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Abstract  
 
When we build unconsciously and we build as a 
habit, only then we lose the essence of architecture   
  
 

 تجريد
 

 عندما نبني دون وعي ونبني كعادة،
 وقتيا نفقد جوىر العمارة

Abstract تجريد 
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Story One (Solid Walls) 
 
When I was a little girl, I used to look out the window in my 
room, and I remember my mom would come and close the 
curtains telling me “don’t look out, it’s not polite” I remember 
wondering why We have windows if they are covered all the 
time..  

Story two (courtyard) 
 
When I was in Egypt for a summer class about Islamic 
Architecture, I remember how harsh the weather was and how 
sever the sun was. During the day we couldn’t pay attention to 
any of the Architecture and the happiest moment was when we 
visited a place with some trees around, I remember we used to 
fight for a “leaf” worth of shade.. 
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(الجدران الصلبة  )أول قصة     
 

عندما كنت طف لة صغيرة ، كنت أنظر من نافذة غرفتي ، وأذكر أن  
ال تنظري للخارج، فيذا من ق لة  "أمي كانت تأتي وتغلق الستائر ق ائلة  

لماذا ىناك نوافذ إن كانت  "أتذكر أني كنت أتساءل  "  التيذيب
.. مغطاة دائما  

  

 (الفناء)قصة  ثاني  
 

عندما كنت في مصر فترة الصيف أدرس عن العمارة اإلسالمية، أتذكر  
خالل النيار لم  . كيف كان الطقس ق اسي وكيف كانت الشمس شديدة

نتمكن من االلنتباه الى أي من العمارة وكانت أسعد لحظة عندما نزور  
"  ورقة شجر"أتذكر كنا نتسابق على مساحة  . مكانا تحيطو بعض االشجار

 ..من الظل
  

Stories ۱ قصص 
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King Fahad Road is one of the most 
important roads in Riyadh, Saudi 
Arabia. Its importance comes from 
the fact that the road is parallel to 
Al-Olaya Street or as we call it Olaya 
District which is considered as the 
commercial heart of the city.   
 
 
The location of the villa is on the side 
of King Fahad road between two 
landmarks; Alfaisaliyah Tower and 
Kingdom Tower.  

King Fahad Road 

Al-Olaya Street 

King Fahad Road 

طريق الملك فيد ىو واحد من أىم الطرق   
.  في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

وتأتي أىميتو من حقيقة أن الطريق الموازي  
لشارع العليا العام أو كما نسمييا منطقة العليا  

.التي تعتبر الق لب التجاري للمدينة  
 
 

 
موقع للفيال على جانب طريق الملك فيد بين  

اثنبن من معالم الرياض برج الفيصلية وبرج  
.المملكة   

The Site  ۲ الموقع 



The concept 
(twisting the usual)  
 
The concept was quite clear to me, since I decided that my thesis is 
going to be a villa in Saudi Arabia.  
I knew what kind of exterior walls I will have ..  
Solid, thick walls with no openings at all.  
On the other side, having completely the 
opposite kind of walls   for the interior..  
Glass with an open view concept looking 
 out to the center of the villa, looking out into the courtyard..  
 

The shape  
(priority in function)  
 
The shape of the villa started to unfold after a series of studies while 
keeping in mind the idea of priority in function. Therefor, the living 
room area and the master bed room had “the lion share” then the 
rest of the plan was developed accordingly..  
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 الشكل  
(األولوية في الوظيفة)  
 

. بدأ شكل الفيال بتضح بعد سلسلة من الدراسات مع مراعاة فكرة األولوية في الوظيفة
وبعدىا اكتمل المخطط  " حصة األسد"لذلك كان لغرفة المعيشة وغرفة النوم الرئيسية  

..وفق ا لذلك  

 الفكرة االساسية
(ق لب المعتاد)  
 

كانت الفكرة واضحة بالنسبة لي، منذ قررت أن رسالتي ستكون فيال في المملكة  
 العربية السعودية كنت أعرف أي نوع من  

الصلبة  و السميكة  ..الجدران الخارجية سوف ساختار  
على الجانب األخر  . والتي ال تحمل فتحات على اإلطالق  

زجاجية  ..وجود عكس النوع من الجدران للداخل  
..على مناظر الفناء, بمفيوم منفتح على ق لب الفيال   

The Design  التصميم ٣ 



4 Ground Floor Plan  
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 الدور االول ٤



Second Floor Plan  

N   

 الدور الثاني ۵ 5



6 Roof Plan  

N   

 السقف ٦



7 The courtyard  

The courtyard is the heart of the villa and 
basically  it’s meant to be designed as the innate 
part and all the rooms develop around..  
 
The views are all focused on the garden where 
water and plants make the perfect combination to 
soften the hot weather; and with the help of the 
winds coming from the North-East side where the  
two narrow passages are,  the breezes in the 
garden should be enjoyable ..  
  

 الفناء ٧

الفناء ىو ق لب الفيال وييدف التصميم اساسا إلى أن يكون  
..الفناء النواة الالولى و وفق ا لو تترتب باقي غرف الفيال  

 
 

وتركز جميع المناظر حول الحديقة حيث الماء والنبات يشكالن  
مزيجا مثاليا للتخفيف من حرارة الطقس، وبمساعدة الرياح  

الق ادمة من الجانب الشمالي الشرقي حيث الممرات الضيقة  
..ينبغي أن تكون الحديقة محملة  بالنسائم الممتعة  



8 Garden and Pavement Plan  

N   

 الحديقة ۸



9 Section A-A ۹ أ-مقطع أ  



10 Section A-B ۱۰ ب-مقطع أ  



11 Section A-C ۱۱ ج-مقطع أ  



“In old Cairene houses the function of ventilation in the 
principal halls (ka’as) is performed by a device called the 
malkaf that catches the wind high up where it is strong 
and clean, and by a special design of the room, with the 
central part (dorka’a)very high, that lets hot air escape at 
the top. Such a wind catch may be set at precisely the right 
angle to catch the wind irrespective of the orientation of 
the house……… Set inside it was a sloping metal tray 
filled with charcoal that could be wetted by a tap; the air 
flowed over this baffle and was thus cooled before 
entering the room. This device is reminiscent of the 
salsabil that stands in the halls and iwans of old Arab 
houses.” 
 
Hassan Fathy 

رئيسية  " الق اعات"في بيوت الق اىرة القديمة ف ان وظيفة التيوية في   
الذي يصطاد الرياح القوية، وذلك عن طريق تصميم  " الملقف"يؤدييا  

عاليا جداً،بما  " الدرق اعة"الغرفة تصميما خاصا حيث يكون الجزء المركزي  
ويمكن ان يق ام الملقف بالزاوية  . يجعل اليواء الساخن يخرج من القمة

وقد  .......المناسبة بالضبط الصطياد الريح، بصرف النظر عن توجيو البيت
وضع بداخلو صفيحة معدنية مائلة ممتلئة بفحم يمكن ان يتم بلو بصنبور؛ 

. وعندما يمر اليواء من على ىذا الحاجز يتم تبريده قبل ان يدخل الحجرة
وفي ىذه األداة ما يذكر بالسلسبيل الذي كان يوجد منتصبا في ق اعات  

. وإيوانات البيوت العربية القديمة  
 
 

\ 
 

 حسن فتحي

 The Wind catcher الملقف  

12 ۱۲ 



13 Section B-A ۱أ-مقطع ب ٣  



14 Section  B-B ۱ب-مقطع ب ٤  



15 South Elevation ۱۵ واجية جنوبية 



16 North Elevation ۱واجية شمالية ٦ 



17 East Elevation ۱واجية شرقية ٧ 



18 East Section ۱مقطع شرقي ٨ 



 الرياح والظالل ۱٩ 19

One of the most important elements in this project 
was studying the efficiency of the shaded area in the 
villa and the air circulation  

Winds and Shadows  

وكان أحد أىم العناصر في ىذا المشروع دراسة كف اءة المنطقة  
 المظللة في فيال وتدوير اليواء



20 Light and shadow Study in section B-A ۲۰   ا-بدراسة للضوء والظالل لمقطع  



21 Air Circulation in Section B-A ۲۱ أ_حركة اليواء لمقطع ب  



22 Light and Shadow study in Section B-B ۲۲ ب-دراسة للضوء والظالل لمقطع ب  



23 Air Circulation in Section B-B ۲ب-حركة اليواء لمقطع ب ٣  



24 Air Circulation and light study for the plan ۲دراسة حركة اليواء و الظالل للمساقط ٤ 



The wind catcher is not only a natural way to cool down the 
hot air, but also a focal point in the middle eastern houses 
where the family can gather around; I see it as the eastern 
alternative to the fire place ..  

الملقف ليس فقط وسيلة طبيعية لتيدئة الجو الحار، ولكنو أيضا    
نقطة محورية في منازل الشرق األوسط حيث يمكن ألفراد العائلة  

..أرى انو البديل الشرقي للمدف أة. االجتماع حولو  

25 ۲۵ 



26 Façade of the wind catcher  ۲واجية الملقف ٦ 



27 Interior Façade Detail in the garden   ۲الداخلية للحديقةالواجية   ٧  
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