


رقم اللوحه 
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تخطيط وتصميم حي سكني 

تياجات   يتمثل المشروع في إعداد تصميم وتخطيط عمراني لمجاورة سكنية تحقق اح    
حات وأشكال     ومتطلبات السكان المادية والمعنوية في الحي وذلك عن طريق ايجاد مسط            

مرانية المناسبة لكل      مختلفة من األراضي لألستعمالت المختلفة فيها واقتراح المعالجات الع               
لق بيئة سكنية    استعمال وآذلك تصميم حرآة المشاة والسيارات وعناصر تنسيق الموقع لخ           

.ناجحة وفق متطلبات هذا العصر    

. نه  تعزيز اإلحساس باالنتماء للحي وتقوية شعور المجتمع الواحد بين سكا          -

. تحقيق الخصوصية لكل وحدة سكنية   - 

 تنشيط الترابط االجتماعي بين السكان     - 

. مستوى المجاورة    توفير متطلبات السكان من الخدمات العامة وتوزيعها بشكل متوازن على             - 

بطا بين عناصر               تحقيق األمان في المجاورة من خالل التصميم العمراني الذي توفر ترا    - 
وارع والساحات            المجاورة المختلفة على مستوى المجاورة والحي ويضفي الحيوية على الش           

.الداخلية للمجاورة  

الهدف من المشروع  

 ايجاد طابع عمراني  مميز للحي -

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م
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منهجية العمــل     

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

مرحلة   
دراسات 

الوضع الراهن    

مرحلة   

تحليل الموقع 

مرحلة   

وضع البدائل  

مقدمة ونبذة عن   
الموقع 

المسح البصري    

مرحلة الفكرة     
التصميمية     
للبديل األمثل    

استعماالت وتقسيمات   
األراضي   

رسومات المخطط التفصيلية     

مناظير عامة للحي      

االعتبارات التخطيطية      
والتصميمية   

دراسة البرنامج المساحي      

وضع البدائل واألفكار وتقييمها       
حسب المعايير والسياسات     

التخطيطية والتصميمية    

الخصائص الطبيعية      

دراسة فرص وعوائق  
الموقع واقتراح   

االستخدامات المناسبة      حدود الموقع -
والمعالم  البارزة          

 الشوارع المحيطة     -

 المحيط العمراني      -

 الخدمات المحيطة    -

الدراسات الطبيعية      

خالصة دراسات 
الوضع الراهن    

 الطبوغرافية    -

 مجاري السيول   -
واتجاهاتها   

 نسب الميول واتجاهاتها     -

 الغطاء النباتي       -

 نوع التربة     -

 المناخ    -

 النقالت البصرية      -
: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

الموقع العام  

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

 لمخطط الفيصل    بالنسبه   الدراسه تبين موقع   خريطه  

 لمدينة الرياض    بالنسبه   الدراسه تبين موقع   خريطه  

:نبذة عن الموقع 
تقع منطقة الدراسة في شمال مدينة الرياض في  مخططات سعود الفيصل   

وهو مخطط من المخططات التابعة لبلدية الشمال وتبلغ مساحة موقع         
 ويحدها من الغرب طريق ابو بكر الجنوب طريق   2م967الدراسة حوالي  

  ويحد منطقة الدراسة  مخططان بارزان وهما   عبدالعزيزاالمير سلمان بن 
. الجنوب مخطط القصور    ومنجهة من جهة الغرب  مخطط ربوة الياسمين   

مخطط          
ربوة    
الياسمين 

مخطط          
القصور 

موقع منطقة   
Nالدراسة

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

الوصوليه  

  3 مشروع   – تخط  260
ـه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

برج الفيصلية   برج المملكة   

برج التلفزيون  وزارة الداخلية    

الجسر المعلق  
قصر المصمك  

الدمام   طريق 

طريق الملك فهد  طريق ابو بكر الصديق  

منطقة الدراسة   طريق الخرج 

http://50years.ksu.edu.sa/
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جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

المحيط العمـــراني   
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حي سكني شمال الموقع 

حي القصور جنوب الموقع

حي القصور جنوب الموقع

خدمات بترولية قريبة من الموقع     

مخطط ربوة الياسمين جنوب غرب      
الموقع

طريق ابو بكر غرب الموقع     

حي سكني قائم 

حي سكني قائم 

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

) الطبوغرافية(مستويات االرض    

688-692

682-687

678-681

672-677

672- 662

  قسمت طبوغرافية المشروع الى عدة اقسام حيث ان معظم ارض المشروع غير       
 المناطق     مستوية في المناطق الشماليه و الوسطى والجنوبية الشرقية إال في بعض           

 مسـتويه الجنوبيه من الموقع فيوجد اراضـي   الجهه الغربيه وبعض     والجنوبيه الغربيه    
. م 662حيث هي ادنى نقطه في الموقع  فيكون ارتفاعها هو   

692-690

684-680
689- 685

672-669
676-673
679-677

668-665
664-662

1

2

1

2
صورة من اسفل نقطه

صورة من اعلى نقطه

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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الخالصـــة

0 – 5 % 

6 – 10 %  

11 –  20 %  

انواع التربـة ونسب الميـول        

صور تبين نسب  
الميول واختالفه 

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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اتجاهات الميول و ممرات المياه والغطاء النباتي          

 الى  تقريبآيتجه الميول من اعلى نقطة في وسط الموقع      
الشرق و الغرب والجنوب وهو الغالب في االتجاهات واالتجاه               

.الشمالي الذي يكون اآثر ارتفاع من الجنوب              

الخالصـة

ممرات مياه فرعيـة

 رئيسيهمياةممرات 

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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 في فصل   سائده  شرقيه   شماليه   رياح شماليه    
)  . محببه( الصيف 

 في فصل    سائده غربيه   جنوبيهرياح جنوبيه   
 ) محببه  غير  (الشتاء 

W
N

S

E

متوسط  
سرعة الرياح  

)بالعقدة  (

معدل 
الرطوبة   

نسبة   (النسبية  
) مئوية

متوسط  
آمية  
االمطار 

) ملم ( بالـ  

متوسط  
درجات  
الحرارة  

درجه  (بالـ  
) مئوية

االشهر 

5 47 0 19.9 يناير  
5 34 11 22.7 فبراير  
5 37 487 29.4 مارس 
7 19 79 35.1 ابريل 
7 13 0 40.3 مايو 
9 9 0 42.1 يونيو
5 10 0 44.1 يوليو
5 12 0 44.8 اغسطس
5 13 0 41.4 سبتمبر
4 17 0 36.4 اآتوبر  
5 28 0 27.7 نوفمبر
5 50 378 26.1 ديسمبر

5 24     المجموع    
34.2 ملم   955 المتوسط  

السنوي  

مناخ مدينة الرياض شديد الحارة صيفًا بارد شتاًء ويتميز بانخفاض             
الرطوبة طول العام، خاصة في فترة الصيف، وبالفرق الكبير بين                  

ففي الصيف تتراوح درجات     . درجات الحرارة خالل النهار والليل      
  – 40(درجـة مئوية والعظمى بين    ) 27 – 22(الحرارة الصغرى بين       

).   بالمائة  13 – 10(درجـة مئوية، ومعـدل الرطـوبة بين     ) 43

 20(أما في الشتاء فالجو بارد تتراوح فيه درجات الحرارة العظمي بين            
درجة مئوية، وقد تنخفض إلى ما دون درجتين    ) 14 – 8(بين ) 28 –

 49 – 40(تحت الصفر أحيانًا، فيما تتراوح درجات الرطوبة بين         
حوالي (  سنتيمتر 13.1 و 10، ويتراوح معدل األمطار بين      )بالمائة   

 ).أربع بوصات 

الدراسات المناخيه والغطاء النباتي      

مناخ مدينة الرياض

א ،אא א
،א א א א א

א א .אא

אא

الغطـاء النبـاتي 

حرآة  
الشمس 

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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خالصة الوضع الراهن   

مجاري السيول 

حرآة الشمس

ادنى نقطه
اعلى نقطهالغطاء النباتي 

W
N

S

E

 شرقيه شماليه  رياح شماليه    
)  محببه  ( في فصل الصيف سائده 

.
 غربيه  جنوبيه    رياح جنوبيه     

 في فصل الشتاء  سائده 
 ) محببه  غير (

نقالت بصريه جيده

سيئهنقالت بصريه 

692-690

684-680

689- 685

672-669

676-673

679-677

668-665

664-662 ازعاج 

W
N

S
E

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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نوع التربه الغطاء النباتي      مجاري السيولاتجاهات الميول    نسب الميول   الطبوغرافيه النقالت البصريه    المنطقه  

يوجد اطالله جيده لكل     1
الموقع 

 ورمليه  طينيه  بكثره  يوجد فرعيه ورئيسيه  جنوب وشمال5-0تقريبآ مستويه 

 ورمليه  طينيه  بكثره  يوجد رئيسيه وفرعيه   جنوب5-0مستويه  سيئه   2

رسوبيه صخريه  اليوجد فرعيه جنوبيه غربيه   25 -18مرتفعات جيده   3

رسوبيه صخريه  جدآقليل فرعيه جنوب18 -10مرتفعات جيده   4

الخصائص الطبيعيه  

1

1

1

2 3

4

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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 العوائقالفرص المنطقه  

 التجاري  لألستخدام    وتصله مستويه لها اطالله جيده وهي منطقه شبه     1
 تطل على الشوارع الرئيسيه   النها 

نسبيآ    وفي الشمال منها منحدرات عاليه    لالزعاج  مصدر النها

 وبها تصلح للسكن او للحدائق    مستويه   واالرض سيئه  لها اطالله 2
 وتربتها رمليه آثيفهنباتات     

 اطالالت جيده    بهاوال يوجد ) بطن الوادي (هي منطقه تعتبر ادنى نقطه بالموقع      

لها اطالله جيده على الموقع تصلح للمساجد والمنتزهات وهي تطل          3
على شارع رئيسي   

 آما ان النباتات قليله في هذه المنطقه           الشديده    منطقه ال تصلح للسكن بسبب انحداراتها       

 النهالها اطالله جيده وتصلح للسكن والمنتزهات والمحالت التجاريه           4
تقع على شارع رئيسي   

 نباتات قليله    بها وتحتاج الى معالجه عند استخدامها ويوجد        نسبيآ  قويه انحدرات   بهامنطقه 

الفرص والعوائق  

1

1

1

2 3

4

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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االستـخدام األمثــل   

االستعمالالمنطقه
 تـرفـيـهــي – تجاري – )عمائر (سكني )1(
سـكـــنـــي )2(
 تـرفـيـهــي   – )بعدالتعديل (تـجـاريـه )3(
تـرفـيـهــي  )4(

1

1

1

2 3

4

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

هكتار/   نسمة 79.68=  نسمة وبكثافة سكانية 7266.8= اجمالي عدد السكان المتوقع للحي  

الفــئة الخــــدمة 
عـدد 
( مساحة االراضي   الوحدات

نطاق الخدمة )2م
النسبة من  

اجمالي مساحة  
( % ) االرض 

النسبة من  
اجمالي مساحة  

( % ) الخدمات 

/ 2نصيب الفرد م  
شخص 

0.778.520.97م67095.36275      المسجد المحلي 
الخدمات الدينية  

1.1612.731.45م210597.44550المسجد الجامع 

0.384.180.47م63483.84275روضة االطفال  

1.4616.021.82م213342.56550ابتدائي بنين    

0.9810.761.22م28964.96550ابتدائي بنات   

0.818.971.02م17469.28800متوسطة بنين   

0.606.590.75م15490.24800متوسطة بنات  

---م1200--ثانوية بنين   

0.414.490.51م13739.201200ثانوية بنات  

ترفيهي ومنتزهات   
2.2524.712.81-120574.72ومالعب 

---م800-- مرآز صحي

0.060.620.07م519.841200-مرآز أمني 

0.030.360.04م1300.96800مرآز بريد 

0.1820.22م1668.96800-مرآز ثقافي

الخدمات 
االخرى 

الخدمات 
التعليمية   

( % ) النسبة  )2م(المساحة 

الخدمات التجارية
المجــــــــــــــموع الكلــــــــي 

48336053
832479
28155331
638407
2100م912000

االستعمال
سكني

الخدمات العامة

المناطق المفتوحة والطرق والممرات 

البرنامج المســــــــاحي          

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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االعتبارات التخطيطية و التصميمية        
النسبة  

 %
البديل األول

البديل الثاني   
) االمثل(

6% 10.تحقيق سهولة االتصال بين الموقع والمناطق المحيطة        .   1

10

4

6

9

5

7

5

6

8

6

64%

% 15.اء المشروع  تحقيق التدرج الوظيفي والهيكلي لشبكة الطرق وسهولة االتصال بين أجز          .  2

9

14

9

8

12

5

8

5

9

5

7

7% 10.وضوح حرآة المشاة وتحقيق الفصل مع حرآة السيارات       .  3

8% 10.وضوح الترآيب الوظيفي والمكاني الستعماالت االراضي        .   4

12% 15.مراعاة نطاق الخدمة للخدمات والنشاطات المختلفة     .  5

6% 6. مراعاة النمط العمراني المحلي .  6

وتقوية العالقات االجتماعيه بين      ) شبه خاص ,خاص ,شبه عام  ,عام (تحقيق التدرج الفراغي   .  7
7% 10. السكان

4% 7.تحقيق الخصوصية مع الحفاظ على حقوق الجيران     .  8

6% 8.مراعاة العوامل البيئية والطبيعية وتوجيه االنشطة        .  9

96% االلتزام ببنود البرنامج التصميمي        .  10

% 73%82% 100األجمالي 

البديل الثالث   

البديل الثالث     واالنـسـب البديل الثاني      البديل االول  

الـبـدائــل و تـقـيـيـمـها                

منطقة ترفيهية

مدرسة ابتدائية بنينمسجد محلي 
مدرسة ابتدائية بنات

مرآز المجاورة  

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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البديـل األنـســــب         

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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منـظور عــــام        

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 
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تفاصيـل ومناظـيـــر          

صورة تبين مرآز المجاوره ووجوده على    
اعرض شارع في المجاوره ويبلغ عرضه  

.م 25

صورة تبين المدخل والميادين  
وتبين سالسة ,  في الحي  الموجوده 

الشوارع بالحي وعدم وجود تقاطعات      
 .Lعلى شكل  

صورة تبين مرآز 
المجاوره وعالقته بمرآز  
الحي الرئيسي وربطهما    

 للمشاةببمرببعض 

ممر المشــاة 

جامعة الملك سعود    
آلية العمارة والتخطيط        

:اسم المشروع 

  3 مشروع   – تخط  260
ه1427-1428

:اشراف
زياد علم الدين.  د
عصام الدين عثمان. د
الحالفيماجد . م
روزي  حيان   .م

: الطالب 

املشـــوِح يعقوب  يوسف 
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