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التصوير أو التسجيل أو اإلدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة الملك سعود للنشر.
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وااله                                              من  و  وصحبه   آله  وعلى  اهلل  رسول  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدهلل 
و بعد:

يسرنا أن نقدم بين أيديكم اإلصدار الخامس من مجلة حصاد المشاريع لبداية عامها الثالث 
وقسم  البناء،  وعلوم  العمارة  قسمي:  من  لكٍل  المشاريع  أفضل  وعرض  بجمع  تهتم  والتي 

التخطيط العمراني، وذلك على مستوى كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.
يعتبر مقرر “مشروع التصميم” مقررًا تطبيقيًا رئيسيًا لطالب كلية العمارة والتخطيط بمختلف 
المستويات، بناء على ذلك قمنا بالعمل على مسابقة وتكون على مستوى كل مقرر تصميم 

وتضم جميع الطالب وتزرع روح التنافس ورغبة النجاح والتفوق في نفوس الطالب.

نسأل اهلل أن يكون عملنا هذا خالًصا لوجهه الكريم وأن يجد لديكم القبول واالستحسان. 
هذه المشاركة تندرج تحت فعاليات األنشطة الطالبية بكلية العمارة و التخطيط.
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كلمة عميد الكلية

عميد الكلية
د. عبداهلل بن أحمد الثابت

الثالث، لتسير بثبات وترسيخ مؤسسي لممارسة تحكيم  المشاريع لتمثل بداية عامها  )الخامس( من مجلة حصاد  العدد  يطل هذا  

العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، ودخولها في منافسة تحاكي واقع عمل  مشاريع التصميم المعماري والعمراني في كلية 

المصمم في ميدان العمل الذي يتطلب منه اإلبداع في كل مشروع يتقدم عليه.

ونشهد في كل عدد تطورًا نوعيًا يواكب سعي الكلية الحثيث نحو رفع جودة مخرجاتها من حيث المحتوى التعليمي والتدريبي، من 

خالل الكادر األكاديمي المتوفر بالكلية وكذلك الممارسين المتعاونين معها، باإلضافة إلى توفير فرص التدريب المهني والميداني 

لدى منصات العمل اإلحترافية داخل المملكة وخارجها.

كما شهد هذا العدد نماذج لمشاريع تخدم المجتمع، مثل مشاريع تصميم المساجد بالتعاون مع الجهات الخيرية التي تعنى بعمارة 

المساجد، وكذلك نماذج لمشاريع بيئية وتراثية وترفيهية، وواكبت عددًا من المشاريع مبادرات وطنية وتنموية مثل القرية الشبابية 

العمراني ألحياء قائمة في  للتجديد  السكنية وكذلك تصاميم  العمراني بتصميم األحياء  التصميم  ومقر دارة اإلبل، وعنيت مشاريع 

وسط المدينة وتواجه تدهورًا في مستواها العمراني.

وقد حظي عدد من المشاريع باهتمام جهات مختلفة لإلستفادة منها، وسعدنا بتلقي الطالب لعروض وظيفية إلستكمال العمل على 

تواجه تحديات  التي  والعامة  الخاصة  الجهات  بمبادة  والتخطيط  العمارة  كلية  المطروحة في مشاريعهم، ونرحب دومًا في  األفكار 

عمرانية معينة، ليتم تبني مشاريع إبداعية تفيد الجميع. تطورًا نوعيًا في آلية الترشيح والتحكيم، لتمثل بذلك األعمال الفائزة والموثقة 

في هذه المجلة نموذجاً يحتذى لألفكار التصميمية، وعرضاً لإلمكانات العلمية والمهارية المتوفرة لدى طالب الكلية وخريجيها.



لجنة التحكيم

ح

تتطلع المجلة أن تكون عالمية يمكن الوصول إليها إلكترونيا، 
ومنافسة طالب العمارة والتخطيط على مستوى العالم.

استعراض المشاريع من جميع المستويات الستفادة الطالب 
منها في أي وقت وتحفيزهم ، وتكون دليال إرشاديا للطالب 

المستجدين.

المستجدين,  للطالب  علميًّا  مرجعا  لتصبح  المجلة  تسعى 
وتزودهم  متقدمة  مستويات  على  المقبلين  الطالب  وجميع 

بالمعلومات والمهارات.

دورية علمية ، تصدر مرتين في السنة عن مشاريع طالب 
كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود باللغة العربية.
حصاد  “مجلة  بعنوان   المجلة  من  األول  المجلد  صدر 
فصلية  وستستمر  1437هـ/2016م،  العام  في  المشاريع” 

بإذن اهلل بحيث تغطي مشاريع كل فصل دراسي.

الرؤية

األهداف

الرسالة

حول  المجلة
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د. طارق جالل حبيب

م. هاني ناصر

لجنة التحكيم

 د. عبدالرحمن بن
عبداهلل الطاسان

 أ. د. عبداهلل بن
محمد العابد

أ. د. جمال شفيق عليان

 د. محمد كليم اهلل
محمد

 د. أحمد عمر
مصطفى

 د. عبداهلل بن صالح
الحصين

 د. أحمد بن رشدي
طومان

م. علي بن محمد عجالن

 د. خالد صالح
عبدالمجيد

 م. حزام بن مطرف
السبيعي
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لجنة التحرير

سلطان عبود بادقيل

Archsultan94@gmail.com 

إبراهيم خالد الجربوع

Aljarboa91@gmail.com 

خالد ماهر المشهراوي

ArchiKhalidMimar@hotmail.com 

عبدالرحمن أحمد العرجاني

Ar.arjani@gmail.com

عبداهلل مشعل المطرفي

Abdullahlmatrafy@gmail.com 

عبدالعزيز عبداهلل الدخّيل
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434101240@student.ksu.edu.sa

إبراهيم وسيم حّجار

i.w.Hajjar@gmail.com اج
خر

 وإ
يم

صم
ت
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مسابقة حصاد المشاريع تقوم على مرحلتين 
للترشيح:

المرحلة األولى : 
أثناء المناقشات النهائية يقوم األساتذة المخصصين لتحكيم كل 
رأيهم  مشروعين حسب  أو  مشروع  أفضل  على  باإلتفاق  شعبة 
المشاريع  حصاد  لجنة  تقوم  ذلك  بعد  الشعبة,  مستوى  على 
البيانات المطلوبة من مشروعه  بالتواصل مع الطالب ألخذ كافة 

وبالتالي  يتم ترشيحه للمرحلة الثانية.

المرحلة الثانية :
يتم عرض المشاريع المرشحة على لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة 

حصاد المشاريع والمكونة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
مشروع  لكل  درجة  بوضع  التحكيم  لجنة  أعضاء  من  كل  يقوم 
ومن ثم يتم اخذ متوسط الدرجات ويرشح  الطالب الحاصلين على 

المركز األول والثاني في المشاريع بناء على الدرجات المعطاه. 

آلية المسابقة
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مشاريع التصميم المعماري



تصميم
معماري

2

1
التعريف بمقرر التصميم:

يركز هذا المقرر على أسس التصميم مثل التكرار 
والتشابه والتدرج وغيرها من األسس التي يحتاج 

الطالب أن يتعلمها حتى تؤهله للتعامل مع مشاريع 
التصميم في السنوات المقبلة حتى الوصول إلى 

مرحلة مشروع التخرج.
كما يشمل المقرر إعطاء الطالب مشكلة معمارية 
تصميمية بسيطة تمكنه من التعرف على كيفية 

رسم المساقط األفقية والواجهات والقطاعات 
والمفردات المعمارية والتعرف على الملمس واأللوان 

لألسطح المختلفة في التصميم.

التعريف بمتطلبات التصميم:
• تصميم شاليه لعائلة مكونة من خمسة أفراد.

مشاريع التصميم المعماري



*****@student.ksu.edu.sa
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د. أحمد عزمي

مشعل إبراهيم العيسى

المشروع:
شاليه سكني.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة جدة.

الفكرة التصميمية:
تصميم شاليه على البحر بطريقة عصرية و مميزة بحيث يجعل من 

يأتي لقضاء الوقت على البحر يشعر بأنه جزء من البحر الواسع.
وهنا جاءت فكرة المشروع بجعل أجزاء من المبنى خارجة عن األرض 
البحر  من  جزء  بأنه  الشعور  يعطي  حيث  البحر  سطح  فوق  معلقة 
الترفيه و  الشاليه مِلم بجميع وسائل  حقيقي. باإلضافة لجعل موقع 
خارجية  وجلسات  والكبار  لألطفال  مالعب  وضع  طريق  عن  الرفاهية 
اإلحساس  تعطي  خضراء  مسطحات  بها  تحيط  و  البحر،  على  مطلة 
بالراحة واالسترخاء أمام البحر، و في التصميم الداخلي تم وضع العديد 
من المطالت على البحر وشرفات لكل من غرفة المعيشة وغرف النوم 
بحيث يعطي أكبر قدر ممكن من اإلطالالت على البحر إضافة للمسبح 

الالنهائي.

مسقط الدور األرضي

مسقط الدور األول

437100604@student.ksu.edu.sa
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واجهة جانبيةواجهة االمامية

قطاع ب - بقطاع أ - أ
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437104265@student.ksu.edu.sa

المشروع:
شاليه سكني.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة جدة.

الفكرة التصميمية:
يتميز  األحمر  البحر  على  غربية  إطاللة  ذو  شاليه  عن  عبارة  المشروع 

بسهولة الحركة فيه ومناسبته لعائلة مكونة من 4 افراد وخادمة.
األول  الدور  في  النوم  عبارة عن جعل جميع غرف  التصميمية  الفكرة 
وجعلها مطلة على البحر إضافة الى جعل المطبخ والمعيشة في الدور 

االرضي وجعل أغلب الدور األرضي مطل على البحر.

م حمد العليان

عبداهلل فهد القميزي

الموقع العام مسقط الدور األرضي:

الموقع العام:

مسقط الدور األول:

الموقع العام
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واجهة جانبيةالواجهة الشمالية

قطاع ب - ب قطاع أ - أ



تصميم
معماري

7

2
التعريف بمقرر التصميم:

يركز المقرر على التشكيل والوظيفة ويقوم الطالب 
التصميم  في  والوظيفة  للتشكيل  مشروعين  بعمل 

المعماري، المشروع األول عبارة عن:
تطوير وٌظيفة معمارية لتالئم الكتلة التشكيٌلية 

والمشروع الثاني عبارة عن:
معمارية،  وظيفة  لتالئم  تشكيلية  كتلة  تطوير 
باإلضافة إلى عمل المجسمات، وتقرير وصفي تحليلي.

التعريف بمتطلبات التصميم:
• تصميم جامع محلي.
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المشروع:
مسجد جامع.

الموقع:
المملكة العربية السعودية ، الرياض.

نبذة عن المشروع:
توفير مسجد جامع يخدم حي سكني ويكفي ل ٦٠٠ مصلي ومصلية

الفكرة التصميمية:
وتم استيحاء فكرة المسقط  من النجمة االسالمية الثمانية.

د. يوسف فادان

436106078@student.ksu.edu.sa

 عبداهلل محمد العقل

الموقع العام

مسقط الدور األولمسقط الدور األرضي
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الواجهة الشرقية

قطاع ب - ب

الواجهة الجنوبية

قطاع أ - أ



تصميم
معماري
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3
التعريف بمقرر التصميم:

يركز هذا المقرر على استخدام المعايير التصميمية 
التي يجب أخذها في اإلعتبار عند تصميم المباني 
البيئي وكيفية االستفادة  الجانب  التركيز على  مع 
المحيطة  والمناخية  البيئية  المقومات  من 

بالمشروع.

التعريف بمتطلبات التصميم:
• تصميم جامع محلي.



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
مسجد بيئي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الدمام.

الفكرة التصميمية:
المكان  و  الوظيفة  بين  تناغم  خلق  على  التصميمية  الفكرة  ترتكز 
المحيط به من خالل توفير بيئة داخلية مريحة للعبادة و التأمل و ذلك 
بأعتماد اإلضاءة و التهوية الطبيعية و توظيف عنصر المنارة في نظام 
تهوية المسجد، وتم تكوين الكتل بحيث تخلق احساس االنتقال من 

الظلمات الى النور في الفراغ .

436100655@student.ksu.edu.sa

 د.فهد اللهيم

مسعود محمد الزنيفير

الموقع العام

الفكرة التصميمية:

مجسم المشروع: نبذة عن المشروع:
مشروع هو عبارة عن تصميم مسجد في مدينة الدمام مع 
توفير الخدمات الالزمة له من مكتبة ومن بيت إمام ومؤذن.

تحليل الموقع:

11
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مسقط الدور األول

مسقط الدور األرضي

الواجهة الشماليةالواجهة الشرقية:

قطاع ب-ب:
قطاع أ - أ:



436103070@student.ksu.edu.sa
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المشروع:
مسجد بيئي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

الفكرة التصميمية:
عناصر:  ثالثة  قائمة على  األساسية كفلسفة  المشروع  فكرة  ارتكزت 
العنصر  بنوعية  ومختلفة  بأنها شفافة  الزجاج مشتركة  الهواء،  الماء، 

سائل، غاز ، صلب، وكيفية استعمال العناصر كحلول بيئية.

م.زياد ال الشيخ

عبدالعزيز سعود الدوس

الموقع العام:

الفكرة التصميمية:
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مسقط الدور األرضي

واجهة جانبيةالواجهة االمامية

مسقط القبو

قطاع ب - ب قطاع أ - أ



تصميم
معماري
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التعريف بمقرر التصميم:
تصميم  مع  حضري،  تصميم  على  المقرر  يركز 
الرئيسية  العناصر  من  الثنين  تفصيلي  معماري 
بالمشروع، مع عمل المجسمات الالزمة )العمرانية 
وصفي  تقرير  إعداد  إلى  باإلضافة  والمعمارية( 

وتحليلي للمشروع.

التعريف بمتطلبات التصميم:
4• تصميم منتجع سياحي.
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المشروع:
منتجع سياحي.

الموقع:
الرياض، محافظة الدرعية.

المساحة: 
172000 م2

الفكرة التصميمية:
 ) الفراغ   ( رئيسية  ساحة  إيجاد  على  الفكرة  اعتمدت 
العناصر حولها و االستفادة  المشروع و توزيع  منتصف 
و  للمشروع  بصرية  كواجهة  سلمان  الملك  ميدان  من 
ربط العناصر وظيفيا بممر مشاة رئيسي وممرات فرعية 
الحركة  التأكيد على فصل  مع  المشروع  عناصر  تربط 

المركبات.

د. أيمن عبدالحميد

435103862@student.ksu.edu.sa

حسن محمد العريفي 

تطور الفكرة التصميمية:

الموقع العام
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مخطط توزيع المناطق

الكتلة والفراغ

الساحات المفتوحة

ساحة )فراغ( نزل تجاري

الحركة

المسطحات الخضراء

قطاع أ-أ

موقف سيارات مسجد معرض ومتحف ترفيهي

إداري
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تفاصيل و منظور الساحة الفرعية )الشاليهات(: تفاصيل و منظور الساحة الرئيسية:
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منظور عام:

المتتابعه البصرية:



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

20

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

435101581@student.ksu.edu.sa

د.سمير الوتار

مشاري حميد الحربي

المشروع:
منطقة ترفيهية تراثية.

الموقع:
محافظة الدرعية.

المساحة:
172000 م2

الفكرة التصميمية:
استخدام النمط الحر بربط أطراف ارض المشروع عن طريق محورين 
رئيسيين يحققان عنصر التشويق و االثارة  لرفع مستوى الترفيه في 
الرئيسية بمنتصف  المشروع و عند تقاطع المحورين يكونان الساحة 
الموجودة،  األنشطة   جميع   من  نسبيا  قريبة   يجعلها  مما  المشروع 
مباني  في  باستخدامه  الدرعية  في  المستخدم  النجدي  الطابع  تعزيز 

المشروع.   

الوصولية:

ميدان الملك سلمانموقع المشروع بالنسبة للدرعية

طريق الملك خالد
طريق الدائري الشمالي

غير محددمقبرة
حكوميالموقعسكني

استعماالت االراضي

خالصة التحليل:

البدائل التصميمية:

االستخدام األمثل لألرض:

المسطحات رياح محببة
1- الجزء التجاري: تم اختيار المكان بسبب قربه من الشارع التجاري.الخضراء

2- الجزء السكني: تم اختيار المكان بسبب كسب االطاللة.
3-جزء الخدمات: تم اختيار المكان يكون  على مداخل المشروع.

4- الجزء الترفيهي: اختيار المكان بسبب توسطة بين عناصر المشروع.

البديل األول:
استخدام النمط 

الحر بربط اطراف 
المشروع مع 

بعضها عن طريق 
ثالث محاور رئيسية 

تجمعهم ساحة 
رئيسية بالمنتصف

البديل الثاني:
ستخدام النمط 

الشبكي في 
تكوين جادة 

تنتصف المشروع 
وتحيط بها اغلب  
عناصر المشروع 

والمسطحات 
الخضراء

البديل الثالث:
استخدام النمط 
الهندسي ليكون 

ساحة مثلثة الشكل 
ترمز الى الطراز 

النجدي ويحيط بها 
محاور لكل محور 

نهاية بصرية

طوبوغرافية 
األرض

مصادر إزعاج

رياح غير محببة
كثافة مرورية عالية

كثافة مرورية متوسطة
كثافة مرورية خفيفة
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الموقع العام

مناظير عامة:
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واجهة غربية

قطاع

طبقات المشروع:

1. الشوارع والمواقف:
تشكل مساحتها14,٠٠٠ م2،

وتمثل قرابة 8% من مساحة المشروع.

2. الساحات والممرات:
تشكل مساحتها57,٠٠٠ م2

وتمثل قرابة33% من مساحة المشروع.

3. األنشطة:
تشكل مساحتها24,٠٠٠ م2

وتمثل قرابة13% من مساحة المشروع

3. المسطحات الخضراء:
تشكل مساحتها77,٠٠٠ م2

وتمثل قرابة44% من مساحة المشروع.
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خريطة كيفين لينش:

عناصر الفرش المستخدمة:

تفصيالت المشروع:

المتتابعة البصرية:

تفصيلة الشاليهات السياحيةتفصيلة الساحة الرئيسية

تجاري

إداري

ترفيهيسكني

الحركةحدود

صالة عرض

عالمة مميزة

11

22

33

44
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واجهة غربية

تفصيلة الشاليهاتتفصيلة الساحة الرئيسية

قطاع
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المتتابعة البصرية:طبقات المشروع:

فرش المشروعكيفين لينش



تصميم
معماري

26

5
التعريف بمقرر التصميم:

يتم خالل هذا المقرر التعرض ألنواع المشاريع 
مع  المتعددة  واالستخدمات  الوظائف  ذات 
األفقية  الحركة  عناصر  دراسة  على  التركيز 
المبنى  وتفريغ  إخالء  ووسائل  والرأسية 
أفقيًا  المستخدمين  لمختلف  الحركة  وفصل 
باستخدام  المشروعات  وإنهاءإظهار  ورأسيًا، 

تطبيقات الحاسب المختلفة.

التعريف بمتطلبات التصميم:
يتضمن  إعالمي  إنتاج  ومركز  إداري  برج  تصميم   •
المرئي  التصوير  استوديوهات  من  األنواع  مختلف 

واإلذاعي والحواري، باإلضافة لكامل الخدمات.



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم
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المشروع:
مركز إنتاج إعالمي.

الموقع:
الرياض، طريق الملك فهد.

المساحة:
42000 م2

الفكرة التصميمية:
ُبنيت الفكرة التصميمية على عدة مرتكزات رئيسية، أهمها هو برنامج 
المشروع الوظيفي وكيفية ربط العالقات الوظيفية للفراغات الرئيسية 
مع بعضها البعض، بالإلضافة لتوجيه الكتل والبرج، مع مراعاة الجانب 

البيئي في البرج، بتغطيته بغالف يحميه من أشعة الشمس الغربية. 

فهي  الوظيفة،  حسب  وُقسمت  ُصممت  فقد  البرج  لقاعدة  بالنسبة 
مكونة من ثالث كتل ضخمة، قسمت وظيفًيا فالكتلة الكبيرة خصصت 
لالستديوهات والورش ووضعة في الخلف ليتم تخديم الورشة بمدخل 
الكتلة  أما  للموتمرات  خصصت  فقد  المتوسطة  الكتلة  اما  خاص، 

الصغيرة فهي لمركز التدريب اإلعالمي.

435107511@student.ksu.edu.sa

د. محمود غنيم

ياسر عبده حمود

الفكرة التصميمية:

الموقع العام

طريق الملك فهد )80 م(

برج ساب 
)SAAB(

برج تمكين

جامع الجوهرة

مركز التدريبالمؤتمراتاالستوديوهات

نبذة عامة عن المشروع:
أقوى  أحد  أصبح  اإلعالم 
وأهم الركائز في هذا العصر 
هذا  أتى  المنطلق  هذا  من 
عبارة  هو  الذي  المشروع 
يضم  إعالمي  مركز  عن 
يحتاجه  ما  جميع  جعبته  في 
وتسجيل  لعرض  اإلعالمي 
البرامج وبثها وإدارتها، المركز 
من  متنوعة  أقسام  سيشمل 

االستوديوهات. 

أهم اهداف المشروع:
للمهتمين  وجهة  يكون  أن 
عائد  ذو  يكون  وأن  باإلعالم 
وكذلك  عالي  استثماري 
معمارية  أيقونة  يمثل  أن 
الشريط  بداية  عند  خصوصأ 
الذهبي للرياض)طريق الملك 

فهد(.
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مسقط الدور األرضي
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- البد من وجود فتحات للطوارئ )مداخل ومخارج( بهدف تصريف الدخان
أو مكافحة الحريق لمساعدة رجال الدفاع المدني في القبو.

- مقـاومـة الـمـبـنى للحـريـق : 4-3 سـاعـات )بطارية الخدمة(.

مسقط القلب االنتفاعي

مسقط القبو



30

الحركة والفراغ

قطاع ب - ب

المسقط المتكرر

المسقط المتكرر
الطابق 17

الطابق 37
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الواجهة الشمالية-الغربيةقطاع أ - أ
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قطاع منظوري:الواجهة الغربية:



A



مشاري عبدالرحمن الراشد

435107515@student.ksu.edu.sa

د. خالد صالح

المشروع:
مركز إنتاج إعالمي.

الموقع:
الرياض، طريق الملك فهد.

المساحة:
42000 م2

الفكرة التصميمية:
بنيت الفكرة على اعتبار الحركة الوظيفية للمشروع وكيفية ترابط 
منه  تنبثق  مشترك  داخلي  احتواء  لتكوين  بعضها  مع  الفراغات 

كتلة البرج مع مراعاة الحركة الخاصة لكل فراغ داخل المشروع.

الفلسفة التصميمية:
بعضه  مع  ومنسجم  متناغم  بشكل  المشروع  كتل  تكوين 
البعض، وكذلك الحرية في التشكيل المعماري للمشروع ككل، 
والداخلي  الخارجي  الشكل  في  جذب  نقاط  لخلق  باإلضافة 
ليتوافق مع هدف اإلعالم الرئيسي، أال وهو جذب انتباه الناس 

للكتلة والمشروع بشكل عام.

الفكرة التصميمية:
عملية ترابط الكتل والفراغات مع بعضها لتكون احتواء داخلي يمثل قلب المشروع النابض.

تحليل المناخ:

الموقع العام

34
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مسقط الدور األرضي

مسقط الدور األول

مسقط الدور األرضي

الطابق 7مسقط الدور المتكرر الطابق 37
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مسقط القبو 1

األنظمة اإلنشائية:

مسقط القبو 2

Portal Frame

Space Truss

GRC Cladding

Curtain Wall
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الواجهة الرئيسية

قطاع أ-أ قطاع ب-ب

واجهة جنوبية



38
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تصميم
6معماري التعريف بالتصميم:

يتم التركيز في هذا المقرر على مشروع 
تصميم بتطبيق لغة / لغات معمارية مع 

تقديم دراسة تفصيلية وتقرير وصفي 
وتحليلي للمشروع.

التعريف بمتطلبات التصميم:
تصميم قرية شبابية ترفيهية.
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المشروع:
قرية الشباب.

الموقع:
الرياض، حي حطين، طريق األمير تركي األول.

المساحة:
27000 م2

الفكرة التصميمية:
نبعت الفكرة من هدف المشروع الرئيسي وهو إنشاء بيئة إجتماعية 
شبابية متكاملة، تستهدف جميع شرائح الشباب، وتحتوي على أنشطة 

داخلية و خارجية، وفراغات معمارية و عمرانية.

وتهدف الفكرة إلى تعزيز القيمة اإلستثمارية للمشروع من خالل جذب 
الزائر و إنشاء عالقة قوية بينه وبين المكان إلبقائه فيه أطول مدة 

ممكنة، وكذلك زيادة إحتمالية تكرار الزيارة.

د. عبداهلل الحصين

434105465@student.ksu.edu.sa

محمد عبدالرحمن بن عجالن

المدخل التصميمي: 
خلق بيئة تفاعلية و جاذبة للشباب، باإلضافة لتدعيم قدرة المشروع على الجذب المستمر 

وتجديد الزيارة للمكان.

مجمع مطاعم

مركز ثقافي وفني

أنشطة رياضية متنوعة

بيئة تفاعلية متنوعة 
أللعاب الفيديو

حديقة و منتزه للتنفس و يحتوي
على أنشطة خارجية لجذب الشباب

على نمط صحراوي.

الموقع العام

واحة تطل عليها عناصر المشروع
وتضيف نقطة جذب للواجهة
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مسقط الدور األول

مسقط الدور األرضي
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مسقط الدور الثالث

مسقط الدور الرابع



A44
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مناظير:قطاعات منظورية:



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

434100172@student.ksu.edu.sa

د. عبداهلل الحصين

إبراهيم عبدالعزيز الحصيني

المشروع:
قرية الشباب.

الموقع:
الرياض، حي حطين، طريق األمير تركي األول.

المساحة:
27000 م2

الفكرة التصميمية:
هو  وجعله  منه  ويستفاد  وممتع  نشط  فراغ  وجود  في  التفكير  تم 
“الواحة”  فكرة  فنشأت  النابض،  وعرقه  للمشروع  الرئيسي  الشريان 
الشبابية المحمية والمغطاه من البيئة الخارجية الغير مريحة اغلب العام 

في مدينة الرياض لتحقق هذه المتطلبات.
باإلضافة جعل عناصر المشروع متواجدة بهذه الحديقة ومطلة عليها، 
وجعل مداخل المشروع في في اطراف متباعدة لجعل المشي في هذا 

الفراغ ممتع وشيق بداية الدخول الى المشروع وحتى الخروج منه.

الفكرة التصميمية:
تم استخدام مظالت الشد لسقف هذه الواحة والمبنى بشكل عام إلعطاء شكل مميز للمبنى عن 
طريق تنوع اإلرتفاعات وكذلك تميز هذه المظالت بيئًيا عن طريق تظليلها وعزلها الحراري دون حجب 

ضوء الشمس، وكذلك تتميز لياًل بسبب أنوار وإضاءة المبنى الداخلية.

ولتدعيم هذه الفكرة اكثر تم اضافة بعض الفراغات الخضراء حول الفراغات الرئيسية لجعل هذه 
الفراغات تبدو وكأنها في داخل هذه الواحة وليست على اطرافها ، وتصل هذه الفراغات الى األدوار 

التعددة عن طريق األشجار الموضوعة فيها.

الموقع العام

45
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مسقط الدور األول

مسقط الدور األرضي



مناظير داخلية:
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الواجهة الجنوبيةقطاع رأسي

الواجهة الشرقية



51

الحلول البيئية:



تصميم
معماري

50

7
التعريف بمقرر التصميم:

يركز هذا المقرر على الوصول إلى تصميم معماري 
األنظمة  تكامل  تناول  فيه  يتم  لمشروع  شامل 
)إنشائية، ميكانيكية، صحية،  المتعددة  الهندسية 
المشروع  إلخ...( وكيفية تطبيقها على  كهربائية، 

مع تحقيق مبادئ االستدامة البيئية.

التعريف بمتطلبات التصميم:
تنوعت المشاريع على الشعب الدراسية:

• تصميم مركز عالم الفضاء.
• تصميم مركز طبي لعالج أورام األطفال.

• تصميم مركز تطوير المهنة.



51

القبة السماوية
آي ماكس

الخدمات 
المرصدالعامة

بهو المدخل المعارض

المشروع:
مركز عالم الفضاء

الموقع:
الرياض، منطقة القدية. 

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
اصطفاف  ظاهرة   من  واستلهامها  التصميمية  الفكرة  أخذ  تم 
الكواكب. وهي ظاهرة فلكية تحدث من فترة ألخرى وليس لها 

موعد محدد.
والكواكب هي: ) المشتري - زحل - المريخ - الزهرة - عطارد (

والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة )تلسكوب(.

الفلسفة التصميمية:
تم تقسيم الكتل إلى خمس كتل نسبة للكواكب الخمس وأتت 

الكتل بشكل عشوائي من دراسة الظاهرة الفلكية التي تحدث.

نبذة عن المشروع: 
الفضاء  بعلم  مختص  ترفيهي  تعليمي  ثقافي  مجمع  هو 
المعروف والمجهول  العالم  والفلك ويمثل حلقة وصل بين 
بحيث يقدم عروض تعليمية ومعلومات عن الفضاء الخارجي
السينما   , السماوية  القبة   ( باحتوائه على  المشروع  ويتميز 

التفاعلية, مرصد ( كعناصر أساسية للمشروع. 

عناصر المشروع:

د. خالد الجماز

434101270@student.ksu.edu.sa

عبدالعزيز عبداهلل الدخيل

1. تم عمل )Extruding( للكتل 
الدئرية التي تمثل الكواكب

3. تم عمل )Rotation( للكتل
 للتعبير عن الظاهرة الفلكية.   

2. تعديل الكتل للتناسب مع 
موقع المشروع القاسي

 مع الحفاظ على الخطوط 
المنحنية الميزة لفضاء.

الموقع العام

فئات المستخدمين:
الزوار

الفنييناإلداريينبالغينأطفال

العاملين

موظفين

نمط تصميم الوجهات:
تم استيحاء الواجهات من حركة 

سيل النجوم في الكون.

تطور الفكرة التصميمية:



A54
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مسقط الدور األرضي

مسقط القبو

مسقط اإلدارة

1. البهو
2. معرض الكواكب

3. متجر هدايا
4. مصلى الرجال
5. مصلى النساء

٦. التذاكر
7. مقهى

8. بهو اإلدارة
9. غرف التكييف

1٠. االستقبال

2

1٠

3

4

8

5

7

9 1

٦9

9

7
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مسقط طابق المشاهدة مسقط الدور الثالث

مسقط الدور الثانيمسقط الدور األول

1. مطعم
2. معرض الكواكب

3. الذهاب لقاعة الفضاء
4. قاعة الفلك

5. منطقة لعب األطفال
٦. آي ماكس

7. معرض الكواكب
8. غرف التكييف
9. منطقة راحة

1. معرض النيازك
2. القبة السماوية

3. منطقة راحة
4. معرض الفلك

1. معرض النيازك
2. منطقة راحة

3. متجر

1
8

7

9

8

2

4

58

3
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قطاع ب-بقطاع أ-أ

الواجهة الغربيةالواجهة الشرقية
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النظام اإلنشائي:

CLADDING (GRC)

Geodesic dome

Footing plan

Tree columni beam ringsColumn

Sub structure

Core Metal deck slab

Steel portal frame
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نظام التكييف:

نظام مبرد المياه
 Water Chiller

System

قطاع

مسقط

Supply Duct

Supply Duct

عمود إمداد التكييف:
عمود إمداد التكييف 

يستخدم لتوزيع الهواء 
داخل المبنى دون 
الحاجة ألية أسقف

Fresh air duct

Return Duct

Return Duct

Exhaust Duct

Fresh air duct

Exhaust Duct

 AC supply column



58

نظام اإلنارة:
نموذج لجداول حسابات 

وأنواع اإلنارة:

قطاع

مسقط

مسقط



A
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جدول مسارات الهروب:نظام مكافحة الحريق:

مخطط الهروب:

مسقط

قطاع



الحلول البيئية:

61
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تكامل األنظمة:
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المشروع:
مركز طبي لعالج أورام األطفال. 

الموقع:
الرياض، جامعة الملك سعود.

السعة:
50 سرير.

الفكرة التصميمية:
مع  وفصلها  العالقات  دراسة  على  التصميمية  الفكرة  ارتكزت 
هذه  تخدم  وفرعية  رئيسية  كمحاور  ودراستها  الحركة  تحقيق 
الفراغات، كما تم وضع غالف فوق المبنى بحيث يكون له دور 
بيئي بالدرجة األولى من خالل إدخال اإلنارة الطبيعية للفراغات 

مع دور جمالي )تشكيلي(.

د. محمد غنيم

434107765@student.ksu.edu.sa

عبدالعزيز سعيد الجمل

الموقع العام

نبذة عن المشروع:
قد أعطى هذا المشروع من قبل 
الجمعية السعودية لعلوم العمران 

كمسابقة معمارية ضمن أنشطة المؤتمر 
السنوي الخامس السعودي وتصميم 

المستشفيات.

الجدول المساحي:

تطور الفكرة التصميمية:

المساحة الصافية
مساحة الحركة

المساحة الكلية

مساحة الخدمات
المساحة االنشائية

مساحة الميكانيكا والكهرباء



66
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مسقط الدور األولمسقط الدور األرضي

مسقط الدور الثالثمسقط الدور الثاني
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دراسة الحركة
مسقط القبو

مسقط الدور الرابع
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الواجهة الشمالية

قطاع ب-بقطاع أ-أ

الواجهة الغربية
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مسقط توزيع القواعد

طبقات اإلنشاء:النظام اإلنشائي:

منظور داخلي:

Cladding panels

Truss beam

Hollowcore slabs

Concrete column
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نظام التكييف:

قطاع

مسقط

نظام التبريد المستخدم:
نظام مبرد المياه

Water Chiller System
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قطاع

مسقط

نظام اإلنارة:
نموذج لجداول حسابات وأنواع اإلنارة:

منظور داخلي:



A
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مخطط الهروب:نظام مكافحة الحريق:

قطاع

مسقط
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تكامل األنظمة:

قطاع

مسقط



A



تصميم
معماري

75

التعريف بمقرر التصميم:
يركز هذا المقرر على تطوير التصميم المعماري 
لمشروع التخرج )1(، مع دراسات تفصيلية لعناصر 
المشروع الرئيسية، وعمل مجسمات دراسية أولية 
ونهائية، وعمل تقرير وصفي وتحليلي للمشروع، 
النهائي على مستوى  وتقديم وعرض المشروع 

احترافي عالي.

التعريف بمتطلبات التصميم:
• مجموعة من المشاريع المختلفة المختارة من قبل 

الطالب،  ولكل مشروع متطلباته الخاصة. 

مشروع 
التخرج
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المشروع:
مركز دارة اإلبل.

الموقع:
الرياض، رماح، طريق الحفنة.

المساحة:
38350 م2

الفكرة التصميمية:
تحويل الكتل الى واحة تجمع العناصر المعمارية اللتي ترتبط ببعضها 
األسقف  ،وإمالة  الوظيفية  عالقتها  قوة  بحسب  وفصلها  البعض 
وتضمين اإلطالالت الى الداخل واتسام التصميم العام بالشكل األفقي 
الفراغات  وتوزيع  القديمة،  العربيه  بالعمارة  تيمنا  للداخل  المفتوح 

الخارجية بحيث وظيفتها الفراغية وتنسيقها البيئي المناسب.

الفلسفة التصميمية:
تطبع المشروع بالعمارة االسالمية القديمة من ناحية االلوان والحلول 
الرمال  مع  بتالشيه  بعيد  من  المشروع  رؤية  باالمكان  وحيث  البيئية 
بكاسرات  ايضا  الشكل  تدعم  ،وتم  اسقفه  وانحناء  ميول  بسبب 

الشمس تحاكي حركة الرمال بانسيابتها.

د. أيمن المشرف
د. عبدالرحمن السري

عبداهلل مشعل المطرفي

ABDULLAHLMATRAFY@GMAIL.COM

الموقع العام

الموقع بالنسبة للمدينة
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كتلة موحدة جامعة للوظائف.

األرض  طبوغرافية  من  اإلستفادة 
بحسب الوظائف.

ألشعة  الكاسرة  باأللواح  التشكيل 
الشمس.

للمشروع  األساسية  الوظائف  فصل 
بحسب المستخدمين.

ربط الكتل المصممة بجسور بحسب 
العالقات الوظيفية.

أستخدام التجاويف بوسط الكتل الموزعة 
للسماح بدخول اإلضاءة الطبيعية.

تطور الفكرة التصميمية:

الحركة والمناطق

14

25

36
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+0.00m المستوى األول
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+3.00m المستوى الثاني
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+9.00m المستوى الثالث



قطاع ج-ج

قطاع ب-ب

قطاع أ-أ

الواجهة الرئيسية

81



النظام اإلنشائي

82



القطاع التفصيلي:

83



الحلول البيئية:

84



A



A



A



A



A



المشروع:
محطة مترو جدة التاريخية.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، جدة، منطقة جدة التاريخية.

المساحة:
29965 م2

نبذة عن المشروع:
محطة مترو جدة التاريخية:

هي محطة ضمن 5 محطات رئيسية من مشروع الملك عبدالعزيز 
للنقل العام بمدينة جدة 2022.

البلد )جدة  تقع المحطة في وسط مدينة جدة وبجانب منطقة 
التاريخية( على تقاطع المسار البرتقالي والمسار االزرق لمخطط 
مترو جدة، كما يوجد ربط للمحطة بالتاكسي المائي بحكم انها 

واقعة على بحيرة االربعين.
تحتوي المحطة ايضا على سوق تجاري وسوق شعبي ومنطقة 
مطاعم ومنطقة تحميل وتنزيل للباصات كما تم ربطها بالدور 

العلوي مع مبنى مواقف السيارات.

د. حاتم الشافعي
د. محمد غنيم

سلطان عبود بادقيل

ARCHSULTAN94@GMAIL.COM

التحليل السياقي

السياق التاريخي:
)البلد(  التاريخية  جدة 
منظمة  لدى  والمسجلة 
تراثي.  اليونسكو كمعلم 

السياق الثقافي:
ان  يجب  المحطة  شكل 
يكون مميز وجذاب لتصبح 
مدينة  معالم  من  معلم 

جدة.

الموقع العام

مخطط النقل العام لجدة:

90

السياق العمراني:
- الموقع محاط بمباني مهمة مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

- كثافة سكانية عالية.
- ازدحام مروري للسيارات.
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على  تحتوي  المقترحة  االرض 
سوق الجمعة + مواقف سيارات 

للجامع

المدخل التصميمي

المدينة

الموقع

لتحقيق على  افقياً  كتلة ممتدة 
االقل رصيف يحتوي على عربتين 
اكبر  ولتحقيق  م(،   72( مترو 

استفادة ممكنة لالطاللة البحرية

التوزيع الوظيفي: 
الدور االرضي:محالت تجارية )عام( 

الدور االول: التذاكر 
الدور الثاني:الرصيف 1 )منطقة مدفوعة(

الدور الثالث:التنقل العرضي )منطقة مدفوعة(
الدور الرابع:الرصيف 2 )منطقة مدفوعة(

الكتلة  بانحناء  المدخل  تأكيد 
الى الداخل من المنتصف

إمالة الحوائط الخارجية الى الداخل 
العطاء تظليل ذاتي للمبنى

تغطية المبنى بالهيكل االنشائي

تطور الفكرة التصميمية:
14 25 36

جدة.. مدينة الفن
التجاري )سوق الجمعة( الطبيعي )بحيرة االربعين( التاريخي )ميدان البيعة( التراثي )جدة التاريخية(

 جدة.. عروس البحر االحمر

 جدة.. بوابة الحرمين
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الدور األرضي
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دور المسار األزرق

الدور األول
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دور المسار البرتقالي

دور الميزانين



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

95

الواجهة الجنوبية

الواجهة الشرقية
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قطاع ب-ب

قطاع أ-أ



الحلول البيئية:

اشعة  حرارة  تقليل 
الساقطة  الشمس 
باالسطح المنحنية

تجميع مياه األمطار

فتحات كبيرة متقابلة لعربات المترو تقوم بعمل تيار هوائي داخل المبنى

واجهة مزدوجة الطبقات

97



النظام اإلنشائي:طبقات المشروع:

الرصيف 2

الرصيف 1

98



A



A



A



A



A



مشاريع التصميم العمراني

104
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تصميم
1عمراني

التعريف بمقرر التصميم:
أنواع  على  االستوديو  هذا  خالل  من  التعرف  يتم 
لالستعمال  والمالئمة  الرئيسية  العمرانية  الفراغات 
النظريات  وتطبيق  عرض  خالل  من  وذلك  اليومي، 
والمحددة  العمراني  للتصميم  المختلفة  واألسس 

بمقياس فراغ الشارع أو الساحة.

التعريف بمتطلبات التصميم:
تطوير ساحة البلدية األولى في حي السويدي.



*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف
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المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

أ. د. عبداهلل العابد

عمر عبداهلل العيسى

434100551@student.ksu.edu.sa

المشروع:
إعادة تطوير ساحة البلدية االولى في حي السويدي الغربي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، حي السويدي.

المساحة:
170000 م2

الفكرة التصميمية:
تمركزت الفكرة التصميمية في إعادة تطوير ساحة البلدية االولى 
في مدينة الرياض حي السويدي الغربي , وجعلها ساحة تعمل 
طبيعتها  على  ومحافظه  والمحيط  العمران  بين  وصل  كحلقة 

االرضية .

الفكرة التصميمية:
 جعل ساحة تعمل كحلقة وصل بين العمران والمحيط ومحافظه على طبيعتها االرضية .

المرتكزات:

البدائل التصميمية:
البديل األول:

تقييم
البدائل:

البديل الثالث:البديل الثاني:

تطور الفكرة التصميمية:
ربط الجوار بالمحيط

العالقات الوظيفية

فصل حركة المشاة عن المركباتاستغالل طبيعة األرضربط المحيط بالساحة

2. ربط المحيط بالساحة1. خطوط الكونتور

5. توزيع األنشطة واالستعماالت.4. المركزية والمسارات الصريحة.3. تحديد التفصيلة 35٠ متر .

7. ساحة مركزية مسيطرة.٦. التكوين والربط.

ربط الداخل بالمحيط الخارجي.انسيابية الحركة داخل المشروع.انخفاض في المستوى مع ربط االستعماالت.

نسب البديل
نسبةاستخدام

% 1٦
% 3٠

% 7
% 1٠
% 3٠

% 7

تجاري
ترفيهي

ديني
خدمات
مشاة
شوارع

نسب البديل
نسبةاستخدام

% 2
% 4٠

% 7
% 11
% 32

% 8

تجاري
ترفيهي

ديني
خدمات
مشاة
شوارع

نسب البديل
نسبةاستخدام

% 14
% 2٦

% 7
% 12
% 33

% 8

تجاري
ترفيهي

ديني
خدمات
مشاة
شوارع
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الموقع العام
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قطاع أ-أ

ربط المحيط بالساحةالجلسات المائية
2. ساحة مظلله-محالت جلوس -حفالت.

3. جلوس العوائل - ألعاب اطفال.
4. محالت تجارية - مقاهي - مطاعم.

5. مالعب شباب- ألعاب ترابية.
٦. أماكن جلوس- استرخاء.

قطاع ج-جقطاع ب-ب

الواجهة الرئيسية

1. محالت تجارية  نافورة - أماكن جلوس

مناظير:المناطق:
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مناظير:منطقة التفصيلة:

الشوارع

ممرات
المشاة

مسطحات

أشجار

الساحات
والمباني

المدرج والمدخلالمدخل الرئيسي

منطقة جلوس األهاليمنطقة ألعاب

الساحة الشرقية مقاهي ومطاعم



110
منظور عام



المشروع:
إعادة تطوير ساحة البلدية االولى في حي السويدي الغربي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، حي السويدي.

المساحة:
170000 م2

الفكرة التصميمية:
تمحورت الفكرة التصميمية للمشروع حول تكوين رؤية بيئية مستدامة 
للموقع ككل، وذلك بجمع كل األنساق العمرانية و الطبيعية مع تتابع 

تاريخي منتظم لكافة الفراغات بالمشروع. 

4. االستفادة من طبوغرافية 
األرض وإضافة خيام لتطوير 

النسيج العمراني.

البدائل التصميمية:

تطور الفكرة التصميمية:

المرتكزات التصميمية:
كل  بجمع  وذلك  المطلوب  للموقع  مستدامة  بيئية  رؤية 

االنساق العمرانية والطبيعية مع تتابع تاريخي منتظم .

3. التتابع الزمني:2. النسيج الطبيعي:1. النسيج العمراني:
العالقات:

اإلجراءات المتبعة:
1.تطوير النسيج العمراني لمدينة الرياض.

2.تقليل عرض الشوارع المحيطة وتقليل السرعة فيها 
لربط المحيط الخارجي بالموقع بشكل اكبر.
3. تكبير مسجد الفريان وجعله عالمه بارزة.

النسق العمراني لمدينة 
الرياض والمتكون من 

المباني المفرغة.

النسق العمراني لمدينة 
الرياض والمتكون من 

المباني المفرغة.

تاريخي  وتتابع  تناغم 
لعمران مدينة الرياض.

1. توزيع الفراغات بعد اخذ 
الممرات من طبيعة الوادي.

2. ربط الفراغات مع بعضها 
البعض مع اخذ شكل موحد.

المستخدمة  الوحدة  3. تطوير 
وأخذ الفترات الزمنية باالعتبار.

ترفيهي
تجاري
ديني

خدمات
البديل األول:

بناء شخصية مميزة للمكان
من خالل االستجابة لألنساق العمرانية.

البديل الثاني:
البديل الثالث: تنوع االنشطة واالستعماالت وربطها.

بناء صورة مفهومة تعبر عن
الفترات الزمنية لمدينة الرياض

الكتلة
النسب

إيجابيات

طابع موحد

ربط 
األنشطة

سلبيات
الفراغ

% 39
% ٦1

الكتلة
النسب

سلبياتإيجابيات
الفراغ

% 3٠
تقييم البدائل7٠ %

الكتلة
النسب

سلبياتإيجابيات
الفراغ

% 51
% 49
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433102175@student.ksu.edu.sa

أ. د. عبداهلل العابد

عبدالعزيز عبدالهادي الشهري
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الموقع العام

الفراغات العمرانية:
1( ساحات.

2( جلسات خاصة.
3( جلسات عائلية. 
4( مالعب رياضية. 

5( بوابات.
٦( مسرح.

7( العاب اطفال.
8( جلسات نسائية.

9( جلسات )كبار السن - شباب - مراهقين(.

7 5

5
٦

5

81

1

4

3

3

2
4. المظالت والبوابات

1. ممرات المشاة 
والمسطحات الخضراء.

2. الكتل.

3. التشجير.
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قطاع ب-بقطاع أ-أ

قطاعات:

مناظير:
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2 تصميم
عمراني

التعريف بمقرر التصميم:
المدينة،  ضمن  عمراني  وسط  دراسة  خالل  من 
هذا  وظيفة  إعادة  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
هذه  جوانب  بكل  عليه،  كان  ما  إلى  الوسط 
واالقتصادية،  االجتماعية،  النواحي  من  الوظيفة 
الفيزيائي. الجانب  إلى  إضافة  والبيئية، 

التعريف بمتطلبات التصميم:
تجديد وتطوير حي الشميسي.
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البعد التاريخي:

التعريف بالمشروع:

- يعتبر حي الشميسي قديما قبل قرابة 80 سنة. وكان 
عبارة عن مزارع تنتسب السرة الشميسي للشيخ محمد 

بن علي الشميسي.
- وكانت مزارع الشميسي يوجد بها ابار تغذي العاصمة 

بالمياه ومع التطور العمراني والتاريخي فقدت المزارع 
ولكنها ما زالت محتفظة بالنسيج العمراني التراثي 

لمدينة الرياض.

دراسة الموضع 

التحاليل العمرانية المشتركة:

- تجديد وتطوير جزء حي الشميسي وسط مدينة 
الرياض

- يقع حي الشميسي في وسط مدينة الرياض ويحده 
من الشرق طريق الملك فهد ومن الجنوب طريق 

المدينة المنورة.
- وتقدر مساحته ب 956,623م مربع.

اهمية الموقع:
- وقوع الموقع على شريان قوي وهو طريق الملك 

فهد القوة االقتصادية للموقع التي تتمثل بالنشاطات 
التجارية في شارع السبالة ، قرب الموقع من محطتين 

مترو.
- وجود العديد من الدوائر الحكومية بالقرب من الموقع 

مثل المحكمة وقصر الحكم 
- منطقة المشروع تابعة للهيئة العامة للسياحة واآلثار 

ألن الموقع أثري وتوجد فيه بعض المباني التراثية .
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الدراسات العمرانيةالوصولية
استعماالت االراضي:

- كثرة أراضي الفضاء في المشروع رغم قدم الحي  
- تركيز االستعمال التجاري على الشوارع الرئيسية فقط 

- كثرة المستودعات التجارية بالموقع 
- االستخدام السكني هو األغلب بالحي

حاالت المباني:

سكني %47

جيد %24

تعليمي %8

متوسط %34

تجاري %9

رديء %42 

مختلط %14
ديني ٦%

مستودعات ٦%

الخالصة:
- وجود الموقع على طريق الملك فهد ويمكن األستفادة من األراضي التي على 

الطريق بوضع مباني ذات ارتفاعات عالية لألستفادة إقتصادياً من هذه االراضي . 
- شارع السبالة شارع تجاري نشط و يمكن االستفادة فيمته االقتصادية .

- وجود محطتين مترو قريبة من الموقع .

شوارع شريانية

شوارع فرعية

حركة المشاة

شوارع رئيسية

شوارع داخلية

- اعادة ترميم المباني المتهالكه ذات القيمه التاريخيه
- ازاله بعض المباني المتهالكه الستغالل اماكنها بساحات وطرق وغيرها 

- كثرة المباني الرديئه حيث قابليتها للسقوط 
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عناصر اإلدراك البصري:ارتفاعات المباني:

الكتلة والفراغ:

دور واحد %39

دورين %44

الفراغ %32

ثالث ادوار فاكثر %17

الكتلة ٦8%

- تغلب المباني ذات الطابقين على المنطقه بنسبة 44% 
- قلة المباني ذات الطوابق المتعدده بنسبة 17% 

-استغالل اراضي الفضاء باستخدام تجاري او انشطه او غيرها من االستخدامات 
 - تحسين الشوارع ورصفها وازالة غير الهام منها 

 - تحسين مسارات المشاة وتبليطها

- التوجد عالمة بارزة في الموقع أو معلم معروف .
- وجود نقاط تجمع مهمة احداها توجد في المركز .

- وجود ثالث مسارات مهمة مؤدية الى المركز والى طريق الملك فهد .
- يمكن تصميم معلم خاص في التقاطعات و عالمات في المسارات 

لتسهيل الحركة داخل الموقع .
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النمط العمرانيقطاعات لشارع السبالة وداخل الحي:

قطاع داخل الحي يوضح اختالف عروض المباني والممرات التي بينها

قطاع لشارع السبالة يوضح عروض الشارع والمواقف الطولية التي بالشارع

- النسيج العمراني في الموقع نسيج عضوي ، ويوجد تعرجات في الطريق مما يسمح وجود فرصة 
لتعزيز حركة المشاة أكثر من السيارات مع االهتمام بالجانب البيئي .

- تطوير الموقع مع المحافظة على النسيج العضوي القديم للقيمة التاريخية بالحي .

- النمط التقليدي هو النمط السائد في تصميم أغلب المباني في الموقع . يمكن استخدام عناصر 
التصميم الحالية في مرحلة التصميم و التطوير.

- توجد بعض العناصر التصميمية على واجهات المباني في الموقع و التي تعتبر من عناصر التصميم 
التقليدي القديم .

- يوجد في الموقع مباني تعتبر حديثة )مقارنة بالنمط السائد( النمط التقليدي ، وباستخدام عناصر التصميم 
التقليدي سوف تعاد عملية تصميم هذه المباني لتتألم مع النمط الحالي .

النسيج العمراني:
استخدام نقوش وزخارف تقليدية في واجهات المنازل

خشونة الملمس على أغلب الواجهات
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الدراسات االجتماعية:

خطة العمل:

- تشير الدراسات ان عدد سكان حي الشميسي 33,700 نسمة بين مواطن ومقيم ، وعدد السعوديين 
منهم 10,000 نسمة.

- اسباب ترك المواطنين للحي هو ارتفاع نسبة الجرائم وضعف الخدمات بالحي .
- ندرة السكان اللذين يحملون الشهادات الجامعية.

- تغلب األمية على سكان الحي  .
- أعلى مستويات التعليم التي موجودة بالحي هي المرحلة المتوسطة .

تم اختيار اشخاص بشكل عشوائي من سكان الحي لنرى ما هي 
المشاكل التي يواجهونها وما هي اقتراحاتهم لحل المشكلة:

ماذا تعتقد يحتاج حي الشميسي في المستقبل؟

ما هي المشاكل التي واجهتها في هذا الحي؟

هل تويد فكرة اعادة احياء الحي ام نكتفي بالتجديد؟

تعديل واجهات المباني الجيدة وجعل طرازها يتناسب 
مع النمط القديم

تأكيد حركة المشاة داخل وخارج الحي

إضافة مجموعة من االبراج 
التجارية على طريق الملك 

فهد إلستغالل قيمة المشروع 
االقتصادية حيث أن االراضي 

ذات قيمة عالية جدًا

كان التركيز االغلب هو تعزيز الجانب االمني

ظلمة الممرات ليال وكثرة الجرائم

كان النصف مع فكرة اعادة احيائها والنصف االخر مع التجديد 

إضافة مجموعة من المداخل والمخارج للحي
انشاء مجموعة من الفارغات العمرانية

عمل توسعة لبعض شوارع الحي الداخلية

المحافظة على المباني الطينية 
وتجديدها للحفاظ على تاريخ 
المنطقة وجعلها متاحف لكي 

تجلب عدد كبير من الزوار

اضافة مجموعة من المباني الخدمية 
في االرض التي غرب المشروع

رصف وانارة الممرات الضيقة

عمل مجموعة من الدوارات 
لحل مشاكل التقاطعات 

والشوارع الضيقة



البدائل التصميمة:

البديل االول:

البديل الثاني:

البديل الثالث:

تصحيح حركة المشاة في الموقع بحيث 
إضافةممر مشاة رئيسي تتوزع عليه 

الفراغات العمرانية وتوجد عليه اسواق 
لبيع المنتجات القديمة.

تطوير وترميم المنطقة القديمة 
وجعلها متاحف وإنشاء مباني 

سكنية لنقل السكان المتواجدين 
في المنطقة التاريخية.

سكني
مختلط
تجاري

تعليمي
حكومي

ديني

انشاء سوق تجاري لضم االنشطة الغير 
نظامية في هذا الموقع

انشاء مجموعة 
من االبراج 

ذات االستخدام 
التجاري والمكتبية 

لالستفادة من 
القيمة االقتصادية 

لالرض

تطوير حركة الشوارع

انشاء مجموعة من المباني 
الخدمية واالسواق

نقل المستودعات من المباني التي خلف 
شارع السبالة الى المباني التجارية ونقل 

االستخدام السكني الذي على شارع السبالة 
مكان المستودعات

الحركة بين المباني االثرية القديمة حركة 
المشاة لضيق الشوارع التي بين المباني

منطقة سكنية تجارية

محور مشاة رئيسي في قلب المشروع 

إعادة تأهيل المباني الطينية القديمة 
وتحويلها إلى متاحف لحفظ تاريخ المنطقة

انشاء بعض المباني السكنية لنقل 
السكان من المباني القديمة له

سلسلة من تتابع وتدرج الفراغات 
العمرانية التي يمر بها محور المشاة

إعادة تخطيط الشوارع من خالل إستحداث بعض 
الشوارع ومجموعة من المداخل والمخارج للحي 

لتسهيل الحركة والتنقل داخله
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المشروع:
تجديد وتطوير حي الشميسي

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، حي الشميسي.

المساحة:
2٠25٠٠ م2

الفكرة التصميمية:
ارتكزت الفكرة التصميمية على تطوير وترميم المنطقة القديمة 
وجعلها متاحف وإنشاء مباني سكنية لنقل السكان المتواجدين 

في المنطقة التاريخية.

د. طارق جالل حبيب

433103135@student.ksu.edu.sa

عثمان سعد بن عوشن

يحد الموقع من ثالث جهات ثالث شوراع 
تجارية مهمةجدًا وهي شارع الملك فهد 

وشارع اإلمام وشارع السبالة وحينما يتم 
تطوير وتفعيل التجارة فيها تقوم هذه 

االراضي بمردود إقتصادي عالي.
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تقييم البدائل:

1االهداف التصميمية

16

12

18

15

17

78

2

18

19

10

16

11

74

3

18

16

15

15

18

82

االرتقاء بالبيئة العمرانية

المحافظة على النسيج العضوي وحركة المشاة

تطوير حركة السيارات ومسارات الحركة

الحفاظ على الطابع العمراني التاريخي

تنمية إقتصاد الموقع وتطويره

المجموع

مخطط استعماالت االراضي:

سكني
تجاري

مختلط
سكني تراثي

متحف
مساجد
تعليمي

حركة المشاة
حركة السيارات

تطوير البديل االمثل:

2

3

مشاة
سيارات

1

4
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الموقع العام
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طبقات المشروع:
حركة المشاة المباني المحذوفة

شبكة الشوارع

المباني القديمة

المباني ذات القيمة 
التاريخية

طبقات المشروع المباني الجديدة

واجهات الممر الرئيسي:
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االنشطة والوظائف

الحركة واالقتراب

المتتابعة البصرية

مطاعم

تقديمتصعيدالذروةالخاتمة

1

1

2

2

3

3

4

4

ساحة ترحيبيةكافيهات ومطاعمسوق السبحتجاري ومطاعم شعبيةنقطة تجمع وسوق شعبيكافيهات

تفصيلة الممر الرئيسي:

تفصيلة الفراغات العمرانية:
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*****@student.ksu.edu.sa

ممممممممم

ممممممممم

المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف
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المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

المشروع:
تجديد حي الشميسي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الشميسي.

المساحة:
2٠25٠٠ م2

الفكرة التصميمية:
العمراني  النسيج  تطوير  على  المشروع  فكرة  تتركز 
نسيج  ذات  وجعلها  القديمة  الرياض  لمدينة  التراثي 
التي تعزز مبدأ  الداخلية  المسارات  متضام يعتمد على 
في  االقتصادي  الجانب  دعم  وكذلك  المشاة  حركة 
المحور الرئيسي للمشروع مع وجود أنشطه ترفهية مثل 

المسارح وغيرها من األنشطة

 د. طارق جالل

ntifi7@gmail.com

عبداهلل محمد النتيفي

تطوير البديل:البدائل التصميمية:



الموقع العام

129



130

المخططات والقطاعات التفصيلية:استعماالت االراضي:
الواجهة

الحركة واالقتراب:

المتتابعة البصرية:

االنشطة والوظائف:

أ-أ

أ-أ

ب-ب

ب-ب

أ-أ

أ-أ
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المباني القديمة

المباني الجديدة

المباني ذات
 االهمية التاريخية

جميع الطبقات

حركة المشاة

حركة الطرق

1. االرتقاء بالبيئة العمرانية

2. المحافظة على النسيج 
العضوي وحركة المشاة

3. تطوير حركة السيارات 
ومسارات الحركة

4. الحفاظ على الطابع 
العمراني التاريخي

الوضع الراهنالوضع الراهن الوضع المقترحالوضع المقترح
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3 تصميم
عمراني

التعريف بالتصميم:
يرتكز هذا المقرر على تعليم الطالب كـافـة المـراحل 
الـتـخطـيـطـية والـتـصـمـيـمـية الـمـتـعلقة بتـخـطيط 
وتصميم مركز المدينة كونها مطلًبا تنموًيا وضرورًيا 
لقـلــب الــمــديــنـــة ومـنـطـقــة الـتــقــاء أعـمــالــهــا 

وخدماتها التجارية واإلدارية.

التعريف بمتطلبات التصميم:
تصميم وتخطيط حي سكني.



المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

المشروع:
تصميم وتخطيط حي سكني.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الرائد.

المساحة:
681,407 م2

الفكرة التصميمية:
تعتمد الفكره التصميمية على توزيع مراكز محلية على زوايا المجاورة 
فيه  تتنوع  رئيسي  كمحور  المجاورة  مدخل  تصميم  إلى  باإلضافة 
األنشطه ) أفنيو ( يصل الى مركز المجاورة لتكوين مركز ديني وبصري 

والمتمثل بالمسجد الجامع .

أ. د. صالح الفوزان
د. زياد علم الدين

434104091@student.ksu.edu.sa

فيصل عبدالرحمن الزهراني

التعريف بالمشروع :
تصميم حي سكني شمال الرياض بجميع احتياجاته 

أهداف المشروع : 
1- تصميم حي يتوافق مع رؤية 2٠3٠ .

2- تصميم حي سكني يشجع على نمط البيئة التفاعلية.
3- تصميم حي سكني بنمط تراثي ممزوج بالحداثة .

التعريف بالموقع:
يعتبر حي الرائد احد احياء شمال الرياض حيث يبلغ مساحته 2 كيلو 

مربع ومنطقة العمل تمثل مساحة 681.407م من حي الرائد.
مما يزيد من أهمية الموقع أنه واقع بين أربع طرق رئيسية:

طريق الملك خالد غرًبا، طريق العروبة جنوًبا، طريق األمير تركي 
األول شرًقا، طريق الملك عبداهلل شمااًل. 

دراسات الوضع الراهن:
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زوايا الرؤيةالعالمات البارزة
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نطاقات الخدمة في المنطقة:مشروع النقل العام:

نطاق خدمة المدارس الثانوية 

نطاق خدمة الجوامع نطاق خدمة المرافق الصحية نطاق خدمة المدارس المتوسطة 

نسب الميولطبقات األرضنطاق خدمة المساجد المحلية 

نطاق خدمة رياض األطفال نطاق خدمة المدارس االبتدائية 

عضوي

شبكي

شريطي

النمط العمراني المحيط:
نالحظ أن االرض واقعة بين ثالث أنماط تخطيطة 

)شريطي- شبكي - عضوي(.

قطاع لطريق العروبة

- في المنطقة نسب الميول قليلة وغالبية األرض مستوية.
- نالحظ أن األرض يقع عليها مجاري مياه يمكن االستفادة منها. .
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الجدول المساحي:خصائص األرض:

جدول تقييم البدائل التصميمية:البدائل التصميمية:

البديل األول

-تعتمد الفكرة على طريقة كولديساك 
بحيث التأكيد على المنطقة المركزية 

وعدم السماح للمركبات بالدخول. 
باإلضافة لوضع منطقة العمائر ذات 

الكثافات العالية في المنطقة المركزية، 
وتوزيع الخدمات على أطراف الحي.

- تعتمد الفكرة على وجود طريقين 
دائريين ومنطقة مركزية في منتنصف 

الحي ال تعبر من خاللها المركبات.

- تعتمد الفكرة على تمديد محاور 
الحركة إلى داخل الحي وتسهيل 

حركة المركبات داخل الحي بأكمله.

البديل الثالثالبديل الثاني
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الموقع العام
شبكة الطرق حركة المشاة

الكتلة والفراغ

المناطق المفتوحة المناطق المفتوحة

سكني

تجاري
تعليمي
مختلط

ديني
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مناظير:مناظير:

تفصيلة 2: موقع سكني.تفصيلة 1: مركز محلي.

قطاع تفصيلي:قطاع تفصيلي:
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تفصيلة 3: المنطقة المركزية.

قطاع أ-أ:
أأ

ب ب

مناظير:

قطاع ب-ب:



المشروع:
تصميم وتخطيط حي سكني.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الرائد.

المساحة:
681,407 م2

الفكرة التصميمية:
تتركز فكرة المشروع بتصميم مجاورة سكنية بنمط تخطيطي مختلف 
التفاعل االجتماعي  الرياض مما يشجع السكان على  عن بقية أحياء 
البعض عن طريق  من خالل توفير فراغات عمرانية متصلة ببعضها 
محور رئيسي لحركة المشاة مفصول عن حركة السيارات في الحي, مع 
توفير األنشطة المختلفة على هذا المحور من أنشطة دينية وتعليمية 
عن  دوره  لتقوية  المحور  هذا  على  السكنية  الوحدات  وصب  وغيرها 

.cul de sac طريق نمط

أ. د. صالح الفوزان
د. زياد علم الدين

434104397@student.ksu.edu.sa

سلطان فالح الحارثي

التعريف بالمشروع :
تصميم حي سكني شمال الرياض بجميع احتياجاته 

أهداف المشروع : 
1- تصميم حي سكني يساهم بتحقيق رؤية الدولة 2٠3٠ اجتماعًيا 

    اقتصادًيا وبيئًيا من خالل تحقيق مجتمع حيوي.
2- تصميم حي سكني يفصل بين حركة السيارات وحركة المشاة 

التعريف بالموقع:
يقع حي الرائد في شمال مدينة الرياض وتقع أرض المشروع عـلى 

مساحة 681402 متر مربع ويحد األرض من الشمال شارع
عبدالعزيز السديري ومن الجنوب طريق العروبة ومن الغرب طريق

الملك خالد ومن الشرق شارع البالغة.

مدينة الرياض

حي الرائد

أرض المشروع

دراسات الوضع الراهن:
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حركة الميترو ضمن مشروع النقلمشروع النقل العام:

دراسات النطاق العمراني:الدراسات العمرانية:

المدارس المتوسطةالمدارس االبتدائيةرياض األطفال

المساجد والجوامعالصحيالمدارس الثانوية

طبقات األرضنسب ميول األرض

ردميات

مجرى للمياه

تنوع الغطاء النباتي

نفايات

تربة طينية

دراسات طبيعية:
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جدول تقييم البدائل التصميمية:البدائل التصميمية:

البديل األول

نفاذية المشاة:
ترتكز فكرة البديل األول بتعزيز 

حركة المشاة من خالل توفير 
ممر للمشاة مفصول تماًما عن 

حركة السيارات وتوفير األنشطة 
والخدمات على المحور

تعدد المركزية:
ترتكز فكرة البديل الثاني بتوفير 
مركزين للمجاورة تخدم السكان 
وتتمركز المناطق السكنية حولها 
مع توفير فراغات عمرانية وتنوع 

تدرجاتها.

المركزية:
ترتكز فكرة البديل الثالث بمزج 

البديلين السابقين مع تنوع 
استعماالت األراضي والربط 

مع المحيط العمراني من خالل 
الطرق واالستعماالت.

البديل الثالثالبديل الثاني

الجدول المساحي:خصائص األرض الطبيعية:



الموقع العام

3

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

2

5

51
٦

٦

٦

٦

طبقات المشروع:

حركة المركبات

حركة المشاة

1. مسجد جـامع.
2. مسجد محلي.
3. روضة اطفال.

4. مدرسة ابتدائية.
5. مدرسة متوسطة.

٦. مركز تجـاري.

الكتلة والفراغ
المناطق المفتوحة

استعماالت األراضي
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تفصيلة مركز الحي:

منظور:مناظير:

قطاعقطاع

تفصيلة مركز محلي:



144

تفصيلة منطقة العمائر السكنية:تفصيلة مركز الحي:

قطاعقطاع

منظور

منظور
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التعريف بمقرر التصميم:
المقرر على الطالب من خالل هذا  تعريف  يتم 
لحل واالستراتيجيات  األهداف  وضع  كيفية 
إلى التحليل  نتائج  ترجمة  وكيفية  المشكلة 
احتياجات، ووضع برنامج المتطلبات التصميمية
الكمية والنوعية ، ثم يتم وضع البدائل وتقييمها
البديل الختيار  تمهيدًا  بينها  فيما  والمفاضلة 
البديل ترجمة  على  الطالب  يتدرب  ثم  األمثل، 
المقترح إلى برنامج عمل كفيل بحل المشكلة
التفصيلية الحلول  بوضع  ويقوم  التخطيطية 

والشاملة.

تصميم 
عمراني

مشروع 
التخرج
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د. عبدالعزيز الدوسري

433100833@student.ksu.edu.sa

محمد عبداهلل المحيميمد

المشروع:
واحة الموهبة واالبتكار.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود.

المساحة:
130000 م2

الفكرة التصميمية:
تتمحور الفكرة التصميمية للمشروع حول تكوين بيئة ابداعية مبتكرة تحفز 

االبداع وتطور المواهب بحيث ينسجم فيها الموهوب مع المجتمع.

الرؤية:
بيئة ابداعية مبتكرة تحفز االبداع وتطور 

المواهب ينسجم فيها الموهوب مع المجتمع.

اختيار البيئة األنسب:

مدينة الملك عبدالعزيز  
للعلوم والتقنية:

وادي الرياض للتقنية:

المدينة الرقمية:

األهداف: تعريف بالمشروع:
واحة الموهبة واالبتكار، هي مشروع تعليمي ترفيهي يهتم 
بالموهوبين والمبتكرين ويطور مهاراتهم العلمية والعملية 

ويصلهم بالمجتمع والجهات ذات العالقة كالمؤسسات ورجال 
األعمال من خالل ساحات االبتكار ومعارضه.

تطوير مشروع أكاديميات الملك عباهلل للموهوبين:
يقوم اساس مشروع واحة الموهبة واالبتكار على دراسات 

مشروع أكاديميات الملك عبداهلل للموهوبين ويكمل بعض 
المالحظات على ذلك المشروع والتي تلخص في التالي :



147

دراسة الوصولية:
- امكانية الوصول الى الموقع باستخدام 

النقل العام: )المترو - الحافالت(.
- امكانية الوصول من الطرق الرئيسة في 

مدينة الرياض.

الدراسات العمرانية:

اإلطاللة على طريق األمير تركي األول:

:SWOT تحليل

الدراسة البيئية :
رياح محببة من الشمال وغير محببة من الجنوب، سطوع الشمس أغلب 
أيام السنة، تلوث ناحية طريق تركي األول وشارع عبدالعزيز بن ثنيان.

الدراسات البصرية

الجانب
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خالصة التحليل:
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المرتكزات:

1. ايجاد ساحات تتكامل 
مع الساحة قرب الموقع.

2. التوافق، و االستدامة     
البيئية 

3. ربط المشروع مع الجوار 
بشكل وثيق.

4. وضع معلم بصري على 
مستوى وادي الرياض.

تدرج نحو الفضاء:
يحكي هذه البديل تسلسل حركة 

الناس من كونهم على مستوى األرض 
ويتدرج حى الوصول إلى متحف 

الفضاء حيث كانت آخر االكتشافات.

حركة آلية نحو ركائز المجتمع:
يقوم هذا البديل بتحويل مسار المشاة 

االلي وإيصاله إلى أبراج الموهوبين 
مما يعزز مكانتهم حسًيا وبصرًيا كما 

يتسم بالحركة العضوية واألشكال 
الطبيعية.

لوحة عمرانية تحاكي  اللوحة 
االلكترونية:

تماثل هذه الفكرة فكرة اللوحة 
االلكترونية من ناحية أشكال 

الكتل والمسارات الطبيعية.

5. تشكيل معماري مميز.

البدائل التصميمية:

جدول تقييم البدائل التصميمية:تطور البديل األمثل:

البديل الثالثالبديل الثانيالبديل األول
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الموقع العام

طبقات المشروع



A
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الواجهة الشمالية

الواجهة الشرقية
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قطاع أ-أ

القطاعات:

قطاع ب-ب



A
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مناظير:
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المشروع:
فففففففففففففففففففف

الموقع:
ففففففففففففففففففففف

المساحة:
000000 م2

الفكرة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

الفلسفة التصميمية:
ففففففففففففففففففففف

المشروع:
سوق ُحباشة.

تخطيط وتصميم ألحد أهم اآلثار التاريخية المهمة في جنوب غرب
المملكة  العربية السعودية بمحافظة العرضيات )سوق حباشة(.

وإحياء الموروث الثقافي فيه.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة مكة المكرمة، محافظة العرضيات.

المساحة:
640000 .م2

الفكرة التصميمية:
بدايًة الفكرة جائت من ) DNA ( البشري وهي المادة الوراثية االساسية 
اآلخر  حول  منهما  كل  يلتف  سلسلتين  بشكل  وتأتي  البشري  للكائن 
الحضاري  الموروث  بإبراز  معنويًا  وشكليًا،  معنوًيا  المفهوم  فُطبق 
والمستقبل  بالحاضر  القديم  الموروث  هذا  بربط  وشكلًيا  والثقافي 

بسلسسلتي ) DNA ( والتي تمثلت في المسارين الرئيسيين في 
المشروع.

د. عبدالعزيز الدوسري

431101249@student.ksu.edu.sa

سيف جار اهلل المالكي

أهمية المشروع:

مشروع ثقافي يعززه وجود آثار مهمة.

رؤية المشروع:

ابـراز المـوروث الثـقـافـي الحـضـاري
من خالل تطوير األسواق التاريخية

بالمملكـة العـربية السعودية.

مشروع سياحي تعززه الموارد الطبيعية.
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منهجية العمل:أهداف المشروع:

اسواق العرب وطرق التجارة القديمة:
كـان لهـم طـرق ودروب يتـنقـلون مـن خاللـها 

من والـى جزيرة العرب وفي تفصيل طرق ودروب 
التجارة والحج فهي خمس طرق وهي :

طريق الحج اليمني ودروبه:
1. الدروب الساحلية: 

أ. الطريق الساحلي الرئيسي . 
ب. الطريق الساحلي التهامي )السلطاني( .

2. المسارات البحرية: 
أ. مسار ما بين ميناء الحديدة وميناء جدة مروًرا 

بميناء السرين. 
ب. مسار ما بين ميناء عدن وميناء جدة مروًرا 

ببعض مراسي البحر األحمر.
3. الدروب البرية الداخلية: 

أ. طريق الحج القديم الواصل ما بين صنعاء ومكة 
المكرمة عن طريق حلي العليا )درب الصدور(.

ب. طرق الحج ما بين منطقة حضرموت ومكة 
المكرمة مروًرا بنجران أو صعدة، أو عدن.

ج. طرق الحج ما بين عدن ومكة المكرمة مروًرا 
بصنعاء. 

د. طريق الحج اليمني األعلى الذي يصل صنعاء 
بمكة المكرمة. 

هـ. طريق الحج ما بين صعدة ومكة المكرمة مروًرا 
بسلسلة جبال السروات ومدينة الطائف.

درب الصدور هو الطريق المار بجوار سوق حباشة

تطوير سوق حباشة التاريخي كوجهة ثقافية سياحية اقتصادية ُتؤصل 
هوية المكان.

المساهمة في تعزيز اقتصاد المحافظة وتوفير الفرص الوظيفية والتنويع
استعراض ومحاكاة القصة العربية القديمة بأسلوبين :

اسلوب قديم                     اسلوب حديث ومعاصر.

سوق خيبر
سوق عكاظ

سوق ذو المجاز
سوق المجنة
سوق حباشة

سوق حجر اليمامة
سوق دومة الجندل

الطريق المصرية
الطريق الشامية
الطريق العراقية
الطريق اليمنية

الطريق آخر متجه للشرق
الجزيرة العربية
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خالصة التدراسات والتحاليل:

النشاط السكاني :
• الزراعة )النخيل والحبوب وغيرها(.

• الصناعات التقليدية.
• تربية النحل 

• التعليم )نسبة كبيرة منهم معلمين(
• التجارة )يوجد 8 أسواق اسبوعية(

احصائيات وخصائص السكان االجتماعية
عدد السكان  77٦13 ألف نسمة . 

عدد الذكور منهم 39391 
وعدد اإلناث 38222 . 

- وجود أرض السوق بالقرب من مجرى مياه وادي قنونا .
- تعتبر تربة األرض خصبة وهي منطقة غنية بالزراعة.

- مناخ المنطقة ممطر في أغلب أيام السنة ومعتدل شتاًء .

باع واشترى في النبي صلى اهلل عليه وسلم 
ه ، وليس له كثير ماٍل  - “في حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال : لما أستوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وبلغ اشدَّ

استأجرته خديجة الى سوق حباشة ، وهو سوق بتهامة ، واسأجرت معه رجاًل آخر من قريش ،  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
ما رأيت من صاحبة أجير خيرًا من خديجة ، ماكنا نرجع أنا وصاحبي إالَّ وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا “

                )ياقوت الحموي - معجم البلدان (
كان من اسواق العرب الكبرى في الجاهلية وبعد البعثة النبوية، وحدد موقعها من وادي قنونا، وهي أخر سوق خربت عام 197هـ 

- وُحباشة سوق األزد ، وهي في ديار األوصام من بارق ، من صدر َقَنونا، وهي من مكة على ست ليال ، وهي آخر سوق َخرَبت “              
)األزرقي - أخبار مكة  (

 تقع أرض سوق حباشة علىطريق الحج اليمني األعلى  الذي يصل صنعاء بمكة المكرمة.
              ) الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني –  طرق التجارة القديمة (

- االستعمال السكني هو السائد .
- يوجد نسيجين عمرانيين

في المحافظة :
• النسيج الشبكي
• النسيج العضوي

- الطابع المعماري السائد:
البناء بالحجر والطين

ملخص الدراسات االجتماعية واالقتصادية

ملخص الدراسات الطبيعية

ملخص الدراسات التاريخية

ملخص الدراسات العمرانية والبصرية
الثوابت المكانية:

-موضع السوق القديم وكل ما يتعلق به  قديمًا في نفس  
موضعه االصلي.

-المسرح يحيط بالسوق واستغالل التل المرتفع ليكون مطل.
على مركز الرياضات شرق االرض لالستفادة من الجبال.

-المسجد هو نقطة الجذب داخل المشروع .
-االيواء والنزل غرب االرض لالستفادة من االطاللة على الوادي

 الثوابت المعنوية:
- ابراز جهود وانجازات المملكة على

 الصعيد المحلي والعربي واالسالمي
- ابراز دور جميع القبائل التي ساهمت

  في نجاح انجازات جهود المملكة 
- التقاء الشباب الطموح بذوي

   الخبرات السابقة 

الموجهات والقرارات التصميمية:
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البدائل التصميمية:

البديل األمثل:

: DNA 2- الجينيوم
بدايًة الفكرة جاءت من DNA البشري وهي المادة

 الوراثية األساسية للكائن البشري وتأتي بشكل سلسلتين 
يلتف كل منهما حول االخر فطبق المفهوم معنوًيا وشكليًا 

معنوياً بأبراز الموروث الحضاري والثقافي وشكليًا 
بربط هذا الموروث القديم بالحاضر والمستقبل بسلسسلتي 

DNA والتي تمثلت في المسارين الرئيسيين في المشروع.

3- دائرة الحياة:2- الجينيات  DNA :1-التسلسل الزمني المعرفي:
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الموقع العام:
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شرح المشروع:
1- المدخل:

     وسط المشروع ويتكون من المواقف ومركز الزوار )االستقبال(.
2- المنطقة الثقافية )منطقة الماضي( :

     شرق المشروع وتحديدًا مكان السوق القديم .
    وتتكون من معارض ومسارح ومتاحف وساحات عروض.

3- المنطقة التجارية )منطقة الحاضر(:
    في قلب المشروع وهي المنطقة ذات المردود االقتصادي الكبير

    للمشروع وتتكون من أسواق القبائل )األسواق األسبوعية(.
4- المنطقة التعليمية ) منطقة المستقبل (:

    غرب المشروع وتتكون من أكاديمية ومركز حضارات وفراغات المستقبل 
5- المناطق المفتوحة )السياحية(:

     موزعة على كامل المشروع وتتركز في الجزء الغربي من المشروع
     المميز بأطاللته على وادي قنونا الغني بالطبيعة.

٦-المنطقة السكنية:
    في أقصى الغرب ومطلة على وادي قنونا وهي على عدة مستويات على

   األرض بحيث تتماشى مع الطبوغرافية وضمان الحصول على اإلطاللة
   لجميع المنازل البيئية.
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كتل المباني

 المساحات
البيضاء

 المسطحات
الخضراء

 محاور
الحركة

 الطرق
والمواقف

 منظور
عام

 خريطة
 القطاعات
والواجهات
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مناظير:
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خاتمة
شكر وتقدير لكل من سعى وعمل واجتهد إلخراج هذا العمل المتقن الذي تفتخر الكلية  
وأنشطتها الطالبية بمثله كأحد المخرجات العلمية لها، وكذلك لمن قدم النصح وبذل 

الوقت وعمل جاهًدا لكي يخرج العمل بأبهى صورة.

ونخص بالشكر سعادة عميد الكلية:
د. عبداهلل بن أحمد الثابت

على جهوده ودعمه لهذا العمل خاصة ولألنشطة الطالبية عامة.

وكذلك نشكر رائد األنشطة الطالبية:
د. أحمد بن رشدي طومان

على جهوده المبذولة ووقته من أجل إحياء هذا العمل وكذلك النشاط الطالبي.

وكذلك كامل الشكر والتقدير ألعضاء لجنة التحكيم الكرام:

فلهم كل التقدير واالحترام ونسأل اهلل أن يجعل ماقدموه في موازين حسناتهم.

د.عبداهلل بن صالح الحصين
أ. د. جمال شفيق عليان
د. محمد كليم اهلل محمد
د. خالد صالح عبدالمجيد
د. أحمد عمر مصطفى

م. حزام بن مطرف السبيعي

د. عبدالرحمن بن عبداهلل الطاسان 
أ. د. عبداهلل محمد العابد
د. أحمد بن رشدي طومان

د. طارق جالل حبيب
م. علي بن محمد عجالن

م. هاني ناصر


