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 الفيرس
                                                                    الصفحو                                                   الموضوع                          

 

  5.....  ................................................................... ورسالتيا رؤية الكميو 
 2..........   ....................................................................... الئحة المجمو

 06..   .......................................................................داده محكمين العدالس
 (.0البحث )

في الفراغات " التأثير والتأثر بين تخطيط الموقع والنشاط اإلنساني واإلندماج المجتمعي " ) دراسو تطبيقيو 
 01............................الخارجيو لممجتمعات السكنيو لكبار السن (................

 أميره مصطفى درويش الحداد د/ 
 

     (6البحث )
 62..........................." أىمية الحدائق بين الماضي والحاضر " ....................

 نوال حسن سنافي د/ أ.م.
 

      (.1البحث )

بحقيبو تعميميو محوسبو في تنمية بعض ميارات األشغال الفنيهو والهدافع لجنجهاز لهدب طه   " أثر التدريس 
 26.........................................................................التربيو الفنيو " ...

  فاطمةالزىراء كمال أحمد رشوان / د

 

  (6البحث )
 062............" اإلشكاليات التصميميو في صحن مسجد الممك المؤسس عبدهللا األول " ...

 وداد عمي الع ونة /د
 

 (.5البحث )

 062.............رؤيو حديثو " ........................... –مسكن اإلس مي " فمسفة التصميم لم
  أسامو عزت مرسي زعيو د/أ.م.
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 (.2البحث )

 026................." كفاءة إدارة موارد األسره وع قتيا بالعنف الموجو ضد الزوجو " .........
  وفاء محمد خميل د/أ.م.
 

 (.7البحث )

 رجونوميو لمتصميم الداخمي لغرف نوم بدور رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصو المعايير األ " 
 607......................................................................حركيًا )المقعد(" 

  خالد محمد حسن.د/ أ
 

 (.2البحث )

س أطفال المرحمو االبتدائيو لتنمية بالتربيو العمميو في استحداث مدخل جديد في تدري" دور الطال  المعمم 
 665............................................................. بعض الميارات الخزفيو "

  عفاف راضي عبده خضرد/ 
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 رؤية الكميو
جامػػعة االسػػػػػػكندرية التػميز فى التعميػػـ  –تحػػقؽ كمػػية التربيػػػة النوعػػػػية 

–التربية الفنية  –خػػصصػاتو المخػػتمفة) االقتصاد المنزلى النوعػػػى بت
العمـو التربوية والنفسية ( وتقدـ بحوث عممية تساىـ  –التربية الموسيقية 

فى تطوير العممية التربوية والميارية واالبداعية فى تمؾ التخصصات 
وتقدـ خدمات فعالة لرفع مستوى جودة الحياة فى المجتمع عمى 

 المحمى واالقميمى.المستوييف 
 

 

 رسالة الكميو
 فى ضوء رسالة الجامعة تتحقؽ رسالة الكمية مف خالؿ :

  تطوير قدرات الخريجيف اسيامًا فى دعـ احتياجات سوؽ العمؿ 

  اعداد االبحاث العممية والتطبيقية التى تساىـ فى حؿ المشكالت
ث المرتبطة بالتخصصات المختمفة بالكمية مما يزيد مف مستوى البح

 العممى .

 . االسياـ فى تطوير وتحسيف االنشطة الخدمية والتنمية المجتمعية 

 نشر المعرفة المرتبطة بالتعميـ والتعمـ والتنمية المينية . 
 
 
 
 
 

 الئحة المجمو
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 المجمة ادارة مجمس االدارب الييكل :- 
  الوظيفة االسم م

 رةرئيس مجمس االدا عميد الكمية ا.د/ فاتن مصطفى كمال لطفى 0
 ورئيس التحرير 

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا  ا.م.د/ دينا عادل حسن  6
 والبحوث

  َ  عضوًا

َ   وكيل الكمية لشئون التعميم والط   ا.د/ منا موسى غال  1  عضوًا

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  أميره عبدالعزيز الصرديا.د/  6
 وتنمية البيئة

  َ  عضوًا

َ   استاذ بقسم االقتصاد المنزلى رشاد لطفىا.د/ تسبى محمد  5  عضوًا

َ   استاذ بقسم االقتصاد المنزلى ا.د/ ممك محمود رضا 2  عضوًا

 التحرير سكرتارية  

  الفتاح عبد رمضان رييام/ ا -6

  شعبان مادة/ ا -2

 االستشارية المجنة :-  

  اإلسم م

 المنزلى االقتصاد قسم مجمس رئيس 0

 نيةالف التربية قسم مجمس رئيس 6

 الموسيقية التربية قسم مجمس رئيس 1

 والتربوية النفسية العموم قسم مجمس رئيس 6

 

 شهههههههتراطات ضهههههههوابط  لمبحهههههههث االسهههههههكندرية جامعهههههههة – النوعيهههههههة التربيهههههههة كميهههههههة مجمهههههههة فهههههههى النشهههههههر وا 
  -: العممى

 
 

 

 

 ( :0) مادة
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 ىفههههههه بحهههههههوث"    بأسهههههههم عمميهههههههة مجمهههههههة االسهههههههكندرية جامعهههههههة – النوعيهههههههة التربيهههههههة كميهههههههة تصهههههههدر
 " النوعية والفنون العموم

 ( : 6) مادة

 (.ديسمبر – يونيو)  عام كل سنوية نصف دورية بصفة إصدارىا يتم

 ( : 1) مادة

)  النوعيههههههة والفنههههههون عههههههام بشههههههكل الفنههههههون فههههههى المتخصصههههههة العمميههههههة االبحههههههاث بنشههههههر تخههههههتص
 ةىيئهههههه أعضههههههاء مههههههن(  تعمههههههيم تكنولوجيهههههها – موسههههههيقية تربيههههههة – فنيههههههة تربيههههههة – منزلههههههى إقتصههههههاد

 والفنيههههههههة البحثيههههههههة والمراكههههههههز والمعاىههههههههد الجامعههههههههات فههههههههى والمتخصصههههههههين البههههههههاحثين أو التههههههههدريس
 .وخارجيا مصر داخل

 ( :6) مادة

 ىيئهههههههة تهههههههرب واحهههههههد موضهههههههوع فهههههههى متخصصهههههههة إسهههههههتثنائية أعهههههههداداً  المجمهههههههة تصهههههههدر أن يجهههههههوز
 . لمنشر أىميتو التحرير

 ( :5) مادة

 بحهههههههههث كهههههههههل يصهههههههههاح  أن عمهههههههههى ةاالنجميزيههههههههه أو العربيهههههههههة المغتهههههههههين بإحهههههههههدب البحهههههههههوث تقهههههههههدم
 .ممخص لكل واحدة صفحة عن يزيد ال فيما(  واالنجميزية العربية بالمغة)  ممخصين

 ( :   2)  مادة

 يتصهههههههدرىا لمعنهههههههوان صهههههههفحة وتخصهههههههص المجمهههههههة تحريهههههههر سهههههههكرتارية إلهههههههى البحهههههههث أصهههههههل يرسهههههههل
 المسههههههمى ثههههههم الخفيههههههف بههههههالبنط الباحههههههث إسههههههم يميههههههو البحههههههث عنههههههوان(  الغههههههامق)  الثقيههههههل بههههههالبنط
 . الصفحة أعمى الكتابة تكون أن ويراعى البنط بنفس الوظيفى

 

 

 ( :  7) مادة
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 ويرفهههههق فقهههههط واحهههههد وجهههههو عمهههههى مبيهههههوترالك عمهههههى مكتوبهههههة نسههههه  ثههههه ث مهههههع البحهههههث أصهههههل يقهههههدم
 .C.D البحث مع

  -: االتية بالمواصفات االبحاث وتسمم

 .  B5  الصفحة مقاس -

 . الورقة جوان  جميع سم من 6.5  اليامش -

 .  Simplified Arabic الخط نوع -

  Times new romanاالنجميزيو بالمغو البحوث في الخط نوع -

 ( . الغامق)  Bold 05 بنط العناوين خط حجم -

 (  . الغامق) Bold 01 الفرعية العناوين خط حجم -

 .  01 الكتابى النص حجم -

 .  مفرد( 0)  األسطر بين التباعد -

 .  00 بنط"  الصفحة وتذييل رأس"  اليوامش خط حجم -

 . 9 بنط الجداول أعمى أو الشكل أو الصورة أسفل العناوين خط حجم -

 

 ( :   2مادة )
 -تتبع الطريقة العممية لكتابة المراجع حس  اسمو  محدد : 

 جيهههههههة –"  خهههههههط تحتهههههههو"  الكتههههههها  عنهههههههوان – التهههههههاري  – المؤلهههههههف أسهههههههم:  لمكتههههههه  بالنسهههههههبة -
 .  النشر دار – النشر

 تحتيهههههها"  المجمههههههة أسههههههم – المقههههههال عنههههههوان – التههههههاري  – المؤلههههههف أسههههههم:  لممقههههههال بالنسههههههبة -
 . النشر جية – النشر صفحات –"  وجد إن"  المجمد رقم –"  خط

)  الرسههههههههالة عنههههههههوان – التههههههههاري  – الرسههههههههالة صههههههههاح  أسههههههههم:  العمميههههههههة لمرسههههههههائل بالنسههههههههبة -
 . جامعة أسم – الكمية أسم –(  دكتوراه – ماجستير

 
 ( :  9مادة )

ث المقدمههههههة لممجمههههههة جديههههههدة ومبتكههههههرة ولههههههم يسههههههبق نشههههههرىا يجهههههه  أن تكههههههون جميههههههع البحههههههو 
فهههههههههى مجههههههههه ت عمميهههههههههة أو صهههههههههحف أو مهههههههههؤتمرات أو ورش عمهههههههههل .... أو غيرىههههههههها مهههههههههع 

 تقديم الباحث إقرار بذلك .
 

 ( :  01مادة )
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أن تكههههههههون جميههههههههع البحههههههههوث مطابقههههههههة مههههههههع أصههههههههول وقواعههههههههد البحههههههههث العممههههههههى ويعتبههههههههر 
خالفههههههة ىههههههذا الشههههههرط ودون الباحههههههث مقههههههدم الورقههههههة تحههههههت طائمههههههة المسههههههؤلية فههههههى حالههههههة م

 .جمةأدنى مسؤلية لمم
 

 ( :  00مادة )
المجمهههههة غيههههههر مطالبهههههة بههههههرد أب بحهههههوث سههههههواء تهههههم الموافقههههههة عمهههههى نشههههههرىا أو فهههههى حالههههههة 

 عدم إجتيازىا شروط ومتطمبات النشر بدون إبداء االسبا  .
 

 ( :06مادة )
 تنشههههههر االبحههههههاث بالمجمههههههة بحسهههههه  أسههههههبقية الموافقههههههة عمههههههى النشههههههر بعههههههد إعههههههدادىا فههههههى

 صورتيا النيائية لمنشر .
 

 ( :  01مادة )
تههههههوزع ىيئههههههة تحريههههههر المجمههههههة البحههههههوث المقدمههههههة عمههههههى إثنههههههين مههههههن المحكمههههههين بطريقههههههة 
سهههههههرية حيهههههههث يهههههههتم التحكهههههههيم خههههههه ل شهههههههير مهههههههن تهههههههاري  اسهههههههت ميم االبحهههههههاث ولممجمهههههههة 
الحههههههق فههههههى المجههههههؤ إلههههههى محكههههههم أخههههههر فههههههى حالههههههة التههههههأخر عههههههن التسههههههميم فههههههى الموعههههههد 

 المحدد.
 

 ( :06مادة )
ى حالهههههههة إخهههههههت ف المحكمهههههههين مهههههههن حيهههههههث قبهههههههول البحهههههههث لمنشهههههههر ) عهههههههدم القبهههههههول فههههههه 

لمنشهههههر ( يهههههتم إرسهههههال البحهههههث لمحكهههههم ثالهههههث إلبهههههداء الهههههرأب الهههههذب سهههههوف يهههههرج  الموافقهههههة 
 عمى نشر البحث من عدم النشر .

 

 ( :  05مادة )
جنيهههههههو ألعضهههههههاء ىيئهههههههة التهههههههدريس والبهههههههاحثين فهههههههى الجامعهههههههات  51ثمهههههههن العهههههههدد الواحهههههههد  

دوالر(  مهههههههههن البهههههههههاحثين مهههههههههن غيهههههههههر المصهههههههههريين  61المصهههههههههرية   )ومراكهههههههههز البحهههههههههوث 
 بالخارج او المصريين .

 
 

 ( :02مادة )
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 يتم تحصيل رسوم النشر بالمجمة عمى النحو التالى :  
 11   زائهههههههدة صهههههههفحة كهههههههل عهههههههن جنيهههههههو 01 مهههههههع صهههههههفحة 11 أقصهههههههى بحهههههههد جنيهههههههو 611 -

 بالجامعههههههات نوالبههههههاحثي التههههههدريس ىيئههههههة أعضههههههاء مههههههن لمتقههههههدم.  ممونههههههة صههههههفحة كههههههل عههههههن جنيههههههو
 جنيو قيمة تحكيم األبحاث . 051  باالضافو الى  المصرية البحوث ومراكز

 01   زائهههههههههدة صههههههههفحة كهههههههههل عههههههههن دوالر 5 مهههههههههع صههههههههفحة 11 أقصهههههههههى بحههههههههد دوالر 111 -
 او بالخههههههههارج المصههههههههريين غيههههههههر مههههههههن البههههههههاحثين مههههههههن لمتقههههههههدم ممونههههههههة صههههههههفحة كههههههههل عههههههههن دوالر

 . بالخارج العاممين المصريين

(  المسهههههههت ت)  بحثهههههههو فصههههههه ت مهههههههن عهههههههدد أب عمهههههههى الحصهههههههول باحهههههههث أب حهههههههق مهههههههن -
 حالهههههههة فهههههههى ممونهههههههة صهههههههفحة لكهههههههل جنيهههههههو 11   لمنسهههههههخة جنيهههههههو 61 الواحهههههههدة الفصهههههههمة سهههههههعر
 .الطم 

(  المسهههههههت ت)  بحثهههههههو فصههههههه ت مهههههههن عهههههههدد أب عمهههههههى الحصهههههههول باحهههههههث أب حهههههههق مهههههههن -
 حالهههههههههة فهههههههههى ممونهههههههههة صهههههههههفحة لكهههههههههل دوالر 01   لمنسهههههههههخة دوالر 05 الواحهههههههههدة الفصهههههههههمة سهههههههههعر
 المصهههههههههريين او بالخهههههههههارج المصهههههههههريين او بالخهههههههههارج المصهههههههههريين غيهههههههههر مهههههههههن لمبهههههههههاحثين الطمههههههههه 
 .  بالخارج العاممين

 

 ( :  07مادة )

ال يحصهههههههل الباحهههههههث عمهههههههى خطههههههها  / شهههههههيادة قبهههههههول النشهههههههر إال بعهههههههد سهههههههداد كامهههههههل    
 نشر ( . –طبع  –الرسوم      ) تحكيم 

 ( :02مادة )
ة رغبههههههههة يقهههههههدم لمباحههههههههث نسههههههههخة مجانههههههههًا مههههههههن عههههههههدد المجمههههههههة الصههههههههادر   وفههههههههى حالهههههههه

 ة .خالباحث فى الحصول عمى أب نس  إضافية عميو سداد ثمن النس
 

 ( :  09مادة )
يخصههههههههههص ممحههههههههههق المجمههههههههههة تحههههههههههت عنههههههههههوان الدراسههههههههههات السههههههههههابقة تشههههههههههتمل عمههههههههههى 
ممخصههههههات رسههههههائل الماجسههههههتير والههههههدكتوراه التههههههى اجيههههههزت فههههههى مجههههههال التخصههههههص والتههههههى 

عمههههههى صههههههفحة منحتيهههههها الكميههههههة عمههههههى أن تنشههههههر سههههههنويًا فههههههى عههههههدد مجمههههههد بمهههههها ال يزيههههههد 
واحهههههههدة لمممخهههههههص الواحهههههههد بالمغهههههههة التهههههههى كتبهههههههت بيههههههها الرسهههههههالة تحتهههههههوب عمهههههههى " عنهههههههوان 

الممخهههههههص  –القسهههههههم  –أسهههههههماء المشهههههههرفين  –إسهههههههم الباحهههههههث  –إسهههههههم البحهههههههث  –البحهههههههث 
   Key Wordالكممات الدالة  –

 ( :61مادة )
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 .البحث بعد إقرار نشره فى المجمةال يجوز سح  
 

 ربية النوعيةالقواعد المالية لمجمة كمية الت
 جامعة االسكندرية لمبحث العممى

 ) مجمة عممية دولية دورية محكمة نصف سنوية (
أعضاء ىيئة التدريس  البيان

والباحثين بالجامعات ومراكز 
 البحوث المصرية

الباحثين من غير المصريين 
بالخارج او المصريين العاممين 

 بالخارج

 أقصى بحد جنيو   611 رسوم النشر
 صفحة11

 01 زائدة صفحة لكل جنيو 

 11الممونة الصفحة جنيو 

 

 111صفحة11 أقصى بحد دوالر 

 5زائدة صفحة لكل دوالر 

 01 الممونة لمصفحة لكل دوالر 
 

 فصمو البحث
 ) المست ت (

 05 جنيو 

 11 ممونة صفحة لكل جنيو 
 الطم  حالة فى

 05 دوالر 

 01فى ممونة صفحة لكل دوالر 
 الطم  حالة

ثمن العدد 
 الواحد

 51جنيو 

 

 51( دوالر 61) جنيو 
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  الخامسالساده محكمين العدد 
جامعة  –كمية التربيو النوعيو  –أستاذ بقسم التربيو الفنيو  – أميره عبدالعزيز الصرديأ.د/  -0

 االسكندريو.
 . جامعة االسكندريو –كمية الفنون الجميمو –األستاذ بقسم العماره الداخميو -أ.د/ أحمد فؤاد حسن -6
 جامعة المنوفيو . –األستاذ بكمية اآلدا   -تاح غنيموأ.د/ عبدالف -1
 جامعة حموان . –كمية الفنون التطبيقيو  –أستاذ التصميم الزخرفي  –أ.د/ عبدالمنعم معوض  -6
 جامعة حموان –كمية التربيو الفنيو  –أستاذ األشغال الفنيو  –أ.د/ حسام الدين أحمد  -5
 –كمية التربيو الفنيو  –ورئيس قسم التربيو الفنيو أستاذ تكنولوجيا التعميم  –أ.د/ أحمد حاتم  -2

 جامعة حموان .
 جامعة االسكندريو . -كمية الفنون الجميمو –أستاذ التصميم الداخمي  –أ.د/ محمود عنايت  -7
 جامعة االسكندريو . –األستاذ بكمية رياض األطفال  –أ.د/ فاتن عبدالمطيف  -2
 جامعة القاىره. –كمية التربيو النوعيو  – أستاذ المسرح – أ.د/ كمال الدين حسين محمد -9

جامعة  –كمية الزراعو  -قسم االقتصاد المنزلي األستاذ ب –أ.د/ يسريو أحمد عبدالمنعم  -01
 االسكندريو.

 جامعة االسكندريو .  –كمية الزراعو  -قسم االقتصاد المنزلي األستاذ ب –أ.د/ مواى  عياد  -00
 جامعة االسكندريو. –ة الفنون الجميمو كمي –رئيس قسم النحت  –أ.د/ غاده ج ل  -06
جامعة  –كمية الفنون الجميمو  -بقسم النحت األستاذ  –أ.د/ عبدالرازق محمد السيد  -01

 االسكندريو .
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 (1بحث رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتأثير والتأثر بين تخطيط الموقع والنشاط االنساني واالندماج المجتمعيا

 الفراغات الخارجية للمجمعات السكنية لكبار السن () دراسة تطبيقية في 

 د/ أييرة يصطفي درويش انحذاد 

 جايعت اإلسكُذريت  –كهيت انفُوٌ انجًيهت ، تخصص انعًارة انذاخهيت –يذرس بقسى انذيكور 
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 ممخص البحث:                                                                  

ات الخارجية  االنطباع األوؿ الذي يستقر في وجداف اإلنساف قبؿ دخولو تشكؿ الفراغ      
إلي المبني. لذا، فإف االىتماـ بتنسيؽ الموقع ال يقؿ أىمية عف االىتماـ بتصميـ كتمة المبني 
وفراغاتو الداخمية. ومعماريًا، فالكتمة المعمارية ال تنفصؿ عف األرض بؿ ترتبط بيا في وحدة 

الؿ العالقة بيف تصميـ الكتمة وتصميـ الموقع. ووظيفيًا، تتكامؿ وظائؼ عضوية تظير مف خ
 الفراغات الخارجية مع وظائؼ الفراغات الداخمية مما يعزز مف فاعمية الموقع ككؿ.

ومما ال شؾ فيو أف تنسيؽ الموقع يؤثر في سموكيات المستخدميف. ونظرًا لزيادة معدالت      
ف المجتمع المستقبمي ستزيد بو نسبة المسنيف بطريقة ممحوظة. األعمار بيف البشرعالميًا، فإ

ومف ىنا جاءت أىمية البحث حيث يتناوؿ دراسة تأثير تنسيؽ المواقع لمفراغات الخارجية في 
المجمعات السكنية لكبار السف عمي تفاعميـ االجتماعي ومشاركتيـ اإليجابية التي أثبتت 

 لظروؼ الصحية والنفسية والعقمية لممسف.دراسات عديدة مدي أىميتيا في تحسيف ا
وخمصت الدراسة إلي بعض التوصيات أىميا توعية الباحثيف بأىمية دور تصميـ        

وتنيسؽ المواقع عمي السموؾ المجتمعي لكافة شرائح المجتمع، منيا كبار السف، وتوظيفو كأداه 
 جتمع سميـ وغد أفضؿ. لتقويـ السموكيات السمبية وتأصيؿ القيـ اإليجابية مف أجؿ م

   Research Problemمشكمة البحث: 
تتمخص المشكمة في إىماؿ تصميـ الفراغات الخارجية بشكؿ عاـ، والفراغات الخارجية       

لممجمعات السكنية لكبار السف بشكؿ خاص، بالرغـ مف تصاعد معدالت األعمار عالميًا، 
لمسنيف بشكؿ ممحوظ، إال أف االىتماـ مما ينذر بمجتمعات مستقبمية تزداد فييا نسب ا

 بالتصميـ لممسنيف ال يزاؿ يعاني مف القصور في مجتمعات تتمحور حوؿ االىتماـ بالشباب.
 Significance of the Studyأىمية البحث:    

تواكب الدراسة االتجاه التصاعدي لألعمار المستقبمية، وتقدـ حموال وتوصيات قد تسيـ      
حسيف الظروؼ البيئية والصحية والنفسية لكبار السف، تمؾ الشريحة المتنامية بشكؿ فعاؿ في ت
 في المجتمعات. 

 Research Purposeأىداف البحث:    

دراسة تأثير تنسيؽ المواقع عمي  السموكيات االجتماعية لكبار السف في المجمعات السكنية    
 والتي تؤثر عمي ظروفيـ الحياتية بطريقة مباشرة .
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   Methodology: البحث منيج
 تتبع الدراسة المنيج التحميمي الوصفي.   

   Research Limitations حدود البحث:
المخصصػػة يخػػتص البحػػث بدراسػػة تطبيقيػػة عمػػي الفراغػػات الخارجيػػة لممجمعػػات السػػكنية       

 لكبار السف.
   Keywords:الكممات الدالة

Outdoor Environments – Nursing Homes – Elderly Housing – 

Landscape Design- Senior Residences – Retirement Homes -  Extra 

Care Homes. 
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 (2انبحث رقى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 وانحاضر انًاضي بيٍ انحذائق أهًيت

The importance of Gardens between past and present 

 

 

 

 

 

 

 أ. و. د / َٕال حسٍ انسُبفٙ

 هٙقسى انخظًٛى انذاخ

 انٓٛئت انؼبيت نهخؼهٛى انخطبٛقٙ ٔانخذسٚب –كهٛت انخشبٛت األسبسٛت 

 دٔنت انكٕٚج
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 يهخص انبحث:
 

إٌ انحذائق َٕع يٍ إَٔاع انفٌُٕ انخٙ حؼبش ػٍ سقٙ اإلَسبٌ ػهٗ يش انؼظٕس، حٛث 

ٔٚكفٙ  أَٓب حًثم َٕػب يٍ إَٔاع انؼهى ٔانًؼشفت انز٘ ٚؼكس يذٖ ٔػٙ انًجخًغ انثقبفٙ.

ٌ َقٕل أٌ َشأة انحذائق نٛس ببأليش انحذٚث، بم اْخًج بّ انحؼبساث انسببقت نًُبفؼٓب أ

ثى جبء إنُٛب انؼظش انحذٚث نٛؤكذ نُب قًٛت انحذٚقت سٕاء يُز انقذو ٔٔطٕال إنٗ فخشة 

انحذاثت، حٛث أٌ َظشة اإلَسبٌ نهحذٚقت نى حخغٛش بًشٔس انٕقج ٔنى حسخطغ انخكُٕنٕجٛب 

ب.  فقذ نؼبج انحذٚقت دٔسا كبٛشا فٙ انحٛبة انٕٛيٛت نهًجخًؼبث انًسهًت أٌ حسهبٓب أًْٛخٓ

يٍ حٛث حظًًٛٓب كفشاؽ خبسجٙ يخظض السخخذايبث يخؼذدة يشاػٙ بزنك حبجت 

 ْزِ انًجخًؼبث نهخظٕطٛت.

 نقذ يشث انحذائق بحقب صيُٛت يخخهفت حًثهج ببنخبنٙ:

شػَٕٛت ٔاإلغشٚقٛت ٔانشٔيبَٛت حذائق انؼظٕس انقذًٚت يثم حذائق بالد انشافذٍٚ ٔانف

ٔانظُٛٛت. ثى حهخٓب حقبت حذائق انحؼبسة اإلساليٛت، ثى أػقبخٓب انحذائق بؼظش انُٓؼت. 

ٔانخٙ حؼًُج بؼغ انحهٕل انزكٛت انخٙ حشاػٙ  َظم بؼذ رنك إنٗ فخشة انؼظش انحذٚث

ٗ   ػٛق انًكبٌ ٔاسخغالنٓب كحذائق ٔيٍ ثى ٚخى اسخؼشاع انحذائق بذٔنت انكٕٚج ػه

 انًسخٕٖ انحكٕيٙ ٔانخبص نُظم بؼذ رنك نُخٛجت ٔخالطت اسخُخبجُب نهبحث.
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 ( 3انعذد رقى )

 

 

 

 ميارات بعض في تنمية  محوسبةحقيبة تعميمية ب التدريسأثر 

 والدافع لجنجاز لدب ط   التربية الفنية  األشغال الفنية

 

The Effective of Computerized Educational Teaching Bag 

in the Development of Some of  the Art Works Skills and 

Motivation  to Accomplish the Art Education Students  

  
 
 إعداد

 أحًذ رشواٌ كًالد. فاطًت انزهراء 

 مدرس المناىج وطرؽ تدريس التربية الفنية 
 جامعة جنوب الوادي –كمية التربية النوعية 
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 مقدمة
وتغيػرات فػي اسػتراتيجيات  تطػورات العشػريف القػرف مػف األخيػر العقد خالؿ العالـ يدش  

 لمطالػب الراجعػة التغذيػة عمػى يعتمػد التفػاعمي الػذي بالتػدريس عميػو يطمػؽ مػا شػاعو التػدريس 
 إلػى ينػزع كمػو العػالـ بػدأ كمػا، األداء  تطػوير بيػدؼ العممػي سػموكو نتػائج عمػى ليتعػرؼ

 . (1)المشكالت وحؿ والبحثية اإلستراتيجيات الكشفية
 الحاسػوب إسػتخداـ خػالؿ وفػي ظػؿ تطػورات تكنولوجيػا المعمومػات واإلتصػاالت مػف  

التعميميػة كػاف ال بػد مػف توظيػؼ  المؤسسػات جميػع فػي متػوافرة التػي أصػبحت وشػبكة اإلنترنػت
ت عمػى حػد التدريس في المدارس والجامعػا التعميمية ونوعية العممية تحسيف في التكنولوجيا ىذه

ستخداـ إستراتيجيات أكثػر فاعميػة فػي التػدريس وربطيػا باألسػاليب التكنولوجيػا الحديثػة  سواء ، وا 
وبأنمػػػػاط التفكيػػػػر التػػػػي تعسػػػػاعد الطػػػػالب عمػػػػى الػػػػتعمـ بشػػػػكؿ أفضػػػػؿ لتنميػػػػة قػػػػدراتيـ المعرفيػػػػة 

لطػالب والميارية ، وتوفير صور مف التقنيات الحديثة مف خالؿ تمؾ الرؤيػة المعاصػرة إلعػداد ا
 في مرحمة التعميـ الجامعي، ومواجية الفروؽ الفردية بينيـ. 

 الػتعمـ وتفريػد الػذاتي، الػتعمـ أسػاليب إلػى إسػتخداـ التربػوييف أنظػار اتجيػت لػذا فقػد 
 التعميمػي الموقػؼ يالئػـ بمػا ، التػدريس فػي التقميديػة التعيمميػة لمعمميػة شػريًكا بػدياًل أو لتكػوف
 . التعميمية  والمادة

 التقنيػات أكثػر ، مػف الػذاتي الػتعمـ التعميميػة المحوسػبة كأحػد أشػكاؿ لعػؿ الحقائػبو   
 كفػاءة مػف بػو تتمتػع لمػا المؤسسػات التعميميػة فػي توظيفيػا يمكػف التػي التكنولوجيػة الحديثػة

والنشػاطات كػػ  فػي الخبػرات وفاعميػة، ومواجيػة الفػروؽ الفرديػة بػيف الطػالب لمػا تػوفره مػف تنػوع
 مف الحقيبة شفافيات، وأدلة إلستخداـ شرائح ناطقة، فيديوىات، أشرطة تمفازيو، مطبوعة، )مواد
 مؤسسػات فػي موقعيػا تحتػؿ أخػذت .....( فإنيػا ممصػقات، ومطويػات، والمػتعمـ، المعمػـ قبػؿ

 .   (2)لمتعميـ كوسيط متقدـ الحديثة التعميـ

                                                 

،القاىرة،مركز الكتػاب دراسػات عربيػة التعمػيـ تكنولوجيػا (:1999محمػد ) السػميع عبػد ( مصػطفى1)
 . لمنشر

 . المستقبؿ دار ، ، عماف التعميمية الحقائب ( :1997) الخطيب ورداح الخطيب (أحمد2)
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 ( 4انبحث رقى )

 
 
 

 س عبدهللا األولاإلشكاليات التصميمية في صحن مسجد الممك المؤس
 آيات عمي العالونة 

 المممكة األردنية الياشمية  –القدس  كمية –قسـ الفنوف التطبيقية  –مدرس  
 وداد عمي العالونة

المممكة  –جامعة البمقاء التطبيقية  –كمية اربد الجامعية  –قسـ الفنوف التطبيقية  –مدرس  
  األردنية الياشمية

 سيير صالح أبو الييجاء 
المممكة  –جامعة البمقاء التطبيقية  –كمية اربد الجامعية  –قسـ الفنوف التطبيقية  – مدرس

 األردنية الياشمية 
 محمد عمي الصمادي ـ . 

جامعة البمقاء  –كمية اربد الجامعية  –قسـ الفنوف التطبيقية  -ىندسة عمارة  –مدرس مساعد 
 المممكة األردنية الياشمية  –التطبيقية 
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 ممخص البحث
تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضوء عمى األسباب التي تجعؿ عمارة المساجد الحديثة بعيدة عف 

راعت جميع الجوانب الوظيفية  اإلسالمية العمارة  اإلسالمية األصيمة،عممًا بأف مالمح العمارة
ريؽ وىذا عف ط والبيئية والجمالية والروحية وخرجت بنتاج مدروس لـ يظير محض الصدفة،

مسجد الممؾ المؤسس عبدهللا األوؿ دراسة اإلشكاليات التصميمية في شكؿ الصحف في 
أف المسجد بشكؿ عاـ يعاني مف بعض  حيث تبيفكنموذج لممساجد الحديثو في األردف 

ىذا المسجد بالتراث اإلسالمي العريؽ.  ربطاإلشكاليات التصميمية التي حالت دونو ودوف 
جاء عمى شكؿ ثماني بعيد عف الشكؿ الذي يجب أف يكوف عميو  وأوليا شكؿ المصمى الذي

صحف المسجد الداخمي وىو المستطيؿ لما لو مف شكؿ يتكيؼ مع وضع المصميف ويخمؽ 
رتابة في صفوفيـ مع مراعاة أف يكوف الضمع األطوؿ في جية القبمة ويحتوي عمى المنبر 

لـ يكف عمى نسبة ىندسية فاضمة بؿ في االعمده واألقواس والعقود أف التصميـ و والمحراب.
 .جاء بدوف دراسة، عكس التصاميـ لمعقود المزينة  لواجيات األروقة في المساجد اإلسالمية

 
 

Abstract 
The study aims to shed light on the reasons which make modern architecture 

of mosques far from original Islamic architecture features. Taking into 

consideration that Islamic architecture took into account all functional, 

environmental, aesthetic and spiritual aspects and the result of study was 

thoughtfully planned and it didn’t happen by chance. This was done by 

studying the problem of design in the courtyard of king Abdullah mosque as 

a form and a model for modern mosques in Jordan where it was found that 

the mosque in general suffers from some design problems that made it hard 

to connect it with the Islamic heritage honored. 

The first form of the problem is chapel which came in eight shaped form far 

from the form that should be which is rectangle, as it matches the position of 

prayers and creates a monotonous in their ranks, taking into account the 

longest side should be toward Qibla direction and it has a pulpit and Mihrab. 

The design in the columns, arches and contracts wasn’t fine architecture 

rather it came out of no thoughtful study in opposition of designs for decades 

decorating the facades of the corridors in the Islamic mosques.   
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 رؤية حديثو –فمسفة التصميم لممسكن االس مي 
Philosophy of Islamic house design Modern vision 

قسـ التصميـ   –التربية األساسية   -األستاذ المساعد بكمية  –د.اسامو عزت مرسي زعية  
 الداخمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمو :ال
لعؿ الوحدة مف أبرز خصائص فف العمارة اإلسالمية، وتتجمى ىذه الوحدة في العمارة الدينية 
والمدنية، وفي العمارة الخاصة والعامة عمى اختالؼ المناطؽ وتتالي العصور. وتبقى ىذه 
الوحدة العامؿ األساس في تكويف ىعوية العمارة اإلسالمية، فإف تنوع األساليب في العالـ 
اإلسالمي مف إندونيسيا إلى المغرب لـ ينؼ ىذه الوحدة ، وبمعنى عاـ فحيثما كاف اإلسالـ 

 منتشرًا أو كاف المسمموف أكثرية كانت اليعوية اإلسالمية في العمارة أكثر ظيوراً 
ويبقى تنوع أساليب العمارة دلياًل عمى دور اإلبداع في التصميـ المعماري، ودلياًل عمى تطبيع 

رة مع البيئة العمرانية واالجتماعية والثقافية التي تنشأ فييا، ويبقى تنوع العمارة فف العما
اإلسالمية ضمف الوحدة مف الخصائص المميزة التي ستساعد في تكويف عمارة حديثة، تتمتع 

 باألصالة، وتعبر عف قابمية لمتطور والتجديد واإلبداع .
في األساليب والطراز واألشكاؿ، ومع أف سبب  يمتاز الفف اإلسالمي وبخاصة العمارة، بالتنوع

ىذا التنوع ىو تشجيع السمطة وقوة االحتكاؾ، وتأثير البيئة، إال أف الحرية اإلبداعية لدى 
 .الفناف والمعمار كانت العامؿ األىـ في تراكـ اإلبداعات وتنوعيا

شجع عمى الزينة، لقد حض الديف اإلسالمي دائمًا عمى العمؿ المسؤوؿ وعمى المسؤولية، كما 
 وجعؿ الجماؿ والكماؿ ِصْنويِف. وكانت المبادئ األساسية في تحديد القيـ مثبوثة في الكتاب .

ولقد استطاع اإلنساف المؤمف حامؿ ىذه األمانة اإلسالمية، أف يبني أروع حضارة إنسانية 
دود لو وكاف عمى أنشئت حتى اآلف، متمتعًا بحريتو، مدفوعًا بقوة الثقة اإلليية إلى ىدؼ ال ح

كؿ إنساف مبدع أف يستمد مبادئ إبداعو مف تعاليـ القرآف الكريـ أواًل، التي أمدتو بحرية 
، وىي حاجات مستمرة متنوعة  ًً واسعة، ولكنيا مسؤولة، وأف يستمدىا مف حاجات الناس، ثانيًا

ت بحسب مكانة الناس وبحسب أذواقيـ وبحسب أغراض الفنوف التي يبدعونيا. فإذا كان
السمطة تسعى إلى تدعيـ العمارة والفف لمصالح العاـ، فإف السباؽ بيف المموؾ والحكاـ لرفع 
مستوى مدنيـ كاف حادًا وواسعًا باتساع عدد ىؤالء الحكاـ وعدد تمؾ المدف. أما األفراد 
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الساعوف لتأميف استقرارىـ وسعادتيـ، فكاف لكؿ منيـ غرض وذوؽ وحمـ يسعى إلى تحقيقو. 
كانت أماـ المبدع فرص كثيرة لتنوع اإلبداع ضمف حرية واسعة يسدد اتجاىيا الفكر مف ىنا 

ًً بوحدة األسس الجمالية التي يقـو عمييا  الجمالي اإلسالمي، وبيذا كاف التنوع مصحوبًا دائمًا
 اإلبداع اإلسالمي.



 25 

 (6انبحث رقى )

 
 

 بحث بعُواٌ

 

 جو ضد الزوجةكفاءة إدارة موارد األسرة و ع قتيا بالعنف المو 

 

Family resource management efficiency and its 

relationship to violence against the wife 

 

 يقــــــــــــــــذو يٍ:        

 أ.و./وفاء دمحم خهيم

 

 األستــــــار انًســـــــــــــــــاعذ بقســـــــــــى االقتصـــــــــــــاد انًـــــــــــــُزني 

 جايعت انفيوو –كهيت انتربيت انُوعيت  
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 ممخص البحث
 كفاءة إدارة موارد األسرة و ع قتيا بالعنف الموجو ضد الزوجة

Family resource management efficiency and its relationship to violence 

against the wife 

 مقدم من:        أ.م./وفاء محمد خميل
 جامعة الفيوم –كمية التربية النوعية  -قتصاد المنزلي األستاذ المساعد بقسم اال

ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى العالقة بيف كفاءة إدارة الموارد األسرية والعنؼ الموجو ضد 
زوجة منجبات ولدييف طفؿ أو أكثر في مراحؿ التعميـ المختمفة تـ  208الزوجة، وتكونت العينة مف )

ترددات عمى مراكز األمومة والطفولة )مراكز الصحة( بمحافظة اختيارىف بطريقة غرضية مف الم
القاىرة والجيزة، ومف مستويات اجتماعية اقتصادية مختمفة وطبقت عمييـ أستمارة البيانات العامة، 

 مقياس الكفاءة في إدارة موارد االسرة، مقياس العنؼ الموجو ضد الزوجة، وقد أسفرت النتائج عف:
جات عينة البحث لمواجية العنؼ الموجو ضدىا الصمت والبكاء، أكثر ردود أفعاؿ الزو  .1

%، 43.3مغادرة المنزؿ، االمتثاؿ إلى هللا والدعاء حيث بمغت النسبة عمى التوالي )
13.5 ،%11.1.)% 

% 66.2% مف اجمالي عينة البحث ، 32.69يمجئف الى طمب المساعدة  الالئيالزوجات  .2
 %. 13.2يمييا صديقة مف خارج العائمة بنسبة منيف تمجأ الى أىميا لطمب المساعدة 

كفاءة الزوجة في إدارة ( بيف 0001وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
موارد األسرة )التواصؿ، اتخاذ القرار وحؿ المشكالت، الدخؿ، الوقت( و )محؿ االقامة 

صالح المستوى األعمى، لصالح الزوجات المقيمات في الحضر، المستوى التعميمي لمزوجة ل
عمؿ الزوجة لصالح الزوجات العامالت، مينة الزوجة اتجاه الزوجات أصحاب المستوى 

سنوات، عدد أفراد األسرة  10سنوات ألقؿ مف  5الميني العالي، مدة الزواج في اتجاه مف 
أفراد، مستوى الدخؿ الشيري في اتجاه مستوى الدخؿ المرتفع( كما  4في اتجاه أقؿ مف 

 دركو الزوجات عينة البحث. ت

( بيف )أسباب 0.01، 0.05وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى داللة يتراوح بيف ) .4
انماط العنؼ( الموجة ضد الزوجة وبيف الكفاءة في إدارة الموارد األسرية بأبعادىا  –العنؼ 

 زوجات عينة البحث.كما تدركو ال )اتخاذ القرار وحؿ المشكالت، التواصؿ، الدخؿ، الوقت(

بيف مقياس العنؼ الموجة ضد  (0001وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5
الزوجة ومتغيرات الدراسة و )محؿ االقامة لصالح الزوجات المقيمات في الحضر، المستوى 
التعميمي لمزوجة لصالح المستوى المنخفض، عمؿ الزوجة لصالح الزوجات غير العامالت، 

ة الزوجة اتجاه الزوجات أصحاب المستوى الميني الدنيا، مدة الزواج في اتجاه مف أقؿ مين
أفراد فأكثر، مستوى الدخؿ الشيري في اتجاه  7سنوات ، عدد أفراد األسرة في اتجاه  5مف

 مستوى الدخؿ المنخفض( كما تدركو الزوجات عينة البحث. 

)تعميـ الزوج، تعميـ الزوجة، مدة الحياة تحديد نسب اسياـ المتغيرات المستقمة المدروسة  .6
الزوجية، مينة الزوجة( مع المتغير التابع )الكفاءة في إدارة موارد األسرة، العنؼ ضد 
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الزوجة( كما تدركو الزوجات عينة البحث تبعا لمعامالت االنحدار ومعامالت االرتباط حيث 
 (.0.01أف قيمة )ؼ( وقيـ )ت( دالة عند )

ج البحث وجود اختالؼ في األوزاف النسبية لممتغير التابع كما اتضح مف نتائ .7
لمدراسة )العنؼ ضد الزوجة( وكاف عمى النحو التالي )أسباب العنؼ( جاء في 
المركز األوؿ األسباب االقتصادية، المركز الثاني شخصية الزوجة، المركز الثالث 

العنؼ أسباب ثقافية واجتماعية، )أنماط العنؼ( جاء في المركز األوؿ 
االقتصادي، المركز الثاني العنؼ المعنوي، المركز الثالث العنؼ المادي، وكذلؾ 
وجود اختالؼ في األوزاف النسبية لممتغير التابع لمدراسة )الكفاءة في إدارة موارد 
األسرة( فجاء في المركز األوؿ إدارة المورد المالي، المركز الثاني إدارة الوقت، 

 ، المركز الرابع اتخاذ القرار وحؿ المشكالت. المركز الثالث التواصؿ
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Family resource management efficiency and its relationship 
to violence against the wife 

By  

Ass. Prof. Wafaa Mohammad Khalil  

Assistant Professor at Home Economic Department  

Faculity of Specific Education- Fayoum University  

 

Current research  aims to recognize  the relationship between the family 

resource management efficiency and violence against the wife. 

 A sample formed from (208 reproducers wives who have a child or more in 

various stages of education were selected in a prejudice way of the clients at 

the maternity and childhood centers (health centers) in  Cairo and Giza 

governorate and from different socio-economic levels.and apply public data 

Form  ,Measures efficiency in family resource management,and violence 

against wife are used , the outputs resulted in: 

 

1.The Most  reactions from wives who were  research sample to confront 

violence against her silence, tears43.3%, leave the house13.5%,  comply with 

God and pray11.1%.  

2. Wives who ask for help are 32.69% of the total sample, 66.2% of them 

resort to her relative to ask for help, followed by a friend from outside the 

family 13.2%. 

3. There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.01) in the wives efficiency in the family resource management 

(communication, decision-making and problem solving, income, time) and 

(Place of residence in favor of wives living in urban areas, the educational 

level of wife in favor of top-level , wife's work for the benefit of working 

wives, the profession of the wife of wives direction of higher vocational level 

owners, the duration of the marriage in the direction of 5 years to less than 10 

years, the number of family members in the direction of less than 4 members, 

monthly income level in the direction of the high-income level)  according to 

wives  who are The research sample. 

4.A negative correlation relationship function at the significance level of 

(0.05, 0.01) between (the causes of violence - the patterns of 

violence)directed against the wife and the efficiency of household resources 

dimensions Management (decision-making and problem-solving, 

communication, income, time) as perceived by research sample wives. 

5.There are statistically significant differences (0.01) between the measure of  

violence against wife and the variables of the study (Place of residence in 
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favor of wives living in urban areas, the educational level of wife in favor of 

a low level, the wife's work for the benefit of the wives is employed,and who 

have lower professional level, duration of marriage in the direction of less 

than 5 years, the number of family members in the direction of 7 persons or 

more, the level of monthly income toward the low-income level) as perceived 

by the wives.research sample  

6. Determine the contribution of the studied independent variables ratios 

(husband education, wife education, married life,  wife career) with the 

dependent variable (efficiency in family resource management, violence 

against the wife) as perceived sample depending on the regression 

coefficients and linkage coefficients where the value ( q) and values (T) 

function at (0.01). 

7.  There is a difference in the relative weights of the study variable (violence 

against the wife) was as follows (the causes of violence) economic reasons 

came in first place, wife character in the second place, and  socio-cultural 

reasons in the third place, (the patterns of violence) economic violence came 

in first place, moral violence came in the second place,  and third is physical 

violence, as well as a difference in the relative weights of the study variable 

(efficiency in family resource management), financial resource management 

came in the first place,   time management came came in the second place 

communication in the third place, decision-making and problem solving. 
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المعايير األرجونومية لمتصميـ الداخمي لغرؼ نـو بدور رعاية ذوي االحتياجات الخاصة حركًيا 
 "المقعد" 

Ergonomic Criteria for House Care interior Design to 
Handicapped People  

 
 
 
 
 

 مقدمهو 
 أ.د/ خػالػد محمد حسػف

 أستاذ المنشآت السياحية 
 قسم التصميم الداخمي واألثاث 
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تعتبػػر ظػػاىرة اإلعاقػػة مػػف المشػػاكؿ التػػي تعػػاني منيػػا المجتمعػػات اإلنسػػانية قػػديميا مقدمههههههة: 
إلعاقػة وحديثيا وىي ظاىرة عامة تشترؾ فييا المجتمعات المتطورة والنامية عمى حػد السػواء. وا

تعنػػي الػػنقص أو القصػػور المػػزمف الػػذي يػػؤثر عمػػى قػػدرات الشػػخص فيصػػير معاًقػػا سػػواء كانػػت 
اإلعاقػػة جسػػمية أو انفعاليػػة األمػػر الػػذي يحػػوؿ بػػيف الفػػرد وبػػيف االسػػتفادة الكاممػػة مػػف الخبػػرات 
التعميميػػػة والمينيػػػة التػػػي يسػػػتطيع الفػػػرد العػػػادي االسػػػتفادة منيػػػا. والمعػػػاؽ ىػػػو كػػػؿ شػػػخص ال 

ع أف يكفػػؿ نفسػػو كمًيػػا أو جزئًيػػا ضػػرورات الحيػػاة الفرديػػة أو االجتماعيػػة نتيجػػة عجػػز فػػي يسػػتطي
قػػػػواه الجسػػػػمية ممػػػػا يجعمػػػػو غيػػػػر قػػػػادر عمػػػػى أداء واجباتػػػػو األساسػػػػية بمفػػػػرده ومزاولػػػػة عممػػػػو 
واالسػػتمرار فيػػو بالمعػػدؿ الطبيعػػي. وقػػد بػػدأ االىتمػػاـ فػػي اآلونػػة األخيػػرة بنسػػب ومقػػاييس جسػػـ 

حتياجػػػات الخاصػػػة حيػػػث تغيػػػرت نظػػػرة المجتمػػػع قػػػديًما فػػػي كػػػوف اإلنسػػػاف ذو اإلنسػػػاف ذو اال
االحتياجػػات الخاصػػة عالػػة عمػػى المجتمػػع ينبغػػي الػػتخمص منػػو إلػػى اعتبػػارىـ جػػزء ال يتجػػزأ مػػف 
المجتمػػع ينبغػػي الرعايػػة بيػػـ وتػػأىيميـ نفسػػًيا ومينًيػػا ليشػػاركوا فػػي ركػػب الحيػػاة. ولػػذلؾ يتطػػرؽ 

سية لػذوي االحتياجػات الخاصػة لتػوفير دار مناسػب ومالئػـ لممعػوقيف البحث بدراسة األبعاد القيا
 خاصة )اإلعاقة الحركية( والتي تؤثر عمى تصميـ شكؿ الفراغ وأبعاده تأثيًرا مباشًرا.

عنواف البحث: المعايير األرجونومية لمتصميـ الداخمي لغرؼ نـو بدور رعاية ذوي االحتياجات 
 الخاصة حركًيا )المقعد(. 

 البحث:  إغفاؿ المعايير األرجونومية لذوي االحتياجات الخاصة حركًيا )المقعد(. مشكمة 

ىدؼ البحث:  تحقيؽ المعايير األرجونومية الخاصة لتصميـ دور رعاية سكنية لذوي 
 االحتياجات الخاصة إليجاد بيئة صحية تحقؽ متطمبات المعاؽ حركًيا )المقعد(. 

 حتياجات الخاصة حركًيا )المقعد(. حدود البحث:  حدود موضوعية: ذوي اال

 حدود زمانية: األلفية الثالثة. 

 حدود مكانية: غرؼ نـو بدور رعاية ذوي االحتياجات الخاص حركًيا )المقعد( في مصر. 
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 دور الطال  المعمم بالتربية العممية في استحداث مدخل جديد
 مرحمة االبتدائية لتنمية بعض الميارات الخزفيةفي تدريس أطفال ال

 
 

 د. عفاف راضى عبده خضر
 مدرس الخزف بقسم التربية الفنية

 كميو التربية النوعية
 جامعو دمياط

 
 
 
 
 
 

 دور الطال  المعمم بالتربية العممية في استحداث مدخل جديد      
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 الخزفية في تدريس أطفال المرحمة االبتدائية لتنمية بعض الميارات  
                             

 د. عفاف راضى عبده خضر                                                  
 مدرس الخزف بقسم التربية الفنية                                               

 لنوعية كميو التربية ا                                                      
 جامعو دمياط                                                         

 
 :بالمغة العربيةممخص البحث 

بالرغـ مف االىتماـ بالعديد مف األمور التي يجب مراعاتيا في إعداد الطالب المعمـ في كميات 
بشكؿ أو بآخر مراعاة تأثير  التربية سواء مف الناحية األكاديمية أو المينية ، إال أننا قد نغفؿ

البيئة والمجتمع المحيط بالمدرسة وكمؾ اىتمامات التالميذ عند وضع البرامج الدراسية ، ولعؿ 
مجاؿ التربية الفنية يعد مف المجاالت الحساسة التي تحتـ عمى القائميف بإعداد تمؾ البرامج 

ة الثقافية لمتالميذ كي تكوف والخمفي لمرحمو العمريوة اختيار انسب الموضوعات حسب امراعا
 ليذه الموضوعات وتمؾ البرامج دورًا ايجابيا في تعميـ ىؤالء التالميذ.

 
 : ممخص البحث بالمغة االنجميزية

Despite the interest in many of the things that must be considered in the 

student's teacher education colleges prepare both the academic or 

professional , but we may lose sight of the more or less taking into 

account the environmental impact of the surrounding community 

school and all your concerns pupils at the school program development 

, and perhaps the field of art education is one of the sensitive areas that 

makes it imperative for those who prepare these programs into account 

to choose the most suitable topics by age and cultural background of 

the pupils in order to be to these subjects and those programs a positive 

role in the education of these students . 

 


