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مقدمة

جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك 
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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الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

يسرنا أن نقدم بين أيديكم “اإلصدار السابع” من مجلة “حصاد المشاريع” والتي تهتم بجمع 
العمراني،  التخطيط  البناء، وقسم  العمارة وعلوم  لكٍل من قسمي:  المشاريع  وعرض أفضل 

وذلك على مستوى كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.
يعتبر مقرر “مشروع التصميم” مقررًا تطبيقيًا رئيسيًا لطالب كلية العمارة والتخطيط بمختلف 
المستويات،يقوم فريق هيئة تحرير مجلة حصاد المشاريع بتنظيم مسابقة لجميع طالب الكلية 
على مستوى كل مقرر تصميم وتضم جميع الطالب وتزرع روح التنافس الحميد ورغبة النجاح 

والتفوق في نفوس الطالب.
القبول  لديكم  يجد  وأن  الكريم  لوجهه  خالًصا  هذا  عملنا  يكون  أن  وجل-  -عز  اهلل  نسأل 

واالستحسان. 
هذه المشاركة تندرج تحت فعاليات وحدة األنشطة الطالبية.

مقدمة
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كلمة عميد الكلية

عميد كلية العمارة والتخطيط
د. عبداهلل بن أحمد الثابت

يتجدد مع صدور هذا العدد إبراز إبداعات طالب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، في مشاريع التصميم الفصلية، حيث 

المسابقة  تنفيذ  على  قام  الكلية  مبدع من طالب  بفريق  وذلك  المتواصل،  الصدور  من  أعوام  ثالثة  المشاريع  مجلة حصاد  أكملت 

الفصلية بين طالب المشاريع، لتخرج لكم هذه النماذج العمرانية الهندسية والفنية.

ويحفل هذا العدد بمشاريع أساسية تبدأ في أبسط صورها بنماذج للوحدات السكنية لتزداد بعد ذلك في الحجم ومستوى التعقيد 

إلى مجمعات سكنية ومراكز حضارية ومباني نوعية وعملية مثل مباني المراكز الثقافية ومراكز األعمال والمصانع وكذلك الفنادق، 

كما تتضمن مشاريع تواكب المشاريع التنموية التي برزت مع بروز رؤية المملكة التنموية الواعدة “رؤية 2030” حيث شارك الطالب 

بمشاريع مصممة لمدينة نيوم، باإلضافة إلى تطوير لنماذج األحياء السكنية الذكية.

آمل أن تعطي هذه النماذج من المشاريع الطالبية نبذة عن اإلمكانات المتميزة لدى طالب الكلية واستعدادهم وجاهزيتهم للخروج 

إلى سوق العمل مواكبين لمتطلباته، ورائدين في ابداعاتهم التصميمية.

واليسعني في هذا الصدد إلى التقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المميز الذي يتطلب الكثير من الجهد المضني 

لجمعه واخراجه وتوثيقه، حيث تبنت وحدة األنشطة الطالبية على عاتقها كل هذا الجهد وأبدعت في تولي مسؤولياته وحافظت على 

استمرارية إنتاجه فصلياً، وخاصة فريق حصاد المشاريع الذي أصبح مركز خبرة متجدد.

ونجدد ترحيبنا الدائم بجميع الجهات المتخصصة والمهتمة بالتعاون مع الكلية في تبني مشاريع تخدم المجتمع أو حتى تلك التي 

تخدم قطاع األعمال، حيث سيجدون كل ترحيب وسيخرجون بأفكار ورؤى توازي كافة األعمال اإلحترافية في سوق العمل.

واهلل الموفق ،،،
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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 كل عام دراسي وذلك من وحدة 
األنشطة الطالبية، والمجلة عن مشاريع طالب كلية العمارة 

والتخطيط بجامعة الملك سعود باللغة العربية.
صدر المجلد األول من المجلة بعنوان “مجلة حصاد المشاريع” 
في العام 1437هـ/2016م، وستستمر فصلية بإذن اهلل بحيث 

تغطي مشاريع كل فصل دراسي.

الرؤية

األهداف

الرسالة

حول  المجلة
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لجنة التحرير

إبراهيم خالد الجربوع

Aljarboa91@gmail.com 

أنس منصور الهليل

anas.m.h1@hotmail.com

خالد ماهر المشهراوي

Archikhalidmimar@hotmail.com

إبراهيم وسيم حّجار

i.w.Hajjar@gmail.com 

سلطان عبدالعزيز فقيه

Sultan.faqih66@gmail.com

عبداهلل سراج الدين القان

abdullah98alkan@gmail.com

مصمم ومحررمصمم ومحررإدارة التحرير

محرر محرر مصمم ومحرر
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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

المشاريع الفائزة في
التصميم المعماري 
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المشاريع الفائزة في
التصميم المعماري 
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 أ. د. جمال شفيق
عليان

 د. خالد صالح
عبدالمجيد

م. علي محمد عجالند. احمد غازي كتبي

 د. عبدالرحمن بن
عبداهلل الطاسان

 د. محمد غازي
كتبي

 د. أحمد عمر
مصطفى

 د. عبداهلل بن صالح
الحصين

 د. أحمد بن رشدي
طومان

 د. محمد عبدالعزيز
الشريم

لجنة التحكيم
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التعريف بالتصميم:
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.

تصميم
1معماري
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المشروع:
شاليه سكني

الموقع:
المملكة العربية السعودية، ساحل البحر االحمر، مدينة تبوك.

المساحة:
1750 م2

الفكرة التصميمية:
برفع  االرض  واالستفادة من مساحة   الموقع،  توظيف طبغرافية 
الخارجية.  الترفيهية  لألنشطة  الستخدامها  األعمدة  على  المبنى 
زجاجية   واجهات  واستخدام  البحر  إلى جهة  المبنى  توجية  وكذلك 
واسعة لزيادة الرؤية بإتجاه البحر واالستفادة من اإلضاءه الطبيعية 
من  االستفادة  تم  لذلك  وباإلضافة  الموقع.  في  المحببة  والرياح 
مثل  المشروع  إلثراء  ترفيهية  عناصر  وإضافة  الطبيعية  المميزات 

المسبح الخارجي ومنصة للجلوس والصيد داخل البحر.

 د. فيصل بن سليمان

438103810@student.ksu.edu.sa

محمد عبداهلل الفهيد

الموقع العام

تحليل عالقات الفراغاتتحليل الموقع
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مسقط الدور االرضي

الواجهة الشماليةالواجهة الغربية

مجسم المشروعقطاع ب-ب

مسقط الدور الثانيمسقط الدور االول   

قطاع أ-أ
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المشروع:
شاليه سكني.

الموقع:
منطقة نيوم، مدينة تبوك، المملكة العربية السعودية.

المساحة:
1750 م2

الفكرة التصميمية:
 شالية بواجهة بحرية ، مكون من نوافذ ضخمة وفناء داخلي يسمح 
باندماج الطبيعة بالمحيط الداخلي واالستفادة من اإلنارة الطبيعية 
تم باخذ االعتبار الزواية الميتة للمثلث بجعل الزاوية الشرقية شرفة 
للمطبخ لالستمتاع بشروق الشمس بتناول وجبة اإلفطار ، والزاوية 
بيت  فتكون  الجنوبية  الزاوية  اما  المعيشة  لجلسة  شرفة  الغربية 
 . لألرض  الجغرافي  بالمحيط  لالستمتاع  زجاج  من  المكون  الدرج 
بحرية  بإطاللة  باطاللة الستمتاع  جناحين  يكون من  االول  الدور 
خارجية  جلسات  و  عائم  مسبح  يحتوي  العلوي  الخارجي  الفناء 
لرؤية  مواكبة  التصميم  فكرة  الخارجية  المرافق  عن  تستغني 
لو  كما  والغربية  العالمية  التصميمية  الخصائص  بدمج  المملكة 
الخارجية  للعوامل  بانفتاح  كاليفورنيا،  بوالية  ماليبوا  بجبال  كان 

الستمتاع بالطبيعة وباحترام الخصائص الوطنية .

م. حمد العليان

437105549@student.ksu.edu.sa

محمد احمد بن عودان

الموقع العام

مسقط الدور االرضي
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مسقط الدور االول

الواجهة الخلفيةالواجهة الرئيسية

قطاع أ-أ

قطاع ب-ب
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2
التعريف بمقرر التصميم:

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

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

والمشروع الثاني عبارة عن:
تطوير كتلة تشكيلية لتالئم وظيفة معمارية، باإلضافة 

إلى عمل المجسمات، وتقرير وصفي تحليلي.

التعريف بمتطلبات التصميم:
• تصميم مجمع وحدات سكنية.

تصميم
معماري
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المشروع:
CANYONS، مجمع وحدات سكنية.

الموقع:
شارع  النهضة,  حي  الرياض،  مدينة  السعودية،  العربية  المملكة 

النهضة, مقابل حديقة النهضة. 

المساحة:
2400 م2

الفكرة التصميمية:
أخذت الفكرة من األودية وشقوقات الجبال التي نحتتها الرياح والمياه على 
طول الزمان )Canyons(, فتم تشكيل الواجهات إلعطاء المقيم إحساس 
الرياض.  المتواجدة في منطقة  واألودية  الجبال  بين شقوقات   الوقوف 
الفلسفة التصميمة: وضعت الكتل بشكلها الحالي إلعطاء المقيمين حق 
بدون  الثمانية   السكنية  الشقق  كل  أن  حيث  المجاورة  الحديقة  رؤيه 
استثناء مطلة على الحديقة, و السبب الثاني لتشكيل الكتل بهذا الشكل 
االتجاه  من  تأتي  الرياض  منطقة  رياح  بأن  علما  الطبيعي  التبريد  هو 
الشمالي الشرقي فتم تشكيل المبنى إلتاحة الرياح المحبب الدخول مرورا 
بحوض السباحة للمساعدة على  تبريد الرياح مما يؤدي إلى نزول درجة 

الحرارة بشكل مالحظ في المنطقة.

م. عالء الغفيلي

437102775@student.ksu.edu.sa

فهد محمد الحامد

الموقع العام

منظور داخلي لغرفة معيشة، ضمن وحدة سكنية

خالصة التحليل

نبذة عن المشروع:
المشروع عباره عن عماره سكنية تحتوي على عدد من الشقق السكنية تتكون من سته إلى اثنا عشرشقة 

باإلضافة إلى عدد من المرافق و منها حوض سباحة و حديقة.



11

مسقط الطابق األرضي

مسقط الطابق األول

مسقط الطابق الثاني

مسقط الطابق الثالث
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قطاع أ-أ الواجهة الرئيسية

مسقط الطابق الرابع
مسقط الطابق السادس

مسقط الطابق الخامس والسابع
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المشروع:
مجمع سكني.

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

المساحة:
2400 م2

الفكرة التصميمية:
ترتكز الفكرة التصميمية على خلق تناغم بين الوظيفة والمكان 
المحيط به من خالل توفير بيئة داخلية مريحة لالستجمام وذلك

بأعتماد على الحدائق المخصصه للشقق وتوفير اإلضاءة والتهوية
الطبيعية عبر استخدام الكواسر المتحركه على أسطح المبنى.

م. عالء الغفيلي

437102608@student.ksu.edu.sa

محمد سعيد العمري

الموقع العام

مسقط الطابق األرضي
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مسقط الطابق األول

مسقط الطابق السادس

مسقط الطابق األول

مسقط الطابق الخامس

مسقط الطابق المتكرر
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قطاع أ-أ

الواجهة الغربيةالواجهة الشمالية

قطاع ب-ب
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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 مركز أبحاث الطاقة المستدامة.

تصميم
3معماري تصميم
معماري
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المشروع:
مركز ابحاث الطاقة المستدامة.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض.

المساحة:
11474 م2

الفكرة التصميمية:
تركيز  أعطت  حيث  الموقع  في  التي  الدائرة  من  الفكرة  بدأت 
وتوزيع للكتل ومن مركزها بالضبط أتى توزيع الكتل و توظيفها 
وتشكيلها معمارًيا ووظيفًيا، والفكرة الرئيسية التي تدور حول ذلك 
هي أن العلم يمثل أساس كل شيء ابتداًءا وتأكيًدا على الوظيفة 

الرئيسية للمشروع وهي أنه مركز لألبحاث.

أ. د. ناصر الحمدي

437100955@student.ksu.edu.sa

عبداهلل عسل المسردي

نبذة عن المشروع

الفكرة التصميمية:

المشروع هو عبارة عن مركز ابحاث بيئي ، يقع في الرياض ويقع 
في منطقة مزارع ، وذلك على مساحة 10000m2 ، وتم التركيز 
في المشروع على البيئة المحيطة و كيف التكيف معها و توظيف 

كافة العناصر المستدامة والحلول البيئية التي تساعد على رفع 
كفائة المبنى و تساهم في الحفاظ على الطاقه و البيئة

الموقع العام
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مسقط الدور االولمسقط الدور االرضيمسقط القبو

مسقط الدور الرابع مسقط الدور الثالثمسقط الدور الثاني
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الحلول البيئة:
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المشروع:
مركز ابحاث الطاقة المستدامة

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

المساحة:
11474 م2

الفكرة التصميمية:
اعتمدت الفكرة باألساس على تصميم كافة الكتل بتكسيرات حادة 
أكبر  لتعطي إحساس  بإتجاهات مختلفة وكتل  متفِكَكة  وكذلك 

بشعور اإلنطالق واالستمرارية والتقدم.

م. زياد ال الشيخ

437104398@student.ksu.edu.sa

عبدالعزيز غانم ال طالب



25



26



27

تصميم
4معماري

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:
• تصميم مركز حضري مجتمعي.



28

المشروع:
مركز حضري.

الموقع:
المملكة العربيه السعودية، الرياض، حي الواحة.

المساحة:
116.000 م2

 
الفكرة التصميمية:

الواقعه  الميترو  التصميمية هي محطة  الفكرة  من اهم محددات 
في الزاوية الغربية للمشروع وذل ك الن المحطة تعتبر مولد حركة 
الفكرة في وجود محور يقطع كامل  رئيسي للمشروع، وتلخصت 
الفراغات  بأهم  مرورًا  الشرقية  حتى  الغربية  الزاوية  من  االرض 
في المشروع مثل المباني التجاريه والحديقة والتي تعبر عن قلب 

المشروع وذلك لجذب اكبر عدد من الزوار للمشروع.

د. عبدالعزيز ابو سليمان

436100653@student.ksu.edu.sa

بندر بن عبداهلل الثنيان

مخطط توزيع االراضي:

المسطحات الخضراء

حركة المشاة

تم توزيع المباني بحيث تحصل على 
اكبر اطاللة على الحديقة في قلب 
المشروع مع مراعاة حركة المركبات 

ووجود المحاور لحركة المشاة

الفكرة الرئيسية عبارة عن محورين 
متقاطعين  يقطعان ارض المشروع من 

زواياها لتحقيق اكبر وصولية لحركة 
المشاة مع وجود حديقة كبيرة كقلب 

للمشروع مع مرور المحورين بها

الشكل النهائي للفكرة التصميمية بعد 
تطويرها

يعتمد تقسيم الفراغات في المشروع 
على جعل الفراغ التجاري االقرب لمحطة 

المترو لتحقيق أكبر. فائدة مع وضع 
الترفيهي بقرب طريق الملك عبداهلل

 والثقافي التسامه بالهدوء بقرب الحي 
السكني

تم تقسيم شوارع حركة المركبات بعد 
دراستها  ومدى توافقها بالمشروع مع 
حركة المشاة ومع الفراغات المطلوبة.

تطور الفكرة التصميمية

الكتلة والفراغ

طبقات المشروع:
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الموقع العام
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مناظير عامة بالمشروع:
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المشروع:
مركز حضري.

الموقع:
المملكة العربيه السعودية، مدينة الرياض، حي الواحة.

المساحة:
116.000 م2

الفكرة التصميمية:
العالقات  وربط  الفراغي  التوزيع  من  التصميمية  الفكرة  انطلقت 
محاور  البعض عن طريق  ببعضها  للمشروع  األساسية  الوظيفية 
حركة مشاة عمرانية وكذلك التأكيد على هذا المبدأ من تشكيل 

المظالت المفتوحة من األعلى.

أ. د. حازم عويس

436104301@student.ksu.edu.sa

عبدالمجيد سعود الكثيري

تطور الفكرة التصميمية:

الجدول المساحي:

الموقع العام

توزيع المناطق:
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طبقات المشروع:

مسقط تفصيلي: للساحة الرئيسية والثانوية.

منظور عين الطائر تفاصيل الفرش المستخدم بالمشروع

الكتلة والفراغ

المسطحات الخضراء

حركة المشاة
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الواجهة الشمالية

الواجهة الشرقية

قطاع ب-ب

قطاع أ-أ
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التعريف بمقرر التصميم:
ألنواع  التعرض  المقرر  هذا  خالل  من  يتم 
واالستخدامات  الوظائف  ذات  المشاريع 
المتعددة مع التركيز على دراسة عناصر الحركة 
األفقية والرأسية ووسائل إخالء وتفريغ المبنى 
أفقيًا  المستخدمين  لمختلف  الحركة  وفصل 
باستخدام  المشروعات  إظهار  وإنهاء  ورأسيًا، 

تطبيقات الحاسب المختلفة.
 

التعريف بمتطلبات التصميم:
تجاري  لمركز  باإلضافة  سكني،  برج  تصميم   •

5متعدد الوظائف واالستعماالت. تصميم
معماري
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المشروع:
فندق 5 نجوم في برج متعدد االستخدامات.

المساحة:
 30,000م2

الفكرة التصميمية:
النخلة  جذع  من  المتكرر  الدور  ومسقط  البرج  استيحاء شكل  تم 
وتم التركيز في البوديوم على تماشي الشكل مع البرج واالهتمام 
بالجانب الوظيفي والحرص على فصل جانب الخدمة عن النزالء 

والزائرين.

د. أحمد مصطفى

436103606@student.ksu.edu.sa

عبدالرحمن احمد العباد

تطور الفكرة التصميمية:

الموقع العام
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مسقط الطابق المتكرر

مسقط الطابق االرضي

مسقط الطابق االول مسقط الطابق الميزانين

مسقط القبو
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واجهة جانبيةواجهة رئيسية

الحركة االفقية والرأسية

قطاع أ-أ
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المشروع:
فندق الغدير ALGHADIR ) فندق رجال اعمال خمس نجوم ( 

الموقع:
العربية  المملكة  الرياض,  منطقة  الرياض,  الغدير,مدينة  حي 

السعودية

المساحة:
60000 م2.

الفكرة التصميمية:
المبنى ليكون موجه  التصميمة على اساس توجيه  الفكرة  قامت 
عبداهلل  الملك  لمركز  المركزي  والجزء  الرياض  مدينة  مركز  الى 
المالي المقابلة لتعزيز المنظر وكذلك تأكيًدا الستمرارية اإلتصال 

البصري .

د. أحمد مصطفى

436100233@student.ksu.edu.sa

محمد أحمد الذروي

يقع المشروع في حي الغديرعلى الشريط اإلداري التجاري في مدينة 
الرياض بين طريقي الملك فهد غربا والعليا شرقا, مقابل مدينة الملك 

عبداهلل المالية, ويحده من الجنوب طريق الدائري الشمالي. 

تطور الفكرة التصميمية:

AlGHadir

الموقع العام

ك فهد
طريق المل

شارع السيل الكبير
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مسقط طابق المطعممسقط طابق الحديقة

مسقط الطابق األولمسقط الميزانينمسقط الطابق األرضي

مسقط الطابق المتكرر

مسقط القبو
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قطاع أ-أ واجهة رئيسيةقطاع ب-ب واجهة جانبية
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الحركة الرأسية واألفقية

curtain Wall

Core and Shell

column and slab

النظام اإلنشائي
مساقط تفصيلية:

الغرف واألجنحة

مسقط تفصيلي:
القاعة متعددة االستخدام
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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 مركز الثقافة والفنون.

تصميم
6معماري
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المشروع:
مركز الثقافة والفنون.

الموقع:
مدينة الرياض، طريق الدائري الشمالي، حي حطين.

المساحة:
22400 م2

الفكرة التصميمية:
الربط بين صرامة وحدة الماضي وانسيابية ومرونة المستقبل من 
خالل تشكيل الكتل وكذلك إضافة عناصر إنشائية ذات صلة أكدت 
على المفهوم، ومن أهمها الغالف القشري الكامل حول الكتلتين.

الفلسفة التصميمية:
على  وتأكيد  والمستقبل  الحاضر  العصر  في  الماضي  تأصيل 
أهميته واتزانه من خالل إبرازه ضمن روح التشكيل العام للمبنى 

وكذلك تنسيق الموقع.

أ. د. جمال عليان

435105338@student.ksu.edu.

محمد ناصر الحنطي
تطور الفكرة التصميمية:

العالقات الوظيفية:

الموقع العام:

الفكرة التصميمية:
الربط بين صرامة وحدة الماضي وانسيابية ومرونة المستقبل.
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مسقط الطابق األرضي

مسقط الطابق األول
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مسقط القبو

مناظير داخلية لمنطقة المسرح
فكرة النظام اإلنشائي المستخدم:

LATTICE STRUCTURE

RAFT CONCRETE SLAB

STEEL STRIP

هو عبارة عن إطار عمل مفتوح يتكون من نمط متقاطع من شرائط مواد البناء عادة 
الخشب أو المعدن. يتم إنشاء التصميم عن طريق عبور الشرائط إلى تشكيل شبكة أو نسج، 

قد تكون الشبكة الظاهرة وظيفية للسماحتدفق الهواء إلى أو من خالل هيكلية المنطقة.

هي بالطة خرسانية كبيرة يمكنها دعم عدد مناألعمدة والجدران. التربة لديها قدرة تحمل منخفضة 
لذلك يجب أن يكون وزن المبنى منتشرعلى مساحة كبيرة إلنشاء مستقر المؤسسة.

قطاع الصلب هو بين شعرية والبالطة الخرسانية الطافية. هيكل شبكي يمكن أن يكونثابت على 
قطاع الصلب في اتجاهين.
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قطاع     أ-أ

الواجهة الغربية

الواجهة الشرقية

قطاع     ب-ب
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435105210@student.ksu.edu.sa

المشروع:
مركز الثقافة والفنون.

الموقع:
مدينة الرياض، طريق الدائري الشمالي، حي حطين.

المساحة:
22400 م2

الفكرة التصميمية:
اعتمدت الفكرة التصميمية على  مبدأ التعامل مع الموقع وكافة 
السياقات المحيطة، بحيث تم تم التشكيل بكتل منحنية مع أخذ 
الطبيعية  اإلضاءة  لحلول  مظللة  داخلية  وفراغات  بينية  ممرات 

والتهوية.

الفلسفة التصميمية:
المستقبلي   النموذج  دمج  على  التصميمية  الفلسفة  اعتمدت 
للعمارة مع وعناصر وروح التراث المحلي للعمارة، مع األخذ بعين 

االعتبار مميزات العمارة التفكيكية.

أ. د. محمد أبو المجد

محمد حمد الغزي

نبذة عن المشروع:

تطور الفكرة التصميمية:

مكونات المشروع الرئيسية:
المشروع المقترح هو مركز ثقافي ذو فراغات متعددة 

االستعمال يهدف بالدرجة األولى الستقطاب الزوار والمهتمين 
بمجاالت الفنون المختلفة وذلك لتطوير مهاراتهم.

موقع الحي بالنسبة للمدينة

موقع المشروع بالنسبة للحي

موقع المشروع
خالصة التحليل

قسم المسرح.
-قسم األدب.

-قسم الفنون.
-قسم السينما.

شكل مثلث منحني، ومنفرج الزوايا. 1

4 صنع فراغ داخلي في مركز المشروع.

رفع الكتلة. 2

5

تقسييم الشكل وتجزيئه لعدة كتل. 3

اتباع مبدأ العمارة التفكيكية بتحطيم 
الشكل المكعب و الزاوية القائمة

التالعب في مناسيب الفراغات البينية.6
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مسقط القبو 6.70- ممسقط القبو 4.00- م

الموقع العام

أ

أ

ب

ب

1. مقهى
2. مصلى للرجال. 

3. مصلى نساء.
4. بهو.

7. معرض.

5. مسرح.

8. سينما.

6. خلف المنصة.

9. عرض مرئي.

أ

أ

ب

ب

7

1

1

2
3

5

6

4

8

9
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مسقط الطابق األول  مسقط الطابق األرضي 

1. مكاتب إدارية.1. قاعة نشاطات.
2. مكتبة. 2. مكتبة. 

3. غرف أداء.3. مكتبة أطفال.

4. بهو رئيسي.4. بهو رئيسي. 7. مرسم.7. قاعة موسيقى. 10. سينما 
5. مسرح.5. مسرح. 8. مختبر نحت.8. معمل. 11. عرض مرئي.

6. معمل تصوير6. خلف المنصة. 9. سينما.9. تجارب األداء. 12. مسرح خارجي

9

8

8
7

4

11
4

10

12

4

5

6

4

1
1

2

3

1 4

2

3

3

6
9

4

5

7

8

4

أ

أ
أ

أ

بب
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قطاع     أ-أ

قطاع     ب-ب

الواجهة الغربية

الواجهة الشرقية
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تفصيلة المسرح:

زوايا الرؤيةتوزيع الصوت
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الحلول البيئية:

محاكاة عناصر التراث المحلي:

سقف للتظليل الجزئي.

تشكيل ديناميكي منحني

تهوية عمودية

حواجز للرياح

إضاءة طبيعية

تهوية عرضية

التحكم باإلضاءة

تحويل مسارات التهوية

ألوان فاتحة

مسارات الحركة المرتفعة.ممرات منحدرة للحركة.

المداميك الطينية الغير منتظمة.
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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:
.)ARENA تصميم مركز ألعاب )أرينا •

• تصميم مصنع إلنتاج األغذية.
.)Pavilions ( تصميم معارض مفتوحة •

تصميم
7معماري
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المشروع:
نيوم أرينا.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، منطقة تبوك، مدينة نيوم.

المساحة:
12000 م2

الفكرة التصميمية:
وربطه،  الفراغي  التوزيع  على  ابتداًءا  التصميمية  الفكرة  اعتمدت 
ومن ثم تحديد المداخل والمخارج، ومن ثم اضافة طبقة تكسية 
لكامل المبنى تمثل الغالف الخارجي مع اضافة جزء علوي خاص 

بجلسات مفتوحة مع مطاعم.

د. أيمن المشرف

434105465@student.ksu.edu.sa

محمد عبدالرحمن بن عجالن

نبذة عن المشروع:
“نيوم أرينا” هو مركز ألعاب الكترونية يتكون من )ارينا/حلبة( للبطوالت 

باإلضافة لوجود معارض ومحالت تجارية وألعاب الكترونية ومطاعم.

الموقع العام

الفكرة التصميميةخالصة التحليل
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مسقط الطابق األرضي 

مسقط الطابق األول 
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مسقط الطابق الثاني 

مسقط الطابق الثالث 
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واجهة رئيسية

قطاع طولي
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نظام التكييف:

قطاع

منظور مسقط

نموذج لجدول حساب أحمال التبريد
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نظام اإلنارة:

قطاع

منظور
مسقط

نموذج لجدول حساب اإلنارة
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نظام مكافحة الحريق:

مسقط

منظور

قطاع
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تكامل األنظمة:

مسقط

منظور

نظام الوحدة التي تم تصميمها 
لتستوعب كامل األنظمة.

قطاع
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435106001@student.ksu.edu.sa

المشروع:
مصنع إنتاج أغذية.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، الرياض، المدينة الصناعية الثانية.

المساحة:
20000 م2

الفكرة التصميمية:
مركزي  عنصر  إضافة  طريق  عن  للمصانع  جديد  مفهوم  إنشاء 
يلبي نوعًا من رفاهية المستخدمين للمشروع , و يربط المشروع 
بأكمله باإلضافة إلى تمكين اإلضاءة الطبيعية ، والتي تزيد من 

كفاءة الفراغات.

أ. د. محمد باحبيل

عبداهلل فهد الصبيحي
منطقة العمل

نظافة

استقبال

جودة

مختبر إدارة

تحميل

تخزين
مطعم

تخزين

تحميل

العالقات الوظيفية: الوظائف الرئيسية بالمشروع:

خالصة التحليل:الرفع البصري:موقع المشروع:

1.صناعي:
- تصنيع غذائي بأعلى معايير الجودة المقررة.

2. مالي:
- يهدف لرفع كفاءة االستثمار بمجال األغذية.

3. إداري:
إدارة عملية التصنيع ومراقبة الكفاءة والجودة.

الموقع

- إدخال اإلنارة الطبيعية 
لكافة الفراغات.

- التالعب بالمستويات 
باالعتماد على الوظيفة.

- كتلة موحدة للوظائيف، 
وتقسيمها بناء على الوظيفة.

المصنع

تحميل
موظفين

رفع

استقبال

مطعم
راحة

إدارة

العالقات الوظيفية:

الفكرة التصميمية:
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الموقع العام
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مسقط الطابق األرضي 

1. خطوط اإلنتاج.
2. الصيانة. 

3. راحة.

7. قسم اإلدارة.4. الرافعات.
5. منطقة العمال.

6. االستقبال.

1

2

3

4

5

5

67
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4. قسم اإلدارة.

مسقط الطابق األول 

1. قسم الجودة.
2. مختبر الجودة. 

3. مصلى.

1

2

3

4
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قطاع أ-أ

قطاع ب-ب

واجهة شرقية

واجهة جنوبية
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تنسيق الموقع:

الطاقة الشمسية:

ألوان فاتحة:

الكاسرات الرأسية:

lightway sun tunnel:

الزجاج المظلل:

تقليل درجة 
الحرارة والتظليل.

وتكسر اإلشعاع الشمسي المباشر.

توفر إنارة طبيعية وتقلل من 
استخدام الكهرباء للفراغ.

ويقلل من الحمل الحراري 
للفراغات الداخلية للمبنى.

وتحول الطاقة الشمسية إلى طاقة 
كهربائية وتستخدم داخل المبنى.

تقلل من امتصاص 
المبنى ألشعة الشمس.

الحلول البيئية:
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األنظمة اإلنشائية:

مخطط القواعد

تفصيلة القواعد

طبقات اإلنشاء
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نظام التكييف:

نموذج لجدول حساب أحمال التبريد

منظور

قطاع

مسقط
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نظام اإلنارة:

نموذج لجدول حساب اإلنارة

منظور

قطاع

مسقط
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قطاع

منظور

مسقط

تكامل األنظمة:



88



89





91

تصميم
معماري

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

احترافي عالي.

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

الطالب،  ولكل مشروع متطلباته الخاصة.

مشروع 
التخرج
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د. أرسالن عابد
د. عبداهلل الحصين

434108084@student.ksu.edu.sa

عبدالوهاب الجثام

موقع المشروع:

الفلسفة التصميمية:

- أخذ محور لحركة المشاة، مع األخذ بعين 
االعتبار صنع كتلتين صريحة.

تأتي فلسفه المشروع من خالل القلب وكونه يحيي العناصر المحيطة المرتبطة به ويضيف لها اهميه من خالل 
إعطائه فكرة السحابة الرقمية التي تكون الفراغ القائم على التجربة والتفاعل والتطوير وإعطاء المشروع هويته 

الصريحة من خالل نظرية التكنولوجيا الحديثة وإبراز كل ما هو انشائي إلعطائه نقله معمارية نحو االبتكار 
والصناعة والتوجه نحو مستقبل.

العالقات الوظيفية:

المشروع:
.TECH HUB ،مركز رواد األعمال

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

المساحة:
35000 م2

الفكرة التصميمية:
مبني  المشروع  وكون  المختار  الموقع  باالعتبار  االخذ  خالل  من  التصميمة  الفكرة  تبدا 
على تفاعل الزوار مع المبنى من خالل ممر يخترق المشروع يوجه نحو مركز الوادي تم 
تصميمه ليكون منطقه تفاعليه تساعد على استقطاب الزوار فيه ليكون نقطه تفاعل 
تبدا من  منتجه  لتطوير  مراحل  بعده  االعمال  رائد  يمر  ذلك  ومن  المبتكر  وبين  بينهم 
المدخل الرئيسي مرورا بكل دور مرحله ) فرز االفكار - االستشاريين - المعامل الحاسوبية 
االعمال  رواد  مكاتب  وربط  النهائي  منتجه  تطوير  على  تساعده   ) التصنيع  معامل   -
بهم التي تساعد على سهوله الوصول الى جميع االدوار بكل سهوله وتم تصميم كل 
كبسوله مكتب خاص لكل رائد اعمال له اطالله خاصه به مجتمعين مكونين معا لتكوين 
فارغ داخلي خاص بهم يساعد على التفاعل بين الرواد بمختلف المجاالت منتهي بجسر 
معرض قصص نجاح الذي يؤدي الى المعرض الذي يعرض فيه منتجه ومن ثم يعطى 

مكتب لتطور منتجه حتى يصل الى مرحلته النهائية.

- تنصيف أدوار المبتكرين، مما يكّون حلقة 
وصل بأدوار الخدمة مباشرة.

قاعة متعددة االستعمال

تصنيع
معامل حاسب آلي

فرز األفكار
معرض

مكتبي
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الموقع العام

مسقط الدور األرضي
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مسقط الدور األول

مسقط الدور األول
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مسقط الدور المتكرر

مسقط الدور الثاني
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الواجهة الغربية

الواجهة الجنوبية
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قطاع منظوري لقطة داخلية توضح الجسر الرابط بين الكتلتين

قطاع منظوري
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الحلول البيئية:
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طبقات اإلنشاء:
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مخطط الحركة الرأسية:
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434107968@student.ksu.edu.sa

محمد باحشوان

المشروع:
مركز عسير الثقافي.

الموقع:
المملكة العربية السعودية، مدينة أبها، حي المنفاحة.

المساحة:
35000 م2

الفكرة التصميمية:
الرئيسية  العناصر  تمثل  والتي  معمارية  كتل  ثالث  تكوين  تم 
التقليدية  البناء  الكتل طريقة من أهم طرق  للمشروع، وتعكس 
في منطقة عسير وهي )طريقة البناء بالرقف(، ويتم الربط بين 
الماضي  بين  الربط  عن  تعبر  والتي  الجسور  باستخدام  الكتل 
المعالم  أحد  وهي  )القصبة(  إحياء  إعادة  تم  أنه  ما  والحاضر، 

التراثية في المنطقة.

م. محمد السابق
د. عبداهلل الحصين

نبذة عن المشروع: 
المشروع عبارة عن مركز ثقافي الظهار وابراز القيمة الثقافية  لمنطقة عسير 

والحفاظ على تراث المنطقة والمساهمة في ايصال هذا التراث وتعليمه لالجيال 
القادمة.

عناصر المشروع : 
- المتحف)لعرض التراث بجوانبه المتعددة: االجتماعية واالقتصادية والثقافية(.

- المعهد)لتعليم وممارسة الحرف اليدوية(.
- المطعم شعبي.

الموقع العام
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قطاع عرضي

قطاع طولي
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المشاريع الفائزة في
التخطيط العمراني 
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 د. طارق جالل
حبيب

د. زياد علم الدين

 د. وليد بن محمد
الزامل

 د. سمير نور الدين
الوتار

 أ. د. عبداهلل
بمحمدالعابد

 د. ماجد بن فؤاد
حلواني

لجنة التحكيم
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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 حي المصيف في مدينة الرياض.

تصميم
1عمراني
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436160296@student.ksu.edu.sa

المشروع:
تحسين البيئة العمرانية لحي السليمانية، العليا.

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

المساحة:
952000 م2

الفكرة التصميمية:
تعزيز المجتمع الصحي و الحيوي بواسطة تحقيق األهداف

 التي استخلصت من اهم القضايا الحرجة للدراسات التخطيطية
 :لتبلور فكرة المشروع على مرتكزات رئيسية، وهي كالتالي

  
 المرتكز االول: الوصولية، النقل العام. حركة المشاة

المرتكز الثاني: االستدامه، األنشطة التجارية. المسطحات الخضراء
 المرتكز الثالث، االتصالية، المعالم الداخلية. المحيط الخارجي

د. عبداهلل العابد

نايف فهد الغنام
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البدائل التصميمية

األطراف المستفيدة من عناصر كل بديل

البديل األول
التأكيد على هوية الحي

البديل الثاني
تحسين النواحي اإلجتماعية والبيئية

البديل الثالث
تعزيز المجتمع الصحي المرجح
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تقييم البدائل
والبديل المرجح المطور

استعماالت األراضي
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الموقع العام
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المشروع:
تحسين البيئة العمرانية لحي السليمانية، العليا.

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

المساحة:
952000 م2

الفكرة التصميمية:
لتركيز على االستدامة من النواحي البيئية واالقتصادية من خالل 
 ،TOD’s التعزيز التجاري لألنشطة المتخصصة وتطبيق مفاهيم
ومن خالل تشجير ممرات المشاة أو من خالل إنشاء شبكة مشاة 

تربط منطقة الدراسة ببعضها مع محطات النقل العام. 

د. عبداهلل العابد

435101729@student.ksu.edu.sa

عبداهلل عبدالعزيز المنيع

الفرص:
الشوارع عريضة بشكل عام فيمكن إضافة 
شبكات المشاة مع ربطها بممشى مدينة 

الملك فهد.
.TOD’s تطبيق مفاهيم

باإلمكان تعزيز األنشطة التجارية.
استغالل األراضي المعتمدة كخدمات عامة.

التحديات:
كثافة السيارات في الحي عالية بسبب وجود 

المستشفيات.
يوجد مركز واحد فقط في كامل منطقة 

الدراسة.
من الممكن أن يسبب تعزيز األنشطة 
المتخصصة ضغط خارجي على الحي.

تم تصميم الحي بناء على حركة السيارة 
فقط بدون مراعاة ألنواع الحركة األخرى 

كالمواصالت العامة والمشاة.

القضايا الحرجة:
السيارة هي الوسيلة الرئيسية للنقل داخل 

الحي.
توجد الخدمات بمسافة بعيدة ال تسمح 

بالوصول إليها مشيا.
تواجد األنشطة التجارية المتخصصة.
قلة المسطحات الخضراء والتشجير.

تواجد محطات النقل العام في منطقة 
الدراسة.

الضعف اإلجتماعي في الحي.

األهداف:
تعزيز ممرات المشاة في الحي)شوارع نابضة 

بالحياة(.
إضافة الخدمات بمسافة مقبولة مشيا)5د - 

10د(.
تعزيز األنشطة التجارية المتخصصة.

تعزيز مناطق التشجير والمسطحات الخضراء.
االستفادة من تواجد محطات النقل العام 

لرفع الكثافات واالستعماالت المختطلة.
خلق بيئة اجتماعية لسكان الحي.
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معايير استدامة األحياء:
مساحة كافية للشوارع وشبكة شوارع فعالة.

كثافة سكانية عالية.
استعماالت أراضي مختلطة.

التقليل من بلوك الوظيفة أو االستعمال 
الواحد.

البدائل التصميمية:

البديل الثالثالبديل الثانيالبديل األول

تكمن فكرة البديل بالتركيز على االستدامة للحي من الجانب 
البئي واالجتماعي سواء من تشجير ممرات المشاة أو من 

خالل إنشاء شبكة مشاة تربط منطقة الدراسة ببعضها مع 
محطات النقل العام وإنشاء مراكز لألحياء تحتوي خدمات 

يستطيع الوصول لها مشيا والذهاب للعمل مشيا.

تكمن فكرة البديل بالتركيز على االستدامة االقتصادية 
واالجتماعية للحي من خالل التعزيز التجاري لألنشطة 
المتخصصة وتطبيق مفاهيم TOD’s وتعزيز التواصل 

االجتماعي بين سكان الحي.

تكمن فكرة البديل بالتركيز على االستدامة من النواحي 
البيئية واالقتصادية من خالل التعزيز التجاري لألنشطة 

المتخصصة وتطبيق مفاهيم TOD’s، ومن خالل تشجير 
ممرات المشاة أو من خالل إنشاء شبكة مشاة تربط منطقة 

الدراسة ببعضها مع محطات النقل العام. 



123

البديل األمثل 
المطور
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الموقع العام
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مناظير
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التعريف بمقرر التصميم:
المدينة،  ضمن  عمراني  وسط  دراسة  خالل  من 
يهدف هذا المشروع إلى إعادة وظيفة هذا الوسط 
إلى ما كان عليه، بكل جوانب هذه الوظيفة من 
النواحي االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، إضافة 

إلى الجانب الفيزيائي.

التعريف بمتطلبات التصميم:
إحياء وتطوير الجزء الغربي لحي الظهيرة.

تصميم
2عمراني
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المشروع:
تجديد عمراني لحي الشرفية.

الموقع:
مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

 
المساحة:

000000 م2

الفكرة التصميمية:
كاماًل  الحضري  المشهد  تطوير  على  األساسية  الفكرة  اعتمدت 
وذلك عن طريق إعادة تخطيط المنطقة الجنوبية بما تتالئم مع 
البيئة العمرانية وتطوير الفراغات الحضارية وإعادة توزيع الخدمات 
التعليمية  والترفيهية وربطها بممرات مشاة آمنة ومنع المرور العابر 

واالستفادة كذلك من من مسار النقل العام.

435101729@student.ksu.edu.sa

د. وليد الزامل

أحمد خالد الظفر

:األهداف والفرص و التحديات والتحديات

التجارب وسياسات التأهيل
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البديل األول : تطوير المشهد الحضري

 البديل الثالث : إعادة الهوية العمرانية

تقييم البدائل

البديل الثاني : زيادة الروابط االجتماعية
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 مخطط استعماالت االراضي المقترحةالبديل األمثل : تطوير المشهد الحضري

إجراءات التعديل على الحي
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مخطط هيكل حركة المركبات

الخدمات الترفيهية / حدائقالخدمات الصحية / مركز صحيالخدمات التعليمية / بناتمخطط هيكل مسار المشاة

الخدمات الدينية / مسجد جامعالخدمات الدينية / مسجد محليالخدمات التعليمية / بنين
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كيف عالج الوضع المقترح



133

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.

تصميم 
3عمراني
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المشروع:
تصميم مجاورة ذكية.

الموقع:
نيوم، مدينة تبوك، المملكة العربية السعودية.

المساحة:
933500 م2

الفكرة التصميمية:
للمشروع  هوية  ابتكار”تصنع  “جزيرة  صنع  على  الفكرة  ارتكزت 
وتكون في منطقة مركزية للمشروع وتشكل المصدر المشع ومنها 
انطلقت تشكيل بقية  للمجاورة ومنها  الربط  تنطلق كافة محاور 

الفراغات الداعمة للمشروع.

434100551@student.ksu.edu.sa

د. ماجد حلواني
د. طارق جالل حبيب
د. زياد علم الدين

عمر عبداهلل العيسى

االعتبارات والمعايير التصميمية في تصميم المجاورة السكنية الذكية وخطة العمل:

البدائل التصميمية وتقييمها: 
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استعماالت األراضي:الجدول المساحي:الفكرة التصميمية:
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الموقع العام
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مناطق تفصيليةطبقات المشروع

تحقيق االعتبارات
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تحقيق االعتبارات:تطبيقات ذكية بالمجاورة السكنية:

طبقات المشروع: منطقة تفصيلية:
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4331031035@student.ksu.edu.sa

عثمان سعد بن عوشن

المشروع:
تصميم مجاورة ذكية.

الموقع:
نيوم، مدينة تبوك، المملكة العربية السعودية.

المساحة:
933500 م2

الفكرة التصميمية:
ارتكرت فكرة هذا البديل على وضع منطقة األعمال في 
وسط المشروع مكونة من ثالثة فراغات رئيسية: االبتكار 
حولها  السكنية  المناطق  وتتوزع  والتسويق،  واألعمال 
بحيث تكون في قلب المشروع ويتم ربط المشروع كاماًل 
بالمنطقة المركزية عن طريق المحاور الرئيسية والفرعية

أهداف المجاورة السكنية الذكية:
تهيئة البنية التحتية للمجاورة بما يحقق توقعات 

واحتياجات السكان ضمن توفير جودة الحياة للسكان. 
توفير بيئة نظيفة ومستدامة للمجاورة.

توفير حلول ذكية تخدم المجاورة في جميع المجاالت.

يقع المشروع في الجزء الغربي من منطقة نيوم على 
ساحل البحر األحمر

يمتاز الموقع بمحددات طبيعية حيث يحده من 
الغرب شاطئ البحر األحمر ومن جهة الشرق 
والشمال الهضاب المرتفعة ويبعد عن شرما 

بإتجاه الجنوب 1,5كم

الخالصة:
يجب األخذ بعين اإلعتبار في التعامل مع الموقع عدة أمور 

منها:
1.المحددات الطبيعية المميزة المحيطة بالموقع واستغاللها 

بالشكل األمثل.
2.أرض المشروع مطلة على ساحل البحر األحمر بطول 

785م تزيد من قيمة وأهمية الموقع ويجب توظيفها 
بالشكل الذي يضمن استغالل كافة هذا اإلمتداد.

التعريف بالمشروع

د. ماجد حلواني
د. طارق جالل حبيب
د. زياد علم الدين
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الخالصة:
1.خريطة الطبوغرافية 
توضح أنه ليس هناك 
أي ارتفاعات كبيرة في 

األرض بل تعتبر األرض 
شبه مستوية ويزيد 
ارتفاع األرض كلما 
اتجهنا لجهة الشرق.

2.يتضح من قطاعات 
األرض أن أعلى منسوب 

ارتفاع في الموقع هو 
30م عن سطح البحر 

في اتجاه الشرق)موضح 
في القطاع(.

الوضع الراهن

الخالصة:
1.ال يوجد مباني تعيق 
عملية التصميم داخل 

أرض المشروع.
2.اإلستفادة من محطة 

النقل الجماعي بجوار 
الموقع من الجهة 

الشرقية.
3.ال يوجد مخاطر من 

مجاري مياه األمطار حيث 
أنها تمر بجوار الموقع وال 

تخترقه.

الطبغرافية

خالصة التحاليل:
-غالب اتجاه الميول في المنطقة بإتجاه الجنوب الغربي والغرب.

-تجمع لمياه األمطار وتصريفها عن طريق العبارة إلى أن ينتهي بالبحر.
-أفضل إطاللة بسبب اإلرتفاع وعدم وجود معوقها.

-وجود تربة صالحة لنمو األشجار التي تعتمد على المياه المالحة.
-مصادر اإلزعاج والتلوث الوحيد هو الطريق الساحلي.

-تنقسم تربة الموقع إلى ثالثة أقسام: تربة صخرية وصخرية رملية ورملية.
-غالب الرياح القادمة لموقع تكون قادمة من البحر غربا باتجاه الموقع حيث يضيف للموقع أجواء 

مميزة.
-مجاالت رؤية متعددة ومكشوفة من اتجاه البحر غربا والهضاب شرقا.

-تجنب البناء في التربة الرملية واإلكتفاء بالمرافق الخفيفة.
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اإلعتبارات التصميمية

واجهة اإلبتكار:
تتركز فكرة هذا البديل على وضع 

منطقة األعمال على الطريق 
الساحلي بحيث تكون واجهة 

للمشروع وتتجمع المناطق السكنية 
بحيث تشكل فراغ مركزة مسطح 
مائي وتحيط به منطقة خضراء 
وإنشاء ممر داخل البحر يوجد به 

الشاليهات الفندقية.

وادي التقنية:
تتركز فكرة هذا البديل على وجود 

ثالث مناطق سكنية متجاورة 
بحيث تتدرج الكثافة من األعلى 
إلى األقل وصوال إلى المنطقة 

الترفيهية، كذلك إنشاء ممر مائي 
ينتهي في بحيرة تتجمع حولها 

مباني مركز األعمال

مراكز الذكاء:
تتركز فكرة هذا البديل على 

وضع منطقة األعمال في وسط 
المشروع مكونة ثالث فراغات: 

1.اإلبتكار 2.األعمال 3.التسويق 
، وتتوزع المناطق السكنية حولها 
بحيث تكون في قلب المشروع 
وربط المشروع كامل بالمنطقة 

المركزية.

تطوير البديل المرجح

البدائل التصميمية
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طبقات المشروع

التطبيقات الذكية

1. مركز األعمال

2. المباني السكنية

3. المناطق الخضراء

4. حركة المشاة

5. الشوارع

6. الطبقات
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منظور يوضح عناصر المشروع:



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

والشاملة.

تصميم
عمراني

مشروع 
التخرج
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المشروع:
واحة الشباب للرياضة والترفيه.

الموقع:
الملك  طريق  امتداد  الرياض،  مدينة  السعودية،  العربية  المملكة 

فهد شمااًل، بجانب نادي الرياضة للقولف.

المساحة:
1000000 م2

الفكرة التصميمية:
ارتكزت فكرة التوزيع العام على وجود منطقة مركزية تمثل قلب 
المشروع وتم ربطها مع بقية المراكز بممرات الحركة مع االعتناء 
بمنطقة المشاة وجعلها حيوية أكثر، وكذلك عدم دخول السيارات 
للمشروع وذلك للتركيز على حركة المشروع وعالقتهم بالفراغات.

د. سمير الوتار

434106474@student.ksu.edu.sa

فيصل محمد خليل

الوصولية

طريق رملي

طريق األمير فيصل بن بندر
طريق أبو بكر الصديق

طريق الملك عبد العزيز
طريق الملك فهد

أهداف المشروع

تقع األرض ضمن نطاق مشروع نادي الرياض للقولف مما قد يؤدي الى وجود عالقة تكاملية بين 
المشروعين كونهما مترابطين من نفس الناحية الوظيفية. كما انه يبعد عن مركز المدينة مما يجعل 
هناك أهمية خاصة له لبعده عن ازدحام المدينة. ومن اهم مزايا الموقع انه يحيط به عدة من اهم 

الطرق الرئيسية في الرياض تسهل إمكانية الوصول اليه.

الموقع:
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استعماالت األراضي

رياح غير محببة

رياح محببة

مصادر إزعاج
تشوه بصري

الدراسات المناخية

سكني

تجاري

حكومي

تجاري

الموقع

أراضي 
بيضاء

خدمات

ترفيهي

ديني

نالحظ من مخطط استعماالت 
األراضي قلة تنوع االستعماالت 

الموجودة في المنطقة مع كثرة وجود 
األراضي البيضاء

التحليل الرباعي
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الموقع العام
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طبقات األرض

قطاعات



تفصيلة 1:





154

خاتمة
شكر وتقدير لكل من سعى وعمل واجتهد إلخراج هذه المجلة الفصلية التي تفخر بها 
وحدة األنشطة الطالبية، 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 سعادة المشرف على 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 من قسمي العمارة وعلوم 
البناء وقسم التخطيط العمراني.

فلهم كل التقدير واالحترام ونسأل اهلل أن يجعل ماقدموه في موازين حسناتهم.
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العدد السابع، الفصل الدراسي األول 
العام الدراسي ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ 
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