
دراسة مقارنة للخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس في أقسام 
العمارة في جامعات المملكة العربية السعودية 

د. أمحد بن رشدي طومان

جامعة امللك سعود، كلية العمارة والتخطيط

touman@ksu.edu.sa



 دراسة مقارنة للخطط الدراسية ملرحلة البكالوريوس يف أقسام العمارة يف جامعات اململكة العربية السعودية 
12

ملخص

انطلقت الدراســة من واقع تنوع اخلطط الدراســية ومســميات األقســام الي تدرس العمارة يف جامعات 
اململكــة العربيــة الســعودية، هــذا التنــوع الــذي يؤثــر علــى مســتوى اخلرجيــني، ومــدى تقبــل ســوق العمــل هلــم.

اململكــة  يف  العمــارة  أقســام  خطــط  جلميــع  واالســتقراء  التحليــل  أســلوب  الدراســة  انتهجــت  وقــد 
أن  وجــد  ومقارنتهــا،  النتائــج  وبتحليــل  جامعــة.  عشــرة  ســبع  يف  قســما  وعشــرون  أربعــة  وعددهــا 
اخلطــة  ســاعات  وعــدد  مســمياهتا،  حيــث:  مــن  لألقســام  الدراســية  اخلطــط  يف  كبــراً  تفــاواتً  هنــاك 
والســاعات  الدراســية،  املــواد  وختصصــات  التدريــب،  ســاعات  واحتســاب  املقــررات،  وعــدد  الدراســية، 
اجتهــاد األقســام يف وضــع اخلطــط. هلــذه االختالفــات، إال  ملــربر  الوصــول  مــادة، دون  لــكل  املخصصــة 

توصلــت الدراســة إىل مالمــح خطــة دراســية عامــة ألقســام العمــارة، مــع توصيــة إبجــراء دراســة شــاملة 
للوصــول  العمــارة  أقســام  رؤســاء  جيمــع  عــام  مؤمتــر  بعقــد  وتوصيــة  العمــارة،  خلرجيــي  العمــل  ســوق  لواقــع 
فعلــي. العمــل بشــكل  ميــدان  إطــار هيكلــي؛ جتتمــع حتتــه خطــط متكاملــة تضمــن ســد احتياجــات  إىل 

هندســة.  – كليــة   – قســم   – عمــارة   – خطــط   - جامعــة   – تعليــم   – بيئــة  مفتاحيــة:   كلمــات 
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Abstract:

The study covers the diversity of the curriculums of the major of 
Architecture within Saudi universities and colleges with different titles 
of the program. This could affect the quality of the graduates and ignore 
the ability for the market to assign the suitable job for them.    

The methodology of the study is based on analyzing the current 
curriculums of Architectural majors and their equivalent departments 
in the Kingdom, which are 24 departments in 17 Universities. The 
comparative analysis shows that there are clear differences between the 
curriculums for each department, in terms of titling, number of units, 
number of subjects, training equivalent hours, the academic coverage of 
the subjects and the number of units assigned to each subject. However, 
no clear basis or criteria were detected to justify these observations.

The study ends up with a suggested general academic curriculum 
for architectural departments, with a recommendation of conducting 
deep study for the requirement of the recruitment market for archi-
tects. The study also highly recommends launching a symposium that 
includes all the heads of architectural departments in Saudi Arabia to 
reach a standard framework that underlines integral strategies that meet 
the recruitment needs. 

Keywords:  Building, Department, Education, Engineering, Envi-
ronment-Faculty, plans, University. 
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1- العمارة واهلندسة يف اللغة.

اْلَقَواِعــِد  َوفْــَق  َوِإقَاَمِتَهــا  َواْلِبنَــااَيِت  اْلَمنَــازِِل  َتْشــِييِد  فَــنُّ  هــو:  اْلِعَمــاَرِة  فَــنُّ  أن  املعــاين  ورد يف معجــم 
وهــي: ابملوضــوع،  املتعلقــة  املصطلحــات  مــن  العديــد  املعجــم  ذكــر  اهْلَْنَدِســيَِّة. كمــا 

• ِعمــارة: مجــع ِعمــارات، وَعَمائِــُر مبــى كبــر فيــه مجلــة مســاكن يف طوابــق متعــّددة ، وتشــييد وبنــاء وإصــالح 
وتعمــر ، عْكســه هــدم وخــراب، يقــال: اكتملــت ِعمــارة املســجد: )َأَجَعْلتُــْم ِســَقايََة احْلَــاجِّ َوِعَمــاَرَة اْلَمْســِجِد 

احْلَــرَاِم َكَمــْن َءاَمــَن(1  .

• فّن العمارة : فّن تشييد املنازل وحنوها وتزيينها وفق قواعَد معيَّنة.

• ِمعمارّي: ) اسم (  منسوب إىل ِمْعمار.

• اهلندسة املعماريّة : هندسة خاّصة بفن تشييد األبنية ، وتنظيمها وزخرفتها. 

• فّن معمارّي : فّن تشييد املنازل وحنوها، وتزيينها ِوفق قواعد معيَّنة. 

• معمارّي: مهندس ميارس مهنة البناء، ورسم األبنية وتصميمها واإلشراف على تنفيذها.

• َهنــَدَس: ) فعــل ( هنــدَس يهنــدس ، هندســًة ، فهــو ُمهنــِدس ، واملفعــول ُمهنــَدس، هنــدس الشَّــخُص البنــاَء 
وغــره : هنــدزه؛ صمَّمــه وأنشــأه علــى أســس علميّــة.

َادِّيَّة 
• اهلَْنَدَســُة: العلُم الرايضيُّ الذي يبحث يف اخلطوط واألَبعاد والسُّــطوح والزوااي والكمّيات أَو املقادير امل

من حيُث خواصُّها وقياُســها أَو تقوميُها وَعالقُة بعضها ببعض ، وللهندســة العلمية أَنواٌع ، لكلٍّ منها غرٌض 
، منهــا اهلندســُة اآلليــة )أَو امليكانيكيــة( ؛ واهلندســُة الكهربيَّــة ، واهلندســُة احلربيــة ، وهندســُة املعــادن  معــنيَّ
، واهلندســُة الكيماويّــة؛ واهلندســُة املدنيَّــة، واهلندســِة املعماريــِة ، وهندســِة الطــرق واجلســور، وهندســِة الطُّــرق 

احلديديــة، واهلندســِة الصحيَّــة، واهلندســِة الزراعيــة وغــر ذلــك« )معجــم املعــاين، 1437هـــ(. 

وعليــه؛ فــإن هــذا البحــث معــي فقــط أبقســام العمــارة الــي تــدرس العلــوم املختصــة بتصميــم املبــاين ومــا 
يتعلــق بتنفيذهــا، وال يدخــل يف نطــاق البحــث التخصصــات الــي تــدرس: التخطيــط، أو التصميــم العمــراين، 

أو تنســيق املواقــع، أو التصميــم الداخلــي.

1- القرآن الكريم، التوبة 19. 
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2- التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.

مت إنشــاء وزارة التعليــم )وزارة التعليــم العــايل ســابقا (1 يف عــام 1395هـــ لتتــوىل مســؤولية اإلشــراف 
والتخطيــط والتنســيق الحتياجــات اململكــة يف جمــال التعليــم العــايل، ســعياً لتوفــر الكــوادر الوطنيــة املتخصصــة 

يف اجملــاالت اإلداريــة والعلميــة مبــا خيــدم األهــداف التنمويــة الوطنيــة. 

وقــد ســار التعليــم العــايل خبطــى حثيثــة يف غالــب اجملــاالت العمليــة، حيــث وصــل عــدد اجلامعــات 
احلكوميــة إىل 27 جامعــة، وبلــغ عــدد جامعــات التعليــم األهلــي 10جامعــات أهليــة، ابإلضافــة إىل 38 كليــة 
أهليــة، موزعــة جغرافيــا بــني مناطــق اململكــة. وترتبــط كافــة هــذه اجلامعــات بــوزارة التعليــم مــع متتعهــا بقــدر كبــر 

مــن االســتقاللية يف اجملالــني اإلداري واألكادميــي2 . 

1 - جامعة أم القرى.                                               14- جامعة اجلوف.

15- جامعة الباحة. 2 - اجلامعة اإلسالمية.                                                       

3 - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.                        16 - جامعة تبوك.

4 - جامعة امللك سعود.                                                      17 - جامعة جنران.

5 - جامعة امللك عبدالعزيز.                                       18 - جامعة احلدود الشمالية.

6 - جامعة امللك فهد للبرول واملعادن.                    19 - جامعة األمرة نورة بنت عبد الرمحن.

7 - جامعة امللك فيصل.                 120 - جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

8 - جامعة امللك خالد.                                            21 - جامعة الدمام.

22 - جامعة اخلرج. 9 - جامعة القصيم.                                                

23- جامعة شقراء. 10 - جامعة طيبة.                                                       

24 - جامعة اجملمعة. 11 - جامعة الطائف.                                                

1- تغر مسماها إىل وزارة التعلم بعد دجمها مع وزارة الربية والتعليم مبوجب القرار امللكي رقم: أ / 67 ، واتريخ : 9 / 4 / 1436هـ، املرجع: موقع 
/http://www.saudi.gov.sa البوابة الوطنية للتعامالت اإللكرونية احلكومية

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/default. :2- موقع وزارة التعليم
aspx



 دراسة مقارنة للخطط الدراسية ملرحلة البكالوريوس يف أقسام العمارة يف جامعات اململكة العربية السعودية 
16

12 - جامعة حائل.                                                25 - اجلامعة السعودية اإللكرونية.

13 - جامعة جازان.                                                        26 - جامعة جدة1 .

أما جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية وامسها املختصر )كاوست( فهي جامعة حبثية، ومجيع 
التخصصات فيها ملرحلي املاجستر، والدكتوراه، وليس فيها ختصص للعمارة 2.

2-2 اجلامعات األهلية.

تتبع اجلامعات األهلية وزارة التعليم، التعليم العايل، وترتيبها حسب ما ورد يف موقع وزارة التعليم، 
كما يلي: 

1 - جامعة االمر سلطان األهلية.                 6 - جامعة األمر فهد بن سلطان  األهلية.

2 - جامعة عفت األهلية.                               7 - جامعة االمر حممد بن فهد األهلية.

3 - اجلامعة العربية املفتوحة.                                            8 - جامعة الفيصل األهلية.

4 - جامعة اليمامة األهلية.                                              9 - جامعة دار العلوم األهلية.

5 -  جامعة االعمال والتكنولوجيا األهلية.                           10 - جامعة دار احلكمة األهلية.

2-3 الكليات األهلية.

تتبع الكليات األهلية إداراي وزارة التعليم، التعليم العايل، وترتيبها حسب ما ورد يف موقع وزارة التعليم، كما 
يلي: 

1 - كلية الباحة.    

2 - كلية فقية األهلية للعلوم الطبيه، جدة.       

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/default. :1- موقع وزارة التعليم
aspx

2- موقع جامعة امللك عبدهللا: http://arabic.kaust.edu.sa/index.html ، وحبسب ما ورد يف موقعها؛ هي: »جامعة خمصصة 
لألحباث والدراسات العليا، تقع يف مدينة ثول على شاطئ البحر األمحر مشال مدينة جدة غريب السعودية، وتقدر مساحتها حبوايل 36 مليون مر مربع 
وهي أكرب املدن اجلامعية على مستوى العامل، 2009 وافتتحت رمسًيا يف عام 1429هـ ، ورؤيتها: أن تكون جامعة أحباث للدراسات العليا ذات شهرة 

عاملية وتقدم مسامهات ملموسة يف التقدم العلمي والتقي ، وتلعب دورًا مهًما يف تطور اململكة العربية السعودية والعامل«.
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3 - كلية الرايض األهلية لطب االسنان والصيدلة، الرايض.

4 - كلية الرايض األهلية لطب االسنان والصيدلة صيدلة بنني، الرايض.

5 - كلية الرايض األهلية لطب االسنان والصيدلة صيدلة بنات، الرايض.

6 - كلية ابن سينا األهلية للعلوم الطبية جدة. 

7 - كلية القصيم األهلية للغات، بريدة.

8 - كلية القصيم األهلية للحاسب االيل، بريدة.

9 - كلية القصيم األهلية لطب االسنان، بريدة.

10 - كلية البرجي األهلية للعلوم الطبية والتقنية، جدة.

11 - كلية سعد األهلية للتمريض والعلوم الصحية، اخلرب .  

12 - كلية الرايدة األهلية للعلوم الصحية، جدة.

13 - كلية املعرفة األهلية للطب البشري، الرايض .

14 - كلية املعرفة األهلية للصيدلة، الرايض.

15 - كلية املعرفة األهلية للعلوم، الرايض. 

16 - كلية بريدة األهلية للهندسة وتقنية املعلومات، بريدة.

17 - كلية بريدة األهلية للعلوم االدارية واالنسانية، بريدة.

18 - كلية بريدة األهلية لطب االسنان والصيدلة، بريدة.

19 - كلية بريدة األهلية للعلوم الطبية التطبيقية، بريدة.

20 - كلية حممد املانع األهلية للعلوم الطبية، اخلرب.

21 - كلية الفارايب األهلية لطب األسنان و التمريض، الرايض.
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22 - كلية الفارايب االهلية للطب البشري، الرايض.

23 - كلية الفارايب األهلية لطب األسنان و التمريض، جدة.

24 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، الرايض.

25 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، جدة.

26 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، الدمام. 

27 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، أهبا.

28 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، القصيم.

29 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، تبوك.

30 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، جنران.

31 - كلية الغد الدولية للعلوم الصحية األهلية، املدينة املنورة.

32 - كليات سليمان الراجحي األهلية، البكرية.

33 - كلية الشرق العريب للدراسات العليا األهلية، الرايض.

34 - كلية العناية األهلية للعلوم الطبية، الرايض.

35 - كلية ابن رشد األهلية للعلوم االداريه، أهبا.

36 - كلية البيان األهلية للهندسة، املدينة املنورة1 .

7 3 - كلية البيان األهلية إلدارة االعمال واحلاسب االيل، املدينة املنورة.

38 – كلية جدة العاملية األهلية، جدة.

وعليه، فإن عدد اجلامعات والكليات يف اململكة ما بني حكومية وأهلية بلغ 75 مؤسسة تعليمية جامعية 2.

http://he.moe.gov.sa/ar/ ،1-   حىت اتريخ إعداد هذه البحث مل تعتمد كليات البيان األهلية لدى وازرة التعليم ملنح درجة البكالوريوس
studyinside /private-higher-education/pages/colleges.aspx  كما إن خطة قسم اهلندسة املعمارية لديهم مل تكتمل بعد، 

وعليه فلم تدرج ضمن قائمة الدراسة.
2- حىت اتريخ إعداد هذا البحث، حيث أن الكليات األهلية يف تزايد مضطرد، وقبيل االنتهاء من هذا البحث أضافت وزارة التعليم كلية جدة العاملية 

األهلية.
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3- إعداد اخلطط الدراسية يف اجلامعات:

عّرفــت الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة اجلامعيــة والقواعــد التنفيذيــة املعتمــدة؛ املصطلحــات اآلتيــة: 

اخلطــة الدراســية: جمموعــة املقــررات الدراســية اإلجباريــة واالختياريــة واحلــرة، والــي تشــكل يف جممــوع وحداهتــا 

متطلبــات التخــرج الــي جيــب علــى الطالــب اجتيازهــا بنجــاح للحصــول علــى الدرجــة العلميــة يف التخصــص 

احملــدد.

املقــرر الدراســي: مــادة دراســية ضمــن اخلطــة الدراســية املعتمــدة يف كل ختصــص ) برانمــج ( ويكــون لــكل مقــرر 

رقــم، ورمــز، واســم، ووصــف مفصــل ملفرداتــه مييــزه مــن حيــث احملتــوى، واملســتوى عّمــا ســواه مــن مقــررات، وملــف 

خــاص حيتفــظ بــه القســم لغــرض املتابعــة ، والتقييــم ، والتطويــر، وجيــوز أن يكــون لبعــض املقــررات متطلــب، أو 

متطلبــات ســابقة، أو متزامنــة معــه.

الوحــدة الدراســية: احملاضــرة النظريــة األســبوعية الــي ال تقــل مدهتــا عــن مخســني دقيقــة، أو الــدرس الســريري 
الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخســني دقيقــة، أو الــدرس العملــي أو امليــداين الــذي ال تقــل مدتــه عــن مائــة دقيقــة«1.  

وتتــوىل كل جامعــة إعــداد خططهــا الدراســية كمــا نصــت علــى ذلــك مــواد الالئحــة التنظيميــة: 

املادة الثامنة :تكون برامج اجلامعة يف التخصصات الي حيتاجها سوق العمل وحتقق متطلبات التنميـة .

املــادة التاســعة :تلتــزم اجلامعــة ابملعايــر العلميــة املتعــارف عليهــا يف براجمهــا وخططهــا التعليميــة والفنيــة املتعلقــة 
ابملنهــج الدراســي ومســتوى أتهيــل أعضــاء هيئــة التدريــس والفنيــني وغرهــم .

املــادة العاشــرة :للجامعــة تصريــف شــؤوهنا الداخليــة التعليميــة واملاليــة واإلداريــة مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذه 
الالئحــة واألصــول واألعــراف العلميــة«2 . 

وعليه فكل جامعة تقوم إبعداد خططها الدراسية اخلاصة هبا عرب آليات تتدرج بدأ من القسم املعي، 

1- صفحة األنظمة واللوائح، جامعة امللك سعود، الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية والقواعد التنفيذية املعتمدة، 1433هـ 
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/aboutUs/regulations/1433.pdf

2-موقع وزارة التعليم، التعليم العايل، لوائح اجلامعات: 
 http://he.moe.gov.sa/ar/studyinside/Private-higher-Education/Pages/AlistofPrivateUniversities.
aspx
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والذي يرفع خبططه إىل الكلية، مث إىل اجلامعة. األمر الذي جيعل من الواقعي وجود تفاوت بني اخلطط 
الدراسية لألقسام يف اجلامعات املختلفة.

4- األحباث يف خطط التعليم املعماري اجلامعي.

يهــدف التعليــم املعمــاري إىل إمــداد الطالــب مبجــاالت املعرفــة واملهــارات الــي تتناســب مــع احتياجــات 
ســوق العمل املعماري، ومن مث إعداد املعماري ملمارســة املهنة عن طريق قواعد معلومات ميكن اســتخدامها 

يف ممارســة املهنــة بكفــاءة عاليــة.

وعمليــة التعليــم املعمــاري عمليــة مركبــة تتكــون مــن العديــد مــن املكــوانت والوظائــف املتبادلــة التأثــر والــي 
ينبغــي أن تعمــل علــى حنــو متناســق حبيــث يتــم بنــاء الفكــر املعمــاري طبقــة بعــد أخــري تربــط بينهمــا وحــدة الفكــر 
واملنهــج حبيــث تصــب روافدهــا يف بنــاء الفكــر املعمــاري للخريــج؛ والتعليــم املعمــاري بوجــه خــاص خيتلــف عــن 

ابقــي فــروع املعرفــة حبيــث جنــده حيتــم وجــود القــدرة االبتكاريــة واالســتفادة مــن مجيــع نواحــي املعرفــة .

وقــد مت تتبــع األحبــاث املنشــورة فيمــا خيــص موضــوع هــذه الدراســة، ومل يتــم العثــور علــى دراســة موجهــة 
جلميع خطط أقســام العمارة يف جامعات اململكة ملرحلة البكالوريوس1 . يضاف إىل ذلك أن خطط أقســام 
العمــارة )شــأهنا شــأن مجيــع اخلطــط التعليميــة( تتجــدد مــع متغــرات الواقــع احمليــط، فضــال عــن ظهــور جامعــات 
وكليــات وأقســام جديــدة تباعــا، وابلتــايل فــإن مقارنــة اخلطــط الدراســية حبــث متجــدد، وحباجــة إىل حتديــث 

مســتمر، وتنويــع يف منهجيــات البحــث.

وقــد وجــد يف هــذا اجملــال رســالة ماجســتر يف ذلــك بعنــوان: التعليــم املعمــاري يف فلســطني، قارنــت فيــه 
الباحثــة بــني خطــط أربــع جامعــات خمتــارة تــدرس العمــارة )عفيفــي، 1432هـــ(. 

كما أن هناك دراسة عن التعليم املعماري يف مصر، تناولت يف جزء منها املقارنة بني اخلطط الدراسية 
لعينــة دراســية مــن ثــالث جامعــات مصريــة حكوميــة، وجامعتــني غــر حكوميتــني، وبعــد املقارنــة بــني هــذه 
اجلامعــات اخلمــس، قارنــت الدراســة النتائــج مــع اخلطــط الدراســية ملؤسســتني معنيتــني ابلتعليــم املعمــاري يف 
إجنلــرا، وتوصلــت إىل نتائــج عــدة، مــن أمههــا: وجــود تفــاوت بــني خطــط العمــارة يف اجلامعــات املصريــة لعــدم 
وجــود جهــة موحــدة تنســق بينهــا، وابلتــايل هنــاك تفــاوت يف خمرجــات التعليــم، أمــا يف إجنلــرا، فــإن اخلريــج 
مطالــب بعضويــة معهــد RIBA ممــا ميكــن معــه القــول إن خطــط التعليــم املعمــاري اإلجنليــزي تســر بنســق 

منســجم )بــدوي، 1429هـــ(.

1- عمل الباحث ضمن جلنة مشكلة من قبل كلية العمارة والتخطيط يف جامعة امللك سعود ملراجعة خطة قسم العمارة، كما عمل ضمن فريق االعتماد 
.NCAAA والذي حصل عليه القسم، وضمن فريق االعتماد الوطي NAAB األكادميي
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ويف دراســة أخــرى تناولــت ســبل تطويــر برامــج التعليــم املعمــاري يف اجلامعــات العربيــة، توصلــت إىل 
أن جمــاالت تطويــر برامــج التعليــم املعمــاري ميكــن حصرهــا يف جمالــني أساســيني مهــا : الدراســات واألحبــاث 
والنــدوات املتعلقــة بتطويــر برامــج التعليــم املعمــاري يف اجلامعــات الســعودية؛ وطبيعــة التعامــل مــع املشــكالت 

اإلجرائيــة لربامــج التعليــم املعمــاري يف اجلامعــات العربيــة  )فــادان، هيــكل، 1418هـــ(.

وفيمــا خيــص التعليــم املعمــاري يف اجلامعــات الفلســطينية بــني التعليــم األكادميــي واملشــاركة اجملتمعيــة، 
توصلــت دراســة: واقــع التعليــم املعمــاري، لضــرورة وضــع منــاذج تدريســية متنوعــة ضمــن سياســة متكاملــة، 
مــع إجيــاد تعدديــة يف الربامــج املعماريــة املتخصصــة حبيــث ترتقــي ابجملتمــع وســوق العمــل إىل مســتقبل أفضــل 

)مرعــي، 1425هـــ(.

وعــن العمليــة التعليميــة واملمارســة العمليــة يف اهلندســة املعماريــة، توصلــت دراســة إىل أن 5% فقــط مــن 
خرجيــي برامــج العمــارة هــم مــن يعملــون يف جمــال التصميــم، يف حــني يعمــل البقيــة يف جمــاالت خمتلفــة مــن 
إشــراف وتنفيــذ وأعمــال أخــرى، األمــر الــذي يســتدعي إعــادة النظــر يف اخلطــط الدراســية لتكــون أكثــر موافقــة 

ملتطلبــات ســوق العمــل )إبراهيــم، 1415هـــ(.

وتوافقــا مــع واقــع اخلرجيــني وممارســاهتم ملــا بعــد التخــرج يف الدراســة الســابقة، توقعــت دراســة أفــكاراً عــن 
التعليــم املعمــاري أن خرجيــي العمــارة ســيعملون يف جمــاالت ختتلــف بشــكل أو آبخــر عــن كثــر ممــا تعلمــوه 

.)1992  McCue(

أمــا عــن أهــداف التعليــم املعمــاري يف جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية، فقــد أعــدت دراســة كانــت 
عبــارة عــن حبــث ميــداين للتعــرف علــى أولــوايت التعليــم املعمــاري والبيئــة مــن وجهــة نظــر قاعــدة عريضــة مــن 

املعماريــني واملخططــني

يف خمتلــف قطاعــات املهنــة، اســتنتجت سلســلة األولــوايت الــي يتوقــع أن ختــدم كمظلــة عامــة تنــدرج 
حتتهــا أهــداف التعليــم املعمــاري، مــع ضــرورة إعــادة النظــر يف هــذه األهــداف. كمــا تطرقــت الدراســة إىل غيــاب 
اخلطــط التنفيذيــة لألهــداف، وغيــاب االستشــارة للمعنيــني أثنــاء صياغــة هــذه األهــداف، نتيجــة لضعــف 

التنســيق بــني اجلهــات ذات العالقــة )الســليمان، 1409هـــ(.

ولــذات الباحــث دراســة عــن املواصفــات وكفــاءة خرجيــي كليــات العمــارة والتخطيــط يف اململكــة وعالقــة 
ذلــك بربامــج تلــك الكليــات، وعملــت الدراســة علــى قيــاس مــدى فعاليــة برامــج العمــارة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية لتخريــج مؤهلــني، مقارنــة مــع اجلامعــات غــر الســعودية، وقــد خلصــت الدراســة إىل جــودة خمرجــات
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برامج التعليم املعماري يف اجلامعات السعودية، مع وجود بعض جوانب القصور )السليمان، 1412هـ(.

ويف جمــال أتصيــل مفهــوم العمــارة اإلســالمية العربيــة يف اجلامعــات العربيــة توصــل الباحــث إىل أن الوطــن 
العــريب جيابــه اليــوم حتــدايً قاســياً يف حتديــد هويتــه املعماريــة النابعــة مــن بيئــة جمتمعــه وطبيعتــه، ولعــل تعليــم العمــارة 
العربيــة املعاصــرة يف املــدارس واجلامعــات العربيــة يبتكــر أســاليب فعالــة للقضــاء علــى هــذا التحــدي، وإجيــاد 

جيــل معمــاري يعمــل علــى فــرض هويــة للنمــط املعمــاري يف املــدن العربيــة )جنــم، 1408هـــ(.

وللوقــوف علــى مســتوى الكفــاءة اخلارجيــة للتعليــم املعمــاري خلرجيــي كليــة اهلندســة ابجلامعــة اإلســالمية 
بغــزة، جــاءت دراســة تضمنــت اســتطالع آراء أصحــاب االختصــاص مــن أصحــاب العمــل وكذلــك آراء 
خرجيــي قســم اهلندســة املعماريــة ابجلامعــة اإلســالمية، دون الرجــوع اىل األســس واملنهجيــة واخلطــط التعليميــة 

الــي كونــت منهجيــة التفكــر لــدى اخلرجيــني )املنســي، 1420هـــ(.

وتؤكــد دراســة يف جمــال العمــارة اإلســالمية يف التعليــم املعمــاري يف العــامل العــريب علــى االنقســام الفكــري 
بــني مناهــج التعليــم املعمــاري يف الوطــن العــريب وخصوصيــة املناهــج التعليميــة للعمــارة اإلســالمية يف اجلامعــات 
العربيــة، كمــا أن العمليــة التعليميــة تتطلــب ركائــز علميــة ألســس تقــومي اإلنتــاج الفكــري للطالــب يف الســنوات 
الدراســية املختلفــة تبعــاً لقدراتــه التحصيليــة، فالعمليــة التعليميــة يف اجملــال املعمــاري ترتكــز أساســاً علــى أســس 
التقــومي والنقــد العلمــي املوضوعــي، وهــذا مــا ال توفــره معظــم مناهــج التعليــم املعمــاري يف اجلامعــات العربيــة 

لألســاتذة أو الطلبــة علــى حــد ســواء )إبراهيــم 1409هـــ (.

ويف دراســة عــن التعليــم املعمــاري يف العــراق؛ وجــد أن مناهــج التعليــم املعمــاري تتبــع توجهــا يوفــق بــني 
منهجــي االســتدالل واالســتقراء ابســراتيجية تعتمــد أســلويب: )التحليــل - الركيــب( و)احلــدس - التنفيــذ(، 
كمــا توصلــت إىل أنــه ال يوجــد تبايــن بــني املقــررات الدراســية مــن مدرســة معماريــة إىل أخــرى مــن حيــث 

األهــداف، وأن التفــاوت يكمــن يف طــرق التعليــم )الــراوي، 1414هـــ(.

ويف جمــال اخلطــط الدراســية انقشــت دراســة: التخطيــط للتدريــس اجلامعــي الفّعــال )معايــر ومتطلبــات بنــاء 
اخلطــط الدراســية(؛ وممارســة جامعــة جــازان لتطويــر التدريــس فيهــا مــن خــالل تبــي سياســة التخطيــط للتدريــس 
الفّعــال بتشــكيل جلــان متخصصــة تنهــض مبهمــة هــذا التخطيــط ومــن ذلــك فهــم اخلطــة الدراســية وعالقتهــا 
ابلنظــام. كمــا هتــدف إىل إكســاهبم بعــض املهــارات ذات العالقــة مثــل: مهــارات حتديــد أهــداف املقــرر، وتنظيــم 
تعّلــم الطــالب حملتــوى املقــرر، وتقــومي تعّلــم الطــالب يف هــذا املقــرر )ابزهــر وآخــرون، 142/هـــ(، إن املمارســة 
املذكــورة يف هــذه الدراســة واحــدة مــن عــدة ممارســات تطبقهــا اجلامعــات احلكوميــة واألهليــة لوضــع خططهــا 

الدراســية.
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مــن جممــل الدراســات الســابقة يظهــر مــدى احلاجــة لدراســة شــاملة؛ جتمــع خطــط األقســام؛ وتقارهنــا، 
اجلامعــات  املعمــاري يف  التعليــم  منظومــة  تطويــر  حنــو  بينهــا، كخطــوة  واالختــالف  التوافــق  مــدى  وتظهــر 

والكليــات.

5- مشكلة الدراسة.

برغــم مــرور أكثــر مــن أربعــني عامــا علــى بــدء التعليــم العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية1 ، مــن مؤسســة 
تعليميــة واحــدة إىل مخــس وســبعني جامعــة وكليــة تقــدم التعليــم العــايل، تضــع هــذه اجلامعــات والكليــات )ويف 
جانــب التعليــم املعمــاري علــى وجــه احلصــر( خططهــا بشــكل مســتقل عــن مثيالهتــا مــن اجلامعــات والكليــات 
الــي تــدرس العمــارة، ممــا نتــج عنــه تفــاوت يف مســميات الكليــات واألقســام واخلطــط الدراســية املعماريــة، هــذا 
التفاوت يكون إجيااب إذا كان تكامليا، وتشــاوراي، ويكون على خالف ذلك إذا كان جزئيا وغر منســق له.

وتنوعــت أقســام العمــارة يف اململكــة مســمياهتا وخططهــا التدريســية ممــا نتــج عنــه تنــوع يف مســتوايت 
اخلرجيــني املمارســني للمهنــة يلمســه املزاولــون للمهنــة2  يف صــورة متيــز بعــض خرجيــي اجلامعــات يف ختصــص 

العمــارة، يقابلــه ضعــف يف بعضهــم اآلخــر.

مــن هنــا جــاءت الدراســة مجــع وحتليــل ومقارنــة اخلطــط الدراســية جلميــع أقســام العمــارة احلكوميــة 
واألهليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية لتحديــد حجــم التفــاوت، وطــرق أتســيس قاعــدة مشــركة مــن املعــارف 

التعليميــة تضمــن جتانســا يف مســتوايت اخلرجيــني، واســتفادة األقســام مــن جتــارب بعضهــا3 .

6- فرضية الدراسة .

تفــرض الدراســة أن خطــط أقســام العمــارة يف جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية متفاوتــة فيمــا بينهــا 
بشــكل غــر متكامــل، وابلتــايل فــإن مســتوى خمرجــات هــذه األقســام متفــاوت أيضــاً.

7- هدف الدراسة .

هتــدف هــذه الدراســة إىل مقارنــة خطــط أقســام العمــارة لتوضيــح جوانــب التميــز والنقــص يف كل خطــة، 
ومــن مث وضــع مالمــح خلطــة عامــة ألقســام العمــارة، واقــراح آليــة لوضــع إطــار هيكلــي جتتمــع حتتــه خطــط متكاملــة

1- أمر امللك عبد العزيز يف عام 1369هـ بتأسيس كلية الشريعة يف مكة لتصبح أوىل املؤسسات التعليمية اجلامعية يف البالد.
2- ال شك أن حتديد رأي مزاويل املهنة يف مستوى خرجيي أقسام العمارة يف جامعات اململكة جيب أن يكون مبنيا على حبث علمي يستقرئ آراءهم 

وفق أدوات حبثية صحيحة، وليس هذا األمر هو هدف هذه الدراسة، بل هو جمال دراسة أخرى مستقلة.
3- يكثر سؤال الطالب يف التخصصات املعمارية يف اململكة عن الفرق بني مسمى قسم اهلندسة املعمارية، وقسم العمارة، أو غرها من املسميات، 

وتتنوع اإلجاابت بشكل اجتهادي غر مستند إىل حتليل شامل، وأييت هذا البحث كمحاولة لإلجابة العلمية عن هذا السؤال.
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تضمن سد احتياجات ميدان العمل بشكل فعلي.

8- منهجية الدراسة.

ملعرفــة مــدى التفــاوت بــني اخلطــط مت إجــراء مســح شــامل وعــام جلميــع مواقــع اجلامعــات والكليــات ســواء 
منهــا احلكوميــة أم األهليــة، والبحــث عــن الربامــج واخلطــط األكادمييــة فيهــا مــن خــالل اخلطــوات اآلتيــة: 

1. الدخول بشكل أويل إىل املوقع الرمسي لكل جامعة وتتبع مجيع كلياهتا وأقسامها. 

2.الــزايرة امليدانيــة العامــة لعينــة خمتــارة مــن اجلامعــات للتأكــد مــن مــدى مطابقــة مــا ذكــر يف املوقــع مــع الواقــع، 
وقــد متــت زايرة كل مــن: 

1. جامعة أم القرى.

2. اجلامعة اإلسالمية.

3. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

4. جامعة امللك سعود.

5. جامعة امللك عبدالعزيز.

6. جامعة امللك فهد للبرول واملعادن.

7. جامعة طيبة.

8. جامعة الطائف.

9. جامعة جنران.

10. جامعة الدمام.

11. جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز )اخلرج(.

12. جامعة شقراء.

13. جامعة اجملمعة.
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ووجــد أن حمتــوى مواقعهــا اإللكرونيــة فيمــا خيــص الكليــات واخلطــط الدراســية وتوصيــف املــواد متطابــق 
مــع واقعهــا، وابلتــايل ميكــن االعتمــاد عليــه كمصــدر جلمــع املعلومــات1. 

3. املراجعــة الدقيقــة ملواقــع اجلامعــات، وحتديــد الكليــات واألقســام الــي تــدرس العمــارة، مــع مالحظــة أن 
بعــض كليــات اهلندســة أو العمــارة فيهــا أكثــر مــن قســم ومبســميات خمتلفــة، وقــد تنــاول البحــث مــا عــي 

ابلعمــارة منهــا فقــط.

4. مل يتطرق البحث للكليات التقنية التابعة للمؤسســة العامة للتدريب التقي واملهي2  ؛ وفيها قســم التقنية 
املدنية واملعمارية، مســار تقنية العمارة، حيث أهنا ال متنح درجة البكالوريوس يف العمارة3 .  

8-1 أقسام العمارة يف اجلامعات ااحلكومية يف اململكة العربية السعودي. 

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة اجلامعــات الــي تــدرس العمــارة فقــط مــع مقدمــة خمتصــرة تعــرف ابجلامعــة، ووجد 
أن اجلامعات الي تدرس العمارة )مبســميات أقســام خمتلفة( هي: 

8-1-1 جامعة ام القرى 4  

أمــر امللــك عبــد العزيــز يف عــام 1369هـــ بتأســيس كليــة الشــريعة يف مكــة لتصبــح أوىل املؤسســات 

التعليميــة اجلامعيــة يف البــالد. و هــي نــواة جامعــة أم القــرى, و الكليــة األم فيهــا. وصــدر يف عــام 1401 هـــ  

األمــر امللكــي إبنشــاء جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة وصــدر نظامهــا بقــرار مــن جملــس الــوزراء املوقــر برقــم 190 

واتريــخ 1401/9/19ه5ـ .

وفيها: كلية اهلندسة والعمارة اإلسالمية، قسم العمارة اإلسالمية، وأتسس القسم عام 1402هـ.

1- يعتمد تقييم اجلامعة على معاير عدة، من أمهها: موقعها اإللكروين، كما أن حتول مجيع اجلامعات للتعامالت اإللكرونية من قبول وتسجيل، 
وإجراءات أكادميية، جعل مواقعها على مستوى عال من الدقة والتحديث. وليست كل اجلامعات الي متت زايرهتا فيها أقسام عمارة، بل كانت الزايرة 

ابتداء استطالعية.
http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Pages/default.aspx :2- موقع املؤسسة العامة للتدريب التقي واملهي

3- مينح الخريج من هذا القسم الشهادة الجامعية املتوسطة يف التقنية املعارية ومن املتوقع أن يعمل يف املجاالت املعارية التي تشمل املشاركة يف 
إعداد الرسومات املعارية وأعال التشطيبات وإعداد املواصفات وحساب الكميات وإدارة املشاريع واإلرشاف عىل بنود أعال تنفيذ املبنى بشكل عام 

وبنود التشطيبات عىل وجه الخصوص ، وذلك يف مواقع التنفيذ ». ويراجع يف ذلك موقع املؤسسة:

http://www.tvtc.gov.sa/Arabic/TrainingUnits/CollegesOfTechnology/rct/TrainingDepartments/dep7/architect/Pages/default.aspx

/http://uqu.edu.sa 4- موقع جامعة أم القرى
5- موقع وزارة التعليم العايل

 http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/UGU.aspx
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8-1-2 جامعة امللك سعود1     

املوافــق  عــام 1377هـــ  الســعودية  العربيــة  اململكــة  جامعــات  أوىل  ســعود،  امللــك  جامعــة  إنشــاء  مت 
1957م، وقــد بــدأت اجلامعــة نشــاطها ابفتتــاح كليــة اآلداب عــام 1377هـــ، ويف العــام التــايل أنشــئت كليــة 

العلــوم.

وفيهــا: كليــة العمــارة والتخطيــط، قســم العمــارة وعلــوم البنــاء. وأتســس القســم عــام 1387هـــ كقســم 
مــن كليــة اهلندســة.

8-1-3 جامعة امللك عبدالعزيز2    

كان أتســيس هــذه اجلامعــة يف عــام 1387هـــ بصفتهــا جامعــة أهليــة, هدفهــا نشــر التعليــم العــايل يف 
املنطقــة الغربيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية، وبــدأت اجلامعــة عامهــا الدراســي األول يف: 1388هـــ  ابفتتــاح 
برانمــج الدراســة اإلعداديــة, ويف العــام التــايل مباشــرة افتتحــت كليــة االقتصــاد واإلدارة، وبعــد أن صــدر قــرار 
جملــس الــوزراء املوقــر يف عــام: 1394هـــ بضــم اجلامعــة إىل الدولــة, حتولــت مــن جامعــة أهليــة إىل حكوميــة. 
وفيها: كلية تصاميم البيئة، قســم العمارة، وقســم عمارة البيئة، وأتسســت الكلية أبقســامها عام 1387ه3ـ. 

8-1-4 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن4    

أنشــئت جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن مبوجــب مرســوم ملكــي صــدر يف: 1383هـــ وقــد أطلــق 
عليهــا آنــذاك اســم “ كليــة البــرول واملعــادن “ ويف 1395هـــ ، صــدر مرســوم ملكــي بتعديــل امسهــــا إىل “ 
جامعة البرول واملعــادن“. ويف 1407هـ ، مت تـعــديل امسها إىل “جامعة امللك فهد للبرول واملعادن“، بعد 

الــزايرة الــي تفضــل هبــا خــادم احلرمــني الشــريفني للجامعــة.

وفيهــا: كليــة تصاميــم البيئــة، قســم العمــارة، وقســم اهلندســة املعماريــة، وأتسســت الكليــة أبقســامها عــام 
1383هـ5  . 

http://www.ksu.edu.sa :1- موقع جامعة امللك سعود
http://fed.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=137&lng=AR :2- موقع جامعة امللك عبدالعزيز

3- يف الكليــة أربعــة أقســام: قســم العمــارة، وقســم التخطيــط احلضــري واإلقليمــي، وقســم عمــارة البيئــة، وقســم اجليوماتكــس، والــذي يعــي هــذا البحــث هــو 
.Landscape :قســم العمــارة فقــط، أمــا قســم عمــارة البيئــة فهــو فســم ختطيــط

4-  موقع جامعة امللك فهد 
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-Universities/Pages/KFUPM.aspx

5- يف قســم اهلندســة املعمارية يف جامعة امللك فهد مســاران للتدريب: احدمها صيفي وال حيتســب كمادة أو ســاعات، واآلخر تعاوين coop  ويســتغرق 
فصال صيفيا وفصال دراســيا كامال، وحيتســب كتســع ســاعات دراســية،  وقد أفرد كل منهما كقســم مســتقل.
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8-1-5 جامعة القصـيـم1    

يف العــام الدراســي 1423- 1424هـــ صــدر املرســوم امللكــي رقــم 22042/3/7 بتحويــل فرعــي 

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية و جامعــة امللــك ســعود مبنطقــة القصيــم اىل جامعــة القصيــم، كمــا 

انضمــت الحقــا كليــات البنــات املنتشــرة مبنطقــة القصيــم، و كذلــك كليــة املعلمــني ابلــرس. 

وفيها: كلية العمارة والتخطيط )التصميم(، قسم العمارة. وأتسست الكلية أبقسامها عام 1430ه2ـ 

8-1-6 جامعة طـيـبـة3    

صــدر األمــر الســامي الكــرمي رقــم:20042، بتاريــخ: 1424/5/10هـــ القاضــي ابملوافقــة علــى قــرار 

جملــس التعليــم العــايل القاضــي بدمــج فرعــي جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية وجامعــة امللــك عبــد 

العزيــز يف املدينــة املنــورة ليكــوان جامعــة مســتقلة مقرهــا منطقــة املدينــة املنــورة، وصــدر القــرار الســامي الكــرمي 

رقم: 7/ب/20047 بتاريخ: 1425/4/19هـ القاضي بتسمية اجلامعة ابملدينة املنورة ابسم جـامعة طـيـبة. 

وفيها: كلية اهلندسة، قسم اهلندسة املعمارية. وأتسست الكلية أبقسامها عام 1427هـ.

8-1-7 جامعة حائل4    

أتسســت اجلامعــة مبرســوم ملكــي وذلــك يــوم الثــالاثء 30 مجــادي اآلخــر 1426هـــ لتشــكيل إضافــة 

جديــدة إىل عقــد اجلامعــات الســعودية . 

وفيها: كلية اهلندسة، قسم اهلندسة املعمارية. وأتسست الكلية أبقسامها عام 1426هـ.

/http://www.qu.edu.sa 1- موقع جامعة القصيم
2- يف الصفحة الرئيسة للجامعة ابسم: كلية العمارة والتصميم، ويف صفحة الكلية ابسم: كلية العمارة والتخطيط، ويف دليل الكلية لعام 1434 ابسم: 

كلية العمارة والتصميم والتخطيط. 
/http://www.taibahu.edu.sa/cms 3- موقع جامعة طيبة

/http://www.uoh.edu.sa 4- موقع جامعة حائل
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8-1-8  جامعة جازان1    

أتسســت جامعــة جــازان مبوجــب األمــر الســامي الكــرمي رقــم 6616/ م ب واتريــخ: 1426/5/12هـــ ومتثــل 
اجلامعــة اندماجــاً بــني عــدد مــن الكليــات الــي أنشــأهتا وأشــرفت عليهــا جامعتــا امللــك عبدالعزيــز، وامللــك 

خالــد.  

وفيهــا: كليــة اهلندســة، قســم اهلندســة املعماريــة للطــالب. وكليــة التصاميــم والعمــارة للطالبــات، قســم العمــارة. 
وأتسســت الكليــة أبقســامها عــام 1431ه2ـ. 

8-1-9 جامعة الباحة3    

أنشــئت جامعة الباحة مبرســوم ملكي كرمي بتاريخ 1426/8/5هـ، وقد أشــرفت جامعة أم القرى على وضع 
اللبنــات األوىل لتأسيســها مــن خــالل كليــة اجملتمــع ابلباحــة.  وفيهــا: كليــة اهلندســة، قســم اهلندســة املعماريــة. 

وأتســس القســم عام 1426هـ4.  

8-1-10 جامعة نـجـران5    

ــامية الكـــرمية ابعتمــاد جامعــة جنــران جامعــة مســتقلة يف 1427/10/10هـــ,  صـــدرت التوجيهـــات السـ
وقد مت حتويـل جممـع الكليات إىل جامعـة حتمـل اسـم جامعة جنران. تقع اجلامعة على االمتداد الشرقي ملدينة

جنــران علــى مســاحة وقدرهــا 18مليــون مــر مربــع, وتعــد بذلــك أكــرب املــدن اجلامعيــة يف اململكــة العربيــة 
مســاحة. الســعودية 

وفيها: كلية اهلندسة، قسم اهلندسة املعمارية. وأتسست الكلية أبقسامها عام 1430هـ.

8-1-11 جامعة الدمام6   

صــدر املرســوم امللكــي رقــم 1 /18 / أ بتاريــخ 1430/9/15هـــ بفصــل جامعــة الدمــام عــن جامعــة 
امللــك فيصــل ابألحســاء حتــت اســم جامعــة الدمــام لتشــمل كليــات عديــدة يف مــدن خمتلفــة املنطقــة الشــرقية.

http://www.jazanu.edu.sa/sites/en/Pages/Default.aspx 1- موقع جامعة جازان
http://colleges.jazanu.edu.sa/GirlsCampus/des/Pages/StudyPlan.aspx 2- موقع كلية التصاميم والعمارة يف جامعة جازان

http://portal.bu.edu.sa/web/guest;jsessionid=934a5cde78c903ee1102d50c73e0 :3- موقع جامعة الباحة
4- وهــذا القســم هــو الوحيــد مــن بــني أقســام العمــارة الــي متــت دراســتها؛ والــذي يلــزم الطالــب إبجنــاز 10 ســاعات تطوعيــة يف كل فصــل دراســي طــوال 

الســنوات األربــع األوىل، دون أن حتتســب كســاعات دراســية، او تســجل كمقــررات.
http://www.nu.edu.sa/gui/default.aspx?langid=1 :5-  موقع جامعة جنران

 /http://www.ud.edu.sa/web :6- موقع جامعة الدمام
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وفيهــا: كليــة العمــارة والتخطيــط، قســم العمــارة، وقســم هندســة املبــاين، وقســم عمــارة البيئــة، وقســم 
العمــارة الداخليــة . وأتسســت الكليــة أبقســامها عــام 1395هـــ.

8-2 أقسام العمارة يف اجلامعات األهلية يف اململكة العربية السعودي. 

فيمــا يلــي تعريــف خمتصــر ابجلامعــات األهليــة الــي تــدرس العمــارة، وهــي مرتبــة حســب تسلســلها يف 
موقــع وزارة التعليــم:

8-2-1 جامعة األمري سلطان األهلية1    

كانــت بدايــة أتســيس جامعــة األمــر ســلطان يف عــام 1419هـــ،  حتــت اســم كليــة األمــر ســلطان 
اخلاصــة، ويف 1423هـــ قامــت وزارة التعليــم العــايل إبعالهنــا جامعــة. وتعتــرب أول جامعــة أهليــة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية. 

وفيهــا: كليــات البنــات، كليــة العمــارة والتصميــم الداخلــي، قســم اهلندســة املعماريــة. وأتســس القســم 
عــام 1423هـــ.

8-2-2 جامعة عفت2    

جامعــة عفــت هــي جامعــة أهليــة خاصــة للبنــات، أتسســت يف عــام 1419هـــ، تقــع يف مدينــة جــدة، 
وتعترب أول جامعة أهلية للبنات يف اململكة العربية الســعودية. وقد مسّيت الكلية على اســم األمرة الســعودية 

عفــت الثنيــان زوجــة امللــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود رمحــه هللا. 

وفيها: كلية العمارة والتصميم، قسم العمارة. وأتسس القسم عام 1419هـ.

8-2-6 جامعة دار احلكمة3    

جامعــة غــر رحبيــة للبنــات جبــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ، تتبــع مؤسســة العلــم اخلريــة، حتــت 
إشراف وزارة التعليم العايل. فتحت أبواهبا عام 1419هـ. ومت ختريج أول دفعة من طالباهتا يف عام 1423.

وفيها: كلية التصميم والعمارة، قسم العمارة. وأتسست الكلية أبقسامها 1419هـ.
/http://www.psu.edu.sa/ar 1- موقع جامعة األمر سلطان

2- موقع جامعة عفت
 http://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academic/CollegeOfArchitectureAndDesign/Pages/
ARCH-Brochure-Ar.aspx

3-موقع جامعة دار احلكمة
 https://sisweb.daralhekma.edu.sa:8251/portal/page?_pageid=333,133358&_dad=portal&_schema=PORTAL



 دراسة مقارنة للخطط الدراسية ملرحلة البكالوريوس يف أقسام العمارة يف جامعات اململكة العربية السعودية 
30

8-3 أقسام العمارة يف الكليات األهلية يف اململكة العربية السعودي. 

مــن جممــل الكليــات األهليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، ال يــدرس العمــارة منهــا إال كليــات البيــان 
األهليــة للهندســة.

8-3-1 كليات البيان األهلية يف املدينة املنورة1    

كليــات البيــان هــي أحــد مشــاريع مؤسســة البيــان اخلريــة للتعليــم، وفيهــا كليــة اهلندســة، قســم اهلندســة 
املعمارية. إال أن الكليات حديثة النشــأة، وتعمل حاليا على إعداد اخلطة الدراســية لقســم اهلندســة املعمارية 
ابلتعــاون مــع مؤسســة اخلدمــات التعليميــة األمريكيــة، وجامعــة كاليفورنيــا يف بركلــي، ومبــا أن اخلطــة مل تكتمــل 

فقــد اســتبعدت مــن املقارنــة2 .

1- موقع كلية البيان األهلية للهندسة http://www.bnc.edu.sa/index.aspx، ويشر املوقع إىل أن اخلطة ال زالت قيد اإلنشاء.
2- مت يف هــذا الصــدد التواصــل مــع ســعادة د. حامــد األمحــدي، عميــد كليــة اهلندســة ســابقا يف جامعــة طيبــة، واملكلــف عميــدا لكليــات البيــان، وقــد أمــدين 

مشــكورا جبميــع املعلومــات املطلوبــة، ومســودة اخلطــة املقرحــة، وأفــاد أن خطــة العمــارة ال زالــت قيــد الدراســة ومل تعتمــد بشــكل هنائــي.
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جدول)1(: املقارنة التفصيلية بني أقسام العمارة يف جامعات اململكة العربية السعودية
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3733777228028555551112108786اإلنسانية واملهارية

1016662525222017181212713111112824091519614اللغة اإلجنليزية
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سم
 الق

ة و
كلي

ت ال
طلبا

مت

الرسم والتصميم 
4644445349111142128274538295048485436455113495938املعماري

6252061636361736424518303419271211610234416923املقررات اهلندسية*

121010212228220938904814158315158التاريخ والنظرايت

الدراسات 
10666800600068482864101031105العمرانية**

أنظمة ومواد البناء 
2222512121261461512876141461191069910والتشييد

81226333431265651413101159891038اإلدارية والتطبيقية

22000000000020440180803002التصميم الداخلي 

220160004003300042064030233البيئة واالستدامة

46134666922369474466644535احلاسب املتخصص

23336664106705504002333004اإلحصاء واالقتصاد

082023660122038126015121212915109122110احلرة واالختيارية***

01030091002240002010000042التدريب امليداين

165170155155178164164171166161161161162159170170170170168171160176171166169ساعات الدراسة

64646068615855656360586174685765635965646258615062عدد املقررات

نسبة الساعات 

للمقررات
2.582.662.582.282.922.832.982.632.632.682.722.592.192.342.982.622.702.882.582.672.583.032.803.322.7

* وتشمل مقررات: تصميم املنشآت، وامليكانيكا، والكهرابء، والصحي، والصوتيات، واإلضاءة، واملساحة

** وتشمل مقررات التخطيط، واإلسكان، والتصميم العمراين.

*** للطالــب حريــة اختيــار املــواد احلــرة مــن أي كليــة مــن اجلامعــة، وكذلــك املــواد االختياريــة لــه حريــة االختيــار مــن بــني جمموعــة 
حمــددة مــن املــواد يف أقســام الكليــة، وكثــر مــن اخلطــط الدراســية مل حتــدد هــذه املــواد كوهنــا ال تطــرح بشــكل مســتمر يف كل فصــل، 

وال يلــزم مجيــع الطــالب بدراســاهتاـ وابلتــايل ال ميكــن اعتبارهــا مــوادا تســاهم يف توجــه الربانمــج.
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مــن جممــل اجلــدول رقــم )1(، والتجميــع الرأســي واألفقــي لعناصــره ميكــن الوصــول إىل جمموعــة مــن 
النتائــج تســاهم يف جمملهــا يف املقارنــة بــني برامــج العمــارة املختلفــة، ومــن مث توضيــح عناصــر القــوة والضعــف 
يف كل منهــا مــن خــالل مقارنــة عامــة، وأخــرى تفصيليــة. وبنظــرة عامــة ألعمــدة اجلــدول وصفوفــه ميكــن قــراءة 

املؤشــرات اآلتيــة: 

1-1 مقارنة عامة

بنظرة عامة ألعمدة اجلدول وصفوفه ميكن قراءة املؤشرات اآلتية: 

1-1-1 التحليالت العامة

• تــدرس ختصــص العمــارة يف اململكــة العربيــة الســعودية 17 جامعــة، منهــا: 11 جامعــة حكوميــة )وتشــكل 	
نســبة 42% مــن اجلامعــات احلكوميــة(، و 6 جامعــات أهليــة )وتشــكل نســبة 12% مــن اجلامعــات 
والكليــات األهليــة(، وابجملمــوع العــام للجامعــات والكليــات احلكوميــة واألهليــة يف اململكــة، فــإن %23 

منهــا تــدرس العمــارة.

• مجيع اجلامعات تدرس طالب السنة األوىل كسنة حتضرية مشركة مع كليات أخرى.	

• مجيــع اجلامعــات تــدرس العمــارة يف خطــة مــن مخــس ســنوات، مــع اختــالف يف عــدد الســاعات وعــدد 	
املــواد.

• املطلوبــة، 	 الســاعات  بعضهــا حتتســبه ضمــن  أن  إال  الطــالب،  التدريــب جلميــع  علــى  اخلطــط  اتفقــت 
مــن اخلطــط ال حتتســبه. والبعــض اآلخــر 

• انفــردت جامعــة امللــك فهــد مبســار التدريــب التعــاوين: )coop(، واحتســبته ضمــن ســاعات اخلطــة 	
الدراســية، وهــو إدمــاج عملــي للطالــب يف ســوق العمــل قبــل خترجــه، وتفعيــل للتدريــب بشــكل أكــرب.

• انفــردت جامعــة الباحــة إبلــزام الطــالب يف الســنوات األربــع  األوىل مــن دراســتهم ابخلدمــة التطوعيــة بواقــع 	
10 ســاعات لــكل فصــل؛ دون احتســاهبا يف الســاعات املعتمــدة.

• تــدرس كل مــن جامعــة امللــك عبدالعزيــز، وجامعــة امللــك فهــد، وجامعــة جــازان، وجامعــة الدمــام، العمــارة 	
يف أكثــر مــن ختصــص. يف حــني تــدرس اجلامعــات الـــ 13 األخــرى العمــارة بتخصــص واحــد فقــط.
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1-1-2 مسميات الكليات

اختلفــت مســميات الكليــات يف اجلامعــات الــي تــدرس العمــارة يف  9 أمســاء، وميكــن حصرهــا مرتبــة 
أجبــداي حســب اســم الكليــة يف العمــود األوســط يف جــدول)2( اآليت: 

جدول)2(: مسميات الكليات اليت حتوي أقساما تدرس العمارة

اسم القسماسم الكليةاجلامعة
قسم العمارةكلية التصاميم والعمارة للطالباتجامعة جازان

قسم العمارةكلية التصميم والعمارةجامعة دار احلكمة
جامعة امللك سعود

كلية العمارة والتخطيط

قسم العمارة وعلوم البناء
قسم العمارةجامعة القصـيـم
قسم العمارةجامعة الدمام
قسم هندسة املباينجامعة الدمام
قسم عمارة البيئةجامعة الدمام
قسم العمارة الداخليةجامعة الدمام
قسم العمارةجامعة عفت

قسم اهلندسة املعماريةكلية العمارة والتصميم الداخليجامعة األمر سلطان
جامعة طــيبـة

كلية اهلندسة

قسم اهلندسة املعمارية
قسم اهلندسة املعماريةجامعة حائل
قسم اهلندسة املعماريةجامعة جازان
قسم اهلندسة املعماريةجامعة الباحة
قسم اهلندسة املعماريةجامعة نـجـران
قسم اهلندسة املعماريةجامعة الفيصل

قسم اهلندسة املعماريةكلية اهلندسة املعمارية والتصميم الرقميجامعة دار العلوم
قسم اهلندسة املعماريةكلية اهلندسة والعمارةجامعة اليمامة
قسم العمارة اإلسالميةكلية اهلندسة والعمارة اإلسالميةجامعة ام القرى

جامعة امللك عبدالعزيز

كلية تصاميم البيئة

قسم العمارة
قسم عمارة البيئةجامعة امللك عبدالعزيز

قسم العمارةجامعة امللك فهد
قسم اهلندسة املعماريةجامعة امللك فهد
قسم اهلندسة املعمارية coopجامعة امللك فهد
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من اجلدول)2( السابق جند أن األمساء التسعة للكليات الي تدرس العمارة على قسمني: 

• اســم مكــرر يف أكثــر مــن جامعــة، وعددهــا ثالثــة أمســاء هــي: كليــة العمــارة والتخطيــط )7مــرات(، كليــة 	
اهلندســة )6مــرات(، كليــة تصاميــم البيئــة )5مــرات(.

• اســم اســتقلت بــه اجلامعــة لوحدهــا، وعددهــا ســتة أمســاء هــي: كليــة التصاميــم والعمــارة للطالبــات، كليــة 	
التصميــم والعمــارة، كليــة العمــارة والتصميــم الداخلــي، كليــة اهلندســة املعماريــة والتصميــم الرقمــي، كليــة 

اهلندســة والعمــارة، كليــة اهلندســة والعمــارة اإلســالمية.

1-1-3 مسميات واألقسام

اختلفــت مســميات األقســام الــي تــدرس العمــارة يف 8  أمســاء، وميكــن حصرهــا يف جــدول )3( مرتبــة 
أجبــداي يف اجلــدول حبســب اســم القســم يف العمــود األخــر: 

جدول)3(: مسميات األقسام اليت تدرس العمارة

اسم القسماسم الكليةاجلامعة

كلية العمارة والتخطيطجامعة القصـيـم

قسم العمارة

كلية تصاميم البيئةجامعة امللك عبدالعزيز

كلية تصاميم البيئةجامعة امللك فهد

كلية التصاميم والعمارة للطالباتجامعة جازان

كلية العمارة والتخطيطجامعة الدمام

كلية العمارة والتصميمجامعة عفت

كلية التصميم والعمارةجامعة دار احلكمة

قسم العمارة اإلسالميةكلية اهلندسة والعمارة اإلسالميةجامعة ام القرى

قسم العمارة الداخليةكلية العمارة والتخطيطجامعة الدمام

قسم العمارة وعلوم البناءكلية العمارة والتخطيطجامعة امللك سعود
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اسم القسماسم الكليةاجلامعة

كلية تصاميم البيئةجامعة امللك فهد

قسم اهلندسة املعمارية

كلية اهلندسةجامعة طــيبـة

كلية اهلندسةجامعة حائل

كلية اهلندسةجامعة جازان

كلية اهلندسةجامعة الباحة

كلية اهلندسةجامعة نـجـران

كلية العمارة والتصميم الداخليجامعة األمر سلطان

كلية اهلندسة والعمارةجامعة اليمامة

كلية اهلندسةجامعة الفيصل

كلية اهلندسة املعمارية والتصميم الرقميجامعة دار العلوم

قسم اهلندسة املعمارية coopكلية تصاميم البيئةجامعة امللك فهد

كلية تصاميم البيئةجامعة امللك عبدالعزيز
قسم عمارة البيئة

كلية العمارة والتخطيطجامعة الدمام

قسم هندسة املباينكلية العمارة والتخطيطجامعة الدمام
من اجلدول )3( جند أن األمساء الثمانية لألقسام الي تدرس العمارة على قسمني: 

• اســم مكــرر يف أكثــر مــن كليــة، وعددهــا ثالثــة أمســاء هــي: قســم العمــارة )7مــرات(، قســم اهلندســة 	
البيئــة )مــراتن(. املعماريــة )10مــرات(، قســم عمــارة 

• اســم اســتقلت بــه الكليــة لوحدهــا، وعددهــا مخســة أمســاء هــي: قســم العمــارة اإلســالمية، قســم العمــارة 	
الداخليــة، قســم العمــارة وعلــوم البنــاء، قســم اهلندســة املعماريــة 1coop، قســم هندســة املبــاين.

1-2 املقارانت التفصيلية
ابلتحليل التفصيلي لألرقام الداخلية للجدول)1( ميكن التوصل للنتائج اآلتية:

1- تتشــابه خطــة هــذا القســم مــع قرينــه قســم اهلندســة املعماريــة يف كليــة تصاميــم، إال أن االختــالف فقــط يف الفصــل قبــل األخــر، حيــث ال يــدرس فيــه 
الطالــب مــوادا، إمنــا يدمــج مــع فصــل الصيــف الــذي قبلــه لتكــون أشــهر عمــل وتدريــب للطالــب يف أحــد الشــركات.
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1-2-1عدد ساعات اخلطة الدراسية. 

تفــاوت عــدد ســاعات اخلطــة الدراســية يف األقســام، بــني 155 ســاعة، إىل 176ســاعة، ويوضــح الشــكل 
البيــاين رقــم)1( هــذا التفــاوت: 

شكل)1(: عدد ساعات اخلطة الدراسية ألقسام العمارة
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من الشكل)1( السابق تتضح النتائج اآلتية: 

• هنــاك تفــاوت كبــر بــني عــدد ســاعات اخلطــط الدراســية، مــن 155ســاعة إىل 178 ، أي بــزايدة 23 	

ســاعة للخطــة األكثــر عــن اخلطــة األقــل، ممــا يعــي أن طالــب قســم العمــارة يف جامعــة امللــك فهــد يــدرس 

عــدد ســاعات أكثــر مــن زميلــه يف قســم العمــارة يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز مبــا نســبته %15.

• زاد عــدد ســاعات خطــة قســم العمــارة يف جامعــة امللــك فهــد عــن قســم اهلندســة املعماريــة يف ذات اجلامعــة 	

بـــ 14ســاعة، أي مــا نســبته 9%، يف حــني كان املتوقــع العكــس ألن طالــب اهلندســة املعماريــة يــدرس 

العمــارة ويزيــد عليهــا مــواد مــن أقســام اهلندســة.

• مل يظهــر أي فــرق واضــح يف عــدد ســاعات اخلطــط الدراســية مييــز اجلامعــات احلكوميــة مــن اجلامعــات 	

األهليــة.

• مل يظهــر أي فــرق واضــح يف عــدد ســاعات اخلطــط الدراســية مييــز أقســام اهلندســة املعماريــة مــن غرهــا مــن 	

األقسام.
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1-2-2 عدد املقررات.
تفاوت عدد املقررات يف كل خطة، والشكل)2( اآليت يوضح هذا التفاوت: 

شكل)2(: عدد مقررات اخلطة الدراسية ألقسام العمارة
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من الشكل السابق تتضح النتائج اآلتية: 

• هنــاك تفــاوت كبــر بــني عــدد مقــررات اخلطــط الدراســية، مــن 50 مقــررا إىل 74 مقــررا، أي بــزايدة 24 	

مقــررا للخطــة األكثــر عــن اخلطــة األقــل؛ ممــا يعــي أن طالــب قســم العمــارة يف جامعــة الباحــة يــدرس 

مقــررات أكثــر مــن طالــب العمــارة يف جامعــة دار احلكمــة مبــا نســبته %48. 

• بــني عــدد ســاعات اخلطــة وعــدد مقرراهتــا، ففــي حــني كانــت جامعــة امللــك عبدالعزيــز 	 مل يظهــر ارتبــاط 

بقســميها األقــل يف عــدد ســاعات اخلطــة، كان ترتيبهــا تصاعــداي: الثامــن يف عــدد املقــررات لقســم العمــارة، 

بل والـ 22 يف قســم عمارة البيئة، أي أن هذا القســم هو الثالث من حيث كثرة عدد املقررات )68 مقررا( 

يف حــني هــو األقــل مــن حيــث عــدد ســاعات اخلطــة )155ســاعة(.

1-2-3 العالقة بني عدد الساعات وعدد املقررات. 

للربــط بــني عــدد الســاعات وعــدد املقــررات مت قســمة عــدد الســاعات علــى عــدد املقــررات، ويوضحهمــا 

اآليت:  الشــكل)3( 
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شكل)3(: نسبة عدد ساعات اخلطة الدراسية لعدد املقررات يف أقسام العمارة
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من الشكل السابق تتضح النتائج اآلتية: 
• تــدرج خمطــط: نســبة الســاعات للمقــررات؛ جــاء علــى العكــس مــن املخطــط الســابق: عــدد مقــررات 	

اخلطــة، فجامعــة الباحــة األكثــر يف عــدد املقــررات، وجامعــة دار احلكمــة األقــل، ومبــا أن عــدد املقــررات هــو 
املقــام يف الكســر عنــد عمليــة القســمة، فقــد جــاءت القيــم متعاكســة. إن الغــرض مــن ربــط عــدد الســاعات 
وعــدد املقــررات هــو معرفــة حجــم التنــوع يف املوضوعــات التعليميــة الــي يتلقاهــا الطالــب، فكثــرة املقــررات 

تعــي اآليت: 

o .تسجيل الطالب لعدد مواد أكرب خالل الفصل الدراسي

o .زايدة فرصة تلقي الطالب التعليم على يد أكثر من أستاذ

o .زايدة فرصة تلقي الطالب ملعارف أكرب من خالل تنوع املواد وتعددها

يف املقابل فإن كثرة املواد يؤخذ عليها: 

o .ملء جدول الطالب بفرات متعددة من اليوم

o  ،اإلثقــال علــى الطالــب ابلطلبــات التعليميــة لــكل مــادة مــن أحبــاث، وواجبــات، ومتاريــن فصليــة ومشــاركة
ومــا إىل ذلــك.

o .إثقال اجلدول الدراسي للقسم ابلعديد من املواد مما يصعب معه عملية تنسيق جداول الطالب

o .صعوبة توزيع املواد على األساتذة لوجود ختصصات متنوعة

o  تداخــل املعلومــات علــى الطالــب، فكثــرة املــواد يوازيهــا تقــارب املوضوعــات، وتدريــس املــواد مــن أكثــر مــن
أســتاذ مــع تقــارب املوضوعــات ومــن دون التنســيق بــني األســاتذة يف وضــع املنهــج يزيــد مــن نســبة تكــرار 

املعلومــات؛ ممــا يشــعر الطالــب ابمللــل وعــدم أمهيــة هــذه املــادة أو تلــك.

وعليــه فيمكــن القــول )علــى ســبيل املثــال(،  إن خرجيــي قســم اهلندســة املعماريــة يف جامعــة الباحــة، 
وقســم عمــارة البيئــة يف جامعــة امللــك عبدالعزيــز، وقســم اهلندســة املعماريــة يف جامعــة جنــران؛ حصلــوا علــى 
تنــوع يف املوضوعــات الدراســة، ويف مقابلــة األســاتذة؛ واالســتفادة منهــم أكــرب مــن الــي حصــل عليهــا خريــج 
قســم العمــارة يف جامعــة دار احلكمــة، وقســم اهلندســة املعماريــة يف جامعــة الفيصــل، وقســم العمــارة يف جامعــة 

الدمــام. 
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كما ميكن القول أيضا إن متوســط عدد الســاعات للمقرر الدراســي يف اخلطة التعليمة لقســم اهلندســة 
املعماريــة يف جامعــة الباحــة يعــادل 2.19ســاعة، يف حــني يبلــغ متوســط عــدد الســاعات للمقــرر الدراســي يف 

اخلطــة التعليميــة يف جامعــة دار احلكمــة يعــادل 3.32ســاعة.

1-2-4 التدريب امليداين.

ــي احتســابه ضمــن ســاعات  ــاوت ف ــى تف ــب عل ــا بالتدري ــع األقســام طالبه ــزم جمي تل
ــاوت:  ــي هــذا التف الخطــة، ويوضــح الشــكل)4( اآلت

شكل)4(: احتساب ساعات التدريب ضمن ساعات الخطة الدراسية في أقسام العمارة
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من الشكل السابق جند أن مجيع األقسام تشرك يف وجود التدريب امليداين للطالب على ثالثة أشكال: 

احتســابه  ضمــن عــدد الســاعات الدراســية، ومتثلــه جامعــات: األمــر ســلطان، ودار احلكمــة، والباحــة، . 1

وامللــك عبدالعزيــز، وجــازان بقســميها، والقصيــم، وامللــك ســعود، علــى تفــاوت يف عــدد الســاعات.

ختصيــص فصــل صيفــي وفصــل دراســي كامــل لــه، كمــا يف جامعــة امللــك فهــد يف مســار التدريــب التعــاوين: . 2

coop

عدم احتسابه ضمن الساعات، وذلك يف ابقي اجلامعات األربعة عشر.. 3

1-2-5 مقارنة عدد الساعات الدراسية يف التصنيفات العامة للمواد.
اعتنــى العمــود األخيــر مــن جــدول المقارنــة بالعــدد اإلجمالــي لســاعات الدراســة فــي 

التصنيفــات العامــة، والشــكل )5( اآلتــي يوضــح مقــدار التفــاوت: 
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شكل)5(: اجملموع اإلمجايل لساعات املقررات يف أقسام العمارة
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الغرض من هذا الشكل حتديد املواد الدراسية هي األكثر عناية لدى عموم اخلطط، ومن الشكل جند أن:

• تدريــس الرســم والتصميــم حصــل علــى أعلــى قــدر مــن اهتمــام اخلطــط الدراســية، تليهــا املقــررات اهلندســية، 	
وهــذه نتائــج متوقعــة ألن التصميــم هــو أخــص مــا مييــز طالــب العمــارة، وتطبيــق هــذه التصميمــات علــى 
أرض املواقــع مــن خــالل مــواد اإلنشــاء وتصميــم املنشــآت قريــن لعمليــة التصميــم، وأســاس لنجــاح اخلريــج 

يف احليــاة العمليــة.

• جاءت اللغة اإلجنليزية يف املرتبة الثالثة، مما يؤكد عناية واضعي اخلطط بتمكن اخلريج من اللغة اإلجنليزية 	
الــي تعتــرب مــن مقومــات جنــاح املعمــاري يف ســوق العمــل. وأتيت يف املرتبــة الرابعــة مــادة الرايضيــات كوهنــا 

األســاس يف العلوم اهلندســية.

• تدرجــت املــواد بشــكل منطقــي، حيــث جــاءت يف املرتبــة اخلامســة والسادســة علــى التــوايل: املــواد احلــرة 	
واالختياريــة؛ مث أنظمــة ومــواد البنــاء والتشــييد، وهــي جمموعــة مــواد ذات ختصصــات خمتلفــة تســاهم يف بنــاء 

مهــارات اخلريــج.

• وجــود املــواد اإلداريــة والتطبيقيــة يف املرتبــة الســابعة يعتــرب أمــرا إجيابيــا، يعكــس عنايــة هــذه الكليــات بتهيئــة 	
خرجييهــا إلدارة املشــاريع املختلفــة مــن دراســات وتنفيــذ.

• مــواد البيئــة واالســتدامة جــاءت يف املراتــب قبــل األخــرة، وســبب ذلــك وجــود قســمني مــن األقســام األربعــة 	
والعشــرين مســمامها عمــارة البيئــة، األمــر الــذي ســاهم يف رفــع نســبة تدريــس هذيــن املقرريــن يف جممــل 
األقســام، ولــو اســتبعد هــذان القســمان مــن اجملمــوع لراجــع االهتمــام ابلبيئــة إىل مســتوايت متأخــرة جــدا.

2- آلية وضع خطة عامة ألقسام العمارة يف جامعات اململكة العربية السعودية. 
مــن جممــل التحليــالت الســابقة، تقــرح الدراســة أن تعيــد أقســام العمــارة تشــكيل خططهــا لضمــان 
جــودة تعليميــة ومهنيــة متجانســة خلرجييهــا يف ســوق العمــل يف اململكــة. وإعــادة التشــكيل هــذه تكــون علــى 

مســارين: 
األول: مسار مالمح اخلطة العامة.	•

الثاين: مسار اسراتيجية التعليم املعماري يف اململكة العربية السعودية.	•
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وذلك حسب التفصيل اآلتي: 

 1-2 مسار مالمح اخلطة العامة

ممــا جيــدر الوقــوف عنــده هــذا التفــاوت الكبــر بــني أقســام العمــارة يف جامعــات اململكــة، مــن دون وجــود 
مــربر هلــذا التفــاوت؛  وكلهــا تصــب يف إمــداد قطــاع العمــل املعمــاري خبريــج يواكــب مســرة البــالد وخططهــا 

اخلمســية والتنمويــة.

لقــد حرصــت أقســام العمــارة يف جامعــات اململكــة  علــى ختريــج طــالب يدعمــون هنضــة البــالد، وإن 
كل خطــة دراســية لــكل قســم صيغــت وفــق دراســة متأنيــة، وهــي  نتــاج عقــول وجتــارب وخــربات، إال أن 
بعضهــا اعتــى جبوانــب وركــز عليهــا دون غرهــا، وعليــه فتقــرح الدراســة مالمــح خطــة عامــة ألقســام العمــارة 

تضمــن اآليت: 

تقارب يف عدد الساعات وعدد املقررات الي يدرسها الطالب.	•

إضافــة مــواد أمهلــت يف بعــض اخلطــط، وحــذف مــواد انفــردت هبــا خطــة عــن ابقــي اخلطــط كتدريــس األحيــاء 	•
مثال.

التأكيــد علــى جمــاالت مهمــة يف تنميــة البــالد اهتمــت هبــا بعــض اخلطــط؛ وأمهلتهــا أخــرى؛ مــن قبيــل البيئــة 	•
واالســتدامة، واإلســكان.

توزيع متجانس لتصنيفات املواد حبيث ال يغلب جانب على آخر.	•

االســتفادة مــن جتــارب بعــض اجلامعــات كتجربــة التدريــب التعــاوينcoop يف جامعــة امللــك فهــد، وجتربــة 	•
إلــزام الطالــب بســاعات عمــل تطوعيــة كمــا يف جامعــة الباحــة.

وللوصــول هلــذه اخلطــة الشــاملة، مت جتميــع الســاعات الدراســة لــكل تصنيــف مــن التصنيفــات اخلمســة 
والعشــرين، ومــن مث أخــذ املتوســط هلــا، كمــا مت أخــذ متوســط عــدد الســاعات وعــدد املقــررات، مــع احملافظــة 

علــى الســنة التحضريــة، وعــدد الســنوات اخلمــس لــكل خطــة، واجلــدول)4( اآليت يوضــح هــذا التجميــع: 
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جدول)4(: مالمح الخطة الدراسية العامة ألقسام العمارة في جامعات المملكة
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مــن النتيجــة الــي توصــل هلــا اجلــدول الســابق، ميكــن لألقســام احلاليــة الــي تــدرس العمــارة أن تعيــد 
تطبيــق هــذا اجلــدول علــى خططهــا ملعرفــة موقفهــا مــن األقســام األخــرى، وليســاعدها ذلــك يف عمليــة تطويــر 

خططهــا، والــي يفــرض أن تقــوم هبــا كل مخــس ســنوات.

2-2 مسار اسراتيجية التعليم املعماري يف اململكة العربية السعودية

ممــا ســبق، ظهــرت احلاجــة لوضــع خطــة اســراتيجية للتعليــم املعمــاري تشــارك فيــه اجلامعــات احلكوميــة 
األهليــة، ولوضــع هــذه اخلطــة تقــرح الدراســة مراحــل مشــروع: »وضــع خطــة اســراتيجية للتعليــم املعمــاري يف 

اململكــة« يتضمــن اخلطــوات اآلتيــة: 

عمــل دراســة شــاملة لســوق العمــل املعمــاري، تقــوم هبــا وزارة التعليــم، أو تتبناهــا: مدينــة امللــك عبدالعزيــز 	•
للعلــوم والتقنيــة، أو معهــد امللــك عبــدهللا للبحــوث والدراســات يف جامعــة امللــك ســعود، وحنوهــا لتحديــد 
االحتياجــات احلقيقيــة ملســتوى أتهيــل خرجيــي أقســام العمــارة. تراعــي اخلطــط التنمويــة اخلمســية للدولــة، 

والوضــع االقتصــادي القائــم واملتوقــع.
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تنســيق وزارة التعليــم لعقــد مؤمتــر عــام حيضــره مديــرو اجلامعــات والكليــات احلكوميــة واألهليــة، وعمــداء 	•
كليــات العمــارة واهلندســة، ورؤســاء أقســام العمــارة، وخيــص منهــم رؤســاء األقســام األربعــة والعشــرين الذيــن 
توصلــت إليهــم الدراســة. يناقــش املؤمتــر نتائــج الدراســة الشــاملة لســوق العمــل، واخلطــط احلاليــة لتعليــم 

العمــارة، واملــربرات التفصيليــة للمــواد الدراســية وســاعاهتا. علــى أن خيــرج املؤمتــر ابلتوصيــات اآلتيــة: 

o .مدى كفاية األقسام احلالية الي تدريس العمارة يف اجلامعات والكليات

o .مدى احلاجة لتخصصات دقيقة من قبيل عمارة البيئة

o  واقعيــة توحيــد اخلطــط جلميــع األقســام، يف مقابــل تنويعهــا إن لــزم األمــر بشــكل تكاملــي يغطــي احتياجــات
ســوق العمــل.

o .دراسة مدى مناسبة انفراد كل قسم هبوية خاصة به يتميز هبا، ويتكامل مع ابقي األقسام

3- النتائج

توصلت الدراسة للنتائج اآلتية:

بلــغ عــدد جامعــات وكليــات التعليــم العــايل يف اململكــة العربيــة الســعودية 75 مؤسســة،  تــدرس ختصــص 	•
العمارة منها 17 جامعة، منها 11 جامعة حكومية )وتشكل نسبة 42% من اجلامعات احلكومية(، و6 
جامعــات أهليــة )وتشــكل نســبة 12% مــن اجلامعــات والكليــات األهليــة(، ويف اجملمــوع العــام للجامعــات 

والكليــات احلكوميــة واألهليــة يف اململكــة، فــإن 23% منهــا تــدرس العمــارة.

بلغ عدد األقسام الي تدرس العمارة يف اجلامعات السبع عشرة: 24 قسما.	•

اتفقــت مجيــع اخلطــط الدراســية ألقســام العمــارة علــى التدريــس ضمــن 5 ســنوات، تبــدأ بســنة حتضريــة، 	•
وتتضمــن تدريبــا خــارج اجلامعــة.

التعــاوين: )coop(، واحتســبته ضمــن ســاعات اخلطــة 	• التدريــب  فهــد مبســار  امللــك  انفــردت جامعــة 
الســنوات األربــع األوىل مــن دراســتهم ابخلدمــة  الطــالب يف  الباحــة إبلــزام  الدراســية، وانفــردت جامعــة 

لــكل فصــل مــن دون احتســاهبا يف الســاعات املعتمــدة. التطوعيــة بواقــع 10 ســاعات 
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الــي حتــوي أقســاما تــدرس العمــارة يف 9 أمســاء، وتنوعــت كذلــك أمســاء 	• تنوعــت مســميات الكليــات 
األقســام الــي تــدرس العمــارة يف 8 أمســاء، دون أن يظهــر فــرق بــني هــذه املســميات إال يف ختصــص عمــارة 

.coop البيئــة، وختصــص التدريــب التعــاوين

بتحليــل اخلطــط الدراســية لألقســام الـــ 24 وجــد أهنــا متفاوتــة يف:  مســمياهتا، وعــدد ســاعات اخلطــة 	•
ويف  الدراســية،  املــواد  ختصصــات  ويف  التدريــب،  ســاعات  احتســاب  ويف  املقــررات،  وعــدد  الدراســية، 
الســاعات املخصصــة لــكل مــادة، مــن دون الوصــول لرابــط جيمــع هــذه االختالفــات، إال اجتهــاد األقســام 

يف وضــع اخلطــط.

اقرحــت الدراســة مالمــح خطــة دراســية عامــة اســتخلصت مــن جممــل خطــط األقســام الـــ 24 ، كمــا 	•
اقرحــت آليــة لوضــع اســراتيجية للتعليــم املعمــاري يف اململكــة العربيــة الســعودية، تســفر عــن خطــة موحــدة 

جلميــع األقســام، أو خطــط متنوعــة متكاملــة.

4- التوصيات

توصي الدراسة ابآليت:

مراجعــة مجيــع أقســام العمــارة الـــ 24 خلططهــا وفقــا ملالمــح اخلطــة الدراســية العامــة املقرحــة لتحديــد موقعهــا 	•
التعليمــي مــن ابقــي أقســام العمــارة.

تبــي وزارة التعليــم ملشــروع: »وضــع خطــة اســراتيجية للتعليــم املعمــاري يف اململكــة« يشــتمل علــى دراســة 	•
شــاملة لســوق العمــل املعمــاري لتحديــد االحتياجــات احلقيقيــة ملســتوى أتهيــل خرجيــي أقســام العمــارة. 
تراعــي اخلطــط التنمويــة اخلمســية للدولــة، والوضــع االقتصــادي القائــم واملأمــول، ومــن مث عقــد مؤمتــر عــام 
حيضــره مديــرو اجلامعــات والكليــات احلكوميــة واألهليــة، وعمــداء كليــات العمــارة واهلندســة، ورؤســاء أقســام 
العمــارة، ويدعــى ممثلــون مــن قطاعــات العمــل احلكوميــة واألهليــة. يناقــش املؤمتــر نتائــج الدراســة الشــاملة 
لســوق العمــل، واخلطــط احلاليــة لتعليــم العمــارة، واملــربرات التفصيليــة للمــواد الدراســية وســاعاهتا، علــى أن 

يناقــش املؤمتــر احملــاور اآلتيــة: 

o .مدى كفاية األقسام احلالية الي تدريس العمارة يف اجلامعات والكليات

o .مدى احلاجة لتخصصات دقيقة من قبيل عمارة البيئة، وابلتايل يكون لكل قسم هوية خاصة به

o  واقعيــة توحيــد اخلطــط جلميــع األقســام، يف مقابــل تنويعهــا إن لــزم األمــر بشــكل تكاملــي يغطــي احتياجــات
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ســوق العمــل.

o .الرقي ابلتعليم املعماري ليتجاوب أكثر مع التقنيات احلديثة يف جماالت التصميم والتنفيذ والتشغيل

• إعــادة النظــر يف دور اهليئــة الســعودية للمهندســني، لتكــون هــي اجلهــة املعنيــة بتنســيق اخلطــط الدراســية 	
ألقســام العمــارة مبــا يوافــق حاجــة ســوق العمــل.

• توصــي الدراســة أبن يتناوهلــا الباحثــون كبيــان حلالــة حتليليــة لواقــع برامــج التعليــم املعمــاري يف اململكــة ميكــن 	
أن تكــون أساســا حملــاور حبثيــة متعــددة يف هــذا اجملــال.
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