality through environmental behavior studies, sustainability 

and environmental awareness, and digital and virtual practices. Hence, this research 

evaluates some architectural programs (Mansoura University - Tanta University) 

using the international verification standards NAAB, RIBA and UIA to determine the 

extent to which these programs are compatible with them, and the considerations to 

be considered when seeking international accreditation and achieving sustainability. 

The research concluded that the architecture program at the Faculty of Engineering 

at Mansoura University can be accredited through NAAB, while the architecture 

program at the Faculty of Engineering at Tanta University can be accredited through 

RIBA. 
 

 ي

mailto:neveenazmy@f-eng.tanta.edu.eg
mailto:alaa.elmanzlawi@mans.edu.eg


NEVEEN YOUSSEF AZMY YOUSSEF AND ALAA ABDELHAMID ELMANZLAWI                                                      A: 23 

 

االستدامة والتعامل مع المشاكل البيئية واالجتماعية، حيث يعد ضمان الجودة 

 د الدولي لبرامجها المعمارية كأولوية.واالعتما

ية ظهر وبالحديث عن التعليم والممارسة المهنية نجد ان تطور الهندسة المعمار

بوضوح بدًءا من أواخر منتصف القرن التاسع عشر والثورة الصناعية 

لى أنواع واالكتشافات العلمية وظهور مواد بناء جديدة وتطوير اآللة حيث الحاجة إ

ل من مباني ادارية ومحطات السكك الحديدية والمعارض. وفي أوائ بناء جديدة

وروبا أالقرن العشرين أدت الثورة الصناعية إلى رؤية معمارية مختلفة في كل من 

بدأ إدخال رموز العمارة المستدامة  1988والواليات المتحدة. وفي عام 

(BREEAM في عام ،)أسس المجلس األمريكي لألبنية الخضراء  1993

(LEED[ لتشجيع الممارسات المستدامة في التصميم )ن [. حيث أثرت العديد م1

عليه والعوامل على تطور العمارة والذي أثر بدوره على الممارسة المهنية لها. 

ومتطلبات  تعتبر عملية االعتماد األداة الرئيسية لتقييم البرامج لتلبية احتياجات

وبئة ية ووجود المشكالت البيئية واالالممارسة المهنية خاصة مع الظروف الحال

لتعلم الذي وجب على التعليم المعماري التوافق معها بشكل يوفر اليه مستدامة ل

 ويحقق االعتبارات التي يحتاجها سوق العمل من الخريج. 

ماري تقديم مقترح لمعالجة الفجوة بين سوق العمل والتعليم المع أهمية البحث:

لتعليم معماري مستدام قادر على التعامل مع  بالجامعات المصرية للوصول

 المشكالت واالزمات.

قياس تتمثل المشكلة البحثية فى عدم وجود اليات وخطوات واضحة ل: مشكلة البحث

رين مدي جوده مخرجات التعلم والمتطلبات االزمة لخريجين تخصص العمارة القاد

مران وكذا ال التصميم والععلى التعامل مع النقلة النوعية العالمية الكبيرة في مج

لمية ضمن التعامل مع المشكالت االجتماعية والبيئية الدائمة في ظل التغيرات العا

 ة.أجواء المناخ الفكري لعصر المعرفة وثورة االتصاالت والمعلومات المعاصر
 

 اهداف البحث .1.1

يهدف البحث الى الوقوف على اهم االعتبارات التي وجب مراعاتها ببرامج  

التعليم المعماري بالجامعات المصرية لتحقيق االستدامة والتعامل مع االزمات 

والمشكالت البيئية لتعزيز القدرة التنافسية في الممارسة المهنية. من خالل محاولة 

ربط برامج العمارة بإحدى معايير االعتماد الدولية التي تسعي لتحقيق االستدامة 

 والتعلم الدائم.
 

 حث منهجية الب 2.1

 ( 1تشمل منهجية البحث ما يلي: شكل )
 

 : أوال: المنهج النظري

التي تواجه التعليم المعماري في مصر خاصة في ظل  يتناول أهم التحديات

المشكالت البيئية واالجتماعية الراهنة، باإلضافة لتناول وتحليل اهم االتجاهات 

كما  الرئيسية التي يجب اخذها في االعتبار في عملية التعليم المعماري المستدام.

 -NAABيم المعماري يتناول البحث تحليال مقارننا لمعايير االعتماد الدولية للتعل

RIBA- UIA  للوقوف على اهم النقاط التي يتم اخذها في االعتبار للحصول على

 تعليم معماري مستدام.
 

 :ثانيا: المنهج التحليلي التطبيقي

يشمممممل تحليل مفصممممل ومتعمق لبرامج العمارة ببعا الجامعات المصممممرية  

المقررات واللوائح وتحليل ( طنطاجامعة  –المعتمدة محليا )جامعة المنصمممممممورة 

بارات  قة للوقوف على أهم اعت ية السممممممماب ماد الدول قا لمعايير االعت ية وف الدراسممممممم

االسممتدامة التي  يجب أخذها في االعتبار في التعليم لمعماري في مصممر للتوصممل 

 .لتعليم معماري قادر على التعامل مع المشكالت االجتماعية والبيئية

 

 

 
 

 تواجه التعليم المعماري في مصر ىالتحديات الت .2

أبرزهممما في التعليم المعمممماري هي أنمممه ال يحممماكي التفممماعمممل مع العمالء من  -

والمسممممتخدمين بشممممكل كبير حيث الممارسممممة المعمارية الواقعية وهو ما ينتج 

 [.2] عنه فجوة بين ما يتعلمه الطالب وما يمارسونه

ظهور نقص في المهارات التقنية بين المهندسمممممممين المعماريين للتعامل مع النقلة  -

البيئي في التعامل مع المباني والعمران بما يعمل على توفير  النوعية للتصميم

الطاقة وتقليل االنبعاثات الضممممارة والتعامل مع تغير المناخ لتعزيز التصممممميم 

 [.4[، ]3المستدام في البيئة المبنية. ]

تحديات في التحول االجتماعي والتحضممممر، والضممممغط المتزايد على لل إلضممممافةبا -

والبنية التحتية واإلسمممممممكان مما يتطلب أن يكون الطالب في  الخدمات العامة

 [.4التحديات العمرانية واالجتماعية. ]مواجهة  قادرين على

 

الوبممائيممة التحممديممات والمعوقممات التي القمماهمما التعليم المعممماري نتيجممة الظروف  -

محاولة من وما نتج عنه  Covid 19 لالزمة العالمية الناجمة عن انتشمممممممار

تغيير أسمممممماليب وطرق التعلم التقليدية ومحاولة تحويلها جزئيا الى التعليم عن 

بعد للحد من انتشمممار الوباء، حيث أصمممبح البد للطالب التحول من مسمممتمعين 

في تحول الطالب في التعليم سلبيين الى متعلمين نشطين، وهو ما يمثل تحديا 

ثم فمع تلممك  نوم المعرفممة.المعممماري من مسمممممممتهلكي المعرفممة الى منتجي 

التحديات التي تواجه للتعليم المعماري على مسمممممتوي العالم بشمممممكل عام وفى 

مصمممممممر بشمممممممكل خاا فكان البد من التركيز على اسمممممممس اسمممممممتدامة التعليم 

ضممي في التعليم المعماري وهو المعماري والوعي البيئي وكذا التعامل االفترا

 ما يتم توضيحه في االتجاهات التالية.

 التحديات التي تواجه التعليم المعماري في مصر 

 االتجاهات الرئيسية للتعليم المعماري المستدام 

 االستدامة والتعليم المعماري 

 االعتماد والتحقق من الصحة 
 ( المملكة المتحدةRIBAالمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين )

( الواليات المتحدة NAABالمجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية )

 األمريكية

 
 UIA -ميثاق االتحاد الدولي للمعماريين بالتعاون مع اليونيسكو

 معايير االعتماد الدولية للتعليم المعماري 

 وركائز االستدامة  RIBA, NAAB & UNESCO- UIAتحليل مقارن لمعايير االعتماد الدولية 

 عينات الدراسة 

 )برامج الهندسة المعمارية(

 جامعة المنصورة

 جامعة طنطا

عناصر البيئة التعليمية 

 المستدامة ببرامج العمارة 

تصنيف المواد الدراسية 

بالبرامج وفقا لمعايير 

 االستدامة  

 تحليل مقارن لبرامج العمارة المختارة وفقا لمعايير االعتماد الدولية وتحقيق اعتبارات االستدامة 

  ( ديجرام يوضح منهجية البحث1شكل )
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 الرئيسية للتعليم المعماري االتجاهات .3

الهام و مبادئ االستدامةتتطلب االتجاهات األساسية للتعليم المعماري تعزيز 
الطالب للتعامل مع تحديات التصميم بطرق إبداعية قائمة على النقد في التعامل مع 

قد تم تسليط الضوء في أوروبا على تلك االتجاهات من خالل دراسة  المشكالت.
لتقييم فعالية التصميم البيئي في المناهج  Altamonte et alبحثية بواسطة 

( للوصول الى استراتيجيات تعمل EDUCATE) الجامعية والتدريب المعماري
ة والتصميم على تسهيل نقل المعرفة بين التخصصات العلمية في العمارة المستدام

ومنه تم التوصل الى اقتراحات تشمل: تكامل الدراسات  [.6[ ]5]الحضري. 
على  تحفيز الطالبالنظرية واالستوديوهات، بما في ذلك األساليب المبتكرة مثل 

 [5]تقنيات المعلومات واالتصاالت  واستخدام مواجهة تحديات التصميم بإبداع
اري ثالث اتجاهات رئيسية. وهي: دراسات وقد شمل االهتمام بالتعليم المعم [.7]

السلوك البيئي، االستدامة والوعي البيئي، وكذا الممارسات الرقمية واالفتراضية. 
وعليه ظهرت الحاجة الى المعرفة الكامنة وراء هذه االتجاهات والتي يمكن 

 ايجازها كالتالي: 
 

 دراسات السلوك البيئي1.3 

 Environment Behavior Studiesظهر مجال دراسات السلوك البيئي 

(EBS في أواخر الستينيات وازدهر في السبعينيات وما بعدها )[8] [9.]   حيث

الحداثة في  نيمعماريتشير األدبيات الحديثة إلى أنها كانت رد فعل على فشل 

يعرف اتجاه السلوك البيئي  [.10]معالجة األزمات المعاصرة مثل مشاكل اإلسكان 

االطارالمنهجي للعالقات بين السلوك البشري والقيم الثقافية والبيئة المادية على انه 

التقاء الهندسة المعمارية والتصميم الحضري والتخطيط الحضري  [، حيث يمثل9]

وكذا التصميم البيئي  من ناحية والعلوم االجتماعية والسلوكية من ناحية أخرى

يسي وراء التركيز على هذا المجال الفجوة حيث يعد السبب الرئ [.9. ]والبيئة المبنية

[. وتظهر العديد من 11الفكرية بين المصمم المعماري ومتطلبات المستخدم ]

االدبيات ان دراسات السلوك البيئي أصبحت مكونات أساسية للمناهج المعمارية 

 [.14[، ]13[، ]12في العالم ]
 

 االستدامة والوعي البيئي2.3 

االسممتدامة كاسممتجابة للعديد من المشمماكل البيئية. حيث االتجاه لقد ظهر مفهوم 

وقد تناولت الدراسممممات القضممممايا البيئية، كما وضممممع صممممانعي  لرفع الوعي البيئي

حيث ظهرت  .[15] القرار اللوائح للتشجيع على االحساس بالمسؤولية تجاه البيئة

العديد من المفاهيم التي تركز على المشمممكالت البيئية كمفهوم التصمممميم األخضمممر 

اما بالنسمممبة لالسمممتدامة   .[17[ ]16والتصمممميم المسمممتدام وتخطيط النظام البيئي ]

 فهي تقوم على تلبية احتياجات الجيل الحالي والحفاظ على موارد األجيال القادمة

قادرين على تكوين  إلى معماريين ناضممجين وأكفاء وهو ما يتطلب الحاجة  .[18]

ثم يحتاج التطوير المهني إلى تضمين ممارسة التخصصات  مستدام. ومنمجتمع 

 المتعددة وتطوير مهارات التعلم مدى الحياة.
 

 الممارسات الرقمية واالفتراضية 3.3

شهدت السنوات األخيرة تطورات في تقنيات االتصاالت حيث تعمل التقنيات 

الرقمية والتصممميم في البيئات االفتراضممية على إعادة تشممكيل التعليم والممارسممات 

فالتقدم في تعلم التصممممممميم اإللكتروني واالتصمممممماالت يعيد  .[20[ ]19المعمارية ]

وقد أجريت التجارب المبكرة في أوائل التسممعينيات  تشممكيل بيئة التعليم المعماري.

من قبل أكاديميين تجاوزت محاوالتهم إدخال دورات التصميم بمساعدة الحاسوب 

CAD  في المناهج المعمارية وأدرجت ممارسمممممممات التصمممممممميم االفتراضمممممممي في

حيث مكنت التكنولوجيا المتقدمة في توصيل  .[21تدريس االستوديو المعماري. ]

والصممممممور وكذا النمذجة الرقمية الطالب من حل المشممممممكالت الخاصممممممة  البيانات

بالتصمممميم من خالل البيئات االفتراضمممية وهو ما يتجه اليه التعليم المعماري حاليا 

، حيث التوجه للتعليم باسمممتخدام تكنولوجيا covid 19بشمممكل كبير في ظل جائحة 

مسمممماحات المادية في المعلومات واالتصمممماالت دون الحاجة الى التجمع في نفس ال

لسممممممعي لتطوير تلك المنظومة التكنولوجية بشممممممكل يعمل على ا الوقت. حيثنفس 

 المعماري.زيادة الكفاءة وتحسين ممارسات التعليم 

انه البد من العمل على وجود تكامل بين االتجاهات النموذجية  مما سبببق نجد

حقق معمايير الثالثمة، حيمث إعمادة هيكلمة التعليم المعمماري في مصمممممممر بشمممممممكمل ي

وذلك للوصمممممممول لتعليم  covid 19االسمممممممتدامة، خاصمممممممة في ظل وجود جائحة 

معماري مسمممممتدام قادر على التعامل مع المشمممممكالت واألزمات المجتمعية والبيئية 

المختلفة. وهو ما يلجأ الية البحث من خالل تحليل ما يتم تدريسمممممممه في الجامعات 

 لدولية للتعليم المعماري المستدام.المصرية ومدي توافقه مع معايير االعتماد ا

 المعماري واالستدامة التعليم .4

نظرا للحمماجممة الى التبممادل بين المعممماري والمجتمع وقممدرة المعممماري على 

صممممياالة مالمح مجتمعه لتحقيق التنمية الشمممماملة والمسممممتدامة لمجتمعه، فقد قامت 

حيث ربط  .م المعماريالعديد من الدراسات بتقييم قضايا االستدامة المتعلقة بالتعلي

النظريممة بممالتطبيق والممممارسممممممممة المهنيممة، وذلممك من خالل التفكير في تممدريس 

االسمممممممتدامة كقيمة جوهرية للتصمممممممميم المعماري. حيث يهدف التعليم المعماري 

المسمممممتدام وصمممممول الطالب لفهم اليات التعامل مع البيئة وحمايتها وحل القضمممممايا 

ا على مسمممتوي العمران. والمشمممكالت الخاصمممة بذلك على مسمممتوى المبنى وأيضممم

لذا فقد لجأ البحث الى دراسممممممة اليات دمج االسممممممتدامة في التعليم المعماري  [22]

تحليل البرامج المعتمدة من قبل مجالس االعتماد.  المعتمد دوليا، وذلك من خالل

ومن ثم  االعتماد،حيث يحتاج التعليم المعماري المستدام إلى دعم كامل من أنظمة 

لبحث بشكل مفصل فيما يلي معايير االعتماد الدولية ومدي تحقيقها فسوف يتناول ا

 لالستدامة في التعليم المعماري.
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يعد االعتماد أحد المعايير األساسية لقياس جودة البرامج االكاديمية، حيث تعد 

ريجي هممذه البرامج المعتمممدة ذات جودة أعلى من الير المعتمممدة، مممما يجعممل خ

البرامج قادرين على التعامل مع المشمممكالت الحياتية، البيئية واالجتماعية المختلفة 

ومن ثم يكونوا أكثر قبوال بسممممممموق العمل. لذا فأصمممممممبح الحاجة الى اعتماد التعليم 

المعممماري امرا همماممما حيممث يسمممممممهم في زيممادة جودة التعليم المعممماري من خالل 

 المقارنة المعيارية.
 

في المعايير  Validationوالتحقق من الصحة   Accreditationاالعتماد .1.5
 الدولية 

 RIBA (Royal Institute ofلقد تناولت المعايير الدولية لالعتماد الثالثة 

British Architects) وNAAB (The National Architectural 

Accrediting Boardو )UIA (International Union of Architects )

طلح االعتماد والتحقق من الصممممحة او االعتراف بالبرامج المعمارية كل من مصمممم

 كما يلي:
 

  (:RIBAبالنسبة للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ) :أوال

سبة أكبر على مصطلح التحقق من الصحة على المخرجات، خاصة  يعتمد بن

بل على  فات األكاديمية للطالب التي ال تحتوي فقط على أعمال التصمممممممميم،  المل

أن  RIBAمن ناحية أخرى، تعتقد  التدريبية،أسمممممممئلة االمتحانات وأعمال الدورة 

قد تشممممممممل طبيعة االعتماد عادة ما يعتمد على عدد من معايير "اإلدخال"، والتي 

المنهج؛ نوعيممة وعمدد أعضمممممممماء هيئممة التممدريس؛ والموارد الممماديمة والمعلومماتيممة 

 [23]والتقنية وعادة ما يسمى قياس "المدخالت" باالعتماد. 
 

بالنسببببببببة لمجلس االعتماد المعماري الوطني بالواليات المتحدة االمريكية  :ثانيا

(NAAB:)  
والذي يتم تعريفه على أنه عملية فإن المصمممممممطلح المسمممممممتخدم هو االعتماد، 

لضممممممممممان الجودة يتم من خاللهمما تقييم الخممدمممات والعمليممات مقممابممل مجموعممة من 

المعايير حيث يعتمد هذا النموذج األمريكي على مدى قدرة المؤسمممممممسمممممممات على 

تطوير وتقديم التعليم وتحقيق المبادئ األسمماسممية للحرية األكاديمية، واحترام تنوع 

ن على قيممادة الطريق في يوالمنهجيممة بهممدف انتمماج خريجين قممادرالفكر والتربيممة 

  [24].االبتكار وتوفير احتياجات الرفاهية والصحة والسالمة للمجتمع
 

 : )UIA(: بالنسبة لالتحاد الدولي للمهندسين المعماريين ثالثا

يمثل ميثاق االتحاد الدولي للمعماريين بالتعاون مع  يالمعيار الذتناول هذا 

االعتراف(  –التحقق من الصممممحة  –يسممممكو، المصممممطلحات الثالثة )االعتماد اليون

تعزيز المؤسممسممة التعليمية  يعمل علىبشممكل مماثل بما يثبت أن البرنامج التعليمي 

 [25] المشكالتمع  يتعاملإلنتاج خريج 
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والتي تخص كال من نتناول فيما يلي تحليال لمعايير االعتماد الدولية الثالث 

كة المتحدة RIBAالمعهد الملكي للمهندسمممممممين المعماريين البريطانيين ) بالممل  )

ماد الهندسمممممممة المعمارية ) ثاق االتحاد NAABوالمجلس الوطني العت ( وكذا مي

أهم االشتراطات والخصائص و UIA -الدولي للمعماريين بالتعاون مع اليونيسكو

 المميزة لكل منهم. 
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1.2.5 RIBA المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين معيار 

 بممدأت الممممارسممممممممة في إنجلترا من قبممل مجلس الميثمماق الملكي في عممام تبباريخيببا:

( في عام RIBA)، والمعهد الملكي للمهندسمممممممين المعماريين البريطانيين 1834

أصمممبح هذا االختبار إلزاميا لمن يسمممعون للحصمممول على  1882عام . ومنذ 1863

أنظمة للتعرف على مقررات  RIBAعضممموية المعهد. وعلى مر السمممنين طورت 

الزائرة لتقييم  RIBAتم إنشممممممماء مجالس  1924الهندسمممممممة المعمارية وفى عام 

توي البرامج واالمتحانات لعضمممموية المعهد، وتعمل هذه المجالس حاليا على المسمممم

ميز المقررات لتحسممممين األداء والتشممممجيع على الت مراقبة تعمل علىالدولي، حيث 

   [26وتحقيق فرصة إيجابية للطالب في التعلم. ]
 

إجمالي عدد  لوصممممممم :RIBAمدارس الهندسبببببببة المعمارية المعتمدة من  بل 

 105إلى  2017بحلول نهممايممة  RIBAمممدارس الهنممدسممممممممة المعممماريممة المعتمممدة 

ل مدرسمممممممة في الدول األجنبية والدو 51في المملكة المتحدة و 54مدرسمممممممة، منها 

عتمدة وتزداد أعداد المدارس المعمارية الم [27] العربية، منها أربعة في مصممممممر.

 .2021بحلول  بوضوح
 

 :RIBAاهداف 

تتمثل في توجيه التعليم المعماري لتوفير مباني وأماكن أفضمممممل ومجتمعات أقوى  

  وبيئة مستدامة

 

   [28] لتحقيق أهدافها تتمثل فيما يلي: RIBAاستراتيجيات 

وذلك من خالل وضع األهداف  يادة ودعم أعلى المعايير المهنية واألخال ية:  -

 االجتماعية والمعايير المهنية واألخالق في قلب العمل 

القادم من  من خالل إشراك الجيلاالستقطاب بأفضل المواهب وأكثرها تنوًعا:  -

 المهندسين المعمارين في مستقبل المهنة للتغلب على العوائق.

من خالل قيادة ودعم التغييرات توفير الوصول إلى التعليم والمعرفة والمهارات:  -

في التعليم المعماري لتقديم قيمة أفضل مع مزيد من المرونة والتكامل في 

وصول للمهارات والمعرفة وتزويد األعضاء باألليات الالزمة لل ،الممارسة

الحفاظ على أعلى  وتعزيزالتي تدعم الممارسة الفعالة واالعمال الناجحة 

 .يالمعايير العالمية للتعليم المعمار

وذلك  مساعدة األعضاء على مواجهة التحديات والفرص في التغيرات العالمية: -

زمة من خالل دعمهم في الوصول للمعلومات والمهارات التكنولوجية الال

 .عالمياتسهيل العمل محليا وإقليميا وكذا ل

من خالل  الممارسة: فيبناء كيان معرفي وتسهيل التعاون والبحث واالبتكار  -

البحث وتبادل المعرفة لتسهيل االبتكار، وتمكين األعضاء واالوساط 

 االكاديمية من التعاون وتبادل المعرفة
 

 

 (2[ شكل )27] RIBAالمعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة المعمارية 
 

 
  RIBA( المعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة المعمارية 2شكل )

  (purpose-and-https://www.architecture.com/about/strategy), 2021, (2020-2016RIBA. Advancing architecture strategic plan  

 بتصرف الباحث(
 

 القدرة على إنشاء تصميمات معمارية تلبي المتطلبات الفنية والجمالية
Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements  

 

GC1 

بتاريخ ونظريات العمارة وما يتصل بها من فنون وتقنيات وعلوم إنسانيةمعرفة كافية   
Adequate knowledge of the histories and theories of architecture and the related arts, technologies, and human sciences  

 

GC2 

 معرفة الفنون الجميلة كمؤثر على جودة التصميم المعماري
Knowledge of the fine arts as an influence on the quality of architectural design 

 

GC3 

 المعرفة الكافية بالتصميم الحضري والتخطيط والمهارات التي تدخل في عملية التخطيط
Adequate knowledge of urban design, planning and the skills involved in the planning process 

 

GC4 

 RIBAالمعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة المعمارية 
  وفقا 

 .المعرفة الكافية بالمشاكل المادية والتقنيات ووظيفة المباني لتزويدها بالظروف الداخلية للراحة والحماية من المناخ، في إطار العمل
Adequate knowledge of physical problems and technologies and the function of buildings so as to provide them with internal conditions of 

comfort and protection against the climate, in the framework of sustainable development 

GC9 

 .المباني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان ومقياسهفهم العال ة بين األشخاص والمباني، وبين المباني وبيئتها، وضرورة ربط 
Understanding of the relationship between people and buildings, and between buildings and their environment, and the need to relate 

buildings and the spaces between them to human needs and scale 

 

GC5 

 فهم مشاكل التصميم اإلنشائي والبناء والهندسة المرتبطة بتصميم المبنى
Understanding of the structural design, constructional and engineering problems associated with building design 

 

GC8 

التي تراعي العوامل االجتماعيةفهم مهنة العمارة ودور المهندس في المجتمع وخاصة في إعداد الملخصات   
Understanding of the profession of architecture and the role of the architect in society, in preparing briefs that take account of social factors 

 

GC6 

 فهم طرق التحقيق وإعداد الملخص لمشروع التصميم
Understanding of the methods of investigation and preparation of the brief for a design project 

 

GC7 

 مهارات التصميم الالزمة لتلبية متطلبات مستخدمي المبنى ضمن القيود التي تفرضها عوامل التكلفة وأنظمة البناء
The necessary design skills to meet building users’ requirements within the constraints imposed by cost factors and building regulations 

 

GC10 

ملالمعرفة الكافية بالصناعات والمنظمات واللوائح واإلجراءات المتضمنة في ترجمة مفاهيم التصميم إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشا  
Adequate knowledge of the industries, organisations, regulations and procedures involved in translating design concepts into buildings and 

integrating plans into overall planning 

 

GC11 
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2.2.5 NAAB  معيار المجلس الوطني العتماد الهندسة المعمارية بالواليات

 المتحدة االمريكية

، وتعتبر واحدة من أقدم وكاالت 1940في عام  NAABتم تأسممممممميس تاريخيا: 

الواليات المتحدة التي تعتمد برامج شمممممممهادات الهندسمممممممة المعمارية وهي 

ير عماري وتطوتشمارك في تطوير المعايير واإلجراءات العتماد التعليم الم

 المعلمين والمهندسين المعماريين.

( مع NAABيتعمماون المجلس الوطني العتممماد الهنممدسممممممممة المعممماريممة ) 

شبكة وكاالت ضمان كذا االعتمادات الدولية المتخصصة والقراءات المهنية، و

   INQAAHE2  [27]الجودة في التعليم العالي 
 

 :NAABمدارس الهندسة المعمارية المعتمدة من  بل 

الى  NAABحيث وصممل عدد مؤسممسممات الهندسممة المعمارية المعتمدة من 

لم مدرسة في دول العا 16مدرسة في الواليات المتحدة و 132منها 148إجمالي 

 المختلفة

في الكويممت، وواحممدة في  1حيممث تشممممممممممل مممدارس في الممدول العربيممة ) 

ت في معدال 3في المملكة العربية السمممممعودية، وواحدة في قطر، و 3البحرين، و

نان( و حدة في لب حدة، ووا ية المت حدة 7اإلمارات العرب ية )وا في  في دول أجنب

 ا(.في قبرا وواحدة في أيرلند وواحدةفي إسممبانيا وواحد في تشمميلي  3وتركيا 

[27] [29]   
 

تتمثمممل في العممممل على تعزيز التميز واالبتكمممار في تعليم : NAABأهبببداف 

لتنوع البرامج وتحفيز المعرفة الجديدة ودعم االعمارة وتشمممممجيع التميز بين 

 عامة.والمرونة والشمول في التعليم المعماري باإلضافة لحماية المصلحة ال

[24]   
 

    [24] لتحقيق أهدافها تتمثل فيما يلي: NAABاستراتيجيات 

 :يصمممم المهندسممون المعماريون بيئات مبنية أفضممل وأكثر أمانًا،  التصببميم

 ومرونة، واستدامة.وإنصافًا، 

 المهندسممون المعماريون مسممؤولون عن إلشببراف البيئي والمسببؤولية المهنية:ا

تممأثير عملهم على العممالم الطبيعي وعلى الصمممممممحممة العممامممة والسمممممممالمممة 

 والرفاهية. كمحترفين ومصممين للبيئة المبنية.

 :يلتزم المهندسممممون المعماريون بالمسمممماواة  اإلنصبببباف والتنوع والشببببمول

تخذها. ج في البيئات التي يقومون بالتصميم بها واإلجراءات التي نواإلدما

حيث يسممممممعى المهندسممممممون المعماريون إلى اإلنصمممممماف والتنوع والعدالة 

االجتماعية في المهنة وفي المجتمع ويدعمون مجموعة من المسمممممممارات 

 للطالب الذين يسعون إلى الوصول إلى تعليم الهندسة المعمارية.

 ة التي يقوم المهندسون المعماريون بإنشاء ونشر المعرف ر:المعرفة واالبتكا

رار. تركز على التصممميم والبيئة المبنية اسممتجابة للظروف المتغيرة باسممتم

دفع تعمل المعرفة الجديدة على تطوير الهندسمممممممة المعمارية كقوة ثقافية ت

 لالبتكار.

 :اريونيمارس المهندسممممون المعم القيادة والتعاون والمشبببباركة المجتمعية 

كمشممروع تعاوني وشممامل وإبداعي ومتعاطف مع التخصممصممات األخرى، 

 .والمجتمعات التي نتعامل معها لخدمتهم

  :حيث الفهم الشمممممممامل للمعارف والتارير والنظريات في التعلم مدى الحياة

التخصمممممص ودور العمارة في التعامل مع السمممممياقات الثقافية واالجتماعية 

لتعلم مدى الحياة وهو ما يعد مسمممممممؤولية والبيئية واالقتصمممممممادية، حيث ا

 مشتركة بين األوساط األكاديمية والممارسة.
 

 NAAB [24]معايير االكاديمية لبرنامج الهندسببة المعمارية للاما بالنسبببة 

  (3شكل ) يوضحها

 

 UIA 3.2.5االتحاد الدولي للمعماريين بالتعاون مع اليونيسكو ميثاق 

لجنة الممارسممممة المهنية ووافق على برنامجها في  UIAمجلس  أنشببببأ تاريخيا:

 [30].1996في  UIA، وتم اعتماد اإلصمممممدار األول من اتفاق 1994عام 

بالتعاون مع منظمة اليونيسكو  UIAطرح االتحاد الدولي للمعماريين بينما 

برنمامج دولي يهممدف لالرتقمماء المدائم والمسمممممممتقبلي لمجممال  1998في عمام 

حة البرامج الدراسممية المقدمة في مدارس الهندسممة العمارة وللتحقق من صمم

المعمممماريمممة ومؤسمممممممسمممممممممات أخرى، تجمممدد محتوى همممذا البرنمممامج عمممام 

أصمممممممبح مجلس   . [31،]2009. في عمممام 2006/2002/2008/2011

ماد المعماري الكوري ) باني للتعليم KAABاالعت يا ماد ال ( ومجلس االعت

قبل ( هما المجالس المعتمدة الوحيدة المعترف بها من JABEEالهندسممممي )

UNESCO-UIA ، من خالل الحصممممول على شممممهادة منUNESCO-

UIA [31]المعماري ، مجلس التحقق من الصحة للتعليم   
 

 :UIAمدارس الهندسة المعمارية المعتمدة من  بل 

سية المصدق عليها من قبل ، ال توجد UNESCO-UIA بالنسبة للبرامج الدرا

ار ولكن وفقا ألخب UIAقائمة منشممورة متاحة، وتحديدا على الصممفحة الرئيسممية 

هو  (، فإن برنامج الهندسمممممممة المعمارية بهاAUCالجامعة األمريكية بالقاهرة )

 االعتراف. هذااألول في الشرق األوسط وافريقيا الذي حدث على 
 

ء إلنشا المقام األول أهداف هذا الميثاق في استخدامه في تتمثل UIAأهداف 

فردية شبكة عالمية للتعليم المعماري يمكن من خاللها مشاركة اإلنجازات ال

شكل يالذي فهم أن التعليم المعماري  الجميع، حيث يعمل على تعزيزمن قبل 

   [30]. التحديات البيئية والمهنية الهامة للعالم المعاصرجانبا من 
 

   [32] تتمثل فيما يلي: UIAاستراتيجيات واالشتراطات العامة 

 قادرين  إعداد مهندسين معماريين لصياالة حلول جديدة للحاضر والمستقبل

 على مواجهة التحديات الخطيرة والمعقدة سواء كان بيئيا او اجتماعيا.

 اإلضافة السعي الحترام البيئة المبنية والطبيعية حيث ربط المباني بمحيطها ب

 الثقافي للمجتمع.الحترام العمارة للتراث 

 ر ضمان قدرة المهندسين المعماريين على فهم الخصائص اإلقليمية والتعبي

العملي عن االحتياجات والتوقعات وتحسين نوعية حياة األفراد 

 .والمجموعات االجتماعية والمجتمعات والمستوطنات البشرية

  بةتجامن اجل االستتنوع أساليب التعليم والتدريب للمهندسين المعماريين 

ة وراء ، مع إدراك الدوافع السياسية والماليبالمجتمع للمتطلبات المتغيرة

 هذه التغييرات

 ة،لممارسة في مجال الهندسة المعمارية إلى معايير موضوعياالستناد في ا 

حيث ضمان الحصول على التعليم والتدريب المناسب واالستمرار في 

 الحفاظ عليه.

  ياه مدارس الهندسة المعمارية يسعي لكي يحقق حيتضمن أن يكون التعليم في

لناس لاالحتياجات االجتماعية والثقافية  واحترام الئقة لسكان المجتمعات

ألولية مع إدراك االستخدام المناسب للمواد في المباني وتكاليف صيانتها ا

بيعية مع والمستقبلية. باإلضافة لتحقيق تنمية مستدامة للبيئة المبنية والط

 خدام الرشيد للموارد.االست

  لتعليم ايجب إنشاء أنظمة التطوير المهني المستمر للمهندسين المعماريين ألن

ا التعلم المعماري ال ينبغي أبدًا اعتباره عملية مغلقة، بل عملية يحدث فيه

 .مدى الحياة

  االستدامة، والسياق االجتماعي ضرورة تعليم التراث المعماري من اجل فهم

وتحويل العقلية المعمارية المهنية  المباني،كان في تصميم والشعور بالم

 .ومتناالمةبحيث تكون أساليبها اإلبداعية جزًءا من عملية ثقافية مستمرة 

 
 

 

2 INQAAHE: The International Network for Quality Assurance 

Agencies in Higher Education  
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 (4[ شكل )32] UIAالمعمارية لمعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة اما بالنسبة ل

 

 
  NAAB( المعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة المعمارية3شكل )

 ) .procedures-and-https://www.naab.org/accreditation/conditions). 2020NAAB, Conditions for Accreditation/المصدر: 

 بتصرف الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aالمجال 

 التفكير النقدي والتمثيل

A1  القدرة على الكتابة والتحدث بشكل فعال واستخدام وسائل اإلعالم. :المهنيةمهارات االتصال 

A5 التصميم قدرتها تطبيق أساسيات أنظمة الترتيب الطبيعية و والترتيب: أنظمة الطلب 

A2 األفكار لتفسير المعلوماتطرح أسئلة واضحة واستخدام : مهارات التفكير التصميمي 

A4 ثراء التصميم.إلالتنظيمية والبيئية استخدام االسس  :مهارات التصميم المعماري 

A3  القدرة على جمع وتقييم وتسجيل المعلومات :مهارات التحقيق والبحث التطبيقي 

A6  فحص المشاريع السابقة فى التصميم المعماري والعمراني :السوابقاستخدام 

A7 
 : وفهم الجوانب المختلفة بها التقاليد التاريخية والثقافة العالمية

A8 
 : فهم القيم واالعراف السلوكية والجوانب االجتماعيةالتنوع الثقافي

 Bالمجال 

ممارسات البناء والمهارات 

 الفنية والمعرفة 

 B3 القواعد واللوائح

 B5 االنظمة االنشائية

 B4 التوثيق الفنى

 B6 االنظمة البيئية

 B8 مواد البناء والتركيبات

B1 االعتبارات المالية

0 

 B2 تصميم الموقع

 B7 انظمة اغلفة المبنى

 B9 انظمة خدمة البناء

 B1 ما قبل التصميم

C1 البحث 

 Cالمجال 

 حلول معمارية متكاملة
 التقييمات المتكاملة وعملية تصميم صنع القرار

 التصميم التكامل

C2 

C3 

 Dالمجال 

 الممارسة المهنية

D1 أدوار أصحاب المصلحة في العمارة 

D5 السلوك المهني 

D4  المسؤوليات القانونية 

D3 ممارسات العمل 

D2  المشروعإدارة 

https://www.naab.org/accreditation/conditions-and-procedures/
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 UIA( المعايير االكاديمية لبرنامج الهندسة المعمارية 4شكل )

  UNESCO/UIA Validation Council for Architectural Education, (2014-2017). Charter of UNESCO/UIA for Architectural Educationالمصدر : 

 بتصرف الباحث

 
 

 .القدرة على إشراك الخيال والتفكير اإلبداعي واالبتكار وتوفير القيادة التصميمية

Design  
A وصياغة استراتيجيات للعملالنقدالقدرة على جمع المعلومات وتحديد المشاكل و ،. 

 .القدرة على التفكير ثالثي األبعاد في استكشاف التصميم

 .ودمج المعرفة وتطبيق المهارات في حل التصميم القدرة على التوفيق بين العوامل المتباينة

K
n

o
w

le
d

g
e 

التدداريخيددة والثقددافيددة في العمددارة المحليددة والعددالميددةالجواندب  القدددرة على العمددل بمعرفدة 
 ومعرفة الجوانب الجمالية وتأثيرها على جودة التصميم.

.فهم قضايا التراث في البيئة المبنية 

.الوعي بالروابط بين العمارة والتخصصات اإلبداعية األخرى 

B 

Cultural and Artistic Studies 

 B1 الدراسات الثقافية والفنية

Social Studies 

 الدراسات االجتماعية 
B2 

Design Studies 

ة يالدراسات التصميم  

B5 

Technical Studies 

 الدراسات الفنية 

B4 

Environmental Studies 

 الدراسات البيئية
 

B3 

Professional Studies 

 الدراسات المهنية 

B6 

 مع العمالء والمستخدمين الذين يمثلون احتياجات المجتمع. لعلى العمالقدرة •

 على وتحديد المتطلبات الوظيفية للبيئات المبنية.القدرة •

الوعي بالقوانين واللوائح والمعايير ذات الصدددددلة للتخطيط والتصدددددميم والبناء والصدددددحة والسدددددالمة •

 فيما يتعلق بالعمارة.لوعي بالفلسفة والسياسة واألخالق باإلضافة ل واستخدام البيئات المبنية.

 .فهم قضايا الحفظ وإدارة النفاياتو يعية والبيئات المبنيةالنظم الطب التعامل معالقدرة على •
 والتصميم لتقليل استخدام الطاقة  البيئي،واألثر ¸ فهم دورة حياة المواد، وقضايا االستدامة البيئية•

التخطيط اإلقليمي وعالقتها بالديموغرافيا وهندسددددة المناظر الطبيعية والتصددددميم الحضددددري بالوعي •

 الكوارث الطبيعية أخطارإدارة النظم الطبيعية مع مراعاة ، وكذا والعالميةوالموارد المحلية 

. 

القدرة على العمل بكفاءة تقنية مبتكرة في اسدددددتخدام لمواد وطرق البناء. والمعرفة التقنية •

 تقنيات البناء وفهم تطورها.
 والسالمة. ،والصيانة ،واالتصاالت ،النقلأنظمة وفهم أنظمة الخدمات •
 ومراقبة تكاليف البناء. وتخطيط التصميم،الفنية والمواصفات في تحقيق  الجوانبالوعي بدور •

بنظريات وطرق التصميم ومعرفة الخطوات الالزمة لعملية التصميم المعماري وكذا المعرفة •

 النقد المعماري 

  .العقاريمثل التمويل واالستثمار  والتنمية،فهم األعمال األساسية لصناعات البناء •
 المعماريين في مجاالت النشاط التقليدية والجديدة وفي سياق دولي.دور المهندسين فهم •
 االستشارات المهنية. المشاريع،وإدارة  المبنية،فهم مبادئ العمل وتطبيقها في تطوير البيئات •

فهم األخالقيات المهنية وقواعد السددددددلوك ألنها تنطبق على ممارسددددددة الهندسددددددة المعمارية •

 ونية.القانوالمسؤوليات 

Skills المهارات     C 

 القدرة على العمل بالتعاون مع المهندسين المعماريين اآلخرين وأعضاء فرق متعددة التخصصات•

 والرسم والنمذجة والتقييم. ،والحساب وكذا التعاونوتوصيل األفكار والقدرة على التصرف •

القدرة على استخدام القدرات اليدوية واإللكترونية والرسومات وصنع النماذج الستكشاف •

 .وتوصيل المقترح التصميميوتطوير 

 لتقييم أداء البيئات المبنية. اإللكترونيةوفهم أنظمة التقييم التي تستخدم الوسائل اليدوية •

C1 

C4 

C3

3 

C2 

A1 

A4

1 

A3

3 

A2 
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 التعليم المعماري ومعايير االعتماد استدامة .6

تهدف استدامة التعليم المعماري الى دمج مبادي االستدامة في برامج الهندسة 

المعمارية لتمكين المتعلمين من اتخاذ قرارات صممممحيحة من أجل السممممالمة البيئية 

واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية من اجل األجيال الحالية وكذا المستقبلة، مع 

صمممول على برامج هندسمممة معمارية قادرة احترام التنوع الثقافي. حيث السمممعي للح

على تقديم منهج يتعامل مع القضمممممممايا البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصمممممممادية 

مة في أنظمة التعليم  تدا بادئ االسممممممم لدراسممممممممة إلى دمج م هدف هذه ا بالمجتمع. ت

المعمممماري، وذلمممك من خالل تحليمممل وتقييم متطلبمممات االعتمممماد من قبمممل برامج 

لية مع برامج العمارة بالدراسممة المختارة ببعا الجامعات المصممرية االعتماد الدو

ية  ،ومن ثم يتناول البحث في الجدول التالي تحليل مدي ترابط الركائز الرئيسممممممم

معايير  معلالسممممممتدامة التي تتمثل في الجوانب البيئية واالقتصممممممادية واالجتماعية 

 ( ، حيممث1دول )جمم RIBA ،NAAB ،UIAاالعتممماد الممدوليممة التي تم تحليلهمما 

يجب أن تتغلغل هذه الركائز الثالث في المناهج الجامعية بطريقة متجانسة تراعي 

 العالقات العضوية بين جميع مكونات المنهج.
 

 (1جدول )
 مع الركائز األساسية لالستدامة في التعليم المعماري RIBA، NAAB ،UIAتحليل مقارن لمعايير االعتماد الدولية 

 

 لالستدامةالركائز الرئيسية  

 الجوانب البيئية

Environmental aspects 

 والثقافية الجوانب االجتماعية

Social aspects 

 الجوانب اال تصادية

Economic aspects 

RIBA 

GC1 ● ●  

GC2  ●  

GC3  ●  

GC4 ● ● ● 

GC5 ● ●  

GC6  ●  

GC7   ● 

GC8 ●   

GC9 ●   

GC10 ● ● ● 

GC11 ● ● ● 

NAAB 

A1  ●  

A2  ●  

A3 ● ●  

A4 ●   

A5 ●   

A6 ● ●  

A7  ●  

A8  ●  

B1 ●   

B2 ●   

B3 ● ● ● 

B4 ● ● ● 

B5 ●  ● 

B6 ●   

B7 ●   

B8 ●  ● 

B9   ● 

B10   ● 

C1 ● ● ● 

C2 ● ● ● 

C3 ● ● ● 

D1 ● ● ● 

D2   ● 

D3  ●  

D4  ●  

d5  ●  

UNESCO-UIA 

 

A1  ●  

A2  ●  

A3 ● ●  

A4 ● ●  

BI ●   

B2 ● ●  

B3 ●   

B4 ●  ● 

B5 ● ●  

B6 ● ● ● 

C1  ●  

C2  ●  

C3 ● ●  

C4 ● ● ● 

 

 المكونة للعملية التعليميةالعناصر الرئيسية  .7

 تتمثل المفردات المكونة للعملية التعليمية في العناصر الرئيسية التالية:

 : وهو المستهدف بالتعليم او التدريب او التعلم.الطالب -

 وهو الذي يشرح ويقدم ويعلم المنهج التعليم المختار. األستاذ الجامعي: -

التدريبية المراد ان يستوعبها : وهي المادة التعليمية او المقرر التعليمي -

 الطالب ويتعلمها. )اللوائح الدراسية(

: وهو ما يمثل البيئة التعليمية وتتكون من فصل دراسي، او عدة المكان -

 فصول دراسية، او قاعات محاضرات، او ورش تعليمية، او معمل.

الوسائل التعليمية: تتمثل في األدوات واألجهزة والمعدات التي تساعد في  -

 ...(.واالنترنتح المقرر التعليمي )السبورة، الحاسبات االلكترونية شر

: وهو ما اصطلح عليه بالتقييم واالمتحانات وهي الوسائل واألدوات التقويم -

 التي يتم استخدامها لقياس مدى استيعاب الطالب وتحصيله للمادة التعليمية.

لوائح الدراسية ويركز البحث على دراسة دمج وتحقيق االستدامة من خالل ال

 لبرامج الهندسة المعمارية بالجامعات المصرية.

 تحليل دراسة الحالة  .8

يركز البحث في دراسمممممته على تحليل اللوائح الدراسمممممية ببرامج الهندسممممممة 

  .المعمارية لكل من جامعتي المنصورة وطنطا
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بل حيث تعد برامجها الدراسمممممممية من البرامج التي تم اعتمادها محليا من ق

 القومية لضمان جودة التعليم بمصر خالل العشرة سنوات االخيرة.الهيئة 

حيث يهدف التحليل لمحاولة ربط اللوائح الدراسمممممممية بأقسمممممممام الهندسمممممممة  

ها سممممابقا المعمارية بالجامعات المصممممرية بمعايير االعتماد الدولية التي تم تحليل

لمصمممممممرية لدمج ركائز واعتبارات االسمممممممتدامة بالتعليم المعماري بالجامعات ا

ي فتتمثل الدراسمممة  ثحي .(جامعة طنطا –المحلية المختارة )جامعة المنصمممورة 

ة برامج الهندسمممة المعمارية بتلك الجامعات في أربع سمممنوات دراسمممية باإلضممماف

ندسممة، وقد التي يتناول فيها الطالب العلوم األسمماسممية بكليات اله اإلعداديةللسممنة 

 هندسة المعمارية الى:تم تصنيف المقررات الدراسية ببرامج ال

  المقررات التصميمية 

  المقررات االنشائية والتنفيذية 

 مقررات التارير والنظريات والجمال 

  المقررات البيئية 

   المقررات التخطيطية والعمرانية 

  المقررات االقتصادية 

  والفنية التقنيةالمقررات 

 المقررات اإلنسانية 

وتم توزيع المقررات الدراسية بكل الئحة على التصنيفات السابقة وفقا 

يشمل التقسيم عدد الساعات الخاصة بكل مقرر لمعرفة  ثحي .مقررلمحتوي كل 

عدد الساعات االجمالية لكل حزمة من الحزم الثمانية السابقة وكذا الوزن النسبي 

تم تحليلها سابقا  التيد الدولية لما يشغله كل مقرر بالنقاط الخاصة بمعايير االعتما

  .UIAو  NAABو RIBAو

وكذا الوزن النسبي للحزم الثمانية لمعرفة مدي توافق اللوائح مع تلك 

معايير االعتماد  ألحديللوصول بتلك اللوائح  الموجودةالمعايير ونقاط القصور 

وهو ما  بها.العملية التعليمية الخاصة  فيالدولية وتحقيق االستدامة بقدر االمكان 

 يلي:فيما  تحليلهيتم 
 

 الالئحة الدراسية لبرنامج الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة 1.8 

لقسم الهندسة المعمارية بنظام الفصلين  2019الالئحة معمول بها منذ 

مقرر باإلضافة  50الدراسيين، حيث شملت الدراسة في أربعة سنوات على 

 فيالساعات التدريسية ونسبها  التاليويتناول الشكل  للطالب.للتدريب الصيفي 

جامعة  عمارةالكل مجموعة من مجموعات المقررات التدريسية بالئحة برنامج 

( نسب عدد الساعات التدريسية فى 6كما يوضح الشكل ). (5شكل ) المنصورة،

الدراسية.كل فرقه من الفرق االربعة للمجموعات المصنفة للمقرات 

 

 

 
 )المصدر : الباحث ( المنصورةجامعة  –( عدد الساعات التدريسية ونسب كل مجموعة من المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية 5شكل )

 
 )المصدر الباحث( ( نسب عدد الساعات التدريسية لمجموعات المقررات الدراسية خالل كل سنه من السنوات الدراسية االربعة6شكل )

 

 

يتضمممح من التحليل السمممابق أن المقررات االنشمممائية والتنفيذية تمثل النسمممبة 

السمممنوات  في أكبروتتركز بنسمممبة  بالالئحةعدد السممماعات التدريسمممية  فياالكبر 

تليهمما المقررات  والثممانيممة،الفرقممة االولى  في% منهمما 65االولى حيممث تتركز 

% من عدد السمممماعات التدريسممممية بالبرنامج 24 حواليتمثل  والتيالتصممممميمية 

% 65الفرق االكبر حيث تمثل الفرقة الثالثة والرابعة  فيوتزداد بشممكل واضممح 

بينما تمثل المقررات  .التصمممممممميميةمن عدد السممممممماعات التدريسمممممممية للمقررات 

الفرقة الرابعة حيث تشممممممممل الفرقة  فيالعمرانية والتخطيطية اعلى معدل لها 

 .بالالئحة% من المقررات التخطيطية والعمرانية 50من  أكثرالرابعة 
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المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتنفيذية

مقررات التاريخ والتظريات والجمال
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المقررات التقنية والفنية 

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

حة عدد الساعات التدريسية لمجموعات المقررات بالئ

%24جامعة المنصورة
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المقررات االقتصادية  المقررات االنسانية 

1234

المقررات التصميمية 11.523.132.732.7

المقررات االنشائية 34.328.422.414.9

مقررات التاريخ والجمال 33.350.00.016.7

المقررات البيئية 16.722.244.416.7

المقررات العمرانية والتخطيطية 0.013.831.055.2

المقررات التقنية والفنية 72.727.30.00.0

المقررات االقتصادية 0.00.072.727.3

المقررات االنسانية 30.030.00.040.0
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ية 8 حواليتمثل  والتيررات البيئية اما المق % من السممممممماعات التدريسممممممم

االقتصادية  اما المقررات والثالثة،الفرقة الثانية  في أكبربالالئحة فتتركز بشكل 

 .االخيرةالسنوات الدراسية  في% من الالئحة وترتكز 5 حوالي فتمثل

 % ايضمممما من السمممماعات التدريسممممية بالالئحة5والمقررات االنسممممانية تمثل 

ثانية.الفرقة االولى  في% منها 60ويرتكز  تحليل مقارن لعالقة  وفيما يلي وال

يوضمممممممح بمعايير االعتماد الدولية الثالث، حيث  بالالئحةالمقررات الدراسمممممممية 

 RIBAمعممايير  مع( مممدي توافق المقررات الممدراسممممممميممة بممالالئحممة 2جممدول )

 NAABعايير ( مدي توافق المقررات الدراسمممممممية بالالئحة مع م3والجدول )

 .UIA( مدي توافق المقررات مع معايير 4وايضا الجدول )

 
 

 (2جدول )

 RIBAيوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية جامعة المنصورة مع معايير  
 

    
RIBA 

 Code CourseTitle 
GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 GC6 GC7 GC8 GC9 GC10 GC11 الوزن النقاط  

ية
يم

صم
الت

ت 
را

ر
مق

ال
 

ARE 111 ( 1التصميم المعماري) •   ●   ●             3.26 3 

2
2
.8

9
 

ARE 211 ( 2التصميم المعماري) •       ●             2.17 2 

ARE 212 ( 3التصميم المعماري) •       ●             2.17 2 

ARE 311 ( 4التصميم المعماري) •                     1.09 1 

ARE 312  1.09 1                     • تصميم داخلى 

ARE 313 ( 5التصميم المعماري) •                     1.09 1 

ARE 411 ( 6التصميم المعماري) •               ●     2.17 2 

ARE 441 3.26 3   ● ●               • دراسة مشروع التخرج 

ARE 442  6.52 6     ● ●   ● ● ●     • مشروع التخرج 

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
مق

ال
 

ARE 121 ( 1انشاء معماري)               •       1.09 1 

1
9
.5

7
 

STE 145  1.09 1       •               نظرية االنشاءات 

ARE 122 ( 2انشاء معماري)               •       1.09 1 

STE 146 1.09 1       •               خواا وتقنيات مواد البناء 

STE 147  1.09 1       •               هندسة مساحية 

ARE 221 ( 3انشاء معماري)               •       1.09 1 

ENG 112  1.09 1       •               1تدريب صيفي 

ARE 222 ( 4انشاء معماري)               •       1.09 1 

STE 246 1.09 1       •               المنشآت الخرسانية واالساسات 

ARE 321 ( 1رسومات تنفيذية)               •       1.09 1 

STE 341  1.09 1       •               منشأت معدنية 

ARE 322 ( 2رسومات تنفيذية)             • •       2.17 2 

ARE 421 ( 3رسومات تنفيذية)             • •       2.17 2 

 1.09 1       •               أ-(2مقرر اختياري )  

ENG 113  2.17 2       • •             2تدريب صيفي 

ل 
ما

ج
وال

ر 
ري

لتا
 .ا

م
ت

ريا
ظ

الن
و

 

ARE 142 ( 1تارير الفن والعمارة) 
 

 • •                 2 2.17 

9
.7

8
 

ARE 143 ( 1نظريات العمارة)   •                   1.09 1 

ARE 242 ( 2تارير الفن والعمارة)  • •                 2.17 2 

ARE 243 ( 2نظريات العمارة)   •                   1.09 1 

ARE 231 2.17 2               ●   •   نظريات تخطيط المدن 

 1.09 1                   •   ب-(2مقرر اختياري )  

ية
بيئ

 ال
ت

را
ر
مق

ال
 

MUR 233  2.17 2 •   •                قضايا بيئية 

9
.7

8
 

ARE 244 3.26 3 •   •       ●         التحكم البيئي 

ARE 343  1.0.9 1     •                 تركيبات فنية 

 1.09 1     •                (1مقرر اختياري)  

ARE 444 
األثر البيئي للمشروعات 

 الهندسية 
              ● •     2 2.17 

ية
ط

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 .
م

 

ARE 232  1.09 1               •       التصميم العمراني 

6
.5

2
 

ARE 331 ( 1تخطيط عمراني)       •               1.09 1 

ARE 332 1.09 1               •       االسكان 

ARE 431 ( 2تخطيط عمراني)       •               1.09 1 

ARE 432 1.09 1               •       التخطيط االقليمي 

 1.09 1               •       (3مقرر اختياري )  

ية
فن

 و
يه

قن
 ت
م.

 

BAS 141 ( 3تطبيقات إحصائية)           •           1.09 1 

1
1
.9

6
 

ARE 144 1.09 1           •           مبادئ العمارة وتقنيات الرسم 

ARE 112  3.26 3           •     •   ● تدريب بصري 

ARE 241 1تطبيقات حاسب في العمارة           • •     

•
   3 3.26 

ARE 245  3.26 3   •     • •           2تطبيقات حاسب في العمارة 

ية
اد

ص
قت
. ا

م
 

ARE 342 
اقتصاديات البناء ودراسات 

 الجدوي 

 

        • •     • • 4 4.35 

1
0
.8

7
 

ENG 221 3.26 3   •     • •          إدارة مشروعات هندسية 

ARE 443 
مواصفات وكميات وضبط 

 الجدوي
          • •     •   3 3.26 

ية
سان

 إن
م.

 

MUR 114 1.09 1             •         مهارات االتصال والعرض 

8
.7

 

ENG 111  3.26 3 ●       •   •         كتابة التقارير الفنية 

MUR 115 2.17 2 ●          •         اخالقيات المهنة 

MUR 221 2.17 2         •    •         مهارات البحث والتحليل 



A: 32               MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 5, OCTOBER 2022   

 

 
 ( 3جدول )

 NAABيوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية جامعة المنصورة مع معايير 
 

 

 

  
NAAB 

 CourseTitle 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

A
.4

 

A
.5

 

A
.6

 

A
.7

 

A
.8

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

B
.4

 

B
.5

 

B
.6

 

B
.7

 

B
.8

 

B
.9

 

B
.1

0
 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

D
.3

 

D
.4

 

D
. 

 الوزن النقاط

 

ية
يم

صم
الت

ت 
را

ر
مق

ال
 

 2.36 3                      • •  •  (1التصميم المعماري )

2
5
.9

8
 

 2.36 3                      • •  •  (2التصميم المعماري )

 2.36 3                      • •  •  (3التصميم المعماري )

 2.36 3                      • •  •  (4التصميم المعماري )

 1.57 2                      • •    تصميم داخلى 

 2.36 3                      • •  •  (5التصميم المعماري )

 3.94 5      •           •     • •  •  (6التصميم المعماري )

 3.94 5      • • •          •      •   دراسة مشروع التخرج

 4.72 6      •       •    • •     •  •  مشروع التخرج 

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
مق

ال
 

 0.79 1              •             (1انشاء معماري )

2
3
.6

2
 

 1.57 2              •  •           نظرية االنشاءات 

 0.79 1              •             (2انشاء معماري )

 2.36 3           •   •  •           خواا وتقنيات مواد البناء

 1.57 2              •  •           هندسة مساحية 

 0.79 1              •             (3انشاء معماري )

 2.36 3 •           •  •             1تدريب صيفي 

 0.79 1              •             (4انشاء معماري )

المنشآت الخرسانية 
 واالساسات

          •  •              
2 1.57 

 0.79 1              •             (1رسومات تنفيذية )

 1.57 2              •  •           منشأت معدنية 

 2.36 3            •  • •            (2رسومات تنفيذية )

 2.36 3            •  • •            (3رسومات تنفيذية )

 0.79 1              •             أ-(2مقرر اختياري )

 3.15 4 •     •      •  •             2تدريب صيفي 

ل 
ما

ج
وال

ر 
ري

لتا
 .ا

م
ت

ريا
ظ

الن
و

 

 2.36 3                   • • •      (1تارير الفن والعمارة )

1
1
.8

 

 1.57 2                  •       •  (1نظريات العمارة )

 1.57 2                   • •       (2تارير الفن والعمارة )

 1.57 2                  •       •  (2نظريات العمارة )

 3.15 4                  • • •     •  نظريات تخطيط المدن

 1.57 2                   • •       ب-(2مقرر اختياري )

ية
بيئ

 ال
ت

را
ر
مق

ال
 

 1.57 2             •          •    قضايا بيئية 

1
0
.2

4
 3.15 4      •      • •          •    التحكم البيئي 

 3.15 4          • • • •              تركيبات فنية 

 0.79 1             •              (1مقرر اختياري)

األثر البيئي للمشروعات 

              الهندسية 
• 

 
• 

          
2 1.57 

ية
ط

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 .
م

 

 0.79 1                 •          التصميم العمراني 

4
.7

2
 

 0.79 1                 •          (1تخطيط عمراني )

 0.79 1                 •          االسكان

 0.79 1                 •          (2تخطيط عمراني )

 0.79 1                 •          التخطيط االقليمي

 0.79 1                 •          (3مقرر اختياري )

ية
فن

 و
يه

قن
 ت
م.

 

 0.79 1                        •   (3تطبيقات إحصائية )

3
.9

4
 0.79 1                  •         مبادئ العمارة وتقنيات الرسم 

 0.79 1                  •         تدريب بصري 

 0.79 1                          • 1تطبيقات حاسب في العمارة

 0.79 1                          • 2تطبيقات حاسب في العمارة 

ية
اد

ص
قت
. ا

م
 

اقتصاديات البناء ودراسات 
            الجدوي 

• 
     

• 
   

• 
    

3 2.36 

9
.5

 

 4.72 6 • •  • •  •  •                  إدارة مشروعات هندسية

مواصفات وكميات وضبط 

           الجدوي
• 

      
• 

 
• 

      
3 2.36 

ية
سان

 إن
م.

 

 1.57 2                        •  • مهارات االتصال والعرض

1
0
.2

4
 

 3.94 5       • •       •         •  • كتابة التقارير الفنية 

 3.15 4 • • •             •           اخالقيات المهنة

 1.57 2        •                •   مهارات البحث والتحليل
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 ( 4جدول )

 UIAيوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية جامعة المنصورة مع معايير 
 

 CourseTitle 
UIA 

A. Design B. Knowledge C. Skill 
 الوزن النقاط

 

  A1. A2 A3. A4. B1. B2. B3. B4. B5. B6. C1. C2. C3. C4.  

ية
يم

صم
الت

ت 
را

ر
مق

ال
 

 3.00 3                     • • •   (1التصميم المعماري )

4
0
 

 5.00 5           •         • • • • (2التصميم المعماري )

 5.00 5           •         • • • • (3التصميم المعماري )

 5.00 5           •         • • • • (4التصميم المعماري )

 4.00 4           •         • • •   تصميم داخلى 

 4.00 4           •         • • •   (5التصميم المعماري )

 4.00 4           •         • • •   (6التصميم المعماري )

 4.00 4           •         • • •   دراسة مشروع التخرج

 6.00 6   • •     •         • • •   مشروع التخرج 

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
مق

ال
 

 1.00 1       •        (1انشاء معماري )

1
5
 

 1.00 1       •        نظرية االنشاءات 

 1.00 1       •        (2انشاء معماري )

 1.00 1       •        خواا وتقنيات مواد البناء

 1.00 1       •        هندسة مساحية 

 1.00 1       •        (3انشاء معماري )

 1.00 1       •        1تدريب صيفي 

 1.00 1       •        (4انشاء معماري )

 1.00 1       •        المنشآت الخرسانية واالساسات

 1.00 1       •        (1رسومات تنفيذية )

 1.00 1       •        منشأت معدنية 

 1.00 1       •        (2رسومات تنفيذية )

 1.00 1       •        (3رسومات تنفيذية )

 1.00 1       •        أ-(2مقرر اختياري )

 1.00 1       •        2تدريب صيفي 

ل 
ما

ج
وال

ر 
ري

لتا
 .ا

م
ت

ريا
ظ

الن
و

 

 1.00 1             •        (1تارير الفن والعمارة )

7
 

 1.00 1         •            (1نظريات العمارة )

 1.00 1             •        (2تارير الفن والعمارة )

 1.00 1         •            (2نظريات العمارة )

 1.00 1         •            نظريات تخطيط المدن

 2.00 2         •    •        ب-(2مقرر اختياري )

ية
بيئ

 ال
ت

را
ر
مق

ال
 

 1.00 1        •       قضايا بيئية 

6
 

 1.00 1        •       التحكم البيئي

 2.00 2       • •       تركيبات فنية 

 1.00 1        •       (1مقرر اختياري)

األثر البيئي للمشروعات 
 الهندسية 

      •        1 1.00 

ية
ط

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 .
م

 

 2.00 2        • •      التصميم العمراني 

1
2
 

 2.00 2        • •      (1تخطيط عمراني )

 2.00 2        • •      االسكان

 2.00 2        • •      (2تخطيط عمراني )

 2.00 2        • •      التخطيط االقليمي

 2.00 2        • •      (3مقرر اختياري )
ية

فن
 و

يه
قن

 ت
م.

 

 1.00 1  •             (3تطبيقات إحصائية )

8
 

 1.00 1  •             مبادئ العمارة وتقنيات الرسم

 2.00 2  •          •   تدريب بصري 

 2.00 2  • •            1تطبيقات حاسب في العمارة

 2.00 2  • •            2تطبيقات حاسب في العمارة 

ية
اد

ص
قت
. ا

م
 

اقتصاديات البناء ودراسات 

 الجدوي 
         •    • 2 2.00 

6
 

 2.00 2 •    •          إدارة مشروعات هندسية

مواصفات وكميات وضبط 
 الجدوي

         •    • 2 2.00 

ية
سان

 إن
م.

 

 2.00 2   • •           مهارات االتصال والعرض

6
 1.00 1    •           كتابة التقارير الفنية  

 2.00 2    • •          اخالقيات المهنة

 1.00 1    •           مهارات البحث والتحليل
 

 

 

تم تغطيتها  التيتحليل الجدول الثالثة السابقة يتضح النسب خالل من 

 RIBAبالئحة جامعة المنصورة من المعايير الدولية الثالثة  بالمقررات الدراسية

شكل  وكذا (9( وشكل )8( وشكل )7) شكل فىوهو ما يتضح  UIAو  NAABو 

 توضيحه فيما يلي : مما يت(  وهو 10)
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تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 7شكل )

 ))المصدر: الباحث RIBAلمعيار المنصورة 

تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 8شكل )

 )المصدر: الباحث( NAABالمنصورة لمعيار 

تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 9شكل )

 المصدر: الباحث() UIAالمنصورة لمعيار 

 
 )المصدر: الباحث( RIBA- NAAB-UIAبالئحة جامعة المنصورة لمعايير  تغطيها المقررات الدراسية التي( النسب 10شكل )  

 

 

والنسبة  باألهميةيتضح من االشكال السابقة ان المقررات التصميمية تحظى 

( ان نسبتها 7االكبر بمعايير االعتماد الدولية الثالث ، حيث يتضح من الشكل )

بينما تمثل المقررات  RIBA% مما تغطية الالئحة من معايير 23تمثل حوالى 

% فقط حيث تتساوي نسبتها مع 9% وتمثل المقررات البيئية 19االنشائية والتقنية 

تتطلبها  التيالمقررات االقتصادية والتقنية وهو ما يمثل قيمة اقل من االحتياجات 

تهدف لتوجيه التعليم المعماري للوصول لمجتمعات ذات بيئة  والتي RIBAمعايير 

مستدامة وهو ما يتطلب ربط االستدامة بكل من المقررات التصميمية والعمرانية 

تساعد على تقوية معايير واسس  التيالمقررات البيئية  فيلمحاولة التنوع  باإلضافة

، بينما تمثل فقط% 9هذا المعيار  فياالستدامة . كما أن المقررات االنسانية تمثل 

بنسبة % فقط وتحظي المقررات االقتصادية 7المقررات التخطيطية والعمرانية 

يؤكد على  الذيالمعيار  % بهذا12% وايضا المعايير الفنية والتقنية بنسبة 11

 واالخالقية.مواجهة التحديات العالمية ودعم المعايير المهنية 

(  فان المقررات التصميمية تمثل حوالى 8شكل ) NAABاما بالنسبة لمعيار 

% من نقاط تلك المعيار وهو ما يؤكد على ربط المقررات التصميمية بتلك 26

على ربط التصميم بالبيئية وتحقيق اسس  تأكيدوالالالئحة باعتبارات االستدامة 

والسالمة للمجتمع وهو ما يركز عليه هذا المعيار بشكل واضح  والصحةالرفاهية 

% حيث يركز هذا المعيار بشكل واضح 24تمثل  التي،  تليها المقررات االنشائية 

. ، على ممارسات البناء والمهارات الفنية واالنشائية للحصول على تصميم شامل 

كما تحظى المقررات الخاصة بالتارير والنظريات والجمال والنقد المعماري بنسبة 

عن المعايير الدولية االخرى لذي فان المقررات هنا تغطي   NAABاكبر بمعيار 

% وهو 10تمثل حوالى  فأنها% بالمعيار ، اما بالنسبة للمقررات البيئية 12حوالى 

قررات المتعلقة بالبيئة والمشكالت البيئية داخل ما يؤكد ايضا االحتياج لزيادة الم

تتم داخل المقررات التصميمية . اما  التيلعملية الربط تطبيقيا  باإلضافةالالئحة 

% فقط بهذا المعيار والذي 5 حواليبالنسبة للمقررات التخطيطية والعمرانية فتمثل 

حيث تمثل كل من  على الجوانب المهنية واالنسانية واالقتصادية أكبريركز بشكل 

 المعيار. ا% بهذ10 حواليواالقتصادية المقررات االنسانية 

بشكل كبير على  تركيزه( فانة يتضح 9شكل ) UIAاما بالنسبة لمعيار  

%  حيث يسعي هذا المعيار لتعزيز 40تمثل حوالى  والتيالمقررات التصميمية 

العملية التصميمية ومواجهة التحديات ،  فيالجوانب البيئية واالجتماعية والثقافية 

% اما بالنسبة للمقررات التخطيطية والعمرانية 15بينما تمثل المقررات االنشائية 

تغطي الجوانب العمرانية واالجتماعية وهى تمثل هنا  والتي% 12فتمثل حوالى 

لتحقيق ربط العمران بالمجتمع وهو ما  NAABو  RIBAنسبة اعلى من معيار 

يؤكد عليه هذا المعيار، اما بالنسبة للمقررات البيئية فتمثل نسبة اقل بشكل واضح 

تتساوى ايضا مع المقررات االقتصادية واالنسانية . اما بالنسبة  والتي% 6

حيث من  المعيار.% فقط بهذا 7لمقررات التارير والنظريات والجمال فتمثل 

% من االعتبارات الخاصة به 70ظ بهذا المعيار ان حوالى ما يقرب من المالح

المقررات التصميمية واالنشائية والتخطيطية والعمرانية بالئحة  فيتتمركز 

المنصورة وذلك لتركيزه على الجوانب التصميمة والمهنية واالجتماعية وتركيزه 

حديات المهنية المختلفة على كون التعليم مدي الحياه بما يواجه االحتياجات والت

.ومن ثم فمن خالل تحليل الئحة قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة وفقا 

تم تحليلها يتضح ان تلك  التي( و 10لمعايير االعتماد الدولية الثالث كما بشكل )

والذي يمثل المعيار االقرب NAABالالئحة يمكنها السعي للحصول على اعتماد 

23%

19%

10%9%
7%

12%
11% 9%

RIBA

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتقنية 

التاريخ والجمال والنظريات . م

المقررات البيئية 

العمرانية والتخطيطية. م

الفنية والتقنية . م

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

26%

24%
12%

10%

5%
4%

9% 10%

NAAB

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتقنية 

التاريخ والجمال والنظريات . م

المقررات البيئية 

العمرانية والتخطيطية. م

الفنية والتقنية . م

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

40%

15%
7%

6%

12%

8% 6% 6%

UIA

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتقنية

التاريخ والجمال والنظريات . م

المقررات البيئية 

العمرانية والتخطيطية. م

الفنية والتقنية . م

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 
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المقررات 
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المقررات 

نية االنشائية والتق

التاريخ والجمال. م

والنظريات 

ة المقررات البيئي العمرانية . م

والتخطيطية

ية الفنية والتقن. م المقررات 

اال تصادية 

المقررات 

االنسانية 

ة النسب المئوية للمقررات الدراسية يالئحة جامعة المنصورة وفقا لمعايير االعتماد الدولي

RIBA NAAB UIA نسب الساعات 
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ترتكز وبوضوح به على االستدامة  التيالعتبارات المختلفة وا أهدافهمن حيث 

ولكن مع التركيز على زيادة وزن المقررات البيئية وتحديثها وفقا للتحديات البيئية 

لربط المقررات التخطيطية  باإلضافةتواجهه المجتمعات بشكل مستمر ،  التي

بارز بشكل واضح في والعمرانية بالبيئة ومعايير االستدامة العمرانية ، كما هو 

 المقررات التصميمية. 
 

 الالئحة الدراسية لبرنامج الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا 2.8

طنطا منذ  بها بجامعةتتناول العينة الثانية بهذا البحث تحليل الالئحة معمول 

حيث شملت  االن،لقسم الهندسة المعمارية بنظام الفصلين الدراسيين حتى  2005

 للطالب.مقرر باإلضمممافة للتدريب الصممميفي  50الدراسمممة في أربعة سمممنوات على 

كل مجموعة من مجموعات  فيالساعات التدريسية ونسبها  التاليويتناول الشكل 

 الهندسممممممة جامعةالمقررات التدريسممممممية بالئحة برنامج الهندسممممممة المعمارية بكلية 

كل  في( نسب عدد الساعات التدريسية 12كما يوضح الشكل ) (11شكل ) طنطا،

 .الدراسيةفرقه من الفرق االربعة للمجموعات المصنفة للمقررات 
 

 

 

  
 الباحث(جامعة طنطا )المصدر:  –ونسب كل مجموعة من المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية  التدريسية( عدد الساعات 11شكل )

 

 ) المصدر: الباحث ( جامعة طنطا –( نسب عدد الساعات التدريسية لمجموعات المقررات الدراسية خالل كل سنه من السنوات الدراسية االربعة  12)شكل 

 
 

يتضح من التحليل السابق ان المقررات التصميمية تمثل النسبة االكبر من عدد 

الساعات التدريسية بالالئحة موزعة بشكل متساوي على السنوات االربعة. تليها 

ج من عدد الساعات التدريسية بالبرنام %27المقررات االنشائية والتي تمثل حوالى 

%من 65والتي تزداد بشكل واضح فى السنوات الدراسية االولى حيث تمثل حوالى 

عدد الساعات التدريسية للمقررات االنشائية .بينما تمثل المقررات العمرانية 

  %88والتخطيطية اعلى معدل لها في الفرقة الثالثة والرابعة التي تشمل حوالى 

نسبة للمقررات البيئية فإنها تمثل حوالى من المقررات التخطيطية بالالئحة .اما بال

% فقط من الساعات التدريسية بالالئحة وهي تعد نسبة بسيطة جدا تتمثل في ثالثة 5

مقررات يتم تدريسها في الفرقة الثانية والثالثة والرابعة .اما بالنسبة للمقررات 

والفرقة  % في الفرقة الثالثة100% من الالئحة وترتكز بنسبة 3االنسانية فتمثل 

الرابعة دون تعزيز الفرق االولى بتلك المقررات .اما بالنسبة للمقررات االقتصادية 

% من نسبه الساعات التدريسية بالالئحة وترتكز فى الفرقة الرابعة 1فهي تمثل 

تحليل مقارن لالئحة جامعة طنطا مع معايير االعتماد الدولية الثالث فقط .وفيما يلي 

مدي توافق المقررات الدراسية بالالئحة وع معايير ( 5يوضح الجدول )حيث 

RIBA ( مدي توافق المقررات الدراسية بالالئحة مع معايير 6والجدول )

NAAB ( مدي توافق المقررات مع معايير 7وايضا الجدول ) UIA
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتنفيذية

مقررات التاريخ والتظريات والجمال
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المقررات التقنية والفنية 

المقررات اال تصادية 

المقررات االنسانية 

طا عدد الساعات التدريسية لمجموعات المقررات بالئحة جامعة طن
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8% 1%3…

نسب كل محموعة فى اجمالى السنوات الدراسية 

المقررات التصميمية  المقررات االنشائية والتنفيذية 

التاريخ والجمال والنظريات . م المقررات البيئية 

عمرانية وتخطيطية . م تقنية وفنية . م

ا تصادية .م انسانية. م

1234

المقررات التصميمية 22.222.222.233.3

المقررات االنشائية 34.931.723.89.5

مقررات التاريخ والجمال 28.642.914.314.3

المقررات البيئية 0.036.436.427.3

المقررات العمرانية والتخطيطية 0.011.852.935.3

المقررات التقنية والفنية 77.822.20.00.0

المقررات االقتصادية 0.00.00.0100.0
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0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

عدد ساعات كل مجموعة في كل فرقة دراسية



A: 36               MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 5, OCTOBER 2022   

 
 (5جدول )

 RIBAية جامعة طنطا مع معايير يوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمار
   

RIBA 

 Code CourseTitle 
GC1 GC2 GC3  GC4  GC5  GC6  GC7  GC8  GC9  GC10  GC11  الوزن النقاط  

ت
را

ر
مق

ال
 

ية
يم

صم
الت

 

ARE 1101 ( أ1التصميم المعماري ) •    •       2.78 2 

2
0
.8

3
 

ARE 1102 ( ب1التصميم المعماري ) •           1.39 1 

ARE 2107 ( أ2التصميم المعماري ) •           1.39 1 

ARE 2207 ( ب2التصميم المعماري ) •           1.39 1 

ARE 3115 ( أ3التصميم المعماري ) •           1.39 1 

ARE 3215 ( ب3التصميم المعماري ) •           1.39 1 

ARE 4214 ( 4التصميم المعماري) •       • •   4.17 3 

ARE 4245 6.94 5  • • •   •    • مشروع التخرج 

مق
ال

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
 

ARE 1102 ( أ1االنشاء المعماري والمواد )               •       1.39 1 

1
9
.4

4
 

CSE 1151 1.39 1       •               نظرية االنشاءات 

ARE 1202 ( ب1االنشاء المعماري والمواد )               •       1.39 1 

CPW 

1221 
 1.39 1       •               المساحة

CSE 1252 1.39 1       •               خواا ومقاومة المواد 

ARE 2108 ( أ2االنشاء المعماري والمواد )               •       1.39 1 

CSE 2153 1.39 1       •               الخرسانة المسلحة واالنشاءات المعدنية 

ARE 2208 ( ب2االنشاء المعماري والمواد )               •       1.39 1 

ARE 2214 1.39 1       •               التركيبات الصحية 

ARE 3116 1.39 1       •               تصميميات تنفيذية وطرق البناء أ 

ARE 3216 1.39 1       •               تصميميات تنفيذية وطرق البناء ب 

CSE 2153 1.39 1       •              أساسات 

ARE 4215 2.78 2       • •             تصميمات تنفيذية وكميات مواصفات 

 م
ت

ريا
ظ

الن
 و

ل
ما

ج
وال

ر 
ري

لتا
.ا

 

ARE 1103 
تارير ونظريات العمارة 

 ( أ1)
  • •                 2 2.78 

1
3
.8

9
 

ARE 1203 
تارير ونظريات العمارة 

 ( ب1)
  •                   1 1.39 

ARE 2109 
تارير ونظريات العمارة 

 ( أ2)
  • •                 2 2.78 

ARE 2110 2.78 2               •   •   تارير ونظريات التخطيط 

ARE 2209 
تارير ونظريات العمارة 

 ( ب2)
  •                    1.39 

ARE 3117 
تارير ونظريات العمارة 

(3) 
  •                   1 1.39 

ARE 4126 
تارير ونظريات العمارة 

(4) 
  •                   1 1.39 

را
ر
مق

ال
ية

بيئ
 ال

ت
 

ARE 2111 2.78 2 •   •                 التحكم البئيي 

6
.9

5
 

ARE 3223 2.78 2 •   •                 التركيبات الفنية 

 1.39 1     •                 2مقرر اختياري   

 .
م

ية
ط

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 

 1.39 1               •     تنسيق المواقع  

1
1
.1

1
 

ARE 3118 1.39 1               •       تخطيط عمراني 

ARE 3119 1.39 1               •       تنمية مجتمعات ريفية 

ARE 3221 ( 1تصميم عمراني)       •               1.39 1 

ARE 3222 ( 1إسكان)       •               1.39 1 

ARE 4127 1.39 1               •       تخطيط مدن 

ARE 4128 ( 2تصميم عمراني)       •               1.39 1 

ARE 4129 ( 2إسكان)       •               1.39 1 

 و
يه

قن
 ت
م.

ية
فن

 

BAS 1104 1.39 1           •           ظل ومنظور 

9
.7

2
 

ARE 1105 
الحاسب االلي في العمارة 

(1) 
          •           1 1.39 

ARE 1206 
مهارات وتدريبات 

 بصرية
    •     •           2 2.78 

ARE 2212 
الحاسب االلي في العمارة 

(2) 
          • •     •   3 4.17 

 .
م

ية
اد

ص
قت
ا

 

ARE 4230 

إدارة مشروعات 

ودراسات الجدوى 

 االقتصادية
          • •    • • 4 5,56 

9
.7

2
 

 4.17 3   •     • •           1مقرر اختياري   

 .
م

ية
سان

إن
 

ARE 3120 
منهج علمي وبحوث 

 العمليات
        •             1 1.39 

8
.3

3
 

ARE 4231 5.56 4 • •     •   •         تشريعات وقوانين البناء 

 1.39 1             •         3مقرر اختياري   
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 (6جدول )

 NAABيوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية جامعة طنطا مع معايير  
   

NAAB 

 CourseTitle 

A
.1

 

A
.2

 

A
.3

 

A
.4

 

A
.5

 

A
.6

 

A
.7

 

A
.8

 

B
.1

 

B
.2

 

B
.3

 

B
.4

 

B
.5

 

B
.6

 

B
.7

 

B
.8

 

B
.9

 

B
.1

0
 

C
.1

 

C
.2

 

C
.3

 

D
.1

 

D
.2

 

D
.3

 

D
.4

 

D
.5

 

 الوزن النقاط

 

ية
يم

صم
الت

ت 
را

ر
مق

ال
 

 3.96 4                                           • •   •   ( أ1التصميم المعماري )

2
4
.7

5
 

 2.97 3                                           • •   •   ( ب1التصميم المعماري )

 2.97 3                                           • •   •   ( أ2التصميم المعماري )

 2.97 3                                           • •   •   ( ب2التصميم المعماري )

 1.98 2                                           • •       ( أ3التصميم المعماري )

 1.98 2                                           • •       ( ب3التصميم المعماري )

 1.98 2                                           • •       (4التصميم المعماري )

 5.94 6           • • •                   •         •   •   مشروع التخرج

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
مق

ال
 

 0.99 1                           •                         ( أ1االنشاء المعماري والمواد )

2
2
.7

 

 1.98 2                           •   •                     نظرية االنشاءات

 0.99 1                           •                         ( ب1االنشاء المعماري والمواد )

 2.97 3                     •     •   •                     المساحة

 1.98 2                           •   •                     خواا ومقاومة المواد

 0.99 1                           •                         ( أ2االنشاء المعماري والمواد )

الخرسانة المسلحة واالنشاءات 

 المعدنية
                        •   •                       2 1.98 

 0.99 1                           •                         ( ب2االنشاء المعماري والمواد )

 1.98 2                           •   •                     التركيبات الصحية

 0.99 1                           •                         تصميميات تنفيذية وطرق البناء أ

 1.98 2                           •   •                     تصميميات تنفيذية وطرق البناء ب

 1.98 2                       •   •                         أساسات

تصميمات تنفيذية وكميات 
 مواصفات

                      • •   •                       3 2.97 

ت 
ريا

ظ
الن

 و
ل

ما
ج

وال
ر 

ري
لتا

 .ا
م

 

 2.97 3                                     • • •           ( أ1تارير ونظريات العمارة )

1
7
.8

 

 1.98 2                                   •             •   ( ب1تارير ونظريات العمارة )

 2.97 3                                     • • •           ( أ2تارير ونظريات العمارة )

 1.98 2                                   •             •   تارير ونظريات التخطيط

 3.96 4                                   • • •         •   ( ب2تارير ونظريات العمارة )

 1.98 2                                     • •             (3تارير ونظريات العمارة )

 1.98 2                                     • •             (4تارير ونظريات العمارة )

ية
بيئ

 ال
ت

را
ر
مق

ال
 

 0.99 1                         •                           التحكم البئيي

5
.9

 1.98 2                       • •                           التركيبات الفنية 

 2.97 3                   •   • •                           1مقرر اختياري 

ة 
طي

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 .
م

 

 0.99 1                 •          تنسيق المواقع

7
.9

2
 

 0.99 1                 •          تخطيط عمراني

 0.99 1                 •          تنمية مجتمعات ريفية

 0.99 1                 •          (1تصميم عمراني )

 0.99 1                 •          (1إسكان )

 0.99 1                 •          تخطيط مدن

 0.99 1                 •          (2تصميم عمراني )

 0.99 1                 •          (2إسكان )

ية
فن

 و
يه

قن
 ت
م.

 

 0.99 1                                               •     ظل ومنظور

3
.9

6
 

 0.99 1                                   •                 (1الحاسب االلي في العمارة )

 0.99 1                                   •                 مهارات وتدريبات بصرية

 0.99 1                                                   • (2الحاسب االلي في العمارة )

ية
اد

ص
قت
. ا

م
 

إدارة مشروعات ودراسات 
 الجدوى االقتصادية

           •      •    •     3 2.97 

7
.9

2
 

 4.95 5 • •  • •    •                  1مقرر اختياري 

ية
سان

 إن
م.

 

 0.99 1                                                   • منهج علمي وبحوث العمليات

8
.9

1
 

 4.95 5             • •             •                 •   • تشريعات وقوانين البناء

 2.97 3 • • •                                              3مقرر اختياري 
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 ( 7جدول )

 UIAيوضح مدى توافق المقررات الدراسية بالئحة برنامج الهندسة المعمارية جامعة طنطا مع معايير 

 CourseTitle 
UIA 

A. Design B. Knowledge C. Skill 
 الوزن النقاط

 

  A1. A2 A3. A4. B1. B2. B3. B4. B5. B6. C1 C2. C3. C4.  

ية
يم

صم
الت

ت 
را

ر
مق

ال
 

 3.45 3                     • • •   ( أ1التصميم المعماري )

3
9
 

 5.75 5           •         • • • • ( ب1التصميم المعماري )

 5.75 5           •         • • • • ( أ2التصميم المعماري )

 5.75 5           •         • • • • ( ب2التصميم المعماري )

 4.60 4           •         • • •   ( أ3التصميم المعماري )

 4.60 4           •         • • •   ( ب3التصميم المعماري )

 4.60 4           •         • • •   (4التصميم المعماري )

 4.60 4           •         • • •   مشروع التخرج

ية
يذ

نف
الت

 و
ية

شائ
الن

ت ا
را

ر
مق

ال
 

 1.15 1             •               ( أ1االنشاء المعماري والمواد )

1
4
.9

4
 

 1.15 1             •               نظرية االنشاءات

 1.15 1             •               ( ب1االنشاء المعماري والمواد )

 1.15 1             •               المساحة

 1.15 1             •               خواا ومقاومة المواد

 1.15 1             •               ( أ2االنشاء المعماري والمواد )

الخرسانة المسلحة واالنشاءات 

 المعدنية
              •             1 1.15 

 1.15 1             •               ( ب2االنشاء المعماري والمواد )

 1.15 1             •               التركيبات الصحية

 1.15 1             •               تصميميات تنفيذية وطرق البناء أ

 1.15 1             •               تصميميات تنفيذية وطرق البناء ب

 1.15 1             •               أساسات

تصميمات تنفيذية وكميات 

 مواصفات
              •             1 1.15 

ل 
ما

ج
وال

ر 
ري

لتا
 .ا

م
ت

ريا
ظ

الن
و

 

 1.15 1                   •         ( أ1تارير ونظريات العمارة )

1
0
.3

4
 

 1.15 1           •                 ( ب1تارير ونظريات العمارة )

 1.15 1                   •         ( أ2تارير ونظريات العمارة )

 1.15 1           •                 تارير ونظريات التخطيط

 1.15 1           •                 ( ب2تارير ونظريات العمارة )

 2.30 2           •       •         (3تارير ونظريات العمارة )

 2.30 2           •       •         (4تارير ونظريات العمارة )

ت 
را

ر
مق

ال
ية

بيئ
ال

 

 1.15 1               •             التحكم البئيي

4
.5

9
 

 1.15 1               •             التركيبات الفنية

 2.30 2             • •             2مقرر اختياري 

ية
ط

طي
خ

وت
ة 

اني
ر
عم

 .
م

 

 2.30 2               • •           تنسيق المواقع

1
3
.7

9
 

 1.15 1                •           تخطيط عمراني

 2.30 2               • •           تنمية مجتمعات ريفية

 1.15 1               • •           (1تصميم عمراني )

 1.15 1                •           (1إسكان )

 2.30 2               • •           تخطيط مدن

 2.30 2               • •           (2تصميم عمراني )

 1.15 1                •           (2إسكان )
ية

فن
 و

يه
قن

 ت
م.

 
 1.15 1   •                         ظل ومنظور

6
.9

 1.15 1   •                         (1الحاسب االلي في العمارة ) 

 2.30 2   •                   •     مهارات وتدريبات بصرية

 2.30 2   • •                       (2الحاسب االلي في العمارة )

ية
اد

ص
قت
. ا

م
 

إدارة مشروعات ودراسات الجدوى 

 االقتصادية
                 •       • 2 2.30 

4
.6

 

 2.30 2 •       •                   1مقرر اختياري 

ية
سان

 إن
م.

 

 2.30 2     • •                     منهج علمي وبحوث العمليات

5
.7

5
 

 2.30 2       • •                   تشريعات وقوانين البناء

 1.15 1       •                     3مقرر اختياري 

 

 

تم تغطيتها بالمقررات  التيمن تحليل الجدول الثالثة السابقة يتضح النسب 

و  NAABو  RIBAطا من المعايير الدولية الثالثة نبالئحة جامعة ط الدراسية

UIA  (  وكذا شكل 14( وشكل )13( و شكل )12شكل ) فيوهو ما يتضح

توضيحه فيما يلي : مما يت(  وهو 15)
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تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 12شكل )
 )المصدر: الباحث ( RIBAطنطا لمعيار 

تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 13شكل )
 المصدر: الباحث() NAABطنطا لمعيار 

تغطيها المقررات الدراسية بالئحة  التي( النسب 14شكل )
 المصدر: الباحث() UIAطنطا لمعيار 

 

 )المصدر: الباحث (RIBA- NAAB-UIAبالئحة جامعة طنطا لمعايير  ( النسب التى تغطيها المقررات الدراسية15شكل )  

 

 

يتضح من االشكال السابقة ان المقررات التصميمية واالنشائية تمثل النسبة 

بينما تمثل المقررات التصميمة  NAABومعيار  RIBAكل من معيار  فياالكبر 

 ملحوظ.المقررات بشكل  باقيعن  UIAمعيار  فياعلى نسبة لها 

% مما 21 حوالي( ان المقررات التصميمة تمثل 12حيث يتضح من الشكل )

الذي يهدف الى توجيه التعليم  RIBAتغطية الالئحة بجامعة طنطا من معيار 

المعماري لتوفير اماكن ومباني ومجتمعات أفضل وبيئة مستدامة بينما تمثل 

اما بالنسبة للمقررات الخاصة بالتارير  %،19 حواليالمقررات االنشائية والتنفيذية 

كبيرة حيث السعي لتوجيه الطالب % وهي تمثل نسبة 14والنظريات والجمال فتمثل 

 التيالجمالية  واالعتبارات لألسسوتسهيل عملية االبتكار وفقا  معرفيلتكوين كيان 

% فقط مما يتطلب زيادة تلك المقررات 7بينما تمثل المقررات البيئية  تدريسها.يتم 

اما  لفة.المختالتعامل مع البيئة ومواجهة التحديات والتغيرات البيئية  فيتساعد  التي

% حيث السعي لتكوين تصميم 11بالنسبة للمقررات التخطيطية والعمرانية فتمثل 

وتخطيط حضري يحقق االحتياجات االجتماعية ويعمل على تكوين مجتمعات قوية 

 الدراسية.تلك المقررات  فيمستدامة وهو ما يتطلب ابرازه بشكل واضح 

تمثل معا  فإنهاادية واالنسانية اما بالنسبة للمقررات الفنية والتقنية واالقتص

% بهذا المعيار حيث السعي لدعم المعايير االنسانية والمهنية واالخالقية 28 حوالي

 المختلفة.ومواجهة التحديات العالمية 

 

 حوالي( فان المقررات التصميمية تمثل 13شكل ) NAABاما بالنسبة لمعيار 

 حواليتمثل  والتي% من نقاط هذا المعيار تليها المقررات االنشائية والتنفيذية 24

واالنشائية. % حيث السعي للوصول لتصميم متكامل من خالل المهارات الفنية 22

يتضح ان المقررات الخاصة بالتارير والنظريات والجمال والنقد المعماري  بينما

معيار  فية بشكل واضح خاصة % حيث تحظي بنسبة كبير18 حواليتغطي 

NAAB. 

% فقط بهذا المعيار مما يؤكد 6 حواليتمثل  فإنهااما بالنسبة للمقررات البيئية 

تتناول المشكالت واالعتبارات البيئية  التيعلى االحتياج لزيادة المقررات البيئية 

 المختلفة وكيفية التعامل معها. 

% فقط بهذا المعيار 8 حوالياما بالنسبة للمقررات التخطيطية والعمرانية فتمثل 

اما بالنسبة  ،RIBAتغطيها معيار  التيوهو ما يمثل نسبة اقل بشكل واضح عن تلك 

بمعيار % 21تمثل حوالى  فإنهاللمقررات الفنية والتقنية واالقتصادية واالنسانية 

NAABواالنسانية معا حوالى  واالقتصاديةلبيئية ، بينما تمثل نسبة المقررات ا

25.% 

( فانه يتضح تركيزه على المقررات 14شكل ) UIAاما بالنسبة لمعيار 

السعي لمعرفة الخطوات الالزمة للتصميم  حيث %39 حواليالتصميمية التى تمثل 

21%

19%

14%7%
11%

10%
10% 8%

RIBA

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتنفيذية

مقررات التاريخ والتظريات والجمال

المقررات البيئية

المقررات التخطيطية والعمرانية

المقررات التقنية والفنية 

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

24%

23%
18%

6%
8%

4%
8% 9%

NAAB

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتنفيذية

لمقررات التاريخ والتظريات والجما

المقررات البيئية

المقررات التخطيطية والعمرانية

المقررات التقنية والفنية 

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

39%

15%
10%

4%

14%

7% 5% 6%

UIA

المقررات التصميمية 

المقررات االنشائية والتنفيذية

لمقررات التاريخ والتظريات والجما

المقررات البيئية

المقررات التخطيطية والعمرانية

المقررات التقنية والفنية 

المقررات االقتصادية 

المقررات االنسانية 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

المقررات 
التصميمية 

المقررات 
نية االنشائية والتق

التاريخ . م
والجمال 

والنظريات 

ية المقررات البيئ العمرانية . م
والتخطيطية

نية الفنية والتق. م المقررات 
االقتصادية 

المقررات 
االنسانية 

النسب المئوية للمقرات الدراسية بالئحة جامعة طنطا وفقا للمعايير الدولية المعتمدة

RIBA NAAB UIA نسب الساعات 
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% 15بينما تمثل المقررات االنشائية والتنفيذية  المختلفة.المعماري وفقا لالحتياجات 

اما بالنسبة لمقررات  تطورها.السعي الستخدام تقنيات البناء بشكل مبتكر وفهم  حيث

اما بالنسبة للمقررات  المعيار.% فقط لهذا 10التارير والنظريات والجمال فتمثل 

% حيث تغطي الجوانب العمرانية واالجتماعية 14تمثل  فإنهاالتخطيطية والعمرانية 

% فقط بهذا المعيار وهي 4 حواليررات البيئية فتمثل اما بالنسبة للمق واضح،بشكل 

كما تمثل المقررات االقتصادية والتقنية والفنية واالنسانية معا  جدا.نسبة ضئيلة 

 % فقط.18 حوالي

ومن ثم فمن خالل تحليل الئحة قسم الهندسة المعمارية بجامعة طنطا وفقا 

تم تحليلها سابقا يتضح ان  والتي( 15لمعايير االعتماد الدولية الثالث كما بالشكل )

حيث يمثل المعيار االقرب   RIBAتلك الالئحة يمكنها بعد تعديلها السعي العتماد 

واالعتبارات المختلفة حيث التركيز على المقررات التصميمية وكذا  أهدافهمن حيث 

وزن تتعلق بالثقافة والجمال والجوانب االجتماعية ، مع التركيز على زيادة  التيتلك 

المقررات التصميمية والتخطيطية لتعزيز  فيالمقررات البيئية ودمجها بشكل واضح 

معايير االستدامة والسعي لحل المشكالت البيئية بشكل مبتكر يتناسب مع التحديات 

 المستقبلية المختلفة .

 

 الخالصة والتوصيات 

اء يخلص البحث الى توجيه التعليم المعماري للحصمممممممول على معماريين اكف -

وذلك من خالل االتجاه للدراسمممممممات الالزمة  الحياةعلى التعلم مدي  قادرين

لزيادة الوعي البيئي واالستدامة وكذا الممارسات الرقمية واالفتراضية لزيادة 

 المختلفة.القدرة على مواجهة المشكالت والتحديات 

العممممل على توجيمممه التعليم المعمممماري السمممممممتخمممدام تكنولوجيممما المعلوممممات  -

تصمممماالت وذلك لسممممهولة حل المشممممكالت التصممممميمية المختلفة من خالل واال

البيئممات  فيالبيئممات االفتراضممممممميممة حيممث توفير الفرا للمشمممممممماركممة والتعلم 

وهو ما يتجه  والعالمي،والمجاالت العلمية المختلفة على المسمممممممتوي المحلي 

 Covid 19اليه التعليم المعماري حاليا بشمممممممكل كبير خاصمممممممة بعد جائحة 

لتطوير المنظومة التكنولوجية بشممكل يعمل على تحسممين ممارسممات  والسممعي

 التعليم المعماري.

كامل  - كما يخلص البحث الى اهمية العمل على الوصمممممممول لتعليم معماري مت

يحقق اعتبممارات االسمممممممتممدامممة ويعمممل على التعممامممل مع المشمممممممكالت البيئيممة 

البرامج المعمارية واالنسمممممممانية والمجتمعية المختلفة وذلك من خالل تعديل 

 إحدىتتناسمممممممب مع  التيواتجاهها لما يتناسمممممممب مع تحقيق االهداف الالزمة 

المعممايير الممدوليممة العتممماد برامج التعليم المعممماري وفقمما لمعممايير واعتبممارات 

االسمممتدامة حيث الوصمممول لخريج قارد على مواجهة التحديات يسمممعي للعمل 

 .الحياةمدي  بمرونة والتعلم

 –االجتمممماعيمممة  – )البيئيمممةل اعتبمممارات االسمممممممتمممداممممة الثالث من خالل تحليممم -

بمعايير االعتماد الدولية الثالث نجد التركيز الواضممح  ومقارنتها االقتصممادية(

بهم على االعتبممارات البيئيممة واالجتممماعيممة بشمممممممكممل واضمممممممح عن المعممايير 

 .االقتصادية

يركز  RIBA معايير االعتماد الدولية الثالث تبين ان معيار خالل تحليلمن  -

بشممكل كبير على الجوانب الجمالية واالنسممانية وكذا ما يتعلق بالتارير والثقافة 

للتركيز على التصمممميم  باإلضمممافةتؤثر على تصمممميم المباني  التي والنظريات

بارات  ماالمعماري الذي يراعي اعت تدامة. بين يتضمممممممح تركيز معيار  االسممممممم

NAAB حقق معايير االسممممممتدامة على التصممممممميم المتكامل الذي يعمل على ت

تواجه  التيبشمممممكل واضمممممح ويسمممممعي لمواجهة التحديات البيئية واالجتماعية 

فيركز بشكل كبير  UIAدائمة. اما بالنسبة لمعيار  بمرونةالتصميم والعمران 

 التيعلى التصممممميم المعماري لذا تمثل المقررات التصممممميمية النسممممبة االكبر 

 باإلضمممممافة التصمممممميم، فيواالبتكار  بداعلإليغطيها هذا المعيار حيث االتجاه 

ياق  مة، والسممممممم تدا لتركيزه على تعليم التراث المعماري من اجل فهم االسممممممم

االجتماعي والشمممعور بالمكان في تصمممميم المباني، وتحويل العقلية المعمارية 

قافية مسمممممممتمرة  ية ث ها اإلبداعية جزًءا من عمل ية بحيث تكون أسممممممماليب المهن

 .ومتناالمة

لبحممث من خالل تحليممل برامج الهنممدسممممممممة المعممماريممة بجممامعممة كممما يخلص ا -

 ةالالئحالمنصورة ومقرراته وفقا لمعايير االعتماد الدولية الثالث نجد ان تلك 

حيث تتجه الالئحة لربط  NAABيمكنها السعي للحصول على اعتماد معيار 

االسمممتدامة بالتصمممميم داخل المقررات التصمممميمية وكذا المقررات التخطيطية 

حيث التوجه للحصممممممول على  NAABوالعمرانية وهو ما يسممممممعي له معيار 

واسمممتدامة حيث يتضمممح ان المقررات المتعلقة  ومرونةبيئات مبنية اكثر امانا 

نية واالقتصممممادية( تغطي حوالى باالسممممتدامة بشممممكل مباشممممر )البيئية واالنسمممما

 التي% من معايير االعتماد بهذا المعيار وهي تمثل نسمممممممبة اعلى من تلك 30

 . UIAو معيار  RIBAتحققها الالئحة بمعيار 

أما بالنسممممبة لبرنامج الهندسممممة المعمارية بكلية الهندسممممة جامعة طنطا فنجد انه  -

ه الالئحة للتركيز حيث تتج RIBAيمكنه السعي للحصول على اعتماد معيار 

على ربط التصممممميم المعماري بالجوانب الجمالية والتارير والثقافة ونظريات 

واالنسمممانية  )البيئيةلتركيز المقررات المتعلقة باالسمممتدامة  باإلضمممافة العمارة،

% وهي 25حيث تغطي حوالى  RIBAبشممكل مباشممر بمعيار  واالقتصممادية(

 . UIAو NAABك الالئحة بمعيار تحققها تل التيتمثل نسبة اعلى من تلك 

زيممادة تركيز المقررات البيئيممة بكممل من الئحممة  ضمممممممرورةيخلص البحممث الى  -

 ىقادر علجامعة المنصمممممممورة والئحة جامعة طنطا للحصمممممممول على خريج 

 المختلفة.التعامل مع المشكالت والتحديات البيئية 

كما يجب السمممممممعي لتوجيه الطالب بالئحتي الدراسمممممممة للتعامل مع التصمممممممميم  -

المعماري بشكل متكامل يراعي الجوانب واالعتبارات التصميمية وكذا يحقق 

مع التحممديممات  لتعمماملممه بمماإلضممممممممافممةاالعتبممارات الجممماليممة والفنيممة والثقممافيممة 

 والمشكالت البيئية واالجتماعية. 
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ازمة صحية عالمية  فيشديد العدوي  Covid 19تسبب فيروس كورونا المستجد 

اري الذي وال سيما التعليم المعم المختلفة،أثرت بدورها على العديد من الجوانب الحياتية 
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ذا هلذلك يهدف   .الحضريي تواجه التصميم المعمار التيمدي الحياه لمواجهة واالزمات 

امتها البحث إلى تميكن الطالب من الحصول على المعرفة الالزمة لدخول المهنة ودعم استد

 خالل في إطار تحقيق التميز في التصميم المعماري والعمراني. وذلك من فيها،والمشاركة 

 -NAABالحصول على االعتماد من أحد برامج االعتماد الدولي لتعليم الهندسة المعمارية 
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الستدامة  خريجيها للتعامل مع المشكالت البيئية واالجتماعية المختلفة ومن ثم ينبغي السعي

ن امج ا سام العمارة بالجامعات المصرية ورفع مستوى جودتها مالتعليم المعماري ببر

ضية. دراسات السلوك البيئي، واالستدامة والوعي البيئي، والممارسات الر مية واالفترا

 ومن ثم فقد اتجه البحث لتقييم بعض البرامج المعمارية بالجامعات المصرية )جامعة

الهندسة  قق ببرامج االعتماد الدولي لتعليمجامعة طنطا( باستخدام معايير التح –المنصورة 

للو وف على مدي توافق تلك  NAAB- RIBA- UIAالمعمارية والممارسة المهنية 

العتماد الواجب مراعاتها للسعي للحصول على ا تواالعتباراالبرامج مع معايير االعتماد ، 

دسة وتحقيق االستدامة بالتعليم المعماري حيث توصل البحث الى ان برنامج الهن الدولي

المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة يمكنه السعي للحصول على اعتماد معيار 

NAAB  بينما يمكن لبرنامج الهندسة المعمارية لكلية الهندسة جامعة طنطا السعي

    RIBA للحصول على اعتماد
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