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  الملخص

العراقیة في المرحلة الرابعة وبواقع فصـل دراسـي واحـد، ونظـرًا تدرس مادة تصمیم الفضاءات الخارجیة في المدارس المعماریة 

الهمیة التخصص وازدیاد الحاجـة الیـه وذلـك لـدوره الكبیـر بیئیـًا ومناخیـًا وجمالیـًا  وتـأثیره فـي عملیـة التصـمیم ولغـرض تعزیـز 

فقـد بــرزت المشــكلة البحثیــة حــول  ،ذلـك الــدور فــي التعلــیم المعمـاري فــي الدراســات االولیــة والعلیـا لخریجــي االقســام المعماریــة

ــة هــذه المــادة و  هلیــة الخــریج المعمــاري فــي هــذا االختصــاص ودوره فــي حقــل العمــل فــي مجــال عمــارة أنقــص االهتمــام باهمی

لذا تم البحث في الجامعات العربیة واالجنبیة عن واقع تدریس هذه المادة من حیـث المفـردات وسـاعات ، الفضاءات الخارجیة

  .دات الدراسیة في الدراسات االولیة لالستفادة من هذه التجارب الدراسة والوح

اذ یهـدف البحــث الخــروج بتوصـیات حــول توصــیف هـذه المــادة مــن حیـث المفــردات والســاعات والوحـدات التــي تؤهــل الخــریج 

  .وتعزز دوره في حقل العمل ضمن اختصاص عمارة الفضاءات الخارجیة
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Abstract  

Landscape design is taught at Iraqi architectural colleges at the 4th stage in one 
semester. Due to the increasing importance of this material and its environmental, ecological, 
aesthetic and designing impacts on design and in order to reinforce its role in the architectural 
learning in the undergraduate and postgraduate studies at the architectural departments, the 
study problem focus on the deficiency of attention paid for this material and the qualification 
of the graduated architect. Search has been made in both Arabic and foreign universities and 
institutes to examine the teaching of this material as related to curriculum, teaching hours and 
units in undergraduate studies to utilize such experiences. 

The study aims at concluding certain recommendations on qualifying this material as 
related to curriculum, hours and units that reinforce the undergraduate role in the field within 
landscape design. 

  

  

  



  المقدمة 

 الخارجیـة إعداداألمكنـة نحـو موجه ت المهندس المعمارياهتماما ضمن تخصص الماضي القرن منتصف قبل ظهر
تصـمیم الفضـاءات الخارجیـة او  تسـمیة تحـت العربـي العـالم التخصـص فـي هـذا عرف ة،والطبیعی المشیدة البیئتین يف المفتوحة

  موجـه دوره جزء مـن أن على المختصون واتفق) Landscape Architecture( الغربي المصطلح من مشتقاً  المواقع تنسیق

 الطبیعـة قـوى تـأثیر االعتبـار نبعـی األخـذ مـع المـدن عمـارة فـي المفتوحـةكن األمـا فـي ودعمـه الجمـال تحقیـق نحـو األساس في

 جهـة من الطبیعیة البیئات وفي المدن خارج المفتوحة بالمناطق اهتماماته بعض إلى باإلضافة جهة، من المكان على واإلنسان

 بـین العالقـة(الحضـري التشـكیل صـیاغة بعد وحتى والتصمیم التخطیط عملیتي من االنتهاء بعد یأتي إذ مكمل دوره وأن أخرى،

  ]١[ . )والفراغ ةالكتل

 مـن االنتهـاء بعـد والتجمیـل والتـزیین التنسـیق أعمـال حـول یـدور المهنـي المجـال هـذا دور یـزالال العربـي العـالم فـيو 

 الخاصـة النـواحي فـي والمعمـاري الحضـري والمصـمم المواقـع مخطـط مـن كـالً  العمـل هـذا فـي یشـارك الغالـب وفـي التصـمیم،

 فـي اآلن وحتـى طویلـة لفتـرات التخصـص هـذا وظـل. الزراعـي المهنـدس إلـى بالنباتـات صـةالخا األعمـال تسـند بینمـا بالبنـاء،

وبواقع فصل دراسي واحد او فـي عـام واحـد ضـمن المرحلـة  والتخطیط العمارة تخصصات ضمن یدرس العربي العالم جامعات

عـدا بعـض الجامعـات العربیـة التـي ما اآلن حتـى المهنـة ممارسـة مسـتوى علـى مسـتقل تخصصك یعتمد لم و ،بعة او الثالثةاالر 

   .المواقع تنسیقبدًال من   البیئة معماري مسمى تحتیدرس  مستقالً  اً تخصص هتاعتبر 

ونظـرًا الهمیـة مـادة تصـمیم ، فـي عملیـة االسـتدامة الخضـراء واالبنیـة الصـدیقة للبیئـة ودورهـا االنظـار الـى العمـارة وبعد توجـه
دورهـا الكبیـر بیئیـًا ومناخیـًا وجمالیـًا وتصـمیمیًا المـؤثر فـي عملیـة التصـمیم،  كـان  الفضاءات الخارجیة في تعزیـز ذلـك بسـبب

ــةالبــد  ــا لخریجــي االقســام المعماری ــیم المعمــاري فــي الدراســات االولیــة والعلی لــذا بــرزت المشــكلة  ،مــن تعزیــز دورهــا فــي التعل

لخـریج المعمـاري فـي هـذا االختصـاص ودوره فـي اهلیـة اوالـذي یـنعكس علـى البحثیة حول نقص االهتمام باهمیـة هـذه المـادة 

لــذا تــم البحــث فــي الجامعــات العربیــة ، Landscape Architectureعمــارة الفضــاءات الخارجیــة  حقــل العمــل فیمــا یخــص

واالجنبیة عن واقع تدریس هذه المادة من حیث المفردات وساعات الدراسة والوحدات الدراسیة في الدراسات االولیة لالسـتفادة 

الـى تطــویر هـذه التجــارب والتوصـل الـى مــا یـدعم هـذه المــادة وتطویرهـا علـى المســتوى االكـادیمي والـذي بالتــالي سـیؤدي  مـن

  .الخریج لیواكب التطور الحاصل على المستوى المهني

الخــروج بتوصــیات حــول توصــیف هــذه المــادة مــن حیــث المفــردات والســاعات والوحــدات التــي و البحــث  وللوصــول الــى هــدف

اختصـاص تصـمیم الفضـاءات الخارجیـة، البـد مـن اسـتعراض تجـارب عربیـة  الخریج وتعزز دوره في حقل العمل ضمنتؤهل 

  .وعالمیة في تدریس المادة
  
  :عمارة الفضاءات الخارجیة الدراسات واالبحاث التي تناولت  -١

ولیـة فقـد تـم البحـث عبـر الشـبكة الدلمعرفة التوجهات العالمیة  التي اقرتهـا المؤسسـات العالمیـة المتخصصـه فـي هـذا المجـال 

  :وكما یاتي  عن متطلبات االعتماد للتخصص

  )IFLA(توصیف االتحاد الدولي لمعماریي الفضاء الخارجي  ١-١

      ) International Federation of Landscape Architects.(]٢[  

ات الطبیعیة والمبنیة تكون الئقة للحیاة وتحسین اشار االتحاد الى إن من مهام التخصص توفیر نوعیة ذات قیمة عالیة للبیئ

وضمان إن تكون ، واحترام المیراث البیئي الطبیعي والثقافي لخارجي بالمباني والبنیة التحتیةطریقة ارتباط الفضاء ا

لتوازن الطبیعي حمایة االى اضافة  الثقافیة والمادیةالفضاءات الخارجیة قادرة على التعبیر عن احتیاجات االفراد والمجتمعات 

 . منطقي الستخدام االراضي لالستفادة من المصادر المتاحةایجاد بیئة مستدامة وتخطیط لیضمن 



عمارة الفضاء الخارجي كاختصاص قادر على حل  على تطویر فیما نصت االهداف التعلیمیة للتخصص التي اقرها االتحاد

اكتساب المعرفة ضمن مجاالت تاریخ و. الحتیاجات البیئیة للمجتمع والفردالتناقضات الكامنة بین المتطلبات المختلفة ، وتوفیر ا

ر معرفة متكاملة بكل ما عمارة الفضاءات الخارجیة  وفهم التصمیم كفن اجتماعي یراعي  االنظمة الثقافیة والطبیعیة وتوفی

قنیات وتغطیة النظریات رق والتواالنشاءات الخارجیة التي تشمل هندسة انشاءات الموقع والط یخص النباتات والبستنه

تكنولوجیا المعلومات وتطبیقات الحاسوب التي یحتاجها  وادارة الفضاء الخارجي واستیعاب تخطیطو تصمیم ومنهجیات 

ان ال تقل فترة الدراسة  واقر االتحاد على .خالقیات والقیم المرتبطة بالمهنةالتخصص ومراعاة  السیاسات العامة والنظم واال

  .رجیة عن اربعة سنوات في الجامعاتالخا اتفي عمارة الفضاءاالولیة 

امـا المعـاییر التعلیمیــة التـي اقرهـا االتحــاد لغـرض تحقیــق االهـداف المـذكورة اعــاله فتضـمنت ان یشـمل منهــاج تـدریس عمــارة 

تركیبــا للمعرفــة  الفضــاء الخــارجي مواضــیع مشــار الیهــا وفقــا لالهــداف التعلیمیــة التــي اوردهــا  وان یكــون تــدریس التصــمیم 

جـزءًا واقعیـًا مـن  وار التدریسـي المباشـر مـع الطـالبالفردي الذي یضمن حـ المرسموالمهارات المكتسبة بحیث یشكل مشروع ا
، وتــوفیر التقنیــات الجدیــدة فـــي افة الــى تــوفیر اســتودیوهات مالئمــةفتــرة التعلــیم تشــغل تقریبــًا نصــف المنهــاج التدریســي اضــ

ــا الحاســوب وتطــویر البرامجیــات المتخصصــة فــي جوانــب مــدارس ومعاهــد  تعلــیم عمــ ارة الفضــاء الخــارجي وادخــال تكنولوجی

  .مالئمة لتعلیم عمارة الفضاء الخارجي
  
  )(ASAP توصیف  جمعیة  االعتراف بالدراسات في العمارة والتخطیط  ٢-١

     )Association for the Recognition of Studies in Architecture and Planning.(]٣[  

ن تهـدف الجامعـات التـي اشـارت الجمعیـة الـى وجـوب ا، الهداف التعلیمیة لتخصص عمارة الفضاء الخارجيبالنسبة الى ا

ـــدرس المـــادة ـــب االبداعیـــة الفنیـــةالـــى ایجـــاد صـــیغ تعلیمیـــة معماریـــ ت ـــب الجوانـــب العلمیـــة والتقنیـــة  ة تشـــمل الجوان الـــى جان

ــًا واســعا ی لفضــاء الخــارجيولوجیــة لواالجتماعیــة واالقتصــادیة واالیك ــة وذلــك یتطلــب منهجــا تعلیمی شــیر الــى العملیــات الطبیعی

  :المتضمنة و العامة لتدریس المادة  المتأثرة والتي یسیطر علیها االنسان ووفقا لالهداف لوموالع

لحفـــاظ علـــى ، والتصـــمیم واالتـــي ســـتمكن الخـــریجین مـــن التخطـــیط تشـــجیع اكتســـاب المعرفـــة النظریـــة والمهـــارات العملیـــة - 

التراكیـب الحضــریة والمنــاطق الریفیــة وفقــا لالحتیاجــات البشــریة مـع االخــذ بنظــر االعتبــار احتیاجــات الطبیعــة  للفضــاءات 

 . الخارجیة والمیراث الثقافي لالنسان 

دریس نظریـات االقتصادیة واالجتماعیة المرتبطة بالفضـاء الخـارجي وتـ في كافة االمور التقنیة والعلمیةمنح معرفة اساسیة  -

   .التخطیط بحیث تمكن الخریجین من تقییم مشاریعهم التخطیطیة

تمكین الخـریجین مـن العمـل بـروح الفریـق وتـولي القیـادة فـي مجـامیع العمـل وتعزیـز القابلیـات المطلوبـة للتوظیـف والتـدریب  -

عین وناقـــدین فـــي أكفـــاء ومبـــدعلـــى المهـــارات االعالمیـــة الضـــرورة فـــي الممارســـة العملیـــة بحیـــث یكـــون الخـــریجین خبـــراء 

مـع إلمـام باالنسـانیات والعلـوم ومسـؤولیة اجتماعیـة  ، وذكـاء اقتصـاديوتحسس ایكولوجي فكري التخطیط والبناء مع نضج

  .  االجتماعیة والطبیعیة والتكنولوجیا والفن

  : )(ASAP ات الخارجیة وفقا لللبرنامج التعلیمي لعمارة الفضاء سمضامین المناهج الدراسیة للبكالوریو اما بالنسبة الى 

اشارت الجمعیة الى ان المرحلة االولى من الدراسات في عمارة الفضاء الخـارجي یجـب ان تـدرس بشـكل اساسـي النظریـة فقد 

ـــن وتعـــزز ادراك مشـــاكل التصـــمیم وتنفیـــذ مشـــاریع الفضـــاء  االساســـیة ومهـــارات لبرنـــامج الخـــارجي وبمـــدة اربعـــة ســـنوات الف

  . نسجمع مع التوجیهات االوربیةلك یالبكالوریوس وذ

 European Foundation for ((EFLA)وفیمــا یخــص المتطلبــات وفقــا للمؤسســة االوربیــة لعمــارة الفضــاء الخــارجي

Landscape Architecture (االكادیمي  االساسیة التالیة للتأهل ة المواضیعتدرج وثیقة السیاسة التعلیمیة للدراسات المعماری



  : العملیة لتشمل  واكتساب المهارات

 .النظریة ومهارات المعرفة النظریةالتصمیم والتخطیط في عمارة الفضاء الخارجي مع المعرفة  -

، المجتمــع والبیئــة وتتضــمن تــاریخ ونظریــة عمــارة الفضــاء الخــارجي  والحــدائق وتــاریخ الفــن الدراســات المتعلقــة باالنســان -

  .تنزهات الحضریة، تخطیط الموالعمارة ، تاریخ التخطیط الحضري

، ، المــاءحیـاة النباتیـة والحیـاة الحیوانیـة، التربـةال(دراسـة االسـس الطبیعیـة ومتطلبـات اسـتخدام االرض وتتضـمن علـم البیئـة  -

 .)الترفیه والسیاحةو ، الزراعة، التنمیة الحضریة، المرور(متطلبات استخدام االرض  وكذلك) والمناخ، الخ

ـــوانین التعاقـــددراســـة التكنولوجیـــا واالدار  - العلـــوم الهندســـیة وادارة ، وتكنولوجیـــا االنشـــاءات و ة وتتضـــمن معالجـــة البیانـــات وق

  .والبستنة  فاظ على الفضاء الخارجي والطبیعةواقتصادیات المشاریع والح

  -:رفة ومهارات في المجاالت التالیةان یحصل الخریج على مع ملیة التي تتظمنها الوثیقة فتشملاما المهارات الع

 .تخطیط الفضاءات واستخدام اجراءات تحلیل وتخطیط مختلفة، فضاءات المفتوحةتصمیم الفضاءات الخارجیة للمواقع وال= 

الجوانـب االقتصــادیه وطــرق وتقنیــات االنشــاء  االعتبــارتطــویر المجــاالت الحضــریة والریفیـة، مــع االخــذ بنظــر الكفـاءة فــي = 

   .یم االدارة والرقابةومفاهقتصادي ومعاییر وتكالیف الصیانة اال

ــاءة فــي التعامــل مــع الفضــاء الخــارجي للمواقــع والفضــاءات المفتوحــة=  ــار متطلبــات المســتخدم مــع االخــذ بنظــر  الكف االعتب

 .واالمكانیات الطبیعیة الحیویة وغیر الحیویة

 .للفضاء الخارجي وتجمیل المدن الجوانب الجمالیة= 

 .ى النصب، والعنایة بالمتنزهاتالموروث التاریخي الثقافي والحفاظ عل= 

 .بات والمعرفة بالمواد وسلوكیاتهاالنولوجیات وتقنیات بیولوجیة مختلفة واختیار تطبیق تكن= 
، وبشـكل خـاص تلـك التـي تـنظم  حمایـة الطبیعـة  والحفـاظ نظر االعتبـار القـوانین ذات الصـلةالجوانب المهنیة مع االخذ ب= 

  طیط والبناء وممارسة المهنهعلى الحیاة البریة وقوانین التخ

ن تعلـیم عمـارة الفضـاء الخـارجي فـي جـزءا مهمـًا مـاما جوانب التدریب العملي التي تصاحب المحاضرات فاعتبرتها الجمعیة  

الطالب فترات یقضي  ووجوب ان، كل جامعة  وسیكتسب الطلبة خالل الممارسة العملیة معرفة تجریبیة ال یمكن تعلمها نظریا

، او فـي مكاتـب هندسـیة التي تنفذ مشاریع الفضـاء الخـارجيعن ثالثة أشهر في احدى المؤسسات لمدة ال تقل  تدریب عملي

ــرة قیمــة تســاعد  ــة ستســاعد فــي جمــع خب ــة والمهنی متخصصــة فــي هــذا المجــال قبــل مــنح البكــالوریوس اذ إن الممارســة العملی

ــادل الخبــجدیــدة المكتســبة، و فتهم ومهــاراتهم الالطلبــة فــي دراســاتهم االكادیمیــة وتعمیــق معــر  رات وضــرورة مصــاحبة الدراســة تب

  .التدریب العملیة بمحاضرات وتقدیم تقریر عن 
  
  )    LAAB(توصیف مجلس اعتماد عمارة الفضاء الخارجي  ٣-١

)Landscape Architectural Accreditation Board.(]٤[  

ـــــــي تمـــــــنح اال ـــــــه الت ـــــــس احـــــــد اهـــــــم المؤسســـــــات االمریكی ـــــــل هـــــــذا المجل ـــــــع یمث ـــــــاد للتخصـــــــص بالتعـــــــاون م عتم

ASLA))(American Society of Landscape Architects ( وتـنص وثیقـة المجلـس بـان یتوجـب ان یشـمل منهـاج

: فر سـیاق تعلیمـي تغنیـه انظمـة اخـرى بضـمنهان یـو ، بـأالدرجة المهنیـة علـى مسـتوى البكـالوریوس مهـارات المعرفـة االساسـیة

ـــة علـــى أن یغطـــي الالعلـــوم الطبیو ، الفنـــون التشـــكیلیة ـــاریخعی ـــامج مـــواد الت ـــد،، منهـــاج الدراســـي للبرن واالنظمـــة  والنظریـــة والنق

ــة والثقافیــة ومبــادئ االســتدامة، التصــمیم والتخطــیط واالدارة عنــد مقــاییس وتطبیقــات ، و السیاســة العامــة والتنظیمــاتو  الطبیعی

. والتطبیـق، والمنهجیات، والطرائق، ادالمو و ، ذ الموقعوتصمیم وتنفی، وتصریف المیاه، لفة وتشمل حركة المشاة والمركباتمخت

، النباتــات واالنظمــة البیئیــةة، والقــیم واالخالقیــات المهنیــة، و والممارســة المهنیــ واالتصــال البصــري، وتوثیــق وادارة االنشــاءات،



والتفكیـــر النقـــدي  ،الب معرفـــة ومهـــارات فـــي حـــل المشـــاكلوان یمتلـــك الطـــ ، اســـتخدامات الحاســـوب والتكنولوجیـــا المتقدمـــةو 

  .والتصمیم والتنظیم للسماح لهم بالدخول في مهنة عمارة الفضاء الخارجي 
  

الممثلة  )Thematic Network in Landscape Architecture(  LE:NOTRE)( توصیف شبكة ٤-١

  للمجلس االوربي لمدارس عمارة الفضاءات الخارجیة

ECLAS)  )(European Council of Landscape Architecture Schools.(]٥[  

فیمــا اعتبــر إن هنــاك موضــوعات تمثــل حقــوال  تغطــي  تخصــص عمــارة الفضــاءات الخارجیــة رئیســةتــم تصــنیف موضــوعات 

  ) ١(في الجدول  وكما موضح تخصص عمارة الفضاءات الخارجیة ل Neighboring Disciplinesمعرفیة مجاورة 
  

 )LE:NOTRE(سب توصیف شبكة الیوضح الموضوعات الرئیسیة والمجاورة ح) ١(جدول

  عمارة الفضاءات الخارجیة
)Landscape Architecture(  
  الموضوعات الفرعیة الرئیسة

main sub-disciplines 
  الموضوعات المجاورة  

Neighboring Disciplines  
  )Architecture Theory( نظریة العمارة  )Landscape design(تصمیم الفضاءات الخارجیة 

  )Fine Arts(الفنون التشكیلیة   )Cultural Landscape( فضاءات الحضاریةال
  )Agriculture & Rural Development(ةالزراعة والتنمیة الریفی  )Vegetation and plant material(االصناف واالنواع النباتیة

  )Forestry(علم الغابات   )Theory and methodology(النظریة والمنهجیة 
  )Dendrology(علم األشجار  )Landscape planning( یط الفضاءات الخارجیةتخط

 Hydrology and Water( الهیدرولوجیا وادارة المیاه  )Urban open space( الفضاءات المفتوحة للمدن
Management(  

  )Landscape Archaeology( الفضاءات االثریة  )Material and construction( المواد واالنشاءات
  )Historical Geography(  الجغرافیا التاریخیة  )Landscape management(ادارة الفضاء الخارجي 
  )Cultural Geography(الجغرافیا الحضاریة   )infrastructure projects( مشاریع البنى التحتیة

  )Economics( االقتصاد  )History and conservation(الفضاءات التاریخیة والحفاظ 
  )Sociology( علم االجتماع  )Information technology(تكنولوجیا المعلومات 

  )Social Anthropology( االنثروبولوجیا االجتماعیة  )Information technology( الممارسة المهنیةْ 
  )Regional Planning( التخطیط االقلیمي  

  )Urban Design(  التصمیم الحضري
  )Landscape Ecology( لفضاء الخارجيایكولوجیة ا

  )Environmental Psychology( السایكولوجیا البیئیة

  

 الحاالت الدراسیة   -٢

لغرض الوصول الى أهداف البحث في الجامعات العربیة والعالمیة عمارة الفضاءات الخارجیة واقع تدریس  البحث عنتم 

 :وكما یاتي

  رجیة في الجامعات العربیةالفضاءات الخا عمارةتدریس مادة  ١-٢

  -:الفضاءات الخارجیة كالتالي عمارةتوضح الخطط الدراسیة لعدد من الجامعات العراقیة والعربیة واقع تدریس مادة 

وفیمــا یلــي علــى االغلــب للمرحلــة الرابعــة او الثالثــة  فصــل دراســي واحــدالعمــارة بواقــع  أقســامتــدریس المــادة ضــمن   ١-١-٢

  -:صیفات لهذه الموادمقتطفات من اهم التو 



 الحضـارات بعـض فـي الحـدائق تطـورو  المواقـع بیئـة علـى الطبیعیـه المـؤثراتو  البیئـي والتـوازن االیكولوجیـه الـنظمدراسـة  •

 الخارجيالفضـاء لتنسـیق وتطبیقـات المواقـع تهیئـة تقنیـات،و  وفصـائلها واالقلیمیـه المحلیـه النباتـات انـواع،و  المـؤثرة والثقافـات

 ]٦[.محدد موقع ضمن المترابطه المباني من مجموعة وا المباني الحد

مفهوم العالقة بین اإلنسان والبیئـة المحیطـة بـه وكیفیـة تفاعـل وانسـجام عناصـر البیئـة الطبیعیـة المختلفـة مـع البیئـة المبنیـة  •

ســة واقــع بیئــة درا. وادراك لغــة المكــان مــن خــالل فهــم تــأثیر عناصــر البیئــة المحیطــة والمــؤثرة فــي تشــكیل وتصــمیم المكــان

 ]٧.[ونباتاتها المتنوعة ومزایاها وكیفیة استخدامها في تنسیق العالقة بین العمارة والبیئة المحیطة بها الموقع

تــدریب الطلبــة مــن خــالل مشــروع بســیط علــى كیفیــة تصــمیم المواقــع والحــدائق والممــرات واختیــار عناصــر التنســیق المــراد  •

 ]٨[ .طرة على الفكرة التصمیمیة للموقعتطویرها وعالقتها بالشكل الناتج للسی

 ةیـالعمران ئـةیالب تكامـل إلـى الموقـع قیتنسـ دفیهـ ثیـح بالعمـارة، ذلـك ارتبـاط ومـدى الحـدائق یموتصـم المواقع یقتنس یة مھأ •

 رزوالطـ ةیمیالتصـم باألسـس الطلبـة فیـتعر  على شتملیو  .لها ةیفیالوظ اجاتیواالحت المتطلبات خدمی بما قهایوتنس وترابطها

 للموقع، المناسبة المختلفة قیالتنس وعناصر النباتات اریاخت ةیمھوأ قیالتنس على المؤثرة والعوامل الحدائق، قیلتنس ةیاألساس

 ]٩[.المعماري میالتصم لخدمة ذلك  فیوتوظ

ــه مفهــوم عمــارة المشــهد وتنظیمهــا، ونبــذة عنهــا مــن مفهــوم اقلیمــي وبیئــي، نبــذة عــن تــاریخ الحــدائق عبــر العصــور  • بمــا فی

العصر اإلسالمي، نبذة عن النباتات من حیث أنواعها ووصفها وطـرق العنایـة بهـا، المتنزهـات العامـة والخاصـة واإلقلیمیـة 

مشـاریع لمواقـع مختلفــة /والوطنیـة، اإلسـكان وعمـارة المشـهد، التصـمیم والتنظـیم للمواقــع باسـتخدام النباتـات، تصـمیم مشـروع

 ]١٠[.الحجم

هـا البیئـي، العوامـل المناخیـة والبیئیـة وتأثیرهـا علـى المبـاني، المعالجـات المعماریـة التقلیدیـة مثـل مـواد عالقة المباني بمحیط •

البناء وأسالیب اإلنشاء وتوجیه المبـاني واألفنیـة ومالقـف الهـواء والمشـربیات والعناصـر المائیـة والنباتیـة، المعالجـات التقنیـة 

 ]١١[ .قة الشمسیة وترشید استخدام المیاه ومواد اإلنشاءالحدیثة واستعماالتها في العمارة مثل الطا

  .تسمیة المادة وعدد الساعات النظریة والعملیة لهذه الجامعات )٢( الجدولویوضح 
  

  ) أ( .یوضح الجامعات العربیة التي تدرس المادة بواقع فصل دراسي )٢(جدول 

  القسم  الكلیة  الجامعة
  

 عاتالسا عملي نظري  الفصل  المرحلة  المادة
 معتمدةال

 ٢  ٣  ١  الثاني  الرابعة  تصمیم الفضاءات الخارجیة  الهندسة المعماریة  الهندسة  بغداد
 ٣  ٤  ١  الثاني  الرابعة  تصمیم الفضاءات الخارجیة  الهندسة المعماریة    التكنولوجیة

 ٢.٥  ٣  ١  الثاني  الرابعة  تصمیم الفضاءات الخارجیة  الهندسة المعماریة  الهندسة  الموصل
  ٢  ٣  ١  الثاني  الثالثة  تصمیم الفضاءات الخارجیة  الهندسة المعماریة    نالنهری

 ٣  ٣  ١  الثاني  الرابعة    الهندسة المعماریة    البصرة
الهندسة   ]١٢[االردنیة

  والتكنولوجیا
  المواقع وتنسیق ندسةه  الهندسة المعماریة

)Landscape Architecture(
-  -  ٣  ٣  ٢  

األلمانیة 
  ]١٣[األردنیة

العمارة 
لتخطیط وا

  الحضري

  ٣  ٢  ٢  -  -Landscape Architecture  الهندسة المعماریة

  ]١٥[تنسیق المواقعهندسة   هندسة العمارة  الهندسة  ]١٤[الهاشمیة
Landscape Design

  ٣  ٦  ١  االول  الخامسة

  -  -  -  الثاني  ثالثة  المواقع تنسیق و تخطیط  الهندسة المعماریة  الهندسة  ]١٦[غزة
  -  -  -  ثاني  رابعة  المستدام لعمرانيا والتخطیط البیئة

                                                
والمعلومة الغیر متوفرة تم وضع اشـارة  مد على المعلومات المتوفرة في مواقع الجامعات على شبكة االنترنیتالجدول یعت -  أ
  .بدًال عنها) -(



لنجاح ا
  ]١٧[الوطنیة

  عمارة طبیعیة  الهندسة المعماریة  لهندسةا
 )Landscape Architecture(

-  -  -  -  ٢  

  ]١٨[بیرزیت
فلسطین 

  ]١٩[الدولیة

  الهندسة
الهندسة 
التطبیقیة 
والتخطیط 

  العمراني

  الهندسة المعماریة
  الهندسة المعماریة

  عمارة المشهد
 )Landscape Architecture(

  ٣  -  -  ثاني  رابعة

  ٣  ٢  ١  ثاني  رابعة  تنسیق المواقع

االمریكیة في 
  القاهرة

]٢٠[  

 Urban Design and Landscape  الهندسة المعماریة  الهندسة
Architecture

-  -  ٣  ٣  ١  

فصل ]٢١[Landscape architecture  الهندسة المعماریة  الهندسة  االسكندریة
  اختیاري

  -  -  -  ةالرابع

مصر للعلوم 
  والتكنولوجیا

الهندسة   الهندسة
  ]٢٢[المعماریة

Landscape Architectural 
Design ]23[  

الفصل   الزامي
  السادس

٣  ٤  ١  

Landscape Architecture ٣  ٤  ١  -  اختیاري  

الهندسة   دمشق
  ]٢٤[المعماریة

    ٢  ٢  -  الثالثة .تنسیق المواقع  تخطیط المدن والبیئة

الفصل   -]٢٥[ Landscape architecture  لهندسة المعماریةا  الهندسة  عدن
  السابع

٣  ٢  ٣  

الهندسة المعماریة   الهندسة  ]٢٦[قطر
  والتخطیط الحضري

Landscape architecture ٣  -  -  الثاني  الخامسة  

االمارات العربیة 
  ]٢٧[المتحدة

اختیاري Landscape Architecture  المعماري  الهندسة
  متخصص

اختیاري 
  متخصص

٣  ٢  ٢  

العمارة   لملك سعودا
  والتخطیط

العمارة وعلوم 
  ]٢٩][٢٨[البناء

Landscape )المستوى   ) ب
  الرابع

٢  ٠  ٢  

العمارة وعلوم 
  ]٣١][٣٠[البناء

المستوي     ]٣٣[]٣٢[اإلنسان والبیئة المبنیة
  الرابع

٢  ٠  ٢  

العمارة وعلوم 
  ]٣٥[ ]٣٤[البناء

المستوى    ]٣٦[تحلیل وتنسیق المواقع
  الرابع

٣    ٣  

متطلبات  ]٣٨][٣٧[تحلیل وتنسیق المواقع  التخطیط العمراني
  الكلیة

المستوي 
  الرابع

٣  ٠  ٣  

  التخطیط العمراني
  ]٣٩[تحلیل وتصمیم المواقع

متطلبات 
  الكلیة

المستوى 
  السابع

٣  -  ٣  

  

یطلـق  مجـال عمـارة الفضـاءات الخارجیـةمتخصصین فـي تساهم في إعداد  تدریس المادة ضمن أقسام متخصصة  ٢-١-٢

هم فــي البنــاء والتشــیید بدرجــة كبیــرة مــن الــوعي بالبیئــة واالســتغالل اقســم عمــارة البیئــة یواكــب احتیاجــات المجتمــع ویســعلیــه 

  :وینصب اهتمام الدراسة فیه حسب التوصیف للمادة على مایلي.األمثل للموارد الطبیعیة 

ضـمن اختصاصـات عمـارة البیئـة علـى سـبیل المثـال  یـدخل. عمارة البیئة تخصص حیوي مرتبط بالعمارة والتخطیط الحضـري

استصــالح األراضــي و  الســاحات العامــةو  المجمعــات الســكنیةو  تصــمیم وتخطــیط المنتزهــات والمنــاطق الترویحیــة: ال الحصــر

سـهاما  ،السكنیة لمواكبـة إعـداد متخصصـین فـي هـذا المجـال  فـيوالمحافظة على المنـاطق ذات األهمیـة التاریخیـة والثقافیـة وإ

  .في البناء والتشیید بدرجة كبیرة من الوعي بالبیئة واالستغالل األمثل للموارد الطبیعیة  االسهاماحتیاجات المجتمع و 

یحفل المنهج بالعدید من ورش العمل التي تنمي مهارات الطالب فـي جمـع المعلومـات عـن موقـع معـین والتعـرف علـى الـنظم 

مـن ثـم تحلیـل هـذه المعلومـات وانتهـاءَا بعمـل التصـامیم المناسـبة لـذلك الموقـع علـى البیئیة المختلفة المـؤثرة فـي ذلـك الموقـع و 

عناصـر علـى هذا إلى جانب كبیر من المواد النظریة التـي تهـتم بتعـرف الطالـب ، ضوء نتائج عملیة جمع وتحلیل المعلومات

ــاء واســتخدام األســ ــة ومــواد البن ــة فــي التصــمیم بواســطة البیئــات المختلفــة وأســالیب التصــمیم والــنظم البیئی الیب العملیــة الحدیث

                                                
  .وتعطى هذه المادة ضمن متطلبات الدراسة في الكلیة)       Ten Level. (الدراسة تتكون من عشرة مستویات  -  ب



  :]٤٠[المواد التي تدرس في هذا القسم)  ١(الشكل ویوضح ، الحاسوب
  

  

  
تـم تأشـیر المــواد المتعلقـة بعمـارة الفضــاءات (یوضـح المـواد التــي تـدرس فـي قسـم العمــارة والبیئـة )١(الشـكل         

 )الخارجیة
  
  ]٤١[ة في الجامعات العالمیة تدریس عمارة الفضاءات الخارجی  ٢-٢

ــیح  ) (ECLASلمجلــس االوربــي لمــدارس عمــارة الفضــاءات الخارجیــةفــي امــن خــالل عضــویة  جامعــة الموصــل  والتــي تت

    LE:NOTRE)(ة شبكنات لجامعات  تمتلك العضویة في الدخول لقواعد البیا

عمـارة الفضـاءات الخارجیـة  واالطـالع علـى المقررات والوحدات الدراسیة للمواد التـي تـدرس ضـمن تخصـص البحث عن   تم

بیانات تسعة جامعات اوربیة وجامعة تركیـة  وجامعـة امریكیـة جنوبیـة وجـري تحلیـل  ودراسـة المقـررات التعلیمیـة التـي تـدرس 

الفضــاءات  ، تصــمیم الفضــاءات الخارجیــة، فیهــا وتصــنیفها وتبویبهــا تحــت عنــاوین رئیســة تشــمل عمــارة الفضــاءات الخارجیــة

ــــة، ضــــاریةالح ــــاه ، تخطــــیط الفضــــاءات الخارجیــــة ، النظریــــة والمنهجیــــة، النبــــات والمــــواد النباتی ــــة والتربــــه والمی المــــواد ،البیئ

الفصـول العملیـة ، الممارسـة المهنـي، تكنولوجیـا المعلومـات، فضـاءات البنـى التحتیـة ،ادارة الفضاءات الخارجیة ، واالنشاءات

فاصیل المناهج الدراسـیة وعـدد المقـررات التعلیمیـة لكـل  جامعـة مـن الجامعـات التـي ت) ٣(الحقلیة والرحالت، ویوضح الجدول



   -:تم دراستها وكالتالي

ــا  العمــارةقســم جامعــات تكنولوجیــة و تــدریس المــادة ضــمن   ١-٢-٢ علــى وینصــب اهتمــام الدراســة   كمــا فــي  جامعــة فین

النظریـة ،النبـات والمـواد النباتیـة ، لفضـاءات  الحضـاریة ا ومقـررات وتبلغ سـبعة مقـررات مقررات تصمیم الفضاءات الخارجیة

عمـارة الفضـاءات  تشـملاما كلیة العمارة والهندسة المدنیة والمساحة في جامعة بلغاریا فیدرس فیها اربعة مقررات . والمنهجیة

    . وتخطیط الفضاءات الخارجیة واالیكولوجیا وادارة الحدائق والمننزهات الخارجیة

وتبلـــغ عـــدد  كمـــا فـــي جامعـــة بـــوردو الفرنســـیة خارجیـــةالفضـــاءات العمـــارة و عمـــارة الس المـــادة ضـــمن أقســـام تـــدری  ٢-٢-٢

رة فــي الجــدول وبتركیــز اكبــر علــى مقــررات علــى كافــة التخصصــات العامــة المــذكو وتتــوزع فیــا المقــررات مقــررا  ٥٩المقــررات 

  .التصمیم والتخطیط

للعلـوم التطبیقیـة وعمـارة الفضـاءات  انهالـت االلمانیـةكما فـي جامعـات  وتخطیطاقسام علوم  تدریس المادة ضمن   ٣-٢-٢

 ویــتم التركیــز فیهــا علــى مقــررات یــهفضــاءات الخارجتخطــیط الجامعــة فینــا للعلــوم الطبیعیــة وعلــوم الحیــاة و و الخارجیــة والبیئــة 

ــة والمیــاه  االیكولــوجيو  النبــات  ــة فیمــا تمیــزت جامعــة والتخطــیط والترب  مقــررات تخــص ١٠انهالــت  بوجــود  واالعمــال الحقلی

  في عمارة الفضاءات الخارجیةتكنولوجیا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافیة والنمذجة  الرقمیة و تطبیقاتال توظیف

ویـتم التركیـز علـى مقـرر تصـمیم  وفنون كما في جامعـة ادنبـرة فضاءات خارجیة تدریس المادة ضمن اقسام عمارة  ٤-٢-٢

  مقرر ١٤ة اذ تبلغ عدد المقررات التي تصب ضمن المادة الفضاءات الخارجی

وتتـوزع   االوربیـة والتركیـة  تدریس المادة ضـمن اقسـام عمـارة فضـاءات خارجیـة مسـتقلة وتشـكل اغلبیـة الجامعـات  ٥-٢-٢

    جیةلفضاءات الخار ا تخطیطو نفرد جامعات اخرى بالتركیز على تصمیم وتالتخصصات  كافة تدریس لتشملفیها المقررات 

ولــوحظ خلــو ضــمن كلیــات زراعــه كمــا فــي جامعــة التفیــا تــدریس المــادة ضــمن اقســام عمــارة فضــاءات خارجیــة   ٦-٢-٢

   .المقررات من أي مادة تتناول الجانب الزراعي والنبات بالرغم من وجود القسم ضمن كلیة زراعة 

  
  LE:NOTRE)(المعلومات المستقاة من شبكة )  ٢(الشكل           



  

یوضــح الجامعــات العالمیــة والمقــررات التــي تدرســها ضــمن تخصــص عمــارة الفضــاءات الخارجیــة وعــدد ) ٣(جــدول                

  سنوات الدراسة لكل جامعة

  

  االجنبیة الجامعات
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Edinburgh College of Art, 
Landscape Architecture. 

  ٥  ٣٠٠  ٣٦  ٣  ١  ٢        ٣  ٥  ٣  ٤  ١  ١٤  

University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna BSC Landscape Planning 
and Landscape Architecture 

٥  ٢٠٠  ٦١  ١٠    ٥  ١  ٣  ٤  ٧  ٧  ٧  ٥    ٥  ٧  

Vienna University of Technology, 
Architecture 

٣  ٢٣  ٢١                ٣  ٤  ٢  ٣  ٧  ٢  

Latvia University of Agriculture, LV, 
Landscape architecture and planning 

٥  ١١٤  ١٦  ١        ١  ١    ١  ٢    ١  ٨  ١  

University of Architecture, Civil 
Engineering and Geodesy, BG  

٥  ٢٣  ٤          ١    ١  ١          ١  

Central University of Chile, CL 
Landscape Architecture 

  ٥  ٢١٥  ٤٥  ٣  ١  ١    ٤  ٣  ٤  ١  ٥  ٤  ٥  ١٤  

National School of Higher studies of 
architecture and landscape of Bordeaux, FR 

  ٤  ٢٥٥  ٥٩  ٦  ٣  ١  ١  ٢  ١  ٢  ١  ١٠  ٣  ٨  ١٨  

Akdeniz University, TR 
Landscape Architecture 

  ٤  ٧٥  ١٦            ٣  ١  ١  ٢  ٢    ٧  

University of Ljubijana, SI   ,Landscape 
Architecture  

  ٣  ١٨٧  ٣١  ١  ١        ٣  ٦    ٣  ٧  ٤  ٦  

Nürtingen - Geislingen University, DE, 
Landscape Architecture, 

٣  ٧٦  ٣٩  ٣    ٣    ٢  ٤  ٤  ٥  ٣  ٥  ٣  ٦  ١  

Anhalt University of Applied Sciences, DE 
Landscape Architecture and Environmental 
Planning, 

٤  ٢٩٦  ٥٦  ٢  ٢  ١٠  ١  ٢  ٥  ٧  ٩  ١  ٥  ٣  ٨  ١  

  
  
  ستنتاجاتاال - ٣

إن تخصـص عمـارة الفضــاءات الخارجیـة غالبــا مـا یــدرس ضـمن كلیـات او اقســام تبلـغ مــدة الدراسـة فیهــا اربعـة او خمســة -١

خارجیــة الفضــاءات العمــارة  ماســاقن تــدریس المــادة بــین تبــایتو  حســب الجامعــاتشــهادة البكــالوریوس او الــدبلوم  تمــنحســنوات 

  .ةیبیئالتطبیقیة و العلوم الو  عهزراالتخطیط و التكنولوجیا و الو  هندسةوالفنون الو  عمارةال كلیاتضمن وبین تدریسها  مستقلةال

مـات التـي تخــص المـواد التـي تعطـى عــن التخصـص فـي الجامعــات العراقیـة ال تـزود الطالــب اال جـزءا یسـیرا مــن المعلو   -٢

المادة وهو ال یغطـي المعرفـة الشـمولیة التـي یحتاجهـا التخصـص والتـي أقرتهـا الجهـات الدولیـة التـي تمـنح  االعتمـاد والجـودة 

  . فیما تتطابق مقررات مناهج معظم الجامعات االجنبیة مع تلك المتطلبات



ــــت تســــمیة التخصــــص -٣ ــــة بــــاختال واســــماء المقــــررات تباین ــــي الجامعــــات العربی  landscape(مصــــطلحف  ترجمــــة ف

Architecture ( هندســة المنـــاظر، عمـــارة المشــهد، تنســیق المواقــع، اذ یتـــرجم احیانــا بعمــارة البیئـــةفــي الوســط االكــادیمي ،

  .هندسة الالندسكیب و  ،دسة الحدائقهن

لجامعـات العراقیـة فـي ا فـي كلیـات العمـارة ىكحـد ادنـ مقـرر واحـدتباین عدد المقررات التي تدرس ضمن التخصـص بـین  -٤

 University of Architecture, Civil(العمـارة فـي بلغاریـا فـي كلیـةكحـد ادنـى واغلـب الجامعـات العربیـة واربعـة مقـررات 

Engineering and Geodesy, BG( وبـین)عمـارة الفضــاءات  خصـصالجامعـات التـي تـدرس ت فـي اعلـىحـد ك مقـرر) ٦١

 ,University of Natural Resources and Life Sciences(للعلـوم الطبیعیـةجامعـة فینـا كمـا فـي  مسـتقل قسـمالخارجیـة ب

Vienna(.   

تصــمیم تركــز بشـكل اكبــر علــى المقـررات التــي تخــص الات العمــارة إن الكلیــات التــي تـدرس التخصــص ضــمن كلیـ یتضـح-٥

  .التخطیط على مقررات تخطیط الفضاءات الخارجیة فیما تركز الكلیات التي تدرس 

 مـع مقـررات الهندسـة المعماریـة وتشـملهـي مشـتركة مقـررات التـي نجـد إن هنـاك مجموعـة مـن الحظـة المنـاهج  مـن مال -٦

میم الفضــــاءات مبــــادئ  تصــــ ،التصــــمیم المعمــــاري ،اساســــیات التصــــمیم والفنــــون البصــــریة، المنظــــور، االظهــــار المعمــــاري

الرسـم بالحاسـوب والبرامجیـات التـي ، المسـاحة ،خطـیط، التالحضـري ، التصمیمومواد الفضاءات الخارجیة انشاءات، الخارجیة

  .الحفاظو االستدامة ، وعلم االجتماع تظریات العمارة، المناخ،االحصاء ،یحتاجها التخصص

، ، تــاریخ عمــارة الفضــاءات الخارجیــةالمــدخل الـى عمــارة الفضــاءات الخارجیــة: اد التــي ینفــرد فیهــا التخصــص فتشــملامـا المــو 

ــة عمــارة الفضــاءات، االنظمــة الطبیعیــة ،والتصــمیم النبــاتي والبســتنه میم الحــدائقوتصــ االنــواع النباتیــة نظــام ، الخارجیــة نظری

ــة، المعلومــات الجغرافیــة ــؤ، والمیــاه علــم الترب تقنیــات االنبــات ، ، تصــمیم الفضــاءات الخارجیــةواالحیــاء )االیكولوجیــا(علــم التبی

ـــــة هندســـــة الـــــري ،، واالریـــــاف یـــــة للمـــــدنتخطـــــیط الفضـــــاءات الخارج ،واالنتـــــاج النبـــــاتيوالغابـــــات  ادارة الفضـــــاءات الخارجی

  .الخارجیة والرحالت التعلیمیةالدراسات العملیة الحقلیة ، والتشریعات

 وحــدة) ٢(الجامعــات العربیــة واالجنبیــة حیــث تبلــغ تبــاین عــدد الوحــدات التــي تعطــى للتخصــص بمجمــوع ســنین الدراســة  بــین - ٧

كحـــد اعلــى فـــي  وحــدة  )٣٠٠(كحــد ادنـــى و وحـــدة )٢٣(بینمــا تبلــغ   عــات العربیـــةكحـــد اعلــى فـــي الجام) ٣(كحــد ادنــى و

  . التي تدرس التخصص ضمن قسم مستقل الجامعات االجنبیة

بواســطة ) ٤(لغـرض معرفــة اهمیـة المــواد التــي تـدرس  فــي الجامعـات االجنبیــة تبعــًا لتكـرار تــدریس كـل مــادة تــم رسـم الجــدول - ٨

ــامج  ــین ان كــال مــن ) Microsoft Office Excel 2007(برن ــة وتخطــیط (والــذي یب مــادة تصــمیم الفضــاءات الخارجی

العناصــــر النباتیــــة والمــــاء والتربـــــة مقــــررات  (تحتــــل اعلــــى تكـــــرار، ثــــم یلیهــــا ) الفضــــاءات الخارجیــــة والنظریــــة والمنهجیــــة

، )ادارة الفضـاءات الخارجیـة( ، ثـم)والدراسـات الحقلیـة الفضاءات الحضریة والمواد واالنشـاءات (، وبعدها تأتي )واالیكولوجي

 .)البنى التحتیة فضاءات(ثم اخیرا  ) الممارسة المهنیة(، یلیها )وعمارة الفضاءات الخارجیة وتكنولوجیا المعلومات(

لغرض معرفة اهمیة المواد التي تدرس  في الجامعات االجنبیة تبعًا لمجموع عدد الساعات المقررة لتدریس كـل مـادة تـم رسـم  - ٩

مـادة   أن  المقـررات التـي تخـصوالـذي یبـین ) Microsoft Office Excel 2007(موضـحًا بواسـطة برنـامج  )٥(الجـدول

ثـم یلیهـا بفـارق ) ٩٣(تحتـل اعلـى مجمـوع والمقررات التـي تصـب فیهـا كـدروس الرسـم واالظهـار  تصمیم الفضاءات الخارجیة

، والمـاء والتربـة )٣٧(والتصـمیم النبـاتي العناصـر النباتیـة، )٤٠(النظریـة والمنهجیـة(كبیر المواد االخرى والتـي تضـم كـال مـن 

 ریةا،الفضــاءات الحضــ)٢٩(الحقلیــة والــرحالت فصــولال، ثــم كــال مــن )٣٤(،وتخطــیط الفضــاءات الخارجیــة)٣٥(واالیكولــوجي

 ومـات الجغرافیـةوتطبیقـات نظـم المعل ، وتكنولوجیا المعلومات)٢٤(الخارجیة  ، والمواد واالنشاءات)٢٨(والمواد المرتبطه بها 

كفصــــل تعریفــــي  ، وعمـــارة الفضــــاءات الخارجیـــة)١٥(، ثـــم اقــــل عـــددا للســــاعات كـــال مــــن ادارة الفضـــاءات الخارجیــــة)٢٢(

   ).٣(البنى التحتیة فضاءات مشاریعو ، )٨( للتخصص الممارسة المهنیة،)١٣(بالتخصص القسام العمارة



  مجموع عدد الساعات المقررة لتدریس كل مادة) ٥(جدول     في الجامعات االجنبیةعدد تكرار تدریس المواد ) ٤(جدول 

  

  
  

ولغــرض معرفــة اهــم المــواد الواجــب  مــن خــالل الجــدولین اعــاله -١٠

المــواد والتــي كمعیــار فــي تثبیــت تــم اعتمــاد الســاعات المقــررة  اتدریســه

یتضــح انــه قــد تكــرر تدریســها ایضــا بنســب اعلــى مــن المــواد االخــرى 

اهـــــم المــــواد حســـــب  حیـــــث تظهــــر) ٦(لوكمــــا موضــــحة فـــــي الجــــدو 

حســب التوصــیف وذلــك  الســاعات المقــررة لهــا فــي الجامعــات االجنبیــة

ــــةالــــدولي لهــــا والتــــي تشــــمل كــــال مــــن   ، تصــــمیم الفضــــاءات الخارجی

 ،المـــاء والتربـــة واالیكولـــوجي ،العناصـــر النباتیـــة ،النظریـــة والمنهجیـــة

  .ریةاات الحضالفضاء ،دراسات الحقلیة ال ،تخطیط الفضاءات الخارجیة

  .ایضا مطلوبة ولكن بعدد ساعات مقررة اقل) ٥(و)٤(المواد االخرى الموضحة بالجدولین -١١

بشـكل واضـح وكمـا مبـین فـي  كالرسـم واالظهـار  التي تصـب فیهـا والدروس تصمیم الفضاءات الخارجیة یالحظ اهمیة مادة-١٢

وبفــارق كبیــر وواضــح عــن بــاقي المــواد وكمــا مبــین فــي ) ٩٣(بــالغوالالجــداول الثالثــة اعــاله وبــاالخص بعــدد الســاعات المطلوبــة 

وبالتالي یؤكد علـى حلقـة وصـل مشـتركة بـین الجامعـات العربیـة واالجنبیـة باتفـاقهم علـى یعزز اهمیة هذه المادة وهذا ) ٥(الجدول

تصـاص البـد مـن دراسـة اهمیة هذه المادة ولكن لغرض تحقیق هدف البحث وتعزیز دور الخریج في حقل العمل ضـمن هـذا االخ

المشار الیها حسـب التوصـیف الـدولي وبواقـع سـاعات اكثـر ممـا یتطلـب تغییـر خطـة الدراسـة الخاصـة بالمـادة فـي  باقي المفردات

  .الجامعات العراقیة 
  
 :لتوصیات ا -٤

امعـــات  القســـام المعماریـــة فـــي الجا والتـــي تـــدرس ضـــمنزیـــادة عـــدد الســـاعات والوحـــدات المخصصـــة للمـــادة  فتـــرضی  ١-٤

ــة لتتضــمنالعراقیــة  لكــي یمتلــك الخــریج  الحــد االدنــى مــن المعرفــة  اربعــة علــى االقــل  بتخصــص عمــارة الفضــاءات الخارجی

تصـمیم و ، النباتـات والتصـمیم النبـاتي، المـواد واإلنشـاءات الخارجیـة ،نظریـة عمـارة الفضـاء الخـارجي(تشـمل كـًال مـن مقـررات 

والتـي تبـدأ اوًال  بتعریــف  المقـرراتلهـذه  نظریـة والعملیـة والوحـددات السـاعات ال )٧(دول جـویوضـح ال، )الفضـاءات الخارجیـة

تلیهــا مــادة المــواد واإلنشــاءات الخارجیــة فــي  الطالــب بنظریــة عمــارة الفضــاء الخــارجي ضــمن الفصــل االول للمرحلــة الثالثــة

مقــرر ، امــا المتخصصــة فــي المرحلــة الثالثــةالفصــل الثــاني لكــي یتســنى للطالــب االســتفادة منهــا فــي مــادة التصــمیم للمشــاریع 

التعامــل مــع الفضــاءات الحضــریة بالطالــب بــدء  عطــى فــي الفصــل االول للمرحلــة الرابعــة عنــدیالنباتــات والتصــمیم النبــاتي ف

  یوضح اهم المواد )٦(جدول        
 التكرار الساعات المواد

 10 93 تصمیم الفضاءات الخارجیة
 10 40 النظریة والمنهجیة

 9 37 العناصر النباتیة 
 9 35 الماء والتربة واالیكولوجي

 10 34 تخطیط الفضاءات الخارجیة
 8 29 الدروس العملیة  الحقلیة

 8 28 ضاریة الفضاءات الح



لتمكـین الطالـب مـن التعامـل مـع تصـمیم الفضـاءات الخارجیـة  تصـب المقـررات الـثالث السـابقة فـي مقـرر الواسعة، ثـم اخیـرا 

اءات الخارجیــــة وطــــرق تصــــمیمها، لكــــي الفضــــ

یكــون مؤهــل فــي المرحلــة الخامســة مــن التعامــل 

  .مع مختلف الفضاءات الخارجیة بشكل مالئم 

توصـــیف ) ١١-١٠-٩-٨(وتوضـــح الجـــداول  

لهــذه المقـــررات واهـــم المـــواد االساســـیة والفرعیـــة 

  .لها

  

  

صـي البحـث یو لكي یكون الخـریج مؤهـل بشـكل كامـل ویمتلـك معرفـة شـمولیة بتخصـص عمـارة الفضـاءات الخارجیـة    ٢-٤

أسـوة بتجـارب  ) ١الجـدول( المـذكورة  فـي لتدریس التخصص بكافـة مفرداتـه ضمن كلیات العمارة  بضرورة فتح اقسام مستقله

  .بلد الماسة للتخصص في اعادة اعمار وتجمیل المدن العراقیة اغلب الجامعات األجنبیة التي شملها البحث لحاجة ال
  

  مفردات مقرر نظریة عمارة الفضاء الخارجي) ٨جدول (    
  المواد الفرعیة  المواد االساسیة  المفردة

نظریة عمارة الفضاء 
  الخارجي

 

  عمارة الفضاء الخارجي

  فلسفة ونظام عمارة الفضاء الخارجي 
  Landscape and ideology یدیولوجیةالفضاء الخارجي واال

  Systems approach منهج االنظمة
  Holistic approach المنهج الشمولي

  ، طوبولوجیة الفضاء  قواعد تركیب الفضاء نظریة الفضاء ، 
  استیعاب الفضاء ، االستمراریة ، التنوع ، الحافات ، العالمات ، المناطق ، 

  Landscape evaluationجي تقییم الفضاء الخار 

الفن ، علم الجمال ، النظریة 
  الثقافیة

  المعماریة النظریة
  النظریة الجمالیة 

  Conceptualization  تشكیل المفاهیم
  التفكیر البصري 

  نظریة تكوین الفضاء الخارجي 
  المناهج الفلسفیة للفضاء والمكان

علم البیئة وعلوم الفضاء 
  يالخارج

  بیئیة الفضاء الخارجي 
  هیدرولوجیا الفضاء الخارجي 

  تصنیف الفضاء الخارجي

  االنسان والمكان

  سایكولوجیة الفضاء الخارجي
  التأثیر على الصحة 

  ادراك الفضاء الخارجي 
  لفضاء الخارجي قیم ومعاني ا

  النظریة السلوكیة 
  االدراك البیئي 
  لبیئیة السایكولوجیة ا

  دراسات االبحاث االجتماعیة 
  اخالقیات الفضاء الخارحي

  دراسات خصائص الحدائق والفضاءات عبر الحقب التاریخیة  تاریخ الفضاء الخارجي

  )الباحث(المصدر        .المواد التي یوصي البحث بتدریسها) ٧(جدول 
الوحدات   العملي  النظري  الفصل  المرحلة  المادة التدریسیة

  المقررة

  ٢  -  ٢  االول  الثالثة   نظریة عمارة الفضاء الخارجي

  ٢  ٢  ١  الثاني  الثالثة  المواد واالنشاءات الخارجیة

  ٢  ٢  ١  االول   الرابعة  النباتات والتصمیم النباتي

  ٣  ٤  ١  الثاني  رابعةال  تصمیم الفضاءات الخارجیة



الفضاء الخارجي والتخطیط 
  البیئي والمنهجیات الحضریة 

  طرق التقییم ، التسجیل ، التخطیط والحفاظ على الفضاء الخارجي 

حاث عمارة الفضاء اب
  الخارجي

  مبادئ طرق البحث 
  البحث بواسطة التصمیم
  Action researchالبحث بواسطة الفعل 

  البحث لغرض التصمیم

  نظریات ذات صلة
  االتصال

  Participation theoriesنظریات المشاركة 

    

  
  مفردات مقرر المواد واالنشاءات الخارجیة) ٩جدول (     

  المواد الفرعیة  المواد االساسیة  ردةالمف

  المواد واالنشاءات
 الخارجیة

  المعرفة بمواد واالنهاءات الخارجیة  مواد االنشاء 

تكنولوجیا الفضاء الخارجي 
  وتقنیات االنشاء) الحضري(

  hard landscaping انشاءات الفضاء الخارجي الصلبة
  soft landscaping انشاءات الفضاء الخارجي الناعمة

  اآلالت واالدوات
  البنیة التحتیة 

  المسوحات وتحلیل التربة

  المسوحات
  geodesy الجیودسي 

 الخرائط
  analysis of grading  التسویةتحلیل 
  grading calculation التسویةحساب 

  تحلیل التربة

مبادئ الهندسة المدنیة 
  واالنشائیة

  التصمیم االنشائي 
  diagrams of forces مخططات القوى

  engineering site موقعهندسة ال
  تصامیم انظمة الري

المــــــــــواد النباتیــــــــــة وتقنیـــــــــــات 
  االنشاء

  النباتات وأسس المباني

تقنیــــات الهندســــة البیولوجیــــة 
الســـــــــــــــــــــتقرار المنحـــــــــــــــــــــدرات 

  stabilization الضفافو 

  ة ، ادارة المیاه الصوت ، الضوضاء ، حمایة الترب: جوانب بیئیة 

معاییر وایجاز الشروط ، 
  التعاقد والمراقبة

  المشاریع: ادارة االنشاءات 
  انسیابیة العمل 

  ایجاز الشروط والتعاقد
تقیـــیم النوعیـــة لتنفیـــذ وانشـــاء 

  المخطط
  

  االهداف الخاصة والمشاریع

  الحدائق المفتوحة
  حدائق االسطح

  الحدائق الداخلیة 
  بات الواجهةان

  االرضیات
  المنشات المائیة 

  



  والتصمیم النباتي تمفردات مقرر النباتا) ١٠جدول ( 

  المواد الفرعیة  المواد االساسیة  المفردة

النباتات والتصمیم 
  النباتي
  

  علم النبات

  المعرفة الواسعة بالتصنیف
  بات المعرفة بالمورفولوجیا ومهارة استخدامها لتحدید انواع الن

  المعرفة الواسعة بتشریح النبات حسب العالقة بفیسیولوجیا النبات
  المعرفة الواسعة بالخواص والعالقات االیكولوجیة

  الممیزات الجمالیة / المعرفة بالخصائص
  المعرفة باالنواع المحلیة 

  علم البیئة

  المعرفة الواسعة باالنظمة البیئیة 
  وع البایولوجي المعرفة بمفهوم التن

  المعرفة الواسعة بایكولوجیا االنسان
/ القابلیة على استخدام هذه المعرفة للتصمیم النباتي ، انبـات الفضـاء الخـارجي

  التصمیم والصیانة واالدارة

  إدامة اإلنبات
القابلیة والمعرفة للحفاظ على النباتات بعالقات قویة مع اهداف ومتطلبات المستخدم 

  ة والبیئیة  الجمالی
  القابلیة على تحقیق الخاصیة بطریقة مقبولة بیئیا

  التصمیم النباتي

القابلیة على تفسیر وترجمة احتیاجات الناس والرغبة باالنبات وتراكیب النباتات  
  المعرفة العامة بالمادة النباتیة لتصمیم حدائق باستخدامات وظیفیة مختلفة

  النباتیة لتصمیم حدائق ذات طرز مختلفة المعرفة العامة بالمادة
  المعرفة العامة بالمادة النباتیة لتصمیم حدائق ذات استجابة للعوامل المناخیة 
  المعرفة العامة بالمادة النباتیة لتصمیم حدائق تتكامل مع العمارة وحفظ الطاقة

  قميالقابلیة على استخدام برامج التصمیم الرقمي ، ومهارات الرسم ر 

  الهندسة البیولوجیة وللتربة

  المعرفة بخصائص الماء والتربة
  المعرفة بتطور الطبیعة

  الماء والنبات / المعرفة بالعالقات الوظیفیة بین التربة
  المعرفة بالتأثیر االنثروبوجیني على التربة والماء 

  المعرفة باستخدام المواد الیدویة لتشجیع تطویر الطبیعة
  المعرفة  بتكییف التربة حسب العالقة بتطور الطبیعة 

  علم االشجار
Dendrology  

 

  القابلیة على تحدید نباتات الغابات
  المعرفة باالنواع المحلیة

  العالقات االیكولوجیة/ المعرفة الواسعة بالخصائص

 بیولوجیة النبات
  ة الستخدام وادارة النباتات القابلیة على تفسیر العوامل الالبیولوجیة والبیولوجی

  القابلیة على ادراك خصائص التجمعات النباتیة وربطها بالجوانب االیكولوجیة 

  انتاج النبات/ البستنة
  المعرفة باالنتاج النباتي ، التكاثر 

  المعرفة الواسعة بالعوامل البیئیة المؤثرة في االنتاج النباتي

  انبات السطوح

  حدائق السطوحالمعرفة بانظمة 
  المعرفة باالنبات على المواد الصناعیة 

  المعرفة الخاصة باالنواع ومتطلبات النبات
  المعرفة الخاصة بطرق الحافظ على حدائق السطوح

المعرفــــة االساســــیة بالقواعــــد القانونیــــة ذات الصــــلة بانشــــاء حــــدائق الســــطوح ، 
  استخدام المواد

  ح واالیكولوجیا الحضریةالعالقة بین حدائق االسط
  

  



  مفردات مقرر تصمیم الفضاءات الخارجیة) ١١جدول (    
  المواد الفرعیة  المواد االساسیة  المفردة

تصمیم الفضاءات 
  الخارجیة

Landscape 
design 

  المسوحات
Survey  

  التشریعات والمضامین التخطیطیة
  المسح الفضائي

  هنهالجوانب االجتماعیة والحالة الرا 
  الجوانب االیكولوجیة

  المناسیب الكنتور
  النسیج الحضري 

  واقع الحال
  البنى التحتیة

  تحلیل الموقع
Site Analysis  

  

  تحلیالت فضائیة وبصریة
  تحلیالت اجتماعیة
  تحلیالت ایكولوجیة

  تحلیالت فیزیائیة
  تحلیالت دیموغرافیة

  تحلیلت وظیفیة
  داتالمحد

  التركیب

الفكرة والمخطط التصمیمي 
Concept & Design 

Scheme  

  النموذج الوظیفي والفضائي
  تطویر بدائل
  اختیار بدیل

  تخمین الكلف
  اعادة التقییم 

  التصمیم
Design  

  مخططات اولیة، تطویر التصمیم 
  تصامیم نهائیة، مخطط اساس 

  
 

   :المصادر 
                                                

، بح�ث منش�ور "العربی�ة في ال�دولدور مھنة عمارة البیئة في إعداد األمكنة الخارجیة المفتوحة "ابو سعدة، ھشام جالل،  -١
  . 6-1، ص٢٠٠٥لعام  ١الھندسیة، المجلد العاشر العدد  للبحوث اإلمارات مجلةفي 

2 -( IFLA) the international federation of landscape architects." ifla charter for landscape 
architectural education"2005 

     http://www.iflaonline.org/ 
3 -(ASAP) Association for the Recognition of Studies in Architecture and planning " 

professional criteria for the accreditation of studies in landscape architecture ,2004 
    www.asap-akkreditierung.de 
4 -(LAAB) landscape architectural accreditation board " accreditation standards and 

procedures" american society of landscape architects, , 2010 
   http://www.asla.org/accreditationlaab.aspx 

5 -(ECLAS) the european council of landscape architecture schools 
     http://www.eclas.org/ 
6http://www.gju.edu.jo/page.aspx?page_key=sabe_school_study_plan_guide_architecture_int

erior&lang=en 
7  - http://www.ar.hu.edu.jo/faculties.aspx 
8  - http://www.ar.hu.edu.jo/faculties.aspx 
9  - http://eng.iugaza.edu.ps/ar/department.aspx?dep_id=2&&page_id=102 
10 - http://www.birzeit.edu/academics/eng/arch/p/20564 
11 - http://www.birzeit.edu/academics/eng/arch/p/20564 
12  - http://fetweb.ju.edu.jo/depts/arche.htm 



                                                                                                                                                   
13http://www.gju.edu.jo/page.aspx?page_key=sabe_school_study_plan_guide_architecture_i

nterior&lang=en 
14  - http://www.ar.hu.edu.jo/faculties.aspx 
15 - http://www.hu.edu.jo/fac/dept/CourseDetails.aspx?CrsID=407362 
16  - http://eng.iugaza.edu.ps/ar/department.aspx?dep_id=2&&page_id=102 
17  http://eng.najah.edu/node/44 
18  http://www.birzeit.edu/academics/eng/arch/p/20564 
19  - http://up.edu.ps/ar/index.php?action=eplan 
20 - http://catalog.aucegypt.edu/content.php?catoid=15&navoid=476 
21 - http://www.alexeng.edu.eg/Departments/StudyPlanArch4.pdf 
22 - http://www.must.edu.eg/Engineering/Arct_Overview.php 
23 - http://www.must.edu.eg/Engineering/Arct_Req.php 
http://www.must.edu.eg/Engineering/N_Arct_Study.php 
24 - http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/arch/student-services/2009-04-08-10-58-

10 
25 - http://www.aden-univ.net/uploads/COLLAGE/ENGGINEER/CuorcePlan.pdf 
26 - http://my.qu.edu.qa/ 
27  - http://www.engg.uaeu.ac.ae/departments/ae/pro.shtml 
28  -  

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/default.
aspx. 

29  - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/Docum
ents/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1
%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8
%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/Study%20Plan.pdf 

30  -
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/default.
aspx. 

31 - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/Docum
ents/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1
%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8
%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/Study%20Plan.pdf 

32 - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/Architecture/Pages/Ustu
dy1.aspx 

33  - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/Architecture/Pages/Ustu
dy2.aspx 

34  -  
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/default.
aspx. 

35  - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/Docum
ents/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1
%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a9%20%d8
%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/Study%20Plan.pdf 

36  - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/BulidingScience/Pages/s
tudyshedarb.aspx 

37 - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/Architecture/Pages/Ustu
dy1.aspx 

38  - 
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/Architecture/Pages/Ustu
dy2.aspx 



                                                                                                                                                   
39  - 

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfBuilding/Architecture/Pages/Ustu
dy2.aspx 

40http://envirodesign.kau.edu.sa/files/137/files/2341_%d9%82%d8%b3%d9%85%20%d8%b
9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d
8%a9.pdf 

41 le:notre is a thematic network project in landscape architecture 
     http://www.le-notre.org/ 


