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Abstract
The importance of architectural competitions at the professional and academic levels, as
Competitions have been adopted across multiple time periods to find a variety of solutions to design
problems and achieve non-traditional building patterns that promote creativity, And contributes to the
creation of the best designs and the introduction of new trends reflected directly in the formation of the built
architectural environment and in order to achieve upgrading and development
In addition to its educational importance in terms of combining architectural theory and the practical
practice of both engineers and architecture students, they are intellectual meetings that contribute to
stimulating self-learning and encouraging creativity through investigation and competition to develop skills
and enrich information.
This research is interested in architectural competitions at the academic level, as it was addressed by
previous studies and thesis through the description as an experimental tradition and social technologies and a
research tool to achieve a scientific goal of learning and achieving creativity, as well as referring to it as one
of the types of informal learning in architecture, with Note that architectural competitions in academic
education have been referred to implicitly in all international studies. While it was not mentioned in Arab
and local studies, the
problem of research was identified by the limited knowledge associated with academic architectural
competitions and their types, in general, and in fact local in particular, to be the goal of the research to define
these competitions and identify the most important types and in order to contribute to enhancing the
importance of Adopted in local architectural academies, this goal has necessitated the adoption of the
descriptive analytical approach to previous studies and knowledge from inside and outside the field of
architecture.
The research problem was determined by the limited knowledge associated with academic
architectural competitions and their types, in general, and in local reality in particular, the aim of the research
is to define those competitions and identify the most important types and contribute to enhancing the
importance of its adoption in the local architectural academies,
In addition to the applied experiments associated with it, to apply to the application on specific case
study represented by Tamayouz Award with four categories, the research assumed the possibility of the
academic architectural competition to include several types and in accordance with the requirements of the
organizer and its endeavor to contribute to the promotion of the process Learning education in architectural
academies, according to which the results are analyzed and conclusions and recommendations formulated.
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Award.
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 .1المقدمة
اهتم البحث بدراسة المسابقات في التعليم األكاديمي المعماري بوصفها احدى الطرق لتحسين التعليم والتعلم ،ولمواكبة
التكنولوجيات الحديثة ،فضال عن اعداد الطالب وتأهيلهم بصورة جيدة إلكسابهم استقاللية وتنمية تفكيرهم النقدي ،ورفع قدراتهم
اإلبداعية واالبتكارية ،ولتوجيههم لحل المشاكل في ضوء متطلبات سوق العمل مما يسمح لهم بالمشاركة على مستوى العالم ،فاعتمد
البحث هيكال تسلسلت خطواته باآلتي:
• بناء إطار نظري شامل للمسابقات المعمارية االكاديمية وانواعها من طريق:
أ -التعريف بالمسابقات في التربية والتعليم.
ب -تعريف المسابقات المعمارية االكاديمية.
ج -استثمار ما تم التوصل اليه في (أ ،ب) لبناء إطار نظري.
• تطبيق مفردات اإلطار ضمن حالة دراسية محددة متمثلة بجائزة تميز.
• التوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات.
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 6.5انواع المسابقات المعمارية االكاديمية وفق انتظام تكرارها
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 .7االستنتاجات










 .8التوصيات
 ضرورة اعتماد المؤسسات التعليمية المعمارية المحلية المسابقات كاحد الوسائل والتقنيات التعليمية التعلمية للرفع من كفاءة الطلبة
لما توفره من امكانية الدمج بين الجانب النظري والعملي المرتبط بسوق العمل.
 ضرورة اعتماد المسابقات المعمارية االكاديمية من قبل الهيئة التدريسية لتعزيز روح المنافسة وبما يحفز االبداع والتميز عند
الطلبة.
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 امكانية االستفادة من الطرح العام لهذا البحث وخصوصا ما يرتبط وانواع المسابقات المعمارية االكاديمية في تنظيم تلك المسابقات
على اسس تخدم توجهات واهداف الجهة المنظمة (سواء كانت مؤسسة تعليمية او غيرها) وبما يعزز الفائدة المرجوة منها
.وخصوصا ما يرتبط والتعلم الذاتي
 اعداد دراسات تفصيلية تخص دور المسابقات المعمارية بأنواعها في التعليم والتعلم المعماري من حيث دراسة دورها في رفع كفاءة
.الطالب وزيادة خبرة الهيئة التدريسية
. والمساهمة في ابراز كفاءة خريجيها، اعداد دراسات تفصيلية فيما يخص دور المسابقات في تعزيز جودة المؤسسة التعليمية
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