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          المرحلة األولى                                                            المحاضرة األولى                                    

 
المجاالت االعتبارية في التصميم المعماري الذي تم تعريفه في الفصل توضيح  :هدف المحاضرة

 . ية، وما يشير إليه التصميم من عملية وناتج تصميمياألول من حيث جوانبه الذاتية والموضوع
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
  إعادة التذكير بتعريف التصميم وجوانبه، وما يشير إليه من عملية تصميمية وناتج تصميمي

 (.وكما ورد في الفصل األول)

 

 تي تؤخذ بنظر التعريف بالمجاالت االعتبارية في التصميم المعماري، كونها أهم الجوانب ال
االعتبار، فهي بذلك تمثل الجانب الموضوعي من التصميم ألنها اعتبارات أساسية مبدئية 

 :يعتمدها كل المصممين، لتتضمن كل من

 
وهي اعتبارات :  Formal Compositionاعتبارات التكوين المرئي أو الشكلي  -

 .متعلقة بالناحية الشكلية في التصميم
وهي اثر التصميم على المتلقي، ومدى امكانيتة في : Expressionالتعبيرية  -

التعبير عن األحاسيس البشرية التي ينقلها العمل الفني إلى المشاهد، والتي تكون 
اإلنشائي، والنمطي  -بمظاهر مختلفة منها المظهر التعبيري البيئي، والمادي

 .األسلوبي

شيا  وبالمكان ترتبط بعالقة التصميم باألشخاص واأل: Magnitudeالمقدارية  -
 .والزمان

البنا  الوظيفة التي صمم  -إذ البد ان يؤدي التصميم: Functionalismالوظيفية  -
 .من اجلها مع مراعاة تامين جميع المتطلبات من تهوية، سمع، حرارة، وغير ذلك

وهو مايتعلق بالنظام اإلنشائي ومواد البنا  من ناحية : Stabilityاالستقرارية  -
 .لى التحمل والدواموجوب قدرتها ع
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                       ثانيمباديء الفن والعمارة                                               الفصل ال: المادة
                                              ثانيةالمرحلة األولى                                                            المحاضرة ال

 
مفهوم األسلوب في التصميم المعماري، من حيث إن لكل فنان أسلوبه توضيح  :هدف المحاضرة

 . الخاص، والمعماري في تصاميمه البد ان يعبر عن أسلوبه المميز عن بقية التصاميم
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
  تجاه الذي يوجه إليه التصميم المعماري، حيث تختلف تلك األسلوب على انه االتعريف

 ...االتجاهات وبحسب التركيز واالهتمام لناحية من نواحي التصميم

 

 توضيح األساليب المتنوعة في التصميم المعماري، والمتضمنة لكل من: 

وفيه يكون االهتمام بالشكل ويعطى األولوية في :  Formalismاألسلوب الشكلي  -
 ...التكوين

ن :  Functionalismاألسلوب الوظيفي  - وفيه يكون االهتمام األول بالوظيفة وا 
 ...كانت محددة للشكل

وفيه يكون التركيز واالهتمام بفردانية المواد : Romanticismاألسلوب الرومانتيكي  -
 ...اذج البنيانالمستعملة والمواقع والمشاهد ونم

وفيه يكون إتباع أسلوب وقوانين في التصميم : Mechanicalismاألسلوب اآللي  -
 ...تقوم على أساس إن كل شي  يجب ان يعمل بدقة ونظام كاآللة

وفيه يكون االهتمام بالتركيب العضوي للنباتات :  Organismاألسلوب العضوي   -
األسلوب الرومانتيكي، ومن ناحية والحيوانات، فمن ناحية يقترب هذا األسلوب من 

 ....أخرى يقترب من األسلوب اآللي
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  ان هذه األساليب واعتمادها يكون ضمن الجانب الذاتي في توجيه التصميم وعناصره كما
أنها تهتم بالتأكيد بالناتج التصميمي أيضا، والعمارة عبر حقبها المختلفة اعتمدت هذه 

 .األساليب المختلفة
 

                       ثانيء الفن والعمارة                                               الفصل المبادي: المادة
                                              ثالثةالمرحلة األولى                                                            المحاضرة ال

 
االعتبارات التصميمية واألساليب المتنوعة عموما لمشاريع معمارية توضيح  :هدف المحاضرة

 .وبأسلوب تحليلي عملي
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
المادة حول تمرين عملي قام به الطالب للتعرف على  وأستاذ الطالب عامة بين مناقشة 

المجاالت االعتبارية واألساليب المتنوعة بأسلوب عملي، وذلك من خالل مشاريع معمارية من تيارات 
 .معمارية مختلفة  تم تحليلها  من قبل الطالب وحسب االعتبارات واألساليب في كل مشروع
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                       ثانيمباديء الفن والعمارة                                               الفصل ال: المادة
                                              رابعةالمرحلة األولى                                                            المحاضرة ال

 
يح  مفهوم الفكرة في التصميم المعماري، بصورة عامة، وعرض األساليب التي توض :هدف المحاضرة

 .تؤدي إلى الفكرة التصميمية، فضال عن أهم مواصفات الفكرة
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
 تعريف الفكرة (Concept, Idea ) على أنها الشرارة التي تحول عناصر التصميم إلى تكوين

 .عقل المصمم من خالل مجموعة العمليات والتحوالت والتحليالتمعماري، وتكون الفكرة في 

 أساليب التوصل إلى الفكرة، والمتمثلة بكل من: 

حيث يكون تكوين الفكرة في عقل المصمم :  Black Boxأسلوب الصندوق األسود  -
 ...غير مكشوف

وهو عكس األسلوب السابق، :  Glass Boxالزجاجي  -أسلوب الصندوق الشفاف -
 ...ن كشف العملية التفكيرية، وكيفية صنع القرار التصميميحيث يمك

 ....وهو أسلوب يجمع مابين األسلوبين السابقين: األسلوب التوفيقي -

  األصالة في الفكرةOriginality :والتي تؤكد .. وهي أهم ميزات الفنان والمعماري الناجح
في صنع فكرة جديدة ... سابقةعلى دراسة كل ماحول اإلنسان واالستلهام منها ومن األمثلة ال

 ...فريدة

 المعماري مع الطبيعة والمتضمنة كل من -أساليب تعامل اإلنسان الفنان: 

حيث التقليد والمحاكاة المباشرة من اإلشكال : Imitationالتقليد والمحاكاة  -
 ...الطبيعية
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وهي الدرجة أعلى من األسلوب السابق، تقوم على تجريد : Abstractionالتجريد  -
 ...األشكال الطبيعية في خطوط واتجاهات 

 ...وهو االتجاه المميز للعمارة العضوية: Inspirationاستلهام المبادئ  -

 ..حيث نقل الطبيعة إلى داخل المباني:  Transplantationالنقل إلى المباني 

                       ثانيال مباديء الفن والعمارة                                               الفصل: المادة
لخامسة المرحلة األولى                                                      المحاضرة ا

                                             والسادسة
 

توضيح  أهمية البرمجة في التصميم المعماري كونها من أهم عناصر ممارسة  :هدف المحاضرة
 . العمل المعماري، فضال عن طرح الخطوات األساسية للبرمجة في أي مشروع معماري

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

 تعريف البرمجة على أنها: 

حل في حين إن التصميم هو ... الكشف عن المشكلة التصميمية والتعرف عليها -
 .هذه المشكلة

المرحلة األولى من العملية التصميمية، متمثلة بالفعاليات التي يجريها المصمم منذ  -
استالم المشروع ولحين إعطا  التصورات العامة عن المجاالت المتنوعة للحلول 

 .التصميمية

بحث نظامي للمعلومات، لتكوين قاعدة معلوماتية يمكن من خاللها فهم المشكلة  -
 .وتحديد اإلمكانيات المتوفرة لحلها التصميمية

 

  توضيح الفرق مابين البرمجة والتصميم، حيث تأتي البرمجة أوال ومن ثم يأتي التصميم، كما
إن البرمجة عمل تحليلي والتصميم عمل تركيبي، وتتصف البرمجة بالموضوعية، في حين 

 ...يتصف التصميم بالذاتية

 

 ل منخطوات البرمجة من حيث كونها تتمثل بك: 
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وتمثل هذه الخطوة نقطة االنطالق في مرحلة البرمجة : Goalsوضع األهداف  -
 ..والتحليل، وهي التي تميز مشكلة تصميمية عن أخرى

 
عن الموقع )وتشتمل على كل من جمع المعلومات : Factsجمع وتحليل الوقائع  -

ناصر وتحليلها، فضال عن تحليالت لألمثلة المشابهة وع( والمتطلبات الفضائية
 .االستلهام ونظرة المصمم للعمارة

كالمناخ، )الطبيعية منها  –ليتضمن تحليل الموقع  كل من تحليل العناصر المادية 
كحدود الموقع، المجاورات، الوصول إلى )وغير الطبيعية ( الخ...والطبوغرافية، والنباتات

، والعناصر غير المادية كدراسة استعماالت األرض المجاورة، ومواقع (الخ...الموقع
 (.بصرية، سمعية، ملمسية)الخدمات، والخصائص الحسية 

لفضائية من حيث تحديد الفعاليات التي تجري في ويتضمن تحليل المتطلبات ا
الخ، وتحديد المواصفات البعدية للفضا  ...الفضا  وطبيعتها ومن يقوم بها ومتى

 .الخ...كالشكل والمساحة واالرتفاع واألثاث المتحرك والثابت
 
وهي أفكار مجردة تختلف عن أفكار مرحلة : Conceptsكشف واختيار األفكار   -

شتمل على العالقات مابين الفضا ات، من جهة، ومابين الموقع، من وت... التصميم
 .Bubble Diagramجهة أخرى، وتسمى بمرحلة الـ 

  

حيث محاولة تحديد المتطلبات األساسية ومنه : Needsتحديد الحاجات والمتطلبات  -
 الكلفة التخمينية

 
إجرا  الدراسات بعد : Problemالقضية أو المشكلة التصميمية / تحديد المشروع -

لألمور التي ذكرت فانه يمكن للمعماري تحديد القضية بوضوح وصياغتها دون 
تعقيد بحيث يمكن لفريق العمل التصميمي ان يفهمها ويعمل بموجبها وخاصة فيما 

 ...يخص الوظيفة والشكل والناحية االقتصادية والوقت
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، وصاحب العمل، والمنتفعون من والمتضمن كل من المعماري: Teamالتعريف بفريق البرمجة 
 الخ    ...المشروع، والمختصون االستشاريون

 

 

 

 

 

 

 

                       ثانيمباديء الفن والعمارة                                               الفصل ال: المادة
                                              سابعة والثامنةلمحاضرة الالمرحلة األولى                                                      ا

 
والمتمثلة بكل من الكتلة والفضا  ( كنتاج)توضيح  أهم مقومات التصميم المعماري  :هدف المحاضرة

 والعالقة بينهما، فضال عن الحركة والطاقة والتكوين اإلنشائي
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
 الكتلة Mass: كائن من صنع اإلنسان مثلها مثل الكائن الحي يتكون من  حيث ان العمارة

أعضا  ترتبط بنظام اتصال وجريان شبيه بنقل خاليا الدم إلى جميع إنحا  الجسم، ولكل 
جز  موقعه إليفا  غرض معين ومصمم ألدا  وظيفة محددة، لذلك فأن الكتلة تشتمل على 

 .لتامين الوظيفة المطلوبةأجزا  ترتبط وتتناسب مع بعضها 

  

وتحدد هذه األجزا  من خالل تحديد جانبين مهمين هما مناطق الفعاليات المراد تحقيقها في 
، والتخطيط وأنماطه المعتمدة في تنظيم وترتيب (سوا  كانت فعاليات عامة، خاصة، خدمات)الكتل 

 (.ئي، النمط المنتظمومنه التوجه نحو الداخل أو نحو الخارج، النمط العشوا)األجزا  
 

    الفضاSpace :  حيث يكون الفضا  في العمارة بصورة عامة إما فضا  داخلي أو فضا
 .خارجي، والبد بالضرورة من وجود عالقة وترابط مابين الفضا  الداخلي والخارجي
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يتحدد الفضا  من خالل أجزا  الكتلة المختلفة، ويسعى المصمم عموما إلى الوصول إلى 
 ...مناسبة للعيش والعمل فيها فضا ات

 
  الحركةMovement : هي عنصر أساسي في التكوينات المعمارية، وهي التي تقوم بعملية

الربط مابين الفضا ات والكتل أي ما بين أجزا  المشروع، والتي تكون إما أفقية أو 
 ...عمودية

 

 حركية، لتتمثل الكامنة  وهي المتعلقة بكل من الكتلة والحركة، فتكون أما كامنة أو: الطاقة
في تشكيل الخطوط والسطوح الشبكية المتعامدة، في حين تتمثل الحركية الخطوط والسطوح 

 ....المنحنية المتعرجة

 
 إذ يعتبر الهيكل أو القوام اإلنشائي من أهم أجزا  المنشأ الذي يؤثر على : التكوين اإلنشائي

 .االتكوين والتصميم المعماري لألبنية ويتأثر بهم

 
 :ويمكن تصنيف أشكال القوام اإلنشائي إلى نوعين رئيسين هما

نوع التركيب الصلد ومثاله من الطبيعة الجبال والكهوف، وفي اإلنشا  األهرامات قديما  -
 ..والسدود
حيث يكون اإلسناد على أجزا  وهياكل من أعمدة وعتبات، كما يشتمل على : التركيب الهيكلي

 ...والهياكل الفضائية والهياكل الكابلية... والقشريات والعقودالتركيب السطحي، 
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 ثانيمباديء الفن والعمارة                                         الفصل ال: المادة
 التاسعةالمرحلة األولى                                                    المحاضرة 

 
 .للمشاريع المعمارية وبأسلوب تحليلي عملي( الشكلية)توضيح الجوانب المادية  :ضرةهدف المحا

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

 
المادة حول تمرين عملي قام به الطالب للتعرف على  وأستاذ الطالب عامة بين مناقشة 

الشكلية بأسلوب عملي، وذلك من خالل تحليل مشروعين معماريين من حركات  –الجوانب المادية 
 .معمارية مختلفة
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 ثانيمباديء الفن والعمارة                                         الفصل ال: المادة
 العاشرة والحادية عشرالمرحلة األولى                                                المحاضرة 

 
توضيح المتطلبات األساسية للنتاج المعماري والمتمثلة بكل من المالئمة، والمتانة،  :هدف المحاضرة
 .والجمال الفني

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

 اغلب النقاد والفنانين والمعماريين  عامة من حيث إجماع توضيح المتطلبات األساسية بصورة
ان يستخدم البنا  لتامين االحتياجات :على إن للبنا  المعماري ثالث متطلبات أساسية هي

االجتماعية، أوال، وان تكون المواد والقوام اإلنشائي المستخدم فيه متين وثابت، ثانيا، وان 
 .يكون البنا  عمال فنيا، ثالثا

 

وهو معماري يوناني قديم عرف العمارة من خالل هذه  -وتسمى هذه المتطلبات بثالثية فتروفيس
 .المتطلبات الثالث

 
   المالئمةSuitability :فالحاجة هي ... وهو معنى المالئمة الوظيفية للحاجة والهدف

ناية السبب في إنشا  أي مشروع، وتعد الوظيفة من أهم عناصر التصميم الجيد لتتمكن الب
كما تبرز الحاجة البيئية من حيث التأثيرات . من تامين وسد الحاجة والمنفعة المطلوبة
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الجوية والموقع ، فضال عن مراعاة االقتصاد، فالبد ان يكون عمل المعماري اقتصاديا 
 .ليصبح مالئما لما يخصص من مبالغ لتنفيذه

 

  المتانةDurability :مين الحاجات الحياتية لما كان عمل المعماري يؤدي إلى تا
، فالمفروض ان يبقى نتاجه لفترة مالئمة أي ان يكون متينا ليقاوم المؤثرات ةواالجتماعي

الطبيعية، كما ان اإلعمال المعمارية الكبيرة التي تبقى تعكس سمات الحضارات، فيراعى 
الخدمية كما تشتمل المتانة على متانة التاسيسات ... فيها المتانة بصورة غير اعتيادية

 ...المهمة

 
  الجمال الفنيAesthetic : إن توافر العنصر الجمالي الفني في العمل المعماري هو الذي

إن التذوق الفني والشعور بالجمال يكون ...يفصله ويميزه عن العمل الهندسي غير المعماري
 ...عن طريق اإلحساس به عادة بالعين وباللمس

 
 اريخية المختلفة من ثالثية فتروفيس، إذ قد يتم التركيز طرح لمواقف العمارة عبر حقبها الت

على واحدة أو اثنين من الثالثية على حساب النقطة األخرى، كما قد يحدث تغير في مفهوم 
 ....إحدى هذه الركائز عبر الفترات الزمنية المختلفة

 
 

 ثانيلفصل المباديء الفن والعمارة                                         ا: المادة
 الثانية عشر والثالثة عشرالمرحلة األولى                                            المحاضرة 

 
 .توضيح الجوانب المتطلبات األساسية للمشاريع المعمارية وبأسلوب تحليلي عملي :هدف المحاضرة

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

 
المادة حول تمرين عملي قام به الطالب للتعرف على  وأستاذ الطالب عامة بين مناقشة 

 .في العمارة بأسلوب عملي، وذلك من خالل تحليل مجموعة مشاريع معمارية  ةالمتطلبات األساسي
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 الثانيمباديء الفن والعمارة                                         الفصل : المادة
 الرابعة عشرالمحاضرة                               المرحلة األولى                      

 
تعريف مفهوم اإلبداع بصورة عامة، واإلبداع المعماري بصورة خاصة، للتعرف  :هدف المحاضرة

 .على أهم أبعاد اإلبداع المعماري وجوانبه المختلفة
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
 تعريف مفهوم اإلبداع بصورة عامة من حيث انه: 

المبادرة التي يبديها الفرد بقدرته على الخروج عن التسلسل العادي أو التقليدي في  -
 .التفكير إلى حالة مخالفة تماما

توليفة تندمج فيها العمليات العقلية والمعرفية ونمط التفكير والشخصية والدافعية  -
إلى والبيئية فضال عن النتاجات اإلبداعية وبما يمثل أبعاد أربعة أساسية ترمز 

 .الشخص المبدع، والعملية اإلبداعية، والنتاج اإلبداعي، واإلقناع بأصالة النتاج

عملية يصبح الفرد من خاللها حساسا للمشكالت والنواقص والثغرات في المعرفة  -
 .والعناصر المفقودة

 اإلبداع ومفاهيم أخرى كاالبتكار واالكتشاف واالبتداع. 

  بكل منأبعاد اإلبداع األربعة والمتمثلة: 

الشخص المبدع من حيث حساسيته المرهفة والتحسس بالمشكالت والقدرة على  -
دراك الروابط الخفية بين األشيا   .إعادة ترتيب عناصر سابقة في صياغة جديدة وا 

العملية اإلبداعية من حيث مراحلها المتضمنة كل من التهيو  واإلعداد، واالختيار،  -
 .لة التحقق، ومرح(اإللهام) ومرحلة التنوير 

 .الناتج اإلبداعي من حيث ما يمتاز من جدة ومالئمة لمقتضى الحال -

 .الظروف البيئية  المحيطة والمعززة لإلبداع -
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  اإلبداع والعمارة من خالل استعراض مجموعة طروحات معمارية لمفهوم اإلبداع في العمارة
 . مع عرض لبعض األمثلة المعمارية المتميزة

 
 

 

 
 


