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تعريفات ومفاھيم–التصميم العمراني 

مستويات التصميم العمراني

اإلدراك واالنطباعات

التحليل البصري

مراحل التصميم العمراني

الخطوات الالزمة ونوعية الدراسات للمواقع المراد تصميمھا

نماذج لحاالت دراسية 

أھداف المقرر



محتوى المقرر

التعريف بالتصميم العمراني

طبيعة عملية التصميم العمراني وأھدافھا

النسب المادية البصرية في التصميم العمراني

التصميم العمراني كدراسة للجوانب غير المادية

مستويات دراسة التصميم العمراني

(Urban Images)االنطباعات الذھنية عن العمران 

العناصر المكونة للخريطة الذھنية عند كيفن لينش



حمتوى املقرر:تابع 
العناصر المؤثرة على وضوح مكونات الخريطة البصرية

كالن جوردنمنھج 

المتتابعةعامل الزمن والرؤية 

(Serial Vision)الرؤيا المتتابعة 

إضافة اإلحساس إلى االنطباع الذھني

التحليل البصري

نموذج حالة دراسية



 بحيث المادية أبعادھا في المدينة بتكوين يھتم العمراني التخطيط
 كبير اھتمام دون مبسطة خرائط صورة في عنھا التعبير يمكن

)وظيفي مادي(.والحسية الجمالية بالنواحي
 ومكوناته الواحد المبنى على اھتمامه يركز المعماري التصميم
 والسلوكيات المكونات وعالقة بالمعنى االھتمام دون المادية

)جمالي مادي(.المباني لمجموعة
 وعالقة بالمعنى يھتم متوسط اھتمام مجال إلى حاجة ھناك

 إلى إضافة المستعملين وسلوكيات للعمران المادية المكونات
 على والتأثير شخصيته وتكوين العمران على المعنى إضفاء
.بمدينتھم المستعملين عالقة

التصميم العمراين تعريفات ومفاهيم



التخطيط العمرانيالتصميم العمرانىالتصميم المعمارى

المبنى ذاته •

ادائه لوظائفه •

االھتمام بالنسب •

األلوان •

الواجھات •

مجموعات المباني  •
والبيئة المحيطة بھم

مكونات البيئة  •
الحضرية

عالقة عناصر ھذه  •
البيئة مع المستعملين

إحساس ، شكل ،  •
لون ، ملمس

المدينة •

مكونات المدينة  •
المادية

العالقات  •
الوظيفية بين 
عناصر المدينة

العمراينمفھوم التصميم 



 عشر والتاسع عشر الثامن القرنين إلى المعرفي المجال ھذا بدايات تعود
 في الصناعية الثورة بعد ما لمدينة المتدھورة العمرانية للحالة فعل كرد

.أوروبا
.للمدينة المادية البيئة لتحسين المعماريين بتكليف واألمراء الملوك قام

 انصب للمباني المادية الجوانب مع التعامل فى المعماريين خبرة بسبب
.فقط المبنية للبيئة التشكيلية الجوانب مع بالتعامل اھتمامھم

City) المدينة لتجميل عالمية حركة عن عبرت األولى البداية تلك
Beautiful Movement) رؤية جماليات على اھتمامھا اقتصر 

.مدينتھم لعمران المستعملين
 ذات الميادين ، المشجرة العريضة الشوارع كانت المستخدمة األدوات
 العناصر من وغيرھا Vista البصرية النھايات ، والنافرات التماثيل
.المادية

تاريخ التصميم العمراني



تاريخ التصميم العمراين
 تسھيل الى تھدف ال طرق شبكة بصورة االفقى المسقط في ظھر االھتمام ھذا

 بوضوح ذلك ويظھر المدينة داخل بالحركة االستمتاع إلى تھدف ما بقدر الحركة
 منحنى يفقأ مسقط المعماري له اختار والذي لندن بمدينة ”ريجنسى“ شارع في

.البصري التشويق لتحقيق



ظھر نفس التأثير فى شوارع مدينة باريس ذات النھايات البصرية 
التي من شأنھا تحقيق المتعة البصرية للمستعملين أكثر من تحقيق 

.حركة وظيفية بين أجزاء المدينة

تاريخ التصميم العمراني



في باريس  ”Haussmann“في لندن أو  ”Wren“ال يمكن تصنيف جھود 
تحت مسمى تخطيط مدن

Haussmann 
c.1865

تاريخ التصميم العمراني

احد شوارع باريس

أوبرا باريس في عصر 
ھوسمان

خريطة باريس الحديثة

باريس كما تراھا في المساء



 الطبيعية بالبيئة المبنية البيئة بعالقة االھتمام تحول عشر التاسع القرن في
 في كما الوظيفية بالنواحى تھتم بصورة الطبيعية بالبيئة المبنية البيئة بين والربط

Garden( الحدائقية المدينة    City( م١٨٨٩عام ھاورد أبنزر بھا نادي الذي.

تاريخ التصميم العمراني

Ebenezer Howard
١٩٢٠ -  ١٨٥٠



 الثالثة بأبعادھا للمدينة المادي التشكيل إلى االھتمام تحول بعدھا
 المدينة اتجاه في التخطيطية الجوانب على اقل بصورة والتركيز
Contemporary) المعاصرة City) المعماري وضعه الذي 
.١٩٢٦ عام لوكوربوزييه الفرنسي

 صورة في المباني ووضع المباني ارتفاعات بتحديد لوكوربوزييه اھتم
 باالستعماالت تدعمھا بل جميعھا المدينة ارض تشغل ال نقطية

 تركز اإلبعاد ثالثية بكروكيات أفكاره عن وعبر والترفيھية المفتوحة
.المستعملين وراحة البصري االستمتاع على
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Le Corbusier
1887 ‐ 1965



يمكن القول أن عشرينات القرن العشرين شھدت انفصال اتجاھات التخطيط 
العمراني عن اتجاھات االھتمام بالتشكيل المادى للعمران فيما يمكن اعتباره 

.بداية بلورة مجال التصميم العمراني وانفصاله عن مجال تخطيط المدن

تاريخ التصميم العمراني

بعض أشكال التصميم العمراني 
في العصر الحديث



:ھذه الموضوعات من عشرينات القرن العشرين اھتم التصميم العمراني بتغطية١.

    للكتلة العمرانية ومحاورھا البصرية  األبعاد المادية الثالثة 
    (Design of Cities- Edmund Bacon).

-Serial Vision)في الرؤية المتتابعة  )الزمن(البعد الرابع  Gordon Cullen)

عن العمران للمستعملين االنطباعات الذھنية
    (Image of The City- Kevin Lynch)

-Pattern Language) األنساق العمرانية Christopher Alexander)

-Behavior Units) الوحدات السلوكية John Lang, Kier Kaplan
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:ھذا التشعب في االھتمامات بالجوانب المختلفة للعمران أصبح ينقسم بوضوح إلى

الجوانب المادية

عالقة المستعملين بالبيئة المبنية

سلوك جماعات المستعملين

التصميم 
العمراني

Urban 
Design
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ھو المجال المعرفي الذي يجمع بين علوم وفنون تشكيل وتنظيم البيئة المبنية بما 
.يحقق الراحة والسھولة والمتعة البصرية للمستعملين أثناء تواجدھم داخل المدينة

مستوى البيئة 
المادية

مستوى 
التفاصيل

المبنىالمدينة

تفاصيل 
معمارية تشكيل عام

التصميم 
العمراني
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