مفهوم مشروع التخرج املعماري
 -1تعريف مشروع التخرج املعماري:
َ
يعد مشروع التخرج خالصة الدراسات والخبرات التي حصل عليها الطالب في سنوات تحصيله العلمي في كلية العمارة من خالل
املقررات املختلفة والتدريبات العملية والزيارات امليدانية واملحاضرات العامة وسواها...
ُي َ
عرف مشروع التخرج بأنه :الخطوة االخيرة التي يتأهل الطالب من خاللها لالنتقال من حياة التحصيل العلمي األكاديمي إلى
الحياة املهنية (ممارسة املهنة) ...
ً
ً
ُوي َ
عرف أيضا بأنه :مشروع نهائي شامل يعكس املعارف التي تكدست لدى الطالب؛ ويعكس أيضا مهاراته املكتسبة في التصميم
املعماري والتخطيط العمراني وتنسيق املواقع والنظم االنشائية ،وغيرها من املواضيع املتعلقة بمهارات العرض والرسم واإلظهار
والتلوين...

 -2الهدف من مشروع التخرج املعماري:
يهدف مشروع التخرج إلى تدريب الطالب على كيفية التعامل مع املسائل اآلتية:
 .1معالجة مشكلة أو مسألة تصميمية أو تخطيطية واقعية في أحد املجاالت املعمارية أو العمرانية؛ ومعالجة مشكلة أو
قضية واقعية في الوقت املنظور...
قضية افتراضية في الوقت الحاضر قد تتحول إلى
ٍ
 .2تحليل العوامل الوظيفية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية املؤثرة على املشكلة أو املسألة املطلوب معالجتها في سياق
املشروع ،واستنتاج مؤشرات تساعد في دراسة هذا املشروع...
 .3االلتزام بالبرنامج الزمني املحدد ملراحل مشروع التخرج ،والتقيد بتسلسل وتكامل خطوات ومراحل العملية التصميمية
ً
أو التخطيطية للمشروع؛ وذلك لتكون نتائج العمل منطقية ومجدية...
ً
تجدر اإلشارة ،إلى أن املشاكل والقضايا املعمارية والعمرانية الواقعية في مدننا متعددة جدا ،وهي تصلح لتكون مواضيع مناسبة
ملشاريع التخرج ...وأهم هذه املشاكل والقضايا على سبيل املثال ال الحصر:
• النقص َ
َ
واملشيدات العامة الالزمة للمدن والحاجة الفعلية لها في الوقت الحاضر (مثال :مباني
الكمي والنوعي في املباني
َ
ومجمعات استثمارية متعددة الوظائف ،الخ)...؛ حيث تغطي مشاريع التخرج
ثقافية ،مباني خدمات اجتماعية ،مباني
ً
هذه املباني ّ
وتقدم حلوال مختلفة ومبتكرة لها...
• غياب التوجهات املعمارية واألفكار التصميمية الجديدة واملبتكرة في املباني السكنية والعامة على السواء (مثال :مبادئ
وتطبيقات العمارة الخضراء)  ...تفتح مشاريع التخرج املجال أمام الطالب لتطبيق تلك التوجهات واألفكار بما يناسب
الظروف املحلية املوضوعية.
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ً
ّ
واملطبقة حاليا في املباني التعليمية
• الحاجة إلى دراسة وتصويب األسس واملعايير التصميمية غير املالئمة وظيفيا
واإلدارية الحكومية واالستشفائية على وجه التحديد ...يمكن تناول مثل هذه املباني في مشاريع التخرج واقتراح أسس
ومعايير تصميمية نموذجية لها.

ً
ملبان ذات خصوصية معينة (مباني ذوي االحتياجات الخاصة مثال) وللمباني
• غياب األسس واملعايير التصميمية ٍ
املختلطة أو متعددة الوظائف (مثال :مباني السكن والخدمات ،املباني البرجية ،الخ .)...تساعد مشاريع التخرج على
إسقاط الضوء على األسس واملعايير التصميمية املناسبة ملثل هذه املباني.
• عدم استثمار مواقع ذات قيمة طبيعية أو عمرانية أو تاريخية مميزة ضمن مشاريع حضرية متكاملة ...يوجد العديد
من هذه املواقع في املدن السورية ويمكن التفكير بدراستها في مشاريع التخرج ووضع اقتراحات باستغاللها واستثمارها
بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع املحلي.
ً
ً
بمبان ومنشآت غير متاحة حاليا ويمكن أن تـكون ضرورية ومطلوبة في املستقبل
أما املشاكل والقضايا االفتراضية ،فهي تتعلق ٍ
(مثال :مباني أبحاث علمية وتقنية فريدة ،مشافي ومراكز عالجية واستشفائية تخصصية ،الخ)...؛ ولذلك َ
تعد مشاريع التخرج
ً
فرصة حقيقية لدراستها والتعرف على األسس واملعايير التصميمية والفعاليات الوظيفية لهذه املباني وأساليب تكوينها املعماري
والتقنيات املختلفة املستخدمة فيها...

-3مراحل إعداد مشروع التخرج:
يتم إنجاز مشروع التخرج عادة على مرحلتين:
 املرحلة األولى :وفيها يقوم الطالب بجمع املعلومات والبيانات واإلحصاءات الالزمة للمشروع بعد اعتماد موضوعه ،اختياراملوقع املالئم للمشروع بعد د اسة الخيا ات املتاحة واملقارنة بينها ،وضع البرنامج الوظيفي للمشروعَ ...
يقدم الطالب في هذه املرحلة
ر
ر
دراسة تحليلية للموقع املقترح وألقسام املشروع وعناصرها ،فكرة تخطيط وتصميم املوقع العام للمشروع ،فكرة تصميمية أولية
لكتلة املشروع يظهرها الطالب في "كروكيات" ملساقط معمارية ومقاطع ومناظير حجمية...
ً
 املرحلة الثانية :يقوم الطالب فيها بتطوير الفكرة التصميمية األولية للمشروع وصوال إلى الفكرة التصميمية النهائية .تتضمنهذه املرحلة إعداد املخططات والرسومات التوضيحية املطلوبة بمقاييس رسم معتمدة (مخطط املوقع العام النهائي للمشروع،
املساقط املعمارية لكتلة أو كتل املشروع ،املقاطع ،الواجهات ،املناظير ،التفاصيل املهمة.)...
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