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الفصل السابع :
مقدمة :
تبدأ مادة التصميم المعمارى للسنة الرابعة عند السااعة  10صابااا لثالثاة أياام ياا ابساب
(اباد – الثالثاء – الخميس)  ،اسب البرنامج المريق لمادة التصميم يتك ن المنهج من ثالثة أجزاء
( تخطيط – تصميم ) يا الفصل الدراسا اب ل  (،رس م تنفيذية ) يا الفصل الدراسا الثانى.
الفكرة العامة لتقسيم المنهج للفصل الدراسي األول :
أوال التخطيط  :يأخذ الجازء ابكبار مان زمان الفصال الدراساى اب ل (أندار الجاد ل المرياق
رقم  ، )1تعتبر عملية التصميم الاضري للمجمعات العمرانية مرالة سيطة بين التخطيط العمرانى
التصااميم المعمااارى  ،عذ تعتمااد يااا تاديااد مك ناتهااا  ،سااعات ااذ المك نااات كيفيااة أداء داهفهااا
ت زيعها الفضاهى على م جهات تخطيطية ( تضع ياا اععتبار ال قات الارا ن المسات)بلى ) تكا ن
يا ال قت نفسه أساسا م جها لعملية التصميم المعماري التفصيلا لهذ المك نات كل على اد .
يا ذا الفصل الساابع مان السانة الرابعاة ( )2017- 2016يطلاب ال)ياام بععاادة التخطايط للمجمعاات
التالية :
)1
)2
)3
)4

مدينة طبية
مدينة جامعية
مدينة صناعية
مركز المدينة التجارى

ذ المدن يتيح المجال لتشمل المعل مة كل ابنشاطة المختلفاة للمجمعاات العمرانياة تا ير
ايث تن
المعل مة العامة مثل :
 اإلجتماعية ( كالث)ايية  ،الديم غراييا  ،العادات الت)اليد  ،تعليم  ...الخ).
 اإلقتصادية ( كمست ى الدخل  ،النشاط اإلقتصادى  ...الخ )
 البيهية ( كالمناخ  ،التضاريس  ،ال ضع الجيل جى  ،التربة الغطاء النباتى  ...علخ )
المعل مات الخاصة التى تتعلق بكل مجمع على اد مثل :
 المدينة الطبية  :تشمل (عادد ابسارة ياا المستشافيات لكال ألال مان الساكان  ،عادد الكا ادر
الطبية الفنية لكل ألل من السكان  ،ال عى الصاى  ،أن ا ابمراض المست طنة  ،الخدمات
الطبية اعادة التد ير للنفايات الطبية  ،معايير مسااات العنابر العيادات الخارجية  ،م جهات
النم التراجع  ،أمثلة لمدن طبية مشابهه ...علخ )
 المدينة الجامعية  :تشمل (عدد الطالب  ،عدد ابساتذة  ،المعايير ل)اعات الدراسة المعامال
المكتبااات  ،المبااانى الخدميااة  ،المالعااب الخارجيااة النشاااطات الطالبيااة  ،معااايير السااكن
لألساتذة الطالب  ،م جهات النم التراجع  ،أمثلة لمدن جامعية مشابهه ...علخ )
 المدينة الصننايية  :تشامل ( تصانيل الصاناعات  ،أنا ا الصاناعات الم جا دة بالمنط)اة ،
معايير مسااة المصانع  ،معايير عستيعاب العمل المهندسين  ،معايير سكن العاملين  ،معايير
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الخدمات ت زيعها  ،طرق التخلص من لنفاياات الصاناعية  ،أمثلاة لمادن صاناعية مشاابهه...
علخ )
 مركز المدينة التجناري  :تشامل ( النشااط التسا ي)ى  ،النشااط اإلدارى  ،النشااط الترييهاى ،
النشاااط اإلسااتثمارى  ،معااايير تخطاايط الم ا انى البريااة  ،معااايير الخاادمات ت زيعهااا  ،أمثلااة
لمراكز مدينة تجارية مشابهه ...علخ )
يتم جمع دراسة كل المعل مات العامة الخاصة بالمدن المختلفة مان ثام تاادد النمااذت التاى
سااا ل ياااتم ععاااادة تخطيطهاااا اساااب المعاااايير التاليااال للمعل ماااة الرا ناااة بمتطلباااات المعاااايير
بععتبارات الااضر المست)بل  .النماذت ى :
)1
)2
)3
)4

مدينة السالح الطبا – أمدرمان
جامعة الس دان للعل م التكنل جيا – كلية اعنتات الاي انى كلية البيطرة – الة ك ك
مدينة باري الصناعية – الخرط م باري
مركز الس ق المالى التجاري الميناء البرى – الخرط م

يت صل الطالب يا نهاية مرالة التخطيط على رس مات تفصيلية مكبرة للمنط)ة المادد لاه
من قبل ابساتذة اسب المخططات المطل به بم)تراات الال ل لكل منط)ة تمت ععادة تخطيطها .

اليوم والتاريخ

البرنامج الزمنى
مشروع التخطيط :
()1
()2






()3









()4

تقديم المشروع وتقسيم الطالب الى مجموعات
مرحلة جمع والتحليل المعلومات :
زيارة المواقع الخاصة بكل مشروع
مرحلة جمع المعلومة (نقد فردى)
حلقة نقد ( )1لجمع المعلومة  +التقديم االولى للتحليل
تحليل المعلومات الفكرة االولية للتنطيق (نقد فردى)
تحليل المعلومات والتنطيق
حلقة نقد ( )2لتحليل المعلومات والتنطيق  +التقديم االولى للفكرة األولية العادة التخطيط
مراحل اعادة التخطيط :
الفكرة االوليه للتخطيط (نقد فردى)
المخططات التفصيلية (نقد فردى)
تطوير المخططات التفصيلية (نقد فردى)
حلقة نقد ( )3المخططات التفصيلية  +الفكرة األولية للتنطيق
مخططات الخدمات ( كهرباء – مياه – صرف )...
مخططات الخدمات (نقد فردى)
تقديم مخططات تفصيلية لألجزاء الحيوية
األجزاء الحيوية (نقد فردى)
تسليم المرحلة  -حلقة نقد ( )4الخدمات  +األجزاء الحيوية
التسليم النهائى لمشروع إعادة التخطيط والتقديم لمشروع التصميم

مالحظة  :تتضمن كل مرالة من مراال المشر
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على مشر

األحد 2016/11/13
الثالثاء 2016/11/15
الخميس 2016/11/17
األحد 2016/11/20
الثالثاء 2016/11/22
الخميس 2016/11/24
االحد 2016/11/27
الثالثاء 2016/11/29
الثالثاء 2016/11/29
الخميس 2016 12/1
األحد 2016/12/4
الثالثاء 2016/12/6
االحد 2016/12/11
الخميس 2016/12/15
االحد 2016/12/18
االحد 2015/12/25
الثالثاء 2016/12/27
االحد 2016/12/29
األحد 2017/1/15

الي م ال ااد
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ي)سم الطالب الى مجم عات يا مرالة جمع المعل مات عن ععادة التخطيط الاى الم اضايع ايتياة
(جد ل رقم (: ))2
الموضوع
رقم الموضوع
1
2

معلومات عن الموقع (وزارة التخطيط )
اإلحصاء السكانى

3

مستوى السكان في المدن الثالث (إجتماعى – ثقافى – اقتصادى – مهنى )

4
5
6
7
8
9
10

الدراسات اإلجتماعية (وزارة الشؤون االجتماعية )
المناخ ( االرصاد ) و التربة ( الجيولوجيا )
النظريات التخطيطية
نماذج المجاورات السكنية (محلية – عربية – عالمية )
المعايير التخطيطية ( التسلسل الهرمى للمناطق السكنية واالنشطة المصاحبة )
أطقم الرسومات التخطيطية وتفاصيلها واإلظهار
مستويات التخطيط

ثانيا التصميم  :يأخاذ النسابة ابقال مان زمان الفصال الدراساا الثاانى  ،كمتابعاة لمرالاة التخطايط
ي) م الطالب بعختيار م قاع مناساب لمشار عه ياق التخطايط الساابق اساب نا المديناة التاى قاام
بععادة تخطيطها تك ن المشاريع ى :
 )1مشروع مجمع المعامل التحليل الطبي  ( :يتك ن من مجم عة من المعامل ك)سم تشخيصى
 ،جزء باثى تدريبى  ،قاعة مؤتمرات ...الخ )
 )2مشنروع حديقننة الحينوان ( :يتكا ن مان بااااات التريياه التعلاايم  ،متاال للاي انااات ... ،
علخ)
 )3مشنننروع مصننننع الننندقي  :يتكااا ن مااان ( خطااا ط اعنتاااات  ،مسااااطب التاميااال التفريااا ،
المخازن  ،معارض المنتج  ،اإلدارة  ،الخدمات  ...الخ )
 )4مشروع مركنز وشنارع تجنار ( :يتكا ن مان الشاار التجاارى  ،ما ل تجاارى معاارض
منتجات  ،جزء ترييهى عستثمارى عدارى  ،جزء خدمى  ...الخ )

البرنامج الزمنى
مشروع التصميم :

اليوم والتاريخ

تقديم المشاريع وتوزيعها
جمع المعلومات وتحليلها
الفكرة المبدئية
الفكرة المتطورة
تسليم الفكرة المطورة للمشروع

االحد 2017/1/15
األحد 2017/1/22
األحد 2017/1/29
الخميس 2017/2/9
الخميس 2016/2/16
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()1
()2
()3
()4
()5

الفصل الثامن :
ي) م الطالب عستكماع لمشر التصميم بعمل الرس مات التنفيذية للمشر  ،يتك ن ا لى
خط اته أن ين)سم الطالب الى مجم عات يا مرالة جمع المعل مات عن ععادة التخطيط الى
الم اضيع ايتية (جد ل رقم (: ))4
رقم الموضوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الموضوع
اإلمداد بالمياه للمبنى
اإلمداد بالكهرباء والتوزيعات لألجهزة الكهربائية
الصرف الصحى
الصرف السطحى
التشطيبات الخارجية و تنسيق الحدائق
التشطيبات الداخلية لألرضيات و السقوفات
التشطيبات للجدران ( الداخلية والخارجية) والفواصل
عناصر الحركة الرأسية الثابتة والميكانيكية
النظام اإلنشائي
نظم التكييف للمبانى
نظم مكافحة الحريق
األبواب والشبابيك
قاعات المؤتمرات والمتعددة األغراض
التخلص من النفايات
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