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 برنامج التصمٌم الداخلى واالثاث بكلٌة الفنون التطبٌقٌة بدمٌاط بٌن الواقع والمأمول

The interior design and furniture program of the Faculty of Applied Arts in 

Damietta between reality and the hoped 

 أ.م.د/ أهانٍ هشهىس هنذٌ

 جاهعح دهُاط –كلُح الفنىى التطثُقح  –أستار هساعذ تقسن التصوُن الذاخلٍ واألثاث 

   

 الملخص

تّاجَ هؤسسات التعلٗم العاالٖ ياٖ ه اغ تاٗاغات ّتتامٗات هساتهغل ياٖ الخٗراي الماغجٗاي ههاا ٗتاغي  لِٗاا ت امٗم خاغاه  

 . العهل ّتتًاسب هع ظغّف الهجتهع، يالتعلٗم ُّ اساس التطّغ ّالًِّي الٕ هجتهعاكامٗهٗي تلخٖ هتطلخات سّق 

ّتعم كلٗي التًّى التطخٗ ٗي خامهٗاط اتامٕ الكلٗاات التاٖ تغ ات المّلاي  لأ اًهاارِا خِامف تًهٗاي الخٗراي التغيٗاي ل اًا ي 

، ّخامتت المغاساي خِاا ياٖ  0032( لساًي 119هّجب ال اغاغ الجهِاّغٕ غ ام  االثاث خمهٗاط  لٔ اسس  لهٗي  تٗتي خ

* هًتِجي يٖ ذلك الخغاه  االكامٗهٗي لكلٗي التًّى التطخٗ ٗي جاهعَ تلّاى خثهاًٗي ا ساام هاى  2005 -2004العام الجاهعٖ 

اجهااالٖ ثةثااي  هااغ  ساام هّجااّمل خهثٗلتِااا خجاهعااي تلااّاى ُّاام ا سااام الت ااهٗم الااماملٖ ّاالثاااث ، ّال مغيااي ، ّالًتاات 

هاااغٕ ، ّاال ااةى ، ّالت ااهٗم ال ااًا ٖ ، ّالااا ل ّالًسااٗ  ّالتغٗكااّ ، ّطخا ااي الهًسااّجات ّال ااخا ي ّالتهااكٗل الهع

ّالتجِٗ  ، ّالهةخس الجاُ ل. ُذا  لٔ الغ م هى اماتةف الخٗراي الماغجٗاي ّظاغّف الهجتهاع خامهٗاط  اى ال ااُغل، ههاا 

االكامٗهٗاي اله مهاي لممهاي الهجتهاع ال اًا ٖ خهاا ٗت اق ٗتغي  لٔ كلٗي التًّى التطخٗ ٗي خمهٗاط ا امل الًظغ يٖ الخغاه  

ّتتهكل ههاكلي الختاث يأ  ٗااب مّغ كلٗاي التًاّى التطخٗ ٗاي مهٗااط هتهثلاي يأ   .االُماف الهغجّل هى ًهال الكلٗي خمهٗاط

  سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث ئ الهجتهع ال ًا ٔ.

خغًااه   سام الت اهٗم الاماملٖ ّاالثااث خهاا ٗتّاياق هاع ساّق العهال ّالهجتهاع  تتمٗم هامٓ هةرهايِّٗمف ُذا الختث الٖ 

ال ًا ٖ خهمًٗي مهٗاط ّهعغيي تّجي ال  ّغ هى مةل اإلجاخي  لٔ التساؤالت االتٗاي: هاا هامٕ تّاياق خغًااه  ال سام هاع 

ٗجٗى العااهلٗى خساّق العهال اتتٗاجات السّق هى مةل اساتطة  غتٕ ال اارهٗى ّالهِتهاٗى خ اًا ي االثااث خامهٗاط ّالماغ

ّكذا ا ضاء ُٗري التمغٗس ّهعاًِّٗم خذات ال سم. ّها ُاٖ ساخل التطاّٗغ الههكًاي ياٖ ظال الظاغّف الغاًُاين  ُّال هاى 

الههكى التعاّى هع الِٗرات ّالهؤسسات التكّهٗي ّالهغكات ال ًا ٗي لةستتامل هًِا ال مام مغٗ  هتهٗ  يٖ سّق العهل 

 ّاكتساب ث ي الهجتهعن ئ تًهٗي ال مغات ّالهِاغات الهجتهعٗيالهساُهي  ّ امغ  لٔ

 الكلمات االفتتاحٌة :

 .تلخٗي ئتتٗاجات الهجتهع -الجاهعي ّالهجتهع ال ًا ٔ –الخغاه  التعلٗهٗي  - سم الت هٗم الماملٔ ّاألثاث 

Abstract 

Higher education institutions in Egypt face continuous changes and challenges in the external 

environment, which necessitates the provision of academic programs that meet the 

requirements of the labor market commensurate with the conditions of society, as education is 

the basis of development and advancement of any society. 

The Faculty of Applied Arts in Damietta is one of the faculties that the state was keen to set 

up with the aim of developing the handicraft environment for the furniture industry on 

scientific bases under Resolution No. (119) for the year 2003. The study started in the 

academic year 2004-2005.and was inverted from Applied arts faculty Helwan University with 

eight sections of the total of thirteen departments located at Helwan University, Interior 
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Design and Furniture, Decoration, Sculpture, Advertising, Industrial Design, Textile 

Spinning, Weaving and Knitting, Textile Printing, Dyeing, and Finishing, Ready Made 

Garments in spite of the difference in the external environment and conditions of the 

community from Damietta to Cairo Which imposes on the Faculty of Applied Arts in 

Damietta to reconsider the academic programs offered to serve industrial community in order 

to achieve the desired objectives. 

The research problem consists in the absence of the role of the college of applied arts, 

Damietta, represented in the department of the interior design and furniture in the industrial 

community. The research aims to determine the suitability of the interior design and furniture 

program in line with the labor market and the industrial community in Damietta and knowing 

of shortcomings by answering the following questions: What is the extent of the compatibility 

of the department's program with the needs of the market? Through a poll of interested in 

Damietta furniture industry, graduates as well as members of the teaching staff and their 

assistants in the same section. What are the possible means of development under the current 

circumstances? and, Is it possible to cooperate with government agencies and industrial 

companies to take advantage of them to prepare a distinguished graduate in the labor market 

and able to contribute in the development of capacity and skills of community and gain the 

confidence of the community? 

Key words:  

Department of Interior Design and Furniture - Educational Programs - University and 

Industrial Community - Meeting the Needs of Community. 

 المقدمة :

الّاتمل تلّ األمغٓ ما ي يٖ اى التطّغ السغٗع يٖ كايي ًّاتٖ التٗال ّها تهِمٍ هى ثّغات ّ ت ات  لهٗي تتةتق 

االت االت ّالهعلّهات ّالتكًّلّجٗا الغ هٗي امت الٖ  ٗامل التًايس خٗى خلماى العالم اجهع.. خها يٖ ذلك هؤسساتِا 

التٖ تلخٖ اتتٗاجات الهجتهع لٗس ي ط يٖ السّق الهتلٖ ّلكًِا تهتم لت مم ممهاتِا  (1 التعلٗهٗي خت مٗم الخغاه  االكامٗهٗي

  .تٗمٗى اًٗها ّجمّاللهست

 الهٗاً ّئ لٗهٗا ّهتلٗا يا خح التًايس التعلٗهٖ  (2 ّل م  امت تمل ُذٍ الهًايسي هع ظِّغ الت ًٗتات المّلٗي للجاهعات

ئذ تت مم المّل  ى طغٗق التعلٗم ّتتعٗل همغجاتَ ئ ئتماث التًهٗي الهجتهعٗي الهاهلي ّئتماث طتغات خالجاهعات سخاق 

اإل ت امٓ ، ّل م ت خح ل اهاً  لٔ تٓ هجتهع ٗسعٔ ئلٔ التًهٗي ّالهًايسي ّالتهٗ  هغاجعي ًظهَ التعلٗهٗي ُارلي ئ الًهّ 

 ّئ ةتِا ّما ي هؤسسات التعلٗم العالٔ.

ّ لٔ ال عٗم االمغ تعأً ه غ هى ههاكل  مٗمل خهؤسسات التعلٗم العالٔ تجعلِا تتعثغ ئ تت ٗق االتتٗاجات الهتلٗي 

 ختت الجاهعات اله غٗي  لٔ الّ ّف ئ ه ف الهًايسٗى سّاء  لٔ الهستّٓ اال لٗهٔ اّ العالهٔ. يأّ مم ال مغل 

 تهام تتمٓ كخٗغ ٗطالخِا خالكتاح هى تجل تتسٗى ًّ ٗي تًهطتِا األكامٗهٗي خاله اغًي هع ت غاًِا  لٔ هستّٓ العالم.

لخٗي اتتاجاتَ ّالتخ غ خالههكةت التٔ تلتق خَ ، كها ي مت الجاهعات اله غٗي ال مغل  لٔ التّا ل هع الهجتهع ّت

ّا ختت  ٗغ  امغل  لٔ ئ مام مغٗ  هؤُل ّيق الهّا تات اله خّلي  لٔ الهستّٓ المّلٔ ّها ٗتتق هع هتطلخات سّق 

 العهل الهتلٔ . ّخذلك ي مت الجاهعات اله غٗي الهكاًي الهغت خي هى الهجتهع الهتلٔ ّما ي ال ًا ٔ .

هي الجاهعي للهجتهع  لٔ ًهغ التكغ العلهٔ الهغتخط خالخٗري هع تخ ٗغ الغتٓ العام خها ٗجغٓ ئ هجال تٗث تعتهم مم

 التعلٗم يكغا ً تّ ههاغسي ، ّكذا ت ّٗم هؤسسات الهجتهع ّت مٗم اله تغتات لتل  ضاٗاٍ ّههكةتَ .
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 نشأة كلٌة الفنون التطبٌقٌة بدمٌاط     

خِمف تًهٗي الخٗري  2003( لسًي 119خهّجب ال غاغ الجهِّغٕ غ م  ّل م جاء ئًهاء كلٗي التًّى التطخٗ ٗي خمهٗاط 

التغيٗي ل ًا ي األثاث ّما ي الهً لٔ ّاله مغف خاألّٗهي ّال هغل ، ّالتٔ ذا   ٗتِا ئ التتغات األمٗغل لتًت  

الًظغ ئ تًهٗي ُذٍ التغيي ّئث الِا خأجٗال هى اله ههٗى هى مغٗجٔ تّالٔ ثلثٔ اإلًتاج الهتلٔ . هها ميع المّلي ئلٔ 

كلٗي التًّى التطخٗ ٗي لتهثل الكلٗي الًّال التٔ ٗستًٗغ خِا الهجتهع ال ًا ٔ ئ الع غ التمٗث ما ي خعم يغي تخًاء 

 اله غٓ .  الهمًٗي سٗطغتِم  لٔ هعظم  طا  األثاث الهتلٔ ّاإلستتّاذ  لٔ ج ء كخٗغ هى  امغات األثاث

ُّم ا سام الت هٗم الماملٖ لثهاًٗي ا سام  2005 -2004ّل م خمات اّلٔ سًّات المغاسي خالكلٗي يٖ العام الجاهعٖ 

ّاالثاث ، ّال مغيي ، ّالًتت ّالتهكٗل الهعهاغٕ ، ّاال ةى ، ّالت هٗم ال ًا ٖ ، ّالا ل ّالًسٗ  ّالتغٗكّ ، 

هع ئستممام ًتس الخغاه  االكامٗهٗي لكلٗي التًّى التطخٗ ٗي . ّالهةخس الجاُ ل ّطخا ي الهًسّجات ّال خا ي ّالتجِٗ  ،

جاهعَ تلّاى ُذا  لٔ الغ م هى امتةف الخٗري الماغجٗي ّظغّف الهجتهع ّههاكلَ خمهٗاط  ى ال اُغل. ّخالتالٔ 

 امتةف هجاالت  هل المغٗ  .

ضاء خعي المغٗجٗى لسًّات ئ سّق العهل الكتساب المخغل هها اّجم ملل خٗى المغٗ  ّسّق العهل خمهٗاط ًت   ًَ  

التٔ تؤُلِم للعهل ئ همًٗي مهٗاط ، ّ  ّف الخعي االمغ  ى العهل خالهمًٗي ّالستغ لل اُغل اّ للخلماى العغخٗي الٗجام 

 يغ ي  هل هةرهي .

الت هٗم الماملٔ ّاالثاث ّالتٔ لم كها ا ٗب الهجتهع ال ًا ٔ للهمًٗي خمٗخي اهل ئ  مغات مغٗ  الكلٗي ّما ي  سم 

تت ق التطلعات ّاالهال التٔ كاًت هتّ عي . يالمغٗ  خالًسخي للهجتهع ال ًا ٔ لةثاث ٗتتاج الٔ سًّات هى التمغٗب 

ّالتاُٗل للعهل ئ ُذٍ الخٗري ال ًا ٗي . ّ لٔ ال عٗم االمغ ّجم المغٗ  ًتسَ  ٗغ  امغ  لٔ االستتامل خالعمٗم هى 

 المغاسٗي ّالتٔ  ضٔ خِا ًتّ مهس سًّات هى  هغٍ . اله غغات

هها ٗتغي  لٔ كلٗي التًّى التطخٗ ٗي خمهٗاط ّما ي  سم الت اهٗم الاماملٔ ّاالثااث ا اامل الًظاغ ياٖ الخاغاه  االكامٗهٗاي 

الهغجاّل هاى اله مهي لممهي الهجتهع ال ًا ٖ خالهمًٗي ّتتمٗم هّاضع الملال ّال  اّغ خِاا ّتعامٗلِا خهاا ٗت اق االُاماف 

   .ًهال الكلٗي خمهٗاط

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

ستممام الخغًاه  المغاسٖ  خاغل  ى هجهّ ي هتكاهلي ّهتغاخطي هى العًا غ االكامٗهٗي ّالتًٗي ّاإلماغٗي  ّٗعكس غسالي ّتُماف ال سم هى مةل ا (1)
جاهعي  - ئماغل الخغاه  المغاسٗي ّالتطّٗغ  ّهمغجات تعلٗهٗي تتّايق هع هتطلخات جّمل التعلٗم االكامٗهٖ. امّات تعلٗهٗي ّت ٗٗهٗي هًاسخي للت ّل  لٔ ًّات  

 (2016الهجهعي، 
، ثم اًتهغت ُذٍ التكغل ظِغت يكغل ت ًٗف الجاهعات ئ الخماٗي خالّالٗات الهتتمل األهغٗكٗي خِمف ه اغًي الكلٗات ّالجاهعات هع ًظٗغاتِا الهتلٗي  (2)

 ئ  ٗغُا هى المّل ، ّتطّغت هى ال ّغل الهتلٗي ئلٔ العالهٗي .
،  ّت ًٗف ّٗخّهتغكس Shanghai Jiao Tong Ranking ( ARWE) ّهى ُذٍ الت ًٗتات العالهٗي ت ًٗف جاهعي جٗاّتًّ  خهاًاِآ ئ ال ٗى 

ّالذٓ ت مهَ ئتمٓ الهغكات الخغٗطاًٗي التٔ تِتم خهرّى التعلٗم العالٔ ، ّت ًٗف   QS Ranking، ّت ًٗف كّٗ ئس  Ranking web metricsاألسخأً 
 (2014  خمالهّلٔ، اكتّخغ ، ّلكل ت ًٗف الهعاٗٗغ الما ي خَ ّالتٔ ٗ ًف  لٔ تساسِا الجاهعات . Times HE Rankingهجلي تاٗه  للتعلٗم العالٔ 
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 واالثاث الداخلى التصمٌم لقسم التعلٌمى البرنامج مالئمة مدى

 لالثاث الصناعى المجتمع لخدمة - دمٌاط جامعة - التطبٌقٌة الفنون بكلٌة

ئى تتمٗاام هاامٓ  اامغل الخغًاااه  التعلٗهاأ ل ساام الت ااهٗم الااماملٔ ّاالثاااث خكلٗااي التًااّى التطخٗ ٗااي جاهعااي مهٗاااط  لاأ تلخٗااي 

خغ تّلٔ المطّات الّاجب ئتخا ِا للّ ّف  لٔ تسخاب الملل الًاها  خاٗى ماغٗ  ال سام ّساّق ئتتٗاجات سّق العهل ، ٗعت

العهل .ّ لَٗ ي م تم ئستطة  غتٓ  ًٗي  هّارٗي لهاراي ياغم ّالتأ  ام غّ أ يِٗاا تى تهاهل  لأ جهٗاع الجِاات الهعًٗاي 

ٔ الِٗراات ّالهًظهاات التكّهٗاي التأ ّذات ال لي خ طا  األثاث خمهٗاط هى تكاامٗهٗٗى ّماغٗجٗى ّ اًا  ّتجااغ ّهاّظت

 (1تممم  ًا ي األثاث . هكل غ م  

 

 ( ٌوضح نسب طبٌعة عمل العٌنة العشوائٌة.1شكل رقم )

 

ّختتلٗل ًتار  اإلستخٗاًات تّل مغجي غضا العًٗي  لٔ  مغات مغٗ   سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث خكلٗي التًّى التطخٗ ٗاي 

 التالٗي :خمهٗاط ئ كل هى الًّاتٔ 

 ال مغات الت هٗهٗي ّاالختكاغٗي لمٓ مغٗ   سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث خكلٗي التًّى التطخٗ ٗي.  -

 . ال مغات التًٗي ّالهِاغٗي الة هي لهتاخعي هغاتل ت ًٗع ّاًتاج االثاث -

 ال مغل  لٔ التًخؤ خالهغاتل التًتٗذٗي لت هٗهاتَ ّامتٗاغ الماهات الهةرهي لِا . -

 تطلخات السّق ّامتٗاغ المطّط الت هٗهٗي التٔ تستطٗع اى تت ق الهًايسي .هعغيي ه -

 االلهام خخغاه  التاسب االلٔ الهمتلتي ّالهستممهي ئ هجال ت هٗم ّتًتٗذ االثاث . -
 

 

القدرات التصمٌمٌة 
واالبتكارٌة لدى خرٌج قسم 
التصمٌم الداخلى واالثاث 
 بكلٌة الفنون التطبٌقٌة.

الفنٌة والمهارٌة القدرات 
الالزمة لمتابعة مراحل 
 . تصنٌع وانتاج االثاث

القدرة على التنبؤ بالمراحل 
التنفٌذٌة لتصمٌماته واختٌار 
 الخامات المالئمة لها .

معرفة متطلبات السوق 
واختٌار الخطوط التصمٌمٌة 
التى تستطٌع ان تحقق 

 المنافسة .

االلمام ببرامج الحاسب االلى 
المختلفة والمستخدمة فى 
 مجال تصمٌم وتنفٌذ االثاث .

( تبٌن أن هناك تفاوت فى درجات الرضا عن إمكانٌات خرٌج قسم التصمٌم الداخلى واألثاث حٌث أبدت العٌنة رضاها بنسبة حوالى 2شكل رقم )
 المختلفة والمستخدمة فى مجال تصمٌم وتنفٌذ األثاث .% عن كل من القدرات التصمٌمٌة واإلبتكارٌة ، واإللمام ببرامج الحاسب اآللى 66
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% لتأتٔ ت ل ًسخي ئ مغجات الغضا  ى ال مغات 50خًٗها ئًمتي هستّٓ الغضا  ى خا ٔ  مغات المغٗ  لًسخي ت ل هى 

 التًٗي ّالهِاغٗي الة هي لهتاخعي هغاتل ت ًٗع ّئًتاج األثاث .

  سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث طخ ا لطخٗعي  هلِم ّاله ًتي الٔ :ّختتلٗل ًتار  استطة  غضٔ العًٗي  لٔ مغٗ  

العهل خالهؤسسات التعلٗهٗي ّالجاهعٗي ذات ال لي خهجال  ًا ي االثاث   ا ضاء ُٗري التمغٗس ّا ضاء الِٗراي  -

  سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث ( –الهعاًّي خكلٗات التًّى التطخٗ ٗي 

هغكا   –الجهعٗاات التأ تمامم هجاال  اًا ي االثااث   هغكا  تتامٗث ال اًا ي العهل خالِٗرات اّ الهًظهات اّ  -

  غيي  ًا ي االمهاب خمهٗاط ( –الاغيي التجاغٗي  –الهجلس الت مٗغٓ لةثاث  –تكًّلّتٗا االثاث 

 العهل خاتم اله اًع اّ الّغش ال ارهي  لٔ  ًا ي االثاث اّ ذات ال لي -

 ّهسّ ٔ االثاث ( كاتب الًِمسٗيامغٓ   ا تاب الهعاغي ّالعاهلٗى خاله -

 

 

العمل بالمؤسسات التعلٌمٌة 
والجامعٌة ذات الصلة بمجال 

 صناعة االثاث

العمل بالهٌئات او المنظمات او 
الجمعٌات التى تخدم مجال صناعة 

 االثاث

العمل باحد المصانع او الورش 
القائمة على صناعة االثاث او ذات 

 الصلة

 اخرى
 

تبٌن أن إنخفاض مستوى الرضى لدى العاملٌن بالهٌئات والمنظمات والجمعٌات التى تخدم مجال صناعة األثاث عن القدرات ( 3شكل رقم )
% ، فى حٌن جاء مستوى رضى باقى المهن متوسط بنسبة تصل إلى  36التصمٌمٌة واإلبتكارٌة لدى خرٌج القسم بنسبة تصل إلى حوالى 

 %  . 66حوالى 

 

 

 

بالمؤسسات التعلٌمٌة العمل 
والجامعٌة ذات الصلة بمجال 

 صناعة االثاث

العمل بالهٌئات او المنظمات او 
الجمعٌات التى تخدم مجال صناعة 

 االثاث

العمل باحد المصانع او الورش 
القائمة على صناعة االثاث او ذات 

 الصلة

 اخرى
 

مختلف المهن باإلتفاق على إنخفاض مستوى ( كما أوضحت الدراسة التساوى النسبى آلراء 4شكل رقم )
القدرات الفنٌة والمهارٌة الالزمة لمتابعة مراحل تصنٌع وإنتاج األثاث لدى خرٌج قسم التصمٌم الداخلى 

 % . 46واألثاث لتصل إلى حوالى 
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العمل بالمؤسسات التعلٌمٌة 
والجامعٌة ذات الصلة بمجال صناعة 

 االثاث

المنظمات او العمل بالهٌئات او 
الجمعٌات التى تخدم مجال صناعة 

 االثاث

العمل باحد المصانع او الورش 
القائمة على صناعة االثاث او ذات 

 الصلة

 اخرى
 

متباٌنة ( أما بالنسبة لمستوى الرضا فى القدرة على التنبؤ بالمراحل التنفٌذٌة لتصمٌمات وإختٌار الخامات المالئمة لها فقد جاءت 5شكل رقم )
% ٌلٌها أصحاب  16لدى مختلف المهن بحٌث كان أدناها أصحاب المهن فى الهٌئات والمنظمات والجمعٌات التى تخدم مجال األثاث بنسبة 

% ، وأعالها أصحاب المهن المختلفة كالتجار والمسوقٌن وغٌرهم لنسبة تصل إلى حوالى  46المصانع والورش والعاملٌن بها بنسبة أقل من 
56  %. 
 
 

 

العمل بالمؤسسات التعلٌمٌة 
والجامعٌة ذات الصلة بمجال 

 صناعة االثاث

العمل بالهٌئات او المنظمات او 
الجمعٌات التى تخدم مجال صناعة 

 االثاث

العمل باحد المصانع او الورش 
القائمة على صناعة االثاث او ذات 

 الصلة

 اخرى
 

اإللمام بمتطلبات السوق وإختٌار الخطوط التصمٌمٌة التى تستطٌع أن تحقق المنافسة فقد جاءت ( وبالنسبة لمستوى الرضا عن 6شكل رقم )
% ٌلٌها  16متباٌنة لدى مختلف المهن بحٌث كان أدناها أصحاب المهن فى الهٌئات والمنظمات والجمعٌات التى تخدم مجال األثاث بنسبة 

% ، وأعالها أصحاب المهن المختلفة كالتجار  45بمجال صناعة األثاث بنسبة حوالى  العاملٌن بالمؤسسات التعلٌمٌة والجامعٌة ذات الصلة
 % . 56والمسوقٌن وغٌرهم لنسبة تصل إلى حوالى 

 

 

 

العمل بالمؤسسات التعلٌمٌة 
والجامعٌة ذات الصلة بمجال 

 صناعة االثاث

العمل بالهٌئات او المنظمات او 
الجمعٌات التى تخدم مجال صناعة 

 االثاث

العمل باحد المصانع او الورش 
القائمة على صناعة االثاث او ذات 

 الصلة

 اخرى
 

( كما تباٌنت آراء المهن المتعلقة بصناعة األثاث حول مستوى الرضى عن اإللمام ببرامج الحاسب اآللى المختلفة والمستخدمة فى 7شكل رقم )
% للعاملٌن بالهٌئات والمنظمات والجمعٌات ، ٌلٌها العاملٌن بالمؤسسات  16نسبة بحوالى  مجال تصمٌم وتنفٌذ األثاث لدى الخرٌج لتكون أقل

% ، وتأتى المهن األخرى كالتجار والعارضٌن  65% ، ثم العاملٌن بالمصانع والورش بنسب تزٌد عن  56التعلٌمٌة والجامعٌة بنسبة حوالى 
 % . 76المسوقٌن وغٌرهم بأعلى نسبة لتقترب من 
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تم ستطة  غتٓ العًٗي تّل خغًاه   سم الت هٗم الماملٔ ّاألثاث خكلٗي التًّى التطخٗ ٗي خمهٗاط التالٔ ّالهعهاّل خاَ ّل م 

تتٔ اٙى لهعغيي آغاء كايي األطغاف ئ ه غغاتَ المغاساٗي ّهامٓ تُهٗتِهاا خالًساخي لساّق العهال خهمًٗاي  2004هى سًي 

 مهٗاط .

ّٗكاّى تٗث ٗمغس الطالب خالكلٗي مهس ساًّات اكامٗهٗاي تخامت خساًي ا مامٗاي لجهٗاع الطاةب ثام اغخاع ساًّات تم  اٗي 

ّتّ   ه غغات المغاسي   الهّام التمغٗساٗي ( للساًي اال مامٗاي ختٗاث  خعمُا التم ص ئ  سم الت هٗم الماملٔ ّاالثاث.

  % مغّس ّتطخٗ ااااااات. 60ضااااااغات ًظغٗااااااي ، % هتا40سااااااا ي هًِااااااا  36تكااااااّى  اااااامم السااااااا ات االسااااااخّ ٗي 

علمووى و% 26هندسووً و% 46اعووداد فنووى  ٌكووون اعووداد الطالووب فووى الفرقووة االعدادٌووة علووى خموو  محوواور وتشوومل

 .% 16واجتماعى % 16ثقافى و% 26

 

 منظور حر -االعداد الفنى 

 أس  تصمٌم -االعداد الفنى 

 رسم من المتاحف -االعداد الفنى 

 خطوط - االعداد الفنى

 دراسة عناصر طبٌعٌة -االعداد الفنى 

 رسم هندسى -االعداد الهندسى 

 هندسة وصفٌة -االعداد الهندسى 

 حاسب آلى -االعداد الهندسى 

 مٌكانٌكا تطبٌقٌة -االعداد الهندسى 

 كٌمٌاء -االعداد العلمى 

 فٌزٌاء -االعداد العلمى 

 رٌاضة -االعداد العلمى 

 تكنولوجٌا التخصصات -االعداد العلمى 

 فوتوغرافٌا -االعداد الثقافى 

 لغات -االعداد الثقافى 

 التلوث البٌئى -االعداد االجتماعى 

 مبادئ علم االجتماع -االعداد االجتماعى 

 مبادئ القانون -االعداد االجتماعى 

 

 االعدادٌة كالتالى :ولقد جاءت اراء العٌنة على مقررات الفرقة 

  ٓتكًّلّجٗا التم  ات (.  –الغسم الًِمسٖ  –تسس ت هٗم  -%  ى ه غغات  هًظّغ تغ 70غاضٗي خًسخي تتعم 

  70% ّ 50غاضٗي خمغجي هتّسطي  ى خا ٔ اله غغات تٗث تغاّتت خٗى. % 

تههل : ه اغغات تم  اٗي تساساٗي ّٗخمت تم ص الت هٗم الماملٔ ّاالثاث خعم السًي اال مامٗي ّٗ ّم  لٔ اغخع هتاّغ 

% ّه اغغات تكهٗلٗاي  اهاي خًساخي 16.5% ّه اغغات  اهاي خًساخي 11% ّه غغات تم  ٗي تكهٗلٗاي خًساخي 56خًسخي 

% هّ  ي  لٔ االغخع سًّات. ّيٗها ٗلأ جامّل ّٗضاع غتٓ العًٗاي تاّل ه اغغات التغ اي االّلأ يأ التم اص 16.5

علوى عودد مون المقوررات المتنوعوة بوٌن التخصصوٌة والتخصصوٌة  المغاساٖ الثاأًو المغاساٖ االّل الفصول تشوملّالتٔ 

 .التكمٌلٌة والعامة والتكمٌلٌة العامة



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                  مجلة العمارة والفنون                                       

119 

 

 أساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُاخ التصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن
دراسمح  -مفرداذاما  -أساسممراا  -لغح الرصميم  المخاى   

العاللمماخ الفةمممح ل يت امماخ ال  لرخممح ل رع ممم  ل  مم  

مع ممماخ الثم ممح  -اظما  عدممخاد الية ممسخ ال ممتةمح داى ممما 

 مادخا والرصادخا ومعة خا

 تصيييييييييييييييييييييييييييوُن هنشيييييييييييييييييييييييييييي خ سيييييييييييييييييييييييييييي نُح
الرع ممم  ل  مم  اظمما  عدممخاد الية ممسخ ال ممتةمح داى ممما  

 . ف    ء مع ماخ الثم مح مادخا  والرصادخا  ومعة خا  

 (تييياسَل التصيييوُن اليييذاخلً واألثييياث   هصيييشي  يييذَن
ال صممممممي الممممممخلمك والرى ممممممم  الرتةمتمممممم  ل سممممممالمة 

الفةممح اليرذث مح تيرا م  ذ م ر الرصميم  والعصائص 

الخاى   ف  ك  من : ما لث  األسراخ ، الخولمح المخخيمح 

  ، الخولح ال س   ، الخولح الىخخثح

 سسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين هعويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياسي
 -معرفممح مممخل  ذاا  -اليصمم  ىاخ ل رسمم  اليعيممار  

 -العةاصممر اليعيارخممح الرئم مممح فمم  مت امماخ العيممارج 

 لرس  اليعير أسالمة عترازلا ك غح ف  ل  اخ ا

 نظشَيييييييييياخ اللييييييييييىى  ييييييييييً التصييييييييييوُن الييييييييييذاخلً
أساسممممماخ ال مممم ص فمممم  الرصمممميم  الممممخاى   فمممم   مممم ء 

م ي دح من اظرخاخ ال  ص الر  ذ ال  ف  عتراز المم  

 الفةمح ل عةاصر واليت ااخ

 هنظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىس هنذسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً
األشممتاا الاةخسمممح وذى خ امما علمم  م  ممياخ  اخ أتعمماد 

  فحدراسح اليةظ ر تأا اده اليعر -ثالز 

 "نظيييييييييييييييييين ت  يييييييييييييييييين تُ ييييييييييييييييييً    ييييييييييييييييييا ج
العةاصممر والع اممم  واليرغمممراخ الرترمتمممح الرمم  ذىممخد 

م اصممممفاخ ومر  ثمممماخ ذىممممممك اا مممماءج ل فرا مممماخ 

 اليعر فح ل ية سخ

 طثُعح

 ( كُوُا    أخشاب

 لغاخ

 سيييييييييييييييييييييييييييي نُح تصيييييييييييييييييييييييييييوُن هنشيييييييييييييييييييييييييييي خ

 مادج ميرخج ل رر  الثاا 

 ت نىلىجُييييييييييييييييييييييييا ت سييييييييييييييييييييييييُاخ  ييييييييييييييييييييييييىا  
 -الىخخثمممح ليعر ممي أسممالمة الرت مممماخ د مم   الرمةممماخ 

معال ح م  ىاخ الى ائ  اليرثاخةح ف  م اا الرصميم  

 العاماخ الي رعخمح -ال ظمفح  -الخاى   

 سسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين هعويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياسي
 مادج ميرخج ل رر  الثاا 

 تخصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تنفُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزي
الرسممم   الرةفم خمممح اليث ممم ح فممم   ممم ء اليصممم  ىاخ 

واليعرمارج الفةمح لمثع  الةيما ا اليصمغرج ) ماكممد ( 

 من م روداخ الرصيم  والمما  ترةفم لا

 تصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن أثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث
دراسممح أسممالمة ذصمميميمح ذثممرز أشممتاا ليفممرداخ مممن 

 أألثاز اليث   تعاماخ األى اب و مرلا

  اسة آلً

 سَا ُاخ

 طثُعح صاهتح

 تاسَل  نىى

 تصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن أساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُاخ

 مادج ميرخج ل رر  الثاا 
 دَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىس هسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش ً

فم  عتمراز دختم راخ ال ممةيا ممن زواخما ومةماظر  العةاصر األساسمح
  وى فماخ ف  عطار   ات  الرص خر ال مةيائ  و ركح التاممرا
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 ّختتلٗل ًتار  ئستطة  الغتٓ تّل ه غغات التغ ي األّلٔ تم ص ت هٗم ماملٔ ّتثاث تخٗى تًِا :

  تساسٗات الت هٗم الماملٔ ّتمًاُا تُهٗي  ى هعظم اله غغات  ٗغ تى ت ةُا تُهٗي ُّ ه غغ %70تتعمٓ غاضٗي خًسخي

 ُّ ه غغ الغٗاضٗات .

المغاساااٖ تشووومل الفصووول ّيٗهاااا ٗلااأ جااامّل ّٗضاااع غتٓ العًٗاااي تاااّل ه اااغغات التغ اااي الثاًٗاااي يااأ التم اااص ّالتااأ 

علووى عوودد موون المقووررات المتنوعووة بووٌن التخصصووٌة والتخصصووٌة التكمٌلٌووة والعامووة والتكمٌلٌووة  المغاسااٖ الثااأًو االّل

 .امةالع

 

 تصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن هنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خ ت اسَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييح
الرع مم  ل  مم  اظمما  عدممخاد الية مسخ الر ارخممح فمم   مم ء الرىخخممخ 

 الخلمك ل ير  ثاخ ال ظمفمح

 تصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن أثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

دراسح أسمالمة ذصميم  أشمتاا ليفمرداخ ممن األثماز وفمك م ي دمح 

وتيما  -أاثروتم مرر  (  ) اليماخمس واألتعاد العاصح ت  م  ااا ماص
 ( خم   له من ماا  ) أرج ا ممحلخخه من لخراخ وما 

 ( تيييييييييييياسَل التصييييييييييييوُن الييييييييييييذاخلً واألثيييييييييييياث   ا سيييييييييييي هً

ال صمممي المممخلمك والرى مممم  الرتةمتممم  ل سمممالمة والعصمممائص الفةممممح الييممممسج 

اارممماا الىةمممارج فممم  دصممم ر كممم  ممممن : األمممم   ، الفممماطي  ، األخممم ت  ، 

 اليي  ك ، العثياا 

 سسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين هعوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياسي
 -مت ااخ ل  اخ الرس   اليعيارخح  -الرئم مح العةاصر اليعيارخح 

أسالمة عتراز اص ال اخ الي ال  والم اداخ تي روداخ العيارج 

 الخاى مح

 نظشَيييييييييييييييييييييييييييييييييييياخ التصييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن الييييييييييييييييييييييييييييييييييييذاخلً
 الةظرخاخ ال صفمح والث م ح والعة خح

 "نظييييييييييييييييييييييييييين ت  ييييييييييييييييييييييييييين تُ يييييييييييييييييييييييييييً  ت ُُييييييييييييييييييييييييييي 
العةاصممر والع اممم  الرترمتمممح واألجاممسج وىصائصمماا الرمم  ذىمممك 

 ىاصح تأدياا الرتممي لي روداخ الرصيم  الخاى  مر  ثاخ 

 نظشَيييييييييياخ اللييييييييييىى  ييييييييييً التصييييييييييوُن الييييييييييذاخلً واألثيييييييييياث
أساسمممماخ ال ممم ص فممم  الرصممميم  المممخاى   فممم   ممم ء م ي دمممح ممممن 

 اظرخاخ ال  ص الر  ذ ال  ف  عتراز المم  الفةمح ل عةاصر واليت ااخ

 (  ُزَا    هىاد

 ( كُوُا   هىاد

 دساساخ جذوي

 تخطُ  و داسج  نتاج

 تاسَل  نىى

 تصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن هنشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خ ت اسَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييح
 مادج ميرخج ل رر  الثاا 

 ت نىلىجُيييييييييييييييييييييييييييييييا األس يييييييييييييييييييييييييييييييُاخ واألسيييييييييييييييييييييييييييييييق 
د    الرمةماخ الىخخثح ليعر ي طرق وأسالمة معال اخ األر مماخ 

العامماخ  -ال ظمفمح  -واألسمي اليرثاخةح ف  م اا الرصيم  الخاى   
 اليةاسثح

 تخصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  تنفُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزي
الرةفم خممح وفممما  ليصمم  ىاخ والرتةمتمممح لةيمم  ا معرممار مممن الرسمم   

 (م روداخ الرصيم  والمما  ترةفم لا )ماكمد

 "نظييييييييييييييييييييييييييين ت  ييييييييييييييييييييييييييين تُ يييييييييييييييييييييييييييً  تهىَيييييييييييييييييييييييييييح
العةاصممر والع اممم  الرترمتمممح واألجاممسج وىصائصمماا الرمم  ذىمممك 

 مر  ثاخ ىاصح تأدياا الرا خح لي روداخ الرصيم  الخاى  

 دَ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىس هسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش ً
فم  عتمراز دختم راخ ال ممةيا ممن زواخما ومةماظر العةاصر األساسمح 

 وى فماخ ف  عطار   ات  الرص خر ال مةيائ  و ركح التاممرا

 تصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوُن أثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث
 مادج ميرخج ل رر  الثاا 

  اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية آلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً
اسممرعخا  الىاسممثاخ ا لمممح فمم  ذرجيممح مع ممماخ الرصمميم  الممخاى   

واألثاز  سمرعراجاا فم  صم ر ل ادماخ وم مال  ورسم   ذةفم خمح 

 ومةظ ر لةخس 

 سَا ُاخ

 طثُعح صاهتح

 تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياسَل  نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىى
 مادج ميرخج ل رر  الثاا 

 لغاخ



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                  مجلة العمارة والفنون                                       

121 

 ّختتلٗل ًتار  ئستطة  الغتٓ تّل ه غغات التغ ي الثاًٗي تم ص ت هٗم ماملٔ ّتثاث تخٗى تًِا :

  ٓى هعظم اله غغات .70غاضٗي خًسخي تتعم % 

  70% ّ 50غٗاضٗات ( تٗث تغاّتت خٗى  – كٗهٗاء –غاضٗي خمغجي هتّسطي  ى ه غغات  يٗ ٗاء.% 

المغاسااٖ و المغاسااٖ االّلتشوومل الفصوول ّيٗهااا ٗلاأ جاامّل ّٗضااع غتٓ العًٗااي تااّل ه ااغغات التغ ااي الثالثااي ياأ التم ااص ّالتاأ 

 .على عدد من المقررات المتنوعة بٌن التخصصٌة والتخصصٌة التكمٌلٌة والعامة والتكمٌلٌة العامة الثأً

 

 إدارٌوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةتصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومٌم منشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ت 
التمطٗط لّضاع ًظاام ئ امام الهًهاإلت اإلماغٗاي يأ ضاّء التتمٗام 

  الم ٗق للهتطلخات الّظٗتٗي

 تصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومٌم أثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواث
مغاساي تسااالٗب ت اهٗم تهااكال لهتاغمات هااى األثااث االماغٓ ّيااق 

ّمغاساااي   هجهّ اااي اله ااااٗٗس ّاألخعاااام الما اااي خجسااام اإلًسااااى
 اغات الساخ ياهكاًٗي ت هٗم االثاث الهعا غ ّاله تخس  ى التض

 توووووووووووووارٌا التصووووووووووووومٌم الوووووووووووووداخلى واألثووووووووووووواث األوروبوووووووووووووى
الّ اااف الااام ٗق ّالتتلٗااال الً ااامٓ لاساااالٗب ّالم اااارص التًٗاااي 
الههٗ ل إلًتاج   ّغ ها  خل الًِضي ّالًِضي ئ كل هى ئًجلتغا 

 ّيغًسا

 عموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارة
هعغيي الهجاالت الهتاتي التٔ ٗهكاى يأ ضاّرِا  -العهاغل الماملٗي 

التعااامٗةت الًِمساااٗي التااأ تتطلخِاااا ههاااغّ ات الت اااهٗم ئجاااغاء 
 الماملٔ

 مواصوووووووووووووووووووووووووووووووووفات ، عقوووووووووووووووووووووووووووووووووود ، تكووووووووووووووووووووووووووووووووووالٌف
تسااب  -األسالٗب التًٗاي لّضاع جاماّل تسااب الماهاات ّالهاّام 

التكاااالٗف الًِارٗاااي يااأ تااامّم ا ت اااامٗات الههاااغّ ات ال ااااٗغل 
 ّالكخٗغل

 ادارة عملٌوووووووووووووووووووووووووووووووات التصووووووووووووووووووووووووووووووومٌم الوووووووووووووووووووووووووووووووداخلى
كٗتٗااي ئماغل  -الما ااي خاًتاااج األثاااث تمطااٗط تًتٗااذ الههااغّ ات 

   هلٗات ههغّ ات الت هٗم الماملٔ

 دٌكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور تلٌفزٌووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
العًا ااغ األساسااٗي ياأ ئخااغا  مٗكااّغات الخااغاه  التلت ًّٗٗااي هااى 
 ّاٗاااا ّهًااااظغ ّملتٗاااات يااأ ئطااااغ ضاااّاخط الت اااّٗغ ّتغكاااي 

 الكاهٗغا

 دراسات وعلوم بٌئٌة

 هندسة كهربائٌة

 نقد وتذوق فنى

 علم جمال

 تصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومٌم منشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ت إدارٌوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
 هامل ههتمل للتغم الثأً

 تصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومٌم أثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواث
 هامل ههتمل للتغم الثأً

 تكنولوجٌووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا إنتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج األثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواث
مغاساااي العة اااي خاااٗى الكتلاااي ّالتاااغاا  ًااام ت اااهٗم األثااااث الهًااات  

 خاألسالٗب التمٗثي

 تخصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووص تنفٌوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذى
الغسااّم ئجااغاء  -الًهاااذج اله اااغل خاسااتممام الماهااات األساسااٗي 

التًتٗذٗي خالتاسخات اٙلٗي ئ ضّء اله اطلتات التًٗاي ّالتكتٗكٗاي 
 لًهّذج همتاغ هى ههغّ ات الت هٗم ّال ٗام ختًتٗذٍ

 تكنولوجٌووووووووووووووووووووووووووووووووووووا خامووووووووووووووووووووووووووووووووووووات األثوووووووووووووووووووووووووووووووووووواث
 لّم الت ًٗات التمٗثي لامهاب الطخٗعٗي ّاله ًعي الهستممهي ئ 

 األمّات ّالهكهةت الهعمًٗي - ًا ي األثاث 

 حاسب آلى

 " نظوووووووووووووووم تحكوووووووووووووووم بٌئوووووووووووووووى   صووووووووووووووووتٌات
تسااالٗب تت ٗااق الهّا ااتات ّالهتطلخااات  - لااّم ت ًٗااات ال ااّت 

الما ي خالهعالجي ال ّتٗي ئ ئطااغ  ٗاساات  الهٗاي الساتمماهات 
 يغا ات هكًّات الهًهإلت

 تارٌا فنون

 لغات

 طبٌعة حٌة
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 ًتار  ئستطة  الغتٓ تّل ه غغات التغ ي الثالثي تم ص ت هٗم ماملٔ ّتثاث تخٗى تًِا : ولقد جاءت

  ى ه غغ هامل ت هٗم األثاث .%80تتعمٓ غاضٗي تهاها خًسخي  

 80% ّ 60تٗث تغاّتت خٗى  غاضٗي خمغجي ه خّلي  ى خا ٔ اله غغات%. 

تشومل السونة الدراسوٌة االولووى ّيٗهاا ٗلأ جامّل ّٗضاع غتٓ العًٗاي تاّل ه اغغات التغ ااي الغاخعاي يأ التم اص ّالتأ 

علووى عوودد موون المقووررات المتنوعووة بووٌن التخصصووٌة والتخصصووٌة التكمٌلٌووة  المغاسااٖ الثااأًو المغاسااٖ االّل بفصوولٌها

 .والعامة والتكمٌلٌة العامة

 

 تصووووووووووووووووووووووووووووووومٌم منشووووووووووووووووووووووووووووووو ت سوووووووووووووووووووووووووووووووٌاحٌة
لّضااااع ًظااااام ئ اااامام الهًهااااإلت السااااٗاتٗي ّي اااااً التمطااااٗط 

لهعطٗاات الهكاااى ّالخٗراي ياأ ضاّء الهتطلخااات ّاالتجاُااات 
 العالهٗي الهعا غل

 توووووووووووارٌا التصووووووووووومٌم الوووووووووووداخلى واألثووووووووووواث الحووووووووووودٌث
الّ اااف الااام ٗق ّالتتلٗااال الً ااامٓ لاساااالٗب ّالم اااارص 

ّالهااماغس  التًٗااي الههٗاا ل إلًتاااج   ااّغ هااا خعاام الًِضااي
 لتًٗي التمٗثيّاالتجاُات ا

 دٌكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌنما
العًا ااغ األساسااٗي ياأ ئخااغا  مٗكااّغات السااًٗها هااى  ّاٗااا 
ّهًاااظغ ّملتٗااات ياأ ئطاااغ ضااّاخط الت ااّٗغ السااًٗهارٔ 

  ّتغكي الكاهٗغا

 عمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارة
ًهااااذج يااأ العهااااغل العالهٗاااي التمٗثاااي لهتعغياااي اتجاُاااات 

 ئهكاًٗاي -هّاكخاي األيكااغ الجمٗامل  -التطاّغ التاامث  الهٗااً 
 اًعكاس تثغ ذلك  لٔ ت هال الت هٗم الماملٔ

 إدارة عملٌوووووووووووووووووووووووووات التصووووووووووووووووووووووووومٌم الوووووووووووووووووووووووووداخلى
كٗتٗااي  -تمطااٗط تًتٗااذ الههااغّ ات الما ااي خاًتاااج األثاااث 

  ئماغل  هلٗات ههغّ ات الت هٗم الماملٔ

 دراسات وعلوم بٌئٌة

 نقد وتذوق فنى

 علم الجمال

 مدخل إلى علم النف 

 مشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروع البكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالورٌو 
التمطااٗط ألساسااٗات األيكاااغ  -الههااغّ ات الهتكاهلااي  تتاام

  الهطغّتي للهعالجي الت هٗهٗي

 تكنولوجٌوووووووووووووووووا إنتووووووووووووووووواج التصووووووووووووووووومٌم الوووووووووووووووووداخلى
 ت ًٗات هستتمثي لعًا غ الت هٗم الماملٔ

 تكنولوجٌووووووووووووووووا خامووووووووووووووووات التصوووووووووووووووومٌم الووووووووووووووووداخلى
مغاسااي ماهااات الت ااهٗم الااماملٔ التاأ ٗسااتممهِا اإلًساااى 

ال ااٗم الجهالٗااي  -خاألسااالٗب التمٗثااي  اسااتمماهاً هخاهااغاً كلٗاااً 
  الهختكغل

 تسوووووووووووووووووووووووووووووووووٌق وأبحوووووووووووووووووووووووووووووووواث المنووووووووووووووووووووووووووووووووتج
مغاسي اتجاُات السّق الهتلٔ ّهتطلخات السا ي هى ت اٗام 

تّ  -ت لٗمٗااي تّ جمٗاامل  -تّ ئتجااام خالًسااخي لهًتجااات األثاااث 
ئهكاًٗااي  اا ّ السااّق خهًتجااات  -ت هااال الت ااهٗم الااماملٔ 
 ذات سهات جمٗمل ّهختكغل

 آلىحاسب 

 طبٌعة حٌة

 تارٌا فنون

 لغات
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 وبتحلٌل نتائج إستطالع الرأى حول مقررات الفرقة الرابعة تخصص تصمٌم داخلى وأثاث تبٌن أنها :

 %  ااى ه ااغغ ههااغّ  التمااغج ّٗلٗااَ هخاهااغل اله ااغغات التالٗااي  لاأ التغتٗااب80غاضااٗي خًسااخي تتعاامٓ  -

تاااااغٗت الت ااااهٗم الااااماملٔ ّاألثاااااث التاااامٗث ، ت ااااهٗم الهًهااااإلت السااااٗاتٗي ، ئماغل  هلٗااااات الت ااااهٗم الااااماملٔ ،  :

تكًّلّجٗاااا ئًتااااج الت اااهٗم الاااماملٔ ، تكًّلّجٗاااا ماهاااات الت اااهٗم الاااماملٔ ، تساااّٗق ّتختااااث الهًااات  خًساااب تذٗااام  اااى 

70  % 

  70ّ % 50غاضٗي خمغجي هتّسط  ى خا ٔ اله غغات تٗث تغاّتت خٗى.% 

 

 جاءت كالتالٔ : نتائج إستطالع الرأى حول التعلٌقات الخاصة ببعض مقررات برنامج التصمٌم الداخلى واألثاث

 : ه غغات التغ ي اال مامٗي 

 اى تتًاّل ت هٗهات ه غغ تسس ت هٗم يكغل ّها ٓ ّاضح ئ الت هٗم . -

 تمغس الًظغٗات الطخٗعٗي . مغاسي  ًا غ طخٗعٗي : تى ال تعتهم  لٔ الً ل هى الطخٗعي ي ط ّتى -

هٗكاًٗكاا تطخٗ ٗاي (  -طخٗعاي  ااهتي  -تاسب آلٔ   -لاات   -كٗهٗاء  -غٗاضٗات  -تى تغتخط ُذٍ اله غغات :   يٗ ٗاء  -

 ختم ص  الت هٗم الماملٔ ّاألثاث ّاى تمغس ئ السًّات التٔ تلٔ السًي اال مامٗي . 

 ٔ التطخٗ ٗي الما ي خالكلٗي .اى ه غغ الًِمسي الّ تٗي لٗس لَ  ة ي خالًّات -

تى ٗااتعلم الطالااب ياأ ه ااغغ يّتّ غايٗااا كٗتٗااي  هاال جلسااي ت ااّٗغٗي للهًاات  الااذٓ تاام ت ااهٗهَ لعغضااَ  لاأ العهااةء  -

 ّالسّق الماغجٔ . 

اى ه ااغغ مطااّط ٗجااب اى ٗااتم التاامغٗس خّاسااطي هتم  ااٗى ّتى تاامغس تًااّا  المطااّط الهسااتممهي ياأ التغا ااات  -

 الماملٗي .

 

  الفرق االولى والثانٌة والثالثة والرابعة تخصص التصمٌم الداخلى واالثاث :مقررات 

 ٗااامل الههاغسااي العهلٗااي ّ ٗاااغل اله اااًع ّالااّغش ما ااي ياأ اله ااغغات الهعًٗااي خااالتطخٗق ّتًتٗااذ الهًتجااات كهااامل  -

 تم ص تًتٗذٓ .

ت هالَ مةل هغاتل الت ًٗع الهمتلتي الغخط خٗى ه غغات ت هٗم األثاث ّه غغات التم ص التًتٗذٓ لهتاخعي الطالب  -

 ، ّكذلك اإللهام خالماهات الهًاسخي ّالذّق العام السارم ّهمٓ ت خل ت هٗهَ لمٓ السّق الهتلٔ .

طخٗعي  اهتي ( ختم ص  الت هٗم  -تاسب آلٔ   -لاات   -كٗهٗاء  -غٗاضٗات  -تى تغتخط ُذٍ اله غغات :   يٗ ٗاء  -

 الماملٔ ّاألثاث . 

 -تاسااب آلاأ  –ًظاام تتكاام خٗراأ   تكٗااف    –تمطااٗط ّئماغل ئًتااج  –كاال هااى اله ااغغات   مغاسااي جاامّٓ تى تاغتخط  -

  لم جهال ( خالتم ص  –ً م ّتذّق ئً  –ًُمسي كِغخٗي 

اى ٗ مم ه غغ مغاسي جمّٓ مغاسي ت ٗ ٗي التم الههغّ ات ال اٗغل ّتعلٗم الطالب كٗتٗي اجاغاء مغاساي ههاثلاي  لأ  -

 تخغ ايضل هى المغاسي الًظغٗي . غاغُا ّالذٓ ٗع

خاتتّارَ  لٔ ًظم اماغل االًتاج الهتخعي  الهٗاا ّكاذلك خاغاه  التاساب االلاٖ تمطٗط ّئماغل ئًتاج اى ٗتم تتمٗث ه غغ  -

 الهستممهي الماغل ّتًظٗم مطّط االًتاج مامل الهؤسسي ال ًا ٗي.

م خٗرٗاي ، تكًّلّجٗاا ماهاات األثااث (خهاا ٗاتةرم هاع تى ٗتم تتمٗث ه غغات   تكًّلّجٗاا ئًتااج األثااث ، مغاساات ّ لاّ -

الخٗري ال ًا ٗي خمهٗاط ، ّخالتًسٗق هع جِات الت ًٗع ماغج الكلٗي ختٗث ٗ خح الطالاب  اامغ  لأ هتاخعاي مطاّط ئًتااج 
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ًاساخي للت اهٗم األثاث ّكذا مغاسي الهاكًٗات التٔ تستممم ئ هغاتل اإلًتاج الهمتلتي ، خاإلضايي ئلٔ اإللهاام خالماهاات اله

 ّهتاخعي هغاتل تهاٗلِا .

ضغّغل تتمٗث ه غغ طخٗعي تٗي ختٗث ٗتتّٓ  لٔ  لم اإلًثغّخّلّجٔ ّاإلغجًّّهٔ ما ي ئ التغا اات الماملٗاي  -

 ّتى ٗتم تمغٗسَ ئ السًي األّلٔ للتم ص .

غارٔ ّٗ اّم االّل خمغاساي خإلمغ تتت اسم  لم الًتس الخٗرٔ ّ لام الاًتس الها –تى ٗستخمل ه غغ هممل ئلٔ  لم الًتس  -

التااأثٗغات الًتسااٗي الّا عااي  لاأ اإلًساااى هااى المطااّط الت ااهٗهٗي ّاأللااّاى ّاإلضاااءل ّخااا ٔ هتااغمات ّ ًا ااغ الت ااهٗم 

ّٗتتّٓ اله غغ الثأً  لأ مغاساي سالّك الهساتِلك للهاغاء ّكٗتٗاي تتضاٗلَ للهًات  مّى االماغ ، ّكاذلك كٗتٗاي  الماملٔ ،

 ّهّٗلَ لعهل الت هٗم الهًاسب .هتِم اتتٗاجات العهٗل 

اى ٗغتخط ه غغ هّا تات ّ  ّم ّتكالٗف خسّق العهل ّتى ٗهااغس جا ء هاى الهاامل العلهٗاي يأ الّا اع العهلأ خأتام  -

 اله اًع تّ الهغكات ما ي التٔ تهتغك ئ الهًا  ات ّالعطاءات .

المغٗجٗى لٗس لمِٗم مغاٗي خاساالٗب التجهٗاع  مم استتامل المغٗجٗى هى ه غغ التم ص التًتٗذٓ يالاالخٗي العظهٔ هى  -

الهمتلتي التمٗثي ّال مٗهي ّكذلك اله طلتات التًٗي التٖ ٗستممهِا العاهال ياٖ الت اًٗع تتأ ٗساِل التعاهال خاٗى اله اهم 

ّالهًِمس .ّاله غغ هعلّهاتاَ  مٗهاي ّ ٗاغ هتمثاي يالعاالم ٗساعٔ لتتامٗث اساالٗب تجهٗاع ّّ اةت لتجهٗاع اجا اء  طعاي 

هاى  1:1اث ّاى ٗ ّم الطالب خعهل ًهّذج لِذٍ الّ ةت خًتسَ مامل ّغش الكلٗاي اّ ٗعهال هجسام لِاا خه ٗااس غسام االث

 ماهات  ُٗمل التكالٗف كالتلٗى هثة اّ الكغتّى هها ٗسا م  لٔ تطّٗغ  هلٗي الت هٗم .

لهمتلتاي ّكٗتٗاي امتٗااغ اسالّب الهعغياي خكاياي اساالٗب تغكٗاب التكٗٗاف ااى ٗههل هتتّٓ ه غغ ًظم تتكم خٗرٔ تكٗٗف  -

التكٗٗف مامل التغاا تسب الظاغّف الخٗرٗاي للتاغاا. ّتتمٗام هّ اع التكٗٗاف مامال التاغاا . طغٗ اي تسااب  امغل التكٗٗاف 

ّالتٖ  لٔ اساسِا ٗتمم  مم الهكٗتات  لٔ تسب هسااتي الاغياي. اًاّا  التكٗتاات مامال الساّق ّكٗتٗاي امتٗااغ االجاّم ، 

  ٔ ّٗضح اهاكى تهمٗمات التكٗتات .كٗتٗي غرم هس ط اي

اى ٗتتّٓ ه غغ الطخٗعي اّالتٗ ٗاء لٔ مغاساي الماّاص التٗ ٗارٗاي للضاّء ّكٗتٗاي تطخٗاق ذلاك  لأ ت اهٗم االضااءل  -

للتغاا الماملٔ ّاالًّا  الهمتلتي لّتمات االضاءل ّكٗتٗي تساب همل االستضاءٍ لكل ّتمٍ ّ لٔ اساس ذلاك تتمٗام  امم 

ّتمات االضاءل .كذلك ٗغجٔ مغاسي المّاص التٗ ٗارٗي للماهات الهستممهي يٖ الت هٗم الاماملٔ ّاالثااث ّاهاكى تّ ٗع 

 ك ّل الهم ّه اهي االًتًاء ّ ٗغُا هى المّاص هع ذكغ كتٗي امتٗاغ الهامل يٖ الت هٗم  لٔ تسب المّاص التٗ ٗارٗي لِا

ارٗي الهمتلتي  لٔ اسطح ماهاات الهساتممهي ياٖ االثااث ّالتاٖ مغاسي تاثٗغ الهّام الكٗهٗ اى ٗتتّٓ ه غغ الكٗهٗاء  لٔ -

  لٔ اساسِا ٗتمم همٓ  ةتٗي ُذٍ الماهي يٖ ذلك الهكاى اّ ال

ٗغجٔ التًسٗق هع هؤسسات تًهٗي  ًا ي االثاث لعاغي اتامث ختاّث التساّٗق التاٖ تعاغي تسّٗق ّاختاث هًت  :  -

 خهتطلخات السّق العالهٖ ّالهتلٖاالتجاُات الهطلّخي يٖ السّق لغخط الت هٗم 

اى ٗعام تغتٗب اله غغات المغاسٗي ئ ساًّات المغاساي طخعاا للتتااخع الهًط أ يأ تسلسال الخًااء الهعغيأ تتأ ٗتسأً  -

 للطالب االلهام خجهٗع الهعاغف تخا ا.

لتامغٗس ال اارم التاجي ئ هعظم اله اغغات ئلأ هتتآّ ثاخات تٗاث تى هتتآّ اله اغغ  ام ٗتاٗاغ ختاٗٗاغ  ضاّ ُٗراي ا -

خالتمغٗس ّتٗث تى ًُاك  ج  ئ ت ضاء ُٗري التمغٗس ياى اإلستعاًي خأ ضاء هًتمخٗى هاى مااغج الكلٗاي  ام ٗ ٗام األهاغ 

 سّءا ً .

ئى التغكٗ   لٔ الكم مّى الكٗف ٗ لل هى غ خي الطالب يأ اإلخاما  ّاإلُتهاام خالتتا اٗل تٗاث ٗلجاأ  اامل ئلأ ئمتٗااغ  -

 غ  لٔ  مغات المغٗ  الهِاغٗي ئ ئت اى التتا ٗل ال اٗغل ّكذا ال مغات اإلختكاغٗي لمَٗ .الطغٗق األسِل هها ٗؤث
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 التعلٌم وتلبٌة إحتٌاجات المجتمع:

ئى للتعلٗم ما ًي الجاهعٔ مّغ ُام ئ تل ههاكل الهجتهع ّتت ٗق التًهٗي اإل ت امٗي ي م تظِغت المغاسات التٔ تجغٗت 

 م ّص تمّاغ التعلٗم العالٔ ئ الهتاٗغات العالهٗي ّهّاكختِا، ها ٗلٔ : تّل التعلٗم العالٔ ئ الاغب خ

 75. ههى ههلتِم المغاسي ٗعتخغّى تى التعلٗم العالٔ  ٗجب تى ٗلعب مّغاً  ٗامٗاً ئ التًهٗي الخهغٗي ّاإلجتها ٗي % 

 15تّل  تلخٗي هتطلخات العّلهي  % هى تيغام العًٗي ذاتِا ٗغّى تى الهِهي األساسٗي للتعلٗم العالٔ ٗجب تى تتهتّغ

 ّ ٗامل ال مغل التًايسٗي .

  ل،   لٖ ئسوا ٘ % ٗعت مّى تى هِهي تٓ هؤسسي للتعلٗم العالٔ ُٔ  الهساُهي ئ التًهٗي الّطًٗي .10ت ل هى

 (2009مٗسهخغ 

 

 من الممكن: وعلى هذا فالمطلوب من برامج التعلٌم العالى أن تقدم مناهج تجعل

 ت ّٗم الهجتهع ختاجاتي هى ال ّٓ العاهلي الهؤُلي ّالهمغخي خها ٗتًاسب ّطخٗعي الهتاٗغات الهًِٗي. -1

 تمغٗب الطةب  لٔ ههاغسي األًهطي اإلجتها ٗي الهمتلتي. -2

 تكّٗى التكغ الّا ٔ لههاكل الهجتهع  اهي ّالخٗري الهتلٗي ما ي. -3

 ة ي هتخاملي.غخط الجاهعات خالهؤسسات اإلًتاجٗي ئ   -4

 الغخط خٗى ًّ ٗي األختاث العلهٗي ّههاكل الهجتهع الهتلٔ ّئتتٗاجاتي. -5

 تتلٗل ًّتار  األختاث ّتتسٗغُا لإلستتامل هًِا ئ الهجتهع. -6

 ئجغاء األختاث الخٗرٗي الهاهلي التٔ تعال  خعي الههكةت الهتماملي. -7

 (2009ل، مٗسهخغ   لٖ ئسوا ٘ التغخٗي هى تجل التًهٗي الهستماهي. -8

 النتـــائج     

  ّٓ لم ٗعم مّغ التعلٗم العالٔ ٗ ت غ  لٔ ت مٗم الهعغيي ّ ًعِا ًّ لِا، ّالختث ّالتجمٗم يتسب، خل خات تتم ال

 الهّجِي للًهّ اال ت امٓ.

  ٔاى التعلٗم ُّ اُم غكار  الخًاء الهعغئ للهجتهع ، يهى الّاجب تكغٗس كل الطا ات التماث طتغل ًّ ٗي ي

الهؤسسات التعلٗهٗي ّما ي هؤسسات التعلٗم العالٔ ، ّٗتعاّى يِٗا كل هى الهؤسسات التكّهٗي هع اطغاف الهجتهع 

 غات الع غ التمٗث.تاٗهالهمًٔ ّال ًا ٔ التماث تًهٗي هاهلي خه مّغُا هّاكخي 

  ٔاى  مم الغضٔ  ى خعي اله غغات الما ي خخغًاه   سم الت هٗم الماملٔ ّاألثاث ّالذٓ  م تسخب لمٓ الاخعي يا

التاجي الٔ تطّٗغٍ ، تتٔ تتهكى كلٗي التًّى التطخٗ ٗي هى التّاجم ّالتهثٗل ئ الخٗري ال ًا ٗي سّاء خالههاغكي التعالاي تّ 

 خٗرٗي .خاٗجام تلّل للههاكل ال

  ، ئى الههاغسي العهلٗي للطالب لله غغات التٔ تامغس خال سام يأ اله ااًع ّالاّغش ّالماغّج مااغج ال ا اات الهال اي

 تتتح للطالب آياق جمٗمل ئ التعلم ّتجعلَ  امغ  لٔ التّا ل هع الهجتهع الماغجٔ يتكسخَ هِاغت همتلتي . 

 التوصٌات     

 الٔ التغكٗ   لأ الخًااء التتكٗاغ التتلٗلأ ّالتتكٗاغ اإلخاما ٔ، لتتّٗال الهعلّهاات ّٗ ٔ خأى تتخًٔ هؤسسات التعلٗم الع

ئلٔ هعغيي ّاإليامل هًِا ّئكساب المغٗجٗى هِاغل العهل ئ يغٗق  خغ التامغٗس ّالههاغساي يلام ٗعام العهال التاغمٓ كتاٗةً 

 خت مٗم التلّل لل ضاٗا الهعا غل.
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 اه  التعلااٗم العااالٔ لهّاكخااي تاجااات الهجتهااع ّذلااك خّضااع ئطاااغ التأكٗاام  لاأ ضااغّغل تطااّٗغ ّتتاامٗث مطااط ّخااغ

للهؤُةت ّللكتاٗات األساسٗي الهطلّخي ئ المغٗ  الجاهعٔ ّي ا لهتطلخات سّق العهل ، ّها ٗغتخط خِذا اإلطاغ هى ئ امل 

لكتاٗااات الهًاسااخي الًظااغ ياأ  ًا ااغ اإل اامام األساسااٗي، هااى تٗااث خٗرااي الااتعلم ّتّ ااٗف اله ااغغات الجاهعٗااي الهطلّخااي ّا

 لاستاذ الجاهعٔ.

  خضغّغل تت ٗاق الههااغكي الهجتهعٗاي يأ تهّٗال األًهاطي ّالههااغٗع الطةخٗاي ما اي هاى ا اتاب اله ااًع ٔ ّٗ

ّالّغش للتسِٗل  لٔ الطالب ئها ئ ّغش الكلٗي تّ يأ مااغج الكلٗاي، ّكاذلك ّ ام تهتام الههااغكي الهجتهعٗاي خاإلهاغاف 

ّهتاخعاي همغجاتِاا تتأ ٗتسأً تت ٗاق التكاهال خًِٗاا ّخاٗى الهجتهاع ال اًا ٔ ّكاذا تًهٗاي ّتطاّٗغ   لٔ العهلٗي التعلٗهٗاي

 العهلٗي التعلٗهٗي خأتمث ها تّ لت ئلٗي هستجمات الع غ.

  خا طاء الطالب هساتي هى التغٗي ئ ئمتٗاغ خعي هى اله اغغات المغاساٗي تٗاث تى تغٗاي الطالاب يأ طلاب ٔ ّٗ

لاتعلم ّت مٗساي. ّكاذلك ٗتضال تى ّٗضاع يأ اإل تخااغ  ًام تعامٗل خغًااه  يسام الت اهٗم الاماملٔ العلم تساا م  لأ تاب ا

 ّاألثاث ختخًٔ ًظام السا ات الهعتهمل.    

  ٔخأى ٗ ّم  سم الت هٗم الماملٔ ّاألثاث خاستطة  غتٓ الهجتهع ال ًا ٔ خهاكل مّغٓ كال  اام للّ اّف  لا ٔ ّٗ

 ب هى تجل تت ٗق هتطلخات الهجتهع ّئكتساب ث تَ . ً اط ال ّل ّالضعف يٗها ٗ مم للطال

  اأ ختتعٗاال خغّتااّكةت تعاااّى خااٗى كلٗااي التًااّى التطخٗ ٗااي ّما ااي  ساام الت ااهٗم الااماملٔ ّاألثاااث ّخااٗى الِٗرااات ّٗ

ٗال ّالهًظهات التكّهٗاي الهتّاجامل خامهٗاط إللا ام الهاغكات ّاله ااًع خت امٗم مامهاتِا للكلٗاي يأ التامغٗب ّالتًتٗاذ ّالتهّ

 لههغّ ات الطةب . 

 المراجع
 السعّمٗي. -الغٗاي  ملٗل تطّٗغ المطط المغاسٗي.(. 2016جاهعي الهجهعي.   -ئماغل الخغاه  المغاسٗي ّالتطّٗغ  (1)

 -ال اُغل  خٗ ٗي .طلتت اكلٗا  اط  -ل ٗاسٗي اٗهٗي مألكااهٗيّل غ الهعاٗٗا(. 2009الِٗري ال ّهٗي لضهاى جّمل التعلٗم ّاال تهام .   (2)

 ه غ.

لوؤتوغ (. تطّ٘غ ّتحم٘ث خطط ّبغاو  التعل٘م العالٖ لوّاكبي حاجات الوجتوع . 2009ل.  مٗسهخغ ب٘اغ جم ّى  لٖ ئسوا ٘ (3)

م العالٖ الثاٌٖ  شغ للّ غاء الوسؤ ّل٘ى  ى التعل٘م العالٖ ّالبحث العلوٖ يٖ الّطى العغبٖ   الوّاء العغبٖ وي ب٘ى وخغجات التعل٘

 الوٌظوي العغب٘ي للتغب٘ي ّالث ايي ّالعلّم .خٗغّت:  ّحاجات الوجتوع يٖ الّطى   .

ماغ األغمى:  – هاى  الجْمل الشاهلي يٖ التعل٘ن خ٘ي هإهرات التو٘ز ّهعاٗ٘ر اإل توام.(. 2006غهدٕ تتود  بداللَ طع٘وي.   (4)

 الوس٘رل للصحايي ّالطبا ي ّالٌشر.

هجلي مغاسي تتلٗلٗي ً مٗي.  -(. هعاٗٗغ الت ًٗتات العالهٗي للجاهعات 2014 خمالهّلٔ.  اكتّخغ ساغل  -سِٗغ هتهم تّالي  (5)

 .3,4،  2ج -العمم الغاخع  -العلّم التغخّٗي 

الٗهى: هغك  التطّٗغ  - مى  الخغًاه  التمغٗخٖ هّا تات الخغًاه  األكامٗهٖ.(. 2015 خم الُّاب  ّي كّٗغاى.   (6)

 األكامٗهٖ.
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