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   نظام اإليكوتك في تطوير تصميم الفراغ التعليمي الجامعي  دور

The role of Eco-tech system in developing the design of 

University Education Space   
 3، أ.د/ مني محمد حسنى عجور2، أ.د/ شريف عبدالرؤوف البناني1م.م/ هدير عبدالسميع محمد خليل

 –أستاذ بقسم الهندسة المعمارية  2،3مدرس مساعد بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس،  1

                       جامعة حلوان –هندسة المطرية 

 ملخص البحث باللغة العربية: 
نقيض هما التكنولوجيا  الوكأنهما على طرفي    المعمارية إلى مفهومين قد يبدود من الدراسات  ي عدالتطرقت  

كنولوجيا  واإليكولوجيا. فقد توجه المفهوم التكنولوجي )التقني( على مستوى الفراغات التعليمية متمثالً في تقنيات ت

التطورات العلمية والتقنية في مجال التعليم وتوفر بيئة داخلية مالئمة للطالب    تواكب  يالمعلومات واالتصاالت الت

سهولة ومرونة للطالب حتى يكون  طريقة أكثر  داء العملية التعليمية، كي يساهم الفراغ في توصيل المعلومات بأل

أنه يدعو إلى الرجوع   حيث. أما التوجه اإليكولوجي )البيئي( فهو ليس بتوجه جديد،  الفراغ  قادراً على التفاعل مع

إال أنه أُهمل بسبب االستخدام المفرط  لى التكنولوجيا،  للطبيعة وما توفره من فرص وإمكانات وتقليل االعتماد ع

متطلبات    تحقيقمما أدى إلى عدم    السلبي لبعضها على البيئة، للسيطرة دون دراسة األثر    للوسائل التكنولوجية

 .للفراغات المعماريةالراحة 

الدراسة  فقد تناولت    السلبياتالتوجهين وتجاوز    من  لذلك وبهدف االستفادة من الفرص التي يوفرها كال

التوجهين    أثر بين  ثالث  الدمج  منهج  خالل  عليه  من  ويطلق  شمولية  أكثر  نظام  اإليكوتكنولوجي  تطبيق  نظام 

بينهما ضمن إطار    ج مديقوم على الوالذي    ECO-Technology Architecture (Eco-tech))اإليكوتك(  

تويات تطوير خطة وتأثيره على مس  تكاملي يجمع بين التطبيقات التكنولوجية واإليكولوجية المتوافقة مع البيئة

 .التعليم الجامعي

Abstract 
Many architectural studies have discussed two themes that seem to be at war with technology 

and the ecology. The technological (technical) concept has been directed at the level of 

educational spaces represented by information and communication technology techniques 

that keep pace with scientific and technical developments in the field of education and 

provide an appropriate internal environment for students to perform the educational process, 

so that the void contributes to the transfer of information in a more simple and flexible way 

for the student to interact with. The ecological (environmental) orientation is not a new trend, 

as it calls for a return to nature and the opportunities and capabilities it provides, as well as 

a reduction in dependence on technology. However, it has been neglected due to the 

excessive use of technological means of control without considering the negative impact of 

some of them on the environment, which has resulted in the failure to meet the requirements 

for architectural comfort . 

As a result, the study looked at the impact of merging the two approaches through a third 

approach, using a more comprehensive system called the ECO-Technology Architecture 

(Eco-tech), This is based on connecting them all together in a framework An integrative that 

integrates technical and ecological applications that are eco friendly, and also their impact 

on the university education plan's levels of development.. 
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 .تطبيقات اإليكوتك – نظام اإليكوتك –الجامعية اتالفراغ أنواع-الجامعي  الفراغ التعليمي
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 مقدمة  -1
، وقد اتخذ  لتعليميةالفراغات اتصتتميم  مستتتوى  ىعل  التكنولوجي المستتتمرتتميز العمارة الحديثة بالتطور  

العتديتد من المعمتاريين التطور التكنولوجي كقوة دافعتة للتطور المعمتاري، ومع التطور التكنولوجي المستتتتتمر  

ظهرت الكثير من المشتتتتكالت البيئيتة بين المبنى وفراغتاتته التداخليتة من جهتة والبيئتة المحيطتة من جهتة أخرى،  

ية، باإلضتتافة إلى استتتنزاف التكنولوجيا الحديثة  وخاصتتة على مستتتوى التصتتميم اإليكولوجي للفراغات التعليم

للموارد الطبيعية واالعتماد عليها دون النظر إلى التأثير على البيئة أو كيفية استتتهالم مواردها دون اإلضتترار  

ر اتجاه اإليكوتك كاتجاه يحاول الربط بين التكنولوجيا الحديثة والتصتميم اإليكولوجي  وظهلأدى  بها، األمر الذي  

لتحستتتين أداء  وتوظيف كل منهم في مكانه الصتتتحي ،  خاصتتتة التعليمية  يئة المحيطة بالفراغات المعمارية  والب

 الفراغ التعليمي.

 اشكالية البحث  1-1
واالستفادة من   الفراغ التعليمي الجامعي  ، بات من الضروري تطويرالمستمر  التكنولوجيفي ظل التقدم   

  فتاعليتة تصتتتتميم هتذه الفراغتات لجعلهتا أكثر    ات حتديثتة فيمعتالجتإيجتاد  في    وتكنولوجيتا البيئتةالتكنولوجيتا الحتديثتة  

   وتحقيق التفاعل المرغوب بين الطالب والفراغ.حسين أداءها  لت

 البحث  هدف  1-2
بما يتناستب   تصتنيف مستتويات تصتميم الفراغات الجامعية باستتخدام نظام اإليكوتك لىإالبحث    يهدف   

توصتتتيل المحتوى التعليمي بطريقة   والمستتتاعدة على رفع كفاءتها وفاعلتهالهذه الفراغات  ل  األنواع المختلفةمع 

   أكثر مرونة وفاعلية.

 البحث  منهجية  1-3
 المحاور اآلتية: على  يعتمد البحث  البحث  بناًء على إشكالية البحث ولتحقيق أهداف

وتصتتنيفها إلى مستتتويات تطوير هذه الخطة  على تحليل للخطة المستتتقبلية لتطوير التعليم    شتتمليالمحور األول: 

ومكوناته التطرق لدراستتتة ما هو نظام اإليكوتك  ، ثم  ألستتتاستتتية للفراغ التعليمي الجامعيالمكونات ا  دراستتتةو

 على الفراغ التعليمي الجامعي.النظام  التي تساعد على تطبيق    وطرح أهم التقنيات

التعليم على    مستتتتتويتات تطوير خطتة  مع  اإليكوتتك  نظتام محتاور  تطبيق  إمكتانيتة دمج  دراستتتتة    المحور الثتاني:

تم تطبيق  جامعة  الة الدراستتة )مشتتروع من خالل التحليل واالستتتنباط لح  الفراغات التعليمية الجامعية المختلفة

 (.نظام اإليكوتك على فراغاتها التعليمية

 التعليم الجامعي -2
ً  ويعرف الجامعي  التعليم  ى  أيضتا   والتي   الدراستية  المراحل من  األخيرة   المرحلة  وهو  العالي،  التعليم   بُِمستمى

ً   الطالبُ  فيها  يدرسُ    يحصتلُ  الجامعي  التعليم  من  التخرج  وبعد  تخصتصتاً، أكثر  بشتكل    الدراستية  الفروع  من فرعا

  االستتتمرارِ  في  تستتاعدهُ   أو  التعليمية،  مؤهالتهِ   ضتتمن معين   عمل   على  الحصتتولِ   من  تؤهله  شتتهادة   على  الطالب

  على   االنفتاح  إلى  تحتاج  التعليم   من  المرحلة وهذه   (1) .الجامعة في  العُليا  الدراستتات من متقدمة    مراحل    بدراستتةِ 

  لمواكبة   مختلفة طرقب  التعليمي  الهدف  توصيل في  تساعد وشمولية فاعلية  أكثر  تقنيات  باستخدام   الخارجي  العالم 

   المستمر.  التكنولوجي  التطور

   الفراغات التعليمية الجامعية أنواع 2-1
 وهذا   ،  المختلفة  الجامعية  التعليمية  الفراغات في  األنشتتطة  تأثرت  التقنية  الثورة  في  المستتتمر  التطور  أثر

  الفرش   حيتث  من  أو  لهتا  الفراغي  التصتتتتميم   حيتث  من  ستتتتواء  التدراستتتتيتة  الفراغتات  وتغيير  تطوير  إلى  أدى

ً   التي  والتجهيزات   البرامج  في  المستتمرة   التغيرات  تواكب لكي  التعليمي،  الفراغ  وترتيب شتكل على  ستتؤثر حتما

ً  ،  التعليمية   يُستتمى  ما على  الخبراء  أكد  حيث  المستتتخدمة  التقنية  واألجهزة   الوستتائل تغير  ستترعة  نتيجة  وأيضتتا

  التطور   لهتذا  ويلزم   ،Science” doing by Science “Learning  تطبيقهتا"  خالل  من  العلوم   تعلم   "أهميتة

 الالزمة.  بالتجهيزات ومجهزة   مخصصة  فراغات  لتصميم   جديد فكر  إفراز  المتسارع  تقنيال
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 قاعات التعليم الجماعي   2-1-1
  التي   الجمتاعي،  م يالتعل  قتاعتات  تعتبر

 وقتاعتات   التدراستتتتيتة  الفصتتتتول  من  تتكون

  الرئيستتية   المستتاحات  ،والمدرجات  التدريس

 وتمثتتل   الجتتامعي،  الحرم   في  التعلم   لعمليتتة

  مستتتتتتاحتتة  إجمتتالي  من  ٪  25-10  حوالي

  تكنولوجيتة   لفراغتات  هتاتحويل  تم ي  الجتامعتة،

 (2)  .التقليدية  الطريقة من  بدالً   جديدة 

 

 قاعات المحاكاة   2-1-2
 المعامل في  المتمثلة  المستتتتاحات هي

  التعتمتلتيتتة  التتتتدريتبتتات  فتراغتتاتو  والتورش

 من بتأمتان  الطالب  تعليم   يمكن  حيتث  وغيرهتا

  مستتتتتعتدًا   ليكون  مهني  تتدريتب  نظتام   خالل

عتمد بشتتكل فهو ي  (3)  .الحقيقي  العالم   لبيئات

يجب أن يحاول فأستاستي على مهمة المحاكاة  

المصتمم أيضًتا الحصتول على أفضتل اختيار  

لألحجام والنستتتتب بحيث يمكن إعادة نشتتتتر 

غرف المحاكاة التي يتم استتتتخدامها بشتتتكل  

 (4)  .ير متكرر ألغراض أخرىغ

 فراغات المغامرات   2-1-3
  التعلم  للطالب تستتم   المستتاحات هي

  على  هم تجعل  افتراضتتتتيتتة  بيئتتة  خالل  من

  الفراغات   فهذه   .المعقدة   تبالمعلوما  اتصتتال

  تتستتع   نستتبيًا  صتتغيرة   مستتاحات عن  عبارة 

ً   عشترين  إلى  لعشترة   من   العديد مع  ،شتخصتا

  لعرض  المنحنية، منها  الكبيرة   الشتتتتاشتتتتات

  الفراغ   مستتتتتختدمي  يحيط  بحيتث  المعلومتات

ً   بالبيتانات  من:   فراغال  ةمستتتتاح تتكون. حرفيتا

  وواحتتدة  للحوائط  )ثالثتتة  شتتتتتاشتتتتتات  أربع

  وشتتتتاشتتتتات  م(،  3 *  م  3  بأبعاد  لألرضتتتتية

  كنظام محمولة  الشتاشتات  هذه  تكون أن ويمكن  ،لفراغا مع  يتفاعلون  لجعلهم   للمستتخدمين  األبعاد  ثالثية  ونظارات

 (5)  .فليكس

 قاعات التعليم التعاوني   2-1-4
  التعتاوني   التعليم   مستتتتتاحتات  تستتتتهتل

  الطالب   بين  لوجته  وجهًتا  والمنتاقشتتتتة  التفتاعتل

  يتم  حيث  الصتتتغيرة،  الفصتتتول في  والمدرس

  االجتماعي  للتعلم   التجمع أماكن في تصتتميمها

  النتتدوات   غرف  في  القتتاعتتات  هتتذه   وتتمثتتل

  طالبًا  20 عن يقل ال  بما  (6)واالستتتوديوهات

  للستتتتماح مرتبة وطاوالت  مقاعد  مع ومعلًما،

  بستتتتهولتتة  البعض  بعضتتتتهم   ؤيتتةبر  للجميع

  للرستومات  الالزمة  المستاحة  أن أي  التدريس، ونوع  الطالب  عدد على حجمها  يعتمد  كما  الشتاشتة.  إلى باإلضتافة

 (7)  الفنون.  مساحات عن تماًما  مختلفة  الهندسية

 ( يوض  التصميم الحديث للمدرجات والفصول الدراسية1)شكل 

“ ,Smart Learning Spaces Nouran Adelالمصدر: 

”, 2015, P. 4.Moving Towards a Smart Campus 

( معامل الحاسب اآللي مجهزة بأجهزة كمبيوتر موصلة 2شكل )

 بشبكات السلكية 

-https://hillcrosscollege.com/south-africaالمصدر: 

best-college/school-of-information-technology/ 

accessed: 3/4/2022. 

 

فليكس جدار الكهف مسرح القرار في جامعة والية عرض  (  3شكل )

 درجة 360أريزونا الذي يشرم الباحثين والقادة بنشاط لرؤية 

 https://lh3.googleusercontent.comالمصدر:  

accessed: 3/4/2022 

تصميم غرف الندوات واستوديوهات الرسم بمقاعد ( 4شكل )

 وطاوالت وشاشة للسماح برؤية الجميع بسهولة

“ ,.Future Technology Effect Shaaban,Mالمصدر: 

”, 2011, P29.on Learning Environment Design 

https://hillcrosscollege.com/south-africa-best-college/school-of-information-technology/
https://hillcrosscollege.com/south-africa-best-college/school-of-information-technology/
https://lh3.googleusercontent.com/kGynQHPxrmeJkSSjTbR6QWtPlrMkCODOImln-SkEZje8x7-vMfLmHJ0MWaIWBSaWlM7SJQ=s170
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  فراغات التجمعات  2-1-5
  مي التعل  ألنماط  مصتتتممة مستتتاحات هي

ً   غتتاتارالتفت  وفترتت  حتيتتث  التمتختتتلتفتتة   تتعتلتيتمتتا

  بتاستتتتتختدام  واحتد  وقتت  في  متعتددة   لمجموعتات

  لهذا  ويمكن  معها،  تتالءم   مختلفة  تعلم   أوضتتتاع

 مستتتتتاحتة  ليكون  ستتتتتابق  نوع  أي  تغيير  النوع

 في  تتمثتل  الفراغتات  وهتذه   (8)  أخرى.  تعليميتة

تم إنشتتتتاء    المكتبتة وقتاعتات متعتددة األغراض،

التتتعتلت  التفتراغتتاتبتعتض   التمتتتعتتددة  يتألنتمتتاط  م 

 .الستخدامها في تدريس عدة مجموعات

 فراغات التعليم في الهواء الطلق  2-1-6
  دوًرا  المباني  بين  المسافة  تلعب  أن  يمكن

  يساعد  النقي   الهواءف  التعلم.   مساعدة   في  مهًما

  قدرة   أكثر  وبالتالي  يقظين   طالب ال  إبقاء  على

  ةالالسلكي  الشبكات  وفرت  كما  التعلم.  على

  كانت   بطريقة  المساحات   لهذه  معلومات

مفتوحة    اتساح  يهف  (9)  .السابق  في  مستحيلة

عالية المستوى تُستخدم عادةً لتدريس الرياضة 

للم رياضية  ألعاب  كصالة  تتضاعف  أن  ويمكن  الطبيعية  والرسومات  والموسيقى  المتدربين  والرقص  درسين 

  .الستخدامها من أجل صحتهم ورفاهيتهم 

 2030خطة مصر لتطوير التعليم الجامعي  2-2
  وفي  عالية  بجودة   للجميع  والتدريب  التعليم   إتاحة 2030  حتى الجامعي  للتعليم   المستتقبلية  الرؤية  تستتهدف

ً   والمتمكن  التفكير  على  القتادر  والمتدرب  المتعلم   على  مرتكزا  يكون  وأن  ومرن.  مستتتتتتدام   نظتام   إطتار ً   فنيتا   وتقنيتا

 ً  التالية:  المحاور  أهم  على الجامعي  التعليم  تطوير خطة  وتتضمن  .وتكنولوجيا

  التحتيتة   البنيتة  وتطوير  وتنميتة  )دعم   والتكنولوجيتا  العلوم   في  واالبتكتار  للتميز  وداعمتة  محفزة   بيئتة  تهيئتة . أ

 (.التعليمية  للبيئية  التقني  التطور  ودعم   واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  بمنظومة  لالرتقاء

 من المعلومات  على  الحصتتول  عليه تستتهل  التي  بالوستتائل  الطالب  دعم  خالل من  للتعلم  مشتتجعة  بيئة  تهيئة .ب

 اإلنترنت.  شبكات

  والبحتث   الطتاقتة  منظومتة  كفتاءة  )رفع  التنميتة محتاور في  للمستتتتاهمتة  التكنولوجيتا  وتوطين  ونقتل المعرفتة  إنتتاج .ج

 منها(  واالستفادة   يعيةالطب  اإلضاءة   لتوفير  تكنولوجية وسائل  ابتكار  –  االستهالم  وترشيد  جديدة   مصادر عن

 مرئية  بصورة  العلمي  المحتوى  انتقال  تدعم   التي  الوسائل بكافة الجامعي  التعليم  مؤسسات  دعم  على  الحرص . د

 ومسموعة.

 .العلمية  المحتويات على  الحصول لسهولة  حديثة  افتراضية علمية  وسائل  ابتكار)  اإلبداعي  التعليم  . ه 

  المحتاور   لهتذه   ونتيجتة

  االستتتتتعانة   تم  الهامة

  تصتتتتميم  لتطوير بها

 التتتعتلتيتمتي   التفتراغ

  وتقستتتتيمهتا  الجتامعي

  كمتا  مستتتتتويتات  لعتدة 

 بالشتكل  موضتحة هي

(7.) 
 

 

  المصدر: - الخطة هذه تطوير  ومستويات 2030 التعليم تطوير خطة بين التبادلية العالقة (7) شكل                        

 الباحثين

( فرش المكتبة بمقاعد متحركة وطاوالت ثابتة ومجهزة 5شكل )

 بأجهزة كمبيوتر

-https://elearningindustry.com/what-is-theالمصدر: 

new-role-of-a-school-library-in-the-digital-age 

accessed: 4/4/2022. 

 م الفراغات الخارجية كفراغ تعليمي استخدا(  6شكل )

-http://www.mcgill.ca/study/2014التتتتتتمصتتتتتتتتتتدر:  

2015/faculties/macdonald  accessed: 4/4/2022. 

 

https://elearningindustry.com/what-is-the-new-role-of-a-school-library-in-the-digital-age
https://elearningindustry.com/what-is-the-new-role-of-a-school-library-in-the-digital-age
http://www.mcgill.ca/study/2014-2015/faculties/macdonald
http://www.mcgill.ca/study/2014-2015/faculties/macdonald
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 الفراغات التعليمية الجامعية  خطة تصميم تطويرمستويات   2-3
  لهتذه  مختلفتة  أشتتتتكتال  وجود  يستتتتتوجتب  فهتذا  الجتامعيتة  التعليميتة  للفراغتات  مختلفتة  أنواع  لوجود  نظراً 

  التفكير  فإن  الفراغات  لهذه   التقنية  لدعم  ولكن  .العصتر  يشتاهده   الذي  الملحوظ  التقني  التطور  يراعي بما  الفراغات

ً   يوفر قد  ذلكف  وحديثة،  مبتكرة  بأفكار يكون  التصتتتميم  في   خارج   التفكير على  اعتاد  الذي  للطالب  للعمل فرصتتتا

 (10)  كالتالي:  التطوير خطة عرض ويمكن  التقليدية.  الحدود

 التصميم  2-3-1
 الرقمية   التقنيات  باستتتتتخدام   التعليمية  للبيئة  التصتتتتميمية  المتطلبات مع  يتفاعل  تصتتتتميم   خلق على العمل

  أجهزة  واستتتتتختدام   الفراغ،  مع  والتفتاعتل  الراحتة  من  قتدر  أكبر  لتحقيق  المعلومتات  وتكنولوجيتا  التذكيتة  واألنظمتة

  Reality Virtual  فتراضتتتتياال  الواقع  واستتتتتختدام   البرمجيتات  وتكنولوجيتا  التذكيتة  والختامتات  االستتتتتشتتتتعتار

 (11)  المستخدمين. مع  وتفاعالً   تطوراً  أكثر  فراغ خلق في  أسهم  مما  Screen Touch  اللمس  وتكنولوجيا

 فرش الفراغ   2-3-2
  حيتث   التكنولوجي،  التقتدم   إليته وصتتتتل ما  قمتة هو  الحتديثتة  للتكنولوجيتا  المواكب  التعليمي  الفراغ فرش  يُعتد

  خدمة  ألفضتتتل  للوصتتتول  الفرش  صتتتناعة في  التكنولوجية األنظمة  تصتتتميم  في  الذكية  التكنولوجيا  استتتتخدمت

  الطالب   مع بالتفاعل  ليقوم   الصغر متناهية إلكترونية وأجهزة   بمجسات  مزود بأثاث  الفرش  فيتم   للطالب،  ورفاهية

 في إستتهامه  ذلك على  عالوة  ة،والمرون  والرفاهية  الراحة وستتائل  بتوفير  الفرش  هذا  ويتميز  باحتياجاته،  والتنبؤ

 (11)  المستدام.  التصميم   اتجاهات من جزء  اعتباره  يمكن  وبذلك  الطاقة،  توفير

 توفير الراحة الحرارية  2-3-3
ً   تجميعهتا  يتم   التحكم   حلقتات  من  يتكون  نظتام   تفعيتل  يتم    الظروف   على  للحفتاظ  الالزمتة  المهتام   ألداء  معتا

  الهواء  نوعية  وتحستتين  والرطوبة  الحرارة،  درجات مراقبة في  وتستتاعد  التعليمية  الفراغات في  المطلوبة  البيئية

 (12)  بالفراغات.  الداخلي

 اإلضاءة 2-3-4
 إلدخال   الذكي  الزجاج  شتفافية  استتخدام  فيمكن  مباشتر، بشتكل  التعليمي  الفراغ  تصتميم  على  اإلضتاءة   تؤثر

  الراحتة   الطتالتب  ويمن   الفراغ  داختل  الحيويتة  ليبعتث  الزجتاج  لون  خالل  من  اإلضتتتتاءة   بتألوان  والتحكم   الضتتتتوء

 والنشاط.  النفسية

 الراحة السمعية  2-3-5
  نظام  استتخدام  أو  الصتوت، ومكبرات شتاشتات  استتخدام  الستمعية  الراحة في  التحكم  أنظمة خالل من يمكن

 (13) صوتها.  مستوى  ويحدد  السمعية  القنوات  يستخدم   الذي  System Sound Surround  المحيطي  الصوت

 التجهيزات  2-3-6
 جهاز  نوع  ويختلف  الكيميائية أو  الفيزيائية  للمحفزات  واالستتجابة  الكشتف على تعمل  أجهزة  بأنها  تُعرف

 المستشعرات: هذه  ومن  الستشعارها  يستخدمها  التي الطاقة شكل  حسب  االستشعار

o  استتتشتتعار   أجهزة   الصتتوتية،  االستتتشتتعار  أجهزة   الحرارية،  االستتتشتتعار  أجهزة   اإلضتتاءة،  استتتشتتعار  أجهزة  

 في  استتشتعار  خيارات  عدة   دمج إمكانية وهنام  الحركة،  استتشتعار  أجهزة   اللمس،  استتشتعار  أجهزة   الرطوبة،

 واحدة.  تحكم  لوحة

o على  والحفاظ  الالزم   الهواء  وتوفير التهوية في  عالية كفاءة  على  للحصتتول استتتشتتعار  أجهزة   استتتخدام  يمكن 

 الطاقة.

 نظام اإليكوتك )اإليكوتكنولوجي( -3
  المحيطة   والبيئة اإليكولوجي  والتصميم   الحديثة  التكنولوجيا بين الربط يحاول كاتجاه  اإليكوتك  اتجاه   ظهر

  دون   الطتاقتة  الستتتتتهالم  كفتاءة   أفضتتتتل  لتحقيق  الصتتتتحي ،  مكتانته في  منهم  كتل  وتوظيف  المعمتاريتة  بتالفراغتات

 (14)  المحيطة.  بالبيئة  اإلضرار أو  الطبيعية  الموارد  استنزاف

 اإليكوتك نظام مفهوم 3-1
  المتعلقتة   الحتديثتة  التكنولوجيتة  والتقنيتات  البيئتة،  بمجتاالت  يهتم   التذي  النظتام   على  يطلق  مصتتتتطل   هو

  معاكس  كاتجاه   اإليكوتك  نظام  وظهر. المعمارية  الفراغات على  وتطبيقها  واالتصتتتتاالت المعلومات  بتكنولوجيا

  والتصتتتتميم  المبنى  بين  ملحوظتة  فجوة   التكنولوجي  االتجتاه   ظهور  صتتتتاحتب  حيتث  التكنولوجي،  االتجتاه   لمفتاهيم 

  استتتتهالم   بنظام   الوعي  زيادة   إلى دفع  مما  اإليكولوجي،  التصتتتميم   مستتتتوى على وخاصتتتة  به،  المحيطة  والبيئة
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  اإليكوتتك   اتجتاه   جتاء  لتذا  المعتاصتتتترة.  التكنولوجيتة  لوستتتتائتلبتا  الفراغتات  داختل  المطلوبتة  الراحتة  لتحقيق  الطتاقتة

 .التكنولوجية العمارة  في  وتطبيقها  اإليكولوجية  المفاهيم   واستغل

  اإليكوتك نظام مكونات 3-2
  يالئم  الذي  المستتتتتدام   التصتتتتميم   متطلبات  تلبي  التي  طبيعيةال  والعمليات  العناصتتتتر  على  قائم  نموذج هو

 والمرونتة  التكيف  تجلتب  بيئيتة  بتقنيتات  متدعومتة  تكنولوجيتة  تقنيتات عن  عبتارة  فهو  الحتديتث،  القرن  في  التكنولوجيتا

 تتكتامتل   أن  يجتب النظتام  ولتكتامتل  المتعتدد  واالستتتتتختدام 

ً  مكوناته  (15) وهي: معا

الجغرافية   -1 المعلومات   Geographic)تقنيات 

information system (GIS))  هي تقنيات يتم :

الجغرافية   المرجعية  البيانات  تخزين  خاللها  من 

الجدولية.  كالبيانات  البيانات  بقواعد  والمتعلقة 

تحليل   على  الجغرافية  المعلومات  تقنيات  وتشمل 

استخدام األراضي وإعداد خطط التطوير والخطط  

وما ا والنقل  البيئية  المناطق  ومراقبة  لبيئية ورصد 

 إلى ذلك ومشاركتها على االنترنت. 

التتتمتتتعتتتلتتتومتتتات   -2  Information)تتتتقتتتنتتتيتتتات 

Technology (IT)) :  هي التكنولوجيا التي تجمع

في كيانها كالً من الحاسب اآللي واالتصاالت ونظم  

وهي أيضتتاً    (16)  .التحكم األتوماتيكي في آن واحد

 تشمل تقنيات االستشعار البيئي )األدوات المستخدمة لجمع البيانات البيئية(.

: هي تقنيات تتي  نقل البيانات والمعلومات  (Communication Technology (CT))تقنيات االتصاالت   -3

 البيئية السلكية والالسلكية.التكنولوجية ووالمعارف والقرارات 

البيئية   -4 التقنيات  (Environment Technology (ET))التقنيات  من  واسعة  مجموعة  تشمل  وهي   :

 المستخدمة لالستفادة من المياه والنفايات والطاقة.

 الجامعية  التعليمية  الفراغات في اإليكوتك لنظام المحققة التقنيات أهم 3-3

 يمكن  أنته  نجتد الجتامعي  التعليم  خطتة  تطوير  مستتتتتويتات مع بمكونتاتته  اإليكوتتك  نظتام   تكتامتل  دراستتتتة  عنتد

  –   الفراغ  فرش  –  الفراغ  )تصتتتتميم  وهي  ذكرهتا  تم   التي  التطوير  خطتة  بنود  على  النظتام  مكونتات  تقنيتات  تطبيق

  ارتبتاط   من  البتد  التقنيتات  هتذه   تتحقق  وكي  ،التجهيزات(  –  الستتتتمعيتة  الراحتة  –  اإلضتتتتاءة   –  الحراريتة  الراحتة

  الحاستتب  على  التعليمي  المحتوى برمجة في  المتخصتتصتتة  (IT) المعلومات  تقنيات في  المتمثلة  النظام  مكونات

  تم  التي  التقنية  برع  التعليمي  المحتوى  لتوصتتتيل  وذلك  (CT)  االتصتتتاالت  تقنيات مع  االنترنت وشتتتبكات  اآللي

  بهتدف   الموقع  محتدداتو  كتالمنتا   البيئيتة  والمحتددات  (ET)  البيئي  بتالجتانتب  عالقتة  لهتا  تقنيتات  تطبيق  أو  تنفيتذهتا

 .الفراغ  داخل  الحرارية  الراحة  توفير أو  الطاقة  توليد أو  ترشيد

 مستوى تصميم الفراغ التعليمي 3-3-1
  واألرضتتتتيات   واألستتتتقف  كالحوائط  التعليمي  للفراغ  الرئيستتتتية  المكونات على  تُطبق  التي  التقنيات هي

 .التقنيات  هذه   أهم   يوض   (1)  والجدول
“ Smart Material in Ritter, A  المصتتتتتدر:  –  التصتتتتميم  مستتتتتوى  على  اإليكوتتك  نظتام  تقنيتات  (1)  جتدول

Architecture Press, Berlin, 2007, P.87.”, Architecture, Interior Architecture and Design 

 التقنية اسم
 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

ط
ائ
و
ح

ال
 

  كرونوس تقنية

 كروموس
 Chronos

 Chromos

Technique 

IT 
هي تقنية لها القدرة على عرض أنماط من األرقام والنصوص بشكل  

أحبار ملونة حرارياً  حيوي في األسط  الخرسانية، عن طريق إضافة  

للخرسانة واستخدام بشكل مباشر عن طريق التيارات الكهربائية في  

أسالم النيكل كروم، ويمكن استخدامها مع الطاقة الحرارية المنبعثة 

من األفراد داخل الفراغ وذلك عندما يكون الفارق بين درجة حرارة  

  كافية. الفراغ ودرجة الحرارة الناتجة من األشخاص كبيرة بدرجة 

CT 

ET 

(GIS)تقنيات المعلومات الجغرافية 

(IT)تقنيات المعلومات 

(CT)تقنيات االتصاالت 

(ET)التقنيات البيئية 

سة
را
لد
 ا
ل
جا
م

 
 

المستوى 

 التخطيطي

مستوى 
البنية 
التحتية 

وفراغات 
 المبنى

 

 الباحثين المصدر: – اإليكوتك  نظام  مكونات (8) شكل



Shrif Abd El Raouf El Banan/ Engineering Research Journal 175 (September 2022) AA88 –AA110 
 

AA - 117 - 
 

 التقنية اسم
 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

ط
ائ
و
ح

ال
 

 الليزر  حائط

IT الليزر وجمع البيانات بشعاع  المس  الضوئيثبات  على يعتمد

يقوم الليزر بنقل  ، حيث وتحليل انعكاسات الصور ومعالجتها

 ( 17) المعلومات على الحائط. 
 

CT 

ET 

  الحوائط

 المسطحة

FLEX 

IT   بمقاس ثابتة  أو  3م*2.2تقنية عبارة عن شاشة  تعمل  3.6م*2.3م  م 

 نقطة.   1050*1400باللمس وتظهر الصور بدقة عالية تصل لت 

هتذا الحتائط يقوم بتجهيز عروض خالل خمس دقتائق، وهتذا النظتام 

يمكن أن يكون غرفة كهف ذات أشتتتتكال مختلفة ستتتتهلة االستتتتتخدام 

   والتحكم.

CT 

ET 

  الحوائط

 المسطحة

 المتحركة

 Mobile

FLEX 

IT 
المتانة   توافر  مع  والتركيب  والنقل  الحركة  لسهولة  تُصمم  حوائط 

وهي    (18)  الالزمة، ويتي  إمكانية التركيب خالل أربع ساعات فقط.

نتيجة لسهولة حركة    تتي  إمكانية دمج الفراغات مع بعضها البعض 

 الحائط لتقديم عروض على نطاق أكبر.

 

CT 

ET 

  الفائق السطح

 Hypo The

Surface 

IT 
يعتمد على ستلستلة من المكابس يثبت في نهايتها معدن مرن، وتتصتل 

 Cell controllers Micro تلتك المكتابس بخاليتا التحكم التدقيقتة

أو يقترب الطالب من هذا  يتحرمومصتتتتدر إضتتتتاءة علوي، وعندما 

الستتط  فإن ظالله تستتقط على الستتط  كصتتورة فتندفع المكابس إلى 

للواقف أمتام    تُوحياألمتام فتحرم بتدروهتا الرقتائق المعتدنيتة المرنتة،  

  المسط  وكأنه يتفاعل معه.

CT 

ET 

  الخاليا

 الضوئية

 – Photo

Voltaics

  

IT 

الضتتتوئية التي تقنية لديها القدرة على توليد طاقة كهربائية من الطاقة  

ألشتتتعة فوق البنفستتتجية عن طريق امتصتتتاص ا تتعرض إليها المادة

حيث تقوم الفوتونات بفصتتتتل اإللكترونات عن الذرة وتحريكها داخل  

  Photo – Voltaicsالتقنية وبالتالي تتولد الطاقة الكهربية، وتستخدم  

فراغ وأيضتتتاً  لتعديل الضتتتوء النافذ إلى ال  وذلكفتحات الفراغات في  

ولدها األلواح  التبريد باستتددا  الااةة الهرربايية الت  ت  تستتخدم في
برتد  دض  درجة ررار  الضرا  لدرجة مييةتة الضتتتتتوييتة و ل  

 يستايع ميرا الاالب يشير بالرارة الررارية.

 

 

CT 

ET 
ت 

يا
ض

ألر
ا

 

  األرضية

 التفاعلية

IT   مع حساس    متصلو جهاز عرض ضوئي  أ  شاشةتعتمد على  هي تقنية

علي   متصلحركة   حاسوب  جهاز  من خالل    همع  معروضة  برمجية 

يقوم  األرضية  ي شخص لحدود  أ عند دخول    األرضية،على    الشاشة 

البرمجية بتشغيل  تكون،  الحاسوب  فيلم   والتي  عن  عبارة  العادة  في 

  .متحركةو صور حقيقية ألرسوم متحركة 

CT 

ET 

ف 
سق

أل
ا

 

  األسقف تقنيات

 المتوهجة

 The

 glowing

ceiling 

IT   معههو يشارم  تفاعلي  وحدات    الطالب،حركة    سقف  من  وتتكون 

متوهجة ذات خلفية بيضاء وأجهزة    ”LED“ثنائية الصمامات  صغيرة  

مثبتة بكل بالطة إلكترونية من بالطات السقف    ”Sensors“استشعار  

 النهار وتوفره في المساء. والتي بدورها تختزن الضوء خالل 
 

CT 

ET 

 

 الفراغ التعليمي فرشمستوى  3-3-2
  الوصتتتول   أن  حيث  الطالب  لخدمة  الفرش  تصتتتميم   في  واالتصتتتاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استتتتخدام   تم 

  وينعكس   المختلفتة  واألنظمتة  األجهزة   تتقتدم   مرة   كتل  وفي  التعليميتة  للعمليتة  األكبر  الهم   هو  يكون  أن  يجتب  تتهلراح

  توافره  الواجب  الفرش أهم  هذه   يوض  (2) والجدول  الطالب. وراحة  التعليمية  الفراغات فرش  على  التطور هذا

 الفراغ. في
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  التعليمي الفراغ فرش مستوى على  اإليكوتك نظام  تقنيات (2) جدول

 .5، ص2015،  "األثاث التفاعلي بين النظرية والتطبيقوسام ممدوح عز الدين، " المصدر:

 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

 المقعد

 الربوتي 

IT   من خالل بطاقة ذكية ممغنطة تحتوي    مصمم لتتبع الطالبعبارة عن روبوت

ليحدد موقع صاحبه، وبهذا  الربوتي  الكرسي  يستخدمها  لإلرسال  على جهازاً 

مما   الكتب  عن  بحثاً  المكتبة  داخل  تجوله  خالل  بالفرد  باللحاق  له يقوم  يتي  

 الجلوس في أي مكان يريد.

  

CT 

ET 

 لكرسيا

 الوحيد 

IT   الطالب من فهو  مهمته هي جذب  اإللكترونيات والبرمجيات،  استخدام  خالل 

صدار صوت عندما يقترب شخص ما منه، ثم يتوقف  إ عن طريق    هميقوم بجذب 

  هذا الصوت تماماً بمجرد جلوس الشخص عليه. وعندما ندق عليه تقوم أجهزة

، وبهذه الطريقة يتم إنشاء تفاعل مثير لالهتمام  االستشعار باإلحساس بهذه الدقات

  ( 19) لكيفية التي يعمل بها هذا الكرسي.لمعرفة ا بطالبين ال

CT 

ET 

 المقعد

 التفاعلي

IT 
وراحة    تقنيةبين    يجمع مستقلة  مزود    فهو،  كرسيالالحركة  السلكي  بشبكة 

و  مرونة  أقصى  ولتحقيق  للحركة،  المستخدم  قابلية  التذييالت تمكن  كتابة  من 

و لعرضها  والمالحظات  العرض   المتواجدينكافة    علىاالتصال  أماكن  في 

، كما يتمكن المقعد العالمية  االتصاالتشبكة    علىالمشتركة أو عرضها عالمياً  

الشخص الذي يستخدمه عن طريق المجسات الموجودة بالغرفة    علىمن التعرف  

 ID.(20 ) لتوكروت ا
 

CT 

ET 

 اللوح

 التفاعلي

IT   سوب حاال   جهاز  مع  بالتوافق   تعمل  الملمس،  حساسة  مسطحة  شاشةعبارة عن  

 خاللها  من  ويمكن  للحاسوب،  واضحة  صورة  وتقدم  البيانات،  عرض  وجهاز

رسومل  يستخدم   .رقمي  قلم   أو   اللمس   بواسطة   ه في التحكم   بيانات،  ، اتعرض 

وصور   خرائط،  جداول،  فيديو،  ومعلومات،  أفالم  موسيقى، شغيل  ت عرض 

كة، وبرامج محاكاة   .  (Simulation) أصوات، عرض برامج صور محرى

CT 

ET 

 المنضدة

 التفاعلية

 المسطحة

IT   تتأستس بإضتافة عناصتر استتشتعار وشتبكة هوائية من أستالم النحاس موضتوعة

ستتتم والمنضتتتدة    10*10على المنضتتتدة المحمولة وعدد من الخاليا كل خلية  

مغطاة بعدة شتتتبكات هوائية تستتتتقبل وترستتتل اإلشتتتارات ويرستتتلها للكمبيوتر 

 باإلضافة إلى جهاز إسقاط يعرض المعلومات على المنضدة. 

 

CT 

ET 

 المكتب

 التفاعلي

IT  رية مثل خط رئيستتي صتتوتي مجستتم من عناصتتر إدخال بصتت هتتكون تجهيزات

، وعناصتتر على تدوير وتحريك الصتتورة، وكاميرات زووم ذات قدرة  واستتع

 (21) إظهار بصرية مثل شاشة كبيرة لعرض الصور الجرافيكية.

موزعة   )ميكروفونات  سمعية  إدخال  عناصر  على  يحتوي  حول  كما  بنظام 

  .المكتب(، عناصر إخراج سمعية مثل سماعات استريو ومجموعة من المجسات

CT 

ET 

 الراحة الحراريةمستوى  3-3-3
ويتم تقييمها من خالل التقييم    الحرارية  بالبيئة  الرضتى عن تعبر  التي  الذهنية  الحالة هي الحرارية  الراحة

( يوضتتتت  تلتك  3عتديتدة على الفراغ للوصتتتتول للراحتة الحراريتة والجتدول رقم ). وقتد تم تطبيق تقنيتات  التذاتي

 التقنيات
 الحرارية الراحة  توفير مستوى على  اإليكوتك نظام  تقنيات (3) جدول

“ ,Recent Advances in Material Science for Facade Mohammad Arif Kamal  المصتتتتتدر:

”, 2020, P. 98.erviewSystems in Contemporary Architecture: An Ov 

 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

  ألواح 

  األلومنيوم

 المغلقة 

IT   عبارة عن ألواح من األلومنيوم ذات سط  خشن )به ثقوب خشنة ومتعرجة( لها

يمكن  اطيسية،  قدرة عالية على امتصاص الصوت والحماية الكهربائية والمغن 

األسقف أو داخل الحوائط، حيث تقوم بامتصاص الحرارة الزائدة تركيبها على  

في الفراغ الداخلي للمبنى وتخزينها حتى تنخفض درجة الحرارة مرة أخرى  

   وتبدأ في إطالق الحرارة للفراغ الداخلي.

CT 

ET 
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 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

تقنية  

الزجاج  

المقلل  

لنفاذ  

اإلشعاع  

بشكل غير  

 انتقائي 

IT 
 يوجد عدة أنواع من التقنية المستخدمة في هذا الزجاج وهم: 

 . الزجاج الماص للحرارة: يتم خلطه بشوائب ملونة قادرة على امتصاص األشعة

 .الزجاج العاكس: وجود طبقة رقيقة شفافة، يتم طالئها على سط  الزجاج

الزجاج المطبوع بالسيراميك: يتم طباعة سط  الزجاج بشبكة رقيقة من مادة  

 لألشعة. سيراميكية غير شفافة، ويمكن لهذه الطبقة أن تكون ذات نفاذية انتقائية 

األغشية المانعة لنفاذ األشعة: يتكون الزجاج من عدة طبقات متتابعة، أهمها مادة 

  . ء عاكس إليها أو مادة ماصة للضوءاألساس البالستيكية، التي يتم إضافة طال

CT 

ET 

تقنية  

الزجاج  

ذو  

النفاذية  

االختيارية  

 لإلشعاع 

IT 
 هنام عدة أنواع كاآلتي:

الزجاج الماص لألشعة تحت الحمراء: يكون الزجاج نفسه مخلوطاً بمادة ماصة  

 لألشعة تحت الحمراء المتصاص الضوء المرئي. 

لألشعة تحت الحمراء: يتم طالء الزجاج بطبقة رقيقة من مادة الزجاج العاكس  

 عاكسة لألشعة تحت الحمراء بشكل أكبر من عكسها للضوء المرئي.

الزجاج قليل االنبعاثية لألشعة تحت الحمراء: يمكن طالء الوجه الداخلي للزجاج  

 بمادة ذات انبعاثية قليلة للضوء في نطاق األشعة تحت الحمراء. 
 

CT 

ET 

تقنية  

الزجاج  

ذو  

النفاذية  

االنتقائية  

التجاه  

 األشعة 

IT 

 هنام عدة أنواع كاآلتي:

 Photochromic)الزجتاج متغير الشتتتتفتافيتة تبعتاً لشتتتتدة الضتتتتوء: تمتص  

material)  .اإلشعاع الساقط عليها والذي يسبب تغيراً كيماوياً قابالً لالنعكاس 

 اعتماداً على هذه الطاقة تتغير المادة بين أن تكون عاكسة أو نفاذة )ممتصة(. 

الزجاج متغير الشتتفافية تبعاً لدرجة الحرارة: نوع من البلورات الستتائلة يتغير 

الحرارة التي تتعرض لها، مما يعني  ترتيبها ونفاذيتها للضتتوء مع زيادة درجة  

 أن الواجهة ستكون شفافة في الجو البارد، ومعتمة في الجو الحار.

)الزجتاج التذكي(:   هتذه التكنولوجيتا قتابلتة على الزجتاج متغير اللون كهربتائيتاً 

تغيير لونها نتيجة استتخدام التيار الكهربائي. فالزجاج يتحول إلى العتمة بستبب 

  فولتية قليلة، ويعود إلى حالته الشفافة عند عكس هذه الفولتية. 

CT 

ET 

 اإلضاءةمستوى  3-3-4
 جاما   وأشتتتعة  الكونية  الموجات  على  يحتوي  والذي  الكهرومغناطيستتتي،  الطيف  من  جزء الضتتتوء  يمثل

  نظام  تقنيات  أهم   يوضتتت  (4)  رقم   والجدول  الحمراء،  تحت واألشتتتعة  بنفستتتجية  الفوق واألشتتتعة  إكس وأشتتتعة

 التعليمي.  الفراغ  إضاءة   مستوى على  اإليكوتك
“ Material Smart Ritter, Aالمصتدر:   –( تقنيات نظام اإليكوتك على مستتوى إضتاءة الفراغ التعليمي  4جدول )

”, Architecture Press, Berlin, 2007, in Architecture, Interior Architecture and Design

P.87. 

 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

تقنية  

المرايا  

المشعة  

 األلوان 

IT  من تتكون  المشعة،  األلوان  وشرائ   المشعة  المرايا  شرائ   عن  عبارة  هي 

متعدد البوليميري   ةطبقات  الشرائ   االنعكاسية    ةمن  خصائصها  باختالف 

% من الضوء المرئي والذي يجعلها 98وسطحها من البوليستر. تقوم بعكس  

 . متداولة للعديد من التطبيقات تقوم بعكس ألوان مختلفة تبعاً لزاوية وشدة الضوء

 

CT 

ET 

اإلنارة  

 الضوئية  

IT   لديها القدرة على امتصاص األشعة الضوئية وتحويلها إلى ضوء  هي تقنيات

مرئي، وتستخدم في عالمات الخروج واإلرشاد ودليل الطوارئ على الحوائط  

 إلخ.... حيث ال تحتاج إلى طاقة أو صيانة.

 

CT 

ET 

تقنية  

الخرسانة  

 الشفافة 

IT   دمج األلياف الضوئية  هي تقنية مصممة من الخرسانة شبه الشفافة عن طريق

في فراغات الخرسانة بحيث يصل الضوء إلى الفراغات البينية في الخرسانة  

 وبالتالي إلى الجانب اآلخر من الجدار.
 

CT 

ET 

الزجاج  

 لكتروني اإل

IT   هو تقنية تحكم في رقائق كهربية داخل الزجاج، تتي  للمستتتخدم التحكم بدخول

ثواني بغض   3إلى    1يريتدهتا في فترة زمنيتة تتراوح من  كميتة الضتتتتوء التي  

 النظر عن حجم النافذة
 

CT 

ET 
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 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

  تقنية

اإلضاءة  

  النقطية

IT   هي وحتدات تتمتع بقتدرتهتا على التشتتتتكيتل والتوظيف في الحيزات التداخليتة

 أشكال ثالثية األبعاد.المتنوعة، كما أنه يعطي 

 

 

CT 

ET 

 الراحة السمعيةمستوى  3-3-5
 عبر   هاتثبيت  ويتم   الوقت،  نفس في المعلومات  إلى  باالستتماع بأكملها لجامعةل  ستم لت  التقنيات  ه هذ  ستتخدم ت

  أو   الحوائط على  عادة   الصتوت مكبرات  تركيب  ويتم  المشتتركة  والمستاحات  الدراستية  والفصتول  المبنى ممرات

 األلياف. كابالت  المستمعين إلى  توجيهه  يتم   فيما  بالتحكم   للمسئولين  تحكم   لوحات خالل من  ويتم   األسقف في
Samurai-Al Husain Uddin Safaa ,در:  المصتتت  –( تقنيات الراحة الستتتمعية داخل الفراغات التعليمية  5جدول )

The Information Technology Effects on Acoustic Comfort , “Mahmood Ahmed Rudhab

”, 2018, P.4.in Exhibition Halls by Using Ecotect Program 

 التقنية اسم
 مكونات

 لنظام ا
 توضيحية صورة التقنية  وصف

الزجاج  

العازل  

 للصوت 

IT زجاجيتين وبينهما فراغ خالي من الهواء أو   طبقتينمصتتتتنع من   هو زجاج

يتم وضتتتتع غتازل ختامتل ليمتص موجتات الصتتتتوت الختارجيتة ليمنعهتا من 

 الفراغ التعليمي.الدخول إلى 

 

CT 

ET 

  األلواح

المعلقة  

Hinged 

panel 

IT بماد  عاهستة   األدرمغلضة من أرد جواةبرا بماد  ماصتة والجاةب    ه  ألواح
يمهن استتددامرا المقد ،  ف  ابيية عملرا وزاويترا برستب الير  وتغير

 مةرةية لجدران القاعة. وأعلى ساوح مستوية 
 

CT 

ET 

  االسطوانات

 الدوارة

Rotatable 

cylinder 

IT درجة تستتخدم إلعطاء    120استطوانات مقستمة إلى ثالث أجزاء بزاوية  هي

االمتصتاص الصتوتي أو االنعكاس الصتوتي لترددات مختلفة وتستتخدم في  

 .الجدران بفتحات خاصةالسقوف أو 

 
 

CT 

ET 

  األلواح

 ة الدوار 

Rotatable 

panel 

IT  تستتخدم في حافات القاعة ودورانها   الدوارة،  األستطواناتتشتابه في عملها

  األستتتتطواناتتختلف عن  .القاعة  امتصتتتتاصتتتتيةالمتغير يعمل على تغيير  

ن دورانها يغير من شتتتكل القاعة ويمكن استتتتخدامها في ستتتقف  أالدوارة ب 

وقد تترم فجوة   االنتشتتتارفي الستتتيطرة على   األلواحالقاعة تستتتتخدم هذه 

  .عاليةة هوائية خلفها للحصول على كفاءة امتصاصي 

CT 

ET 

 تجهيزات الفراغمستوى  3-3-6
 منهتا(  وليس)  معهتا  الطتالب  يتعلم   ،للتعلم   أدوات من  بدالً   المبتاشتتتتر  للتتدريس  كأدوات  التقنيتة  استتتتتختدام   أن

 بها  تستتتخدم   التي  الطرق  تتغير  أن ينبغي  ولذا  الخريجين، ذجانم في جوهري  تغيير  أحداث عن  قاصتترا  ستتيكون

  تقنيات   أهم   يوضت   (6) رقم   والجدول  نشتط،  لتعلم   كأدوات  التقنية  إلى م(كمعل  التقنية)  التقليدية  أدوارها من  التقنية

 .التعليم  مجال في  تستخدم   التي  اإليكوتك  نظام 
عال طارق ، مدحت أحمد سمرةالمصدر:  – ( تقنيات نظام اإليكوتك على مستوى تجهيزات الفراغ التعليمي6جدول )

 .562، ص2011، "استخدام تقنيات المستقبل لتطوير فراعات التعميم المعماري في مصر، "القباني

 التقنية اسم
 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

تقنية  

     الهولوجرام

IT   صتتوراً   يعطيإلنتاج واقع افتراضتتي مجستتم، وهو   الليزر تطبيقاتهو أحد

األبعاد مستجلة لكل المعلومات التي تنتج الهولوجرام.    ثالثية مجستمة يليةتخ

بهتتدف عرض  التعليمي  الفراغ  أرضتتتتيتتات  أو  حوائط  على  تنفيتتذه  ويتم 

 المحتويات التعليمية وتفاعل الطالب معها.
 

CT 

ET 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Safaa-Uddin-Husain-Al-Samurai-2168997599
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Rudhab-Ahmed-Mahmood-2168997220
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 التقنية اسم
 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

خاليا  

االستشعار  

 التفاعلية 

IT   تفاعلية، وهي   تجميعها على أستط  يتمهو نظام قائم على وحدة االستتشتعار

كل منها على أجهزة استتتتشتتتعار، تكنولوجيا  وحدات مستتتتقلة 6تتألف من 

يمكنها الكشتتتتف عن األشتتتتخاص أو   فهي.LED Lightingالحاستتتتبات،  

  .ملم 150األجسام المتحركة على مقربة من السط ، على مسافة 

CT 

ET 

الشاشات  

المنحنية  

 ECURV 

IT  هتذا النظتام يوفر بيئتة تفتاعليتة لألبحتاث والمؤتمرات والعروض التقتديميتة

مكتانيتة عرض وذلتك إل  ذات دقتة عتاليتة ويلحق بهتا كتافتة األنظمتة الصتتتتوتيتة.

درجتة حستتتتب الطلتب، كمتا تتوفر بتقنيتات تقليتل   180درجتة أو    360ذات  

  الطالب.المساحة ورفع مستوى التفاعل مع 
 

CT 

ET 

الحوائط ذات  

النوافذ  

الكريستالية  

 LCD 

IT 
، يحتوي كل (Pixels)تتكون شتاشتات الكريستتال من عدد كبير من الخاليا 

جزئ من طبقة من جزئيات الكريستال السائل شفافين من األقطاب الكهربية 

(Tranparent Electrodes)   وستطحين الستتقطاب األلوان، أحدهما أفقي

والثاني رأستتتي، وتعمل الطاقة الكهربية على تنشتتتيط جزيئات الكريستتتتال 

ستتائل الذي يستتتقبل األشتتعة الضتتوئية، ويعمل ستتطحي االستتتقطاب على ال

تمييز األلوان الصتتادرة، لتعطي في النهاية صتتورة هي أقرب ما تكون إلى 

 الحقيقة للمشاهد، تتميز هذه الصورة بدرجة عالية من النقاء والوضوح.
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IT 
البديل الحديث لشتتتتاشتتتتة االستتتتقاط الخاصتتتتة بأجهزة العرض الضتتتتوئي 

(Projectors) عبتارة عن زجتاج مزود بشتتتتريحتة كريستتتتتتاليتة رقيقتة أو ،

م  بعرض بحيتث يستتتت  (Acrylic Acid)رقتائق من حتامض االكريليتك  

 الصور في الخارج والداخل.

 

CT 

ET 

 University Cornell  كورنيل جامعة :حليليةالت الدراسة -4

 الجامعة عن نبذة 4-1
. نيويورم واليتة في  ايثتاكتا  متدينتة في  تقع أمريكيتة ذاتته،  الوقتت في  وحكوميتة  ختاصتتتتة  جتامعتة جتامعتة هي

 والدوحة.  نيويورم ففي  األخرى  واقعالم ماأ  إيثاكا، في  الرئيسي مواقع:  ثالثة على الجامعة مباني  وتتوزع

 2202 لعام كورنيل جامعة تصنيفات 4-2
 نقطة   50.4بت    12: رقم shanghai Rankingشنغهاي  . أ

 نقطة  92.5بت   QS World University Ranking  :15 كيو إس .ب

 22  : رقم Times Higher Education World University Rankingsتايمز  .ج

 الجامعة كليات 4-3
ً  23890و  التدريس هيئة أعضاء من  2843 على  الجامعة  تحتوي  (22) كلية.  14 على  مقسمين  طالبا

 الكليات العملية:   الكليات النظرية:  

 كلية العمارة .1 الفنادق كلية إدارة   .1

 والتخطيط  كلية الفنون والعلوم  .2 كلية اآلداب والعلوم .2

 كلية الهندسة  .3 كلية الصناعة والعالقات العمالية .3

 وعلوم الحياة كلية الزراعة .4 كلية الحقوق  .4

 (قطر-يل للطب )مدينة نيويورم اكلية و .5 عمالجونسون لألكورنيل إ س سي كلية  .5

 كلية الطب البيطري  .6 للحوسبة وعلوم المعلوماتكلية آن إس باوزر  .6

 يل للعلوم الطبية )مدينة نيويورم( اكلية و .7 

 كلية اإليكولوجيا البشرية  .8 
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 الجامعة فراغات في اإليكوتك لنظام المحققة التقنيات أهم 4-4
 تصميم  المستوى  4-4-1

( الجامعة  7جدول  فراغات  على  التصميم  مستوي  على  اإليكوتك  نظام  تقنيات  تطبيق  المصدر:    –( 

https://www.figueras.com/milstein-hall-cornell-university-py-255-en Accessed: 10/4/2022 

 فرش الفراغات بالجامعةمستوى  4-4-2

( التجتتامتعتتة  8جتتدول  فتراغتتات  عتلتى  التفترش  مستتتتتتوي  عتلتى  اإليتكتوتتتك  نتظتتام  تتقتنتيتتات  تتطتبتيتق  التمصتتتتتتدر:    –( 

https://mann.library.cornell.edu 28/3/2022/ Accessed:  
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IT  :وغرفة ممارسة األنشطة التعاونية فراغ المكتبة   الفراغ التصميمي 

جذب إليه الطالب ألنه يصدر صوت عندما يقترب  ين   كيفية التصميم:

بدقات خطواته، ويتوقف   الطالب منه عندما تشعر أجهزة االستشعار 

 .هذا الصوت بمجرد جلوس الطالب عليه

 .إنشاء تفاعل مثير للطالب الهدف منه:
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IT 
   قاعات المدرجات والمعامل الفراغ التصميمي: 

تم إنشاء الرسومات على هذه األسط  عن طريق    كيفية التصميم:

حراريا   الملونة  األحبار  بإضافة  الكهربائية،   للخرسانةالتيارات 

Thermal Chronic Inks   واستخدام الحرارة بشكل مباشر عن

تتم  وبهذا  كروم  النيكل  أسالم  في  الكهربائية  التيارات  طريق 

 .تغييرات في ألوان األسط 

 . يتم استخدامها كأسط  للعرض الهدف منه:
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IT 
 )فراغات المغامرات(  CAVEغرفة ال  الفراغ التصميمي: 

  5تم تركيب وحدة اإلرسال واالستقبال على مسافة  كيفية التصميم:

بدقة مع وحدات   أمتار مع تكرارها ومحاذاة هذه وحدات اإلرسال 

 االستقبال ومن ثَم تم إنشاء حائط الليزر.

على حوائط فراغ غرف الت  عرض المحتوى الدراسي  الهدف منه:

CAVE .وقاعات األنشطة التعاونية 
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IT 

التصميمي:   التجمعات(الفراغ  )فراغ  المعرض  وغرف    فراغ 

 التعاونية )قاعات التعليم التعاوني( ممارسة األنشطة 

تم تصميم ثالث شاشات من الكريستال السائل على    كيفية التصميم:

بمساحة   باللمس  تعمل  المعرض  *  2حائط  بدقة  3م  شاشة  لكل  م 

 لنقل البيانات وعرضها.بكسل متصلة بشبكة السلكية   1050

لصتور المجستمة  إحداث تشتكيالت متعددة لالقدرة على   الهدف منه:

محتوى التعليمي على مستتتتاحتات  مع الوالطتالتب  المعلم    عنتد تفتاعتل

 عرض واسعة.
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IT 
 فراغ المعرض وقاعات األنشطة التعاونية.  الفراغ التصميمي: 

ويتم    التصميم:كيفية   اآللي    هالتوصي برمجتها  الحاسب  بجهاز 

عرض هذه بمثابة حاسب آلي  شاشة  الحائط كالشخصي مما يجعل  

 .شخصي كامل الوظيفة بنظام ويندوز 

منه: كتعتبر    الهدف  المتحركة  تفاعلية  تعليمية    ة لوحالحوائط 

 متحركة لخلق مساحات مختلفة. 
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IT 
 المكتبة وغرف األنشطة التعاونية والمعامل.  الفراغ التصميمي: 

التصميم: توليد  كيفية  الكهربائية تقنية  طريق   الطاقة  عن 

الشمسي تحويل اشباه   كهرباء إلى اإلشعاع  باستخدام  مباشرة 

 .موصالت تحمل أثر الضوئية

 . توفير الطاقة داخل الفراغ واستخدامها في اإلضاءة الهدف منه:
 

CT 

ET 
تعليم 

 مغامرات مراها   جماعي 
تيلي  
 تياوة  

 تجميات 
ف  
الرواء  
 الالق 

https://www.figueras.com/milstein-hall-cornell-university-py-255-en
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
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IT  :فراغ المكتبة والمعامل الفراغ التصميمي 

بشبكة    ي االتصال الالسلكلتحقيق    ية بشبكة السلك  مزود   كيفية التصميم: 

يظل   الكرسي  وهذا  وجمعها  المعلومات  وإتاحة  العالمية  االتصاالت 

 الخاص به.  IDيتتبع الطالب داخل المكتبة عند التعرف على ال 

 توفير الراحة والوقت للمتعلم للوصول للمعلومات.  الهدف منه:
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IT 
 فراغ المدرجات والفصول والمعامل والورش  الفراغ التصميمي: 

شاشة مسطحة حساسة ملساء، تعمل بالتوافق مع جهاز    كيفية التصميم: 

للحاسوب   واضحة  وتقدم صورة  البيانات،  وجهاز عرض  الحاسوب 

من   ويمكن  بحجمها،  والتحكم  ببساطة،  ضبطها  يمكن  خاللها بحيث 

التحكم في عمل الحاسوب بواسطة اللمس أو قلم رقمي، مما يتي  إضافة 

 .كتابات أو رسوم بعدة ألوان

إمكانية تسجيل الدروس وعرضها وتوفير الوقت   الهدف منه:

 عطاء المتعلمين فرصة للتعبير وتحفيزهم على المشاركةإ .والجهد
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IT 
التصميمي:  التعاونية    الفراغ  األنشطة  ممارسة  غرف  المكتبة  فراغ 

 والمعامل 

تم إضافة عناصر مصنوعة من أسالم النحاس وعدد   كيفية التصميم: 

يا كل خلاية   والمنضدة مغطاة بعده شبكات هوائية.  .10*10من الخالا

 .يعرض المعلومات على المنضدةProjectorوهنام جهاز إسقاط 

 ،جعل عملية التعلم سهلة وسريعة ومواكبة لتطور الجيل الهدف منه:

 .المعلموبعضهم ومع  إمكانية االتصال بين الطلبةو
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 توفير الراحة الحرارية بالجامعةمستوى  4-4-3

  المصتتتتتدر:  –( تطبيق تقنيتات نظتام اإليكوتتك على مستتتتتوي توفير الراحتة الحراريتة على فراغتات الجتامعتة  9جتدول )

https://cornellsun.com/2021/04/07/as-cornell-prepares-for-in-person-classes-parts-of-

zoom-era-learning-might-stay/ Accessed: 1/4/2022 
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IT 
التصميمي: االستددا     الفراغ  متيدد  األةشاة  فرا   وةاعة 

 التياوةية
التصميم:  ضيقة    كيفية  ثقوب  ذات  بألواح  السقف  تصميم  تم 

الزائدة   الحرارة  درجة  امتصاص  وظيفتها  من  وإعادة  متعرجة 

 إشعاعها مرة أخرى عند الحاجة إليها

 الرارة الررارية للاالب دادل الضرا  ر ي توف الهدف منه:
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التصميمي:  األةشاة    الفراغ  متيدد   ةاعة  وفراغات  التياوةية 

 االستددا  

ت  تصمي  الضراغات بزجاج  ات ماد  اةبياثية   كيفية التصميم:
 ةليلة للضوء مما يقلل من ةضا  الررار  للدادل. 

  . توفير استرال  الااةة ور عزالا للررار  ي توف الهدف منه:
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   وفرا  المياملفرا  متيدد االستددا   الفراغ التصميمي: 

التصميم:  المدمجة    كيفية  الشمس  كاسرات  ذو  الزجاج  تصميم 

دادل الزجاج تسمح بةضا  الضوء ف  اتجاهات مييةة وتمةيه ف   
أدرى.   جدا وي اتجاهات  عالية  اةتقايية  بقدر   تل     تميز  تشبه 

 المميز  بهاسرات الشمس. 

 .توفير استرال  الااةةور عزالا للررار  ي توف الهدف منه:
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 بالجامعة اإلضاءة مستوى 4-4-4

( مستتتتتتتتوي  10جتتدول  عتتلتتى  اإليتتكتتوتتتك  نتتظتتام  تتتقتتنتتيتتات  تتتطتتبتتيتتق  التتجتتامتتعتتة    إضتتتتتتاءة(  التتمصتتتتتتدر:    –فتتراغتتات 

https://cornellsun.com/2021/04/07/as-cornell-prepares-for-in-person-classes-parts-of-zoom-era-

learning-might-stay/ Accessed: 1/4/2022 
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 فرا  االستقبال )فرا  متيدد االستددا (  الفراغ التصميمي: 

امتصاص فوتوةات  ات اول موج  ميين ويت   يت   كيفية التصميم:
 هضوء مري .  الضوتوةات المهافية بسرعة هبير  إعاد  إصدار 

  إضاء  دليل الاوارئ على الروايا.  الهدف منه:
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IT 
التصميمي: متيدد  فرا     الفراغ  )فرا   االستقبال  وفرا   المهتبة 

   االستددا ( وةاعات الميامل والورش
التصميم: حالة    كيفية  من  اإللكتروني  التحول  على  بقدرته  يتميز 

يمكن  كريستالية  طبقة  وجود  على  يعتمد  حيث  اإلعتام  إلى  الشفافية 

 التحكم بها باستخدام الكهرباء عند الضغط على زر التشغيل. 

 لضرا .التره  ف  مستوى اإلضاء  المالوب دادل ا الهدف منه:
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 بالجامعة الراحة السمعية مستوى 4-4-5

 فراغات الجامعة ب  الراحة السمعية( تطبيق تقنيات نظام اإليكوتك على مستوي 11جدول )

-https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicineالتتتمصتتتتتتتدر:   

weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-

weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no Accessed: 8/4/2022 
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IT 
 فراغ متعدد االستخدام الفراغ التصميمي: 

زجاجيتين    طبقتينيتم تصميم السقف بزجاج مكون    كيفية التصميم:

 وبينهما غازل خامل ليمتص موجات الصوت الخارجية. 

  .الحد من ضوضاء الشارع الخارجي المحيط بالقاعة الهدف منه:
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IT 
   قاعات المحاضرات وفراغ االستقبالالفراغ التصميمي: 

التصميم: جالس    كيفية  الفايبر  من  العزل  ت ألواح  بخاصية  تميز 

الصوت الذي  الصوتي ويعتمد بشكل مباشر على زمن قليل الرتداد  

 لمتشكل بين السقف األصلي. اينتج عن الفراغ 

للخارج منعاً لإلزعاج امتصتاص الصتوت وعدم تستريبه   الهدف منه:

 لباقي الفراغات
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 بالجامعة  التجهيزات مستوى 4-4-6

 فراغات الجامعة  تجهيزات( تطبيق تقنيات نظام اإليكوتك على مستوي 11جدول )

-https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicineالتتتمصتتتتتتتدر:   

weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-

weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no Accessed: 9/4/2022 

 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

تقنية  

 الهولوجرام 

IT 
 غرف التعلم عن بعد الفراغ التصميمي: 

التصميم: تكلفة ي   كيفية  لتوفير  ثالثية  بأبعاد  المحاضرات  تسجيل  تم 

في غرف    ميسم  للطالب التواصل مع أساتذتهو،  المعلمين  استدعاء

 معيشتهم، وأيضاً حضور األحداث التاريخية.

والمحاضرات    الهدف منه: الدروس  تقديم  للمعلمين    في عدة يمكن 
 فصول دراسية في جميع أنحاء العالم في وقت واحد. 

 

CT 

ET 
تعليم 

 مغامرات مراها   جماعي 
تيلي  
 تياوة  

 تجميات 
ف  
الرواء  
 الالق 

https://cornellsun.com/2021/04/07/as-cornell-prepares-for-in-person-classes-parts-of-zoom-era-learning-might-stay/
https://cornellsun.com/2021/04/07/as-cornell-prepares-for-in-person-classes-parts-of-zoom-era-learning-might-stay/
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
https://www.archdaily.com/930324/cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi/5df7be723312fd551c0003e4-cornell-university-college-of-veterinary-medicine-weiss-manfredi-first-floor-plan?next_project=no
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 اسم

 التقنية 

 مكونات

 النظام 
 توضيحية صورة التقنية  وصف

زجاج  

أسطح 

العرض  

 الشفافة 

IT 
   المعرض الفراغ التصميمي: 

إلى شتتتاشتتتة ناقلة   حائط العرضعلى تحول    يعتمد  :كيفية التصمممميم

ستقاط الخلفي باستتعمال ستتائر خاصتة ذات  إلاللمعلومات عن طريق  

بورة إلى ستتأرفف صتتغيرة ستتوداء لمنع الضتتوء من التأثير على ال

 بريق متجانس التوزيع. 

امتصاص الصوت وعدم تسريبه للخارج منعاً لإلزعاج   الهدف منه:

 .لباقي الفراغات

 
CT 

ET 
تعليم 

 مغامرات مراها   جماعي 
تيلي  
 تياوة  

 ميات ج ت
ف  
الرواء  
 الالق 

 

 الدراسةنتائج تحليل المثال محل  4-4-7
  وهتذه للجتامعتة  المختلفتة  الفراغتات  على  اإليكوتتك  نظتام   تقنيتات  تطبيق  أن  نستتتتتنتج  المثتال  تحليتل  خالل من

 :التالية  التصميم  مستويات في فعال  بشكل  يسهم   التقنيات

تطبيق التقنيتات على حوائط الفراغتات ستتتتاعتد في خلق فراغتات تفتاعليتة وتطبيق فكرة   الفراغمات:  تصممممميم .1

 المحاكاة مع الفراغ.

الفراغ واستخدام اللوح التفاعلي والمنضدة التفاعلية جعل الفراغ أكثر مرونة التغيير في فرش    :فرش الفراغ .2

 في تأثيث الفراغ واستخدام المقعد التفاعلي أمكن تعدد نشاطات الفراغ الواحد في نفس الوقت.

زجاج  استتخدام ألواح األلومنيوم المغلقة وتقنية الزجاج ذو النفاذية االختيارية لإلشتعاع وال  :الراحة الحرارية .3

ذو النفاذية االنتقائية التجاه األشتتتعة حققوا الراحة الحرارية داخل الفراغ وهذا يستتتاعد على تحستتتين جودة  

الفراغ وبالتالي تحستتتين مستتتتوى شتتتاغلي الفراغ كطالب في استتتتيعاب المعلومات وكمعلمين في توصتتتيل  

 المعلومة في جو مالئم للمنا  المحيط بالفراغات.

بجانب  رة الضتوئية والزجاج اإللكتروني ستاعد على إضتاءة الفراغات بطرق مختلفة  استتخدام اإلنا  :اإلضماءة .4

 عن طريق االستفادة من األشعة الشمسية وتحويلها لضوء مرئي.اإلضاءة الطبيعية وذلك  

تطبيق تقنية األلواح المعلقة والزجاج العازل للصتوت خاصتة في فراغات التجمعات ستاعد    :الراحة السممعية .5

للفراغتات التدراستتتتيتة مثتل فراغتات التعليم الجمتاعي    ومنع االزعتاج  تستتتتريتب صتتتتوتي  على عتدم حتدوث

 كالمدرجات والفصول الدراسية.

خلق أنشطة افتراضية داخل الفراغ تساهم في توصيل  تطبيق تقنيات الهولوجرام ساعد    تجهيزات الفراغات: .6

  شكلها.أكثر مرونة في   اتالفراغالمعلومات بسرعة باإلضافة الستخدام زجاج أسط  العرض الشفافة جعل 

 

  النتائج -5
 كما الجامعية  الفراغات  تصتميم   بتطوير  الصتلة  ذات  النتائج  بعض  استتخالص يمكن  الدراستة محاور  ضتوء على

 يلي:

ات الجامعية بشتكل عام ويستهم بشتكل فعال في تطوير العملية  اغالفرإليكوتك على تطور تقنيات نظام ايؤثر   .1

 التعليمية.

م  ا ستتتتتختد أمكن ا  اتالتقليتديتة وتطبيق تقنيتات نظتام اإليكوتتك داختل الفراغتمن األدوات  االستتتتتغنتاء عن كثير   .2

 المختلفة للحوائط.  توذلك لسهولة تقسيمه لعدة فراغات باستخدام التقنياالفراغ الواحد في عدة نشاطات  

حستتتين القدرة التخيلية لدى  وتعلى زيادة  الطالب داخل الفراغ  ستتتاعد تخدام تقنيات النظام االفتراضتتتية  استتت .3

 الطالب، حيث أصب  لديه القدرة على التفاعل والتواصل مع المعلومة بصورة ثالثية األبعاد.

في تحستتتتين كفاءة الفراغات الجامعية    دعالبيئية ستتتتاقنيات  تالدمج بين تقنيات المعلومات واالتصتتتتاالت وال .4

عند وضتتعها على مستتط   توفير الراحة الحرارية  ترشتتيد استتتهالم الطاقة بها، ومنها تقنيات ستتاهمت في  و

 الفتحات للفراغات ومعالجتها لمحددات المنا  المحيط بالفراغ.

، وتمثتل الثورة التكنولوجيتة  بينهم   يكمن في التكتامل والتوافقإن منطق العالقة بين التصتتتتميم وتقنيتات النظتام   .5

تصتتتتميم الفراغ  استتتتتجتابتة  تحتديتاً جتديتداً في إيجتاد لغتة تصتتتتميميتة تعكس  في تقنيتات نظتام اإليكوتتك  المتمثلتة  

 لتقنيات النظام.  التعليمي
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 التوصيات -6
  اإليكوتكنولوجية   التعلم   بيئة في  القرار  أصتتتتحاب مجموعات جميع  قِبل  من  الرقمية  الثقافة  امتالم  ضتتتترورة  .1

 في  الفعتالتة  المشتتتتاركتة من  يتمكنوا  حتى  التدعم(  فريق  أعضتتتتاء  اإلداري،  الفريق  التتدريس،  هيئتة  )الطالب،

 التعليمية.  العملية

  العمليتة   مع  واالتصتتتتتاالت  المعلومتات  تكنولوجيتا  فيلتوظ  الوزارة   قِبتل  من  أكبر  اهتمتام   إعطتاء  ضتتتترورة  .2

  التعليمي   نبالجا في  اإليكوتك  نظام   تقنيات  توظيف  مدى  نحو  الباحثين  قَبل  من  الدراستتتات  وإجراء  التعليمية،

 أكبر.  بشكل

 على  وقدرتها  التقنيات  هذه   لفاعلية  نظراً   إيكوتقنية جامعات إلى  المصترية  الجامعات  جميع  تحويل على العمل .3

 سهولة. بكل للجامعة  المختلفة  الفراغات  داخل  المعلومات  توصيل

 المختلفة. بأنواعها  الجامعية  التعليمية  بالفراغات المعلومات  وشبكات  االتصاالت  أنظمة وإتاحة  توفير أهمية .4

  تتدعم  التي  البرمجيتات  وأحتدث  المعلومتات  بتقنيتات  والمتدعمتة  المجهزة   اآللي  الحتاستتتتب  معتامتل  توفير  أهميتة .5

 التعليمية.  العملية
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