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   مقدمة:
لرفع مستوى مشاريع التخرج بما ينعكس إيجابًا عمى مستوى الطالب، سعى قسـ اليندسة المعمارية في إطار 

بتسػميـ المشػاريع وطريقػة عر ػيا ومناقشػتيا بمػا يسػاىـ فػي تحقيػؽ الخاصػة  التعميمات تـ التوافؽ عمى توحيدفقد 
 التالية ىذه التعميمات بالتفصيؿ.. وتو ح النقاط اليدؼ المنشودذلؾ 

 الفكرة العامةأواًل: 
 مراحؿ كما يمي:  أربعتشمؿ عممية تسميـ ومناقشة مشاريع التخرج 

يقوـ الطمبة بتسميـ المشاريع الخاصة بيـ قبؿ موعد المناقشة النيائية بعدة أيػاـ، وذلػؾ تبعػا لمػا يحػدده القسػـ  .1
ورقية ممونة تت مف مخططػات ثالث نسخ نسخة إلكترونية و ىذه المرحمة بتسميـ في حينو. ويقوـ الطمبة في 

. ويقػػـو رئػػيس القسػػـ أو مػػف ينػػوب عنػػو بمحالػػة ىػػذه المشػػاريع إلػػى لجػػاف المناقشػػة لدراسػػتيا المشػػروع كاممػػة
 وتقييميا مبدئيا خالؿ األياـ التي تسبؽ المناقشة النيائية. 

يقوـ الطمبة بعرض مشػاريعيـ فػي المواعيػد واألمػاكف المحػددة لممناقشػة النيائيػة فػي جمسػات مهمقػة يح ػرىا  .2
مف مجمس القسـ. وتتـ في نيايػة أي أع اء ميتميف ، و التخرج المعنيوف، ولجنة المناقشةفقط طمبة مشاريع 

، وتسػػمـ لجنػػة المناقشػػةو ىػػذه الجمسػػة رصػػد الػػدرجات لمطػػالب مػػف قبػػؿ كػػؿ مػػف المشػػرؼ الخػػاص بالمشػػروع، 
 إلى رئيس القسـ أو مف ينوب عنو. الدرجات مباشرة

الػػػذيف  ا أىػػػالي الطمبػػػةيح ػػػرى عػػػروض منفصػػػمةفػػػي  المهمقػػػةبعػػػد المناقشػػػة عػػػرض المشػػػاريع  يمكػػػف أف يػػػتـ .3
 .يرغبوف بعمؿ عرض لمشاريعيـ

 يتـ إرفاؽ المخططات ببحث التخرج وتسميـ النسخ النيائية لمقسـ.  .4

 التفصيميةمبات متطال: اثانيً 
 كما يمي:  األربعمشاريع التخرج في مراحميا  ومناقشةتتـ عممية تسميـ 

ت مف مخططات ت ورقية ممونةثالث نسخ و  كاممة نسخة إلكترونيةبتسميـ في المرحمة األولى يقوـ الطمبة  .1
تبعػػػػا لحجػػػػـ المشػػػػروع وباشتفػػػػاؽ مػػػػع المشػػػػرؼ  A2 أو A3مطبوعػػػػة عمػػػػى ورؽ بحجػػػػـ المشػػػػروع كاممػػػػة

عمػى الرسػـ المعمػاري بػرام  أحػد  سػتخدـي  و ويتـ تثبيت الموحات وتجميعيا معػا بطريقػة مناسػبة، الخاص، 
 ة.ش يرفؽ المجسـ في ىذه المرحم المعماري.واإلخراج مثؿ برنام  األوتوكاد، وت تََّبع أصوؿ الرسـ األقؿ 

تماـ الدفاع عف المشروع، يػتـ عػرض المشػروع  .2 في المرحمة الثانية وألغراض العرض عمى لجنة النقاش وا 
يػػػتـ و  ، باإل ػػػافة إلػػػى عػػػرض المجسػػػـ حسػػػب المواصػػػفات المرفقػػػة أدنػػػاه.(LCD) الحاسػػػوب باسػػػتخداـ

الرسـ المعماري.  مثؿ برنام  األوتوكاد، وت تََّبع فيو أصوؿعمى األقؿ استخداـ أحد برام  الرسـ المعماري 
 .استخداـ برام  الفيديو ويمنع منعا باتاويسمح باستخداـ طرؽ اإلظيار بالبرام  المحوسبة 
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اختيػاري )بوربوينػت( يػتـ تجييػز عػرض الكترونػي  العمنػي لممشػروعفي المرحمة الثالثػة وألغػراض العػرض  .3
وش وذلؾ وفؽ اآللية التي يقررىا القسـ فػي حينػو، دقائؽ لكؿ مشروع،  11، وتكوف مدتو يمخص المشروع

 أي نوع مف أنواع النقاش لممشاريع. ىذا العرض يتـ في

مطػػػػوي  A3أو  A4المخططػػػػات كاممػػػػة ووا ػػػػحة عمػػػػى ورؽ يػػػػتـ إرفػػػػاؽ فػػػػي المرحمػػػػة الرابعػػػػة واألخيػػػػرة  .4
( نسػػخ 3)وتسػػمـ كػػؿ مجموعػػة وصػػور ثالثيػػة األبعػػاد إلػػى بحػػث التخػػرج،  باإل ػػافة إلػػى صػػور المجسػػـ

عمػػػى قػػػرص مػػػدم  لممػػػرحمتيف )النظػػػري  (Soft Copy( نسػػػخ الكترونيػػػة )3مػػػع ) تجميػػػدًا نيائيػػػاً  مجمػػػدة
مػػع طباعػػة اسػػـ البحػػث والبػػاحثيف وسػػنة اإلعػػداد واسػػـ الكميػػة ( باإل ػػافة إلػػى العػػرض التقػػديمي والعممػػي

( hard coverتجميػػد البحػػث بهػػالؼ جمػػدي ) ويػػتـ والجامعػػة عمػػى ممصػػؽ خػػاص بػػاألقراص المدمجػػة، 
 وبعد ذلؾ تظير العالمة النيائية لمطالب.، لوف أخ ر زيتي )داكف(

 مكونات المشروع:و ثالثًا: متطمبات 
 :يتـ تسميـ المشروع بحيث يشمؿ ما يمي

 (Project Programممخص برنامج المشروع ) .1

  يعػػرض ىػػذا الجػػزء جػػدوؿ الفراغػػات الرئيسػػية لممشػػروع والمسػػاحات الخاصػػة بيػػا كمػػا تػػـ التوصػػؿ ليػػا فػػي
 الجزء األوؿ مف المشروع. 

 (Site Analysisتحميل الموقع ) .2

  يشػػػػمؿ ىػػػػذا الجػػػػزء مػػػػف العػػػػرض تحمػػػػيال لممعمومػػػػات الخاصػػػػة بػػػػالموقع مثػػػػؿ الظػػػػروؼ البيئيػػػػة والمناخيػػػػة
رئيسي(، والبيئة العمرانية المحيطة، والعناصر الموجودة في الموقع أو  )المصهرة والخاصة بالموقع بشكؿ

المواقع المحيطة، والبنية التحتية المتوفرة، وحركة المركبات والمشاة في وحوؿ الموقع، والمحاور البصرية 
 والفيزيائية، ونقاط الرصد واإلطالشت، وغير ذلؾ مما تستمزمو طبيعة المشروع. 

 ليذا الجزء مف المشروع  105111أو  102111أو  101111قياس رسـ تستخدـ مخططات بم 

 (:Main Conceptالفكرة المعمارية ) .3

 ويػتـ العػرض بحيػث يشػمؿ منشػك الفكػرة  ،في ىذا الجزء مف المشػروع يػتـ عػرض الفكػرة الرئيسػية لممشػروع
 كافيػػػاو  مػػػوجزاً  نصػػػياومراحػػػؿ تطورىػػػا وصػػػوش إلػػػى التصػػػميـ النيػػػائي. ويجػػػب أف يشػػػمؿ العػػػرض شػػػرحا 

 لتو يح الفكرة وتعميقات متنوعة عمى الرسومات المختمفة بما ي مف تو يحيا بشكؿ كامؿ.

 (General Layoutالموقع العام ) .4

  مخطػػط الموقػػع العػػاـ ىػػو الػػذي يو ػػح عالقػػة المشػػروع مػػع البيئػػة المحيطػػة بػػو مػػف خػػالؿ رسػػـ المسػػقط
خػػؿ الموقػػع وخارجػػو شػػامال ذلػػؾ مسػػارات حركػػة العمػػوي لممشػػروع ومػػا يحػػيط بػػو مػػف فراغػػات مفتوحػػة دا

المركبػػات والمشػػاة داخػػؿ الموقػػع، والمػػداخؿ الخاصػػة بالمشػػروع، والعناصػػر النباتيػػة واإلنشػػائية، والشػػوارع 
 والمباني المحيطة، وغير ذلؾ.
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  105111أو  102111أو  101111يتـ عرض مخطط الموقع العاـ بمقياس رسـ  

 (Site Planالموقع الخاص ) .5

  مػػف مخطػػط الموقػػع الخػػاص يو ػػح عالقػػة الطػػابؽ األر ػػي بالبيئػػة المحيطػػة المصػػهرة، وكيفيػػة اشنتقػػاؿ
 يشمؿ مسقط الطابؽ األر ي دوف التفاصيؿ التكميمية كاألثاث مثال.  لذا، البيئة الداخمية إلى الخارجية

  102111 أو 101111أو  10511يتـ عرض مخطط الموقع الخاص بمقياس رسـ 

 (Plansقفقية )المساقط األ .6

  وفػي حػاؿ اسػتخداـ مقيػاس رسػـ  ، 101111أو  10511أو  10211يتـ عرض المساقط األفقية  بمقيػاس
 في فقاعات دائرية قريبة.  10211يتـ تو يح األجزاء الميمة والمتكررة بمقياس  101111أو  10511

 مف مسقط الطابؽ األر ي ثـ األوؿ فالثاني وىكذا.  اً يتـ عرض المساقط األفقية بالترتيب بدء 

  فػػي حػػاؿ وجػػود طػػابؽ تحػػت األرض يعػػرض المسػػقط الخػػاص بػػو فػػي اتجػػاه مختمػػؼ انطالقػػا مػػف مسػػقط
، ويسػمى ممسػقط القبػوم. وفػي حػاؿ وجػود أكثػر )أي قبػؿ المسػقط األر ػي فػي الترتيػب( الطابؽ األر ػي

تمؼ عػف المسػاقط العمويػة انطالقػا مػف مسػقط الطػابؽ مف قبو تعرض المساقط الخاصة بيـ في اتجاه مخ
 األر ي، وتسمى ممسقط القبو األوؿم وممسقط القبو الثانيم، وىكذا. 

  تشػػمؿ المسػػاقط األفقيػػة لمطوابػػؽ المختمفػػة جميػػع المكمػػالت المعماريػػة واليندسػػية مثػػؿ المناسػػيب، واتجػػاه
 . 10211ومة بمقياس رسـ الشماؿ، وغير ذلؾ. ويتـ عرض األثاث فقط في المساقط المرس

  تتـ اإلشارة إلى الفراغات المختمفة عمى المسقط نفسو قدر اإلمكاف لصعوبة متابعة ذلؾ مف خالؿ الترقيـ
 وذلؾ كما يمي:

o  و األقسػػػاـ أإلػػػى المنػػػاطؽ  101111أو  10511تػػػتـ اإلشػػػارة فػػػي المسػػػاقط المرسػػػومة بمقيػػػاس رسػػػـ
.الداخمية   عمى وجو العمـو

o لـ يكف جميعيا.  إفإلى معظـ الفراغات  10211لمساقط المرسومة بمقياس رسـ تتـ اإلشارة في ا 

o  ش داعي لإلشارة إلى الفراغات المعروفػة والمتكػررة )المكاتػب اإلداريػة، وغػرؼ اشجتماعػات، ودورات
 .عموماً فييا األثاث لتو يح ماىية الفراغ، وي كتفى باإلشارة إلى القسـ المياه مثال( والتي يكفي 

   وحة عند ال رورة لتو يح بعض التفاصيؿيمكف إ افة مفتاح لم. 

 :(Elevationsالواجهات ) .7

  في حاؿ وجود مشروع يشمؿ عدة تكوينات معمارية منفصمة يتـ عمؿ واجيتيف عمى األقؿ لكؿ مبنى مف
مبػػاني المشػػروع، باإل ػػافة إلػػى واجيػػة واحػػدة عمػػى األقػػؿ بحيػػث تظيػػر المشػػروع كمػػو وت خػػذ مػػف جيػػة 

 الشارع الرئيس، أو مف المحور الرئيس داخؿ المشروع.
  (4)فػػي حػػاؿ وجػػود مشػػروع يشػػمؿ تكوينػػا معماريػػا واحػػدا يػػتـ عمػػؿ عػػدة واجيػػات خارجيػػة ش تقػػؿ عػػف ،

 باإل افة إلى أي واجيات داخمية ممكنة )مطمة عمى فناء داخمي مثال(. 

  .يستخدـ مقياس الرسـ الذي تـ استخدامو في المساقط المقابمة 
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 (Sectionsالمقاطع ) .8

 كاختالؼ المناسيب يتـ عمؿ مقاطع رأسية )واحد أو أكثر( لمموقع كامال لتو يح أي تفاصيؿ  رورية. 

 أو تي تتهيػر فييػا ارتفاعػات الطوابػؽيتـ عمؿ مقاطع رأسية لممباني المختمفة مع التركيز عمى األجزاء ال ،
 واحد لكؿ مبنى.  رورة أخرى، وبحيث ش يقؿ عدد المقاطع عف قطاع ةألي

  .يستخدـ مقياس الرسـ الذي تـ استخدامو في المساقط المقابمة 

 المناظير الداخمية والخارجية .9

 :يتـ عمؿ مجموعة مف المناظير الداخمية والخارجية لممشروع، وبحيث تشمؿ 

o  ر مناظير خارجية )واحد عمى األقؿ( عيف اإلنساف لممشروع كامال: مف الشارع الرئيس، أو مػف المحػو
 الرئيس وبما يتناسب مع نقاط الرصد المشار إلييا في تحميؿ الموقع.

o .مناظير خارجية عيف اإلنساف في المحاور الرئيسية لممشروع 

o .مناظير خارجية عيف اإلنساف لجميع المداخؿ الم دية إلى مباني المشروع 

o  الردىات أو األفنية الداخمية في مباني المشروع. لبعضمناظير داخمية 

o مناظير أخرى خارجية أو داخمية حسب ال رورة 

 تفاصيل معمارية  .11

  تشمؿ:يجب تقديـ عدد مف التفاصيؿ المعمارية المميزة والتي 

o عناصر معمارية إبداعية مبتكرة.  

o إف و جدت. بعض قطع األثاث المميزة المرتبطة بفكرة المشروع 

o مثال طرقا وأساليب مبتكرة لتخفيؼ حدة اإلشعاع الشمسي أو الحرارة 

o طرقا وأساليب مبتكرة لمتيوية الطبيعية 

o أي تفاصيؿ معمارية أخرى 

  رسػػما ثالثػػي ي ف ػػؿ أف ي ػػاؼ إلييػػا تشػػمؿ كػػؿ تفصػػيمة مسػػقطا أفقيػػا، وواجيػػة أو قطػػاع )أو كالىمػػا(، و
 األبعاد.

  يػػػتـ رسػػػـ جميػػػع التفاصػػػيؿ بمقيػػػاس رسػػػـ مناسػػػب، وش تقبػػػؿ التفاصػػػيؿ التػػػي ش تشػػػمؿ أبعػػػادا، أو التػػػي ش
 ع ألصوؿ الرسـ اليندسيتخ 

 

 تفاصيل لألنظمة اإلنشائية أو الميكانيكية أو الصحية  .11

  يجػػػػب تقػػػػديـ عػػػػدد مػػػػف الرسػػػػومات لتو ػػػػيح األنظمػػػػة اإلنشػػػػائية والميكانيكيػػػػة والصػػػػحية المسػػػػتخدمة فػػػػي
 تشمؿ:المشروع والتي 

o  فػي مسػاقط وقطاعػػات خاصػة بيػا أو فػػي  الميكانيكيػػةو لتمديػدات الصػحية لنظػاـ اإلنشػػائي واتو ػيح ا
 المساقط والقطاعات المعمارية.
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o  تفاصػػيؿ متنوعػػة لػػبعض النقػػاط ذات العالقػػة بالنظػػاـ اإلنشػػائي أو بالتمديػػدات الصػػحية أو الميكانيكيػػة
 بحيث ش تترؾ مجاش لمتسا ؿ بيذا الخصوص.

 المجسم  .12

  مجسـ متكامؿ لممشروع بالمواصفات التاليةيجب تقديـ 

o  يقـو الطالب بعمؿ المجسـ بكنفسيـ مع مراعاة الدقة وجودة العمؿ.يف ؿ أف 

o  عف أبعاد  )شامال الشوارع المحيطة( ممجسـالكمية لبعاد األش تقؿA2 (61*42سـ)وش تزيد عف سـ ،
 A0(121*44سـ)سـ. 

o  ويتـ تثبيتو بشكؿ محكـلممجسـ،  مناسب أو بالستيكي شفاؼ زجاجييتـ تصميـ غطاء. 

o  في إحػدى زوايػا المجسػـ  ،والمقياس ،واسم المشرف ،الطالب سماءأو  ،اسم المشروعتتـ اإلشارة إلى
 سـx11 سـ21في مساحة ش تزيد عف 

o  يشمؿ المجسـ جميع أجزاء الموقع وجميع الشوارع المحيطة وجميع المباني 

o  .يتـ تو يح حركة وممرات المشاة بشكؿ منفصؿ عف حركة السيارات قدر اإلمكاف 

o  يػػػتـ تو ػػػيح جميػػػع تفاصػػػيؿ الموقػػػع والفراغػػػات الخارجيػػػة قػػػدر اإلمكػػػاف شػػػامال ذلػػػؾ أي اخػػػتالؼ فػػػي
 المناسيب وجميع العناصر النباتية واإلنشائية.

o  القسـ غير ممػـز باشحتفػاظ بػكي مجسػـ ش يطػابؽ المواصػفات المػذكورة أعػاله، حيػث يػتـ التصػرؼ بػو
 بمعرفة إدارة القسـ.

o ميزة في معرض القسـ لمدة عاـ، ولمطالب استردادىا عند ذلػؾ قبػؿ أف يػتـ يتـ عرض المجسمات المت
 التصرؼ بيا بمعرفة إدارة القسـ.

 

 تعميمات عامة:رابًعا: 
  ف كػػاف يو ػػع سػػيـ الشػػماؿ فػػي المسػػاقط األفقيػػة جميعيػػا دائمػػا فػػي اشتجػػاه نفسػػو مشػػيرا إلػػى أعمػػى )وا 

ومػرورا بػالموقع العػاـ، والموقػع الخػاص، وأخيػرا فػي  مائال(، بدءا بالمساقط المستخدمة في تحميؿ الموقع،
 .المساقط األفقية

  .جميع المساقط األفقية والواجيات والمقاطع الرأسية المرتبطة بيا يجب أف تكوف بمقياس رسـ موحد 

 تتبع أصوؿ الرسـ المعماري واليندسي 

 
 واهلل ولي التوفيؽ

 


