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 ذاءــهاإل

 

 ّ  ـًبَب ثسكًزّ ٔز  لهج   ػبَب ثُٕس  إنٗ يٍ س  

 ف خــشا   َضداد  ٔثّ   ٔانُٕٓع   انزفٕق   ٕاة  ـأيبيُب أث إنٗ يٍ فزر  

ٌ  ــانسُ َٔجغ   األيم   ًخ  ـــإنٗ ثغ  ب

َ   بنٛخ  ــإنٗ انغ ٛ  ٍ ػ  إال ي   شٖ األيم  انزٙ ال   ٓبُٛ

  ٛ ضٚـَذأان   ..كىإن  ٌاضــب انؼ 

 بنٙــَب انغ  ذ  ..خ  خذ  ٔ   ذ  ٍ خ  أٌ ي   غش  انظ   ُز  ُب ي  ً  يب  ٔػه  ٔ  د  ػًُب  ٍ د  نٗ ي  إ  

ٌ  ـٍ عبَ  إنٗ ي    ذــسًب ي  ـ.. أخَٕ رُب فٙ انسٛبح  ٕ  ل   يظذس   ذَب ٔكب

ٛ   شٖ انزفبؤل  ٍ َ  إنٗ ي    الــُب ْ  ب .. أخز  ـزٓسك  فٙ ػ   ؼبدح  ٓب ٔانغ  فٙ ػُٛ

 بـُبر  ـذٚم.. ط   ْىذ  د  َ   ٛف  فُب ك  ٍ ػش  إنٗ ي  

ٚ  سا ث  ٕ  س  ٍ ػ  ي   إنٗ ً  ـعْى .. األ  ٛش  غ   شٚخ  ز   أخم   ٍى ي  ٓز  ش  ٌٕؼزمهشٖ ٔان

 ٍـــفهغطٛ ذاء  ـ.. شٓ كبَخ  ب ي  ُ  ي   ى أكشو  ٍ ْ  إنٗ ي  
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 رـر وانتقذيـانشك

 

 ٌٕ"ـٔانًؤيُ ّـٔسعٕن ٕا فغٛشٖ هللا ػًهكىـلم اػًهٔلبل رؼبنٗ:"

و ثدضٚم انشكش ٔانزمذٚش إنٗ كم يٍ ػهًُب زشفب  ٔدػًُب نُزمذو فٙ ؽشٚك انُدبذ يٍ انؼشفبٌ ثبندًٛم فئَّ ٚغشَب أٌ َزمذ اَطاللب  

 فٙ كبفخ يشازم زٛبرُب انذساعٛخ  إنٗ خًٛغ أعبرزرُب ٔيؼهًبرُب

 ىغلٔ، ٔثبألخض لغى انؼًبسح  كهٛخ انُٓذعخ فٙ خبيؼخ ثٕنٛزكُك فهغطٍٛ َزمذو ثدضٚم انشكش إنٗ انٓٛئخ انزذسٚغٛخ فٙكًب ٔ

 دبيٕهؼًنا ىظَ شجزخي ٙفششي ٍٚشكبش ، ُب فٙ ْزا انجسث ٔعبػذ فٙ إَدبصِبَُب نكم يٍ دػًكًب َٔمذو ايزُ ، خَٛذًنا خعذُٓنا

 كٛػدا طبٛنا .و ربزعالأ ، ٘شجؼدنا ٍعٕع .و ٔ تخس ٕثأ لبؼَ .و :  (GIS) خٛفاشغدنا

  كٚٔذنا ٌبغغ .د : خٚسبًؼًنأ خَٛذًنا خعذُٓنا حشئاد ظٛئس

 :َٔخض ثبنزكش

 و. شٛشٍٚ انمبػٙ 

 انغذٚذح انزٗ كبٌ نٓب دٔس كجٛش فٗ إثشاء انجسث بسائٓآانمًٛخ ٔ بػهٗ رٕخٛٓبرٓ بَٔشكشْانزٙ لبيذ ثبإلششاف ػهٗ ْزا اندٓذ 

 .فهٓب يُب كم انشكش ٔانزمذٚش
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 انمهخص

 انًدزًغ أثُبء يٍ انُبيٛخ انفئخ رغزٓذف زٛث ؛ انذٔنخ فٙ انزطٕٚشٚخ انًشبسٚغ أْى يٍ انشجبثٛخ ٔانًشبسٚغ انًُشآد رؼزجش        

 اْزًبو خؼم انز٘ األيش ٔانؼًهٛخ، انؼهًٛخ ٔانمذساد انًؼبسف ٔركغجٓى ، نذٚٓى ٔاإلسادح انمٕح يؼضصح   عهًٛب   رٕخٛٓب   ٔرٕخٓٓى

  . يدزًؼبرٓب فٙ ٔانزشفٛٓٛخ انشٚبػٛخ انشجبثٛخ انًؤعغبد رؤدّٚ انز٘ ٔسانذ رؼضٚض فٙ ُٚظت انذٔل يٍ كثٛش

 َظشٚخ دساعخ رمذٚى ثٓذف انجسث ْزا خبء فمذ انذٔس، ْزا رؤد٘ ٔأَذٚخ يشاكض نٕخٕد انفهغطُٛٙ انًدزًغ نسبخخ َظشا           

 إنٗ نزشلٗ انالصيخ ثبنًضاٚب رزًزغ ززٗ أسٚسب خيذُٚ فٙ انزشفٛٓٛخ انشٚبػٛخ انشجبثٛخ األيم يذُٚخ ٔرظًٛى رخطٛؾ إػبدح نًششٔع

  . فهغطٍٛ فٙ نهشجبة ٔخٓخ   ٚدؼهٓب يغزٕٖ

 ، اإلنكزشَٔٛخ ٔانًٕالغ انؼهًٛخ ٔاألٔساق ، ٔانًمبالد ، انكزت خالل يٍ انًؼهٕيبد خًغ ػهٗ انجسث يُٓدٛخ لبيذ ٔلذ        

 يغ يمبثالد ػًم ٔرى كًب نهًششٔع انُظشٚخ انًزطهجبد ٛمٔرسه فٓى ػهٗ رغبػذ انزٙ انذساعٛخ انسبالد إدساج انٗ إػبفخ

 انًشبسٚغ ْزِ نًثم رمجهٓى يذٖ نًؼشفخ انُبط يٍ ػشٕائٛخ ػُٛبد آساء أخز رى رنك إنٗ إػبفخ   ، االخزظبص ٔرٔ٘ انًذسثٍٛ

  . نٓى عزسممٓب انزٙ ٔانفبئذح

 ٔخٓخ كَٕٓب ؛ انًشبسٚغ ْزِ نًثم انًطهٕثخ انًؼبٚٛش يٍ نًذُٚخا ثّ رزًزغ ػهٗ ثُبء   أسٚسب يذُٚخ فٙ انًٕلغ دساعخ رًذ نمذ        

  .  انؼبنى فٙ ٔاألخفغ األلذو انًذُٚخ ْٔٙ األٔل فهغطٍٛ يشزٗ كَٕٓب إنٗ إػبفخ انؼبنى أَسبء خًٛغ يٍ انضائشٍٚ ردزة عٛبزٛخ

 اإلْزًبو رؼضٚض فٙ عٛغٓى أسٚسب يذُٚخ فٙ ٔرسذٚذا   فهغطٍٛ فٙ انزشفٛٓٙ انشٚبػٙ انشجبثٙ انًدًغ ْزا ٔخٕد إٌ        

 ثٍٛ انشجبثٛخ انضٚبساد ٔرجبدل ، انخبسخٛخ أٔ انذاخهٛخ انغٛبزخ نزشدٛغ ػبيال   عٛكٌٕ كًب ، انشجبة فئخ نذٖ ٔخبطخ ثبنشٚبػخ

 . انًخزهفخ انذٔل ثٍٛ أٔ انٕازذ انجهذ ٔألبنٛى انًسبفظبد
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Abstract 

       Youth projects are considered as one of the most important development projects in the 

country, as they aim to guide the youth toward their wills and wishes, also to enhance the 

youth’s cultivate scientific knowledge and practical abilities, which drew the attention of 

many countries toward the importance of this role of the youth organizations of sports and 

entertainment in their societies. 

        Due to the need of the Palestinian society to the presence of this role, came this 

research to present a theoretical study of the project of re-planning and design of a youth 

sport and entertainment complex, in the city of Jericho to create a privilege site to fulfill the 

needs of young people at the local and regional scale. 

        Our research methodology was based on gathering information from different sources 

such as, books, articles, scientific papers and accredited websites, as well as case studies that 

help understand and analyze the theoretical aspects of the project, interviews were made 

with trainers and visitors to find out the extent of acceptance for such a project and the 

expected benefits. 

       The site in Jericho achieves the required criteria of such projects; tourism destinations 

as the top winter resort in Palestine, the world’s oldest city and the lowest spot on earth. 

       The existence of this youth recreational sport complex in Palestine, specifically in the 

city of Jericho will contribute the promotion of interest in sports, and will also encourage the 

internal and external tourism ,youth exchange visits between the provinces of one or 

different countries. 
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 دــتمهي .1.1

ٓ خٍمٕب : " لبي رؼبٌٝ         ّّ ٌٚمذ وشِٕب ثٕٟ آدَ ٚؽٍّٕبُ٘ فٟ اٌجش ٚاٌجؾش ٚسصلٕبُ٘ ِٓ اٌط١ّجبد ٚفّعٍٕبُ٘ ػٍٝ وض١ٍش ِ

، فمذ عخش ٌُٙ ِب فٟ  ثبٌؼمً ػٓ ثم١خ اٌّخٍٛلبد، أٔؼُ هللا ػٍٝ ثٕٟ اٌجشش أْ خصُٙ  (07اإلعشاء ،، )صذق هللا اٌؼظ١ُ  "رفع١لا 

،  ٚعؼبدح اإلٔغبْ ِؼمٛدح ثمٛح اٌغغُ ٚاٌشٚػ ، اٌغّبٚاد ٚاألسض ع١ّؼبا ١ِٚضُ٘ ثبٌؼمً ١ٌزفىشٚا ٠ٚزذثشٚا فٟ خٍك اٌىْٛ

ششػٙب اإلعلَ ٚرغبِٝ فبٌش٠بظخ ١ٌغذ أِشاا ِغزؾذصبا فمذ  ، ٚوض١ش ِٓ ا٠٢بد اٌمشا١ٔخ أٚظؾذ ٌٕب أ١ّ٘خ اٌمٛح اٌجذ١ٔخ ٚاٌغغذ٠خ

َّْ ٌَِشثَِّه  :)صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( لبي سعٛي هللا ،  ثٙب ؽ١ش عؼً ٌٙب غب٠خا ٚ٘ذفبا ٔج١لا فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ صؾخ األثذاْ ٚعلِخ األر٘بْ ) ئ

َّْ ٌَِغَغِذنَ   . َػ١ٍََه َؽمبا ، ٚألٍَِ٘ه َػ١ٍَه َؽمب فأػِػ وً رٞ ؽك ؽمٗ( َػ١ٍََه َؽمبا ، ٚئ

 مشكهة انبحث            .1.1

رغزٛػت اٌؼذد اٌٙبئً ِٓ  ِىبْ ٠ؼذ ٚعٙخ س٠بظ١خ رشف١ٙ١خغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ٠فزمش ٌٛعٛد رىّٓ ِشىٍخ اٌجؾش فٟ أْ اٌّ        

ٌٝ ؽ١ش ٠شىً اٌشجبة ِٓ ػّش خّغخ ػشش ئ ؛ شجبث١با  ِغزّؼبا ٠ؼذ بٌّغزّغ اٌفٍغط١ٕٟ ، ف ثّخزٍف ا٘زّبِبرٗ اٌشجبة اٌفٍغط١ٕٟ

ٔغجزٗ ثضلص١ٓ ثبٌّئخ ِٓ ِغّٛع رؼذاد اٌغىبْ مذسٚػشش٠ٓ ػبِبا ِب ررغؼخ 
1

،  ٚال ٠ّبسٞ ػبلً ف١ّب ٌٍشجبة ِٓ أ١ّ٘خ ثبٌغخ،  

، فُٙ رٌه اٌؼٕصش اٌغٕٟ ثزٍه اٌطبلبد اإلٔفؼب١ٌخ ٚاٌشؤ٠ٛ٠خ اٌّزٛلذح ُٚ٘ رٍه اٌمذساد  فٟ ثٕبء ِغزمجً األٚغبْ ٚسفؼخ اٌجٍذاْ

، فزٛاسد رؾذ أغجبق  فىُ لعٝ اٌؼذَ ػٍٝ ِٛ٘جخٍ  ، ؛ ألصجؾذ عٛ٘شاا ص١ّٕبا  ثّٕجٍذ ؽغٓ اٌخصجخ اٌزٟ ٌٛ رشػشػذ ّٚٔذ

 . اٌضشٜ 

 .   أهداف انبحث       1.1

ؽٛي ٔظش٠خ ٚرٌه ِٓ خلي رى٠ٛٓ خٍف١خ  ، ٠ٙذف اٌجؾش ئٌٝ دساعخ اٌّذْ اٌشجبث١خ اٌش٠بظ١خ اٌزشف١ٙ١خ دساعخ ِؼّمخ        

، ثبإلظبفخ ئٌٝ غشػ ؽبالد  زجبس ػٕذ رص١ُّ ِضً ٘زٖ اٌّشبس٠غٚاٌزص١ّ١ّخ اٌٛاعت أخز٘ب ثؼ١ٓ اإلػٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ ا

ِٚٓ ٕ٘ب رظٙش األ٘ذاف األعبع١خ ٌٙزا اٌّششٚع ٚاٌزٟ  ، اٌّزطٍجبد ٌٍّششٚع ٚفُٙ ِىٛٔبرٗ دساع١خ  رغبػذ ػٍٝ فُٙ ٚرؾ١ًٍ

 رزّضً ثبالَرٟ : 

                                                           
 10رام هللا_فلسطين.ص ".01. رقم "4702كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي (. 4702الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. )  1 
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 انهدف انرئيسي   .1.1.1  

د ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ فٟ ٘ٛ خٍك ِششٚع  ٌٍزذس٠ت اٌش٠بظٟ ٠غزٙذف اٌشجبة إلوغبثُٙ ِؼبسف ٚلذسا اٌٙذف اٌشئ١غٟ         

؛ ٚاإل٘زّبَ ثزفؼ١ً س٠بظخ اٌفشٚع١خ وٛٔٙب ِٓ اٌش٠بظبد اٌزشاص١خ  ، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ِؼغىشاد اٌزخ١١ُ اٌىشف١خ س٠بظبد ِخزٍفخ

 األص١ٍخ .

 األهداف انفرعية  . 1.1.1

 ؛ فبٌش٠بظخ رمٛٞ اٌؾٛاط  : رؼزجش اٌش٠بظخ ئؽذٜ دػبئُ اٌزغشثخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ

 ، ٚرزٍخص ٘زٖ  األ٘ذاف ٌٍّششٚع فٟ :  ٚرٙزة إٌفٛط

ٌجشاِظ فٟ اٌخلء اٌزٟ أصجؾذ عضءاا ال ٠زغضأ ِٓ ا اٌزشو١ض ػٍٝ اٌش٠بظبد اٌىشف١خ  ٌىٛٔٙب ئؽذٜ أٌٛاْ ٔشبغ اٌؾ١بح  -

خٍك ٚ ٚٚع١ٍخ ِغبػذح ٌزٍمٟ اٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ دْٚ اإلػزّبد ػٍٝ ٚعبئً اٌزٍم١ٓ إٌظش٠خ اٌجؾزخ ، ، اٌزشث٠ٛخ اٌشبٍِخ

 ثشاِظ رشف١ٙ١خ ِزٕٛػخ .

  . ٚوشح اٌغٍخ ٚغ١ش٘ب ٌزوٛس ٚاالٔبس فٟ وشح اٌمذَ ،ِٓ اثٕبء فشق س٠بظ١خ ٌٍٕبشئ١ٓ   -

 . إٌفظ ٚاإلؽغبط ثبٌّغإ١ٌٚخاالػزّبد ػٍٝ ئػذاد اٌشجبة ١ٌزّىٕٛا ِٓ  -

  . رض٠ٚذ اٌشجبة ثبٌّٙبسد ٚاٌم١بدح اٌؼبِخ إلغلق ؽ١برُٙ ا١ٌّٕٙخ ثٕغبػ -

 فئخ ِّٙخ ٚؽغبعخ  فئخ اٌشجبةث ؽ١ش ٠غزٙذف اٌّششٚع اٌفئبد اٌّغزّؼ١خ اٌّزّضٍخ:  األ٘ذاف االعزّبػ١خ ٟ٘ٚ :

٠ّىٓ ػٕذ ٚعٛد ِضً  : ؽ١ش فئخ األغفبيٚ ، بػ١ٍٙد اٌغٍج١خ اٌزٟ رشىً خطشاا ِٓ اٌّإصشا ب٠ؾ١ّٙ با رؾزبط ِؾعٕ

؛  ، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ٠ٛ٘زُٙ اٌش٠بظ١خ ٚصمً ِٛ٘جزُٙ ِٕز اٌصغش ٘زٖ اٌّشبس٠غ رؾذ٠ذ ٘ٛا٠بد ٚا٘زّبِبد األغفبي

ؽ١ش رمذس ٔغجخ األغفبي فٟ  ؛ ألٔٙب ِغزمجلا عزشىً ػّبد األِخ ، فل رمً ٘زٖ اٌفئخ أ١ّ٘خ ػٓ اٌفئبد األخشٜ

% 42.2ػّش خّغخ ألسثؼخ ػششػبِبا ثؾٛاٌٟ   فٍغط١ٓ ِٓ
1 

عزفبدح ِٓ أل٘بٌٟ : ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٙزح اٌفئخ اإلفئخ اٚ ، 

بػ١خ اٌزٟ ، ٚرٌه ِٓ خلي ِشبسوزُٙ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ ٚاٌفؼب١ٌبد اإلعزّ اٌّششٚع ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش

                                                           
 10ص.فلسطين_هللا رام ."15" رقم .2014 السنوي اإلحصائي فلسطين كتاب .(2014) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي لجهازا  1
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 ٟظاِشبسوزُٙ ثبألٔشطخ اٌزٟ عزمبَ ػٍٝ أس، ٚثبإلظبفخ ئٌٝ رشغ١غ أثٕبئُٙ أصٕبء  عزمبَ ػٍٝ أسض اٌّششٚع

 األ١ّ٘خ اإلعزّبػ١خ فٟ :  رزّضً، ٚ ػتاٌّل

 رؾغ١ٓ اٌٛالغ اإلعزّبػٟ ٚإٌفغٟ ٌٍّغزٙذف١ٓ . -

 اٌزشج١ه ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ ٚغ١ش اٌّؾ١ٍخ ؛ إلوزغبة اٌخجشاد ٚرجبدي األفىبس ٚرط٠ٛش األداء . -

 ٌذٜ اٌفئبد اٌّغزٙذفخ .غشط فىشح ٚسٚػ اٌزطٛس ٚر١ّٕزٙب  -

 

 ٚفك ِب روشرٗ  فٟ فٍغط١ٓ  -اٌّشثغ اٌز٘جٟ  - جش ِذ٠ٕخ أس٠ؾب ئؽذٜ ِذْ اٌّغبس اٌغ١بؽٟزرؼ : األ٘ذاف اإللزصبد٠خ ،

اٌزٟ رؼزجش ئؽذٜ ِمِٛبد  ٌٙزا اٌّششٚع  أصش ئ٠غبثٟ ػٍٝ رٕش١ػ اٌغ١بؽخٚ ، ٚص٠شح اٌغ١بؽخ اٌفٍغط١ٕ١خ سٚال ِؼب٠ؼخ

 فٟ أس٠ؾب اٌز١ّٕخ اإللزصبد٠خ
1
 .   

 .  وصف انمشروع4.1

 ٚرص١ُّ،  ٌٍّٛلغ ، ٠ٚشًّ ئػبدح رخط١ػ ٠ٙذف اٌّششٚع ئٌٝ رط٠ٛش ِذ٠ٕخ األًِ اٌشجبث١خ اٌش٠بظ١خ فٟ ِذ٠ٕخ أس٠ؾب       

اٌشجبة فٟ ِخزٍف  ر١ّٕخ لذسادثؾ١ش رصجؼ ِذ٠ٕخ شجبث١خ س٠بظ١خ رشف١ٙ١خ ِزىبٍِخ رٙذف ئٌٝ ؛  ٚئػبدح رأ١ً٘ ثؼط ِشافمٗ

  .  ث١ٓ اٌشجبة ٚاٌؼ١ٍّخ اإلثذاػ١خ؛ ٚرٛص١ك اٌصٍخ  إٌٛاؽٟ

دساعخ رشًّ اٌخطخ ثؾ١ش  ،ٌّغزّغ فٟ اٚرفؼ١ً دٚسُ٘  اٌشجبة رط٠ٛش ٚصمً ِٛا٘تفٟ  اٌّششٚعرطٍؼبد رىّٓ وّب ٚ      

، ٚدساعخ اٌؼللخ ث١ٓ ِخزٍف اٌفؼب١ٌبد  ٌٙب٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ، ٚئ ٚرؾ١ًٍ ِٛلغ اٌّششٚع ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِشىلرٗ اٌزخط١ط١خ

ٚاٌفؼب١ٌبد  ، اٌزبثؼخ ٌٍّغٍظ األػٍٝ ٌٍشجبة ٚاٌش٠بظخ ، اٌّخصصخ إللبِخ اٌّششٚع ِغبؽخ األسضاٌّمزشؽخ اٌزٟ عزّزذ ػٍٝ 

ِعّبس سوٛة ، ٚرط٠ٛش  ٚصبٌخ رذس٠ت ٌٍفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ اٌّخزٍفخ ِلػت، ٚرٛف١ش  اٌمذَ ٍّؼت وشحٌئػبدح رأ١ً٘  : رزعّٓ

رزخٍٍٙب وج١شح ٌٍزخ١١ُ  ِٚغبؽبد غبؽبد خعشاءِ، ٚ اٌخ١ً ٍِٚؼت اٌفشٚع١خ ِٚشافمٗ ِٓ ئعطجلد ِٚذسعبد ٚغ١ش٘ب

ّذسعبد ثٛعٛد اٌ ، لبػبد العزمجبي اٌٛفٛدٚ ضئُ ، ٚ ثشوخ عجبؽخ ِٚشافمٙب، ثبإلظبفخ ئٌٝ  ِغبساد ٌٍذساعبد اٌٙٛائ١خ

 .     اٌطؼبَ ٚاٌّشافك اٌؼبِخاٌخذِبد اٌّزّضٍخ ثّٕبغك ٚ ، خبسع١خاٌ

                                                           
 .(27/2/2014) االخبارية معا   مجلة .بأريحا لالرتقاء المشترك العمل هميةأ   1
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 منهجية انبحث:. 5.1

ِٕٙغبا و١ّبَ ِٕٙغ١خ اٌجؾش  شٍّذ،  ِٓ أْ اٌجؾش ٠ٙذف ئٌٝ دساعخ ِششٚع ٠خذَ اٌّغزّغ ثبألخص فئخ اٌشجبة أطللبا        

ِٕٚٙغبا ػ١ٍّبا شًّ ص٠بسح ١ِذا١ٔخ  ، ٚاٌفبئذح اٌزٟ ع١ؾممٙب ٌّخزٍف سٚاّدٖ ، ػٍٝ ِؼشفخ آساء إٌبط ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّششٚعاسرىض 

اػزّذ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛصفٟ فمذ أِب اٌغبٔت إٌظشٞ ،  خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ غج١ؼخ أسض اٌّششٚعٌّذ٠ٕخ األًِ اٌشجبث١خ اٌش٠بظ١

، ِٚطبٌؼخ  ٚاٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ ٚاٌزص١ّ١ّخ غلع ػٍٝ ِشاعغ ِٚصبدس ػ١ٍّخ ٌذساعخ األعظ ثبإللا ٚإٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ِزّض

، ٚاٌزطشق ٌجؼط اٌؾبالد اٌذساع١خ اٌّشبثٙخ ٌٍّششٚع اٌّمزشػ ٌٍزؼشف ػٍٝ  راد ػللخ ثبٌّٛظٛعِشاعغ ٚأثؾبس ػ١ٍّخ 

ّؾبٌٚخ ؽٍٙب ٚرغبٚص٘ب خلي اٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ط١خ ، ِٚؼشفخ ٔمبغ اٌعؼف ٌ ٚاٌؼًّ ػٍٝ أعبعٙب ٚرط٠ٛش٘ب ، ٔمبغ اٌمٛح ف١ٙب

 ، ٌزؾ١ًٍ لطؼخ األسض ث١ئ١با ِٓ ؽ١ش ؽشوخ اٌش٠بػ ٚاٌشّظ ٚعّبد عطؼ األسض . صُ اٌزطشقٚاٌزص١ّ١ّخ ٌٍّششٚع 

 . ح ػٍٝ اٌّٛلغاٌّإصشِخزٍف اٌؼٛاًِ ٚ

 محددات انبحث .    6.1

 : رٍخ١صٙب ثّب ٠أرٟ رُ وبْ ٕ٘بن ثؼط اٌّؾذداد اٌزٟ أصشد ػٍٝ ع١ش اٌؼًّ ،       

ؽ١ش رُ  ، اٌّذْ اٌشجبث١خ اٌش٠بظ١خ اٌزشف١ٙ١خِشبثٙخ ٌّعّْٛ  ٠ّىٓ ص٠بسرٙب ػذَ ٚعٛد ؽبالد دساع١خ ِؾ١ٍخ .0

 . ج١ئخ اٌّؾ١ٍخٍراد غج١ؼخ عغشاف١خ ِشبثٙخ ٌغ١ش ِؾ١ٍخ ٌٚىٕٙب االعزؼبٔخ ثؾبالد دساع١خ 

 . ّمبغغ ( اٌّزٛفشح ٌّشبس٠غ ِشبثٙخ ٌٍّششٚع اٌّمزشػاٌ،  ٛاعٙبداٌ،  ّغبلػ األفم١خلٍخ اٌشعِٛبد اٌّؼّبس٠خ ) اٌ .4

 اٌزٟ رغّغ ِؼظُ اٌفؼب١ٌبد اٌّمزشؽخ .اٌّغبػذح لٍخ اٌّشبس٠غ  .3

 هيكهية انبحث .    7.1

 :  ٟٚ٘اشزًّ اٌجؾش ػٍٝ عزخ فصٛي        

 ، ِٚؾذداد اٌجؾش ، اٌفصً األٚي : ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ ِمذِخ رزؾذس ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش ٚاأل٘ذاف اٌّشعٛح ِٕٗ -

 . غّغ اٌّؼٍِٛبدثبإلظبفخ ئٌٝ إٌّٙغ١خ اٌّزجؼخ ٌ
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اٌفصً اٌضبٟٔ : رُ اٌزطشق فٟ ٘زا اٌفصً ئٌٝ اٌخٍف١خ إٌظش٠خ اٌزٟ شٍّذ رؼش٠ف ػبَ ثّفَٙٛ اٌش٠بظخ  -

 . ، ثبألخص س٠بظخ اٌفشٚع١خ ٚاٌؾشوخ اٌىشف١خ ، ٚاٌزطشق ئٌٝ اٌش٠بظخ فٟ فٍغط١ٓ ٚاٌش٠بظخ ػجش اٌؼصٛس

 . عزؾز٠ٛٙب اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بظ١خ اٌشجبث١خٌٍّشافك اٌزٟ : ٠زعّٓ اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ ٚاٌزص١ّ١ّخ  اٌفصً اٌضبٌش -

 . اٌفصً اٌشاثغ : ٠زُ ف١ٗ رٕبٚي ؽبالد دساع١خ رغبػذ فٟ فُٙ اٌّششٚع اٌّمزشػ -

ٚرٕظ١ُ عذٚي اٌّغبؽبد ٚاٌؼللبد اٌٛظ١ف١خ  : ٠ٛظؼ ٘زا اٌفصً ثشٔبِظ اٌّششٚع اٌّمزشػ ، اٌفصً اٌخبِظ -

 . ١خ ٚاٌزص١ّ١ّخ ٚاٌؾبالد اٌذساع١خث١ٓ فشاغبد اٌّششٚع ، ثبإلػزّبد ػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط

ٚأُ٘ اٌؾٍٛي  ، : ٠زٕبٚي دساعخ ٚرؾ١ًٍ ِٛلغ اٌّششٚع ، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ٌٍّٛلغ اٌفصً اٌغبدط -

 . ِٛلغ اٌّششٚعاٌزٟ رزٕبعت ٚ اٌّمزشؽخاٌج١ئ١خ 
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 تمهيد  .2.1

 

، ثـل  كال ٣ٌبد ٣خِٞ ٓغزٔغ ٖٓ أُغزٔؼبد اإلٗغب٤ٗخ ٖٓ إؽذٟ أؽٌبٍ اُش٣بمخ ، مخ أؽذ األٗؾطخ اإلٗغب٤ٗخ أُٜٔخؼذ اُش٣بر        

ٝرلبٝرذ رٞعٜبد ًَ ؽنبسح ثؾؤٜٗب،  ، ُٝوذ ػشكٜب اإلٗغبٕ ػجش ػقٞسٙ ٝؽنبسارٚ أُخزِلخ ، اُ٘ظش ػٖ دسعخ روذّ ٛزا أُغزٔغ

مخ ُؾـَ ، ٝاُجؼل ا٥خش ٓبسط اُش٣ب عٞاء ًبٗذ دكبػ٤خ أٝ رٞعؼ٤خ ، جؼل اُؾنبساد اٛزٔذ ثبُش٣بمخ الػزجبساد ػغٌش٣خك

، ؽ٤ش كطٖ  ، ث٤٘ٔب ٝظلذ اُش٣بمخ ك٢ ؽنبساد أخشٟ ًطش٣وخ رشث٣ٞخ ػٖ اُ٘لظ ؽٌبٍ اُزش٣ٝؼ، ًٝؾٌَ ٖٓ أ أٝهبد اُلشاؽ

، ٝهذسرٜب اٌُج٤شح ػ٠ِ اُز٘ؾئخ ، ٝث٘بء اُؾخق٤خ اإلعزٔبػ٤خ  هبس اُو٤ْ اُز١ رؾلَ ثٚ اُش٣بمخاُزشث٣ٕٞٞ اُوذٓبء إ٠ُ إ أُلٌشٕٝ

، ٝٛٞ أُلّٜٞ اُز١ أًذرٚ ٗزبئظ  ، إمبكخً إ٠ُ ا٥صبس اُقؾ٤خ اُز٢ اسرجطذ ٓ٘ز اُوذّ ثٔٔبسعخ اُش٣بمخ ٝرذس٣جبرٜب اُجذ٤ٗخ أُزٞاصٗخ

 ا٥صبس اُقؾ٤خ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُج٤ُٞٞع٢ ُإلٗغبٕ .اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ؽٍٞ 
1
   

 الرياضة كـمفهىم .1.1

أُٜبساد ،  رط٣ٞش، ٝ أُ٘بكغخ، ٝ ت هٞاػذ ٓزلن ػ٤ِٜب ثٜذف اُزشك٤ٚأٝ ٜٓبسح رٔبسط ثٔٞع ، ٓغٜٞد عغذ١ ٢ٛ اُش٣بمخ        

ثبإلمبكخ إ٠ُ ٓب ٣ن٤لٚ ،  اٗلشادٛب ٤ٔ٣ض اُش٣بمبدٝإخزالف األٛذاف ٖٓ ؽ٤ش اعزٔبػٜب أٝ  ، ثبإلمبكخ إ٠ُ رو٣ٞخ اُضوخ ثبُ٘لظ

، ٝال ٣خزِق أُؼ٠٘  ر٘ؾ٤و ُِغغْ ٝرو٣ٞٔٚ ثؤػٔبٍ ٓل٤ذح ُٚاُش٣بمخ ٝ ، ٝ اُلشم ٖٓ رؤص٤ش ػ٠ِ س٣بمبرْٜ أُخزِلخاُالػجٕٞ أ

، ٝإ٠ُ  نَ ٝظبئلٜبرو٣ٜٞب ػ٠ِ اُو٤بّ ثؤك، كبُش٣بمخ اُجذ٤ٗخ ٢ٛ ٓٔبسعخ أػٔبٍ رؾذ اُؼنالد ٝ أُقطِؼ ػٖ أُؼ٠٘ اُِـ١ٞ

اُؼوَ  "  ٚ :٢ٛٝ اُزٔش٣٘بد اُز٢ رٞعت رو٣ٞخ اُلٌش ٝؽزهٚ ، ٣ٝ٘غت إ٠ُ أكالهٕٞ هُٞ   ، اُش٣بمخ اُجذ٤ٗخ اُش٣بمخ اُلٌش٣خعبٗت 

. كئرا ًغَ اُغغْ ًغَ اُؼوَ ٝاُلٌش؛  اُغ٤ِْ ك٢ اُغغْ اُغ٤ِْ "
2
 

 الفروسية كــمفهىم   .2.1.1

ًٝبٗذ اُلشٝع٤خ ػو٤ذح ساعخخ ٝؽٌالً ٖٓ  ، ػٖ سًٞة اُخ٤َ ُِذكبع ػٖ اُ٘لظربس٣خ٢ ٣ؼجشػشث٢ ٛٞ ٓقطِؼ  اُلشٝع٤خ        

ٓؾزن  –ٝكوبً ُِـخ اُؼشث٤خ اُلقؾ٠  –ٝٛزا أُقطِؼ  . أؽٌبٍ اُلٖ اُ٘ج٤َ اُز٢ رنٔ٘ذ كٕ٘ٞ اُؾشة ٝاُق٤ذ ٝٝمغ االعزشار٤غ٤بد

     ػزضاص ثبُ٘لظٝاإل صفات اإلنسان ال سٌما النخوة والشجاعة وكانت الفروسٌة عند العرب تقترن بأكرم  ٖٓ ًِٔخ كشط أ١ اُؾقبٕ

                                                           
 

 .5، ص1996واالداب ، الكوٌت،  والفنون للثقافة الوطنً المجلس والمجتمع، الرٌاضة الخولً، أمٌن الدكتور  1
 

2
 . 55ص . 2012 .الرٌاضة شرٌعةالكرباسً،  صادق محمد الشٌخ الدكتور
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ٕ   أػض   "   حتى تتكامل فً الفارس الفضائل كلها،  ثم جمع إلٌها اإلسالم بعداً جدٌداً هو العلم والمعرفة  عبثؼ   عشط   اُذ ٠ٗ ك٢ ٌٓب

ٕ   ك٢ ع٤ِظ ٝخ٤ش   ٓب   1 ." ًزبة اُضَّ

لٌجعلها بالغاً جاء اإلسالم لٌكرس هذه المكانة الفرٌدة للخٌل عند العرب بل زادها رفعة وسمواً ونقلها من محٌطها العربً         

 عزأن هللا سبحانه وتعالى أقسم بها فً محكم كتابه العزٌز حٌن قال  ، وحسبنا برهاناً وٌقٌناً والخٌل شرفاً وعزة ، لإلنسانٌة جمعاء

َؼبد ٣َبد  َمْجًؾب " : جلو ُْ ا ٔ ٞس ٣َبد  َهْذًؽب ( 1 ) َٝ ُْ ْجًؾب ( 2 ) َكب ٤َشاد  ف  ـ   ٔ ُْ ٚ   َْٗوًؼب ( 3 ) َكب َٕ ث ؼً  ( 4 ) َكَؤَصْش ْٔ ٚ   َع َٖ ث َعْط َٞ  "  ( 5 ) بَك

  . (عٞسح اُؼبد٣بد)

وذلك ألن التارٌخ لم ٌعرف أمة اقترن ،  الكالم عن الخٌل مهما كان سٌاقه ومحفله ٌستدعً إلى الذهن على الفور اسم العرب       

، وإنما ألن حب الخٌل  . وهذا لٌس فقط ألنهم أنتجوا أنبل وأعرق وأجمل ساللة من الخٌول على مر العصور اسمها بالخٌل مثلهم

الحدٌث اضمحالل وإذ شهد العصر ،  تمازج فً نفوسهم ووجدانهم وتراثهم وشغل حٌزاً كبٌراً من ذاتٌتهم الثقافٌة ووعٌهم الجماعً

، فإن مكانته فً  ، ال سٌما فً مجالً الحرب والنقل محله لةوتالشً األوجه العملٌة التقلٌدٌة الستخدام الحصان بعد أن حلت االا 

وتعزز بعدها الجمالً بعد انتفاء الجانب العملً والنفعً المباشر الذي كان ٌربط ،  النفوس ظلت باقٌة بل ربما ازدادت إرهافاً 

 2 . ، الموروثة والمستحدثة ، واقتصار العالقة بٌنهما عموماً على أنشطة الفروسٌة المختلفة ان بالحصاناإلنس

 الكشافـة كــمفهىم   .1.1.1

٤ٌُٞٗٞا فبُؾ٤ٖ ك٢ أٗلغْٜ ٝٓغزٔؼبرْٜ ٖٓ خالٍ ؛  شث٣ٞخ ٛبدكخ ُقوَ ٜٓبساد أػنبئٜبؽشًخ اٌُؾبكخ ٢ٛ ؽشًخ رطٞػ٤خ ر       

اُؼذ٣ذ ٖٓ اُطشم ٝاُٞعبئَ اُزشث٣ٞخ ، ٜٓ٘ب : اُزؼ٤ِْ ثبُٔٔبسعخ ٖٓ أُؾبٛذح ٝاُزغش٣ت ، ٝاُؼن٣ٞخ ك٢ عٔبػبد فـ٤شح ُٔٔبسعخ 

شٝكخ ٓ٘ز هذ٣ْ اُضٓبٕ ، ألٕ ٝاُؾشًخ اٌُؾل٤خ ًشعبُخ ٝٛذف ٓؼ ، ، ٝر٘ل٤ز األٗؾطخ ك٢ اُخالءاُو٤بدح ٝاُزذس٣ت ػ٠ِ رؾَٔ أُغؤ٤ُٝخ 

ك٢ اُخالء ٖٓ أعَ ٣ٝو٤ْ  ، زُي ًبٕ اإلٗغبٕ ٣خشط ٖٓ ٓ٘طوزُٚ،  أٝ ثٔؼضٍ ػٖ اُ٘بط ٣ؼ٤ؼ ثٔلشدٙ ، إلٗغبٕ ًبئٖ اعزٔبػ٢ الا

، ٝأؽ٤بٗبً أخشٟ ٖٓ أعَ اُق٤ذ ٝاُو٘ـ .  اُزش٣ٝؼ أؽ٤بٗبً 
3
 

                                                           
1

 .51،البٌت خضاب البٌاض ان لً كن منى المتنبً ،قصٌدة  الطٌب أبو
 

2
 http://saudiequestrian.com/ar/?page_id=697,accessedللفروسٌة السعودي للمنتخب الرسمً الموقع .سعود آل محمد بن عبدهللا بن فٌصل 

in 8/3/2015,1:33pm. 
  2006 .،الكشافة ألعاب ،الكافً الفتاح عبد إسماعٌل 3
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 الرياضة عبر العصىر .   2.1

 اُش٣بمخ ك٢ اُؼقش اُجذائ٢ . 1

؛ ٤ُزـِت  مخ ك٢ رُي اُٞهذ ً٘ظبّ ؽ٤بح هغش١رؾ٤ش اُشعٞٓبد أُزٞاسصخ ػٖ اُؼقش اُؾغش١  ثؤٕ اإلٗغبٕ هذ ٓبسط اُش٣ب        

وذ ٓبسط اإلٗغبٕ األٍٝ ٓ٘ز ٗؾؤح اُغ٘ظ اُجؾش١ أُؼبة اُوٟٞ ٝاعزخذٜٓب ك٢ ، ك ؼجخ اُز٢ ًبٕ ٣ؼ٤ؾٜب ك٢ ؽ٤٘ٚػ٠ِ اُظشٝف اُق

دكبػبً ػٖ اُ٘لظ ٝرؤهِْ ٓغ اُؼ٤ؼ ك٢   ؛ كغشٟ ٝٝصت ٝس٠ٓ اُؾغبسح ، ٝاُشٓبػ؛  غ ٝاُغٞاه٢ٞاًٗشٙ ٝكشٙ ٝرغِوٚ ٝإعز٤بصٙ ُِٔ

ٝرطٞسد ثؼل  ، ٗغبٗبً س٣بم٤بً ثبُلطشحإُٔلزشعخ ف٘غ ٖٓ اإلٗغبٕ اُجذائ٢ اُقشاع اُذائْ ٓغ اُطج٤ؼخ ٝاُؾ٤ٞاٗبد ا ٝٛزا ، اُطج٤ؼخ

؛ ًزؼج٤ش ػٖ اُٞؽذح ٝاُزبَخ٢ ٝاُزآُق داخَ ٝؽذح ثؾش٣خ ٝاؽذح رغغذ ه٤ْ  ٗٞع ٖٓ اُؾشًبد اُغٔبػ٤خ اُشاهقخٛزٙ اُؾبعبد ُزقجؼ 

فجؾذ ك٤ٔب ثؼذ ً٘ٞع ٖٓ اُزش٣ٝؼ اُ٘لغ٢ . أاُلش٣ن اُٞاؽذ ٝاُز٢ 
1

                                        

 اُش٣بمخ ك٢ اُؼقٞس اُوذ٣ٔخ .2

ع٘خ  هجَ  7000ئذ ًبٗذ االَصبس اُز٢ ٝعذد ك٢ ثالد اُق٤ٖ رذٍ ػ٠ِ ٝعٞد ؽنبسح اٗؾ  : اُش٣بمخ ك٢ اُق٤ٖ هذ٣ٔبً  -

ثؤٜٗب رؼٞد ُِلزشح ، ٝاُز٢ هذس  هطغ الَُخ اُ٘ب١ أُٞع٤و٤خ أُق٘ٞػخ ٖٓ اُؼظبّ أُضوجخ 6، ؽ٤ش رْ اُؼضٞس ػ٠ِ   ا٤ُٔالد

هذ٣ٔخ أًذد ػ٠ِ  إٔ أُغزٔغ سثو  أُٞع٤و٠ ( ع٘خ هجَ ا٤ُٔالد ، ٓٔب ٣ذٍ ػ٠ِ ٝعٞد ؽنبسح ف٤٘٤خ 0000 -7000)

، كزؼزجش اُق٤ٖ جذ٤ٗخ ٤ِبهخ اُاُثزٔبس٣ٖ ؽلع  ق٠ ػ٠ِ ٓش اُؼقٞس ر٤ٔضد ثالد اُؾشم األهٝ  ، ثبُذ٣ٖ ٝاُش٣بمخ ٝاُؼالط

 .  ارؾبد سٝػ اإلٗغبٕ ثب٥ُٜخ  ( ٛٞ ا٤ُٞعب ٓؼ٠٘ ًِٔخ )   ، ٝاُٜ٘ذ اؽزٜشد ثش٣بمخ ا٤ُٞعب اٌُٞٗظ كٞ س٣بمخثِذ 
2

 

 

ٝعضءاً ٖٓ اُزؼ٤ِْ ، ٝرنٔ٘ذ  ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ اػز جشد اُش٣بمخ عضءاً ٖٓ رؼب٤ُْ اُذ٣ٖ  : اُش٣بمخ  ك٢ ٓقش اُوذ٣ٔخ -

ػخ اُض٤شإ ًبٗذ ٖٓ أؽٜش اُش٣بمبد اُز٢ ٓبسعٞٛب ساألُؼبة اُش٣بم٤خ : أُقبسػخ ٝأُؼبة اُوٟٞ ٝسكغ األصوبٍ ، ٝٓقب

ٝاػزجشد اُش٣بمخ ٝأُٞع٤و٠ ك٢ ػقشْٛ عضءاً ٖٓ اُزشك٤ٚ ك٢ اُؾ٤بح  اإلعزٔبػ٤خ . ، ك٢ ٓقش
3
 

                                                           
1 Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:51 . مترجم 

  
2
Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:51 . مترجم 

  Gee, H. The rime of the ancient cabbage. nature international journal of society. (1999) مترجم .   
  
3 Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:52 . مترجم 
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هجَ ا٤ُٔالد ،  2000هشٗبً ، ٖٓ ػبّ  26ٓشد ثالد ٓب ث٤ٖ اُٜ٘ش٣ٖ ثلزشح اصدٛبس آزذد  : اُش٣بمخ ك٢ ثالد ٓب ث٤ٖ اُٜ٘ش٣ٖ -

ث٤ٖ اُٜ٘ش٣ٖ ثؤُؼبة أُقبسػخ ٝأُالًٔخ هجَ ا٤ُٔالد ، ٝػ٠ِ ؿشاس ٓقش اُوذ٣ٔخ ، اؽزٜشد ثالد ٓب  330ؽز٠ ػبّ 

، ٝاسرجطذ اُش٣بمخ ثبعزؼشاك اُشهـ ٝأُٞع٤و٠  . ، ٝاُق٤ذ  ، ٝإمبكخً إ٠ُ رُي اُشٓب٣خ ٝأُؼبة اُوٟٞ
1

 

 

 اٛزْ ؽ٤ش هجَ ا٤ُٔالد ، 400هجَ ا٤ُٔالد إ٠ُ 500آزذد اُلزشح اُزٛج٤خ ك٢ ثالد اإلؿش٣ن ٖٓ   :اُش٣بمخ ك٢ ا٤ُٞٗبٕ هذ٣ٔبً  -

 ٜٔشعبٗبد اٌُبٗذ روبّ ك؛  اُزٌبَٓ ث٤ٖ اُشٝػ ٝاُغغذؽ٤ش ؽبُٝٞا اُٞفٍٞ إ٠ُ ؛ ثؾٌَ خبؿ ثبُش٣بمخ  اإلؿش٣ن

 ، س٢ٓ اُشٓؼ ، اُغش١ ، اُٞصت  اؽزٜش اإلؿش٣ن  ثؤُؼبة ا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ  ، ٣ٞٓبً  70ٝرٔزذ إ٠ُ  ًَ أسثغ ع٘ٞاد ،اُش٣بم٤خ 

ٝاػزجش ػقش  ،ٝاػزجش اُشهـ ٗٞػبً ٖٓ أٗٞاع اُش٣بمخ اُزؼج٤ش٣خ  ٝاُغجبؽخ ، أُقبسػخ ، أُالًٔخ ، أُؼبة اُوٟٞ  ،

أًذ ػ٠ِ رُي كالعلخ اإلؿش٣ن ، كوذ ٗبدٟ عوشاه  ثؤ٤ٔٛخ اإلثوبء  ، ؽ٤ش اإلؿش٣ن ٛٞ اُؼقش اُزٛج٢ ُِزشث٤خ اُش٣بم٤خ 

اُزشث٤خ اُؼو٤ِخ ، أٓب ػ٠ِ اُش٣بمبد ًغضء ٖٓ رشث٤خ اُؾجبة ، ٝدػب أكالهٕٞ إ٠ُ مشٝسح أُٞاصٗخ ث٤ٖ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝ

أسعطٞ كٌبٕ ٣ؼزشف ثؤ٤ٔٛخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ، إال أٗٚ ًبٕ ٣نؼٜب ك٢ أُشرجخ اُز٢ ر٢ِ دساعبد األدة ٝأُٞع٤و٠ ، ًٔب 

. ُجذ٤ٗخ ػ٘ذ اإلؿش٣ن ٛذف آخش ٝٛٞ اُؼالطاًٝبٕ ٛ٘بى ُِزشث٤خ  ،أدسى إٔ اُقؾخ اُؼو٤ِخ رؼزٔذ ػ٠ِ فؾخ اُجذٕ 
2
     

 

ػ٠ِ ؿشاس اُؾنبسح اإلؿش٣و٤خ ، ًبٗذ عٜٔٞس٣خ سٝٓب ٓ٘ز ثذا٣برٜب أُجٌشح رٜزْ ثٔؾبسًخ  : ٓبٕ هذ٣ٔبً اُش٣بمخ ػ٘ذ اُشٝ -

؛ ٗز٤غخً ُزُي ظٜشد ٓؾبسًخ اُ٘بط ك٢ اُش٣بمبد  األكشاد ك٢ اُوزبٍ ٝاُؾشٝة ُِذكبع ػٖ أُغزٔغ ٖٓ ًَ اُطجوبد

اُش٣بمخ ثبالَُٜخ ، ُزُي صاد اٛزٔبّ اُشٝٓبٕ ثبُش٣بمخ ، ٝاسرجطذ  ٝأُؼبة اُوٟٞ ُِؾلبظ ػ٠ِ هٞح اُغغذ ٝسثبهخ اُغؤػ

:  اٛزْ اُشٝٓبٕ ثزذس٣ت األهلبٍ ػ٠ِ س٣بمبد ٓز٘ٞػخ ٜٓ٘ب ، ؽ٤ش رؾُٞذ ا٠ُ ٜٓشعبٗبد رؼزجش ٖٓ أْٛ األؽذاس اُغ٣ٞ٘خ

ٓذْٜٗ  زْ اُشٝٓبٕ ثؾٌَ ًج٤ش ثزخط٤وٝاٛ ،، اُغجبؽخ ، ٝسًٞة اُخ٤َ  قبسػخأُ أُجبسصح ، اُولض، س٣بمخ اُغش١ ،

،  ، ٝؽذائن ُِق٤ذ ، ٝأُز٘ضٛبد ٝاُؾذائن ؛ ؽ٤ش ًبٗذ رؾز١ٞ ػ٠ِ أُغبسػ ٝأُذسعبد اُخبسع٤خ ٝاروبٕ ث٘بئٜب

ارقلذ أُجبس٣بد ك٢  ،ٝاٛزٔٞا ثبُقشػ اُش٣بم٢ اُؼظ٤ْ اُز١ اؽزنٖ ًبكخ األُؼبة اُش٣بم٤خ ٝأُؼبة اُوزبٍ ٝأُجبسصح 

ع٤خ ٝاُذ٣ٞٓخ ٝكنِٞا اإلؽزشاف ػ٠ِ اُٜٞا٣خ ؛ ٗز٤غخً إ٠ُ رُي ًبٕ ٓٔبسعٞٛب كْٜ كّنِٞا األُؼبة اُوب ؛ سٝٓب ثبُٞؽؾ٤خ 

                                                           
1 Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:52 . مترجم 

 
2 Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:53 . مترجم 
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، ٖٝٓ ٛزٙ  ، ؽ٤ش ًبٗذ أُجبس٣بد ر٘ز٢ٜ ثجوبء أؽذ اُطشك٤ٖ كوو ػ٠ِ ه٤ذ اُؾ٤بحكوو  ٝاُؼج٤ذ ٖٓ أُؾزشك٤ٖ ٝسعبٍ اُؾشة

أُقبسػ٤ٖ أٗلغْٜ . األُؼبة أُقبسػخ ث٤ٖ اإلٗغبٕ ٝاُؾ٤ٞاٗبد أُلزشعخ ٖٓ اُل٤ِخ ٝاُ٘ٔٞس، أٝ ث٤ٖ
1
  

 

 

٤جذػٞا ك٢ ًبٕ ُطج٤ؼخ ؽ٤بح اُؼشة اُقؾشا٣ٝخ اُوبع٤خ اُذٝساألٍٝ اُز١ أِْٜٛ ُ : اُش٣بمخ ك٢ ؽجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ هذ٣ٔبً  -

كظٜشد ك٢ اُؼقش اُغب٢ِٛ ػذح أٗٞاع  ،ٓغ ثؼنْٜ اُجؼلر٘بكظ ؽجبٕ اُوجبئَ ٝ؛  سًٞة اُخ٤َ ٝاُغٔبٍس٣بمخ 

ٔبسعخ األٗؾطخ اُش٣بم٤خ ٔكذػ٠ اإلعالّ ُ اإلعالّ ٤ُٜزة ٛزٙ اُش٣بمخ ،ٖٝٓ صْ عبء  ، أُذاكؼخ ٝأُـبُجخٜٓ٘ب  ُِش٣بمبد

ثٜب ًٝبٕ ٣ٞعٚ اُقؾبثخ إ٤ُٜب ؛ ُٔب ك٤ٜب ٖٓ رو٣ٞخ ُألعغبد ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ   -ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ -أُل٤ذح ، ٝسّؿت سعٍٞ هللا 

َ  خ٤شأُؤٖٓ اُو١ٞ خ٤ش ٝأؽت ا٠ُ هللاؽذ٣ش : "  ػ٤ِٚ ٝعِْعالٓزٜب ، كوبٍ ف٠ِ هللا  "   ٖٓ أُؤٖٓ اُنؼ٤ق ، ٝك٢ ً

 ، ٖٝٓ اُش٣بمبد اُز٢ ػشكذ ك٢ ػٜذ اُشعٍٞ : اُغش١ ، اُشٓب٣خ ، اُلشٝع٤خ ، اُغجبؽخ ، أُقبسػخ ،(فؾ٤ؼ ٓغِْ)

ِّٔٞا أٝالدًْ اُغجبؽخ ٝاُشٓب٣خ ٝسًٞة اُخ٤َ ":  - سم٢ هللا ػ٘ٚ -ٝهبٍ ػٔش ثٖ اُخطبة  ،أُوبرِخ ثبُغ٤ق ، ٝأُؾ٢   . " ػ

                                                           
1 Danial D.McLeain and Amy R.Hurd. Early history of recreation and leisure. jones and bartlett. (2012) P:56 . مترجم 

 

ات المعمارٌة فً العصور القدٌمة ،الذي لربما ٌعتبر أعظم  المنجز (The Roman Colosseum )المدرج الرومانً  : (5-2الشكل )

 (.(/ )ٓزشعْ55Early history of recreation and leisure ,chapter 3, p:(1)) )عام ، فً روما. 5925والذي بنً قبل أكثرمن 
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 اُش٣بم٤خ  ك٢ اُؼقٞس اُٞعط٠ .3

كزشح  ُزقجؼ، اُز٢ ًبٗذ كزشح ُِؾنبسح ٝاُ٘ظبّ ك٢ أػوبة إ٤ٜٗبس اإلٓجشاهٞس٣خ اُشٝٓب٤ٗخ ًلزشح اٗزوب٤ُخ عبءد ٛزٙ اُلزشح          

ؼقٞس ٖٓ صْ اٗزؾش ٗظبّ اإلهطبع ك٢ اُ ،عِجبً ػ٠ِ اُش٣بمخ ثغجت اُزؤخش اُضوبك٢ إ٠ُ ؽذ ًج٤ش اٗؼٌظ ٓٔب ؛  بدػقش اُظِٔ

ًٝبٗذ اُش٣بمخ  ، ٕ رشث٢ أث٘بءٛب رشث٤خ خبفخ ػ٠ِ ٗظبّ اُلشٝع٤خأاإلعزٔبػ٤خ ػ٠ِ اُطجوخ اُؾبًٔخ  اُٞعط٠ ؛ ٝؽزٔذ اُظشٝف

ظٜشد هجوخ اُ٘جالء ٝهجوخ اُؼج٤ذ ، ٝٓبسط اُلالؽٕٞ ثؼل األُٞإ ٖٓ اُ٘ؾبه اُش٣بم٢ ً٘بؽ٤خ ، ؽ٤ش  اُغبئذح ٢ٛ عجبم اُؼشثبد

. ػبدرشٝؽ٤خ ٓضَ اُشهـ ك٢ عٔب
1

 

 اُش٣بمخ  ك٢ ػقش اُٜ٘نخ .4

ٝك٢ كشٗغب ػبّ  ، ٣1350ّطب٤ُب ك٢ ػبّ اًبٗذ ثذا٣خ اُٜ٘نخ ك٢ ، ؽ٤ش  ًبٕ ٛزا اُؼقش ٛٞ ػقش اُزؾشس ٖٓ اُظِٔبد       

،  ٝاُؼ٤ِٔخاعبد اُلِغل٤خ ٝاُل٤٘خ ٝإٕ ًِٔخ اُٜ٘نخ رؼ٢٘ إػبدح اإلؽ٤بء ُِٔلب٤ْٛ ٝاُو٤ْ ٝاُذس ،ّ 1500ٝك٢ اٗغِزشا ػبّ ،  1450ّ

، إ٠ُ عبٗت اُشهـ ٝأُٞع٤و٠ ؛ ؽ٤ش اٛزٔذ  ٛزٔبّ ثٔخزِق اُش٣بمبد ٓضَ اُغش١ ٝأُقبسػخ ٝاُق٤ذ ٝسًٞة اُخ٤َٝؽِٔذ اإل

 2. ثغبٗج٢ اُشٝػ ٝاُغغذ

 اُش٣بمخ ك٢ اُوشٕ اُزبعغ ػؾش   .5

ُز٢ ؿ٤شد خالٍ اُوشٕ اُزبعغ ػؾش هشأ  رـ٤٤ش عذ٣ذ ػ٠ِ ؽ٤بح اُ٘بط ، ؽ٤ش اػزجش ٛزا اُؼقش ٛٞ ػقش اُضٞسح اُق٘بػ٤خ ا      

، ؽ٤ش أفجؾذ اُش٣بمخ رؼزجش عضءاً ٖٓ ؽ٤بح اُ٘بط ثـل اُ٘ظش ػٖ اخزالف صوبكبرْٜ ٝٓشارجْٜ  ٗظشح اُ٘بط ا٠ُ اُش٣بمخ

، ثَ أفجؾذ عضءاً ٖٓ اُضوبكخ اُؼبٓخ ، كظٜشد س٣بمبد عذ٣ذح  خ ٓؼ٤٘خ  ك٢ أُغزٔغػ٠ِ كئاإلعزٔبػ٤خ  ُْٝ رؼذ اُش٣بمخ ؽٌشاً 

،  ٤ُٞ٘ظ ٝؿ٤شٛب اُؼذ٣ذ ٖٓ اُش٣بمبدٓضَ ًشح اُوذّ ٝاُز٘ظ ًٝشح اُغِخ ًٝشح اُوبػذح ٝاُزضُظ ٝسًٞة اُذساعبد اُٜٞائ٤خ ٝاُج

 ٝاصداد ظٜٞس أُشأح ٝٓؾبسًزٜب  ك٢ اُلؼب٤ُبد اُش٣بم٤خ .

 

 

                                                           
1
 The sociology of sports ,chapter3: an introduction, p:44). ْٓزشع 

2
 The sociology of sports ,chapter3: an introduction, p:46). ْٓزشع 
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 اُش٣بمخ ك٢ ػقشٗب اُؾب٢ُ   .6

، اُز٢ كشمذ ػ٠ِ األكشاد  ٝأُقبػذ ٝاألعٜضح اإلٌُزش٤ٗٝخ أعٜضح اُؾبعٞة، ٝاٗزؾبس  ُٞع٢ اٌُج٤شٞٗظشاً ُِزطٞس اُزٌ٘        

؛ أفجؾذ اُش٣بمخ مشٝسح ٖٓ اُنشٝساد  ٖٓ اُضٖٓ ك٢ أٓبًٖ فـ٤شح ٝٓـِوخ ؽ٤بح ػَٔ ٣زخِِٜب اٌُغَ ٝاُغِٞط ُلزشاد ه٣ِٞخ

ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزجبدٍ اُضوبك٢ ٝٝع٤ِخ ُزوبسة أُغزٔؼبد ٓغ  فجؾذ اُجشآظ اُش٣بم٤خ عضءاً أ، ٝ ح فؾ٤خ ٝخب٤ُخ ٖٓ األٓشاكؾ٤بُ

ع٘خ األخ٤شح س٣بمبد  120ظٜشد أٗٞاع عذ٣ذح ٖٓ اُش٣بمبد ُْ رٌٖ ٓؼشٝكخ ك٢ اُوذّ ، ؽ٤ش ظٜشد ك٢  ٝ ،ثؼنٜب اُجؼل 

 س٣بمخ ا٢ًُٜٞ ، عجبم اُذسعبد اُ٘بس٣خ ، اُز٘ظ ، اُـُٞق ، ، عذ٣ذح ٓضَ : ًشح اُوذّ ، ًشح اُغِخ ، ًشح اُوبػذح ، ًشح ا٤ُذ

هغٔذ اُش٣بمخ ا٠ُ ارؾبداد س٣بم٤خ اٗلشدد ًَ ٝاؽذح ؽ٤ش  . بمبدد اُٜٞائ٤خ ، ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُش٣، سًٞة اُذساعب اٌُش٤ٌ٣ذ

٣وغْ اُلش٣ن ا٠ُ  ، ٜٓ٘ب ثوٞا٤ٜٗ٘ب اُخبفخ ، كٌبٗذ ثؼل اُش٣بمبد رِؼت مٖٔ ٓغٔٞػخ ٓزٌبِٓخ ٖٓ األكشاد رغ٠ٔ كش٣ن

، ٖٝٓ  اُطبئشح ٝاٌُشحٖٓ األٓضِخ ػ٠ِ ٛزٙ اُش٣بمبد : ًشح اُوذّ ًٝشح اُغِخ ًٝشح ا٤ُذ  ، ٓغٔٞػبد ٌَُ ٜٓ٘ب دٝسٙ اُخبؿ

ٖٝٓ اُش٣بمبد ٓب ف٘لذ  ،، ٝاُش٣ؾخ ، ٝاٌُشح اُطبئشح  ٝر٘ظ اُطبُٝخ ٓضَ س٣بمخ اُز٘ظ ، ُش٣بمبد ٓب ٣ِؼت كشد٣بً أٝ صٝع٤بً ا

ؽخ ٤خ ٓضَ اُغٔجبص ٝاُغجبٗٗذٝ ٝاُغٞدٝ ٝاٌُبسار٤ٚ ٝأُقبسػخ ٝأُالًٔخ ، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ا٤ُِبهخ اُجذاثبُوزب٤ُخ ٓضَ اُزب٣ٌٞ

بم٤خ ٝأُذ٣٘خ اُش٣أ اُش٣بم٤خ  اٗزؾش ٓلّٜٞ اُوش٣خٖٓ صْ  ، ٝاُزضُظ ٝاُزضُظ اُل٢٘ ػ٠ِ اُغ٤ِذ ٝاُلشٝع٤خ ٝأُجبسصح ثبُغ٤ق ٝؿ٤شٛب

ك٘ز٤غخ اُزطٞس اُؼب٢ُٔ ٝاُز٘ٞع ك٢ اُش٣بمبد أفجؾذ اٛزٔبٓبد اُلشد ر٘قت ثؤًضش ٖٓ ٗٞع ،  ثؾٌَ ٝاعغ  ك٢ ػقشٗب اُؾب٢ُ

،  ٓٔب دكغ أُغزٔغ ا٠ُ رِج٤خ ؽبعبد األكشاد اُش٣بم٤خ ٝاُزشك٤ٜ٤خ ٖٓ خالٍ خِن أٌُبٕ اُز١ ٣غٔغ ًَ رُي،  ٓؾذد ٖٓ اُش٣بمبد

 ٣ٝٞكش األعٞاء أُ٘بعجخ ٝأُالئٔخ ُِٜ٘ٞك ثبألكشاد فؾ٤بَ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُشٝػ ٝاُغغذ . 

     فلسطين والرياضة .    3.1

أ٣نبً كئٕ اُش٣بمخ  ، ، كبُؾلبظ ػ٤ِٚ ٛٞ ٓضَ اُؾلبظ ػ٠ِ اُشٝػ ثبُغغذ خشإٕ ربس٣خ٘ب اُش٣بم٢ ٣خزِق ػٖ أ١ ربس٣خ آ          

ًبٕ  االؽزالٍػٞاهت  ٝٓب رؼشمذ ُٚ كِغط٤ٖ ػ٠ِ ٓذٟ اُضٖٓ ٖٓ ، ثبُ٘غجخ ُؾؼج٘ب ٢ٛ عضء ٖٓ ٣ٞٛزٚ اُلِغط٤٘٤خ ٝال ٣٘لقَ ػٜ٘ب

رطِؼبد ٝأٛذاف أُغِظ األػ٠ِ ُِؾجبة  رٔضِذ ، ُزُي ُٚ األصش ك٢ رؾ٤ٌَ ٝرؼ٤ٔن اُؾلبظ ػ٠ِ ا٣ُٜٞخ اُش٣بم٤خ اُلِغط٤٘٤خ

تنمٌة وتعزٌز قٌم المواطنة واالنتماء والحقوق المدنٌة و ، بٌئة قانونٌة قادرة على تنظٌم العمل الشبابً والرٌاضً ثزٞك٤شٝاُش٣بمخ 

 1. المناسبة لممارسة النشاط الرٌاضً البنٌة التحتٌةوتوفٌر البٌئة ، و للشباب

                                                           
  

1
 .accessed in 24/4/2015. .http://www.hcys.ps/index.php فلسطٌن-المجلس األعلى للشباب والرٌاضة
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 فلسطين والفروسية   .2.3.1

، بل  صانوهً ال تقتصر على مهارة الفارس فً ثباته على ظهر الح ، بل هً فن وعلم رٌاضة لٌست فقط   الفروسٌة       

ا ًٌ وتمّثل الفروسٌة  ،  ٌتمّثل هذا الجانب فً روح الفروسٌة بكل ما ٌحمله هذا المفهوم من قٌم وأخالق ، تشمل جانًبا آخر معنو

ا من مظاهر حٌاة العربً منذ جاهلٌته ًٌ ، ونتٌجة لما كان ٌشعر به من  فنتٌجة لظروف طبٌعٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ،  مظهًرا طبٌع

    . دٌات، اتخذ الفروسٌة وسٌلة لمقابلة هذه التح تحدي اآلخرٌن

 ، ، ًٜٞٗب ٖٓ اُش٣بمبد اُزشاص٤خ االف٤ِخ ثزلؼ٤َ س٣بمخ اُلشٝع٤خ أُغِظ االػ٠ِ ُِؾجبة ٝاُش٣بمخ ٣ٝظٜش ٓذٟ اٛزٔبّ        

سكغ ؽؤٕ س٣بمخ اُلشٝع٤خ ، ٝؽش ػ٠ِ اُزٞعغ ك٢  ٝؽش أُغِظ ػ٠ِ مشٝسح ٝعٞد ٗٞاد١ ٝٓذٕ س٣بم٤خ رؾزنٖ ٛزٙ اُش٣بمخ

ؼْٜ ٝرؾل٤ضْٛ ُٔٞافِخ سعبُزْٜ ، اُز٢ ٣٘جـ٢ االخز ثؤ٣ذ١ اُوبئ٤ٖٔ ػ٤ِٜب ٝرؾغ٤ عذاد، ثبػزجبسٛب س٣بمخ األ ك٢ اُٞهٖ اُلِغط٢٘٤

 1  . اُٜ٘ٞك ثٜزا إُِٞ ٖٓ اُش٣بمخ ػ٠ِ ًبكخ االفؼذحاُٜبدكخ ا٠ُ 

ثَ  ، ُْٝ روزقش كوو ػ٠ِ اُؾجبٕ ، ر٤ٔضد س٣بمخ اُلشٝع٤خ ثبُٞهٖ         

ززؾذٟ ك ، ٝؽِٔذ كِغط٤٘٤بد ٣خنٖ ؿٔبس اُلشٝع٤خ ٣ٝطٔؾٖ ثبُؼب٤ُٔخ

، ٓقبػت  اُلز٤بد اُِٞار٢ ٣زذسثٖ ػ٠ِ سًٞة اُخ٤َ ٜٝٓبساد اُلشٝع٤خ

، ٝرو٤ّذ كشعبٜٗب  ٖٓ روذّ ٛزٙ اُش٣بمخ ٝٓؼ٤وبد االؽزالٍ اإلعشائ٢ِ٤ اُز٢ رؾذ

أفـش كبسعخ كِغط٤٘٤خ  ٜٗب٣خ عبُْ  كز٤ٔضد ، ٝكبسعبرٜب ك٢ اُؾشًخ ٝاُغلش

إٔ رٔضَ ٝهٜ٘ب ك٢  ثطٔٞؽٜب ، ػبٓبً 11اُز٢ رجِؾ ٖٓ اُؼٔش ، ػٞك هللا

 ، ٝرنغ ػ٤ٜ٘ب فٞة أُؾبسًخ األُٝٔج٤خ ٝٓذ٣٘زٜب اُوذط ك٢ أُؾبكَ اُذ٤ُٝخ

ًَ اإلؽبدح ٝاُذػْ ٖٓ ٓذسث٤ٜب ٝٓزبثؼ٤ٜب اُز٣ٖ ٝعذٝا ك٤ٜب ٜٓبسحً  ٢ٛٝ٠ رِو

 2 . ٝٓٞٛجخ ًج٤شح ٓوبسٗخ ثقـش عٜ٘ب

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

1
   11/2014/ 24،ٓغِخ ٓؼًب االخجبس٣خ . أُغِظ االػ٠ِ ُِؾجبة ٝاُش٣بمخ ٣ٔ٘ؼ رشخ٤قبً ُٔشًض االسام٢ أُوذعخ ُِلشٝع٤خ ك٢ اس٣ؾب

 
2
 2/3/2015،الخبر بٌن لٌلة وضحاها :24علً عبٌدات ،بالرغم من صعوبات االحتالل فلسطٌنٌات ٌخضن غمار الفروسٌة وٌطمحن بالعالمٌة ،   

(:أصغرفارسة فلسطٌنٌة الفارسة 2-2) الشكل

 نهاٌة عوض هللا

علً عبٌدات ،بالرغم من صعوبات ) :المصدر

االحتالل فلسطٌنٌات ٌخضن غمار الفروسٌة 

بٌن لٌلة : الخبر 24وٌطمحن بالعالمٌة ، 
 (2/3/2055،وضحاها
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 فلسطين والحركة الكشفية   .1.3.1

، ٖٝٓ اُقؼت كقَ ثؼنٜب ػٖ  صالس ؽشًبد ًبٕ ػٔبدٛب اُؾجبة ٢ٛٝ اٌُؾل٤خ ٝاُش٣بمخ ٝاُؾجبث٤خ ؽٜذ ربس٣خ كِغط٤ٖ       

، كئٕ اُؾذ٣ش ػٖ اُش٣بمخ ك٢ كِغط٤ٖ ال ٣خـ ثبُزًش كوو األٗذ٣خ  ٝاُ٘ؾبه أُزذاخَ ك٤ٔب ث٤ٜ٘بثؼل ثغجت اُوبعْ أُؾزشى 

ٝاُلشم اُش٣بم٤خ ك٢ كِغط٤ٖ كؾغت ثَ ٣ؾَٔ اُلشم اُؾ٤ٌٓٞخ ٝكشم اُوطبع اُخبؿ ٝاُش٣بمخ أُذسع٤خ ٝأُ٘ظٔبد اُؾجبث٤خ 

ٝرشث٤خ األع٤بٍ  ، ٝرٜز٣ت ذ دٝساً ك٢ ٓوبٝٓخ ٓطبٓغ االؽزالٍُٝؼج ، ٝاٌُؾل٤خ اُز٢ ػِٔذ ػ٠ِ رؼض٣ض االٗزٔبء اُٞه٢٘ ٝاُو٢ٓٞ

. عغذ٣بً ٝٓؼ٣ٞ٘بً 
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
1
 2014 /16/10 ،تارٌخ فلسطٌن الرٌاضً،الحركة الكشفٌة والنشاط الرٌاضً فً فلسطٌن 

2 .estine Sport .2009 ) post.html accessed in 24/4/2015   ( History Of  Pal-http://www.hpalestinesports.net/2014/10/blog.   

                                                            2014 /16/10 . الحركة الكشفٌة والنشاط الرٌاضً فً فلسطٌن،تارٌخ فلسطٌن الرٌاضً،3

ثذأ رؤع٤ظ أُ٘ظٔبد اٌُؾل٤خ ك٢ اُلزشح اُؼضٔب٤ٗخ ٌُٜٝ٘ب اٗزؾشد ثؾٌَ ٝاعغ ك٢ اُؼٜذ اُجش٣طب٢ٗ ٝثبألخـ ثؼذ ص٣بسح ٓؤعظ         

ًٝبٗذ ٛزٙ اُلشم رزجبسٟ  ، ؽ٤ش ًبٕ ُٜب كشهٜب اٌُش٣ٝخ اُخبفخ ثٜب،  1921اُؾشًخ اُؼب٤ُٔخ ع٤ش سٝثشد ثبدٕ ثبٍٝ إ٠ُ كِغط٤ٖ ك٢ ػبّ 

اُلشم اُش٣بم٤خ اُزبثؼخ ُألٗذ٣خ اُش٣بم٤خ ، ًٝبٗذ اٌُض٤ش ٖٓ اُِوبءاد ٝاُض٣بساد اٌُؾل٤خ  ٓغ ٓض٤الرٜب ٖٓ اُلشم اُش٣بم٤خ األخشٟ أٝ ٓغ

.ًبٗذ اُلشم اٌُؾل٤خ رو٤ْ سؽالد خبفخ ثٜب ػ٠ِ اُذساعبد أٝ ٓؾ٤ب ػ٠ِ األهذاّ أ٣نب ،خززْ ثِوبءاد ًش٣ٝخ ث٤ٖ ٛزٙ اُلشم اٌُؾل٤خ ر  
2 

ًبٗذ اُؾشًخ اٌُؾل٤خ رٔش ث٘لظ اُظشٝف اُز٢ ٓشد ثٜب         

ثغجت األٝمبع  1936اُؾشًخ اُش٣بم٤خ إثبٕ ٝثؼذ صٞسح ػبّ 

اُغ٤بع٤خ اُز٢ ًبٗذ رؼقق ثلِغط٤ٖ ك٢ رِي اُلزشح ٝاُز٢ 

ب ٝاٗخشاه أػنبئٜ ، ر٘ظ٤ٔ٤ب ٖٓ عٜخ رِوبئ٤ب إ٠ُ إمؼبكٜب أدد

ًٝبٕ هج٤ؼ٤ب إٔ ٣زْ رغ٤٤ظ  ، ك٢ اُ٘نبٍ اُٞه٢٘ ٖٓ عٜخ أخشٟ

ٝؽشًبد أخشٟ ك٢ إهبس اُؾشًخ اُٞه٤٘خ اٌُؾل٤خ  ٛزٙ اُؾشًخ

ٓٔب دكغ ثغِطبد االٗزذاة إ٠ُ اُزذخَ ُٞمغ ؽذ ،  اُلِغط٤٘٤خ

ٝٓ٘ؼٜب  ، ٣جخ ثٔب ك٢ رُي اُؾشًخ اٌُؾل٤خ اُؼشث٤خب٘ؾبهبد اُؾجُِ

 ٖٓٝ ، ٖٓ االؽزشاى ك٢ أُغ٤شاد ٝاالؽزلبالد اُؼبٓخ ٝاُٞه٤٘خ

 . اٌُٞك٤خ اُلِغط٤٘٤خ ٝاسرذاءؼشث٤خ سرذاء األص٣بء اٌُؾل٤خ اُا
3 

 (:فرقة كشفٌة فلسطٌنٌة أثناء المشاركة فً مهرجات للكشافة3-2الشكل)

)http://www.wafaimages.ps/photo.aspx?id=15350,accessed in 24/4/2015 (المصدر:  

 

http://www.hpalestinesports.net/2014/10/blog-post.html%20accessed%20in%2024/4/2015%20%20%20(%20History%20Of%20%20Palestine%20Sport%20.2009%20)
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 الخالصة .  5.1

 

ٕ  أٝ ه٤ْ عٟٞ اُو٤ٔخ اُجذ٤ٗخ اُز٢ رؼذ أْٛ ٓوٞٓبرٜب ٝاُز٢          ُْ رؼذ اُش٣بمخ ٝاألُؼبة رُي اُ٘ؾبه اُؼجض٢ اُخب٢ُ ٖٓ أ١ ٓؼب

٢ٛٝ  ٓخ اُؾبِٓخ أل١ ٓغزٔغ ،ذ اُش٣بمخ عضءاً ػن٣ٞبً ٖٓ أُ٘ظٞالصٓذ سؽِزٜب اُط٣ِٞخ ػجش ؽنبساد اإلٗغبٕ ، كِوذ أفجؾ

ظْ اإلعزٔبػ٤خ ؽ٤ش إٕ اُؼالهخ ث٤ٖ اُش٣بمخ ٝٛزٙ اُ٘ظْ ٢ٛ ػالهخ  ر٣ٞٔ٘خ ك٢ أُوبّ األٍٝ ، ٖٝٓ ٛ٘ب عضء ٓزٌبَٓ ٖٓ ٓغٔٞع اُ٘

 . ٗؾ٤ش إ٠ُ أ٤ٔٛخ اُزشث٤خ اُجذ٤ٗخ ٝاُش٣بم٤خ ك٢ أُغزٔغ ًٌَ ، ٝعؼَ اُش٣بمخ ٝاؽذح ٖٓ أعظ اُٜ٘ٞك ثبُٔغزٔغ
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 تمهيــذ.    3.1

 ث١ٓ ع١ٍّخ ٚظ١ف١خ ػاللبد ؾمك١ٌ ؛ اٌّخزبس اٌّٛلغ ٝػٍ ِؼ١ٓ ثشٔبِظ ٌؼٕبطش رٛص٠غ ٘ٛ ِششٚع أٞ رظ١ُّٚ رخط١ؾ اْ       

 ٠ؾمك ِّب ؛ االعزضّبس٠خ اٌؾبعبد ٌزغطٟ خبطخ ششٚؽ ّششٚعاٌ فٟ زٛافشر أْ ٠غتٚ وّب ، اٌّخزٍفخ اٌٛظبئف راد اٌؼٕبطش

 فٟ دائّب   ٌٝزجم ل٠ٛخ طٛسح خٍك أٚ ، ١ِّضا   ِؼّبس٠ب   ؽبثؼب   ششٚعاٌّ اػطبء ؽش٠ك ػٓ رٌه ٠زُ ؽ١ش ، الزظبد٠ب   اصد٘بسا  

 اٌطج١ؼخ ػٕبطش ِٓ ظشوؼٕ اٌّششٚع ١ٌظٙش ٌٍّٛلغ اٌطج١ؼ١خ اٌّىٛٔبد ِغ إٌّشآد ٕبغُرز أْ اٌُّٙ ِٓ أٔٗ ٕٔغٝ ٚال ، زاوشحاٌ

 رىبًِ اٌٝ اٌٛطٛيٚ ، ٚاٌزشف١ٙ١خ اٌش٠بػ١خٚ االلزظبد٠خٚ ٚاالعزّبػ١خ اٌج١ئ١خ األ٘ذاف رؾم١ك ٠ّىٓ ثزٌه ، ػ١ٍٙب دخ١ال   ال

 . ِجزىشح ٚرخط١ط١خ ِؼّبس٠خ ؽٍٛال   ٠زطٍت اٌج١ئخ ِغ اٌّخطؾ

 اٌخطٛاد أْ وّب ، ٌٍّششٚع اٌؼبَ إٌظبَ ٠شىً ِزشاثؾ ١٘ىً فٟ اٌؼاللبد ٠ظ١غ شٌّٟٛ اؽبس فٟ اال ٠زُ ال اٌزخط١ؾ اْ        

 اٌخٍف١بد ث١ٓ ثبٌّضط ٠ؤرٟ اٌزخط١طٟ اإلثذاع أْ ثبإلػبفخ ، ٚاٌزغ١١ش اٌزجذي دائّخ د٠ٕب١ِى١خ ػ١ٍّبد ػٍٝ رؼزّذ ثٗ اٌّشرجطخ

 . اٌّزطٛسح ثمذسارٙب ٚاٌخجشاد ، اٌٛاعؼخ ثّفب١ّ٘ٙب إٌظش٠خ
1  

 

 .    المعايير التخطيطية3.1

ٌُعتمد علٌها الختٌار الموقع المالئم إلقامة المشروع           ، فدراسة  تتلخص أهمٌة المعاٌٌر التخطٌطٌة فً كونها األداة التً 

، إذ ٌجب أن تتوفر فً الموقع الشروط التً تفرضها وظٌفة العمل  هذه المعاٌٌر خطوة مهمة قبل البدء بالعملٌة التصمٌمٌة

 تتمثل باآلتً : التخطٌطٌة  وأهم المعاٌٌر ،همال عالقته بالمحٌط ه عن المكان أو إ ٌمكن فصلال، ف المعماري

 دراسة المىلع  .3.3.1

 ِٛلغ أٞ فٟ رٛافش٘ب ٠غزٍضَ ػبِخ ششٚؽ ٕٚ٘بن ، فشٍٗ أٚ ّششٚعاٌ ٔغبػ فٟ رزذخً اٌزٟ ٌؼٛاًِا أُ٘ ِٓ اٌّٛلغ ٠ؼزجش     

ٟ٘ٚ
2
 : 

 . ( طؾٟ طشف ، وٙشثبء )ِبء، ٌٍّٛلغ اٌؼبِخ اٌخذِبد ٚٚطٛي ، اٌّٛلغ ٚاٌٝ ِٓ اٌّئد٠خ اٌّٛاطالد ؽشوخ عٌٙٛخ ـ

 ِغزمج١ٍخ. رٛعؼبد ٚعٛد ؽبي فٟ اػبف١خ ِغبؽبد رٛافش اٌٝ ثبإلػبفخ ، ػ١ٍٙب اٌّششٚع إللبِخ وبف١خ اٌّٛلغ ِغبؽخ رىْٛ أْ ـ

                                                           
 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرٌة. تخطٌط المدن.(. 1893أحمد خالد عالم .)1 

 
بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1888محمد ماجد خلوصً . )

 2 
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 . ف١ٙب اٌزؾىُ ٠ظؼت اٌزٟ اٌؼٕبطش رغٕت ِغ اٌزشى١ً فٟ اٌزٕٛع ِىب١ٔخإل ٚرٕٛػٙب األسع ؽج١ؼخ ـ

 ٚو١ف١خ ، ّٛلغاٌ ِٓ ٠زٗسإ ٠ّىٓ ثّب اال٘زّبَٚ ، ٚأشىبٌٙب ِجبٟٔ أٚ خؼشاء طؾبدِغ وبٔذ عٛاء اٌّؾ١طخ إٌّطمخ ؽج١ؼخ ـ

  . ثٗ اٌّؾ١طخ إٌّبؽك ِٓ اٌّششٚع سإ٠خ

 

 عىاصر تخطيظ المىلع  .3.3.1

تخدم المكان الموجودة فٌه ال المطلوبة والخدمات والعناصر ٌجب مراعاة أن تكون المنشآت طٌط تخال البدء بعملٌة عند        

، بل تمتد امكانٌة  ، ال ٌقتصر استخدام المدرجات على الفعالٌات الرٌاضٌة فقط ، فعلى سبٌل المثال أن تخدم نفسها فقط

المختلفة التً ٌتؤلف منها محققَة االنسجام الوظٌفً للفعالٌات ،  استغاللها لتشمل االحتفاالت والفعالٌات الترفٌهٌة وغٌرها

  1: تتؤلف منللمدن الرٌاضٌة الترفٌهٌة الشبابٌة وعناصر التخطٌط  ، المشروع

   : اٌزغبٔظ اٌٛظ١فٟ ٌٍّالػت ٚاٌٛؽذاد.   3

ؽزٝ  ؛ خ ثغٛاس ثؼؼٙبو٠غت أْ رىْٛ ع١ّغ اٌّالػت اٌّفزٛؽخ عٛاء راد اٌّغطؾبد اٌخؼشاء أٚ األسػ١بد اٌظٍجخ اٌّذوٛ      

ٚوزٌه رغ١ّغ اٌّالػت اٌذاخ١ٍخ ثبٌظبالد اٌّغطبح ؽغت ٔٛػ١خ أسػ١برٙب ِضً طبٌخ س٠بػبد  ، ٚاٌزؾىُ فٟ اداسرٙب زٙبط١بٔغًٙ ر

اٌّالثظ  رجذ٠ً٠غت أْ رىْٛ ٚؽذاد ٚ ، ِؼب   ِالػت وشح اٌغٍخ ٚاٌطبئشح ٚرٕظ اٌطبٌٚخٚ،  ِؼب   اٌّالوّخ ٚاٌّظبسػخ ٚسفغ األصمبي

، وّب  أٚاٌّجبساح ؽزٝ ال ٠ؼطش اٌالػت ٌٍغ١ش ِغبفبد ؽ٠ٍٛخ ػمت االٔزٙبء ِٓ اٌزذس٠ت ؛ اٌٍؼت ٚدٚساد ا١ٌّبٖ لش٠جخ ِٓ أِبوٓ

خ ِزمبسثخ ٚعٍٙخ االرظبي ثجؼؼٙب ٌغشػخ أغبص األػّبي اٌّطٍٛثخ ٚؽغٓ ع١شػٍّٙب ثىفبءح ثؾ١ش ٠ّجبٟٔ اإلداسا٠ٌغت أْ رىْٛ ٚ

1 . ّؼبٚٔخرىْٛ ثغبٔجٙب طبٌخ االعزّبػبد ٚاٌؾفالد ٚثم١خ اٌخذِبد اٌ
 

  : .   رٕظ١ُ اٌؼاللبد اٌٛظ١ف١خ ِٚشاػبح اٌخظٛط١خ3

 ٚوزٌه ػضي أِبوٓ اٌزوٛس ػٓ اإلٔبس ٚخبطخ ثبٌٕغجخ ٌؾغشاد ، ػشٚسح ػضي ِالػت ٚأٔشطخ اٌىجبس ػٓ األؽفبي     

ػضي أِبوٓ عّب١٘ش ٚػشٚسح  ، ٌهاٌّالثظ ٚدٚساد ا١ٌّبٖ ٚثؼغ األٌؼبة ٚاٌش٠بػبد األخشٜ اٌزٟ رغزذػٝ ر رجذ٠ً

                                                           
 

 .culture quality .التربٌة الرٌاضٌة .(2009) .خضريمحمد أحمد 1 
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٠شاػٝ رخظ١ض أِبوٓ ٚ،  ؽزٝ ال ٠زغجت ثؼغ اٌّزفشع١ٓ فٟ ػشلٍخ ع١ش اٌٍؼت ؛ اٌّشب٘ذ٠ٓ ػٓ أسػ١بد اٌّالػت

1 . أداء أػّبٌُٙ ثىفبءح ٚعٌٙٛخ ِٓ ّىُٕٙرٚاألػالَ ٍظؾبفخ ٌ
 

 : ػٛاًِ اٌغالِخ ٚاألِٓ ٌٍّالػت.  ِشاػبح  1

؛ ٌؼّبْ ػذَ  ٠ؼزجش ِٓ أُ٘ ِؼب١٠ش اٌغالِخ اٌغٙبد اٌّؾ١طخ ثؤسػ١بد اٌّالػتِٓ ع١ّغ اػبف١خ ِغبؽبد اْ رٛف١ش      

اٌغّب١٘ش اٌضائذح ثؼغ  ػذَ ٚطٛي  ، ٌٚؼّبْ ؽذٚد أسػ١خ  اٌٍّؼت أذفبػُٙ خبسط ٌإلطبثبد ػٕذٓ ١رؼشع اٌالػج

،  ِئر٠خؽٛاًِ خشج١خ طٍجٗ أٚأ٠خ ؽٛاف ِذثجخ أٚ أػّذح د ػذَ ٚعٛ ٠شاػٝ فٟ ع١ّغ ٔٙب٠بد اٌّالػتٚ ، اٌٝ اٌٍّؼتاٌؾّبط 

1 . ٚػشٚسح اثؼبد أدٚاد اٌظ١بٔخ ػٓ أسػ١خ اٌٍّؼت
 

 : ٔٛاؽٟ اإلششاف.    4

، ٚأْ  ٠خ ع١ذحإ، ٚثضا٠ٚخ س ٠غت أْ رىْٛ ؽغشاد ٚأِبوٓ اإلششاف عٍٙخ االرظبي ثغ١ّغ ١ِبد٠ٓ إٌشبؽ داخً إٌّشؤح       

راد ٚاعٙخ صعبع١خ ِٚطٍخ ػٍٝ  ٠فؼً دائّب أْ رىْٛ ِٕبفز اإلششاف، ٌٚزٌه  ٛالؼٙب ِٕبعجخ ٌٍزؾىُ فٟ اداسرٙبرىْٛ ِ

. بْ عٌٙٛخ اإلششاف ػٍٝ األٔشطخ اٌّخزٍفخّ، ٌؼ اٌّالػت ِجبششح
1
 

 : رٛلغ اٌزٛعغ ِغزمجال  .  5

،  اٌّشٚٔخ فٟ رخط١ؾ  اٌؼًّ اٌّؼّبس٠ٞغت ِشاػبح  ،  زخط١ؾاٌاٌؼٕبطش األعبع١خ اٌزٟ ٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ ٚػغ ثؼذ        

ٌزٌه ٠غت  ؛  اٌّخزٍفخة ؼبٌاٌمٛا١ٔٓ اٌش٠بػ١خ ٌألٌجؼغ رؼذ٠ً ، ٕٚ٘بن  ِغزّشح فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزغ١ٙضاد ؼ١ٍّبد اٌزط٠ٛشف

ٌّخزٍف ِجبٟٔ  وجٕبء ِغطؾبد عذ٠ذح أٚ ؽٛاثك سأع١خ ، اٌزٛعغ فٟ اإلٔشبءاد ٚاِىب١ٔخ ، اٌّالػت ٌزؼذ٠ً اِىب١ٔخرٛفش 

    1.اٌّششٚع 

 

                                                           
 1

 .culture quality .التربٌة الرٌاضٌة .(2009) .محمد أحمد خضري  
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ف١ّىٓ ٚػغ خطخ ص١ِٕخ ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ  اٌّششٚع ، ٚا١ٌّضا١ٔخ ال رغّؼ ثبعزىّبي فبرا وبْ اٌّششٚع ػخّب          

، صُ اسعبء  اٌّشاؽً األٌٚٝ ثؼشٚسح ػًّ األعبعبد أٚ اٌّالػت اٌّطٍٛة اػذاد٘ب ثظفخ ػبعٍخفشثّب ٔىزفٟ فٟ  ، العزىّبٌٗ

. ااٌّشؽٍخ األٌٚٝ ٚ٘ىز ثم١خ ِشاؽً
1 

 

                                                           
1
 .culture quality .التربٌة الرٌاضٌة .(2009) .محمد أحمد خضري 

 خ :   بٌٕبؽ١خ اٌغّب١ٌاال٘زّبَ ث.   6

٠غت رٛص٠غ اٌّالػت ٚاٌّجبٟٔ ػٍٝ ِغبؽخ         

 ، ػبح إٌبؽ١خ اٌغّب١ٌخاألساػٟ ثشىً ِزٕبعك ِغ ِشا

ٚاال٘زّبَ ثؤٌٛاْ ؽالء إٌّشآد ثطش٠مخ ِمجٌٛخ 

ٌّغطؾبد اٌخؼشاء ٚص٠بدح سلؼخ ا ، ِٚزمبسثخ عزاثخ

ثشىً  ٌّبئ١خ، ٚاال٘زّبَ ثبٌؼٕبطش ا ٚاٌّغبؽبد اٌّظٍٍخ

 1 . ٠جؼش ػٍٝ اٌشاؽخ ٚاٌغّبي

 

    : إٌبؽ١خ االلزظبد٠خ.  ِشاػبح 7

٠ىْٛ االلزظبد فٟ رىب١ٌف اإلٔشبء  ْ ال٠غت أ          

  ٌم١ّزٙب اٌؾ٠ٛ١خ إٌّشؤح ػٍٝ فمذ ٚاٌزغ١ٙض ٌٍّٛلغ ػبِال  

٠ّٚىٓ  ، ؽغت ا١ٌّضا١ٔخ ر١ّٕخزٌه ٠ٕجغٟ ٚػغ خطخ ٌ

اٌّششٚع اٌٝ ػذح ِشاؽً ثؾ١ش فٟ ٘زا اٌظذد رمغ١ُ 

خ ا١ٌّضا١ٔخ وذ ِٓ عالِٔجذأ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ػمت اٌزؤ

 اٌّخظظخ ِٚؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب .

اال٘زّبَ ثبٌٕبؽ١خ اٌغّب١ٌخ ٚااللزظبد٠خ ػٕذ رخط١ؾ :  (1-3)اٌشىً 

ٚرظ١ُّ اٌّٛالغ فزُ اٌزؼبًِ ِغ ؽج١ؼخ األسع ٚاػزّبد ألٍٙب رىٍفخ ِٓ 

 ٔٛاؽٟ االٔشبء ٚأٔظّخ اٌز٠ٛٙخ

-http://think-sketch-arch.blogspot.com/2013/12/new)اٌّظذس

sports-hall-in-bergamo-italy-part-2.html) 
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 دراسة محاور الحركة    .1.3.1

  : ا١ٌٗ ٚاِىب١ٔخ اٌٛطٛيثبٌّذ٠ٕخ  اٌّٛلغاسرجبؽ  .3

ػٕذ  فبْ أُ٘ ِب ٠ئخز ثؼ١ٓ االػزجبس ،ٚرؾذ٠ذ ؽغُ ؽشوخ اٌّشٚس ، اْ ٔغبػ اٌّششٚع ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌّٛلغ ٚعٌٙٛخ اٌٛطٛي ا١ٌٗ     

اخز١بس اٌّٛلغ 
1
 : 

؛ ألْ ٚعٛد ِضً  ِغ ِشاػبح ثؼذ اٌّٛلغ ػٓ ِشوض اٌّذ٠ٕخ،  ٚاٌؾشوخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٙزٖ اٌطشق ٝ اٌّٛلغاٌطشق اٌّئد٠خ اٌ -

ب ٌٍّغبؽبد اٌىبف١خ اٌزٟ رغزٛػت ِضً ؛ ثغجت افزمبس٘ ٘زٖ اٌّشبس٠غ ثبٌمشة ِٓ اٌّشاوض ٠ئدٞ اٌٝ خٍك اخزٕبق ِشٚسٞ

، فبْ ٚعٛد٘ب فٟ أِبوٓ ثؼ١ذح ػٓ ِشاوضاٌّذْ ٠غزذػٟ ٚعٛة فزؼ ؽشق رشثطٙب  ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ،  ٘زٖ اٌّشبس٠غ

 . عٌٙٛخ االعزذالي ػٍٝ اٌّٛلغ ٚاٌزٛعٗ ا١ٌٗ ِجبششح؛ ٌؼّبْ  ، ٚاال٘زّبَ ثٛػغ اٌشٛاخض اإلسشبد٠خ ثٙب

، ِغ رغٕت  ٚع١بسد اإلعؼبف ٚاإلؽفبئ١خ ِٓ ٚاٌٝ اٌّٛلغ ِٓ خالي أعًٙ ٚأعشع اٌطشقاال٘زّبَ ثٛطٛي اٌخذِبد  -

 . أِبوٓ االصدؽبَ ِب أِىٓ

دْٚ  ، ثؤِبوٓ االٔزظبس َ، ٚاال٘زّب ِٚٛالف ٔمً ػبَ ، ، ِٚب ٠ٍضَ اٌّٛلغ ِٓ ِٛالف ع١بساد اٌّشٚس ؽغُ ؽشوخ  -

 .شوخ اٌشّظ ٚاٌش٠بػ ، ٚؽغت ؽ اّ٘بي رٛع١ٙٙب اٌزٛع١ٗ األِضً ؽغت ِٛالغ اٌطشق

  ٚاألخز ثؼ١ٓ االػزجبس رؤص١ش٘ب ػٍٝ ٚعبئً إٌمً اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ. ، ّٔٛ اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ ِغزمجال   -

 

 ِؾبٚس اٌؾشوخ داخً اٌّششٚع : .3

 ٠ّٚىٓ ، اٌّخزٍفخ اٌٛظبئف راد إٌّشآد ث١ٓ ِٕبعجخ ػاللبد رؾم١ك ٠ؼّٓ ، اٌذاخ١ٍخ اٌطشق ٌشجىخ إٌبعؼ زخط١ؾاٌ ْا         

خالي ِٓ ٔبعؼ رخط١ؾ اٌٝ اٌٛطٛي
1 
 : 

 . ٌٍزظ١ُّ اٌؼبَ ا١ٌٙىً ٚػٛػ فٟ ِٚغبػذا   ثغ١طب   عٙال   سثطب   ثجؼؼٙب اٌّششٚع أعضاء سثؾ -

 . اٌّٛلغ ِٓ ِغز٠ٛخ ِغطؾبد فٟ ٚػؼٙب ٠ٝشاػ وّب ، اٌّذاخً لشة اٌغ١بساد ِٛالف رٛصع -

 . األدٔٝ اٌؾذ اٌٝ اٌضائش أزظبس صِٓ رم١ًٍٚ ، اٌؾشوخ اخزٕبق ٌزغٕت ؛ رٛص٠ؼٙبٚ اٌّذاخً ِٓ اٌىبفٟ اٌؼذد رٛف١ش ٠غت -

                                                           
 1

 .culture quality .التربٌة الرٌاضٌة .(2009) .محمد أحمد خضري  
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 ٚاالؽفبء اإلعؼبف ع١بساد ٚطٛي رغًٙ ثٙب خبطخ ؽشق ٚرخظ١ض ، ٌٍّٛلغ اٌخذِبد ِذاخً رٛف١ش ػشٚسح -

 . اٌّششٚع ِشافك ِخزٍف اٌٝ اٌخذِبد ٚع١بساد

غّب١٘ش ٍاٌؼٕب٠خ اٌزبِخ ثبٌخذِبد اٌؼبِخ ٌٚ ، ِٚظٍٍخ حِٚؼبء ؤْ رىْٛ ع١ّغ اٌطشق ِّٙذح ع١ذا  ث ، األِبْ رؾم١ك -

 . اٌّطبػُٚاٌّّشاد اٌّئد٠خ اٌٝ  اٌّٛطٍخ اٌٝ ٍِؾمبد اٌّجبٟٔ ٚاٌّالػت ِضً دٚساد ا١ٌّبٖ ،ّّشاد ٚخبطخ اٌ

 

 أ١ّ٘خ رؾذ٠ذ ِغبساد اٌؾشوخ ٌشثؾ اٌّالػت ثجؼؼٙب اٌجؼغ٠ٛػؼ ( 2-3)اٌشىً 

 (/accessed in 24/4/2015,https://www.pinterest.com/pin/519039925780342604)اٌّظذس

 

 

 (  Topography تأثير سمات سطح األرض )  .4.3.1  

 اٌطج١ؼٟ اٌزشى١ً ٘زا رذاخً فبْ ، األسع عطؼ عّبد ِٓ االعزفبدح ِشاػبح ٠غت ٌٍزخط١ؾ األعبع١خ اٌفىشح ٚػغ ػٕذ         

 اسرجبؽب   ٠ٚشرجؾ ٌٙب ٚاِزذادا   اٌج١ئخ اثٓ اٌّششٚع ف١ظجؼ ؛ اٌّششٚع ٚػٕبطش اٌطج١ؼخ ث١ٓ ربِب   أغغبِب   ٠ؼطٟ اٌزظ١ُّ ِغ

. اٌّذ٠ٕخ ٌّشٙذ اٌؼبَ ٚاٌزىبًِ اٌجظش٠خ اٌشاؽخ ٠ؾمك ثؾ١ش ، ِؼٙب ػؼ٠ٛب  
1
 

 ٠ّىٓ األٌٚٝ اٌؾبٌخ ففٟ ، ِٕؾذس ٘ٛ ِب ِٕٚٙب ِغزٛٞ ٘ٛ ِب فّٕٙب ، ألخشٜ ِٕطمخ ِٓ األسع عطؼ عّبد رخزٍف        

 ػٍٝ وج١ش رؤص١ش ٌٙب ٠ىْٛ أْ دْٚ ، اٌغ١بساد ٌّٛالف ِغبؽبد أٚ اٌّالػت أسػ١بد ١ٌشىً األسع عطؼ اِزذاد اعزغالي

  ألٔٗ ٌٍّٛلغ ثبٌٕغجخ ِىبٔٙب ػٓإٌظش ثغغ ، اٌّغبثؼ أٚ اٌّذسعبد أعً ِٓ اٌؾفش ٌؼ١ٍّبد اٌؾبعخ رظٙش فّضال   ، اٌجٕبء ِٛالغ

 
                                                           

1
 بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1888محمد ماجد خلوصً . )  
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  ٠غبػذ ٚرٌه ، اٌّذسعبد إلٔشبء ف١ٙب إٌّغٛة فشق اعزغالي ف١ّىٓ ، إٌّؾذسح األسع أِب ، اٌزؼبس٠غ١خ اٌظفبد ٔفظ ٠ؾًّ

 خطٛؽ ػٍٝ ٠ٚئصش ، اٌّظٍٍخ إٌّبؽك ٚخٍك اٌشّظ أشؼخ ٚطٛي ػٍٝ ٠ئصش لذ ٚاالٔؾذاس ، ٚاٌشدَ اٌؾفش ب١ٌفىر ف١غرخ فٟ

. اٌشإ٠خ
1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساحات الخضراء   .5.3.1

فبٌّغبؽبد  ، اٌّششٚعرؼزجش سئخ ؽ١ش رغؼٝ اٌٝ رؾم١ك ػٕظش اٌشاؽخ ٚاٌٛلب٠خ ،  ػٕظش ثبٌغ األ١ّ٘خ اٌّغبؽبد اٌخؼشاء    

:  ٌٚٗ ػذح ٚظبئف ِٕٙب ، اٌخؼشاء عضء ِٓ اٌؼّشاْ ٚال ٠ّىٓ اّ٘بٌٗ
2

 

                                                           

 
1

 (  www.branz.co.nz Zealand, New Buildings, Sustainable on Authority The , ))ِزشعُ(

2 
  (2013، 56ص اٌذ٠شاٚٞ،سعبٌخ ِبعغز١ش،٘شبَ اٌؼجذ  ِؼٛلبد رٛف١ش إٌّبؽك اٌّفزٛؽخ، )

 إٌّبؽك ِغ اٌزؼبًِ و١ف١خ ٠ٛػؼ : (3-3) اٌشىً

 اٌّغز٠ٛخ،

 اٌجغ١طخ اٌّذسعبد رشىً اٌزٟ االسرفبػبد ثؼغ ٚخٍك

  اٌّظذس:

(https://alumni.bathspa.ac.uk/amphitheatre in 

24/4/2015 ) 
 

 االٔؾذاس ِغ اٌزؼبًِ و١ف١خ ٛػؼ٠ *(:3-3) اٌشىً

 رخذَ وّذسعبد  ٚاعزغالٌٗ األط١ٍخ، ث١ٙئزٗ اٌطج١ؼٟ

 أخشٜ ٚٔشبؽبد اٌش٠بػ١خ اٌّالػت
  اٌّظذس:

(https://www.pinterest.com/pin/55042438568307 

3026,accessed in 24/4/2015) 
 

http://www.branz.co.nz/
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  مساحات مىالف السيارات . 6.3.1

ِغبؽبد ٌّٛالف ع١بساد رزٛافك ٚػذد اٌّغزخذ١ِٓ ، ؽ١ش ٠ؼزجش ِٛلغ اٌّٛالف ِٓ أُ٘ األِٛس اٌزٟ ٠غت  ٠غت رٛف١ش      

، ِٚٛالف رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ ِٚٛالف  دٚال ٕٔغٝ ِٛالف اٌخذِب ،لطؼخ األسع   أخز٘ب ثؼ١ٓ االػزجبس ػٕذ رخط١ؾ

ِٛاطفبد ِٛالف ؽ١ش رزّضً  ،وجبس اٌضٚاس اٌزٟ ٠غت رٛافش٘ب ثبٌّٛلغ ٌززىبًِ ٚظ١فزٗ ثشىً ِش٠ؼ ٚآِٓ ٠ٚخذَ اٌغ١ّغ 

ثب٢رٟ 2011، ٌؼبَ  5سلُ  ١ُ ١ٌٍٙئبد اٌّؾ١ٍخ ،ٔظبَ األث١ٕخ ٚاٌزٕظِٓ  (31ِبدح )ؽغت اٌغ١بساد 
1
 : 

 : ٌؼّبْ عٌٙٛخ دخٛي ٚخشٚط وً ع١بسح دْٚ أٞ ػشلٍخ ٠غت أْ رزٛفش فٟ اٌّٛالف اٌششٚؽ االر١خ .1

  ٚػشػٗ ػٓ زش ِ 12، ٚؽٛي ِٛلف اٌجبص ػٓ زش ِ 2.5ٚػشػٙب ػٓ  زشِ 5.5أْ ال٠مً ؽٛي ِٛلف اٌغ١بسح ػٓ   -أ   

 . زشِ 4

 %.20ال٠زؼذٜ أؾذاس اٌّّش اٌخبسعٟ ػٓ أْ  -ة  

                                                           
1
 (2011، ٌؼبَ 5ٔظبَ األث١ٕخ ٚاٌزٕظ١ُ ١ٌٍٙئبد اٌّؾ١ٍخ ،سلُ )   

 

ِٓ ٟ٘ رغذ٠ذ اٌٙٛاء ٚرظف١زٗ  : ث١ئ١خٚظ١فخ  - 

 . ٍؼٛػبءٌ ٚػبصال   اٌغجبس ٚرؼزجش ؽبعضا  

أِبوٓ اٌزشف١ٗ ٚاٌزٕضٖ ٚاالٌزمبء  : ٚظ١فخ اعزّبػ١خ -

 . فشاداألث١ٓ 

بفخ اٌٝ اػ ، ٠ؼ أػ١ٓ اٌّبسحشٚظ١فخ عّب١ٌخ : ر-  

 .  رشى١ٍٙب إٌّبظش اٌخالثخ

     ، ثبس٠ظ فٟ س٠بػ١خ طبٌخ ٠ٛػؼ  : ( 4-3 ) اٌشىً

Sport Hall in Paris) ( ُاٌّغبؽبد ٠شاػٟ ثزظ١ّ 

 ٚاٌزٛاطً اٌج١ئخ ػٍٝ ٌؾفبظا فٟ ٚرٛظ١فٙب اٌخؼشاء

 . اٌغّبي ِٓ رؼف١ٗ ِب اٌٟ ثبالػبفخ االعزّبػٟ

-http://www.archdaily.com/141503/primary-school ) :اٌّظذس

sport-hall-chartier-dalix-architects/,accessed in 24/4/2015) 
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 أْ ال ٠مً ػشع اٌّّش اٌخبسعٟ ػٓ : -ط  

 3.5 ِع١بسح . 30ٌّٛالف اٌغ١بساد اٌزٟ ال رض٠ذ ػذد اٌغ١بساد ف١ٙب ػٍٝ  زشا 

 5.25 ِ ع١بسح.            30ٌّٛالف اٌغ١بساد اٌزٟ ٠ض٠ذ ف١ٙب ػذد اٌغ١بساد ػٓ  زشا 

 م١ٍٓ ٠طجك اٌجٕذ )أ( ػٍٝ وً ِّٕٙب.أِب فٟ ؽبي رؤ١ِٓ ِذخً ِٚخشط ِغز 

 .أِزبس 9، ٚال٠مً ٔظف اٌمطش ٌٍخبسعٟ ػٓ  أِزبس 4أْ ال ٠مً لطش إٌّؼطف اٌذاخٍٟ ػٓ  -د  

 % ٚأْ ال ٠مً ػشػٙب ػٓ :5ج١ٙب ػٓ ٔثٛلٛف اٌغ١بساد ػٍٝ عب س اٌّّشاد اٌذاخ١خ اٌزٟ ٠غّؼأْ ال ٠زؼذٜ أؾذا -٘ـ 

  (4  ارا وبٔذ اٌغ١بسح ِٛاص٠خ ٌٍّّش  أِزبس ) 

  (5 ارا وبٔذ اٌغ١بسح ِزٛلفخ ثشىً أِزبس  )ِغ اٌّّش   ˚45 

  (6 اراوبٔذ اٌغ١بساد ِزٛلفخ ثشىً صا٠ٚخ لبئّخ ِغ اٌّّش أِزبس ) 

 .٠غٛص ٌٍغٕخ اٌّخزظخ لجٛي ِٛالف ِىشٛفخ ٌٍغ١بساد فٟ عبؽبد أِب١ِخ أٚعبٔج١خ أٚ خٍف١خ ثّب ف١ٙب االسرذاداد  -ٚ 

 

 : ٠ٛػؼ أشىبي أثؼبد ٌّغبؽبد ِٛالف اٌغ١بساد (4-3اٌشىً )

 اٌجبؽضز١ٓ( ثزظشف ،2006، )١ٔٛفشد اٌّظذس:

 

 (: ٠ٛػؼ أثؼبد ِٛلف ٌغ١بسح ػبد٠خ5-3اٌشىً )

 اٌجبؽضز١ٓ( ثزظشف ،2006، )١ٔٛفشد اٌّظذس:
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ال ٠مً ػذد اٌّٛالف اٌّخظظخ ػٍٝ أ،  زٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخاٌّٛلف ٌ%( ِٓ ِغبؽخ 5خ )٠زُ رخظ١ض ٔغج  .2

 اٌزب١ٌخ اٌزظ١ّ١ّخ ٚفمب  ٌٍؼٛاثؾرٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ أْ رخظض ِٛالف ، ٠ٚغت  ل١ٓ ػٓ ِٛلف١ٓبٌٍّؼ
1
 : 

 

 ٠ٛػؼ أثؼبد ِٛالف رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ (:6-3اٌشىً ) 

 (اٌجبؽضز١ٓ ثزظشف ،2006، ١ٔٛفشداٌّظذس: )                                                                                                

  

 

 : 2011 ٌؼبَ  ٔظبَ األث١ٕخ ٚاٌزٕظ١ُ ١ٌٍٙئبد اٌّؾ١ٍخِٓ ( 30ؽغبة ػذد اٌّٛالف ٌجؼغ اٌّشافك ؽغت ِبدح )      

 عذد مىالف السيارات وىع المبىى

غشف َٔٛ  4 ِٛلف ع١بسح ٌىً  ( وزل الفىادق مه الذرجة الثالثة )
2

 

 ِمؼذ 300ِمبػذ ٚثبص ٌىً  10ِٛلف ع١بسح ٌىً  المسارح

 الىىادي
َ 50ِٛلف ع١بسح ٌىً 

2
500َِٚٛلف ثبص ٌىً  

2 
ِٓ ِغبؽخ 

 اٌجٕبء

المالعب واألماكه الرياضية العامة ، ومذرجات المالعب 

 (  Stadium الرياضية )
 ِمؼذ 500ِمبػذ ، ِٚٛلف ثبص ٌىً  10ِٛلف ع١بسح ٌىً 

 

 ( : ٠ٛػؼ ؽغبة ِغبؽبد ِٛالف اٌغ١بسد ؽغت ٔٛع  وً ِج1ٕٝ-3عذٚي)

 (2011، ٌؼبَ 5ٔظبَ األث١ٕخ ٚاٌزٕظ١ُ ١ٌٍٙئبد اٌّؾ١ٍخ ،سلُ )اٌّظذس: 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس . عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . )  

 3.50  ػشع اٌّٛلفٚ زش ،ِ 5.50أال ٠مً ؽٛي اٌّٛلف ػٓ -

رٚٞ االؽز١بعبد ٠غت أْ ٠زُ رخظ١ض أِبوٓ ِٛالف ٚزش ، ِ

، ٚأْ رىْٛ لش٠جخ ِٓ  فٟ أِبوٓ ٠غًٙ اٌؾشوخ ف١ٙب اٌخبطخ

اٌّذاخً اٌشئ١غ١خ فٟ اٌّجبٟٔ ثؾ١ش رىْٛ ػٍٝ ألظش ِغبفخ 

٠غت أْ رىْٛ ألشة ِب ٚ ٖٛدّمظاٌعٙخ اٌٛغ١بسح ٚاٌرظً ث١ٓ 

 . اْ ٚعذد ٠ىْٛ ِٓ اٌّظبػذ

زٚٞ االؽز١بعبد ّٛلف اٌخبص ث٠غت ٚػغ اٌؼالِخ ا١ٌّّضح ٌٍ-

 ٌٍُٙذالٌخ ػٍٝ رخظ١ض رٍه اٌّغبؽخ ٌٛلٛف ع١بسار اٌخبطخ

٠غت رض٠ٚذ األسطفخ اٌّالطمخ ٌٍّٛالف اٌّخظظخ ٚ ، فمؾ

% ؽغت اٌمبْٔٛ اٌفٍغط١ٕٟ 7-6ثٕغجخ ل١ٓ ثّٕؾذساد بٌٍّؼ

 .ق ِٓ ٚاٌٝ ع١بسرٗبزغًٙ ػ١ٍّخ ؽشوخ اٌّؼٌ
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 تًهيــذ.   4.1

ْ اٌشجبث١خ ٚعٙخ ٌؼذ٠ذ ِٓ اٌضٚاس ٚاٌفشق اٌش٠بػ١خ ٚاٌىشف١خ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌؼبئالد ٚاٌغّب١٘ش ِٓ ؽجمبد رؼزجش اٌّذ       

، ثبٌزبٌٟ ػٕذ رخط١ؾ ِضً ٘زٖ اٌّشبس٠غ ٚرظ١ُّ ِٕشبَرٙب رؼزجش اٌشاؽخ إٌفغ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ِٓ أُ٘ اٌغب٠بد اٌزٟ  اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ

، ٚرٕظ١ُ فشاغبرٙب ثّب ٠زٕبعت ٚاٌؼاللبد  بفخ إٌٝ أ١ّ٘خ دساعخ اٌؾشوخ ثؾ١ش رىْٛ عٍٙخ ِٚش٠ؾخ، ثبإلػ ٔغؼٝ ٌزؾم١مٙب

، ٚوً ٘زٖ األ٘ذاف ٠غت أْ ال رىْٛ ثّؼضي ػٓ اٌّؼب١٠ش  ، ثؾ١ش رؾمك عٌٙٛخ اٌزٛاطً ث١ٓ ِشافمٙب اٌّخزٍفخ اٌٛظ١ف١خ

اعزؼشاع اٌؾبالد اٌذساع١خ ٚرؾ١ٍٍٙب ٌالعزفبدح ِٓ ، ٚألعً اٌزطج١ك اٌظؾ١ؼ ٌٙزٖ اٌّؼب١٠ش رُ  اٌزخط١ط١خ ٚاٌزظ١ّ١ّخ

 ٌفظًا، ٚلذ رُ فٟ ٘زا  ، ٌزىْٛ ٚع١ٍخ ِغبػذح ػٕذ ثذء اٌزخط١ؾ ٚاٌزظ١ُّ ٌٍّششٚع اٌّمزشػ ا٠غبث١برٙب ٚرغٕت عٍج١برٙب

،  ائك اٌؾغ١ٓؽذٚ ٌٍشجبةِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ، ّٚ٘ب  ألٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ فٟ اٌؼبطّخ األسد١ٔخ ػّبْا ، اعزؼشاع صالس ؽبالد دساع١خ

ألْ اٌّششٚع  ِٓ اٌؾبالد اٌذساع١خ، ثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ االعزفبدح  ٚا٘بوب اٌّىغ١ى١خ ِذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ فٟٚا٘بوب ِذ٠ٕخ ٚاٌضبٌضخ ٟ٘ 

 . اٌّمزشػ ٘ٛ ِذ٠ٕخ شجبث١خ رغّغ ث١ٓ اٌش٠بػخ ٚاٌزشف١ٗ

 ( Al Hussein Youth City ) يذينح انحسيٍ نهشثاب . 4.1

أوضش اٌّذْ اٌؼشث١خ ا٘زّبِبً ثبٌشجبة ٚاٌش٠بػخ ٠ٚزغٍٝ رٌه ثؼذد اٌّغّؼبد ٚاٌّذْ اٌش٠بػ١خ اٌّخظظخ رؼذ ػّبْ ِٓ         

، وّب ٚعبُ٘ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍشجبة  ، ٚوزٌه اٌغجبؽخ ٚاٌزٕظ ٚاٌفشٚع١خ ، ٚخبطخ ػٍٝ ِغزٜٛ وشح اٌمذَ ٚاٌغٍخ ٌٍشجبة

، ٚثشصد ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة وّشوض ٠غبُ٘  ثٕبء ِشاوض ٌٍشجبة ، ػٓ ؽش٠ك ثز١ّٕخ لذساد اٌشجبة ِٓ ع١ّغ إٌٛاؽٟ اٌؾ١بر١خ

 المجتمعي دوره ممارست ويستطيع ، واجتماعيت نفسيت بصحت ويتميز ، عاليت حياتيت مهاراث يمتلك ريادي شبابي جيل بناء في

. بكفاءة
1
      

 وصف انًشروع  .  4.4.1

ٚرّزذ ػٍٝ لطؼخ أسع راد شىً غ١ش ِٕزطُ  رجٍغ  ، رمغ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة فٟ لٍت اٌؼبطّخ األسد١ٔخ ػّبْ         

، ث١ّٕب رؾزً إٌّشآد اٌش٠بػ١خ ٚاٌّالػت ٚاٌؾذائك  ( ٚرغطٟ األشغبس صٍش ِغبؽزٙبِزش ِشثغ 00110111ِغبؽزٙب ؽٛاٌٟ )

، رشًّ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ  عٕٛاد(  1ٚاعزغشق رٌه ؽٛاٌٟ ) ، 0691ئٔشبء اٌّذ٠ٕخ ػبَ ، رُ اٌجذء ث اٌؼبِخ ٚاٌّٛالف ثبلٟ ِغبؽزٙب

،  (Amman International Stadiumِذسط ٍِٚؼت ػّبْ اٌذٌٟٚ ) ، : ٔبدٞ اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػٟ ٌٍشجبة ػذح ِؼبٌُ أّ٘ٙب

                                                           

 
1
(www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015,  ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ِٛلغ) 
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،  ، ٚاٌّغجؼ أٌّٚجٟ ٚطبالد س٠بػ١خِالػت  ، ، ِؼّبساأل١ِشح ػب١ٌخ ٌٍفشٚع١خ، لظشاٌضمبفخ ِذسط ٍِؼت اٌجزشاء اٌش٠بػٟ

ثبإلػبفخ إٌٝ اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ.
0

          

 سثة اختيار انًشروع كحانح دراسيح .  4.4.1       

ِشافمٙب إٌٝ اٌّششٚع اٌّمزشػ ، ٚٔظشاً ٌؼذَ ٚعٛد ؽبٌخ  وٛٔٙب األلشة فٟوؾبٌخ دساع١خ رُ اخز١بس ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة        

دساع١خ ِؾ١ٍخ فٟ فٍغط١ٓ ِشبثٙخ ٌجشٔبِظ اٌّششٚع اٌّمزشػ ِٓ ؽ١ش إٌشبؽبد ٚاٌفؼب١ٌبد ، ٌٚىْٛ األسدْ األلشة عغشاف١بً 

لّٕب ثطشػ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ  إٌٝ فٍغط١ٓ ، ٚرشىً ِضبالً لش٠جبً ٌٛالؼٕب ػٍٝ اٌّغزٜٛ االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٚػٍٝ ِغزٜٛ إٌّبؿ ؛

 اٌشجبث١خ وؾبٌخ دساع١خ أٌٚٝ .

 .  تحهيم انًشروع 4.4.1

رؾذ٠ذاَ فٟ ِٕطمخ اٌؼجذٌٟ اٌزٟ رؼزجش ٔمطخ اٌزمبء ٌٍطشاص٠ٓ اٌؼبطّخ ػّبْ ، ٠مغ اٌّششٚع فٟ لٍت :  اٌّٛلغ .0    

رٕمغُ ػّبْ إٌٝ لغ١ّٓ لغُ  ؽ١ش،  ٠خثؼّبسرٙب ِؾبفظخً ػٍٝ ٠ٛ٘زٙب اٌّؼّبس١٠ٓ ٚػٕذ٘ب ٠ظٙش اسرمبء اٌؼبطّخ اٌّؼّبس

ٚلغُ لذ٠ُ ششق اٌّذ٠ٕخ الصاي ٠ؾبفع ػٍٝ آصبس اٌؾؼبسح ٕخ ٠ز١ّض ثبٌفٓ اٌّؼّبسٞ اٌؾذ٠ش ، ؽذ٠ش غشة اٌّذ٠

 اٌشِٚب١ٔخ اٌزٟ ِشد ثبٌّذ٠ٕخ فٟ ثذا٠بد اٌمشْٚ ا١ٌّالد٠خ.
1
  

 

                                                           
1
 (  0101) سٚص ٔظش،   

 ٠ٛػؼ ِٛلغ ( :1- 4) اٌشىً

 ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة 

: اٌّظذس

(www.google.com/maps ،

 (اٌجبؽضز١ٓ ثزظشف
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 اٌؼبطّخ ػّبْ فٟ اٌطشاص اٌّؼّبسٞ :( 0-1اٌشىً )

 (،ثزظشف اٌجبؽضزjerash-news.blogspot.com, accessed 28/3/2015ٓ١ِٛلغ عشػ االخجبسٞ):اٌّظذس

 

 ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ٚعؾ اٌؼبطّخ ػّبْ(  3-1اٌشىً ) 

 (،ثزظشف اٌجبؽضزThe Jordan timesٓ١,2013 ) :اٌّظذس
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: شبسع اٌٍّىخ  :  ٠مغ اٌّششٚع ػٍٝ ػٍٝ رمبؽغ أسثؼخ شٛاسع سئ١غ١خ ػٕذ دٚاس اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ ٟ٘ و١ف١خ اٌٛطٛي .0

، ٚرمغ ػٍٝ شبسع اٌش٠بدح ِٓ   ٚشبسع اٌٍّى١خ ػ١ٍبء ٚشبسع اٌش١ٙذ ٚشبسع اٌشش٠ف ٔبطش ثٓ ع١ًّهللا سا١ٔخ اٌؼجذ

.  ِٓ اٌغٕٛةاٌششق ٚشبسع ٘بسْٚ اٌشش١ذ 
1

 

 

 

 اٌشٛاع ِٚٛالغ أُ٘ اٌّجبٟٔ اٌّؾ١طخ ثبٌّٛلغ : (  1 -1اٌشىً ) 

 ( اٌجبؽضز١ٓ ، ثزظشفwww.google.com/mapsاٌّظذس: )

                                                           
1
 (www.google.com/maps) 
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، ٌٚض٠بدح أػذاد اٌّّبسع١ٓ  : أطاللبً ِٓ رٛعٙبد اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍشجبة ٚثٙذف خذِخ اٌّغزّغفىشح اٌّششٚع  . 3    

ظٙشد فىشح اعزغالي ٘زٖ اٌّغبؽبد فٟ لٍت اٌّذ٠ٕخ ٌزظجؼ ٔمطخ ِشوض٠خ رؾزؼٓ اٌفؼب١ٌبد ،  ٌألٔشطخ اٌش٠بػ١خ

  ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخفىشح اٌّششٚع اٌفٍغف١خ  ٚرزغٍٝ ، اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌف١ٕخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ

 .   ىٍخً ٔغ١غبً ػؼ٠ٛبً ِزشاثطبً فزٛعطذ اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ أسع اٌّششٚع ٚاِزذد اٌفؼب١ٌبد ؽٌٛٙب ِش

 

 رجٍغ ِغبؽزٙب ؽٛاٌٟ،  ٍٝ لطؼخ أسع شجٗ ِغزط١ٍخ اٌشىً: ٠ّزذ اٌّششٚع ػرؾ١ًٍ فشاغبد اٌّششٚع  .  1             

،  ، اٌّذخً اٌغشثٟ ٚ٘ٛاٌشئ١غٟ ٠مغ ػٍٝ شبسع اٌٍّىخ ػ١ٍبء ، ٠ّىٓ اٌذخٛي إ١ٌٙب ِٓ أسثؼخ ِذاخً (ِزش ِشثغ  0011.111)

ٚلش٠جب ِٓ اٌّذاخً رٛعذ غشف األِٓ  ، ، اصٕبْ شّب١ٌبْ ٚاَخش عٕٛثٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٌٍخذِبد اٌّخزٍفخ ِذاخً فشػ١خٚصالس 

 .  ع١بسح( ِٛصػخ ثبٌمشة ِٓ اٌّذاخً األسثؼخ 0111، ِٚغبؽبد ِٛالف اٌغ١بساد رزغغ فٟ ِغٍّٙب إٌٝ ) ٚاٌؾشاعخ

:رزٕٛع ِؼبٌُ اٌّذ٠ٕخ ٌزشًّ             
1
 

ٚ٘ٛ ٔبدٞ خبص ِزؼذد األٔشطخ  ، ٌٍّذ٠ٕخ اٌشوٓ اٌشّبٌٟ اٌغشث٠ٟؾزً ٔبدٞ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة  : ٔبدٞ اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػٟ  -0-

 ، ٠ٚشًّ :   ٚاألغشاع

َ 0109 : رمذس ثّغبؽخّغبثؼ اٌ  -   
  ِٚغجؼ شزٛٞ داخٍٟ ، ، ٚرشًّ اٌّغجؼ اٌزشف١ٟٙ ِٚغجؼ ٌألؽفبي ٚثشوخ غطظ خبسع١خ 0

انًساحح و  انعرض )و( ( ×األتعاد )طىل )و(   انًسثح
4

 

 001 0 × 00 اٌّغجؼ اٌزشف١ٟٙ

 009 09 × 09 ثشوخ اٌغطظ

 300 03 × 00 ثشوخ األؽفبي

 300 03 × 00 اٌّغجؼ اٌشزٛٞ

 

 ٠ٛػؼ اٌّغبثؼ فٟ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ِٚغبؽبرٙب (: 0-1اٌغذٚي )

 (ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ِٛلغ  ,www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015) :اٌّظذس

، ٠ٚشًّ لبػخ رذس٠ت ٚسفغ أٚصاْ ٚلبػخ رّبس٠ٓ س٠بػ١خ ٚغشفخ اٌؾّبَ  0َ 0111: رمذس ِغبؽزٗ ة إٌبدٞ اٌظؾٟ  -   

 .(sauna and steam room) اٌجخبسٞ

  . ٍِٚؼت رٕظ ٍِٚؼت وشح ؽبئشح خبسع١١ٓ : لبػخ رذس٠ت داخ١ٍخ ِزؼذدح األغشاع ، اٌّالػت  -   

                                                           

 
1 (www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015,  ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ِٛلغ) 
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ٚ٘ٛ أوجش ٍِؼت ٌىشح اٌمذَ فٟ اٌٍّّىخ األسد١ٔخ  ( :Amman International Stadiumِذسط ٍِؼت ػّبْ اٌذٌٟٚ ) -0-

َ 01111ؽٛاٌٟ شبٍِخً ِشافمٗ ، رجٍغ ِغبؽزٗ  ، ِٚؾبؽ ثّؼّبس دٌٟٚ ألٌؼبة اٌمٜٛ اٌٙبش١ّخ، ِغطٝ ثبٌؼشت اٌطج١ؼٟ
0
 ،

، إػبفخً إٌٝ غشف االعزشاؽخ  طؾف١بً  91ٚ ، ِزفشط 011ِٚمظٛسح وجبس اٌضٚاس رزغغ إٌٝ  ، ِزفشط ٠00111غزٛػت 

 . شخظبً  91، ٚلبػخ خبطخ ٌٍّؤرّشاد اٌظؾف١خ رغزٛػت  اٌذاخ١ٍخ ، ٚغشف اعزشاؽخ اٌالػج١ٓ ٚاٌؾىبَ

ٚرجٍغ ِغبؽزٙب ِغ ِشافمٙب ِٚجبٟٔ  ط ،ِزفش 0011: طبٌخ س٠بػ١خ ّٔٛرع١خ ِزؼذدح األغشاع رزغغ ي  طبٌخ األ١ِش ؽّضح -3-

َ 03911 االرؾبداد اٌزبثؼخ ٌٙب )
0 
) . 

، رجٍغ  ٍِؼت ٌىشح اٌمذَ ثم١بعبد د١ٌٚخ ِغطٝ ثبٌؼشت اٌظٕبػٟ اٌّؾغٓ ( :Petra stadiumِذسط ٍِؼت اٌجزشاء ) -1-

َ 03111ؽٛاٌٟ ِغبؽزخ 
0 

 . ِٓ وجبس اٌضٚاس 01، ٚ ِزفشط 9111، ٠غزٛػت 

َ 6011ػٍٝ ١ِذاْ فشٚع١خ رٚ أسػ١خ رشاث١خ ، ٠غطٟ ِغبؽخ  : ٠شزًّ األ١ِشح ػب١ٌخ ٌٍفشٚع١خِؼّبس  -0-
0
 0111 ي ٠زغغ ، 

ْ ذا١ِٚ،  ٚغشف غغ١ً اٌخ١ً ١ِٚبد٠ٓ إؽّبء اٌخ١ً ؽظ١شح ٌٍخ١ً ، 03ٚ ٠ٛعذ فٟ ا١ٌّذاْ اعطجالد ٚػ١بدح ث١طش٠خ ، ِشب٘ذ ،

 . ِغبثمبد اٌمفض ٚاالعزؼشاع

َ 1011بٌخ ِزؼذدح األغشاع ثّغبؽخ رجٍغ : ط لظش اٌش٠بػخ -9-
0
٠شزًّ ػٍٝ ٍِؼت رٚ أسػ١خ  ، اً ِشب٘ذ 3111ي٠ٚزغغ  ،

 .  ٠ٚؾزٛٞ اٌمظش ػٍٝ ثؼغ ِىبرت االرؾبداد اٌش٠بػ١خ ، ٌؼجخ عّبػ١خ ٚفشد٠خ 03، ٚرّبسط داخٍٗ  ِطبؽ١خ ٚلبػخ ٌٍّجبسصح

، رمبَ فٟ سؽبة اٌمظش فؼب١ٌبد ِزٕٛػخ ،  ٚاٌشخظ١بد، ٚطبٌخ ٚاعزشاؽخ ٌىجبس اٌؼ١ٛف  لظش اٌضمبفخ : ٠شًّ ِغشػ -0-

َ 0001رجٍغ ِغبؽزٗ 
0
 . شخض ٠0001زغغ ي 

َ 9111ِغجؼ األ١ِش ف١ظً ثٓ فٙذ : ِغجؼ ٌٍّغبثمبد اٌؼب١ٌّخ ِغبؽزٗ اإلعّب١ٌخ  -0-
0
،  ٠ٚزىْٛ ِٓ ثشوخ ِغبثمبد أٌّٚج١خ ، 

 . ك طؾ١خ، ِٚشاف غشف رجذ٠ً ِالثظ شخض ، 0011، ِذسط ٠زغغ ي ٚثشوخ غطظ

 .  : وشح اٌمذَ ِٚالػت اٌزٕظ األسػٟ، رغزخذَ ٌٍزذس٠ت ٚإلبِخ اٌّجبس٠بد اٌّخزٍفخ ِالػت خبسع١خ -6-

ِزش ِشثغ   111أٞ ِب ٠مذس ة ، رغطٟ اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ صٍش ِغبؽخ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ اٌشجبث١خ رمش٠جبً :  غبثخ اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ -01-

 . ٚرزخٍٍٙب ِغبساد اٌغشٞ ٚاٌّشٟ ٚسوٛة اٌذساعبد ، ِٛلؼبً إللبِخ اٌّخ١ّبد اٌىشف١خ ٚرؼزجش

 . ػ١بدح ؽج١خ ِزىبٍِخ -00-

 اٌّطبػُ .  -00-
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ؽ١ش رزغغ فٟ  ، خظ١ض ػذح عبؽبد ِىشٛفخ ٌّٛالف اٌغ١بساد ِٛصػخ ػٍٝ اٌّذاخً األسثؼخر: رُ  ِٛالف اٌغ١بساد -03-

 . ع١بسح 0111ِغٍّٙب إٌٝ 

 

 ِؼبٌُ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة  ٠ٛػؼ (:0-1اٌشىً )

 (،ثزظشف اٌجبؽضز١ِٓذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ِٛلغ  ,www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015)اٌّظذس:

1ِؾبٚس اٌؾشوخ.  0
ِغ ثؼؼٙب : اِزذد داخً ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ شجىخ ِٓ اٌطشق اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ رشثؾ ع١ّغ فشاغبرٙب ٚفؼب١ٌبرٙب 

،  ، فزٛعطٙب ؽش٠ك ِؾٛسٞ ٠ّزذ ِٓ اٌشّبي إٌٝ اٌغٕٛة ؽ١ش ٠فظً ِٕطمخ اٌّالػت اٌش٠بػ١خ ػٓ اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ اٌجؼغ

، ٚرٛصػذ شجىخ ِٓ ِّشاد اٌؾشوخ  ٚرزفشع ِٕٗ ِّشاد ٌٍخذِخ رؼّٓ عٌٙٛخ ٚطٛي اٌخذِبد إٌٝ اٌّالػت ثشىً ِجبشش

ٚوبٔذ ٘زٖ اٌّّشاد فٟ  ، أعضاء اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ ثشىً عًٙ ِٚجبشش اٌزٟ رؼّٓ عٌٙٛخ ٚطٛي اٌّغزخذ١ِٓ إٌٝ وبفخ

                                                           

 
1
 (ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة،ثزظشف اٌجبؽضز١ٓ ِٛلغ  ,www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015ٌّظذس:)ا
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، ٚرٛصػذ اٌٍٛائؼ االسشبد٠خ ػٍٝ وبفخ اٌّّشاد ٌزؼّٓ عٌٙٛخ اٌزٕمً ٚاٌؾشوخ داخً  ِؼظّٙب ِظٍٍخ ِٚؾبؽخ ثبألشغبس

 اٌّٛلغ.
0
 

 

    

 

وّب ٚرُ اال٘زّبَ ثّٛلغ ِذسعبد اٌّالػت       

( ، ؽ١ش وبٔذ لش٠جخ ٚراد Stadiumsاٌش٠بػ١خ )

ارظبي ِجبشش ِغ اٌّذاخً ٌؼّبْ عٌٙٛخ رفش٠غ 

ذسط ػّبْ اٌغّب١٘ش ٚرغٕت االصدؽبَ ، فىبْ ِ

اٌذٌٟٚ ِزظً ثشىً ِجبشش ِغ اٌّذخً اٌشئ١غٟ 

ػٍٝ شبسع اٌٍّىخ ػ١ٍبء ٚاٌّذخً اٌشّبٌٟ ، ٚوزٌه 

ِذسط اٌجزشاء اٌزٞ ارظً ثشىً ِجبشش ِغ اٌّذخً 

 اٌضبٔٛٞ ػٍٝ شبسع اٌٍّىخ ػ١ٍبء .

(:العلوي  ٌوضح مدٌنة الحسٌن الشبابٌة 7-4الشكل )

 وارتباطها بالمناطق المحٌطة

 ( www.google earth.com)  المصدر:

 

(: السفلً ٌوضح ارتباط المالعب 8-4الشكل )

 والمدرجات ارتباط مباشر مع الشوارع الرئٌسٌة

، ثزظشف  www.google earth.com)  المصدر:

 اٌجبؽضز١ٓ(

 

 ارتباط الشوارع بالمالعب والمدرجات

 (: ِّشاد اٌؾشوخ اٌّظٍٍخ 6-4اٌشىً )

( , www.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015ِذ٠ٕخ  ِٛلغ

 (ثزظشف اٌجبؽضز١ٓ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة،
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، ِٕٙب ِجبٟٔ اٌظبالد  : اؽزٛد ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة ػٍٝ ػذح ِجبٟٔ راد اعزخذاِبد ِخزٍفخ رؾ١ًٍ ٚاعٙبد اٌّششٚع.      6

، اٌزٟ غٍت ػ١ٍٙب اٌطبثغ اٌّؼّبسٞ اٌغبئذ فٟ ِذ٠ٕخ ػّبْ ؽ١ش اعزؼًّ اٌؾغش وّبدح ثٕبء ٚوبٔذ  ٚإٌٛادٞ اٌش٠بػ١خ اٌّغٍمخ

بصً ، ٚلذ ظٙش رٌه ِٓ خالي اٌزّ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّذاخًفزؾبرٙب طغ١شح ِزمبسثخ ِٚشرفؼخ؛ٚوبٔذ رزغُ ثبٌمٛح ٚاٌٛػٛػ ٚ

ٚوبْ ٕ٘بن ِجبٟٔ رفشدد ثطبثغ ِؼّبسٞ ١ِّض ِضً ِجٕٝ لظش اٌضمبفخ اٌزٞ ظٙش ف١ٗ رذاخً ،  اٌٛاػؼ اٌزٞ ثشص فٟ اٌٛاعٙبد

اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ ٚرٛصػذ داخً  ، اٌضعبط ٚاٌؾغش ٚاٌىزً االع١ّٕخ اٌؼخّخ ٚظٙش اٌّجٕٝ ٚوؤٔٗ ِشرجطبً ٍِٚزؾّبً ثبألسع

 .     ِجبٟٔ ٌخذِخ اٌفشق اٌىشف١خ غٍت ػ١ٍٙب اٌطبثغ اٌّؼّبسٞ اٌزم١ٍذٞ اٌمذ٠ُ

 

 

 

ٌظبٌخ األ١ِش ؽّضح ٠ٛػؼ ٚاعٙخ ِٕظٛس٠خ (: 9-4اٌشىً )

 اٌش٠بػ١خ اٌّغٍمخ

ِذ٠ٕخ  ِٛلغwww.youthcity.gov.jo, accessed in 25/3/2015اٌّظذس: )

  (،ثزظشف اٌجبؽضز١ٓاٌؾغ١ٓ ٌٍشجبة

٠ٛػؼ اٌّجبٟٔ راد اٌطبثغ اٌّؼّبسٞ (: 10-4اٌشىً )

 اٌمذ٠ُ داخً اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ

 ، ثزظشف اٌجبؽضز١ٓ(  www.google earth.comاٌّظذس: )

٠ٛػؼ ٚاعٙخ  إٌٝ ا١ٌغبس(: 11-4اٌشىً )

 ِٕظٛس٠خ ٌّجٕٝ لظش اٌضمبفخ

 ، ثزظشف www.google earth.comاٌّظذس: )

 (اٌجبؽضز١ٓ
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 :  إٌزبئظ .0       

 : ٠ّىٓ اعزٕزبط ِب ٠ٍٟاٌّٛلغ اٌؼبَ ٌّذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ اٌشجبث١خ ِٚجب١ٔٙب اٌّخزٍفخ ١ًٍ ِٓ خالي رؾ      

 . إْ رٛص٠غ ِشافك اٌّششٚع ٚرٛف١ش خذِبرٙب رطبثك ِغ اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ ٚاٌزظ١ّّخ اٌزٟ رُ اٌؾذ٠ش ػٕٙب عبثمبً  .0

ٚلظش ػت ٚاٌّذسعبد اٌش٠بػ١خ ثبٌمشة ِٓ اٌّذاخً وبٌّال ، ٌغّٙٛسآِ  االلجبي اٌىج١شرُ ٚػغ اٌّشافك راد  .0

 .اٌضمبفخ 

 . شىٍذ سئخ ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ اٌشجبث١خ ؽ١ش ، فٟ اٌّٛلغ اؽزٍذ اٌغبثخ اٌش٠بػ١خ ِٕطمخ ٚعط١خ .3

 . زخذَ وبفخ ِشافك اٌّششٚعٌرُ رٛف١ش ِغبؽبد وبف١خ ِٓ ِٛالف اٌغ١بساد ِٛصػخ  .4

 . الغرض الذي ٌؤدٌه كل مبنى الفتحات وشكلها ومواد البناء المستخدمة  المبانً من حٌث حجمأظهر تصمٌم  .5

تقع مدٌنة الحسٌن للشباب فً قلب العاصمة عمان لذلك ٌجب األخذ بعٌن االعتبار وقوعها على نقطة ازدحام  .6

مع الشوارع الرئٌسٌة والفرعٌة  وتنظٌم نقاط االندماجداخل الموقع  ، وبالتالً ٌجب تنظٌم الحركة المرورٌة مروري

 . عند كافة المداخل

، بل تنوعت أشكال واجهاتها من القدٌم إلى الحدٌث والمعاصر  لم تتخذ مدٌنة الحسٌن للشباب طابعاً معمارٌاً موحداً  .7

 بشكل مبالغ فٌه عند المداخل . بعض المبانًبطرٌقة التنسجم والموقع ، حٌث استخدمت الزجاج فً 

  في األردٌ، يذينح عًاٌحذائق انحسيٍ   ..13

 وصف انًشروع  . 4.4.1     

ؽ١ش شبسن فٟ رظ١ّّٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼّبس١٠ٓ  ، اٌؼبِخ فٟ اٌؼبطّخ األسد١ٔخ ػّبْرؼزجش ؽذائك اٌؾغ١ٓ أُ٘ اٌؾذائك       

ِٓ خالي  ، بٌُ اٌّذ٠ٕخسئ١غٟ ِٓ ِؼ٠ٚٙذف اٌّششٚع إٌٝ خٍك ِؼٍُ  ، أُّ٘ٙ اٌّؼّبسٞ عؼفش ؽٛلبْ ٚاٌّؼّبسٞ فبسٚق ٠غّٛس

ِٓ اٌّشافك ٚاٌخذِبد  ِزىبِالً  بً ِغّؼ اٌؾذائك ٌزشىً ، ٚاألشغبسرىضش ف١ٙب اٌغبثبد  ِزش ِشثغ 0110111رٛف١ش ِب ِغبؽزٗ 

 ِخ١ّبد ِٚؼغىشاد ٌٍطالةثبإلػبفخ إٌٝ  ، ٚاٌّّش اٌزبس٠خٟ ، ا١ٌذوشح اٌغٍخ ٚوشح ِالػت وشح اٌمذَ ٚ اٌزٟ رزّضً فٟ
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 ٍٝج  ف ،ثبالػبفخ إٌٝ ِشوض رذس٠ت ؽشفٟ  ؾزٛٞ ػٍٝ ِذسعبد ِٚزؾف ٌألؽفبيطّّذ اٌؾذائك ٌز، ٚ ٌمش٠خ اٌضمبف١خٚا ٚاٌشجبة

اٌّششٚع ِخزٍف اٌٛظبئف اٌش٠بػ١خ ٚاٌزشف١ٙ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ. 
1
 

 كحانح دراسيح سثة اختيار انًشروع . 4.4.1

ٌفؼب١ٌبد اٌّششٚع  ش١ٌّٛزٙب ٌؼذد ِٓ اٌفؼب١ٌبد اٌّشبثٙخفٟ  ٠ٓىّك اٌؾغ١ٓ وؾبٌخ دساع١خ صب١ٔخ إْ اٌغجت فٟ اخز١بس ؽذائ        

إػبفخ إٌٝ ع١بدح اٌطبثغ اٌزشف١ٟٙ ف١ٙب ِغ ٚعٛد ،  -اٌؾبٌخ اٌذساع١خ األٌٚٝ-ٌشجبث١خ شد إ١ٌٙب ِذ٠ٕخ اٌؾغ١ٓ ااٌزٟ افزمٚ ، اٌّمزشػ

  . خذَ فئبد اٌّغزّغ اٌّخزٍفخ خبطخ فئخ اٌشجبةاٌزٟ ر اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌّخزٍفخ

 .  تحهيم انًشروع 4.4.1

   

ش ِٓ ٙ(: اٌشىً ٠ٛػؼ ػّبْ اٌغشث١خ وّب رظ00-1ٌشىً)ا

 ؽذائك اٌؾغ١ٓ

 ( www.pinterest.com: )اٌّظذس

                                                           
1
 (اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍّؼّبسٞ عؼفش ؽٛلبْ،  ,www.ccjo.com/en. accessed in 9/4/2015 ِزشعُ)  

: رمغ ؽذائك اٌؾغ١ٓ ػٍٝ ٘ؼجخ فٟ إٌّطمخ اٌغشث١خ  اٌّٛلغ . 1

ٌّذ٠ٕخ ػّبْ فٟ ِٛلغ ٠ز١ّض ثئؽالٌخ ع١ٍّخ ِٚششفخ ػٍٝ ػٛاؽٟ 

، ٠ٕٚؾذس  ػّبْ اٌغشث١خ اٌزٟ رز١ّض ثبٌطبثغ اٌّؼّبسٞ اٌؾذ٠ش

 .  ٍزمٟ ثشبسع اٌٍّه ػجذ هللا اٌضبٟٔرذس٠غ١بً ثبرغبٖ اٌششق إٌٝ أْ ٠

:  : ٠مغ اٌّششٚع ػٍٝ أسثؼخ شٛاسع ٟ٘و١ف١خ اٌٛطٛي.  2

،  شبسع اٌٍّه ثٓ ػجذ هللا اٌضبٟٔ ششلبً ٚ٘ٛ اٌشبسع اٌشئ١غٟ

،  ، ٚشبسع ِؾّذ اٌغؼ١ذ اٌجطب٠ٕٟ شّبالً  ٚشبسع اٌشؼت غشثبً 

 . ٚشبسع خ١ش ِٓ اٌغٕٛة

http://www.pinterest.com/
http://www.ccjo.com/en.%20accessed%20in%209/4/2015,
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  ٚرشاس اٌّغزّغ مبفخ٠ؼىظ ص اٌفىشح اٌفٍغف١خ ٌٍّؼّبسٞ عؼفش ؽٛلبْ فٟ خٍك فؼبء ِؼّبسٞ: أطاللبً ِٓ  فىشح اٌّششٚع .3

ٚا٘زُ عؼفش ؽٛلبْ ثبٌطج١ؼخ فغبءد اٌّجبٟٔ  ، رُ رٛظ١ف ِٛاد اٌجٕبء اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼّبسح اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٟ رشزٙش ثٙب اٌّذ٠ٕخ

 ، عذساْ اٌّجٕٝرزذاخً ٚ؛ ٚرٌه ِٓ خالي رالي طٕبػ١خ ِضسٚػخ  ػٍٝ شىً وزً رٕذِظ ثبٌطج١ؼخ اٌّؾ١طخ ٚرزٚة ف١ٙب

اٌزٟ  خاٌؾذائك اٌش٠بػ١ فٟ رظ١ّّٗ ٌمغُ ػٓ فٍغفزٗ عٙٛدٖ عٙٛد اٌّؼّبسٞ فبسٚق ٠غّٛس اٌزٞ ػجشِغ ٚاِزضعذ 

 . زٛاصْ ِغ اٌفٓ ِشاػ١بً اٌؼٍُ ٚاإللزظبد ٚاٌٛظ١فخثبٌػجشد ػٓ اٌجغبؽخ ٚاٌٛػٛػ 
1
  

 

ِزش  (0110111رجٍغ ِغبؽزٙب ؽٛاٌٟ ) ، اٌشىً ِشثؼخ: ٠ّزذ اٌّششٚع ػٍٝ لطؼخ أسع شجٗ  رؾ١ًٍ فشاغبد اٌّششٚع .1

  ، ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ٌٍخذِبد اٌّخزٍفخ ، ِٛصػخ ػٍٝ األسثؼخ شٛاسع اٌّؾ١طخ ٠ّىٓ اٌذخٛي إ١ٌٙب ِٓ خّغخ ِذاخًِشثغ ، 

 رشىً إٌّطمخ اٌش٠بػ١خ ِب ِغبؽزٗ،  ِٚغبؽبد ِٛالف اٌغ١بساد ، ٚلش٠جب ِٓ اٌّذاخً رٛعذ غشف األِٓ ٚاٌؾشاعخ

ٚثبٌٕغجخ ٌألشغبس فزُ صساػزٙب ثشىً ِغّٛػبد ِّٕمخ ِشىٍخ اٌغطبء  ، اٌى١ٍخِٓ اٌّغبؽخ )  ِزش ِشثغ 0010111(

     ، ثش٠بد ٚغ١ش٘بٚع١ّغ إٌّبؽك ِؾبؽخ ثبألشغبس اٌؾشع١خ اٌّزٛؽٕخ فٟ األسدْ ِٓ أشغبس اٌض٠زْٛ ٚاٌظٕٛ ، إٌجبرٟ

                                                           
 

1
 )accessed in 9/4/2015,www.ccjo.com/en.  (www. Yagarchitecture.com) ِزشعُ)  

 ؽذائك اٌؾغ١ٓ ٚاٌشٛساع اٌّؾ١طخ ثٙب٠ٛػؼ  : (13- 4ٌشىً)ا

 ، ثزظشف اٌجبؽضز١ٓ ( www.google earth.comاٌّظذس: ) 

 

http://www.ccjo.com/en.%20accessed%20in%209/4/2015,
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ٚاٌغبؽخ اٌذائش٠خ ِٚزؾف ٚعبِغ اٌٍّه ؽغ١ٓ ِشافك ٚأسوبْ اٌؾذائك ٌزشًّ اٌمش٠خ اٌضمبف١خ ٚاٌّّش اٌزبس٠خٟ رزٕٛع  ٚ

. ٚلغُ اٌّالػت اٌش٠بػ١خ اٌزٞ ع١زُ ششػ ِشافمٗ ثبٌزفظ١ً ، ِٚشوض رذس٠ت ؽشفٟ اٌغ١بساد اٌٍّىٟ ِٚزؾف األؽفبي
1
 

    

 

           

 

 0 : ٠شًّ لغُ اٌّالػت اٌش٠بػ١خ ِب٠ٍٟ    

ِخظظخ ٌّّبسعخ اٌش٠بػبد اٌّخزٍفخ ٌغ١ّغ اٌفئبد أل١ّذ ثٙذف خٍك أِبوٓ  :اٌّىشٛفخ اٌّالػت اٌش٠بػ١خ   -0-

، ٚٚثبٌمشة  رؾزٛٞ ػٍٝ ػذح ػٕبطش رشف١ٙ١خ ِزظٍخ ِغ شجىخ اٌّّشاد داخً اٌّٛلغ اٌزٟ اٌؼّش٠خ ٚإٌٝ عبٔت اٌؼٕبطش

ِٕٙب ٠ٛعذ ِجٕٝ خذِبد اٌّالػت اٌّغٙض ثّشافك طؾ١خ ٚػ١بدح ؽج١خ ِٚطؼُ ٌزؾؼ١ش اٌٛعجبد اٌخف١فخ ٌٍش٠بػ١١ٓ ٚسٚاد 

 .اٌؾذ٠مخ 

 

                                                           
1
 (عّب١ٌبد ١ٌبٌٟ ط١ف ػّبْ،عش٠ذح اٌغذ) 

( : ٠ٛػؼ طٛسح صالص١خ األثؼبد ٌؾذائك 14-4)اٌشىً

 اٌؾغ١ٓ ِٛػؼ لغُ اٌّالػت اٌش٠بػ١خ

 ( www.google earth.comاٌّظذس: )   

) 

( ٠ٛػؼ اٌّغمؾ األفمٟ ٌمغُ اٌّالػت 15-4اٌشىً )

 اٌش٠بػ١خ رخط١ؾ ٚرظ١ُّ اٌّؼّبسٞ فبسٚق ٠غّٛس

(www.Yagarchitecture.com ) اٌّظذس :   
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  د ٚاٌّّشادباٌّالػت اٌش٠بػ١خ ٚارظبٌٙب ِغ اٌغبؽ(: اٌشىً ٠ٛػؼ 09-1اٌشىً)

 ( www.pinterest.comاٌّظذس: )

 

 

انًساحح و  انعرض )و( ( ×األتعاد )طىل )و(   انًالعة
4

 

 0001 00×001 يهعة كرج قذو دوني

 0011=0101×0  (00 ×10)  ×0 يهعثاٌ كرج قذو خًاسي

 0091=101×3  (00 ×00)  ×3 ثالث يالعة كرج سهح 

 301=090×0  (6 ×00)  ×0 عثاٌ انكرج طائرج يه

 :  ٟ٘ اٌّخ١ّبد اٌظ١ف١خ ٚاٌّؼغىشاد اٌطالث١خِٕطمخ   -2-

ٟٚ٘ ِٕطمخ ٌزخ١١ُ  ، ِٕبؽك ِؾبؽخ ثؤشغبس اٌض٠زْٛ ٚاٌظٕٛثش

اٌىشبفخ ِّٚبسعخ األٔشطخ اٌّخزٍفخ ف١ٙب ٚثبٌمشة ِٕٙب رُ رٛف١ش 

 . شخض 150ِذسط ؽغشٞ ٠زغغ ي

 

 اٌؾغشٞ اٌّذسط٠ٛػؼ إٌٝ ا١ٌغبس (: اٌشىً 17-4اٌشىً)

 (www.pinterest.com اٌّظذس: )

 

http://www.pinterest.com/
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.  

 

 

 

 ااٌّذسط ٚػاللزٗ ثبٌغبؽخ اٌذائش٠خ(: اٌشىً ٠ٛػؼ 00-1ٌشىً)ا

 ( اٌجبؽضز١ٓ ، ثزظشف www.google earth.com ) اٌّظذس:

 

 

 

 

: اٌّذسط ٘ٛ اٌّىبْ اٌّخظض إللبِخ االؽزفبالد اٌخبسع١خ فٟ إٌّبعجبد  ٚاٌغبؽخ اٌذائش٠خ (Amphitheaterاٌّذسط ) -3-

، ٠ّٚضً ِٕطمخ اٌٛعؾ ِٓ  اٌّم١بط االٔغبٟٔ، ٚوغبئش ػٕبطش اٌّششٚع ٠ؤرٟ اٌّذسط ِٕذِغبً فٟ اٌطج١ؼخ ٚاٌّؾ١ؾ ِٚشاػ١بً  ٚاألػ١بد

، ٚرزظً ثٗ اٌغبؽخ اٌذائش٠خ اٌىج١شح اٌّغطبح ثبٌؼشت رغزٛػت أػذاد وج١شح ِٓ  ِٛلغ اٌؾذائك ٚوؤٔٗ ٔمطخ رغّغ ػف٠ٛخ ٌٍغّب١٘ش

 . اٌضٚاس

 اٌغبؽخ اٌّجٍطخ ٌزضٌظ األؽفبي (:19-4ٌشىً)ا

  ( www. Yagarchitecture.com)اٌّظذس: 

 

رؼٍُ األؽفبي و١ف١خ ػجٛس  :ؽذ٠مخ ِشٚس٠خ  -4-

 .  عٕخ 13اٌطش٠ك ٚرشرجؾ ثّالػت ٌألؽفبي دْٚ عٓ 

: ٟ٘ عبؽبد ِجٍطخ ػٍٝ شىً  اٌغبؽبد اٌّجٍطخ -5-

، أؽذا٘ب  ؽٍمبد ٠زخٍٍٙب ؽٍمبد خؼشاء ِضسٚػخ

٠ؾ١ؾ ثٙب ِذسط ؽغشٞ ثغ١ؾ ٚفزؾبد ٌٍذخٛي ِٓ 

، ٚعبء إٔشبء ٘زٖ اٌغبؽبد ٌزٛف١ش  اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ

 . اٌّىبْ إٌّبعت إللبِخ االؽزفبالد اٌشؼج١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ

ٟ٘ عبؽخ ِجٍطخ :  األؽفبي عبؽخ ِجٍطخ ٌزضٌظ -6-

ِخظظخ ٌألؽفبي ٠ؾ١ؾ ثٙب ِذسط ؽغشٞ ٠زغغ 

 . شخض 70ٌؾٛاٌٟ

 اٌغبؽبد اٌذائش٠خ ٠ٛػؼ(: 20-4اٌشىً)

 (، ثزظشف www.google earth.comاٌّظذس: ) 
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اٌّزغٗ طؼٛداً ِٓ  اٌّؾٛس اٌؼّٛدٞ  ،ٕ٘بن ِؾٛساْ سئ١غ١بْ ٌٍؾشوخ فٟ ؽذائك اٌؾغ١ٓ :  اٌّّشاد ِٚؾبٚس اٌؾشوخ .0

أفمٟ ِٓ عبؽخ ٔٛاف١ش اٌمش٠خ اٌضمبف١خ إٌٝ اٌؾذ٠مخ اإلعال١ِخ ، ػٕذ  ، ٚاٌضبٟٔعبؽخ اٌذخٛي إٌٝ عذاس٠خ اٌّّش اٌزبس٠خٟ 

، ِٚٓ ِزش ِشثغ  0110111اٌّششٚع رّزذ ػٍٝ ِغبؽخ  رمبؽغ اٌّؾٛس٠ٓ رٛعذ ِٕطمخ اٌؾذائك إٌّّمخ اٌزٟ رشىً لٍت

اٌزٟ رزخٍٍٙب اٌؼٕبطش أُ٘ اٌؼٕبطش اٌزٟ رجشص اٌؼٕظش اٌغّبٌٟ ٌٍؾذائك شجىخ اٌّّشاد اٌفشػ١خ راد اٌزج١ٍطبد اٌّزٕٛػخ 

 . اٌزٟ رؼىظ اٌّٛالغ اٌغغشاف١خ اٌّزجب٠ٕخ ٌطج١ؼخ األسدْ اٌّبئ١خ ٚإٌجبربد ٚاألشغبس ٚاٌّؼششبد ٚاٌزالي اٌش١ٍِخ
1
 

 

 فٟ ؽذائك اٌؾغ١ٓ  اٌّّشاد اٌزبس٠خ١خ اٌضمبف١خ طٛس ٛػؼر(: 00-1اٌشىً)

 ( www.pinterest.comاٌّظذس: )

شىً ث. رؾ١ًٍ ٚاعٙبد اٌّششٚع : اؽزٛد ؽذائك اٌؾغ١ٓ  ػٍٝ ػذح ِجبٟٔ راد ؽبثغ ِؼّبسٞ ِجزىش ٠ٚزؼبًِ ِغ اٌج١ئخ      6

، ِٕٙب اٌّجبٟٔ اٌزٟ طّّٙب اٌّؼّبسٞ عؼفش ؽٛلبْ وبٌمش٠خ اٌضمبف١خ ِٚزؾف األؽفبي اٌزٟ رّضٍذ فٟ اعزخذاَ اٌؾغش  ِش٠ؼ

ٚرغّش اٌّجبٟٔ رالي رشاث١خ ٚرشى١الد طخش٠خ  ، ذاخً ِؼٙب اعزخذاَ ػٕبطشاٌفٛالر ٌؾًّ ١٘بوً اٌّظالداٌّؾٍٟ اٌطج١ؼٟ ٚر

ٚأِب أعضاء اٌؾذ٠مخ االعال١ِخ ِٚغغذ اٌٍّه ؽغ١ٓ ،  ٚٔجبربد ٌزخف١ف ٚلغ اٌجٕبء ػٍٝ اٌؾذائك ِٚٓ أعً دِغٗ ِغ اٌطج١ؼخ

                                                           
1
 (اٌغذعّب١ٌبد ١ٌبٌٟ ط١ف ػّبْ،عش٠ذح )  

http://www.pinterest.com/
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، ف١الؽع اٌّشب٘ذ ِٓ خالي اٌٛاعٙبد اٌخبسع١خ اعزخذاَ  ٚاٌخبسع١خ اٌذاخ١ٍخفز١ّضد ثبٌزشو١ض ػٍٝ اٌطبثغ االعالِٟ ثبٌؼٕبطش 

  . خبسط فشثؾ اٌشىً ثبٌّؼِّْٛٓ اٌذاخً ٌٍاأللٛاط ٚاٌّمشٔظبد ٚاٌّششث١بد اإلعال١ِخ ٚثزٌه أػطٝ اٌّجٕٝ أؼىبعبً 
1
 

 

 

  

 

                                                           
1
 (عّب١ٌبد ١ٌبٌٟ ط١ف ػّبْ،عش٠ذح اٌغذ) 

( : ٠ٛػؼ اٌمش٠خ اٌضمبف١خ 22- 4اٌشىً )  

 (.www.pinterest.com اٌّظذس: )

( : ٠ٛػؼ ِزؾف األؽفبي 23- 4اٌشىً )  

 (.www.pinterest.com اٌّظذس: )

عبِغ اٌٍّه ؽغ١ٓ( : ٠ٛػؼ  24- 4اٌشىً )  

 . (www.pinterest.com : ) اٌّظذس

اٌؾذ٠مخ اإلعال١ِخ( : ٠ٛػؼ  25- 4اٌشىً )  

 . (www.pinterest.com : ) اٌّظذس
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ثؤٔٛاع ِٓ اٌؾغبسح راد أٌٛاْ ِخزٍفخ ّؾٍٟ ثشىً سئ١غٟ ؽ١ش وغ١ذ اٌٛاعٙبد رُ اعزؼّبي اٌؾغش اٌ:  ِٛاد اٌجٕبء. 0

ٚرذاخً ِغ اٌؾغش ػٕظش اٌضعبط ثشىً ِزٕبعك ١ٌؼطٟ رٛاطالً ث١ٓ  ، رزجب٠ٓ ف١ّب ث١ٕٙب ٌزؼطٟ إصشاًء ٌٍظٛسح اٌجظش٠خ

.ٚص٠ٕذ ا١ٌٙبوً اٌفٛالر٠خ اٌّذاخً ِشىٍخ اٌّظالد ٌزؼطٟ اٌخفخ ٚاٌششبلخ ٌٍزظ١ُّ اٌذاخً ٚاٌخبسط 
1
 

 

 اعزؼّبي ِٛاد اٌجٕبء اٌزٕٛع فٟ  ٠ٛػؼ:  (09-1اٌشىً)

 (  www.google earth.comاٌّظذس: ) 

  :  إٌزبئظ.    0

 . اٌّٛلغ اٌزٞ رُ اخز١بسٖ إللبِخ اٌّششٚع ٠زطبثك ٚاٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ اٌزٟ رُ اٌزؾذس ػٕٙب عبثمبً  .0

                                                           
1
 )ؽذائك اٌؾغ١ٓ ِؼٍُ ؽؼبسٞ ٠ؤسؿ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ ٌألسدْ،عش٠ذح اٌغذ( 
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الػزجبس ػٕذ ارظ١ُّ ِشافك اٌؾذ٠مخ ٠ظٙش اٌجغبؽخ ٚ االٔغغبَ ِغ اٌطج١ؼخ ، ٚ٘زٖ ػٛاًِ ٠غت أخز٘ب ثؼ١ٓ  .0

 اٌزظ١ُّ .

،  رشش١ذ اعزٙالن ا١ٌّبٖ ِٓ خالي رغ١ّغ ِغبسٞ اٌغ١ٛي اٌّبسح ثبٌّٛلغ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ خضأبد رغ١ّؼ١خ ِشاػبح  .3

ثؾ١ش ٠زُ اػبدح اعزخذاِٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌشٞ
1
. 

 زفشعّذاخً ِغ اٌشبسع اٌشئ١غٟ )شبسع اٌٍّه ػجذهللا اٌضبٟٔ ( ِٓ خالي خٍك ِغبس ٠ٍاالرظبي اٌّجبشش ٌرغٕت  .1

؛ ٌزغٕت االصدؽبَ اٌّشٚسٞ  ِٚٓ صُ ٠ؼبٚد اإلٔذِبط ِؼٗ بسع اٌشئ١غٟ ١ٌؤدٞ ٌّذاخً ؽذائك اٌؾغ١ٓػٓ اٌش

 ٚرؾم١ك األِبْ ٌٍضٚاس ٚاٌغّب١٘ش .

، ٚوبٔذ اٌّّشاد اٌزٟ رشثؾ ث١ٓ ٘زٖ اٌؾذائك  إٌٝ اٌزظ١ًٍ ؽذائك اٌؾغ١ٓ افزمشد اٌغبؽبد اٌذائش٠خ اٌّجٍطخ فٟ .0

 فٟ أغٍجٙب غ١ش ِؾبؽخ ثبألشغبس .

 

 (  Sport City Of Oaxaca) اهاكا، يذينح وانًكسيكدونح رياضيح في واهاكا ان انًذينح . 11.

ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب عٕٛة غشة اٌّىغ١ه ٚرز١ّض ٘زٖ ٚرمغ  ، (Mexico) Oaxaca,٠مغ اٌّششٚع فٟ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌّىغ١ى١خ        

،  اشزٙشد ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ ثضمبفبد شؼٛثٙب األط١ٍخ ٚؽؼبسارُٙٚ ٍٟ وج١ش ػٍٝ اٌّؾ١ؾ اٌٙبدا ،اٌّذ٠ٕخ ثؤْ ٌذ٠ٙب خؾ عبؽ

ٛػذ ٌزشًّ اِزبصد اٌّذ٠ٕخ ثؼّبسرٙب ا١ٌّّضح اٌزٟ رٕٚ ، ِّب أوغجٙب ِىبٔخ ع١بؽ١خ وج١شح ؛ شزٙشد ثظٕبػبرٙب اٌؾشف١خ ا١ٌذ٠ٚخٚا

اٌزٟ أزششد فٟ إٌّبؽك  ٚاٌؼّبسح اٌّؾ١ٍخ ، عجبٟٔ، ٚػّبسح االعزؼّبس اإل ١خ اٌمذ٠ّخخ ٌجمب٠ب اٌؾؼبساد اٌّىغ١ى١اٌزبس٠خا٢صبس

 ٚاٌّزبعش اٌؾشف١خ. ،ٚأزششد فٟ ٚعؾ اٌّذ٠ٕخ اٌىٕبئظ ٚاٌّزبؽف ٚاٌّؼبسعاٌغى١ٕخ
2 

 .  وصف انًشروع 4.1.1 

ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ رؼزجش إؽذٜ أعضاء عٍغٍخ طبالد اٌّذْ اٌش٠بػ١خ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌّىغ١ه ، ِٚغ أوضش ِٓ      

خّغ١ٓ فشػبً  ، لشس اٌّؤعغْٛ اٌّخبؽشح ٚرغ١١ش إٌّؾ اٌّزجغ فٟ ثٕبء ثبلٟ اٌفشٚع ، فبعزخذِٛا اٌّٛاد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ثٕبء 

ب١ٌخ ِخزٍفخ رّبِبً ػٓ غ١ش٘ب ِٓ األِبوٓ اٌزٟ رّزٍىٙب اٌغٍغٍخ ، ٚاِزذد اٌّذ٠ٕخ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ ِّب اوغجٙب عّ

                                                           
1
 (عّب١ٌبد ١ٌبٌٟ ط١ف ػّبْ،عش٠ذح اٌغذ) 

 
2
(mexico.com-www.geo) 
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َ 1911اٌش٠بػ١خ ػٍٝ أسع ثّغبؽخ رمذس ة
0 

 Arquitectos، ٚ اٌّششٚع ِٓ رظ١ُّ ِىزت اٌؾشف١١ٓ اٌّؼّبس١٠ٓ ) 

Artesanos )ٚ( ِىزتRootstudio.) 1 

 

 (:اٌطشاص اٌّؼّبسٞ اٌغبئذ فٟ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌّىغ١ى١خ00-1اٌشىً)

 (.www.tourimex.com/tourimex-ingles/oaxaca-enchantment-and-memoryاٌّظذس: )

 

 ثؼغ اٌّٛاد اٌجٕبء اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رُ اعزؼّبٌٙب فٟ ثٕبء ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ (:00-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

                                                           
 

1
(www.archdaily.com) 

http://www.archdaily.com/tag/arquitectos-artesanos/
http://www.archdaily.com/tag/arquitectos-artesanos/
http://www.archdaily.com/tag/arquitectos-artesanos/
http://www.tourimex.com/tourimex-ingles/oaxaca-enchantment-and-memory
http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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 كحانح دراسيح .  سثة اختيار انًشروع4.1.1

رمبسة إٌّبؿ فٟ اٌّىغ١ه ثبٌزؾذ٠ذ فٟ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب  رُ اخز١بس ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ وؾبٌخ دساع١خ أخ١شح ثغجت     

اٌؾشاسح  ، ؽ١ش ٠ّزبص إٌّبخبْ ثبسرفبع فٟ دسعبد اٌزٟ ع١مبَ ػ١ٍٙب اٌّششٚع اٌّمزشػ خ ِغ ِٕبؿ ِذ٠ٕخ أس٠ؾب١اٌغبؽٍ

زٟ رُ رٛظ١فٙب فٟ ِضً اٌِٚٛاد اٌجٕبء اٌزؼشف إٌٝ اٌؾٍٛي اٌج١ئ١خ  ؽ١ش ع١زُ ، ٚاسرفبع ٔغجخ اٌشؽٛثخ ، ط١فبً ٚاػزذاٌٙب شزبءً 

عبرثخ ٌٍغ١بػ ٚٚعٙخً ٌّّبسعٟ اٌش٠بػبد اٌّخزٍفخ ثغجت  ع١بؽ١خً  بً ٌٝ أْ وال اٌّذ٠ٕز١ٓ رؼزجشاْ ِذٔػبفخ إثبإل ، ٘زا إٌّبؿ

   شٚع اٌّمزشػ ِغ فؼب١ٌبد ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ .فؼب١ٌبد اٌّشثؼغ ، ٚرمبسثذ  رٕٛع اٌزؼبس٠ظ ف١ّٙب

 .  تحهيم انًشروع 4.1.1

 رٕؾذس ثبرغبٖ اٌغشة  رٍخ ػٍٝ  ، (Mexico) Oaxaca,فٟ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌّىغ١ى١خ ٠بػ١خ ٚا٘بوب اٌشِذ٠ٕخ رمغ  : الموقع. 1

ٚرؼزجش ِٕطمخ  اٌجغ١ؾ ،ٕطمخ اٌزٟ رزٛاعذ ثٙب اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ ثبٌطبثغ اٌّؼّبسٞ ّٚرّزبص اٌ ،  (de mayo 5) ٔؾٛ شبسع

اعزؼّبي ِٛاد اٌجٕبء اٌّؾ١ٍخعى١ٕخ ٠غٍت ػ١ٍٙب 
1
  

 

 ِٛلغ ِذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ (:06-1اٌشىً)

 (  www.google earth.comاٌّظذس: ) 

                                                           
1
   (www.google earth.com     )ثزظشف ، 
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( De Mayo 5) شبسعٚ ، اٌشئ١غٟٚ٘ٛ  ( Lino Garcia)شبسع  شٛاسع ٟ٘صالس ٠مغ اٌّششٚع ػٍٝ : كٌفٌة الوصول  . 2  

 1 . شّبالً   (Colegio La Sale Oaxacaٚرؾذ٘ب عبِؼخ ٚا٘بوب ) ، ِٓ اٌغٕٛة Lazaro Cardenas) ( ٚشبسع ، غشثبً 

)  Caeiro Boto João )ٚو١١شٚ , (Capurso Fulvio)لبَ اٌّظّّْٛ اٌّؼّبس٠ْٛ وبثٛسعٛ :فىشح اٌّششٚع.  3

 تجمٌع بأنظمة المبنى ٌزتجه حٌث ، الطبٌعٌة الموارد لتسخٌر بأكمله المجمع بتصمٌم ).Santibáñez J. J)ٚعبٔز١جب١ٕ٠ض

 التهوٌة أنظمة واعُتمدت ، الجنوب نحو الموجهة األسطح على وزعت لتًا ، الشمسٌة الطاقة خالٌا استخدامو األمطار مٌاه

 تهكثاف بسبب ألعلى ٌرتفع الذي الساخن الهواء بخروج تسمح والتً فقًأ بشكل لممتدةا العلوٌة الفتحات خالل من الطبٌعٌة

 1. عام بشكل الطاقة تكالٌف وُخفضت ، المكٌفات استخدام من الناتجة االقتصادٌة التكالٌف تخفٌض تم وبذلك ، منخفضةال

 

 لطبع ٌّجٕٝ اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ ٌؾٍٛي اٌج١ئ١خ اٌزٟ رُ اػزّبد٘ب فٟ اٌّششٚع ِٛػؾخ ػٍٝاثؼغ (:31-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

رجبؽبً ِجبششاً ِغ اٌّذخً اٌشئ١غٟ سِٓ ِجٕٝ ٌٍظبٌخ اٌش٠بػ١خ ٠شرجؾ ا رزىْٛ اٌّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ :  اٌّٛلغ اٌؼبَرؾ١ًٍ   .4.

رُ  ، ِٛالف ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ 0ٚخظظذ  ، ع١بسح 001ٌؾٛاٌٟ اٌششلٟ ٠ٚشرجؾ اٌّذخً ثّٛلف ٌٍغ١بساد ٠زغغ 

اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ ػذح ِالػت رؾزٛٞ  ، ٚرُ رٛف١ش ِذخً خبص ٌٍخذِبد ،ػٓ ِذاخً اٌّشبح  فظً ِذاخً اٌغ١بساد فظالً ربِبً 

 . ٚأِبوٓ ِظٍٍخ ٌٍغٍٛط ، ٚاٌّغبثمبد ٌغشِٞؼّبس ا ، ِغجؼ أٌّٚجٟ ، س٠بػ١خ ِىشٛفخ

                                                           
1
 (www.google earth.com ٓثزظشف اٌجبؽضز١ ،) 

http://www.archdaily.com/
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 اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌّذ٠ٕخ ٚا٘بوب اٌش٠بػ١خ(:30-1اٌشىً)

 (.,www.archdaily.comاٌّظذس: )

  :  رؾ١ًٍ اٌّغبلؾ األفم١خ ٌّجٕٝ اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ .  0 

اٌّؼخبد ٚخضأبد ا١ٌّبٖ  اٌخذِبد ا١ٌّىب١ٔى١خ ِضً ػٍٝ غشف األٚي : ٠ؾزٛٞ ؽبثك اٌزغ٠ٛخاألٚي  ؽبثك اٌزغ٠ٛخ  -0

 ، ٚخضأبد رغ١ّغ ١ِبٖ األِطبس اٌّغزخذِخ فٟ اٌشٞ .اٌّضٚدح ٌٍّغبثؼ 

 

 غشف اٌخذِبد ٚخضأبد ا١ٌّبٖ اٌّضٚدح ٌٍجشن ِج١ٕبً األٚي ؽبثك اٌزغ٠ٛخ(:30-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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ؽ١ش  ، اٌزبثؼخ ٌّجٕٝ اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ اٌزغ٠ٛخ اٌضبٟٔ ػٍٝ ِٕبؽك رجذ٠ً اٌّالثظؽبثك  ٠ؾزٛٞ  اٌضبٟٔ:اٌزغ٠ٛخ ؽبثك  -0

 . اٌشعبي ٚإٌغبء وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌشىًٌىً ِٓ ثؼ١ذح ػٓ ثؼؼٙب  ٛعٛد ِذاخً ِٕفظٍخث اٌخظٛط١خ رّذ ِشاػبح

 

 ٚأِبوٓ اٌغٍٛط اٌّظٍٍخ ثغبٔت اٌّغبثؼؽبثك اٌزغ٠ٛخ اٌضبٟٔ ِج١ٕبً غشف رجذ٠ً اٌّالثظ (:33-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

ٙٛ سئ١غٟ اٌطبثك األسػٟ ػٍٝ ِذخً اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ اٌشئ١غ١خ ، ٠ٚمٛد اٌّذخً إٌٝ ث: ٠ؾزٛٞ األسػٟ اٌطبثك . 3

، ٚلبػبد  ٚخذِبرٙبرجذأ ثىبف١ز١ش٠ب  ، ثٗ عٍغبد ٌإلعزشاؽخ صُ ٠زُ اٌزٛصع اٌٝ فشاغبرٙب اٌّخزٍفخ ٠زٛعطٗ فٕبء ِفزٛػ ٚرؾ١ؾ 

خ ِظٍٍخ ِطٍخ ػٍٝ اٌّغبثؼ ١اٌّشافك اٌظؾ١خ اٌّخزٍفخ ٚطبٌخ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌّطٍخ ػٍٝ ِٕطمخ خبسع ،ٌٍزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ 

 .  غشفخ العزشاؽخ اٌّٛظف١ٓ ػبد طغ١شح ٚأ٠ؼبً ، ٕٚ٘بن لغُ ٌإلداسح ِغ غشفخ اعزّب خّىشٛفاٌٚاٌّالػت 

 

 االسػٟ ٌّجٕٝ اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ طبثك اٌ(:31-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/


75 
 

رٛػؼ اٌمطبػبد اٌفىشح اٌزٟ رّضٍذ فٟ اٌزؼبًِ ِغ عّبد عطؼ األسع ؽ١ش رُ اعزغالي  : ع١خ ٌٍّششٚعأ. اٌمطبػبد اٌش 0

اٌمطبع اٌّّزذ ِٓ اٌشّبي أِب  ،اٌزٞ ٠ّزذ ِٓ اٌششق اٌٝ اٌغشةؽٛاثك اٌزغ٠ٛخ وّب ٠ظٙش فٟ اٌمطبع اٌشأعٟ رشر١ت االٔؾذاس فٟ 

 اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بػ١خ  ٌفظً ث١ٓ ِٛالف اٌغ١بساد ٚثبلٟفٟ ػ١ٍّخ اٚاٌؾضاَ اٌشغشٞ اٌٝ اٌغٕٛة ٠ٛػؼ و١ف١خ اعزغالي االٔؾذاس 

  

 ( اٌؼٍٛٞ ٠ٛػؼ  اٌمطبع اٌشأعٟ اٌّّزذ ِٓ اٌششق اٌٝ اٌغشة اٌزٞ ٠ٛػؼ اعزغالي االٔؾذاس30-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

 

 

 اٌّخزٍفخ ، ٚاٌّشافك اٌزٟ رٛصػذ ػٍٝ ٔفظ اٌّغزٜٛ  ٌٍشثؾ  ث١ٓ اٌفؼب١ٌبد اٌّّشاد  . اٌّّشاد ِٚؾبٚس اٌؾشوخ: اعزخذ9َ

سثطذ ث١ٕٙب اٌّّشاد اٌؾغش٠خ أٚ اٌّجٍطخ ٚارخزد اِب اٌشىً اٌّغزم١ُ اٚ إٌّؾٕٟ، أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّغز٠ٛبد ِخزٍفخ االسرفبػبد 

ش اٌّؾٍٟ .فشثطذ ث١ٕٙب إٌّؾذساد اٌّؾبؽخ ثبٌغذساْ اٌّج١ٕخ ِٓ اٌطٛة اٌط١ٕٟ اٚ اٌؾغ

 

 اٌزٞ اٌّّزذ ِٓ اٌشّبي اٌٝ اٌغٕٛة اٌزٞ ٠ٛػؼ اعزغالي االٔؾذاسٚاٌؾضاَ اٌشغشٞ ( اٌغفٍٟ ٠ٛػؼ  اٌمطبع اٌشأع36ٟ-4اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

(:اٌّّشاد اٌؾغش٠خ أٚ اٌّجٍطخ ٚارخزد اِب اٌشىً 37-4اٌشىً)

 اٌّغزم١ُ اٚ إٌّؾٕٟ

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

  (:إٌّؾذساد اٌّؾبؽخ ثبٌغذساْ اٌّج١ٕخ38-4اٌشىً)

 ِٓ اٌطٛة اٌط١ٕٟ اٚ اٌؾغش اٌّؾٍٟ

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

http://www.archdaily.com/
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خ اٌخشعبٔ رُ رٛظ١فزٕٛع ِٛاد اٌجٕبء اٌّغزخذِخ ، ففٟ ثؼغ االعضاء ث اِزبصد اٌٛاعٙبد ع :ٚ. رؾ١ًٍ ٚاعٙبد اٌّشش 0

ٛف١ك ث١ٓ ٍزٌاٌخ١ضساْ فٟ رغم١ف اٌفٕبء ثشىً عضئٟ ١ٌظٙش ٚوؤٔٗ ٠غؼٝ اعزخذَ خشٜ اعزخذَ ؽٛة اٌٍجٓ وّب ٚاٌّغٍؾخ ٚفٟ أ

خ ِٓ اٌؾغبسح ٚوؤْ ِج١ٕسع األعضاء اٌمش٠جخ ِٓ األٚظٙشد  ث١ٓ اٌّبػٟ ٚاٌؾبػش، اٌشثؾخ فٍغفِٛاد ِخزٍفخ ِؼجشاً ػٓ 

ٚاِزبص  ، فىشح أغغبَ اٌّجٕٝ ِغ اٌطج١ؼخ  ٕٝ ِؤوذحً عضاء اٌغبٔج١خ ِٓ اٌّجٚظٙشد اٌزٍخ ٌزغطٟ األ ، ِٓ األسع اٌّجٕٝ ِٕذفغ  

إؽغبعبً ٚأػطٝ ٚعٛد اٌفزؾبد اٌغبٔج١خ اٌط١ٌٛخ اٌّجٕٝ  ، حِجٕٝ اٌظبٌخ اٌش٠بػ١خ ثبالػزّبد ػٍٝ اإلػبءح اٌؼ٠ٍٛخ إٌّىغش

 ثبٌششبلخ .

  

 

 

ؽ١ش رُ اعزؼّبي اٌطٛة ٚاٌجالؽ اٌّظٕغ ثب٠ذٞ اٌؾشف١١ٓ  ثشىً سئ١غٟ ،اعزخذِذ ِٛاد اٌجٕبء اٌّؾ١ٍخ  : ِٛاد اٌجٕبء. 0 

وّب ٚشبسن  اٌظٕبػخ اٌؾشف١خ اٌّؾ١ٍخ ،ِّب عؼً ٘زا اٌؼًّ ٠غبُ٘ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزمب١ٌذ االل١ّ١ٍخ ٚرؼض٠ض ل١ّخ  ، اٌّؾ١١ٍٓ

ؽبٍِخ  ػٍٝ ١٘بوً ِؼذ١ٔخؽ١ش رُ اعزؼّبي اٌخ١ضساْ ٚاٌخشت  ، ِٓ رط٠ٛشُ٘عذ٠ذح  ١ْٛ فٟ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١باٌطالة اٌّؾٍ

ِشىٍخ األعمف .
1
  

                                                           
 

1
(www.archdaily.com.) 

ٚاعٙخ ِٕظٛس٠خ ٌّجٕٝ اٌظبٌخ  (:39-4اٌشىً)

 اٌش٠بػ١خ 

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

االػبءح داخً طبٌخ  (:40-4اٌشىً)

 اٌزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

http://www.archdaily.com/
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 رم١ٕبد اٌزغم١ف اٌّخزٍفخ اٌزٟ اعزخذِذ اٌخ١ضساْ ٚاٌخشت ِغ اٌفٛالر (:10-1اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

 

رزّضً األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍّجٕٝ ثؤٔٗ ٠غّغ ث١ٓ رم١ٕبد اٌجٕبء اٌؼب١ِخ فٟ ٚا٘بوب ِغ ِٛاسد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فزُ اٌغّغ ث١ٓ       

فج١ٕذ  اٌٍّٛٔخ ثؤٌٛاْ عبئذح فٟ ػّبسح اٌّذ٠ٕخ ،اٌؾغش اٌّؾٍٟ ٚاٌٍجٓ ٚاٌخشعبٔخ ٚاٌخشت ٚاٌخ١ضساْ ٚأٌٛاػ اٌزىغ١خ اٌّؼذ١ٔخ 

 1 . اٌزٞ ٠ز١ّض ثٍٛٔٗ األؽّشاٌّؾٍٟ طٛة آٌِ ؽغت ؽش٠مخ اٌجٕبء اٌزم١ٍذ٠خ اٌغذساْ اٌؾبٍِخ 

 

 

 

                                                           
 

1
(www.archdaily.com). 

 اٌظٛس رٛػؼ أغغبَ األٌٛاْ ِغ ِٛاد اٌجٕبء اٌّغزخذِخ فٟ ٚاعٙبد اٌظبٌخ اٌش٠بػخ ِغ اٌؼّبسح اٌّؾ١ٍخ  (:42-4اٌشىً)

 (.www.archdaily.comاٌّظذس: )

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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 إٌزبئظ:   

اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ فٟ اخز١بس اٌّٛلغ ؽ١ش عبء اٌّٛلغ ثؼ١ذاً ػٓ اٌشٛاسع اٌّضدؽّخ ٚرٌه ؽمك األِبْ  رّذ رؾم١ك .0

 . ٌٍغّب١٘ش ٚاٌضٚاس

ٔظبَ اإلػبءح اٌؼ٠ٍٛخ غ١ش اٌّجبششح ٌؼّبْ ساؽخ رُ رؾم١ك اٌّؼب١٠ش اٌزظ١ّ١ّخ ٌٍظبالد اٌش٠بػ١خ ؽ١ش ارجغ  .0

 اٌّغزخذ١ِٓ .

رّذ ِشاػبح اٌزغٍغً فٟ رشر١ت ِٛالغ اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بػ١خ فٟ اٌّٛلغ اٌؼبَ ؽ١ش ٚػؼذ اٌّغبثؼ الشة ِب ٠ىْٛ اٌٝ  .3

 . غشف رجذ٠ً اٌّالثظ ٚاٌّشافك اٌظؾ١خ اٌّخزٍفخ

ٙب،ٚاٌؼًّ ػٍٝ رم١ًٍ طذ٠مخ ٌٍج١ئخ ٚراد ؽبثغ ِٕغغُ ِؼ ِشاػبح ِجبدا االعزذاِخ فٟ اٌزظ١ُّ ؽ١ش اعزؼٍّذ ِٛاد .1

 . اعزٙالن اٌطبلخ ٚاٌزٍٛس ػٓ ؽش٠ك رٛظ١ف ِظبدس اٌطبلخ اٌّزغذدح

 . ثُؼذ ِؼّبس اٌغشٞ ػٓ اٌّجٕٝ اٌشئ١ظ اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ِؼظُ اٌخذِبد اٌزبثؼخ ٌٍّذ٠ٕخ اٌش٠بػ١خ .0

 

 . انخالصح5.1

ذ أْ ٕ٘بن ػذح ٔغ ، ِٚٓ خالي األخز ثبال٠غبث١بد ٚإٌمذ ٌجؼغ اٌغٍج١بد ػٍٝ ِب رُ ػشػٗ ِٓ اٌؾبالد اٌذساع١خ ثٕبءً      

اٌزشو١ض ػٍٝ أْ ال ٠غت ، ٚ ػٕذ رظ١ُّ ِخزٍف اٌّشافكّب ٠خض رخط١ؾ اٌّٛالغ أٚ ف١ٍ١ٙب عٛاء أِٛس ٠غت اٌزشو١ض ػ

ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب ِٓ خالي رشش١ذ اعزٙالن اٌطبلخ ٚرم١ًٍ اعزٕضاف  ، بٙاال٘زّبَ ثشثطٗ ِؼ ث٠ًىْٛ اٌّجٕٝ دخ١الً ػٍٝ اٌج١ئخ 

 . اٌشاؽخ ٚاألِبْ ؼّٓ ٠ٌُٙٚٚػٍٝ اٌّششٚع أْ ٠ٍجٟ ؽبعبد اٌغىبْ ٠ٚزٛافك ٚخٍف١زُٙ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  ، اٌّٛاسد

 

 



79 
 

 الفصل الخامس

 برنامج المشروع

  

 

 

 تمهيــد   .5.1

 الفراغات الرئيسية ومساحاتها    .5.1

 الرياضية  المالعب والفراغات . 5.5.1

  الفراغات اإلجتماعية . 5.5.1

  الطرق ومىاقف السيارات . 5.5.1

 

 العالقات الىظيفية  ..13

 . الخالصة4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 تمهيــد   .5.1

 ، َشائٓاانلزاؿاخ انرٙ ٚجة ذٕكزْا نرحوٛن انـزع يٍ إٔذرؼًٍ انًذُٚح انشثاتٛح انزٚاػٛح انرزكٛٓٛح انؼذٚذ يٍ انلؼانٛاخ       

ذٕكٛز انًساحاخ انكاكٛح السرٛؼاب األػذاد انًرٕهغ   انؼالهاخ كًٛا تُٛٓا ٚجة يزاػاجٔػُذ ذظًٛى ْذِ انلزؿاخ ٔذخطٛؾ 

 م انؼالهاخ انٕظٛلٛح تًا ٚؼًٍ سٕٓنح حزكح انًسرخذيٍٛ .كًا ٔٚجة يزاػاج ذكاي،  ذٕاجذْا

 

 .    الفراغات الرئيسية ومساحاتها5.1

، ٔأخزٖ خاطح تانلؼانٛاخ االجرًاػٛح  إنٗ كزاؿاخ خاطح تانلؼانٛاخ انزٚاػٛحكزاؿاخ انًذُٚح انشثاتٛح ًٚكٍ ذوسٛى      

ٔهذ ذى االػرًاد كٙ حساب انًساحاخ ػهٗ انًؼاٚٛز ،  شرزكح انرٙ ذخض يخرهق انلؼانٛاخٔيساحاخ نالسرخذاياخ انً

ٔكٙ يا ٚهٙ ذظُٛق ْذِ انلزاؿاخ  ، تاإلػاكح إنٗ انحاالخ انذراسٛح انرٙ ذى إدراجٓا ٔذحهٛهٓا ، انرخطٛطٛح ٔانرظًًٛٛح

 : ٔيساحاخ كم يُٓا

 المالعب والفراغات الرياضية  . 5.5.1

و 11111كٙ انًٕهغ  ا  ٛيهؼة كزج انوذو انًٕجٕد حانيذرج ٔذثهؾ يساحح :  (Stadium) يذرج يهؼة كزج انوذو  . 1
2
ٔانًرٕهغ  ،

و 31111انكهٛح يساحرّ  يجًم نرثهؾ ػادج ذأْٛهّإ
2
يساحاخ ػهٗ ٔيؼًار نهجز٘  ، يهؼة كزج هذو توٛاساخ ػانًٛح شايهح  ،  

 ، ٔيساحاخ األياٌ حٕل انًهؼةٔانًًزاخ ٔانًذرج  ، كانٕثة ٔريٙ انوزص ٔانزيح انًهؼة يسرـهح ألنؼاب انوٕٖجٕاَة 

  : انلزاؿاخ انزٚاػٛح يساحاخظٓز انجذٔل ٔٚ  

)م المساحة اسم الفراغ
5

) 

 8251 يهؼة كزج انوذو

 3511 حاراخ ( 6) يٛذاٌ انجز٘

 3111 انًساحح انًخظظح ألنؼاب انوٕٖ

 5251 + يالحن انًذرج انزٚاػٙيذرجاخ 

 11111 ساحاخ خارجٛح يـطاج ذؼٛؾ تانًذرج

 31111 انًجًٕع

 (Stadium(:ٌوضح مساحات الخاصة بالمدرج الرٌاضً )1-5الجدول ) 

 (،بتصرف الباحثتٌن2006نٌوفرت ،: ) المصدر
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ٔيالػة انرذرٚة ٔيهؼة  ،كزج انوذو انخًاسٛح ٔيالػة كزج انسهح ٔانرُس ٔذشًم يالػة :انزٚاػٛح ًالػة ان .2

ٔانًزاكن ٔانًًزاخ ٔيساحاخ األياٌ  تٓىانًساحاخ انخؼزاء انًحٛطح  نرثهؾ يجًم يساحرٓى شايهح   ، ًثارٚاخان

و 14111ٔانخذياخ 
2
     :انلزاؿاخ انزٚاػٛح ٕٔٚػح انجذٔل يساحاخ ، 

 

 

و 5111ذثهؾ يغ انًساحاخ انخؼزاء انًحٛطح تٓا يجًم يساحرٓا األؿزاع  جيرؼذدرٚاػٛح طانح انظانح انزٚاػٛح:  .3
2 
 

 يرز يزتغ  321يرز يزتغ ٔيزاكن ٔخذياخ تًساحح  641تزكح داخهٛح تًساحح ذحرٕ٘ ػهٗ ٔ ، يشاْذ1511ل ٔذرسغ

 . يرز يزتغ  2211ٔيساحح انًهؼة ٔانًذرجاخ 

،  ػة انرزٔٚغيال ، ٔيهؼة انرذرٚة نهلزساٌ،  ٔانًذرجٚحرٕ٘ هسى انلزٔسٛح ػهٗ يؼًار انخٛم  : هسى انلزٔسٛح .4

، نرثهؾ  اٌ ٔانًساحاخ انخؼزاء ٔانًًزاخ انًحٛطح تانلزاؿاخٔيساحاخ األي،  ٔاالسطثالخٔيكاذة اإلدارج ٔانًذرتٍٛ 

و 75111يجًم يساحرّ 
2
 انلزٔسٛح : نوسى نزٚاػحا انلزاؿاخانرانٙ ٕٚػح أْى ٔانجذٔل  ، 

)و انًساحح اسى انلزاؽ
2
) 

 42511 يؼًار انخٛم

 6351 انًذرجاخ

 1151 نهرذرٚةانذاخهٙ يهؼة انلزٔسٛح 

 1151 يهؼة انلزٔسٛح انخارجٙ نهرذرٚة

 1311 يهؼة انرزٔٚغ

 2411 يٛذاٌ داخهٙ نروذٚى ايرحاَاخ انٕثة ٔانرزٔٚغ

 2111 يزاكن انًٛذااٌ انذاخهٙ ٔاالسطثالخ

 4111 َاد٘ انلزٔسٛح

 9711 حذائن ٔيساحاخ خؼزاء

 75111 انًجًٕع

 

انًساحح )و انؼذد اسى انلزاؽ
2
) 

 2511 1  كزج هذو خًاسٛحؼة يه

 3311 2 يهؼة انرذرٚة يرؼذد األؿزاع

 5411 5 انرُسػة يال

 2811 - انًحٛطح تانًالػة ٔانًزاكن انًًزاخ

 14111 انًجًٕع

 (: ٌوضح مساحات المالعب الرٌاضٌة /مالحظة: تشمل مساحة المالعب المساحات الخضراء المحٌطة ومساحات األمان2-5الجدول )

 (،بتصرف الباحثتٌن2006نٌوفرت ،: ) المصدر

 (،بتصرف الباحثتٌن2006نٌوفرت ،: ) المصدر،  (:ٌوضح مساحات قسم الفروسٌة3-5الجدول )
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مسارات انطالق  5متر ٌحتوي على  280 ٌبلغ طول المسار المخصص للدراجات الهوائٌة مضمار الدراجات الهوائٌة : .5

ا مع المساحات الخضراء تشمل مساحتهمتر مربع و 4500بالقرب منه ٌوجد ساحة تزلج بمساحة ومتر  6بعرض 

 . 2م 15500المحٌطة 

وتحتوي  ، الفعالٌات الكشفٌة جمٌع تحتضنلربع مساحة المشروع  تشكل الغابة الرٌاضٌة ما ٌقارب:  الغابة الرٌاضٌة .6

 المحلٌةالبناء مواد ستبنى من  ، نشاء نماذج لإلرشاد الكشفًإكما سٌتم  ، وأماكن للتخٌٌمت للمشً والجري راعلى مم

 . 2م 75000 الكلٌةة الغابة تبلغ مساحوطٌن( بٌوت ال)

و 6111ْٕ يسثح نهًساتواخ انؼانًٛح يساحرّ اإلجًانٛح  ولمبً :المسبح األ .7
2
ٔتزكح ،  ٔٚركٌٕ يٍ تزكح يساتواخ أٔنًثٛح ، 

 ، ٕٔٚػح انجذٔل يساحح انثزى : ، ٔيزاكن طحٛح ؿزف ذثذٚم يالتس ض ،شخ 2511ؿطس، يذرج ٚرسغ ل

المساحة )م اسى انلزاؽ
5

) 

 1211 (اخيسار 8ًثٛح )انثزكح األٔن

 525 تزكح انـطس

 1725 انًجًٕع

  

 

 الفراغات اإلجتماعية  . 5.5.1

،  وغٌرها احتفاالت رسمٌة وترفٌهٌة ومحاضراتمن االجتماعٌة  هً الفراغات التً تعتبر ملتقى لمختلف الفعالٌات        

االجتماعٌة والفراغات   ، عة للمسجد ساحة مظللة ممتدة حوله، وتاب 2م 300ٌحتوي الموقع المقترح على مسجد مقام بمساحة و

،  (Amphitheater)خارجً ومدرج   ، قسم الذكور منفصل عن قسم اإلناث(( (Hostel)نزل المقترحة للمشروع تتمثل ب

حٌث تبلغ مجمل مساحتة الفراغات ، ، والعٌادات الطبٌة  رٌاتومجمع المطاعم والكافتٌوساحات مبلطة  ،ومركز مؤتمرات 

 الفراغات الرئٌسٌة : اتمساح الآلتً الجدول وٌبٌن ، 2م  32111المظللة  والممراتالساحات الخضراء والطرق شاملة 

انًساحح )و اسى انلزاؽ
2
) 

 15111 (Hostel)َشل 

 511 طانح اسروثال كثار انشٔار

 2111 زٚاخرٛيجًغ انًطاػى ٔانكاك

 11111 (Amphitheater)يذرج خارجٙ 

 13111 يزكش انًؤذًزاخ

 ٌوضح مساحات المسبح األولمبً (:4-5الجدول )

 (الباحثتٌن،بتصرف 2006نٌوفرت ،: ) المصدر
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 311 ػٛادج ؽثٛح

 41811 انًجًٕع

 

 

 .  الطرق ومىاقف السيارات 5.5.1

و تختلف فً عرضها  الفعالٌات التً ٌضمها الموقع،تتمثل الفراغات المخصصة للطرق بالممرات الواصلة بٌن جمٌع       

، 2م 22075ما مساحته م  10ممرات للمشاه بعرض م و 8بعرض الرئٌسٌة الخدمة حٌث تشكل طرق  استخداماتها،باختالف 

بمجمل مساحة  سٌارة لذوي االحتٌاجات الخاصة 25منها  سٌارة 1100التً تتسع ل والباصات، ومساحات مواقف السٌارات

 .، وعشر سٌارات للخدمة واالسعاف باصات للقف مو 20وما ٌقدر ب ،  2م 30500

التً تمتد على األرض المقترحة  ،والجدول التالً ٌلخص مجموع مساحات فراغات المدٌنة الشبابٌة الرٌاضٌة الترفٌهٌة    

 :2م 365000بمساحة 

المساحة )م اسم الفراغ
5

) 

 30000 (Stadiumيذرج يهؼة كزج انوذو )

 14111 المالعب الرٌاضٌة

 5111 الرٌاضٌة المغلقةالصالة 

 75111 هسى انلزٔسٛح

 6111 انًسثح  األٔنًثٙ

 15111 ٔيهؼة انرشنج يساراخ انذراجاخ انٕٓائٛحيساحح 

 75111 انـاتح انزٚاػٛح

 11111 نألَشطح انًخرهلح يٕسػحيـطاِ  ساحاخ يثهطح

 15111 (Hostel)َشل 

 2111 يجًغ انًطاػى ٔانكاكٛرزٚاخ

 311 ػٛادج ؽثٛح

 11111 (Amphitheater)يذرج خارجٙ 

 13111 يزكش انًؤذًزاخ

 4111 ساحح يـطاِ نهًؼارع انخارجٛح

 31511 يٕاهق انسٛاراخ ٔانثاطاخ

 32111 نهًشاِيظههح  ؽزم ٔيًزاخ

 28211 شٕارع خذيح ٔيًزاخ 

 365111 انًجًٕع

 

 (:ٌوضح مساحات الفراغات االجتماعٌة5-5الجدول )

 (،بتصرف الباحثتٌن2006نٌوفرت ،: ) المصدر

 (:ٌوضح مساحات الفراغات التً ستمتد على أرض المشروع6-5الجدول )

 (،بتصرف الباحثتٌن2006نٌوفرت ،: ) المصدر
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، َجذ أٌ هطؼح األرع يُاسثح يٍ حٛث انًساحح  ٔيٍ خالل حساب انًساحاخ انالسيح نرـطٙ كاكح تزَايج انًشزٔع    

 يرز يزتغ 365111نًساحح انكهٛح نوطؼح األرع حٛث ذثهؾ ا ٔيسرٕكٛح نجًٛغ انشزٔؽ انوإََٛح ،

 العالقات الىظيفية  ..13

 

( : ٌوضح العالقات الوظٌفٌة لقسم 2-5الشكل )

 الفروسٌة

 المصدر:نٌوفرت،بتصرف الباحثتان
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 . الخالصة4.1

ٔذحهٛم انحاالخ انذراسٛح انرٙ أدرجد نكم  ، تؼذ دراسح انًؼاٚٛز انرخطٛطٛح ٔانرظًًٛٛح نهًذٌ انشثاتٛح انزٚاػٛح انرزكٛٓٛح     

نهلزاؿاخ انًخرهلح ، يٍ يساحاخ  ، ذى كٙ ْذا انلظم ذحذٚذ انلزاؿاخ انرٙ سٛرى ذٕكٛزْا نثؼغ كؼانٛاخ انًشزٔع يًُٓا

ٔانرٙ تُاء ػهٛٓا سٛرى ذحذٚذ ْٛكم ذخطٛطٙ نوطؼح األرع ٚحون انًؼاٚٛز ٔانشزٔؽ انرٙ ذًد  ٔػالهاذٓا تٍٛ تؼؼٓا انثؼغ ،

 . دراسرٓا

 (Hostel)( : ٌوضح العالقة الوظٌفٌة للنزل 3-5الشكل )

 ن، بتصرف الباحثت1999ٌخلوصً،المصدر:

( : ٌوضح العالقة الوظٌفٌة للصالة الرٌاضٌة 4-5الشكل )  

 ن، بتصرف الباحثت2006ٌنٌوفرت،المصدر:
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 انتعريف ببنًوقع  .6.1   

ػ١ٍٙب اٌزؽف١ٙ١خ  ّع٠ٕخ اٌشجبث١خ اٌؽ٠بػ١خاٌِشؽٚع اٌّؽاظ إلبِخ ٚ ، خ  ٌٍّدٍف األػٍٝ ٌٍشجبة ٚاٌؽ٠بػخاٌزبثؼ رمغ األؼع       

خ ١ِٓ أخً ا٠دبظ أفؼً اٌسٍٛي اٌج١ئ ، ِٕٚبضٙب ِٚٛلؼٙب ّع٠ٕخاٌٚق١زُ اٌزؼؽف ػٍٝ قّبد  ، أؼ٠سبفٟ اٌدؿء اٌشؽلٟ ٌّع٠ٕخ 

ٌّؼؽفخ زبخبرُٙ ِٚب ٠طعُِٙ زبػؽاً  ؛ ٚاٌك١بزٟ قىبٔٙب ٚ ٔشبؽٙب االلزظبظٞ ٚاٌزؼؽف ػٍٝ ، ١خٍاٌزٟ رزٕبقت ٚاٌج١ئخ اٌّس

 . ِٚب ٠سممٗ اٌّشؽٚع ِٓ ِؽظٚظ الزظبظٞ ، ِٚكزمجلً 

   انتعريف بًذيُة أريحب.   6.6.1     

دع ز١ث ٔ ، لجً ا١ٌّلظ 0066خغ ربؼ٠طٙب إٌٝ ٠ٚؽ ، ٔكبٟٔٚي زبػؽح فٟ اٌزبؼ٠ص اإلألعَ اٌّعْ فٟٙ أرؼزجؽ أؼ٠سب ِٓ        

اٌدػٚؼ  ظٙؽرٚ ، ز١ث أطجسذ ِشزٝ فٍكط١ٓ اٌؽئ١كٟ ،ززٝ ٚلزٕب اٌسبػؽ أ١ّ٘زٙبٚركزّؽ  ، ف١ٙب اّثبؼ ثٛؼح اٌؼظؽ اٌسدؽٞ

، ٚأؼ٠سب فٟ اٌكؽ٠ب١ٔخ  ، فأؼ٠سب ٟ٘ ِع٠ٕخ اٌّٙخ اٌمّؽاٌىٕؼبٟٔ "٠بؼش" اٌػٞ ٠ؼٕٟ اٌمّؽ ؼ٠سب اٌؼؽثٟأاٌىٕؼب١ٔخ فٟ اقُ ِع٠ٕخ 

 ػٕبطؽ فإْ ِٕبضٙب ا١ٌّّؿ ِٚٛلؼٙب اٌدػاة ٚرلزُإٌٝ غٌه  ، إػبفخ رؼزجؽ أضفغ ِع٠ٕخ فٟ اٌؼبٌُ،  ٚ األؼ٠حأرؼٕٟ اٌؽائسخ 

خؼً ِٕٙب ِٛلؼبً ألٌٚٝ زؽوبد االقز١طبْ اٌجشؽ٠خ .؛  ف١ٙب اٌغ١ٕخ ثّمِٛبد اٌس١بح اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ
1

 

 

 

                                                           
1
 (http://www.jericho-city.org)الموقع الرسمً لبلدٌة أرٌحا ،   

ٕخ ِج١ٕخ ِٓ اٌطٛة ٚاٌط١ٓ وبٔذ اٌّع٠       

  ٚوبْ زٌٛٙب ضٕعق ِٕسٛد ِٓ اٌظطؽ ، ٚاٌٍجٓ

ٔكب١ٔخ فٟ اٌجٕبء وّب ٔدع أ٠ؼبً أٚي اٌزدبؼة اإل

  زٌٛٙب ، أال ٚ٘ٛ اٌكٛؼ اٌّجٕٟ ثبقزطعاَ اٌسدؽ

فٟ ػجك أشدبؼ فٟ أؼ٠سب ٔدع اٌزبؼ٠ص ِزعثؽاً ٚ

ٚفٟ ٔظؽح رأ١ٍِخ  ، اٌسّؼ١بد ٚا١ٌبق١ّٓ

ٌٍزبؼ٠ص ٔدع٘ب لع ٚفؽد ٌٍجشؽ الاَلف اٌك١ٕٓ 

ؽ شب٘ع ػٍٝ غٌه ِب ، ٚأوج ِكىٕبً ٍِٚدبً أ١ِٕبً 

ِٓ اٌمظٛؼ ٚطٛالً اٌٝ  اً ثبؼ ثعءِٓ اَ  ٚخع ف١ٙب

. األظٚاد ٚاٌّظٕٛػبد اٌجؽٚٔؿ٠خ ٚاٌطشج١خ
1 

ٌوضح أحد معالم مدٌنة أرٌحا األثرٌة وهو دٌر سان جورج : (1-6الشكل)

 )دٌر القلط فً وادي القلط( 

 (http://www.jericho-city.orgالمصدر)
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 .  انًوقع انجغرافي 6.6.1    

 1 (Topography . سًبت سطح األرض في أريحب )6.6.1  

 

 

 
                                                           

(  4991ظؼاقبد ِططؾ ١٘ىٍٟ أؼ٠سب، )  1
  

رؼزجؽ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ثٛاثخ فٍكط١ٓ      

، فٟٙ رمغ إٌٝ اٌغؽة ِٓ ٔٙؽ  اٌشؽل١خ

اٌّع٠ٕخ ػٓ إٌٙؽ األؼظْ، ٠ٚجؼع ِؽوؿ 

، رمغ إٌٝ اٌشّبي ِٓ اٌمعـ  وُ 6زٛاٌٟ 

، ٚرمغ أ٠ؼبً ػٍٝ  وُ 38ٚرجؼع ػٕٙب 

اٌطؽ٠ك اٌؽئ١كٟ اٌػٞ ٠ؽثؾ اٌجسؽ ا١ٌّذ 

خٕٛثبً ٚث١كبْ شّبالً )أزع اٌّسبٚؼ اٌثلثخ 

اٌؽئ١ك١خ ِٓ شجىخ اٌطؽق فٟ فٍكط١ٓ 

، ٚرمغ أؼ٠سب  ثبردبٖ اٌشّبي ٚ اٌدٕٛة(

ْ ِؽ٠ٚخ ث١ّبٖ ػ١ٓ فٟ ِٕطمخ قٍٙخ ا١ٌّل

؛ ِّب ٠دؼٍٙب ِٛلؼبً  اٌكٍطبْ ٚػ١ٓ اٌع٠ٛن

. أضؼؽا ضظجبً ٠ز١ّؿ خّبي ؽج١ؼٟ
1
 

 

( ِزؽ ػٓ 400، رٕطفغ ) رؼزجؽ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ِٕطمخ ِكز٠ٛخ ثشىً ػبَ        

، ٚرز١ّؿ ثدجً لؽٔطً اٌػٞ  ِكزٜٛ قطر اٌجسؽ ثبٌمؽة ِٓ شٛاؽئ اٌجسؽ ا١ٌّذ

، ٠ٚسع اٌّع٠ٕخ ِٓ اٌدٕٛة ٚاظٞ اٌمٍؾ ،  ( ِزؽ٠100ؽرفغ ػٓ قطر اٌجسؽ زٛاٌٟ )

 ، ١ٌظً ِٕطمخ ٔٙؽ األؼظْ،  ِزؽ ػٓ قطر اٌجسؽ 200اٌػٞ ٠ٕكبة ِٓ اؼرفبع 

؛ ِب خؼٍٙب  ٠ٚؼزجؽ غٛؼ أؼ٠سب ِٕطمخ غ١ٕخ ثبٌؼ١ْٛ اٌغؿ٠ؽح اٌزٟ رؽٚٞ األؼاػٟ

 ِٕطمخ طبٌسخ ٌٍؿؼاػخ ثشىً ػبَ.
1 

 : ٠ٛػر ِٛلغ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ثبٌٕكجخ ٌفٍكط١ٓ  (2-6اٌشىً )

 ) 1996فلسطٌن،أطلس أرٌج، -معهد األبحاث التطبٌقٌة القدس(اٌّظعؼ: 

 : ٠ٛػر رؼبؼ٠ف ِع٠ٕخ أؼ٠سب  (3-6اٌشىً )
 (1996أطلس فلسطٌن،أرٌج، -معهد األبحاث التطبٌقٌة القدس(اٌّظعؼ: 
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  يذيُة أريحب . يُبخ6.6.1

ز١ث ٠زٍطض ِٕبش  ِّب ٠دؼٍٙب ِىبٔبً ِفؼلً وّٕزدغ شزٛٞ،  ٚزبؼاً ثبٌظ١ف رز١ّؿ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ثّٕبش ِؼزعي فٟ فظً اٌشزبء

 : أؼ٠سب ثبالَرٟ

  : 056ثّؼعي رؼزجؽ اٌّع٠ٕخ ِع٠ٕخ زبؼح ، ز١ث ٠ؽخغ اؼرفبع ظؼخبد اٌسؽاؼح إٌٝ أطفبػٙب اؼرفبع ظؼخبد اٌسؽاؼح 

 . ٚاٌدعٚي اٌّؽفك ٠ٛػر ظؼخبد اٌسؽاؼح فٟ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ػٍٝ ِعاؼ اٌؼبَ ، رسذ ِكزٜٛ قطر اٌجسؽِزؽ 

 

 ح فٟ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ػٍٝ ِعاؼ اٌؼبَعؼخبد اٌسؽاؼؼقُ ث١بٟٔ ٠ٌٛػر :  (5-0اٌشىً )

 اٌجبزثز١ٓثزظؽف ، ( 0641،اٌدٙبؾ اٌّؽوؿٞ ٌإلزظبء(، ) 0644ِسطخ األؼطبظ اٌد٠ٛخ،(اٌّظعؼ: 

  ً(.4122)ة  ، 0642ززٝ  0662فٟ األػٛاَ ِٕػ  ثأؼ٠سب ٘طٛي األِطبؼ ِؼعيمعؼ: ٠ لٍخ األِطبؼ ٔكج١ب ٍُِ . 

 0642ززٝ   0662فٟ األػٛاَ ِٕػزؽاؼح اٌٙٛاء فٟ أؼ٠سب ظؼخخ : ز١ث ثٍغ ِزٛقؾ  اؼرفبع ظؼخخ زؽاؼح اٌٙٛاء     

 ظؼخخ ِئ٠ٛخ . (.24 1)

 (0642ٚززٝ  0662)ِٓ% 10ثّب ِؼعٌٗ  رز١ّؿ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ثأْ ٔكجخ اٌؽؽٛثخ ف١ٙب ِزٛقطخ  : ِزٛقطخ اٌؽؽٛثخ ،

.ذ اٌػٞ ٠زؼؽع قطسٗ ٌؼ١ٍّبد اٌزجطؽ ا١ِٛ١ٌخٚاٌكجت ٠ؽخغ ٌمؽثٙب ِٓ اٌجسؽ ا١ٌّ ؛ ِّب ٠دؼٍٙب ِٕطمخ غ١ؽ خبفخ
1
   

                                                           
1

ثى١ٍخ اٌعؼاقبد  فٟ اٌزطط١ؾ اٌسؼؽٞ ٚاإلل١ٍّٟ ؼقبٌخ ِبخكز١ؽٚرم١١ُ أّٔبؽ اقزؼّبالد األؼاػٟ فٟ ِع٠ٕخ أؼ٠سب.  ، رس١ًٍِسّع زك١ٓ قؼع إٌدَٛ 

اٌؼ١ٍب فٟ خبِؼخ إٌدبذ اٌٛؽ١ٕخ فٟ ٔبثٍف، فٍكط١ٓ.
 

0660. 
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 (0642-0662) ٚاٌؽؽٛثخ فٟ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ِٓ ػبَى١ّخ األِطبؼ ٚظؼخبد زؽاؼح اٌٙٛاء ؼقُ ث١بٟٔ ٠ٌٛػر  (:0-0اٌشىً )

 ( ثزظؽف اٌجبزثز١ٓ، 0641اٌدٙبؾ اٌّؽوؿٞ ٌإلزظبء،(اٌّظعؼ: 

 

 . انسكبٌ وانُشبط االقتصبدي6.6.1

ػعظ اٌكىبْ ثكجت األٚػبع  أطفغ ، ِٓ ثُ 4910: فىبْ رؿا٠ع ػعظ قىبْ أؼ٠سب ثشىً رعؼ٠دٟ ززٝ ػبَ  اٌكىبْ . 4

، ٠ٚلزظ أْ  0641زكت ازظبئ١بد اٌكىبْ ٌؼبَ ثُ ػبظ ١ٌؽرفغ ػعظ اٌكىبْ رعؼ٠د١بً ،  4902ٚإٌىكخ 4910فٟ إٌىجخ 

٠ٛػر اٌؽقُ اٌج١بٟٔ اٌّؽفك وّب  4902رأثؽ ثشىً وج١ؽ ثبٌٕىكخ ػبَ ػعظ اٌكىبْ 
1
  

 

 4902اٌزغ١ؽ فٟ ػعظ اٌكىبْ  لجً ٚثؼع ػبَ إٌىكخ اٌدعٚي اٌّؽفك ٠ٛػر ( : 2-0اٌشىً )

 ثزظؽف اٌجبزثز١ٓ ( ،0641اٌّؽوؿٞ ٌإلزظبء، اٌدٙبؾ(اٌّظعؼ: 

                                                           
1 (0641)اٌدٙبؾ اٌّؽوؿٞ ٌإلزظبء،  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ملم -األمطار   115.2 118.8 115.7 124.2 99 136.1 147.7

52  الرطوبة (%( 50 50 43 45 44 52

درجة مئوٌة -حرارة الهواء  22.4 24.2 24.5 25.6 24.4 24.9 24.5
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ؾ٘ب ٛز١ث رّزبؾ أؼ٠سب ثٛفؽح وٕ ، اٌؿؼاػخ ٚاٌظٕبػخاٌك١بزخ ٠ٚؼزّع الزظبظ ِع٠ٕخ أؼ٠سب ػٍٝ   : ٞااللزظبظإٌشبؽ . 0 

أُ٘ ِٚٓ  ، فٟٙ ألعَ ِعْ اٌزبؼ٠ص ٚآثبؼ٘ب اٌجبل١خ شب٘عح ػٍٝ ػظّخ ربؼ٠طٙب ِٚىبٔزٙب اٌسؼبؼ٠خ ، خٚاألثؽ٠ خاٌك١بز١

ٚاٌجسؽ ا١ٌّذ  ، ٚٚاظٞ اٌمٍؾ ، لظؽ ٘شبَ ، ، رٍٛي أثٛ اٌؼل٠ك ظ٠ؽ لؽٔطًأِبوٕٙب اٌك١بز١خ رً اٌكٍطبْ ٚػ١ٓ اٌكٍطبْ ٚ

اٌزٟ رّٕٛ ثبٌّٕبؽك اٌسبؼح اٌؽؽجخ ِثً اٌؿؼاػ١خ رشزٙؽ ثبٌّسبط١ً ٚ ، اٌػٞ ٠ؼزجؽ ٚخٙخ ٌٍىث١ؽ٠ٓ ٌٍؼلج ٚاالقزدّبَ

ٚاؾظ٘ؽد طٕبػخ اقزطؽاج  ، ثظٕبػخ اٌفطبؼ ٚاٌسظ١ؽ ٚإٌك١ح ٚا١ٌّبٖ اٌغبؾ٠خٚرشزٙؽ  ، اٌسّؼ١بد ٚاٌّٛؾ ٚإٌط١ً

. اٌّؼبظْ ٚاألِلذ ِٓ اٌجسؽ ا١ٌّذ
1

 

 

 ب. انغطبء انُببتي في يذيُة أريح 1.6.1

فٟ رٛخع اٌج١ئبد اٌغبث١خ اٌزب١ٌخ ٚ ، رؼزجؽ ِٕطمخ أؼ٠سب ِٕبضبً خ١عاً ٌجؼغ اٌّسبط١ً اٌؿؼاػ١خ ِثً إٌط١ً ٚاٌّٛؾ        

 (ة(  -ِكر ٚرظ١ٕف ٌجؼغ األشدبؼ فٟ ِٕطمخ أؼ٠سب ٚاألغٛاؼ )ٍِسك) 0  : ِٕطمخ األغٛاؼ

ب١ٔخ ثؼع ػشؽاد األِزبؼ ٚاٌغطبء واٌزؽثخ ػٍٝ زٛاف إٌٙؽ ؼقٛث١خ ِطزٍطخ رزسٛي إٌٝ ثؽ : غبثبد زٛاف األٔٙبؼ.4 

، ٚ٘ػٖ األزؿِخ رزىْٛ ِٓ اٌجٛص ٚاٌسٛؼ اٌّززب١ٌخ ٚاٌّزعاضٍخ ػٍٝ زٛاف إٌٙؽ إٌجبرٟ ٠زىْٛ ِٓ األزؿِخ إٌجبر١خ

 0 ٚا١ٌٍْٙٛ اٌفٍكط١ٕٟ ٚزؿَ أشدبؼ اٌكعؼ ٚاألؼان ٚزؿاَ األثً األؼظٟٔ .

ٔز١دخ ٚخٛظ ا١ٌّبٖ اٌؼػثخ ٔكج١ب ِٓ ٔجغ ػ١ٓ اٌفشطخ فٟ اٌؿا٠ٚخ اٌشّب١ٌخ اٌغؽث١خ ٌٍجسؽ  : غبثبد شبؽئ اٌجسؽ ا١ٌّذ .0

، ِغ  االثً ، ا١ٌّذ ٚاضزلؽٙب ِغ ا١ٌّبٖ ػب١ٌخ اٌٍّٛزخ ٌٍجسؽ ا١ٌّذ رىٛٔذ غبثخ )ِس١ّخ ؽج١ؼ١خ ( رزىْٛ ِٓ ٔجبد اٌغؽلع

 0 . ِثً ا١ٌٕجٛد ٚاٌؼبلٛي (Dwarf shrubs) ٚخٛظ اٌشد١ؽاد اٌّزمؿِخ

رؼزجؽ ٘ػٖ اٌغبثخ غ١ٕخ ثبألشدبؼ ٚاٌشد١ؽاد ز١ث ركٛظ  :) ،اٌدفزٍهغبثبد اٌٛازبد فٟ ٚاظٞ األؼظْ )أؼ٠سب، اٌؼٛخب. 2

 0 ، أِب اٌشد١ؽاد فٟٙ األؼان ، اٌؼشبؼ، اٌمطف، اٌز١ٓ اٌجؽٞ. ، اٌؿلَٛ ف١ٙب أشدبؼ إٌجك

 

  

                                                           
1
  (http://www.jericho-city.org)الموقع الرسمً لبلدٌة أرٌحا ،    
 (2007،مسح وتصنٌف أشجار الغابات فً فلسطٌن)  0  
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 . تحليل الووقع           16.2

 . هطببقة الووقع للوعبيير التخطيطية6.6.2     

يٍ سالل صعاؿخ انًؼبٚٛغ انزشطٛطٛخ نهًٕلغ َجض أٌ يٕلغ لطؼخ األعى انًشووخ إللبيخ انًلغٔع يطبثمخ نهًؼبٚٛغ      

انطغق  دٛش ؿٛزى رذهٛم انًٕلغ ػًغاَٛبً : ، لطؼخ األعى كغق يضُٚخ أعٚذب رذضٚضاً فٙ يُطمخ كزف انٕاص ٔرمغ انزشطٛطٛخ

: ؿًبد ؿطخ  ، يٍ صى رذهٛم انًٕلغ ثٛئٛبً  ٔانًٕاهالد ٔانًؼبنى انغئٛـٛخ فٙ انًُطمخ ٔانًجبَٙ انًذٛطخ ٔانغإٚخ انجوغٚخ

 . األعى ،دغكخ انلًؾ ٔانغٚبح ٔروغٚف يٛبِ األيطبع

 

 أعٚذبيضُٚخ ًغكؼ لطؼخ األعى ثبنُـجخ نيٕلغ  خًٕٚ :(7-6انلكم)

 ( ٍانجبدضزٛ ، ثزوغفwww.google.com/maps: )انًوضع

 

 . التحليل العوراني6.6.2     

، انظ٘  ض َٓبٚخ كبعع يذًٕص صعٔٚق انفغػٙػُرمغ لطؼخ األعى جُٕة كغق يغكؼ يضُٚخ أعٚذب  : انطغق ٔانًٕاهالد. 1

م ، نظنك رـٓ   كى 3.8ٔٚجؼض انًٕلغ ػٍ يغكؼ انًضُٚخ ،  ٚغرجَ اعرجبٍبً يجبكغح ػجغ كبعع انمبصؿٛخ انغئٛـٙ يغ يغكؼ انًضُٚخ

 1.ػهّٛ  دغكخ انًٕاهالد يٍ ٔانٗ انًٕلغ ٔٚـٓم االؿزضالل

 

                                                           
 1

  (www.google.com/maps)ثزوغف ، 

 مركز المدٌنة

 دضٔص لطؼخ األعى

N 

N 
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 خ ٍغٚمخ انٕهٕل نهًٕلغ يٍ يضسم يضُٚخ أعٚذب ػجغ انًغكؼًٕٚ: ( 8-6انلكم)

 ( ٍانجبدضزٛ ، ثزوغفwww.google.com/maps: )انًوضع 

ؼِ ُزرزًضم ثذضٚمخ ٔيجٕص يؼبنى ٔاًذخ نٕ ٚـٓم االؿزضالل ػهٗ انًٕلغ : انًٕلغ صاسم ٔ انًؼبنى انغئٛـٛخ فٙ انًُطمخ . 2

انًٕلغ ،  كغلٙ دبد ػعاػخ انُشٛم جُٕثٙ، ٔرًزض ٔا انٗ انجُٕة ٔانذغؽ انغئبؿٙ ثبنمغة يُّانٗ انغغة  انجبثب٘ انـٛبدٛخ

، أيب صاسم دضٔص انًٕلغ فزٕجض ثؼي انًجبَٙ انمبئًخ كفُضق انمًغ، ٔيجبَٙ لـى انفغٔؿٛخ )يًٌبع  يمجغح أعٚذب كًبالً رذضِ ٔ

  1ثبإلًبفخ انٗ يهؼت كغح انمضو. ٔانًـجض انمضٚى ثبنمغة يٍ انجٕاثخ انغئٛـٛخ نهًٕلغ ، انزضعٚت( يٛضاٌ الد انشٕٛل،اؿطج انشٛم،

 

                                                           
1
 (www.google.com/maps)ثزوغف ،  

 شارع رئٌسً 

ً فرعشارع   

 مركز مدٌنة أرٌحا

 مخٌم عقبة جبر

 مدخل الموقع

(: ٌوضح أهم المعالم المحٌطة بالموقع9-6الشكل )  

 ( انجبدضزٍٛ ، ثزوغفwww.google.com/maps: )انًوضع

 

 حدود أرض المشروع 

 حدٌقة ومتنزه الباباي 

 مزارع النخٌل

 مقر الحرس الرئاسً 

 مقبرة أرٌحا 

N

N 

1

 

4

 

2

 
6

 

5

6
3
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( 1المسجد القائم صورة رقم ) ( 2داخل الموقع صورة رقم ) كرة السلة  ملعب   

( 3مٌدان التدرٌب المسقوف صورة رقم )  

( 6مٌدان قفز الحواجز صورة رقم )  ( 5اسطبالت الخٌول صورة رقم )   

( 4مٌدان قفز الحواجز صورة رقم )  

 ًغافك انًلغٔع انذبنٛخ نانوٕع (: ًٕٚخ 10-6انلكم )

 ( )انجبدضزبٌ: انًوضع 
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 ، انزٙ ًٚغ ثٓب ْى انًؼبنىأل ، انجوغٚخ نهمبصو يٍ كبعع يذًٕص صعٔٚق انٗ انًٕلغرى رًٕٛخ رزبثغ انغإٚخ  انغإٚخ انجوغٚخ :. 3

اؿزًغاعٚخ فٙ انوٕعح انجوغٚخ يٍ ثضاٚخ ٔدزٗ َٓبٚخ رٕنض ٍالنخ يٍ صاسم انًٕلغ ؛ فبإل َٔظغاً ألٌ لطؼخ األعى كجّ يـزٕٚخ

أيب ثبنُـجخ  كبعع يذًٕص صعٔٚق ٔدضٚمخ انجبثب٘ ،يغرجطخ يغ انًذَٛ ثبٍالنخ غغثٛخ ػهٗ كًب ٔرظٓغ  ، لطؼخ األعى رمغٚجبً 

ٔثؼض رذهٛم  ، ٔٚذضْب يٍ انجُٕة أعى ػعاػٛخ ٚهٛٓب انذغؽ انغئبؿٙ ، نلغلٛخ فٓٙ رطم ػهٗ يؼاعع انُشٛمنالٍالنخ ا

الد ؛ نظنك ًٚكٍ االؿزفبصح يٍ ْظِ االٍال انًلغٔع األفٌم ْٙ ثبرجبِ انلغق ٔانغغة ، ٔجض أٌ اٍالالد اٍالالد انًلغٔع

 فٙ رٕجّٛ انًضاسم ٔانًغافك االسغٖ .

 

 انغإٚخ انجوغٚخ فٙ انًٕلغ خًٕٚ :( 11-6انلكم)

 ( انجبدضزٍٛ ، ثزوغفwww.google.com/maps: )انًوضع 

 

1 2 
3 

4 5 6 
(2محور حركة )  

 ( نهمبصو يٍ كبعع يذًٕص صعٔٚق ثبرجبِ يضسم انًٕلغ2( ٔ )1هٕع يٍ يٕلغ ) خًٕٚ :(12-6انلكم)

 ( انجبدضزبٌ: )انًوضع 

 (: ٌوضح المتتالٌة البصرٌة للقادم من شارع محمود دروٌش  باتجاه مدخل الموقع1محور )

 (: ٌوضح المتتالٌة البصرٌة على طول الحدود الجنوبٌة للموقع للقادم من الشرق نحو الغرب 2محور )
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انوٕعح انًؤسٕطح يٍ يٕلغ  خًٕٚ :(13-6) انلكم

صاسم انًٕلغ يجُٛبً يهؼت كغح انمضو ٔانًضعط ( يٍ 3)

 ثبنمغة يٍ انًضسم.

 (انجبدضزبٌ: )انًوضع

 

انوٕعح انًؤسٕطح يٍ يٕلغ  خًٕٚ :(14-6) انلكم

، فزظٓغ لطؼخ األعى ػهٗ  (2( ػهٗ يذٕع )4)

 انًٍٛٛ ٔيؼاعع انُشٛم ػهٗ انٛـبع.

 (انجبدضزبٌ: )انًوضع

 

انوٕعح انًؤسٕطح يٍ يٕلغ  خًٕٚ :(15-6) انلكم

، فٛظٓغ يًٌبع انشٛم صاسم  (2)( ػهٗ يذٕع 5)

 لطؼخ األعى .

 (انجبدضزبٌ: )انًوضع

 

انوٕعح انًؤسٕطح يٍ يٕلغ  خًٕٚ :(16-6) انلكم

فزظٓغ دضٔص لطؼخ األعى  ، (2( ػهٗ يذٕع )6)

انجُٕثٛخ انغغثٛخ ػهٗ انًٍٛٛ ؿٕع يمغ انذغؽ 

 انغئبؿٙ انٗ انٛـبع.

 (انجبدضزبٌ: )انًوضع
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 . التحليل البيئي 6.6.2    

ُٔٚشفي يُـٕة األعى رضعٚجٛبً ثبرجبِ  ، يزغ يغثغ 365000رًزض لطؼخ األعى ػهٗ يـبدخ :  ؿًبد ؿطخ األعى  .1

و رذذ يـزٕٖ ؿطخ انجذغ. 314ُٔٚزٓٙ ة ؿطخ انجذغ يـزٕٖ رذذ و  301 ٚجضأ يٍ دٛش،  انلغق ػهٗ ايزضاص انًـبدخ
1
 

 

 ؿًبد ؿطخ األعى فٙ انًٕلغ خًٕٚ :(17-6انلكم)

 ( ٍانجبدضزٛ ، ثزوغفwww.google.earth: )انًوضع 

 

يًٕخ ػهٛٓب ػاللخ لطؼخ األعى ثًب دٕنٓب   ،نمطؼخ األعىيمبٍغ  خًٕٚ :(18.1-6انلكم)  

 ( ٌبانجبدضز: )انًوضع 

                                                           
www.google.com/maps

1 

 أ أ

 ب

 ب

301- 
302- 305- 307- 309- 312- 

314- 

أ -قطاع  أ   

ب -قطاع ب   
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 انجُٕثٛخ انلغلٛخ صخ نمطؼخ األعى يٍ انذضٔٚنمطخ يُظٕع خًٕٚ :(18.2-6انلكم)

 ( انجبدضزٍٛ ، ثزوغفwww.google.earth: )انًوضع 

 

نمطخ يُظٕعٚخ رجٍٛ لطؼخ األعى ثبنُـٛخ نهًضُٚخ دٛش رظٓغ ٍغٚك انٕهٕل نهًٕلغ  يٍ يشٛى ػمجخ   (18.2-6ٚجٍٛ انلكم )

يغٔعاً ثًغكؼ يضُٚخ أعٚذب صى انٕهٕل نهًٕلغ ػٍ ٍغٚك كبعع  ، ٙججغ )ثٕاثخ أعٚذب ( ػجغٍغٚك كبعع انمضؽ انغئٛـ

انًئص٘ يجبكغح نًضسم انًٕلغ ، ٔٚجٍٛ انًُظٕع أْى انمبصؿٛخ انغئٛـٙ انظ٘ ٚزوم يجبكغح يغ كبعع يذًٕص صعٔٚق انفغػٙ 

انًؼبنى انذبنٛخ انًمبيخ ػهٗ لطؼخ األعى انًزًضهخ ثُبص٘ انفغٔؿٛخ ٔانًًٌبع ٔفُضق هغٛغ ٔيهؼت نكغح انمضو ٔيـجض ثبنمغة 

 لغق .، أيب ثبنُـجخ نكُزٕع األعى فٛالدع أَّ ُٚشفي كهًب ارجُٓب انٗ ان يٍ انًضسم
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،   رٕجّٛ انًجبَٙ ٔرغرٛت انفؼبنٛبد صاسم انًٕلغدغكخ ٔػٔاٚب انلًؾ يٍ أْى االيٕع انٕاجت يغاػبرٓب ػُض ؼزجغ ر: انلًؾ. 2

انجٛئٛخ انزٙ رـبػضَب فٙ رفبص٘ انذهٕل ٔاالػزجبعاد ُْٔب ٚجغػ صٔع ، سبهخ فٙ فوم انوٛف انًجبكغح  أكؼزٓب يٍ أجم رجُت

ٍٛ االػزجبع دغكخ شضيخ انطبلخ انًزجضصح يغ األسظ ثؼن أكؼخ انلًؾ ٔنخ اؿزغالليذب ، ٔفٙ انٕلذ َفـّ اعح انؼبنٛخصعجبد انذغ

 ٔػٔاٚب انلًؾ االفمٛخ ٔانؼًٕصٚخ.
1 

 

  انلًؾ األفمٛخ ٔػٔاٚب دغكخ خًٕٚ :(19-6انلكم)

 ( انجبدضزٍٛ ، ثزوغف(2011)يذطخ األعهبص انجٕٚخ،)انًوضع:  

 

 انؼًٕصٚخانلًؾ  ٔػٔاٚب دغكخ خًٕٚ :(20-6انلكم)

 (انجبدضزٍٛ ثزوغف،(2011)يذطخ األعهبص انجٕٚخ،)انًوضع: 

                                                           
1
 .1996،أطلس فلسطٌنأرٌج، -معهد األبحاث التطبٌقٌة القدس  

32 ˚ 32 ˚ 

29 ˚ 29 ˚ 

حركة وزوايا الشمس 

 العمودية
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: ( 21-6انلكم)
1

 انغٚبح انًشزهفخ انزٙ رٓت ػهٗ انًٕلغ خًٕٚ

 (انجبدضزٍٛ ثزوغف ، (2011يذطخ األعهبص انجٕٚخ،)(انًوضع: 

 

 

 انًٕلغروغٚف انًٛبِ صاسم  خًٕٚ: ( 22-6انلكم)

 ( ٌانجبدضزب: )انًوضع 

                                                           
1
 .1996،أطلس فلسطٌنأرٌج، -معهد األبحاث التطبٌقٌة القدس 

 رياح شمالية غربية باردة 
 رياح موسمية 

 رياح سائدة 

 

ثًب أٌ األعى : . روغٚف يٛبِ األيطبع4

رُشفي يٍ انغغة َذٕ انلغق فبٌ 

انًٕلغ ٚكٌٕ ثبرجبِ روغٚف انًٛبِ صاسم 

، يزًبكٛبً يغ ٍجٛؼخ  دضٔص األعى انغغثٛخ

طخ صاسم ٔٚلكم انًضسم أػهٗ َم ، انًٕلغ

 ٔٚمغ انٗ انلغق . انًٕلغ 

 

رجهغ ؿغػخ انغٚبح فٙ انًُطمخ  نغٚبح :ا. 3

، ٔٚزغٛغ  و/س ػهٗ يضاع انؼبو 3.27دٕانٙ 

جُٕثٛخ  ارجبِ انغٚبح سالل انٕٛو يٍ عٚبح

فٙ أٔلبد انوجخ انجبكغ انٗ عٚبح كًبنٛخ 

ٔانغٚبح انجُٕثٛخ انزٙ رجضأ  ، غغثٛخ يـبءً 

يٍ كٕاٍئ انجذغ انًٛذ ٔرجهغ طعٔرٓب 

،  و/س5انـبػخ انـبصؿخ يـبًء ثًؼضل 

ٔسالل فوم انغثٛغ رجهغ ؿغػخ انغٚبح 

و/س يٍ 20، ٔػبصح يب روم انٗ  و/س15

 . انغغة ثبرجبِ انلًبل انغغثٙ
1
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 : . األكجبع انًٕجٕصح فٙ انًٕلغ5 

  

 ًٕٚخ يٕالغ األكجبع صاسم انًٕلغ :(23-6انلكم)

 ( انجبدضزٍٛ ، ثزوغفwww.google.com/maps: )انًوضع 

 

 كجبع انُشٛم فٙ انًٕلغهٕع أل خًٕٚ(: 24-6انلكم)
 ( انجبدضزبٌ: )انًوضع 

 

 فٙ انًٕلغًٕٚخ أكجبع انذٕع األؿٕص : (25-6انلكم)
 ( انجبدضزبٌ: )انًوضع 

يٍ األكجبع رزًضم ٚذزٕ٘ انًٕلغ ػهٗ يجًٕػخ       

انُشٛم لغٚجبً يٍ انًضسم ٔػهٗ انذضٔص  أكجبع فٙ

انلغلٛخ ٔانجُٕثٛخ ، ٔكجغح انذٕع األؿٕص فٙ يُبٍك 

ٔكجغح األصم  ، يزفغلخ يٍ انًٕلغ لغة لـى انفغٔؿٛخ

، ٔٚزى كغح  األعصَٙ انزٙ كبَذ يٕػػخ ػهٗ األٍغاف

هفبد ٔككم كم يٍ ْظِ األكجبع ثبنزفوٛم فٙ 

ٔروُٛف نجؼي األكجبع فٙ يُطمخ  يـخيهذك)ة()

 (.أعٚذب ٔاألغٕاع
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 . الحلول البيئية 6.2

 . الوببني البيئية )بيوت الطين( 6.6.2     

ْٙ أكضغ  ) ثٕٛد انطٍٛ (ٌ انؼًبعح انجٛئٛخ انًذهٛخ ٔجض أ، انًٕلغ ٔانزؼغف ػهٗ ؿًبرّ ٔسوبئوّ ثؼض صعاؿخ ٔرذهٛم       

فٛؤرٙ انزغكٛؼ انًزؼاٚض ػهٗ اثغاػ  ، جغ يالئًخ نهظغٔف انجٕٚخ انمبؿٛخٔرؼزذَٛ ، ألَٓب َبثؼخ يٍ انً انذهٕل انًؼًبعٚخ َجبدبً 

ٔانذغكخ انًؼًبعٚخ  ، ٔانطغاػانؼبنًٙ ، انجُـٛبد حياليخ ْٕٔٚخ انؼًبعح انٍُٕٛخ ٔانًذهٛخ كغص فؼم ػفٕ٘ ػهٗ انؼًبعح يزؼضص

زٕعصح انزٙ أغفهذ أًْٛخ انجٕاَت انجٛئٛخ ـبػض فٙ انٕلذ َفـّ ػهٗ انٕلٕف ثٕجّ األَظًخ انزشطٛطٛخ انًـْٔٙ ر ، انذضٚضخ

ٔاالجزًبػٛخ ٔاثزؼضد ػٍ انزؼجٛغ انًذهٙ ٔاإلَـبَٙ . 
1
 

، فبنجٛئخ كبَذ انًوضع  ذ فٛٓبئنهجٕٓص االَـبَٛخ ٔرؼجٛغاً ػٍ انجٛئخ انطجٛؼٛخ انزٙ اَل كبَذ ْظِ انؼًبعح صائًبً َزبجب يجبكغاً      

، فكبَذ أٔل انًٕاص انزٙ أصبعد اَزجبِ  نًٕاص اَزلبعاً ٔألغثٓب  نالَـبٌانطٍٛ أكضغ ا، دٛش كبَذ يبصح  األؿبؿٙ نًٕاص انجُبء

ًٚكٍ انزؤكٛض  ، ٔيٍ سالل صعاؿخ انؼًغاٌ انجلغ٘ ػجغ انؼوٕع ، ٔصفؼزّ الؿزشضايٓب كًبصح أٔنٛخ نجُبء يـكُّ ، َـبٌ انجضائٙاإل

ٔاَزلغد انؼًبعح انطُٛٛخ فٙ فهـطٍٛ ٔثبنزذضٚض فٙ ،  ف انمبعادٙ يشزهأٌ انؼًبعح انطُٛٛخ ْٙ األكضغ اَزلبعاً ػجغ انزبعٚز ف

ٔرًٛؼد انؼًبعح انطُٛٛخ ثًٛؼاد ػضٚضح يُٓب  ، -رم انـهطبٌ -يُطمخ أعٚذب ٔغٕع األعصٌ يضم انًٕلغ األصغ٘ فٙ أعٚذب انمضًٚخ 

انًؼًبع انطُٛٙ نى ٚؤد ثـجت  خ لبيٌ انضافغ انغئٛؾ إل" ا يالئًزٓب نهظغٔف انجٕٚخ انمبؿٛخ دٛش ٚمٕل انًؼًبع٘ جبٌ صٔٚزغ:

يـبػضح فبنٓضف يٍ انؼًبعح انطُٛٛخ  ، "ثم ثـجت يب َؼبَّٛ يٍ أػيخ فٙ انطبلخ ٔاعرفبع ركبنٛفٓب َؼٔح دٍُٛ ػبٍفٙ نهًبًٙ ،

 1َـبٌ نٛؼٕص نًذٛطّ انطجٛؼٙ .اإل

 : 1 يًٛؼاد انًجبَٙ انًلٛضح يٍ انطٍٛ     

  ًانذبجخ انٗ انشلت أٔ انفذى نطٓٙ انطٕة . ونؼضانذفبظ ػهٗ األكجبع ٔانجٛئخ : َظغا 

 زوبص انًذهٙ ثزٕفٛغ فغم ػًم نهـكبٌ األههٍٛٛ ٔاؿزشضاو انًٕاص انزمهٛضٚخ صػى االل. 

 ح أٔ نهجغٔصح يًب ٚئص٘ انٗ رمهٛم اْضاع انطهمخ عرٕفٛغ ػؼل كبيم ؿٕاء نهذغا. 

 َٙيغ االيكبَٛخ فٙ اؿزشضاو انطٍٛ نزلٛٛض أكضغ االلزوبصٚخ  يكبَٛخ انـكبٌيالئًخ ٔلهٛهخ انزكهفخ رزٕافك ٔا رٕفٛغ يجب ،

 انًجبَٙ فشبيخ .

                                                           
1
 ، مجلة الزٌزفونة.العمارة الطٌنٌة جمٌلة،صدٌقة للبٌئة وجزء من تراث فلسطٌنابن من طٌن فلسطٌن،  
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 ٔرذذ كؼبع "دًبٚخ ؿجم انًؼٛلخ انًـزضايخ ٔرًكٍٛ انًجزًغ انغٚفٙ ٔانالجئٍٛ انًؼغًٍٛ نهشطغ فٙ غٕع األعصٌ " ،    

ٌ يُطمخ غٕع األعصسبهخ فٙ  ، بنطٍٛلبيذ يئؿـبد انـهطخ انفهـطُٛٛخ ػهٗ رٕدٛض جٕٓصْب فٙ ؿجٛم رًُٛخ ٔرؼؼٚؼ انجُبء ث

عفبق يشططبد أؿٛزى  ، ٚذمك انًًٛؼاد انًظكٕعح ؿبثمبً َجبػ يلغٔع يغكؼ يجزًؼٙ نـكبٌ يشٛى ػمجخ ججغدٛش رى ا

، ٔكبٌ ْظا انًلغٔع رًٓٛضاً نجُبء أعثغ يجبَٙ ٍُٛٛخ أسغٖ فٙ يضُٚخ أعٚذب. (أ )يهذكفٙ انًلغٔع انًؼًبعٚخ ٔهٕع رُفٛظِ 
1
 

 

 

                                                           
1
 ، مجلة الزٌزفونة.العمارة الطٌنٌة جمٌلة،صدٌقة للبٌئة وجزء من تراث فلسطٌنابن من طٌن فلسطٌن، 

 
2

 92،ص2003،مكتبة مدبولى،التصمٌم المعماري الصدٌق للبٌئة نحو عمارة خضراءد.ٌحٌى وزٌري،  

مبنى نموذجً من الطوب الطٌنً(: ٌوضح 26-6الشكل )  

()مركز مجتمعً فً مخٌم عقبة جبر   

المصدر: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.25919
4344108042.74965.248639418496868&type=1) 

ن تصمٌم مبنى المركز المجتمعً ٌعتمد مبدأ الفناء كا     

الداخلً ، ونظام األقبٌة والقباب بالتسقٌف ، واعتمد الطٌن 

المجفف غٌر المشوي كمادة للبناء وتم بناؤه بمشاركة 

 .السكان المحلٌٌن 

انؼبو، دٛش  انفُبء ٚؼًم كًؼضل دغاع٘ سالل       

و انذغاع٘ ٔانُفـٙ ٚئيٍ انزٕاػٌ ٔانزالإ

ٔاالجزًبػٙ ، ٔرـبػض انجضاعٌ ٔاألؿمف انـًٛكخ 

َٕٔع انجضاع ػهٗ ايزوبم انذغاعح ٔرؼًم ػهٗ 

( 27-6ثمبء انضاسم ثذغاعح يؼزضنخ ، ٔانلكم)

 .انًغفك ًٕٚخ طنك
2

 

(: الفناء ٌعمل كمعدل حراري خالل العام27-6الشكل)  

معماري الصدٌق التصمٌم الد.ٌحٌى وزٌري، المصدر: )
 (92،ص2003،مكتبة مدبولى،للبٌئة نحو عمارة خضراء
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 التصوين الوعوبري واستخدام الطبقة الشوسية . 6.6.2      

ًٚكٍ اػبصح انُظغ ثطغٚمخ انزوًٛى  ، انطبلخ انلًـٛخ يٍ نٕالَ ٔغٛغْب ركُٕنٕجٛب لجم انضػٕح نزوُٛغ أٔاؿزٛغاص        

فًشطَ انًضٌ  ؛ يٍ لُطبع ػالطسٛغ  فضعْى ٔلبٚخ ، نُٕفغ كضٛغاً يٍ ْظِ انزجٓٛؼادانؼًغاَٙ ٔانًؼًبع٘ انزٙ َلٓضْب 

ٔانًؼًبع٘ ٚـزطٛؼبٌ اصسبل انلًؾ كزبء فٙ كم غغفخ يؼٛلخ ػهٗ األلم يغ اؿزشضاو انزكٛٛف انطجٛؼٙ هٛفبً.
1
 

فزغاد انـُخ نفزغح  ىزى رمـٛف ، األثؼبص الثض يٍ انزؼبيم انطجٛؼٙ يغ يلكهخ انًُبر ٔثلكم جظع٘ سالل انـُخًًٍ ْظِ       

نزشفٛي  ، فبدزٛبٍبد انفزغح انذبعح ٔانجبفخ رزًضم فٙ اؿزشضاو انٕؿبئم انًؼًبعٚخ ٔاالَلبئٛخ ٔانطجٛؼٛخ ، أسغٖ دبعحٔثبعصح 

انزٙ رـبػض فٙ رشفٛي صعجخ انذغاعح  فًٛب ٚهٙ، َٔزشوغ ثؼي اإلجغاءاد  صعجبد انذغاعح
 1

:  

 ، ْظا يغ األسظ ثؼٍٛ  صعاؿخ انزكٍٕٚ انًؼًبع٘ ٔانؼًغاَٙ ثلكم َـزفٛض فّٛ يٍ انغٚبح انًُبؿجخ ٔفٙ هض انلًؾ

 يغ االلالل يٍ ؿطٕح االؿفهذ . ، االػزجبع ًغٔعح ٔجٕص انزلجٛغ ٔانؼُوغ انًبئٙ سبعط ٔصاسم انكزم

 ًُبؿت نهٕظبئف انًشزهفخ ، دٛش رؼزجغ انجٓخ انجُٕثٛخ يُبؿجخ هٛفبً ٔكزبًء نهغغف انٓبيخ.رؤيٍٛ انزٕجّٛ ان 

 يغ جهت انٕٓاء انًؼزضل يٍ األدٕاف أٔ ثٕٛد  اكبػخ انزٕٓٚخ انُبفظح ٔرـغٚؼٓب ًًٍ األثُٛخ فٙ انفزغح انذبعح ،

 األصعاط ، أٔ انًاللف فٙ انفزغح انذبعح انجبفخ .

  ٔكم ػٚبصح فٙ  ، ٔثلكم ٚزالءو ٔاالؿزؼًبل انٕظٛفٙرذضٚض اعرفبع يُبؿت نؼهٕ انًُبفغ دـت انًُطمخ انًُبسٛخ

 االعرفبع رفٛض فٙ انًُبٍك انذبعح انجبفخ .

 ِٔٚفٌم انكبؿغاد انؼبيخ ٔانًزذغكخ . صعاؿخ كبؿغاد انلًؾ انًُبؿجخ نكم ارجب ، 

 ٔرفٛض انجضعاٌ ٔاألؿمف انًٌبػفخ  فٙ طنك.دًبٚخ غالف انًجُٗ ثًجًهّ يٍ انُفٕط انذغاع ، ٘ 

 

                                                           
1
 82-77،ص2003مدبولى،،مكتبة التصمٌم المعماري الصدٌق للبٌئة نحو عمارة خضراءد.ٌحٌى وزٌري،  

 األعصٌ ، دٛش ٚزٕافك انزوًٛى ٔانجٛئخ انًذهٛخ  -( فٙ انجذغ انًٛذBaptism projectيؼًٕصٚخ ) يلغٔع ًٕٚخ(: 28-6انلكم)

 ( /http://www.yagarchitecture.com: )انًوضع 
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ٔيضم ْظِ االجغاءاد ركٌٕ انشطٕح األٔنٗ  ، انٗ ألوٗ انذضٔص يغ انجٛئخٕاػَخ ُْٔب َلٛغ يئكضٍٚ أٌ ػًبعح انزغاس يز       

يًٕٕع رؤيٍٛ انضفء فٙ فزغاد غٛبة انلًؾ ٚؤرٙ  ، فٙ انشطٕح انضبَٛخٔ انزٙ رـبػض فٙ رؤيٍٛ انزكٛٛف انطجٛؼٙ انٗ دض كجٛغ،

انطبلخ انكٓغثبئٛخ انزٙ رـبػض فٙ رظبو ركٛٛف ، ٔػُضْب ًٚكٍ انزفكٛغ فٙ اؿزغالل ْظِ األكؼخ انلًـٛخ يٍ أجم رٕنٛض  انُٓبعٚخ

انًؼًبع٘ ، ٔنضٖ اػزًبص انشطٕح انضبَٛخ ٚفٌم االثزؼبص ػٍ أؿبنٛت ًٔغ انهٕالَ كلٙء يُفوم ػٍ انزوًٛى  صبَٕ٘ يـبػض

   أٔ انذجى ،  آسغ ؿٕاء فٙ انًـمَ رزشظ انزكُٕٚبد انًؼًبعٚخ ككالً ، ٔثظنك  فٕٓو انؼًبعح انلًـٛخثم َضػٕ انٗ رجُٙ ي،  انذجًٙ

 يفٕٓو انزٕاػٌ انذغاع٘  ثذٛش رـزشضو انطبلخ انلًـٛخ فٙ رآنف ٔاًخ ثٍٛ انؼًبعح ٔانزكُٕنٕجٛب يغ انزؤكٛض صٔيبً ػهٗ 

. ٔرطجٛمّ
1
 

، دٛش  جٕعط ٔجبٌ يبع٘ أنكـُضعٔف لغٚخ افغٚمٛخ يٍ روًٛى انًؼًبعٚبٌ( ًٕٚخ انؼًبعح انلًـٛخ فٙ  29-6انلكم )        

، ٔثظنك أػض انـطخ انشبعجٙ نزذٕٚم  انًجبَٙ نهمغٚخ نكٙ ًٚزن أكجغ كًٛخ يٍ انطبلخ انلًـٛخ انالػيخ نهـكبٌهًى ؿمف 

ٔغطٛذ انـمٕف ثوفبئخ  ، انطبلخ ٔأػطٙ انًٛم انًُبؿت ٔانزٕجّٛ انًُبؿت نٛزًكٍ يٍ جًغ أكجغ لضع يٍ أكؼخ انلًؾ

غلبئك يٍ انجالؿزٛك انلفبف ، ْٔظِ انغلبئك يوُٕػخ ثلكم ٚزهمٗ ، انًغطبح ث يوُٕػخ يٍ األنًُٕٛو انًطهٛخ ثبنهٌٕ األؿٕص

ًٛغ ثٕٛد انمغٚخ انًجُٛخ ، ْظا انزـمٛف كًم ج نظنك صعؿذ يٕالؼٓب رجؼبَ نذغكخ انلًؾ ، أكجغ لضع يًكٍ يٍ أكؼخ انلًؾ

ًًٍ ْظِ انًُلآد. ، فبٌ ْظِ انًٕاص انًذهٛخ رٕفغ يُبسبً يؼزضالً  انًذهٛخ انًزٕفغح يٍ ٍٍٛ ٔلوت ٔلغيٛض ثبنًٕاص
2
 

 

 لغٚخ افغٚمٛخ رى رجُٙ يفٕٓو انؼًبعح انلًـٛخ فٙ رشطٛطٓب ٔروًًٛٓب: ( 29-6انلكم)

 (80،ص2003،مكتبة مدبولى،التصمٌم المعماري الصدٌق للبٌئة نحو عمارة خضراءد.ٌحٌى وزٌري، : )انًوضع

                                                           
1
 79،ص2003،مكتبة مدبولى،التصمٌم المعماري الصدٌق للبٌئة نحو عمارة خضراءد.ٌحٌى وزٌري،  

2
 80،ص2003،مكتبة مدبولى،التصمٌم المعماري الصدٌق للبٌئة نحو عمارة خضراءد.ٌحٌى وزٌري،  
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 .  الخالصة 6.2

يٛؼارّ  ٔ ٔصعاؿخ سوبئوّ ،ثؼض صعاؿخ ٔرذهٛم يٕلغ انًلغٔع ٔانزؤكض يٍ يطبثمزّ نهًؼبٚٛغ انزشطٛطٛخ ٔانزوًًٛٛخ       

، رى انزٕهم انٗ أٌ انؼًبعح  ، ٔانزؼغف ػهٗ أفٌم انذهٕل انزٙ رـبػضَب فٙ انزؼبيم يغ رشطَٛ ٔروًٛى انًلغٔع ٔػٕٛثّ

جٛئٛخ ْضفبً أؿبؿٛبً نٓب ، نٛكٌٕ انًلغٔع يلغٔػبً ٔانؼًبعح انٕاص انجُبء انًذهٛخ ٔرزشظ ي دٛش  ٚجت أٌ رزٕافك يؼٓب ، ثُذ انجٛئخ

 ٚزمجهّ انـكبٌ ٔانجٛئخ انًذٛطخ .
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 .  انفكرة انتصميميت  7.7.1

 .  انمخططاث     7.7.1        
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 .  انموقع انعام 7.1

،  ، ٔيالػت ٔصبنخ رذسٚت نهفؼبنٛبد انشٚبضٛخ انًخزهفخ ٚزضًٍ انًٕقغ انؼبو ػذد يٍ انًشافق انزٙ رزًثم ثًهؼت كشح انقذو         

، ٔيسبدبد خضشاء ٔيسبدبد كجٛشح نهزخٛٛى  ٛم ٔيهؼت انفشٔسٛخ ٔيشافقّ يٍ إسطجالد ٔيذسجبد ٔغٛشْبيضًبس سكٕة انخٔ

، ثٕجٕد انًذسجبد  ٔقبػبد السزقجبل انٕفٕد ، َٔضل ، ثبإلضبفخ إنٗ ثشكخ سجبدخ ٔيشافقٓب رزخههٓب يسبساد نهذساجبد انٕٓائٛخ

 .     و ٔانًشافق انؼبيخٔانخذيبد انًزًثهخ ثبنؼٛبداد ٔيُبطق انطؼب ، انخبسجٛخ

 .  انفكرة انتصميميت  7.7.1

رجهذ فكشح انًششٔع انفهسفٛخ فٙ انذفبظ ػهٗ انجٛئخ ، ٔاَسجبو انًششٔع يؼٓب ، دٛث شكهذ انغبثخ انشٚبضٛخ سئخً نهًششٔع     

 انًششٔع  جًٛغ فؼبنٛبدٍٚ ٚصم ٚجبد يسبس سئٛسٙ نهضائشإبً ٚؼزًذ ػهٗ بً ػًشاَٛبً يزشاثطٔايزذد انفؼبنٛبد دٕنٓب يشكهخ َسٛج

   

 

ثؼذح سبدبد رُٕػذ فٙ يسبدبرٓب ٔ رصًًٛٓب  اً سٔشي

انسبدبد  ٔأشكبل رغطٛزٓب ، كًب ٔكبٌ شكم ٔرشرٛت ْزِ

َبثؼبً يٍ شكم انًٕقغ ٔاَؼكبسبً نًسبس انذشكخ فّٛ ، كًب 

ٔرى رٕظٛف يٕاد انجُبء انًذهٛخ ٔانؼًبسح انزقهٛذٚخ انزٙ 

رشزٓش ثٓب انًذُٚخ فجبءد انًجبَٙ يؼجشح ػٍ انجسبطخ 

 ٔيشاػٛخ نهٕظٛفخ.

( : ٕٚضخ انفكشح 2-7انشكم )

انزصًًٛٛخ ٔاَسجبو انًٕقغ ثًب دٕنّ 

ٕٔٚضخ يسبس انذشكخ انز٘ رزخههّ 

 انسبدبد انشئٛسٛخ

 انًصذس : انجبدثزبٌ

المصدر : الباحثتانمقاطع توضح الفكرة التصميمية ، (: 1-7الشكل )  
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 ( : ٕٚضخ ثذاٚخ انفكشح انزصًًٛٛخ ٔكٛفٛخ سثظ انسبدبد ٔانًذسجبد ثبنًجبَٙ 3-7انشكم )

 انًصذس : انجبدثزبٌ

ػبدح رأْٛم يهؼت كشح انقذو نٛصجخ يذسج سٚبضٙ ٚزسغ نذٕانٙ ػششح االف شخص ، دٛث رى االخز رى يٍ خالل انًششٔع إ     

ثّ يٍ انًذخم انشئٛسٙ ٔسثطّ ثشكم يجبشش ثًذاخم نهخذيخ ٔاالسؼبف ٔثسبدخ رجًغ سئٛسٛخ ، كًب ٔرى رضٔٚذ ثؼٍٛ االػزجبس قش

 انًذسج ثؼششح ثٕاثبد يُٓب أسثغ ثٕاثبد سئٛسٛخ ٔأخشٖ نهخذيخ ٔأخشٖ رشرجظ يجبششح ثبنؼٛبدح .

 

 

(: رٕضخ االشكبل انًهؼت قجم 4-7انشكم )

ٔثؼذ انزطٕٚش ٔرٕضخ انفكشح انزصًًٛٛخ 

 نهزغطٛخ ٔانجٕاثبد

 انًصذس : انجبدثزبٌ
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 ( Amphitheater رصًٛى انًذسج )   

 

 

 

 خ  رصًٛى انًخًٛبد انكشفٛ   

 

 ( : ٕٚضخ انفكشح انزصًًٛٛخ نًُطقخ انًخًٛبد انكشفٛخ 6 -7انشكم )                                                                                  

 انًصذس : انجبدثزبٌ                                                                                   

 

انزصًًٛٛخ ػهٗ يٕقغ انًذسج اسزُذد انفكشح     

انز٘ اخززًذ فّٛ انفؼبنٛبد ، دٛث جبء فٙ قهت 

انغبثخ انشٚبضٛخ يذبطبً ثبنسبدبد انًجهطخ 

ٔانًشجشح ٔأخز ثؼٍٛ االػزجبس ٔصٕل انخذيخ 

نكٕانٛس انًسشح ٔيشاػبح ٔصٕل رٔ٘ 

 االدزٛبدبد انخبصخ .

نًذٛطخ ثّ( : ٕٚضخ انفكشح انزصًًٛٛخ نهًذسج ٔانسبدبد ا 5-7انشكم )  

انًصذس : انجبدثزبٌ   

قبيذ انفكشح انزصًًٛٛخ نهًؼسكش انكشفٙ ػهٗ رٕفٛش      

و يجُٛخ يٍ انطٕة انطُٛٙ نزكٌٕ غشف نهًششذٍٚ بخٛ

ٔيشافق ػبيخ ٔغشف اسؼبف أنٙ ، ٔرى رٕفٛش يجًٕػخ 

يٍ انسبدبد انزٙ رقبو فٛٓب يخزهف انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ 

ٚبضٛخ نزذزضٍ جًٛغ ْزِ ٔانزذسٚجٛخ ، ٔجبءد انغبثخ انش

انفؼبنٛبد انكشفٛخ ثًشافقٓب انًخزهفخ ٔثذذائق رزخهم 

 انسبدبد .
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 رصًٛى سبدبد انزجًغ انشئٛسٛخ 

  

 

 

 رصًٛى يجًغ انًطبػى          

 يغ انًذٛظ .رى اخزٛبس يٕقغ قشٚت يٍ يؼظى انفؼبنٛبد ٔيُسجى    

 

 

 

 

اػزًذ رصًٛى انسبدبد ػهٗ يسبدخ ٔيٕقغ كم 

سبدخ ٔانفؼبنٛبد انزٙ سزقبو فٙ كم يُٓب فزُٕػذ 

 Tensile Structure) (انزغطٛبد يٍ انخشجٛخ انٗ

ثٓذف رٕفٛش يسبدبد يظههخ رخذو انضٔاس ثًب 

 ت ٔانٕظٛفخ انزٙ رخذيٓب كم سبدخ .ٚزُبس

  

( : ٕٚضخ انفكشح انزصًًٛٛخ نسبدخ انًخًٛبد انكشفٛخ ٔانًذسج 7-7انشكم )  

انًصذس : انجبدثزبٌ   

نسبدبد انجهسبد فٙ يُطقخ انًطبػى( : ٕٚضخ انفكشح انزصًًٛٛخ  8-7انشكم )  

انًصذس : انجبدثزبٌ   
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 .    تصميم نُزل انشباب 7.1

 .  انفكرة انتصميميت  7.7.1

  

 

 

  

خصٕصٛخ نكم غشفخ اػزًذد انفكشح انزصًًٛٛخ ػهٗ رٕفٛش ان          

يٍ انغشف ٔرٕفٛش اكجش قذس يٍ االضبءح انطجٛؼٛخ نهغشف يغ يُغ 

اشؼخ انشًس انًجبششح انذخٕل يٍ خالل ركسٛخ انٕاجٓبد 

انخبسجٛخ ثبنٕاح يٍ انطٕة انطُٛٙ ، ٔإضبءح انًًشاد ٔرٕٓٚزٓب 

يٍ خالل اإلضبءح انسًبٔٚخ انًبئهخ ثبرجبِ انشًبل ثذٛث رًُغ 

نًجبششح ٔرسًخ ثذشكخ انٕٓاء ٔدخٕل دخٕل اشؼخ انشًس ا

 االضبءح .

انزصًًٛٛخ نُضل انشجبة ( : ٕٚضخ انفكشح 10-7انشكم )  

انًصذس : انجبدثزبٌ   

(: يوضح فكرة تكسية الجدران بالطوب الطيني9-7الشكل)  

 المصدر: الباحثتان
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نقطخ يُظٕسٚخ نُضل انشجبة ( : ٕٚضخ  11-7 انشكم )  

انًصذس : انجبدثزبٌ   

نقطخ يُظٕسٚخ ( : ٕٚضخ  12-7شكم )ان

 نهًذخم انشئٛسٙ نهُضل

انًصذس : انجبدثزبٌ   

نقطخ يُظٕسٚخ ( : ٕٚضخ  13-7انشكم )

 نًطؼى انُضل 

انًصذس : انجبدثزبٌ   
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 .    تصميم نادي انفروسيت 7.1

 .  انفكرة انتصميميت  7.7.1

ٔيُسجى يغ خ نُبد٘ انفشٔسٛخ ػهٗ اسزغالل يسبفخ انذفش انالصيخ الَشبء انًذسجبد فٙ خهق رصًٛى يزكبيم اػزًذد انفكشح انزصًًٛٛ      

يب ثبنُسجخ أ،  انًجبشش شؼبع انشًسٙضبءح انطجٛؼٛخ ٔانؼضل نإلكجش قذس يًكٍ يٍ اإلأسض يغ يشاػبح رٕفٛش اخزالف يُسٕة يسزٕٖ األ

 ٔرى اسزغالل  نهخٕٛل ٔانفشسبٌثٓبس انجصش٘ نزجُت اإل  فزذبد انزٕٓٚخ نهشًبل ،ثزٕجّٛ  نًضًبس رذسٚت انخٕٛل ٔاالسطجالد فزى االْزًبو

 

 

 

 

ػبدح اسزغالنٓب ، يغ إيطبس ٔاأل يٛبِانًبئم نزجًٛغ  خطسنا

ػهّٛ ، رصًٛى انًضًبس يكبَٛخ رشكٛت انخالٚب انشًسٛخ إ

، ٔاسرجطذ  ()انطٕل: انؼشض 1:2اػزًذ ػهٗ َسجخ 

يذسجبد انًضًبس ثثالثخ سبدبد سئٛسٛخ نزسٓٛم رفشٚغ 

انًذسجبد يٍ انًشبْذٍٚ ، كًب ٔرزصم ثًذخم نزٔ٘ 

 خ ٔيذخم نالسؼبف ٔانصذبفخ .االدزٛبجبد انخبص

ٔاالسطجالد ٔسٛخيقبطغ رٕضخ انفكشح انزصًًٛٛخ نُبد٘ انفش( :  14-7انشكم )  

بٌانًصذس : انجبدثز  

ٕٚضخ انًضًبس ٔانًذسجبد ٔاسرجبطٓب ثبنسبدبد انشئٛسٛخ ( :  15-7انشكم )  

بٌانًصذس : انجبدثز  
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سزفبدح يٍ سهٕة ركسٛخ انٕاجٓبد انخبسجٛخ ثبنطٕة انطُٛٙ ٔرنك نكسش دذح أشؼخ انشًس انًجبششح ، يغ اإلأرى اػزًبد       

 نًجبَٙ يُسجًخ يغ يب دٕنٓب .سطخ ٔرنك نضٚبدح انغطبء انُجبرٙ ٔنزظٓش ارى االػزًبد ػهٗ صساػخ األٔضبءح انطجٛؼٛخ ، اإل

 

 

 

 

 

 

ثبنطٕة انطُٛٙ ٕٚضخ نقطخ يُظٕسٚخ نهًذخم انشئٛسٙ نُبد٘ انفشٔسٛخ ٔكٛفٛخ رغطٛخ انٕاجٓبد ( :  16-7انشكم )  

بٌانًصذس : انجبدثز  

ٕٚضخ نقطخ يُظٕسٚخ ( :  17-7انشكم )

 داخم االسطجالد رٕضخ انًذسجبد 

بٌانًصذس : انجبدثز  

 

ٕٚضخ نقطخ يُظٕسٚخ  نالسطجالد رٕضخ ( :  18-7انشكم )

 رٕجّٛ انفزذبد َذٕ انشًبل 

بٌزانًصذس : انجبدث  
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 .    تصميم مركز انمؤتمراث  7.1

 .  انفكرة انتصميميت  7.7.1

كبَذ انفكشح انزصًًٛٛخ نًجُٗ يشكض انًؤرًشاد َبثؼخ يٍ أًْٛخ انًجُٗ ثبػزجبسِ يجُٗ االداسح نهًششٔع ٔيجُٗ اسزقجبل انٕفٕد ، فبرخز 

  فقٕي ثبنسبدخ انشئٛسٛخ انٕسطٛخ ٔسبدخ انًؼبسض انًغطبح ٔقشٚجب يٍفٙ يشكض انًششٔع ٔكبٌ يزصالً  انًجُٗ يٕقؼب يزٕسطبً 

 

 

 

 

انسٛبساد ، ٔرى انزشكٛض ػهٗ رصًٛى انًذخم انشئٛسٙ نّ ، يؤكذاً ػهٗ 

نّٛ يجبششح ، ٔيٍ أْى انذهٕل انجٛئٛخ فٙ إٔٔصٕل خظ انخذيخ  أًْٛزّ،

رٕظٛف انفزذخ انسًبٔٚخ ثزٕجٛٓٓب َذٕ انشًبل نًُغ  رصًًّٛ كبَذ

 انشًسٙ انًجبشش ٔنزسًخ ثزٕٓٚخ ٔ ثذشكخ انٕٓاء داخم انًجُٗ االشؼبع

، كًب ٔرًذ رغطٛزٓب ثبنطٕة انطُٛٙ نزذقٛق انُبدٛخ انجًبنٛخ داخم 

نٗ رنك رى رطجٛق إضبفخ إػجش اَؼكبسبد انظالل انُبرجخ ،  انًجُٗ

نهٕاجٓبد ، ٔثشص أخشٖ ركسٛخ انجذساٌ ثبنطٕة انطُٛٙ فٙ أجضاء 

 . ّشاء فٛسطخ انخضاسزخذاو األ
خطٛذًنا دبدبسنا غي ّطبجرسأ داشًرؤًنا ضكشي غقٕيٕٚضخ ( :  19-7انشكم )  

بٌانًصذس : انجبدثز  

بٌانًصذس : انجبدثز ، خًًٛٛصزنا حشكفنا خضٕر غطبقي( :  20-7انشكم )  
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.  
  داشًرؤًنا ضكشًنيُظٕسٚخ  دبٕٚضخ نقط( :  21-7انشكم )

بٌانًصذس : انجبدثز  

 



 
 

 ملحق )ب(

 مسح وتصنيف لبعض األشجار في منطقة أريحا واألغوار

 1هم األشجار التي ممكن أن تشكل جزءاً من الغطاء النباتي في الموقع تمت اإلشارة في هذا الملحق أل 

 

 اسم الشجرة/الشجيرة
 /الشجيرةشكل الشجرة مواصفات العائلة

 شجرة النخيل

(Phoenix dactylifera) 
 عائلة النخيليات

 يتحمل ملحوحة األرض -
يزرع لتوفير الظل ويزرع على  -

 شكل خطوط مستقيمة 
 تتواجد في منطقة األغوار -

 

 الباكي  الصفصاف

 (Salix babylonica) 

 لعائلة الصفصافيةا
(Salicaceae) 

 مستديمة الخضرة -
 شجرة متفرعة -
 تتواجد في االماكن الدافئة -

 

 الحور األسود

)Populus nigra( 

 الصفصافيةلعائلة ا
(Salicaceae) 

 شجيرة متساقطة األوراق -
 تزرع في الشوارع والحدائق -
 الرطبةاجد في المناطق تتو -

 

 الحور المحلي

)Populus euphratica( 

 لعائلة الصفصافيةا
(Salicaceae) 

 متفرعةشجرة  -
 تنمو في المناطق المعتدلة والحارة -
 تتواجد بكثرة في الغابة الضفافية -

 .األردنعلى حواف نهر 

 

 () الطرفاء األثل الشائع
  الالورقي

)Tamarix aphylla( 

لعائلة االثيليةا  
)Tamaricaceae( 

 شجرة مستديمة الخضرة -
تنمو األراضي الملحية في  -

المناطق الحارة وشبه الحارة 
 والمعتدلة

تتواجد بغزارة في المناطق الحارة  -
  االغوار ك
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االردني االثل  

)Tamarix jordanis (  

لعائلة االثيليةا  
)Tamaricaceae( 

 شجرة مستديمة الخضرة  -
تنمو في المناطق الحارة وشبه  -

 الحارة الملحية الرطبة. 
تتواجد بغزارة على ضفاف نهر  -

األردن وتشكل حزاما مهما من 
  .الغابة الضفافية

 السدر )النبق(

Ziziphus(zizyphus) 
spina-christi 

 العائلة السويدية
 )النبقية(

)Rhamnaceae( 

   الخضرة دائمةشجرة  -
 ةالحارتنمو في المناطق  -
غابة من تشكل جزء مهماً  -

 .األغوار الواحات في

 

 أكاشيا

)Acacia albida( 

 لعائلة الطلحيةا

)Mimosaceaceae( 

 الخضرة  دائمة شجرة -
 تنمو في المناطق المعتدلةوالحارة  -
االغوار وتشكل جزءاً في تتواجد  -

والغابة شبه  غابة نهر االردن من
 .االستوائية في االغوار

 

 

 الشائعة البونسيانا

)Bounciana ragia( 

 لعائلة الطلحيةا

)Mimosaceaceae( 

 شجرة متساقطة األوراق -
 تزرع في الشوارع والحدائق  -
 في المناطق الحارةتتواجد  -

  األغوارك

 

 الجميز

)Ficus sycomorus(  

 العائلة التوتية
)Moraceae  (  

 شجرة كبيرة مثمرة  -
تزرع في المناطق الحارة  -

 ألغواركا

 

(يكس) تين صغير األوراقف  
)Ficus nitida( 

 العائلة التوتية
)Moraceae( 

 شجرة مستديمة الخضرة  -
تزرع في الشوارع والحدائق  -

لكونها سريعة النمو قابلة للقص 
 والتشكيل

 1 .الدافئة والحارة المناطقتفضل   -
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 التين البنغالي

)Ficus bangalensis(  

 العائلة التوتية
)Moraceae( 

شجرة كبيرة الحجم دائمة  -
الخضرة تزرع في االغوار 

 .1رة زينة في الحدائقجكش

 

 الدخلية

)Nerium oleander  (  

 عائلة الباذنجانية
)Solanaceae( 

 الخضرة دائمةشجرة  -
 تقضل االماكن الرطبه   -
 زرع كشجيرة زينه في الحدائق -

 والشوارع

 

 م()ابو عشره، تفاح جهنلعشارا

)Calotropis Procera( 

 العائلة الطبية
)Asclepiadaceae( 

 الخضرة رة دائمةشجي -
منتشرة في المناطق الحارة   -

 .االغواروالصحراوية 

 

 القطف الملحي 

Atriplex halimus  

(الغبارية)لعائلة الرمرامية ا  

)Cheropodiaceae( 

 الخضرة دائمةشجيرة  -
 تكثر في االغوار  -
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 .    انمعايير انتصميمية3.3

 . ٝػٔٞد٣خ   أكو٤خ   ٝحُظٞحطَ حُلشًش ٝطغ٤َٜ ، ُِٔغخكخص حألٓؼَ حالعظـالٍ طلو٤ن ك٢ دٝسٛخ ك٢ حُظظ٤ٔ٤ٔش حُٔؼخ٤٣ش أ٤ٔٛش طظٔؼَ

 انمعايير انتصميمية نهمالعب انرياضية   .1.3.3

 : حُش٣خػ٢ حُِٔؼذ ٓذسؽ  . 1

   أْٛ ٖٝٓ حُغ٤خسحص ُٞهٞف عخكخص طؤ٤ٖٓ ٖٓ ٝالرذ ، حُٜخٓش حُشٞحسع ٖٓ ٝرخُوشد ؿزحرش ؽز٤ؼش ػٖٔ ٔذسؽحُ ر٘خء ٣ـذ        

حُش٣خػ٢ ٔذسؽحُ طظ٤ْٔ ػ٘ذ ٓشحػخطٜخ حُٞحؿذ ٓٞسحأل
1
  : 

 ٣ٞؿٚ ح٤ُّٞ أٝسٝرخ ٝك٢ ، حُٔزخس٣خص ُٔٞحػ٤ذ طزؼخ   ، ؿشد-حُششم أٝ حُـ٘ٞد-حُشٔخٍ ٗلٞ آخ هذ٣ٔخ   حُٔالػذ طٞؿٚ : حُشإ٣ش 

 ، ُالػز٤ٖ حُزظش١ حإلرٜخس ٝطـ٘ذ حُٔظلشؿ٤ٖ ٓؼظْ خِق حُشٔظ طٌٕٞ إٔ ُؼٔخٕ ؛ ؿشد( ()ؿ٘ٞدششم حُٔلٞس)شٔخٍ

 . ػخدس   حُششم ك٢ ٓلظٞكش حُٔذحخَ طٌٕٞ ًٔخ
1

 

 
 

 

  ُْ طزو٠ ،حُلخػش حُٞهض ك٢ حُظٞص ٓؼخٔخص حعظخذحّ لؼَر حُٔشٌِش ٛٞ حُٔذسؿخص ك٢ حُظٞص ح٣ظخٍ ٣ؼذ 

 طؼظشػٚ إٔ دٕٝ حُِٔؼذ سإ٣ش ٖٓ ٓظلشؽ ًَ ٣ظٌٖٔ إٔ ٣ـذ ار ، ُشإ٣شرخ كوؾ ٓظؼِوش ح٤َُٔ حخظ٤خس ٓشٌِش

 كظ٠ عْ 38 أهِٚ حسطلخع ٖٓ رخالرظذحء ٝرُي ، حٌُٔخكت حُوطغ شٌَ ُِٔذسؿخص ٣ؼط٠ ٝرخُظخ٢ُ حُٔظلشؿ٤ٖ طلٞف

. أهظ٠ ًخسطلخع عْ 48 ا٠ُ ٣ظَ
 1

 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس . عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 

 ( : سعة الرؤٌة تحدد حجم مدرج المعلب الرٌاض7ً-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )
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 ملعب فٌٌنا  مقطع لمدرجاتٌوضح ( : 8-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،6200، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 طؼذد خالٍ ٖٓ ٝرُي ، حُٔذسؿخص ٝح٠ُ ٖٓ حُخشٝؽ أٝ حُذخٍٞ أػ٘خء حالصدكخّ ٣ظـ٘ذ رل٤غ حُلشًش طٞصع : حُلشًش 

 حسطلخع ٓ٘ظظق ا٠ُ - حُؼخدس ك٢ -حُـٜٔٞس ٣ٝظَ ، حُٔظلشؿ٤ٖ كشًش طغَٜ كظ٠ ، حُلشًش ٝٓٔشحص حُٔذحخَ

 1. حألػ٠ِ ٗلٞ أٝ ألعلَح ٗلٞ ٣ظٞصع ػْ ٖٝٓ حألدسحؽ رٞحعطش حُٔذسؿخص

 
 ق حُلشًش ٖٓ ٝا٠ُ حُٔذسؿخص٣ٞػ( : 9-3حُشٌَ )

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: ) 

 

 ك٤وذس ؽُٞٚ أٓخ ، عْ (90 -80) حُٞحكذ حُٔٔش ػشع ٣زِؾ  : ٝأؽٞحُٜخ حُٔٔشحص ػشع   َ ٝ   رشٌ  حُلخطَ ُِطٍٞ ٓغخ

 ٣لظشع كؼ٘ذٛخ عٞس أٝ كخثؾ رٔلخرحس حُٔٔش ٛزح ٝهٞع كخٍ ك٢ٝ ، حُزؼغ رؼؼٜخ رـخٗذ حُٔوخػذ ٖٓ ػذد ٝػغ ٖٓ

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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 ُٜزٙ ٣ٌٖٔ ،ك٤غ حُزؼغ رؼؼٜخ رـٞحس ٓوخػذ عزؼش ٝػغ ٖٓ حُ٘خطؾ حُطٍٞ ػٖ حألخ٤شس حُٔ٘طوش ؽٍٞ ٣ض٣ذ ال إٔ

َ   طٞػغ إٔ حُٔٔشحص ٖ   رشٌ  حُطشك٤ش ٜٗخ٣ظٚ ك٢ ُٚ حُٔغٔٞف حُلذ ػٖ ٓوؼذ ًَ ػشع ك٤ٚ ال٣ض٣ذ ٗلٞ ٝػ٠ِ ٓ٘ل

ٖٓ حُظلشى ٝحُظ٘وَ ك٢ حُٔٔشحص ك٢  ٔ٘غ حُٔشطخد٣ُٖ ؛ حُٔذسؿخص ر٤ٖ  حُٔٞؿٞدس حُٔٔشحص ػشع طو٤َِ ٣ظْ . حُؼ٣ِٞش

 1صدكخّ .حُلٞػ٠ ٝحال ؛ ألٕ ط٘وِْٜ ٣ئد١ ا٠ُ خِن ٝهض حالعظشحكش

 

 ؛ بسبب  أعلىأ بالتناقص كلما ارتفعنا إلى ٌزداد هذا البعد فً الصفٌن األول والثانً ثم ٌبد:  أبعاد الدرجات وارتفاعها

سم .وٌزداد عرض الدرجات فتبدا فً  24سم وتنتهً بارتفاع  42اقص المٌل ،حٌث تبدأ المدرجات بارتفاع تن

 2 ( ٌوضح ارتفاع أبعاد المدرجات الواقعة اسفل المقاعد .7-3والشكل )سم 84سم لتصبح 74األسفل  بعرض 

 

 

سفل المقاعد ح أبعاد المدرجات والممرات الواقعة اٌوض( : 7-3الشكل)   

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

 ػ٠ِ ُِلظٍٞ حُٔظزؼش ٝحُوخػذس ُِـٜٔٞس، ٝحُغش٣غ حٌُؼ٤ق حُظلش٣ؾ أعخط ػ٠ِ ٣لغذ ٝحُٔذحخَ حألدسحؽ ػشع 

 = )ّ( حألدسحؽ ػشع : ٛٞ ٓؼط٠ صٖٓ ك٢ حالعظخد ُظلش٣ؾ حُالصّ حُؼشع
  ػذدحألٌٓ٘ش

 صٖٓ حُظلش٣ؾ    ع         
 

 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999محمد ماجد خلوصً . ) 
بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 2
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  حُٔالػذ حُش٣خػ٤شٞحطلخص ٝأرؼخد ٓ .2

 

  ًّشس حُوذ 
1
 : 

 . )حٓخ ِٓؼذ ػشز٢ أٝ س٢ِٓ( ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُِٔؼذ ٓغظط٤َ حُش٣ٌَ      -      

ٝؿٞد ٓش٤٤ٖٓ ك٢ أؽشحف حُِٔؼذ ، ٝحُٔش٠ٓ ػزخسس ػٖ ػخسػش طوق ػ٠ِ هخث٤ٖٔ رششؽ إٔ ٣ٌٕٞ حُزؼذ ر٤ٖ حُوخثٔظ٤ٖ      -      

 ٝطٞػغ شزٌش خِق حُٔش٠ٓ ال طشطزؾ روٞح٤ٖٗ . .ح  ٓظش 2.44حُوخثٔش ٓظشح  ، ٝحسطلخع  7.32

 ػ٘ذ ًَ ٓش٠ٓ ٣ٞؿذ ٓشرغ ٣ؼشف ربعْ )ٓ٘طوش حُـضحء( .     -      

( ٣ٝشحػ٠ حال ٣ٌٕٞ  ٓظشح   1. 50ػغ ك٢ ًَ سًٖ ٖٓ أسًخٕ حُِٔؼذ سح٣ش ٓؼزظش ك٢ هخثٔش ال ٣وَ حسطلخػٜخ ػٖ )٣ٞ     -      

 . ٙحُوخثْ ٓذرزخ ٖٓ أػال

 . (ح  ٓظش  14-9ٞعؾ حُِٔؼذ ػالٓش ٓ٘خعزش طٌٕٞ ٓشًضح ُذحثشس ٗظق هطشٛخ ) ٣ظ     -      

  . عْ ٣ٝشظشؽ أال طٌٕٞ حُخطٞؽ ٓللٞسس ٣12ـذ إٔ ٣خطؾ حُِٔؼذ رخطٞؽ ٝحػلش ال ٣ض٣ذ ػشػٜخ ػ٢ِ  -

 : (  8-3كن )ًٔخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ حُشٌَ حُٔشػٖ حُؼشع ( ع) ٖ حُطٍٞ ، ٝػ(ٍ)ك٤غ ٣ؼزش كشف ) أرؼخد حُِٔؼذ -

 (ٓظشح .150*70، ٝحألرؼخد حُ٘ظخ٤ٓش ) ( ٓظشح  90*45، ٝحألرؼخد حُظـشٟ )( ٓظشح   120*90حُؼظ٠ٔ: ) حألرؼخد     

 

 ٣ٞػق أرؼخد ِٓؼذ ًشس حُوذّ ( : 8-3الشكل)

ظذس: )         كشصحُٔ  (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٞٗ

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس مٌم والبناء.عناصر التص(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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 ِش ًشس حُغ
1

  : 

 .ِذ ٓغظط٤َ خخٍ ٖٓ حُؼٞحثن حُٔؼِذ ػزخسس ػٖ ٓغطق ط     -      

 عْ ُظوغ٤ْ حُِٔؼذ .5طغظخذّ خطٞؽ ٓظ٘ٞػش رؼشع     -      

 . ٓظشح   1.20، ٣ٝـذ إٔ طٌٕٞ ًَ ُٞكش دحخَ خؾ حُٜ٘خ٣ش ُٔغخكش  طؼِن عِش ُٝٞكش كٞم ًَ ٖٓ ؽشك٢ حُِٔؼذ    -      

 ّ . 3.05عْ ، ٝطؼِن ػ٠ِ  حسطلخع   ٣45زِؾ هطش حُغِش    -      

، ك٢ حُؼشع ٓظش ص٣خدس أٝ ٗوض 1ٝ ، ك٢ حُطٍٞ ٓظش ص٣خدس أٝ ٗوض  2 : حُِٔؼذ رخُظـ٤شحص ح٥ط٤ش ك٢ حألرؼخد٣ٝغٔق  -

  .رخُٔلخكظش ػ٠ِ ط٘خعذ حألرؼخد

  . ٓظشح   80.1شعْ ك٢ ٓ٘ظظق حسع حُِٔؼذ ر٘ظق هطش ؽُٞٚ ش : طحُذحثشس حُٔشًض٣ -

 : (( 9-3ٞ ٓٞػق ك٢ حُشٌَ حُٔشكن ) ( ًٔخ ٛػٖ حُطٍٞ ، ٝ ) ع (ٍ  أرؼخد حُِٔؼذ )ك٤غ ٣ؼزش كشف ) -

 . ( ٓظشح  26*14، ٝحألرؼخد حُ٘ظخ٤ٓش ) ( ٓظشح  24*13، ٝحألرؼخد حُظـشٟ )( ٓظشح   28*15حُؼظ٠ٔ: ) حألرؼخد

 

 ًشس حُغِشِٓؼذ ٣ٞػق أرؼخد  ( :9-3الشكل)

كشصحُٔظذس: )         (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٞٗ

 ٌُشس حُطخثشسح 
1 

 : 

 

 . نػٖ أسع ٓغظ٣ٞش ٝٓغطلش ٝخخ٤ُش ٖٓ أ٣ش ػٞحثحُِٔؼذ ػزخسس    -

 . ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُِٔؼذ دحخَ ٓغخكش ٓغظ٣ٞش -

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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ؿضث٤ٖ ٓظغخ٤٣ٖٝ رل٤غ ٣ٌٕٞ  ٠عْ ٣وغْ أسع حُِٔؼذ اُ 5خؾ ػشػٚ سع حُِٔؼذ أ٣شعْ ػ٢ِ ق : خؾ حُٔ٘ظظ -

 . خ  ٛزح حُخؾ أعلَ حُشزٌش طٔخٓ

 . ظقٓظش ٖٓ خؾ حُٔ٘ظ 3رؼذ  ٣٠شعْ ك٢ ًَ ؿٜش ٖٓ حُِٔؼذ خؾ ػِ -

 : ((  10 - 3( ًٔخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ حُشٌَ حُٔشكن ) عػٖ حُطٍٞ ، ٝ ) (ٍأرؼخد حُِٔؼذ )ك٤غ ٣ؼزش كشف ) -

  ( ٓظشح .18*9حألرؼخد حُ٘ظخ٤ٓش )      

 

 ٣ٞػق أرؼخد ِٓؼذ حٌُشس حُطخثشس ( :04-3الشكل)

كشصحُٔظذس: )         (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٞٗ

 

  حُظ٘ظ :  

 

 ٓغظط٤َ ، ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُِٔؼذ ٓغظ٣ٞخ  طٔخٓخ  ٝهخط  ٝٓوخّٝ ُِؼٞحَٓ حُـ٣ٞش . حُِٔؼذ ػزخسس ػٖ   -

 . لذد حُِٔؼذ رٞحعطش أسدكش ٖٓ حُوش٤ٓذ ٓؼزظش رٔٞٗش حعٔ٘ظ٤ش٣ -

 . ٓظشح  ًلذ أد٠ٗ  3.65 ٣ل٤ؾ رخُِٔؼذ ٓغخكش ؿخٗز٤ش طغخ١ٝ -

 .ٓظشح   1.06ُٜ٘خ٣ظ٤ٖ عْ ٝحسطلخػٜخ ػ٘ذ ح  91 حسطلخع حُشزي حُٔٞؿٞد ك٢ ٓ٘ظظق حُِٔؼذ ٖٓ حُٞعؾ -

 ٓظش . 4ِْٓ ، ٣ٝزِؾ حسطلخػٚ  ٣2.5ل٤ؾ رخُِٔؼذ ع٤خؽ ٣ٌٕٞ ػخدس  ٖٓ حُشزي حُٔؼذ٢ٗ رغٔي  -

 ( ( :   11-3أرؼخد حُِٔؼذ )ًٔخ ٛٞ ٓٞػق رخُشٌَ ) -

 ( ٓظشح  .23.77*8.23( ٓظشح   ، ُٝالػز٤ٖ )23.77*10.97حألرؼخد حُ٘ظخ٤ٓش ألسرؼش الػز٤ٖ : )      
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 ٣ٞػق أرؼخد ِٓؼذ حُظ٘ظ  ( :00-3الشكل)     

 ٣ٝٞػق أرؼخد ٓوطغ ك٢ ِٓؼذ حُظ٘ظ ، ٤َٓٝ حُشزٌش

كشصحُٔظذس: )         (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٞٗ

 

 ٓالػذ حُلشٝع٤ش.  3

 َ٤ٓذحٕ طش٣ٝغ حُخ٤  

 طشم خخطش رخُخ٤َ .: ٣لؼَ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞهغ ك٢ أهخط٢ حُٔذ٣٘ش ، ٝطظظَ ٓزخششس رخألسحػ٢ حُش٣ل٤ش حُٔظ٘ٞػش ر حُٔٞهغ      

ٓٞحطلخص ٝأرؼخد ح٤ُٔذحٕ       
1
 : 

( ٓظشح   ا٠ُ 60*20( ٓظشح  ٣ٌٖٝٔ إٔ طزِؾ ٖٓ ) 20ا٠ُ  40( ، أ١) 1ا٠ُ  2طزِؾ حُ٘غزش ر٤ٖ ؽٍٞ ح٤ُٔذحٕ ا٠ُ ػشػٚ ) -

 .1( ٓظشح  80*30)

 ٖٓ حألكؼَ طؤ٤ٖٓ طِش ٝطَ ر٤ٖ ٓذسؿخص كوٍٞ حُغزخم ٤ٓٝخد٣ٖ طش٣ٝغ حُخ٤َ . -

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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 ( ٓظش . 3*0.9(كظخٕ ، ٝحٌُٔخٕ حُالصّ ٌَُ كظخٕ )  25-20ٝحكذ ػ٠ِ حألهَ ٌَُ ) ٣ئٖٓ حعطزَ  -

   

    ٣ٞػق طلظ٤ِش ألسع : (04-3) الشكل

 ح٤ُٔذحٕ ٓغ حُـذحس حُٔل٤ؾ

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

  ( ٓظش  . 4.5-٣3.5زِؾ حسطلخع حالعطزالص ٓغ طلو٤ن ط٣ٜٞش ؿ٤ذس ) -

 ( ٓظش ، ٝطٌٕٞ حألرٞحد ٖٓ دكظ٤ٖ ٣ٌٖٔ كظلٜخ سًٞرخ  ػ٠ِ حُخ٤َ . 3 -2د ح٤ُٔذحٕ ) ٣ٝزِؾ ػشع أرٞح -

إ حُٔغخكش حُٔخظظش ٌَُ ٖٓ ؿشكش طشـ٤َ حُلذ٣ذ، ٝؿشكش حُٔشحهزش، ٝحُظ٘ظ٤ق، ٝٓغظخذ٢ٓ حالعطزَ ، ٝؿشكش  -

 ( ٓظش ٓشرغ . 15-10حُؼِق ٝحُظخض٣ٖ طزِؾ  )

 ٓظشح  .( 100*70أرؼخد عخكش حُخ٤خُش أٓخّ ح٤ُٔذحٕ ) -

ٓظش . 11.2حالسطلخع حُذحخ٢ِ ٤ُِٔذحٕ حٌُز٤ش  -
 1

 

ٓظش . 8.8حالسطلخع حُذحخ٢ِ ٤ُِٔذحٕ حُظـ٤ش  -
1
 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 

طظٞهق أرؼخد ح٤ُٔذحٕ ػ٠ِ ٗظق حُوطش حُالصّ ُذٝسحٕ حُلظخٕ ك٢ -

ٓظش  ( 11-10كخُش حُشًغ حُغش٣غ ،٣ٝزِؾ ٗظق حُوطش ٛزح ٖٓ )

( ٓظش؛ ٤ٌُٕٞ ٓ٘خعزخ  20ًلذ  أد٠ٗ ، ٣ٝلؼَ إٔ ٣زِؾ ٗظق حُوطش )

 ُِؼَٔ ٝحُظذس٣ذ .

ٓظشح  ، ٝطزشص ٛزٙ  1.75رخُخشذ كظ٠ اسطلخع أهِٚ طـط٠ حُـذسحٕ -

؛ كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُخ٤َ ٖٓ حُٔلخكظش  عْ 40حُظـط٤ش ٖٓ حألعلَ ٓوذحس 

؛ ألٕ  ع50ْػ٠ِ كش٣ش أهذحٓٚ ، ٣ٝظْ طو٣ٞش ٛزٙ حُظـط٤ش ػ٘ذ حسطلخع 

 ٛزح حالسطلخع ٓؼشع ُؼشرخص حألهذحّ .

حٌُٔذعش طظؤُق أسػ٤ش ح٤ُٔذحٕ ٝأسػ٤ش حالٓظطخء ٖٓ طـط٤ش ُِظشرش -

،  عْ 10عْ ، ٝطـط٠ رطزوش ٖٓ حُشَٓ عٔخًظٜخ  ( 20-15رغٔخًش )

( عْ . 20-15ػْ رطزوش ٖٓ ٗشخسس حُخشذ رغٔخًش )
1
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 الص ٤ٓٝذحٕ حُغزخم٣ٞػق ػالهش ٤ٓذحٕ حُظذس٣ذ ٝحالعطز (: 03-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

  ٓؼٔخس حُؼٞحهذ ٝحُـش١ حُلش 

 ( 30-25)  ٓظش ٖٓ حُلخكش ، ٝػشع حُٔؼٔخس ٣زِؾ  ٣2وخط ػشع حُٔؼٔخس ػ٠ِ رؼذ  :  حُـش١ حُلش دٕٝ ػٞحهذ       

 ٓظش 100ٓظش، ٝٗظق هطشٙ أًزش ٖٓ 
1
.  

 

 ٣ٞػق ٓؼٔخس حُؼٞحهذ ٝحُـش١ حُلش (: 02-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس مٌم والبناء.عناصر التص(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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ٔؼٔخس ٝٗٞع حُؼٞحهذ كٜٔ٘خ ػخهذ رغ٤ؾ ٝٓظ٘ٞع ٝٓشًذ طلذد ؽز٤ؼش ٝػذد حُؼٞحهذ كغذ ؽٍٞ حُ  : ٓؼٔخس  حُؼٞحهذ      

، أٓخ ك٢ ٓؼٔخس ؿش١  ( ٓظش 50-30( ،  ٝطٌٕٞ حُٔغخكش ر٤ٖ حُؼٞحهذ ٖٓ ) 15-3ٝؿ٤شٛخ ، ًٔخ ٛٞ ٓٞػق ك٢ حُشٌَ  ) 

ؼٞحهذ ،  ٝػ٘ذ طظ٤ْٔ ٓؼٔخس ر ٓظش 40، ٝحُٔغخكش ر٤ٖ حالٗطالم ٝأٍٝ ػخهذ طوَ ػٖ  ( ٓظش200-160حُؼٞحهذ طزِؾ حُٔغخكش )

 1( ٓظشح  .100(*70-50رحص طـ٤ٜضحص رغ٤طش ٣ٌظل٠ رؤسع رحص ٓشؽ ٓظٔخعي ٝرحص أرؼخد )) 

 

 ٣ٞػق أٗٞحع حُؼٞحهذ حُٔخظِلش(: 01-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

  حالعطزالص
1
 

حُٞحؿذ ٓشحػخطٜخ طٞؿ٤ٚ حٌُٔخٕ حُٔخظض ٖٝٓ حألٓٞس  ، ٣لؼَ طٞؿ٤ٚ حالعطزالص ٗلٞ حُششم حٝ حُـ٘ٞد : حُظٞؿ٤ٚ            

 ُألكظ٘ش رل٤غ ال طٞػغ سإٝط حألكظ٘ش رخطـخٙ ٗٞحكز حالعطزَ .

أسػ٤ش حالعطزالص طظٌٕٞ ٖٓ حإلعلِض حُظِذ كٞم رخؽٕٞ ٓلضص ، أٝ كـش حطط٘خػ٢ ٖٓ حُط٤ٖ   : حألسػ٤ش     

 % .3حُطز٤ؼ٢ أٝ رالؽ ٖٓ خشذ حعلِظ٢ ٝرحص ٤َٓ 

 عْ .5ٌٕٞ حُـذسحٕ ٝحه٤ش ٖٓ حُشؽٞرش ، ٝرحص ر٤٘خٕ ٓغخ٢ٓ ٓغ كشحؽ ػخصٍ ٣ـذ إٔ ط : حُـذسحٕ     

ٓظش ػٖ ٓغظٟٞ حألسػ٤ش ًلذ  أد٠ٗ ،  2.2طٌٕٞ حُظ٣ٜٞش ػزش كظلخص رحص ٓلخٝس أكو٤ش ٝٓوخٓش ػ٠ِ حسطلخع  :حُظ٣ٜٞش     

 حُٔشٔظ .ٝأك٤خٗخ  رٔ٘خٝس ُِظ٣ٜٞش ك٢ ٝعؾ حالعطزَ ، ٝطٌٕٞ حُ٘ٞحكز ٖٓ حُضؿخؽ حُخشٖ ك٢ حُـخٗذ 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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ٓظش ،  ( 3.10-2.8أكظ٘ش ) 10( ٓظش ، ٝحالسطلخع ُلذ  2.8-2.4حُو٤ٔش حُظـشٟ ) : حالسطلخع حُذحخ٢ِ ُالعطزالص    

( ٓظشح  . 4.50-3.75كظخٕ )50( ٓظش  ، كظ٠  3.60-3.40كظخٕ ) 30ُٝلظ٠ 
1
 

 

 كظ٘شُظظ٘خعذ ٝحسطلخع حأل  ٣ٞػق حألرؼخد حُالصّ طٞك٤شٛخ ك٢ حالعطزالص(: 01-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

ٓظش، ٣ٝظْ طلذ٣ذ ػشع حُٔٔشحص كغذ ػذد حُخ٤ٍٞ  1.20ػشع حألرٞحد ٣ـذ إٔ ال ٣وَ ػٖ  : ػشع حألرٞحد حُٔٔشحص

دحخَ حالعطزَ ، ٝطشط٤زٜخ آخ رظق ٝحكذ أٝ رظل٤ٖ، ك٤غ ٣زِؾ ػشع حُٔٔشحص ك٢ حعطزالص رظق ٝحكذ ٖٓ حُٔشحرؾ 

.ٓظش 2َ ػشع حُٔٔش ػٖ ص رظل٤ٖ ٖٓ حُٔشحرؾ كال ٣ـذ إٔ ٣و٠ ، أٓخ حالعطزالًلذ أدٗ 1.5
 1

 

 

 عطزالص٣ٞػق ػشع حُٔٔشحص دحخَ حال(: 01-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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ُظغٔق  ػ٘ذ طظ٤ْٔ أرٞحد حالعطزالص ٣ـذ ٓشحػخس حسطلخع حُلخسط ػ٠ِ ظٜش حُلشط ، ٝٓشحػخس ػشع حألرٞحد           

 ، ُٝظلو٤ن حُغالٓش ُِلشط ٝحُلخسط ٣ـذ حٕ طٌٕٞ حُـذسحٕ ِٓغخء ٝدٕٝ أ١ رشٝصحص . رٔشٝس كظخ٤ٖٗ ك٢ حُٞهض ٗلغٚ

 

 أرؼخد حُلشط ٝحُلخسط حُظ٢ ٣ـذ أخزٛخ رؼ٤ٖ حالػظزخس ُظلو٤ن حُغالٓش٣ٞػق (: 01-3الشكل)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

 ميمية نمناطق انتخييم انمعايير انتص  . 2.3.3

، ألٜٗخ عظئػش ا٠ُ  ػ٘ذ حُو٤خّ رظظ٤ْٔ ٓٞحهغ حُٔؼغٌشحص ال رذ ٖٓ حالؽالع ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُٔزخدة حُٔظزؼش          

عٞحء ًخٗض  حالٛظٔخّ رخالػظزخسحص حُظظ٤ٔ٤ٔش ُِٔؼغٌشحص ، ٣ـذٌُٖٝ ك٢ حُٞهض ػ٤٘ٚ  حُٔٞهغ ، كذ ٓخ ػ٠ِ حخظ٤خس

خ ك٢ حُٔؼغٌشحص حُٔظؼذدس .ٜٔأٝ ٤ًِ ظ٢ِ حُوظ٤ش، أٝ حُٔؼغٌش حُذحثْ ،ٖٓ ٗٞع حُٔؼغٌش حُل
1
 

شس ح٤ُٔخٙ عٞحء ٤: ٣ـذ حخظ٤خس حُٔٞحهغ حُٔشٔغش ٝحُٔل٤ٔش ٖٓ حُش٣خف ٓخ أٌٖٓ ، رؼ٤ذس ػٖ حألٓخًٖ حُخطشس ، ٝٝكحُٔٞهغ -

، ٣ٝـذ ُٔخ٤ْ ، طشحػ٢ عُٜٞش حُٞطٍٞ ا٠ُ أسع ح ٝهش٣زش ٖٓ ٓشحًض حُخذٓخص، ُِششد أٝ حعظؼٔخالص أخشٟ 

، ٝطخظض  (ظشح  ٓ 120-90ٓغخكش ال طوَ ػٖ ) حالرظؼخد ػٖ حُزشى ٝحُٔغظ٘وؼخص أٝ حُٔ٘خؽن حُٔ٘خلؼش ٓؼَ حُٞد٣خٕ

 . ك٢ حُٔ٘طوش حُٔشًض٣ش ُِٔؼغٌش )ٓز٠٘ حُخذٓخص ٝحُٔشحكن ( ك٤غ ٣ظ٘خعذ ٓٞهؼٚ ٓغ ٓٞحهغ رو٤ش حُٔـٔٞػخص

لزز إٔ طٌٕٞ حألسع طشحر٤ش ؛ طٔظض حُٔخء رغُٜٞش ٝال ط: ٣ـذ إٔ طٌٕٞ حألسع ٓغظ٣ٞش هذس حإلٌٓخٕ ، حألسع -

 حألسػ٤ش حُظخش٣ش أٝ حُش٤ِٓش ٓغ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس حُٔظطِزخص حُظخ٤ُش  :

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999محمد ماجد خلوصً . ) 
بٌروت: دار قابس . 389. صالنوادي الترفٌهٌة-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999ماجد خلوصً . ) محمد 2
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( ٓٞحهغ  10-6 ك٢ اٗشخء )ُِٔؼغٌشحص ٝ( ٣ٌٖٔ حالعظلخدس ٜٓ٘خ أُق ٓظش ٓشرغ 40-30ٓغخكش ٖٓ حألسع طؼخدٍ ) - أ

ُِلشحط.
2

 

 . ٔشحص حُظ٢ طظَ كذٝد حُخ٤خّ  ك٢ حُٔؼغٌشحصحٕ طٌٕٞ حُظشرش ؿ٤ذس  ُشطق حُٔ - د

 طٌٕٞ حُظشرش ؿ٤ذس ُضسحػش حألشـخس ٝحُؼشذ حألخؼش . - ص

 أٓخًٖ ُِٔز٤ض .ٝ ،، ٝٓطزخ  ، عخكخص : دٝسحص ٤ٓخٙ ٝٓـخعَ رؼغ حُٔشحكن حُٔشطزطش رخُٔخ٤ْ -

 

 (: ٣ٞػق أٓخًٖ ٝػغ حُخ٤خّ 17-3حُشٌَ)

 (،رظظشف حُزخكؼظ2005ٖ٤، حُظخط٤ط٤ش ٝحُٔ٘خؽن حُظشك٤ٜ٤شًظخد د٤َُ حُٔؼخ٤٣ش كٔذ كش٣ذ ٓظطل٠، أ)حُٔظذس: 

 

؛ ألٜٗخ هذ طٌٕٞ ٓؤٟٝ ُِوٞحسع  ّ رؼ٤ذس ػٖ حُؼوٞد ٝحُلظلخص حألسػ٤شخ: ٣ـذ  إٔ طٌٕٞ حُخ٤ ٓؼخ٤٣ش حُغالٓش حُؼخٓش -

ٞػش ػٖ ، أٓخ ٖٓ ٗخك٤ش حُظٞط٤الص حٌُٜشرخث٤ش ك٤ـذ إٔ طٌٕٞ دحخَ حٗخر٤ذ خخطش ٓٞك ٝحُؼؼخر٤ٖ أٝ حُؼ٘خًذ حُغخٓش

أسػ٤ش حُخ٤ٔش ٝإٔ ال طٌٕٞ حألعالى ػخس٣ش كظ٠ ال٣لظَ طٔخط ًٜشرخث٢ ، ٝحُلشص ػ٠ِ حرؼخد حعطٞحٗخص حُـخص، 

. ٝػشٝسس حُلشص ػ٠ِ حُ٘ظخكش
1

 

ػٖ ٓ٘خؽن  ظشح  135ٖٓٓ حُٔشًض ح٠ُ حُٔشًض، ٝحٕ الطوَ  ظشح  135ٓ: ٣٘زـ٢ حٕ ال طوَ ػٖ  حُزؼذ ر٤ٖ ٓٞحهغ حُٔـٔٞػخص -

 حألر٤٘ش.

                                                           
1
 (د٤َُ حُٔؼخ٤٣ش حُظخط٤ط٤ش ُِٔ٘خؽن حُظشك٤ٜ٤ش ،أكٔذ كش٣ذ حُٔظطل٠) 
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 رؼذ إٔ طلؾ حُٔـٔٞػخص سكخُٜخ ٝطزذأ ر٘ظذ خ٤خٜٓخ ٝرؼذ إٔ طلذد ٓؼخُْ حألسع رشٌَ ٓذسٝط، : حُٔشًض٣شحُٔ٘طوش  -

 الٗشخء ٓشحكن حُخذٓش حُٔشًض٣ش ٓغ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس حُؼٞحَٓ حالط٤شالرذ ك٤٘جز ٖٓ طخظ٤ض ٓغخكش ًخك٤ش 
1
 : 

 ٣ـذ حٗشخء ؽش٣ن خخص رٔذخَ ُٜزٙ حُٔ٘طوش . - أ

٣ٝظْ  ػ٠ِ ٗلٞ طظٌٖٔ ك٤ٚ حُغ٤خسحص حُضحثشس ٖٓ حُذخٍٞ رشٌَ عَٜ ُِظٞؿٚ ٗلٞ حُٔشًض، طٞػغ ٓٞحهق حُغ٤خسحص - د

حٗشخء ٓز٠٘ حالدحسس رل٤غ ٣ظٌٖٔ حُـ٤ٔغ ٖٓ ٓشخٛذطٚ ٝحُٞطٍٞ ح٤ُٚ ٖٓ ٓ٘طوش ٓٞحهق حُغ٤خسحص ُظغخػذ حُضٝحس 

 رخُظٞؿٚ ح٤ُٚ ٓزخششس .

، ٓغ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس إٔ ط٘شؤ  ٝهغْ حُطؼخّحُخ٤ٔش حُٔخظظش ُِؼالؽ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ هش٣زش ٖٓ ٓز٠٘ حالدحسس  - ص

 . ك٢ ٓ٘طوش ٛخدثش ٗغز٤خ  

 . ك٢ كخٍ حكظٞحء حُٔ٘طوش ػ٠ِ دٝسحص ٤ٓخٙ ، ٣شحػ٠ حٗشخثٜخ رخُوشد ٖٓ ٓ٘طوش حُٔخ٤ٔخص - ع

٣ٌٖٝٔ حالعظلخدس ٖٓ  ٣٘زـ٢ حألخز رؼ٤ٖ حالػظزخس حُطشم حُٔغظخذٓش ُِٞطٍٞ ُِٔؼغٌشحص ٤ًٝل٤ش حٗشخثٜخ ، - ؽ

 . شـخس ك٢ ٝػغ كٞحطَ ر٤ٜ٘خحُظؼخس٣ظ ٝحأل

 

ٌُٖٝ طٞؿذ ٓذحخَ أخشٟ ُلخالص حُخذٓش  ، خَ سث٤غ٢ ٣ئد١ ا٠ُ حُٔشًض ٓزخششسٓذ ٣٘شؤ :٣ش ٝحُٔشحهزشخحُٔذحخَ ٝحُلٔ -

ُظؼَٔ ػ٠ِ ادخخٍ  ؛ ، ك٤غ ٣ٌٖٔ سإ٣ظٜخ رغُٜٞش ٝٝػٞف ، حُظ٢ ٣لؼَ ٝػؼٜخ رخُوشد ٖٓ حُطش٣ن ٝحُطٞحسة

. ٕٝاخشحؽ ػشرخص حُطٞحسة رغشػش ٝأٓخ
2

 

 

 انمعايير انتصميمية نهصاالت انرياضية انمغهقة    .3.3.3

إ طظ٤ْٔ حُظخالص حُش٣خػ٤ش ٣ظطِذ ٓشحػخس هخثٔش ؽ٣ِٞش ٖٓ حُٔظطِزخص ٝحالػظزخسحص حألعخع٤ش عٞحء  ٖٓ          

ذٓخص ٝحإلػالّ ٔشخٛذ٣ٖ ٝأخشٟ ُِخٓذحخَ ُِٜٓ٘خ  ٝطٞك٤ش ٓذحخَ ٓظؼذدس ، ُٞحصّ حُالػز٤ٖ ٝطٞك٤ش ٝعخثَ حُشحكش ُْٜ ،

ك٢ٜ عظٌٕٞ ر٤٘ش ُالٗؼزخؽ  ، ، ٝحألْٛ ٖٓ رُي ًِٚ طلذ٣ذ ٗٞع حُظخُش حُش٣خػ٤ش ٝٗطخم حعظخذحٜٓخ ٝٓ٘خؽن ُِـِٞط

، طـٔغ ك٢ طظ٤ٜٔٔخ ر٤ٖ حُٞظ٤لش ٝحُـٔخ٤ُخص ٝحالعظخذحّ حُؼ٢ِٔ ٝحُلؼخٍ . حُش٣خػ٢
3

                                             

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999محمد ماجد خلوصً . ) 

2
 بٌروت: دار قابس . النوادي الترفٌهٌة.-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999ماجد خلوصً . ) محمد 

)Architecture and sport facilities , Carles Broto , 2005 ٓظشؿْ ، رظظشف حُزخكغ ،    (
3 
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دٝحػ ٝدٝسحص ٤ٓخٙ ٝٓشخُق ٝؿشكش أعخطزس ٝؿشف حُخذٓخص حُظخرؼش ُٜخ ٖٓ ٓـخعَ ٝأ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظخالص حُٔـِوش طظطِذ ك٤غ      

.، ٝحُشٌَ حُٔشكن ٣ٞػق طل٤َِ اؿٔخ٢ُ ُِظخُش حُش٣خػ٤ش ٝرؼغ ٓشحكوٜخ ُألؿٜضس ٝحُٔؼذحص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔظطِزخص 
1
 

2 

٣ٞػق ٓخطؾ اؿٔخ٢ُ ُظخُش س٣خػ٤ش  (: 18-3)حُشٌَ

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: ) ش حُلـْٓظٞعط

 

 ٣ٞػق ٗٔٞرؽ ُظخُش س٣خػ٤ش ٓـِوش (:19-3)حُشٌَ                   

كشصحُٔظذس: )                          (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٞٗ

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006رنست نٌوفرت . )أ 

2
 بٌروت: دار قابس. عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 

 ٖٓ أْٛ ٓخ طلظ٣ٞٚ حُظخالص حُٔـِوش: 

طخُش حُِؼذ عٞحء ًزشٟ أٝ طـشٟ : ٣ٌٖٔ حعظؼٔخُٜخ ُٔؼظْ أٗٞحع -

الًٔش ٓظخسػش س٣شش ؽخثشس ، ؿٔزخص، ٓ ، ، ًشس ٣ذ حُش٣خػخص ٖٓ ًشس عِش

 ٝؿٞدٝ ٝؿ٤شٛخ .

 . ٤ش حُٔالرظ٤ؿشف طـ-

  .دٝسحص ٤ٓخٙ ُِٔشخٛذ٣ٖٝ ، دٝسحص ٤ٓخٙ ُالػز٤ٖ ٝ حػٝح٥دٝ حُٔـخعَ-

 ٝؿشف خذٓش ٝط٤خٗش. ٓخخصٕ-

 () ُِلٌخّ _حُٔذسر٤ٖ _ حُطؼخّ _ حعظوزخٍ ُِٔذػ٣ٖٞ ٓخظِلش كشحؿخص -

 .حإلدحسس-

:  شأْٛ حُٔؼخ٤٣ش حُظظ٤ٔ٤ٔش ُِظخالص حُش٣خػ٤ش حُٔـِو  
1

 

٣ـذ إٔ ال طوغ حُظخُش حُش٣خػ٤ش رخُوشد ٖٓ حُشٞحسع حُؼش٣ؼش   حُٔٞهغ :.   1

 ٝحُٔ٘شخ ص حُظ٘خػ٤ش .

 طظـٚ حُٞحؿٜش حُط٣ِٞش ُِظخُش حُش٣خػ٤ش ٗلٞ حُششم أٝ حُـشد  .  حُظٞؿ٤ٚ :2

: .  ٓٞحطلخص حُظخُش حُش٣خػ٤ش 3
1

 

ػذد حُٔغظخذ٤ٖٓ طخظِق أرؼخد حُظخُش حُش٣خػ٤ش رخخظالف   أرؼخد حُظخالص : -

ُٜخ، ٝػذد حألٗشطش حُظ٢ طغظٞػزٜخ ك٤غ طوذس حُٔغخكش حُظ٢ ٣شـِٜخ ًَ شخض 

ّ 0.1رلٞح٢ُ  
2
ّ 180، كظزذأ ٓغخكظٜخ ٖٓ  

2  
ًظخُش س٣خػ٤ش طـ٤شس ُٔذسعش 

ّ 882حرظذحث٤ش ، ٝطظَ ا٠ُ 
2
ًظخُش أُؼخد ٝطٔخس٣ٖ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٗشخؽخص  

ٌُشس حُطخثشس ًٝشس حُغِش ًٝشس ٓخظِلش ٖٓ أُؼخد رغ٤طش ا٠ُ أُؼخد حُش٣شش ٝح

 ح٤ُذ ٝؿ٤شٛخ .
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 ٣ٞػق أرؼخد طخالص س٣خػ٤ش ٓـِوش ٓخظِلش ( :20-3حُشٌَ )     

 (2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

رخُظخالص حُش٣خػ٤ش ٌَُ كشحؽ رٔخ ٣ظٞحكن ٓغ ٝظ٤لظٚ ، ك٤غ طزِؾ دسؿش كشحسس  ٣شحػ٠ حعظخذحّ حُظذكجش دسؿخص حُلشحسس : -

ًٔخ ٣ٝلظخؽ حُش٣خػ٤ٕٞ ا٠ُ دسؿخص  ،( دسؿش ٓج٣ٞش   22 -18( دسؿش ٓج٣ٞش ، أٓخ ك٢ حُـشف حُِٔلوش )  15-12حُظخُش ) 

 كشحسس ٓخظِلش ػٖ طِي حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُـٜٔٞس ، ُزُي ٣ظْ كظَ أٗظٔش حُظ٤٤ٌق.

 ءس :حإلػخ -

: ٣ـذ طٞك٤ش اػخءس ٓظـخٗغش ٝطٞكش حُٔشٝٗش حٌُخِٓش ك٢ طلش٣ي أٓخًٖ حإلػخءس ، ٝطٌٕٞ اػخءس أٓخًٖ  حالٗخسس حُظ٘خػ٤ش.  1

ُٔزخس٣خص، ٜٓ٘خ ػٖ أٝهخص حُٔظلشؿ٤ٖ رشذس اػخءس أهَ ٖٓ حُِٔؼذ . اػخءس حُِٔؼذ ٗلغٚ طٌٕٞ أًؼش شذس أػ٘خء حعظؼٔخُٚ ك٢ ح

. حإلػخءس حُظ٘خػ٤ش ٓظذسأ كشحس٣خ  ٓضػـخ  ، ٣ٝشحػ٠ إٔ ال طٌٕٞ  حُظٔش٣ٖ
1
 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس. عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 

طز٠٘ حُظخالص ٖٓ ؿذسحٕ ِٓغخء  حُـذسحٕ : -

خخ٤ُش ٖٓ حُ٘ظٞءحص ٝحُظـخ٣ٝق ٝ عِٜش حُظ٘ظ٤ق ، 

٣ٝلؼَ إٔ طٌٕٞ حُـذسحٕ كخطلش حُِٕٞ ، ٖٝٓ 

حُؼشٝس١ إٔ طـط٠ حُـذسحٕ رٔٞحد ٓ٘خعزش 

 ٝػخصُش ُِظٞص .

ص إٔ ٖٓ أْٛ ٓٞحطلخص حألسػ٤خ حألسػ٤ش : -

ش ُِظشون ٝحُظوشش ٝحُظشٞٙ طٌٕٞ ٓشٗش ٝٓوخٝٓ

ُوش ، ٝإٔ طٌٕٞ ػخصُش ُِلشحسس ٝحُظٞص ٝؿ٤ش ص

ٝطٔظخص حألسػ٤ش رخُذ٣ٔٞٓش، ك٤ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ 

ٓظ٘ٞػش ٖٓ خشذ حُزخس٤ًٚ أٝ ٖٓ ُِذحثٖ 

حُظ٘خػ٤ش حُظ٢ طؼط٢ ٗلظ حُِٔٔظ . ٣ٝظْ ط٤٤ٔض 

حُغخكخص حُٔخظِلش رظلذ٣ذٛخ رؤُٞحٕ شظ٠ ، 

 ( عْ . 5-2خطٞؽ ػشػٜخ  ) ٝرٞحعطش 
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٣ـذ إٔ   ، حُغطق ح٢ٌُِ ُِـذسحٕ حُظخُش حُش٣خػ٤ش أًزش ٖٓ ه٤ٔش ػِغطزِؾ ٓغخكش حُ٘ٞحكز ك٢  :  حإلٗخسس حُطز٤ؼ٤ش.  2

 ٣ٝغظخذّ حُضؿخؽ حُٔغِق   طٌٕٞ حإلػخءس حُطز٤ؼ٤ش ؿ٤ش ٓزٜشس رٞػغ حُٔظالص ، أٝ إٔ طٌٕٞ حُلظلخص ػ٣ِٞش ،

حألشٌخٍ حُٔخظِلش  ٝحُشٌَ حُٔشكن ٣ٞػق ّ ُظـ٘ذ حالرٜخس أػ٘خء حُظٔخس٣ٖ حُش٣خػ٤ش ، 3.5كظ٠ حسطلخع )حُذخخ٢ٗ ( 

          1 ُلظلخص حإلٗخسس  .

 نوع اإلنارة شكم فتحات اإلنارة خصائص اإلنارة

ظـخٗغش كٞم حُغخكخص ٖٓ أؿَ شذس ػٞث ٤شٓ 

٘خى حٗخسس حػخك٤ش ٓغخػذس  ٣ٝشحػ٠  ،حألُؼخد، ٝٛ

زخشش . إٔ الطٌٕٞ  ٓظذس ُِلشحسس رشٌَٓ 

 

حٗخسس ؿ٤ش ٓزخششس 

 ٖٓ حألػ٠ِ

حكظٔخٍ حٗزٜخس حُٔظلشؿ٤ٖ ٖٓ حألشؼش حُؼٞث٤ش 

ٝحٗؼٌخط عت ٖٓ أؿَ عخكخص  حُغخهطش ؿخٗز٤خ    ،

 حُظضُؾ، ٝحُشذس حُؼٞث٤ش ؿ٤ش ٓظغخ٣ٝش .

 

اٗخسس ؿخٗز٤ش ػٖ 

ؽش٣ن كظلخص أعلَ 

 حُؤش

 ٗلظ حُششٝؽ حُٔز٤٘ش أػالٙ

 

 

شٌَ اٗخسس ػ٠ِ 

 ؿِٕٔٞ

ٔخ٣ش  ٣ش ٝك   ػذ حُشٔظ ػشٝس٣ش حٗخسس كشحسس ٞه

ٝحكظٔخٍ حٗزٜخس حُٔظلشؿ٤ٖ ٖٓ حألشؼش حُـخٗز٤ش 

 ٝس٣ش(شحُغخهطش )حُلٔخ٣ش رخُضؿخؽ ػ

 

 اٗخسس ؿخٗز٤ش 

 )ؿذسحٕ صؿخؿ٤ش(

ٗظش حُش٣خػ٤ٖ٤ ٣وغ ػ٠ِ عطٞف صؿخؿ٤ش ًخشلش 

ٔخس٣ٖ حُش٣خػ٤ش ك٢ ٛ٘خى خطش حالٗزٜخس أط٘خء حُظ

ط٢ُٞ ُِٔذسؽ )حُلٔخ٣ش طظْ رخعظخذحّ حالطـخٙ حُ

 حُضؿخؽ حُذخخ٢ٗ(
 

٤ش   اٗخسس ؿٜز

 )ؿذسحٕ صؿخؿ٤ش(

 

 ٣ٞػق حألشٌخٍ حُٔخظِلش ُلظلخص حإلٗخسس  حُظخُش حُش٣خػ٤ش حُٔـِوش (:21-3حُـذٍٝ )

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس. عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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 .  انمعايير انتصميمية نهمسابح انمغهقة 4.3.3

: حػظٔخد ٓـٔٞػش ٖٓ حألعظ ػ٘ذ حُظخط٤ؾ إلٗشخء كٞع عزخكش ٓولَ أٜٛٔخ ٣ظْ         
1

 

: ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞهغ حُٔغزق ٓشًض١ ٝرٝ حطظخٍ رخُـٞحس ، ٣ٌٖٔ ر٘خء حُٔغخرق حُٔولِش ػ٠ِ أسع  حُٔٞهغ .1

؛ ٝٛٞ حُششؽ حألعخع٢ ُظظ٤ْٔ ٓؼخ٢ُ ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظظخد٣ش  دسؿش 15ٓغطلش أٝ ٓ٘لذسس كظ٠ حٗلذحس 

٤ش ، ٝرُي ألٕ حألسحػ٢ رحص حالٗلذحس حٌُز٤ش طض٣ذ ًِلش حالٗشخء ٝطؼ٤ن حُظٞظ٤ق حُـ٤ذ . ٖٝٓ ٓؼخ٤٣ش ٝحُٞظ٤ل

، ٝٓشحػخس  حخظ٤خس حُٔٞهغ آٌخ٤ٗش ٝطٍٞ خذٓخص حُز٤٘ش حُظلظ٤ش حُـ٤ذس ٝحُظؤًذ ٖٓ ط٘خعذ حألسع رخُ٘غزش ُِز٘خء

 حُظٞعؼخص حُٔغظوز٤ِش ٝطلو٤ن حالعظذحٓش . 

 .ٝر٘خء  ػ٠ِ طلذ٣ذ ػذد حُضحثش٣ٖ ٣ظْ طلذ٣ذ ػذد ٓ٘شآص حالعظلٔخّ ٝحُِٔلوخص ٝكـْ حُٔغزق:  طل٤َِ ػذد حُضحثش٣ٖ .2

: طشَٔ طلذ٣ذ ٓغخكش عطق حُلٞع ، ٝآٌخ٤ٗش طـخ٣ش حُظ٘ظ٤ْ ٝٓخظِق حُظذحر٤ش ، طلذ٣ذ ٗوخؽ  طل٤َِ حُلخؿخص .3

 حالعظخذحّ حُٔشًض٣ش .

  طٞؿٚ حُٞحؿٜش حُشث٤غ٤ش ك٤ٚ ٗلٞ حُـ٘ٞد حُـشر٢ . :حُظٞؿ٤ٚ  .4

:  أْٛ ٓخ طلظ٣ٞٚ حُٔغخرق حُٔـِوش  
1

 

حُٔ٘طوش حُظل٤ش : طلظ١ٞ حُٔ٘طوش حُظل٤ش ػ٠ِ أدٝحػ ٝكٔخٓخص ؿ٤ش ٓخظِطش ٝرُي ر٤ٖ ؿشف حُٔالرظ ٝكٞع  -

 طٞػغ حُلٔخٓخص ك٢ ٌٓخٕ ٣ـزش ٓغظخذ٤ٜٓخ ػ٠ِ ػزٞس ٓ٘طوش حألدٝحػ هزَ رِٞؽ حُلٞع . ،حُغزخكش 

ّ 20ؿشكش حعظشحكش ُِظٔخس٣ٖ رٔغخكش طزِؾ  -
2
ّ 450ًلذ أد٠ٗ ُِٔغخرق حٌُز٤شس حُظ٢ طزِؾ ٓغخكظٜخ كٞح٢ُ  

2
 . 

( 8ّ-6ؿشف حُٔذسر٤ٖ : ٓغخكش د٤ٗخ ػشٝس٣ش ) -
2
 . 

( 8ّ-6ؿشف حُظٔش٣غ : ٓغخكش د٤ٗخ ) -
2
 . 

ّ 450ًخٗض ٓغخكش حُٔغزق طوَ ػٖ  حار ،ّ  15ؿشكش حُٔؼذحص  -
2 
. 

ّ ٣1خظض   : أكٞحع حُغزخكش -
3
زذأ ٖٓ  ٓغخرق حُظـخس رحص حُؼٔن حُو٤َِ ( شخض ، ك٤غ ط 300-100ٓخء ٌَُ )  

( ٣ٞػق  22-3ٝحُشٌَ )  ( عْ ، ٝأكٞحع حُغزخكش حُؼخد٣ش حُظ٢ ٣خظِق ك٤ٜخ حُؼٔن كغذ حالعظخذحّ . 40-60ٖٓ) 

 أكذ أشٌخٍ حُٔغخرق .
1

 

                                                           
1
 بٌروت: دار قابس. عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006أرنست نٌوفرت . ) 
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 ( ٣ٞػق أكذ أشٌخٍ حُٔغخرق ٝأرؼخدٙ  22-3حُشٌَ ) 

 المصدر: )نٌوفرت ،4441، بتصرف الباحثتٌن(

 

  (  Hostel )نمعايير انتصميمية نهنزل ا. 5.3.3

طظ٤ٔض ٝ،  ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلظٞكخ  ٝآٓ٘خ  ٖٓ حُش٣خف ٝحُـشف حُشث٤غ٤ش طظـٚ ٗلٞ حُـ٘ٞد ٝحُـ٘ٞد حُـشر٢ :حُٔٞهغ  -

رحص ٢ٛٝ طشزٚ حُل٘خدم  ، ر٤ٞص حُشزخد رؤٜٗخ طوغ ك٢ أؿِذ حألك٤خٕ ك٢ حُٔذٕ حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ ٓؼخُْ ع٤خك٤ش ٝػوخك٤ش

. عش٣شح   160-120ٓغ هذسس حعظ٤ؼخد ػذد ًز٤ش ٖٓ حألعشس ك٢ ٓؼظْ حألك٤خٕ  ، خُٔٞحطلخص حُذ٤ُٝشرؼالػش ٗـّٞ حُ
1
 

ٝطزخدٍ  ، ُِٝظغ٤ِش ٝحُظشك٤ٚ ٝحُظ٘ضٙ ،خػشحص ُٝظؼ٤ِْ حُظـخس ًٔخ حٌُزخسحُٜذف: ٌٓخٕ طـٔغ ُِٔئطٔشحص ٝحُٔل -

. أهخ٤ُْ حُزِذ حُٞحكذ أٝ ر٤ٖ حُذٍٝ ٝ ٓلخكظخصحُض٣خسحص حُشزخر٤ش ر٤ٖ 
2
 

، ػذس هخػخص ُِطؼخّ ٓغ ٓغخكخص خخطش  (عش٣ش 25-20)لشحؿخص حُٞظ٤ل٤ش: ؿشكش ُِـِٞط ٝحُشحكش ،ؿشكش ٌَُ حُ -

، اػخكش  ا٠ُ ٓو٠ٜ ٝهخػش ٓلخػشحص  خ أٓخًٖ كشد٣ش ُِشحكش أٝ ُِوشحءسُِٔشٝس ٝحُظ٘وَ ٓظؼذدس حُٞظخثق ٣ٝظخِِٜ

                                                                                                                                                                                           
1
 بٌروت: دار قابس. عناصر التصمٌم والبناء.(. 2006) أرنست نٌوفرت .  

2
 بٌروت: دار قابس . 371النوادي الترفٌهٌة.ص-الموسوعة الهندسٌة المعمارٌة(. 1999محمد ماجد خلوصً . ) 
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٢ٛٝ  ، لذد ػذد حُٔوخػذ ٗغزش  ُؼذد حألعشس٣ٌٖٔ ُوخػخص حُطؼخّ إٔ طغظخذّ ػ٘ذ حُلخؿش ًوخػخص حكظلخالص ك٤غ ٣ٝ

.  ِٓلوش رـشكش دخٍٞ ٝرٜٞ ٝأٓخٗش عش ٌٝٓظذ ُِٔغئٍٝ ػٖ حُل٘ذم
1
 

، ُٜٝخ  ٣شطزؾ ٓٞهغ حُ٘ضٍ رٔخ كُٞٚ ٖٓ عخكخص ٝٓالػذ ٝٓٞحهق خخطش رخُزخطخص ٝحُغ٤خسحص : ػالهظٜخ ٓغ حُخخسؽ -

 . ػالهش ٝػ٤وش رٔ٘خؽن حُظخ٤٤ْ

، اػخكش ا٠ُ ؿشكش أٝؿشكظ٤ٖ  ـٔؼش اػخكش  ا٠ُ ؿشكش ٓغظوِش ُألعظخر حُٔشحكنػ٘خرش حُّ٘ٞ : طظٌٕٞ ٖٓ ػذس ؿشف ٓ -

 . أعشس ، ٓغ ػشٝسس حُلظَ ر٤ٖ ؿشف حُزًٞس ٝؿشف حالٗخع ( 6-4ك٤غ طلظ١ٞ ًَ ؿشكش ٖٓ )  ،ُِٔشحكو٤ٖ

شٝٗش ، ٓٔخ ٣ٔ٘ق حُٔ ٓؼخ٤٣ش حُغالٓش:  ٣ـذ طوغ٤ْ حُٔٔشحص حُٔٞصػش ا٠ُ ػذس أهغخّ رٞحعطش أرٞحد ٓوخٝٓش ٤ُِ٘شحٕ -

ًٔخ ٣ٝـذ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ؿشكش ُِٔشػ٠ ٝحُلخالص حُخخطش طظغغ ٖٓ عش٣ش ا٠ُ حػ٤ٖ٘ .،  ُِظ٘ظ٤ْ حإلؿٔخ٢ُ
1

 

 ((Amphitheaterانمعايير انتصميمية نهمدرجات انخارجية   .6.3.3            

أو لعقد الندوات ، أو للعروض ،  المهرجاناتو إقامة الحفالتلتشمل إما  ، بالمدرجاتتعددت االستخدامات التً ترتبط          

معمارٌاَ متعدد  فضاء   مشكلة  ، جات من العناصر المهمة التً تكمل أي مشروع رالمسرحٌة الخارجٌة البسٌطة ، وتبقى المد

،  إن تصمٌم المدرجات الخارجٌة ٌعتبر أمرا  دقٌقا  و . االستعماالت ، فتشغل حٌزا  لتجمع الناس فً مختلف األوقات والمناسبات

لوجود الجمهور على مقاعد حجرٌة ال تعمل  ونظرا  ،  ظرا  لعدم وجود فراغ مغلق ٌحتوي على أنظمة لتحسٌن الصوتن

والشكل ٌوضح نموذج للمدرج  ، ٌجب االهتمام بتفعٌل نظام تصمٌمً ٌعالج مشاكل الصوت والصدى كعوازل للصوت

 : 2 لمدرجلبعٌن االعتبار عند التصمٌم الصوتً  ومن أهم العوامل التً ٌجب أخذها . الرومانً فً انطالٌا فً تركٌا
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2(actice,2010 , p:134 architectural acoustics principles and pr ,مترجم ) 

  .ٓغظٟٞ حُؼـ٤ؾ ٝحالصػخؽ حُٔٞؿٞد رخُٔٞهغ-

طؤػ٤ش حُلؼخ٤ُخص حُٔوخٓش ك٢ حُٔذسؽ ػ٠ِ سحكش حُٔغظخذ٤ٖٓ ك٢ حُٔشحكن -

 .حُٔل٤طش

 . ُِٔشخٛذ٣ٖ  حُغٔغ حُٔش٣لشٝػٞحَٓ حُشإ٣ش -

حعظخذحّ ػٞحًظ حُظٞص ، ك٤غ ٣لؼَ اكخؽش حُٔغشف ؿضث٤خ  -

 . ٝطُٞٚ ألهظ٠ ٓغخكش ٌٓٔ٘ش رؼٞحًظ حُظٞص ٖٓ أؿَ ػٔخٕ
المسقط األفقً للمدرج ( : ٌوضح 43-3الشكل)

ٌا، الروما ٌانً فً انطال   ترك

 Vitruvius ,The Ten books): ، بتصرفالمصدر

on architecture ,oxford university 

press,London,1914)   
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حالٛظٔخّ طظ٤ْٔ ٓـخٍ حُشإ٣ش ٖٓ أْٛ حُٔؼخ٤٣ش ك٢ طظ٤ْٔ حُٔذسؿخص ، ك٤غ طلذد صح٣ٝش حُشإ٣ش حُٔش٣لش رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ ٓوخ٤٣ظ 

: حُٔذسؽ ك٤غ ٣ـذ طؤ٤ٖٓ سإ٣ش ٝحػلش ٌُخكش حُٔوخػذ ٓغ ٓشحػخس
1 

 

 . ˚٠30 طلش٣ي سأعٚ ٌَُ طلشى رغ٤ؾ ُِؼ٤٘٤ٖ ػ٠ِ ٓوذحس ش ؿ٤ذس ٌَُ ٓشخٛذ دٕٝ إٔ ٣ؼطش اُسإ٣ -

 .˚ 60سإ٣ش ؿ٤ذس ٌَُ ٓشخٛذ ٓغ طلش٣ي رغ٤ؾ ُِشأط ٝحُؼ٤٘٤ٖ رٔخ ٣ؼخدٍ  -

سإ٣ش حُؼشع ًخٓال  ٔشخٛذ حُؼشع حُٔغشك٢ ، أ١ ٣ٌٖٔ ُ˚ 110حُضح٣ٝش حُوظٟٞ ُشإ٣ش ٝحػلش دٕٝ طلش٣ي حُشأط  -

 . دٕٝ طلش٣ي حُشأط ال ٣ٌٖٔ ُِٔشخٛذ إٔ ٣شٟ ًَ ش٢ء ˚110 ٣شكوَ حُشإ ؿشدسأٓخ ػ٘ذٓخ طلٞم  . ٖٓ صح٣ٝش حُؼ٤ٖ

 انمعايير انتصميمية نهمطاعم   .7.3.3

 ّ رَ ك٤غ ال ٣وظظش حعظؼٔخُٜخ كوؾ ُظ٘خٍٝ ٝؿزخص حُطؼخ ، طؼظزش حُٔطخػْ أكذ حُلشحؿخص حُٜٔٔش حٌُِٔٔش أل١ ٓششٝع        

: ػ٘ذ طظ٤ْٔ حُٔطخػْك٤غ ٖٓ أْٛ ٓخ ٣ـذ ٓشحػخطٚ  ، ٝطظؼذحٛخ ُظٌٕٞ ٓ٘خؽن سحكش
1
 

 طٞك٤ش اؽالُش خالرش ، إلػطخء ٗٞع ٖٓ حُشحكش ُِضحثش٣ٖ ٝص٣خدس حالهزخٍ ػ٤ِٜخ. -

 .  ٓشحػخس سرطٜخ رٔؼظْ حُلؼخ٤ُخص -

، ٝإٔ طغظٞػذ حالػذحد حٌُز٤شس حُظ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ  طٞك٤ش أٓخًٖ دحخ٤ِش ٝخخسؿ٤ش  ُِـِٞط طظٞحكن ٝكـْ حُضحثش٣ٖ -

 ُٔ٘خعزخص  .طظٞحؿذ ك٢ ٝهض ٝحكذ خالٍ رؼغ ح

طخُش حُطؼخّ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓلظٞكش ٤ُٝغض ٓوغٔش ا٠ُ أؿضحء ٓغظوِش ًخِٓش حُـذسحٕ ٝال رذ إٔ طؤخز ٛزٙ حُظخُش عٞحء  -

1.25ّٓـِوش أٝ ٓلظٞكش طلش حُشكخرش ٝحالطغخع ٣ٌٖٝٔ طخظ٤ض 
2  

  .ٌَُ ًشع٢
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 ٣ٞػق حُٔغخكخص ر٤ٖ حُطخٝالص )طشط٤ذ ٓٞحص١ ( ( :3-24حُشٌَ)

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصحُٔظذس: )

 

  

 ( هطش١ ٣ٞػق حُٔغخكخص ر٤ٖ حُطخٝالص )طشط٤ذ( 3-25حُشٌَ )

 (حُزخكؼظ٤ٖ رظظشف ،2006، ٤ٗٞكشصس: )حُٔظذ

 



 (أ) ملحق

 مخيم عقبة جبر - مخططات معمارية لمشروع بيت طيني نموذجي في مدينة أريحا

تم إنجاز هذا  مدينة أريحا ، المشروع عبارة عن أحد أربع بيوت من الطين قد خططت لبنائها في     

البناء األساسية هي  مادةو ،المشروع وبناؤه بالكامل من قبل السكان المحليين وباستعمال مواد بناء محلية

الطين المجفف ،سيتم عرض مخططات المشروع من )مساقط أفقية ،واجهات ،مقاطع ( باالضافة لصور 

 :ي لأثناء عملية البناء وبعد عملية التشطيب الخارجي والداخ

: تمحورت الفكرة الفلسفية للمشروع في كون البناء متحد مع الطبيعة  الفكرة التصميمية للمشروع .1

 ومنسجم معها .

 

 

 

 



 المساقط األفقية: .2

 

 

 



 

 



.المقاطع 3  

: 

 



الواجهات المعمارية .4  

 

 



 : . لقطات منظورية5

 

 

 



 :حيث يظهر تعاون السكان المحليين في البناء  البناءعملية . صور أثناء6

 



 

 

 

 



 . التشطيبات الداخلية:7

 

 

 



 
 

 والتوصيات النتائج

، ٔيٍ خالل انذبالد  انتٙ تى جًعٓب يٍ انكتت ٔانًشاجع ٔانًقبالد انًتعهقخ ثًٕضٕع انجذث ديٍ خالل انًعهٕيب        

انًذُٚخ انشجبثٛخ انشٚبضٛخ يششٔع أٌ  ٗنئ مصٕتنا ىت ، ًذٌ انشٚبضٛخ ٔانًشافق انتشفٛٓٛخانذساسٛخ انتٙ تى ئدساجٓب عٍ ان

، ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ  ٚجت اَشبؤِ ثعٛذاً عٍ يشكض انًذُٚخ ٔثعٛذ عٍ ثإس اإلصددبو ، انفعبنٛبد انًقتشدخانتشفٛٓٛخ انز٘ ٚجًع 

 . ثًسبساد انُقم انعبو ّٔتٕفش ئيكبَٛخ سثط ٔٚسٓم انٕصٕل ئنّٛ ، ، يشّدجب انًٕقع آيُبً ،

 ، ٔانٕدذح ثٍٛ انجضء ٔانكم كًب ٚشتشط فٙ يثم ْزِ انًشبسٚع أٌ تتٕفش فّٛ عٕايم انجزة يٍ خالل تذقٛق االَسجبو        

ٍ كًب ٚشتشط ي يع ثعضٓب ٔيع عُبصش انًخطظ انعبو نهًٕقع ، ٘يٍ اَسجبو عُبصشانتصًٛى انًعًبس ْٔزِ انٕدذح تتذقق

كًب ٚجت أٌ  ، تصًٛى فشاغبتٓب تٕفٛش انشادخ انُفسٛخ ٔانفٛضٚبئٛخ نهضائشٍٚ ٔانًٕظفٍٛ دٌٔ ئًْبل كفبءتٓب يٍ انُبدٛخ انٕظٛفٛخ

دتٗ ٚتذقق َجبح تٕصٚع  فٙ ضٕء فٓى انعالقبد انٕظٛفٛخ انتٙ تشثظ ثُٛٓب ؛ ، انفشاغبد ثأثعبد ٔقٛبسبد يُطقٛخ زِٚتى تصًٛى ْ

 . ْزِ انفشاغبد ٔسٕٓنخ انذشكخ نًستخذيٛٓب

فًٍ انًٓى أٌ تتٕفش انًسبدبد  ئٌ االعتجبساد انسبثق ركشْب تشتجظ استجبطبً ٔثٛقبً ثًٕقع انًششٔع انز٘ تى اختٛبسِ ،        

 ، انًستقجهٙ ٔضشٔسح انتفكٛش فٙ ئيكبَٛخ انتٕسع انكبفٛخ نهجُبء فٙ انًٕقع دٌٔ ئًْبل َسجخ انًسبدبد انخضشاء ثبنُسجخ نهجُبء ،

ئدذٖ أْى األيٕس انٕاجت يشاعبتٓب عُذ انتخطٛظ ٔتصجخ جضءاً الٚتجضأ يٍ انعًهٛخ انتصًًٛٛخ د ْزِ االعتجبسأثزنك تكٌٕ 

 . نهًششٔع

َتقذو ثجعض انتٕصٛبد ٔانتٙ َأيم أخزْب  ، سعذ انذساسخ ٔتذهٛم انًٕقع انًختبيٍ خالل انعًم عهٗ ْزا انجذث ٔث :التوصيات

 : ْٔٙ ثعٍٛ االعتجبس ،

 ئقبيخ يجًع يتكبيم شجبثٙ سٚبضٙ تشفٛٓٙ ٚستٓذف يختهف انفئبد  ًششٔع ،أٌ ٚتى انعًم عهٗ ئدساج فكشح ان ْٙٔ

 خبصخ فئخ انشجبة . انعًشٚخ ،

 بثٛخ ثًب تذتٕٚخ يٍ فعبنٛبد ٔسٚبضبد نٓب أثش كجٛش عهٗ تًُٛخ قذساد جصٚبدح انتٕعٛخ نذٖ أفشاد انًجتًع َذٕ انًذٌ انش

 . ٔدعى يٕاْجٓىانشجبة 

  انعًبسح انًذهٛخ نهًُطقخ ثذث ٚكٌٕ يُسجًب يعٓب ٔجضءاً يٍ انًشٓذ انعًشاَٙ نهًذُٚخ .أٌ ٚقٕو انتصًٛى عهٗ أسبط 

 نضًبٌ استًشاسٚخ انًششٔع َٔجبدّ  ، االستفبدح يٍ انتجبسة انسبثقخ ٔيعبنجخ َقبط انضعف نتجُت انٕقٕع فٛٓب. 

 ٛطٛخ ٔانتصًًٛٛخ طًهٛخ انتختهجٛخ ادتٛبجبد انقطبع انًستٓذف يٍ خالل تذسٍٛ انٕضع انقبئى ٔأخز آسائٓى فٙ انع. 
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