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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول 

 هللا، وعلى آله وصحبه
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 :  توزيع الدرجات

 درجة 20: الحضور والمشاركة

 (من الدرجة% 30من يغيب عن االختبار يجرى له اختبارا بديال بخصم )درجة  20: االختبار الفصلي

 (للتسليم النهائي 5لتقديمه لجهة معنية،  5للمناقشة،  5للتسليم األول،  5) درجة 20: البحث الميداني

 درجة 40: االختبار النهائي
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 :  تعريف التخطيط عموما

هو وضع خطة لتحقيق أهداف المجتمع في ميدان وظيفي معين لمنطقة جغرافية ما في مدى زمني 

 . محدد

 

 :ومن شروط التخطيط السليم

 أن يكون مبنيا على أسس علمية في كافة مراحله-

وأن يكون مرنا مرونة كافية لمقابلة التغيرات التي تستجد من خالل الفترة الزمنية المقررة  -

 .لتنفيذه

 

 :مستويات التخطيط

  :توجد للتخطيط ثالثة مستويات

 

 التخطيط القومي: المستوى األول

ويحدد هذا التخطيط السياسة العامة للدولة في مجاالت اإلسكان والمرافق والتعليم والصحة  -

 .الخ..والترفيه والصناعة الزراعة

كما يوضح هذا المستوى من التخطيط السياسة القومية لتوزيع المجتمعات العمرانية الحضرية  -

 والريفية

 ويركز التخطيط القومي على النواحي االقتصادية واالجتماعية للدولة
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 التخطيط اإلقليمي: المستوى الثاني

 .يتناول بالدراسة وضع المخططات الالزمة في ضوء المخطط القومي -

يحدد المراكز العمرانية على صفحة اإلقليم ورتبتها وأعدادها وأحجامها وتوزيعها ووظائفها  -

 .البعض ببعضهاوعالقتها 

 (الحضرية والريفية)يتعرض بدرجة أكثر تفصيالً من سابقه لتوزيع المجتمعات العمرانية  -

  يتعرض لشبكة الطرق والنقل والمرور اإلقليمي الذي يربط بين التجمعات العمرانية -

 .يعمل على ربط التخطيط القومي للدولة بالمكان -

 

 :دراسات التخطيط اإلقليمي

 .دراسة المصادر الطبيعية: أوالً 

  .دراسة المصادر االجتماعية: ثانياً 

 .دراسة المصادر االقتصادية: ثالثاً 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :  التخطيط العمراني: المستوى الثالث

 .يرتكز على معالجة كل من المدينة والقرية كوحدات عمرانية •

  .يرمي التخطيط هنا إلى السيطرة على كيان المدينة أو القرية •

تعتبررر الخصررائح الحضررارية والسياسررية واالجتماعيررة والعمرانيررة لهمررا مسررتقلة وفرري نفررس الوقررت  •

 . جزء من اإلقليم الذي تتبعه

وبصفة عامة فإن التخطيط العمراني يشمل النواحي االقتصادية واالجتماعية والطبيعية، وإن كران  •

 .يعني بالتركيز على النواحي الطبيعية

 

 :دراسات التخطيط العمراني

 استعماالت األرض

 الكثافات السكانية

 ارتفاعات المباني

 نسبة تغطية األرض بالمباني

 تخطيط الموقع

 تصميم مشروعات البنية األساسية

 تصميم مشروعات الخدمة العامة

 مشروعات اإلسكان

 شبكات الطرق



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :مراحل التخطيط العمراني

 

  :يتم التخطيط العمراني على أربعة مراحل رئيسة

 

 التخطيط الهيكلي: المرحلة األولى

 ويكون على مستوى المدينة -

وهذا التخطيط يتعامل مع كل العناصر الطبيعية الواقعة في نطاق الوحدة المحلية ككل وليس  -

 .كجزء منها وذلك في إطار التخطيط اإلقليمي لإلقليم الذي تقع فيه

 

  :ويتكون التخطيط الهيكلي من مجموعة خرائط ُتصنف كما يلي

 .خرائط استعماالت األراضي

 .خرائط شبكة الطرق

 .خرائط موقع الخدمات العامة

  .خرائط شبكات المرافق



  .التخطيط التفصيلي: المرحلة الثانية

وهو التخطيط الذي ُيعد لجزء من المدينة حيث يتم فيه إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي  -

  للمناطق التي يتكون منها التخطيط الهيكلي للمدينة أو القرية،  لذلك فهو يخطط جزء من المدينة،

 :وُتصّنف المخططات كما يلي

  ارتفاعات المباني

  اإلسكان

 .تخطيط المراكز والمحاور التجارية والصناعية

  التخطيط التفصيلي للمناطق الخضراء

 .استعماالت األراضي وإشغاالت المباني

 

 .التصميم البيئي: المرحلة الثالثة

مثل تصميم أنواع الممرات والمواد المستخدمة  وهو التصميم الذي يدرس تنسيق المواقع في المدينة

 ألرضيات المدينة

 

 .تخطيط المشروع: المرحلة الرابعة

  مثل مشاريع المباني أو الري أو المشاريع التجارية وهو التخطيط المتميز للمشاريع المتخصصة
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 تخطيط قومي

 تخطيط إقليمي

 تخطيط عمراني

 تصميم 

 حضري

تصميم 

 عمراني

تصميم 

 معماري
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http://www.mep.gov.sa 

 

 : وزارة االقتصاد والتخطيط، ومن مهامها بهالتخطيط القومي، تقوم 

 

 .للمملكة الخمسيةإعداد خطط التنمية • 
إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليالً القتصادها ويبين مدى • 

 .التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات
تقدير إجمالي المبالغ الالزمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس • 

الوزراء وتكون هذه التقديرات أساساً لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقاً لذلك 

تكون كل من وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور 

وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطط العامة للتنمية 

 .وبين الموارد المالية المتاحة
إجراء الدراسات االقتصادية الالزمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم • 

 .التوصيات التي تنتهي إليها
 .مساعدة الوزارات والجهات الحكومية األخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط• 
 خادم الحرمين الشريفين بهتقديم المشورة الفنية فيما يكلفها • 
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 الغالف

 تقديم

 المحتويات

 الثامنة-االقتصاد الوطني

 توجهات خطة التنمية التاسعة

 بعيدة المدى االستراتيجية

 9خ-االقتصاد الوطني

 االقتصاد القائم على المعرفة

 تنافسية االقتصاد الوطني

 التطوير المؤسسي واإلداري

 القطاع الخاح

 االستثمار

 القوى العاملة وسوق العمل

 السكان والمستوى المعيشي

 تنمية المناطق

 البناء والتشييد

 إدارة البيئة

 السياحة واآلثار

 تجارة

 الخدمات المالية

 الشباب والتنمية

 المرأة واألسرة

 اإلسكان

 العلوم والتقنية واالبتكار

 الموارد البشرية

 الصحة

 أاالتصاالت وتقنية المعلومات 

 المياه والصرف الصحي

 النفط والغاز الطبيعي

 الثروة المعدنية

 الزراعة

 الصناعة

 الكهرباء

 النقل

 الشؤون البلدية

 الثقافة واإلعالم

 الخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة

 البيانات والمعلومات اإلحصائية

 منهجية خطة التنمية التاسعة

 الملحـق
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فن تشكيل التفاعل بين الناس واألماكن والبيئرة : الحضري التصميم

والشكل الحضري، وطبيعة النسيج والبناء، والتأثير على العمليرات 
 .الناجحةالتي تؤدي إلى القرى والبلدات والمدن 

تحديد ووضرع الخطرط المكانيرة لترتيرب المردن : التخطيط الحضري

فررري المسرررتقبل، أو هرررو عمليرررة وضرررع الخطرررط  لتقسررريم المنررراطق 

 .لألغراض المختلفة مثل اإلقامة والعمل والتصنيع وغيرها
نوعيررة االسررتقرار بمعنررى أنرره هررو تعبيررر عررن :  Urbanالحضررر 

ذلررك لوجررود حالررة االسررتقرار مررع  والريررف  ويسرررى علررى المدينررة 

اختالف السمات ولكن جرت العادة على التحردث  وتغير الوظائف 

عررن المدينرررة بصررفة الحضرررر ويسرررمى التخطرريط الحضرررري أحيانرررا 
Town Planning    ، وهنراك تردرف فري الحضرر ينتقرل إلرى شربه

وهررو مررا بررين الريررف والمدينررة ويجمررع بررين مميررزات ؛ الحضررري

يسررمى  و: و الريررف ، يتحررول إلررى عشرروائيات والريررف والمدينررة 
Rural   أوVillage   االنجليرزىويسرمى الريرف Country side 

. 
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 بحيثلمادية اهتم بتكوين المدينة في أبعادها ي: العمرانيالتخطيط 

 هتمام كبيرايمكن التعبير عنها في صورة خرائط مبسطة دون 

 (مادي وظيفي. )بالنواحي الجمالية والحسية

 

ومكوناتره هتمامره علرى المبنرى الواحرد ايركرز : المعماريالتصميم 

والسرررلوكيات هتمرررام برررالمعنى وعالقرررة المكونرررات االدون الماديرررة 

 (مادي جمالي. )المبانيلمجموعة 

 

وعالقررة هررتم بررالمعنى يهتمررام متوسررط امجررال : التصررميم العمرانرري

إلرررى الماديرررة للعمرررران وسرررلوكيات المسرررتعملين إضرررافة المكونرررات 

علرررى المعنرررى علرررى العمرررران وتكررروين شخصررريته والترررأثير إضرررفاء 

 .همبمدينتالمستعملين عالقة 
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 .لمحة عن عملية التصميم الحضري
 

يشغل مجال التصميم الحضري موقعه ضمن العلوم اإلنسانية المطلوب فيها إعمال الفكر للوصرول إلرى -

 .بيئات مكانية تحقق متطلبات مستعمليها من خالل عملية التصميم

 

يدرس مجال التصميم الحضري ويفهم ويدرك العالقة التبادلية بين اإلنسان والمكان، وله عدة تعريفرات -

الناس بيئاتهم الطبيعية والمشيدة لتحقيق قريم  بهاالطريقة التي يمكن أن يبني "و، "أنه فن بناء المدن"منها 

 ".االنتماء العاطفي والنفسي والرفاهية لألجيال القادمة

 

ـ وعلى ضوء العالقة بين النشاطات التي يمارسها اإلنسان في حياتره العاديرة وانعكاسراتها علرى العمرران 

أنه تحقيق مكان حقيقي وكامل في تفاصيله وجزيئاته وفي بنيته بحيث تنتج بيئة مصرنوعة "يعرف على  

من مجموع الوحدات الحقيقية التي يحمل كل منها جذور لغرة مشرتركة، وبالترالي يحمرل التصرميم وبرنفس 

القدر من المشراركة لغرة للتفراهم برين المصرمم والمسرتعمل، ويرأتي بعرد ذلرك نمرو المكران طبيعيراً، وكانرت 

دعوته األساسية لرصد نشراطات الفررد والجماعرة وعكسرها علرى العمرران نهجراً لبيران أسرلوب جديرد مرن 

 .المشاركة بين المصمم والمستعملين للمكان

 

الح دور التصررميم الحضررري منررذ البرردايات المبكرررة لرره كمجررال للممارسررة المهنيررة فرري تنميررة المرردن  -

واستحداث تشكيالت البناء في الكتلة الحضرية المشيدة، كما أن لره دوراً هامراً فري مجراالت إعرادة تأهيرل 

المنرراطق ذات القيمررة، وبررذل المصررممون الحضررريون جهرردهم فرري طرررح أفكررار تلبرري متطلبررات الجماعررة 

ْن من صنع البيئرات التري يعريي فيهرا اإلنسران ويعمرل  والمجتمع معاً؛ وأصبح التصميم هو العلم الذي ُيَمكِّ

 .فيها كمجال اختصاح، واألفكار والمفاهيم هي عصب ومحور عملية التصميم
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 .لمحة عن عملية التصميم الحضري 
 

هو عملية إبداعية موضوعية لكيفية عمل مواضع لممارسة الحياة اإلنسرانية وتسرهيل مهامهرا، بمرا يحقرق 

 ( .كيبلتعريف ) من الحرية للفرد والجماعة ، وبما يكفل لهم العيي بسالم وأمان  اقدر
 

هو تصور الحياة المستقبلية وأنره يرربط برين السياسرة االقتصرادية واالجتماعيرة مرع التصرميم البيئري لحرل 

 ( . ميرسونتعريف ) المعضالت الحضرية كاإلسكان والنقل 
 

لتنميررة  قرررارتالتخرراذ  المسررؤولةأو مجموعررة مررن االسررتراتيجيات الترري تتبعهررا الجهررات  اسررتراتيجيةهررو 

وتوجيرره وضرربط نمررو وتوسررع العمررران فرري المدينررة ، بحيررث يترراح لألنشررطة والخرردمات الحضرررية أفضررل 

 .توزيع جغرافي وللسكان أكبر فائدة 
 

توجيه نمو المناطق الحضرية والذي يتحقق من خالل أهداف اجتماعية واقتصادية تتجاوز المظهر العرام 

الستعماالت األرض الحضرية أو طبيعة البيئة الحضرية ، ويتم ذلك مرن خرالل فعاليرات حكوميرة ، ألنره 

 .يحتاف إلى تطبيق أساليب خاصة في المسح والتحليل والتنبؤ
 

رسم الصورة المستقبلية لشكل وحجم المدينة من خالل تحديد المناطق المالئمة لقيام مدن جديردة وتوسرع 

وبما يتالءم والعناصر الطبيعية والمتغيرات ( عموديا أو أفقيا ) المدن القائمة ، واألسلوب األمثل لنموها 

االجتماعيررة واالقتصررادية والسياسررية، ومعالجررة مشرركالت المرردن الحاليررة والترري يترتررب عليهررا تغييررر فرري 

 . استعماالت األرض القائمة ، ويتم ذلك من خالل رسم الخرائط والتصاميم الالزمة 
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 تصميم تخطيط

 قومي

 إقليمي

 (Urbanحضري )عمراني 

 هيكلي

 تفصيلي

 مشروع

 معماري

 وفيما يلي نماذج من المخططات وأنواعها
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 :أسباب التخطيط الحضري

 

 :االنفجار السكاني 

هو الزيادة المفرطة في أعداد السكان في ظل الموارد القليلة المتاحة، ففي األلف الثالثرة قبرل المريالد 

وصرل  1650مليرون نسرمة، وعرام  300ماليين نسمة، وفي بدايرة المريالد كران  5كان عدد السكان 

 1930-1850وبرررين . سرررنة لكررري يتضررراعف 200مليرررون نسرررمة، أي أن العرررالم احتررراف إلرررى  500

مليون نسمة إلرى  2000من  1975-1930سنة، وبين  80تضاعف عدد السكان مرة أخرى خالل 

 .باليين نسمة 8إلى  21مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في بداية القرن  4000

 

 :التطور التكنولوجي 
ناطحررات السررحاب، جسررور، أنفرراق، مواصررالت تحررت : سررمح بإنجررازات غيررر متوقعررة سررابقاً مثررل

األرض، شررق طرررق فرري الجبررال والمنحرردرات،  ردم البحررر وتجفيررف المسررتنقعات، وكررذلك اسررتعمال 

 .واالسمنت والزجاف والبالستيك كااللمنيوممواد جديدة 
  

ي طبيعررة المواصررالت وأصرربحت روظهررور السرريارة منررذ منتصررف القرررن العشرررين غيررر بشرركل جررذ

المسافات تقطع بمئات الكيلومترات بدالَ من األمتار، وأدى التوسع العمرانري إلرى ابتعراد العمرل عرن 

السكن مما ترتب عليره رحلرة العمرل اليوميرة واسرتغالل مسراحات أكبرر وأكثرر، وكمرا سراهم التطرور 

التكنولرروجي بارتفرراع مسررتوى الحيرراة لألفررراد ممررا أدى لزيررادة وسررائل الراحررة داخررل المنررزل وطلررب 

 .المزيد من الخدمات الجماعية والثقافية والتربوية
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 :أسباب التخطيط الحضري

 

 :تغيير أحجام المدن 
منذ بداية القرن العشرين تضاعف سكان العرالم حروالي المررتين والنصرف، لكرن عردد السركان الرذين 

كانرت مدينرة طوكيرو المدينرة  19مررات، ففري بدايرة القررن  8يعيشون فري المدينرة تضراعف حروالي 

وصل عدد المردن المليونيرة إلرى  19الوحيدة في العالم التي تتجاوز المليون نسمة، وفي نهاية القرن 

مدينرة، أمرا المردن التري يفروق  180مدينة، أما اليوم فيفروق  50وصلوا إلى  1960مدينة وعام  13

 .4000مدينة واليوم تعدت  2000ووصلت إلى  1900عام  285ألف نسمة كانت  100سكانها 
  

والردار  –أثينا  –برلين  –سنة مثل مدينة شيكاغو  20أو  10مدن التي يتضاعف سكانها كل الونجد 

البيضرراء، وتعررم هررذه الظرراهرة حاليرراً القرراهرة وطهررران، فتزايررد سرركان المرردن يسرراهم بزيررادة سرركان 

 – 1950عرام %  27 – 1940عرام %  19 – 1920عرام %  14: الحضرر، فهرذه النسربة كانرت
 .1960عام %  41

 

أمررا فرري المرردن . فرري نهايررة هررذا القرررن%  50ومررن المتوقررع أن تصررل نسرربة الحضررر فرري العررالم إلررى 

وفرري الواليررات %  29وأفريقيررا %  34وفرري آسرريا %  90 – 60الصررناعية فتتررراوح النسرربة بررين 

 .ألف نسمة 100المتحدة نصف السكان يعيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن 
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 :أسباب التخطيط الحضري

 

 :نمو المدن واتساعها 
المتعقلررة بررالموقع والموضررع والعوامررل االقتصررادية  االسررتراتيجيةنموهررا نتيجررة جملررة مررن العوامررل 

 .المتعلقة باإلنتاف، والعوامل السياسية المرتبطة بالتقسيم اإلداري
  

، بهررافموقررع المدنيررة يعتبررر رصرريداً لنموهررا وازدهارهررا ألن المدينررة تتفاعررل مررع المنرراطق المحيطررة 

إذا كانرت المنطقرة . فازدياد اإلنتاف في المناطق المحيطة بالمدينة يؤدي النتعاي الحركة االقتصرادية

فتقروم بتسرويقها والمنطقررة  المنتوجراتالمحيطرة بالمدينرة زراعيرة، فتصربح المدينرة نقطررة تجمرع لهرذه 

الزراعية بحاجة لمنتجات حضرية من المدينرة، فينشرأ تررابط عضروي وعالقرات يوميرة برين المدينرة 

ومحيطهررا الزراعرري، وإذا كانررت المنطقررة تجاريررة تعتمررد علررى خطرروط النقررل والمواصررالت فتصرربح 

المدينة نقطة التقاء وانتشار لجميرع هرذه الشربكات ومركرز للخردمات والمؤسسرات المختلفرة، وأمرا إذا 

 .كانت المنطقة صناعية فإنها تحتاف للمدينة لبيع منتجاتها أو الستقطاب الفنيين منها
  

سكانها تبرز األنشطة الفنيرة والثقافيرة وأمراكن التسرلية،  مداخيلوكلما ازدهر اقتصاد المدينة وزادت 
 .ويزداد الطلب على العمران  وتصبح المدينة مركز استقطاب لسكان الريف أيضاً 

  
، أمرا فري البلردان الثورة الصرناعية ظاهرة الهجرة من األرياف إلى المدن حدثت في أوربا مع بداية 

 .حركات التحرر الوطنيالنامية فبدأت في الخمسينيات مع بداية 
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 :أسباب التخطيط الحضري

 

 :عوامل تساهم بنمو ظاهرة الهجرة للمدن
 .تزايد سكان المدن والريف بشكل عام نتيجة الزيادة الطبيعية -
 .أدت إلى الهجرة من األرياف( االقتصادية والثقافية والترفيهية)عوامل الجذب  -
 .ضم المناطق المحيطة مباشرة بالمدن بمساحاتها وسكانها -
  

لشرغل وظيفرة مناسربة،  تساعدةعادة المهاجر إلى المدينة ال يمتلك الخبرة الكافية وال المؤهالت التي 

فدائماً يعمل في الحرف والمهن الدنيا التي تدر دخالً قليالً مما يعكس نمط وطريقة حياته، ومرن هنرا 

 (.األحياء الفقيرة والغنية)يظهر التميز الطبقي في المساحات العمرانية 
 

 :أشكال ةتوسع المدن بثالث
تتوسع ضواحي المدن المتباعدة بحيث تشكل )اتجاه ضواحيها المباشرة والبعيدة بتوسع المدن  -1

بوسطن  أبها وخميس مشيط، وبين وحدثت بين  Megalopolisتجمعاً عمرانياً واحداً ويطلق عليه

 .وواشنطن
 (.دور 160 بـمتر  818االرتفاع األقصى حالياً هو برف دبي )توسع المدن بارتفاع المباني  -2
 (.حول لندن وباريس)إنشاء أحياء جديدة وأحياناً مدن جديدة -3
  

على أن يضعوا كل ما يعيق أو يشوه شكل المدينة خارف حدودها مثل  المسؤولينتوسع المدن يجبر 

وحريق النفايات، محطات معالجة مياه الصرف، المحطات الكهربائية والحرارية،  مرادم، المسالخ

وتزداد الحاجة للمساحات في . ومستودعات الفحم، فلذلك تتطلب المدينة مساحات كبيرة لخدماتها

 .المدنية للسكن الفردي والجماعي أيضاً 
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :أسباب التخطيط الحضري

 

 : Slump -Shanty Townsظاهرة األحياء العشوائية وسلبياتها 
تنتشر في مدن العالم الثالث التي تصل إلى مرتبة المدن اللصيقة وهي مدن وأحياء متدهورة يسكنها 

الفقراء من المهاجرين الذين تفرض علريهم حرالتهم الماديرة سركن منرازل مرن األكرواخ أو الصرفيح أو 

العشي، وهؤالء المهاجرين هم عمرال غيرر مهررة محردودي الخبررة والدرايرة لرذا فرإنهم يعملرون فري 
 .الحرف الدنيا التي تدر دخالً قليالً 

  
وهم أقل فئات المجتمع ثقافًة وتعليماً ودخالً، وكثيراً مرا تكرون أكرواخهم فروق أرض ال يمتلكونهرا أو 

هذه األكواخ كثيراً ما تظهر حول المدن بين عشرية وضرحاها، وهري تظهرر حرول العواصرم الكبررى 

 .مثلما تظهر حول المدن الصغيرة وتسمى بأسماء محلية في مختلف دول العالم الثالث
  

الزنرك وأحيانراً مرن  الرواحوتبنى هذه المدن أو األحيراء العشروائية مرن الخشرب أو براميرل الصراف أو 

سعف النخيل وتكاد تكون هذه الخردمات معدومرة فري هرذه المردن فرال مشرروعات صررف صرحي أو 

دورات ميرراه عامررة أو طرررق، وتكررون هررذه األحيرراء مزدحمررة بالباعررة والضوضرراء ونررادراً مررا تظهررر 

خدمات األمن والعدالرة، لرذلك فرإن الجريمرة والمخردرات والخرارجين عرن القرانون هرو مرا يميرز هرذه 

 .األحياء
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :أسباب التخطيط الحضري

 

 :لذا فإن دول العالم الثالث تحاول حل مشكلة العشوائيات لخطورتها من النواحي التالية
 .النواحي األمنية وانتشار الجريمة -1
 .انتشار ظاهرة تجارة المخدرات -2
 .الصحية بين السكان تدهوراألحوال -3
 .تدني المستوى التعليمي والثقافي بين السكان -4
 .تؤثر على المظاهر الجمالية على المدن المالصقة لها -5
تكون هذه العشوائيات مأوى للخارجين عن القانون الذين يمارسون أعمالهم في المدن ثم يرأوون  -6

 .إليها كمخابئ آمنة، فيجب اتخاذ التدابير الالزمة للتخطيط الحضري وإزالة هذه األحياء
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :التخطيط الحضريأهداف 

 
 

 .ساع المدينة والحاجة إلى السكن والتوظيفاتالتخطيط من أجل مواجهة النمو في  -1
 .التخطيط من أجل مواجهة البطالة التي تؤدي للجريمة وانتشار المخدرات -2
مواكبررة التطررور االقتصررادي وارتفرراع المسررتوى الحيرراتي للمررواطن بتجهيررزات تجاريررة  -3

 .وترفيهية
 .مواكبة التطور العلمي والثقافي لدى السكان بتجهيزات علمية وثقافية -4
تقليررل فترررة االنتقررال بررين المسرركن والعمررل واألمرراكن الترفيهيررة ألنهررم سرريحتاجون إلررى  -5

 .مواصالت
 .الحفاظ على التراث العمراني كقيمة تراثية -6
التررروازن الطبيعررري باسرررتغالل مررروارد البيئرررة والحفررراظ علرررى الشرررواطئ علرررى الحفررراظ  -7

 .والمناطق الجبلية
رئرة )مناطق خضراء  تكوينوحماية الصحة العامة لألفراد وخاصة في مجال التلوث  -8

 (.المدينة
التلررروث )مراعرراة جماليرررة المدينررة تتطلرررب تررزيين الشررروارع وتنويررع أشررركال المسرراكن  -9

 (.البصري
 .الحفاظ على توازن المجتمع وأمنه والجميع سواسية وال نفرق بينهم -10

 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :Settlement Patterns أشكال التجمعات العمرانية 
  

 : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1
وقد يوجد   اشعاعيةيتم تخطيط نموذف التجمعات العمرانية بمركز وسطي يخرف منه شوارع 

 .ببعضهاشوارع دائرية تقطعها لسرعة الخدمة وربط أجزائها 
  
 
 

 

 مكة والمدينة: مثل

 

  -واشنطن  –القاهرة : يطلق عليها المدن النجمية مثل

 كوبنهاجن



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

  
 طرق إشعاعية/ مكة  : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

  
 طرق إشعاعية تتقاطع عليها دوائر/ المدينة  : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

  
 طرق إشعاعية تتفرع منها طرق رئيسة/ القاهرة   : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

  
 طرق إشعاعية تتفرع منها طرق رئيسة/ واشنطن  : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

  
 طرق إشعاعية تتفرع منها طرق رئيسة/ كوبنهاجن  : Radial Patternشعاعي اإلالنموذج  -1



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :Settlement Patterns أشكال التجمعات العمرانية 
  

 : Grid Patternالنموذج الشبكي  -2
 .أو منحنية –مثلثة  –يتم تخطيط نموذف التجمعات العمرانية على شكل شبكة مستطيلة 

  
 
 

 

  -لوس انجلس : مثل

USA 

 

 الرياض : مثل

 –دول أوربا الشرقية 

 واالتحاد السوفييتي



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 شبكي مربعات/ الرياض : Grid Patternالنموذج الشبكي  -2
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

 شبكي مثلثات أو حلقات/ موسكو  : Grid Patternالنموذج الشبكي  -2
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

 شبكي منحني/ لوس أنجلوس  : Grid Patternالنموذج الشبكي  -2
  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 

 :Settlement Patterns أشكال التجمعات العمرانية 
  

 : Linear Patternالنموذج الخطي  -3
، سوريا ماتام في أسبانيا على يد المهندس المعماري 1880بدأ نظريات التجمعات الخطية عام 

والتخطيط يعتمد أساساً على شارع رئيسي بطول المدينة يتخلله المساكن والمصانع والمتاجر، مثل 

 (.Brazil)ومدينة برازيليا ( Egypt) االسكندريةمدينة 
  

  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

  االسكندرية : Linear Patternالنموذج الخطي  -3



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

  برازيليا : Linear Patternالنموذج الخطي  -3



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :Settlement Patterns أشكال التجمعات العمرانية 
  

 : Ring Patternالنموذج الحلقي  -4
  

  
 
 

 

 Netherlandsفي    Randstad مدينة : مثل



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 
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 التصميم الحضري مهارات

 

  Randstadهولندا  : Ring Patternالنموذج الحلقي  -4
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 :Settlement Patterns أشكال التجمعات العمرانية 
  

 : Satellite Patternالنموذج التابع  -5
يتكون هذا النموذف من مدينة كبيرة لها توابع من القررى والمردن الصرغيرة تعتمرد فري خردماتها علرى 

م مثررل 1920، هررذا النرروع مررن المرردن برردأ بررالظهور فرري انجلترررا عررام (المدينررة المهيمنررة)المدينررة األم 
التري تعتمرد  الحدائقيرة، وهذا النوع من المدن يشبه المدن  Manchesterبالقرب من  ويثنشومدينة 

على نفسها فقط ، أما المدن التوابع فهي تعتمد على المدينة الرئيسية التي تتبعهرا براإلدارة، الخردمات 

 .Victor Gruenللمعماري " مدينة الغد " ، ومن أمثلة ذلك قوالتسوي
  

  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 الرياض : Satellite Patternالنموذج التابع  -5



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 في بريطانيا منشستر : Satellite Patternالنموذج التابع  -5
  

  
 
 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

تعود بدايات هذا المجال المعرفي إلى القرنين الثامن عشر والتاسع 

الثرورة لمدينرة مرا بعرد  ورةهالمتردفعرل للحالرة العمرانيرة عشر كررد 

 .الصناعية في أوروبا

 

الماديررة قررام الملرروك واألمررراء بتكليررف المعمرراريين لتحسررين البيئررة 

التعامرل مرع الجوانرب الماديرة  فىخبرة المعماريين بسبب  . للمدينة

مع الجوانب التشركيلية للبيئرة هتمامهم على التعامل اللمباني انصب 

 .المبنية فقط

 

المدينة اقتصر البداية األولى عبرت عن حركة عالمية لتجميل تلك 

 .هممدينتلعمران رؤية المستعملين اهتمامها على جماليات 

األدوات المستخدمة كانت الشوارع العريضرة المشرجرة ، الميرادين 

وغيرهرررا مرررن . البصررررية الماديرررة ايررراتهالنوالنرررافرات ، التماثيرررل 
 .العناصر



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

هدف تبصورة شبكة طرق ال  االفقىهر في المسقط ظهتمام االهذا 

هردف إلرى االسرتمتاع بالحركرة داخرل تبقردر مرا الحركرة هيل تس الى

بمدينررة لنرردن ” ريجنسررى“شررارع بوضرروح فرري هررر ذلررك ويظالمدينررة 

التشررويق منحنررى لتحقيررق والررذي اختررار لرره المعمرراري مسررقط أفقرري 
 .البصري



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 البصرية  اياتهالنشوارع مدينة باريس ذات  فىظهر نفس التأثير 

 التي من شأنها تحقيق المتعة البصرية للمستعملين أكثر من تحقيق
 .حركة وظيفية بين أجزاء المدينة



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

هتمرام بعالقرة البيئرة المبنيرة بالبيئرة االفي القرن التاسع عشر تحول 

هررتم تبررين البيئررة المبنيررة بالبيئررة الطبيعيررة بصررورة والررربط الطبيعيررة 

. م 1889عررام  اوردهررا أبنررزر هرربنررادي الررذي الوظيفيررة بررالنواحي 
 الحدائقيةالمدينة 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 والتخطيطكلية العمارة 

 

 

 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

هتمرام بعالقرة البيئرة المبنيرة بالبيئرة االفي القرن التاسع عشر تحول 

هررتم تبررين البيئررة المبنيررة بالبيئررة الطبيعيررة بصررورة والررربط الطبيعيررة 

. م 1889عررام  اوردهررا أبنررزر هرربنررادي الررذي الوظيفيررة بررالنواحي 

 الحدائقيةالمدينة 

لثالثرة اهتمام إلرى التشركيل المرادي للمدينرة بأبعادهرا االبعدها تحول 

المدينرة  بصورة اقل علرى الجوانرب التخطيطيرة فري اتجراه والتركيز 

 1926عام  لوكوربوزييهالمعماري الفرنسي وضعه الذي 

بتحديررد ارتفاعررات المبرراني ووضررع المبرراني فرري  لوكوربوزييررهاهررتم 

ال تشررررغل ارض المدينررررة جميعهررررا بررررل ترررردعمها نقطيررررة صررررورة 

 بكروكيرراتوعبررر عررن أفكرراره  يررةوالترفيهباالسررتعماالت المفتوحررة 
 .االستمتاع البصري وراحة المستعملين تركزعلىثالثية اإلبعاد 
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 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود
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 عمر 433

 التصميم الحضري مهارات

 

 

 اتهاتجاانفصال  دتهشيمكن القول أن عشرينات القرن العشرين 

للعمران  المادىهتمام بالتشكيل اال اتهاتجاعن العمراني التخطيط 

الحضرري وانفصراله بلورة مجال التصميم اعتباره بداية فيما يمكن 

 .عن مجال تخطيط المدن

 

 هذهالتصميم العمراني بتغطية  اهتممن عشرينات القرن العشرين 

 :الموضوعات

 

 لبصريةااألبعاد المادية الثالثة للكتلة العمرانية ومحاورها 

 في الرؤية المتتابعة ( الزمن)الرابع البعد 

 هنية عن العمران للمستعملين الذاالنطباعات 

 األنساق العمرانية

 السلوكيةالوحدات 


