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 ممخص البحث

قدرات الميندس تطكير  حيث أف، مفيكـ تطكير الميف في المجتمع يبدأ بتطكير التعميـ فإ
كجعؿ مخرجاتو  التطكير كاالرتقاء بالتعميـ المعمارم الجامعي يبدأ مف في قطاع غزة المعمارم

في ضعؼ المكائمة بيف  تكمف مشكمة البحث إف .يطمبات سكؽ العمؿ المحمي كاإلقميمتتكاكب مع مت
التعميـ المعمارم الجامعي كمتطمبات ممارسة المينة كتأثير ذلؾ عمى تكفير فرص عمؿ  مخرجات

قطاع غزة( كتحتاج إلى (لخريجي العمارة حيث تدكر الدراسة في منطقة طكارئ في معظـ األكقات 
حيث ىناؾ ضعؼ في بعض الميارات البلزمة لسكؽ العمؿ مثؿ كتابة التقارير  احتياجات خاصة،

الفنية بالمغة االنجميزية كأعداد خريجي العمارة المتزايد عمى مر السنيف في قطاع غزة كسكؽ العمؿ 
المحمي الذم يتقمص يكمان بعد يـك بسبب الحصار الظالـ عمى قطاع غزة حيث كصمت نسبة البطالة 

% حسب إحصائيات الجياز المركزم لئلحصاء 65.6( 24-20ة في الفئة العمرية )في قطاع غز 
كبيدؼ إثراء التعميـ المعمارم الجامعي كجعمو مبلئـ الحتياجات ممارسة  .2013الفمسطيني لعاـ 

لدراسة المشكمة البحثية كالكصكؿ إلى  االستقرائي كالتحميمي كالتطبيقيانتيج الباحث المنيج  ،المينة
بعض الخطط األكاديمية ألقساـ اإلطار النظرم لمدراسة، كالتحميؿ المقارف ل مف خبلؿكالنتائج  الحمكؿ

تحميؿ استبيانات الدراسة األربعة المكجية ككذلؾ  ،عمارة مختمفة في فمسطيف كدكؿ الجكار كأكركبا
ؿ، كذلؾ لتحديد كأرباب العمكىيئة تدريس القسـ لطمبة قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة كخريجيو 

تشير نتائج  .ايجابيات كسمبيات التعميـ المعمارم الجامعي في إعداد معمارم مبلئـ لممارسة المينة
 إلى حد ما جيدة كمتكائمة بغزة اإلسبلميةلقسـ العمارة في الجامعة الخطة األكاديمية  الدراسة إلى أف

كلكف تحتاج إلى تطكير دائـ مف قبؿ إدارة القسـ مف خبلؿ التكاصؿ  ،مع متطمبات سكؽ العمؿ
المجتمعي كالنقابي كدراسة المستجدات التكنكلكجية المتعمقة بالعمارة كعكسيا عمى المساقات الدراسية 

بالجانب العممي في العممية التعميمية  تشير النتائج أيضان إلى ضعؼ االىتماـك كما  ،المتعددة
كاف مف أىـ لذلؾ  .أساليب التدريس في القسـ بحاجة إلى تطكير كتنكيعك االنجميزية  ميارات المغةك 

تكصيات الدراسة ضركرة التطكير الدائـ لمككنات التعميـ المعمارم الجامعي في قطاع غزة في إطار 
مكانات فيزيائية كخطة أكاديمية كربط بمتطمبات سكؽ العمؿ،  وشامؿ مف طبلب كىيئة تدريسية كا 

تبني قسـ العمارة سياسة تعميمية منفتحة عمى أحدث التطبيقات كالميارات الحياتية ؿ عمى كالعم
ضركرة االىتماـ بالجانب العممي في ك  ،كالعممية، خاصة التكنكلكجيا كالمغات كالجكانب الفنية الميارية

طكير الييئات تجميع كتالدعكة إلى كاختتمت تكصيات البحث المتنكعة ب .المعمارية العممية التعميمية
كاعتماد ىيئة محمية  لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي لبرامج التعميـ المعمارم كممارسة المينة المحمية

 .العالميةمتخصصة عمى غرار الييئات 
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Abstract  

The concept of developing professions in the society begins with improving education. 

Therefore, developing architects in Gaza Strip is under research and providing them with 

work opportunities starts with promoting university architectural education and making its 

outcomes compatible with the demands of both local and regional labor markets. Research 

problem is at the weak matching between the aforementioned outcomes and the 

requirements of being an architect and the effect of that on providing graduates with job 

opportunities. The study takes place in an emergency area most of the times, which is Gaza 

Strip, and it requires special needs. Gaza lacks the required skills for the labor market as 

technical reports writing in English and it witnesses an increase in the number of graduates 

as the unemployment rate reached 65.6% among age of 20-24 according to Palestinian 

Census Center in 2013. To enrich the university architectural education and make it suitable 

for architectural demands, the researcher adopted the inductive and analytical methods to 

examine the study problem and reach for results and solutions through the theoretical frame 

of the study. In addition, he conducted comparative analysis of some academic plans of 

different architecture departments in Palestine, neighbor countries and Europe. To identify 

advantages and disadvantages of university architectural education, the researcher used the 

analyzed data from the study four questionnaires, which were distributed on architecture 

department students in IUG, alumni, teaching staff and work owners, and some academic 

plans of different architecture departments in Palestine, neighboring countries and Europe 

after comparing among them. 
  

The most important results: 
 

1. The existing academic plan is good and compatible with labor market requirements, but 

it needs consistent development by the department through community and association 

communication and examining latest architectural developments and reflecting them on 

study courses. 

2. There is a lack of practice in university education, besides the lack in English language 

skills. Moreover, teaching methods require variety and improvement. 
 

The most important recommendations: 
 

1. Consistent development of architectural education components in Gaza Strip in a 

comprehensive frame includes students, teachers, physical capacities and academic 

plans to be linked with requirements of labor market.  

2. Architecture department should adopt an open educational policy that has modern lively 

and practical applications and skills, especially technology, languages, technical and 

administrative sides. 

3. More focus on practice in the architectural educational process. 

4. All local bodies are invited to compile and develop academic calendar and accreditation 

for architecture programs and profession, besides authorizing a local specialized 

committee like international ones.   
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 مقدمة 

يعد كما ك ، األساسية ألم بمد مف بمداف العالـ المتقدمة كالنامية الركائز إحدل يعد التعميـ الجامعي
مككنات التعميـ  إحدلالتعميـ المعمارم الجامعي يعتبر  أفمقياس لتقدـ كازدىار الشعكب، كبما 

جيؿ مف المعمارييف يفي باحتياجات المجتمع  إخراج إلىييدؼ  فانواليامة  الجامعي التخصصية
تحقيؽ مبدأ  إلى أيضا، كييدؼ كاإلقميميالتنمكية كالعمرانية كيمتمؾ كافة متطمبات سكؽ العمؿ المحمي 

 كتنميتولكامؿ لكافة تأثيرات عممة عمى المجتمع المعرفة النظرية كالعممية لدل طالب العمارة كالفيـ ا
الميندس المعمارم لممارسة المينة بكؿ كفاءة كفاعمية كتميز حيث  إلعدادالمستدامة، كيأتي ذلؾ 

مف قبؿ أرباب العمؿ في حقؿ العمؿ  في قطاع غزة كبير كالعرضأعداد الميندسيف المعمارييف 
عمؿ لكي يتـ التنافس في سكؽ ال كاإلبداعلذلؾ ال بد مف التميز  كالكظائؼ محدكدة قميؿ اليندسي

 كالحصكؿ عمى فرصة مناسبة.
الرئيسية لقياس تطكر الدكؿ كشعكبيا حيث  التعميـ المعمارم الجامعي يعتبر مف المحددات إف

عمى مر التاريخ مف خبلؿ المشاركة في  األمـمخرجات ىذا التعميـ تشارؾ في صناعة حضارات 
البد مف التقييـ لكاقع التعميـ المعمارم في قطاع غزة  كمو، كمف أجؿ ذلؾ العمرانية المستدامة التنمية

العمؿ اليندسي المحمي  متكائمة مع متطمبات سكؽ مخرجاتو، كجعؿ مفرداتوبكافة  تطكيرهكالعمؿ عمى 
كالدكلي حتى يساىـ في إخراج جيؿ معمارم يحاكي معايير العمؿ المعمارم اإلبداعي كيضع بصمة 

   .كح العصرفي عمارة محمية أصيمة تتميز بر 

 المشكمة البحثية 

مخرجات التعميـ المعمارم الجامعي مع متطمبات  الغير كافية بيف مكائمةال تكمف مشكمة البحث في
 حيث تدكر سكؽ العمؿ اليندسي المحمي كاإلقميمي كتأثير ذلؾ عمى تكفير فرص عمؿ لخريجي العمارة

كالتأثير  في منطقة طكارئ في معظـ األكقات كىي قطاع غزة كتحتاج إلى احتياجات خاصة الدراسة
بعض قساـ العمارة في قطاع غزة، ك لبعض أتدني مفتاح القبكؿ المباشر عمى تمؾ المكائمة مف خبلؿ 

حيث ىناؾ ضعؼ في بعض  الممارسة المينية  خبلؿالكاضح في أداء بعض المعمارييف  القصكر
المتزايد  خريجي العمارةأعداد ك البلزمة لسكؽ العمؿ مثؿ كتابة التقارير الفنية بالمغة االنجميزية الميارات 

الحصار الظالـ عمى مر السنيف في قطاع غزة كسكؽ العمؿ المحمي الذم يتقمص يكمان بعد يكـ بسبب 
% كنسبة 65.6( 24-20بطالة في قطاع غزة في الفئة العمرية )حيث كصمت نسبة ال غزةقطاع  عمى

% فقط حسب إحصائيات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني 7العامميف في مجاؿ البناء كالتشييد 
  .2013لعاـ 
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تجزئة مشكمة البحث إلى مجمكعة مف الفرضيات التي  بصكرة عممية حديثة تـ نتائجالكلمكصكؿ إلى 
ىذه الفرضيات بمثابة  ىتساعد الباحث عمى تحديد منيج البحث، بحيث تعتبر اإلجابات العممية عم

 كتتمثؿ الفرضيات فيما يمي: النتائج المطمكبة
 فىك التنسيؽ الدائـ بي الممارسة المينية في المعمارم العمؿ أسباب نجاح أحد ىؿ يعتبر (1

  ) التنسيؽ بيف النظرية كالتطبيؽ( ؟العمؿ مفردات سكؽ مع الجامعي المعمارم التعميـ مككنات
 التعميـ المستمر كأساسب كضعؼ االىتماـ ،بالدراسة الجامعية خريجي العمارةىؿ اكتفاء  (2

يؤثر عمى الكفاءة كالفاعمية التي تمكنيـ في المنافسة كاالنخراط  كالكفاءات تطكير المياراتل
 في سكؽ العمؿ ؟

في منطقة طكارئ في معظـ  كالعمؿ عمى األسكاؽ المحمية اليندسي ىؿ اقتصار سكؽ العمؿ (3
 زيادة يؤدم إلى بسبب الحصار لمخريجيف كالدكلية  اإلقميميةكعدـ فتح أسكاؽ العمؿ األكقات 

 ؟ خريجي العمارةالبطالة بيف صفكؼ  نسبة
 كالمكائمة الغير كافية ألقساـ العمارة في قطاع غزةاألكاديمية  طمخطل التطكير البطيءىؿ   (4

غير بناء شخصية معمارية  إلى يؤدممع متطمبات المجتمع الفمسطيني االجتماعية كالبيئية 
 ؟  مؤثرة في مجتمعيا

إعطائو األىمية المطمكبة في عدـ االىتماـ بالجانب العممي في العممية التعميمية ك  ىؿ ضعؼ  (5
كمنيا التدريب الميداني يؤدم إلى إخراج جيؿ  كافة مساقات الخطة األكاديمية لقسـ العمارة

 معمارم غير قادر عمى إثبات ذاتو في سكؽ العمؿ اليندسي؟

 أىمية البحث 

كيمس كاقع مشكمة  خريجي العمارةمصير بلو لمكضكع مرتبط تنبع أىمية البحث مف خبلؿ تناك 
أىمية مف خبلؿ  يكتسب، كما أف البحث التعميـ المعمارم الجامعي كمخرجاتوحقيقية يعاني منيا 

 :التاليةالنقاط 
كالعمؿ عمى كضع الحمكؿ  العمارة يالعمؿ عمى معرفة مكمف المشكمة التي تكاجو خريج (1

شريحة اليامة لدل المجتمع ليذه القدر المستطاع  لدييـ البطالةالمختمفة لمقضاء عمى مشكمة 
 الفمسطيني.

 (المحمية)أقساـ العمارة  إدارات ألصحاب القرار كخصكصان  حمكؿ مكضكعيةكضع محاكلة  (2
 .التعميـ المعمارم الجامعي تطكير ساعدىـ عمى أخذ القرار الصائب الذم يصب في مصمحةت
قدر المستطاع في التغمب عمى  ـالتي تساعدى كاإلرشاداتالنصائح  خريجي العمارةإعطاء  (3

 .المنتشرة في صفكفيـمشكمة البطالة 
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يعد البحث مف المحاكالت الجادة التي تيتـ بشريحة ميمة في العمؿ اليندسي كتعمؿ عمى  (4
 تطكيرىا كرفع كفاءتيا حتى تككف عمى قدر المسئكليات الكاقعة عمى عاتقيا.

 أىداف البحث 

الميارة كالكفاءة التي  ـمف خبلؿ إكسابي ـنفسيأالثقة ب خريجي العمارةإلى إعطاء ييدؼ البحث 
ككذلؾ العمؿ عمى التكازف بيف  أك خكؼ الحياة العممية مف دكف تكجس مفرداتمدخكؿ إلى ل ـتؤىمي

مف خبلؿ كضع  مف جمكع خريجي العمارة كالطمب مف الكظائؼ لدل أرباب العمؿ اليندسي العرض
كسكؽ العمؿ بكؿ شرائحو المختمفة  كمخرجاتومككنات التعميـ المعمارم الجامعي حمكؿ إبداعية تمس 

 :فيما يميىذا كيمكف حصر أىـ أىداؼ البحث 
دراسة مككنات التعميـ المعمارم الجامعي كمخرجاتو في قطاع غزة كالعمؿ عمى تطكيرىا حتى  (1

 ندسي .تتناسب مع احتياجات سكؽ العمؿ الي
 مف المنافسة في سكؽ العمؿ المحمي كاليتمكن خريجي العمارةرفع كفاءة كتنمية قدرات  (2

 .كاإلقميمي
ألخذ الدكر المنكط  بالعمارة كالمعمارييفالمؤسسات الحككمية كالغير حككمية التي تيتـ  حث (3

في قطاع غزة  العمارةكضع الحمكؿ كالبرامج لمقضاء عمى البطالة في صفكؼ خريجي ل بيـ
 .التعميمية المعمارية المنظكمة العمؿ عمى تطكيرقدر المستطاع ك 

خبلؿ سنكات  مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ في سكؽ العمؿ العمارةالعمؿ عمى دمج طالب  (4
 .أثناء ممارستو لممينةالكتساب الميارات العممية التي تساعده في التميز  الدراسة الجامعية

كحث خريجي العمارة لدراسة بالقكانيف ذات العبلقة  خريجي العمارة العمؿ عمى زيادة تكعية (5
تمؾ القكانيف كخصكصان قانكف الخدمة المدنية كقانكف العمؿ الفمسطيني لمتعرؼ أكثر عمى 

 . حقكقيـ ككاجباتيـ
قدراتيـ  األبحاث كالدراسات التي تيتـ بخريجي العمارة كالتعرؼ عمى العمؿ عمى زيادة (6

 . ككفاءتيـ العممية كالعممية حتى تككف نبراس ألصحاب القرار
ألخذ دكرىا في تطكير التعميـ تقديـ تكصيات لمجيات المسئكلة عمى اختبلؼ شرائحيا،  (7

 المعمارم الجامعي كمخرجاتو كالحد مف البطالة في صفكؼ خريجي العمارة.
 منيجية البحث 

محمكؿ للدراسة المشكمة البحثية لمكصكؿ  ثبلث مناىج رئيسية مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الباحثانتيج 
الدراسات التحميمية لمتعرؼ عمى  إلىالنظرم  اإلطارمف خبلؿ التدرج مف  كالنتائج المناسبة اليامة،

جانب بغزة كالتي تشكؿ ال اإلسبلميةكاقع مككنات التعميـ المعمارم الجامعي في قسـ العمارة بالجامعة 
 :مناىجالنظرية لمبحث حيث يتمثؿ ذلؾ في ثبلث  األفكارالكاقعي لمدراسة الذم يدعـ 
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لممعمارم كالعمارة كالتعميـ المعمارم  المنيجية النظرية دراسةاستعراض ال: المنيج االستقرائي (1
الجامعي، كمفردات سكؽ العمؿ الفمسطيني كنظـ ممارسة مينة العمارة كالتركيز عمى جميع 

 تمؾ المجاالت المككنة لئلطار النظرم لمدراسة. مفردات
كخططو  بيف التعميـ المعمارم الجامعي في قطاع غزة تحميمية : دراسة مقارنةالمنيج التحميمي (2

في  الجامعي كخططو األكاديمية كمخرجاتو كنظـ ممارسة المينة كالتعميـ المعمارم األكاديمية
تمؾ البمداف كالكقكؼ عمى سمبيات كايجابيات تمؾ كنظـ ممارسة المينة في  كأكركبادكؿ الجكار 

النظـ كالقكانيف لبلستفادة في تطكير التعميـ المعمارم كنظـ ممارسة مينة العمارة في قطاع 
 .الكاقع في قطاع غزة متبلئمة معكاشتقاؽ ضكابط كمعايير  غزة

عمؿ أربع استبيانات لجميع الفئات المستيدفة في عممية كذلؾ مف خبلؿ : المنيج التطبيقي (3
تطكير التعميـ المعمارم الجامعي كىـ فئة طبلب العمارة مستكل رابع كخامس، فئة أعضاء 
ىيئة التدريس، فئة خريجي قسـ العمارة، فئة أرباب العمؿ، لمكقكؼ عمى النتائج مف خبلؿ آراء 

بتكصيات كحمكؿ تعمؿ عمى تقميؿ الفجكة بيف الفئات المستيدفة سابقة الذكر ثـ الخركج 
 مككنات التعميـ المعمارم الجامعي كمخرجاتو كمتطمبات سكؽ العمؿ اليندسي. 

 مصادر البحث وأدواتو 

 الكتب كالمراجع التي تناكلت بعض أك أجزاء مكضكع البحث. (1
 الميدانية الذم سيقكـ بيا الباحث. اتالدراس (2
 .ت بعض أك أجزاء مكضكع البحثتناكلالمؤتمرات ككرش العمؿ التي  (3
 ت كالصحؼ.بلاألبحاث كالدراسات المنشكرة كغير المنشكرة ككذلؾ المج (4
حصائياتتقارير  (5  .الغير حككميةمختصة بمكضكع البحث مف المؤسسات الحككمية ك  كا 
 مكاقع االنترنت المعتمدة لمؤسسات كجامعات كمراكز أبحاث عالمية. (6
 بدراسة ىذا البحث. ةالخاص اتنتائج االستبيان (7

 والزمنية حدود البحث المكانية 

 .ـ2014-ـ1997كزمنيان  قطاع غزة كأساس لمدراسة المكاني يشمؿ حدكد البحث
  البحثمعوقات 

 كجكد خطط كاضحة المعالـ لتقييـ كتطكير التعميـ المعمارم الجامعي في قطاع غزة قمة  (1
 الظركؼ الصعبة التي مر بيا قطاع غزة خبلؿ فترة إعداد الدراسة.  (2
 .مرتبطة بالكاقع المحمي حكؿ مكضكع البحث مفصمة قمة كجكد دراسات سابقة متخصصة  (3
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 الدراسات السابقة 

قاـ الباحث باالطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة كالتي تدرس التعميـ المعمارم الجامعي 
كظير لمباحث مف خبلؿ تمؾ الدراسات أىمية تقييـ كتطكير التعميـ المعمارم الجامعي  كمخرجاتو،

لمكصكؿ إلى لمخرجات أفضؿ تمبي احتياجات المجتمع كتنميتو العمرانية، كالمتفحص لمدراسات السابقة 
ات كاف معظميا يدكر في أقساـ العمارة في السعكدية كالعراؽ ككاف التركيز في كثير مف تمؾ الدراس

عمى أثر استخداـ التكنكلكجيا كالثكرة الرقمية في تطكير التعميـ المعمارم كفي بعض األحياف دراسة 
أحد مككنات التعميـ المعمارم، كفي معظميا دراسات جيدة تكصمت إلى العديد مف التكصيات التي 

معظـ الدراسات تساعد في تطكير التعميـ المعمارم الجامعي، كربما االختبلؼ مع دراسة الباحث أف 
السابقة كانت في ببلد مستقرة كمستقمة، حيث دراسة الباحث تدكر في منطقة طكارئ في معظـ األكقات 
كىي قطاع غزة كتحتاج إلى احتياجات خاصة، كتعتبر دراسة مفردات سكؽ العمؿ الفمسطيني كأعداد 

في قطاع غزة كأثر تطكيره عمى خريجي العمارة المتزايد في قطاع غزة ككاقع التعميـ المعمارم الجامعي 
تمؾ المفردات، مع دراسة الخطط األكاديمية ألقساـ عمارة في دكؿ الجكار كدكؿ دكلية كاستخبلص 
االيجابيات مف تمؾ المقارنات التحميمية لتطكير أقساـ العمارة المحمية كجعؿ مخرجات التعميـ المعمارم 

مؿ اليندسي كاحتياجات المجتمع التنمكية الجامعي في قطاع غزة منسجمة مع متطمبات سكؽ الع
 المختمفة في إطار متكامؿ كمتناسؽ يعتبر الجديد في ىذه الدراسة البحثية. 

 أىميا: كفيما يمي تمؾ الدراسات ككاف مف
، الباحث استراتيجيات لتحسين التعميم المعماري في الجامعات الفمسطينيةبحثية،  دراسة (1

، تناقش ىذه الكرقة  European Journal of Academic Essays ،1024أسامة بدكم، 
كضع التعميـ المعمارم كدكرة في مراحؿ التنمية المستدامة كالدكر الذم يمعبو في عممية 
التطكير كتصؼ الكرقة التعميـ المعمارم كمدل استجابة القائميف عمية لمتطكرات المتبلحقة في 

ف االستجابة لمتطكير المستمر كاإليفاء بمتطمبات المجتمع العالـ كالمعايير المختمفة التي تضم
كاالستراتيجيات العالمية في المستقبؿ، كمف تكصيات ىذه الكرقة ضركرة كجكد فمسفة لتدريس 
المساقات المعمارية تكفر لمطبلب الدعـ كالتكجيو في تكسيع خبراتيـ الفردية في مجاؿ العمراف 

لؾ تطبيؽ التحصيؿ المعرفي في المياـ العممية لحؿ المتكامؿ كالتصميـ المستداـ ، ككذ
المشاكؿ المعقدة بطريقة تعاكنية كتدريب الطبلب ليصبحكا عمكمييف مع التخصص مع القدرة 
عمى الربط بيف االعتبارات اليندسية مع النيج المعمارم كالبيئي كاالجتماعي كاالقتصادم 

جب أف يصبح التعميـ المعمارم أكثر ي أنولتشكيؿ بيئة مستدامة ، كمف التكصيات أيضان 
استجابة لمجاالت التنمية المستدامة كالدمج بيف النظرة كالتطبيؽ كالتركيز عمى الجكانب العممية 

 في التعميـ المعمارم حتى يتـ إخراج جيؿ معمارم يتجو نحك اإلبداع كاالبتكار. 
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عة المتغيرة لمتعميم الطبي، بعنكاف Natasha Lofthouse  ،3112لمباحثةرسالة ماجستير  (2
دراسة  يدؼ البحث إلىيالمممكة المتحدة، ك , Oxford Brookes University, المعماري

كأىمية تنفيذ المشاريع الميدانية الحية في أقساـ العمارة  الطبيعة المتغيرة لمتعميـ المعمارم،
خبلؿ كافة مساقات العمارة التخصصية، كمف خبلؿ البحث كالتحميؿ تـ تحقيؽ فرضية البحث 
كىي أف المشاريع الحية كالميدانية تقدـ لطمبة العمارة ميارات كأدكات كعبلقات تعمؿ عمى 

ا كتعطي المشاريع الحية الميدانية طمبة العمارة إعدادىـ لممارسة المينة بعد التخرج، كم
المعرفة كالفيـ كالميارات كالمكاقؼ كالقيـ لمكاجية المطالب الممقاة عمى عاتقيـ أثناء ممارستيـ 
لمينة العمارة بعد التخرج كذلؾ مف خبلؿ استخداـ التأمؿ كالممارسة التشاركية كالعمؿ مع 

مؿ كالممارسة االجتماعية المستقبمية خبلؿ العمؿ في الشركاء الخارجييف كالطرؽ الجديدة لمع
المشاريع الحية الميدانية، كربما مف أىـ الميارات المكتسبة كالمتعمقة بقضايا الناس كيفية 
التعاكف كالتفاكض ككيفية االستماع كاالستجابة الحتياجات الناس، ككاف مف أىـ تكصيات 

التقميدية كالتعميـ الحي الميداني مما يؤدم إلى البحث العمؿ عمى دمج أساليب تعميـ العمارة 
تطكير الميارات كالكفاءات كالعبلقات التكاصمية لدل طمبة العمارة كبالتالي مساعدتيـ في 

 الممارسة المينية بعد التخرج. 
، جامعة التعميم المعماري في فمسطين، بعنكاف  2012رسالة ماجستير لمباحثة أريج عفيفي،  (3

 في المعمارم التعميـ أىمية عمى الضكء الدراسة إلى إلقاء فمسطيف، تيدؼ ىذهالنجاح، نابمس، 
ف عجمة مع يسير ىذا التعميـ لجعؿ الفمسطينية الجامعات  سعت الدراسة التكنكلكجيا، كما كا 
 لتجييز المناسبة النجاح عناصر كتكفير فمسطيف المعمارم في بالتعميـ لبلرتقاء األكلى بالدرجة
 بشكؿ الدراسة أيضا كتيدؼ كالعالمية األسكاؽ العربية في منافس بشكؿ الفمسطيني الخريج
 ككذلؾ الحديث، التعميـ كمنيجيات سياسات تحقيؽ إلى أساسي
، مناسبة عمؿ فرص كخمؽ عممية ممارسة مف بو يرتبط كما جديد معمارم فكر بناء في الرقي
 التدريس عممية ىيكمة في التطكير يتطمب فإنو كقضاياه بالمجتمع االندماج يتحقؽ كحتى
 إلى الدراسة كتشير ،المعمارم العمؿ بمستقبؿ ترتقي بحيث الدراسية الخطة مساقات كدراسة
، الخريجيف عند النظرم لمجانب الجيد المستكل مع مقارنة العممي الجانب في نقص كجكد
 أقساـ مع الحقيقية الشراكات بإيجاد المحمي بالمجتمع قكية صمة إيجاد عمى العمؿ يجب كعميو
 جميع بيف التكامؿ كضركرة كالتعميمية اإلدارية الجكانب بتطكير الدراسة كتكصي ،العمارة
 – تدريس كطرؽ أساليب - دراسية مناىج – طبلب – )مدرسيف التعميمية العممية أطراؼ
 بالتعميـ لمنيكض المحمي المجتمع ككذلؾ تعميمية( ، ككسائؿ تجييزات–  تعميمية فراغات

 .العالمية االعتماد كبرامج لممعايير كفقا المعمارم
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 Formal architectural education and training، بعنكاف3113 بحثية، دراسة (4
professional technicians, (case study: Iran) الباحث ، Mohammadjavad 

Mahdavinejad  ،كآخركفTarbiat Modares University, Tehran تناقش ىذه ،
الكرقة األفضمية لممعمارم بعد التخرج مف كجية نظر شريحة مف معمارم إيراف االلتحاؽ 
ببرامج الدراسات العميا أك برامج التعميـ المستمر كاعتبر الباحثكف أف الجامعات المكاف 

لعمؿ كلكف ىناؾ بعض الشؾ في بعض األكساط ااألفضؿ إلعداد المينييف لممستقبؿ كسكؽ 
ية أف التعميـ الجامعي يكفي إلخراج مينييف ميرة كأف ىناؾ إخفاقات كبيرة في التعميـ المين

المعمارم الجامعي في إخراج معمارييف ذات مستكل عالي مف الكفاءة المينية ، كأف ىناؾ 
حاجة ممحة إلى التعميـ المستمر إلتقاف الميارات التي يتطمبيا السكؽ المعمارم في إيراف ، 

اسة إلى أف نسبة كبيرة مف خريجي العمارة في إيراف يفضمكف الدخكؿ في برامج كتكصمت الدر 
التعميـ المستمر كذلؾ لتأىيميـ لدخكؿ سكؽ العمؿ بكؿ قكة كفعالية، كما كأكصت الدراسة إلى 
تفعيؿ الدكر العممي في التعميـ األكاديمي المعمارم كأف التنمية المستدامة بحاجة إلى كؿ 

ت أكاديمية أك مينية ماىرة ،كمف تكصيات الدراسة التقييـ كالتطكير الدائـ الطاقات سكاء كان
 لكؿ برامج العمارة سكاء األكاديمية أك المينية. 

 ىدفت، 2012، كزارة الخارجية كالتخطيط، فمسطيف، الخريجون وسوق العملدراسة بحثية،    (5
 حمكؿ لكضع محاكلة في كنكعا كما غزة قطاع في الخريجيف مشكمة استقصاء إلى الدراسة ىذه

 التعميمية العممية بتجكيد االىتماـ ضركرة إلى الدارسة خمصت ىذا المضمار، كقد في خبلٌقة
 البلزمة الميارات الخريج بإكساب الجامعي، كذلؾ التعميـ أك العاـ التعميـ مجاؿ في سكاء
 تتعمؽ لبنكد االستراتيجيالتخطيط  بتضميف الجامعات قياـ بضركرة أكصت كما العمؿ لسكؽ

 العمؿ، كأكصت أيضا سكؽ احتياجات ضكء في األكاديمية البرامج تطكير كضركرة بالخريج،
 جكدة عمى ينعكس إيجابيا بما التعميمية كالمؤسسات لمخريج كاالعتماد الترخيص ثقافة باعتماد

 أجؿ مف الميةكالع اإلقميمية المعايير ضكء في الخريج تمييف بضركرة أكصت الخريج، كما
 بالميارات مزكد كعنصر كالعالمية اإلقميمية لمسكؽ مف الخريجيف اليائؿ العدد دخكؿ تيسير

 مف العربي الخميج دكؿ كخاصة اإلقميمية الدكؿ مع اتفاقيات عقد تفعيؿالبلزمة، ك  كالمعارؼ
 أف الدكؿ، كمف التكصيات يجب تمؾ إلييا تحتاج التي في التخصصات الكفاءات تشغيؿ أجؿ
مف  كذلؾ كالدكلي، كاإلقميمي المحمي المستكل عمى خريجييا تسكيؽ عمى الجامعات تعمؿ
 في تشغيؿ اتفاقيات كعقد التدريب مجاؿ في الخريجيف ركابط عمؿ تفعيؿ أك استحداث خبلؿ
 ك المعرفي بعديو في الجامعي التعميـ مخرجات الجامعات تطكر أف يجب المجاؿ، ك ىذا

 أداء تطكير يتطمب ذلؾ ك العمؿ، لسكؽ المطمكبة تعميـ الميارات عمى تركز كأف ،الميارم
 كعرض تحميؿ العممي، البحث مجاؿ في الميارات كنقؿ تكظيؼ مجاؿ في  الجامعييف األساتذة
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 المناىج في العالمي التطكر مكاكبة يتطمب كما كالفركض، التكقعات صياغة البيانات،
 .طمبةال مع محتكاىا تنفيذ ككيفية الجامعية

 في االفتراضي الواقع تطبيقات أىم من الكيف المعماري كواحدة نظام تقنيةبحثية،  دراسة (6
التكنكلكجية،  سميـ، الجامعة الكريـ كيكنس عبد عبل ، الباحثاف2011 ،الجانب المعماري

 الثكرة إلييا تكصمت التي التقنيات أىـ مف االفتراضي الكاقع تقنية بغداد، العراؽ، تعتبر
 الحياة مجاالت في كبير اثر ليا ككاف القرف العشريف مف األخيرة العقكد في التكنكلكجية
 كالتي التقنية مستكل التطكر عمى خبلؿ مف المعمارية اليندسة مجاؿ في كباألخص المختمفة
دراكو، العمارة نتاج إظيار في تسيـ المتعددة  كتقنياتو االفتراضي الكاقع تكنكلكجيا فتطكر كا 
 إدراؾ البعد كيفية عمى اعتمد قد CAVE System)الكيؼ ) نظاـ تقنية بينيا مف كالتي
 مدل بياف كمحاكلة محميان  التطكر ىذا مكاكبة مف البد كاف لذا بو، كاإلحساس لمفضاء الثالث
 ىنا مف منو، جزء بأنو كشعكره لمفضاء الفرد مستكل إدراؾ عمى الحاصؿ التطكر ىذا تأثير

 ضمف االفتراضي الكاقع التطبيقية لتقنيات الجكانب في المعرفي بالنقص البحث مشكمة تحددت
 تطبيقية البحث دراسة تناكؿ فقد المحمي المستكل عمى المتمقي إدراؾ في كتأثيرىا الكيؼ نظاـ
 اإلدراكي األثر لبياف الكيؼ نظاـ تقنية كىي االفتراضي، الكاقع تقنيات مف تقنية ألىـ

البحث،  ىدؼ في ىذا كتمثؿ االفتراضي الكاقع عالـ في الحاصمة لمتطكرات التكنكلكجية
 في الكيؼ نظاـ تقنية أداء كفاءة تفكؽ أكضحت االستنتاجات مف عدد إلى البحث كتكصؿ
 خصائص باختبلؼ التفكؽ ذلؾ كتبايف التقميدية، الحاسكب شاشة مقارنةن بتقنيات الفضاء إدراؾ

 التي الميمة التقنيات مف الكيؼ تعتبر نظاـ كمف استنتاجات البحث أف تقنية .المدرؾ الفضاء
 كىك افتراضية رحمة في تأخذ الطالب حيث المعمارم التعميـ مجاؿ في تستخدـ أف يمكف
 متكاجد يشعر بأنو كتجعمو التقنية عمى عرضو تـ الذم المكاف إلى الكيؼ نظاـ داخؿ متكاجد
 لك مما كأعمؽ أفضؿ بشكؿ المعركضة العممية المادة باستيعاب فيبدأ المكاف ىذا داخؿ فعبل

 االعتيادية الحاسكب شاشة عمى ىذه المادة عرضت
 المعمارية اليندسة قسم في النيائي المستوى طمبة إتقان مدى معرفةبحثية،  دراسة (7

ناشر  جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، اليمف، الباحثكف نجيب ، 2011 ،لمميارات المينية
 اليندسة قسـ لطمبة النيائي المستكل طمبة إتقاف درجة معرفة إلى البحث ىذا كآخركف، ييدؼ

 سكؽ مع التعامؿ عمى قادريف ماىريف ميندسيف إلعداد المينية، البلزمة لمميارات المعمارية
 إليو تكصمت ما األخيرة، كأىـ العقكد طرأت خبلؿ التي الحديثة التطكرات كاستيعاب العمؿ
 لمخريجيف كمتطمبات الزمة المعمارية اليندسة لقسـ رئيسة ميارات( 6) كجكد نتائج مف الدراسة
 إلى تحتاج القسـ في الميارات بعض في كاضح تدني كجكد كالى العمؿ لسكؽ أساسية

 القسـ في التدريس ىيئة أعضاء مع عمؿ لقاءات مناسبة، كما كأكصت الكرقة عقد معالجات
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 برنامج كضع بغرض الطبلب لدل جكانب الضعؼ كتكضيح الدراسة نتائج عمى إلطبلعيـ
 كالخطط المفردات في النظر الطبلب، إعادة لدل القصكر جكانب معالجة يستيدؼ عممي

 عدد الميارات البلزمة، زيادة الكتساب الحديثة المتطمبات مع يتبلءـ بما كتنقيحيا الدراسية
 كالمعامؿ الفراغات لمميارات، تكفير المطمكبة بالمكاد المتعمقة كالعممية النظرية الساعات

 كاألكاديمي التعميمي الكادر أعداد كالتأىيؿ، زيادة التدريب لعمميتي البلزمة كالتجييزات
 الجانب عمى القائميف تدريب في كالتدريب، االستمرار التعميـ عمميتي عمى القادر المتخصص
 كتمكيف كالمتطكرة الحديثة التقنيات عمميـ، زيادة ايتطمبي التي الميارات إلكسابيـ التطبيقي
 زمانيان، كالعممية النظرية المقررات تكافؽ العنكبكتية، ضركرة الشبكة استخداـ مف الطبلب
 لمخطط المستمريف كالتحديث العممي، التقكيـ اإلشراؼ عمى كالقائميف المحاضريف بيف كالتنسيؽ
 .العصر متطمبات مع يتبلءـ كبما الدراسية كالبرامج

، الباحثة 2010 ،المعماري التعميم مناىج تطوير في المعمومات تطور اثربحثية،  دراسة (8
 البحثية إلى إيجاد الكرقة ىذه العراؽ، كتيدؼ التكنكلكجية، بغداد، الدىكم، الجامعة سيى
 مف يتبعو كما المعمكمات ككـ في نكع الحاصؿ التطكر كاستيعاب لمسيطرة الناجحة الحمكؿ
كأكصت  كالدراسات العميا األكلية لمدراسة المعمارية التعميمية المناىج كتغيير تطكير ضركرة

 لعمـك كاستحداثا المجتمع احتياجات تطكير لمتابعة المعمارية المناىج الدراسة إلى تطكير
 العمارة، مجاؿ في جديد ىك ما مع كتمشيا لمحاجة إلييا تبعا حديثة تقنيات كاستخداـ جديدة

 القدرات تحديد الختيارات خاضعا يككف كاف المعمارم لمتعميـ الطالب اختيار استقبللية
 كالمناىج لممكاد بالنسبة. المعمارم التعميـ لبرامج شامؿ كجكد تقكيـ أىمية يؤكد  اإلبداعية،
 التطكر استيعاب لغرض تخصصية مجاالت فتح بالمركنة، ضركرة تتميز أف يجب الدراسية

 العمارة تأصيؿ بيدؼ المعمارم التعميـ برامج في جذرم تغيير المعمكمات، إجراء ككـ نكع في
 حيث باإلنترنت االىتماـ التعميـ المعمارم، تشجيع مناىج في كالمحمية اإلسبلمية العربية

 التخصصات، االستفادة كافة في مباشر بشكؿ عميو يعتمد الذم األساسي العصب أصبحت
 المستمزمات كتكفير إنشاءىا خبلؿ مف المعمارية األقساـ في االفتراضية الحقيقة تقنية مف

 كاالستفادة كاألفبلـ الصكر عرض في عالية كدقة كفاءة ذات كمعدات أجيزة ليا مف الضركرية
 المحمية، السكؽ احتياجات دراسة قبؿ اإلنشاء، ضركرة كالتعديؿ كالتقييـ النقد في منيا

  أمكف. إف كالخارجية
 ، كتيدؼ2010، الباحث يكسؼ المنسي، المعماري لمتعميم الخارجية الكفاءة بحثية، دراسة (9

 كمية اليندسة لخريجي المعمارم لمتعميـ الخارجية الكفاءة عمى لمتعرؼ البحثية الكرقة ىذه
 السعي أىميا مف ككاف التكصيات مف بمجمكعة الكرقة بغزة، كخمصت اإلسبلمية بالجامعة
 كتجييز تكفير عمى التدريس، الحرص ىيئة أعضاء كفاءات لتطكير كالمستمر الحثيث
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 معامؿ – تدريب كرش – قاعات دراسية( التعميمية  العممية إلتماـ البلزمة التعميمية الفراغات
لكتركنية( تقميدية مكتبات – كمختبرات  الرسمية القطاعات بيف التعاكنية العبلقة تكطيد كا 
 التعميـ بيف ما التكاممية العممية تحقيؽ اليندسة لضماف كمية مع المدني المجتمع كمؤسسات
 التعميمية العممية أطراؼ لكامؿ كالدكرم الذاتي التقكيـ عمى العممية، الحرص كالممارسة
 تجييزات  – تعميمية فراغات – تدريس كطرؽ أساليب - دراسية مناىج– طبلب  – مدرسيف
 الحالية االحتياجات باالعتبار األخذ مع الحالية الدراسية المناىج تعميمية(، تطكير ككسائؿ

ذلؾ  كمف الممكنة، الطاقات حدكد كفي المناىج ليذه الخطط كضع لممجتمع عند كالمستقبمية
 ميارات بتنمية كاالىتماـ لمطبلب، التركيز كالميداني العممي التدريب جكانب عمى التركيز زيادة
 اإلنجميزية المغة مع التعامؿ ميارات في الطبلب كفاءة رفع الطبلب، لدل العممي البحث

 .كاإلنترنت كالحاسكب
 Sally ، الباحثةSustainability in Architectural Educationبحثية،  دراسة (11

Stewart ،2010العمارة، مدرسة غبلسكك لمفنكف، غبلسكك، المممكة  ، مدرسة ماكينتكش
المتحدة، تبحث ىذه الكرقة تعميـ التصميـ المستداـ في إحدل أقساـ العمارة في المممكة 
المتحدة، مف خبلؿ دراسة مجمكعة أساليب التدريس في قسـ العمارة كالعمؿ عمى إعادة ىيكمة 

الممارسات المستدامة في تصميـ التعميـ  مفاىيـ االستدامة داخؿ المنياج المعتمدة كتعزيز
لدل الطمبة لممارسة المعمارم في المممكة المتحدة ، كما كتيدؼ الدراسة لتكليد شعكر 

االستدامة بشكؿ شمكلي خبلؿ دراستيـ كقبؿ دخكليـ الممارسة المينية مف خبلؿ التعرؼ عمى 
معايير البناء المستدامة كالتفكير بشكؿ خبلؽ مستداـ ، كخمصت الدراسة إلى أكبر عائؽ أماـ 

ة جكانب النقد زيادة دمج االستدامة في عمؿ الطبلب ىك عدـ كجكد عمارة محمية مستدامة، كقم
المعمارم لمجكانب المستدامة في العمارة، كما كخمصت الدراسة إلى ضركرة تعميؽ مفاىيـ 
االستدامة في طرؽ التفكير حتى يستطيع طالب العمارة استخراج تصميمات نابعة مف مفاىيمو 

 المستدامة. 
الجامعي  المعماري التعميم عالقة ، بعنكاف2009بدكم،  رسالة ماجستير لمباحثة مناؿ (11

إلى  جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، كييدؼ البحث المعمارية في مصر, المينة بممارسة
 المينة حاجة ممارسة مع الجامعي المعمارم التعميـ مناىج محتكل تكافؽ مدل تقييـ محاكلة
لممستكل  تحميمية دراسة عمى بناءن  متميز ميني أداء ذك معمارم ميندس إلعداد العمؿ بسكؽ

 خاصة بمصر كقدـ البحث تكصيات عديدة مف أىميا تكصيات الجامعي المعمارم التعميمي
 لمتغيرات المعمارم مكاكبة عمى الحفاظ أساس ىك المستمر المعمارم كمنيا التعميـ بالتعميـ
 عمارة كمنيا قسـ لطالب خاصة أداءه عالميان، تكصيات في منافستو عمى كبالتالي العصر،

ك  الفنية الطالب ميارات بتقييـ كذلؾ العمارة، بقسـ الطالب اختيار طريقة في النظر إعادة جيب
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 شرط االختبار ىذا اجتيازه كيككف العممية النكاحي بجانب كذلؾ كالخيالية، كاإلبداعية االبتكارية
 تدريب برامج المينة كمنيا إعداد ممارسة إطار لتطكير خاصة العمارة، تكصيات لقبكلو بقسـ

دار  فنية  التكاممي اإلطار لتطكير خاصة المينة، تكصيات لممارسة المعمارم لتأىيؿ يةكا 
 المعمارية كتطكير المسابقات نظاـ العممي كتطكير البحث مجاؿ المينة كمنيا تطكير لممارسة
 كالنشر. التأليؼ كالتشريعات كتطكير مجاؿ كالقكانيف اآللية النظـ

اليندسة المعمارية, رؤية لالرتقاء النوعي في مشاريع التخرج في قسم بحثية، دراسة  (12
سياميا في خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاممة ، الباحث عبد الرقيب إداراتيا التعميمية وا 

، كتيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى استخراج رؤية 2009 الشيباني، جامعة صنعاء، اليمف،
تعميمي المعمارم لمشاريع التخرج في استخبلصيو كإسياـ لبلرتقاء النكعي في إدارة النيج ال

في خطط كبرامج التنمية  بإيجابيةمعاىد ككميات اليندسة المعمارية كجعؿ ىذه المشاريع تسيـ 
الكطنية الشاممة، كأكصت الدراسة بعدة تكصيات لحمكؿ كمعالجات مستقبمية تيدؼ إلى تطكير 

كؿ تخطيطية كتصميمية محتكيات مشاريع التخرج كجعميا مساىمة بشكؿ فعمي في حؿ مشا
، ككذلؾ مف التكصيات تشكيؿ لجنة كطنية تحت إشراؼ كبيئية تيـ معظـ شرائح المجتمع

عداد الئحة كنظاـ  المجمس األعمى لمجامعات مياميا اإلشراؼ عمى التعميـ المعمارم بما فيو كا 
الدراسي كالية لمشاريع التخرج كربطيا بخطط كبرامج التنمية الكطنية ككذلؾ دائرة العمؿ 

لمشاريع التخرج بحيث تشتمؿ عمى دراسات بحثية لمشاكؿ تخطيطية أك تصميمية معمارية 
نشائية كبيئية ذات عبلقة بالعمارة كالتراث المعمارم ، كأيضان مف التكصيات التقييـ المستمر  كا 
لمتجربة سترتقي مشاريع التخرج لجديتيا ككاقعيتيا كستبرز كمنافس بيذا في سكؽ العمؿ 

 عكد بمردكدات مالية كبيرة ستعمؿ عمى دعميا كاالرتقاء النكعي المستمر ألدائيا التعميميكست
 لممؤتمر مقدمة بحثية كرقة ،االعتماد فمسطين ومعايير في اليندسي التعميمبحثية،  دراسة     (13

 الدبيؾ، الباحث جبلؿ ـ،2009 القدس مركز، الميندسيف نقابة، الثالث الفمسطيني اليندسي
 اليندسي التعميـ خصائص أىـ عمى البحث فمسطيف، كيحتكم نابمس، الكطنية، النجاح جامعة

حصائيات نسب كعمى فمسطيف، في  باإلضافة األساسية، التعميـ كعناصره بمدخبلت تتعمؽ كا 
اتحاد  في بيا المعمكؿ اليندسية البرامج تقييـ نظاـ في المستخدمة الضكابط أىـ إلى

 كالتكنكلكجيا بالكاليات اليندسة اعتماد كمجمس العالمية المؤسسات كبعض العرب الميندسيف
 كالجكدة لبلعتماد الكطنية الييئة إلييا تستند التي المعايير إلى باإلضافة األمريكية، المتحدة

 تتضمف اليندسي، التعميـ مستكل فمسطيف، كلتحسيف في العالي التعميـ كالنكعية لمؤسسات
 إلى األساسية باإلضافة كعناصره التعميـ بمدخبلت تتعمؽ التكصيات مف عددنا العمؿ كرقة
 مف كذلؾ المعايير ككاف مف أىـ التكصيات تطكير التعميـ، عممية في المعرفي التداخؿ أىمية
 في لمدخكؿ تأىيؿ الميندس عممية في الرئيس العامؿ باعتبارىا النكعية عمى التركيز خبلؿ
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 التي اإلدارية كاإلبداعية الميارات إدخاؿ خبلؿ مف إال تحقيقو يمكف ال كىذا المينية، الحياة
 اليندسية المؤسسات مشاركة عمى التركيز ضركرة الميندس، شخصية تطكير في تساىـ
 ذلؾ يقتصر ال بحيث اليندسية، البرامج معايير اعتماد كضع في  الميندسيف كنقابة  المينية
المتجددة،  اليندسة تحقيقا لمنيجية المستمريف كالتدريب بالتعميـ االىتماـ فقط، األكاديمييف عمى

 العممية الزيارات تبادؿ عمى الطمبة تشجيع خبلؿ مف كذلؾ البلمنيجية بالبرامج كاالىتماـ
قامة  .كالمؤتمرات كالندكات العمؿ كرشات كا 

   مصر، بعنكاف   ،، جامعة عيف شمس، القاىرة2007لمباحث تامر حمزة،  رسالة دكتكراه، (14
Architectural Education and Simulation, Methodology for Implementing 
Academic Games as an Educational Tool in Architectural Education 
كتيدؼ ىذه الرسالة إلى كضع إطار نظرم متكامؿ لمعبة رقمية تستخدـ كأداة تعميمية ألحد 

 تطويز أسالية ألعاب النمثيوتز واألدوات التعليمية فياستخذام تحقيق  ومذلل ،مناىج التعميـ المعمارم

أحد الحمكؿ المناسبة لتطكير التعميـ المعمارم كمكاكبة التطكر التكنكلكجي ك   التعلين المعماري
األلعاب الرقمية مف بيف ، ك اليائؿ في عالـ العمارة كالبناء استخداـ التكنكلكجيا الرقمية الحديثة

تخدمة عمى نطاؽ كاسع في العديد مف المجاالت لتدريب كتعميـ المستخدميف تمؾ األدكات المس
كخمصت ىذه الرسالة البحثية إلى عدة تكصيات منيا إعادة دراسة الكضع ، في مجاالت عديدة

الراىف لمعممية التعميمية كالكسائؿ التعميمية بيدؼ تناسبيا مع سمات ىذا الجيؿ كسبؿ تناكلو 
 .معيالممعمكمات كتعاممو 

ككذلؾ تضافر جميع جيكد ذكم االختصاص إلعادة ىيكمية المناىج كمحتكاىا بما يتناسب مع 
كدعكة األكاديمييف المعمارييف إلى دمج ىذه الكسيمة في تعميـ ، تمؾ الكسيمة الجديدة لتناكليا

 .مراد مف تعميـ ىذا المساؽالالتخمي عف اليدؼ التربكم أك  المساقات المعمارية دكف

 االستفادة، بعنكاف 2007 ،مؤتمر اليندسي العربي الرابع كالعشركفبحثية مقدمة لم دراسة    (15
، عماف، ىاشـ المكسكم ، الباحثالمعماري من ثورة التكنولوجيا والمعمومات في التعميم

عمى الجانب  تحاكؿ ىذه الكرقة أف تتعرض إلى ىيكمية المناىج المقترحة كتأثيرىااألردف، ك 
الخبرة الشخصية لمطمبة في  ييدؼ البحث إلى التعرض إلى اكتسابكما ك بة اإلبداعي لمطم

، كأكصت بالبرامج التي تعممكىا كصكليـ إلى القدرة عمى المقارنة بيف نقاط القكة كالضعؼ
متقدمة لمتعميـ  ضركرة مكاصمة التأىيؿ كمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في دكراتب الدراسة

نقؿ ميارات التفكير  كالميني كالثقافي كقدرتيـ عمى كاديمياألالمستمر لمرفع مف مستكاىـ 
ضركرة انفصاؿ أقساـ العمارة في كميات اليندسة بيدؼ ، ك كاالستكشاؼ الذاتي لمطمبة اإلبداعي

المناىج المعمارية لمتابعة تطكير احتياجات المجتمع كاستحداثان لعمكـ جديدة  سيكلة تطكير
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يجب أف ، ك اجة إلييا كتمشيان مع ما ىك جديد في مجاؿ العمارةتقنيات حديثة تبعان لمح كاستخداـ
تطكيرىا كتغيير محتكاىا العممي بما يدعـ  تتميز المكاد كالمناىج الدراسية بالمركنة مع إمكانية

ككذلؾ نظاـ  المعمارم كالعممية التصميمية ذاتيا، استخداـ كمساعدة الحاسكب في تعميـ الرسـ
العالـ في المجاؿ  إليوالخريج مف مكاكبة أحده ما كصؿ  التي تمكفإدخاؿ العمكـ االختيارية 

 .المعمارم
 العمارة دراسية برنامج حالة المعمارية, المشاريع برمجة تعميم تطوير وسائلبحثية،  دراسة   (16

 رصدإلى   الدراسة ىذه الدخيؿ، تيدؼ ، الباحث رائد2006،سعود الممك جامعة في
 الطالب إكساب في القصكر جكانب كتحدد المعمارية، البرمجة تعميـ ككسائؿ المنيجيات

 البرامج كتقارف سعكد، الممؾ جامعة في البناء كعمـك العمارة برنامج في ميارات البرمجة
 البرمجة تعميـ أسمكب قصكر جكانب بعض الدراسة أظيرت العالمية، البرامج ببعض المحمية
 التنسيؽ كقمة المقررة، قمة الساعات أبرزىا التي سعكد الممؾ جامعة في العمارة لطبلب
 تساعد الطالب شاممة معمكمات قاعدة تكفر كعدـ الدراسية، الخطة مقررات باقي مع كالتكامؿ

 البرمجة تعميـ بأسمكب كاالرتقاء القصكر جكانب لمعالجة البحث كخمصالبرنامج،  إعداد في
 البرمجة مقررات أىداؼ مف أىميا تطكير التطكير التكصيات ككسائؿ مجمكعة مف خبلؿ مف

 الدراسية الخطة في األخرل المقررات مع كالتكامؿ قياسيا، كالتنسيؽ كيمكف كاضحة، لتككف
 اكتساب  مف كتمكينو الطالب، عمى العبء كالتصميـ، لتخفيؼ اإلنسانيات مقررات مع خاصة
 إكساب في العالمية البرامج تجارب مف متتابعة، كاالستفادة مراحؿ عمى البرمجة ميارات
 فردية كلقاءات قصيرة، لقاءات جماعية خبلؿ مف المعمارم، البرنامج إعداد ميارات الطالب
 منيجية تبني خبلؿ مف المحمية البرمجة مقررات النقد الفردم، كتطكير عمى تعتمد مطكلة
 الحاسمة كالقضايا التصميمية، اكتشاؼ المشكمة في أىميتيا تكمف التي القيـ بمنظكر البرمجة

دراج مرحمة في  المحمية، كتشجيع العميا الدراسات برامج في المشاريع برمجة تخصص مبكرة، كا 
 كفي البرمجة ميارات تقديـ أسمكب في كالتحديث المستمر التطكير عمى التدريس ىيئة أعضاء

 رصد في الجديدة األدكات باستخداـ الطبلب المستجدة، كتأىيؿ العممية المادة االطبلع عمى
 الذكية النظـ برامج مف كأدائيا، كاالستفادة المحمية المنشآت كفاءة كرفع كتحميميا المعمكمات

 .بينيا الخيارات كالمفاضمة لرصد التصميـ مرحمة كدعـ البرامج المعمارية، إلعداد
الباحثة ىبة  ،العولمة وتطوير التعميم المعماري بكمية الفنون الجميمة بالقاىرةبحثية،  دراسة   (17

كتيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى  ،2005صفي الديف، جامعة مصر الدكلية، القاىرة، مصر،
، كما كناقشت الكرقة اقتراح ىيكؿ أكلي لتطكير التعميـ المعمارم بكمية الفنكف الجميمة بالقاىرة

كأكصت  فف،خصكصية التعميـ المعمارم في كمية الفنكف الجميمة كماىية العمارة بيف العمـ كال
ىذه الكرقة مف خبلؿ ىذا الييكؿ المقترح إلى تحكيؿ منيج التعميـ المعمارم بكمية الفنكف 
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الجميمة مف التعميـ مكضكعي التكجو كالذم يركز عمى المكضكع المطركح كنتائجو المممكسة 
، ياكرائإلى التعميـ المنيجي فكرم التكجو كالذم يركز عمى طريقة التناكؿ كالعممية الفكرية 

الباحثة أف تطبيؽ المقترح يضمف االرتقاء الكيفي بالعممية التعميمية المعمارية ،كزيادة  كتعتقد
كفاءة خريجييا كبالتالي ضماف االرتقاء بالدكر المعمارم في خدمة المجتمع المصرم في زمف 

ف الجميمة العكلمة، كتتساءؿ الباحثة في نياية الكرقة إذا كاف التعميـ المعمارم في كمية الفنك 
 .سيستجيب كيتغير كيتكيؼ أـ يظؿ عمى حالة

، 2005السادس، جامعة أسيكط، مصر،  الدكلي المعمارم بحثية، مقدمة لممؤتمر دراسة    (18
، الباحثة سميرة جميؿ، كييدؼ البحث المعماري التعميم عمي وتأثيرىا الرقمية الثورةبعنكاف 

 عمى مبني عممي منيج طريؽ عف المعمارم تعميـ الطالب في الجامعة دكر إلى التأكيد عمى
 معمكماتو بتطكير مضى كقت أم مف مطالب أكثر الجامعي كالمدرس المدركس، االنفتاح
 اختصاصو في يجد ما بأحدث عمى اتصاؿ دائما يزؿ كي التكنكلكجيا ىذه مع لمتعامؿ كمياراتو
كخمص ىذا البحث إلى التكنكلكجي المعاصر،  أك التدريسي أك البحثي المستكل عمى سكاء

ضركرة االىتماـ بالتكنكلكجيا الحديثة كتطبيقيا في مساقات العمارة التخصصية حيث أعطت 
 مفيـك مع يتفؽ بما المعمكمات كربط التفكير عمى الطالب عند القدرة التكنكلكجية الكسائؿ ىذه

يجاد المعرفة بناء إعادة في كبيرنا دكرنا تمعب الحديث فيي المنيج  خاصة ابتكاريو ساتممار  كا 
 الجامعي المعمـ فيو يتحكـ كمبيكتر المعمارية، كمف تمؾ الكسائؿ جياز اليندسة قسـ لطمبة
 منيا كاليدؼ لممتعمـ المختمفة المكجية التعميمية البرمجيات تعرض رقابية بكسائؿ مجيز
 أكثر التدريس مما يجعؿ السبكرة، عمى الكتابة مف المعمـ كتحرير الدرس، عرض تسييؿ
 ىذه المعرفة ككؿ كبناء خمؽ يدعـ الذم المناقشة بأسمكب ذلؾ دعـ لمطبلب مع تشكيقا
 مرتبط الكمبيكتر بمساعدة عمميـ، كالتدريس مجاؿ في المعمارم القسـ طمبة تساعد الكسائؿ
 فيمو مف كتزيد المعمارم لمطالب أنماط متعددة في المعمكمات تقدـ التي التفاعمية بالبرامج
 المقدـ الدرس لمكضكع

مـنيج التعمـيم المعمـاري حالـة قسـم العمـارة وعمـوم البنـاء بجامعـة الممـك تقـويم بحثيػة،  دراسة (19
يتناكؿ ىػذا البحػث مكضػكع تقػكيـ مػنيج التعمػيـ ـ، 2002، الباحث نمير إسماعيؿ ىيكؿ،سعود

، كمػا  جامعػة الممػؾ سػعكد -كمية العمػارة كالتخطػيط  -المعمارم في قسـ العمارة كعمكـ البناء 
يختص ىذا البحث بالتركيز عمى أىـ مككنات المنيج كىػي المقػررات كالقػائميف عمػى تدريسػيا ك 

مػػػف أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية بيػػػدؼ  االسػػػتفادة مػػػف نتػػػائج ىػػػذا البحػػػث التطبيقػػػي فػػػي تطػػػكير 
معرفػػة إيجابيػػات كسػػمبيات مقػػررات المػػنيج إلػػى البرنػػامج التعميمػػي بالقسػػـ، كييػػدؼ ىػػذا البحػػث 

سػي كاألسػػتاذ، كاسػتخداـ نتػػائج التقػػكيـ التخػاذ القػػرارات التطكيريػػة بشػأف المػػنيج، كاالسػػتفادة الدرا
كعمػـك البنػاء التعميـ المعمارم في قسػـ العمػارة مف القرارات التطكيرية في تقكيـ كتطكير برنامج 
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قػررات كالمراجعػة كالتقيػيـ المسػتمر لممػنيج كالم كمف تكصيات ىذه الكرقة ضركرة المتابعػة .ككؿ
عػادة تقيػيـ المقػررات العمميػة  ؽكمحتكياتيا كطر  تدريسيا كتطكير أداء القائميف عمى تدريسيا، كا 

كالتطبيقية كتطكيرىا، كحذؼ الغير مفيػد منيػا، كاسػتخداـ مقػررات جديػدة كثيقػة الصػمة بممارسػة 
ة المينػػة المينػة كاالىتمػاـ بػالربط مػػا بػيف المقػررات النظريػػة كالتصػميـ مػف جيػػة، ككاقػع  ممارسػ

مف جية أخرل، كما كيجب أف تكفر مناىج التعميـ المعمارم المعاصرة المركنػة الكافيػة إلتاحػة 
 .الفرص أماـ الطبلب الختيار المقررات، كبالتالي المجاؿ الذم يتناسب مع قدراتيـ

، الباحث خالد بف مقرف برامج التعميم المعماري في السعودية: دراسة مقارنةبحثية،  دراسة  (20
ـ، ىدفت ىذه الكرقة بعد مركر ما يزيد عف ثبلثيف عامان مف عمر التعميـ 2001سعكد،  آؿ

المعمارم في المممكة إلى دراسة الكاقع الحالي لبرامج التعميـ المعمارم في المممكة كمقارنة 
ىذه البرامج مع بعضيا كمع بعض البرامج العالمية األخرل ، كتحديد مدل تحقيؽ مناىجيا 

( NAABاالعتماد الكطني لمعمارة ) سض جيات االعتماد العالمية كمجملمتطمبات بع
(، كقد أظيرت RIBAبالكاليات المتحدة األمريكية، كالمعيد الممكي لممعمارييف البريطانييف )

الدراسة أف برامج التعميـ المعمارم في السعكدية متشابية في أطرىا العامة، إال أف بينيا 
، كتتشابو محققة لمعظـ المتطمبات العالمية ما أف ىذه البرامجاختبلفات تفصيمية كاضحة، ك

، كقد انتيى الباحث ةإلى حد كبير مع برامج التعميـ المعمارم في الكاليات المتحدة األمريكي
إلى أف برامج التعميـ المعمارم في المممكة ال تقؿ في تككيف مناىجيا عف برامج العمارة في 

ث إلى أىمية الدعكة إلى طرح مشركع حضارم لمتعميـ الجامعات الغربية، كخمص البح
العمراني لمجتمعات المسمميف بصفة عامة، كتأصيؿ اليكية في برامج التعميـ المعمارم في 
المممكة مف خبلؿ إعادة ىيكمة البرامج التعميمية كترتيب مقرراتيا، كالتحدم التقني الذم يتمثؿ 

عدد التقنيات اليندسية كالذم يجب عمى برامج في مجاليف األكؿ ىك المستجدات في تطكر كت
، كمف ثـ ىذه المجاالت التقنية كاستيعابياالتعميـ العمراني في المممكة مقابمة التطكرات في 

 ات التقنية الحديثة،تقديميا لمطالب ليتكاكب بعد تخرجو في ممارستو المينية مع المعطي
، كالذم عددة كشبكاتيا المحمية كالعالميةمتكالمجاؿ الثاني ىك التطكر في الحاسبات كحزميا ال

 فتح آفاقان كاسعة لتطكير العمؿ الميني المعمارم.
 المعماري التعميم استراتيجياتبعنكاف  ـ،1999 المنسي، رسالة ماجستير لمباحث يكسؼ   (21

القاىرة، مصر، حيث تمحكرت الدراسة حكؿ  األزىر، جامعة ،غزة بقطاع المختمفة بمستوياتو
تجتمع فيو صفات رجؿ القانكف كالعبلقات العامة كالمصمح  الممح إليجاد جيؿ معمارمالطمب 

االجتماعي كالفناف في كضع يبرز التفاعؿ المعمارم المحمي مع معطيات تدىكر األحكاؿ 
 العمرانية في قطاع غزة بؿ كغيابو في الكثير مف األحياف في ساحة العمؿ المعمارم اإلصبلحي

االحتبلؿ كاالرتقاء بالعمؿ المعمارم عمى أفضؿ كجو محميان كعمميان مف  قادر عمى ما أفسده
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خبلؿ تفاعمو في العمؿ المعمارم المحمي كالدكلي كييدؼ ىذا البحث لرسـ خطكط عريضة 
التعميـ المعمارم في قطاع غزة بكؿ مستكياتو، متممسان االيجابيات لدعميا  الستراتيجيات

عداد أسس  لمتعميـ المعمارم في  االستراتيجيةلخطة التطكير المقترحة كالسمبيات لتجنبيا، كا 
قطاع غزة، كمف تكصيات ىذا البحث ضركرة تطكير المناىج التعميمية بمستكيات التعميـ 
المعمارم المختمفة مف خبلؿ عدة أمكر منيا إعداد مساقات العمكـ اإلنسانية خصيصان لطالب 

األمكر التنفيذية كتنظيـ عممية التدريب الميداني العمارة كالتركيز عمى المساقات المتعمقة ب
لطبلب العمارة كمراعاة التكامؿ بيف مساقات العمارة في المستكل الدراسي الكاحد أك المستكيات 
المختمفة، كتطكير مفاىيـ االمتحانات بحيث يككف لدييا القدرة عمى قياس قدرة الطبلب عمى حؿ 

بداء الرأم كالتحقيؽ كاالستنتاج كاالبتكار، ككذلؾ مف  المشكبلت كالقدرة عمى التفكير العممي كا 
التكصيات تطكير كفاءات أعضاء ىيئة التدريس كالنظـ األكاديمية كالحرص عمى متابعة تطكير 

 .الفراغات التعميمية
 ، الباحثافةتصميم نموذج لتقويم برامج التعميم المعماري في الجامعات العربيبحثية،  دراسة   (22

ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ نمكذج لتقكيـ فاعمية أداء  ـ،1999، نمير ىيكؿ ك يكسؼ فاداف
برامج التعميـ المعمارم في الجامعات العربية ، كلتصميـ ىذا النمكذج تـ البحث في نماذج 

كمعايير العربية،  كنماذج تقكيـ برامج كحدات التعميـ العالي في الجامعاتبصفة عامة التقكيـ 
جراءات اعتماد تـ كضع بصفة خاصة ك  برامج التعميـ المعمارم في الكاليات المتحدة األمريكية كا 

لتصميـ النمكذج ككذلؾ استنباط األطر الرئيسية لتقكيـ برامج التعميـ المعمارم في  أسس فكرية
الجامعات العربية التي تمثمت في تصميـ النمكذج في صكرتو األكلية كعرضو عمى عدد مف 

ربكم كمعمارم( ثـ تـ تجريب النمكذج بأبعاده كعناصره عمى جميع محكـ ت19المحكميف )
، كتجريبو أيضان عمى عينة عشكائية مف السعكديةأعضاء ىيئة التدريس بأقساـ العمارة بجامعات 

أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ العمارة في بعض الجامعات العربية، كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف 
 .كأدكاتو ه نمكذج، كبالتالي تحديد أبعاده كعناصره كمصادر الصدؽ كالثبات التجريبي لعناصر ال

كقد تميز النمكذج بدرجات ثبات كصدؽ عالية مما يؤكد صبلحيتو لتقكيـ أم برنامج تعميـ 
ثمانية محاكر ىي  صكرتو النيائية يتككف مف معمارم في الجامعات العربية. كالنمكذج في

دل فييا البرنامج، كالمنيج، كتنفيذ المنيج كمخرجاتو، ، كالبيئة التي يؤ و، كمدخبلتأىداؼ البرنامج
باإلضافة إلى مصادر التقكيـ كأدكاتو، كتكمف أىمية ىذا البحث في تصميـ نمكذج تقكيـ مقنف 
يمكف استخدامو لقياس فاعمية أداء مككنات كعمميات برامج التعميـ المعمارم في الجامعات 

 تسمبيات ىذه البرامج كتشخيصيا كاتخاذ القراراالعربية، كبالتالي يمكف معرفة ايجابيات ك 
 بشأنيا.
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، الباحثاف نمير إسماعيؿ ىيكؿ كيكسؼ بف سبل تطوير برامج التعميم المعماريدراسة بحثية،  (23
كتناكؿ ىذا كما  ـ1998 محمد فاداف، كمية العمارة كالتخطيط، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية،

المعمارم في الجامعات العربية بيدؼ الخركج مف البحث مكضكع سبؿ تطكير برامج التعميـ 
الجمكد الحالي كمكاكبة العصر كتطكير ممارسة مينة العمارة في المجتمع العربي كمف خبلؿ 
النتائج تبيف أف ىناؾ حاجة إلى استخداـ األساليب التربكية في تقكيـ برامج التعميـ المعمارم 

كير برامج التعميـ المعمارم مف أىميا دعكة بيدؼ تطكيرىا، كقدمت الدراسة عدة تكصيات لتط
أقساـ العمارة إلى إعادة النظر في برامجيا كالخركج مف الجمكد الحالي كاستخداـ أساليب التقكيـ 
التربكية كالدعكة إلى تقكيـ برامج التعميـ المعمارم بيدؼ تطكيرىا، كتأسيس ىيئات محمية 

قميمية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي لبرام ج التعميـ المعمارم، كالبدء فكران في تبني ندكات تعقد كا 
سنكيان عمى المستكل المحمي كاإلقميمي لمبحث في قضايا التعميـ المعمارم كسبؿ تطكيره، كحتمية 

 تكفير مقياس مقنف لتقكيـ فاعمية أداء برامج التعميـ المعمارم.
وعالقتو بالممارسة في المممكة التعميم المعماري رسالة دكتكراه لمباحث المرزكقي بعنكاف    (24

ـ، لمحصكؿ عمى اليدؼ تـ دراسة كتحميؿ مناىج التعميـ المعمارم في 1995، العربية السعودية
الجامعات السعكدية، كقسمت المقررات إلى سبعة مجمكعات رئيسية كىي المقررات األساسية، 

مقررات التصميـ، مقررات مقررات تقنيات البناء، مقررات الدراسات االجتماعية كاإلنسانيات، 
مقررات الدراسات المكممة، كبعد إجراء  التعبير المعمارم، مقررات اإلدارة كممارسة المينة،

مقاببلت مع بعض أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب مف الخمسة برامج لمتعميـ المعمارم في 
أف مشكبلت المممكة، كمف المينة مقابمة بعض المعمارييف الممارسيف، خمصت الدراسة إلى 

في عدـ كفاية الساعات لممقرر كعدـ  فالمنيج التعميـ المعمارم بالجامعات السعكدية تكم
استخداـ طريقة التدريس المناسبة لتعميـ المقرر، كعدـ ربط المقررات سكاء مع المينة  كالممارسة 

ررات المينية أك أك الربط بيف المقررات النظرية كالمقررات التطبيقية كالمقررات العامة مع  المق
ما بيف المقررات النظرية كمرسـ التصميـ، ككذلؾ فإف عدـ السماح لعضك  ىيئة التدريس 
ممارسة المينة أثر عمى أدائو التدريسي لمقررات المنيج التعميمي، كعدـ التدريب عمى الميارات 

حسب  في المقررات التطبيقية، كعدـ تكفر المقررات االختيارية بشكؿ كاؼ كعدـ تنكعيا
متطمبات ممارسة المينة، كعدـ المركنة في إدارة البرنامج التعميمي، كعدـ ربط التصميـ مع 

 ممارسة التصميـ في الكاقع الميني. 
مواصفات وكفاءة خريجي كميات العمارة والتخطيط في السعودية وعالقة ذلك بحثية،  دراسة   (25

ىدفت ىذه الكرقة إلى قياس فعالية ، ـ1992طارؽ السميماف،  ، الباحثببرامج تمك الكميات
كتأىيؿ كميات العمارة كالتخطيط في المممكة في تخريج مينييف أكفاء بالمقارنة مع خريجي 

كما  ،الجامعات غير السعكدية مف كجية نظر المشاركيف في العممية التعميمية كممارسي المينة
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فات المطمكبة في الخريج ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل استجابة مناىج تمؾ الكميات لممكاصك 
في ىذا البحث تـ التكصؿ إلى ترتيب تنازلي ألىمية المقررات ، لكي يمارس عممو بكفاءة

المقترحة لمككنات الخطة بحسب درجة التأييد كالتي جاءت في مقدمتيا التصميـ المعمارم ، 
العمـك العامة كبالمقابؿ اتجيت أقؿ نسبة تأييد لمقررات  ،يميو الرسـ  المعمارم )الميارات(
أكجو القصكر في  خمصت إلى أفنتائج ىذا البحث  ، كما كافالعممية ، كالرياضيات كالفيزياء

الخريج تتعمؽ بتدني إنتاجية الخريج كجديتو في الجامعات السعكدية، كذلؾ ضعؼ القدرة عمى 
يا، كأساليب اإلبداع، لذا يتكجب عمى البرامج القائمة إعادة النظر في فمسفتيا كأىدافيا، كخطط

التنفيذ كالتطبيؽ لتمؾ الخطط، ككذلؾ الحاجة إلى المراجعة كالمتابعة المستمرة لممناىج 
كمحتكياتيا، كطرؽ تدريسيا كالقائميف عمى تدريسيا بشكؿ يضمف لتمؾ البرامج أف تككف عمى 

الجارؼ قدـ المساكاة مع البرامج العالمية لمكاجية التحدم الحضارم المتمثؿ في تيار العكلمة 
  .الذم ييدد العالـ اإلسبلمي كالعربي

، الباحث عبد الباقي المعمارية اليندسة التعميمية في العممية اقتراح بتطويربحثية،  دراسة   (26
ـ، كتيدؼ ىذه الكرقة لكضع مقترحات لتطكير 1983إبراىيـ، جامعة عيف شمس، مصر، 

األكاديمية ألقساـ العمارة كتكضيح التعميـ المعمارم مف خبلؿ دراسة متعمقة في الخطط 
األىداؼ المرجكة مف دراسة المساقات التخصصية في كؿ سنة عمى حدة، ككذلؾ كصؼ دقيؽ 
 لكؿ مساقات العمارة التخصصية كمف أىداؼ تطكير العممية التعميمية المعمارية محاكلة

 المعمارية المعرفةك  العمـ مف ممكف مستكل أعمى إلى الطمبة لنكعيات العاـ بالمتكسط الكصكؿ
 المحددات إطار في التعميمية العممية الذم يتناسب مع مقكماتيـ كمؤىبلتيـ، كتطكير باألسمكب
 مف كؿ عمى التي تؤثر البيئية أك المكانية أك العممية أك التنظيمية المحددات سكاء القائمة
 خط في التعميمية العممية كالكتاب تسيير التدريس كىيئة الطالب كىي التعميمية العممية أطراؼ
 التعميمية العممية كتقسيـ كالتكنكلكجية، كاإلنشائية كالتشكيمية الكظيفية الجكانب فيو تتكامؿ كاحد
 عمى أساسيات الطالب فييا يتعرؼ كالثانية األكلى السنتيف في األساسية المرحمة مرحمتيف إلى

 المتكسط مع يتناسب كبما التكنكلكجية أك التشكيمية أك الحرفية الناحية مف سكاء المعمارم العمؿ
 كالتكنكلكجية الفنية المفردات الستيعاب تؤىمو بحيث كالفنية العممية الطالب لقدرات  العاـ

 فييا يتعرؼ كالرابعة الثالثة السنتيف في المتقدمة كالتخطيطية كالمرحمة المعمارية لمعناصر
 التركيز في سكاء كممكاتو قدراتو معكالتكنكلكجية  كالتشكيمية التصميمية األبعاد عمى الطالب
 أسمكب معالجة، ك كالتخطيطية التكنكلكجية المعمكمات مف قدر مع التصميمية الجكانب عمى
 إمكانيات عف بإبعاده لؾذك  الثانكية الدراسة مرحمة ناءثأ الطالب تعكد عمييا التي كالتمقيف الحفظ
 منيا أكثر جذبالنما كالتعبير المعممي لمتمريف أكبر مساحة أفراد مع المطابقة أك المباشر النقؿ
 .ممكنة مدة ألطكؿ بالكمية العمؿ ظركؼ كتكفير بالرسـ
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ـ، الباحث 1964، المتحدة العربية الجميورية المعماري في التعميم مستقبلدراسة بحثية،     (27
إبراىيـ، تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة كاقع كمستقبؿ التعميـ المعمارم في الجميكرية  الباقي عبد

، ككاف لٌفربولالمتحدة كذلؾ مف خبلؿ مقارنات تحميمية مع جامعات أكربية مختمفة منيا جامعة 
 على والدرجات, المقارنة التقدٌر أساس على والمقارنة من خالل المقارنة التحلٌل أسلوب

، المقارنة الفنكف تكامؿ أساس عمى الدرس، المقارنة ساعات أساس  أسمكب أساس عمى كالعمـك
 كالتي لمعمارة التعميمية لمفمسفة العامة كالخطكط اليدؼ كأكصت ىذه الدراسة إلى تحديد، التعميـ
المختمفة كأعطت تكصيات مختمفة  السنكات في لمتعميـ المختمفة البرامج تتحدد ضكئيا عمى

مجمميا عمى تطكير البرامج األكاديمية ألقساـ العمارة في الجميكرية المتحدة منيا تعمؿ في 
 البرامج تتحدد ضكئيا عمى كالتي لمعمارة التعميمية لمفمسفة العامة كالخطكط اليدؼ تحديد

 مع يتناسب بما النظرية المحاضرات سير خط المختمفة، كتحديد السنكات في لمتعميـ المختمفة
 التنفيذية كالتصميمات المعمارم التصميـ يضـ الذم التصميمي لمعمؿ الكاحد السير خط

 أسس التخطيطية، ككضع كالمشركعات الداخمي كالتصميـ المعمارم كالرسـ المعمارم كاإلنشاء
 الدراسية السنكات في المطمكبة المستكيات كتحديد المعمارية المشركعات تحكيـ أك لتقييـ

 كالتقدير، كتعديؿ القياس لعممية المكممة النيائية االمتحانات مبدأ ىإل االلتجاء مع المختمفة
 ظركؼ مع يتناسب كما العالـ في المعمارم التطكر مع يتناسب بما النظرية المحاضرات منياج
 لمطالب يتاح سنكات ثبلث بعد منيا األساسية مرحمتيف إلى التعميـ مرحمة كتقسيـ ،المحمية البيئة
 المتقدمة الثانية المرحمة استكماؿ مف لغيره الدكلة، كيتاح في اليندسية المكاتب في العمؿ بعدىا
 التقدـ مع المعمارم التعميـ معماريا، كيكتمؿ مصممان  ليككف لتؤىمو كالخامسة الرابعة السنكات في

  .الدكلة في الكاقعية المشاكؿ تعالج التي الحاالت مختمؼ في األبحاث بمختمؼ العممي

 ىيكل البحث 

 فصول دراسية باإلضافة إلى الفصل التمييدي وىي كما يمي: ستةاشتممت الدراسة عمى 
 :مقدمة عامة، أىداؼ كأىمية الدراسة، منيجية الدراسة، مشكمة البحث  الفصل التمييدي

 .كفرضياتيا
 :العمارة رسـ الفصؿ األكؿ األساس النظرم لمدراسة مف خبلؿ التعرؼ عمى  الفصل األول

لعكلمة مع االمعمارم  تعامؿكالمعمارم كميارات ىذا الميندس المعمارم كسماتو ككذلؾ كيفية 
 كالتكنكلكجيا  التي تغزك العالـ كمدل محافظة المعمارم عمى ثقافتو العربية كىكيتو اإلسبلمية

تساعدنا في قاعدة بيانات متكاممة عف المعمارم كالمنظكمة التعميمية المعمارية كي  أكجدك 
سكؽ العمؿ المحمية  كلدية الميارات المطمكبة كمينيان  تحديد مبلمح المعمارم المؤىؿ عمميان 

 كاإلقميمية.



_______________________________________________________________________________________ 
___________ 

      12 

 مقدمة عامة حول البحث الفصل التمييدي

  :جاء الفصؿ الثاني استكماالن لئلطار النظرم لمدراسة  ليعطينا صكرة كاضحة الفصل الثاني
عف التعميـ العالي في قطاع غزة كعبلقتو بسكؽ العمؿ كمفاصؿ ىذا السكؽ الفمسطيني 

عف كتفاصيؿ البطالة المنتشرة بيف خريجي الجامعات في قطاع غزة لنخرج بتصكر عاـ 
 م الجامعي كمخرجاتو.مككنات عنكاف الدراسة التعميـ المعمار 

 :لقاء الضكء جاء الفصؿ الثالث لمناقشة التعميـ المعمارم في قطاع غزة،  الفصل الثالث كا 
المعايير الدكلية العامة ألقساـ العمارة، كدراسة البرامج األكاديمية لبعض أقساـ العمارة  عمى

عرفة مكاضع القكة كعمؿ مقارنات فيما بينيما لم كالدكؿ الدكلية، في فمسطيف كدكؿ الجكار
كالعمؿ عمى تعزيزىا كمعرفة نقاط الضعؼ لمعمؿ عمى اجتنابيا، كذلؾ لبلستفادة مف خبرات 
تمؾ األقساـ العريقة كتطكير البرامج األكاديمية كاإلمكانات الفيزيائية ألقساـ العمارة في قطاع 

  .غزة
 :ليعطي إطار كاضح عف جاء كالمعنكف بممارسة مينة العمارة في قطاع غزة الفصل الرابع 

 آلليات كالتعرض يياالمؤثرات الرئيسية عم كدراسةفي قطاع غزة  ممارسة مينة العمارةنظـ 
 بيف المكضكعية المقارنة المينة، ثـ ىذه لممارسة كالتأىيؿ التدريب كنظـ مينة العمارة ممارسة
ضكء ذلؾ يتـ تدريب كتأىيؿ المعمارم لكي ينافس  كفي، العالمية النظـ بعضك  المحمية النظـ

 .مجاالتوفي سكؽ العمؿ بكافة 
 :ككذلؾمنيجية البحث كأىـ المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الفصل الخامس ، 

كالخاصة بقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة، استبياف  األربعةالدراسة  تتحميؿ استبيانا
استبياف طمبة العمارة المستكل الرابع كالخامس، استبياف خريجي أعضاء ىيئة التدريس، 

عطاء دراسة كاضحة المعالـ عف كاقع التعميـ المعمارم بالجامعة  العمارة، أرباب العمؿ كا 
 العمؿ كالكضع العاـ لخريجي القسـ.اإلسبلمية بغزة كمدل ارتباطو بمتطمبات سكؽ 

  النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث في ىذه الدراسة كمدل تحقيؽ : السادسالفصل
 الدراسة ألىدافيا.
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 مقدمو 1.1

عمى  بالتالي يؤثرممارسة مينتو ك  يستطيعالبد لو مف تطكير نفسو كأدكاتو حتى  المعمارم إف
كاف تطكير المعمارم يبدأ مف بداية منظكمة تككينو كىي  كثقافة مجتمعة، تطكر العمراف كالعمارة

طاع في ظؿ منطقة طكارئ كقكإليجاد أماكف لمعمؿ لمميندس المعمارم  ،العممية التعميمية المعمارية
كاف البد مف تطكير المنظكمة المعمارية التعميمية كمكاكبتيا لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي  غزة

عمى  الفصؿكاإلقميمي كلكي نجد لممعمارم الفمسطيني المكانة المطمكبة لو البد أف نتعرؼ في ىذا 
لعكلمة مع االمعمارم  تعامؿالعمارة كالمعمارم كميارات الميندس المعمارم كسماتو ككذلؾ كيفية 

كلكي ، ثقافتو العربية كىكيتو اإلسبلميةكالتكنكلكجيا التي تغزك العالـ كمدل محافظة المعمارم عمى 
عمى التعميـ  الفصؿنربط بيف ممارسة المينة كالتعميـ المعمارم سنتعرؼ في جزئية مف جزيئات ىذا 

 ، كبالتاليارم كأىدافو كنشأتو في فمسطيفالجامعي الفمسطيني كيشمؿ في ثناياه مفيكـ التعميـ المعم
قاعدة بيانات متكاممة عف المعمارم كالمنظكمة التعميمية المعمارية كي تساعدنا في  إيجادإلى  نصؿ

متكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ الك  كمينيان  دراسة متكاممة في تحديد مبلمح المعمارم المؤىؿ عمميان 
 المحمية كاإلقميمية.

 اري والعمارةالمعمتعريف  2.1

  ًومينياً  تعريف المعماري لغويا: 
ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض تىتًَّخذيكفى ًمٍف سيييكًليىا قيصيكرنا  )قاؿ تعالى   بىكَّأىكي مىفىاءى ًمٍف بىٍعًد عىادو كى ـٍ خي عىمىكي كا ًإٍذ جى كىاٍذكيري

تىٍنًحتيكفى اٍلًجبىاؿى بيييكتنا  كا كى ءى  فىاٍذكيري ٍفًسًديفى  ًفي تىٍعثىٍكا كىالى  المَّوً  آالى  1( اأٍلىٍرًض مي
األرض كبالتالي فالنشاط اإلنساني عمارة مف خبلؿ ىذه اآلية الكريمة يحثنا القرآف الكريـ عمي 

، كعمى مستكل مينة العمارة اإلعمارلممعمارم ىك أف يعمر األرض فالمعمارم لغكيان اسـ مشتؽ مف 
 :2عمؿ المعمارم يتحدد في ثبلث جكانب أساسية

 تحقيؽ المنفعة الكظيفية لممبني.  (1
 . تحقيؽ ثبات كقكة اإلنشاء  (2
 . جماؿ تشكيؿ المبني  (3

الذم يعيد إليو بكضع التصميـ  أنو الشخص تعريفو طبقان لمقانكف الفرنسي الميني تـ كالمعمارم
يضع ينيا كاإلشراؼ عمى حسف تنفيذىا، فيك فناف يكالرسكمات كالنماذج إلقامة المنشآت كصيانتيا كتز 

المالية،  التصميـ، كفني يشرؼ عمى حسف التنفيذ ككذلؾ يمكف أف يصؿ دكره إلى القياـ بالجكانب
                                                           

 74 ية، اآلسكرة األعراؼ 1
 العمارة بعنكاف األكؿ المصرييف المعمارييف مؤتمر، كرقة عمؿ مقدمة لالمعمارية لممينة الشرف ميثاق، الحميـ عبد ،الرمالي 2

 ـ 1985 القاىرة، ،كالمستقبؿ الحاضر بيف المصرية
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 باإلجراءات اإلدارية كىك عمييا كالقياـكالتصديؽ  لممشركع كمراجعة حسابات المقاكليف كاإلدارية
 .المشرؼ كالمنسؽ بيف كؿ جكانب المشركع اليندسي

المعمارم قانكنان عمى الميندس بريطانية لممعمارييف يطمؽ لقب لرأل الجمعية الممكية ال كطبقان 
الشخص ذك الكفاءة التخصصية كيككف مسجؿ كمرخص لو كيحمؿ شيادة العمارة كيتحمؿ مسئكلية 

 1.التعبير الثقافي في المجتمع مف خبلؿ الفراغ كالشكؿ كالسياؽ التاريخي
نابعة مف رسالتو السامية في إعمار األرض، كفى ظؿ كبيرة مسئكليات  ولمعمارم عميلميندس افا

السياسية الدكلية عميو محاكلة إبراز التراث المعمارم كالصراعات  ةالتطكرات التكنكلكجية المتسارع
بقاءه حياءه كالعمراني كا  المعمارم ضمف الئحة مزاكلة اليندسة الميندس كتـ تعريؼ قدر اإلمكاف،  كا 

كالتصميـ  الشخص المتميز بقدرتو عمى التخطيط، ، ىكالمصرييف المعمارية بنقابة الميندسيف
المعمارم، كالتطبيؽ االبتكارم كالتنفيذ كلو إلماـ تاـ بفف كعمكـ البناء حسب ظركؼ البيئة كمقتضياتيا 

 2.كيسيـ في التعمير كالتشييد في نظاـ التخطيط العاـ كيتمتع بالحماية القانكنية التي تتطمبيا المينة
الشخص الذم تتدخؿ أفكاره في حياة يؼ الميندس المعمارم مف خبلؿ الكاقع الميني أنو كتـ تعر 

كؿ إنساف عمى كجو األرض فيك الذم يشكؿ الفراغ الذم يعيش فيو أم إنساف في الكجكد، فيك يشكؿ 
كالمدرسة كالمستشفى كالمكتب كالنادم كالمطار كالمحبلت التجارية كحتى  تركمالفراغ محطات 

فاإلنساف ال يكاد يخرج مف مبنى صممو ميندس معمارم إال ليدخؿ مبنى أخر صممو  السجكف.
ميندس معمارم أخر، فالميندس المعمارم ىك الذم يشكؿ فراغ المباني مف الداخؿ كشكميا مف الخارج 
كيحدد كيرسـ كيكجو حركة الناس بيا كحركة مستخدمي ىذه المباني فإذا كاف تصميـ المدرسة مثبل 

حيث اإلضاءة الطبيعية كالتيكية كاالرتفاعات مناسبة لسف الطبلب مستعممي المبنى  جيدا مف
كلحركتيـ فيو فإف ذلؾ سينعكس باإليجاب عمى تحصيميـ العممي كالعكس صحيح تماما، إذا كاف 

حركة األطباء كسرعة كصكؿ الخدمات الطبية لتصميـ المستشفى مثبل غير مناسب لراحة المرضى أك 
عبلجيـ كلذلؾ فإف خبرة ككفاءة الميندس  فشؿشفاء المرضى أك  تأخرف ذلؾ سببا في لممرضى فيكك 

المعمارم المصمـ ألم مشركع تنعكس مباشرة عمى المجتمعات البشرية كاإلنسانية، بؿ إف الميندس 
المعمارم ىك الذم يصنع حضارة الشعكب كرقييا كتمدنيا ألف الفرد عندما يزكر أم دكلة ألكؿ مرة في 

تو فإنو يحكـ مباشرة عمى حضارة ىذا البمد مف شكؿ كتنسيؽ مبانييا كمطارىا كشكارعيا كذلؾ مف حيا
 3 أك حتى يتكمـ كممة كاحدة مع أم مف مكاطنييا. اقبؿ أف يتعامؿ مع أىمي

  

                                                           

 www.architecture.com عمى االنترنت المعيد الممكي لمميندسين المعماريين البريطانيين مكقع    1 
 11ـ، ص 2003،المصرييف ، نقابة الميندسيفالئحة مزاولة مينة اليندسة المعمارية 2
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 :تعريف العمارة 
العممي إلقامة مباني، تتكافر فييا شركط االنتفاع كالجماؿ كاالقتصاد كالمتانة  ففالالعمارة ىي 

، كتفي بحاجات الناس المادية كالنفسية كالركحية، الفردية كالجماعية في حدكد أكسع اإلمكانيات 
كىي طريقة في العمؿ بتفكير كمنطؽ سميـ،  ،كبأحسف الكسائؿ المتكفرة في العصر الذم يككف فيو

دراؾ  كتعتمد عمى عمـ صحيح كفف رفيع كيقكـ بيا معماريكف عمى صمة بالكاقع كالحياة كعمى كعي كا 
 1.بأحكاؿ بيئتيـ كظركؼ العمؿ في عصرىـ

فالعمارة عبارة عف نتاج لمراحؿ متتالية ذات حمقات مترابطة متكاممة تسعى لبناء الفكر 
 الممارسػة مرحمة الممارسة األكلية كمرحمة بداية مف المرحمة التعميمية تمييا عدة مراحؿ منيا المعمارم

كىنا تتصارع القيـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسػية لممجتمع مع القيـ التقنية كالفنية  ،المينية الفعمػية
لممعمارم ... ىذه مراحؿ كحمقات متتالية مترابطة إذا انفصمت حمقة عف أخرل انفرط عقد البناء 

في ىذا اإلطار تتمثؿ أزمة العمارة في طبيعة ارتباط المككف االجتماعي  ،الفكرم المعمارم مف أساسو
كانت كما ك  بالمككف االقتصادم كالسياسي ككذلؾ بالمككف التعميمي كالتنظيمي الذم يحكـ الممارسة

األكضػاع االجتماعية  ،كالزالت تعتبر المرآة التي تنعكس عمى صفحاتيا ،العمػارة عمى مر العصػكر
ف كانت في العصر الحاضر قد فقدت مقكماتيا  ة كالثقافية لممجتمعات في كؿ عصركاالقتصادي كا 

 2.الحضارية فيي بذلؾ تعبر عف فقداف المجتمع لجانب مف مقكماتو الثقافية
كتـ تعريؼ اليندسة المعمارية ضمف الئحة مزاكلة اليندسة المعمارية بنقابة الميندسيف 

مينة فنية حرة كريمة بعيدة عف الكسب المادم مجاليا التعمير كالبناء لئلنساف أنيا  عمى المصرييف
نتاج، كتشمؿ فركعيا ىندسة العمارة  أينما كاف كحسبما يحتاج مف خدمات كما يزاكلو مف نشاط كا 

المكتبات ، الدينية، اإلدارية، العبلجية، )التعميمية المنشآت العامة –لؤلبنية بجميع أنكاعيا اإلسكاف 
المتنزىات  - كاالحتفاالت قاعات االجتماعات  –المسارح - ( دكر السينما……األسكاؽ، العامة

تخطيط المدف  - المباني التجارية كالصناعية -النكادم - المبلعب الرياضية - كالحدائؽ العامة
 3.الخ …التصميـ كالتنسيؽ الداخمي -اليندسة الحفرية -كالقرل 

  

                                                           

ـ 1967، القاىرة، مصر، نظريات العمارةسامي، عرفاف،   1 
  eng.org/vb/t87825.html-http://www.arab ,أزمة العمارة في العالم العربي ، محمكد،الحمكاني 2
  .ـ 2003،المصرييف ، نقابة الميندسيفاليندسة المعماريةالئحة مزاولة مينة  3
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 مجاالت عمل المعماري 3.1

يتمٌثؿ عمؿ الميندس المعمارم في عممٌية إبداعية ترتكز أساسان عمى أبعاد جمالٌية تطٌكع ليا 
عمى  منيايذكر كيندرج تحت ىذه العممية اإلبداعية العديد مف المجاالت  حمكؿ تقنية ىندسٌية مبلئمة،

 سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
 ترميـ البناءات القديمة.  
 صيانة الٌتراث المعمارم.  
 كالقرل المدف تخطيط. 
 العمارة البيئية. 
 الداخمي التصميـ كالتنسيؽ. 

كحسب الئحة مزاكلة مينة اليندسة المعمارية بنقابة الميندسيف المصرييف تـ حصر األعماؿ 
كضع التصميمات  :التي يقكـ بيا الميندس المعمارم كالمجاالت التي يمكف أف يعمؿ بيا كمف أىميا

كطرح األعماؿ   التثمينيةالمعمارية كما يمزميا مف الرسكمات التنفيذية كعمؿ المقايسات التقديرية أك 
جراء التعاقد عمييا كاإلشراؼ عمى تنفيذىا كعمؿ المستخمصات عف األعماؿ كاستبلـ  ،في المناقصات كا 

 1المباني عند تماـ تنفيذىا.

 ميارات الميندس المعماري 4.1

ثبلثة خصاؿ يجب أف تتكفر فيو )عمؿ  يأتي مف خبلؿ لمميندس المعمارم إف التميز
طبلع كاسع ( كمف أبرز الصفات التي يجب أف يتمٌتع بيا سعة االطبلع متكاصؿ.. إبداع دائـ.. كا 

 ي كجمالي )مف اإلبداع إلى الذكؽ المرىؼ كحٌس عاؿ لؤللكاف كاألشكاؿ()ثقافة عاٌمة كفمسفة(، حٌس فنٌ 
 كميارات في اليندسة كالفيزياء.

كتجعمو أكثر قدرة عمى عممو إف الميارات التي يمتمكيا الميندس المعمارم ميمة إلنجاح 
  2:كمف أىمياتكصيؿ أفكاره لمفئة المستيدفة بكؿ يسر 

ؤلشياء كفيـ لالمعرفة الدائمة  حيث مميندس المعمارمل مف الميارات الميمة :االستعالم (1
ألف كثير مف مفردات العمارة  كالقدرة عمى حؿ إشكاليات العمؿكمعرفة طبيعتيا يا متطمبات

يضاح   .بحاجة إلى استعبلـ كا 

                                                           
 .ـ 2003،المصرييف ، نقابة الميندسيفالئحة مزاولة مينة اليندسة المعمارية 1
   Cutter Consortiumمكقع شركة 2 

http://www.cutter.com/content-and-analysis/resource-centers/enterprise-architecture/sample-our- 
research/ear0810.html 

http://www.studentguidemag.com/3/post/2013/09/75.html
http://www.studentguidemag.com/3/post/2013/09/75.html
http://www.cutter.com/content-and-analysis/resource-centers/enterprise-architecture/sample-our-%20research/ear0810.html
http://www.cutter.com/content-and-analysis/resource-centers/enterprise-architecture/sample-our-%20research/ear0810.html
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مفردات المكضكع المراد النقاش فيو مع بعضيا البعض  اندماج يأتي مف خبلؿ :التكامل (2
مع  كمتقاطع كيككف ىذا التكامؿ متناسب الدمجمف خبلؿ عممية كالكصكؿ إلى حؿ أفضؿ 

 كبالتالي نخرج بأنماط أفضؿ كممارسات جيدة. ،اىتمامات المؤسسة
ميارة التحميؿ مف خبلؿ الجمع ب المعمارمالميندس تزكد  دراسة اليندسة المعمارية :التحميل (3

 .المرادإلى  بيف الخياؿ كالتطبيؽ كصكال
ر لشمكلية الحؿ كتكاممو مف خبلؿ رؤية شمكلية ضمف أصكؿ محددة ميارة التصك  :التصور (4

معمارم كي يككف تصكر كامؿ لكؿ محاكر المشركع لمميندس الكىذه الميارة تعطي أفؽ أكسع 
 يعمؿ فيو. الذم

ميارة ميمة لمميندس المعمارم كىي تمخيص المكضكع بعد معرفة كجيات نظر  :التمخيص (5
معمارية مختمفة مثؿ كجية نظر أرباب األعماؿ كالمشرفيف كأصحاب التكنكلكجيا كخبلفة كيمي 

اتفاؽ ذلؾ عمؿ الميندس المعمارم عمى فمتره ىذه اآلراء كالخركج بإطار عاـ يككف بمثابة 
  .آلراء المتكافقة مع بعضيا البعضككف ممخص لمجمكع ايك  إطار

مف ىذا المنطمؽ ميارة المحاكاة ميمة لتكصيؿ ك كما يقاؿ الصكرة تساكم ألؼ كممة  :المحاكاة (6
الفكرة بأسرع ما يككف مف خبلؿ تمثيؿ النماذج المعمارية كالرسكمات كتحكيؿ األفكار المختمفة 

تخدـ لمتصميمات المعمارية بالفكرة لمستقبؿ كالمساإلى أشياء مممكسة يمكف مف خبلليا إقناع 
 كأىميتيا بشكؿ أسرع كمقنع أكثر.

يحتاج الميندس المعمارم ميارة تكصيؿ الفكرة ليس فقط مف خبلؿ  :إضفاء الطابع الرسمي (7
كعقكد قانكنية  تنفيذيةصكرة جميمة بؿ إضفاء الطابع الرسمي عمية مف خبلؿ رسكمات 

كمكاصفات محددة تحكـ عممية المشاريع اليندسية كيتـ تدكينيا في المؤسسات الرسمية كىذه 
ميمة لمميندس المعمارم حتى يككف تحميبلتو كمفاىيمو مكثقة بشكؿ رسمي حتى يقنع الفئة 

 المستيدفة بأىمية ما يقكؿ كيكسب رضا الجميع.
كيفية التكاصؿ مع اآلخريف فبعد إنشاء الحؿ  مف أىـ ميارات النجاح  معرفة :التواصل (8

ضفاء الطابع الرسمي عمية  فالمعمارم يحتاج إلى التكاصؿ الطبلع اآلخريف عمى أىمية  كا 
كقيمة ىذا الحؿ ىذا ميـ لجميع مككنات الفريؽ كميارة التكاصؿ تحتاج إلى الجرأة كاالطبلع 

 .كتأثير قيمة ككالمعرفة كاإلدارة الصحيحة حتى يككف التكاصؿ ذ
ربما تصميـ معمارم مكثؽ كجيد كتـ إضفاء الطابع الرسمي عمية كلكف غير ناجح  :المقدرة (9

 كذلؾ الف الفئة المستخدمة لو غير متعايشة معو بشكؿ جيد لذلؾ ميارة الميندس المعمارم
قدرتو عمى تكصيؿ منتجو إلى الزبكف بطريقة سيمة كمف دكف أم تعقيدات كمقدرتو أيضا  في

 ؿ الفئة المستخدمة ليذا المنتج متعايشة معو كمقتنعة بو.عمى جع
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ميارة ميمة لمميندس المعمارم أف يمتمكيا كىي إقناع الزبكف بأىمية  :االستشارة والمساعدة (10
مساعدة كاستشارة الميندس المعمارم في إنشاء أم مبنى أك أم خدمات يقدميا الميندس 

قابمة لمتنفيذ كجعؿ المستقبؿ لخدماتو يقتنع بما  المعمارم كذلؾ مف خبلؿ جعؿ تصميماتو كاقعية
 يقدـ مف خدمات كاستشارات تبلمس حاجة الزبكف.

 الممارس يسمات المعمار  5.1

إنساف  مف كالسمات القدرات ىذه كتتفاكت متعددة، كسمات قدرات اإلنساف ييب اهلل عز كجؿ
 كاآلخر يخمؽ مع اإلنساف فطرم كمينة العمارة تتطمب ميارات كسمات خاصة كمتعددة بعضيار، خآل

 المعمارية الشخصية كسمات قدرات كيمكف تصنيؼ، كما مكتسب مف خبلؿ الحياة المينية كالعممية
 العممية القدرات اإلبداعية، الفنية كالميارة المنطقية، العقمية القدرة :مف أىميا بيا ىيتحم أف يجب التي

 1.مينتو بمتطمبات كتفي لممعمارم الميني األداء تؤثر عمى في مجمميا كالتي اإلدارية كالقدرة كالمينية،
  المنطقية العقمية القدرات (1

 كالمناقشة كالحكار كالتساؤؿ عف بالرسـ، عنو يعبر فكريان  ذىنياى  نشاطان  اإلبداع المعمارم يعتبر إف
يجاد مكضكع ما،  يككف في المينية الحياة في منو االستفادة ككيفية العممي المحتكل بيف عبلقة كا 

كما  كالتعمؽ فيو المكضكع تكامؿ إلى كالميندس المعمارم يصؿ، المنطقية العقمية القدرات ضكء
   متميزة إبداعية أعماؿ تصميـ في كالمساىمة الفعالة ممارستو لمينة العمارة عمى ذلؾ كيؤثر

  2:عمى القدرة المعمارم كبذلؾ يمتمؾ الميندس      
 حؿ المشاكؿكالقدرة عمى , أىدافو تحديد. 
 المسؤكليات كتحمؿ بالنفس الثقة . 
 التعاكف كالعمؿ ضمف فريؽ. 
 كالتحرم كاالستعبلـ عف المعمكمة البحث. 

 :اإلبداعية الفنية القدرات (2
 تحققو إبداع كؿ عمى يطمؽ فالفف ، العمؿ جماؿ بيا يظير التي األدكات احد ىك الفف إف

رادة مكىبة الفف جكىر يككف كبذلؾ يد اإلنساف كتشكمو  كالصياغة، التشكيؿ عمى كمقدرتو اإلنساف كا 
 3 .إبداعا حقؽ قد طالما جمالي مدلكؿ إلى بنا ينتيي الفني العمؿ كنياية

                                                           
 عيف جامعة رسالة ماجستير، ،المعمارية في مصر المينة الجامعي بممارسة المعماري التعميم عالقة، أحمد مناؿ ،كمبد 1

 .40، ص2009 القاىرة، شمس،
 .سابؽال رجعالم 2
 .ـ٥٩٩١ المممكة العربية السعكدية، الرياض، ، كمية المعمميف،المدخل إلى التربية الفنية مصطفى حنفي، ،محمد  3



_______________________________________________________________________________________

________ 
 

      15 

 المعماري والعمارة األولالفصل 

 لنككف سمككنا كؿ في كممارستو بو، كالمتعة الجماؿ رؤية عمى يحثنا اإلسبلمي الحنيؼ كديننا
)كلقد جعمنا في  كقكلو تعالي)1 ليا زينة األرض عمى ما جعمنا )إنا تعالي األرض قاؿ أىؿ أفضؿ

 2 .السماء بركجان كزيناىا لمناظريف(
 الفف كاف لزاما عمينا إدراؾك تحث عمى الجماؿ كالزينة  السابقة الذكر قرآنيةاليات اآل إف
 لدل ليككف المخططات األكلية تجييز كخصكصا كافة أعمالنا اليندسية كالمعمارية  في اإلبداعي
بأعماؿ فنية إبداعية  البيئة كتشكيؿ اإلبداعية كقدراتو مداركو تحفيز عمى القدرة ارمالمعم الميندس
 المجتمع. مع كالتكيؼ االتزاف نكع مف تحقيؽ ك مكاني، بصرم تصكر طريؽ عف الجماؿ كذلؾ تحقؽ
  3:والمينية العممية القدرات (3

المينية كالعممية عمى  رسالتو ليؤدم المعمارم الميندس في تكافرىا الكاجب السمات مف إف
 فيما يمي: كالمينية العممية الجكانب في أكمؿ كجو تتمثؿ

 الجانب العممي والمعرفي: 
 في فقط ليس العممي كالتكنكلكجيا الحديثة التقدـ مكاكبة المعمارم الناجح مف سمات الميندس

 لمكصكؿ اليندسية كالعممية العمـك باقي في أيضان  كلكف كالكظيفية الجمالية، الناحية مف المعمارية العمـك
بمتابعة المعمارم لمتطكر اليائؿ كالسريع في كافة مجاالت  إال ذلؾ يتأتى كال ،الحمكؿ أكأكف إلى أحسف

 .الحياة كمف مجاالت المعرفة التي يتكجب عمى الميندس المعمارم اإللماـ بيا
 الرياضيات كالفيزياء اليندسية (1
 ستاتيكياالالتحميؿ  (2
 المعمارم كالطرز كالتصميماتنظرية الفف  (3
 (المعرفة باستعماؿ الحاسكب )التصميـ بمساعدة الكمبيكتر (4
 ميارات الرسـ اليدكية (5
 المعرفة ببناء المجسمات المعمارية المصغرة (6
 أساليب العرض الحديثة (7
 كاألمافالمعرفة بمقاييس كلكائح السبلمة  (8
 ءالمعرفة بقكانيف كقكاعد البنا (9

 
 
 

                                                           
 .7اآلية  الكيؼ، سكرة  1
 .15اآلية  الفجر، سكرة  2
 .17ص ،ـ1984 ،52 العدد البناء، عالـ مجمة ،والمستقبل الحاضر في العربي المعماري رسالة حسف، اشرؼعمكية،   3
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  التنظيميالجانب الميني:  
إف التكاصؿ الدائـ لمميندس المعمارم مع المؤسسات النقابية يعطيو سمة المعرفة بالمينة 
كمفرداتيا كسكؽ العمؿ ككيفية التكاصؿ معو كشبكة عبلقات مينية كاسعة تساعده عمى التميز كالنجاح 

 في عممة الميني.
التصميمات المعمارية ككذلؾ  إلعداد البلزمة كالمينية العممية القدرات الميندس المعمارم إف امتبلؾ

 :التالي عمى المقدرة لو تككف لبناء الشخصية المعمارية الناجحة
 .المعمارم العمؿ ممارسة لمفردات الصحيح العممي اإلدراؾ (1
 .المعمارم بالعمؿ لبلرتقاء متقدمة تكنكلكجيا مف العصر بأدكات المعرفة (2
 .المينة ممارسة كلكائح كالتشريعات ، لمقكانيف الصحيح اإلدراؾ (3
 مينة العمارة. ممارسة إطار في المعمارية التكجيات تحديد (4
 
  1اإلدارة اليندسيةميارات: 

دارة التخطيط إف  ما يتدرج كىك اإلدارية اليندسية الميارات تنمية تتطمب المشركعات تنفيذ كا 
 في جديدة عصرية إدارية معمارية ككادر بتكفير ذلؾ كيتـ عمييا اإلدارة اليندسية يطمؽ ما أصبح تحت

المعمارم  كيمـز الميندس  . الظركؼ أفضؿ كتسعى لتكفير بو تقـك بما تؤمف التعميمية المؤسسات
تباع معرفة الناجح  :أىميامف  الحديثة اإلدارة نظـ كا 

 المادية.الميارات المتعمقة بالمكازنة مع معرفة كيفية عدـ التجاكز لتمؾ الحدكد الزمنية أك  (1
اإللماـ بأساسيات إدارة المشركعات اليندسية كنظـ المعمكمات كدكرىا الياـ في اإلدارة  (2

 اليندسية.
التخطيط كاختيار الككادر البشرية كتنظيـ العبلقات بيف القطاعات المختمفة العاممة في  (3

 المشركع.
 تنظيـ آليات محددة لممتابعة كالمراقبة أثناء تنفيذ المشركع. (4
 إعداد التقارير البلزمة إلعداد الدراسات المالية البلزمة لممشركعات اليندسية.آليات  (5
  طريقة إدارة المكارد سكاء المادية أك البشرية في المشركع. (6
 دكر الجكدة كأىمية التخطيط ليا كمراقبتيا، كآليات تنفيذىا كمراقبتيا كالتحكـ بيا. (7
ة مف النكاحي االقتصادية، كدراسات اإللماـ بالدراسات المرتبطة بالمشركعات اليندسي (8

 .الجدكل، كطرؽ المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة لممكارد
 

                                                           

عمى االنترنت األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العاليمكقع   1 
http://www.abahe.co.uk/advanced-educational-courses.html 

http://www.abahe.co.uk/advanced-educational-courses.html
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 الميندس المعماري وتحديات العولمة 6.1

 1العولمة تعريف 
 اتصاؿ في كثقافية كسياسية، اجتماعية، كظكاىر ألنشطة الدكلية الحدكد عبر التفاعبلت ىي
 جديدة رؤية لتشكيؿ محاكلة ىي فالعكلمةكبالتالي  ،كالمكاف بالزماف عبلقاتو مف متحرر كتكاصؿ
 آليات كجكد مع لمتفكير ممكنا إطارا متفاعؿ، كجعميا كاحد ككؿ إلييا كالنظر لمعالـ كمختمفة
  . كمعطياتو كعناصره حقائقو مع التعامؿ قدرة ليا كتقنيات

 التي يحتاجيا كالعكلمة الككنية، المنظكمة لمفيـك فكريا كاتجاىا مضمكنا لتقدـ جاءت فالعكلمة
كاحدة  قكل بيا تنفرد التي ال كصياغتيا كبمكرتيا صنعيا في الجميع يشترؾ عكلمة ىي العالـ

 . كاالجتماعية كاالقتصادية الفكرية منظكمتيا ككفؽ خاصة امتيازات لصالح كتستثمرىا
 المناخ في تغيرا الماضي القرف فشيدت جديدة، أنماطا كشكؿ رسـ العكلمة عصر مجيء إف

 كصندكؽ الجديد األطمسي كالحمؼ الجنسية المتعددة الشركات منيا عامة المثقؼ في العاـ أثر
كاتفاقية  كالستااليت اإلنترنت كشبكات كالمعمكمات كاإلعبلـ االتصاالت لدكلي ككسائؿا  النقد

 بؿ الدكلة مع تمتحـ ال البنكؾ كرجاؿ كخبراء كالمثقفيف األعماؿ رجاؿ مف الجات، فالنخب الحاكمة
 دكف كسمكؾ كاجتماعية كثقافية كسياسية اقتصادية ألمكر الكاضح التداخؿ تنافسيا كتشاركيا

 . محدد كطف إلى كاالنتماء ، ما لدكلة السياسية بالحدكد يذكر اعتداد
 

 2العولمة مظاىر 
مف مجاالت االقتصاد كالسياسة إلى مجاؿ األخبلؽ كالقيـ ، كما أنيا  العكلمة تحكلت       

متنكعة بقدر المجتمعات كالدكؿ كيصفيا البعض أنيا حركة رؤكس األمكاؿ جاءت مف ىيمنة 
األسكاؽ المالية العالمية كالشركات متعددة الجنسيات إلى الييمنة الفعمية عمى االقتصاديات 

صبح ال سيادة لمدكؿ كال نظـ ثقافية لممجتمعات كينظر إلييا البعض الكطنية لمبمداف النامية، فأ
  بأنيا التغريب العالمي كيراىا اآلخركف أنيا المشيد العابر لمحدكد، كمف مظاىرىا ما يمي:

 األفراد بيف كشيكعيا المعمكمات انتشار (1
 الدكؿ. بيف الحدكد تذكيب (2
 كالمؤسسات. الجماعات بيف التفاعؿ معدالت زيادة (3

 
                                                           

 عيف جامعة رسالة ماجستير، ،المعمارية في مصر المينة الجامعي بممارسة المعماري التعميم عالقة، أحمد مناؿ ،بدكم 1

 2009شمس، القاىرة، 
2 Corina Matei, Globalization – An Anthropological Approach, “Spiru Haret” University 
Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences 149 ( 2014 ) 542 – 546 
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 :ونتيجة ذلك  
 . التغير معدؿ تسارع (1
 . المييمنة لمقكل كاالستسبلـ التبعية زيادة (2
 الثبلثة العقكد كخبلؿ المستدامة، كالتنمية البيئة بقضايا متزايدان  اىتماما يشيد اآلف العالـإف 

 ارتبط أف بعد مستداما، يعد لـ الحداثة نمكذج  الحالي التنمية نمكذج بأف متزايدا إدراكان  نما الماضية
 الكقت في تكاجو البشرية أف العمماء خطيرة، كيؤكد بيئية بأزمات عنو المنبثؽ االستيبلكي الحياة نمط

 مف اآلف كجكدىا نعتبر التي المكارد مف كثيران  أف في تتمخص األكلى حادتيف، مشكمتيف الحاضر
 بيئتنا منو تعاني الذم المتزايد بالتمكث فتتعمؽ الثانية أما القريب، في المستقبؿ لمنفاد معرضة المسممات

 1.ننتجيا الضارة التي الفضبلت مف الكبير الكـ عف كالناتج الحاضر الكقت في
 فالعناصر تاريخية، جذكر ليا بؿ حديثة ليست العكلمة ظاىرة أف كتاباتو أميف في جبلؿ يؤكد

 السمع تبادؿ تزايد عبر كذلؾ األمـ بيف المتبادلة العبلقات ازدياد مع كجدت "فكرة العكلمة في األساسية
 قركف منذ مكجكدة كانت كميا كىذه العناصر مف كغيرىا الدكؿ األمكاؿ بيف رؤكس كانتقاؿ كالخدمات

 ىناؾ كلكف الجغرافية، االكتشافات مع كالتي جاءت العشر الخامس القرف أكاخر منذ كخاصة عدة
 نياية األخيرة السنكات في بشكؿ كبير تنامييا إلى أدت, العكلمة ظاىرة عمى طرأت كميمة جديدة أشياء
 لؤلمـ حماية كانت تشكؿ دكالن  عالية يقصد أسكار انييار منيا الحالي القرف كبدايات العشريف القرف

 قسرا أك عزلتيا انيارت األسكار ىذه كبانييار كالصيف، الشرقية أكركبا مثؿ العكلمة تيار مف كمجتمعات
 السكاف نسبة كارتفاع تبادليا يتـ التي كالخدمات السمع في كالتنكع الكبيرة الزيادة أف كيرل اختيارا،
 كالمعمكمات األفكار في الكبير التبادؿ ككذلؾ بو كتتأثر الخارجي العالـ مع كالتي تتفاعؿ كبير بشكؿ

 2.كالمعمكمات كاألفكار كالسمع األمكاؿ رؤكس نقؿ في الجنسيات كدكرىا المتعددة الشركات كانتشار
 مناخان  أكجد كما المعمارييف بيف التكاصؿ مف نكعان  أكجد شبكات التكاصؿ االلكتركنية إف كؿ

 إلى ،إضافة يـك بعد يكمان  كفكران  نتاجا العمارة عمى سيطرتو يتأكد الذم ك العكلمة فكر لتناقؿ جيدا
 سرعة إلى أدل ممكف، انتشار أسرع تحقيؽ في ىذه الشركات كرغبة لمقكميات العابرة الشركات انتشار
 مف الكثير تأثر ذلؾ إلى كأدل المكاد أك الشكؿ مستكل عمى سكاء لمباني جاىزة الشركات ىذه إنتاج

 الثقافة مفاىيـ عف فضبل التصميـ في االستدامة متطمبات عمى الشكؿ قيمة بتغميب المعمارييف
 3.كالتراث

                                                           
           في الحق بين المستدامة التنمية، منشكر بحث سعكد، جامعة الممؾ ،السياسية العمـك قسـ جمعاف، بف ، عبد اهللالغامدم  1
 .البيئة حماية عن والمسئولية الطبيعية الموارد ستغاللا
 ـ1998 ،258 العدد ، مجمة المستقبؿ العربي،العولمة والدولة جبلؿ، ،أميف 2
 عيف جامعة رسالة ماجستير، ،المعمارية في مصر المينة الجامعي بممارسة المعماري التعميم عالقة، أحمد مناؿ ،بدكم 3

 2009شمس، القاىرة، 
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 المنتج مبلئمة في ضركرة  العمارة خصكصية بيف جذرم يكجد تناقض العكلمة عصر ففي
 كبيف كالبيئي كالمكاني كاالجتماعي العمراني كسياقو كمحتكاه كالمتطمبات المحمية لظركفو المعمارم
 حد عمى كالتقميدية الجديدة كتقنيات البناء مكارد قاعدة كنمك تسارع في المتمثمة العكلمة أطركحات

 كتدفؽ إنتاج عمى التي تساعد كاألساليب نيات الحديثةالتق برامج في المذىؿ التطكر حيث مف سكاء،
 أك المحتكل عف اعتبارات النظر بصرؼ المعمارم النمكذج تصميـ عمى انعكس مما المعمارم العمؿ
 تجارية إلى سمعة كالعمراني المعمارم المنتج كتحكؿ المجتمع، عف المعمارية النظرة فانفصمت السياؽ
تيميش  إلى أدل مما المحمى االحتياج كليس مبلمحيا يحدد الذم العقارم االستثمار سكؽ ضمف
 كاستبعاد لممجتمع الحقيقية كالمتطمبات البيئية المشاكؿ كتيميش التراث كنسخ كالمحمية الثقافية اليكية

 جعؿ مما. المتسارعةك  المتطكرة العالمية مع التكنكلكجيا المنافسة عمى قدرتيا لعدـ المحمية الصناعات
 المتعددة لمشركات المطرد نتيجة التزايد ىامشيان  القرار اتخاذ في المشارؾ المحمى المعمارم دكر

 . الجنسية
 الثقافة كتعتبر ايجابية، تبادلية عبلقة البنائي كالنتاج الثقافي لممجتمع المحتكل بيف فالعبلقة

 البنائي كالنتاج العمراني كالتشكيؿ المعمارم العمؿ عناصر أىـ مف المادية كغير المادية بمستكياتيا
 العادات تساىـ كما المستخدمة كالمكاد البناء كأسمكب التقنية تحديد في كالتكنكلكجيا تسيـ العمـك حيث

 مف البنائية كالرمكز كالديف العقائد كتحدد العمراني التجانس تحقيؽ في البنائية كالتقاليد كاألعراؼ
 لتغير كسيمة يككف كقد المجتمعات تمايز مبلمح عمى لمحفاظ كسيمة العمراف يككف معينة كقد زخارؼ

  .لممجتمع المبلمح الثقافية تمؾ
مف خبلؿ ما تـ ذكره  سابقا يتكجب عمى الميندس المعمارم أف يككف نقطة البداية لتطكيع نتاج  

  1:يميالعكلمة كاالستفادة منيا ضمف أسس الحفاظ عمى المكركث الثقافي كالبيئي كذلؾ مف تطبيؽ ما 
 الخريطة عمى مكقعنا حقيقة عمى كالتعرؼ امتنا منو تعاني الذم األداء تشخيص (1

 . لمعالـ الحضارية
 . األدكار ليذه حمكؿ مف يقدمو أف يمكف فيما لمنظر تراثنا دراسة في التعميؽ (2
يمكنو  ما تراثيا في أك لدييا كاف إذا فيما كالنظر األخرل الحضارات تجارب مف االستفادة (3

 شخصيتنا بتفرد االستفادة ىذه تخؿ أف دكف المستقبؿ تحديات مكاجية مساعدتنا عمى
 . الحضارية

 
 
 

                                                           
 عيف جامعة رسالة ماجستير، ،المعمارية في مصر المينة الجامعي بممارسة المعماري التعميم عالقة، أحمد مناؿ ،بدكم 1

 2009شمس، القاىرة، 
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 التعميم الجامعي 7.1

يعد التعميـ الجامعي الركيزة األساسية ألم بمد مف بمداف العالـ المتقدمة كالنامية كالذم يعده 
اآلخركف مقياس لتقدـ كازدىار البمداف إذ نجده يحظى بمكانة متميزة في الدكؿ العربية كاألجنبية كالكثير 

ؼ المرجكة كىي ليست مف الجيكد بيدؼ تطكيره كتحسينو بشكؿ مستمر لزيادة كفاءتو لتحقيؽ األىدا
بالمسائمة الحديثة إذ بدأ االىتماـ بو قديما في الدكؿ المتقدمة كالتي قطعت أشكاطا متقدمة كاف أخرىا 

دراسة كاقع التعميـ العالي لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي مما جعؿ الدكؿ العربية 
راسات ككرش العمؿ كالبدء بتطبيؽ إدارة الجكدة كالعمؿ بتطكيره مف خبلؿ المؤتمرات كالندكات كالد

 1الشاممة في التعميـ الجامعي كالتي تعد مدخبل تطكيرم كتغيير جذرم.

 التعميم الجامعي مفيوم 1.7.1

 كاالجتماعية، الفكرية كالقيادة كالدراسات بالبحكث الجامعي لو عبلقة كثيقة التعميـ مفيـك إف
 بالعبلقات الزمف مر عمى االجتماعية كتدريب تنمكم تظير أثارة عممي كتأىيؿ فكرم فيك إشعاع

 دكر لمتعميـ أف حيث المتكافرة كالثقافة العامة لمشعكب، بالمعرفة ككذلؾ السائدة، االجتماعية كالقيـ
 مف عدد عمى جكانبو في الجامعي التعميـ كيركز ،كتطكر معرفتو المجتمعات تقدـ في كمؤثر, عظيـ
 كؿ جديد مف إلييا يضاؼ كما المعرفة مجاؿ في فيبحث في التقدـ العممي كتأثيراتو  التغيير، نكاحي
الثقافة كتأثيرىا في القيـ المجتمعية ككذلؾ يبحث في كيفية االستعبلـ عف األشياء مف  في كيبحث يكـ،

 بسبب المجتمع في التغيرات مع تمشينا الجامعي التعميـ تطكر خبلؿ الممارسة العممية لمينة التعميـ كقد
 المعرفة زيادة إلى كظيفتو كامتدت لئلنساف األساسية الحاجات إشباع كزيادة التكنكلكجي التطكر
 كالفني الميني التدريب إلى كميزانيتو برامجو مف كبيرة أجزاء في الجامعات يتجو تعميـ حيث كنشرىا،
 2.كالعممي

في ىذا الصدد يؤكد التربكيكف كالمختصكف بالتعميـ الجامعي، أف التعميـ الجامعي ليس مجرد 
نقؿ المعارؼ كالمعمكمات إلى الطالب، بؿ ىك عممية تيتـ بنمك الطالب نمكان متكامبلن )عقميان ككجدانيان 

التعميـ الجامعي ىي كمياريان( كبتكامؿ شخصيتو مف مختمؼ جكانبيا، كبالتالي فإف الميمة الرئيسية في 
تعميـ الطمبة الجامعييف كيؼ يفكركف، ككذلؾ تعميميـ االعتماد عمى الذات، كزيادة الثقة بالنفس، 

 3.كالشعكر بالمسؤكلية، كاالنجاز، كالمبادأة، كمحاكمة األمكر عقميان، كاالستمرار بالتعميـ الجامعي
  

                                                           
وتقنيات التعميم  المنيج العممي الجامعيجودة حمد اهلل البصيصي، حاكـ جبكرم الخفاجي، جامعة الككفة، بحث منشكر،  1

 .المستخدمة في تحسين جودة مخرجات العممية التعميمية الواقع والطموح
 15، ص2012، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف،التعميم المعماري في فمسطينعفيفي، أريج عزات،  2
  19ص 1995الجامعة األردنية  ،الناشر دار الشركؽ ،أساليب التدريس الجامعي ،عايش محمكد ،زيتكف 3
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 1دعائم التعميم الجامعي 2.7.1

 عمى الدعائـ األربع التالية: - الذم يحقؽ أىداؼ الجامعة - لفعىاؿيقـك التعميـ الجامعي ا
كيتضمف إعداده العممي كالبحثي، كتككينو الميني , األستاذ الجامعي/عضو ىيئة التدريس (1

العاـ، كشخصيتو كخصائصو كصفاتو، كفمسفتو كنظرياتو، كعبلقاتو الشخصية المينية مع 
 الطمبة كأخبلقياتو المينية.

، كيتضمف الطالب المسئكؿ، كالمشارؾ في التعمـ كالتفكير، كالمبادر النشط الجامعيالطالب  (2
غير المترىؿ كالمتراخي كيتطمب ىذا األخذ بعيف االعتبار قدراتو كميكلو كاىتماماتو، 

 كىمكمو كمشكبلتو، كخمفيتو االجتماعية االقتصادية كالثقافية...الخ.
ج الدراسية كمدل مكاءمتيا مع التخصص ، كيتضمف الخطط كالبرامالمنياج الجامعي (3

لتحقيؽ األىداؼ  مبلءمتياالعممي كحاجات الطمبة كمتطمبات المجتمع كسكؽ العمؿ كمدل 
 الجامعية المنشكدة.

، كتتضمف اإلدارة الجامعية الحديثة التي تييئ مناخان جامعيان مبلئمان لمتعميـ اإلدارة الجامعية (4
 مع سكاء بسكاء.الجامعي كالبحث العممي كخدمة المجت

إن ىذه الدعائم األربع, ىي دعائم التدريس الجامعي الفَعال الذي يحقق أىداف الجامعة 
 العممي وخدمة المجتمع وتنميتو. المتمثمة: بالتدريس الجامعي والبحث

  2عضو ىيئة التدريس واجباتميام و  3.7.1

الكبرل لمجامعة التي تسعى تنبع مياـ ككاجبات عضك ىيئة التدريس مف األىداؼ كالكظائؼ 
 لتحقيقيا كتتمثؿ مياـ عضك ىيئة التدريس في تنفيذ كتحقيؽ الميمات كالكظائؼ الجامعية التالية:

 خدمة الطالب كتأىيمو  إلىكيتضمف كافة المياـ التي تؤدل جميعيا  ،التدريس في الجامعة
 .عمؿ في الحياة بصكرة أفضؿلفنيا في مكضكع تخصصي يؤىمو لبلندماج كا

 كيشمؿ مجاليف ميميف كىما: ،البحث العممي 
 إجراء البحكث العممية النظرية كاإلجرائية كالتطبيقية.  (1
 طمبة الدراسات العميا )الماجستير كالدكتكراه(.لاإلشراؼ عمى الدراسات كالبحكث  (2

 األسرم كالبيئي كالمحمي كالكطني  ومجتمعخدمة  يتضمف بأكسع مفاىيموك  ،خدمة المجتمع
 كالقكمي كاإلنساني سكاء بسكاء. 

 

                                                           
 18 ص ،1995الجامعة األردنية  ،الناشر دار الشركؽ ،أساليب التدريس الجامعي ،عايش محمكد ،زيتكف 1
  .64 ص سابؽ،المرجع ال 2
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 1سمات عضو ىيئة التدريس الجامعي 4.7.1

العديد مف السمات المحمكدة الكاجب تكافرىا في عضك ىيئة يرد في أدبيات التدريس الجامعي 
 أىميا:مف التدريس الجيد 
 إتقاف التخصص العممي مجاؿ دراستو. (1
 متابعة البحكث العممية النظرية كالتطبيقية.المداكمة عمى  (2
 امتبلؾ ميارات التدريس األساسية كىي : التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ . (3
 استخداـ أساليب تدريسية متنكعة مثيرة لمفكر كالتفكير. (4
 تمتيف العبلقات التكاصمية مع الطمبة كاالىتماـ بفردية الطالب (5
 طمبة.استخداـ أساليب متنكعة في تقكيـ أداء ال (6
 القائد الذم يمارس دكر المرشد كالمكجة لمطمبة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ . (7
 المراجعة المستمرة لسمككو كقيمة لجعميا أكثر فائدة لو كلآلخريف . (8
 التركيز عمى تنمية التفكير العممي كالتفكير الناقد . (9
كالعدالة متانة الخمؽ المتعمقة بقيـ أعضاء ىيئة التدريس الجامعي كمثمو العميا   (10

 كاإلنصاؼ بيف الطبلب.
 االلتزاـ الكبير باألخبلقيات المينية .   (11

 2أساليب التدريس الجامعي 5.7.1

 :يمكف تقسيـ أساليب كطرؽ التدريس إلى ثبلث مجمكعات كيمكف التداخؿ بينيا
 حيث يككف فييا العبء األكبر عمي المحاضر بالعمؿ كيشترؾ معو  مجموعة العرض

 .حدكدالطبلب في أضيؽ ال
 حيث يقكـ بالعمؿ الطبلب تحت إشراؼ كتكجيو المحاضر مجموعة االكتشاف. 
 حيث يككف فييا العبء األكبر عمى الطبلب كيشترؾ  مجموعة التعمم الذاتي

 .المحاضر في أضيؽ الحدكد لتكضيح أمكر بعينيا
           في التدريس كمف أكثرىا شيكعا في كتندرج تحت ىذه المجمكعات أساليب كطرؽ عديدة

 3:التدريس الجامعي
 
 

                                                           
 .71-70 ص ،1995الجامعة األردنية  ،الناشر دار الشركؽ ،أساليب التدريس الجامعي ،عايش محمكد ،زيتكف 1
  .1996 القاىرة (،2مكتبة االنجمك المصرية )ط ،األصول التربوية لعممية التدريس إبراىيـ، مجدم عزيز، 2
 1995الجامعة األردنية  ،الناشر دار الشركؽ ،أساليب التدريس الجامعي ،عايش محمكد ،زيتكف 3
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 :أسموب المحاضرة (1
حيث تعتبر مف أقدـ كأكثر أساليب التدريس الجامعي استخداما ، كيقكـ أسمكب المحاضرة   

أنو باإلمكاف استخداـ ىذا األسمكب ، كما ك عمى مبدأ اإللقاء المباشر أك العرض النظرم لممادة العممية
المعمارية النظرية مع مراعاة التغيير إلى أسمكب أخر بيف الفترة كلكف بحدكد معينة في المساقات 
 كاألخرل لتحقيؽ أكبر استفادة ممكنة.

 :أسموب الحوار والمناقشة  (2
أسمكب تعميمي كتعممي جامعي معدؿ إلى حد كبير عف أسمكب المحاضرة  كالمبدأ الذم يقـك 

دة العممية لمناقشتيا كبالتالي فيميا عمية المناقشة كىك أف يشترؾ الحاضر مع الطمبة في طرح الما
كلما سبؽ يعتبر أسمكب المناقشة كالحكار أسمكب تدريسي شائع كجيد خاصة إذا ما  كتفسيرىا كتقكيميا.

 أحسف إعداده كتنظيمو كتنفيذه مف قبؿ المحاضر كالطمبة سكاء بسكاء.
ممية  كدمجو مع أسمكب أنو يمكف اعتماد ىذا األسمكب في التدريس خصكصا في المساقات العكما ك 

 .المحاضرة في المساقات النظرية في نياية كؿ مكضكع دراسي
 :أسموب الندوة )الحمقة(  (3

حيث يعتبر أسمكب الندكة أسمكب تعميمي تعممي كيستخدـ ىذا األسمكب في مستكل الدراسات 
 العميا أك المساقات ذات المستكل المتقدـ في البكالكريكس حيث عدد الطمبة قميؿ.

كلتفعيؿ أسمكب الندكة كتحقيؽ أىدافيا بشكؿ أفضؿ يمكف أف يككف مف خبلؿ مناقشة 
قائد الندكة كمكجة الحكار كالمناقشة ىك  المحاضر مكضكعات الندكة مع الطمبة لمدة معينة بحيث يككف

كبعد ذلؾ يعطى الفرصة األكبر لمطمبة لطرح المكضكع كمناقشتو كذلؾ في ضكء األىداؼ التعميمية 
 نشكدة مف تدريس المساؽ المستخدـ فيو أسمكب الندكة.الم

 :أسموب العرض (4
حيث يعتبر العرض أسمكب تعميمي تعممي كغالبا ما يقكـ بيا المحاضر لتقديـ المعرفة بأشكاليا 
المختمفة كيتناسب ذلؾ مع عرض أفبلـ كثائقية كشرائح مصكرة لمشاريع متميزة مع التركيز عمى 

 .كالعبلقات األساسية لمفردات ىذه المشاريعالتفاصيؿ الميمة 
كمف مميزات ىذه الطريقة تكفير عنصر المشاىدة، تحقيؽ االقتصاد في النفقات، تكفير الكقت 

 كالجيد المبذكؿ، كأسمكب مفضؿ في حالة التجارب العممية الخطيرة أك الصعبة. 
استعماؿ ىذا األسمكب في كؿ المساقات التعميمية كيبنى ذلؾ عمى مقدرة المحاضر  كيمكفكما 

عمى أداء ىذا األسمكب بطريقة جيدة كيفضؿ التنكيع مع أساليب التدريس األخرل بيف الفينة 
 كاألخرل.
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 :أسموب االستقصاء  (5
ء الحر يعتبر أسمكب االستقصاء بأنماطو المختمفة كاالكتشاؼ كحؿ المشاكؿ كاالستقصا

كما كيجعؿ كالمكجة، كالتساؤؿ كاالستفسار مف أكثر األساليب فاعمية في تنمية التفكير لدل الطمبة 
أسمكب االستقصاء الطالب يفكر كينتج مستخدما معمكماتو في عمميات تفكيرية تنتيي بالكصكؿ إلى 

كالتقصي كاالكتشاؼ  المحاضر مكجو لمطمبة كيعينيـ عمى البحث العممي كالتنقيب يصبحالنتائج كما ك 
 مف خبلؿ المكاقؼ أك األسئمة التفكيرية التي تقدـ ليـ.

 :أسموب الرحالت الميدانية (6
تعميمية محددة كتككف  لؤلغراضالرحبلت الميدانية يقكـ بيا الطمبة تحت إشراؼ المحاضر 

بالمكضكعات التي يدرسكنيا كيصعب انجازىا داخؿ القاعة أك المختبر، كمف  مرتبطة ارتباطا مباشران 
خبلؿ ىذا األسمكب يكتسب الطالب عمميات العمـ األساسية مثؿ المبلحظة كالقياس كالتصنيؼ 
كاالستنتاج كالتجريب ككذلؾ تعمؿ عمى تنمية القدرة لدل الطالب عمى اإلبداع كاالبتكار في شتى 

 مجاالت التخصص.
ضح أىمية الرحبلت الميدانية في التعميـ المعمارم مف خبلؿ الممارسة العممية كالمينية كتت

لجميع محاكر المساؽ التي يتـ تدريسيا داخؿ قاعة المحاضرات كيمكف استخداـ ىذا األسمكب في كافة 
 مساقات العمارة التخصصية.

 1أىداف التعميم العالي الفمسطيني 6.7.1

الطمبة المؤىميف لبللتحاؽ بالتعميـ العالي كمتابعة الكفاءات العممية في فتح المجاؿ أماـ جميع  (1
 الداخؿ كالخارج كتنميتيا.

تشجيع حركة التأليؼ كالترجمة كالبحث العممي كدعـ برامج التعميـ المستمرة التي تقدميا  (2
 مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية.

ت العممية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية تمكيف المجتمع الفمسطيني مف التعامؿ مع المستجدا (3
 كاستثمارىا كتطكيرىا.

اإلسياـ في تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني مف الككادر البشرية المؤىمة في مختمؼ  (4
 المجاالت العممية كالعممية كالثقافية.

عالي تكثيؽ أطر التعاكف العممي مع الييئات العممية كالدكلية كدعـ كتطكير مؤسسات التعميـ ال (5
 كمراكز البحث العممي.

                                                           
 راـ اهلل، النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني،مؤتمر ل كرقة عمؿ مقدمة ،نوعية التعميم العالي الفمسطيني، يعقكب ،نشكاف 1

 ـ.2004
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كساب الطمبة ميارات التفكير الناقد كتشجيع  (6 العناية بدراسة الحضارة العربية كاإلسبلمية كا 
 اإلبداع كاالبتكار العممي كالقدرة عمى البحث كالتقصي كمكاكبة التقدـ العممي.

ركح التعاكف كالعمؿ  تنمية القيـ العممية كالركحية كتنشئة أفراد منتميف لكطنيـ كعركبتيـ كتعزيز (7
 الجماعي لدل الطمبة.

اإلسياـ في تقديـ العمـ كصكف الحريات األكاديمية كنزاىة البحث العممي كبناء الدكلة عمى  (8
 أسس تضمف سيادة القانكف كاحتراـ الحقكؽ كالحريات العامة.

 :واقع التعميم الجامعي في قطاع غزة  7.7.1

ال يختمؼ كاقع التعميـ الجامعي في قطاع غزة كثيران عف التعميـ الجامعي في باقي أراضي 
نظران لمظركؼ التي يمر بيا الكطف الفمسطيني ككؿ مف احتبلؿ بغيض كما ينجـ  السمطة الفمسطينية

غبلؽ ،عنو مف صعكبات كمشاكؿ كثيرة تكاجو الجامعات الفمسطينية  فيناؾ الحصار كالحكاجز كا 
التي تمنع الطمبة مف الكصكؿ إلى جامعاتيـ باإلضافة إلى النقص الكاضح في تمكيؿ التعميـ  عابرالم

العالي ليكاكب التطكرات التي يمر بيا التعميـ في الدكؿ المتقدمة كغيرىا مف المشكبلت التي تحد مف 
 قدرة نظاـ التعميـ العالي الفمسطيني عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة.

 الفمسطيني الشعب غالبية جعؿ لبلحتبلؿ كمناىضتو، لؤلرض كالتصدم تماءمشاعر االنإف 
 تعكد الفمسطينية الجامعة إنشاء فكرة ككانت كثقافيان  كاقتصاديان  اجتماعيان  لحمايتو كذلؾ التعميـ نحك يتجو
 إال  1925 عاـ العبرية الجامعة إنشاء عمى ردا المسجد األقصى جامعة بإنشاء كذلؾ الثبلثينيات، إلى
 الدعكة في األكبر الدكر كاألجنبية العربية الجامعات مف لمطبلب الخريجيف ككاف بالنجاح تحظ لـ أنيا

 لتأسيس العالية اليمة تمؾ كانت ىنا مف كنضالي كطني ذات طابع جامعة فمسطينية لتأسيس
 1الفمسطينية. الجامعات
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 راـ اهلل، مؤتمر النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني،ل كرقة عمؿ مقدمة ،نوعية التعميم العالي الفمسطيني، يعقكب ،نشكاف 1

 ـ.2004
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 كالكميات الجامعية بقطاع غزة( يكضح سنة التأسيس لمجامعات الفمسطينية 1-1جدكؿ)
 سنة التأسيس عدد الكميات الجامعة #
 1978 11  بغزة اإلسبلميةالجامعة   .1

 1990 - سخانيكنب كالتكنكلكجيا الكمية الجامعية لمعمـك  .2

 1991 5 جامعة القدس المفتكحة  .3

 1992 12 بغزة األزىرجامعة   .4

 1992 - بدير البمح  كمية فمسطيف التقنية  .5

 1998 - بغزة الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية  .6

 2222 8  جامعة األقصى  .7

 2225 9 جامعة فمسطيف  .8

 2228 5 جامعة األمة لمتعميـ المفتكح  .9

 2008 5 جامعة غزة  .12

 مكاقع الجامعات المذككرة أعبله عمى االنترنتالمصدر: 

 واقع التعميم اليندسي 8.1

العالـ المتقدمة عمى أنو أحد المحركات األساسية لتطكر ينظر لمتعميـ اليندسي في دكؿ  
التكنكلكجيا الحديثة، كذلؾ باعتباره ركيزة المعرفة كاالبتكار، كبدكرىا تتكاكب برامج التعميـ لتكاكب 
التغير المستمر في الصناعة كاالتصاالت كلمكاكبة التطكر السريع كاليائؿ في العمكـ اليندسية البد مف 

   1 ليندسة كزيادة أعداد البرامج اليندسية.أقامو كميات ا
كقد كاف البد مف تطكير منظكمة تعميمية متكاممة لمكاجية أىـ التحديات التي تكاجو التعميـ  

اليندسي، كمف خبلليا يتحقؽ لمميندس ميزة نسبية كتنافسية في ظؿ مفاىيـ العكلمة كالتخصص، 
دراسة  مف خبلؿ ضبط جكدة التعميـ اليندسيكما كيتـ  ،كالعمؿ عبر االنترنت كالثكرة المعمكماتية

الطمبة كأعضاء ىيئة  األساسية كىـ عناصرىاالعبلقة بيف بأبعادىا المختمفة، كضبط  عممية التعميـ
التدريس كالككادر المساعدة كالخطط الدراسية كمرافؽ التعميـ كالتدريب إضافة لضبط الجكدة كىناؾ عدة 

   2ال الحصر اليندسي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ معايير لضبط جكدة التعميـ
 ((ABETمعايير المجمس األمريكي العتماد البرامج اليندسية كالتكنكلكجية   (1
 (CEABككندا ) األمريكيةمعايير مجمس اعتماد برامج الحاسكب في الكاليات   (2

                                                           

، مؤتمر اليندسي الفمسطيني الثالثلم مقدمة كرقة عمؿ ،التعميم اليندسي في فمسطين ومعايير االعتماد، ، جبلؿ نمرالدبيؾ1 
 .ـ2009مركز القدس  ،نقابة الميندسيف

، األردف ،ندكة كاقع كمستقبؿ التعميـ كالتدريب اليندسيل مقدمة كرقة عمؿ ،تقييم البرامج اليندسية في العالم العربياحمد،  عدكاف، 2
 ـ.2001
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 ( FEANIلجاف اعتماد البرامج اليندسية ك المعمارية في الدكؿ األكربية )  (3
 لجنة التعميـ اليندسي في اتحاد  الميندسيف العرب.   (4

 1لتعميم اليندسي في فمسطيناأىم خصائص  1.8.1

 .(المعمارية ،الكيربائية ،الميكانيكية ،المدنية)عمى بعض البرامج اليندسية التقميدية  التركيز (1
أدل االستثمار في التعميـ الجامعي إلى زيادة عدد مؤسسات التعميـ اليندسي، كبالتالي ساىـ  (2

 في زيادة عدد الخريجيف، كذلؾ بمعزؿ عف حاجة السكؽ، كمبدأ الطمب كالعرض. 
 ندرة التخصصات الحديثة التي تجمع بيف أكثر مف برنامج ىندسي، أك تجمع برامج ىندسية (3

 ناعة كالزراعة.كبرامج أخرل كالطب كالص
 الحككمية كاألىمية. مؤسسات الضعؼ العبلقة بيف مؤسسات التعميـ اليندسي، ك  (4
إجراء دراسات تقيميو دكرية لبرامج العديد مف كميات اليندسة في فمسطيف، بحيث تأخذ عدـ  (5

 بعيف االعتبار متابعة الجكانب االيجابية كالسمبية لخريجي ىذه الكميات.
 ت التعميـ اليندسي في فمسطيف.ضعؼ التنسيؽ بيف مؤسسا (6
مؤسسات التعميـ اليندسي  إلزاـعدـ كجكد رقابة كاضحة لضبط جكدة التعميـ كذلؾ مف خبلؿ  (7

 بالمعايير الخاصة بعناصر العممية التعميمية. 
 التعميم المعماري الجامعي 9.1

كضركرة ممحة لمكاجية  ،لقد أصبح تطكير التعميـ مطمبان جكىريان كأساسيان لممجتمعات المعاصرة
تحديات العصر التي تتمثؿ في ثكرة المعمكمات كاالتصاالت كالعمكـ كالتقنيات الحديثة التي كاكبيا 
تغيرات كأحداث اقتصادية كثقافية كاجتماعية، كمما ال شؾ فيو أف التعميـ المعمارم كأحد برامج التعميـ 

ات العبلقة بالبيئة كالعمراف، بينما لـ تحظ برامجو األكاديمية كالمينية يتأثر بالتغيرات كالمستجدات ذ
باالىتماـ البلـز بحيث تككف ليا القدرة عمى المساىمة الفعالة في االرتقاء بمستكل البيئػة العمرانية مف 

 2.خبلؿ تخريج معمارييف مؤىميف لمكاجية كالتعامؿ مع تمؾ المتغيرات كاألحداث المتسارعة
التعميـ المعمارم ضركرة حاضرة كمستقبمية ، كليس  فيدامة لقد أصبح تفعيؿ مفيكـ االست

مجرد أحد التكجيات المطركحة عمى الساحة الفكرية لتطكير نظـ التعميـ المعمارم، كذلؾ لما يمثمو 
لتغير التكجيات  جكىر ىذا المفيكـ مف تكاصؿ مع متغيرات الحاضر، كتطكرات المستقبؿ، كنظرا

ية كاف لزاما عمى الدكؿ النامية أف تتخذ مناىج جديدة لعمميات التنمية العالمية الخاصة بعممية التنم

                                                           

نقابة ، مؤتمر اليندسي الفمسطيني الثالثلم مقدمة كرقة عمؿ ،ومعايير االعتمادالتعميم اليندسي في فمسطين ، ، جبلؿ نمرالدبيؾ 1 
 .ـ2009مركز القدس  ،الميندسيف

 1، كمية العمارة كالتخطيط، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية، صسبل تطوير برامج التعميم المعماري نمير، فاداف يكسؼ، ىيكؿ 2
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العمرانية بحيث تضمف ليا تحقيؽ أىدافيا التخطيطية المنشكدة كالكصكؿ إلى تنمية شاممة في إطار 
 1.مف االستمرارية كالتكاصؿ

 2المعماري التعميم مفيوم 1.9.1

أقدـ  مف تاريخ كحضارة فالعمارة التعميـ الجامعي، مجاالت مجاؿ ىاـ مف العمارة تدريس يعتبر
التحكالت الزمنية  مف بمجمكعة تمر حيث ، 19القرف منتصؼ إلى الكبلسيكي الطراز العصكر ذات
 المتغيرات عمى تعتمد التحكالت ىذه كلكف كاسعة، معمارية ثكرة إفراز عمى التي عممت كالمجتمعية

 المجتمعية بالتطكرات مرىكنة فالعمارة رافقت األزمنة المختمفة،االجتماعية كالثقافية كالصناعية التي 
 كاستجابة لمتطمباتيا. كتأتي

 كالخطط الطمبة مكىبة في تكمف أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ المعمارم التعميـ عممية إف
 االحتراؼ مرحمة إلى تصؿ كحتى منتج، فكر بناء عمى تعمؿ كالتي التدريسية الييئة كأعضاء الدراسية،

 لكف سيؿ المعمكمة إيصاؿ ألف التدريسية، العممية تكامؿ بطريقة منيجيا الطالب بناء مف بد ال
 .األصعب ىك الكياف مف جزء كاعتبارىا استيعابيا

بحاجة إلى تطكير كتجديد دائـ حتى تكاكب أخر المستجدات العالمية  التعميمية العممية إف
ككذلؾ تطكير  الفكر المعمارم السميـ لدل الطمبة  اءبن حتى تككف قادرة عمى  كالتطكرات التكنكلكجية

البناء، كالتكامؿ بيف المساقات المطركحة مف خبلؿ  كالنقد التفكير كمنيجية العممي، البحث أساليب
التكازف بيف المعارؼ كالميارات كالتركيز عمى النكاحي العممية المينية حتى نخرج بميندس معمارم 

 كمطمع عمى أخر مستجدات العصر في عالـ العمارة .يكاكب متطمبات سكؽ العمؿ 

 التعميم المعماري وتطور نشأة 2.9.1

المركر عمى أعظـ فمف المناسب نشأة التعميـ المعمارم في العالـ  إذا ما أردنا التعرؼ عمى
عبر  ؿ عمى كجكد عمكـ ىندسية كمعمارية تناقمتيا األجياؿدالمعالـ العمرانية كالمعمارية كالتي بدكرىا ت

 .بصكرة منتظمةالعصكر 
ييئات اليندسة المعمارية ليتطكر تدريجيا في العديد مف بمداف العالـ كفقا  أف التعميـ المعمارم 

كالناظر  أخرل المينة مف خبلؿ ضماف التعميـ المعمارم السميـ بجانب أمكر مدخؿالكطنية التي تنظـ 

                                                           
،  ، سعدسعد  1    2010، رسالة دكتكراه، جامعة المنصكرة، مصر، لمتنمية المستدامة في مصرالتعميم المعماري كمدخل مكـر
 32، ص 2012، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف،التعميم المعماري في فمسطينعفيفي، أريج عزات،  2
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فتقر إلى مثؿ ىذه الييئة ي ألنوإلى العالـ العربي يرل التعميـ المعمارم ال يتطكر بالشكؿ المطمكب 
   1 .عمى الرغـ مف أنيا تسيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة في صناعة البناء

     
 :تطور التعميم المعماري في الحضارات األولى  (1

في حضارات العالـ القديـ كحضارة كادم النيؿ في مصر القديمة كحضارة الرافديف في العراؽ         
كالحضارتيف الركمانية كاإلغريقية، كانت تعمـ العمارة مقتصر عمى طبقة معينة مف أفراد المجتمع ممف 

ؿ، كيتـ تدريب مف فف البناء تتكارث عبر األجيا تعاليـليـ نفكذ مرتبط بالسمطة الحاكمة كالدينية ككانت 
متمكنان في فف البناء، كقد كانت أعماؿ البناء مقتصرة  بناءيتـ اختياره لممارسة ىذا الفف حتى يصبح 

عمى المساكف كالقصكر كمعابد اآللية كالمقابر ، أما طريقة تعميـ المينة في العصكر اإلغريقية 
           2.تساب الصنعةكالركمانية فكانت تتطمب المداكمة كالتعمـ مف معمـ خبير، الك

 (كفيكس بكلمكر فيت)في مخطكط المعمارم الركماني  هأقدـ ما كتب عف العمارة ىك ما نجد إف
الذم ذاع صيتو في القرف األكؿ قبؿ الميبلد حيث تضمف ذلؾ المخطكط جمع كتسجيؿ المعمكمات 
كالنظريات الجمالية التي عرفت كاستعممت في العصر اليكناني القديـ كأكائؿ العصر الركماني كالتي 

 3.سميت عشرة كتب في العمارة
تعمـ طالب العمارة الرسـ بالقمـ الرصاص لخص مينة العمارة كمتطمبات تعممو كالتالي أف يكما ك      

كأف يتمقى الدركس في اليندسة كالتاريخ كالفمسفة كيفيـ المكسيقى كلديو بعض المعرفة عف الطب كيعمـ 
   4.آراء االقتصاد كالفمؾ كنظرية السماكات

 5:النيضة عصر في المعماري التعميم (2
كأدل ىذا بالطبع إلى االىتماـ بالمباني  الكبلسيكية كالفمسفة اآلداب بإحياء النيضة عصر بدأ

الباقية مف األكقات الركمانية كيقكؿ أحد ركاد العمارة في عصر النيضة أف العمارة مف أكثر الفنكف 
يمكف تطكير العمارة مف  أنوالقابمة لمدراسة النظرية عمى عكس الرسـ كالنحت كاألدب معمبل ذلؾ 

 ا عمى الحجكـ اليندسية التقميدية مثؿ المكعب كالكرة كاليـر الناحية الفمسفية ألنيا اعتمدت في أساسي

                                                           
    1 Badawy, Osama, research paper, Approaches/Strategies for Improving Architecture 

Education in Palestinian universities, European Journal of Academic Essays 14 (2014) 1-7    

2 Gelernter, Mark, 1995,"Sources of Architectural Form: a critical history of western design 
theory ",Manchester University Press, Manchester, UK. 

 .ـ1991تير، جامعة األزىر، القاىرة، ، رسالة ماجستطوير المناىج والعممية التعميمية محمد،أشرؼ  ،سبلمة 3
 المرجع السابؽ 4

5 Geoffrey Broadbent, Architectural Education, Academy Editions, Academy Group,U.K.,1997. 
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  خاصةال وتلكرنزك مدرس ـ أنشأ1470 في عاـ (Academy Platonica) ،ككاف  بفمكرنسا
الغرض مف ىذه المدرسة مقاكمة تأثير النقابات الحرفية الضار مف كجية نظر القائميف عمى 

 .انجمكا كمايكؿاردك دافنشي ىذه المدرسة ككاف مف خريجي األكاديمية ليكن
 إنشاء المدارس كاألكاديميات المعمارية بعد النيضة الثقافية في فرنسا لتأثر الفرنسييف  تتكال

األكاديمية  :بنماذج عصر النيضة االيطالي كما بعد النيضة ككاف مف أىـ تمؾ المدارس
كاديمية لكيس الرابع ـ ،أ1648ـ، األكاديمية الممكية لمرسـ كالنحت عاـ1635 الفرنسية عاـ

 المعمارييف تضـ مناقشات عف مجمكعة عبارة ـ ككانت1671عشر الممكية لمعمارة عاـ
 الحساب عف محاضرات بيا كتمقى األكثر صكابنا، كالنظريات المعمكمات عمى كتعتمد البارزيف،
 .الحجارة قطع عف ككذلؾ المنظكرم كالرسـ العسكرية كالحصكف كالعمارة كالميكانيكا كاليندسة

 ثبلثة  أك عاميف لمدة تستمر تعميمية مقررات إلى المحاضرات ىذه ـ تحكلت1717عاـ في
فقد  كالرسـ التصميـ دركس أما المحاضرات، إعطاء عمى األكاديمية اقتصرت كقد أعكاـ،
 .أساتذتيـ مراسـ في كانت

  الميندس  قاـ فقد منشكرة، ككتب مراجع عمى يقـك المعمارم التعميـ كاف 1721في العاـ
 كتابو بنشر الطراز البارككي فترة في كظير األصؿ نمساكم فيشر كىك المعمارم
كالفرنسية كىك بمثابة نظرة عامة عمى جميع الطرز  األلمانية بالمغة) العمارة تاريخ(المصكر

 .المعمارية منذ العصكر األكلى كحتى ذلؾ الكقت
 ا استخداـ الشبكات في التصميــ أنشئت المدرسة الفنية كمف مميزاتي1793عاـ في 
 الذم  اسميا الرسمي الجميمة الفنكف مدرسة في التعميـ مف نكعاف ىناؾ ـ كاف1819عاـ في

 :كىما أطمقو عمييا لكيس الثامف عشر
 كالفيزياء العمارة كتاريخ العمارة نظرية في محاضرات اشتمؿ عمى حيث :النظري التعميم 

 الفرنسية العمارة كتاريخ كالتاريخ كقانكف البناء الكصفية كاليندسة
 الشيرية المسابقات تعقد كانت التي عف المحاضرات عبارة ىي :بالمسابقات التصميم 

 كاممة كرسكمات تصميمات: مراحؿ عمى ثبلثة كىي المعمارم، التصميـ في كاغمبيا
 كىي الثانية المرحمة تأتي ثـ تفاصيؿ كذات محبرة الكاجيات رسـ كتشمؿ كمحبرة االنتياء

 كالتي التفصيمية الرسكمات ىي لممسابقات الثالثة كالمرحمة العامة، بالمباني المسابقات
 كالتي السنكية المسابقات تقاـ كما ككانت، تقميدم معمارم طراز عمى تككف أف تشترط
 أك بالفكالذ كاإلنشاء بالحجارة، اإلنشاء مثؿ المختمفة بالمكاد كالبناء اإلنشاء طرؽ تشمؿ
 الرسكمات كافة ليشمؿ القرف نياية في المعمارية المسابقات تطكرت ثـ كغيرىـ، الخشب
  .المبنى إنشاء يحتاجيا التي
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 1:عشر التاسع القرن في المعماري التعميم (3
مف  المعمارم التأىيؿ مف نكع أصبح التعميـ المعمارم في القرف التاسع عشر كما بعدة

  :كما يمي دراسية مقررات خبلؿ

  بدأ ظيكر التعميـ المعمارم في أكضح صكرة في مصر في القرف التاسع في العالـ العربي
ـ كمدرسة األشغاؿ كالعمميات 1834عشر حيف أنشأ محمد عمي مدرسة الميندسخانة سنة

ـ، كبالتدريج أصبحت حرفة البناء تتأثر بالتعميـ فتحكلت مف حرفة إلى عمـ 1839سنة 
كتطكرت ، كما العتماد في التدريس عمى المعمارييف األجانبيدرس، في بداية األمر كاف ا

المدرستاف فأصبحت األكلى كمية الفنكف التطبيقية كالثانية تحكلت إلى كمية اليندسة 
ـ كتكالت كميات اليندسة في مصر كالبمداف العربية كاشتممت 1936بجامعة القاىرة سنة 

  2.صاتومعظـ الكميات أقساـ لمتعميـ المعمارم بمختمؼ تخص
 بمندف العمارة جمعية في لمعمارة ليمية مدرسة ـ بدأت 1847عاـ. 
 بأميركا لمتكنكلكجيا ماساشكستس معيد في العمارة مقررات تدريس ـ بدأ 1868عاـ. 
 بأميركا ككرنيؿ جامعة ـ في 1871عاـ. 
 بأميركا الينكل جامعة ـ في 1873عاـ. 
 بباريس الجميمة الفنكف كمية في العمارة مقررات تدريس بدأ ـ 1891عاـ. 
 

 :العشرين القرن في المعماري التعميم (4
 :يمي بما القرف العشريف بداية في المعمارم التعميـ امتاز

 المستمر لطمبةا بتنقؿ يتميز الفترة ىذه في المعمارم التعميـ كاف. 
 الفكتكغرافية الصكر إلى باإلضافة العريضة السكداء الخطكط ذات الرسكمات. 
 الخراسانية باإلنشاءات االىتماـ. 
 كالفحـ الرصاص بقمـ كالرسـ المائية، المكحات رسـ طريؽ عف المبلحظات تسجؿ. 
 بيف  االختبلفات تعمـ يمكف حيث المبنى، حكؿ كالحركة كالرسـ الرؤيا خبلؿ مف التعميـ

 .المظمؿ كالجانب المضاء الجانب
 
 
 

                                                           
 ـ1981 القاىرة، ،  11العدد البناء، مجمة ،مصر في المعاصر المعماري تكوين ،مقاؿ الفتاح، أحمد، عبد 1
 .ـ1991تير، جامعة األزىر، القاىرة، ، رسالة ماجستطوير المناىج والعممية التعميمية ،أشرؼ محمد، التعميـ المعمارم ،سبلمة 2
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 1:ىاوسو مدرسة البا (5
 في ألمانيا في نياية القرف التاسع عشر حيث ظيكر التناقض الشديد  أنشأت الباكىاكس

 .بيف الفف القديـ كاالتجاىات الكظيفية
  تأثيران في اليندسة  الفف الحديثيعتبر أسمكب الباكىاكس في التصميـ مف أكثر تيارات

 .الفف المعاصركالتصميـ في 
 فايمار مدينة في ـ1919عاـ  ركبيكسجكالتر المدرسة الميندس المعمارم األلماني  تسمـ 

حيث كضع برنامجا يتضمف جميع نكاحي العممية التعميمية كالمبادئ األكلية كقد  ألمانيافي 
 كاف ىناؾ تأكيدا عمى التكليؼ بيف الفنكف كالحرؼ اليدكية.

  ـ حيث امتازت ىذه الفترة بالدراسات 1925عاـ  ديساكمدينة  إلى الباكىاكس انتقمت
 لمشركعات اإلسكاف ككذلؾ الدراسات البيئية. الكظيفية

  ـ أصبح ميس فاف در ركه رئيسا لمباكىاكس حيث أعاد تشكيؿ الكرش 1930في عاـ
 كالمعامؿ المرتبطة بالنكاحي المعمارية.

 حيث ـ بدأت الباكىاكس مرة ثالثة في مدينة برليف كلكف لـ تمبث طكيبل 1932في عاـ
 عالمية الطراز كغير ألمانية. أنياالحاكـ آنذاؾ بدعكل  النظاـ النازم أغمقيا

   مما ساىـ في نشر طراز  الكاليات المتحدة األمريكيةإلى  الباكىاكسأعضاء ىاجر معظـ
 ىذه المدرسة بشكؿ أكبر.

 الئحة أحد المكاقع المكجكدة عمى  ألمانياىاكس األكلى في ك درسة البايعتبر مبنى م
  .اليكنسكك لمكاقع التراث العالمي

 
 2:هالعمارة الموضوعية لميس فان درو  (6

لدراسة  برنامج تفصيمي مع افتتاح ـ1938كانت مدينة شيكاغك في أمريكا عاـ   
 ثبلثة عمى يعتمد التعميمي كمنيجو  بتقديـ كهر  فاف در ميس قاـ بتقديمو المعمارم الماجستير

 :أجزاء
 اإلنشاءات كأنكاع كالخرسانة، كالصمب كالحجر كالخشب البناء مكاد خبلؿ مف الكسائؿ 

 .المعمارم الشكؿ لعمؿ تستخدـ التي
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  المعاىد،ك  المنتجعات كالنكادم، الفنادؽ كتشمؿ المباني أنكاع بيا األغراض كيعني 
 كالمدارس العامة الصناعية، المباني المطاعـ، المخازف، البنكؾ، التجارية، المباني

 .كالمتاحؼ كالمسارح
  األساسية مثؿ المساحات المفتكحة كالسطح كالعمؽ  المبادئ كتشتمؿ كاإلبداع التخطيط

 .العضكية كالعكامؿ الميكانيكية المبادئ األخرل كالعكامؿكالفراغ كالعديد مف 
 

 1:مؤتمر أكسفورد (7
تزداد  األمكرفي نياية الخمسينات كانت معظـ المباني تـ بناؤىا برداءة كبيرة ككانت       

بقيادة  (RIBA)البريطانييف لممعمارييف الممكي المعيد في المفكريف مف مجمكعة قاـ حيثسكءا 
كخرج المؤتمر بالعديد ـ 1985ابريؿ في أكسفكرد في مؤتمر دافيز بعقد كريتشارد مارتف ليزلي

  مف النتائج مف أىميا:
 كالعمـك االقتصادية االجتماع كعمـ كاليندسة كالعمـك الفنكف بيف يربط العمارة تعمؿ كجسر. 
 اليندسية . كالشركات المكاتب في مف خبلؿ التدريب  العممية الخبرة اكتساب أىمية 
  المعرفة ال تحؿ محؿ الخياؿ المعمارم كلكنيا ضركرية كتدريب حقيقي لئلبداع الفكرم

 كالميارة في التصميـ .
  الدراسات العميا كالبحث يجب أف يككنا محؿ تشجيع في أساس تقدـ المعرفة كىذه ىي

 الكسيمة التي يمكف عف طريقيا تطكير المينة ككؿ.
 اس العبلقة التكاممية بيف العمارة األعماؿ المعمارية يجب أف تقكـ عمى أس 
 ذلؾ  إلى كما البيئة كطبيعة المجتمع كاحتياجات. 
  النقص في المعرفة يعكؽ كيقيد المعمارم كيضع حدكدا ألعمالو اإلبداعية كيقمؿ مف

 المستكل العاـ.
 مع كاإلنتاج الميكانيكا كميندسي اإلنشائييف جانب إلى يعممكا أف يجب المعمارييف إف 

 النبات كعمماء النفس كعمماء االجتماع عمماء إلى باإلضافة اإلدارة يف خصائييفأ
 .كالحيكاف كالطبيعة

 عمى الكقت نفس في الحفاظ مع الفكرم األساس بناء إلى حاجة في العمارة طمبة إف 
  .العممية الممارسة 
 
 

  

                                                           
1 Geoffrey Broadbent, Architectural Education, Academy Editions, Academy Group,U.K.,1997. 
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 1:ويمز أمير معيد (8
    ترسيخ عمى تعتمد ككانت ، 1992 عاـ بريطانيا في لمعمارة مدرسة أحدث كيمز أمير أسس

 أىميا: مف المفاىيـ التي صاغيا في كتابة ) رؤية لبريطانيا (
 اإلنسانية كىذا البرنامج قائـ عمى الحرؼ اليدكية القيـ لتنمية تأسيسي برنامج كضع. 
 التقميدية التفاصيؿ كدراسة كاأللكاف الحية الرسكمات مف كبير قدر عمى يحتكم البرنامج. 
 ككذلؾ األكركبية كاليندية، النماذج السكنيةبدراسة كالتصميـ الرسـ أساسيات الطمبة تعميـ 

 .لمباكىاكس المشابية التصاميـ كدراسة اإلسبلمية النماذج في التغطية بالقرميد ىندسة
 .دراسة الزخارؼ المعمارية كطريقة إسقاط الضكء عمى األسطح المجسمة 
  لئلنساف كالمبنى كالككف.القيـ الدينية كالركحية ميمة 
 العمارة. فف لتعمـ الكحيد الطريؽ ىك بالعمؿ التعمـ إف 
 ككذلؾ التاريخية لؤلماكف رسـ بمقياس التجسيـ مثؿ العمراني النطاؽ عمى مشاريع دراسة 

 .ىناؾ اليامة المكاقع في جديدة إدخاؿ مباف
 

 :ميم المعماري في العالم اإلسالميالتع (9
رىا في العالـ النامي في تمؾ الفترة ك أم شيء عف حالة العمارة كتطال يذكر مؤرخ العمارة 

كذلؾ الف العالـ النامي لـ يكف لو دكر في الثكرة الصناعية ، ككانت معظـ بمداف العالـ اإلسبلمي 
تحت االستعمار األكربي ، كبالتالي كانت المعمكمات عنة تحت السيطرة التامة لمحكاـ فالذم نعرفو عف 

الحقبة في آسيا كأفريقيا كالعالـ اإلسبلمي كأثرىا في تطكر العمارة الحديثة ىك ما أراد لنا عمارة تمؾ 
 2.المؤرخ األكربي أف نعرؼ

كلكف فاف المعالـ التاريخية في بمداف العالـ اإلسبلمي في المشرؽ كالمغرب ىي خير دليؿ 
فقد  ،طرؽ التعميـ المقصكدكشاىد عمى التطكر اليندسي كالمعمارم كالذم ال يمكف أف يككف بغير 

تأثرت العمارة األمكية بالعمارة البيزنطية كاستفادت مف التجربة كعممت عمى تطكيرىا  حتى كصمت إلى 
القمة في مباني المساجد كقصكر بني أمية في الشاـ كارض المغرب العربي حتى األندلس، كأما 

ية عمى تجربة العمارة الفارسية كاالسبانية مع العمارة العباسية فقد استفادت مف تجربة أىؿ العراؽ المبن
 3.استعماليا لممكاد المحمية

                                                           
1 Geoffrey Broadbent, Architectural Education, Academy Editions, Academy Group,U.K.,1997. 

 ـ.1993 (، اربد،1، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا )طدراسات في الشكل والتطور المعماري، عبد الرحيـ ،سالـ 2
، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، استراتيجيات التعميم المعماري بمستوياتو المختمفة في محافظات غزة، المنسي، يكسؼ 3

 .2555القاىرة، 
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ابتدأ بصيغتو الكاضحة في العالـ اإلسبلمي في نياية القرف  أنوكيمكف اعتبار التعميـ المعمارم 
التاسع عشر كالعقكد المبكرة مف القرف العشريف ، كاعتمد منياج مدارس العمارة فييا عمى المقاييس 

يمية كنظاـ البكزار كالباىاكس ، كما شكمت مادة التصميـ المعمارم العمكد الفقرم لممنياج الذم التعم
 1.شمؿ العمـك العممية كالنظرية كالبيئة كاألساليب التقنية

 2التعميم المعماري في قطاع غزة (10
 لـ حيث االحتبلؿ، ظركؼ في المعمارية في قطاع غزة اليندسة كأقساـ اليندسة كميات أنشئت

صعكبة  ىناؾ فكانت المحتؿ باقتصاد مربكط ككاف كاضحة، كتكجياتو الفمسطيني االقتصاد تكف معالـ
التعميمية  المرافؽ في نقص إلى باإلضافة الفمسطيني، المجتمع بحاجة التخصصات ربط في

 المعمارملمتعميـ  المعالـ محدكدة كفمسفة كاضحة كاستراتيجية رؤية غياب إلى أدل كالذم كالكفاءات،
 .المعمارم التعميـ برامج أنشأت التي الجامعات كفي المحمي المستكل عمى

إف التعميـ المعمارم في قطاع غزة بدأ حديثا نكعا ما حيث لـ يكف خبلؿ فترات االنتداب 
البريطاني كفترة اإلدارة المصرية لقطاع غزة أم جامعات أك كميات مجتمع تختص بالتعميـ المعمارم، 

 عتماد في ذلؾ خارج القطاع .ككاف اال
ـ كتعثر السفر لخارج القطاع سكاء  1967 كفي أعقاب االحتبلؿ الصييكني لقطاع غزة عاـ

ذلؾ بسبب القيكد اإلسرائيمية أك سكء األحكاؿ االقتصادية لسكاف قطاع غزة كاف البد مف السعي إليجاد 
بالفشؿ حتى عاـ  باءتلمحاكالت بدائؿ محمية قدر اإلمكاف في ذلؾ الكقت الصعب كلكف كؿ ىذه ا

قسـ اليندسة المعمارية  مف بيف أقسامياـ تـ افتتاح كمية اليندسة بالجامعة اإلسبلمية بغزة ك 1992
الكميات الجامعية التي تمنح درجة تكالى افتتاح  كمع مركر السنيف الذم يمنح درجة البكالكريكس
كالكمية الجامعية  البمح التقنية ـ التطبيقية ككمية ديرالكمية الجامعية لمعمك  البكالكريكس في اليندسة مثؿ

منيا كمية اليندسة بجامعتي األزىر في الجامعات الفمسطينية ككميا ت اليندسة  ،لمعمكـ كالتكنكلكجيا
ـ مع الصعكبة الشديدة 1967سكاف القطاع منذ احتبللو عاـ ل كاف يمكف إضافة إلى ىذا ،كفمسطيف

الدراسة خارج قطاع غزة سكاء كاف ذلؾ في الدكؿ العربية المجاكرة أك في دكؿ أجنبية كزاد ذلؾ نسبيا 
 ـ .  1994بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ

في قطاع غزة إال أف أىميا كمية اليندسة  إف مصادر التعميـ المعمارم أصبحت متعددة نسبيان 
 بالجامعة اإلسبلمية بغزة حيث أنيا األقدـ كاألكثر خبرة بيف كافة الكميات كالجامعات في قطاع غزة.

                                                           
1 Ozkan,S., An Overview of Architectural Education in Islamic Countries, in Architectural 
Education in the Islamic World, Proceedings of Seminar Ten In the Series: Architectural 
Transformation in the Islamic World,(Granada, Spain, April 21-25,1985) 

، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، استراتيجيات التعميم المعماري بمستوياتو المختمفة في محافظات غزة، نسي، يكسؼالم 2
 .2555القاىرة، 
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 األول الفصلخالصة  10.1

  يمكف تمخيصو في النقاط التالية: ،مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ
  لرأل الجمعية الممكية البريطانية لممعمارييف يطمؽ لقب المعمارم قانكنان عمى  طبقان

الشخص ذك الكفاءة التخصصية كيككف مسجؿ كمرخص لو كيحمؿ شيادة العمارة 
كيتحمؿ مسئكلية التعبير الثقافي في المجتمع مف خبلؿ الفراغ كالشكؿ كالسياؽ 

 .التاريخي
 ٌية إبداعية ترتكز أساسان عمى أبعاد جمالٌية يتمٌثؿ عمؿ الميندس المعمارم في عمم

كيندرج تحت ىذه العممية اإلبداعية العديد مف  تطٌكع ليا حمكؿ تقنية ىندسٌية مبلئمة،
كيشمؿ مجاؿ  ترميـ البناءات القديمة كصيانة الٌتراث المعمارم المجاالت منيا

 تصميـ كالتنسيؽال العمارة البيئية، كالقرل، المدف الميندس المعمارم أيضا تخطيط
  .ىاكغير  الداخمي

  كتجعمو أكثر قدرة عممو إف الميارات التي يمتمكيا الميندس المعمارم ميمة إلنجاح
كقيمة عمى تكصيؿ أفكاره لمفئة المستيدفة بكؿ يسر ك الميارات التي يتـ ذكرىا فيما 

في االتجاه الصحيح  كالطريؽكلكف تـ تقديميا لتككف النبراس  يءبعد ليست كؿ ش
 .لخركج منتج معمارم سيؿ ذات قيمة ال يكجد بو أم تعقيدات

  يتكجب عمى الميندس المعمارم أف يككف نقطة البداية لتطكيع نتاج  العكلمة
 .كاالستفادة منيا ضمف أسس الحفاظ عمى المكركث الثقافي كالبيئي

 لمتمثمة بالتدريس الجامعي يقكـ التعميـ الجامعي الفعىاؿ الذم يحقؽ أىداؼ الجامعة ا
عمى الدعائـ األربع األستاذ الجامعي  -العممي كخدمة المجتمع كتنميتو       كالبحث 

صاحب الشخصية المينية المبدعة، الطالب الجامعي المسئكؿ كالمشارؾ في التعمـ 
كالتفكير، المنياج الجامعي المنسجـ مع متطمبات المجتمع كسكؽ العمؿ، اإلدارة 

 .ة الحديثةالجامعي
 بحاجة إلى تطكير كتجديد دائـ حتى تكاكب أخر المستجدات  التعميمية العممية إف

الفكر المعمارم السميـ  بناء حتى تككف قادرة عمى  العالمية كالتطكرات التكنكلكجية
البناء،  كالنقد التفكير كمنيجية العممي، البحث ككذلؾ تطكير أساليب لدل الطمبة 
المساقات المطركحة مف خبلؿ التكازف بيف المعارؼ كالميارات كالتركيز كالتكامؿ بيف 

عمى النكاحي العممية المينية حتى نخرج بميندس معمارم يكاكب متطمبات سكؽ 
 .العمؿ كمطمع عمى أخر مستجدات العصر في عالـ العمارة
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 أثر تطوير التعميم المعماري الجامعي عمى توفير فرص عمل لمخريجين 
 قسم العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة  –حالة دراسية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني: التعميم العالي وسوق العمل الفمسطيني

 مقدمة   1.2
 وعالقتو بسوق العملالتعميم العالي في قطاع غزة   2.2
 سوق العمل الفمسطيني 3.2
 البطالة في قطاع غزة 4.2
 خالصة الفصل الثاني  5.2

  

 التمهٌديالفصل 

مقدمة عامة حول 

 البحث

 الفصل األول

 المعمــاري 

 والعمــارة

 الخالصة

 الفصل الثانً

التعلٌم العالً 

وسوق العمل 

 الفلسطٌنً

 الخالصة

 الفصل الثالث

 التعلٌم المعماري

فً قطاع  الجامعً

 غزة

 الخالصة

 الفصل الرابع

ممارسة مهنة 

العمارة فً قطاع 

 غزة

 الخالصة

 الفصل الخامس

منهجٌة وتحلٌل 

 استبٌانات الدراسة 

 الخالصة

 الفصل السادس

النتائج 

 والتوصٌات
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 مقدمة 1.2

بناء  إلىيؤدم  كمفرداتوإف معرفة خصائص سكؽ العمؿ الفمسطيني عف قرب بكؿ تفاصيمو 
في حالة طكارئ يقاؿ عنيا أنيا  نعيش في منطقة أقؿ ما أنناىذا السكؽ خصكصان  معمنظكمة تكاممية 

كتحتاج إلى متطمبات خاصة، كأكؿ التقييـ كالتطكير يبدأ مف منظكمة المعمكمات الدقيقة حيث  دائمة
كبالتالي النتائج كالحمكؿ المنسجمة مع الكاقع كمف أجؿ ىذا كمو جاء الفصؿ الثاني  ،المعرفة كالتجربة

العمؿ كخصائص  ة كعبلقتو بسكؽعمى التعميـ العالي في قطاع غز  خبللوبكؿ مككناتو لنتعرؼ مف 
المناىج التعميمية بما يتكافؽ مع تمؾ  إعدادحتى يتـ  كالدكلية كمتطمباتيا اإلقميميةسكؽ العمؿ 

 ياخصائصك  قطاع غزة البطالة في ، ككذلؾ إلقاء الضكء كلك بالشكؿ البسيط عمى تطكرالمتطمبات
حتى نككف عمى بينة مف أمرنا  جديدة عمؿ فرص خمؽ في الخاص مقطاعالدكر المساند لكأسبابيا ك 

  جامعي كمخرجاتو بما يتكافؽ مع النيضة المجتمعية المستدامة.كنعمؿ ضمف مفاىيـ التطكير لمتعميـ ال
 :التعميم العالي في قطاع غزة وعالقتو بسوق العمل 2.2

اىتماميا  جؿ تكجيو يستدعي مما فيو، الذم تنشأ المجتمع لخدمة أساسان  الجامعات تقاـ
المجتمع،  بيا يمر التي التنمكية المرحمة تفرضيا خصكصية التي االحتياجات تمبية نحك كنشاطاتيا
ال  التي النامية البمداف في الجامعات تكجيات تختمؼ عف الصناعية البمداف في الجامعات فتكجيات

 عمى أساسان  تقـك العالي التعميـ كأىداؼ فمسفة أف الذاتي، كحيث اقتصادىا بناء مرحمة في تمر زالت
 المصدر ىك العالي التعميـ فإف متطمباتو كاحتياجاتو، كتمبية المجتمع، في التنمية تحقيؽ اإلسياـ في

إلحداث  المكارد أىـ باعتباره البشرية في المكارد العالية البشرية كالكفاءات الميارات الرئيس لتككيف
ضعؼ سكؽ  قكم حكؿ مؤشر ىي العمؿ عف ميفالمعط مف الخريجيف اليائمة األعداد أفكما ك  ،التنمية

كحاجات  العالي التعميـ مخرجات بيف العمؿ الفمسطيني كقمة الفرص فيو ألسباب عديدة، ككذلؾ الفجكة
في قطاع غزة في التخصصات كالبرامج بيف الجامعات  التكامؿ التنسيؽ كعدـ عدـ إف العمؿ، سكؽ

األكاديمية أدل إلى زيادة أعداد الخريجيف في العديد مف الكميات كالتي ال يكجد لخريجييا الفرص 
 لسكؽ العمؿ المتجددة العالي كاالحتياجات التعميـ بيف مف عدـ التكازف حالة ، فنشأتالكافية لمعمؿ

 تشجيع خبلؿ كذلؾ مف االىتماـ بالنكعية، ضركرة ستدعيكىذا الكضع العاـ ي ،كعالميان  محميان 
 يفب المكاءمة العالـ، كتعد الذم يشيده كالتكنكلكجي العممي التقدـ ظؿ في العممية كالتقنية التخصصات

 فسعت كالعشريف، القرف الحادم في الدكؿ تكاجو التي التحديات مف كسكؽ العمؿ التعميـ مخرجات
 سكؽ في لقبكليـ الجامعات لمساعدة خريجي حمكؿ إليجاد كبيرة جيكدا الحككمات كبذلت مف العديد
 المكاءمة أف ىناؾ ضعؼ تنسيؽ كتكامؿ بيف كالناظر إلى كاقع الخريجيف في قطاع غزة يرل، العمؿ
قطاع في  البشرية كاالقتصادية التنمية كمتطمبات كالعالمي المحمي سكؽ العمؿ كحاجة نكاتج التعميـ بيف
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 إعادة يستدعي العمؿ، مما كسكؽ العالي التعميـ مؤسسات بيف كتفاعؿ كتكامؿ تكاصؿ كجكد لعدـ غزة
 .1باستمرار كتدريبيـ المنتظميف كالخريجيف الطمبة تأىيؿ

 في قطاع غزة الجامعات والكميات التي تمنح درجة البكالوريوس في اليندسة1.2.2 

 تمنح درجة البكالكريكس في اليندسة إف الجامعات كالكميات الجامعية في قطاع غزة التي        
عديدة كمتنكعة كازدادت في السنكات األخيرة بعدما كانت الجامعة اإلسبلمية بغزة ىي الكحيدة في 
القطاع التي تمنح درجة البكالكريكس في اليندسة كفيما يمي نبذة  عف تمؾ الجامعات كالكميات في 

 قطاع غزة.
 2:الجامعة اإلسالمية بغزة  (1

تأسست  اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي،الجامعة 
، تكفر الجامعة لطمبتيا جكان أكاديميان الفمسطيني تعمؿ بإشراؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي ـ،1978عاـ

تاحة ممتزمان بالقيـ اإلسبلمية كمراعيان لظركؼ الشعب الفمسطيني كتقاليده، كتضع كؿ اإلمكانيات الم
لخدمة العممية التعميمية، كتيتـ بالجانب التطبيقي اىتماميا بالجانب النظرم، كما كتيتـ بتكظيؼ 

تعتمد الدراسة في الجامعة عمى نظاـ الساعات  ،كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمية
( أسبكعان دراسيان، 16ؿ منيما )المعتمدة الذم تيقسـ السنة الدراسية بمكجبو إلى فصميف دراسييف مدة ك

كمية الشريعة  ،كمية كىي كمية أصكؿ الديف 11باإلضافة إلى الفصؿ الصيفي، كتضـ الجامعة 
كمية تكنكلكجيا المعمكمات، كمية  كمية التمريض، كالقانكف، كمية اآلداب، كمية التربية، كمية التجارة،

، كمية الطب،  دسة .كمية الين كمية العمـك الصحية، العمـك
 :3كمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية بغزة 

الكمية مكاقع متقدمة إذا  نالتك  ،ـ1992تأسست كمية اليندسة بالجامعة اإلسبلمية بغزة في العاـ 
أقساـ  7ما قكرنت بمثيبلتيا ليس فقط في الدكؿ النامية، بؿ أيضان في الدكؿ المتقدمة، حيث تضـ اآلف 

ىندسية ىي )اليندسة المدنية، اليندسة المعمارية، اليندسة الكيربائية، ىندسة الحاسكب، اليندسة 
 . الصناعية، اليندسة البيئية، اليندسة الميكانيكية(

 
 
 

                                                           
 المفتكحة القدس ، جامعةالعمل وسوق العالي التعميم نتاجات بين المواءمةأحمد،  شاىيف، محمد 1

  
 http://www.iugaza.edu.ps عمى االنترنت الجامعة اإلسالمية بغزةمكقع 2
 http://eng.iugaza.edu.ps  عمى االنترنت الجامعة اإلسالمية بغزة -كمية اليندسة  مكقع 3

http://www.iugaza.edu.ps/
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 حسب القسـ كالجنس اإلسبلميةخريجي كميات اليندسة بالجامعة  ( يكضح أعداد1-2شكؿ )

 2014، يكنيكالمصدر: دائرة القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة اإلسبلمية بغزة
 

مف التخصصات المختمفة أىميا برامج  العديدكما افتتحت الكمية برامج الماجستير في 
اليندسة الكيربية، ىندسة الحاسكب، كاليندسة  الماجستير في التخصصات التالية: اليندسة المدنية،

المعمارية، كذلؾ مساىمة في خدمة المجتمع بشكؿ عاـ كالميندسيف بشكؿ خاص، فضبلن عف تقديـ 
كالتي  يد مف المختبرات العممية كالمراكز البحثيةمف خبلؿ العد العديد مف الخدمات لممجتمع الفمسطيني

مركز األبحاث ، تقدـ خدماتيا لطمبة الكمية كالجميكر عمي حد سكاء، كمنيا مختبرات المكاد كالتربة
 مركز الدراسات كاالستشارات اليندسية. إيكاف، –مركز عمارة التراث ، كالمشاريع

في العديد مف  كميندسة ميندس 5000يقارب كخبلؿ العقديف الماضييف خرجت كمية اليندسة ما 
طالب كطالبة مسجميف في الكمية، كالتي تضـ  2300 (2014)يكنيك المجاالت المختمفة، كتضـ حاليان 

دارم مف بينيـ  190  .أستاذ مساعد 28أستاذ مشارؾ ك 20أستاذ ك  12مكظؼ ما بيف أكاديمي كا 
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 الجنس كالسنةحسب  اإلسبلميةخريجي كميات اليندسة بالجامعة  ( يكضح أعداد2-2شكؿ )

 2014يكنيك  المصدر: دائرة القبكؿ كالتسجيؿ بالجامعة اإلسبلمية بغزة
 

 1:جامعة األزىر بغزة  (2
بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي، تعمؿ بإشراؼ كزارة  جامعة األزىر
كتيدؼ جامعة األزىر إلى تمبية احتياجات  ـ،1991تأسست عاـ ،الفمسطيني التربية كالتعميـ العالي

المجتمع الفمسطيني كالعربي مف مكارد البشرية المؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة، كالبحكث 
العممية التطبيقية، كالتنمية المستدامة مع التركيز عمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، 

عمى أصالة التراث العربي اإلسبلمي كااللتزاـ بمبادئ حقكؽ اإلنساف التي تشمؿ العدالة  كالمحافظة
ز كالتنكع كالشراكة ألصحاب يكالمساكاة كااللتزاـ بحكـ القانكف كالشفافية كالتسامح كاالحتراـ كعدـ التمي

قكؽ اآلف(، ككمية جامعة األزىر بكميتيف فقط ىما: كمية الشريعة كالقانكف )الح بدأتكما ك ، المصمحة
اآلداب كالعمـك  ،العمكـ ،الزراعة ،تـ إنشاء أربع كميات أخرل ىي: الصيدلة ـ1992التربية كفي العاـ 

كفي مرحمة أخرل مف مراحؿ تطكر الجامعة تـ  ،اإلنسانية، تبعيا إنشاء كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية
ككمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات ككمية  إنشاء كمية العمكـ الطبية التطبيقية ككمية طب فمسطيف

 الدكتكر حيدر عبد الشافي لطب األسناف. 
 

                                                           
 .http://www.alazhar.edu.ps  مكقع جامعة األزىر عمى شبكة االنترنت 1
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 1:كمية اليندسة وتكنولوجيا المعمومات 

، لمكاكبة 2001/2002العاـ الجامعي في  تـ إنشاء كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات
( 1200في عاميػا الثاني عشر ) التطكر العممي كالتقدـ الحضارم كبمغ عدد الطمبة الممتحقيف بيا

 طػالب كطالبة في شتى التخصصات. 500 ما يقارب طالب كطالبة كتخرج مف الكمية
 

 
 (  يكضح أعداد خريجي كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات حسب الجنس كالسنة3-2شكؿ)

 2014،المصدر: دائرة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة األزىر بغزة
 

كتضـ الكمية ثبلثة أقساـ كىي قسـ اليندسة بشقية ىندسة المكاتركنكس كىندسة الحاسكب 
مكظؼ ما بيف  32كاالتصاالت ، قسـ ىندسة البرمجيات ، قسـ تكنكلكجيا المعمكمات  كتضـ الكمية 

دارم  .برامج ماجستير في الكميةيكجد  كال ،أكاديمي كا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://www.alazhar.edu.ps/arabic/eng/home.asp عمى االنترنت كمية اليندسة وتكنولوجيا المعموماتمكقع  1
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حسب الجنس كالتخصص بجامعة  المعمكمات كمية اليندسة كتكنكلكجياأعداد خريجي ( يكضح 4-2شكؿ )

 األزىر بغزة
 2014، المصدر: دائرة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة األزىر بغزة

 
 1:جامعة فمسطين بغزة  (3

بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي، تعمؿ بإشراؼ كزارة  جامعة فمسطيف
تيدؼ إلى إعداد ككادر مؤىمة عمميان  ،ـ2005تأسست بغزة عاـ ,الفمسطيني التربية كالتعميـ العالي

كمينيان قادرة عمى تمبية حاجات المجتمع كمكاكبة ركب الحضارة كالمساىمة في صياغة خارطة 
  المستقبؿ في إطار مبادئ كقيـ حضارتنا العريقة.

طبيقية كالتخطيط كتضـ الجامعة سبع كميات تمنح درجة البكالكريكس كىي اليندسة الت
  اإلعبلـ القانكف كالممارسة القضائية، إدارة الماؿ كاألعماؿ، تكنكلكجيا المعمكمات، العمراني،

طب كجراحة الفـ كاألسناف، باإلضافة إلى كمية الدراسات المتكسطة التي تمنح  ،كاالتصاؿ، التربية
 درجة الدبمكـ.
 2:كمية اليندسة التطبيقية والتخطيط العمراني 

ثبلثة أقساـ  الكمية كتضـ ـ،2005تأسست كمية اليندسة التطبيقية كالتخطيط العمراني في عاـ 
قسـ اليندسة المدينة كيشمؿ تخصصيف رئيسييف ىما: ىندسة إدارة اإلنشاء كالتشييد كىندسة نظـ 

الخطة   قسـ اليندسة المعمارية ككما تتيحك  المعمكمات الجغرافية كالجيكماتكس كقسـ ىندسة البرمجيات

                                                           
 www.up.edu.ps / عمى االنترنت جامعة فمسطينمكقع   1
 http://up.edu.ps/ar/College_Engineering-126.  عمى االنترنت كمية اليندسة التطبيقية والتخطيط العمراني مكقع  2
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 في أحد التركيزات األساسية بعد السنة الثالثة كىي "التصميـ المعمارم" االختصاصاألكاديمية لمقسـ 
 .ك"التخطيط العمراني" ك"التصميـ الداخمي"

 
 بغزة فمسطيفجامعة في  السنةأعداد خريجي كمية اليندسة حسب الجنس ك ( 5-2شكؿ )

 1024، المصدر: كحدة الخريجيف، جامعة فمسطيف، غزة
 

 نياية الفصؿ األكؿ مف عاـ كتخرج مف الكمية حتى ، كمامكظؼ أكاديمي 30كتضـ الكمية 
 طالب كطالبة مف كافة أقساـ الكمية 376ـ 2014عاـ

 

 
 غزةب فمسطيفجامعة في  السنةحسب الجنس ك  قسـ العمارةأعداد خريجي ( يكضح 6-2شكؿ )

 1024المصدر: كحدة الخريجيف، جامعة فمسطيف، غزة، 

82 

72 

82 

75 

23 

8 

14 
11 

8 

1 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 

ن
جٌ

رٌ
خ
 ال

اد
عد

أ
 

 السنة الدراسٌة

 

 أعداد خرٌجً كلٌة الهندسة بجامعة فلسطٌن حسب الجنس والسنة

 ذكر

 انثى

22 

14 

18 

14 

6 

8 8 
7 

2 

0 
0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 

ن
جٌ

رٌ
خ
 ال

اد
عد

أ
 

 السنة الدراسٌة

اعداد خريجي قسم العمارة بجامعة فمسطين حسب الجنس 
 والسنة

 ذكر

 انثى



_______________________________________________________________________________________

___________ 
 

      85 

 التعميم العالي وسوق العمل الفمسطيني الثانيالفصل 

 1:الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية  (4
الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي، تعمؿ 

تيعتبر مف أكبر الكميات  ،ـ1998تأسست بغزة عاـ ,الفمسطيني بإشراؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي
تحت مٌسمى كمية مجتمع  أنشئت طالب كطالبة، 7900طبلبيا حيث إٌنو بمغ عدد , التقنية في فمسطيف

العمكـ المينية كالتطبيقية، ككاف اليدؼ الرئيسي لمكمية ىك تكفير خدمة التعميـ التقني كالميني لممجتمع 
الفمسطيني خبلؿ ستة كثبلثيف اختصاصان في كافة المجاالت ،كذلؾ لممساىمة في إتاحة تخٌصصات 

مف كمية تمنح شيادة  ـ2007سكؽ العمؿ، كتطكرت النشأة لتصبح عاـ كميمحة لحاجات ، جديدة
تخٌصصات في مختمؼ  7الدبمكـ المتكسط، إلى كمية جامعية تمنح درجتي البكالكريكس لنحك 

كأعضاء ىيئة تدريس مف حممة شيادات  المجاالت ،كقد كٌفرت الكمية الجامعية ليـ برنامجان مميزان،
كذلؾ لتمبية متطمبات العمؿ في بيئة الكمية مف النكاحي اإلدارية  ،الكريكسكالبك الدكتكراه كالماجستير

 كالمالية كالفنية، كما كٌفرت الكمية الجامعية كادران إداريان مؤىبلن في مختمؼ الكحدات كاألقساـ بمغ عددىـ
مج يكجد ستة براكما ك  ،مكظفان كمكظفة، كقد بمغ عدد الخريجيف أربعة عشر ألؼ خريج كخريجة 250

تمنح درجة البكالكريكس بالكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية كىي التخطيط كنظـ المعمكمات، اآلداب 
كالعمكـ اإلنسانية، التمريض كعمكـ الصحة، التربية، اليندسة، إدارة الماؿ كاألعماؿ كبرنامج اليندسة 

) حتى اآلف المحكسب، كلـ يتخرجىندسة أمف المعمكمات  يضـ ىندسة تكنكلكجيا المباني،
 .أم طالب مف برنامج بكالكريكس اليندسة بالكمية (2014يكنيك

 

 2:كمية فمسطين التقنية بدير البمح  (5
مف مؤسسات التعميـ العالي، تعمؿ  حككميةمؤسسة أكاديمية  كمية فمسطيف التقنية بدير البمح

ي ف ةبإمكانيات متكاضع ،ـ1992تأسست بغزة عاـ ,الفمسطيني بإشراؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي
يا كتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى التعميـ التقني كالتدريب الفني ازدادت ألجؿ مكاكبة ىذا زاتتجيي

التطكر اليائؿ في نظاـ الحياة كالمجتمع الذم صاحبو نقص حاد في الميندسيف كالفنييف المتخصصيػف 
، كذلؾ بفتح ثبلث تخصصات قامت الكمية بافتتاح برامج لمبكا، كما ك المؤىميف تقنيان  لكريكس كالدبمـك

، كأدخمت نظاـ التعميـ االلكتركني كأحد األنظمة  15بكالكريكس متنكعة إضافة لػ تخصص دبمـك
المساندة لمدراسة مف أجؿ تطكير تكنكلكجيا التعميـ بالكمية كرسالة الكمية التزاميا بتقديـ برامج تقنية 

جات كطنية مؤىمة كالكمية تتضمف بكالكريكس ىندسة نظـ كأكاديمية متميزة تساىـ في إعداد مخر 
بكالكريكس  ، 2014طالب كطالبة حتى الفصؿ األكؿ مف عاـ  31كتخرج مف ىذا القسـ  الحاسكب

                                                           
 http://engineering.ucas.edu.ps عمى االنترنت الكمية الجامعية لمعموم التطبيقيةمكقع  1
 .http://www.ptcdb.edu.ps عمى االنترنت التقنية كمية فمسطينمكقع  2

http://engineering.ucas.edu.ps/
http://www.ptcdb.edu.ps/
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 المحاسبة كالتمكيؿ، تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ككذلؾ بكالكريكس إدارة األعماؿ االلكتركنية،
 .بكالكريكس التربية التكنكلكجية

 

 

 
 ( يكضح أعداد خريجي بكالكريكس ىندسة الحاسكب بكمية فمسطيف التقنية بدير البمح7-2شكؿ )

 2014،المصدر: دائرة الخريجيف بكمية فمسطيف التقنية بدير البمح
 

 1:بخان يونس الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا  (6
مف مؤسسات التعميـ  حككميةمؤسسة أكاديمية  بخاف يكنس الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا

تمنح ، كما ك ـ1990تأسست بغزة عاـ الفمسطيني، العالي، تعمؿ بإشراؼ كزارة التربية كالتعميـ العالي
الكمية خريجييا درجتي البكالكريكس كالدبمكـ المتكسط في أربعةو كعشريفى تخصصان عمميان تقنيان ضمف 

لساعات المعتمدة، حيث يدرس الطالب أربعة فصكؿ في تخصصات برنامج دراسي متميز، كفؽ نظاـ ا
، كثمانية فصكؿ دراسية مكزعة عمى أربع سنكات لتخصصات البكالكريكس، باستثناء  درجة الدبمـك

المباني خبلؿ خمسة أعكاـ، كتكزع الساعات المعتمدة ليذا التخصص عمى عشرة  ىندسة تخصص
البرامج التعميمية كالتقنية التي تيدؼ إلى تأسيس جيؿ قادر  كتتميز الكمية بتكفير ، كمافصكؿ دراسية

 .عمى مكاجية تحديات المرحمة الحالية، كيمبي احتياجات سكؽ العمؿ كمتطمبات المستقبؿ
 يعتبر قسـ العمكـ اليندسية كالفنكف التطبيقية مف األقساـ الميمة في كمية العمكـ كالتكنكلكجيا

مكظؼ  30 القسـ كيضـ، ة الحاسكب ، ىندسة االلكتركنياتكيمنح درجة البكالكريكس في ىندس
يضـ عدة مختبرات منيا مختبر فحص المكاد كالتربة كمختبر المساحة كمختبر التبريد كذلؾ أكاديمي ك 

كالتكييؼ كمختبر الكيرباء كمختبر االلكتركنيات كمختبرات الحاسكب ككرشة النجارة ككرشة الحدادة 

                                                           
  http://www.cst-kh.edu.psعمى االنترنت الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيامكقع  1
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طالب كطالبة  69كتخرج منة ـ بتدعيـ الدارسة النظرية بالتجارب العمميةكالمراسـ اليندسة التي تقك 
 .2014حتى الفصؿ األكؿ مف العاـ

 
 ( يكضح أعداد خريجي بكالكريكس ىندسة إنشاء مباني8-2شكؿ )

 بالكمية الجامعية لمعمـك كالتكنكلكجيا بخاف يكنس 
 2014،كالتكنكلكجيا بخاف يكنسالمصدر: دائرة القبكؿ كالتسجيؿ بالكمية الجامعية لمعمـك 

 العمل بسوق وعالقتو قطاع غزة في الجامعي التعميم مالمح  2.2.2

 العممية مخرجات لمبلمح جيدنا مؤشرنا يككف في قطاع غزة ربما  الجامعي التعميـ مبلمح 
 تختمؼ في قطاع غزة كفمسطيف التعميـ الجامعي مبلمح أف ىنا إلى كيجدر اإلشارة التعميمية الجامعية،

 لممجتمع المتشابكة الظركؼ بسبب عربي أك غربي بمد أم في لمتعميـ الجامعي مبلمح أم عف
المتسارعة التي ألمت بقطاع غزة كفمسطيف  كالتطكرات السياسية االحتبلؿ اإلسرائيمي بسبب الفمسطيني
 1 :المبلمح ىذه أىـ كمف بشكؿ عاـ،

 التعميـ مؤسسات أكائؿ إنشاء تـ النشأة حيثفقطاع التعميـ الجامعي حديث  ،النشأة حداثة 
العديد مف  اآلف كيكجد العشريف، القرف مف السبعينات منتصؼ منذ في قطاع غزة العالي

 االجتماعية كاإلنسانية التخصصات بتدريس بدأ معظميا الفمسطينية في قطاع غزة الجامعات
 إلى ذلؾ إضافة أخرل، جية مف الجامعية األقساط كانخفاض جية مف التمكيؿ كمفة النخفاض

مف  (%70) األدبي الفرع في الممتحقيف مف ىـ الثانكية المدارس مف الخريجيف معظـ فإف
الكميات  خريجي بيف البطالة نسب ارتفاع يفسر ما كىذا األدبي، الفرع مف ىـ الثانكية خريجي

                                                           
 الجامعي، جامعة األداء تطكير مركز ، مجمةالفمسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالةفيصؿ الزعنكف، عماد اشتيو،  1

 2011 األكؿ المنصكرة، العدد
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قطاع  في االستثمارات كضعؼ جية مف الخريجيف أعداد الرتفاع نظرنا كاالجتماعية اإلنسانية
 .أخرل جية مف التعميـ

 الطمبة أعداد ارتفاع إلى ذلؾ أدل الجامعي التعميـ عمى الطمب تزايد ،التعميم عمى اإلقبال 
 كذلؾ ازداد بشكؿ كبير كمتسارع أعداد الخريجيف مف مختمؼ الكميات. مميز، بشكؿ

 االستثمارات حجـ كانخفاض كالبناء كالصناعة الزراعة مثؿ اإلنتاجية القطاعات أىمية تراجع 
أدل إلى زيادة  الذم األمر القطاعات، ىذه في التكظيؼ فرص مف قمؿ القطاعات ىذه في

 . الجامعات خريجي البطالة بيف
 العمؿ سكؽ في اندمجكا كالذيف القدامى الخريجيف الخاص القطاع يفضؿ ،والميارة الخبرة 

كالخبرات  الميارات ىذه كأىـ الجدد، الخريجكف إلييا يفتقر عممية كخبرات ميارات كاكتسبكا
 .االنجميزية كالمغة الحاسكب استخداـ في تتمثؿ

 1بين مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل اليوةأسباب  3.2.2

المتزايد  الجامعي التعميـ مخرجات بيف ماإلى حد   كبيرة ىكة إلى كجكد تشير معطيات الكاقعإف 
  ىذه الفجكة لعدة أسباب أىميا: كتعكد الفمسطيني العمؿ سكؽ كمتطمبات

  كالبالغة المرتفعة السكاني النمك معدالت أماـ الفمسطيني العمؿ سكؽ كمحدكدية صغر  
 إضافة إلى العمؿ، قكة في كالمتسارعة المرتفعة النمك معدالت ارتفاع كبالتالي سنكينا %3.6
الفمسطيني  االقتصاد خنؽ إلى اليادفة اإلسرائيمية كالممارسات الفمسطيني السياسي الكاقع

 سياسةال ضعؼ فإف أخرل جية كمف إنتاجية، قاعدة لبناء حقيقي تنمكم جيد أم كتعطيؿ
 أصابتيا التي التشكىات بعد اإلنتاجية القطاعات ىيكمة إلعادة برامجالك  خططقمة التنمكية ك ال
 .الخريجيف بيف البطالة زيادة كبير في بشكؿ السياسات اإلسرائيمية، ساىـ مف

   اختيار  في الطمبة يساعد بما كالعرض الطمب خصائص حكؿ معمكماتيةال قاعدةبالقمة االىتماـ
 كيكاجو ،العالي التعميـ متابعة بيدؼ كاف التخصص اختيارات فإف كبالتالي تخصصاتيـ،
ضعؼ  الجامعات، في التخصصات محدكدية منيا عقبات عدة التخصص اختيارات الطمبة في

ا التكظيؼ في المعايير المينية  التخصصات عمى اإلقباؿ ضعؼك  العاـ، القطاع في كخصكصن
 األكاديمي لمتعميـ أفضمية يعطي كالذم المدنية( ، الخدمة قانكف(  بسبب التشريعات المينية
 .الميني عمى التعميـ الجامعي

 بيف كالتشبيؾ التنسيؽ كعدـ السمطة عمؿ في كشاممة المعالـ كاضحة تنمكيةال رؤيةال ضعؼ 
 . التعميمية بالعممية التنمكية عناصر العممية

                                                           
 الجامعي، جامعة األداء تطكير مركز ، مجمةالفمسطينية الجامعات خريجي صفوف بين البطالةفيصؿ الزعنكف، عماد اشتيو،  1

  6 -5 ص2011 األكؿ المنصكرة، العدد
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 كأصبح  ىيكميتو في الفمسطيني تشكىو فاالقتصاد اإلسرائيمي االحتبلؿ مف االقتصادم المكركث
صغيرة  منشآت الفمسطينية االقتصادية المنشآت غالبية أف كما عمؿ، فرص تكفير عف عاجزا
  الحجـ

  العممي  الجانب كتطبيؽ التدريب نقص بسبب مياراتيـ كمحدكدية الخرجيف كفاءة ضعؼ
الحديثة  التدريس كأساليب كالكسائؿ المختبرات مثؿ اإلمكانيات ضعؼ إلى باإلضافة لمبرامج
 .الخاص القطاع مع كالتنسيؽ الخطط كتحديث كالبحث اإلبداع عمميات عمى المحفزة

 الدعـ عمى نشأتيا منذ العالي التعميـ مؤسسات اعتمدت حيث المالية، المكارد ضعؼ 
 مما كالتطكيرية، الخارجية نفقاتيا تغطية عمى الذاتية مكاردىا كعجزت كالمساعدات الخارجية،

 سمبنا لمجامعات الخارجي المالي الدعـ تراجع ، كما كأثر كمستكاه التعميـ نكعية سمبا عمى اثر
 مف (% 60 ) األحكاؿ بأحسف تغطي ال فمكاردىا الذاتية المالي، العجز كتفاقـ أدائيا عمى

 ىذا عف نجـ سنكينا، كما ك دكالر مميكف20 مف بأكثر لمجامعات المالي العجز كيقدر نفقاتيا،
 إنتاجيتيا في كانخفاض احتياجاتيا تأميف في كنقص برامجيا كتطكير قدراتيا في تراجع العجز
 .عاـ بشكؿ الخريجيف كمستكل نكعية التعميـ كعمى البلزمة الكفاءات كتكفير البحثية

 الطمبة في إلعداد الكبيرة الزيادة األكؿ بعامميف المدفكع الجامعي التعميـ عمى اإلقباؿ حجـ زيادة 
كالثاني  الفتية، السكانية كالتركيبة السريع السكاني النمك عف كالناجمة العامة الثانكية امتحاف
كالذم  كاالستيعاب القبكؿ عمى الضغط مف زاد مما العامة الثانكية في النجاح معدالت ارتفاع
كالشعب  التخصصات في الطمبة عدد تزايد خبلؿ مف كمستكاه التعميـ نكعية عمى سمبا اثر

 األساتذة. إلى الطمبة كنسبة
 الفمسطيني العمل سوق 3.2

كفي نظاـ اقتصادم حر، سكؽ العمؿ ىي سكؽ  في البداية سيتـ تعريؼ سكؽ العمؿ نظريان 
حرة كتتككف مف تفاعؿ جانبي العرض كالطمب كيتـ فييا تحديد كميات كؿ منيا كاألجكر المقابمة كما 

 1.يتـ فييا تكزيع مكارد العمؿ عمى مختمؼ المنشآت كالقطاعات كاألقاليـ
 ىذا العالمية، كيرجع األسكاؽ مف العديد عف تميزه بخصكصية الفمسطيني سكؽ العمؿ يتسـ

 القاعدة التنمكية أفقدتو كالتي المتعاقبة، فترات االحتبلؿ مف متعددة ألشكاؿ خضكعو إلى التميز
مكاناتو، مكارده ندرة جانب إلى السميمة،  مع بعبلقات اقتصادية بآخر أك بشكؿ يرتبط جعمو مما كا 
االقتصاد  عمى قبضتيا أحكمت التي دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي ، مع كبخاصة الخارجي، المحيط

الغربية  الضفة احتبلؿ فمنذ التحتية، بناه تنامي أك نمكه مقكمات تدمير عمى كعممت الفمسطيني،
االقتصاد  مف قائما كاف ما تدمير دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى عممت ، 1967العاـ في غزة كقطاع

                                                           
 2011المعيد العربي لمتخطيط، الككيت، ، نشرة سوق العمل 1
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خبلؿ  مف لو، تابعا كجعمو اإلسرائيمي باالقتصاد لربطو كممنيجة مبرمجة خطة الفمسطيني، كضمف
 في سكؽ أساسي مساىـ إلى الفمسطيني الشعب أبناء كتحكيؿ االقتصاد، ىذا مقكمات عمى سيطرتيا
 باالقتصاد اإلسرائيمي الفمسطيني االقتصاد دمج إلى الرامية السياسة ليذه كاف كقد اإلسرائيمي، العمؿ
 األراضي تطكره، كحكلت إمكانات قكضت كالتي الفمسطيني، االقتصاد كاقع عمى السيئة آثارىا

  1.اإلسرائيمية لممنتجات استيبلكي سكؽ إلى الفمسطينية
عاشتيا  التي السياسية الظركؼ بسبب مستقر غير الفمسطيني سكقان  العمؿ سكؽ كما كيعتبر

 ليا كاف االحتبلؿ بسنكات عجاؼ طكيمة مف الفمسطيني العمؿ سكؽ مر فقد طكاؿ لسنكات المنطقة
كخصكصا في قطاع غزة فاف سكؽ العمؿ في الكقت الحالي يمر بأسكأ مراحمو حيث  عميو، تأثير كبير

أصيب ىذا السكؽ بخسائر كبيرة خبلؿ  فقدكحتى اآلف   ـ2006اإلغبلؽ كالحصار الخانؽ منذ سنة 
كما حؿ مشكمة البطالة لدل الخريجيف   عمىالسنكات القميمة الماضية كجعمتو غير قادر في المساىمة 

 لمفردات الفمسطيني االقتصاد إتباع إلى الفمسطينية اضير لؤل احتبلليا كمنذ دكلة االحتبلؿ كسعت
كبشكؿ عاـ كسكؽ العمؿ الفمسطيني يعتمد بشكؿ أساسي عمى العنصر البشرم  المختمفة، اقتصادىا

 2.يفأساس لقسميف يقسـ مجتمع أم في العنصر البشرمفإف 
  :البشرية القوة داخلأوال: 

 التي تقكـ بعبء كاالختصاصات كالطاقات بالميارات يتمتعكف الذيف األفراد جميع كيضـ
 البشرية إلى القكل كما كتقسـعمى العمؿ،  القادركف األفرادا بأني كيمكف تعريفيا االقتصادم، النشاط
 :فئتيف
   ما،  يعممكف بمينة العمؿ، سكاء سكؽ في المتكاجديف األفراد جميع كتضـ العمؿ قكةداخؿ

 بحثيـ مف بالرغـ يجدكف أعماؿ كال العمؿ قكة يممككف مف كىـ أجر أك عاطميف أك بدكف بأجر
 .عف عمؿ

  كال يبحثكف  يعممكف ال لكنيـ المنتج العمؿ عمى القادريف األفراد جميع كتضـ العمؿ قكة خارج
كنزالء  لمعمـ كالمتقاعدكف المتفرغكف كالطمبة المنزؿ ربات المثاؿ سبيؿ كعمى عف عمؿ،
 .السجكف

 
 :البشرية القوة خارج ثانيا:

                                                           
 شمال في انتفاضة األقصى ظل في البطالة آثار في معالجة فمسطين عمال لنقابات العام االتحاد دوركليد،  الحؽ، خالد عبد 1

 49، ص2005، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، الغربية الضفة
 

، الحتياجات سوق العمل الفمسطيني مالئمتةواقع التدريب الميني المقدم من وزارة العمل ومدى أحمد مصطفى،  ،سكر 2
 ـ.2012، اإلسبلمية، غزةالجامعة رسالة ماجستير، 

 

http://www.cst-kh.edu.ps/
http://www.cst-kh.edu.ps/
http://www.cst-kh.edu.ps/
http://www.cst-kh.edu.ps/


_______________________________________________________________________________________

___________ 
 

      68 

 التعميم العالي وسوق العمل الفمسطيني الثانيالفصل 

 15 سف األطفاؿ دكف العمؿ. مثبل عمى القادريف غير المجتمع مف األفراد مجمؿ تضـك     
  .الخاصة الحاجات عاما كذكم 6 0فكؽ السف ككبار

 
 

   
 البطالةت معدال زيادة عمى السمبي األثر الفمسطيني العمؿ سكؽ مجاؿ في االحتبلؿ لسياسة كانت لقد

 كاتخذ الييكمي، اختبللو كعمؽ اقتصاده، بمتطمبات الفمسطيني العمؿ سكؽ رىف حيث في فمسطيف،
  القدرة إضعاؼ في نجح االحتبلؿ دكلة االحتبلؿ، كبالتالي اقتصاد داخؿ في العمؿ مف تحد قرارات

 مككنات سكؽ العمؿ يكضح( 9 -2شكؿ )
، عمى البطالة في الوطن العربي الواقع واالحتساب وتأثيرىاظاىرة العولمة عبد الرزاؽ، محمد صالح،  :المصدر

 ـ.1005، الدانمرؾ كاالقتصاد، اإلدارةالعربية المفتكحة، كمية  ، األكاديميةرسالة ماجستير
 

 غير العمؿ إلى أسكاؽ كاممة كتبعية اعتماد حالة في العمالة كجعؿ الفمسطيني لبلقتصاد التشغيمية
 فرص خمؽ مجاؿ في تطبيقيا إلى السمطة سعت التي المحدكدة كالمشاريع البرامج مف كبالرغـ ،المحمية
 العمؿ، مجاؿ دكلة االحتبلؿ في اقتصاد عمى كاالعتماد الفقر مشكمة مف يخفؼ ذلؾ لـ أف إال عمؿ
 إلى أدل مما مؤسساتيا، في العمؿ فرص مف المزيد استيعاب عمى السمطة الفمسطينية حرصت حيث

 السكان

 القوى البشرٌة

 خارج القوى البشرٌة داخل القوى البشرٌة

  لبشرٌةخارج القوى ا

 العجز

 عمالة األطفال

 العاملون

 عمالة تامة عمالة محدودة

 السن كبر

 الدراسة 

 العمل زاهد عن

ال ٌعمل وال 

 ٌبحث عن عمل

التفرغ ألعمال 

 المنزل

العاطلون عن 

 العمل
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دكرم كضمف مخطط  بشكؿ المكظفيف استيعاب عمى القدرة كعدـ القطاع العاـ، مؤسسات في التضخـ
 1 .معد مسبقان 

 احتياجات بعنكاف ـ 15/4/2013 بتاريخ بغزة المرأة شؤكف مركز أصدرىا دراسة كفي
 عاجز غزة قطاع في العمؿ سكؽ أف الدراسة بينت حيث غزة قطاع في الجامعيف الخريجيف كأكلكيات

 حيث حديثة، تخصصات لدييا يتكفر ال الجامعات معظـ كأف سنكيان، الخريجيف آالؼ استيعاب عف
 ما كأف كطالبة، طالب ألؼ( 150) بمغ الفمسطينية العالي التعميـ مؤسسات في الطمبة مجمكع أف تبيف
 في فقط%( 24)ك اإلنسانية كالعمكـ التربية في متخصصكف العاـ الطمبة مجمكع مف%( 76) نسبتو

 بالدراسة التزمكا الذيف نسبة أف الدراسة كبينت العمؿ، كما سكؽ يحتاجيا التي األخرل التخصصات
 كأحيانان  لمفمسطينييف استراتيجي خيار التعميـ أف تيبيف نسبة كىي%( 93) حكالي بمغت انقطاع دكف
 .لمستقبميـ كحيد

 ك الدراسة، عينة مف فقط%( 7) حكالي معينة لفترة الجامعة كترككا انقطعكا الذيف نسبة كبمغت
 الذككر نسبة فيما الدراسة، عينة مف%( 45) حكالي الدراسة عف المنقطعات اإلناث نسبة بمغت

 .الدراسة عينة مف%( 55) حكالي الدراسة عف المنقطعيف
 كالتي كالصحية كاالجتماعية المادية االقتصادية األسباب الدراسة عف االنقطاع أسباب ككانت

 معظـ ككانت الدراسة، عينة مف التكالي عمى%(  0.6 ،% 1 ،%5.36) حكالي نسبتيا بمغت
 عف العاطميف نسبة كبمغت الفمسطينية، األسرة تعيشيا التي الصعبة بالظركؼ تتعمؽ مادية األسباب
 شيادة حامؿ ألؼ( 120) ىناؾ العمؿ كزارة أرقاـ حسب حيث%( 96) حكالي الدراسة عينة مف العمؿ
 نسبة تخصصيـ مجاؿ في يعممكف الذيف نسبة أف الدراسة أظيرت فمسطيف، كما في عمؿ دكف جامعية
 .الدراسة عينة مف فقط%( 2) حكالي بمغت جدان  قميمة

العمؿ بغزة غير قادر عمى استيعاب أالؼ  كمف خبلؿ ىذه الدراسة يتبيف لنا أف سكؽ
الخريجيف سنكيان كمف أجؿ ىذا كجب دؽ ناقكس الخطر ككضع أكلكيات العمؿ لمحد مف ىذه الظاىرة 

   2.التي تفتؾ بآالؼ الشباب سنكيا كتضعيـ في أتكف البطالة

 3الفمسطيني العمل سوق خصائص 1.3.2

 ـ، 1994قدكـ السمطة الفمسطينية سبقت لتيا الفترة في اإلسرائيمي االحتبلؿ سمطات اتبعت
 عممت عمى كالتي الفمسطيني، العمؿ سكؽ تطكرات مجمؿ عمى آثارىا تركت التي السياسات العديد مف

                                                           
 .2012دراسة بحثية، كزارة الخارجية كالتخطيط، غزة، فبراير ، الخريجون وسوق العمل 1
 .http://www.wac.org.psبغزة عمى االنترنت مركز شؤون المرأةمكقع   2
 شمال في انتفاضة األقصى ظل في البطالة آثار في معالجة فمسطين عمال لنقابات العام االتحاد دور كليد، الحؽ، خالد عبد 3

 2005رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس،  الغربية, الضفة
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الصناعية، كمع تكالي  أك منيا الزراعية اإلنتاجية، القطاعات في العامميف عمى مباشر بشكؿ التأثير
العامميف داخؿ دكلة االحتبلؿ مف مكاصمة أعماليـ بسبب اإلغبلؽ األياـ كالسنيف كحرماف فئة العماؿ 

ضغط  كسيمة السياسة، ىذه في قطاع غزة كزيادة البطالة بشكؿ كبير كشكمت كالحصار خصكصان 
 األساسية السمة متعددة كلعؿ مراحؿ في الشعب الفمسطيني ضد دكلة االحتبلؿ  استخدمتيا أساسية
 تزداد حيث عمييا، كالطمب القكل العاممة نمك بيف ما الكاضح بالفرؽ تتمثؿ الفمسطينية العمؿ لسكؽ

 إلى بالنتيجة يؤدم مما عمييا، الطمب معدالت زيادة مف بكثير أكبر بصكرة العاممة القكل نمك معدالت
 معدالت البطالة زيادة إلى إضافة العمؿ الفمسطينية ، سكؽ نطاؽ خارج العمؿ فرص عف البحث
 أك العمالة الجديدة، استيعاب عمى قدرتو بعدـ الفمسطيني االقتصاد يتميز كما ذلؾ، عف الناتجة
 السكاف نسب كتزايد كتفاقميا، البطالة تصاعد كتيرة في مباشر بشكؿ يسيـ مما البطالة، نسب تخفيض
 في السنكية الزيادة نسب استيعاب في يسيـ تنمكيان  تخطيطان  يتطمب مما الفقر، خط تحت يعيشكف الذيف
 .العاممة الفمسطينية القكل حجـ

 

  1 الفمسطيني فيما يمي: العمل سوق سمات ويمكن تمخيص أىم
 التي تتعمؽ االقتصادية كاألحكاؿ لمظركؼ تبعا تضررا األكثر الفمسطيني العمؿ سكؽ يعتبر 

 سكؽ العمؿ عمى كبيرة أضرار لو المنطقة في سياسي كضع أم أف حيث باالحتبلؿ،

 .الفمسطيني
 السياسية، كلمممارسات لمظركؼ تبعا كىبكطا ارتفاعا بالتذبذب الفمسطيني العمؿ سكؽ يتميز 

أراضي السمطة  كضد الفمسطينية، العاممة القكل ضد دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي تتبعيا التي
 أك 48ألراضي فمسطيف المحتمةعاـ الدخكؿ مف العماؿ كمنع بإغبلقيا كاف سكاء الفمسطينية

 ترتفع فعادة لذلؾ ، كالتكاصؿ الجغرافي بيف أراضي السمطة الفمسطينية نقؿالت حصارىا كمنع
 .تعسفية إجراءات فرض حالة في كتقؿ اإلسرائيمية، مف اإلجراءات التخفيؼ حالة في العمالة

 في لمسكاف خصكصا العمرية التركيبة بسبب كذلؾ العاممة، القكل في المشاركة نسبة انخفاض 
 فأدنى سنة 15 سف العمؿ دكف ىـ فمف كبالتالي فتي مجتمع الفمسطيني فالمجتمع غزة، قطاع

 العاممة القكل في اإلناث نسبة مشاركة انخفاض ككذلؾ المجتمع، مف عالية نسبة يشكمكف
 .كغيرىا كالتمييز كالتقاليد بالعادات تتعمؽ ألسباب

 االقتصادية القاعدة ضعؼ بسبب كذلؾ الغير محمية العمؿ أسكاؽ عمى الكبير االعتماد 
 .الطكيمة االحتبلؿ سنكات بسبب لبلقتصاد الفمسطيني كاإلنتاجية

                                                           
، رسالة ماجستير،  الفمسطيني االقتصاد في أجورىم في التباين لألفراد عمى الفردية الخصائص اثرسبلمة،  كمثـكنصر،  1

  33 -32 ، ص2003جامعة النجاح، نابمس
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 1متطمبات سوق العمل اإلقميمي والدولي 2.3.2

إف دراسة متطمبات سكؽ العمؿ اإلقميمي كالدكلي اكتسب أىمية كبيرة لصغر طمب السكؽ المحمي      
ككبر حجـ المعركض مف العاطميف عف العمؿ مف الخريجيف في مجاؿ اليندسة في قطاع غزة، كما 

ذا ما أف أسكاؽ العمؿ اإلقميمية كالدكلية اكتسبت أىمية مف خبلؿ الطاقة االستيعابية العالية نسبيا إ
كمثاؿ عف قكرنت مع قدرة سكؽ العمؿ المحمي عمى االستيعاب كسيتـ تناكؿ سكؽ العمؿ الخميجي 

دكلي كمعرفة الميارات الكاجب ال اليندسي سكؽكمثاؿ عف القميمي ككندا كأمريكا اإل اليندسي كؽالس
 .ستيعابية العاليةكذلؾ لقدرة ىذه األسكاؽ اال تكافرىا لدل خريجي العمارة لممكاءمة مع ىذه األسكاؽ

 سوق العمل اإلقميمي (1
مميكف  10.2% ما يعادؿ 70.2في دكؿ الخميج  2005يبمغ معدؿ القكل العاممة الكافدة عاـ     

  .عامؿ
 

 التكزيع النسبي لمعمالة الكافدة في سكؽ العمؿ الخميجييكضح  (1-2جدكؿ )
 نسبة العمالة الكافدة الدكلة
 %51.1 اإلمارات
 %85.6 البحريف
 %64.6 السعكدية
 %66.2 عهماف
 %86.3 قطر
 %52.3 الككيت
 %30.1 اإلجمالي

 المواءمة بين االحتياج الداخمي لمعمالة اليمنية واحتياجات السوق الخميجيةالسبلمي، صالح مرشد،  :المصدر
 االستراتيجية، مركز سبأ لمدراسات 2011صنعاء، 

 

 % فقط مف إجمالي العمالة الكافدة في دكؿ الخميج23.19كقد شكمت العمالة العربية ما نسبتو 
أما بالنسبة لخصائص المشتغميف مف  العمالة الكافدة فمـ تتجاكز نسبة العمالة الماىرة التي لدييا 

% في السعكدية بمتكسط 9% كما في عيماف كتنخفض إلى 15ؤىبلت عممية فكؽ الثانكية العامة م
 . 2005مميكف حسب إحصائيات  1.5% مف إجمالي العمالة الكافدة، أم ما يعادؿ 10

  

                                                           
، كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر المواءمة بين االحتياج الداخمي لمعمالة اليمنية واحتياجات السوق الخميجيةالسبلمي، صالح مرشد،  1

 ، مركز سبأ لمدراسات االستراتيجية2011لفرص كالتحديات، صنعاء، ا –العمالة اليمنية كمتطمبات سكؽ العمؿ الخميجي 
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 النسب المئكية لمعمالة الكافدة المشتغمة في دكؿ مجمس التعاكف الخميجييكضح  (2-2جدكؿ )
 كالبناء حسب نشاط التشييد

 المتكسط الككيت عيماف السعكدية البحريف اإلمارات النشاط االقتصادم
 1003 1005 العاـ المتاح فيو البيانات

 16.4 22.5 14.3 40.3 12.2 21.3 التشييد كالبناء
 السبلمي، صالح مرشد، المكاءمة بيف االحتياج الداخمي لمعمالة اليمنية كاحتياجات السكؽ الخميجية :المصدر

 االستراتيجية، مركز سبأ لمدراسات 2011صنعاء، 
 

إف سكؽ العمؿ اإلقميمي بالنسبة لعمؿ الميندس المعمارم متشابو بشكؿ كبير إلى مفردات 
التعميـ المعمارم المكتسب مف جامعات قطاع غزة كبالتالي فاف مكىبة العمارة ىي األساس ألف السكؽ 

خصكصا سكؽ العمؿ الخميجي كالكظيفة تأتي بدرجة ثانية  العربي بشكؿ عاـ ييتـ بالشكؿ بدرجة كبيرة
كىذا يتطمب معرفة جيدة ببرامج الكمبيكتر المتخصصة في مجاؿ التصميـ كاإلظيار كاإلخراج 
المعمارم كىناؾ العديد مف الميارات الكاجب تكافرىا في المعمارم الخريج في سكؽ العمؿ الخميجي 

 1كمف أىميا:
لبشرية مثؿ تحمؿ ضغط العمؿ كالعمؿ ضمف فريؽ كأساليب االتصاؿ إتقاف ميارات التنمية ا (1

دارة الكقت.   كالتكاصؿ كا 
 التركيز بشكؿ أساسي عمى إتقاف ميارات كتابة التقارير بالمغتيف االنجميزية كالعربية  (2
 إتقاف المغة االنجميزية.  (3
 القدرة عمى متابعة مستجدات تكنكلكجيا المعمكمات.  (4
تنمية مكىبة العمارة لدل المعمارم الخريج كالتركيز عمى برامج الكمبيكتر المتخصصة بإخراج  (5

ظيار المشاريع المعمارية.   كا 
 دراسة قكانيف كتشريعات البناء كالككد المستخدـ في التصميـ.  (6
 
 التحديات التي تواجو الخريج في مجال الحصول عمى فرصة عمل: 

  .الحصكؿ عمى تأشيرة دخكؿ (1
  .فسة العمالة األسيكية الماىرة كالرخيصةمنا (2

الخاص  قطاع العمؿإف معظـ مجاالت العمؿ اليندسي كالمعمارم بشكؿ خاص يككف في 
كيتمثؿ عمؿ الميندس في  % مف فرص العمؿ في السكؽ الخميجي80أكثر مف  ىذا القطاع كيمثؿ

                                                           
  .ـ20/4/2014الباحث  مع حكار ضمف اإلسالمية بغزة بالجامعة عميد كمية اليندسة سابقاً  المزيني، نصر الديف، 1
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كميندس استشارم في مكتب ىندسي أك ميندس مشرؼ مع مكتب ىندسي أك ميندس  ىذا السكؽ
مقاكؿ مع شركات المقاكالت كبالنسبة لمقطاع العاـ يتمثؿ العمؿ في البمديات ككذلؾ الكزارات المختمفة 

 .كخصكصا في مجاؿ التخطيط
 1سوق العمل الدولي (2

ر متعددة كمف خبلليا يتبيف الفرؽ ييتـ سكؽ العمؿ اليندسي الدكلي بشكؿ أساسي عمى محاك 
 بينو كبيف السكؽ العربي مف أىميا:

 أغمى مف المكاد. الكادر البشرم )العمالة( (1
االىتماـ بعكامؿ السبلمة كاألماف مف بداية تصميـ المشاريع اليندسية حتى تشغيؿ تمؾ  (2

 .المباني
 .اإلنشاء كالعمارةأنظمة البناء كاضحة كمحددة بالتفصيؿ مف خبلؿ ككد مختص بكؿ تفاصيؿ  (3

كمف خبلؿ تمؾ المحاكر تبيف أف االقتصاد ميـ في إنشاء المباني، كبالتالي ال ييتـ بالشكؿ 
كالجماؿ يأتي مف خبلؿ التكامؿ بيف مككنات المدينة ككذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بأنظمة البناء  كثيران 

كالقكانيف المنظمة لعمميات البناء كىذا كمو يعطي النسؽ الجمالي المتكامؿ لممدينة  كما كيمجئكف 
 .القائميف عمى السكؽ الدكلي إلى مباني سابقة الصب لبلختصار في التكاليؼ كالكقت

 تقانياىنا )وىي ليست بالضرورة تكون غائبة عن خريجي  ك محاور ىامة يفضل معرفتيا وا 
  :مما يسيل عمى الميندس االلتحاق بسوق العمل الدولي العمارة في قطاع غزة(

المعرفة الكاممة بعكامؿ األماف كالسبلمة ككيفية التعامؿ معيا في كافة مراحؿ العمؿ اليندسي  (1
بالمكاد المستخدمة ضد الحريؽ كمكاضع سبللـ اليركب كمخارج  كعمى سبيؿ المثاؿ المعرفة

 .الطكارئ كخبلفة
االىتماـ بالكظيفة عمى حساب الشكؿ كالتكفير بالتكاليؼ قدر اإلمكاف كمعرفة أنظمة البناء  (2

  .المكفرة لمتكاليؼ كالكقت
ككيفية استخدامو كالطاقة البديمة  كمفرداتوالطاقة كما يشمميا مف أساليب العزؿ الحرارم  (3

كاالستدامة بشكؿ عاـ مكاضيع ميمة تفتح لمميندس المعمارم مجاالت كاسعة لمعمؿ في سكؽ 
  .العمؿ الدكلي

  ىا لمعاممين في سوق العمل الدولي:توافر  يفضلميارات ىامة 
 .استخداـ التكنكلكجيا بشكؿ جيد مف خبلؿ برامج كمبيكتر متخصصة (1
  .نجميزية كالفرنسيةإتقاف المغة اال (2
  .كتابة التقارير الفنية بشكؿ عممي (3

                                                           
 .ـ10/4/1024الباحث  مع حكار ضمف اإلسالمية بغزة بالجامعة عميد كمية اليندسة سابقاً  نصر الديف،زيني، الم 1
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االىتماـ بقكانيف البناء كالتشريعات الخاصة لكؿ بمد ككذلؾ أخبلقيات المينة كممارستيا  (4
كالمعرفة التامة بكافة مفرداتيا الف مف أس معادلة الشيادة الجامعية في أم بمد أكربي المعرفة 

جراء امتحاف فييا  .بتمؾ المكاد كا 
 لقادمين الجدد لسوق العمل الدولي:المطموب من ا 
 كىذا يتطمب تطكير معادلة لشياداتيـ العممية كترخيص لممارسة مينتيـعمى الحصكؿ  (1

 المغكية كالحسابية باإلضافة إلى ميارات التفكير اإلبداعي.  الميارات
تقاف (2  الفرنسية. كأإحدل المغتيف االنجميزية  معرفة كا 
 قطاع غزة في البطالة 4.2

البطالة ىي ظاىرة تغزك كؿ دكؿ العالـ ببل استثناء كتشير إلى حرماف فئة مف أفراد المجتمع مف 
كتتفاكت نسبة البطالة مف ، كما الحؽ في العمؿ، بالرغـ مف قدرتيـ عمية كحاجتيـ لو كرغبتيـ فيو

العاممة لدييا مف جية مجتمع إلى أخر بحسب حجـ اقتصاد كؿ دكلة كقدرتيا عمى استيعاب القكل 
 1 كبحسب العدالة التكزيعية لمكظائؼ المختمفة المتاحة في االقتصاد مف جية أخرل.

 تعريف البطالة: 
التعريؼ الرسمي لمبطالة: تعرؼ منظمة العمؿ الدكلية البطالة بأنيا " مصطمح يشمؿ كؿ األفراد 

 2 يجدكف فرص عمؿ رغـ بحثيـ"ضمف سف العمؿ كالقادريف عمية كالراغبيف فيو كفي نفس الكقت ال
كتعرؼ البطالة حسب المركز اإلحصائي الفمسطيني أنيا: تشمؿ ىذه الفئة جميع األفراد الذيف 
ينتمكف لسف العمؿ كلـ يعممكا أبدا خبلؿ فترة اإلسناد في أم نكع مف األعماؿ ككانكا خبلؿ ىذه الفترة 

مطالعة الصحؼ، التسجيؿ في مكاتب مستعديف لمعمؿ كقامكا بالبحث عنو بإحدل الطرؽ مثؿ 
  3 .االستخداـ، سؤاؿ األصدقاء كاألقارب أك غير ذلؾ مف الطرؽ

  :"سنة  15ىـ جميع األفراد الذيف ينتمكف لسف العمؿ "النشيطون اقتصاديا "القوى العاممة
 فأكثر" كينطبؽ عمييـ مفيـك العمالة أك البطالة.

 كالذم باشر عمبلن معينا كلك لساعة كاحدة خبلؿ  سنة فأكثر 15: ىك الفرد الذم عمره العامل
فترة اإلسناد الزمني سكاء كاف لحساب الغير بأجر أك لحسابو أك بدكف أجر في مصمحة 

 العائمة أك كاف غائب بشكؿ مؤقت "بسبب مرض، عطمة، تكقؼ مؤقت أك أم سبب آخر.
 4:تصنيف العاممين حسب الحالة العممية 

                                                           
  www.albankaldawli.org،1021 عمى االنترنت البنك الدوليمكقع  1
   www.ilo.org،1021 عمى االنترنت الدوليةمنظمة العمل مكقع  2
 310ص ،2010، 11رقـ فمسطين اإلحصائي السنويكتاب  3
 الربع (،1021 أكؿ، كانكف-أكؿ )تشريف دكرة  ،العاممة القوى مسح، 1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز 4

  .5ص ،فمسطيف – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي ،  تقرير1021الرابع
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 حسب الحالة العممية في المجمكعات التالية: ميفيصنؼ العام            
تشمؿ ىذه الفئة جميع األفراد الذيف   البطالة )حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية( (1

سنة فأكثر" كلـ يعممكا أبدان خبلؿ فترة اإلسناد في أم نكع مف األعماؿ،  15ينتمكف لسف "
ككانكا خبلؿ ىذه الفترة مستعديف لمعمؿ كقامكا بالبحث عنو بإحدل الطرؽ مثؿ مطالعة 

 ك غير ذلؾ مف الطرؽ.الصحؼ، التسجيؿ في مكاتب االستخداـ، سؤاؿ األصدقاء كاألقارب أ
لقد تـ احتساب عدد العاطميف عف العمؿ في التعريؼ المكسع  البطالة )التعريف الموسع( (2

بإضافة األفراد خارج القكل العاممة بسبب اليأس مف البحث عف عمؿ إلى العاطميف عف العمؿ 
 حسب مقاييس كمعايير منظمة العمؿ الدكلية.

جميع األفراد الذيف ينطبؽ عمييـ مفيكـ العمالة  تضـ ىذه المجمكعة العمالة المحدودة: (3
كيعممكف عدد ساعات أقؿ مف المعتاد لسبب مف األسباب كالذيف يرغبكف في ذات الكقت 

ساعة فأكثر أسبكعيان"، كيحاكلكف زيادة ىذا  35بزيادة عدد ساعات عمميـ إلى العدد الطبيعي "
تأسيس عمؿ خاص أك مصمحة العدد بإحدل الطرؽ، كالبحث عف عمؿ إضافي أك يحاكؿ 

خاصية كىذا النكع سمى بالعمالة المحدكدة الظاىرة. كيندرج كذلؾ ضمف العمالة المحدكدة 
أكلئؾ الذيف يرغبكف بتغيير عمميـ ألسباب اقتصادية مثؿ عدـ كفاية الراتب أك بسبب ظركؼ 

 العمؿ السيئة كىذا النكع سمي بالعمالة المحدكدة غير الظاىرة.
تشمؿ ىذه الفئة مف السكاف جميع األفراد الذيف ينتمكف لسف  ج القوى العاممة:األفراد خار  (4

العمؿ "ضمف القكة البشرية" كلكنيـ ال يعممكف كال يبحثكف عف عمؿ كال حتى مستعديف لمعمؿ 
سكاء بسبب عدـ رغبتيـ في العمؿ أك الستغنائيـ عف التكسب عف طريؽ العمؿ أك ألسباب 

 أخرل. 

 قطاع غزة لة فيالبطا تطور 1.4.2

 ،بدرجة أساسية السياسية لبلعتبارات خضعت فمسطيف في البطالة تطكر أف عمى المؤشرات تدؿ
 البطالة بقيت المنطقة، حيث شيدتيا التي السياسية كالتطكرات التغيرات بطبيعة مباشر بشكؿ كتأثرت

 في األكلى االنتفاضة اندالع حتى الكضع ىذا كقد استمر متدنية، مستكيات ضمف االحتبلؿ ظؿ في
 الفمسطينية المناطؽ في البطالة معدؿ كصؿ إذ البطالة باالرتفاع، معدالت بدأت حيث ، 1987 العاـ
 بالتزايد البطالة معدالت أخذت فقد الفمسطينية السمطة ظؿ في أما ،% 6.7إلى  ـ1993 العاـ في

ـ  2013 -1995 الفترة في معدالتيا تراكحت حيث  مستمر في أراضي السمطة الفمسطينية، كبشكؿ
 1%. 25.2 -12ما بيف 

                                                           
 شمال في األقصى انتفاضة ظل في البطالة آثار معالجة في فمسطين عمال لنقابات العام االتحاد دور، كليد خالد، الحؽ عبد 1

  34، صـ1008، نابمس، النجاح جامعة، ماجستير رسالة، الغربية الضفة
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 سياسات بفعؿ تأثره بسبب البطالة معدؿ كفي قطاع غزة خصكصا مكاف دراسة البحث تذبذب    
 شيد حيث ،دكلة االحتبلؿ داخؿ في لمعمؿ الدخكؿ العمالة مف كمنع بالحصار المتعمقة االحتبلؿ
 عاـ في 16.9%إلى  1995 عاـ في % 29 انخفض مف كالذم البطالة معدؿ في تذبذبا غزة قطاع

 معدالت ازدادت ،االنتفاضة اندالع كذلؾ بعد 2000 عاـ في % 34 إلى االرتفاع إلى ليعاكد  1999

 أعمى إلى لتصؿ الفمسطيني االنقساـ كحصكؿ الثانية االنتخابات التشريعية عقب باالرتفاع البطالة

 إلى لتصؿ األنفاؽ عبر التجارة لنشاط نتيجة لتعاكد االنخفاض ثـ  إلى 2008 عاـ في% 41 معدالتيا

  1. 2010عاـ في % 37.8
، ثـ عاكد %28.7  2011 كتكاصؿ االنخفاض حيث بمغ معدؿ البطالة في قطاع غزة في عاـ 

 تقرير كلكف كما يشير 2013 في عاـ %32.5 ك %31بمغ معدؿ البطالة  2012  في عاـاالرتفاع 

 الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز عف كالصادر 2013 العاممة في الربع األخير مف عاـ  القكل مسح

كأعمى معدالت بطالة  ، %38.5ارتفع المعدؿ بشكؿ ممحكظ حيث بمغ معدؿ البطالة في قطاع غزة 
  2 سنة. 24-20سجمت لمفئة العمرية 

 

 
  2013)– 1995)قطاع غزة خبلؿ الفترةالتغيرات التي طرأت عمى نسبة البطالة في ( يكضح 10-2شكؿ)
 ، 1021 أكؿ، كانكف -أكؿ تشريف دكرة العاممة، القكل ، مسح1024الفمسطيني،  لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر

 .فمسطيف – اهلل راـ  العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي تقرير  ،1021الرابع  الربع

                                                           
 1021الخريجكف كسكؽ العمؿ، دراسة بحثية، كزارة الخارجية كالتخطيط، غزة، فبراير  1
  ، 2013الرابع الربع ، 2013) أكؿ، كانكف -أكؿ تشريف( دكرة ,العاممة القوى مسح ،2014 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز 2

 .فمسطيف – اهلل راـ، العاممة القكل مسح لنتائج صحفي تقرير
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 1قطاع غزة في البطالة خصائص 2.4.2

 كخاصة  قطاع غزة، في كمعدالتيا البطالة في مباشرا تأثيرا السائدة السياسية األكضاع تأثير
غبلؽ المعابر بالحصار تمثمت التي ممارسات دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي ، كالحركب كمنع  كا 

كخصكصا مكاد البناء المختمفة الكثير مف المكاد األساسية اليامة في عممية اإلنتاج كالصناعة 
مف حرية  كالحد كالتي أثرت بشكؿ سمبي كبير عمى عممية قطاع اإلنشاءات بقطاع غزة، كمكاد

غبلؽ معبر رفح بشكؿ خاص الحركة كالتنقؿ،  كتيرة تصاعد في مباشرا شكؿ عامبل مما كا 

 .حدتيا كتزايد البطالة معدالت

 
نسبة العامميف في مجاؿ البناء كالتشييد في قطاع غزة خبلؿ ( يكضح التغيرات التي طرأت عمى 11-2شكؿ)
 دكرة العاممة، القكل ، مسح2014 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر 2013-1995 الفترة
 – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي تقرير  ،2013 الرابع الربع ،2013 أكؿ، كانكف -أكؿ تشريف

.فمسطيف   
 الذم  الفمسطيني، االقتصاد انييار إلى اإلسرائيمية، كالممارسات السائدة، السياسية األكضاع أدت

 كاستمرار انخفاض الفمسطينية، العاممة القكل عمى الطمب معدالت عمى الحفاظ عمى قادرا يعد لـ

 التي عانت التسكيقية الصعكبات ظؿ في كبخاصة البطالة، ظاىرة تفاقـ إلى أدل مما الطمب،

 البلزمة لمصناعة، الخاـ المكاد تكفير عمى قدرتيا كعدـ االقتصادية، القطاعات مختمؼ منيا

 .الرئيسية نحك االحتياجات العاـ اإلنفاؽ كجو كالذم الفمسطيني، لممكاطف الشرائية القدرة كتدىكر

 السابقة في معظـ السنكات  الغربية، الضفة في معدالتيا عف غزة قطاع في البطالة معدالت تزيد
 منذ االنقساـ الفمسطيني كفرض الحصار الخانؽ عمى قطاع غزة .

                                                           
 شمال في األقصى انتفاضة ظل في البطالة آثار معالجة في فمسطين عمال لنقابات العام االتحاد دور، كليد خالد، الحؽ عبد 1

  35 -33ـ، ص1008، نابمس، النجاح جامعة، ماجستير رسالة، الغربية الضفة

15.4 

13.1 

16.5 

20.5 

17.8 

13.3 

4.4 
6.3 

10.4 

8.1 
9.2 

5.9 
4.3 

0.9 0.9 

3.0 

6.0 
7.7 7.0 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0

1
9
9
5

 1
9
9
6

 1
9
9
7

 1
9
9
8

 1
9
9
9

 2
0
0
0

 2
0
0
1

 2
0
0
2

 2
0
0
3

 2
0
0
4

 2
0
0
5

 2
0
0
6

 2
0
0
7

 2
0
0
8

 2
0
0
9

 2
0
1
0

 2
0
1
1

 2
0
1
2

 2
0
1
3

 

ة 
سب

لن
ا

  % 

 السنة
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 1995-2013في قطاع غزة خالل الفترة 
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 البطالة بارتفاع معدؿ يرتفع حيث البطالة، عمى التأثير في سمبيا دكرا التعميمي المستكل يمعب 

 عشرة أتمكا ثبلث الذيف األفراد لدل في قطاع غزة البطالة معدالت بمغت كقد التعميمي، المستكل

 .2013ديسمبر  مع نياية % 27.1 فئة األمييف لدل بمغت فيما ،% 39.3فأكثر سنة دراسية

سنة فأكثر المشاركيف في القكل العاممة في فمسطيف حسب سنكات  15( يكضح معدؿ البطالة مف األفراد 3-2جدكؿ )
 2113كانكف أكؿ، -( تشريف أكؿILOالدراسة كالمنطقة )معايير

 سنوات الدراسة
 المنطقة

 قطاع غزة الغربيةالضفة 

0 12 27.1 

6-1 14.4 38.8 

9-7 16.8 40.4 

12-10 17.6 37.2 

+13 21.1 39.3 

 38.5 18.2 المجمكع

 ، 1021الرابع الربع العاممة، القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر
  25فمسطيف، ص – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي تقرير 

 مع نياية  % 65.6بمغت  حيث ، 24-20لمفئة العمرية  لمنظر الفت بشكؿ البطالة معدالت ترتفع
مما يدؿ عمى أف الفئة المتعممة ىي أكثر الفئات العمرية ارتفاعا لمعدالت  2013ديسمبر

 البطالة في قطاع غزة كىذا يحتاج إلى مراجعة كؿ السياسات التعميمية المتبعة في قطاع غزة.

حسب الفئات  فمسطيفر المشاركيف في القكل العاممة في سنة فأكث 15معدؿ البطالة مف األفراد  يكضح (4-2جدكؿ)
 2113كانكف أكؿ، –(، تشريف أكؿ  ILOالعمرية كالمنطقة )معايير

 الفئات العمرية

 المنطقة
 

 الضفة الغربية
 قطاع غزة

19-15 34.7 57.8 

24-20 31.5 65.6 

29-25 23.9 49 

34-30 14.7 30.3 

39-35 9.7 20.5 

44-40 7.6 21 

49-45 8.4 19.8 

50+ 9.7 21.4 

 38.5 19.2 المجمكع

 ،  تقرير1021الرابع الربع العاممة، القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر
 .فمسطيف – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي
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 1مناطق السمطة الفمسطينيةتفشي البطالة في  أسباب 4.4.2

إف الكاقع القائـ لسكؽ العمؿ كانعكاساتو عمى كاقع التشغيؿ يجعؿ مف الصعكبة بمكاف صياغة  
برامج كخطط األطر كالمؤسسات الداخمة في سكؽ العمؿ، فيناؾ مجمكعة مف األسباب الكامنة كراء 

 أىميا:تفشي البطالة في األراضي الفمسطينية مف 
 سياسات االحتبلؿ اإلسرائيمي كآثارىا عمى مجمؿ النشاط االقتصادم بما فييا سكؽ العمؿ. (1
تراجع أداء االقتصاد الفمسطيني كذلؾ نتيجة  لكثير مف التشكىات التي لحقت بو عمى مدار  (2

  .العقكد الماضية
 سطينية.عدـ ربط السياسات االقتصادية بأىداؼ عبلج مشكمة البطالة في األراضي الفم (3
 -زاد مف حدة مشكمة البطالة كالفقر -غياب نظاـ لمحماية االجتماعية أك لمضماف االجتماعي (4

األمر الذم يتطمب أف يتـ العمؿ عمى إيجاد نظـ لمحماية كالضماف االجتماعي لحماية الفرد 
 .كاألسرة الفمسطينية مف آثار البطالة كالفقر

ي ينظر إلييا المجتمع ألصحاب األعماؿ الحرفية سياسة التكظيؼ المتبعة، كنظرة القصكر الت (5
 كالميؿ نحك التعميـ األكاديمي كالكظائؼ الحككمية كقصكر المعمكمات عف سكؽ العمؿ. 

 سكء اإلدارة كعدـ االستخداـ الرشيد لممكارد المتاحة.  (6
ا غياب ركح التكافؿ االجتماعي أم االفتقار لركح التكاد كالتراحـ كالتعاطؼ التي دعا إليي (7

اإلسبلـ أم أف ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفمسطيني ال يشغؿ باؿ رجاؿ األعماؿ أك 
 أصحاب رؤكس األمكاؿ.

إف قطاع العمؿ كالعماؿ في فمسطيف كسكؽ العمؿ عمى كجو الخصكص، يقع  تحت تداعيات  (8
 .كضغكطات األزمة المالية العالمية المستمرة حتى ىذا الكقت

 2عمل لخريجي قطاع غزةفرص البحث عن  5.4.2

يعػػػاني الخػػػريجيف فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف قمػػػة تػػػكفر فػػػرص العمػػػؿ ، كمػػػع ازديػػػاد أعػػػداد الجامعػػػات 
كالكميػات فػي قطػاع غػزة زاد عػدد الخػريجيف بشػكؿ ممحػكظ كسػاىـ الحصػار المفػركض عمػى قطػاع غػزة 
فػػي زيػػادة معانػػاة الخػػريجيف فػػي البحػػث عػػف فرصػػة عمػػؿ كذلػػؾ نتيجػػة لمكضػػع االقتصػػادم الصػػعب فػػي 

اسػػتيعاب القطػػاع الخػػاص لمزيػػد مػػف الخػػريجيف كقمػػة الكظػػائؼ التػػي يطرحيػػا القطػػاع قطػػاع غػػزة كعػػدـ 

                                                           
، 1024الجامعة اإلسبلمية، غزة  ،رسالة ماجستير  ،أسباب وحمول  ,بطالة خريجي بكالوريوس اليندسة ، رأفت عامر الفصيف، 1

 66ص

http://chaos- قطاع غزة فيف الخريجيف ئك مدكنة تختص بشفوضى الخريجين   2

post.html-kamel.blogspot.com/2012/01/blog 

http://www.cst-kh.edu.ps/
http://www.cst-kh.edu.ps/
http://chaos-kamel.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://chaos-kamel.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://chaos-kamel.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
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% 68.6كبمػػغ معػػدؿ البطالػػة بػػيف الخػػريجيف الشػػباب ، كمػػا العػػاـ نتيجػػة لمظػػركؼ الراىنػػة التػػي يمػػر بيػػا
 حسب إحصائيات مركز اإلحصاء الفمسطيني . 1021خبلؿ الربع الرابع مف عاـ

ف آالؼ الخػػريجيف الجػػدد مػػف الجامعػػات كالكميػػات المختمفػػة كيضػػاؼ سػػنكيا إلػػى أعػػداد الخػػريجي
كفػي كافػػة التخصصػػات، فػي حػػيف أف االقتصػػاد الفمسػطيني كنتيجػػة لمظػػركؼ الصػعبة التػػي يمػػر بيػػا ال 
يسػػػتطيع تػػػػكفير فػػػرص العمػػػػؿ البلزمػػػػة ليػػػؤالء الخػػػػريجيف، ممػػػػا يعنػػػي كجػػػػكد بطالػػػػة مزمنػػػة بػػػػيف أفػػػػكاج 

 الخريجيف.
 

الة لؤلفراد الذيف يحممكف مؤىؿ عممي دبمـك متكسط فأعمى في قطاع غزة معدؿ البط يكضح (5-2جدكؿ)
 2113كانكف أكؿ،  -(.تشريف أكؿILOحسب التخصص )

 

 البطالة معدل التخصص

عداد تربكية عمـك  85.2  معمميف كا 
 45.2  إنسانية عمـك

 15.3  كالسمككية االجتماعية العمـك
 43.1  كاإلعبلـ الصحافة

 15.2  كاإلدارية التجارية األعماؿ
 - القانكف

 40.5  الطبيعية العمـك
 16.1 كاإلحصاء الرياضيات
 -  الحاسكب عمـ
 43.1  اليندسية كالميف اليندسة
 14.2  كالبناء المعمارية العمـك

 16.1 الصحة
 48.3 التخصصات باقي

 42.4 المجمكع
 ، تقرير1021الرابع العاممة، الربع القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر

 فمسطيف. – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي
 

كالبد أف يككف مػف أكلكيػات الحككمػة كالجامعػات ككػؿ مؤسسػات المجتمػع المػدني كضػع حمػكؿ 
الشػباب مػف  الكثيػر لمشكمة الخريجيف قبؿ تفاقميا أكثر مف ذلؾ كعدـ السيطرة عمييػا حيػث أصػبح فكػر
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اليجػرة لمخػارج بحثػا عػف فرصػة عمػؿ لبنػاء مسػتقبميـ مػع  في خيارات محدكدة كمنيا الخريجيف ينحصر
 ما يفشمكف في الخارج نتيجة عدـ التخطيط المسبؽ. أنيـ يذىبكف لممجيكؿ كغالبان 

 جديدة عمل فرص خمق في الخاص مقطاعالدور المساند ل 6.4.2

 الكبيرة لمصناعات يمكف عديدة ال مزايا يقدـ كالمتكسطة الصغيرة بالصناعات اىتماـ القطاع الخاص إف
 1تحققيا مف أىميا أف

إمكانياتيـ  كانت ميما العمؿ، عف العاطميف لمشباب كاستمرارية كفرة أكثر عمؿ فرص خمؽ (1
 .الفنية كمياراتيـ العممية

رساء الشبابية كاإلبداعات المكاىب تنمية (2  .الصناعية التنمية قكاعد كا 
 األفراد كالجمعيات مف األمكاؿ رؤكس تعبئة خبلؿ مف كاالستثمار، االدخار بمستكل االرتقاء (3

 .الحككمية غير كالييئات
 .المحمية المكارد عمى االعتماد (4
في  بالمركنة كالمتكسطة الصغيرة الصناعات تتسـ حيث لمتنمية، الجغرافي التكازف تحقيؽ (5

 جديدة في إنتاجية مجتمعات خمؽ في يسيـ مما كاألقاليـ، المناطؽ مختمؼ بيف كالتنقؿ التكطف
 .كالريفية النائية المناطؽ

  .الصناعية الصادرات كقيمة حجـ زيادة في العمؿ المتكاصؿ كالمساىمة (6
 الماؿ بنكعية رأس االرتقاء مف البد منيا المرجكة النتائج كتؤتي المشاريع ىذه لمثؿ النجاح كليتحقؽ
سكؽ  في األفراد يتأىؿ حتى المستمريف، كالتدريب التعميـ في المكثؼ االستثمار خبلؿ مف البشرم
  2األفضؿ. العمؿ لفرص العمؿ

 العمل في قطاع غزة في أرقام 7.4.2

 المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالبطالة كالقكل العاممةيكضح  (6-2جدكؿ رقـ)
 كمعدؿ األجر كساعات العمؿ

 شخص ألؼ 424 غزة قطاع في العاممة القكل في المشاركيف عدد بمغ

 %41.4 غزة قطاع في فأكثر سنة 28 لؤلفراد العاممة القكل في المشاركة نسبة

 ألؼ 285,600 غزة قطاع في العمؿ عف العاطميف عدد بمغ

                                                           
 المنظمة ،العربية الدول في الشباب بين البطالة معالجة مشكمة في والمتوسطة الصغيرة الصناعات دور ، العزيز مخيمر، عبد  1

  .14-11، ص2005بحكث كدراسات،  اإلدارية، لمتنمية العربية
 .266ص ـ،1022 ىبة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، (،الكويت السعودية, ,مقارنة )مصر  دراسة صبلح محمد، عبد الحميد،  2
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 %15.8 1021خبلؿ الربع األخير لعاـ  غزة قطاع في البطالة معدؿ بمغ

 %41.5 سنة 14-10 العمرية لمفئة سجمت بطالة معدالت أعمى
 نسبتيـ بمغت حيث غزة قطاع في لمعامميف استيعابا األكثر القطاع ىك الخدمات قطاع

 %15.8 الحككمي القطاع في
84.5% 

 لحسابيـ يعممكف منيـ% 25.2ك،  غزة قطاع في بأجر المستخدميف العامميف نسبة بمغ
 منيـ% 1.6ك،  األجر مدفكعي غير أسرة كأعضاء يعممكف منيـ% 1.8ك،  الخاص

 عمؿ كأرباب يعممكف
31.5% 

 شيكؿ 64.4 غزة قطاع في حكالي بأجر لممستخدميف الحقيقي اليكمي األجر معدؿ

 عمؿ ساعة 16.6 األسبكعية العمؿ ساعات معدؿ بمغ

 شيريان  يـك 14.1 بمغ الشيرية العمؿ أياـ كمعدؿ

 %85.3 مينية/  عمالية لنقابات ينتسبكف الذيف قطاع غزة في العامميف نسبة

 %2.6 غزة قطاع في العامميف(  سنة 23-20)  األطفاؿ نسبة
 أكؿ، كانكف -أكؿ تشريف دكرة العاممة، القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر

 .فمسطيف – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي ،  تقرير1021الرابع الربع ،1021
قة  بقكة العمؿ، سنة فأكثر في قطاع غزة حسب العبل 15التكزيع النسبي لمسكاف  يكضح (7-2جدكؿ )

 حسب معايير منطقة العمؿ الدكلية ()2113
 النسبة المئوية % العالقة  بقوة العمل #
 25.1  (ساعة فأكثر خبلؿ األسبكع 35يعممكف بشكؿ طبيعي  عمالة تامة )  .1
 1.8 ( مف الكضع الطبيعييعممكف أقؿ  عمالة محدكدة ظاىرة )  .2
 0.8 ( يعممكف بظركؼ عمؿ سيئة ظاىرة ) عمالة محدكدة غير  .3
 13.4 ال يعممكف مطمقا كيبحثكف عف العمؿ  .4
 2.0 ال يعممكف مطمقا كال يبحثكف عف عمؿ بسبب اليأس مف الحصكؿ عميو  .5
 6.3 كبار في السف / ال يعممكف مرضى  .6
 28.9 منزلية/ أعماؿ  ربات بيكت -ال يعممكف  .7
 21.7 طبلب كمتدربكف -ال يعممكف  .8
 100 المجمكع  .9

 .فمسطيف –. راـ اهلل 1021. فمسطيف في أرقاـ 1024الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  :المصدر
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 2113 -2111سنة فأكثر في قطاع غزة حسب أىـ سمات القكل العاممة ، 15( يكضح األفراد 8-2جدكؿ )

 منظمة العمؿ الدكلية()حسب معايير 

 0252 0250 0255 0252 قطاع غزة

 42.1 40.1 15.4 16.4 نسبة المشاركة في القكل العاممة

 11.6 12.0 15.3 13.5 معدؿ البطالة
  فمسطيف –. راـ اهلل 1021. فمسطيف في أرقاـ 1024الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، : المصدر

 

حسب أىـ سمات القكل  قطاع غزةسنة فأكثر في  15( يكضح التكزيع النسبي لؤلفراد 9-2جدكؿ )
  2113العاممة،

داخل القوى 
 العاممة

خارج القوى 
 العاممة

 مالحظات المجموع البطالة العمالة المجموع

 حسب معايير منظمة العمل الدولية 200 11.6 63.4 200 85.5 42.1

 حسب التعريف الموسع 200 18.3 64.1 200 86.5 41.1

 فمسطيف –. راـ اهلل 1021. فمسطيف في أرقاـ 1024الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، المصدر: 
 

 
  2012غزة حسب الحالة العممية،  ( يكضح  التكزيع النسبي لؤلفراد العامميف في قطاع12-2شكؿ )

%3.7 

%16 

%74.1 

%6.2 

 صاحب عمل

 ٌعمل لحسابه

 مستخدم بأجر

 عضو أسرة بدون أجر
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" 24رقـ " ،1021. كتاب فمسطيف اإلحصائي السنكم 1021الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  :المصدر
 راـ اهلل فمسطيف.

 

 2013العمؿ في فمسطيف )الضفة كالقطاع( حسب المنطقة، ( يكضح  نسبة العاطميف عف13-2شكؿ )
" 24رقـ " ،1021السنكم . كتاب فمسطيف اإلحصائي 1021الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، المصدر: 

 راـ اهلل فمسطيف.
 

 
 2013،الفئات العمريةحسب   كالقطاع( معدؿ البطالة في فمسطيف)الضفة( يكضح 14-2شكؿ )
" 24رقـ " ،1021كتاب فمسطيف اإلحصائي السنكم  ،1021الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، المصدر: 

 فمسطيف. ،راـ اهلل
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المشاركة  في القكل العاممة كالعامميف كالبطالة كمعدؿ األجر اليكمي بالشيكؿ  يكضح (11-2جدكؿ )
 2113كانكف أكؿ،  –(، تشريف أكؿ ILOلممستخدميف بأجر في قطاع غزة المحافظة كالمنطقة )معايير 

 المحافظة
 والمنطقة

 القوى في المشاركة
 العاممة

 البطالة العمالة
 األجر معدل

 اليومي
 بالشيكل
 ينلممستخدم
 بأجر

 نسبة

)%( 
 عدد

 نسبة

)%( 
 عدد

 نسبة

)%( 
 عدد

 63.3 13,400 14.5 82,100 68.1 35,300 42.5 غزة شماؿ
 61.5 45,100 18.1 50,500 64.5 240,200 42.2 غزة
 32.1 10,800 18.6 13,200 64.4 83,600 41.4 البمح دير

 62.1 16,000 41.1 43,100 68.3 51,100 41.3 خاف يكنس
 62.5 16,400 45.2 15,400 82.5 84,500 48.5 رفح

 64.4 285,600 15.8 184,500 62.8 424,400 41.4 غزة قطاع
 أكؿ، كانكف-أكؿ تشريف ) العاممة، دكرة القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر
 فمسطيف – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي ،  تقرير1021الرابع الربع (،1021

 

 
 (نسبة المستخدميف بأجر ( يكضح التغيرات الرئيسة التي طرأت عمى القكل العاممة )15-2كؿ )ش

 (ILO)معايير1995-2013في قطاع غزة خبلؿ الفترة 
 أكؿ، كانكف-أكؿ تشريف ) العاممة، دكرة القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر
 فمسطيف – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي ،  تقرير1021الرابع الربع (،1021
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(نسبة أرباب العمؿ ( التغيرات الرئيسة التي طرأت عمى القكل العاممة )16-2شكؿ )  

 (ILO)معايير1995-2013 في قطاع غزة خبلؿ الفترة 
 أكؿ، كانكف-أكؿ تشريف  العاممة، دكرة القكل ، مسح1024 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم الجياز :المصدر
 فمسطيف. – اهلل راـ العاممة، القكل مسح لنتائج صحفي ، تقرير1021الرابع الربع ،1021

 خالصة الفصل الثاني 5.2

 التعميـ العالي في قطاع غزة كعبلقتو بسكؽ العمؿ كمبلمحو مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ عف
 العمؿ سكؽ كمتطمبات سكؽ العمؿ، كدراسة خصائصأسباب االنفصاـ بيف مخرجاتو ك 

، كمف ثـ تتطرؽ الفصؿ إلى ة كالدكليةالفمسطيني كمتطمبات أسكاؽ العمؿ اليندسية اإلقميمي
 فرص خمؽ في الخاص مقطاعكالدكر المساند ل قطاع غزة كخصائصيا البطالة في دراسة تطكر

 ، كفي نياية الفصؿ يتـ تمخيص ذلؾ فيما يمي:عمؿ
 ي قطاع غزة ثبلث جامعات كثبلث كميات جامعية تمنح درجة البكالكريكس في يكجد ف

 اليندسة.
 العالمية،  األسكاؽ مف العديد عف تميزه بخصكصية الفمسطيني سكؽ العمؿ يتسـ

 كالتي المتعاقبة، فترات االحتبلؿ مف متعددة ألشكاؿ خضكعو إلى التميز ىذا كيرجع
مكاناتو. مكارده ندرة جانب إلى السميمة، القاعدة التنمكية أفقدتو  كا 
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 احتياجات بعنكاف ـ 15/4/2013 بتاريخ بغزة المرأة شؤكف مركز أصدرىا دراسة في 
 في العمؿ سكؽ أف الدراسة بينت حيث غزة قطاع في الجامعيف الخريجيف كأكلكيات
 يتكفر ال الجامعات معظـ كأف سنكيان، الخريجيف آالؼ استيعاب عف عاجز غزة قطاع
 العالي التعميـ في مؤسسات الطمبة مجمكع أف تبيف حيث حديثة، تخصصات لدييا

 مجمكع مف%( 76) مجمكعو ما كأف كطالبة، طالب ألؼ( 150) بمغ الفمسطينية
 التخصصات في فقط%( 24)ك اإلنسانية كالعمكـ التربية في متخصصكف العاـ الطمبة
 العمؿ سكؽ يحتاجيا التي األخرل

  اإلقميمي بالنسبة لعمؿ الميندس المعمارم متشابو بشكؿ إف سكؽ العمؿ اليندسي
كبير إلى مفردات التعميـ المعمارم المكتسب مف جامعات قطاع غزة كبالتالي فاف 
مكىبة العمارة ىي األساس ألف السكؽ العربي بشكؿ عاـ ييتـ بالشكؿ بدرجة كبيرة 

مب معرفة جيدة خصكصا سكؽ العمؿ الخميجي كالكظيفة تأتي بدرجة ثانية كىذا يتط
 ببرامج الكمبيكتر المتخصصة في مجاؿ التصميـ كاإلظيار كاإلخراج المعمارم.

 65.6بمغت  حيث ، 24-20لمفئة العمرية  لمنظر الفت بشكؿ البطالة معدالت ترتفع % 
مما يدؿ عمى أف الفئة المتعممة ىي أكثر الفئات العمرية  2013مع نياية ديسمبر

في قطاع غزة كىذا يحتاج إلى مراجعة كؿ السياسات ارتفاعا لمعدالت البطالة 
 التعميمية المتبعة في قطاع غزة.

 المنافسة مف لتمكينيـ لمخريجيف كالفاعمية الكفاءة لزيادة المختمفة الميارات ضركرة تطكير 

العمؿ كذلؾ عف طريؽ تنفيذ برامج تدريبية بالتعاكف مع المؤسسات  سكؽ كاالنخراط في
 كمؤسسات القطاع الخاص.األكاديمية 
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 أثر تطوير التعميم المعماري الجامعي عمى توفير فرص عمل لمخريجين 
 قسم العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة  –حالة دراسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثالث: التعميم المعماري الجامعي في قطاع غزة
 مقدمة 1.3
 العمارة وأقسام لكميات اليندسة المعايير الدولية العامة 2.3
 دراسة البرامج األكاديمية ألقسام عمارة دولية 3.3
 في فمسطين ودول الجواردراسة البرامج األكاديمية لبعض أقسام العمارة  4.3
 في قطاع غزة الجامعي التعميم المعماريمكونات  5.3
 بالجامعات موضع الدراسة لمخطط األكاديمية لمتعميم المعماري المقارن التحميل 6.3
 المقارنة بين أقسام العمارة في قطاع غزة ودول أوربية متعددة  7.3
 خالصة الفصل الثالث 8.3
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 مقدمة 1.3

األكؿ، كدراسة التعميـ العالي في في الفصؿ  اإلبداعية كأدكاتو كسماتوبعد التعرؼ عمى المعمارم    
أسباب االنفصاـ بيف مخرجاتو كمتطمبات سكؽ العمؿ في ك قطاع غزة كعبلقتو بسكؽ العمؿ كمبلمحو 

، عف قرب غزةيناقش التعميـ المعمارم في قطاع لالفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة  الفصؿ الثاني، جاء
كمنيجية التعميـ المعمارم فييا،  كبرامجيا األكاديمية أقساـ العمارة في قطاع غزة مف خبلؿ دراسة

كمناىجيا المعتمدة المتكائمة مع مفاىيـ  كيضعنا في صكرة المعايير الدكلية العامة ألقساـ العمارة
المؤدم إلى إخراج جيؿ معمارم ذات االستدامة كالمعززة لمنيج المستداـ في تصميـ التعميـ المعمارم، 

    1.تفكير خبلؽ مستداـ، لدية االستطاعة الستخراج تصميمات معمارية نابعة مف مفاىيمو المستدامة
سيتـ دراسة البرامج األكاديمية لبعض أقساـ العمارة في فمسطيف كدكؿ  كبيدؼ التقييـ كالتطكير 

القكة كالعمؿ عمى تعزيزىا كمعرفة نقاط الضعؼ الجكار كعمؿ مقارنات فيما بينيما لمعرفة مكاضع 
عمؿ دراسة البرامج األكاديمية لبعض أقساـ عمارة دكلية كمقارنتيا مع  ككذلؾكالعمؿ عمى اجتنابيا، 

كدكلية ليا خبرات طكيمة  إقميمية الستفادة مف خبراتا تككف ذلؾبأقساـ العمارة في قطاع غزة، ك 
  كجعؿ مخرجاتو متكائمة مع سكؽ العمؿ اليندسي. الجامعيككاسعة في تطكير التعميـ المعمارم 

 العمارة وأقسام اليندسة لكميات المعايير الدولية العامة 2.3

 ىناؾ العديد مف المعايير الدكلية التي تعمؿ عمى تنظيـ البرامج األكاديمية بشكؿ عاـ  لكميات اليندسة
 :العمارة كنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ كأقساـ

 ABET :2المعايير العامة اليامة لمجمس االعتماد األمريكي لميندسة والتكنولوجيا (1
  .القدرة عمى تطبيؽ المعرفة في الرياضيات كالعمـك كاليندسة 
  .جراء التجارب ككذلؾ تحميؿ كتفسير البيانات  القدرة عمى تصميـ كا 
  كاقعية مثؿ الجكانب القدرة عمى تصميـ النظاـ لتمبية االحتياجات المطمكبة ضمف قيكد

 االقتصادية كالبيئية كاالجتماعية كالسياسية كاألخبلقية كالصحة كالسبلمة كاالستدامة.
  .القدرة عمى العمؿ في فرؽ متعددة التخصصات 

 القدرة عمى تحديد كصياغة كحؿ المشاكؿ اليندسية.
   .فيـ المسؤكلية المينية كاألخبلقية 

                                                           
1 Stewart, Sally, research paper ,Sustainability in Architectural Education ,Mackintosh 
School of Architecture, Scotland. UK 
2 O. Phillips Agboola , Ugochukwu K. Elinwa, Accreditation of Engineering and Architectural 
Education in Nigeria: the way forward Eastern Mediterranean University, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 83 ( 2013 ) 836 – 840  
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  الحمكؿ اليندسية في المجاالت العالمية كاالقتصادية كالسياؽ ضركرة التعميـ الكاسع لفيـ تأثير
 المجتمعي البيئي.

 .القدرة عمى التكاصؿ بشكؿ فعاؿ 
   .االعتراؼ بالحاجة إلى التعميـ، كالقدرة عمى االنخراط في التعمـ مدل الحياة 
 .معرفة القضايا المعاصرة 
   القدرة عمى استخداـ التقنيات كالميارات كاألدكات اليندسية الحديثة البلزمة لممارسة مينة

 اليندسة.
 1العمارة: ألقسام المعايير الدولية العامة  (2

 مع الذاتي التقكيـ مف نظاـ تحقيؽ أساس عمى المعمارية التعميمية المؤسسات تقـك أف يجب 
 . الممارسيف كالمعمارييف األخرل الجامعات تقييـ مثؿ أخرل تكفير أنظمة

 التدريس ىيئة أعضاء كأعداد المقبكليف الطبلب أعداد بيف مناسبة عبلقة ىناؾ تككف أف يجب 
مياراتيـ  أف ضماف مع المعمارية لمدراسة الطبلب الختيار مكضكعي معيار كضع يجب كما

 . المعمارية الدراسة في بكفاءة االستمرار ليـ تضمف األساسية

 كالطبلب  كاألساتذة الدراسية البرامج عف المعمكمات لتبادؿ دكلية شبكة تأسيس الضركرم مف
لمتعميـ  العاـ المستكل لرفع ككذلؾ ، المختمفة التعميمية المؤسسات بيف التعاكف لتشجيع كذلؾ

 . العالـ مستكل عمى المعمارم
 التعميمية كالمؤسسات المينييف المعمارييف بيف مستمر تعاكف كجكد تشجيع . 
 ألساتذة  أساسي نشاط أنو عمى إليو النظر يجب كالعمراف العمارة مجاؿ في العممي البحث

 . العمارة
 ميارتو  خبللو مف الطالب يظير مجاال تمثؿ أف يجب بالطبلب الخاصة التخرج مشركعات

  الخمس. الدراسة سنكات عبر تمقاىا التي المختمفة كالتقنيات المعارؼ استيعاب في كقدراتو
 األساتذة كالطبلب بيف التبادلي الحكار كجكد مع كالتصميـ، الرسـ استكديكىات داخؿ التدريب 

 .الدراسي البرنامج نصؼ يشمؿ أف كيجب التعميمية، العممية عصب يشكؿ أف يجب
  

                                                           
 2566http://www.unesco.org/most/uiachart.htm،اسبانيا برشمكنة، ،لممعماريين الدولي االتحاد رئيس بتقرير منشور 1

http://www.unesco.org/most/uiachart.htm
http://www.unesco.org/most/uiachart.htm
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 دراسة البرامج األكاديمية ألقسام عمارة دولية 3.3

قميمية كاف البد مف التعرؼ عمى بعد التعرؼ عمى البرامج األكاديمية ألقساـ  عمارة محمية كا 
بعض أقساـ العمارة الدكلية كعمؿ مقارنة مع أقساـ العمارة المحمية لبلستفادة مف خبراتيا في تطكير 

 .البرامج األكاديمية ألقساـ العمارة المحمية
 1بريطانيا: – نوتنجيام قسم العمارة والبيئة بجامعة (1

 البرنامج األكاديمي: 
التطكرات الجديدة في الصناعة كنتيجة البرنامج األكاديمي مستكحاة مف تكصيات البحكث ك 

كالتطكير الدائـ ،  كبالتالي فإف القائمة التالية ىي عرضة لمتغيير ،لذلؾ، قد تتغير مف سنة إلى أخرل
 كتنقسـ العميا المدرسية الدراسة إتماـ شيادة عمى الحصكؿ بعد سنكات 6 مدل عمى كما كتتـ الدراسة

مرحمتيف، المرحمة األكلى تتككف مف ثبلث سنكات يمييا سنة دراسية كاممة كتدريب عممي  الدراسة عمى
في إحدل الشركات الكبيرة كالمشيكرة في بريطانيا، كمف ثـ يعكد الطالب إلى الدراسة في المرحمة 

ليحصؿ عمى بكالكريكس في الثانية كىي تتككف مف عاميف تنتيي بتقديـ أطركحة بحث في العمارة 
كتتككف الخطة الدراسية مف مساقات إجبارية كأخرل اختيارية تركز في معظميا عمى التصميـ  العمارة 

مجمكع مساقات الخطة  %مف55 عف ال تقؿ نسبة يشغؿ المعمارم كالمكاد المساعدة لو بحيث
 كمساقات لمعمارة، الثقافي يطبالمح تتعمؽ مساقات الخطة األكاديمية عمى كتتكزع باقي األكاديمية،
بالدراسات  تتعمؽ كمساقات كالتقنيات المعمارية، كالتخطيط الحضرم كمكاد البناء  البيئي التصميـ

المينية كالتكنكلكجيا كالتي تعمؿ عمى ربط طالب العمارة بالكاقع الميني كمستجدات التكنكلكجيا 
 .مدفكعة الثمف مف قبؿ القسـالعصرية مف خبلؿ رحبلت عممية كاستكشافية إلى أكربا 

  

                                                           
 .www.nottingham.ac.uk/abe عمى االنترنت بريطانيا –جيام نوتنقسم العمارة والبيئة بجامعة مكقع  1
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 نجياـ ببريطانيا.نكتبجامعة  المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات (3-1) جدكؿ
 

 المساقات الدراسية نوع المساق

 مساقات إجبارية

 B2التصميـ المعمارم  ،A1آليات التصميـ المعمارم، التصميـ المعمارم 
، المباني، السكاف، تاريخ العمارة )2اإلنسانية المعمارية العمـك ، 2العمارة كالبيئة 

، آليات التصميـ A2، آليات التصميـ المعمارم فف البناء  ، (المناظر الطبيعية
 B1التصميـ المعمارم ، A2، التصميـ المعمارم B2المعمارم 

تاريخ  )1ة العمـك اإلنسانية المعماري، B 2 ، فف البناءA 2 ، فف البناء1العمارة كالبيئة 
العمـك اإلنسانية المعمارية  ، إدارة مشاريع،(المناظر الطبيعية، المباني، السكاف، العمارة

التخطيط العمراني،  3(، آليات التصميـ المعمارم نظريات في العمارة المعاصرة ) 3
الدراسات ، البيئة كالتكنكلكجياالتصميـ ) الثقافة كالسياؽ(، آليات البحث في العمارة، 

 أطركحة بحث في العمارة. التصميـ المعمارم، ، المينية

 مساقات اختيارية
نظرية التصميـ  ،المكانيةالراكية المغة المعمارية ك  ، الصكت كالضكء،أداء مكاد البناء

 ، تصميـ الحدائؽ)الصناعة كالمعنى(الحضرم
 بريطانيا عمى االنترنت –مكقع قسـ العمارة كالبيئة بجامعة نكتنجياـ المصدر: 

www.nottingham.ac.uk/abe 

 
 1:ىولندا –دلفت  بجامعة العمارة كمية (2

 البرنامج األكاديمي: 

ليست مجرد كمية تقميدية حيث تيتـ بالنكاحي التقنية لمبناء  بجامعة دلؼ بيكلندا كمية العمارة
كتمتمؾ برنامج أكاديمي يعتمد عمى التجديد الدائـ لمبرنامج ليبقى متكافؽ مع متطمبات  كالتخطيط

ممارسة المينة كسكؽ العمؿ كمكاكبة البرنامج األكاديمي لمستجدات تكنكلكجيا العصر، كما كيتـ منح 
ث سنكات طالب العمارة شيادة بكالكريكس اليندسة المعمارية بعد اجتياز الفصكؿ الستة بنجاح لمدة ثبل

ساعة معتمدة  كمتطمب جامعة،  26منيا  126دراسية كيبمغ عدد ساعات الخطة األكاديمية المعتمدة 
كمعظـ المساقات الدراسية كما ىك الحاؿ في معظـ أقساـ العمارة األكربية تتمثؿ بالتصميـ المعمارم 

ية  حتى يستطيع إخراج ألنو أساس العمارة، كيتـ ربط الطالب بالكاقع العممي كالتطكرات المجتمع
تصميمات معمارية تحاكي كاقعة المحمي كمتطمباتو، كما كتعتمد كمية العمارة بجامعة دلؼ عمى 
التطبيقات العممية كالدراسات الذاتية المنفردة كأسمكب تدريس باإلضافة إلى أسمكب المحاضرات 

عمؿ، األفكار األكلية لمتصميـ التقميدم، ككذلؾ تعتمد آليات التقارير التصميمية، األبحاث، أكراؽ 
                                                           

 .عمى االنترنت دلف بيولندا بجامعة العمارة كميةمكقع  1
faculty/departments/architecture/ -http://www.bk.tudelft.nl/en/about   
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باإلضافة إلى االمتحانات كأساليب مختمفة لمتقييـ، كالجديد عمى أقساـ العمارة المحمية ىك أف يقـك 
 الكقت نفس مدرس التصميـ المعمارم بتدريس مساقات مساعدة كنظريات كتاريخ العمارة مثبلن في

قكـ الطمبة بتصميميا تختمؼ مف طالب آلخر كلنفس طمبة شعبة التصميـ المعمارم كالمشاريع التي ي
المعمارم كيستفيد  بمكضكع التصميـ المتعمقة العمارة كنظريات تاريخ كيقكـ الطالب بعمؿ أبحاث في

منيا الطالب في مراحؿ التصميـ المعمارم المختمفة كبذلؾ يتـ التكامؿ في عممية التدريس لمساقات 
ادة الكبيرة في عممية بناء الفكر المعمارم بما ينسجـ مع التصميـ كالمساقات األخرل كتككف االستف

احتياجات المجتمع المحمي كتطمعاتو، كما كيقكـ القسـ بعمؿ رحبلت عممية إلى دكؿ إقميمية كدكلية 
تحت مضمكف معمارم معيف، كيقكـ القسـ بعمؿ كتاب متخصص كيتـ نشرة لبلستفادة العامة، كمف 

تدريس يتـ صقؿ طالب العمارة بالزيادة المتراكمة لمفكر المعمارم خبلؿ ىذه األساليب المختمفة لم
الحديث كامتبلكو لميارات عديدة مثؿ أسمكب الخطابة كالنقاش كالكتابة كالتكاصؿ االجتماعي كميارات 

 اإلدارة كالريادة المختمفة.
 ية لممساقات المعمارية في الكمية:المحاور الرئيس 

 

  حيث تعمؿ عمى رفع التفكير المعمارم كتكسيع المعرفة حكؿ تصميـ  المشاريع المعقدة
كتطكير المناطؽ الحضرية الكثيفة كمعرفة تفاصيؿ بناء المدينة كما تحتكيو مف مككنات 

 مختمفة.
   حيث يتـ مف خبلليا تحميؿ أنكاع السكف كيتـ التركيز عمى السكف في المباني السكنية

 صا اإلسكاف االقتصادم كسبؿ تحقيقو.ىكلندا كاإلسكاف في العالـ كخصك 
   حيث يتـ التركيز عمى تكفير بيئة داخمية مريحة في كافة مككنات التصميم الداخمي

المشاريع المعمارية كاالستفادة مف التكنكلكجيا كتطكيعيا في إخراج تصميمات داخمية 
يذىا كاإلشراؼ إبداعية، كمراعاة الثقافات المختمفة لمشعكب ككذلؾ التعرؼ عمى كيفية تنف

عمى ذلؾ كدراسة احتياجات المستفيديف، كالعمؿ عمى تكفيرىا مف خبلؿ تكاصؿ مباشر مع 
 الفئات المستفيدة مف ىذه األماكف الداخمية.

   حيث النيج الحديث ال يعتمد عمى تكفير الكظيفة كالشكؿ كالدمج المباني العامة والبيئة
نما العمؿ عمى تكفير التكنكل كجيا كاالستفادة منيا قدر اإلمكاف كالمباني يتـ بينيما فقط كا 

دراستيا مع البيئة العامة التي يستخدميا عمكـ الناس، كىذا يتطمب دراسة متكاممة بيف 
المباني العامة كالبيئة المحيطة بيا ككيفية االستفادة مف كؿ شيء لعمؿ عمارة مستدامة، 

ماعية لممستفيديف مف ىذه المباني لكي ككذلؾ دراسة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاالجت
يتـ عمؿ تحاكي متطمبات كرغبات المستفيديف ، ككذلؾ دراسة حاضر كمستقبؿ األراضي 

 العامة في المدينة.
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   حيث التركيز فييا عمى دراسة التحديات التي تكاجو بيئات التصميـ في نظريات العمارة
ت كيستفيد الطمبة مف ىذه الدراسة عمى عصرنا المعاصر مف التكنكلكجيا المتقدمة كاالتصاال

كيفية عمؿ البحكث مف خبلؿ الحجج النظرية ككيفية نقدىا، كالعمؿ عمى االستفادة مف ىذه 
عمى تمؾ النظريات، كما  بناءاتالنظريات في عمميات التصميـ المعمارم ككيفية تطكيره 

ي مف خبلؿ معرفة الجكانب كيتـ االستفادة مف خبلؿ امتبلؾ ميارة النقاش كالتكاصؿ المجتمع
 الثقافية كاالجتماعية كىذا يؤثر عمى الممارسة المينية بعد التخرج.

   حيث يتـ التركيز عمى التاريخ العالمي لمعمارة كالتحميؿ تاريخ العمارة والتخطيط الحضري
اإلنساني لممدف كاالستفادة منيا في التصميـ مع ضركرة الحفاظ عمى متطمبات الكاقع المحمي 
كالمعاصر كالعمؿ عمى دراسة المسكحات الجغرافية المستكحاة مف المعمكمات التاريخية مف 

 المعمكمات التاريخية التي تعمؿ عمى فيـ أعمؽ لمدراسة التاريخية لمعمارة.
 حيث يتـ التركيز عمى التحميؿ العاـ لممكاف المراد التدخؿ المعمارم فيو  أساليب التحميل

ف الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كتحميؿ كافة كمعرفة كؿ مككنات المكا
المفردات كالتعمؽ فييا ، كبعد ذلؾ عمؿ الدراسات حتى يتـ الكصكؿ إلى تدخؿ معمارم 
مبدع يرتكز عمى أصالة ىذا المكاف كيككف ذلؾ مف خبلؿ عمؿ مجمكعات كاختيار أماكف 

مات بما يتماشى مع تمؾ التحميبلت ككؿ مختمفة كالعمؿ عمى دراستيا كتحميميا كعمؿ التصمي
 ىذا يككف في إطار متكامؿ بيف الدراسات النظرية كالعممية.

 حيث تعمؿ ىذه الدراسات عمى مكاصمة تعزيز األفكار األساسية  دراسات الشكل والنماذج
كالميارات كالمعارؼ عمى مستكل التركيب كاإلدراؾ في اليندسة المعمارية كيتـ تكسيع 

 .الخياؿ ، كما كيذكر أف ىناؾ العديد مف المختبرات الخاصة بيذه الدراساتاإلدراؾ ك 
 ماىية المساقات الدراسية خالل سنوات الدراسة الثالث: 

  عمى نطاؽ  كدراسة التصميـ المعمارم اكتساب المعارؼ األساسية،  يتـفي السنة األكلى
عمى أساس النتائج التي تحققت مشاريع ك  ،صغير كتطكير األسمكب العممي في التفكير

تكصية إلزامية بشأف ما إذا كاف يجب  كمف ثـ المقابمة يتـ عمؿأنجزت، التي الدراسة 
 أـ ال.  الدراسةمكاصمة 

  كتعرض أيضا مياـ أخرل ،يتـ دراسة التصميـ المعمارم عمى نطاؽ أكسعفي السنة الثانية 
، مما يتيح التصميمات الخاصة بالطالب في المكتسبة تطبيؽ المزيد مف المعرفةكيتـ 

 تصميـ بطريقة أكثر تعمقا. ال لطالب العمارة انجاز

 مف خبلليا يمكف لمطالب يتككف الفصؿ الخامس مجمكعة متماسكة مف المكاد االختيارية 
في الفصؿ  كما كيتـ دراسة منطقة ما كتخطيطيا )التخطيط العمراني(، معرفتوتكسيع 
 امج البكالكريكس مع اثنيف مف التصاميـ المعقدة كالمشركع النيائي.إكماؿ برن يتـ السادس
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 دراسة البرامج األكاديمية لبعض أقسام العمارة في فمسطين ودول الجوار 4.3

إف دراسة البرامج األكاديمية ألقساـ العمارة في فمسطيف كدكؿ الجكار )مصر، األردف( كمعرفة 
ككذلؾ معرفة نسب المجمكعات التخصصية المعمارية في المساقات التخصصية ككيفية دراستيا 

البرامج األكاديمية المختمفة ألقساـ العمارة مكضع الدراسة كعمؿ المقارنات المختمفة فيما بينيـ نصؿ 
إلى برنامج أكاديمي معمارم متجاكب إلى حد ما مع المعايير الدكلية ألقساـ العمارة كمعرفة نقاط القكة 

ا كمعرفة نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى اجتنابيا عف تطكير البرامج األكاديمية كالعمؿ عمى تعزيزى
الخاصة بأقساـ العمارة في قطاع غزة، كما كتـ اختيار األقساـ مكضع الدراسة أقساـ العمارة في قطاع 
غزة لقمتيا كمكضع الدراسة األساسي كجامعة النجاح في نابمس لككنيا األكلى في الضفة الغربية مف 

لنشأة كالخبرة كالجامعة األردنية في األردف كجامعة القاىرة في مصر كذلؾ لقدـ نشأتيما في تمؾ حيث ا
الدكؿ المجاكرة كامتبلؾ الخبرات الكبيرة كالعريقة، كما كسيتـ بعد ذلؾ عمؿ مقارنات مع البرامج 

 األكاديمية لبعض أقساـ العمارة الدكلية.

 1اىرةالق –القاىرة  بجامعة العمارة قسم 1.4.3

 األكاديمي البرنامج: 
 سنة إلى الدراسة كتنقسـ الثانكية المرحمة إتماـ بعد سنكات خمس مدل عمى الدراسة تتـ

، كيعتمد النظاـ الذم يجمع بيف  المعمارية اليندسة قسـ في سنكات كأربعة اإلعدادية( تمييدية )السنة
مدة كؿ منيا  دراسييف فصميف إلى الدراسة السنة الدراسية الكاممة كالساعات المعتمدة، كبالتالي تنقسـ

 اليندسة بكالكريكس عمى لمحصكؿ الطالب تؤىؿ الدراسية المرحمة ىذه أسبكع، (18 -15تتراكح بيف )
 مساؽ (40) الدراسية عددىا المساقات مف عدد بدراسة الطالب كيقـك معمارم ميندس كلقب المعمارية
 األكلى السنة فقط، كما كتشمؿ ( مساقات7عدد) الطالب منيا يختار (12) عددىا االختيارية كالمكاد

 كصفية، ىندسة ىندسي، رسـ كرش، ك إنتاج فيزياء، ميكانيكا، رياضيات، ) :التالية المكاد )إعدادم(
 كماجستير دبمـك درجة المعمارية اليندسة قسـ فيمنح العميا الدراسات ، أما)انجميزية لغة كيمياء،
 : التخصصات اآلتية  في كدكتكراه
 دراسات البيئي، كالتخطيط البناء، التصميـ كتكنكلكجيا عمـك المعمارية، الدراسات(في الدبمـك 

قميميا( محميا العمرانية كالمستقرات المدف تخطيط المجتمعات، المعمارية كتصميـ التنمية  .كا 
 البيئي التنمية كالتخطيط التصميـ البناء، كتكنكلكجيا عمـك المعمارية، الدراسات(في الماجستير 

 ).العمراف التخطيط كتصميـ المجتمعات، العمرانية
 ( اليندسة في فمسفةالالدكتكراه في )المعمارية  

                                                           
 .عمى االنترنت القاىرة بمصر بجامعة العمارة قسممكقع  1

http://www.eng.cu.edu.eg/CUFE/Departments/ArchitecturalEngineering/tabid/94/Default.aspx 
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 القاىرة. بجامعة المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات (3-2) دكؿج

 المساقات الدراسية نوع المساق

 مساقات إجبارية

 التصميـ(، 3) المعمارم التصميـ(، 2) المعمارم التصميـ(، 1) المعمارم التصميـ
، صحية كىندسة فنية تركيبات، إنشاء كطرؽ تنفيذية تصميمات(،  4)المعمارم
 نظريات، المدف تخطيط العمراني التصميـ، التنفيذ كمستندات تنفيذية تصميمات

 كالفنكف العمارة كنظريات تاريخ(، 2) العمارة كتاريخ نظريات(، 1( العمارة كتاريخ
 كنظريات تاريخ كاإلسكاف المدف تخطيط، المنيجي التصميـ، البيئي التحكـ(، 3)

، كالمنظكر الظؿ، المعمارم إنشاء، المشركع، األساسات، المشركعات إدارة، التخطيط
 خكاص، المساحة، اإلنشاءات نظرية( 2) البصرم التدريب(، 1)البصرم التدريب
 كاإلنشاءات المسمحة الخرسانة، البناء كمكاد المعمارم اإلنشاء، المكاد كمقاكمة
 المعدنية

 مساقات اختيارية
 )السنة الرابعة(

 كاالرتقاء التجديد اإلنشاء، كنظـ البناء تكنكلكجيا كالطاقة، البيئي كالتخطيط التصميـ
 النامية. الدكؿ في اإلسكاف كالتراث، كالحضارة العمارة الداخمية، الحضرم، العمارة

مساقات اختيارية 
 )السنة الخامسة(

 البناء اقتصاديات كالبيئي، الحضرم الحفاظ العمارة، في اآللية الحاسبات
 العمرانية المجتمعات كتنمية كالتشكيؿ، تصميـ الجماليات المعمارم، النقد

  لقسـ العمارة في جامعة القاىرةالخطة األكاديمية المصدر: 
 بداية تككف أف يمكف كالتي المساقات االختيارية تنكيع خبلؿ مف التطكر سبؽ مما كما كيبرز

 تعدد كما يبلحظ كتكجياتيـ، الطمبة اىتمامات كحسب درجة البكالكريكس كمنذ الطالب لتخصص

عمـك  المعمارية، الدراسات(كتشمؿ  العميا الدراسات لخريجي بالنسبة القسـ يمنحيا التي التخصصات
 التخطيط المجتمعات، كتصميـ العمرانية التنمية البيئي، التخطيطك  التصميـ البناء، كتكنكلكجيا
بجامعة كبعد استعراض المساقات اإلجبارية كاالختيارية في البرنامج األكاديمي لقسـ العمارة العمراني(، 

، سيتـ تقسيـ البرنامج األكاديمي إلى مجمكعات تخصصية، ككذلؾ سيتـ احتساب نسبتيا القاىرة
 .مجمكع ساعات البرنامج األكاديمي الخاص بالقسـالمئكية مف 
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 .جامعة القاىرة في  المعمارية اليندسة قسـفي  المجمكعات التخصصية ( يكضح3-3جدكؿ)
 

 النسبة المئكية % المجمكعات التخصصية

 15.8 رسـ تصميمية ك معمارم كمكاد تصميـ
 20.5 تاريخ كنظريات العمارة
 21.1 عمـك ىندسية إنشائية

 21.1 مكاد تخطيطية كتنسيؽ مكاقع
 23.8 مساقات مساعدة لتخصص العمارة

 28.5 تكنكلكجيا كعمـك البناء
 الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في جامعة القاىرةالمصدر: 

 1عمان –قسم العمارة بالجامعة األردنية  2.4.3

 األكاديمي البرنامج: 
بنظاـ الساعات المعتمدة كمجمكعيا  عماف - األردنيةالدراسة بقسـ العمارة في الجامعة  تتـ

 في كتبدأ الدراسة مباشرة الثانكية المرحمة إتماـ دراسة بعد سنكات خمس مدل عمى ساعة معتمدة 172
 فصميف إلى الدراسة المعمارية، كيتـ طرح مساقات معمارية مف السنة األكلى، كما كتنقسـ اليندسة قسـ

 الطالب يؤىؿ كبعد انتياء متطمبات التخرج  أسبكع (18 -16كح بيف )مدة كؿ منيا تترا دراسييف
بعد االنتساب لنقابة الميندسيف   معمارم ميندس كلقب المعمارية اليندسة بكالكريكس عمى لمحصكؿ

 مساؽ إجبارم (33) عددىا المساقات المعمارية التخصصية مف عدد بدراسة الطالب كيقـكاألردنييف، 
، كما كيستكجب إلنياء متطمبات التخرج يتـ اختيار سبع مساقات فقط (12) عددىا االختيارية كالمكاد

في  درجة الماجستير في القسـ فيمنح العميا برنامج الدراسات أما, التدريب العممي لمدة تسع أسابيع
  .اليندسة المعمارية فقط

 بالجامعة األردنية بعماف ( يكضح عدد كتقسيمات الساعات المعتمدة لقسـ العمارة4-3جدكؿ)

 الجامعة
 متطمبات
 الجامعة

 الكمية متطمبات
 العمارة تخصص متطمبات

 المجموع
 االختيارية اإلجبارية

الجامعة 
 األردنية

27 21 103 21 172 
 

 الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في الجامعة األردنيةالمصدر: 

                                                           
 .عمى االنترنت بالجامعة األردنية باألردن العمارة قسممكقع  1

http://engineering.ju.edu.jo/ar/arabic/Departments/Home.aspx 
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 .األردنية بعمافجامعة الفي  المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات (3-5) جدكؿ
 

 المساقات الدراسية نوع المساق

 مساقات إجبارية
 ساعة معتمدة 103

  التصميـ المعمارم، أساسيات كاإلظيار (، الرسـ2(، الرسـ الحر )1الحر) الرسـ
بالحاسكب، ميارات اتصاؿ معمارم،  المعمارم (، الرسـ2) التصميـ (، أساسيات1)

 المباني (، إنشاء1) المباني (، إنشاء2) المعمارم (، التصميـ1) المعمارم التصميـ
 المعمارم التصميـ  (،2العمارة ) كنظريات (، تاريخ1العمارة ) كنظريات (، تاريخ2)
 التنفيذية، النقد (، التصميمات3) المباني (، إنشاء4) المعمارم (، التصميـ3)

المعاصرة،  العمارة كنظريات تاريخ (،3العمارة ) ياتكنظر  كالتحميؿ المعمارم، تاريخ
 (، التصميـ5) المعمارم كالصكتيات، التصميـ المباني، اإلضاءة تشريعات
 كتنسيؽ (، ىندسة2) الحضرم (، التخطيط1) الحضرم (، التخطيط6) المعمارم

 في اإلنشاء، مقدمة لمعمارة، ميكانيكا (، المساحة7) المعمارم المكاقع، التصميـ
 النيائي المشركع النيائي، تصميـ المشركع اإلنشائي، بحث التصميـ

 مساقات اختيارية
يتـ اختيار منيا سبع 

 مساقات فقط
 ساعة معتمدة 21

 اإلسكاف الحضرم، قضايا النفس، التصميـ كعمـ داخمية، التصميـ عمارة
 مينية، إدارة محمية، ممارسة البيئي، عمارة التراثية، التحكـ البيئة عمى الحفاظ

 الكميات كحساب المبنية، المكاصفات البيئة المشركعات، مشغؿ المباني، تكنكلكجيا

 الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في الجامعة األردنيةالمصدر: 

إف المتفحص لمخطة األكاديمية لمقسـ يرل التطكر فييا مف خبلؿ العدد الكبير لمساعات 
المعتمدة في المساقات االختيارية كلكف تحتاج إلى زيادة المساقات االختيارية المتاحة لمطمبة، ككذلؾ 

لمعرفي في برنامج الماجستير بحاجة إلى زيادة كتعدد البرامج التخصصية فيو إلثراء البحث العممي كا
كبعد استعراض المساقات اإلجبارية كاالختيارية في البرنامج األكاديمي لقسـ العمارة مجاؿ العمارة، 

، سيتـ تقسيـ البرنامج األكاديمي إلى مجمكعات تخصصية، ككذلؾ سيتـ بالجامعة األردنية بعماف
ساعات البرنامج احتساب مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ مجمكعة كنسبتيا المئكية مف مجمكع 

 .األكاديمي الخاص بالقسـ
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 .الجامعة األردنية بعماففي  المعمارية اليندسة قسـفي  المجمكعات التخصصية ( يكضح6-3جدكؿ)
 

 النسبة المئوية % مجموع الساعات المعتمدة المجموعات التخصصية

 11.5 41 التصميـ المعمارم
 5.3 21 تاريخ كنظريات العمارة

 26.5 12 البناء كالتشييد المعمارمأنظمة 
 3.1 5 التخطيط كالتصميـ العمراني

 18 12 مساقات مساعدة لتخصص العمارة
 3.1 5 مساقات تخصصية
 الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في الجامعة األردنيةالمصدر: 

 بعماف ( يكضح عدد كتقسيمات الساعات المعتمدة لقسـ العمارة بالجامعة األردنية7-3جدكؿ)
 

 الجامعة
 متطمبات
 الجامعة

 الكمية متطمبات
 العمارة تخصص متطمبات

 المجموع
 االختيارية اإلجبارية

الجامعة 
 األردنية

27 21 103 21 172 

 الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في الجامعة األردنيةالمصدر: 

 1نابمس –قسم العمارة بجامعة النجاح الوطنية  3.4.3

 األكاديمي البرنامج: 
بنظاـ الساعات المعتمدة  نابمس -الدراسة بقسـ العمارة في جامعة النجاح الكطنية  تتـ
كشركط  الثانكية، المرحمة إتماـ دراسة بعد سنكات خمس مدل عمى ساعة معتمدة 173كمجمكعيا 

الخاص بقسـ القبكؿ في قسـ اليندسة المعمارية القبكؿ في كمية اليندسة، اجتياز امتحاف القدرات 
المعمارية، كيتـ طرح مساقات معمارية مف  اليندسة قسـ في اليندسة المعمارية، كتبدأ الدراسة مباشرة

أسبكع،  (18 -16مدة كؿ منيا تتراكح بيف ) دراسييف فصميف إلى الدراسة السنة األكلى، كما كتنقسـ
 كيقـك، المعمارية اليندسة بكالكريكس عمى لمحصكؿ الطالب يؤىؿ كبعد انتياء متطمبات التخرج 

 االختيارية كالمكاد مساؽ إجبارم (42) عددىا المساقات المعمارية التخصصية مف عدد بدراسة الطالب
، كما كيستكجب إلنياء متطمبات التخرج التدريب العممي لمدة مساقات فقط 6يتـ اختيار  (13) عددىا

                                                           
 .عمى االنترنت في جامعة النجاح الوطنية بنابمس العمارة قسممكقع  1

http://eng.najah.edu/ar/node/9 
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في اليندسة المعمارية  درجة الماجستير منحفي القسـ في العميا برنامج الدراسات أما, ثبلثة أشير
 .كالتخطيط الحضرم كاإلقميمي

 ( يكضح عدد كتقسيمات الساعات المعتمدة لقسـ العمارة بجامعة النجاح الكطنية8-3جدكؿ)
 

 متطمبات الجامعة
 الكمية متطمبات الجامعة

 العمارة تخصص متطمبات
 المجموع

 االختيارية اإلجبارية
 173 12 114 21 26 الكطنيةجامعة النجاح 

  الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في جامعة النجاح الكطنيةالمصدر: 

 .بنابمس في جامعة النجاح الكطنية المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات (3-9) جدكؿ
 

 المساقات الدراسية نوع المساق

 مساقات إجبارية
 ساعة معتمدة 114

 (، مبادئ1حر ) (، رسـ1معمارم ) (، رسـ1التصميـ ) العمارة، مبادئ في مقدمة
 (، التدريب1المعمارم ) (، التصميـ2حر ) (، رسـ2معمارم ) (، رسـ2التصميـ )
 (، اإلظيار1المعمارم ) كاإلنشاء (، المكاد1العمارة ) (، تاريخ1المعمارم ) البصرم

(، 2المعمارم ) كاإلنشاء (، المكاد2) العمارة (، تاريخ2المعمارم ) المعمارم، التصميـ
معمارية  (، منشآت1الحاسكب ) بكاسطة (، التصميـ2المعمارم ) البصرم التدريب

 (، تاريخ1فمسطينية ) (، عمارة1العمارة ) في البناء (، نظـ3المعمارم ) (، التصميـ1)
 (، نظـ3معمارية ) (، منشآت4المعمارم ) (، التصميـ2معمارية ) (، منشآت3العمارة )
(، 5المعمارم ) لممعمارييف، التصميـ العمارة، مساحة (، نظرية2العمارة ) في البناء

(، 1العمارة ) في البيئية (، النظـ1اإلسبلمي ) العالـ في كعقكد، العمارة ىندسي اقتصاد
 (، التصميـ7المعمارم ) (، التصميـ6المعمارم ) التخطيط، التصميـ في مقدمة

 البحث، ممارسات الداخمية، برنامج (، العمارة2العمارة ) في بيئيةال العمراني، النظـ
دارة معمارية، اقتصاد مينية  .التخرج ىندسية، مشركع كا 

 مساقات اختيارية
 6يتـ اختيار منيا 
 مساقات فقط

 ساعة معتمدة 12 

الحفاظ المعمارم، السمكؾ اإلنساني في العمارة، التصكير الفكتكغرافي، التحميؿ البصرم 
العمراني، مشاكؿ خاصة، عمارة فمسطينية، العمارة في العالـ اإلسبلمي، التصميـ 

، التخطيط الحضرم كاإلقميمي، عمارة طبيعية، تخطيط المكقع، 2بكاسطة الحاسكب
 اإلسكاف، التصميـ كالطاقة الشمسية.

  الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في جامعة النجاح الكطنيةالمصدر: 

 

مما سبؽ يتبيف التطكر في الخطة األكاديمية لمقسـ مف خبلؿ التنكع بالمساقات االختيارية 
كلكف برامج الماجستير في القسـ بحاجة إلى زيادة التخصصات الدقيقة فييا كذلؾ لزيادة التطكر في 

ثراء البحث العممي،  ي البرنامج كبعد استعراض المساقات اإلجبارية كاالختيارية فالجكانب المعرفية كا 
بنابمس، سيتـ تقسيـ البرنامج األكاديمي إلى  في جامعة النجاح الكطنيةاألكاديمي لقسـ العمارة 
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مجمكعات تخصصية، ككذلؾ سيتـ احتساب مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ مجمكعة كنسبتيا المئكية 
 .مف مجمكع ساعات البرنامج األكاديمي الخاص بالقسـ

 .بنابمسفي جامعة النجاح  المعمارية اليندسة قسـفي  ت التخصصيةالمجمكعا ( يكضح11-3جدكؿ)

 النسبة المئوية % مجموع الساعات المعتمدة المجموعات التخصصية

 12.3 40 التصميـ المعمارم

 24.1 25 تاريخ كنظريات العمارة

 28.2 25 أنظمة البناء كالتشييد المعمارم

 4 8 التخطيط كالتصميـ العمراني

 10.2 15 مساعدة لتخصص العمارةمساقات 

 4.5 6 مساقات تخصصية

  الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في جامعة النجاح الكطنيةالمصدر: 

 

 1غزة –قسم العمارة بالجامعة اإلسالمية  4.4.3

 البرنامج األكاديمي: 
 173بنظاـ الساعات المعتمدة كمجمكعيا  الدراسة بقسـ العمارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة تتـ

عاـ  سنة إلى الدراسة كتنقسـ الثانكية المرحمة إتماـ دراسة بعد سنكات خمس مدل عمى  ساعة معتمدة
 دراسييف فصميف إلى الدراسة المعمارية، كما كتنقسـ اليندسة قسـ في سنكات كأربع في كمية اليندسة

 عمى لمحصكؿ الطالب يؤىؿ كبعد انتياء متطمبات التخرج  أسبكع (18 -16مدة كؿ منيا تتراكح بيف )
 كيقـكبعد االنتساب لنقابة الميندسيف بغزة،   معمارم ميندس كلقب المعمارية اليندسة بكالكريكس
 االختيارية كالمكاد مساؽ إجبارم (38) عددىا المساقات المعمارية التخصصية مف عدد بدراسة الطالب
 اليندسة قسـ فيمنح العميا في القسـ الدراسات أما ،يتـ اختيار أربع مساقات فقط (14) عددىا

 لمعمارية فقط.في اليندسة ا درجة الماجستير المعمارية
 
 

 
  

                                                           
 .االنترنتعمى  في الجامعة اإلسالمية بغزة العمارة قسممكقع  1

http://eng.iugaza.edu.ps/ 
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 في الجامعة اإلسبلمية بغزة. المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات (3-11) جدكؿ
 

 المساقات الدراسية نوع المساق

 إجباريةمساقات 
 ساعة معتمدة 103

حر،  معمارم كالبيئي، رسـ المعمارم التصميـ التصميـ، مبادئ في التعبير طرؽ
منشآت  تحميؿ (، مساحة، مبادئ2(، تاريخ عمارة )1عمارة ) بصرم، تاريخ تدريب

 في (، الحاسكب1العمارة) في (، الحاسكب2منشآت ) تحميؿ (، مبادئ1)
 (، تشييد1معمارم ) (، تشييد2) معمارم تصميـ(، 1) معمارم تصميـ(، 2العمارة)

 المفتكحة، تصميـ المكاقع (، تصميـ2عمارة) (، نظرية1عمارة) (، نظرية2معمارم )
 (، تخطيط1عمراني ) (، تخطيط4)معمارم تصميـ(، 3) معمارم تصميـإنشائي، 
كضكء،  ميكانيكية، صكت صحية، تركيبات داخمي، تركيبات (، تصميـ2عمراني)
التخرج،  مشركع (، مقدمة5عممي، مرسـ تصميـ ) كميات، تدريب كحساب عقكد

دارة متخصص، اقتصاد تخرج مشركع  .متقدمة تنفيذية ىندسية، رسكمات مشاريع كا 

 مساقات اختيارية
يتـ اختيار منيا أربع 

 .فقط مساقات
 ساعة معتمدة 12

 المتجددة، الحفاظ الطاقة الحديثة، تقنيات اإلنشاء الفمسطينية،  تقنيات العمارة
 داخمي متقدمة،  تصميـ حاسكب اإلسبلمية،  تطبيقات كالفنكف المعمارم الزخارؼ

 اإلقميمي، التخطيط التخطيط في الحضرم، مقدمة ، االجتماعمشاكؿ خاصةمتقدـ، 
المستداـ، اإلسكاف،  العمراني كالتخطيط الجغرافية، البيئة المعمكمات نظـ ، التنمكم
 التخطيط. في خاصة متقدـ، قضايا مفتكحة عمكاق تصميـ
 لقسـ العمارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة ةاألكاديمي الخطةالمصدر: 

 

مما سبؽ يبرز التطكر في الخطة األكاديمية مف خبلؿ التنكيع في المساقات االختيارية كالتي تككف  
فرصة لمطالب لتككيف بداية تخصصو الدقيؽ في العمارة ، كتحتاج الدراسات العميا في القسـ إلى فتح 

ثراء البحث العممي في مجاؿ العمار  كبعد استعراض ة  تخصصات دقيقة في العمارة حتى يتـ التنكيع كا 
المساقات اإلجبارية كاالختيارية في البرنامج األكاديمي لقسـ العمارة تقسيـ البرنامج األكاديمي إلى 
مجمكعات تخصصية، ككذلؾ سيتـ احتساب مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ مجمكعة كنسبتيا المئكية 

 .مف مجمكع ساعات البرنامج األكاديمي الخاص بالقسـ
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 في الجامعة اإلسبلمية بغزة. المعمارية اليندسة قسـفي  يكضح المجمكعات التخصصية( 12-3جدكؿ)
 

 المجموعات التخصصية
مجموع الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية %

 14.5 40 التصميـ المعمارم
 20.4 21 تاريخ كنظريات العمارة

 25.1 12 أنظمة البناء كالتشييد المعمارم
 8.1 6 العمرانيالتخطيط كالتصميـ 

 11.8 13 مساقات مساعدة لتخصص العمارة
 3.5 5 مساقات تخصصية

 لقسـ العمارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة ةاألكاديمي الخطةالمصدر: 
 

 1غزة -قسم العمارة بجامعة فمسطين 5.4.3

 األكاديمي البرنامج: 
ساعة  174المعتمدة كمجمكعيا بنظاـ الساعات  الدراسة بقسـ العمارة في فمسطيف بغزة تتـ

عاـ في كمية  سنة إلى الدراسة كتنقسـ الثانكية المرحمة إتماـ دراسة بعد سنكات خمس مدل عمى معتمدة
مدة كؿ  دراسييف فصميف إلى الدراسة المعمارية، كما كتنقسـ اليندسة قسـ في سنكات كأربع اليندسة

 عمى لمحصكؿ الطالب يؤىؿ مبات التخرج كبعد انتياء متط أسبكع (18 -16منيا تتراكح بيف )
 عددىا المساقات المعمارية التخصصية مف عدد بدراسة الطالب كيقـك المعمارية اليندسة بكالكريكس

حسب نكع التركيز يتـ اختيار خمس مساقات فقط  (15) عددىا االختيارية كالمكاد مساؽ إجبارم (34)
كالتصميـ الداخمي  التصميـ المعمارم )كىي  الثالثةكيتـ التركيز في إحدل التركيزات بعد السنة 

 (.كالتخطيط العمراني
  

                                                           
 .عمى االنترنت بغزة جامعة فمسطينفي  العمارة قسممكقع  1

151-http://eng.up.edu.ps/viewCollege_Eng_architectural 
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 في جامعة فمسطيف بغزة. المعمارية اليندسة لقسـ الدراسية يكضح المساقات(3-13) جدكؿ 
 

 المساقات الدراسية نوع المساق

 مساقات إجبارية
 ساعة معتمدة 98

(، التدريب البصرم كالرسـ الحر، مبادئ التصميـ 1تاريخ العمارة كالتخطيط العمراني )
المعمارم، طرؽ التعبير في التصميـ، التصميـ البيئي، تاريخ العمارة كالتخطيط 

عمارة، تكنكلكجيا المكاد كاإلنشاء، تصميـ معمارم  –( تحميؿ إنشاءات 2العمراني )
عمارة ،  –نظريات عمارة، تصميـ منشآت خرسا نية  (، الرسـ باستخداـ الحاسكب،1)

(، مقدمة في التخطيط، مقدمة في التصميـ الداخمي، تصميـ معمارم 1تشييد معمارم )
( تطبيقات الحاسكب في العمارة، تاريخ التخطيط 2عمارة، تشييد مباني ) -(، مساحة2)

(، النظـ 3ـ معمارم)كالعمارة اإلسبلمية، مقدمة في نظـ المعمكمات الجغرافية، تصمي
(، العمارة الفمسطينية، تنسيؽ مكاقع، تصميـ 4البيئية في العمارة، تصميـ معمارم)

(، تصميـ 1حضرم، الحفاظ المعمارم، مكاصفات كحساب كميات، تدريب ميداني )
 عمارة. -(،مشركع تخرج2(، مقدمة في مشركع التخرج، تدريب ميداني )5معمارم )

 مساقات اختيارية
اختيار منيا خمس يتـ 

مساقات فقط حسب نكع 
التركيز الخاص بكؿ 

 ساعة معتمدة(15)طالب

)مبادئ عمـ االجتماع الحضرم كالديمكغرافيا، تكنكلكجيا  تركيز التصميم المعماري
إنشاءات متقدمة، أنظمة الطاقة كالعمارة، قضايا معمارية كعمرانية معاصرة، التصميـ 

(، تصميـ 1)مرسـ تصميـ داخمي متقدـ) التصميم الداخميتركيز المعمارم المستداـ(، 
سبلمية، سيككلكجية األلكاف، مرسـ تصميـ داخمي  أثاث، زخارؼ كفنكف فمسطينية كا 

)نظريات التخطيط، التخطيط العمراني في  تركيز التخطيط العمراني((، 2متقدـ)
خطيط كاإلدارة، مرسـ فمسطيف، تخطيط المكاصبلت كالبنية التحتية، الجكانب القانكنية لمت

 تخطيط متقدـ(
 لقسـ العمارة في جامعة فمسطيف بغزة ةاألكاديمي الخطةالمصدر: 

 

إف الناظر إلى مساقات الخطة األكاديمية لمقسـ يرل التطكر فييا مف خبلؿ اعتماد تركيزات  
في مجاالت دقيقة في العمارة كتككيف التخصص الدقيؽ لطالب العمارة في مرحمة البكالكريكس كلكف 

مارة يحتاج القسـ لفتح آفاؽ جديدة لطمبة القسـ مف خبلؿ طرح برامج ماجستير متنكعة في مجاؿ الع
كبعد استعراض المساقات اإلجبارية كاالختيارية في إلثراء البحث العممي كالتطكر في مجاؿ العمارة، 

البرنامج األكاديمي لقسـ العمارة بجامعة فمسطيف بغزة سيتـ تقسيـ البرنامج األكاديمي إلى مجمكعات 
ا المئكية مف مجمكع تخصصية، ككذلؾ سيتـ احتساب مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ مجمكعة كنسبتي

 ساعات البرنامج األكاديمي الخاص بالقسـ،
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 في الجامعة اإلسبلمية بغزة. المعمارية اليندسة قسـفي  المجمكعات التخصصية( يكضح 14-3جدكؿ)
 

 النسبة المئوية % مجموع الساعات المعتمدة المجموعات التخصصية

 14.8 15 التصميـ المعمارم
 3.5 5 تاريخ كنظريات العمارة

 21.4 28 أنظمة البناء كالتشييد المعمارم
 3.5 5 التخطيط كالتصميـ العمراني

 28 23 مساقات مساعدة لتخصص العمارة
 3.5 5 مساقات تخصصية
)تصميـ معمارم، تصميـ داخمي،  متطمبات تركيز
 تخطيط عمراني(

28 21.4 

 بغزةلقسـ العمارة في جامعة فمسطيف  ةاألكاديمي الخطةالمصدر: 

 في قطاع غزةمكونات التعميم المعماري الجامعي  5.3

إف التعميـ المعمارم في قطاع غزة بدأ حديثا نكعا ما حيث لـ يكف خبلؿ فترات االنتداب   
البريطاني كفترة اإلدارة المصرية لقطاع غزة أم جامعات أك كميات مجتمع تختص بالتعميـ المعمارم، 

 كفي أعقاب االحتبلؿ الصييكني لقطاع غزة عاـ، خارج القطاععمى جامعات ككاف االعتماد في ذلؾ 
ـ كتعثر السفر لخارج القطاع سكاء ذلؾ بسبب القيكد اإلسرائيمية أك سكء األحكاؿ االقتصادية  1967

كلكف  ،لسكاف قطاع غزة كاف البد مف السعي إليجاد بدائؿ محمية قدر اإلمكاف في ذلؾ الكقت الصعب
بالجامعة اإلسبلمية بغزة  اليندسةـ تـ افتتاح كمية 1992ـ بالفشؿ حتى عا باءتحاكالت كؿ ىذه الم

تكالى افتتاح  كمع مركر السنيف قسـ اليندسة المعمارية الذم يمنح درجة البكالكريكس مف بيف أقسامياك 
التطبيقية ككمية الكمية الجامعية لمعمـك  الكميات الجامعية التي تمنح درجة البكالكريكس في اليندسة مثؿ

منيا في الجامعات الفمسطينية . ككميات اليندسة كالكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا  البمح التقنية دير
سكاف القطاع منذ احتبللو عاـ ل كاف يمكف إضافة إلى ىذاكمية اليندسة بجامعتي األزىر كفمسطيف  

كاف ذلؾ في الدكؿ العربية المجاكرة أك  ـ مع الصعكبة الشديدة الدراسة خارج قطاع غزة سكاء1967
إف مصادر كما  ،ـ1994في دكؿ أجنبية كزاد ذلؾ نسبيا بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ
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في قطاع غزة إال أف أىميا كمية اليندسة بالجامعة اإلسبلمية  التعميـ المعمارم أصبحت متعددة نسبيان 
 1بغزة حيث أنيا األقدـ كاألكثر خبرة بيف كافة الكميات كالجامعات في قطاع غزة.

 االحتبلؿ ظركؼ فيتـ إنشاؤىا  المعمارية في قطاع غزة اليندسة كأقساـ اليندسة كمياتإف 
 يتبع القتصاد االحتبلؿ ككاف كاضحة، كتكجياتو نيالفمسطي االقتصاد تكف معالـ لـ حيث ،الصعبة
 في نقص إلى باإلضافة الفمسطيني، المجتمع بحاجة التخصصات ربط صعكبة في ىناؾ فكانت
 المعالـ محدكدة كفمسفة كاضحة كاستراتيجية رؤية غياب إلى أدل كالذم التعميمية كالكفاءات، المرافؽ

، كما المعمارم التعميـ برامج أنشأت التي الجامعات كفي المحمي المستكل عمى لمتعميـ المعمارم
 إلى طريقو شؽ كالذم التأسيس، حديث فمسطيف عامة كقطاع غزة خاصة في المعمارم التعميـ كيعتبر

 التعميـ أسس في النظر إعادة مف البد الحديثة العالمية التطكرات مع يتزامف المستقبؿ، كحتى
 المتكامؿ كالتعميـ الشمكلية، بعد المتخصص التعميـ منيا جكانب عدة مف التدريس المعمارم، كمنيجية

 المتمثمة بالخطط كأركانو الحديث المعمارم التعميـ أىداؼ دراسة خبلؿ كمف كاالنعزاؿ، بعد الجزئية
 مستقبمية سياسات رسـ يتـ الحديثة، العالمية كالتجارب كالمدرسيف كالطبلب التدريس كمنيجية الدراسية
 2.لممستقبؿ عطاؤه كاستمرار بالتعميـ لمرقي

 قطاع غزة في العمارة أقسام 1.5.3

 كىما: يمنحا درجة البكالكريكس فقط يكجد في قطاع غزة قسميف معمارييف
  غزة –قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية 
  غزة –قسـ العمارة بجامعة فمسطيف 
تأىيؿ الككادر اليندسية المحمية، التي تساىـ  قطاع غزة إلى في المعمارية اليندسة أقساـ تسعىكما ك 

عداد في بناء الكطف كخدمة المجتمع، متسمحة باإليماف كالمعرفة كالعزيمة كاإلرادة المعمارم القادر  كا 
كيعتمد التدريس بشكؿ ، كما عمى التعامؿ مع القضايا اآلنية كالمستقبمية في مجالي التخطيط كالبناء

كذلؾ مف خبلؿ المشاريع الطبلبية في مجاالت  قية كالممارسة العممية،كبير عمى المحاضرات التطبي
التصميـ المعمارم كالتخطيط الحضرم كتكنكلكجيا البناء، كتيدؼ الخطة الدراسية في ىذا السياؽ إلى 

كاإلقميمي، بؿ كتنافس عمى المستكل الدكلي،  يمتطمبات السكؽ المحم تبلءـإكساب الطبلب خبرات 
تعمؿ افسة في طرح البرامج الخاصة بالنقد المعمارم كالمكاضيع الجدلية في العمارة ك تشجع المنكما ك 

 .البحث العممي بما يخدـ كاقعنا الفمسطيني بشكؿ عاـ ككاقع قطاع غزة بشكؿ خاص عمى تطكير
 

                                                           
، القاىرة، األزىر جامعة، ماجستير رسالة، غزة محافظات في المختمفة بمستكياتو المعمارم التعميـ استراتيجيات، يكسؼ، المنسي 1

1998. 
 2012، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف،التعميم المعماري في فمسطينعفيفي، أريج عزات،  2
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 منيجية التعميم المعماري بجامعات قطاع غزة 2.5.3

 اليندسة أكالن  كمية في مد عمى القبكؿتعت بجامعات قطاع غزة المعمارم التعميـ منيجية إف
كاجتياز السنة الدراسية األكلى في الكمية بنجاح ك امتحاف القدرات بالقسـ حيث يتـ عقد امتحاف 
القدرات مع بداية كؿ عاـ دراسي جديد، ككذلؾ تسمسؿ المساقات كاجبة حيث ال يجكز أخذ أم مساؽ 

ال يتـ طرح المساقات الميمة مثؿ التصميـ المعمارم يمي مساؽ تـ الرسكب فيو إال بعد النجاح فيو، ك 
التسجيؿ ألكثر مف  لمطالب يحؽ ال كما كالتشييد كالتخطيط العمراني كخبلفو في الفصؿ الصيفي،

كما كتسعى أقساـ العمارة في جامعات قطاع  الدراسي الكاحد، الفصؿ في بشكؿ متزامف تصميـ مساؽ
 1:غزة إلى ما يمي

المعمارم القادر عمى التعامؿ مع القضايا اآلنية كالمستقبمية في مجالي التخطيط  إعداد (1
  .كالبناء

إعداد جيؿ جديد مف المعمارييف منتميان لمجتمعة كبيئتو المحمية مدركان بمسؤكلياتو متميزان  (2
 بتفكيره العممي، كمبدعان في كضع الحمكؿ لمتحديات اليندسية التي تكاجيو.

ية المعمارية المحمية كالشخصية الفمسطينية المتمسكة بالمبادئ كالثقافة الحفاظ عمى اليك  (3
 اإلسبلمية.

 استمرار التكاصؿ مع المجتمع المحمي بكافة مؤسساتو كفئاتو. (4
 تكفير كؿ ما يمـز منظكمة التعميـ المعمارم لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج. (5
برامج الخاصة بالنقد المعمارم تشجيع البحث العممي في مجاؿ العمارة ك المنافسة في طرح ال (6

كالمكاضيع الجدلية في العمارة بما يخدـ كاقعنا الفمسطيني بشكؿ عاـ ككاقع قطاع غزة بشكؿ 
 خاص.

إعداد الميندس المتخصص المزكد بالميارة الذىنية كالخبرات العممية لمتصدم لما يستجد مف  (7
   .ك عالميان  مشاكؿ تيـ المجتمع محميان 

لمطمبة مف خبلؿ المزاكجة بيف التكنكلكجيا الحديثة كاألسس  كنكلكجيالتتطكير المستكل  (8
 كاألساليب التقميدية كالنظرية في العممية التعميمية.

 تزكيد الطمبة بفرص تدريب عممي في مراحؿ الدراسة كبصكر شتى. (9
تحسيف مستكل االتصاؿ بالمغة االنجميزية كتابة كمخاطبة مف خبلؿ اعتماد المغة االنجميزية  (10

 ي التدريس باعتبارىا المغة المشتركة في كؿ العمكـ كالتخصصات الحديثة.ف
 كأسكاؽ العمؿ المختمفة.محاكاة كؿ التطكرات كالمستجدات التي طرأت عمى قطاع التعميـ  (11

                                                           
 عمى شبكة اإلنترنت.  فمسطيف كاإلسبلمية جامعتيالعمارة في  قسـ مكقعي 1
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النيكض كالمشاركة بالبحكث العممية كالدراسات المختمفة في مجاؿ العمكـ اليندسية لئلسياـ  (12
 في التقدـ العممي كالتقني.

 .إكساب الخريجيف القدرة عمى تحميؿ كاتخاذ القرار المناسب في المجاالت اليندسية (13
 

إلى إقامة عالقات وطيدة مع المجتمع  بجامعات قطاع غزة اليندسة المعمارية أقسامسعى كما وت 
  الفمسطيني, وذلك من خالل:

 ره.إقامة ندكات كمؤتمرات ليا صمة بكاقع المجتمع الفمسطيني في ماضيو كحاض 
  إقامة عبلقة تعاكنية بيف طمبة الكمية، كبعض مؤسسات القطاع الخاص كالجيات الرسمية التي

 تحتاج إلى جيكد الطمبة، لممساىمة في تطكيرىا، أك المساعدة في تقديـ بعض الخدمات ليا.
  يدفع قسـ اليندسة المعمارية الطمبة إلى التعرؼ عمى البيئة كزيادة الكعي البيئي كذلؾ عف

  .ؽ تخصيص مناىج ىندسية تراعي الجانب البيئيطري
 .تشجيع أعضاء الييئة التدريسية بالمشاركة كأعضاء في مؤسسات كجمعيات المجتمع المحمي 
 .عقد اتفاقيات تعاكف بيف أقساـ العمارة كمؤسسات المجتمع المحمي تشمؿ تدريب الطمبة لدييـ 
  مكاضيع معمارية كتخطيطية محمية.عقد ندكات ككرش عمؿ كأياـ دراسية عممية تناقش 

 في جامعات قطاع غزة األكاديمية ألقسام العمارة الخطط 3.5.3

بدأت مسيرة التعميـ الجامعي المعمارم في قطاع غزة مع بداية التسعينيات مف القرف الماضي 
في  مع افتتاح كمية اليندسة بالجامعة اإلسبلمية بغزة كتسعى الخطط األكاديمية ألقساـ العمارة

قطاع غزة إلى إخراج جيؿ مف المعمارييف يحافظ عمى ىكيتو اإلسبلمية كالكطنية منتميان لمجتمعة 
كبيئتو المحمية كمكاكب لجميع مفردات كمتطمبات سكؽ العمؿ كذلؾ مف خبلؿ التطكير المستمر 

 لمخطط األكاديمية بما يتناسب مع مستجدات العصر كمتطمبات أسكاؽ العمؿ المختمفة.
( يكضح جامعات قطاع غزة المكجكد فييا أقساـ عمارة مف حيث تاريخ اإلنشاء كنظاـ التدريس 15-3)جدكؿ 

 كعدد الساعات المعتمدة

 اليندسة كمية إنشاء تاريخ الجامعة اسم
 إنشاء تاريخ

 قسم العمارة
 التدريس نظام

 الساعات عدد
 المعتمدة

 231 ساعات معتمدة 1992 1992 اإلسبلمية الجامعة

 234 ساعات معتمدة 1008 1008 فمسطيف جامعة

 مكقعي جامعة فمسطيف كاإلسبلمية عمى االنترنتالمصدر: 
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 الطمبة عدد نسبة أف اليندسي، التعميـ تقييـ في كالدكلية العربية المعايير معظـ كما كأظيرت
 ال بأف اشترط المعايير ىذه بعض أف كلكحظ ، معقكلة تككف أف يجب التدريس أعضاء ىيئة عدد إلى
 مع أقصى، كحد 1:25 إلى النسبة ىذه تصؿ بأف بعضيا سمح حيف في ،1:15 عف النسبة ىذه تزيد

 ما تتراكح عادة التي لمتخصصات المعتمدة الساعات بعدد مربكطة النسبة أف ىذه االنتباه إلى ضركرة
 160 عف المعتمدة الساعات عدد زيادة حالة في أنو يعني كىذا ساعة معتمدة،  130 - 160 بيف

ف ىيئات أعضاء عدد في زيادة ذلؾ أف يرافؽ المفترض مف تقريبان  ساعة  ضبط عدـ التدريس، كما كا 
 التدريسي النصاب ساعات عدد عمى سيؤثر التدريس، أعضاء ىيئة كعدد الطمبة عدد بيف العبلقة

 1.التدريسية الشعبة في الطمبة عدد ككذلؾ عمى ،التدريس ىيئة لعضك األسبكعي
كبعد الرجكع إلى أعداد الطمبة المتزايد المقبكؿ في أقساـ العمارة في قطاع غزة كأعداد الييئة 

 المعايير معظـ النسبة المطمكبة حسب معتبيف أنيا متكافقة  التدريسية في قسـ العمارة بجامعة فمسطيف
مطابؽ لممعايير  فانو قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة بخبلؼ كلكف بالحد األقصى كالدكلية العربية

 .بالحد المتكسطالعربية كالدكلية في ىذا المجاؿ كلكف 
 2114،( يكضح عدد الطمبة كالييئة التدريسية كالنسبة بينيما  في أقساـ العمارة في قطاع غزة16-3جدكؿ )

 الجامعة اسم
عدد أعضاء ىيئة التدريس 

 ت( )ه.ماجستير, دكتوراه 
عدد الطمبة 

 )ط(
النسبة ط/ 

 ت ه.
 2:12 105 28 اإلسبلمية الجامعة
 2:14 268 3 فمسطيف جامعة

 اإلسبلمية عمى االنترنتالجامعة مكقعي جامعة فمسطيف ك المصدر: 
كبعد الرجكع إلى الخطط األكاديمية ألقساـ العمارة بجامعات قطاع غزة )الجامعة اإلسبلمية، 

أف ىناؾ تقارب بالعدد الكمي لمساعات المعتمدة ككذلؾ متطمبات التخصص  جامعة فمسطيف( تبيف
كلكف ىناؾ فرؽ كبير بيف متطمبات الجامعة كالكمية حيث تمثؿ متطمبات الجامعة في الجامعة 

 %12.1كمتطمبات الكمية  % مف مجمكع الساعات المعتمدة لتخصص العمارة20.7اإلسبلمية 
% مف المجمكع الكمي لمساعات المعتمدة 10.8 متطمبات الجامعة جامعة فمسطيف تمثؿ بينما

 . %21.2كمتطمبات الكمية  لتخصص العمارة
 

  

                                                           
 نقابة، الثالث الفمسطيني اليندسي لممؤتمر مقدمة عمؿ كرقة، االعتماد كمعايير فمسطيف في اليندسي التعميـ نمر، جبلؿ، الدبيؾ 1

 .ـ1005  القدس مركز، الميندسيف
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 ( يكضح عدد الساعات المعتمدة لمتطمبات الجامعة 17-3جدكؿ )
 كالكمية كالتخصص في أقساـ العمارة في قطاع غزة

 الجامعة
 متطمبات
 الجامعة

 متطمبات
 الكمية

 العمارة تخصص متطمبات
 المجموع

 االختيارية اإلجبارية
 231 21 201 12 13 اإلسبلمية الجامعة
 234 28 55 13 14 فمسطيف جامعة

 اإلسبلمية عمى االنترنتالجامعة مكقعي جامعة فمسطيف ك المصدر: 
 ( يكضح تصنيؼ أعضاء الييئة التدريسية  حسب الدرجة العممية18-3جدكؿ )

 جامعة فمسطين بغزة –قسم العمارة  الجامعة اإلسالمية بغزة –قسم العمارة 

 العدد الدرجة العممية العدد الدرجة العممية

 0 أستاذ 1 أستاذ
 2 أستاذ مشارؾ 6 أستاذ مشارؾ
 1 أستاذ مساعد 4 أستاذ مساعد
 1 محاضر 1 محاضر

 2 )مساعد بحث كتدريس( معيد 5 )مساعد بحث كتدريس( معيد
 اإلسبلمية عمى االنترنتالجامعة مكقعي جامعة فمسطيف ك المصدر: 
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 موضع الدراسة بالجامعات لمخطط األكاديمية لمتعميم المعماري المقارن التحميل 6.3

ألقساـ العمارة كالمجمكعات المعمارية التخصصية كنسبيا  األكاديميةبعد التعرؼ عمى البرامج 
المئكية مف مجمكع الساعات المعتمدة لمقسـ كبداية لمرحمة تحميؿ تمؾ المجمكعات التخصصية تـ عمؿ 

 أعداد الساعات المعتمدة حسب نكع المتطمب كاالختيارية ككذلؾ اإلجباريةمقارنات ألعداد المساقات 
 .دراسةألقساـ العمارة مكضع ال

 
 أعداد المساقات اإلجبارية كاالختيارية ألقساـ العمارة مكضع الدراسة ( يكضح 1-3شكؿ )

  باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط

 
 أعداد الساعات المعتمدة حسب نكع المتطمب ألقساـ العمارة مكضع الدراسة( يكضح 2-3) شكؿ

 باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط
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 :التخصصية التصميم المعماريمجموعة  (1
مساقات التصميـ المعمارم مف مجمكع  نسبة يتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف أف متكسط
% بينما تصدر قسـ العمارة بالجامعة 32.9متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة 

ككانت أدني نسبة لمساقات التصميـ المعمارم مف مجمكع متطمبات  %34.8اإلسبلمية بغزة بنسبة 
( يكضح النسب 3-3)شكؿ% ك 29.5التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة جامعة القاىرة 

المختمفة لمساقات التصميـ المعمارم مف مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة، 
 خبلؿ العمارة طالب يدرسيا مساؽ كىي المعمارم التعميـ عصب المعمارم التصميـ مساؽ كما كتعد

 نكع كيتـ اعتبارىا دائما كجيده كقتو مف األكبر النصيب كتستنفذ جميع سنكات الدراسة بقسـ العمارة
أعضاء الييئة التدريسية بالدرجة األكلى مف  خبلؿ مف المعرفة فييا الطالب يستقي التعميـ مف خاص

 : المباشر كمع استقراء أساليب تدريس التصميـ المعمارم يبلحظ ما يميخبلؿ التكجيو 
 المشركع  عمى يعتمد في بعض األحياف المعمارم التصميـ مساؽ في طالب العمارة تقييـ

 يقـك حقيقية تصميمية بعممية القياـ في الطالب مدل نجاح عمى التقييـ يتـ كال لممساؽالنيائي 
  .تشكيبلت معمارية إبداعية في الكاقع مؤثرات بتجسيد فييا

  أرض المكقع المفتكحة كالكبيرة نسبيا في معظـ مشاريع مساقات التصميـ المعمارم كالمطمكب
مف طالب العمارة تصميميا تفكؽ قدراتو المكتسبة خبلؿ سنكات الدراسة ككذلؾ يتعامؿ معيا 

راجعة التخصصات الطالب بسطحية كعدـ إحساسو بالمساحات يجعمو يكزع فراغات مف دكف م
 لديو مما يجعؿ سابقة مشابية مشركعات مف النقؿ إلى ذلؾ يدفعو قد اليندسية األخرل، أك

  إلى حد كبير. قميمةذاتو  عف لمتعبير مكاىبو كتنمية الخمؽ كاإلبداع قميمة، فرصة
  التركيز عمى اإلظيار المعمارم مع أىميتو خصكصا مع دخكؿ برامج اإلظيار المحكسبة

كتأثيرىا في اإلخراج النيائي لممشاريع في التقييـ العاـ لممشاريع كعدـ إعطاء الفكرة كتطكرىا 
كحميا بصكرة إبداعية لممعطيات المطمكبة مف المشركع مما يؤدم إلى ضعؼ التصميـ 

 ر في مشاريع مساقات التصميـ المعمارم المختمفة.  المعمارم بشكؿ كبي
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 نسبة التصميـ المعمارم في متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة( يكضح 3-3) شكؿ

 باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط
 نظريات وتاريخ العمارة التخصصية: مجموعة (2

مساقات نظريات كتاريخ العمارة مف مجمكع  نسبة أف متكسطيتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف 
% بينما تصدر القائمة قسـ 10.6متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة مكضع الدراسة 

ككانت أدني نسبة لمساقات نظريات كتاريخ  %14.3العمارة بجامعة النجاح الكطنية بنابمس بنسبة 
ألقساـ العمارة مكضع الدراسة جامعة فمسطيف بغزة بنسبة العمارة مف مجمكع متطمبات التخصص 

( يكضح النسب المختمفة لمساقات نظريات كتاريخ العمارة مف مجمكع متطمبات 4-3)شكؿ% ك 7.9
 .التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة

الخطط األكاديمية  في األساسية المساقات مف العمارة كنظريات تاريخ مساقات كما كتعتبر
كبنظرة فاحصة عمى  كماضييا، المينة بكاقع العمارة ربط طالب عف كالمسئكلة ألقساـ العمارة المختمفة

 سنكات الدراسة المختمفة في قسـ العمارة خبلؿ يطرحمساقات تاريخ كنظريات العمارة الذم  محتكم 
 التاريخي عمى التسمسؿ بناء التدريس كيتـ ،ةالنصيب األكبر مف المراجع غير عربي أف يبلحظ

عمى  يفرض كمما الشؾ فيو أف ىذا األمر الغربية عمارتيـ كعف غربييف معمارييف قبؿ مف المكتكب
يتاح مف دراسة العمارة العربية  ما مما يفكؽ الغربية العمارة دراسة في كالتكسع التعمؽ طالب العمارة

 ككاقعو العمارة طالب الفصؿ بيفالمبنة األكلى في عممية  ىي ىذه تككف كاإلسبلمية كركادىا، كبالتالي
كيتـ تناكؿ العمارة لعربية كاإلسبلمية بشكؿ بسيط كلـ يصؿ إلى حد التعمؽ  ،المعمارم الذم يعيش

كاالستفادة مف مفردات ىذه العمارة في بناء فكر معمارم لدل طمبة العمارة يتناسب مع الكاقع المحمي 
 العمارة كفاقد لمفردات كمعماريو، الغرب عمارة عف الكثير يعمـ كىك الطالب المعاش كبالتالي يتخرج
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ف المحمية كاليكية العربية  العربية العمارة ال تؤىؿ قد التي بالسمبيات ممئ المعاصر العربي الكاقع كاف كا 
 حتى السمبيات ىذه مع التعايش الطالب يعي أف مف مانع فبل العالمية منافسة مثيبلتيا عمى المعاصرة

 المعمارية عقميتو بناء كبالتالي لكاقعو الطالب انتماء ىناؾ يككف كحتى لمتغمب عمييا بداية ىناؾ تككف
شكاليات كاقع مع  .عمارتو العربية كاإلسبلمية كا 

 

 
 نسبة تاريخ كنظريات العمارة في متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة( يكضح 4-3شكؿ )

 .مكضع الدراسة باألقساـاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط
 التخصصية أنظمة البناء والتشييد المعماريمجموعة  (3

مف  أنظمة البناء كالتشييد المعمارممساقات  نسبة يتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف أف متكسط
% بينما تصدر القائمة قسـ العمارة 15.9مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة 

 أنظمة البناء كالتشييد المعمارمككانت أدني نسبة لمساقات   %18.3بنسبة  بالجامعة اإلسبلمية بغزة
% 13.4مف مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة جامعة فمسطيف بغزة بنسبة 

مف مجمكع متطمبات  أنظمة البناء كالتشييد المعمارم( يكضح النسب المختمفة لمساقات 5-3)شكؿك 
مف  أنظمة البناء كالتشييد المعمارم مساقات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة، كما كتعتبر

األفكار  كتجسد تربط التي المساقات األساسية بالخطط األكاديمية ألقساـ العمارة المختمفة كىي
كما  ،الكاقع ارض مشاىدة عمىرسكمات كرقية إلى مشاريع قابمة لمتنفيذ ك  مف التصميمية المعمارية
 ،بالكاقع العممي العمارة طالب تربط التي مساقات التشييد كأنظمة البناء مف المساقات العممية كتعتبر

 :يمي تـ مبلحظة ما أنظمة البناء كالتشييد المعمارم مساقات تدريس أساليب كباستقراء
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 بيذه اإللماـ ىك طالب العمارة فقط كدكر المشاريع أنظمة البناء لتنفيذ طالب العمارة تدريس 
تنفيذية دكف الخكض في تفاصيؿ تمؾ األنظمة، كبالتالي عدـ  لكحات في األساليب كتكصيفيا

مقدرة طالب العمارة استخداـ تمؾ األنظمة بالشكؿ المناسب ككذلؾ عدـ مقدرتو مع التعامؿ مع 
 يذ عمى أرض الكاقع. الميندس المدني إلخراج مشاريع ذات إبداع معمارم قابمة لمتنف

  تدريس طالب العمارة فقط األشكاؿ الخارجية لمفردات التشييد المعمارم دكف الخكض بأساليب
التفاصيؿ مما يؤدم إلى عدـ مقدرة طالب العمارة إلى التعامؿ مع  كتنفيذ التصنيع أسمكب

 الكاقع ية فيمفردات التشييد المعمارم كتكظيفيا كما ىك مطمكب كمناسب في المشاريع المعمار 
 . المحمي

 المعمارم يؤدم إلى  مساقات التشييد إف استخداـ األساليب النظرية بشكؿ كبير في تدريس
 يتـ تنفيذه ما كبيف تنفيذية رسكمات مف برسمو يقكـ طالب العمارة كجكد فجكة كبيرة بيف ما

كانتياج التدريب  كبالتالي ىناؾ ضركرة ممحة لتغيير أساليب التعميـ النظرية الكاقع  ارض عمى
العممي في تدريس مساقات التشييد المعمارم كمكاكبة كؿ ما ىك جديد في مفردات التشييد 

 المعمارم المختمفة كي يستطيع طالب العمارة الربط بيف النظرية كالتطبيؽ.
 
 

 
 

مكضع التخصص ألقساـ العمارة  نسبة أنظمة البناء كالتشييد المعمارم في متطمبات( يكضح 5-3) شكؿ
 الدراسة

 باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط
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 :التخصصية التخطيط والتصميم العمرانيمجموعة  (4
مف  التخطيط كالتصميـ العمرانيمساقات  نسبة يتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف أف متكسط

القائمة قسـ العمارة  % بينما تصدر7.5مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة 
مف مجمكع  التخطيط كالتصميـ العمرانيككانت أدني نسبة لمساقات  %13.3بجامعة القاىرة بنسبة 

% 4متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة جامعة النجاح الكطنية بنابمس بنسبة 
مكع متطمبات مف مجالتخطيط كالتصميـ العمراني ( يكضح النسب المختمفة لمساقات 6-3)شكؿك 

التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة كالناظر إلى طرؽ تدريس مساقات التخطيط المختمفة  يرل 
أنيا تحتاج إلى كاقعية أكثر مف خبلؿ عرض مشاريع تناسب خبرة الطمبة كعدـ طرح مشاريع ذات 

كذلؾ تككف مساحات كاسعة مما تؤدم إلى تعامؿ الطالب معيا بسطحية كعدـ إحساسو بالمساحات ك 
 مشاريع كاقعية قابمة لمتنفيذ كيتـ ذلؾ بالتنسيؽ مع البمديات كمؤسسات المجتمع المحمي. 

  

 
 نسبة التخطيط كالتصميـ العمراني في متطمبات التخصص( يكضح 6-3) شكؿ

 ألقساـ العمارة مكضع الدراسة
 باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط

 :مساعدة لتخصص العمارة مساقاتمجموعة  (5
مف  مساعدة لتخصص العمارةمساقات  نسبة يتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف أف متكسط

% بينما تصدر القائمة قسـ العمارة 22مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة 
مف  العمارةمساعدة لتخصص ككانت أدني نسبة لمساقات  %30.1بجامعة النجاح الكطنية بنسبة 

% 15مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة جامعة فمسطيف بغزة بنسبة 
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مف مجمكع متطمبات  مساعدة لتخصص العمارة( يكضح النسب المختمفة لمساقات 7-3)شكؿك 
ذا نظرنا إلى قسـ العمارة بجامعة فمسطيف كالنسبة المتدنية  التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة كا 
لممساقات المساعدة يعزل ذلؾ إلى أنو يتجو نحك التركيزات كالتخصص الدقيؽ بعد المستكل الثالث مف 

 .سنكات الدراسة 

 
 نسبة مساقات مساعدة لتخصص العمارة  في متطمبات التخصص يكضح (7-3) شكؿ

 ألقساـ العمارة مكضع الدراسة
 الدراسةباألقساـ مكضع األكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط

 :معمارية مساقات تخصصيةمجموعة  (6
مف مجمكع متطمبات  معمارية مساقات تخصصية يتبيف مف خبلؿ التحميؿ المقارف أف متكسط

% بينما تصدر القائمة قسـ العمارة بجامعة القاىرة 7.5التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة 
مكع متطمبات التخصص ألقساـ مف مج معمارية تخصصيةككانت أدني نسبة لمساقات  %10بنسبة 

( يكضح النسب المختمفة 8-3)شكؿ% ك 4.8العمارة مكضع الدراسة جامعة النجاح الكطنية بنسبة 
مف مجمكع متطمبات التخصص ألقساـ العمارة مكضع الدراسة كمف  معمارية تخصصيةلمساقات 

المعمارية التي تعمؿ عمى فتح خبلؿ تمؾ النتائج يتبيف أف ىناؾ ضركرة لزيادة المساقات التخصصية 
آفاؽ جديدة لدل طالب العمارة مف خبلؿ تعرفو عمى مجاالت العمارة المختمفة كتقمؿ مف نسب البطالة 

 .بيف صفكفو بعد تخرجو
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 نسبة مساقات تخصصية في متطمبات التخصص( يكضح 8-3) شكؿ

 ألقساـ العمارة مكضع الدراسة
 باألقساـ مكضع الدراسةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط

 

 المقارنة بين أقسام العمارة في قطاع غزة ودول أوربية متعددة 7.3

لبعض  االطبلع عمى المكاقع االلكتركنية مف خبلؿالبرامج األكاديمية كاإلمكانات الفيزيائية  دراسةإف 
مع جامعات عمؿ مقارنة مف عدد جكانب  لعمؿ أعطى المجاؿ أقساـ العمارة في دكؿ أجنبية مختمفة

 .كذلؾ لمتقييـ كالتطكير إلى األفضؿ) قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية كمثاؿ ( قطاع غزة 
 

كدكؿ أكربية  بغزة( اإلسبلمية)الجامعة  ( يكضح أكجو المقارنة بيف أقساـ العمارة في قطاع غزة19-3) جدكؿ
 ( جامعة برمنجياـ ،دلفت جامعة ) متعددة

 وجو المقارنة #

 جامعات بريطانيا جامعات ىولندا قطاع غزةجامعات 

قسم العمارة بالجامعة 
 غزة -اإلسالمية 

دلفت  بجامعة العمارة كمية
 ىولندا -

 نجيامنوت قسم العمارة بجامعة
 المممكة المتحدة -

 الدراسة نظاـ 2

الساعات المعتمدة 
ساعة  231كعددىا 
كمدة الدراسة معتمدة 

 خمس سنكات 
 فصكؿ( 20)

 المعتمدة الساعات
ساعة  216كعددىا 
كمدة الدراسة   معتمدة

 6ثبلث سنكات )
 فصكؿ(

كعددىا  الساعات المعتمدة
كمدة  سنكات ساعة  211
سنكات  1) سنكات 6الدراسة 

دراسية، سنة دراسية تدريب 
 عممي، سنتيف دراسيتيف(
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 باألقساـ مكضع المقارنةاألكاديمية الخاصة  طالمصدر: الخط
  

1 
 التطكر

 كمكاكبة

 العصر

تكاكب التطكر طبقان 
لممستجدات المحمية 

كيتـ تطكير  كالعالمية
الخطة األكاديمية كؿ 

 خمس سنكات

تكاكب التطكرات كيتـ 
تغير الخطة األكاديمية 

طبقان لمتطكرات 
التكنكلكجية كتكصيات 

 األبحاث العممية

تكاكب التطكر كالمستجدات 
العالمية حسب تكصيات 

التطكرات الجديدة البحكث ك 
 في الصناعة

1 
 نظاـ القبكؿ
 كااللتحاؽ

 الحصكؿ عمى شيادة
الثانكية العامة كنسبة 

مكتب  القبكؿ مف
 الخاص التنسيؽ

بالجامعة، كما ك يتـ 
عمؿ اختبار قدرات 
 .قبؿ القبكؿ في القسـ

 شيادة عمى الحصكؿ

 إتماـ

العميا  المدرسية الدراسة
بقسـ  االلتحاؽ شرط

العمارة، كما كيتـ عمؿ 
امتحاف قدرات بعد 
السنة األكلى مف 

 .الدراسة

 إتماـ شيادة عمى الحصكؿ

 العميا المدرسية الدراسة

(GCSE)  كامتحاف القدرات
 الخاص بالقسـ

 .بقسـ العمارة االلتحاؽ شرط

4 
 قدرات
 كميارات

 الطبلب

الطبلب معظـ 
المزيد إلى  يحتاجكف

 التدريب العمميمف 
كالتكاصؿ مع سكؽ 

كلدييـ ميارات  العمؿ
خراج أفكار  التحميؿ كا 

كلكف  تصميمية إبداعية
بحاجة إلى تطكير دائـ 

 كمستمر

الطبلب يمتمككف ميارات 
كبيرة الندماج الجكانب 
العممية بشكؿ كبير في 
عممية التدريس كيتـ 
التركيز عمى التصميـ 
المعمارم بشكؿ أساسي 
خبلؿ سنكات الدراسة 
ككذلؾ يمتمككف ميارات 
البحث الفعاؿ كالتفكير 

 النقدم  

قدرات عالية خصكصان في 
التصميـ ككذلؾ التحميؿ مجاؿ 

كاإلدراؾ كالتكاصؿ المجتمعي 
كالمؤسساتي كميارات عالية 
في البحث الفعاؿ كالمناقشة 
 االيجابية كالتفكير النقدم

اإلمكانات  8
 الفيزيائية لمقسـ

اإلمكانات الفيزيائية 
لمقسـ جيدة كلكف 
تحتاج إلى تطكير 
خصكصان المختبرات 

 المتخصصة

اإلمكانات الفيزيائية 
لمقسـ متطكرة كمكاكبة 
لممستجدات التكنكلكجية 
كتمتمؾ الكمية المباني 
الرحبة كالبيئة التعميمية 
الجذابة كالمختبرات 
التعميمية المتخصصة 
 كالتكاصؿ العالمي الكبير

القسـ يمتمؾ المختبرات 
المتخصصة كالتطكر الدائـ 
لكؿ ما يمتمؾ ككذلؾ يمتمؾ 
 المباني الكبيرة كالبيئة التعميمية
المحفزة كالرحبة كالتكاصؿ 

 العالمي الكبير
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 خالصة الفصل الثالث 8.3

التطكر أقساـ العمارة المحمية في قطاع غزة ك  بعض القصكر في مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ عف
المتكاصؿ لتطكير األداء كالمنياج في أقسامنا اليائؿ في أقساـ العمارة الدكلية يدفعنا إلى العمؿ 

 كفيما يمي خبلصة الفصؿ في نقاط مف أىميا: المحمية،
 

 حسب التطكر  المحمية ، كتككف التطكير الدائـ لمبرامج األكاديمية المعمارية ضركرة العمؿ عمى
مع  ةافقمتك ك ، التطكرات الجديدة في الصناعةفي التكنكلكجيا المستكحاة مف تكصيات البحكث ك 

 اليندسي. متطمبات ممارسة المينة كسكؽ العمؿ
  إف التركيز عمى التصميـ المعمارم في الخطط األكاديمية ألقساـ العمارة كتكفير اإلمكانات

الفيزيائية بشكؿ متطكر ككافي كتطكيع كافة المساقات المعمارية في خدمة مساقات التصميـ 
لميارات العالية في التصميـ المتبلئـ مع متطمبات المعمارم يعطينا جيؿ مف المعمارييف لدية ا

 .مع أصالة المجتمع المحمي منسجـالتكنكلكجيا كرغبات المستفيديف ك 

  يمتمؾ  مف خبلؿ التقييـ كالتطكير لبرامجنا المعمارية األكاديمية نحصؿ عمى معمارم مبدع
الفعاؿ لمؤسساتي كميارات عالية في البحث ميارات التحميؿ كاإلدراؾ كالتكاصؿ المجتمعي كا

 كالمناقشة االيجابية كالتفكير النقدم.

 عمى اإلظيار المعمارم في مساقات التصميـ المعمارم مع أىميتو  في بعض األحياف التركيز
كتأثير مع دخكؿ برامج اإلظيار المحكسب كتأثيرىا في اإلخراج النيائي لممشاريع  خصكصان 
الفكرة كتطكرىا كحميا بصكرة إبداعية لممعطيات  أخذاـ لممشاريع كعدـ التقييـ الع ذلؾ في

مما يؤدم إلى ضعؼ التصميـ المعمارم بشكؿ كبير  التقييـ المطمكب المطمكبة مف المشركع
 في مشاريع مساقات التصميـ المعمارم المختمفة.   

  بالشكؿ  ف الخكضطالب العمارة األشكاؿ الخارجية لمفردات التشييد المعمارم دك  دراسة
تعامؿ مع لمطالب العمارة  يؤثر في قدرةالتفاصيؿ مما  كتنفيذ أساليب التصنيعفي  المطمكب

 الكاقع مفردات التشييد المعمارم كتكظيفيا كما ىك مطمكب كمناسب في المشاريع المعمارية في
 . المحمي

   المتفحص في طرؽ تدريس مساقات التخطيط المختمفة  يرل أنيا تحتاج إلى كاقعية أكثر مف
خبلؿ عرض مشاريع تناسب خبرة الطمبة كعدـ طرح مشاريع ذات مساحات كاسعة مما تؤدم 
إلى تعامؿ الطالب معيا بسطحية كعدـ إحساسو بالمساحات ككذلؾ تككف مشاريع كاقعية قابمة 

 بالتنسيؽ مع البمديات كمؤسسات المجتمع المحمي. لمتنفيذ كيتـ ذلؾ 

  مثؿ النقد المعمارم كالحفاظ  المساقات التخصصية المعمارية الحث عمى تطكير كزيادة
 كغيرىا مف المساقات التصميـ كالطاقة الشمسية، العمارة المحمية، التصميـ الداخمي المعمارم،
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مف خبلؿ تعرفو عمى مجاالت العمارة  العمارة طمبةالتي تعمؿ عمى فتح آفاؽ جديدة لدل 
 .تخرجالبعد  ـالمختمفة كتقمؿ مف نسب البطالة بيف صفكفي

   ضركرة تطكير اإلمكانات الفيزيائية ألقساـ العمارة المحمية كخصكصان المختبرات المتخصصة
كمنيا المباني الكبيرة كالبيئة التعميمية المحفزة كالرحبة  تمؾ األقساـ متمؾتكالتطكر الدائـ لكؿ ما 

 كالتكاصؿ العالمي الكبير كما ىك معمكؿ بو في أقساـ العمارة العالمية.
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 أثر تطوير التعميم المعماري الجامعي عمى توفير فرص عمل لمخريجين 
 قسم العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة  –حالة دراسية 
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 مقدمة 1.4

عدـ التدريب كالتأىيؿ بالشكؿ المطمكب خبلؿ سنكات  مف العمارة خريجي الكثير مفيعاني 
كيكاجو  ،لممارسة المينة مف دكف أم صعكبات لو مدركان  يككف يجب أفالدراسة الجامعية كما 

 سكؽ كتقنيات باحتياجات إلمامو المعمارم الصعكبات المتعددة عند الممارسة المينية لمعمارة لعدـ
كعرض نظـ الممارسة  كتعريفيا معنى الممارسةالتعرؼ خبلؿ الفصؿ  سيتـك  ،متجددة بصكرة العمؿ

، في قطاع غزة كمناقشتيا كالتعرؼ عمى المؤثرات الرئيسية عمى ممارسة مينة العمارة في قطاع غزة
 كسيتـ التعرض أيضان  اليندسي العمؿ سكؽ في العصر احتياجات المعمارييف الجدد جيؿ لكي يدرؾ

 بيف المكضكعية المقارنة المينة، ثـ ىذه لممارسة كالتأىيؿ التدريب كنظـ العمارةمينة  ممارسة آلليات
 الجيات تصنيؼيتـ  الفصؿ كفي ختاـ، العالمية النظـ لبعض كأمثمة لمممارسة المينية نظمنا المحمية

عممو الميني كبذلؾ يتـ تكضيح الصكرة لماىية الممارسة المينية  خبلليا مف المعمارم يمارس التي
كمجاالتيا في قطاع غزة كفي ضكء ذلؾ يتـ تدريب كتأىيؿ المعمارم لكي ينافس في سكؽ العمؿ 

 .مجاالتوبكافة 
 لمينة العمارة في قطاع غزة المينية الممارسة 2.4

د التخرج مف قسـ العمارة كالحصكؿ تبدأ الممارسة المينية الرسمية لمعمارة في قطاع غزة بع
عمى درجة البكالكريكس في العمارة كحد أدنى حيث التدريب كالتأىيؿ خبلؿ سنكات الدراسة الجامعية ال 
تعتبر ممارسة مينية رسمية كىدفيا فقط اكتساب الخبرات كمتطمبات السكؽ اليندسي المحمي لبلستفادة 

ب اليندسية الخاصة كالكزارات الحككمية االنتساب لنقابة منيا بعد التخرج، كيشترط لمعمؿ ضمف المكات
الميندسيف كأخذ رقـ عضكية خاص بكؿ ميندس معمارم كال يشترط لمعمؿ في الجامعات غير 
الحككمية كشركات المقاكالت كالبمديات كالجمعيات الخيرية كمؤسسات المجتمع المدني االنتساب لنقابة 

تـ إقرار قانكف النقابات  أنومع  ة تخضع لقانكف الجمعيات العثمانيةالميندسيف بغزة حيث مازالت النقاب
ال تمتمؾ القكة القانكنية لفرض ذلؾ الشرط كلكف لـ يتـ تطبيقو عمى أرض الكاقع كلذلؾ  2013في غزة 

 عمى جميع الميندسيف المعمارييف كالميندسيف بشكؿ عاـ.
عيف العاـ )الكزارات الحككمية، في القطا مينتو قطاع غزة في المعمارم يمارس الميندس

البمديات، الجامعات( كالخاص )المكاتب اليندسية، شركات المقاكالت، الجمعيات الخيرية، الجامعات، 
 المعمارييف بعض فيمارس لعممة، المعمارم ممارسة الميندس ظركؼ المؤسسات الدكلية(، كتختمؼ

في أعماؿ التصميـ في المكاتب اليندسية كيزاكؿ البعض أعماؿ اإلشراؼ أك التصميـ  مينتيـ
كاإلشراؼ معان في المكاتب اليندسية كشركات المقاكالت كالكزارات الحككمية، كىناؾ مف يعمؿ في 
مجاؿ التخطيط العمراني في البمديات كالمؤسسات الدكلية كالكزارات الحككمية كالقميؿ يعمؿ في مجاؿ 

لتعميـ األكاديمي في الجامعات كالكميات الجامعية كالتقنية كالكثير يعمؿ في غير مجاؿ العمارة لقمة ا
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الفرص المتاحة لمعمؿ في قطاع غزة حيث األعماؿ اإلدارية كالمكجستية في المؤسسات الدكلية 
 كالجمعيات الخيرية ككذلؾ األجيزة األمنية المختمفة.

مما  مارة بشكؿ عممي يجعمو يتعرض لمعديد مف أنكاع المسئكليةإف ممارسة المعمارم لمينة الع
قادران عمى  يككف أف تحكميا، كيجب عمية التي كالقكانيف بمسؤكلياتو الكاممة يتحتـ عمية المعرفة كالدراية

 .عممو طبيعة كحسب مسئكلياتو نطاؽ في التكنكلكجيا استخداـ
خاصة  طكيمةبعد سنكات خبرة  يأتي تكاممةإف كصكؿ الميندس المعمارم لمممارسة المينية الم

حيث أنيا  ، كلكف ىناؾ مجاالت تعزز مف الممارسة المينية المتكاممة في مجاؿ التصميـ كاإلشراؼ
ضعيفة كربما تككف معدكمة في قطاع غزة كمنيا التشريع اليندسي، النقد المعمارم، البحث العممي، 

 التأليؼ كالنشر، المسابقات المعمارية. 
 نظم ممارسة المينة 3.4

إف ممارسة المينة في قطاع غزة تابعة لظركؼ الطكارئ الدائمة التي يعيشيا قطاع غزة جراء 
استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي كالحصار المشدد عمى القطاع كلكف ىناؾ أسس متعارؼ عمييا كلك بالحد 

كدكلة عريقة دكلية  قطاع غزةاألدنى كسيتـ عمؿ مقارنة حكؿ نظـ ممارسة المينة المعمكؿ بيا في 
 كمعرفة بنظـحتى نككف عمى اطبلع ، كذلؾ المممكة المتحدة لدييا نظاـ ممارسة عالمي كمتقدـ كىي

 .بما يتفؽ مع كاقعنا المحمي كالعمؿ عمى تطكير نظـ الممارسة المحمية الدكلية لمينة العمارة

 المممكة المتحدةمقارنة لنظم ممارسة مينة العمارة بين قطاع غزة و  1.3.4
 

 بيف لنظـ ممارسة مينة العمارة بيف قطاع غزة كالمممكة المتحدة  ( يكضح أكجو المقارنة1-4) جدكؿ
 

 نظم ممارسة المينة #
النظم المحمية لممارسة مينة العمارة في 

 قطاع غزة
 المممكة المتحدةنظم ممارسة المينة في 

 1البريطانيين لممعماريين الممكي المعيد

 االعتماد كالصبلحية 1

عمى لقب ميندس معمارم بعد  الخريجيحصؿ 
الدراسة في قسـ العمارة في جامعة معتمدة مف 
كزارة التربية كالتعميـ العالي لمدة خمس سنكات 

االنتساب لنقابة الميندسيف يحؽ لو دراسية ك 
 بغزة

 مينة يمارس أف يستطيع أم شخص ال
 المتحدة المممكة في ميندس معمارم بمقب
 سجؿ في مسجؿ كمعمارم كاف إذا إال
 المطمكبة كتككف المؤىبلت المعمارييف رابطة

بسجؿ  كالتسجيؿ بالمعيد لمعضكية
 سنكات خمس عمى الحصكؿ ىي المعمارييف

 عممي تدريب كسنتيف دراسة  أكاديمية
 . بيا معترؼ

                                                           
 ـ ٥٣٨١ عاـ في إنشاءىا تـ مستقمة جية كىك ، المينييف لممعمارييف الرئيسة الجية ىك البريطانيين لممعماريين الممكي المعيد 1

 . تطكعية المعيد في العضكية – ممكي بقانكف
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 نظم ممارسة المينة #
النظم المحمية لممارسة مينة العمارة في 

 قطاع غزة
 المممكة المتحدةنظم ممارسة المينة في 

 1البريطانيين لممعماريين الممكي المعيد

 كالتدريب الخبرات 2
 العممي

 مف الخبرة نكع أم المينية لمممارسة يشترط ال
العممية كلكف العتماد تكقيع  الميندس المعمارم 
عمى المخططات المعمارية الرسمية يشترط خبرة 

 ال تقؿ عف ثبلث سنكات

 عممي تدريب سنتيف عمى الحصكؿ يشترط
 . معترؼ بيما

 العممي االختبار 3

ال يكجد اختبار لممارسة المينة في قطاع غزة 
كلكف ىناؾ تفكير جدم في نقابة الميندسيف 
لتفعيؿ مثؿ تمؾ االختبارات مع تدني مفاتيح 
القبكؿ في كميات اليندسة كزيادة أعداد خريجي 

 اليندسة في قطاع غزة

 عمى يجب السابعة السنة نياية في
 ألداء يتقدمكا أف لدخكؿ المينة المتقدميف
 العممية المينة كالخبرة ممارسة في االختبار
أف  قبؿ االختبار ىذا يجتازكا أف كيجب
 كمعمارييف كالتسجيؿ المعيد لعضكية يتقدمكا

. 

 التسجيؿ 4

المينة  كممارسة الميندسيف بنقابة لبلنتساب
درجة  عمى خريج العمارة يحصؿ أف يجب

 دراسية سنكات دراسة خمس بعد البكالكريكس
 .فقط مف جامعة معترؼ بيا

 مسئكلية ىك المعمارييف سجؿ في التسجيؿ
 لممممكة المعمارييف مجمس تسجيؿ

 1المتحدة

( أف ىناؾ فركؽ بيف الممارسة المينية لمعمارة في قطاع غزة كبيف 1-4يتبيف مف خبلؿ جدكؿ)
المممكة المتحدة خصكصاي في مجاؿ الخبرة العممية بعد التخرج كىذا يتطمب مف نقابة الميندسيف بغزة 

ة مف العمؿ عمى تطكير نظـ ممارسة المينة خصكصان مع ازدياد أعداد خريجي العمارة في قطاع غز 
 .أك امتحاف مزاكلة المينة أك ما شابةخبلؿ عمؿ سنة تدريب 

2لممعماريين الدولي االتحاد اقرىا كما المعمارية المينة لممارسة الدولية المتطمبات 2.3.4
  

 التي كالقدرات الميارات ىي لممعمارم كالشيادة كالترخيص لمتسجيؿ األساسية المتطمبات فإ
 مؤىؿ الشخص اعتبار يمكف التي االختبارات كتثبتيا كالخبرة كالتدريب التعميـ خبلؿ مف يجب تكافرىا

 : فيما يمي الميارات كالكفاءات كتتمخص لممارسة العمارة،
 . الفنية كالمتطمبات الجماليات مع تتناسب تصميمات ككضع االبتكار عمى القدرة (1

                                                           
 ـ 1931 عاـ ،المتحدة لممممكة المعماريين تسجيل مجمس  1

 ARCUK (Architects Registration Council Of United Kingdom) 
 كحماية المينة مزاكلة تنظيـ  ،المصرييف المعمارييف لمؤتمر كرقة عمؿ مقدمة ،المينة لممارسة الدولية المستويات ،نجيب، عدلي 2

 ـ. 2553 القاىرة، ،المصرية الميندسيف جمعية المعمارم، لقب
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 ربط إلى كاالحتياج المحيطة، كالبيئة المباني كبيف كالمباني، األشخاص بيف العبلقة فيـ (2
 . اإلنشائية كالنسب باالحتياجات بيا كالفراغات المحيطة المباني

 . االجتماعي بالعمؿ تتعمؽ التي الدراسات خاصة المجتمع في المعمارم دكر فيـ (3
 . تصميمي لمشركع الدراسات لعمؿ كالتحضير البحث أساليب معرفة (4
 . المعمارم بالتصميـ المتعمقة نشائيةاإل كالمشاكؿ اإلنشائي بالتصميـ اإللماـ (5
بكسائؿ  لتزكيدىا كذلؾ المباني استخداـ عف كالتكنكلكجيا الفعمية المشاكؿ عف مناسبة معمكمات (6

 . الجكية العكامؿ مف كالكقاية الراحة
 التكمفة عكامؿ إطار في المباني مستخدمي احتياجات لمعرفة األساسية التصميمية الميارات (7

 . كقكانيف المباني
كعمؿ  مباني إلى التصميمية األفكار لتحكيؿ التنفيذ كأساليب الصناعات عف مناسبة معمكمات (8

 . التنفيذ كاممة مخططات
 بما المعمارم التصميـ في كفاءة لدييـ الخريجيف كافة أف يضمف أف يجب المعمارم التعميـ (5

 الثقافي السياؽ يفيمكف كأنيـ كاألماف الصحة كاعتبارات الفنية كالمتطمبات ذلؾ األساليبفي 
 في كمسئكلياتو المعمارم دكر يستكعبكا كأف لمعمارة كالبيئي كاالقتصادم كالتاريخي كاالجتماعي

 عاماف يمييا  معترؼ بيا جامعة في كاممة دراسية سنكات خمس عف يقؿ أال المجتمع عمى
 .المعتمدة االستشارية المكاتب احد في كالخبرة العممي التدريب مف

 ممارسة مينة العمارة ومجاالتيا 4.4

بناء  مكاد مف البناء تكنكلكجيا تكفره ما أسس متعددة منيا عمى يبني المعمارم المنياج إف
 لتكظيؼ لممعمارم المختمفة القدرات كالميارات مع معينة عناصر معمارية مف تتطمبو كما تنفيذال كطرؽ
  .المستفيديفلخمؽ تصميمات إبداعية تمبي رغبات  المكاد ىذه

 1:يمي ما مينة العمارة بغض النظر عف مكاف ممارستيا إلى ممارسة كيمكف تقسيـ

 التصميـ بكافة مجاالتو أعماؿ في مينة العمارة ممارسة . 
 أعماؿ التنفيذ كاإلشراؼ  في مينة العمارة ممارسة . 
 أخرل. أعماؿ متنكعة في مينة العمارة ممارسة 

 
  

                                                           
 عيف جامعة، ماجستير رسالة، مصر في المعمارية المينة بممارسة الجامعي المعماري التعميم عالقة ،أحمد مناؿ، بدكم 1

 .ـ2009،القاىرة ،شمس
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 التصميم بكافة مجاالتو أعمال في العمارةمينة  ممارسة 1.4.4

المعمارم مينتو مف خبلؿ تقديـ منتج إبداعي مف خبلؿ تصميمات معمارية  الميندس يمارس
 الكميات كجداكؿ كالمكاصفات كالمشاركة بالتحضير لمشركط كتفصيمية رسكمات تنفيذية مف كما يمزميا

الرسكمات المعمارية كربطيا بكافة مخططات العمؿ متابعة  كتشمؿ العقكد، كتحرير كطرح المناقصات
المعمارم أف يؤدم ىذه األعماؿ بشكؿ  اليندسي مف كيرباء كميكانيكي كمدني كأخرل، كلكي يستطيع

اإلبداع  عمى كالقدرة خاصة كالفنية كمكاىب اإلبداعية قدراتو كينمي يصقؿ يجب أف إبداعي مميز
 ميع العناصر األساسية في تصميـ يمبي رغبات المستفيديفكالقدرة عمى تج اليدكية، الميارات كبعض

كالقدرة عمى تكظيؼ التكنكلكجيا بما  الجماؿ تقدير عمى كالمقدرة المكاني، البصرم التصكر كالقدرة عمى
يضمف منتج يراعي كؿ متطمبات االستفادة منو، كما كتنقسـ األعماؿ التصميمية إلى تصميـ داخمي، 

تصميـ عمارات سكنية ،مراكز تجارية، فنادؽ كمنتجعات سياحية، مكانئ تصميـ معمارم يشمؿ 
 كمطارات ككؿ ما يشمؿ نكاحي الحياة المختمفة.

   :أعمال التنفيذ واإلشراف في مينة العمارة ممارسة 2.4.4

أعماؿ التنفيذ كاإلشراؼ مف خبلؿ العمؿ كميندس  مجاؿ في المينة مارس الميندس المعمارمي
كالرقابة  العمؿ سيرلبالمتابعة الدكرية  كذلؾ التنفيذفي مجاؿ  مشرؼالتنفيذ ككميندس  مقاكؿ في مجاؿ

كيعمؿ عمى متابعة ذلؾ  الكميات كجداكؿ كالمكاصفات كالشركط لمرسكمات طبقان  تنفيذ األعماؿ عمى
 مف خبلؿ التالي:

 في  مستندات مف يمـز ما بتقديـ كااللتزاـ لممشركع التنفيذم الزمني البرنامج كضع في االشتراؾ
 . لمبرنامج المحددة المكاعيد

 األعماؿ بتنفيذ لمقياـ كالمصانع الشركات مف المقدمة العينات كفحص دراسة في االشتراؾ 
 . المطمكبة لؤلعماؿ كالمكاصفات العينات لمشركط ىذه مطابقة مدل عمى كالتقدـ بالتكصية

 التشطيبات الداخمية كالخارجية أعماؿ في منيا يدخؿ ما كخاصة المكاد عينات اعتماد.  
 لممشركع . كالنيائي االبتدائي االستبلـ في االشتراؾ 

عداده بالشكؿ المطمكب كامتبلكو  لمممارسة التعميمية العممية أثناء المعمارم إعداد يجب ذال العممية كا 
 أساسوالمعمارم المقاـ عمى  فكرالاإلدراؾ كالمتابعة، ككذلؾ بناء  المنطقي، التقييـ، التفكير ميارات

 مف البيئة كمتطمبات المتكفرة اإلنشاء كطرؽ كمكاد البناء تكنكلكجيا عمى بناءات التعميـ المعمارم
 . البناء بشكؿ دائـ كمستمر تكنكلكجيا تطكر كمكاكبة عناصر معمارية،
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 أخرى أعمال متنوعة في مينة العمارة ممارسة 3.4.4

 قطاع غزة أعماؿ أخرل متنكعة غير التنفيذ كاإلشراؼ كالتصميـ منيا: يمارس الميندس المعمارم في
 :مجال التعميم األكاديمي (1

مع ازدياد مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة يمارس العديد مف المعمارييف خصكصان  
مينة العمارة مف خبلؿ العمؿ األكاديمي في الجامعات  )الماجستير كالدكتكراه( حاممي الدراسات العميا

 .كالكميات التقنية كالكميات الجامعية 
 مجال التحكيم: (2

أصحاب الخبرات الكبيرة في مينة العمارة كالتي تزيد عف عشر سنكات يمارس العديد منيـ 
ككتابة التقارير  المينة مف خبلؿ أعماؿ التحكيـ كالفصؿ بيف المتخاصميف في مجاؿ اإلنشاء كالعمارة

 الفنية المصاحبة إلعماؿ التحكيـ.
  :مجال الترميم و الحفاظ المعماري (3

القميؿ مف المعمارييف في قطاع غزة يمارسكف المينة في مجاؿ الترميـ كالحفاظ المعمارم حيث 
مازاؿ العمؿ في ىذا المجاؿ قميؿ مع العمـ أف ىناؾ محاكالت جادة مف بعض الكزارات كالمراكز 

 .كاديمية الميتمة في ىذا المجاؿ في قطاع غزةاأل
 :مجال العقارات (4

العديد مف المعمارييف يمارسكف المينة مف خبلؿ بناء عقارات سكنية كالعمؿ عمى بيعيا 
 كتشطيب المنازؿ كما شابة ذلؾ كلكف ىذا المجاؿ يحتاج إلى نكع مف المغامرة كرأس الماؿ الكفير.

 ارة:مجال التج (5
مكاد البناء كمستمزمات  سيف المعمارييف يعممكف في مجاؿ التجارة خصكصان العديد مف الميند

الديككر كالتصميـ الداخمي كفي المجمؿ يككف ىؤالء المعمارييف ينتمكف إلى عائبلت تعمؿ في نفس 
 .المجاؿ
 :مجاالت تفرضيا الظروف الطارئة في قطاع غزة (6

ارسكف المينة كيعممكف في مجاالت العديد كربما الكثير مف المعمارييف في قطاع غزة ال يم
ككذلؾ العمؿ في  ،أخرل غير العمارة مثؿ العمؿ في المؤسسات الخيرية كالدكلية في مجاؿ اإلدارة

  .يرس الماؿ الكفأممغامرة كر كىناؾ مف يعمؿ بمشركعة الخاص كلكف يحتاج ل ،األجيزة األمنية المختمفة
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 العمارةأىمية التدريب والتأىيل لممارسة مينة  5.4

التدريب كالتأىيؿ مف الخطكات األكلى كالميمة إلعداد معمارم قادر عمى ممارسة المينة 
بشكؿ جيد ككذلؾ يعتبر التدريب كالتأىيؿ العنصر األساس في بناء الشخصية المينية المبدعة كذلؾ 

حي العممية أثناء القميؿ مف النكا إال ال يتمقى في الدكؿ النامية حيث المعمارم ،لربط النظرم بالكاقع
بعكس أقساـ العمارة في الدكؿ المتقدمة التي تيتـ بالجانب العممي كتعطيو األكلكية  الدراسة الجامعية

كيتـ   في الدكؿ النامية، كىذا يعتبر خمؿ في التعميـ المعمارم الجامعي الكبرل خبلؿ عممية التدريس
كالخاص التي تعمؿ في المجاالت اليندسية  التدريب كالتأىيؿ عادة في إحدل مؤسسات القطاعيف العاـ

المختمفة كال يقتصر التدريب فقط في المكاقع اليندسية كلكف ىناؾ جانب أخر مف التأىيؿ كىك 
 الحصكؿ عمى دكرات تدريبية متنكعة خصكصا في مجاؿ التكنكلكجيا كالكمبيكتر .

 1والتأىيل لمميندس المعماري الميداني التدريب أىداف 1.5.4

 . المتصمة بمينة العمارة كاالقتصادية كاإلدارية كاإلنتاجية الفنية كالتكنكلكجية المعرفة تنمية (1
 كاتخاذ حٌؿ المشكبلت عمى كالقدرة كاإلدراؾ االتجاىات مثؿ اإلدارية السمككية الميارات تنمية (2

 التعامؿك  كاإلشراؼ التبادلية كالتفاكض كالعبلقات االستماع كفف كاالتصاالت كاالبتكار القرارات
 .كالتحفيز الغير مع

 .كالنتيجة السبب عبلقات كتحميؿ كالتنبؤ المنظـ التفكير عمى القدرة تنمية (3
 بالسمكؾ باألداء بالحجـ باإلنتاجية بالجكدة بالكقت بالعائد التكمفة ربط بضركرة اإلحساس زيادة (4

 .كالعرؼ األثر كاسترجاع بالغير كاإلحساس
 الجديدة كالخبرات المعارؼ عمى الفريؽ كركح الجماعي كالعمؿ كبالغير بالنفس الثقة بناء (5

 .المماثمة كالتجارب كالسابقة المتبادلة
بالنكاحي التنفيذية مف خبلؿ التدريب عمى أيدم مدربيف ذات خبرة عممية  التصميمي الفكر ربط (6

 كاسعة.
 ممارسة مينة العمارة حسب موقع العمل 6.4

 مكاف عممو كينقسـ إلى قطاعيف العاـ كالخاص مف أىميما:تـ تصنيؼ الميندس المعمارم حسب 
 :مؤسسات القطاع الخاص  (1

 دكف االنتماء  حيث يمارس مينة العمارة بشكؿ مستقؿ منفرد الميندس المعماري المستقل
في مكتب ميندس حيث يككف  إلى أم مؤسسة سكاء كانت في القطاع العاـ أك الخاص

                                                           
 . www.abahe.co.uk على االنترنت  األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العاليمكقع  1
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تخصص كاحد في ىذا المكتب ، كيتـ التآلؼ مع مكتب ىندسي آخر لتغطية باقي 
لمكتب الميندس  حيث يككفالمخطط اليندسي  ال نجازالتخصصات اليندسية البلزمة 

 ضكء في لمعمؿ التصميمي األساسي نظـ كاتجاىات مستقمة كيبقى ىك المحرؾ المعمارم
 العميؿ المستفيد.المتفؽ عمييا مع  المعمارية المتطمبات

 حيث يمارس الميندس مينة العمارة مف  في مؤسسة ىندسية العامل الميندس المعماري
كبالتالي شركة مقاكالت كبرل أك شركة محمية كبرل  مكتب استشارم ىندسي كبير أك خبلؿ

ينفذ رؤية صاحب  ألنويككف غير مسئكؿ مسئكلية كاممة عف العممية التصميمية كالتنفيذية 
ة اليندسية، كمع ذلؾ يحاكؿ الميندس المعمارم إبراز قدراتو كمكاىبو في إقناع الغير المؤسس

تككف الخبرة أكبر كأشمؿ التساع مجاؿ العمؿ ككبر حجمو كىذا  ، كلكفبمنتجة التصميمي
 األفؽ كسعة كالثقافات لتبادؿ الميارات يعطي مجاؿ

 حيث يمارس المعمارم مينتو مف خبلؿ  الميندس المعماري العامل في المؤسسات الدولية
 اغاثيةمعظـ خدماتيا تككف ك المتعددة في قطاع غزة كما المؤسسات الدكلية  إحدلعممة في 

كيكجد دكائر ىندسية متخصصة في معظـ تمؾ المؤسسات  بالدرجة األكلى كأحيانا تنمكية
 . الدكلية

 يث يمارس المعمارم المينة مف ح الميندس المعماري العامل في الجامعات والكميات التقنية
خبلؿ التعميـ األكاديمي في الجامعات كيحتاج المعمارم في ىذا المجاؿ تطكير ذاتو دائمان 
خصكصا في الجكانب العممية مف المينة لكي يكصؿ مفاىيـ المينة كممارستيا لؤلجياؿ 

    .المعمارية القادمة مف خبلؿ تكاصمو الدائـ مع ىذه الفئة
 :مؤسسات القطاع العام   (2

 في المؤسسات  مينتوحيث يمارس  الميندس المعماري العامل في الوزارات الحكومية
يجد نفسو محاصر بالمكائح كالقكانيف التي تحد مف إبداعاتو كطمكحاتو كغالبان ما الحككمية 

دائـ التأىيؿ كالتدريب ال تصميـ الميندس المعمارم عمى تطكير نفسو مينيان مف خبلؿ كلكف
 إلى الحصار ىذا كالتعاطي مع مستجدات التكنكلكجيا يجد عنده فسحة مف العمؿ لمخركج مف

 .   كنجاح كتقدـ إبداع
 حيث يمارس عممة في البمديات كيتركز في عمميات  الميندس المعماري العامل في البمديات

ؿ في اإلشراؼ كالتخطيط كالتصميـ كلكف بشكؿ بسيط كىذا يتطمب مف المعمارم العام
البمديات ضركرة التكاصؿ مع كؿ ما ىك جديد في مكاد البناء كتكنكلكجيا البناء كتطكير ذاتو 

 في مجاؿ اإلدارة اليندسية كميارات التكاصؿ كالتفاكض.  
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 مساىمة في تطوير ممارسة المينةمجاالت معمارية   7.4

تؤثر في إثراء الفكر ىناؾ العديد مف المجاالت المعمارية في قطاع غزة مازالت ضعيفة 
 :أىميامف  كتساىـ في تطكير ممارسة المينة المعمارم كتنمية الشخصية المينية اإلبداعية

 العممي، التأليؼ كالنشر، البحث المعمارية المعمارم، المسابقات الحفاظ المعمارم كالترميـ، النقد
 . القكانيف كالتشريع

 1:مجال الحفاظ المعماري والترميم  (1
التراث أحد الرمكز األساسية لممجتمعات الراقية عبر التاريخ، كالتراث المعمارم ىك أحد يعتبر 

العناصر األساسية لمتراث كيتميز عف غيرة بكجكده المادم مجددا بذلؾ كجكد حضارات األجياؿ 
ينية السابقة بصكرة مباشرة ال تقبؿ الشؾ أك الجدؿ. كما يبرز تتابع لتجربة كقيـ حضارية كاجتماعية كد

 .بيف األجياؿ لمشعكب
غزة يبرز لنا صكرة متكاممة عف العمارة التقميدية، قطاع  في القائـ حاليان  التراث المعمارمإف 

لمشعب  كاالجتماعيةمف حمكؿ جيدة عكست ظركؼ البيئة المحمية المناخية، كالجغرافية،  تحكيوبكؿ ما 
احتياج الفرد كالمجتمع مف حيث  الفمسطيني ككذلؾ ما تحتكيو مف حمكؿ تصميمية منسجمة مع

 العادات كالتقاليد.
إف مجاؿ الحفاظ كالترميـ في قطاع غزة خطى خطكات جيدة كلكف بحاجة إلى تطكير كدعـ 

الحفاظ عمى دائـ كىك مف المجاالت المكممة لمينة العمارة كالرسالة مف كراء االىتماـ بيذا المجاؿ 
الصكرة الحقيقية الكاممة لمتراث  ، كبناءأىميتو التاريخية كالفنيةالتراث العمراني في قطاع غزة كالتكعية ب

 .العمراني الفمسطيني في قطاع غزة
 2:مجال النقد المعماري (2

إف النمك المستمر كالدائـ لمفكر المعمارم ينبع مف خبلؿ متابعة المعمارم لمتطكر التكنكلكجي 
 سكاء أفكاره أك أعمالو إلى المكجو النقد إلى يتطمع ، المتجدد الفكر أف كالتغيرات الحضارية كىذا يعني

 دافعان  مصدره أك أسمكبو، كاف ميما ، النقد ىذا مثؿ في يرم معان فيك أك بكمييما بالمعارضة أك بالتأييد
 إلى تكاقان  صاحبو كاف كمما ، الفكر قكة كانت ككمما كتعديمو أك مراجعتو، كترسيخو فكره، تأكيد عمى لو

 . الضعفاء إال مف المعمارييف النقد يخشي كال النقد
 البناء ستكماؿال كسيمة اقرب كىي المعمارية نفسيا، الذات مف صادران  يككف المعمارم إف النقد

 الفكرم بالمنيج االلتزاـ ىي القكاعد ىذه كأصكلو، كأكلي قكاعده المعمارم الفكرم المعمارم، كلمنقد
 مف أك المعمارم، العمؿ لمكقع كالبصرم، البيئي، التحميؿ عمؽ ناحية مف سكاء المعمارم، لمعمؿ

                                                           
   http://iwan.iugaza.edu.ps/ar/Default.aspx. عمى االنترنت إيوان –مركز عمارة التراث  مكقع 1
 ـ 2553 ، سنةكتاب بناء الفكر المعماري والعممية التصميميةإبراىيـ، عبد الباقي،  2
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عداد المشركع، متطمبات تحديد في اتساع الدراسات، ناحية  دراسات ذلؾ في بما المعمارم برنامجو كا 
 إطاره في تتكامؿ الذم المعمارم، لمبرنامج األساسية القاعدة تمثؿ التي كالفنية، الجدكل االقتصادية،
 . الكظيفية النكاحي مع النكاحي اإلنشائية،
ف النقد ، كما ك الفنكف مف كغيرىا كالعمارة بالنقد إال تتجدد لف المعمارم الفكر إف حركة ا 

ي قطاع غزة يعتبر مفقكد إلى حد ما كبحاجة إلى تفعيؿ كممارسة كىذا اتجاه يحتاج إلى فالمعمارم 
تنامي حركة النقد المعمارم يؤدم ، كمع معمارييف ذات خبرة كدراية في معظـ مفردات مينة العمارة

 .ذلؾ إلى تطكير ممارسة المينة مف خبلؿ تطكير الذات المعمارية
 1:مجال البحث العممي (3

شؾ أف البحث العممي ىك أحد ركائز التقدـ كالتطكر الحضارم لؤلمـ كالشعكب حيث يمثؿ ال
كالريادية ألبنائيا في سبيؿ  اإلبداعيةالنافذة التي تستفيد منيا األمـ في استثمار طاقاتيا ككذلؾ األفكار 

 نيضة مستقبميا كتعزيز التقدـ في حاضرىا.
أف النمك االقتصادم ألم بمد يعتمد بدرجة كبيرة عمى سرعة كانجازات كمخرجات البحث 
العممي كالتكنكلكجي كتطبيقاتيا المتعددة في المجبلت االقتصادية المختمفة ، كما كيعطي البحث 

عب الفمسطيني الذم ينبض بالعطاء كيمتمئ باألفكار التجديدية ألبنائو إلى فتح آفاؽ العممي فرصة لمش
جديدة يستطيعكف مف خبلليا التغمب عمى صعكبات الحياة كتحدم أخطار المستقبؿ كتعزيز تكاجدىـ 

 بيف شعكب المنطقة كتكاجد أمتيـ بيف األمـ كالشعكب المتقدمة.
 ى إلى تحقيق األىداف التالية: إن مجال البحث العممي في أي بمد يسع

 .الباحثيف كالميتميف تعزيز ثقافة كممارسات البحث العممي لدل  (1
 تطكير البنية المعمكماتية كالنظامية لمبحث العممي كالدراسات العميا. (2
 تطكير قنكات الشراكة كتدعيـ أنشطة جمب التمكيؿ محميا كخارجيا.  (3
راسات العميا باحتياجات المجتمع المحمي المساىمة في ربط مخرجات البحث العممي كالد (4

 كمعالجة قضاياه.
 .كخصكصان العممية كالتطبيقية منيا المساىمة في بناء الجسـ المعرفي في شتى المجاالت (5
 .تأكيد جكدة المخرجات البحثية لطمبة الدراسات العميا كالبحث العممي كتعزيز أخبلقياتو (6

 اتمتركؾ اجتياد تجمع كتتطكر يكجد ىيئة كطنية إف مجاؿ البحث العممي في قطاع غزة ضعيؼ كال
األفراد كالجماعات كخصكصان الجامعات، كنحف اآلف بخصكص مينة العمارة كتطكيرىا في قطاع غزة 

ككما  فانو ال يكجد في القطاع سكل قسـ كحيد لدارسة ماجستير العمارة في الجامعة اإلسبلمية بغزة،
ف فقط في الدرجات األكاديمية )الماجستير كالدكتكراه( كا ىك معمكـ أف البحث العممي غير مقصكر

                                                           
   http://research.iugaza.edu.psاالنترنتعمى  في الجامعة اإلسبلمية بغزة شئون البحث العممي والدراسات العميا مكقع 1
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كبالتالي  مجاؿ البحث العممي يعمؿ عمى رفع أم مينة في تعمميا كممارستيا كخصكصان مينة العمارة،
 في كؿ مياديف العمؿ األكاديمي كالميني نحف بحاجة إلى طفرة في مجاؿ البحث العممي في قطاع غزة

 ت كربط البحث العممي باحتياجات المجتمع كالعمؿ عمى تطبيؽ مخرجاتو. كتكحيد الجيكد كاإلمكانا
  1:مجال المسابقات المعمارية (4

مف الكسائؿ اليامة التي تعمؿ عمى تطكير مينة العمارة كاالرتقاء  المعماريةتعتبر المسابقات  
 أساسا لصنع القرار، طريقة سريعة إلنتاج مفاىيـ بديمة متعددة لتككف كما كتعتبر بالممارسة المينية، 

، كما كتعتبر المسابقات المعمارية حمكؿ جديدة كإليجادأداة ممتازة لضماف جكدة البناء  كما كتعتبر
 ، كذلؾ تعطي المسابقة المعماريةشركاء مف أجؿ تنفيذه كإليجادكسيمة لمحصكؿ عمى مشركع ذك نكعية 

المسابقة، تعطي لممصمميف أراء مكضكعية عمى عممو كفرصة لمحصكؿ عمى جائزة.  لممشارؾ
 .المجيكليف فرصة لمشيرة

 في كخياليـ بآرائيـ لمسمك المعمارييف ىمـ شحذ في التأثير اكبر ليا المعمارية إف المسابقات
 العكامؿ أىـ مف تعتبر فيي . كتطكرىا كتقدميا المينة ارتفاع في األكبر الفضؿ يعكد كليا التصميـ
 . الميني كاالرتقاء المعمارم بناء الفكر في المساعدة
بالبيئة  االىتماـك  التشكيمية الجكانبك  لممشركع الكظيفية الجكانب في التحكيـ تككف عممية إف

 . كالتجديد االبتكار بعنصر االىتماـ مع العمرانية
 أىداف المسابقات المعمارية: 

 .البحث عف نيج جديد (1
 .ضماف جكدة المشركع (2
 .مختمفة في كقت قصيركبدائؿ  العثكر عمى مقارنة لمفاىيـ (3
 .إيجاد حؿ ممكف لمتكمفة كاألداء الكظيفي عمى حد سكاء (4
 .لمبدائؿ المختمفة كاالقتصاديةالتحقيؽ مف الجكانب البيئية  (5
 .تعزيز تنمية جديدة ألساليب التخطيط كالتنفيذ (6
 .اختيار الميندس المعمارم عمى أساس الجكدة كليس السعر (7
 .ةكسب دعاية ايجابية لمشركع المسابق (8

إف مجاؿ المسابقات المعمارية في قطاع غزة غير مبني عمى عممية تخطيطية تتبناىا نقابة 
الميندسيف المسئكلة عف العمؿ اليندسي كممارستو في قطاع غزة كبالتالي فيذه دعكة إلى تفعيؿ 

مف خبلؿ  االمسابقات المعمارية لما ليا مف فكائد كبيرة عمى عممية رفع شأف مينة العمارة كاالرتقاء بي
 تطكير نظـ ممارستيا كمجاؿ المسابقات المعمارية إحدل الكسائؿ المتبعة لمتطكير. 

 

                                                           
1 http://ar.wikipedia.org 
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 1:مجال التأليف والنشر (5
 تطكير إف الكتاب المعمارم اليكـ الحاضف األكؿ لمبحكث المعمارية كتاريخ العمارة، يعتبر

 العربي، كالكتاب كجكد المكتبة بضركرة إال يتأتى ال لممعمارم الميني كارتقاء المستكل المعمارم التعميـ
 االنترنتأصبحت  كما ك العربي، المشرؽ في الحضارم االستمرار خط تثبيت إلى فالكتاب يسعي

كما كيعتبر كسيمة لمصاحبة الكتاب كالتعريؼ بو، كىكذا ساعدت عمى نشر الكتاب المعمارم أكثر، 
بمقدرة المعمارييف أـ ىك لمشيادة التاريخية عمى أداة لمعمؿ المعمارم أك ىك لمتعريؼ الكتاب المعمارم 

، كما يمكف أف يككف كؿ العمارة، أـ ىك عمؿ فكرم معمارم قائـ بذاتو مكمؿ لمعمؿ المعمارم الكاقعي
مف االىتماـ يعاني الكتاب المعمارم العربي مف  شيءكبينما يمقى الكتاب المعمارم الغربي  ،ما سبؽ

مف الحاجة الماسة لو سكاء في التعميـ أك في المينة إال أف الكتاب  عدـ التشجيع كاإلىماؿ، بالرغـ
األمر الذم يستدعى تكحيد الجيكد  ،المعمارم العربي ال يدر عائدان ماديان مجزيان لدكر النشر المحمية

دكر النشر الكبرل كالمتخصصة ك  لمكتاب كدعكة الجيات الرسمية الثقافية عمى صعيد السكؽ العربية
، اب المعمارم نظران لتأثيره الكبير عمى رفع األداء المعمارم عمى المستكل التعميمي كالمينيبدعـ الكت

  2يمي: فيماكالنشر المعمارم كيمكف تمخيص ذلؾ  التأليؼ حركة كبالتالي نحف بحاجة لتطكير
 كمركز العمراني التخطيط ىيئة مثؿ المعنية كالجيات لمييئات نشر مراكز كجكد ضركرة (1

 . المؤلفات نشر في البناء لممساىمة بحكث
 تكفير مع – العمراني كالتخطيط العمارة مجاؿ في العممي كالنشر لمتأليؼ مؤسسات كجكد (2

 . نتاجيا بتكزيع لمقياـ مراكز تكزيع
 . المعمارية لمحركة الحاكمة األدبية الفكرية القاعدة تطكير (3
 . كالتعريؼ الترجمة حركة تشجيع (4
 األعماؿ إلى باإلضافة الييئات بيا تقـك التي كالبحكث العممية الرسائؿ بنشر االىتماـ (8

 .المعمارية كالثقافة المعمارم الكعي نشر عمى يساعد مما العامة تخاطب المبسطة التي

 . دكرية معمارية نشرات بإصدار كالجامعات اىتماـ الييئات (6
 . المتخصصة المعمارية المجبلت تأسيس (7
 العربية. المراجع تكفير (8

  

                                                           
  1 Jean-Philippe Garrick and others, book and architect, French Institute for Art  History, 2012 

  عيف جامعة، ماجستير رسالة، مصر في المعمارية المينة بممارسة الجامعي المعماري التعميم عالقة، أحمد مناؿ، بدكم  2
 .ـ1005 ،القاىرة ،شمس
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 :والتشريعات مجال القوانين (6
يعتبر مجاؿ القكانيف كالتشريعات مف المجاالت المكممة كالميمة لمينة العمارة كممارستيا 
كتكمف أىمية القكانيف كالتشريعات في تنظيـ كتمبية احتياجات المجتمع كاألفراد لعكامؿ المنفعة العامة 

مادية كالمعنكية لذلؾ تعتبر القكانيف المنظمة في إطار مف التكازف بيف احتياجات األفراد كالمجتمع ال
لمعمراف مف اآلليات األساسية التي تؤدم إلى تحقيؽ عمارة متكافقة كمتبلئمة مع احتياجات كمتطمبات 

كالراحة،...،  كاألمافأفراد المجتمع لككنيا تنظـ أعماؿ المباني كحؽ الجكار كالصحة العامة كاألمف 
 1.لذلؾ تعتبر ىذه القكانيف حجر الزاكية لتحقيؽ عمارة مستدامة ليا ىكية مميزة لممجتمع

 كما كتنقسـ القكانيف كالتشريعات الخاصة بمينة العمارة إلى قسميف:
ككافة مفردات  المعمارم كالمالؾ بيف العبلقة ىي نظـ كتشريعات تنظـ التشريعات اإلدارية: (1

االستشارم، كما كيكجد في قطاع غزة ىيئة المكاتب كالشركات اليندسية تابعة العمؿ اليندسي 
لنقابة الميندسيف بغزة تعمؿ عمى تنظيـ العمؿ اليندسي االستشارم كأىداؼ ىذه الييئة 

 2 تتمخص فيما يمي:
  االستشارمتنظيـ ممارسة المينة بما يؤمف أنسب الخدمات في مجاؿ العمؿ اليندسي 

كالعمؿ عمى رفع شأف المينة كضماف تطكرىا كالمحافظة عمى الخمؽ الميني في الممارسة 
كاتخاذ اإلجراءات المناسبة  االستشاريةكالعمؿ عمى كضع نظاـ لممارسة مينة اليندسة 

 بحؽ المخالفيف.
  الدفاع عف حقكؽ كمصالح أصحاب المكاتب كالميندسيف العامميف فييا كتنظيـ العبلقة

 يف أصحاب العمؿ بما يضمف حقكؽ الجميع.بينيـ كب
  لممكاتب كالشركات اليندسية عمى المستكل  استشاريةالعمؿ عمى إيجاد فرص عمؿ

 المحمي كاإلقميمي كالدكلي.
  رفع مستكل المينة عف طريؽ السعي لتكحيد  المكاصفات اليندسية ككضع المعايير

 قدية بيف صاحب العمؿ كالمكتب.القياسية كالعقكد النمكذجية التي تنظـ العبلقة التعا
  صدار النشرات الدكرية التي تعنى بأمكر المكاتب كتعرؼ قامة المعارض كا  عقد الندكات كا 

  بيا كبأعماليا.
  دعـ كتشجيع المكاتب بالسعي لدل الدكائر كالييئات المختصة في القطاعيف العاـ

 كالخاص.

                                                           
 .، ىيئة المكاتب كالشركات اليندسية، نقابة الميندسيف، غزة1/2003نظام المكاتب والشركات اليندسية الفمسطينية 1
كمية اليندسة، جامعة أسيكط،  ،تكوين بيئة العمارة المصرية التشريعات العمرانية وتأثيرىا فيكرقة بحثية،  محمد، احمد ىبلؿ، 2

 .مصر
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 يا بممارسة المينة في األعماؿ العمؿ عمى تشجيع التعاكف فيما بيف المكاتب بيدؼ قيام
حبلؿ المكاتب المحمية محؿ المكاتب األجنبية في ىذه   .االختصاصاتالمتخصصة كا 

 .العمؿ عمى التعاكف بيف المكاتب المحمية كالمكاتب العربية كالتآلؼ معيا كتبادؿ الخبرات 
  المناسبة بيدؼ تحسيف أمكاؿ صندكؽ الييئة بالطرؽ كاإلجراءات الستثمارالسعي 

 القانكف كاألنظمة النافذة. األكضاع المعيشية ألعضائيا ضمف
 ( يكضح ىيكمية تكضيحية لعبلقات الجيات الفاعمة بمجاؿ التنظيـ كالبناء في فمسطيف1-4شكؿ)

 

 
 

 الباحثالمصدر: 
 تساعد لعمميات البناء كالتي المنظمة كالقكانيف التشريعات كىي: وقوانين البناءالتشريعات  (2

 كفي القرارات المناسبة كالمبلئمة ضمف ىياكؿ عمرانية محددة اتخاذ عمى الميندس المعمارم
( يكضح الييكمية المتبعة في فمسطيف 1-4العمارة كشكؿ)مينة  لممارسة قانكني إطار حدكد

لصياغة القكانيف الخاصة بمجاؿ البناء كالتنظيـ كالجيات المسئكلة عف صياغتيا كمتابعة 
 تنفيذىا بالشكؿ المطمكب الذم يكصؿ إلى مدف عمرانية حديثة مستدامة.
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 خالصة الفصل الرابع 8.4

مارسة كتعريفيا كآلياتيا كنظـ ممارستيا في قطاع مما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ عف معنى الم
كمجاالت عمميا في قطاع غزة    لممارستيا كالتأىيؿ التدريب غزة كالمؤثرات الرئيسية عمييا، كنظـ

 يعطينا صكرة كاضحة عف تمؾ المككنات لممارسة مينة العمارة كيمكف تمخيص الفصؿ الرابع فيما يمي:
  تابعة لظركؼ الطكارئ الدائمة التي يعيشيا قطاع غزة جراء إف ممارسة المينة في قطاع غزة

 استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي كالحصار المشدد عمى القطاع.
 التنسيؽ كالتكاصؿ  في قطاع غزة األطراؼ المعنية بممارسة المينة المعمارية جميع يتكجب عمى

لدية الميارات المتعددة فيما بينيا حتى تعمؿ عمى إخراج جيؿ مف المعمارييف ذات أفؽ كاسع ك 
لبناء عمارة صحيحة مستدامة متكائمة مع أصالة الشعب الفمسطيني كمكاكبة لمتطكر التكنكلكجي 

 .العالمي
  مع قطاع غزة  المندثرة إلى حد ما فيالمجاالت المعمارية لبلىتماـ في  آليات إيجادالعمؿ عمى

المسابقات المعمارية كمجاؿ الحفاظ ؿ ي أسكاؽ العمؿ المعمارم مثؿ مجاتفتح أفاؽ جديدة فأنيا 
 المعمارم كالترميـ كمجاؿ النقد المعمارم كمجاؿ التأليؼ كالنشر كالعديد مف المجاالت األخرل.

  التدريب كالتأىيؿ مف الخطكات األكلى كالميمة إلعداد معمارم قادر عمى ممارسة المينة بشكؿ
 التي كالقدرات الميارات ىي لممعمارم كالشيادة كالترخيص لمتسجيؿ األساسية المتطمباتك جيد 

ىا اعتبار  يمكف التي االختبارات تثبتيا كالخبرة كالتأىيؿ، التدريب ذلؾ خبلؿ مف يجب تكافرىا
  .العمارةمينة لممارسة  مؤىؿال الشخص المعيار لتحديد 
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 أثر تطوير التعميم المعماري الجامعي عمى توفير فرص عمل لمخريجين
 قسم العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة –حالة دراسية 
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 مقدمة 1.5

جراءاتيا محكران  يتـ مف خبللو انجاز الجانب التطبيقي مف  رئيسان  تعتبر منيجية الدراسة كا 
الدراسة، كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى 
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىداؼ 

 التي تسعى إلى تحقيقيا. 
الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللمم ذا الفصؿ كصفان تناكؿ ىحيث 

المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ك ، إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىاالمستخدمة كطريقة 
 استبياناتلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف لبيانات كاستخبلص النتائج، ا

لمحصكؿ عمى نتائج  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  راسة،الد
الفصؿ النتائج كالتحميؿ الكامؿ لنتائج االستبيانات األربعة المكزعة حسب  كما كتناكؿ ىذا ،الدراسة

العمارة  مجتمعات الدراسة كىي أعضاء ىيئة التدريس، طبلب العمارة مستكل رابع كخامس، خريجي
 إلييا التكصؿ تـ التي النتائج مف الجامعة اإلسبلمية بغزة، أرباب العمؿ، كانتيى ىذا الفصؿ بمجمكعة

حسب المفاىيـ العامة  المعمكمات ىذه كتحميؿ التحميؿ اإلحصائي لبلستبيانات األربعة، خبلؿ مف
األربعة، كالمقارنة لبعض محاكر لمعمارة، كالخركج بنتائج محددة لكؿ فقرة مف فقرات االستبيانات 

االستبيانات فيما بينيا حسب المفاىيـ اإلحصائية لمتأكيد عمى نتائج معينة مف أكثر مف جية مستيدفة 
 .بالدراسة

 منيج الدارسة 2.5

 الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف        
 تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعبلقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خبللو مف

  .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا
"المنيج الذم  بأنو التحميمي الكصفي المنيج في كتابة مناىج البحث العممي الحمداني كيعرؼ

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ  أكيسعى لكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة، 
كتتطمب معرفة المشاركيف في  لكصؼ ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،

  1.التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقاتندرسيا  الدارسة كالظكاىر التي
 

  

                                                           
 .ـ2006، مؤسسة الكراؽ لمنشر ،عمافاألردف، ، مناىج البحث العممي ،الحمداني، مكفؽ 1
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 مصادر المعمومات 1.2.5

حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلي مصادر  المصادر الثانوية: (2
البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، كالدكريات 
كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث 

، كالمقاببلت مع الشخصيات ذات العبلقة كالخبرة بمجاؿ ت المختمفةكالمطالعة في مكاقع اإلنترن
 .البحث 

لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمكضػػكع الدراسػػة تػػـ جمػػع البيانػػات األكليػػة مػػف  المصــادر األوليــة: (1
ليذا الغرض. االستبانةخبلؿ   كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا ن

 مجتمع الدراسة 3.5

عمى مشكمة  كبناءن جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث. مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو 
 الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ ينقسـ إلى أربعة أقسـ كىـ:

أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية ) حممػػػػة الػػػػدكتكراه كالماجسػػػػتير( كالممارسػػػػيف لعمميػػػػـ فػػػػي الجامعػػػػة  (2
 28قسـ اليندسة المعمارية كالبالغ عددىـ  –اإلسبلمية 

 ميندس كميندسة 380الميندسيف المعمارييف الخريجيف مف الجامعة اإلسبلمية كيقدر عددىـ  (1

قسػػػػـ اليندسػػػػة المعماريػػػػة كالبػػػػالغ  –طمبػػػػة المسػػػػتكل الرابػػػػع كالخػػػػامس فػػػػي الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية  (1
 طالب كطالبة 268عددىـ

ال يمكػػف  أربػػاب العمػػؿ الػػذيف يعمػػؿ عنػػدىـ الميندسػػيف المعمػػارييف خريجػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية (4
تشػمؿ فئػة أربػاب العمػؿ المكاتػب اليندسػية كشػركات المقػاكالت كالجامعػات  كلكػف تقػدير عػددىـ

 كالبمديات كالكزارات كجمعيات المجتمع المدني. 

 عينة الدراسة 4.5
 

 أقسام وىي: 4نظرا النقسام مجتمع الدراسة إلى أربعة أقسام فان عينة الدراسة أيضا تنقسم إلى 
لتدريسػػػػية ) حممػػػػة الػػػػدكتكراه كالماجسػػػػتير( كالممارسػػػػيف لعمميػػػػـ فػػػػي الجامعػػػػة أعضػػػػاء الييئػػػػة ا (2

قسـ اليندسة المعمارية حيث تـ اسػتخداـ أسػمكب الحصػر الشػامؿ حيػث تػـ تكزيػع  –اإلسبلمية 
 % 51.1، بنسبة استرداد استبانة 24كقد تـ الحصكؿ عمى  28

تػػـ اسػػتخداـ العينػػة العشػػكائية  الميندسػػيف المعمػػارييف الخػػريجيف مػػف الجامعػػة اإلسػػبلمية حيػػث (1
 .%38.8، بنسبة استرداد استبانة 282كقد تـ الحصكؿ عمى  100حيث تـ تكزيع 
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قسػػػـ اليندسػػػة المعماريػػػة حيػػػث تػػػـ  –طمبػػػة المسػػػتكل الرابػػػع كالخػػػامس فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية  (1
، بنسػػػبة اسػػػتبانة 52كقػػػد تػػػـ الحصػػػكؿ عمػػػى  220اسػػػتخداـ العينػػػة العشػػػكائية حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع 

 %31.6استرداد 

أربػػاب العمػػؿ الػػذيف يعمػػؿ عنػػدىـ الميندسػػيف المعمػػارييف خريجػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية حيػػث تػػـ  (4
، بنسػػػبة اسػػػتبانة 51كقػػػد تػػػـ الحصػػػكؿ عمػػػى  280اسػػػتخداـ العينػػػة العشػػػكائية حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع 

 .%88.1استرداد 

 أداة الدراسة 5.5

  فرص عمل  عمى توفيرتطوير التعميم المعماري الجامعي أثر  "حكؿ  استبانات 4تـ إعداد
 كىي كالتالي: مخريجين "ل

حيث حيث قسم اليندسة المعمارية قسم اليندسة المعمارية   ––أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية   استبانةاستبانةأوال: أوال: 
  من قسمين رئيسين وىم:من قسمين رئيسين وىم:  االستبانةاالستبانةتتكون تتكون 

الرتبة العممية، الخبرة في التدريس، الجنس، كىك عبارة عف البيانات األكلية كتشمؿ ) القسم األول:
 (.ممارسة مينة العمارة بشكؿ عممي

 :محاكر 6االستبانة، مكزع عمى  محاكر: كىك عبارة عف القسم الثاني
 ( فقرة.21اإلمكانيات الفيزيائية، كيتككف مف ) (2
 ( فقرة.13الخطة األكاديمية لقسـ العمارة في الجامعة اإلسبلمية، كيتككف مف ) (1
 ( فقرات.3الجانب العممي في العممية التعميمية، كيتككف مف )أىمية  (1
 ( فقرات.5إدارة القسـ كالتخطيط لمساعدة الخريجيف، كيتككف مف ) (4
 ( فقرات.6إدارة القسـ كاإلرشاد األكاديمي كالقبكؿ، كيتككف مف ) (8
 ( فقرات.6ميارات المغة االنجميزية، كيتككف مف ) (6
  يين خريجي قسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزةيين خريجي قسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزةالميندسين المعمار الميندسين المعمار   استبانةاستبانةثانيا: ثانيا: 

  حيث تتكون االستبانة من قسمين رئيسين وىم:حيث تتكون االستبانة من قسمين رئيسين وىم:
أخر ، الخبرة سنكات، التقدير العاـ الجنس،كىك عبارة عف المعمكمات الشخصية كتشمؿ )القسم األول: 
العمؿ الحصكؿ عمى ، العمؿ عمى حصمت، العمؿ جية، ممارسة العمؿ بعد التخرج، مؤىؿ عممي

 (.العمؿ عف االنقطاع سبب عمؿ حاليان  كجكد عدـ حاؿ في، الحالي عف طريؽ
 :محاكر 6، مكزع عمى االستبانة محاكركىك عبارة عف  القسم الثاني:

 ( فقرة.25التعميـ المعمارم كسكؽ العمؿ المحمي، كيتككف مف ) (2
 ( فقرات.8الدراسة الجامعية كمتطمبات سكؽ العمؿ، كيتككف مف ) (1
 ( فقرات.3التدريب كالتعميـ المستمر لمخريجيف، كيتككف مف ) (1
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 ( فقرات.5القبكؿ بالعمؿ في غير مجاؿ التخصص، كيتككف مف ) (4
 ( فقرات.20عكامؿ النجاح المساعدة في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ، كيتككف مف ) (8
 ( فقرات.5ميارات سكؽ العمؿ، كيتككف مف ) (6
  قسم اليندسة المعماريةقسم اليندسة المعمارية  ––طمبة المستوى الرابع والخامس في الجامعة اإلسالمية طمبة المستوى الرابع والخامس في الجامعة اإلسالمية   استبانةاستبانةثالثا: ثالثا: 

  حيث تتكون االستبانة من قسمين رئيسين وىم:حيث تتكون االستبانة من قسمين رئيسين وىم:
: كىك عبارة عف البيانات األكلية كتشمؿ )الجنس، التقدير التراكمي العاـ، المستكل القسم األول
 الدراسي(.

 :محاكر 6االستبانة، مكزع عمى  محاكر: كىك عبارة عف القسم الثاني
 ( فقرة.21اإلمكانيات الفيزيائية، كيتككف مف ) (2
 ( فقرة.13تقيـ كتطكير الخطة األكاديمية المعتمدة لمقسـ، كيتككف مف ) (1
 ( فقرات.3أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية، كيتككف مف ) (1
 ( فقرات.5كيتككف مف )طرؽ كأساليب التدريس بقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية،  (4
 ( فقرات.6إدارة القسـ كاإلرشاد األكاديمي كالقبكؿ، كيتككف مف ) (8
 ( فقرات.6ميارات المغة االنجميزية، كيتككف مف ) (6
  أرباب العمل الذين يعمل عندىم الميندسين المعماريين خريجي الجامعة اإلسالميةأرباب العمل الذين يعمل عندىم الميندسين المعماريين خريجي الجامعة اإلسالمية  استبانةاستبانةرابعا: رابعا: 

  ة وىم:ة وىم:حيث تتكون االستبانة من ثالثة أقسام رئيسحيث تتكون االستبانة من ثالثة أقسام رئيس
الجنس، التخصص، كىك عبارة عف بيانات خاصة بالمؤسسة كتشمؿ )ممكية المؤسسة، القسم األول: 
 (.سنكات الخبرة

 

كىك عبارة عف بيانات خاصة بالعامميف في المؤسسة كتشمؿ )عدد المعمارييف العامميف القسم الثاني: 
طبيعة عمؿ الميندسيف المعمارييف العامميف بالمؤسسة، طريقة تكظيؼ الميندسيف في المؤسسة، 

 (.المعمارييف العامميف بالمؤسسة 
 :محاكر 6، مكزع عمى االستبانة محاكركىك عبارة عف  القسم الثالث:

 ( فقرة.21، كيتككف مف )الممارسة المينية كدكرىا في تعزيز العممية التعميمية (2
 ( فقرات.5عف العامميف في المؤسسة، كيتككف مف )أسباب االستغناء  (1
 ( فقرات.5، كيتككف مف )معايير التكظيؼ في المؤسسة (1
 ( فقرة.22تقييـ كفاءة ميارات خريجي العمارة، كيتككف مف ) (4
 ( فقرات.8، كيتككف مف )المؤسسة كالخطة األكاديمية لقيـ العمارة (8
 ( فقرة.22، كيتككف مف )تكصيات عممية (6
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  1المعتمد في الدراسةالمحك 
 الخماسي مف ليكرت مقياس في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد

 المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ ( كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خبلؿ
 في قيمة أقؿإلى ىذه القيمة  إضافةكبعد ذلؾ تـ  (0.80=4/5) أم الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ
 طكؿ أصبح كىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي المقياس بداية) المقياس
 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك كما الخبليا

 ( يكضح المحؾ المعتمد في الدراسة1-5جدكؿ )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قميمة جدا 20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 

 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 - 4.20أكبر مف 
 المصدر: الباحث

 المتكسطات ترتيبعمى  الباحث داعتم االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير
 درجة الباحث حدد كقد ،محكر كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ لؤلداة ل المحاكرمستك  عمى الحسابية

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب مكافقةال

 خطوات بناء االستبيانات 6.5

التعميـ المعمارم الجامعي لمتعرؼ عمى " تطكير  -االستبانة -قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 -:خطكات التالية لبناء االستبياناتكأثره في زيادة فرص عمؿ الخريجيف "، كاتبع الباحث ال

الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كاالستفادة منيا في ك  اليندسيعمى األدب  االطبلع (1
 كصياغة فقراتيا. االستبياناتبناء 

 .كفقراتيا االستبيانات مجاالتحديد تالمشرؼ في  استشار الباحث (2
 االسػػػتبيانات مجػػػاالتاستشػػػار الباحػػػث عػػػددان مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف تحديػػػد  (3

 .كفقراتيا
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبيانات. (4

                                                           
 في والتعميم التربية وزارة في اإلدارية الوحدات أداء تطوير في 9001 آيزو الجودة إدارة نظام استخدام فاعمية ،فكاز التميمي، 1

 .ـ 2004، عماف جامعة دكتكراه، رسالة ،النظام ىذا عن رضاىم درجة و فييا العاممين نظر وجية من األردن
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 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. (5
 تـ تصميـ االستبيانات في صكرتيـ األكلية . (6
عػػػرض االسػػػتبيانات عمػػػى عػػػدد مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بقسػػػـ العمػػػارة فػػػي  تػػػـ (7

قسـ االقتصاد كاإلحصاء التطبيقي بالجامعة الجامعة اإلسبلمية، كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية ، 
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.1. كالممحؽ رقـ )اإلسبلمية بغزة

 رتعػديؿ بعػض الفقػرات مػف حيػث الحػذؼ أك اإلضػافة كالتعػديؿ، لتسػتقفي ضكء أراء المحكمػيف تػـ  (8
 (.2) ؽ( فقرة، ممح250)( محكر يحتكم عمى 24)االستبيانات في صكرتيما النيائية عمى

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 7.5

 تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:
 الرسـ البياني. (2

 (: لكصؼ عينات الدراسة.Frequencies & Percentagesكالتكرارات )النسب المئكية  (1

 المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي كاالنحراؼ المعيارم. (1

( لقياس درجة االرتباط: يقـك Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) (4
امو لحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف متغيػػريف. كقػػد تػػـ اسػػتخد

 كالصدؽ البنائي لبلستبيانات.

 .االستبيانات(، لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) (8

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف ) Tاختبار  (6
.ف مجمكعتيف مف البيانات المستقمةفركؽ ذات داللة إحصائية بي
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 أعضاء ىيئة التدريس استبانةتحميل  8.5

 الوصف اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات األولية 
 ( يكضح الكصؼ اإلحصائي لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات األكلية2-5جدكؿ )

 النسبة رارـالتك ةـانات األوليـالبي

 الجنس
 14.3 2 أنثى

 85.7 12 ذكر

 الرتبة العممية

 28.6 4 محاضر

 28.6 4 أستاذ مساعد

 21.4 5 أستاذ مشارؾ

 21.4 5 أستاذ

 التدريس في الخبرة
 7.1 1 سنكات 5أقؿ مف 

 21.4 3 سنكات  10- 5مف 

 71.4 10 سنكات 10 مف أكثر

ممارس لمينة العمارة 
 بشكل عممي

 71.4 10 نعـ

 28.6 4 أحيانا

 - - ال
 المصدر: الباحث

 
%، 58.3يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معظػػـ عينػػة الدراسػػة مػػف الػػذككر حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ 

% مػػف عينػػػة الدراسػػة رتبػػػتيـ العمميػػػة أسػػتاذ، كقػػػد بمغػػػت غالبيػػة أفػػػراد العينػػػة سػػنكات خبػػػرتيـ فػػػي 12.4
إلػى  8% تتراكح سنكات خبرتيـ مػف 12.4%، 32.4سنكات حيث بمغت نسبتيـ  20التدريس أكثر مف 

سػػنكات، كمػػػا كيتبػػيف أف غالبيػػة أعضػػاء الييئػػػة  8% سػػنكات خبػػػرتيـ أقػػؿ مػػف 3.2، بينمػػا سػػنكات 20
% ممارسيف لمينة العمارة بشكؿ عممي كىذا يعطي إشارات ايجابية عػف تكاصػؿ 32.4التدريسية بنسبة 

الييئة التدريسية مع مفردات ممارسة المينػة بشػكؿ عممػي ك بالتأكيػد يػنعكس ذلػؾ باإليجػاب عمػى طمبػة 
 .عمارة كمعرفتيـ بمفردات سكؽ العمؿ مف خبلؿ أعضاء الييئة التدريسيةال
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 :اإلمكانات الفيزيائية تحميل فقرات المحور األول: 
( يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة لكؿ 3-5جدكؿ )

 اإلمكانات الفيزيائيةمحكر فقرة مف فقرات 

 رةــــالفق #
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ط 
وس
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 ةـ

 متكسطة 7 64.29 0.89 3.21 عدد كحجـ قاعات المراسـ  تتناسب مع عدد طمبة القسـ.  .2

1.  
تتكفر قاعات دراسية لتدريس المساقات النظرية كبشكؿ 

 كبيرة 1 71.43 0.65 3.57 منفصؿ عف المراسـ.

تتكفر قاعات خاصة لتحكيـ المشاريع المعمارية لطمبة القسـ   .1
 قميمة جدان  10 35.71 0.89 1.79 كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ.

4.  
تتكفر قاعات خاصة لعرض منتجات الطمبة المختمفة 

 متكسطة 8 54.29 1.20 2.71 ( كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ. )معرض دائـ

 كبيرة 2 68.57 1.09 3.43 كالدكريات المعمارية.تتكفر مكتبة خاصة بالقسـ لممراجع   .8
 قميمة 9 48.57 1.40 2.43 تتكفر مكتبة الكتركنية معمارية خاصة بالقسـ.  .6

3.  
يتكفر في القسـ مختبر بيئي مختص بدراسة الصكت 

 قميمة جدان  11 27.14 0.63 1.36 كالضكء كالظكاىر البيئية المختمفة.

 متكسطة 6 64.62 1.09 3.23 مناسب مع عدد طمبة القسـعدد مختبرات الحاسكب كأجيزتيا   .5

5.  
مختبرات الحاسكب مزكدة بشبكة االنترنت لكي يستفيد 

 كبيرة 4 68.33 1.16 3.42 الطالب منيا في إعداد األبحاث.

20.  
يتكفر في القسـ مختبرات فنية تدريبية خاصة بعمؿ 

 قميمة جدان  12 24.29 0.58 1.21 المجسمات كالتدريب البصرم كما نحك ذلؾ.

22.  
أعضاء الييئة التدريسية في القسـ متناسب مع عدد الطمبة. 

 متكسطة 5 65.71 1.07 3.29 طالب لكؿ عضك ىيئة تدريس(20)

تتكفر أجيزة العرض الحديثة المتنكعة في قاعات التصميـ   .21
 كبيرة 2 68.57 1.22 3.43 كتدريس المساقات النظرية.

 متكسطة 54.80 0.61 2.74 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث
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كالمتكسط  2.74المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر يساكم ( تبيف أف 1-8مف جدكؿ ) (2
%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة ك رضػػي 54.80الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

الفيزيائيػة بشكؿ نسبي مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عػاـ، كبالتػالي اإلمكانػات 
لقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة بحاجػة إلػى تطػكير كاسػع حتػى تػؤدم الميػاـ المطمكبػة 

  .في خدمة الطمبة كالتعميـ المعمارم بشكؿ عاـ

"  تتػػػػكفر قاعػػػػات دراسػػػػية لتػػػػدريس المسػػػػاقات النظريػػػػة كبشػػػػكؿ منفصػػػػؿ عػػػػف المراسػػػػـ الفقػػػػرة " (1
ىػػذا يعبػػر عػػف رضػػا أفػػراد العينػػة عػػف %، ك 71.43حصػػمت عمػػى أعمػػى درجػػة مكافقػػة بنسػػبة 

 .كجكد قاعات دراسية كافية كخاصة بتدريس المساقات النظرية كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ

يتػػكفر فػػي القسػػـ مختبػػرات فنيػػة تدريبيػػة خاصػػة بعمػػؿ المجسػػمات كالتػػدريب البصػػرم  الفقػػرة " (1
عنػػد % كفػػي نفػػس المحػػكر 24.29" حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بنسػػبة كمػػا نحػػك ذلػػؾ

% كىػذا  27.14السؤاؿ عند كجكد مختبر بيئي مع أىمية ىذا المكضكع كانت اإلجابة بنسبة
بالقسػػـ حيػػث  ةيعنػػي ضػػركرة إدراؾ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ سػػريع كىػػك كجػػكد مختبػػرات فنيػػة تدريبيػػ

تعتبػػػر ىػػػذه المختبػػػرات مػػػف العناصػػػر الميمػػػة فػػػي مجػػػاؿ تكصػػػيؿ المعمكمػػػة لمطالػػػب بالشػػػكؿ 
 المطمكب ك األفضؿ.

تتػػكفر قاعػػات خاصػػة لتحكػػيـ المشػػاريع المعماريػػة لطمبػػة القسػػـ كبشػػكؿ منفصػػؿ عػػف " فقػػرةال (4
% كبالتػػػالي القسػػػـ بحاجػػػة لقاعػػػات 35.71" حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة قميمػػػة جػػػدان بمعػػػدؿالمراسػػػـ

 .خاصة بتحكيـ المشاريع المعمارية كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ
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  :العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزةاألكاديمية لقسم  الخطةتحميل فقرات المحور الثاني 

 
( يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف 4-5جدكؿ )

 األكاديمية لقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة الخطةفقرات محكر 

 رةــــالفق #
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2.  
الخطة األكاديمية لمقسـ متكائمة مع متطمبات 

 كبيرة 19 70.00 0.52 3.50 المجتمع الفمسطيني االجتماعية كالبيئية

1.  
الخطة األكاديمية لمقسـ تسيـ في بناء الشخصية 

 كبيرة 16 71.43 0.85 3.57 المعمارية المؤثرة في مجتمعيا.

بالقسـ مبنية عمى أسس تكازف بيف الخطة األكاديمية   .1
 كبيرة 16 71.43 0.76 3.57 الميارات كالمعارؼ.

4.  
تحتكم الخطة األكاديمية لمقسـ عمى متطمبات لصقؿ 

 كبيرة 16 71.43 0.65 3.57 ميارات الطمبة المبلئمة لسكؽ العمؿ

إدارة القسـ تعمؿ عمى تطكير الخطة األكاديمية   .8
 كبيرة 7 75.71 0.80 3.79 العمؿ.باستمرار كفؽ متطمبات سكؽ 

6.  
التخصصات الدقيقة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ 
 كبيرة 7 75.71 0.58 3.79 متناسبة مع المساقات المعمارية المعتمدة بالخطة. 

3.  
المساقات في الفصؿ الكاحد متكاممة كتسمسميا عبر 

 كبيرة 2 80.00 0.55 4.00 الفصكؿ المتتابعة مناسب. 

5.  
المساقات الدراسية متناسب مع التطكر محتكل 

 كبيرة 14 72.86 0.63 3.64 اليائؿ في مجاؿ العمارة في العالـ.

5.  
دراسة جكانب العمارة المحمية كمفرداتيا في مساقات 

 كبيرة 21 68.57 0.76 3.43 التشييد كالتصميـ المعمارم كافية.

20.  
زيادة المساقات العممية مثؿ التصميـ كالتشييد عمى 
المساقات النظرية مثؿ تاريخ كنظريات العمارة يعتبر 

 مف نقاط القكة في الخطة األكاديمية لمقسـ.
 كبيرة 11 74.29 0.99 3.71
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22.  
مساقات التشييد المعمارم تحتاج إلى تطكير شامؿ 

 كبيرة 5 77.14 0.77 3.86 كمكاكبة التطكر العالمي في ىذا المجاؿ.

21.  
التخرج )دراسات استحداث محكر جديد لمشاريع 

معمارية تخصصية( تبحث عف حمكؿ كمعالجات 
 لمشاكؿ كقضايا نكعية.

 كبيرة 2 80.00 1.04 4.00

 كبيرة 11 74.29 0.99 3.71 استحداث مساؽ جديد منيجية البحث العممي.   .21

24.  
مدرس مساقات التصميـ المعمارم يعمؿ عمى شرح 
فكرة كتسمسؿ مراحؿ التصميـ كيركز عمى مناقشة 

 األبحاث النظرية لممشاريع.
 كبيرة 2 80.00 0.68 4.00

الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم كبيرة   .28
 متكسطة 24 64.29 1.31 3.21 مقارنة مع الخريجيف العامميف في ىذا المجاؿ.

26.  

يتـ تقسيـ مشاريع التخرج عمى الطمبة إلى مجمكعات 
متخصصة )تصميـ، ترميـ، تخطيط حضرم، تشييد 
معمارم، تكنكلكجيا البناء( لزيادة فرص العمؿ لدييـ 

 بعد التخرج.

 متكسطة 24 64.29 1.31 3.21

23.  
يتـ تكجيو مشاريع التخرج نحك المشاريع الكاقعية 
القابمة لمتنفيذ مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات 

 المجتمع المدني كالكزارات الحككمية.
 كبيرة 19 70.00 0.94 3.50

الرسـ اليدكم في السنكات األكلى يتـ التركيز عمى   .25
 كبيرة 11 74.29 0.99 3.71 لمدراسة في القسـ.

25.  
تقـك عممية تقييـ الطمبة عمى تحديد نسبة لكؿ مف 
 كبيرةن  14 72.86 0.63 3.64 المعارؼ كالميارات في اختبارات المساقات المختمفة.

10.  
تطكير متطمبات الجامعة كربطيا بالعمـك اليندسية 

السكؽ يؤدم إلى زيادة فرص عمؿ كمتطمبات 
 الخريجيف.

 متكسطة 26 61.43 1.27 3.07

 كبيرة 5 77.14 1.23 3.86االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد(   .12
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 ميـ إلنجاح العممية التعميمية.

11.  
اإللماـ بأساليب التدريس التربكية ميمة في العممية 

 كبيرة 1 81.43 1.14 4.07 التربكية ألعضاء ىيئة التدريس.

اعتماد منيج مكحد في القسـ ألسمكب التدريس ك   .11
 متكسطة 23 65.71 0.83 3.29 التقييـ كمنيجية شرح المساقات.

14.  
ممارسة المينة كالخبرة العممية مكجكدة لدل أعضاء 

 كبيرة 7 75.71 0.70 3.79 ىيئة التدريس بالقسـ. 

18.  
التدريس عند يتـ مراعاة الخبرة العممية ألعضاء ىيئة 

 كبيرة 7 75.71 0.97 3.79 تكزيع المساقات الدراسية.

16.  
يقـك عضك ىيئة التدريس بالتكاصؿ المجتمعي 

 متكسطة 22 67.14 1.08 3.36 كالنقابي.

13.  
يتـ عمؿ أنشطة غير منيجية مف التكاصؿ مع 

ركابط المعمارييف بيدؼ بناء الفكر المعمارم كصقؿ 
 شخصية الطالب.

 متكسطة 27 60.00 1.30 3.00

 كبيرة 72.33 0.50 3.62 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

 
كالمتكسػط  3.62المتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر يسػاكم ( تبػيف أف 4-8مف جػدكؿ ) (2

%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد 72.33الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 
كما كىناؾ العديد مف المقترحات المكجػكدة فػي فقػرات ىػذا العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ، 

المحكر تعمؿ عمى تطكير الخطة األكاديمية لمقسـ كي تصبح متكائمة بشكؿ جيد مع متطمبات 
 سكؽ العمؿ المحمي.

"   ألعضػاء ىيئػة التػدريس اإللماـ بأساليب التدريس التربكية ميمة في العممية التربكية الفقرة "   (1
كىذا يعطينا مؤشر لتكثيؼ الدكرات التربكية  %81.43درجة مكافقة بنسبة  حصمت عمى أعمى

 ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ.
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يػػتـ عمػؿ أنشػػطة غيػػر منيجيػة مػػف التكاصػػؿ مػع ركابػػط المعمػػارييف بيػدؼ بنػػاء الفكػػر  الفقػرة "  (1
% كأعضاء 60.00" حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة  المعمارم كصقؿ شخصية الطالب

التػػدريس يػػركف ضػػركرة تكثيػػؼ التكاصػػؿ مػػع ركابػػط المعمػػارييف حػػكؿ العػػالـ بيػػدؼ زيػػادة ىيئػػة 
الكعي المعمارم عند الطمبة كصقؿ شخصياتيـ كتبادؿ الخبػرات مػع أفػراد الييئػة التدريسػية بمػا 

 يعكد بالنفع عمى جمكع الطمبة .

  :ةأىمية الجانب العممي في العممية التعميميتحميل فقرات المحور الثالث: 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف يكضح ( 5-5جدكؿ )
 أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية فقرات محكر
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2.  
لمتدريب العممي المعتمدة حاليا مناسبة ك المدة الزمنية 

 متكسطة 4 62.86 0.95 3.14 كافية.

يفضؿ إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ مف خبلؿ التدريب    .1
 كبيرة 1 75.71 0.70 3.79 العممي خارج الببلد . 

1.  
إدارة القسـ تعمؿ عمى ربط التدريب العممي في تحديد 

 قميمة 7 50.00 1.29 2.50 مسميات مشاريع التخرج لطمبة القسـ.

يتـ إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسـ مف قبؿ   .4
 كبيرة 2 68.57 0.94 3.43 ممارسيف لممينة ذات خبرة عممية

8.  
يعتمد عضك ىيئة التدريس منيجية التعريؼ العممي 
بمحاكر المساقات التي يقـك بتدريسيا مف خبلؿ 

 الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية.
 كبيرة 2 68.57 0.85 3.43

6.  
يفضؿ تحكيؿ فترة التدريب العممي إلي مساؽ دراسي  

 متكسطة 6 58.57 1.69 2.93 معتمد لزيادة االىتماـ كالمتابعة.

3.  
اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب لممارسة 

 متكسطة 5 61.43 1.38 3.07 المينة  بالتعاكف مع نقابة الميندسيف 

 متوسطة 63.67 0.47 3.18 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث
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كالمتكسػط  3.18يسػاكم  المحػكرالمتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات ( تبػيف أف 8-8مف جػدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 63.67الحسابي النسبي يساكم 

االىتمػاـ بالجانػب العممػي العينة عمى ىذا المجاؿ بشكؿ عاـ، مما يعطينا مؤشػر عمػى ضػركرة 
عطائػػو  األىميػػة المطمكبػػة فػػي كافػػة مسػػاقات الخطػػة األكاديميػػة لقسػػـ  فػػي العمميػػة التعميميػػة كا 

 العمارة

"  يفضؿ إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ مف خبلؿ التدريب العممي خػارج الػببلد حصمت الفقرة "   (1
لممحاكلػة الجػادة  إلدارة القسػـ%، كبالتػالي ىػذه تكصػية 75.71عمى أعمى درجة مكافقة بنسػبة 

رغـ ظركؼ الحصار الظالـ عمى قطاع غزة عمى عمؿ اتفاقيػات تعػاكف مػع مؤسسػات خارجيػة 
 بيدؼ التدريب العممي إلثراء الخبرة العممية لدل طمبة القسـ 

إدارة القسـ تعمؿ عمػى ربػط التػدريب العممػي فػي تحديػد مسػميات مشػاريع التخػرج لطمبػة  الفقرة " (1
% مما يدلؿ عمى كجكد فجكة إلى حد ما 50.00حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة "  القسـ

 بيف التدريب العممي كاالستفادة مف مخرجاتو  في تحديد مسميات مشاريع التخرج لطمبة القسـ.

 

 :الخريجين إدارة القسم والتخطيط لمساعدة تحميل فقرات المحور الرابع 

 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف يكضح ( 6-5جدكؿ )

 الخريجيف إدارة القسـ كالتخطيط لمساعدةفقرات محكر 

 رةــــالفق #

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
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ف 

حرا
االن

ي  
ساب
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ط 
وس

لمت
ا

بي
نس
ال

 

يب
ترت
ال

 

درج
ال

 ةـ

 قميمة ن  6 41.43 1.14 2.07 تختص بخريجي القسـ.  استراتيجيةيمتمؾ القسـ خطة   .2
 قميمة جدان  7 32.89 0.74 1.67 متابعة إدارة القسـ الخريج بعد تخرجو لتكفير فرصة عمؿ لو.    .1

1.  
يسعى القسـ لتككيف رابطة لخريجي القسـ تساعد في تأىيؿ ك 

 قميمة جدان  : 32.86 0.74 1.64 جيف. يتشغيؿ الخر 

القسـ استقراء سكؽ العمؿ المحمي كاحتياجاتو عند تراعي إدارة   .4
 متكسطة 3 60.00 1.24 3.00 تطكير الخطة الدراسية لمقسـ.

8.  
ضركرة كجكد برامج شراكة بيف قسـ العمارة في الجامعة 
اإلسبلمية كنقابة الميندسيف لتطكير المينة كتطكير مخرجات 

 المحمي.التعميـ المعمارم بما يتبلءـ مع متطمبات السكؽ 
 كبيرة 2 77.14 1.17 3.86
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 رةــــالفق #
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6.  
كجكد برامج شراكة مع أقساـ عمارة عالمية يزيد فرص عمؿ  

 كبيرة 1 80.00 0.96 4.00 خريجي القسـ.

3.  
تراعي إدارة القسـ استقراء سكؽ العمؿ اإلقميمي كالدكلي 

 متكسطة 4 57.14 1.17 2.86 كاحتياجاتو عند تطكير الخطة الدراسية لمقسـ.

5.  
الحالي بيف قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية كباقي  التنسيؽ

أقساـ العمارة بالجامعات الفمسطينية مناسب لمتكامؿ في إيجاد 
 خطط دراسية متبلئمة مع متطمبات حاجة السكؽ المحمي.

 متكسطة 4 57.14 0.95 2.86

 متوسطة 54.82 0.49 2.74 جميع الفقرات معا           
 المصدر: الباحث

 
كالمتكسػط  2.74المتكسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػكر يسػاكم ( تبػيف أف 6-8جػدكؿ )مف  (2

%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 54.82الحسابي النسبي يساكم 
 العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ.

"  كجكد برامج شراكة مع أقساـ عمارة عالميػة يزيػد فػرص عمػؿ خريجػي القسػـ حصمت الفقرة "  (1
كبالتالي عقد برامج شراكة مع أقسػاـ عمػارة عالميػة  %،80.00عمى أعمى درجة مكافقة بنسبة 

تضيؼ الشيء الكبير مف الخبرة العالمية لدل طمبة القسـ ممػا يزيػد مػف فػرص عمػؿ الخػريجيف 
 محميان كدكليان 

" حصػمت عمػى أقػؿ درجػة  خريج بعد تخرجو لتكفير فرصة عمؿ لولمابعة إدارة القسـ مت الفقرة " (1
% كىػػذا يػػدؿ عمػػى ضػػركرة متابعػػة الخػػريج مػػف خػػبلؿ اسػػتحداث رابطػػة 32.86مكافقػػة بنسػػبة 

 لخريجي القسـ كتفعيؿ متابعة الخريجيف كاستقراء احتياجاتيـ مف خبلليا.
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 :األكاديمي والقبول إدارة القسم واإلرشاد تحميل فقرات المحور الخامس 

 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة مف يكضح ( 7-5جدكؿ )

 األكاديمي كالقبكؿ إدارة القسـ كاإلرشاد فقرات محكر

 رةــــالفق #
بي
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ط 
وس

لمت
ا
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حرا
االن

بي 
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ي ال
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يب
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ال

 

درج
ال

 ةـ

2.  
يكفر القسـ إرشاد أكاديمي لمطمبة في بداية دخكؿ القسـ 

 متكسطة 2 64.29 0.89 3.21 كخبلؿ سنكات الدراسة المختمفة. 

1.  
اإلرشاد األكاديمي لمقسـ يرشد الطمبة لمعطيات سكؽ 

 متكسطة 1 65.71 0.83 3.29 العمؿ في مجاؿ العمارة. 

1.  
يتـ عمؿ كرشات عمؿ تعريفية لمتخصص كالتكاصؿ مع 

 قميمة 4 51.43 1.02 2.57 النقابة لشرح الكضع العاـ لسكؽ العمؿ المحمي.   

يستعيف القسـ في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات   .4
 متكسطة 3 60.00 1.11 3.00 خبرات عممية كممارسيف لممينة. 

8.  
إدارة القسـ تدعـ أبحاث كدراسات تؤدم إلى تطكير 

 قميمة 6 44.29 1.12 2.21 عممية القبكؿ كاإلرشاد األكاديمي. 

6.  
تطالب  إدارة القسـ بتعديؿ أنظمة القبكؿ بالجامعة في 
ضكء األعداد الكبيرة لخريجي القسـ المعطميف عف 

 العمؿ. 
 قميمة 5 47.14 1.15 2.36

 متوسطة 55.48 0.84 2.77 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػػط  2.77المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ يسػػاكم ( تبػػيف أف 3-8مػػف جػػدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 55.48الحسابي النسبي يساكم 

كطػػرؽ قبػػكؿ الطمبػػة العينػػة عمػػى ىػػذا المحػػكر بشػػكؿ عػػاـ، كبالتػػالي محػػكر اإلرشػػاد األكػػاديمي 
بالقسػػـ ميػػـ جػػدان كيترتػػب عميػػة معطيػػات كبيػػرة ككثيػػرة تيػػـ جميػػع عناصػػر المنظكمػػة التعميميػػة 

 .كىذه تكصية إلدارة قسـ العمارة لتطكير عممية اإلرشاد األكاديمي كطرؽ القبكؿ في القسـ
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 ؿ العمػارةاإلرشاد األكاديمي لمقسـ يرشد الطمبة لمعطيات سكؽ العمػؿ فػي مجػا حصمت الفقرة " (1
كمػا كأف ىػذه النسػبة تؤكػد أف ىنػاؾ جيػكد تبػذؿ %، 65.71" عمػى أعمػى درجػة مكافقػة بنسػبة 

كلكػػػػف بحاجػػػػة لمتطػػػػكير كالتقيػػػػيـ كالمتابعػػػػة المسػػػػتمرة خصكصػػػػان اإلرشػػػػاد األكػػػػاديمي فػػػػي القسػػػػـ 
 كتدعيمو بخبرات ممارسة لممينة بشكؿ عممي 

دم إلػػػى تطػػػكير عمميػػػة القبػػػكؿ كاإلرشػػػاد ىػػػؿ إدارة القسػػػـ تػػػدعـ أبحػػػاث كدراسػػػات تػػػؤ  الفقػػػرة "  (1
%، ككمػػػػا نعمػػػػـ إف أم عمميػػػػة 44.29" حصػػػػمت عمػػػػى أقػػػػؿ درجػػػػة مكافقػػػػة بنسػػػػبة  األكػػػػاديمي

تطكيرية نريد ليا النجػاح كالديمكمػة يجػب أف يسػبقيا تخطػيط كأدكات التخطػيط تػأتي مػف خػبلؿ 
راسػات كأبحػاث اإلرشػاد األبحاث كالدراسات، كىذه تكصية أخرل إلدارة القسـ لزيػادة االىتمػاـ بد

 األكاديمي كطرؽ القبكؿ لقسـ العمارة.

 

 :االنجميزية المغة ميارات تحميل فقرات المحور السادس: 

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب يكضح ( 8-5جدكؿ )

 رةــالفق #
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ا
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درج
ال

 ةـ

تقـك إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة متطمبات أسكاؽ   .2
 قميمة 6 40.00 0.85 2.00 العمؿ مف حيث ميارات المغة اإلنجميزية.

1.  
يعتمد القسـ المغة االنجميزية في دراسة المساقات كيعمؿ 
عمى تطكير ميارات المغة االنجميزية المتخصصة لدل طمبة 

 القسـ.
 قميمة 5 49.23 0.97 2.46

مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ كتؤيد   .1
 كبيرة 1 73.85 1.11 3.69 اعتماد مساؽ لغة انجميزية معمارية.  

4.  
يكتسب الطمبة خبلؿ الدراسة ميارات المغة اإلنجميزية 

 البلزمة لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي.
 

 متكسطة 4 53.85 0.85 2.69

التدريس بالمغة العربية مع زيادة مساقات المغة االنجميزية   .8
 متكسطة 3 56.92 1.34 2.85 أفضؿ لمتعميـ المعمارم.

 كبيرة 2 69.23 1.33 3.46 )العربية( أفضؿ لفيـ المساقات المعمارية.   التعميـ بالمغة األـ  .6
 متوسطة 57.28 0.56 2.86 جميع الفقرات معا           

 الباحثالمصدر: 
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كالمتكسػػط  2.86المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات المجػػاؿ يسػػاكم ( تبػػيف أف 5-8مػػف جػػدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 57.28الحسابي النسبي يساكم 

العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عػاـ، كبالتػالي محػكر ميػارات المغػة االنجميزيػة بحاجػة إلػى كقفػة 
 كالعمؿ عمى تطكيرىا ككضعيا ضمف أكلكيات القسـجادة 

مسػتكل المغػة االنجميزيػة لػدل طمبػة القسػـ ضػعيؼ كتؤيػد اعتمػاد مسػاؽ  حيث حصمت الفقػرة "  (1
كىذا يعطينا مؤشر لضركرة  %،73.85" عمى أعمى درجة مكافقة بنسبة  لغة انجميزية معمارية

الخطة األكاديمية لمقسـ في المرحمة إضافة مساؽ لغة انجميزية معمارية ضمف أكلكيات تطكير 
 المقبمة

تقكـ إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة متطمبػات أسػكاؽ العمػؿ مػف حيػث ميػارات  الفقرة " (1
%، كمػػرة أخػػرل ىػػذه دعػػكة 40.00" حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بنسػػبة  المغػػة اإلنجميزيػػة

 أكبر ضمف األجندة المختمفة لمقسـ.إلدارة القسـ إلعطاء األبحاث كالدراسات التطكيرية أىمية 

 

 اقتراحات أعضاء الييئة التدريسية: 
 السؤاؿ المفتكح في نياية استبياف أعضاء الييئة التدريسية (9-5جدكؿ )

 عممية إلثراء لـ تذكر في االستبياف اقتراحات السؤال المفتوح: #

 المعمارم في قطاع غزة التعميـ تطكير
 مع تدريب بعض المساقات العممية بالمغة االنجميزية.التدريس بالمغة العربية  1
 .في قسـ العمارة مساقات تعميـ المغة االنجميزية مع عدـ التدريس بيا زيادة عدد 2

3 
يجب االىتماـ بشكؿ أكبر بالمختبرات الخاصة بعمؿ المجسمات الكرقية أك الخشبية أك 

 المعدنية.

يحدث في كثير مف األقساـ المعمارية كمنيا تحكيؿ المراسـ إلى مختبرات حاسكب كما  4
 الجامعة األمريكية في القاىرة.

 دكرات تدريبية لييئة التدريس في الخارج. 5

6 
يفضؿ كجكد تخصصات دقيقة في مرحمة بكالكريكس اليندسة المعمارية في أخر سنتيف 

 تخطيط(. -تكنكلكجيا بناء -مف الدراسة مثؿ ) تصميـ معمارم
 الباحثالمصدر: 
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 طمبة قسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة " المستوى الرابع والخامس" استبانةتحميل  9.5

 توزيع عينة الدراسة وفق البيانات العامة: 

 ( يكضح تكزيع عينة الدراسة كفؽ البيانات العامة11-5جدكؿ )
 النسبة التكرار ةـانات العامـالبي

 الجنس
 55.5 45 أنثى

 44.5 36 ذكر

التقدير التراكمي 
 العام

 - - مقبكؿ

 37 30 جيد

 60.5 49 جيد جدا

 2.5 2 ممتاز

 المستوى الدراسي
 43.2 35 رابع

 56.8 46 خامس

 المصدر: الباحث
 

 :اإلمكانات الفيزيائية تحميل فقرات المحور األول 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة لكؿ يكضح ( 11-5)جدكؿ 

 اإلمكانات الفيزيائيةمحكر فقرة مف فقرات 
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 متكسطة 3 53.00 1.246 2.65 عدد كحجـ قاعات المراسـ تتناسب مع عدد طمبة القسـ.  .2

1.  
تتكفر قاعات دراسية لتدريس المساقات النظرية كبشكؿ 

 قميمة 5 50.17 1.223 2.51 منفصؿ عف المراسـ.

تتكفر قاعات خاصة لتحكيـ المشاريع المعمارية لطمبة   .1
 قميمة جدان  10 34.67 1.219 1.73 القسـ كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ.

4.  
منتجات الطمبة المختمفة تتكفر قاعات خاصة لعرض 

 قميمة 7 46.33 1.142 2.32 )معرض دائـ( كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ.

 قميمة 6 50.00 1.127 2.50 تتكفر مكتبة خاصة بالقسـ لممراجع كالدكريات المعمارية.  .8
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 قميمة 9 39.32 1.245 1.97 تتكفر مكتبة الكتركنية معمارية خاصة بالقسـ.  .6

3.  
بيئي مختص بدراسة الصكت  يتكفر في القسـ مختبر

 قميمة جدان  12 29.64 0.934 1.48 كالضكء كالظكاىر البيئية المختمفة.

5.  
عدد مختبرات الحاسكب كأجيزتيا مناسب مع عدد طمبة 

 قميمة 8 42.00 1.337 2.10 القسـ.

5.  
مختبرات الحاسكب مزكدة بشبكة االنترنت لكي يستفيد 

 متكسطة 4 52.67 1.340 2.63 الطالب منيا في إعداد األبحاث.

20.  
يتكفر في القسـ مختبرات فنية تدريبية خاصة بعمؿ 

 قميمة جدان  11 34.33 1.059 1.72 المجسمات كالتدريب البصرم كما نحك ذلؾ.

أعضاء الييئة التدريسية في القسـ متناسب مع عدد   .22
 متكسطة 1 60.33 1.142 3.02 طالب لكؿ عضك ىيئة تدريس( 20الطمبة. )

21.  
أجيزة العرض الحديثة المتنكعة في قاعات التصميـ  تتكفر

 متكسطة 2 53.33 1.115 2.67 كتدريس المساقات النظرية.

 قميمة  45.63 0.830 2.28 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  2.28( تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم 11-5مف جدكؿ ) (1
%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة قميمػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد 45.63الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

العينػػة عمػػى ىػػذا المجػػاؿ بشػػكؿ عػػاـ، كىػػذا يعطػػي انطبػػاع سػػيء لػػدم جميػػكر طمبػػة المسػػتكل 
الخامس كالرابع بقسػـ العمػارة بالجامعػة اإلسػبلمية عػف اإلمكانػات الفيزيائيػة لمقسػـ كأنيػا بحاجػة 

 إلى تطكير بشكؿ كبير 
" عمػػى أعمػػى  أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي القسػػـ متناسػػب مػػع عػػدد الطمبػػة " حصػػمت الفقػػرة  (2

%، مما يدلؿ عمى اقتناع أفراد العينة إلى حد ما عف عػدد أعضػاء 60.33درجة مكافقة بنسبة 
 الييئة التدريسية بالقسـ كتناسبو مع أعداد الطمبة.

يتػػػكفر فػػػي القسػػػـ مختبػػػر بيئػػػي مخػػػتص بدراسػػػة الصػػػكت كالضػػػكء كالظػػػكاىر البيئيػػػة  الفقػػػرة "  (3
% مما يعكس ضركرة االىتماـ بكجكد 29.64" حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة  المختمفة

 المختبرات كنكعيتيا كخصكصان المختبر البيئي.
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   الثاني: تقييم وتطوير الخطة األكاديمية المعتمدة لمقسم المحورتحميل فقرات 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة يكضح ( 12-5جدكؿ )

 تقييـ كتطكير الخطة األكاديمية المعتمدة لمقسـمحكر مف فقرات 
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2.  
الخطة األكاديمية لمقسـ متكائمة مع متطمبات المجتمع 

 متكسطة 18 62.00 1.069 3.10 الفمسطيني االجتماعية كالبيئية

الخطة األكاديمية لمقسـ تسيـ في بناء الشخصية   .1
 متكسطة 20 60.32 0.967 3.02 المعمارية المؤثرة في مجتمعيا.

1.  
الخطة األكاديمية بالقسـ مبنية عمى أسس تكازف بيف 

 متكسطة 23 58.06 1.067 2.90 الميارات كالمعارؼ.

تحتكم الخطة األكاديمية لمقسـ عمى متطمبات لصقؿ   .4
 متكسطة 27 54.19 1.092 2.71 ميارات الطمبة المبلئمة لسكؽ العمؿ

8.  
إدارة القسـ تعمؿ عمى تطكير الخطة األكاديمية 

 متكسطة 17 62.26 1.118 3.11 باستمرار كفؽ متطمبات سكؽ العمؿ.

6.  
التخصصات الدقيقة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ 

 متكسطة 22 59.02 1.056 2.95 متناسبة مع المساقات المعمارية المعتمدة بالخطة. 

3.  
المساقات في الفصؿ الكاحد متكاممة كتسمسميا عبر 

 متكسطة 14 63.93 1.093 3.20 الفصكؿ المتتابعة مناسب. 

5.  
محتكل المساقات الدراسية متناسب مع التطكر اليائؿ 

 متكسطة 25 55.41 1.131 2.77 في مجاؿ العمارة في العالـ.

دراسة جكانب العمارة المحمية كمفرداتيا في مساقات   .5
 متكسطة 21 59.03 1.015 2.95 التشييد كالتصميـ المعمارم كافية.

20.  
المساقات العممية مثؿ التصميـ كالتشييد عمى زيادة 

المساقات النظرية مثؿ تاريخ كنظريات العمارة يعتبر 
 مف نقاط القكة في الخطة األكاديمية لمقسـ.

 كبيرة 6 69.35 1.067 3.47

 كبيرة 1 80.00 1.024 4.00مساقات التشييد المعمارم تحتاج إلى تطكير شامؿ   .22
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 كمكاكبة التطكر العالمي في ىذا المجاؿ.

21.  
استحداث محكر جديد لمشاريع التخرج )دراسات 
معمارية تخصصية( تبحث عف حمكؿ كمعالجات 

 لمشاكؿ كقضايا نكعية.
 كبيرة 7 68.39 1.095 3.42

 متكسطة 10 65.90 1.295 3.30 استحداث مساؽ جديد منيجية البحث العممي.   .21

24.  
مدرس مساقات التصميـ المعمارم يعمؿ عمى شرح 
فكرة كتسمسؿ مراحؿ التصميـ كيركز عمى مناقشة 

 األبحاث النظرية لممشاريع.
 كبيرة 8 68.06 1.032 3.40

28.  
الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم كبيرة 

 متكسطة 13 64.19 0.908 3.21 مقارنة مع الخريجيف العامميف في ىذا المجاؿ.

26.  

مجمكعات يتـ تقسيـ مشاريع التخرج عمى الطمبة إلى 
متخصصة )تصميـ، ترميـ، تخطيط حضرم، تشييد 
معمارم ، تكنكلكجيا البناء( لزيادة فرص العمؿ لدييـ 

 بعد التخرج.

 متكسطة 24 56.07 1.138 2.80

23.  
يتـ تكجيو مشاريع التخرج نحك المشاريع الكاقعية القابمة 
لمتنفيذ مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع 

 الحككمية.المدني كالكزارات 
 متكسطة 26 55.16 1.051 2.76

25.  
يتـ التركيز عمى الرسـ اليدكم في السنكات األكلى 

 كبيرة 3 77.33 1.016 3.87 لمدراسة في القسـ.

تقـك عممية تقييـ الطمبة عمى تحديد نسبة لكؿ مف المعارؼ   .25
 متكسطة 15 63.28 0.934 3.16 كالميارات في اختبارات المساقات المختمفة.

10.  
تطكير متطمبات الجامعة كربطيا بالعمـك اليندسية 
كمتطمبات السكؽ يؤدم إلى زيادة فرص عمؿ 

 الخريجيف.
 كبيرة 5 70.32 1.083 3.52

12.  
االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد( ميـ 

 كبيرة 4 73.11 1.031 3.66 إلنجاح العممية التعميمية.
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ميمة في العممية  اإللماـ بأساليب التدريس التربكية  .11
 كبيرة 2 78.39 0.980 3.92 التربكية. ألعضاء ىيئة التدريس.

اعتماد منيج مكحد في القسـ ألسمكب التدريس ك   .11
 متكسطة 9 67.10 1.042 3.35 التقييـ كمنيجية شرح المساقات.

ممارسة المينة كالخبرة العممية مكجكدة لدل أعضاء   .14
 متكسطة 11 65.57 1.097 3.28 ىيئة التدريس بالقسـ. 

يتـ مراعاة الخبرة العممية ألعضاء ىيئة التدريس عند   .18
 متكسطة 12 65.48 0.961 3.27 تكزيع المساقات الدراسية.

يقـك عضك ىيئة التدريس بالتكاصؿ المجتمعي   .16
 متكسطة 16 62.95 0.980 3.15 كالنقابي.

13.  
منيجية مف التكاصؿ مع ركابط  غير عمؿ أنشطة يتـ

بيدؼ بناء الفكر المعمارم كصقؿ شخصية  المعمارييف
 الطالب.

 متكسطة 19 61.61 1.245 3.08

 متكسطة 64.71 0.579 3.24 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.24المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 21-8مف جدكؿ ) (2
مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد %، كىذا يعني أف ىناؾ 64.71الحسابي النسبي يساكم 

العينػػة عمػػى ىػػذا المحػػكر بشػػكؿ عػػاـ، ممػػا يعطػػي أىميػػة كبيػػرة لضػػركرة تقيػػيـ كتطػػكير الخطػػة 
 األكاديمية بشكؿ دائـ كمستمر كفؽ متطمبات سكؽ العمؿ المحمي كالدكلي.

المي مساقات التشييد المعمػارم تحتػاج إلػى تطػكير شػامؿ كمكاكبػة التطػكر العػ حصمت الفقرة "  (1
كىػػذا يعطػػي اقتػػراح ميػػـ حيػػث %، 80.00" عمػػى أعمػػى درجػػة مكافقػػة بنسػػبة  فػػي ىػػذا المجػػاؿ

مسػػاقات التشػػييد كالرسػػكمات التنفيذيػػة تحتػػاج إلػػى تطػػكير مسػػتمر فػػي محتكاىػػا كطػػرؽ تدريسػػيا 
 كفؽ التطكر اليائؿ كالسريع في ىذا المجاؿ. 

قؿ ميػػارات الطمبػػة المبلئمػػة لسػػكؽ تحتػػكم الخطػػة األكاديميػػة لمقسػػـ عمػػى متطمبػػات لصػػ الفقػػرة " (1
%، كىذا يعطينػا مؤشػر أف ىنػاؾ جيػكد 54.19" حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة  العمؿ
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تبذؿ مف إدارة القسـ كلكف بحاجػة  لمتطػكير كالمتابعػة الدائمػة حيػث الخطػة المرنػة التػي تتكيػؼ 
 مع مفردات سكؽ العمؿ كمياراتو.

 

 :أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية تحميل فقرات المحور الثالث 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة يكضح ( 13-5جدكؿ )

 مف فقرات محكر أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية
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2.  
المدة الزمنية لمتدريب العممي المعتمدة حاليا 

 متكسطة 3 66.67 1.020 3.33 مناسبة ك كافية.

يفضؿ إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ مف خبلؿ    .1
 كبيرة 1 75.08 0.960 3.75 التدريب العممي خارج الببلد. 

1.  
إدارة القسـ تعمؿ عمى ربط التدريب العممي في 

 متكسطة 6 58.97 1.130 2.95 تحديد مسميات مشاريع التخرج لطمبة القسـ.

4.  
يتـ إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسـ مف قبؿ 

 متكسطة 7 58.03 1.106 2.90 ممارسيف لممينة ذات خبرة عممية

8.  
يعتمد عضك ىيئة التدريس منيجية التعريؼ 
العممي بمحاكر المساقات التي يقـك بتدريسيا مف 

 الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية. خبلؿ
 متكسطة 5 62.95 1.123 3.15

6.  
يفضؿ تحكيؿ فترة التدريب العممي إلي مساؽ  

 متكسطة 4 66.23 1.073 3.31 دراسي معتمد لزيادة االىتماـ كالمتابعة.

3.  
اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب 

 كبيرة 2 72.79 1.065 3.64 لممارسة المينة  بالتعاكف مع نقابة الميندسيف 

 متوسطة 65.80 0.620 3.29 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

 

كالمتكسػط  3.29المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 21-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 65.80الحسابي النسبي يساكم 
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العينػػػة عمػػػى ىػػػذا المحػػػكر بشػػػكؿ عػػػاـ، ممػػػا يػػػدلؿ أف الجكانػػػب العمميػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة 
المعمارية ميمة لكي تككف مخرجات التعميـ المعمارم متكافقة مع متطمبات سكؽ العمؿ كىنػاؾ 

 عديد مف المقترحات في فقرات ىذا المحكر جديرة بالدراسة كاالىتماـ. ال

"  يفضؿ إثراء الخبرة لدل طمبة القسػـ مػف خػبلؿ التػدريب العممػي خػارج الػببلد حصمت الفقرة "  (1
حيػث االحتكػاؾ مػع أكسػاط معماريػة خارجيػة تزيػد  %،75.08عمى أعمػى درجػة مكافقػة بنسػبة 

 ة .الخبرة كتثرم الثقافة المعماري

"  يتـ إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسػـ مػف قبػؿ ممارسػيف لممينػة ذات خبػرة عمميػة الفقرة " (1
% ، مما يعطينا مؤشر أف ىناؾ جيكد تبذؿ مف 58.03حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة 

إدارة القسـ كلكف بحاجة إلى إعطاء ىػامش أكبػر لمجكانػب العمميػة بكافػة طرقيػا كعمػؿ احتكػاؾ 
 بة كالميندسيف الممارسيف لممينة بشكؿ عممي.بيف الطم

 
 :طرق وأساليب التدريس بقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة تحميل فقرات المحور الرابع 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة يكضح ( 14-5جدكؿ )
 بقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزةطرؽ كأساليب التدريس  مف فقرات محكر
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 عمى القسـ طمبة مع المتبعة التدريس أساليب تعتمد  .2
 متكسطة 5 64.92 1.059 3.25 .التفكير كالتحميؿ إثارة

1.  
 في المصغر التدريس القسـ أسمكب طمبة يستخدـ
 متكسطة 4 65.90 0.823 3.30 .زمبلئيـ عمى متطمبات المساؽ بعض عرض

 في البحث حمقات التدريس ىيئة أعضاء يستخدـ  .1
 متكسطة 9 59.34 1.016 2.97 .القسـ لطمبة التدريس

4.  
خبراء ممارسيف لممينة  التدريس ىيئة أعضاء يستضيؼ
بشكؿ العمارة  مساقات في فيـ  خبراتيـ مف لبلستفادة
 عممي

 متكسطة 6 64.59 0.990 3.23

8.  
 بشكؿ العممية المادة التدريس ىيئة أعضاء يعرض
 متكسطة 8 63.23 0.978 3.16 .كمفيـك مرتب
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6.  
 المناقشة عمى طبلبيـ التدريس ىيئة أعضاء يشجع
 .كالحكار

 
 كبيرة 2 68.39 0.897 3.42

3.  
 بشكؿ المساؽ أىداؼ التدريس ىيئة أعضاء يحدد
 متكسطة 3 66.10 0.969 3.31 .كاضح

 بالكاقع العممية المادة التدريس ىيئة أعضاء يربط  .5
 متكسطة 7 64.19 0.977 3.21 .أمكف ما كالثقافي االجتماعي

5.  
يكمؼ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة بزيارات ميدانية 

 كبيرة 1 69.35 1.020 3.47 ككتابة التقارير.

 متوسطة 65.29 0.667 3.26 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسط  3.26المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( تبيف أف 24-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد 65.29الحسابي النسبي يساكم 

العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ، كبالتالي أساليب التدريس في القسـ بحاجة إلى تطكير 
كتنكيع حتى تعـ الفائدة المرجكة مف المساقات بشكؿ أفضؿ كأكثر مكائمة مع متطمبات السكؽ 

 المحمي.  

" عمى  ىيئة التدريس الطمبة بزيارات ميدانية ككتابة التقاريريكمؼ أعضاء  حصمت الفقرة "  (1
كىذا يعطي مؤشر أف ىناؾ مبادرات جيدة مف قبؿ  %،69.35أعمى درجة مكافقة بنسبة 

أعضاء الييئة التدريسية في مجاؿ الزيارات الميدانية ككتابة التقارير كلكف بدرجة متكسطة 
 كبحاجة إلى زيادة كتطكير.

" حصمت عمى  القسـ لطمبة التدريس في البحث حمقات التدريس ىيئة أعضاء يستخدـ الفقرة " (1
%، كبالتالي فإف أعضاء الييئة التدريسية مدعكف لزيادة التنكع 59.34أقؿ درجة مكافقة بنسبة 

 في أساليب التدريس حسب متطمبات المساقات كمحتكاىا.
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 :األكاديمي والقبول إدارة القسم واإلرشاد تحميل فقرات المحور الخامس 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة يكضح ( 15-5جدكؿ )

 األكاديمي كالقبكؿ إدارة القسـ كاإلرشادمف فقرات محكر 

 رةــالفق #
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2.  
يكفر القسـ إرشاد أكاديمي لمطمبة في بداية دخكؿ القسـ 

 متكسطة 2 62.26 1.161 3.11 كخبلؿ سنكات الدراسة المختمفة. 

اإلرشاد األكاديمي لمقسـ يرشد الطمبة لمعطيات سكؽ   .1
 متكسطة 4 58.69 0.998 2.93 العمؿ في مجاؿ العمارة. 

1.  
يتـ عمؿ كرشات عمؿ تعريفية لمتخصص كالتكاصؿ مع 

 متكسطة 3 60.97 1.207 3.05 النقابة لشرح الكضع العاـ لسكؽ العمؿ المحمي.   

يستعيف القسـ في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات   .4
 متكسطة 6 53.23 1.007 2.66 خبرات عممية كممارسيف لممينة. 

8.  
ىؿ إدارة القسـ تدعـ أبحاث كدراسات تؤدم إلى تطكير 

 متكسطة 5 54.84 1.173 2.74 عممية القبكؿ كاإلرشاد األكاديمي. 

6.  
تعديؿ أنظمة القبكؿ ل بتقديـ مقترح تطالب إدارة القسـ

بالجامعة في ضكء األعداد الكبيرة لخريجي القسـ 
 المعطميف عف العمؿ. 

 متكسطة 1 63.87 1.316 3.19

 متوسطة 58.98 0.858 2.95 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسط  2.95المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يساكم ( تبيف أف 28-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد 58.98الحسابي النسبي يساكم 

عمى ضركرة إعطاء القسـ أىمية أكبر لعمميات العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ، مما يدلؿ 
 اإلرشاد األكاديمي كطرؽ القبكؿ في القسـ.

تعديؿ أنظمة القبكؿ بالجامعة في ضكء ل بتقديـ مقترح تطالب إدارة القسـ حصمت الفقرة "  (1
" عمى أعمى درجة مكافقة بنسبة  األعداد الكبيرة لخريجي القسـ المعطميف عف العمؿ
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لمقبكؿ في  استراتيجيةفإف إدارة القسـ كالكمية كالجامعة مطالبيف بكضع %، كبالتالي 63.87
 القسـ في ظؿ األعداد المتزايدة مف خريجي القسـ المعطميف عف العمؿ.  

"  يستعيف القسـ في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات خبرات عممية كممارسيف لممينة الفقرة " (1
كىذه النسبة تؤكد أف القسـ بحاجة إلى  %،53.23حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة 

 تطكير منظكمة اإلرشاد األكاديمي كالقبكؿ كربطيا بتطكرات السكؽ المحمي.
 :ميارات المغة االنجميزية تحميل فقرات المحور السادس: 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة يكضح ( 16-5جدكؿ )
 ميارة المغة االنجميزية فقرات مجاؿمف 
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2.  
تقـك إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة 
متطمبات أسكاؽ العمؿ مف حيث ميارات المغة 

 اإلنجميزية.
 متكسطة 4 52.26 1.246 2.61

1.  
المغة االنجميزية في دراسة المساقات يعتمد القسـ 

كيعمؿ عمى تطكير ميارات المغة االنجميزية 
 المتخصصة لدل طمبة القسـ.

 قميمة 6 49.35 1.238 2.47

1.  
مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ 

 كبيرة 1 74.84 1.413 3.74 كتؤيد اعتماد مساؽ لغة انجميزية معمارية.  

4.  
الدراسة ميارات المغة  يكتسب الطمبة خبلؿ

 قميمة 5 51.94 1.221 2.60 اإلنجميزية البلزمة لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي.

8.  
التدريس بالمغة العربية مع زيادة مساقات المغة 

 متكسطة 2 66.77 1.354 3.34 االنجميزية أفضؿ لمتعميـ المعمارم.

التعميـ بالمغة األـ)العربية( أفضؿ لفيـ المساقات   .6
 متكسطة 3 63.87 1.157 3.19 المعمارية.  

 متوسطة 59.84 0.751 2.99 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث
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كالمتكسط  2.99المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر يساكم ( تبيف أف 26-8مف جدكؿ ) (2
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد %، 59.84الحسابي النسبي يساكم 

العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ، كبالتالي ىناؾ ضركرة لتطكير ميارات المغة االنجميزية 
 لدل طمبة العمارة بالقسـ.

مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ كتؤيد اعتماد مساؽ لغة  حصمت الفقرة " (1
%، كىذا يؤكد ضركرة اعتماد ىذا 74.84عمى أعمى درجة مكافقة بنسبة  " انجميزية معمارية

 المقترح كالعمؿ عمى دراستو كتفعيمة في أكؿ تطكير لمخطة األكاديمية لمقسـ في المستقبؿ. 

يعتمد القسـ المغة االنجميزية في دراسة المساقات كيعمؿ عمى تطكير ميارات المغة  الفقرة " (1
" حصمت عمى أقؿ درجة مكافقة بنسبة  طمبة القسـاالنجميزية المتخصصة لدل 

%،كىذا يؤكد النسبة الكمية ليذا المحكر أف القسـ بحاجة إلى تطكير اآلليات التي 49.35
 تعمؿ عمى تحسيف مستكل المغة االنجميزية لدل القسـ .

 

  العمـل  فـي القسـم ومتطمبـات سـوق نقاط الضعف والقوة االرتباط بين التعميم المعماري الجـامعي
ومقترحــات لمتطــوير والتحســين مــن وجيــة نظــر طمبــة المســتوى الرابــع والخــامس بقســم العمــارة 

 :بالجامعة اإلسالمية بغزة

 
 األسئمة المفتكحة في نياية استبياف طمبة المستكل الرابع كالخامس بقسـ العمارةيكضح ( 17-5جدكؿ)

قوة  من وجية نظرك ما ىي نقاط #
المعماري االرتباط بين التعميم 

في القسم ومتطمبات  الجامعي
 سوق العمل

 من وجية نظرك ما ىي نقاط
ضعف االرتباط بين التعميم 

في القسم  المعماري الجامعي
 ومتطمبات سوق العمل

التعميم  وتطوير لتحسين أقترح
المعماري الجامعي في القسم 
 لربطيا بمتطمبات سوق العمل

 : يمي ما عمل

1 
معمارييف  قياـ قسـ العمارة بصقؿ

 بارعيف في التصميـ المعمارم.

ىناؾ ضعؼ فيما يتعمؽ بتشييد 
البناء كالرفع المساحي كاستخداـ 

 برامج الكمبيكتر.

التركيز عمى الطبلب في عممية 
التصميـ بحيث تككف أكثر كاقعية 

 مف الناحية التنفيذية
2 

مدرسي المساقات المعمارية 
 ممارسكف لمعمؿ في سكؽ العمؿ.

يحتاجكنو بالسكؽ أقؿ بكثير ما 
مما يتـ دراستو في الجامعة مف 

 حيث اإلبداع كالتفكير.

تحديث كتطكير الخطة األكاديمية 
 لمقسـ

3 
 ربط التعميـ بالكاقع مف خبلؿ
  مكاد التشييد كالمكاد العممية.

قمة الخبرة العممية لدل بعض 
األكاديمييف كعدـ ربطيـ 

المساقات الدراسية بكاقع السكؽ 
 المحمي.

عمؿ كرشات عمؿ خاصة بما 
يحتاجو سكؽ العمؿ مف ميارات 

 كمتطمبات
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الزيارات الميدانية بمكاقع العمؿ  4
اليندسية كجمب خبراء مف سكؽ 
العمؿ لتعميـ الطمبة عما ىك جديد 

 في سكؽ العمؿ اليندسي.

 
 عدـ مكاكبة التطكرات الحديثة 

 في أساليب التدريس.
 

 ذكمعمؿ لقاءات مع ميندسيف 
خبرة في سكؽ العمؿ لتعريؼ 
الطبلب بطبيعة سكؽ العمؿ 

 كمتطمباتو.
كجكد ىيئة تدريس ذات كفاءة في  5

التدريس كحسب المطمكب 
 بالمساؽ الدراسي.

قمة المدة المعتمدة لمتدريب العممي 
 في سكؽ العمؿ.

زيادة المدة الزمنية لمتدريب 
 العممي.

ربط مشاريع التصميـ المعمارم  6
كاقعية ككذلؾ  بمشاريع

بالصناعات المختمفة كخاصة 
 اإلنشائية.

عدـ نزكؿ الطمبة إلى مكاقع 
العمؿ لرؤية آليات التنفيذ عف 

 قرب.

تكفير مختبرات خاصة بقسـ 
التشييد كعمؿ حمقات تدريس ك 

 كرشات عمؿ

كيفية تكزيع الفراغات كتشكيؿ   7
الكاجيات بمساقات التصميـ 

 المعمارم.

المختبرات  المكجكدة عدـ كفاية 
 الخاصة بقسـ اليندسة المعمارية.

ربط المساقات الدراسية بكاقع 
العمؿ مف خبلؿ تحديث 
  المساقات كطرؽ تدريسيا

اعتماد المشاريع الكاقعية التي  8
 تناسب سكؽ العمؿ الفمسطيني.

التعميـ فقط يفيد بنسبة قميمة في 
 سكؽ العمؿ.

إضافة مساؽ خاص بالعمارة  
 ة في قطاع غزةالمحمي

9 
ربط كافة المكاد الخاصة بالعمارة 

 كالبناء بالكاقع العممي.
فجكة كبيرة بيف كاقع التعميـ 
 كمتطمبات سكؽ العمؿ.

إضافة مساؽ دراسي مستقؿ 
يتضمف كافة المعمكمات عف 
سكؽ العمؿ في كافة المجاالت 
 كاألعماؿ التي تيـ مينة العمارة.

تكاكب المساقات الدراسية ال   10
 التطكر في سكؽ العمؿ.

 

11 
 

عدـ الشمكلية كالتكامؿ في طرح 
 المساقات. 

 

12 
 

االعتماد عمى الخياؿ بعيد عف 
التصميـ الكاقعي الذم يتطمبو 

 سكؽ العمؿ.
 

13 
 

يحتاج التعميـ المعمارم إلى نظرة 
كاقعية في المساقات المطركحة 

 مع سكؽ العمؿ
 

 المصدر: الباحث
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( يتبيف التعطش الكبير لدل طمبة القسـ )المستكل الرابع 17-5مف خبلؿ جدكؿ )  (1
كالخامس( لزيادة المدة الزمنية لمتدريب العممي كعمؿ لقاءات دكرية كمستمرة مع خبراء 
ممارسيف لممينة بشكؿ عممي كتطكير أساليب التدريس بما يتبلءـ مع متطمبات سكؽ العمؿ 

 بيف مخرجات التعميـ الجامعي المعمارم كمتطمبات سكؽ العمؿ. كؿ ىذا كأكثر لتقميؿ اليكة 
إضافة مساؽ خاص بالعمارة المحمية في قطاع غزة،  في مجاؿ المناىج يقترح طمبة القسـ  (2

سكؽ العمؿ في كافة المجاالت كاألعماؿ التي تيـ مينة خاص بإضافة مساؽ دراسي ككذلؾ 
 .المعمارية برامج الكمبيكترك كالمساحة  التشييد تطكير مساقات ،العمارة

يرل عينة مف الطمبة أف بعض أعضاء الييئة التدريسية بحاجة إلى ممارسة العمارة بشكؿ   (3
أيضا عدـ  كما كيرل عينة مف الطمبة عممي أك تطكير قدراتيـ في المجاؿ العممي لمعمارة،

 ادة كتطكير.كفاية المختبرات المكجكدة الخاصة بقسـ اليندسة المعمارية كبحاجة إلى زي

 خريجي قسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة استبانةتحميل  10.5

 توزيع عينة الدراسة وفق البيانات األولية: 
 ( يكضح تكزيع عينة الدراسة كفؽ المعمكمات الشخصية18-5جدكؿ )

 النسبة التكرار ةـانات األوليـالبي

 الجنس
 48.6 53 أنثى

 51.4 56 ذكر

 التقدير العام

 9.2 10 ممتاز

 65.1 71 جيد جدا

 25.7 28 جيد

 - - مقبكؿ

 سنوات الخبرة

 29.4 32 سنكات 1أقؿ مف 

 12.8 14 سنكات 8إلى أقؿ مف  1

 30.3 33 سنكات 10إلى  5

 27.5 30 سنكات 10أكثر مف 

 أخرى مؤىل عممي
 70.6 77 بكالكريكس

 29.4 32 ماجستير فأعمى

 التخرجممارسة العمل بعد 
 82.6 90 ممارس لمينة العمارة

 17.4 19 غير ممارس

 جية العمل
 9.2 10 شركة مقاكالت

 35.8 39 مكاتب ىندسية
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 11.0 12 قطاع التعميـ

 9.2 10 منظمات أىمية

 20.2 22 قطاع حككمي

 9.2 10 أخرل

 5.5 6 ال يعمؿ

 
 

 حصمت عمى العمل
 
 

 45.0 49 بعد التخرج مباشرة

 43.1 47 عاـ بعد

 6.4 7 بعد أكثر مف عاميف

 5.5 6 لـ أحصؿ عمى عمؿ

 الحصول عمى العمل الحالي عن طريق

 22.3 23 تقديـ طمب

 38.8 40 إعبلف رسمي

 21.4 22 عبلقة شخصية

 17.5 18 أخرل

 المصدر: الباحث            
 :التعميم المعماري وسوق العمل المحمي تحميل فقرات المحور األول: 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة يكضح ( 19-5جدكؿ )
 التعميـ المعمارم كسكؽ العمؿ المحميمحكر لكؿ فقرة مف فقرات 

 رةــالفق #

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

درج
ال

 ةـ

2.  
مساقات العمارة التخصصية التي درستيا في الجامعة 

 متكسطة 16 65.32 0.728 3.27 متكافقة مع متطمبات سكؽ العمؿ المحمي

 كبيرة 11 72.84 0.948 3.64 .عاـ معمارم ميندس إلى يحتاج العمؿ المحمي سكؽ  .1

1.  
ذات  معمارم ميندس إلى يحتاج العمؿ المحمي سكؽ

 كبيرة 12 70.19 1.018 3.51 أخرل( -ترميـ -تصميـ –مثؿ )تخطيط تخصص دقيؽ

4.  
 عف لدية معمكمات خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 ككيفية العمؿ سكؽ في تكاجيو أف يمكف التي المشاكؿ
 معيا. التعامؿ

 متكسطة 20 58.35 0.934 2.92



_______________________________________________________________________________________

____ 
 

      265 

 منيجية وتحميل استبيانات الدراسة الخامسالفصل 

 رةــالفق #

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

درج
ال

 ةـ

8.  
 عمىلدية القدرة  خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 .الحياة المينية العممية في ما تعممو بقسـ العمارة تطبيؽ
 

 متكسطة 14 67.04 0.868 3.35

6.  
 تطكرات يكاكب خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة

 الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، المجتمع
 المجتمع في المعمارم دكر مباشرة عمى بصكرة تؤثر التي

 متكسطة 17 64.95 0.884 3.25

3.  
 المعمارم تزكد مساقات الخطة األكاديمية لقسـ العمارة

ميارات التحميؿ كحؿ المشاكؿ المينية بصكرة مناسبة 
 .ككافية

 متكسطة 18 59.63 0.952 2.98

5.  

ىناؾ مساقات دراسية لـ أدرسيا في الجامعة كنت بحاجة 
ليا بعد ممارستي لمينة العمارة خصكصا جكانب العمارة 

المحمية كميارات التسكيؽ كاالتصاؿ كأساليب التشييد 
 .المتطكرة

 كبيرة 6 82.57 0.771 4.13

5.  
خبراء  مف قبؿ في القسـ مينية محاضرات يساىـ عقد

ممارسيف لمينة العمارة بشكؿ عممي في مبلئمة مخرجات 
 .التعميـ مع متطمبات سكؽ العمؿ

 كبيرة 8 77.61 0.910 3.88

20.  
لممينة التعريؼ العممي بمحاكر مف خبلؿ ممارستؾ 

مساقات العمارة التخصصية يككف مف خبلؿ الرحبلت 
 .العممية كالزيارات الميدانية

3.78 0.975 75.60 9 
 

 كبيرة

22.  
االقتصار عمى الممارسة األكاديمية ألعضاء ىيئة 
التدريس يساىـ في عدـ مبلئمة مخرجات التعميـ 

 .المعمارم مع متطمبات سكؽ العمؿ
 كبيرة 5 82.59 0.908 4.13

21.  
الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم كبيرة مقارنة 

مع أعداد الخريجيف العامميف في مجاؿ التصميـ 
 .المعمارم

 متكسطة 15 66.98 0.873 3.35

 كبيرة 13 68.52 0.919 3.43مجمكعات  إلى التخرج عمى الطمبة مشاريع تقسيـ  .21
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حضرم، تشييد  ترميـ، تخطيط تخصصية )تصميـ،
( يؤدم إلى زيادة فرص العمؿ البناء، أخرلكتكنكلكجيا 

 .لدييـ بعد التخرج

24.  
مشاريع التخرج في القسـ مكجية نحك المشاريع الكاقعية 
القابمة لمتنفيذ مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع 

 .المدني كالكزارات الحككمية
 متكسطة 19 59.63 0.858 2.98

28.  
العممي إلي مساؽ دراسي معتمد  التدريبتحكيؿ فترة 

 كبيرة 10 75.14 1.098 3.76 .ضمف الخطة األكاديمية لمقسـ لزيادة االىتماـ كالفائدة

26.  
مدة التدريب العممي المعتمدة بالقسـ غير كافية كال تمبي 
األىداؼ المرجكة منيا كبحاجة إلى زيادتيا كمتابعتيا 

 .بشكؿ أفضؿ مف إدارة القسـ
 كبيرة 4 83.77 0.906 4.19

23.  
ضركرة بناء الخطة األكاديمية لقسـ العمارة عمى أساس 

 .كالمعارؼ الميارات بيف التكازف
 كبيرة جدان  3 84.30 0.615 4.21

25.  

 اليندسة المعمارية أقساـ بيف ضركرة تككيف ركابط تنسيؽ
 لخمؽ خطط أكاديمية متنكعة إليجاد جامعات الكطف في

متطمبات  تمبي متكاممة سياسة ضمف شريؼ تنافس
 المحمي. السكؽ

 كبيرة جدان  1 85.98 0.647 4.30

25.  

قسـ العمارة بالجامعة  بيف شراكة برامج ضركرة تككيف
تطكير أنظمة  في مجاؿ الميندسيف كنقابة اإلسبلمية بغزة
 التعميـ الجامعي تطكير مف خبلؿ ممارسة المينة

 المعمارم بقطاع غزة.

جدان  كبيرة 2 85.23 0.757 4.26  

 كبيرة 73.26 0.336 3.66 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.66المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 25-8مف جدكؿ ) (2
%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد 73.26الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ، كىذا يعطينا مؤشػر كبيػر عمػى العبلقػة الكثيقػة بػيف التعمػيـ 
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المعمارم كمفردات سكؽ العمؿ المحمي كضركرة العمؿ عمى التقارب بينيما كتقميؿ الفجػكة قػدر 
رم كمتطمبػات سػكؽ العمػؿ بشػكؿ عػاـ، كىػذا يتطمػب جيػد اإلمكػاف بػيف مسػاقات التعمػيـ المعمػا

 مجمكع مككنات العممية التعميمية ككذلؾ أرباب العمؿ. 

 جامعات الكطف في اليندسة المعمارية أقساـ بيف ضركرة تككيف ركابط تنسيؽ حصمت الفقرة " (1
 سكؽمتطمبات ال تمبي متكاممة سياسة ضمف شريؼ تنافس لخمؽ خطط أكاديمية متنكعة إليجاد
كىػذا مؤشػر جيػد ليكػكف ىػذا المقتػرح مػف  %،85.98" عمى أعمى درجة مكافقة بنسػبة  المحمي

التكصػػػيات اليامػػػة لمخرجػػػات الدراسػػػة حيػػػث يعتبػػػر تكػػػكيف ركابػػػط تنسػػػيؽ مػػػف األشػػػياء الميمػػػة 
لمعمؿ ضمف المجمكع كعدـ التفرد كىذا كمو فػي النيايػة يصػب فػي الصػالح العػاـ لتقميػؿ الفجػكة 

 التعميـ المعمارم كمتطمبات سكؽ العمؿ.بيف مخرجات 

 أف يمكػف التػي المشػاكؿ عػف لديػة معمكمػات خػريج العمػارة بالجامعػة اإلسػبلمية بغػزة الفقػرة "  (1
" حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بنسػػبة  معيػػا التعامػػؿ ككيفيػػة العمػػؿ سػػكؽ فػػي تكاجيػػو

التخصصػية أىميػة %، كلذلؾ المطمكب إعطاء الجكانب العمميػة فػي تػدريس المسػاقات 58.35
 أكبر كألعمؽ مف المكجكد حاليان.

 
 :الدراسة الجامعية ومتطمبات سوق العمل تحميل فقرات المحور الثاني: 

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة يكضح ( 21-5جدكؿ )
 العمؿ الدراسة الجامعية كمتطمبات سكؽلكؿ فقرة مف فقرات محكر 
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سكؽ العمؿ  مع متطمبات متكائمة التدريس أساليب  .2
 متكسطة : 56.88 0.894 2.84 .المحمي

كافية لتدريس  التدريس العممية خبرة أعضاء ىيئة  .1
 متكسطة 9 57.43 0.982 2.87 المحميالمساقات بشكؿ يمبي متطمبات سكؽ العمؿ 

أىمية ربط متطمبات الجامعة بالثقافة اليندسية   .1
 كبيرة 6 77.43 0.851 3.87 .إلثراء الفكر اليندسي لدل طمبة القسـ

أىمية زيادة المساقات اإلنشائية بالخطة األكاديمية   .4
 كبيرة 5 79.08 0.738 3.95 .لقسـ العمارة
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العممي كعدـ اقتصارىا  ضركرة زيادة مدة التدريب  .8
 كبيرة جدان  3 85.32 0.812 4.27 .عمى صيؼ السنة الرابعة فقط

ضركرة زيادة مساقات ممارسة المينة كالتعاكف مع   .6
 كبيرة جدان  4 84.95 0.696 4.25 .نقابة الميندسيف في ىذا المجاؿ

ضركرة التركيز عمى األساليب العممية بالتدريس كي   .3
 كبيرة جدان  2 88.44 0.643 4.42 .دخكؿ سكؽ العمؿ بسيكلةتساعد الخريج عمى 

أىمية زيادة استخداـ المغة االنجميزية كالتكنكلكجيا   .5
 كبيرة جداو  1 91.01 0.687 4.55 .الحديثة في مساقات العمارة التخصصية

 كبيرة 75.70 0.401 3.78 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

 
كالمتكسػط  3.78المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 10-8مف جدكؿ ) (2

%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد 75.70الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 
ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المقترحػػػات فػػػي ىػػػذا المحػػػكر  عػػػاـ كبالتػػػاليالعينػػػة عمػػػى ىػػػذا المحػػػكر بشػػػكؿ 

 الجديرة بالدراسة لتقميؿ الفجكة بيف مخرجات التعميـ الجامعي كمتطمبات سكؽ العمؿ

أىمية زيادة استخداـ المغة االنجميزية كالتكنكلكجيػا الحديثػة فػي مسػاقات العمػارة  حصمت الفقرة " (1
يػػدلؿ عمػى أىميػػة المغػػة االنجميزيػػة  %، ممػػا91.01" عمػػى أعمػػى درجػػة مكافقػة بنسػػبة  المختمفػة

 كمفردات التكنكلكجيا الحديثة في تدريس مساقات العمارة المختمفة.

" حصػمت عمػى أقػؿ درجػة  سػكؽ العمػؿ المحمػي مع متطمبات متكائمة التدريس أساليب الفقرة "  (1
% كىػذا يتطمػب مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس التنكيػع فػي أسػاليب التػدريس 56.88مكافقة بنسبة 

عطاء اليامش األكبر لمجكانب العممية في عممية التدريس.  كا 
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 :التدريب والتعميم المستمر لمخريجين تحميل فقرات المحور الثالث. 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة يكضح ( 21-5جدكؿ )

 التدريب كالتعميـ المستمر لمخريجيف لكؿ فقرة مف فقرات محكر
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 كبيرة 1 79.08 0.686 3.95 لديؾ مقدرة لمتعامؿ بسيكلة مع مياـ العمؿ المكجية إليؾ  .2
 قميمة 7 49.17 0.938 2.46 العمؿ في كزمبلئؾ رؤسائؾ مع التفاىـ في ىناؾ صعكبة  .1
 كبيرة 3 69.54 0.765 3.48 التخصصية لديؾ مناسبة ككافية  المعمكمات  .1
 متكسطة 6 61.85 0.991 3.09 معرفتؾ مناسبة بتشريعات كقكانيف تنظيـ البناء المحمية  .4

مياراتؾ في التسكيؽ كاالتصاؿ كالتكاصؿ مناسبة لحؿ   .8
 كبيرة 2 71.48 0.700 3.57 إشكاليات العمؿ

مياراتؾ كمعمكماتؾ غير كافية كتحتاج لمتدريب كالتعميـ   .6
 متكسطة 5 62.39 0.940 3.12 المستمر لمكاجية إشكاليات ممارسة المينة 

ىناؾ ضركرة إلضافة سنة عممية لمتدريب كالتأىيؿ قبؿ    .3
 متكسطة 4 65.50 1.104 3.28 منح الترخيص لمممارسة الفعمية لمينة العمارة

 متوسطة 65.55 0.382 3.28 جميع الفقرات معا           
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.28المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر يسػاكم ( تبيف أف 12-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 65.55الحسابي النسبي يساكم 

عاـ، مما يدلؿ عمى أىمية التدريب كالتأىيؿ المستمر لمخػريجيف العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ 
كبالتػػالي يسػػيؿ عمػػى جمػػكع الميندسػػيف الخػػريجيف االنخػػراط فػػي سػػكؽ العمػػؿ كالتأىػػؿ لمحصػػكؿ 

 عمى فرصة عمؿ مناسبة.

" عمػى أعمػى درجػة  لديؾ مقدرة لمتعامؿ بسيكلة مع مياـ العمؿ المكجية إليػؾ حصمت الفقرة "  (1
كىػػذا يعطػػي مؤشػػر ثقػػة لخريجػػي العمػػارة بالجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة %، 79.08مكافقػػة بنسػػبة 

 كىذا يأتي مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ المستمر

" حصػمت عمػى أقػؿ درجػة  العمػؿ فػي كزمبلئػؾ رؤسػائؾ مػع التفػاىـ فػي ىنػاؾ صػعكبة الفقػرة " (1
خريجػػي %، كىػػذا يعطػػي انطبػػاع عػػف ميػػارات االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ لػػدل 49.17مكافقػػة بنسػػبة 

 العمارة بالجامعة اإلسبلمية.
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 :القبول بالعمل في غير مجال التخصص تحميل فقرات المحور الرابع 
 التكرار كالنسبة كالترتيب يكضح ( 22-5جدكؿ )

 القبكؿ بالعمؿ في غير مجاؿ التخصصلكؿ فقرة مف فقرات محكر 

 الترتيب النسبة التكرار رةــالفق م
 1 57.1 24 كعدـ جمكسؾ في البيترغبتؾ في العمؿ ميما كاف   .2

1.  
قمة الكظائؼ الشاغرة في مجاؿ اليندسة خصكصا في السنكات 

 1 57.1 24  األكلى بعد التخرج

ـ  .1  3 52.4 22 اليندسة المعمارية مجاؿ في فرصة عمؿ عمى الحصكؿ عد

 5 40.5 17 لبلستقرار الكظيفي كالحصكؿ عمى راتب دائـ كمنتظـ  .4

8.  
الكساطة كالمعارؼ الشخصية قممت مف حصكلي عمى كظيفة في 

 6 19.0 8 مجاؿ العمارة  

6.  
كضعي المجتمعي  تحسيف يساعد عمى  في غير مجاؿ العمارة العمؿ

 6 19.0 8  كالمادم

3.  
 ركاتب الميندسيف متدنية خصكصا في السنكات األكلى بعد التخرج

 4 42.9 18  كغير مقبكلة

 8 14.3 6 .عمؿ العائمة بعيدا عف تخصص العمارةحب العمؿ في مجاؿ   .5

 المصدر: الباحث
 

ىػي فقػرة "  القبكؿ بالعمػؿ فػي غيػر مجػاؿ التخصػص( تبيف أف أىـ عكامؿ 11-8مف جدكؿ ) (1
قمػة الكظػائؼ الشػاغرة فػي مجػاؿ " ، كفقػرة"رغبتؾ في العمؿ ميما كاف كعدـ جمكسؾ في البيػت

" ، حيث حصبل عمػى الترتيػب األكؿ ضػمف التخرجاليندسة خصكصا في السنكات األكلى بعد 
 فقرات ىذا المحكر.

" جػاءت فػي الترتيػب  حب العمؿ في مجػاؿ عمػؿ العائمػة بعيػدا عػف تخصػص العمػارة الفقرة "  (2
األخير ضمف فقرات ىذا المحكر كىذا يدؿ عمى تحرر الميندس مف  مجػاؿ عمػؿ العائمػة إلػى 

ئػػػد المػػػادم المناسػػػب لػػػو كلعائمتػػػو  مػػػف أىػػػـ حػػػد مػػػا كلكػػػف رغبتػػػو بالعمػػػؿ كحصػػػكلو عمػػػى العا
 األسباب التي تجعؿ الميندس المعمارم يعمؿ في غير مجاؿ دراستو.
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 القبكؿ بالعمؿ في غير مجاؿ التخصصفقرات محكر أسباب  ( يكضح نسب1-5شكؿ )

 المصدر: الباحث
 

 :عوامل النجاح المساعدة في الحصول عمى فرصة عمل تحميل فقرات المحور الخامس 
 عكامؿ النجاح المساعدةالتكرار كالنسبة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محكر يكضح ( 23-5جدكؿ )

 في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ 

 الترتيب النسبة التكرار رةــالفق م

 6 40.2 37 المعدؿ العالي الذم حصمت عمية في درجة البكالكريكس  .2

 5 45.7 42 السمعة الطيبة لقسـ العمارة التي تخرجت منو  .1

 1 66.3 61 دكرات التأىيؿ التدريبية التي حصمت عمييا قبؿ كبعد التخرج  .1

4.  
الخطة األكاديمية لمقسـ المتكائمة مع متطمبات سكؽ العمؿ 

 9 16.3 15 المحمي

 3 57.6 53 القدرات كالمقابمة الشخصية قياس في امتحاف النجاح  .8

 1 66.3 61 المعرفة العالية في ميارات الحاسكب كاالنترنت  .6

 8 34.8 32 اإلنجميزية المغة المقدرة العالية في إتقاف  .3

 4 47.8 44 مف خبلؿ تكاصمي المجتمعي كالنقابي   .5

مساعدة لجنة الخريجيف في قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية   .5
 10 5.4 5 بغزة  

 7 38.0 35 خبلؿ الدراسة الجامعية  التدريب العممي  .20

 المصدر: الباحث
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ىػي  النجاح المساعدة في الحصكؿ عمى فرصػة عمػؿ( تبيف أف أىـ عكامؿ 11-8مف جدكؿ ) (2
دكرات التأىيػؿ التدريبيػة التػي حصػمت عمييػا  ك المعرفة العالية في ميارات الحاسكب كاالنترنت

 ، كىكذا....القدرات كالمقابمة الشخصية قياس في امتحاف النجاحكمف ثـ  ، قبؿ كبعد التخرج

" حصػػػمت عمػػػى  مسػػػاعدة لجنػػػة الخػػػريجيف فػػػي قسػػػـ العمػػػارة بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية بغػػػزة"  الفقػػػرة (1
الترتيب األخير ضمف فقرات ىذا المحكر مما يدلؿ عمػى التقصػير الكبيػر مػف قبػؿ قسػـ العمػارة 

يجاد فرص عمؿ مناسػبة ليػـ قػدر بالجامعة اإلسبلمية بغزة في متابعة خريجي القسـ كمحاكلة إ
 .اإلمكاف

 
 

 في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ  عكامؿ النجاح المساعدة( يكضح نسب فقرات محكر 2-5شكؿ)
 المصدر: الباحث

 :ميارات سوق العمل تحميل فقرات المحور السادس    
 العمؿميارات سكؽ التكرار كالنسبة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محكر يكضح ( 24-5جدكؿ )

 الترتيب النسبة التكرار رةــالفق #

 6 78.9 86 الممحكظات التقارير كاألبحاث العممية ك رصد كتابة ميارات  .2

1.  
ميارات استخداـ االنترنت كبرامج أكفيس كبرامج التكاصؿ 

 8 66.1 72 االجتماعي 

 2 91.7 100 الفريؽ كتحمؿ ضغط العمؿ ضمف ميارات العمؿ  .1

 3 85.3 93 كالكتابة كالمحادثة بالمغة االنجميزيةميارات القراءة   .4

 3 85.3 93 ميارات إدارة المكاقع كحؿ مشاكمو بشكؿ سريع كسميـ  .8

 7 78.0 85 ميارات التكاصؿ المجتمعي كاالتصاؿ   .6

 5 81.7 89 ميارات تسكيؽ الذات كتسكيؽ منتج المينة كالدفاع عنة  .3

5.  
العمارة كتكظيفو ميارات برامج الحاسكب المتخصصة بمجاؿ 

 1 93.6 102 بشكؿ إبداعي
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ميػػػارات بػػػرامج الحاسػػػكب ىػػػي  ميػػػارات سػػػكؽ العمػػػؿ( تبػػػيف أف مػػػف أىػػػـ 14-8مػػػف جػػػدكؿ ) (2
الفريػػؽ  ف ضػم ميػارات العمػػؿكمػف ثػػـ  ،المتخصصػة بمجػاؿ العمػػارة كتكظيفػو بشػػكؿ إبػداعي

 ، كىكذا....كتحمؿ ضغط العمؿ

جػػػاءت فػػػي  " أكفػػػيس كبػػرامج التكاصػػػؿ االجتمػػاعيميػػػارات اسػػتخداـ االنترنػػػت كبػػرامج "  الفقػػرة (1
معظػػـ خريجػػي العمػػارة يجيػػدكف ىػػذه  الترتيػػب األخيػػر ضػػمف فقػػرات ىػػذا المحػػكر، ممػػا يػػدلؿ أف

 . الميارات بإتقاف

 

 
 ميارات سكؽ العمؿ( يكضح نسب فقرات محكر 3-5شكؿ )

 المصدر: الباحث
  غزة –اقتراحات لم تذكر في االستبيان من وجية نظر خريجي العمارة بالجامعة اإلسالمية 

 السؤاؿ المفتكح في نياية استبياف خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية يكضح (25-5جدكؿ)
 المعماري في قطاع غزة التعميم تطوير عممية إلثراء لم تذكر في االستبيان اقتراحات

 مختصة بالمناىج مجموعة اقتراحات
 تقميؿ الساعات المقررة لمتصميـ المعمارم كزيادة الساعات المقررة لمتشييد المعمارم. . 1
 .3dmaxزيادة المساقات الخاصة ببرامج الحاسكب في تدريس العمارة كخاصة برنامج  .2
الفكر المنطقي كحؿ إثراء الخطة األكاديمية لقسـ اليندسة المعمارية بمكاد تحاكي الفكر كطريقة  .3

 المشاكؿ اليندسية.
 تدريس مكاد لمتفكير النقدم كاليندسي كيككف ليا جانب عممي. .4
 طرح المساقات الجامعية بالمغة االنجميزية. .5
مساؽ كامؿ خاص بدراسة القكانيف كالتشريعات كاألمكر التنظيمية كالقانكنية لمستمزمات  طرح .6

 التصميـ.
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التشييد التفصيمية لمتصميـ الداخمي كمدل معرفة الطبلب بالمكاد المستعممة فيو التعريؼ بطرؽ  .7
 كربطو مع حالة دراسية عممية كليس مجرد تصميـ داخمي غير مربكط بالتفاصيؿ اإلنشائية لمتنفيذ.

التأكيد مف خبلؿ بعض المساقات عمى أىمية التنسيؽ أثناء التصميـ مع التخصصات المختمفة  .8
الحمكؿ الميكانيكية كالصحية كالكيربائية خاصة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى أنظمة كمراعاة 
 معقدة.

 ضركرة مكاكبة التطكر في أساليب التدريس كنقؿ الخبرات الخارجية في ىذا المجاؿ. .9
مكانيات استخداميا في الكاقع الفمسطيني. .10  ضركرة االطبلع عمى مكاد البناء الحديثة كا 
 فصؿ تخصص تخطيط المدف عف تخصص العمارة. .11
 االىتماـ بمكاد التشطيب خاصة المحمية كالخيارات المتاحة كخصائص كؿ منيا كسياسات كؿ منيا. .12
 التركيز عمى أف تككف مشاريع التخرج مشاريع كاقعية بعيدة عف الخياؿ. .13
 .خبلؿ تدريس المساقات التخصصية المعمارماالىتماـ باإلبداع الفني كتنميتو لدل الميندس  .14
 تطكير مساؽ صياغة المكاصفات المعمارية. .15
 التركيز عمى المكاد األساسية في التعميـ المعمارم كتاريخ العمارة كالنظريات المتعددة. .16

 مجموعة اقتراحات مختصة بالجانب العممي
 لبلستفادة في جانب حؿ المشاكؿ.زيادة فترة التدريب العممي كالنزكؿ لمكاقع  .1
 زيادة الدكرات التدريبية كالنكاحي العممية أثناء فترة الدراسة. .2
 ربط الدراسة األكاديمية بالعمؿ الميني في قطاع غزة. .3
 مع المؤسسات الحككمية الخاصة لفتح مجاؿ تدريب الطمبة عمميان. إدارة القسـ التنسيؽ .4
فرص عمؿ كاسعة النطاؽ الستيعاب الخريجيف  لطرح إدارة القسـ مع المؤسسات المختمفة التنسيؽ .5

 في المؤسسات.
 تكاصؿ القسـ مع نقابة الميندسيف بشكؿ مستمر كتعريؼ الطمبة بدكر النقابة. .6
بنقابة تدريب الميندس عمى إعداد مخططات كاممة لممشركع بحيث لك قدمت لمجنة التدقيؽ  .7

 يتـ اعتمادىا كالمكافقة عمييا. فالميندسي
 التعامؿ مف خبلؿ الدراسة مع مشكبلت كاقعية أك مشاريع كاقعية أثناء تنفيذىا. .8
الرحبلت كالزيارات لممكاقع المدنية المختمفة تمكف طبلب العمارة مف المكائمة بيف النظريات كالتطبيؽ  .9

 العممي.
 القطاع لتعمـ ميارات العمؿ في الخارج.التدريب مع شركات تعمؿ مشاريع خارج  .10
 تعميـ الطمبة كتكجييـ نحك أىمية العمؿ عف بعد لتجاذب أطراؼ المعرفة العممية. 11

 
 كأف يككف ىناؾ تدريب عممي كؿ فصؿ دراسي لما تـ دراستو. ،ربط المساقات الدراسية مع بعضيا .12
 عقد كرش عمؿ في دكؿ متقدمة في عمـ العمارة. .13
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 مجموعة اقتراحات حول الييئة التدريسية والنظام الجامعي واإلمكانات الفيزيائية
 الرقابة الدكرية كالمستمرة لطاقـ التدريس بالجامعة. .1
تطكير البيئة التعميمية مف مراسـ كقاعات كمحاضرات كطرؽ تدريس بأساليب حديثة كتغيير  .2

 ء الطبلب.األسمكب التقميدم إلى أسمكب جديد يزيد مف عطا
 تكميؼ بعض المدرسيف بالتطكع لشير لممارسة الجانب العممي. .3
 .خصكصان الجكانب العممية تطكير الكادر التعميمي .4
زيادة عدد  كالتنسيؽ مع إدارة الجامعة بشأفتقميص عدد المقبكليف في قسـ اليندسة المعمارية  .5

 الطمبة.
 المصدر: الباحث

( يتبيف أف خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة بعد ممارستيـ لممينة في السػكؽ 25-5مف خبلؿ )
ما بيف الدراسة األكاديمية كبيف متطمبات سػكؽ العمػؿ كيعطػكف اقتراحػاتيـ الميمػة  اليكةالمحمي شاىدكا 

تػػتعمـ فػػي  لصػػانعي القػػرار فػػي قسػػـ العمػػارة بالجامعػػة اإلسػػبلمية مػػف كاقػػع التجربػػة لتقميػػؿ الفجػػكة بػػيف مػػا
 الجامعة كبيف ما ىك مطمكب لممارسة المينة في الكاقع العممي. 

 أرباب العمل استبانةتحميل   11.5

  توزيع عينة الدراسة وفق خصائص المؤسسة: 
 ( يكضح تكزيع عينة الدراسة كفؽ خصائص المؤسسة26-5جدكؿ )

 النسبة التكرار خصائص المؤسسة

 ممكية المؤسسة
 30.1 25 قطاع عاـ

 60.2 50 قطاع خاص

 9.7 8 منظمات دكلية

 الجنس
 19.3 16 أنثى

 80.7 67 ذكر

التخصص لمعبئ 
 االستبيان

 48.2 40 ميندس معمارم

 36.1 30 ميندس مدني

 15.7 13 أخرل

سنوات الخبرة لمعبئ 
 االستبيان

 3.7 3 سنكات 3أقؿ مف 

 6.0 5 سنكات 5 – 3مف 

 27.7 23 سنكات 10 -5

 62.6 52 سنكات 10 مف أكثر

 المصدر: الباحث
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فػي مؤسسػات  النسػبة األكبػرلو  مف عينة الدراسة  ( يتبيف أف القطاع الخاص16-8مف خبلؿ الجدكؿ)
 .العمؿ اليندسي كبالتالي ىناؾ ضركرة لتطكير كدعـ قدرات القطاع الخاص

 ( يكضح تكزيع عينة الدراسة كفؽ خصائص خريجي العمارة 27-5جدكؿ )
 بالجامعة اإلسبلمية بغزة العامميف بالمؤسسة

 خصائص خريجي العمارة
 بالجامعة اإلسالمية بغزة العاممين بالمؤسسة

 النسبة التكرار

 
عدد المعماريين 

 العاممين في المؤسسة
 

 

 55.4 68 سنكات 5أقؿ مف 

 28.9 46 سنكات 10 – 5مف 

 15.7 35 سنكات 10 مف أكثر

طبيعة عمل الميندسين 
المعماريين العاممين في 

 المؤسسة

 14.5 12 تصميـ

 8.4 7 تجارة كمقاكالت

 8.4 7 تعميـ كدراسات

 15.6 13 إشراؼ

 45.9 38 أكثر مف مجاؿ

 7.2 6 أخرل

توظيف المعماريين في 
 المؤسسة

 50.6 42 إعبلف رسمي

 26.6 22 معرفة التدريب العممي

 15.6 13 عبلقة شخصية

 7.2 6 التكظيؼأياـ 

 - - أخرل

 المصدر: الباحث
 

( يتبيف أف معظـ المعمارييف العامميف يعممػكف فػي أكثػر مػف مجػاؿ كىػذا مػف 13-8مف خبلؿ الجدكؿ) 
خصكصػػػػيات سػػػػكؽ العمػػػػؿ المحمػػػػي كمعظػػػػـ التكظيػػػػؼ يكػػػػكف مػػػػف خػػػػبلؿ إعػػػػبلف رسػػػػمي كخصكصػػػػا 

 .المؤسسات الرسمية
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 :الممارسة المينية ودورىا في تعزيز العممية التعميمية تحميل فقرات المحور األول 
( يكضح المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب لكؿ فقرة 28-5جدكؿ )

 الممارسة المينية كدكرىا في تعزيز العممية التعميميةمحكر مف فقرات 

 رةــالفق #

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

يب
ترت
ال

 

درج
ال

 ةـ

2.  

 متطكرة تدريبية دكرات ترأسيا المؤسسة التي تنظـ
ككضعيـ في  العمؿ كفريؽ لبلرتقاء بالميندس المعمارم

 مف تكنكلكجيا بناء متطكرة العمؿ سكؽ مستجدات آخر
  كمكاد بناء جديدة كمعدات

 متكسطة 9 61.38 0.989 3.07

1.  
 قكانيف كتعميمات بتطبيؽ تقـك المؤسسة التي ترأسيا

 كبيرة 2 72.88 0.804 3.64 مينة اليندسة المعمارية كفؽ النظـ العالمية ممارسة

1.  
 اإلسبلميةىناؾ صعكبة لدل خريجي العمارة بالجامعة 

 قميمة 13 50.51 0.796 2.53 إلييـبغزة في التعامؿ كانجاز المياـ المككمة 

 اإلسبلميةىناؾ ضعؼ لدل خريجي العمارة بالجامعة   .4
 قميمة 12 51.53 0.875 2.58 بغزة في المعمكمات التخصصية المكجكدة لدييـ

8.  
إف المعارؼ كالميارات التي يمتمكيا خريجي العمارة 

بغزة مناسبة ككافية لمتطمبات سكؽ  اإلسبلميةبالجامعة 
 العمؿ المحمي

 كبيرة 6 70.17 0.704 3.51

6.  
كنظاـ مزاكلة المينة حافظت  المعمكؿ بيا القكانيف إف

 متكسطة 10 58.64 1.015 2.93  كماديا كعمميا فكريا الميندس المعمارم  عمى حقكؽ

 إلى ميندس معمارم يحتاج العمؿ المحمي سكؽ إف  .3
 كبيرة 1 82.37 0.832 4.12 شامؿ

5.  
الميندسيف الممارسيف ذات الخبرة  بيف يكجد تكاصؿ 

 متكسطة 11 56.27 0.973 2.81 إلعطاء تغذية راجعة األكاديمية كىيئة التدريس العممية

5.  
 حديثي بغزة اإلسبلميةخريجي العمارة بالجامعة  مستكل
 مرضي كجيد بالنسبة لممؤسسة التخرج

 
 متكسطة 8 67.12 0.689 3.36
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 رةــالفق #
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ا
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درج
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20.  
خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة يمتمككف المقدرة 

 كبيرة 5 71.19 0.726 3.56 العالمية  المستجدات آخرمحاكاة  في مركنة ك

خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة يمتمككف المقدرة   .22
 كبيرة 3 71.86 0.722 3.59 عمى استيعاب متطمبات العمؿ بصكرة سريعة كمتمكنة

21.  
خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة ييتمكف 

كظيفة المبنى كقابمية  بالجكانب الجمالية عمى حساب
 التنفيذ

 كبيرة 7 69.66 0.941 3.48

21.  
خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة لدييـ القدرة 

 كبيرة 3 71.86 0.722 3.59 عمى الحكار كالمناقشة كتسكيؽ منتجيـ بشكؿ ميني

 متوسطة 65.80 0.359 3.29 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.29المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 15-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 65.80الحسابي النسبي يساكم 

 العينة عمى ىذا المحكر بشكؿ عاـ.

" عمى أعمى درجة  شامؿ إلى ميندس معمارم يحتاج العمؿ المحمي سكؽ إف حصمت الفقرة "  (1
حيػػث أف ىػػذا التكافػػؽ الكبيػػر عمػػى ىػػذا المقتػػرح يعطػػي سػػكؽ العمػػؿ  %،82.37مكافقػػة بنسػػبة 

المحمي خصكصػية امػتبلؾ العديػد مػف الميػارات المختمفػة كػي يػتـ الحصػكؿ عمػى فرصػة عمػؿ 
 .أعداد الخريجيف كبير كفرص العمؿ قميمةمناسبة ألف 

بغػزة فػي التعامػؿ كانجػاز الميػاـ  اإلسبلميةىناؾ صعكبة لدل خريجي العمارة بالجامعة  الفقرة " (1
%، كبالتػػالي ىػػذا مؤشػػر جيػػد 50.51" حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة بنسػػبة  إلػػييـالمككمػػة 

 لخريجي القسـ حيث التعامؿ المرف كانجاز المياـ بكؿ فعالية كيسر.
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  :أسباب االستغناء عن العاممين في المؤسسةتحميل فقرات المحور الثاني 
 التكرار كالنسبة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محكر يكضح (29-5جدكؿ )

 أسباب االستغناء عف العامميف في المؤسسة 

 الترتيب النسبة التكرار الفقرة #

 6 28.3 13 العمؿ. بيئة مع التكيؼ عمى المكظؼ قدرة عدـ  .2

 4 39.1 18 مشاكؿ العمؿ الكثيرة كالمتكررة في مكاقع العمؿ.  .1

 كعدـ امتبلؾ المتقدمة التكنكلكجيا لكسائؿ المؤسسة استخداـ  .1
 9 10.9 5  المكظفيف الميارة المناسبة ليذه التكنكلكجيا.

4.  
 عف االستغناء إلى اضطرتيا اقتصادية ألزمة المؤسسة تعرض

 3 73.9 34 بعض المكظفيف.

8.  
عدـ التكاصؿ مع فريؽ العمؿ كالتساىؿ في بعض المكاقؼ التي 

 7 23.9 11  تيـ المؤسسة.

 5 34.8 16 نجاح المكظفيف في الفترة التجريبية قبؿ تثبيت العقد. عدـ  .6

 8 19.6 9 عدـ احتراـ المكظفيف ألسرار العمؿ كخصكصية المؤسسة.  .3

 1 87.0 40 انتياء مدة المشركع كعدـ كجكد مشاريع قيد التنفيذ.  .5

 2 84.8 39 الحصار الظالـ عمى قطاع غزة كعدـ دخكؿ مكاد البناء لمقطاع.  .5

 المصدر: الباحث
االسػػتغناء عػػف العػػامميف فػػي التػػي تػػؤدم إلػػى سػػباب األ مػػف أكثػػر ( تبػػيف أف15-8مػػف جػػدكؿ ) -2

الحصػار الظػالـ ، كمػف ثػـ انتيػاء مػدة المشػركع كعػدـ كجػكد مشػاريع قيػد التنفيػذات ىػي المؤسس
 اقتصػادية ألزمػة المؤسسػة تعػرض، كمػف ثػـ عمػى قطػاع غػزة كعػدـ دخػكؿ مػكاد البنػاء لمقطػاع

، كىكػذا... ، ككميػا عكامػؿ خارجيػة لػيس ليػا بعػض المػكظفيف عػف االسػتغناء إلػى اضػطرتيا
 عبلقة بقدرات كميارات المعمارم خريج  الجامعة اإلسبلمية بغزة.

المػكظفيف الميػارة المناسػبة  كعػدـ امػتبلؾ المتقدمػة التكنكلكجيا لكسائؿ المؤسسة استخداـ" الفقرة -1
مت عمػػػػى الترتيػػػػب األخيػػػػر مػػػػف فقػػػػرات محػػػػكر أسػػػػباب االسػػػػتغناء عػػػػف " حصػػػػليػػػػذه التكنكلكجيػػػػا

فػإف خريجػي القسػـ لػيس لػدييـ مشػاكؿ لمتعامػؿ كبكػؿ سػيكلة مػع متطمبػات  المكظفيف، كبالتػالي
 .استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة كنادران أف تككف مف أسباب االستغناء عنيـ
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 عف العامميف في المؤسسةأسباب االستغناء ( يكضح نسب فقرات محكر 4-5شكؿ )

 المصدر: الباحث
 

  :المؤسسة في التوظيف معاييرتحميل فقرات المحور الثالث 
 المؤسسة في التكظيؼ معاييرالتكرار كالنسبة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ يكضح ( 31-5جدكؿ )

 الترتيب النسبة التكرار رةــالفق #

 4 52.5 31 لمميندس المعمارم. الدقيؽ التخصص  .2

 6 40.7 24 العاـ لمميندس المعمارم في الجامعة. التقدير  .1

1.  
حصكؿ الميندس المعمارم عمى دراسات عميا )ماجستير، 

 8 27.1 16 دكتكراه(

 1 84.7 50  العممية. الممارسة المينية كالخبرة  .4

 2 74.6 44  كالمغة االنجميزية. الحاسكب ميارات  .8

6.  
لمعمؿ التي التحؽ بيا الميندس البلزمة  التدريبية الدكرات

 5 47.5 28 المعمارم.

 3 67.8 40 كالمقابمة الشخصية. القدرات المتحاف الخريج اجتياز  .3

 7 35.6 21 الشخصية  العبلقات  .5

 المصدر: الباحث
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الممارسػة المينيػة  ات ىػيفػي المؤسسػ التكظيػؼ معػاييرمػف أىػـ  ( تبػيف أف10-8مػف جػدكؿ ) (2
 المتحاف الخريج اجتياز، كمف ثـ كالمغة االنجميزية الحاسكب ميارات، كمف ثـ  العممية كالخبرة
 ، كىكذا...كالمقابمة الشخصية القدرات

" حصػػػػؿ عمػػػػى حصػػػػكؿ المينػػػػدس المعمػػػػارم عمػػػػى دراسػػػػات عميػػػػا )ماجسػػػػتير، دكتػػػػكراه(" الفقػػػػرة (1
محمػػي الترتيػػب األخيػػر ضػػمف فقػػرات محػػكر معػػايير التكظيػػؼ كىػػذا يعطينػػا مؤشػػر أف السػػكؽ ال

يحتاج إلى الممارسة المينية كالخبػرة العمميػة بالدرجػة األكلػى مػع أىميػة الحصػكؿ عمػى درجػات 
 الماجستير كالدكتكراه لتطكير قدرات الذات.

 

 
 المؤسسة في التكظيؼ معايير( يكضح نسب فقرات مجاؿ 5-5شكؿ )

 المصدر: الباحث
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 :العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة خريجي تقييم كفاءة ميارات تحميل فقرات المحور الرابع 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النسبي كالترتيب كالدرجة يكضح ( 31-5جدكؿ )

 العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة خريجي كفاءة ميارات تقييـ لكؿ فقرة مف فقرات محكر 

 رةــالفق #
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 متكسطة 8 65.26 0.695 3.26 التقارير. كتابة ميارات  .2
 متكسطة 9 64.14 0.614 3.21 الذاتية. الممخصات كتابة ك تمخيصيو ميارات  .1
 كبيرة 6 69.29 0.571 3.46  الممحكظات كمحاكلة التفاعؿ معيا. رصد ميارات  .1
 كبيرة 2 78.25 0.739 3.91 ضغط العمؿ.الفريؽ كتحمؿ  ضمف العمؿ  .4
 كبيرة 5 70.18 0.782 3.51 العمؿ كاستيعاب متطمباتو. فريؽ إدارة  .8
 كبيرة 1 82.76 0.634 4.14  ميارات العمؿ المحكسب.  .6
 متكسطة 11 55.52 0.899 2.78 ميارات المحادثة ككتابة التقارير بالمغة االنجميزية.  .3
 متكسطة 10 62.07 0.667 3.10 مألكفة. غير جديدة كقائع في العممية المعرفة تكظيؼ  .5

5.  
 اآلراء كتفنيد نتاج الميندس المعمارم عف الدفاع

 متكسطة 7 67.59 0.721 3.38 المخالفة.

 كبيرة 3 77.59 0.677 3.88 تخصصية. حاسكبية برامج تكظيؼ  .20
 كبيرة 4 74.48 0.670 3.72 ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ.  .22

 كبيرة 69.69 0.451 3.48 معاجميع الفقرات 
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.48( تبيف أف المتكسط الحسػابي لجميػع فقػرات المجػاؿ يسػاكم 12-8مف جدكؿ ) (2
%، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد 69.69الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

العينػػة عمػػى ىػػذا المحػػكر بشػػكؿ عػػاـ، كبالتػػالي ميػػارات خريجػػي القسػػـ جيػػدة كلكػػف بحاجػػة إلػػى 
 تطكير كتعزيز مبدأ التدريب كالتأىيؿ المستمر  لمخريجيف. 

كىػذا  %،82.76" عمػى أعمػى درجػة مكافقػة بنسػبة  ميارات العمػؿ المحكسػب حصمت الفقرة "  (1
يػػدلؿ أف ميػػارات العمػػؿ المحكسػػب متػػكفرة بشػػكؿ كبيػػر لػػدل خريجػػي القسػػـ ككػػذلؾ متكافقػػة مػػع 

 متطمبات سكؽ العمؿ المحمي.
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" حصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػػة مكافقػػة  ميػػارات المحادثػػة ككتابػػة التقػػارير بالمغػػة االنجميزيػػة الفقػػرة "  (1
ير أنفسػػيـ فػػي مجػػاؿ المحادثػػة % ، كبالتػػالي خريجػػي العمػػارة بحاجػػة إلػػى تطػػك 55.52بنسػػبة 

 ككتابة التقارير بالمغة االنجميزية خصكصا أنيا مف متطمبات سكؽ العمؿ الميمة.
 

 :المؤسسة والخطة األكاديمية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية  تحميل فقرات المحور الخامس 
بي كالترتيب كالدرجة لكؿ فقرة ( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي النس32-5جدكؿ )

 الجامعة اإلسبلمية بغزةفي المؤسسة ك الخطة األكاديمية لقسـ العمارة  مف فقرات محكر

 رةــالفق #

بي
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ط 
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 ةـ

2.  
 لتتبلءـ محتكاىا في تطكير  إلى الخطة األكاديمية تحتاج

 كبيرة 1 81.36 0.691 4.07 سكؽ العمؿ المحمي.  احتياجاتمع 

1.  
البرنامج  تطكير في إمكانية المؤسسة التي تقكدىا لممشاركة

 كبيرة 3 71.03 0.776 3.55 لقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة. األكاديمي

1.  
 تستفيد المؤسسة التي تقكدىا مف مشاريع التخرج كاألبحاث

 المشكبلت بعض معالجة في يطرحيا القسـالعممية التي 
 المؤسسة. التي تكاجييا

 متكسطة 5 52.54 1.032 2.63

4.  
إمكانية التدريب لمطمبة قبؿ تخرجيـ متكفرة في المؤسسة مف 

 كبيرة 2 74.58 0.997 3.73  ناحية فنية كلكجستية.

8.  
بادرت المؤسسة بعمؿ اتفاقيات تعاكف مشتركة مع قسـ 
العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة لتدريب الطمبة قبؿ كبعد 

 تخرجيـ. 
 متكسطة 4 53.45 1.248 2.67

 متوسطة 66.58 0.525 3.33 جميع الفقرات معا
 المصدر: الباحث

كالمتكسػط  3.33المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجػاؿ يسػاكم ( تبيف أف 11-8مف جدكؿ ) (2
%، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مػف قبػؿ أفػراد 66.58الحسابي النسبي يساكم 

العينػػة عمػػى ىػػذا المحػػكر بشػػكؿ عػػاـ، كىػػذا يػػدلؿ أف ىنػػاؾ إمكانيػػة لمتعػػاكف بػػيف أربػػاب العمػػؿ 
دارة القسـ لتطكير الخطة األكاديمية بما يتكافؽ مع متطمبات السكؽ المحمي.    كا 
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سػكؽ  مػع احتياجػات لتػتبلءـ محتكاىػا ر فػيتطػكي إلى الخطة األكاديمية تحتاج حصمت الفقرة " (2
%،كىػػػذا يعطينػػػا انطبػػػاع أف ىنػػػاؾ 81.36" عمػػػى أعمػػػى درجػػػة مكافقػػػة بنسػػػبة  العمػػػؿ المحمػػػي

 حاجة ممحة لتطكير الخطة األكاديمية حسب متطمبات كتطكرات سكؽ العمؿ.
 يطرحيا القسـالعممية التي  تستفيد المؤسسة التي تقكدىا مف مشاريع التخرج كاألبحاث الفقرة " (1

" حصػمت عمػى أقػؿ درجػة مكافقػة بنسػبة  المؤسسػة التػي تكاجييػا المشػكبلت بعػض معالجػة فػي
التعػػاكف كالتنسػػيؽ بػػيف  زيػػادة كتطػػكير %، كبالتػػالي التكصػػية فػػي ىػػذا المجػػاؿ ضػػركرة 52.54

دارة القسػػـ فػػي تكجيػػو مشػػاريع التخػػرج نحػػك الكاقعيػػة كمشػػاركة مؤسسػػات العمػػؿ  أربػػاب العمػػؿ كا 
 دسي بتحديدىا كاالستفادة منيا.الين

 توصيات عممية حميل فقرات المحور السادس:ت: 
 تكصيات عمميةالتكرار كالنسبة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات محكر يكضح ( 33-5جدكؿ )

 الترتيب النسبة التكرار رةــالفق م

 2 84.7 50 زيادة مساقات العمارة التخصصية المحمية كربط الطمبة بالكاقع المحمي.   .2

 1 89.8 53 زيادة مساقات التشييد التنفيذية كربطيا مع مكاد البناء المحمية.  .1

1.  
االىتماـ بنظريات كتاريخ العمارة المحمية كالعربية عمى حساب العمارة 

 11 28.8 17 الغربية. 

 6 74.6 44 االىتماـ بمساقات ممارسة المينة كقكانينيا كالتركيز عمييا.  .4

8.  
الزيارات الميدانية خبلؿ تدريس المساقات التخصصية كربطيا التركيز عمى 

 2 84.7 50 مع مفردات المساؽ.

زيادة مدة التدريب العممي الميداني كتكزيعو خبلؿ المساقات التخصصية   .6
 7 72.9 43 المختمفة.

 9 59.3 35 زيادة المعرفة بتسمسؿ التفكير المنطقي لتصميـ كتنفيذ المشاريع اليندسية.   .3

 4 76.3 45 زيادة المعرفة بالنكاحي اإلنشائية كربطيا مع مساقات التصميـ المختمفة.  .5

5.  
زيادة المعرفة بقكانيف البناء كالتنظيـ كربطيا مع مساقات العمارة 

 4 76.3 45 التخصصية

20.  
التركيز بشكؿ ىاـ عمى جرعات اإلدارة كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالعمؿ 

 8 67.8 40 ضمف فريؽ

 10 45.8 27 مساقات متطمبات الجامعة بالنكاحي الثقافية اليندسيةربط   .22

 المصدر: الباحث
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زيػادة مسػاقات التشػييد  مف أىػـ التكصػيات العامػة ىػي ( تبيف أف11-8جدكؿ ) خبلؿ مف (2
زيػػػادة مسػػػاقات العمػػػارة التخصصػػػية ، كمػػػف ثػػػـ التنفيذيػػػة كربطيػػػا مػػػع مػػػكاد البنػػػاء المحميػػػة

التركيػػػز عمػػػى الزيػػػارات الميدانيػػػة خػػػبلؿ تػػػدريس ك  بػػػالكاقع المحمػػػيالمحميػػػة كربػػػط الطمبػػػة 
 ، كىكذا... المساقات التخصصية كربطيا مع مفردات المساؽ

االىتمػػػػػاـ "  "، ربػػػػط مسػػػػػاقات متطمبػػػػات الجامعػػػػة بػػػػػالنكاحي الثقافيػػػػة اليندسػػػػية"  الفقرتػػػػاف (1
" كانتػػا مػػف أكاخػػر  بنظريػػات كتػػاريخ العمػػارة المحميػػة كالعربيػػة عمػػى حسػػاب العمػػارة الغربيػػة

التكصػػيات كىػػذا يػػدلؿ مػػع أىميػػة ىػػاتيف الفقػػرتيف أف التكصػػيات متجيػػة لمفقػػرات المرتبطػػة 
 . بمتطمبات سكؽ العمؿ

 

 
 تكصيات عممية( يكضح نسب فقرات محكر 6-5شكؿ )

 المصدر: الباحث
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 تحميل فقرة األسئمة المفتوحة في نياية استبيان أرباب العمل 

 ميارات إضافية مطمكبة مف خريجي العمارة( يكضح 34-5جدكؿ )
السؤال األول: ميارات لم تذكر في االستبيان تراىا ميمة أن تكون لدى خريجي  #

 العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة
1. 

 دقة اإلسقاط -التفاصيؿ المعمارية 

 المعرفة بخكاص بعض المكاد المستخدمة في بعض المشاريع مثؿ المراكز الصحية .2
 .كالمخازف العامة

 .اإللماـ بتصميـ التمديدات الصحية في المباني .3
 .اإللماـ بقكاعد األماف في المباني العامة .4
 .التركيز عمى ركح العمؿ الجماعي لدل خريجي القسـ .5
 .التكاصؿ كاالتصاؿ مع التخصصات األخرل .6
 .ميارات إدارية كاتخاذ القرار .7
 .كالمغة االنجميزية ميارات الحاسكب .8

 المصدر: الباحث
 

 في المنظكمة المعمارية التعميمية لمقسـ كالتطكير لمتحسيف اقتراحات( يكضح 35-5جدكؿ )
 

في المنظومة المعمارية التعميمية لمقسم  والتطوير لمتحسين السؤال الثاني: أقترح #
 : يمي ما عمل لربطيا بمتطمبات سوق العمل

 مختصة بالمناىجمجموعة اقتراحات 
 .مبلئمة المكاد كاأللكاف المستخدمة لكظيفة المبنىالعمؿ عمى تطكير أداء الطمبة ل .1
 .بقكانيف التنظيـ كالتخطيط المعمكؿ بيا في قطاع غزة ضركرة معرفة الطمبة .2
 .مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع المحمي تشجيع عمؿ المسابقات المعمارية .3
قسط أكبر مف المعمكمات عف التركيبات كالمككنات الميكانيكية كالكيربائية كذلؾ إعطاء  .4

 .لربطيا مع التصميـ المعمارم الداخمي لجعميا جزء مف التصميـ
 .دراسة العقكد كالمكاصفات اليندسية بشكؿ أفضؿ .5
جراءات تشييد كتنفيذ الكقائع اليندسية. .6  التعرؼ عمى تفاصيؿ كا 
كاص بعض المكاد المستخدمة في بعض المشاريع مثؿ المراكز الصحية المعرفة بخ .7

 .كالمخازف العامة
 .إضافة مساؽ ككد المباني المكفرة لمطاقة .8
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 .االىتماـ بتاريخ العمارة كتاريخ الفنكف .9
 .االىتماـ كالتعرؼ عمى كيفية استعماؿ أنكاع جديدة مف مكاد البناء .10
العمارة المحمية كالعربية كلكف ليس عمى حساب العالمية زيادة مساقات نظريات  .11

 .كالغربية
الحمكؿ المعمارية لمباني اقتصادية غير مكمفة تتناسب مع الظركؼ االقتصادية كالفئات  .12

 .المستفيدة كخاصة في مشاريع اإلسكاف
 .التركيز عمى مساقات اليندسة الكيربائية كالصحية .13
 .جديد كالبعد عف التقميدتنمية اإلبداع كالت .14
ابتكار طرؽ مناسبة كعممية لممكاد المستخدمة في المباني في ظؿ عدـ تكفر المكاد  .15

 .بشرط عدـ اإلخبلؿ باألداء الكظيفي لممبنى
 مجموعة اقتراحات مختصة بالجانب العممي والييئة التدريسية

 .استيعاب مدرسيف لدييـ خبرة كبيرة في سكؽ العمؿ المحمي .1
 .الزيارات الميدانية لممشاريع تحت التنفيذ .2
 .السفر إلى الخارج لمتعرؼ عمى العمارة في الدكؿ المجاكرة .3
 .اختيار كتكظيؼ العناصر التدريسية بشكؿ سميـ كصحيح .4
 .الرقابة المستمرة عمى العناصر التدريسية .5
 .التركيز عمى زيادة ساعات التدريب العممي .6
 .لمشركات كالمكاتب االستشارية لتشغيؿ خريجي الجامعة اإلسبلمية حكافز .7
 .عمؿ اختبارات لقبكؿ الطبلب في قسـ اليندسة المعمارية .8
 ربط المساقات النظرية مف خبلؿ التدريب العممي في كؿ مساؽ. .9

 .عقد لقاءات مكثفة بيف الخبراء مف السكؽ اليندسي كالطبلب .10
 المصدر: الباحث

 

تبيف أف فئة أرباب العمؿ ميتمة كلدييا الرغبة الكبيرة في ي الجدكليف السابقيفمف خبلؿ  (2
المشاركة في تطكير منظكمة التعميـ المعمارم في قطاع غزة ككاف مف أىـ اقتراحاتيـ 
كالمتكررة بصكرة كبيرة زيادة الجزء العممي في عممية التدريس كربط المساقات النظرية 

مف خبلؿ تدريب عممي خاص بكؿ مساؽ كزيادة الزيارات الميدانية بالنكاحي العممية 
 .لممشاريع تحت التنفيذ
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 تحميل العالقات المشتركة 12.5

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات الخريجيف كأرباب العمؿ حكؿ
 الترتيب. عمى، األكؿ" كالمحكر األكؿ "المحكر الخامس"، كالمحكر الثاني "المحكر

لمفرؽ بيف متكسطات إجابات الخريجيف  – " لعينتيف مستقمتيفT -  اختبار"نتائج  يكضح (36-5جدكؿ )
 كأرباب العمؿ

 ورــحالم

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

 خريجينال
أرباب 

 عملال

الدراسة الجامعية الثاني في استبياف الخريجيف) المحكر
الخامس في استبياف  كالمحكر (سوق العملومتطمبات 
المؤسسة و الخطة األكاديمية لقسم العمارة ) أرباب العمؿ

 (بالجامعة اإلسالمية بغزة

3.78 3.33 6.294 *0.000 

الممارسة المينية ) األكؿ في استبياف الخريجيف المحكر
األكؿ في  كالمحكر (ودورىا في تعزيز العممية التعميمية

التعميم المعماري وسوق العمل ) العمؿاستبياف أرباب 
 ( المحمي

3.66 3.29 6.704 *0.000 

 0.05*الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيا عند مستكل 
 المصدر: الباحث

 
 "المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 16-8المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م

T- 0.05أقؿ مف مستكل الداللة "  لعينتيف مستقمتيف ≥ α  لممجاليف كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات اإلجابات حكؿ ىذيف المحكريف كذلؾ لصالح الخريجيف، أم 
أف الخريجيف مكافقيف عمى المحكريف أكثر مف أرباب العمؿ، كبالتالي التكجو العاـ لدل خريجي العمارة 

اإلسبلمية عمى ضركرة الممارسة المينية في سكؽ العمؿ كالمشاركة لعناصر سكؽ العمؿ بالجامعة 
المختمفة في كضع سياسات التعميـ المعمارم الجامعي ككذلؾ ضركرة مكاكبة مخرجات التعميـ المعمارم 
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كف مع متطمبات سكؽ العمؿ مع العمـ أف فقرات ىذه المحاكر تختمؼ إلى حد ما في كبل االستبيانيف كل
 الفكرة العامة مكحدة إلى حد كبير. 

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات إجابات أعضاء الييئة التدريسية
كطمبة المستكل الرابع كالخامس بقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة حكؿ المحاكر " 

 األكؿ، الثاني، الثالث، الخامس، السادس" في كبل االستبيانيف .
 لمفرؽ بيف متكسطات – " لعينتيف مستقمتيفT -  اختبار"نتائج  يكضح (37-5جدكؿ )

 إجابات أعضاء الييئة التدريسية كالطمبة "سنة رابعة كخامسة" 

 ورــالمح

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

الييئة 
 التدريسية

 الطمبة

 0.028* 1.943 2.28 2.74 األكؿ

 0.013* 2.275 3.24 3.62 الثاني

 0.275 0.601 - 3.29 3.18 الثالث

 0.246 0.692 - 2.95 2.77 الخامس

 0.282 0.580 - 2.99 2.86 السادس

 0.05*الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيا عند مستكل     
 المصدر: الباحث

 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 13-8المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م
  تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة(Sig.) المقابمػػة الختبػػار" T- أقػػؿ مػػف مسػػتكل "  لعينتػػيف مسػػتقمتيف

لقسػػػـ  األكاديميػػػة لخطػػػةااألكؿ)اإلمكانػػػات الفيزيائيػػػة(، الثاني) لممحػػػكريف  α ≤ 0.05الداللػػػة 
كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  (العمػػارة بالجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة

 بيف متكسطات اإلجابات حكؿ ىذيف المحكريف كذلؾ لصالح أعضاء الييئة التدريسية. 
 إدارة ) ، الخػامس )أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية( أما بالنسبة لباقي المحاكر الثالث

، فقػد تبػيف أف القيمػة (االنجميزيػة المغػة ميػارات) السػادس( ، األكػاديمي كالقبػكؿ القسػـ كاإلرشػاد
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فػركؽ  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)االحتمالية 

ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػػطات إجابػػػات أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػػية كالطمبػػػة "سػػػنة رابعػػػػة 
كخامسة" حكؿ ىذه المحاكر، كىذا يعطينا مؤشر أف ىناؾ تكافؽ إلى حػد مػا بػيف ىيئػة التػدريس 



_______________________________________________________________________________________

____ 
 

      251 

 منيجية وتحميل استبيانات الدراسة الخامسالفصل 

مية بغػزة عمػػى المحػاكر المػػذككرة كطمبػة المسػػتكل الرابػع كالخػػامس بقسػـ العمػػارة بالجامعػة اإلسػػبل
  سابقان كضركرة تطكيره بشكؿ دائـ كمستمر.

  متوسطات إجابات أرباب العمل و الخريجين و الطالب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
 .تعزى لمجنس

 يمكف استنتاج ما يمي:( 15-8المكضحة في جدكؿ )ف النتائج م 

أقؿ مف مستكل الداللة "  لعينتيف مستقمتيف -T "المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α الطبلب" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  الستبانة "

 " أرباب العمؿ، الخريجيف" الستبانةمتكسطات اإلجابات تعزل لمجنس لصالح اإلناث، أما بالنسبة 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)حتمالية ، فقد تبيف أف القيمة اال

  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات اإلجابات تعزل لمجنس.

 الجنس – " لعينتيف مستقمتيفT - اختبار" نتائج  يكضح (38-5جدكؿ )

 االستبانة

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

الييئة 
 التدريسية

 الطمبة

 0.337 1.001 3.31 3.44 أرباب العمؿ

 0.391 0.862- 3.64 3.59 الخريجيف

 0.007 2.809- 3.18 2.81 الطبلب

 المصدر: الباحث
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 الخامسخالصة الفصل  13.5

تـ إجراء االختبارات  ،التأكد مف صدؽ كثبات االستبياناتك  تحديد مجتمع كعينة الدراسة بعد
طمبة قسـ العمارة  استبانةأعضاء ىيئة التدريس، كمف ثـ  استبانةاإلحصائية المناسبة عمى فقرات 

خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية  استبانة، كمف ثـ بالجامعة اإلسبلمية بغزة "المستكل الرابع كالخامس
، كربما العبلقة بيف المحاكر في االستبياناتأرباب العمؿ، كقد تـ إجراء بعض  استبانةبغزة كأخيرا 

النتائج كثيرة كمعظميا ميمة كال يمكف حصرىا في نقاط لخبلصة الفصؿ كسيتـ عرضيا في الفصؿ 
في نياية المطاؼ إلى أف ىناؾ جيد جيد في بعض القادـ عمى شكؿ نقاط محددة، كلكف يمكف القكؿ 

لتطكير الخطة  سـ العمارة بالجامعة اإلسبلميةاألحياف كمتكسط في أحياف أخرل يبذؿ مف إدارة ق
األكاديمية كالكادر األكاديمي لمقسـ كتحسيف اإلمكانات الفيزيائية لمقسـ كلكف ىذا ليس بالشيء الكافي 
كالمطمكب كبحاجة إلى مضاعفة الجيكد مف كافة األطراؼ كمف جميع الجكانب حتى تصبح الفجكة في 

يـ المعمارم في الجامعة اإلسبلمية بغزة كمتطمبات سكؽ العمؿ، أدنى مستكياتيا بيف مخرجات التعم
  كبالتالي تزيد فرص العمؿ لدل جمكع خريجي كخريجات قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة. 
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 أثر تطوير التعميم المعماري الجامعي عمى توفير فرص عمل لمخريجين 
 م العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة قس –حالة دراسية 
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 مقدمة 1.6

كأثرة  المعمارم تطكير التعميـ الجامعي لعبلقة محاكر أساسية كمتنكعة لمكصكؿ البحث تناكؿ
عمى تكفير فرص عمؿ لمخريجيف، كمف خبلؿ الدراسة كالتحميؿ خبلؿ فصكؿ البحث المختمفة تـ 

مبلمح مكضكع الدراسة، كمف خبلؿ ذلؾ تـ التكصؿ إلى أىـ المحاكر كالنقاط التعرؼ عمى أىـ 
 الرئيسية التي يمكف منيا استنباط كاستنتاج نتائج كتكصيات البحث.

 النتائج 2.6

 استبيانات البحث األربعة: محاكر النتائج تنقسـ حسب 
  بشكؿ عممي كىذا يعطي % ممارسيف لمينة العمارة 71.4غالبية أعضاء الييئة التدريسية بنسبة

إشارات ايجابية عف تكاصؿ الييئة التدريسية مع مفردات ممارسة المينة بشكؿ عممي ك بالتأكيد 
ينعكس ذلؾ باإليجاب عمى طمبة العمارة كمعرفتيـ بمفردات سكؽ العمؿ مف خبلؿ أعضاء الييئة 

 التدريسية.
 تالي ىناؾ ضركرة لتطكير كدعـ القطاع الخاص لو نصيب األسد في مؤسسات العمؿ اليندسي كبال

 قدرات ىذا القطاع. 
  معظـ المعمارييف العامميف يعممكف في أكثر مف مجاؿ كىذا مف خصكصيات سكؽ العمؿ المحمي

 كمعظـ التكظيؼ يككف مف خبلؿ إعبلف رسمي كخصكصا المؤسسات الرسمية.
 مكانات الفيزيائيةاإل: 

إلى حد ما كبرغـ المحاكالت  متكسطةاإلمكانات الفيزيائية لقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة  (1
تطكير كاسع حتى تؤدم المياـ المطمكبة في خدمة الطمبة  ىالحثيثة لتطكيرىا إال أنيا بحاجة إل

 كالتعميـ المعمارم بشكؿ عاـ. 
التدريب البصرم كما نحك ذلؾ بالقسـ ال يكجد مختبرات فنية تدريبية خاصة بعمؿ المجسمات ك  (2

حيث تعتبر ىذه المختبرات مف العناصر الميمة في مجاؿ تكصيؿ المعمكمة لمطالب بالشكؿ 
 المطمكب كاألفضؿ كزيادة ميارات اإلدراؾ كالتشغيؿ اليدكم.

 .ال يكجد قاعات خاصة بتحكيـ المشاريع المعمارية كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ (3
صصية مثؿ مختبر الصكت كالضكء كالظكاىر البيئية المختمفة ككذلؾ عدـ كجكد مختبرات تخ (4

مختبرات فنية تدريبية ككذلؾ مكتبة الكتركنية معمارية مف أكثر األشياء التي يركنيا أنيا تقمؿ 
 مف اإلمكانات الفيزيائية لمقسـ.
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 الخطة األكاديمية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة: 
لمقسـ جيدة كمتكائمة مع متطمبات سكؽ العمؿ كلكف تحتاج إلى تطكير دائـ الخطة األكاديمية  (1

كجيكد مستمرة مف قبؿ إدارة القسـ مف خبلؿ التكاصؿ المجتمعي كالنقابي كدراسة المستجدات 
 التكنكلكجية المتعمقة بالعمارة كعكسيا عمى المساقات الدراسية المتعددة.

 .ألعضاء ىيئة التدريس اإللماـ بأساليب التدريس التربكية ميمة (2
التكاصؿ مع ركابط المعمارييف حكؿ العالـ ليست بالشكؿ المطمكب بيدؼ زيادة الكعي المعمارم  (3

عند الطمبة كصقؿ شخصياتيـ كتبادؿ الخبرات مع أفراد الييئة التدريسية بما يعكد بالنفع عمى 
 جمكع الطمبة.

 بة التطكر العالمي في ىذا المجاؿ.مساقات التشييد المعمارم تحتاج إلى تطكير شامؿ كمكاك (4
 االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد( ميـ إلنجاح العممية التعميمية. (5
 الخطة األكاديمية لمقسـ ال تحتكم عمى متطمبات صقؿ ميارات الطمبة المبلئمة لسكؽ العمؿ. (6
 لمدراسة في القسـ.إدارة القسـ تعمؿ عمى التركيز عمى الرسـ اليدكم في السنكات األكلى  (7
زيادة المساقات العممية مثؿ التصميـ كالتشييد عمى المساقات النظرية مثؿ تاريخ كنظريات  (8

 العمارة مف نقاط القكة في الخطة األكاديمية لمقسـ.
 ليس مف الضركرم استحداث مساؽ جديد منيجية البحث العممي. (9
 المعمارية أىمية الجانب العممي في العممية التعميمية: 

عطائو األىمية المطمكبة في كافة  (1 ضركرة االىتماـ بالجانب العممي في العممية التعميمية كا 
 مساقات الخطة األكاديمية لقسـ العمارة.

ال يكجد اتفاقيات تعاكف مع مؤسسات خارجية بالشكؿ المطمكب بيدؼ التدريب العممي إلثراء  (2
 الخبرة العممية لدل طمبة القسـ.

يف التدريب العممي كاالستفادة مف مخرجاتو  في تحديد مسميات مشاريع كجكد فجكة إلى حد ما ب (3
 التخرج لطمبة القسـ.

 المدة الزمنية لمتدريب العممي غير مناسبة كغير كافية لتحقيؽ اليدؼ المرجك منيا. (4
 اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب لممارسة المينة بالتعاكف مع نقابة الميندسيف.أىمية  (5
الطمبة أف ىناؾ قصكر في إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسـ مف قبؿ ممارسيف لممينة يرل  (6

 ذات خبرة عممية.
يرل الطمبة أف إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ يفضؿ أف يككف مف خبلؿ التدريب العممي خارج  (7

 الببلد.
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 الخريجين إدارة القسم والتخطيط لمساعدة: 
كجكد قصكر في الجيكد المبذكلة  مف إدارة القسـ في عممية المتابعة يرل أعضاء الييئة التدريسية  (1

 كالتقييـ المستمر ألكضاع خريجي القسـ.
 كجكد برامج شراكة مع أقساـ عمارة عالمية يزيد فرص عمؿ خريجي القسـ. (2
 ال يكجد متابعة لمخريج بعد تخرجو مف قبؿ إدارة القسـ لتكفير فرصة عمؿ لو. (3
دريسية ضركرة لكجكد برامج شراكة بيف قسـ العمارة في الجامعة اإلسبلمية يرل أعضاء الييئة الت (4

كنقابة الميندسيف لتطكير المينة كتطكير مخرجات التعميـ المعمارم بما يتبلءـ مع متطمبات 
 السكؽ المحمي.

 تختص بخريجي القسـ. استراتيجيةالقسـ ال يمتمؾ خطة  (5
 ساعد في تأىيؿ ك تشغيؿ الخريجيف.القسـ ال يسعى لتككيف رابطة لخريجي القسـ ت (6
تراعي إدارة القسـ بشكؿ متكسط استقراء سكؽ العمؿ اإلقميمي كالدكلي كاحتياجاتو عند تطكير  (7

 الخطة الدراسية لمقسـ.
 األكاديمي والقبول إدارة القسم واإلرشاد: 
 ؿ في القسـ.كجكد قصكر في الجيكد المبذكلة مف إدارة القسـ في عممية اإلرشاد األكاديمي كالقبك  (1
يكفر القسـ بشكؿ متكسط إرشاد أكاديمي لمطمبة في بداية دخكؿ القسـ كخبلؿ سنكات الدراسة  (2

 المختمفة.
 إدارة القسـ تدعـ بشكؿ قميؿ أبحاث كدراسات تؤدم إلى تطكير عممية القبكؿ كاإلرشاد األكاديمي. (3
ع العاـ لسكؽ العمؿ يتـ عمؿ كرشات عمؿ تعريفية لمتخصص كالتكاصؿ مع النقابة لشرح الكض (4

 المحمي كلكف ليس بالشكؿ المطمكب.   
 ضركرة إعطاء القسـ أىمية أكبر لعمميات اإلرشاد األكاديمي كالقبكؿ في القسـ. (5
مطالبة إدارة القسـ تقديـ مقترح لتعديؿ أنظمة القبكؿ بالجامعة في ضكء األعداد الكبيرة لخريجي  (6

 القسـ المعطميف عف العمؿ.
قصكر لدل القسـ باالستعانة في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات خبرات عممية كممارسيف  كجكد (7

 لممينة.
 االنجميزية المغة ميارات: 

ميارات المغة االنجميزية بحاجة إلى كقفة جادة كالعمؿ عمى تطكيرىا ككضعيا ضمف أكلكيات  (1
 القسـ.

 اعتماد مساؽ لغة انجميزية معمارية.مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ كتأييد  (2
ال تقكـ إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة متطمبات أسكاؽ العمؿ مف حيث ميارات المغة  (3

 اإلنجميزية.
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يكتسب الطمبة خبلؿ الدراسة بشكؿ متكسط ميارات المغة اإلنجميزية البلزمة لمتطمبات سكؽ  (4
 العمؿ المحمي.

 التعميـ بالمغة األـ )العربية( أفضؿ لفيـ المساقات المعمارية.   (5
 التدريس بالمغة العربية مع زيادة مساقات المغة االنجميزية أفضؿ لمتعميـ المعمارم. (6
عتماد القسـ المغة االنجميزية في دراسة المساقات كمساعيو لتطكير ميارات المغة القصكر كجكد  (7

 القسـ. االنجميزية المتخصصة لدل طمبة
 طرق وأساليب التدريس بقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة: 

أساليب التدريس في القسـ بحاجة إلى تطكير كتنكيع حتى تعـ الفائدة المرجكة مف المساقات  (1
 بشكؿ أفضؿ كأكثر مكائمة مع متطمبات السكؽ المحمي.

رير كىذا يعطي مؤشر أف ىناؾ يكمؼ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة بزيارات ميدانية ككتابة التقا (2
مبادرات جيدة مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية في مجاؿ الزيارات الميدانية ككتابة التقارير كلكف 

 بدرجة متكسطة كبحاجة إلى زيادة كتطكير.
القسـ،  لطمبة التدريس في البحث حمقات التدريس ال يستخدمكف بشكؿ كبير أعضاء ىيئة (3

الييئة التدريسية مدعكف لزيادة التنكع في أساليب التدريس حسب متطمبات كبالتالي فإف أعضاء 
 المساقات كمحتكاىا.

 الممارسة المينية ودورىا في تعزيز العممية التعميمية: 
شامؿ، حيث سكؽ العمؿ المحمي يريد  إلى ميندس معمارم يحتاج العمؿ المحمي سكؽ إف (1

يتـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ مناسبة ألف ميندس يمتمؾ العديد مف الميارات المختمفة كي 
 العرض كبير كالطمب قميؿ.

ال يكجد صعكبة لدل خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة في التعامؿ كانجاز المياـ المككمة  (2
 إلييـ كىذا مؤشر جيد لخريجي القسـ حيث التعامؿ المرف كانجاز المياـ بكؿ فعالية كيسر.

عينة أف المعارؼ كالميارات التي يمتمكيا خريجي العمارة بالجامعة يرل نسبة كبيرة مف أعضاء ال (3
 اإلسبلمية بغزة مناسبة ككافية لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي.

الميندسيف الممارسيف ذات الخبرة  بيف يكجد تكاصؿ أنويرل نسبة قميمة مف أعضاء العينة  (4
 إلعطاء تغذية راجعة. األكاديمية كىيئة التدريس العممية
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 مخرجات التعميم المعماري وسوق العمل المحمي: 
ىناؾ عبلقة كثيقة بيف التعميـ المعمارم كمفردات سكؽ العمؿ المحمي، كضركرة العمؿ عمى  (1

 التقارب بينيما كتقميؿ الفجكة قدر اإلمكاف بيف مساقات التعميـ المعمارم كمتطمبات سكؽ العمؿ. 
في  الميندسيف كنقابة بالجامعة اإلسبلمية بغزةقسـ العمارة  بيف شراكة برامج ضركرة تككيف (2

 المعمارم بقطاع غزة. التعميـ الجامعي تطكير مف خبلؿ تطكير أنظمة ممارسة المينة مجاؿ
خطط  إليجاد جامعات الكطف في اليندسة المعمارية أقساـ بيف ضركرة تككيف ركابط تنسيؽ (3

 المحمي. متطمبات السكؽ بيمتكاممة تم سياسة ضمف شريؼ تنافس لخمؽ أكاديمية متنكعة
 أف يمكف التي المشاكؿ لدية معمكمات كافية عف خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة ليس (4

 معيا. التعامؿ ككيفية العمؿ سكؽ في تكاجيو
ىناؾ العديد مف المقترحات التي تعمؿ عمى تقميؿ الفجكة قدر اإلمكاف بيف مساقات التعميـ  (5

العمؿ مثؿ زيادة المدة الزمنية لمتدريب العممي، ربط متطمبات الجامعة المعمارم كمتطمبات سكؽ 
مجمكعات  إلى التخرج عمى الطمبة مشاريع بالعمكـ اليندسية كمتطمبات سكؽ العمؿ، تقسيـ

خبراء ممارسيف لمينة العمارة بشكؿ  مف قبؿ في القسـ مينية محاضرات تخصصية، عقد
محمية كميارات التسكيؽ كاالتصاؿ كأساليب التشييد عممي، زيادة مساقات جكانب العمارة ال

 المتطكرة، استخداـ أساليب الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية في دراسة المساقات. 
 الدراسة الجامعية ومتطمبات سوق العمل: 

 .أىمية كضركرة زيادة استخداـ المغة االنجميزية كالتكنكلكجيا الحديثة في مساقات العمارة المختمفة (1
 سكؽ العمؿ المحمي. مع متطمبات متكائمة التدريس غير أساليب (2
 أىمية زيادة المساقات اإلنشائية بالخطة األكاديمية لقسـ العمارة. (3
 أىمية ربط متطمبات الجامعة بالثقافة اليندسية إلثراء الفكر اليندسي لدل طمبة القسـ. (4
 تدريب والتعميم المستمر لمخريجينال: 

أىمية التدريب كالتأىيؿ المستمر لمخريجيف كبالتالي يسيؿ عمى جمكع يرل أعضاء العينة  (1
 الميندسيف الخريجيف االنخراط في سكؽ العمؿ كالتأىؿ لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ مناسبة.

 يرل أعضاء العينة بشكؿ متكسط بأف معرفتيـ مناسبة بتشريعات كقكانيف تنظيـ البناء المحمية. (2
ىناؾ ضركرة إلضافة سنة عممية لمتدريب كالتأىيؿ قبؿ  يرل أعضاء العينة بشكؿ متكسط أف (3

 منح الترخيص لمممارسة الفعمية لمينة العمارة.
 العمؿ. في كزمبلئو رؤسائو مع التفاىـ في يرل القميؿ مف أعضاء العينة أف ىناؾ صعكبة (4
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 القبول بالعمل في غير مجال التخصص: 
ىك الرغبة في العمؿ ميما كاف كعدـ مف أىـ عكامؿ القبكؿ بالعمؿ في غير مجاؿ التخصص  (1

الجمكس في البيت، كقمة الكظائؼ الشاغرة في مجاؿ اليندسة خصكصا في السنكات األكلى بعد 
 التخرج.

 عوامل النجاح المساعدة في الحصول عمى فرصة عمل: 
مف أىـ عكامؿ النجاح المساعدة في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ ىي المعرفة العالية في ميارات  (1

ب كاالنترنت ك دكرات التأىيؿ التدريبية التي حصمت عمييا قبؿ كبعد التخرج، كمف ثـ الحاسك 
 القدرات كالمقابمة الشخصية، التكاصؿ المجتمعي كالنقابي كىكذا.... قياس في امتحاف النجاح

 ميارات سوق العمل: 
كتكظيفو مف أىـ ميارات سكؽ العمؿ ىي ميارات برامج الحاسكب المتخصصة بمجاؿ العمارة   (1

ضمف الفريؽ كتحمؿ ضغط العمؿ، ميارات القراءة  بشكؿ إبداعي، كمف ثـ ميارات العمؿ
كالكتابة كالمحادثة بالمغة االنجميزية، ميارات إدارة المكاقع كحؿ مشاكمو بشكؿ سريع كسميـ 

 كىكذا....
 أسباب االستغناء عن العاممين في المؤسسة: 

ستغناء عف العامميف في المؤسسات ىي انتياء مدة أف مف أكثر األسباب التي تؤدم إلى اال (1
المشركع كعدـ كجكد مشاريع قيد التنفيذ، كمف ثـ الحصار الظالـ عمى قطاع غزة كعدـ دخكؿ 

 عف إلى االستغناء اضطرتيا اقتصادية ألزمة المؤسسة مكاد البناء لمقطاع، كمف ثـ تعرض
ة بقدرات كميارات المعمارم يا عبلقبعض المكظفيف، كىكذا... ، ككميا عكامؿ خارجية ليس ل

 الجامعة اإلسبلمية بغزة.خريج 
 المؤسسة في التوظيف معايير: 

 ، كمف ثـ مياراتالعممية في المؤسسات ىي الممارسة المينية كالخبرة التكظيؼ مف أىـ معايير (1
 كالمقابمة الشخصية، القدرات المتحاف الخريج كالمغة االنجميزية، كمف ثـ اجتياز الحاسكب
 كىكذا...

حصكؿ الميندس المعمارم عمى دراسات عميا )ماجستير، دكتكراه(" حصؿ عمى الترتيب األخير  (2
ضمف فقرات محكر معايير التكظيؼ كىذا يعطينا مؤشر أف السكؽ المحمي يحتاج إلى الممارسة 
اه المينية كالخبرة العممية بالدرجة األكلى مع أىمية الحصكؿ عمى درجات الماجستير كالدكتكر 

 لتطكير قدرات الذات.
 العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة خريجي تقييم كفاءة ميارات: 

ز مبدأ يرل أعضاء العينة أف ميارات خريجي القسـ جيدة كلكف بحاجة إلى تطكير كتعزي (1
 لمخريجيف. التدريب كالتأىيؿ المستمر
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االنجميزية ليست بالشكؿ يرل أعضاء العينة أف ميارات المحادثة ككتابة التقارير بالمغة  (2
المطمكب كبالتالي خريجي العمارة بحاجة إلى تطكير أنفسيـ في مجاؿ المحادثة ككتابة التقارير 

 بالمغة االنجميزية خصكصا أنيا مف متطمبات سكؽ العمؿ الميمة.
 المؤسسة والخطة األكاديمية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية: 

دارة القسـ لتطكير الخطة يرل أعضاء العينة أف ىناؾ  (1 إمكانية لمتعاكف بيف أرباب العمؿ كا 
 األكاديمية بما يتكافؽ مع متطمبات السكؽ المحمي.

 مع احتياجات محتكاىا لتتبلءـ تطكير في إلى يرل أعضاء العينة أف الخطة األكاديمية تحتاج (2
 سكؽ العمؿ المحمي.

دارة  (3 القسـ في تكجيو مشاريع التخرج نحك الكاقعية ضركرة التعاكف كالتنسيؽ بيف أرباب العمؿ كا 
 كمشاركة مؤسسات العمؿ اليندسي بتحديدىا كاالستفادة منيا.

 توصيات عممية: 
مف أىـ التكصيات العامة ىي زيادة مساقات التشييد التنفيذية كربطيا مع مكاد البناء المحمية،  (1

بالكاقع المحمي كالتركيز عمى كمف ثـ زيادة مساقات العمارة التخصصية المحمية كربط الطمبة 
 الزيارات الميدانية خبلؿ تدريس المساقات التخصصية كربطيا مع مفردات المساؽ، كىكذا...

 التوصيات 3.6

 عمييا الضكء تسميط أىـ المحاكر التي يحاكؿ حكؿ رؤية الباحث مف التكصيات تنبع ىذه 
رساليا إلى جيات االختصاص المعنية بمكضكع تطكير  كأثر ذلؾ عمى  التعميـ المعمارم الجامعيكا 

كذلؾ لدراستيا كاالطبلع عمييا كالعمؿ عمى تطبيقيا بما يتناسب مع  زيادة فرص العمؿ لمخريجيف
لمسياسات العامة لؤلقساـ المعمارية كبرامجيا األكاديمية مما يؤدم إلى  األىداؼ كالغايات المحققة

ب مع متطمبات سكؽ العمؿ كاحتياجات المجتمع المختمفة تطكير مخرجات التعميـ المعمارم بما يتناس
 .كبالتالي زيادة فرص العمؿ كالقضاء عمى البطالة إلى حد ما في ىذا المجاؿ

 توصيات خاصة بتطوير الخطة األكاديمية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة  1.3.6

معمارم كبرامجو المختمفة الكقكؼ عمى تجارب دكؿ إقميمية كدكلية في سياسات التعميـ ال (1
لمحمية كاالستفادة مف تمؾ التجارب اكمعرفة ما ىك قابؿ لمتطبيؽ في أقسامنا المعمارية 

 المشابية لكاقعنا المعاش في قطاع غزة.
تطكير الخطة األكاديمية لمقسـ مف خبلؿ التكاصؿ المجتمعي كالنقابي كدراسة المستجدات  (2

 يا عمى المساقات الدراسية المتعددة.التكنكلكجية المتعمقة بالعمارة كعكس
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تبني قسـ العمارة سياسة تعميمية منفتحة عمى أحدث التطبيقات كالميارات العمؿ عمى  (3
 الحياتية كالعممية، خاصة التكنكلكجيا كالمغات كالجكانب الفنية الميارية.

 كالدكلي.تطكير الخطة األكاديمية بشكؿ دائـ كمستمر كفؽ متطمبات سكؽ العمؿ المحمي  (4
ضركرة العمؿ عمى أف تككف الخطة األكاديمية لمقسـ متكائمة مع متطمبات المجتمع  (5

 الفمسطيني االجتماعية كالبيئية كتسيـ في بناء الشخصية المعمارية المؤثرة في مجتمعيا.
تكازف بيف الميارات الضركرة العمؿ عمى أف تككف الخطة األكاديمية لمقسـ مبنية عمى أسس  (6

 العمؿ. لسكؽ المطمكبة تعميـ الميارات عمى تركز كأف كالمعارؼ،
إثراء الخطة األكاديمية لقسـ اليندسة المعمارية بمساقات تحاكي الفكر المنطقي كطرؽ  (7

 تعاممو مع المشاكؿ اليندسية.
المعمارييف الممارسيف  بيف العمؿ عمى إيجاد تنسيؽ دائـ كتكاصؿ مستمر كدائـ ضركرة (8

 المنياج األكاديمي كالحياة المينية. بيف تجاذب  لعمؿ بالقسـ التدريسأعضاء ىيئة ك  لممينة
 إليجاد جامعات الكطف في اليندسة المعمارية أقساـ بيف العمؿ عمى تككيف ركابط تنسيؽ  (9

 متطمبات السكؽ متكاممة تمبي سياسة ضمف شريؼ تنافس لخمؽ خطط أكاديمية متنكعة
 المحمي.

تصميـ كالتشييد كتدريس المساقات النظرية بشكؿ مكازم مع زيادة المساقات العممية مثؿ ال (10
المساقات العممية كتككف مكممة ليا كيتـ االستفادة منيا في مكاضيع التصميـ كالتشييد بشكؿ 

 عممي.
يفضؿ كجكد تخصصات دقيقة في مرحمة بكالكريكس اليندسة المعمارية في أخر سنتيف مف   (11

 تخطيط(. -يا بناءتكنكلكج -الدراسة مثؿ ) تصميـ معمارم
مساقات التشييد المعمارم كربطيا مع مكاد البناء المحمية كمكاكبة  العمؿ عمى تطكير  (12

 التطكر العالمي مف حيث المحتكل كطرؽ التدريس.
تطكير المساقات الدراسية مف حيث تعزيز ميارات البحث الفعاؿ كالمناقشة االيجابية   (13

 كالتفكير النقدم.
عالمية لنقؿ تجربتيا لطمبة القسـ خصكصان في مساقات التصميـ جمب خبرات معمارية   (14

 المعمارم.
دارة القسـ في تكجيو مشاريع التخرج نحك  (15 ضركرة التعاكف كالتنسيؽ بيف أرباب العمؿ كا 

 الكاقعية كمشاركة مؤسسات العمؿ اليندسي بتحديدىا كاالستفادة منيا.
احتياجاتو عند تطكير الخطة األكاديمية العمؿ عمى استقراء سكؽ العمؿ اإلقميمي كالدكلي ك  (16

 لمقسـ
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إضافة مساؽ دراسي مستقؿ يتضمف كافة المعمكمات عف سكؽ العمؿ في كافة المجاالت  (17
كاألعماؿ التي تيـ مينة العمارة كي يككف مدخؿ إلى ممارسة المينة بشكؿ سيؿ كدراية 

 عممية .
ة )تصميـ، ترميـ، العمؿ عمى تقسيـ مشاريع التخرج إلى مجمكعات متخصص يفضؿ  (18

 تخطيط حضرم، تشييد معمارم ، تكنكلكجيا البناء( لزيادة فرص العمؿ لدييـ بعد التخرج.
 التعميـ المعمارم الجامعي. استراتيجيةترسيخ مبدأ األبحاث العممية كجانب أساسي مف   (19
 العمؿ عمى استحداث مساؽ جديد منيجية البحث العممي.  (20
دسية بشكؿ أفضؿ كالتعمؽ في مفرداتيا ألنيا مف متطمبات دراسة العقكد كالمكاصفات الين  (21

 سكؽ العمؿ.
معرفة الطبلب بالمكاد  تطكيرالتعريؼ بطرؽ التشييد التفصيمية لمتصميـ الداخمي ك   (22

 المستعممة فيو كربطو مع حالة دراسية عممية.
إضافة مساؽ خاص لدراسة العمارة المحمية في فمسطيف كقطاع غزة بشكؿ خاص بكؿ   (23

 داتيا بيدؼ العمؿ عمى تطكيرىا كتعزيز أصالتيامفر 
أىمية كضركرة زيادة استخداـ المغة االنجميزية كالتكنكلكجيا الحديثة في مساقات العمارة  (24

 المختمفة.
زيادة المساقات الصحية كالكيربائية كتدريسيا بشكؿ عممي كمعرفة أنكاع العينات المحمية   (25

 الخاصة بتمؾ المساقات.
 بات الجامعة بالثقافة اليندسية إلثراء الفكر اليندسي لدل طمبة العمارة.يفضؿ ربط متطم  (26
 زيادة مساقات العمارة التخصصية المحمية كربط الطمبة بالكاقع المحمي.  (27
 االىتماـ بنظريات كتاريخ العمارة المحمية كالعربية عمى حساب العمارة الغربية.  (28
 لتركيز عمييا.االىتماـ بمساقات ممارسة المينة كقكانينيا كا  (29
التركيز بشكؿ ىاـ عمى جرعات اإلدارة كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالعمؿ ضمف فريؽ   (30

 ضمف مفردات المساقات التخصصية المعمارية.
 تعزيز مبادئ األماف كالسبلمة في المشاريع المقترحة في مساقات التصميـ المعمارم.  (31
الميندس المعمارم عبر المساقات التخصصية ضركرة االىتماـ باإلبداع الفني كتنميتو لدل   (32

 كطرؽ تدريسيا.
 تنمية اإلبداع كالتجديد كالبعد عف التقميد في المساقات المعمارية التخصصية.  (33
 .3dmaxيفضؿ زيادة المساقات الخاصة ببرامج الحاسكب كخاصة برنامج  (34
 استحداث مساؽ صياغة المكاصفات المعمارية.  (35
 .خاصة بعمـك االجتماع كاالقتصاد كعمـ النفسالعمؿ عمى استحداث مساقات   (36
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 توصيات خاصة بالجانب العممي في العممية المعمارية التعميمية 2.3.6

عطائو األىمية المطمكبة في كافة   (1 ضركرة االىتماـ بالجانب العممي في العممية التعميمية كا 
 مساقات الخطة األكاديمية لقسـ العمارة.

 طمبة القسـ مف قبؿ ممارسيف لممينة ذات خبرة عممية.زيادة المحاضرات العممية ل  (2
العمؿ عمى تطكير التدريب العممي مف حيث زيادة المدة الزمنية كالمحتكل كأساليب التقييـ   (3

 كالمتابعة  لكي يتحقؽ اليدؼ المرجك منيا.
 ربط المساقات النظرية بالجكانب العممية مف خبلؿ التدريب العممي في كؿ مساؽ.  (4
ؿ اتفاقيات تعاكف مع مؤسسات خارجية بيدؼ التدريب العممي في الخارج إلثراء ضركرة عم  (5

 الخبرة العممية لدل طمبة القسـ.
اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب لممارسة المينة بالتعاكف مع نقابة يفضؿ   (6

 الميندسيف.
 رج لطمبة القسـ.االستفادة مف مخرجات التدريب العممي في تحديد مسميات مشاريع التخ  (7

 توصيات خاصة بمخرجات التعميم المعماري وسوق العمل المحمي 3.3.6

عدـ اقتصار عمؿ إدارة القسـ عمى األمكر اإلدارية مثؿ التعيينات كالترقيات، كشئكف   (1
كمشاكؿ االمتحانات كتنظيـ  احتياجاتيـالطبلب كمشاكميـ كشئكف أعضاء ىيئة التدريس ك 

بؿ يجب أف تأخذ النكاحي التطكيرية  ،الجدكؿ الدراسي كطرح المقررات كالنكاحي المالية لمقسـ
كالفكرية كاالرتقاء بالخطة األكاديمية كعضك ىيئة التدريس كأساليب التدريس ككذلؾ خدمة 

ج كقياس الكفاءة المجتمع ككضػع الخطط كاالستراتيجيات لمبحث العممي كتطكير البرنام
النصيب األكبر مف الدراسة كالتحميؿ كالمتابعة كالتقييـ حتى نصؿ  الداخمية كالخارجية لو

 بقسـ العمارة إلى قسـ متطكر يحاكي متطمبات كتطكرات العصر الذم نعيش.
مبنية عمى تطكير البرامج  كمفرداتومتعميـ المعمارم ل جديدة صياغة فمسفة العمؿ عمى  (2

ميارات الطمبة ككؿ ما يختص بفمسفة التعميـ المعمارم الحديثة المستكحاة مف األكاديمية ك 
 تكصيات البحكث كالتطكرات الجديدة في الصناعة كالتكنكلكجيا.

ضركرة العمؿ ضمف خطط معدة لممكائمة بيف مخرجات قسـ العمارة كقدرة السكؽ   (3
 االستيعابية كاالحتياجات المجتمعية.

محمية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي لبرامج التعميـ ال اتييئال تطكير كتجميعالدعكة إلى  (4
 العالمية.عمى غرار الييئات  في ىيئة محمية متخصصة المعمارم كممارسة المينة
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 جكدة العمؿ عمى زيادة دكر الجكدة في نكعية التعميـ المعمارم كضركرة إضافة كحدة  (5
 ؿ أفضؿ كتقييـ أجكد.متخصصة بالتعميـ اليندسي بكؿ تخصصاتو لمتابعة بشك

العمؿ عمى عقد مؤتمرات كندكات تعقد بشكؿ سنكم عمى المستكل المحمي كاإلقميمي لمبحث  (6
 في قضايا التعميـ المعمارم كسبؿ تطكيره .

مع  لمشاريع التخرج المتميزة كمشاريع الطمبة اإلبداعية سنكية معارض العمؿ عمى إيجاد (7
لعمؿ تكاصؿ بيف الطمبة أنفسيـ في مستكيات  لممعرض اليندسية المكاتب كالشركات دعكة

  الدراسة المختمفة مف جية ككذلؾ التكاصؿ مع أرباب سكؽ العمؿ.
الميندسيف  كنقابة قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة بيف شراكة برامج العمؿ عمى تككيف  (8

لمعمارم في ا تطكير التعميـ الجامعي مف خبلؿ تطكير أنظمة ممارسة المينة في مجاؿ بغزة
 قطاع غزة.

العمؿ عمى فتح آفاؽ جديدة لممارسة المينة مف خبلؿ تطكير المسابقات المعمارية، الحفاظ   (9
كالترميـ المعمارم، التأليؼ كالنشر، ممارسة النقد المعمارم، البحث العممي في مجاؿ العمارة 

 كغيرىا مف المجاالت األخرل.
الدراسات العميا باحتياجات المجتمع المحمي المساىمة في ربط مخرجات البحث العممي ك   (10

 كمعالجة قضاياه.
 كالندكات العمؿ كرشات ك إقامة العممية الزيارات تبادؿ عمى الطمبة ضركرة االىتماـ بتشجيع  (11

كالمؤتمرات مف خبلؿ النكادم اليندسية كالمجمكعات الشبابية المبادرة كبدعـ كامؿ مف إدارة 
 .القسـ كالكمية

مف المقترحات التي تعمؿ عمى تقميؿ الفجكة قدر اإلمكاف بيف مساقات التعميـ ىناؾ العديد   (12
المعمارم كمتطمبات سكؽ العمؿ مثؿ زيادة المدة الزمنية لمتدريب العممي، ربط متطمبات 

 إلى التخرج عمى الطمبة مشاريع الجامعة بالعمكـ اليندسية كمتطمبات سكؽ العمؿ، تقسيـ
خبراء ممارسيف لمينة  مف قبؿ في القسـ مينية اتمحاضر  مجمكعات تخصصية، عقد

العمارة بشكؿ عممي، زيادة مساقات جكانب العمارة المحمية كميارات التسكيؽ كاالتصاؿ 
كأساليب التشييد المتطكرة، استخداـ أساليب الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية في دراسة 

 المساقات.
التصميـ المعمارم مع التخصصات المختمفة  سةدرا التأكيد عمى أىمية التنسيؽ أثناء  (13

كمراعاة الحمكؿ الميكانيكية كالصحية كالكيربائية خاصة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى 
 أنظمة معقدة.
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 توصيات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس بقسم العمارة 4.3.6

يستطيعكا تكصيؿ المعمكمات العمؿ عمى تطكير قدرات أعضاء الييئة التدريسية التربكية لكي  (1
 بشكؿ أسيؿ كأفضؿ لمطمبة.

 العممية المعارؼ جانب إلى الميارات تدريس مجاؿ في أعضاء ىيئة التدريس أداء تطكير  (2
 الميارات. تعميـ آليات المحاضر تدريب محددة تكسب برامج خبلؿ مف كذلؾ

برات المتجددة في ضركرة إيجاد برامج تدريبية لييئة التدريس في الخارج الكتساب الخ  (3
 العالـ.

العمؿ عمى منح أعضاء ىيئة التدريس الفرصة كالتشجيع المادم كالمعنكم لمعمؿ في   (4
 المؤسسات اليندسية المختمفة كانتدابيـ إلييا إف أمكف ذلؾ.

 كىيئة التدريس الميندسيف الممارسيف ذات الخبرة العممية بيف ضركرة كجكد تكاصؿ  (5
 راجعة.إلعطاء تغذية  األكاديمية

العمؿ عمى ربط الدرجات األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس في القسـ مع سنكات الخبرة   (6
 العممية كالممارسة المينية لمينة العمارة.

العمؿ عمى االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد( ألىميتو في إنجاح العممية   (7
 التعميمية.

لتدريس لمتعريؼ بميارات كمتطمبات سكؽ العمؿ عمؿ كرشات تدريبية خاصة بأعضاء ىيئة ا (8
 المحمي كاإلقميمي كالدكلي.

متقدمة كحثيـ  العمؿ عمى دعـ كابتعاث أعضاء ىيئة التدريس إلى دكرات عممية كمينية (9
لممشاركة في الندكات كالمؤتمرات ككرش العمؿ لرفع مستكاىـ األكاديمي كالميني كالثقافي بما 

 التعميـ المعمارم.يعكد بالنفع عمى مخرجات 
ضركرة المتابعة الدكرية كالتقييـ الدائـ ألعضاء ىيئة التدريس في القسـ  بما يعكد بالنفع   (10

 عمى المنظكمة التعميمية المعمارية.
 ضركرة التأكيد عمى أىمية التكاصؿ المجتمعي كالنقابي ألعضاء ىيئة التدريس.  (11
قضايا التعميـ المعمارم الجامعي كسبؿ  دعكة أعضاء ىيئة التدريس إلى البحث كالدراسة في  (12

 تطكيره.
العمؿ عمى استيعاب أعضاء جدد لييئة التدريس بالقسـ ذات خبرة عممية متنكعة بغض   (13

  .النظر عمى حصكليـ عمى الشيادات األكاديمية العميا
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 توصيات خاصة بطرق وأساليب التدريس بقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة 5.3.6

أساليب التدريس حسب متطمبات المساقات كمحتكاىا في  كالتنكع مى مكاكبة التطكرالعمؿ ع (1
كنقؿ الخبرات الخارجية في ىذا المجاؿ حتى تعـ الفائدة المرجكة مف دراسة المساقات بشكؿ 

 أفضؿ كأكثر مكائمة مع متطمبات السكؽ المحمي.
س المساقات التخصصية كربطيا التركيز عمى الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية خبلؿ تدري (2

  .مع مفردات المساقات
ضركرة تقييـ الطمبة عمى تحديد نسبة لكؿ مف المعارؼ كالميارات في اختبارات المساقات  (3

 المختمفة.
ضركرة التركيز في تعميـ مساقات التصميـ المعمارم عمى أسمكب كاقعية المشاريع اليندسية  (4

 خصكصان مف الناحية التنفيذية.
 العمؿ.  سكؽ المساقات كطرؽ تدريسيا مف خبلؿ ربط المساقات الدراسية بكاقعتحديث  (5
إعطاء إجازات مدفكعة األجر لبعض أعضاء ىيئة التدريس لفترات معينة أصحاب الخبرة  (6

الطكيمة لبلعتكاؼ عمى تطكير المساقات الدراسية كاستحداث أساليب تدريس متخصصة 
 تككف متكائمة مع متطمبات سكؽ العمؿ.

العمؿ عمى إيجاد برامج معمارية جديدة تحاكي التكنكلكجيا المتجددة خصكصان مع ىذا الجيؿ  (7
التكنكلكجي مف خبلؿ األلعاب التكنكلكجية المنتشرة في ىذا العصر بأسمكب شيؽ لتفاعؿ 

 ىؤالء الطمبة مع األفكار المعمارية كالفكر التكنكلكجي الحديث.  

 االنجميزية توصيات خاصة بميارات المغة  6.3.6

ميارات المغة االنجميزية بحاجة إلى كقفة جادة كالعمؿ عمى تطكيرىا ككضعيا ضمف أكلكيات  (1
 مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ. حيث القسـ

  .متخصصة استحداث مساؽ لغة انجميزية معمارية يفضؿ (2
العمؿ مف حيث  لمعرفة متطمبات سكؽ تحت إشراؼ إدارة القسـ أبحاث خاصة يفضؿ عمؿ (3

 ميارات المغة اإلنجميزية لتساعدىا في عممية التطكير.
 ىناؾ إجماع كبير يؤكد أف التعميـ بالمغة األـ )العربية( أفضؿ لفيـ المساقات المعمارية.  (4
 اعتماد استخداـ المغة االنجميزية كالتكنكلكجيا الحديثة في مساقات العمارة المختمفة. يفضؿ (5

 الخريجين والتخطيط لمساعدة دارة القسمتوصيات خاصة بإ 7.3.6

بذؿ جيكد أكبر مف إدارة القسـ في عممية المتابعة كالتقييـ المستمر  العمؿ مف أجؿ ضركرة (1
 ألكضاع خريجي القسـ.
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تعمؿ عمى تجميع البيانات التي  كمية اليندسةالعمؿ عمى تأسيس كحدة متخصصة داخؿ  (2
 تتعمؽ بسكؽ العمؿ بكؿ مفرداتو.

خصكصان في مجاؿ تدريب كتأىيؿ  إيجاد برامج شراكة مع أقساـ عمارة عالميةالعمؿ عمى  (3
 مما يزيد فرص عمؿ خريجي القسـ. الخريجيف

تختص بخريجي القسـ كالعمؿ عمى تفعيميا ضمف آليات  استراتيجيةضركرة عمؿ خطة  (4
 .محددة

الميندس  لتعريؼ ضركرة عمؿ لقاءات دكرية مع الخريجيف بالتعاكف مع نقابة الميندسيف (5
بحقكقو كالمعرفة التامة لكافة القكانيف المنظمة ليذه الحقكؽ مثؿ قانكف الخدمة المدنية  الخريج

 كقانكف العمؿ الفمسطيني.
ضركرة حث الميندس الخريج عمى المحاكلة لخمؽ فرص عمؿ إبداعية مف خبلؿ تطكيع  (6

 التكنكلكجيا الحديثة.
القسـ لكي تساعد في تأىيؿ ك تشغيؿ عمؿ عمى تككيف رابطة لخريجي اإلسياـ في  (7

 الخريجيف.
 تسكيؽل العمؿ مف أجؿ القسـ لمتعاكف مع الجيات المسئكلة في الجامعةإدارة  حثضركرة  (8

تشغيؿ مع  اتفاقيات عقد مف خبلؿ كذلؾ كالدكلي، كاإلقميمي المحمي المستكل عمى خريجييا
 .إليجاد فرص عمؿ لمخريجيف دكليةنقابة الميندسيف كمؤسسات 

التكاصؿ مع المؤسسات التشغيمية إلضافة بند تشغيؿ الخريجيف في كافة المناقصات  (9
 اليندسية لدمجيـ في سكؽ العمؿ.

      التشغيؿ كالمشاريع الصغيرة  ألغراضالعمؿ عمى تفعيؿ صناديؽ اإلقراض كالتمكيؿ  (10
 تساىـ بشكؿ كبير في التخفيؼ مف آثار البطالة كتعمؿ عمى تقميصيا. كالتي

 األكاديمي والقبول توصيات خاصة بإدارة القسم واإلرشاد 8.3.6

 تشكيؿ لجنة بالقسـ تختص بعممية اإلرشاد األكاديمي كالقبكؿ في القسـ. يفضؿ (1
العمؿ عمى االستعانة في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات خبرات عممية كممارسيف  (2

 لممينة.
نقابة لشرح الكضع العاـ لسكؽ ضركرة عمؿ كرش عمؿ تعريفية بالتخصص كالتكاصؿ مع ال (3

 العمؿ المحمي لمطمبة قبؿ دخكؿ قسـ العمارة.
العمؿ عمى تبني سياسة عدـ تدني مفتاح القبكؿ لكمية اليندسة كتضافر كؿ الجيكد لضماف  (4

ذلؾ كعدـ جعؿ التعميـ اليندسي كالمعمارم عرضة لبلستثمار المالي كبالتالي تدني مستكل 
 .المعمكمات كالميارات مف حيث خريجي كمية اليندسة
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العمؿ عمى تطكير عممية القبكؿ بقسـ العمارة مف خبلؿ امتحاف قبكؿ شامؿ يعمؿ عمى  (5
كالخيالية باإلضافة إلى مقابمة شخصية  كاإلبداعية الفنية كالعممية الطالب تقييـ ميارات

 لمتعرؼ عمى مفردات الشخصية كمدل مبلءمتيا لتككيف شخصية معمارية إبداعية.
دكر التكجيو كاإلرشاد لطمبة قسـ العمارة قبؿ كخبلؿ كبعد االلتحاؽ بالدراسة بالقسـ  تفعيؿ (6

كي يتكصؿ الطالب إلى أفضؿ النتائج كالحمكؿ كعدـ التجربة في أشياء ال تعكد بالفائدة 
 المرجكة عمى قدراتو كمياراتو.

سكؽ العمؿ عمى تحديث معايير القبكؿ في أقساـ العمارة لكي تكاكب متطمبات ال (7
 كاحتياجاتو.

 توصيات خاصة بالتدريب والتعميم المستمر لمخريجين 9.3.6

 مكاكبة الميندس عمى لمحفاظ القكاعد الراسخة ىـ التأىيؿك  المستمر كالتدريب التعميـ (1
 كمبلحقة التكنكلكجيا المتجددة. العصر لمتغيرات المعمارم

التنسيؽ مع المؤسسات الحككمية ك ضركرة فتح قنكات لمتدريب كالتأىيؿ المستمر لمخريجيف  (2
كاألىمية كي يسيؿ عمى جمكع الميندسيف الخريجيف االنخراط في سكؽ العمؿ كالتأىؿ 

 لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ مناسبة.
التأكيد عمى التدريب كالتأىيؿ في المجاالت العممية خصكصان أف ىناؾ اكتفاء في  (3

 العمارة.المعمكمات النظرية التخصصية إلى حد ما لدل خريجي 
إتاحة فرص التدريب كالتأىيؿ لطمبة العمارة أثناء دراستيـ الجامعية كبعد تخرجيـ في  (4

مؤسسات القطاع الخاص كحث القطاع الخاص عمى تبني سياسات داعمة لمخريجيف الجدد 
 مف قسـ العمارة.

نية العمؿ عمى تمكيف خريجي قسـ العمارة مف خبلؿ تطكير القدرات الفكرية كالنفسية كالبد (5
كاالجتماعية كيأتي ذلؾ مف خبلؿ خمؽ الفرص لتنمية الميارات كتشجيع أصحاب العمؿ 

 عمى البدء في تكسيع برامج التأىيؿ كالتدريب التي تستيدؼ بشكؿ أفضؿ بناء الميارات.
ضركرة حث مؤسسات القطاع الخاص ذات المقدرة المالية العالية تكجيو دعميا المجتمعي  (6

 كالتأىيؿ بدالن مف أنشطة دعائية ال فائدة مجتمعية مرجكة مف كرائيا.لصالح برامج التدريب 

 زةغتوصيات خاصة باإلمكانات الفيزيائية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية ب 9.3.6

برغـ المحاكالت الحثيثة لتطكير اإلمكانات الفيزيائية لقسـ العمارة إال أنيا بحاجة إلى تطكير  (1
كبة منيا في إيجاد بيئة تعميمية تساعد عمى اإلبداع كالتميز كاسع كي تؤدم المياـ المطم

 خدمة الطمبة كالتعميـ المعمارم بشكؿ عاـ. ل
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العمؿ عمى إيجاد مختبرات فنية تدريبية بالقسـ خاصة بعمؿ المجسمات كالتدريب البصرم  (2
العناصر دراسة الصكت كالضكء كالظكاىر البيئية ألىميتيا حيث تعتبر ىذه المختبرات مف ك 

الميمة في مجاؿ تكصيؿ المعمكمة لمطالب بالشكؿ المطمكب كاألفضؿ كزيادة ميارات 
 اإلدراؾ.

العمؿ عمى إيجاد قاعات جديدة في القسـ تستعمؿ لعرض المشاريع كتقييميا تككف منفصمة  (3
 عف القاعات الدراسية.

 العمؿ عمى إيجاد مكتبة الكتركنية معمارية متجددة. (4
ختبر خاص بالتشييد المعمارم كيحتكل عمى كؿ ما ىك جديد في عالـ العمؿ عمى إيجاد م (5

 البناء كالتشييد.

 توصيات خاصة بميارات سوق العمل 10.3.6

ضركرة معرفة الخريجيف ميارات سكؽ العمؿ كالعمؿ عمى امتبلكيا كمنيا ميارات برامج  (1
ضمف  العمؿ الحاسكب المتخصصة بمجاؿ العمارة كتكظيفو بشكؿ إبداعي، كمف ثـ ميارات

الفريؽ كتحمؿ ضغط العمؿ، ميارات القراءة كالكتابة كالمحادثة بالمغة االنجميزية، ميارات 
 .إدارة المكاقع كحؿ مشاكمو بشكؿ سريع كسميـ 

خريجي العمارة بتطكير أنفسيـ في مجاؿ المحادثة ككتابة التقارير بالمغة ة لضركرة التكصي (2
 ؽ العمؿ الميمة.االنجميزية خصكصا أنيا مف متطمبات سك 

إلى ميندس  يحتاج العمؿ المحمي سكؽ ضركرة امتبلؾ العديد مف الميارات المختمفة حيث (3
 شامؿ، كي يتـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ مناسبة ألف العرض كبير كالطمب قميؿ معمارم

 .خصكصان في ظؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة

 توصيات خاصة بعوامل النجاح المساعدة ومعايير التوظيف 11.3.6

ضركرة معرفة الخريجيف عكامؿ النجاح المساعدة في الحصكؿ عمى فرصة عمؿ كالعمؿ  (1
عمى امتبلكيا مف خبلؿ التدريب كالتأىيؿ المستمر كيمكف تمخيص بعضيا فيما يمي، 

ات الحاسكب كاالنترنت، دكرات الممارسة المينية كالخبرة العممية، المعرفة العالية في ميار 
التأىيؿ التدريبية في التكنكلكجيا الحديثة كالمغة االنجميزية، التدريب المستمر الجتياز 

  .القدرات كالمقابمة الشخصية، التكاصؿ المجتمعي كالنقابي قياس امتحاف
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 توصيات خاصة بأسباب االستغناء عن العاممين في المؤسسات اليندسية 13.3.6

، الحفاظ عمى االستقرار الكظيفي لمميندس المعمارم خصكصان في القطاع الخاصضركرة  (1
حيث أظيرت النتائج أف أىـ أسباب االستغناء عف العامميف  كحث أرباب العمؿ عمى ذلؾ

 أسباب خارجية ليس ليا صمة بميارات كقدرات الميندس المعمارم.
 مجاالت البحث المستقبمية 4.6

 العمارة كأثرىا عمى تكفير فرص العمؿ لمخريجيف. تطكير أنظمة ممارسة مينة (1
 أثر مفاىيـ االستدامة عمى التعميـ المعمارم الجامعي. (2
 .برامج التعميـ المعمارم كتطكير استخداـ األساليب التربكية في تقكيـأثر  (3
 مكاصفات معمارم المستقبؿ.أثر استخداـ أساليب التقنية الحديثة عمى  (4
 رم في أقساـ العمارة المحمية كمدل تأثيره عمى العمارة المحمية.دراسة كاقع التصميـ المعما (5
 دراسة كاقع مشاريع التخرج في أقساـ العمارة المحمية كمدل مبلءمتيا لممتطمبات المجتمعية. (6
 الخاتمة 5.6

الحمد هلل رب العالميف الذم كفقني إلتماـ ىذا الجيد العممي المتكاضع، كأسأؿ اهلل العمي القدير 
قد أصبت كلك بالقميؿ في إلقاء الضكء عمى ىذا المجاؿ المعرفي الذم ييـ الكثير مف أبناء  أف أككف

عطاء بسمة أمؿ لخريجي العمارة مف خبلؿ التكصيات كالعمؿ عمى دراستيا كتطبيقيا  شعبنا المرابط كا 
يحتمؿ  البحثما طرح في ىذا  بما يعكد بالنفع عمى التعميـ المعمارم الجامعي كمخرجاتو، لذا فاف

فيك مف نتاج طبيعة البشر الخطأ كالصكاب، فما كاف مف صكاب فمف اهلل، كما كاف فيو مف خطأ 
كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو  كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف،كالكماؿ هلل كحدة، 

 جمعيف.كصحبو أ
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 لمالحقا

 قائمة بأسماء المحكمين (1ممحق رقم )

 

 مكان العمل الدرجة العممية اسم المحكم #

 أستاذ د. فريد صبح محمكد القيؽا.  2
 قسـ العمارة

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ د. سمير خالد حسيف صافي 2
قسـ االقتصاد كاإلحصاء التطبيقي  

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ مشارؾ محمد عصفكر د. عمر سعيد 3
 قسـ العمارة

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ مشارؾ الرحمف محمد الفرا د. مصطفى كامؿ عبد 4
 قسـ العمارة

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ مشارؾ الحي حمس عبدد. داكد دركيش  5
قسـ المناىج كطرؽ التدريس  

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ مساعد األغا د. محمد عثماف مصطفى 6
 قسـ أصكؿ التربية

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 أستاذ مشارؾ د. أحمد سبلمة حسيف محيسف 7
 قسـ العمارة

 الجامعة اإلسبلمية بغزة
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 استبيانات الدراسة األربعةنماذج  (2ممحق رقم )

 هيىة الًدروس بؼسم العمارة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة استبيان -1
 

 زةـغ –ة ــة اإلسالميـاجلامع

 اـليـات العــــادة الدراسـعم

 قسم العمارة -كلية اهلندسة 
 

 حفظو/ـا اهلل   التدريس     ىيئة عضو /ةالفاضل /ةاألستاذ
 الجامعة اإلسالمية بغزة –كمية اليندسة  –قسم العمارة 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

كأصبح  ،كثر في اآلكنة األخيرة اىتماـ الشعكب بالتعميـ بصفة عامة كأساس لتنمية المجتمع كتطكيره

 .الراجح اآلف أكثر مف أم كقت مضى أف مفيـك تطكير الميف في المجتمع يبدأ بتطكير التعميـ

كمف ىذا المنطمؽ كمساىمة لبلرتقاء بالتعميـ المعمارم كتطكيره في قطاع غزة كجعؿ مخرجاتو تتكاكب مع 

لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في  متطمبات سكؽ العمؿ المحمي كاإلقميمي يقـك الباحث بإعداد بحث دراسي

 :بعنكاف اليندسة المعمارية 

 في زيادة فرص عمل الخريجين هتطوير التعميم المعماري الجامعي وأثر 

 يوسف المنسي م د.إشراؼ 

 العممي البحث ألغراض ىي فيو الكاردة بأف المعمكمات ، عممان مف أجؿ ذلؾ تـ إعداد االستبياف المرفؽ
ىذا  تعبئة المبارؾ في  مف جيدكـ بجزء كالتقدير لممساىمة الشكر لحضرتكـ بجزيؿأتقدـ ك كما   فقط،

نتائج ىذا البحث إلى كاقع أفضؿ لمخرجات التعميـ المعمارم  تصؿ بناآمميف مف اهلل عز كجؿ أف  االستبياف
  .في قطاع غزة كتحسيف فرص عمؿ خريجي العمارة

 ,,,وجزاكن اهلل خريا 
 ميندس معماري: الباحث

 بعموشةخميل جميل    
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 اإلعالِْخ ثغضح اجلبِؼخ اٌزؼٍُْ املؼّبسُ يف رمُْْ

 البيانات األولية

 الجنس
  أنثى

  ذكر

 الرتبة العممية

  محاضر

  أستاذ مساعد

  أستاذ مشارؾ

  أستاذ

 التدريس في الخبرة
  سنكات 5أقؿ مف 

  سنكات  10- 5مف 

  سنكات 10 مف أكثر

العمارة ممارس لمينة 
 بشكل عممي

  نعـ

  أحيانا

  ال

 
  .اإلمكانات الفٌزٌائٌةالمحور األول: 

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

      .عدد كحجـ قاعات المراسـ  تتناسب مع عدد طمبة القسـ  .1
لتدريس المساقات النظرية كبشكؿ منفصؿ تتكفر قاعات دراسية   .2

 .عف المراسـ
     

تتكفر قاعات خاصة لتحكيـ المشاريع المعمارية لطمبة القسـ   .3
 .كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ

     

تتكفر قاعات خاصة لعرض منتجات الطمبة المختمفة )معرض   .4
 .دائـ( كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ

     

      .لممراجع كالدكريات المعماريةتتكفر مكتبة خاصة بالقسـ   .5
      .تتكفر مكتبة الكتركنية معمارية خاصة بالقسـ  .6
     يتكفر في القسـ مختبر بيئي مختص بدراسة الصكت كالضكء   .7
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 .كالظكاىر البيئية المختمفة
      عدد مختبرات الحاسكب كأجيزتيا مناسب مع عدد طمبة القسـ   .8
بشبكة االنترنت لكي يستفيد الطالب مختبرات الحاسكب مزكدة   .9

 .منيا في إعداد األبحاث
     

يتكفر في القسـ مختبرات فنية تدريبية خاصة بعمؿ المجسمات   .10
 .كالتدريب البصرم كما نحك ذلؾ

     

 .مع عدد الطمبة في القسـ متناسب عضاء الييئة التدريسيةأ  .11
 طالب لكؿ عضك ىيئة تدريس( 20)

     

العرض الحديثة المتنكعة في قاعات التصميـ تتكفر أجيزة   .12
 .كتدريس المساقات النظرية

     

 
 

 لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمٌة بغزة األكادٌمٌة لخطةا :المحور الثانً
 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

لمقسـ متكائمة مع متطمبات المجتمع  األكاديميةالخطة   .1
 الفمسطيني االجتماعية كالبيئية

     

لمقسـ تسيـ في بناء الشخصية المعمارية  األكاديميةالخطة   .2
 .المؤثرة في مجتمعيا

     

الخطة األكاديمية بالقسـ مبنية عمى أسس تكازف بيف   .3
 .الميارات كالمعارؼ

     

األكاديمية لمقسـ عمى متطمبات لصقؿ ميارات تحتكم الخطة   .4
 الطمبة المبلئمة لسكؽ العمؿ

     

 باستمرار إدارة القسـ تعمؿ عمى تطكير الخطة األكاديمية  .5
 .كفؽ متطمبات سكؽ العمؿ

     

التخصصات الدقيقة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ متناسبة   .6
  المعتمدة بالخطة.مع المساقات المعمارية 

     

المساقات في الفصؿ الكاحد متكاممة كتسمسميا عبر الفصكؿ   .7
  .المتتابعة مناسب
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

محتكل المساقات الدراسية متناسب مع التطكر اليائؿ في   .8
 .مجاؿ العمارة في العالـ

     

دراسة جكانب العمارة المحمية كمفرداتيا في مساقات التشييد   .9
 .كالتصميـ المعمارم كافية

     

المساقات العممية مثؿ التصميـ كالتشييد عمى المساقات زيادة   .10
النظرية مثؿ تاريخ كنظريات العمارة يعتبر مف نقاط القكة في 

 .الخطة األكاديمية لمقسـ

     

مساقات التشييد المعمارم تحتاج إلى تطكير شامؿ كمكاكبة   .11
 .التطكر العالمي في ىذا المجاؿ

     

دراسات معمارية )استحداث محكر جديد لمشاريع التخرج   .12
تبحث عف حمكؿ كمعالجات لمشاكؿ كقضايا  (تخصصية

 .نكعية

     

       .منيجية البحث العممي جديد مساؽ استحداث  .13
شرح فكرة  يعمؿ عمى مساقات التصميـ المعمارممدرس   .14

مناقشة األبحاث يركز عمى كتسمسؿ مراحؿ التصميـ ك 
 .لممشاريعالنظرية 

     

الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم كبيرة مقارنة   .15
 .مع الخريجيف العامميف في ىذا المجاؿ

     

تقسيـ مشاريع التخرج عمى الطمبة إلى مجمكعات  يتـ  .16
تخطيط حضرم، تشييد معمارم  متخصصة )تصميـ، ترميـ،

 .التخرج، تكنكلكجيا البناء( لزيادة فرص العمؿ لدييـ بعد 

     

تكجيو مشاريع التخرج نحك المشاريع الكاقعية القابمة  يتـ  .17
لمتنفيذ مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع المدني 

 كالكزارات الحككمية.

     

التركيز عمى الرسـ اليدكم في السنكات األكلى لمدراسة  يتـ  .18
 .في القسـ

     

لكؿ مف المعارؼ تقـك عممية تقييـ الطمبة عمى تحديد نسبة   .19
 .كالميارات في اختبارات المساقات المختمفة

     

تطكير متطمبات الجامعة كربطيا بالعمـك اليندسية كمتطمبات   .20
 ف.خريجيال زيادة فرص عمؿالسكؽ يؤدم إلى 

     

     االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد( ميـ   .21
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 إلنجاح العممية التعميمية.
بأساليب التدريس التربكية ميمة في العممية التربكية. اإللماـ   .22

 ألعضاء ىيئة التدريس.
     

القسـ ألسمكب التدريس ك التقييـ في اعتماد منيج مكحد   .23
 .كمنيجية شرح المساقات

     

أعضاء ىيئة مكجكدة لدل ممارسة المينة كالخبرة العممية   .24
  بالقسـ. التدريس

     

العممية ألعضاء ىيئة التدريس عند تكزيع يتـ مراعاة الخبرة   .25
 المساقات الدراسية.

     

      .التكاصؿ المجتمعي كالنقابيبعضك ىيئة التدريس  يقـك  .26
عمؿ أنشطة غير منيجية مف التكاصؿ مع ركابط  يتـ  .27

الفكر المعمارم كصقؿ شخصية  المعمارييف بيدؼ بناء
 .الطالب

     

 
 

 العملً فً العملٌة التعلٌمٌة. المحور الثالث: أهمٌة الجانب
 

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

      .المدة الزمنية لمتدريب العممي المعتمدة حاليا مناسبة ك كافية  .1
التدريب العممي مف خبلؿ  إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ يفضؿ   .2

  .خارج الببلد 
     

العممي في تحديد مسميات  التدريب إدارة القسـ تعمؿ عمى ربط  .3
 مشاريع التخرج لطمبة القسـ.

     

ـ  .4 إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسـ مف قبؿ ممارسيف  يت
 لممينة ذات خبرة عممية

     

منيجية التعريؼ العممي بمحاكر  يعتمد عضك ىيئة التدريس  .5
قـك بتدريسيا مف خبلؿ الرحبلت العممية يالمساقات التي 

 .كالزيارات الميدانية

     

     دريب العممي إلي مساؽ دراسي معتمد تحكيؿ فترة التيفضؿ    .6
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 لزيادة االىتماـ كالمتابعة.
اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب لممارسة المينة    .7

 بالتعاكف مع نقابة الميندسيف 
     

 
 الخرٌجٌن لمساعدة إدارة القسم والتخطٌط :المحور الرابع

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

       .بخريجي القسـ تختص استراتيجيةيمتمؾ القسـ خطة   .1
        .متابعة إدارة القسـ الخريج بعد تخرجو لتكفير فرصة عمؿ لو  .2
القسـ لتككيف رابطة لخريجي القسـ تساعد في تأىيؿ ك  يسعى  .3

  .تشغيؿ الخرجيف
     

تراعي إدارة القسـ استقراء سكؽ العمؿ المحمي كاحتياجاتو عند   .4
 .تطكير الخطة الدراسية لمقسـ

     

ضركرة كجكد برامج شراكة بيف قسـ العمارة في الجامعة   .5
اإلسبلمية كنقابة الميندسيف لتطكير المينة كتطكير مخرجات 

 .التعميـ المعمارم بما يتبلءـ مع متطمبات السكؽ المحمي

     

كجكد برامج شراكة مع أقساـ عمارة عالمية يزيد فرص ضركرة    .6
 .عمؿ خريجي القسـ

     

تراعي إدارة القسـ استقراء سكؽ العمؿ اإلقميمي كالدكلي   .7
 .كاحتياجاتو عند تطكير الخطة الدراسية لمقسـ

 

     

التنسيؽ الحالي بيف قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية كباقي   .8
أقساـ العمارة بالجامعات الفمسطينية مناسب لمتكامؿ في إيجاد 

 .متبلئمة مع متطمبات حاجة السكؽ المحميخطط دراسية 
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 .األكادٌمً والقبول إدارة القسم واإلرشاد المحور الخامس:

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 كخبلؿ دخكؿ القسـ يكفر القسـ إرشاد أكاديمي لمطمبة في بداية  .1
  سنكات الدراسة المختمفة.

     

اإلرشاد األكاديمي لمقسـ يرشد الطمبة لمعطيات سكؽ العمؿ في   .2
  .مجاؿ العمارة

     

يتـ عمؿ كرشات عمؿ تعريفية لمتخصص كالتكاصؿ مع النقابة   .3
    .لشرح الكضع العاـ لسكؽ العمؿ المحمي

     

بمرشديف ذات خبرات عممية يستعيف القسـ في اإلرشاد األكاديمي   .4
  .كممارسيف لممينة

     

ىؿ إدارة القسـ تدعـ أبحاث كدراسات تؤدم إلى تطكير عممية   .5
  .القبكؿ كاإلرشاد األكاديمي

     

تطالب  إدارة القسـ بتعديؿ أنظمة القبكؿ بالجامعة في ضكء   .6
  .األعداد الكبيرة لخريجي القسـ المعطميف عف العمؿ
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 .االنجلٌزٌة اللغة مهارات :الخامس السادس

 
  

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

تقـك إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة متطمبات أسكاؽ   .1
 .العمؿ مف حيث ميارات المغة اإلنجميزية

     

القسـ المغة االنجميزية في دراسة المساقات كيعمؿ عمى يعتمد   .2
 .تطكير ميارات المغة االنجميزية المتخصصة لدل طمبة القسـ

     

مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ كتؤيد اعتماد   .3
   .مساؽ لغة انجميزية معمارية

     

البلزمة يكتسب الطمبة خبلؿ الدراسة ميارات المغة اإلنجميزية   .4
 .لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي

     

التدريس بالمغة العربية مع زيادة مساقات المغة االنجميزية أفضؿ   .5
 لمتعميـ المعمارم.

     

      التعميـ بالمغة األـ)العربية( أفضؿ لفيـ المساقات المعمارية.    .6

 

 املؼّبسُ يف لطبع غضح اٌزؼٍُْ رطٌّش ػٍّْخ إلثشاء مل رزوش يف االعزجْبْ الرتادبد
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

 شكرا الىتمامكـ.......

 الباحث
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        الجامعة اإلسالمية بغزة –طمبة المستوى الرابع والخامس بقسم العمارة  استبيان  -2
 

 زةـغ –ة ــة اإلسالميـاجلامع

 اـليـات العــــادة الدراسـعم

 قسم العمارة -كلية اهلندسة 
 

 هللا محفظهالجامعة اإلسالمٌة بغزة          –الزمالء طلبة المستوى الرابع والخامس بقسم العمارة 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

كأصبح الراجح اآلف  ،كثر في اآلكنة األخيرة اىتماـ الشعكب بالتعميـ بصفة عامة كأساس لتنمية المجتمع كتطكيره

 .أكثر مف أم كقت مضى أف مفيـك تطكير الميف في المجتمع يبدأ بتطكير التعميـ

الجامعة اإلسبلمية بغزة  –الرابع كالخامس بقسـ العمارة إف الغرض مف ىذا االستبياف الخاص بطمبة المستكل 

التعرؼ عمى المعكقات التي تكاجو الطالب مف المنظكمة التعميمية التي يتمقى فييا الطالب تعميمو المعمارم، كالخدمات 

ف ، كالدكليالتعميمية المتكفرة، كالغير متكفرة، لتؤىمو لممارسو المينة بشكؿ يجعمو ينافس في سكؽ العمؿ المحمي  كا 

ك متطمبات سكؽ العمؿ كزيادة فرص العمؿ  التعميـ المعمارم الجامعياإلجابة عمى ىذه األسئمة تحدد مدل التكافؽ بيف 

  .لمخريجيف كمكاكبة التطكر العالمي

كمف ىذا المنطمؽ كمساىمة لبلرتقاء بالتعميـ المعمارم كتطكيره في قطاع غزة كجعؿ مخرجاتو تتكاكب مع متطمبات 

  :سكؽ العمؿ المحمي كاإلقميمي يقـك الباحث بإعداد بحث دراسي بعنكاف

 خريجينلمفي زيادة فرص عمل  وأثرة تطوير التعميم المعماري الجامعي

 يوسف المنسي م د.إشراؼ 

تحرم الدقة في  منكـلذا يرجى  ،كما إف المعمكمات الكاردة في ىذا االستبياف سكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي

 .المعمكمات عند تعبئة االستبياف لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج المرجكة

 ,,,وجزاكن اهلل خريا 
 ميندس معماري: الباحث

 بعموشةخميل جميل 
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 رمُْْ اٌزؼٍُْ املؼّبسُ يف اجلبِؼخ اإلعالِْخ ثغضح
 البيانات العامة

 الجنس
  أنثى

  ذكر

التقدير التراكمي 
 العام

  مقبكؿ

  جيد

  جيد جدان 

  ممتاز

 المستوى الدراسي
  رابع

  خامس

 
 . اإلمكانات الفيزيائيةالمحور األول:          

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة

 جدا 

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

      .عدد كحجـ قاعات المراسـ  تتناسب مع عدد طمبة القسـ  .13
تتكفر قاعات دراسية لتدريس المساقات النظرية كبشكؿ منفصؿ   .14

 .عف المراسـ
     

تتكفر قاعات خاصة لتحكيـ المشاريع المعمارية لطمبة القسـ   .15
 .كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ

     

تتكفر قاعات خاصة لعرض منتجات الطمبة المختمفة )معرض   .16
 .دائـ( كبشكؿ منفصؿ عف المراسـ

     

      .تتكفر مكتبة خاصة بالقسـ لممراجع كالدكريات المعمارية  .17
      .تتكفر مكتبة الكتركنية معمارية خاصة بالقسـ  .18
يتكفر في القسـ مختبر بيئي مختص بدراسة الصكت كالضكء   .19

 .كالظكاىر البيئية المختمفة
     

       .عدد مختبرات الحاسكب كأجيزتيا مناسب مع عدد طمبة القسـ  .20
مختبرات الحاسكب مزكدة بشبكة االنترنت لكي يستفيد الطالب   .21

 .منيا في إعداد األبحاث
     

يتكفر في القسـ مختبرات فنية تدريبية خاصة بعمؿ المجسمات   .22
 .كالتدريب البصرم كما نحك ذلؾ
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة

 جدا 

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 .مع عدد الطمبة في القسـ متناسب عضاء الييئة التدريسيةأ  .23
 طالب لكؿ عضك ىيئة تدريس( 20)

     

تتكفر أجيزة العرض الحديثة المتنكعة في قاعات التصميـ   .24
 .كتدريس المساقات النظرية

     

 
 المحور الثاني: تقييم وتطوير الخطة األكاديمية المعتمدة لمقسم    

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة 

 جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

لمقسـ متكائمة مع متطمبات المجتمع الفمسطيني  األكاديميةالخطة   .28
 االجتماعية كالبيئية

     

لمقسـ تسيـ في بناء الشخصية المعمارية  األكاديميةالخطة   .29
 .المؤثرة في مجتمعيا

     

الخطة األكاديمية بالقسـ مبنية عمى أسس تكازف بيف الميارات   .30
 .كالمعارؼ

     

تحتكم الخطة األكاديمية لمقسـ عمى متطمبات لصقؿ ميارات   .31
 الطمبة المبلئمة لسكؽ العمؿ

     

كفؽ  باستمرار إدارة القسـ تعمؿ عمى تطكير الخطة األكاديمية  .32
 .متطمبات سكؽ العمؿ

     

التخصصات الدقيقة ألعضاء ىيئة التدريس بالقسـ متناسبة مع   .33
  المعتمدة بالخطة.المساقات المعمارية 

     

المساقات في الفصؿ الكاحد متكاممة كتسمسميا عبر الفصكؿ   .34
  .المتتابعة مناسب
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة 

 جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

محتكل المساقات الدراسية متناسب مع التطكر اليائؿ في مجاؿ   .35
 .العمارة في العالـ

     

دراسة جكانب العمارة المحمية كمفرداتيا في مساقات التشييد   .36
 .كالتصميـ المعمارم كافية

     

زيادة المساقات العممية مثؿ التصميـ كالتشييد عمى المساقات   .37
النظرية مثؿ تاريخ كنظريات العمارة يعتبر مف نقاط القكة في 

 .الخطة األكاديمية لمقسـ

     

المعمارم تحتاج إلى تطكير شامؿ كمكاكبة مساقات التشييد   .38
 .التطكر العالمي في ىذا المجاؿ

     

دراسات معمارية )استحداث محكر جديد لمشاريع التخرج   .39
 .تبحث عف حمكؿ كمعالجات لمشاكؿ كقضايا نكعية (تخصصية

     

       .منيجية البحث العممي جديد مساؽ استحداث  .40
شرح فكرة كتسمسؿ  يعمؿ عمى المعمارممساقات التصميـ مدرس   .41

 .مناقشة األبحاث النظرية لممشاريعيركز عمى مراحؿ التصميـ ك 
     

الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم كبيرة مقارنة مع   .42
 .الخريجيف العامميف في ىذا المجاؿ

     

تقسيـ مشاريع التخرج عمى الطمبة إلى مجمكعات متخصصة  يتـ  .43
تخطيط حضرم، تشييد معمارم ، تكنكلكجيا  )تصميـ، ترميـ،

 .البناء( لزيادة فرص العمؿ لدييـ بعد التخرج

     

تكجيو مشاريع التخرج نحك المشاريع الكاقعية القابمة لمتنفيذ مف  يتـ  .44
 كالكزارات الحككمية.خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع المدني 

     

التركيز عمى الرسـ اليدكم في السنكات األكلى لمدراسة في  يتـ  .45
 .القسـ

     

تقـك عممية تقييـ الطمبة عمى تحديد نسبة لكؿ مف المعارؼ   .46
 .كالميارات في اختبارات المساقات المختمفة

     

تطكير متطمبات الجامعة كربطيا بالعمـك اليندسية كمتطمبات   .47
 ف.خريجيال زيادة فرص عمؿالسكؽ يؤدم إلى 

     

االىتماـ بتأىيؿ كتدريب مساعد التدريس )المعيد( ميـ إلنجاح   .48
 العممية التعميمية.
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة 

 جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

اإللماـ بأساليب التدريس التربكية ميمة في العممية التربكية.   .49
 التدريس.ألعضاء ىيئة 

     

القسـ ألسمكب التدريس ك التقييـ كمنيجية في اعتماد منيج مكحد   .50
 .شرح المساقات

     

 أعضاء ىيئة التدريسمكجكدة لدل ممارسة المينة كالخبرة العممية   .51
  بالقسـ.

     

يتـ مراعاة الخبرة العممية ألعضاء ىيئة التدريس عند تكزيع   .52
 المساقات الدراسية.

     

      .التكاصؿ المجتمعي كالنقابيبعضك ىيئة التدريس  يقكـ  .53
عمؿ أنشطة غير منيجية مف التكاصؿ مع ركابط المعمارييف  يتـ  .54

 .الفكر المعمارم كصقؿ شخصية الطالب بيدؼ بناء
     

 
 

 المحور الثالث: أهمٌة الجانب العملً فً العملٌة التعلٌمٌة.
 

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

      .المدة الزمنية لمتدريب العممي المعتمدة حاليا مناسبة ك كافية  .8
التدريب العممي مف خبلؿ  إثراء الخبرة لدل طمبة القسـ يفضؿ   .9

  .خارج الببلد
     

تحديد مسميات العممي في  التدريب إدارة القسـ تعمؿ عمى ربط  .10
 مشاريع التخرج لطمبة القسـ.

     

ـ  .11 إعطاء محاضرات عممية لطمبة القسـ مف قبؿ ممارسيف  يت
 لممينة ذات خبرة عممية

     

منيجية التعريؼ العممي بمحاكر  يعتمد عضك ىيئة التدريس  .12
قـك بتدريسيا مف خبلؿ الرحبلت العممية يالمساقات التي 

 .كالزيارات الميدانية

     

دريب العممي إلي مساؽ دراسي معتمد تحكيؿ فترة التيفضؿ    .13
 لزيادة االىتماـ كالمتابعة.
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

اعتماد سنة دراسية عممية لمتأىيؿ كالتدريب لممارسة المينة    .14
 بالتعاكف مع نقابة الميندسيف 

     

 

 : طرق وأساليب التدريس بقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزةالرابعالمحور 
 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
كبيرة 

 جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

التفكير  إثارة عمى القسـ طمبة مع المتبعة التدريس أساليب تعتمد  .1
 .كالتحميؿ

     

 بعض عرض في المصغر التدريس القسـ أسمكب طمبة يستخدـ  .2
 .زمبلئيـ عمى متطمبات المساؽ

     

 لطمبة التدريس في البحث حمقات التدريس ىيئة أعضاء يستخدـ  .3
 .القسـ

     

 لبلستفادةخبراء ممارسيف لممينة  التدريس ىيئة أعضاء يستضيؼ  .4
 العمارة بشكؿ عممي مساقات في فيـ  خبراتيـ مف

     

      .كمفيكـ مرتب بشكؿ العممية المادة التدريس ىيئة أعضاء يعرض  .5
      .كالحكار المناقشة عمى طبلبيـ التدريس ىيئة أعضاء يشجع  .6
      .كاضح بشكؿ المساؽ أىداؼ التدريس ىيئة أعضاء يحدد  .7
 االجتماعي بالكاقع العممية المادة التدريس ىيئة أعضاء يربط  .8

 .أمكف ما كالثقافي
     

يكمؼ أعضاء ىيئة التدريس الطمبة بزيارات ميدانية ككتابة   .9
 التقارير.
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 األكاديمي والقبول إدارة القسم واإلرشاد :الخامسالمحور 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

سنكات  كخبلؿ دخكؿ القسـ يكفر القسـ إرشاد أكاديمي لمطمبة في بداية  .1
  الدراسة المختمفة.

     

األكاديمي لمقسـ يرشد الطمبة لمعطيات سكؽ العمؿ في مجاؿ اإلرشاد   .2
  .العمارة

     

يتـ عمؿ كرشات عمؿ تعريفية لمتخصص كالتكاصؿ مع النقابة لشرح   .3
    .الكضع العاـ لسكؽ العمؿ المحمي

     

يستعيف القسـ في اإلرشاد األكاديمي بمرشديف ذات خبرات عممية   .4
  .كممارسيف لممينة

     

إدارة القسـ تدعـ أبحاث كدراسات تؤدم إلى تطكير عممية القبكؿ ىؿ   .5
  .كاإلرشاد األكاديمي

     

تعديؿ أنظمة القبكؿ بالجامعة في ل بتقديـ مقترح تطالب  إدارة القسـ  .6
  .ضكء األعداد الكبيرة لخريجي القسـ المعطميف عف العمؿ

     

 
 .االنجلٌزٌة اللغة مهارات :السادس المحور

 
  

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

تقـك إدارة القسـ بعمؿ أبحاث خاصة لمعرفة متطمبات أسكاؽ   .7
 .العمؿ مف حيث ميارات المغة اإلنجميزية

     

يعتمد القسـ المغة االنجميزية في دراسة المساقات كيعمؿ عمى   .8
 .تطكير ميارات المغة االنجميزية المتخصصة لدل طمبة القسـ

     

مستكل المغة االنجميزية لدل طمبة القسـ ضعيؼ كتؤيد اعتماد   .9
   .مساؽ لغة انجميزية معمارية

     

يكتسب الطمبة خبلؿ الدراسة ميارات المغة اإلنجميزية البلزمة   .10
 .لمتطمبات سكؽ العمؿ المحمي

     

بالمغة العربية مع زيادة مساقات المغة االنجميزية أفضؿ التدريس   .11
 لمتعميـ المعمارم.

     

      التعميـ بالمغة األـ)العربية( أفضؿ لفيـ المساقات المعمارية.    .12
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  :املؼّبسُ يف لطبع غضح اٌزؼٍُْ رطٌّش ػٍّْخ إلثشاء اٌزبٌْخ األعئٍخ ػٓ اإلجبثخ ّشجَ
 

  فً القسم ومتطلبات سوق العمل االرتباط بٌن التعلٌم المعماري الجامعًقوة  من وجهة نظرك ما هً نقاط

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

  فً القسم ومتطلبات سوق العمل المعماري الجامعًاالرتباط بٌن التعلٌم ضعف  من وجهة نظرك ما هً نقاط

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

 : ٌلً ما عمل العمل التعلٌم المعماري الجامعً فً القسم لربطها بمتطلبات سوق وتطوٌر لتحسٌن أقترح

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 

 

 شكرا الهتمامكم

 

 الباحث                                                                                                                 
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 قسم العمارة في الجامعة اإلسالمية بغزة ياستبيان خريج  -3
 

 زةـغ –ة ــة اإلسالميـاجلامع

 اـليـات العــــادة الدراسـعم

 قسم العمارة -كلية اهلندسة 
 
 

 

 هللا /ـاحفظهالجامعة اإلسالمٌة بغزة          –الزمٌل/ة المهندس/ة خرٌج قسم العمارة  
 

 ,, السالم علينن ورحمة هللا وتزماته

 ،الشعكب بالتعميـ بصفة عامة كأساس لتنمية المجتمع كتطكيره اتكثر في اآلكنة األخيرة اىتمام
كأصبح الراجح اآلف أكثر مف أم كقت مضى أف مفيـك تطكير الميف في المجتمع يبدأ بتطكير 

 .التعميـ
كمف ىذا المنطمؽ كمساىمة لبلرتقاء بالتعميـ المعمارم كتطكيره في قطاع غزة كجعؿ مخرجاتو 

لمحصكؿ عمى  تتكاكب مع متطمبات سكؽ العمؿ المحمي كاإلقميمي يقكـ الباحث بإعداد بحث دراسي
 :بعنكاف درجة الماجستير في اليندسة المعمارية

 مخريجينليادة فرص عمل في ز  هتطوير التعميم المعماري الجامعي وأثر 

 يوسف المنسي م  د.إشراؼ 

 العممي البحث ألغراض ىي فيو الكاردة المعمكمات بأف عممان  المرفؽ مف أجؿ ذلؾ تـ إعداد االستبياف
ىذا  تعبئة المبارؾ في مف جيدكـ بجزء كالتقدير لممساىمة الشكر كما أتقدـ لحضرتكـ بجزيؿ ،فقط

نتائج ىذا البحث إلى كاقع أفضؿ لمخرجات التعميـ  تصؿ بناآمميف مف اهلل عز كجؿ أف  االستبياف
  المعمارم في قطاع غزة كتحسيف فرص عمؿ خريجي العمارة
 كجزاكـ اهلل خيرا ،،،

 ميندس معماري: الباحث
 بعموشةخميل جميل 
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 البيانات األولية

 الجنس
  أنثى

  ذكر

 التقدير العام
  ممتاز

  جداجيد 

  جيد

 سنوات الخبرة

  سنكات 1أقؿ مف 

  سنكات 8إلى  1

  سنكات 10إلى  5

  سنكات 10أكثر مف 

 أخرى مؤىل عممي
  بكالكريكس

  ماجستير فأعمى

 ممارسة العمل بعد التخرج
  ممارس لمينة العمارة

  غير ممارس

 جية العمل

  شركة مقاكالت

  مكاتب ىندسية

  قطاع التعميـ

  منظمات أىمية

  قطاع حككمي

  أخرل

  ال يعمؿ

 حصمت عمى العمل

  بعد التخرج مباشرة

  بعد عاـ

  بعد أكثر مف عاميف

  لـ أحصؿ عمى عمؿ

 الحصول عمى العمل الحالي عن طريق
  تقديـ طمب

  إعبلف رسمي

  عبلقة شخصية
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 المحلً:المحور األول / التعلٌم المعماري وسوق العمل 

 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

مساقات العمارة التخصصية التي درستيا في الجامعة متكافقة مع   .25
  .متطمبات سكؽ العمؿ المحمي

     

      عاـ. معمارم ميندس إلى يحتاج المحمي العمؿ سكؽ  .26
 ذات تخصص دقيؽ معمارم ميندس إلى يحتاج المحمي العمؿ سكؽ  .27

 أخرل( -ترميـ -تصميـ –)تخطيط 
     

 المشاكؿ عف معمكماتلدية  خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة  .28
 .معيا التعامؿ يةككيف العمؿ سكؽ في وتكاجي أف يمكف التي

     

ما تعممو  تطبيؽ عمى القدرةلدية  خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة  .29
 .الحياة المينية العممية في بقسـ العمارة

     

  الثقافية المجتمع تطكرات كاكبي خريج العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة  .30
 عمى مباشرة بصكرة تؤثر التي السياسية،ك  االجتماعيةك  االقتصاديةك 

  .المجتمع في المعمارم دكر

     

ميارات التحميؿ  المعمارم تزكد لقسـ العمارةمساقات الخطة األكاديمية   .31
 .كحؿ المشاكؿ المينية بصكرة مناسبة ككافية

     

ىناؾ مساقات دراسية لـ أدرسيا في الجامعة كنت بحاجة ليا بعد   .32
كميارات  جكانب العمارة المحمية ممارستي لمينة العمارة خصكصان 

 .التسكيؽ كاالتصاؿ كأساليب التشييد المتطكرة

     

خبراء ممارسيف لمينة  مف قبؿ في القسـ مينية محاضرات يساىـ عقد  .33
بشكؿ عممي في مبلئمة مخرجات التعميـ مع متطمبات سكؽ  العمارة
 العمؿ. 

     

مساقات العمارة التعريؼ العممي بمحاكر مف خبلؿ ممارستؾ لممينة   .34
  .مف خبلؿ الرحبلت العممية كالزيارات الميدانية يككف التخصصية

     

يساىـ في ألعضاء ىيئة التدريس  األكاديميةالممارسة االقتصار عمى   .35
 عدـ مبلئمة مخرجات التعميـ المعمارم مع متطمبات سكؽ العمؿ.

     

 أعداد مقارنة مع كبيرة الساعات المعتمدة لمساؽ التصميـ المعمارم  .36
 التصميـ المعمارم. الخريجيف العامميف في مجاؿ

     

  تخصصيةمجمكعات  إلى التخرج عمى الطمبة مشاريع تقسيـ  .37
 (، أخرلتكنكلكجيا البناءك حضرم، تشييد  تخطيط ترميـ، تصميـ، )

     

      .زيادة فرص العمؿ لدييـ بعد التخرج يؤدم إلى   .38
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 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

نحك المشاريع الكاقعية القابمة لمتنفيذ في القسـ مكجية  مشاريع التخرج  .39
 كالكزارات الحككمية.مف خبلؿ التكاصؿ مع منظمات المجتمع المدني 

     

العممي إلي مساؽ دراسي معتمد ضمف الخطة  تحكيؿ فترة التدريب  .40
 .لزيادة االىتماـ كالفائدة لمقسـ األكاديمية

     

كافية كال تمبي األىداؼ مدة التدريب العممي المعتمدة بالقسـ غير   .41
المرجكة منيا كبحاجة إلى زيادتيا كمتابعتيا بشكؿ أفضؿ مف إدارة 

 القسـ

     

 بيف تكازفعمى أساس ال لقسـ العمارةالخطة األكاديمية  ضركرة بناء  .42
  . كالمعارؼ الميارات

     

جامعات  في اليندسة المعمارية أقساـ بيف ضركرة تككيف ركابط تنسيؽ   .43
 ضمف شريؼ تنافس لخمؽ خطط أكاديمية متنكعة إليجاد الكطف
 المحمي. متطمبات السكؽ تمبي متكاممة سياسة

     

 قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة بيف شراكة برامج ضركرة تككيف   .44
 مف خبلؿ ممارسة المينة أنظمةتطكير  في مجاؿ الميندسيف كنقابة
 غزة.المعمارم بقطاع  التعميـ الجامعي تطكير
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 الدراسة الجامعٌة ومتطلبات سوق العملالمحور الثانً / 

 ِٓ خالي دساعزه اجلبِؼْخ رشٍ أْ

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
كبيرة 

 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

 بدرجة 
 قليلة جدا

      .سكؽ العمؿ المحمي مع متطمبات متكائمة التدريس أساليب  .1
كافية لتدريس المساقات  التدريس العممية خبرة أعضاء ىيئة  .2

 .بشكؿ يمبي متطمبات سكؽ العمؿ المحمي
     

أىمية ربط متطمبات الجامعة بالثقافة اليندسية إلثراء الفكر   .3
 .اليندسي لدل طمبة القسـ

     

أىمية زيادة المساقات اإلنشائية بالخطة األكاديمية لقسـ   .4
  .العمارة

     

ضركرة زيادة مدة التدريب العممي كعدـ اقتصارىا عمى صيؼ   .5
 .السنة الرابعة فقط

     

ضركرة زيادة مساقات ممارسة المينة كالتعاكف مع نقابة   .6
 .الميندسيف في ىذا المجاؿ

     

ضركرة التركيز عمى األساليب العممية بالتدريس كي تساعد   .7
 .سكؽ العمؿ بسيكلة دخكؿالخريج عمى 

     

التكنكلكجيا مفردات أىمية زيادة استخداـ المغة االنجميزية ك   .8
 المختمفة. مساقات العمارةتدريس  الحديثة في 
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 المحور الثالث / التدرٌب والتعلٌم المستمر للخرٌجٌن

 رشٍ أِْٓ خالي ممبسعزه ملينخ اٌؼّبسح ثؼذ اٌزخشج ِجبششح  

# 
 

 البند
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة

 جدا 

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 

 جدا
لمتعامؿ بسيكلة مع مياـ العمؿ المكجية  مقدرةلديؾ   .1

 .إليؾ
     

 في كزمبلئؾ رؤسائؾ مع التفاىـ في صعكبةىناؾ   .2
 .العمؿ

     

       .التخصصية لديؾ مناسبة ككافية المعمكمات  .3
      .مناسبة بتشريعات كقكانيف تنظيـ البناء المحمية تؾمعرف  .4
مناسبة لحؿ  التسكيؽ كاالتصاؿ كالتكاصؿ ؾ فيميارات  .5

 .إشكاليات العمؿ
     

مياراتؾ كمعمكماتؾ غير كافية كتحتاج لمتدريب كالتعميـ   .6
 المستمر لمكاجية إشكاليات ممارسة المينة. 

     

ىناؾ ضركرة إلضافة سنة عممية لمتدريب كالتأىيؿ    .7
 قبؿ منح الترخيص لمممارسة الفعمية لمينة العمارة.

     

 المحور الرابع/ القبول بالعمل في غير مجال التخصص 

 ِب ىِ اٌذًافغ ًساء اٌمجٌي ثبٌؼًّ يف جمبي غري جمبي دساعزه اجلبِؼْخ؟ , إرا ونذ ِٓ اٌؼبٍِني يف غري جمبالد ِينخ اٌؼّبسح

 اإلجابة البند #

  .رغبتؾ في العمؿ ميما كاف كعدـ جمكسؾ في البيت  .1
   .في السنكات األكلى بعد التخرج قمة الكظائؼ الشاغرة في مجاؿ اليندسة خصكصان   .2
ـ  .3   .المعماريةاليندسة  مجاؿ في فرصة عمؿ عمى الحصكؿ عد
  .لبلستقرار الكظيفي كالحصكؿ عمى راتب دائـ كمنتظـ  .4
    .الكساطة كالمعارؼ الشخصية قممت مف حصكلي عمى كظيفة في مجاؿ العمارة  .5
   .كضعي المجتمعي كالمادم تحسيف يساعد عمى  في غير مجاؿ العمارة العمؿ  .6
   .كغير مقبكلة التخرج ركاتب الميندسيف متدنية خصكصا في السنكات األكلى بعد  .7
  .حب العمؿ في مجاؿ عمؿ العائمة بعيدا عف تخصص العمارة  .8
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 الخامس/ عوامل النجاح المساعدة في الحصول عمى فرصة عمل المحور         

 ِب ىِ ػٌاًِ اٌنجبح اٌيت عبػذره يف احلظٌي ػٍَ ًظْفزه احلبٌْخ؟ ، إرا ونذ ِٓ اٌؼبٍِني يف جمبي اٌؼّبسح

 اإلجابة البند #

  .حصمت عمية في درجة البكالكريكس الذمالمعدؿ العالي   .1
  .السمعة الطيبة لقسـ العمارة التي تخرجت منو  .2
  .دكرات التأىيؿ التدريبية التي حصمت عمييا قبؿ كبعد التخرج  .3
  .الخطة األكاديمية لمقسـ المتكائمة مع متطمبات سكؽ العمؿ المحمي  .4
  .كالمقابمة الشخصية القدرات قياس امتحاففي  النجاح  .5
  .المعرفة العالية في ميارات الحاسكب كاالنترنت  .6
  .اإلنجميزية المغة إتقافالمقدرة العالية في   .7
   كالنقابي.مف خبلؿ تكاصمي المجتمعي   .8
    .مساعدة لجنة الخريجيف في قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة  .9

   .الدراسة الجامعيةخبلؿ  العممي التدريب  .10
 

  ميارات سوق العمل   /السادس  المحور              

 ؟يبساد املطٌٍثخ ٌٍّينذط املؼّبسُ املّبسطاملِب ىِ  ِٓ ًجيخ ٔظشن

 اإلجابة البند #

  .الممحكظات رصد ك كاألبحاث العممية التقارير كتابة ميارات  .1
   كبرامج التكاصؿ االجتماعي. أكفيس ميارات استخداـ االنترنت كبرامج  .2
  .كتحمؿ ضغط العمؿ الفريؽ ضمف العمؿميارات   .3
  .ميارات القراءة كالكتابة كالمحادثة بالمغة االنجميزية  .4
  كحؿ مشاكمو بشكؿ سريع كسميـ. ميارات إدارة المكاقع  .5
   .ميارات التكاصؿ المجتمعي كاالتصاؿ  .6
  .المينة كالدفاع عنةميارات تسكيؽ الذات كتسكيؽ منتج   .7
  .ميارات برامج الحاسكب المتخصصة بمجاؿ العمارة كتكظيفو بشكؿ إبداعي  .8
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 املؼّبسُ يف لطبع غضح اٌزؼٍُْ رطٌّش ػٍّْخ إلثشاء مل رزوش يف االعزجْبْ الرتادبد
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 شكرا الىتمامكـ
 الباحث
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 أرباب العمل استبيان    -4

 

 زةـغ –ة ــة اإلسالميـاجلامع

 اـليـات العــــادة الدراسـعم

 قسم العمارة -كلية اهلندسة 
 

 

 هللا /ـاحفظه   الهندسٌة ةفً المؤسس /ةالفاضل /ةحضرة المسئول

 وبركاتهالسالم عليكن ورمحة اهلل  

كما كاف  ،كثر في اآلكنة األخيرة اىتماـ الشعكب بالتعميـ بصفة عامة كأساس لتنمية المجتمع كتطكيره

قضايا التعميـ ال يمكف اعتبارىا قضايا جزئية يمكف تناكليا داخؿ المنظكمة التعميمية فقط بمعزؿ عف المجتمع 

 كقضاياه التنمكية.

تعميـ المعمارم كتطكيره في قطاع غزة كجعؿ مخرجاتو تتكاكب مع كمف ىذا المنطمؽ كمساىمة لبلرتقاء بال

  :متطمبات سكؽ العمؿ المحمي كاإلقميمي يقـك الباحث بإعداد بحث دراسي بعنكاف

 مخريجينلفي زيادة فرص عمل  هتطوير التعميم المعماري الجامعي وأثر 

 .يوسف المنسي د. م إشراؼ 

 فقط، العممي البحث ألغراض ىي فيو الكاردة بأف المعمكمات عممان  مف أجؿ ذلؾ تـ إعداد االستبياف المرفؽ

آمميف  ىذا االستبياف تعبئة المبارؾ في  مف جيدكـ بجزء كالتقدير لحضرتكـ لممساىمة الشكر بجزيؿ أتقدـك كما 

نتائج ىذا البحث إلى كاقع أفضؿ لمخرجات التعميـ المعمارم في قطاع غزة  تصؿ بنامف اهلل عز كجؿ أف 

  كتحسيف فرص عمؿ خريجي العمارة

 ,,,وجزاكن اهلل خريا 
 ميندس معماري:  الباحث

 بعموشةخميل جميل 
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 خبص ثبملؤعغخ 

 

 خصائص المؤسسة

 ممكية المؤسسة
  قطاع عاـ

  قطاع خاص

  منظمات دكلية

 الجنس
  أنثى

  ذكر

التخصص لمعبئ 
 االستبيان

  ميندس معمارم

  ميندس مدني

  أخرل

سنوات الخبرة لمعبئ 
 االستبيان

  سنكات 3أقؿ مف 

  سنكات 5 – 3مف 

  سنكات 10 -5

  سنكات 10 مف أكثر

 

  :خبص ثبٌؼبٍِني يف املؤعغخ ِٓ خشجيِ لغُ اٌؼّبسح ثبجلبِؼخ اإلعالِْخ

 

 خصائص خريجي العمارة 
 بالجامعة اإلسالمية بغزة العاممين بالمؤسسة

عدد المعماريين 
 العاممين في المؤسسة

  سنكات 5أقؿ مف 

  سنكات 10 – 5مف 

  سنكات 10 مف أكثر

طبيعة عمل الميندسين 
المعماريين العاممين في 

 المؤسسة

  تصميـ

  تجارة كمقاكالت

  تعميـ كدراسات

  إشراؼ
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  أكثر مف مجاؿ

  أخرل

توظيف المعماريين في 
 المؤسسة

  إعبلف رسمي

  معرفة التدريب العممي

  عبلقة شخصية

  أياـ التكظيؼ

  أخرل

 

 المحور األول/ الممارسة المينية ودورىا في تعزيز العممية التعميمية 
 

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

لبلرتقاء  متطكرة تدريبية دكرات ترأسيا المؤسسة التي تنظـ  .45
 ككضعيـ في آخر العمؿ كفريؽ بالميندس المعمارم

 كمعدات متطكرةمف تكنكلكجيا بناء  العمؿ سكؽ مستجدات
  جديدة. كمكاد بناء

     

 ممارسة قكانيف كتعميمات بتطبيؽ تقـك المؤسسة التي ترأسيا  .46
 .مينة اليندسة المعمارية كفؽ النظـ العالمية

     

بغزة  اإلسبلميةىناؾ صعكبة لدل خريجي العمارة بالجامعة   .47
 .إلييـفي التعامؿ كانجاز المياـ المككمة 

     

بغزة  اإلسبلميةلدل خريجي العمارة بالجامعة  ضعؼىناؾ   .48
 .في المعمكمات التخصصية المكجكدة لدييـ

     

إف المعارؼ كالميارات التي يمتمكيا خريجي العمارة بالجامعة   .49
بغزة مناسبة ككافية لمتطمبات سكؽ العمؿ  اإلسبلمية
 .المحمي

     

مزاكلة المينة حافظت عمى  نظاـك  المعمكؿ بيا القكانيف إف  .50
  .كماديان  كعمميان  فكريان  الميندس المعمارم  حقكؽ

     

      .شامؿ ميندس معمارم  إلى يحتاج العمؿ المحمي سكؽ إف  .51
 الميندسيف الممارسيف ذات الخبرة العممية بيف تكاصؿيكجد    .52

 .إلعطاء تغذية راجعة األكاديمية كىيئة التدريس
     

 حديثي بغزة اإلسبلميةخريجي العمارة بالجامعة  مستكل  .53
 .مرضي كجيد بالنسبة لممؤسسة التخرج

     



_______________________________________________________________________ 
 

      143 

 المالحـق

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 اإلسبلمية بغزة يمتمككف المقدرة كخريجي العمارة بالجامعة   .54
 .العالمية  المستجدات آخرمحاكاة  في مركنة

     

خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة يمتمككف المقدرة   .55
 .عمى استيعاب متطمبات العمؿ بصكرة سريعة كمتمكنة

     

بالجكانب خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة ييتمكف   .56
 .حساب كظيفة المبنى كقابمية التنفيذالجمالية عمى 

     

خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة لدييـ القدرة عمى   .57
 .الحكار كالمناقشة كتسكيؽ منتجيـ بشكؿ ميني

     

 

 
 أسباب االستغناء عن العاممين في المؤسسة/ الثانيالمحور 

          إىل دفؼذ اٌيت األعجبة ىِ فّب ٌِظفني ِٓ خشجيِ اٌؼّبسح ثبجلبِؼخ اإلعالِْخ ثغضح، بٔذ املؤعغخ اعزغنذ ػٓ إرا و

 رٌه؟

 اإلجابة البند #

  .العمؿ بيئة مع التكيؼ عمى المكظؼ قدرة عدـ  .9
  .مشاكؿ العمؿ الكثيرة كالمتكررة في مكاقع العمؿ  .10
المكظفيف الميارة المناسبة  كعدـ امتبلؾ المتقدمة التكنكلكجيا لكسائؿ المؤسسة استخداـ  .11

  .ليذه التكنكلكجيا
 

  .المكظفيفض بع عف االستغناء إلى اضطرتيا اقتصادية ألزمة المؤسسة تعرض  .12
   .عدـ التكاصؿ مع فريؽ العمؿ كالتساىؿ في بعض المكاقؼ التي تيـ المؤسسة  .13
  .نجاح المكظفيف في الفترة التجريبية قبؿ تثبيت العقد عدـ  .14
  .عدـ احتراـ المكظفيف ألسرار العمؿ كخصكصية المؤسسة  .15
  .انتياء مدة المشركع كعدـ كجكد مشاريع قيد التنفيذ  .16
  الحصار الظالـ عمى قطاع غزة كعدـ دخكؿ مكاد البناء لمقطاع.  .17
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 المؤسسة في التوظيف المحور الثالث/ معايير

 ِب ىِ املؼبّري املزجؼخ ٌٍزٌظْف يف ِؤعغزه؟

 اإلجابة البند #

  .لمميندس المعمارم الدقيؽ التخصص .1
  .لمميندس المعمارم في الجامعة العاـ التقدير  .2
  حصكؿ الميندس المعمارم عمى دراسات عميا )ماجستير، دكتكراه(  .3
   .العممية الخبرةك  المينية الممارسة  .4
   .كالمغة االنجميزية الحاسكب ميارات  .5
  .الميندس المعمارم بيا البلزمة لمعمؿ التي التحؽ التدريبية الدكرات  .6
  .كالمقابمة الشخصية القدرات المتحاف الخريج اجتياز  .7
   الشخصية العبلقات  .8

 العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة خريجي كفاءة ميارات / تقييم الرابعالمحور 

 :دْث ِٓ املؤعغخ اٌؼًّ يف إداسح ملزطٍجبد ثغضحاٌؼّبسح ثبجلبِؼخ اإلعالِْخ  خشجيِ ٌىفبءح ِب  رمّْه

 ممتاز البند #
ضعيف  ضعيف متوسط ممتاز جدا

 جدا
      .التقارير كتابة ميارات  .1
      .الذاتية الممخصات كتابة ك تمخيصية ميارات  .2
       .كمحاكلة التفاعؿ معيا الممحكظات رصد ميارات  .3
      .كتحمؿ ضغط العمؿ الفريؽ ضمف العمؿ  .4
      .كاستيعاب متطمباتو العمؿ فريؽ إدارة  .5
       ميارات العمؿ المحكسب.  .6
      .ميارات المحادثة ككتابة التقارير بالمغة االنجميزية  .7
      .مألكفة غير جديدة كقائع في العممية المعرفة تكظيؼ  .8
      .المخالفة اآلراء كتفنيد نتاج الميندس المعمارم عف الدفاع  .9

      .تخصصية حاسكبية برامج تكظيؼ  .10
      ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ. .11
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 المحور الخامس/  المؤسسة و الخطة األكاديمية لقسم العمارة بالجامعة اإلسالمية بغزة

 البند #
 درجة الموافقة

 بدرجة 
 كبيرة جدا

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

 مع لتتبلءـ محتكاىا في تطكير  إلى تحتاجالخطة األكاديمية   .1
  .سكؽ العمؿ المحمي احتياجات

     

البرنامج  تطكير في ممشاركةلإمكانية المؤسسة التي تقكدىا   .2
 .لقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة األكاديمي

     

 العممية األبحاثتستفيد المؤسسة التي تقكدىا مف مشاريع التخرج ك   .3
 تكاجييا التي المشكبلت بعض معالجة في التي يطرحيا القسـ

 .المؤسسة

     

إمكانية التدريب لمطمبة قبؿ تخرجيـ متكفرة في المؤسسة مف   .4
  .ناحية فنية كلكجستية

     

يات تعاكف مشتركة مع قسـ العمارة بادرت المؤسسة بعمؿ اتفاق  .5
  .قبؿ كبعد تخرجيـبالجامعة اإلسبلمية بغزة لتدريب الطمبة 

     

 المحور الخامس/توصيات عممية 

  ِٓ خالي اٌزجشثخ ًاٌزؼبًِ ِغ خشجيِ اٌؼّبسح ثبجلبِؼخ اإلعالِْخ ثغضح  ٌٔطِ مبب ٍِّ "

 اإلجابة البند م

   .زيادة مساقات العمارة التخصصية  المحمية كربط الطمبة بالكاقع المحمي .1
  .التنفيذية كربطيا مع مكاد البناء المحميةزيادة مساقات التشييد   .2
   .االىتماـ بنظريات كتاريخ العمارة المحمية كالعربية عمى حساب العمارة الغربية  .3
  .االىتماـ بمساقات ممارسة المينة كقكانينيا كالتركيز عمييا  .4
  .المساؽساقات التخصصية كربطيا مع مفردات التركيز عمى الزيارات الميدانية خبلؿ تدريس الم  .5
  .زيادة مدة التدريب العممي الميداني  كتكزيعو خبلؿ المساقات التخصصية المختمفة  .6
   .زيادة المعرفة بتسمسؿ التفكير المنطقي  لتصميـ كتنفيذ المشاريع اليندسية  .7
  .المختمفةزيادة المعرفة بالنكاحي اإلنشائية كربطيا مع مساقات التصميـ   .8
  زيادة المعرفة بقكانيف البناء كالتنظيـ كربطيا مع مساقات العمارة التخصصية .9

  التركيز بشكؿ ىاـ عمى جرعات اإلدارة كميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالعمؿ ضمف فريؽ .10
  الجامعة بالنكاحي الثقافية اليندسية متطمبات مساقات ربط .11
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   تراها مهمة أن تكون لدى خرٌجً العمارة بالجامعة اإلسالمٌة بغزة االستبٌانمهارات لم تذكر فً 
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

............... 

 

 : ٌلً ما عمل فً المنظومة المعمارٌة التعلٌمٌة للقسم لربطها بمتطلبات سوق العمل والتطوٌر للتحسٌن أقترح
...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 
 شكراً الهتمامكم                                

 
 الباحث
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   صدق وثبات االستبيان (3) ممحق رقم

 صدق االستبيان 
، كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ  1صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو"
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف   االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،

 ، كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبياف بطريقتيف:2ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا "
                        صدق المحكمين "الصدق الظاىري": (2

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "
عمى مجمكعة مف المحكميف  االستباناتحيث تـ عرض  3"الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة

متخصصيف في اليندسة المعمارية كالتربية كاإلحصاء كأسماء المحكميف بالممحؽ  3تألفت مف 
استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في (، كقد 2رقـ )

انظر الممحؽ رقـ  -ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرجت االستبيانات في صكرتيـ النيائية 
(1.) 

 

 صدق المقياس: (1
 أوال: االتساق الداخمي 

مع المجاؿ الذم  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةتنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو، كتكضح  االستبانةمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
جة الكمية لممجاؿ حسب االستبياف، معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف المجاالت المختمفة كالدر  المرفقةالجداكؿ 

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  0.08كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط دالة عند مستكل معنكية 
 كضع لقياسو. 

 
 
 
 
 

                                                           
  .105ـ، ص 2010، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، فمسطيف، القواعد المنيجية لبناء االستبيانالجرجاكم، زياد،  1
، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، مفيومو وأدواتو وأساليبو -البحث العمميعبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد،  2

 ـ.2001عماف،
 .107سابؽ، صالمرجع ال 3
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 طمبة المستكل الربع كالخامس الستبانة: يكضح نتائج االتساؽ الداخمي (1)جدكؿ

 
 
 

 معامل االرتباط م.
القيمة 
 االحتمالية

 
 القيمة االحتمالية االرتباطمعامل  م.

1.  .577 *0.000 25.  .752 *0.000 

2.  .765 *0.000 26.  .553 *0.000 

3.  .705 *0.000 27.  .700 *0.000 

4.  .602 *0.000  
5.  .652 *0.000 1.  .402 *0.001 

6.  .818 *0.000 2.  .454 *0.000 

7.  .737 *0.000 3.  .667 *0.000 

8.  .744 *0.000 4.  .672 *0.000 

9.  .613 *0.000 5.  .713 *0.000 

10.  .826 *0.000 6.  .638 *0.000 

11.  .757 *0.000 7.  .479 *0.000 

12.  .612 *0.000  
 1.  .700 *0.000 

1.  .701 *0.000 2.  .540 *0.000 

2.  .601 *0.000 3.  .718 *0.000 

3.  .634 *0.000 4.  .654 *0.000 

4.  .625 *0.000 5.  .810 *0.000 

5.  .662 *0.000 6.  .703 *0.000 

6.  .650 *0.000 7.  .705 *0.000 

7.  .738 *0.000 8.  .739 *0.000 

 .634 *0.000  9.  .559 *0.000 

8.  .456 *0.000  
9.  .470 *0.000 1.  .840 *0.000 

10.  .271 *0.042 2.  .746 *0.000 

11.  .428 *0.000 3.  .865 *0.000 



_______________________________________________________________________ 
 

      181 

 المالحـق

 
 الييئة التدريسية الستبانة: يكضح نتائج االتساؽ الداخمي (2)جدكؿ

12.  .618 *0.000 4.  .754 *0.000 

13.  .648 *0.000 5.  .755 *0.000 

14.  .408 *0.000 6.  .568 *0.000 

15.  .516 *0.000  
16.  .498 *0.000 1.  .595 *0.000 

17.  .420 *0.000 2.  .624 *0.000 

18.  .657 *0.000 3.  .523 *0.000 

19.  .432 *0.000 4.  .658 *0.000 

20.  .269 *0.018 5.  .510 *0.000 

21.  .269 *0.017 6.  .656 *0.000 

22.  .471 *0.000  
23.  .694 *0.000 

 م.
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 
 م.

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

1.  .637 *0.007 25.  .616 *0.009 

2.  .612 *0.010 26.  .497 *0.035 

3.  .617 *0.009 27.  .606 *0.011 

4.  .804 *0.000  
5.  .756 *0.001 1.  .580 *0.015 

6.  .650 *0.006 2.  .891 *0.000 

7.  .525 *0.027 3.  .577 *0.015 

8.  .605 *0.014 4.  .527 *0.026 

9.  .870 *0.000 5.  .612 *0.010 

10.  .515 *0.030 6.  .612 *0.010 

11.  .827 *0.000 7.  .870 *0.000 

12.  .506 *0.032  
 1.  .811 *0.000 

1.  .826 *0.000 2.  .677 *0.004 

2.  .612 *0.010 3.  .612 *0.010 
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3.  .515 *0.030 4.  .884 *0.000 

4.  .534 *0.025 5.  .870 *0.000 

5.  .580 *0.015 6.  .870 *0.000 

6.  .626 *0.008 7.  .756 *0.001 

7.  .542 *0.023 8.  .826 *0.000 

8.  .612 *0.010  
9.  .564 *0.018 1.  .855 *0.000 

10.  .773 *0.001 2.  .673 *0.004 

11.  .613 *0.010 3.  .883 *0.000 

12.  .612 *0.010 4.  .810 *0.000 

13.  .826 *0.000 5.  .884 *0.000 

14.  .601 *0.011 6.  .818 *0.000 

15.  .649 *0.006    
16.  .614 *0.010 1.  .759 *0.002 

17.  .703 *0.003 2.  .637 *0.007 

18.  .682 *0.004 3.  .870 *0.000 

19.  .736 *0.001 4.  .770 *0.001 

20.  .516 *0.030 5.  .866 *0.000 

21.  .637 *0.007 6.  .581 *0.019 

22.  .603 *0.011  
23.  .608 *0.011 

24.  .612 *0.010  
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 الخريجيف الستبانة: يكضح نتائج االتساؽ الداخمي (3)جدكؿ
 
 

 
 

  

 م.
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 
 م.

معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 20.  .380 *0.000 

1.  .329 *0.000  
2.  .397 *0.000 1.  .399 *0.000 

3.  .278 *0.002 2.  .488 *0.000 

4.  .459 *0.000 3.  .527 *0.000 

5.  .530 *0.000 4.  .584 *0.000 

6.  .397 *0.000 5.  .390 *0.000 

7.  .454 *0.000 6.  .553 *0.000 

8.  .328 *0.000 7.  .517 *0.000 

9.  .608 *0.000 8.  .527 *0.000 

10.  .598 *0.000 9.  .616 *0.000 

11.  .319 *0.000  
12.  .264 *0.003 1.  .420 *0.000 

13.  .512 *0.000 2.  .338 *0.000 

14.  .426 *0.000 3.  .536 *0.000 

15.  .471 *0.000 4.  .615 *0.000 

16.  .258 *0.004 5.  .409 *0.000 

17.  .188 *0.026 6.  .248 *0.005 

18.  .340 *0.000 7.  .475 *0.000 

19.  .374 *0.000  
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 أرباب العمؿ الستبانة: يكضح نتائج االتساؽ الداخمي (4)دكؿج

 

  

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط م.  االحتمالية القيمة معامل االرتباط م.
 4.  .749 *0.000 

1.  .406 *0.001 5.  .641 *0.000 

2.  .506 *0.000 6.  .555 *0.000 

3.  .826 *0.000 7.  .607 *0.000 

4.  .243 *0.032 8.  .826 *0.000 

5.  .477 *0.000 9.  .615 *0.000 

6.  .536 *0.000 10.  .556 *0.000 

7.  .529 *0.000 11.  .679 *0.000 

8.  .706 *0.000  
9.  .363 *0.002 1.  .242 *0.033 

10.  .252 *0.027 2.  .355 *0.003 

11.  .498 *0.000 3.  .625 *0.000 

12.  .484 *0.000 4.  .595 *0.000 

13.  .415 0.001 5.  .766 *0.000 

 
1.  .607 *0.000   
2.  .723 *0.000 

3.  .579 *0.000 
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  البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد 
األداة الكصكؿ إلييا، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

جميع مجاالت االستبيانات ، كتكضح الجداكؿ المجكدة في الممحؽ ) ( ذلؾ، حيث تبيف أف االستبانة
كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبيانات صادقو لما  α= 0.08عند مستكل معنكية لة إحصائيان دا

 كضعت لقياسو.
 االستبانةمعامؿ االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف محاكر : (5)جدكؿ

 لكافة االستبيانات لبلستبانةكالدرجة الكمية  

 
  االستبانةثبات 

 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك "  

قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا، ، كيقصد بو أيضا "إلى أم درجة يعطي المقياس  1"متتالية
 . 2أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة"

 Cronbach'sمعامؿ ألفا كركنباخ اختبار كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبيانات الدراسة مف خبلؿ 

Alpha Coefficient دكؿ )؟(.ككانت النتائج كما ىي مبينة في ج 
 

                                                           
 .97ص ـ،2010، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، فمسطيف، القواعد المنيجية لبناء االستبيانالجرجاكم، زياد،  1
، رسالة ماجستير ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك أثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيميالقحطاني، محمد عمي مانع،  2

 ـ.2002األمنية، الرياض، 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط م.  القيمة االحتمالية معامل االرتباط م.
الييئة التدريسية استبانة طمبة المستوى الرابع والخامس استبانة  

1.  .793 *0.000 1.  .582 *0.014 

2.  .954 *0.000 2.  .713 *0.002 

3.  .765 *0.000 3.  .586 *0.014 

4.  .877 *0.000 4.  .680 *0.004 

5.  .801 *0.000 5.  .844 *0.000 

الخريجين استبانة أرباب العمل استبانة   

1.  .910 *0.000 1.  .821 *0.000 

2.  .682 *0.000 2.  .821 *0.000 

3.  .582 *0.000 3.  .669 *0.000 
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 يكضح معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبيانات  (6)جدكؿ

 االستبانة
معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.938 0.880 .أعضاء ىيئة التدريس بقسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة استبانة

 0.880 0.774 .خريجي العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة استبانة

 0.980 0.961 طمبة قسـ العمارة بالجامعة اإلسبلمية بغزة "المستكل الرابع كالخامس". استبانة

 0.914 0.835 أرباب العمؿ. استبانة

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*      
 

مرتفعػػة لكافػػة  أف قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ السػػابؽجػػدكؿ الكاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي 
 االستبيانات، ككذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة.

كيكػػكف الباحػػث قػػد  ،(1كبػػذلؾ تكػػكف االسػػتبيانات فػػي صػػكرتيـ النيائيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ )
اسػػتبيانات الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة االسػػتبيانات كصػػبلحيتيـ تأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات 

 لتحميؿ النتائج.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


