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ملخ�ص:         
رغم تزايد اأعداد املعماري�ن ال�سع�دي�ن املتخرجني من اأق�سام العمارة باجلامعات ال�سع�دية اإال اإن كثري من مبانيهم املنفذة 
يف اململكة العربية ال�سع�دية ال تطبق مبادئ العمارة امل�ستدامة على �س�ء هذه امل�سكلة قمت بالبحث يف حمت�ى مقررات برنامج 
ق�سم العمارة وعل�م البناء بجامعة امللك �سع�د من حيث ت�سمني حمت�اها »مفاهيم ومبادئ وتطبيقات العمارة امل�ستدامة من 
جهه و)معايري املجل�ض االأمريكي للبناء االخ�سر)LEED(( من جهه اخرى ومقارنتها بربامج العمارة لثالث جامعات هي 
وكان  اال�سرتالية(   Queensland الربيطانية وجامعة   Bath االأمريكية وجامعة   North Carolina State )جامعة 
الهدف من املقارنة اوال: معرفة ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها تطبيقات العمارة امل�ستدامة وما هي تطبيقات مبادئ 
العمارة امل�ستدامة املت�سمنة والغري مت�سمنة يف مقررات الربامج االأربعة ، ومتت املقارنة بني الربامج االأربعة عن طريق ثالثة 
ع�سر تطبيق رئي�سي ملبادئ العمارة العمارة امل�ستدامة ، ثانيا: معرفة ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها معايري املجل�ض 
االمريكي للبناء االخ�سر )LEED( ، وما هي املعايري املت�سمنة والغري مت�سمنة يف مقررات الربامج االأربعة ، بناء على تلك 
املقارنة ت��سلت اإىل اأن حمت�ى مقررات م�اد الت�سميم املعماري يف ق�سم العمارة وعل�م البناء بجامعة امللك �سع�د مل تت�سمن 
امل�ستدامة  العمارة  تطبيقات  من حيث  االأخرى  بالربامج  مقارنة  �سعيفة  ن�سبتها  كانت  وكذالك  اال�ستدامة  تطبيقات  معظم 

وكذالك معايري املجل�ض االمريكي للبناء االخ�سر .
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دور التعليم باأق�سام العمارة يف اجلامعات ال�سع�دية يف تاأهيل معماريني مدركني مببادئ ومفاهيم العمارة 
امل�ستدامة : حالة درا�سية التعليم يف ق�سم العمارة وعل�م البناء يف كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سع�د

1- مقدمة :
يعترب م�ؤمتر االأمم املتحدة للبيئة الب�سرية الذي انعقد يف مدينة »ا�ستكه�مل« عا�سمة ال�س�يد عام 1972م ه� بداية 
االرتباط ال�ثيق بني التنمية البيئية و االقت�سادية ، والذي دعا اإىل املحافظة على البيئة والت�قف عن ا�ستغالل م�اردها 
ب�سراهة ، لذالك مل يعد هناك اإي خط�ط تف�سل بني البيئة واالقت�ساد بعد ظه�ر مفه�م »التنمية امل�ستدامة« والذي ي�ؤكد 
على اأن �سمان ا�ستمرارية النم� االقت�سادي ال ميكن حتقيقه يف ظل تل�يث البيئة وا�ستنزاف م�اردها الطبيعية وتدمري 
نظامها احلي�ي ، ويف ال�ثيقة العاملية التي اأ�س���درت مب�س���مى » االإ�سرتاتيجية العاملية ل�س�ن الطبيعة » يف عام 1980م 
ذكر فيها تعبري »التنمية املت�ا�سلة« الذي ادخل يف التنمية البعد الزمني وذالك بحفظ حق االأجيال القادمة يف التمتع 
بامل�ارد والرثوات الطبيعية مثلما تتمتع فيها االأجيال احلالية ، ويف عام 1992م انعقد م�ؤمتر االأمم املتحدة الذي يربط 
بني البيئة والتنمية »قمة االأر�ض« يف »ري� دي جانريو« بالربازيل ومنذ انعقاده اأ�سبح ال�سعي لتحقيق التنمية امل�ستدامة 
مرتبط مع ال�س���عي لتحقيق املباين واملدن امل�س���تدمية ، بناء على ذالك مل يعد قطاع البناء مبعزل عن الق�س���ايا البيئية 
التي بداأت يف تهديد العامل ، فقطاع البناء يعترب من اكرب امل�ستهلكني للم�ارد الطبيعية من م�اد ومياه واحتياجه الكبري 
للطاقة هذا من جهة ، ومن جهة اأخرى فاإن عملية �سناعة البناء املعقدة ينتج عنها الكثري من املل�ثات ، ولكن اإ�سكالية 
هدر الطاقة واملياه يف املباين من ابرز امل�ساكل )البيئية االقت�سادية( يف املباين ب�سبب ا�ستمراريتها ط�ال فرتة ت�سغيل 
املبنى ، وبناء على هذه االأ�سباب وارتفاع ال�عي العام لدى املجتمع بخ�س��ض االآثار ال�سلبية الناجتة من قطاع البناء اأكد 
املتخ�س�س�ن اإن التحدي االأ�سا�سي الذي �سيك�ن يف قطاع البناء ه� قدرة هذا القطاع على اأداء دورة التنم�ي عن طريق 
حتقيق مفاهيم اال�ستدامة ،بناء على ذالك اأ�سبح ال�سعي من اجل حتقيق مبادئ »العمارة امل�ستدامة« ال ميكن ال��س��ل 
اإلية اإال عن ط�ريق مع�ماريني م�دركني مب�فاهيم ومب�ادئ »العمارة امل�س���ت�دامة« ،  فاملعماريني هم االأدوات الفعالة التي 
ت�طن مفاهيم ومبادئ العمارة ال�م�س���تدامة يف املباين ، لذلك ي�س���تلزم على اأق�سام العمارة اأن ت�سعى لت��سيل مفاهيم 
ومبادئ العمارة امل�ستدامة اإىل طالبها من خالل ت�سمني حمت�ى املقررات الدرا�سية مبادئ ومفاهيم العمارة امل�ستدامة .

2 - مفه�م العمارة امل�ستدامة :
الت�س���ميم امل�س���تدام والعمارة اخل�سراء والت�س���ميم البيئي جميع هذه املفاهيم ما هي اإال اأ�سل�ب جديد للت�سميم 

ت�ستح�سر التحديات البيئية واالقت�سادية التي األقت بظاللها على جميع القطاعات يف هذا الع�سر .
عرفت جلنة »برونتالند« عبارة التنمية امل�ستدامة باأنها تلبية احتياجات احلا�سر بدون امل�سا�ض على قدرة االأجيال 
املقبلة يف تلبية احتياجاتها اخلا�سة ، لذالك ي�ستلزم على امل�ست�طنات الب�سرية اإن ت�سعى من اجل حتقيق اال�ستدامة البيئية .

تعترب العمارة امل�ستدامة احد االجتاهات الفكرية احلديثة يف العمارة والذي يهتم بعالقة املبنى مع بيئته ، ولنفهم هذا 
الفكر امل��ستدام ي�ست�لزم علينا اإن نتعرف على التعريفات االأ�سا�س��ية له ،عرفا كال من يرندا وروبرت فال »املدخل االأخ�سر 
للبيئة املبنية« على انه مدخل �سم�يل لت�سميم املباين ، حيث اإن كل امل�ارد يف �س�رة امل�اد اأو الطاقات يجب اأخذها يف االعتبار 
اإذا اأردنا اإن نحقق العمارة امل�ستدمية اأو املت�ا�سل ، وهذا التعريف مل يعطي اأي اعتبار مل�ستخدمني املبنى وم�قع البناء .

اأما كني ياجن ناق�ض العمارة امل�س���تدامة من نظرة بيئية فه� منزعج من تاأثري املباين يف االأنظمة الطبيعية وه� يرى 
اأن العمارة امل�س���تدامة يجب اإن تقابل احتياجات احلا�س���ر دون اإغفال حق االأجيال القادمة يف امل�ارد ، ويرى وليام ريد 
اإن املباين اخل�س���راء ما هي اإال مباين ت�س���مم وتنفذ وتتم اإدارتها باأ�س���ل�ب ي�سع البيئة يف اعتبارها وه� يرى اأي�سا اإن 

احد اهتمامات املباين اخل�سراء يظهر يف تقليل تاأثري املبنى على البيئة اإىل جانب تقليل تكاليف اإن�سائه وت�سغيله .
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وقد اأو�سح اأيان م�سارج اإن م�سكلة االإن�سان مع الطبيعة تتجلى يف �سرورة اإعطاء الطبيعة �سفة اال�ستمرارية بكفاءة 
كم�س���ر للحياة ، وقد عرف يحي وزيري يف كتاب »الت�س���ميم املعماري ال�س���ديق للبيئة« باأن العمارة اخل�س���راء هي » 
عملية ت�س���ميم املباين باأ�س���ل�ب يحرتم البيئة مع االأخذ يف االعتبار تقليل ا�س���تهالك الطاقة وامل�اد وامل�ارد مع تقليل 

تاأثري االإن�ساء واال�ستعمال على البيئة مع تعظيم االن�سجام مع الطبيعة« .
وعلى ذالك ميكن اإن تعرف العمارة امل�ستدامة من جممل االآراء ال�سابقة باأنها »العمارة التي ت�سمم وتدار لتندمج 
مع بيئتها باأقل تاأثري، حمافظة على طاقتها ، م�س���تفيدة من طاقات بيئتها املتجددة مع �س���مان اال�س���تخدام امل�س���تدام 

جلميع م�ارد بيئتها وعنا�سر وم�اد مبانيها » .

3 - التط�ر التاريخي لفكر العمارة امل�ستدامة:
العم���ارة والبيئة يرب���ط بينهما عالقة احرتام وجتان�ض منذ قدمي الزمان ، واالأمثل���ة على ذلك ك�ثرية ، ففي عمارة 
م�س���ر القدمية مت ت�جيه واجهات االأهرامات نح� االجتاهات االأ�س���لية بدقة عالية وهذا دليل على جتان�سها مع بيئتها 
، اإم���ا الي�ناني�ن القدماء فقد اعتمدوا يف تدفئة مبانيهم على اأ�س���عة ال�س���م�ض لذال���ك ال�اجهات اجلن�بية حتت�ي على 
فتحات كبرية للح�س�ل على اكرب قدر من اأ�سعة ال�سم�ض التي تديف مبانيهم يف ف�سل ال�ستاء ، ويف مدينة »بابل� ب�نيت�« 
باأمريكا ال�سمالية التي بناها الهن�د االأنازا�ض يف القرن الثاين ع�سر بعد امليالد كانت اأ�سقف مبانيهم من الق�ض والطني 

لتعمل عازل للحرارة يف ف�سل ال�سيف.
تعترب الث�رة ال�سناعية وما وفرته لالإن�سان من و�سائل الراحة ال�سبب الرئي�سي الذي اثر على فكر االإن�سان واأن�سته 

جتاربه وخرباته التي اكت�سبها على مر الع�س�ر ، بناء على ذالك بدا امل�سكن يفقد عالقته مع البيئة .
 بع���د احل���رب العاملية االأوىل دعى جمم�عة م���ن املعماريني اإىل اجتاه فكري جديد وه� عم���ارة اإال زمان واإال مكان 
)الط���راز ال���دويل( ، هذا االجتاه ال ي�س���ع اأي اعتبار للبيئة ،ويحتاج ب�س���كل كبري اإىل ا�س���تخدام االأجه���زة امليكانيكية 
الأ�س���باب كثرية اأهمها ت�فري مناخ داخلي جيد لل�س���كان واحل�س����ل على الرفاهية ، ويف نف�ض الفرتة ظهرت اجتاهات 
فكري���ة تعار����ض فكرة )الطراز الدويل( وتدع����ا للتجان�ض مع الطبيعة ،وكان من املعار�س���ني للطراز الدويل املعماري 

فرانك ل�يد رايت الذي دعى اإىل العمارة الع�س�ية .
يف ع�سر ال�ستينات من القرن الع�سرين بداأت بع�ض االأ�س�ات التي تنادي باحلفاظ على البيئة وحمايتها وكذالك ظهرت 
بع�ض املراكز التط�عية وكانت تنادي بنف�ض االجتاه ، اإما يف الثمانينات ظهرت فكرة اإن املنزل يعترب بيئة �سغرية تتفاعل 
وتتداخل مع النظام البيئي الكبري ، وكذالك بداأت االأبحاث عن املل�ثات امل�ج�دة داخل املباين ، اإما يف اأملانيا فقد ظهرت 
حركة ت�سمى »بي�ل�جيا البناء« التي تنظر نظره �سم�لية لعالقة االإن�سان بالبيئة حيث مت مقارنة املبني بالكائن احلي واعتربوا 
املبنى ه� طبقة اجللد الثالثة لالإن�سان )املالب�ض متثل طبقة اجللد الثانية( اأي اإن املبنى يحقق العزل واحلماية لالإن�سان .
يف الت�سعينات من القرن الع�سرين بدا االهتمام بالق�سايا البيئية ب�سفة عامة وبالعمارة امل�ستدامة ب�سفة خا�سة ، 
وقد بداأت احلك�مة الربيطانية يف و�سع برامج لتط�ير املباين يف عام 1991م بحيث متنح ج�ائز للمباين التي تتجاوز 
الق�انني والق�اعد يف ت�س���ميمها لت�س���ل اإىل تاأثري اق���ل على البيئة ، ظهر بعد ذالك جمم�عة م���ن الهيئات التي متنح 
ت�سنيف للمباين على اأ�سا�ض مدى تطبيق مبادئ العمارة امل�ستدامة يف املبنى ، ويف ال�اليات املتحدة االأمريكية �سدرت 

ق�انني متنع املباين الكربى من التنفيذ اإال بعد تطبيق مبادى العمارة امل�ستدامة فيها .
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دور التعليم باأق�سام العمارة يف اجلامعات ال�سع�دية يف تاأهيل معماريني مدركني مببادئ ومفاهيم العمارة 
امل�ستدامة : حالة درا�سية التعليم يف ق�سم العمارة وعل�م البناء يف كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سع�د

4 - مبادئ العمارة امل�ستدامة:

4 – 1 احلفاظ على الطاقة )8( والعتماد على الطاقة املتجددة :
يجب اإن ي�سمم املبنى بحيث يتم اال�ستعانة فيه بقليل من ال�ق�د احلفري واالعتماد ب�س�رة اكرب على الطاقات الطبيعية ، 
وقد حققت املجتمعات القدمية هذا منذ اإن اختارت ال�سكن يف الكه�ف امل�جهة اإىل اجلن�ب لال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�ض .

يف ال�سبعينات من القرن الع�سرين ب�سبب اأزمة البرتول ا�سطر مالين االأ�سخا�ض اإىل ا�ستخدام الع�ازل يف ح�ائط 
واأ�س���قف مبانيه���م وكذالك ا�س���تخدم�ا ال�س���رائط املطاطية العازلة للح���رارة على الن�افذ وق���د اأدى ذالك اإىل خف�ض 

الطاقة الالزمة للتدفئة يف ال�اليات االأمريكية املتحدة لكل مرت مربع %40.
ويف تقرير لق�س���م الطاقة باململكة املتحدة عام 1988م اقرتح باأن يك�ن 50% من اعتماد اململكة املتحدة يف الطاقة 

على الطاقة املتجددة مثل طاقة ال�سم�ض والرياح واالأم�اج وطاقة املاء والكتلة احلية .

4 – 2 احرتام امل�ستعملني للمبنى )8( :
اأن الهدف االأ�سمى للعمارة امل�ستدامة ه� �سالمة االإن�سان واحلفاظ علية ،لذالك ي�ستلزم على امل�سمم اإن يدر�ض التاأثري 
الفعلي مل�اد البناء على ج�دة اله�اء داخل املبنى ، الن الدهانات )برتولية االأ�سل( وم�اد الل�سق يف ال�سجاد والق�سرة 
اخل�سبية وغريها الكثري ينبعث منها مركبات ع�س�ية متطايرة ت�سر ب�سحة االإن�سان ، مع العلم اإن هناك بدائل اأف�سل 
لهذه امل�اد مثل ا�ستخدام بذور الكتان بدل الدهانات )برتولية االأ�سل( ، لذالك يف�سل ا�ستخدام م�اد غري ع�س�ية التي 
ينتج عنها م�سكالت اقل يف ج�دة اله�اء.ومن ج�انب احرتام م�ستعملي املبنى اإن يك�ن املنى م�سيد ليجابه بع�ض الك�ارث 
البيئي���ة كاالأعا�س���ري والزالزل مثال ، لذالك اأ�س���درت بع�ض الدول ق�اعد تت�س���من مقاومة املبن���ى للزالزل واحلرائق .

4 – 3 التكيف مع املناخ )8( :
هذا املبداأ يحث امل�س���ممني على تكيف مبانيهم التي ي�س���مم�نها مع املناخ ، فحني االنتهاء من اأن�ساء املبنى ي�سبح 
جزاء من البيئة وي�س���بح معر�ض لع�امل املناخ املختلفة فان ا�س���تطاع املبنى م�اجهة امل�س���اكل وال�س���غ�ط املناخية مع 
ا�ستغالله جلميع امل�ارد املناخية والطبيعية لتحقيق الراحة لالإن�سان داخل املبنى يطلق على هذا املبنى املت�ازن مناخيًاً .
االإن�س���ان القدمي حر�ض على اإن يت�س���من بناوؤه مل�سكنه على عن�سرين رئي�سني هما : احلماية من املناخ وت�فري مناخ 
داخلي مالئم لراحة االإن�س���ان فمثال امل�ساكن التقليدية يف دم�سق حتت�ي على اأفنية ، والتي تق�م بتخزين اله�اء البارد 

ليال لتخفيف درجة احلرارة نهارا .
اإن ال�س���بب الرئي�س���ي يف حترير ت�س���كيل املبنى والذي اأدى اىل ظه�ر م�س���طحات زجاجية كبرية ه� ظه�ر م�سادر 
الطاقة ال�س���ناعية وتط�ر اأ�ساليب البناء ، فاأ�س���بحت املباين تت�سابه يف جميع دول العامل برغم من اختالف الظروف 

املناخية بني تلك الدول.
ان ن�س���ف الطاقة امل�س���تخدمة يف ت�سغيل وت�سيد املبنى م�سخرة لت�فري مناخ �س���ناعي داخلي ، لذالك الت�سميمات 

التي ي�ستخدم الق�ى الطبيعية لل��س�ل اإىل راحة االإن�سان ت�ساهم يف ت�فري مبالغ كبرية من قيمة ت�سغيل املبنى .
املناخ ي�ؤثر على ال�س���كل املعماري ب�س���كل كبري ، وميكن مالحظته ب�سه�لة فمثال تقل ن�سبة الن�افذ اإىل احل�ائط يف 

املباين كلما اقرتبنا من خط اال�ست�اء لتخفيف وهج ال�سم�ض وحرارتها .
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4 – 4  احرتام موقع البناء )8( وما يحيط به :
يه���دف ه���ذا املبداأ اإىل جعل املبنى يطاأ االأر�ض باأ�س���ل�ب ال يحدث اأي تغيريات ج�هرية يف امل�ق���ع ، اأي اإذا مت اأزلة 
املبنى يع�د امل�قع اإىل حالته ال�س���ابقة قبل بناء املبنى ، هذا املبداأ يدع�ا املعماريني اإىل ت�س���ميم املبنى باأقل تغيريات 
ممكنة يف امل�قع وخا�سة عمليات احلفر اأو الردم اأو انتزاع بع�ض عنا�سر البيئة الطبيعية ، وتعترب امل�ساكن التقليدية يف 
�سه�ل تهامة »الع�سة« احد اأهم االأمثلة التي تعرب عن هذا املبداأ وذالك الأنها تبنا دون اإحداث اأي تغيري يف معامل امل�قع 

وكذالك ي�ستخدم يف بنائها م�اد بناء حملية.
وكذال���ك يه���دف هذا املب���داأ اإىل اإن يت�افق طابع املبنى املعماري مع بيئته من الناحي���ة التاريخية واالجتماعية ومع 
عادات وتقاليد املجتمع الذي ي�س���تخدم هذا املبنى اأين كانت وظيفته ، الن الطابع املعماري يعك�ض احل�س���ارة االإن�سانية 
ومي����ض �سخ�س���ية املجتم���ع ، الطاب���ع املعماري ال يتك�ن فج���اأة وال ياأتي من ف���راغ ، بل ه� نبت البيئة ويت�س���ح ذالك يف 

ا�ستخدام تك�ين معماري يتكيف مع ظروف البيئة.
هناك جمم�عتني رئي�ستني من الع�امل ت�ؤثر على الطابع املعماري:

املجم�عة االأوىل : ع�امل البيئة الطبيعية التي حتدد خ�ا�ض املكان وتاأثري هذه الع�امل مبا�س���ر على مر الع�س����ر ، 
اإذن هي ثابتة التاأثري على الطابع املعماري كالع�امل املناخية واجلغرافية وم�اد البناء املحلية.

املجم�عة الثانية : الع�امل احل�س���ارية التي نتيجة من تفاعل االإن�س���ان مع البيئة الطبيعية وت�س���مل العامل الديني 
واالجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي اإىل جانب الفكر العلمي والفني والفل�سفي.

وبالنظر يف العمارة ال�سع�دية املعا�سرة نالحظ افتقادها للطابع املعماري املعرب عنها ، واتبعها للفكر املعماري احلديث 
املقتب����ض م���ن املعماريني الغربي�ن التي ال تراعي االختالف البيئية واحل�س���ارية والثقافة لكل جمتمع ، ومن هذا تظهر 
اأهمية الدرا�سة للرتاث املعماري ال�سع�دي على مر الع�س�ر من اجل اال�ستلهام من الظروف التي اأن�سئت هذا الرتاث .

4 – 5  التقليل من ا�ستخدام املوارد اجلديدة )8( :
يحث هذا املبداأ امل�س���ممني اإىل تقليل ا�س���تخدام امل�ارد اجلديدة يف املباين التي ي�س���مم�نها ، واإن�س���اءها باأ�سل�ب 

يجعلها هي نف�سها اأو بع�ض عنا�سرها يف نهاية عمر املبنى م�ردا ملباين اأخرى .
اإن م�سالة اإعادة ا�ستخدام م�اد وعنا�سر البناء الإن�ساء مباين جديدة من مباين قدمية م�ساألة قدمية تاريخيا ، فاإذا 

نظرنا للعديد من امل�ساجد االأثرية مب�سر ل�جدنا بها اأعمدة ذات طراز روماين نقلت من معابد رومانية قدمية.
ومن طرق تقليل ا�ستخدام امل�ارد اجلديدة ه� اأعادة تدوير امل�اد وبقايا امل�اد ، وقد ا�ستطاعة احد الفرق يف ا�سرتاليا 
والتي قامت بهد ناطحة �سحاب من جتميع الزجاج واحلديد واخلر�سانة كل على حدة ومن ثم اإر�سالها للم�سانع الإعادة 
تدويرها ، ويف اأمريكا ال�سمالية ينتج عن عملية البناء التقليدية ح�ايل 20 اإىل 53 كجم خملفات �سلبة لكل مرت مربع من 
امل�ساحة االأر�سية ، وتتك�ن هذه املخلفات من بقايا الط�ب واخلر�سانة وقطع من االأخ�ساب ال�سغرية التي يعاد تدويرها .

ومن طرق تقليل ا�ستخدام امل�ارد ه� اإعادة ا�ستعمال الفراغات واملباين ل�ظائف واأن�سطة اأخرى.

4 – 6  الت�سميم ال�سامل )8( :
يجب على امل�س���مم اإن يراعي يف عملية الت�س���ميم للمبنى تطبيق جميع مبادئ العمارة امل�ستدامة، ورمبا يك�ن من 
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ال�س���عب حتقيق كل مبادئ العمارة امل�س���تدامة ، ولكنه لي�ض م�س���تحيل يف ظل الدرا�س���ة الدقيقة مع اإقناع املجتمع بهذا 
الفكر ، فالعديد من املباين يف العمارة التقليدية باململكة العربية ال�س���ع�دية طبقة فكر العمارة امل�س���تدامة وظهر ذلك 
يف ا�ستخدام م�اد بناء حملية وكذالك ا�ستخدام االأفنية الداخلية التي تخزن اله�اء البارد ليال وتطلقه نهارا ، وكذالك 
ا�ستخدمت املالقف لته�ية احلجرات الغري م�جهه جهة الريح ال�سائدة ،وكذالك ا�ستعملت امل�سربيات اخل�سبية لتظليل 

واجهة املبنى مع ت�فري عامل اخل�س��سية ، كل هذه العنا�سر املعمارية وغريها قادرة على العطاء ملبانينا احلديثة .

5 - معايري رئا�سة الطاقة والت�سميم البيئي )LEED( يف امريكا :
مت تط�ي���ر هذه املعاي���ري عن طريق املجل�ض االمريكي للبناء االخ�س���ر )USGBC( ، ومت البدء يف تطبيقه يف عام 
2000م ، تهدف هذه املعايري اىل انتاج بيئة مبنية اكرث ا�ستدامة ذات اداء اقت�سادي عايل ، وميكن تطبيق هذه املعايري 
عل���ى اي ن����ع م���ن ان�اع املباين وعلى اي مرحلة م���ن دورة عمر املبنى ، وعن طريق هذه املعاي���ري يتم احلكم على مدى 
التزام املبنى بظ�ابط العمارة امل�س���تدامة ، يبلغ عدد معايري )LEED( ت�س���عة ، �س���بعة منها تهتم باجلانب املعماري 
وهي “ا�ستدامة امل�اقع” و”كفاءة ا�ستخدام املياة” و”الطاقة والغالف اجل�ي” و”امل�اد وامل�ارد” و “اجل�دة البيئة 
ووفقا لهذه املعاير يتم منح نقاط للمبنى يف اي  الداخلية” و “االبتكار واالبداع يف الت�سميم” و”االأولية االقليمية” ، 
مرحلة من دورة عمر املبنى جلميع معايري رئا�سة الطاقة والت�سميم البيئي )LEED( يختلف مقدار هذا النقاط لكل 
معيار بختلف ن�ع املبنى ومرحلة املبنى ، لكنها  ت�س���كل جمم�ع 110 نقطة ، وعلى ح�س���ب جمم�ع النقاط يتم الت�سنيف 
، ف���اإذا ح�س���ل املبنى يف اي مرحل���ة من دورة عمر املبنى عل���ى جمم�ع نقاط )من 50 اىل اقل من 60(  يح�س���ل على 
الت�س���نيف )الف�سي( ، واإذا ح�س���ل على جمم�ع نقاط )من 60 اىل اقل من 80( يح�سل على الت�سنيف )الذهبي( ، 

واإذا ح�سل على جمم�ع نقاط )اكرث من 80( يح�سل على الت�سنيف )البالتيني( .

6 - تعريف امل�سكلة:
 رغ���م تزاي���د اأعداد املعماريني ال�س���ع�ديني املتخرجني من اأق�س���ام العم���ارة باجلامعات ال�س���ع�دية اإال اإن كثري من 

مبانيهم املنفذة يف اململكة العربية ال�سع�دية ال تطبق مبادئ العمارة امل�ستدامة .
ففي ظل غياب اأق�سام العمارة يف اجلامعات ال�سع�دية عن ت�سمني حمت�ى املقررات الدرا�سية مفاهيم ومبادئ العمارة 
امل�ستدامة لتحقيق اأهم اأهداف الدولة وه� »التنمية امل�ستدامة« والذي ينتج عن اإهماله  م�ساكل بيئية من �ساأنها التاأثري على 
املجتمعات احلالية وكذالك على االأجيال القادمة ب�سبب تخريج معماريني غري مدركني مبفاهيم ومببادئ العمارة امل�ستدامة.

7 - هدف الدرا�سة:
درا�س���ة مدى ت�س���مني »مفاهيم ومبادئ وتطبيقات العمارة امل�س���تدامة« من جهه و«معايري املجل�ض االأمريكي للبناء 
االخ�س���ر)LEED(« م���ن جهه اخرى يف برنام���ج العمارة بجامعة امللك �س���ع�د ومقارنته مع ث���الث جامعات )جامعة 

North Carolina State االأمريكية وجامعة Bath الربيطانية وجامعة Queensland اال�سرتالية( .

8 - منهج البحث:
املنهج التحليلي املقارن
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درا�س���ة مدى ت�س���مني »مفاهيم ومبادئ وتطبيقات العمارة امل�س���تدامة« من جهه و«معايري املجل�ض االأمريكي للبناء 
االخ�س���ر)LEED(«)هذه املعايري لي�س���ت معايري تق�مي لربامج التعليم املعماري ، لكنها معايري ت�س���تخدم يف احلكم 
على مدى التزام املبنى بال�س�ابط اخل�سراءيف البناء( ، من جهه اخرى يف املقررات الدرا�سية �س�ا يف م�اد الت�سميم 
 North( املعم���اري اأو امل����اد االأخ���رى يف برنامج العم���ارة بجامعة امللك �س���ع�د ومقارنته م���ع ثالث جامع���ات جامعة

Carolina State( االأمريكية وجامعة )Bath (الربيطانية وجامعة )Queensland( اال�سرتالية .

9 - حتليل ومقارنة ما يت�سمنه حمت�ى املقررات يف برنامج العمارة بجامعة امللك �سع�د مع 
برامــج العمارة يف جامعة )North Carolina State ( االأمريكية وجامعة )Bath( الربيطانية 

وجامعة )Queensland( اال�سرتالية:
ي��سح اجلدول رقم )1( وال�سكلني البيانيني )1-4( حتليال تف�سيليا لكافة برامج العمارة يف اجلامعات االأربع من 
حيث ت�س���مني حمت�ى مقرراتها لتطبيقات مبادئ العمارة امل�س���تدامة ، وو�سعت بيانتها من حيث العدد وال�زن ، وعلى 

الرغم من ت�فر العديد من ج�انب الت�سابه اإال اإن هناك ف�ارق ملح�ظة ميكن تلخي�ض اأهمها :
اأ- بلغ جمم�ع ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها تطبيق اأو اأكرث من تطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة %27.7 
يف جامعة )Bath( و 27.5% يف جامعة )Queensland( و18.9% يف جامعة )North Carolina State( و18% يف 
جامعة امللك �سع�د وهي اأدنى ن�سبة بني الربامج االأربعة لكنها ترفع لت�سل اإىل 19.16% بعد اإ�سافة امل�اد االختيارية.

ب- فيما يتعلق بعدد تطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة الثالثة ع�سر التي ت�سمنتها حمت�ى مقررات الربامج االأربعة 
 )Bath( فاإن اأعلى برنامج ت�سمن حمت�ى مقرراته اأعلى عدد من تطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة م�جد يف جامعة ،
 )Queensland( ويبل���غ 12 تطبي���ق ، يليه برنامج جامعة  امللك �س���ع�د وق���د حقق 10 تطبيقات ، يليه برنام���ج جامعة
وقد حققت 6 تطبيقات ، اإما اأدنى برنامج ت�س���من حمت�ى مقرراته اقل عدد من تطبيقات مبادئ العمارة امل�س���تدامة 
م�جد يف جامعة )North Carolina State( ويبلغ 5 تطبيقات ، لكن عدد تطبيقات مبادئ العمارة امل�س���تدامة التي 
يت�س���منها حمت�ى مقررات برنامج جامعة امللك �س���ع�د يرتفع لي�س���ل اإىل 13 تطبيق عند اإ�س���افة امل����اد االختيارية .

ت- فيما يتعلق مبجم�ع ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها تطبيق اأو اأكرث من تطبيقات مبداأ “احلفاظ على الطاقة” 
 )North Carolina State( و 15% يف جامعة )Queensland( و 22.5% يف جامعة )Bath( فبلغ 24.75% يف جامعة
و10.47% يف جامعة امللك �سع�د ، وترتفع الن�سبة لت�سل 11.63% بعد اإ�سافة امل�اد االختيارية ، اإما من حيث حتقيق الربامج 
االأربعة لتطبيقات مبداأ “احلفاظ على الطاقة” الثالثة فقد ا�ستطاعت جامعة امللك �سع�د وجامعة )Bath( حتقيقها 
يف حمت�ى مقرراتها ، بينما مل حتقق جامعة )Queensland( وجامعة )North Carolina State( اإال تطبيق واحد .

ث- فيما يتعلق مبجم�ع ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها تطبيق اأو اأكرث من تطبيقات مبداأ “التكيف مع املناخ” 
 )Bath( و 14.85% يف جامعة  )North Carolina State( و 15% يف جامعة )Queensland( فبلغ 20% يف جامعة
و9.89% يف جامعة امللك �س���ع�د ، وترتفع الن�س���بة لت�سل 11.05% بعد اإ�س���افة امل�اد االختيارية ، اإما من حيث حتقيق 
الربامج االأربعة لتطبيقان مبداأ “التكيف مع املناخ” فقد ا�س���تطاعت جامعة امللك �س���ع�د وجامعة )Bath( حتقيقهما 
يف حمت�ى مقرراتها ، بينما مل حتقق جامعة )Queensland( وجامعة )North Carolina State( اإال تطبيق واحد .
ج- فيما يتعلق مبجم����ع ن�سب املق����ررات التي يت�سم��ن حمت����اه���ا تطبي��ق اأو اأكث�ر من تطبيقات مبداأ “احت���رام 
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ال�سكل رقم )1( مقارنة برامج العمارة يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة وما متثله من ن�سبة اإىل جمم�ع 
ال�ساعات املقررة .

ال�سكل رقم )2( مقارنة مقررات الت�سميم املعماري يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة وما متثله من ن�سبة 
اإىل جمم�ع ال�ساعات املقررة .

ال�سكل رقم )3( مقارنة مقررات امل�اد االأخرى يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة وما متثله من ن�سبة اإىل 
جمم�ع ال�ساعات املقررة .
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امل�ستعملني للمبنى” فبلغ 19.8% يف جامعة )Bath( و9% يف جامعة )North Carolina State( و 7.5% يف جامعة 
)Queensland( 2.91% يف جامعة امللك �سع�د ، وترتفع الن�سبة لت�سل 4.07% بعد اإ�سافة امل�اد االختيارية ، اإما من 
حيث حتقيق الربامج االأربعة لتطبيقان مبداأ »احرتام امل�س���تعملني للمبنى« فقد ا�س���تطاعت جامعة امللك �سع�د وجامعة 
 North Carolina(  حتقيقه���ا يف حمت����ى مقرراته���ا ، بينما مل حتقق جامع���ة )Queensland( وجامع���ة )Bath(

State( اإال تطبيق واحد .

ح- فيما يتعلق مبجم�ع ن�سب املقررات التي يت�سمن حمت�اها تطبيق اأو اأكرث من تطبيقات مبداأ “احرتام م�قع البناء 
وما يحيط  به “ فبلغ 22.5% يف جامعة )North Carolina State( و 21% يف جامعة )Queensland( و %18.81 
يف جامعة )Bath( 13.96% يف جامعة امللك �س���ع�د ، وترتفع الن�س���بة لت�س���ل 15.12% بعد اإ�سافة امل�اد االختيارية ، 
اإم���ا من حيث حتقي���ق الربامج االأربعة لتطبيقات مب���داأ “احرتام م�قع البناء وما يحيط به” الثالثة فقد ا�س���تطاعت 
جامعة امللك �سع�د وجامعة )Bath( حتقيقها يف حمت�ى مقرراتها ، بينما مل حتقق جامعة )Queensland( وجامعة 

)North Carolina State( اإال تطبيقان .
خ- فيم���ا يتعل���ق مبجم�ع ن�س���ب املقررات التي يت�س���من حمت�اها تطبي���ق اأو اأكرث من تطبيقات مب���داأ “التقليل من 
ا�ستخدام امل�ارد” فبلغ 9.9% يف جامعة )Bath( ، اإما بقيت اجلامعات فلم يت�سمن حمت�ى مقرراتها تطبيق اأو اأكرث 
من تطبيقات مبداأ “التقليل من ا�س���تخدام امل�ارد” ، ولكن يف حالة اإ�س���افة امل�اد االختيارية ت�سبح الن�سبة يف جامعة 

امللك �سع�د 1.16% حمققه جميع تطبيقات املبداأ الثالثة بينما مل حتقق جامعة )Bath( اإال تطبيقان .
د- اإما فيما يتعلق باملبداأ االأخري من مبادئ العمارة امل�س���تدامة وه� »الت�س���ميم ال�س���امل« فلم يتحقق اإال يف جامعة 

امللك �سع�د يف امل�اد االختيارية بن�سبة %1.16 . 

10 - حتليــل ومقارنــة مــا يت�سمنه حمت�ى مقــررات الت�سميم املعمــاري يف برنامج العمارة 
 North( بجامعــة امللك �سعــ�د مع مقررات الت�سميــم املعماري يف برامج العمــارة يف جامعة
 )Queensland( الربيطانيــة وجامعــة )Bath( االأمريكيــة وجامعــة ) Carolina State

اال�سرتالية:
ي��س���ح اجلدول رقم )1( وال�سكل البياين رقم )2( حتليال تف�س���يليا لكافة مقررات الت�سميم املعماري يف برامج 
العمارة يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني حمت�ى مقررات الت�سميم املعماري لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة 
، وو�س���عت بيانته���ا م���ن حيث العدد وال����زن ، وعلى الرغم م���ن ت�فر العديد م���ن ج�انب الت�س���ابه اإال اإن هناك ف�ارق 

ملح�ظة ميكن تلخي�ض اأهمها :
اأ- بلغ جمم�ع ن�سب مقررات الت�سميم املعماري التي يت�سمن حمت�اها تطبيق اأو اأكرث من تطبيقات مبادئ العمارة 
 North Carolina( و14.17% يف جامعة )Queensland( و 15% يف جامعة )Bath( امل�ستدامة 25.74% يف جامعة

State( و7.55% يف جامعة امللك �سع�د وهي اأدنى ن�سبة بني الربامج االأربعة  .

ب- فيما يتعلق بعدد تطبيقات مبادئ العمارة امل�س���تدامة الثالثة ع�س���ر التي ت�س���منتها حمت�ى مقررات الت�سميم 
املعماري يف الربامج االأربعة ، فاإن اأعلى برنامج ت�س���من حمت�ى مقررات الت�س���ميم املعماري اأعلى عدد من تطبيقات 
مبادئ العمارة امل�ستدامة م�جد يف جامعة )Bath( ويبلغ 11 تطبيق ، يليه برنامج جامعة )Queensland(  وجامعة 
)North Carolina State(  وقد حققا 5 تطبيقات ، اإما اأدنى برنامج ت�س���من حمت�ى مقررات الت�س���ميم املعماري 



كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
736

دور التعليم باأق�سام العمارة يف اجلامعات ال�سع�دية يف تاأهيل معماريني مدركني مببادئ ومفاهيم العمارة 
امل�ستدامة : حالة درا�سية التعليم يف ق�سم العمارة وعل�م البناء يف كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سع�د

اقل عدد من تطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة م�جد يف جامعة امللك �سع�د ويبلغ 4 تطبيقات .
ا�ستطاعت جامعة )Bath( حتقيق جميع تطبيقات مبداأ “احلفاظ على الطاقة” و مبداأ “التكيف مع املناخ”  ت- 
و مبداأ “احرتام م�قع البناء وما يحيط به” يف حمت�ى مقررات الت�س���ميم املعماري اما الربامج الثالثة االخرى فلم 

حتققها كاملة . 
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اإما فيما يتعلق باملبداأ االأخري من مبادئ العمارة امل�ستدامة وه� “الت�سميم ال�سامل” فلم ت�ستطع اأي جامعة  ث- 
من اجلامعات االأربع ت�سمينه يف حمت�ى اأي مقرر من مقررات الت�سميم املعماري .

11 - حتليل ومقارنة ما يت�سمنه حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى يف برنامج العمارة بجامعة 
 )North Carolina State( امللك �سع�د مع مقررات امل�اد االأخرى يف برامج العمارة يف جامعة

االأمريكية وجامعة )Bath( الربيطانية وجامعة )Queensland( اال�سرتالية:
ي��س���ح اجلدول رقم )1( وال�س���كلني البيانيني )3-5( حتليال تف�س���يليا لكافة املق���ررات االأخرى )جميع مقررات 
الربنام���ج اخلا����ض باجلامعة ب���دون مقررات الت�س���ميم املعماري( يف برام���ج العمارة يف اجلامع���ات االأربع من حيث 
ت�سمني حمت�ى املقررات االأخرى لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة ، وو�سعت بيانتها من حيث العدد وال�زن ، وعلى 

الرغم من ت�فر العديد من ج�انب الت�سابه اإال اإن هناك ف�ارق ملح�ظة ميكن تلخي�ض اأهمها :
بل���غ جمم�ع ن�س���ب املق���ررات االأخرى التي يت�س���من حمت�اه���ا تطبيق اأو اأك���رث من تطبيقات مب���ادئ العمارة  اأ- 
 North( و 10.46% يف جامع���ة املل���ك �س���ع�د  و4.72% يف جامع���ة )Queensland( امل�س���تدامة 12.5% يف جامع���ة
Carolina State( و2.97% يف جامعة )Bath( وهي اأدنى ن�س���بة بني الربامج االأربعة ، ولكن الن�سبة يف جامعة امللك 

�سع�د ترتفع لت�سل اىل11.62% عند اإ�سافة  ن�سب امل�اد االختيارية اإىل املجم�ع .
فيم���ا يتعلق بعدد تطبيقات مبادئ العمارة امل�س���تدامة الثالثة ع�س���ر التي ت�س���منتها حمت����ى مقررات امل�اد  ب- 
االأخرى يف الربامج االأربعة ، فاإن اأعلى برنامج ت�س���من حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى اأعلى عدد من تطبيقات مبادئ 
العمارة امل�س���تدامة م�جد يف جامعة امللك �س���ع�د ويبلغ 10 تطبيقات ، يليه برنامج جامعة )Queensland(  وجامعة 
)Bath(  وقد حققا 5 تطبيقات ، اإما اأدنى برنامج ت�سمن حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى اقل عدد من تطبيقات مبادئ 
العمارة امل�ستدامة م���جد يف جامع��ة )North Carolina State( ويبل��غ 4 تطبيقات ، وترتفع جمم�ع التطبيقات التي 

ت�سمنتها حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى يف جامعة امللك �سع�د لت�سل اإىل 13 تطبيق عند اإ�سافة امل�اد االختيارية .

ال�سكل رقم )4( مقارنة برامج العمارة يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة وما متثله من ن�سبة اإىل جمم�ع 
ال�ساعات املقررة مع اإ�سافة امل�اد االختيارية .

ت- ا�ستطاعت جامعة امللك �سع�د حتقيق تطبيقات مبداأ “احلفاظ على الطاقة” و مبداأ “التكيف مع املناخ” ومبداأ 
“احرتام م�قع البناء وما يحيط به” يف حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى،اما الثالثة الربامج االخرى فلم حتققها كاملة . 
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ث- فيم���ا يتعلق مبجم�ع ن�س���ب مق���ررات امل�اد االأخرى التي يت�س���من حمت�اها تطبيق اأو اأكرث م���ن تطبيقات مبداأ 
“التقليل من ا�س���تخدام امل�ارد” ومبداأ “الت�سميم ال�س���امل” فلم حتت�ي مقررات امل�اد االأخرى يف اجلامعات االأربع 
اأي تطبيق من تطبيقات املبدئيني ، ولكن يف حالة اإ�س���افة امل�اد االختيارية يت�س���من حمت�ى مقررات امل�اد االأخرى يف 

جامعة امللك �سع�د جميع تطبيقات املبدئيني وت�سبح ن�سبة املقررات التي حتقق املبدئيني %1.16. 

ال�سكل رقم )5( مقارنة مقررات امل�اد االأخرى يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات لتطبيقات مبادئ العمارة امل�ستدامة وما متثله من ن�سبة اإىل 
جمم�ع ال�ساعات املقررة مع اإ�سافة امل�اد االختيارية .

املعايري
University of BathThe University of 

Queensland
North Carolina 
State University

King Saud 
University

عدد 
عدد الن�سبةال�حدات

عدد الن�سبةال�حدات
عدد الن�سبةال�حدات

الن�سبةال�حدات

5718.82227.52116.52615.1ا�ستدامة امل�اقع
309.9000000كفاءة ا�ستخدام املياه

6521.51822.51511.82011.6الطاقة والغالف اجل�ي
5116.80000116.4امل�اد وامل�ارد

6521.52025.02519.72011.6اجل�دة البيئية الداخلية 
االبتكار واالبدع يف 

00000000الت�سميم

4514.91620.01511.81911.0االأولية االقليمية
اجلدول رقم )2( البيانات التحليلية للمعاير املجل�ض االإمريكي للبناء االخ�سر )LEED( يف اجلامعات االربع.

12 - مقارنة حمت�ى مقررات اجلامعات االربعة و معايري املجل�ص االإمريكي للبناء االخ�سر 
:)LEED(

ي��س���ح اجلدول رقم )2( وال�س���كلني البيانيني )6( حتليال تف�س���يليا للربامج اجلامعات االربع من حيث ت�س���مني 
املق���ررات ملعايري املجل�ض االإمريكي للبناء االخ�س���ر ، وو�س���عت بيانتها من حيث العدد وال����زن ، وعلى الرغم من ت�فر 

العديد من ج�انب الت�سابه اإال اإن هناك ف�ارق ملح�ظة ميكن تلخي�ض اأهمها :
نن�س���بة ت�س���مني حمت�ى مقرارت جامعة )Bath( وجامعة )Queensland( يف الغالب اعلى من املت��س���ط  اأ- 
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احل�س���ابي للن�س���بة للجامعات االربع على النقي�ض كانت جامعة )North Carolina State( وجامعة امللك �سع�د اقل 
من املت��سط احل�سابي للن�سبة للجامعات االربع 

ب- ا�س���تطاعت جامعة )Bath( حتقيق معيار “كفاءة ا�س���تخدام املياة” عن طريق ت�سمينة يف حمت�ى مقرراتها 
بينما مل ت�ستطيع بقية اجلامعات حتقيقة .

ت- مل ت�ستيطع جميع الربامج حتقيق معيار “االبتكار واالبداع يف الت�سميم” من خالل  ت�سمينه يف حمت�ى مقرراتها .
ا�ستطاعت جامعة امللك �سع�د وجامعة )Bath( حتقيق معيار “امل�اد وامل�ارد” عن طريق ت�سمية يف حمت�ى  ث- 

مقرراتها اما الربناجمني االخرين مل يحقق�ه .
اما بالن�سبة لبقية  املعايري فكانت جامعة )Bath( و جامعة )Queensland( متقاربني يف ن�سبة ت�سمني مقرارتهما  ج- 
للمعايريبن�سبة عالية وبفارق كبري عن جامعة امللك �سع�د و جامعة )North Carolina State( وكانتا متقاربتني يف الن�سبة .

ال�سكل رقم )6( مقارنة برامج العمارة يف اجلامعات االأربع من حيث ت�سمني املقررات ملعايري املجل�ض االإمريكي للبناء االخ�سر.

13 - الت��سيات:
�س�ف يتم فيما يلي عر�ض للت��سيات املقرتحة لزيادة وعي الطالب الدار�سني يف ق�سم العمارة بجامعة امللك �سع�د 

بق�سية البيئة وتاأهيل معماريني مدركني مببادئ ومفاهيم العمارة امل�ستدامة :
اأ- املبادرة ل��سع معايري تق�مي واعرتاف لربامج التعليم املعماري تك�ن اال�ستدامة اهم حماورة.

ب- تعت���رب م����اد الت�س���ميم املعماري اأهم امل�اد التي ت�س���اعد الطالب على تطبيق مبادئ ومفاهيم اال�س���تدامة يف 
اإعمالهم املعمارية لذالك ي�ستلزم ت�سمني مقررات الت�سميم املعماري جميع تطبيقات مبادئ اال�ستدامة .

ت- ت�س���مني حمت�ى م�اد الت�س���ميم املعماري م�س���اريع ملباين يعاد تاأهيلها ل�ظائف اأخرى وذلك ب�س���بب اإن جميع 
حمت�ى م�اد الت�سميم  املعماري ه� مل�ساريع تقام على ار�ض �ساغرة .

ث- تلع���ب امل����اد االأخرى دور ا�سا�س���ي  للطالب لتطبيق مبادئ ومفاهيم اال�س���تدامة يف اإعمالهم  لذالك ي�س���تلزم 
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ت�س���مني مقررات امل�اد االأخرى جميع تطبيقات مبادئ اال�س���تدامة وجعل تلك املقررات الزامية ولي�ست اختيارية ، وقد 
يك�ن من ال�سعب دجمها يف مقرر واحد وذلك الرتباطها الكبري مب�اد اخرى مثل مقررات االن�ساء والتقنية والنظريات 

وتن�سيق امل�اقع واملناخ ، لذالك يف�سل ت�سمني تطبيقات ومفاهيم اال�ستدامة يف تلك امل�اد .
ج- ت�سمني جميع معايري املجل�ض االأمريكي للبناء االخ�سر )LEED( يف حمت�ى مقررات برامج العمارة .

ح- ال بد ان حتت�ي برامج التعليم املعماري على م�اد ت�ساعد الطالب على االبتكار واالبداع يف الت�سميم امل�ستدام 
وبالذات يف اجلانب التقني .

خ- “كفاءة ا�س���تخدام املياة” يف املباين ق�س���ية مهمة ال�س���تدامة املباين البد من ت�سمينها يف مقررات العمارة يف 
جامعة امللك �سع�د.
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Abstract:
Despite the growing number of architects graduating from the architecture departments 
in Saudi universities, many of their buildings carried out in Saudi Arabia do not apply 
the principles of sustainable architecture.  In the light of this problem this research 
considers the course contents in the curricula of the Department of Architecture and 
Building Science at King Saud University, as well as three other universities: North 
Carolina State University, the University of Bath in Britain and Queensland University 
in Australia. The research considers to what extent the course contents incorporate the 
“concepts, principles and applications of Sustainable Architecture”, and compare that 
to the “Standards for the American Council for Green Building (LEED: Leadership in 
Energy Efficient Developments)”. 
The aim of the comparison was (I): Defined ratios of courses with contents which include 
applications of Sustainable Architecture, as well as which principles of sustainable 
architecture are included or not included in the four programs. The comparison was on 
the bases of thirteen major applications of the principles of Sustainable Architecture. 
(II): Defined ratios of courses with contents which include the standards (LEED), and 
standards are included or not included in the four programs.
Based on these comparisons the research concludes that the contents of the courses on 
architectural design at King Saud University did not include most of the applications 
of sustainability, and is also lacking in this respect as compared to the other three 
programs as well as to the U.S. standards for green buildings.


