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 الملخص : 

راضية هذا فى ظل ازدياد أعداد الجامعات حديثة اإلنشاء التى توفر الطرق المتطورة فى التعلم وظهور الجامعات االفت

ة فيروس جائحباإلضافة لما شهدته السنوات االخيرة من تطوراً تكنولوجياً رقمياً هائالً ، وحدوث اخطار بيئية طارئة ك

لجديدة ، واعتماداً على ، تحتاج الجامعات القائمة بالفعل إلى تطوير امكاناتها لتواكب النظم التعليمية ا covid 19 - كورونا 

تطور ذلك يظهر إحتياج طرق التدريس الجامعى عموماً والتصميم الداخلى والمعمارى على وجه الخصوص إلى ضرورة ال

لبى متطلبات العمل المتتالية فى االتصاالت االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات العداد خريج يالمستمر لالستفادة بالتطورات 

 المحلى والعالمى لتدعيم فرص العمل المستقبلية له .

اته ، ووسائطه والتعلم االلكترونى هو أسلوب حديث من أساليب التعلم ، توظف فيه آليات االتصال الحديثة من حاسب ، وشبك

سرعة من صوت وصورة ، ورسومات وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية ، وكذلك بوابات اإلنترنت ، للوصول بالمتعددة 

رعاً جديداً من إلى مراكز العلم ، والمعرفة ، واالطالع على الجديد المستحدث فى حينه ، مما يدعم اقتصاد المعرفة وهو ف

ا سبق أن أنجزته مالية ، والتى تتجاوز فى حجمها ونوعيتها وآثارها فروع العلوم االقتصادية يقوم أساساً على الثورة االتص

 البشرية من اختراعات وإبداعات وابتكارات طوال تاريخها . 

 وللوصول الى هذا الهدف يتناول البحث النقاط التالية :

 –  لتعلم االلكترونىا –تاثير التقنيات المعاصرة على تطوير مقررات التصميم بكليات الفنون .) التكنولوجيا الرقمية .1

 االنفوجرافيك(

 الجامعى باستخدام التقنيات الحديثة فى التعلم .  طرح رؤية مستقبلية لتطوير المقرر الدراسى .2

مصر ، خاصة  وينتهى البحث بمجموعة نتائج وتوصيات هامة ومفيدة مع استخدام اساليب التكنولوجيا الحديثة فى التعلم فى

 و العمارة والتى تساهم فى تحقيق نمط اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.فى مجال التصميم الداخلى 

mailto:ali_shams8@yahoo.com
mailto:ashrahus@gmail.com
mailto:nanoreda2017@gmail.com
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  المفتاحية:الكلمات 

  covid 19 – اقتصاد المعرفة .  –وجرافيك االنف –لتعلم االلكترونى ا –لرقمنة ا  

Abstract 

In light of the increase in the number of newly established universities that provide advanced 

methods of learning and the appearance  of  virtual universities in addition to what has been 

witnessed in recent years of tremendous digital technology development, and the emergence of 

emergency environmental risks such as the Corona virus - covid 19, existing universities need 

to develop their capabilities to keep pace with the new educational systems And, depending on 

that, the university teaching methods in general and the interior and architectural design in 

particular appear to need continuous development to take advantage of the successive 

developments in electronic communication and information technology to prepare a graduate 

who meets the requirements of local and international work to support future job opportunities 

for the graduate. 

E-learning is a modern method of learning that employs modern communication mechanisms 

such as a computer, its networks, and multimedia such as sound and image, graphics and search 

mechanisms, electronic libraries, as well as Internet portals, to quickly access science and 

knowledge centers, and see what is new in a timely manner. Which supports the knowledge 

economy, which is a new branch of economic sciences based mainly on the communication 

revolution, which exceeds in its size, quality and effects what mankind has previously 

accomplished in terms of inventions, creations and innovations throughout its history 

To reach this objective, the research deals with the following points: 

1. The impact of contemporary technologies on developing design courses in art colleges 

(digital technology - e-learning - infographic) 

2. Presenting a future vision for developing the university curriculum using modern 

technologies in learning. 

The research ends with a set of important and useful findings and recommendations with the 

use of modern technology methods of learning in Egypt, especially in the field of interior design 

and architecture, which contribute to achieving the knowledge economy pattern and the 

sustainable development. 

Keywords 

covid 19 , Digitalization , E-learning , Infographic , Knowledge Economy . 
 

 ( :The research problem مشكلة البحث ) 

تكنولوجيا الرقمية لالستفادة بال 21افتقاد المقررات الجامعية خاصة فى كليات الفنون خالل العقد الثانى والثالث من القرن 

 المناسبة .

 : (The research Objective  هدف البحث  )

 الى : يهدف البحث

 طرح رؤية مستقبلية لتطوير المقررات الدراسية باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة فى التعلم.

 :(The research importance  أهمية البحث  ) 

 تطبيق المنهجية المقترحة للتعلم عن طريق التكنولوجيا الرقمية المناسبة :

 التعليمية . التى قد تعيق العمليةcovid 19  -رونا لمجابهة االخطار البيئية الطارئة كجائحة فيروس كو

 انطالق نمط اقتصاد المعرفة  .
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 : (The research hypotheses فروض البحث ) 

ت التصميم الداخلى إن االرتباط الوثيق بين االعتماد على التكنولوجيا الرقمية المناسبة فى تطوير المقررات الدراسية لمجاال

 بهة االخطار البيئة الطارئة التى تعيق العملية التعليمية ) كجائحة كورونا ( .والعمارة يعمل على مجا

 (  research limits Theحدود البحث )  

 حدود زمانية : خالل العقد الثانى والثالث من القرن الحادى والعشرين .

 حدود موضوعية  : تحليل نماذج لمقررات الفنون وبخاصة التصميم الداخلى واالثاث .

 (:Introductionقدمة ) م

وانتشار الوباء فى   covid 19  -عندما بدأ العالم يواجه طائفة من االخطار البيئية الحرجة ومنها جائحة فيروس كورونا 

إن العالم يشهد تغيرات كثيرة بسبب  قطاع التعليم في البنك الدولي كثير من دول العالم ، اعلن خايمي سافيدرا مدير

دفعتنا للتفكير فى ضرورة إستخدام التكنولوجيا في التعليم عن بعد بإستخدام  كورونا مشيرا إلى ان جائحة كورونا جائحة

 .مصر فى التعليم عن بعد كانت مثيرة لالهتمام منصات متعددة مؤكدا أن تجربة

 :Coronavirusesفيروسات كورونا  

اشارت منظمة الصحة العالمية الى ان فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات 

(، ومن المعروف أن 1هو موضح بشكل)  التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان كما

لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت عدداً من فيروسات كورونا تسبب 

البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخاصة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( 

والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا 

 .19-الُمكتشف مؤخراً مرض كوفيد

 ( : Covid 19)   19مرض كوفيد 

هو مرض معد  19-مة الصحة العالمية  ان مرض كوفيداوضحت منظ

يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن 

هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في 

. وقد تحّول 2019مدينة ووهان الصينية في كانون األول/ ديسمبر 

ى العديد من بلدان العالم كما هو اآلن إلى جائحة تؤثر عل 19-كوفيد

 ( .2موضح بشكل )

لذلك  19واوضحت منظمة الصحة العالمية كيف ينتشر مرض كوفيد 

أقدام( من  3من المهم الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل )

اآلخرين. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية حول طرق 

يع البلدان التى ظهرت االمر الذى دعا جم19-انتشار مرض كوفيد

الى فرض االجراءات  19بها جائحة فيروس كورونا و مرض كوفيد 

االحترازية للتقليل من معدل انتشار الفيروس والتى كان من بينها 

اغالق المؤسسات التعليمية بما فى ذلك الجامعات ، واللجوء الى 

بديل التمام الدراسة والذى كان متمثال فى ضرورة استخدام 

 ساللة يوضح -1 شكل

 19كوفيد

 المختلفة الدول فى 19-كوفيد انتشار يوضح – 2 شكل

 االلكترونى التعلم دور يوضح -1 توضيحي رسم

http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/Search/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.aspx
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( و رسم 1ولوجيا الرقمية الجديدة وتكنولوجيا المعلومات فى التعلم االلكترونى ،كما هو موضح برسم توضيحى )التكن

 (.2توضيحى )

 لطارئةا الجوائح ظل فى الفنون بكليات التصميم مقررات تطوير فى االلكترونى التعلم دور

 الفنون لكليات التصميم مقررات تطوير فى االلكترونى التعلم دور  يوضح – 2   توضيحي رسم
     

ة الحاسب ن الحادى والعشرين من تطورات كبيرة فى انظمان ما شهدته الحقبة االخيرة من القرن العشرين وبدايات القر

لى فى تقديم االلى وتقنية وانظمة المعلومات فيما عرف اجماليا بالثورة الرقمية ساعد دارسين العمارة والتصميم الداخ

لوقت والجهد امشاريعهم فى صورة رقمية باستخدام برامج الكمبيوتر واالستعانة بالشبكة المعلوماتية مما ساهم فى توفير 

لم االلكترونى ( . فالتع3والتكلفة المادية النجاز هذه المشاريع مقارنة بالصورة التقليدية كما هو موضح برسم توضيحى )

 هدفه تعريف الدارس بوسائل المعرفة و طرق الوصول للمعلومات و استخدامها .

 
 الدراسية لمقرراتا تطوير طرق يوضح – 3 توضيحي رسم
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  الرقمنةDigitalization : 

ى مع اى نوع ان الرقمنة هى احد سمات حضارة اليوم وهى الخطوة االساسية التى البد منها لكى يتعامل الحاسب االلكترون

لعداد فى ستخدم اامن المعلومات ، وفى الواقع ان فكرة استخدام الة فى معالجة االرقام ليست بالجديدة فمنذ خمسة االف عام 

اضى والتى اسيا وظل يستخدم حتى اكتشف كلود شانون عالم الرياضيات الفرنسى نظرية المعلومات فى ثالثينات القرن الم

 انتهت فى النهاية باختراع الحاسب االلى . 

 : تعريف التصميم الرقمى Definition Of Digital Design 

تصميم الفراغات والتى تتم بواسطة الحاسب االلى ) وهذا يشمل العمارة  تشير الى عملية التصميم   ) التكوين و االبتكار (

ساكنة او الداخلية وتطبيقات ومجاالت اخرى ( لغرض تنظيم الشكل واحداث التحوالت فيه سواء كان فى حالة االشكال ال

تقربها من  واقع افتراضى تلك المتحركة التى يمكن من خالل استخدام تقنيات ال  برمجيات احداث اجراءات حركية لها فى

صميم اسباب ولهذا النوع من التالواقع الطبيعى لتمكن المصمم من اختبارها لغرض تطويرها  واحداث التعديالت عليها .

 لظهورة :

 التطور المستمر لبرامج الكمبيوتر . -

 ظهور نظام جديد متنامى من الشبكات المعلوماتية . -

 داث نظم تقنيات وصناعة جديدة .مساهمة التكنولوجيا المتقدمة فى استح -

 ظهور مواد جديدة مثل البالتينيوم ساهمت فى تحقيق مناخ مالئم لتنفيذ االعمال ذات االشكال الرقمية. -

ات الفنية ثقافة الرقميات وتقبل المستعملين وتجاوبهم واستيعابهم لها فى انتشار هذا االسلوب على جميع المستوي -

 ر الصناعى .والعمرانية اضافة الى االنتشا

 ظهور جيل جديد من المعماريين يتفاعل ويتواكب مع هذا الفكر الجديد . -

ى صورة رقمية فلذا كان من الضرورى التمام العملية الدراسية الجامعية فى ظل جائحة كورونا ان يقدم الدارسين مشاريعهم 

داة من ادوات ايمكن للمصمم ان يدمج اكثر من  باستخدام برامج الكمبيوتر المناسبة واالستعانة بالشبكة المعلوماتية حيث

وضع عدد من  الحاسب االلى عند اداءه لعملية ما ، وقد بدا استخدام الحاسب االلى فى التصميم من خالل برامج تهدف الى

ة الكفاءوقياس  المرادفات لعالقة مكانية بين عناصر المكونات الداخلية او بين العناصر المختلفة للمشروعات المعمارية ،

المحددات  الوظيفية لهذه العالقات ، فى ضوء محددات معينة وذلك للوصول الى احسن تصميم ممكن لها بحيث يتفق مع هذه

لمستدامة من ااالمر الذى يتحقق معه مفهوم التنمية  ويوازن بينها ، وبذلك يمكن الحصول على اكثر التصميمات كفاءة 

 لطبيعية .مة الرقمية والتكنولوجية المناسبة والحفاظ على الموارد احيث توفير الطاقة باالستعانة باالنظ
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 : برمجيات التصميم بمعاونة الحاسب اآللى  Computer – Assisted Design Software 

 استخداماته فى مجال التصميم والرسم المعمارى سم البرنامجا

 

 

 

AutoCAD 

 

 

يستخدم لعمل رسومات ثنائية وثالثية االبعاد 

 لمجال العمارة والهندسة والتصميم

 

 

 
 

 

 

ARCHICAD 

 يستخدم هذا البرنامج  لعمل  ما  يسمى  ب

(Virtual Reality ) Tours)  

(Animation   داخل  وخارج  المبنى

بمجرد  إدخال  الملف  الخاص  بالمبنى  

ينشئ له جميع المخرجات ثنائية و ثالثية 

ديالت األبعاد المطلوبة مع امكانية عمل تع

 مباشرة .
 

 

DATACAD 

 

 

يستخدم لرسم عناصر معمارية، لتحضير 

 تقارير عن المشروع وتقديرات التكلفة.

 

 

 

Soft CAD 3D 

 

يقدم  عمل  رسومات  ثالثية  األبعاد  ويعمل 

 لها إظهار معماري.
 

 



  2021 كتوبرا                                                 الخامسالعدد  - االولالمجلد  - التراث والتصميممجلة 

132 

 

 

3D Home 

Architect 

 

 

لتصميم  وعرض  مساقط  المنازل  مع  

 فرشها باألثاث.

 

  

 

Ace Interior  

Decorator 

 

 

يستخدم  لعمل  الديكور  والفرش  الداخلي  

 للفراغات

 

 

 

 

Ace Interior 

Decorator   

3D 

 

يستخدم  لعمل  الديكور  والفرش  الداخلي  

 ثالثي األبعاد.

 

 
 

 

Virtual   

Simulator 

يحول الرسومات الثالثية األبعاد المرسومة 

شبيهة بالواقع إلى رسومات  AutoCADبال 

من خالل الحركة كالسيرداخل المبنى...إلخ. 

 محاكاة الواقع
 

 

 

3D Studio 

Max 

 

 يساعد في إنتاج رسومات ثالثية األبعاد ، ذات

 إظهار معماري

 

 

 

Visual Solid 

 

 

يستخدم  لرسم  الرسومات  ثالثية  األبعاد  

 الشديدة التعقيد.
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 اآللى الحاسب بمعاونة التصميم برمجيات يوضح - 1 جدول

 

 ليدية وبمساعدة الحاسب االلى :مقارنة بين التصميم بالطريقة التق

A Comparison between Designing in the Traditional Way and With the Help 

of the Computer 

 

 

Revit 

 

بعاد ة االبعاد وثالثية االبرنامج للمشاريع ثنائي

 ، والذى ينتج مخرجات المشروع االجمالية .

 

 

 

SketchUP 

 

برنامج يتيح للمستخدم اجراء تصميمات ثالثية 

 االبعاد بسرعة وسهولة .

 

 بمساعدة الحاسب االلى الطريقة التقليدية لمقارنةا

 

مستويات التعبير عن 

 التصميم

مقيد بمستويات التعبير المتدرجة و 

 لتصميمالمتزايدة فى الدقة مع تطور ا

غير مقيد بمستويات تعبير فى المراحل 

 المختلفة من التصميم

 االمكانات طرق متعددة تعتمد على الرسومات التقليدية و المجسمات . ير عن التصميمبطرق التع

 قرارات مستمرة فى اى وقت قرارات محددة فى رسومات محددة اتخاذ القرارات التصميمية

 قواعد الحاسب اآللى ممارسة المهنة و الرسم .قواعد  القواعد المتبعة

 المشاكل التصميمية
حل المشاكل التصميمية بالطرق 

 التقليدية

استغالل امكانات الحاسب اآللى  فى حل 

 المشاكل التصميمية

 العملية التصميمية
التوجه من اعلى الى اسفل تبدأ 

 بالتفاصيل وتنتهى بالعموميات

بدأ من اسفل الى ليس لها توجه  يمكن ان ت

 اعلى او من اعلى الى اسفل

 المعلومات االساسية
يتم اعداد النظم و التفاصيل وحساب 

 الكميات بالطرق التقليدية .

النظم والتفاصيل و الكميات متاحة    

 بطريقة اليكترونية دائمة التحديث  .
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 االلى الحاسب وبمساعدة التقليدية بالطريقة التصميم بين مقارنة يوضح – 2 جدول

 

ن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة بالنسبة العضاء كما كان من الضرورى التمام العملية الدراسية الجامعية ع

هيئة التدريس والهيئة المعاونة باقسام التصميم الداخلى والعمارة ان تقدم المحاضرات الى الطالب  فى صورة رقمية باستخدام 

ة مبسطة عن طريق االستعانة وتقديم الكم الهائل من المعلومات فى صوربرامج الكمبيوتر واالستعانة بالشبكة المعلوماتية 

 (.4كما هو موضح برسم توضيحى )بالتمثيل البصرى للمعلومات او االنفوجرافيك 

 
 الدراسية المقررات تطوير وسائل  يوضح – 4 توضيحي رسم

 

 

 

 

 

 

 

التحليالت البيئية و 

 االنشائية
 سريعة و دقيقة بطيئة وغير دقيقة

 سريعة بطئية عمل المرادفات

 اسلوب علمى اسلوب شخصى تقييم المرادفات

 الوقت
احتياج لوقت اقل فى البداية ووقت 

 اكثر مع تطور العمل

احتياج متساوى للوقت فى بداية ونهاية 

 العمل

 ال يعتمد على مقياس الرسم يعتمد على مقياس الرسم المقياس

 التجهيزات
وراق و مساطر الرسم و االقالم و اال

 الطاوالت ..... الخ

الحاسب اآللى و البرامج و الطابعات و 

 مدخالت المعلومات ..... الخ



  2021 كتوبرا                                                 الخامسالعدد  - االولالمجلد  - التراث والتصميممجلة 

135 

 :  Information  علوماتالم

هى ناتج معالجة البيانات ، تحليال وتركيبا ، الستخالص ماتتضمنه 

 البيانات لتصبح ذات قيمة لمستخدميها.

 : Knowledge  المعرفة

الهتمامات واالطالعات التى يمتلكها الفرد من خالل وهى الفهم وا

التعليم والخبرة ، ويمكن القول بان البيانات تعكس مجموعة الحقائق 

Facts  والمعلومات هى عبارة عن تدفق لمعنى البيانات ،Flow  ،

 .  Stockأما المعرفة فهى مخزون للمعلومات 

  : Infographicاالنفوجرافيك  

العديد من التطورات التكنولوجية والعلمية المذهلة يشهد هذا العصر 

والتى يسرت للمتعلمين الكثير ، اال إنها جعلتهم فى مواجهة كماً كبيراً 

من المعلومات والبيانات الصعبة الناجمة عن هذه التطورات ، لذا كان 

رى للبيانات لتبسيط وتيسير من الضرورى تصميم المعلومات لهؤالء المتعلمين فى صورة انفوجرافيك ، او تمثيل بص

(، مما جعل التصميم  البصرى من المتطلبات االكثر اهمية فى الحاضر 4( و شكل )3استيعابها كما هو موضح بشكل )

 والمستقبل .

     The Linguisticالتعريف اللغوى لالنفوجرافيك 

Definition of an Infographic. 

مصطلح االنجليزى ان مصطلح االنفوجرافيك ماهو إال تعريب لل

(Infographic  ) ( والذى اساسا دمج للمصطلحInfo  وتعنى )

( وتعنى تصويرى ، وبالتالى graphicمعلومات وحقائق ، وكلمة  )

فهى تعنى البيانات التصويرية كما يمكن ان يطلق عليها التصاميم 

 المعلوماتية .

        Idiomaticالتعريف االصطالحى لالنفوجرافيك 

Definition of An Infographic. 

هو فن تحويل المعلومات والبيانات النصية الى صور ورسوم ، فى 

محاولة لنقل المعلومات اوالبيانات المعقدة فى صورة جذابة ومبسطة 

 الى المتلقى مما يسهل عليه فهمها واستيعابها .

 

 

 

 

 

 

 الداحلى للتصميم انفوجرافيك يوضح – 3 شكل

 المنزل اللوان انفوجرافيك يوضح – 4 شكل
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 Infographicكوسيط اتصالى مرئى لتمثيل المعلومات االنفوجرافيك

As A Visual                     Communication Medium 

To Represent Information. 

اليمكن تجاهل دور االتصال المرئى اليوم فى تصميم البيانات والمعلومات 

، حيث يقوم العقل البشرى بادراك المعلومات البصرية ونقلها فى وقت 

بة والشفوية ، قصير بطريقة مستمرة واكثر فعالية من المعلومات المكتو

وقد اثبتت العديد من البحوث ان االتصال المرئى أقوى من كل وسائل 

االتصال االخر فى تصميم المعلومات ، وهو أحد أهم متطلبات الحاضر 

والمستقبل ، وهو جانب هام من الجوانب التى يسعى االنفوجرافيك الى 

 ( .6)( و شكل5تقديم المعلومات فيه بشكل مرئى كما هو موضح بشكل)

  

          عالقة االنفوجرافيك بفسيولوجيا المخ البشرى  :

Infographic Relationship with the Physiology 

of the Human Brain. 

ان االفكار المعقدة وصعبة الفهم من الممكن ان تفهم بمجرد صورة واحدة 

( ، فقد 7وهو بالضبط ما يفعله االنفوجرافيك كما هو موضح بشكل )

ت ابحاث الدماغ المرتبطة بفسيولوجيا االبصار والطرق التى نستخدم قدم

فيها العين لمعالجة المعلومات مبررات مقنعة الستخدام االنفوجرافيك فى 

 االتصاالت اليومية المتداخلة . 

حيث اكتشف العلماء فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

Massachusetts institute of technology  ؤية تعتبر أن الر

%  80- 50هى الجزء االكبر فى فسيولوجيا المخ ، وأن حوالى من 

تقريبا من قوة المخ موجهة بشكل مباشر او غير مباشر نحو وظيفة 

االبصار ، ما يؤكد ان معالجة المخ للمعلومات المصورة   ) االنفوجرافيك 

ق ( يكون اقل تعقيدا من معالجته للنصوص الخام ، ومن هنا يتضح الفر

بين حالتى تعرض المخ للمعلومات ،ففى الحالة االولى  توضح سرعة 

ادراك المعلومات المصورة عن طريق االنفوجرافيك عنها فى الحالة الثانية التى تحتاج مزيد من الوقت لقراءة النص 

 ونظراً لذلك يمكن تطوير أساليب التعليم والتعلم . واستيعابه .

 
 الداخلى للتصميم انفوجرافيك يوضح - 7 شكل

FIGURE ERROR! NO TEXT 

OF SPECIFIED STYLE IN 

DOCUMENT.-1 

 الداخلى للتصميم انفوجرافيك يوضح – 5 شكل

 اخلىالد للتصميم انفوجرافيك يوضح – 6 شكل
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 :Education concept م :مفهوم التعلي

 لقد تطورت وتعددت مفاهيم التعليم ومنها :

نشاط يهدف الى تطوير التعليم والمعرفة والقيم الروحية والفهم واالدراك الذى يحتاجة الفرد فى كل مناحى الحياة ،  -

 إضافة إلى المعرفة والمهارات ذات العالقة بحقل او مجال محدد .

 :Types of education أنواع التعليم :

وهو تعليم يتلقاه المتعلم فى المؤسسة التعليمية  التعليم النظامى :

 ( .5، كما هو موضح برسم توضيحى )

وهو ما يتعلمه الفرد خالل ممارسته لحياته  التعليم التلقائى  :

 اليومية .

وهو نوع تعليمى يحتل مكانه وسط بين  التعليم غير الرسمى :

يعتمد نجاح العملية التعليمية الى حد كبير  النوعين السابقين ومنه

على اساليب التعليم والتعلم المتبعة ، حيث انها اكثر فاعلية بحيث 

تصبح العملية التعليمية تجربة ذاتية للمتعلم ترتبط به وتصبح 

جزءا من تكوينه يتم فيها التركيز على القدرات الذهنية وإعطائه 

بعملية التعلم الى افضل مجال اوسع للتعلم الذاتى ، والرقى 

 مستوياتها 

 Learning concept مفهوم التعلم  :

يتصل مفهوم التعلم بعمليات اكتساب السلوك والخبرات والتغيرات التى تطرأ عليها ، فنتائج عملية التعلم تظهر فى جميع 

ية ، بحيث تتراكم الخبرات والمعارف أنماط السلوك والنشاط االنسانى ، الفكرية والحركية واالجتماعية واالنفعالية واللغو

 االنسانية وتنتقل من جيل إلى آخر عبر عمليات التنشئة االجتماعية والتفاعل مع العالم المادى .

 :Learning forms and themes أشكال وموضوعات التعلم :

 يستهدف إكساب المتعلم أفكار ومعانى ومعلومات يحتاجها فى حياته . معرفى : -

هدف تمكين المتعلم من استخدام أساليب علمية فى التفكير سواء فى مجال المشكالت او فى مجال الحكم يستعقلى  :  -

 على االشياء .

 يستهدف إكساب المتعلم اتجاهات وقدرات على ضبط النفس فى بعض المواقف االنفعالية .  انفعالى وجدانى : -

 ظية كالقراءة الصحية .يستهدف إكساب المتعلم عادات متعلقة بالناحية اللف لفظى : -

 يهدف إلى اكتساب المتعلم عادات أجتماعية مقبولة فى مجتمعه، وتعلم نواحى خلقية.أجتماعى وأخالقى : -

 :Teaching and learning methods أساليب التعليم والتعلم :

أنها إلغاء األساليب القديمة الجامدة يعتمد نجاح العملية التعليمية إلى حد كبير على أساليب التعليم والتعلم المتبعة التى من ش

  مع مايتعلمه،والرقى بالعملية التعليمية ألفضل مستوياتها، وهى التى تحفز وتشجع المتعلم وتجعله أكثر ايجابية وتفاعالً 

 ( ، ومنها :6وأكثر قدرة على البحث عن المعرفة بنفسه كما هو موضح برسم توضيحى ) 

 : التعلم عن بعدDistance Learning  

  : التعلم االفتراضىVirtual Learning 

  : التعلم االلكترونىElectronic Learning 

 التعلم أنواع يوضح – 4 توضيحي رسم

 والتعلم التعليم أساليب يوضح – 5 توضيحي رسم
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(. لذلك يجب 7فالتعلم اإللكتروني ليس هدفا في حد ذاته. إنها وسيلة لتحقيق غاية تعليمية كما هو موضح برسم توضيحى )

 ية المتالحقة.واكب التطورات المعرفية والتقنأن نفكر في اإلعداد التعليمي ككل. وتقيم المقررات الدراسية بأستمرار لت

 
 االلكترونى التعلم يوضح – 6 توضيحي رسم

 

 

 تعريف التعلم االلكترونى

E-learning 

 

لزمانى، اهو اسلوب حديث من أساليب التعلم ال يتم التقيد فيه بالبعد المكانى او 

من  من حاسب ، وشبكاته ، ووسائطه المتعددة توظف فيه آليات االتصال الحديثة

صوت وصورة ، ورسومات وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية ، وكذلك بوابات 

 اإلنترنت وارتبط هذا النوع من التعلم بثورة المعلومات  .

مّكن من ييتيح التعلم اإللكتروني للمتعلمين التعلم في أي وقت وفي أي مكان. إنه 

م لتحليل مثالي من خالل تطبيق مبادئ التصميم التعليمي السلي تطوير محتوى تعليمي

 المتطلبات األساسية للتعلم وكذلك أهداف التعلم بشكل مثالي .

 

 انواع التعلم االلكترونى

 يتم التعلم االلكترونى بطريقتين :

   التعليم االلكترونى المتزامن:Synchronous : 

عضهم ما يتفاعل المتعلمون والمدرس مع بيحدث التعلم اإللكتروني المتزامن عند

لتعليمية البعض في الوقت الفعلي ، من مواقع مختلفة ، . يقدمون ويتلقون المواد ا

 عبر الهاتف المحمول أو مؤتمر الفيديو أو اإلنترنت أو الدردشة.

  التعلم االكترونى غير المتزامنAsynchronous : 

تصلين دما ال يكون المتعلم والمدرس ميحدث التعلم اإللكتروني غير المتزامن عن

ن تقنيات مثل باإلنترنت في نفس الوقت ، . قد يستخدم التعليم اإللكتروني غير المتزام

ة للكتب البريد اإللكتروني ، والمدونات ، ومنتديات المناقشة ، واألقراص المدمج

 ، وما إلى ذلك.. DVDاإللكترونية ، وأقراص 
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ى
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ت
وا
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مواقع التواصل 

 االجتماعى

 تسمح ببث لشرح الدروس والرد على تساؤالت الدارسين . ˗

 صور ، إنشاء مجموعات ونشر المحتوى بمختلف أشكاله ) ملفات ، فيديو ،  ˗

 تعليقات ، .......(

 – WhatsApp -  ( Facebook  - Twitter –YouTubeمثال ذلك  ˗

Messenger -  Instagram -etc. …) 

مواقع 

الجتماعات ا

 والمؤتمرات

 منصات تحتوى على تطبيقات خاصة بالهاتف الذكى . ˗

منصات تسمح بإنشاء المحادثة والفيديوهات بث مباشر مع عدد كبير من  ˗

 المشتركين ) غير مجانية ( .

 ( Google meet – Google hangouts ) مثال ذلك :  ˗

تركين مع تسمح بإنشاء محادثة مع عدد كبير من المشZoom منصة زووم  ˗

 دقيقة . 40محدودية المدة الزمنية الى 

المنصات 

المتخصصة فى 

التعلم 

 االلكترونى

 تعريف المنصة  :

فى جميع  تعرف المنصات بأنها بيئة تعليمية اجتماعية افتراضية تدعم عملية التعلم

نصة مراحلها بحيث تتضمن التصميم واالستخدام واالدارة والتقويم ،وتتضمن الم

ن االمكانيات واالدوات التى تيسر إضافة المصادر واالنشطة وعمل عددا م

 االختبارات وتقويم مشاركات المتعلمين .

مميزات 

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية

 تتميز المنصات التعليمية االلكترونية بالعديد من المزايا أهمها :

 أن معظمها مجانية ال تطلب رسوما مالية . ˗

 إلدارة المحتوى واألنشطة للمعلم . توافر أدوات مبسطة ˗

 إمكانية معرفة المتعلمين لدرجاتهم ومعدالت تقدمهم . ˗

 إمكانية تحميل الملفات المرفقة . ˗

بعض االنواع 

للمنصات 

التعليمية 

 االلكترونية

 

 المنصات التعليمية االجنبية : ˗

: من اشهر المنصات التعليمية المتاحة وتدخل فى  Edmodoمنصة ادمودو  ˗

 ظام المقررات التعليمية وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية .ن

 : احدى منصات التعلم عن بعد .Futurelearnمنصة فيوتشرليرن  ˗

: تقدم دورات على االنترنت مفتوحة وواسعة Courseraمنصة كورسيرا  ˗

 النطاق .

 المنصات التعليمية العربية : ˗

 منصة خان أكاديمى : تهدف لنشر التعلم االكاديمى . ˗

 صة موقع رواق : وهى منصة تعليمية الكترونية .من ˗
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لدورات اأكاديمية التحرير   : تهدف الى إعادة تقديم المعرفة عبر مجموعة من  ˗

 فى مختلف الفروع العلمية .

 

 

 إيجابيات وسلبيات

 التعلم االلكترونى

 إبجابيات التعلم االلكترونى :

 التعلم عبر اإلنترنت يلبي احتياجات الجميع . ˗

 ن أن تدرس المحاضرات أي عدد من المرات .يمك ˗

 يتيح الوصول إلى المحتوى المحدث ، مع تسليم سريع للدروس . ˗

 قابلية التوسع للوصول الى مختلف الشرائح . ˗

 ية .االتساق الذى يتيح للمعلمين الحصول على درجة أعلى من التغطية العلم ˗

 التكاليف المخفضة ، و الفاعلية . ˗

ة غير ورقية ، ئة : نظرا الن التعليم االلكترونى هو طريقأقل تأثيرا على البي ˗

 فهو يحمى البيئة الى حد كبير ،و يعد تعليم صديق للبيئة .

 سلبيات التعلم االلكترونى :

 عدم توافر شبكة االنترنت عالية السرعة  . ˗

 حدوث خلل مفاجئ فى الشبكة الداخلية أو الخارجية أو أجهزة الحاسوب . ˗

 بكة االنترنت وإرتفاع تكاليفها .محدودية تغطية ش ˗

 كلفة تصميم المقررات التعليمية وفقا لحاجات المتعلمين . ˗

ذا النوع من قلة وجود الكوادر البشرية الفنية والتعليمية القادرة على النهوض به ˗

 التعليم .

فادة بخدمات االتصاالت ستللتغلب على سلبيات التعلم االلكترونى يمكن توظيف االذاعة والتليفزيون التفاعلية واال

 للعمل على تقليل التكلفة على المدى الطويل والحداث التطوير المنشود .

 يوضح التعلم االلكترونى – 3جدول 

 

 : Developmentالتطوير : 

لغرض حتى يؤدى ا هو إحداث تغيير فى الشئ المطور أو النظام المراد تطويره ، بحيث يؤدى به إلى أحسن صورة له ،

 المطلوب منه بكفاءة تامة ، وبطريقة اقتصادية فى الوقت والجهد والتكاليف .

 :Courses for art colleges:  الفنون لكليات الدراسية المقررات

 ( .التطبيقية  ويقصد بها تلك المقررات والمساقات التى يدرسها الطالب خالل فترة دراسته بكليات الفنون ) النظرية منها 

 :Development concept مفهوم التطوير :

ة ( بحيث يقصد بتطوير المقرر الدراسى : إحداث تغيير كيفى فى احد أو بعض أو جميع مكوناته، ) أى منظوماته الفرعي

 يؤدى إلى رفع كفاءاته فى تحقيق غايات النظام التعليمى ، من أجل التنمية الشاملة والمستدامة .

الطريقة التى ُيعلم  الجامعى يعنى فيما يعنى ، أما بتطويرالمحتوى الذى يتم تدريسه للمتعلم ، أو بتطويركما أن تطوير المقرر

 ( .9( ورسم توضيحى )8بها ذلك المحتوى ، كما هو موضح برسم توضيحى )
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 المقرر جوانب تخطيط يوضح - 7 توضيحي رسم

 
 الدراسى المقرر لتطوير المقترحة النظرية الخطوات يوضح – 9 توضيحي رسم

 

 الفنون:ور التعلم االلكترونى فى تطوير المقررات الدراسية لكليات د

م من كمجتمع لمواجهة التحديات التى أفرزها تحول العال ومخرجاته،إصالح النظام التعليمى بجميع مدخالته وعملياته  -1

 معلوماتى.صناعى الى مجتمع 

 الحديثة.التقنية بناء مقررات دراسية جديدة تلبى حاجات المجتمع فى ضوء تطورات  -2

 الكترونية.كتب  العادية إلىصياغة المقررات من الكتب الورقية  -3

لجذب الطالب  ارتباط مواقع كليات الفنون بمواقع ترفيهية ثقافية )كالمتاحف وغيرها ...( والعاب الكترونية تعليمية -4

 الموقع.لزيارة 

 الحياة.ان تاخذ الجامعات بمبدأ التعلم المستمر مدى  -5

كساب الطالب فلم يعد الهدف يقتصر على إ التعلم،اجهة هذه التحديات البد من التحرر من المقررات التقليدية فى لمو -6

 العصر.تغيرات مالمعارف والحقائق فقط بل تعداه إلى تنمية مهاراته وقدراته وبناء شخصيته ليكون قادراً على التفاعل مع 
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 دراسى مقرر توصيف يوضح – 10 توضيحي رسم

مق
ر 
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ت
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بأسلوب  صياغة المقررات من الكتب الورقية العادية  إلى كتب الكترونية ، واالستعانة

 االنفوجرافيك لعرض المحتوى الدراسى كما هو موضح كالتالى :

ثم يقوم الدارس بعد ذلك 

بالبحث واالطالع عن 

طريق المصادر المتاحة من 

كتب ومراجع وابحاث 

للوصول الى ودورات 

وعمل االبحاث  المعرفة،

التى من ضمنها نماذج 

انفوجرافيك تقوم بعمل 

تغذية رجعية للمقرر 

للتحديث باستمرار بكل ما 

هو جديد وحديث فى ذات 

 الموضوع.

 

 التقييم فى التعليم االلكترونى :

لى تنوع وتعدد ا( وهذا أدى   web pageتمكن خبراء التعليم االلكترونى من امكانية برمجة الصفحة االلكترونية )

 الدروس المقدمة  للمتعلمين وبالتالى أدى الى تنوع االختبارات مثل :

 . اختيار من متعدد  االجابة بصح او خطأ 

 . االستعانة ببرامج الكمبيوتر المناسبة للمشاريع 

 . الدراسى المحتوى لعرض نفوجرافيكاال أسلوب  يوضح – 4 جدول
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 لية الفنون التطبيقية (ك -بيانات المقرر )مقرر دراسات وعلوم بيئية  -1

 HUM 003الرمز الكودي:  اسم المقرر: دراسات وعلوم بيئية لثامنا -الفرقة / المستوي:  الثالثة 

 0عملي    -2عدد الوحدات الدراسية: نظري

 
 العام الجامعى: الفصل الدراسي : الثانى

 بيئية وعلوم دراسات مقرر بيانات يوضح -5 جدول

 

 هدف المقرر: في نهاية المقرر يجب أن يكون الدارس قادر على:  -2

و  تنمية قدرات الطالب التخيلية والمهارية علي اإلستلهام -

ل اإلستنباط والتفاعل مع البيئة اإلقليمية من خالل الوصو

صادر المعلومات والحصول على صور وفيديو واوراق لم

م بحثية بواسطة شبكة االنترنت يستفاد بها فى مفردات تصمي

 االثاث.

ى
ون

تر
لك

ال
 ا
لم

تع
ال

 

نمية قدرات الطالب التخيلية ت -

والمهارية علي اإلستلهام و 

اإلستنباط والتفاعل مع البيئة 

اإلقليمية ، واإلستفادة منها في 

 ثاثمفردات تصميم األ

ى
يد

قل
لت
 ا
لم

تع
ال

 

 المقرر هدف يوضح -6 جدول

 

  ادر علي ان:ق)النتائج التعليمية المستهدفة(في نهايه المقرر يجب ان يكون الدارس   المستهدف من تدريس المقرر  -3

  التعلم التقليدى التعلم االلكترونى

 لى:أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً ع

لتفاعل اُيعرف مفهوم البيئة اإلقليمية وتصنيفها ومحدداتها من خالل  .1

 اإليجابى مع المستجدات التقنية .

ية توفر يحدد الخامات المستخدمة إقليمياً  من خالل بيئة تعلم تفاعل .2

 أحدث المعارف التى تتوافق مع مستجدات العصر .

م خالل استخدايشرح السمات المميزة لبعض البيئات اإلقليمية من  .3

تعددة آليات االتصال الحديثة من الحاسب اآللى والشبكات والوسائط الم

من صوت وصورة   ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات الكترونية 

 وكذلك بوابات االنترنت .

أن يكون الطالب فى نهاية 

 المقرر قادراً على:

ُيعرف مفهوم البيئة  .1

 اإلقليمية وتصنيفها ومحدداتها.

حدد الخامات المستخدمة ي .2

 إقليمياً 

يشرح السمات المميزة  .3

 اإلقليمية. لبعض البيئات

 -ا
رف

مع
ال

هم
لف
وا

ة 
 

 أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على:

 يستلهم من البيئة في وضع تصميم بيئي مالئم لإلنسان عن طريق .1

 التوجيه الذاتى على التعلم ، بدال من التلقى السلبى  .

لل مفردات البيئة المحيطة من خالل تجاوز حدود الجدران يح .2

 ثراءا .واالنطالق الى بيئة غنية متعددة المصادر العلمية كما ونوعا وا

تعلم يستنبط من مصادر اإللهام للفكر التصميمي البيئي من خالل ال .3

لواعية ، الذاتى ، ورفع مستوى ذكائه ، بما يكفل بناء العقلية النقدية ا

 لكاته الفردية الذهنية " العقلية " .وانماء م

أن يكون الطالب فى نهاية 

 المقرر قادراً على:

يستلهم من البيئة في وضع  .1

 تصميم بيئي مالئم لإلنسان.

يحلل مفردات البيئة  .2

 المحيطة .

يستنبط من مصادر اإللهام  .3

 للفكر التصميمي البيئي.

 -ب
ية

هن
لذ

 ا
ت

را
ها

لم
ا
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 اية المقرر قادراً على:أن يكون الطالب فى نه

ظام يستخدم  عناصر الطبيعة في التصميم بما يالئم البيئة لخلق ن .1

اع االفق ديناميكى يتأثر بأحدث المعارف بما يزيد الحصيلة الثقافية واتس

 ما ينمى قدرته على االبداع .موانماط التفكير 

 يطبق الخامات األولية في تصميم األثاث من خالل االستعانة .2

ة بمصادر المعلومات المتنوعة على شبكة االنترنت المدعمة باالمثل

 المتعددة .

أن يكون الطالب فى نهاية 

 المقرر قادراً على:

يستخدم  عناصر الطبيعة  .1

 في التصميم بما يالئم البيئة.

يطبق الخامات األولية في  .2

 تصميم ا ألثاث

ا -ج
ية

هن
لم

 ا
ت

را
ها

لم
 

 أن يكون الطالب فى نهاية المقرر قادراً على:

ادر يستخدم شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( للتعرف علي مص .1

اوز إلهام المصمم في البيئة من خالل سهولة االطالع على المقرر وتج

مى مع امكانية تحوير طريقة عرض المحتوى العل حدود الزمان والمكان

سبة ة أو المقروءة وفقا للطريقة المنابعدة طرق المرئية أو المسموع

 للطالب .

التواصل الفعال مع المنتديات العالمية والجامعات لحضور  .2

عة تطوير الملتقيات العلمية والتعرف على أهم ما توصل اليه العلم  لمتاب

 المعارف مما يرفع مستوى ثقافة الطالب العلمية .

أن يكون الطالب فى نهاية 

 المقرر قادراً على:

يستخدم شبكة المعلومات  .1

الدولية ( اإلنترنت ) للتعرف 

علي مصادر إلهام المصمم في 

 البيئة.

يتواصل بزيارات ميدانية  .2

 لمراكز ثقافية مختلفة.

 -د
مه

ال
مة

عا
 ال

ت
را

ا
 

       

 المقرر تدريس من المستهدف يوضح -7 جدول

 محتوي المقرر  -

  التعلم التقليدى لكترونىالتعلم اال

دروس 

أكاديمية/ 

 عملية

محاض

 رة
 عدد الساعات

دروس 

أكاديمية

 عملية /

محاضر

 ة

عدد 

الساعا

 ت

 الموضـــــو ع

+ بحث 1

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

1 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

لقواعد البث + تقييم 

 فورى

1 1 2 

ــميم ، تعريف مفهوم البيئة والتصــ

،  تحديد أنواع البيئات اإلقليمية المختلفة

ثم تحديد أنماط تلك البيئات محل 

 " الدراســـة " ثقافية ، طبيعية ، مستدامة

+ بحث 1

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

1 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

تقييم   لقواعد البث +

 فورى

1 1 2 

ية المحور األول : البيئة الثقاف

 واإلجتماعية

ويتم دراسـتها من خالل القيم العالمية 

المختلفة " الحب ، الجمال ، األخالق ، 

 ... ثم يتم التطبيق علي : مفهوم الحب
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+ بحث 1

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

1 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

تقييم   لقواعد البث +

 فورى

 مفهوم الشر ، البغضاء 2 1 1

+ بحث 1

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

1 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

+ تقييم  لقواعد البث 

 فورى

 مفهوم حوار الحضارات 2 1 1

+ بحث 2

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

2 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

تقييم   لقواعد البث +

 فورى

2 2 4 

 ئـة الطبيعيـة "المحور الثـاني : البي

،  تطبيق قواعـد اإلســــتلهـام ،واإلستنباط

والتحليل " علي أحد الخامات الطبيعية 

 المستنبطة من أحـد البيئـات اإلقليميـة ،

من خالل إختيـار كـل طـالـب علي حـدى  

 ، ثم يتم التطبيق على :

تصميم األثاث من واقع البيئة  -1

 اإلقليمية

2 2 
يمات مجموع التقي

 الفورية
2 2 4 

إمتحان وتقييم أعمال منتصف الفصل 

 الدراسي

+ بحث 2

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

2 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

لقواعد البث +  تقييم 

 فورى

2 2 4 

ـدامـة المحور الثـالـث : البيئـة المســــت

" تطبيق قواعـد التـدوير من خالل 

الخامة " يتم التطبيق  إستخدام مخلفات

 تصميم األثاث -1علي : 

+ بحث 1

متنوع 

للطالب وتعلم 

 ذاتى

1 +

امكانية 

 التكرار

مدة زمنية محددة طبقا 

لقواعد البث  +تقييم 

 فورى

1 1 2 

تصـميم األثاث و تطبيق الدراسـات 

السـابقة علي السـتة مسـتويات من خالل 

 اثاث لحيز كامل

1 1 

 حصر لعدد مرات

التقييم+أرسال 

التصميمات بالبريد 

 الجامعى

1 1 2 
 التسليم والتقييم النهائي لألعمال

 في نهاية الفصل الدراسي

 المقرر محتوي يوضح -8 جدول
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 والتعلم التعليم أساليب -5

  التعلم التقليدى التعلم االلكترونى

 استخدام برامج إدارة نظم التعلم والمحتو( ىLCMS & LMS   )

  SCORMباستخدام تقنية االنترنت ، وفق معايير محددة   ) مثل معايير

IEEE , IMS , من أجل التعلم ) 

  التعليم المعزز بالحاسب:( Computer - assisted learning )  

لعرض دروس عملية افتراضية من خالل أنماط المحاكاة وبيئات الواقع 

 التعلم المركبة .االفتراضى وعدد من وضعيات 

  التعليم المدار بالحاسب.(Computer Managed Instruction) 

ئية أو لعروض تقديمية لموضوعات المقرر من خالل التكنولوجيا التفاعلية المر

 المسموعة أو المقروءة على نحو متكامل .

  التعليم والتعلم لتنمية التفكير االبتكارى.(Computer Based 

Creative)  Thinkingت لتحفيز التعلم الذاتي فى تلقى المعلومات)مناقشا

 وابحاث  (

 . تطبيقات  لنماذج من األثاث البيئي 

 دروس عملية 

  عروض تقديمية

 لموضوعات المقرر

  تعليم ذاتي ) مناقشات

 وابحاث  (

  تطبيقات  لنماذج من

 األثاث البيئي .

 

لم
تع

وال
م 

لي
تع

 ال
ب

لي
سا

أ
 

 

 -م والتعلم السابقة  :باالضافة الى اساليب التعلي

تعليم تعاونى )يعزز من عملية المشاركة ( + عرض نماذج توضيحية  -

 متنوعة .

 االستمرارية فى الوصول الى المقرر فى الوقت الذى يناسب الطالب . -

 تعدد طرق تقييم تطور الطالب من خالل أدوات للتقييم الفورى . -

باالضافة الى اساليب التعليم 

 -والتعلم السابقة  :

تعليم تعاونى + عرض نماذج 

 مبسطة توضيحية

م 
عل

لت
وا

م 
لي
تع

 ال
ب

لي
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أ

ت 
را
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 ال

و 
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 والتعلم التعليم أساليب يوضح -9 جدول

 

 االمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  -6

 التعلم التقليدى التعلم االلكترونى

لم
تع

وال
م 

لي
تع

 لل
بة

لو
ط
لم

 ا
ت
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  ال يحتاج تخصيص مصادر تمويلية لعمل رحلت علمية

للبيئات الخاصة بموضوع الدراسة ، لغزارة المحتوى 

 العلمى وتعدد مصادره .

  تخصيص مصادر تمويلية لعمل رحالت

 علمية للبيئات الخاصة بموضوع الدراسة.

 تخصيص مصادر تمويلية لعمل تجارب علي  ال يحتاج

ارف ، يمكن متابعة احدث المع قليميةخامات بيئية محلية  وإ

 . ثم التفكر  فى كيفية االستفادة القصوى من هذه المعارف

  تخصيص مصادر تمويلية لعمل تجارب

 علي خامات بيئية محلية  وإقليمية.

 حاسب آلى + اتصال بشبكة االنترنت 
  ) قاعة مجهزة للعرضData show + 

Lap top .ملحقة بقاعة الرسم ( 

 . يعتمد على التعلم الذاتى بصفة أساسية  .ثبات أعضاء هيئة التدريس 

 والتعلم للتعليم المطلوبة االمكانات يوضح -10 جدول
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 تقويم الطالب  -5

 
 يوضح تقويم الطالب -11جدول 
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 وضح نتائج تطوير المقررات الدراسيةي – 11رسم توضيحي 

 

 :والتكنولوجية الرقمية االنظمة مع يتكامل الذى المعرفة اقتصاد يتحقق ذلك على وبناء

تكار والتطوير فلقد أضحت المعرفة ثروة دائمة األثر والتطوير ، ثروة ال تنضب ما دام العقل البشري قادرا على  االب ˗

عقول عل  ابتكارها  ، وهو ما جعلها عامال فعاال في بناء  اقتصاد الدول ، ومن ثم فانتاج  هذه  الثروة يتوقف  على  قدرة ال

على   تجديدها  وعلى  تحسينها واستثمارها  وهو ما ترتب عليه  ظهور مصطلح  اقتصاد المعرفة  الذي يعتمدوعلى  

 المعرفة كمحرك أساسي للنمو االقتصادي. 

ولوجية المناسبة فتطور مناهج الدراسات الحرة فى مجال التصميم الداخلى والعمارة باالستعانة باالنظمة الرقمية والتكن ˗

 ادة العائد المادى وتحقق اقتصاد المعرفة .يؤدى الى زي

 إليها تهدف يالت االستراتيجية التوجهات من االقتصادي النشاط في واستخدامها والمعرفة العلم ناصية امتالك حيث يعد -

 عام. بشكل الدول

لتقنيات  لمكثفا امواالستخد العالية، والفنية العلمية الخبرات بتوافر أساسياً  ارتباطاً  المعرفة يرتبط اقتصاد فنمو -

 . المعلومات

 

  Knowledge Economy:المعرفة اقتصاد

 وعلى ةبالتطور بسرع جديدة أسس على قائم االقتصاد من جديد نمط بدأ والمستمر، السريع بالتغير يوصف عالم مع -

 مع كبرأ وافقاً ت ويحقق من الفاعلية، مزيداً  يعطي ووظيفة، وعمل نشاط كل في فاعالً  جزءاً  يشكل وأصبح واسع، نطاق

 بظهور توحي ال االقتصاد كلمة مع مترافقة المعرفة استخدام كلمة ولعل المعرفة، باقتصاد دعي والمجتمع الناس احتياجات

 .   ومفهومها المعرفة ماهية لتحديد مما يدفع قبل، من مستخدم غير جديد مصطلح

أس المال ّنه نظام لالستهالك واإلنتاج يعتمد على ربأ (Knowledge Economy :باإلنجليزية) ُيعرف االقتصاد المعرفي

لطبيعية، فهو يساعد االفكري، حيث إّن اعتماده على القدرات الفكرية يعّد أكبر من اعتماده على المدخالت المادية أو الموارد 

 لمدى الطويل .اره على على زيادة سرعة التقّدم التقني والعلمي، كما أّنه ُيستخدم في الحفاظ على النمو االقتصادي وتطوي

لتالي يركز إطار االقتصاد المعرفي هو االقتصاد الذي يستخدم المعرفة لتطوير واستدامة النمو االقتصادي طويل المدى ، وبا

 اقتصاد المعرفة على أربع ركائز يقترح أنها ضرورية لدعم اقتصاد المعرفة الناجح.

 لذي يفضي إلى إنشاء ونشر واستخدام المعرفة.هي النظام االقتصادي والمؤسسي ا الركيزة األولى 
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 لتعليم ، وخاصة في هي المتعلمين والمهرة الذين ينشئون المعرفة ويشاركونها ويستخدمونها بكفاءة فى ا الركيزة الثانية

 المجاالت العلمية والهندسية .

 جيا.لمعلوماتوالتكنولوهي بنية تحتية ديناميكية للمعلومات تسهل اتصال ونشر ومعالجة ا الركيزة الثالثة 

هي نظام ابتكار فعال للشركات ومراكز البحوث والجامعات ومراكز الفكر واالستشاريين والمنظمات  الركيزة األخيرة

 األخرى التي تطبق وتكيف المعرفة العالمية لالحتياجات المحلية لخلق تكنولوجيا جديدة.

 

 Knowledge And Its Implication . :ومضامينها المعرفة

 الناجمة الخبرة مجتمعات من كل   عن ناجم حيوي تفاعل نتاج المعرفة" تعد -

 وبحوث معامل نتاج نفسه الوقت وفي وفعلية، حياتية واقعية معايشة تجارب عن

 والتّعلم . والفهم اإلدراك المعرفة ودراسات ، وتعني

 إلى ستناداً ا وجمعها إليها التوصل يتم التي الخام المادة ُتمثل Dataفالبيانات  -

ُل بأرقام حيث ووقائع، أحداث من يحصل ما  أو صور أو أشكال أو كلمات أو ُتمثَّ

 منها االستفادة من يمكِّن بما رموز

 البيانات وتحليل الكمي التوصيف خالل من إليها التوصل يتم التي فهي المعطيات Information المعلومات ما أ  -

الذي  المعنى ُتمثل إنَّها أي به، ترتبط الذي المعين المجال أو الغرض يخدم وبما معاً، بهما أو أوحاسوبياً  يدوياً  ومعالجتها

  .البيانات تتضمنها التي والصور واألشكال والكلمات والعالمات الرموز تحمله

 بقدرات ترتبط التي والبيانات للمعلومات والمكثف الكامل االستخدام في تكمن knowledge المعرفة أن حين في -

 .طريق عن إليها التوصل يتم التي المعلومات من والفهم والتصور اإلدراك له توفر بحيث األصلية والمكتسبة، نساناإل

 معين . مجال أو معينة مشكلة أو ظاهرة أو بحالة الخاصة البيانات

   The Concept Of Knowledge Economy:المعرفة اقتصاد مفهوم

كما هو  الثروة، خلق في دوراً أساسياً  المعرفة فيه تؤدي الذي االقتصاد هو -

 االقتصاد أشكال في كانت مما عمقاً  وأكثر أكبر مساحة فيه ( وتحتل8موضح شكل )

 مكوناً  ُتشكل أصبحت إذ االقتصاد، في المعرفة لدور حدود من يعد السابقة، فلم

 . فيه المضافة القيمة من األعظم الجزء اإلنتاجية، وتحقق العملية في أساسياً 

  .منظورة غير سلعة" :أنها على المعرفة تعرف االقتصادي المجال في -

Intangible تخضع ال فهي المنظورة السلع لقوانين منافية مضمونها في متميزة 

 فهي بالعكس بل الغلة تناقص لقانون.تخضع ال و (9البشري كما هو موضح بالشكل) العقل على تعتمد كونها الندرة لقانون

 "يدةمتزا عوائد تحقق

  استعمالها و إنتاجها حيث من اقتصادية سلعة باعتبارها للمعرفة خصائص ثالث Arrow :ميز قد و -

 طرف من االستعمال للتقاسم و قابلة فهي مراقبتها و عليها السيطرة الصعب من بالتالي و معلومة عن ناتجة المعرفة 

 .بإنتاجها يقوموا لم ربما أشخاص

 السلع في كما يكون ثابت أن يمكن ال سعرها أن كما باالستعمال تفنى ال هي و نافسةللم قابل غير منتج هي المعرفة 

 .األخرى

 اقتصاد اساس االنسانى العقل يوضح -9 شكل

 المعرفة

 اقتصاد قواعد يوضح -8 شكل

 المعرفة
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 مراقبة ستطيعن ال بالتالي و مسبقا الموجودة للمعارف نتيجة هو جديدة معارف إنتاج أن أي تراكمية، عملية هي المعرفة 

 .المعرفة النتشار السريعة الزيادة
 

 التى سبقتهخصائص عصر المعلومات والعصور 

 سبقته التى والعصور المعلومات عصر خصائص يوضح – 11 جدول

 

 Friedrick)فريدريك هايك  قبل من مكتوب بحث في جاءت االقتصاد علم تعابير في كمصطلح للمعرفة إشارة أول إن

Hayek) المجتمع في المعرفة استخدام" بعنوان 1945 عام في ( The Use of Knowledge in Society) 

 فرتز قبل من جاءت فقد ، كسلعة المعرفة لدراسة الحقيقية المحاولة ما أ .سلعة المعرفة عد البحث حاول وقد -

 The)المتحدة الواليات في وتوزيعها إنتاج المعرفة بعنوان مرجعي كتاب عد أنه ما في (Fritz Machlup)ماكلوب

Production and Distribution of Knowledge in the US) المعرفة نظرية أسس" بعنوان كتاب في ، و 

(The Fundamental Theory of Knowledge)  خومالو فيكوزلو للكاتب(Bhekuzulu Khumalo)    حلِّل 

 حدد فقد ولذلك ُتحدد، أن يجب كسلعة المعرفة لتحليل أنه أدرك حيث سلعة، الغالب وعلى األصل في هي المعرفة أن فيه

 " (Knowl)نول" وأسماها للمعرفة وحدة

االسس التنافسية لالنشطة االقتصادية على مستوى المؤسسات واالفراد ، االمر فقد احدث مفهوم اقتصاد المعرفة تحوال فى 

 الذى يستلزم تبنى أفكارا جديدة كاالتى:

 . التعزيز المستمر للتعلم واكتساب المعرفة عبر اساليب وعمليات حديثة ومتطورة 

 . تطوير نظم المعلومات خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والمعرفة 

 م االبتكار واالبداع .تشجيع ودع 

  االهتمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، والعمل على خلق وتطوير رأس المال البشرى بما ينسجم مع التطورات

 التكنولوجية المتسارعة .

 . تغيير آليات العمل لتتالئم مع البيئة االقتصادية الجديدة 

 . التركيز على ادارة المعرفة وتفعيل آلياتها 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الصناعة الزراعة العصر

 لى اليوما -1957 1957-1800 1800ما قبل  الفترة الزمنية

 العاملون فى المعرفة عمال مصانع فالحين طبيعة العمال

 افراد / افراد افراد / آلة افراد / ارض الشراكة
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   Defining A Knowledge Economy:المعرفة اقتصاد تعريف

 ينشئ الذي االقتصاد" بأنه المعرفة اقتصاد حددت التي التعاريف من -

 والتقاسم، والتحسين، :اإلنشاء، المعرفة وخدماتها عمليات خالل من الثروة

 المختلفة القطاعات في بأشكالها للمعرفة واالستخدام والتطبيق والتّعلم،

  "جديدة وقواعد خصائص ووفق والالملموسة البشرية األصول على باالعتماد

 (10موضح بشكل)

 وتوظيفها، المعرفة على الحصول حول يدور الذي االقتصاد" وهو -

 خدمة من اإلفادة خالل من كلّها بمجاالتها نوعية الحياة تحسين بهدف وابتكارها

 إلحداث العلمي البحث وتوظيف للمال، كرأس البشري لعقلا متطورة، واستخدام تكنولوجية وتطبيقات ثرية، معلوماتية

تحديات  مع وانسجاماً  استجابة أكثر ليصبح وتنظيمه االقتصادي المحيط طبيعة في التغيرات االستراتيجية من مجموعة

 المستدامة .   والتنمية المعرفة وعالمية االتصاالت وتكنولوجيا العولمة

بانه : ذلك االقتصاد المبنى اساسا على انتاج ونشر واستخدام المعرفة  االقتصادية منظمة التعاون والتنميةوقد عرفته  -

 والمعلومات .

فيعرفه بانه : " االقتصاد الذى يعتمد على اكتساب المعرفة وتوليدها ونشرها واستثمارها بفاعلية لتحقيق  البنك الدولىاما  -

 تنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة " .

 تنمية على نموه، ويقوم في األكبر الوزن العلمي واإلبداع المعرفي للتطور يكون الذي االقتصاد" هو لمعرفةا اقتصاد كما إن

 المعرفة على معتمداً  والمتطورة، التقنيات الحديثة مع التعامل من تتمكن كي ومعرفياً  علمياً  المعرفة( )عمال البشرية الموارد

 القومي . للدخل وكمصدر وكخدمة استراتيجية، وكسلعة ري،استثما كمورد البشري العنصر يمتلكها التي

 (:Results)  نتائج البحث

نشر ثقافة  تطوير المقرر الدراسى الجامعى من خالل التعلم االلكترونى والتفاعلى واعداد مناهج غير تقليدية توفر اكبر  -

 المرونة وامكانية التكرار والشرح .قدر من التعلم الجيد والمناسب الذى يتوافق مع امكانيات الدارسين من حيث 

المنهجية المقترحة لتطوير المقرر الدراسى للتعليم الجامعى عن طريق االنظمة الرقمية المناسبة ذات فعالية كبيرة فى  -

 التعامل مع االعداد الكبيرة للدارسين فى ظل القدرات االستيعابية المكانية المحدودة .

 الى زيادة فاعلية التعلم المعرفى والمهارى . توفير مصادر معلومات متجددة يؤدى -

توجيه االهتمام باحتواء المقررات الدراسية الجامعية برسومات انفوجرافيكية وتحويل البيانات والمعلومات الى رموز  -

 جرافيكية تجذب الدارسين وتقدم المعلومة بشكل اسرع واسهل .

علم الذاتى يحقيق نواتج التعليم المستهدفة وما يترتب عليها من توجيه الدارس نحو البحث المستمر واكتساب مهارات الت -

 ربط العملية التعليمية بالواقع واالحتياجات الفعلية للمجتمع.

إن وجود آليات فعالة لتوثيق المحاضرات ومشاريع الدارسين المميزة يتيح االحتفاظ بها مؤمنة وقابلة لالستدعاء عند  -

 تبة الكترونية اقتصادية .الحاجة حيث تكون بمثابة نواة مك

إن تطوير البناء المنظومى الهيكلى للمؤسسة التعليمية يتوافق مع تطبيق استراتيجية التعلم االلكترونى ويركز على توفير  -

 المرونة والالمركزية .

 المعرفة اقتصلد – 10 شكل
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االبداع ة ومتطور من خالل التكامل بين كل من التعلم والمعرف جديد اقتصادي نمط يتحقق مفهوم اقتصاد المعرفة وهو -

  . اإلنتاج عناصر من األهم والعنصر فيه األساس حجر المعرفة ُتشكل حيث

 االسهام فى تكريس مبدأى التنمية المستدامة ، والتعليم المستمر وهما اساس رقى المجتمعات وتقدمها . -

 (:Recommendation)  توصيات البحث

ات التى من محتوى العلمى الجامعى عليها لجميع التخصصانشاء منصة التعليم العالى المصرية المؤمنة ، ليتم رفع ال -

يجية فى طبيعة ضمنها مجال التصميم الداخلى و العمارة لتكون بمثابة ركيزة اساسية الحداث مجموعة من التغيرات االسترات

 المحيط االقتصادى النطالق نمط اقتصاد المعرفة وتحقيق مبدا التنمية المستدامة.
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