
ممارسة المهنية الهندسية

مراحل التصميم

نبيل ابراهيم الصوالحي. د

2012

1 مراحل التصمٌم



مراحل التصميم

مرحلة الفكرة األولية للتصميم : أوالً •

هذه هً المرحلة األولى من التصمٌم وٌعبر عنها توزٌع •
مكونات الموقع على شكل كتل هندسٌة فراغٌة، وتشكل هذه 

من كل المشروع  %  15-10المرحلة 

.أعمال التصمٌم •

:وتنقسم الى ثالث خطوات •

•(Bubble diagram) -1 رسم العالقات الفراغٌة

•(Schematic design) -2 ًالتخطٌط المبدئ

•(Concept design) -3 الفكرة األولٌة
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هذه الخطوة هً األولى فً هذه المرحلة والهدف منها تكوٌن •

قاعدة من العالقات المدروسة بٌن أجزاء ومكونات المبنى 

.الواحد لتحقٌق األداء والوظائف المطلوبة على أكمل وجه 

كذلك تحدد العالقة بٌن المبنى وبٌن موقعه وما به من منشآت •

قائمة أو سوف تقام، إلتمام عملٌة التكامل من حٌث الوظٌفة 

.واألداء، والتجانس من حٌث المظهر والشكل العام 
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(Bubble diagram)رسم العالقات الفراغية 1-
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هذه الخطوة الثانٌة، حٌث ٌتم تحوٌل متطلبات المالك إلى •

فراغات ومساحات،

مثل تحدٌد عدد الطوابق لكل منشؤة•

وتوزٌع مساحة الطابق بٌن مختلف األقسام و الوظائف،•

الخدمات والطرق الرئٌسٌة ومواقف السٌارات والمسطحات •
الخضراء والدخول إلى الموقع والخروج منه، 

.واتجاهات الموقع والمبانً والمنشآت القائمة •
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(Schematic design) -2 التخطيط المبدئي



ٌقدم اإلستشاري فً هذه المرحلة أكثر من مقترح واحد لٌتم •

االختٌارمن بٌنها

تبٌن هذه الخطوة توزٌع المساحات داخل المبنى الواحد على •

.شكل كتل فر اغٌة وبدون تفصٌالت دقٌقة 

تركز هذه الخطوة على تحدٌد الخطوط العرٌضة لمسار •

التصمٌم المعماري والصفة التً سوف ٌظهر بها المشروع، 

وذلك ألخذ موافقة المالك على التوزٌع والشكل واعتماده لذلك 

.أو تعدٌله بإبداء المالحظات والمقترحات 
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ٌبدأ ( التخطٌط المبدئً ) فبعد أن ٌعتمد المالك الخطوة الثانٌة •

االستشاري فً القٌام بؤعمال الفكرة األولٌة ، 

االستشاري عند اكتمال هذه الخطوة المخططات كما ٌقدم•

والمواصفات التً توضح أعمال هذه الخطوة وتشتمل على ما 

:ٌلً 
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(Concept design) -3 الفكرة األولية



ٌجب أن توضح هذه الخطوة مسقط الموقع العام بشكل واف •

وأن تبٌن الفكرة المقصودة من التصمٌم وفلسفته، كما ٌجب 

أن ٌكون هناك أكثر من خٌار و احد مع تحدٌد الخٌار الذي 

ٌرى المصمم أو االستشاري أنه االكثر مالئمة من إبداء 

:المبررات، تتكون أعمال التصمٌم للموقع العام من 

أسس ومعاٌٌر التصمٌم 1-•

(الرسومات ) المخططات الهندسٌة  2-•
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الموقع العام -أ



المنشآت -ب

فً هذه الخطوة من المرحلة ٌجب أن ٌوضح التصمٌم •

االعمال المختلفة مصنفة حسب التخصصات الهندسٌة كاآلتً 

:

األعمال المعمارٌة•

األعمال اإلنشائٌة•

االعمال الكهربائٌة•

االعمال المٌكانٌكٌة•
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%  35هذه هً المرحلة الثانٌة من التصمٌم وتشكل نسبة الى •
من كامل أعمال التصمٌم،

وهً استكمال وبلورة للمرحلة السابقة بعد الموافقة علٌها و •
اعتمادها من المالك،

حٌث ٌتم فً هذه المرحلة تطوٌر مرحلة الفكرة األولٌة بزٌادة •
وإٌضاح التفصٌالت الفنٌة والهندسٌة على كل عنصر من 

عناصر التصمٌم كذلك إدخال التحسٌنات المناسبة التً 
تقتضٌها هذه المرحلة مع األخد بالمالحظات واالقتراحات 

التً ظهرت أثناء المناقشة والمراجعة للمرحلة السابقة 
.والعمل على إدخالها فً هذه المرحلة 
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(preliminary)التصميم المبدئي  : ثانياً 



هذه هً المرحلة الثالثة من مراحل التصمٌم وهً تشكل حٌن •

من كامل أعمال التصمٌم،  90%انجازها نسبة تصل إلى 

كما أنها تعتبر تطوٌراً للمرحلة السابقة باستكمال التفصٌالت 

وأعمال التصمٌم، وادخال المالحظات التً نتجت عن 

مراجعة المرحلة االبتدائٌة، وفً هذه المرحلة تؤخذ اعمال 

التصمٌم للمشروع شكلها النهائً مع اكتمال جمٌع وثائقه 

.وكون المشروع أصبح جاهزاً للتنفٌذ
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(pre-final)التصميم ما قبل النهائي  : ثالثاً 



:وتشتمل هذه المرحلة على ما ٌلً •

:أعمال الموقع العام وتشمل على  -أ •

أسس ومعاٌٌر التصمٌم 1-•

المخططات والرسومات 2-•

المنشآت وتشمل على -ب•

االعمال المعمارٌة•

األعمال المدنٌة واإلنشائٌة•

األعمال الكهربائٌة•

األعمال المٌكانٌكٌة•
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هذه المرحلة هً الرابعة واالخٌرة من مراحل التصمٌم وتشكل •
المتبقٌة من أعمال التصمٌم، %  10نسبة 

وهً عبارة عن وضع اللمسات النهائٌة على أعمال المرحلة •
السابقة حٌث 

ٌتم التؤكد من تطبٌق جمٌع المالحظات واالقتراحات  •

تفقد ومراجعة لجمٌع أعمال التصمٌم ووثائقه للتؤكد من اكتمالها •
واتمامها

عدم وجود أي تباٌن بٌن اعمال التخصصات المختلفة أو نقص •
فً الوثائق الواجب تقدٌمها قبٌل تسلٌمها للمالك أو صاحب العمل 
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التصميم النهائي: رابًعا 



:تقدٌم الوثائق التالٌة  •

الحسابات النهائٌة للتصمٌم لكل أعمال التخصصات الهندسٌة  1-•
المدنٌة ، اإلنشائٌة، المٌكانٌكٌة و األعمال المعمارٌة ،) 

(الكهربائٌة

.المواصفات النهائٌة لكل أعمال التخصصات السابقة 2-•

مخططات التصمٌم النهائٌة لجمٌع أعمال التخصصات السابقة 3-•

.جداول الكمٌات لجمٌع األعمال 4-•

.التقدٌرات النهائٌة لتكلفة التنفٌذ 5-•

(.إذا طلب ) مجسم نهائً لعناصر المشروع  6-•
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التصميم النهائي: رابًعا 


