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  الملخص 

  احتياجات   على تلبية  اقادر  ،إعداد وتأهيل خريج وباحث مبدع فى مجاالت العمارة والفنون الجميلة تنص رسالة كلية الفنون الجميلة على  
اث برنامج تحداس  به. وتعد الرسالة هى المرجع الرئيسي عند  رتقاء واال  المصري سوق العمل بما يحقق تنمية البيئة وتطوير المجتمع  

وعلى    الحالية والمستقبلية،  مع احتياجات سوق العمل  أيضا  يتناسبعلى مستوى الدراسات العليا بمرحلة الماجستير لكى  جديد    دراسي
الداخلية بمجاالت التصميم    تخصص العمارةالدراسي لمرحلة البكالوريوس فى  قياس مدى كفاءة محتوى البرنامج  أن يستند إلى نتائج  

كاديمي الجديد فى دراسة نتائج التعلم المنشودة فى البرنامج الحالي والمعايير المرجعية األكاديمية  البرنامج األ   حوينظر مقترالسكنى.  
الوطنية المتعلقة بالمهارات العملية والمهنية للخريجين، إلى جانب مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس. و يهدف البرنامج الجديد  

الفنون    األكاديميةلمعايير  الخريج بكل من ا  مواصفات  المقترح إلى تحقيق   ومواصفات الخريج ببرنامج العمارة   الجميلةلتخصصات 
بالنسبة لتصميمات المباني   تحديد جوانب القصور فى مواصفات خريج البرنامج واألوزان النسبية لمقررات التصميم السكنى، مع  الداخلية

والترفيهية والسياحية  اإلدارية  إدراج  العامة  عدم  فى  القصور  و  ب ،  مستوياتها  بجميع  السكنية  خالل  المشروعات  التخرج  مشروعات 
  الجامعي للتعليم    ، حتى يغطى البرنامج المستحدث جوانب القصور فى المرحلة السابقة ويتفق مع توجهات رؤية الدولةالسنوات الماضية

٢٠٣٠ . 

  الكلمات المفتاحية 

  البرامج الدراسية  ;العمل  ات سوق احتياج ;  العمارة الداخلية السكنية

ABSTRACT 

The Faculty of Fine Arts mission provides for the preparation and qualification of a graduate and a 
creative researcher in the fields of architecture and fine arts, able to fulfill the market demands to 
support the development of the Egyptian society. This mission is the main reference in creating a 
distinguished academic graduate program, relevant to the current and the future job market demands. 
The new program is based on the assessment of the current undergraduate interior architecture 
program, concerning the academic area of designing residential interiors. The new academic program 
proposal considers the study of the intended learning outcomes in the current program and the National 
Academic Reference Standards (NARS) related to the graduate practical and professional skills, 
besides the qualifications and experiences of the teaching staff. The proposed program aims to respond 
to specific requirements of the labor market, manage weaknesses of the current program, and align 
with the national 2030 Egyptian vision on the university academic education. 
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Residential interior architecture; Market   demands; Academic programs  
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  المقدمة 

منها تخصص  Environmental Designهناك العديد من التخصصات التي تندرج تحت تخصص عام وهو التصميم البيئي  
الداخلية والتصميم الصناعي وتصميمات الجرافيك وغيرها ، وهذه التخصصات تقدم خدمات   والعمارة تخطيط المدن والعمارة

العميل بمستويات مختل فيها رأى  ،  لعمالء يراعى  العميل  ترتفع  وفة  العمارة  مراعاة متطلبات  بشكل ملحوظ فى تخصص 
وعند تعريف دور مصمم  مع متطلباته.    الداخلية السكنية نظرا لتعامل المصمم مع العميل بهدف توفير بيئة سكنية تتناسب

فإنه يقوم بعمل مركب متعدد العناصر يغير من البيئة ا الداخلية فى تصميم وحدة سكنية  لمبنية الداخلية تغيرا يؤثر العمارة 
إيجابى   السكن  -مباشر أو غير مباشر    -بشكل  ية، حيث يوظف مجموعة من على آداء و سلوكيات األفراد شاغلى الوحدة 

رات التصميمية لصياغة كل منطقة وظيفية بالمسكن بما يتناسب مع إحتياجات هؤالء األفراد. فمصمم العمارة الداخلية  القرا
لية يصمم ( لآلخر) وال يستطيع أن يتبع "نموذجا موحدا" أو "نمطا سائدا"؛ وهذا التوجه فى العمل قد يؤدى  يقضى حياته العم

ت العميل تحتاج إلى مصمم مؤهل تأهيال أكاديميا وعمليا وعلى قدر كبير من ت المصمم ورغباإلى وجود فجوة بين قرارا
ات ولديه العلم والخبرة والمعرفة التى تمكنه من عرض مبررات  المرونة ليصبح قادراعلى إستيعاب هذه الرغبات و المتطلب

الذى أسند إليه هذا العمل،  كما تحتاج أيضا إلى عميل مرن يؤمن بالتخصص ويثق فى قدرات المصمم    –قراراته بوضوح  
  وهذه الفجوة يصعب معالجتها عند إتخاذ المصمم لقرارات بناء على أراءه ووجهات نظره الشخصية.

 
  لسابقة راسات االد ١٫١

من المالحظ أن إحتياجات السوق فى مجاالت اإلسكان واإلعتبارات اإلقتصادية، أدت إلى ترسيخ العديد من الثقافات الخاطئة  
المسكن فى حياة اإلنسان فى المجتمع المصرى، مما يستدعى تحمل مصمم العمارة الداخلية المسؤلية اإلجتماعية عن وظائف  

مع الحيزات الداخلية للمسكن، ورفع كفاءة اآلداء الوظيفى، وتعظيم الفائدة من المساحات المتاحة على   لتعديل ثقافات التعامل
اهم فى الحد من األزمات والخالفات والضغوط النفسية لإلنسان المصرى، التى  ة. وما سبق، يسإختالف المستويات اإلجتماعي

).  ٢٠٢٠-٢٠١٩تنظم العالقات اإلجتماعية (توصيف البرنامج،    تنتج عن إختراق الحيز أو إختراق المسافة الشخصية التى
هم، حيث أن مخرجاتهم التعليمية وتعديل توجهات  ويساهم التعليم فى مجاالت العمارة الداخلية، فى تطوير خبرات الخريجين

  تتأثر بالعادات والموروثات التى تعرقل حركة التطور.
 

  منهجية البحث  ٢٫١

والتخصصات  الدراسي،  مقترحة فى العملية التعليمية تتكون من البرنامج  دى كفاءة عالقة ثالثية  يعتمد البحث على قياس م
حتى يمكن اإلستناد إلى ،    )  ١(شكل      و المجاالت المتاحة بسوق العملالتدريس،  الدقيقة والخبرات البحثية ألعضاء هيئة  

ات خريج متخصص ومؤهل لتلبية إحتياجات سوق العمل  نتائج قياس هذه العالقة عند إستحداث برنامج دراسى يحقق مواصاف

.  
 ترحة للقياس لمجاالت سوق العمل ومحتوى البرنامج وخبرات أعضاء هيئة التدريس  ) العالقة الثالثية المق١شكل (

  
يل  التحلكنوع من أنواع من  األكاديمى والتخطيط اإلستراتيجى    واالعتمادقياس هذه العناصر من أسس نظم الجودة  يعتبر  و
البحثية التى  أحدوهو    ، SWOT Analysisبيئى الرباعى  ال العاملين فى مجاالت البحث   النظم  يجب على جميع األفراد 

دراستها أو اإللمام بها. ويرجع إبتكار التحليل البيئى الرباعى إلى نهاية خمسينيات  عامة ومجاالت التصميم   خاصة  العلمى  
األمريكية، متحدة بالواليات ال بكاليفورنيا   Stanford Universityبجامعة ستانفوردالقرن العشرين إلى فريق من الباحثين 

محتوى 
البرنامج 
الدراسى

التخصص
ات الدقيقة 
وخبرات 
أعضاء 
هيئة 

التدريس

المجاالت 
المتاحة 
بسوق 
العمل
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ويعد التحليل البيئى الرباعى من    رفع مستوى التخطيط اإلستراتيجى لتحسين آداء بعض المؤسسات المنهارة إقتصاديا.  بهدف
ياته  واقف جميعها حين يستدعى أمر من أمور حأسلوب حياه يتعامل بها اإلنسان مع الميمكن إعتبارها  النظم البحثية التى  

المهنية   أو  للمشكالت وصناعة قرار،  إتخاذ  الشخصية  حلول جديدة  على  الحصول  فى  الرباعى  البيئى  التحليل  ساهم  وقد 
قرارات فعالة إلنقاذ هذه المؤسسات، كما ساهم فى تعزيز دور تبادل األفكار والتواصل بين األفراد لتكوين مجموعات عمل  

  : أربعة عناصر ىليل البيئن التخصصات ذات الصلة من واقع ممارستها بسوق العمل. ويشمل التحم
القوة -١ التغذية   trengthsS  نقاط  البحثية وفاعلية  المداخل  النتائج بكفاءة أعلى لألبحاث بسبب تعدد  إمكانية تطبيق 

 .العملوصحة رؤى الباحثين والمشاركة اإليجابية من واقع سوق  Feedbackة الراجع
معوقات تحدث نتيجة تنوع التواصل اإلنسانى والمهنى بين مجموعات غير متجانسة   eaknessesWنقاط الضعف   -٢

 . أو تخصصات غير مناسبة
وتكوين    ،فةخروج أفكار جديدة من مناطق بحثية كانت مهملة أو غير معرو  pportunitiesOالفرص المتاحة   -٣

التحول من الفكر النظرى إلى   من تخصصات متعددة لتحقيق لمجموعات من تخصص واحد أواجسور للصلة بين 
 .الفكر التطبيقى الواقعى

الناتجة عن ضياع الوقت والجهد وتوجيه الطاقات والكفاءات إلى المناطق أو األزمنة   المعوقات  hreatsTالتهديدات   -٤
(جدول    لى المستوى الشخصىأو عدم اإلستمتاع باإلنجاز ع  ،قت فى محاولة فهم اآلخرأو ضياع الو  ،غير المناسبة

١:( 
  

  ) التحليل البيئى الرباعى للمشكلة البحثية عند استحداث برنامج دراسى١جدول (

S trengthsS   نقاط القوة  

الحصول على إحصاء يمثل واقع سوق  إمكانية   - 
  مباشرة.  الماجستيرالعمل من الدارسين بمرحلة  

الدراسى الحالى   -  البرنامج  معلومات متاحة عن 
  لبكالوريوس. لمرحلة ا

هيئة   -  أعضاء  خبرات  عن  متاحة  معلومات 
 التدريس وأبحاثهم وتخصصاتهم الدقيقة. 

W  

eaknessesW  
نقاط  
  الضعف 

العديد من ممارسى -  العمل    وجود  المهنة بسوق 
  من غير المتخصصين.  

العمارة  -  مصمم  لدور  الوعى  مستوى  ضعف 
  الداخلية السكنية عند العميل.  

O pportunitiesO  
الفرص  

  ة تاح الم

مؤشرات  خروج   -  إلى  يستند  لبرنامج  هيكل 
  واقع سوق العمل.  من حقيقية 

الفكر  إمكانية   -  إلى  النظرى  الفكر  من  التحول 
لتعزيز دور البحث العلمى فى   الواقعىالتطبيقى  

  تطوير التعليم الجامعى.

T  

hreatsT   التهديدات  

الحصول على درجة علمية   -  فى  الدارس  رغبة 
  قط.  لتحقيق مكانة إجتماعية ف

اإلعتقاد الخاطئ بأن األوزان النسبية للمشكالت  - 
فى   فى مثيلتها  من  أقل  السكنية  المجاالت 

  المجاالت غير السكنية.
  

  المجاالت المتاحة بسوق العمل 

، لخروج فكر من منطقة بحثية تعتمد على اإلحصاء والقياس واستعراض  تعتمد هذه الدراسة على تطبيق موجز للتحليل البيئى
من برنامج العمارة الداخلية، من الذين مضى  من الخريجين    ٣٠عينه عشوائيه من حاالت توظيف  دراسة  من خالل  الواقع  

متصلين على    على تخرجهم خمس سنوات وأكثر، ومضى على ممارستهم مهنة مصمم العمارة الداخلية بسوق العمل عامين
شآت التى تعرضوا لتصميمها خالل فترة ممارستهم للمهنة األقل. وبإستطالع الرأى يطرح عليهم سؤال واحد عن نوعية المن

) فكانت  ٢مع آخرين من حيث قيامهم بتصميم منشآت سكنية أو تصميم منشآت غير سكنية (جدول    منفردين أو مشاركين
  :  إجاباتهم كاآلتى
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 ٨٧السكنية بنسبة يعملون فى مجاالت العمارة الداخلية  يجخر ٣٠خريج من  ٢٦ .%  
 ٦٬٥ة بنسبة  غير السكني فى المجاالت  و  ةالمجاالت السكنيكل من  فى    خريج يعملون  ٣٠من  ريجين  من الخ  إثنان   .%  
  ٦٬٥تصميم المنشآت غير السكنية فقط بنسبة  خريج يعملون فى ٣٠إثنان من الخريجين من .% 

  
 سوق العمل  ) النسب المئوية لممارسة التصميم السكنى ب٢جدول (                                       

  النسبة المئوية  المجال   
  %   ٨٧٫٠  مجاالت العمارة الداخلية السكنية  ١
  %  ٦٫٥  ة بنسبةوغير السكني  ةالمجاالت السكني   ٢
  %  ٦٫٥  المجاالت غير السكنية بنسبة   ٣

  
  ببرنامج العمارة الداخلية  المحتوى العلمى لمقررات التصميم

إستعراض   تم  السابقة،  المؤشرات  على  الدراسية  حتوالمبناء  الفرق  لجميع  التصميم  لمقررات  العلمى  العمارة   ى  ببرنامج 
و المقرراتفى  المتبع  الداخلية،  ل  توصيف  الدراسىبالبرنامج،  البرنامج  محتوى  كفاءة  مدى  البكالوريوس   قياس    لمرحلة 

لتحقيق متطلبات  ى،  ) فى المجاالت الخاصة بالتصميم السكن٢٠٢٠-٢٠١٩(توصيف البرنامج،    ؛لتخصص العمارة الداخلية
  ): ٣، وإيجازه فى الجدول التالى (جدولسوق العمل

 
 فى مجاالت التصميم لتخصص العمارة الداخلية   لمرحلة البكالوريوس محتوى البرنامج الدراسى )٣جدول (

   
  

  المستوى 

  
المحتوى العلمى لمقررات التصميمات لجميع الفرق  

  الدراسية (المتبع بتوصيف المقررات) 
  

عدد 
عات  السا
عيا"  أسبو

بالآلئحة 
  الداخلية 

  عدد الساعات فى
الفصلين الدراسيين 

 ١٣أسبوع ( ٢٦
  لكل فصل دراسى) 

النسبة  
  المئوية 

١  
الفرقة  

  اإلعدادى 

خالل   من  للتصميم  األولى  المبادئ  ستلهام إدراسة 
في  وتوظيفها  والتراث  الطبيعة  عناصر  بعض 

   .تصميمات ثنائية األبعاد
١٧٫٥  ٣١٢  ١٢ ٪  

٢  
  الفرقة

  *  ىاألول

فى  مفهوم  دراسة   بين الوظيفية  الربط  مع  التصميم 
الوظيفية   المشاكل  وحل  الداخلية  والعمارة  التصميم 

    .والجمالية من خالل مشروعات سكنية
٢١  ٣٦٤  ١٤ ٪  

٣  
الفرقة  
  الثانية 

خالل   من  والمعمارية  التشكيلية  الخبرات  تطوير 
بين   تجمع  الداخلية  مشروعات  العمارة  خصائص 

  .والتليفزيونكور المسرح والسينما ي دخصائص و
٤١٦  ١٦  

٢٣ ٪  
  

٤  
الفرقة  
  الثالثة

والصياغة  التصميم  عملية  في  القدرات  تطوير 
الوظيفي والبناء  المعماري    والجمالى   للمحتوى 

المبانى  مجاالت  فى  الداخلية   العمارة  لمشروعات 
  . العامة اإلدارية والتجارية

١٧٫٥  ٣١٢  ١٢ ٪  

٥  
الفرقة  
  الرابعة

ا فكرى  لقدرات  تطوير  إطار  في  للطالب  اإلبداعية 
وعلمي ومنهجي مع القدرة على اتخاذ القرار والتحكم  

بالذوق   االرتقاء  و  األداء  خالل العام  في  من 
   .فيهيةمشروعات سياحية وتر 

٢١  ٣٦٤  ١٤ ٪  

  ٪ ١٠٠  ١٧٦٨  ٦٨  المجموع     
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  *محتوى مشروعات التصميم للفرقة األولى  
)  على خمس موضوعات تتضمن جانبين  ٤مج العمارة الداخلية (جدولمات للفرقة األولى ببرنايحتوى توصيف مقرر التصمي

هما الجانب التصميمى والجانب البحثى ، ويغطى هذا المحتوى نسبة مقبولة من الخبرات التى تتناسب مع األهداف العامة 
ميم السكنى ويمارس  ب القواعد األساسية للتصذى يمكن الطالب أن يستوعللمقرر وتتناسب مع البرنامج الزمنى المتاح  ال

  عملية التصميم  السكنى من الناحية النظرية.  
  

 ) محتوى مشروعات التصميم للفرقة األولى ٤جدول(
  

  عدد الساعات   عنوان المشروع    المشروع   
  ٤٢  . الرفع المعمارى لشقة سكنية  المشروع األول   ١
  ٨٤  تر مربع. م ١٢٠والي مساحتها ح تعديل شقة سكنية  الثانىالمشروع   ٢
  ٢٨  . أبعاد جسم اإلنسان وعالقتها بأبعاد الحيز المعمارى الداخلى وبأبعاد األثاث  البحث   ٣

  المشروع الثالث   ٤
مع التركيز على المطبخ   متر مربع ١٢٠مساحتها حوالي تعديل شقة سكنية 

  ا. ودراسته تفصيلي 
٨٤  

  المشروع الرابع   ٥
، ومساحة كل  ) داخل عمارة سكنيةلالفي تصميم وحدة سكنية من طابقين (

  متر مربع. ١٢٠طابق 
١٢٦  

  ٣٦٤  الساعات   مجموع    
  
  

  الجانب التصميمى   -١

  المشروع األول
ورسـم المسقط األفقي بمقياس رسم مناسب مع   )  متر مربع ١٢٠حوالي (متوسطة المساحة  ةرفع معماري لشقة سكني أوال:
   .األبعاد ةكتاب

م تجميع ثالث   : لشقق سكنيثانيا  أفقية  التصميم  ةساقط  المساحة    مختلفة  من مصادر متر مربع    ١٢٠حوالي  (متوسطة   (
  متخصصة. 

: األفقية    ثالثا  المساقط  علالثالثة  رسم  المختلفة  الوظيفية  المناطق  وتحديد  رسم موحد  اللوني بمقياس  الرمز  باستخدام     يها 
Color Coding  ثالثة. وذج من النماذج النشاط وظيفي في كل نم المساحات المخصصة لكلمسمى  مع تحديـد  

   المشروع الثاني

الشقة من األفراد والتي    ةختيار ثالث مساقط أفقية من بين أعمال الطالب وطرحها عليهـم كمشروع تصميم،  وتحديد سع إ
مع إجراء بعض   ،المقيم بها ةومهن ،ختيار السعة المناسبة لمساحة الشقةإوعلى الطالب أن يقوم ب ،أفراد   ٦إلى  ٤تتراوح بين 

ودراسة توزيع األثاث للمناطق الوظيفية المختلفة واتجاهات    ،هائوذكـر أسباب إجرا  ،التعديالت المعمارية على المسقط األفقي
  عند اإلتصال الوظيفى.  ركةالح

  المشروع الثالث

للتعديل ة  على أن تكون المساقط قابل  )عمتر مرب  ١٢٠حوالي  (متوسطة المساحة  لشقق سكنية  طرح ثالث نماذج لمساقط أفقية  
به لتحسين األداء الوظيفي في المطبخ بحيث يضــم منطقة مخصصة لتناول الطعام    ةبضم أو إلغاء مناطق وظيفية أخرى ملحق

ودراسة األسقف رأسية  ويقوم الطالب بعمل التعديالت المناسبة ودراسة المسقط األفقي وتوزيع األثاث وعمل قطاعات    –
  لحيز المطبخ.رضيات والفتحات واأل

  المشروع الرابع
المساحة    تجاه لدراسة  لإلضمن مبنى سكنى  طابقين  ) كمتر مربع    ١٢٠حوالي  (طرح ثالث نماذج لشقق سكنية متوسطة 

المركبة  اإل الرأسية  القطاعـات  لدراسة  والتعرض  الوظيفية  المناطق  بين  الرأسي  وتصال  المناطق  ،  بتوزيع  الطالب  يقوم 
  اث ودراسة اتجاهات الحركة األفقية والرأسية وتوزيع األثمستوى فية على المسقط األفقي لكل الوظي

  الجانب البحثي     -٢
قطع األثاث  أبعاد والسكنية  بالمناطق الوظيفية  وعالقته   Human  Scaleأوال": إعداد بحث يختص بمقياس جسم اإلنسان

  المختلفة 
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تجميع  و  ) ،الخ    ...خدمات  -معيشة  -وم   سيــة ( نغ الداخلي إلى مناطق وظيفيــــة أساثانيا":إعداد بحث يختص بتصنيف الفرا
بالصور والتعليق عليها لعرض وجهات نظرهم فى حدود خبراتهم  (توصيف البرنامج، أنماط تأثيث متعددة لكل منطقه وظيفية  

٢٠٢٠-٢٠١٩ (  

   خليةخصائص الخطة الدراسية للتصميم السكنى ببرنامج العمارة الدا

أن دراسة التصميم السكنى  بالفرقة األولى والذى يعادل    ،لمقررات التصميم بسنوات الدراسة الخمسيالحظ من محتوى الخطة الدراسية  
يجب   ،رصد كل من مناطق القوة ومناطق القصوريتعامل فى إطار محدود من الخبرات. ولمن المحتوى العام لمقررات التصميم  ٪٢١

  والتى تنص على:  ٢٠١٠ – NARS المعتمدة بالمعاييراألكاديمية القوميةالخصائص العامة للخريج ية ب ويات العلمهذه المحت  مناظرة 

 :  يجب أن يكون الخريج قادراً علي -الداخلية مواصفات خريج تخصص العمارة  ١٫٤

 ة.اإلرتقاء بالحس الفنى للعميل أو المتلقى للقيام بالمسؤليه اإلجتماعي .١٫١
  .الجمالاع الفنى وتذوق اإلبتكار واإلبد .١٫٢
العملية لرفع مستوى اآلداء عند تصميم الحيز المعمارى الداخلى والعمل ضمن    ةوالممارس  ةالنظريالجمع بين   .١٫٣

 .فريق
 . فى التخصص ةباإلطالع على أحدث االبحاث العلمي  ةبكفاء ةتوظيف الخامات  المتاح .١٫٤
 ة.أسس أكاديمي  الداخلى بأسلوب فنى متفرد يستند الىتفعيل دور الخيال لتعزيز اإلبداع فى عملية تصميم الحيز   .١٫٥
   .و الرقمية فى عملية التصميم ةاستخدام الوسائط التكنولوجي .١٫٦
الداخلى .١٫٧ الحيز  توظيف  مشكالت  الوظيفي  ،تحديد  المتغيرات  مع  تتناسب  حلول  وطبيعة    ةوالبيئي   ةإلقتراح 

  .المستخدم أو المتلقى
  ة.ذات القيم ةالعمراني ةالبيئواألثار التاريخية و ةالحفاظ على الهوي .١٫٨
المتلقى .١٫٩ أو  العميل  احتياجات   المهنية التى تتناسب مع  الخبرات  العمل   ،إكتساب  مع دراسة احتياجات سوق 

   ة.ورؤية الدول
  ة.و المحاسب ةو قبول المساءل ةوالمصداقي  ،احترام قواعد وأخالقيات مهنة مصمم الحيز المعمارى الداخلى .١٫١٠

  
على العالقة بين سلوكيات اإلنسان و  أيضاتركز  واألهداف العامة للبرنامج  رة الداخلية  برنامج العماخصائص خريج    كما أن

إحتياجات  تأهيل الطالب على المستوى المهنى الذى يتناسب مع على و ،تصميم الحيز المعمارى الداخلىفى الفن والوظيفية  
مقررات التصميم السكنى   )، أن المحتوى العلمى ل٤(جدول  ويالحظ أيضا من الجدول السابق  .سوق العمل وممارسة المهنة

%  فقط  من مقررات التصميم بالبرنامج الدراسى، أنها نسبة ال تتفق مع  المؤشرات    ٢١بالفرقة األولى، والذى يمثل نسبة  
آت سكنية ن مشروعات التخرج لم تتضمن منشمن واقع إحتياجات سوق العمل للتصميم السكنى، كما أ  ٪٨٧التى  اوضحت 

  نامج .  منذ بداية تدريس البر
و عند استعراض نصوص مشروعات التصميم السكنية بالبرنامج نجد أنها تتيح الفرصة للطالب إلكتساب الخبرات فى حالة 

بأن طبيعة الخبرات فى   متر مربع فى حالة الطابقين ، علما   ٢٤٠متر مربع و    ١٢٠بعينها تحكمها المساحة المحددة وهى  
تنوع فى المواقع والمساحات والنوعيات والمستويات اإلجتماعية للعمالء والعادات ت السكنية فى سوق العمل تتضمن  المجاال

والموروثات والمناخ والميزانيات المخصصة لكل مشروع واإلمكانيات والخامات المتاحة وغيرها من المؤثرات التى يجب 
إن دراسة البرنامج يجب أن تدعم القدرة  لقرارت التصميمية. وعلى ذلك، فر اإلختالفات فى عناصرها على اأن يلم الطالب بأث

على تحقيق متطلبات متنوعة ومتفاوتة، تتناسب مع كل حالة من حاالت التصميم طبقا لخصائصها. كما يجب أن تغطى جوانب  
ية التنفيذ، والخامات المتاحة ة، مثل واقعية التصميم، وإمكانالقصور فى الخبرات التى يحتاجها الخريج عند ممارسة المهن

باألسواق، واستعراض الفكر التصميمى مرتبطا بخامات وألوان قابلة للتنفيذ، وإستكمال دراسات عناصر الحيز المعمارى  
ية األبعاد   ،  ثالثPresentation Boardsالداخلى من أرضيات وحوائط وأسقف، وتقديم لوحات عرض متكاملة العناصر  

  تحاكى أساليب العرض فى حاالت الممارسات المهنية بسوق العمل.   Sample Boards ولوحات عينات 
  

  خبرات أعضاء هيئة التدريس فى المجاالت السكنية   ٢٫٤
مج ،  تتنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس ببرنامج العمارة الداخلية والقائمين فى الوقت الحالي على تدريس مقررات البرنا

ل العلمية واألبحاث المقدمة للجنة العلمية المنوط بها ترقية ت وعند استعراض موضوعات الرسائلتشمل جميع نوعيات المنشآ 
الماجستير  رسائل  فى  البحثية   االهتمامات  حقيقة  تعكس  التى  المتاحة  الموثقة  المعلومات  وهى   ، التدريس  هيئة  أعضاء 

التدريس بتخصص العمارة  دمت للجنة العلمية لترقية أعضااألبحاث التى قوالدكتوراه وموضوعات   والتى    الداخلية ء هيئة 
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أن التوجه السائد فى مجاالت   تستلزم تقديم ستة أعمال فى المتوسط من األبحاث العملية والنظرية فى كل مستوى ، وجد 
 ) ٥لتصميمات المنشآت العامة  (جدول البحث العلمى

 

  برنامج الللقائمين على تدريس ) األبحاث العلمية فى المجاالت السكنية وغير السكنية  ٥جدول(
  غير سكنى ×                   سكنى       ●  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) النسب المئوية لعدد األبحاث فى المجاالت السكنية وغير السكنية ٦(جدول 
  

  العدد  نوع البحث   

عدد االبحاث  
فى  
ت  المجاال

  السكنية

النسبة 
  المئوية

عدد االبحاث  
فى المجاالت  
  غير السكنية

النسبة 
  المئوية

  ٪ ٩٢  ٢٤  ٪٨  ٢  ٢٦  رسائل الماجستير   ١
  ٪ ٨٥  ٢٣  ٪ ١٥  ٤  ٢٦  رسائل الدكتوراه   ٢
  ٪ ٧٩  ٨٦  ٪ ٢١  ٢٣  ١٠٩  أبحاث الترقية لدرجة أستاذ مساعد   ٣
  ٪ ٨٧  ٦٨  ٪ ١٣  ١٠  ٧٨  أبحاث الترقية لدرجة أستاذ   ٤
  %  ٨٤  ٢٠١  ٪ ١٦  ٣٩  ٢٣٨  المجموع   

  

    

ير 
ست

اج
م

  

راة 
تو

دك
  

  األبحاث التى قدمت للجنة العلمية  

١  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
٠

  ١
١

  ١
٢

  

 أستاذ  أستاذ مساعد 
 × × × × ×  ● × × × × ×  ● ×  × أستاذ متفرغ   ١
 × × × × ×  ● × × × × ×  ● ×  × أستاذ متفرغ   ٢
 × × × × ×  ● × × × × ● ●  ●  ● أستاذ متفرغ   ٣
 × × × × ×  ● × × × × ×  ● × × أستاذ متفرغ   ٤
 × × × × ×  ● × × × × ×  ● × × أستاذ متفرغ   ٥
 × × × × × × × × × × ×  ● × × أستاذ متفرغ   ٦
 × × × × × × × × × ×  ●  ● × × أستاذ متفرغ   ٧
 × × × × ● ● × × × × ● ● ● ● أستاذ متفرغ   ٨
 × × × × ×  ● × × × ×  ●  ● × × أستاذ متفرغ   ٩

 × × × × ×  ● × × × ×  ●  ● × × أستاذ متفرغ   ١٠
 × × × × × × × × × × × ● × ×  أستاذ   ١١
 × × × × × × × × × × × × × × أستاذ   ١٢
 × × × × ×  ● × × × × ×  ● × × أستاذ   ١٣
             × × × × ×  × × ×  أستاذ مساعد   ١٤
د مساع أستاذ  ١٥  × × ● ● × × × ×             
             × × × ● ● ● × × أستاذ مساعد   ١٦
             × × × × × × × × أستاذ مساعد   ١٧
             × × × × ×  ● × × أستاذ مساعد   ١٨
                         × ×  مدرس  ١٩
                         × × مدرس  ٢٠
                         × × مدرس  ٢١
                         × × مدرس  ٢٢
                         ● × مدرس  ٢٣
                          ● × مدرس  ٢٤
                         × × مدرس  ٢٥
                         × × مدرس  ٢٦

  ١٥  ٤  ٢ المجموع   

١  ٩        ١  ٧          
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) نجــد أن التوجــه الســائد فــى البحــث العلمــى والمشــروعات البحثيــة فــى ٦وباســتعراض النســب المئويــة بالجــدول الســابق (جــدول 
ــل  ــامج يمث ــدريس البرن ــى ت ــائمين عل ــدقيق للق ــى  ١٦التخصــص ال ــاث ف ــى األبح ــه إل ــل التوج ــا يمث ــكنى بينم ــميم الس ــط للتص % فق

ــكنية  ــر الس ــاالت غي ــب ٨٤المج ــر ال يتناس ــو مؤش ــى أن  %  وه ــير إل ــذى يش ــل وال ــوق العم ــات س ــع متطلب ــرص  ٨٧م ــن ف % م
العمــل المتاحــة تركــز علــى المجــاالت الســكنية. وعنــد إســتحداث أى برنــامج يجــب دراســة خبــرات القــائمين علــى تدريســه، 

ســية الخبــرات بالخطــة الدرا وتوجيــه محــاور خطــة البحــث العلمــى لتغطيــة الفجــوة فــى الخبــرات، وإعــادة توزيــع المتــاح مــن هــذه
  السنوية لتسكين الخبرات طبقا لطبيعة المقررات الدراسية، ومشروعات التصميم، واإلشراف على الرسائل العلمية.

  مرحلة الدراسات العليا لتلبية احتياجات سوق العمل: فى امج بتخصص العمارة الداخلية ن استحداث بر

ــى مســتوى إلــى برنــام ســوق العمــل ممــا ســبق يمكــن ان نســتنتج إحتيــاج ــات ســوق العمــل عل ج متخصــص يغطــى متطلب
ــب دراســة القاعــدة العريضــة مــن  ــتم الطال ــامج بعــد أن ي ــدأ الدراســة بالبرن ــة الماجســتير حيــث تب ــا بمرحل الدراســات العلي
ــاندة  ــررات المس ــية والمق ــررات التخصص ــع المق ــة جمي ــن دراس ــكنى وينتهــي م ــر الس ــكنى وغي ــاالت التصــميم الس مج

ــص، وي ــدورهللتخص ــل ب ــاء  نتق ــن إنه ــة ع ــابقة الناتج ــه الس ــه ووخبرات ــه وميول ــا" إلختيارت ــدقيق طبق ــص ال ــى التخص إل
  دراسته لبرنامج البكالوريوس.

  
  العمارة الداخلية السكنيةعنوان البرنامج المقترح  :  ١٫٥

  
    مبررات اقتراح البرنامج ٢٫٥
  ٢٠٣٠مراجعة رؤية الدوله للتعليم الجامعى 
  فى مصر تجمعات العمرانيه السكنية الجديده لا إقامة العديد من 
   برنامجتغطية خريج  مواصفات  فى  القصور  على   جوانب  تركز  والتى  البكالوريوس  بمرحلة  الداخلية   العمارة 

  األوزان النسبية لمقررات التصميم السكنى دعم  احتياجات سوق العمل و

  رؤية البرنامج   ٣٫٥
ــاالت ــص بمج ــدع و متخص ــر ومب ــمم مبتك ــود مص ــكنيه يمت وج ــة الس ــارة الداخلي ــميمات العم ــل تص ــى ح ــدره عل ــك الق ل

ــع،  ــاء المجتم ــق إرتق ــل ليحق ــتوى العمي ــات ومس ــات وإمكاني ــا إلحتياج ــا طبق ــع أنواعه ــكنية بجمي ــزات الس ــكالت الحي مش
 واعيا" بالمسؤولية اإلجتماعيه ، ومواكبا" للمستويين اإلقليمي والدولي.

  رسالة البرنامج ٤٫٥
ــ   تخصــص فــى دراســة ســلوكيات اإلنســان وعالقتهــا بالتصــميم الســكنى وأثــر يم جــامعي متميــز متقــديم برنــامج تعل

ــادات والموروثـــات  ــر العـ ــية وعلـــى تغييـ ــكنى علـــى صـــياغة الشخصـ ــالي المتميـــز للحيـــز السـ اآلداء الـــوظيفي والجمـ
واإلمكانيــات ناســب مــع المحــددات البيئيــة واالجتماعيــة الســلبية فــى مختلــف األوســاط االجتماعيــة وتقــديم حلــول تت

  بالذوق العام مع الحفاظ على الهويه  المادية للعميل، واالرتقاء

  الهدف العام للبرنامج ٥٫٥
ــتوى اآلداء   ــع مس ــف المشــكالت التصــميمية لرف ــل مختل ــى ح ــادر عل ــداد مصــمم متخصــص ق ــى إع ــامج إل ــدف البرن يه

  وسلوكيات األفراد فى حياتهم اليومية  السكنى ليؤثر تأثيرا"إيجابيا" على أداءالوظيفى للحيز المعمارى الداخلى 
  
  

  مواصفات خريج البرنامج  ٦٫٥

  طبيعة المستخدم مع  قتراح حلول تتناسب مع المتغيرات ووإقادر على تحديد مشكالت توظيف الحيز الداخلى السكنى   .١
 ماهو متاح بالسوق المحلى والعالمىيستطيع توظيف الخامات المتاحه بكفاءه باإلطالع  .٢
 ع الثقافى للعمالء وتلبية متطلباتهم  تيعاب التنو قادر على إس .٣
 قادر على تحمل المسؤولية اإلجتماعية التى تؤدى إلى اإلرتقاء بالذوق العام .٤
 فى التراث والحفاظ على الهوية قادر على اإلبتكار واإلبداع الفنى وتذوق الجمال  .٥
 لسكنية وإدارة المشروعات ابين النظريه والممارسه العملية قادر على الجمع  .٦
 فى مجاالت اإلسكان بجميع مستوياته ورؤية الدوله بما يتفق مع  دراسة احتياجات سوق العمل قادر على  .٧
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  لبرنامج  ل  المقترح  هيكلال ٧٫٥
الدراسات   بآلئحة  المتبعة  والقواعد  العامة  البرنامج األحكام  بنظاميتبع هيكل  المعتمدة    العليا  الفنون    بكلية  ٢٠١٨  –  ٢٠١٧الساعات 

  كاآلتي: معتمدة موزعة  ساعة ٣٨ بإنجاز ويتكون من إجمالى متطلبات الحصول على درجة الماجستيرحلوان، جامعة  –الجميلة 
  ساعات معتمدة   ٤متطلبات عامة  
  ساعة معتمدة  ١٦متطلبات إجبارية  
  ساعات معتمدة ١٠متطلبات إختيارية 
  عات معتمدة سا ٨البحث  

    للبرنامج:المقررات المقترحة  ٨٫٥

  ساعة معتمدة) ١٦( ررات اإلجباريةمقال ":أوال

  ) قائمة المقررات اإلجبارية ببرنامج ماجستير العمارة الداخلية المقترح٧جدول (

  المقرر   
عدد    نوع المقرر 

  الساعات 
  المحتوى العلمى المقترح للمقرر 

  نظرى   عملى

  ٣    ●  ١تصميم سكنى   ١

رة (أكثر من اإلسكان الفاخرذو مساحة كبي تصميم حيز سكنى واحد
مربع)  ٢٠٠من   عدد     متر  فى  متفاوتة  وظيفية  برامج  لثالث 

ثم اختيار واحد من التصميمات الثالثة    ، مستخدمى الحيز ومتطلباتهم
  .وعرضه على هيئة مشروع متكامل العناصر

  ٣   ●  ٢تصميم سكنى   ٢

تصميم ثالث حاالت من التصميم السكنى للمساحات الصغيرة لثالث  
متفا وظيفية  ومتطلباتهم برامج  الحيز  مستخدمى  عدد  فى  ثم    ، وتة 

مشروع   هيئة  على  الثالثة وعرضه  التصميمات  من  واحد  اختيار 
  مع مراعاة الجانب اإلقتصادى.  متكامل العناصر

  ٢   ●  التصميم الحضرى السكنى   ٣
ودراسة المعالجات الخاصة بتوفير    ،تصميم حيزات خارجية سكنية

السكنية الوحدات  داخل  خضراء  متعددة    ، حيزات  المبانى  فى 
  .الطوابق والحاالت الخاصة بزراعة األسطح

مواد البناء والنهو فى العمارة    ٤
  الداخلية السكنية 

  ●  ٢  
المحلية أدراسة   باألسواق  والمنتجات  العالم  إليه  وصل  ما  حدث 

مواد   من  السكنية والدولية  الداخلية  العمارة  فى  والنهو  مع  البناء   ،
  ى عند إختيار مواد التشطيب.مراعاة الجانب اإلقتصاد

  ٢  ●    إدارة المشروعات السكنية   ٥
الداخلية   التعديالت  المنظمة إلجراء  والقوانين  كتابة العقود  دراسة 

السكنية  للمنشآت  والسالمة  باألمن  الخاصة  وحدود   ، واإلجراءات 
  . الملكيات العامة والخاصة

المسؤولية اإلجتماعية لمصمم    ٦
  ية العمارة الداخلية السكن

  ●  ٢  
السكنية الداخلية  العمارة  لمصمم  اإلجتماعية  المسؤولية    ،دراسة 

ثقافة ووعى المصمم   العام عن طريق نقل  بالذوق  بهدف اإلرتقاء 
  . كمتخصص إلى العميل

  ٢  ●    اإلستدامة فى التصميم السكنى   ٧
دراسة معايير التصميم السكنى المستدام بهدف تحسين صحة وراحة  

التصميم ودور  البيئة   السكان  على  السلبى  التأثير  من  الحد  فى 
  الحفاظ على التوازن البيئى  واستخدام الموارد الطبيعية مع

    ١٦  المجموع 
  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 JAARS            jaars.journals.ekb.egلمجلة | © 2021حقوق النشر

80 

  مها فريد – JAARS  - ٢٠١٢ . يونيو٣ .  العددالثانيالمجلد 

 

  ساعات معتمدة) (يختار الدارس خمس مقررات فقط)   ١٠( المقررات اإلختيارية ثانيا":

  ية المقترح) قائمة المقررات اإلختيارية ببرنامج ماجستير العمارة الداخل ٨جدول (

  المقرر   
عدد    نوع المقرر 

الساعات  
  المعتمدة 

  العلمى المقترح للمقرر المحتوى 
  نظرى   عملى

١  
أعمال الرواد فى التصميم 

  السكنى
   ●  ٢  

دراسة و تحليل أعمال الرواد فى التصميم السكنى فى  
القرن العشرين  ومطلع القرن الواحد والعشرين محليا"  

  .وعالميا"
  . منتجة للطاقةدراسة نماذج من منازل موفرة للطاقة أو  ٢  ●     نى تصميم السكالطاقة وال  ٢

 ٢  ●     العالقة بين المصمم والعميل   ٣

المصمم والعميل مع  بين  العالقة  تنظيم  أساليب  دراسة 
فى  اإلجتماع  وعلم  النفس  علم  دور  و  ثقافاته  إختالف 
تعديل التواصل والحد من اإلختالف عند إتخاذ القرارت 

والموروثات  التصم العادات  اتجاهات  وتعديل  يمية 
  .السلبية

٤  
موضوعات مختارة فى  

  التصميم السكنى
 ●    ٢ 

بكل   الخاصة  التصميمية  المشكالت  يتم طرح عدد من 
حيز وظيفى داخل المسكن وإيجاد حلول متعددة ومبتكرة  

المشكالت هذه  ذات    لمعالجة  السكنية  للوحدات  خاصة 
 ناطق الساحلية وغيرها.  الطابع الخاص والموسمية بالم

 ٢    ●   (دراسة حالة) التصميم السكنى   ٥
التى  السكنية  الحيزات  حالة من حاالت  الدارس  يختار 
التعديل   أو  النقد  أو  للتحليل  خصب  مجال  فيها  يرى 

  . لتحسين اآلداء الوظيفى داخل الحيز

 ٢  ●     الحفاظ على التراث السكنى   ٦
ر وخصائصها  دراسة أهم حاالت التراث السكنى بمص

منها   اإلستفادة  الحياة  ودور  وكيفية  ومؤثرات  التاريخ 
  .اإلجتماعية فى صياغة المسكن

 ٢  ●     الهوية فى التصميم السكنى   ٧
فى   العشرين  القرن  فى  السكنى  التصميم  وتتبع  دراسة 
الهوية   على  المصرية   غير  المؤثرات  وتقييم  مصر 

    .المصرية

٨  
التكنولوجيا الرقمية فى  

  السكنى التصميم
   ●  ٢ 

التكنولوجيا الرقمية على تصميم   نواتج توظيف  دراسة 
    .السكنىالداخلى  الحيز المعمارى 

٩  
أساليب العرض للتصميم  

  السكنى
   ●  ٢ 

التصميم  لمشروعات  العرض  أساليب  وتقييم  دراسة 
السكنى ومعايير إختيار أسلوب العرض بما يتناسب مع 

   .العميل

 ٢  ●     مكمالت  التصميم السكنى  ١٠
دراسة معايير إختيار مكمالت التصميم واإلكسسوارات  

    .وتوظيفها بما يتناسب مع التصميم

  ساعات معتمدة):   ٨(البحث   ثالثا":

فى تساهم  ليشكل إضافة علمية  السكنى  التصميم  فى مجال  البحث  يكون  تعديل عادات   يشترط أن  أو  تطوير مفاهيم  أو  حل مشكالت 
عضاء هيئة التدريس من ذوي  أو االرتقاء باإلسكان العشوائي، وأن يقوم باإلشراف على هذه األبحاث أ  وموروثات خاطئة أو التطوير

  الخبرة فى مجاالت التصميم السكنى. 

  النتائج  .٦

 والتى تم اإلســتناد إليها كمؤشــر  ٢لثالثية  (شــكل  اوضــحت الدراســة أن هناك عدم توازن فى نتائج قياس العالقة ا  (
بتخصــص العمارة  وقد أدى عدم التوازن إلى وجود فجوة  فى العالقة بين البرنامج الدراســى  لمتطلبات ســوق العمل 

تلبية متطلبات ســـوق العمل ، وهذه الفجوة  تحتاج إلى طرح برنامج دراســـى جديد و الداخلية بكلية الفنون الجميلة  
نيه لديهم القدره على حل  فى مجاالت تصـميمات العمارة الداخلية السـك  إحتياجات سـوق العمل بمتخصـصـينيغطى  

 . لسكنية بجميع أنواعهامشكالت الحيزات ا
   يمكن إيجاز نتائج هذه الدراسة من خالل مصفوفةMatrix  لقياس مدى تحقيق مقررات البرنامج المقترح لمواصفات

خريج  لاجوانب القصـور فى مواـصفات  الخريج التى تم ـصياغتها لتتناـسب مع مبررات اقتراح البرنامج بهدف تغطية 
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و  ، و مـضمون كل من رؤية ورـسالة البرنامج ،واألوزان النـسبية لمقررات التـصميم الـسكنى ،   بمرحلة البكالوريوس
ـضحت المـصفوفة تغطية مقررات البرنامج المقترح لمواـصفات الخريج  تغطية كاملة بتردد منطقى يركز على  قد أو

ــكنى إلقتراح ح ــكالت توظيف الحيز الداخلى الســ ــب مع المتغيرات الوظيفيه والبيئيه وطبيعة   لولتحديد مشــ تتناســ
اإلبتكار واإلبداع مســتوياته ، كما يركز على وهو الســمة الرئيســية لخريج برنامج العمارة الداخلية بجميع   المســتخدم

فى التراث والحفاظ على الهوية وهى العناـصر األـساـسية لمخرجات تخـصـصات الفن والتـصميم الفنى وتذوق الجمال  
 ) .٩تى تساهم بدورها فى تقدم وإرتقاء المجتمعات (جدول وال

 
  العمل ومحتوى البرنامج وخبرات أعضاء هيئة التدريس ) نتائج قياس  العالقة الثالثية  لمجاالت سوق  ٢شكل (

 

  ) مصفوفة للتحقق من مدى توافق مقررات البرنامج المقترح مع مواصفات الخريج٩جدول (

المحتوى 
السكنى 

بالبرنامج  

الدراسى  

21% %
لتخصصات ا

الدقيقة 
وخبرات 

أعضاء هيئة 
التدريس فى 

المجال 
السكنى

16%

متطلبات  
سوق 

العمل  فى 
المجال 
السكنى

87%

  مواصفات الخريج                                      
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                ١تصميم سكنى 
                ٢ تصميم سكنى

                التصميم الحضرى السكنى 
                الداخلية السكنية مواد البناء والنهو فى العمارة  

                إدارة المشروعات السكنية 
                المسؤولية اإلجتماعية لمصمم العمارة الداخلية السكنية 

                اإلستدامة فى التصميم السكنى 
                أعمال الرواد فى التصميم السكنى 

                الطاقة والتصميم السكنى 
                العالقة بين المصمم والعميل 

                موضوعات مختارة فى التصميم السكنى
                التصميم السكنى (دراسة حالة) 

                الحفاظ على التراث السكنى 
                الهوية فى التصميم السكنى 

                التكنولوجيا الرقمية فى التصميم السكنى 
                أساليب العرض للتصميم السكنى 

                مكمالت  التصميم السكنى 
                البحث  
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  مناقشة النتائج :  .٧

القومية للعلوم كل من رؤيتها    فى   ٢٠٣٠  -  ٢٠١٥والتكنولوجيا واإلبتكار    ركزت وزارة التعليم العالى فى اإلستراتيجية 
، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول    مجتمع مصري يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلمورسالتها على خلق  

تحقيق تنمية ل  ية على التميزخلق جو من المنافسة العلمية المبنلإلبتكار  لتهيئة بيئة مشجعة  و    عملية لمشكالت المجتمعوعلمية  
، ولتحقيق هذه األهداف يجب ربط التعليم الجامعى فى مصر باإلحتياجات    إلنسانلرفاهية  تحقق الي بالمجتمع ومستدامة ترتق

الفعلية لسوق العمل ، ولذلك يقع الجزء األكبر من المسؤولية على واضعى برامج التعليم الجامعي من ناحية إجراء دراسات  
لبحث عن مؤشرات واقعية يراعى فيها الجوانب االقتصادية يستند إليها  سوق العمل وربطها بالمقررات الدراسية وا  من واقع

عند تصميم  أى برنامج دراسى ، فقد إعتمدت هذه الدراسة فى البداية على المالحظة بأن الدراسين الملتحقين بالسنة التمهيدية 
وق العمل تركز على التصميم السكنى بنسبة أن ممارساتهم بس  -والذين يمارسون المهنة    -للماجستير ببرنامج العمارة الداخلية  

عالية  ولكن  الموضوعات التى يرغب الدراسون فى انجازها فى رسائل الماجستير والدكتوراه بعيدة كل البعد عن ممارساتهم  
حصول  التناقض إلى ثقافات سائدة للرغبة فى  ال  بسوق العمل  وتركز اختياراتهم على المنشآت غير السكنية ، وقد يرجع هذا

على درجة علمية فى مجال ال يدعم ممارساتهم وال يؤثر إيجابيا" على حياتهم العملية  أنما يهدف إلى تحقيق مكانة إجتماعية  
غير السكنية . للدارس ، وقد يرى البعض أن األوزان النسبية للمشكالت فى المجاالت السكنية أقل من مثيلتها فى المجاالت  

التي تعزز دور البحث العلمي فى الجامعات ومراكز األبحاث فى ارتقاء المجتمعات ، وأن وجود  ولذلك يجب تعديل المفاهيم  
المصري على المدى   تعدل من كفاءة اإلنسان  الداخلية السكنية يمكن أن يكون نواة  برنامج دراسى متخصص فى العمارة 

ة وكفاءة البيئة المبنية التى يعيش اإلنسان أو يعمل  ديد من الدراسات المحلية والدولية أن جودالبعيد ، حيث أثبتت نتائج الع
داخلها مؤثرا" هاما على إنتاجية الفرد ودعم قدرته على اإلبتكار واإلبداع ، وأن هناك العديد من التخصصات األكاديمية 

لفائدة من المساحات  تعظيم الموروثات والمفاهيم  حتى نصل إلى  البينية التى يجب أن تتجه فى أبحاثها إلى تعديل العادات وا
السكنية المتاحة على اختالف المستويات اإلجتماعية والذى يساهم فى الحد من األزمات والخالفات والضغوط النفسية لإلنسان  

وتراع اإلجتماعية  العالقات  تنظم  التى  الشخصية  المسافة  أو  الحيز  إختراق  عن  الناتجة  اإلنسانية  المصري  الخصائص  ى 
  تمع . وترتقى بالفرد والمج

  التوصيات  .٨

   إعداد دراسة تفصيلية دورية لتصنيف خبرات أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم الدقيقة لرفع مستوى البحث العلمي فى
 حاالت اإلشراف على الرسائل العلمية 

 الباحثين إلى المجاالت التي بها قصور فى العملية   لمحاور البحث العلمي بالخطة البحثية للتخصص لتوجيه رالتطوير المستم
 لتعليمية وتحقق التوازن فى الخبرات األكاديمية والتخصصات الدقيقة تتفق مع هيكل البرنامج  ا

 مج الدراسية أو الستحداث برامج جديدةإجراء دراسات دورية الحتياجات سوق العمل تستخدم نتائجها كمرجع لتحديث البرا  

   الرباعي    البيئيل  التحلي تدريسSWOT Analysis    البحثيةكأحد التصميم   النظم  عملية  تناسب  مرحلة    التي  لطالب 
  البكالوريوس  

  المراجع   .٩

 .٢٠١٠يناير  –قطاع كليات الفنون الجميلة  – المعايير القومية األكاديمية القياسية
 –جمهورية مصر العربية  –التعليم العالي والبحث العلمي  ارةوز – STI-EGY 2030 يا واالبتكاروالتكنولوج  القومية للعلوم يجيةاإلسترات

٢٠١٥ . 
  . ٢٠٢٠- ٢٠١٩العام الجامعي  –كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  –قسم الديكور  –توصيف برنامج العمارة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 . جامعة حلوان –ة الجميل الفنون بكلية ٢٠١٨ – ٢٠١٧الساعات المعتمدة  العليا بنظامالدراسات  الئحة
  http:// (mawdoo3.com) موضوع  swot– تحليل

 
 
 


