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جملة حصاد املشاريع
مجلة فصلية

 تصدر عن األندية الطالبية بكلية العامرة والتخطيط
العدد الثاين للفصل الدرايس الثاين من العام الجامعي 36-37هـ

األندية الطالبية بكلية العامرة والتخطيط

كلية العامرة والتخطيط 

جامعة امللك سعود
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آله  وعىل  الله  رسول  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  الحمدلله 

وصحبه  و من وااله و بعد

يرسنا أن نقدم بني أيديكم اإلصدار الثاين من مجلة حصاد املشاريع 

العامرة  كلية  املشاريع عىل مستوى  أفضل  تهتم بجمع وعرض  التي 

والتخطيط يف جامعة امللك سعود.

تعترب مادة “تصميم” من املواد املستمرة منذ التحاق الطالب بكلية 

العامرة والتخطيط وحتى تخرجه منها, لذلك قمنا بالعمل عىل مسابقة 

النجاح والتفوق يف  التنافس ورغبة  تضم جميع الطالب وتزرع روح 

نفوس الطالب.

نسأل الله أن يكون عملنا هذا خالًصا لوجهه الكريم وأن يجد لديكم 

القبول واالستحسان. 

هذه املشاركة تندرج تحت برنامج “مبادريت” ضمن فعاليات األنشطة 

الطالبية بكلية العامرة و التخطيط.

كلمة عميد الكليةمقدمة
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كلمة عميد الكلية

     ببالغ الفخر واإلعتزاز باملبادرات النوعية واملخرجات العلمية لطالب كلية العامرة والتخطيط يف جامعة امللك سعود، يخرج إليكم هذا اإلصدار 

الثاين من العمل الطاليب “حصاد املشاريع” الذي ميثل توثيقاً ألبرز األعامل املختارة من مشاريع التصميم املعامري والعمراين يف الفصل الدرايس 

الثاين من العام الدرايس 36/1437هـ، وذلك بعد ترشيحها من لجان التحكيم بالكلية.

     حيث تعتمد الدراسة يف كليات العامرة والتخطيط العمراين عىل وجود مقرر أسايس يف كل فصل درايس يطبق فيه الطالب مهاراتهم التصميمية، 

من خالل سلسلة من املشاريع ذات املواضيع والتطبيقات املختلفة، ليتعلم الطالب من خاللها تطبيق ما تعلموه يف املقررات النظرية عىل شكل 

مرشوع متكامل، ويكتمل تدريبهم من خالل التنافس يف حصاد املشاريع عىل غرار منافسات املكاتب اإلستشارية.

     لذا يهدف هذا العمل للتشجيع عىل التميز واإلبداع، مع فرصة حفظ األعامل الطالبية البارزة والتعريف بها للمهتمني فالشكر الجزيل وخالص 

التقدير لكل من شارك يف إدارة هذه املنافسة وتحكيمها وإخراجها بهذه الصورة.

عميد الكلية ،،،

د. عبدالله بن أحمد الثابت
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تتطلع املجلة أن تكون عاملية ميكن الوصول إليها إلكرتونيا، ومنافسة 

طالب العامرة والتخطيط عىل مستوى العامل.

استعراض املشاريع من جميع املستويات الستفادة الطالب منها يف أي 

وقت وتحفيزهم ، وتكون دليال إرشاديا للطالب املستجدين.

تسعى املجلة لتصبح مرجعا علميًّا للطالب املستجدين, وجميع الطالب 

املقبلني عىل مستويات متقدمة وتزودهم باملعلومات واملهارات.

دورية علمية ، تصدر مرتني يف السنة عن مشاريع طالب كلية العامرة 

والتخطيط بجامعة امللك سعود باللغة العربية.

صدر املجلد األول من املجلة بعنوان  “مجلة حصاد املشاريع” يف العام 

1437هـ/2016م، وستستمر فصلية بإذن الله بحيث تغطي مشاريع 

كل فصل درايس.

الرؤية

األهداف

الرسالة

حول املجلة
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مسابقة حصاد املشاريع تقوم عىل مرحلتني للرتشيح:

املرحلة األوىل : 

أثناء املناقشات النهائية يقوم األساتذة املخصصني لتحكيم كل شعبة 

باإلتفاق عىل أفضل مرشوع أو مرشوعني حسب رأيهم عىل مستوى 

الشعبة, بعد ذلك تقوم لجنة حصاد املشاريع بالتواصل مع الطالب 

ترشيحه  يتم  وبالتايل   مرشوعه  من  املطلوبة  البيانات  كافة  ألخذ 

للمرحلة الثانية.

املرحلة الثانية :

مبسابقة  الخاصة  التحكيم  لجنة  عىل  املرشحة  املشاريع  عرض  يتم 

حصاد املشاريع واملكونة من اعضاء هيئة تدريس بالكلية.

يقوم كل من أعضاء لجنة التحكيم بوضع درجة لكل مرشوع ومن ثم 

آلية املسابقة
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لجنة التحكيم

 م. عيل بن مساعد

املبارك

 م. زياد بن صالح

الحمدان

 د. عبدالله بن

صالح الحصني

 د. خالد صالح

عبداملجيد

 م. محمد كليم الله

محمد

 م. فهد بن دهام

العضيله

 م. محمد بن

عبدالرحمن الرباك
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فريق عمل املجلة

سلطان عبود بادقيل عبدالله مشعل املطريف عبدالله عبداملجيد اليمني

سلطان عبدالله الرتيكعبدالعزيز عبدالله الدخيّلفارس زياد اليحيى

sulyout@gmail.com abdullahlmatrafy
@gmail.com 

abdullah.qy
@gmail.com 

busalman.96
@hotmail.com

434101240
@student.ksu.edu.sa

s.abdullah.alturki
@gmail.com 
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التصميم
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1 تصميم

معامري

11

التعريف مبتطلبات التصميم:

مدخل للتصميم املعامري	 

تصميم شاليه 	 

عائلة من 5 أفراد	 

التعريف مبقرر التصميم:

والتشابه  التكرار  مثل  التصٌمم  أسس  عىل  املقرر  هذا  ٌركز 

أن  الطالب  يحتاج  التًي  األسس  من  وٌغريها  والتدرج 

يًف  التصميٌم  مشاٌريع  مع  للتعامل  تؤهله  حتى  ٌيتعلمها 

التخرج. مرشوع  مرحلة  إىل  الوصول  حتى  املقبلة  السنوات 

تصٌميٌمة  معامٌرية  مشكلة  الطالب  إعطاء  املقرر  ٌيشمل  كام 

األفٌقية املساقط  رسم  كٌيٌفية  عىل  التعرف  من  متكنه  بٌسطية 

والتعرف  املعامريٌة  واملفردات  والقطاعات  والواجهات 

التصٌميم. يًف  املختلفة  لألسطح  وأللوان  امللمس  عىل 



435101581@student.ksu.edu.sa

د. أحمد عزمي

مشاري حميد الحريب

املرشوع:
تصميم شاليه عىل البحر.

املوقع:
اململكة العربية السعودية.

الفكرة:
الهدف  و  مختلفة  مبناسيب  تدرجات  بها  األرض  و  البحر  عىل  واقع  شاليه 

جيدة  بطريقة  للبحر  الواضحة  الرؤية  من  قدر  اكرب  اعطاء  التصميم,  من 

وذلك عن طريق التصميم اإلشعاعي للشاليه.

للمبنى  يضيف  الذي  الداخيل  الفناء  هو  املرشوع  يف  الرئيسية  الفكرة 

منظر داخيل جميل و اضاءة طبيعية لكامل املبنى.

املبنى  داخل  جزء  جزئني  اىل  مجزء  سباحة  حامم  وجود  االخرى  الفكرة 

منظر  الشاليه  إعطاء  و  الطبيعية  واالضاءة  للخصوصية  خارجه  جزء  و 

داخيل جذاب و جميل.

املوقع العام

مسقط الدور األولمسقط الدور األريض

B-B الواجهة الخلفيةالقطاع

A-A الواجهة األماميةالقطاع
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435104101@student.ksu.edu.sa

د. عمرو باجنيد

صالح بن سعد بن شعيل

املرشوع:
تصميم شاليه. 

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, محافظة الدرعية.

الفكرة:
)جنوبية(  الشتاء  شمس  أشعة  الستقبال  النوافذ  و  املبنى  فتحات  توجيه 

النوم  غرف  تدفئة  يف  منها  لالستفادة  الصيف  شمس  أشعة  تفادي   و 

املياه  دورات  و  السلم  وضع  وتم  الشتاء  فصل  يف  الجلوس  صاالت  و 

الرأسية  األشجار  ووضع  الشمس  من  باألشجار  الحامية  مع  الغرب  جهة 

لتظليل  الدائرية  النفضية  واألشجار  املحببة  غري  الرياح  من  للحامية 

املجلس الخارجي.

الفلسفة التصميمية:
حيث  من  الوقار  و  التامثل   مبدأ  يناسبها  )قايض(  املالك  شخصية 

للتشكيل  املحاور  و  التامثل  مبدأ  املصمم  اعتمد  املنتظمة  األشكال 

محور  نفس  عىل  الخارجي  املجلس  وضع  تم  للمبنىو  الخارجي 

املجلس الداخل لتوازن مسقط املرشوع.

مسقط الدور األريض

مسقط الدور األول

الواجهة الشاملية

A-A القطاع

الواجهة الجنوبية
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تصميم

معامري
التعريف مبتطلبات التصميم:

تصميم مدرسة ثانوية للبنني	 

300 طالب	 

2اململكة العربية السعودية, الرياض	 
التعريف مبقرر التصميم:

ٌيركز املقرر عىل التشٌكيل والوظٌيفة ٌويقوم الطالب بعمل مرشوٌعني للتشكيٌل 

وظٌيفة  تطٌوير  عن:  عبارة  األول  املرشوع  املعامري،  التصٌميم  يًف  والوظٌيفة 

معامٌرية لتالئم الكتلة التشٌكيلٌة واملرشوع الثاين عبارة عن : تطٌوير كتلة تشٌكيلٌة 

لتالئم وظٌيفة معامٌرية، باإلضافة إىل عمل املجسامت، وتقٌرير وصفي تحلٌييل.
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434104699@student.ksu.edu.sa

م. هشام القاسم

املرشوع:
تصميم مدرسة ثانوية للبنني. 

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, حي الشفاء.

املساحة:
6500 م2

الفكرة:
داخل  التنقل  سهولة  حيث  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مراعات  تم 

املدرسة.

سعيد بن عبدالله بن أبوحارض

املوقع العام

تحليل املوقع
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مسقط الدور األريض

مسقط الدور األول

مسقط الدور الثاين

الواجهة األمامية

قطاع
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435102030@student.ksu.edu.sa

املرشوع:
تصميم مدرسة ثانوية للبنني. 

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

الفكرة:
لسهولة  وذلك  الحصان   حذوة   شكل  عىل  استند  املبنى  تصميم 

كتلة  توسيط  ,وتم  مكاتبهم  من  اإلدارة  قبل  من  الطالب  واتباع  مراقبة 

أخرى داخل الحذوة والتي تكون للخدمات.

الفلسفة التصميمية:
واتجاه   ) بكم  مرحبا   ( مبعنى  ترحيبيه  هيئة  عىل  املدخل  تصميم  تم 

اشخاص   10 من  اكرث  فيها  يجتمع  ان  ميكن  التي  الفراغات  أبواب  فتح 

ال  الطوارئ  حالة  يف  معوقات  بدون  الهروب  عىل  يساعد  بحيث  للخارج 

بحجم   ) النوافذ   ( واالنارة  التهوية  لفتحات  تصميمية  مبعايري  و  الله  قدر 

القاعة   ( فراغ  سقف  صمم  و  )الغرفه(  الفراغ  حجم  من   12% عن  يقل  ال 

االمطار  مياه  تجمع  ,وملنع  مفتوح   كتاب  شكل  عىل   ) األغراض  متعددة 

واحد  مرت  بفارق  الخلف  عن  االمام  منسوب  يختلف  بحيث  تصميمه  تم 

لكرب  وذلك    SPACE FRAME بطريقة  منشأ  السقف  سيكون  وأيضا   ,

مساحة السقف.

                خالد مسعود املشهراوي

د. ابراهيم الجوير

املوقع العام

مسقط الدور األريض

مسقط الدور الثاين مسقط الدور األول



الواجهة الرئيسية

الواجهة الجانبية

A-A القطاع

B-B القطاع
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تصميم

معامري
التعريف مبتطلبات التصميم:

مراعاة الجانب البيئي	 

تصميم مسجد	 

70 مصيل	 

3اململكة العربية السعودية, الرياض	 
التعريف مبقرر التصميم:

يٌٌركز هذا املقرر عىل استخدام املعاٌٌيري التصميٌٌمية التًي ٌيجب أخذها يًف 

اإلعتبار عند تصٌميم املبايًن مع الرتكٌيز عىل الجانب البٌيئًي وكٌيٌفية االستفادة 

من املقومات البٌيئٌية واملناٌخية املٌحيطة باملرشوع.
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3
433106823@student.ksu.edu.sa

املرشوع:
مسجد الجاللة.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

املساحة:
400 م2

الفكرة:
بالخط  العربية  باللغة  رسمه  وطريقة   ) الله   ( الجاللة  لفظ  استخدام 

املسقط  يف  التصميمية  األفكار  واستنباط  الهنديس(  )الكويف 

ممثالً  بالسامء  املتصل  األلف  حرف  من  التشكيل  ,فيبدأ  والواجهات 

كتلة  الالم  حريف  مع  ومشكالً  ملتفاً  األسفل  إىل  ينطلق  املسجد  منارة 

الهاء  بحرف  املسجد  مدخل  هو  الذي  بالباب  التشكيل  لينتهي  املسجد 

نهاية لفظ الجاللة. 

   

د. محمد الغامدي

 عبدالعزيز بن أحمد العبادي

املوقع العام

مجسم املرشوعالفكرة التصميمية

20



الواجهة الشاملة الغربية

الواجهة الشاملة الرشقية

قطاع ب-بقطاع أ-أ

النظام اإلنشايئ الحلول البيئية

الكارسات الشمسية واإلضاءة 

الطبيعية

التهوية الطبيعية

وتحريك الهواء اإلستفادة من املياه

الرمادية

توفري ظالل للسقف وحوائط املسجد

اإلضاءة  إلدخال  الفتحات  وتوجيه 

الطبيعية املرغوبة

تحريك الهواء واإلستفادة من 

التصميم يف دفع الهواء داخل 

املسجد وإخراجه من الفتحات

إلعادة  األمطار  مياه  من  اإلستفادة 

املعالجة  بعد  للوضوء  إستخدامها 

واملحافظة عىل نظافة السطح

اإلستفادة من املياه الرمادية )مياه 

الوضوء( وإعادة إستخدامها يف ري 

النباتات حول موقع املسجد

صيد مياه األمطار

واإلستفادة منها

املسقط
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املرشوع:
مسجد.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, حي امللقا.

املساحة:
405 م2

الفكرة:
وتكوين  طراز  للمبنى  كالقرشة  الخارجية  وهي  األوىل  كتلتني  بني  دمج 

قدمية  للمبنى  كالنواة  الداخلية  وهي  والثانية  بسيط  بشكل  حديث 

حديث  كتجسيد  الحجر  من  وهي  نجد  املنطقة  أصل  من  وهي  وتراثية 

بأن  إحساس  الشخص  ليعطي  تريك  اإلمام  جامع  يف  كام  للطني 

والنية  القلب  واهمية  االنسان  حال  كام  الخارج   وليس  الداخل  األساس 

يف أعامله  إستخدام الزخارف اإلسالمية يف الواجهات.

الفلسفة التصميمية:
استخدام بعض الكتابات بالخط العريب الهنديس.	 

البساطة يف التشكيل والتكوين والراحة النفسية للمصيل.	 

التهيئة للمصيل بدخولة للرسحة ثم دخوله للمسجد.	 

توزيع املداخل يف جميع اإلتجاهات لسهولة الوصولية.	 

تظليل الرسحة بالكامل يف صاليت الظهر والعرص.	 

بني 	  اإلتصال  ألجل  والرسحة  املسجد  بني  زجاجي  جدار  وضع 

الفراغني وهو اليؤثر عىل خشوع املصلني.

434102861@student.ksu.edu.sa

د. محمد الرشيم

عودة بن صالح العودة

الفكرة التصميميةالحلول البيئية

املوقع العام

استخدام امللقف

خشوع املصيل

املرشبيات والتكسري

زراعة األسقف

23املياه الرمادية



املسقط

قطاع ب-بقطاع أ-أ

الواجهة الشاملة الغربية

الواجهة الشاملة الرشقية فلسفة الواجهات

املصىل

الرسحة

دورات املياه

التهيئة

املأذنة

24
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تصميم

معامري
التعريف مبتطلبات التصميم:

مراعاة الجانب الحرضي	 

تصميم مجمع سكني	 

50 فيال + 40 شقة	 

4اململكة العربية السعودية, الرياض	 
التعريف مبقرر التصميم:

معامري  تصميم  مع  حرضي،  تصميم  عىل  املقرر  يركز 

باملرشوع،  الرئيسية  العنارص  من  الثنني  تفصييل 

واملعامرية(  العمرانية  الالزمة)  املجسامت  عمل  مع 

للمرشوع. وتحلييل  وصفي  تقرير  إعداد  إىل  باإلضافة 

26



املرشوع:
تصميم مجمع سكني.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, حي حطني. 

املساحة:
46800 م2

الفكرة:
للسيارات,  و  للمشاة  ومريحة  مرنة  وحركة  وصحية,  جميلة  بيئة  تكوين   	

يف  النشاطات  مختلف  ملامرسة  واسعة  فراغات  الحي  هذا  سكان  تعطي 

نطاق املنطقة بشكل مريح.

مكان  أي  اىل  املجمع  يف  مكان  أي  من  للمشاة  التنقل  إمكانية  توفري   	

ويزيد  والصحة  الحركة  عىل  يشجع  مام  الشوارع,  لعبور  الحاجة  دون  آخر 

نسبة األمان خصوصاً بالنسبة لألطفال.

للمجمع  الداخلية  املناطق  من  وحدة  كل  اىل  وصول  طريقة  توفري   	

موقف  توفري  طريق  عن  الخارجية  املناطق  من  أو  األقدام  عىل  مشيا 

سيارة لكل وحدة.

مبنى  كل  موقع  عىل  وتأثريها  املوقع  وعيوب  مميزات  استغالل   	

والوصولية له.

د. قمرالزمان يوسف

سلامن بن نارص املبارك

املوقع العام

التحليل العام

مسارات املشاة

حركة السيارات

املسطحات املائية

الخدمات

الفلل
الشقق

املناطق املزروعة

434102848@student.ksu.edu.sa

27



تفصيلة الفلل السكنيةتفصيلة الشقق السكنيةتفصيلة املسجد

تفصيلة منطقة الخدماتتفصيلة املدخلتفصيلة الطريق



املتتابعة البرصية

الواجهة الجنوبية

الواجهة الغربية

A-A قطاع

B-B قطاع

نوع الفرشأنواع األرضيات

األسوار أنواع التشجري
29
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املرشوع:
تصميم مجمع سكني.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, حي حطني. 

املساحة:
46800 م2

الفكرة:
إطالالت  من  املوقع  محددات  اإلعتبار  بعني  األخذ  تم  التصميم  يف 

يف  البلدية  اشرتاطات  كذلك  و  اإلزعاج  مصادر  و  البيئية  العنارص  و 

من  املرشوع  هذا  يتطلبه  الذي  األمان  و  األمن  مراعاة  و  التصميم، 

أمني  بسور  بالكامل  املرشوع  إحاطة  و  بحراسة  خاصة  بوابات  توفري 

بتصميم يناسب طابع املرشوع.

الفلسفة التصميمية:
إىل  تحويلها  و  القدمية  العربية  املدينة  تصميم  من  مستوحاة  الفلسفة 

من  املرشوع  داخل  الوحدات  جميع  تصميم  تم  كذلك  شبيك،  مديول 

باستعامل  العربية  املدينة  من  مستوحاة  التصاميم  و  املصمم  قبل 

خالفه  و  املرشبيات  تصميم  كذلك  و  بالحجر  البناء  و  القبوات  و  القبب 

) مع مراعاة االستيحاء من أعامل املهندس الراحل : حسن فتحي (.

434107765@student.ksu.edu.sa

أ.د. حازم عويس

عبدالعزيز سعيد الجمل

طبقات املرشوعاملوقع العام

قطاع أ - أ

قطاع ب - ب



حديقة خرضاء مفتوحة

مدخل فرعي ملركز  الخدمات مطل عىل الحديقة

تصميم الجلسات داخل الحديقة

تصميم مركز الخدمات

مدرج داخل الحديقة وألعاب األطفال

منطقة العامئر

جلسات داخلية ملنطقة العامئر

رسومات يدوية ملركز الخدمات

32



املتتابعة البرصية

منظور يوضح النهاية املغلقة

منظور يوضح الجلسات الكربى بجوار العامئرمنظور يوضح واجهة الفيال

منظور يوضح تصميم العامئر

منظور لييل يوضح الحديقة العامةمنظور لييل يوضح جلسات الحديقة

33



تصميم

معامري
التعريف مبتطلبات التصميم:

مراعاة الجانب الوظيفي	 

تصميم مقر وكالة سيارات	 

صالة عرض لـ 20 سيارة	 

5اململكة العربية السعودية, الرياض	 
التعريف مبقرر التصميم:

ذات  املرشوعات  ألنواع  التعرض  املقرر  هذا  خالل  يتم 

دراسة  عىل  الرتكيز  مع  املتعددة  واالستخدمات  الوظائف 

املبنى   وتفريغ  إخالء  ووسائل  والرأسية  األفقية  الحركة  عنارص 

وإنهاء  ورأسياً،  أفقياً  املستخدمني  ملختلف  الحركة  وفصل 

املختلفة. الحاسب  تطبيقات  باستخدام  املرشوعات  إظهار 

34



د. محمد كتبي

431106209@student.ksu.edu.sa

املرشوع:
معرض اقليمي لرشكة ملربجيني.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض. 

املساحة:
22000 م2

الفلسفة التصميمية:
من  السيارة  صممت  حيث  لومربجيني  سيارة  شكل  من  مستوحاه  الفكرة 

يف  بعضها  مع  منسجمة  منتظمة  غري  مضلعة  ورباعية  خامسية  أشكال 

تكوين يوحي بالقوة واملتانة ورسعة الحركة. 

وتعكس  الحارة  الشمس  اشعة  من  املبنى  لتحمي  الكارسات  واستخدمت 

طابع لهوية السيارة.

تعكس  مثلثية  بأشكال  الطبيعية  اإلضاءة  وفتحات  النوافذ  وزخرفت 

الطابع النجدي بشكل عرصي.

عبدالله محسن ضباب

الفلسفة التصميمية

املوقع العام

مسقط القبو
مسقط الدور األريض

35



مسقط الدور األول

الواجهة األمامية

الواجهة الجانبية

قطاع ب - ب

36





املرشوع:
املعرض الرئيس واملقر اإلداري ألحد توكيالت السيارات.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

املساحة:
22000 م2

الفكرة:
بعامل  اإلخالل  عدم  مع  بالبناء  كاملة  األرض  مساحة  عىل  االستحواذ 

الجاذبة(  )الكتلة  املعرض  رفع  خالل  من  للسيارات  الحركة  و  الوصولية 

سيطرة  و  العام  الطريق  من  املارين  و  الزوار  تجذب  بطريقة  أمكانية  مع 

الذي  السيارات  صيانة  قسم  إخفاء  و  مرتفعة  جعلها  و  املعرض  كتلة 

يعترب مصدر ضوضاء.

الفلسفة التصميمية:
و  السيارات  اىل  النظر  مع  أفقيا  متطاولة  كتلة  وسط  يف  الزائر  مرور 

متثل  أعاله  الشمس  كارسات  و  مروري(  )نفق  وسط  سيارته  يقود  كأمنا 

التفاوت يف اإلضاءة الطبيعية يف فتحات تهوية األنفاق.

433105341@student.ksu.edu.sa

د. محمد رشيف العطار

عبدالله بن مشعل املطريف

املوقع العام

38

مسقط القبو مسقط الدور األريض

تحليل املوقع



الواجهة الجنوبية

الواجهة الرشقية

مسقط الدور الرابع

مسقط الدور الثالث

مسقط الدور الثاين

A-A قطاع

B-B قطاع
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مسقط الدور األول
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تصميم

معامري

41

التعريف مبتطلبات التصميم:

مراعاة االتجاه املعامري	 

تصميم متحف ومنتجع بحري	 

2000 زائر باليوم	 

6اململكة العربية السعودية, تبوك, خليج رأس الشيخ	 
التعريف مبقرر التصميم:

بتطبيق  تصميم  مرشوع  عىل  املقرر  هذا  يف  الرتكيز  يتم 

وتقرير  تفصييل  مجسم  تقديم  مع  معامرية  لغات  لغة/ 

رسيع. تصميم  مرشوعي  يسبقه   للمرشوع  وتحلييل  وصفي 



املرشوع:
منتجع بحري مطل عىل البحر األحمر.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, تبوك, منطقة رأس الشيخ حميد.

املساحة:
84000 م2

الفلسفة التصميمية:
أهم  هي  واالستدامه  املوقع  بطبيعة  واإلهتامم  العضوية  املدرسة 

نهائيا  املوقع  التدخل  السيارات  املرشوع،  يف  املعامرية  الفلسفة  ركائز 

للتلوث  منعا  الصغرية  الكهربائية  والسيارات  القولف  بسيارات  وتستبدل 

وحفاظا عىل طوبغرافية االرض.

مناسيب  مع  وتتامشياً  األرض  طبوغرافية  من  املباين  كتل  استيحاء 

عىل  بناء  املمرات  تصميم  ,أيضا  الزائر  لعني  االنسيابية  لتحقيق  املوقع 

الزائر  تجربة  لجعل  منها  واالستفادة  األرض  ردم  وعدم  األرض  مناسيب 

وتظليل  تشجري  مع  حوله  من  املوقع  ببيئة  وإحساسه  طبيعية  أكرث 

جميع املمرات لتحقيق االستدامة والحلول البيئية.

البحار  بأجواء  الزائر  تُشعر  تفاعلية  بيئة  عىل  املعرض  يحتوي 

بداخل  األسامك  تنوع  مع  املعرض  يف  األحواض  وتعدد  واملحيطات 

أيضا  املعرض,  داخل  التجول  أثناء  املتعة  عنرص  يضيف  حوض  كل 

أعامق  يف  الغوص  إحساس  الزائر  يعطي  الذي  املايئ  النفق  وجود 

املحيطات وحركة األحياء البحرية من حوله. 

أ.د. محمد أبو املجد

حسام بن محمد الشهري

1- نقطة تجمع

2- متحف

3- مدرسة غوص

4- فندق

5- منطقة مطاعم

6- حديقة مائية

7- شاطئ عام

8- مرىس

9- مدخل املواقف

10- عرض الدالفني

املوقع العام

قطاع يف األرض

42

توزيع املناطق

433101242@student.ksu.edu.sa



مسقط الدور األريض

1- مدخل

2- الردهة الرئيسية

3- الصيانة

4- دورات مياه الزوار

5- مقهى

6- نفق علوي

7- مخرج

43

مسقط القبو

1- مدخل

2- إدارة املتحف

3- مختربات بحث

4- منطقة اسرتاحة الدالفني

5- مخزن الدالفني

6- مخزن

7- صيانة



الواجهة الغربية

الواجهة الجنوبية

قطاع

قطاع

طبقات املرشوع

44





املرشوع:
منتجع بحري.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, تبوك, منطقة رأس الشيخ حميد.

املساحة:
84000 م2

الفكرة:
عىل  املرشوع  ويحتوي  البحرية  األحياء  عن  معرض  املرشوع  أساس 

فندق ونادي للغوص ومنطقة البالزا وشاطئ عام ومدينة مائية.

الفلسفة التصميمية:
املرشوع  أرض  عىل  البحرية  األحياء  وتجسيد  العضوية  املباين  استخدام 

البحر،  شاطئ  عىل  أصداف  شكل  عىل  تشكيلها  تم  البالزا  منطقة  ففي 

)األخطبوط(  البحرية  األحياء  أشكال  من  شكل  تجريد  فتم  املعرض  أما 

ووضع شكل املبنى عليه.

أ.د. محمد أبو املجد

433100438@student.ksu.edu.sa

نواف بن محمد الدهش

املوقع العام

مسقط الدور األريض

توزيع املناطق
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مسقط الدور األول

مسقط القبو

مسقط دور املواقف



A - A قطاع

B - B قطاع منظوريقطاع



تصميم

معامري

49

التعريف مبتطلبات التصميم:

مراعاة تكامل األنظمة	 

تصميم مركز ابتكار	 

تصميم محطة انتظار حافالت )300 مسافر(	 

7اململكة العربية السعودية, الرياض	 
التعريف مبقرر التصميم:

شامل   معامري  تصميم  إىل  الوصول  عىل  املقرر  هذا  يركز 

املتعددة)  الهندسية  األنظمة  تكامل  تناول  فيه  يتم  ملرشوع 

وكيفية  إلخ...(  كهربائية،  صحية،  ميكانيكية،  إنشائية، 

البيئية. االستدامة  مبادئ  تحقيق  مع  املرشوع  عىل  تطبيقها 



7
432110361@student.ksu.edu.sa

املرشوع:
 .”fab lab “ مركز ابتكار

املوقع:
الرياض  وادي  سعود,  امللك  جامعة  الرياض,  السعودية,  العربية  اململكة 

للتقنية.

املساحة:
16800 م2

الفكرة:
يجمع  أن  الكبري  املعامري  قرر  للمبتكر  النفسية  الحالة  عىل   االطالع  بعد 

 ,)Union Space( محددة  خصائص  ذو  واحد(  )فراغ  يف  كلها   الفئات 

حركة  و  الزوار  حركة  بني  الفصل  تم  األرض  يف  التدرج  واستخدام  

املبتكرين بإختالف مستويات املداخل. 

االبداع,  حب  و  التجديد  املبتكر  عند  تزرع  خالقة  بيئة  إضافة  محاولة 

وتم إضافة بعض األفكار الصغرية إثراء للبيئة املعامرية. 

تطويره,   و  البديل  لهذا  الوصول  قبل  بديلة  فكرة   11 من  اكرث  عمل  تم 

املرشوع  لرؤية  املرشوع  يف  االفرتايض  العامل  نظارة  استخدام  وتم 

360 درجة )استخدمت يف مناقشة الطالب(.  

د. عيل الصمييل

حازم بن ابراهيم الغنيم

املوقع العام

مسقط الدور األريض مسقط الدور الثاين مسقط الدور األول

الفكرة التصميمية

املوقع العام
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مسقط الدور الثاينمسقط الدور األريض

قطاع

واجهة واجهة

51



النظام اإلنشايئطبقات املرشوع

التكييف

التحكم البيئي

األعمدة املوزعة للهواء

52



تكامل األنظمةاإلضاءة

األنطمة يف العمود الواحد:

-التكييف عن طريق اإلتصال األريض.

مضادات  طريق  عن  الحريق  -مكافحة 

الحريق املوجهة.

-اضاءة اسرتشاد للمعرض املفتوح.
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د. إبراهيم السعودي

املرشوع:
ملحطة باصات الشاملية التابعة لرشكة “سابتكو”.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, طريق امللك فهد.

املساحة:
1111 م2

الفلسفة التصميمية:
طوال  الخاليا  هذه  تعمل  حيث  الحي  الجسم  خاليا  من  استيحائها  تم 

لتتكاثر  تنقسم  الحية  والخاليا  املحطة،  هذه  تعمل  كام  يوم  ولكل  اليوم 

االنقسام  وبهذا  الحي  الجسم  كامل  اىل  تصل  ان  لتحاول  وبانقساماتها 

الذي يكون طوال حياة هذه الخلية, ال ميكن للحياة ان تستمر بدونه.

فيصل بن صالح السدراين

432103406@student.ksu.edu.sa
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املوقع العام

مسقط الدور األريض و امليزانني
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A-A قطاع

الواجهة الرئيسية

الواجهة الخلفية

قطاع B-Bواجهة جانبية
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حركة الحافالت

النظام اإلنشايئ

حركة السيارات

حركة سيارات األجرة

اىل مواقف الحافالت

اىل رصيف املغادرة

اىل رصيف الوصول

من رصيف الوصول اىل منطقة خدمة الحافالت

زجاج

كمرة معدنية

تكسية معدنية

)مثقبة(

تفصيلة األنابيب املعدنية

)قطاع(

شبكة إنشائية معدنية

)ملنطقة خدمة الحافالت(

ستائر زجاجية

)عنكبوتية(
إنشاء هيكيل

)خرساين(

جرس معدين شبكة قرشية هيكل مجسم

شبكة إنشائية معدنية
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األعمدة التقنية

مخمدات الحريق

إضاءة

موزع الهواء

مكربات الصوت

التكييف

مسقط الدور األريض )النظر لألسفل(

A-A قطاعA-A قطاع

مسقط الدور األريض )النظر لألسفل(

مسقط الدور األريض )النظر لألسفل(

السالمةنظام الترصيفاإلنارة

مسقط ترصيف دورات املياه

مسقط إمداد دورات املياه

إمداد املياه الباردةإمداد املياه الساخنة

ماسورة التهويةترصيف الدور

قطاع إمداد دورات املياه

مسقط السقف املقلوب

)النظر لألعىل(

مسقط الدور األريض

)النظر لألسفل(
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تكامل األنظمة

تفصيلة العمود

التقني

مسقط الدور األريض

)النظر لألسفل(

مسقط السقف املقلوب

)النظر لألعىل(

قطاع تكامل

األنظمة
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تصميم

معامري
التخرج التعريف مبتطلبات التصميم:

مجموعة من املشاريع املختلفة املختارة من قبل 	 
الطالب، ولكل مرشوع متطلباته الخاصة.

التعريف مبقرر التصميم:

ملرشوع  املعامري  التصميم  تطوير  عىل  املقرر  هذا  يركز 
املرشوع  لعنارص  تفصيلية  دراسات  مع  التخرج1-، 
ونهائية،  أولية  دراسية  مجسامت  وعمل  الرئيسية، 
وتقديم  للمرشوع،  وتحلييل  وصفي  تقرير  وعمل 
عايل. احرتايف  مستوى  عىل  النهايئ  املرشوع  وعرض 



التخرج

د. عبدالله الحصني

املرشوع:
مركز األمنيشن اإلسالمي.

املوقع:
اإلمارات العربية املتحدة, ديب, طريق الشيخ زايد.

املساحة:
62000 م2

الفكرة:
تنافس  عالية  جودة  ذات  منتجات  إىل  واإلسالمي  العريب  اإلعالم  يفتقر 

واألفراد  الرشكات  يجتذب  اإلسالمي  األمنيشن  العاملي.مركز  السوق  يف 

واملتسثمرين  العامل  أنحاء  من  األمنيشن  صناعة  مجال  يف  املحرتفني 

الصحيحة  الرسالة  تحمل  الجودة  عالية  مبنتجات  الخروج  سبيل  يف 

هذا  يف  والهاوين  السياح  كذلك  يجتذب  كام  عاملياً,  بها  وتنافس 

املواد,  و  املنتجات  عرض  خالل  من  باألمنيشن  تعريفهم  و  املجال 

ترفيهي”  ”جزء  و  تدريب  مركز  و  إنتاج  استديوهات  عىل  يحتوي  واملركز 

السينام واملتحف واملطاعم.

الفلسفة التصميمية:
)دمج  العنارص   من  األمنيشن  مفهوم  استخدام  هي  التصميم  فلسفة 

األمنيشن  طابع  )تجسيد  األمنيشن  وصفات  الثابت(  مع  املتحرك  لعنرص 

مبفاهيم  الجزئية  هذه  وربط  جذابة(  وألوان  مميزة  أشكال  يف  الخيايل 

اإلنسانية  والقيم  الحياة  أسس  يف  تتجسد  التي  اإلسالمية  الثقافة 

نهج التصميموأساليب اإلستدامة.

الوظائف

الرئيسية
املوقع العام

عمر بن حسن قارئ

432105531@student.ksu.edu.sa
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الواجهة الشاملية

الدور األريض

القبو

الدور الرابع

الحجم  عىل  )مثال 

ملساحة  املتوسط 

املكتب(

تجربة األمنيشن

A قطاعC قطاع B قطاع

الواجهة الرشقية

الدور األول

مواقف القبو
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قاعة  الرتفيهاملرافق

مركز التدريباألستديوهات

األقسام و الحركة النظام اإلنشايئ

الحلول البيئية

القبو

الدور األريض

الدور األول

الدور الثاين

الدور الثالث

الدور الرابع

الدور الخامس

الدور السادس

الدور السابع

الدور الثامن

منطقة الرتفيه

الجرس







أ.د. عيل باهامم

يارس بن محمد مكتبي

املرشوع:
مركز ابحاث املواد املعامرية املتقدمة.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

املساحة:
22000 م2

الفكرة:
و  املركز  داخل  يف  عنه  البحث  يتم  ما  بتحقق  املرشوع  فكرة  تكمن 

املبنى  عنارص  من  وجذاب  رئييس  عنرص  يكون  بحيث  للخارج,  إظهاره 

تكون  لذا  الباحثني  وأعامل  لتجارب  خاضعة  تكون  الكتلة  وهذه  الخارجية، 

متغرية ومتجددة عىل مدار السنة بأحدث التقنيات واملواد املستقبلية.

 

الفكرة التصميمية

مفهوم التصميم

“مكعب الحركة“

القضية الحاسمةبرنامج خاص

فصل كتلة توفر الخصوصية

مادة املبنى األساسية

“الطوب“

مخترب املواد املستقبلية

مصمتة

مخترب التجارب

جزء متحرك

شفافة

الفلسفة التصميمية:
وحدة  أخذ  تم  البناء  مواد  عن  املرشوع  حديث 

للمبنى  مجردة  رئيسية  ككتلة   ) الطوب   ( البناء 

املرشوع  نجاح  لعوامل  خضعت  ذلك  وبعد 

التالية:

١- الفصل بني جزء الباحثني والعامة.

٢- خلق بيئة داخلية مريحة ومساعدة للباحثني.

٣- نقل تجارب الباحثني من الداخل اىل الخارج

اىل  الرئيسية  البناء  وحدة  تقسيم  تم  وبذلك 

بحسب  الكتلتني  كلتا  ودراسة  رئيسيني  جزئني 

وأحجام  اإلرتفاعات  لتتناسب  املساحي  الجدول 

إضافة  تم  وبذلك  الوظيفي  الربنامج  مع  الكتل 

بأغلفة  املرشوع  فكرة  عليها  تطبق  شفافة  كتلة 

التقنيات الحديثة واملتحركة

)Adaptive skin - kinetic skin(

432101341@student.ksu.edu.sa
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تحليل املوقع

املوقع العام
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مسقط الدور األريض

مسقط الدور الثاينمسقط الدور األول
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مسقط الدور الثالث

منط التشكيل مكونات املركب

تخرتق  املعدنية,  األطرف  دعائم 

باألنشاء  تتصل  و  الزجاجية  الستائر 

الرئييس

وتحكم  امليكانييك+طاقة  املشغل 

بالكابل املوصل

بروز حامل الدعامة

إطار اللوح و اللوح الفرعي يف الصباح

يف الليل

نتيجة زوايا الظل

70



B-B قطاع B-B قطاع

B-B قطاع

B-B قطاع
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التصميم

العمراين
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التعريف مبتطلبات التصميم:

تطوير مركز حي	 

1اململكة العربية السعودية, الرياض, واحات قرص الحكم	  تصميم

عمراين

التعريف مبقرر التصميم:

يتم التعرف من خالل هذا االستديو عىل أنواع الفراغات العمرانية الرئيسية 

واملالمئة لالستعامل اليومي، وذلك من خالل عرض وتطبيق النظريات واألسس 

الساحة. أو  الشارع  فراغ  مبقياس  واملحددة  العمراين  للتصميم  املختلفة 
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املرشوع:
قرص  قطار   محطة  بجانب  املوجودة  سابقاً  العيد  )مصىل  أرض  تطوير 

الحكم(.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض. 

املساحة:
32214 م2

الفلسفة التصميمية:
يف  املوجود  التقليدي  للنمط  رمزية  عىل  املرشوع  عنارص  تحتوي 

مع  ،وتندمج  البرصي  املرتو  محطة  عنرص  مع  ،وتنسجم  املدينة  وسط 

محاور الحركة املستقبلية يف وسط املدينة.

أ.د. عبدالله العابد

433100833@student.ksu.edu.sa

 محمد بن عبد الله املحيميد

البديل األول:

محطة  عرب  الثقايف  باملحور  االتصال 

عىل  مميزة  عالمة  وبناء  املرتو 

سطح األرض بالنمط التقليدي.

البديل الثاين:

فوق  من  املرتو  مبحطة  االتصال 

مسقط  وتكرار  تحتها  ومن  األرض 

املحطة عىل كامل املرشوع.

البديل الثالث:

األسفل  من  باملحطة  االتصال 

فوق  حديقة  وجود  مع  واألعىل 

املرشوع.

املوقع العام
تطور الفكرة

تقييم البدائل



التحليل الرباعي

قطاع أ - أ

الواجهة الرشقية
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طبقات املرشوعاملتتابعة البرصية
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431101249@student.ksu.edu.sa

املرشوع:
السوق النجدي.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

املساحة:
32214 م2

الفكرة:
بعد تحليل املوقع تم استنتاج ماييل:

أهمية املوقع مستقبالً لوجوده بجانب محطة قرص الحكم.	 

يغلب عىل وسط الرياض الطابع النجدي التقليدي القديم.	 

األسواق القدمية املوجودة يف املنطقة تعزز الجانب االقتصادي.	 

األهداف :

ربط الطابع العمراين النجدي املوجود باملنطقة مبحطة القطار.. 1

وضع صورة ذهنية للموقع.. 2

التأكيد عىل املحاور ) الثقايف , التاريخي , التجاري (.. 3

توفري خدمات متنوعة لزائرين املحطة.. 4

الفلسفة التصميمية:
التأكيد عىل مفردات النسيج العمراين التقليدي املوجود يف املنطقة.

الركائز: 

التقليدي  الطابع   , املباين  يف  والتباين  التكتل   , البوابات   , الرياض  سور 

املوجود  يف املنطقة.

د. ماجد حلواين

سيف بن جارالله املاليك

نقاط القوة :

1 - وجود األرض يف منطقة مهمة )وسط الرياض(.

بعمل  الفرصة  تتيح  م2   32.214 األرض   مساحة   -  2

تلبي  متنوعة  بخدمات  ذو  كبرية  مبساحة  مرشوع 

رغبات الزائرين للموقع.

طريق   ( مهمني  طريقني  من  بالقرب  األرض  وجود   -  3

املدينة املنورة , شارع البطحاء (.

4 -  وجود معامل تاريخية وثقافية بالقرب من األرض.

5 - وجود حدائق ومسطحات خرضاء باألرض.

استعامالت األرايض:

التحليل الرباعي:

طريق امللك فهد

طريق املدينة املنورة

شارع البطحاء

نقطة قوة

نقطة ضعف

فرص

معوقات

تجاري

سكني

مختلط ) سكني - تجاري (

ترويجي وحدائق

ديني

إداري

تعليمي

ثقايف تاريخي

مقابر

محطة القطار

موقع أرض املرشوع

نقاط الضعف :

1 - وجود مقربة جربة جنوب األرض.

2 - اإلزدحام املروري.

3 - ضيق الشوارع املالصقة لألرض.

4 -  قلة مواقف السيارات حول األرض. 

5 - كرثة الوافدون املستطونني يف املنطقة.

واضح  بشكل  املخدرات  وإنتشار  الجرمية  كرث   -  6

وكبري.

املعوقات :

1 - أخذ املقربة بعني اإلعتبار يف تصميم املرشوع.

2 - اإلزدحام املروري.

3 - املناخ الحار صيفاً والبارد شتاً.

وإن  الديني  البعد  إزالة  فكرة  البعض  تقبل  عدم   -  4

كان غري مستخدم.

الفرص :

1 - محطة قطار قرص الحكم.

للجزء  املحطة  من  الرشقي  الجنويب  املحور  -إتجاه   2

الشاميل من األرض.

بالطابع  الحديث  العمراين  الطابع  ربط  إمكانية   -  3

العمراين النجدي القديم.

4 -  فرصة ربط املرشوع باملحور الثقايف التاريخي.

5 - فرصة ربط املرشوع باملحور التجاري.

)محور  األخرض  باملحور  املرشوع  ربط  فرصة   -  6

املسطحات الخرضاء (

7 - عودة السعوديني للموقع



تكوين الفكرة:

-1 تكوين الكتل عىل شكل مربعات

-2 وجود داخل كل مبنى فراغ خاص

-3 وجود ممران رئيسيان للمشاة

تكوين الفكرة:

1 - تنوع الفراغات

2 - وجود ممر رئييس باتجاه املحطة

3 - وجود مناطق خرضاء بني الكتل

تكوين الفكرة:

1 - وجود ممر مشاة رئييس وآخر فرعي

التقليدي  الطابع  عىل  الكتل  تكوين   -  2

ودمجها مع الحديث

مبمر  األعىل  من  الكتل  يربط  سور   -  3

مشاة

املوقع العام

طبقات املرشوع

توزيع املناطق
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قطاع أ - أ

واجهة غربيةواجهة شاملية
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التعريف مبتطلبات التصميم:

تجديد عمراين	 

تطوير منطقة قرص الحكم 	 

2اململكة العربية السعودية, الرياض	  تصميم

عمراين

التعريف مبقرر التصميم:

إىل  املرشوع  هذا  يهدف  املدينة،  ضمن  عمراين  وسط  دراسة  خالل  من 

الوظيفة  هذه  جوانب  بكل  عليه،  كانت  ما  إىل  الوسط  هذا  وظيفة  إعادة 

من النواحي االجتامعية، واالقتصادية، والبيئية، إضافة إىل الجانب الفيزيايئ.



2
املرشوع:

تطوير منطقة قرص الحكم.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

الفكرة:
من  عىل  وسيطرته  اإلداري  املركز  قوة  من  التصميمة  الفكرة  نبعت 

و  التوحيد  شهادة  نقش  تم  كام  اليه,  الساحات  جميع  توجية  فتم  حوله, 

للتعبري  املبنى   واجهة  عىل  السعودية   العربية  للمملكة  شعار  هي  التي 

عن املركز اإلداري وجعله هو األقوى و االبرز يف املوقع.

األهداف:

ابراز املركز االداري يف املوقع و جعله املسيطر يف املنطقة . 1

الحفاظ عىل املناطق ذات البعد التاريخي . 2

اعادة تطوير االسواق املتخصصة و اضافة االسواق الجديدة . 3

تفعيل حركة املشاة داخل املرشوع و توفري البيئة املناسبة لهم . 4

انشاء مناطق لالعامل تساهم يف رفع الكفائة إلقتصادية للموقع . 5

توفري بيئة سكنية جاذبة للمواطنني . 6

الفلسفة التصميمية:
أهمية الشكل املثلث ! 

ذلك  و  املرشوع  مناطق  جميع  تشكيل  يف  املثلثه  األشكال  استخدام  تم 

و  املرشوع  يف  مراحل  ثالث  توجد  حيث  اهمية  من  الشكل  يحتله  ملا 

التشكيل  عنارص  من  املثلث  الشكل  يعترب  كام  مهمة  مباين  ثالثة  توجد 

يف منطقة نجد ولذلك تم اختيارة ليصبح عنرص التشكيل الرئييس.

433100853@student.ksu.edu.sa

د. طارق جالل

نارص بن بندر بن معمر

1 - الرياض بني املايض و املستقبل:

طبقات املرشوع البدائل

3 - عاصمة الرياض:
تطوير مركز قرص الحكم ملا له من اهمية إدارية وتنعكس هذة األهمية 

من خالل تطوير مبنى االمارة و االمانة و إعطائها طابع مهيمن عىل 

املكان.

املركز اإلداري:

تطوير املركز الغداري يف املنطقة و الذي يشمل قرص الحكم و أمارة 

منطقة الرياض و األمانة و الرشطة وجعلها مركزاً بارزاً يف املوقع ووجهة 

لزوار املدينة.

املركز التاريخي:

تفعيل و تطوير املراكز التاريخية حول املوقع وربطها مع مركز املرشوع.

املركز التجاري:

احياء املنطقة اقتصادياً من خالل مركز تجاري كبري يرتبط مع باقي اجزاء 

املرشوع.

مركز إجتامعي ثقايف:

تنشيط املوقع من خالل مراكز ثقافية اجتامعية تحتوي عىل متاحف و ساحات عامة.

مركز إعامل:

تطوير و اضافة مراكز لألعامل تزيد من تنشيط املوقع يف اوقات مختلفة.

2 - تجديد املايض:
احياء املدينة القدمية بشكلها التاريخي وجعلها مركزاً للمدينة الحديثة 

من خالل اإلعتامد عىل املفردات التاريخية و التقليدية يف املنطقة وربطها 

بشكل املدينة القدمية.

الرياض القدمية:

إعادة إحياء الرياض القدمية من خالل الحفاظ عىل شكل 

املدينة القدمية و تطوير األجزاء التي تقع ضمن نطاق املدينة 

القدمية بإسلوب يصور شكل املدينة القدمية.

الواجهة التاريخية للموقع 

تطوير الجزء الباقي من الوقع و الواقع خارج اسوار املدينة القدمية 

بصورة تاريخية بطابع حديث وجعلها واجهة اقتصادية للمرشوع عىل 

طريق امللك فهد.

إكساب املوقع طابع مميز من خالل دمج وربط بني العصور املختلفة

 التي مرت بها املدينة من نشأتها حتى وقتنا الحايل و املدينة املستقبلية.

الرياض التاريخية:

ربط العنارص التاريخية يف املوقع إبتداًء من قرص املصمك مرورا بحي 

الدحو حتى الوصول إىل املباين الطينية يف الجزء الغريب وجعل هذه 

املنطقة تحايك طابع املدينة  القدمية وتتميز بوجود األثار املتبقة من 

املدينة ضمن نطاقها.

الرياض املعارصة:

و تتكون هذة املنطقة من املباين املطورة حديثاً وتشمل جامع اإلمام 

تريك بن عبدالله وقرص الحكم و اجزاء من األسواق املحيطة وتحي هذة 

املنطقة الطابع الحديث و املعارص ملدينة الرياض باملفردات املحلية .

الرياض املستقبلية:

تشمل هذة املنطقة تطوير مبنى مجمع التعمري التجاري وجعلة متحفاً 

يصور مستقل املوقع وإضافة عدة مباين متثل شكل املدينة الجديدة  

وطابعها.





استعامالت األرايض
سكني

حكومي

ديني

خاص               شبه خاص           عام

أعامل

تجاري

خدمات

ثقايف

الكتلة والفراغ

فراغكتلة

ارتفاعات املباين

منخفضة االرتفاع

متوسطة االرتفاع

عالية االرتفاع

مولدات الحركة + املداخل واملخارجتدرج الخصوصية

حركة عامة

حركة خاصة
حركة مشاة

الواجهة الغربيةالساحات

الواجهة الشاملية

ممرات املشاة
رئيسية               ثانوية                     فرعية

ساحة رئيسية       ساحة ثانوية       ساحة فرعية

حركة السيارات
حركة داخليةحركة خارجية

العالمات املميزة
عالمة ثانويةعالمة قوية

خريطة كيفن لنش







التعريف مبتطلبات التصميم:

تصميم حي سكني	 

تصميم وتخطيط مجاورة سكنية	 

اململكة العربية السعودية, الرياض, حي الرنجس	 

تصميم

3عمراين
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التعريف مبقرر التصميم:

والتصميمية  التخطيطية  املراحل  كافة  الطالب  تعليم  عىل  املقرر  هذا  يركز 

رضوريا  تنمويا  مطلبا  كزنها  املدمية  مركز  وتصميم  بتخطيط  املتعلقة 

واإلدارية. التجارية  وخدماتها  أعاملها  التقاء  ومنطقة  املدينة  لقلب 



3
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املرشوع:

تصميم وتخطيط مجاورة سكنية.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض, حي الرنجس.

املساحة:
535920 م2

الفكرة:
الفكرة بدأت من TOD  - التطوير املوجه لنقل العامل.

عبارة عن مركز رئييس لتجمع سكان الحي متر به باصات النقل العام

وتنقل ألقرب محطة ميرتو عىل طريق العامل.

عن  وذلك  الرئيسية  و  املحلية  وباملراكز  السكنية  باملجتمعات  ربطه  تم 

ويشجع  املوقع  أجزاء  بجميع  مرتبطة  املشاة  لحركة  محورين  طريق 

عىل  الحفاظ  ,وتم  الطرق  يف  التدرج  استخدام  ,وتم  املشاة  حركة  عىل 

مسارات املياه وذلك بإستخدامها كمناطق خرضاء وممرات مشاة

مسطحات  طريق  عن  وذلك  املوقع  يف  الطبوغرافية  عىل  الحفاظ  وتم 

املوقع  رشق  يف  وضعة  تم  املجاورة  ,مركز  سكنية  وعامئر  خرضاء 

ليخدم املجاورتني وتم تقليل عرض الواجهات يف املوقع من اجل

 تقليل تكلفة صيانة البنية التحتية واستغالل اكرث قطع ارايض.

432105467@student.ksu.edu.sa

د. زياد علم الدين

حمد بن سعد الشيخ

دراسة نطاق الخدمات التحليل الطبيعي لألرض

العامة  والتوجهات  الخالصة 

للمرشوع:

دراسة  خالل  من  لنا  تبني 

مواقع  وجود  املوقع  فرص 

تستخدم  وبالتايل  منبسطة 

منخفضة  بنائية  كثافة  فيها 

مثل املواقع املجاورة.

منطقتني  وجود  لنا  وتبني 

ميول  بها  ويوجد  مرتفعة 

استخدام  املمكن  من  شديد 

كالحدائق  خدمات  مناطق  فيها 

أو عامئر.

نطاق  دراسة  يف  لنا  وتبني 

مدارس  وجود  الخدمات 

وبنات  بنني  وثانوية  متوسطة 

تغطي أغلب املوقع تقريبا.

االعتبارات التصميمية:

فرص التنمية ومحدداها:



البدائل:

تطور الفكرة:

املوقع العام
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A - A واجهة غربية

B - B واجهة شاملية تفصيلية

املنطقة التفصيلية استعامالت األرايض

حركة اآلليات حركة املشاة

خدمات

سكني

تجاري

سكني - تجاري

تعليمي

مسطحات خرضاء

ديني

مستوصف

هاتف

دار حضانة

89





تصميم

عمراين
التخرج
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التعريف مبقرر التصميم:

األهداف  وضع  كيفية  عىل  املقرر  هذا  خالل  من  الطالب  تعريف  يتم 

احتياجات،  إىل  التحليل  نتائج  ترجمة  وكيفية  املشكلة  لحل  واالسرتاتيجيات 

وضع  يتم  ثم   ، والنوعية  الكمية  التصميمية  املتطلبات  برنامج  ووضع 

األمثل،  البديل  الختيار  متهيداً  بينها   فيام  واملفاضلة  وتقييمها  البدائل 

كفيل  عمل  برنامج  إىل  املقرتح  البديل  ترجمة  عىل  الطالب  يتدرب  ثم 

والشاملة. التفصيلية  الحلول  بوضع  ويقوم  التخطيطية  املشكلة  بحل 



املرشوع:
تطوير أحياء قدمية.

املوقع:
اململكة العربية السعودية, حائل, قرية فدك.

املساحة:
300000م2

الفكرة:
واخترصت  ترفيهية  ثقافية  سياحية  تكون  أن  عىل  تصميمها  تم  القرية 

توزيع  يف  العامة  الساحات  من  اإلستفادة  عىل  التصميمية  الفكرة 

ربط  و  رئيسية  تقاطع  كنقاط  إعتبارها  و  عليها  املهمة  اإلستعامالت 

باقي أجزاء املوقع بها عن طريق شبكة املشاة .

د. ابراهيم البلوز

 عبدالرحمن بن عبدالحميد

العريفج

التعريف باملوقع :

لحرة  الرشقي  الطرف  يف  قدمياً  بفدك  املعروفة  الحائط  تقع 

حجازية  قرية  تعترب  قدمياً  وهي  خيرب  حرة  رشقي  الواقعة  فدك 

حائل  منطقة  وتتبع  املنورة  املدينة  رشقي  شاميل  وتقع 

منها  الغريب  الجنويب  الطرف  يف  وهي  الحارض  الوقت  يف 

واملسافة بينها وبني مدينة حائل )250 كلم (.

بقرب  وتقع  القدم  منذ  لها  املجاورة  القرى  قاعدة  والحائط 

.)N  ( )1‘ 25° 59.599( ًعرضا)E‘ 40° 28 .015(ًالدرجة طـوال

الرؤية العامة للمرشوع :       

واعدة  بيئة  والثقافية  الطبيعية  مبقوماتها  اململكة  تكون  أن 

ذات  سياحية  منشآت  عيل  وتحتوي  السياحي  االستثامر  لجذب 

خدمات مميزة . 

الهدف العام من املرشوع :  

هذه  وخدمات  جودة  وتحسني  القامئة  األثرية  املباين  ترميم 

السياحية  والخدمات  السياحي  املنتج  وتحسني  تطوير  املباين. 

االستثامر  تحفيز  خالل  من  السعودية  العربية  اململكة  يف 

السياحي بشكل عام )1(.
)1(الهيئة العامة لسياحة و اآلثار

)مقدمة(

أهداف املرشوع الخاصة :

- إعادة إحياء القرية الرتاثية

- جعلها مقصد ترايث سياحي ترفيهي 

- توفري فرص عمل 

- رفع القيمة اإلقتصادية للمنطقة

أهم املشاكل باملوقع:

- صعوبة الوصولية

- صعوبة الحركة

- انخفاض مستوى األمان

 دور الرتاث يف السياحة و اإلقتصاد و الوظائف :

اقتصادي  تأثري  لها  يكون  أن  ميكن  والسياحة  الثقايف  الرتاث 

اقتصادية  فوائد  وهناك   , املحيل  االقتصاد  عىل  هائل 

إدارة  برنامج  بوجود   و   ، العقارات  قيمة  وارتفاع  عمل  وفرص 

واالستفادة  للمقيمني  الحياة  نوعية  ستتحسن  فعال  سياحة 

من خدمات السياحية.

الرتاث  عىل  السياحة  مجال  يف  قدراتها  تتطور  التي  املنطقة 

فهم  عىل  للحصول  للسياح  جديدة  فرص  تخلق  الثقايف 

هي  الثقايف  الرتاث  للسياحة  فائدة  أكرب  ولعل    ، للمكان 

االزدهار  وسبل  االقتصاد،  لتنويع  املتاحة  الفرص  زيادة  يف 

االقتصادي التي تعتمد عىل خاصية املجتمعات الفريدة.

 

 اإلسرتاتيجية الوطنية إلعادة تفعيل الرتاث الوطني :

وتذليل  دوره  وتعزيز  له  والرتويج  وتنميته  بتنظيمه  وتكون 

اململكة  مكانة  مع  يتوافق  مبا  منوه،  دون  تحول  التي  العوائق 

وقيمها)1(.
)1(ويكيبيديا 

432101305@student.ksu.edu.sa
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)املوضع(

تقع محافظة الحائط

بأقىص الجنوب الغريب

ملنطقة حائل تبعد عن

مدينة حائل250كم

و تبعد عن

املدينة املنورة 280كم.

)األهمية التاريخية(

أرضها  وخصوبة  بها  املياه  توفر  إيل  الجغرايف  )الحائط(  فدك  موقع  أهمية  يرجع 

الصالحة للزراعة وتوسطها ما بني املدينة املنورة ومنطقة حائل ورشقاً من طريق 

طريق  من  وغرباً  بخيرب  املار  الشام  بالد 

واملدينة  املكرمة  مكة  إىل  املؤدي  البرصة 

قدمياً,  الحج  بطريق  واملعروف  املنورة 

وكانت فدك قدميا متر بها القوافل التجارية 

املدينة  من  املتجهة  االسالمية  والجيوش 

)ديار  الجبلني  بالد  إىل  واملتجهة  املنورة 

طي( وأرض الرافدين، وكانت مقر اسرتاحة 

لهذه القوافل عندما يعربون حرة فدك بهذا 

الطريق )1(.
)1(الهيئة العامة لسياحة و اآلثار

)الدراسات الطبيعية(

الغرب  من  ميتد  وادي  يف  يقع  املوقع  املوقع:  طبوغرافية 

للرشق و يتفرع منه وادي آخر بالجهة الرشقية.

الطرق الرئيسية باملنطقة:

املؤثرات و العنارص املحيطة و شدة تأثريها :

محافظة  تضم  التجاري:  1.الرشيط 

يأتون  حولها  عديدة  قرى  الحائط 

لهذا  و  دوري،  بشكل  التجاري  للرشيط 

يعترب من أهم العنارص باملحافظة.

قطاعات عمرانية:

اجزاء  بعض  ميول  توضح  قطاعات 

معها  التعامل  طريقة  لفهم  املوقع 

باملستقبل.

من  التجارية  العنارص 

املؤثرة  العنارص  اهم 

لجذبها  باملحيط 

انحاء  كل  من  الزوار 

لذلك  و  املحافظة 

يجب اخذها باإلعتبار.

)الدراسات العمرانية(

أبرز الدراسات املوجودة:

تصميم  عند  باإلعتبار  أخذها  يجب  محددات  و  عنارص  اربعة 

املرشوع وذلك عرب اإلرتباط باملحيط املجاور.

1.سوق الخضار و اللحوم: 

حيث يقع ضمن اهم 

املقاصد التجارية بالرشيط 

التجاري شامل املوقع.

2.املقربة: حيث انها تعترب 

من املحددات التي ال 

ميكن التجاوز عليها امنا 

التكيف معها.

3.السوق الشعبي:سوق 

تم اإلنتهاء منه ولكن 

مل يتم تفعيله حتى 

اآلن تعرض فيه الحرف و 

األدوات الرتاثية للزوار.

4.مكتب الهيئة العامة 

للسياحة و اآلثار: إدارة 

مرشوع تطوير قرية فدك 

و املسؤول عنها هناك .

مل  جديد  عنرص  الشعبي:  2.السوق 

عرض  فيه  ويتم  اآلن  حتى  تفعيله  يتم 

تأثريه  و   ، للزوار  بيعها  و  الرتاثية  الحرف 

فدك  قرية  تجديد  ملرشوع  سيصل 

الرتاثية .

قطاع أ-أ

قطاع ب-ب
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إرتفاعات املباين:

مل  الدورين  ان  حيث  دورين  و  دور  بني  ما  االرتفاعات  تتنوع 

تظهر اال بعد ما تم استخدام الطني مع الحجر بالبناء.

حاالت املباين:

 ، والرتميم(  للسكن  )غريقابلة  سيئة  حالة  يف  املباين  جميع 

بعض املباين جيدة من الخارج ولكنها  متهدمة من الداخل.

خط السامء:

خطوط سامء جاذبة لوجود رتم واضح بها.

1.واجهة بحي 

الفقرية هي اول ما 

يشاهده الزائر عند 

عبوره من القريه، و 

نالحظ خط السامء 

يرتفع من املنتصف 

لوجود الحي عىل تل.

2. واجهة شاملية 

غربية لحي الفقرية 

ويوضح ارتفاع 

خط السامء لوجود 

الحي عىل التله 

و هيمنته عىل 

املحيط الذي 

3.واجهة جنوبية 

لحي الرشيف

و يظهر فيها التفاوت 

يف رتم خط السامء 

لوجود بعض املباين 

عىل تالل عكس 

االخرى.

4. واجهة جنوبية 

رشقية لشامل حي 

الرشيف و  تتضح 

الهيمنة للمبنى املرتفع 

و الرتم املتوازن لخط 

السامء .

دوريندور واحد

متسلسلة برصية:

متسلسلة برصية توضح اهم الواجهات التي يجب االهتامم و االستفادة منها.

الكتلة و الفراغ:

مباين  و  داخلية  احواش  و  ساحات  وجود  مع  متضام  نسيج 

مهدمه بفعل الزمن و املناخ.

1

1

2

2

3

3

456

1

3

5

2

4

6
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املداخل و املخارج:

نظرها  املهمه  املخارج  و  املداخل  الخريطة  هذه  توضح 

لوقوعها ضمن نطاق املتسلسلة البرصية او عدمها.

) الخالصة (

- قلة التشجري و الظالل.

- طبوغرافية صعبة نوعا ما.

- سوق ترايث و اخر تجاري قامئان شامل املوقع.

- خط سامء مميز بسبب الطبوغرافية.

- الجدران الخارجية للمباين بحالة جيدة.

- 14 مدخل يف املوقع من عدة اماكن مختلفة.

- ما يقارب ال9 فراغات عمرانية بأماكن مختلفة.

- إقتصار العنارص املعامرية عىل الفتحات املربعة و املثلثة.

- بلدة الغاط : استعامالت مختلفة عىل محور رئييس يتوسطها ساحة.

- بلدة الخرباء : ساحة مركزية و محاور مشاة تتوزع عليها اإلستعامالت املختلفة.

االستعامالت  بتوزيع  الوادي  عىل  اطاللته  و  الجبل  عىل  تعتمد   : عني  ذي  قرية   -

املناسبة له.
) التحليل الرباعي (

) الربنامج املساحي (

عنارص املرشوع:

-نزل للسياح

-مسجد 

-سوق ترايث

-مطاعم

-مركز ثقايف

-مجمع حكومي

-عيادة صحية

-مناطق مفتوحة للتخييم

-اسطبل للخيول

-مسارح

-مركز الفنون

-معهد تدريب

-سكن للعامل و مخزن 

معدات

الخصائص املعامرية:

مثال  الحجاز  او  بنجد  كاملوجودة  واضحة   جاملية  نواحي  توجد  ال 

فالعنارص املعامرية بسيطة جدا و عملية.

املزراب

واجهة

املزراب

نوافذ

نافذة

واجهات 

بحالة 

جيدة

جذوع 

النخيل لحمل 

األسقف

الفراغات العمرانية:

اإلنسانية  لألنشطة  مناسبة  بأماكن  موجودة  الفراغات  بعض 

واضح  تأثري  لديها  ليه  التي  األخرى  الساحات  بعض  بعكس 

عىل املوقع.
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أقطاب تجارية:

خالل  من  للزوار  الجاذبة  األقطاب  عىل  البديل  هذا  يعتمد 

لألقطاب  املؤدية  املسارات  خالل  من  مير  التجاري،  اإلستعامل 

إستعامالت مختلفة يف قلب املوقع.

جدول التقييم:

محاور مركزية:

أطراف  بني  الرابط  املحور  عىل  البديل  هذا  يف  اإلعتامد 

العنارص  و  اإلستعامالت  جانبيه  عىل  تقع  الذي  املوقع 

املختلفة يف مسار الزوار.

ساحات نابضة:

املوجودة  الساحات  استغالل  يف  البديل  هذا  فكرة  تتلخص 

اإلستعامالت  بها  تحيط  اساسية  جذب  كعنارص  باملوقع 

أجزاء  تربط  بدورها  التي  املشاة  مبمرات  ربطها  و  املهمة 

املرشوع فتكون شبكة للموقع كامال.

قطاع ب.ب    ) قطاع بساحة الرشيف لتوضيحها (

قطاع ج.ج     ) قطاع باملرسح اآلخر يف وادي سعفان و يوضح اختالف املناسيب من الشارع و حتى الوادي (

قطاع أ.أ       ) يوضح املرسح و املباين املحتضنة له و اختالف املناسيب (

)قطاعات عمرانية()البدائل التصميمة(

تطور البديل:
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إستعامالت األرايض:

مسارات املشاة:

إمكانية  أقل  من  املوقع  أجزاء  بجميع  ترتبط  مشاة  شبكة 

للتقاطع مع مسار املركبات حيث يتقاطع بثالث نقاط فقط.

ساحة الرشيف:ساحة سعفان:

الكتلة و الفراغ:

الكتلة و الفراغ:

مسارات املركبات:

طريق خدمة واحد يقطع املوقع لتقليل كثافة املركبات و عرض املسار 3م للحد 

مجسم املرشوعمن الرسعة لزيادة مستوى األمان للمشاة.

مجسم املرشوع

مجسم املرشوع



)املخطط العام(
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املرشوع:
مدينة مطار )إيروتروبولس(

املوقع:
اململكة العربية السعودية, الرياض.

املساحة:
925000م2

التعريف باملرشوع:
من  القريب  مكارم  فندق  بجانب  إيروتروبولس  مرشوع  هو  الرياض  واحة 

االقتصاد  اثراء  إىل  املرشوع  يسعى  الدويل،  خالد  امللك  مطار  صاالت 

كالطريان  املجاالت  مختلف  يف  أبحاث  مراكز  توفري  خالل  من  املعريف 

عمل  فرص  وتوفري  ومكاتب  أعامل  مراكز  إىل  باإلضافة  إلخ,  والفضاء.. 

للمسافرين،  السكن  وتوفّر  مكارم  فندق  تدعم  سكنية  ومناطق  إضافية، 

يف  الطريان  ألهمية  وذلك  الطريان  متحف  عىل  املرشوع  يحتوي  كام 

اململكة العربية السعودية كونه أهم وسيلة ربط لكرب مساحتها.

أ.د. عمر باهامم

محمد بن عبدالله الشعالن

مقدمة املرشوع:

إىل  يهدف  مطار  مدينة  مرشوع  هو  الرياض  واحـة 

الخدمات  توفري  وأيضاً  مريحة  ببيئة  املطار  تزويد 

واألبحاث  لألعامل  مراكز  إىل  باإلضافة  األساسية 

أيضاً,  واملسافرين  الرياض  مدينة  لسّكان  وترفيه 

الطريان  عن  املعرفة  لزيادة  املرشوع  ويهدف 

الربط  يف  الكبرية  ألهميتها  الناس  لدى  والنقل 

بني أجزاء اململكة العربية السعودية.

أهداف املرشوع:

تحسني جودة املطار يتم عن طريق:

-تزويد املنطقة بالخدمات األساسية 

والسـكنية,أيضاً الرتفيهية.

-إنشاء مراكز لألعامل واألبحاث لسّكان مدينة 

الرياض.

-تزويد املوقع بنشاطات مختـلفة مثل التسّوق 

واألعامل.

-ربط صاالت املطار باملوقع حتى يصبح 

املرشوع متكامالً ومغّذياً لصالت املطار.

موقع املرشوع:

العالمات البارزة:

مطار امللك خالد 

الدويل

فندق مكارم 

الرياض

عبدالله  امللك  مركز 

البحوث  و  للدراسات 

البرتولية

جامعة األمرية نورة

432103293@student.ksu.edu.sa
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صور من املوقع:

شبكة مرتو الرياض:

موقع املرشوع

ومير  املايل,  عبدالله  امللك  مركز  من  املرتو  مسار  يبدأ 

باملرشوع ويـنتهي يف صاالت مطار امللك خالد

املوقع

الدراسات العمرانية:

أبعاد و مساحة املوقع:
مساحة املوقع: 925000م2

92.5هكتار         

الدراسات الطبيعية:

خطوط الكنتور

الدراسات اإلحصائية:

إحصائيات املسافرين:

التحليل الرباعي:
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البدائل:

تراث الرياض:

هــي  البديل  هــذا  فكــرة 

مبنطقة  املطار  تــزويد 

ثقافتنا  لتعرض  تراثية 

أنحاء  مختلف  من  للزّوار 

إىل  باإلضافة  العامل, 

لسّكان  مكان  جعله 

للتفاعل  الرياض  مدينة 

والتواصل.

فكرة البديل:

مبنيّة  البديل  لهذا  التصميمية  الفكرة 

لها  فالطائرة  الطائرة,  شكل  عىل 

ميثّلون  الجناحني  ومقدمة,  جناحني 

النساء والرجال يف املجتمع السعودي

السعودي  الدستور  متثّل  واملقدمة 

مراكز  هام  الجناحني  اإلسالم,  وهو 

وكل  االقتصاد  بها  يقوم  والتي  لألعامل 

يعزز  مام  جنس  لكل  مخصص  مركز 

خصوصية الفرد فـي املجتمع.

خدمات  عىل  يحتوي  املوقع  أن  كام 

الطريان  ثقافة  وتعزز  الفكرة  هذه  تساند 

ومراكز  للطريان  متحف  توفري  طريق  عن 

يكّون  ماّم  والعلمية  املختلفة  لألبحاث 

وداعمة  الخدمات  متكاملة  مطار  مدينة 

لصاالت املطار.

ملّخص الدراسات:

طموح الرياض:

هي  البديل  هــذا  فكرة 

يعرض  مكان  صناعة 

مكان  الرياض  مستقبل 

مراكز  عىل  يحتوي  حديث 

لألبحاث  ومــراكز  أعامل 

التطّور  مع  تتامىش  التي 

هذه  العامل  يف  الرسيع 

األيام.

حارض الرياض:

هـي  البديل  هذا  فكرة 

واقع  تعكس  بيئة  خلق 

عن  الحارض  الرياض 

مايل  مركز  وضع  طريق 

بالخدمات  مدّعم  صغري 

كالسكن  املختلفة 

والتسّوق.. إلخ.

تقييم البدائل:
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املوقع العام:

الكتلة و الفراغ:

تفاصيل املوقع العام:

األلواح الشمسية:

اإلستعامالت و املساحات:

منطقة مفصلة:

الحركة و املواقف:
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الواجهة الغربية

الواجهة الرشقية

قطاع ساحة املسجد

قطاع ساحة املتحف





الطالب املرشحني للمرحلة األوىل

) التصميم املعامري (

تصميم معامري - 3 -

املركز الثالث:

سعود محمد الحزاب

املركز الرابع:

سلطان محمد الكثريي

تصميم معامري - 2 -

املركز الثالث:

عبدالرحمن أحمد العرجاين

املركز الرابع:

نارص عبدالله الدورسي

تصميم معامري - 1 -

املركز الثالث:

محمد مصطفى البكري

تصميم معامري - 6 -

املركز الثالث:

أمجد محمد الحديثي

املركز الرابع:

صالح خالد الخضري

تصميم معامري - 5 -

املركز الثالث:

سلطان عبود بادقيل

املركز الرابع:

ريان سعيد القحطاين

تصميم معامري - 4 -

املركز الثالث:

بدر محمد العقيل

املركز الرابع:

أحمد أسامة عبدالكريم

تصميم معامري - 7 -

املركز الثالث:

عبدالرحمن محمد السوادي

املركز الرابع: 

أحمد خالد أحمد

مرشوع التخرج

املركز الثالث:

موىس عبدالعزيز العتيق

املركز الرابع:

نواف عبدالعزيز بن عياف
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خامتة

شكر وتقدير لكل من سعى يف هذا الجهد وقدم النصح وبذل الوقت.

وشكر وتقدير لعميد الكلية:

د. عبدالله بن أحمد الثابت

عىل جهوده ودعمه لهذا العمل خاصة ولألنشطة الطالبية بشكل عام.

وشكر وتقدير لرائد األنشطة الطالبية:

د. أحمد رشدي طومان

عىل جهده املبذول ووقته الذي يبذله من أجل إحياء األنشطة الطالبية.

وشكر وتقدير ألعضاء لجنة التحكيم:

د.عبدالله بن صالح الحصني

د. خالد صالح عبداملجيد

م. محمد كليم الله محمد

م. عيل بن مساعد املبارك

م. فهد بن دهام العضيله
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