
١  الفلسفة يف العمارةبرنامج دكتوراه                                                                                         

א א א
א מ א א−מ א −א
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  Ph.D. In Architecture دكتوراه الفلسفة يف العمارة   
  

  التعريف بالربنامج : ثانيا 
  

هـ كأحد  ١٣٨٧فقد أنشئ القسم عام     . األوىل لكلية العمارة والتخطيط     ميثل قسم العمارة وعلوم البناء النواة                
أقسام كلية اهلندسة جبامعة امللك سعود ، ونظرا لكونه أول قسم للعمارة على مستوى شبه اجلزيرة العربية، فقد أكتسب                   

قـع القياديـة ، يف قطـاع        الريادة بتخريج الرعيل األول من املعماريني واملخططني الذين يعملون حاليا يف خمتلـف املوا             
  .اجلامعات والقطاعني احلكومي واخلاص 

هـ ملنح درجة املاجستري يف علوم العمـارة        ١٤٠٣/١٤٠٤تأسس برنامج الدراسات العليا يف قسم العمارة عام         
رف على  أعد هذا الربنامج للحاصلني على درجة البكالوريوس ملواصلة دراستهم املتخصصة البحثية وتأهيلهم للتع            . والبناء  

  .الطرق املناسبة ملعاجلة مشكالت تصميم وتشييد وترميم وصيانة املباين
تتميز الدراسات العليا يف العمارة بتعدد ختصصاا مما يتطلب وجود أكثر من ختصص ثانوي ضمن الربنـامج ،                  

ىل اختيارهـا   ولكـي يتم تنسيق اجلهود فسوف يتم طرح ختصص أو ختصصني فقط لكل جمموعة من املتقدمني ، و تتو                 
  .جلنة الدراسات العليا بالقسم بعد التنسيق مع الطالب املتقدمني 

  

  -:التخصصات و التركيز األكادميي 
     

  -:تنقسم جمموعات املقررات لربنامج الدكتوراه إىل جمموعتني 
 ودف إىل تعميق معرفة الطالـب ، مبنـاهج البحـث العلمـي               :  جمموعة املقررات األساسية   -أ  

  .    ـه، وطرق استخدام أساليب اإلحصاء يف البحث العلمي واملعماري وأدوات
 ودف إىل تعميق معرفة الطالب يف جمال ختصصه الدقيق ، وهذه          : جمموعة املقررات التخصصية     -ب  

  :املقررات تكون يف أحد جماالت التخصص اليت يوفرها الربنامج وهي 
  .  تاريخ ونظريات العمارة-١
  ).حتكم بيئي ، إدراك وسلوك بيئي( وسلوكية  دراسات بيئية-٢
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  . ختطيط وتصميم املرافق-٣
  .  إدارة وتنفيذ املشروعات املعمارية-٤
  . تقنيات البناء-٥
  .  استخدامات احلاسب يف العمارة-٦

  

  أهداف الربنامج: ثالثا 
  

تخطيط إىل إعـداد جيـل مـن        دف برامج الدراسات العليا يف قسم العمارة و علوم البناء بكلية العمارة و ال                
املختصني  على مستوى عايل علمياً و حبثياً للمسامهة يف دفع عجلة البحث العلمي يف جماالت العمارة و علوم البنـاء يف                      

  -:و من هذا املنطلق فإن أهداف برنامج دكتوراه الفلسفة يف العمارة تتلخص فيمـا يلي . اململكة العربية السعودية 
  

مية احلالية واملستقبلية وتلبية احتياجات اململكة من املختصني على مستوى الدراسات العليا وتوفري             مواكبة خطط التن   -
  .اخلربة العلمية يف جماالت العمارة املختلفة 

  

تشجيع البحث العلمي يف جماالت التخصص املعماري و تشجيع الباحثني السعوديني على إجراء أحباث علمية مستقلة               -
  .عمارة املعاصرة مع التركيز على مفهوم العمارة احمللية و اهلوية العربية اإلسالميةتسعى إىل تطوير ال

 
االرتقاء مبستوى مهنة العمارة من خالل الدراسات واألحباث املوجهة حنو خطط التنمية ، وتفهم مشكالت مهنـة                  -

القتها بالتطور املعماري و املستقبلي     العمارة والعمران يف اتمع السعودي املعاصر و تفهم طبيعة العلوم املعاصرة و ع            
  .وتفهم املشكالت البيئية احمللية و التقنية 

  

  :شروط القبول يف الربنامج : رابعا 
  

  :     مع مراعاة ما جاء يف الئحة الدراسات العليا يشترط يف الطالب ما يلي 
  

ية ذات العالقـة بعلـوم      أن يكون املتقدم حاصال على درجة املاجستري يف العمارة أو العلوم اهلندس            -١
  . العمارة والعمران من جامعة امللك سعود أو ما يعادهلا من اجلامعات 

  .أن جيتاز الطالب املقابلة الشخصية اليت جيريها القسم  -٢
 ) TOFELالتوفل  (  درجة على األقل يف امتحان اللغة اإلجنليزية         ٤٥٠أن يكون الطالب حاصال على     -٣

عادال له يف اللغة اإلجنليزية ، أو أن يكون حاصـال علـى درجـة          أو أن يكون قد أجتاز امتحانا م      
  .املاجستري من جامعة غري عربية لغة الدراسة فيها هي اإلجنليزية
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  :متطلبات احلصول على الدرجة  ونظام الدراسة:خامسا 
 دراسية  ساعة دراسية من املقررات املطروحة يف القسم ، تدرس يف ثالث مستويات            ) ١٦( اجتياز   -١

  -:وزعة كما يلي م
  

     ساعات للمستوى الدراسي األول         موزعة على          مقررين دراسيني٥   
      ساعات للمستوى الدراسي الثاين         موزعة على          مقررين دراسيني٦        
  يني    ساعات للمستوى الدراسي الثالث        موزعة على         مقررين دراس٥        

  

 اجتياز مقررات دراسية من املقررات املطروحة يف برنامج الدراسات العليا يف اجلامعة ، يتم اختيارهـا                  -٢
من قبل جلنة اإلشراف على الدراسات العليا بقسم العمارة وعلوم البناء وفق جمال التخـصص الـذي       

اسية وفق املادة الثامنة     وحدات در   )٦( على أن ال يقل عدد ساعات املقررات عن         . خيتاره الطالب   
  .عشرة من الالئحة املوحدة للدراسات العليا 

  

  .  من الئحة الدراسات العليا ) ٣(الفقرة ) ٤٠(اجتياز امتحان شامل طبقاً لنص املادة  -٤
  

  .تتصف باألصالة واالبتكار )  عمر ٧٠٠( إعداد وكتابة رسالة علمية  -٥
  

  :ختلفة املقررات الدراسية وفق املستويات امل: سادسا 
  

    وفق اخلطة الدراسية املوضوعة من قبل القسم لربنامج دكتوراه الفلسفة يف العمارة، تنقسم جمموعات املقـررات إىل                 
  -:ثالث جمموعات وفق ما يلي 

  

  .جمموعة املقررات األساسية : أوالً 
  ).من داخل القسم ( جمموعة املقررات التخصصية : ثانيا 
  ).من خارج القسم ( التخصصية  جمموعة املقررات : ثالثا 

  ).أعداد رسالة الدكتوراه ( باإلضافة إىل املستويات الدراسية الالحقة 
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  توزيع املقررات الدراسية على املستويات املختلفة
  

  -:املستوى األول
  الساعات الفعلية

  الساعات  أسم املقرر  رقم املقرر و رمزه
  العملية  النظرية  املعتمدة

  ٢  ٢  ٣  أساليب إحصائية يف العمارة  ر عم٦٠٣
  ٠  ٢  ٢  حلقة حبث يف العمارة   عمر٦٩٠

  -  -  ٣ال يقل عن   )**خارجي(مقرر ختصص   من خارج القسم
      ٨  امــــوع

  

  -:املستوى الثاين 
  الساعات الفعليةعدد 

  الساعات  أسم املقرر  رقم املقرر و رمزه
  العملية  النظرية  املعتمدة

  ٠  ٣  ٣ ضيع خمتارة يف حبوث العمارةموا   عمر ٦٩١
)٦٢١،٦٣١،٦٤١،٦٥١ ، 

  .عمر ) ٦٧١، ٦٦١
  ٠  ٣  ٣  )*حمدد(مقرر ختصص 

  -  -  ٣ال يقل عن   )**خارجي(مقرر ختصص   من خارج القسم
      ٩  امــــوع

     

  

  -:املستوى الثالث 
  الساعات الفعليةعدد 

  الساعات  أسم املقرر  رقم املقرر و رمزه
  العملية  لنظريةا  املعتمدة

  ٠  ٢  ٢         دراسات خاصة   عمر ٦٩٢
)٦٢٢،٦٣٢،٦٤٢،٦٥٢،  

  . عمر) ٦٧٢، ٦٦٢
  ٠  ٣  ٣  )*حمدد(مقرر ختصص 

      ٥  امــــوع
  

   -:املستويات الدراسية الالحقة 
  الساعات الفعليةعدد 

  الساعات  أسم املقرر  رقم املقرر و رمزه
  العملية  النظرية  املعتمدة

         إعداد رسالة دكتوراه   عمر ٧٠٠       
  

  .انظر قائمة املقررات اخلارجية .    ** انظر قائمة املقررات التخصصية * 
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  ) :من خارج القسم (  جمموعة مقررات التخصص املقترحة  :سابعا 
  

قررات مـن قبـل      ، ويتم اختيار م     املقررات املطروحة يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعة              تشمل هذه اموعة  
جلنـة اإلشراف على الدراسات العليا بقسم العمارة وعلوم البناء وفق جمال التخصص الذي خيتاره الطالب ، على أن ال                   

وفيما يلي قائمة ببعض املقررات اليت باإلمكان اختيارها وفـق          . وحدات دراسية    ) ٦( يقل عدد ساعات املقررات عن      
  .التخصص املطلوب 

  

 عدد الوحدات  اسم املقرر   التخصصز املقرر رقم و رمم  
   كلية اآلداب-قسم اآلثار و املتاحف 

  ٣  العمارة يف الشرق األدىن القدمي  آثار ومتاحف   أثر٥٢٩ ١
  ٣  )قدمي(العمارة يف اجلزيرة العربية   آثار ومتاحف   أثر٥٤٩ ٢
  ٣  العمارة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية  آثار ومتاحف   أثر٥٧٧ ٣
  ٣  العمارة التقليدية يف اجلزيرة  آثار ومتاحف   أثر٥٧٩ ٤
  ٣  أصول العمارة اإلسالمية  آثار ومتاحف   أثر٥٩٨ ٥

   كلية العلوم–قسم اإلحصاء  
  ٣  )١(نظرية اإلحصاء   اإلحصاء وحبوث العمليات   إحص٥٢٠ ٦
  ٣  )٢(نظرية اإلحصاء   اإلحصاء وحبوث العمليات   إحص٥٥٩ ٧

   كلية اهلندسة– قسم اهلندسة املدنية
  ٣ موضوعات متقدمة يف اهلندسة القيمية  هندسة وإدارة التشييد   مهد٦١٠ ٨
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف   هندسة وإدارة التشييد   مهد٦١٢ ٩

  اهلندسة املدنية
٣  

   كلية العمارة و التخطيط–قسم التخطيط العمراين 
  ٣ ط العمرايننظريات التصميم والتخطي  تصميم عمراين   تعم٥٠٠ ١٠
  ٣  تصميم وختطيط املواقع  تصميم عمراين   تعم٥٠٩ ١١
  ٣  اإلسكان وتطوير اتمع  ختطيط عمراين وإقليمي   تعم٥١٩ ١٢
التحضر والسياسات العمرانية   ختطيط عمراين وإقليمي   تعم٥٣٠ ١٣

  واإلقليمية
٣  

   كلية علوم احلاسب و املعلومات–قسم علوم احلاسب 
  ٣  رسوم احلاسب املتقدمة   احلاسب التطبيقيةعلوم   عال٥٧٢ ١٤
  ٣  التواصل بني اإلنسان واحلاسب  علوم احلاسب التطبيقية   عال٥٧٤ ١٥
  ٣  تطبيقات الرسوم باحلاسب والوسائط املتعددة  علوم احلاسب التطبيقية   عال٥٧٦ ١٦
  ٣  : ة الوسائط املتعددة ونظم املعلومات اجلغرافي  علوم احلاسب التطبيقية   عال٥٨٦ ١٧
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 عدد الوحدات  اسم املقرر   التخصص رقم و رمز املقررم  

   كلية الزراعة-قسم اإلنتاج النبايت 
  ٢  نباتات الزينة العشبية   زينة- اإلنتاج النبايت    جنت٥٧٢ ١٨
  ٢ إنتاج نباتات الظل والتنسيق الداخلي   زينة- اإلنتاج النبايت    جنت٥٧٣ ١٩
  ٢  ختطيط وإنشاء احلدائق واملنتزهات   زينة-  اإلنتاج النبايت   جنت٥٧٥ ٢٠

  أي مقررات دراسات عليا من أقسام أخرى داخل اجلامعة يراها القسم ضرورية لتخصص الطالب الدقيق
  

  -) : وصف املقررات :  ( ثامنا 
  

 )٢+٢(٣   أساليب إحصائية يف العمارة                                                             عمر٦٠٣
. طرق اإلحصاء وجماالت استخدامها يف البحث العلمي واملعماري و تطبيقاا على القـضايا واألحبـاث العمرانيـة                  

تقنيات التحليل البياين املتقدمة يف طرق اإلحـصاء        . اإلحصاء الوصفي املتضمن ملفاهيم الفكر اإلحصائي واالستداليل        
القيـام بدراسـات   . ابقة من خالل أحباث منشورة أو مراجع مـساندة   ومتابعة حتليالت فردية أجريت لدراسات س   

  .تطبيقية عملية خمتارة لتحليل املعلومات و استعماالت الطرق اإلحصائية تدعم اخللفية النظرية لتقييم البحوث 
  

 )٠+٣(٣                                                         - ١-مفهوم النظرية يف العمارة   عمر٦٢١
مفهوم النظرية املعمارية وطبيعة إطارها التكويين من حيث كيفية نشأا ومصادر تكوينها ومنوها إىل مرحلة النضوج يف                 

مفهوم النظرية وفلسفة العلـوم     : تطبيقها ، ومن مث بداية نقدها وايارها والبحث يف أسباب ايتها، ويتضمن املقرر              
ضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية ، اإلطار التكويين للنظرية يف العمـارة ، تطبيقـات              والفنون ، مفهوم النظرية يف احل     

لبعض احلاالت الدراسية خمتارة لنظريات عمارة تارخيية ومعاصرة ، باإلضافة إىل دراسة نقدية حلالة دراسية يف أحـد                  
  .املوضوعات املطروحة

  
  

 )٠+٣(٣                                                           - ٢-الفكر املعماري املعاصر    عمر٦٢٢
 عالقة  اخلطط التنموية مبشكالت مهنة العمارة والعمران يف اتمع السعودي املعاصر ،وتعميق املعرفة بأهم املفـاهيم                 

دريب على أسلوب   والت.والنظريات احلديثة واجتاهات الفكر املعماري املعاصر على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي            
  .التحليل النقدي للفكر املعماري املعاصر الستنباط واستنتاج التوجهات املعمارية املستقبلية
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  )٠+٣(٣                                                  -١-البيئة املبنية والسلوك اإلنساين     عمر٦٣١

إىل النظريات واملدارس املختلفة يف جمال السلوك اإلنساين واملواضيع         عالقة اإلنسان مبا حييط به من بيئة مبنية و التطرق           
تأثري التشكيل الفراغي للبيئة على سلوك الناس ، ودوافعهم ، وتفضيالم ، ومـستوى      . والقضايا البحثية ذات العالقة     

والتشكيل الفراغـي للبيئـة ،      العالقة بني اإلدراك احلسي     . رضاهم  وطريقة استخدامام لبيئتهم احمليطة وتعديلهم هلا         
  . وتقييم الناس لبيئتهم املبنية و التأثري املباشر وغري املباشر للبيئة على الفرد واموعة 

  

  )٠+٣(٣                                                  -٢-البيئة املبنية والسلوك اإلنساين    عمر٦٣٢

،  من النواحي املادية ، والسلوكية، والنفـسية، واالجتماعيـة         ان و البيئة املبنية   التعمق يف تفهم العالقة بني سلوك اإلنس      
والثقافية ، وحتويلها إىل آليات للتحكم يف تصميم البيئة احمليطة  وتشكيلها ، وصياغة الـسياسات واالسـتراتيجيات                  

إلنساين يف البيئة املبنية لـتفهم وحـل        تطوير املعرفة واملهارة املتخصصة يف جمال حبوث السلوك ا        . املعمارية والعمرانية   
املشاكل اخلاصة بالسلوك اإلنساين يف البيئة احمليطة من خالل التجربة والتطبيق املباشر للجوانب الـسلوكية يف البيئـة                  

 التركيز على اختيار األدوات البحثية املناسبة واألسلوب البحثي األكثر فعالية لقيـاس اجلوانـب             . املعمارية والعمرانية   
  .املطلوبة من ناحية أداء البيئة املبنية ، أو سلوك الناس ا 

  

 )٠+٣(٣                                                                     -١-ختطيط مرافق     عمر٦٤١

القيام مبعاجلة  . ة حمددة دراسة تأثري العوامل العمرانية واملعمارية على أمثل      . استعراض اجلوانب النظرية يف ختطيط املرافق       
ختطيطية وتصميميه ملثال واقعي حمدد أو خمتار حبثياً و تقييم تأثري العوامل العمرانية واملعمارية عليـه وتقـدمي اهلياكـل          
اإلدارية الالزمة لتشغيل حمتوياته الفراغية ،آخذاً باالعتبار املؤثرات والعوامل الشاملة املختلفة على املثال واليت حتتـوي                

  .      ن حصر قوى الربجمة واملؤشرات اإلنسانية واالقتصادية واملكانية والبيئية دو

  
 )٠+٣(٣                                                                      -٢-ختطيط مرافق    عمر٦٤٢

يطية والتصميمية عليـه ، حبيـث         حتليل ألحد أنواع املرافق من خالل برنامج معماري واقعي و تطبيق املبادئ التخط            
تشمل دون حصر املفاهيم واألسس واملكونات التخطيطية احمليطة والتالؤم العمراين املقترح للمرفق البحثي أو النموذج               
املقترح ودراسة أكثر الربامج الوظيفية والتقنيات املناسبة والعوامل اإلنسانية واالقتصادية واملكانية والبيئية على ختطيطه              

  . ميمه وتص

  



٨  الفلسفة يف العمارةبرنامج دكتوراه                                                                                         

 )٠+٣(٣                                                  -١-إدارة متقدمة للمشاريع املعمارية    عمر٦٥١
التخطـيط و التنظـيم ، التوجيـه والـتحكم وأمهيتـها            :   استعراض اجلوانب النظرية يف إدارة املشاريع املعمارية        

طـرق  . ية ، ودور املهارات القيادية والتحفيزية يف توظيف اإلمكانـات           واستخداماا يف إدارة الكوادر البشرية واملاد     
الطرق العلمية املتقدمة املـستخدمة يف إدارة املـشاريع         . اإلعداد للمشروعات وتوثيقها ، مراحل تطور املشروعات        

  . والتخطيط واجلدولة وإدارة املوارد البشرية واملادية
  

 )٠+٣(٣                                                  -٢-ارية إدارة متقدمة للمشاريع املعم   عمر٦٥٢
إدارة التنفيذ يف املوقع وسالمة التنفيذ ، دراسة اجلدوى واقتـصاديات           : مواضيع متخصصة يف إدارة املشاريع املعمارية       

ي مع توضيح وجهة االخـتالف      إدارة مشاريع التشغيل والصيانة بنوعيها الوقائي والعالج      . التشييد ، اهلندسة القيمية     
  . تقدمي مناذج مطورة للتعامل مع الوقت وطبيعة املوارد املستخدمة . اإلدارية بني مشاريع التشييد ومشاريع الصيانة 

  

 )٠+٣(٣                                                           -١-تقنيات متقدمة يف البناء    عمر٦٦١
لتقنيات البناء يف العمارة و مقارنة املراحل املختلفة ألنظمة وتقنيات البناء التقليديـة واملعاصـرة يف                  التطور التارخيي   

تطور صناعة مواد البناء    . التقنيات املتقدمة املستخدمة يف املباين ومالءمتها للمعطيات االقتصادية واالجتماعية          . اململكة  
  . ب الصيانة والتشغيل املتقدمةأسالي. وعناصر األنظمة املختلفة املشكلة هلا 

  

 ) ٠+٣(٣                                                            -٢–تقنيات متقدمة يف البناء    عمر٦٦٢

تأثري التقنيات املتقدمة يف البناء على الفكر املعماري والبيئة العمرانية واالجتماعية واقتـصاديات صـناعة البنــاء يف        
تأثري تقنيـات   . املردود االقتصادي واالجتماعي لتطور تقنيات صناعة البناء        . أنظمة وتقنيات البناء احلديثة     . اململكة  

  .البناء املتقدمة على التكوين املعماري 
  

 )٠+٣(٣                                        -١-استخدامات متقدمة للحاسب يف العمارة    عمر٦٧١
دور و تأثري احلاسب يف جماالت العمارة       . يات استخدام احلاسب و تطبيقاته يف جماالت العمارة         استعراض تاريخ ونظر  

  .مفهوم العمارة الرقمية و حتديد أساليب التعامل و االستفادة منها . األكادميية و املهنية 

  

 )٠+٣(٣                                        -٢-استخدامات متقدمة للحاسب يف العمارة    عمر٦٧٢
متثيل املعرفة وطرقها، ميكنة مراحل التصميم اإلبداعية ، نظم التعلم من األمثلة و متابعة آخر املستجدات والتطبيقـات                  

الواقع االفتراضي و طرق االستفادة منه يف جمـاالت         . احلقيقة التخيلية و تطبيقاا     . املتقدمة للحاسب يف جمال العمارة      
      .العمران 



٩  الفلسفة يف العمارةبرنامج دكتوراه                                                                                         

 )٠+٢(٢حلقة حبث يف العمارة                                                                        عمر ٦٩٠
 تعميق معرفة الطالب بإحدى جماالت التخصص يف العمارة ، عن طريق إجراء دراسات حبثية حمددة ، يستطيع الطالب                  

 التخصص الدقيق من بني أحد جماالت التخصص املطروحة يف     من خالهلا حتديد ختصصه الرئيسي والفرعي وحتديد جمال       
تاريخ ونظريات العمارة ،الدراسات البيئية والسلوكية،ختطيط وتصميم املرافق العامـة ،إدارة تـصميم             : الربنامج وهي 

ئيـسي  خيتار الطالب جمـال ر    . وتنفيذ املشروعات املعمارية ،استخدام احلاسب يف جماالت العمارة ،تقنيات البنـاء             
  . وآخر فرعي كاقتراح حبثي لتحديد ختصصه

  
 )٠+٣(٣مواضيع خمتارة يف حبوث العمارة                                                            عمر ٦٩١

مناقشة أهم املوضوعات يف جمايل     . تعميق معرفة و مهارة الطالب البحثية يف جمال ختصصه من دراسة وحتليل واستنتاج              
عمارة و تقنيات البناء والتعرف على جوانبها املختلفة وإمكانات البحث فيها، إضافة إىل اإلطالع علـى آخـر مـا        ال

  . اإلطالع على أساليب البحث املتقدمة يف جماالت التخصص . استجد يف هذا اال من دراسات وأحباث متقدمة 

  
 )٠+٢(٢                                         دراسات خاصة                                     عمر٦٩٢

تاريخ ونظريات العمارة ،الدراسات البيئيـة والـسلوكية،        : دراسات خاصة متقدمة يف إحدى جماالت العمارة التالية         
، ختطيط وتصميم املرافق العامة ، إدارة تصميم وتنفيذ املشروعات املعمارية ، استخدام احلاسب يف جماالت العمـارة                  

  .يسجل الطالب مع أحد أعضاء هيئة التدريس حسب جمال ختصصه . تقنيات البنـاء  

  
  رسالة الدكتوراه                                                                             عمر٧٠٠

  

  
  
  
  
  


