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Abstract 
Architectural education is considered the cornerstone in the establishment of cities, through the contributions of 
today's architecture students who would be future architects providing built additions in cities. Accordingly, it is of 
extreme importance to regard how architecture students are founded from an ideological and practical point of 
view, which has been widely studied in regard to pedagogy realms. Thus, this paper aims to analyse the 
consequences of the spread of the Covid-19 pandemic on distant learning strategies applied to architectural 
programs. The paper aims to find answers to whether distant learning policies have affected the capabilities of 
graduates, and can e-learning provide solutions for future architectural education. The methodology adopted is a 
qualitative, analytical method, discussing the pros and cons of distant learning experiences during the past two years, 
on stakeholders of the educational process at Cairo University, Architecture Program. The research concludes with 
the potentials for future enhancement of e-learning experiences. 
Keywords: Architectural Education; Distant learning; Blended Strategies; Quality of Life, Quality of Education, 
Potentials in Future Education. 

ي عرص الوباء العالمي كوفيد 
 
 19-تحديات التعليم المعماري ف
 عن نظام التعليم المعماري عن بعد   الناتجة دراسة تحليلية لإل مكانات و المشكالت

 
 الملخص 

اإلزدهار من خالل تطوير البيئة المشيدة مما  يمثل التعليم المعماري حجر األساس الذي يتيح للمدن فرص أفضل مرتبطة بجودة الحياة و التقدم و  
ي المجتمعات

 يمتد الي سلوك و أنماط االستخدام ف 
ي المجمتعات، سواء كبيئة عمرانية مشيدة و أيضا كتأثير مبارسر

المختلفة.    يؤثر بشكل واضح و رسي    ع ف 
ي المدن و البلدان المختلفة. لذلك، فبناء طالب العمارة  و ذلك من خالل ما يقدمه طالب العمارة اليوم و المهندس المعماري المستقبلي من إسها

مات ف 
وري ا  و التحليل  فكريا و أيدلوجيا و تقنيا ال يقل أهمية بأي حال من األحوال من االهتمام بدراسة المشاري    ع المعمارية. من هذا المنطلق، فمن الض  لتفكير

ي وباء كوفيد
ي  19-لتبعات الوضع العالمي الراهن من تفشر

ي  ، لثان 
تب عل هذا الوضع العالمي من تأثير عل التعليم المعماري ف  ، و ما يير عام عل التوالي

ل التعليم  الجامعات العربية. فهل يؤثر التعليم عن بعد علي قدرات خري    ج طالب الهندسة المعمارية عل المدي البعيد بالسلب أم باإليجاب؟ و هل يمث
لمستحدث مع تحليل  ة فيما بعد عض الكورونا؟ اعتمد البحث علي منهجية إستقرائية لمناهج التعليم ا المدمج حل طويل المدى للمشاكل المستقبلي

ي لمساويء و 
كاء العملية التعليمية من أساتذة و طالب و خريجير  مع مراعاة القاء  كيف  ات التجربة خالل العامير  السابقير  و كيف أثرت علي رسر ممير 

ي الظروف االستثنائية عل مواجهة سوق العمل .من خالل دراسة  الضوء عل وسائل الحفاظ علي جودة ا
ي ف 
لتعليم  و ذلك لضمان كفاءة الخري    ج حتر

الراه  الوضع  الي دراسة  البحث  القاهرة، يهدف هذا  الهندسة جامعة  بكلية  المعمارية  الهندسة  نامج قسم  ات  تحليلية لير الممير  نامج، و تحليل  بالير ن 
ي إطار فهم ما  التحديات، باإلضافة إلي تحلي و 

ل وجهات نظر متباينة لممثلي الطالب و االساتذة و الخريجيير  لنظام التعليم المعماري المدمج، و ذلك ف 
ي الظروف الراهنة

ي الوقت الراهن و إمكانيات التطوير للوصول إلي أفضل ما يمكن من فرص يمليه علينا الواقع ف 
 .توصلت إليه التجربة حتر

 
 مقدمة و مراجعة أدبية لنظريات وأنماط التعليم المعماري عن بعد و مدي مواءماته للظروف الطارئة الناتجة عن جائحة كورونا   -1

ي جائحة كوفيد
ي مارس    19-تأثر التعليم المعماري بتفشر

ي البلدان  ،و انعكس هذا عل األدبيات الناقدة للتعليم المعماري المستجد،  2020ف 
خاصة ف 

وري   ، فمن الض  ي الذي شهدناه. وبالتالي
ي اإلطار الزمت 

ي لم تتوقع اإلحتياج إلي اإلنتقال الرقمي بهذه الصورة المفاجأة ف 
مراجعة ما تم الوصول  العربية، التر

ا يؤثر عل العملية الت ي هذا الوقت المحوري الذي يشهد تحوال كبير
 -2021نجد )شونج   .عليمية بصورة واضحةإليه من قبل المعلمير  و المنظرين ف 

(Cheong et al 2021  اإل أن كوفيد ، - يؤكد أن بالرغم من أن العملية التعليمية للهندسة المعمارية شديدة اإلتصال بمبدأ التعلم عير التطبيق العملي
ي إستديوهات التصميم، و أجير الجميع علي تخطي ما هو  19

مألوف، إلي درجة أنه قارن التحول الديناميكي الذي   قام بتحدي التعليم النمطي خاصة ف 
ي مدرسة الفنون الAtelier) حدث بظهور فكرة المرسم )األتلير 

.  و ف  ي القرن التاسع عشر
بالرغم من أن التعليم عن بعد ليس باألمر المستحدث،  جميلة ، ف 

ي تخصصات مختلفة، إال أن تطبيق هذا 
 Schon -1985عل المعمار ليس باألمر السهل، كما أشار )شون    فقد تم استخدام التعلم المدمج بالفعل ف 

ي توصيل المعلومات عن بعد،  1985)
ي قدرته عل فتح نافذة لمهنة الهندسة المعمارية، فالتحدي ليس فقط ف 

بوية لإلستوديو تكمن ف    فأن القيمة الير
ي سوق العمل

 .و لكن كيفية تأهيل معماري المستقبل للتحديات الحقيقية ف 
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ي 
ونية المختلفة لالستوديوهات المندمجة من  ف   و Padlet و Zoom إستخدام ظل اإلحتياج إلي التحول الرقمي الشي    ع، تراوحت التطبيقات األكير

Google Clouds ...   ي أدوار الطالب،فأصبحوا هم األكير مسؤولية عن التعلم الخاص بهم بينما يكون دور
ي الغالب  إلخ. و أيضا حدث تغير ف 

المعلمير  ف 
ا للتعليم المدمج، و ليس  الغربية تفضيلهم  ي الجامعات 

ي استطالعات األراء المختلفة، أبدي الطالب ف 
التعلم. و ف  لرقمي  هو تصميم وتوجيه عملية 

، و س ا أكير
ً
يتطرق البحث تفصيال اخرا لتفضيالت  بالشمولية، عل الرغم من أنهم ال يزالون يفضلون التدريس وجًها لوجه و ذلك ألنه أكير فاعلية ومألوف

 .الطالب الحقا
ي تهيئة الطالب الي سوق العمل، وضح 

ي الممارسة   Milovanovic et al)   2020ميلوفانوفيتش (و استنادا إلي دور التعليم المعماري ف 
ات ف  أن هناك تغيير

العمارة و تصميم مناهج جديدة تهدف  بالتبعية آراء جديدة حول  المعماريير  المستقبليير  وتوسيع كفاءاتهم   المعمارية، تستدعي  إلي األرتقاء بقدرة 
ا إلجتماعية ومسؤولياتهم المهنية ، وكذلك تحسير  مهاراتهم الفنية والتكنولوجية واإلجتماعية واإلنسانية والفنية لتصميم مبان  متوائمة للسياقات 

ي التعليم تهدف  (Aziz Amen, 2018) والبيئية. بالتالي 
ات  إ، فالمناهج الجديدة ف  لي تهيئة المعماري بمرونة تقنية و معرفية تساعده عل مواجهة التغير

ات هي االعتماد علي التشجيع علي  ي تساعد عل خلق هذه المرونة و التكيف مع المتغير
ي سوق العمل. و من أحد أهم المنهجيات التر

البحث   الشيعة ف 
تطويرالتساؤالت النقدية من خالل أعمال التصميم. و ذلك من خالل المحور األول و هو وضع أولويات جديدة ووجهات نظر عن طريق نهج التصميم ل

ي لتطوير نموذج التعلم القائم
ي لهندسة الطوارئ المختلفة و ليست مقصورة عل  الجائحة الراهنة، ثم المحور الثان  كتساب  إ عل    بحثية للتعلم التجريتر

ات عن ط ات من الزمالء و المتخصصير  من  الخير ي مجال العمارة، بحيث يتمكن الطالب من إكتساب الخير
ريق تحويل التعليم النمطي إلي ورش عمل ف 

 باإلضافة إلي أساتذته 
  .األقسام المختلفة و مناقشة ما توصل إليه الطالب مع نقاد خارجيير 
ي بالفعل كانت قائمة عل أنطقة  و تهدف هذه المحاوالت لإلستفادة من الظروف الراهنة تطوير  

التجربة الخاصة بالتعليم المعماري عن بعد، و التر
أن األستديو المعماري الرقمي بالفعل كان حير  التطبيق من أكير من عقدين من الزمان،  ،     Iranmanesh et al(2021إيرانمنش  ) أضيق، و ذلك كما يشير 

أو   التصميم  و لكن بشكل محدود و ذلك لمشاكل تقنية  التساؤل حول إمكانية إجراء استوديوهات  إمكانات مادية. و لكن لم تعد هناك جدوى من 
كير  بدال من ذلك إل أساليب التنفيذ واالستفادة من التطبيقات الرقمية الناشئة. بالعالوة عل ذلك ، طالب اليو 

اضية وتحول الير م هم أولئك  اإلفير
. لذلك، قد تكون مشاركتهم  الذين ولدوا وترعرعوا بوسائل االتصا ل الرقمية ، هم المتحدثون األصليون للغة وسائل التواصل االجتماعي والفضاء الرقمي

 فائدة من سابقيهم فهم علي القدرة عل التطبيق إل أقىص اإلمكانات. بناء عل ذلك، فمن الض  
ء أكير ي وري التوصل  األولية مع التحول الرقمي المفاجر

ضمنية تشجع طالب الهندسة المعمارية عل تعلم التواصل و التعاون مع بعضهم البعض، وبالتالي بناء المهارات األساسية لدخول  إلي عملية تعليمية 
ي األعوام المتقدمة اكير قدرة

، فالطالب ف  ي قدرة الطالب عل التواصل الرقمي
ي االعتبار أن هناك تفاوت ف 

من الطالب    سوق العمل. و لكن يجب األخذ ف 
ي ال 

ي حير  أن  ف 
افية. ف  ي تتيح لهم عرض أفكارهم بصورة واضحة و أحير

سنوات األولي من حيث استخدام الوسائل المختلفة و طرق العرض الرقمية التر
ي إيصال المعلومات و محاكاة المعلم، مما يستلزم التفاعل القائم عل التفاعل وجها لوجه الكتساب الخ

ات.  السنوات األولي تحتاج الي تدرج ف  فنخلص  ير
ي ا
ورة تفصيل اإلحتياجات الخاصة لكل مرحلة تعليمية من خالل التدرج ف   أو اإلعتماد علي اإل إلي ض 

ستديو الرقمي و ذلك بالتفاعل  لتفاعل المبارسر
ي المراحل و السنوات التعليمية لإلعتم 

وعات المعطاة، ثم إعطاء الفرص مع التقدم ف  ي السنير  األصغر و مع بدايات المشر
اد بشكل أكير عل  المكثف ف 

ي ما هو قادم من أجزاء الدراسة
ات سيتم اإلشارة إليها ف  ي لما له من ممير 

اض   .اإلستديو اإلفير
، نجد ألو ي ي السياق العرنر

تستعرض التحديات التقنية  Allu-Kangkum) 2021كانغكوم )-بالتطرق إلي المشكالت المشابهة للتعلم المعماري عن بعد ف 
نت ، والصدمة الثقافية من  المرتبطة بذلك. فعلي س ي الوصول إل اإلنير

؛ عدم المساواة ف  ي
ي البلدان األفريقية و العربية ف 

بيل المثال، تكمن التحديات ف 
اتيجيات التعلم البديلة غير المخطط لها، وتقاعس الجهات المعنية عن إيجاد منصات مناسبة وتفاعلية. باإلضافة إ

لي نقص  التفاعل عن بعد ، وإسير
نإمداد نت ، وعدم القدرة عل تحمل تكاليف أدوات التعلم عير اإلنير ت ،  ات الكهرباء الكافية ، وعدم القدرة عل تشغيل بعض التطبيقات عير اإلنير

نت.    وعدم وجود بدائل لعرض النماذج ثالثية األبعاد بصورة مادية ، وعدم قدرة أقسام الهندسة المعمارية عل توفير أدوات تعليمية مناسبة عير  اإلنير
ي تعيق الوصول الي أفضل النتائج من الوضع الراهن الذي فرض علينا، بالرغم من وجود االليات المناسبة سوا 

ء عل  فهذه بعض نماذج للمشكالت التر
 .مستوى الطالب او علي مستوى التخطيط للعملية التعليمية عن بعد

ي التساؤل الذي يطرحه ديشموخ )
ي إشارة إلي أن العملية    19-(، "هل سيقتل كوفيدDeshmukh 2021( )  2021و يتبفر

؟" و ذلك ف  الحرم الجامعي
التفاعل داخل قاع التعلم من خالل  النقد، بل أن هناك عوامل مادية و نفسية و روحية معتمدة علي  أو  المعلومة  ة  التعليمية ليست فقط توصيل 

ة و إستديوهات الرسم و التأثير و التأثر المتبادل بير  ا ي الوقت  المحاض 
ي ف 

اض  ي التواصل األفير
لطالب و االساتذة، من الصعب أو المستحيل محاكاته ف 

ا إلي تزايد المخاوف من اإلعتماد  Varma et al 2021( )2021الراهن من خالل األدوات المتاحة حاليا. و يتفق ايضا فارما ) (، مع هذا الرأي، مشير
ا إلي أن التجربة أثناء العامير     الرقمي الخالص من عدم الشمولية، وعدم المساواة ، نت، مشير وعدم القدرة عل تحمل التكاليف و قيمة التعليم عير اإلنير

ات اإلستديو  Transitional Emergency Modelالسابقير  هي نموذج إنتقالي طاريء )  ات التحول الرقمي مع ممير  ( يحتاج إلي موائمة أكير لدمج ممير 
 لمستقبل التعليم المعماري.   التقليدي و ذلك إليجاد حلول أفضل

 
 عنارص التحليل و التقييم المستنتجة من األطار النظري  -2

ديات  مما سبق، يمكن إستخالص أن عملية التعلم عن بعد بذات قدر التعقيد المماثل لعملية التعليم المعماري برمته، و ذلك لتضافر األسس والتح
التكامل معها لبلوغ أقىصي درجات اإلفادة و التحصيل العلمي المؤهل لسوق العمل.  فالشكل الموضح أدناه  الواجب عل األساتذة و الطالب التفاعل و 

ي أقسام العمارة، و تعتير هذه المراحل هي الهيكل التنظيمي ألغلب المقررات الم1)شكل
عمارية  ( يشير إلي المراحل الخاصة بتدرج العملية التعليمية ف 

ي تستند الي مخرجات تع
ي أرض الواقع. و لذلك تستند الدراسة التحليلية علي إلقاء الضوء لهذه المراحل كعناض  التر

ليمية بها محاكاة لما يتم تنفيذه ف 
ي التحليل، و ذ

ي ف 
نامج العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة. و تعتمد الدراسة التحليلية عل المنهج الكيف    لك بتحليل العملية تحليل لدراسة الحالة بير

اثناء جائحة كوفيد السابقير   العامير   بعد عل مدار  للعملية  19-التعليمية عن  ي 
إستقران  إعتمادا عل منهج  العيوب  و  ات  الممير  الضوء عل  ، إللقاء 

ئمير  عل التعليم  التعليمية و تطورها، و أيضا من خالل مقابالت ممنهجة للطالب باألعوام المختلفة و الخريجير  الذين شهدوا الجائحة و األساتذة القا
ات و عيوب و تطور العملية التعليمية، من خالل عناض التحليل و هي المدخالت، طرق التطوير و المخرجا ي ذلك الوقت. و ذلك لتحليل ممير 

ت ف 
 التعليمية النهائية. 



5th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2022) 11-13 May 2022 

 

ICCAUA2022 Conference full paper proceedings book, Alanya HEP University, Alanya, Turkey               889 

 
ي الدراسة المحلية 1شكل

  2022الباحث-: عناض التحليل المستهدفة ف 
 

 عىل مسار التعليم المعماري بقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة 19-المحلية: تأثير الوباء العالمي كوفيددراسة الحالة  -3
ي تهتم بشكل خاص عل تهيئة الخري    ج لس

وق العمل  يعد قسم الهندسة  المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة من أعرق أقسام العمارة المحلية و التر
ي تصنيف  المحلي و العالمي 

تيب العالمي للقسم المدرج ف  قسم للعمارة عل مستوي العالم،   150من ضمن أفضل    QS بحد سواء. و ينعكس هذا عل الير
ي  (UIA  )   و األول عل مستوي جمهورية مض العربية. هذا باألضافة الي حصول القسم عل االعتماد المحلي و العالمي من اتحاد العالمي للمعماريير  

. يأنر

نا  هذا  ي سياق حرص القسم و أساتذته عل خلق بيئة تعليمية تعتمد عل تدرج العلوم الهندسية و االنسانية خالل األرب  ع سنوات المختصة بالير
مج، ف 

ي الوسائل التعليمية من مؤتمرات و ورش عمل و زيارات ميدانية و استديوهات تصميمية علي مدار السنوات ا
مختلفة.  ل و محاكاة بيئة العمل العملية ف 

نامج هو إتاحة نفس مستوى جودة العملية التعليمية أثناء اإلنتقال إلي التعلم عن بعد، جراء الوضع ا  ، فكان التحدي األكير للير ء  بالتالي ي ي المفاجر
إلستثنان 

ي المعلوم  ات فقط من قبل ا 19-الذي فرض بسبب جائحة كوفيد
لطالب، باألهم و األكير فاعلية . فسياسة التعليم المعماري المتمير  ال تقتض عل تلفر

 (. 2هو إتاحة المجال للتجريب و التعلم من خالل الفعل  و التطبيقات المختلفة )شكل 

 
 2022الباحث  -منهجية العملية التعليمية الجامعية  : 2شكل

 
ي العلوم اإلنسانية و العلوم المرتبطة بالتخصص وا

ي و بما أن المحتوي العلمي كما ذكر سابقا قائم علي التوازن ما بير  المحتوى النظري ف 
لجزء التطبيفر

نامج و تقل تدري ي السنوات األولي من الير
ي المختلفة، فنجد أن القاعدة النظرية تكون أعرض ف 

 الوصول الي  الخاص بالتصميم و التنفيذ للمبان 
جيا لحير 

وع التخرج و األطروحة النظرية كخالصة لكافة العلوم الهندسية و   االنسانية  الفصل الدراسي األخير و الذي يتوج رحلة طالب العمارة التعليمية بمشر
ي الشكل ادناه )شكل  

نامج يدرس الطالب أسس التص 3المدرجة بالقسم. و كما هو موضح ف  ي العام األول من الير
ميم و النظريات المعمارية، و نظريات  (، ف 

تنفيذية االنشاء المعماري، تاري    خ العمارة، صفات المواد و الحسابات االنشائية باإلضافة إلي إستديوهات التصميم المعماري و مقدمة للرسومات ال
ي العام الثا

. و يظهر ف  ي
ي الصل الدراسي الثان 

ي ف 
ي من طابق واحد و تتدرج تعقيدات المبان 

ي من برنامج الهندسة المعمارية المواد النظرية المعتمدة  لمبان 
ن 

ورش العمل و عل التاري    خ و النظريات الحداثية للعمارة و تطور العمران، و العلوم االنسانية، المنشئات الحديدية، مع تطبيقات عملية أكير من خالل  
ي العام الثالث، تنحض المقررات النظرية علي   اإلستديوهات الخاصة بالتدريب البضي و التصميم المعماري و الرسومات

. ف  ي
التنفيذية و التصميم البيت 

ي التخصص )دراسات بيئية
بة، و بعض المواد اإلختيارية ف  ي -دراسات النظريات المعمارية المعاضة و دراسة الير

تكنولوجيا    -تصميم داخلي   - تصميم عمران 
 أعمق علي استديوهات التصم

، والتصميمات  البناء(، مع وجود تركير  ي
ي عامة و معقدة، و إستديوهات التصميم و التخطيط العمران 

يم المعماري لمبان 
ي األعوام السابقة

ي تمت دراستها ف 
ي للتخرج جميع العلوم التر

وع النهان  ، تتوج األطروحة النظرية و المشر ي
ي العام النهان 

، لتنتهي رحلة التعلم  التنفيذية. و ف 
ي سوق العمل.  بمحاكاة شبيهة لما يواجهه ا

ات و العلوم المختلفة ف   لطالب من دمج للخير

المخرج النهائيمراحل التفاعل

-البحث
مالتصمي

-النقد
التطوير

تصميم التحدي

اختيارات 
-المواقع

ةالمداخل البحثي

القاء الضوء 
على األسس

المشروع أو 

البحث في 
المرحلة

النهائية

المدخالت من األستاذ

المدخالت العلمية

من األساتذة

التجريب
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 2022الباحث -تدرج العلوم النظرية أثناء سنوات برنامج الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة : 3شكل

 
ي مارس  

ء للتعلم عن بعد الذي شهده العالم ف  ي المفاجر ي ظل التحول 
العملي و  ، كانت التحديات األكير من نصيب  2020و ف  المقررات ذات الطابع 

ألساتذة و الطالب  االستديوهات المختلفة. و بالرغم من كون السنوات األولي اكير تعرضا للمقررات النظرية إال أن االعتماد المبارسر عل التفاعل ما بير  ا 
ي البداية، عندما طور األساتذة من قدراتهم علي التفاعل عن بعد وأيضا تأقلم ال

طالب علي الوضع المستحدث. و ساعد عل هذا بساطة  كان عائقا ف 
ي عل مدخالت علمية اكير من األساتذة بالمقارنة للسنوات المتقدم ي السنوات األولي وإعتمادها بشكل نستر

(.  4شكل ة)المشاكل التصميمية المعمارية ف 
ي تم إستعواضها بالمقابالت الرقمية. و لكن التحدي  و لم تمثل المقررات النظرية تحديا مثل اإلستديوهات و ذلك إلعتمادها عل المناقش

ات الحية التر
اء عل  ي الوباء، لكن تم دعوة زائرين من الخير

تطبيقات ال    الكير للمقررات النظرية هو صعوبة اإلعتماد عل زيارات ميدانية، كما كان الحال قبل تفشر
Video Conferencingالتفاعل العلمي بشكل جديد للطالب و األساتذة.   مما ساهم الي حد كبير عل خلق نوع من أنواع 

 

   
 2022الباحث  -بعض جوانب الحياة األكاديمية التفاعلية قبل الجائحة لألستديوهات و المقررات النظرية و الزيارات الميدانية.  4  شكل

 
ي أدي اإل 

ي إستخدام التطبيقات ف 
ي ليس ف 

 غالق الكامل للمنشاءات التعليمية إلي تحول كل وسائل التفاعل لتكون عير الشاشات. و كان التحدي الحقيفر
ال التعليم التفاوقت   علي  صغير للغاية )اسبوع واحد علي اكير تقدير(، لكن عدم فقدان الشغف أثناء التعلم عن بعد للطالب باإلضافة إلي عدم إخير 

 .  برنامج العمارة ألسلوب تعليم معتمد علي التلقير 
 الذي يمير 

( المختلفة  التعليمية  حد Blackboard-Google Classroomفالمنصات  إلي  ساعدت  تنظيم   (  و  األسبوعي  العلمي  المحتوى  تنظيم  عل  كبير 
  (Zoom-Google Meet..etc)المتطلبات و المهام األسبوعية،....إلخ، بينما استخدم األساتذة اللقاءات المجمعة عير تطبيقات المقابالت الرقمية  

ي المهام و ب
، و ذلك لضمان مناقشة الطالب ف  التالي تحجيم الشقات العلمية، باإلضافة إلي تحفير  الطالب و  لمحاكاة روح االستديو التصميمي النمطي

ي من الصعب إنتقالها من خالل عملية اإلرسال و اإلستقبال الرقمية البحتة. و بالرغم من عدم توافر إتصال مبارسر بير  ال 
ات التر طالب و األستاذ،  نقل الخير

ساعدت علي إنتقال األفكار و التوجيهات للتطوير بصورة مالئمة لطبيعة  (Digital Annotations)إال أن إستخدام تطبيقات الرسم المعماري الرقمية  
  (. 5 شكلالتعلم عن بعد)

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي التعلم عن بعد خالل  . 5  شكل
 2022الباحث -2021/ 2020بعض جوانب التحول الرقمي ف 

 
ي للتعليم عن بعد دراسة الحالة المحلية: مقارنة األداء التعليمي ما بير   -4

 العام األول و الثان 
ة إلي اإلغالق  شهد برنامج الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة عامير  متواليير  من التحول من التعليم النمطي وجها لوجه إلي التعلم عن بعد جراء الحاج

وس كوفيد ء و غير مخطط  . بالطبع، كما هو الحال مع العديد من الير 19-الكامل بسبب زيادة المصابير  بفير ي امج التعليمية، جاء اإلغالق األول مفاجر

األطروحة

نظريات معمارية 

دراسات التربة

تاريخ و نظريات العمارة

العلوم االنسانية

المنشأت المعدنية

تاريخ و نظريات العمارة

مقدمة في االنشاء المعماري و المواد االنشاءات

علوم المساحة
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. و أصطحب هذا العديد من التخبط وعدم القدرة عل إتقان العديد من الوسائل التكنولوجية المساعدة، خاصة ي    كرد فعلي للوضع الصحي العالمي
ف 

ي تعتمد علي التفاعل المبارسر ما بير  األساتذة والطالب. فيما شهد ا
ي من التعلم عن بعد عل قدرة بشكل كبير عل إتمام العملية  المقررات التر

لعام التان 
ي المقررات  

و اإلستديوهات  التعليمية عن بعد بصورة أنجح، مع االعتماد علي التعليم المدمج ما بير  التحول الرقمي عن بعد باإلضافة الي لقاء الطالب ف 
ي تتطلب ذلك )شكل  

ي اإلعتبار اإللير  6التر
نامج ككل بحيث ال تتعدي نسبة  (، مع األخذ ف  ازية من جهة و من جهة أخري تنسيق الير

ام باإلجراءات اإلحير
نامج عن   ي بحيث تتكامل المقررات النظرية و   60الحضور بالير

بالمئة من إجمالي الوقت المخصص للحضور للجامعة. و تم التنسيق الرأسي و األففر
ي تكييف نسب الحضور/التعلم عن بعد،  

ي المجتمع بصفة عامة. باإلضافة  العملية ف 
وس ف  ي أوقات قلة انتشار الفير

ي اإلعتبار كثافة اللقاءات ف 
مع األخذ ف 

ي السنوات األولي بحيث تستوعب الحاجة إلي التفاعل المبارسر بير  الطالب و األساتذة و ذلك لكش  
الحاجز  إلي هذا، تم تكيفة المقررات العملية ف 

ي سابق دراستهم )النفشي و اإلندماج مع روح القس
 (. 7شكل م العلمي المختلفة عن أي طبيعة علمية أخرى تعرضوا لها ف 

 

 
ي من الجائحة  :  6شكل

ي العام الثان 
– نموذج لتقسيم خطة التعليم ما بير  األونالين و المقابالت بالجامعة بير  المقررات المختلفة ف 

 2022الباحث
 

  
 

 

 

 
ي من الجائحة 7شكل

ي العام الثان 
 2021الباحثة -الدراسيةبناء علي طبيعة المقررات و السنير    2021: التحول الي التعليم المدمج ف 

 
نامج الهندسة ال  ي لتجربة التعلم عن بعد بير

ات و العيوب و األنماط التعليمية ما بير  العامير  األول و الثان  جامعة القاهرة    -معماريةو فيما يلي مقارنة للممير 
 (. 1)جدول  

 
 

0
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Design B.C. Theory Inter-Disciplinary

وجها لوجه/تقسيم المقررات ما بين التعلم عن بعد

Online Face to Face
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نامج الهندسة المعمارية .1جدول   ي للتعليم عن بعد بير
 2022الباحث  -مقارنة ما بير  العام األول و الثان 

 

ي لربيع  -العام األول
ي من الفصل الدراسي الثان 

ي  2020النصف الثان 
 كامال  2021- 2020العام الدراسي   -العام الثان 

مفاجأة التحول الرقمي بسبب الوباء  • المشكالت 
 العالمي 

 وضوح الرؤيةعدم  •

صعوبة تعلم و تنسيق المحتوي  •
 العلمي ليكون صالح للتفاعل عن بعد 

استبدال االمتحانات باألبحاث  •
اهة   الفردية و بالتالي عدم ضمان الي  
ي بعض المقررات 

 العلمية الكاملة ف 

صعوبة التنبأ بخطة طويلة األمد   •
 بسبب رسعة تغيير القرارات 

ات  • زيادة عدد الساعات للمحاض 
د مما  قشات عن الوقت المحدالمناو 

ي   يضع الجميع تحت ضغط عصتر
 نفشي و 

امج و األدوات  • الفرص  التعلم و التأقلم مع الير
ي وقت محدود وتحت  

الحديثة ف 
 ضغط الوضع الطاريء 

ورة تقليص بعض المقررات و   • ض 
بالتالي التنقيح االجباري للجوانب  

 الغير مفيدة من المقررات

 التجربة السابقة التخطيط و التعلم من  •

القدرة عل استيعاب مزايا و عيوب  •
التعليم عن بعد وبالتالي وضع جداول  

ي مع طبيعة كل مقرر
 تتماسر

من جانب  • المرونة المكتسبة للتغيير
 الطالب و األساتذة 

تطوير المقررارت و أعطاء أولوية   •
  - التعليم وجها لوجه للمقررات العملية 

 اكتساب مهارات الرسم  -التصميم 

ي الكلية  ال •
قدرة عل اتمام االختبارات ف 

مع اعطاء السماح للطالب بدخول  
ي حالة االصابة

 االمتحان اكير من مرة ف 
 

ي ظل الوباء العالمي  -5
 
ات و عيوب تجربة التعليم المعماري عن بعد ف  مناقشة: تحليل لممير 

ي إطار إستخالص الدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد، إستند 
كاء العملية التعليمية من أساتذة و طالب  ف  البحث علي إستطالع أراء رسر

ة( و ذلك لتحليل، مستندا إلي الم
من دراستهم قبل التخرج مبارسر قابالت  و خريجيير  )الذين عاضوا التحول الي التعليم عن بعد خالل الفصل األخير

ي 
ي بال شك ستعتمد علي  المنظمة، أهم األوجه الممكن تطويرها إلكتساب المزيد من الثقة ف 

 الخطوات الالحقة من تطوير العملية التعليمية، و التر
ي الجدول التالي )جدول 

ي الخالصة. و تتلخص نتائج المقابالت ف 
ي بعض المقررات لما له من مزايا سنطرق اليها ف 

 (. 2إدماج التعليم عن بعد ف 
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كاء العملية الت.2جدول   نامج الهندسة المعمارية نتائج استطالع رأي رسر  2022الباحث  -عليمية بير
 

 طالب السنوات المختلفة  الخريجير    األساتذة 

يجب أن يكون هناك تفاعل   •
بقدر أكير خالل العملية  

التعليمية لتفادي التلقير  و  
العمل علي رفع كفاءة  
ي  
الخري    ج، خاصة ف 
 المقررات العملية. 

ي   •
يساعد التواصل عن بعد ف 

الحاالت وخاصة عند  بعض 
األصابة، ويتيح مرونة أكير  

ي مقابالت الطالب 
ف 

األضافية أو الساعات 
 المكتبية. 

ال تمثل البنية التحتية   •
للفراغات بالجامعة عائق  
بسبب اتساع المساحات  

والقدرة عل تفعيل التباعد  
 االجتماعي الي حد بعيد. 

صعوبة وضع خطط طويلة   •
ي  
األمد، لكن من الممكن ف 

ي التنبوأ  العام
الثان 

 بالمستجدات. 

التطوير المستمر للمقررات  •
لمواءمة الطبيعة الرقمية  

 المستحدثة. 

ي الحاجة   •
المساويء تتمثل ف 

الي عدد أكير من الساعات  
للتواصل الفردي عن بعد  
مع الطالب خاصة مع  

نت.   ضعف شبكات االنير

ي توفير الوقت   •
ات تكمن ف  الممير 

  و التنقالت وبالتالي القدرة علي 
العمل لساعات طويلة من  

ل مما أتاح تعلم مهارات   المي  
جديدة وخوض تحديات  

 مختلفة. 

وع التخرج   • ي مشر
عدم التأثر ف 

ي  
حيث أن األغالق كان ف 

المراحل المتقدمة من تطور  
وع.   المشر

ي شديد ناتج   • وجود ضغط عصتر
ل لساعات  من المكوث بالمي  
ممتدة، باالضافة الي القلق  

 غالق. االجتماعي المتأثر باأل 

فقدان أجواء التخرج و التفاعل   •
 مع الزمالء. 

المساويء تشمل الضغط   •
ء من التحول   ي ي المفاجر العصتر
الي التعلم عن بعد مع عدم  

 وضوح الرؤية. 

القلق من التأثر بالركود بسبب   •
الوباء، لكن مع ذلك لم يتأثر  
ون بسبب   الطالب المتمير 

 أكتمال البورتفوليو. 

ام بعض  • االساتذة  عدم الير 
بالوقت المخصص للمقررات  
فبناء عليه يؤثر بالسلب علي  

 المقررات األخرى. 

ي السنوات   •
صعوبة التأقلم ف 

األولية مع التحول الرقمي  
بسبب عدم أتقان طرق  

 التواصل األكاديمية الحديثة. 

الحاجة الي تفاعل أكير مع   •
ات لعدم   األساتذة لنقل الخير

وضوح بعض التفاصيل  
ل التعليم عن  العملية من خال

 بعد. 

افتقاد روح الجامعة باألضافة   •
 . ي  الي الضغط و التوتر العصتر

االحتياج الي المعامل لضعف   •
ي بعض  

الحاسوبات الخاصة ف 
 الحاالت. 

يزداد التأقلم و التفاعل  •
ي السنوات  

ي عن بعد ف  األيجانر
نامج.   المتقدمة من الير

 
 المحلية و التجارب العالمية المشابهة الخالصة و الدروس المستفادة من التجربة  -6

ي ربيع العام 
ي فرضتها الجائحة العالمية، ف 

ي مجال العمارة، و التر
.  2020تناول البحث رؤية تحليلية للتجربة المستحدثة للتعليم عن بعد ف 

ي مجاالت تعليمية متعددة، إال أنه لم 
ي إال بسبب  بالرغم من أن التعلم عن بعد كان بالفعل قيد التطبيق ف 

ي مجال العمارة بالقدر الكاف 
يفعل ف 

اتيجيات التعليم عن بعد إلستمرارية العملية   اإلغالق الكامل الذي فرض، مما أجير الجميع عل رسعة تعلم األدوات و التطبيقات و االسير
  .التعليمية بالرغم من الظروف الضاغطة و ضيق الوقت

ات التجربة خالل العامير  السابقير  و  إعتمد البحث علي منهجية استقرائية لمناه ي لمساويء و ممير 
ج التعليم المستحدث مع تحليل كيف 

 مع مراعاة القاء الضوء عل وسائل الحفاظ علي جودة التعليم  و 
كاء العملية التعليمية من اساتذة و طالب و خريجير  كيف أثرت علي رسر

ي الظروف اإلستثنائية عل
ي ف 
ي   ذلك لضمان كفاءة الخري    ج حتر

ورة اإلستفادة من التجربة التر مواجهة سوق العمل.  و يخلص البحث إلي ض 
ء فرص أفضل يكتسبها طالب العمارة و   ي ظروف إستثنائية لتكون نواة لتطوير و تحديث المنظومة التعليمية الجامعية مما يهي

فرضت ف 
ي سوق العمل

  .تهيئه لمنافسة أكير ف 
ي يخلص لها ا

ي عن بعد أو وجها لوجه،  من الدروس المستفادة التر لبحث، العمل عل رفع الروح المعنوية للطالب من خالل التفاعل اإليجانر
ونية، المعارض المتاحة من خالل  ي من خالل زياراة المحاكاة اإللكير

تعويض المحتوى العملي الغير معطي بمواد تعويضية أومحتوي تطبيفر
ي  صفحات التصفح، دعوة زائرين من أنحاء العالم إللق 

ونية، تنظيم و حضور ورش عمل ف  ات عن بعد باستخدام المنصات االلكير اء المحاض 
، و رفع كفاءة الطالب مع وجود تشجيع عل التفاعل من خالل برامج المحاكاة المتعددة  .مجاالت التخصص عير التفاعل الرقمي

 
 شكر وتقدير 

الخريجير  من قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، لما قدموه من دعم و  نتقدم بالشكر و التقدير لألساتذة و الطالب و 
 معلومات و اراء أثرت نتائج البحث. 

 
 تضارب المصالح 
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ي المصالح. 
ي وجود أي تضارب ف 

 يقر الكاتب بتناف 
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