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Abstract

Hebron Culture Palace Design

Group of Work:
Abdallah M.Y Dweik                Bushra Izzat Doufesh          Naheel Talal Qutteneh

Palestine Polytechnic University - 2009

Supervisor:
Eng. Yousef Raba'e

The culture in Palestine in general and in Hebron in particular, is facing many challenges and
difficulties, mainly the existence of the Zionist Occupation, which affects the process of culture,
secondly the lack of funding for these projects. And through our study for the culture in Palestine
and cultural heritage in it, we concluded that we need the existence of such a building in Hebron,
because there are many events that need a place like this such as seminars, festivals and so on. In
addition to that, Hebron municipality has proposed a similar project in the city.

We choose the land in region that reflects the importance of the project, which is Haram Al-
Rama, the land faced the northern entrance of Hebron city, such building should reflect the good
image of the city of Hebron and reflects its own culture specially for the strange person who
inters the city and so he can learn everything about Hebron life, like popular eating, clothing and
so on.

The project is based on several events that have been proposed such as library ,music hall,
,arts hall sport's hall and theater "external and internal" etc. , the most important thing in the
cultural palace will be the galleries as they are the core of the project, they should be distributed
in many places because there will be exhibitions of Foreign Affairs of the characters in the
heritage city of Hebron, like glass , metal , pottery and other internal exhibitions like pictures and
paintings that painted by known artists and show the talents of the city itself , also it could be a
place for poetry

The project started from the idea of the suffering of the Palestinian people ,as the culture of
resistance which was born with us and will remain in our blood where as the occupation is trying
all time to prevent the spread of our culture in many different ways. Our idea emerged from this
issue, and insisting on the resistance and insistence on attention that the culture can participate in
defeating the enemy so the pen invincible way in fighting the enemy and the pen is the first thing
that Allah started the holly Quran in it, in meaning , Almighty said:
"Proclaim! (Or read!) In the name of thy Lord and Cherisher, Who created (1) Created man, out of
a (mere) clot of congealed blood (2) Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful (3) He who taught
(the use of) the pen (4) Taught man that which he knew not (5)" (2) Certified Almighty God.

 )٢ (Quran Translate website:http://www.searchtruth.com/chapter_display.php?chapter=96&translator=2
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الموضــــــــــوعالرقـــــــــــــم 
رقم 

الصفحة
Iصفحة العنوان الرئیسة                

IIصفحة عنوان المشروع وتوقیع المشرف ورئیس الدائرة                                                                        
IIIاإلھــــــــداء

IVالشـــــكر والتقدیر      
Vالملخــــــــص

VIIفھرس المحتویـــات                                                                                      
Xفھرس الجـــــداول                  

XIفھرس الصور                                 
XIIIفھرس األشكال

XVفھرس المفاھیم والمصطلحات
١المقدمة والثقافة في فلسطیــن: الفصل األول١
٢تمھیــــــــــــــــــــــــــد١،١

٣المــــــــقدمـــــــــــــــــة١.١.١
٤أھمیة اختیار المشروع٢.١.١
٤األھـــــــــــــــــــــداف٣.١.١
٥وصـــــــف المشروع٤.١.١
٦منھجیـــــــــــة البحث٥.١.١
٧مفھوم الثقـــــــــــــافة٦.١.١

٩الثقافة  الفلسطـــــــــــــینیة٢.١
١١.الفلسطینیةالمخاطر التي تتعرض لھا الثقافة ١.٢.١
١١.مستقبل الثقــــــــــــــــــــافة في فلسطیــــــــن٢.٢.١

١٢دور فعالیات المشروع في الثقافة٣.١
١٢.دور المـــــــــــــكتبات١.٣.١
١٣.دور مســـرح األطفال٢.٣.١
١٤.دور المـــــــــــــوسیقى٣.٣.١
١٥.ـــــــــالمدور اإلعـــــــ٤.٣.١
١٥.دور الــــــــــــــــــفنون٥.٣.١
١٦.دور المعــــارض الفنیة٦.٣.١
١٦.دور قاعات االجتماعات٧.٣.١

١٧المصادر والمراجـــــــــــــــع٤.١

٢
المراكز الثقافیة في فلسطین ، أھمیة وجود المشـــروع ، : الفصل الثاني

١٨. فعالیاتھ
١٩المراكز وقصور الثقافة الفلسطینیة٢،١

١٩مدینـــــــــــــــــــــــــــــة القــــــدس١.١.٢
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٢٠مدینـــــــــــــــــــــــــــــة رام اهللا٢.١.٢
٢٠القصور والمراكز الثقــــــــــــافیة ١.٢.١.٢
٢٣الثقافیة في مدینة رام اهللالمسارح ٢.٢.١.٢
٢٤مدینـــــــــــــــــــــــــة بیت لحم٣.١.٢
٢٥مدینــــــــــــــــــــــــــــة الخلیل٤.١.٢
٢٧بقیة مدن الضفـــــــــة الغربیة٥.١.٢

٢٨أھمیة وجود مشـروع قصر ثقافة في الخلیل٢.٢
٣٠ـــــــــــــــــم قصور الثقافةتصمیــــــــــــــــــــ٣،٢

٣٠)تعریف عام(المباني الثقافیة ١.٣.٢
٣١أسس مھمة في تصمیم قصور الثقافة٢.٣.٢

٣٣فعالیات المشــــروع ومساحاتھا المقترحة٤.٢
٣٣المعــــــــــــــــــــــارض١.٤.٢
٣٥متـعدد األغراضمسرحال٢.٤.٢
٣٦النشـــــاطات التعلیمیـــة٣.٤.٢
٣٩قــــــــــاعة المـــــوسیقى٤.٤.٢
٤٠قــــــــــــــاعــــــة الفنون٥.٤.٢
٤١القــاعة الریاضیة المغلقة٦.٤.٢
٤٢المصــــــــــــــــــــــــــــلى٧.٤.٢
٤٢الكـــــــــــــــــــافتیریـــــــا٨.٤.٢
٤٢اإلدارة وتوابعھـــــــــــــــا٩.٤.٢

٤٤مساحــات المشروع الكلیة١٠.٤.٢
٤٦.العالقات بین عناصر المشروع١١.٤.٢

٤٧الجــــــــدول الزمني للمشـروع٥.٢
٤٨المصــــــــــــادر والمراجع٦.٢

٥٠.تحلیل الموقع:الفصل الثالث٣
٥١قطعة األرض المقترحةالموقع الجغرافي ل١.٣
٥٢.مدینة الخلیل وأھمیتـــــــــــــــــــــــــــــــھا٢.٣

٥٢.                 الموقع واألھمیة والتسمیة١.٢.٣
٥٢.الخلیل عبر التــــاریــــخ٢.٢.٣
٥٣.                تضاریس مدینة الخـلیل٣.٢.٣
٥٣.ة الخلیلالمناخ في مدیــن٤.٢.٣

٥٨.أھمیة موقع األرض المـــــــــــــــــــــقترحة٣.٣
٥٩تحلیــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــوقع٤.٣

٥٩.النواحي الفیزیائیــة١.٤.٣
٦٤.النواحي الجــغرافیة٢.٤.٣

٧٠ــــیار الموقعأسبــــــــــــــــــــــــــاب اختــــــ٥.٣
٧٠.المدینـــــــــــــــــــة١.٥.٣
٧٠.الموقــــــــــــــــــع٢.٥.٣

٧١المصــــــــــادر والمـــــــــــــــــــــــــــــــراجع٦.٣
٧٢الحاالت الدراسیة:الفصل الرابع ٤
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٧٤فلسطین/بیت لحم–مركز السالم الثقافي ١.٤
٧٤المصمـــــــــــــــــــــــــــم١،١،٤
٧٤الموقـــــــــــــــــــــــــــــــع٢،١،٤
٧٤الھدف من المشــــــــــروع٣،١،٤
٧٥فكرة المشــــــــــــــــــروع٤،١،٤
٧٥وصف وتحلیل المشروع٥،١،٤

٨٤استرالیا/ ألبوري -مركز ألبوري الثقافي٢,٤
٨٤المصمـــــــــــــــــــــــــــم١،٢،٤
٨٤الموقـــــــــــــــــــــــــــــــع٢،٢،٤
٨٤الھدف من المشــــــــــروع٣،٢،٤
٨٥فكرة المشــــــــــــــــــروع٤،٢،٤
٨٥وصف وتحلیل المشروع٥،٢،٤

٩١مشروع تخرج -عي مركز الواحة الثقافي االجتما٣,٤
٩١المصمـــــــــــــــــــــــــــم١،٣،٤
٩١الموقــــــــــــــــــــــــــــــع٢،٣،٤
٩١الھدف من المشــــــــــروع٣،٣،٤
٩١فكرة المشــــــــــــــــــروع٤،٣،٤
٩٢وصف وتحلیل المشروع٥،٣،٤

٩٦:سوریا/دمشق –" مكتب عنبر"ة قصر الثقاف٤،٤
٩٦المصمـــــــــــــــــــــــــــم١،٤،٤
٩٦الموقـــــــــــــــــــــــــــــــع٢،٤،٤
٩٦الھدف من المشــــــــــروع٣،٤،٤
٩٦فكرة المشــــــــــــــــــروع٤،٤،٤
٩٧وصف وتحلیل المشروع٥،٤،٤

٩٩المصـــــادر و المــــــــــراجع٥.٤
١٠٠وتصمیمھفكرة وفلسفة المشروع: الفصل الخامس٥

١٠٢فكــــــــــرة المشروع١.٥
١٠٢فلسفــــــــــــة المشروع٢.٥
١٠٥فكرة التصــــــــــــــمیم٣.٥
١٠٩التحــــــــــلیل البصري٤.٥
١١١ـــةتحلیل الحركـــــــــــ٥.٥
١١٢المــــــــــــــراجـــــــــــع٦.٥

١١٣الخاتمة 
١١٥التوصیات

١١٧المصادر والمراجع
١٢٢المالحق

١٢٢)أ(ملحق
١٤٧)ب(ملحق
١٥١)ج(ملحق



X

موضوع الجدولالرقــــــــــم 
رقم 

الصفحة
١٩٩٦٢٨توزیع المراكز الثقافیة حسب المدیریة في الضفة لعام) ١- ٢(جدول
٣٠.سنة وأكثر حسب معرفة القراءة والكتابة والعمر١٥توزیع األفراد )٢- ٢(جدول
٢٠٠٧٣٦لعام باألرقامثقافي فعالیات قصر رام اهللا ال)٣- ٢(جدول
٣٦األغراضالمسرح متعددتوزیع المساحات في )٤- ٢(جدول
٣٨الفراغات المكونة للمكتبة ومساحاتھا)٥- ٢(جدول
٣٩الفراغات المكونة للفعالیات التعلیمیة ومساحاتھا) ٦- ٢(جدول
٣٩الفراغات المكونة لصالة الموسیقى ومساحاتھا) ٧- ٢(جدول
٤٠الفراغات المكونة لقاعة الفنون ومساحاتھا)٨- ٢(جدول
٤١أبعاد األلعاب المقترحة في القاعة الریاضیة المغلقة ومساحتھا)٩- ٢(جدول
٤١الفراغات المكونة للقاعة الریاضیة المغلقة  ومساحاتھا) ١٠- ٢(جدول
٤٢الفراغات المكونة للكافتیریا ومساحاتھا) ١١- ٢(جدول
٤٣لفراغات المكونة لإلدارة وتوابعھا ومساحاتھاا) ١٢- ٢(جدول
٤٤الفراغات الموظفین والخدمات ومساحاتھا) ١٣- ٢(جدول
٤٤الفراغات المكونة للقسم التقني  ومساحاتھا) ١٤- ٢(جدول
٤٥المساحة الكلیة لفراغات القصر الثقافي) ١٥- ٢(جدول
٤٥.المساحة المقررة لمواقف السیارات و الباصات) ١٦- ٢(جدول
٤٧الجدول الزمني للمشروع خالل الفصل الدراسي األول موزعا على األسابیع) ١٧- ٢(جدول
٤٧.الجدول الزمني للمشروع خالل الفصل الدراسي الثاني موزعا على األسابیع) ١٨- ٢(جدول 
٢٠٠٤٥٤یة حسب الشھر وموقع المحطة لعامكمیة المطر في األراضي الفلسطین) ١- ٣(جدول 
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موضوع الصورةالرقــــــــــم 
رقم 

الصفحة
٢٠قصر رام اهللا الثقافي)١-٢(صورة
٢١مركز خلیل السكاكیني الثقافي)٢-٢(صورة
٢٢مدخل معھد إدوارد سعید للموسیقى فرع رام اهللا) ٣-٢(صورة
٢٣مدخل مسرح و سینماتك القصبة)٤-٢(صورة
٢٣مسرح وسینماتك القصبة)٥-٢(صورة
٢٣قاعة أنطوان صالح في مسرح القصبة)٦-٢(صورة
٢٣ةقاعة أبو الطیب  في مسرح القصب)٧-٢(صورة
٢٤المركز الحرفي في برك سلیمان)٨-٢(صورة
٢٦غرفة اإلثراء التربوي في مجمع إسعاد الطفولة) ٩-٢(صورة
٤٠داخل قاعة الفنون) ١٠-٢(صورة 
٦٠الشارع الفرعي المؤدي إلى األرض من الجھة الشرقیة لألرض)١-٣(صورة
٦٠لشرقیة لألرضالشارع الفرعي غیر المعبد من الجھة ا)٢-٣(صورة
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" ".[1]٢٢.٨²تبلغ مساحتها 

٢٨´٣٣٩º٠٦´٣١١١º٣٥[2]

ـ ك("١٤٢٧٤"٧٨,٩٧,٩٨,٩٩,١٠٠,١٠١ ة ي

ب٩٧٥٩٨٧)هي لعائلة 
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[2]،فلسطین موقع األرض المقترح بالتدریج، الخلیل) :١- ٣(شكل 

:ــها٢. ٣
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.[4])٢٠٠٧(نسمة ١٦٣١٥٧

ملكها

١٠٩٩.[5]

٢. ٢. ٣:[3]

، "سابقا"،. .٣٥٠٠
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ها ةة
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:٤٢٠١٠٢٨ها.

:علىةتنقل ة

.

:ةعلى ةة

.ةعلى شكل 

:تصل لجبا
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٤. ٢. ٣:[3]

يتأت، [6]:

١٠٥ .

.لكل ساعة٣٥
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[6]٢٠٠٥معدل سرعة الریاح حسب الشھر في الضفة الغربیة عام: )٢-٣(شكل

[6]٢٠٠٤كمیة المطر في األراضي الفلسطینیة حسب الشھر وموقع المحطة لعام: )١- ٣(جدول 

:[6]

[6]٢٠٠٥درجات الحرارة في الضفة الغربیة حسب الشھر لعام : )٣-٣(شكل
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.

المعدل السنوي لدرجة الحرارة في الضفة : )٤- ٣(شكل

[6]الغربیة

)H: ([6]٧٠–٦٠.%

[6]. في الضفة الغربیةالرطوبة النسبیة) :٥-٣(شكل 
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للرطوبة دل السنوي المع: )٦- ٣(شكل

[6].النسبیة قي الضفة الغربیة

:[6]

١٠٢٧،٢٠٠،

٦٠٤٠٠-٤٠-

٥٠٠٢٠٠٧[7].

[6]. المعدل السنوي لدرجة الحرارة في الضفة الغربیة: )٧- ٣(شكل
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المعدل السنوي لكمیة األمطار : )٨- ٣(شكل

[٦]المتساقطة في الضفة الغربیة
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٦٣

:ــجيج. ٤

سكنيةه ال أن

الي فا)(

في 

ب) (

.

.): ١١-٣(شكل



٦٤

٢. ٤. ٣:

١ .:

ك

ا

.

٩٧٥٩٨٧شمال

١٤،

،ميلها

. ل

.) ١٢- ٣(شكل



٦٥
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[8]األرضانحدار ): ٥- ٣(صورة.                تصریف المیاه في الموقع ): ١٣-٣(شكل
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ضافة شائي له باإلني

للمبنى

       .
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.): ١٤- ٣(شكل
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عليها

كما 
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.عليهاثأ

.حركة الشمس على الموقع): ١٥- ٣(شكل

٥.:

ة 

في ا٤٨٠٥٠

) (،

نأل

ني 

.على الموقعمعدل الھطول السنوي): ١٦-٣(شكل.
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. ل آل

[8]لألرضشمالیة الاإلطاللة): ٧-٣(صورة [8]اإلطاللة الشمالیة لألرض ویظھر فیھا مصنع الكوكا كوال): ٦-٣(صورة 

ورة  ة الش): ٨-٣(ص ألر اإلطالل [8]ضرقیة ل

[8]رضلألالشرقیةإلطاللةا): ٩-٣(صورة 

[8].اإلطاللة الغربیة لألرض): ١١-٣(صورة [8].رضلألالجنوبیةطاللة اإل): ١٠-٣(صورة 
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[8].جمیع الواجھات التي حول الموقع
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مع مدخل مدینة وربطھاألرضموقع ) ١٦- ٣(صورة 

.الخلیل
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١. ٤:، ،)Peace Centre(:

١. ١. ٤  ::

)Snoor Lindquist (]١[.
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في يقع 
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]١[.بیت لحمالموقع العام لمركز السالم ،):١-٤(شكل

٢٠٠٨- ١١- ١]٦[.بیت لحم ،مركز السالم):١- ٤(صورة
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]١[.بیت لحم_مركز السالم ،طابق التسویة األول مسقط :)٢- ٤(شكل

]١[.بیت لحم_لمركز السالم،طابق التسویة الثانيمسقط :)٣-٤(شكل 
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]١[. بیت لحم_ مركز السالم، الطابق األرضي مسقط ):٤-٤(شكل 

]١[. بیت لحم_ مركز السالم، ابق األول الطمسقط ):٥-٤(شكل
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]١[. بیت لحم_ مركز السالم، مسقط السطح):٦-٤(شكل

]١[. بیت لحم_مركز السالم، الواجھة الشمالیة :)٧- ٤(شكل

الواجھة الجنوبیة :)٨-٤(شكل

بیت _مركز السالم، )األمامیة(

]١[. لحم 
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]١[. بیت لحم _ركز السالم م، الواجھة الشرقیة :)٩-٤(شكل

]١[.  بیت لحم_قطاع عرضي مار خالل المبنى ، مركز السالم :)١٠-٤(شكل

قطاع طولي مار خالل :)١١-٤(شكل

]١[. بیت لحم _ مبنى مركز السالم
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٢٠٠٨-١١- ١]٦[. مركزلالواجھة الشمالیة ل:)٣-٤(ورةص٢٠٠٨- ١١- ١]٦[.الواجھة األمامیة لمركز السالم :)٢- ٤(صورة

٢٠٠٨-١١- ١]٦[محالت البیع والمجسم في المركز:)٥-٤(صورة٢٠٠٨- ١١-١]٦[قف السیارات في المركزمنطقة مو:)٤- ٤(صورة

٢٠٠٨-١١- ١]٦[. الكافتیریا في مركز السالم بیت لحم:)٧-٤(صورة٢٠٠٨- ١١-١]٦[. البھو الرئیس في مركز السالم:)٦- ٤(صورة



٨٣

٢٠٠٨- ١١- ١]٦[.الملقف الھوائي من الداخل) : ٩-٤(صورة ٢٠٠٨-١١- ١]٦[. المعارض في مركز السالم) : ٨- ٤(صورة 

ویظھر استخدام مواد منسجمة معا وال تكلف كثیرا وتعطي " المقعد واإلضاءة "لمستخدم في مركز السالمر توضح األثاث اصو:)١٠- ٤(صورة

٢٠٠٨- ١١- ١]٦[.جمالیات تدل على أصالة المكان



٨٤

٢. ٤ : ، ،)(Albury culture centre:

٢.١. ٤  ::

RAM"Ashton Raggatt McDougall"

٢. ٢. ٤  ::

في 

.

٢.٣. ٤  ::

_ كم_

]٢[.
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٤-

.
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٦-

.

٧-(X)

.
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٨-

.

]٢[.بوري الثقافي الموقع العام لمركز ال: )١٢-٤(شكل

]٢[.منظر عام لمركز البوري الثقافي : )١١- ٤(صورة
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]٢[.المسقط األرضي لمركز البوري الثقافي :)١٣-٤(شكل

]٢[.المسقط األول لمركز البوري الثقافي : )١٤-٤(شكل

]٢[.ز البوري الثقافي الواجھة الغربیة لمرك: )١٥-٤(شكل



٨٨

]٢[.الواجھة الشمالیة لمركز البوري الثقافي  : )١٦-٤(شكل

]٢[.الواجھة الجنوبیة لمركز البوري الثقافي : )١٧-٤(شكل

]٢[.مقطع في مركز البوري  تظھر فیھ كل فعالیات المشروع وطریقة توزیعھا في المبنى  : )١٨-٤(شكل
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]٢[.منظر عام للمبنى: )١٢- ٤(صورة

األحزمة السوداء التي تغطي سقف المكتبة ،والتي : )١٣- ٤(صورة
]٢[. تتخللھا وحدات إنارة وتتدرج األحزمة في ارتفاعات المكتبة

]٢[.األعمدة وامتدادھا على الواجھة الرئیسیة:)١٤- ٤(صورة

]٢[.المركزمتحف الفضاء في:  )١٥-٤(صورة
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]٢[.الكتلة الخرسانیة المائلة: )١٦- ٤(صورة 

على الواجھة الشمالیة والتي (X)السلسلة المتشكلة من الحرف : )١٧- ٤(صورة

جاءت فكرتھا من الجسر الذي یصل بین أجزاء النھر ومن شكل سكة الحدید في 

]٢[.المدینة

]٢[.اجھة الجنوبیةجزء مفّصل من الو): ١٨- ٤(صورة

]٢[.جدار الكافتیریا الذي یبدو وكأنھ جزء متكامل مع الطبیعة: )١٩- ٤(صورة
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]٣[.الموقع العام لمركز الواحة الثقافي :)١٩-٤(شكل
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]٣[.مجسم لمركز الواحة الثقافي:)٢٠-٤(شكل

]٣[.المسقط األرضي لمركز الواحة الثقافي :)٢١-٤(شكل
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]٣[.الواجھة األمامیة لمركز الواحة الثقافي :)٢٢-٤(شكل

]٣[.قطاع في مبنى المركز:)٢٣-٤(شكل

]٣[.مشروع المركزالزاویة الجنوبیة الغربیة في :)٢٤-٤(شكل
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٥. ٤. ٤::

قافة -١

.

،ة-٢

، .

فسحا-٣

.

٤-

.

٥-.

ن-٦

ي) ( 

.

.ةفي -٧

]٥[.المسقط األفقي لمكتب عنبر وتظھر فیھ الساحات السماویة الثالث: ) ٢٥-٤(شكل
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٢٠٠٨-تموز]٦[.لثقافيأحد األروقة في القصر ا):٢١- ٤(صورة]٥[.):٢٠- ٤(

٢٠٠٨-تموز]٦[.فن النقش واالرابیسك في القصر):٢٣-٤(صورة]٥[.اإلضافات الحدیثة التي تمت على القصر):٢٢-٤(صورة

٢٠٠٨- تموز]٦[.القصر الثقافيبوابة ):٢٥- ٤(صورة٢٠٠٨-تموز]٦[.مكتب عنبراإلیوان في ):٢٤- ٤(صورة



٩٩

:ــــ.٥

]١[..A.E.G.

]٢[Dianne Peacock , Architecture Australia ,1995, link : .
http://www.archmedia.com.au/aa/aaissue.php?issueid=200805&article=7&typeon=2

.جية:.]٣[

]٤[.،،
:http://www.moc.gov.sy/index.php?d=85&id=2111
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.عمل.]٦[
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:ــــــتمهي

لتي قمنا بها لمباني 

.

.

.مواجھة االحتالل للعملیة التعلیمیة والثقافیة) ١-٥(شكل 



١٠٢

١. ٥:

ي

 .

٢. ٥:

.

فصـل ل

،

.ة

٢٠٠٢٦٧٠
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،

.

.ربط القدس ببقیة مدن فلسطین) ٣- ٥(شكل .فلسطین قبل االحتالل) ٢-٥(شكل 

.عالقة مدن فلسطین ببعضھا بعد وضع الجدار الفاصل) ٥-٥(شكل .عن بقیة فلسطینوغزةل الذي فصل الضفةالجدار الفاص) ٤-٥(شكل 

.
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.

.ربط كتل المشروع األولي)٧-٥(شكل .اقتراح توزیع المباني في قطعة األرض بشكل أولي) ٦-٥(شكل 

.الجدار الفاصل سیشكل معرضا ألحداث فلسطین) ٩-٥(شكل [1].الفنون على الجدار الفاصل) ٨-٥(شكل 
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[1].غراضأسس ومعاییر تصمیم القاعة المتعددة األ)١(

ذه  في تصمیم إن القاعة متعددة األغراض من أھم الفعالیات في قصر الثقافة ویجب دراسة المعاییر لھا بدقة، و  ات ال  ھ القاع
:سباب التالیةوي وذلك لألو البیضأیفضل استخدام الشكل الدائري 

یكون بؤرة صوتیة داخل الصالة.
        ادر ماع مص وت وس انس للص ود تج دم وج وتیة وع دوران الصوت حول حوائط الصالة المستدیرة ینتج عن وجود بؤر ص

.صوتیة خالل الصوت االصلي

:معاییر تصمیم عناصر القاعة
:سقف القاعة

دال من تجمیعھ في مكان واحدالتكسیرات الكثیرة تساعد على تشتیت الصوت ب.
یجب االبتعاد عن االسقف المقعرة بسبب البؤرة الصوتیة.
 ین     أیجب ردد ب تظل تت اكنة س ال یكون السقف ناعما وموازیا لالرضیة النھ لو كانت األرضیة ناعمة ایضا فان الموجات الس

السطحین لمدة طویلة مما یخلق صدى صوتي

:كراسي القاعة
رج  ١٤٤سم إلى ٨٦الكرسي من افة بین خلف الكرسي لخلفیجب أن تكون المس سم، حیث تكون المسافة األخیرة مناسبة للمتف

توى   ألتمریر متفرج آخر في نفس صف مقاعد القاعة ویجب بحیث ال یقف د مس رات عن ة  ن یكون عرض المم ي  ٢-٣القاع م وف
رض   ون الع رى یك تویات األخ ة أك ١.٥المس احة القاع ت مس ا إذا كان ن ر ثم،أم رات   ²م ٣٥٠م رض المم ادة ع ب زی ھ یج فإن

.²م٥٠سم لكل ١٥بمقدار

:الجدران
وت       ة للص واد عازل وة بم ا ومحش یجب عمل الجدران الخلفیة للصاالت مستقیمة ولیست مقعرة تكون جدران القاعة مصمتة تمام

.و ماصة للصوتأومكسوة بمواد مشتتة 

:بواباأل
تح األ  ،من مساحة القاعة²م١٠٠م لكل١بواب بمقدار یكون عرض األ ب ف ة       وال یج ى القاع رة عل ة مباش ة للقاع واب الخارجی ب

.و ممرات انتقالیة بین داخل وخارج القاعةأبھار للعین وعلى ذلك فیجب وجود منطقة حتى ال یدخل الضوء مباشرة ویحدث اإل

:التھویة
قف و       ن الس واء م دخل الھ ون م ة یك ة   وفي عملیة التھویة داخل القاع وائط الجانبی د        إالح ت مقاع ن تح ون م واء فیك رج الھ ا مخ م

.المتفرجین

:ممرات الحركة
.م وقد یستعمل منحدر من الساللم في حالة فرق المنسوب١.٥قل عرضأ

:الساللم
.سم٢٦.٥سم وأقل عرض للنائمة ١٨.٥بأقصى ارتفاع للقائمة یجب أن تكون درجات الساللم

:الفراغات الملحقة بالقاعة
ة    دخل للقاع ب  :صالة م ور  أیج رج الجمھ ة   ن یخ ن القاع تیعابھم          إم ور الس دد الحض ة لع احتھا مالئم ون مس غ تك الة تفری ى ص ل

.لكل مقعد²م١تتطلب مساحة مقدارھا 
.لكل مقعد²م٠.٨تتطلب مساحة : صالة الجلوس-*
)(VIPصاالت الشخصیات المھمة -*
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[2].سس تصمیم المعارضأ) ٢(

ھ وطبوغرافیإتجمع عن المعرض المزمع يیعتمد تصمیم المعارض على البیانات الت ث موقع ن حی ھ م ھ   ةقامت ان حول المك
:، وھناك أنواع قاعات للعروض وھيلیھإعدادھم وطرق الوصول أوالبیئة المحیطة بھ ونوعیة المترددین و

ظ ال    :قاعات المعروضات التاریخیة ي حف ات ف ذه القاع اري  تكمن أھمیة ھ وروث الحض ا      م الل م ن خ ع م ري للمجتم والفك
.السابقةیعرض من اإلسھامات التي تمت في العصور

ة      عبارة عن قاعات لعرض آخر ما توصلت إلیھ: قاعات المعروضات الحدیثة االت مختلف دة مج ي ع ة ف التكنولوجیا الحدیث
.ي في المجال الریاضيھنا على التقدم التكنولوجأو التركیز على مجال معین، ویمكن التركیز

  ینما رض الس ر :قاعات ع ر            یعتب یلة الزائ ذه الوس اعد ھ ام، وتس ذب ھ ر ج رض عنص ي الع ینمائیة ف ائل الس تخدام الوس اس
رض   روض ع ذلك    للمعرض على اإلفادة من المعلومات المعروضة المسموعة والمرئیة، وتشمل ھذه الع ة، وك الم وثائقی أف

.بالكمبیوترلبرامج المطورةتصورات ثالثیة األبعاد باستخدام ا
ة         تكمن أھمیة ھذه القاعات في توفیر مكان مناسب:قاعات العرض المؤقت ا أھمی ون لھ د یك ي ق ال الت ض األعم رض بع لع

ض          رض بع زوار كع ن ال ر م دد كبی ل ع ن قب رة م ل         كبی ات قب ض المقتنی رض بع ثال، أو ع ة م ة بالریاض ات الخاص اللوح
.والتسجیلوصولھا لعملیة التصنیف

:في المعارضھناك نوعان من خطوط السیر

ھ  إویستعمل :خط سیر محدد يء      أذا كان ھدف المعرض تقدیم موضوع متسلسل ویتحتم مع ل ش خص ك ل ش رى ك ن ی
:ویجب مراعاة االتي

المحیطيماكن حرة لتجنب الشعور بالتقیید مع التنوع في المحورأبتوفیر م ١٠٠ن ال تزید المسافة المحددة عن أ.

یجب مراعاة تجمیع المعروضات ذات الطبیعة الواحدة في مكان واحد.

 عاقة للمرورإمل ما ھو معروض دون أمام المعروضات لیقف الزائر ویتأمراعاة وجود مكان كافي.

 ن الناس ال یتوقفون لمشاھدتھا جمیعاماكن منفصلة ألأوضع المعروضات الفنیة في.

وع            و:خط سیر غیر محدد ذا الن ز ھ ا یمی ة وم ارض المختلف ین المع ل ب ن التنق ي یمك ارض الن و یستعمل في كافة المع ن أھ
.یترك للزائر فرصة التجول 

ب  :االعتبارات التصمیمیة لعمل المعارض ة           أیج ا نحتی ت قطع واء كان ھ س ات داخل ع المعروض با م میم متناس ون التص و أن یك
جنحة أن ال یكون فیھا دوران مستمر دائما و العرض یكون من خالل أیضاأویجب ، ةلوحات فنیة او معارض طبیعیة او تاریخی

.دارة وورش الصیانة والخدمات وقاعات المحاضراتمنفصلة وعلى جوانب المعرض و توضع غرف اإل

:سالیب العرضأ
 سم١٦٠تفاع سم و ار٨٠تعرض القطع الخشبیة و المعروضات فى علب زجاجیة كبیرة و موضوعة فى خزن بعمق.
خرى من حلى وغیرھانذار وھى تشمل اللوحات الزیتیة والنقوش الجدرانیة والمعروضات األتعرض اللوحات تحت اإل
           ق زن بعم ي خ وعة ف رة وموض ارات كبی ي إط ومات ف ات والرس رض اللوح اع  مس٨٠تع احة    ١٦٠وارتف ون مس م، وتك س

.من الجدار²م٥-٣المكان الضروري للوحة 
عروضات بطریقة ال تسبب الملل، وبحیث تستخدم وضعیات وزوایا مختلفة إلبراز المعروضاتالمیتم ترتیب.
ألكبرعدد ممكن من الجمھورتوضع درابزینات تجعل الجمھور یرى المعروضات عن بعد مما یتیح الرؤیة.
   احة ات بمس روري للمعروض ان الض ون المك ـ ²م١٠-٦یك روري ل ان الض ى األرض، والمك ة نق٤٠٠عل ة قطع ة أثری دی

.من الواجھة²م١

ى    : زوایا الرؤیة فر ال ن ص ا       ،º٥٤زوایا الرؤیة الطبیعیة لالنسان م ز ثقلھ ن مرك غیرة م ات الص ق اللوح توى األ ( تعل يفقالمس
. من األرض²م٥الى ٣المكان الالزم للوحة الفنیة من ،ن تكون بأرتفاع مستوى النظرأویفضل ،)للوحة

ة المعروضھمیة أضاءة لإل:اإلضاءة یح وظیف ي توض ب أن  وات،في المعارض ف حة     یج ات الواض ائص المعروض ر خص تظھ
:ضاءةوھناك نوعان من اإلاء، والدقیقة على حد سو
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املینعن طریق عاوثیقاوھي مرتبطة بالدراسة الفراغیة ارتباط:ضاءة الصناعیةاإل:

ضاءة وتصمیم المصادر الضوئیةنوعیة اإل.

الفراغ الداخلي والمعروضاتظھار معالمإیرھا في أثت.

رض   ستفادة منیجب اإل:اإلضاءة الطبیعیة ل المع ج داخ اد  واال،اإلضاءة الطبیعیة قدر اإلمكان والتي ال تسبب وھ عتم
الضوء بواسطة ، ویتم عكس٤٥ْیجب أال تقل زاویة المیل لھا عن ، السقف والحوائط والفتحات في السقفعلى تشكیل

.واألباجورات للتحكم في الضوءضل استخدام الكاسرات الزجاجیة والستائرویف،مرایا في األركان

[3].اإلضاءة على المعروضات في مباني المعارض) ٢-أ(الشكل [3].العالقات بین فعالیات المعارض) ١- أ(الشكل 

[3].زوایا الرؤیة في المعارض) ٣- أ(الشكل 

قطاع یظھر ،الفنون في طوكیوعرضم) ٤- أ (الشكل 
[3]. عرضفیھ االضاءة الطبیعیة للم
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.[4]أسس ومعاییر تصمیم صاالت السینما والمسارح) ٣(

:المبنى وعالقتة بالكتل المجاورة
 ن األ أكما یجب ، نارةن تكون فروق ارتفاعاتة تسمح بدخول اإلأیجب ة  ن تبتعد النوافذ ع م ٦بنی

.مھما كان نوعھا
 ن تكون األرضیات من خشب مصقول وغیر مطليأكما یحب.
رات واأل   بعاد واإلم األیتصم ي المم ارة ف ریع          ن نظم وس ھل وم غ س مح بتفری ث تس احات بحی ارج والس ابر والمخ دراج والمع

.ردرجات في المعابوال توضع أي،نشاءات القابلة لعرقلة السیرحیث تمنع اإلر، وغیر خط

:الساللم
.بین الدرج والصالةوعاقة تتخلل المعابر وصاالت البھإسمح یتفریغ سریع للصالة دون أي ینأیجب 

:سقاطغرفة اإل
ا   إنارة ھذه الغرفة إوتتم ،سقاط وفتحة المراقبةسقاط وبین الصالة عدا الفتحات الالزمة لإلال یوجد اتصال بین غرفة اإل ا طبیعی م

ارجي    بواسطة درج خاصر أوبواسطة منور یؤمن لھذه الغرفة مخرج مباشوأ ط الخ قاط والوس ، ویمكن الفصل بین غرفة اإلس
.في بعض الحاالت الخاصة

:غرف الممثلینبعاد أ
ا       ،متر٢.٨رتفاع ال یقل عن متر واإل٢عن عرض وطول الغرفةیجب أن ال یقل  ون لھ أخرى یك ة ب ذة الغرف ل ھ وعندما تتص

.²م٤ن نكتفي بمساحة أخرج خاص نحو الوسط الخارجي فیمكن م

:بواب الغرفةأ
.هو السحب من الخارج ویؤمن بالقرب من الغرفة دورة میاأما بالدفع من الخارج إنحو الخارج بابوتفتح األ

:المعاییر التصمیمیة لمبانى المسارح

متوسط عدد المشاھدین اسم الفراغ

75–150 ت قاعات محاضرا
150–300 )قاعة محاضرات كبیرة( مسرح صغیر 
300–750 .مسرح دراما تعلیمي

750-1500 مسرح تجاري صغیر
1500–2000 مسرح متوسط الحجم وھو مسرح تجاري كبیر 
2000–3000 مسرح مدني للحفالت وقاعات متعددة االغراض
3000–6000 مسرح كبیر جدا
Over 6000 .مسارح للمرافق الخاصة

[4]الطاقة االستیعابیة والمساحة المخصصة للجمھور) ١- أ( جدول 
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²مكثر مساحةأ ²مالمعدل ²مقل مساحة أ اسم الفراغ

500 240 150 )متحدث واحد (قاعة محاضرة 
1000 550 250 الدراما المشروعة
1200 950 700 الرقص
1800 1200 800 یةالمسرحیات الموسیقیة واألوبرا الشعب
2500 2000 1500 الحفالت السمفونیة
4000 2500 1000 األوبرا
5000 3500 2000 مسارح المسابقات

[4])عتبار المساحات الخدمیة خذ فى اإلنألم ( المساحة الفعلیة المستخدمة للصالة ) ٢- أ( جدول 

ة األ  إن توجیھھا س الناتجة عأالم الرآیتم تقلیل وذلك لكي :دوران المشاھد فى وضع الجلوس ى نقط داث  ل ى  إح ن    أل د ع ى ح دن
.جھادإحداث بدون لى تلك النقطة ومن ثم یتابع المشاھد األإالصف أوطریق توجیھ المقعد نفسھ 

ة    :  زاویة رؤیة المشاھد ان المحیطی ین االنس ن          ١٣٠ºزاویة رؤیة ع ف االول ع د الص دد بع وف تح ى س ة الت ك الزاوی ى تل وھ
)و شاشة السینما أة المسرح خشب( حداث مسرح األ

ة األ أ١٣٠ºيوھى تساو:الزاویة المقابلة للمتفرج داث یضا من نقط ذا األ     ، ح ى ھ فوف عل میم الص ل تص ث   ویفض اس حی ن أس
یتبدد التأیر ھذا المجال لن یستطیع أثالمشاھد الذى یخرج عن نطاق ت وت أن یتجاوب بصریا مع الحدث كما س ى  يثیر الص الطبیع

.للحدث

ة   أیكون بحیثالتجاوب السمعى والبصرىوبھ یجب أن نحقق: خر صف من الجماھیرآحداث وافة بین مركز األالمس ر فاعلی كث
.  لتزام بالمبادئ السابقةبواسطة تصغیر المسافة مع اإل

طة  ول صفأصغر مسافة بین أوھيdfیتم حساب ):و السنیما أالمسرح ( توجیھ مسطح الرؤیة  ة بواس ر  أو مسطح الرؤی كب
تم  و،على مسطح الرؤیةأقصى ألى إولزاویة مسموح بھا بین خط الرؤیة من الصف األ طح      ی ى مس ا عل اھد عمودی ھ المش توجی

.45ºالى ٣٠ºقصى قیمة مسموح بھا لھذه الزاویة من أالرؤیة، و
ة    أوھو البعد بین _MDVن یتعدى البعد أال یجب  طح الرؤی اھد و مس د مش ن _ بع ة ع ع أثمانی طح    ض ك المس اع ذل اف ارتف

ل واأل غف أفض ون ض ة أن یك طح الرؤیأو ثالث رض مس عاف ع ونwةض ب أن تك ة  ، ویج طح الرؤی رض مس ین ع ب ب النس
ذا س ن تقلل درجة انحناء مسطح الرؤیةأیمكن مالئمة،وارتفاعھ ام        وھ اظ بانتظ ا واالحتف اظ بتركیزھ ى االحتف ورة ف اعد الص یس

.ضاءة على مسطح الرؤیةاإل

[4].معاییر أابعاد المسرح ):٥- أ( ل شك

كبر حجم من الركن المقطوع من أمام مسطح الرؤیة بواسطة أیتم حساب زاویة توزیع الجماھیر : تصمیم زاویة النظر للمشاھد
ة للمت  ، والشكل المستطیل المكون للمساحة المسموح لھا من المقاعد على الجوانب ة المقابل رج والتقد ال یمأل الجماھیر الزاوی يف

ة  إحداث بدون مساحة كبیرة من الرؤیة لألؤمن، ومن المھم أن تحداثمركزھا ھو نقطة األ وط الرؤی ة   وعاقة خط ماح بحرك الس
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یقیة  تكون ھى األوحداث فى كال االتجاھین العمودى والموازى لمحاور الرؤیةنموذجیة لنقطة األ ن  إفضل للعروض الموس ذ تمك
.لى الجمھورإوت المباشر والمنعكس من حدوث فروق بسیطة بین الص

[4].المكونات األساسیة للمشاھدة في المسارح)٦- أ( شكل

ى   رح عل الة المس ى ص رجین ف فوف المتف رح وص بة المس ع خش ل م ب التعام ة أیج ان فرق اة مك ب مراع د ویج راغ واح ا ف نھم
ق األ ث یحق ترا بحی ى المشأوركس رح ف بة المس تغالل  لخش ى اس ي ھد،قص وتیةوتمل ات الص مم المتطلب ى المص بح أعل ن تص
.سقف الجمھور متناھیة فى الصغرأوركسترا وامتداداتھا فوق سطح العاكسة لسقف األاأل

[4].التفاصیل الغربیة للمنصة الھیدرولوكیة تحت خشبة المسرح)٧- أ( شكل

العلویةاالضاءة 

یتلقى صوت واضح 
من  مجموعة 

السماعات العویة

منصة التحكم الصوتى للمسرح

غرفة االسقاط
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[4].العروض الصوتیة والمرئیة في المسارحنسب البلكون الطائر والمكونات األساسیة لصاالت)٨- أ( شكل

[4].خطوط الرؤیة في المسرح)٩- أ( شكل
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[4].مسقط ومقطع لقاعة المسرح)١٠- أ( شكل

[4]مسقط ومقطع للمنصة وما فوقھا: )١١- أ(شكل



-١٣١-

[5]:أسس ومعاییر تصمیم المكتبات) ٤(

واع عد ھناك ن  أن دة م ات  ی ات    المكتب ا المكتب ات        منھ یة والمكتب ات المدرس ات والمكتب ة بالجامع ات الملحق ة والمكتب العمالق
اءة      الملحقة بالمراكز الثقافیة ا اإلض وفر لھ ا وأن ی ریة لھ ویجب عند إختیار الموقع أن یتوفر فیھ شروط مثل سھولة الرؤیة البص

.والتھویة المناسبین

:للمكتبةالفراغات الرئیسیة • 

رددین             : صالة القراءة الرئیسیة دد المت احتھا ع دد مس اط، ویح ة والنش ث الحرك ن حی دا م ة ج ة والھام ة الحیوی وھي المنطق
أن تكون في قلب المكتبة، وأن تكون قریبة من منطقة صاالت تبویب الكتب وعلى عالقة مباشرة : علیھا ویشترط فیھا اآلتي

س   ذ            بھا، أن تكون مساحة النوافذ خم ة، تؤخ مالي للقاع ھ الش ى التوجی دة ویراع اءة جی ون اإلض ة وتك ة للقاع احة الكلی المس
.من أجل طاولة صغیرة لشخصین بما في ذلك الممرات²م٣مساحة 

التحكم      : قسم اإلعارة مح ب ة تس ھ بطریق تم ترتیب وھو عبارة عن جزء ملحق بقاعة المطالعة، ویتكون من كاونتر لإلعارة وی
٣. ²م٥٠-٤٠ة اإلعارة واإلرجاع وتتراوح ھذه المساحة ما بین والتنظیم لعملی

ارس           :قاعة الفھارس ة الفھ ة، وقاع ي المكتب د ف ي توج ة الت واد المكتبی ف الم ف وتكش الفھرس ھو قائمة مرتبة تسجل وتص
.م٣×م٣بالمكتبة ھي بمثابة حلقة الوصل بین احتیاجات المستفید وصادر المكتبة، وتكون األبعاد القیاسیة لقاعة الفھارس 

ة ا     : قسم الدوریات والمجالت د المكتب ة، وتعتم ات المتخصص ي المكتب یا   عویعتبر ھذا القسم من األقسام الھامة ف ادا أساس تم
ال           ي مج م ف ھ العل ل إلی ا توص دث م ة، وأح ات الحدیث تمرة للمعلوم احثین المس ات الب ب واحتیاج ة الطل ي مواجھ ھ ف علی

ود      التخصص، ویتطلب ھذا القسم سیط ب وج رین، ویج احثین والمفك رف الب رة دقیقة لوضع الدوریات والمجالت تحت تص
ث          ²م٠.٨-٠.٦مجموعة من الطاوالت للمطالعة بمساحة  ة بحی اوالت للحرك ین الط رات ب وفیر المم ع ت د م خص الواح للش

.لمستمرةسم، أما النوع اآلخر من الطاوالت فھي الطویلة ا١٩٠تكون مسافة الممرات بین صفي الطاوالت 
ب ب الكت االت تبوی ائیة  : ص ة اإلنش د الطریق ھا تحدی ى أساس تم عل ة، وی ن المكتب ر م د الكب االت الح ذه الص تغل ھ ب حتس س

.الفراغات داخل المكتبة، وتكون على عالقة مباشرة بصاالت القراءة وتكون على عدة أشكال
وات مى أ :الخل ة تس واجز طویل ا ح ل بینھ غیرة تفص رف ص ن غ ارة ع ي عب اوھ ى فیھ ورات، ویراع ا بالمقص ود یض وج

ة      ى األوراق الخاص ث عل ھ الباح خزانات كتب ذات أرفف مزدوجة من الداخل والخارج، تحتوي على دوالب حتى یغلق فی
ن أن   بھ، یفضل وجود نافذة تمد الخلوة بالضوء الطبیعي، تزود كل خلوة بمصدر إضاءة صناعي وطاولة ومقعد مریح، یمك

ة           تحاط الخلوات بحوا ویر واآلالت الطابع رف التص اعدة كغ رف المس ض الغ ا بع وفر أحیان وتیا، ی ة ص جز زجاجیة معزول
.أجھزة الكمبیوترو
ة               :المخازن دخل خدم ل م ي عم ا ینبغ ارة، كم م اإلع دوریات وقس ة وال االت المطالع ع ص ة م ا قوی ون عالقتھ یراعى أن تك

.خاص بالمخزن للتزود بالكتب
ون            تعتبر اإل: إدارة المكتبة ب أن یك ھ، ویج ل وج ى أكم ائف عل ا بالوظ ث قیامھ ن حی ة م ي للمكتب دارة ھي المحرك الرئیس

دمات -٩. وظیفة عمل كل موظفوالفرش والتجھیزات بما یتالءم مع حجم  اكن       : الخ ب وأم یانة الكت ات ص ي فراغ ل ف تتمث
.التصویر، ومخازن األدوات وحجرات التدخین والدورات

: تصمیمیة للمكتبةالمساحات والمعاییر ال• 

.من كامل الدوام المتوقع للمكتبة% ٢٥لكل مركز مع األماكن التي ینبغي أن یؤمن لھا ²م٦٠لأماكن القراءة بمعد-١
.من مساحة الكتب المجلدة للنشرات الخاصة والمراجع النموذجیة% ٢٥المساحة اإلضافیة تعادل -٢
.سم٧٧-٧٢ذات األھمیة وغیر ذلك یكون العرض سم في المكتبات ٨٥یكون عرض الممرات بین الخزن ھو -٣
.م، ویجب توفیر أدراج نجاة للطوابق العلویة٢٥األدراج تتوزع كل -٤
. كحد أقصى ، مع وجود تھویة جیدة١٥ْالنوافذ تكون مغلقة في مخزن الكتب لتفادي الغبار، وتكون درجة الحرارة -٥
اع    سم، والكاو٧٨×٧٨×١٥٦المقیاس الطبیعي لطاولة المكتب -٦ ون بارتف تعملة تك رض   ٩٠نترات العادیة المس م وع س

م أو ٦٢.٥ ون         ٣٠×١٠٠س دم المھتم ر یخ اونتر مم ف الك ون خل داخل، ویك ي ال ا ف ون عم ع الزب م دون أن یطل س
.بالزبائن، كما أن المتعرج منھا یسھل أعمال الترتیب التنظیمي

ن  ١٠٠سم والطول االعتیادي لھ ٧٢یكون عمق الرف الشائع االستعمال  ي   ٣٠-١٥سم ویتسع عادة في المتر الطولي م د وف مجل
.مجلد٢٠٠مجلد، وفي المتر من الرفوف یتسع إلى ٨٠المتر المربع إلى 
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[3].تنظیم طاوالت المطالعة بأشكال متعددة) ١٣- أ(الشكل [3].المسافات بین طاوالت المطالعة في المكتبة) ١٢- أ(الشكل 

[3].ةالحركة بین طاوالت المطالعة في المكتب) ١٤- أ(الشكل 

[3].ارتفاعات الرفوف في المكتبة) ١٥-أ(الشكل 

[3].حسب االعمار في المكتبة وأشكالھا ابعاد االرفف ) ١٦- أ(الشكل 
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[3].سافات ممكنة بین الرفوف في المكتبة مأقل ) ١٧- أ(الشكل 

[3].المسقط األفقي لمكتبة كبیرة في الوالیات المتحدة) ١٨- أ(الشكل 
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[6].االفالماتالحاسوب وقاعاتأسس ومعاییر تصمیم قاع) ٥(

:التجھیزات
زة    ذه األجھ ن ھ رض وم ي الع ة ف زة المھم ن األجھ د م ى العدی الم عل وب واألف ات الحاس وي قاع ب أن تحت ة یج دة مریح منض

ة   ویوضع علیھا  ود طاول جھاز حاسوب للعرض مع ضرورة توفرأقراص مضغوطة علمیة ومختلفة  باإلضافة إلى ضرورة وج
بورة       ع س دار م ي الج ة ف تخدم مثبت م للمس ة تحك ة ولوح ة متحرك یالت وعرب ھ توص غیر ب ر ص درس ومنب ل للم احتھا عم مس

علیھیكتبأنیمكنكترونيإلبسطحهوتزودسطح العرض،منالحاسبجھازفيالتحكممنالمدرستمكنسم١٥٠*سم١٢٠
.الشرحأثناءویرسم

:فالموقاعة عرض األ" ویسمى الفصل الذكي"قاعة الحاسوب المتطورة تصمیمأسس
 ي ون أنینبغ ول تك ة الفص ممة الذكی ة مص ات لتلبی ة الطلب اء المتنوع ة ألعض دریس ھیئ زة     الت وفیر األجھ ك بت ون ذل ویك

ي شاشة:مثلوالتكنولوجیا المتطورة  ل،  ف ة الفص اتیح مقدم تحكم مف ي لل وار ف ة األن ة الموازی ة لمقدم ذ القاع ل والنواف لتقلی
كھربائيبمقبسمزودةاألفالمأوالشرائحعرضجھازلتناسبأسفلإلىطاولة قابلة للطيالشاشة،وعلىالساقطالضوء

.وغیرھاالید،متناولفي
ة فيتترك ول مقدم ة الفص احة الذكی ة مس راء كافی روض إلج ا   الع رك أیض احة وتت ة مس ي كافی ة ف ل مقدم رض الفص للع

ا یكون وم٧.٦القاعةطولكانإذام 2,75مقدارهفراعیتركحیث،العلوي دا، 25فیھ رك مقع راغ ویت داره ف م 3.5مق
.مقعدا70وفیھام ١٠.٥طولھاقاعةفي

ص  واسعةلكترونیةاإلالفصولتكونأنوبحریة،الفصلداخلالتحركمناألساتذةیتمكنأنینبغي ث یخص ب بحی للطال
.متحركةكراسيیكون فیانأو²م١١مقدارھامساحة

ود وعدممنحیةالمقاعدصفوفعلو جالطویلةولیسالعریضةلفصولااستخدام یفضل ة وج تاذ، منص ھ لألس ن لتمكین م
.متلقيالحركةتعیقمنصةالوألنالصفوف المسائیة،طالبمعبالعینالتواصل

ل یحتاجإذ.فیھالمقاعدوعددالفصلطولعلىبناءفصللكلالسبورةمساحةتحدید ذي الفص ھ ال ھ م ٧طول دا 25وب مقع
.م٢.٤عرضھا  شاشةإلىمقعدا70وبھم10طولھالذيالفصلویحتاج،م١.٨عرضھاشاشةإلى

طباشیرسبورةوجوداألساتذةویفضلواحدةكبیرةشاشةمنبدالصغیرةشاشاتعدةاستخدامیفضل.
الفصللمقدمةموازیةاألنوارمفاتیحتكون.
الب   تكون األوعندما،المالحظاتلتدوینخافتةولیستالطالبلتفاعلساطعةاألنوارتكونأنینبغي ة الط نوار في منطق

رة،وی   لجعل اإلم ١تغطيإضاءةالشاشةعلىتسقطأنینبغيمضاءة، ر مباش اءة غی تاذ حتاجض ى األس اءة إل ة إض ي كافی ف
.الحاسبمنبر

تخدام منبدالالخارجیةاألصواتتقلیل ون اس ب میكروف ى للتغل وا عل ك ل األص ول ت وذل ى لحص وت عل درس    ص ي للم نق
.للصوتعازلةومادة،ةلكترونیإفلوریسنتھادئة وأنوارتھویةھناكیكونأنینبغيو

.ونأسس ومعاییر تصمیم قاعة الفن) ٦(

[3].بعاد داخل قاعة الفنوناأل)١٩- أ( شكل
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[3].توزیع طاوالت الرسم وابعادھا) ٢٠- أ( شكل 

[3].في صالة الفنوناألثاث وأبعاده )٢١- أ ( شكل

[3].وأبعاد األثاث ذاتھصالة الفنون ترتیب أثاث االبعاد في )٢٢_أ ( شكل
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[7]اعم أسس ومعاییر تصمیم المط) ٧(

س     ا نف ا لھ وح وجمیعھ ة المفت ى والبوفی ریعة والمقھ ات الس ة والوجب ة الذاتی اعم الخدم ا مط اعم منھ ن المط دة م واع ع د أن یوج
ي  ر ھ ازن،     العناص ة ، مخ اح الخدم بخ، جن یة، المط الة الرئیس دیم، الص بة و التخ تعالمات، المحاس تقبال، االس دخل، االس الم

. دورات میاه

  م و دخل المطع تقبال م م  :االس دخل المطع ز وذو    : م ح وممی ون واض ب أن یك ة       یج داخل خدم ى م افة إل ب، باإلض م مناس حج
.إلدخال الحاجیات التموینیة واألحمال

تقبالاإل ان         : س ن مك ث ع ا یبح ًا م رة غالب ادم ألول م ي، إذ أن الق دخل الرئیس ر الم ادم عب راه الق ب أن ی ا یج م م ن أھ و م وھ
.ھ، وبالقرب من طاولة االستقبال تتوزع المكمالت الھامة األخرى التي یحتاجھا الزبونستعالمات للسؤال عن حاجتاإل

ام    ²م١,٢٥ویمكن تخصیص ، تساعال بد أن تأخذ ھذه الصاالت صفة الرحابة واإل:صالة الطعام الة الطع ي بص ل كرس ، لك
الة       ذه الص ي ھ احة ف یص المس ى تخص ذه   ، وفي حالة ازدیاد الطلب عل ي ھ د أن تف ب وأن     ال ب ذا الطل ات ھ الة باحتیاج الص

.عداد الكبیرة التي من الممكن أن تتواجد في وقت واحد خالل بعض المناسباتتستوعب األ

: تتمیز المطاعم التي تستعمل في اإلستقباالت الرسمیة بما یلي 
.ةاأللوان الھادئة والمریحة للنظر بعكس الوجبات السریعة التي تستخدم فیھا األلوان القوی.١
.قلیالتصمیم الكراسي بشكل مریح  كأن تحتوي على وسائد أو منجدة ویكون ظھر الكرسي مائال.٢
.اإلضــاءة الخافتة .٣

: المساحات في المطاعم 
²متر ١.٩-١.٣(یحتاج الشخص الواحد مساحة(
 طاولة١٢:١٦كل جرسون واحد یجب أن یخدم.
 ٣٥=مساحة المطعم / تكون نسبة مساحة المطبخ%

[3]. انواع مختلفة لطاوالت المطعم) ٢٤-أ(الشكل [3]. المسافة بین الطاوالت في ترتیب المطعم) ٢٣- أ (الشكل 
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[3].األبعاد القیاسیة لبار في المطعم ) ٢٥- أ (الشكل 

[3].المسافات بین الطاوالت في المطعم) ٢٦- أ (الشكل 

[3].ترتیب المطبخ في المطعم اعتمادا على اعداد المقاعد) ٢٧-أ (الشكل 

[3].أسس ومعاییر تصمیم المصلى) ٨(

و مربع مع أن المصلى مستطیل وغالبا یكو، لكل مصلي²م٠.٨٥تعتمد صالة الصالة على عدد المصلین اذ نحتاج الي 
ة  ھ القبل راب  یواج وفیر مح ب ت رفة ویج ة المش ة للكعب ة مقابل ة مركزی راحیض أو، قب ود الم لى وج میم المص ي تص يء ف م ش ھ

.والمغاسل للوضوء وتكون في الجھة البعیدة عن القبلة 

[3]..االبعاد التي یاخذھا المصلي اثناء الصالة)٢٨- أ( شكل 
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Cologne.[3]""سالمي الثقافي في مدینة كولجن المركز اإل)٢٩- أ( شكل

[8].القاعة الریاضیة المغلقة والملعب الخارجيأسس ومعاییر تصمیم ) ٩(

:مراعاة ما یليعند تصمیم القاعات الریاضیة بشكل عام یجب 
).ثوان لكل درجة ٤تقدر بـ ( سرعة سیر الجماھیر فوق الساللم المؤدیة إلى أحد أقسام المدرجات -١
ن         ٥٠كل شخص متفرج سیشغل مایقرب -٢ لم ع ول الس د ط ب أن ال یزی ذا یج ان، ول ض األحی سم من درج السلم في بع

.مترًا٥٠
ور  ( یجب احتساب سرعة إخالء الجمھور للمدرجات -٣ افة      ) خروج الجمھ از مس دة إلجتی ة واح در بدقیق ذي یق -٤٠(وال

.مترًا)٦٠
ى ش-٤ تقیم  یفضل أن تكون الساللم عل ات    اإل( كل مس ن المنحنی اد ع ة     ) بتع ة عتب اة إقام ع مراع تراحة  ( م ل  ) اس ١٢لك

.درجة تقریبًا، وذلك لتسھیل حركة الجمھور صعودًا أو نزوال
ى     ( یراعى في تصمیم الساللم سھولة توزیع الجماھیر على أماكن جلوسھم بالمدرجات -٥ ن األعل ى، م فل لألعل من األس

).سط لألسفل، أو من منطقة الو
.مراعاة ذوي االحتیاجات الخاصة وذلك بتوفیر تسھیالت في المداخل والممرات والمدرجات-٦

:سرعة تفریغ المدرجات
آت     ك المنش عة تل ة بس ة المتعلق المة المحلی ن والس وائح األم د ول ة وقواع ق أنظم ب تطبی یة یج آت الریاض ع المنش ي جمی ف

).    ت وإخالء المنشأة إخالء المدرجا( الریاضیة وسرعة إخالئھا 
 دقیقة ١٢–١٠(یقدر الوقت الالزم لتفریغھا ما بین ): ستاد اإل( المالعب المفتوحة.(
 دقائق ٥( خالئھا في مدة التتجاوزإیجب ): الصاالت ( المالعب المغطاة.(

.والمالعب المفتوحةسم للصاالت٨٠–٥٠كل متفرج یحتاج إلى مقعد بعرض یتراوح ما بین : راحة المتفرجین-
ین   / البعد ( ویعتمد ذلك على المسافة بین مكان الجلوس والملعب، وكذلك على خط الرؤیة : المشاھدة الجیدة/ الرؤیة - افة ب المس

ار       ول باإلعتب ة المی ذ درج ع أخ ب م ف الملع د ومنتص مس   ) المقع عة الش ل أش ة می م    . ودرج اھدة جس تطیع مش المتفرج یس ف
ب           ) م ١٠٠( ى بعد من علسم)٣(بإرتفاع عة الملع م س ا حج دة یحكمھ ة الجی ذا الرؤی ر، ول ا أكث ًا، وربم عة   ( تقریب ا زادت س كلم

.ونوع الریاضة ) الملعب كلما زاد طول خط الرؤیة 
لیمة  ١٠٠یفضل أن یكون الحد األقصى للمسافة بین أبعد متفرج ومنتصف أرض الملعب أقل من و م تقریبًا حتى تكون الرؤیة س

.سم بحیث یكون منحنى الرؤیة متناسب مع االرتفاع٧٠إلى أقل من ) ارتفاعھا ( ة، ولذلك تم تقلیل عرض المدرجات ومریح

:إنشاء الصاالت الریاضیة  المغلقة
ة      ة والفردی ات الجماعی واع الریاض د،     ( ھذه المالعب الریاضیة متعددة اإلستخدامات ألكثر من نوع من أن نس، ی ائرة، ت لة، ط س

س،        و، ویمكن أن تحتوي ھذه الصاالت على مدرجات)جودوجمباز، دیل المالب رف تب ا غ ق بھ رجین ویلح وس المتف أماكن لجل
.وتختلف مساحاتھا حسب المالعب الریاضیة وھدفھا.،ودورات میاه، وأماكن استحمام، ومستودعات، ومكاتب
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اع السقفارتفالمساحة اإلجمالیة  منطقة األمان  منطقة اللعب    النشـاط
٩٤×٥٠كرة السلة

٢٨.٦٥*١٥.٢٤
١١٠× ٦٢نھایة٨جانبي ٦

م٣٣.٥*١٨.٩
م ٢٤٧

٤٤×٢٠الریشة
٦*م ١٣

٦٠× ٣٢نھایة٨جانبي ٦
م١٨.٣*٩.٧

م٢٤٧

٦٠×٣٠كرة الطائرة
م ١٨.٣* ٩.١٥

٧٢× ٤٢نھایة٦جانبي ٦
م٢٢*١٢.٨

م٢٤٧

[3].لبعض النشاطات الریاضیة الداخلیةنموذج للمساحات المطلوبة ): ٣- أ(جدول 

.وتختلف محتویات الصالة الریاضیة بناءًا على مساحتھا والغرض من إنشائھا

[3]. فعالیات الصالة الریاضیة المغلقة) ٣٠- أ(الشكل 

[3]ترتیب األدوات الریاضیة في مخازن الصالة ) ٣١- أ(الشكل 
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[3]. أبعاد ملعب السلة في الصالة المغلقة) ٣٣- أ(الشكل [3].بعاد مقاعد المتفرجینأ) ٣٢- أ( الشكل 

[3]. ةأبعاد لعبة كرة الطائرة في الصالة المغلق) ٣٥- أ(شكل ال[3]. أبعاد لعبة تنس الطاولة) ٣٤- أ(الشكل 

[3]. أبعاد الخزائن في مشالح الالعبین ) ٣٧- أ(الشكل [3]. تصمیم أرضیة الصالة الریاضیة) ٣٦- أ(الشكل 
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[3]المكاتب أسس معاییر تصمیم ) ١٠(

[3]. قیاسات طاولة المكتب) ٣٨-أ(الشكل 

[3].تبقیاسات فرش المكا) ٣٩- أ(الشكل 

[3].قیاسات األثاث المكتبي االكثر راحة لمستعملھا ) ٤٠- أ(الشكل 

[3]. لموظفي االستقبالقیاسات األثاث المكتبي) ٤١- أ(الشكل 
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[9]المعاییر واإلشتراطات في تصمیم مواقف السیارات ) ١١(

المداخل والمخارج . ١
رج تجنب التعارض مع حركة المرور العادیة في الشوارع یجب أن تحقق المداخل والمخا .
         ھل ار أس دوران للیس ة ال ارع، ألن حرك ار الش رج یس دخل والمخ في حالة كون الشارع اتجاه واحد فإنھ یقترح أن یكون الم

.ین من حركة الدوران للیمین، فضًال عن أن مسافة الرؤیة بالنسبة للدوران للیسار أفضل منھا في الدوران للیم
 م ٣.٥أال یقل عرض المدخل أو المخرج عن .
            ن ة ع رض الفتح ل ع ال یق دة ف ة واح ن فتح ًا م رج مع دخل والمخ ة    ) م٧.٥(في حالة ما إذا كان الم ل لحرك ع فاص ویوض

. سم ٥٠المرورالیقل عن 

: األبعاد . ٢
یارة  بح) سیارة الركاب العادیة(یجب أن تؤمن المساحة المخصصة للسیارة الواحدة یث تضمن سھولة حركة الس

. عند دخولھا للموقف وخروجھا منھ
 األبعاد التالیة توضح الحد األدنى لألبعاد المناسبة لوقوف أي نوع من أنواع سیارات الركاب العادیة .
 م ٥.٥٠= الطول .
 م ٢.٦٠= العرض .
 م ٢.٥م، والعرض ٦.٥في حالة الوقوف المتوازي یكون الطول.
اد ا رافأبع ة انح ف بزاوی یف)ن(لموق ن الرص افات   : ع تنتاج المس ى اس مم عل اعد المص ي تس اد الت ي األبع وھ

. والمساحات التي تشغلھا السیارات بعد تحدید زاویة االنحراف المطلوبة 

[9]تصمیم المصدة الخرسانیة الیقاف السیارات في المواقف) ٤٢- أ(شكل رقم 

المسارات . ٣
وتضمن األبعاد المناسبة لحركة السیارات بالمواقف ودخولھا للمساحات المخصصة للوقوف والخروج منھا دون 

: حدوث أي معوقات مروریة، ویراعى عند تنفیذھا الضوابط التالیة 
. انحراف المواقف بعرض المساراتعالقة زاویة –١
).م٤.٥(یجب أال یقل عرض المسارات األخرى بالمواقف في اتجاه واحد عن –٢

زاویة االنحراف . ٤
، ٤٥ْ، ٣٠ْ، ٠ْ(وزوایا االنحراف التي یغلب استخـدامھا ھي ) ٩٠ْو٠ْ(تتراوح زاویـة انحراف موقف السیارة بین 

. الموقف الموازي للرصیف ) ٠ْ(ویقصد بزاویة ) ٧٥ْ،٩٠ْ، ٦٠ْ
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[9]) ن(مختلفة موقف سیارة واحدة بزوایا انحراف) ٤٣- أ (شكل رقم 

:حركة السیارات داخل الموقف. ٦
. ت قصیرة وآمنة، كما یتعین أن تجعل جمیع أماكن الوقوف المتوفرة ملحوظةیجب أن تكون حركة دورة السیارا

.للوقوفن أماكنوفر مواقف أكبر وأنماط أفضل للبحث عتحركة السیارات للمسافة الطویلة) ٤٤- أ (شكل رقم 
)مواقف بالقبو(األمور التي یجب مراعاتھا عند تصمیم مواقف السیارات أسفل المباني

[9]أشكال متعددة لمواقف السیارات ) ٤٥-أ(الشكل 
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[9]ذوي االحتیاجات الخاصةباشتراطات البناء المتعلقة)١٢(

.األجھزة المساعدة لذوي االحتیاجات الخاصة وأبعادھا)٤٦-أ(الشكل 

[9].مجاالت الحركة للكرسي المتحرك لذوي االحتیاجات الخاصة)٤٧- أ( شكل 

:شــتراطات الفنیةاإل
ى الح لــتزام بتلك االشـتراطات في مشاریعھ؛ ألھمیتھایجب على المصمم اإل ة  في مساعدة ذوي االحتیاجات الخاصة عل رك

دمات         ي الخ ة ف ورة عام ر بص ي تنحص ـھولة، وھ ل بس اة        والتنق رات المش فة ومم وارع واألرص اني كالش ارج المب دة خ المتواج
.ومواقـف السیارات ودورات المیاه العامةومداخل المبـاني واألماكن

:المنحـدرات
.سم) ١٨٥(الحد األدنى لعرض منحدر ذو اتجاھین .١
یطا لمنحدر مع رفع حافتیھ منیثبت درابزین على جانبي ا.٢ ن    الجانبین لتشكل حاجزًا بس ل ع اع ال یق ) ٨(بارتف

.للحمایة والتقلیل من المخاطردر سم من سطح المنح
ادیة   ،غاطسا فیھ غیر بارز ویشار إلیھال یتجاوز المنحدر حدود الرصیف أو ممر المشاة ویكون.٣ ات إرش بلوح

.ممیزة، ویكون ضمن منطقة عبور المشاة
ا        أمتار وفي حالة عمل) ٩(الحد األقصى لطول المنحدر .٤ ل بینھم زم الفص ا، یل اع م ـول الرتف درین للوص منح

.متر(1,8)ال یقل عرضھا) بسـطة(بسطح مستو 
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[9]لذوي االحتیاجات الخاصة للمنحدرات في الشوارع واألرصفةنماذج:)٤٨- أ ( شكل 

:الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصةالســیاراتمواقــف

ي   ة ف ات الخاص ذوي االحتیاج یارات ل ف لس یص مواق ب تخص یج
ھل  جمیع مواقف السیارات العامة والخاصة، وفي أماكن مناسبة یس

ا   ا وإلیھ ول منھ ا ،الوص رب م ـوأق ارج   یك داخل ومخ ن م ون م
.ةاألماكن التي یرتادھا ذوي االحتیاجات الخاص

ة  .١ ف الخاص ح المواق ب أن توض ات بیج ذوي االحتیاج
تخدام ك باس ة وذل ل الخاص ب أال تق م، و یج اص بھ عار الخ الش

ن      ة ع ات الخاص ذوي االحتیاج ن  % ٥نسبة مواقف سیارات ل م
.العامة المواقف

احة المخص.٢ ل المس ب أن ال تق یارة یج ة لس ذوي ص
.²م١٧عـناالحتیاجات الخاصة

ب أن      .٣ ـة، و یج درات الالزم ف بالمنح ز المواق ب تجھی یج
ـف     تضـاء ن مواق ون م ا یك ھذه المنحدرات جیدًا، وتنفذ أقـرب م

.ذوي االحتیاجات الخاصةرات سـیا

.[3]مقاسات انحناءات الدوار لحركة سیارات سلسة) ٤٩- أ(الشكل 
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:راجعـــــــــــادر و المــــــــــــــــالمص

طینین   . [1] ین الفلس ة المھندس ع نقاب راض  ،موق ددة األغ ات المتع میم القاع س تص ي  أس رابط االلكترون :، ال
http://www.paleng.ps/Forums/showthread.php?t=2987

ي ، . [2] د خلوص د ماج ةمحم یة المعماری وعة الھندس ة،الموس ة والفنی ة الثقافی ابس -األبنی ات،دار ق ؤتمرات وبرلمان ارض م مع
٢٠٠١للطباعة النشر والتوزیع لبنان طبعة اولى 

.[3], Ernest and Peter Nefuert, third editionArchitects' data

http://www.m3mary.com/vb/showthread.php?t=25642:لكتروني ، الرابط االأسس تصمیم المسارح.[4]

ة    محمد ماجد خلوصي، الموسوعة الھندسیة المعماریة، [5]. ة والخاص ات العام ة المكتب ع،   أبنی ر والتوزی ابس للنش ان،  ، دار ق لبن
.٢٠٠٠الطبعة األولى 

وان          .أ.[6] ة بعن ة، دراس ر العومل ي عص ات ف دوة اللغ رف، ن عد الج ات    ریما اس یم اللغ ة لتعل ول الذكی د    الفص ك خال ة المل ، جامع
pdf.http://docs.ksu.edu.sa/PDF/Articles٢٠ticle/Ar٢٠٠٥٢٤:الرابط االلكتروني ٢٠٠٥

html-http://www.deecoor.net/archive/index.php?t.1729:تصمیم المطاعمسأس.[7]

.ود في كلیة التربیة، محتوى مقرر جامعة الملك سعالمنشآت الریاضیة تصمیم وتخطیط وإدارةدكتور أحمد فاضل ، .[8]

http://www.jeddah.gov.sa/Atlas/directory/ch2/subject4.php:أسس ومعاییر تصمیم مواقف السیارات. [9]



-١٤٧-

)ب(ـــقــملحـــ



-١٤٨-



-١٤٩-



-١٥٠-



-١٥١-

)ج(ـــقــملحـــ



-١٥٢-

إن تصمیم المبنى لیكون مبنى بیئي یساعد في تخفیف التكلفة الكلیة ف بالمشروع وخاصة المستقبلیة 
باإلضافة إذ یقلل من استخدام المكیفات في الصیف والتدفئة في الشتاء وبالتالي تخفیف الكلفة اإلجمالیة

إلى فوائد صحیة وبیئیة من ناحیة تلوث الھواء وغیرھا لذلك قمنا بمراعاة ھذه األمور في التصمیم وذلك 
:كما یلي

]١[.الحلول البیئیة التقلیدیة) ١(

تخدام               نقوم باس ذلك س ة ل اني الحدیث ن المب ر م كل أكب ة بش ل الجوی ة للعوام ة مراعی اكن التقلیدی لقد كانت المس
ھ معرضویمكننا أیضا من خالل ذلك التعبیر الحلول التقلیدیةلعدید من ا ى ذات ون المبن ي ك روع ف رة المش ا عن فك

.وعرض منتجاتھا ونباتاتھا وكل ما یدور حولھاةالتقلیدیفي الخلیل من خالل بیئتھا للثقافة 

داخلي :أوال اء ال وش(الفن ل :)الح راغ المقف و الف لأووھ بھ المقف ین الحش رح وائطب د المس تخدامھ عن ا باس وقمن

.ھواء

رك  :القمریة:ثانیا وھي عبارة عن فتحة بالجدار مغطاة بالزجاج الملون والجص ویمكن اعتبارھا شباك غیر متح
وفیر  أساسيوتستخدم بشكل  اءة لت ار      اإلض واء الح ر الھ اطق دون تمری بعض المن ى ل داخل إل ي   ال تخدمناھا ف واس

.مختلفة في المشروع بما یلزمأماكن

ر   األغلبوھي فتحات صغیرة تستخدم للتھویة وتكون على :العمریة :ثالثا كل دوائ ي    أوعلى ش ع ف لعات وتق مض
كال   السقف للتخلص من الھواء الحار الذي یتجمع عند منط ھ مش قة السقف مما یتیح المجال للھواء البارد لیحل محل

أثیر  ووضعناھا في المسرح عند نھایتھ على جوانبھ المخفیة حتى تقوم بتھویتھ مصدرا من مصادر التھویة  دون الت
.باإلنارة

ذا        :سماكة الجدران:رابعا ر وھ ى مت ل إل رة تص دار كبی ماكة ج اعد   من المعروف أن المباني القدیمة لھا س ان یس ك
ول،            رات أط داخلي لفت راغ  ال ي الف رارة ف ى الح اظ عل الي الحف دار وبالت على التقلیل من انتقال الحرارة خالل الج

سم بالمقارنة مع المباني الحدیثة ووضعت العوازل سنناقشھا ٤٥لذلك قمنا بزیادة سماكة الحائط في المشروع إلى 
.ىفي الحلول الحدیثة في التصمیم البیئي للمبن

افة   :الفتحات :خامسا مس باإلض مع زیادة سماكة الجدار فان ذلك یعمل على عمق الفتحات وتقلیل دخول أشعة الش
ن     أمقاسات الفتحات في الطوابق العلویة إلى أن  ك م ل ذل ث یقل عة صغر من تلك التي في الطابق األرضي حی األش

.تصلھاأنالضوئیة المباشرة التي یمكن 

د   لقد: األشجار:سادسا ط فق استخدمت األشجار في البیئة التقلیدیة في كافة أنحاء الدول العربیة ولیس في الخلیل فق
ل      ل الظ ي عم اح وف د للری نقوم        ،كانوا یستخدمونھا لعمل مص ذلك س ة ول واش خاص ي األح جر ف تخدمون الش ویس

تخدام   جر  باس ا  الش ة     وتكثیفھ مالیة الغربی مالیة والش ة الش ي الجھ ادة ا لتقف ى زی ة    وم عل ي المنطق بیة ف ة النس لرطوب
د        ویصد الریاح الشمالیة  الغربیة  د جی ل كمص ا تعم ة كونھ ذه المھم ام بھ ویمكن استخدام شجر الكینیا والسرو للقی

.للریاح
ھ    دة ومنتج یمكن زراعة شجر الزیتون أوال ألنھ یعبر عن بیئتنا وثانیا ألنھ دائم الخضرة ویمكن أن یكون ظالل جی

.االستفادة منھا كزیت أو كزیتون في المطعم من الزیتون یمكن 
.ومثلھ أیضا شجر العنب إذ یعبر عن مدینة الخلیل 

اف م جرة الصفص اقطة ش ا األوراقتس دة لھ الل جی عةوظ ون كواس یف  وتك الل الص ة خ ون ثیف ذورھا إذ تك ج
.ینصح باستخدامھا على الواجھات الجنوبیةو وال تحتاج لعمق التربة سطحیة 

:األخرى المستخدمة بشكل عاماألشجار 
ي             ):الجزر(األشجار الوسطیة  م لتعط ي  تقل ار الت یح ، الغ عیفة ،الش ة الض ي الترب و ف ان إذ تنم ى اللب ة، حص الدفل

.شكل معین وأوراقھا عطریة
.لجسترم تشكل سیاج بین الممرات والمناطق الخضراء ویمكن تقلیمھا إلعطاء شكل: نباتات بین الممرات
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ین م د وب یاراتعن ف الس ل     : واق اخ مث بب بأوس دم التس اة ع ع مراع مس م عة الش اقطة األوراق ألش جار متس أش
.الخروب والكافور

الزیتون والسرو والكینیا إذ ھي مفیدة لتوفیر الظل والحمایة من السراب:على األرصفة
.فرجین مثل السرو حزام من األشجار لتوفیر الظل لالعبین والمت) التي في الھواء الطلق: ( عند المالعب

.الورود والغار : األحواض والزینة
.یمكن استخدام الیاسمین ذو الرائحة العطرة: للمنحدرات

.نبات المجنونة وموس الحالق:النباتات المتسلقة للزینة
عة           : كغطاء نباتي اص أش یات  وامتص ن األرض ي ع اس الشمس ف االنعك داریا لتخفی ل أو الھ تخدام النجی یمكن اس

.الشمس 
ریح        : كاسرات ریح ن ال ي م ترم وتحم نوبر ولجس روب والص رو والخ لحمایة المباني واألماكن الزراعیة مثل الس

ف            ة وتنظی ادة الرطوب ى  زی اعد عل و ویس ف الج ف وتنظی ین وتلطی ى تحس وتخفیف الغبار والتبخر مما یساعد عل
.المناخ المحلي 

]١[. حدیثة الحلول البیئیة ال) ٢(

:نا باستغالل عدة طرق حدیثة مع الحفاظ على الطراز القدیم في الحلول البیئیة ویمكن ذلك فيلقد قم

:كاسرات الشمس :أوال
ك     األقواستوضع على الواجھات الجنوبیة وقمنا باستغالل التي:كاسرات الشمس األفقیة رض وذل ذا الغ ة لھ العلوی

میم المب اییر لتص ق المع داول وف ادالت وج ة   بناءا على مع وفرة للطاق ى  اني الم اد عل ي    وباالعتم ي ف ل الت المجاھی
.األشكال التالیة

رة           :كاسرات الشمس العمودیة  ول فت ة لط ة الجنوبی ي الواجھ ي  ف رقي والغرب اھین الش ي االتج تخدم ف عاع تس اإلش
.في ھذا الغرضاألعمدةوقمنا باستغالل الشمسي علیھا والواجھات الشرقیة والغربیة 

.التالیة كما في الصور 

[1].ألفقیةاستخدام الكاسرات ا)٢-ج(شكل[1].الرأسیةاسراتاستخدام الك)١-ج(شكل

:العوازل:ثانیا
ك    كالفراغ أو تستخدم عوازل الحرارة من عدة أنواع  قف وذل وائط واألس كالصوف الصخري في جمیع أنواع الح

.ةالتالیكما في األشكال 
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مقطع )٣- ج(شكل
جدار باطون معزول 

[1].مع قیاساتھ

مقطع جدار حجري معزول )٤- ج(شكل
[1].وطوب من الداخل

مقطع جدار مزدوج )٥- ج(شكل
[1].من الطوب مع عازل حراري
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مقطع جدار مزدوج )٦- ج(شكل
[1].ئيمن الطوب مع فراغ ھوا

باطونقطع سقف )٧- ج(شكل
[1].مسلح مصمت معزول

مقطع سقف )٨- ج(شكل
باطون مسلح ذو أعصاب 

إسمنتيمعزول بطوب 
[1].سم ١٤
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[1].سم١٨قطع سقف باطون مسلح ذو أعصاب معزول بطوب إسمنتي )٩- ج(شكل

[2].مع وجود موانع للرطوبةجدار عازلطریقة التھویة خالل  ) ١٠-ج(شكل 

.كمصدر للطاقة)الطبیعة(الطاقة المتجددة استخدام ) ٣(

د للط     ر مول ة كعنص تخدام البیئ یة      قمنا في المشروع باس ة الشمس تخدمنا الطاق د اس ة فق د    اق اح لتولی ة الری وطاق
ث ال    ة بحی طح بطریق بب  الطاقة للمبنى وتم العمل على إنشاء حدیقة سطح فوق فعالیة الفنون وسوف یعالج الس تس

وة          أیة مشاكل إنشائیة  مس وق عة الش ن أش ى م ة المبن ا حمای د منھ دة فوائ بسبب الماء والتراب وھذه الطریقة لھا ع
ھیل  امطار والریاح وبالتالي الحماأل یة من الحرارة العالیة والحفاظ على الطاقة داخل المبنى ویمكن العمل على تس

ي وت واء نق ي ھ طح وتعط اه الس رف می دص تفادة مص ن االس اج ویمك طح اإلزع ة الس ة ن حدیق ة التعلیمی بالعملی
. لألطفال في المشروع
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.ة السطحطبقات السطح في حدیق) ١١- ج(شكل 

.أنواع التربة التي تصلح لحدیقة السطح) ١٣- ج(شكل .وضعیة المیاه في طبقات السطح في حدیقة السطح) ١٢- ج(شكل 

.أنواع النباتات التي بمكن زراعتھا على حدائق السطح) ١٤- ج(شكل 
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[3].طاقة الریاح في المشروعمولدات ) ١٦- ج(شكل [3].كیفیة استغالل الطاقة الشمسیة في المشروع) ١٥- ج(شكل 

.تفصیلة في مولدات طاقة الریاح)  ١٨- ج(شكل [3].كیفیة عمل طاقة الریاح)  ١٧- ج(شكل 
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:راجعـــــــــــادر و المــــــــــــــــالمص

، شركة بیلسان للتصمیم والطباعة رام ادي لتصمیم المباني الموفرة للطاقةالدلیل اإلرشوزارة الحكم المحلي، .[1]

.٢٠٠٤اهللا ،فلسطین ،

:موقع انترنت،التحكم السلبي في المناخ .[2]

http://www.library.cornell.edu/librarypreservation/arabic/management/passiveclimat

econtrol.html

:،الرابط االلكتروني كھربائیة  وشبكات النقل منتدیات نظم  القوى ال.[3]

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=٢١٦٢٣
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