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 الفنون والعمارة جبامعت درنت نياألكادميي باالرتباط عالقت 
 

 أ.غادة خالج الساجخي                                  أ.أمشة دمحم عبج الديج     
 جامعة درنة -قدم الفشهن التذكيمية                       قدم اليشجسة السعسارية   
 

 :السمخز
ة في وارتباط األكاديسي بالكمية الفشػن والعسار يخمز البحث إلى دراسة عالقة 

 غ الفغ والعسارة مشح تأسيديا عامتعميسي واحج يتػافق بيكيان  ججامعة درنة وىي تع
الفشػن, وييجف مغ خاللو تػضيح الخصة  والحؼ يذسل أقدام العسارة وأقدام 1991

مع ومجػ تػافقيا  ,التي تذسل رؤية ورسالة وأىجاف كمية الفشػن والعسارة االستخاتيجية
 الجامعات السساثمة ليا.

البحث إلى مجػ ارتباط الفغ التذكيمي والعسارة في مسارسة أساليب التفكيخ اتجو 
ومجػ  ,والتصخق لتػضيح السشاىج العسمية باألقدام والسيارات اإلبجاعية الستقجمة,

 وأىجاف مذكمة البحثف عمى حث إلى التعخ  تػافقيا مع الكميات السساثمة ليا, يشطخ الب
 .كمية الفشػن والعسارة  ومجؼ عالقة وارتباط الفغ بالعسارةوأىسية البحػث ب

العمسي والػصفي مغ  وفي الجدء األخيخ مغ البحث التصخق إلى استخجم السشيج 
 (االنتخنت) الجولية عمى الكتب وبعس مػاقع شبكة السعمػمات االشالعخالل 

 .ةالستخرر
 لتصػيخ السعخفة الستعمقة بعالقة الفغ بالعسارةوالشتائج واستعخاض التػصيات 

وعالقت العمارة بيه العلم والفه والىتائج التي تستىتج كل ما يتعلق بارتباط الفىون 

 مغ الشاحية الفشية والتعميسية.والعمارة 
أقدام الفشػن  –كمية الفشػن والعسارة –عالقة ارتباط أكاديسي: مفتاحيةكمسات 
 أقدام العسارة. –التذكيمية
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Abstract: 

    The research concludes a study of the academic relationship and 

association with the college and architecture at a university, which is 

considered a single educational entity compatible with art and architecture 

since its founding in 1991. It includes the departments of architecture and art 

departments, and this study is the strategic study that you can take in the 

vision, mission and goals of the College of Architecture and its compatibility 

with the universities that formed it. 
 

   The research focused on the extent to which plastic art and architecture are 

related to the practice of advanced creative thinking and skills methods. 

 

   And to clarify the practical curricula in the departments and their 

compatibility with similar colleges, the research looks at identifying the 

research problem, goals and importance of research in the College of Arts 

and Architecture, and the extent of the relationship and association of art 

with architecture. 

 

   In the last part of the research, the use of the scientific and descriptive 

method was discussed by looking at books and some specialized internet 

sites. 

 

   And a review of recommendations and results to develop knowledge 

related to the relationship of art to architecture and the relationship of 

architecture between science and art, and the results that conclude everything 

related to the connection of arts and architecture from an artistic and 

educational point of view. 

 

Opening words - relationship - academic affiliation - college and architecture 

- plastic arts departments - architecture departments. 

 ة:مقجم
مشح تأسيديا عسارة رائجة في تعميع الفغ وال درنةجامعة ب والعسارةكمية الفشػن تعج 

, تسكشت الكمية ومشح نذأتيا وحتى اآلن والعسارة كقدع لمفشػن الجسيمة م1991عام 
الجاخمي.  السعسارؼ ترسيع الالفشػن و بخفج الدػق السحمي والعخبي بالكػادر السؤىمة في 

مة في الترسيع لحل السذاكل العالسية التفكيخ الستقجِّ  أساليبتدايج تػضيف  ن  أ إال
 .عسارةفي تعميع الفغ وال ججيجة أساليبانتياج  إلى لعسارةجة, تقػد كمية الفشػن واالسعق  
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والعخب الحؼ يؤمشػن  ميبييغمجتسع متشػع مغ الصالب اليػجج بيا  عسارةكمية الفشػن وال
عمى ما يصمب مشيع  تشصبقوالتي  واإلبجاعيةتفكيخىع الشقجية  وأساليب أدواتيعبتصػيخ 

والسجتسع, مغ خالل مجسػعة  اإلندانخجمة  إلىمغ ميام ترسيسية تيجف 
, والتي الفغ التذكيمي والعسارةوالقاعات الستخابصة والسخررة لسسارسة  السختبخات

امتالك الكفاءات والقجرات  إلىتؤىميع لسسارسة العسمية الترسيسية التي تػصميع 
ى خالليا الصمبة مديج مغ التعميع يتمق   ,سشػاتخسذ السخجػة شػال رحمة مكػنة مغ 

الحيغ تشرب  العسارةمسارسيغ لمفغ و  أكاديسييغن مغ واإلرشاد مغ قبل فخيق مكػ  
لتسكيشيع مغ  الستخررةجيػدىع السذتخكة والستكاممة في رفج الصمبة بالعمع والسعخفة 

 في التفكيخ أدواتيعندج مختمف مجاالت الخبخة التي تحثيع وتحفدىع عمى تصػيخ 
 رسيعتالالتخرز في  إمكانيةلمصالب  الكمية تػفخ حيث والتخصيط والتشفيح,

 تذكيميةالأو التخرز في ترسيع الفشػن الجاخمي  أو الحزخؼ  أو السعسارؼ 
مسارسة ىحه التخررات  وإتقانوالخدف والخسع,  والشحت, والدخخفة, الترػيخ,ك

ًا, مغ خالل الخبخة العسمية التي يتمقػنيا في ميجان العسل والتي تؤىميع ينطخيًا وتصبيك
 عمى ما يصمب مشيع في سػق صشاعة ما تعمسػهلمعسل ضسغ الفخيق وتؤىميع لتصبيق 

لعسارة لكمية الفشػن وا االبتكارية و اإلبجاعيةتالئع البيئة بحيث وغيخىا  اإلمكانياتىحه 
لتجاوز ما ىػ تقميجؼ مغ خالل شبكة العالقات مع السشطسات العالسية الستخررة 

ج والجامعات مع مجسػعة مغ السعاى األكاديسيةوعالقاتيا  الفشػن والعسارةفي 
 .مغ تخويج نتاج شمبتيا محميا وعخبيا وعالسياً  التي تسكشو واألمخيكية األوروبية

التي تذسل روية ورسالة  االستخاتيجيةوقج جاءت ىحه الجراسة لتػضيح الخصة 
الخصة مع الجامعات السساثمة ليا في وأىجاف كمية العسارة والفشػن ومجػ تػافقيا 

 األقدام والتخرز. االستخاتيجية
 :مذكمة الجراســة

 تتسحػر الجراسة في التداؤالت اآلتية:
 ل العسارة عمع أم فغ؟ى -
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 الفغ؟ و  لعسارةواالعمع بيغ عالقة الما  -
 الفخق بيغ العسارة وباقي الفشػن؟ما  -
 ؟يشجسةبكميات العسارة وقدع ال ,جسيمةالفشػن بيغ قدع العسارة بكميات ال ما العالقة -
 لكمية العسارة والفشػن؟ ةاالستخاتيجيما ىي الخصة  -

 :أىجاف الجراسة
 يسكغ تػضيح أىجاف الجراسة كالتالي:    

 وضع أسمػب عمسي لتػثيق السعمػمات عغ كمية العسارة والفشػن. .1

 التأكيج عمى أىسية دور كمية الفشػن العسارة إلعادة أعسار جامعة درنة. 2.

 لالستفادةوالعسارة الفشػن لسشيجية والعمسية لكمية ا ةاالستخاتيجيتػضيح الخصة  .2
 عمى مدتػػ ليبيا.الػحيجة ىا الكمية مشيا باعتبار 

ثع عالقتيا  عالقة العسارة بالعمع أوالً  سيتع عخض :العسارة بين العمم والفن -أولا 
 :تيكاآلبالفغ 

 : عالقة العسارة بالعمم -2

مغ خالل التجارب والُسذاىجات دراسة الَعاَلع السادؼ والصبيعي  العمع ىػ:
والسالحطات, والتي ُيسِكغ اختبارىا والتحقق مشيا عغ شخيق السديج مغ البحث. فيػ 
مخاقبة مشتطسة لألحجاث والطخوف؛ مغ أجل اكتذاف الحقائق, ووضع الشطخيات, 

شّطسة والقػاعج بشاًء عمى البيانات التي يتّع جسعيا. لحا فالعمع ُيسّثل البشَية السادّية السُ 
بذكل عام يجب عمى السعسارؼ ”. لمسعخفة الُسذَتقة مغ السالحطات والسذاىجات

مخاعاة االعتبارات العمسية لزسان سالمة السبشى. لحلظ يجب عمى السعسارؼ فيع 
وإتقان العجيج مغ اأُلسذ العمسية, كتحميل العػامل السشاخية السحيصة بالسػقع, معخفة 

لسيكانيكية, الكيخبائية, وفيع أنطسة الحساية مغ الحخائق, أولية باليشجسة اإلنذائية, ا
 .1, كسا بالذكلواألنطسة األمشية
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والمحان قج يبجوان « الفغ والعمع»ىشاك عالقة أبجية وسحخية بيغ عالسي 
متزاديغ مغ نصاق الشذاط اإلنداني. وفي ىحا السػضػع, ستقخأ عديدؼ  شخفيغ
يغ دفعيع الفغ؛ كحلظ ستعخف بعس روائع عغ أمثمة بارزة مغ العمساء الح القارغ 

الفشػن السػجػدة في الصبيعة, وكيف يدتصيع الفغ التأثيخ في الصبيعة. ونتحجث أيًزا 
عغ كيفية استخجام الفشػن في عالج السذكالت العقمية والشفدية, وكيف تعج الفشػن 

إلبجاع الفشي, مؤثًخا قػيًّا في إدراك البذخ. كسا نتعسق في كيفية استخجام العمع في ا
تدتستعػا بترفح  وكيف يدتصيع الفغ إبخاز العمع بذكل فع ال. ونحغ نأمل في أنْ 

العمع في كل مكان »وأن تداعجكع عمى إدراك  السقاالت السختبصة بيحا السػضػع,
 2.بصخيقة ججيجة

 
 ( مرجر الرػرة1الذكل )

https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7341) 

 
 م(.0202( ارتباط العسارة بالعمم) سميم، 0الذكل )

                                                 
 

https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7341
https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7341
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 :عالقة العسارة بالفن -0
الجسالية, عغ شخيق تػضيف السخء لخيالو وإبجاعو,  األفكارالفغ ىػ التعبيخ عغ 

فالفغ ميارة شخرية يستمكيا شخز محتخف أو صاحب صشعة, وعادة ما يكػن في 
يا لحلظ فالعسارة ىي جدء ال يتجدأ مغ الفشػن, حيث أن   أو الشحت شكل مخئي كالخسع

عشاصخ  تذتخك معيا في عجة جػانب مثل: استخجام الخيال, الحذ الفشي, واستخجام
 الترسيع كالشسط والذكل.

ة أقدام وأىسيا وأوليا كانت العسارة, وال الفغ إلى عج   ع اليػنانيػن قجيساً لقج قد   
 .3كسا بالذكل العسارة ىي أم الفشػن …حيغ قال  "فخانظ رايت" السعسارؼ  نشدى أيزاً 

 
 (4الذكل )                                     (    3الذكل)                      

 م.4102نػف عبج العديد الخياط, جخيجة الػشغ الدعػدية, اليشجسة السعسارية بيغ العمع والفغ, مارس, السرجر 

 :هن ــــــالفخق بين العسارة وباقي الفشو  ة العسارة بالفنــــــــعالق-ثانياا 

, بيشسا العسارة ىي فغ نحتظ بو إجباريًا حيغ نديخ في شخيقشا إلى العسل مثالً 
ندسع شعخًا  نخػ لػحات فشية في متحف ولدشا مجبخيغ عمى أنْ  لدشا مجبخيغ عمى أن  

تتجاىل كتابًا  يسكشظ أنْ “حيغ قال:  ريشدو بيانػ . أتحكخ مقػلة قخأتيا لمسعسارؼ أيزاً 
, تدتسع لسػسيقى سيئة ولكغ ال يسكشظ تجاىل مبشى قبيح بجانب مشدلظ سيئًا, أو أنْ 

يحتظ بعجة عػامل  في إجبار مسارسيا عمى أنْ  الفشػن أيزاً والعسارة تختمف عغ باقي 
 .4كالذسذ, والخياح ليرشع لػحة فشية خالبة

 

                                                 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%88_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
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 :ترشيف العسارة -ثالثاا 

يػازن تػازنًا  العسارة عمسًا وفشًا في آن واحج, ولكغ يجب عمى السعسارؼ الجيج أنْ 
صحيحًا بيغ تفكيخ وعقمية العمع مع جانبو الفشي. فإذا لع يػلي السعسارؼ اىتسامًا كافيًا 

يبشي مبشًى واحجًا, وإذا  لمسبشى مغ الشاحية العمسية )اليشجسية( فمغ يكػن قادرًا عمى أنْ 
بيغ  لع ُيمع وييتع لمجانب الفشي فديخخج بسباني قبيحة ممػثة لمعيغ, لحلظ التشاغع

 .5يصغى عمى جانب آخخ الجانبيغ مصمػب فال يسكغ لجانب أنْ 
 الفن التذكيمي: ـأـ

الفغ التذكيمي ىػ أحج أنػاع الفشػن البرخّية التي ترّػر الجسال عبخ عّجة 
ومشحػتات تتصمب ميارة وتقشية عالية في  نقػشأو أشكال, سػاء أكانت رسػمات, 

صشاعتيا, حيث يعّج السدخح الحؼ تعخض مغ خاللو السػاىب البذخّية والقجرة عمى 
خمق وإبخاز الجسال, ويعّج الفغ التذكيمي فّشًا راقيًا اليجف مشو إبخاز الجسال فقط دون 

 6الفغ التذكيمي مخآة الحزارة .ف أؼ استخجام عسمّي لو.
و ذاك الشػع مغ الفشػن الحؼ يعبخ مغ خاللو الفغ التذكيمي بأن   يسكغ تعخيف

حيث يدعى إلى تحػيل السػاد األولية إلى أشكال جسيمة؛  الفشان عغ أفكاره ومذاعخه,
 والخدف. والشحت, والدخخفة, والترػيخ, كالعسارة,

 انطباعات الفن التذكيمي:ـ ـب 
 وىي:ولمفغ التذكيمي مجارس تعصي انصباع لكل فشان 

استميست ىحه السجرسة اسسيا مغ األعسال الفشية التي جدجت  السجرسة الهاقعية: -1
 الػاقع مغ مشطػر الفشان لمعالع وما يحتػيو. 

انتقمت ىحه السجرسة مغ أسمػب التعبيخ الػصفي لمصبيعة إلى  السجرسة التأثيخية: -2
 ت. التعبيخ عشيا باستخجام إسقاشات الزػء, وما تخمقو مغ تأثيخا
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ىحا التػجو الجيج في  "ىشخؼ ماتيذ"تخأس الخسام الفخندي  السجرسة الهحذية: -3
الفغ التذكيمي, وقج اعتسج رواده عمى بث الصاقة في لػحاتيع باستعسال األلػان 

 الراخبة والبديصة.
وبخاك باألساليب الفشية الدائجة في عرخىع  "بيكاسػ"انتقل  السجرسة التكعيبية: -2

إلى أسمػب مختمف يدجل ما تخاه العيغ, ويبخز جػىخ األشياء مغ خالل األشكال 
 .األسمػبية, والخمػز بأنػاعيا

ى بعس الفشانيغ عغ األسمػب السحافع, وحاولػا : تخم  السجرسة السدتقبمية -5
 7البرخية. الحخكة تجديج روح العرخ الحجيث بكل ما فيو مجمػجًا مع

 :تاريخ الفن التذكيميج ـ 
, حيث ُعثخ عمى الكثيخ مغ التساثيل إلى العرخ القجيعالفغ التذكيمي يعػد 

والسشحػتات أثشاء الحفخيات والتشقيب عغ اآلثار, في مختمف دول العالع, ويعّج وجػد 
الكع اليائل مغ السشحػتات في مختمف متاحف العالع عمى مجػ التشػع في الفشػن 

سالم التذكيمّية مشح قجيع األزل, ولقج وجج الفغ التذكيمي عشج العخب قبل ضيػر اإل
حيث يتع نحت التساثيل التخاذىا آلو أّيام الجاىمّية, كسا وجج في الغخب والذخق 

 8.خرػصًا لجػ اإلغخيق بشحتيع التساثيل التخاذىا آلو أيزًا مثل, فيشػس و أبػلػ
كسا استخجم الفغ التذكيمي في الخسػمات الترػيخّية لمبذخ ولمحيػانات قبل اإلسالم, 

عيا الحتػائيا عمى كائشات ذوات أرواح, باإلضافة لرشعيع جاء اإلسالم ومش إلى أنْ 
الفشػن حيث صشفت يا مغ مػاد شيشّية. لمخدف باستخجام القػالب وما يتع صّبو في
رشفت فأساس الحخكة والحػاس وغيخىا, الجسيمة مغ قبل الفالسفة والجسالييغ عمى 

حؼ يختز بالتعبيخ إلى الفغ الكالمي السعخوف بالذعخ والشثخ, والفغ الترػيخؼ ال
عغ الجسال بصخق حدية, وترشف الفشػن الترػيخية إلى الفشػن التذكيمّية والتي يتع 

تتع ف الفشػن الترػيخّيةا أم   9مغ خالليا ترػيخ الجسال عبخ السشحػتات والدخارف. 
 ,بالترػيخ بالسطاىخ الحدّية السمسػسة مثل فغ الحجائق. الفشػن السحخكة لألحاسيذ
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ػن الفشػن التي تثيخ السذاعخ مثل فغ السػسيقى السؤثخ عمى حاسة الدسع, وفشوىي 
بة التي تؤثخ في أكثخ مغ حاسة واحجة الفشػن السخك  و  الخسع السؤثخة عمى حاسة البرخ

 10.مثل الفشػن السدخحية الستزسشة لمخقز والغشاء
 :نبـــــــــــــــــحة عن كمية الفشهن والعســــــــارة -رابعاا 

 :كمية الفشهن والعسارة تأسيذ -1
ن إعادة تشطيع الجامعات أنذئت ىحه أم بذ0990( لدشة 752ا لقخار رقع )تشفيح 

الكمية الستخررة في مجال ىشجسة العسارة والفشػن وسسيت كمية الفشػن والعسارة 
وتتبع جامعة درنة ثع تغيخ اسع الكمية إلى كمية اليشجسة حيث تع تثبيت القدع العمسي 

السيكانيكي وخالل العام و  ليشجسي )العسارة( واستحجثت أقدام الكيخباء السجنيا
صجر قخار بفرل ىحه األقدام التابعة لكمية اليشجسة ثع ( 4115-4112الجامعي )

بالبيزاء عشيا ووضع قدع الفشػن الحؼ فرل بجوره عغ قدع اإلعالم وأعيج تدسية 
وعجد خخيجي  اً عام 45ىحه الكمية  عسخمغ ويبالكمية تحت اسع كمية الفشػن والعسارة , 

 11. ن في الكميةاآلالعجيج مشيع أساتحة , وقج أصبح دفعة 41األقدام الخئيدية بالكمية 
 :لمكمية العسارة والفشهن  ةالستخاتيجيالخطة  -2

 وكياناً  ,تخرراتياالبتكار واإلبجاع في جسيع ل تكػن الكمية مرجراً  أنْ : ةــرؤية الكمي
في بشية  تشػيخياً  ليحتل مػقعاً  ؛تفاعمي في السجتسعالجور ال لو وعمسياً  تذكيمياً  فشياً 
 .12رة السعاصخة عمى السدتػييغ السحمي والعالسيازالح
إعجاد خخيج متسيد مبجع ذو كيان فاعل في السجتسع قادر عمى  :الكمية رسالةـ 3

مع  يكػن متػافقاً  أنْ و  ,والتكشػلػجيةالسشافدة في السجاالت الفشية التذكيمية والعمسية 
السحمية والعالسية وتشسية  عمى تمبية احتياجات البيئة السعاييخ األكاديسية العالسية وقادراً 

   .13والتأكيج عمى دور ىحه التخررات في بشاء الػشغ, البتكارؼ االحذ 
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مجسػعة مغ عمى عسارة لكمية الفشػن وال االستخاتيجيةتعتسج الخصة  :الكمية أىجافـ 2
الغايات الشيائية التي تختكد إلى معاييخ الجػدة واالعتساد في السجاالت األكاديسية, 

 :خاللي والييكل اإلدارؼ وفعالية اإلنفاق السال
 العسخاني والتخصيط السعسارية اليشجسة مجال في والفشية العمسية الكفاءات تأىيل -1

 السصبػعات وترسيع والشحت الترػيخ وفغ الجاخمية العسارة والحزخؼ وىشجسة
 .الدخخفة ترسيساتو  والخدف الفشية والتخبية

 . الثانػية الذيادة لحسمة الجامعي التعميع فخصة إتاحة. 4
 . والسعارض والسحاضخات السمتكيات بإقامة والعمسي والثقافي الفكخؼ  الػعي تحقيق. 3
 وخصط السجتسع احتياجات ومػاكبة والتخررات األقدام وتصػيخ استحجاث. 2

 التشسية
 .العسل سػق  ومتصمبات

 تصػيخ في الجامعة دور الشتائج وتأكيج وتصػيخ العمسية بالبحػث االىتسام. 5
 .السجتسعات

 .السدتػيات أعمى عمى السؤىمة بالعشاصخ والخاص العام التعميع قصاع تدويج.  6
 البالد داخل السشاضخة السؤسدات مع والسعخفية والثقافية العمسية الرالت تػشيج. .7

 .وخارجيا
 السجتسع في وما السختمفة بأقداميا الكمية بيغ التفاعل مغ مدتػػ ى أعم تحقيق. 8

 مؤسدات مغ
 .وأىجافيا الكمية ميام مع وأىجافيا مياميا تتكامل ومشطسات

 في بسا والعسارة الفشػن  مجال في التجريذ وأصػل والتعميع البحث وسائل تصػيخ. 9
 وضع ذلظ

 14وتخجستيا. الجامعية التعميسية السؤلفات وتصػيخ
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خز نذاشاتيا تقجيع معارض فشية أبمغ  جيع :بيا الكمية األنذطة التي تقهمـ 5
في عجد مغ  والسذاركة في العجيج مغ السعارض ,وىشجسية نياية كل عام دراسي

لتبادل األنذصة العمسية والفشية والثقافية وحرػليا عمى  السجن الميبية والعخبية دعساً 
 15. العجيج مغ الجػائد مغ خالل السعارض التي شاركت بيا عمى مدتػػ ليبيا

وتكػن مجة الجراسة  ,تتبع الكمية نطام الجراسة الدشػؼ  :ةـنظام الجراسة بالكميـ 6
تكػن الدشة األولى تخرز  عمى أنْ  ,خسذ سشػات دراسية لشيل درجة البكالػريػس

تػجيو الصالب في السخحمة الثانية إلى إحجػ التخررات بالقدع   عام )إعجاد( يتع
 .16ع بيا معجل الصالب في السػاد التخررية دة يتحك  حدب معاييخ محج  

 :سياسة الجامعـةـ 7
 وعسمياً  لمستقجم شفيياً  مقابمةأىسية إجخاء تتسثل في  :ارةـة قدم العسـسياس -أولا 

تتػفخ فيو بعس  مكي يكػن اإلندان معساريًا ناجحًا يجب أنْ ف ,لمجراسة في ىحا القدع
 السػاصفات الخئيدية مشيا:

 . محبًا لمترسيع بذكل عام.0
 . لو ميػل فشية و لػ بديصة.4
 . مبجعًا في تفكيخه, قادرًا عمى التفكيخ بسذاريع معسارية بصخق مختمفة.3
 لسداعجتو في الترسيع.. حبو لمسصالعة 2
 دقيق, لٌساح, يدتصيع كذف ما حػلو بدخعة. 5
 و سيكػن السدئػل األول عغ السذخوع وقائجًا لفخيق العسل.. قيادؼ الذخرية ألن  6

الستقجم لجخػل قدع الفشػن اجتياز امتحان  ىيجب عم :هن ــقدم الفشسياسـة  -ثانياا 
ناجحًا بحيث يتعامل مع  اً وتكػن لجية الخغبة لحلظ ليكػن فشان ـالقبػل الذفيي والعسمي

األمػر ويعالجيا باستخجام حػاسو الخسذ أو بالطاىخ السمسػس. يعير الفشان في 
عالع مغ االحتساالت السحدػسة, وىػ يشجمج ويدتػعب محاق, شكل, شعع, رائحة, 

فشان في جانب ا يكػن الوصػت األشياء. وأيزًا يقجر جسال الفغ لحج كبيخ, وغالبًا م
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مبجعة في و يستمظ مػلبة ألن   الكميةبدة حج األقدام السػجػ أما, بحيث يتخرز في 
دمج وخمق أشياء تبيخ الشاضخ, السدتسع أو الستحوق ليا. لجيو مجسػعة مغ الكيع 

وىػ يديخ  يعير حياتو  والفشان ,تباعياإوالتي يدعى جاىجًا في حياتو لاللتدام بيا و 
يعسل في مجال يتيح لو تحقيق ىحه الكيع  و صحيح, ومغ السخجح أنْ سا يذعخ أن  وفقًا ل

 17واألىجاف الذخرية
 :عسارةالعسارة وىشجسة قدم التذكيمية والمقارنة بين فشهن  -ثالثاا 
  دراسةبعج  يدجل بيا ألنو ػات فقط,سش 2 دراستوعسارة الشالب ىشجسة قدع 

, أؼ الصالب يجرس مػاد عامة التقجيختخرز عمى حدب ثع يىشجسة  ؼعجادإ 
 يعخف تخررو. قبل أنْ 

 ؼعجادإ مغ  سشػات بجءاً  5 الصالب جرسوالعسارة ي فشػن جسيمة ال في كمية لكغ 
 .عسارة

 وشيادة الستحرل  الذيادة واحجة والخخيج مغ الكميتيغ يشزع لشقابة السيشجسيغ
  لكل األقدام. سعمييا بعج التخخج البكالػريػ 

  واإلبجاعيةالشاحية الجسالية والفشية  فيذخائخ حية  يسمظعسارة و خخيج فشػن 
وترسيع  معسارؼ  وإضياروىشجسية وترسيسية  مػاد فشية يجرس ألنووالتصبيكية 

 داخمي وترسيع حزخؼ.
 ؼأ ,لع يجرس بجانب العمػم اليشجسية ألنو الكافيال يسمظ القجر  خخيج ىشجسة 

 إنذائية.تصبيكية وىشجسية  ويستمظ فقط خبخة ,إبجاعية أو عمػم فشية
 وفػتػشػب كميا  وأوتػكادثخػ دػ ماكذ  مثلبخامج يذتغل بيا الخخيج  ىشاك

 . فزلاأل يبقى. لحلظ ىشجسي فقط  ليذ واإلبجاعيةتحتاج الخبخة الفشية 
  خاص  أو حكػميىشجسة سػاء  مغ أكثخعسارة و فشػن  فيعجد الصالب. 
  قدع العسارة حخ ويسكغ عسل  والعسارة التذكيميةالفشػن مذخوع التخخج في كمية

 الحزخؼ أو العسارة أو الجاخمي. مذخوع التخخج في أؼ مغ الذعب الثالثة
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 بذعبة واحجة مغ قدع مذخوع التخخج محجود , بيشسا في كمية اليشجسة قدع العسارة
 رسيع حزخؼ أو إسكان أو مباني عامة.ت  العسارة سػاء

  كمية اليشجسة أربعة سشػات مشيا سشة رابعة القدع العسارة بمجة الجراسة في
الترسيع  -اإلسكان -العامة لمتخرز في أحج األقدام التالية: السباني

مشيا سشة إعجادية عامة  ,مجة الجراسة بكمية اليشجسة خسذ سشػات الحزخؼ. وأن  
جيخ ويتع بعجىا اختيار التخرز بشاًء عمى تق ,تخررات كمية اليشجسة لجسيع

 )الباحثة(. .18الدشة اإلعجادية
 أوالً  : جدأيغتذسل كمية الفشػن والعسارة عمى : كمية الفشهن والعسارة أقدام-رابعاا 

 الفشػن. أقدام وثانياً  ,العسارة  أقدام
 :ألقسام العمارة االستراتيجيةالخطة أـ 

 :األقدام التالية تذسل أقدام العسارة عمى
السعسارؼ ىػ السدئػل عغ إيجاد الذكل والحيدات  :قدم الترسيم السعساري   -0

 الفخاغية السالئسة لالستعسال.
ييتع ىحا التخرز بإبجاع ترسيسات و  ويعخف ىحا التخرز بعمع وفغ البشاء, 

فعسل  ,السباني ذات الكفاءة العالية في األداء, مغ حيث التخصيط واإلنذاء واإلضاءة
السيشجس السعسارؼ يبجأ مغ ترّػر وترسيع البشاء, باالعتساد عمى السعصيات 
الحزارّية والّتقشية واالقترادّية واالجتساعّية والقانػنّية التي تختز بكل دولة. يتسّثل 
عسل السيشجس السعسارؼ في عسمّية إبجاعية تختكد أساسًا عمى أبعاد جسالّية تصّػع ليا 

ة مالئسة, إضافة إلى اىتسامو بتخميع البشاءات القجيسة وصيانة حمػل تقشية ىشجسيّ 
عغ  الّتخاث السعسارؼ. وعسل السيشجس السعسارؼ, وانصالقًا مغ ميدة اإلبجاع, يبتعج

)ثقافة  االشالعالعسمية الحدابية. ومغ أبخز الرفات التي يجب أن يتسّتع بيا سعة 
لأللػان  يلى الحوق السخىف وحّذ عالعاّمة وفمدفة(, حّذ فّشي وجسالي مغ اإلبجاع إ

 .19واألشكال 
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الخيادة والتسيد في مجاالت التعميع اليشجسي والبحث العمسي وخجمة  :ةــــــــالخؤيأـ 
التصػيخ السدتسخ لسجاالت تعميع الترسيع في كافة مجاالتو وتعديد البحث , السجتسع

مػقع متسيد في  إلىلمػصػل بالكمية   العمسي والتخكيد عمى الصمبة وخجمة السجتسع
 .20, مجال تعميع الترسيع في الجامعة

السداىسة في تحقيق التشسية الذاممة والسدتجامة مغ خالل إعجاد كػادر  :الخسالـةب ـ 
 .مغ السيشجسيغ السبجعيغ القادريغ عمى السشافدة والخيادة,

 :تيجف بخامج أقدام العسارة السختمفة إلى ما يمي :األىجافج ـ 
مكانة متقجمة وسسعو مخمػقة في مجاالت التجريذ والبحث العمسي  إلىاالرتقاء ـ 0

 .وخجمة السجتسع
 .تخررياإعجاد كفاءات متسيدة بالسيارات واإلبجاع في مجاالت ـ 4
 .إثخاء البحث العمسي السبتكخـ 3
 .اإلسيام في خجمة السجتسع وبشاء شخاكات مجتسعيةـ 2
 .االىتسام بالتجريب السيجاني وتييئة الصالب لدػق العسلـ 5
 .مػاكبة التصػر التكشػلػجي والتقشيات الحجيثة في مختمف السجاالت ذات العالقةـ 6
 .21معسارية أخخػ ُمختبصة بحاجة سػق العسلتػسيع االىتسام بفتح تخررات ـ 7
لذخوط قبػل الصالب مغ حسمة  ىحا القدع شبقاً  جيع :قدم الترسيم الجاخمي -4

بالعسارة ىػ قدع ىشجسي لو أىجاف ومجال  ػ خخ العمسية كشطيخه مغ األقدام األالذيادة 
بكل ما يتعمق بتفاصيل العسارة الجاخمية مغ  ممساً  ميشجساً  ىخاص بو حيث يعص

عادة إ قجرتو عمي  ىباإلضافة إل. و تقشيات وترسيع إنارة ووحجات تأثيثإنذاءات 
تأىيل السباني القجيسة واستحجاثيا وإعادة استخجاميا. يسكغ تكسمة الجراسات العميا 

 ام  أ غيخه.و  والترسيع الرشاعي وحفع السباني, لخخيج ىحا القدع في مجال العسارة
تصػر ثقافي  يسخ بو السجتسع مغ الس نطخاً  ؛حاً سػق العسل فالصمب عميو أصبح مم

 22.التجارؼ  أوالدكشي  ػ سدتػ ال ىومادؼ ممحػظ سػاء عم
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تقجيع بخنامج أكاديسي متسيد في  إلىيدعى قدع الترسيع الجاخمي  :الخؤيـــــةأـ 
تخرز الترسيع الجاخمي يعسل عمى تحفيد روح اإلبجاع بيغ الصالب مغ خالل 

االنخخاط في سػق العسل  إلىالتي تؤىميع  ,والسيارات لسعارفتدويج الصالب با
 واالنخخاط في عسمية التشسية الذاممة. 

سػق صشاعة الترسيع  فييعسل  تخخيج مرسع قـــــــــادر عمى أنْ  :الخسالةب ـ 
 التيالفشية لمسؤسدات والسرانع  االستذاراتويقجم  باحتياجاتو يفي وأنْ  ,الجاخمي

السجال, والخبط بيغ السرسع والسجتسع عغ شخيق حل مذاكل سػق صشاعة  فيتعسل 
الترسيع, مغ خالل صقل مػاىبيع اإلبجاعية إلعجاد قيادات في مجال الترسيع 

 23)الباحثة(. الجاخمي.
التعامل مع متصمبات  خ متخرز قادر عمى مرسع مبجع ومفكِّ  إنتاج :األىجافج ـ 

بخامج تعميسية ذات جػدة عالية تخقى إلى السعاييخ الترسيع الجاخمي مغ خالل تقجيع 
 .احتياجات السجتسع السحمي يوتغصِّ  ,الجولية

ومسيدة  إبجاعيةتراميع  إنتاجدعع الصمبة بالسيارات والكفاءات التي تسكشيع مغ  0
 .تعكذ تخابصيا مع البيئة وعشاصخىا

 .عمسية لتصػيخ واقع تعميع الترسيع الجاخمي استخاتيجيةالعسل ضسغ  4
تحقيق بيئة تعميسية تحفد الصمبة عمى مسارسة البحث العمسي مغ خالل تصػيخ  3

 . معارف وإمكانات أعزاء الييئة التعميسية في القدع
سػق العسل لمتأكيج عمى التصػيخ  احتياجاتإعجاد خصط دراسية تتالءم مع  2

الجائع ألساليب التجريذ وتحجيثيا بيجف ضسان وتحقيق مخخجات تتػافق مع 
 .الدػق السحمي والجولي

التكشػلػجيا  واالستفادةالعسل العمسية الستخررة  عقج السؤتسخات والشجوات وورش 5
 .التي تختبط بتخرز الترسيع الجاخمي
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ج بجمجيع وبعج التخخ   ,الجراسة إثشاءقدسو تعديد عالقة الصالب مع كميتو و  6
لرقل  اإلبجاعيةالسشيجية مغ خالل بيئة الكمية غيخ السشيجية و  باألنذصة

مػاىبيع وتػشيغ روح السشافدة بيجف التحفيد عمى السثابخة واالجتياد والتصػيخ 
 . الحاتي

الترسيع الحزخؼ ىػ الحمقة التي تخبط بيغ  إن   :قدم الترسيم الحزخي  -3
تخاعي  نْ أإعجاد الترسيسات الحزخية البج و  فعسمية ,التخصيط الحزخؼ والعسارة

 .العشاصخ العسخانية والسعسارية السسيدة التي يتأثخ بيا الدكان
 ,إذ ييتع ىحا التخرز بتصػيخ السجن في ليبيا وتقييع السخصصات الذاممة والعامة

ورؤية مدتقبمية لتعجيل أو تصػيخ السخصصات بسا يمبي  استخاتيجيةوضع خصط و 
احتياجات وشسػحات العرخ والدكان وبسا يتشاسب مع الشسػ الحزخؼ لمسجن ,حيث 
يعسل عمى خمق تػازن في تػزيع الفعاليات واستخجامات األرض داخل السخاكد 

ومعالجة مذاكل  ,الحزخية والعسل عمى الخبط بيغ الشديج الحزخؼ القجيع والحجيث
وترسيع التجسعات الحزخية ضسغ معاييخ تخصيصية  ,الصخق والبشية التحتية

 .24مجروسة
 :أقدام الفشــــــهن  -خامداا 

في  ىالجراسة في ىحا القدع مشح تأسيذ كمية الفشػن. وتعشبجأت : قدم الشحت -1
في تجديج  متسثمةأبعاد  ةالثالث ؼجانب التذكيل ذ إلىالسقام األول بالخسع والترسيع 

جانب التشػع باستخجام الخامات  إلىلتكػيغ والحفخ والتمػيغ. ىحا السخئيات مغ خالل ا
في  بكالػريػسالسختمفة التي تتشاسب مع معصيات الشحت. يسشح قدع الشحت 

 25.الشحت
قدع الخدف يقػم بتجريب الصالب عمى أساليب وتقشيات الخدف ) :قدم الخدف -2

إلى جانب دراسات لألشيان  الجػانب الرشاعية والػضيفية والجسالية,السختمفة مغ 
, وتحميميا لفخز العشاصخ الكيسيائية السػجػدة في الصبيعة ومجػ صالحيتيا لمعسل
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السكػنات لمصالء الدجاجي السدتخجم في و  ودراسة تصبيقات الكيسياء لسعخفة العشاصخ
األفخان الحخارية وصيانتيا, بجانب التجريب عمى استخجام و  الخدفية األوانيصقل 

التجريب عمى العسل في الخدف الرشاعي والخدف اليجوؼ وخدف الجوالب, إلى جانب 
 دراسة تاريخ الخدف الدػداني والتجريب عمى ترسيع الخدف.

يسثل ىحا القدع دعامة أساسية إلعجاد وتخخيج فشانيغ  :ترسيسات زخخفيوقدم  -3
والدخخفة اإلسالمية بػصفيسا عشرخيغ مغ أىع  لمحفاظ عمى تقاليج الخط العخبي

وقج انتقمت عبخ الخط العخبي كل السآثخ  عشاصخ الجسالية اإلسالمية تاريخيَا.
والسشاقب السترمة بذخرية األمة عقائجيَا وجساليَا ذلظ بجانب تججيج قجرة الخصاشيغ 

لخجمة استجج فيو مغ إمكانات تقشية  عمى إنتاج ججيج يترل بخوح العرخ وما
 26الصباعة والرشاعة الثقافية.

ريػس بعج سشػات الكمية السقخرة وىي الػ يسشح القدع درجة البك: الترهيخقدم  -4
التمػيغ وعسل  ىج الجراسي لتخخيج شالب قادريغ عمييجف البخنامو سشػات.  خسذ

تذخيح دراسة  –الصبيعة الرامتة –)السذيج الصبيعي اً ــالرػرة بأجدائيا السعخوفة عالسي
بخامج  إلىذات الرمة بالسجتسع( ويتبع ىحا التخرز  األخخػ والسذاىج  -اإلندان

 27الفشػن الجسيمة.
ذكيمية يعشي فغ ترسيع  الصباعة في لغة الفشػن الت :قدم ترسيم مطبهعات -2

و ترسيسات ممػنة أو غيخ ممػنة مغ سصح الحجخؼ أو انتقال رسػمات خصية أ
ولكي يتع  لى سصح الػرق أو القساش أو غيخه,إخذبي أو لجائغ أو معجني محفػر 

يسشح قدع ترسيع . و 28الخسع عمى سصح القالب قج تكػن بالحفخ البارز أو الغائخ 
يسشح كسا في ترسيع وشباعة السشدػجات.  البكالػريػسوشباعة السشدػجات 

 .29في ترسيع األزياء البكالػريػس
 
 

                                                 
 
 

 

 
 



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعدد                       976مجلت رواق الحكمت                                   
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 :ألقدام الفشهن  ةالستخاتيجيالخطة سادساا: 
 يدعى قدع الفشػن التذكيمية بالكمية إلى تحقيق الجػدة والتسيد مغ  :رؤية القدم

خالل نطام مشيجي يتػاكب مع متغيخات الحياة الثقافية والفشية, ليختقي لسػقع 
مخمػق عمى خخيصة التعميع الجامعي بػضائفو السختمفة )التعميع ـــ البحث العمسي ـــ 

عسل عمى تييئة الخخيج القادر عمى السشافدة في خجمة السجتسع وتشسية البيئة( وال
سػق العسل, وذلظ بتػفيخ بيئة متسيدة لإلبجاع فزاًل عغ تػفيخ السقػمات السالئسة 

 .لمتعميع والبحث العمسي
 جاف القدمـــأى:  
إعجاد أخرائي الفشػن والفشانيغ بسختمف تخرراتيع, ليفي باحتياجات  .0

والسذخوعات الرشاعية الرغيخة مع تدويجىع السؤسدات الثقافية واإلعالمية 
 . بأسذ السعخفة والسيارات شبًقا لمسعاييخ السحمية واإلقميسية والجولّية

إعجاد معمع التخبية الفشية ليفي باحتياجات السؤسدات التعميسية بسخاحل التعميع قبل  .4
 .الجامعي بسختمف نػعياتو ومدتػياتو

ليب التعمع وأدواتو في كافة التخررات تحجيث وتصػيخ البخامج التعميسية وأسا .3
 .الفخعية بالقدع بسا يتفق مع رسالة القدع والكمية

ترسيع البخامج والجورات التجريبية في مجاالت الفشػن التذكيمية والتخبية الفشية  .2
 .لمعامميغ بسخاحل التعميع السختمفة وفى مجاالت التثكيف بالفغ

 .سدتػييغ الشطخؼ والتصبيقيتحقيق مدتػػ متسيد لمبحث العمسي عمى ال .5
رفع وتحديغ السدتػػ السيشي لجسيع عشاصخ العسمية التعميسية والبحثية واإلدارية  .6

 .بالقدع
تحفيد أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع عمى السذاركة اإليجابية في السؤتسخات  .7

 .السحمية واإلقميسية والجولية
ة خاصة والكمية برفة العسل عمى االرتقاء بالحوق الفشي لجػ شالب القدع برف .8

 .عامة
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اإلسيام بفعالية في تجسيل الػجو الحزارؼ لمكمية والجامعة والسياديغ السختمفة  .9
 .درنةبسجيشة 

التػاصل العمسي والفشي والتعاون مع الييئات السعشية بالفشػن التذكيمية والتخبية .01
 .30الفشية والثقافية محميًا وعخبيًا ودوليًا لخجمة قزايا التخبية 

كمية الفشهن والعسارة ومجى تهافقيا مع الجامعات السساثمة تهصيف مشاىج  -سابعاا 
 :ليا في األقدام والتخرز

 :كمية الفشهن الجسيمة والتطبيقية جامعة الدهدان لمعمهم والتكشهلهجياأـ 

ت الكمية عبارة كان, الدػدان وىي مغ أقجم الكميات في والتصبيكيةالجسيمة  الفشػن  كمية
م تأسدت الكمية 0926م, وفي عام 0936ترسيع والتذكيل في عام لمعغ مجرسة 

واآلن جامعة الدػدان لمعمػم  ةالتكشػلػجيبأقدام بديصة, ثع تحػلت إلى معيج الكميات 
 ., كمية الفشػن الجسيمة والتصبيكيةاوالتكشػلػجي

مغ القخن, ومغ ثع تع  شياتالثالثي في بسعيج بخت الخضا تع تجريذ الفشػن 
كمية غخدون  لقدع الترسيع السعسارؼ  وتحػيمو 0926إلى عام  الفشػن  تكػيغ قدع

لتجريذ السعارف الشطخية والتصبيكية في فشػن  حالياً  جامعة الخخشػم ,التحكارية
 .الشجارة, والعسارة, والخسع, والسداحة والترسيع

إلحاق مجرسة الترسيع إلى السعيج الفشي بالخخشػم وسسيت  تع 0950في سشة 
شػلػجية أصبح بالسعيج العالي لمفشػن, وبعج تصػر السعيج الفشي إلى معيج لمكميات التك

ىحا القدع ُيعخف بسجرسة الفشػن الجسيمة والتصبيكية في حيغ تصػر معيج الكميات 
 .31جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا التكشػلػجيا إلى

في  ىجأت مشح تأسيذ كمية الفشػن. وتعشالجراسة في ىحا القدع ب: قدم الشحت -1
في تجديج  متسثمةجانب التذكيل ذو الثالث أبعاد  إلىالسقام األول بالخسع والترسيع 

جانب التشػع باستخجام الخامات  إلىالسخئيات مغ خالل التكػيغ والحفخ والتمػيغ. ىحا 
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في الشحت  سبكالػريػ يسشح قدع الشحت و السختمفة التي تتشاسب مع معصيات الشحت . 
 ويسشح أيزَا الساجدتيخ في الشحت .

يسشح قدع ترسيع وشباعة السشدػجات  حيث :السشدهجاتقدم ترسيم و طباعة -2
في ترسيع  سالبكالػريػ يسشح كسا في ترسيع وشباعة السشدػجات.  سالبكالػريػ 
دبمػم ترسيع وشباعة وأيزًا يسشح الساجدتيخ في التخرز. وكحلظ األزياء. 

 السشدػجات لسجة ثالث سشػات.
ال يخخج شالبَا بل يقػم  أنوإذ  العامة.يعتبخ قدع الخسع مغ األقدام : قدم الخسم -3

باعتبار مادة الخسع مغ السػاد  األولى والثانية والثالثة, بتجريب عادة الخسع الحخ لمدشة
اليامة والجاعسة لمتخررات السختمفة والسداعجة لمتذكيل والترسيع. يقػم بتجريذ 

 مادة الخسع متعاونػن مغ مختمف أقدام الكمية.
بتجريب الصالب عمى أساليب وتقشيات الخدف  ىحا القدع ػميقو : قدم الخدف -4

إلى جانب دراسات لألشيان  السختمفة مغ الجػانب الرشاعية والػضيفية والجسالية,
, وتحميميا لفخز العشاصخ الكيسيائية السػجػدة في الصبيعة ومجػ صالحيتيا لمعسل

ودراسة تصبيقات الكيسياء لسعخفة العشاصخ والسكػنات لمصالء الدجاجي السدتخجم في 
التجريب عمى استخجام األفخان الحخارية وصيانتيا, بجانب و الخدفية.  األوانيصقل 

التجريب عمى العسل في الخدف الرشاعي والخدف اليجوؼ وخدف الجوالب, إلى جانب 
 يب عمى ترسيع الخدف.دراسة تاريخ الخدف الدػداني والتجر 

يسثل ىحا القدع دعامة : قدم الخطهط العخبية والالتيشية والدخخفة اإلسالمية -5
أساسية إلعجاد وتخخيج فشانيغ لمحفاظ عمى تقاليج الخط العخبي والدخخفة اإلسالمية 

وقج انتقمت عبخ الخط  بػصفيسا عشرخيغ مغ أىع عشاصخ الجسالية اإلسالمية تاريخيَا.
ل السآثخ والسشاقب السترمة بذخرية األمة عقائجيَا وجساليَا ذلظ بجانب العخبي ك

استجج فيو مغ  تججيج قجرة الخصاشيغ عمى إنتاج ججيج يترل بخوح العرخ وما
 إمكانات تقشية لخجمة الصباعة والرشاعة الثقافية.
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قدع الترسيع الرشاعي بكمية الفشػن في عام  تأسذ: الترسيم الرشاعيقدم  -6
في تصػيخ  اومازالػ . تخخج مشو أعجاد مغ السرسسيغ الرشاعييغ الحيغ ساىسػا  0970

عسميات  ىيقػم القدع بتأىيل الصالب عمو عسميات الترسيع بالرشاعة في الدػدان. 
نطخيًا ي الترسيع الرشاع ىفي الحياة بعج فيع وتأصيل معش ةمتعجدة مغ مذاكل واقعي
 مغ التخرز. ىوعسميًا في الدشػات األول

قدع الترسيع اإليزاحي مغ األقدام األولى في  جيعو : الترسيم اإليزاحيقدم  -7
كمية الفشػن وىػ مغ األقدام التصبيكية السسيدة التي أسيست في مج سػق العسل في 

يزع حيث مجال الشذخ والجعاية واإلعالم بالسختريغ مشح خسديشيات القخن السشرخم. 
السمحقة بقدع  القدع معسل لمترػيخ الفػتػغخافي كسا يدتفيج شالبو مغ مصبعة الكمية

السػاد التصبيكية  تاستػديػىا ىكحلظ معسل الحاسػب باإلضافة إلالصباعة والتجميج و 
 32التابعة لمقدع.

بعج قزاء عام دراسي تسييجؼ بكمية الفشػن الجسيمة والتي : الترسيم الجاخميقدم  -8
 الترسيع, الترسيع ذو ثالثة أبعاد )الشحت, أسذ, مقخراتيجرس فييا الصالب 

مثل متصمبات الجامعة والكمية ثع  أخخػ الخدف( والخسع الحخ والخصػط. كحلظ عمػم 
عمع الشفذ. يشدب الصالب لمقدع مغ الدشة الثانية حيث و الفمدفة, و دراسة تاريخ الفشػن 

 األولىتكػن لجشة االختيار الصالب مغ الحيغ نجحػا الجتياز االمتحانات في الدشة 
درجات عالية في أسذ الترسيع.  أحخزواويفزل الصالب مغ السداق العمسي والحؼ 

درجة  ىمحرػل عملؤىل الصالب تلجراسة بالقدع لسجة ثالثة سشػات اوتكػن 
فتخة  إثشاءيقػم شالب قدع الترسيع الجاخمي في و في الترسيع الجاخمي.  لبكالػريػسا

الترسيع الجاخمي لسباني السؤسدات,  بعج التخخج في مجاالت ىعم باالشالعالجراسة 
 والسخاكد الحكػمية.
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يؤىل القدع الصالب ككادر فشي إدارؼ في أساليب : الطباعة والتجميجقدم  -9
وتشفيح السصبػعات في  ةالصباعو مترسيع لسختمفة بالصخق العمسية الحجيثة الصباعة ال

 .مصباعةلوفي إدارة دقة السؤسدات صػرىا الستعجدة ,
بعج سشػات الكمية السقخرة وىي  البكالػريػسيسشح القدع درجة : التمهينقدم  -11

ج ييجف البخنامو أول وثالثة سشيغ تخررية .  أساسيسشػات مفدخة كعام  أربعة
 التمػيغ وعسل الرػرة بأجدائيا السعخوفة عالسياً  ىالجراسي لتخخيج شالب قادريغ عم

ذات الرمة  ػ خخ لسذاىج األوا -اإلنداندراسة  –الصبيعة الرامتة –)السذيج الصبيعي
 بخامج الفشػن الجسيمة. إلىويتبع ىحا التخرز , بالسجتسع(

أنذئ قدع الفشػن التذكيمية مع إنذاء  مرخاتو:جامعة  التذكيمية الفشهن  كمية ـ ب
والتي كانت تتػيجًا لشجاحات أقدام التخبية الفشية  مرخاتوكمية الفشػن واإلعالم بجامعة 

وقدع التخبية السػسيكية بكمية التخبية وقدع اإلعالم بكمية اآلداب, ليسثمػا المبشة األولى 
لتأسيذ الكمية والتي ولجت عسالقة بتمظ الشجاحات. وذلظ مغ مشصمق رؤية السجتسع 

تأخح مكانيا  السعشية بالكمية ألنْ السجاالت العمسية  يالسجني والجامعة والستخرريغ ف
 .الصبيعي ككمية مدتقمة

, الحؼ مرخاتوجامعة  –وكان القدع يحسل اسع قدع التخبية الفشية بكمية التخبية 
م , مغ مشصمق رؤية  4117ــ  4116   انذأ في فرل الخخيف مغ العام الجامعي

معمسيغ مؤىميغ فشيًا وعمسيًا الجامعة مغ أجل االىتسام بأقدام الشذاط السختمفة, وإعجاد 
وثقافيًا وتخبػيًا في مجال التخبية الفشية لمعسل في مجاالت متعجدة لخجمة ليبيا مغ أوليا 

, ثع تدايجت وشالبةً  اً شالب (21بسجسػعة شالبية قػاميا)  وبجأ القدع  التخبية والتعميع,
الب إلى ما يديج عغ تمػ اآلخخ نطخًا لإلقبال عمى القدع ووصل عجد الص األعجاد عاماً 

مػزعيغ عمى  م4105 – 4102خالل الفرل الجراسي الخخيف  وشالبةً  اً شالب 411
ومػاد  ومػاد عامة  الفرػل الجراسية, وتذسل الخصة الجراسية بالقدع مػاد تخررية 

ام ـــــــــــالفرل الجراسي الخخيف مغ الع تخبػية . وتخخجت الجفعة األولى مغ القدع في
 . م 4100 – 4101الجامعي 
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 قدعو  ة,الفشي التخبية قدعيذسل  الفشػن التذكيمية :بهضعيا الحاليالكمية أقدام وتزم 
 33.الجاخمي والترسيع الجيكػرو  العسارة قدع  ـــ والخدف التذكيل

  :جامعة لبشان –كمية الفشهن الجسيمة والعسارة ج ـ 
–الترسيع الجاخمي  –التسثيل –اليشجسة السعسارية - وتذسل :العمسيةالتخررات 

والتمفديػنية   ةالتقشيات الديشسائي –والتػاصل البرخؼ  الفشػن اإلعالم–الفشػن التذكيمية 
 اليشجسة الجاخمية.

  .الساستخ
 اليشجسة السعسارية.

ة )حفخ, ي دراسات فشية ـ في الشحت ـ في فشػن الصباعالججارياتـ ف الترػيخ الفشي:
غخافي( ـ في خدف وزجاجيات ـ في سجاديات ـ في األيقػنات  سيخؼ  ليثػغخافيا,

 والسشسشسات.
إلخخاج الديشسائي إعجاد مسثل ـ في إدارة ترػيخ ـ في إدارة وإنتاج ـ في افشهن األداء: 

 اإلخخاج السدخحي ـ في الشقج السدخحي.
التشطيع –والسػاقع  األوابجالتخميع والحفاظ عمى  –الديشػغخافيا  –الفشػن اإلعالنية 

 34السجني.
تأسدت كمية العسارة  :اماليديفي دولة  ءالبتخاكمية العسارة والترسيم لجامعة د ـ 

عام  جسة العسارة, والترسيع الجاخميبقدسيغ ىسا: ىش ءالبتخاوالترسيع في جامعة 
وتقػم الجراسة فييا عمى   .م4113عام  قدع الترسيع الجخافيظ بيا. والتحق م 0990

السعتسجة والفرػل الجراسية. وىي تسشح حاليًا الجرجة الجامعية األولى نطام الداعات 
 )البكالػريػس( في ىحه التخررات الثالثة.

  (.702(, وعجد الصمبة الحالييغ )728ويبمغ عجد الخخيجيغ حتى اآلن )
ونطخًا لألىسية البالغة لمبشية التحتية والتجييدات في تجريذ متصمبات 

خّية والعسمّية, فقج وف خت الكمية خسدًا وعذخيغ قاعة رسع, التخررات الثالثة الشط
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وست مختبخات حاسػب, ومختبخًا لإلضاءة والرػتيات, ومختبخًا لمذاشة الحخيخية, 
ومختبخًا ألعسال الخدف, ومختبخًا لمترػيخ الزػئي, ومختبخًا إلعجاد الشساذج 

جارة والحجادة, وقاعة عخض السعسارية, باإلضافة إلى مخسع لمفشػن الجسيمة, وورشة لمش
 دائع ألعسال الصمبة.

تتبع الكمية سياسة اإليفاد إلى أفزل الجامعات األجشبية التي تتػافخ فييا 
وُيختار   .رسيع الجاخمي, وترسيع الجخافيظالتخررات الثالثة: ىشجسة العسارة, والت

كل ما يمدم كسا تػفِّخ الكمية  السخشحػن بجقة وعجالة وعمى أسذ تشافدية مجروسة.
لتذجيع أعزاء الييئة التجريدية عمى البحث العمسي, مثِل دعع حزػرىع السؤتسخات 
العالسية داخل السسمكة وخارجيا, وتييئة السرادر والسخاجع الالزمة وأجيدة الحاسػب, 

  وتأميغ السخررات السالية الكافية لتمبية متصمبات البحث العمسي ونذخ ثقافتو.
كمية بأقداميا الثالثة مشفتحة عمى السجتسع السحمي, مغ خالل وعصفا عمى ذلظ, فال

مذاريع لمصمبة مترمة بالػاقع, ومػجية لتمبي حاجات ىحا السجتسع وشسػحاتو, في 
 الحاضخ والسدتقبل.

وتدتقصب الكمية لمتجريذ شخريات بارزة في تخرريا, وتجعػ شخريات 
لجان تحكيع مغ داخل أخخػ ميسة إللقاء محاضخات عمسية متخررة. كسا تذكل 

الكمية وخارجيا مغ مسارسيغ متسيديغ في السيشة, لتقييع مذخوعات الصمبة األكاديسية, 
لتحقيق مديٍج مغ االنفتاح عمى السجتسع السحمي واالستفادة مغ شاقاتو, وحخصًا عمى 

وإلثخاء تجارب الصمبة العامة والخاصة, فإن الكمية تعج  السػضػعية والشداىة في الحكع.
مدابقات فشية, وتمبي دعػات لمسذاركة في أخخػ تكيسيا مؤسدات محمية ودولية, 

 باإلضافة إلى رحالت ميجانية عمسية ىادفة, داخل السسمكة وخارجيا.
كسا تػلي الخياضة اىتساميا بإقامة مباريات تعدز روح التشافذ الذخيف, وتشذط  

ية التي تقام فميدت وقفًا عمى أما السعارض الفش  القجرات البجنية والحىشية لمصمبة.
الصمبة فحدب, بل كثيخًا ما يشطسيا أعزاء مغ الييئة التجريدية, بسا يعكذ تشػع 
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لمتشػ ع   تػجياتيع والسجارس الفشية التي يشتسػن إلييا, األمخ الحؼ يقجم صػرًة جمية
 35الثقافي والدخع الفشي المحيغ تدخخ بيسا الكمية.

نقمت مجرسة الفشػن الجسيمة  :إسكشجرية – السرخيةمجرسة الفشهن الجسيمة ه ـ 
بسيجان  مغ مكانيا بجرب الجساىيخ إلى الجرب الججيج م0942 -0943السرخية سشة 
العام أنذأت وزارة السعارف وفى نفذ  م0947حتى عام  الديجة زيشب

قبل إلغاء مجرسة الفشػن الجسيمة  السجرسة التحزيخية لمفشػن الجسيمة العسػمية
دخمت مجرسة الفشػن الجسيمة مخحمة ججيجة  م0948السرخية بالديجة زيشب. وفى عام 

حت مجرسة عميا )مجرسة الفشػن العميا( ثع تغيخ اسسيا إلى عشجما بجأ تسريخىا وأصب
السجرسة  السجرسة العميا لمفشػن الجسيمة ولع يقبل بيا إال مغ أتع الجراسة بشجاح في

 .التحزيخية
أضيفت سشة إعجادية لدشػات الجراسة األربع فأصبحت  0937-0936وفى عام 

مجة الجراسة خسذ سشػات وذلظ بعج أن تع إلغاء نطام السجرسة التحزيخية وحجد 
سجرسة لمحاصميغ عمى شيادة إتسام الجراسة الثانػية )شيادة الكفاءة ألقدام القبػل بال

الفشػن وشيادة البكالػريػس لقدع العسارة( وذلظ بعج اجتياز امتحان دقيق لمقجرات. 
ثع نقمت في  0947عام  00بذارع خـالط رقع  بحى شبخا اختيخ لمسجرسة فيال

 الحالينقمت إلى مكانيا 0935وفى سبتسبخ   الجيدة شارع 90إلى  0930أغدصذ 
 1952 يػليػ 43ثــػرة  بالقاىخة, وبعج قيام الدمالظ بجديــخة 8بذارع إسساعيل دمحم رقع 

ســشة  وزارة التعميع العـالي عجل اسسيا إلى كمية الفشػن الجســيمة وقج ضست إلى
0960.36 

قدع الشحت  –قدع الجخافيظ  –قدع ىشجسة الجيكػر  –وىي قدع العسارة  أقدام الكمية
 .قدع الترػيخ –
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%89_%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1


 

 م0202 ديسمبر العاشرالعدد                       981مجلت رواق الحكمت                                   

 أ.أمنت دمحم عبدالسيد     أ.غادة خالد الماجريعالقت االرتباط األكاديمي بيه الفىون والعمارة بجامعت دروت    

 والتهصيات: الشتـــــائــج
 الشتائج: -أولا 

 سا سبق إلى الشتائج التالية:نخمز م  
م يمتدم بالسعاييخ األكاديسية في 0990قدع العسارة ومشح بجء التجريذ فيو في عام  -0

الجاخل, مدايخًا  إلىمجال التخرز, لو رؤػ مدتقبمية, مشفتح عمى الخارج مشتسيًا 
 لخوح العرخ.

 عمسية مشاسبة .تسيد في تعميع العسارة ضسغ بيئة تػفيخ ال  -4
بيغ الجساليات والتكشػلػجيا في العسارة , والتي تذسل  كمية الفشػن والعسارة تجسع -3

 البخمجة, والتخصيط الفزائي, ومػاد التذصيب, واألقسذة, واألثاث, واإلضاءة.
اإلبجاعي واألداء يجسع بيغ الفكخ , حيث بيغ الفغ والعسارةوشيجة تػجج عالقة  -5

 الػضيفي والجسالي والفشي.
مجسػعة الكيع والسبادغ والسعصيات الفشية التي يحافع عمييا الفشان ىي التي  ن  إ -6

تجعل العسارة مسيدة وذات شابق جسالي مغ جسيع السحاور الجسالية والفشية 
 والسعسارية.

 تأثيخ ومجػعسارة و قج تحققت االستفادة مغ عالقة الفغ بالن  أيتزح مغ الشتائج  -7
 الػضيفية.  الفغ عمى العسارة مغ الشاحية الفشية وأيزاً 

تخخيج كػادر فشية ومعسارية مؤىمة لقصاعات السجتسع سػاء  إلىتدعي الكمية  -7
ميشجس معسارؼ  أوسام والشحات وغيخىا ن الخ  الفشا وأفشان كرانع الخدف والدجاج 

مثل شخكات تراميع وعسارات ومباني قصاعات الخاصة بيا الفي  لتراميع معسارية
 عامو وخاصة.

 :التهصيات ثانياا:
الخخيج السػىػب السجتيج الحؼ  ن  أ إالالكمية  ألقدامرغع التخررات السختمفة ـ 0

يعسل في معطع مجاالت وتخررات  نْ يشبغي أمدتػػ جيج  إلىيرل  نْ أاستصاع 
 الفشػن والعسارة.



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعدد                       985مجلت رواق الحكمت                                   

 أ.أمنت دمحم عبدالسيد     أ.غادة خالد الماجريعالقت االرتباط األكاديمي بيه الفىون والعمارة بجامعت دروت    

يصػر مغ نفدو ويكتدب الخبخة السشاسبة  يجتيج الخخيج في مجالو بعج التخخج و نْ أـ 4
 ويسارس ميشتو لتدتفيج مشو القصاعات السختمفة.

السختمفة لتػصيل  اإلعالمضخورة  نذخ الثقافة الفشية والسعسارية مغ خالل وسائل ـ 3
, والتحوق الفشي  الفغ يحيط مغ حػلشا أساسو كل ماففكخة الفغ ومجػ عالقتو بالعسارة 

أىسية الفشػن التذكيمية بذكل عام والفغ والعسارة بذكل يجرك  نْ لحلظ عمى السجتسع أ
 تمقائي .

مغ الشاحية التحوق الفشي في العسارة  تأثيخ ػأكيج عمى دور سيكػلػجية الفغ ومجالتـ 2
وسيمة لتفاعل أصحاب السيغ ىػ لو دور فعال و الفغ التذكيمي فالجسالية والػضيفية .

 .البديصة
قدام الفشػن والعسارة ألتي تحتاجيا الكمية التي تذسل تػفيخ الخامات واالحتياجات اـ 5

 الفشية والسعسارية لصمبة الفغ والعسارة . عسالاألمسا يداعج عمى تصػيخ وتدييل 
تقشيات ضخورة استغالل التقجم العمسي والتكشػلػجي  وما يتزسشو مغ أساليب و ـ 6

ججيجة يدتفيج مشيا الجارس في مجال تخررو  أفاقمدتحجثة مسا يداعج عمى فتح 
 .وحل مذكالتو الفشية والسعسارية 

 :ومرادره ىهامر البحث
 , جامعة درنةةالتذكيميقدع الفشػن عزػ ىيئة تجريذ, محاضخ, ـ 1

amena.mohammed @omu.edu .ly 
 -عزػ ىيئة تجريذ, محاضخ, قدع ىشجسة معسارية, جامعة درنة ـ 4

gadaalmagre@gmail.com 
 . 32.ص4141ـ عسخ سميع , فغ العسارة, دار الخقي, جامعة القاىخة, 3

https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7
341)4. 

 ـ نػف عبج العديد الخياط, جخيجة الػشغ الدعػدية, اليشجسة السعسارية بيغ العمع5
 .48م.ص4102والفغ, مارس, 

mailto:amena.mohammed@omu.edu
mailto:amena.mohammed@omu.edu
mailto:gadaalmagre@gmail.com
mailto:gadaalmagre@gmail.com
https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7341
https://www.bibalex.org/SCIplanet/ar/Theme/Details.aspx?id=7341
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 .39ص –م4107, مجمة الباحثػن السرخيػن, ابخيل, العجد األول ,  ـ عسخ سميع6
 .20صالخياط, مخجع سابق,  ـ نػف عبج العديد7
بػبكخ ىاشع, الفغ التذكيمي مخآة الحزارة, أكاديسية الجراسات العميا أـ عياد 8

 .2ص م.4116
 .2صالسخجع الدابق, ـ 9

الصباعة الحجيثة , مرخ ـ صبحي الذاروني, الفشػن التذكيمية , دار 01
 . 05م.ص0958

 .05لسخجع الدابق , صـ ا00
 .06ص السخجع الدابق ,  ـ 04
 .7ص 4107 , درنةجامعة ,  كمية الفشػن والعسارة,  دليل الكميةـ 03
 .9ص السخجع الدابق , ـ 02
 .01ص السخجع الدابق ,,ـ 05
 .8ص السخجع الدابق , ـ 06
 .9ص السخجع الدابق ,ـ 07
 .01ص  خجع الدابق ,السـ 18
 .03ص السخجع الدابق,ـ 09
 .06ص السخجع الدابق ,ـ 41
 .ـ غادة الساجخؼ قدع اليشجسة السعسارية  كمية الفشػن والعسارة40
 . قـ نفذ السخجع الداب44
 .07ص , مخجع سابق , ـ دليل كمية الفشػن والعسارة 43
 .الترػيخ مشة دمحم عبج الديج . كمية الفشػن التذكيمية  قدعآـ 43
 .07ص  , مخجع سابق ,ـ دليل كمية الفشػن والعسارة 42
 .ـ أمشة دمحم عبج الديج . كمية الفشػن التذكيمية  قدع الترػيخ45
 .07ص , مخجع سابق , كمية الفشػن والعسارة - دليل الكميةـ 46
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 .04م. ص0989السغخب , –,  الخباط  42ـ مجمة الػحجة , العجد47
البديػني, شخق تعميع الفشػن , دار السعارف, القاىخة , مرخ, ـ محسػد 48

 .012م.ص0966
-م0958ـ صبحي الذاروني, الفشػن التذكيمية , دار الصباعة الحجيثة , مرخ 49
 .08ص
,  0991باعة, مشذػرات جامعة دمذق, ـ عبج الكخيع فخج, فغ الحفخ والص31
 .86ص
 .50صع سابق ,مخج ـ صبحي الذاروني, الفشػن التذكيمية ,30
 .م4101كانػن الثاني  45 -جخيجة تذخيغ  -محسػد شاىيغ ـ 32

33.https://ar.wikipedia.org/wiki)             34.  
https://ar.wikipedia.org/wiki) 

https://misuratau.edu.ly/medm             3535.36. 

https://www.ul.edu.lb/faculte/branches.aspx?facultyId=10&lang
=1 

37.https://www.uop.edu.jo/Ar/Academics/FacultyofArchitectureD
esign/Pages/default.aspx 

https://www.wikiwand.com/arA938.    
 :السخاجــع

 م.4116الجراسات العميا  أكاديسيةالحزارة,  مخآة بػبكخ ىاشع, الفغ التذكيمي أد. عياد  -0
 م.0958صبحي الذاروني, الفشػن التذكيمية, دار الصباعة الحجيثة, مرخ  -4
 م.0966, مرخ, محسػد البديػني, شخق تعميع الفشػن, دار السعارف, القاىخة  -3
 م.   0991عبج الكخيع فخج, فغ الحفخ والصباعة, مشذػرات جامعة دمذق,  -2
 م. 4101, كانػن الثاني  45د. محسػد شاىيغ, جخيجة تذخيغ, العجد  -5
 جامعة درنة. -كمية الفشػن والعسارة  -دليل الكمية  -6
 م.4107,  األولعسخ سميع , مجمة الباحثػن السرخيػن, ابخيل, العجد  -8
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الخياط, جخيجة الػشغ الدعػدية, اليشجسة السعسارية بيغ العمع والفغ,  العديدنػف عبج  -9
 م.4102مارس, 

 م.4141عسخ سميع , فغ العسارة, دار الخقي, جامعة القاىخة,  -01
 م.0989السغخب , –,  الخباط  42مجمة الػحجة , العجد -00

  :شبكة السعمهمات النتخنت
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https://ar.wikipedia.org/wiki-4 
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4-https://www.uop.edu.jo/Ar/Academics/FacultyofArchitectureDesign 

/Pages/default.aspx 
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