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  قسم العمارة وعلوم البناء

  عمر) 410( 5-تصميممقرر 
   األول الفصلمشروع 

  ھـ1434-1433 للعام الدراسي
  االداريمقر الفرع الرئيس وال

  الرياضفي  البنوكألحد 

  أساتذة المقـرر:
 (منســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق)حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الشافعي د.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيممحمـــــــــــ ـــــــــــــ  ،د غن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد .د  ،شــــــــــــــــــــــــــــــــــريف العطــــــــــــــــــــــــــــــــــار محمــــ

 ،راعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرحمن د. 
ــــــــــــــــــــــــــــل م.  ــــــــــــــــــــــــــــهنصـــــــــــــــــــــــــــرالدين فيصـ  ،عبداللـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،  م. فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العتيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المجي  .م. عب

  

  والموقــــع المشـروع
 موقعالفي  مقترح إنشاؤه بمدينة الرياضوهو مشروع  ،االستثمارية البنوكألحد  المقر الرئيسيمشروع هذا الفصل هو تصميم 

 في الوقت الحالي المال واألعمالال يخفى على أحد التطور الكبير والمتزايد الحادث في مجال حيث  .موضح في الخريطة المصاحبةال

التجهيزات المناسبة الخدمات و فيها دمج تمرتبطة بهذا المجال و  متعددة والذي يتطلب نوعية مميزة من المشروعات تجمع فيها وظائف
 تتعقد المجمعاتلتفاوت نوعيات مستخدمي مثل هذه  اً ونظر أداء أكثر من نشاط في مبنى واحد.  شروعالم ستخدميبحيث يمكن لم

لتنوع  ه النوعية من المشاريعابرز سمات هذوتلك الصفات تعد من  ,فصل نوعيات الحركة المختلفةتتطلب العالقات الوظيفية و 
  .5-معماري من أهم أهداف تصميم والتي تعتبر العناصر وتعدد المستخدمين

  عناصـــر المشـروع
 خزينة. -مواقع للصراف اآللي  - خدمة العمالء -مدير البنك  - صالة العمالء -استقبال  :رجاللل بنكالفرع  .1

 مواقع للصراف اآللي. -خدمة العمالء  -مدير البنك  -صالة العمالء  :للنساءفرع البنك  .2

 خدمة العمالء. -صالة العمالء  :للتمييزفرع البنك  .3

 صالة تداول األسهم: يتم تقسيمها طبقًا للبرنامج المعماري .4

الحركة بطارية القلب أالنتفاعي ( – متنوعة (كبار الشخصيات والمراجعين والخدمات) مداخل اإلداريالبرج  .5
 مكاتب أدارية تشمل اإلدارة العامة واألقسام اإلدارية التابعة للبنك. – )الرأسية والخدمات

 دورات مياه، انترنت كافيه، مصلى: خدمات مساندة .6

  .وتحت االرض فوق بالعدد الكافي طبقًا للمتطلبات النظامية :للسيارات مواقف .7
  .الكهرباءمولدات غرف الكهرباء واالتصاالت و مناطق التكييف المركزي و : مثل عامة خدمات .8

األبحاث المكتبية والدراسات والتحليالت استنادًا إلى  والشخصية مع المتخصصين،  الميدانية والمقابالتوبناء على الزيارات 
  .  بإعداد برنامج المشروع واستكمال عناصره بصورة تفصيلية الطالبيقوم ه ومكونات المشروع المرتبطة بعناصر

  تقويـــم أداء الطــالب
  الدرجة النهائية للطالب هي مجموع ما حصل عليه خالل الفصل الدراسي وفقا للتوزيع التالي :

 5  االستوديوفي  لمشاركةالتفاعل وا  %    
  درجات) 5+  5(  %  10  واللوحات الخاصة بهالتصميمي إعداد البرنامج  
  درجات) 5+  5(  %  10  التصميميةالفكرة  
 درجات) 5+  10(  %  15   التصميم االبتدائي  
 درجات) 5+  15(  %  20   تطوير التصميم التفصيلي  
 كيم الخارجي للمشروع)( التح  %  30  للمشروع الفصلي  يم النهـائييالتق  
 (يحدد من قبل الكلية)  %  10  تصميم إختبار  
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