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 ممخص البحث:
ل إلرررق  فرررل ارررد ال رررياخت و  رررو ( للCombined Programsخيررري ا ررريا  خرررت الاخ  ررر   خ رررً   ظهررري ارررد ال  ررر  اأ     

 اإلعرالماإلفا ر  ي   اإلعرالمال يئرد    اإلعالمعلق س يل الخث ل ال الح ي:   إلعالم   خجه خن ال ياخت الاد ام و ال ياسيل؛ 
 رحةيل ارد جهر   و  ا  ر ال طال فر   ر    ذريا الة ريا و يفرل ال حثيرل  و لر  ذريا الو أالريي اا و *[ [المعمالريي اإلعالممو د الا ليخ

فضرر ي ذ  اررد و ي رر  لا رر  ي   ل ا  ررل عررن ال يئررل ال خيا يررل و  و خيي يررل اليرر   الخاحرر ا اأو ( اررد ال1ال  رر الخ خ يي  خطلررس السرراي    
 يجرل ا لخهرم و خ  ييا ط    ا ي  اريا ا و ي الخساه ف و ى الا  م الخ ياد للجخهو ايى  ن خساو ( 2الخجال  الخحليل و ال حف 

ال ي يرل خرتاخيا  ال     رض و  ا     (3 اد الخجاخ    الا ليم س ئل و  ذم  ح   وذ اإلعالمحيث إن  إلعالخييا ط  عيهم وو 
 الا لرررريم اررررد  اإلعررررالمظيررررف و يا او  ضرررري  م2005اله  سررررد الرررريي ع رررر  عرررر م  الا لرررريم م  خررررتاخي الا  يرررر   الح يثررررل اررررد  لىلررررال

 .(4 اله  سد
 يو الجخهررر  لاحسرررين اأ ار اأ ررر  يخد لطرررال  ال خررر ياو ارررد ال  ررر ر الخ يارررد الخ خررر يي  اإلعرررالمظيرررف و ذ ررر  ظهررري   ذخيرررل او 

 اإلياعرررلو ( عررر  و خط و خجرررال  و الخ خ ييرررل   اررر   ال رررح ال: إلقالاررر وال حررر علرررقال خررر يا و  اإلعرررالمارررم  خرررت و   (الخسررراه ف
خاررر حف و خ ررر يض  و ائز و جرررو اإلعرررالن  خرررتاخيا  و ال الفرر   ال  خرررل و خسررري ( و  ياخررر  و سررري خ  و  يرررل و ا   اليةزيو الخ خ ييررل  ف ررر

يييل و الخ خر يي   لاذييرل الا ر الا لريم ارد  ل عالخيراإلسر ئل و ظيرف ذريا الو اليفخد الخ خر يي  خرن خرالل ا اإلعالمو خ خ ييل( 
لر  خ ةريا و ا اإلعرالمسر ئل و ا   لخ  ي ي اإن وو   علقالاة  الا ليم  إلق الال ي د الا ليم خن  ييو اطالو  ا جيل ا زيز الخه يا  اإلو 

سرر ئل و م اإلظهر ي  يرف يخ رن اسراخ لرل و خح ا ر  احةرز اذاخر م طرال  ال خر يا الخسراخ خين لهر   ار ل ا رر ل  خر    هر  و خةير ا 
اررام ايهرر   ل إعالخيررالخ خرر يي خررن خررالل ا رريا   الا لرريم و  ارر ا الخ خرر يي  خ  ررل لاحسررين خهرر يا  اإل اةرر عال ثرري اأ اإلعررالم

ا  و الخر إلرقل و  رو االجاخ عيرل للو اليفخيرل و الا لي يرل  اإلعرالمسر ئل و    خسر ع ا  الخ يايرل الخ خ ييرلل و يييل للح و الاذييل الا 
 .  لسيعل الاد ا  س  و خاد ييي  و خ خ ييل .... ي خ     ح ثو ا خيم  اخلد و اا يل  الد و الخ خ ييل خن خا ييس 

ال الفررررل الا   ليررررل  رررر خت  ظيررررفو او الح يثررررل و الا لي يررررل  اإلعررررالمسرررر ئل و اارررر  و ي ل  ياسررررل احليلررررلإلىيفررررل ال حثيررررل و اسررررا   ذرررريا ال
 اد ال   ر الخ ياد للطال   ال خ ياو اإلعالخ

 

                                                           
اٌٛظددبئً االعي١ِددخ  اٌّعددّٛعخ ٚاٌّمددسٚئٖ ٚاٌّسئ١ددخ اٌّعددزادِخ وددٟ عددسع اٌّؼددّْٛ اٌّعّددبزٞ ٚاٌّمددسزاد اٌدزاظدد١خ  :اإلػالالالو انًؼًالالاز٠٘عددد ]*[

زٛظ١فٙدب ودٟ معدُ اٌّعسودخ ٚزودو ِعدزٛٞ ٌاالِىب١ٔدبد ٚلعدبَ رٛعٙدبد االعديَ اٌزاظظدٟ ثددِظ اٌزاظظدبد ٚاأل أؽدد ٚاٌّاسعبد اٌزع١ّ١ٍدخ، ٚ٘دٛ

ؽية اٌعّددبزح ِددو اٌزسو١ددص عٍددٟ ِمددسزاد اظددزد٠ٛ٘بد اٌزظدد١ُّ اٌّعّددبزٞ ٚاٌزار٠ددخ اٌزظدد٠ٛس٠خ ٚاٌّاسعددبد ٚ٘ددٛاٌّٙددبزاد ٌٍغّٙددٛز اٌّعددزٙد  

 اٌزع١ّ١ٍخ.
 www.bartleby.com/65/hu/hutable.html( ٘ىعز١ً،  أ٠دا ٠ٌٛط،  اٌظؾبوخ اٌّعّبز٠خ وٟ أ١ِسوب،  1)

(2)Ray,Rinaldi and Frederickson,Eric,The Architecture Critic: A Survey of Newspaper Architecture Critics in America, 

National Arts Journalism Program in the 200-2001 academic year, Columbia University, 2001 

 www.arch.megill.ca/prog/sijpkes/arch374/b_worsley.html .1996( ٚٚزظٍٟ،  ع١ٍص،  اٌعّبزح وٟ ِؾيد ث١و اٌىزت،  3)

ُ ١ِٓ اٌزٛط١بد،ٚزلخ ع١ٍّخ لدِذ وٟ ٔدٚح اٌزم١ٕبد اٌؾد٠ضخ وٟ اٌزعٍ 4ٔمطخ  4( م٠ٚىبد،  ِؾّد ع١ًّ،  رٛظ١ف ٚظبئً االعيَ وٟ اٌزعٍىُ إٌٙدظٟ،  اٌجٕد 4)

 .2005االزمْ،  ِب٠ٛ،   –ٚاٌزدز٠ت إٌٙدظٟ، عّبْ 

اندزايا  –اخ ٔانؼاللاخ انؼايح اإلػالَ -انثس انفضائٙ–انًؼًاز٘ )انظؽافح  اإلػالو

 2012 --انًؼًاز٘ انًعرٕدع(انرفاػهٙانسلًٙ  اإلػالو -ٔانًعسغ ٔانعًُٛا
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-يييل و الاذييررررل الا رررر-ال خرررر ياو االعررررالن -الخ خ ييررررل اإلياعررررل-ال ررررح ال الخ خ ييررررل-الخ خرررر يي اإلعررررالم الكممالالالالرت ال:الالالالال :
الخسري  و ال الفر   ال  خرل -ن الخ خر ييو الخضرخثي يرل يا  و الاو السري خ ئيل  اأارالم- ع   الخ خ ييرلو الخسرا

 .اإلعال يل الخسطح  و ال ياخ  و 
 تق:يالم: -1

اد  ل خجاخ    ال  لم ُاجيى   ح ث و ياس   اد   ال الاخ     الاق اا  وله  وس ئل اإلعالم الخيئيل والخسخوعل والخ او ل      
  وع  خ  يام ا  ول خج ال  يا  ه  ا لخ خجل وا     الاوا ل االجاخ عد  ذيا الوس ئل اه ف إلق اث يف الجخهوي والا ييف   لخج ال

ل د يساطيس الجخهوي الخ خجل  ه  الضيويي إيج    اخ ص ف  يين علق ا سيط واسهيل اهم الجوا   ال لخيل  اخ ص علخد ي ون خن
الخساه ف ا وين يتيل واضحل عن ذيا الخج ل  ا ل خج ال  الحي ا اه ف إلق اليفد   إل س ن و  ل إ س ن وا  ال  حي ا  وخ ياا   

اد حي ا اإل س ن  الو ف ي   خج اًل خثل الخج ل ال حد  خج ل ال خ يا وال خيان س ج    خلهوال خيان  ح  الخج ال  ال ويا ل خج ل ال خ يا 
ل  ن الخج ل ال حد يا  ول جزرًا  ذييًا خن حي ا ال  س وي ون يلك ع   ح جاهم إلق ال الا واإلسااة ر   ي خ  خج ل ال خ يا وال خيان يخث

و ل س وا  حي ا   و  لا لد ذو خج ل يخس حي ا اإل س ن  ا ل يوخد  وخن ذ   اإن الةض ر اليي ي يش اي  اإل س ن  ل س عل و ل يوم 
ذاخ م   إلعالم الخ خ يي علق الخساوى اإلعالخد  خي ضيويي و  لغ اأذخيل   ا لخ ن ا  ق لإل س ن واه ف لياس خساوى حي ا  و  ائ  اإل

  يا وال خيان لاح ي  ذيا اأذ اف.وال اعد لل خول اد ا  ا   ل خ  يج  االذاخ م    اد خج ل ال خ
ايجس  ذخيل ال حث إلق زي  ا وعد  عض ر ذيئل الا ييس والطاّل  و ل خن ل   وي اد ال خليل الا ليخيل  اوظيف اإلعالم الخ خ يي     

يس ذم اد عخليل اطويي  اد الا ليم   ويلك حاق ي ون الخخيا خن ال خليل الا ليخيل اّ  ل وختثي اد احسين اأ ار اال   يخد و  لا لد
ياذيي وي خو ل و   عخليل    ئيل خ يايل واح ا ليخ ن  اإلعمم المعمريي ساطيس  ن  خلص إلق إل  ر الضور علد  ن الخخيج   الا ليخيل  و 

الم ووس ئل  خن خالل  خت اإلع    الا ليخيل الخ خ ييل الاد اساه ف اد ال   ر الخ ياد لطال  ال خ ياو ة   أ   سلسلل خن ال خلي
   ل خ يا وال خيان.

 :البحثإشكرلي   1-1
م  خررت الاخ  رر    اإلعررالم ساله  سررل و الا  خررل خررس اإلعررالم الخ خرر يي  خةهرر إلررقال حررث اررد الح جررل  إارر  ليل ااخثررل      

خن خالل  ياسل  خ اد يخ م طال  ال خ ياو  ا ر   ك خ لا  و يا اد ال   ر الخ ياد لطال  ال خ يا و سا ا ف        او الخ خ ييل( 
 خيرريًا و اإلعررالن الخ خرر يي و ال الفرر   ال  خررل و الخ خ ييررل  اإلياعررلو ظيررف اإلعررالم الخ خرر يي خررن ال ررح ال الخ خ ييررل و احليليررل لا

خر   الخ خ ييرل و خ ر  ي الخ لو زير  ا الجيعرل الخ يايرل و يييل و الاذييرل الا رو ال  ر ر الخ يارد في إطالري اإلعالم اليفخد الخ خ يي 
 ط .و خساه ف خن طال  ال خ يا  أسيي الو للجخه

 :األتي التسرؤالت اإلجرب  عمى مشكم  البحث  لوتحرو 
 طررال  ال خرر يا  ىال  رر ر الخ ياررد لر و اإل جرر ز اأ ر  يخد  علررقن الخ خر يي و سر ئل اإلعررالم يا  الخضررخو ظيررف و ذرل يررتثي ا

 ط ؟و   ليل اله  سل ج خ ل  سي
 اسرراي  و الجيعررل الخ يايررل  حاررد الزيرر  ا و يييل و ال الفررل  ررين الاذييررل الا ررظيررف اإلعررالم الخ خرر يي خررن و ذررل ي رر ل خاذيرري ا 

 ؟اإل ج ز اأ   يخدو  طال  ال خ يا  
 :ه:ف البحث-1-2

اد إط ي ال   ر الخ ياد لطال  ال خ يا  وخن  الوصول لمقتيح توظيف العمق  التبر:لي  من :مج اإلعمم والعمريةيه ف ال حث إلق       
اإلعررالن وال خرر يا وال خرريان  و خيرريًا اإلعررالم اليفخررد  –اإلياعررل وال  رروا  الةضرر ئيل الخ خ ييررل  –**[[خررالل احليررل  خثلررل لل ررح ال الخ خ ييررل 

ال خ يا  الجخهوي الخساه ف( خن خرالل     أح   ذم الوس ئل اإلعالخيل  اة عاًل خس طال SMالخ خ يي علق ا     الاوا ل اإلجاخ عد 
والخهرر يا  الخ يايررل و إسرراخ اخه  للرري  علررق اساةسرر يا  الطررال  وا  ارر ر خجخوعرر   علخيررل  الاذييررل الا ررويييل وي رر  الخخيجرر   الا ليخيررل 

                                                           
ثٗ اٌّٛام اٌّعّبز٠خ اٌّىزٛثخ/ اٌّمسٚئٖ،  وبٌظؾف ٚاٌّغيد اٌّعّبز٠خ ٚاٌىزت. أِب ِظدطٍؼ االعديَ ( لظد ArchitecturalJournalismاٌّعّبز٠خ ) انظؽافحٚعد أْ اططيػ ]**[

، ٚثساِظ اٌزغع١ُ صيصٟ االثعبم، ٌٚىٕٗ لد ٚزم أ٠ؼبً AutoCAD(،  ومد غٍت عٍىٗ ِعٕٝ االمٚاد االعي١ِخ اٌّعزادِخ وٟ ؽمً اٌعّبزح،  ِضً: Architectural Mediaاٌّعّبزٞ )

ٚي ٔفعدٗ،  أٚ (،  ومدد ٚزم ١ٌعٕدٟ طدؾبوخ ِعّبز٠دخ ثدبٌّفَٙٛ األArchitectural Pressٟ اٌٛظبئً االعي١ِخ اٌّعسٚوخ وبٌّر٠بع، ٚاٌزٍفبش، ٚاظزاداِبرٙب اٌّعّبز٠خ. أِدب ِظدطٍؼ )١ٌعٕ

 (١ٌPrinceton Architectural Pressدي عٍٝ ماز ٔشس،  أٚ ِطجعخ رعًّ وٟ ٘را اٌّغبي ِضً )
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  ال خر يا   لاة عرل خرس وفير س خر ى إسراج  ل طرال وويش ا لىخيل وث  ايل علق الا     االجاخ عيل لا عيم الا ليم  الخ خ يي   رةل خ  رل
 .لهيا الخ اي  analysis swatالخ ظوخل اإلعالخيل  يا  الخضخون الخ خ يي والاحليل الي  عد

 منهجي  البحث:-1-3
لاح ي  ذ ف ال حرث ا ر  اخر  خياج رل اأ  ير   ال ظييرل الارد ا  ولر  ا ري اإلعرالم الخ خر يي    خر  اعاخر  ال حرث علرق ال ياسر   الاحليلرل 

 ا  ول  اإلعالم الخ خ يي  أح  اأخثلل لل خت خن خالل ذيا الة ي  ليا ا ل حث يا  خل خس إا  ليل ال ياسل خن خالل خحويين:والاد 
 ي رررر  لختارررريا   : الا رررريف علرررق اإلعررررالم الخ خرررر يي خررررن خررررالل الخلةيررررل الا ييخيرررل و  خرررر ط اوظيةهرررر    ل خليررررل الا ليخيررررل المحالالالالوي األول

ح  ئي   للوس ئل اإلعالخي  ل   ةل ع خل.وا 
 ي   اساخ ام وس ئل اإلعالم واة عل طرال  ال خر يا  أسريوط لهر  حيرث  ن الاة عرل  الرل ارد اإلحاي جر   وي ر  واحليرل المحوي الثرني :

أذررم الوسرر ئل اإلعالخيررل و رروي  خجهرر    ل خرر يا وال خرريان  هرر ف الا رريف علررق  ذررم ايج  يرر   وسررل ي   الاوظيررف لإلعررالم 
   ر الخ ياد لطال  ال خ يا .الخ خ يي اد إط ي ال 

إخ   يل الاط ي   خ ىالخ خ يي خس  ياسل  إلعالملاوظيف اضيح و او الخا لل  علق ةد الاحليلد اد الا يف و يا س ال حث الخ هت ال       
سرر ئل و اليئيسررد لهرريا الي و ال حررث خ  فاررل الرر  لو يحرر و الخرر هت الاحليلررد   علررقع لخيررل خارر  هل ا اخرر  و جهرر   خحليررل و احليررل ا إلررق  إلضرر ال 

 (.1ضح  اد ا ل و الاحليل الخو  ف و الخ هجيل الخا  ل اد الو يلك خن خالل ع   ي ال حث و اأس سيل     ذ  و  لعالخياإل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اٌّعسوٟ ٌٍطية ٚرأص١سِسمٚز ٚزعو اٌظدٞ ٚوسص ٚرؾد٠بد اظزضّبز (االؽبز اٌفىسٞ ٌّٕٙغ١خ رٛظ١ف االعيَ اٌّعّبزٞ وٟ اٌجٕبئ 1شىً )

 ٚاالٔغبش األوبم٠ّٟ ٚش٠بمح اٌغسعخ اٌّعسو١خ ) ( وٟ اٌزار٠خ اٌزظ٠ٛس٠خ ٚاالظز١عبة SM االعيِبٌسلّٟ

 ذٕظٛف اإلػالونًُٓعٛح اإلطازانفكس٘ 

 فٙ انثُاء انًؼسفٙ نهطالب انًؼًاز٘

دٔز اإلػالو فٙ ذًُٛح انًٓازاخ اإلَراظٛح ٔانثُاء انًؼسفٙ 

 انرؼهٛى انًؼًاز٘نطالب انؼًازج داخم اظردْٕٚاخ 

  انًد٘ انًثاشس لظٛسانرأشٛس 

  ًٙانًد٘ تؼٛدانرأشٛس انرساك 

 ػاللح انعًٕٓز انًعرٓدف تٕظائم اإلػالو

ٔػٙ انعًٕٓز تاإلػالو كًظدز نهًؼسفح ٔانرؼهٛى 

 انًؼًاز٘

 ػاللح انعًٕٓز تانًضًٌٕ انًؼًاز٘  فٙ اإلػالو

نٓالالالالالالالرِ انؼاللالالالالالالالح انرثادنٛالالالالالالالح  -feedbackزظالالالالالالالغ انظالالالالالالالد٘–يالالالالالالالسدٔد 

انًٓالالالالالالالالالالالالالالالالالازاخ  نرؼصٚالالالالالالالالالالالالالالالالالصنالالالالالالالالالالالالالالالالالديط اإلػالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ٔانؼًالالالالالالالالالالالالالالالالالازج 

 نطالب انؼًازج. ٔانًؼسفٛحاإلَراظٛح

اٌّعددددددددددددددددددزٛمع 

اٌّعّدددددددددددددددددبزٞ 

ٚمٚزٖ وددددددددددددددددٟ 

اظز١سام اٌج١بٔدبد 

اٌّعّبز٠دددخ ِزدددٟ 

ٚا٠ّٕدددددددب رس٠دددددددد 

ٚثبٌعددسعخ اٌزددٟ 

رٕبظددجه ٚطددٛال 

ٚظددددددددبئً ِددددددددٓ 

 .االعيَ اٌسل١ّخ

انًالالسدٔد ٔ لٛالالاض 

عٍٟ  زظغ انظد٘

 ؽية اٌعّبزح

 

االشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالثاع 

ماخً       انًؼسفٙ

ظدددددددددددددددددددددزد٠ٛ٘بد اال

 ٚاٌفساغبد اٌزع١ّ١ٍخ

انرغرٚالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح 

 انرظالالالالالالالالالالالالالالٕٚسٚح
ٌسوددو اٌّٙددبزاد 

 االٔزبع١خ

 أػهٗ ػائد يؼسفٙ ػهٗ طالب انؼًازج ذؽمٛك

ٔزبع١دخ ٚاٌفىس٠دخ ِساؽً اٌز١ّٕدخ اال

 ٚاٌّعسو١خ

اإلػالالالالالالالالالالالو انسلًالالالالالالالالالالٙ 

االعددددديَ  -اٌّعّدددددبزٞ

 socialاالعزّدددبعٟ 

media 

ٚاٌعّددبزح  اإلػالالالٌ

رأص١ساالعئدددبد  –

عٍددددددددٟ اٌزٕعدددددددد١ك 

 اٌؾؼبزٞ

االذاػالالالالالالح ٔانثالالالالالالس 

 انفضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائٙ
ظد١ّٕب –اٌّعّدبزٞ 

 ِعسػ -مزاِب  –

 انظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؽافح
اٌّعّبز٠دددددددددددددددددخ 
ٚاٌّغددددددددددددددددددددديد 

 –ٚاٌّطجٛعددددددددبد 
 االعيَ اٌّطجٛع

اظرصًاز ذأشٛس ٔذأشس اإلػالو انًؼًاز٘ ػهٙ انعًٕٓز 

 انًعرٓدف )طالب انؼًازج(

ٚػدددددو االعٕددددددح اٌّعّبز٠دددددخ 
ٚاٌّاططدددددددددبد االظدددددددددزسار١غ١خ 

 ٌٍاسائؾ اٌجساِغ١خ

ٚاٌم١ُ ٌٍج١بٔبد ذٕظّٛ غٛس ظهٛى

 ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّعّبز٠خ 

اٌفىسٞ ثبٌّسؽٍخ اٌزع١ّ١ٍخ  انرشرٛد

 ٚاٌغّٙٛز اٌّعزٙد 

عٍٝ اٌّعزٜٛ  ذصاٌػدو اإل

 إٌٙدظخ اٌّعّبز٠خ –إٌّٟٙ 

ئؼالالالالالالالالالالالداز انرًُٛالالالالالالالالالالالح 

انشالالالالالالالالالالالالايهح ػهالالالالالالالالالالالالٗ 

انًؼًالالالالاز٘ انًعالالالرٕٖ 

داخالالالالالالالالالم انًإظعالالالالالالالالالح 

 انرؼهًٛٛح

 ِعٛلبد ٚرؾد٠بد

ِعٛلددددبد راطددددٟ 

اٌّساؽدددً  األٌٚدددٝ 

ٌٍز١ّٕددددخ االٔزبع١ددددخ 

 اٌّعسو١خ

اٌزدددددددددددٟ 
رزدددددددٛائُ 

 ِو

 ذإد٘ ئنٗ
 يٍ خالل

 أؼد األظانٛة نًٕاظٓح

 اٌزمدَ ٚاٌع١طسح+take of+رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد+ِعسو١خِٙبزاد 
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 خرررررررررررت اإلعرررررررررررالم وال خررررررررررر يا لخ خرررررررررررل   توظيالالالالالالالالالالالفثرررررررررررم  تصالالالالالالالالالالالنيفسررررررررررريا  ول سررررررررررري   ال حرررررررررررث جرررررررررررزئين يئيسرررررررررررين : 
م ال خررررررررر يا وال خررررررررريان  احسرررررررررين اأ ار اأ ررررررررر  يخد لطرررررررررال  ال خررررررررر يا خرررررررررن خرررررررررالل اسررررررررراخ ام الخسررررررررراه ا   الا ليخيرررررررررل ل لرررررررررو 

والاذييرررررررررل الخياج رررررررررل للخضررررررررررخون  الالالالالالالالالالذاكية المعمالالالالالالالالالالريةالخسرررررررررراخيا لا زيرررررررررز  التغذيالالالالالالالالالال  التصالالالالالالالالالوييي وسررررررررر ئل اإلعرررررررررالم ارررررررررد 
لرررررررررررررر ي الةئرررررررررررررر    –الاوثيرررررررررررررر  الخ ياررررررررررررررد ل لرررررررررررررروم ال خرررررررررررررريان  -الخ خرررررررررررررر يي  ولي رررررررررررررر  واوثيرررررررررررررر  الخخيجرررررررررررررر   الا ليخيررررررررررررررل

مصالالالالالالالالالالالر:ي   وذ ررررررررررر ك ثرررررررررررالث ا ررررررررررر ية   خ يايرررررررررررل لطرررررررررررال  ال خررررررررررر يا  اخرررررررررررل وخررررررررررر يا ال يئررررررررررر   الا ليخيرررررررررررل :سررررررررررراه ا (الخ
 . وسرئل مشريك  وتواصل المعيف  -وسرئل نقل المعيف   -معيف  

 
 :خمفي  نظيي  عن اإلعمم المعمريي  -2

  ثررم  ا رر ول   خرر ط علررد ال خرر يا وال خرريان واررأثي وسرر ئل خلةيررل ا ييخيررل عررن اوظيررف اإلعررالم الخ خرر يي واسرراثخ ي اررأثيي  ياسررل سرروف  ا رر ول 
ل واخررل اوظيررف اإلعررالم الخ خرر يي اررد إطرر ي ال  رر ر اإلعررالم الخ خرر يي اليئيسرريل اررد  طرر   ال خليررل الا ليخيررل ويلررك للخرريوا   ياسررل احليليررل 

خ لوخ   الخ خ ييل  خح ولل اأا  ل الة ر ل لر خت اإل ج ز اأ   يخد وزي  ا الجيعل الخ يايل وخ   ي ال  ويا ادالخ ياد لطال  ال خ يا و 
 ال ياخت الخ خ ييل  س ئي ال ول.

 :ي  عن اإلعمم المعمرييخخمفي  تريي 2-1
الاجرر ي  و ذ رر ك ال  يرر  خررن الاط ي رر   و خيررل  و الح و خ هرر  الخ  ررل    ررلو الخ او عل و الخسررخو الخيئيررل  اإلعررالمسرر ئل و عارريا  مصالالياررد جرر  و ا

زع خن و يو خيل و  حيةل ي 140الي   الخاح ا اأخيي يل و ا  ي اد ال حيث خس اله  سل الخ خ ييل  اإلعالمظيف و او الخحليل ل خت و ال  لخيل 
ال ررحةيين الخ خرر ييين و ثلررث ذررتالر ال  رر   و  ررحيةل خ هرر   هرر    رر   خ خرر ييين   45 فررل خررن احرر  ا يي رر  و م الو اليررعرر   اررد  75.000 ررل خ هرر  

ع    خيى و ضو فاهم اد ي   خو خس ايي  يساهلك خ ظم  و ن  ا ل جزئد  و  خ  ال  يل اي خل  (5  ائمن فض ي  ال    الخ خ يي  ا ل و يا   
: اإلعرالمخن ال خ يا الخا  ل ع لخيً  اد ح رل و الخ خ يي ياه  ض ةً  اد  ال ذم  اإلعالمن إن و  يين اأخي و خس يلك ييى ال  حثو خ  لجاه   و 

الخ خرر يي  ن ياخرري  لإلعررالميخ ررن و  (6)المالالؤتمياتو ات العرمالال   و النالال:و المحرضالاليات  و التمفالالر   و   اإلذاعالال و المجالالمت المتخصصالال  و الصالالحف  
الخجاخس و طررل   لخ خرر يي الخ رررخخو ال رر م  ل ررن اة  رريله  خ  اإلعررالمسرر ئل وو ال اخالررف اررد خجخلهرر  عررن  ارر  ل خاة وارر   يجرر   و  ارر  ال 

 (.common codeلذل الاة ذم الخااي ل  ي هخ   و الخ خم له
 الا لرريم  رر    ررض خررتاخيا  و  جخ عيررل اررد الخ ط ررل ال ي يررل  ا رر   و ةي يررل خح والا  و جررو اررإن ذرريا ال ي  ررد عرر م  ى العيبالاليو المسالالتعلررق و 

 الا لررريم ارررد  اإلعرررالمظيرررف و يا او    ضررري م2005اله  سرررد الررريي ع ررر  ارررد ال ررر م  الا لررريم اله  سرررد ال ي يرررل  خرررتاخي الا  يررر   الح يثرررل ارررد 
ل ارري ل و   رري ي الخ خرر يي الخ رريي خحخرر  حخ  حيررث  سررس  اإلعررالما اررد   ررض خجرر ال  و الخ خرر ييين ال رري  الرريين  اررطخررن و اله  سررد  

ن و خجلرررل الة رررو خجلرررل الةررريلم و ن و جييررر ا ال الرررل  ثرررم   ررر ي خجلرررل الة رررو خجلرررل الاررر لل و عخرررل  خجلرررل ال خررر يا و   1930عررر م  لإلعرررالمعي يرررل 
  1947زي ن عر م و اسرو ايام   و سس اي ل الةيلم الخ يي ال ذيي خرس زخيلر  الخيسرو  خ يي    ا    خ 37الخ خ ييل.  خ     ي و الاخطيطيل 

 اآلث ي الخسيحيل  خ ي. و  ل الج ل  و حة ئي الج خ ل الخ ييل  او ان الخل يل  و الاد   اج  عايا  االم علخيل خ ه  حة ئي حلو 
احر لف و (  CICAخس الهيئل ال  لخيل لل     الخ خر ييين     لا  ونيايل  و جخ يل الخه  سين ال و ف   ظخ  ج ئز اأغ خ ن لل خ يا اإلسالخيل و 

 ال   (  و ان  ال ح ال الخ خ ييل و يايين حل ل    و الخ خ ييين ال 
ال الفل  ين الخ خ ييين و  يلك ال    الخ خ يي  و سي ف اه   و ذ اه  و ي الصحرف  المعمريي و :ع   الاد طيح  اد الحل ل و ضو الخ ا  ول ف  و 

 الاخطيط الحضيي.و غيااد اد ح ل ال خ يا و او يي الةو الا و اإلعالخي و  و ال حةيين  و ال     و خخ يسد الخه ل 
يخ رن و  –لخ  لجرل الخار ال  الخ خ ييرل ارد الخجاخرس  ل إعالخيرخن خالل اط ي   ياخت يخ ن  ن اوظف  –ذيا  المعمريي اإلعممإن ا يا  

ى ذرريا ال جرر   يذي ررً   خرر ى ا  ررل  فرريا  الخجاخررس لهرريا الة رريا  و ي  ررق خسرراو   رر لل  و يًا و  ه يررل اأخرري إلررق عخرر يا خحليررل   ثرري اطرر  اررد و  ن ا رر
اهخهررر ؛ و خ ررر  يهم  و ا اخررر ئهم  ل خرر ئيذم  و ااهرررم  و احاي جررر اهم لاح يرر  يو الخ خرر يي لث ررر ااهم  عالخرررداإليا و خررر ى خالرخررل ال خرررو ا  رريهم لهررر   و 
الي ط  رين و م  س سً  علق ال  ل و     يل  ن ال خل اإل  اعد ي يلاو   ي و    ج خ ل ذ لىايى  ليل ال ياس   الو ييذ . و اطو ه  على حة ظهم إلق  لاو 

                                                           
(

5
 www.najp.org/archreport.htmَ، 2001، عبِعخ وٌِٛٛج١ب،انُمد انًؼًاز٘ فٙ أيٛسكازٞ، ز٠ٕبٌدٞ ٚإزن، وس٠دزوعْٛ،  (

(
6
َ، 2004عبِعددددددددددددددددخ ظدددددددددددددددد١دٟٔ، انرظالالالالالالالالالالالالالالالالًٛى نهعًٛالالالالالالالالالالالالالالالالغ  يؽا الالالالالالالالالالالالالالالالسج نٛهالالالالالالالالالالالالالالالالح ان ًالالالالالالالالالالالالالالالالٛط األظالالالالالالالالالالالالالالالالثٕػٛح  أٔددددددددددددددددب، ز٠ٚددددددددددددددددٛ،  (

www.builtenvironment.org.au/ybe/exemplars/ybe_exemplars/dfa 
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 ليس كل مر يبث ييي.و ليس كل مريذاع يسمع .و ليس كل مرينشي يقيأ .ايئين  إي ا يف الج خ ل اإل  اع علق    :
Known information (A) + known information (B) = New information (C) = Creation 

 المعمريي اإلعمم+ العمرية =  اإلعممفإن:  البحثع هذه و ضو بتطبيق هذه المعر:ل  عمى مو 
خن  ي ه  و ع   الحي ايل اد اإلعالم يس ذم  ا ل   يي اد خ  لجل الخا ال  الخجاخ يل  و ضو  ث ا  الاج ي  ال خليل ال  لخيل  ن إ خ ا الخ

ف       ال ياسر   و ن     و ضس ال حد لألطة ل اليين ي ياو جي  الخ زل علق الو ال يئل الخ  يل خثل  ثي او الك ال ض ي  الاد اا ل    ل خ يا 
ل  إن و عد ال يئررد السرر ئ  اررد ذرريا الرر و ى الررو   للا رريف علررق خسرراو ل ال  خيررل اررد الج ررو الرر و ل ال رر  عيل اررد الاررخ ل  و الاررد  جييرر  اررد الرر 

خر   و ي ا   لخ لو ار اد خج ل از و ي ال  م  سو عد ال يئد ل ى الجخهو ي خي زي اد اا ل الو   له   و الخ او ع و الخسخو س ئل اإلعالم الخيئد و 
يرر   ال يئيررل علررق و لو  يضررً  اررد اح يرر  اأو افررف اجرر ا ذرريا ال ضرر ي   و الخو اررد اارر يل االاج ذرر     و ال ررحيحل عررن فضرر ي  ال يئررل  و ال  خلررل 
 ليل   ال.و ال و اإلفليخيل و الخحليل ي   و الخسا

م وخر ى  ذخيرل اوظيرف ذريا 2018(  إلق  خو خ  ال  إساخ ام وسر ئل اإلعرالم علرق خسراوي ال ر لم 2ا ل  -اايي اإلح  ئي   ال  لخيلو 
اآللررل ال خالفررل اررد خجرر ل الا لرريم  الخ خرر يي وياررس  ةرر را اأ ار اأ رر  يخد وال  رر ر الخ ياررد لطررال  ال خرر يا خررن خررالل الاذييررل الا ررويييل 

 والاة عل خس ذيا الوس ئل اإلعالخيل .
 
 

يؼالالدالخ ٔظالالائم اإلػالالالو انرمهٛدٚالالح ٔانؽدٚصالالح ػهالالٗ  ًَالالٕ

 ؼٛس ذظم ئنٗ  -2012يعرٕ٘ انؼانى 

 وٟ اٌدل١مخ عٍٝ ِعز٠ٛبٌعبٌُ كرة 4 ٔشس عدم 

  مل١مخ  طؽٛفح 345.932ٔشس عدم / 

  مل١مخ  يرظم ظدٚد تاالَرسَد 456ش٠بمح عدم/ 

  مل١مخ  تسٚد انكرس١ٍَِْٙٔٛ  1.51عدم/ 

  عٛاي /مل١مخ  ْاذف 3692ث١و 

  مل١مخ ذهٛفصٌٕٚعٙبش  457ث١و/ 

  مل١مخ ذغسٚدج 580.312عدم/ 

  مل١مخ  ٕٚذٕٛبظبعخ و١د٠ٛ عٍٝ 300عدم/ 

  مقانفٛعثٕناٌف ِشبزن عٍٝ 300عدم/ 
 

 

مِددظ عٍددُ 

اٌعّدددددددبزح 

 ٚاٌعّساْ
 

 

ِددددددو ٚظددددددبئً 

االرظدددددددددددددددبي 

 ٚاالعيَ

 -َ 2018ّٔٛ ِعدالد ٚظبئً االعيَ اٌزم١ٍد٠خ ٚاٌؾد٠ضخ عٍٝ ِعزٛٞ اٌعبٌُ (:2شىً )

 صب١ٔخ. 60ِٓ خيي اؽظبئ١بد أزشبز٘ب وً 

 

خليرون خو  يرل ارهيي  ارد خ ري ا رط و ن ذ ر ك  1.6لازاير  خ ي ر   الهواارف الي يرل لا رل  2018ل ر م  IDCاايي االح ر ئي   لخ ظخرل  
  حرر ث و ياسرر    ث ارر   ن ذ رر ك إجخرر ع وا  اخرر ل أعرر ا  الطررال    لج خ رر   الخحليررل أخرراال هم حسرر     اخ رريل علررق خوافررس وارر     

ي اد اذييل الةي  ا يي  وا وين ااج ذر  الخ يارد عرن طيير   اري الخ لوخر   الاوا ل االجاخ عد واضطلس وس ئل اإلعالم اليفخد   وي   ي
 علق  حو ي زز ال خو الث  اد وا وين الاخ يل وا اس   الخه يا  وال  يا  الخ يايل والة ييل اد جخيس خياحل الا ليم  ال  لد   أخص.

الا ليخيرل الخ اجر   و يييل و الاذييرل الا ر علرقالاي يرز و ال خر يا الخ خر يي ارد ال  ر ر الخ يارد لطرال   اإلعرالمظيرف و خن ذ    يز  فضيل او 
 ياس  ة را الخه يا  الخ يايل لطال  ال خ يا. علقل عالخياإلئل  سو   اأثيي الك الو خي و في س يجس ال  ي و 

 األنمرط اليئيسي  لإلعمم المعمريي وتوظيفهر :اخل المؤسس  التعميمي : 2-2
يذ  إلح اث الاذييي ارد و يا الاد ال    و ك الخ ياد علق ال و عاخ   السلإ احليل الح ي ل السي سيل علق ا يا  Boudlingل  ت" و ي ز"     

 خرر  ارررم عيضررره    اليفخيرررلو الا لي يررل  اإلعرررالمسرر ئل و الخ خررر يي  اخرررل  اإلعررالمسرررخ   و (  ذرررم خالخررح 1  لو جرر جز و يو  اأا ررر ليلاأ خرر ط 
 يفل ال حثيل.و خ  فااه  اد ذيا الو 

يج  يً علق الخ يايل و يالخه يا  اال ا جيل و يس ذم اد اطالا ليم اليفخد اد  اإلعالماساخ ام  إن     الخا لمو  الخ لم   ار طيي ل  خ  اأثيا 
 ا إلعالم اليفخد الخ خ يي الخج ال   ااق اد علو خا  خ  و ائه علق خ لو الخ خ يي   الخص الحا الا ليم ذ   و  اخل اسا ي ا جزااهمو 

 :خ يلد الخ خ يي  الا ليم الخج ل  اد الا  ل  ه  مو ا  ايالادو اأ  الك  ين خنو  الخ خ يي  الا ليم  خج ل اد يج  دا  و ي  يي و    س ذم
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 الخا ييس الخ خ ييل.و  خ  و الخ ل لحةظ   اا 
  الياادو   الةي ي  لا ليم  االذاخ م اد س ذخ . 
 الطال  ل ى خ ايلو الخ ل ال  يا  ا خد. 
 الاة ييال لخد خه يا  ا خد. 
 ييالاة يياإل  اعدو اط اس ع علق. 
   الا لم  ذ اف   ض اح. 
  الا ليخيل  الخا ال    ض لحل خططو  اساياايجي   إيج   اد اس ع. 
  فيااأط خا  ع ا ال  لم لو    ينالا ليخيل    لختسس   االا  ل لألايا  يسي. 

( ال  ي  خن الخ خ   الاد اوايذ  وس ئل اإلعالم والاد يخ ن  ن  وظةه  اد إط ي ال   ر الخ ياد واال ج زاال   يخد 1يوضح الج ول     
: خ خ   إ ايا الخ لوخ    الا ليلوا خيل خه يا  االساي    والاث يف لطال  ال خ يا خن خالل اوظيف اإلعالم الخ خ يي اد الخ خ   

خ خ   االساا  ي وال ي س  -( LAMsوالخ  يف خن  عم اال اا ي الواسس لا     الخ ا    واأياية   والخا حف اليفخيل  وال ي     
ا  ل ا س ل خن اأجهزا والخجس   الاد ا يس واي   عن  Interfaces and Visualization Servicesوالي   الاد ااخثل اد 

 طيي  وس ئط إعالخيل  خاطويا اساخ م ل عم الاة عل اأ   يخد وزي  ا الجيعل الخ يايل لطال  الا ليم  الخ خ يي.
 

 :ؽ اٌسئ١ع١خ ٌإلعيَ اٌّعّبزٞ ٚرٛظ١فٙب ماخً اٌّؤظعخ اٌزع١ّ١ٍخ( األّٔب1ي )ٚعد

ػٛالالالالالالح َٕ

ًَالالالالالالالالالظ ٔ

ظالالالالالالائم ٔ

 و اإلػال

:اخالالالالل  ظيفهالالالالرو تو سالالالالرئل اإلعالالالالمم المعمالالالالريي و صالالالاليف لو الت
 المعمريي برلتعميم سرئل اإلعمم  المستخ:م  و  قسم الهن:س  المعمريي  – التعميمي  المؤسس  

نمط 
و 

سرئل اإلعمم التقمي:ي  
 و

المكمم  برلتقني 
 

علرررق الاررر ييس ارررد ف عررر    ل عالخيرررسررر ئل اإلو ا اخررر  الرررك ال
ظرر ئف و   ل  هرر  ااررخل   ررض الالا ليخيررل الختسسررل ال حثيررل/ 
خ   خثل عيض الهي رل ال ر م لل ي ر خت و الخ خلل لا  ل الخ ل

ا ط و   رررض الررري و اإلل ايو رررد اسررراخ ام ال ييررر  و الخالحظررر   و 
 للخياجس ال حثيل علق الا  ل.الخهخل 

    عرررر   خررررن  ررررحف و خط و خ رررر يض و خارررر حف و خ ا رررر
 خجال  خ خ ييل .و 

 ااررررررررررررررف و الث لررررررررررررررث للهالجيررررررررررررررل و خرررررررررررررر   و ارررررررررررررر  ل الخ ل
 .MOBILEيلو الخل

 و ضو ن ا ئ  الو الاليةزي  HD.TV 
 ن اليفخد و الاليةزيDVB- STH 

النمط 
المعتم:ة عمى التقني 

 (SM 7 وخ ايرل و ا اخر  علرق اسراخ ام ال ر حثين الار  ل الخ ل 
يش وو لاأ يررررل خهرررر م يئيسرررريل خثررررل حل رررر   ال  رررر ش الخ  ارررريا 

ع   ال حثيرررل علرررق و الا يرريم الجخررر عد للخارري و ييرررل و ال خررل ال 
 خ ايل.و الا  ل الخ ل

 ا ررررررل االجاخرررررر عد و الاو خرررررر   و ارررررر  ل الخ لSM ا  يررررررل و
 ال ث الحد .وو ختاخيا  الةي ي

 ل على    اة و اليةزيI.TV 
 اارررف الي يرررل و الهو حررر   و اللSMART PHONE- 

TABLET 
 ن اليفخد و الاليةزيDVB- STH 

النمط المختمط
 

اررد ف عرر   ال ياسرر   و ظرر ئف و ي اخرر  علررق إحررالل   ررض ال
الا يرريم و ثرل حل رر   ال  رر ش خSM وخ  رل   سرراخ ام الارر  ل

جررر  إال  ن اسرررراخ ام و جهررررً  لو الخ  اررري  الا لرررريم لاحرررل خحرررل 
خيرررررل ي  رررررق جرررررزًر خرررررن الاي ي رررررل  لىخ ارررررأا ختسسررررريل  حثيرررررل ا

 جل.و الخز 

 ا ررررررل االجاخرررررر عد و الاو خرررررر   و ارررررر  ل الخ لSM ا  يررررررل و
 ال ث الحد .وو ختاخيا  الةي ي

 ل على    اة و اليةزيI.TV 
 ع   الطل   وا ا   الةي يو     و اليةزيVOD 
 اارررف الي يرررل و الهو حررر   و اللSMART PHONE- 

TABLET 

                                                           
(

7
-SOCIAL MEDIA ( FACEBOOK-YOUTUBE-PINTERASTاالعيَ االعزّبعٟ ِٓ شجىبد اٌزٛاطً االعزّبعٟ:  ٚظبئً (

GOODLE PLAY STORE –AR.VIEWER –QR.CODE) 
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النمط 
اإللكتيوني 
 

الكرمل
ارررد ا ررر يم ال رررياخت SM  -خ يرررلو ي اخررر  علرررق الاررر  ل الخ ل 

ا ررل و ن الح جررل إلررق الاو ال حثيررل إلررق الخا لخررين  و ال ياسرريل 
ال خليل  اخل الختسسل ال حثيل الزخ  د  ين  طياف و الخ   د 

  ط   زخ  د آخي. و لل  خيى و ار   ن ال  حث اد  و س

 ا.و ل الجإلىخ   عو ا  ل الخ ل  
 اارررف الي يرررل و الهو حررر   و اللSMART PHONE- 

TABLET 
 اله اف الخاحيك و اليةزي    MOBILE.TV 
 IP.TVل ال ررر (و  رررو او ن  ي و  اليةزيررر-INTERNET 

.TVخ  (و ن ا  ل الخ لو  اليةزي. 
 

 العمرية :و  اإلعممجهرت مقتيح  ل:مج و ت-3
 فس م يئيسيل:  ثالثل إلقال خ يا و  اإلعالمي اي  ال  حث ا سيم ال الفل الا   ليل  ين   

 .....(سيي   و ع   س ا  سخجال  س حف س  و  خط الصحرف  المعمريي   3-1
 .(س.... س ياخ سخسي  خ خ ييالسي خ ئيل  اأاالما  اض ئيل سو  ف المعمريي  اإلذاع  3-2
  اأسطح اإلعال يل وال ع ئيل س لوح   ضوئيل  وخل      و الاا  ...(.اإلعمن والعمرية  3-3

 : *[[ الصحرف  المعمريي  3-1
عررررر ا  خجلرررررل  (  حررررر   ول 4ذ ررررر ك  خثلرررررل ع يررررر ا لخاررررريوع   ارررررم  خرررررت ال رررررح ال  أ واعهررررر    لخجررررر ل الخ خررررر يي  ايظهررررري ارررررد جررررر ول    

ذ ررررر ك   و ال رررررحيةل  والخجلرررررل الي رررررس سررررر ويل الارررررد ا ررررر يذ      رررررل الخه  سرررررين ال  خرررررل  خ ررررريعررررر ا   فسرررررم ال خررررر يا  سررررريوط ويظهي حررررر  
( إل ررررر اي  عررررر ا  ل رررررحيةل وخجلرررررل خ خ ييرررررل اسرررررهم 4-3م ا ظياررررر ل 1993خح والاسررررر   ل   سرررررم اله  سرررررل الخ خ ييرررررل  سررررريوط خ ررررري عررررر م

ر ذيئرررررل الاررررر ييس والطرررررال  وال ررررر حثين   ل سرررررم ارررررد اوطيررررر  ال الفرررررل  رررررين ال رررررح ال  وسررررريلل إعالخيرررررل وال خررررر يا وال خررررريان  وي ررررروم  عضررررر 
  هي لل ذيا ال حف الخ خ ييل واحيييذ  لياس ال   ر الخ ياد لطال  ال خ يا   ةل خ  ل والخ خ ييين   ةل ع خل.

  خخررر    ي إلرررق  ذخيرررل إ اررر ر خررروا  اخ  ررريل لل رررح ال الخ خ ييرررل و ياسرررل الخواثيررر  وال يواو ررروال  ال رررحةيل و ررريلك وظررر ئف ال  ررر     
 وال حةين الخ خ يين خن  ايسين  و خخ يسين للخه ل.

 ويخ ن الح يث عن خجلل ال   ر  أح  الخ   ي الخ يايل و وس ئل إعالخيل خ خ ييل  إي ا ر  خجلرل ال  ر ر وخجلرل عر لم ال  ر ر اللار ن ا ر يان
الا رخيم  واله  سرل  وال خريان ارد اخ      خن  خ يا ال ح ال الخ خ ييل  وذخر  خاخ  را ن   ر لم ال خر يا سربقرً اد الس و يل وخ ي 

وخوا  ال   ر  وااضخن  ع ا  ذريا الخجرال   خر يا ا رخيخيل  اخليرل وخ يجيرل ل ر   خرن ال وا رم والخر ن ال ي يرل  وي روم علرق احيييذر  عر   
 .خن ال حةيين وال ا   الخ خ ييين اليين  يسوا   ج ي   ال ح ال الخ خ ييل

 رر اي خجررال  اخ  رريل للخه  سررين  أعرر ا  خجلررل الخه  سررين   ل    ررل اليئيسرريل وذ رر ك ال  يرر  خررن الخجررال  ويوجرر  اوجهرر   خحليررل إل    
-Budget Decorating-Concept for Living CanadianArchitecture and Design Living - .الخ خ ييل  خجلل

Architectural Record-  واضررح علررد   ويغررم يلررك ذ رر ك ف رروي خ خ ييررل ال ي يررل(الخجلررل ال –عرر لم ال  رر ر  –خجررال  ال  رر ر السرر و يل
ذاخ م   ل حف والخجال  و الر ويي   وال ار  والخط وعر   الخ خ ييرل   رةل خ  رل وذرد اسرهم  ار ل واضرح ارد اد اإل الخساوي الخحلد

 أ اا للاوثي  الخ ياد   ةل خ  ل  ال   ر الخ ياد والاذييل الة ييل للخه  سين الخ خ ييين   ةل ع خل والطال  ال خ يا والا ييس الخ خ يي
 .ل لوم ال خ يا وال خيان

 

                                                           
وزت( ٚاٌّعزادِخ وٟ عسع اٌّؼّْٛ  –ٔشساد  –مٚز٠بد  –طؾف  –اٌظؾبوخ: ٠مظد ثٗ اٌجبؽش اٌٛظبئً االعي١ِخ اٌّطجٛعخ )ِغيد ]*[

 ٚاٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ٚاٌّاسعبد اٌزع١ّ١ٍخ.اٌّعّبزٞ 
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ِغٍخ ظ٠ٕٛخ )اٌعدم اٌضبٟٔ( رُ  -ّٔٛذط الؽد ِغيد اٌعّبزح(3شكم)

 َ.1993طدٚز٘ب ِٓ لجً لعُ إٌٙدظخ اٌّعّبز٠خ ثأظ١ٛؽ 

َ( رُ 2017ِبزض -653ِغٍخ زثو ظ٠ٕٛخ )اٌعدم -ّٔٛذط ألؽد ِغيد اٌعّبزح (4شكم)

 ٚوزبة ٠ٛٔفٛزد ٌيثعبم اٌم١بظ١خ طدٚز٘ب ِٓ لجً ٔمبثخ إٌّٙدظ١ٓ ثبٌمب٘سح

  

 
 

 ( إظزطيع زأٞ ؽية ثىبٌس٠ٛض عّبزح وٟ اظزاداَ اٌظؾبوخ اٌّعّبز٠خ ٚرٛظ١فٙب و١بٌزار٠خ اٌزظ٠ٛس٠خ 5شىً )

 االمائ االوبم٠ّٟ ثبظزد٠ٛ٘بد اٌزظ١ُّ اٌّعّبزٞ ِٚشبز٠و اٌزاسط.ٚرأص١س٘ب عٍٟ 
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طٛزح رٛػؼ ٔعت اٌّٛام اٌزع١ّ١ٍخ ثغبِعخ أظ١ٛؽ وأؽد اٌدٚاوو 

 الخز١بزِٛام اٌزظ١ُّ اٌّعّبزٞ اٌزٟ رّضً أعٍٟ ِؤشس ٌعبعبد اٌزدز٠ط.

]]* 

فضم انًعالخ انؼهًٛح انًؽكًح فٙ ُْدظح انؼًازج أيصهح أل
(8)

 

 MECSJِغٍخ  .1

 (EIMJاٌّغٍخ االٌىزس١ٔٚخ اٌشبٍِخ ِزعدمح اٌزاظظبد ) .2

 Ain Shams Engineering Journal, ASEJِغٍخ  .3

 Alexandria Engineering Journal, AEJِغٍخ  .4

 Q science Connectِغٍخ  .5

 EIJESTِغٍخ  .6

 The Journal of Engineering Research, TJREِغٍخ  .7

 اٌّغٍخ اٌعسال١خ ٌٕٙدظخ اٌعّبزح .8

 خ اٌع١ٍّخ ٌغبِعخ اٌٍّه و١ظً ٌٍعٍَٛ األظبظ١خ ٚاٌزطج١م١خاٌّغٍ .9

 ِغٍخ االِبزاد ٌٍجؾٛس إٌٙدظ١خ .10

 ِغٍخ اٌٍّه ظعٛم ٌٍعّبزح ٚاٌزاط١ؾ .11

 ِغٍخ عبِعخ اٌٍّه عجد اٌعص٠ص ٌٍزظب١ُِ اٌج١ئ١خ .12

 ِغٍخ عبِعخ اٌٍّه عجد اٌعص٠ص ٌٍٕٙدظخ .13

  
)اٌظؾبوخ اٌّعّبز٠خ( ٚل١بض مزعخ إظزغبثزُٙ ٚرفبعٍُٙ  اإلػالو انًكرٕبرار٠زُٙ اٌزظ٠ٛس٠خ ِٓ ٚظبئًطٛز ٌطية ثىبٌس٠ٛض )اٌع١ٕخ اٌجؾض١خ( أصٕبئ ( 4ظدٔل )

 صُ رأص١سُ٘ ثٙد  رؾع١ٓ األمائ األوبم٠ّٟ ِٓ اظىزشبد اٌزظ١ُّ ٌّشسٚع اٌزاسط.

 

 ذخيرل  خ ر  ي خ يايرل  اخرل ال يئرل واظهي ال ا ئت الس   ل ل س  اساخ ام ال حف وال ا  الخ خ ييرل  وسريلل إعالخيرل  ال رح ال( يا    
%  27%  خساخ م ع ا خريا  ارد اليروم خرن ال ي رل ال حثيرل خرن طرال    ر لوييوس عخر يا  و  18الا ليخيل  خ ا ل فسم عخ يا( اوضح  ن 

لاذييرل الا رويييل خخ  ي ل علد  ذخيل وحاخيل اوظيف ال ح ال الخ خ ييل اد ال   ر الخ ياد وا –% خساخ م اس وعيً  24خساخ م يوخيً  و 
 لطال  ال خ يا.

 
 :*[*[اإلذاع  والبث الفضرئي المعالالالالالالالالمريي 3-2

ا وم الة يا االس سيل لهيا الخ طلح علق اخ يص و ياسل الخيائط ال ياخجيل واالج  ا اإلعالخيل  يا  الاوج  اله  سد الخ خ يي خن      
خرالل  رث ال  روا  الةضر ئيل الخ خ ييرل   خخر  ياطلر  ال خرل الخ خر يي اإلعالخرد  ضريويا الاخطريط االسراياايجد لوضرس اأج ر ا اإلعالخيررل  

  الخ خرر يي وا ارر ر  اررالم اسررجيليل ووث ئ يررل لاذييررل االيارريف اإلعالخررد للخضررخون الخ خرر يي و ررث ارر  ل ف رروا  اليةزيو يررل اخرر م يا  الاوجرر
 ال خررل ال حثررد الخ خرر يي   لخ رر م اأو ل و ياررس الخهرر يا  الخ يايررل وال  رر ر الة رريي لطررال  ال خرر يا والخخ يسررين الخ خرر ييين ث  يرر  و ضرريويا

                                                           
 .(٢ - ٢١- 2012) كهٛح انُٓدظح   انالئؽح انداخهٛح أظٕٛطانًظدز   دنٛم انعايؼاخ انًظسٚح ػهٗ شثكح االَرسَد   ظايؼح ]*[

(
8
 .com/manaraahttps://www.-6/2019َ.َ، 2019-2010ٌٍجؾش اٌعٍّٟ  – انًُازج اإلظرشازٚحِؤظعخ  (

جدددسٜ اٌمٛاعدددد اٌعب١ٌّدددخ  )اعزّددددد ٘دددرٖ اٌّؤظعدددخ اٌجؾض١دددخ عٍدددٟ رٛص١دددك أل٘دددُ ٚأوؼدددً اٌّغددديد اٌع١ٍّدددخ ٌٕشدددس األثؾدددبس اٌّؾىّدددخ ٚاٌّظدددٕفخ ِدددٓ لجدددً و 

ّددددخ وددددٟ شددددزٝ اٌّغددددبالد األمث١ددددخ ٚاٌعٍ  ١ّددددخ ٚاٌزسث٠ٛددددخ ٚاٌمب١ٔٛٔددددخ ٚغ١س٘ددددب ثبالظددددزعبٔخ ثىددددبمز أوددددبم٠ّٟ ٚإمازٞ ِؤ٘ددددً ٚوفددددؤ.ٌٕشددددس اٌجؾددددٛس اٌّؾىت

، عّدددبزح اٌج١ئدددخ، اٌزاطددد١ؾ اٌؾؼدددسٞ ٚاالل١ٍّدددٟ ٚاٌزدددٟ رظددددز ٘دددرٖ اٌّغددديد عدددٓ ُْدظالالالح انؼًالالالازجٚاٌزدددٟ رٕشدددس أثؾدددبس ٚمزاظدددبد ودددٟ ِغدددبالد 

 ِساوص إٌشس اٌعٍّٟ اٌّٛصمخ ِٓ لجً اٌغبِعبد اٌعسث١خ ٚاٌعب١ٌّخ (.

: ٠مظد ثٗ اٌجبؽش اٌٛظبئً االعي١ِخ اٌّسئ١دخ )لٕدٛاد وؼدبئ١خ + األوديَ اٌعد١ّٕبئ١خ + مزاِدب+ ِعدسػ ِعّدبزٞ...( ٚاٌّعدزادِخ اإلذاػح ٔانرهٛفصٌٕٚ[**]

 وٟ عسع اٌّؼّْٛ اٌّعّبزٞ ٚاٌّمسزاد اٌدزاظ١خ ٚاٌّاسعبد اٌزع١ّ١ٍخ ِٓ خيي لٕٛاد ِعّبز٠خ ٚرع١ّ١ٍخ.

https://www.manaraa.com/-6/2019م
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اررد الا لرريم  اله  سررد  وذ رر ك اخ  رر   ع يرر ا يخ ررن  ن اوضررس احرر  ط ولررل اإلياعررل الخ خ ييررل  إ ارر ر الخسرري   اوظيررف ذرريا ال  رروا 
الخ خ يي و اأاالم السي خ ئيل الخ خ ييرل والر ياخ   ختسسر   إعالخيرل  اخ  ريل اخر م ال خر يا وال خريان خرن خرالل اأسريس وا  ار ر  ياريف 

جيليل لرريوا  الة رري الخ خرر يي ولاذطيررل ارر ييو ال خرر يا و ظيي اهرر  وال خررل علررق ا ارر ر يو  إعالخررد يو خضررخون خ خرر يي خررن عرريض  اررالم اسرر
ج ي ا وياا  ا لىخد خ خ يي ا  ل  خخ    ي إلق ضيويا  خت اإلياعل والاليةزيون والسي خ  والخسري  والر ياخ    لاخ رص اله  سرد الخ خر يي 

 (.5  ال خ يا   ةل خ ص  ا ظي ج ول حيث يسهم اد ال   ر الخ ياد للخ خ ييين   ةل ع خل وطال
حيررررث ا رررر  خررررن و خ رررر  يخ يايل اسررررهم اررررد الاذييررررل الا ررررويييل  ارررر ل فرررروي و اليا يررررو خررررن  ذررررم وسرررر ئل اإلعررررالم ا ا رررري اإلياعررررل  و      

   ثررررري الوسررررر ئل اأا ررررر ليل  وجرررررو ا ارررررد  رررررل وفررررر  و ذرررررم خررررر  يخيزذررررر  فررررر ياه  اله ئلرررررل لإل ا ررررر ل ع ررررري الخسررررر ا    ا ررررر    ررررر ح  لإلياعرررررل
اآلن فرررر يا واسرررر ل ال طرررر   للو ررررول إلررررق الخسرررر ا   ال  يرررر ا  وخررررن خخيزااهرررر  سررررهولل   ررررل جهرررر ز االسررررا   ل "اليا يررررو" خ  ررررل   رررر  اطرررروي 
الا  يررررر   ال ررررر  عيل ال في رررررل   ررررريلك   سررررراخ ام الا  ولوجيررررر  الح يثرررررل   ررررر ح  الخوجرررررل اإليسرررررإلىل  إخ   هررررر  الو رررررول إلرررررق    ررررر    طرررررل 

وع  ياخجهررررر  وارررررخولياه  ا ااررررر يذ  الواسرررررس ارررررد الخجاخرررررس  اخرررررل الخ ررررر زل  وسررررر ئل الخوا رررررال    خررررر  ن ارررررد ال ررررر لم  يلرررررك   إلضررررر ال لا ررررر
 ال خل. 

ل   ا اليةزيو يل يا  اخ ص خ خ يي اسهم  ا ل واضح وفوي اد ال   ر الخ ياد لجخهويخا ذ ي ه  اليي و ل إلد وسوف  ا  ول  خويا 
م  ويخ ررن ال ررول  ررأن ال  رروا  الاليةزيو يررل 2018حرر ا خررن خررالل  ياسرر   إح رر ئيل ل رر م الخي ررز الث لررث لخ رر ال  خارر ذ اه    لواليرر   الخا

الخ خ ييل اتثياد ا وين ال وي اليذ يل والة ي الخ خر يي خرن خرالل الرك الوسريلل اإلعالخيرل الاوا رليل  خخر  ير اس ال  حرث لا ر يف ال رياخت 
وارروظيةهم اررد ال  رر ر الخ ياررد والاذييررل اإلذاعالال  والمضالالمون المعمالالريير:ليالال  بالالين ليسالالم العمقالال  التبواحليررل الخرريائط ال ياخجيررل الاليةزيو يررل 

 الا ويييل لطال  ال خ يا .
 
 :((HG.TVالمعمرييذات التخصص ح: تطبيقرت البث الفضرئي لخييط  بيامجي  ألنموذج تحميل  3-2-1

ف رر ا اضرر ئيل اخيي يررل  HGTV "HOME & GARDENS TELEVISION" 1994 يسرخ ي 1ارر  ل ف رروا  اليةزيو يررل اأسسرر  اررد ذرد 
SCRIPPES NETWORKS INTERACTIVE   عر  ا ا رخيخه  وايخيخهر  وا ةيري وااخحروي علرد  رياخت ا اخر  علرق اريار الخ ر زل وا 

 ذيا الا خيخ   و   ر علق خ  يس   اثخي ي  ا  يييل لا لةل الاطوييخثل واا ون ال   ا خن:
 Home starts here 
   خوف ه  اإلل ايو دHGTV.com 
  ا رث خجخوعررل خررن ال ررياخت اهررام  اج ير  واحسررين الخ رر زل والا سرري  الحضرريي والحريف والخهرر يا  إلى ويررل وي ررس الخ رري

 Tennessee واليل  Knoxvilleاليئيسد لل   ا اد 
  خر  ان ال  ر ا اارولد اله ر   السر ويل ل HGTV dream home ,HGTV smart home ال رد  2015ارد ا يايري

لق  ارد   CNN خيي د خن خا ذ ي ال  وا  الةض ئيل وف  اخري  الخي رز الث لرث  ر اًل خرن  95.628.000ال ث حوا 
 . ESPNخا ذ ا ف  ا  ثمFOX NEWS  CHANNEL  ال  وا  اأ ثي خا ذ ا  اد الوالي   الخاح ا     

  ا  ي له  خجل     وانHGTV magazine . 
  الوالي   الخاح ا االخيي يل .ال ط   الخ   د  :   ل س   للاطويي والا خيم   اخل 
 .خ    ل س   للايار واإليج ي  اه  ك إ اا ي  ولد اد ال  لم  ل  ياضخن الاي  اأوسط وغييا  
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 ( رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ اٌّعّبزٞ ٌيزش١ف االعيِٟ ٌٍمٕبح ِٓ خيي ثعغ ِىٛٔبد اٌاس٠طخ اٌجساِغ١خ :5عدٚي )

 اٌشىً رسر١ت اٌمٕٛاد ثّعدالد ِدح اٌّشب٘دح : ْرا٠ٛػؼ 

أٔال تسايط ذؼرًد ػهٗ شساء انًُاشل ٔاػادج ذظًًٛٓا ٔذسيًٛٓا 

ٔتُالالاء ػهالالٗ يماٚعالالاخ ذصًُٛٛالالّ ذمدٚسٚالالح  انرظالالًًٛاخٔذُفٛالالر ْالالرِ 

 نركهفح انرطٕٚسيصم  

 Listed Sisters 

 Fixer Upper 

 Good Bones 

 Property Brothers 

 Flip or Flop 

 First  Time Flippers 

 Love it or List it 

 شاَٛا   تسايط نهشساء أٔ  االٚعاز ػهٗ يعرٕ٘ انؼانى يصم  

 HOUSE 

HUNTERS(INTERNATIONAL) 

 HOUSE HUNTERS (MIDDLE EAST) 

 Tiny HOUSE HUNTERS 

 شانصا   يعاتماخ فٙ انرظًٛى انداخهٙ يصم  

 Brother vs Brother 

 BEACH FLIP 

 ELINS FURNITURE CHALLINGE  

 
Let HGTV help you transform your home with 

pictures and inspiration for interior design, home 

decor, landscape design, remodeling and entertaining 

ideas. 

 

 

ٕٚ٘بن ِغّٛعخ وج١سح ِٓ اٌجساِظ رزا١س عٍٝ ِداز اٌشٙس: ٚو١ّب ٠ٍٟ عدسع ٌّغّٛعدخ  ِدٓ اٌجدساِظ اٌشد١ٙسح ودٟ اٌزظد١ُّ  ٚاٌزدٟ ٠زبثعٙدب 

 اٌغّٙٛز ٚرسوو ِٓ  ِعزٛٞ اٌضمبوخ  اٌّعّبز٠ٗ ٌد٠ٗ 

 

1- fixer upper 

2- flip or flip 

3- love it or list it 

4- good bones 

5- listed 

6- sisters 

7- Elian’s furniture challenge 

8- property brothers 

9- Brother vs brother  
http://www.hgtv.com 

 

 HGTV" 1994م٠عّجس-1شجىخ لٕٛاد ر١ٍفص١ٔٛ٠خ رأظعذ وHG.TVٟ اٌّؼّْٛ اٌّعّبزٞ ٌألزش١ف االعيِٟ ٌٍمٕبح اٌّعّبز٠خ  (5ربثو عدٚي )

"HOME & GARDENS TELEVISION  لٕبح وؼبئ١خ اِس٠ى١خSCRIPPES NETWORKS INTERACTIVE   اٌّظدز

 .2017اٌجبؽش
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( إظزطيع زأٞ ؽية ثىبٌس٠ٛض عّبزح وٟ اظزاداَ االذاعخ اٌّعّبز٠خ ٚرٛظ١فٙب وٟ اٌزار٠خ اٌزظ٠ٛس٠خ ٚرأص١س٘ب عٍٟ األمائ 6شىً )

 األاوبم٠ّٟ ثبظزد٠ٛ٘بد اٌزظ١ُّ اٌّعّبزٞ ِٚشبز٠و اٌزاسط.

 

ل سررررر  إسررررراخ ام ال  ررررروا  والةيررررر يوذ   الخ خ ييرررررل  وسررررريلل إعالخيرررررل  الياعرررررل وال رررررث الةضررررر ئد( يا   ذخيرررررل واظهررررري ال اررررر ئت السررررر   ل   
%  خسرررراخ م عرررر ا خرررريا  اررررد اليرررروم خررررن ال ي ررررل ال حثيررررل خررررن 11 خ رررر  ي خ يايررررل  اخررررل ال يئررررل الا ليخيررررل    سررررم عخرررر يا( اوضررررح  ن 

اوظيرررررررف  خخررررررر  يررررررر ل علرررررررد  ذخيرررررررل وحاخيرررررررل –اسررررررر وعيً  % خسررررررراخ م 26% خسررررررراخ م يوخيرررررررً  و  17طرررررررال    ررررررر لوييوس عخررررررر يا  و  
 الخ خ ييل اد ال   ر الخ ياد والاذييل الا ويييل لطال  ال خ يا. اأياعل

الوسررر ئل اإلعالخيرررل  اخرررل ال يئ ا لا ليخيرررل احررر  ارررأثيي وسررر ئل اإلعرررالم  خاررر ذ ا ف ررر ا اليةزيو يرررل وذ ررر ك ال  يررر  خرررن الخحررر وال  لاوظيرررف 
الا رررويييل ويسرررم  رروي يذ يرررل للجخهررروي الخاررر ذ  علرررد الارر ل الارررواا د او الا  فضرررد لل الفرررل  رررين الوسررريلل اخ  رريل(  خ ررر ي للاذييرررل 

 االعالخيل ل  ل الخضخون الخ ياد .

  
ث١ئخ رع١ّ١ٍخ رؾذ رأص١س شبشخ رع١ّ١ٍخ وّظدز ٌٍزار٠خ ( 7شىً )

 ر١ٍفص١ٔٛ٠خ راظظ١خ(. اٌزظ٠ٛس٠خ)ِشب٘دح لٕبح

١خ ٌمٕبح ث١ئخ رع١ّ١ٍخ رؾذ رأص١س عدح شبشبد ر١ٍفص٠ٛٔ( 8شىً)

 .وؼبئ١خ ِزاظظخ

 

 

 :اٌّعّبز١٠ٓ(ٚ ثسٔبِظ اٌعّبزح ٚاٌّغزّو)ؽٍمخ ٚطً ث١ٓ اٌّغزّو

مزاظخ ِشـىيد إٌـبض ٚاؽز١بعـبرُٙ اٌّؾزٍّـخ  -

 ٚٔمٍٙـبٌٍّعّبز١٠ٓ

اٌّعّبز٠خ ٚامث١برٙب ِضـً: اٌشـعس ٔشس اٌضمبوخ  -

اٌّعّـبزٞ،اٌّعسػ اٌّعّبزٞ، االغبٟٔ اٌّعّبز٠خ، اٌعّبزح 

 ١خ.اٌد٠ٕ

 .اٌّؾبػساد اٌعبِخ اٌّفزٛؽخ -

 .اٌعّبزح ٚؽٍجخ اٌّدازض -

 .اظزؾداس ِعبثمبد ٚعٛائص ِعّبز٠خ وٟ اٌزظ١ُّ ٚاٌظؾبوخ -

 .ٚرط٠ٛس٘باٌع١بمح اٌّعّبز٠خ اٌّزٕمٍخ: رٛص١ك اٌعّبزح اٌس٠ف١خ  -

ثئظزاداَ ثش وؼبئٟ  ؽٍمخ ٔمبغ ِظاسح ماخً اٌج١ئخ اٌزع١ّ١ٍخ

 رع١ّ١ٍخ ٌمٕبٖ راظظ١خ

عدح ثساِظ ر١ٍفص١ٔٛ٠خ وّٕٛذط إعيِٟ ِعّبزٞ  ٚمرسغ انثاؼس

 ٠ٙد  ٌسوو اٌّعزٛٞ اٌّعسوٟ ٌٍغّٙٛز اٌّعزٙد  
 ماخً اٌج١ئبد اٌزع١ّ١ٍخ اٌّازٍفخثساِظ ر١ٍفص١ٔٛ٠خ جش طٛز ٌٛظبئً االعيَ اٌجظس٠خ ٚشبشبد ٌ ( ٠ٛػؼ9)شىً

ا يا الق االاالم السي خ ئيل  اي خر  لخخ ن عيض ال خ يا  ح ث  ياخد  اتثي واارأثي ارد ا  ل  يخ ن اإلوخن الوس ئل ال  ييل واال ائيل لإل
اأحير ر الخ اظرل   و حاىر اخل سلوك ال  س  ا ثيري خرن الخارر الا الجاخ عيل  احر ث  سر   خلرل ارد ال خر يا    لخار ال  االجاخ عيرل ارد 

 ر  إذريا ال ضر ي  وغييذر  ير ي ه  الخ خر ييون  الريين سرخ ذخ ل  ض   لخ رلحين االجاخر عيين  وخرن ذ ر  ا  و ال يو  ال ذييا   و  رين الجيريان
ال خر يا وث  ارل الخجاخررس  ن ي  ل االعالم الخ خ يي للخا ذ ين  االخ ا  لت ذيا ال ض ي  خن وجهل  ظي اجاخ عيرل  خي وطرل   لرم وارن  يخ ن 

ر ارد  خر سي  ل لهم آخي الاطويا  اد ا ون الاايي  وال   ر وخوا ذ   وخثرل ذريا االعرالم ييارس خرن الرريوف لخ خ يي لر ى ال ر س  وي ر     اليا ر 
 خساوى ال خ يا الخحليل ا ييجيً .

يى ا ااررري اررررد جخيررررس افسرررر خ ل خ يا  و    ررر   الخه  سرررين   ايرررل أي ررر ن  خررر - خررر  يررريى ال  حرررث –لإلياعرررل الخ خ ييرررل ي ا ررري ذررريا ال خرررويا 
ولر خت ال رياخت الخ خ ييرل   لج خ ر   الخحليرل  والخ خ ييين  علق اخار ا  خ ري والروطن ال ي رد ايخر    ر   ويار ل واا لةضر ئيل عي يرل خاراي ل

  و  ايرل ا ليخيرل  ا خر  خرن وجهرل  ظري اجاخ عيرل و ال اا  خرل خرس ال خر يا خرن وجهرل  ظري وظيةيرل وافا ر  يل   ل يجررلاالولقحيرث   وال  لخيل
 الخ خ يي  لاخ     ا   يخيل اد خج ل االعالم
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 :*[[العمريةو اإلعمن  3-3
الا ار   اإلعال يرل و سرطح ا رخيم اأو ضس و ال خيا يل خن خالل خياع ا و ا خيم ال يئ   الخ خ ييل  علقس ئل اإلعالن و اد عخليل ا ثيي أا 
ال ع ئيررل و ( ا رر يف   خرر ط الخسررطح   اإلعال يررل 6ل و ضررح جرر و يو الحضرر ييل  و يالخسرراخ م للةياغرر   الخ خ ييررل و الجخه علررقاأثييذرر   خرر ىو 

اأسرررس و عررريض   رررض الخ  ييي و الا سررري  الحضررر يي ال خيا رررد و اجهررر   الخ خ ييرررل و الو خررر يا ال يئررر   الخ  يرررل   لةياغررر   الحضررر ييل و  اخرررل 
 ال ايا الخ يجيل للخ   د(. علق اأثيي الخسطح   اإلعال يل الالاا  و  يل للا سي  الحض يي لإلعال    و ال   
انًعطؽاخ ٔ انالفراخ ٔيؼاٚٛس انرُعٛك انؽضاز٘ نإلػالَاخ ٔانؼًازج يٍ خالل ػسع اظط ٔ ػ انؼاللح انرثادنٛح تٍٛ اإلػالٌ ٕ( 2ٚل )ٔظد

انطسق.ٔانمشسج ان ازظٛح نهًثاَٙ  ػهٗاإلػالَٛح 
 [9]

 

 نالػالَاخ انرعازٚحدنٛم انًؼاٚٛس انرفظٛهٛح  

ظٛهٛح
ط ذف
أًَا

 
 

 الوزٗ إزشبم٠خ خ إعي١ِالوزٗ  ؽبد إعي١ٔخ ٌٛ

ٌفزددسح  –ِعددعسح ٚ –رغبز٠ددخ  –ثٙددد  اٌسثؾ١ددخ 

 .ش١ِٕخ ِؾدمح

–ِبر١ددخ ِٛعٍ –إخجبز٠ددخ  –معبئ١ددخ 

اع١ددد ِٛ –)إٔزابثددبد -غ١ددس زثؾ١ددخ

 .ِٙسعبٔبد(-ِؤرّساد

اٌزعس٠ف١ددددددددددخ ٚز٠خٚوزددددددددددبد اٌّسياٌ

إزشددددددبماد ٚاٌعّددددددساْ ٚثبٌعّددددددبزح 

اٌّجدددددددددبٟٔ ٚاعٙدددددددددب ٛاٌطدددددددددسق ثبٔ

 اٌزساص١خ......ٚاٌفساغبد اٌؾؼس٠خ ٚ

اعٙدبد اٌّعّبز٠دخ ٛاٌٚماخدً اٌفساغدبد اٌؾؼدس٠خ ٚاٌج١ئدبد اٌّج١ٕدخ خدبزط ٚاالعديْ ٚ:اٌعيلخ اٌزجبم١ٌخ ث١ٓ اٌدعب٠دخ  ٘ اإلػالَٕٙانًؽر

 اٌزٕع١ك اٌؾؼبزٞ اٌعّسأٟ .ٚ

ؽر
ي

ٕ
٘
 

 ز٠خ ٚالوزبد ِس 

  ٗمائّخ(ٚإعئبد رغبز٠خ)ِؤلز 

 ٕاٌطسق ٚاٌّعبزاد ٚازع ٠ٛٓ اٌشٚأع 

 ٌٛ راط١ط١خ عّسا١ٔخٚؽبد إزشبم٠خ 

  ِؾيد رغبز٠خ.....(ٚ–ماز٠خ إاٌيوزبد ا١ٌّٕٙخ)ِىبرت 
 

خ 
الَا
ػ
إل
ض ن
ًَاذ

لٔ
ٕ
ج 

ٌ
ْا تانؼًسا

ذأشٛس
 

   
 انًؼاٚٛس انرفظٛهٛح نهرظًٛى انرُفٛر٘  

التصميم التنفيذي
   اعّدح عٍٝإعئبد ِسرفعخ ِضجزخUNIPOOL 

 ظطخ االزرفبع ِضجزخ وٟ ؽسَ اٌطس٠ك ّٛزإعئبر 

 أعّدح االٔبزح عٍٝظطخ االزرفبع ِضجزخ ّٛزإعئبر 

 اٌية(ٚظ١ذ ٛ)اٌعّٕافؼخ االزرفبع إعئبر 

  ح االٌىزسٟٚٔ ٚاٌشبشبد اٌّؼ١ئخ ٚازح ٚاٌدٚاالعئبد اٌّزؾسوخ 

  ازٛظاألٚظ١بط أزاػٟ اٌفؼبئ  عٍٝاالعئبد اٌّضجزخ 

  ظبئً إٌمً اٌعبَ اٌّزؾسوخ ثبٌطسق اٌداخ١ٍخٛعٍىاالعئبد اٌّضجزخ 

 
 انً رهفح  اإلػالوظائم ٕػهىخس٘ يٍ انؽًالخ اندػائٛح أاع َٕأُْان ٔ

 ٌ....(ٕانرهٛفصٚٔاإلذاػحاخ ٕلُٔ –انًعالخ  ٔانظؽف  –اطم االظرًاػٙ ٕ)شثكاخ انر

                                                           
٠مظد ثٗ اٌجبؽش اٌٛظبئً االعي١ٔخ اٌّبم٠خ ٚرأص١س٘دب عٍدٟ زة٠دخ اٌّشدب٘د ظدٛائ ماخدً اٌفساغدبد اٌزع١ّ١ٍدخ ِدٓ ِعدبزع اٚ  ٔاإلػالٌ انؼاللاخ انؼايح -]*[

 ؽسلبد اٌؾسوخ ثمعُ اٌعّبزح )األظطؼ االعي١ٔخ ٚاٌدعبئ١خ + ٌٛؽبد ػٛئ١خ أٍِٚظمبد أٚ الوزبد...( ٚاٌّعزادِخ ودٟ عدسع اٌّؼدّْٛ اٌّعّدبزٞ

 دزاظ١خ ٚاٌّاسعبد اٌزع١ّ١ٍخ ِٓ خيي االظطؼ االعي١ٔخ.ٚاٌّمسزاد اٌ

٠مظد ثٗ اٌجبؽش اٌٛظبئً االعي١ٔخ اٌّع٠ٕٛخ ٚرأص١س٘ب عٍٟ رفبعدً اٌغّٙدٛز ثٙدب ظدٛائ ماخدً اٌفساغدبد اٌزع١ّ١ٍدخ ِدٓ ظد١ّ١ٕبزاد اٚ  انؼاللاخ انؼايح   -

اٌدزاظدد١خ ٚاٌّاسعدبد اٌزع١ّ١ٍددخ ِدٓ خدديي اٌٍمدبئاد ٚاٌؾددٛازاد  ِدؤرّساد ثمعدُ اٌعّددبزح ٚاٌّعدزادِخ وددٟ عدسع اٌّؼددّْٛ اٌّعّدبزٞ ٚاٌّمدسزاد

 ٚاٌعيلبد اٌعبِخ ِو زٚام اٌعّبزح ٚاٌعّساْ ٚرفبعً اٌطية ِو أعؼبئ ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ.

[
9
نعُح  ٢٢١ٛح طثماً نهمإٌَ زلى انًؼرًدج يٍ انًعهط األػهٗ نهر طٛظ ٔانرًُٛح انؼًساَأظط ِٚعب١٠س اٌزٕع١ك اٌؾؼبزٜ ٌإلعئبد ٚاٌيوزبد، [ 

 .ٔالئؽرح انرُفٛرٚح ١٠٠٢
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:ياس  اقتصر:ي 
رىٍفددخ الزظددبم٠خ ٌّٚعدددالد ِج١عددبد َ 2018ثزددبز٠م ِددبزضٔزددبئظ ٌدزاظددبد ِعددؾ١خ  

خطخ الزظدبم٠خ ٌشدسوخ معب٠دخ  عٍٝاالعيْ ٌٍّٕزغبد اٌزغبز٠خ ثٕبئً ٌٍٚؾّيد اٌدعب٠خ 

ٞ اٌفسغددددبد اٌؾؼددددبز٠خ ِٛعددددز عٍددددٝاعدددديْ ِؾ١ٍددددخ ثّؾبورددددخ اٌمددددب٘سح اٌىجددددسٞ ٚ

(BILLPORD–OUTDOOR ) ٌٍ١دددخ ثّعدددطؼ ؽدددخ االعئٛؽ١دددش رظدددً رىٍفدددخ ا

 6ٚز ٛاٌّؾٚظزساد ٛرٚاألٚاٌطس٠ك اٌدائسٞ  عٍٝأٌف ع١ٕخ شٙس٠ب  70 إٌَٝ  14×7

 .ثس ثبٌمب٘سح ٛأوز
 

اٌزٕع١ك اٌؾؼبزٞ ٚرأص١س٘ب ماخً اٌفسغبد اٌّعّبز٠خ  ِدٜٚز ٛاٌزشبزو١خ ثبٌغّٙٚظطؼ اٌدعبئ١خ األٚخبزط اٌج١ئبد اٌّج١ٕخ ٚ)ة( ماخً 

اٌعّسأٟٚ
[10]

 

  
ز اٌّعزٙد ٛاٌغّٙ عٍٝرأص١س٘ب ٚاطً االعزّبعٟ ٛاٌزشبزو١خ ٌشجىبد اٌزٚخ عٍىظطؼ االعي١ٔخ اٌسل١ّخ اٌزفباأل)ط(

[11]
 

    

خعٍىماخً اٌفسغبد اٌّعّبز٠خ اٌزفبٚخ عٍىاعٙبد اٌّجبٟٔ اٌزفبٚٚاٌفساغبد اٌؾؼس٠خ خبزط ٚاٌدعب٠خ اٌسل١ّخ ماخً ٚظبئً االعي١ٔخ ٛ(: ا7ٌي )ٚعد
[12]

. 

الا ار   ال اخليرل و  ي الا ار   الخ يجيرل  ر لطي  و خسرا علرقار و ي الخسراخ م سرو سطح اإلعال يرل خرس الجخهرخخ  س   ياضح ل   اة عل اأو 
 ال خيان .و ال خ يا و  ياس    ين عالفل اإلعالن و ا ط و ضس ضو حاخيل  إلق  لةياغ   الخ خ ييل خخ  ي اس 

 :[13]ه بصييو تشو التنسيق الحضريي. من خمل يص: مشكمت ياهن   عمىقف الياهن لسمبيرت اإلعمنرت و تحميل الم 3-3-1

  
 ق أظطؼ اٌّجبٟٔٛػٟ االعئبد اٌزغبز٠خ وٛو( 11شىً) األٔعغبَ إٌّطٟ ٌيوزبدٚؽ١د اٌم١بظٟ ٛغ١بة اٌز( 10شىً)

                                                           
[

10
زظدبٌخ موزدٛزاح، و١ٍدخ اٌفٕدْٛ اٌزطج١م١دخ ، لعدُ اٌادص  ، عبِعدخ ؽٍدٛاْ   طٕزج انفٍ ٔانرمُٛح فٙ ذظالًٛى انعالدازٚاخ ان صفٛالح  ز٠ٙبَ ِؾّٛم عّساْ[ 

 /http://upload.wikimedia.org/wikipedia ِعغُ اٌؾؼبزح اٌّظس٠خ: رأ١ٌف / عٛزط ثٛشٔس، رسعّخ / أ١ِٓ ظيِخ -َ. 2012

[
11

] GFK 12-2017  

(
12
(The Role of Context in Media Architecture, 2014, Neil's Wouters, Design Lab, Department of Architecture. 

[
13
 و.2002يسظغ ظاتك أظط ِٚعب١٠س اٌزٕع١ك اٌؾؼبزٜ ٌإلعئبد ٚاٌيوزبد، [ 

http://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2014/11/IMAGE-3.jpg
http://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2014/11/IMAGE-3.jpg
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رداخً االعئبد اٌزغبز٠خ ٌؾغت اٌسة٠خ اٌجظس٠خ ( 12شىً)

 خئٌىاٌغّ ٚأٌٍّعبٌُ اٌزبز٠ا١خ 

زح ٛغ١بة اٌظٚرعبزع االعئبد ِو ؽسوخ اٌّشبٖ ( 13شىً)

 اٌؾؼبز٠خ

   

-اٌفساغبد اٌؾؼس٠خعٕبطس وسغ ٚأعّدح االٔبزح  عٍٝاٌّضجزخ ٚطسق اٌّسرفعخ وٟ ؽسَ اٌٚظطخ ِٛعب١٠س االعئبد اٌّزٚظط أ( 14شىً )

 :االعئبد اٌّضجزخ عٍٝ ٚظبئً إٌمً اٌّزؾسوخ ٚعٍٝ ِؾطبد ٚظبئً إٌمً ٚاٌّمبعد ٚاٌّريد ٌإلٔزربز ٚاٌغٍٛض ثبٌطسلبد

 العمق  التبر:لي  بتأثيي العمقرت العرم  واإلعمن عمى العمرية وتوظيفهم في البنرء المعيفي لمطمب: 3-3-2
( فوا ال الفل الا   ليل  ين اأثييوس ئل اإلعالن وال ع يل سوار علرق الةياغر   وال يئر   ال اخليرل 16-10الس    لألا  ل خن خالل ال يض ياضح ل   

خرد  و ال يئ   الخ يجيل لواجه   الخ   د   لةياغ   الحضييل خن لوح   ضوئيل  وخل      و الاا   خخ    ي إلق ضريويا ال ظري لوضرس فسرم ا لى
  ياسيل خ خ ييل لا ييف طال  ال خ يا ال الفل الا   ليل لاوظيف وس ئل  ال ع يل واإلعالن   ل خ يا وال خيان.خاخ ص  و خ ييا  

  

  
ظد١ّ١ٕبزاد اٚ ِدؤرّساد ثمعدُ اٌعّدبزح انؼاللاخ انؼايح (15شىً)

ٚاٌّعزادِخ وٟ عسع اٌّؼّْٛ اٌّعّبزٞ ٚرفبعً اٌطدية ِدو 

 اٌّعبٚٔخ.أعؼبئ ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ 

)األظددطؼ االعي١ٔددخ ٚاٌدعبئ١ددخ + ٌٛؽددبد  اإلػالالالٌ ٔاندػاٚالالح (16شددىً)

ػددٛئ١خ أٍِٚظددمبد أٚ الوزددبد...( ٚاٌّعددزادِخ وددٟ عددسع اٌّؼددّْٛ 

 .اٌّعّبزٞ 
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 اٌجؾش عٓ اٌّمسزاد ٚاٌّشبز٠و اٌّعّبز٠خ عجساٌّعطؾبد االعي١ٔخ )ِعسع لعُ عّبزح(( 16شىً)

 

( يا   ذخيرررل ال الفررر   ال  خرررل واالعرررالن وسررريلل إعالخيرررل   خ ررريض ال سرررم الخ خ ييرررل  االعال ررر  واظهررري ال اررر ئت السررر   ل ل سررر  اسررراخ ام   
%  خسراخ م عر ا خريا  ارد اليروم خرن ال ي رل ال حثيرل خرن 31فسم عخر يا( اوضرح  ن  طيف   وخ يض خ   ي خ يايل  اخل ال يئل الا ليخيل  

خخ  ي ل علد  ذخيل وحاخيل اوظيف ال ح ال الخ خ ييل ارد  –% خساخ م اس وعيً  23% خساخ م يوخيً  و  32يا  و  طال     لوييوس عخ 
 .ال   ر الخ ياد والاذييل الا ويييل لطال  ال خ يا

 :ياس  تحميمي  إلستبيرنرت إستطمع يأي طمب قسم الهن:س  المعمريي  بأسيوط :  -4
اه ف ذيا ال ياسل إلل  ر الضور علد  ذخيرل اوظيرف اإلعرالم الخ خر يي ارد إطر ي ال  ر ر الخ يارد لطرال  ال خر يا خرن خرالل  ياسرل أذرم   

 وس ئل اإلعالم واحليل  خثلل له  لخ يال  وي اإلعالم واأثييا علق طال  ال خ يا  أسيوط .
 : ط ل (   سم ال خ يا  سيوط إلساطالع ي يهم عرن  ذخيرل إسراخ ام  ذرم الوسر ئل اإلعالخيرل الخا حرل 25ام اح ي  عي ل عاوائيل   إختيريالعين

خررن  ررحف وخجررال  و ارر  وخ يوضرر   وف رروا  اضرر ئيل خ خ ييررل  خ  رر   ا لرريم ال خرر يا خررن خررالل زيرر  ا الجيعررل 
خح ولرل لاوظيرف اإلعرالم الخ خر يي ارد إطر ي ال  ر ر الخ يارد الخ يايل وخ   ي الخ لوخ   ول عم الاذييل الا رويييل  

 لطال  ال خ يا واخ  ال ياسل الاحليليل    ًر عن ال ا ئت الا ليل:
 :*[14[نترئج إلستطمع  يأي العين  البحثي   4-1
 

اٌجؾش عٓ اٌّمسزاد ٚاٌّشبز٠و اٌّعّبز٠خ  

 عجساٌّعطؾبد االعي١ٔخ )ِعسع لعُ عّبزح(

                      

                                               

                                -      

              -                

    

 

   

   

   

  
          

                           

                 

     

                  

                      
       

                  

 
ِشب٘دح اٌمٕٛاد اٌز١ٍفص١ٔٛ٠خ اٌّعّبز٠خ ٚمٚز٘ب وٟ اٌجٕبئ اٌّعسوٟ ٚاٌزار٠خ 

 اٌزظ٠ٛس٠خ 

لسائح ِٚشب٘دح اٌظؾبوخ اٌّعّبز٠خ )اٌىزت ٚاٌّغيد 

ٚاٌّطجٛعبد( ٚمٚز٘ب وٟ اٌجٕبئ اٌّعسوٟ ٚاٌزار٠خ اٌزظ٠ٛس٠خ 

 ٌٍطية

                                                           
ؽبٌدددت ِدددٓ ِعدددز٠ٛبد ع١ٍّدددخ ِزجب٠ٕدددٗ( ثٙدددد  إِىب١ٔدددخ ِزبثعدددخ ِٚيؽردددخ األمائ األودددبم٠ّٟ ٌٙدددُ  25َ ثغبِعدددخ أظددد١ٛؽ )2017اٌجؾض١دددخ ٌطدددية ثىدددبٌس٠ٛض عّدددبزح ردددُ إخز١دددبز اٌع١ٕدددخ ]*[

اٌفظددددً اٌدزاظددددٟ  رؾددددذ إشددددسا  اٌجبؽددددش ٚاالظىزشددددبد اٌّعددددزّسح رؾددددذ رددددأص١س ٚظددددبئً االعدددديَ ذاد اٌّؼددددّْٛ اٌّعّددددبزٞ ٚاٌزار٠ددددخ اٌزظدددد٠ٛس٠خ اٌّعددددزّسح ِٕٙددددب..عٍٟ ِددددداز
% ِدددٓ إعّدددبٌٟ عددددم ظدددبعبد 64ٌّمدددسز اظدددزد٠ٛ اٌزظددد١ُّ اٌّعّدددبزٞ ٚخبطدددخ ِشدددسٚع اٌزادددسط )رمددددز ٔعدددجخ ظدددبعبد اٌزددددز٠ط ٌّمدددسزاد اٌزظددد١ُّ اٌّعّدددبزٞ ودددٟ ِزٛظدددؾ 

اٌّعدددسع –ِدددٓ ٚظدددبئً االعددديَ اٌزم١ٍد٠دددخ )اٌّىزجدددخ ثبٌزار٠دددخ اٌزظددد٠ٛس٠خ اٌزم١ٍددددٞ اٌّعدددزع١ٓ  االظدددزد٠ٛرُ عّدددً اظدددزج١بْ ٌٍطدددية اٌدددر٠ٓ ِدددسٚا ثزغسثزدددٟ ٚؽجمدددب ٌيئؾدددخ(–اٌزددددز٠ط 

 .ٚرٛص١ك اٌّشبز٠و ٚاألثؾبس ٚاٌعسٚع ٚإٌّبلشبد ٚعسػٙب ثٛظبئً االعيَ..( صُ زطد اٌّاسعبد اٌزع١ّ١ٍخ 
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زطد ٚرٛص١ك اٌّشبز٠و ٚاألثؾبس ٚاٌعسٚع ٚإٌّبلشبد ٚعسػٙب ثٛظبئً 

 االعيَ اٌّازٍفخ

ؽؼٛز ِؤرّساد ٚظ١ّ١ٕبزاد ِعّبز٠خ ٌص٠بمح اٌغسعخ 

 اٌّعسو١خ ٌٍطية

  
  

  

  

  

  
  

   

   

                 

                 

     

                  

                      
       

                  

 

  
  

   

  

  

       

   

                                           
             

                 

     

                  

                      
       

                  

 
 16% لخسطح   االعال يل  خ يض ال سم -وال خ يا  االعمن

 16%  لطال  االخيين(خس الاوا ل     العمقرت العرم 

 7% والجوائز الخ خ ييل المؤتميات

 2% واليا يو( التميف يوناإلياعل الخ خ ييل 

 2% والخسي  الا ليم ي والخ خ ييئي السينمراالفمم 

 40% والخط وع  (ال ح ال الخ خ ييل  الخ ا ل 

 16% اأاالم الوث ئ يل اله  سيل والخ خ ييل

 توظيف اإلعمم المعمريي في البنرء المعيفي لطمب العمرية 
طرلب من جميع الفيق 111مجموع العين  البحثي  من طمب العمرية ع::

 2112-11ال:ياسي  
 

 

اإلعالخيرررررل الخا حرررررل خرررررن  رررررحف وخجرررررال  و اررررر  وخ يوضررررر   وف ررررروا  ياضرررررح ل ررررر  خرررررن ذررررريا ال اررررر ئت   وي إسررررراخ ام  ذرررررم الوسررررر ئل  
اضرررررر ئيل خ خ ييرررررررل  خ  رررررر   ا لىرررررررم ال خررررررر يا خررررررن خرررررررالل زي  االجيعرررررررل الخ يايررررررل وخ ررررررر  ي الخ لوخررررررر   ولرررررر عم الاذييرررررررل الا رررررررويييل 

  خح ولل لاوظيف اإلعالم الخ خ يي اد إط ي ال   ر الخ ياد لطال  ال خ يا
 اٌّمزسؽخ ٌٍّٕرِٛخ االعي١ِخ:٠ٛػؼ أُ٘ اٌجساِظ اٌسل١ّخ االعي١ِخ ٚاٌّعّبز٠خ  (6عدٚي)

 انًُظٕيح انًمرسؼح .ْٔٗ تسايط يفرٕؼح انًظدز إلدازج DOMSDspaceEprintFedoraانسلًٛح  اليٛحذٕظٛفانًُٓعٛح االػأؼد تسايط 

 انثسايط انًؼًازٚح انثسايط االػاليٛح

 AUTOCAD تسايط ذؽسٚس انفٛدٕٚ انسلًٙ. تسايط انرماط انظٕز

 PHOTOSHOPE تسايط ذؽسٚس انظٕخ انسلًٙ. تسايط ذؽسٚس انظٕز 

 3D-STUDIO MAX تسايط ذؽٕٚم انظٕخ ئنٗ َض زلًٙ. "  OCRتسايط انرؼسف انضٕئٙ ػهٙ انؽسٔف " 

 SKETCHUP تسايط ذؽٕٚم انُض ئنٗ طٕخ زلًٙ.  Officeتسايط األٔفٛط

 MAYA تسايط ذشغٛم انفٛدٕٚ انسلًٙ. (PDF)تسايط ذؽٕٚم يهفاخ األٔفٛط ئنٗ طٛغح 

 REVIT انظٕخ انسلًٙ. تسايط ذشغٛم PDFتسايط لساءج يهفاخ 

 ARCHI CAD تسايط ذكٕٚد انُظٕص انسلًٛح. ئنٗ األٔفٛط   PDFتسايط ذؽٕٚم يهفاخ طٛغح 

 MICROSOFT OFFICE تسايط ذؽسٚس انفٛدٕٚ انسلًٙ.  

 WINDOWS تسايط ذؽسٚس انظٕخ انسلًٙ. تسايط انرماط انظٕز

 GRASSOPPER تسايط ذؽٕٚم انظٕخ ئنٗ َض زلًٙ. تسايط ذؽسٚس انظٕز 

  تسايط ذؽٕٚم انُض ئنٗ طٕخ زلًٙ. "  OCRتسايط انرؼسف انضٕئٙ ػهٙ انؽسٔف " 

  تسايط ذشغٛم انفٛدٕٚ انسلًٙ.  Officeتسايط األٔفٛط

  تسايط ذشغٛم انظٕخ انسلًٙ. (PDF)تسايط ذؽٕٚم يهفاخ األٔفٛط ئنٗ طٛغح 
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م الساخ ام  ذم الاط ي    وال ياخت اليفخيرل الخ خ ييرل  إسرا يوذ   2017-2016واخ   ياسل اساطالعيل خس طال  فسم ال خ يا  أسيوط  
فخيررل الخ خ ييررل ولاسررليط الضررور عليهرر  و خجهرر  خررس الاط ي رر   وال ررياخت الا ررخيم الخ خرر يي إلخ   يررل االخرري اررد االعا رر ي   لخسرراو ع   الي 

 (2-2االعالخيل  ا ظي ج ول 
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AutoCADwindowsSoftwareMicrosoft OfficePhotoshopArchi cad3D Studio MaxRevitMayaGrasshopper

ًازٚح دزاظح أظرطالػٛح يغ طالب لعى ػًازج أظٕٛط نمٛاض دزظح انًؼسفح الظر داو ذطثٛماخ زلًٛح يؼ

ٍ طسٚك ٔظائم االػالو انسلًٛح  (ركٛحانشاشاخ ٔانهٕؼاخ ٔانٕٓاذف ان)تاظردْٕٚاخ انرظًٛى انًؼًاز٘ ػ

Series1

 
 .2017َ( مزعخ اٌّعسوخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب ؽية لعُ اٌعّبزح ثأظ١ٛؽ  ٌٍزطج١مبد اٌسل١ّخ اٌّعّبز٠خ17شىً )

 2017َ-2016 عّبزح أظ١ٛؽاٌطية موعخ ثىبٌس٠ٛض اظزطيع زأٞ اٌّظدز:  

 

لاح ي   ذم   ر ط اإليج  يرل والسرل يل خرن خرالل الا ر يف السر    لوسر ئل اإلعرالم واحليرل اأخثلرل ل رل ا ر يف :ياس  إلستطمع يأي الخبياء  4-2
ال واخل الختثيا علرق :لاح ي  لتوظيف العمق  التبر:لي  بين :مج اإلعمم والعمرية في إطري البنرء المعيفي لطمب العمرية خح ولل 

اررد  ذررم  ذررم ال  ر ط اإليج  يررل والسررل يل ويخ رن الخرريص التغذيالال  التصالالوييي  )الصالالوية الذهنيالال (: عخليرل الا  خررل و ال  رر ر الخ يارد و
 :(3  الج ول الا لد

ٔغبش األوبم٠ّٟ ٚش٠بمح اٌغسعخ اٌّعسو١خ (: ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ٌعٛاًِ رٛظ١ف االعيَ اٌّعّبزٞ وٟ إؽبز اٌجٕبئ اٌّعسوٟ ٌطية اٌعّبزح ٚر١ّٕخ اال3عدٚي )

 ِٚظبمز اٌّعٍِٛبد اٌّعّبز٠خ ٌّؾبٌٚخ األرظبي اٌفعبي ِٓ مِظ اٌجساِظ اٌّعّبز٠خ ثعبئس اٌدٚي.

 السمبيرت اإليجربيرت

والح رررررول الخ يايررررررل والخوافرررررس الخ خ ييررررررل ا ررررر   ال  رررررروا   -1
 .لوس ئل االعالم اليفخيل

 الخ خ ييل  خً  و وعً .ع م  ة يل ال ياخت وال ةح    -1

 ا   ع   ي الجي  والاة عل للخا ذ   خخالف ال ياخت الخ خ ييل. -2 ا عيم الختسس   الا ليخيل  لح ول الاوا ل االجاخ عد. -2
 غي   الا ييم ال ويي لل ياخت. -3 اوااي ال  يل الاحايل اأا  ليل . -3
 الاذييل الخيا ا خن ف ل الخا ذ ين لل ياخت الخ خ ييل. خح و يل -4 الالازاخ يل  طول اايا ال ث( لوس ئل اإلعالم اليفخد. -4
سرررلوك الح رررول الخ يايرررل  اررر     الاوا رررل االجاخررر عد  -5

 لخوضوع   خ خ ييل خ  س ل لطال  ال خ يا.
خياا ال ياخت الخ خ ييل. -5    ص الخواي  ال اييل الختذلل لا  يم وا 

 الا ويل عن ال ياخت الخ خ ييل الاد يام  ثه .إغة ل  -6  س ل خا ذ ا واة عل أع ا    ييا خن طال  ال خ يا. -6
ا سرررري  والا ررررأون  ررررين اإلعالخيررررين والختسسرررر   ال حثيررررل  -7

 والا ليخيل  الخ خ ييل الخ اايا اد اإلفليم
زيرر  ا حرر ا الخ  اسررل خررس ا رر   وسرر ئل اإلعررالم الا لي يررل   ررحف و  -7

  ئل اإلعالم اليفخيل.خجال  وف وا  اليةزيو يل( ووس
للخررررييجين خررررن الاخ  رررر   يا   ارررروايي ارررريص عخررررل -8

 ال لل اإلعالخيل  الخ خ ييل.
 ض ف إف  ل اإلعالخيين علق ال خل اد ال ياخت الخ خ ييل. -8

عال   ( و  -9 ياعل وا  عررر م إ اظررر م   فررر   اال اي ررر  وال رررث اإلل ايو رررد  ارررد اسرررا يوذ    -E-Media 9  ح ال وا 
 الا خيم الخ خ يي.

طرررال  ال خررر يا(  ررر ل واحد  –زيررر  ا إذاخررر م الخاررر ذ ين  الخ خررر ييين  -10 اوايي الا يي  الالزم لل وا ي ال اييل. -10
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 السي سيل والايايهيل.
عرررررر م الخ رررررر افيل  اررررررق خ رررررر  ي الخ لوخرررررر    ارررررر     الاوا ررررررل  -11 إجيار ا ييم لخ  ي  م خن  ياخت خ خ ييل.  -11

 االجاخ عد ل ي اييحل خن الخ خ ييين وال  حثين.
والة ررررريا   اة يرررررل الرررررويش الا ليخيرررررل  والح رررررول الخ يايرررررل -12

 اإلعالخيل   اخل االسا يوذ   الخ خ ييل.
ضرر ةلل الخحارروي اإلعالخررد الخ خرر يي الخ رر م  سرر    ثرريا ال ررةح    -12

 .والخجخوع   و الويش والح ول الخ يايل 
ضررخ خل الخررواي  الالزخررل إل ارر ا ال ررياخت الخ خ ييررل  وسرر ئل اإلعررالم  -13 ااجيس االساثخ ي  اد فط ع اإلعالم الخ خ يي . -13

  ث اض ئد(. –الا لي يل   حف 
 ع م  ة يل ال ياخت وال ةح   الخ خ ييل  خً  و وعً . -14 اوااي ال يئل ال حثيل والوس ئل اإلعالخيل . -14

 :( نموذج تصويي + تطبيقي تبر:لي  من :مج اإلعمم والعمريةمقتيح لمنهجي  توظيف العمق  ال4-3
الس   ل الد الا يف علد اأثيي  وع الوسيلل االعالخيل الاد ا  م خن خالله  الخه يا  الخ يايل الخطلو ل  ين اأثيي الاحليللاس د ال ياسل 

االيايف االعالخد للخضخون الخ خ يي اد وضس الخخالةل علد الا ليم الخ خ يي للطال  واأثيي  الخه م االعالخيل والخه م الخ خ ييل
في .والخاطل    الة يل واالخ      ال اييل خ ييل وخاطل    الةياغ   الا ليخيل  اسا يوذ   االعالم الخ خ يي( وذي لل الخيائط ال ياخجيل الخ

 :(4) الج:ول الترلي
 رظ١ٕف

 

 

 
 

 شسػ

 + ذطثٛمٙ ًَٕذض ذظٕز٘ ) انًرطهثاخ انفُٛح ٔانًٓاو االكادًٚٛح ٔانفساغاخ انرؼهًٛٛح(ذؽهٛم انًضًٌٕ انًؼًاز٘ نالزشٛف االظُدج انًؼًازٚح

أٔنٕٚاخ ٔاؼرٛاظاخ انرُفٛر  فساغاخ ذؼهًٛٛح يمسزاخ دزاظٛح يٓاو أكادًٚٛح كٕادز تشسٚح تسايط

 نه سائظ انثسايعٛح

خبطخ ثجٕبئ 

ٚرٕر١ُ ٚاظزسعبع 

 اٌى١بٔبد اٌسل١ّخ

اخظبئٝ ثسِغخ ٚوٕٟ شجىبد 

ٚخج١س اعيِٟ ِٚعّبزٞ ٠ىْٛ 

 -لبمزاً عٍٝ :

 

 يٓاو اػاليٛح

 

 يٓاو يؼًازٚح

يمسزاخ ئػاليٛح يؼًازٚح 

 زئٛعٛح ٔفسػٛح  

 

 انرعٓٛصاخ انرمُٛح

 

 زؤٚح َمدٚح نه سائظ انثسايعٛح
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ثدددددساِظ اٌزمدددددبؽ 
 اٌظٛز

اٌزعبِدددددً ِدددددو ٔردددددُ اٌزشدددددا١ً 
 اٌّازٍفخ.

 يمسزاخ ذ ظظٛح ٔألعاو  ِظُّ ِعّبزٞ  ِد٠س امازح 

)  ( اٌظدددؾبوخ اٌّعّبز٠دددخ 

 )إعيَ ِطجٛع( .

ْٛ )  ( االذاعدددخ ٚاٌز١ٍفص٠ددد

 اٌّعّبزٞ ) إعيَ ِسئٟ( 

)  ( االعدددديْ ٚاٌعيلددددبد 

اٌعبِددددددددددددددخ ٚاٌدعب٠ددددددددددددددخ 

 اٌّعّبز٠خ.   

)  ( اٌعدددددددد١ّٕب ٚاٌدددددددددزاِب 

 ٚاٌّعسػ اٌّعّبزٞ. 

ّددددددددٟ )  ( االعدددددددديَ اٌسل

شددددددددددجىبد  -اٌّعّددددددددددبزٞ

 اٌزٛاطً اٌّعّبزٞ.  
 

 يمسزاخ فسػٛح 
)  ( طدددددددددٕبعخ األوددددددددديَ 

 ٚاٌف١د٠ٛ .

)  ( ِمسزاٌزظددددددددددددددددددد٠ٛس 

 اٌفٛرٛغساوٟ .

)  ( ِمسزاٌسظددددددُ اٌؾددددددٟ 

 ٚاٌزظ١ُّ اٌزظ٠ٛسٞ.

)  ( اظددددددددددزد٠ٛ طددددددددددٛد 

 ٚػٛئ ِٚعسػ.

)  ( اظدددزد٠ٛ٘بد االعددديَ 

 اٌّعّبزٞ.

)  ( ِمسازد مزاظ١خ عدٓ 

 socialاالعيَ اٌسلّدٟ )

media-network .) 
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   ٗٔمً اٌّعٍِٛبد اٌا١س ِشزز 

  رددددس٠ٚظ االخجددددبز اٌّعّبز٠ددددخ

 اٌظبملخ 

  رٕددددٛع اٌّعٍِٛددددبد إٌٙدظدددد١خ
اٌزددٟ رمدددِٙب ٚظددبئً االعدديَ 

 اٌسل١ّخ ٚاٌزم١ٍد٠خ 

  ٟاالظددٙبَ وددٟ اٌجٕددبئ اٌّعسودد

 ٌٍّؼّْٛ اٌّعّبزٞ 

  اظدددددزطبعخ إؽدددددداس را١١ددددددسا

 ِعسو١ب ا٠غبث١ب 
  ًرغٕدددددددت ِادددددددبؽس ٚظدددددددبئ

اٌزٛاطدددددً االعزّدددددبعٟ ِدددددٓ 

ٌؾمدددبئك ٚ اٌسظدددبئً ا٠ظدددبي ا
 اٌّشززٗ

  اٌؾّب٠ددددددددخ ِددددددددٓ اٌمسطددددددددٕخ

HACKERS 
  ٟمعُ اٌسظدبئً االخيل١دخ اٌزد

 رجٕٟ اٌم١ُ 

  اٌزعج١ددس عددٓ اٌددسةٞ اٌّازٍفددخ
 ثطسق ِجزىسح

  ٟرٛظ١دددددف االعددددديَ اٌسلّددددد

اٌّعّددبزٞ وددٟ اٌزاظظددبد 
ٚاٌّٙدددددبزاد اٌّازٍفدددددخ ِدددددو 

اٌزسو١ددددددص عٍددددددٟ اٌغّٙددددددٛز 

 اٌّعزٙد 
  إظزىشب  ٚرٛو١س اٌّعٍِٛبد 

  إظددددددزايي رعدددددددم رطج١مددددددبد

 ٚظبئً اٌزٛاطً االعزّبعٟ 
  زطدددددددد ٚرٛص١دددددددك اٌؾمدددددددٛي

اٌّعسو١دددددددددددخ ذاد اٌزٛعدددددددددددٗ 

 اٌّعّبزٞ ٚ إٌٙدظٟ

ثدددساِظ رؾس٠دددس 

 اٌظٛز

رؾ١ّدددً ٚاٌزعبِدددً ِدددو ثدددساِظ 

 اٌّعزٛمعبد اٌسل١ّخ.
 ِظُّ م٠ىٛزاد  ِؾسز

ثددساِظ اٌزعددس  

اٌؼدددٛئٟ عٍددددٟ 

اٌؾدددددددددددددسٚ  " 

OCR " 

رظددددد١ُّ ٚاخزجدددددبز ٚاعٙدددددبد 

 اٌّعزف١د٠ٓ.
 ِاطؾ عّسأٟ  ِر٠و 

ثدددددددددددددددددددددددددساِظ 

األٚودددددددددددددددددددد١ط
Office 

 إشسا  ٚرٕف١ر  ِٕٙدض  رط٠ٛس خدِبد اٌّعزٛمع.

ثددددساِظ رؾ٠ٛددددً 

ٍِفدبد األٚودد١ط 
إٌددددددددٝ طدددددددد١اخ 

(PDF) 

اٌزعبِدددددً ِدددددو ٔردددددُ اٌزشدددددا١ً 

 اٌّازٍفخ.
وزبثددددددخ رمددددددبز٠س  زئ١ط لعُ 

ٕ٘دظددددددددددددددددددددددددد١خ 

 ٚاظزشبز٠خ 

ثدددددساِظ لدددددسائح 

 PDFٍِفبد 

ٚاٌزعبِدددً ِدددو ثدددساِظ رؾ١ّدددً 

 اٌّعزٛمعبد اٌسل١ّخ.
اظزشدددددبزٞ ث١ٙئدددددخ  ِعد ثساِظ 

االصددددددبز ٚاٌّجددددددبٟٔ 
 اٌزبز٠ا١خ 

ثددددساِظ رؾ٠ٛددددً 

ٍِفددددبد طدددد١اخ 

PDF   ٝإٌددددد
 األٚو١ط

رظددددد١ُّ ٚاخزجدددددبز ٚاعٙدددددبد 

 اٌّعزف١د٠ٓ.
ِٕٙددددض طدددٛد  ِمدَ ثساِظ 

 ٚػٛئ

ثدددساِظ رؾس٠دددس 

 اٌف١د٠ٛ اٌسلّٟ.

وٕدددددددددددددددٟ ٚ  رط٠ٛس خدِبد اٌّعزٛمع.

 ِٛٔزبط 

امازح اعّددددددددددددبي 

 اٌجٕبئ
ثدددساِظ رؾس٠دددس 

اٌظدددددددددددددددددددددٛد 
 اٌسلّٟ.

ِعسوخ أٔٛاع ٚأشىبي اٌى١بٔدبد 

 اٌسل١ّخ.
 رع١ٍُ ِعّبزٞ  ِاسط 

ثددددساِظ رؾ٠ٛددددً 

اٌظدددددٛد إٌدددددٝ 

 ٔض زلّٟ.

اٌددددددددٛعٟ ثمؼددددددددب٠ب اال٠ددددددددداع 

ٚاٌٍّى١ددددخ اٌفىس٠ددددخ وددددٟ اٌج١ئددددخ 

 اٌسل١ّخ.

 ثبؽش ِعّبزٞ وٕٟ طٛد 

 
اٌزٍفص١ٔٛ٠دددددددٗ أعٙدددددددصح اٌظدددددددٛزح 

اٌىدددددب١ِساد ٍِٚؾمبرٙدددددب ٚرغ١ٙدددددص 

 اظزٛم٠ٛ٘بد رٍفص١ٔٛ٠خ ٚطٛر١خ

 
 

اظزاداَ زِص االظزغبثخ 

.ثبٌزع١ٍُ QRاٌعس٠و  

 اٌّعّبزٞ

 

 
maxawy- ٘يعرٕدع يؼًاز 

 أٍٚ ذؼٛش تٛاَاذُا !!!

ثددددساِظ رؾ٠ٛددددً 
اٌددددددددٕض إٌددددددددٝ 

 طٛد زلّٟ.

رؾد٠دددددد ٚرطددددد٠ٛس خظدددددبئض 
 ِعب١٠س أخسٜ.ا١ٌّزبمارب ٚأٞ 

 ِظُّ ِعّبزٞ  ِظؾؼ 

ثددددساِظ رشددددا١ً 
 اٌف١د٠ٛ اٌسلّٟ.

رٕف١دددر ٚاخزجدددبز االرظدددبي ِدددو 
وس٠ك اٌفٙسظخ عٕد اٌؾبعخ إٌٝ 

 ذٌه.

 ِظُّ م٠ىٛزاد  ِزسعُ 
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ثددددساِظ رشددددا١ً 

اٌظدددددددددددددددددددددٛد 
 اٌسلّٟ.

ػددجؾ عددٛمح ١ِزبمارددب اٌى١بٔددبد 

 اٌسل١ّخ ثظفخ ِعزّسح.
 ِاطؾ عّسأٟ  ِٕزظ 

 
اٌٙٛارف اٌرو١خ وٟ اٌسثؾ ثبٌزى٠ٛد ٚاٌزفبعً ِو اٌّؼّْٛ اٌّعبزٞ ٚرار٠خ اٌّعزٛمع اظزاداَ 

 اٌسلّٟ اٌّعّبزٞ

ثدددددساِظ رى٠ٛدددددد 

إٌظدددددددددددددددٛص 
 اٌسل١ّخ.

رؾد٠دددددد ٚرطددددد٠ٛس خظدددددبئض 

 ا١ٌّزبمارب ٚأٞ ِعب١٠س أخسٜ.
 إشسا  ٚرٕف١ر  ِٙبَ أخسٞ 

رٕف١دددر ٚاخزجدددبز االرظدددبي ِدددو  

وس٠ك اٌفٙسظخ عٕد اٌؾبعخ إٌٝ 

 ذٌه.

  

 طٕز ذٕ ٛؽٛح نًُٕذض ذظٕز٘ + ذطثٛمٙ  يٓاو يؼًازٚح يٓاو اػاليٛح كٕادز تشسٚح تسايط 

 ِعّبز٠خزل١ّخ ٚرطج١مبد إعي١ِخ  اٌزغ١ٙصاد اٌزم١ٕخ
 ) انًرطهثاخ انفُٛح ٔانًٓاو االكادًٚٛح ٔانفساغاخ انرؼهًٛٛح(ذؽهٛم انًضًٌٕ انًؼًاز٘ نالزشٛف االظُدج انًؼًازٚح 

 والاو ي   :الخال ل 
 خت اإلعالم يخلص ال حث إلد الاو يل   إلساة  ا خن اوظيف اإلعالم الخ خ يي اد ال   ر الخ ياد والا ليم الخ خ يي عن طيي      

عالم  ه ف الاذييل الا ويييل واطويي اليا يا الخ خ ييل ي   الخخيج   الا ليخيل وعيضه  الخساخي  وس ئل اإلاد  وال خ يا واوظيةهم
طل ل وا زيز ف ع ا ال ي     الخ خ ييل  وللُخ لِّم  ويا ال   ر اد الاوظيف اأخثل ل خت اإلعالم وال خ يا اد الا ليم وا     س يلك علق ال

ن وس ئل اإلعالم  أ واعه  وف وااه  الخا   ا له  اأثيي   يي اد اا يل الة ي الخ خ يي واوجي  اال ار اال   يخد  ويلك  وال خليل الا ليخيل وا 
 ظيًا إلد إن وس ئل اإلعالم اول  خ ةيا خةي ا واحةز اذاخ م طال  ال خ يا الخساخ خين له   ا ل ا  ل خخ  يت ي إلد ا خيل الخه يا  

ا ظي لا ل  ظوخل االعالخيل يا  الاوج  الخ خ يي :خ اي  ال  حث لحل ل اوظيف الخ( 18 اال ا جيل  ا ل ا  ل  ويوضح الا ل الا لد 
 ( لل خويا الا ويي س اط ي د  الاخطيط االساياايجد( .18 

 وتتمخص التوصيرت الخرص  بتوظيف اإلعمم المعمريي في الّنقرط التّرلي :
 وال لخيل. عم اإلعالم الخ خ يي ليح ث  خط خن الاة عل اإليج  د  ايجل  خت ال ياخت الخ خ ييل الخحليل  .1
 زي  ا الجيعل الخ يايل و خ   ي الخ لوخ   الخ خ ييل والاذييل الا ويييل الخساخيا للطال   وس ئل اإلعالم. .2
 ال ح ال وال  وا  واإلعال    وال الف   ال  خل.وس ئل اإلعالم خن ي   واوثي  الخخيج   الا ليخيل  إساخ ام  .3
 .خيائط  ياخجيل اعالخيل يا  اوج  خ خ يي لاحسين اال ار اال   يخدخ اي  ل خويا اط ي د لالعالم الخ خ يي ووضس  .4

 :المياجع
 ليررل  -خ جيسررايي  ::وي الصالالحرف  واالعالالمم فالالي تطالالويي هن:سالال  العمالالرية والبيئالال  المبنيالال  فالالي فمسالالطين -خحخرر  جخيررل جهرر   ا ررياذيم  وي رر    [1]

 (.2007  -السطين -   لس -ال ج   الوط يلج خ ل  فسم اله  سل الخ خ ييل  -اله  سل 
–اإليالال:اع اليقمالالي -البنالالرء –البيمجيالالرت –الجالال ء األول :المفهالالوم -المحتالالوي اليقمالالي–"الكيرنالالرت اليقميالال   سرر خل خحخرر  عطيررل خخرريس    ارر  : [2] 

اساارر يي خرر يس علرروم الخ ا رر   وا  يرر   الخ لوخرر    التجييالالب " –التصالالوي المقتالاليح  –اإلسالالتيجرع –المسالالتو:عرت اليقميالال  عمالالي النالالت : التنظالاليم 
 م.2013ج خ ل الخجخ ل الس و يل  

 - ليررررل اله  سررررل  -:خ جيسررررايي اإلعالالالالمم والعمالالالالرية نحالالالالو وضالالالالع منظومالالالال  إعمميالالالال  تالالالالؤثي فالالالالى الثقرفالالالال  العميانيالالالال  - سرررر لق خحخرررر  عيسرررروى[3] 
 .(2010  -ال  ذيافسم اله  سل الخ خ ييل ج خ ل 

اليقميالالالالال  )نحالالالالالو يؤيالالالالال  مقتيحالالالالال  لتفعيالالالالالل :وي تكنولوجيالالالالالر المعمومالالالالالرت  :ياسالالالالال  عمقالالالالال  العمالالالالاليان والثالالالالالويةخحخررررر  حسررررر م ع ررررر الذة ي اررررروزي   [4] 
 قسالالالالالم الهن:سالالالالال  المعمرييالالالالال  جرمعالالالالال  خ جسررررايي واالتصالالالالرالت كمحالالالالاليك لمتنميالالالالال  العميانيالالالالال  الشالالالالالرمم (  بالالالالرلتطبيق عمالالالالالى أحالالالالال: المالالالالال:ن الج:يالالالالال:ة  

 2014القرهية  
يك  ايي ي سرررررررررررررررررررون  [5]  م  2001  ج خ رررررررررررررررررررل  ولوخ يررررررررررررررررررر  النقالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: المعمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريي فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أمييكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريي  يي  لررررررررررررررررررر ي وا 

.org/archreport.htmnajpwww. 2019 
م  2004خح ضررررررررررررررررررريا ليلرررررررررررررررررررل الخخررررررررررررررررررريس اأسررررررررررررررررررر وعيل  ج خ رررررررررررررررررررل سررررررررررررررررررري  د   التصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالميم لمجميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع:  ررررررررررررررررررر   يويرررررررررررررررررررو   [6]

.org.au/ybe/exemplars/builtenvironmentwww. 2019 
  الخ اخررررر ا خرررررن الخجلرررررس اأعلرررررق للاخطررررريط والا خيرررررل ال خيا يرررررل ط  رررررً  أسالالالالالس ومعالالالالالرييي التنسالالالالاليق الحضالالالالالريى لإلعمنالالالالالرت والمفتالالالالالرت [7]

 م2018والئحال الا ةيييل. ٢٠٠٢لس ل  ١١١لل   ون يفم 

http://www.builtenvironment.org.au/ybe/exemplars/،2019


Journal of Advanced Engineering Trends (JAET), Vol. 39, No. 1. January 2020 

 

- 187 - 

  يسرررر لل   اررررروياا   ليرررررل الة رررررون الاط ي يرررررل   فسرررررم صالالالالالوية الفالالالالالن والتقنيالالالالال  فالالالالالي تصالالالالالميم الجالالالالال:اييرت الخ فيالالالالال ييهرررر م خحخرررررو  عخررررريان   [8]
خ جررررررررررررم الحضررررررررررررر يا الخ ررررررررررررييل: اررررررررررررأليف / جرررررررررررررويا  رررررررررررروز ي  ايجخرررررررررررررل /  خررررررررررررين سرررررررررررررالخل   -م. 2012الخررررررررررررزف   ج خ ررررررررررررل حلررررررررررررروان 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 2019م 
 .مcom/manaraahttps://www.-6/2019.م  2019-2010لل حث ال لخد  – اإلستشريي المنرية ختسسل  [9]

 مhu/hutable.htmlwww.bartleby.com/ 2018/65ذ سايل    ي ا لويس   ال ح ال الخ خ ييل اد  خيي     [10]
وويسلد   جيلز   ال خ يا اد خحال   يس ال ا     [11]

1996.374carch.megill.ca/prog/sijpkes/arwww./b_worsley.html 2018م 

[12] Andrew Vande Moere , Niels Wouters : " The Roll of Context in Media Architecture ", Department of 
Archeticture , Urbanism and Planning ,KU Leuven, Belgium,2012. 
[13] Sushant Verma ,Lucy Cassels , BORIS Timev : " How Architects Use Social Media Today " , 
arch2o.com, USA , 2012. 
[14] Behrens, M. , Valkanova, N. ,Fatah Gen.Schieck, A. , & Brumby,D.P. : " Smart Citizen Sentiment 
Dashboard : A Case Study Into Media Architectural Interfaces " , New York ,2014. 

[15] SOURCES: DIGITAL MEDIA SAINCE, NET, And MOBAIAL: GSMA INTELLIGENCE, 2019JUN,  الا ييي
ي س   ي إم إس(  الخاخ  ل اد  حوث اإلعالم اليفخد والي  ر لاي ل  يجيا ل خي ي  س  2019الس وي عن ال  م 

 https://www.crunchbase.com/organization/digital-media-science.اإل ط  عد
[16] Thoman, Elizabeth, “Skills & Strategies for Media Education. www.medialit.org.2019 

[17] Ray,Rinaldi and Frederickson,Eric,The Architecture Critic: A Survey of Newspaper Architecture Critics in 
America, National Arts Journalism Program in the 2010 -2011 academic year, Columbia University, 2018 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
https://www.manaraa.com/-6/2019م
http://www.bartleby.com/
http://www.medialit.org.2019/

