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كلية الفنون الجميلة – جامعة المنيا

الملخص
العمارة مرآة المجتمع فھي تعكس ثقافة المجتمع بكل ما تشمله من معاني لكلمة الثقافة ،فھي اف راز طبيع ي للتف اعالت الحض ارية
والسياس ية واالقتص ادية واالجتماعي ة ،فھ ي الف ن العلم ي إلقام ة مب اني ،ل يس م ن الخ ارج فق ط لتت وافر فيھ ا ش روط الجم ال
واالقتص اد فق ط  ،ولكنھ ا أيض ا م ن ال داخل لتت وافر فيھ ا ش روط البن اء مث ل االنتف اع والمتان ة والخ دمات والتھوي ة واإلض اءة
واالقتصاد ،وذلك لتفي باحتياجات الناس المادية والروحية .وقد بدأ التعليم المعماري ف ي مص ر ف ي ع ام  ١٩٠٨بمدرس ة الفن ون
الجميلة العليا وتاله أقسام أخرى في كليات الھندسة والفنون الجميل ة والمعاھ د العلي ا ،وبخاص ة ف ي مص ر ف ي العق دين األخي رين
ومنھا قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا .وبما ان مشروع التخرج يمثل المش روع االبت دائي للمعم اري بع د تخرج ه
فيمكن اعتباره مرآة للتعليم ومستواه ،لذا يتم استعراض بعض مشاريع التخرج عبر سنوات مختلف ة من ذ نش أة القس م وتخ رج أول
دفعة منه في عام  ٢٠٠٠حتى اآلن للتعرف على الس لبيات الش ائعة والرئيس ية ألط راف العملي ة التعليمي ة ف ي أح د رواف د للتعل يم
المعماري في مصر .إال أن التشوه المعماري قد زاد وتضاعف عن ما سبق وھو ما يعكس التعل يم المعم اري ف ي مص ر .فعملي ة
التصميم المعماري ھي عملية فكرية معقدة يقوم بھ ا المعم اري للوص ول إل ى انت اج معم اري متمي ز يحق ق المتطلب ات المعماري ة
ألطراف العمل المعماري ،فالش كل والمض مون وجھ ان لعمل ة واح دة يج ب أال ينفص ال ،ويج ب عل ى الطال ب ع دم الس عي وراء
الشكل على حساب المضمون ،وكذلك العكس سواء التشكيل الكتلي أو االبھار في اإلظھار فالعملية التعليمية تعتمد شبه كليا عل ى
الطالب وعضو ھيئة التدريس والمحتوى العلمي فمن جھة عضو ھيئة التدريس فالعملية التعليمية تعتمد على خبرته في الت دريس
واإلحساس بقدرة الطالب االبداعية والفكرية في تحديد المشروع المالئم للفرقة المحددة تبعا للھدف منه ،والتقييم الج اد للمش روع
المعتمد على أسس ومعايير تقييم على التصميم المعماري ،وليس فقط على االبھار في التصميم الق ائم عل ى العم ارة ال ال معقولي ة
الغربية مع تجاھل للعمارة المحلية ،لع دم ادراك الطال ب لخص ائص الم واد وتجاھل ه لتص ميم الفراغ ات الداخلي ة م ع االبھ ار ف ي
االظھار باستخدام األساليب والبرامج الحديثة المتخصصة ،بل يصل األمر إل ى أن الخب رة لعض و ھيئ ة الت دريس ت تحكم ف ي نق ل
المعلومات والتحكم في سلوك الطالب وقدرته على الوصول إلى العملية التصميمية المعق دة ف ي المش اريع واس تكمالھا ،ب ل يمك ن
اعتبار أن عجز الطالب في الوصول إلى الھ دف المرج و من ه المش روع والمعرف ة والعملي ة التص ميمية ترج ع إل ى عج ز عض و
ھيئة التدريس ف ي توص يل ھ دف المش روع والغ رض من ه للطال ب  ،ل ذا فالھ دف الرئيس ي للبح ث ھ و ايج اد م دخل نح و تط وير
التعليم المعماري في قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا كأحد المخرجات الرئيسية للمعماري في مصر .
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