
ھو الفن العلمي إلقامة■
مباني تتوافر فیھا شروط
االنتفاع والمتانة والجمال
واالقتصاد، وتفي بحاجات
الناس المادية والنفسیة

والروحیة، الفردية
ة ا ال

التصمیم المعماري



ھى التي تبحث عن البساطة■
المطلقة, تبحث عن الخلق

والتجديد ولیس التقلید.
تتطلب العمارة دراسة ألحدث ما■

توصل إلیه العلم من تقدم في
الصناعات المختلفة وخصوصاً

صناعة مواد البناء واألثاث وطرق
اإلنشاء

العمارة



يصمم المبنى أوالً من أجل اإلنسان■
واستعماله له

وبالتالي يجب أن يكون التصمیم المعماري■
استناداً إلى أبعاد معتمدة على المقیاس

وتعني المنفعة أيضاً الغرض الذي يصمم■
من أجله

وعلیه فیجب أن يحقق الفراغ ھذه الغاية■
من حیث:

أھداف
التصمیم

المنفعة



المساحة المطلوبة لحركة اإلنسان واألثاث•
الخاص بتأدية الوظیفة على أكمل وجه.

توفیر الحل المناسب لالتصال بین•
الفراغات واالنتقال من فراغ إلى فراغ آخر
بسالسة وتتناسب قوة العالقة بین ھذه

الفراغات.
تأمین الوصول من الخارج للداخل وبالعكس•

وتحديد المداخل الرئیسیة والثانوية.
توفیر المرافق الحیوية األساسیة•

والضرورية مثل الخدمات.



وھو أن نعجب ونسر بالمبنى لرؤيته■
والجمال في العمارة إما أن يكون■

جماالً وظیفیاً أو جماالً حسیاً
وفي كل األحوال إذا لم يكن عنصر■

الجمال في العمارة متمماً ومتناسباً
مع المنفعة والمتانة كان الجمال
حتماً مصطنعاً وبالتالي مرفوضاً.

الجمال



والجمال في العمارة يأتي نتیجة عوامل
متعددة وكثیرة منھا:

استعمال مواد البناء المختلفة كالرخام والزجاج
بألوانه المختلفة.

استعمال ألوان متجانسة, والملمس المناسب
في كساء الواجھات الخارجیة.

استعمال الزخارف والمصابیح والنوافیر والحدائق.
العالقات التكوينیة للشكل وللعناصر المكملة

المحیطة.
ربط المبنى بالموقع من حیث البعد التاريخي

والحضاري والثقافي.



وھو شرط أساسي في العمارة■
وھو يحد إلى حد ما من حرية■

المعماري
ومع ذلك فھو يعلم المعماري االعتماد■

على فن مكون من عناصر المبنى
نفسه ال من إضافات فنیة جمیلة

فالبساطة في العمارة ھي فضیلة■
كما ھي في الحیاة.

االقتصاد



واالقتصاد لیس المقصود منه ھو■
االقتصاد في الحاجات األساسیة
وإنما المقصود ھو تحقیق توازن
بین الجوانب الرئیسیة بحكمة

وموضوعیة
كذلك المقصود به ھو الحد من■

اإلسراف والبذخ
ولكن بشرط أن ال يؤدي ھذا■

التوفیر إلى إخالل في وظیفة
ا ال ا ال



 وھذا يتحقق من خالل:■
االختیار المناسب لألشكال■

واألحجام لعناصر المبنى.
االختیار المناسب للمواد■

اإلنشائیة.
الدقة في التنفیذ.■
المتابعة الصحیحة لمراحل■

التصمیم ومراحل التنفیذ.



يصمم المبنى بحیث يكون ثابتاً■
قوياً ومتیناً يتحمل جمیع القوى

التي يتعرض لھا
وھذا يعتمد على أسلوب■

اإلنشاء المتبع وھذا شرط
بالطبع شرط أساسي ألي

مبنى مھما كان نوعه أو حجمه.

المتانة



كل ما يحیط باإلنسان من مؤثرات طبیعیة مثل المناخ■
(الشمس والھواء والرطوبة والحرارة) وطبیعة التربة

واألرض وتضاريسھا
يجب أن يؤخذ في االعتبار راحة الناس الذين■

يستخدمون المبنى من خالل توفیر االحتیاجات
الشخصیة

وأي مؤثرات أخرى مثل االقتصادية والثقافیة العامة■
للوسط االجتماعي والديانة والعادات والتقالید

وتشمل البیئة المحیطة االيجابیات والسلبیات على■
حد سواء

ومھمة المصمم المعماري أن ينتفع بااليجابیات وأن■
مة السل ئة ال توف خالل من ات السل يتفادى

البیئة والقیم
اإلنسانیة



تتكون العملیة التصمیمیة أساساً من: مشكلة■
وأسلوب حل, إن العملیة التصمیمیة تعني

المرور بخمسة مراحل لمعالجة أي مشكلة
تصمیمة وھذه المراحل ھي:

تجمیع المعلومات: مرحلة إعداد المتطلبات■
والدراسات الخاصة بالمشروع وتشمل تحديد

المشكلة وتحديد المتغیرات الوظیفة، تشريعات
البناء، الموقع، األبعاد التاريخیة واالجتماعیة

والدينیة.
وضع الحلول األولیة: رسم المساقط وتحديد■

الشكل األولي.
تط ق ال ا إ : ل ل ال تق نة قا

كیف يتم التصمیم
المعماري ؟



■:
أحضر ورقة بغض■

النظر عن مقاسھا،
وابدأ برسم اطار
خارجي يبعد عن

حافة الورقة بمقدار
 سم كما ھو1

موضح في الصورة
ادناه

تطبیقات على الرسم
الزخرفي

الخطوة
األولى



قم بتقسیم الورقة■
وذلك برسم خطین

خط افقي وخط
عمودي بحیث كل

خط يكون في
المنتصف بحیث

4يقسم الورقة الى 
مستطیالت

متساوية لكي تكون
ھو كما منتصف خط

الخطوة الثانیة



قم برسم مربع■
بحیث تكون اضالعه
تقبل القسمة على

ثالث ، ولنقل انك
 سم ، كما6اخترت 

ھو موضح في
الصورة

الخطوة الثالثة



قم بتقسیم المربع■
عن طريق وضع

 سم و2اشارة عند 
 سم على كل4

ضلع كما ھو موضح
في الصورة

الخطوة الرابعة



قم بتوصیل ھذه■
النقاط بخط مستقیم
، مع مراعاة ان تكون

ھذه الخطوط تمر
من منتصف ھذه
النقاط بالضبط ،
والدقة مطلوبة

فكلما كانت
قیاساتك دقیقة ،

حصلت على نتائج

الخطوة الخامسة





لتصبح النتیجة
كالتالي



قم بمد نھايات■
المربع الذي تم

رسمه باألول، بحیث
تصلھا بالخطوط التي
قمنا بتوصیل النقاط
بھا كما في الصور

الخطوة
السادسة







لتصبح النتیجة النھائیة لتوصیل
ھذه النھايات

كما في الصورة ادناه



الزوائدامسح■
الداخلیة
لكيبالممحاة

لديكيصبح
الشكل التالي

الخطوة السابعة



بتلويناآلنقم■
الداخليالشكل

بعدمننتجالذي
الزوائدمسح
يصبحلكي

الشكل التالي

الخطوة الثامنة



أو بإمكانك عدم مسحھا وتعبئة االشكال لینتج لديك
الشكل التالي


