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  –المحاضرة االولى 
محاضرة تعريفية تتضمن مفهوم الفلسفة بشكل عام ومحاولة توضيح عالقة الفلسفة بالعمارة من 

 .التصميمة  خالل التطرق الى مفاهيم مثل العلم والتكنولوجيا وتاثيرها بالفلسفة وتاثيرها على العملية

 

 

 : المحاضرة الثانية 
توضح دور الفلسفة كاساس للعملية التصميمية والتاكيد على دراسة طرق التفكير وخصوصيتها 

ضمن المجتمع اوسياق معين واختالف طرق التفكير والعامة مع اختالف المجتمعات ودور طرق 

هدافه بعيدا عن عمليات التصميم التفكير ضمن سياق محدد في تحديد فلسفة المصمم الخاصة وتحديد ا

وليس لطريقة )العشوائية وغير المدروسة والتي تشمل عمليات االستيراد غير المدروسة لنتاج االخر 

وان كانت )او عمليات االستنساخ والتقليد العشوائية للموروث المعماري والتي تظهر اثارها (تفكير 

 .على المستوى المدينة ككل( فعل فردي 

 

 

 : ة الثالثة المحاضر
التطرق الى اهم العوامل المؤثرة في العملية التصميمية وتحديدي االختالف بين ما هو مؤثر بالعملية 

التصميمية وماله دور في تحديد الخطوط العامة للتصميم مع التاكيد على العوامل التي لها دور في 

التقاليد والحالة االجتماعية  تحديد الثوابت والمتغيرات بشكل عام ضمن مجتمع او سياق محدد مثل

واالقتصادية وغيرها واثرها على تحديد االختالف في طرق التفكير بشكل عام وعلى القرارات 

 .السامية للتصميم بشكل خاص 

 

 

 

 

 : المحاضرة الرابعة 
وترجمتها الى الواقع العمارة المحلية بهدف   3,2,1استثمار المفاهيم المطروحة في المحاضرة 

على ضرورة وعي المصمم الى المدى خطوةرة عمليات التصميم العشوائية وغير مدروسة  التاكيد

 .واثرها السلبي على هوية وخصوصية عمارتنا المحلية 

 

 المحاضرة الخامسة   
تحليل مجموعة من المشاريع الخاصة بطالب المرحلة الخامسة وتوضيح الجانب الفلسفي كقاعدة 

 :والقرارات االساسية للمصمم بهدف  اساسية لتحديد الخطوط العامة

توضيح اختالف المعايير والمحددات االساسية بين مشروع واخر واثرها في تغيير القرارات  –اوال 

 .االساسية للمصمم 

 .توضيح الثوابت المشتركة ضمن سياق محدد مع اختالف خصوصية المشاريع  –ثانيا 
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 المحاضرة السادسة  
الدراسة والتحليل كقاعدة الي فعل تصميمي وضرورة الوعي بواقع العمارة التاكيد على اهمية 

الملحي المحيط وتحديد مشاكله االساسية لتكون قاعدة الهداف العامة وتمثل الخطوط االساسية 

المشتركة ضمن سياق محدد ومن ثم دراسة وتحليل المشروع الحالي بشكل مكثف من تحديد متطلباته 

لول ازائها والتي تحدد خصوصية المشروع واختالفه عن االخر ضمن الخاصة بهدف وضع الح

مع الوعي باهمية خصوصيتنا المحلية من جهة ومن جهة اخرى اهمية االطالع على . سياق محدد 

االخر وطرق التفكير والمالئمة مع التغيرات المحيطة بهدف اغناء العملية التصميمية والنتاج 

 .المعماري 

 

   المحاضرة السابعة
التطرق الى الفلسفة الثابت والمتغير ضمن المجتمع او سياق محدد وتوضيح العوامل التي لها دور في 

تحديدها مع التاكيد على اهمية دراسة الثوابت والمتغيرات في بينه الموروث المعماري المحلي 

ك الموروث والعوامل وطرق التفكير التي اثرت في تشكيلها بهدف توضيح حدود االستثمار بينه ذل

 .والجمود واالستنساخ  كقاعدة اساسية للعملية التصميمية بعيدا عن المتكرار

 المحاضرة الثامنة 
 

توضيح نسبية الثابت والمتغير وطرق التفكير التي اثرت في تشكيلها ضمن ثنائية الزمان والمكان 

مة للتصميم وتحديد واثر اختالفهما واختالف متطلبات ومحددات كل منهما في تشكيل الخطوط العا

القرارات االساسية للمصمم ليتم من خاللها تفسير اهمية االطالع على االخر وطرق تفكيره وتفسير 

 . تميز مشاريع ناجحة نسبة لزمان ومكان محدد 

 


