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            الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه
ومن واالهـ , و بعد

 يسرنا أن نقدم بين أيديكم اإلصدار األول من مجلة حصاد المشاريع
 التي تهتم بجمع وعرض أفضل المشاريع على مستوى كلية العمارة

والتخطيط في جامعة الملك سعود

 تعتبر مادة “تصميم” من المواد المستمرة منذ دخول الطالب في
 كلية العمارة والتخطيط وحتى تخرجه منها, لذلك قمنا بالعمل

 على مسابقة تضم 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 قام بإنشائها والعمل عليها األندية الطالبية بكلية
العمارة و التخطيط

مقدمة
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الرؤيــة
األهداف
 الرسالـة
حـــــول
المجلــة

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

مستوى العالم

الستفادة المستويات  جميع  من  المشاريع   استعراض 
دليال وتكون  وتحفيزهم،  وقت  اي  في  منها   الطالب 

ارشاديا للطالب المستجدين

 تسعى المجلة لتصبح مرجعا علميًّا للطالب المستجدين,
 وجميع الطالب المقبلين

على مستويات متقدمة وتزودهم بالمعلومات والمهارات

 دورية علمية ، تصدر مرتين في السنة في بداية
 الفصل الدراسي عن مشاريع طالب كلية العمارة
.والتخطيط بجامعة الملك سعود باللغة العربية

  يصدر المجلد األول من المجلة في هذه النسخة بعنوان
 “مجلة حصاد المشاريع” في العام 1437هـ/2016م،

 وستستمر فصلية بإذن اهلل بحيث تغطي مشاريع كل
فصل دراسي



فريق عمل المجلة

سلطان بادقيل

433106807

عبداهلل المطرفي

433105341

عبداهلل الغريس

432104626

عبداهلل اليمني

433102585

abdullah.qy
@gmail.com

iclosely
@gmail.com 

abdullah
lmatrafy

@gmail.com

sulyout
@gmail.com 
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لجنة التحكيم

 م.علي بن
مساعد  المبارك

 د.أنس بن
مفرح المغيري

 د.أحمد بن
رشدي طومان

 دكتوراه إسكان
 وأنظمة بناء،

 ماجستير تصميم
 عمراني، بكالوريوس

عمارة وعلوم بناء

 دكتوراه في تخطيط
,و إدارة المدن الكبرى

 ماجستير في
 , التخطيط البيئي

بكالوريوس
 التخطيط و التصميم

العمراني

 ماجستير في تصميم
 , المبنى البيئي

 بكالوريوس العمارة
و علوم البناء
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كلمة العميد
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 مسابقة حصاد المشاريع تقوم
على مرحلتين للترشيح:

 المرحلة األولى:
 أثناء المناقشات النهائية يقوم األستاذين المخصصين لتحكيم كل

 شعبة باإلتفاق على افضل مشروع على مستوى الشعبة, بعد ذلك تقوم
 لجنة حصاد المشاريع بالتواصل مع الطالب ألخذ كافة البيانات المطلوبة

من مشروعه وبالتالي  يتم ترشيحه للمرحلة الثانية

 المرحلة الثانية : بعد جمع أفضل مشروع من كل شعبة يتم عرضها
 جميعا على لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة حصاد المشاريع والمكونة

.من 3 اعضاء
 يقوم كل من أعضاء لجنة التحكيم بوضع درجة لكل مشروع ومن ثم

 يتم اخذ متوسط الدرجات ويرشح  الطالب الحاصلين على المركز األول
 والثاني في المشاريع ماقبل التخصص والتخصص المعماري بناء على

الدرجات ويرشح طالب واحد من كل مستوى في التخصص العمراني

آلية المسابقة
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التصميم
المعماري
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 مدخل للتصميم 
المعماري

 
-شالية على البحر 

تصميم

1
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د. أحمد عزمي

busalman.96@hotmail.
com

فارس اليحيى

مع لتضاد  حاده  اشكال  على  الشالية  تكوين   تم 
,المنحنيات ويعطي احساس الحركة

الشمال جهة  من  الزجاجية  الشابابيك  تكثير   وتم 
 لإلستفادة من المطل قدر االمكان واالستفادة من

 الرياح المحببة , وتم تقليلها
ومنع الشارع  من  للخصوصية  الجنوب  جهة   من 
على لتظليل  المظلة  وضع  وتم  الضارة,   الرياح 

 الشرف. وتم وضع األعمدة
اضاءة ليعطي  المظلة  تفريغ  وتم  المظلة   لحمل 

جميلة
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د. عمرو باجنيد

ai7-1417@hotmail.com

عبدالعزيز الحميده

 الفكرة الرئيسية لشكل التصميم هي العشوائية
 الشبة نظامية , وعلى هذا االساس تم التصميم
 الدور االرضي مكون من غرفة للمعيشة و مطبخ
مساحة في  وجميعها  وحمام  طعام  غرفة   و 
وجميعها الجمال  و  بالسعة  لتشعر   مفتوحة 
االول الدور  وكذالك   ، البحر  منظر  على   مطلة 
اوالد و غرفة رئيسية وغرفة   مكون من غرفة 
, وعلى هذا البحر   للبنات وجميعها مطلة على 
وكذالك جماليًا  فقط  ليس  التصميم  ربط   تم 
الجهة في  انشغاالً  االقل  الغرف  بوضع   مناخيًا 
الحرارة في هذه درجة  ارتفاع  بسبب   الجنوبية 

األماكن وإنزعاج المالك منها

الشمس اشعة  من  االستفادة  تم   وكذالك 
غرفة في  وخاصة  الشتاء   فصل  في   للتدفئة 
 المعيشة االكثر انشغاالً وعلى هذا االساس تم
بدخول للسماح  الشالية  سقف  في  فتحة   فتح 
 اشعة الشمس في فصل الشتاء وتقليل او عدم

 دخولها في فصل الصيف
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-سوق تجاري صغير 

-الرياض – حي الخزامى 

تصميم

2
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م. زياد ال الشيخ

w.s.al@hotmail.com

وائل العنزي

المنتجات جميع  لبيع  محالت  هو  المشروع   نشاط 
النشاط بفكرة ، تم ربط  الرياضية    والمستلزمات 
الخطوط استخدام  طريق  عن  المشروع   تصميم 
للمحل الكرة  كتلة  واستخدام  والمرنة   السلسة 
لدائرتين مركزين  على  المشروع  وقام   ،  الكبير 
 رئيسية وتم استنتاج جميع الخطوط من المركزين
مهمة بنقطة  المشروع  انهاء  وتم   ،  الرئيسية 
الرجال وتم  تصميمه على شكل كرة  هي مصلى 
مراكز اخط  تنهي  اسطوانة  ذات  والمنارة   صغيرة 

المشروع عموديا
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د. يوسف فادان

Mr.Saud-008
@hotmail.com 

سعود الحزاب

النجدية العمارة  دمج  على  المشروع  فكرة   ترتكز 
 التاريخية بالعمارة الحديثة وذلك باستخدام المثلث
مناسبة أكثر  ليصبح  وتطويره  أفقي   كمسقط 
 وتالئما مع متطلبات البناء من جهة ورواد السوق
الزوايا من  التخلص  من  ابتداء  أخرى،  جهة   من 
 الحادة ومرورا بالبروزات التي تكسر جمود المسقط
 وانتهاء بالتشكيل الخارجي الذي يظهر بدوره رمز

العمارة النجدية
من اإلمكان  قدر  التقليل  المشروع  في   ويالحظ 
في المشروع  موقع  أن  حيث  الزجاجية   الواجهات 
 الرياض ومن المعروف حرارة الشمس ومع ذلك لم
.تقلل بشكل كبير وروعي في ذلك وضع الكاسرات

وادي من  بالقرب  الخزامى  في حي  المشروع   يقع 
 حنيفة والدرعية التاريخية لذلك روعي في التصميم

ما سبق وأن ذكر في فكرة المشروع
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 تصميم يراعي الجانب 
البيئي

-مركز دراسات بحثية 

تصميم

3
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أ.د. السيد عامر

عبدالملك الرمال

 يقع المشروع في الدمام المنطقة الشرقية، الخبر،
 جنوب جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية

.السعودية مع البحرين
فكرة التصميم

 جعل معظم االستخدام للعناصر الطبيعية المطلة
 على البحر للسماح بدخول للرياح وأشعة الشمس
 في جميع أنحاء المشروع، وكذلك استخدام المباني

نفسها لتظلل بعضها
الحلول البيئية

من استفادة  باقصى  يسمح  الذي  المباني   توجيه 
.الرياح وإعطاء إطاللة جميلة

الرياح هبوب  لضبط  الخضراء  الطبيعية   المناظر 
“النباتات المبنى.  دخولها  قبل  الرطوبة   ونسبة 
 الصحراوية تمتص الماء من الهواء بالتالي تقليل

“الرطوبة
أسطح المباني الخضراء لتقليل الحرارة داخل المبنى
 الكتل التي تغطي بعضها البعض وتوفير التظليل

تحتها
 فناء كبير في الوسط الستقبال الرياح وتبريد الهواء

قبل دخوله المبنى
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م.علي المبارك

434101270@student.ksu.
edu.sa

عبدالعزيز الدخيل

المبنى التعامل مع طبغرافية األرض وتوجيه   هي 
 باتجاه الرياح المحببة ووجهت الفناء بنفس االتجاه
واإلضاءة للمبنى  الهواء  ليدخل  المحببة   الرياح 
 وفضلت وضع المبنى على طابق واحد ليستخدمه
على ووضعه  راحة  بكل  الخاصة  االحتياجات   ذوي 
 المستوى المرتفع من األرض لالستفادة من فارق
نفسة بالمبنى  مظللة  مواقف  بوضع   المنسوب 
الجهة في  المقط  في  الكسرات  وضع  تم   وأيضا 
أيضا نفسه  على  الظالل  المبنى  ليرمي   الشمالية 
الطبيعة باستخدام األشجار في  تم االستفادة من 

 الجهة
ولتنقية الشمس  أشعة  لكسر  بيئي  كحل   الغربية 
من الصادر  السمعي  التلوث  من  والتقليل   الهواء 

مواقف السيارات و الطريق
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 تصميم يراعي الجانب 
الحضري

 تطوير سكن أعضاء هيئة 
التدريس

تصميم

4
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أ.د.حازم عويس

abdullahlmatrafy
@gmail.com

عبداهلل المطرفي

تم األولى  في  مراحل  ثالث  الى  المشروع   ينقسم 
األخطاء إيجاد  و  فراغيا  تحليله  و  المشروع   دراسة 
دون الفراغية  اإلصالحات  استنتاج  و  فيه   الفراغية 

المساس ب موقع المباني
 

هي و  األولى  للمرحلة  تكملة  الثانية  المرحلة   في 
و حركيا  و  جماليا  الفراغ  تصميم  اعاده  و   تطوير 

اصالح األخطاء

الجنوبية الجهة  اختيار  تم  الثالثة  المرحلة   في 
 للموقع للتعديل

ناحية من  األولى  المرحلة  أساس  على   وتحليلها 
الفراغية األخطاء  اصالح  و  تعديل  وتم   االخطاء 
على الحفاظ  مع   15 ال  المباني  إمكانية حذف   مع 
تحريك وإمكانية   .. للمشروع  السكانية   الكثافة 
موقع المباني مما يتناسب مع التصميم الفراغي
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د.أيمن عيسى

abdullah.qy
@gmail.com

عبداهلل اليمني

فراغات ثالث  تكوين  على  قامت  التصميم    فكرة 
بشكل دائري , فراغين شبة خاصة وفراغ عام

العمائر السكنية ويوجد بها   فراغين تلتف عليها 
لألطفال والعاب  جلسات  من  الساحات  في   تنوع 
 ونافورة , وفراغ في المنتصف يربط المجموعتين
 من العمائر ببعضهما البعض من خالل ممر رئيسي
 مظلل جزء منه واكبر عرض من الممرات الثانوية
منطقتين يوجد  حيث  المشروع  مركز  إلى   تتوجه 
تتعرض واالخرى  مظللة  احدهما  لألطفال   العاب 
 إلشعة الشمس , ويوجد جلسات ومسطحات خضراء
 للجلوس ومسطحات خضراء فيها نخيل وشجيرات

وقاعة متعددة االستخدامات

العمائر ارتفاعات  باختالف  المساء  خط   كونت 
8 وتنخفض 5 ثم ترتفع إلى  4 إلى   فتتصاعد من 
السماء خط  يكون  وبذلك  ادوار   6 إلى  ثم   7  إلى 

مميز ويمنع الرتابة والملل







30

 تصميم يراعي الجانب  
الوظيفي

-برج بنكي 

تصميم

5
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د.محمد كتبي

N_m_a_2003
@hotmail.com

نواف الدهش

المصرف هوية  من  مستوحاة  التصميمة   الفكرة 
 إلستخدام الخطوط المستقيمة والواجهات الزجاجية

 وايضا من شعار المصرف

 بأخذ حرف األلف الموجود في شعار البنك وتكرارة
 بأحجام تتزايد بحجمها بفكرة النمو نحو المستقبل

للمصرف

 يعتمد مصرف اإلنماء في تصميمة على الشفافية
شعارة بسطاة  خالل  من  التصميم  في   والوضوح 
الزجاجية للواجهات  استخدامة  خالل  من   وايضا 
تعكس التي  الصريحة  المستقيمة   والخطوط 

الشفافية والوضوح بين العميل والمصرف
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 د.عمادالدين أوطه
باشي

amgd911@
gmail.com

أمجد الحديثي

 انطلقت الفكرة التصميمية لتحقق هدف وهو جعل
 شكل يعكس هوية بنك اإلنماء والتي تحتوي على
المستقيمة الخطوط  والوضوح  البساطة   عناصر 
 والشفافية واختيار اللون البني لتعبير عن الفخامة
في لوحض  كما  الشعار  في  كما  المفتوح   والباب 

فروع البنك وفلسفة تصميم شعار البنك

كل , الن  البرج  تشكيل  كعنصر  الشعار  اخذ   وتم 
عناصر استخدام  يجعل  مما  بشعار  يعرف   بنك 
االبراج من  لتمييز  وضوح  اكثر  تجعله  الشعار   من 
 المجاورة لجعل كل من يراه يعرف انه بنك االنماء

.دون االخالل في الشكل الجمالي للبرج
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 تصميم يراعي االتجاه 
المعماري

 اسم المشروع: مستشفى 
عام سعة 200 سرير

تصميم

6
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د.محمد ابوالمجد

mr.7azim
@gmail.com

حازم الغنيم

 المشروع : مستشفى عام 200 سرير
 الموقع : مدينة الرياض طريق أبو بكر تقاطع طريق 

 االمير بن جلوي
 المالك : وزارة الصحة 

 تكمن فكرة المشروع في الحل الوظيفي و السعي
 لحل الفراغ على ثالث مستويات الحركة ، العزل ،

 العالقات الوضيفية
 وذلك بفصل مسارات الحركة المختلفة الرأسية منها 
 و العامودية ، و العزل عن طريق األنظمة ، و تقديم

 الجانب النفسي بحيث اعطاء الفراغات الداخلية
 إيحاء بالسكون و الراحة ، و تتعداد خصائص كل

 قسم مما يحتم حلول مختلفة للحركة داخل األقسام
 ألن المستشفى هو عبارة عن : ربط بين عدد من
 المتغيرات القابلة للتغير مستقبال ، و تكمن فكرة
 الكتلة انسجاما مع حركة الشمس ،و إدخال الضوء

 الطبعي داخل ما أسميته بالقلب األخضر بجعل
 مستويات من التشجير داخل المبنى ،و تم إخراج هذا

 العمل يدويا و بالكامل من غير استخدام مسطرة
 إال للخطوط االسترشادية .. و امكانية ذلك لكون

 المشروع عبارة عن فكرة
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د.خالد صالح

Ahmmad4242
@gmail.com

احمد ياسر

من االنسان  جسم  في  الصدري  القفص   يتكون 
 هيكل محوري تتطلق منه األضالع المتفرقة لتحتوي
والرئتين كالقلب  الحيوية  الجسم  أجهزة   وتحمي 

والكبد والطحال والكلى واألوعية الدموية

في والفراغات  الكتل  توزيع  فكرة  جاءت  هنا   من 
 المستشفى لتحقق سهولة الوصول االتصال القوي

بين جميع األقسام
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 تصميم يراعي تكامل 
األنظمة

 المشاريع:
-.متحف سابك 

7-.المركز العربي للسالم 
تصميم
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د.فيصل عجباني

Maktabi93
@gmail.com

ياسر مكتبي

بجوار سابك  لمنتجات  معرض  تصميم   مشروع 
 مقرها الرئيسي في الرياض الواقع في مخرج 8

 المعرض يحتوي على فراغات متعددة لطرق عرض
متعددة لمنتجات سابك

مساحة المشروع 6900 متر مربع
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د.خالد الجماز

oqarei
@gmail.com

عمر قاري

.مشروع تصميم مركز السالم العربي
خالد الملك  مع  مكه  طريق  تقاطع  بجوار   يقع 

 وبالقرب من الحي الدبلوماسي
لتحقيق العربي  التعاون  لتعزيز  يهدف   المشروع 

 السالم والتنمية للبلدان والشعوب العربية
ومعرض اجتماعات  قاعات  على  المشروع   يحتوي 

ومتحف وبعض المرافق الخدمية التابعة لها
مساحة المشروع 8100 متر مربع تقريبا
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مشروع
التخرج
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د. سلمان السديري

S8r6
@hotmail.com

صقر العريفي

 .مشروع تصميم المتحف السعودي للفنون الجميلة
العلم منطقة  شمال  الدرعية  في  المشروع   يقع 

وبجوار البلدية الجديدة لمحافظة الدرعية
فنية لوحات  عرض  صاالت  على  المشروع   يحتوي 
ويحتوي والمجسمات  للمنحوتات  عرض   وقاعات 

على مرافق الخدمية للزوار والتجهيزات
مساحة المشروع 20000 الف متر مربع
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د.سلمان السديري

Nawafalrumaih
@gmail.com

نواف الرميح

 مشروع تصميم برج مصرف االنماء
مركز شمال  وتحديدا  التجاري  الشريط  في   يقع 

االندلس التجاري
المصرف ادارة  يشمل  برج  على  المشروع   يحتوي 
 ومركز التداول كما يحتوي على فرع االنماء الرئيسي

وبعض المحال التجارية بجوار البرج
مساحة المشروع 48000 متر مربع
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التصميم
العمراني
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 اسم المشروع:
1 تطوير مركز حي
عمراني
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أ.د.عبداهلل العابد

Naserbinmoammar
@hotmail.com

ناصر بن معمر

مختلفة أقسام  لعدة  العمراني  النسيج   تقسيم 
مختلفة مجموعات  تخدم  المشروع,  بمركز   ترتبط 
 من السكان على حسب اهتماماتهم لزيادة الروابط
 اإلجتماعية بين سكان الحي من خالل خلق نشاطات
فئات مختلف  تخدم  االربعة  االشرطة  في   مختلفة 
 سكان الحي وتعزز من زيادة االحتكاك بين السكان
وذلك الحي  في  االجتماعية  المشكال   لمعالجة 

للمساهمة في الرقي بمستوى معيشة السكان
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2 تجديد عمراني 
عمراني
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د.طارق جالل

musab.almusa
@gmail.com

مصعب الموسى

وسط مختارة  لمنطقة  عمراني  تجديد   مشروع 
الرياض

متعددة لمنطقة  تجديد  على  المشروع   يحتوي 
االستعماالت كالتجاري والسكني والحكومي
مساحة المشروع 212000 متر مربع تقريبا
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 تصميم حي 
3 سكني

عمراني
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د.زياد علم الدين

Orayfij0
@gmail.com

عبدالرحمن العريفج

القيروان حي  في  المشروع  أرض   تقع 
تقدر بمساحة  الرياض  مدينة   شمال 
من يحدها   ، مربع  متر  الف   ب٨٤٤ 
 الجنوب شارع األمير سعود بن جلوي و

من الغرب شارع الخير
  تتلخص الفكرة التصميمية في التركيز 
 على الناحية الوظيفية باألساس ، حيث
و األرض  طبوغرافية  مع  التعامل   تم 
 توزيع الخدمات العامة حسب النطاقات
 و ربط الموقع ببعضه و التدرج الهرمي
 للشوارع و التكامل مع المحيط المجاور
الراحة من  قدر  أكبر  لتحقيق  ذلك  و   ، 
ممكن ربح  اكبر  تحقيق  و   للساكن 

للمستثمر و المالك
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عمراني
مشروع
التخرج
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د.أبراهيم البلوز

Eng.abdulrahman.
alnafisah@gmail.com

عبدالرحمن النفيسه

 المشروع عبارة عن مركز يستقطب جميع المتدربين
 والمستثمرين والباحثين والهواة للطيران .ويضم
بالطيران. والمتعلقة  الترفيهية  األنشطة   بعض 
ومعرض أبحاث  مراكز  على  المشروع   ويحتوي 
في وأهميتها  الطيران  علوم  خالله  من   يوضح 
إلقامة منطقة  المشروع  يوفر  كما   المملكة. 
من كل  احتياج  ايضا  ويلبى   ، الموسمية   األنشطة 
للعمل في وتأهيله    الطيران  على  التدريب   يريد 
الوظائف الوسيطة بين القطاعين العام والخاص

 ويقوم المركز بدور حيوي في إعادة تأهيل مالحي
 القيادة ومقصورة الطائرة وموظفي العمليات من
السعودة أهداف  يخدم  بما  تدريبية  برامج   خالل 
من الذاتي  االكتفاء  وتحقق  السعودية   بالخطوط 

 الكوادر لبوكنية المتخصصة
 ويعمل المركز على توفير برامج متكاملة لتدريب 
خدمات وموظفي  الجوية  الخدمة  طاقم   أعضاء 
الجوية فيما يختص بالمالحة  العمليات بالخطوط 
طاقم موارد  وإدارة  السالمة  وإجراءات   الجوية 

الطائرة















الطالب المرشحين للمسابقةالطالب المرشحين للمسابقة
(المرحلة األولى)

معماري
-تصميم معماري 1-

زياد عبدالرحمن الحميدي
فارس عبدالمحسن الشدي
عبدالرحمن احمد العرجاني

ناصر عبداهلل الدوسري
عبداهلل مبارك الهاجري

-تصميم معماري 2-

مهند عبدالكريم الدميجي
عبدالعزيز احمد العبادي

عودة صالح العودة
عبداهلل ناصر بن نقيب

-تصميم معماري 3-

مالك باجابر
عبدالرحمن بوكيس
نواف محمد الغامدي

-تصميم معماري 4-

سيف جاراهلل المالكي
بدر عبداللطيف آل شيخ

-تصميم معماري 5-

ابراهيم البابطين
خالد التخيفي
طالل المطلق

-تصميم معماري 6-

ماجد عيد الجربا

-تصميم معماري 7-

موسى عبدالعزيز العتيق
عبدالرحمن الحبيب

عبداهلل الشبرمي
ابراهيم الداوود , فهد السياري

مشروع التخرج

عبدالرحمن بن بريك
عمر الريس

ابراهيم الرفيع
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الطالب المرشحين للمسابقة
(المرحلة األولى)

عمراني
-تصميم عمراني 1-

محمد الغانم

-تصميم عمراني 2-

مبارك النتيفات

-تصميم عمراني 3-

تم ترشيح فائز واحد لوجود شعبة واحد فقط

-تصميم عمراني 4-

تم ترشيح فائز واحد لوجود شعبة واحد فقط
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شكر وتقدير لكل من سعى في هذا الجهد
وقدم النصح وبذل الوقت 

 وشكر وتقدير لرائد األنشطة الطالبية الدكتور :
أحمد بن رشدي طومان على جهده المبذول

ووقته الذي يبذله من اجل إحياء األنشطة الطالبية 

 ثم شكٌر وتقدير وعرفان ألعضاء لجنة التحكيم :
 د.أنس بن مفرح المغيري 
 د. أحمد بن رشدي طومان 
م. علي بن مساعد المبارك 

وشكر خاص للعميد المكلف:
د.عبداهلل بن أحمد الثابت 

فلهم كل التقدير واإلحترام
وأسأل اهلل ان يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم 

خاتمة




