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.المغرب –جامعة ابن زهر  –االداب  ةیوالحضارة بکل خیأستاذ بقسم التار: غالي ي ال 

باالسكندریهللسیاحة وترمیم اآلثار أستاذ ترمیم االثار بمعاهد أبو قیر   

. الجزائر  ، ايةغرد أستاذ بجامعة 

مصر.  –سويف بنى جامعة– اعالن قسم  - التطبيقية نونالف ةكلي  عميد :  

جامعة حلوان سابقاً.  –قسم نسیج  -وكیل الدراسات العلیا بكلیة الفنون التطبیقیة  تامر فاروق خليفة: 

مصر.  –طنطا جامعة اآلداب  يةلك اإلسالمية والعمارة اآلثار استاذ : 

   

 عمید كلیة الفنون التطبیقیة .جامعة دمیاط.  حاتم ادريس: 

البذرة   الفنیة والتراث الشعقسم  ب أستاذ     :حامد  ا  -بي تخصص اشغال معادناألشغال  الفنیةكلیة   –  لتربیة 

ن جامعة حلوا

 :  حسام النحاس  

 

 

االثار جامعة القاهرة ةی کل ةی الرومان  ةی ونان ی قسم االثار ال یسرئ  :ن شاهي خالد 

 

:   ديانا محمد كامل يوسف 

 

 

 لجنة التحكيم 
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 جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة  –  الغزل والنسیج والتریكوقسم ب استاذ  الباقي: راوية علي علي عبد

 6 جامعة - صناعي تصمیم قسم - التطبیقیة الفنون بكلیة العلیا الدراسات وكیل

مصر. -أكتوبر

جامعة    –كلیة الفنون التطبیقیة    –  التریكوالغزل والنسیج وقسم  ب استاذ  رشا عبد الهادي محمد عبد الهادي:  

 . حلوان

التطبیقیة    –  الزجاجقسم  ب   تصمیم الزجاج المعماري  استاذمحمد علي حسن :    رشا الفنون  جامعة    –كلیة 

حلوان. 

 للفنون العالي  بالمعهد  والتغلیف والنشر الطباعة  قسم ورئیساذ  أست  :

مصر.  –التجمع الخامس – التطبیقیة

. جامعة حلوان - ةی قی الفنون التطب  ةی کل أستاذ بقسم اإلعالنی: رجاء العصفور مير

قندوز  أ.د/   للفنون  استاذ  :  لبا رغزينب  العالى  هندسة  تخصص    –  نس تو  -  سوسة  ة  جامع  –  الجمیلةبالمعهد 

معماریة داخلیة . 

 

 .  نجامعة حلوا –قسم اإلعالن بكلیة الفنون التطبیقیة ب  أستاذ  :سمر هاني أبو دنيا

 .ایجامعة المن– لةیالفنون الجم ةیکل – ریاستاذ بقسم التصور عبد الفضيل: سمي

  للفنون التطبیقیة مقرر اللجنة العلمیة للترقي األساتذة واألساتذة المساعدین : نامر عثسهي أ.د/

 جامعه القاهرة -کلیه االثار   -م الترمیم ذ بقساستا 

 بكلیة  االسبق والترمیم المعماري والتشكیل النحت قسم یسئ ور ذتااس

مصر.  –حلوان جامعة– التطبیقیة ونفن ال

. جامعة حلوان - ةی قی الفنون التطب  ةی کل -قسم المالبس الجاهزة أستاذ دكتور ب 

  

بیة السعودیة المملكة العرامعة الطائف.. ي بكلیة اآلداب..  جأستاذ التاریخ النقد 

اإلسالمیة   األثار  قسم  والترمیم  –رئیس  البردي  ودراسات  نقوش  جامعة    –معهد 

مصر. –عین شمس 

المغرب. -اءلفنون التقلیدیة ـ الدار البیضلحسن الثاني لبأكادیمیة ا حثا ب  ذاأست 

 مصر.  –األزهر  جامعة – والحضارة التاریخ قسم رئیس : 

 



 

5 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 

 

مصر.  –الزقازیق  جامعة – القدیم األدنى الشرق لحضارات العالى المعهد عمید 

مصر. –بنها جامعة - التطبیقیة الفنون كلیة عمید

مصر.  –حلوان جامعة - التطبیقیة الفنون كلیة - اإلعالن بقسم أستاذ

تك اأست   :  المالبس  ذ  انتاج  ب   –نولوجیا  والتصامیم  االنسان  علوم  جامعة كلیة 

الملك عبد العزیز جدة

الدين جامعة   شاهين:  عالء  األسبق،  اآلثار  كلیة  عمید  األدنى   والشرق  مصر  وحضارة  تاریخ  أستاذ 

 القاهرة.

  

.الجزائر  ورقلة، مرباح، يقاصد جامعةأستاذ ب 

. دمیاط  جامعة – التطبیقیة الفنون بكلیةالسابق   - العلیا الدراسات وكیل

:  غيلن حمود

مصر.  –حلوان جامعة - ةالتطبیقی  الفنون كلیة -السابقالخزف  قسم استاذ ورئیس : 

. جامعة تونس - ةی االداب والعلوم االنسان  ةی کل -استاذ بقسم علم االجتماع والتراث  :فتحية الباروني 

  ماضي محمد:

مصر.  –حلوان جامعة - التطبیقیة الفنون بكلیة  النعاال بقسم أستاذ :

 : 

 

 .مصر –جامعة حلوان( -ق بكلیة الفنون التطبیقیةم الزجاج األسب أستاذ ورئیس قس

   ومی الف جامعة أستاذ ترمیم اآلثار ووكیل كلیة اآلثار لشئون التعلیم والطالب 

  –  انیةاالنس  والعلوم  اآلداب  وعمارة كلیة  تاریخ   -(  ركمشا)  مؤهل  العالي  التعلیم  أستاذ:    محمد لملوكي 

 المغربیة المملكة -أغادیر  -زهر ابن جامعة

  :

النعيم    فیصل   بن  الرحمن  عبد   اإلمام  معة اج  المعماریة،   الهندسة  قسم   المعماري،  النقد  تاذسأ  :   مشاري 

 الهیئة  لرئیس  حالیًا  ومستشار  العمراني،  للتراث  الوطني  للمركز   السابق  العام  المدیر  - (سابقًا  الدمام  جامعة)

الوطني.  ثترالوا  ةللسیاح  السعودیة
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مصر.  –نحلوا جامعة – التطبیقیة الفنون كلیة – الزجاج مبقس متفرغ  أستاذ :

أكتوبر. 6 -كلیة الفنون التطبیقیة –أستاذ بقسم التصمیم الصناعي  

 .مصر –جامعة حلوان  –قسم التصمیم الداخلي واآلثاث بكلیة الفنون التطبیقیة رئیس   

 

 

حلوان معةاج ةی كلیة الفنون التطبیق –طباعة منسوجات   أستاذ دكتور بقسم

 :هدي درويش 

عل  اءي ه التصم  ی:القند  یأحمد   یقی التطب   می تعللل  ة ماعال  ئةی اله  ة،ی األساس  ةی الترب   ةی کل  ،یالداخل  می قسم 

 . تی ، الکو بی والتدر

كلیة الفنون   ،ألثاثات واإلنشاءات المعدنیة  مل البشریة بقسم اأستاذ هندسة العوا  : أ.د/ وائل محمد جليل

.جامعة حلوان -التطبیقیة 

 –ردب  جامعة – التطبیقیة الفنون بكلیة - واآلثاث الداخلى التصمیم قسمرئیس   

. صرم

 

  : وليد شوقي

 العالى ملی عت ال وزارة,  اکتوبر 6 بمدینة التطبیقیة للفنون العالى المعهد,  الموضة أستاذ بقسم وهاد سمير : أ.د/

مصر , 
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 كلمـــــــة 
                                                    أ.د/ محمد على حسن زينهم

 رئيس المؤتمرلفنون اإلسلمية، ورئيس الجمعية العربية للحضارة وا
 

في   كبير  الجمعية شوطاً  قطعت  منه  وتوفيق  ناجحة    اأهدافهتحقيق    بعون هللا  علمية  من مؤتمرات 
منها  واصدارت الم   علمية  واصدرت  الكتب  المتخصصة  االعل  المجلةترجمه  )مجلة  مية  لمحكمة 

التي   اإلنسانية(  والعلوم  والفنون  الثاتي   العمارة  العدد  الخامس   المجلد  الي  اصداراتها  وصلت 
بها   االبحاث  عدد  ووصل  مصاف   1021إلي  والعشرون  في  المجلة  وأصبحت  االن  إلي  بحثاً 
ي صصة فالمتخاالولي علي مستوي المجالت    بفضل من هللا  المجالت العلمية المتخصصة  وهي  
العربي   الوطن  بلدان  ووبعض  سنوات     مصر  االسبع   من  تقترب  فترة  فيفي  نقول  أن    ها  عمل 

قد   والجمعية  عطا  نضجت  طاقات    ئها  سجل  عن  االبداع   يكشف  علي  القدرة  لديها  وفنية    علمية 
منذ ادارتها  مجلس  اليه  يسعي  ما  وهذا  االول    والتميز  الم  اليوم  ولجنه  المؤتمرات  عارض وفريق 

 لس التنفيذي به والمج
و   والمؤتمر بصدده  نحن  الذي  الثامن  بألمانيا    الدولي  مونستير  جامعة  مع  بالمشاركة  يقام  الذي 

جامعة مخبر التراث الثقافي واللغوي واالدبي بالجنوب ب( الفرنسية وAPPTEESومؤسسة ابتيس )
بالجزائر   اغرداية  يقام  لمؤتمهذا  الذي  ال  ر  للظروف  نظراً  في الكترونياً  حالياً  العالم  يعيشها  ذي 

 لجان التحكيم   قد قبلت منه    (بحثا  142مواجهة ازمة كورونا وقد وصل عدد األبحاث المتقدمة إلي )
  قابلة لاللقاء والمناقشة في هذا المحفل العلمي الدولي الهام  (80عدد )

أهدافها بعض من    في تحقيق  بنسبة كبيرة  نجحت    قول ان الجمعية قدومن هذا المنطلق نستطيع ان ن
فنية للعالم العربي في التفاعل الثقافي  وفكرية  علمية و  ان تكون منارة  في  المنوط بها قرار انشائها  

نرتكن الي ما ينبغي أن  ، ومع هذا فال    التي تهم الحضارة والفنون بالوطن العربي  في شتي القضايا ا
لي الساحة  مزيد من النجاحات والتواحد عنتطلع دائما الي المزيد وال  من نجاحات بل  معيةالج  حققته  

وهو من اكثر   الدولية رافعين لواء الحضارة والفنون هي افضل لغة للتحاور والتواصل مع االخر  
 منها في الحاضر والمستقبل تفرض علينا أعباء ثقيلة الجمعية المرجوة والمنتظرة   اهداف 
والي التوفيق.   أكثر عطاء وأحسن عمالً وهللاعلي المضي قدماً نحو مستقبل  بعون هللا    عازمونوأننا  

   والحمد هلل
 أ.د/ محمد زينهم                                                             

 العربية للحضارة  مؤسس ورئيس الجمعية 
 ورئيس المؤتمر والفنون االسلمية                                                            
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 ـة ـــكلمـــ
  مهند خورشيدأ.د/ 

                                                   ألمانيا - مونستر جامعة  االسالمية ساتالدرا معهد عميد
 

Sehr geehrte Vorsitzende der Konferenz, 

Prof. Dr. Mohamed Zenhom 

Prof. Dr. Ashour Sarkama 

Und Prof. Dr. Bamon Amna  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich heiße Sie alle im Namen des Zentrums für Islamische Theologie der 

Universität Münster zu dieser wichtigen Konferenz zum Thema „Die 

Zivilisationen und die vierte industrielle Revolution im Lichte von E-

Learning“ herzlich willkommen.  

Auch wir hier an der Universität Münster haben in diesem Semester eine 

neue Erfahrung mit der Digitalisierung der Lehre gemacht. Für uns alle war 

es eine große Herausforderung, aber auch eine Chance, neue Wege in der 

akademischen Landschaft zu bestreiten. Einerseits erlaubte die 

Digitalisierung der Lehre, dass Studierende, die auch außerhalb von Münster 

wohnen, ohne viele Umstände an den Lehrveranstaltungen teilnehmen 

konnten. Wir haben die Rückmeldungen von vielen bekommen, dass sie viel 

mehr Zeit in der Vorbereitung auf die Lehrveranstaltungen investieren 

konnten. Andererseits fehlte durch die digitale Lehre der persönliche Kontakt 

zu den Studierenden, so dass vor allem die Diskussionen darunter gelitten 

hatten. Wie es aussieht werden wir im kommenden Jahr weiterhin auf 

digitale Lehre zurückgreifen müssen, wir werden im Laufe des Sommers 

neue Ideen entwickeln und ich hoffe, dass auch diese unsere Konferenz uns 

inspirieren wird.  

In diesem Sinne danke ich Prof. Dr. Mohamed Zenhom und der Arabischen 

Gesellschaft für Zivilisation und Islamische Kunst in Kairo für die 

Organisation dieser bedeutsamen Konferenz und für die fruchtbare 

Zusammenarbeit, 

Und wünsche uns allen eine erfolgreiche Konferenz. 

Beste Grüße aus Münster 

 

Mouhanad Khorchide  

Leiter des Zentrums für Islamische Theologie 

der Universität Münster      
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 كلمـــــــة 

 سرقمة  عاشورأ.د/ 
 الجزائر  – غرداية عةجام - العربية اللغة كلية عميد

 
إلإ تقودنا  الذي  واالجتماعي  واالقتصادي  العلمي  التغيير  المبتكرة ن  الطرق  بمختلف  التكنولوجيا  يه 

من العالم  قفز  لرٔوية  أحدثت  صناعية  ثورة  هو  معه  والتعامل  أن  حولنا  غير  المجاالت،  كل  في  ة 
بتغيرات عالمية   العالم ويجعلنا نُفاجأ ٕاهمالنا لدراسة الثورات الصناعية يجعلنا تابعين لما يحدث في  

ا مثل جائحة كورونا  إلحاق أٔضرارلم نحسب لها حساباً  العالم حالياً، والتي تسببت في    لتي يعيشها 
تأ  حيث  للفيروس،  الصحية  االٓثار  تجاوزت  الجائٔحة.  كبيرة  بهذه  كبير  بشكل  العالمي  االقتصاد  ثر 

والسياسات التي ستتخذها الدول إزاء بشأن انتشار الفيروس    وبالنظر ٕالى تعقيد االٔزمة وعدم اليقين
من   المترتبة  الجائحة اآلثار  هنا .هذه  على    ومن  الجديدة  التكنولوجيات  تأٔثير  نستشرف  أن  نستطيع 

كانت ستقود ٕاذا  مازال   حياتنا وما  أخرى.  ثورة صناعية  الثورة   ٕالى  تعيش  العالم  في  مناطق  هناك 
ى معالجة أزمة كورونا. فالثورات الصناعية ليست بدا ذلك واضحا من مستو  الصناعية الثالثة وقد

تار علي ظهرمجرد  لتقدمها  أماكن  عن  تبحث  أمم  ومستقبل  بل حاضر  الكوكب  يخ  أثر  . هذا  مما 
فنبحث عن آليات وحلول وأفكار؛ وهو ما سوف نناقشه ونتحاور فيه   ليميةوأدى إلي وجود مشاكل تع

الخبراء   الفنونويساهم كل  تعليم  المٔوتمر   العمارةو  في مجال  بشتى تخصصاتها في هذا  والتصميم 
العربي  الدولي الجمعية  تقيمة  والذي  جدا  والهام  اإلسالميةالثامن  والفنون  للحضارة  مع   ة  بالتعاون 

الفرنسية للتعليم العالي والبحث العلمي،  APTEES سسةاأللمانية وبشراكة مع مؤ   جامعة مونستر
التر واألمخبر  واللغوي  الثقافي  تقديم  اث  في  ونأمل  لجامعة غرداية،  الجزائري  بالجنوب  أفكار دبي 

يبة كل االمنيات الط  الحيوية من خالل هذا المٔوتمروحلول علمية لمشاكلنا التعليمية في تلك المجاالت  
 .لنجاحبالتوفيق وا

 
 ةأ.د/عاشور سرقم                                                                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 
 

 
 كلمـــــــة 

 ة منأ.د/ بامون آ
 فرنسا  - APTEESبمؤسسة   عام يردم

 
أخر مرة  أكد  كورونا  جائحة  مع  حاليا  العالم  يعيشه  الذي  الظرف  التعامالت إن  إلى  االنتقال  أن  ى 

التكنولوجيا واستعمال  اااللكترونية  أمرت  م  لمتطورة  بد  الحياة نه  ال  ونواحي  مجاالت  جميع  في 
ال هذا  في  تأخرا  تشهد  التي  للدول  بالنسبة  لم وخاصة  أزمة  مواجهة  في  نفسها  والتي وجدت  مجال 

اللوازم   لها  تعد  ولم  لها حساب  أفرزت ه .والمتطلباتتحسب  التكنولوحيث  جديدة ذه  تقنيات  جيات 
حولنا   من  العالم  لرؤية  مبتكرة  معوطرق  يقوالتعامل  مما  لجميع ود  ه  نظرتنا  في  تغييرعميق  إلى 

االج االقتصادي،  المجال  سواء؛  حد  على  الخصوص الميادين  على  التعليمي  تماعي،...والمجال 
تغييرات جذرية؛ حيث عوضت   هذه التكنولوجيات باحداثباعتبارنا باحثين وأكادميين، فقد سمحت  
ال االلكترونية مقاعد  واللقاءات  والجاالمنصات  الثامن  و  وه .معاتمدارس  الدولي  المؤتمر  موضوع 

تعل في مجال  والخبراء  الباحثين  بخيرة  يجمعنا  فروعها الذي  بمختلف  والتصميم  والعمارة  الفنون  يم 
خصصات ومحاولة المساهمة في البحث ل التعليمية في هذه التمن أجل التحاور والنقاش حول المشاك

ربية للحضارة والفنون االسالمية بالتعاون العالجمعية  الذي تنظمه  عن اآلليات والحلول لمعالجتها، و
مع مؤسسة ابتيس الفرنسية وهي مؤسسة خاصة بالتعليم العالي  مع جامعة مونستر االلمانية وبشراكة  

واألدبي بالجنوب بالجزائر جامعة غرداية ونأمل أن    التراث الثقافي واللغوي  والبحث العلمي ومخبر
فعالة كمساهمة بسيطة منا لتذليل مشاكل البحث والتعليم   لولترحات وحا بتقديم مقيثمر مؤتمرنا هذ

  كل االمنيات الطيبة بالتوفيق والنجاح ة والحساسةفي هذه التخصصات الهام
 

   بامون آمنة د/                                                           
 سمدير عام مؤسسة ابتي                                                        
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1 

 د.م/ ابراهيم بدوي ابراهيم 
 م.د/ مريم رجم 

 

تعليم العمارة عن بعد: المزايا والتحديات    
 قبليةواالفاق المست

A3R Company 
for the 

architectural 
Enhancement & 

restoration 
Egypt 

 
Université Badji 

Mokhtar-
Annaba- Algérie 

Manger of 
projects. 

 
Maître assistante. 

Département 
Architecture. 

 مصر
 الجزائر 

 أ.م.د/ أحمد الشاخص  2
تقنيات واستراتيجيات التدريس عن بعد 

: دراسة حالة  التصميم علىلقائمة للمواد ا
 .لقسم العمارة والتصميم جامعة أبو ظبي

 اإلمارات  استاذ مساعد  ظبي  بوا  –دبي  جامعة 

3 
م.د/ أحمد رمضان عبد  

 الحميد

اقع ، وسلوك  النسبة بين الضغط الو
الناتج  للمواد النسجية)الخيوط  اإلجهاد 

 )واألقمشة

  – التطبيقية فنون كلية ال
 جامعة دمياط 

 مصر لنسيجا  بقسم رسمد

 د/ احمد فهمي عبد السلم  4
ي زمن نقل المعرفة ورقمنة التعليم ف

جامعة   الضرورات والغايات –ت مازاأل 
 مونستر نموذجا  

 مونستر  جامعة 
  اسات الدر   بمعهد  أستاذ 

 االسلمية 
 ألمانيا 

5 
 م.د/ احمد كمال رضوان 

 الحرايرى  م.د/ يسرا 

التصميم الداخلى ودوره فى تحقيق 
فى ظل "  فى المجتمعلمتطلبات المستجدة ا

 "فيروس كورونا

  -كلية الفنون التطبيقية 
 ط يادمجامعة 

مدرس بقسم التصميم  
 الداخلي واألثاث 

 مصر

6 
     أ.م.د/ أسامة علي ندا

 حمد الجزار مود أ.د/محم
التغلب على مشاكل صعوبة اإلستخدام فى  

 المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة 
  – التطبيقية فنون كلية ال

 بنها جامعة 

استاذ مساعد بقسم التصميم  
 الصناعي 

  مدرس بقسم التصميم
 الصناعي 

 رصم

 اسماء ابوبكر النواوى/د 7
ايجابيات وسلبيات تدريس مناهج الرسم 

 الكترونيا  
 مصر دكتوراة الفلسفة  جامعة حلوان

 أ.م.د/ اسماء مكرم سعيد  8
ادب ما بعد االستعمار في رواية مرتفعات 

 نغ وذر
لعلوم  كلية التربية وا

 اإلنسانية )ابن رشد( 
استاذ مساعد بقسم اللغة  

 يزية اإلنجل
 ق راالع

9 

إسماعيل نوري /أ.د
 الربيعي 

 مروان سالم نوري /أ.م.د

عي و إدارة  االصطناالذكاء  النقطة الزرقاء
 أزمة فايروس كورونا المتحّول

 الجامعة األهلية 
 جامعة ديالي 

 وم عميد كلية االداب و العل
التربية   معاون عميد كلية 
 االساسية 

 البحرين 
 
 العراق 

10 
 لفتاح أ.م .د/ أشجان عبد ا

 د/ منى سيد نصر م.أ.
 جماليات فن االبرو في تصميم االزياء

 

جامعة  -كلية تربية نوعية 
 اسيوط  

  –لية الفنون التطبيقية ك
 جامعة بنها 

 استاذ مساعد  
اعد بقسم  ذ المس األستا
ولوجيا الملبس  تكن

 والموضة 

 بولندا
 

 مصر

 اليالمهدي الغ .د/أ 11
مات والوقائع التاريخية في تطور  زاأل دور 

 الفكر االقتصادي 
 جامعة ابن زهر

 
 المغرب  يخ استاذ التار

12 
 م.د/ إلهام عبد الرحمن 

 داليا  محمود ابراهيم م.د/ 

 فاعلية إستخدام التدوين البصرى فى تنمية
فى تدريس مقررات   المهارات المعرفية

 التصميم 

  –كلية الفنون التطبيقية 
 . حلوان  جامعة 

 

 مدرس بقسم اإلعلن 
مدرس بقسم األثاثات  
 . واالنشاءات المعدنية  

 مصر

13 

   أمال يوسفي أ.د/
 رداسي أ. يامن بلم
 

في مجال التعليم يات التعاون العربي أل
 الي الع

نسانية  أكلية العلوم 
    جتماعيةإعلوم و

 جامعة تلمسان 

 أستاذ محاضر 
 باحث دكتوراه 

 الجزائر 

14 

 محمود ابوزيدمل أ /أ.د
 أ.م.د/ هند سعد محمد 

 

فاعلية التعلم النقال والتقويم البديل في 
م اللوحة مية بعض مهارات تصميتن

التصميم الحضري" وبعض الزخرفية "
 ة ية الفنيمهارات التقويم البديل لطلب الترب

 جامعة المنيا
 
 

كلية تربية فنية جامعة  
 المنيا

أستاذ مناهج وطرق تدريس  
الفنية وعميد كلية  التربية 

 ة التربية الفني
استاذ التصميم المساعد  
 بقسم التصميم الزخرفية

 رمص
 
 

15 
 أمل عودة 

 يبيالشبقيس 

  الثورة أدوات  من  STEM معلمي  تمكين
  ة سلطن  في المعزز(  الرابعة )الواقع  الصناعية

 عمان 
 سلطنة عُمان  باحثين 
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16 
 أ.د/ بامون آمنة 

 

في  اليات تسيير وإدارة البحث العلمي

ؤسسة  مجال التراث خلل األزمات، م

APTEES نموذجا 

مؤسسة  
APTEES 

    عام  مدير
 

 فرنسا 

 حبق آية لطفي م.د/  17
دور اإلنفوجرافيك في التعليم عن بعد في 

 نونظل أزمة فيروس كورونا بكليات الف

نون لفا كلية
جامعة  –التطبيقية 

 دمياط

مدرس بقسم التصميم  
 الداخلي واألثاث 

 مصر

 كامل غانم إيمانأ.د/  18

واقع تطبيق الفصول االفتراضية 
واالختبارات االلكترونية من وجهة نظر 

س وطالبات جامعة أعضاء هيئة التدري
 الطائف

 جامعة حلوان 
قسم   التربية الفنية

 تصميمات زخرفية 
 مصر

19 
 ضي بلقاسم اق لبأ.د/ 
 جر دويدي خديجة ها أ.د/  

إمكانيات النهوض بالتعليم الهجين بعد  
 كورونا في الدول الناميةجائحة 

  –جامعة بومرداس 
كلية العلوم  

االقتصادية، التجارية  
 وعلوم التسيير

 أستاذ محاضر 
 

 الجزائر 

 أ.م.د/بيسة عبدهللا حامد رحمة  20

االستفادة من تكنولوجيات الثورة  
في تدريس مقرر أشغال  بعةرااللصناعية ا

 ادن عن بعد المع

كلية التربية النوعية 
 يةجامعة المنوف-

 مصر استاذ مساعد 

21 
 م.د/ جيهان ابراهيم الدجوى

 

عمارة الظل لمسكن منطقة حوض البحر 
عربى الريفى تراث  االبيض المتوسط ال

 معمارى تقليدى اقليمى محلى

كلية الفنون 
 6جامعة –التطبيقية

 اكتوبر 

بقسم التصميم   سردم
 الداخلى واالثاث 

 مصر

 حرقاس وسيلة أ.د/   22
عة في التعليم عن اشكالية التغذية الراج
 بعد

 )قراءة ملمح الوجه نموذجا(  

ماي   8جامعة 
 قالمة  1945

 الجزائر  أستاذة محاضرة 

23 

 حسام الدين السيد  /د
الباحث/ تــركـي بـن خـالـد بـن  

 سعيـد النـافعـي 

 

وجية مدخل لصياغة ولكنير التالمعاي
ليمية المستقبلية بسلطنة  المنظومة التع

 :ُعمان
ولية للتكنولوجيا في  ة الدلجمعيمعايير ا)

 (مجال التعليم أنموذجا  

كلية العلوم واآلداب  
 .جامعة نزوى –

وزارة التربية  
 لتعليموا

 أستاذ ُمشارك 
 
 باحث 

سلطنة  
 عُمان 

 حنان سمير عبد العظيم   /أ.م.د 24
ية واستخدام التكنولوجيا فقاالثولية المسؤ

 حملت اإلعلنية المصورة فى ال

فنون  المعهد العالي لل
  6 -يقية التطب

 أكتوبر 

بقسم  أستاذ مساعد 
 اإلعلن 

 مصر

 حنان سمير عبد العظيم   /أ.م.د 25
تعليمية في تطبيق  فاعلية المؤسسة ال

 جودة تعليم الفنون البصرية

المعهد العالي للفنون  
  6 - التطبيقية
 ر بتوأك

بقسم  أستاذ مساعد 
 اإلعلن 

 رمص

26 

 م/ حنان محمد حسن 
 سعيد حسن /   أ.د
 سمير محمد  عل   أ.د/

جودة التجربة المتحفية في ضوء العصر  
 الرقمي 

كلية الفنون 
التطبيقية جامعة  

قسم   -حلوان 
 م الداخليالتصمي

 باحثة دكتوراه 
 أستاذ التصميم اإلداري 
 أستاذ نظريات التصميم 

 مصر

 نعصاال ةخول د/ 27
-ة بعد كوفيدمستقبل  المنظومة التعليمي

19 
وزارة التربية  

 والتعليم
 

ة لمملكا
ردنية اال

 الهاشمية

 ا.م.د/ دعاء اسماعيل عطية  28

األشكال الكسرية في التصميم اإلسلمي  
لي البيئة الداخلية وأثره على شاغ 

)دراسة حالة: مسجد السلطان حسن  
 بالقاهرة(

كلية الفنون 
ة جامع –تطبيقية ال

 بنها

  بقسم أستاذ مساعد 
 صميم الداخلي واألثاث الت

 مصر

29 
 حان أبو ري  مد ربيعح د/ دينا أ 

 
البيئة االفتراضية ومدى االستفادة منها  
 في تدريس مقررات النحت الخزفي 

  كلية الفنون الجميلة
 جامعة اإلسكندرية 

 مصر المدرس بقسم النحت 

 ا.د/ رحاب رجب محمود حسان  30

لتعليم عن بعد في تنمية  ام  خداة استفاعلي
  نات االبداع و االتجاه نحو التعليم عن بعدمكو

ي مساق )تصميم األزياء(  ف 19-يدزمن كوف
 لدى طلب جامعة نزوى بسلطنة عمان 

جامعة نزوى ـ كلية  
قسم  ،  العلوم و اآلداب

التربية و الدراسات  
االنسانية ـ برنامج  
 الفنون الجميلة 

 ياء ـ أستاذ تصميم األز
 

ة  نطلس
 عمان 
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31 
رحاب محمود   م.د/ 

 عبدالعظيم
فى ضوء   فلسفة التصميم الصناعى المعاصره 

 الصناعية الرابعة الثورة 
  –كلية الفنون التطبيقية 
 .جامعة بني سويف 

 مدرس التصميم الصناعي 
 مصر
 

32 

 غوافرية دةرشيد/ 
 بن شيخ رزقيةد/ 
 مخلوفي أحمد /أ

واقع التعليم عن بعد في ظل الظروف  
 نموذجاائر جزال( 19فيد الوبائية ) كو

–تار جامعة  باجي مخ
 عنابة
 قالمة  -جامعة

لم  ع علوم في  ةدكتورا
 س النف

 أستاذ محاضر
 باحث

 الجزائر 

 أ.م.د/ريهام فهيم الجندى 33
فاعلية تصميم الوسائل اإلعلنية فى نشر 

الصحى في ظل الجوائح التى   ثقافة الوعى
 تهدد صحة المجتمع

كلية الفنون التطبيقية  
 بنهاجامعة  –

 

ذ مساعد بقسم  تاأس
 اإلعلن 
 
 

 مصر
 

34 
 أ.م.د/ريهام فهيم الجندى

 الجزار  دم.د/محمود أحم

اإلستفادة من اإلنفوجرافيك في مرحلة  
عرض األفكار في برنامج تصميم المنتج  

 الصناعي
 

قية  كلية الفنون التطبي
 جامعة بنها –

 

أستاذ مساعد بقسم  
 اإلعلن 

مدرس بقسم التصميم  
 الصناعى 

 مصر
 

35 
ريهام  /رتودكمصمم 

 عمران
لتصميم حلي اسو كمصدر خزفيات بيك

 فانتازيا خزفية 
أمين عام نقابة الفنانين 

 التشكيلين
 حر  - خزف ممصم

 مصر
 

36 

 / ريهام ماهر محمد  ةباحث
 اشأ.د/ ميـرفت شربـ

 أ.د/ سهـام عبـد العزيز 

قوش المقدسة في سيميولوجيا الرسوم والن
حضاره المصريه القديمه كمدخل فنون ال

ر  صولرواد  قلبرنامج للتدريب عن بعد  
 افهالثق
 

الدراسات  ة دارإ
بالهيئه  البحوثو

 ة. العامه لقصور الثقاف
 ة ة الفنيالتربي ةكلي

 جامعة حلوان 
 

باحث  -طالبه دكتوراه 
 فنون تشكيليه

 والتصوير أستاذ الرسم
وعميد كلية التربية  

 فنية سابقا  ال
مساعد  بقسم   أستاذ

 الرسم والتصوير

 مصر
 

 د عيد/ زكريا سيد سأ.م.  37
نو للخامات الخشبية  ناالت معالجا

ستفادة منها في تكنولوجيا التصميم واإل 
 داخلى ال

ربية  عة العبالجام
 للعلوم والتقنية 

 

 ،عميد كلية الهندسة 
المشرف على قسم  
 التصميم الداخلى

 السعودية

38 
محمد  ابراهيم د/ زهيرة

 ابراهيم 
الطبعة الفنية فى ظل األحداث العالمية 

 بعد م عنليتعحديات الفيروس كوروناوت
يلة كلية الفنون الجم
 درية جامعة األسكن

مدرس قسم التصميمات 
بعة  شعبة ط لمطبوعةا

 . فنية

 مصر
 

 زياد عودة ربح  39
سيلة تعليمية كو  3Dبرامج ثلثية االبعاد 

ات طلب تصميم عن بعد في تنمية مهار
 االزياء

 -كلية الفنون الجميلة 
 جامعة بابل

 العراق  مدرس  تصميم 

40 

زيدان خلف حمد  /مم.
 الجميلي

راء حسن علي . اسم. م
 الجبوري 
 

اب المفاهيم اكتسفي  يستإثر انموذج تراج
اإلسلمية عند طلب الصف الرابع األدبي  
في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسلمية  

 مية تفكيرهم المستقبلي وتن

 

وزارة التربية/ مديرية  
 تربية كركوك
رية  وزارة التربية/ مدي

 ينلدصلح ا ةتربي

 العراق 

 ز غربالب قندود. زين 41
يق:  تّطبوال يّةمهارات التّدريس بين النّظر

 معاهد الفنون والحرف نموذجا 
 

المعهد العالي للفنون  
الجميلة بسوسة/  
 جامعة سوسة 

لعالي في  مساعد للتعليم ا
لتصميم اختصاص  مادة ا

 هندسة معمارية داخلية 
 تونس 

42 

 سحر عبد الباقى  /د
 اشت شربـفرأ.د/ ميـ

 لعزيز أ.د/ سهـام عبـد ا 

  يطكوس المعزز للواقع التكنولوجية االبعاد
 المعاصر  التصوير الثراء نولوجىكت

 

 كلية التربية الفنية 
 جامعة حلوان 

 

 قسم الرسم والتصوير
 بية الفنية عميد كلية التر

مساعد  بقسم   أستاذ
 الرسم والتصوير

 مصر
 

43 
 د/ سعاد عبد الحليم

 ي بلحلمها اأ.د/ 

ل االمكانيات التخطيط االستراتيجي لتفعي
ات  ديوهستوليم و التعلم با المتاحة للتع

 رنامج التصميم الداخلي ب

  جامعة بدر
-كلية الفنون التطبيقية 

 جامعة حلوان 

التصميم   درس بقسمم
 الداخلي واألثاث

رئيس قسم التصميم 
 ألثاثالداخلي وا

 مصر

44 

سمر صلح نعمان  د/
 إبراهيم 

 غم ن مرسحء عزت ياعلد/

للفصول الدراسية  دور التصميم الداخلي
في  ربتكاواإل اع خلق بيئة داعمة لإلبد في

 ضوء فلسفة نظام التعليم الجديد 

كلية الفنون التطبيقية  
 جامعة دمياط –

مدرس بقسم التصميم  
 لى واالثاث الداخ

 مصر
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 شيماء صلح صادق  45

سمات الجدة إلعلنات الواقع المعزز 
يز ارتباط  علي تحف ة وأثرهاالتفاعلي

علي اإلعلن السياحي   المستخدم ) دراسة
 المصري( 

 -تطبيقية الن كلية الفنو
 جامعة بنها

 مصر مدرس بقسم اإلعلن 

46 
د/ شيماء مجدي عبدهللا  

 بيومي 

تواصل مع طلب  التعليم عن بعد كمدخل لل
يس مادة اشغال المعادن  لفنية لتدر التربية ا

 انويروس كورفي ظل تداعيات وباء ف

-كلية التربية النوعية 
 جامعة عين شمس

مدرس اشغال المعادن  
 ية التربية الفن قسم 

 مصر

 د/ عائشة ناييري  47
الشبكات االجتماعية كعنصر محوري 

 لتصميم التعلم عن بعد 
 

 جامعة منوبة 
 قيروان.جامعة ال

محاضر وباحث بالمعهد  
ي للفنون والحرف  العال

 بالقصرين
 تونس 

48 
  يد عبدهللاد/ عبير سع

 الغامدي
المعايير األرجونومية لمنتجات النسيج 

 اليدوي المجسم
 والفنونية التصاميم كل

 جامعه جدة
أستاذ مساعد النسيج  
 بقسم الرسم والفنون

 السعودية

 د/ عزة الحلواني 49
مات واثرها علي تصميالنظام اللونيه 

 النسيج
 -فنون التطبيقية كلية ال

 ني سويف جامعة ب
 رصم النسيج مدرس بقسم 

50 
 علياء عزت حسن د/
 سمر صلح نعمان د/

لي لتصميم الداخالتعليم عن بعد لدي طلب ا
 قات الحالية والرؤي المستقبليةبين المعو

كلية الفنون التطبيقية  
 جامعة دمياط –

مدرس بقسم التصميم  
 داخلى واالثاث ال

 مصر

51 
 مد جلل أ.م.د عمرو مح

 

فعالية تدريس مقرر التصوير الصحفي  
في تغطية الجانب  ن بعدعليم عتلبآليات ا

 المعرفي وإكساب المهارات العملية 

اإلعلم،  لية اآللسن وك
 عة مصر الدوليةجام

أستاذ مساعد تخصص  
 اإلعلن، قسم اإلعلم

 مصر

52 
 د/ غدير محمد عفيف 

 
ية جديدة  للقراءة استراتيجاستحداث 

 لألعمال التصويرية البصرية
 كلية التصاميم والفنون

 معه جدةاج

  أستاذ مساعد الرسم
قسم الرسم  والتصوير

 والفنون
 السعودية

 يدان راتن فد/  53

ثروبولوجيا الّديداكتيكيّات، ومدى نأ
التوازي بين تطّور العلوم وتطّور مناهج  

فقيّة على تحسين  أثر التّعليميّة األ  تدريسها
ن بّث الثقة في النّفس ردود الّطلبة: مم

لق  على الخ ى القدرةوالروح التّشاركيّة ال
 واإلبداع

المدرسة العليا للسمعي  
جامعة  -البصري بقمرت

 طاجرق
 

في علوم   وناقدةباحثة 
السينما والسمعي  

 البصري 
في   مساعدة أستاذة

 الجامعة المركزيّة 

 تونس 

 فارس شاشة أ.د/ 54
دروس االلكترونية  واسعة ال  بنية
واستخداماتها وقت   MOOCSشاراالنت

 األزمات 

د لمين جامعة محم
 اغين سطيف بد

 الجزائر  استاذ جامعي محاضر

 فتيحة غديري  55
ة  قديمة بتقنيالحضارات ال تدريس تاريخ

 تطبيقات الواقع اإلفتراضي 
جامعة الشهيد حّمه 

 الوادي –لخضر 

خ يطالبة دكتوراة تار
  لد المغربوحضارة ب

 القديم
 الجزائر 

 ور كزار محمد اكليالدكت 56
  عة بجايةالتعليم االلكتروني في جام

الحجر الصحي، حالة  ر( في زمن)الجزائ 
 معهد الهندسة المعمارية

 ة بجاية عجام
العمارة بمعهد  اذ أست

 الهندسة المعمارية
 الجزائر 

 األستاذ: لعياضي أحمد 57
 الجديدة  التاريخ وجماليات الرواية العربية

رواية "ليالي إزيس كوبيا" لواسيني 
 األعرج أنموذجا

ة عبد جامعة مير
 الرحمان بجاية

 باحث دكتوراه
 

 الجزائر 

58 
لسيد  دولين ا م.د. مج

 حسانين
في ضوء الذكاء  عملية التصميم الصناعي 
 ي عاالصطنا

كلية الفنون التطبيقية  
 جامعة بنها –

مدرس بقسم التصميم  
 الصناعي

 مصر

59 

حافظ  مد أحمدا.د. مح
 سلمة 

 ا.م.د.أحمد مصطفى عابد 

لتصميم عن تصور مقترح لتعليم وتعلم ا
جية ء التقنيات التكنولوبعد في ضو
 لمعاصرةا

 

 بجامعتى دمياط ونزوى 
 جامعة الفيوم

 لتصميمأستاذ ا
صميم  تأستاذ مساعد ال

 بقسم التربية الفنية 

سلطنة 
 عمان 
 مصر

60 

 أ. محمد الخاطري 
 .محمد العجمي أ
 طالب الموسوي دالمأ.عب

تأثيرالفجوة الرقمية على تكافؤالفرص  
 كتروني ) عن بعد( فيلتبني تعليم ال

 وبئة تشار اال ند انالمناطقة النائية ع
 باحث 

سلطنة 
 عمان 
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61 
  محمد حسين محمدد/

 حجاج
 والعام  صالوجوة بين الخا

 " نظرة سميوطيقية "
كلية الفنون التطبيقية  

 جامعة دمياط
 مصر قسم االعلن 

62 
محمد حسين محمد  د/

 حجاج

الصورة الفوتوغرافية بين تصميم الملصق 
دراسة )  اتوعية لفيروس كورونو ال

 ( تحليلية

بيقية  لتطن االفنوكلية 
 جامعة دمياط

 مصر قسم االعلن 

63 
 سليمان الجرايدة محمدد/

 ناصر السناني/أ
استراتيجيات التدريس المتمايز كمدخل  

 يمية العادة صياغة المنظومة التعل
 جامعة نزوى 

استاذ مشارك في االدارة 
 التعليمية 

 مدير مدرسة 

سلطنة 
 عمان 

 د الجزار محمود أحمد/  64
فى تغيير  لرابعة صناعية اتأثير الثورة ال
 –قنية الت -ية اإلقتصاد) متطلبات اإلنتاج

 ( ةالبشري

 -كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بنها

مدرس بقسم التصميم  
 الصناعي

 مصر

65 
د محمود  ود أحم/ محم د

 أحمد نــافـــع

  الهندسة المعمارية وارتباطها بالفلك ذو 
لمعماري المصري  أهمية في التصميم ا
 يمالقد

 -بيقية ن التطالفنو يةكل
 جامعة بنها

تصميم  المــدرس بقسم ال
 الصناعى 

 مصر

 مصطفى أمين صوفي/د 66
وسائل التعليم عن بعد ومدى قابليتها  

الفنون  للستخدام في تدريس مقررات
 التطبيقية 

لمعهد العالي للفنون  ا
التجمع  –التطبيقية

 الخامس

س بقسم الطباعة مدر
 شر والتغليفوالن

 مصر

67 
الفتاح  د عبى صبح م.د من

 صبح

يقى للفن  متطلبات التطور الفكرى والتطب
 جيا الواقع اإلفتراضىولوفى ظل تكن

 

جامعة  –بكلية التربية 
 حلوان

قسم التعليم  بالمدرس 
  –الصناعى الفنى و
ميم والزخرفة  شعبة التص

 واإلعلن 

 مصر

68 
عادل   .م.د / مني محمدأ

 النحاس 

ري و تكوين الكادر  ن البصالمضمو
القديم  في الفن المصريالمصورة للمشاهد 

 ناسقةتصميم المجموعات المتو تأثيره في 

جامعة   –كلية االعلم 
 االهرام الكندية 

استاذ مساعد بقسم  
 االتصال البصري 

 مصر

69 
أ.م.د/ ناصر أحمد حامد  

 محمد

 أثر قصائد األطفال فى تصميم الشخصيات
دراسة  ) كتب األطفالالكرتونية الخاصة ب
 (تطبيقية وصفية

 -كلية الفنون التطبيقية 
 اكتوبر  ٦جامعة 

 مصر م اإلعــلن سق

 بن حريرة . نجاةد 70
االتجاهات الحديثة لرقمنة التعليم العالي 

زمات بالجزائر:  والبحث العلمي في ظل األ 
 جامعات الشرق الجزائري نموذجا 

 الجزائر  باحثة  

 .د/ نجوى على محمد ا.م 71
سلمية خارف اإل وع المعالجة الرقمية للزنت
 حة الشعبية كمصدر إلثراء اللوالمفردات و

 الزخرفية عن بعد

لية التربية الفنية  ك
 المنيا جامعة

أستاذ التصميم المساعد  
بقسم التصميمات 

وقائم بعمل   الزخرفية
وكيل كلية التربية الفنية  

 والطلب  التعليم لشئون

 مصر

 ننهي سعيد مفتي رضوا/د 72

ي  التجديد النسبة الذهبية في النص
المصري القديم وإمكانية  حوائط ووحدات

 عات المعاصرة فها في تصاميم المطبوتوظي
ا)  (معبد هيبس إنموذج 

  –كلية الفنون الجميلة 
 جامعة أسيوط

 مصر لجرافيك مدرس قسم ا

73 

 نورا حسني عليم/ 
 أ.م.د/عمرو عبد القادر

 محمود أ.م.د/ يوسف 

دة  يه واالستفاى فى فن البالاإليقاع الحرك
 ميدانى المعاصرالنحت المنه ف

 -ة كلية التربية النوعي
 جامعة جنوب

 -الفنون الجميلة كلية 
 جامعة اآلقصر

 باحث ماجستير 
أستاذ مساعد بقسم  

 النحت
بقسم  أستاذ مساعد 
 النحت

 
 مصر

74 

 نيفين فاروق حسين
 ديـنــا احمـــد نفــــادى 

 

عمال "زها حديد"  حضارة والحداثة في أال
يمات طباعية تكار تصم داعي البثر إبكمؤ

 ا مكملتهسيدات وألقمشة ملبس ال
 

 - ن التطبيقيةكلية الفنو
 جامعة بنها

المعهد العالي للفنون  
السادس  - التطبيقية

 من أكتوبر 

مساعد بقســــــم  اذ أست
طباعة المنسوجات  
 والصباغة والتجهيز

بقســــــم   أستاذ مساعد
 ـــــــة الموضــ

 مصر
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 الم م/ هادف س 75
 االسلمية الرياضية الهندسة دور

 العضوية  والعماره ةالهندس صناعة في
 الجزائر   لهندسة الصناعية ا

76 
م.د / هاله صابر عبد  
 المقصود مهدي

ة ى الحضارة اإلسلميالمقياس اإلنسانى ف
و دوره فى إثراء المجتمع بالقيم الروحية   

الثقافية فى  نية فى ظل المتغيراتو الف
 ثالحديالعصر 

اهره للعلوم  يه القأكاديم
و الفنون بالتجمع 

 الخامس

مدرس الزخرفه 
 يه التطبيق
 

 مصر

 د/ هبة إبراهيم سيد علي 77
تحويل طرق تدريس المساقات العلمية  

مادة اإلضاءة   ”تعليم عن بعد التقليدية لل
 كنموذج تطبيقي 

 مصر  

78 

بد المحسن  هبة ع/أ.م.د 
 ناجى

محمد حامد السيد   /دأ.م.
 هالبذر

التعليم عن بعد فى تدريس  برامج فاعلية
 ن النظرية والعملية مقررات الفنو

ية التربية الفنية  كل
 جامعة حلوان 

أستاذ مساعد النقد  
 والتذوق الفنى   

 خزف مساعدال أستاذ
 مصر

79 
أ.م.د / هبة محمد عكاشة  

 أبو الكمال

عليم االلكتروني  معايير الجودة فى الت
قارنة  بالم ميم طباعة المنسوجاتلتص

 يم التقليدية رق التعلبط

 -كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بنها

مساعد بقسم  أستاذ 
 طباعة المنسوجات 

 مصر

 د. هدى عثمان  80
التصميم منهجيات التعلم اإللكتروني لتعليم 

 المرئي 

كلية نياجرا بالمملكة 
 -العربية السعودية 

 لمنورة نة االمدي

في  أستاذ مساعد 
لجرافيك  التصميم ا

تعددة.  سائط الموالو
درب هيئة التدريس  م

 مدربينوال

 السعودية

81 

م عبد م.د/ هيثم إبراهي
 اللطيف الحديدي

أ.م.د/ سارة فتحى أحمد 
 فهمى 

 العمارة المستدامة كمفهوم لترشيد
 .اإلستهلك وتحسين البيئة

 

كلية الفنون التطبيقية  
 .ياطجامعة دم –

 

م  المدرس بقسم التصمي
 الصناعى 
د بقسم  األستاذ المساع 

 الداخلى واألثاث لتصميما

 مصر

82 
السيد   م.د/ وائل كامل
 عفيفى

معاصر للقيم التراثية للطابع النوبي  مفهوم 
 فى التصميم الداخلي للمنشآت السياحية 

فنون  لعالى للالمعهد ا
التجمع  –التطبيقية

 الخامس

مدرس بقسم التصميم  
 لداخلى ا

 صرم

83 

 د فرجم.م/والء السعي
 ين أ.د / عبدالخالق حس

 محمد  زفيرو/أ.م.د

على البعد  تأثير البصمة المكانية المثالية 
 تصميم الجدارى التفاعلى الخامس لل

كلية الفنون التطبيقية  
 .جامعة دمياط –

ية  كلية الفنون التطبيق 
 حلوان جامعة  –

كلية الفنون التطبيقية  
 عة دمياطجام –

 مدرس مساعد 
 

 استاذ بقسم الزخرفة 
 

استاذ مساعد بقسم  
 فة الزخر

 مصر

84 
م.د. والء حـــامد محمد  

 حمزه 
دات  ار وحري كمدخل البتكالتصميم المعيا

 إضاءة زجاجية

كلية الفـــــنون  
  - التطبيقيـــــــــة

 جــــامعة حلــــوان 

بقسم درس مـــ
 الــــــزجاج
 

 مصر

85 

ا مصطفى م.د./ يسر
 لحرايرى ا

براهيم  م.د/ داليا كمال إ
 بسيونى
 

ارات  ميه كمدخل لتنميه مهالمكتبه األكادي
صميم وء التض فى عىالتفكير اإلبدا

 لداخلى والمنسوجات المعلقه المطبوعة ا

  الفنون التطبيقية يةكل
 جامعة دمياط –

المدرس بقسم التصميم  
 الداخلى واألثاث 

المدرس بقسم طباعه 
والصباغه  المنسوجات 

 والتجهيز 

 مصر

 اعمارة يوسف ب 86
ائري، واقعه النظام التعليمي الرقمي الجز 

 ه وآفاقهوتحديات
 جامعة غرداية

 
غوية  راسات لتوراه دكد

 .وأدبية
 الجزائر 
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 ية االفاق المستقبلووالتحديات  بعد: المزايا ارة عنم العم ليتع
L’enseignement de l’architecture à distance : avantages, défis 

et perspectives futures 

 م.د/ مريم رجم 
Meriem REDJEM 

Maître assistante. Département Architecture, Université Badji Mokhtar-

Annaba- Algérie 

.rejem_meriem@yahoo.fr .  

 دوي ابراهيم براهيم .م/ ابد
Ibrahim BADAWY 

Manger of projects at A3R Company for the architectural 

Enhancement & restoration Egypt. 

.comhima913@yahoo 

بسبب جأ الوبائي  السياق  هذا  جميع  اإغالق    19-  -كوفيد  بر  في  التعليمية  العالم لمؤسسات  أنحاء 
الجامعي بأكمله بقوة لضمان استمرارية   بئةعت  تمف  (....والمراكز ،    معاتاالج)المدارس و المجتمع 

 ديو. طع الفيعمل ومقاخالل مشاركة ال منن بعد عتعلم ال
يج التعليمما  بعد    عل خصوصية  تعن  أنه  والتكنولوجية.  مهو  التعليمية  األجهزة    تطويره من خالل 

الت للطالب  موتقدم  باستخدام  تعليمعلم  مو  ةختلفمية  اد  أو    كتبلا  أو  االنترنتقع  ا:  المقاالت  أو 
الفيدي ومقاطع  المرئية  وسائلتواصوال  ....  إلخو  المستندات  عبر  البريال  االتصال  ل   : د مختلفة 

 النصية ، مؤتمرات الفيديو ، إلخ ...  ل، الرسائمنتديات اإللكتروني ، ال
سئلة ، وال سيما  ألفال يزال هناك عدد من ا  يم ،للتعلتكنولوجيا الرقمية في اإذا أبرز هذا الوباء فائدة ا

العمارالصعوبا يواجهها طلبة  التي  ، وت  فيخة  ال  مااصة  بورشة  التييتعلق  إنتاج تعد مس  عمل  احة 
 التعلم. ما هي مساحة  بقدر

وتص والمباني  المعمارية  للهندسة  الفني  الرسم  بعد  عن  العمارة  طالب  يتعلم  وتنفيذ  كيف  ميم 
 هم؟ عاريخططات لمشمال

حيث   .بعد  تدريس العمارة و التصميم عنلتدريس في ورشة العمل في  ايتناول هذا البحث موضوع  
 التكنولوجية. هزة األجنت ومن خالل االنترعد يس العمارة عن بدرت ل وفرص د مشاكف هو تحديالهد

 الصعوبات. د ، المزايا ،العمارة ، ورشة العمل ، التعليم عن بع  الكلمات المفتاحية:

mailto:rejem_meriem@yahoo.fr
mailto:hima913@yahoo.com
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Résumé : 
Ce contexte épidémiologique dû au Covid-19, a obligé la fermeture physique 

des établissements d’enseignement à travers le monde (écoles, universités, 

centres, etc.…). L’ensemble de la communauté universitaire s’est fortement 

mobilisé pour assurer une continuité pédagogique à distance en partageant 

des travaux et des vidéos. 

Ce qui fait la particularité de l’enseignement à distance est qu’il est élaboré à 

partir des dispositifs pédagogiques et technologiques. Il propose à l’étudiant 

d’apprendre à l’aide de différents matériels didactique : site web de cours, 

livres ou articles, documents visuels ou sources, vidéos, etc...Et de 

communiquer via différents moyens de communication : courriel, forum, 

message texte, visioconférence, etc… 

Si cette pandémie a mis en lumière l’utilité du numérique dans 

l’enseignement, un certain nombre de questions demeure, notamment celle 

des difficultés rencontrées chez les étudiants en architecture, en particulier 

par rapport à l’atelier qui est un espace de production autant que 

d’apprentissage. 

Comment les étudiants en architecture apprennent à distance le dessin 

technique d'architecture et de bâtiment, la conception et la réalisation des 

plans de leurs projets ? 

Cette communication abordera la question de la pédagogie de l’atelier dans 

l’enseignement de l’architecture à distance. 

Notre objectif vise à identifie les problèmes et les opportunités de la 

formation Architecture à distance. 

Mots clés : architecture, atelier, enseignement à distance, avantages, 

difficultés. 
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:  تصميمالعلى  ةقائم الاد بعد للموالتدريس عن  تيا يجاستراتونيات تق
 ة والتصميم جامعة أبو ظبي.عمارلقسم ال دراسة حالة

Techniques and strategies for Studio Based courses on 

distance teaching: a case study of Architecture and design 

department in Abu Dhabi University. 

Ahmed El-Shakhs 
 assistant professor Abu Dhabi University, Abu Dhabi, UAE. 

 

 

متعددة، ال سيما  تغيرات محورية في حياة االفراد بصور  الكوارث ومنها األوبئة تساهم في احداث  
و مفاجئة  تكون  )عندما  فيرس  كرونا  لمواجهتها.  مسبقة  استعدادات  يوجد  وباء Coved-19ال   )

  عتمد علىة واألنشطة التي تساليب الحياة في أات جوهريد اجتماعي وتغيراعطلب تبتلذي يواالعصر  
كبيرة    طاالختال بصورة  بصورة  المتأثرة  المجتمعية  األنشطة  راس  على  الوباء  .التعليم  بهذا  كبيرة 

هذه م  ة كالتصميم، حيث يشكل التعليم عن بعد تحدي كبير في تقديوباألخص المواد العملية والتطبيقي
 مواد. لا
مميثامي التصميم  الخق  في  الز  بطة  ألي  حيثدراسية  تطبيقي،  ا  رنامج  اليمارس  فكير تلطالب 

يزة. تصميم االستوديو يجمع عدد  بهف الوصول الى أفكار تصميمية جديدة ومم  يي واالبداعاالبتكار
ملية  عصميم  لتر والمحددات لربط المعلومات واألفكار مع العناصر التصميمة. تدريس امن العناص

كد  ق بالمعقدة  تتطتوصف  اهتمونها  شلب  طالبي  ويتنوع  ام  يعتمد  كبخصي  طبصورة  من  لب ايرة 
أداء كبير  ألخر.  بصورة  يعتمد  المختلفة  التصميم  مراحل  في  ،  الطالب  السابقة  الخبرات  على  ة 

طرق وهجية  منهذه الورقة تناقش    اسية في المنهج التي اجتازها الطالب.المهارات و عدد المواد األس
ج هم المن اتم استخديثاق. سياسي من مخرجات الممخرج أسم ك التصمي  عتمد علىس المواد التي تريتد
باإلضافة الى استبيان  لتدريس عن بعد.لتطوير وتعديل منهج التصميم ليتماشى مع ا  كميالعي و  نوال

عن بعد   يمالتصم  دم مواديللطالب لقياس نسبة الرضاء العام وتحليل االستجابة الطالبية لمنهجية تق
ا اوقياس  لأللمستوى  بغرضلعام  افضل    داء،  الى  وتالوصول  لمناقراح  المهعديل  تدريس  واد  جية 

 عن بعد.  مالمعتمدة على التصمي

تصميم االستوديو، أصول التدريس، التعليم المختلط، التعليم عن بعد، الرؤية   :الكلمات المفتاحية

 الشمولية، المنهج الدراسي. 
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Abstract: 

  A crisis like pandemics is a factor that dramatically changes the lifestyle of 

the person in multiple ways, particularly when it is anticipated, and no 

advanced preparations were taken into account. The latest pandemic, Coved-

19, requires a special social distance and a particular limitation on several 

socializing activities. Education is one of the widely affected aspects, 

particularly the studio-based course, where distance delivery forms a more 

challenging task.  The design studio is unique among the curriculum courses 

on interior design, in which students exercise innovation and design thinking 

in order to come up with new ideas. Additionally, concept studio education is 

a daunting activity for both students and educators. Design Studio integrates 

and links various elements of expertise and connects ideas, information, and 

objects.  Teaching Design Studio is a complex process; it requires individual 

attention. Moreover, the different design phases may require various stages 

of attention depending on the student skills, experience, and majority credit 

hours taken. This paper will investigate the suggested online and hybrid 

teaching methods for studio-based courses. This paper will use qualitative 

and quantitative approaches, either adapted or updated, to suit the current 

course delivery methods by specifying the procedures taken and pedagogy. 

This paper will use qualitative and quantitative methods, by stating the 

procedures taken and pedagogies, either adjusted or modified to match with 

the new course delivery methods. Moreover, a survey to measure the 

percentage of satisfaction for department students is introduced and 

evaluated, and improvements of the appropriate course are granted to ensure 

the efficiency of the delivery of online studio design courses. 

 Keywords :Design studio, Pedagogy, blended teaching, online teaching, 

Comprehensive vision, curriculum. 
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 النسبة بين الضغط الواقع ، وسلوك اإلجهاد الناتج  للمواد النسجية 

 )الخيوط واألقمشة( 
A Review on: The ratio between applied stresses and resultant 

strain behavior  of textile materials. 

Ahmed Ramadan Abd El Hamid Mohammed El-Tantawi.  
Lecturer, Spinning weaving and knitting Department Faculty of Applied 

Arts Damietta University.  
en_a.r5050@hotmail.com 

الهندسية   تتعدد المنسوجة  لألالبنية  منقمشة  والتصني   عمليات  والناتجة  ،اإلنتع  المختلفة  والتى  اج 
 رجعتو   ،  اللحمة ليست موحدة داخل المنسوجالسداء و   تموجات لخيوط      دبدورها تعمل على إيجا

 ج ينوع التركيب النسجى ، وعملية النس طبيعة المادة النيسجية و ؛منها عدة عوامل على التموج  نسبة
الش التجهيزومعدل  وعمليات   ، عليها  الواقع  عل   القوىيق  تطبوب  .،دد  تلك الواقعة  فى  المنسوج  ى 

فإ  ، النسيجية  نالمراحل  م  المواد  إجهاد  لها  إليه بمقدار  يحدث  التى تعرضت  الجهد   ناتج عن  عين 
ق تطبيق  يتم   حيث  خاصية  معين  بإسم   تعرف  والتي   ، القماش  من  معينة  مساحة  على  معينة  وى 

واإل بمواد  جهاد.  أفضل  بشكل  الخاصية  هذه  ذالتتضح  المرنسيج  العالية   ونو  هذه ،  ة  أن  حيث 
تحتوي العالقة بين    وستخدام النهائي للمواد النسيجية .  لإل   ةالمحددمن الخواص    الخاصية هي واحدة

ى صية  على العديد من العوامل التاد النسيجية  واإلجهاد الناتج عن تلك الخاالضغط الواقع على المو
القو الالواقعة  تؤثر وتتأثر بها مثل  مقدار  المتأثرة باألجهاد  منة ،  الوق  الواقعطقة  لعملية   ت، معدل 

بعداألجهاد   المادة  سلوك  للمواد  ،  األجهاد  معدل  لقياس  االزمة  المعملية  اإلختبارات   ،   اإلجهاد 
الرئيسي من هذا الموجز الهدف    النسيجية  ،وهذا ما سوف يتم تناوله بهذه الورقة البحثية. حيث أن  

أساس فهم  تشوهياهو  مدى   د  الموا  ت  وتوضيح  اإلجهاد  معدالت  تحت  بنية وساللة   النسيجية     تغير 
النسيج   والتبعا  المواد  االستكشاف  يتطلب  أنه  المستخرجة  النتائح  ومن   . الخاصية  في  لهذه  فحص 

كيد أو إنكار وجود سلوك إجهاد يمكننا تأ  سلوك اإلجهاد النسيجي المزيد من األختبارات حيث أنه  ال
ت لكل تجربة نيف هذه البياناصتفترض أن يتم  مواد النسيجية ، ولكن من المُ الحد من  نوع وال  موحد
 دة تبعا لتصمميم التجربة الموضوعة للقياس .على ح
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Abstract:  
Woven fabric structures have, on account of the manufacturing process, a 

characteristic waviness of the fabric threads are not uniform, weft and warp 

threads are curved depending on the weave type, weaving process, coating 

process and the tension  rate. If tension forces are applied to such a fabric, 

then displacements of the fabric structure take place as a result of the 

alteration of the thread curvature, which are described as constructional 

strain. This phoneme is fitted better by a viscoelastic material. These 

property one of results of ranking of textile subject for end use. The 

relationship between applied stress and resultant strain contains a time-

dependent element parameter. In stress-strain behavior of textile material we 

can get various, parameters like initial modules, yield stress, yield strain, 

region beyond the yield point, tests relevant to this phoneme, all pervious 

behaviors of textile material discussed in this paper. The main objectifies of 

this brief to clearly understand the fundamentals of deformation of textile 

martials under representation of stress to clarify the terminology the fabric 

structure and strain variation during deformation. It founded that we cannot 

confirm or deny the existence of a uniform stress behavior for one type of 

textile material, but this data is assumed to be categorized for each 

experiment separately. Exploration and examination in textile stress behavior 

require more and more experiment’s trails and proof. 

Key words:  Stress, Strain, Yield points,  Initial modules ,Time dependence. 
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 ات غايات والضرورال  – في زمن األزمات ورقمنة التعليمنقل المعرفة 

 جامعة مونستر نموذجا  
Knowledge transfer and digitization of education in times of 

crisis - priorities and goals 

The University of Münster as a model 

 عبد السلم فهمي أحمد  / دكتور 
Dr. Ahmed M. F. Abd-Elsalam 

 المانيا  -جامعة مونستر االسلمية الدراسات معهدب  أستاذ
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في  نختلف  المعرفة/   تفسيرو  فهم  قد  )نقل   Wissenstransfer/Knowledgeمصطلح 
transfer  )لذلك في  وتبعا  نختلف  ووسائله  قد  وغاياته  أهدافه  يفسر  .تحديد  من  بصورة ه  فهناك 

وهنا قد تكون الرقمنة أحد    منظومة ماسسة أو  داخل مؤمبسطة بتبادل وتدفق المعلومات والمعارف  
نقل   ووسائل  يفسر    .المعرفةصور  من  ن   وهنالك  بانتقال  المعرفة  األبحنقل  واالكتشافاتتائج   اث 

و العلمي  البحث  دوائر  من  األموال العلمية  ورؤوس  واالستثمار  الصناعة  دوائر  إلى  األكاديميات 
ل معها أصول الملكية الفكرية من الباحث إلى التاجر.  لتتحول المعارف بذلك إلى قيم اقتصادية وينتق

تنتمي للمجتمع/اإلقليم الذي  سسات عامة  اك من يرى أن الجامعات واألكاديميات البحثية مؤنهكذلك  و
ذا المجتمع أن يطلع على ما يجري في قاعات التدريس والمعامل البحثية وأن  ومن حق هتتواجد فيه  

إليه   وصل  فيما  معرفيا  الحاضن  يتشارك  المجتمع  على  اكتشافاتهم  وعائد  المؤسسات  هذه  باحثي 
الموا وقد   ظيفة خدمية مجتمعية تشاركية.ر بونا يفسعرفة هلممول بضرائبه لهذه األكاديميات. فنقل 

أخرى مؤسسة  اإللكتروني   ترى  النشر  خالل  من  العلمي  التبادل  أبواب  من  باباً  المعرفة  نقل  في 
   ا للدارسين والباحثين من كافة أنحاء العالم.وإتاحة ما توصل إليه باحثوه

   ات من مؤسسة ألخرى.والغاييات ولكن قد تختلف األولو  سبق فة كل ماهوم نقل المعروربما يعني مف 
التكدس المعرفة و  لتضعنا جميعا أمام تحديا جديدا أال وهو وقف تدفقأزمة جائحة كورونا  جاءت  و

 المعلوماتي. 
ل للتعرف ة ومدخكمقدم  والوسائل التقليدية المتبعة فيها  وم نقل المعرفة ل مفهأتناوفي الورقة المقدمة  

التح بجائحة  ياتدعلى  ارتبطت  المقترحة  وا  كورونا  التي  التعليم كبدائل  لوسائل  رقمنة  ذلك  في  بما 
  مؤسستي التي أنتمي إليها جامعة مونستر نموذجاً.ونقل المعرفة متخذا من 
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Abstract:  
 

We may differ in the understanding and interpretation of the term 

Knowledge transfer and, accordingly, we may differ in determining its goals, 

objectives and means.  

Some explain it simply by exchanging and flowing information and 

knowledge inside an institution or system, and here digitization may be one 

of the forms and means of imparting knowledge.  

Some explain the Knowledge transfer by transferring the results of research 

and scientific discoveries from the departments of scientific research and 

academia to the departments of industry, investment and capital, so that 

knowledge becomes economic values and with it, the assets of intellectual 

property are transferred from the researcher to the merchant.  

Likewise, some see that research centres, universities and academies are 

public institutions belonging to the community and the region in which they 

are located. This community has the right to be informed of what is 

happening in the halls of teaching and research laboratories and to share 

knowledge of what the researchers of these institutions and the return of their 

discoveries on the society incubated and funded by its taxes for these 

academies.  

The transfer of knowledge here is explained by a participatory community 

service function. Another institution may see knowledge transfer as a section 

of scientific exchange through electronic publishing and making its 

researchers available to scholars and researchers from all over the world. 

The concept of knowledge transfer may mean all above, but priorities and 

goals may differ from one institution to another. 

The Corona pandemic crisis came to put us all before a new challenge, which 

is to stop the flow of knowledge and information accumulation. 

In my paper, I deal with the concept of transferring knowledge and the 

traditional methods used as an introduction and introduction for identifying 

the challenges associated with the Corona pandemic and the proposed means 

as alternatives, including digitization of education and knowledge transfer, 

taking my model from the University of Münster as a model. 

 
 
 
 
 
 
 



 

25 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 

 
 حقيق المتطلبات المستجدة فى المجتمع ره فى تودو لىالتصميم الداخ

 "فى ظل فيروس كورونا"  
Interior Design and its Role in Achieving Emerging 

Requirements in Society in the Shade of COVID-19 

 م.د/ احمد كمال الدين رضوان
 ثاثقسم التصميم الداخلي واأل - ية الفنون التطبيقيةكل –جامعة دمياط 

Ahmed Kamal El-Din Radwan 
 Lecturer in Interior Design and Furniture – Damietta University 

Akamal.75eldeen@gmail.com 

 م.د/ يسرا مصطفى الحرايرى
 ميم الداخلي واألثاثالتصقسم  - طبيقيةالفنون التكلية  –جامعة دمياط 

Yosra Mostafa EL-Harairy 
 Lecturer in Interior Design and Furniture – Damietta University 

Yosra.86harairy@gmail.com 

 

 
يشرره اليرروم الكثيررر مررن يعيش االنسان فى ظل متغيرررات مسررتمرة ، وقررد فرررض نمررط الحيرراة الررذى يع

، وخسررر الكثيررر مررن العررادات فررى الحيرراة اليوميررة وظهرررت عررادات   حياتررهالمتغيرات علررى اسررلوب  
" فاصبح االنسرران يمررارس انشررطته 19-" كوفد  فيروس كورونا ة بعد ظهورصواحتياجات جديدة خا

شررعر االفررراد ايضا الدراسة والعمل عن بعد بسبب اجراءات العررزل فمررن الطبيعررى ان يمن المنزل و
بمشقة العزلة والعمل من المنزل فى ظل فيروس كورونا ويصبح االنسان بحاجة الى مكان او فرررا  

الفرا  الداخلى مالزا لالنسان فى ظل هذه الظروف بر المنزل او المان فيعتاداخلى مريح يشعر فيه ب
ل من المنررزل ضا يكون من الصعب فى بعض االحيان الحصول على الخصوصية فى ظل العم، واي

، وقد يضطر الى ممارسة بعد االعمال واالنشطة بالخارج لكن مع اخذ االحتياطات والتدابير فاصبح 
ن هنا تظهر مشكلة البحث : كيررف بات المستجدة  وممع المتطل  اشىتتمداخلية    فى حاجة الى فراغات

ويهرردف البحررث الررى لفراغات الداخلية تحقيق المتطلبات المستجدة فى ظررل فيررروس كورونررا ؟يمكن ل
الوصول الى تصررميم داخلررى يحقررق متطلبررات واحتياجررات االنسرران فررى ظررل المسررتجدات " فيررروس 

ر الى فراغات داخلية تتوافق مع مسررتجدات النسان المعاصفى حاجة ا  ثكورونا " وتكمن اهمية البح
مع اسلوب الحيرراة   فراغات باعثة للراحة النفسية ، تساعد على تقليل التوتر ، تتماشى  المجتمع فتكون

خامات تساعد على الحد من انتشار الوباء وذلك  من خالل دراسة تحليلية لرربعض الجديد ، تتوفر بها  
  الفراغات .

 جدة .متطلبات االنسان المست - 19 –كوفيد   -الداخلية اغات الفر : فتاحيةكلمات الملا
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Abstract: 
Human lives in continuous changes and life style imposes a lot of changes on 

his/her way in living. During the crisis of COVID-19 human being lost a lot 

of daily habits and new habits appeared, he started to practice his activities 

from home such as working and studying due to quarantine procedures as it 

is normal, they feel the hardships of isolation and working from home. 

Therefore, human needs comfortable interior spaces to feel safe whereas 

home or interior space is human’s haven in this circumstance. It is hard 

sometimes to feel privacy during working from home which may force the 

human to work outside with taking necessary precautions. As a result, there 

is a need for interior spaces coping up with emerging requirements. Thus, 

research problem is How can interior spaces achieve emerging requirements 

in the shade of COVID-19. The research aims to access to interior design 

achieving human needs and requirements in the shade of COVID-19. The 

importance of the research can be stated in modern human need for interior 

spaces coping up with society’s emerging events so as they will be 

comforting psychologically and help to decrease tension and stress coping up 

with new life style with materials helping to decrease the spread of epidemic 

through analytical studies for some spaces. 

Keywords: 
Interior Spaces – COVID-19 – Emerging Requirements for Human 
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  لتكنولوجياا تجات ذاتصعوبة اإلستخدام فى المناكل التغلب على مش

  المرتفعة
Overcome the difficulty of usage problems in high-tech 

products 

السيد ندا أ.م.د/ أسامة علي   
 جامعة بنها  - اعيصميم الصنبقسم الت اعد أستاذ مس

Dr. Osama Ali Nada 
Assistant Professor at Industrial Design Department  - Faculty of 

Applied Arts  - Benha University 

محمود أحمد جودة الجزار  م.د/   
 جامعة بنها - بقسم التصميم الصناعي  مدرس

Lecturer at  Industrial Design Department  Faculty of Applied Arts 

 Benha University 
 

إلى  خيرة،  األونة  لعالم في اآلالتي غزت ا  ،  التكنولوجية المتتابعةالثورات  أدى التطور التكنولوجي و
 تيال، وذات التكنولوجيا المرتفعة  منتجات  عرف بالت والمنتجات  األجهزة  مجموعة كبيرة منظهور  

بإستمرار   على تطويرها  المصممين  احتياجات يعمل  تلبي  بكل المستخدمين    حتّى  والمختلفة  الكثيرة 
 .دبأقل وقت وجه  مهام المصممة من أجلهاتؤدي السهولة ويسر و
الت لهذا  التكنولوجي  طووكان  اإلستخدام    كبير  أثرر  مرحلة  فى  وخاصة  المنتج  سمات  تغيير  ، فى 

أنه   الرغم  إلستخدوعلى  الحديثة  هذه  ام  كان  المنتجات  التكنولوجيات  عملية  في  فى  فعالة  مساهمة 
جديدة   قيمة  وإضافة   ، فى  لها  يساهم  تشغيله  أن  فى  يعتمد  الذى  المنتج  التكنجعل  تلك  ولوجيا على 

نتجات التى يمكن اإلستغناء عنها بالحصول على هذا  رة من الماته على مجموعة كبيطييحتوى فى  
ضعف أو إنعدم اإلهتمام بطبيعة المستخدم ومدى تقبله وقدرته على  ذلك أدى ل و  ،قط  فالواحد  المنتج  

تلك المنتجات لالمستخدمون  د  كما وج،    حصل عليها وتحمل تكلفتهاالتفاعل مع تلك اإلضافات التى  
فيوبصع و  ة  معها  والتعامل  بسهولة  تشغيلها  وظائفها  نظامها  فهم  تعقد  لضعف نتيجة  ذلك  وأدى 

ال تلك  لها و  ،منتجات  إستعمالية  والمستخدمون  المنتجات  تلك  بين  اإلتساع  فى  آخذة  فجوة  ظهور 
السريع لها وال تعمل   رحةقتم  إستراتيجية  وضعوذلك من خالل    عمل على تقليصهاتستلزم اإلدراك 

مختلفة    ورامح، وتشمل    المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والمستخدمتلك  الفجوة بين  يص  لقتعلى  
عملياتإدراج  ضمنت  ت فى  وتطوير    ومراحل  المستخدم  من خاللالمنتجات  تلك  تصميم   تطبيق  ، 
تصميم  إ وعمليات  محورجراءات  والتصميم  واالستعمالية  المستخدم  والمستخدم    خبرة  إعداد    ، 

 . تطوير أنماط المستخدم، و سية للمستخدميامواصفات ق
 

 الكلمات المرشدة :  
خبرة  ،   صعوبة اإلستخدام  ، high-tech products المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة

 .المستخدم محور التصميم ،   Usabilityاإلستعمالية ،  user experienceالمستخدم 
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Abstract: 
The technological development and successive technological revolutions 

have led to the emergence of a wide range of devices and products known as 

high-tech products. Designers are continually developing to meet the many 

different user needs with ease and perform the tasks for which they are 

designed with minimal time and effort. 

This technological development had a major impact on changing product 

features, especially in the use phase. Although the use of these modern 

technologies in products has been an effective contribution to the process of 

adding new value to them, it has contributed to making the product that is 

used by that technology contains a wide range of products that can be 

dispensed with by having only this one product, The company has also been 

able to provide a range of services to the customer, and has been able to 

provide them with a range of services. The growing gap between these 

products and their users requires rapid awareness and reduction through a 

proposed strategy that reduces the gap between those high-tech products and 

users, including different themes that included the inclusion of users in the 

processes and stages of designing and developing those products, by 

applying user experience, usability, user centered design, and making 

standard user configuration, and user-style development. 

 

Key words : 
High-tech products, difficulty of use, user experience, usability ,user 

centered design. 
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من  الوقررت و البحررث.  طور مع المزيديستمر في الت ،قدمتطبيق التعلم اإللكتروني هو مجال قيد الت
التنفيررذ مررن باحثون هذا المجال يؤكدون ان التعلم اإللكتروني ال يزال فرري مهررده، و ان اسررتراتيجيات  

 فررى بشكل ملحوظ. تستكشررف هررذه الورقررة البحثيررة حالررة الررتعلم اإللكترونرري الً بقشأنها ان تتطور مست
  الورقررة  هررذه  مررن  فررالغرض األساسررى  يرراً.م الكترونتعلررم الرسرر ليررة  ن عملمحة عامة عكما تقدم    الفن.  
ً   التعليمية  المؤسسات  له  وصلت  ما  أحدث  على  الضوء  القاء  البحثية  عرررض و. المنوال هذا فى  عالميا
و .  الكترونياً فى احدى الجامعات المصرية  الرسم  بتدريس  يتعلق  فيما  بالفعل  تنفيذها  تم  واقعية  طريقة

فرري التغييرررات اإليجابيررة و السررلبية الترري أحرردثها اعتمرراد الررتعلم ورقررة البحثيررة ه الاخيررر تبحررث هررذ
لررى كررل مررن القررائمين علررى العمليررة ع  اإللكتروني ضمن عملية تعلرريم الفررن  و برراألخص تعلررم الرسررم

 . التدريسية و المؤسسات التعليمية وعلى الطالب
مررن شررأنها تطرروير التررى  ة اليرر طرروة التالخ في مجال النظم التعليمية اآلن هو ما هياألبرز  السؤال  

ً إلى  تجارب و تقنيات مختلفة  تعلم الفن الكترونياً؟ هل ننتقل أخيًرا من    ؟واقع افتراضررى اكثررر تماسرركا
ينحصررر  تطوير التعليم الكترونيا لتمكين      ؟ المفتاح  1الداللي  التعليميما مدى قربنا من رؤية الويب  

ب من التفاعل بشكل يضاهى التعلم تمكين الطالقادرة على    ة  تركشمو  موحدة  نظم الكترونية  بناء  فى  
يتسق  محتوى دراسى  على إنشاء سيرتكز باألساس حيث ان جوهر ارتقاء التعلم الكترونيا .  التقليدى

األنظمررة للطالب لتخرردم      العقليةاألنماط  مخاطبة اغلب  التي تعتمد على    التفاعل األلكترونيةأدوات    و
 كالرسم. العملية نظمة التعليمية  هى األتحديا و كثر  األ  التعليمية

 الداللي  ميالتعلي الويب  -المؤسسات التعليمية  - الرسم   –: التعليم األلكترونى  الكلمات الدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قابلة   توالبیانا تالمعلوما حیث تصبح الویب دیدة في عالمجهو ثورة  : Semantic Webویب التعلیمي الداللىال - 1

انات ذات  ی شبكة ب  ىات والبیانات إلیث تتحول تلك المعلوممن قِبل برامج الحاسوب بحیاً جة منطقلمعالل

 ."ماذا تعني هذه البیانات رفعیمكن للبرامج الحاسوبیة الخاصة أن ت  أي أنه"، معنى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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Abstract:  

 
The e-learning is a field in progress that continues to evolve with more 

time and research. Researchers in this field confirm that e-learning is still in 

its infancy, and that implementation strategies will significantly improve in 

the future. This research explores the state of e-learning in art. It also 

provides an overview of the process of drawing e-learning  .The primary 

purpose of this research is to shed light on the latest developments in 

educational institutions worldwide. And it presents a method, which has 

already been implemented regarding teaching drawing e-learning  in one of 

the Egyptian universities. Finally, this research examines the positive and 

negative changes brought by applying the e-learning on art educational 

system, regarding the teaching process, educational institutions and students. 

The most important now is what is the next step that will develop art e-

learning? Are we finally moving from different experiences and techniques 

to a more coherent virtual reality? How close are we to seeing the semantic 

educational web? The key to enabling the development of e-learning is 

confined to building unified and common e-learning systems enabling the 

student to interact in a manner comparable to traditional learning. Whereas, 

the essence of the e-learning upgrade will mainly focus on creating study 

content that is consistent with electronic interaction tools that depend on 

addressing most of the students' mental patterns to serve the most 

challenging educational systems which are practical educational systems 

such as drawing. 

Key words: e-learning - drawing - educational institutions - semantic 

educational web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 

 

 عد االستعمار في رواية مرتفعات وذرنغ  بادب ما
Wuthering Heights as a Postcolonial Novel  

 اسماء مكرم سعيد   أ.م.د/ 
 جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

Asst. Prof. Asmaa Mukaram Saeed 
The Department of English 

The College of Education and Humanistic Sciences (Ibn-Rushd)- Iraq 

alsadonasmaa@gmail.com 

تاب ان طرق تناول صورة الشرق في االعمال االدبية العالمية قد اختلفت على مر العصور هناك ك
ومتخلفا وهناك اخرون اعتبروة مكانا للدفء والحب والكرم واالخالق ناغريبا قد صوروا الشرق مكا

لكتاب .النبيلة وخاصة  االدبية  باالعمال  االنعكاس  في  استمرت  للشرق  المشوة  الصورة  ان  اال 
  .مشهورين مثل ويليام شكسبير،مارلوا،دكنز،وايملي برونتي

برونتي شخص الكاتبة  قدمت  بحيث  مية  غير  دولة  من  باطلها  المشهورة عروفة  روايتها  في  لشرق 
الرجل   تبناة  الذي  بالغجري  وصفتة  معروفة  وغير  غامضة  شخصية  البطل  وذرنغ  مرتفعات 
لم   البطل  االان  لة  الحسنة  المعاملة  من  الرغم  وعلى  ليفربول  شوارع  احدى  ايرنشوامن  االنكليزي 

ل غيربيضاء. من  ومن اصو  لية كونة بني اللونضة عيستطع التخلص من القيود المجتمعية المفرو
تجسيدها  خالل  من  للشرق  السلبية  الصورة  قداظهرت  برونتي  ان  يستشف  ان  للقاريء  الممكن 

لشخصية هيثكلف

Abstract: 
 

The electronical education in Iraq is a new and challenging experience for 

both teachers and students. Education in every country around the world 

plays a very pivotal role in shaping a creative and productive generation.  

Therefore, the countries like Iraq  in which its teachers and students used to 

the old way of teaching may face certain difficulties in adapting the 

electronical education. Most importantly is the issue of net coverage and the 

financial status for the students in Iraq. Moreover,   neither the teachers, nor, 

the students are   fully able to use technology. They did not have good 

chances to enroll in electronical trainings that may be of good use to improve 

their technological education.  The paper aims at discussing the challenges 

and opportunities of this new experience in Iraq and the impact of it upon 

both teaches and students.  

Key words:   Education       Technology      Challenges    Improve  
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 إدارة أزمة فايروس کورونا المتحّولء االصطناعی والنقطة الزرقاء الذکا
Blue Dot Artificial Intelligence and Corona Virus Corona 

Crisis Management 

 إسماعيل نوري الربيعي  أ.د.
 البحرين –الجامعة األهلية  عميد كلية االداب و العلوم ـ

 أ.م.د. مروان سالم نوري
 لى  ـ العراقة ـ جامعة دياة االساسيكلية التربيمعاون عميد 

 
سعى الورقة البحثية إلى تمييز الطريقة التی تمت بها اإلفادة من تطبيقات الذکاء االصطناعی خالل  

ء فايروس کورونا ، حيث أثبتت الوقائع إلى أحوال التسريع و التيسير التی ساهمت بها هذه تفشی وبا 
ج الدقيقة ، کم هائل استخالص النتائلمعلومات ، و  د تحليل البيانات و االتطبيقات ، ال سيما على صعي

ا المعلومات  من  األکبر  الکم  إليه  يضاف   ، مباشرة  کورونا  بفايروس  تتعلق  المعلومات  لمتعلقة من 
أسمهت   لقد  الحصر.  و  المقارنة  على  القائمة  الناجعة  القراءة  تقديم  حيث   ، منه  القريبة  باألمراض 

من إن کان على صعيد اکتشاف ختزال عنصر الزاآللی ، فی ا  ء االصطناعی و التعلمتطبيقات الذکا
التط هذه  أثبتت  فيما   . اللقاح  تصنيع  صعيد  على  أو   ، للفايروس  الجينية  فائدتها  الساللة  عن  بيقات 

 القصوى فی ترصد حرکة الوباء و الحد من سرعة انتشاره 

 :اإلشکالية
إلى إشکال ر اإلشارة  البحث  الجيحاول  عليه جل  تقوم  .ئيس  البشرية  الرغم من  هود  التهديد   فعلى 

 الذی يمثله الفايروس التاجی لحياة البشر على الکوکب. إال أن البعض من  
ال الذکاء االصطناعی أو شرکات تصنيع الدواء ، مازالت تفکر بطريقة المؤسسات العاملة فی مج

الخبرات و   تعاون و تبادلذا فإن االنفتاح و الالحفاظ على األسرار التجارية الخاصة بها . و من ه
بها الم تمر  التی  لألزمة  الحلول  وضع  نحو  البوابة  بمثابة  يعد   ، الجهود  توحيد  فی  الجادة  شارکة 

 البشرية.  

   :ميةاأله
فی   البشرية  تواجهه  وباء  أخطر  مواجهة  فی   ، أهميتها  على  االصطناعی  الذکاء  تطبيقات  أثبتت 

التطبيقات بالدقة و التنظيم و المقارنات ه  فقد تميزت هذ  .1920اإلسبانية عام    أعقاب وباء اإلنفلونزا
إلى م التی تصل  المعلومات  اإلفادة من  فقد تمت   . الموثوقة  النتائج  بناء الصارمة و  الوثائق،  اليين 

السيطرة أو حتى  الذکاء االصطناعی ، و إال فإن  آليات تطبيق  الذی قدمته  الفرز  على التصنيف و 
ضربا من المستحيل ، و إذا ما توافر الجنس البشری على    عدت هذه ، کان يفادة من جبل المعلومااإل

 ة جدا. الفائدة من هذا الخزين من المعلومات ، فإن الفائدة تبقى محدود

 : كلمات مفتاحية
 ، الوباء  ، التعلم اآللي فايروس  ، كوروناالذكاء االصطناعي  
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Abstract: 
The research paper seeks to distinguish the way in which the applications of 

artificial intelligence were utilized during the outbreak of the Coruna virus 

epidemic, as the facts have proven to the conditions of acceleration and 

facilitation that these applications have contributed, especially in terms of 

data and information analysis, and the conclusion of accurate results, a huge 

amount Of the information directly related to the Coronavirus, to which is 

added the largest amount of information related to diseases close to it, 

providing effective reading based on comparison and inventory. It has been 

called the applications of artificial intelligence and machine learning, in 

reducing the element of time, whether in terms of discovering the genetic 

strain of the virus, or at the level of vaccine manufacture. While these 

applications have proven their utmost benefit in monitoring the movement of 

the epidemic and limiting the speed of its spread 

Problematic 

The research attempts to indicate a major problem on which most 

human efforts are based. Despite the threat that coronavirus poses to 

human life on the planet. Except that some of 

Institutions working in the field of artificial intelligence or drug 

manufacturing companies are still thinking about how to keep their trade 

secrets. Hence, openness, cooperation, exchange of experiences, and serious 

participation in uniting efforts are considered as the gateway to developing 

solutions to the crisis that humankind is going through. 

Importance: 

Artificial intelligence applications have proven their importance in the face 

of the most serious epidemic facing humanity in the aftermath of the Spanish 

flu pandemic in the year 1920. These applications were characterized by 

accuracy, organization, rigorous comparisons and reliable results. The 

information that reaches millions of documents was taken advantage of, 

based on the classification and sorting provided by the mechanisms of 

applying artificial intelligence. Otherwise, control or even benefit from this 

mountain of information was considered an impossible blow, and if the 

human race had the benefit of This store of information, the benefit remains 

very limited. 

Key words:Artificial intelligence ،Coronavirus  ،machine learning ،epidemic 
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ن االبرو هو أحد الفنون االسالمية التي تعرض تاريٌخها لإلهمال والنسيان ليس فقط في العالم يعتبر ف

 العربي وإنما في الموطن الذى ازدهرت فيه وهو تركيا وذلك على الرغم من الشهرة الواسعة التي
هذا    م الورق التركي ولذلك نجد أهميها عرف باسفي أوروب  كانت لهذا الفن حتى أن الورق المزين

وكيفيه  المتميزة  والتشكيلية  الفنية  وتأثيراته  سماته  واهم  الفن  هذا  على  الضوء  إلقاء  في  البحث 
الماني على  التشكيل  بأسلوب  األزياء  وتصميم  المنسوجات  طباعة  مجال  في  منها  و  االستفادة   ، كان 

االب الدمج  رو وإمكان التأكيد على جماليات فن  ايه  الفن  الفن وتكنولوجيا  أنتاج بين هذا  لرقمي بهدف 
ومزايا   ، تقليده  يمكن  ال  والذى  االبرو  ألسلوب  المميز  الفني  الحس  بين  تجمع  عصرية  أزياء 

ؤي جديدة ومتنوعة  التكنولوجيا الحديثة من الحذف واالضافة والتكرار وتغير المجموعات اللونية بر
و  ، الواحد  تناول  للتصميم  ايضقد  التصالبحث  من  مجموعه  تنفيذ  امكانيه  على  ا  بالتشكيل  ميمات 

المانيكان مستخدما األقمشة التي تم طباعتها بتقنية االبرو هذا االسلوب والذى يحتاج الي مهارة عالية  
ا مصمم  لدى  والتخيل  االبتكار  على  يساعد  الذى  االسلوب  انه  االنواع كما  استخدام  عند  الزياء 

األقم  المختلفة بتقنيه تحتاجشة وال سيمن  لو كانت مطبوعة  الى اظهار كافه مالمحها وتأثيارتها   ما 
المميزة مثل تقنيه االبرو كما يلقى البحث الضوء على بعض البرامج والتطبيقات والتي يمكن تحميلها 

والتي  ) الحديثة  االجهزة   ( الموبيل  او  التاب  االب  على  بأسلوب  الرسم  تحاول  ،  ظهرت مؤخرا  رو 
افي مع االسلوب اليدو ي التقليدي لفن االبرو أم  زايا وعيوب هذه البرامج وهل تتكعرف علي موالت
طباعه  .وقد  ال.   الى  ارسة  الد  من    10توصلت  عدد  ابتكار  ثم  االبرو  بتقنيه  القماش  من  قطع 

بلغت   الملبسية  لخطوط    40التصميمات  مواكب  عدد  تصميم  وتنفيذ  مبتكر    40الموضة  تصميم 
   امج الحاسب االلى. باستخدام بر

 التشكيل على المانيكان   –تصميم االزياء  –فن االبرو  : لكلمات المفتاحية ا
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Abstract: 
The Ebru art is one of the Islamic arts whose history displays neglect and 

forgetfulness not only in the Arab world, but also in the place in which it 

flourished, which is Turkey, despite the widespread popularity of this art 

that the decorated paper in Europe was known as the Turkish paper and 

therefore we find the importance of this research In shedding light on this art 

and its most important characteristics and its distinctive artistic and plastic 

effects and how to benefit from it in the field of textile printing and fashion 

design in the style of formation on the mannequin, and emphasizing the 

aesthetics of Ebru art and the possibility of combining this art and digital art 

to produce modern fashion It combines the distinctive artistic sense of the 

Ebru style, which cannot be imitated, and the advantages of modern 

technology of deletion, addition, repetition, and change of color groups with 

new and varied visions of a single design. It needs high skill as it is the 

method that helps to innovate and visualize the fashion designer when using 

different types of fabrics, especially if they are printed with a technique that 

needs to show all its features and distinctive effects such as Ebru technique. 

The research also sheds light on some programs and applications that can be 

downloaded on the tab or mobile (modern devices) that have recently 

appeared trying to draw in the Ebru style, and to identify the advantages and 

disadvantages of these programs, and whether they are compatible with the 

traditional manual method of Ebru art or not. The study reached the printing 

of 10 pieces of fabric using the Ebru technique, then invented several 

clothing designs, amounting to 40 designs, keeping pace with the fashion 

lines, and implementing 40 innovative designs using computer programs. 

 

 Key words: Ebru art, fashion design, formation on mannequin 
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 وقائع التاريخية في تطور الفكر االقتصادي دور األزمات وال
Le rôle des crises et des événementshistoriques dans le 

développement de la pensée économique . 
 دي الغاليالمه/د .أ

 المغرب -جامعة ابن زهر  -استاذ التاريخ 

 

وجود   كفاءاته   اإلنسانمنذ  وتطوير  والمأوى  واللباس  المعاش  لتوفير  يسعى  وهو  األرض  على  
الفكر االحياتية مستغال ما أودعه   الكون. وقد صاحب هذا التطور نشأة  القتصادي الذي  هللا في هذا 

الثورة الصناعية األولى خالل القرن    ساهم في تطور اإلنتاج كما ونوعا م وصوال  19خاصة مع  
بعة؛وقد ساهمت ر إلى جانب الوقائع التاريخية ر العديد من األزمات في تطور الفكر إلى الثورة الرا

األجيال في أحوالهم إنما هو اختالف  فتزداد الفوارق االجتماعية، "   اإلنتاج ارتفاع    االقتصادي،فرغم
من نحلتهم  قال  باختالف  كما  خلدون  المعاش"  دراسة    االقتصادعنصر    اعتبر  الذي  ابن  في  مهما 

 إذا تبدلت األحوال جملة، فكأنما تبدل الخلق من أصله، وتحول العالم بأسره، وكأنه ف الوقائع التاريخية
اريخية على تطور الفكر ات والوقائع التخلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث".فكيف أثرت األزم

 ؟  دياالقتصا
ت  وما أحدثته من طفرة في ورغم ما واكب الثورة الصناعية الرابعة من تطور في مختلف المجاال

  اإلنساند وعجز  مجال االتصاالت والمواصالت فإن هذه الجائحة قد كشفت هشاشة مقومات االقتصا
فيروس كوفيد   الشبك19أمام  كانت  فإذا  فإن جائحة  .  المعلومة  نقل  في  العنكبوتية نجحت  كورونا ة 

نقل   على  قادرة  غير  الشبكة  هذه  أن  الذي  كشفت  الوقت  ففي  الشبكة   اإلنساناعتقد  السلع.  أن 
الضرورية والكمالية منها بمجرد نقرة عل تلبية حاجياته  قادة على  أو العنكبوتية  ى زر من حاسوبه 

ال الذبذبات  أن  المحمول،تأكد  سفن  هاتفه  من  لها  بد  ال  األخيرة  هذه  وأن  السلع  وطائرات   تحمل 
إلى سائق تحتاج  بدورها  والتي  قابعا  وشاحنات  أصبح  الصحي   هذا األخير  الحجر  منزله تحت  في 

المحتملة لجائحة كورونا عل المعمور.فما هي االنعكاسات  العالمي كغيره من سكان هذا  ى االقتصاد 
 في الزمن الراهن؟ 
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Résumé 
Depuis l'existence de l'homme sur terre, il cherche à épargner nourriture, 

habit et abri et développer ses compétences de vie, profitant de ce que Dieu a 

déposé dans cet univers .Cette évolution s'est accompagnée de l'émergence 

d'une pensée économique qui a contribué au développement de la 

production, tant en quantité qu'en qualité, notamment avec la première 

révolution industrielle du XIXe siècle jusqu’à la 4ème révolution industrielle 

.En plus des faits historiques, de nombreuses crises ont contribué au 

développement de la pensée économique ; pourtant ,malgré l'augmentation 

de la production, les différences sociales augmentent. "Les différences entre 

les générations dans leurs conditions sont inhérent de leurs situation 

économique." Comme l'a signalé Ibn Khaldoun, qui considérait l'économie 

comme un élément important dans l'étude des faits historiques, et si les 

conditions de vie changent complètement, c’est comme si l’origine de l’être 

humain et le monde entier qui changent vers une nouvelle création et un 

nouveau monde. En effet, Comment les crises et les faits historiques ont-ils 

affecté le développement de la pensée économique? 

Malgré les développements de la quatrième révolution industrielle dans 

divers domaines et le progrès qu'elle a réalisée dans le domaine des 

communications et des moyens de transport, cette pandémie a révélé la 

fragilité de l'économie et le déficit humain face au virus Covid 19.Si 

l’internet a réussi à transférer les informations, la pandémie de Corona a 

révélé que ce réseau n'était pas capable de transporter des marchandises. Au 

moment où l’homme croyait que l’internet était en mesure de répondre à ses 

besoins nécessaires par un simple clic sur son ordinateur ou de son téléphone 

portable ,il s’avère que ce mécanisme ne permet pas de transporter les 

marchandises qui ont besoin des navires, des avions et des camions, qui à 

leur tour ont besoin d'un chauffeur. Ce dernier est allongé dans sa maison en 

quarantaine comme tout autre habitant de ce monde. Quelles sont alors les 

répercussions de la pandémie de Corona sur l'économie mondiale 

aujourd'hui? 
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فاعلية إستخدام التدوين البصرى فى تنمية المهارات المعرفية فى تدريس 
 مقررات التصميم 

The effectiveness of using Sketch notes in developing cognitive 

skills in teaching design curriculum 

 م.د/ إلهام عبد الرحمن إبراهيم شحاته 
 لوانجامعة ح –قية الفنون التطبي كلية   –بقسم اإلعلن  رسمد
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 إبراهيم خليل يا محمود دال م.د/ 
 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية  –االنشاءات المعدنية األثاثات ومدرس بقسم 

Dr. Daila Mahmoud Ibrahim Khalil 
Lecturer, Department of Furniture and Metal Constructions, 
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ز مخرجررات الررتعلم وترردعيم المهررارات المعرفيررة والذهنيررة ة التعليمررة هررو تعزيرر إن الهدف مررن العمليرر 
بتنوع اساليب الترردريس المعتمرردة علررى   لمقررات التصميموالكفاءات للطالب، وتتسم البيئة التعليمية 

رق شررفوية او سررمعية او لتطبيقررى، وتتنرروع طرررق الترردريس وقررد تكررون هررذه الطرر االطار النظرررى وا
البصرى الذى يهدف الى تبسيط وتسهيل المعلومات المعرفية مررن خررالل  التدوين بصرية مثل اسلوب

هولة توصيل المعلومات وحفظها واسترجاعها، ويمكررن الرسومات البسيطة المدموجة مع الكلمات لس
سلوب التدوين البصرررى فررى االجابة على التساؤل: مامدى فاعلية استخدام  اتحديد مشكلة البحث فى  

ية فى تعلم مقررات التصميم؟ وتتحدد اهمية البحث فى دراسة اسلوب الترردوين ت المعرفتنمية المهارا
اه تدريسررى حررديث لترردريس المهررارات المعرفيررة لمقررررات البصرى واالسررتفادة منرره فررى وضررع اتجرر 

بررين متوسررطات درجررات ث الى الكشف عررن الفررروق ذات الداللررة االحصررائية  التصميم، ويهدف البح
لمقررات التصميم قبل وبعد تطبيررق اسررلوب الترردوين البصرررى، وذلررك  المعرفى الطالب فى االختبار

بررين متوسررطات درجررات الطررالب فررى االختبررار بررافتراض انرره التوجررد فررروق ذات داللرره احصررائية 
لمنهج الوصررفى عد تطبيق اسلوب التدوين البصرى، ويتبع البحث االمعرفى لمقررات التصميم قبل وب

جريبررى مررن خررالل تجريررب اسررتخدام اسررلوب الترردوين البصرررى مررنهج التلالطار النظرى للبحررث وال
على طالبات مستوى رابع قسررم التصررميم وتطبيقة فى تدريس المهارات المعرفية لمقرر تصميم اثاث  

ه، وتوصررل البحررث به بالمدينة المنوره بالمملكة العربية السررعوديالداخلى كلية علوم االسره جامعة طي
غنيه وان طريقة التدوين البصرى ساعدت الطالب علررى الررتعلم والتحفيررز ية بيئة الى ان البيئة التعليم

بكفاءه، ويوصى البحث باسررتخدام اسررلوب الترردوين البصرررى واالبداع وزيادة معارفهم وتحقيق التعلم 
عررم نقررل المعلومررات وفهررم م بسيطة مدموجة بالكلمررات لرردعم الحفررظ السررريع ودمن خالل انشاء رسو

 اله وتعزز المخرجات التعليمية لمقررات التصميم التطبيقىوسيله فعالمحتوى ليصبح 

ريس ، التمثيل اللغوى والغير لغوى للمعلومات التدوين البصرى، فاعلية التد  الكلمات المفتاحية :

  ، المعلومات البصرية
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Abstract: 
The aim of the learning process is to enhance learning outcomes and support 

students' cognitive , mental and Competencies skills, The educational 

environment for applied design decisions is characterized by a variety of 

teaching methods based on the theoretical and applied framework, And 

teaching methods vary, and these tools may be oral, audio or visual Such as 

“The Sketchnotes” method, which aims to simplify and facilitate knowledge 

information through simple graphics combined with words to facilitate the 

delivery, preservation and retrieval of information ,Research problem: : 

How effective is the use of “The Sketchnotes” method in developing 

cognitive skills in learning design courses? Research importance: Study 

“The Sketchnotes” method and make use of it in setting a modern teaching 

trend to teach cognitive skills for design courses. Research goal: Disclosure 

of statistically significant differences between the averages of students 

’grades in the cognitive test of design decisions before and after applying 

“The Sketchnotes”. Research hypotheses: There are no statistically 

significant differences between the averages of students ’scores in the 

cognitive test of design decisions before and after applying “The 

Sketchnotes” method. Research methodology: Research The descriptive 

approach to the theoretical framework for research and the experimental 

approach through experimenting with the use of “The Sketchnotes” and its 

application in teaching cognitive skills to a furniture design course for fourth 

level students at the Department of Interior Design College of Family 

Sciences Tayba University in Madinah, Saudi Arabia.  The research 

concluded That the educational environment is a rich environment and that 

“The Sketchnotes” method helped students to learn, motivate and create, 

increase their knowledge and achieve efficient learning,. The research 

recommended to Using “The Sketchnotes” method by creating simple 

graphics combined with words to support rapid memorization and support 

for the transfer of information and understanding of content to become an 

effective means and enhance educational outcomes of applied design 

decisions 

Keywords: Sketchnotes , Effectiveness of teaching, Linguistic and non-

linguistic representation of information , visual information 
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   أليات التعاون العربي في مجال التعليم العالي
Mécanismes de coopération arabe dans le domaine de 

l'enseignement supérieur 

 / أمال يوسفي  أ.د
    رئاالجز -جامعة تلمسان -  جتماعيةإعلوم نسانية وأكلية العلوم  -أستاذ محاضر "أ"   

amelyousfi113@yahoo.fr 

 أ. يامن بلمرداسي 
 1ة جامعة الحاج لخضر، باتن - كلية العلوم االجتماعية واالنسانية -طالب دكتوراه

lamine.artisanat5000@gmail.com 

التعلي العالي من بييعتبر قطاع  القطاعاتم  التقدم والتنمية، والتي   ن  التي تساهم في عملية  األساسية 

التعلي  به خاصة مع ارتفاع  اميجب االهتم الذين ينتمون لقطاع  العربية  المجتمعات  الشباب في   مفئة 

 العالي أو المقبلين عليه. 

إلى   نتطرق  سوف  دراستنا  اآففي  التعليم  مجال  في  العربي  التعاون  خالل  ليات  من  عرض لعالي 

  ر بية وأخيرا دور داالبعثات الطالعن التعليم عن بعد في الجامعات، عملية التربصات وتبادل  نماذج  

الخ بالمحيط  الجامعي  الطالب  التي تعمل على ربط  القطاع االقتصادي  االمقاوالتية  الذي يمثل  رجي 

 لتمكينه من تجسيد أبحاثه في الواقع على شكل مؤسسات.

العالي  هل تتماشي استراتيجية التعاون العربي في مجال التعليم    ة التالية:ن طرح اإلشكاليوعليه يمك

 ة على المستوى الدولي؟ لتلف التغيرات الحاصمع مخ

Résumé : 
 

Le secteur de l'enseignement supérieur fait partie des principaux 

secteurs qui contribuent au processus de progrès et de développement, dont il 

faut s'occuper, notamment avec l'essor de la catégorie des jeunes dans les 

sociétés arabes appartenant ou venant de cet important et imposant secteur . 

Dans notre étude, nous aborderons les mécanismes de la coopération 

arabe dans le domaine de l'enseignement supérieur en présentant des 

modèles sur l'enseignement à distance dans les universités, le processus de 

formation et d'échange de missions étudiantes, et enfin le rôle de l'entreprise 

qui travaille à relier l'étudiant à l'environnement extérieur qui représente le 

secteur économique pour lui permettre d'incarner sa recherche dans la réalité 

Institutionnalisé. 

Mots-clés: enseignement supérieur; recherche scientifique; Coopération 

arabe; Universités arabes; Entrepreneuriat. 
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 اآلثررارجية الحديثة والمتالحقررة فرري هررذا العصررر والترري لهررا الكثيررر مررن  التطورات التكنولو  أصبحت
مررا يمررر برره العررالم مررن متغيرررات والنظام التعليمي بخاصة وفي ظل االيجابية في شتي مناحي الحياة  

صة في العملية التعليميررة لررذا التي نجمت عنه وبخاا المستجد والمشاكل الكبري يروس كورونبسبب ف
ة علررى هررذه التكنولوجيررا مرر إدارة لمنظومة التعليمية تفعيل استراتيجيات تعليمية قائرأى القائمين على  

، الواقررع  E- learningإللكترونرري ، الررتعلم ا Distance Learningمثررل: الررتعلم عررن بعررد 
والررذي يتناولرره البحررث  Mobile Learningال ، والررتعلم النقرر  Virtual Realityفتراضررياال

ي مجررال التصررميمات الزخرفيررة فرر عامررة ودامه في مجررال التربيررة الفنيررة  بالتعرف على فاعليته استخ
فررن التصررميم " يررة خاصررة وبخاصررة تعلرريم وتعلررم الطررالب لرربعض مهررارات تصررميم اللوحررة الزخرف

 .لاتيجيات التقويم البدين خالل توظيف بعض إسترالب مء الطام أد" وكيفية تقويالحضري

 :يهدف البحث إلي  هدف البحث: 
لبات تطبيق التعلم النقال في تنمية بعض مهارات تصميم اللوحررة الزخرفيررة "التصررميم تحديد متط  •

امعررة رقررة الخامسررة بكليررة التربيررة الفنيررة جالحضري" وبعض مهارات التقويم البديل لدى طررالب الف
 ا.المني

 ت تصميم اللوحة الزخرفية "التصميم الحضررري" قال في تنمية بعض مهاراقياس فاعلية التعلم الن  •
 لطالب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

الفرقررة الخامسررة بكليررة  قياس فاعلية التعلم النقال في تنمية بعض مهارات التقررويم البررديل لطررالب  •
 لمنيا.ية جامعة االتربية الفن
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 حدود البحث:
علرري  " ريالحضرر  للوحررة الزخرفيررة "التصررميمتنفيررذ تصررميمات افتراضررية   حدود الموضرروعية:لا  •

التعلرريم النقررال  بتوظيررفالحائط والمباني المختلفة مررن خررالل فررن البرروب آرت والهندسررية التجريديررة 
Mobile Learning  امج )مررن خررالل برررMessenger    WhatsApp , Facebook   

(Telegram Messenger, ،  سررتخدام برررامج اوAdobe Illustrator CS6 , Adobe 
Photoshop CS6  واسررتخدام برنررامج ،Microsoft Office One Note 2010  للتقررويم

 .البديل

بة من طالب الفرقررة ( طالب وطال25تمثلت في عينة البحث والتي بلغ عددها )  الحدود البشرية :  •
المنيررا والررذي تررم اختيررارهم   عررةية التربيررة الفنيررة جامية والتثقيف بالفن بكلبة التربية الفنالخامسة بشع
 وائية.بطريقة عش

    Messengerواقع افتراضي تم انشاءه للمجموعة على كل من )  :والزمانية  الحدود المكانية  •
 WhatsApp  ,  Facebook    (Telegram Messenger,  الفصل في  التطبيق  وتم 

 . م2020/  2019لعام الجامعي الثاني من ا الدراسي 

 منهجية البحث:
التحليلي:  • الوصفي  ال  المنهج  اإلطار  في  دراسة  استخدم  من خالل  البحث  أدوات  وإعداد  نظرى 

والمرتبطة   السابقة  والبحوث  والدراسات  البديل األدبيات  التقويم  واستراتيجيات  النقال  بالتعلم 
 ري". ميم اللوحة الزخرفية "التصميم الحضوتص

، وتطبيق أدواتها، حيث تم اختيار نظام  البحثوعة  اختيار مجميتمثل في    :التجريبي  ج شبهالمنه  •
مجموعة في اختبار األداء  الوالبعدى لدرجات    القبلي، وذلك بمقارنة التطبيق  مجموعة الواحدةال

 . وبطاقة المالحظةبطاقة التقييم، الفني، 

 تمثلت أدوات الدراسة في:  :البحث أدوات
)إعداد  لتعليمي الذي يتم تحميلة في البيئات األفتراضية  امج االبرنتتمثل    ة:جة التجريبيأداة المعال •

 . (تينالباحث

في تنفيذ   الطالبتقييم أداء    ة، بطاقبطاقة المالحظةاختبار األداء الفني،  تتمثل في    أدوات التقويم: •
 . (لباحثتينا إعداد األعمال الفنية )

 :ث إلىتوصل البح نتائج البحث:
بعض مهارات تصميم اللوحة الزخرفية "التصررميم الحضررري"   التعلم النقال في تنمية  يةفاعل •

 لفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة المنيا.لطالب ا

يررة فاعلية التعلم النقال في تنمية بعررض مهررارات التقررويم البررديل لطررالب الفرقررة الخامسررة بكل •
 التربية الفنية جامعة المنيا.

 التصميم الحضري. -م اللوحة الزخرفية تصمي -تقويم البديل ال -التعلم النقال  حية:كلمات المفتالا
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Abstract: 
Modern and successive technological developments in this era that have a lot of 

positive effects in various aspects of life and the educational system in particular and 

in light of the changes that the world is going through due to the new Corona virus and 

the major problems that resulted from it, especially in the educational process, 

therefore saw those in charge of managing the educational system activating 

Educational strategies based on this technology such as: Distance Learning, E-

learning, Virtual Reality, and Mobile Learning, which the research deals with by 

identifying its effectiveness using it in the field of art education in general and in the 

field of decorative designs in particular and the education and learning of students for 

some Decorative painting design skills "the art of urban design" and how to evaluate 

student performance by employing some alternative evaluation strategies. 

Research objective: The research aims to: 

 Determine the requirements for the application of mobile learning in developing 

some of the skills of decorative painting design "urban design" and some 

alternative evaluation skills among students of the fifth year, Faculty of Art 

Education, Minia University. 

 Measuring the effectiveness of mobile learning in developing some of the skills of 

designing a decorative painting "Urban Design" for students of the fifth year, 

Faculty of Art Education, Minia University. 

 Measuring the effectiveness of mobile learning in developing some alternative 

assessment skills for fifth year students at the Faculty of Art Education, Minia 

University. 

search limits: 

 Thematic limits: implementation of virtual designs for the decorative painting 

"urban design" on the wall and various buildings through pop art and abstract 

engineering by employing mobile learning through programs 

 Messenger WhatsApp, zoom, Facebook (Telegram Messenger), use of Adobe 

Illustrator CS5 programs, Adobe Photoshop CS5, PicsArt, and use of Microsoft 

Office One Note 2010 for alternate calendar. 

 Human frontiers: represented in the research sample, which numbered (25) male 

and female students from the fifth year in the Division of Art Education and Art 

Education at the Faculty of Art Education, Minia University, who were chosen 

randomly. 

 Spatial and temporal boundaries: a virtual reality created for the group on 

(Messenger WhatsApp,zoom, Facebook) Telegram Messenger, and was 

implemented in the second semester of the academic year 2019/2020. 
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Research Methodology: 

 Descriptive and analytical method: used in the theoretical framework and the 

preparation of research tools through the study of literature, studies and previous 

research related to mobile learning and strategies for alternative evaluation and 

design of the decorative painting "urban design". 

 The semi-experimental approach: is the selection of the research group, and the 

application of its tools, where the one group system was chosen, by comparing the 

pre and post application of the group scores in the technical performance test, the 

evaluation card, and the note card. 

Research tools: The study tools were: 

 Experimental Processing Tool: The tutorial that is loaded is virtual environments 

(prepared by the two researchers). 

 Assessment tools: represented in the technical performance test, the note card, the 

student performance assessment card in the implementation of technical works 

(preparation of the two researchers). 

Search results: The search found: 

 The effectiveness of mobile learning in developing some of the skills of designing 

the decorative painting "Urban Design" for students of the fifth year, Faculty of 

Art Education, Minia University. 

 The effectiveness of mobile learning in developing some alternative assessment 

skills for fifth year students at the Faculty of Art Education, Minia University. 

Recommendations of the research: The research came with several recommendations, 

The most important of which are: 

 Developing school curricula to keep pace with the times and gradually shift to 

digital learning that helps to overcome the climatic and health conditions that 

countries may be exposed to and hinder the completion of the educational process 

as it currently exists. 

 Training faculty and students on many skills for employing mobile learning in the 

educational process. 

 Training faculty and students on alternative assessment strategies. 

 Employing the urban design "designing the decorative painting to beautify the 

walls and develop the visual vision of the viewer." 

Key words: mobile learning - alternative evaluation - decorative painting design - 

urban design. 
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Die Effektivität des mobilen Lernens und der alternativen 

Bewertung bei der Entwicklung einiger Fähigkeiten des 

dekorativen Malendesigns "Urban design" und einiger 

Fertigkeiten der alternativen Bewertung für Studenten der 

Kunstpädagogik 

 
 

Einleitung : 
Moderne und aufeinanderfolgende technologische Entwicklungen in dieser 

Ära, die viele positive Auswirkungen auf verschiedene Aspekte des Lebens 

und insbesondere des Bildungssystems haben, und angesichts dessen, was 

die Welt aufgrund des aufkommenden Corona-Virus und der daraus 

resultierenden gewaltigen Probleme, insbesondere im Bildungsprozess, 

durchmacht, haben daher die Verantwortlichen für die Verwaltung des 

Bildungssystems auf dieser Technologie basierende Bildungsstrategien 

aktiviert, wie z.B.: Fernunterricht, E-Learning, virtuelle Realität und mobiles 

Lernen, mit dem sich diese Forschung befasst, indem seine Wirksamkeit im 

Bereich der Kunstpädagogik im Allgemeinen und im Bereich des 

dekorativen Designs im Besonderen ermittelt; insbesondere Lehren und 

Lernen der Studenten einiger Fertigkeiten im Bereich des dekorativen 

Malendesigns "die Kunst des Urban design "  sowie Bewertung der 

Studentenleistung anhand einiger alternativer Bewertungsstrategien. 

Forschungsziel:  
• Ermittlung der Anforderungen für die Anwendung des mobilen Lernens bei 

der Entwicklung einiger Fertigkeiten des dekorativen Malendesigns " Urban 

design " und einiger Fertigkeiten der alternativen Bewertung unter Studenten 

des fünften Studienjahres, Fakultät für Kunstpädagogik, al-Minia 

Universität. 

• Messung der Effektivität des mobilen Lernens bei der Entwicklung einiger 

Fertigkeiten zur Gestaltung eines dekorativen Gemäldes "Urban Design" für 

Studenten des fünften Studienjahres an der Fakultät für Kunstpädagogik der 

al-Minia Universität. 

• Messung der Effektivität des mobilen Lernens bei der Entwicklung 

alternativer Bewertungsfähigkeiten für Studenten im fünften Studienjahr an 

der Fakultät für Kunstpädagogik der al-Minia Universität. 

Forschungsgrenzen: 
• Thematische Grenzen: Implementierung virtueller Entwürfe für das 

dekorative Gemälde "Urban design" an der Wand und an verschiedenen  
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Gebäuden durch Pop-Art und abstraktes Engineering durch Einsatz von 

mobilem Lernen über (WhatsApp-Messenger, Facebook-Messenger und 

Telegram), durch die Verwendung von Adobe Illustrator CS6-Programmen, 

Adobe Photoshop CS6, PicsArt und Microsoft Office One Note 2010 für die 

alternative Bewertung. 
• Menschliche Grenzen: vertreten in der Stichprobe, in der (25) männliche 

und weibliche Studenten des fünften Studienjahres an der Abteilung für 

Kunstpädagogik der Fakultät für Kunstpädagogik der Universität al-Minia 

nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. 

• Räumliche und zeitliche Grenzen: Eine virtuelle Realität, die für die 

Gruppe auf (WhatsApp-Messenger, Facebook-Messenger, Telegram) erstellt, 

und im zweiten Semester des akademischen Jahres 2019/2020 durchgeführt 

wurde. 

Forschungsmethodik: 

• Beschreibende analytische Methode: wird im theoretischen Rahmen und 

bei der Vorbereitung von Forschungswerkzeugen durch das Studium von 

Literatur, Studien und früheren Forschungen zum mobilen Lernen und 

Strategien zur alternativen Bewertung und Gestaltung des dekorativen 

Gemäldes "Urban design" verwendet. 
 

• Der semi-experimentelle Ansatz: zeigt sich in der Auswahl der 

Forschungsgruppe und bei der Anwendung ihrer Werkzeuge, bei denen das 

Ein-Gruppen-System ausgewählt wurde, durch Vergleich der Vor- und 

Nachanwendung der Gruppenergebnisse im künstlichen Leistungstest, der 

Bewertungskarte und der Beobachtungskarte. 

Forschungsinstrumente:  
• Experimentelles Verarbeitungsinstrument: zeigt sich in dem 

Lernprogramm, das  in virtuellen Umgebungen geladen wurde (von den 

beiden Forscherinnen erstellt). 

• Bewertungsinstrumente: vertreten im künstlichen Leistungstest, in der 

Beobachtungskarte, in der Leistungsbewertungskarte für Studenten bei der 

Durchführung künstlicher (von den beiden Forscherinnen erstellt). 

Forschungsergebnisse:  

• Die Effektivität des mobilen Lernens bei der Entwicklung einiger 

Fertigkeiten zur Gestaltung des dekorativen Gemäldes "Urban Design" für 

Studenten des fünften Studienjahres an der Fakultät für Kunstpädagogik der 

al-Minia Universität. 
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• Die Effektivität des mobilen Lernens bei der Entwicklung alternativer 

Bewertungsfähigkeiten für Studenten im fünften Jahr an der Fakultät für 

Kunstpädagogik der al-Minia Universität 

 

Empfehlungen der Forschung:  
 

• Entwicklung von Schullehrplänen, um mit der Zeit Schritt zu halten und 

schrittweise auf digitales Lernen umzusteigen, das dazu beiträgt, die Klima- 

und Gesundheitsbedingungen zu überwinden, denen Länder ausgesetzt sind, 

und den Abschluss des Bildungsprozesses zu behindern, wie es momentan 

ist. 
• Schulung der Lehrkräfte und der Studenten in vielen der Fertigkeiten, 

mobiles Lernen im Bildungsprozess einzusetzen. 

• Schulung der Lehrkräfte und der Studierenden zu alternativen 

Bewertungsstrategien. 

• Einsatz des Urban Design "Gestaltung des dekorativen Gemäldes zur 

Verschönerung der Wände und zur Entwicklung der visuellen Vision des 

Betrachters". 

 

Schlüsselwörter: Mobiles Lernen - Alternative Bewertung - Dekoratives 

Maldesign – Urban Design. 
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"l'efficacité de l'apprentissage mobile, de l'évaluation 

alternative dans le développement des compétences de la 

peinture graphique "le design urbain" et de l'évaluation 

alternative des étudiants de la faculté de la pédagogie de l'art" 

 

Introduction: 
Les progrès technologiques rapides réalisés récemment à notre époque ont 

plusieurs effets positifs dans tous les domaines de la vie en général et dans 

celui de l'enseignement en particulier. Vu les changements que le monde 

témoigne à cause du Coronavirus (le Covid-19) et de grands problèmes y 

afférents, en particulier dans le processus éducatif, les responsables de la 

gestion du système de l'enseignement ont décidé de mettre en vigueur des 

stratégies éducatives fondées sur la technologie telles: l'enseignement à 

distance, l'apprentissage en ligne, la réalité virtuelle, ainsi que l'apprentissage 

mobile dont notre recherche fait l'objet, et cela en identifiant son efficacité 

dans le domaine de la pédagogie de l'art en général, et dans celui du design 

graphique en particulier, surtout en fournissant aux étudiants l'enseignement 

et l'apprentissage de quelques compétences du design de la peinture 

graphique "l'art du design urbain" et enfin dans la manière d'évaluer les 

aptitudes des étudiants tout en mettant au point quelques stratégies de 

l'évaluation alternative. 

Objectifs de la recherche: 
Notre recherche vise à: 

Définir les exigences liées à la mise en application de l'apprentissage mobile 

afin de renforcer les compétences du design de la peinture graphique "le 

design urbain" et de l'évaluation alternative des étudiants de la cinquième 

année de la faculté de la pédagogie de l'art, Université de Minia. 

Mesurer l'efficacité de l'apprentissage mobile dans le développement des 

compétences du design de la peinture graphique "le design urbain" chez les 

étudiants de la cinquième année, à la faculté de la pédagogie de l'art, 

Université de Minia. 

Mesurer l'efficacité de l'apprentissage mobile dans le développement des 

compétences de l'évaluation alternative des étudiants de la cinquième année, 

à la faculté de la pédagogie de l'art, Université de Minia. 

Cadres de la recherche: 
Les cadres objectifs: 
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La mise en œuvre des designs virtuels de la peinture graphique "le design 

urbain" sur les murs et dans les différents meubles à travers le Pop art et 

l'ingénierie abstraite, et ce en mettant en application l'apprentissage mobile à 

travers des programmes tels: (WhatsApp, Messenger, Telegram, Facebook), 

ainsi qu'en utilisant les programmes appelés "Adobe Illustrator CS6 et " 

Adobe Photoshop CS6" ,PicsArt.et le programme: "Microsoft Office One 

Note 2010" pour l'évaluation alternative.   

Les cadres subjectifs: 

Les cadres subjectifs ont été représentés par des échantillons aléatoires de 25 

étudiants et étudiantes de la cinquième année au département de "la 

pédagogie de l'art et l'éducation par le biais de l'art", à la faculté de la 

pédagogie de l'art, Université de Minia. 

Les cadres spatiaux et temporels: 

Une réalité virtuelle qui a été créée pour le groupe via: Messenger, 

WhatsApp, Facebook et Telegram. La mise en application a été faite durant 

le deuxième semestre de l'année universitaire (2019 – 2020). 

 

La méthodologie de la recherche: 
Méthode descriptive et analytique: 

Cette méthode a été utilisée dans le cadre théorique et dans l'élaboration des 

outils de la recherche, et ce en étudiant les déontologies et en examinant les 

études et les recherches antérieures liées à l'apprentissage mobile, aux 

stratégies de l'évaluation alternatives et au design de la peinture graphique 

"le design urbain". 

Méthode quasi expérimentale: 

Cette méthode consiste à choisir le groupe de la recherche et mettre au point 

ses outils, à travers le système d'équipe, tout en comparant les notes de 

l'application "avant et après" du test de la performance artistique, la fiche 

d'évaluation et la fiche d'observation. 

Outils de la recherche: 
les outils de l'étude se composent de: 

Outil du traitement expérimental: 

Cet outil est présenté par le programme éducatif téléchargé via les 

environnements virtuels (élaboré par les deux chercheuses) 

Outils de l'evaluation: 

Ces outils consistent à examiner la performance artistique, la fiche 

d'observation ainsi que la fiche de l'évaluation de la performance des 

étudiants dans l'exécution des œuvres d'art (élaborés par les deux 

chercheuses) 
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Résultats de la recherche: 
À travers notre étude nous avons pu: 

Prouver l'efficacité de l'apprentissage mobile dans le développement des 

compétences liées au design de la peinture graphique "le design urbain" chez 

les étudiants de la cinquième année de la faculté de la pédagogie de l'art, 

Université de Minia . 

Prouver l'efficacité de l'apprentissage mobile dans le développement des 

compétences de l'évaluation graphique des étudiants de la cinquième année 

de la faculté de la pédagogie de l'art, Université de Minia. 

Recommandations de la recherche: 
La recherche a présenté plusieurs recommandations dont les plus 

importantes: 

Élaborer des programmes d'enseignement adaptés pour qu'ils soient 

disponibles en ligne de manière progressive, ce qui aidera à surmonter les 

conditions climatiques et sanitaires auxquelles les pays pourraient être 

exposés et qui entraveraient l'achèvement du processus éducatif . 

Former les enseignants ainsi que les étudiants aux compétences propres à 

mettre en application l'apprentissage mobile dans le processus éducatif 

comme dans son état actuel. 

Former les enseignants et les étudiants aux stratégies de l'évaluation 

alternative. 

Mettre en œuvre le design urbain "concevoir la peinture graphique afin 

d'embellir les murs et de développer la capacité visuelle chez le spectateur". 

Mots-clés: l'apprentissage mobile – l'évaluation alternative – concevoir la 

peinture graphique – le design urbain. 
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الثورة الصناعية الرابعة )الواقع  أدوات من  STEMتمكين معلمي 
 المعزز( في سلطنة عمان 

 أمل عودة 
 عمانسلطنة  –باحث 

 قيس الشبيبي  
 عمانسلطنة  –حث با

 

الحالية الدراسة  معلمي    التعرف  هدفت  تمكين  مستوى  الصناعية ن  م  STEMالى  الثورة  أدوات 
الوصفي،  المنهج  الدراسة  استخدمت  وقد  المتغيرات،  ببعض  وعالقتها  المعزز(  )الواقع  الرابعة 

( من  الدراسة  عينة  والعلوم185وتكونت  )الرياضيات  المواد  معلمي  من  ومعلمة  معلم  وتقنية   ( 
وقد عمان.  سلطنة  في  اعد  المعلومات(  )تم  من  استبانة  للت31اد  فقرة  تمكين ف  عر(  مستوى  الى 

القدرة   STEMمعلمي   الذات،  كفاءة  هي:  أبعاد  خمسة  من  االستبانة  وتكونت  المعزز،  الواقع  من 
التأك تم  وقد  االستقاللية.  المهني،  النمو  المهنية،  المكانة  اآلخرين،  على  التأثير  صدق على  من  د 

وثباتها. وقد أظهر  النتااالستجابات  تمكين معلمي  ت  أن مستوى  بأعلى درجة في    STEMئج  جاء 
بعد كفاءة الذات، كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تمكين معلمي 

STEM   واختت الخبرة.  وسنوات  والتخصص  االجتماعي،  النوع  الى  تعزى  المعزز  الواقع  مت  من 
ل والمقترحات  التوصيات  ال  STEMستوى تمكين معلمي  تعزيز مالدراسة ببعض  المعزز   قعوامن 

في سلطنة عمان. 

 

 : الثورة الصناعية الرابعة، تمكين المعلمين، الواقع المعزز. الكلمات المفتاحية
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  األزمات، خلل التراث مجال في العلمي البحث وإدارة تسيير اليات
 نموذجا APTEES مؤسسة

 آمنة  بامون   أ.د/
Dr. Bammoune Amena 

 فرنسا  - EESAPT بمؤسسة  عام مدير

 
 

بحياة  مرتبطاً  االزمة جزءا  الشعوب، ألن  حياة  في  المهمة  األحداث  من  األزمات   تعتبر 
الناس وتشكل مصدر قلق  للقادرة والسؤولين والمواطنين على حد، وذلك لصعوبة السيطرة  عليها  

درة على تبني  التغيرات الحادة والمفاجأة في كافة المجاالت وضعف اإلدارات المسئولة في القبسبب  
أخرى ناحية  من  التغيرات  لتلك  مالئم  إداري  يجري  .  نموذج  التي  األساليب  وتطورت  تنوعت  كما 

المنظمات في  األزمات  استخدامها  هذا  .  إلدارة  وفي  األزمات،  إلدارة  التقليدية  األساليب  هذه  وأهم 
التقليدية إل األساليب  إن  بالتفصيل،  األساليب  هذه  تناول  هي الموضوع سوف يجري  األزمات  دارة 

، (حين كانت تواجه األزمات)لمنظمات في أغلب دول العالم  مجموعة من األساليب التي استخدمتها ا
األزم المواقف  ينبع من خصوصية  الخاص  الطابع  وهذا  ذات طابع خاص،  أساليب  التي وهي  وية 

العالج الفاعل والكامل تتعرض لها هذه المنظمات، وهذه األساليب التقليدية ال تنجح غالبا في تقديم  
زمة قد تخمد لمدة من الزمن ثم تعود لألزمة، بل قد تنجح في المعالجة المؤقتة لألزمة، لكن هذه األ

 .من جديد أكثر شدة وأعنف قوة

مأزم  جبلين  بين  ضيق  طريق  وكل  الضيق،  المأزم،  أو  الشدة  هي  لغويا  واالزمة  أما .  1وتعرف 

في األصل من أحشاء اإلدارة العامة،    Management Crisisإدارة األزمات اصطالحاً    تعريف
الك مواجهة  في  الدولة  دور  إلى  إشارة  في  مثل  وذلك  الطوارئ  وظروف  المفاجئة،  العامة  وارث 

 ) .2004مهنا، )الزالزل والفيضانات والحرائق والحروب الشاملة 

 

 -:أهمية الدراسة -
المواضيع   اهم وأبرز  ادارة األزمات من  الحاضر، اصبح موضوع  الوقت  الدول في  بها  التي تعتم 

ا  بعد  ومسرحاً خاصة  عرضة  الدول  كل  وأصبحت  أسبابها،  وتنوعت  العالم  في  حدوثها  زادت  ن 
مؤسسة   أرتأت  لذا  الخسائر،  من  الكثير  الدول  هذه  تتكبد  حيث  أراضيها   على  األزمات   لوقوع 

APTEES  ا في حفظ التراث خالل  ضوروة وضح الخطط االستراتيجية للتعامل مع أزمة كورون

 . هذه الجائحة
فريق عمل ليستطيع التعامل مع هذه األزمات للحفاظ على  كما أن المؤسسة تسعى للمساهمة بتشكيل  

 . التراث في ظل ازمات والحد من آثارها السلبية

 
 
 

 
 العربي  الكتاب دار  : ،بيروت  الصحاح مختار ،  (1997)بكر أبي الرازي،  (  1
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 -:أهداف الدراسة
م .1 في  العلمي  بالبحث  الخاصة   واالزمات  المخاطر  ادارة  الى  الدراسة  هذا  جال يهدف 

 . التراث  خالل  االزمات  وتحديدا في ظل ازمة كورونا 
والتعامل    توضيح اهمية وجود فريق عمل قادر ومتخصص في المجال على ادارة االزمات .2

 . معها

 

 -:اسئلة الدراسة
وتحديدا   بالتراث  الخاصة  المؤسسات  ستفعل  ماذا  التالي  بالسؤال   الدراسة  مشكلة    مؤسسةتكمن 

APTEES  ي ظل أزمة كورونا للحفاظ مستوى البحث العلمي والرقي  ات وتحديداً فللتصدي لألزم
 : الحفاظ عليه وتسييره، ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلةحماية التراث و به من أجل

مؤسسة   - وتحديا  المؤسسات  ستتخذها  التي  االجراءات  هي  لهذه   APTEESما  للتصدي 
 األزمة؟

 قبل حصولها؟ هل تتنبأ المؤسسات  بأي أزمة وتستعد لها -
 جاهزية لدى المؤسسات  الخاصة بالتراث لمعالجة االزمات وقت حدوثها؟ هل توجد  -
 فريق إداري متخصص إدارة األزمات؟  APTEESهل يوجد بمؤسسة  -
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ت  دور اإلنفوجرافيك في التعليم عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا بكليا 
 الفنون 

The role of infographics in distance education in light of the 

Coronavirus crisis in the Faculties of Arts 

 آية لطفي زكريا حبق 
 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  - مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث

aya_habbak@du.edu.eg 

  التقليدي بطرقه التقليدية في  التعليم  يعد  كبير على العملية التعليمية ، فلمكان للتقدم التكنولوجي تأثير  
قاد المعرفة  األفراد في  نقل  الكبيرة من  استيعاب األعداد  أو   ، العملية  تلك  الوفاء بمتطلبات  را على 

قصر وقت وأقل جهد وأكبر بأجميع مراحله ، فبدأت المجتمعات في البحث عن صيغ جديدة للتعليم  
الطرق    فائدة الم)التعلم  فسه  تعتمد على المتعلم ن، تلك  والمتعلم في    علمالذاتي( ، وال تشترط وجود 

ذات الزمان والمكان ، وقد أدى ذلك إلى ظهور التعليم عن بعد وكذلك التعليم اإللكتروني تلك األنواع 
د أو حتى بعدد معين ، وال حتى بفئه معينة من األفرامن التعليم التي ال تتقيد بمكان أو زمان معينين  

بعد بشكل أكبر وأوسع   تفعيل التعليم عن دور كبير في لجوء الجامعات ل  ة كوروناجائحوكان لظهور  
 من ذي قبل. 

فالتعليم اإللكتروني هو نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع 
التعل العملية  الوسانطاق  من  مجموعة  طريق  عن  والكيمية  االنترنت   : منها  واألدوات  تر مبيو ئل 

اوأدوا قبل  من  المعدة  وبرمجياته  الشركته  في  التقنية لمختصين  استخدام  بأنه  وصفه  ويمكن   ، ات 
الحديثة بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة، أما الدراسة  

لومات من لقى المعم يتنية وفي كلتا الحالتين فإن المتعلجزء مشتق من الدراسة اإللكتروعن بعد فهي  
لضرورة أن يكون تعليماً فورياُ متزامن، فالتعليم االفتراضي :  ليس با   كما أنه  مكان بعيد عن المعلم

 ت. هو أن نتعلم المفيد من مواقع بعيدة ال يحدها مكان وال زمان بواسطة اإلنترنت والتقنيا
، طبع ذلك التعليم عن    ت األخرىكليالفنون ذو طبيعة خاصة مختلفة عن الولما كان التعليم بكليات ا

في بطا  بعد  الكليات  الذي  تلك  كاإلنفوجرافيك  المختلفة  لألساليب  اللجوء  فكان   ، ومختلف  جديد  بع 
 يُخرج المعلومة في إطار فني يُلبي حاجة التخصصات الفنية بشكل أفضل . 

فن    جرافيكفاالنفو  على  يطلق  مصطلح  والمفاهو  والمعلومات  البيانات  إلى  المعقدة  هيم  تحويل 
وممتعة   شيقة  بصرية  واسعناصر  فهمها  يسهل  أهررداف  ،  على  مبنية  وتكون  بوضوح،  تيعابها 

المعقدة و الصعبة بطريقة بطريقة سلسة وسهلة   المعلومات  واضحرة، وهذا األسلوب يتميز بعرض 
 وواضحة . 

عن بعد التعليم  في    لتالي ما مدى فاعلية االنفوجرافيكفي التساؤل ا  مشكلة البحثلخص  ولذلك تت

 في كليات الفنون ؟ 

فاعلية االنفوجرافيك كوسيلة تعليمية في التعليم عن بعد    مدى   إلى دراسة  يهدف البحثا  هن  ومن

سة بكليات الفنون في كليات الفنون بشكل خاص ، والوقوف على مدى فاعلية التعليم عن بعد في درا
  بوجه عام.

 : المفتاحية  بعالكلمات  عن  اا-د  التعليم  جائحة    -الفنون  ياتكل  -اإلنفوجرافيك  -إللكتروني  لتعليم 

 التعليم اإلفتراضي-كورونا
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Abstract: 

Technological progress had a great impact on the educational process. 

Traditional education in its traditional ways of transferring knowledge is no 

longer able to meet the requirements of that process, or absorbing large 

numbers of individuals in all its stages. Societies began to search for new 

forms of education with the shortest time, less effort, and the greatest benefit, 

These methods depend on the learner himself (self-learning), and does not 

require the presence of the teacher and the learner in the same time and 

place, and this has led to the emergence of distance education as well as e-

learning those types of education that do not adhere to a specific place or 

time, not even a certain category of individuals or even a particular number. 

Hence the emergence of a pandemic Corona had a major role in universities 

to activate distance education more and wider than ever before. 

E-learning is an educational system that uses information technologies and 

computer networks to support and expand the scope of the educational 

process through a set of means and tools, including: Internet, computers, the 

tools and software of computer prepared by specialists in companies, and it 

can be described as the use of modern technology of all kinds to transport 

information to the learner in the shortest time and less effort and the greatest 

benefit. But distance learning is a derivative part of the electronic study. In 

both cases, the learner receives information from a place far from the 

teacher, and it does not necessarily have to be simultaneous, immediate 

education. Virtual education: is to learn useful things from remote sites that 

are not bordered by space and time by means of the Internet and modern 

technologies. 

As education in the faculties of arts is of a special nature differs from other 

colleges, the distance education in those colleges was printed with a new and 

different nature, so resorting to various methods such as infographic that 

brings out information in an artistic framework meets the need for technical 

specialties better. 

 Infographic is a term given to the art of converting complex data and 

information and concepts into interesting visual elements that are easy to 

understand and understand clearly, and that are based on clear goals. This 

method is characterized by presenting complex and difficult information in a 

smooth, easy and clear way. 
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Therefore, the research problem is summarized in the following 

question: How effective is infographics in distance education in art colleges? 

 

Hence, the research aims to study the extent of the effectiveness of 

infographics as an educational method in distance education in the faculties 

of the arts in particular, and to determine the effectiveness of distance 

education in studying the faculties of the arts in general. 

key words: 
Distance education - e-learning - infographic - colleges of the arts - Corona 

pandemic - virtual education 
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نية من وجهة نظر ية واالختبارات االلكترواضفتراال فصول ق الواقع تطبي
 يئة التدريس وطالبات جامعة الطائف أعضاء ه

The reality of applying virtual classes and electronic tests 

from the viewpoint of faculty members and students of Taif 

University. 

 أ.د/ إيمان كامل غانم على 
Prof. Dr. Iman Kamel Ghanem Ali 

لتربية الفنية. جامعة حلوان. جمهورية مصر العربية وأستاذ مشارك بكلية يم. بكلية اأستاذ التصم

 عة الطائفالتصاميم والفنون التطبيقية. جام

 
إلى   البحث  هذا  االفتراضية  يهدف  الفصول  مفهوم  على  الضوء  االلكترونية واالخالقاء  تبارات 

إتباعها   ا، والخطواتملبيتهوسا  موالقاء الضوء على مميزاته  امادارتهفية  ا وكيموانواعه التي يجب 
االفتراضية.   الفصول  باستخدام  التعليم  الفصول يكما  لنجاح  تطبيق  واقع  على  التعرف  إلى  هدف 

 تطبيقية بجامعة الطائف.ارات االلكترونية في بكلية التصاميم والفنون الاالفتراضية واالختب
  بناء على رأي واالختبارات االلكترونية  تراضية  الفصول االفة نتائج استبانات  ث بمناقشالبحاهتم  كما  

التدريس و بالتعامل معها  أعضاء هيئة  الفصول االفتراضية ورغبتهن  الدروس عبر  الطالبات حول 
الفصول  وم مع  تجربتهن  حول  ا  االفتراضيةناقشتهن  البحث   اللكترونية،واالختبارات  تطرق  كذلك 
باإلضافة الى المعوقات والصعوبات الستخدام    بات،الطالالفصول االفتراضية لدى    شة اهميةمناقإلى  

 نظرهن.من وجهة واالختبارات االلكترونية الفصول االفتراضية 
نحو   الطالباتأعضاء هيئة التدريس مطابق إلى حد ما مع    رأىقد كشف البحث عن  وبناءا على ذلك  

اواالختبار  االفتراضيةالفصول   لديهن االستع  ية،اللكترونات  أن  اتضح  التعلم عبر  حيث  داد ويفضلن 
ألن ذلك ضروري للتجديد ويعد مقياساً خاصة المواد النظرية  االفتراضية بشكل كبير    م الفصولنظا

ن طبيعة هذه المواد نظرهن، أما بالنسبة للمواد العملية فالرأى مختلف حيث العلمي من وجهة  للتقدم ا
 أساتذة المواد. بالت مع ومقاتحتاج لمعامل 
واالختبارات االلكترونية الفصول االفتراضية  بق بضرورة تطبيق  ث فى ضوء ما سكما أوصى البح

نظرى للمناهج العملية، وذلك لتسهيل وتحسين الممارسة  خاصة في المناهج النظرية بجانب الجزء ال
 التعليم عن بعد.  التعليمية والسيما في مجال
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Abstract: 
This research aims to shed light on the concept of virtual classes and 

electronic tests and their types and how to manage them and shed light on 

their advantages and negatives, and the steps that must be followed for the 

success of education using virtual classes. It also aims to identify the reality 

of applying virtual classes and electronic tests in the College of Design and 

Applied Arts at Taif University. 

The research also interested in discussing the results of the virtual class 

questionnaires and electronic tests based on the opinion of faculty members 

and students about lessons across virtual classes and their desire to deal with 

them and their discussion about their experience with virtual classes and 

electronic tests, as well as the research dealt with a discussion of the 

importance of virtual classes for students, in addition to obstacles and 

difficulties to use Virtual classrooms and electronic tests from their point of 

view. 

Accordingly, the research revealed that the opinion of the faculty members is 

somewhat identical with the students towards virtual classes and electronic 

tests, as it became clear that they have a willingness and prefer to learn 

through the system of virtual classes in a large way, especially theoretical 

material because this is necessary for renewal and is a measure of scientific 

progress from their point of view As for the practical subjects, the opinion is 

different, as the nature of these materials requires laboratories and interviews 

with the teachers of the subjects. 

The research also recommended in the light of the foregoing the necessity of 

applying virtual classes and electronic tests, especially in the theoretical 

curricula along with the theoretical part of the practical curricula, in order to 

facilitate and improve educational practice, especially in the field of distance 

education. 
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 إمكانيات النهوض بالتعليم الهجين بعد جائحة كورونا في الدول النامية 
Possibilities of promoting hybrid education after the Corona 

pandemic in developing countries 

 بلقاضي بلقاسم 
 العلوم االقتصادية، التجارية ية كل –جامعة بومرداس  - أستاذ محاضر

belexpert@yahoo.fr 

 دويدي خديجة هاجر 
 العلوم االقتصادية، التجارية كلية  –جامعة بومرداس  - أستاذ محاضر

hadjer_prof@yahoo.fr 

 

ليدية، فقد كانت جل الدول العديد من الدول وخاصة الدول النامية منها بطريقة تقيمارس التعليم في  
أدى إلى توقف التعليم   من التعليم فقط، إلى أن ظهر وباء كورونا الذي  مركزة على تطوير هذا النوع
للبيوت للحيول دون انتشار هذا الوباء، األمر الذي  وطالب  من أساتذة    وإرسال موظفي قطاع التعليم

المتت من  للكثير  العلمي  التكوين  عملية  تقويض  إلى  والجامعات أدى  والثانويات  المدارس  في  لمذين 
التكوين لفعالي  ودور  كورونا  وباء  ينبه  اليوم  لكن  عام.  كل بشكل  مع  يتأقلم  تعليمي  نظام  وجود  ة 

النشاالظروف والحاالت الكثير من  الذي تقريبا شل  طات ، خاصة حاالت طارئة مثل وباء كورونا 
هذا النوع من الحاالت التي لة مهمة للتصدي لمثل التعليم الهجين كوسي يأتيفي شتى المجاالت. ومنه 

ال ويعتبر  الطبيعي،  بشكلها  الحياة  استمرارية  التعليم تهاجم  بين  مختلطة  تعليم  عملية  الهجين  تعليم 
االلكتروني.  الت والتعليم  يكونقليدي  البحث  تساؤلنا  وعليه  الورقة  هذه  :  في  هو  هي  ية  إجراءات ما 
يمكن   ؟ ومافي الدول النامية  كورونا    ن في الزمن القادم بعد جائحةوسائل النهوض بالتعليم الهجيو

في   البلدان،تقديمه  ا  هذه  أن  الحيث  لتف  هجينلتعليم  تدعمه  علمية  منهاج  إرساء  العمل يتطلب  عل 
رامج متعلقة وب  أجهزةالية تسمح باقتناء  يتطلب موارد م  بالطريقة االلكترونية عبر االنترنت، كما أنه

  ، وكذلك طبيعة التأقلم مع هذا النظام وكيفية التحصيل التعليمي من خالله. لكترونيبالتعليم اإل
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Abstract: 
Education is practiced in many countries, especially developing countries, in 

a traditional way, as most countries were focused on developing this type of 

education only, until the Corona epidemic that led to the suspension of 

education and dispatch education sector employees from teachers and 

students to homes to prevent the spread of this epidemic, This has 

undermined the scientific training process for many students in schools, high 

schools, universities, and the role of training in general. however today, the 

Corona epidemic warns of the effectiveness of an educational system that 

adapts to all circumstances and situations, especially emergencies such as the 

Corona epidemic, which has virtually paralyzed many activities in various 

fields. And from it comes hybrid education as an important means to address 

this type of situation that attacks the continuity of life in its natural way, and 

hybrid education is a mixed education process between traditional education 

and e-learning. Therefore, our question in this research paper will be: What 

are the measures and means to promote hybrid education in the coming time 

after the Corona pandemic in developing countries? What can be provided in 

these countries, , where hybrid education requires a scientific platform that 

supports it to do online work, as it requires financial resources that allow the 

acquisition of devices and programs related to e-learning, as well as the 

nature of acclimatization with this system and how to obtain educational 

through it. 
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االستفادة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في تدريس مقرر 
 شغال المعادن عن بعد أ

Benefiting from the technologies of the Fourth Industrial 

Revolution in teaching the course of metalworks remotely 

 بيسة عبدهللا حامد رحمة  .م.د/ أ
Assistant prof/ Beesa Abduallah Hamed Rahma 

 

العالم   الذي ضرب  المستجد  فيروس كرونا  العالم االن من تفشي  بها  التي يمر  المستجدات  في ظل 
دي الي توقف او شلل في كافة مناحي الحياه في شتي المجاالت. أاصيه الي دانيه. مما  جمع من قأ

جراء هذا التفشي. وايمانا   نمولم يكن التعليم في منأي عن هذا، فقد تاثرت جميع المراحل التعليمية  
وال االمن  المالذ  بعد  عن  االلكتروني  التعليم  كان  بداناه،  ما  استكمال  باهمية  في  مننا  الوقت فعال 

 الراهن. 

غير  بشكل  ساهت  المجاالت  شتي  في  وحلول  تقنيات  من  تقدمة  بما  الرابعة  الصناعية  الثورة  ان 
لتحس الويب  إلى  األشخاص  مليارات  توصيل  في  كفاءة   نيمتناهي  وتحسين  البشري،  التواصل 

بم الحديثة  التكنولوجيات  من  االستفادة  علينا  كان  ولهذا  جذري.  بشكل  والمؤسسات  فيها األعمال  ا 
الواقع   تطبيقات من  التعليمي  الواقع  ونقل  بعد  عن  الكتروني  التعليم  في  الرابعة  الصناعية  الثورة 

والتواصل التفاعلية  البيئات  ميادين  الي  بين   نع  الفزيائي  الفعالة  والمشاركة  المعرفة  تلقي  في  بعد 
الستفادة منها  التكنولوجية واقد تم استخدام بعض التطبيقات  في هذه البحث،  افراد العملية التعليمية.  

 لدي طالب كلية التربية النوعية تخصص اشغال المعادن.  عن بعد  كوسائل للتعليم االلكتروني
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Abstract: 
In light of the new developments that the world is now experiencing now 

from the outbreak of the new Corona virus, which has struck the whole 

world from the far east to the lowest west. This has led to stoppage or 

paralysis in all aspects of life in various fields. Education was not far from 

this, as all stages of education had been affected by this outbreak. Believing 

in the importance of completing what we have begun, remote e-learning has 

been a safe and effective haven at the present time. 

The Fourth Industrial Revolution, with its advanced technologies and 

solutions in various fields, has infinitely contributed to connecting billions of 

people to the Web to improve human communication and radically improve 

the efficiency of business and institutions. That is why we had to take 

advantage of modern technologies, including the applications of the Fourth 

Industrial Revolution in remote e-learning, and transfer the educational 

reality from physical reality to the fields of interactive environments and 

remote communication in receiving knowledge and active participation 

among the members of the educational process. 

In this paper Some technological applications have been used and utilized as 

means of remote e-learning by students of the Faculty of Specific Education 

specializing in metal work. 
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 عمارى تقليدى اقليمى محلى تراث م
Shade Architecture of Arab rural Mediterranean Residence  

Local Regional traditional Architectural Heritage   
 م.د/ جيهان ابراهيم الدجوى

 اكتوبر 6جامعة  – كلية الفنون التطبيقية - االثاثالداخلى و مدرس بقسم التصميم 

Dr. Gihan Ibrahim Eldgwy 
Lecture, Department of Interior Design and Furniture- Faculty of 

Applied Arts- 6Oct University 
gihan.eldegwi@yahoo.com 

المسكن  فى    البحث   اهميةتكمن   لعمارة  واالجتماعية  والثقافية  الجغرافية  القيمة  اظهار 

ل العربيةالريفى  المتوسط  االبيض  البحر  حوض  الظل(اقليمى  كتراث  منطقة  مفهوم )عمارة  حيث   ،

ووظيفية  التراث جمالية  قيم  ليو  يجمع  معا،  واالستمرارية  بالثبات  لثقافة  كونه  تميز  صادقا  تسجيال 

منهجه   ووحدة  واالمجتمع  االنسانية  وومالمحه  العصور،  عبر  مالفكرية  قبولها حقيقة  فرضت  دية 

وينطوى   اواحترامها،  بغض  بأسره  للعالم  ملكا  ليكون  المكان  يتجاوز  شمولى  بعد  عن  على  لنظر 

دات المعتق  –عن جانبين: الجانب الفكرى )االفكار    Tradition. وتعبّر كلمة  االقليم الذى ينتمى اليه

والجا  – مالثقافة(  )كل  المادى  ملموسنب  هو  الظل(.  ا  عمارة  البحث   Shadeتناول 

Architecture     مساحات تعبيرية   مفتوحة التى تربط الداخل بالخارج،وهى المساحات البالتحديد

بالبيئة   المسكن  تربط  محلى  مفهوم  المتوسط ذات  البحر  السلوب  والنور  الظل  توزيع  على  وتعمل 

ب من  كانت  سواء  صلب  القاسى،  تعريشناء  حيث  او  لينة  نباتية  لات  االنشائية  الهياكل  تلك تنوعت 

والصلة بين السكان، انها  والنواة لممارسة انشطة حيوية عدةهو المركز االساسى  فالمسكن، المساكن

 . بنايات محلية تم بناؤها بخامات محلية

البحثن  تكمُ  لمنطقة  فى    مشكلة  الريفى  العربى  السكنى  المعمارى  التراث  البحر ض  وحتجاهل 

تصميم مساكننا، حتى اصبحت مساكننا كأنها عمارة بال اوراق هوية او االبيض المتوسط فى بناء و 

ت واصبحت  شخصية،  غريبةبطاقة  او  قاصرة  عمارة  بكونها  العولمة    وصف  مسمى  مع  انسياقا 

 الى محاولة احياء عمارة الظل  يهدف البحثو  مجتمعاتنا.  مما ادى الى طمس هوية    ،التصميمية

المتوسط   البناءعانى  وم االبيض  البحر  لحوض  العربية  المنطقة  فى  بالتقاليد  المتصل  السكنى 

و المحيطة،  بالطبيعة  الوثيق  الىوارتباطها  ايضا  معمارية  يهدف  اجتماعية  معايير  مقترح  استنباط 

معاصرة   مساكن  تصميم  فى  يساهم  ان  يمكن  االبيض مرت بيئية  البحر  اقليم  مساكن  بتراث  بطة 

 .وسط العربيةالمت
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الى   البحث  العائلى    مفهومتَعّرض  تخطيط (  family contracture)البناء  فى  اساسى  كعامل 

المسكن   ،المسكن لعالقة  انماط سكنية متعددة، وقّدم ثالث حلول  انتج  ان نمط معيشى واحد  وكيف 

دائمة، من خالل   بنايات  من  الظل  عمارة  المحيطة هى  ثم  ىتحليلوصفى  منهج  بالطبيعة  قام  ، 

بدراسة  ب بالحديث  القديم  طبقت  ربط  التى  المعاصرة  المنشآت  البحثبعض  مفاهيم  بهدف   بعض 

التراث على  تم    ،الحفاظ  استنباط  ومناقشتها  النتائج عرض  ثم  من  البحث  تمكن  مقترح   حيث 

البحث،بيئية  المعمارية  الجتماعية  االمعايير  ال تكاملعلى  النتائج  أكدت  و  هدف    –)اجتماعى  وجود 

، ى( من خالل الفكر التصميمى لمسكن حوض البحر االبيض المتوسط العربى الريفىبيئ  -  وظيفى

 الفناء):ها عناصرو  عمارة الظل  عن طريقالبيئة المحيطة  واالنفتاح على  التوافق    معاييروالذى حقق  

ينها عباالنفتاح على الخارج ال يجب ان ينحصر فى ثقافات  ان  يرى البحث  ، و(الحديقة  –  الساحة  –

 . ولكنه مطلب حقيقى لجميع انحاء العالم

 

 : Keywords المفتاحية الكلمات 

االبيض المتوسط  مسكن منطقة حوض البحر - .معمارىالتراث ال  –البناء العائلى  -عمارة الظل 

 . العربى الريفى

 

Abstract: 
The importance of the research lies in showing the geographic, cultural and 
social value of the architecture of Arab rural Mediterranean Residence as a 
regional heritage (Shade Architecture), where the concept of heritage brings 
aesthetic and functional values, and is characterized by persistence and 
continuity together, as it is an honest record of community culture, unity of 
approach, and its human and intellectual features throughout the ages, and a 
Physical fact  imposed its acceptance and respect, it involves a holistic 
concept  that goes beyond the place to be property of the whole world, 
regardless of the region to which it belongs. 
The word (Tradition) expresses two aspects: the intellectual aspect (ideas - 
beliefs - culture) and the physical aspect (everything that is tangible). The 
research presented the (Shade Architecture) specifically, which is open 
spaces that connect the interior to the exterior, an expressive spaces with a 
local concept linking house  to  environment, It distributes shade and light to 
the harsh Mediterranean style, Whether it is from a solid construction or soft 
plant arbors, Where the structural contracture of these dwellings were varied. 
The house  is the main center and the nucleus for practicing several vital 
activities and the link between the residents, they are local buildings were 
built with local raw materials. 
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The problem of research lies in ignoring the architectural heritage of the 

Arab rural Mediterranean Residence in building and designing our dwellings, 

so that our dwellings has become as a building without identity papers, and it 

has become described as a minor or exotic architecture, in line with the name 

of global design, which led to obliterate the identity of our society.The 

research aims to evoke (Shade Architecture) and the meanings of residential 

construction related to the traditions in the Arab Mediterranean area and its 

closely relation to the surrounding nature, and also aims to conclude 

architectural, environmental, social criteria Schema that can contribute to 

design contemporary residence associated with the heritage of the area under 

study. the heritage of the residences of the Mediterranean region 
 

The research presented  the concept of (family contracture) as a basic factor 
in housing planning, and showed how one living style produced multiple 
housing patterns, it presented three solutions describes the relationship 
between dwelling and surrounded nature (Domesticating External Area) 
(Shade architecture) of  Permanent Structure through an analytical approach, 
then it linked the old to the modern by studying some of the contemporary 
installations that applied some research concepts in order to preserve the 
heritage, Then the results were presented and discussed where the 
research was able to devise an architectural, environmental, social criteria 
Schema that can contribute to design contemporary residence associated with 
heritage, and the results confirmed the existence of social, functional, 
environmental integration through the design thought of the Arab rural 
Mediterranean Residence, that achieved the compatibility and openness 
criteria to the surrounding environment through shade architecture and its 
elements: (Patio - Courtyard - garden), the research believes that opening to 
the outside should not be confined to specific cultures, but it is a real demand 
for all world. 
 

Keywords : 
Shade Architecture - Arab rural Mediterranean Residence - Architectural 
Heritage - family contracture. 
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 ئرالجزا –قالمة   1945ماي  8جامعة  -أستاذة محاضرة  
harkaspsy@hotmail.fr 
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البحثي الورقة  هذه  الراجعة)نهدف من خالل  التغذية  اشكال  احد  على  الضوء  تسليط  الى  -feed)ة 
back للمتعلم"، و تحليل ايماءاته  عتمد عالتي ي الوجه االنفعالية  التعليم عن بعد م هي "مالمح  ليها 

قراءة   و  الدرس،  نحو  استجاباته  امشاعرلمعرفة  و  يسهل  ه  ما  أفكاره،  حتى  و  اتجاهاته  و  نفعاالته 
ب الى  توجيه والقيام بالتقويم و التعديل و التكييف للدرس ،حتى يصل بالطال  على األستاذ التفاعل و

 و الرضى. الفهم 

التقويم. –مالمح الوجه االنفعالية  –التغذية الراجعة  -التعليم عن بعد  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
 

Through this research paper, we aim to shed light on one of the forms of 

feedback on which distance education depends. M are the “emotional 

features of the learner”, and analyze his gestures to know his responses to the 

lesson, and read his feelings, emotions, trends and even His ideas make it 

easy for the professor to interact, direct, do the evaluation, amendment and 

adaptation of the lesson, until the student reaches understanding and 

satisfaction. 

Key words: E-learning- feedback - emotional facial features - evaluation           
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لصياغة المنظومة التعليمية المستقبلية  المعايير التكنولوجية مدخل 
 : بسلطنة ُعمان

 أنموذجا (  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم)
 براهيم  إد/ حسام الدين السيد محمد  

 سلطنة ُعمان نزوى جامعة –أستاذ ُمشارك بكلية العلوم واآلداب 

 ـافعـي ـد بـن سعيـد النتــركـي بـن خـالالباحث/ 
 سلطنة عمان  –رة التربية والتعليم وزا

 

شتى  في  كبرى  وتحوالت  تغيرات  إلى  أدت  هائلة  وتكنولوجية  علمية  ثورة  الحالي  عصُرنا  يَشهُد 
وا انعكاسات  العولمة  لظهور  كان  كما  المعرفة،  الحياة ومجاالت  اميادين  األثر   لنطاقسعة   وعميقة 

فية والتي فرضت على العالم تفاعالت وتكتالت قاقتصادية واالجتماعية والثعلى النظم السياسية واال
الحالية من قبل التحديات بكفاءة وفعالية فالبد من إعداد  ،  لم تكن موجودة بصورتها  ولمواجهة هذه 

يستطيع التكيف   التي تجعلهو،  ثةحديال   اتوالمهارات واالتجاه  جيل من الطلبة مزود بكافة المعارف
اجهة تحدياته وتغيراته وتحوالته المستمرة وال سيما في مجال  ومو  ع العالمي والتأثير فيه مع المجتم

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 International األمریكیةوتُعد الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في الواليات المتحدة  

Society for Technology in Education  باستخدام    مية التي اهتمتؤسسات التعليمن أشهر الم
التعليم، في  التكنولوجيا  العالمي فهي    وتوظيف  التعليمي  المستوى  على  تعمل  ربحية  غير  ُمنظمة 

ع إلبداوإثارة وتشجيع التسريع استخدام التكنولوجيا في كافة مجاالت العملية التعليمية وحل مشاكلها  
بتوفير مساالت الجمعية  الكنولوجي،  كما تهتم  للتعاون  داعمة  الفعال مع حات واسعة  بناء والتواصل 

كافة الٌمهتمين والُمشاركين في العملية التعليمية على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك لتأصيل مبدأ 
  يمية.التعلملية ختلف مجاالت العالتعلم مدى الحياة، وترسيخ استخدام التكنلوجيا في م

للتكنولو  ووضعت الدولية  التعليمالجمعية  مجال  في  للطلبة  معايير  جيا  في    تكنولوجية  الٌمتعلم  تتمثل 
والمتواصل   الحاسوبي،  والُمفكر  الُمبتكر،  والمصمم  المعرفة،  ومنتج  الرقمي،  والمواطن  المفوض، 

العالمي لالُمبدع، والُمتعلم    والمواطن،   والقائد،  لم،تعالمُ   ملُمعلالمعلمين تتضمن  . كما وضعت معايير 
على ل والُمحل  والميسر،  ،  والمصمم  والمتعاون، تشتمل  المدارس  لمديري  معايير  أيضاً  ووضعت   .

الرقميالثقافة  الحكيمة، والقيادة   المهنية، وتعلم العصر  التحسين والتطوير ، والتميز في الممارسات 
ليم والتع،القيادة الحكيمةدربين تشتمل على  ر للممعاييفضالً عن وضعها  .  المواطنة الرقمية، والُمنظم

 ،والمواطنة الرقمية  ،والتنمية المهنية وتقويم البرنامج  ،ات تعلم العصر الرقميوبيئ  ،التعلم والتقييمو
 .والمحتوى المعرفي والنمو المهني

الدراسة التربية    : مشكلة  وزارة  ا  عمانسلطنة  في  والتعليم  قامت  لجودة  معايير  ة لعمليبوضع 

المعايير يتضح أن محدوديتها    دارة المدرسية، وبتحليل هذهعليمية في مجاالت التعلم والتعليم واإلالت
في تناول الجوانب التكنولوجية في العملية التعليمية، وتحتاج إلى تطوير وإدماج التكنولوجيا بصورة 

ا متخصصة  تكنولوجية  معايير  أو وضع  الجمعيةأوسع،  معايير  من  ل الدو  ستفادة  في  لية  لتكنولوجيا 
 مجال التعليم.
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 : ةاآلتي  ت دد مشكلة الدراسة في التساؤاللى ما سبق يمكن أن تتحسا  عوتأسي
 ؟ معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ما  .1
 ؟  في معايير جودة التعليمما جهود سلطنة ُعمان  .2
 ؟ بسلطنة عمانفي مجال التعليم وجيا تكنولمعايير الجمعية الدولية للما أوجه اإلفادة من  .3

 دراسة :  أهداف ال
 .ر الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليممعاييالتعرف على   .1
 . جهود سلطنة ُعمان في معايير جودة التعليماستكشاف  .2
 .  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بسلطنة عمان أوجه اإلفادة منتحديد  .3

 اسة :  أهمية الدر
في   والُمدربين  المعلمين والطلبة  مدرسية واإلدارة الها يمكن أن تفيد  أهمية هذه الدراسة في كون  تتمثل

التعليم  التعرف على    للتكنولوجيا في مجال  الدولية  الجمعية  وكيفيية اإلفادة منها في تحسين  معايير 
التعليمية العملية  أن  وتطوير  يمكن  ما  إلى  باإلضافة  أ،  للمسئتمثله من  التربية همية  في وزارة  ولين 

التعليمية  والتع والُمديريات  لها  ليم  عمانالتابعة  بسلطنة  التعليم  جودة  معايير  تطوير  ودمج   في 
 .   تكنولوجيا التعليم بصورة موسعة بها، أو بناء معايير تكنولوجية للمنظومة التعليمية

 حدود الدراسة: 
لمديري  ليم  ية للتكنولوجيا في مجال التعمعية الدولمعايير الجعلى    تقتصر  الحدود الموضوعية: .1

 .   معايير جودة التعليم  جهود سلطنة ُعمان في و ،ين والطلبة والمدربينالمدارس والمعلم
بالواليات المتحدة    الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليماقتصرت على  الحدود المكانية:   .2

 سلطنة ُعمان.  و األمريكية،
   .نلمين والطلبة والمدربيلمديري المدارس والمع تقتصر على: كانيةالحدود الم .3
 م.  2019/2020الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي ستجرىحيث  لحدود الزمنية:ا .4

 :الدراسات السابقة
 سيتم عرض مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية الحديثة المرتبطة بموضوع الدراسة. 

 : اسةلنظري للدراإلطار ا
للدراسة  سيتضمن النظري  األولثين  مبح  اإلطار  ا  رئيسين،  في  معايير  للتكنولوجيا  الدولية  لجمعية 

  جهود سلطنة ُعمان في معايير جودة التعليم  والثاني، مجال التعليم
 : أوجه اإلفادة من معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم بسلطنة عمان

 وصيات المقترحات في هذا المجال. لتا جموعة منسيتم عرض م
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 ة واستخدام التكنولوجيا فى الحملت اإلعلنية المصورةالمسؤولية الثقافي
Cultural responsibility and the use of technology in 

advertising campaigns  

 حنان سمير عبد العظيم / أ.م.د
 أكتوبر  6  -ي للفنون التطبيقية اللعالمعهد ا - لنعبقسم اإلأستاذ مساعد 

Dr. Hanan Samir Abdel Azim 

المصطلح ما  وربما كان لهذا  ،الحياة، فلكل مرحلة مسؤولية مرتبطة بهامفهوم عام فى مفهوم المسؤولية  إن
ثة، أخذ  وقبل أكثر من عقدين وربما ثال،  يسّوغه في فترةٍ من الفترات، وواقع الحال يصّدقه ويصادق عليه

االحركة    ى ف  يتراجعالمصطلح  ا  هذ الفكر.لمختلفةالثقافية  االبتكار  اإلعالنية وان  للحمالت  واإلبداعي  ي 
من خالل   المصمم  مسؤولية  على  تقع  التنافسيالمصورة  لأو    ،ةالميزة  الفكرة  حيث ي،  عالنإ  شكلتحويل 

ى استخدام التكنولوجيا  ف  يةة الثقافتكمن مشكلة البحث فى مدى ألتزم مصممي الحمالت اإلعالنية بالمسئولي
لدعاي ويهدالحديثة  السينمائية؛  لألفالم  اإلعالنات  ة  فى  الحديثة  التكنولوجيا  الوسائل  فاعلية  إلى  البحث  ف 

تقديمها،   وطرق  األفكار  وحداثة  فالمصورة  البحث  أهمية  مصداقيويكمن  مدي  اإلعالنات   ةي  مصمم 
خ من  المبتكرة  األفكار  تقديم  فى  استخالمصورة  النتائج:  م  داالل  بعض  وعرض  الحديثة،    التأكيد الوسائل 

المصورة، وفاعلية استخدام التكنولوجية    مسئولية المصمم  على للحمالت اإلعالنية  أفكار مميزة  إبداع  فى 
أ القومية،  الحديثة  اإلعالنية  الحمالت  مصداقيفى  على  وتأكيد  الخاصة،  اإلعالنية   ةو  الحمالت  مسئولي 

 ية. للطرق اإلبداع

 عالنية المصورةالحمالت اإل - لتنافسيةزة االمي -المسئولية الثقافية  لمفتاحيه:ات ماالكل

 

Abstract: 
The concept of responsibility is a general concept in life. Each stage has a 

responsibility linked to it. This term may have justified in a period of time, 

and the reality of it is validated and ratified. More than two or three decades 

ago, this term has taken backward in a different cultural movement. The 

creativity of advertising campaigns is the responsibility of the designer 

through competitive advantage, or the transformation of the idea into an 

advertising format. The research's problem is the extent to which advertising 

campaign designers are committed to cultural responsibility in the use of 

modern technology for film advertising. The importance of the research is 

the credibility of the designer in presenting innovative ideas through the use 

of modern means, and the presentation of some results: emphasize on the 

responsibility of the designer to create innovative ideas and the effective use 

of technology in advertising modern, national, or private campaigns and to 

emphasize on the credibility of the advertising campaigns officials for 

creative ways. 

Key words: cultural responsibility - competitive advantage - advertising 

campaigns 
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 بيق جودة تعليم الفنون البصرية  ية في تطفاعلية المؤسسة التعليم 
The effectiveness of the educational institution for applying a 

quality of visual arts education 

 حنان سمير عبد العظيم / أ.م.د
 أكتوبر  6  -المعهد العالي للفنون التطبيقية  - لنعبقسم اإلأستاذ مساعد 

Dr. Hanan Samir Abdel Azim 
 
نظراً  ية والنظم التعليمية  التربووبخاصة المؤسسات    جميع  أهمية في  األكثر  الجودةتطبيق معايير    دعي

تكلفة التعليم في ضوء معدالت التضخم العالمية، وسوء نوعية بعض المخرجات التعليمية،   الرتفاع
يؤثر مما  العمل،  بسوق  ارتباطها  ً   وضعف  مع  سلبا العلى  المدالت  وقدرة  علىتنمية  تحقيق   جتمع 

 طموحاته وأهدافه. 
جودة  ان          وسيلةضبط  في  للت  فعالة  التعليم  التربوية  واإلدارة  التعليمية  العملية  أن  من  أكد 

مجاالت تطبيق   ان فلذلك    ،المؤسسات التعليمية تتم جميعاً وفق الخطط المعتمدة والمواصفات القياسية
الشاملة الناتشمل جميع مد  والتى  الجودة  التعخالت  تلبية احتياجات و  ،ليمي وعملياته ومخرجاتهظام 

الحديثة باالتعليمية،    عمالء في أي من المؤسساتال التكنولوجية  الوسائل  لمؤسسة  ترتكز على توفير 
تطبيقي   التعليمية نموذج  أكتوبر  من  بالسادس  التطبيقية  للفنون  العالي  المعهد  ففى  الفنون  مجال  فى 
تعليمية  كمؤسس هذه   ة  عتتنافس  واأليام  وتفرض  للتعليم،  الدولية  المعايير  تطبيق  التعليم لى  زارة 

على مشاكل    العالي  من  التعليم  يعانيه  لما  الناجح  العالج  بوصفها  المعايير  هذه  تطبيق  الجامعات 
إليه   ما وصل  أفضل  هي  المعايير  هذه  أن  بعضهم  أو  القرار  أصحاب  ويعتقد  ومعوقات،  وسلبيات 

الما البشري في هذا  أتى ضمن سيرورة موض  جال، فمالعقل  الغربي  العالم  إليه  ألجأته وصل  وعية 
ن قواعد تضبط العملية التعليمية بهدف تحويلها إلى صناعة تشابه الصناعات األخرى،  إلى البحث ع

في مجال الصناعات والتقنيات، وطمو الجودة استخدم أوالً  ً ونحن نعرف أن مصطلح ضبط  من   حا
م له معاييره الخاصة أسوة بباقي القطاعات فقد بادر علماء التربية إلى تعليلغربي في الوصول  عالم اال
وأن الحل للتراجع في مستوى التعليم هو في تطبيق معايير عالمية،   ،ى وضع معايير خاصة بهمإل

الدول الصناعية ما هي إال نتاج أنتجتها  التي  الجودة  المعروف أن معايير  صلت لما و  طبيعي  ومن 
وأعني   ،جميع المجاالتدم ويسعون ألن يكون التعليم مواكبا للتقدم الحاصل في  ور والتقإليه في التط

بها التعليم القائم على اإلبداع والتمييز والتفرد، التعليم الذي يوازي الفن واألدب وليس التعليم الذي 
ني فيه ب اإلنسامما ينبغي والجانأكثر    الفكر  يوازي الصناعة والتعليم في العالم المتحضر يعتمد على

ً كاد يكون  أقل مما ينبغي ونستطيع وصفه بأنه تعليم تقني أكثر مما يجب وي   ،في جانبه القيمي  ضعيفا
مؤسسة    حيث إال  هي  ما  العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  بأن  وإمكانياته، تقوم  الواقع  دراسة 

اما  ير على الورق،  ه المعايالجامعات على تطبيق هذ  بعضبق  والحاجات الحقيقية للمجتمع، ثم تتسا
ف التعليمية  المؤسسة  تتبعه  ما  هو  الحقيقي  الممكنة   ىالتطوير  الفرص  واستخدام  التعليمية  البيئة 
فاعلية  في مامدى    مشكلة البحثومن هنا تكمن    ،واستغالل الموارد المتوفرة وتسعي للتقدم والتطوير

 . ةيم الفنون البصريدة تعلبيق جو المؤسسة التعليمية في تط

 البحث:  أهداف
 .ن البصريةالمؤسسة التعليمية فى تطبيق جودة تعليم الفنوتحديد واقع  -1
 .ومعايير الجودة فى مؤسسات تعليم الفنون تعميق مفهوم -2
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 التعليم  –واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم    المؤسسة التعليمية والهيئةتفعيل المشاركة بين    -3

 . العالى

 أهمية البحث: 
  . العمل لخريجين الفنون البصرية تحديد متطلبات السوق قياس و-1
 .  العملية التعليمية فى تدريس الفنونحديثة فى  الستراتيجيات سسة الالمؤتطبيق  -2
   تدريس الفنون البصرية.تطوير الجانب الثقافي لتحسين طرق -3

 البصرية  الفنون-جودة تعليم  -ة المؤسسة التعليمي -فاعلية  كلمات مفتاحيه: 

 

Abstract: 
      Applying the quality guidelines is the most important step in all 

institutions, especially the educational system due to the high cost of 

education in light of global inflation rates, poor quality of some educational 

outcomes, and its weak connection with the labor market, which negatively 

affects development rates and the ability of society to achieve its aspirations 

and goals . 

      Controlling education's qualityis an effective way to ensure that the 

educational process and management in the educational institutions are all 

carried out according to the approved plans and standard specifications. 

Therefore, the areas of comprehensive quality application, that include all 

educational system interventions, operations, outputs, and meets the 

customer's needs in any of the educational institutions, are based on 

providing modern technological means in the educational institution in the 

field of arts. The Higher Institute of Applied Arts in the sixth of October is 

an applied model as an educational institution competes these days to 

implement international standards for education. The Ministry of Higher 

Education imposes on universities to apply these standards as a successful 

treatment for the problems, drawbacks and obstacles that education suffers 

from. Decision-makers or some of them believe that these standards are the 

best of what the human mind has reached in this field, so what the western 

world has reached comes within an objective process that led it to search for 

rules The educational process is set for the purpose of converting it into an 

industry similar to other industries. We know that the term quality control 

was used first in the field of industries and technologies, and it was an 

ambition from the western world to reach an education that has its own 

standards similar to all other sectors. Education scholars have initiated the 

establishment of their own standards, and that the solution to the level of 

education's decline is in the application of global standards, 
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 and it is known that the quality standards, produced by industrialized 

countries, are only a natural product of what they have reached in 

development and progress, and  

 

they seek to make the education keep pace with the progress achieved in all 

fields, and I mean education based on creativityand individuality, education 

that equals art and literature, and not education that parallels industry and 

education in the civilized world depends more on thinking and the human 

aspect is less than it should and we can describe it as technical education 

more than it should be and is almost weak in its value side, as the 

accreditation body. The higher institution is only an institution that studies 

the reality and its capabilities, and the real needs of society, then some 

universities compete to apply these standards on paper, while the real 

development is what the educational institution follows in the educational 

environment and the use of possible opportunities and the exploitation of 

available resources and seeks progress and development, hence lies The 

research problem in the extent of the effectiveness of the educational 

institution in applying the quality of visual arts education. 

Research Aims: 
1- Defining the reality of the educational institution in applying the quality 

of visual arts education. 

2- Deepening the concept and standards of quality in arts education 

institutions. 

3- Activating the partnership between the educational institution and the 

National Authority for Quality Assurance and Accreditation - Higher 

Education. 

Research'sImportance: 
1- Measuring and determining the labor market requirements for graduates 

of the visual arts. 

2- The Foundation applies modern strategies in the educational process in 

teaching arts. 

3- Developing the cultural aspect to improve the methods of teaching visual 

arts. 

Key words: effectiveness - educational institution - quality education - 

visual arts 
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ت تكنولوجيا المعلوما يعاد تشكيل المجتمعات من خالل التقدم السريع في    لمعلوماتفي زمن ثورة ا

يمثل التطور   إنشاء مجتمعات لم يمكن تصورها في الماضي.ومما أتاح الربط بين األماكن البعيدة  

ترا هوية  اإلنسانية  المجتمعات  من  كثير  تفقد  فقد  التحديات  من  العديد  الثقالسريع  بصورة ثها  افي 

وسيط ثقافي وأجداده. والمتحف كجيل جديد على سمات ثقافية مختلفة عن نشأه آباؤه    ة، وينشأسريع

  جذب انتباهه.اكه وبين األجيال ينعكس دوره ورسالته في طريقة تقديم برنامجه للزوار ومدى إشر

 جربة المتحفية.جودة التمدى تأثيره في علم المتاحف خالل العصر الرقمي ويتناول البحث تطور 

  . ومات:األول: تطور علم المتاحف في ضوء ثورة المعلأساسيين لبحث على مبحثينا يرتكز

 تطور علم المتاحف في ضوء العصر الرقمي. بالثورة المعلوماتية و يتناول: التعريفو

المتحفية. التجربة  جودة  تحسين  المتحفيتناول:  و  الثاني:  بالتجربة  والتعريف  ت اهااتجية، 

فاعلية التجربة الرقمية في إثراء الهدف   مية على قيمة تجربة المتحف.اطة الرقأثر الوسوتصميمها،

  عليمي للمتحف.الت
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النتائج:وكانت   في    أهم  الرقمية  التكنولوجيا  وتوظيف  المتحفي  العرض  أساليب  العرض تطور 

ً المتحفي بهدف   .الجمهور وجذب قاعدة أكبر من  ةربتجالن من رفع قيمة يمك إشراك الزائر تفاعليا

 رات العصرالرقمي. مواكبة تغيالحاجة إلى تحسين جودة التجربة المتحفية و مشكلة البحث:

 العرضرفع قيمة تجربة الزائر عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية في    دراسة مقومات  هدف البحث:

 المتحفي.

 تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي.  منهجية البحث:

 لومات. ، ثورة المعفيودة التجربة المتحفية، العرض المتح، جلرقميالعصرا ت المفتاحية:لماالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 

 

 

Abstract: 
 In the time of the Information Revolution, societies are being reconstituted 

through the rapid advancement of information technology, which has 

allowed the connection of far places and the creation of unimaginable 

societies in the past. The rapid development presents many challenges, as 

many human societies lose the identity of their cultural heritage quickly, and 

a new generation emerges on cultural traits different from that of its parents 

and grandparents. The museum as a cultural intermediary between 

generations reflects its role and mission in the way its program is presented 

to visitors, its involvement and attracting its attention. . This research deals 

with the development of museum science during the digital age and its 

impact on the quality of the museum experience. 

 

RESEARCH PROBLEM: The need to improve the quality of the museum 

experience and keep pace with the changes of the digital age. 

 

RESEARCH AIM: To enable the value of the visitor's experience to be 

increased by employing digital technology in the museum's interactive 

display methods. 

 

Research methodology: An analytical descriptive approach was followed. 

OVER VIEW: This research was based on two topics: 

 The first is: The development of museum science in Era of the Information 

Revolution. 

It  deals with: Defining the information revolution and the development of 

museum science in the digital age. 

The second is: Improving the quality of the museum experience. It deals 

with: introducing the museum experience, its design trends, and the impact 

of digital mediation on the value of the museum experience. The 

effectiveness of the digital experience to enrich the educational goal of the 

museum. 

 

The most important results: the evolution of museum display methods and 

the use of digital technology in museum presentation with the aim of 

engaging the visitor interactively, which can raise the value of the experience 

and attract a larger audience. 

Key words: Digital age, Museum quality experience quality, Museum 

display, Information Revolution. 
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 19-كوفيد بعدالمنظومة التعليمية  مستقبل 
Future of education system after Covid-19 

 الدكتورة: خوله الصانع 
 وزارة التربية والتعليم  - المملكة االردنية الهاشمية

والذي يعد من أوائررل م العام بشكل خاص   والتعلي  بشكل عامتسلط الدراسة الضوء على قطاع التعليم  
مليون ( 776.7)نظمة اليونسكو بأن دت مأفا ، حيث يةتي تأثرت بالجائحة الصحية الحالالقطاعات ال

المؤسسررات التعليميررة إلررى ترروفير مما دفع    مارس الماضي،    16طالب تأثروا بإغالق المدارس حتى  
 .لية التعليميةبعة العممنصات التعلم عن بعد للطالب من أجل متا

علررم الكثيررر مررن المعلمررين والطلبررة تعليمة إال أنها فرضت على وعلى الرغم  من انتشار المنصات الت
 .ارات  والخبرات خالل وقت قصيرالمه
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 الكسرية في التصميم اإلسلمي وأثره على شاغلي البيئة الداخلية   شكالاأل

 )دراسة حالة: مسجد السلطان حسن بالقاهرة( 
The Fractal shapes in Islamic design & its effects on the 

occupiers of the interior environment (case study: El Sultan 

Hassan mosque in Cairo) 

Dr. Doaa Ismail Ismail Attia 
Assistant Professor of Interior Design and Furniture, Faculty of Applied 

Art, Benha University, Benha, Egypt. 

 
الهندس  الحضارة  تميزت فن  باستخدام  علىة  اإلسالمية  يؤثر  اإلبداعية.  مما  الفترة   تصاميمتها  في 

المبك أشكاإلسالمية  التصاميم  استخدمت   ، مع رة  المربع  مثل  بسيطة  هندسية   التحوالت تطبيق    ااًل 
و   فرعية  تقسيمات   ، ، جمع  مثل: طرح  تدريجي  هذه .شكالألا  اندورالهندسية بشكل   الهدف من 

هوالدر ال  هارإظاسة  الهندسي  الشكل  )أن  ذو  (  الفركتلكسري  الذاتي   صفة  وهو  ال ل"التشابه  عدد 
التكرار من  ال  نهائي  المقياس  ذات  في    متدرج لألشكال  أحد  حمساالصغر  هو  محددة"  العناصر  ة 

الداخلية اإلسالمي البيئة  فهو مؤثر على شاغلي  التصميم اإلسالمي وبالتالي  تأثيًرا في  ه هذ  .ةاألكثر 
في التصميم اإلسالمي   بعدد محدود من التكرارات  الكسرية  وجود األشكال الهندسية  ظهارأة  الدراس 

القر القديمةمنذ  خالوذ    ون  من  في    ليحلت  للك  حسن  السلطان  )مسجد  مصر   ، -1356القاهرة 
حالة.1362 كدراسة  اإلسالمي    (  التصميم  في  الفركتلية  األشكال  األسقف   طئللحوا  تستخدم   ,

,القاألب, الدراسةواب  اقترحت  واألرضيات.  وغير   (فركتلية  )  ةكسري  أشكال  باب  ذهبية  إسالمية 
م تقنية الكمبيوتر التي شاؤها باستخداذات عدد كبير من التكرارات التي يتم إن  ذهبية معاصرة جديدة

التصميم الداخلي ا  المعاصر  يمكن استخدامها في  التصميم اإلسالمي  الدراسة أن  ي اخل دل . أوضحت 
جمالية وصحيكسريال آثار  له  فهو  )الفركتل(   ، شاغليه  على  من برية  ويقلل  اإليجابية  العواطف  ز 

اإلج الذاكرة طومستوى  ويحسن  االسترخاء  على  ويحث  للدما   هاد  قوي  كمحفز  ويعمل  المدى  يلة 
ا  في  السلبية  الطاقة  مع  تتعادل  إيجابية  طاقة  وينتج  جًدا  قصير  وقت  في  قوية  مشاعر   را  فليولد 

 .نتاجية شاغليهاحيوية وا ريحة مع زيادةداخلية صحية مالبيئة ال تكوني وبالتال
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Abstract: 

The Islamic civilization are distinct for using the art of geometry in their 

creative designs. In the early Islamic period, designs used simple forms like 

square shape, gradually more geometrical transformations are applied such 

as; shapes subtraction, addition, subdivisions, branching and rotation.  The 

aim of this study is to show that the fractal geometrical shape, with the 

feature “self-similarity, infinite number of iterations for shapes  with 

reducing scale, in finite region ”is one of the most influential elements in the 

Islamic design and consequently  has its beneficial effects on the occupiers 

of Islamic interior environment. This study analyzed the existence of fractal 

shapes in the Islamic design with finite number of iterations since the old 

centuries through analyzing El Sultan Hassan mosque in Cairo, Egypt (1356-

1362) as a case study. The fractal shapes are used in the Islamic design of the 

walls, ceiling, doors, domes and floors. The study also suggested a new 

contemporary Islamic golden and non-golden fractal shapes with large 

number of iterations to be generated by using the computer technology that 

can be used in the interior design. The Islamic fractal design acts as a strong 

stimulus to the brain generating strong emotions in very short time. The 

study illustrated that the Islamic fractal interior design has an aesthetic as 

well as healthy effects on their occupiers as, it improve the wellbeing, 

generates positive emotions and reduces the stress level, induces relaxation, 

improves the long-term memory, emitting positive energy balancing the 

negative energy in the space. Thus, create a comfortable healthy interior 

environment with increasing the vitality & reproducibility of their occupiers. 
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مقررات النحت   ي تدريسمنها ف ستفادةالاالبيئة االفتراضية ومدى 
 الخزفي 

The Virtual Environment And The Extent Of Its Use In 

Teaching Ceramic Sculpture Courses 

 د/ دينا أحمد ربيع أبو ريحان
 سكندريةجامعة اإل –ية الفنون الجميلة كل –نحت ال مسالمدرس بق

Dr. Dina Ahmed Rabie Abu Rihan 
Lecturer, Department of Sculpture, 

Faculty of Fine Arts, Alexandria University 

dina.rihan@alexu.edu.eg 

 
 

اآل العصر، وفي  لمتطلبات  وفقا  بينها،  فيما  التكنولوجيا  األتتسارع سبل  سائل ، ظهرت ورة  يخونة 
تعد ضم  ةتعليمي ، حيث  العصر وعدة  ، وظهرت ن متطلبات  البلدان  في معظم  الجودة  لمعايير  فقا 

لمصطلح     VRقنية  ت اختصار  البيئات  Virtual Reality وهي  أحيانا  عليه  يطلق  والذي   ،
ات صص، وقد حقق مؤخرا شعبية كبيرة في العديد من التخ VE   Virtual Realityاالفتراضية  

المت االفتراضمثل  والفاحف  والتصوير  أيض ية،   ، البصرية  مجاالت  نون  في  االفتراضية  المحاكاة  ا 
بالتباعد االجتماعي    لتزاماالالعالمية مع    Covid-19فرضت مؤخرا أزمة   والطيران.  مثل الجراحة  

التعلي وأصبح  التدريسية،  الوسائل  في  تغييرات  والجامعات،  بالمدارس  التواجد  بعد عن    موتعليق 
 في جميع أنحاء العالم.  مواصلة عمليات التدريس والتعلمعليم اإللكتروني أمرا ضروريا لوالت
مش  البحتتلخص  تكلة  خاللها  من  يمكن   ، افتراضية  بيئة  بناء  كيفية  في  النحت ث  مقررات  دريس 

البيئة االفتراضية وكيفية بناءها ، متطرقة في ذلك الباحثة بتعريف  تحقيق الى    الخزفي ،حيث تقوم 
ف المقرر ، وكذلك إيجاد بيئة تفاعلية  لطرق المعهودة وفق توصيل بناء العمل الخزفى باحيع مراجم
والطالب  بين المتتالي،  األستاذ  المراحل  تنفيذ  متابعة  التجفيف وإمكانية  مثل   ، التشكيل  عقب  ة 

 .  VRلوالمعالجالت السطحية والحريق بشكل محاكاة للواقع عن طريق برامج متخصصة ل
أ فعاوتكمن  بدائل  إيجاد  في  البحث  فهمية  الخزفي  النحت  مواد  لتدريس  تعليق لة  استمرار  ظل  ي 

ول ألفضل النتائج  ية بالجامعات وضرورة إيصال المعلومة للطالب بشكل عملي للوصالدراسة الفعل
 لطالب. ي ادلمع الطالب ، وتعد تلك البيئة االفتراضية وسيلة ممتعة للدراسة تقوم بفتح آفاق جديدة 

لتطبيقو نماذج  بعض  الباحثة  لل  تعرض  وتقوم   VRات  الصدد،  بهذا  منها  االستفادة  يمكن  التي 
 المنهج الوصفي التحليلي.باستخدام 

 

 التدريس عن بعد.  –النحت الخزفي   –الواقع االفتراضي   :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

Technological tools are accelerating enormously  to meet the needs of our 

era. Recently, several novel educational methods have emerged such as the 

Virtual Reality (VR) which sometimes called Virtual Environment (VE). It 

has recently attained great popularity in many disciplines such as virtual 

museums, visual arts as well as virtual surgical and aviation simulations. The 

Covid-19 global crisis with the obligations of social distancing and the 

suspension of school and university attendance, imposed major changes in 

teaching methods, and distant and e-learning  became a must to continue 

teaching and learning processes around the world. 

The paper problem is summarized in how to build up a Virtual Environment, 

through which ceramic sculpting courses can be taught and how to achieve 

all the steps according to the course description and specifications. Besides, 

an interactive environment between the professor and students should also be 

created with the possibility of Follow up of the implementation of the 

consecutive practical steps and stages after formation, such as drying, surface 

treatments, and firing in a simulated reality through specialized programs for 

VR. 

The importance of this paper lies in finding effective alternatives to teaching 

ceramic sculpting materials in the circumstances of distant leaning and the 

need to communicate with the students in a practical way to reach the best 

results with them. The Virtual Environment is a fun way that can open new 

horizons for the students. 

The researcher presents some examples of VR applications that can be used 

in this regard, and she uses the descriptive analytical method. 

Key words: virtual reality, ceramic sculpture, distant learning. 
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فاعلية استخدام التعليم عن بعد في تنمية مكونات االبداع و االتجاه نحو 
يم األزياء( لدى طلب  صم )ت ساقفي م 19-التعليم عن بعد زمن كوفيد

 وى بسلطنة عمان جامعة نز
The Effectiveness of Using Distance Learning in 

Developing Creativity Dimensions and Attitude toward 

Distance Learning in Covid-19 in Fashion Design course 

for Nizwa University students- Sultanate of Oman. 

 حاب رجب محمود حسان د/ ر.ا
 ء ـ جامعة نزوى ـ كلية العلوم و اآلدابيم األزياأستاذ تصم

 انية ـ برنامج الفنون الجميلةالدراسات االنسقسم التربية و 

Prof. Dr. Rehab Ragab Mahmoud Hassaan 
College of Arts and Sciences – Education and Humanities Culture 

Department -Nizwa University- Sultanate of Oman 

rehab.ragab@unizwa.edu.om 

 
تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على فاعلية استخدام التعليم عن بعد في تنمية مكونات االبداع    

م عن  مشكالت(  و االتجاه نحو التعليلل  ة يساسالخمسة )األصالة ر الطالقة ر المرونة ر التفاصيل ر الح
ع أهمية الدراسة الى  ترج  .19-فيدزمن كو عة نزوى لدى الطالب بجام اءبعد في تعليم تصميم األزي

االيجابية و  الجوانب  على  للوقوف  في ظل جائحة كورونا  بعد  عن  التعليم  تجارب  أحد  استعراض 
  ( طالبة24كونت عينة البحث من )ت  .التقبمس محاولة التعرف على جوانب القصور بهدف ضبطها

األزياءر  قسم التربية و  ر تخصص تصميم    امج الفنون الجميلةمجموعة تجريبية متخصصة من برن
الدراسة   تستهدف  كما  عمان.  بسلطنة  نزوى  جامعة  ر  اآلداب  و  العلوم  بكلية  االنسانية   الدراسات 

 ستاذة المساق في ظل ظروف الحجرأ  ةثحلباعرض االمكانات التي قدمتها جامعة نزوى و وظفتها ا
ختبار مهاري قبلي/بعدي،  ( ا1لدراسة من  .  تكونت أدوات ا(covid-19)المنزلي ألزمة    الصحي

التعليم عن بعد.  3( مقياس تقدير،  2 التجريبي ( مقياس اتجاهات نحو  المنهج  المتبعة هي  المنهجية 
الواحدة،   األزياءالمجموعة  "تصميم  مساق  تحليل  بمكونات   لكذ  و"  2تم  قائمة  استخراج  بهدف 

ت  البداعا تم  التطبيقي.  و  النظري  بالمقرر  الدالمتضمنة  أدوات  عينة طبيق  على  بعديا  و  قبليا  راسة 
و استخدام االساليب االحصائية المناسبة. و قد توصلت  الدراسة الى فاعلية استخدام التعليم   الدراسة

" لدى  2م األزياءالتعليم عن بعد في مساق "تصمي  حون  هتجاعن بعد في تنمية مكونات االبداع و اال
قدمتها جامعة نزوى في  التي  كافية  اليجابية واإل   االمكاناتائج  كما أظهرت النت وى.طالب جامعة نز

في  عرض بعض مشكالت التدريس  تم  تدريس مقرر تصميم األزياء باالعتماد على التعلم عن بعد و
 الدراسة.  متن

   : الكلمات المفتاحية
ه بداع ر االتجاق تصميم األزياء ر التعليم عن بعد ر مكونات االمسار  ليم عن بعد في زمن الكوروناالتع

 عن بعد.نحو التعليم 
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Abstract: 

The Objective of the current study is to investigate effectiveness of using 

distance learning in developing creativity dimensions and attitude toward 

distance learning Fashion Design (2) course for Nizwa University students in 

covid-19  . The importance of the study is due to reviewing one of the 

experiences of distance learning in light of the Corona pandemic, to find out 

the positive aspects and try to identify the shortcomings with a view to 

controlling them in the future. The study sample consisted of (24) students 

specialized into one experimental group from Nizwa University-Sultanate of 

Oman- College of Arts and Sciences- Department of Education and 

Humanities Culture- Fine Arts Program- Fashion Design Specialty. The 

study also aims to show the capabilities provided by the University of Nizwa 

and employed by the researcher/ Professor of the course in the conditions of 

the home quarantine of the crisis (covid-19). Study tools include 1-skills 

achievements test, 2-rating scale, 3-attitude toward distance learning 

measurement. The methodology used is the one group experimental 

approach. The content of Fashion Design course (2) was analyzed to 

determine the five creativity dimensions included in the practical  and 

theoretical fashion course (fluency- flexibility- originality- elaboration- 

sensitivity). The tools of the study were administrated using a pre-post 

design on the study sample and appropriate statistical procedures were used. 

The results of the study indicated the the effectiveness of using distance 

learning in developing creativity dimensions and attitude toward distance 

learning in Fashion Design (2) course for Nizwa University students of the 

experimental group at favor of post-test. The results also showed positive 

and sufficient capabilities provided by the University of Nizwa in teaching 

the fashion design course depending on distance learning and a presenting of 

some of the teaching problems addressed in the body of the study. 

 

Keywords : 

Distance learning in covid-19 -Fashion Design course- Distance learning- 

Creativity dimensions- Attitude toward distance learning. 
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بالقوا دوماً  التصميم  اإلجتماعيه  رتبط  على  ى  والوالتكنولوجيه  سواء  بلحد  يؤثران  د ذان   ئمها صفه 
إلى ارتباطه  ي  سياقه البيئبدايةً من ارتباط التصميم بالتفاعالت و  التصميمتنفيذ  على شكل وطبيعة و

)الخدما الصناعه  بعد  ما  أتبمجتمع  إلى  فلسفه(  لتقدم  الرابعه  الصناعيه  الثوره  التصميم   ن ظهرت 
 دألبعاالثالثية اات  بعالطاالتقنيات المعاصره كالذكاء االصطناعي و  على   استناداً   المعاصره  الصناعي

 العقود  مدى  علىف  "..IOT" ء  نترنت األشياإك  في صورها المختلفهفائقة السرعه    التصاالتثورة او
 تصميم   من  تحول  كما حدث.  خبراتال  تصميم  إلى  المنتجات  تصميم  من  تحول  هناك  كان  األخيرة،
 التصنيع  إلى   الضخمكمي  لا  اإلنتاج  من   والتحول.  أكبر  أنظمة  من  أجزاءتطويرصميم وت  إلى   الخدمات
ً   األكثر  من  المزيد  التطورات  هذه  تتطلب.  “agile“  (وخفة  بسرعة   التحرك)  ومرونة  تخصيصا
 .المنتج ثحديتتصميم ول مختلفة وطريقة المرونة

فيلتقدايوفر  و التصم  م  ونظرية  الكمبيوتريم  لل  تكنولوجيا  أكبر  الجديده فرصه  واألنظمه  منتجات 
الحا دون  السريع  مبجه  للنجاح  تكلفه  فيهاإلضافة    ، النضج  في  مالتصمي  تكنولوجيا  بدأتحيث    الغ 

  ، والسريعه  التنافسيهقدرته  ن  أحد الحلول المرضيه لتطوير المنتج وضماك  طرازالطوير  بت االهتمام  و
 التخطيط   متطلبات  من  كاملة  جموعةم  مع  للتعامل  الكمبيوتر  يدعمها  جديدة  ميمصت  أدوات  واستخدام
 للتعامل   الوسائل  التصميمي  للباحث  واألسرع  واألرخص  غراألص  الحواسيب  طتعأكما  .  والتصميم

 من   الكاملة  الستفادةكيفية افهم  ل  يةاألساس  التغييرات  تحدث  أن  يجبلذا  ،  المعقدة  مالتصمي  مشاكل  مع
 بالحاسوب   المدعومةو  الجديدة  التصميم  أدوات  متطلبات  تحتاجيث  ح  الجديدةوالتقنيات    القدرات
ً تشجيع األلفيه   في   العالمي  االقتصاد  نجاح  من  كبير  جزء  وسيتوقف  .التصميم  دراسة  ىعل   ضلأف  ا
. السوق  ومعرفة  التصميم  ياتكنولوج  في  التطورات  لمشاركة  وسيلةيجاد  إللقدره  ا  على  الثالثه

متفاعله    أنظمةمنتجات و  إنشاءب  المعنيين،  التصميم  محترفو  هم  النشاط  هذا  في  لرئيسيونالمحركون ا
   كماً وكيفاً. خفه وسرعهتخصيصاً ومرونه ب لدفعات على نحو أكثرقابله للتطبيق واإلنتاج وفعاله و
تقديم كان من الواجب  ،  ه الصناعيه الرابعهات الثورمعطيفي ترسيخ كيفية اإلستفادة من  اهمة  وللمس

حول   مدراسه  الفاتأثير  السوق  المنتجئقتطلبات  تحديث  عملية  على  السرعه  ب و  ة  توظيف االستفاده 
إلى  لالتصنيع  لوجيا  تكنو تميل  التي  المعاصرة  متطلبات  مع  يتماشى   قنياتوالت  المعرفةاستثمار  ما 

االعتبارم  الحديثه في  األخذ  بناء    صميمالت  تعليم  مةمساه  ع  الصناعيفي  للتصميم  الدارس    معرفة 
دفعاتماإلنتاج  طوير وتحول  ت  بمقتضيات إنتاج  إلى  الكمي  اإلنتاج  الطلب تغطي    سريعه ومرنه  ن 

ظل في    ذلك،يتم  بعد وقت قصيريد للمنتج  به ترتقب اصدار موديل جده ومحسو محدود  عليه بكميات
المل األسواق  حاجة  لسد  التكلفه  للتجدخفض  ومتزامنحه  قياسي  وقت  في  على  الدالقامة  وإ،  يد  ئل 

ال فاعليتها. خطة  قامت  ذلك  استخددلتحقيق  على  المناراسة  البحث   Inductiveستقرائي  اإلهج  م 
Approach  معطيات في ظل    التصميم الصناعيشكالية بتقديم اقتراح لكيفية مساهمة  لك اإللحل ت 

الرابعه   الصناعيه  خالل  الثوره  توجيه  كيفيمن  المعاصره  واستخدام  ة  األسرعاإلمكانيات   للتحسين 
 .تزايدهات الملحه ارضاءا لإلحتياجات المخدمللمنتجات وال كثر اقتصاديهواأل
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Abstract: 

Design has always been associated with both social and technological forces, 

which always influence the form, nature and implementation of design, from 

the association of design to interactions and its environmental context to its 

association with the post-industrial society (services) to the emergence of the 

fourth industrial revolution to advance the philosophy of contemporary 

industrial design based on artificial intelligence and contemporary 

technologies such as 3D printers and the revolution of ultra-fast 

communications in their various forms such as the Internet of Things (IOT.). 

Over recent decades, there has been a shift from product design to expertise 

design. There has also been a shift from service design to design and 

development of larger systems. The shift from mass quantitative production 

to more personalized and flexible manufacturing (moving quickly and 

lightly) "agile". These developments require more flexibility and a different 

way of designing and updating the product . 

Advances in design theory and computer technology provide greater 

opportunity for new products and systems for rapid success without the need 

to add an overpriced cost as design technology began to mature, interest in 

the development of the model as one of the satisfactory solutions for product 

development and ensuring its competitive ness and speed, and the use of new 

computer-backed design tools to deal with a full range of planning and 

design requirements. Smaller, cheaper and faster computers have also given 

the design researcher the means to deal with complex design problems, so 

fundamental changes must be made to understand how to take full advantage 

of new capabilities and technologies where the requirements of new, 

computer-backed design tools need better design education. Much of the 

success of the global economy in the third millennium will depend on the 

ability to find a way to share developments in design technology and market 

knowledge. The main drivers in this activity are the design professionals, 

who are involved in creating interactive, efficient, applicable and productive 

products and systems for payments in a more personalized and flexible, light, 

fast, qualitative and qualitative manner. 

In order to contribute to the consolidation of how to take advantage of the 

data of the fourth industrial revolution, it was necessary to submit a study on 

the impact of high-speed market requirements on the process of product 

modernization and the use of manufacturing technology to be utilized in line 

with contemporary requirements that tend to invest knowledge and modern 

technologies taking into account the contribution of design education in 

building the knowledge of the student of industrial design requirements  
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requirements of the development and transformation of production from 

quantitative production to the production of fast and flexible batches 

covering the demand for it in limited quantities and calculated to expect a 

new model version of the product after a short time, This is in light of the 

reduction of the cost to meet the urgent need of markets to renew in record 

and simultaneous time, and to establish signs of their effectiveness. To 

achieve this, the study plan was based on the use of inductive approach 

research to solve this problem by proposing how industrial design will 

contribute in the light of the data of the fourth industrial revolution through 

how to guide and use the contemporary possibilities for the faster and more 

economical improvement of products and services pressing to meet the 

growing needs. 
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الجزائر  (19واقع التعليم عن بعد في ظل الظروف الوبائية ) كوفيد 
 نموذجا  

Reality of E-learning under the pandemic 

circumstances Covid 19- Algeria as a model 
 غوافرية رشيدة د/  

 الجزائر -عنابة -ة مؤقتة جامعة  باجي مختار دستا أ -النفس العياديفي علم  دكتورا علوم
arnyli43150@yahoo.fr 

 بن شيخ  رزقية  د/  
 الجزائر -قالمة  -امعةأستاذ محاضر ج

 أ/ مخلوفي أحمد 
 باحث 
 

الحكومات الدول و  دفعمما  (  19شه العالم جراء تفشي )كوفيد  يائي الخاص الذي يعلطابع الوبلنظرا  
ومن بين هده   ،ار هدا الوباءن انتشلتباعد االجتماعي للحد م لوقائية  الجراءات  اإلإلى اتخاذ جملة من  

ن بينها الجزائر مت مما اجبر دول العالم واإلجراءات التوقف الفوري للدراسة في المدارس والجامعا
واستخدت  إلى بعد،  عن  التعليم  ال  اعتماد  في  متطورة  التقنيات  لضمان عملية  أساسي  بشكل  تربوية 

المعرفة   أصبحت  حيث  لدروسهم  الطالب  تلقي  إلاستمرار  والمتتصل  الطالب  في  ى  وهم  علمين 
الدروس ويجرون حوارات ويتواصلون مع بيوتهم يتلقون من خالل هدا النمط الجديد المحاضرات و  

ة ألجل التعرف على واقع  ة البحثيلتنقل إلى الجامعات، لذلك جاءت هده الورق لاألساتذة دون الحاجة  
  . الراهنة بائية التعليم عن بعد في الجزائر في ظل هده الظروف الو

   19 : التعليم عن بعد ، كوفيد مات المفتاحيةالكل

Abstract: 

 Given the special epidemiological nature of the world as a result of the 

outbreak of (Covid 19), which prompted countries and governments to take a 

number of preventive measures for social divergence to limit the spread of 

this epidemic, and among these measures are the immediate cessation of 

studies in schools and universities, which forced the countries of the world, 

including Algeria To the adoption of distance education, and advanced 

techniques were used in the educational process mainly to ensure that 

students continue to receive their lessons as knowledge has reached students 

and learners while they are in their homes. Through this new style, they 

receive lectures and lessons, conduct dialogues and communicate with 

professors without the need to move to universities, so This research paper 

came to identify the reality of distance education in Algeria in light of these 

current epidemiological conditions . 

Keywords: distance education, (Covid 19) 
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فاعلية تصميم الوسائل اإلعلنية فى نشر ثقافة الوعى الصحى في ظل 
   لجوائح التى تهدد صحة المجتمعا

The effectiveness of designing advertising methods in 

spreading a health awareness culture in light of the 

pandemics that threaten the health of society 

 حمد فهيم الجندىمام  ريهأ.م د/  
 جامعة بنها  –كلية الفنون التطبيقية  –أستاذ مساعد بقسم اإلعلن 

r.elgindy@fapa.bu.edu.eg 

  ،  الصحية  لتوعيتهأصبحت أهم وسيلة للتواصل بين منظمات الصحة والمجتمع  الملصقات اإلعالنية  
ة مباشرة سواء عن طريق ملصق إعالني أو فيديو توعي أو عالمات حماي  ائلرس  وأصبحت توجه

ا تشير  لوجوهات  أو  الرساإرشادية  الحماية  لى  وطرق  التوعية  وطرق  الصحية  ولة  تلك ،  أسهمت 
اإلع وطأة    الن  طرق  تخفيف  تفشي في  من  المخاوف  بفعل  البشر،  بين  المباشر  التواصل  أزمة 
الب،  الجوائح   اللغة  فصريفكانت  الة  جميع  يرتادها ى  التى  والحكومات  الهيئات  والخدمات  مصالح 

يم الوسائل اإلعالنية فى نشر ثقافة الوعى الصحى لبحث تصمالجمهور على مستوى العالم ، يرصد ا
   .مجتمع من خالل المنهج الوصفى التحليليئح التى تهدد صحة الفي ظل الجوا

ثقافة   –اإلعالن المتحرك  –  اإلعالن الرقمي – الملصقات اإلعالنية  الكلمات اإلفتتاحية :

 منظمة الصحة العالمية – (COVID-19) فيروس كورونا  –  الجوائح –  المجتمع

Abstract: 

 

Advertising posters have become the most important means of 

communication between health organizations and society for its health 

awareness, and they have become direct protection messages, whether 

through an advertising poster, awareness video, guiding signs, or directions 

indicating the health message, awareness methods, and protection methods, 

and these advertising methods have contributed to alleviating the crisis of 

direct communication Among humans, due to fears of an outbreak of 

pandemics, the visual language in all interests and services was the bodies 

and governments frequented by the public at the world level, the research 

monitors the design of advertising means to spread a culture of health 

awareness in light of the pandemics that threaten the health of society 

through the Descriptive analytical method. 

Key words:advertising posters - digital advertising - mobile advertising - 

community culture - pandemics   - Corona Virus (COVID-19) - WHO 
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تصميم   مجاإلستفادة من اإلنفوجرافيك في مرحلة عرض األفكار في برنا
 المنتج الصناعي 

Benefiting from the infographic in the stage of presenting 

ideas in the industrial product design program 

 أ.م د/ ريهام محمد فهيم الجندى
 جامعة بنها  –طبيقية كلية الفنون الت –إلعلن أستاذ مساعد بقسم ا

r.elgindy@fapa.bu.edu.eg 

 محمود أحمد الجزار د/  . م
 جامعة بنها –التطبيقية  ة الفنونكلي –  مدرس بقسم التصميم الصناعى

.edu.egmahmoud.algazar@fapa.bu 

و الرقمى  اإلنفوجرافيك  فن  ظهور  واإلعالن    تطوربعد  والميديا  اإلعالم  وسائل  في  فقد  استخدامه 
.وقد   التعليم  برامج  في  منه  اإلستفادة   أفكوجد صعوبات  وجب  التصميم   طالب  ارلعرض  برنامج 

لتسف،    الصناعى  اإلنفوجرافيك  فن  مزج  بين  البحث  يساهم  التصم قد  طالب  أفكار  عرض  يم هيل 
 ذلك ليكون نموذج لسهولة إستيعاب البرنامج إنفوجرافيك لتصميم    نماذج  يرصد البحثالصناعى و  

 .  والتجريبى من خالل المنهج الوصفى التحليلي وذلك

  –   تصميم – اإلعالن الرقمي – اإلنفوجرافيك -برنامج التصميم الصناعى :فتتاحية الكلمات اإل

   .  صناعىالمنتج ال

 

 

Abstract: 

 

After the emergence of the art of digital infographics and the development of 

its use in the media, media and advertising, it must be utilized in education 

programs. It has found difficulties to display the ideas of students of the 

industrial design program, so the research may contribute to mixing the art of 

infographics to facilitate the presentation of ideas of students of industrial 

design and the research monitors models of infographic design for that To be 

a model for ease of comprehending the program through the descriptive, 

analytical and experimental approach. 

 

Key words:  Industrial design program - infographic - digital advertising - 

design - industrial product. 
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 خزفية فانتازيا خزفيات بيكاسو كمصدر لتصميم حلي 
Picasso Ceramics as a Source of Ceramic Fantasy Jewelry 

Design 
 مصمم دكتور/ ريهام عمران

Designer Dr. Riham Omran 

 الفنانین التشكیلین أمین عام نقابة 

 
والررذي كاسررو بررابلو بييعد الخزف من الفنون الجاذبة ألي فنان أو مصمم، وقد إجتذب الفنان األسباني 

حيررث تميررزت خزفيررات   ،بعد مشوار فنرري طويررل  عالمة فارقة في تاريخ الفن المعاصر تعتبر أعماله
فقد كان قادرا على إستخدام الخزف شكلت نقلة نوعية في تاريخه الفني و بتعدد المنتجات والتي بيكاس

ي تعررد جررزءا هامررا مررن شكال التكوسيط للرسم والنحت مستفيدا بالتقنيات المتنوعة للخزف وكذلك األ
تعد قطعة  خزفية من تميز نظرا ألنهاولما للحلي ال  على سطحها،عمله الفني ومكمال لما يقوم برسمه  

نوع في تقنياتها وطرررق تشرركيلها ومجرراال خصرربا لإلبتكررار، كمررا لهررا قيمررة إقتصررادية فنية صغيرة وتت
مررة، ومررن األهميررة إسررتحداث ار الكريمقارنة بأنواع الحلي األخرى المصررنوعة مررن الررذهب واألحجرر 

ا وتعبررر عررن لي خزفية تتسم بالفانتازيرر ول تصميمية مناسبة لقطع حمصادر تصميم متنوعة إليجاد حل
أهمية تسليط الضوء على خزفيات بيكاسررو لمررا لهررا مررن قيمررة فنيررة ملهمررة تكمن  يزة، ورؤية فنية متم

يمية للحلرري الخزفيررة الترري تتسررم حلررول تصررم. ويهدف البحررث إلررى تقررديم إلبتكار حلي فانتازيا خزفية
خزفيررات بيكاسررو سررو ، والررربط بررين اسررتخدام فنيررة مرتبطررة بخزفيررات بيكابالفانتازيررا وتحمررل قيمررة 

كمصرردر  ميم وإنتاج حلي فانتازيا خزفية. يفترض البحث أن استخدام خزفيررات بيكاسرروكمصدر للتص
تسليط الضوء على فن الخررزف عنررد   تساهم فيللتصميم يمّكن من ابتكار حلي فانتازيا خزفية متميزة  

ً بيكاسو وجمالياته، كما   اسررة الفنررون المتنوعررة فرري التأكيررد علررى أهميررة در  يمكن أن تلعررب دوراً هامررا
، ويتبع البحث المنهج التحليلي التجريبي من خالل عرض وتحليل   وإستخدامها في تصميمات مبتكرة

تصميم حلرري فانتازيررا خزفيررة وتقررديم بعررض يفها في  بعض أعمال بيكاسو الخزفية ودراسة كيفية توظ
 مية والتجريبية.المقترحات التصمي

 المفتاحية: الكلمات 
 حلي خزفية.  –فانتازيا   - خزفيات بيكاسو
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Abstract: 

 Ceramic is an attractive art for any artist or designer, and it attracted Spanish 

artist Pablo Picasso whose work is a milestone in the history of 

contemporary art after a long fine arts career, Picasso ceramics were 

distinguished by the multiplicity of products and that constituted a paradigm 

shift in his artistic history, he was able to use ceramics as a medium for 

painting and sculpting taking advantage of various ceramics techniques as 

well as the forms that are an important part of his artwork and complement 

what he draws on its surface, ceramic jewelry is unique because it is a small 

piece of art, it diversifies in its technologies, methods of formation and a 

fertile field for innovation, it also has an economic value compared to other 

types of jewelry made of gold and precious stones, it is important to develop 

a variety of design sources to find suitable design solutions for fantasy 

jewelry pieces that express a distinct artistic vision, and the importance of 

highlighting Picasso ceramics is due to its inspirational artistic value for 

creating ceramic fantasy jewelry. The research aims to provide design 

solutions for ceramic jewelry with fantasias bearing artistic value related to 

Picasso ceramics, and linking the use of Picasso ceramics as a source of 

design and production of ceramic fantasia jewelry. The research assumes that 

the use of Picasso ceramics as a source of design enables the creation of a 

distinctive ceramic fantasy jewelry that contributes to shedding light on 

Picasso's ceramic art and its aesthetics, it can also play an important role in 

emphasizing the importance of studying the various arts and using them in 

innovative designs. The research follows the experimental analytical method 

by presenting and analyzing some of Picasso's ceramic works, studying how 

to use them in designing ceramic fantasy jewelry and presenting some design 

and experimental suggestions. 

 Key words: 
Picasso ceramics - Fantasia - Ceramic Jewelry. 
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دخل  يا الرسوم والنقوش المقدسة في فنون الحضاره المصريه القديمه كمجوسيميول
 صور الثقافه  عن بعد لرواد  قلبرنامج للتدريب 

The semiology of drawings and sacred inscriptions in the arts 

of ancient Egyptian civilization as an approach to a suggested 

program for distance preparing for visitors  of cultural palaces 

 باحثه  / ريهام ماهر محمد محمد 
  باحث فنون تشكيليه -طالبه دكتوراه 

 ور الثقافهعامه لقصبالهيئه ال  الداره الدراسات والبحوث تابعه
yahoo.comRehame_maher81_job@ 
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 الملخص: 

والم المادي  بشقيه  والوطنيه  الثقافيه  الهويه  من  اساسي  جزء  التراث  افريعد  يربط  فهو  اد  عنوي 
والمالمج والحاضر  بالماضي  تقدم عصر  تمع  ومع   . الثقافيه  الهويه  تعزيز  في  يساهم  وبذلك  ستقبل 

المعلومات وعرضها على االنت المكان رنت  تخطالتكنولوجيا والمعلومات اصبح وسائل توصيل  ى 
والتدريب عو التعليم  الى  للتوجه  المعاصره  المتغيرات  ادت  وقد    ، بعد  الزمان  ج  ام برال  تصميمون 
االالت غيره    تجعلالتي    .  لكترونيهدريبيه  مع  التفاعل  على  قدره  اكثر  عقد   ،المتعلم  وسرعه 

 .شتهاار ومناقتوفير الوقت  لنقل المعلومات واالفكو التدريبيه المباشره ،االجتماعات 
 تساعد رمزيه التدال تحمل حيث للمعني ناقلتعد    القديمه اراتالحض فنون في  المقدسه  الرسومف 

 شكلت وأيديولوجية داللية  أبعاد من تطرحه لما  ، العصور  بين والديني االجتماعي صل والتا  على
 . الثقافية والهوية اإلنساني الفكر عن التعبير في مهمة ركيزة

عل  سوى  وبناءا  التحليل  ف  ذلك  دراسه  على  يقوم  تدريبي   برنامج  بعمل  التطبيقيه  الدراسه  تقوم 
تفسيرالسيميول ألهمية  بالرسو  الرموز  وجي   الخاصة  الحضاره واإلشارات  فنون  في  المقدسة  م  

المصريه القديمة  الستخالص المعنى الداللي وتحليل أسس بنائيات العمل بما يتضمنه من قيم جمالية  
ه مع مجريات الفلسفة المعاصرة حتى تعطي رؤية أكثر عمقاً للرواد والفئات المتعلمق  ية تتوافوتعبير

 ه المعاصره .لكترونيعبر البرامج اال
  -وعلى ذلك يفترض البحث: 

  كمدخل  لرسوم المقدسه في فنون الحضاره المصريه القديمهه من التحليل السيميولوجي ليمكن االفاد
 . قصور الثقافهد عد لروابعن برنامج تدريبي  لعمل
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 أهداف البحث:
 القديمه . اره المصريه قدسة في الحضساليب التعبير عن الرسوم  المأل سيميولوجي  تحليل .1
 االفاده من استلهام سيميولوجيا الرسوم  المقدسه كمدخل ابداعي لتاكيد الهويه الثقافيه .  .2
 الفني . للتراث  وتحليل الدالالت الرمزيهتصميم برنامج للتدريب على قراءه  .3

 
   -: الكلمات الداله

 التريب عن بعد   –تدريبي امج برن –القديمه المقدسه للحضاره المصريه الرسوم  – اولوجييالسيم
 
 

Abstract: - 
Heritage is an essential part of the cultural and national identity, both 

material and moral. It links the members of society to the past, present and 

future, and thus contributes to the promotion of cultural identity. With the 

advancement of the era of technology and information, the means of 

communicating information and displaying it on the Internet have become 

over time and space, and the contemporary changes of heading to education 

and distance training have led to the design of electronic training programs. 

That made the learner more able to interact with others, the speed of holding 

direct training meetings, and the provision of time to transfer and discuss 

information and ideas. 

Sacred paintings in the arts of ancient civilizations are a carrier of meaning, 

as they carry symbolic connotations that help social and religious 

communication between ages, because of the semantic and ideological 

dimensions that they present constitute an important pillar in the expression 

of human thought and cultural identity. 

Accordingly, the applied study will make a training program based on the 

study of the psychological analysis of the importance of interpreting symbols 

and signs for sacred drawings in the ancient Egyptian civilization arts to 

extract the semantical meaning and analyze the foundations of work 

constructs, including the aesthetic and expressive values that are compatible 

with the course of contemporary philosophy in order to give a deeper view 

For learners and classes learned through contemporary electronic programs. 

Accordingly, the research assumes: 

Psychological analysis of sacred drawings can be used in the arts of ancient 

Egyptian civilization as an introduction to the work of a distance training 

program for visitores of cultural palaces. 
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research aims: 

. 1 A semiotic analysis of the methods of expressing sacred drawings in 

ancient Egyptian civilization. 

2- Benefiting from the inspiration of the semiology of sacred paintings as a 

creative introduction to asserting cultural identity. 

3- Designing a training program to read and analyze the symbolic 

implications of artistic heritage. 

Key words: - semiology - sacred drawings and engravings of ancient 

Egyptian civilization - training program - distance learning 
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 الداخلى التصميم تكنولوجيا في  منها واإلستفادة الخشبية  للخامات والنان معالجات
Nano treatments for wood materials and their use in interior 

design technology 

 د/ زكـريا ســـــيد ســــعيد ابراهـــــيم  .أ.م
 تصميم الداخلى  الرف على قسم مشال - لتقنيةوم واللعل عربيةال ةامعالجبة ندسة الهعميد كلي

 المملكة العربية السعودية 

A.Prof. Dr./ Zakaria Sayed Saeed Ibraheem 
e and or Sciencf f Engineering, Arab UniversityoDean of the Faculty 

Technology, S r Designteriot of Inupervisor of the Departmen  

Kingdom of Saudi Arabia 
m.coilzeeka2008@gma 

سيطرت التقنيات الفائقة وخاصة تقنية النانو تكنولوجى على مختلف مجاالت الحياة في هذا العصر، 
إنتاج  في  إمكانياتها  إستغالل  فمن خالل  بها،  تأثرت  التى  المجاالت  أحد  الداخلى  التصميم  وخامات 

أهم ما  وهي أحدث ورة النانو  نة، أدى ذلك إلى ظهور عماعيواص لمواد مأو تحسين خ  مواد جديدة
أنتجته التقنيات الفائقة، وبالتالى كان لها األثر على تكنولوجيا التصميم الداخلى، حيث أفرزت تحسين 
تطور  في  ساهمت  جديدة  ومميزات  صفات  إكتسب  الذى  الخشب  ومنها  الخامات  من  للعديد  متقن 

أعطت مجال    و تكنولوجىن أن النانن معروفة من قبل، فضالً ع تكوبدائل لم    ووجود حلول   التصميم
داخلياً  الفراغى  للحيز  مميزة  منتجات  وتصميم  لتشكيل  ومتنوعة  متعددة  إمكانيات  الداخلية  العمارة 
المتنوعة، مثل  الداخلى  التصميم  اإلنشاء وخامات  لنظم  متقدمة  أتاحته من خصائص  لما  وخارجياً، 

مكنته من تجسيد أفكاره   مم الداخلىجديدة للمص تلفة، حيث أضافت أبعاداً  مخاإلكساء ال  الخشب ومواد
من  كان  والتعقيد،  الدقة  في  متباينة  لتشكيالت  الوصول  الى  أدى  مما  كامل،  بشكل  عنها  والتعبير 

بيئية جديدة س قدمت حلوالً  فقد  النانو تكنولوجى،  تقنية  اليها دون  الوصول  اعدت تحسين المستحيل 
وقل االقتصادية  لتالتصميم  التكلفة  التقن  .من  فى فهذه  ساهمت  استخدام    ية  من خالل  مطور  تصميم 

الطبيعية  الخامة  الخشب  ويُعتبر  المتقدمة،  العلمية  والوسائل  الجديدة  والخامات  الحديثة  التكنولوجيا 
المحاوالت جاءت  لذلك  خصائصها،  في  الكبير  بالتنوع  تتميز  التى  م  الوحيدة  خالل  لتطويرها  ن 

حيث ساهمت تكنولوجيا النانو .  وينها البنائىعمرها مع الحفاظ على تكجات التقنية بهدف إطالة  الالمع
فى تطورات كبيرة في مجال حماية األخشاب، والوصول لبعض المميزات والخصائص مثل ضمان  

لح باإلضافة  األخرى،  المميزات  من  وغيرها  الخدوش  ومقاومة  األسطح  األخشانظافة  من ماية  ب 
والفطرياو  اآلفات والعفن  يهدد  الحشرات  مما  للخشب،  البيولوجي  التحلل  إلى  تؤدى  التى  والبقع  ت 

للخشب كونه خامة عضوية والتكوينى  البنائى  تشبه .  الشكل  قوية  لخامة  الخشب  تحويل  عن  فضالً 
ن الخواص م في كثير مالصلب في تحملها، فمن خالل المعالجات القائمة على النانو متر يمكن التحك

وال تزال تقنية النانو في مراحلها المبكرة، لكنها .  ته للعوامل الجويةية األخشاب وتحسين مقاوم ماوح
 : لذلك جاءت مشكلة البحث عن. تعد من المجاالت الواعدة في جميع فروع العلوم والهندسة

البحـث النان :مشكلة  تقنية  عن  والكافية  الالزمة  المعرفة  توفر  تكنولوجى  عدم  معالجة  و  في 

 . امات الخشبيةلخا
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اهمية واحد  :البحث  أما  وإعتبارها  النانو  بتكنولوجيا  اإلهتمام  على ضرورة  يؤكد  من    ةفالبحث 

العلوم األساسية في تناول األبحاث والرسائل العلمية لمسايرة العالم الحديث والوقوف على تطورات 
 . العلم والمعرفة 

البحثوتناولت   منا  :أهداف  التقني  إلستفادة  أداءة  هذه  تحسين  الخاما  في  الخشبية ووظائف  ت 

الداخلى التصميم  تكنولوجيا  حولنا .  لتطوير  من  المنتجات  تطوير  إلمكانية  اليوم  العالم  يسعى  حيث 
 . بشكل مختلف، بعد التطورات الحديثة في التعامل مع المواد والخامات ضمن مقياس دقيق

 .   نومترو وتأثيراتها، نالجات، النانعاالخشب، الم نانو، حمايةتقنية ال :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: - 
High technologies, especially nanotechnology, dominated various areas of 

life in this era, and the interior design materials are one of the areas affected 

by it, by exploiting their capabilities in producing new materials or 

improving the properties of certain materials, this led to the emergence of 

nano-structures, which is the latest and most important of the technologies 

produced super technologies, and therefore had an impact on interior design 

technology. As it produced a subtle improvement for many of the materials, 

including wood, which acquired new features that contributed to the 

development of design and the presence of solutions and alternatives that 

were not known before, in addition to that the nanotechnology gave the field 

of interior architecture multiple and varied capabilities to form and design 

distinctive products for the space internally and externally, for what it 

provided advanced properties for construction systems and various interior 

design materials, such as wood and various cladding materials; As it added 

new dimensions to the interior designer that enabled it to fully embody its 

ideas and express them, which led to reach different formations in accuracy 

and complexity, it was impossible to reach them without nanotechnology, it 

introduced new environmental solutions that helped improve design and 

reduce economic costs. 

This technology has contributed to a developmental design through the use 

of modern technology, new materials and advanced scientific methods, and 

wood is the only natural raw material that is characterised by great diversity 

in its characteristics, so attempts to develop it through technical treatments 

aiming to extend its life while preserving its structural composition. 

Nanotechnology has contributed to major developments in the field of wood 

protection, and reach some features and advantages such as ensuring surface 

cleanliness and resisting scratches and other features, in addition to 

protecting wood from pests, insects, mold, fungi and stains that lead to the 

biological decomposition of wood, which threatens the structural and  
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formative form of wood being Organic material. In addition to transforming 

wood into a strong, steel-like material to withstand it, through nanometer-

based treatments, many properties can be controlled, wood protected and 

weather-resistant. Nanotechnology is still in its early stages, but it is one of 

the most promising fields in all fields of science and engineering. Hence the 

problem of research is: 

Research problem: Lack of necessary and sufficient knowledge about 

nanotechnology in treating wood materials. 

Research importance: The research emphasises the need to pay attention to 

nanotechnology and consider it one of the basic sciences in dealing with 

research and scientific theses in order to keep pace with the modern world 

and stand on the developments of science and knowledge. 

Research aims: Utilisation of this technology to improve the performance 

and functions of wooden materials to develop interior design technology. As 

the world seeks today to the possibility of developing products around us 

differently, after recent developments in dealing with materials and raw 

materials within a precise scale. 

Key words: 

Nanotechnology, wood protection, processors, nano and its effects, 

nanometers. 
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(   المستجد س كورونافى ظل األحداث العالمية )فيرو الطبعة الفنية
 وتحديات التعليم عن بعد 

Printmaking in light of global events (Corona virus_covid19) 

and the challenges of distance education 

 د / زهيرة ابراهيم محمد ابراهيم 
 األسكندرية مدرس بكلية الفنون الجميلة  جامعة 

 شعبة طبعة فنية –مطبوعة يمات القسم التصم

Zahira Ibrahim Mohamed  
zahrafenon@gmail.com 

 

ة صررابفيروس كورونا المستجد، ما تسبب في إالي بجائحة عالمية بتفشي  يمر العالم في الوقت الح
وهو ما يجعلنا نلقى نظرة عن ما بعد القضاء على تلررك الفيررروس، سررواء خرين  اآل  بشر ووفاةآالف ال

" حررواجز 19اجتاح وباء كورونا المستجد "كوفيد  فلقد  .  الثقافية  مية أو  من الناحية االقتصادية أو العل
األخرى لتجتاح هي س ان، جاءت دعوات "التعلم عن بعد"  التي صاحبت انتشار الفيرومكالزمان وال

اجتياح مكاني جعل من غياب الحواجز المكانية الثابتررة مثرراًرا لالرتقرراء إلررى   جز المكان والزمان.حوا
تعليم عن بعد يجب أن تكون قضية ذات قضية ال . واسعهاإلنترنت اليق شبكات ة عن طرعوالم مختلف

من المخطررط ومتّخررذ القرررار تي توفر لكل أهمية بالغة للجميع، فهناك العديد من المواقع اإللكترونية ال
ة،وقواعد بيانررات لتحويررل مشررروع التعلرريم كل ما يحتاجه من معلومات، وخطط عمل،ورؤى مسررتقبلي

 ب الجررامعىالطالرر ف أن التعليم عررن بعررد يسررتند إلررى  ذاتيررة التعلرريم ،وس،والشك واقع ملم بعد إلىعن  
ختيررار خاصررة أمررام البرردائل اال حريررةو  الئمةيحصل على ما يريد من معلومات، ويتعلم بالطريقة الم

ة ء الحريرر على حد السرروالالستاذ الجامعى والطالب  المتنوعة التي يتيحها التعليم عن بعد بحيث يكون  
 . لتعليمية وتحقيق هدفها النهائيالعملية اإلتمام  

 تيجية واقعيررةع من التعليم واالقتناع به يحتاج إلررى وضررع خطررة متكاملررة واسررتران استثمار هذا النوا
إلررى مزايررا هررذا النرروع مررن الطالررب  و  األسررتاذ الجررامعىللتهيئة، تبدأ من المؤسسررات التعليميررة لتهيرر   

ؤسسات التعليمية لضمان إضافة هذا الجزء الحيرروي ناهج بالمل بعض المزم تعديالتعليم، وهو ما يستل
سررائل التواصررل ض النمرراذج لو. وحذف أجزاء أو استبدالها بأخرى أكثر تناسبا . ويوجد بععليممن الت
 التى حاولت الكثير من الجامعات تطبيقها وخاصررة الكليررات الفنيررة وهررى تتنرروع   األساتذة والطلبة  بين

ميررة وتيوب، وكذلك جوجل كالس روم، فضررال عررن رفررع المررواد العلا على اليت يتم بثهفيديوهامابين  
ائل واألسرراليب عديررد مررن الوسرر علررى جوجررل درايررف كوسرريلة للتواصررل المباشررر ويجررري اسررتخدام ال

ة يجررري حاليررا توحيرردها لرفررع كافررة المباشرة للتواصل مع الطلبة، وتعد هذه الطرق هي آليات جديررد
ة .  ولقد اثر التعليم عن بعد فررى اسررلوب ترردريس الفنررون و الطبعررة الفنيرر .لكترونيةبصورة إمقررات  ال

ة الترردوير لرربعض الخامررات المنررزل وإعررادوتم استخدام بعض التقنيات البسيطه والخامات المتاحه فى 
 ور البحث .وكل ذلك اضف سمات مميزه لتلك المرحلة والتى هى مح

  مشكلة البحث :
 ؟ )وباء كورونا المستجد( العالمية األحداثظل  فى نيةلطبعة الفا  تدريسراسلوب تغي  هل

تعلرريم عررن ه وأسررلوب  النيات الطباعية التى تتناسب مع الطالب فررى تلررك المرحلررة الزمانيرر ماهى التق
 ؟بعد
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 هدف البحث : 
 یجابیات والسلبیات  لذلك الحدث العالمى واثره فنیا ونفسیا على طــالباألعلى    القاء الضوء •

 الفنیة ؟ والطبعة  الفنون

 

Abstract: - 
The world is currently going through a global schedule with the outbreak 

of the emerging Corona virus, which has caused the infection of thousands of 

people and the death of others, which makes us take a look at what is after 

eliminating that virus, whether economically, scientifically or culturally. The 

epidemic of the new Corona epidemic "Covid 19" has swept the barriers of 

time and space, came the calls for "distance learning" that accompanied the 

spread of the virus to collect the barriers of space and time. The spatial 

invasion has made the absence of fixed spatial barriers an excuse to rise to 

different worlds through broad Internet networks. 

The issue of distance education should be an issue of great importance to 

everyone. There are many websites that provide both the planner and the 

decision maker with all the information, action plans, future visions and 

databases needed to transform the distance education project into a tangible 

reality. There is no doubt that Distance education is based on self-education, 

so the university student gets the information he wants, and learns in the 

appropriate way and freedom of choice, especially in front of the various 

alternatives that distance education provides so that the university professor 

and the student alike have the freedom to complete the educational process 

and achieve its ultimate goal. 

Investing in this type of education and convincing it needs to develop an 

integrated plan and a realistic strategy for preparation, starting from 

educational institutions to prepare the university professor and the student to 

the advantages of this type of education, which requires modification of 

some curricula in educational institutions to ensure the addition of this vital 

part of education. And delete parts or replace them with more proportional 

ones. There are some examples of means of communication between 

professors and students that many universities have tried to apply, especially 

technical colleges, and they vary between videos that are broadcast on 

YouTube, as well as Google Classroom, as well as uploading scientific 

material on Google Drive as a method of direct communication and many 

direct methods and methods are used to communicate With the students 
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These methods are new mechanisms that are currently being unified to 

raise all the courses electronically. The impact of distance education on the 

method of teaching arts and printmaking. And some simple techniques and 

materials available in the house were used and recycling of some materials, 

all of which added distinctive features to that stage, which is the focus of the 

research. 

 

Research problem: 

• Do you change the teaching of printmaking light of world events 

(covid19)? 

• What are the printmaking that suitable students in this time period and 

the method of distance education? 

Research objective: 

• To shed light on the pros and cons of this global event and its artistic and 

psychological impact on arts and art students? 
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د في تنمية مهارات ( كوسيلة تعليمية عن بع3Dبرامج ثلثية االبعاد )   
 طلب تصميم االزياء 

D3 programs as a tool for distance learning in developing the 

students skills of fashion design  

 زياد عودة ربح  
 العراق معة بابل/لة / جاكلية الفنون الجمي /تصميم  مدرس 

 حضارة والفنون اإلسلمية لجمعية العربية للاعضو  - فنانين العراقيةابة العضو نق

Ziad Odeh Rebh 
Design lecturer / College of Fine Arts / University of Babylon / Iraq 

Ziad.aldayan@gmail.com 

 
هذت الورقة  ناقش  به  عثالثيرامج  البحثية  تشكيل  و  االزياء  بتصميم  الخاصة  االبعاد  المانيكان  ة  لى 

اثراء المهارات االبداعية لطالب تصميم االزياء وذلك من خالل التعليم عن بعد وودورها في تطوير  
ة لهذه ة جماعيعمل مشارك البرمجيات المتاحة عبر منصات التعليم االكتروني التي تتيحو بكل ساليبه

لدقة للواقع من خالل االدوات برامج من البرامج التي تعطي محاكات عالية ا ذه التعد هبرامج ، وال
ان على المانيكالخاصة بتصميم االزياء و تشكيل    3Dمتاحة فيها، حيث تم استعراض اهم البرامج  ال

 ي التعليم منها ف  ( وأسلوب عملها وكيفية االستفادةCLO3Dو    Marvelous Designerومنها )
ليل عمل هذه البرامج وطرق الباحث الوصول الى نتائج البحث من خالل تح  ستطاعي ، ااالكترون
 ومدى فعاليتها في االستجابة اثناء التعليم االكتروني. عرضها

 تصميم االزياء –م عن بعد التعلي – 3D: الكلمات المفتاحية
Abstract : 
This research paper discusses three-dimensional programs for fashion design 

and its role in developing and enriching the creative skills of fashion design 

students through distance education in all its methods and programs available 

through electronic education platforms that allow collective participation of 

these programs, and these programs are programs that give a high-precision 

simulation of reality through The tools available in it, where the most 

important three-dimensional programs for fashion design and formation were 

reviewed on the model (Marvelous Designer and CLO3D) and how they 

work and how to benefit from them in e-learning, and he was able to access 

the search results by analyzing his work Its programs and methods of 

presentation and effectiveness in responding during e-learning. 

Keywords: 3D - distance education - fashion design 
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الصف   اكتساب المفاهيم اإلسلمية عند طلبفي  راجيستانموذج تإثر 
كيرهم  تفوتنمية  في مادة القرآن الكريم والتربية اإلسلمية األدبي الرابع

 المستقبلي
   الجميليم. م زيدان خلف حمد 
 ركوكتربية كوزارة التربية/ مديرية 

 م. م. اسراء حسن علي الجبوري 
 ينصلح الدبية وزارة التربية/ مديرية تر

aljmylyzydan5@gmail.com 

الحالي   البحث   عند  اإلسالمية  المفاهيم  اكتساب  في  تراجيست  انموذج  إثر)  تررعرفاليهدف 

 (المستقبلي  كيرهمتف  نميةوت  اإلسالمية  والتربية  الكريم  القرآن  مادة  في   األدبي  الرابع  الصف  البط

المجم ذا  التجريبي  التصميم  الباحثان  المتكااعتمد  البحث، وتكونت وعتين  لتناسبه مع طبيعة  فئتين، 

البحث من ) للبنينتم اختيارهم بصورة قصدية من    ( طالباً 44عينة  قسمت هذه ، وإعدادية األوس 

)العينة   ضمت  تجريبية  إحداهما  مجموعتين  على  طال22عشوائياً  درس(  الكريم وا  باّ  القرآن  مادة 

اإلسالمية   تراجيستوالتربية  ضابطة  ،بإنموذج  )  وأخرى  من  المادة 22تكونت  درسوا  طالباً،   )

التقليدية،   بالطريقة  تكافؤنفسها  التجربة على  ببدء  الشروع  قبل  الباحثان  مجموعتي   طالب  حرص 

مة التجربة وهذه المتغيرات سال  فير  في عدد من المتغيرات التي يعتقد بأنها قد تؤث  اً صائيالبحث إح

 . (مقياس التفكير المستقبلي ،باألشهروبا محس الباتالعمر الزمني للط) :هي

 كتاب   من  الوحدة األولى والوحدة الثانية  تضمنت  التي  تدريسها  المراد  التعليمية  الباحثان المادة  وحدد
اإلسالمية والتربية  الكريم  -  2019)  الدراسي   للعام  تدريسه  المقرر  األدبي  الرابعللصف    القرآن 

  البالغ   اإلسالمية  المفاهيم  بتحديد  احثانالب  قام  اهتومح  ضوء  وفي  العراق،  جمهورية  في(  2020
ً (  12)  عددها  ً   الباحثان   أعد    المفاهيم  تلك  ضوء  وفي  ،مفهوما  اكتساب  عمليات  تقيس  سلوكية   أهدافا

تمييز،)المفهوم   ً خ  الباحثان  أعد    كما  ،(تطبيق  تعريف،   كلتا  تخص  نموذجيةً   ريسيةً تد  ططا
 المجموعتين.

غيرات بحثِهما اما االختبررار األول فكرران اختبررار اكتسرراب المفرراهيم رين لقياس متاعتمد الباحثان اختبا
وتحقررق مررن صرردقه وثباترره وتمييررزه،   ،( فقرة من نوع االختيار من متعدد36متكون من )  اإلسالمية

 كررونقررد توالباحثان مقياس للتفكيررر المسررتقبلي    أعد  كما  قراته،  وكذلك اجراء التحليالت اإلحصائية لف
ثررم برردأ الباحررث بتطبيررق ، وتحقق من صدقه وثباته وتمييزه( فقرة 42نهائية من )بصورته ال  اسالمقي

 تفرروق  النتررائج  وأظهرررت  9/1/2020م  ى يرروواستمرت التجربة حترر   1/11/2019التجربة في يوم  
واختبررار   اإلسررالمية  المفرراهيم  اكتسرراب  اختبررار  فرري  ةالضررابط  المجموعررة  علررى  التجريبيررة  المجموعة
 ستقبلي.التفكير الم
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 مهارات التّدريس بين النّظريّة والتّطبيق: معاهد الفنون والحرف نموذجا

Compétences pédagogiques entre théorie et pratique: les 

instituts d'art et métiers comme exemple. 

 ال دوز غربد. زينب قن
بالمعهد العالي  ارية داخلية مساعد للتعليم العالي في مادة التصميم اختصاص هندسة معم 

 تونس -للفنون الجميلة بسوسة/ جامعة سوسة 

من تطوير كفاءاتهم وتطويعها، وذلك   جاءت مناهج الفنون التّطبيقيّة لتتيح الفرصة للمتعلمين للتمكن
 (art plastique) من خالل فرعيها الفنون التشكيلية    لحرفية" بالتحكم في األسس "التشكيلية" و"ا

ا المما Design)لتصميم  وفنون  أساس  على  وذلك  التعبير،  أشكال  بجميع  وتحسيسهم  رسة  (، 
السمعية تؤهل  اإلدراكية،  التي  التقنيات  واكتساب  لكي والبصرية،  الفنية  المعطيات  في  للتحكم  هم 

 ن التعبير واإلبداع الفنّي.  مكنهم مت لغة جمالية/وظيفيّةيترجموها إلى 

ة، وباالستناد إلى استراتيجية تعلّميّة محكمة؛ هو التفكير  ارات المنهجيولهذا فمن األولويات في االختي
فلعّل بناء   .لمعلومة مع توظيفها  المنطقي في كفاءة اتصالية منظمة حسب قواعد يتوافق فيها طرح ا

هذا البناء توافق قوامه    –ل نظري وتطبيقي في آن س في حقخاصة إن كانت ستمار  –استراتيجية ما  
تأخذ الفنون التطبيقية شكالً عملياً ومسار بحث متوازن وهدف مطلوب.  ن آليات عمل  مكونات عدة م

يقوم عليه النظام التعليمي هو مراعاة التوازن بين تطبيقيا وظيفيا في العملية التعليمية، والمنطق الذي 
البرامج.   اع  لكن مختلف  تقعلى  يتجاوز  التخصص  هذا  أن  الموهبة تبار  تطويع  إلى  الدروس  ديم 

االبد الطالب وترجمة  بين  التفاعل  إّن  فكيف يمكننا جمعها وتلقينها عن بعد؟  المهارات،  اع وتطوير 
شر دون وسائط، فما مدى نجاعة التواصل الغير مباشر في واألستاذ يعتمد باألساس التواصل المبا

    تحقيق األهداف؟ 

إط  عد   التطبيقية  الفنون  االعتمادمجال  يمكن  وعمليا  علمياً  بنا  اراً  في  ومقرراتها عليه  مناهجها  ء 
مخصوصة   تعليمية  استراتيجيا  على  تستند  التعليمية  فالعملية  وعليه  تدريسها.  وأساليب  وأنشطتها 

رف سواء ون والحجيا تتوافق مع االختصاصات المتفّرعة عن الفنون التطبيقية في قسم الفنوبيداغو
ال الفنون  مع  التصميم.  أكان  أو  التّطبيفنالوتتجه    هذاتشكيلية  المعرفي    قيّةون  بالبناء  االهتمام  إلى 

والعملية، تلك  واالجتماعي والمهاري للطالب تبعاً لقدرات كٍل منهم، مع تقديم حلول لمشكالتهم الفنية
وأسال التدريس  طرق  في  الجديدة  االتجاهات  تواكبها  التعالتي  التعيب  والوسائط  والوسائل  ليمية لم 

م عن بعد أن يكون أمينا في تحقيق التوازن بين النظرية كيف للتعلي.  والخامات واألدوات واألنشطة
 اإلبداعية والعملية اإلنتاجية؟  
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Résumé :  

 Souvent, les programmes des arts appliqués sont parvenus offrir 

aux apprenants la possibilité de développer et d'adapter leurs compétences, 

en maîtrisant les fondements du  « plastiques » et de « métiers » à travers ses 

deux branches, plastique et Design,  et les sensibiliser à toutes les formes 

d'expression, sur la base de la pratique cognitive et visuelle,  et le savoir-faire 

de technologies qui leur permettant de maîtriser les données techniques. 

L'une des priorités des choix méthodologiques, il s'agit d'une réflexion 

logique sur une efficacité de la communication qu’elle doit être organisée 

selon des règles dans lesquelles la présentation de l'information correspond à 

son utilisation. Éventuellement que la construction d'une stratégie - surtout si 

elle sera pratiquée dans un domaine théorique et pratique à la fois - est la 

construction de ce consensus de plusieurs composantes des mécanismes de 

travail et d'une voie de recherche équilibrée et d'un objectif requis.  

Dans le processus éducatif, les arts appliqués prennent une forme pratique, 

fonctionnelle et pratique, la logique du système éducatif est de prendre en 

compte un équilibre entre les différents programmes. Mais étant donné que 

cette spécialisation va au-delà de donner des leçons pour exploiter les 

talents, traduire la créativité et développer les compétences, comment 

pouvons-nous les collecter et les enseigner à distance? L'interaction 

entre l'élève et l'enseignant dépend principalement de la communication 

directe sans intermédiaires, quelle est l'efficacité de la communication 

indirecte pour atteindre les objectifs? 

 

               Le domaine des arts appliqués est un cadre scientifique et pratique 

fiable pour l'élaboration de ses programmes, décisions, activités et méthodes 

d'enseignement. Par conséquent, le processus éducatif est basé sur une 

stratégie pédagogique et une pédagogie spécifiques compatibles avec les 

disciplines issues des arts appliqués du département des arts et métiers, que 

ce soit avec les arts plastiques ou le design. Les arts appliqués ont également 

tendance à se concentrer sur le renforcement des connaissances, social et des 

compétences des étudiants, selon leurs capacités respectives, tout en 

apportant des solutions à leurs problèmes techniques et pratiques, ceux qui 

accompagnent les nouvelles aptitudes dans les méthodes d'enseignement, les 

méthodes d'apprentissage, les matériaux, les outils et les activités. Comment 

l'enseignement à distance peut-il être honnête pour parvenir à un 

équilibre entre la théorie créative et le processus productif? 
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  فى   التعبير  ادوات  اختلفت  الميديا  فنون  ظهور  مع  خاصة  التكنولوجى  بالتطور  التشكيلى  الفن  ارتبط
 فى   الحديثة  الرقمية  التقنيات  ودخلت  مستحدثة،  بادوات  فكره  عن  يعبر  نانالف  صبحفا  التشكيلى،  الفن
  ،فلم   الفنى  العمل  من  جزء  احيانا  الفنان  اصبح ان  الى  الميديا  فنون  انواع  تعددت  و  الفنى،  العمل  اراط
  مختلف  كيان  الفنى  العمل  واصبح  ذلك  تعدى  بل   اطار  لها  التى  الثابتة  لوحةل ا  ذهه   هو  الفنى  العمل  يعد
 سواء   فعلية  حركة  او  ايهامية  استاتيكية  حركة  كانت  سواء  الجديد  الكيان  هذا  ضمن  الحركة  دخلتو

 الواقع  من  معالم  ربط  على  المعزز  الواقع  فكرة  وتعتمد  حقيقى،  وسط  او  افتراضى  وسط  داخل
 أنظمة  لداخ  البرامج  أغلب  تعتمد  كما .    االبعاد  ثالثى  أو  ثنائى   بشكل  اضىفتراال  بالعنصر  الحقيقى
 لرؤية  اللوحى  بيوترالكم  او  المحمول  الهاتف  كاميرا  استخدام  على   قريب  وقت  حتى   المعزز  الواقع 
  العناصر  دمج   على   قائم  والعمل   البرامج  من    الفنان  يتطلبه  لما  تبعا  تحليله  ثم  ،   الحقيقى  الواقع 
 بين   لعالقةا  كاليةإش  على  الوقوف  فى  البحث  فكرة  جاءت  المنطلق  هذا   ومن.  بالواقع  به  يةتراضاالف

 وأساليب  المعزز  الواقع  على   الضوء  القاء  إلى  الدراسة  هذه  وتتجه  والتصوير   والرسم   المعزز  الواقع
 .والتصوير الرسم  مجال فى دمجه

 : االهداف
 واالبداع   التخيل  على  القدرة  اكتساب  فى  و  يليةلتشكا  الجوانب  على  التعرف  فى  المعزز  الواقع  اثر-1
 . ميديا النيو فى
 التنوع   الثراء  المعزز  الواقع   بتكنولوجيا  الخاصة   والمفاهيم  والحقائق  المعارف  عن   الكشف  -2

 المعاصر للتصوير االسلوبى
 

  الرقمية الوسائط – المعزز الواقع :  المفتاحية الكلمات
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Abstract : 

 
The Fine Art is linked to the technological development, the tools of 

expression differed in Fine Art. The artist express his ideas using new tools, 

modern digital technology is incorporated in art work, numerous types of 

media, the artist has become part of his art work.  Art work is no longer the 

fixed painting with its frame; dynamism has entered and created a new 

dynamic entity. The new movement entered within the new entity whether it 

is static or illusion or actual movement whether inside a virtual. The idea of 

augmented reality relies on connecting real-life features with virtual 

elements in two or three dimensions. Most of the augmented reality 

programs rely on using the camera of any digital device whether it’s of the 

mobile phone or tablet to see the real reality, then analyze it according to 

what the artist requires from the programs and mix the virtual elements into 

reality. Based on this point, the idea of research came to highlight the 

problematic relationship between augmented reality and drawing and 

painting. This study tends to shed light on augmented reality and its methods 

of integration in the field of drawing and photography, and entered the 

techniques or areal medium. 
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Abstract : 
Emergence des villes de la connaissance dans le secteur de l'éducation à l'ère 

des technologies de l'information et la révolution des communications ont 

conduit à un changement qualitatif qui s'est manifesté dans la transition de 

l'éducation à l'apprentissage et notre avenir est largement déterminé par la 

façon dont nous renouvellerons nos systèmes éducatifs afin qu'ils soient en 

mesure d'établir des caractéristiques d'un concepteur capable d'interagir avec 

les défis mondiaux et leurs parcours et même de jouer Un role essentiel dans 

sa formation. 

Problème de recherche: 
La tendance à se concentrer sur l'obtention de l'accréditation académique en 

préparant des dossiers et en équipant l'environnement éducatif de studios de 

design d'intérieur et en utilisant les capacités des ressources humaines de 

manière à promouvoir un development complet et durable, que ce soit dans 

le secteur de l'éducation et de l'apprentissage ou dans le secteur culturel. 

Importance de la recherche: 
   L'importance de la recherche est due à l'emploi d'activités technologiques 

éducatives et d'apprentissage et à l'investissement des ressources humaines 

dans les studios de design d'intérieur pour préparer un designer qui s'élève au 

niveau du monde d'une manière qui améliore le développement économique 

global et durable du pays. 
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Objectif de recherche: 
Créer de nouveaux piliers et méthodes d'enseignement et d'apprentissage à la 

Faculté des arts appliqués en general et au Département de design d'intérieur 

en particulier avec un objectif 

1-Investir les ressources humaines dans la mise en place d'une education 

parallèle capable de former des cadres capables d'interagir avec les défis de 

l'époque et d'être placé au niveau mondial d'une manière qui améliore les 

systèmes de qualité complets et durables 2-Investir ces ressources humaines 

également dans l'ouverture de domaines de la culture artistique qui améliore 

le développement culturel durable 3 - Fixation de normes Pour 

l'apprentissage en ligne dans les studios du programme de design d'intérieur 

Recherche d'hypothèses : 
La recherche suppose qu'il existe de nouvelles méthodes et méthodes basées 

sur l'apprentissage des sciences du design d'intérieur par le biais de 

l'apprentissage en ligne et de l'apprentissage contractuel qui permitting à 

l'établissement d'enseignement et à l'État d'investir à tous les niveaux, 

humain, économique et culturel, ce qui favorise le développement durable 

dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage et donc la croissance 

économique durable globale. 

Mots clés: 
Planification stratégique - e-learning - apprentissage contractuel - 

développement durable global 
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الثروة البشرية هررى أهررم مررا ، حيث أن المصريةدولة إلنسان المصري على رأس أولويات الإن بناء ا
العنصر البشرى بقدر ما يتحقق تقرردم األمررم، ولقررد أصرربح تطرروير تلكه الِدَول، وبقدر اإلستثمار فى  مت

لررذا تررم   بإعتباره الركيزة األساسررية للنهضررة والتقرردم؛ة لتحقيق التنمية المستدامة  رة حتميضروالتعليم  
يالً قوياً يمتلك عقررالً جومة التعليمية المستقبلية في مصر أمالً في تأسيس  التوجه إلعادة صياغة المنظ

 .زوناً ثقافياً وافراً واعياً ومخ
 يتطرروير الكترراب المدرسرر وتغييررر    تررم  ،مصرررفي ظل المشروع القررومي لتطرروير نظررام التعلرريم فرري  و
كمررا أن   .سرريةيير التصررميم الررداخلي للفصررول الدراومعررامراعرراة أسررس  التدريس دون    استراتيجياتو

والوجدانيررة واإلجتماعيررة،   ر إلى الكثير من المؤثرات البيئية،قالتصميم الداخلي للفصول الدراسية يفت

هنـا  ومن، متكاملةالجديد بطريقة  يظام التعليمنالداف أهفلسفة ويحقق  والجسدية، والنفسية، بما ال 
   .جاءت مشكلة البحث

لتقيرريم الوضررع  الدراسررية لفراغررات الداخليررة للفصررولإلررى دراسررة ا  يهدف البحـثا المنطلق  ن هذم

العملية التعليمية، وتقديم حلررول فرري   خاللعلى تحفيز المتعلم  حالي وتحديد نقاط الضعف التي تؤثر  لا
ليمية محفزة تعال  بيئةاللتصبح    الةبطريقة فع  مي الجديد  ساهم في تطبيق النظام التعليداخلي تالتصميم ال

مصررر، بمررا يليررق بمكانررة  يتحقيق التطوير الفعلرري المتكامررل لمنظومررة التعلرريم فرر و،  لإلبداع واإلبتكار
 ا التي كانت ومازالت الشعلة التي تض  مسيرة الحضارة اإلنسانية.مصر وعراقته

 :مفتاحيةكلمات 
 م الجديد.نظام التعلي -اإلبتكار –اإلبداع  –الدراسية الفصول  –التصميم الداخلي 

mailto:samarsalah@du.edu.eg
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Abstract : 
Forming the Egyptian person is the first priority for the Egyptian 

government as human wealth is the most important capital for any 

country. It is well known that as much as the investment in human 

factor, the nations’ progress is achieved. Thus, developing education 

is an inevitable necessity for achieving sustainable development as it 

is the base for progress and development, therefore it was directed to 

reform the future educational system in Egypt hoping to achieve a 

strong generation with a conscious mind and abundant cultural stock.  

In the shade of the national project of developing education in Egypt, 

school books and teaching strategies have been changed without 

regarding the bases of classrooms interior design. Whereas 

classrooms interior design lacks a lot of environmental, emotional, 

social, physical and psychological effects in a way blocking 

achieving the philosophy and goals of the new educational system 

and from this point comes the research’s problem. 

So the research aims at studying interior spaces for classrooms to 

evaluate the current situation and monitor weak points that affect 

motivating the learner during the educational process. Also it aims at 

giving solutions in interior design contributing in applying the new 

educational system effectively in a way appropriate to Egypt’s 

position and history as it has been being the flame that illuminates 

the journey of human civilization. 

Key words: 
Interior design – Classrooms – Creativity – Innovation – New 

educational system 
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 ارتباط  تحفيز علي وأثرها التفاعلية المعزز الواقع اتإلعلن الجدة سمات

  المصري( لسياحيا اإلعلن علي  دراسة ) المستخدم
Novel features of interactive augmented reality 

advertisements for stimulating user engagement: study of 

Egyptian tourism advertising 

 صادق  ح صل  شيماء
 بنها جامعة - التطبيقية الفنون كلية - علناإل بقسم مدرس

 
ال  الرقمية في عصرنا  التطورات  وأًصبح  توالت  أمراً ضرورياً  ذكي وبالتالي أًصبح تطور اإلعالن 

المست ورغلمتطلبات  في  خدم  جوهرياً  دورياً  المستخدمإدارباته  إرتباط  وأصبح  اإلعالنية،  العملية    ة 
وبالغة األهمية بالجهة المعلنة، وتطورت تقنية الواقع المعزز   رةنشاء عالقة متطوضرورة بالغة إل

الحديثة   التقنيات  اإلعالنكأحد  العملية  بداخل  كبير  لحد  المستخدم  إنغماس  علي  والقادرة  ية المبهرة 
يتسمومرا بشكل  المختلفة  عل بال  حلها  المستخدم  ورغبة  إدراة  توظيف  وجودة  يحمل رفاهية  نحو  ي 
الذا  صفات هذه تيالتفاعلية  إتبعت  لذا  الذكية.  والهواتف  الرقمية  الشبكات  عالم  في  اإلختيارية   ة 

المن التجريبي إلختبار محورينالدراسة  التفاعلي هج  الدمج  قدرة  أوالً: نختبر عملياً  المعزز   للواقع   ، 
السياحي المستخبال  لإلعالن  إرتباط  معدالت  إرتفاع  علي  الذكي  إستخ  دمهاتف  خالل  تقنية من  دام 

د تأثير يحدت، ثانياً:  المعزز في تصميم اإلعالن السياحي التفاعلي في مقابلة اإلعالن التقليدي  اقع  الو
ية تقن   تائج الدراسة إلي فعاليةأشارت ن، والسياحية المعززة علي تعزيز مبدأ الجدة  ةالتجربة اإلعالني

المعزز  ا الواقع  بالهاتفي  السياحي  إرتإلعالن  علي  الذكي  إرتبف  معدالت  بالنسبة   اطفاع  المستخدم 
 لإلعالن التقليدي عالوة علي قدرتها الفعالة علي تعزيز مبدأ الجدة.

 الجدة، الواقع المعزز، إرتباط المستخدم، اإلعالن كلمات مفتاحية: 

Abstract : 
As digital technologies continue to improve in this ‘smart’ era, developing 

advertising has become essential and the requirements and desires of users 

fundamental for managing its process. Also, user engagement is critical for 

establishing a viable relationship with an advertiser while augmented reality 

(AR) has evolved as an incredible modern technology capable of 

considerably overwhelming a user involved in the advertising process and its 

various stages. This is characterized by managing the desires of the user in a 

way that provides optional self-interactive qualities in the world of digital 

networks and smartphones. This study follows an experimental approach for 

testing two aspects: firstly, the capability to interactively integrate AR into 

tourism advertisements (ads) using a smartphone to increase the rates of user 

engagement over those of traditional ones; and secondly, the effect of an 

interactive tourism advertising experience on enhancing the novelty 

principle, with the results indicating the effectiveness of such interactive AR 

technology. 

Keywords: novelty; augmented reality; user engagement; advertising 
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  مادة لتدريس الفنية التربية طلب مع للتواصل كمدخل بعد عن التعليم
 اكورون فيروس وباء تداعيات ظل في المعادن اشغال

Distance education as an introduction to communicate with 

art education students to teach minerals in light of the  

implications of the Corona virus epidemic 

 بيومي  عبدهللا  مجدي  شيماء  د/
 شمس  عين جامعة- النوعية التربية كلية- الفنية التربية قسم المعادن اشغال مدرس

Dr. / Shaima Magdy Abdullah Bayoumi Lecturer of 
Metal Works, Department of Art Education, Faculty of Specific 

Education, Ain Shams University 

   
      
التي يجب  يعد    التطبيقية  الفنية  المجاالت  المعادن من  اشغال  الطالب في مرحلة  مجال  بها  ان يمر 

في  تستخدم    ة التي ليدويديد من األساليب التشكيلية اعلى العتحتوي    والتياعداده كمعلم للتربية الفنية  
ا وتداعياته تم إيقاف العملية التعليمية وباء فيروس كورون  ةفة وفى ظل جائحالمختلتطويع المعادن  

الم انتشار  للحد من  الجامعات والكليات  الظروف   ت زادوبذلك    رض بداخل  في  بعد  التعلیم عن  إلى  الحاجة 

عين شمس من أولى الجامعات التي تبدأ في  الم في كل مكان فكانت جامعة  بها العالتي يمر    الطارئة
 ن بعد.الباب للتعليم عفتح 
هذا البحث الى استخدام التعليم عن بعد كمدخل للتواصل مع طالب التربية الفنية بمادة   يهدف      

المعادن   انتشار  فياشغال  العالم بسبب  التي يعيشها  الظروف  وذلك من   ا،كورونس  وباء فيرو  ظل 
 : يلي خالل ما
)تدر -1 بعد  التعليم عن  استخدام  الطالب على  للتغلب على  onlineيب  اش(  مادة  غال  طبيعة 

(  Microsoft teamsالمعادن العملية، من خالل االستفادة من مميزات وأدوات برنامج )

 video  لفيديومؤتمر عبر اخاصية اللتطبيقية، مثل  ذى يسهل العملية التعليمية للمواد ا، ال

conference)    )–  خاص المكتب  و  سطح  مشاركة    –(  (share. Desktopية 

  attachmentإمكانية ارفاق ملفات من خالل )و  –(   (chatلنصية  اصية المحادثة اوخ

لالس  –(   المحاضرة  تسجيل  إلمكانية  خالل  باإلضافة  من  وذلك  أخرى  مرة  اليها  تماع 

 (recording)خاصية 

التدا -2 على  الالتغلب  كو عيات  فيروس  وباء  ظل  في  فرضت  وعدم    هامن ورونا  تي  الحظر 

ا  االختالط أدت  فوالتي  صعوبة  وجود  الى  على  الحصول  الالزمة  لخاي  الستكمال مات 

عليالخاص    الدراسيالمنهج   الحصول  يسهل  خامات  باستخدام  وذلك  البيئة بهم  من  ها 

يليها تنفيذ مشغوالت  تجارب وعمل الوبدا العمل على  مثل رقائق االلمونيوم  المحيطة بهم  

  10تجربه و 15الفنية وعددها م عرض نتائج من بعض هذه التجارب والمشغوالت فنية وت

 ت معدنية قام بها الطالب.والمشغ

 غال المعادناش -التربية الفنية  – التعليم عن بعد : الكلمات المفتاحية
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Abstract : 
The field of metal works is one of the applied technical fields that the student 

must go through in the preparation stage as a teacher of technical education, 

which contains many manual plastic methods that are used in the adaptation 

of different minerals. The spread of the disease and thus increased the need 

for distance education in the emergency conditions that the world is going 

through everywhere. Ain Shams University was one of the first universities 

to start opening the door for distance education . 
1- Training students to use online education to overcome the nature of 

practical metal works, by taking advantage of the features and tools of the 

Microsoft teams program, which facilitates the educational process of 

applied materials, such as the video conference feature) - and Desktop 

sharing feature. Desktop)) - the chat feature) - and the ability to attach files 

through (attachment) - in addition to the ability to record the lecture to listen 

to it again through the (recording) feature 

2- Overcoming the repercussions imposed in the shadow of the Corona virus 

epidemic, including the ban and lack of mixing, which led to a difficulty in 

obtaining the necessary materials to complete their curriculum by using 

materials that are easily obtained from the surrounding environment such as 

aluminum foil and the work began to work on experiments followed by 

Carrying out artistic works. Results of some of these experiments and 

artifacts, numbering 15 experiments and 10 metalwork made by students, 

were presented. 

Keywords: Corona Virus - Distance Education - Art Education - Metal 

Works 
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Les réseaux sociaux comme élément pivot d’un Design 

pédagogique à distance 

Aicha NAiri 
Docteur en Sciences et Technologies du Design, Université de Manouba 

Enseignante chercheuse à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de 

Kasserine, Université de Kairouan.Tunisie 

aicha.nairi@yahoo.fr  

 

Résumé 
En raison de la grande avancée que l'utilisation des technologies a connue 

dans la société dans laquelle nous vivons, nous pouvons affirmer qu'il 

n'existe actuellement aucun environnement social, professionnel ou éducatif 

dans lequel nous ne les utilisons pas. Plus précisément, dans le domaine de 

l'éducation, nous pouvons affirmer que l'avenir de la société est entre les 

mains des jeunes étudiants qui sont formés aujourd'hui. Ce processus 

éducatif essaie de leur fournir, en plus de nouvelles connaissances, des outils 

et de nouvelles habitudes pour faciliter la tâche de se développer dans la 

société dans laquelle ils ont dû vivre. Par conséquent, il est très important 

que l'éducateur d'aujourd'hui soit clair sur son nouveau rôle, un rôle qui doit 

être partagé avec l'utilisation des technologies. 

Les réseaux sociaux sont l'un des milliers d'outils ou d'applications que nous 

pouvons trouver dans le concept de Web et dans notre cas, nous pensons 

qu'il est l'un des plus essentiels en matière d'enseignement. Un réseau social 

permet principalement de favoriser le contact entre les personnes et donc 

d'encourager le travail en groupe. Nous devons tenir compte du fait que la 

relation avec d'autres personnes différentes de vous est la première action 

que nous entreprenons dans toute situation, tant au travail que dans la 

société. 

En effet, les réseaux sociaux sont apparus comme des outils de 

communication dans un contexte de loisir et de jeu, mais on s'est vite rendu 

compte qu'ils offraient de nombreuses possibilités dans le domaine de 

l'enseignement, à l'instar de nombreux autres outils Web. Dans cet article, 

j'essaierai d'analyser les possibilités propédeutiques de ces plateformes et 

comment elles pourraient être appliquées dans un contexte pédagogique 

touchant le domaine du design produit. Pour cette analyse, nous utiliserons 

certaines études qui abordent ce sujet d'un point de vue théorique, et d'autres 

qui relient des expériences didactiques impliquant divers sujets et niveaux 

d'enseignement. L'article prend également en compte certaines initiatives 

basées sur les réseaux sociaux dans le domaine des études classiques. 

mailto:aicha.nairi@yahoo.fr
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 مية لمنتجات النسيج اليدوي المجسمالمعايير األرجونو
Ergonomic standards for embodied hand textile. 

 الغامدي عبدهللا سعيد  عبير  /د
 جدة  جامعه - والفنون التصاميم كلية - والفنون الرسم بقسم النسيج مساعد أستاذ

Dr. Abeer Saad Abd Allah Alghamdy. 

 
 مع  ومالئمته   لوظيفته،  المنتج  تطابق  في  وتتلخص  الوظيفية  بالنظرية  كساألرجونومي  علم  يرتبط

 العمل   لمكان  السليم  التخطيط  خالل  من  التصميم  مشاكل  بحل  األرجونوميكس  علم  ويهتم  االنسان.
  وسهولة  الراحة  وتوفير  وإنتاجيته  المصمم  كفاءة  بزيادة  يساهم  مما  التشغيل،  ووسائل  واألدوات
  واألمان   األمن  بمجال  يهتم  كما  أعلي.  وكفاءه  أقل  وبمجهود  لإلنتاج  سريعة   تبمعدال  للخروج  العمل.

  وتعتبر   النموذجية.  والمعايير  الفنية  المواصفات   نظام   في  الجودة  من  قدر   أقصى   لتحقيق  والسالمة
   رجونوميكس.لأل القياسية بالمعايير  تأثرت التي المنتجات إحدى المجسمة اليدوية األنسجة
  ، المجسم  اليدوي  النسيج  منتجات  في  األرجونوميكس  علم  دور  لتفعي  على  الضوء  البحث  يلقي  لذلك

 ،هرجونومياأل  المعايير  تطبيق  الي   المجسم   اليدوي  النسيج  مجال   افتقار  في  البحث  مشكلة  وتتلخص
 البحث  يهدف  كما  .المجسم  اليدوي  النسيج  لمنتجات  والجودة  والكفاءة  واالمان  الراحة  تحقيق  اجل  من
 واالهتمام  المجسم.  اليدوي  النسيج  ومنتجات   رجونوميهاأل  المعايير  بين  لمتكافئةا  العالقة  تحقيق  الي

 . المجسم اليدوي  النسيج مجال في رجونوميكساأل علم معايير تفعيل بدراسة
 لتطوير  النسيجية  المجسمات  مجال  في  رجونوميهاأل  المعايير  دور  على   البحث  نتائج  اهم   ولخصت
 معايير  تطبيق  على  الضوء  وتركيز  والعالمية.  المحلية  المنافسة  على  قدرته  وزيادة  المنتج  مواصفات

   للباحثة. الذاتية التجربة خالل من النسجي العمل في األرجونوميكس
األ علم  في  البحث  بمواصلة  الباحثة  توصي  وحل  كما  واالستعداد  رجونوميكس،  اإلنتاجية  المشاكل 
ا في  والطالبات  الطالب  وتوجيه  علم  لمواجهتها.  معايير  بتطبيق  والتطبيقية  التشكيلة  لفنون 

 .ةرجونوميكس في تصميم وتنفيذ األعمال النسجياأل

 المنتجات، النسيج اليدوي المجسم(  ،األرجونوميه)المعايير  : الكلمات المفتاحية
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:Abstract 
The science of ergonomics is investigated by functional theory, which is the 

product's conformity to its function, And its suitability with humans. 

Ergonomics is concerned with solving design problems through proper 

planning of the workplace, tools and means of operation. This contributes to 

increased designer efficiency and productivity, and provides convenience 

and ease of work. To produce fast production rates with less effort and 

higher efficiency. It is also concerned with the field of security, safety and 

security to achieve maximum quality in the system of technical 

specifications and model standards. Stereoscopic handmade tissue is one of 

the products that has been affected by the standards of ergonomics. 

 Therefore, the research sheds light on activating the role of ergonomics in 

stereoscopic handmade textile products, In order to achieve comfort, safety, 

efficiency and quality of the three-dimensional handmade textile products. 

The research also aims to achieve a symmetrical relationship between 

ergonomic standards and stereoscopic handmade textile products, and 

interest in studying the activation of the standards of ergonomics in the field 

of stereoscopic manual tissue. 

The most important results of the research were summarized on the role of 

ergonomic standards in the field of textile models for developing product 

specifications and increasing its ability to compete locally and 

internationally. The focus of light on the application of the argonomics 

standards in histological work through the researcher's own experience. It 

also recommends that the researcher continue research in the science of 

argonomics, solve productive problems and prepare for them. Instructing 

male and female students in the variety and applied arts by applying the 

criteria of ergonomics in the design and implementation of textile works. 

 

Keywords : (Orginal Standards, Products, Holographic Manual Fabric) 
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 ج النسي اتعلي تصميم اواثره  هالنظام اللوني 
Colors systems and there effects on textile designs 

 لحلواني عزة محمد محمد ا
 جامعة بني سويف  -قيةمدرس بكلية الفنون التطبي 

Azza Mohamed Mohamed El Halwany 
Lecturer of Textile Department- Faculty of Applied Arts / Beni -Suef 

University   

azzahalwany@apparts.bsu.edu.eg 

azzahalwany@gmail.com 

 

 مع التطور الكبير في برامج الحاسب االلي، ووضع نظريات لاللوان باستخدام طرق حسابية رقمية
 بسهولة.اليها   تعطي سهولة في تحديد درجة اللون والوصول

ال بعض  العديدوهناك  في  تتبع  التي  الرقمية  اللونية  الوان  نظريات  مثل)  الصناعية  المجاالت    من 
 الهاتف المحمول...........( -ضاضات التليفزيون -الوان اجهزة الكمبيوتر –الدهانات 

 واملمن الع ديدعلي لون في االقمشة المنسوجة علي الع في مجال المنسوجات تتمثل كيفية الحصول
في   تتمثل  السداءوالتي  فتل  اللحمة  -لون  فتل  التركي   -لون  المستخدمنوع  النسجي  خيوط   -ب  نمرة 

 خامة اللحمة  -خامة السداء -كثافة اللحمة -كثافة السداء -نمرة خيوط اللحمة -داءالس
لون ذات  منسوجة  اقمشة  علي  للحصول  المتغيرا   وبالتالي  مجموعة  وتحديد  مراعاة  يجب  ت معين 

 . هذه العوامل للحصول علي درجة اللون المطلوب قة، وايجاد ترابط بينالساب
ذات   الزخرفية  االقمشة  حالة  المفروشات) وفي  اقمش  مجال  في  تستخدم  والتي  المختلفة  الزخارف 

لتعبير علي المساحة اللونية في  اقمشة وبرية(، نجد انه ل  -سجاد ارضيات  -اقمشة ستائر  -اقمشة تنجيد
المتغيرالتصميم،   المتغيرات هو نو  فانه يتطلب تحديد كل  السابق ذكرها، واهم هذه  التركيب ات  ع 

علي هذه المساحة اللونية، حيث انه من المعلوم ان كل مساحة لونية في    النسجي المستخدم للحصول
 التصميم النسجي لها تركيب نسجي خاص بها.

علي  نسجي  وللحصول  ف  تصميم  المنافسة  علي  قدرة  ذو  والخارجناجح  الداخلية  ق  االسوا  ية ي 
دراي علي  يكون  ان  النسيج  مصمم  علي  ت،يتطلب  في  المتبعة  اللونية  بالنظريات  االلوان  ة  حديد 

التراكيب  بانواع  جيدة  معرفة  الي  باالضافة  التصميم،  مساحة  داخل  توزيعها  وكيفية  المستخدمة 
و المختلفة  االنسجية  المساحة  علي  للحصول  استخدامه  يمكن  التصميم التي  في  المطلوبة  للونية 

 النسجي.
يتطل النسجي  التصميم  في  اللون  بااظهار  النسجي  المصمم  من  جيدة  دراية  في ب  المتغيرة  لعوامل 

القماش  المنتج، وجودة مظهرية  التصميم  جودة  العوامل علي  هذه  تاثير  ومدي  المنسوجة،  االقمشة 
لزخرفي، ط بين التصميم النسجي االرب   عليالمصمم  قدرة  علمية مدروسة،و  ا لنظرياتمنسوج وفقال

 جي.النس للمنتجعلمية تحقق افضل اداء اختيار االلوان وفقا لنظرية  وكيفية

 :  الكلمات المفتاحية 
البسيطة،   النسجية  التراكيب  اللونية،  النظم  اللونية،  النظريات  المنسوجات،  التاثير تصميم  محاكاة 

 لنسجي.ا
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Abstract  
Colors are critical to the success of any functional design artwork designed 

to satisfy the consumer’s satisfaction. 

Color theories in choosing colors for applied designs have a great impact on 

the quality of these designs and its applicability to obtaining a product with a 

competitive ability in the internal and external markets. 

In the field of textile design, we find that appearance of color in textile 

fabrics requires many mathematical and engineering operations to obtain the 

color appear on textile fabric. 

This research aim to link the scientific systems used in the choice of colors 

for the design of the artwork, and the applied textile design with 

competitiveness, and link both with the simple textile structures used in the 

implementation of these designs, in order to show colors areas of design on 

the surface of the woven fabric. 

Using specialized textile programs (Ned Graphic software) to draw and 

define the surface appearance of the textile structures that achieve the 

proposed color scheme. 

Using different color threads for both warp and weft, to show how obtain the 

desired color effect according to the kind of textile structure, with 

installations 

of all other variables (warp thread number - weft thread number - warp 

density in the unit of measurement - the density of the weft in the unit of 

measurement - material The warp - the material of the weft .....) that affects 

on the final shape of the textile design. 

Key Words 

Textile design, Textile structures, Colors theory, Colors systems 

Surface appearance of the textile structures        
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 فعالية تدريس مقرر التصوير الصحفي بآليات التعليم عن بعد
انب المعرفي وإكساب المهارات العملية غطية الجفي ت 

The effectiveness of teaching a photojournalism course with 

distance learning mechanisms to covering the cognitive 

aspect and providing practical skills 

 أ.م.د عمرو محمد جلل محمد 
 جامعة مصر الدولية  -واألعلم ة األلسنكلي -األستاذ المساعد بقسم األعلم

Associate. Prof. Dr. Amr Mohamed Galal Mohamed 
amr.galal@miuegypt.edu.eg 

ً  منظمررة الصررحة العالميررةبعررد أن أعلنررت  دأت ، برر أن فيررروس كورونررا المسررتجد أصرربح وبرراًء عالميررا
 االجررراءات تعليررقضررمن هررذه  ت االحترازية من قبل الدولة للتعامل مع األزمة. وكرران مررن  جراءااإل

الدراسة، وكيفية التعامل مع أى مستجدات، وذلك من خالل التعليم عن بعد، وتقديم الدروس النظريررة 
 كنولوجيا المعلومات، والوصول إلى الطالب في منزله. باستخدام ت

ر ذا القرررافاظا على األرواح ومنعاً لعملية االختالط والحررد منهررا، وهرر راسة حيق الدتعلوقد جاء قرار  
حيررث يبلررغ عرردد  أمرراكن أو مراكررز يررتم فيهررا ممارسررة أي أنشررطة تعليميررة جماعيررة.يخص أيضررا أي 

ماليررين طالبررا فرري  3لبا في مراحل التعلرريم قبررل الجررامعي، ومليون طا 22الطالب في المدارس نحو 
 % من إجمالى عدد أفراد الشعب المصري.25ه  ل نسبتما تمثهو الجامعات و

رار التواصل مع كافررة الطررالب مررن خررالل التقنيررات الحديثررة، لعالى على استملتعليم اكما أكد وزير ا
الدراسية يمكن أن تدرس مررن خررالل هررذه % من المناهج  70مشيراً إلى استهداف الوصول إلى نحو  

على مراعرراة الحالررة الصررحية لكررل مكونررات العمليررة شدداً  الب، مالطالتقنيات، حتى ال يتأثر تحصيل  
 .أو أساتذة الجامعات والعاملين بها، سواء الطالب الجامعيةالتعليمية 

ساسرري علررى وجررود كررال مررن هو أحد طرق التعليم الحديثة نسبيًا. ويعتمد مفهومرره األ والتعليم عن بعد
ن جغرافيا. حيث يمكن اعتبار انرره نقررل مختلفيكانين ي مطرفي العملية التعليمية )المدرس والطالب( ف

سررة التعليميررة إلررى أمرراكن مختلفررة. بسرربب ظررروف انرره بحرررم المؤسمرري مررن مكتدريس المقرررر التعلي
بهرردف جررذب طررالب ال يسررتطيعون   استثنائية تحول بين االجتماع ما بين طرفي العملية التعليميررة. أو

ليدي. وعليه فيجب أن يكون التعليم عررن بعررد م التقالتعليمج  تحت الظروف العادية االستمرار في برنا
 نياً.تفاعلياً وتعاو

التعليم عن بعد على تطوير بيئات التعليم والتركيز علي الطالب بينمررا التعلرريم التقليرردي يركررز عتمد  وي
 .ط ودور المدرس يتجه نحو كونه منش  بيئة تعليمية وكمستشار للتعليمعلي دعم عملية التعليم فق

ة األمررر حقيقرر   رنررت، وفرريفي اعتبار أن التعليم عن بعد هو مرادف للتعليم عبر اإلنتشائع    اك خطأهن
فإن التعليم من خالل اإلنترنت هو أحد وسائل التعليم عن بعد ولكررن نظرررا النتشررار االنترنررت وكثرررة 

  ستخدمة من خاللة فإنه اعتبر في أحيان كثيرة مرادفا للتعلم عن بعد.التطبيقات الم
التعلرريم عررن ترروفر لحاالت يالتعليم عن بعد متزامنا أو غير متزامن، وفي الكثير من ا  ن يكونيمكن أو

بعد في صورة غير متزامنة، وهذا مررا يجعلرره مرررن والبررديل المثررالي للتعلرريم وجهرراً لوجرره خصوصرراً 
تخدام بإسرر ين. وقد عرف التعليم عن بعد كوسرريلة لتوصرريل المعلومررات لجمهررور بعيررد  للمهنين والعامل

 نت،  اإلنتر
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 مات ويفضل عند لمعلوتقديم ا وبذلك فإن كل تعريفات التعليم عن بعد تركز على طريقة
تعريررف التعلرريم عررن بعررد التركيررز علررى الطرررق الترري غيرررت بهررا التكنولوجيررا كيفيررة توصرريل 

 .د غير التعليم عن بعد من نظريات التعلمحيث ق المعلومات.

 البحث:مشكلة 
الرربالد يروس كورونررا المسررتجد واإلجررراءات االحترازيررة الترري تتخررذها  بب فسبة  حاليال  بسبب األزمة

التي كان من ضمنها إيقاف التدريس بالمدارس لمنع التجمعات وتقليل فرص انتشار المرض، ومررع و
اصررل بررين هرررت الحاجررة إلرري وجررود طريقررة بديلررة للتعلرريم والتوعدم إلغاء الفصل الدراسي الثاني ظ

 من اجل استكمال باقي المقررات الدراسية.ريس دتاليئة و هالدارس وعض
ساسية في كيفية تفعيل التعليم عن بعد وتحقيقررة فرري ترردريس مررادة التصرروير لبحث األوتتبلور مشكلة ا

اإلنترنت وتحقيق أهداف المقرر. وعلررى   من خاللبشقيها النظري والعملي لطالب اإلعالم  الصحفي  
 س:الرئي الالسؤئة مشكلة البحث على هيهذا تصا  

معرفيررة وإكسرراب المهررارات هررداف الما مدى فعالية ترردريس مقرررر التصرروير الصررحفي وتحقيررق األر  
 العملية واستكمال العام الدراسي باستخدام آليات التعليم عن بعد؟

 منهج البحث:
 ترردريس مقرررر التصرروير الصررحفيالتجريبي لتوضيح األساليب المستخدمة فرري  يسلك الباحث المنهج  

 .بعد عن

 وض البحث:رف
وير الصررحفي عنررد اسررتخدام أليررات ادة التصرر يمكن تحقيق األهداف المعرفيررة واألهررداف المهاريررة لمرر 

 التعليم عن بعد 

 أهداف البحث:
الجمرراعي بررالحرم ات الترردريس  متابعة العام الدراسي رغم توقف الطررالب عررن الحضررور بقاعرر   أوال :

 الجامعي.
لصررحفي المعررد للترردريس باالتصررال المباشررر مررن ير اوصرر لترر امقرر   دراسة مدى تحقيق أهداف  ثانيا:

 بعد باستخدام اإلنترنت كوسيلة متاحة اليوم.عليم عن خالل آليات الت

 تساؤالت البحث:
 ما هو التعليم عن بعد؟ وما هي آلياته؟ -1
 تدريس بها في هذا المقرر؟ة المتاح الما هي الوسائل التعليمي -2
نظرية من خالل التعلرريم عررن بعررد؟ وعرردد مرررات ة اليمعلة المادإلى أي مدى استوعب الطالب ال -3

 تكرار الشرح؟
 ى تمكن الطالب من تقديم منتج تطبيقي لما تم شرحه بالمحاضرة؟لى أي مدإ -4
 ما هي الصعوبات التي تواجه تدريس هذا المقرر؟ -5
 تدريس المقرر بآلية التعليم عن بعد؟لطالب عن ما مقدار رضا ا -6
 عملية؟ة البرتجل الفش ما هي عوامل نجاح أو -7

 أدوات البحث:
 كل محاضرة. بعدالعملية التي يقدمها الطالب تطبيقات وتتم المالحظة من خالل ال :الملحظة

 مالحظة مقدار تفاعل الطالب من خالل هذه اآللية. 
 مقرر يتم عمل اختبار تقويمي للطالب.في نهاية تدريس ال  االختبار:
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فيروس -طرق التعليم-التصوير الصحفي-بر اإلنترنتيم علعالت-عدن بالتعليم ع  :الكلمات المفتاحية

 كورونا.
 

 

Abstract: 
After the World Health Organization announced that coronavirus has 

become a global pandemic, precautionary procedures have been initiated by 

the country to deal with the crisis. Among these procedures, was the 

postponement of the study and how to deal with this crisis, through distance 

education, providing theoretical lessons using information technology, and 

reaching to the students at their homes. 

The decision to postponement the study came to preserve lives and prevent 

mixing and limiting it. This decision also concerns any places or centers 

where any educational activities are practiced. Where the number of students 

in schools is about 22 million students in pre-university education, and 3 

million students in universities, which represents 25% of the total number of 

members of the Egyptian people. 

The Minister of Higher Education also stressed the continuity of  

communication with all students through modern technologies, targeting 

70% of the school curriculum that can be studied through these technologies. 

Distance education is considered as one of the recent method of education. 

Its basic concept depends on the presence of both ends of the educational 

process (teacher and student) in two different places. As it can be considered 

that, he moved the teaching of the educational curriculum from his place on 

the campus of the educational institution to different places. Due to 

exceptional circumstances, Or to attracting students who cannot continue in 

the traditional education program. Accordingly, distance education must be 

interactive and collaborative. 

Distance education depends on developing the learning environments and 

focusing on the student, while traditional education focuses on supporting 

the education process only.  

There is a common mistake in considering that distance education is 

synonymous to the education through the Internet, and in fact, education 

through the Internet is one of the methods of distance education, but due to 

the spread of the Internet and the large number of applications used through 

it, it was often considered a synonym for distance learning. 
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Distance education can be synchronous or asynchronous, in many cases, 

distance education is available in an asynchronous form, and this makes it 

flexible and the ideal alternative to face-to-face education.  

Distance education has been defined as a way to deliver the information to a 

remote audience using the Internet. Thus, all definitions of distance 

education focus on the way that information is presenting, and it is preferred  

when defining distance education to focus on the ways in which technology 

changed how information is deliver. Where distance education has changed 

learning theories. 

Research problem: 
Because of the current crisis due to the new Corona virus and the 

precautionary measures that taken by the country, which included stopping 

teaching to prevent and reduce the chances of spreading the disease, and to 

not cancel the second semester, the need for an alternative method of 

education and communication between the students and the faculty members 

in order to complete the rest of courses and semester. 

The basic research problem is how to activate the distance education in 

teaching Photojournalism course with its theoretical and practical parts for 

Mass Communication students through the Internet and achieving the course 

objectives. Therefore, the research problem is formulate in the form of the 

main question: 

- How effective is the teaching of photojournalism, achieving cognitive 

goals, acquiring practical skills, and completing the semester using distance-

learning mechanisms? 

Research Methodology: 

The researcher uses the experimental method to clarify the methods that use 

in teaching the photojournalism course. 

Research Hypotheses: 

Cognitive and skill goals of photojournalism can be achieve when using 

distance-learning mechanisms. 

Research Aims: 

First: Complete the academic year and the semester although the students 

not attend classrooms on campus.  

Second: Study is the objectives of photojournalism course that prepared 

for the traditional learning is achieved through the mechanisms of distance 

learning and using the internet. 
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Research Questions: 

1- What is distance learning? What are its mechanisms? 

2- What are the educational aids available to be used in photojournalism 

course? 

3- Did the students understood the theoretical part through distance 

learning? In addition, how many times the explanation repeated? 

4- Is the students able to present an applied product to what they learned in 

the lecture? 

5- What are the difficulties that face teaching this course? 

6- How satisfied are students with the curriculum with the distance learning 

mechanism? 

7- What are the factors for success or failure of practical experience? 

Research Tools: 

1. Observation: Observations through the practical assignments after each 

lecture. to notice how much students interact through this mechanism. 

2. Exam: At the end of the course teaching. 
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 جديدة  للقراءة البصرية لألعمال التصويرية  تيجيةارتث اسحدااست
Development of a new strategy in visual reading of paintings 

 ف محمد عفي د/ غدير  م.أ.
 أستاذ مساعد الرسم والتصوير  

 جامعة جدة  -كلية التصاميم والفنون -قسم الرسم والفنون 
 

  من  تطبيقها  وكيفية  ،   التصويرية  لألعمال  البصرية  ةءارللق  جديدة  استراتيجية  استحداث  البحث  يتناول
 البحث   مشكلة  وتلخصت  التصويرية.  األعمال   مختلف  على  الفنون  مجال  في  المتخصص  المتلقي  قبل
  خاصةو  واضحة  معايير  وجود  وعدم  التصويري  للعمل  البصرية  القراءة  كيفية  في  قصور  وجود  في
  مختلف  مع  تتالئم  البصرية  للقراءة  تيجيةارتاس  وجود  لعدم  باإلضافة  المتخصصين،  بعض  لدى

   التكنولوجي. والتطور الثقافي التغير ظل في التصويرية األعمال
  المتخصصين،   لدى  الفني  العمل  ونقد  تذوق  في  البصرية  القراءة  دور  تفعيل  إلى  البحث  ويهدف    

 الوصفي  المنهج  ثةحابال  اتبعت  وقد  التصويرية.  األعمال  جميع  تالئم  جديدة  بصرية  قراءة  واستحداث
 والمتحركة. الثابتة التصويرية األعمال من  لمجموعة  التحليلي

 كيفية  في  الفنون  مجال  في  المتخصصين  بعض  لدى  قصور  وجود  يف  البحث  نتائج  تلخصت    
 استراتيجية  استحداث  وأن  لها.  واضحة  معايير  وجود  وعدم  التصويرية  لألعمال   البصرية  القراءة
  مجال  في  المتخصص  لدى   الفنية  والخبرة  البصرية  الثقافة  إثراء  في  تساهم  رية،صبلا   للقراءة  جديدة
    الفنون.
  في   دورها  وتفعيل  واستراتيجياتها   البصرية  بالقراءة  االهتمام  ضرورة  بحثال  توصيات  ومن    
 وعلى  صحيحة   بطريقة  البصرية   القراءة  كيفية  على   الفنون  بكليات  الدارسات   وتدريب  الفنون.  مجال
 التعليمية. العملية من القصوى االستفادة لتحقيق علمي اسأس
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Abstract: 
The research discusses the development of a new strategy in visual reading 

of paintings and how it could be applied by the art specialist recipient to 

different paintings.The problem of the research was summed up in finding 

deficiencies in the visual reading of the paintings and the absence of clearly 

defined criteria specially for the specialists. In addition to, no visual reading 

strategy suits different paintings in the light of the cultural change and the 

technological development.  

The research is aimed at enhancing the role of visual reading in appreciating 

and criticizing the artistic work for specialists and creating a new way of 

visual reading that goes with all paintings. The researcher has followed the 

analytical descriptive approach for a group of fixed and mobile paintings.  

The research results were summarized as there are shortcomings in the way 

that some specialists in the field of arts use in their visual reading to the 

paintings and lack of clear criteria that define this process. Creation of a new 

strategy of visual reading will contribute to the enrichment of the visual 

culture and the artistic experience of the specialist in the field of Arts.  

According to the research recommendations, attention has to be paid to 

visual reading and its strategies, strengthening its role in the field of arts 

and training students in Faculties of Arts on how to correctly consider the 

visual reading on a scientific basis in order to make the most of the 

educational process. 
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أنثروبولوجيا الّديداكتيكيّات، ومدى التوازي بين تطّور العلوم وتطّور  

 مناهج تدريسها 
التّعليميّة األفقيّة على تحسين مردود الّطلبة: من بّث الثقة في النّفس  أثر 

 إلبداعالخلق واى لوالروح التّشاركيّة الى القدرة ع
Anthropology of the didactics, and the rate of parallelism 

between the development of science and the development of 

its methodologies 

The Impact of horizontal didactics on improving the outcomes of 

students: from the propagation of self-confidence and team spirit 

to reaching creativity and innovation 
 فاتن ريدان رايسي 

 المدرسة العليا للسمعي البصري بقمرت - السينما والسمعي البصريباحثة وناقدة في علوم 
 الجمهوريّة التّونسيّة - في الجامعة المركزيّة مساعدة  أستاذة - جامعة قرطاج

faten.ridene@esac.rnu.tn 

 
 

الحديثة   التقنيات  سيطرة  تغلبه  عصر  لفي  األستاذ المؤّدية  عاد  ما  اليوميّة،  الحياة  مسار  سرعة 
عموديّة   بطلبته  عالقته  تجعل  التي  الماجستراليّة  بالدروس  االكتفاء  على  قادرا  الباحث  الجامعي 

اد المدّرسة،  لمعلومة المكّونة للّرسم البرمجّي لمختلف الموإيصال ا  في  وجافّة، مقتصرة على الشروع 
ادالء أدنى اهتمام لحيثيّات تقبّل الّدرس من طرف طلبته: فاألستاذ،  في مثل هذه المنجهيّة، ليس دون  

الر   تتجاوز  ال  والتي  المتلقّي،  لدى  المعلومة  حفظ  نسبة  من  مقلاّل  الّدرس   5فقط  جملة  من  بالمائة 
اللقمال إنّه يتجاوز هذا النّقص في نسبة اإليصال،  (Lalley & Miller, 2007)ّطلبة  ى على  ، بل 

وتقودهم  بل  المحاضرة،  الّطلبة مع  تفاعل  دون  تحول  أجواء،  بجمود وبرودة  الّدرس  قاعة  ليغمر  
باستخد الوقت  لمل   الجئين  القاعة،  من  الخروج  توقيت  وانتظار  الّدرس  في  التّركيز  فقدان  م  انحو 

 الع على تحيينات المواقع االجتماعيّة.الذّكيّة واالطّ الهواتف 
ماذا لو تّم تعويض الّدروس الماجستراليّة العموديّة، بديداكتيكيّات أفقيّة بين األستاذ وطلبته؟ 
المحاضرة وتحكيم مدى  الّدرس والقاء  بالبحث واعداد  يقومون  الّطلبة نفسهم هم من  إن صار  ماذا 

المعلومة اشراف  تح  إيصال  وماذا  ت  استخدام  استاذهم؟  على  مبنيّا  تفاعليّا،  الّدروس  سير  لو صار 
لها كمفّر من   اللّجوء  القيام ببحوث عوضا عن  العنكبوتيّة كوسيلة  المرتبطة بالّشبكة  الذّكيّة  الهواتف 

س ريدرتابة دروس ماجستراليّة عموديّة؟ واألهّم من كّل هذه االستفهامات: ماذا لو تجاوزت أهداف ت
المدرجة فيها، لتصبح الّدروس التّفاعليّة وسيلة لزرع الثّقة في نفوس الّطلبة،    إيصال المعلومة  ماّدة،

وأخيرا  واالتّحاد؟  التّبادل  وروح  التّشاركيّة  األعمال  على   وحثّهم 
قادرا  ا ه، وليس آخرا، ماذا ان صار التّدريس التّفاعلّي للمواد، بمثابة حلقة تدريبيّة يصبح الّطالب اثر

قديم مناقشات دون أدنى ارتباك أو توتّر؟ أوليس بتحّول في منهجيّة التّدريس ى اجراء بحوث وتعل
آفاق  وتفتح  بأنفسهم  ثقتهم  الّطلبة  في  تزرع  تفاعليّة  تشاركيّة  وسيلة  الى  سلبيّة  عموديّة  تعليميّة  من 

بطلبته   األستاذ  عالقة   ، بذلك  لتصير  واالبداع،  الخلق  نحو  طابع  ذ   ،أفكارهم  عميق  ات  اجتماعّي 
 كسوه زرع الثّقة في النّفس وروح تبادل األفكار والمشاركة؟ ي
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عن اإلجابة  بعنوان:  سنحاول  الموسومة  البحثيّة  ورقتنا  خالل  من  األسئلة  هذه  جّل 
 ةأثر التّعليميّ   -  أنثروبولوجيا الّديداكتيكيّات، ومدى التوازي بين تطّور العلوم وتطّور مناهج تدريسها

مردود الّطلبة: من بّث الثقة في النّفس والروح التّشاركيّة الى القدرة على الخلق على تحسين  ألفقيّة  ا
 واإلبداع 

 الكلمات المفتاحية: 
التدريس، منهجيّة تربويّة، طريقة ماجستراليّة، تعليميّة أفقيّة تشاركيّة، ثقة في النّفس، خلق   ةتيكيّ ديداك
 وابداع

 
Abstract : 

In an era that is influenced by the dominance of modern technologies, which 

leads to a high speed of our daily life’s rhythm, the university 

professor/lecturer/researcher is no longer able to settle for magistral courses, 

being known that the use of lecturing as an educating methodology, makes 

the lecturer’s relationship with his students so vertical and dry, and most of 

all, empty of interest to the rate of comprehension of the course by the 

students. The professor, with such a vertical pedagogy, not only reduces the 

ratio of information acquisition by the receiver (student), which does not 

exceed 5% of the total taught lesson (Lalley & Miller, 2007), but he also 

overwhelms the classroom with a rigidity and coldness of the atmosphere, 

which prevent students from interacting with the conference, and even lead 

them towards losing focus in the lesson and waiting for the timing to leave 

the lecture hall, filling their lost lesson time with the use of smart phones and 

the checking of social networks updates. 

 What if such magistral vertical methodologies become replaced by 

horizontal interacting relationship between a lecturer and his students? What 

if, students themselves, collaborate in a lesson preparation and conference 

giving under their professor’s training? What if lessons become interactive 

by using mesh-related smartphones as a means of conducting research rather 

than as an escape from vertical magistral lessons? What if the interactive 

teaching of the subjects becomes a training workshop, after which the 

student will become able to conduct research and provide discussions 

without any confusion or pressure? And most of all: what if a subject 

teaching’s goal, in addition of transmitting courses, become a means of 

filling students’ minds with self-confidence, cooperation and exchange 

spirits, in addition to opening their thinking’s perspectives to innovation and 

creativity?   
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 We will try to answer all those questions through our communication 

untitled: Anthropology of the didactics, and the rate of parallelism 

between the development of science and the development of its 

methodologies: The Impact of horizontal didactics on improving the 

outcomes of students: from the propagation of self-confidence and team 

spirit to reaching creativity and innovation. 

 

Key Words: 

Teaching’s didactics, educational methodology, magistral process, 

horizontal-cooperative pedagogy, self-confidence, innovation and creativity  
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واستخداماتها وقت   MOOCSروس االلكترونية  واسعة االنتشارنية  الدب
 االزمات 

 ة اششفارس أ.د/  
 02ين دباغين سطيفجامعة محمد لم -جامعي.رتبة محاضر ااستاذ 

fareschacha@yahoo.fr 

 
ثمرت الجامعات فيه حيث عملت على خلق أرضيات تعليم الكتروني استنتيجة للتطور التكنولوجي  

نفجار الكبير في استخدام االنترنت دون التقيد بالحضور الجسدي وخاصة مع االها  عبر  تتيح دروس
وتختصر   MOOCوالتي تعني االنتشار “مووك”  اإللكترونية واسعة    ها وتعد الدروسع انتشاروستو
على مواقع عشرات من الجامعات العالمية بصورة مجانية  متوفرة  وال  Massive open online بر

ل المومتاحة  أ جميع  قيود  دون  العالم  في  مكان  أي  في  التعليم تعلمين  تطورات  أهم   احد  حدود  و 
 . 21القرن روني في كتلاال

غيرت   “مووك”  اإللكتر  الدروسوقد  االنتشار  واسعة  المقررات   ونية  وتصميم  التعليم   بنية  من 
  شهادات.ترونية  وكيفية إتاحة المعرفة للمستفيدين عالميا  وطرق الحصول على اللكاال

هذه   دراستنا  في  دراسة وسنعمل  الدروس    على  ومساهمتطور  المفتوحة  تطوي  هاتااللكترونية  ر في 
االلكتروني   تعليم    واستخداماتها التعليم  العلميةفي  المفتوح    المقاييس  التعليم  منصات  في   خاصة 

 .والعربية ميةالعال
االلكتروني   التعليم  تطور  دراسة  إلى  هذه  دراستنا  من  إونهدف  االلكترونية وتحوله  الدروس  لى 

ة العديد من األزمات  منها  ف لمجابهراطالواسعة االنتشار التي استخدمت من طرف العديد من األ
 نقدم أمثلة عن ذلك. دية والجغرافية  وسوف االقتصا

نستخ فإننا  المنهجية  المراجع والمصادر سوف نعمل على تحليلها دم  أما  فبعد جمع  التوثيقي  المنهج 
 معلومات فيها مع نقدها  والتعليق عليها.ض أهم الوعر

 الكلمات المفتاحية: 
   االزمات-التعليمعة صنا -التعليم االلكتروني–االنتشار ة واسعة نيواإللكتر الدروس
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 بتقنية تطبيقات الواقع اإلفتراضيمة تدريس تاريخ الحضارات القدي
 فتيحة غديري 

جامعة الشهيد حّمه لخضر  -مؤسسة اإلنتماء  -المغرب القديم  ارة بلدطالبة دكتوراة تارخ وحض 
 . ئراالجز –الوادي  –

fatihaghedeiri80@gmail.com 

تجربة   بتقنية    دريستإن  القديمة  الحضارات  االفتراضيتطبيقات  تاريخ  خاضعة ل  تزاال    الواقع 
قللتجريب   جامعات  التجربة    ليلةفي  بهذه  قام  حيث  ال،  سبيل  في مجممثال  على  الباحثين  من  وعة 

التاري التي تدرس  واجتازت مجموعة طالبية لقديم ،  ا  خ جامعة سيدني باستراليا على أحد الصفوف 
لطلبة بكل ما يقوم م اقاوة الحياة االفتراضية والتفاعل مع مجتمع مدينة الوركاء القديمة  تجربة محاكا
ا سكان  اكتفبه  أخرى  مجموعة  بينما   ، القدامى  بالتلقلوركاء  نتائج ت  جاءت  وقد   ، التقليدي  ين 

في  الثانية  المجموعة  من  أفضل  األولى  المقياهذ  المجموعة  ب  ا  يقدر  لألولى  استيعاب  بمعدل  س 
 .% 41.05، أما الثانية  60.96%
دراسة  ت الواقع االفتراضي كأحد الوسائل الحديثة في  يقاالدراسة الضوء على تطب  ستسلط هذه   لذلك

السياحة، واأللعاب ك  على مجاالت محددة    حكرا  تعد أن كان، ب  ثريالتاريخ والبحث األ التسويق، 
أن  ،  ةاإللكتروني به  وبعد  والم  اخطى  الحاسوب  في  القديمة المختصين  والحضارات  باآلثار  هتمين 
التعل العالي  نحو  دقيقا    راتالحضا  بتصويريم  تصويرا  حقائق ل القديمة  على  مبني  األثرية   لمواقع 

قاعات   تصويرها  واعادة  علمية في  األبعاد  ثالثية  الفديوهات  عرض  ليتم   ، األبعاد  ثالثية  بتقنية 
 ف. والمتاح س،والدر

الم هذا  في  الرائدة  الشركات  التر  ومن  شركة  ذائعة   اإليطالية  (Altair 4)  4جال  أصبحت  التي 
بعد الواعدة تق  الصيت  والشركة   ، القديمة  المصرية  كالحضارة  كثيرة  ألعمال  ديمها 

LITHOMODOSE    والتي من خالل عرضها لتطبيقات تعليمية لحضارتي اإلغريق ، وبتصوير
رو قوقل  ومرافقهاا  ممدينة  سوق  في  وعرضهما    ،(Google Ply )    آبل القت   (APPL)و 

استحس .  مشاريعها  كبيرا  الدرسس  مما انا  عبر   ويتحولساذج  الوصف  ال  جاوز يت  يجعل  رحلة  الى 
 رات يتجول في شوارعها ويلج الى مرافقها.لك الحضات من الزمن وكأن المتلقي فردا

 وفي األخير سنخلص الى : 
خ سوف يبعث الحضارات القديمة من  قع االفتراضي في تدريس طلبة التاريقات الوابيطإن تعميم ت
األموال إلنجاز محاضرة حول العمران أو الحياة اإلجتماعية ت واالقتصاد في الجهد والوقمرقدها ،  

سبيل    - جمع   -المثال  على  أجل  من  وجهودا  أياما  والطالب   األستاذ  من  يتطلب  ما  لحضارة 
فتراضي سوف يكون العمل أقل صعوبة ، لكن مع توفر تطبيقات العالم اال  از العملنجالمعلومات وا

 وأكثر إمتاعا. 
لمواقع   انيات المادية للتعليم العالي التي ال تسمح لطلبة هذا التخصص بزياراتمكباالضافة الى اإل 

القديم بأقل  العالم    كزاوالتجول في مر  الحضارات القديمة ، فبهذه التقنية يمكن للطلبة اختراق اآلفاق
 . تكلفة مالية
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 التعليم االلكتروني في جامعة بجاية )الجزائر( في زمن الحجر الصحي،
 ة لة معهد الهندسة المعماريحا

 اكلي  محمد   كزار الدكتور
 الجزائر ، بجاية جامعة في المعمارية سةالهند هدبمع العمارة أستاذ

 
بجا جامعة  في  الحضوري  التعليم  بة  يتوقف  في  وباء  كما  بسبب  الجزائرية  الجامعات  كورونا اقي 

ساتذة والطلبة إلى العمل عن بعد األ  م  . ودفعت هذه الحالة االستثنائية2020مارس 12المستجد مند 
ل الرقمية  المنصة  باستخدام  كلي  وبشكل  ثان لجامعة  بشكل  تستعمل  كانت  أن  بعد  أخرى  وي وسائط 
صعوبات جمة   ساتذة الهندسة المعمارية تحديات و  ئط على أساووتكميلي.   وفرض استعمال  هذه ال

ف لمتابعتهم  الطلبة  التواصل مع  إمكانية  فقدانهم  دنتيجة  التطبيقية ي  وأعمالهم  عامة  النظرية  روسهم 
سنحا المداخلة    هذه  في  تبيانخاصة.  واالس   ول  التحديات  و  الصعوبات  هذه    ت تراتيجيا وإبراز 

 ختصرة التالية : و التأقلم معها وهذا وفق الخطة المجاوزها ألت المتبعة من قبل األساتذة
 المقدمة -
   د في جامعة بجاية بع الوسائط الرسمية وغير الرسمية للتعليم عن -
 قبل وأثناء جائحة كرونا  معمارية استعمال وسائط التعليم عن بعد في معهد الهندسة ال -
والتح - اسالصعوبات  عند  االساتذة  يواجهها  التي  وسائطعمتديات   و   ال  بعد  عن  التعليم 

 لمتبعة لتجاوزها أو التأقلم معها. ا تاالستراتيجيا 
 أين جودة التعليم في كل ما سبق؟  -
 خاتمة  ال -

فتتمث  البحث  في  استخدامها  التي سيتم  المنهجية  لألدوات  تحلبالنسبة  في  يل محتوى صفحات  ل 
بجا لجامعة  التعليم  اموقع  بمعد  الخاصة  والصفحات  عام  بشكل  المعهنلية  خاص دسة  بشكل  مارية 

 استبيان موجه إلى أساتذة معهد الهندسة المعمارية.إضافة إلى استخدام  

عمارية الهندسة الم  –صعوبات التعليم    –جودة التعليم    –التعليم االلكتروني    :  يةحامفتال  الكلمات

   ةالطرق البيداغوجي –
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 ديدةالتاريخ وجماليات الرواية العربية الج

 رواية "ليالي إزيس كوبيا" لواسيني األعرج أنموذجا
History and the aesthetics of the new Arabic novel 

Novel "The Nights of Isis Cobia" Wassine El Araj model 

 األستاذ: لعياضي أحمد 
 جامعة ميرة عبد الرحمان بجاية الجزائر  – حث دكتوراهبا

Ahmed.layadi426@gmail.com 

 

الحديث عن رسالة األدب وما تحمله في طياتها ليس من مبتكرات هذا العصر، بل هو قديم قدم  إّن  
تعاطي اإلنسان لهذا الفن وحاجته للتعبير عّما يجيش في نفسه من مشاعر ويتفاعل مع بيئته ومجتمعه 

أحوال  بطريقة إيجابية؛ فصلة األدب بالوسط االجتماعي الذي يظهر فيه صلة قوية، ووثيقة تنطُق ب
اجتماعي   حي  كائن  فاألدب  وعصره،  ومجتمعه  وبيئته  مبدعه  شخصية  تُصّور  ومرآة  الماضين، 

الحياة العامة التي هو   يتطور بذاته ويتّطور بتأثير العوامل المحيطة به، والتي تلعب دورا كبيرا في
منها ح وتُ .  جزء  وما  الرواية  والعميققعد  السطحية  البنية  مستوى  على  تطور  من  العصر ف  ةقته  ي 
المختلفة    ،الحديث الحياة  مناحي  وخاضت  قويمة  أسس  على  انبنت  التي  األدبية  األجناس  أبر  من 

رت خاللها عن  عبّ   ،القضايا التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري خصوصا والعربي عموماعالجت  و
 عن فترة زمنية واسعة. أو حياة كاملة

النصوص   من  كغيره  الروائي  النص  بالجذويسعى  االرتباط  إلى  األخرى  على    راألدبية  واالرتكاز 
من اتخذ    ،األمةل الرؤيا الحضارية للمجتمع وحاول الروائي من خالله أن يتمثّ يُ   ؛ الماضي والحاضر
  لرواية وهذا ما نستشفه من خالل دراستنا  ،الروائير للحدث فجّ لهم ومُ رافد مُ  الحدث التاريخي

مئ ثالثة  كوبيا:  إيزيس  العصفورية" "ليالي  جحيم  في  وليلة  ليلة  لواسيني   ة  الجزائري  للروائي 
فقد   ؛المتمّردة متناً روائياً يتأرجح بين التوثيق والتخييل  مي زيادةاألعرج، الذي وجد في حياة الكاتبة  

الرواية على كل ما هو ساخن وداٍم بمذكرات ومحاولتها   ،، في دوامات عشقها خصوًصاهاارتكزت 
فدفعت ثمن ريادتها وحريّتها وخروجها من دائرة العادي، لتكون   ؛مقومات المجتمع الشرقيتجاوز  

يرويها   لحكاية مريرة  األعرجعنوان طويل  األخير    واسيني  الفصل  في    ،حياتهامن  عن  خصوصاً 
 الفترة التي عاشتها في مستشفى األمراض العقلية »العصفورية« في لبنان.   

ليس المقصود منه إعادة كتابة في عمله اإلبداعي  ريخ هذه المرأة الكاتبة  تال  واسيني األعرجفتوظيف  
ما إعادة قراءة هذا التاريخ والواقع  وإنّ   ؛فهذا ليس عمل الروائي  هذا التاريخ بأحداثه ووقائعه الحرفية،

وفي الوقت نفسه وفق الرؤيا التي تنسجم مع روح وخصوصيات الكتابة ُمغاير،  وفق رؤية وموقف  
لترسم   ؛ حقيقية أو متخيلة  ، الروائية، فيكون هذا التداخل بين اللغوي والتاريخي إلضافة نصية جديدة

المسار الروائي الجديد المتميز، وتبرز دور التاريخ في الربط بين الماضي والحاضر وبناء المستقبل 
 للمجتمعات. 
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Abstract: 
Talking about the message of literature and what it carries with it is not an 

innovation of this era, but it is as old as human abuse of this art and its need 

to express the feelings that arise in itself and interact with its environment 

and society in a positive way; A document that speaks to the past, and a 

mirror depicting the character of its creator, environment, society and age, 

literature is a social living organism that develops itself and is influenced by 

the factors surrounding it, which play a major role in public life, of which it 

is a part. The novel, and its development at the level of the superficial and 

deep structure of the modern era, is one of the most fundamental literary 

races that were built on strong foundations and fought different walks of life 

and dealt with the issues that plague Algerian society in particular and the 

Arab society in general, during which it expressed a full life or a long period 

of time. 

The narrative text, like other literary texts, seeks to link to the roots and the 

past and the present, through which the novelist tries to represent the 

civilized vision of society and the nation, taking the historical event as an 

inspiring and explosive tributary of the narrative event, and this is what we 

can see through our study of the novel " Isis Kubia Nights: Three Hundred 

Nights in the Hell of the Sparrow"" by The Algerian novelist Wassini Al-

Araj, who found in the life of the rebellious writer May Ziadeh a novelist 

swinging between documentation and imagination; She paid the price for her 

leadership, freedom and her departure from the ordinary circle, to be a long 

title for a bitter story told by Wassini al-Araj about the last chapter of her 

life, especially during her time in the psychiatric hospital "Asfouriya" in 

Lebanon.   

Wassini's lame use of the history of this woman writer in his creative work is 

not intended to rewrite this history with its events and verbatim facts. 
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 اعي في ضوء الذكاء االصطناعيلصن عملية التصميم ا
Industrial design process in view of artificial intelligence 

 مجدولين السيد حسانين د.  
 بنهاجامعة  –بيقية نون التطكلية الف – الصناعيتصميم الس بقسم مدر

Dr. Magdoline El-Sayed Hassaneen 
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الص الثورة  ظل  افي  مالمح  غيّرت  والتي  الرابعة  ،  ناعية  الذكاء لعالم  تخصص  اقتحم 
م عدة  البشريةاالصطناعي  الموارد  إدارة  منها  اإللكترونية  ،  جاالت   ،   نيع والتص  ،  والتجارة 

.وال اآلخرى  المجاالت  القيادة وغيرها من  ذاتية  أ  سيارات  اليومية منء من حيابح جزصحيث   تنا 
كثير من األجهزة ، وأيضاً    واستخدامحمولة ، وقيادة سياراتنا ، وتصنيع  خالل تعاملنا مع هواتفنا الم

صطناعي ، ويُنب  بزيادة اال ناء واستخدام منازلنا الذكية . مما يدل على انتشار استخدام الذكاءكيفية ب
 هذا االنتشار في المستقبل القريب .

للتبيقية قيد التطلوم التطة العفكا طور الذي يشهده العالم في كافة  وير المستمر ، وذلك نظراً 
الحيمجا مباشر وغير مباالت  بشكل  تؤثر  والتي  التصميم اة  مجال  . وال سيما  العلوم  تلك  على  شر 

ارتب والمرتبط  ً الصناعي  ً اطا وثيقا الذي     األمر  ؛  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  من مجاالت  دفع   بكثير 
ي المنتجات الت  ك سعياً التقان تصميمإلى دراسته وتتبع تطوره ؛ وذلتصميم الصناعي  تخصصي الم

 عليه في تشغيلها واستخدامها .تعتمد 
االصطناعي  وبدر الذكاء  عملهواسة  نتائج بالوالتنبوء  ،  القرارات    هاتخاذو  اجراءات 

ساهم بدور فعّال في تنفيذ يُ   قد  نهأ  تضحاوالتطورات المرتبطة بالبيانات واألحداث المعروضه عليه ؛ 
 التصميم .أغلب مراحل عملية 

االست المنهج  البحث  ،  اتبع  إلى  داللي  توصل  االحيث  الذكاء  دور  إعادة  تقنين  في  صطناعي 
   .  عيصياغة وتنفيذ مراحل عملية التصميم الصنا
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Abstract: 
In view of the fourth industrial revolution that changed the features of the 

world, the specialty of artificial intelligence broke into several areas 

including human resource management, e-commerce, manufacturing, self-

driving cars and other areas. As it became part of our daily life through 

dealing with our mobile phones, driving our cars, manufacturing and using 

many devices, as well as how to build and use our smart homes. This 

indicates the spread of the use of artificial intelligence, and predicts the 

increase of this spread in the near future. 

All applied sciences are under continuous development, in view of the 

development that the world is witnessing in all areas of life that directly and 

indirectly affect those sciences. In particular, the field of industrial design is 

closely related to many areas of the application of artificial intelligence; 

Which prompted industrial design professionals to study and track its 

development; In order to perfect the design of the products that depend on it 

for their operation and use. 

By studying artificial intelligence, its work procedures, making decisions, 

and forecasting the results and developments related to the data and events 

presented to it; It turns out that it may play an effective role in the 

implementation of most stages of the design process. 

The research followed the inferential method, as it concluded to codify the 

role of artificial intelligence in reformulating and implementing the stages of 

the industrial design process. 
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A proposed vision of distance learning & design learning in 
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الفنونإلى  في عصرنا الحالي    الحاجة يد  تتزا أاستخدب  تعليم وتعلم التصميم لطالب  تعليمية   بساليام 
والت  متسارعال  التكنولوجي  طورللت  ونظراً   ،عددةمت التعليم  طرق  تقعلم  في  ووسائط   تنياوظهور 

متطورة إم  تعليمية  فذات  متقدمة؛  من  كانات  على    الممكنأصبح  والوسائاالعتماد  التقنيات  ط تلك 
ً االستفادة من إمكاناتها  و باالعتماد عن بعد    مالتصميم  وتعل  مأساليب تعليتنوع  ظهرعن بعد. و تعليميا

المطبوعة  على ووال  المواد  المتعددة  المسموعةمرئية  والشبكوالوسائط  للمعلومات،   العنكبوتيةة  ، 
والمنصات  و الموالتعليمية  االجت  (Moodle)دل  تطبيقات  التواصل  شبكات  و  ماعوتطبيقات  ي 

والتليجرام   إيجاد  كان  .  من  مقترحالبد  هذه    تصور  اللاألسايجمع  المتنوعةليمية  تعيب    وإمكاناتها 
عن بعد. وفي طالب الفنون  لتصميم لا  تعليم وتعلممنها في تحقيق أهداف  االستفادة القصوى    دفبه

ال لتعلنقدم    سةدراهذه  مقترح  التصميمتصور  وتعلم  بعد    يم  التقنيات  عن  ضوء  وسائط والفى 
من  مية لتلك البرامجتعلي قات  تطبي ت. حيث ظهر قاء الضوء على بعض نتائج تطبيقهامع إلالمعاصرة 

الت القنوات  إنشاء  وخ خالل  متميزة  بيئة  تمثل  والتي  إلدافاعلية،  والتواصل  صبة  العمل  فرق  رة 
ستوى متقدم  ق مإلى تحقي  التصور المقترح. ويهدف  لها  تعددةبفضل المزايا المالطالب  المستمر مع  

م عن طريق فتح قنوات االتصال  رة التعلوإدا  ،والتقويم  التدريسفي مجاالت    تعليم وتعلم التصميممن  
ب أعبين  المستمر   والطالب  التدريس  هيئة  مصضاء  التعتعدد  لادر  المتاحة  التي .  هملم  النتائج  ومن 

ن باالعتماد على التقنيات فنوتنويع مصادر تعليم وتعلم التصميم لطالب التوصلت إليها الدراسة أن  
وتطبي  المعاصرة  أدىالتكنولوجية  الجوانلزياد  قاتها  التصورية ة  والمهارات  والفكرية  التعليمية  ب 

 يهم.لد

 ( لوجية المعاصرة ات التكنوالتقني -التصميم –عن بعد  والتعلمعليم الت )-الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
In our time, there is an increasing need to teach and learn design for art 

students using multiple teaching methods, due to the rapid technological 

development of teaching and learning methods and the emergence of 

advanced educational techniques and learning media with advanced 

capabilities, it is possible to rely on these techniques and media and take 

advantage of their learning potential remotely. 

The type of distance learning and learning methods have emerged based on 

print, visual, audio and multimedia materials, the information web, 

educational platforms, Moodle, social networking and telegram applications. 

A proposed vision had to be found that combined these educational methods 

and their diverse potential in order to make the most of them in achieving the 

objectives of teaching and learning design for students of the arts remotely. 

In this study we present a proposed vision of learning and learning design 

remotely in the light of contemporary techniques and multimedia while 

highlighting some of the results of their application. Educational applications 

for these programs have emerged through the creation of interactive 

channels, which represent a unique and fertile environment for team 

management and continuous communication with students thanks to its 

multiple advantages.  

The proposed vision aims to achieve an advanced level of design education 

and learning in the fields of teaching and evaluation, and to manage learning 

by opening channels of continuous communication between faculty and 

students with multiple learning resources available to them. One of the 

findings of the study is that the diversification of the sources of education 

and design learning for art students based on contemporary technological 

techniques and their applications has increased their educational and 

intellectual aspects and conceptual skills. 

Keywords : Teaching and Distance Learning - Design - Contemporary 

Technology)  
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 تبني تعليم الكتروني ) عن بعد( ؤالفرص لتأثيرالفجوة الرقمية على تكاف
 االوبئة تشار المناطقة النائية عند انفي 

The effect of digital gab on equality of opportunities 

to adopt E-learning at remote areas during pandemics 
 أ. محمد الخاطري الباحث  :

 محمد العجمي حث  :أ. لباا
 الباحث : أ.عبدالمطالب الموسوي

 
االحد     التسارعت  في  االمراض اث  لتلك  جذریة  حلول  نحوإیجاد  العالم  وتسارع  االخیرة  فترة 

ا التي  فيواالوبئة  االب  نتشرت  مختبرات  أصبحت  اذا   ، الدعم  العالم   ومراكز  لتلك للوجساحاث  تي 

است نحو  متواتر  بشكل  تتسابق  احدث  خداالدول  التكنوولم  استخدام  و  الحدیثة  بقدر التقنیات  وجیا 

ناعي بشكل كبیر الیجاد عالج سریع وفعال وهذا االمر لیس بسهولة ممكنة اء االصطالمستطاع والذك

 .انیة درب المخبریة والمییحتاج له ربما اشهر وسنوات من تجا تاج دواءاذا ان ان

س     الصحیة  االوضاع  تفاقم  فان  شك  بضوف  وبال  كاالقتصاد  یلقي  االخرى  القطاعات  على  الله 

، كما شهد قطاع التعلیم توقفا تاما ، اال ان البعض الدول كانت لها یم ایضا  والنقل بكل اشكاله والتعل

مج في  التعلتجارب  كا ال  او  جزئي  بشكل  كان  سوء  بعد  عن  المؤسسایم  وبعض   ، لیمیة  التع  تمل 

لعالم ، ولكنها  ملیة التوقف المرحلیة التي یمر بها ات على عغلب استطاعت ان تواصل مسیرة التعلیم وت

قلی المنهج لة ونادربصورة  المقرر خالل  التعلیم  یتلقون  الدراسین ال  العظمى من  الغالبیة  ان  بمعنى   ة 

                                                                               .     المهاري والمعرفي في ذلك العام فیفقد الطالب الجانب  الدراسي

رسي له مبرراته ولكن البد من ان تكون البنیة االساسیة لتعلیم حیط المدن ایجاد بیئة تعلیمیة خارج المإ

بعد حاضرة وال اال  عن  المكونات كالحواسیب واال   تتم  تلك  والمعبوجد  السریع  الذ لتصال  ي یحول م 

تفعالیة   وسائط  الى  العلمیة  تققاد المادة  وجورعلى  ذلك  على  عالوة  للطالب  لالدارة دیمها  برنامج  د 

درة الطالب على التكیف مع المحتوى الرقمي المقدم له خصوصا في المناطق لیمي ووقالمحتوى التع

                                                    البعدیة.

سوف لبیاته الكثیر وهذا االمر  ة  له سعدیالب من التعلیم في فترة وجود االامراض المن الطاان حرم

لقاها الطالب وبتالي فقدان التواصل المعرفي للمادة العلمیة ، ت التي تیلقي بظالله على فقدان المعلوما

                                                                                  اطن في التعلیم . التعلیم عن بعدوهو حق مشروع لكل مو بوجود وهذا ال یتاتي اال

ئیة اصبح من الضروري ایجاد حلول جذریة عندما یتوقف اطق الناومع اتساع الفجوة الرقمیة في المن 

م لتعلیاحرمان الطالب من    ار االمراض واالوبئیة ، وهكذا اصبحاً النتشالتعلیم في تلك المناطق نظر

امرا حتمیا بسب عندم توفر االنتر اولیا االموراحیانا  نت  عن بعد  التعلیم عن   وعدم درایة  لمتطلبات 

قنیة حدیثة غیر تقلیدیة احیانا اخرى ، ومن هذا  المنطلق جاءت فكرة اعداد  لطلبة لتبعد وعدم تقبل ا

حق للجمیع بغض النظرعن  علیم تتكافؤ الفرص في الالجانب امراً في غایة االهمیة الن في هذا  دراسة

    .      طنةمناطق سكنه في السل

لتابعة لوزارة التربیة والتعلیم الجودة اأشارت إحصائیة حدیثة أعدتها المدیریة العامة للتخطیط وضبط  

 إلى وجود 2020/2021للعام الدراسي  االمتیازفي سلطنة عمان حول عدد مدارس برنامج التوطین و

( مدرسة  161عدد  المنتمي  ت(  من  العدد  ذلك  أن  یعني  مما  الفئة؛  یقدارلهذه  تس  ما ع  حت مصطلح 

التي ال تحظى بالكثیر من التسهیالت التقنیة   النائیة  یُعرف باسم "المناطق البعیدة" الواقعة في المناطق

 والدعم الفني والتقني،
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اال  ظل  الوفي  لفیروس  نتشار  المفاجئ  المرتبطوال  COVID-19وبائي  ان  ةمخاوف  تشاره بسرعة 

للوفاة   المؤدیة  الوخیمة  عمان لتع  تم  فقدونتائجه  سلطنة  مدارس  معظم  في  الدراسة  ومن ضمنها   یق 

 اإلحصائیة المذكورة، وعلى إثر ذلك اتجهت  لیها في المدارس المشار إ 

 

یم لیف تقنیات التع واجهة جمود الوضع التعلیمي نحو توظ سلطنة لماألنظار في األوساط التربویة في ال

إمكانیة وجود فجوة في تكافؤ الفرص بین   ثونلباحر اتروني للحلول مكان التعلیم التقلیدي استشعاإللك

بعیدة وبین المدارس التي تقع في مراكز المدن ذات اإلمكانیات التقنیة مناطق الالمدارس الواقعة في ال

وقد  واالقتصاد الیة،  بعض  له  توصلت  ما  الشعور  هذا  العمانیعضد  تط  ةدراسات  لدراسة التي  رقت 

ف  التقني  التعلیم  أوضاع  بوتقویم  مي  دراسة  ناطعض  توصلت  فقد  السلطنة؛  الحجي، ق  و  )الحسنیة 

لمعوقات التي تعوق توظیف التعلیم اإللكتروني في مدارس محافظة شمال عدد من اإلى وجود  (2015

على توظیف التقنیة  للمعلمین دریبیة المقدمةان من أهمها عدم كفایة الدورات التسلطنة عمالشرقیة من 

 إلى أن من أهم معوقات التعلیم (2019)العبري،  هم لها، بینما أشارخداماست عن تدني مستویات فضال

)اإللكتر األساسي  التعلیم  مدارس  في  البرمجیا10-5وني  إنتاج  على  المعلمین  قدرة  عدم  هو  ت ( 

عوالعرو إلى  باإلضافة  للدروس  التقدیمیة  ا ض  شبكة  توفر  إدارة نترنت،  إلدم  تخوف  جانب  إلى 

ي التعلیم، وفي موضوع آخر قریب ولصیق بقضیة التعلیم اإللكتروني ات فقنیالمدرسة من توظیف الت

أشارتف السلطنة بشكل عام هو (2019)البلوشیة،  دراسة    قد  في  الرقمي  التحول  أهم عوائق   أن من 

الك التحتیةنقص  البنیة  البشریة وضعف  للتحو  فاءات  ي مؤشر على وجود مشكلة مما یعط  لالالزمة 

عامة،   رقمیة  م وبحوفجوة  موقع  سب  في  ورد  فقد   :x.org/networkreadinessinde//httpsا 

والتي   The Network Readiness Index (NRI)وضعت مؤشرات إحصائیة الجاهزیة الرقمیة  

)شملت   دولة121عدد  العا  (  )حول  المرتبة  في  السلطنة  تدع55لم  مرتبة  وهي  و(  الشعور   ترفدم 

الدراسات تلك  أن  له  اإلشارة  یجدر  ومما  الفجوة،  تلك  السلطنة واإلحصا  بوجود  تناولت  قد  ئیات 

لمناطق البعیدة سیتأثر بشكل أكبر  قني في اومدارسها بشكل عام ومن باب أولى أن الوضع التعلیمي الت

 اهنة. ري ظل الظروف الف

 تي: س اآلرئيهنا تولد لدى الباحثين التساؤل البحثي ال من
التعلیم اإلل - الرقمیة على تكافؤ فرص تبني  الفجوة  تأثیرات  المناطق  كتروني عما  ن بعد في 

 ة أثناء انتشار األوبئة؟البعید

 اآلتية: والذي يتفرع لألسئلة البحثية 
الفج -1 ظهور  إلى  أدت  التي  األسباب  في  ما  الرقمیة  المموة  سلطنة دارس  في  البعیدة  ناطق 

 عمان؟ 

 قمیة في مدارس المناطق البعیدة في سلطنة عمان؟ الر جوةما مظاهر الف -2

الت -3 االنعكاسات  لما  لدى  علیمیة  الرقمیة  في  لفجوة  البعیدة  المناطق  مدارس  ومعلمي  طلبة 

 وبئة؟تشار األ سلطنة عمان في زمن ان

في ضوئه -4 یمكن  التي  الفئات  مستوى  ما  تصنیف  الاا  التقنیات  لقبول  مع  التعامل  في  رقمي 

 مناطق البعیدة في سلطنة عمان؟ س الدارالحدیثة في م

لتضیی -5 اتباعها  الواجب  اإلجراءات  الفجوةما  مدارس  ق  بین  المركزیة   الرقمیة  المناطق 

 شار األوبئة؟ زمن انت ومدارس المناطق البعیدة في سلطنة عمان في

 

https://networkreadinessindex.org/
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 أهداف الدراسة:
 قیق اآلتي:الیة إلى تححالدراسة ال تهدف

ظ - إلى  أدت  التي  لألسباب  سلطنة   هور التوصل  في  البعیدة  المناطق  مدارس  في  الرقمیة  الفجوة 

 عمان.

 مدارس المناطق البعیدة في سلطنة عمان. الرقمیة في  ر الفجوةتحدید مظاه -

التعلی - للفجتحدید االنعكاسات  البعیدوة الرقمیة لدى طلبة ومعلمي مدارس  میة  ة  في سلطن  ةالمناطق 

 عمان في زمن انتشار األوبئة.

ة ت الحدیث یمكن في ضوئها تصنیف مستوى القبول الرقمي في التعامل مع التقنیا  التيات  تحدید الفئ -

 اطق البعیدة في سلطنة عمان. في مدارس المن

ا - لتضیلحلول  اقتراح  اتباعها  الفجوالواجب  المركیق  المناطق  مدارس  بین  الرقمیة  زیة ومدارس ة 

 یدة في سلطنة عمان في زمن انتشار األوبئة. اطق البعنالم

 الدراسة: مية أه

 تكمن أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلي: 

القر - لصناع  التربستحدد  الرقمیة ار  الفجوة  حدوث  إلى  أدت  التي  األسباب  عمان  سلطنة  في  وي 

 وأسالیب عالجها. 

ال - أستفتح  دراسات  إلجراء  الباحثین  أمام  حول  باب  وأكثر  مخمعمق  حول واضیع  ومتنوعة  تلفة 

 نة. الفجوة الرقمیة في السلط

باعتبستث - العمانیة  التكنولوجیة  التربویة  المكتبة  تري  دراسة  أول  تتارها  المبحث ربویة  هذا  ناول 

 وتتطرق لجوانبه وتقدم الحلول لعالجه.

أداوت   - الدراسة  لدراسة  بحثیة مقسینتج عن  إنسانیة  ننة یمكن توظیفها مستقبلیا  ة تكنولوجی وظواهر 

 مشابهة. 

 حدود الدراسة:
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ال - تقتصر  الموضوعیة:  على الحدود  الحالیة  تأث  دراسة  فرص   یررصد  تكافؤ  على  الرقمية  الفجوة 

 ثناء انتشار األوبئة. لبعيدة أتبني التعليم اإللكتروني عن بعد في المناطق ا

البشر - الدرالحدود  تقتصر  ماية:  على  البعيدة  سة  المناطق  مدارس  وأساتذة  طلبة  ة  سلطنفي  جتمع 

 عمان. 

 ( مدرسة. 161لغ عددها )يدة البادارس المناطق البعالحدود الجغرافية: تقتصر الدراسة على م -

ال - الفترة  في  الدراسة  اجراء  فترة  تمتد  الزمانية:  الالحدود  من  زمنية  وحتى   1/5/2020محددة 
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الداللة  برة ذات  الفعالة التي تربط بين المصمم والمتلقي، والصورة المرئية المع  ائل الوساحد اهم  الملصق    يعد
مكافحة موضوع  فيروس  عن  المستجد  مرض  والتي   (  ( Coronavirus disease COVID-19كرونا 

يساعد على  ة ، حيث  مهم  استرشاديه، وأصبح عامال نفسيا وأداة  وكيفية الوقاية منة  عليةعرف  التتساعد على  
السلوك والوقاية   المتلقينعلي    ة والتأثيرياالوق األخيرة اوالي اهتماما   االونةي  وف,    كاناإلمقدر    منه  بتعديل 
ملصقات  ليرا  كب اعتولاتصميم  المستجدية  كورنا  فيروس  بمرض  اوتع  ,لبصرية  بأند  من لصورة  واعها 

لتصمي الفني  البناء  التي تسهم في  الملصقالعناصر االساسية  فائقة جعلت م  إقناع  بنفوذ هائل وقوة  ، وتتمتع 
االتصاحد  منها   العملية  عناصر  و  اليةأقوى  الصورة  ،  استخدام  والمعاد صياغيتباين  الواقع  تها    ة يالصورة 

تعديلالفوتوغرافية   أن بدون  لها  ويمكن  دتلع  ،  كبيراب  تأثيرات    وقد  ,  المتلقينانتباه    جذبفي    ورا  تضفي 
الذي يمكن أن تلعبه الصورة في  اا يبرز  ومن هنإيجابية   لفيروس كورونالدور  التوعية  ,    تصميم ملصقات 

المتلقين  توعية  و  التأثير  في  دوره  و  هتوطبيع  تههوي  عن  حقيقية  رةبصو  ريعبتوال تكمن وارشاد  هنا  , ومن 
 .  اهمية الدراسة

 .ملصقات التوعيةالصورة الفوتوغرافية، التصميم،  :المفتاحية الكلمـات
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Abstract: 
The poster is considered as one of the effective way linking the designer and 

the recipient. The visual, expressive, meaningful photograph has been 

expressed in the topic of fighting Coronavirus disease (COVID-19), which 

helps in identification and prevention of this virus. It also has an important 

psychological effect on the recipient and a guiding tool for controlling the 

spread of the virus, in addition to its direct impact on recipients’ behavior 

modification in infection control efforts as much as possible. 

In the recent period, great attention has been paid to designing posters for 

visual awareness of the emergence of the new (COVID-19.  The image with 

its all different types is considered as one of the basic elements that 

contribute to the artistic construction of the poster design, and it has 

tremendous influence and superior persuasive power, which made it the 

strongest component of the communication process. 

The using either the reformulated image or the photorealistic image without 

modification, can play a major role in attracting the attention of recipients 

and may add positive effects, hence the role that the image can also play in 

designing awareness posters for the (COVID-19) and expressing it in a real 

way its identity, nature and role in Influencing, educating, and mentoring 

recipients. Hence the aim of the research.  

Key words: Photography, design, awareness posters.  
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الب المصري وط  اإلشارات ورموز ودالالت  بخصوصيةحث  يعنى  والمجتمع  البيئة  في  رق الوجوة 
المجتمعات  ,  اساليبها    اظهار إلى  تنتقل  بصرية  خالل  من  فاالفكار  مج  داللة  لكل  تمع تحفظ 

والوعى بالدالالت  كن إغفالها . م ولكن مع ذلك ال ي ه ولكن قد تكون صورة االتصال بطيئةخصوصيت
للشخصي ا البصرية   تدعيم لمصرية  ة  في  بالمساهمة  كفيل  المختلفة  المصادر  خالل  من  وتاريخها 

المصريةاله  شاعرم التى يحقفالرموز  ,    وية  العميقة  التجارب  عن  قها اإلنسان  هى واقع خاص من 
رة بل يمكن القول أن كثيراً من ماً يحدث بصورة مستبصري  تلقى المعلوماتو,  رموز ذاتها  طريق ال

ل  متناهية وذلك من خال  سهولةب  ادراك الدالالت البصرية  صل إلى حدرى قد تلبصحاالت االتصال ا
 .  البصرية الرسالةدالالت من األمور الذهنية تستنبط باإلشارات التى تبعثها سلسلة 

معلوماتية التكنولعصر ونظمه االتى تطورت بتطور كأحد أدوات االتصال ز دور الداللة من هنا يبرو
عاليررة  يمكنه أن يقدم مادة اتصالية على درجررة المجتمع إذ و حياةال  نمطتعكس    ىالتوتحوالته الثقافية  

حررث تب  ء للفكرررن الجودة تعتمد باإلضافة لإلثارة والتشويق على إيصال رسائل يمكن أن تصبح غذام
 .المجتمع  فىمل االندماج والتكاعن خلق حالة من 

 . تصالاال –ة بيئال –دالالت الوجوه  –الرموز  :المفتاحيةكلمـات لا
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Abstract: 
The research concerned with the specificity of signs, symbols and their 

presence in the Egyptian environment and society, their ways of showing and 

their effects. Ideas are transmitted to societies through a visual connotation 

that preserves each society's privacy. Although the image of communication 

may be slow, it cannot be ignored. 
The awareness of the visual significance of the Egyptian personality and its 

history through various sources is enough to contribute to strengthening the 

feelings of the Egyptian identity, as symbols are a special reality from the 

profound experiences that people achieve through the symbols themselves.  

Receiving the information visually occurs continuously, but it can be said 

that many instances of visual communication may reach the point of 

realizing the visual signs with absolute ease through a series of mental 

responses to the signals sent as messages by the visual connotation. 

Hence, the significance role emerges as one of the communication tools that 

have evolved with the development of the technological systems, and its 

cultural transformations that reflect the way of life and society. Also, it can 

provide high-quality communication material that, in addition to excitement, 

it can deliver messages that may nourish the soul and mind and support the 

society’s integration. 

 

Key words: Symbols - facial connotation - Environment - Communication 
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 ياغة المنظومة التعليمية صيز كمدخل العادة  التدريس المتما استراتيجيات
 يدةجرا الدكتور محمد سليمان ال

 جامعة نزوى سلطنة عمان - اذ مشارك في االدارة التعليميةاست

 السناني  اذ ناصر األست
 سلطنة عمان   -مدير مدرسة 

 

 Hard  ا من الفهم الصامت والضمنيل بطلبتهات أن تنتقللجامعللمؤسسات التربوية  آن األوان    لقد
Systems Thinking  الموا تمثل  باعتبارها  التلقينية  النزعة  ووظيفتها  المعرفيرد  ذي  للمجتمع  ة 

إلى فهم دينامي   المقام األول ،  يأخذ بعين االعتبار   Systems Thinking  Soft ناقد  معرفية في 
فأصبح الجانب  وقت الحاضر تغيراً جذريا ،ضع في الد تغير الوتعدد المناظير واألطر المرجعية . لق

المتمايز  طبيقي  تال التدريس  متطلبات  احد  يعد  التل  يحالذي  األكاديمية  مكان  األوساط  في  صدارة 
ال للمقررات  بالنسبة  تميز  ، كمعيار  تحدد    دراسية  ال  أنها  بمعنى  المناقشة  حرية  هو  يميزه  ما  وأهم 

    . ء الرايفب المناقشة والحوار وابداالطلبة  وتساوي كل المعلم رسميا وفق جانب 
تطبيق ويهي  الفرصة لهم لمناقشة  رية واللنظأن الجانب التطبيقي يمكن الطلبة من الربط بين ا  اكم  

المعملية . إن التلقين أسلوب تعليمي ذو اتجاه واحد من    ية اوهم العلمأعمالهم وبحوثهم ونتائج تجارب
الفرصة شبه معدومة  نو مشاركاً ، وتكواً للمعرفة وليس موجهاً أملقن معلمالويكون  هطالبإلى  المعلم

طالبه   من  راجعة   تغذية  من  لمعرفة  أو  ألية  يواجهونه  ما  أو  أذهانهم  في  يدور  ما  أو  فهموه  ما 
معرفة مدى فهم الطلبة   عليه، وفي واقع األمر يصعب    الدرس او مغزاهن  فهم مضموصعوبات في  

ذكرات . لقد ذهب إلى  مستمتاع وكتابة اليه نشاطهم على النظر واالي يتركز فالوقت الذ  في  لدرسه
الق التلقين  عصر   ، رجعة  ال  ائمغير  عصر  على  تعليم  إن   ، لألمور  الضمني  أو  الصامت  فهم 

م يؤكد  التالمعلومات  اإلنسان  فهوم  فكر  تنمية  أجل  من  االحكام  واصدار  والتحليل  والتفاكر  فكير 
 ووجدانه . 

فقد ظلررت لقرررون سات التربوية  سالتدريس في المؤ  استراتيجياتدل حول طبيعة  أزلية الج  رغمو     
باالسررتراتيجيات الحديثررة فرري معرفررة ونقلهررا ، ولررم يبرردأ االهتمررام نشررر ال  علىعدة تركز جل نشاطها  

حد ذاتها  بشكل بارز إال في وقت متأخر . وكان ينظر إلى المعرفة آنذاك على أنها غاية فيالتدريس  
Knowledge for its own sake سية هي نشر المعرفة وليس اكتشرراف ااألس المدرسةيفة وان وظ

وهررذا المفهرروم  diffusion of knowledge rather than discovery of knowledgeالمعرفة 
ء هي وظيفة معرفية في المقام األول وتقررع علررى عاتقهررا مسررؤولية إثررراالمدرسة ظيفة إلى أن ويشير  

وتسررتمد  Source of knowledgeمصرردراً للمعرفررة  ، باعتبارهررا عرفي للمجتمررعلبناء الموتطوير ا
المعرفرري الررذي تقرروم برره فرري حيرراة المجتمررع. وفرري هررذا السررياق الرردور    من  هويتها وشرعية وجودها

بممارسة استراتيجيات تدريس متمايزة مطالبة أكثر من أي وقت مضى    التربوية  تالمؤسساأصبحت  
  .بقاءها نأوضاعها لكي تضم تكيف مع المتغيرات وتعديلمة على الالمداواجل من 

تراتيجيات الحديثة والتدريس المتمايز يرتكز بشكل ظم االسلمعلبنائية االساس النظري  تمثل النظرية ا
, ويهدف إلى رفع مستوى جميع الطلبة عبر استخدام أساليب تدريس تسمح   النظرية  كبير على هذه

ال والنتبتنوع  وتخطمهام  الدروس  وإعداد  التعليمية,  اائج  مبادئ  وفق  وتحديد ليطها   , المتمايز  تعلم 
 ت المعلمين . ومما ال شك في استراتيجية التدريس المتمايز تعكس ق كفاياوف  ساليب التعليم المتمايزأ

 اتها . بيرة على مخرجات المنظومة التعلمية التعليمية والتي يعد الطالب أحد أهم مكونأهمية ك
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التعلميةإذ   العملية  الطالب محور  المستويات  طوتساعد كل    تجعل  إلى  الوصول  إلى  المعيارية الب 

 تنطلق لبة حيث كان استعداده أو اهتماماته أو نمط تعلمه, وزيادة الدافعية لدى الط مامه  المتفق عليها
ويحقق شروط   والدافعية،استعداداتهم واحتياجاتهم ، تحسين نوعية المخرجات خاصة في التحصيل،  

ويراعي الفعال،  الطلبة    التعلم  أنوميول  ويراعي  واحتياجاتهم،  الطلبة رغباتهم  تعلم  ماط 
نشطة  م على األمعي ، بصري ، لغوي ، رياضي ، اجتماعي ،( ويتكامل مع التعلم القائفة)سختلالم

من ابداعات، ا يمتلكوه  ويساعد الطلبة على تنمية االبتكار ويكشف عن م  والتجريب ، واالستقصاء.  
اب في  لهم  المجال  ووفتح  قدراتهم  المعلخراز  ومساعدة  المتنوعة،  بصوبراتهم  التقييم  على  رة مين 

الفروجيدة ومراعاة  لها،  المخطط  االهداف  تحقيق  المعلم  من  يتطلب  وهذا  الفردي،  الطلبة،  ق  بين  ة 
والخصا والميول  السابقة  المعارف  لتحديد  القبلي  التقويم  النفسيةواحراء  الى    ئص  الطلبة  وتصنيف 

مواد ر التيايد اهداف التعلم واخالقبلي وفق قواسم مشتركة، وتحد  منتائج التقوي   مجموعات في ضوء
تستجيب   بطريقة  التعليمية  البيئة  وتنظيم  التعليمية  الواالنشطة  واختيار لجميع  مجموعات، 

التي  تاستراتيجيا االنشطة  وتحديد  للطلبة،  المالئمة  بها    التدريس  الطلبة،  تكلف  من  كل مجموعة  
عملي بعدواحراء  التقويم  التعلم.    ة  مخرجات  لقياس  هنوالتنفيذ  ان  فيه  شك  ال  من  العداك  مما  يد 

دان التربوي ومنها مساعدة في المي  المبررات التي دعت إلى تطبيق استراتيجيات التدريس المتمايز
، ك اتجاهات  الدراسي من حيث  للفصل  النظر  المتعلمين من ذوي صعوبات فهم حاجات  المعلم في 

. وعلية يمكن القول رديةالفالتباين في فروقهم    يز في الخبرات التعلمية لمقابلةاطالبهم ، التمالتعلم وم
من المعلم  يوظفه  ما  بأنه  المتمايز  التدريس  في  استراتي  أن  ادائه  تحسين  في  تسهم  تدريس  جيات 

تحصي مستوى  وتحسين   ، لطلبه  المعرقة  واكتسا توصيل  االستراتيجيات لهم  وتشمل  المعرفة  ب 
التالية)الت المناقشة، واالستقصاء  دريس  المشكالت ، وت الحوار، و  النمي، وحل  تفكير ، والتعلم من ة 

التعا ، والتعلم  الذهني  االنشطة، والعصف  الورقة  وني، ومحخالل  التفكير، ولهذا جاءت هذه  ركات 
الضوء على أهمية ممارسة   لتركز  للماستراتيجياالعلمية  تناولها  المتمايز عبر  التعلم  االتية ت  حاور 

افم ومبادئ  المتمايز،  التدريس  وأههوم  المتمايز  ودواعي  الت  دافلتدريس  مبررات  المتمايز  دريس 
التدريس   ومقومات  المتمايز   تواجه    المتمايز التدريس  الت  والصعوبات  المتمايز  التدريس  وأهمية 

 . المتمايز وابعاده ات التدريسالتدريس المتمايز، واستراتيجي
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 رة الصناعية الرابعة فى تغيير متطلبات اإلنتاجوتأثير الث
 البشرية(  -التقنية   - تصاديةإلق)ا

on changing  volutionThe effect of the fourth industrial re

Human) -Technical  -production requirements (Economic 

 الجزار  أحمد جودة  محمود 
 جامعة بنها  -تطبيقية لكلية الفنون ا -الصناعيمدرس بقسم التصميم 

 اً للبرمجيات الحديثة واآلالت التى تدعم فى تقنيات تشغيلها نظم كبيريراً ظهر فى اآلونة األخيرة تأث 
وأصبح Artificial Intelligence (AI)اإلصطناعى  الذكاء   واإلنتاج  الصناعة  عالم  على   ،

الحاأل التجهزة  فى تبسي  اى تعمل من خاللهسب اآللي والبرامج والخوارزمات  فاعالً  الحياة دوراً  ط 
 يالعالم  لالعم سوق  على  مباشراً   اً تأثير  لها  سيكون  الجديدة  التقنية  طوراتالتأن  كد  من المؤ، واليومية
فقط على  ول  ،المقبلة  القليلة  السنوات  خالل التأثير مقتصراً  يكون   على   لكنو  الصناعية  الوظائفن 
 ات.قطاعال فةكا في البشرية المهام جوهر

من  ك  للذ المتكان  مع  والتعامل  والتكيف  إدراك  الطغيراألهمية  بكل ات  اإلنتاجية  العملية  على  ارئة 
)إقتصادياً   ً   -مكوناتها  إنتاج  مراح  -  تشريعيا العمل    -ل  وعمال    -بيئة  وإداريون  ...الخ(،   -أفراد 

التطور  بهدف التكنولمواكبة  العمليات  ات  فى  وبخاصة  العالمية  واإلنوجية  اآلمنت اإلنتاجية  من   قال 
المس إلى اإلستفادة من  الحالى  النتجدالوضع  الرابعة ات  الثورة الصناعية  الوقوع فى   اتجة عن  دون 

 . تماعيةعزلة دولية وإج

Abstract : 
Recently, a significant impact of modern software and machines that support 

artificial intelligence systems operating technologies has affected the world 

of industry and production, and computers, programs and algorithms through 

which they operate have become an active role in simplifying daily life, and 

it is certain that new technical developments will have a direct impact on The 

global labor market during the next few years, and the impact will not be 

confined not only to industrial jobs but to the essence of human tasks in all 

sectors. 

Therefore, it was important to recognize, adapt, and deal with changes in the 

productive process with all its components (economic - legislative - stages of 

production - work environment - individuals, administrators, workers - ... 

etc.), In order to keep pace with global technological developments, 

especially in production processes and a safe transition from the current 

situation to benefit from the developments resulting from the Fourth 

Industrial Revolution without falling into international and social isolation. 
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الهندسة المعمارية وارتباطها بالفلك ذو أهمية في التصميم المعماري  
  القديم المصري

Architecture and its association with  astronomy are 

important in the ancient Egyptian architectural art   

 الدكتور / محمود أحمد محمود أحمد نــافـــع 
 جامعة بنها  –بكلية الفنون التطبيقية  -التصميم الصناعى رس بقسم المــد

Amnhotop000@gmail.com 

 

 
مارييين فى الحضاره اليونانيه لمعمصر القديمه هى التى علمت المصممين ا  العماره فى حضارةان  

انت العماره فى مصر القديمه مرتبطه بفلسفة ، حيث ك  و الحضاره الرومانيه و الحضارات االخرى
المو بعد  البعث  وهى  القديم  الالمصرى  وحياة  للمعبوداوخلت  العباده  كانت  لذلك   ، المصريه د  ت 

نان المصرى القديم ببناء المعابد و المقابر الفشىء مقدس فى حياته الدنياويه ؛ فأهتم  لقديمه المتعدده  ا
ك الوقت ، فكانت الشمس " المعبود رع " تمثل معبود رئيسيا عند له فى ذلتخليدا وقدسيه للمعبودات  

طيور من ه كالنباتات و الكائنات الحيصه لما تمثله أشعة الشمس لكل الاخ  فلها قدسيه المصرى القديم  
فا  ، اليوميه  بين    خذتاساسا فى حياتها  اهتماما كبيرا  معبود فى قطر مصر كلها و 1200الشمس 

طبق  500 لنصوص  معبود  دراستنا  ا  فى  تعلمنا  وقد   ،  " حاليا  االقصر   " بطيبه  امون  معبد  كهنة 
الت ابالفنون  التصميم " ؛ مهما  ان  طبيقيه "  أم  التخلعماره هى  دراسه    صصات ؛ وعليه فاناختلفت 

المعما  الهندسه  ومفاتيح  الى   ريهنظريات  التطرق  قبل  كبيره  أهمية  ذو  شأنا  تمثل  بالفلك  وارتباطها 
 اهيم الفن المعمارى الحديث .  ظرياتومفقواعد ون

 مشكلة البحث :  
دراسه فى  القديمه عن ال ه و الفلك فى مصررمابط بين العغياب مفاهيم قواعد ونظريات الر -1

 الجميله ,  الفنون التطبيقيه و

ال -2 العالقات  الحديثه ، بينما  تارعدم تطبيق تلك  العماره  العلمى فى  يخيه وتطويرها بالبحث 

 رى كاليونانيه و الرومانيه . ضارات اخاهتمت بها ح

 أهمية البحث :  
ونظريا وقواعد  مفاهيم  دراسة  الان  الربط  القديمكفلت  مصر  حضارة  فى  المعمارى  سوف ى   ، ه 

 ا واظهارها فى العماره الحديثه  يؤدى ذلك الى تطويره

 بحث :  ال يتضمن 
 البحرى:  د الدير اوال : تعامد الشمس على مقصورة قدس االقداس بمعبد الكرنك ومعب

 حتشبسوت معبد ثانيا : 
 معبد الكرنك  ثالثا: 

 رابعا : معبد دندره
   سيبا : معبد هخامس
 : معبد قصر قارون   سادسا
 د ابو سمبل ا: ظاهرة تعامد الشمس فى معبسابع

 ه بكوكبة برج الجبارالفلكيه.    جيزثامنا : عالقة أهرامات ال
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Abstract : 
It was architecture in ancient Egypt’s civilization that taught architectural 

designers in Greek, Roman, and other civilizations, as architecture in ancient 

Egypt was associated with the ancient Egyptian philosophy of resurrection 

after death and eternal life, so worship of multiple ancient Egyptian deities 

was a sacred thing in his worldly life ; So the ancient Egyptian artist was 

interested in building temples and cemeteries to perpetuate and sanctify the 

deities for him at that time, so the sun, "the deity Ra", represented a major 

idol of the ancient Egyptian. Great interest between 1,200 deities in all of 

Egypt and 500 deities according to the texts of the priests of the Temple of 

Amun at Taibah, "Luxor now". 

In our study of applied arts, we learned that "architecture is the mother of 

design"; No matter how different majors are; Accordingly, studying the 

theories and keys of architecture and its association with astronomy is an 

issue of great importance before referring to the rules, theories, and concepts 

of modern architecture. 

Research includes: 
First: The sun perpendicular to the sanctuary of the Holy of Holies at the 

Karnak Temple and the Deir el-Bihari temple: 

second: Hatshepsut Temple 

third: Karun Palace  

forth: Dandara Temple 

fifth: Hibs Temple 

Sixthly: Qarown palace  

Seventh: The phenomenon of sun perpendicularity at Abu Simbel Temple 

Eighth: The relationship between the Pyramids of Giza and the constellation 

of Gemini. 
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ومدى قابليتها للستخدام في تدريس مقررات عد التعليم عن ب وسائل
 الفنون التطبيقية  

Distance learning methods and its suitability  

for teaching applied arts courses 

 أمين صوفي مصطفى /د
 ر والتغليفبقسم الطباعة والنش مدرس - يهراه الفلسفه فى الفنون التطبيقودكت

 التجمع الخامس –يقية  تطببالمعهد العالي للفنون ال

Dr. Mostafa Amin Soufy 
Printing, publishing and packaging Dept. 

The higher institute of Applied Arts– 5th district  

mostafasoufy@gmail.com 

 

لعديررردة وخصوصرررا فررري حررراالت ه االتعلررريم عرررن بعرررد يومرررا بعرررد يررروم لمميزاتررر يتنرررامى دور 
بحررررث والتررري تواجررره فيهررررا ة هرررذا الالحاجررره الماسرررة لررره مثررررل األيرررام التررري تواكررررب كتابررر 

ب علررررى الطالرررر  البشرررررية خطرررررا يتمثررررل فرررري انتشررررار فيررررروس كورونررررا والررررذى يحررررتم
ة التعليميرررة برررات مرار العمليررر ان مرررن الضرررروري اسرررتلمعلرررم التواجرررد بمنرررازلهم ولمرررا كررر او

ه الوسررريلة التررري سرررحرالتعلررريم عرررن بعرررد حرررال  د برررالتعليم عرررن بعرررد أنررر  يا لتلرررك المحنررره ويقصرررَ
ر بِ  م وظيفترررره مررررع تالميررررذه وطلبترررره عررررن طريررررق اسررررتخدام االنترنررررت، هررررا المعيُباشررررِ لررررِّ

وال يخفرررى علرررى احرررد ام بعمليرررة التعلررريم والرررتعل م. يررر القصرررل مرررن أجرررل وبشررركل يسرررمح بالتوا
هنررراك بعرررض التجرررارب  كرررانعرررن بعرررد مرررا ذال غيرررر منتشرررر فررري مصرررر وان ان التعلررريم 

علم النمطيررررة الررررى التعلرررريم لرررريم والررررتالناجحررررة فيرررره اال أن االنتقررررال المفرررراج  مررررن حالرررره التع
 ىعلرررر  ب القررررائمينعررررن بعررررد والترررري فرضررررتها األزمررررة قررررد أحرررردث ارتبرررراك لرررردى أغلرررر 

بعررررد وعررررالوة  ل الكامررررل عررررنتيررررادهم علررررى التواصرررر الترررردريس وكررررذلك الطررررالب لعرررردم اع
ة التررري قرررد تواجررره المعلمررررين والدارسرررين فرررإن التنرررروع وجيرررر علرررى بعرررض المشررراكل التكنول
بيقيررررة ) نظررررري وتكنولرررروجي وتصررررميم ( واخررررتالف نررررون التطالشررررديد فرررري مقررررررات الف

لررررذى يواجرررره أي عضررررو اال ا جعررررل السررررؤطرررررق تدريسررررها وطرررررق التقيرررريم الخرررراص بهرررر 
ة للتعلرررريم عررررن بعررررد هرررري األنسررررب هررررو "أي وسرررريلأي مؤسسررررة تعليميررررة هيئررررة ترررردريس و

 رر الذى أدرسه ؟" لمقلطبيعة ا

 مشكلة البحث :
تقييمهرررا ممررررا يصرررعب مررررن عمليررررة يرررة وطرررررق تعررردد واخررررتالف مقرررررات الفنررررون التطبيق

ه الررررى جرررر لحاخصوصررررا مرررع اتحديرررد أي وسررررائل التعلررريم عررررن بعرررد يكررررون مناسرررربا لهرررا و
سررررربب قررررررار تعطيرررررل يم عرررررن بعرررررد بالسرررررتراتيجية التعلررررر التطبيرررررق الكامرررررل والسرررررريع 

 . covid 19وس كورونا فيرالدراسة لمنع انتشار 

 هدف البحث : 

ي تالئرررم متطلبرررات التررردريس المختلفرررة بعرررد التررر  الوصرررول الرررى أنسرررب وسرررائل التعلررريم عرررن
 بمقررات الفنون التطبيقية.
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التعلررررريم  –ة مقرررررررات الفنرررررون التطبيقيررررر  – م عرررررن بعرررررديالتعلررررر :حيـــــةالمفتاالكلمـــــات 

 اإللكتروني
 
 
 

Abstract : 
The role of distance learning is growing day by day due to its many 

advantages, especially in situations of urgent need such as the days that 

accompany the writing of this research and in which humanity faces a danger 

represented by the spread of the covid 19 virus, which requires the student 

and the teacher to be present in their homes, and when the educational 

process is necessary to continue Distance learning is a magical solution to 

this ordeal, and distance learning means that the teacher performs his job 

with his students and students by using the Internet. Therefore, it is called 

distance learning, and it means that there is a distant distance that may 

separate the teacher from the students. However, they communicate in order 

to carry out the teaching and learning process. It is no secret to anyone that 

distance learning and e-learning are still not widely spread in the Arab 

Republic of Egypt, although there are some successful cases in it, but the 

sudden transition from the state of typical teaching and learning to distance 

learning, which was imposed by the crisis, has caused confusion among most 

of those who teach and also Students are not accustomed to fully 

communicating remotely and its premium on regardless of the technological 

problems that teachers and students may face. A sector such as the applied 

arts sector is very diverse in its curricula taught to students between 

theoretical and technological decisions and design decisions and the different 

methods of their teaching and methods Its own assessment made the 

inevitable question facing any faculty member or teacher is any means of 

distance learning is best suited to the nature of the decision, which I teach? 

This research studies the available distance learning methods and their ability 

to teach in applied arts courses with their various classifications. 

Research Problem: 

The multiplicity of classifications of applied arts courses and methods of 

evaluation, which makes it difficult to determine which means of distance 

education is appropriate for them. 

The important results of this research lied in : 
Reaching the most successful distance learning methods suitable for 

application with the applied arts courses. 
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Research methodology: 

The research depends on applying the descriptive analytical approach  

Keywords: 

Distance Learning , applied arts courses, e-learning 
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لفن فى ظل تكنولوجيا الواقع  تطبيقى لمتطلبات التطور الفكرى وال
   اإلفتراضى

Requirements for the development of intellectual and applied 

of art under virtual reality technology 

 م.د منى صبح عبد الفتاح صبح  
  جامعة –المدرس بكلية التربية  -تخصص الزخرفة  –فى الفنون التطبيقية  سفةدكتوراة الفل

 لزخرفة واإلعلن اشعبة التصميم و –قسم التعليم الفنى والصناعى  -حلوان 
Mona.sobh@yahoo.com 

 

 

ا  بعمر  عمره  يرتبط  كيان  ال  نسانإلالفن  دائم  فهو  ولذلك  مع  تغي،  ليتماشى  المكونات  ر 
الكثير تكنولوجيا كعنصر رئيسى فى حدوث  تأتى الو،  من العصور التى يقدم فيها  كل عصر  الثقافية ل

على حد ى  اهيمى والتطبيقية على المستوى المفالت الحياتجميع المجافى    ثر  التى تؤالت  والتح  من
خالل من  الفنية  اإلتجاهات  على  بظالله  ألقى  ما  وهو   ، المفاهيم إع   سواء  من  العديد  صياغة  ادة 

لول حبشكل أكثر فاعلية نحو استخدام وسائط و    تجاه  الية واإلالخاصة بالتجربة الفنية والمعايير الجم
المتالحقة . ويعتبر   مع التطورات     كرى وتطبيقى ليتماشىتها تحول فة متنوعة تحمل فى طيا جديد

التى   المصطلحات  أبرز  من  اإلفتراضى  الواقع  الجديدةقدمفن  الميديا  فنون  التطور   تها  ساهم  فقد 
على   كبير  بشكل  واخالتكنولوجى  التتنوع  لدرجات  الفنان  توظيف  ومستويات  أساليب  اعل  فتالف 

فواإل أعمال  لتصميم  تفاعلينغماس  وأسنية  بأفكار  مبتكرة  واتجاهات  ة  . اليب  مشكلة    جديدة  وتتحدد 
متطلبات   دراسة  فى  للتفا  المصممالبحث  اإلفتراضىعل  الفنان  الواقع  أنظمة  من   مع  تحتوى  بما 

علية فى اأعمال فنية تفلتطبيق  ك اإلمكانات التكنولوجية  توظيف تلوكيف يمكن  ،  أدوات وبرمجيات  
 ة .كيلية جديدمحاولة لتقديم رؤى تش

 الفن التفاعلى .    –فنون الميديا الجديدة  - اضىاإلفتر  الواقع  : كلمات مفتاحية
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Abstract : 

 
Art is an entity whose age is related to the age of man, therefore it is 

constantly changing to align with the cultural components of each age, 

Technology comes as a major component in the occurrence of many 

transformations that affect all aspects of life at both the conceptual and the 

practical level, This has cast a shadow on the technical trends by 

reformulating many concepts related to the technical experience, aesthetic 

standards and the trend in a more effective way towards the use of various 

new media and solutions that carry an intellectual and practical shift in line 

with the successive developments. 

 The art of virtual reality is one of the most prominently terms presented by 

the new media arts. Technological development has contributed greatly to 

the diversity of artist’s recruit degrees of interaction for design innovative 

interactive artworks with new ideas and methods. The research problem is 

determined in studying the artist's requirements for interacting with virtual 

reality systems, and how these technological capabilities can be used to 

apply interactive artworks in an attempt to present new visual visions. 

 

Keywords:  Virtual Reality - New Media Arts – Interactive Art.  
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في الفن المصري  المضمون البصري و تكوين الكادر للمشاهد المصورة
 القديم و تأثيره في تصميم المجموعات المتناسقة

The visual content and the ancient Egyptian composition  

scenes and its impact on designing harmonious groups 

 دل النحاس/ مني محمد عا  أ.م.د
 الهرام الكنديةجامعة ا  –كلية االعلم  –استاذ مساعد بقسم االتصال البصري 

DR/ Mona Mohamed Adel Elnahas 
Associated Professor –Visual Communication Department  

 Faculty of Mass Communication - Ahram Canadian University 

monaadelnahas_ahmed@yahoo.com 

 
و اتصال یتم بمساعدة حاسة النظر و یوصف بأنه استدعاء لألفكار و المعلومات  ي هالمضمون البصر

سق یعبر بشكل متنا  مل علي ترتیب العناصر المرئیةعفي اشكال یمكن ان تقرأ و تري بالعین كما انه ی 

 مل الفني .عن حركة الع

م او  الكادر  تكوین  كیفیة  هو  فعال  بشكل  البصري  المضمون  تدعیم  علي  یساعد  باسلوب  ا  لمرئي 

مل و ایظهار قواعد تنظیم الكادر االهتمام في الع  ومتناسق یؤدي الي جذب عین المتلقي لنقاط القوة  

 رار . قاع و التكسب و التوازن و الخطوط و االینمن الشكل و ال

ال تمیزت  قد  المصرو  تعبر یة  حضارة  التي  المصورة  المشاهد  بكثیر من  المختلفة  القدیمة بعصورها 

العقائدي و اساطیرعن تصو المفهوم  النباتات و تجسید  الطیور و  الحیوان و  الخلق و    یر االنسان و 

 یة .ن البدایة الي النهاتفاصیلها مو تصویر الحیاة الیومیة بكل  دالحیاة و الموت و فكرة البعث و الخلو

ورة و كیفیة یتتضح انه الباعث علي القاء الضوء بشكل متعمق علي ماهیة المشاهد المصبق  ومما س 

 ة . تكوین الكادر للتعبیر بشكل فني عن روح و سمات هذه الحضارة العریق

 

 :   مشكلة البحث  :تتمثل مشكلة البحث في
الكافي في الدراسات ام  یلقي االهتمیره علي المتلقي لم  لفني و ثأث دراسة المضمون البصري للعمل ا-1

 السابقة .

الكادر في المش-2 الفني لتكوین  القدیم لم تلقي قدر كبیر من التحلیل  اهد المصورة في الفن المصري 

 مستفیضة.الدراسة التحلیلیة ال

الكادر ف-3 الكاف  يلم تنل أسس و قواعد تنظیم  القدر  سة سواء مراعاة ي من الدراالمشاهد المصورة 

 مساحات التوزیع للمساعدة في ابتكار العدید من المجموعات المتناسقة . و   ب و االبعادالنس

 

 أهداف البحث : 
ل المعلومة بصریا للتأثیر علي دراسة  فن التواصل البصري و اظهار ما به من امكانیات لتوصی-1

 المتلقي .

الحالت-2 الفني لعدد من المشاهد  القدیم ومصورة في الیل  ب  لفن المصري  ن جمالیات و ه ماظهار ما 

 براعة في التكوین .
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العدی-3 لعمل  تصلح  تصمیمات  للفن ابتكار  الفنیة  القیم  طابع  تحمل  المتناسقة  المجموعات  من  د 

 المصري القدیم . 

 

 ة البحث :  أهمي
ب-1 القدیمة  المصریة  الحضارة  االشكاحتتمیز  من  قربها  شدة  و  بمیویتها  الحیه  كانت ل  ما  و  یتفق  ا 

لي عالم  اض توحي بالجالل و العظمة و هو ما یؤثر علي المتلقي بأنه عالم یسمو عدف الیه من أغر ته

 الواقع كما ظهرت ابداعات الفن المصري في الشكل و الظل و اللون .

رها س علي تأثی علي طاقة تعبیریة كامنة تنعك  مر المجموعات المتاسقة لیس تزیینا فقط انما قائدو-2

 ن و ما یتضمنه من معاني ذات أهمیة ثقافیة محلیة و دولیة .التكویالشكل و الروحي من خالل 

 

 ث : يفترض البحث ان :فروض البح
المصو-1 المشاهد  لتكوین  التشكیلیة  و  الفنیة  القیم  عنه دراسة  ینتج  القدیم  المصري  الفن  في  رة 

 . المتناسقة كرة لعمل العدید من المجموعاتتتصمیمات مب 

بالمض-2 تاالهتمام  و  البصري  ادراك مون  و  فهم  علي  قادرة  فنیة  عین  یخلق  المتلقي  علي  أثیرة 

 ریة النابعة من العمل الفني الرسائل البص

 

 منهجية البحث :  
  ةراسة الفنیة التاریخیة للحضارة المصریة القدیم:و یشمل الد المنهج التاريخي-1

التحليلي-2 الوصفي  الب:  المنهج  الوصفحث  یتناول  و  لمخ  بالدراسة  التحلیل  االعمال و  من  تارات 

 التصویریة للفن المصري القدیم علي مر العصور  

نیة و التطبیقیة :یتناول الجانب االبتكاري لعمل التجارب و الدراسات و الحلول الف نهج التجريبيالم-3

 المستنتجة من الدراسة  

االحصائيهالمن-4 استطالعین  ج  یشمل  الع  :و  للمتخصصین  ام  للرأي  في  االول  الخبراء  مجال من 

المتل علي  الكادر  تكوین  تأثیر  مدي  و  البحث  مشكلة  ألظهار  االخري االعالم  و  الفني  للعمل  قي 

 لتأكد من تحقق أهداف البحث للمتخصصین و الخبراء في مجال تصمیم طباعة المنوجات ل

 

 حدود البحث : 
الزمانية  -1 الت   الحدود  لفن:الدراسة  الق  اریخیة  المصري  الالتصویر  الي دیم منذ عصر  القدیمة  دولة 

 ق.م (332-ق.م2780الوسطي الي الحدیثة ما بین )

المكانيةالح-2 التطب  دود  القدیم و االعمال  المصري  التصویر  یقیة تمت  :دراسة مختارات من أعمال 

 بیة مهوریة مصر العرجعلي تصمیم المجموعات المتناسقة داخل 

 ضوعية حدود مو-3

 ي المتلقي ضمون البصري علسة قیمة و تأثیر المدرا-

 ي القدیم أسس و قواعد تكوین الكادر في المشاهد المضورة للفن المصر-

 مفهوم المجموعات المتناسقة في مجال طباعة المنسوجات -

 متناسقة لمات مستوحاة من الفن المصري القدیم للمجوعات اابتكار تصمی-

 ل االحصائي .التحلی-
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Abstract : 
The visual content is a connection that is made with the help of the sense of 

sight and is described as a s The visual content is a connection that is made 

with the help of the sense of sight and is described as a summons to ideas 

and information in forms that can be read and seen by eye. 

What helps to support the visual content effectively is how to create the 

visual cadre in a coordinated manner that attracts the recipient's eye to the 

strengths and interest in the work and to show the rules for organizing the 

cadre of form, proportions, balance, lines, rhythm and frequency. 

And the ancient Egyptian civilization was distinguished by its different eras 

by many depicting scenes that express the depiction of man, animal, birds, 

plants, embodiment of the doctrinal concept and the myths of creation, life 

and death, the idea of resurrection and eternity, and depicting daily life in 

every detail from start to end. 

From the foregoing, it is clear that the motive is to shed light in depth on the 

nature of the depicted scenes and how to form the cadre to express 

technically the spirit and characteristics of this ancient civilization. 

Research problem:  
1- A study of the visual content of the artwork and its effect on the recipient 

did not receive sufficient attention in the previous studies. 

2- The technical analysis of the composition of the scenes depicted in ancient 

Egyptian art did not receive a large amount of extensive analytical study. 

3- The foundations and rules for organizing the depicted scenes did not get 

enough study, whether taking into account proportions, dimensions and 

distribution areas to help in creating many harmonious groups. 

Research Aims : 
1- Study the art of visual communication and show its possibilities to 

communicate information visually to influence the recipient. 

2- Technical analysis of a number of scenes depicted in ancient Egyptian art 

and showing its aesthetics and ingenuity in composition. 

3- Creating designs suitable for the work of many harmonic groups bearing 

the character of artistic values of ancient Egyptian art. 

Research  Importance : 
1-The ancient Egyptian civilization is distinguished by its vitality and the 

intensity of its proximity to living forms in a manner consistent with what it 

was aiming for that suggests majesty and grandeur, which affects the 

recipient as a world that transcends the real world as the creativity of 

Egyptian art appeared in form, shade and color. 
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2- The role of the harmonious groups is not only a decoration, but is based 

on a potential expressive energy that is reflected in its spiritual influence 

through form and composition, and the meanings it contains of local and 

international cultural significance. 

Research Hypotheses: The research assumes that: 
1- Study the artistic and plastic values to form scenes depicted in ancient 

Egyptian art, resulting in innovative designs for the work of many 

harmonious groups. 

2- Attention to the visual content and its effect on the recipient creates an 

artistic eye capable of understanding and recognizing the visual messages 

stemming from the artwork. 

Research Methodology : 
1- Historical Method: It includes the historical artistic study of the ancient 

Egyptian civilization 

2- Descriptive and analytical Method: The research deals with study, 

description and analysis of a selection of graphic works of ancient Egyptian 

art throughout the ages. 

3- The experimental Method: it deals with the innovative aspect of the 

work of experiments, studies and technical and applied solutions derived 

from the study. 

4 - The statistical Method: It includes two surveys . the first of experts from 

the media in order to show the research problem and the extent of the impact 

of the composition scenes on the recipient . and the other survey for 

specialists and experts in the field of designing textile printing to make sure 

that the research objectives are achieved. 

Research Iimits : 

1- Temporal Iimits: the historical study of ancient Egyptian painting art 

from the era of the ancient state to the middle to the modern period                  

(2780 BC-332 BC) 

2- Spatial Iimits: a study of selections from ancient Egyptian painting and 

applied works done on designing harmonious groups within the Arab 

Republic of Egypt 

3- Objective Iimits: 

- Study the value and impact of the visual content on the recipient 

- The foundations and rules of composition scenes in the illuminated scenes 

of ancient Egyptian art. 

The concept of harmonious groups in the field of textile printing.- 

Creating designs inspired by ancient Egyptian art for harmonious 

collections.--statistical analysis . 
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  قصائد األطفال فى تصميم الشخصيات الكرتونية الخاصة بكتب األطفال أثر
 )دراسة وصفية تطبيقية(  قميةالر

The impact of children's poems on cartoon characters design 

of Digital Children's Book   (Descriptive and applied study) 

 صر أحمد حامد محمد ناأ.م.د/ 
 اكتوبر  ٦جامعة  -ة كلية الفنون التطبيقي - سم اإلعــلنق 

Nasser Ahmed Hamed Mohamed 
Associate Prof. in Advertising department, Faculty of applied arts, 6 

October university 

nasser.h.art@o6u.edu.eg        nasser.hamed22@gmail.com 

الم للطفل  قدمالقصیدة  نوع  ة  یُ هى  الذى  الشعر  أنواع  إنه  ر  عمن  على  یناسب كالف  مقفّى  موزون  م 

تُكتب   وربما  الطفل،  الطفل  عقلیة  عامقصیدة  تكیبلغة  أو  المصرى  الطفل  یفهمها  عرة  بلغة  بیة ون 

 قمیة الرماتها ومن ثم أبیاتها، وفى أغلب األحیان تقدم كتب األطفال  تفسیر معانى كلفصحى تحتاج إلى  

،  ةالورقی  ألطفالذلك مع كتب قصص اوى فى  اسلى قصائد فى شكل تصویر قصصى تتویة عمحتال

سواء   ا ثراء فنىاألسلوب الطبیعى، ویتوافر بهبفتكون بها شخصیات مرسومة بأسلوب الكرتون أو  

الخل ناحیة  المصاحبة  من  تكسوها،  فیات  التى  األلوان  أو  المختلفة(  ذلك  یضاف  )البیئات   صوت إلى 

 ذاب.الج وتقة اإلخراج الفنىذلك یصب فى ب لك ،وت موسیقى هادئص یصاحبهلقصیدة وربما قارئ ا

أن   فیه  الشك  اومما  الشخصیات  األطفال  المصاحب  ةلكرتونیتصمیم  قصائد  تطلب ت  قمیةالر  لكتب 

یُعد  الذى  و  ؛والتخیلالفنیة  الموهبة  متالكه  الالرسام  المبدع األول للعمل وكونه  لالشاعر    تعاون ُكاًل من

ندس الصوت المسئول ومه رسوم وأشكال جرافیكیة،    إلىلقصیدة  ل  المكونةألبیات الشعریة  ل  ترجمالم

إلقاءعن   الشعری  ضبط  بتنسیق   ،ةاألبیات  یقوم  الذى  األ  والمصمم  مع  المادة  )القصیدة(   لرسم ادبیة 

ً   ؛قصائد الكتابف الصوت بتوقیت محسوب مع  وتوظیف مل ت الفنیة یراعى مالئمة المواصفا  وأیضا

 .ت الدولیةلوماعلى شبكة المعنشره الخاصة بنیكیة تكالألسالیب الفنیة وللكتاب وا

 ؛لوجیة بشكل هامیكیة وسیكوب األطفال تتطلب معالجة جرافتولكون الشخصیة الكرتونیة فى قصائد ك

سها طریق شكل ولون مالب  لجاذبیة المفرطة عن امثل  مجموعة من المواصفات    یهابد أن تتوافر ففال

لها التشریحى  ثم مال  ؛والتكوین  لعمئ ومن  المتلقىر  متها  لكون،  الطفل  ها تحتوي على مفردات وأیضاً 

تص أن  لها  فالبد  المصاحبة  ف سیكولوجیة  القصیدة  دقیق  وذلك  بشكل  التعبیرات   لها،  طریق  عن 

صفحه لكتاب ع علیه نظر الطفل عند تنجذم بأن أول مایقة منها، وفى الواقع نكاد  ادرواإلیماءات الص

 . نماطبها من بیئات مختلفة األالكرتونیة وما ت هو الشخصیا الرقمىقصائد ال

ال الش  مفتاحية:الكلمات  الكرتتصمیم  األطشخصیات  نیة،  وخصیة  كتب    ،فالقصیدة   ألطفالاقصائد 

 .قصائد كتب األطفال الرقمیة  يف القصصى تصویرال، الرقمیة
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Abstract : 
The poem presented to the child is a type of poetry that is defined as 

balanced rhythmic speech that suits the child's mindset. Perhaps the child’s 

poem is written in a colloquial language that the Egyptian child understands 

or is in an Arabic language so that you need to explain the meanings of her 

words and then their verses, and in most cases children’s digital books that 

contain On poems in illustration are equal in that with children's stories 

books, so they have characters drawn in the style of cartoon or natural style, 

and they have artistic richness, either in terms of accompanying backgrounds 

or the colors that they cover, all of which pour into the melting pot of 

attractive artistic direction. 

There is no doubt that the design of cartoon characters accompanying 

children's digital poems requires the cooperation of both the poet, because he 

has the talent and imagination that translates the poetic verses of the poem 

into graphic forms, and the designer who coordinates the literary material 

(the poem) with the drawing and takes into account the appropriate technical 

specifications of the book and technical methods When print it. 

because the cartoon character in children's digital book poems requires an 

important graphic and psychological treatment, it must have a set of 

specifications such as (excessive gravity through the shape and color of her 

clothes and the anatomical composition of it and then its suitability for the 

age of the children), and also because it contains psychological vocabulary it 

must describe Precisely the poem accompanying it, through expressions and 

gestures emanating from it, and in fact we can almost be tempted that the 

first thing that a child looks at when browsing a book that contains a 

collection of poems is cartoon characters and their environments with 

different patterns. 

Keywords: cartoon character design, children’s poem characters, 

children’s digital book poems, storyboards in digital children's book poems. 
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لرقمنة التعليم العالي والبحث العلمي في ظل األزمات  جاهات الحديثةتاال
 ت الشرق الجزائري نموذجا بالجزائر: جامعا 

Vues modernes de numérisation de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique au cours des crises en Algérie : 

les universités algériennes orientales 

 ن حريرة  ب نجاة د. 
 

تتبناهررا مختلررف الجامعررات الجزائريررة علررى   يعد مفهوم الرقمنة من أهم المفاهيم الحديثررة الترري
يررادة زواضررح فرري تطرروير التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري وغرار باقي دول العالم، وذلك لدورها ال

لررت دون ة، ... الترري حالثقافية، الصررحيااألزمات السياسية، اصة في ظل  فعاليته ومستوى جودته، خ
ا مررا أدى إلررى اعتمرراد نظررم أو طرررق علميررة وتثقيفيررة استمرارية التعليم التقليدي في هذه الفترة، وهذ

مررن خررالل   ،بعررد  نعرر   في التعلرريملوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال  جديدة من خالل استغالل التكنو
حرروث العلميررة مررن المحاضرررات والبإتاحررة الرردروس وونية الجامعية لنشر  ع اإللكترواستعمال المواق

إلضافة إلى االعتماد على مجموعررة مررن التطبيقررات ، با....(Moodle، Mooc)خالل عدة منصات 
 ،Zoom ،Webinaire)بالملتقيررات والنرردوات العلميررة والفكريررة والبرمجيررات اإللكترونيررة للقيررام 

Cloud، Google Meet... ( سررطرة لبيداغوجيررة المامج العلميررة وارا بهرردف اسررتكمال البرر وغيرهرر
 للموسم الجامعي الجاري. 

دراسة إلى التعرف على واقع تطبيق الرقمنة بالجامعات الجزائرية ودورها هذا، وقد هدفت هذه ال   
السررنوات زمات التي شهدتها الجزائررر فرري ة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة في ظل األفي ترقي

تمرراد علررى المررنهج الوصررفي لبنرراء اإلطررار ك من خررالل االعنموذجا(، وذل  19خيرة )أزمة كوفيد  األ
تي التحليررل واإلحصرراء بجامعررات الشرررق الجزائررري كعينررة للدراسررة مررن خررالل النظري، وعلى أدا

فرري تقيات .... التي تمررت رقمنتهررا لروس والمحاضرات والرسائل الجامعية ومطويات المإحصاء الد
الل مواقعهررا اإللكترونيررة األكاديميررة مررن خرر   2020سررنة    ساتذة منذ مطلعاحتها للباحثين واألسبيل إت

وياتهررا العلميررة فرري مختلررف التخصصررات العلميررة واألدبيررة ومختلررف الصررعوبات واالستفادة من محت
 لي:افي ذلك، مما ساهم في اإلجابة على التساؤل الت  واآلليات

بالجامعات  في ظل األزمات والبحث العلمي يطوير التعليم العالرقمنة في تماهو الدور الذي تلعبه ال
األسرررة الجامعيررة فرري التعامررل مررع التكنولوجيررات الجزائرية؟ ومرراهي أهررم الصررعوبات الترري تواجرره 

 الحديثة؟

 لجزائر.اقمنة، التعليم العالي، البحث العلمي، األزمة، الرالكلمات المفتاحية: 
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Résumé : 
      La  numérisation est l'un des concepts modernes les plus importants 

adoptés par les universités algériennes, grâce à  son rôle efficace au 

développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 

son efficacité et son niveau de qualité, en particulier au cours des crises 

politiques, culturelles, sanitaires, ...etc ; qui ont empêché la poursuite des 

études systémiques à cette époque, et c'est ce qui a conduit à l'adoption de 

nouveaux systèmes ou méthodes scientifiques et pédagogiques par 

l'exploitation des NTIC (Nouveaux Technologies d’Information et 

Communication) et l'adoption de la numérisation et l'enseignement à 

distance par l’utilisation des sites Web universitaires pour publier des cours, 

des conférences et des recherches scientifiques sur plusieurs plateformes 

(Moodle, Mooc ....), en plus de s'appuyer sur un ensemble d'applications 

électroniques et de logiciels pour animer des forums et séminaires 

scientifiques et intellectuels (Zoom, Webinaire, Cloud, Google Meet ...etc.) 

dans le but de compléter les programmes scientifiques et pédagogiques 

soulignés pour la saison universitaire en cours. 

      Cette étude bute à identifier la réalité de l'application de la numérisation 

dans les universités algériennes et son rôle à l’amélioration de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment au cours 

des crises que l'Algérie à connues dans ces dernières années (crise de 

Covid19 par exemple), en s'appuyant sur la méthode descriptive dans le 

cadre théorique, et sur l’analyses et les statistiques aux universités de l'Est 

de l'Algérie comme échantillon d'étude, on comptant les statistiques des 

cours, conférences, thèses universitaires et des séminaires qui ont été 

numérisées afin de les mettre disponible à l’utilisation des chercheurs et 

professeurs depuis l’aube de l'année 2020 à travers leurs sites académiques 

dans les différentes spécialités et les différentes difficultés et mécanismes en 

cela, qui ont contribué à répondre à la question suivante : 

Quel est le rôle de la numérisation au développement de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique au cours des crises dans les 

universités algériennes ? Quelles sont les difficultés de l’utilisation les 

technologies modernes dans les universités algériennes ? 

Mots clés : Numérisation, Enseignement supérieur, Recherche 

scientifique, Crise, Algérie. 
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مصدر مية للزخارف اإلسلمية والمفردات الشعبية ك المعالجة الرقتنوع 
 عدإلثراء اللوحة الزخرفية عن ب

The variation of digital processing of Islamic motifs and folk 

symbols as a source to enrich the decorative painting through 

remote learning. 

 ا.م.د/ نجوى على محمد على
 قائم بعمل وكيل كلية التربية الفنيةو - المساعد بقسم التصميمات الزخرفية أستاذ التصميم

 جامعة المنيا - التعليم والطلبلشئون 

Asst. Prof. Dr. / Nagwa Aly Mohamed Aly  
Assistant Professor of Design, Department of Motif Designs 

 Vice-Dean for Education and Student's Affairs at the faculty of art

education in Minia University 
gli@minia.edu.eaNagwa_ /         Naly555@hotmail.com 

 

الدراسة على    الحالية   هدفت  التعرف  للزخ  تنوعالى  الرقمية   اإلسالمية،ارف  المعالجة 
اللوحة الزخرفية عن بعد، من خالل استخدام برنامج   إلثراءكمصدر    الشعبية،وبعض من المفردات  
كتقنية   خالعالجة  مالفوتوشوب  من  التوصل  يمكن  حفنية  الى  مستحدثلها  تشكيلية   ألعمال  ةلول 

بمقاسات مختلفة ومتنوعة،  الطالب انتاجها  تم  المنهج    التي  الدراسة    التحليلي،  لوصفياواستخدمت 
بغرض الوصول الى انتاج اعمال فنية متمثلة في اللوحة الزخرفية وذلك من   تجريبيوالمنهج الشبه  
 بعد. ن خالل التعليم ع
أيضا   الوجاءت  التعليم    متمثلةال  تدريسيةالمعالجة  وذلك    المتزامن،وغير    زامنالمت  نيإللكتروافي 

عينة  ال التواصل مع الطالب افراد    باإلضافة الى  ،ياجامعة المنعبر منصات تعليمية محددة من قبل  
 ( والواتس اب بوك،س يوالف اإللكتروني،البريد )المتمثلة في  االجتماعيعبر برامج وسائل التواصل 

بعالت  واثبت عن  نجاحهعليم  ك  التجربة في    د  وأيضا  الحد    بديلالفنية  مشكلة في  وتعليق توقف    من 
 . اجتاح العالم بأكمله  الذي( COVID-19س كورونا )بسبب ازمة فيروالجامعات الدراسة ب

 ن معظم افراد العينة تمكنوا مان    أبرزها:وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج من   -
في   متمثلة  فنية  اعمال  الزانتاج  تشكيلي خرفية  اللوحة  كما    ،مستحدثة  ةبحلول 

بعد   عن  التعليم  وفاعلية  أهمية  أيضا  النتائج  تدر  علىوأثره  أظهرت    يس نجاح 
 .المقررات العملية والتطبيقية

مجموعة من التوصيات ومن  توصلت الدراسة الحالية الى    أثرهاوقد تمت مناقشة النتائج وعلى  
مقررات الدراسية  تعزز تحديث ال  يرامج التدريبية التالبو  تحتيةالبنية ال  االهتمام بجودة  :هازأبر

وقتنا   في  لدالراهن،  كما  بعد  عن  التعليم  مفهوم  طالب  تعزيز  كفاءتهم   الجامعاتى  لرفع 
الطرق    االهتمامو  التدريبية، هذه  مثل  على  الجامعة  أساتذة  في    التعليم،  منبتدريب  للمساهمة 

 الجامعة.  يق المتميز داخل وخارج اسوار بالتط
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Abstract : 
The current study aims to identify the diversity of digital processing of 

Islamic motifs and some of the folk symbols, as a source of enriching the 

decorative painting through remote learning, using Photoshop as a technical 

processing program by which plastic solutions can be developed for students' 

work that had been produced in various sizes and manifolds. This study has 

used the descriptive-analytical and quasi-experimental methods of research 

with the intention of producing artwork represented in the decorative 

paintings through remote learning.                                                                                                                     

   The teaching treatment of synchronous and asynchronous through e 

learning across specific educational platforms at Minia University. As well 

as, communicating with the sample students through social media platforms 

such as, e-mail, Facebook, and WhatsApp.                                                                           

   Remote learning has proved its success in this technical experiment, and it 

has also proved its worth as a replacement for the suspension of on-campus 

learning due to COVID-19 that has put a halt in how the entire world 

functions.                  

   This study has also reached several results, and the most prominent is that 

most of our sample students have produced decorative paintings with 

creative and plastic solutions. The results also showed the importance and 

the effectiveness of remote learning on the practical teachings and applied 

courses.                              

Finally, these findings were discussed and  as a result a set of 

recommendations have been suggested, the most prominent of which is, 

paying attention to the importance of the quality of the infrastructure and the 

training program that enhance and update our curricula constantly, promote 

and strengthen the idea of remote learning amongst higher education students 

in order to raise their training competence, and last but not least, is to take 

interest in  training university professors on such methods of education to 

contribute to the distinguished applications inside and outside the university 

campus.                                            
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لقديم احدات حوائط المصري لتجديدي ووالنسبة الذهبية في النص ا
 عات المعاصرة  توظيفها في تصاميم المطبو  وإمكانية 

 )معبد هيبس نموذجا( 
Golden ratio at regenerative text and units of ancient 

Egyptian walls and the possibility of employing them in 

designing contemporary prints (Hibs Temple) 

 يد مفتي رضوان()نهي سع 
 أسيوط جامعة  - الفنون الجميلة كلية - جرافيكلا قسم

 مرئيه مدي تكامل جمال الشكل الن أو التكامل الجمالي هو المقصود بية في الكومفهوم النسبة الذهب
بوفوناتشي في نسبة جمال  رية  ظو ويب مباني ( مثال نلواجهة أستخدام تطبيق )صفحة أو غالف أ

الكون الموجودة في بناء الكعبة وجزر المادليف وغيرها وأطلق عليها المعجزة األلهية لنسبة جمال 
وال تمكن وظالكون  يكوتي  أن  متماسكة  عليفتها الرسال رسالة  كبير  تأثير  لة  المظهر  الن  ظيفة وي 

مبادئ التصميم المرئية فالتصميمات مع    ةمة تنظيما جيدا ومنسقفهذا يعني أن المعلومات تكون منظ
 التي تظهر بشكل مزدحم أو غير منطقي تصبح صعبة الفهم .

و جميأل ار الجمال وكل ما يحيط بنا سوف يغدن أكبر أسرالتناسب في األشياء بشكل عام هو واحد م
حتي ولو لم    لي األتزان بين األطواسبة رياضيا هندسيا فالتناسب المبني عل امتن  في حال كون أطوالة

  1.618  ما  وهو   ويعطييكن بأتباع أي قواعد نسبية سر يتبعة كل من يهدف إلي االتقان واإلبداع  
  بالرقم   يسمي  مال ج  نسبه  اعلي   الي  تقريبه  تم  الذي   قمالر   مثالر  األنظا  ويلفت  خاص  ورونق  جمال

 التي  الرقم  اذه  في  الجمال  نسبه  راراس  البحث  متن  في  بالشرح  تناول   وسوف  يههالللا  المعجزه
 فعند  الجمال   لعلم   دائم  لمقياس  للوصول  االنسان  من  وسعيا.    العلميه  النظريات  من  كثير  اليه  توصلت
 مقياس  وانها  للعين   حومري  وجميل  جذاب   ماهو  لكل  مقياس  هاان  واكتشاف  الذهبية  النسبة  اكتشاف
  في   حوله   zش  كل  في  دهجمتوا  النسبه  تلك  ان  فاكتش  العمل  بها  يقع   التي  اإلبداعية  ةج الدر  لمدي

 االنواع   بعض  ففي  يضاها  ال   رابانيا  وجماال   خاصا  رونقا   الطبيعة  يعطي  مما  مدهشه  بدرجه  الطبيعة
 وبعضها   االوراق  حتي  وعوالفر  واالغصان  واالغصان   الجذع  بين  صوره  من  ربأكث  تظهر  االشجار

 وفي  الطبيعة  في  الحيه  اتنالكائ  وحتي  الذهبية  ةللنسب  الحلزونية  البحر  اصداف  تخضع  ذلككة  عضالب
  اجسامها   اجزاء  تركيبه  بين  يضاهي  ال  وتناسق  ابداعي  اساس  علي  تكونيها  في  مبينه  االنسان  مقدمتها
  وازنت  في   الذهبيه  عليالنسبه  لخارجيها   وابعاده  األساسية  الهيكلية  يماتهبتقس  مبني  االنسان   فجسم
  الي   السره  من  المسابقة  علي  قسومهم  قديمة  اخمص  الي   نساناال  راس  اعلي  بين  فالمسابقه  مدهش
 الذهبية  النسبة  تحقق  لالرض  الركبه  علي   مقسوما  لالرض  والخصر  الذهبيه  النسبه  تعطي  االرض
 لتالي اوب  دلالبعا  مدهش  تناسق  في  نسبهال  هذه  الي  تعود  كلها  التفاصيل  ادقو  االنسان  وجه  في  وحتي
  قام   ما  ذلك  في  الدراسات  اشهر  ومن   ذهبيهل ا  النسبه  حي  مثال  يعد  التناسق  هذا   مع  النسان   جسم   فان
  ينب  كتابا  كذلك  دافنشي  ابرز  وقد  االنسان   جسم  تشريح  خالل  من  دافنشي   ليوناردو  الفنان  العالم  به

   اسمه  ايطالي كاهن لفها وقد الكتاب ها  ويسمي الذهبي مللرق والعجيبه  والجماليه الرياضيه الخصائص
  اليونانيه  الحضاره عصر نحو الميالد قبل ما عصور  نذم معروفه الذهبيه نسبهال بوتشلي لوكا
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  وضع  في  بدا   من  اول  اليونان  كان  االغريق  عند  اوجهها  في  والفنيه  المعرفيه  الثوره  كانت  حين
  العلميه نظرياتال

  علم   مثل  اعلوم  فطورها  بالرياضيات  بربطها  اهتموا  دوق  والموسيقي  والنحت  كالرسم  نللفنو  الدقيقة
 النسبة  الذهبية  النسبة  منه  جاءت  العلم  وهو  والرسم  الرياضيات  بين  يدمج  والذي  كالشاال  هندسه
 اكثر  من  يعتبر  االمر  حقيقه  في   ولكن  الولي ا  وللوهلة  شكله   في   بسيط  رقم  الذهبي  الرقم   او   الذهبية

  اذا الحياه  مجامالت تىش  في به نقوم  عمل كل تكسب نسبه فهي  يخرلتاا مر علي الجدل اثاره رقاماال
 النسبة  بوجود  الجمال  مقاييس  احدي  فهي   ابداعيا  عمال  منه  وتجعل  واتقانا  جماال  استخدمناها  ما

   الذهبية   النسبة  مستخذي  اول  من  دافنشي   فنيةال  المدارس  في  االتباع  من  العديد  لها  اصبح  الذهبية
  عصر  انينف  عند  السيما  الفنية  االعمال  من  للعديد  االساس  حجر  بمثابه  رناصالع  هذه  كانت  حيث

 تصميم   في  ساهمت  بل  فحسب  ذلك  عند  الذهبية  النسبة  تقف  لم  التجريدية  المدرسة  وفناني  النهضة
 والجمالية  الرياضة  الخصائص علي الحتوائها لكوذ الحديث العصر في المختلفة المتعددة الوسائط

 (..هيبس_ يالتجديد النص_ لكمالا نسبه_ بوفوناتشي_ الذهبية النسبة : (ةاحي المفت الكلمات )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 
 

 اإليقاع الحركى فى فن الباليه واالستفادة منه فالنحت الميدانى المعاصر
The Kinetic rhythm of ballet and its use of contemporary field 

sculpture 

     نورا حسني علي 
 باحث ماجستير   

Noura Hosni Ali 
Master's Researcher 

 د القادر و عبر أ.م.د/عم
 جامعة جنوب الوادي -كلية التربية النوعية  - مساعد بقسم النحت ستاذأ

Dr. Amr Abdelkader 
Associate Professor of  sculptor, Faculty of Specific Education, South 

Valley University 

 د سف محمووي  / .م.دأ
 قصرة اآلعجام -ة الفنون الجميلة كلي  - مساعد بقسم النحت أستاذ

Dr. Youssef Mahmoud 
Associate Professor of  sculptor, Faculty of Fine Arts, Luxor University 

 
انوالباليه   من  نوع  منهو  الرق المتعددة    الفن اع  تقنيات  على  المويقوم  ترافقه  التعبيري  يقى سص 

المسرحية والمشاهد  أصابع .  واإليماء  رؤوس  على  الرقص  الحركية،  الباليه  خصائص  أهم  ومن 
 .في موضوعات فنية متعددة ن لتناوله القدمين مما اثار حفيظة الفنانين التشكليي

صادقه الحاسيس   ركيه والصوتيه وغيرها وهو  ترجمهه والحيدبتشكيلى كغيره من الفنون االفالفن ال
الذى (  النحات)الفنان   المجتمع  حياه  واقع  عن  امين  تعبير  بالتالى  وهو  ومعتقداته  وثقافته  وافكاره 

 يعيش به الفنان
العصو(  النحات)    التى تعر ويعد فن  فى عصر من  الرقص  المشاعر  الباليه هو أحد فنون  بر عن 

أ لفن كغاذا  والرغبات وه الفنون مر بمراحل عديده  أن  كضيفت عليه خصائص وسمات  يره من  ما 
فستطاع   الفن  هذا  عماد  تعتبر  والتى  وااليقاع   للحركه  بأبتكاره   فيه   الرئيسيه  األداة  هو  اإلنسان 

الحرك عن  يعبر  ان  والخارو(الرقص)ه  االنسان   الداخليه  حياته  متغيرات  تأتي عن   هنا  ومن  جيه 
  بحثمشكلة ال

  البحث  مشكله
اليه واالستفاده منها فى إنتاج أعمال نحتيه ميدانيه باإليقاع الحركى لفن ال  قله استخدام و توظيف نظم

 معاصره 

 هدف البحث 
ا  والنحت  الباليه  لفن  الحركى  اإليقاع  نظم  على  الضوء  واسإلقاء  نحتيه لمعاصر  تشكيالت  تحداث 

 الفنى فى النحت الميدانى المعاصر عبداعلى إيجاد أفكار جديده لالمعاصره تساعد 

 ه البحث  اهمي
التى تعتمد فى تشكيلها على عج ايجاد معطيات   النحتيه  نصرى مالية وتشكيليه جديدة  فى األعمال 

 اإليقاع والحركه ودورهم فى إثراء العمل النحتى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
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   المعاصر  –الباليه –االيقاع :  ت مفتاحية  كلما

Abstract : 

 
Ballet is a kind of multi-art art based on expressive dance techniques 

accompanied by music, nodding and theatrical scenes. One of the most 

important characteristics of Kinetic ballet is dancing on the toes, which 

sparked the feelings of artists to deal with various artistic subjects. 

        The art, like other literary, kinetic, sound and other arts, is an honest 

translation of the artist's feelings (sculptor) and his ideas, culture and beliefs, 

and is thus an honest expression of the reality of the life of the society in 

which the artist (sculptor) lives in an era of the ages. 

         The art of ballet is considered one of the dance arts that expresses 

feelings and desires, and this art like other arts went through many stages 

added characteristics and features. Also, human being is the main tool in it 

by the innovation of movement and rhythm, which is the main pole of this 

art, the human being could express the movement (Dance) and the variables 

of his inner and outer life, and that's where the research problem comes in.  

The problem of the research  

Lack of use and employ the Kinetic rhythm systems of ballet and use them in 

the production of contemporary field sculptures. 

Goals of the Search 

 Highlighting the Kinetic rhythm systems of contemporary ballet and 

sculpture and the development of contemporary sculptural formations that 

help to create new ideas for the art creation of contemporary field sculpture. 

The importance of research  

Finding new aesthetic and compositional data in sculptures that depend on 

the elements of rhythm and movement and their role in enriching the work. 

Keywords: Rhythm, Ballet, Contemporary 
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بتكار الكمؤثر إبداعي ي أعمال "زها حديد" ف الحضارة والحداثة
 ومكملتها  السيدات لبسم مشةقأل ةي طباع اتتصميم

Civilization and Modernity in “Zaha Hadid's” Work as a 

Creative Influence in the Innovation of Women’s Clothing 

Fabrics Printing Designs and its Supplements 

 حسين  نيفين فاروق أ.م.د/ 
 بنهاجامعة  - الفنون التطبيقية كلية - هيزالمنسوجات والصباغة والتج طباعةم بقس أستاذ مساعد

Neven Farouk Hussien 
Assistant Professor Department of Textile Printing, Dyeing, and 

Finishing , Faculty of Applied Arts, Benha University 

Neven.farouk@fapa.bu.edu.eg 

 د نفــــادىــنــا احمــديأ.م.د / 
 بر وأكتن السادس م - فنون التطبيقيةالمعهد العالي لل - لموضـــــــــةا ســــــمبقأستاذ مساعد 

Dina Ahmed Nafady 
Assistant Professor , Fashion Department , High Institute of Applied 

Arts 6 th October City , Arab Republic of Egypt 

dinanafady@yahoo.com 

 
حديد"   الفنانةتعد   أشهر  2016-1950)  "زها  من  تتسم اعماالً   نأبدع   لالتيا  ياتالمعمار(  فنية   
وتبالخي الحجال  بين  ما  والحداثةمع  وا  ضارة  ان  اهتمت  ،حدفي  و  فقد  في ابالنمط  الحديث  ألسلوب 

المرونة    اعتمدتو  التصميم على  فكرها  في خطوط حرة ال   ثحي   واالنسيابيةفي  تضع تصميماتها 
بالجمع بين زها حديد   بميز اسلوتهذا و ،بالرصانةزت أيًضا  كما تمي .ةتحددها خطوط أفقية أو رأسي

 التي   الحداثة  دما بع  اتحركم  ها  التي تعد  التفكيكيةة  المدرسو  وما تتميز به من اصالة  عربيةلتنا اهوي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . شكل الماديال وبناءوهدم  اتجاه التحرر تإلى العلوم الهندسية والفنون وأصبح ووصلت تانتشر

أعمال    بعضلنائية  واألسس الب  الجمالية  مالقيّ   االستفادة منكيفية  في    مشكلة البحث  تتحددومن هنا  
حديد  ةالمعماري ت   زها  والح والتي  الحضارة  بين  فيها  مجال  إل  داثةجمع  طباعة    تصميمثراء 

بين  من  المنسوجات التكامل  مالبس    طباعة  متصمي  خالل  الزي    وتصميم السيداتاقمشة  مكمالت 
ائية األسس البنو  الجماليةم  مبتكرة تحقق القيّ   تشكيلية  إلى استحداث حلوالً يهدف البحث  و  ،المطبوعة

وذلك من خالل    المطبوعة  يالزت  مكمال السيدات وتصميم    البسم  اقمشة   طباعة  تصميممجالي  في  
السيدات   مالبس  اتتصميمكمؤثر إبداعي في استلهام    حديد  من أعمال المعمارية زهادراسة نماذج  

يد في  انة زها حداألعمال الفنية التي أبدعتها الفن أن  يفترض البحث  .الزيمكمالت    طباعة  وتصميم
تعمل وتجمع بين الحضارة والحداثة    يةئالبناواألسس    الجمالية   مالقيّ ن  م  العديدمجال العمارة تتضمن  
مكمالت الزي    وتصميمالسيدات    مالبس  طباعة اقمشة  تصميموخاصة    ميالتصمعلى إثراء مجاالت  

الفترة   في  ة زها حديدتقتصر على دراسة بعض أعمال المعماري  زمانيةا  حدود  للبحث  و  ،المطبوعة
علي دراسة نماذج   والتي تقتصر  ةالفنيالدراسة  تشمل    موضوعيةا  د  حدوو  ،2016إلى    1993من  

أعم حديدمن  زها  المعمارية  خالل    تجريبيةدراسة   و ال  من   المبتكرة  التصميمات  توظيفمن 
   حديد. عمارية زهاأعمال المب الموجودة واألسس البنائية الجمالية مالقيّ  من ستفادهاالوالدراسة 
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البحث الوص  ينتهج  وصف  المنهج  سيتم  حيث  التحليلي  من  لوتحليفي  حدي  أعمال   نماذج    د، زها 
توظيفية  فنيةب  رتجا  شمل يو  التجريبينهج  الم  بجانب ومقترحات  في    تصميمات  البتكار  تصميمية 
 . المطبوعة مكمالت الزي وتصميم السيداتاقمشة مالبس  طباعة تصميممجالي 
 ي. زت الاقمشة السيدات، مكمال اعية،تصميمات طب التكامل، ارة، الحداثة، الحض دالة:كلمات 

 
Abstract: 
   The artist "Zaha Hadid" (1950-2016) is one of the most famous architects 

who created imaginative work of art that combine civilization and modernity 

at the same time. She paid attention to the modern style in design and relied 

on her ideas on flexibility and flow. She created her designs in free lines that 

are not defined by horizontal or vertical lines but also characterized by 

sobriety, In her designs she combined our Arab identity with the 

deconstructive school, which is one of the most important postmodern 

movement that spread in engineering sciences and arts and became the 

direction of liberation, demolition and construction of the physical form. 

   Hence, the research's aim is how to take advantage of the aesthetic values 

and structural foundations of some of the architecture Zaha Hadid's work, in 

which combined civilization and modernity to enrich textile printing designs 

field. This is through the integration between women's clothing fabrics 

printing design and outfit supplements.  

  The research aims to develop innovative formative solutions by studying 

models of Zaha Hadid's architectural work as a creative influence on 

women's clothing designs and printed outfit supplements. The research 

assumes that the artworks created by Zaha Hadid in the field of architecture 

include many aesthetic values and structural foundations that combine 

civilization and modernity and work to enrich the fields of design, especially 

the designs of printed women clothing fabrics and outfit supplements. The 

research is limited to studying some of Zaha Hadid's architectural work in 

the period from 1993 to 2016 also objective limits include technical study, 

which is limited to studying models of Zaha Hadid's architectural works and 

an experimental study that employs innovative designs taking advantage of 

the aesthetic values and foundations of Zaha Hadid's work.  

   The research adopts the descriptive analytical approach, where examples of 

Zaha Hadid's work will be described and analyzed, in addition to the 

experimental approach, it includes design technical experiments and 

employment proposals to create artistic designs for women's clothing fabrics 

printing Design and outfit supplements.  

Key words: Civilization, Modernity, integration, Women’s Clothing Fabrics 

Printing Designs, Outfit Supplements. 
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 االسلمية  لرياضيةا الهندسة دور
 العضوية  والعماره الهندسة صناعة في

Le Role De La Geometrie Mathematique Islamique Dans La 

Creation De La Geometrie Et L’architecture Organique 

 لم هادف سا
Architecte HADEF ELSALEM 

hadefsa@gmail.com 

 
   االموي  العصر  من  ابدء   وتطورها  االسالمية  ارةمالع  في   الرياضية  هندسةال   وتحليل  دراسة  ان

 ايسمىاوم  المضلعة  القباب  مايخض  في  وبالتحديد  ميالدي  عشر  الخإمس  القرن   الى  ميالدي  السابع
 االهمية  لنا  يبرز  الداخل، و  خإرجال  في   المزخرفة   القباب  و  ةالمقرنص  القبابفي    و  ،  المروحية  ابالقب

 فيها االهم العنصر انها نقل لم ان االسالمية ةالعمار  في الهندسة لهذه المتزايدة
 مارةالع  في   تطورها  نشأتها  ،  الهندسة  حول  بحوثنا  ويلخص  الظاهره  هذه  يفهم  ان   عرضنا  سيحاول
 .ميةاالسال
 .التطور هذ طريقها نع نفهم ان ونحاول القباب من مهمة لعينات عام بشكل نتطرق وسوف
 التالي  هو طرحهسن الذي والسؤال

 ذلك؟  كان  درجة اي والى  ،؟ العضوية العمارة خلق في االسالمية الرياضية  الهندسة تساهم هل
 

L’étude et l’analyse géométrique mathématique de l architecture islamique et 

de son développement  dés  l’époque omeyyade  au VII em apjc, jusqu’  

jusqu’au XVe apjc,, et spécialement dans les coupoles  que ce soient les 

coupoles nervurées , coupoles a Mouqarnas,  ou même les coupoles 

ornementées a l intérieurs bien qu’a l’extérieur  nous montre l’importance 

croissante de cette géométrie dans l’architecture islamique si ce n est pas 

l’élément le plus important . 

Notre présentation va essayer de comprendre ce phénomène et résumer nos 

recherches sur la géométrie, sa naissance et son développement dans 

l’architecture islamique 

On prendra de façon générale des échantillons importants de coupoles, et on 

essayera de  voir a travers elles  ce développement ; 

La question qu’on pose donc sera la suivante ; 

La géométrie mathématique islamique a-t-elle participé a la création d’une 

architecture organique ? et a quel point cela l’était ? 
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Fig 02. :  Coupole des Deux 

Soeurs Alhambra Dessin O 

Jones et j, Source   Elsalem 

Hadef Les Mouqarnas Au 

Mafgreb et en Andalousie fig 

29 Memoire Master2 en 

Architecture et Patrimoine 

Universite Blida1 2017/2018  

Fig 01 : éléments constitutifs de la 

coupole du mihrab à Cordoue en rouge 

trompe et en bleu pendentif- dessin 

auteurj, Source   Elsalem Hadef Les 

Mouqarnas Au Mafgreb et en 

Andalousie fig 41 Memoire Master2 

en Architecture et Patrimoine 

Universite Blida1 2017/2018  

Fig 03.: coupole de l’entrée principale 

de la Madrassa Al Jaqmaqya à 

Damas, Source   Elsalem Hadef Les 

Mouqarnas Au Mafgreb et en 

Andalousie fig 49 Memoire Master2 

en Architecture et Patrimoine 

Universite Blida1 2017/2018  
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ثراء المجتمع  إ المقياس اإلنسانى فى الحضارة اإلسلمية و دوره فى
 تغيرات الثقافية فى العصر الحديثفى ظل الم و الفنية  بالقيم الروحية 

The human scale in Islamic civilization and its role in 

enriching society with spiritual and artistic values in light of 

cultural changes in the modern era 

 د مهدي .د / هاله صابر عبد المقصوم
 يه بأكاديميه القاهره للعلوم و الفنون بالتجمع الخامس قنون التطبيمدرس بالمعهد العالي للف 

 التطبيقيه  لزخرفهاالقسم / 

Dr. Hala Saber Abdulmaksoud Mahdy 
Lecturer in department of Decoration- Higher Institute of Applied Arts 

New Cairo Academy. N.C.A 

Dr.halamahdy@gmail.com 

ا الدعوة  الميالدى ظهرت  السابع  القرن  أنتشرت و إلفى  العربية و  الجزيرة  سالميه فى منطقة شبه 
حت قار  ىإزدهرت  إلى  القديمه  إمتدت  الثالث  العالم  المحيط ات  إلى  غربآ  األطلنطى  المحيط  فمن 

أسيا  الهند حتى  جنوبآ  الصومال  من  و  شرقآ  شماآلى  تم  الوسطى  قد  و  المدن   من  العديد  إنشاء 
و التى قامت على أسس و نهضه تخطيطيه و عمرانيه   هاإلسالميه يالتزامن مع الفتوحات اإلسالمي

ت حيث  اإلآكبيره  العمران  الع ثر  بالسمات  لسالمى  مثل مرانيه  يفتحها  المسلمون  قام  التى  ألقطار 
الفاراألغر و  اليونانى  و  و  الساسانى  و  ........يقى  قام  سى  اإلرث ..حيث  هذا  بمزج  المسلمون 

مة النابعه من روح  هذا الدين العظيم فحققت هذه المدن ي الحضارى الكبير بروح الفن اإلسالمى و ق
و   ور أنماط عمرانيه تعبر عن المجتمع اإلسالمى د الروحانى مما أدى إلى ظهالوظيفى و البع  البعد

ل عملي و ذلك من خالل تصميمات لتراثي بشك االهتمام بالموروث امن هنا يجب  و     .حضارته   
في دوره  ترسخ  و  الموروث  هذا  الروحية  تحترم  بالقيم  المجتمع  علي  أحيث     اثراء  الحفاظ  ن 

ا ألالموروث  االثقافي البد و  الكافي من  القدر  يأخذ  الطرق ن  اختلفت  فقد  المصممين  قبل  هتمام من 
 لفنيه في التعبير عنه  ا
 

 ه البحث  مشكل
المقيا اإلنسانىيعد  ج  س  مما   , الروحية   و  الوظيفية  للقيم  إنعكاسآ  اإلسالمية  للفن  عللحضارة   ل 

الروحانية و هو   و  العلمية  و  الفنية  فى عصماإلسالمى شخصيته  نفتقده  الحديث حيث  يجب ا  رنا 
ا كيفيعلى  و  الرمزية  و  الخصوصيه  دور  إظهار  مرئيةلمصمم  منظومة  لخلق  التواصل  للفرا    ة 

ا و  من الداخلى  الحضاره   لخارجى   فى  دوره  إبراز  و  األنسانى  المقياس  على  المحافظه  خالل 
  سالميهألا
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   هداف البحثأ

 الحديث يره على المجتمع فى العصر العمل على إبراز تآث واإلستفادة من التراث اإلسالمى 
التراث اإلسال   - للحفاظ على  االسعى  القيم  الفنيه و  ضارة لساميه للحمى عن طريق محاكاة الروح 

 اإلسالميه 
التراثيه و تإلهتمام  ا  - المبانى  حبدراسه واجهات المبانى  من قيم فنيه و جماليه  ليلها لما تحمله هذه 

 رفيعه 
التناإ- و  التكامل  دوربراز  و  االسالمى  الفن  فى  الحضارات غم  جماليات  ابراز  و  صياغة  فى  ه 

 قبليه المست
 

Abstract 
In the seventh century AD, the Islamic call appeared in the region of the 

Arabian Peninsula, spread and flourished until it reached the three aged 

continents of the world, from the Atlantic Ocean to the east and Indian 

Ocean and from Somalia in the south to Central Asia in the north. Several 

Islamic communities have been ascertained in sync with Islamic expansions, 

which were based on a great planning and urban renaissance, where Islamic 

urbanization was influenced by the architectural features of the countries that 

Muslims opened, such as the Greek, Sassanid, and Persian. Where Muslims 

mixed this great cultural heritage with the spirit of Islamic art and its value 

stemming from the spirit of this great religion. These cities achieved the 

functional and the spiritual dimension, which led to the emergence of urban 

patterns that express the Islamic society and its civilization. Hence, attention 

should be paid to the heritage in a practical way, through designs that respect 

this heritage and entrench its role in enriching society with spiritual values, 

as preserving the cultural heritage must take adequate attention from 

designers, so the technical methods differed in expressing the words that 

were lost.   

Research Problem 
The human scale of Islamic civilization is considered a reflection of the 

functional and spiritual values, which created the artistic, scientific and 

spiritual character of Islamic art that we miss in our modern era. Designers 

should show the role of privacy and symbolism and how to communicate to 

create a visual system for the inner and outer space through maintaining the 

human scale and highlighting its role in Islamic civilization. 

Keywords: 
The human scale -  Islamic architecture - Islamic identity  
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 تحويل طرق تدريس المساقات العلمية التقليدية للتعليم عن بعد 
 ة كنموذج تطبيقي( ادة اإلضاء)م 

Transforming the methods of teaching traditional scientific 

courses for distance education 

 (Illumination as an applied model) 

 د/ هبة إبراهيم سيد علي 
 

كثيرررة فرري في ظل الظروف االستثنائية التي حدثت في البالد والتي أجبرت الناس على إيجرراد حلررول 
ع لضررمان أمررن وسررالمة ااألوضرر ختلف المجاالت للحفاظ على سير الحياة بصورة تتوافق مررع هررذه  م

 المجتمع ...
الجامعات والمدارس إلي نظام التعليم عن بعررد وظهرررت هنرراك بعررض   ومن منطلق هذا التفكير لجأت

ة فرري ربررة تطبيقيرر المشكالت في بعض المناهج وخاصة في المساقات العمليررة، وهررذا البحررث يقرردم تج
ضرراءة(، كمحاولررة لتحسررن تجربررة د )اإلمجال التعليم عن بعد، في مررادة نظريررة وعمليررة فرري آن واحرر 

احل المقبلة ، من خالل إضافة بعض الحلول والتطبيقات التفاعليررة رالتعليم عن بعد وتطويرها في الم
للطررالب فرري المنررزل يررة مناسرربة  ليتم استخدامها فيما بعد في المنظومة التعليمية، ولترروفير بيئررة  تعليم

بعد بصورة جيدة، مع تقديم مخرجات للمادة ال تقل   يم عنتشجعهم علي االلتزام واالستمرار في التعل
 ليم التقليدي. عجودة عن الت

دور التكنولوجيررا عررن وهرري وهذا البحث مكون من ثالث أجزاء، الجزء األول وهو الدراسة النظرية 
ها عن أنواع أنظمة إدارة الررتعلم، يف كما تحدث  بعد،م التعليم عن  ها على نظاالحديثة في التعليم وتأثير

مقارنة بين ، هو )الجزء التطبيقي( والجزء الثاني وعيوبها،عن الفصول االفتراضية مميزاتها    أيضاو
وطرح طرق مادة اإلضاءة  فيأسلوب التدريس في قاعة المحاضرات وأسلوب التدريس عن بعد من 

بحيررث   .عامل مع المررواد النظريررة والعمليررة.من خالل التعليم عن بعد للتمت  التي ت  ريسالتدوأساليب  
ات ال تقررل جررودة عررن أسرراليب التعلرريم جرر تمكن الطالب من فهم المنهج وتحقيق أهدافه من خالل مخر

التقليدي، وذلك من خالل اسررتخدام التكنولوجيررة الرقميررة لتحقيررق أهررداف المررنهج، ولمواكبررة التطررور 
لرريم عررن بعررد عمنظومة التعليم من خالل تطرروير التدمة التعليم، وذلك بهدف تطوير  ولوجي في خالتكن

دمت اسررتبيان عررن مرردي رضرري الطالبررات مررن قرر وأخيرا    واالقتصادية،لمواكبة الظروف االجتماعية  
ووضع خطة لمادة اإلضاءة بحيررث تسررمح لتطبيقهررا بررالطرق التقليديررة للتعلرريم تجربة التعليم عن بعد،  

تيرراري فرري ختضررمين التعلرريم عررن بعررد كأسررلوب ا  يررةعليم عن بعد معا، مع طرررح امكانن خالل التوم
 لبحث.االتي توصل إليها هذا  جوالنتائ بعد.المساقات فيما 

 :كلمات مفتاحية
 DIALUXدايلكس ايفو  -   Illuminance اإلنارةمستوي   -Luminous fluxلفيض الضوئي  ا

evo 
Blackboard - Google Classroom – Microsoft classroom  
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Abstract 
 

In light of the exceptional circumstances that occurred in the country, 

which forced people to find many solutions in various fields to preserve the 

course of life in a manner consistent with these conditions to ensure the 

security and safety of society  

From this thinking, universities and schools resorted to the distance 

education system and there appeared some problems in some curricula, 

especially in practical courses, and this research provides an applied 

experience in the field of distance education, in both a theoretical and 

practical subject (lighting), as an attempt to improve the education 

experience From a distance and developing it in the coming stages, by 

adding some interactive solutions and applications to be used later in the 

educational system, and to provide an appropriate educational environment 

for students at home that encourages them to adhere to and continue in 

distance education well, while providing outputs of the course that are no 

less than quality education My hands.... 

This research consists of three parts, the first part which is the 

theoretical study, which is about the role of modern technology in education 

and its impact on the distance education system, as it talked about it in the 

types of learning management systems, and also about the virtual classes and 

their advantages and disadvantages, and the second part (the applied part), is 

A comparison between the method of teaching in the lecture hall and the 

method of distance teaching from the subject of lighting and subtracting 

teaching methods and methods that were done through distance education to 

deal with theoretical and practical materials .. so that the student can 

understand the curriculum and achieve its goals through quality outputs not 

less than the teaching methods The traditional, through the use of digital 

technology to achieve the goals of the curriculum, and to keep pace with 

technological development in the service of education, with the aim of 

developing the education system through the development of distance 

education to keep pace with social and economic conditions, and finally I 

presented a questionnaire on the extent of female students ’satisfaction from 

the experience of distance education, and a plan For the lighting subject to 

allow it to be applied in the traditional ways of education and through 

distance education together, while offering the possibility of including 

distance education as an optional method in the courses later. And the results 

of this research. 
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 ة يية برامج التعليم عن بعد فى تدريس مقررات الفنون النظرية والعملفاعل
The Effectiveness of Distance Learning Programs 

In Teaching Theoretical and Practical Arts Curriculums 

 ناجىأ.م.د هبة عبد المحسن  
 لوان  ية جامعة حبية الفنكلية التر -   أستاذ مساعد النقد والتذوق الفنى
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نهايات القرن العشرين من   لكترونى فىعليم اإلدأ استخدام أساليب التعليم عن بعد ونظم التب
أمريكية وأوروبية،   تقدم وقبل مؤسسات جامعية  الحادى والعشرين بما صاحبه من  القرن  قدوم  مع 

م فى  بتوجهائل  االهتمام  أصبح  والمعلومات،  االتصاالت  تكنولوجيا  فى ال  المستحدثات  تلك  ظيف 
اامج المنظمة  هاًما. حيث وضعت  أمًرا  التعليم  لل  واللعربية  عام  لتربية  والعلوم  خطة    2006ثقافة 

الج التعليم عن بعد فى  أنه وحتى التفعيل برامج  إال  الرغم من ذلك االهتمام،  العربية، وعلى  معات 
التعانه يكن  لم  والعشرين  الحادى  القرن  من  الثانى  العقد  االختيار  ية  اإللكترونى  داخل  اليم  لمتداول 

غ المصرية،  الجامعية  نالمؤسسات  أنه  اجتياير  مع تيجة  العالم  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  ح 
ميع المؤسسات المجتمعية لتحديات وأزمات عديدة وباألخص داخل  جم، تعرضت  2020مطلع عام  

الرقمى عن  ا التعليم  للتلمدارس والجامعات، وهو ما جعل خيار  الوحيد  البديل  التقليدى عبعد هو  ليم 
تداعي لمواجهة  األنسب  اوالخيار  تلك  لينات  التربية ألزمة.  وزارات  دعوات  الحين  ذلك  منذ  طلق 

ط، وبناًء على  خى لتفعيل استخدام برامج التعليم اإللكترونى والتعليم على البوالتعليم فى الوطن العر
وهما برنامج جوجل كالس رووم   برامج التعليم اإللكترونىذلك قام الباحثان باستخدام برنامجان من  

(Google class room)ف مح،  تدريس  لطلبة  ى  والمعاصر،  الحديث  الفن  تاريخ  مقرر  توى 
/  2019ام الجامعى  عن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان شعبة التربية الفنية للمالفصل الدراسى الثا

بورد  2020 البالك  الخزف    (Black board)، وبرنامج  تقنيات  الدراسى للمقرر  الفصل  طالب 
ق التربية  بكلية  التربالرابع  الفنية  سم  فيصل ية  الملك  العام   جامعة  لنفس  السعودية  العربية  بالمملكة 

  .الجامعى
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يم وتبنى رؤية مستقبلية لالستفادة من تحديات لوفى ظل التوجهات المحلية بأهمية التحول الرقمى للتع
الراهنة   تفعيل  األزمة  استمرارية  التعليم  وإدارةفى  مع  ودمجها  االلكترونى  التعليم  لتقليدى،  ا  نظم 

لتدريس بالجامعات المصرية انبغى دراسة وتقييم تجربة التعليم عن بعد التى خاضها أعضاء هيئة  ي
إيجابياتها وسلبياتها   يتجه  وللوقوف على  ولذا  واستمراريتها،  اقتراح حلول تضمن تطويرها  ثم  من 

فا  هذا إلى دراسة  ب البحث  الفنوعلية  التعليم عن بعد فى تدريس مقررات  النظر ن  رامج  أو سواء  ية 
تحديد   فى  يساهم  مما  ذلك   ، الفنية  التربية  بكليات  تم نالعملية  التى  اآلليات  فى  والضعف  القوة  قاط 

إج وضع  ثم  ومن  للمقررإتباعها  التطويرية  الخطط  فى  إليها  االستناد  يمكن  تحسينيه،  رات اءات 
لمرحلة البكالوريوس أو اًصة سواء خ  نيةلعملية بكليات الفنون عامة والتربية الفة أو االدراسية النظري

 التعليم الجامعى.   ىالدراسات العليا بما يضمن تحقيق الجودة ف
 

Abstract: 

The use of online education methods and e-learning systems began in the end 

of the twentieth century by American and European university institutions, 

and with the advent of the twenty-first century, with its tremendous progress 

in the field of communications and information technology, interest in 

employing these innovations in the field of education and teaching has 

become important, where the Arab Organization for Education, Science and 

Culture developed a plan in 2006 to activate online education programs in 

Arab universities 

Despite this wide interest, until the end of the second decade of the twenty-

first century, e-education was not the best choice or circulating within 

Egyptian university institutions, however, as a result of the invading Corona 

virus pandemic emerging in the world at the beginning of 2020 AD, all 

societal institutions were exposed to many challenges and crises, especially 

within schools and universities, which made the option of digital online 

education is the alternative single education and traditional option best suited 

to face the repercussions of the crisis. Since then, calls have been made by 

the ministries of education in the Arab world to activate the use of e-learning 

and online education programs.  

Accordingly, the researchers used some of the aforementioned e-learning 

programs, namely the Black Board program and Google class room, in 

teaching the content of the curricula of the history of modern and 

contemporary art, for students of the eighth semester at the Faculty of Art 

Education, Helwan University, Division of Education for the academic year 

2019/2020, and the course of ceramics techniques for students of the fourth 

semester of the Faculty of Education, Department of Art Education, King 

Faisal University in the Kingdom of Saudi Arabia for the same academic 

year . 
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In light of the local trends of the importance of the digital transformation of 

education and the adoption of a future vision to benefit from the challenges 

of the current crisis in the continuity of activating and managing electronic 

education systems and merging them with traditional education, This calls 

for a study and evaluation of the online education experience that the faculty 

members in the Egyptian universities fought to determine their pros and 

cons, and then suggest solutions that guarantee their development and 

continuity. Therefore, this research tends to study the effectiveness of online 

education programs in teaching arts courses, whether theoretical or practical 

in colleges of art education, which contributes to identifying the strengths 

and weaknesses of the mechanisms that were followed and then setting up 

improvement procedures, can be used in the development plans of theoretical 

or practical courses in the faculties of arts in general and art education in 

particular, whether for the bachelor’s degree or the post graduate studies to 

ensure the achievement of quality in university education. 

Keywords: Effectiveness- Distance Learning- Teaching Arts 
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وجات  سمعايير الجودة فى التعليم االلكتروني لتصميم طباعة المن 
 بالمقارنة بطرق التعليم التقليدية 

Quality Standards in  E-learning of Textile printing design 

VS Traditional learning methods 

 الصايغ  أبو الكمال محمد هبة محمد عكاشة  /   أ.م.د
اغة  بقسم طباعة المنسوجات والص –ية الفنون التطبيقية جامعة بنها لاستاذ مساعد بك

 والتجهيز  

Assistant Professor: Heba Mohamed Okasha Abu Elkamal  
Faculty of Applied Arts – Benha University 

 
لم يصبح   ليم االلكترونى محل طرق التعليم التقليدية . ووة الى احالل التعالعالم وبقتتجه دول  

الماضى ، فبع استراتيجياً  كما كان فى  العديد من دو19-جائحة )كوفيد  داالمر خياراً  ل ( و توقف 
المدارس   الى  الذهاب  تتطلب  التى  و  التقليدية  التعليم  طرق  عن  وااللتقاء   والجامعاتالعالم 

وجبال العلمحاضرين  لتلقى  لوجه  به  وايجاد خطط  ترسيخ  نحو  وبقوة  التفكير  واصبح  جاهزة دم  يلة 
مجرد   ليس  و  وكفاءة  بنجاح  الواقع  ارض  على  عند خللتحقيق  وعيوبها  بمميزاتها  تنفيذها  تم  طة 

 ( .   19 –دوث جائحة مفاجئة للعالم مثل جائحة )كوفيد ح
ة المستقبلية بوجه عام ، المنظومة التعليمييير صياغة  تغيرت اسس ومعالحظة فقد  ومنذ هذه ال    

وض حتمية  ضرورة  الدراس  عواصبح  المناهج  تدريس  فى  التقليدية  للطرق  وسريعة  بديلة  ة يخطة 
يقية بصفة خاصة . و اصبح السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة   بصفة عامة وتدريس مناهج الفنون التطب

 فى العملية التعليمية  هداف المرجوة منهاة تحقق االعليمية مستقبليمنظومة ت كيف يتم صياغة
يمية لوليس بالطرق التقليدية و كيف سيتم تحقيق معايير للجودة التع  عن طريق التواصل عن بعد

 ال يوجد تواصل مكانى بين المعلم و المتعلم .  فى هذا النوع من التعلم عن بعد و 
ج قسم طباعة ى يجب ان يكون خريالهامة التعة المنسوجات من المواد  و لما كان تصميم طبا   

بك وعلم  تامة  دراية  على  نستطيع   لالمنسوجات  كيف  هنا  البحثية  المشكلة  اصبحت  فقد   ، جوانبها 
لمنسوجات تتحقق فيه مخرجات العملية التعليمية هج الكترونى لتدريس مادة تصميم طباعة انوضع م

المنهج   ها فى هذاودة المطلوب تحقيقمعايير الجس المادة عن بعد وما هى  و الهدف المرجو من تدري
  االلكترونى .      
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Abstract: 

The Countries all over the world are strongly moving towards replacing 

traditional learning methods with E-learning. And now it is not a strategic 

choice as it was in the past. After the pandemic (Covid-19), many countries 

of the world Suffers and stopped traditional teaching methods that required 

going to schools and universities and meeting with lecturers face to face to 

get knowledge and learning. Vigorously, it becomes towards establishing 

and creating ready-made plans to implementing successful E-learning. To be 

implemented successfully and efficiently, Now it is not about a plan that was 

implemented with its advantages and disadvantages when a sudden 

pandemic occurred in the world, such as the pandemic (Covid 19). 

From this moment, the foundations (basics) and criteria for formulating the 

future educational system in general have changed, and it has become 

imperative to develop an alternative and rapid plan for replacing traditional 

methods of teaching and learning curriculum in general and in particular 

teaching and learning applied arts curriculum. And the question that arises 

strongly is? , how to formulate a future educational system that will achieve 

the desired goals of the educational process through remote communication 

(distance learning), not through traditional methods and how will the 

educational quality standards be achieved in this type of distance learning, 

although there is no direct communication between the teacher and the 

learner. 

The (design of textile printing) is one of the most important subjects that a 

graduate of the textile printing department must be fully aware of and aware 

of all its aspects and topics, so the research problem has become here:  

How can we develop an electronic curriculum for teaching textile printing 

design subject in which the educational process outputs (ILOs) are achieved 

and the targeted goal of teach the subject Remote and what are the quality 

standards has been required to achieve that in this electronic (curriculum). 
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 كتروني لتعليم التصميم المرئيلمنهجيات التعلم اإل
E-Learning Methodologies for Visual Design Education 

 د. هدى عثمان
يس والمدربين في كلية  أستاذ مساعد في التصميم الجرافيك والوسائط المتعددة. مدرب هيئة التدر

 المدينة المنورة  - لكة العربية السعوديةاجرا بالممني

Dr. Huda Othman 
Assistant Professor of Graphic Design and Multimedia. Faculty & 

Trainers Coach at Niagara College KSA - Madinah Munawarah 

 

العقود األخيرة   العالم في  ة متزايدة في جميع أنحاءت أهميأصبح التعلم اإللكتروني وسيلة تعليمية ذا
عام   في  )   2020خاصة  فيروس كورونا  أزمة مرض  به Covid-19بسبب  االعتراف  تم  وقد   ،)

اإللكتروني إلى التقدم واالنفتاح الواسع ودمج التعلم    تغلغلوم، يحتاج اليال .مؤثرةكطريقة تعلم فعالة و
ا  فإن  لذا  الجديدة،  اإلمكانيات  لملدعم  سريعًا  المتزايد  اإللعدد  يستخدمون ستخدمي  الذين  نترنت 

م قد دعم انتشار التعلم اإللكتروني، ليس فقط في التعليم لالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية حول العا
المهني ولكن  توال االبدريب  المدارس  اإللكتروني   تدائية والثانوية.أيضا في  التعلم  تتطور ممارسات 

المتب التأثير  اإللكمع  التعلم  لمنصات  التادل  يترونية  التربوية.  والنماذج  التعلم وكنولوجية  صف 
ة التعلم، ويتم يالمقدم بالكامل عبر اإلنترنت حيث تتوسط التكنولوجيا في عمل  مالتعلبانه  اإللكتروني  

س عبر اإلنترنت، وال يُطلب من الطالب والمعلمين أن يكونوا متاحين في نفديم التدريس بالكامل  تق
والمكان. التعتشترك    الوقت  أي  مناهج  وفي  وقت  أي  "في  التعلم  على  التركيز  في  اإللكتروني  لم 

ني على التعليم اإللكترو  يتعمل التقنيات الرقمية ف  فتراض أن الطالب بعيدون عن المعلم.امكان" و
ط تشكيل  المرئي  قرإعادة  التصميم  ذلك  في  بما  العالي،  التعليم  مواد  المعرو  تدريس  ان  ومن  ف 

في الفن   مهاراتستخدم التدريس في االستوديو لتعليم الطالب للم المرئي تمعظم تخصصات التصمي
ي توجه التعلم عالت المباشرة التاصميم. يعتمد التدريس في االستوديو على أهمية عالية على التفتوال

الفردي من خال العمل  الحوار والتعليقات على  التصميو  ل  العديد من معلمي  أنه من يعتقد  المرئي  م 
ستوديو. هل  تحيل تعليم التصميم عبر اإلنترنت بسبب التفاعالت القائمة على االو حتى المسالصعب أ

يمك ال  التي  التخصصات  تلك  أحد  هو  المرئي  اإلن  نالتصميم  عبر  ثقافة  تدريسها  بسبب  ترنت 
لم اإللكتروني لتدريس هذا السؤال من خالل التحقيق في منهجيات التع  هذه الورقة  بحثت  ،؟توديواالس
التصمو اضوعات  إلدارة  افتراضيًا  فصالً  تستخدم  التي  المرئي  ال  ام  لنقدميم  وتعليقات   ،ظراءنبين 

 المطلوبة.   والمهام المدرس،
مختلفة المستخدمة في التعلم اإللكتروني ظري عام للمنهجيات الهي: توفير إطار ن  ةالورق هذه    أهداف

وتحدي المرئي،  التصميم  في  لتعليم  الرئيسية  التحديات  للتعلم ال  جوانبالد  والتربوية  تكنولوجية 
لمع المهم  الدور  وتحديد  اإلنترنت  لاإللكتروني،  عبر  المرئي  التصميم  اجل جذب  م  في من  الطالب 

 .  كتروني الصحيحةم منهجية التعلم اإللات من خالل استخدارالمحاض
مخت  أهميةتتمثل   تدريس  منهجيات  تقديم  في  الورقة  يمكنهاهذه  اإلنترنت  عبر  الب  لفة  يئة تحسين 

ال هذه  ستشجع  اإلنترنت.  عبر  المرئي  التصميم  لطالب  والمطورين والتعليمية  المعلمين  أيًضا  رقة 
الخاصة بهم لمواد  رنت لعبر اإلنت  محددة  منهجية تدريساستخدام    يعلى إعطاء مزيد من االعتبار ف 

 بشكل مثالي.
ال  منهجية تتبع  الورقة  من    وصفيال  منهجهذه  للتحقق  الوالنظري  اإللكتروني منهجيات  تعلم 

 بر اإلنترنت. ععبر البيئة  لتصميم المرئيالمستخدمة في تدريس ا
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مستخدمة في  مناهج التعلم اإللكتروني اللية: ما هي  اهذه الورقة في األسئلة الت  مشكلةيمكن صياغة  
ه اإللكتروني؟  التعلم  مكونات  هي  ما  المرئي؟  التصميم  اتعليم  التعلم  استخدام  يمكن  إللكتروني ل 

التعلم اإللكتروني؟ ما هو   تلتطوير أي نوع من المهارات في تعليم التصميم المرئي؟ ما هي منصا
 لكتروني؟التعلم اإل ةدور معلم التصميم المرئي في عملي

الرئيسية التي يمكن أن  :النتائج  التعلم اإللكتروني  الورقة مجموعة من منهجيات  تعزز   تقترح هذه 
ة يلمرئي. أبرزت الورقة مسؤولية معلمي التصميم المرئي في تحسين عمل للتصميم ا  العملية التعليمية

 التعلم اإللكتروني.
من    االستنتاجات: مجموعة  الورقة  التدمتقترح  عمنهجيات  لتطوير  اإلنترنت  عبر  التعلم  ريس  لية 
 اإللكتروني. 
 مفتاحية الكلمات ال

 قمية ، التصميم المرئي لمنصات الرلتدريس عبر اإلنترنت ، االتعلم اإللكتروني ، طرق ا
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 .لترشيد اإلستهلك وتحسين البيئة كمفهوملمستدامة االعمارة 
Sustainable Architecture as a Concept of Rationalizing 

Consumption and Improving the Environment 

 م.د/ هيثم إبراهيم عبد اللطيف الحديدي 
 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  –التصميم الصناعى مدرس بقسم ال

 ارة فتحى أحمد فهمى سأ.م.د/ 
 .دمياط  جامعة –كلية الفنون التطبيقية  –ألثاث ااألستاذ المساعد بقسم التصميم الداخلى و

Haitham Ibrahim Elhadidy  

Lecturer of Industrial design – Industrial design department - Faculty of 

Applied Arts –Damietta University- Egypt. 

 Sarah Fathy Ahmed Fahmy  

Associate professor of Interior design and furniture - Interior design and 

furniture department–Faculty of Applied Arts – Damietta University- Egypt. 

 

خاصة  ومن مشكالت تؤثر سلباً على األجيال الحالية والقادمة    وبما تحويهم بالبيئة  لقد تزايد االهتما
  وإيجاد  تلك المشكالت  للقضاء على  حلول   عن  البحث  ى العالم إلفيما يتعلق بمجال الطاقة، مما دعا  

التنمية  ةمشترك  يمق يقوم  .والطاقة  ،المستدامة  بين  مفاهيم  التوفيق  على  بحيث  ترشيد  بين   التنمية، 
 .للوصول إلى اإلستدامة البيئية ضراءالبيئة الخو الطاقة، 

رواد    لقدو العمارةإلااجتهد  في  ال  البيئية،  ستدامة  من  حول   ،والمهنية  ةياألكاديم  منظماتوالعديد 
 .مستدامةستدامة وتطبيقها على المبانى الحديثة وصوالً إلى مفهوم العمارة التطوير وسائل تحقيق اإل

 طالقا نإو لمنازل المصرية،البيئة الداخلية والخارجية ل نحو المجتمعيةة النظر تطور إلى  هذا أدى قدلو
  واقتصادية  بيئية  مسؤولية  ذات  كيانات  ، لتطويرها إلىرض السكن فقطبغمعمارية    منشآت  كونها  من
تحديد    لدور  أعمق  تطويرا  يتطلب  ما  وهذا  جتماعية،وإ نحو  تحسين الدراسات  ومفردات   عناصر 

 يمي واإلقتصادي واإلجتماعي للمبانى الموفرة للطاقة. صمالتالجانب البيئة من 
الهائل  للتطور    ونظراً   ،عيةيالطب  مواردها  لى إستنزافإ  البيئية  المكونات  مع  االنسان  فاعل ت  أدى  ولقد

تكنولوجي من فى  أصبح  لذلك  اإلنسانية  والعالقات  والزمان  المكان  مفاهيم  وتغير  المعلومات  ا 
ً رة  اهيم العماالضرورى تطوير مف رة تفلتغيرات المستقبلية المتوقعة كما حدث بعصر الحداثة ول  وفقا

 .المستدامة تقبلى في التصميمات البيئيةس، والتفكير المالحداثة الفائقةصوالً إلى  مابعد الحداثة و
يتم في صناعة البناء ال يمكن أن   التصميميةممارسات  من خالل ال  مستدامةتطبيق مفاهيم العمارة الوب

للمشاكل  لحلول المالئمةاالمؤهلين في هذا المجال، وهو ما سيقود إلى إيجاد   المصممينطريق  إالعن
 .البيئية واالقتصادية والوظيفية

  الطاقة على  للحصول  والجغرافية  الطبيعية  البيئة  مكونات  باستغالل  ي البيئ  التصميم  مفهوم  ارتبط  دولق
  إلى   واللجوء  الطبيعية  خصائصها  على  والحفاظ  ةالبيئ  مايةح  مع  للسكن  بيئة مريحة  توفيرلو  الالزمة
 . جديدة للطاقة مصادر
  ومواد  التصميمي  المبدأ  حيث  من  لمستداماالتصميم    لتطبيق مفاهيم  جيدا  مثاال  التقليدي  المسكن  ويعتبر
  الرياح، الطاقة الطبيعية كالشمس،  مصادر استغالل على اعتمدت البيئية، حيث والمعالجات البناء
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بيئة   الموقع،  يةطبوغراف ولمواءمتها  داخلية  لتوفير   وتقاليد  وعادات  ماعيةتاالج  القيم  مع  مريحة، 
 .المجتمع

 . الكلمات المفتاحية
 منتجات المنزلية.ال ،هالك، تحسين البيئةالمستدامة، عمارة المبانى، ترشيد االست العمارة

 

Abstract.

   The interest in the environment and its problems increased as adversely 

affects current and future generations, especially with regard to the energy 

field, which prompted the world to search for solutions to eliminate these 

problems and find common values between sustainable development and 

energy. Based on reconciling the concepts of development, energy 

rationalization, and a green environment to reach environmental 

sustainability. 

   The pioneers of sustainability in environmental architecture, and many 

academic and professional organizations, have worked hard on developing 

the means of achieving sustainability and applying them to modern 

buildings, leading to the concept of sustainable architecture. 

    This has led to the development of a societal view towards the internal and 

external environment of Egyptian homes from being architectural facilities 

for housing only. In order to develop them into entities with environmental, 

economic and social responsibility. All of this requires a deeper development 

of the role of studies towards identifying elements for improving the 

environment from the design, economic and social side for energy-efficient 

buildings. 

  The interaction of human beings with the environmental components has 

led to the depletion of their natural resources. In view of the tremendous 

development in information technology and the changing concepts of space, 

time and human relations. Therefore it has become necessary to develop the 

concepts of architecture in accordance with the expected future changes, as 

happened in the era of modernity and the period of postmodernism leading to 

superior modernity, and future thinking in Sustainable environmental 

designs. 
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   By applying the concepts of sustainable architecture through design 

practices in the building industry, it cannot be possible made by qualified 

designers in this field, which will lead to finding appropriate solutions to 

environmental, economic and functional problems. The concept of 

environmental design linked to exploiting the components of the natural and 

geographical environment to obtain the necessary energy, to provide a 

comfortable environment for housing, while protecting the environment, 

preserving its natural properties, and resorting to new sources of energy. 

   The traditional residence is a good example of applying sustainable design 

concepts in terms of design principle, building materials and environmental 

treatments, as it relied on exploiting natural energy sources such as sun, 

wind, topography of the site, to provide a comfortable interior environment, 

and to align it with social values and customs and traditions of society. 

Key words. 

 Sustainable Architecture, building architecture, rationalization of 

consumption, environmental improvement, Household products. 
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التراثية للطابع النوبي فى التصميم الداخلي للمنشآت اصر للقيم مفهوم مع 
 السياحية  

A contemporary concept of the heritage values of the Nubian 

character in the interior design of tourist facilities   

 السيد عفيفى وائل كاملم.د/ 
 التجمع الخامس – قيةنون التطبي العالى للفالمعهد تصميم الداخلى مدرس بقسم ال

Dr. / Wael Mohammed Kamel El Sayed 
  Waeelkamel2000@yahoo.com   

مجرد    أنه وموروثها من الفنون التقليدية والشعبية على    إلي تراثهاتنظر  لم تعد األمم المتحضرة   
هذا الموروث الفني والثقافي يمثل أن  دركت  أبل    ،ظيفية لهاوية و قيمة نفعال   (فنون جميلة )تشكيلية

وعاء  إلا هو  بل  وثقافتها  هويتها  على  الدال  للشعوب  الجمعي  في عصور ربداع  الحضارية  سالتها 
نسانية، كما أن لها تشمله من قيم المعتقدات والعادات والتقاليد واألخالق والمعاني اإل  ازدهارها، بما

حفاظ على   ن الحفاظ عليها هوإمن ثم ف  ،القوي على الذوق العام أكثر من فنونوتأثيرها    هاحضور
الماضي القرن  من  األخيرة  السنوات  وأن  خاصة  الثقافية    الهوية،  العولمة  اجتياح  مخاطر  حملت 

الشعوبله أ  .ويات  االرتباطوتعد  أن  التراث  على  الحفاظ  مكوناته   همية  ودراسة  وتحليله  بالتراث 
فهو جزء منا    تراث مثل تراثنا المصري الغني المتميزبوخاصة عندما يتعلق األمر  ال بد منه  ء  شي

المحلية مما نا في وقت نعااستخلصنا مفرداته من ماضينا، خصوصً  الهوية  فيه من أخطار على    ي 
ن  أ  عالقات جديدة من أجلولينا في صورة  إبهذا التراث وتفعيله من أجل أن تعيده    تمامهإليستوجب ا
 اصر لنا.نجعله مع

جزءً يعد  و  النوبي  الشعبي  ا  صيالً أا  التراث  مكونات  وامتدادً لمن  المصريه  للحضاره  هويه  ا 
ساليب حياه أمع مفردات و  تبادالتو  حضاره النوبيه تراكمات وخبراتلا   وقد شهدت  الصرية القديمة، 

ل المجتمع وخاصه داخ   الثقافات المصريهعن تداخل    وفيما يعبر،  المصريين علي طول ضفاف النيل
النوبي مع    وظل  ،النوبي الشعبي  المعماري  التراث  الزمان  خإطراز  ا  ا صادقً نعكاسً إالمكان  وتالف 

كان لها اثرا علي    ،الثقافيهوجتماعيه  اإل و  تفاعل كثير من العوامل الدينيه  اجتنللبيئه الحضاريه وهي  
  .هه الشعبيه النوبيالطابع المعماري وصياغه الطرز المعماري

ظ علي التراث بالنوبه  الحفوذلك لرللعماره والزخارف الشعبيه في النوبه    دراسة  البحث  اولويتن 
التراث بإلهتمام  لذلك نرى ابصياغة عصرية،    ميه السياحيهنفي ضوء الت  للتاكيد علي تراثنا الشعبي

 على أعمال  لقصد منها أن نقفالنوبي كسمة مصرية مميزة على مر العصور، والدراسة هنا ليس ا
ماضيهم. من  لحاضرنا  ونتعلم  أعمالهم،  من  لنقتبس  ولكن  سبقونا،  من    الباحثرأى  لذا    من  أنه 

يتم أن  ال  األفضل  القيم  من  معاصرتاإلستفادة  بمفهوم  النوبي  للطابع  التصميم على    راثية  عناصر 
 هويتها  يعبرعن مصر ب والتى تقام بدون تصميمالداخلى للمنشآت السياحية 
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 عن تميزها ةجمالي تشكيلية ومفردات عناصر  عمارة ولكل بداع،وإ حساس وإ وخيال نف العمارة 
 استخدمت طينية عمارة النيل رنه ضفاف ىعل تقع والتي  مصر جنوب في النوبة األخرى، فعمارة

 بالعمارة متاثرة يوه الشعبية، الرموز واجهاتها تشكيل في واستخدمت المباني، في البيئة لخاماتا
التأثيرات تصميماتها  في قديمةال المصرية القديم أن    نالفنا. حيث إستطاع  اإلسالمية وبعض  النوبي 

حيث   العصور،  مر  على  مميزاً  طرازاً  الداخلى  ن  أينشىء  الفنالتصميم  إستقبال  فئة لقاعات  ادق 
ور فى  تميزاً فنياً لمصر على مر العصيعطى    النوبي بمفهوم معاصرعطاءها الطابع  الخمس نجوم وإ

 اكن السياحية، والتى يأتى السائحون إليها لرؤيتها ودراستها. األم
 ة البحث:لمشك
ها أًفرزت   هاماً ضارياً ح اموروثً  لتصبح هاتفيها وشكل أثرت سمات بعدة النوبية الحضارة تميزت  

 في برزت فنون من صاحبها وما النوبية العمارة السمات ذهه مأه ومن ،بخيراتهاالغنية   البيئة ذهه
أنها  الخارج من إليها الناظر يظن قد والتي الجدران، على والزخارف أو النقوش دسيالهن لالتشكي
جمالية، تضفي فنية أشكال مجرد  بعد اله ية الزخرف والنقوش ندسيةاله األشكال ههذ نكول لمسة 

 .اًجماليً  ا فنً  اكونه إلى  باإلضافة روحاني،
تعد  و والتى  مدن  النوبةتعتبر مصر  منطقة  إحدى  مها،  تحوية  لما  األولى  الدرجة  من  ن  سياحية 
 . آثار
بصياغة    وبيهنالعماره الإلي أي مدي يمكن اإلستفاده من التراث النوبي و  حثبال  مشكلةوتتمثل   

جد تصميمات  وإبتكار  وعصرية؟  إستلهام   حيث  من  النوبيهيده  الرخارف  عناصر    تجريد  علي 
الرغم من تنوع الموروث الثقافي  بالخمس نجوم،ألنه  فنادق فئة  بال  لمنطقة اإلستقبال  التصميم الداخلي
 . ستدامهق اإلتحق ها بصوروع سياحيً نه ال يتم توظيف هذا التنأال إ ،ي في النوبهبوالعمراني الشع
 أهميـة البحـث:

منإلى  ترجع   عصرية    اإلستفادة  بصياغة  النوبي  للطابع  التراثية  الداخلى القيم  التصميم    فى 
وع نتوظيف هذا التو  كسمة مميزة لمصر على مر العصور،  لمنشآت السياحيةتقبال في القاعات اإلس

الذى يعطى ه على الهوية المصرية، ورأث  للمحافظة عليه، وتعظيم  .ستدامها بصوره تحقق اإلسياحيً 
 اً فنياً فى األماكن السياحية، والتى يأتى السائحون إليها لرؤيتها ودراستها.تميز

Abstract.
The civilized nations no longer viewed their heritage and heritage from 

traditional and popular arts as merely beautiful (plastic) arts that have no 
beneficial and functional value to them, but realized that this artistic and 
cultural heritage represents the collective creativity of peoples indicating 
their identity and culture but rather is the bowl of its civilizational message 
in the ages of its prosperity, Including the values of beliefs, customs, 
traditions, ethics and human meanings, and it has its presence and strong 
influence on public taste more than arts, then preserving it is preserving 
identity, especially since the last years of the last century carried the risks of 
cultural globalization invading the identities of peoples. 
 The importance of preserving the heritage is that attaching to the heritage, 
analyzing it and studying its components is a necessary thing, especially 
when it comes to heritage such as our rich and distinguished Egyptian 
heritage. In order to return it to us in new forms and relationships in order to 
make it contemporary to us. 
 The Nubian folklore is considered an integral part of the components of 
the Egyptian identity and an extension of the ancient Egyptian civilization.  
 



 

188 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 
 
With the difference in time and space, a true reflection of the civilizational 
environment, which is the result of the interaction of many religious, social 
and cultural factors. It has had an impact on the architectural character and 
the formulation of the popular Nubian architectural styles. 
 The research deals with a study of architecture and popular decorations in 
Nubia in order to preserve the heritage in Nubia to emphasize our folklore in 
the light of tourism development in a modern formulation, so we see interest 
in the Nubian heritage as a distinctive Egyptian feature throughout the ages, 
and the study here is not intended to stand on the works of those who 
preceded us, but let us quote From their work, and we learn to our present 
from their past. Therefore, the researcher considered that it is better to take 
advantage of the heritage values of the Nubian character in a contemporary 
concept on the elements of the interior design of tourist facilities that are 
built without a design expressing Egypt with its identity 
 Architecture is an art, imagination, sense and creativity, and each 
architecture has aesthetic elements and vocabulary that distinguish it from 
the other, so Nubia architecture in southern Egypt, which is located on the 
banks of the Nile River, is a mud building that used the raw materials in the 
buildings, and was used in the formation of its facades popular symbols, 
which are influenced by the ancient Egyptian architecture and some of its 
designs Islamic influences. Where the old Nubian artist was able to create a 
distinctive style throughout the ages, as the interior design of the five-star 
hotel reception halls and giving them the Nubian character in a contemporary 
concept gives artistic distinction to Egypt throughout the ages in the tourist 
places, which tourists come to see and study. 
Research problem: 
 Nubian civilization was characterized by several features that affected it 
and shaped it to become an important cultural heritage, which was enriched 
by this rich environment with its options. Aesthetic touch, but these 
geometric shapes and ornamentations have a spiritual dimension, in addition 
to being aesthetic art. 
Egypt, of which Nubia is one of its cities, is considered a tourist area of the 
first degree because of its effects of a great degree of importance. Where it is 
unique in a set of characteristics that distinguish it from other countries. 
 The problem of researching how far can the Nubian heritage and Nubian 
architecture be used in modern terms? And the creation of new designs in 
terms of the importance and abstraction of Nubian ruins on the interior 
design elements of the reception area of the five-star hotels, because despite 
the diversity of the cultural and urban heritage popular in The Nubeh, this 
diversity is not employed tourism in a sustainable way. 
Research Importance: 
Due to the use of the heritage values of the Nubian character with modern 
formulation in the interior design of reception halls in tourist facilities as a 
distinctive feature of Egypt through the ages, and the employment of this 
diversity tourism in a way that achieves sustainability. To preserve it and 
maximize its impact on the Egyptian identity, which gives artistic excellence 
in tourist places, to which tourists come to see and study. 
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االخر فى ظل تغير منهما على  ان العالقة بين السلوك االنسانى والبيئة هى عالقة تبادلية ،يؤثر كل  
مجموعة من الخصائص   البيئة المستمر . حيث أن كل منهما يتبادل التغيرات داخل مجال حيوى له

ال .تلك  الحضارية  الدالالت  ذات  إهمالهاتالتعبيرية  يقترن  والثقافى    ى  الفكرى  لدى  بالخلل  والحسى 
االفقية والرأٍسية تجمع بين التعقيد   باتجاهاتها االنسان المعاصر. فالكتل البيئية المادية الممتدة بصريا  
بين   االنسان  عند  الحسى  ادراكها  ويتراوح  المكانية اوالبساطة  البصمة  لتتكون  والوظيفية  لرمزية 

م دورا  تلعب  التشكيلحوالتى  فى  دا  وريا  .حيث  لالنسان  فى  السلوكى  التحكم  االنسان  مايحاول  ئما 
 ية سواء كانت البيئة المحيطه مادية او طبيعية . دية والنفسالبيئة ليطوعها تبعا الحتياجاته الما

 مشكلة البحث:  
عد إشكالية  البحث  المصرى    م يناقش  المجتمع  فى  ومثالية  واضحة  مكانية  بصمة  وجود 

الحدوالمعاصر بها  العشوا  المنوط  السلبى  السلوك  وتقليل من  به  المحيطة  البيئة  تجاه  للمواطن  ئى 
 ستوى االقتصادى واالجتماعى و البيئى للوطن .   ثر على المالنزعة التخريبية التى تؤ

 هدف البحث :  
 ل إلى بصمة مكانية مثالية تشبع الحاجات االنسانية للمتلقى. وتعديل السلوك من خالل الوص

التفاعلى بشكل يتناسب ويتوافق مع احتياجات المتلقى مس داخل التصميم الجدارى  حقيق البعد الخات
 لمحيطه به . والبيئة ا المادية والنفسية

 منهجية البحث  
المنهج   البحث  م  والتجريبي  التحليليو الوصفييتبع  مجموعة  فى    نعلى  ما  مجتمع  داخل  االفراد 

 .  البيئيوتأثيرها على سلوكهم لبصمة المكانية لج.م.ع ، الستنتاج مدى االستجابة 
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 نتائج البحث  
التصميم إلى تشكيالت مختلفة من  الوصول  الجداريمحاولة  للتصميم ات  الخامس  البعد  التى تحقق  ة 
 السلوكى ألفراد المجتمع بشكل ايجابى  لداخل البيئة المكانية ، والذى بدوره يعمل على التعدي

  لكلمات المفتاحيةا
 التصميم الجدارى التفاعلى  –بصمة المكانية ال –بعد الخامس لا
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Abstract 
The Relationship Between The Human Behavior And The Environment Is A 

Mutual Relationship, Where Each Influences The Other, Especially With 

The Constant Environment Changes. Each Side Exchanges Variables Within 

A Dynamic Field Which Possesses A Group Of Expressive Traits 

Characterized With Diverse Civilizational Connotations. These  Traits, If 

Neglected  Will Lead To Intellectual  ,Cultural And Emotive Dysfunctions Of 

Contemporary Citizens.  
The Surrounding Materialistic Conglomerates Are Visually Seen Spread In 

Every Aspect Of The Urbanized Environment . These Homogeneous And 

Heterogeneous Entities Combine Between Complexity And, Occasionally, 

Simplicity. Their Influences On Humans Cannot Be Denied, As They Range 

From Symbolism And Functionality, Which Play A Pivotal Role, Not Only 

In Forming The Spatial Impression, But Also Reflect On The Human 

Interactive Behavior.  

Research Problem:  
The Research Discusses Mainly The Issue Of Lacking An Absolute, 

Comprehensible Spatial Impression Concept In Contemporary Egyptian 

Society. This Concept Is Mandated To Amend The Unethical Behavior Of 

Citizens Towards Their Surrounding Environments And Therefore Affects 

The Economic, Social And Environmental Level Of The Country. 

Research Objective:  

• To Modify The Behavior By Achieving An Ideal Spatial Impression 

That Satisfies The Recipient's Needs. 

• To Achieve The Fifth Dimension Within The Interactive Mural 

Design In A Way That Fulfills Physical And Psychological The Needs Of 

The Recipient And The Surrounding Environment. 

Research Methodology: 
 The Research Follows The Descriptive And Experimental Design On 

Different Groups Of Individuals Within A Community In A.R.E, To 

Conclude The Extent Of Response To The Spatial Impression And Its 

Impact On Their Behavior. 

The Results Of The Research Are An Attempt To Reach Various 

Combinations Of Mural Designs That Achieve The Fifth Dimension Of 

Design Within The Spatial Environment, Which In Turn Works On 

Behavioral Reformation For The Citizens 
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 يةإضاءة زجاجمدخل البتكار وحدات التصميم المعياري ك
Modular design as an approach to creating glass lighting units 

 والء حـــامد محمد حمزه  . م.د
 امعة حلــــوان جــــ  ة،ــــــــكلية الفـــــنون التطبيقيـ  - مـــدرس بقسم الــــــزجاج   

Dr. Walaa Hamed Mohamed Hamza 
Lecturer, Department of Glass 

Faculty of Applied Arts,Helwan University 

Walaa_glass@yahoo.com 

 
المعياري بأن   Modular designالتصميم  ويكبيديا  عرفت  يقسم    هكما  أجزاء نظاالنهج  إلى  م 

ديد مختلفة للع أصغر )نماذج، وحدات أو معايير( التي يمكن أن تصنع باستقاللية الستخدامها في نظم  
 .الوظائفمن 
اهتماموال محط  أصبح  المعياري  كبيراً  تصميم  الهندسية  اً  المجاالت  حظ ي لم  ولكن  ،  ماريةعالمفي 

الكافي في   الزجاجيةوالمنتجات الصناعية  باالهتمام  المعيارية إلى  حيث    ، خصوصاً  المنتجات  تشير 
لذا اتجه البحث   دات(.  بين )الوح  المنتجات والمكونات التي تؤدي وظائف مختلفة من خالل الجمع
البتكار وحدات إضاءة زجاجية  ةالي االستفادة من التصميم المعياري وتوظيفه في المنتجات الصناعي

فعالية   أكثر  تكون  تقليدية  مختلوغير  وظائف  العمالء  تؤدي  احتياجات  وتلبي  الوحدة،  نفس  من  فة 
 وتفوق توقعاتهم. 
  مشكلة البحثومن هنا جاءت 

 . الزجاجية  لمعياري في المنتجات الصناعية وخصوصاً وحدات االضاءةاالتصميم  توظيف •

تص • إلى  الوصول  يمكن  من  مكيف  أكثر  تؤدي  الزجاجية  االضاءة  لوحدات  مبتكرة  يمات 

 مالء وتفوق توقعاتهم من خالل التصميم المعياري.ي باحتياجات العفوظيفة وت

البحثكما   من    يهدف  االستفادة  المإلى  للبالتصميم  حلول حعياري  إلي  تقود  وأنماط  ث عن رؤوي 
 أكثر ابداعاً في المنتجات الزجاجية.

البحث أهمية  ا  في  وتكمن  وكيفية  االنسان،  علي  تركز  التي  التصميم  مبادئ  عن  تخدامها سالكشف 
 حلول التصميم المعياري. لتقييم 

ة الوظائف اجية متعدديساعد علي ابتكار وحدات إضاءة زج  أن التصميم المعياريأما فرض البحث:
 تكون أكثر ابداعاً وأقل تكلفة  

 تجريبي  - لييالتحلالوصفي هج يتبع البحث المن   منهج البحث:
 زجاج-دات اضاءةحو -ابتكار-التصميم المعياري الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 
Modular design is known as Wikipedia as an approach that divides the 

system into smaller parts (models, units or standards) that can be made 

independently for use in different systems for many functions. 

Modular design has become a major focus in architectural engineering, but it 

has not received sufficient attention in industrial products, especially glass. 

Modular products are products and components that perform different 

functions by combining (units). Therefore, the research tended to take 

advantage of the Modular design and employ it in industrial products to 

create unconventional glass lighting units that are more effective and 

perform different functions of the same unit, and meet customer needs and 

exceed their expectations. 

Hence the research problem 

• Employing Modular design in industrial products, especially glass lighting 

units. 

• How to reach innovative designs for glass lighting units that perform more 

than one job and meet the needs of customers and exceed their expectations 

through Modular design 

The research also aims to take advantage of the Modular design to search 

for visions and patterns that lead to more creative solutions in glass products. 

The importance of the research lies in revealing human-centered design 

principles, and how they are used to evaluate standard design solutions. 

As for the research hypothesis: The modular design helps to create multi-

functional glass lighting units that are more creative and less expensive 

Research methodology: The research follows descriptive analytical method 

- experimental. 

key words:  Modular design - innovation - lighting units - glass 
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 تنميه مهارات التفكير اإلبداعى كمدخل ليه المكتبه األكاديم
 فى ضوء التصميم الداخلى والمنسوجات المعلقه المطبوعة 

Academic Library as an Entrance for Developing of Creative 
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التكنو التطور  أوجدت مفاهيم ومصطلحاتلإن  المستحدثه  المجتمع والمتغيرات  فى    وجى فى  جديدة 

على  أثرت  هذة المفاهيم    كالتصميم الرقمى والتصميم اإلفتراضى والبيئه اإللكترونيه.التصميم    مجال
األكامكال دوراً  تبات  تلعب  التى  والتعلديميه  التعليم  عمليه  فى  إعادة ف  مهاماً  المصمم  على  فرضت 

األكاديميه    التفكير للمكتبات  الداخليه  الفراغات  الضوإايضا  وفى  المنسوجا  ءلقاء  المعلقه على  ت 
يه القدرة نم فى تحقيق أهداف العمليه التعليميه وت   تلك المكتبات  من أجل الحفاظ على دورالمطبوعه  

 . ، وتلبيه متطلبات المؤسسات التعليميهالباإلبداعيه والبحثيه للط
ال توجهات  على  تنميدوبناءاً  فى  البحث  إهتمام  كان  "إبدع...إنطلق"  شعار  المتبنيه  مهارات   هوله 

اإلبداعىالتفك الداخليه   ير  الفراغات  صياغة  بإعادة  المكتبات  تطوير  خالل  من  الجامعى  للطالب 
المطبوعه  بالمنسوجا  نهباالستعا المعلقه  تحديد خللت  بجانب  واألنشطه  الفعاليات  بعض  وإيجاد  ق 

خلى للفرا  اصله داخل الفراغات بحيث تصبح جزءاً ال يتجزأ من التخطيط الدفلبعض المناطق المن
 فى العصر الحديث.   ومتطلباته يحقق الكفاءة الوظيفيه وياُلئم فكر الطالبا بم

التى  مكتبات األكاديميه بالجامعات لبعض أساليب التعليم والتعلم  ى إغفال الف  وتتلخص مشكله البحث
التفكير اإل الطالبداعى  تنمى مهارات  الجامعيه األولى والثانيه وإحتياجات  المراحل  المتغيرة،   بفى 

لوذ مستغله  الغير  الداخليه  الفراغات  خالل  من  لكالً تلك  وظيفيه  كفاءة  أعلى  المكتبه حقيق  من   
 .  لبوالطا
  هل للمنسوجات المعلقة المطبوعه دوراً فى أعمال التصميم الداخلى  ى يصبح السؤال الرئيسى:وبالتال

إيجابى   تأثير  لها  ويكون  للمكتبه  الوظيفيه  الكفاءة  التفكير  ت  علىلرفع  كما    طالب؟لل  اإلبداعىنميه 
ً لالى وضع رؤيه تصميميه جديدة للفرا  الداخلى    يهدف البحث المعلقه  المنسوجات    لمكتبه مستخدما

ةً إلبداعة الفنى االمطبوعه لجذب الطالب الى المكتبه لتصبح جزءاً من كيانه التعليمى والمعرفى ونو
 تحليليه. لوذلك من خالل الدراسات المسحيه وا ىوالتقن



 

195 

 

 

 
  بر مخ  نسيةالفر APTEES مؤسسة   نيا ألماب  بالجامعة االسلمية  والتربية اساتالدر   ومعهد ر مونست جامعة مع  ةبالشراك  ميةل اإلس نونفة للحضارة وال للجمعية العربيالثامن    لدوليا  المؤتمر

 Online  23:25/7/2020 "  ي لكترونل التعليم األفي ظ "ةية الرابعالصناعلثورة الحضارات وا غرداية  جامعةب رالجزائ   بالجنوب واألدبي  واللغوي  الثقافي  التراث 
 

 
 
  
 كلمات المفتاحيه:ال

 ةمطبوعال ةالمعلقالمنسوجات  -التصميم الداخلى -مهارات التفكير اإلبداعى  -ةاألكاديمي ةالمكتب

 
Abstract: 
Technological development in society and the new variables have created 

new concepts and terms in the field of design, such as digital design, virtual 

design, and electronic environment. These concepts affected academic 

libraries that play an important role in teaching and learning process which 

forced the designer to rethink of the internal spaces of academic libraries and 

also shed light on the printed hanging textiles in order to preserve the role of 

these libraries in achieving the goals of educational process and developing 

of student's creative and research ability as well as fulfilling the requirements 

of the educational institutions. 

Based on country’s directions which adopted slogan (create…launch), the 

research's interest appears in developing of creative thinking skills of the 

university student through the development of libraries by reshaping of 

internal spaces using printed hanging textiles to create and establish some 

activities and events. In addition, identifying some separate areas within the 

space to be an integrated part within the whole interior planning of the space 

in order to achieve functional efficiency and be appropriate to student's 

thinking and requirements in the modern era. 

The research problem is summarized in the ignoring of academic libraries in 

universities for some education and learning methods which involved in the 

developing of creative thinking skills in the first and second university stages 

and to the student's variable needs through untapped and unused internal 

spaces to achieve the highest functional efficiency for both library and 

students. 

Thus, the main question is: Do printed hanging textiles have a role in interior 

design works to raise the functional efficiency of the library to have a 

positive effective role on development of the student's creative thinking? The 

research aims to create a new design vision for the interior space of a library 

using printed hanging textiles to attract students to the library to become a 

part of his/her educational and knowledge entity; and a nucleus for artistic 

and technical creation through survey and analytical studies. 

Keywords: 
Academic Library – Creative Thinking Skills – Interior Design – Printed 

Hanging Textiles 
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 جامعة غرداية  - ةيدكتوراه دراسات لغوية وأدب
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جائحة   )كورونفرضت  باستخداcovid 19ا  رقميًّا  تعليميًّا  نِظاًما  الجزائر  منص ات (على  م 

ت الِعلمي  البحث  إطار خدمة  المعاصرة في  االلكتروني ة  الوسائط  بُعد، وتوظيف  صيًصا  خالتعليم عن 
قمي ة مواكبةً عصرها الذ    لعام عموًما فاستفاَدت العملي ة التعليميةوالتعليم ا ُمنفتحةً    هبي،من الث ورة الر 

قر المعلومة  فظل ت  المعاصرة؛  التكنولوجي ات  جدًّا  على  بُعد يبة  رغم  قياسي  زمٍن  في  المتلقِّي  إلى 
ا أد ى إ يمي معاصر مختلف تماًما عن واقعه ى فرض واقِعٍ تعللالَمكان وحداثَة الواقع المفروض، ّمم 

 القديم، فظهرت مفارقات عديدة محتومة. يالت قليد
     
 على ما سبق سنحاول اإلجابة عن اإلشكاالت التَّالية:  ناء  وب

 النظام التعليمي في الجزائر؟  م ت رقمنةكيف ت 

  ما طرائق الت عاُمل مع الوسائط االلكتروني ة؟  

 واجهته في ظل هذه الظ روف؟  التحدي ات التي زما أبر 

 مفروض؟ ع الفًا معي نة وآفاقًا ُمستقبلي ة تالمس الواقاهل تحقِّق أهد 

 لكترونية، التكنولوجيا، التحدي اتلوسائط االالعملية التعليمي ة، الرقمنة، ا  :ةالكلمات المفاتيح
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