
مشروع جممع سكين
مدينة تبوك

الفكرة التصميمية



مقدمة

املوقع العام

مناذج الوحدات

ةلقطات منظوري



 األھداف :

:أھداف المشروع   

 االنتھاء من أعمال البناء والتصمیم بدقة وفي الوقت المحدد•

 انشاء تصمیم فرید وممیز للمشروع•

تخفیض تكالیف البناء ووقت تنفیذھا •

 تطبیق معاییر الھندسة القیمیة للتحكم في تكلفة البناء •

تسھیل عملیة التواصل بین بنود العقد  •

 اعداد الرسومات التنفیذیة النھائیة والتفاصیل والمستندات•

استخدام الخامات والمصنعین والموردین المحلیین لتخفیض التكالیف  •

تطویر عالقات العمل المستقبلیة المتبادلة طویلة األجل مع العمیل •



 :تفاصیل المشروع
 

 تبوك, المملكة العربیة السعودیة: مكان الموقع•
 

 مجمع سكني : استخدامات الموقع •
 

 م X 400م  250: أبعاد الموقع •
 

 متر مربع  100.000: مساحة الموقع  •
 

 أرض مسطحة :جغرافیة الموقع •
 

 متر طولي  250متر طولي ومن الشرق والغرب  400من الشمال والجنوب : الموقع الجغرافي •
 

 أدوار متكررة  6+ أرضي : ارتفاع المبنى •
 

 م  30م و 15یتراوح عرض الشوارع المحیطة بین   :الشوارع المحیطة بالموقع •
 

 باالضافة الى ممرات المشاة والحدائق•
 



 -:رؤیة المصمم

 ومن .)ذلوال األرض لكم جعل الذي ھو( تعالى هللا قول من )2(و )1( كریم إسكان لمشروع التصمیمیة الرؤیا تبلورة

 . اإلنسان لخدمة ذللت أنھا األرض إعمار مفھوم

 -: ھو اإلنسان إلسكان المعماریة التصمیمیة المفاھیم تطویر في األساسي المحور أن بمعنى

 ھذا وعلى ))سكنھ في لإلنسان والبیئیة الحیاتیة المتطلبات لترضي ترتقي أن یجب المعماري التصمیم عناصر جمیع أن((

      .)2( وكریم )1( كریم إسكان تطویر مشروع تصمیم مفاھیم إعداد في األساسیة الفكرة بنیة األساس

     : الحصر ولیس المثال سبیل على منھا بعض نطرح والتي 

 .لإلنسان الحیاتیة الفطریة البیئة عن الصناعیة البیئة بین الصریح الفصل .1

                        ) ألخ ..... والحوائط والمناور الموزعات و الممرات كثره ( المھدرة المعماریة والفراغات المساحات من اإلستفاده .2

 . العائلة جلوس صالة مثل للساكن حیویھ األكثر المعماریة الفراغات مساحات فى لتعزیزھا )الشقھ( السكنیة الوحدة في

     تخصص بدیلھ أرضي استخدامات لتكوین العام المخطط في المھدرة األرضي إستخدامات مساحات من اإلستفادة .3

 . لإلنسان الحیویة للنشاطات



 .رفع مستوى الخصوصیة في العمارات السكنیة. 4

   خاصھ بصفھ العمراني النطاق لقاطني الحیویة للنشاطات المخصصة األراضي استخدامات في الخضراء البیئة إیجاد .5

 . عامھ بصفھ السكني المجمع في والمجتمع

 الطبیعي المناخ إلضفاء )الشقھ( السكنیة الوحدة في آلخ..... الطبیعیھ والتھویھ لإلضائھ الطبیعیھ البیئة من اإلستفاده .6

 .الخدمات إستھالك وترشید لتخفیض , أخري ناحیةً  من و . سكنیھ وحده كل داخل معماري فراغ كل فى

 الخضراء البیئھ على مطلة )الشقھ( السكنیھ الوحده فى معماري فراغ لكل مختلفھ بإطالالت بنورامیھ مناظیر تكوین .7

 . الخارجیھ العمرانیة الحیویة النشاطات ومناطق أراضي استخدامات في

 عامودیآ المكان ذات في ومنفصلھ  التوزیع وفراغات الممرات فى أفقیآ متصلھ أبراج أربعھ الى الواحده العمارة فصل .8

 لتكوین , أخرى ناحیھ ومن . واألفقیھ العامودیة واإلستقاللیھ الخصوصیة مستوى لرفع )الشقھ( السكنیھ للوحدات

 والمنظوریھ اإلنسانیھ الحركھ وتنظیم لتعزیز الخارجیھ والجلسات والممرات والمتواسعة والمتالقیھ المتابینھ الردھات

 Hard and( التنسیق عناصر و بالتشجیر المعززه والتسلسلیة المترادفة الخضراء البیئھ ولتكوین والمنتظمة المتوافقھ

Soft Landscape(. 



 وتنمیة وتنظیم لإلرتقاء  الیومیھ الحیویة بالنشاطات ومدعومھ وخضراء منسقھ خارجیة األراضي استخدامات تكوین .9

 المنظورالرقابي وتحت العمریھ الفئات لمختلف الواحد العمراني النطاق في الصحي و المثمر اإلجتماعي التواصل مستوى

 . األسري

  .الیومیة الحیویھ نشاطاتھ من اإلستفاده كیفیة في أسالیبھ وترتیب عاداتھ لتنظیم اإلنساني الفكر بمستوى اإلرتقاء .10

 نظام بإعتماد للمشروع العام المخطط في الداخلیھ المروریھ الحركھ وتنظیم األرضیة الخدمات تنفید تكالیف تخفیض .11

 .) MATRIX/GRID SYTEM( الماتركس



املوقع العام



موقع املشروع
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ةلقطات منظوري



لقطة منظورية عامة



خليلقطة منظورية للتصميم الدا



شكرًا



WORKING TOGETHER FOR SUCCESS 
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