




 قبل البدء في أي مشروع معماري علینا أن نسأل
علیھاة أنفسنا األسئلة التالیة ثم نحاول أن نجد إجاب

 
یة التالیةیمكن تصنیف األسئلة تحت الفئات الرئیس

كیف, لماذا , أین , ما ،من



ما

من

أین

لماذا

كب
ف



ما؟ -
وطبیعتھ؟ للمشروع الكامل االسم ھو ما -
المقترح؟ الموقع وطبیعة المقترح الموقع ھو ما -
 العملیة، النظر وجھة من للمشروع الرئیسیة واألھداف المرامي ھي ما -

والتكنولوجیة؟ االقتصادیة افیة،ثقال الدینیة، الجمالیة،
للمشروع؟ الرئیسیة المكونات ھي ما -
للمشروع؟ والمتاحة الممكنة المالیة الموارد ھي ما -
المشروع؟ أرضیة ومساحة للمشروع التقریبي الحجم ھو ما -
البناء؟ وتكنولوجیات مواد ھي ما -



من؟ -
مhhن ھhhذا العمیhhل؟ أي عمhhا إذا كhhان فhhرًدا ، مhhن مجموعhhة شhhركات، أم ھیئhhة  -

.…حكومیة، إلخ
- hhة أو ھیئhhة حكومیhhھ أو ھیئhhل نفسhhان العمیhhروع؟ أي إن كhhیمول المشhhن سhhة م

.عامة
یة أو ھی - ئة حكوم سھ أو ھی یل نف كان العم ستخدم المشروع؟ أي إن  ئة من ی

.عامة
                   كباًرا، أو أطفاالً  ، إناثًا ، ذكوًرا كانوا إن المشروع؟ سیستخدم من-

………إلخ طیور أو حیوانات
 ،اھتماماتھم وظائفھم، عیشھم، طریقة ، المستخدمین عادات عن معلومات-
…………إلخ یحبون، ال ما یحبون، ما



أین؟-

 المدینة، عن المعلومات بعض أي المشروع؟ موقع سیكون أین-
 .……إلخ ، المناخیة فوالظر الموقع، الجیران، المجتمع،

 .لجیرانل والثقافیة االقتصادیة االجتماعیة، الحیاة عن موجزة معلومات-
 إلى حاجة في نحن كذلك

 حیح،الص الموقع تشمل التي الموقع ممیزات عن تفصیلیة معلومات-
 وفروت وعرللمش الموقع مالئمة المحیطة، البیئة الطبوغرافیا، الحجم،
 فتصری الھاتف، خطوط الغاز، الكھرباء، بالماء، التزود مثل الخدمات
..………إلخ المجاري،



لماذا؟ -
 لمجتمعل احتیاجاتھ حیث من للمشروع الكامل التبریر یعني ذلك إن

…إلخ تأثیراتھ، فوائده، أرباحھ، وظائفھ، حیث من وكذلك الفرد أو

 قیام رلتبری تقریر إعداد أحیانًا المعماري من یطلب لذلك إضافة المالك 
 كامالً  ثًابح یقدم أن المعماري على التقریر ھذا في معین موقع في المشروع

.مبرًرا المشروع جعلت التي والعوامل األسباب عن



كیف؟ -

 المشروع خاللھا من یمر التي العملیة كامل یعني ذلك إن
 ةومرحل البناء اكتمال حتى  ھاتطویر و التصمیم فكرة  من بدًءا

 ككل المشروع تنفیذ كیفیة أي التقییم،



:إن ذلك یتضمن المراحل التالیة

.جمع المعلومات والبحث -1
.التحلیل البیان للبیانات المجمعة -2
.معاییر التصمیم واألفكار -3
.تطویر التصمیم -4
.عرض التصمیم األولي -5
.تنقیح التصمیم وإعادة تطویره -6
.تصمیم تفصیلي ومستندات العقد -7
.البناء والتنفیذ -8
، التصhhمیم المنhhاظر الطبیعیhhة، التصhhمیم الhhداخلي: مhhا یتصhhل بتطhhویر التصhhمیم، أي -9

.البیاني    
.التقییم الذاتي النھائي وتسجیل المشروع -10



المشروع تصمیم عملیة مراحل

جمع 
البیانات 
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التصمیم 
وإعادة 
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تصمیم المشروعمراحل عملیة 

): 1(المرحلة -

: جمع البیانات والبحث-
تتضhhhhمن ھhhhhذه المرحلhhhhة البحhhhhث وجمhhhhع المعلومhhhhات عhhhhن العمhhhhالء، 

جات ،المستخدمین، وظائف المشروع، الحیز و عدات، العالق,احتیا ات، الم
الموقhhhhع والبیئhhhhة، العوامhhhhل االقتصhhhhادیة، الhhhhنظم الحكومیhhhhة، الخhhhhدمات، 

..…………إلخ



المشروع تصمیم عملیة مراحل

تجمیع المعلومات



)2( المرحلة
:المجمعة بیاناتلل البیاني التحلیل 

 رائطخ في أعاله المذكورة والبیانات المعلومات وضع المرحلة ھذه تتضمن

 ماذجن الوظائف، عالقات الموقع، لتحلیل رسومات عمل أي بیانیھ، ورسوم

 رتیباتوت التجھیزات مختلفة، لوظائف المكان واحتیاجات الحیز الدوائر،

…إلخ مختلفة، أماكن في المعدات



االرض

الشمس

الریاح

الطریق

تحلیل الموقع



المدخل

صالون

الدرج

المطبخ

غرفة 
نوم

معیشة

الموزع

الخادمھغرفة 

التحلیل والعالقة 

 

االستقبال





:)3( المرحلة

:التصمیم )أفكار( فكرة 

 لتيا المبدئي للتصمیم تصوراتھ المعماري یصنع المرحلة ھذه في 

 طیعنست آخر بمعنى سابقا، المذكورة للعوامل كاملة دراسة عن ترتكز

 من قدًرا إلى اجتحت للتصمیم تقریبي تخطیط ھي التصمیم فكرة بأن القول

.الحقًا والتطویر التنقیح





تصور للمشروع



):4(المرحلة 

 :تطویر التصمیم 

 نھاأل النھائي للتصمیم فكرتھ من المعماري یطور المرحلة ھذه في

 دبأعدا المعماري یقوم سوف ھنا .وتقدًما نضوًجا أكثر شكل في أتيت

 للھیاكل األساسیة والمجسمات المناظیر الواجھات، المقاطع المخططات،

.والخدمات







 :)5(المرحلة

:تقدیم التصمیم األولي

في ھذه المرحلة یعرض المعماري ویشرح مخططاتھ، الواجھات، 
یث    إلى  المالك والمستخدمین ، بح ،عن أعمالھ..، المجسمات والمناظیر إلخ المساقط

……یمكن معرفة آراؤھم، تعلیقاتھم، انتقاداتھم، إلخ









 )6( المرحلة

-:والتنقیح التصمیم تطویر

 وعةمشر تطویر ویعید ینقح أن المرحلة ھذه في المعماري على
 قدیمت ثم والعمالء، المستخدمین وانتقاد البناءة التعلیقات عن بناءً 

 على الحصول اجل من والمستخدمین المالك إلى أخرى مرة مشروعھ
موافقتھم



 :)5(المرحلة

:األولي التصمیم تقدیم





): 7(المرحلة 

 :تصمیم تفصیلي ومستندات العقد

مhhن الرسhhوم  مجموعhhةعلhhى المعمhhاري فhhي ھhhذه المرحلhhة أن یعhhد 

قة بالمخططات التفصیلیة التي توضح كل أنواع التفاصیل والمقاییس المت عل

خ كل، ال دمات والواجھات والمقاطع والمواد النھائیة، األبواب، النوافذ، الھیا

ات ، بجانhhب كامhhل المسhhتندات عhhن المواصhhفات المادیhhة، تقhhدیر..……إلhhخ

.…التكلفة، إجراءات المزایدة، إلخ





 :)8( المرحلة

:والتنفیذ البناء

 من اءالبن موقع زیارة في المعماري وظیفة تتمثل المرحلة ھذه في
 إلى افةإض ومواصفاتھ، لتصمیمھ وفقًا نفذ قد العمل أن من للتأكد آلخر حین
 فھم عدم في المشاكل بعض تظھر ربما ألنھ واعمالھ المقاول مشاكل حل

.حیحاتالتص أو التغییرات بعض إلى تحتاج التي الرسومات أو الرسومات





): 9(المرحلة -

:ما یتصل بتطویر التصمیم-

ماریین للتص ساعدة بعض المع ماري م قد یحتاج المع میم في ھذه المرحلة 
إذا كhhhان "الhhhداخلي أو معمhhhاري تنسhhhیق موقhhhع ألداء ھhhhذه المھhhhام المتخصصhhhة 

”المشروع كبیًرا
م لكhhن إذا كhhان المشhhروع صhhغیًرا، فhhإن المعمhhاري نفسhhھ یمكhhن أن یقhhو

.بالتصمیم الداخلي و بتنسیق الموقع



عتنسیق المواق





 :)10( المرحلة

:النھائي والتقییم المشروع تسجیل

 استخدام في الناس ویبدأ المشروع یكتمل وحینما المرحلة ھذه في
 للمباني افیةفوتوغر صوًرا التقاط في یرغبون المعماریین بعض فإن المشروع
 يف والسیئة الجیدة األشیاء عن المستخدمین رأي أخذ في یرغبون كذلك

 مشاریعھم في الخبرة ھذه ویستخدمون ذلك من درًسا یتعلمون بحیث التصمیم،
.أفضل بصورة القادمة



 فإن بعبالط .یؤدیھا أن یفترض التى المھمھ أداء فى المبنى ینجح كیف
 والشكل المكان حیث من المبنى جودة وكذلك ھام أمر المبنى كفاءة

.للمبنى بالنسبة الوقت و المالك لموارد واإلستجابھ

الشكل

ةاالستجاب
للموارد

الوقت



إذن مhhا ھhhو مطلhhوب ، ھhhى معhhاییر تقییمیhhھ تكhhون شhhاملھ مhhن حیhhث العوامhhل 
 یجhhب أن ال.  الوظیفooھ ، الشooكل ، اإلقتصooاد و الooزمن -:الرئیسhhیھ المسhhاھمة

كhhون تتغیhhر المعhhاییر مhhن مبنhhى ألخhhر ، بمعنhhى أخhhر إن المعhhاییر یجhhب أن ت
ف یھ ،  ییم ذات یة التق قى عمل سات منسجمة بشكل عادل بینھا ویجب أن تب ان قیا

انبhhاً األھمیhhة یجhhب أن تكhhون قابلhhھ للتقhhدیر لكhhى تعطhhى مhhن الوھلhhھ األولhhى ج
.أوتعریفاً لجوده المبنى



الوظیفة الشكل

الوقتالتكلفة



-:الوظیفة•

 .الكبیر الوظیفي المفھوم تعني التي الكلیة التنظیمیة الفكرة عن التعبیر یمكن كیف -1
"الكبیر الوظیفى المفھوم"

 یفیةالوظ للعالقات تستجیب لكي وتشكل فعال بشكل المساحات تجھز كیف -2

"للعالقات الوظیفیھ األھداف" واألھداف؟

؟ءةبكفا باالنتشار األشیاء أو /و للمستخدمین المساحات تسمح درجة أي إلى -3

"الحركھ ، اإلنسیاب"

 وغیر المبرمجة المساحة –  المناسبة أو الكافیة المساحة قدمت مدى أي إلى -4

"مبرمج غیر ، مبرمج" المبرمجة؟

 واالجتماعیة؟ المادیة المستخدم متطلبات المبنى یلبي درجة أي إلى -5
"اإلجتماعیة ، المادیة"



:الشكل

 واالمتیاز؟ األصالة عن كتعبیر خیالیًا المبنى تصور یمكن كیف -6

"الجوده ، الخیال"

طبیعة؟ راحة لتقدیم بضوابط المادیة البیئة تعزز كیف -7

."مادیة بیئیة ضوابط"

فیھ؟ یقع الذي الموقع بطبیعة ویتصل المبنى یستجیب كیف -8

."الموقع بیئة"

النفسیة؟ السعادة لتقدیم واألشكال المساحات تعزز مدى أي إلى -9

."نفسیة بیئة"

؟فیھا مندمجة أو وكھربائي میكانیكي" البناء أنظمة ھي كیف -10

"كھربائیة ، میكانیكیة ، إنشائیة"



النفسیة؟ السعادة لتقدیم واألشكال المساحات تعزز مدى أي إلى -9

."نفسیة بیئة"



:االقتصاد

الزاخر؟ التعقید أم المالئمة البساطة المبنى یجسد ھل -11
"زاخر ، مفتقر"

تقلیلل والنشاطات المناخ إلى وتوصیالتھا المواد تستجیب مدى أي إلى -12
 والصیانة؟ العملیات تكالیف      

"والنشاطات للمناخ والتوصیالت الموارد إلى اإلستجابة"
؟"الالم معظم" فكرة – لالستثمار جیًدا عائًدا المبنى یمثل مدى أي إلى -13
"اإلستثمار عن جید عائد"

 عبر المتوازنة المیزانیة نتیجة واقعیًا، حالً  المبنى یمثل مدى أي إلى -14
."التكلفة ضبط" التكلفة؟ ضبط

 بوسائل لكبیرا التأثیر وفي األناقة في العملیة بإفادة المساحات تسمح كیف -15
."الكفاءة ، األناقة" قلیلة؟



-:الزمن

 المواد استخدام في الوقت ومالمح روح المبنى یجسد مدى أي إلى -16
"العصر ومالمح روح" حینھ؟ في المتاحة والتكنولوجیا

 ةخاص لنشاطات ومفصلة ثابتة مساحات المبنى یؤمن مدى أي إلى -17
ثابتة رئیسیة نشاطات" ثابتة؟ تبقى ربما
 خالل من عملال في الدینامیكیة للتغییرات المبنى یستجیب مدى أي إلى -18

 والتحویل؟ للتفاوض قابلة مساحات

)الذكي التصمیم( "دینامیكیة  نشاطات"
التوسع؟ قابلیة – الزمن عبر التطور إلى المبنى یستجیب مدى أي إلى -19
"للتوسع قابلیة"

 الحیویة أي –  دائمة جودة واألشكال المساحات تمتلك مدى أي إلى -20
األستدامھ"دائمة جودة" الزمن؟ عبر والصالحیة



المالك

المقاولالمعماري



مع الشكر



ـةــــــــــالذاتی السـیـرة

                                                                   مزید عبداللة مزید المطیري: األسم 
بكالوریوس ھندسة معماریة: المؤھل 

مھندس معماري اختصاصي اول: المستوى االكادیمي
بلدیة الكویت –مدیر ادارة : المستوى الوظیفي 

 00965 -9078803:ھاتف 
comhotmail.@11maziadEmail: 

:الوظیفي التسلسل

ع ادارة تنمیة المشاری –مھندس معماري •
ادارة البناء    –مھندس معماري •
ادارة البناء  –مسئول مركز الصلیبیخات •
ادارة البناء   –مسئول مركز السالمیة •
األدارة الفنیة مكتب مدیر عام بلدیة الكویت–مراقب عام •
األدارة الفنیة مكتب مدیر عام بلدیة الكویت –مساعد میر ادارة •
منسق عام باللجنة المكلفة بالقیام بأعمال المجلس البلدي –مدیر ادارة •
حالیا-منسق عام مكتب رئیس المجلس البلدي الشؤن الھندسیة ومدیر ادارة •
م1998-97عضو في لجنة الزراعة والمظالت *
 2005-2004عضو في لجنة السكن الخاص *
عضو لجنة محافظة العاصمة برئاسة محافظ العاصمھ*
عضو فریق عمل تطویر شارع سالم المبارك*



يةالعضو

AIAعضو في الجمعیة االمریكیة المعماریة *
PMIعضو في الجمعیة االمریكیة ألدارة المشاریع *
VEعضو في الجمعیة االمریكیة للھندسة القیمیة  *
القاھرة –في المركز العربي للتحكیم ) آ فئة ( عضو وخبیر ھندسي ومحكم *
عضو في  جمعیة المھندسین الكویتیة *
رئیس رابطة المعماریین الكویتیة*
العرب  ھیئة المعماریینعضو في  *
عضو لجنة تطویر شارع سالم المبارك*
عضو وممثل المجلس البلدي في فریق عمل محافظة العاصمة برئاسة المحافظ *
عضو حملة  بیئة مناسبة للمعاقین *
عضو في فریق مكافحة  الفساد بالمجلس البلدي *
عضو تحكیم في مشروع مبنى المجلس البلدي الجدید*
عضو اللجنھ الفنیھ العلیا المنظمھ لمؤتمر التوجھ*
في الھندسھ المعماریھستشاري إمھندس *



والمؤتمرات الدورات

)الكویت(مؤتمر التوجھ للعماره •
)دبي(  city escapeمؤتمر •
مشارك) الكویت (مؤتمر البناء والتشیید •
)الكویت (مؤتمر مجالس البلدیھ  •
مؤتمر دور الرقابة الھندسیة في المجالس البلدیة•
)تركیا(مؤتمر المدینة العالمي •
)كوریا(مؤتمر التحضرالتاسع االسیوي •
دورة التحكیم الھندسي في المشروعات الھندسیة *
دورة بناء فریق العمل الناجح*
دورة مدراء االدارات في ظل المتغیرات*
تدریبیة تخصصیة مدیر مشروع محترف -دورة*
 الزمالة المركز العربي في العقود والمطالبات –دورة *

واعداد المحكمین
الدورة المتقدمة العداد المحكمین –دورة *
الھندسة القیمیة –دورة *
ادارة المشروعات الھندسیة-دورة*
نترقیة في التحكیم للمركز العربي للمحكمی-دورة*
تأسیس -برنامج األتوكاد -دورة*
متقدم –برنامج األتوكاد  –دورة *

:الدراسات الفنیة و األعمال و المقترحات

یوخبحث في دراسة تحلیلیة فنیة لمنطقة جلیب الش•
بحث في دراسة نسبة البناء في السكن الخاص•
دراسھ عامھ لتطویر المدینھ•
بارات اقتراح بالمجلس البلدي باستخدام واالخذ باالعت•

للمدن الذكیة في المدن الجدیدة
انشاء ھیئة علیا للتطویر العاصمةاقتراح ب•
تصمیم واشراف على عدة مشاریع متنوعھ•
مستشار وخبیر ھندسي لعدة جھات •
باححمد الصدراسة جسر فیلكا جسر الشیخ صباح األ•
ورقة بحثیھ للمدن الدینامیكیة•
عمل محاضرات ودورات عن اسس وطرق التصمیم •
عمل مقاالت عن العمارة والتصمیم•
المشاركة في تقییم عدة تصامیم حكومیھ•


