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 هداءا       
 
 

السالم على خري األانم ال أنت والصالة و ال اله إ األرض سبحانك تبارك امسكاحلمد هلل رب السماوات و 
 أزكى السالمصالة و و خامت النبيني الكرام سيدان حممد عليه أفضل ال

 ءمل املتواضع الذي أهديه قبل كل شيىل إعداد هذا العاحلمد هلل الذي وفقنا إ
 قل ريب ارمحهما كما ربياين صغريان و إىل من قال فيهما الرمح

 ىل من وضعت اجلنة حتت قدميها أميمن نطق امسها القلب قبل اللسان إ ىلإ
 رعاك   و  حفظك هللا                                           

 أيب احلياة  عبئ حتملواألخالق و  الفضيلةعلى رىب أجياال و ين ىل من رابإ
 أدامك اتجا فوق رأسي و  حفظك هللا                                

 إىل من كانت مرتبته يف قليب توازي مرتبة األب عمي عبد احلميد
 حفظك هللا

 عبد هللا . إىل أخواين األعزاء : هناء، صفاء، إبراهيم،
 إىل صديقايت :آمنة ،عبري،هدى .

 لو بكلمة ، إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي .من متىن يل النجاح وشجعين و إىل كل 

  



     
 شكر و تقدير          

 

ترضاه وأدخلين  قال هللا تعاىل: }رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا
(01النمل) برمحتك يف عبادك الصاحلني{  

قدمي جزيل الشكر ال يسعين إال تمن خالل هذا يل يف إمتام مذكرة التخرج و  فيقهتو احلمد هلل على نعمته و 
ين الذي كان العرفان إىل كل من ساعدين يف إجناز عملي هذا وعلى رأسهم األستاذ املشرف معروف نور الدو 

. و كل أساتذيت الكرام خالل مسرييت اجلامعية ،ا يل يف ظل الظروف اليت صعبت ذلكموجه  

  



 امللخص:

حظ أن املهندس فنالذلك لقسوة مناخها، و إن التصميم يف املناطق الصحراوية له خصوصية جيب مراعاهتا، 
تصميم لوظيفته، ك عدم أتدية الاملصمم مل يدرس خصوصية املنطقة من مجيع النواحي مما نتج عن ذلاملعماري و 

ية للجامعة ككل، ر را توفري الراحة احلساحة )الفناء الداخلي( للجامعة يعترب عنصر معماري ذو أمهية كبرية يفو 
خية وجب يف ظل هذه الظروف املنا -ورقلة–من هذا املنطلق وإلعادة هتيئة ساحة جامعة قاصدي مرابح و 

املبىن ككل للطلبة داخل الفناء و  اجلو املالئممن أجل توفري الراحة و على املصمم تقدمي حلول تصميمية انجعة 
 واألساتذة والعمال.

حتقيق التوازن يف  اصرهبحث إىل التعرف على مدى فعالية وأتثري تصميم الفناء ودور عنيف هذا ال حيث هندف
كل مباشر على  ستدامة واجلمالية مما يساهم يف حتسني جودة احلياة اجلامعية والذي ينعكس بشالاحلراري وا

 التحصيل العلمي للطلبة.

Abstract : 

    design in desert areas has a specificity that must be taken into account, due to 
the harsh climate, we do notice that the architect and designer did not study the 
specificity of the region in all respects, which caused that the design will not 
performing its function, and the (inner courtyard) of the university is an 
architectural element of great importance in providing comfort For the whole 
university, and from this standpoint, in order to rehabilitate the courtyard of the 
University of  kasdi Marbah - Ouargla - under these climatic conditions, the 
designer must provide effective design solutions in order to provide comfort 
and an appropriate atmosphere within the courtyard and the buildings for 
students, professors and workers. 

we aim in this research to identify the effectiveness and impact of  the courtyard 
design and the role of its elements in achieving thermal balance, sustainability 
and aesthetics, which contributes to improving the quality of university life, 
which is directly reflected in the educational attainment of  student. 
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I. : مقدمة 

من الضروري له  كائنات كانفبوعيه ملا حوله من بيئة و  ،تتزامن العمارة وخلق هللا لالنسان على االرض    
ليجد أن السبيل الوحيد للنجاة وتلبية  احلياة فيهإجياد ملجأ حيميه، فأخذ يكتشف حميطه وطبيعة املواد و 

بيئة مالئمة لتلبية خلق و أدوات متكنه من العيش و البد له من تصميم مكان و ، فكان حاجاته هو أتقلمه وبيئته
من  ،هنا ظهرت فكرة املأوى لتتطور عرب العصور الغاية منهو ه وممارسة كافة النشاطات املتنوعة، حتياجاتا
 .حلماية إىل الراحة وصوال للرمزية، وظهرت مباين نوعية وظيفيةا

طبيعة املكان م توافق أساليب البناء املتبعة و بشكل كبري عدوالتصميم بتنا نالحظ و لعمارة السريع ل تطورالمع و 
ومثال  املناخ فيهابلتحديد جنوهبا حبكم خاصية خاصة يف الدول العربية وعلى غرارها اجلزائر و  ،خاصية مناخهو 

قتصادية الكبرية إال أهنا ها االمكانتو تنوع مواردها وكثرة و فبالرغم من موقع املدينة اهلام  ،على ذلك مدينة ورقلة
يتضح ذلك فقط من نقص وتدهور يف التسيري والتهيئة على عدة أصعدة، أمهها الصعيد العمراين والبيئي و تعاين 

 .التكنولوجي وفق املعايري احلالية، انهيك عن مقارنتها ابلتطور العاملي من خالل مقارنتها بباقي الوالايت

 –مت اختاذ جامعة قاصدي مرابح الصعبة ل هذه الظروف املناخية صميم يف ظحاضر التوللوقوف على واقع و 
قطبا ثقافيا علميا يعكس مدى التطور املعماري للمدينة كنموذج للدراسة وذلك كون اجلامعة صرحا و   –ورقلة 

 ثل عنصر الربط ب ن تختلف الفضاءاتأو الفناء الداخلي للجامعية الذي ميخص الساحة ألابو بصفة عامة 
يف التصميم  يف إحداث التوازن على متوى عدة أصعدة له أمهية ابلغة  عنصرا حيواي بصفتهو التكوينية للجامعة 

 .ككل

ابلدمج ب ن التنمية تطوير الدراسة احلضرية  سرتاتيجية تقوم علىهي إظهور مصطلح التنمية املستدامة و  معو 
 عيةاظ على املوارد الطبيحلفانسانية و بية االحتياجات اإل ن تلاالقتصادية هلدف خلق توازن باالجتماعية والبيئية و 

للدراسة كوهنا تعاين نقصا كبريا على كافة   - ورقلة –راء اختيار ساحة جامعة قاصدي مرابح سبب و يعود الو 
جعل  اتجمتمع مما أفقدها وظيفيتها و الاملكان و  روحية الو احمللى فتصميمها مل يراعى خصوصية املناخ  ،املستوايت

عوامل املناخ الصحراوي ك هو عدم أتقلم تصاميم األبنية و متسبب يف ذل زأبر و حالتها اخذة يف التدهور 
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ماهو إال نتاج لنسيان املهندس واملصمم النتمائه وابتعاده  بيئيةوما نشهده اآلن من مشاكل مناخية و  اجلاف،
 .ميمهته التصا حي اإلنسانية ملستعمليحساب النوا االهتمام بتحقيق الربح املادي فقط علىعن الطبيعة و 

يوجد مبىن مثايل يصلح لكل بيئة ومناخ يف العامل، لكل  ال" :نورمان فوسرتيف هذا السياق يقول املعماري و 
اري يضيف للطبيعة ما يتناسب معها، ، فاملعمموقع ظروفه اخلاصة به، واملبىن يصمم تبعا ملوقعه واملناخ السائد

 ." شاذا مشوها هلا كأنه ينبع منها، وليس

ليك ع ،كنك وضع شيء يف مكان واحد ببساطة" ال مي:Tadao ando يضيف املهندس املعماري الياابينو 
التفكري املعاصر لتفسري  ، مث تستخدم هذه املعرفة معما هو موجود على األرضأن متتص مما تراه من حولك، و 

 على استخدام مواردهم اخلاصة للتحرك يف املستقبل ""أود أن يلهم املعماري الناس و يوصي بقوله  "ما تراه

ستغالله أن يكون ذكيا يف او  كأنه يصمم مبىن للمرة األوىلأي أنه على املهندس واملصمم أن يصمم كل مبىن و 
مال مواد خام من البيئة استعاستخراج و نظيفة ومتجددة و  ةحتويلها ملوارد طاقويملا حوله من ظروف صعبة و 

 ،، مناخياالدراسة األولية الدقيقة للمكان:جغرافيا، بيئيا من خاللممكنا إال ذلك ال يكون و إليها يطة و احمل
تصميمه متكامال حمققا للوظيفية ومتماشيا مع ما تتيحه التكنولوجيا، ، ليكون نسانيااجتماعيا وابألخص إ

ابالنتماء لتحقيقه ي الشعور ملستعمله مجيال ليعطال مع الطابع املعماري للمدينة وصديقا لبيئته و متداخمندجما و 
جياد حلول صمم يف فهم كل ما سبق و توظيفه إلولىى على مقدرة املويعتمد ذلك ابلدرجة األ .لروحية املكان
. ومن هنا تطرح احللول التقليدية ملشاكل املناخ البتكار تصميمهمستلهما من العمارة احمللية و  ،بةتصميمية مناس

 :التساؤالت اآلتية

 هو السبب وراء تدهور حالة ساحة اجلامعة ؟ ما

 الفضاءات اجلامعية ؟ماهي أسس تصميم الساحات و 

 ؟ طاقوية هامةى حتويل الظروف املناخية اخلاصة إىل موارد طبيعية و كيف يعمل التصميم عل

إىل حميطنا لتحقيق  تقد م حلول تنطلق من حميطنا املواد األولية احمللية يفنستفيد من األساليب التقليدية و  كيف
 استدامة ذاتية ؟
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II. : اإلشكالية 

خصوصية املنطقة اجلغرافية ببيئته و الفناء الداخلي للجامعة لية حيوية تربط تصميم عدم وجود عالقة تكامإن  
 ب ن تختلف فضاءات الراحة يف ربطهكفائته يف حتقيق مبدأ الوظيفية و عدم  لطابع املعماري للمدينة أوال، و او 

مهاله للجانب اإلنساين واجلمايل إلتطور التكنولوجي من عدة نواحي و ختلفه عن مواكبة او  ،اجلامعة اثنيا
فكيف ميكن إعادة هتيئة الساحة اجلامعة )الفناء ن، ن املستحيل الشعور بروحية املكااإلبداعي مما جعل مو 

 -ورقلة–ة ساحة جامعة قاصدي مرابح احللول التصميمية الالزمة إلعادة هتيئالداخلي( وما هي التدابري و 
 .؟

III. : فرضيات البحث 
 .مواكبة تطورها يف شىت اتجماالت  ألسس التصميم و  ناملصمماملهندس ن و  عدم تطبيق -
؛ أي تمع أو الفئة منه ال ي يصمم هلاخلصوصية اتجممم ليس فقط خلصوصية املنطقة بل و املص مراعاة -

 .أثناء إجنازه للدراسات األولية اإلنسانية و جتماعية للدراسة اال إيالء اهتمام كبريوجوب 
ئية البي مبادئ العمارةمكانية إجياد حلول تصميمية ملشكلة العوامل املناخية الصحراوية بتطبيق إ -

 ستدامة أبدوات تواكب التطور التكنولوجي احلايل .االوالعمارة اخلضراء و 
ال ي ن األساسي ن للموارد التقليدية و ميثالن العنصريالفضاء األخضر حيث الرتكيز على عنصر املاء و  -

 جيب إعادة تصنيعها وفق عملية نظيفة صديقة للبيئة لتحقيق استدامة ذاتية التكوين .

IV. : أسباب اختيار املوضوع 

" إىل  –ورقلة  –يعود السبب وراء اختيار موضوع الدراسة " إعادة هتيئة ساحة جامعة قاصدي مرابح       
الفضاءات ابلنسبة للطلبة والطاقم التكويين واإلداري خاصة وللمدينة عامة من عدة نواحي:  ة هذهأمهي

فبصفة اجلامعة صرحا يعكس حضارة وتطور ، االقتصادية ،النفسية، االجتماعية، البيئية، العمرانية، اجلمالية
لوقت يف نفس االتكوينية والقاعات الدراسية و  ب ن تختلف الفضاءات الساحة متثل وسيلة الربطوثقافة املدينة و 

ال ي تنعكس على مردودان العلمي بشكل أو آبخر، مكاان ألخذ قسط من الراحة وجتديد نفسيتنا حنن الطلبة و 
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ألغلب املهندس ن و  و كذا تصحيح املفهوم اخلاطئ ،يمها دور مهم جدا لروادها خاصة وللمدينة ككلفلتصم
 مهية كبرية هلذه املساحات .املصمم ن لعدم إيالئهم أ

V. : األهداف املرجوة من الدراسة 
  حتليلها.ملشاكل ال ي تعاين منها الساحة و امعرفة واستخراج النقائص و 
 يف إجياد طريقة للتأقلم معها ومعرفة ، ال ي ستساعدانلدراسة اجليدة للمناخ الصحراوي وطبيعة املنطقةا 

 االستفادة منها..طرق الستغالهلا و 
  توظيف بعض خرباهتا يف إعادة هتيئة الفضاءات العمومية و االستفادة من التجارب الدولية يف

 الفضاءات احمللية .
 حماولة تطبيقها يف قة للبيئة و يالصدتنمية املستدامة ومفهوم العمارة اخلضراء و التعرف على مبادئ ال

 دامة .ذلك من أجل خلق فضاءات مستع إعادة هتيئة الساحة اجلامعية و مشرو 
 النفسي .ن للطلبة على الصعيد االجتماعي والثقايف و توفري حميط وبيئة مالئما 
 امعية حمققا التنمية املستدامة والعمارة اخلضراء مع مراعاة اقرتاح تصميم ملشروع إعادة هتيئة الساحة اجل

 .خاصية مناخها النمط العمراين للمدينة و 
  اجلمالية و حتقق املتطلبات الوظيفية و  –الساحة اجلامعية  –التوصل ملنهجية تصميم هلذا الفضاء املهم

 تتأقلم مع التغريات احلالية وفق معايري دقيقة .
 . تقد م حلول واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع أبقل التكاليف 
  مع اخلصوصيات  تالئممنظم ياعطاء صورة أفضل للجامعة وهتيئة جمال الدراسة وتوفري فضاء نظيف و

 تلبية حاجيات احلياة املعاصرة.االجتماعية والثقافية و 
 شأنه  اد احلديثة خللق نوع من التوازن الذي مناملو املواد املستعملة احمللية و  إجياد نوع من الرتابط ب ن

 صديقة للبيئة .احلفاظ على هوية املنطقة وخصائصها بصفة معاصرة و 
 ة اتجمتع الذي ينجز له األولية ليس فقط ملوقع البناء بل خلصوصي تسليط الضوء على أمهية الدراسات

ستعمل له حيس نتمائية للمكان ما جيعل املامما يضفي على التصميم خصوصية املنطقة الروحية أيضا التصميم و 
 . ء أيضا نتماابلراحة وابال
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VI. : املنهجية املعتمدة يف البحث 

يف  الساحة خاصةالوصفي التحليلي وذلك لوصف حالة اجلامعة عامة و سة على املنهج اعتمدان يف هذه الدرا
، حيث ىل تدهورهاحماولة حتديد املشاكل ال ي أدت إ ، وظل الظروف املناخية اخلاصة والصعبة ملدينة ورقلة

التصنيف من أجل لدقيق للظاهرة مستخدما التحليل واملقارنة و اا املنهج للباحث ابلوصف املنظم و يسمح هذ
قرتاحات خلروج بنتائج كخالصة مث تقد م االااملوضوع و  زيد هبا الرصيد املعريف حول ول إىل عموميات يالوص

 :املناسبة، وذلك من خالل املرور مبرحلت ناحللول و 

 .التحليليةو  ةالنظري : الدراسةاألوىل            

 . توصياتو  ة مث اخلروج بنتائجالتطبيقية و امليداني الدراسة :الثانية            

VII. : التقنيات املستعملة 
 . املالحظة 
  عن طريق اإلستمارة االستبيان. 
  املخططات .اخلرائط و الفوتوغرافية و الصور 
 . اإلحصائيات 
 . املصاحل اإلدارية 
 . الدراسات السابقة يف املوضوع 
  رسائل الدكتوراه .املذكرات و 
  االنرتنت .الكتب واتجمالت العلمية واملقاالت و 
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VIII. : هيكلة البحث 

تندرج دراستنا حتت عنوان ل متر هبا وال ي تكون مرتابطة ومتسلسلة ومكملة لبعضها البعض و لكل دراسة مراح
تلخص من الدراسات فهي متر مبراحل  رار غريهاعلى غو  إعادة هتيئة ساحة جامعة قاصدي مرابح ورقلة

 :يتتسلسلها كآل

ل ال ي متثل طرحنا ملشكللموضوع وتليها االشكالية و  مدخال عاماال ي متثل مقدمة و  :الفصل التمهيدي     
الدراسة بعدها هي عبارة عن توقعات حللول حمتملة لألسئلة الفرعية ملوضوع الدراسة مث بعد ذلك الفرضيات و 

الذي ضبطنا فيه بعض املطروح سابقا، الفصل األول: و ال ي يراد من خالهلا معاجلة املشكل األهداف املسطرة و 
أضفنا حملة عن اجلامعة مث و  -ورقلة–دينة ، مث عرفنا ابملات موضوع الدراسةري املفاهيم املتعلقة مبتغو املصطلحات 

ذكران بعض األمثلة عن ساحات جامعية ذات تصميم مراعي ملبادئ اإلستدامة .الفصل الثاين تطرقنا ألهم 
ستبيان وأخريا يل الفرضيات واالمث حتلميم املبادئ ال ي ختص تصميم الفناء الداخلي للجامعة مث فكرة التص

 اخلامتة .بعض التوصيات و 
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واليت تتمثل يف ، هتا وتطورهاعدة عوامل خالل نشأ رتاكمليكون نتاج لكل مدينة طابع عمراين خاص هبا، و     
فرضها موقعها اجلغرايف، يعية اليت البيئة الطباحلضارات اليت قامت عليها و ، األحداث التارخيية، التقاليدو العادات 

الحظ تناقضا كبريا صران نمع سرعة التطور احلاصل دينة. و امل ينعكس كل ذلك يف الطابع املعماري الذي مييزو 
عنا استرياد نظرايت معمارية غربية بني التصميم وبيئته، ويرجع ذلك لتخلي املهندس واملصمم عن هذه املبادئ و 

 . املناطق الصرراوية خاصةتطبيق يفغري صاحلة للو ، وعن جمتمعنا

التعريف و ، اليت هلا عالقة مبوضوع ابلدراسة املصطلراترض بعض املفاهيم و سنتطرق يف هذا الفصل إىل ع    
إعادة التأهيل للفناء جتارب دولية يف وكذا إىل دراسات سابقة وأمثلة و خبصوصية مكان موضوع الدراسة 

 .الداخلي للجامعة

 : مصطلحاتو  مفاهيم .1

 مفهوم العمران :1-1

يف مكان أو حلة لألنس ابلعشرية التنازل ن يف قوله: "هو التساكن و يعرف عامل االجتماع ابن خلدون العمرا
حيث يعرف العمران على أنه نتيجة تفاعل ذكاء اإلنسان مع البيئة الطبيعية يف استيفاء اقتضاء احلاجات " و 

 1.التفاعل بني اإلنسان وبيئته هو العمرانجتماعية، ونتيجة هذا االاملادية و حاجياته 

 2.أهداف العمران يف أربع مراحل هي: الزمن، املرونة، التنظيم والتوجيه تتلخصو 

 مفهوم الثقافة :2 -1

، فعند جتماعية، حيث يعد ضروراي هلا بصورة ما العلوم االرييرجع أصل مفهوم الثقافة إىل صلب تفك    
ا ملسألة يبدو أنه يوفر اإلجابة األكثر إرضاء، ضمن التنوع، يف غري معناها البيولوجيري يف وحدة اإلنسانية التفك
تقدم علم وراثة اجملموعات العرقية تفقد مصداقيتها تزامنا و ، ابعتبار أن اإلجابة ختالف بني الشعوباال

، يف املرور مليون سنة 51 نسنة منذ ما يناهزاليت أثبتتها صريورة األنية .فاإلنسان جوهراي كائن ثقايف، و اإلنسا
اهلومو سابيانس، أي بيعي إىل أتقلم ثقايف .يف جمرى هذا التطور الذي انتهى إلىى من أتقلم وراثي مع احمليط الط

                                                             
يئة المصرية العامة دمة بن خلدون،ت:رضوان إبراهيم،الهسنتيال باستيفا،العمران البشري في مق( 1

  151،ص1891،القاهرة،1للكتاب،ط

  2( خلف هللا بوجمعة،العمران و المدينة،دار الهدى،ط1،عين ميلة،1005،ص11
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اإلنسان األول، حيث حدث تراجع كبري للغرائز واليت عوضت تدرجييا ابلثقافة، ويقصد بذلك التأقلم املتخيل 
سرعة . الوراثي ملرونته وقابليته للنقل بيسر و م لأكثر وظيفية من التأق بدا الذيو  املراقب من قبل اإلنسانو 

سان ليس فقط من التأقلم مع حميطه، بل ومن أتقلم احمليط معه أيضا، ومع حاجاته فالثقافة متكن اإلن
 1بتعبري آخر فإن الثقافة جتعل حتويل الطبيعة أمرا ممكنا .ومشاريعه، أي و 

 تعريف البيئة :1-3

الكائنات احلية على سطح األرض، متضمنة  دتؤثر على وجو اليت حتيط بنا و  العناصرو  مجايل األشياءإ هيو  
 ، كما ميكن وصفها أبهنا جمموعة من األنظمة املتشابكةاملاء واهلواء والرتبة واملعادن واملناخ والكائنات أنفسهم

 :كن تصنيف البيئة إىلميو ، العامل هذا اليت حتدد بقائنا يفمع بعضها البعض لدرجة التعقيد و 

 .نسان يف صنعها، اليت ال دخل لإللظواهر الطبيعيةاليت تتمثل يف جمموع او  :بيئة طبيعية   

 .السدودتتمثل يف ما يصنعه ويشيده اإلنسان مثل املدن واملباين و  ليتاو  :بيئة مشيدة   

، ية، اترخيعية، ثقافية، اقتصاديةاجتما، تكنولوجية: هي عبارة عن مزيج من عدة أبعاد والبيئة مبفهومها الشامل
 2، ما يلعب دورا حيواي يف حتقيق التوازن .يؤثر ويتأثر ابألبعاد األخرىو  حبيث يتفاعل كل بعد

 مفهوم املدينة :1-4

بة ت ابلنس، حيث نشأت املدن نتيجة الرغبة يف التعايش كمجموعاصل كلمة املدينة لكلمة االستقراريعود أ
دأ ابالنتقال تدرجييا من فيب ،إلنسان القدمي جاهدا احلصول عليهستقرار الذي كان حياول الترقيق االلألفراد، و 

حيقق له يف نفس الوقت الريف والصرراء والغاابت، للوصول إىل مفهوم جديد للتعايش، يضمن استقراره، و 
الكائن احلي كما عرفها ، فهي احلياة احلضريةصة اتري  . فتعد املدينة خالاحلماية من كل املؤثرات اخلارجية

 احلكومةلوكوربزيه، فهي الناس واملواصالت وهي التجارة واالقتصاد، والفن والعمارة، والصالت والعواطف، و 

                                                             
 1،ط ،مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية،ت:منير السعيداني،المنظمة العربية للترجمة(كوكش دنيس 1

 10-8،ص1001،بيروت،

(ندى أحمد النعيم،البيئة و الراحة الحرارية في مباني التسوق)أطروحة ماجستير،تصميم معماري(،هندسة 2 

 12-15،ص1012العمارة،جامعة العلوم و التكنولوجيا ،السودان،
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تعد صورة لكفاح طور األمم، و تدق تعبري النعكاس ثقافة الشعوب و هي أصالسياسة، والثقافة والذوق، و و  
 1.الضعفئمه، وصورة للقوة والفقر واحلرمان و نسان وانتصاراته وهزااإل

" ذات األصل السامي وعرفت عند كلمة "دينمن الناحية اللغوية فإن كلمة مدينة ترجع يف األصل إىل  و 
، "القاضي" العربيةآلرامية و " يقصد هبا يف اللغة اكما أن "الداين" ،شوريني ابلدين أي "القانوناآلاألكديني و 

فمن خالل التفسري القرآين اتضح أن  ،احلديث النبوي الشريفما ورد يف القرآن الكرمي و  سرياتتوافق هذه التفو 
عليها حكام وملوك وفيها الصيغة القضائية والدينية واإلدارية  مدينة " كانليت أطلق عليها لفظ "املواضع ا

 2السياسية .و 

 البيئي :املعماري مفهوم التصميم 1-5

تخصص املتعلق أي ذلك ال، الناتج عن اندماج العمارة كفن وهندسة مع البيئة مميكن تعريفه على أنه ذلك العل
حبيث جيب أن يكون مراعيا لكافة اجلوانب اليت  ،نسانتوظيفها خلدمة اإلحبل مشاكل البيئة واحلفاظ عليها و 

العوامل يراعي كذلك اجتماعية أو سياسية أو تكنولوجية، و نسان سواء كانت اقتصادية أو اة اإلتتعلق حبي
حيوي حبيث حيقق كل االحتياجات وال يؤثر سلبا  املتعلقة مبكوانت البيئة الطبيعية من حمتوى حيوي أو غري

التكاثر يف الوسط الطبيعي من يف العيش و نسان اإلمن أهم أهدافه هو التكيف أي أن ينجح على أي منها، و 
رد الطبيعية بذكاء للخروج بتصميم بيئي يويف كل استغالل املواظروف واملؤثرات اخلارجية و خالل التأقلم مع ال

 3ط لنجاح التكيف.و الشر 

 ستدامة :مفهوم اال1-6

، فاجملتمع يسند من مبعىن اإلسناد من األسفل to hold upاالستدامة كلمة ذات أصول التينية تعين 
املوقع صفات معينة مل ، حيث حيحسب املفهوم االغريقياملستقبليني ألسفل عن طريق ساكنيه احلاليني و ا

النظام البيئي استمرارية التفاعل بني اجملتمع و الذي يعين حية تتعامل مع مصطلح االستدامة و رو فيزايئية وثقافية و 
 بتقنية عالية أو سد االحتياجات احلالية لإلنسان دون التأثري على احتياجات األجيال القادمة .

                                                             

(ياسر عبد المحمود،حامد التهامي،جغرافية تخطيط المدن ،محاضرة،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،جامعة البحر 1 

 44األحمر،ص

(بغريش ياسمينة،مسلمي أمينة،سياسة التخطيط الحضري و انعكاسها على واقع المدينة الجزائرية،مجلة الجزائر 2 

 19،ص1018،جوان1،العدد1لألبحاث و الدراسات،المجلد

 2،ص10018براهيم،أطروحة ماجستير،هندسة العمارة(قسم التخطيط،جامعة السودان،(لينا أزهري إ3 
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 :وهلا حماور أساسية هي

 
 يوضح التكامل حملاور االستدامة )املرجع السابق( خمطط                        

ل طبيعة املوقع لكل ما يف ستدامة يف العمارة على أهنا تلك االسرتاتيجيات اليت تتناو اال vieriaحيث يعرف 
 Brendaو  jong jim kim. أما اهر تكاملية يف التصميم املعماريالطاقة كمظاألرض واهلواء واملاء و 

regdon التعايش مع حتقق جودة احلياة و م املستدام هو إجياد حلول معمارية لتصميفريون أن اهلدف من ا
، حيث املقومات الثالث للنظام البيئي وهم: العناصر العضوية، العناصر الغري عضوية، الكائنات احلية واالنسان

تمثل مبادئ العمارة ت. و و أمهية اجلانب البيئي واالنساينماريني ابلتشكيل واجلمال املعماري وأمهلاهتم معظم املع
 :املستدامة يف

 احلد من استهالك املوارد الغري قابلة للتجديد . -
 جتميل البيئة الطبيعية . -
 1ازالة أو احلد من استخدام املواد السامة . -

 
 

                                                             

 ية من خالل مفهوم االستدامة)مذكرة(أميرة أحمد،تحليل و تقييم عناصر التصميم الداخلي لألبنية التعليم1 

 9-1ماجستير،تصميم داخلي(،قسم التصميم الداخلي و األثاث،كلية الفنون التطبيقية،جامعة حلوان،مصر،ص

المجتمع

socialy 
equitable 

االقتصاد

econoically 
feasible 

البيئة المحيطة

envvironmon
tally sound
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 التصميم املستدام :1-6-1
أثبتت جناح التصميمي للعمارة التقليدية، واليت مت اختيارها و لفكر تتكامل عناصر التصميم املستدام مع ا    
واد البناء احمللية وفق تقنيات وأدوات بسيطة ذلك ابستعمال ما عرب فرتات طويلة من التجربة واخلطأ و حلوهل

 :ئته عند حتقيق اسرتاتيجيتني مهايكون املبىن متوافق مع بيومستلهمة من البيئة احمليطة . و 
لعوامل املناخية كاملناخ تتمثل احلماية يف احلد من أتثري الظروف البيئية الطبيعية القاسية كايف، و احلماية والتك

، أما التكيف فهو االستغالل األمثل لرطوبة النسبية يف بعض املناطق وارتفاعها يف املناطق األخرىقلة ااحلار و 
 1رية .اخلروج حبلول تصميمية حتقق الراحة احلراظروف القاسية و لتلك ال

    
 خمطط يوضح تكامل العناصر لترقيق االستدامة )من اعداد الطالبة(                     

 اهداف التصميم املستدام :1-6-2
 : هتيئة األماكن اليت يسكنها البشر مع احرتام روح موقع البناء .حتسني العالقة بني البناء والبيئة -
 البدين.حتسن نوعية احلياة والرخاء النفسي و  -
 احملافظة على انظام اإلكولوجي . -
 النبات، املناخ ( . استخدام املوارد الطبيعية ) املاء ، -
 تصميم مباين مرنة لعمليات اإلزالة، االستبدال، االضافات، التمديدات أو التغيريات االستعمالية . -
 توفري نطاق واسع الستخدام مصادر الطاقة املتجددة . -

                                                             

 8(نفس المرجع،ص1 

مواد البناء

البيئة 
المحلية

االستدامة

التقنيات
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 .احمللية املادية و  أبولوية للثقافةيقة للبيئة واستخدام مواد وتقنات صد -

 توافقية التطبيق :استدامة ذاتية التكوين و 1-6-3

املهندس املعماري  كان، و ة النصف الثاين من القرن العشرين، ظهر مصطلح العمارة املتوافقةحديثا يف بداي
مبا كان ذلك من منطلق ثقايف واقعي به،" و  من أوائل من اندىامللقب بشي  املعماريني حسن فتري املصري و 

، فوجد ية ألهم خصائص العمارة التقليدية، حيث وصل هلذه الدعوة بعد دراسة وافأمساه ابلتوافقية يف العمارة
ك لوفرهتا ل، و ذب كانت مستخدمة ح ى املاضي القريالتقنيات اليتو  ا حتتاج إىل رجع الستخدام املوادأهن

 استدامة ذاتية غري ىل، فالعام العريب حباجة إعامة الناس ة تطبيقها من قبللسهولو  ،وانسجامها مع البيئة
ام هذا القادم متوافقا ، مادوردة تعتمد على نفسها يف تكوينها، مع االنفتاح واالستفادة من جتارب الغربمست

استخدام طاقة تباع أسس تصميم تعتمد على ذلك إبو  ،1املستوى التقين لدينا قتصادان و مقدرة امع بيئتنا، و 
و من هذا  ،فاايت واالهتمام ابلغطاء النبايتر النيعادة تدو إوالبصري و  احلماية من التلوث السمعيظيفة و ن

يضيف  صالح أمره ابلتصميم اجليد وحسن االنتقاء "و :"ليس هناك ما ال ميكن إاملنطلق يقول شي  املعماريني
، فإن هللا لن يغفر يل مطلقا أن أرفع احلرارة داخل لناسالوسيلة إلراحة ا:" كمهندس طاملا أملك القدرة و ككذل

 البيت " .

 عادة التهيئة :مفهوم إ1-7

 رفولوجية السوسيو فيزايئية للمجال .املىل تغيري التقنينية اليت هتدف إالتقنية و  هي كل العمليات

تنمية مكيفة ومتوازنة مع  احللول اليت يتم عرضها من خالل تقدمي برامجقرتاحات و تتمثل يف جمموع من االو 
 2، بل تتعدى ذلك إىل حي كامل أو جزء منه .تهيئة قد ال تستهدف البناايت فقطال، و اجملال املراد هتيئته

 

 

                                                             

ة رعقبة جلول،عناصر تصميم العمارة البيئية و دورها في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية)مذك(1 
جافة(،قسم الهندسة المعمارية،معهد العلوم و  ماجستير،المؤسسات البشرية في المناطق الجافة و الشبه

 1،ص1018التكنولوجيا،بسكرة،

(رغيس وليدة،الفضاءات العمومية و دورها في ديناميكية و حيوية المجال الحضري بمدينة خنشلة،)مذكرة 2 

 4،ص1012ماستر،تسيير التقنيات الحضرية(،قسم مدن و مشروع حضري،جامعة أم البواقي،
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 مفهوم إعادة التدوير :1-8

ذلك إلنتاج نفس خالص بعض املكوانت من املخلفات وإعادة تصنيعها أو معاجلتها و املقصود به هو است
حملسنة للرتبة أو الغاز احليوي و وقود انتاج الطاقة وبعض املواد الكيميائية أخرى مثل املواد ااملادة أو منتجات 

، عرب تدوير خملفات البناء واهلدم كاحلديد واألملنيوم والزجاج واخلرسانة واألخشاب والعوازل وغريهاوالعضوية و 
يف اآلونة األخرية انتشرت يف اد جديدة، و خمصصة إلنتاج مو  فرزها مث معاجلتها يف املوقع أو يف أماكنمجعها و 
 1أورواب.د من الدول املتطورة كالياابن وكوراي اجلنوبية وأمريكا و العدي

 :و دورها كعنصر معماري  تعريف الفناء أو الساحة1-9

عليها بعض نوافذ  ل، حماطة حبوائط وتطتقع داخل أو خارج املبىن من األرضميكن تعريفه أبنه مساحة مفتوحة 
إلضاءهتا و يستخدم كعنصر معماري يف تصميم املبىن لتلطيف درجة احلرارة داخل احلجرات و ، احلجرات

 .كما يعد عنصرا مجالياهتويتها   و 

، حيث اختذ الفضاء الداخلي تزامنت وبداية احلضارة اإلنسانية وح ى عصران هذا حيث ميثل ظاهرة معمارية 
عمارة ما بني عدة ،اختلفت من عصر إىل آخر، ففي العمارة املصرية القدمية و  مساءأكاال ومعاجلات و أش

البيزنطية فقد مسي ( ، أما يف عمارة فجر املسيرية و  Atrium – Pristuleالنهرين أطلق عليه اسم )
(Atrium و ، )( يف العمارة الرومانسيكية مسيAtrium Copositer و ، ) عند القوطيني
(( Closiier  أطلق ، و( عليه اإلسبان كلمةPatio و )ديد من األمساء أخريا اختذ يف العمارة احلديثة الع

 2، أو حديقة داخلية أو ساحة أو حوش .(courtyard): فناء داخليمثل

                                                             
1 (https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2018/4/2 

(سلمى خليل محمد الصادق،تأثير الفناء الداخلي في األداء الحراري في المبنى )رسالة ماجستير،هندسة العمارة(،قسم 2 

 5،ص1018التخطيط،كلية الهندسة،جامعة السودان،
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 )املرجع السابق(قدمية ميثل الشكل موقع الفناء لعمارة عدة حضارات            

 
 )املرجع نفسه(ميثل الشكل بعض األفنية يف بعض الدول العربية                   

خاصة قاع العامل و استمر استعماله يف كل بالعناصر املعمارية على مر العصور، و كان الفناء الداخلي من أهم و 
جناح يدل على هذا إن دل على شيء فهو جتماعية والدينية والثقافية، و رات االختالف املؤثاابلرغم من احلارة 
، حيث حيقق مكانه يفية املختلفةاجات الوظ، يليب االحتيلفضاء الداخلي كرل تصميمي معماريهذا ا
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.الوظيفية واالجتماعية و  املتوسطي يف البناء توازن يف املنظومة البيئية

 
 )املرجع السابق(شكل الفناء يف حتقيق الراحة احلراريةميثل الشكل دور موقع و                    

من فناء مكشوف وحجرات ، تكون مسقط املدرسة ارس عن املساجد يف العصر األيويبعندما استقلت املد   
أخذ طة ابلعملية التعليمية كاملكتبة، و املرتب خرىاألعناصر ال، إضافة إىل وغرف لسكن الشيوخ والدارسني

احملور والقلب للمنظومة التشكيلية يا للعملية التصميمية للمبىن، فهو تصميمه ابلتطور حيث أصبح حمددا أساس
 الفراغية .و 

 لفناء الداخلي :اتصنيفات 1-9-1

ه يف املباين الدينية كاملساجد واملعابد، وهناك الفناء اخلاص الذي جندالفناء العام و  من حيث اخلصوصية :    
 داخلي .وينقسم إىل خارجي، و باين السكنية والفنادق واملباين التجارية، املاملباين التعليمية و الذي يكون يف و 

فناء مغلق أي فتوح إىل السماء مبعىن غري مسقوف، و ينقسم إىل فناء مفتوح أي امل: من حيث الشكل    
 الذي ميثل تطورا الستخدام الفناء الداخلي يف التصميم املعماري .ناء الداخلي املسقوف أي األتريوم و الف

 اء الداخلي داخل املنظومة البيئية يف :فنلظائف او 1-9-2

 ، تشميس .هتوية، إضاءة، عزل صويت وظيفة بيئية :    

والفعاليات الثقافية، زايدة اإلحساس جبودة جتماعية خصوصية ممارسة األنشطة اال اعية :جتموظيفة ا    
 .اجلمال يف التعامل مع العناصر الطبيعية احلياة، تذوق اجلمالية و 
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 1ي ابلفراغ اخلارجي .لفراغ الداختتمثل يف ربط ال تشكيلية :وظيفة     

 
 ميثل الشكل موقع الفناء يف األبنية التعليمية                              

 : للفناء األثر احلراري1-9-3

والنهار  الفرق احلراري الكبري بني الليلحيث يعتمد على  ،كبري يف التنظيم احلراري للمبىن  للفناء الداخلي دور
بسبب أتثري اإلشعاع الشمسي يرتفع اهلواء الساخن إىل األعلى لقلة كثافته و ابلتايل ينزل  ،يف أداء وظيفته
ذا ما يوفر نسيم معتدل الربودة ومتجدد هو تتكرر العملية رودة إىل األسفل مث يسخن بدوره و اهلواء األقل ب

 ابلتايل حتدث الراحة احلرارية يف املبىن .و 

 

                                                             

 19-8(المرجع السابق ص1 
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 konga.A:Design)يف فرتات النهار املختلفةالشكل ميثل األثر احلراري للفناء الداخلي           
primer for hot climate) 

 :التارخيية ملوضوع الدراسة ة اجلغرافية و ياخللف-2

، ميز كل منها عن اآلخر مبرفولوجية، ومناخ خاص به، يتغرافية اجلزائرية من ثالث أقاليمتتكون اجل    
ميثل  ، حيثعةيعد اإلقليم الصرراوي اإلقليم األكثر شساقص كثافتها من الشمال إىل اجلنوب، و دميغرافية تتناو 

واض الكبرية ذات التكوين الرسويب، يتميز بتشكيل تضاريس يشمل األحو  ،من الرتاب الوطين 78نسبة %
تتمثل يف هضاب صرراوية لنتوءات اخلله بض من االرتفاعات و ت، تومشهد يغلب عليه نوع من الراتبة

 1.ة ذات تكوين بركاين قدمية النشأةسالسل جبليو 

ئم التنقل تبعا لتغري فصول السنة، نشاطهم : بدو رحل دا من احلياةنييوجد يف اجملتمعات الصرراوية منط    
روة اليت أصبرت اآلن ثالقصر و الواحات واليت تتكون من غاابت النخيل و  استوطنو حضر ااألساسي الرعي، و 

 .وب اجلزائريملنطقة اجلنفنية ذات قيمة معمارية وعمرانية وثقافية و تراثية اترخيية 

 تعريف املدينة الصحراوية :2-1

، و الشوارع املتضام للمباين بدرجة كبرية جداها من املدن هو نظامها ري ما مييز املدينة الصرراوية عن غ   
مسقوفة جبذوع األشجار و اين يف املدينة مبنية من الطني و املب ، كلالفترات الضيقة لبيوهتا السكنيةاملسقوفة و 

شبكة شوارعها عبارة عن ث يوجد لكل قبيلة موقعها اخلاص و ، حبيبة القبليةييغلب على نسيجها العمراين الرتك
 .م ينسب إىل قبيلة أو عشرية معينةأزقة تتجمع يف شارع عا

 املوقع اجلغرايف ملدينة ورقلة :2-2

 ، حيثمساحة  هي واحدة من أكرب والايت الوطنلة عاصمة اجلنوب الشرقي اجلزائري، و تعترب مدينة ورق  
عن ساحل البرر املتوسط  ، أماكم  788صمة حبوايل اتبعد عن الع، و 3كم  531.311تبلغ مساحتها حوايل 

من اجلنوب والييت التونسية و ية شرق اجلمهور لمن اد الوالية اماال والييت اجللفة والوادي و . حيكم  388ب 

                                                             

العمراني على واقع و شكل الفضاء العمومي للمدن الصحراوية،)أطروحة (شاهد علي حيدر،تأثير النمو 1 

 111،ص1018دكتوراه،هندسة معمارية(،كلية العلوم و التكنولوجيا،بسكرة،
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هي بذلك تقع يف أقصى جنوب املنخفض الصرراوي الكبري اية، و من الغرب والية غرديليزي و متنراست و إ
 13و  37ض ، املوقع الفلكي للمدينة بني خطي عر على مستوى سطح البررم  513على ارتفاع يقدر ب 

 1.خط غرينيتش درجة شرق 7و  4ي طول ، و بني خطدرجة امال خط االستواء

 
 (google emage)الشكل ميثل موقع والية ورقلة من خريطة اجلزائر                     

 أصل السكان :2-3

إحدى  ، هم بنو ورقالن الذين ينتسبون إىل قبيلة ورقالنمنطقة ورقلة من األجناس املتبقيةأول من سكن       
هم من  اكانو ري  بعد أن ختلت عن حياة الرتحال، و منذ فجر التاهي قبيلة حتضرت بطون قبيلة زانتة الرببرية، و 

يؤكد هذا العالمة يزال عامرا خبلفهم إىل يومنا هذا، و  العليه اسم قبيلتهم، و  اأطلقو قصر ورقلة العتيق و  اأسسو 
زانتة  من بطون ابن خلدون يف كتابه الشهري " ديوان العرب ... " يف الفصل املعنون ب " اخلرب عن بين واركال

 هؤالء إحدى بطون زانتة ..... بنو واركالاهلم" فيقول "تصاريف أحو املنسوب إليهم بصرراء إفريقية و  املصرو 
منالتة املعروفون هلذا العهد : ومنهم بنو واركال، وكانت فئتهم قليلة، وكانت إن إخواهنم يزمرتن و منجصة و و 

، على القبة عنها ى مثان مراحل من بسكرةلالعهد ع أخطو املصر املعروف هبم هلذامواطنهم قبلة الزاب، و 
                2صارت مصرا "فالتفت و ستبرر عمراهنا، مث إب. بنوها قصورا متقاربة اخلطة، ميامنة إىل الغر 

الثالث الرئيسة املهيكلة فقد جاءت تركيبة االجتماعية يف شكل قبلي بدءا بعرش السي الورقلي إىل القبائل     
 :املوضرة يف املخطط التايلأخريا العائالت و مث العشائر و للقصر، 

 

 
                                                             

 111(المرجع السابق ص1 
 114(المرجع السابق ص2
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 سي الورقلي               

 

 اتسقيفن تورست بين واقني

 ابهية ابعمر داكيش

 معقاف طبة اتسكفني

 كريبة حدود

 ميزاد

 ابجليد

 )املرجع السابق(الشكل ميثل الرتكيبة اإلجتماعية للسكان                     

 الثروات الطبيعية :2-4

كم غرب   18" حوض بركاوياليت تتمثل يف "خاصة اهليدرو كربونية و تعد مدينة ورقلة مدينة غنية ابلثروات 
الشرقي، وتليها املياه كم إىل اجلنوب   78مسعود  ، مث حاسيكم إىل الشمال  51" و" عني موسى، املدينة

 اليت تتمثل يف أربع طبقات .اجلوفية و 

تكون م أو أكثر من السطح، و  8.38على بعد  "PHREATIQUE: "طبقة سطحية -5
 البناء ) النز (ل طبقات صغرى متصلة ببعضها البعض، وهي مضرة ابلنبات و على شك

تستغل يف األغراض م عن السطح و  38وتكون على بعد  "MIOPLIOCENNEطبقة "  -3
 الزراعية .

 .تكون مياهها صاحلة م و  358إىل  578على عمق  " SONONIENNEطبقة " -1

 بين سيسني            بين ابراهيم            بين واقني         
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جة در  11إىل  18، ذات مياه ساخنة )م 5888إىل  5888تقع بني  "ALBIEN" طبقة  -4
 احلمامات .مئوية ( وتتميز بقلة ملوحتها، وتستغل يف الزراعة و 

 و تزخر أيضا بثروات أرضية أخرى مثال :

 املتواجد يف طريق غرداية .و اهلش املستعمل يف البناء احلجر الصلب و  -
 احلصى "        "     "            "      يف سيدي خويلد . -
 حاسي السايح.واملتواجد يف عني البيضاء و     الرمل  "        "      "            "   -

 ، أم الرانب .الشط  ENISELامللح الذي يستعمل من طرف شركة 

كغ   331غلبها منتج ملردود ، حيث تضم أكثر من ربع مليون خنلة أالواحة من أهم الثروات ابملنطقة تعدو 
زاما واقيا من ، كما متثل حرب الواحة مصدر عيش أساسي للسكانتعتومن أشهر التمور" دقلة نور " و  ،للنخلة
ابلرغم من ذلك فهي تشهد عدة مشاكل جراء تصاعد ف اجلو، و عنصرا هاما لتلطيلرملية والرايح، و الزوابع ا

 1املياه اجلوفية .

اشية كاإلبل واألبقار تربية املأخرى كالقمح والشعري والبقول واألشجار املثمرة بش ى أنواعها و إضافة إىل حماصيل 
 .حيواين معتربنبايت و .كما تتميز بتنوع واألغنام

 التضاريس :2-5

 .هي أراضي خصبة نسبيا يكثر هبا زراعة أشجار النخيلو  األراضي املنبسطة:

 جر واألواين الفخارية.ملواد األولية لصناعة الطوب واآلستغلت الستخراج ااوهي مناطق  :اهلضبات الطبيعية

 الوالية .يشغل ثلثي مساحة م و  388و حبر من الرمال يرتفع ل هو  :رقي الكبريالعرق الش

 غرب الوالية .عن هضبة حصوية تتواجد يف جنوب و  هي عبارةو  :احلمادة

 وادي ريغ اماال .وادي ميه جنواب و  :الوداين

                                                             
لية العلوم الصحراوية،)أطروحة دكتوراه،هندسة معمارية(ك(شاهد علي حيدر،تأثير النمو العمراني على واقع و شكل الفضاء العمومي للمدن 1

  1و التكنولوجيا،بسكرة،1018،ص112
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 متتد من الشمال إىل اجلنوب .اجد يف احلدود الغربية للوالية و تتو و  :السهول

 توجد ابألخص يف منطقة وادي ريغ .و  :املنخفضات

 ، تتزود مبياه األمطار.التصريف وهي منتشرة يف املنطقة البرريات عدمية تتمثل الشطوط يف الشطوط:

ال للبناء حيث تعد ياه، و تكون غري صاحلة للزراعة و هي منخفضات من األرض تسمح بتجمع املو  السباخ:
 1حاجزا لتوسع املدينة عمرانيا من اجلهة الشمالية .

 
 صور للثروات الطبيعية للمدينة                                

                                                             

)مذكرة ماستر،تسيير المدن و آليات اإلستدامة في الحفاظ على التراث العمراني للقصربوزيد سمر،صياد رانية،(1 

 101،ص1015التنمية المستدامة(،قسم تسيير التقنيات الحضرية،أم البواقي،
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      مجيلة لعاصمة الواحات ورقلة  مناظر /www.fibladi.com/plus صور للثروة احليوانية ابملدينة 

 1دراسة املعطيات املناخية للمنطقة :2-6

يتسبب يف ، ما مما يتسبب يف ندرة مياه األمطار مبناخ جاف انتج عن احلرارة املرتفعة تتميز مدينة ورقلة    
اليت ال ميكن أن تتوفر يف املناطق احلارة إال عن طريق خلق نسيج عمراين مصغر خاص انعدام الراحة احلرارية،  و 

 .األساسية لترقيق الراحة احلراريةداخل هذه البيئة يوفر الشروط 

  املناخ الصحراوي السائد :مميزات 2-6-1

لدرجة احلرارة بني فصلي  التباين الكبري ،ايح مومسية قوية حمملة ابألتربة، قلة األمطار، ور اجلفاف الشديد
درجة مئوية  8 إىل أقل من ، ففي شهر جانفي تنخفض درجة احلرارة ليالوبني الليل والنهارالشتاء الصيف و 

                                                             

شاهد علي حيدر،تأثير النمو العمراني على واقع و شكل الفضاء العمومي للمدن الصحراوية،)أطروحة (1 

 110-111،ص1018دكتوراه،هندسة معمارية(،كلية العلوم و التكنولوجيا،بسكرة،

http://www.fibladi.com/plus/%20مناظر
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تصل  ، مع بلوغها درجات قصوىدرجة حتت الظل هنارا 41توسط إىل امل، بينما يف شهر أوت فتصل يف غالبا
  .درجة مئوية حتت الظل 18ح ى 

ف و صيف حار، أما فصلي : شتاء ابرد و جااليت يسود فيها املناخ الصرراوي، بوجود فصلني تتميز املناطق
 .أفريل و نوفمرب، ديسمربمارس،  :نتقالية خالل األشهريف فيكوانن من خالل بضعة أسابيع ااخلر الربيع و 

 اإلشعاعات الشمسية :2-6-2

، و فوق مساحة أفقية 3واط/م  088أو  788، حيث تصل إىل إلشعاعات الشمسية املباشرة شديدةتكون ا
 :ى األوساط اجلافة والشبه جافة راجع لألسباب اآلتيةلاألثر الكبري الذي تشكله اإلشعاعات الشمسية ع

 .سا/اليوم 58سا/السنة =  1188ايل حو  إىلحيث تصل  شعاعطول مدة اإل -
 شدة اإلشعاعات الشمسية . -
 نعكاس .أمهية زاوية اال -

 حرارة اهلواء : 2-6-3

، اب الغيوم هلذه األوساط اجلافة والشبه جافة، موجات حرارية كبريةغين التساقطات والرطوبة الضعيفة و ينتج ع
يؤدي إىل مما ، زايدة درجة احلرارة بنسبة معتربةحيث تعمل اإلشعاعات الشمسية يف فصل الصيف على 

، درجة مئوية يف منتصف النهار 88ة ، األسطح ...( إىل غايتسخني املسطرات األفقية) الطرق، الساحات
 .درجة أو أقل 51ا بسرعة لتصل إىل سطرات حرارهتملأما يف الليل تفقد هذه ا

 األمطار :2-6-4

در املغياثية تق، حيث حتديد احلياة النباتية و البشريةالتبخر العوامل األساسية يف رارة و التساقط و تعد درجة احل
غري متساو للمغياثية  ، و يرجع سببها إىل توزيعملم/السنة، وتعد نسبة ضعيفة 41.5السنوية املتوسطة ب: 

، كما ر إىل جانفي (طرة نسبيا ) أكتوبأي وجود فرتات جافة متاما ) ماي إىل أكتوبر ( وأخرى مم، خالل السنة
 تشهد  املنطقة بعض السنوات اجلافة متاما .
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 الرطوبة : 2-6-5

لرطوبة الناجتة ، ابستثناء غاابت النخيل حيث تنبعث اياس الرطوبة يبني مستوايت منخفضةقيكون اهلواء جافا و 
يصل الضغط إىل كائنات احلية بترمل حرارة الصيف، و لهو الذي يسمح لهذا اجلفاف من التبخر الشديد، و 

 ( .   813mmsاحلد األقصى له يف فصل الشتاء )( ، و mms 843احلد األدىن يف أفريل/ماي )

 الرايح :2-6-6

، ىل أفريل (إ يؤكد توزيع اجتاه الرايح على هيمنة الرايح من اجلنوب الغريب إل الغرب خالل الفرتة )أكتوبر
يلها من الشرق إىل اجلنوب الشرقي، وهو ما يفسر الصيف يتم ترح) جويلية إىل سبتمرب (، و  لترتاجع خالل

 Saharwiيظهر و  NOمع هيمنة سنوية واضرة  NW-SEأو  NSالرايح احمللية هي االجتاه  .احلار
SE  املعروف ب )سريوكو ( خاصة يف فصل الصيف ، وchili خالل تكون العواصف الرملية شائعة جدا . و

 .فصل الربيع

 
 3850ميثل الشكل درجة احلرارة، هطول األمطار، سرعة الرايح خالل سنة          

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg  

 

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg
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 اإلطار الدميوغرايف :2-6-7

 .ساكن 338884، ساكن 331738على التوايل  3838و 3858بلغ التقدير السكاين للمدينة لعامي 

 العمران الصحراوي :2-7

الثقافة التقليدية الفريدة الدمج بني مواد البناء احمللية و ، حيث أبدع البناء احمللي يف وهو عمران بدوي قدمي
 .للمجتمع الصرراوي ليتمكن من اخلروج بعمران بيئي بسيط ومستدام 

وي إال أنه على الرغم من تنوع أمناط املناخ الصرراصور غرداية، متاسني، قمار ...، و قما نراه يف  " هذاو     
 :ولد من خلالل مفهومني

الفراغ على راء كالفراغ الرابعي و بنيت على املنطق اهلندسي البسيط النابع من سكان الصر :الصياغة الفراغية
 شكل مستطيل .

تتوافق مع املعطيات  تشكيالتلبناء ابلطوب واملواد احمللية و عتمد البدوي على احيث ا :التشكيل و البنائية
عمران الواحات وهي العيون واآلابر املائية و  يف الواحات ولد العمران حول مراكز احلياة يف الصرراءالبيئية ، و 
بني تناقضات البيئة الصرراوية  أحدث التوازن املطلوبعرب عن استقرار اجملتمع البدوي و هو الذي 

 1صراعاهتا ."و 

 اخلصائص العمرانية للمدن الصحراوية :2-7-1

القصر و  .خول أو التوغل إىل هذه اجملتمعاتمعناه أن يكون العدو قاصرا عن الدر و صالق :القصور2-7-2
تشرتك فيه توزيعا نوعيا، و فراغات موزعة ك الفضاء املشرتك املغلق واملقسم إىل مساحات و يف الصرراء هو ذل

سواء كان قبلي أو عشائري أو أسري، حيث ختزن فيه نتماء واحد حدة أو اذات مصلرة وا جمموعة بشرية
 2متارس فيه خمتلف النشاطات كما استخدم كملجأ ضد األعداء وقت احلرب.احملاصيل و 

                                                             

،تسيير مدن (كحلة رجاء،حاج سعيد نهلة،تأثير العوامل المناخية على نمط و تخطيط المدن الصحراوية)مذكرة ماستر1 

 11،ص1015و تنمية مستدامة(،قسم تسيير التقنيات الحضرية،أم البواقي،

(تسكورث يمينة)مجلة البحوث التاريخية،مواد و تقنيات تسقيف قصورومساجد منطقة 2 

 18ص،1،قسم التاريخ،جامعة الجزائر1018،مارس1،العدد1أدرار(،المجلد
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نشوب حرب تستعمل ألغراض دفاعية كمأوى عند وهي عبارة عن قلعة حماطة بسور و  :القصبة2-7-3
أبراج  ،سور خارجي متكون من أربعة أركان تتكون من الناحية املعمارية منخارجية، و أو غزو من قبائل 

خل واحد يغلق يف الليل حتتوي القصبة على مدللمراقبة و احلراسة، وحييط هبا خندق عميق يسمى" أحفري"، و 
ين أكرب من عرض يكون ارتفاع املباختطيطها ابلطرق امللتوية والشوارع الضيقة والعميقة و  تميزيو  1مسجد .و 

يضمن محاية من الشمس ويوفر الظل ويضمن التهوية واإلانرة للطرق الشوارع لتشكل نسيجا ضاما متكامال 
 .بذلك حيقق العزل احلراريو 

 
 بورقلةصورة لقصر نقوسة                                          

 

                                                             

 18(نفس المرجع 1 
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 قصور ورقلة املعماري لالنمط  توضح بعض الصور                          

 1اجملال املكاين للدراسة :2-8

 :-ورقلة  -بطاقة فنية جلامعة قاصدي مرابح 2-8-1

 
http://www.aps.dz/ar/regions 

والت عرفت حت، و 5078اليت أنشئت أول نواة هلا يف ، و -ورقلة  –أجريت الدراسة جبامعة قاصدي مرابح      
إىل مركز جامعي  5078نة ، فمن مدرسة عليا لألساتذة سلتنظيمية والبيداغوجيةمتسارعة يف هيكلتها اعديدة و 
)وهي مؤسسة عمومية ذات طابع  3885يف جويلية - ورقلة –، مث إىل جامعة قاصدي مرابح 5008سنة 

-85ختضع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم هين تتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل و معلمي وثقايف و 
نشاء جامعة ، املتضمن إ3885جويلية  31ق ل ه املواف 5433مجادى الثانية عام  83املؤرخ يف  358
 ورقلة .

 :وهي كاآليتحيث مرت اجلامعة بعدة مراحل 

 املدرسة العليا لألساتذة : 

حيث انطلق العمل بتخصص ليسانس  5077مارس  33املؤرخ يف  31/77اليت أنشئت مبقتضى املرسوم و 
سريعا يف هياكلها القاعدية ا و قد شهدت املدرسة تطورا هام، رايضيات (، و ة ) فيزايء، كيمياءالدقيقيف العلوم 

مة بني وزاريت االتفاقية املرب و  5005أفريل  38املؤرخ يف و  550/05بموجب املرسوم التنفيذي البيداغوجية فو 
، منعشا سة التقنيةاملتقنة إىل املدر دمج معهد التكوين املهين للري و  ، مت على التسلسلالتعليم العايل ووزارة الرتبية

                                                             

 1).ouargla.dz-www.univ 
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ابفتتاح  5008/5005، حيث متيز الدخول اجلامعي ستيعاب والزايدة يف عدد التخصصاتبذلك طاقة اال
أما ، يل، ليسانس يف اللغة االجنليزية، اإلعالم اآلرراوي ، اجلذع املشرتك تكنولوجياصلأربعة فروع جديدة: الري ا

طالب  388ارتفع إىل أكثر من  5078/5077طالبا موسم  510عدد الطلبة الذين كان عددهم ال يتجاوز 
 . 5008/5005خالل السنة الدراسية 

 املركز اجلامعي :

ماي  58املؤرخ يف  510/08، مبوجب املرسوم التنفيذي 5008جامعي سنة انتقلت املدرسة إىل مركز 
 :مسة وهيالذي حدد عدد املعاهد خب 5008

 .معهد الكيمياء الصناعية  -
 . اللغاتمعهد األدب و  -
 .معهد العلوم الدقيقة  -
 .اإلنسانية معهد العلوم اإلجتماعية و  -
 .الفالحة الصرراوية معهد الري و  -

 مرحلة اجلامعة :
إىل ، ليصل بذلك عدد الطلبة 3885جويلية  31املؤرخ يف  358/85أنشئت اجلامعة مبوجب املرسوم 

 :كليات  1، موزعني على 3881/3884ا خالل الدخول اجلامعي طالب 51418
، قسم فيزايئيةل، قسم العلوم اكلية العلوم والعلوم اهلندسية: قسم العلوم الزراعية، قسم البيولوجيا -

 اهلندسة .ضيات واإلعالم اآليل، قسم هندسة الطرق، قسم الري و الراي
علوم العربية، قسم اللغات األجنبية، قسم علم النفس و آلداب والعلوم اإلنسانية: قسم اللغة كلية ا -

 الرتبية .
 ، قسم اإلعالم اآليل للتسيري .قتصادية، قسم علوم التسيريالعلوم االو كلية احلقوق  -

 تاذ أس 781يؤطرهم  3858/3855طالبا خالل الدخول اجلامعي  35804قد وصل عدد الطلبة إىل و 
ذلك بناءا على املرسوم التنفيذي ة إىل أربع نياابت وعشر كليات و هيكلة اجلامعمتت إعادة  3851يف سنة و 
 .3854/3851فتح كلية الطب هبا سنة مت ، و 3851مارس  54املوافق ل  51/588م رق
 . 3850/3838لسنة  18110قد بلغ التعداد احلايل للطلبة و 
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 اجملموع         إانث           ذكور           منط التكوين      

 38574 55300 7471 الطور األول )ليسانس(
 0771 1447 4411 الطور الثاين )ماسرت(

 483 181 08 العلوم الطبية
 18110 58133 51858 اجملموع

 و اجلنس  ول يوضح تعداد الطلبة حسب الطورجد                         

 

 
 القطب اجامعي

 
 نوع اهليكل

 
 العدد

 
 االستيعابية الطاقة

 عدد الطلبة املمكن املساحة
 ابملرت املربع (3م 18طالب/ 53)

 013 3081 3313 51 مدرج 85

 5788 1331 4848 74 قاعة تدريس

 343 830 318 1 قاعة مطالعة
 5577 1854.1 033 40 خمرب

 5333 1871 1488 57 مدرج 83
 3343 8351 3354 557 قاعة تدريس

 381 343 388 1 مطالعة قاعة
 77 388 385 7 خمرب

81 
 

 071 1878 3348 53 مدرج

 5118 4784 4874 77 قاعة تدريس

 511 451 188 1 قاعة مطالعة
 5814 1341 5430 17 خمرب

 1131 55517 58303 41 مدرج 
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 1171 57843 54841 308 قاعة تدريس اجلامعة

 174 5733 5818 55 قاعة مطالعة

 3158 8314.1 3313 551 خمرب

 جدول ميثل تعداد اهلياكل البيداغوجية .                                 

 عاملية لتصميم األفنية الداخلية لألبنية اجلامعية :عربية و أمثلة -3

 1:بنت عبد الرمحن يف السعوديةجامعة األمرية نورة 3-1

 التعريف ابجلامعة :3-1-2

تقع يف العاصمة  ،يف الشرق األوسطاألكرب و نورة بنت عبد الرمحن اجلامعة النسائية الوحيدة تعترب جامعة األمرية 
 13تد على مساحة متو  طالبة 38888كلية تضم   14، حتتوي على 3855افتترت سنة  ،السعودية الرايض
امة وحمطة إعادة تدوير املياه املستد، هذا احلرم اجلامعي صنع التاري  مع طاقته الشمسية مليون قدم مربع

حة أوليميب ومكتبة مرافق رايضة مع حوض سبات يف اململكة العربية السعودية و احتوائه على أكرب مركز للمؤمتراو 
فصارت اجلامعة مدينة داخل  ،وسوبر ماركت وبنك ومدرسة لتعليم قيادة السيارات صيدليةو  يهمقاومطاعم و 
، حملي هو دار اهلندسة يف السعوديةمصمم و   perkin+willون الشركة املعماريةكان ذلك نتيجة تعامدينة، و 

صديقا  وفق أحدث املعايري العاملية ليكون التصميم LEEDحيث حرص املصممون على تطبيق معايري 
 .للبيئة

                                                             

 1)www.gindcourse.co;/ar/highereducation/course 
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 www.arageek.com/ibda3woldرة علوية للفناء الداخلي للجامعةصو         

كمن مجاليته يف احتوائه قد درس املوقع من مجيع النواحي ليخرج بتصميم عصري تحيث نالحظ أن املصمم 
اجلدران احمليطة قبة واألقواس و الاملتمثل يف وجود الطابع املعماري االسالمي و حيث نالحظ  ،لثقافة وروح املكان

كاء املصمم يف ذ و األلوان املستوحاة من الصرراء و  توسط عنصر املاء يف الفناءو  ابلفناء وشكل الفناء املتناظر
ابستخدام وبيئية مستدامة و بطريقة عصرية كالنخيل احمللية يف التصميم  الطبيعية الثروات استعماله للمواد و 

 .قة متناسقةخامات متنوعة بطري

 
 )املرجع السابق(ما جاوره .حظ طريقة تسقيف جزئ من الفناء وهو املدخل و هنا نالو      
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 )نفس املرجع(ية للفناءبصور جان                                

املتمثلة يف صر املعمارية االسالمية ببساطة واندماجها واألسلوب العصري و حيث نرى التناسق يف توظيف العنا
من  لقصوىتعد أيضا طريقة لترقيق االستفادة امبواد حديثة وأخف و ابسك " زخرفة االسالمية اهلندسية " األر ال

رضية لتزيد األانعكاس ظل الزخارف على املياه و  كذلك خللق صورة مجالية متمثلة يفاإلضاء الطبيعية يف النهار و 
استعمال مواد حملية  وظيفية و ة و بسيطتوظيف عنصر املاء بطريقة مجيلة و نالحظ أيضا و  ،من بروج مجال األلوان
 . الزجاجكاحلجارة واخلشب و 
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 (www.pintrest.com) صور خمتلفة للفناء                   

بيئته بطريقة فريدة أي مل يركز على الوظيفية فقط أو املصمم حقق التكامل بني البناء و نالحظ يف الصور أن 
ليخلق تباينا اجلمالية فقط بل دمج بني االثنني ليخرج بتصميم متكامل حيث دمج الوحدة الزخرفية اإلسالمية 

ليخفف من الطبيعي عنصرا هاما ليربز ذلك و  الداخلي جاعال من الضوءيف األلوان بينها وبني احمليط اخلارجي و 
اري مدعما كذلك استعمل الفناء لترقيق التوازن احلر و  ،لكهرابئية هنارا بعدما كان مشكلةالطاقة ا استهالك

يعية يف خلق بيئة تعليمية صرية ناصر الطبعنصر املاء وبذلك يكون قد استخدم العذلك ابلعنصر النبايت و 
 منتجة بطريقة عصرية .و 

http://www.pintrest.com/
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 )املرجع السابق(اجلامعة ليالصور لفناء                                 

ة من الطاقة الكهرابئة املستهلكة، ابملئ 18بذلك يكون قد وفر يف اإلضاءة و  LEEDاستعمل املصمم تقنية 
جعل اإلضاء موزعة ع وحدات ضوئية يف أرضية الفناء و مجيلة من خالل زر ظف ذلك بطريقة مرحية للعني و قد و و 

 عنصر املاء .العاكسة لإلضاءة و األرضية  لالغري مركزية واستغبطريقة 
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 )املرجع السابق(صور لبعض مرافق اجلامعة                      

 التهوية ملختلف املرافق الداخلية .غالل األمثل للفناء يف اإلضاءة و توضح الصور االست

 : -الصني  –التكنولوجيا جامعة وايفانغ للعلوم و 3-2

Weifang science and technology university – china – 
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 حملة عن اجلامعة :3-2-1

مرت  388888متتد على مساحة  ، 3854-3851تقع اجلامعة يف حمافظة شاندونغ يف الصني افتترت سنة 
 و work architecture companyهي انشئت من طرف تعاون عدة شركات و  مربع

SCAPE/Landscape architecture PLLCو Studio pei-zhu   تضم: املباين التعليمية و
العلوم مركز دراسات  يشمل)مركز تطويرل الدراسة واملخابر واملكتبة (، التطوير العلمي: و تشمل )الفصو و 

ل)السكن اجلامعي،صالة رايضية وفناء داخلي  يشملعلوم اجلامعية (،جمتمع الطالب و حديقة االدكتوراه و 
 .كبري،ومراكز ثقافية(
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 ((www.pintrest.comصور خمتلفة لفناء اجلامعة                

ة بطريقة مجيلة حيث وزع الفراغ نالحظ من الصور أن املصمم إستعمل تصميما بيئيا مراعيا ملبادئ اإلستدام
 صديقة للبيئة .حديثة مبواد حملية و لول تصميمية ح لاستعماوالكتلة بطريقة متوازنة ومتناسقة و 

 خالصة الفصل :

ة وحتليل ، و كذا التعريف ابملديناهيم ختدم متغريات موضوع الدراسةمفقنا يف هذا الفصل لعدة مططلرات و تطر 
عن أفنية جامعية  أخريا أمثلةاجلامعة متضمنة بعض اإلحصائيات و مث حملة عن  ،اخلاصخصائص املناخ السائد و 

إىل البيئة كما ا يف التصميم فالتصميم يكون من و رئيسيهاما و ب دورا حيث توضح لنا املناخ يلع ،يةعاملية وعرب
 .، ابلنسبة يل هم واحد"ابراغان:" أان ال أقسم املعار واملناظر الطبيعية والبستنة قال املعماري لويس

http://www.pintrest.com/
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 . تطور جمتمع تلك املدينةفة و تعد اجلامعة الصرح التعيمي الذي من شأنه أن يعكس منظر وثقا    

: فاجلامعات مؤسسات عالية ال يقتصر على اختالف رساالهتا ومساهتا الداخلية "بني اجلامعات تنوع كبري
، أو أن أيخذ شكل تداخلها مع : كأن تتغري قاعدة ختصصاهتا مثالميكية. فهي تتحرك وتغري أشكاهلاالدينا

ميكن أن ري يف عملية التوازن بني أنشطتها. و معها حيدث حتول كبا أعم أو أن تتعدل أولوايهتا، و جملتمع صيغا
الصيغ يف حالة يغا، وهذه األشكال و ارية تتخذ فيها أنشطتها أشكاال وتكون صنقول أن للجامعة بنية معم

طن ككل تعاين من نقائص تصميمية على غرار جامعات الو جامعة قاصدي مرابح بورقلة و و  ،1تغري دائم "
للوصول حللول تصميمية هلذه وصية املناخ السائد يف املنطقة و يزيد من تدهور حالتها عن نظرياهتا ، خصو 

 الداخلي للجامعة، كونه يعد املتحكم األكرب يف حتقيق الراحة احلرارية .املشكلة قمنا إبعادة هتيئة للفناء 

 لجامعة .ختطيط الفناء الداخلي )ساحة ( لأسس ومعايري تصميم و -1

 2حمددات تصميم الفناء الداخي للجامعة :1-1 

املسطحات تنتج من وفا حتدده جمموعة من الواجهات و ينظر إىل الفناء الداخلي للجامعة ابعتباره حجما جم    
خالل تفاعالت وأتثريات، وهذه األخرية مهمة إلدراك معامل الفضاء وحتث على االستكشاف واإلقبال 

 والتلقي .

 فمن انحية الشكل ميكن التمييز بني العناصر التالية:

ة  هو الذي يوفر األرضية األساسية للجامعقية، مائلة، حمدبة أو مقعرة( و تكون )أفالواجهة األرضية و  -
 ككل .

 حتدد شكله.الواجهات العمودية وهي تلك اليت حتد الفضاء العام و  -
العام بعدا رابعا من خالل الضوء  تضفي على املنظرية وهي اليت حتيط ابلفضاء ككل و الواجهة السماو  -

يريات اليت حيدثها تفاعل الضوء التغحالة املناخ، و فصول السنة و منية و الذي توفره حسب الفرتة الز و 
خطوط بفضل التأثيث احلضري، حيث تليب هذه اجهات و الظل، تتعزز هذه الرتكيبة املكونة من و و 

 
                                                             

 91،ص1،،900إعادة تشكيل الجامعة،ت:شكري عبد المنعم مجاهد،الرياض،ط‘(رونالد بارنيت1 
2 ) guid amenagement espaces public et circuits touristiques AR,CoMun,cooperation 
municipale;gouvernance locale et participative au maghreb,p 31 
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أو  غريها، دون التسبب يف أي اكتظاظمتطلبات املستعملني، من إانرة وتوجيه و  األجسام الوظيفية
ء . والعنصر اآلخر الذي يساهم يف إعادة هتيئة الفنااجلامعة ككلاعاقة داخل الفناء الداخلي و 

اجلامعي هو العنصر املائي والنبايت والذي ولألسف يقل حضوره يف املدن الصحراوية عامة وجامعة 
عنصر تقين نبات بداخلها قليل كميا ونوعيا.و قاصدي مرابح ورقلة كوهنا يف والية صحراوية فعنصر ال

 أخري وهو نظام تصريف مياه األمطار والشبكات حتت أرضية.

 
 )من اجناز الطالبة(شكيل الفناء الداخلي للجامعة قراءة وتخمطط يوضح                   

 أسس التصميم:1-2

 :لداخلي للجامعة يف املخطط التايلتتمثل أسس تصميم الفناء او 

فهم فناء الجامعة 
كوحدة مجالية

ما يحيط بالفناءأبعاد الفناء
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 (من إعداد الطالبة)                                             

 1احتياجات الطالب :1-2-1

حتياجات  الفيزيقية يف سيكولوجية )غري مادية( حيث تتمثل اإلو  ()مادية وتنقسم إىل احتياجات فيزيقية
حيث تعتمد على جمموعة املشاعر  اإلضاءة الطبيعية، أما االحتياجات السيكولوجية فيصعب قياسهاالتهوية و 

س لفراغ اإلحسا، حيث يعطي اس اليت يولدها الفراغ املعماري والذي يؤثر ويتأثر ب وعلى الطالباألحاسيو 
 .يعمل املصمم على الدمج بينهما خالل إجنازه للتصميم، و األمانابلراحة النفسية والبصرية و 

 
                                                             

لداخلي و (أميرة أحمد،تحليل و تقييم عناصر التصميم الداخلي،لألبنية التعليمية من خالل مفهوم اإلستدامة)رسالة ماجستير،التصميم ا1 

 02-02،ص0،92األثاث(،كلية الفنون التطبيقية،جامعة حلوان،مصر،

أسس التصميم

محددات التصميم

:هندسية

التركيب

الكتل و الفراغات

الخطوط و األشكال

:حسية 

المالمس

الخامات

النسب و التناسب

الهوية الثقافة

الفكرة

مراعات الجانب االنساني و البيئي و 
اإلقتصادي و الثقافي 
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 )من اعداد الطالبة(خمطط يوضح احتياجات الطالب اليت جيب مراعاهتا أثناء التصميم         

 دراسة حتليلية مقارنة لساحة جامعة قاصدي مرابح ورقلة :2

 إعادة التهيئة:2-1

 البناء:مواد 2-1-1

إلختيار األنسب منها جيب مراعات عدة لبناء الدور األكرب يف استدامة وطول عمر املعمار و تلعب مواد ا   
و كذا عوامل خمتلفة فاستعمال مواد صناعية مستوردة قد ال يالئم مناخ املكان ما بتسبب يف مشاكل عديدة 

يف املعمار الصحراوي التقليدي واملتمثل يف  نالحظف ،ن املنطقةغريب عيف خلق طابع عمراين منطي ومتكرر و 
 استعمال طبيعية حيث متالقصر والذي يعد مستدميا وخاصة من حيث مواد البناء املستمدة من موارد حملية و 

اجلبس من الرتبة احملتوية على الطني والرمل و  الطوب )اللنب( املصنوع من مزيجاحلجر الكلسي احمللي و 
تجف وختتلف سنة بعد تركها مدة ل 011جذوع أشجار النخيل الكبري يف السن +يتم اسنعمال و  )التبشمت(،

تستعمل كذلك يف صناعة لصناعة العوارض الكبرية و املدة ابختالف الفصل،كأعمدة)أساسات للمباين( و 
 استعمال كل ما يف النخلة للتسقيفكذلك يتم األبواب والنوافذ، و 

 من املواد احمللية أيضا جند :و 

م من مستوى سطح  5.2عمق  جندها علىن صخور كبرية مصدرها من الرتبة و هي عبارة ع :رقلياحلجر الو 
 تتميز أبهنا غري صلبة )هشة(.قابلة للذوابن يف املاء بسهولة و هي و  ،االرض

اإحتياجات السيكولوجية

الراحة النفسية و األمان 

العالقات اإلجتماعية

اإلحتياجات الفيزيقية

راحة صوتية و بصرية

راحة حرارية



يةالفصل الثاني                                                                         الدراسة التحليل  
 

37 
 

وتطحن سا مث تكسر  2اىل  4هي عبارة عن احجار حترق يف افران تقليدية خاصة ملدة ترتواح بني :التبشمت 
  جلبس .ستعمل يف البناء وتلبيس اجلدران وخصائصها شبيهة ابتوترش و 

هي اندرة مل يف األساسات نظرا ملقاومتها وصالبتها الكبريتني و هي عبارة عن حجارة صلبة تستع :الصخر
 حاليا على مستوى املدينة .

ميكن تقسيم اجلذع السقوف و كعوارض حاملة للسالمل و هي تربة طينية تستعمل كعنصر حامل يف و  :التاغوري
 النوافذ .أيضا كعوارض على مستوى األبواب و اىل قسمني أو ثالثة حسب احلاجة كما تستعمل 

 اجلاف الذي مييز مكان دراستنا.يف املناخ احلار و أدائها و  الثبات ذلك وجب دراسة خواص خمتلف هذه املوادو 

 األرضية :2-1-2

حتديد هويته إذ يعترب مسامها كبريا يف حتديد اجلو الداخلي للجامعة و ء صورة الفناء يساهم تبليط األرضية يف بنا
 :هيام للفناء واضفاء طابع خاص عليه، وميكن متييز نوعني من املواد و الع

 .ثقافية تؤكد اهلوية احمللية املواد األولية الطبيعية واليت حتمل رمزية اترخيية و  

استعماهلا إىل طمص هوية املكان ؤدي اإلفراط يف يقد و  ،واسعهي تلك املستعملة على نطاق و  ةاملواد الصناعي
 . انتاج مظهر منطي متماثلو 

 
 اختيار تبليط أرضية مستدام و متني

 مؤشرات تقنية

  
 اسفلت    

 
خرسانة 
 مصبوبة

وحدات 
رصف 
 خرسانية

وحدات 
رصف 

 حمليةحجرية 
 ++ +++ +++ + أتثري انعكاس الضوء

 + + +++ ++ حتكاكاال
 +++ + ++ + فرتاضي و املتانةاال العمر

 ++ ++ +++ + التنفيذ
     

 ++ + +++ +++ التكيف مع حركة مرور املركبات الثقيلة
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 + ++ ++ +++ اجلودة الصوتية
 

 
 مؤشرات بيئية

 
 اسفلت

 
خرسانة 
 مصبوبة

وحدات 
رصف 
 خرسانية

وحدات 
 حجريةرصف 

 حملية
 +++ ++ + ++ ستخدام و التدويرإمكانية إعادة اال

 +++ ++ ++ + معدل املواد املعاد تدويرها
 ++ +++ + ++ تدبري جراين املياه السطحية

 +++ ++ + ++ /استهالك الطاقةCO2انبعاث 
من AVC)حتليل دورة احلياة)
 NIBEخالل تصنيف 

++ + +++ +++ 

 +++ + ++ + استدامة املواد
 

 مؤشرات اقتصادية
 

خرسانة  اسفلت
 مصبوبة

وحدات 
رصف 
 خرسانية

وحدات 
رصف حجرية 

 حملية
 + ++ + +++ كلفة االستثمار
 ++ ++ +++ + كلفة الصيانة
 ++ + +++ ++ LCCكلفة دورة احلياة 

 

خرسانة  اسفلت مؤشرات سوسيوثقافية
 مصبوبة

وحدات 
رصف 
 خرسانية

وحدات 
 رصف حجرية

 +++ ++ ++ + السينوغرافيا احلضرية
 +++ ++ + + القيمة الرتاثية
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 + + ++ +++ الراحة و السالمة
 )املرجع السابق(

 األرضية احلالية :

 
ستنتجناه من هذا عنصر إجيايب نظرا ملا اصف املصبوبة يف تبليط األرضية، و نالحظ أنه مت استعمال وحدات الر 

)تصوير .األولوية للحجر الطبيعي احمللي ااجلداول سابقا إال أهنا ليست األفضل حيث كان األفضل لو أعطو 
 الطالبة(

 بعض املؤشرات التقنية اليت جيب مراعاهتا :

حيث ميكن أن يؤدي تراكم املواد استعمال جمموعة حمددة عدم اإلفراط يف خلط املواد واألشكال و  -
 األلوان إىل اإلخالل إبدراك الفضاء.واإلفراط يف تنوع األشكال و 

تسطيحها و كذا فعاليتها، أي درجة مكوانهتا واتساقها و جودة املواد املستعملة على مستوى  مراعاة -
 غريها .املناخية و مع املتطلبات ع ظروف احلركة داخل الفناء و تكيفها م

 ضماان الستمراريتها اد ضماان للجودة أثناء اجنازها و حتسني كيفية استعمال املو  -
 إصالحهااملواد املستعملة ومقاومتها لألوساخ وسهولة تنظيفها و  ضرورة صيانة األخذ بعني اإلعتبار -
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 إعطاء األفضلية الستعمال املواد األولية املستدامة مثل احلجر الطبيعي . -

 : تصريف املياهضبط مستوايت األرضية و 2-1-2-1

من خالل ، و ميكن ذلك الطبوغرافية هلذه األرضية إن أي تدخل لضبط مستوايت أرضية الفناء متليه الطبيعة
، فالكيفية اليت تتم كن هتيئة مجالية املنظر العام لهتصريف املياه السطحية ن وكذا ميتوجيه احلركة بشكل آمن و 

بواسطتها معاجلة تصريف املياه السطحية تسهم كثريا يف صياغة شكل البيئة العمرانية اليت يتحرك داخلها 
 الطلبة .

 ما جيب مراعاته تقنيا:

اتباع الشكل الطبيعي لألرضية وذلك لتجنب التدخل لتسوية مراعات عوائق واكراهات املوقع و جيب  -
 األرضية .

 جيب اختيار مواد تبليط اليت جتنب االنزالق . -
حيث ميكن أن  ،ادة تضفي طابعا ذكيا على األرضيةاملنحدرات املضجيدر الذكر أن املنحدرات و  -

 تشكل لوحدها تعبريا لتصميم الفناء الداخلي للجامعة .
  جودة الوصل بني وحدات مواد التبليط  -

 
 (www.pintrest.com)صور توضح إعادة هتيئة للممرات بطريقة نظيفة وال تشوه املنظر العام 
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 1املساحات اخلضراء :2-1-3

عرب امتصاص  تساعد على انقاص التواجد امليكرويب يف اهلواءو  co2املتمثل يف تصفية حيث تقوم بدور بيئي و 
.تؤثر النبااتت بصفة عامة على املناخ العمراين، حيث حتسن النوعية الفيزيوكيميائية هلواء اجلامعة وتقلص الغبار

النبااتت على ختفيض درجة تعمل لك على طريقة توظيفها و كميتها وموقعها، كذلك الضجيج و يعتمد ذ
ابلتايل ق املبنية يف حال غياب الرايح، و حيث تسمح بتعويض حركة اهلواء الصاعد يف مستوى املناط ،احلرارة

يتمثل يف حتقيق اجتماعي أن هلا دور نفسي و  تغيري املناخ العام يف اجلامعة.كماالتعديل احلراري و تساهم يف 
  .لعنييريح اسرتخاء و البصرية فاللون األخضر يساعد على االالراحة النفسية و 

 

  
 )تصوير الطالبة(نالحظ يف الصورة عدم توزع العشب بطريقة متساوية لقلة اإلهتمام به.

 

 
                                                             

(صبرينة معاوية،التطوير الحضري و التنمية المستدامة في المدن الصحراوية)رسالة دكتوراه،علم اإلجتماع 1 

 921،ص0،92البيئي(،قسم العلوم اإلجتماعية،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية،بسكرة،
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 )تصوير الطالبة(.ى إىل تشويه املنظر العام للفناءنالحظ هنا أن عدم اإلهتمام أبشجار النخيل أد

 
 يف الفناء الداخي للجامعة.ور ألحواض األشجار توضح النقص يف اإلهتمام ابملساحات اخلضراء بعض الص

 )تصوير الطالبة(
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يف الصور نالحظ وجود للعنصر النبايت ولكن غري موزع بطريقة منظمة ومجيلة وهذا راجع خللل يف التصميم 

 )تصوير الطالبة( نقص يف العناية به.و 

 بعض التصاميم املقرتحة لتوزيع املساحات اخلضراء:
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ألرض توحي للعني بوجود علو على مستوى اواألرضية بطريقة متناسق و ن تداخل النبات حيث نالحظ أ
بسيطة تزيد من مجالية  بطريقةوكذلك دمج أحواض األشجار وأماكن اجللوس والتغطية يف تصميم واحد و 

 (www.pintrest.com)ترفع كفاءة الفناء. األرضية و 

 العنصر املائي:2-1-4

 
 )تصوير الطالبة( انعدام تقريبا لعنصر املاء، ما يقلل من فعالية الفناء يف حتقيق الراحة احلرارية. نالحظ

 بعض تصاميم عناصر املاء املقرتحة:

 
 لك من التصميم مندجما مع الطبيعة.استوحى املصمم تصميمه من نبتة حملية ليجعل ذ

(www.pintrest.com) 

 التغطية :2-1-5

 .أو البعد الرابع للفناء حيث تعد عنصرا هاما يضف مجالية زايدة عن حاجته الوظيفية 
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مت إجراء حبث يف حمافظة بغداد لدراسة أتثري إستخدام نوعني من احلشوات )نشارة خشب السدر،سعف 
السدر وجدو أن استخدام حشوة نشارة ، و النخيل(،ملعرفة أي النوعني أفضل يف التربيد التبخريي الصحراوي
ابملئة ، يف حن أدى إستخدام سعف النخيل 87أدى إىل احلصول على أعلى نسبة رطوبة نسبية داخلية مبقدار 

ابملئة ، كما أعطت حشوت سعف النخيل كفاءة  60.86إىل احلصول على نسبة رطوبة داخلية تقدر ب 
يرجع ابملئة، و  78ها ابملئة، أما حشوة خشب السدر أعطت كفاءة ترطيب مقدار  89.77ترطيب مقدارها 

السبب إىل قابلية حشوة السدر على امتصاص املاءو االحتفاظ به بسبب كثافتها القليلة فيعطيها مسامية  
 منه زايدة كفاءة الرتطيب.يولد زايدة كمية املاء املتبخر و أعلى مما 

 التغطية احلالية غري موجودة .

 عناصر تقنية جيب مراعاهتا :

عض أشكال احلديد مثال وما اليت ينتج عنها انطباع بنوع من الثقل كب جتنب استخدام املواد وجوب -
النسيج و أجيب الرتكيز على املواد اليت توحي ابخلفة مثل اخلشب . و إىل ذلك من مواد غري طبيعية

 غريهو 
 . اإلصالح بعني االعتبار أثناء التصميموسهولة التنظيف و وضع ضرورة الصيانة الالزمة  -

 اقرتاح تصاميم للتغطية :
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نالحظ أن األشكال املقرتحة تتميز مبرونة وانسيابية مما جيعلها تشبه يف تشكيلها الكثبان الرملية، ما سيزيد 

 (www.pintrest.com) ذلك من مجالية وروحية املكان.

 األاثث:2-1-6

منها تلك ة و من أجل تلبية احتياجات الطلبيشمل كل التجهيزات اليت يتم تثبيتها يف الفناء الداخلي للجامعة و 
وعة للطلبة مثل: إعطاء اهلدف منها اإلستجابة لالحتياجات املتن.، و الربيد ..واإلعالم و  اليت تتعلق ابإلانرة

 :(، النظافة، والديكور ...اخل.وهي نوعانالتوجيه، الراحة، اتألمن )جهيزات السالمةاملعلومات و 

 .أوال عناصر يتم تصميمها خصيصا كجزء من املشروع 

 . للفناءعام للتصميم لمتالئم مع املظهر ات، حيث يتم اختيار ما هو مناسب و عناصر تؤخذ من كااتلوكا اثنيا
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 معايري اختيار األاثث :2-1-6-1

ميم واختيار حام بعني اإلعتبار أثناء تصتلبية احتياجات الطلبة دون احداث ازدأخذ اجلانب البيئي و  -
 .وضع األاثثو 

 النبااتت املتواجدة .و  أن يكون متناغما مع اجملال املبين احمليط به، و كذا االهتمام ابملساحات اخلضراء -
 ألوان األاثث .اعتماد ابساطة يف اختيار اشكال و  -
 ما حوهلا .وتوزيع األاثث بصورة متوازنة و  تنظيم -
 الوظيفية يف األاثث .احلرص على توفري مبدأي الراحة و  -
 اعطاء الألولوية الستخدام املواد احمللية قدر املستطاع . -
 أن يكون األاثث خاضع ملعايري ارغونومية مكانية دقيقة . -

 1املواد :2-1-6-2

ذلك نظرا للخصوصية العالية اليت تتمتع أمهية كبرية يف إجناح التصميم، و إن للمواد املشكلة لألاثث احلضري 
عمر مجيع  يؤثر ذلك بشكل كبري يفرضة للتقلبات اجلوية املختلفة، و فوجودها الدائم يف اخلارج جيعلها معهبا، 

يلة إضافة ملدة طو حيث تتعرض لدرجات حرارة عالية و  ،مكوانت تلك العناصر، وخاصة يف املناطق الصحراوية
آتكل املعادن، فيجب على لصدأ ويت تؤدي إىل التواء وتشقق األخشاب وتشكل االإىل الرطوبة وامللوحة، و 

ظروف حث جيب اختيار األنسب منها ملواجهة كل تلك الة تلك املواد و جلوال تصميمية ملعااملصمم أن جيد حل
ظيفية ومقاومة أن تكون و سهم يف إبراز اجلوانب اجلمالية و معاجلتها بطريقة حديثة حىت تاختيار مواد حملية و 

 . ...اخل Recycleامة، قابلة للتدوير مستد ،آمنة ،نظيفة،لتقلبات الطقس

 
                                                             

دراسة تحليلية نقدية لمفروشات الشارع(سلسلة  ن علي،)مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،(أسعد حس1 

 017،ص0،92،سوريا،0،العدد74الهندسية،المجلد
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 )املرجع السابق(.، ابستعمال مواد معاصرة الشكل تصميم متعدد االستعماالتنالحظ يف 

 1أهم املواد املستعملة يف صناعة األاثث :2-1-6-3

الستعماهلا يف أوسعها انتشارا، و ناعة األاثث و هي من أهم العناصر اليت تدخل يف صو اخلشب:  -
أساليب اف" جيب أن تتم معاجلتها بطرق و اجلر و املناخية القاسية كمناخ مكان دراستنا "احلاالظروف 
اصة ضمن جزء من تلك املعاجلة يكون قبل التصنيع مثل تغطيس األخشاب يف حماليل خو  خاصة،

ذلك لضمان وصول تلك احملاليل ملسامات األخشاب العميقة، أما اجلزء احواض مفرغة من اهلواء و 
يتضمن الطالء مبواد عازلة ما يطيل  من املعاجلة فيأيت الحقا يف مراحل خمتلفة من التصنيع، اآلخر
 مقاومة ملختلف العوامل املناخية.ويكسبها مناعة و  عمرها

على اختالف أنواعها جيب أن يف صناعة األاثث، و تعد املعادن العنصر الغالب يف صناعة املعدن:  -
 الصدأ، فنجد أن احلديد املقولبخص التككل و ألابالعوامل و تلف تعاجل بشكل جيد، لتقاوم خم

Cast iron  طول عمره استعمل مع األخشاب الطبيعية يف انتاج الكثري من مناذج ونظرا ملتانته و
.. االلومينيوم.ح الكروم و ، اليوم تستخدم األانبيب املعدنية املغطاة ابألكاسيد و كذلك صفائاملقاعد

ملعاهنا وتبدو دائما نظيفة. متر عملية املعاجلة  متتاز بثبات ألواهنا و ألاثث ة من ايف انتاج جمموعة متكامل
ل على سطح معدين نشط  بعدة مراحل أمهها:الغزالة الكيميائية للصدأ عن سطح املعدن بغرض احلصو 

ان،  الدهالرتسيب الكهرابئي اضافة إىلو  التغطية الكيميائية وأحياان التلوين املعدينكيميائيا، واألنودة و 
 

                                                             

 012-012(المرجع السابق،ص1 
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إزالة العيوب السطحية تم هبدف هتيئة السطوح املعدنية و خرى اليت تإىل العديد من العمليات األو 
 عنها.

وتعمل اليت حتل مكان املواد الطبيعية حاليا هنالك العديد من املواد الصناعية البديلة  املواد البديلة: -
اخلصائص اإلجيابية، الكثري من املميزات و هلا ، و تكون أغلبها قابلة للتدويرو بكفاءة عالية عملها و 

أقل تكلفة، إضافة إىل مقاومة تقلبات العوامل اجلوية وهي أطول عمرا و  حيث متتاز بقدرهتا على
األلياف الزجاجية ذات  العديد من خصائصها، مثلوأشكاهلا وألواهنا و  إمكانية السيطرة على قياساهتا

 البويل فينيل كلورايدو  Polycarbonateلك البويل كربوانت القابلية العالية للتشكيل،و كذاملتانة و 
Polyvinyl chloride PVC  غريها .و 

 

 

 
 (http://ar.imentaraffic.com)املقاعدخمتلف املواد املستعملة يف تصنيع أمثلة عن 

 
 
 

http://ar.imentaraffic.com/
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 وظائف األاثث :2-1-6-4

الفتات، لوحات أمساء الكليات واألقسام البيداغوجية، أماكن الو ات اإلجتاه عالم) إعالم املارةتوجيه و  -
 اإلعالانت ...(تعليق النقاط و 

 احلواجز(احلماية وترسيم احلدود )األسوار و  -
 الراحة )املقاعد( -
 اإلانرة -
 ،كشك(ات االستهالك )النادي، عربة طعاممساح -
 صناديق الربيد -
 حية(املرافق الص النظافة )احلاوايت، -

 املقاعد :2-1-7

 
ذلك كذلك أمكنة توزها تعترب خاطئة و   عدد الطلبة، ويف املقاعد مقارنة حبجم الفناء و عموما نالحظ نقص 

 )تصوير الطالبة( .اللشمس مباشرة ما يفقدها وظيفتهالتعرضها ألشعة 
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 بعض أماكن اجللوس املقرتحة:
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مع ن منطلق املصمم إنساين إجتماعي و هي الطلبة،حيث كاللتصميم و فئة احملددة املقاعد املقرتحة تراعي ال
 .ومثالية لفناء اجلامعةاجلمالية سنخرج بتصميمات وظيفية التكنولوجيا و  املواد اجليدة و املزج بني

(www.pintrest.com) 

 
)املرجع ويره.ذلك عن طريق تدحل للبلل يف املقاعد بعد املطر و نالحظ يف الشكل أن املصمم ركز على إجياد 

 السابق(

 صناديق القمامة:2-1-8

 
لكن لو استعملت الصناديق اخلاصة إبعادة التدوير نالحظ توافر يف صناديق القمامة وتوزعها بشكل جيد، و 

 )تصوير الطالبة( لكان أفضل.

 صناديق القمامة املقرتحة:
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 قنوات الصرف الصحي:أغطية أحواض األشجار و 2-1-9

 
 )تصوير الطالبة( .افتقارها للصيانةالنمطي و نالحظ شكلها 

 بعض العناصر التقنية اليت جيب مراعاهتا:

 جيب احلرص على معاجلة مستوايت النتوءات ومالئمتها مع سطح أرضية التبليط . -
 ينصح بضمان تناسق التهيئة السطحية مع األجزاء الظاهرة لشبكات البنية التحتية . -
 األشجار وقنوات الصرف الصحي يف تصميم تبليط األرضية .جيب دمج أشكال أغطية أحواش  -

جيب تنظيم أجزاء شبكات البنية التحتية الظاهرة على السطح بشكل يضمن توافق الوضائف التقنية مع جودة 
 املنظر العام للفناء الداخلي للجامعة .
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 التصميم املقرتح:

 
 (www.pintrest.com) .سهولة صيانتهاو  عاليتها ابلرغم من قلة تكلفتهاهته التصاميم أثبتت ف

 انرة:اال2-1-11

انرة دور هام جدا يف مجالية املشهد العام زايدة عن دورها الوظيفي حيث متكننا التأثريات الضوئية من تعزيز لال
 اإلدراك ابلعناصر اهلامة داخل اجملال.

ه وتقدم قراءة جديدة خصائصعن متكن من الكشف عن هوية املكان و  فاإلانرة الفنية للفناء اجلامعي
 إلبراز ذلك البد من مصمم مبدع .بنية و األللمساحات و 

 
 .ذا شكله النمطي املفتقر للجماليةمنظم وكلكن عدم توزعه بشكل واضح و نالحظ تواجد لعنصر اإلانرة و 

 )تصوير الطالبة(
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 عناصر تقنية هامة :

 مجالية العناصر الطبيعية بطريقة بسيطة. العمل على ابراز -
 تركيز الضوء على األرض للحد من التلوث الضوئي. -

 التصاميم املقرتحة:

 
غري مكلفة، مبواد حىت أماكن اجللوس بطريقة بسيطة و الطاقة الشمسية و حظ يف الصور الدمج بني اإلانرة و نال

كذلك استعمال اإلضاءة كعنصر مجايل، كما ميكن تزويد األرضية بوحدات اضاءة مصنعة من مواد فسفورية و 
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 وميكن استخدامها يف الفضاء الداخلي واخلارجي. متتص اإلضاءة يف النهار لتنري يف الظالم
(www.pintrest.com) 

 التوجيه:2-1-11

ماكن ليغ املستخدمني للفناء عن االستخدامات أليضم جمموعة من الدعائم البصرية اليت هتدف إىل تبو 
ولوحات اعالمية، توجيه طرق خمتلفة :خمططات، خرائط، الفتات وذلك عرب عدة أدوات و  توجيههمواألشياء و 

 عالمات توجيه أرضية .ضوئي و 

 جيب أن تكون ذات حمتوى واضح وبسيط ميكن املستخدم من الوصول لوجهته بسهولة ومراعات -
 اجلانب اجلمايل يف تصميمها .

ون تعبريها بسيطا وأشكاهلا موحدة ومقيسة اإلعالانت جيب أن يكالالفتات واللوحات اإلرشادية و  -
 هنارا.وأبعادها متناسبة ووظيفتها وأن تكون مرئية ليال و 

-  
 )تصوير الطالبة( .للصيانة لعدم وضوح الكتابة عليهانالحظ حاجة الالفتات  
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 )تصوير الطالبة( .ت التوجيه األرضية فهي متواجدة وواضحةعالمات األقسام و ابلنسبة لالفتا       

 اجلدران العمودية :2-1-12

، حيث تتوقف هوية الفضاء العموم  على الداخلي للجامعةمجالية الفناء و وظيفية تعد عنصر مهم يؤثر على و 
، كما  تربطه ابلبناايت اجملاورة له واليت تتمثل يف مباين الكلية واملرافق البيداغوجية والصحية واإلداريةالعالقة اليت

 بني الفناء .من خالل حميطه، وذلك لقوة التفاعالت بينها و  أن جودة الفناء تزداد

 اجلدران املطلة على الفناء :
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عرض النوافذ احرتام املصمم إلرتفاع املبىن وعدد و  حيث نالحظ أن اجلدران اخلارجة هلا إجيابيات عدة من

انعدام عنصر اإلبداع يف التصميم و كذا تعرضها راوية إال أننا نالحظ شكل منطي و ابعتباره يف منطقة صح
تشوهها بوحدات نالحظ أيضا مباشرة مما يرفع درجة حرارهتا ويعترب هذا فشل يف التصميم، و  للشمس بطريقة

 )تصوير الطالبة( الكثرية.البارزة و التربيد 
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 عناصر تقنية متعلقة ابجلدران :

عمارية داخل أللوان الناجتة عن مواد البناء وعن التفاصيل املاجلانب اجلمايل من خالل تنسيق ا مراعاة -
 اجملال .

 العناصر املعمارية للواجهات )أبواب،نوافذ،...(معاجلة املكوانت و  -
 اليتو  اهلوائة )كهرابء، هاتف...(و وحدات التكييف امللتصقة ابلواجهاتمعاجلة مشكلة الشبكات  -

يكون ذلك بتوفري احللول التصميمية املناسبة من أجل دجمها أو تؤثر على جودة ومجالية املنظر، و 
 اخفائها  بطريقة مناسبة .

 بعض احللول التصميمية للجدران :

- 

 
ذ القابلة للطي واستعمال النبااتت على أسح جدران املباين  تتمثل هذه احللول يف كاسرات الشمس والنواف

  )www.pintrest.com(.يف تنقية اجلو واجلمايلكنبات السرخس وغريه لدورها البيئي 

 

http://www.pintrest.com/
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 املسارات :املمرات و 2-1-13

 
 لتحديد عرض املسار وما حيتويه من لوحات إرشادية.ودراسة ظروف املوقع و كثافة اإلستخدام، جيب مراعات 

 )تصوير الطالبة(
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 املسارات املقرتحة :

 
نرى أن املصمم استعمل مواد طبيعية لتسقيف املمرات واستعمل اإلانرة للرسم على األرضية مما يزيد من مجال 

 .املنظر

 لتهيئة:عادة ااألهداف العامة إل2-2

اليت نرجو حتقيقها ابلدرجة األوىل، فإن من أهم رقنا إليها سابقا يف هذا الفصل و تطابإلضافة إىل التقنيات اليت 
ظم تكوين فناء جامعي منعدة مستوايت خمتلفة منها إنشاء و األهداف املرجوة من إعادة التهيئة التدخل على 

والكتل احمليطة  بني الفناء كفراغ معماريتكامل وظيفي ومستدام يف مواده ومكوانته، وخلق جتانس و  منسجمو 
به واليت تتمثل يف الفضاءات البيداغوجية املختلفة والرتكيز على نظافتها خللق أجواء ومسعة مثالية يف املستوى 

 .من كل صرح جامعياملطلوب 

 النتائح:التحليل و 3

 حتليل الفرضيات:3-1

 رفض أو أتكيد أجل منو هبا ة اليت قمنا يمن خالل الدراسة النظرية ملوضوعنا واليت دعمت ابلدراسة التطبيق
 ابلفرضية مقارنتها  اإلستبيانية اإلستمارة  التحليلية الدراسة نتائج حتليل سيتم سابقا، ةاملطروح اتالفرضي

 .الفرضية أتكيد أو لرفض التوصل يتم وهبذا املطروحة،
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 :األوىل الفرضية
 "تطبيق املهندسني واملصممني ألسس التصميم ومواكبة تطورها يف شىت اجملاالت عدم "

 املصممهندس و امل أن املالحظة متت التحليليةالدراسة  خالل من :التحليليةراسة الد لنتائج ابلنسبة -
 قيمتها، إعطاها عدم  م ألسس تصميمهاإبمهاهل وذلك حالة الساحة اجلامعية تدهور يف رئيسي سبب كانوا
 املسؤولني  طلبةال بني التواصل غياب أن القول ميكن أيضا ،ةابلساح ونقائص مشاكل عدة تواجدت حبيث
  حيث على الطالب إدراك حقه يف توفري بيئة مالئمة للتعلم. لتدهورها كايف سبب أيضا
 أن املالحظة فتم املطروحة، األسئلة عن املستجوبني أجوبة خالل من :اإلستبيانية اإلستمارة لنتائج ابلنسبة -
 من ،املسؤولني كذلكهم هم أيضا و طرف من هي ةالساح مشاكل معظم أبن يصرحون طلبةال

 قد ذلك  مستجيبني لكانوا املساعدة منهم طلبت لو أبهنم صرحوا أيضا و ...الصيانة عدم إمهال، ختريب،
 .ةالساح حالة من حيسن

 :الثانية الفرضية
مراعاة املصمم ليس فقط خلصوصية املنطقة بل وخلصوصية اجملتمع أو الفئة منه اليت يصمم هلا؛ أي وجوب 

 إيالء اهتمام كبري للدراسة االجتماعية واإلنسانية أثناء إجنازه للدراسات األولية .
عي املصمم مل يرا أن الوصول مت ةللساح حتليلية بدراسة القيام عند :التحليلية دراسةال لنتائج ابلنسبة

ذلك راجع لعدم دراسته للجانب اإلجتماعي واإلنساين لتظهر نتيجة ذلك خصوصية الفئة اليت يصمم هلا و 
 . م النفسية اثنياهصحتأوال مث املردود العلمي للطلبة و على حالة الساحة املتدهورة 

 الفرضية الثالثة:
ئية والعمارة اخلضراء الصحراوية بتطبيق مبادئ العمارة البيإمكانية إجياد حلول تصميمية ملشكلة العوامل املناخية 

 .االستدامة أبدوات تواكب التطور التكنولوجي احلايلو 
احللول التصميمية للعوامل املناخية تكمن يف اإلستخدام األمثل أثبتت نتائج الدراسة التحليلية املقارنة أن 

نيات التقليدية املتبعة يف مواجه تلك العوامل أو احلد منها وذلك للمواد الطبيعية احمللية املستدامة والتعلم من التق
ينطبق على مبادئ العمارة اخلضراء، ويبقى دور املصمم يف إجياد طريقة معاصرة ملعاجلة تلك املواد لتصري مواكبة 

 للتطور التكنولوجي احلايل. 
 الفرضية الرابعة:

الرتكيز على عنصر املاء والفضاء األخضر حيث ميثالن العنصرين األساسيني للموارد التقليدية واليت جيب إعادة 
 تصنيعها وفق عملية نظيفة صديقة للبيئة لتحقيق استدامة ذاتية التكوين .

لية راسة التحليالدولة الرائدة يف تصميم اجلامعة ككل و الساحة ابألخص،و كذا الدمن خالل األمثلة العربية و 
 الفضاء األخضر األمهية العظمى يف حتقيق الراحة احلرارية داخل الفناء اجلامعي .اليت أثبتت أن لعنصر املاء و 
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 :حتليل اإلستبيان3-2

 املسؤولني طرف من الصيانة عدم أمهها أسباب لعدة %86 بنسبة سيئة ساحةال أن املستجوبنيرأي  يف
 الظل توفر فهي األشجار خيص فيما أما ، %100 بنسبة كافية غري اخلضراء املساحات أيضا و ، 45%

 متعددة، أسباب و %10 تعمل ال أهنا ذلك سبب و %10 بنسبة جيدة ليست اإلانرة لكن %69 بنسبة
 و ،  %011عنصر املاء منعدم بنسبة أن املستجوبون أقر و ، %45 بنسبة متدهورة لساحةا نظافة إىل إضافة

 .الساحة صيانة يف املساعدة حيبذون %70 األخري يف و ، %80تصريف مياه األمطار جيد بنسبة أن
 هبا صرح اليت "9 السؤال غاية إىل 1 " األسئلة إجاابت خالل منجند أنه  :اإلستبيانية لإلستمارة ابلنسبة

 يف مطبقة تكن مل ...اإلانرة اجللوس، أماكن كالظل، التصميم أسس أو قواعد فإن ،"الطلبة"املستجوبني
 تدهور من يزيد األسس تلك تطبيق عدم فإن لذا ،ستخدمنيامل حاجيات تليب تكن مل و ةالساح تلك

 اجلامعية .ةالساح
 لتدهور الرئيسي السبب أن أتكيد مت الفرضيات، حتليلو  اإلستمارة، حتليل خالل من نتيجة:

 لعدم أوال صممامل طرف من الواضح اإلمهال هو  امعيةاجل ةالساح أو فناء الداخلي للجامعةال
 حالته جيعل فهذا ،شىت عناصر الفناء وتسيري صيانة لعدم ااثني  الساحات هذه تصميم أسس يف جاء ما تطبيق

 ومكوانت نظافة على احملافظة عدم ذلك من خاللطلبة له دور كبري أيضا و ال إمهال أيضا فأكثر، أكثر وءست
 .متدهورة  مزرية ةالساح صورة جعال السببني هذين فإن لذلك ،ةالساح

 صة الفصل:خال3-4

استطعنا من خالل هذا الفصل التعرف على حمددات تصميم الفناء الداخلي للجامعة وكذلك الوقوف على  
حيث متكنا من معرفة وحتديد من خالل الدراسة ميدانية االستبيان  -ورقلة–حالة فناء جامعة قاصدي مرابح 

النقائص واإلجيابيات للتصميم احلايل مث إقرتاح تصميم إلعادة هتيئته يعاجل النقائص ويعطي حلول ملشاكل 
 املناخ .

 والتوصيات : النتائج3-5

 املتمثلة يف:و وتوصيات ية استطعنا اخلروج بنتائج عامة التطبيقمن خالل الدراسة النظرية و 

عناصره هي جودة تصميم ق الراحة احلرارية داخل املبىن و للفناء الداخلي للجامعة الدور األكرب يف حتقي -
 قوه أتثريه .اليت تتحكم يف كفاءة و 
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املواد األولية احمللية الطبيعية أثبتت قدرهتا على مقاومة الظروف املناخية الصحراوية القاسية فالبد من  -
ذلك إما تماء للتصميم و دامة واإلستمرارية واجلمالية واإلنلتحقيق اإلستإعطاء املصمم األولوية هلا 

 ابستخدامها مباشرة أو معاجلتها وفق عملية خاضعة للقوانني البيئية ومتماشية والتكنلوجيا.
الذكي على حتويل العوامل املناخية الصعبة من مشكلة إىل فائدة من خالل قدرة التصميم اجليد و  -

اميكية اهلواء ...(و دجمها مع إستغالهلا يف خلق مصادر طاقوية متجددة )الطاقة الشمسية، طاقة دين
 تقلل من التكلفة اإلستهالكية يف  )التربيد(ريقة تزيد من مجاليته و كفائته و عناصر الفناء بط

الدراسة األولية خلصوصية املكان جيعل من املصمم ملم بشىت اجلوانب ما يسهل التخطيط اجليد و  -

 .اجملتمع و كذا املكانل الفكرة التصميمية ومالئمتها و تشك
 تباع أسس التصميم يف اإلنشاء .إ -
 يوحي ابإلنتماء.و اجلمالية للحصول على تصميم مستدام و اإلنسانية ن حيرتم التصميم األسس البيئية و أ -
، وكذا التعرف على اجلامعة ككلظة على الفناء الداخلي و رفع الوعي العام للطلبة حول كيفية احملاف -

تبادل وجهات إعالمي وموضوعي ومفتوح للمناقشة و سلوب علمي التجارب الرائدة يف التسيري أب
 النظر.

ليكون هذا األخري اثث يف فناء اجلامعة الداخلي، و التأكيد على أمهية الناحية الوظيفية الذي يؤديها األ -
ضي اإلشارة إىل أمهية املخططات قادرا على أداء دوره فإنه جيب أن حترتم قياساهتا، ما يقت

 لتزام هبا.ضرورة االيضعها املصمم و  التفصيالت التنفيذية الىتو 
الكايف ملرور الكراسي عند التصميم كعرض األرصفة حتياجات اخلاصة املصمم لذوي اال مراعاة -

اليت تعيق احلركة، خشونة مناسبة الربوزات للخلف، خلو املمرات من العوائق و الدوران املتحركة و 
 لألرضية لتفادي انزالق العرابت ...اخل.

 الثقافية . جتماعية و الظروف االاملتغريات احمللية و و أن يراعي التصميم األبعاد احلضرية  -
جتنب التشويه البصري الناتج عن اإلكثار من اللوحات واألعمدة احلاملة هلا، وذلك من خالل وضع  -

 قوانني تنظم وحتكم اللوحات من حيث اإلرتفاع ونوعية املادة واأللوان املستعملة .
ألولوية للمواد األولية الطبيعية احمللية لضمان كفائتها واستدامتها ألطول فرتة ممكنة و كذا إعطاء ا -

 لتقليل التكلفة .
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 ملحق :3-6

 
 اجلمهورية اجلزائرية الشعبية الدميقراطية

 البحث العلميوزارة التعليم العايل و 
 -مستغامن–جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 وننالفكلية األدب و 
 

           قسم الفنون البصري
 حميطختصص تصميم و 

 -ورقلة–عنوان البحث: إعادة هتيئة ساحة جامعة قاصدي مرابح 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2119/2121 

 

 ستمارة بحث في إطار إعداد مذكرة تخرج  ماسترا
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 في خانة اإلجابة المناسبة: × عالمة ضع

 :عامة بيانات

 1 .  الجنس : 

 2 .  السن : 

 3 .  جامعيال المستوى:  

 4 .  شعبةال  : 

 ساحة الجامعة:ب خاصة بيانات

 

 ة سيئ                  متوسطة                جيدة الساحة: لهذه البيئية الحالة 

  ؟ ذالك أسباب ما سيئة كانت إذا

 ..................................... 

 ..................................... 
  ال              نعم ؟ كافية تجدها عموماللساحة  الخضراء المساحة هل

 ؟ السبب فما ''ال" كان إذا

 .................................... 

 .................................... 

 ال                      نعم ؟ الظل توفر األشجارالمتواجدة هل 

 تعمل ال لكن موجودة            ال           نعم ؟ جيدة بها المتواجدة )اإلنارة( هل  

  ؟ السبب فما "ال " ب اإلجابة كانت اذا

 .................................... 

 ..................................... 

 تخرج مذكرة إعداد إطار في بحث استمارة 

 -ال                   نعم ؟ كافية الجلوس أماكن هل 

 ال                    نعم ؟ جيدة و مريحة هي وهل  
 ؟ السبب فما "ال" كانت إذا

 ..................................... 

 ..................................... 

 ال                 نعم ؟ نظيفة الساحةا هذه تجد هل عموما 

  ؟ السبب فما "ال" كانت إذا

 ................................ 

 ................................ 

 ال                   نعم ؟ هو موجود هل عنصر الماءل بالنسبة 

 ال                    نعم ؟ جيد وه وهل 

  ؟ السبب فما "ال" كانت اذا



يةالفصل الثاني                                                                         الدراسة التحليل  
 

67 
 

 .............................. 

 .............................. 

 ال               نعم ؟جيدة تجدها لساحةا في األمطار حالة تصريف مياه هل
 ؟ السبب فما "ال" كانت اذا

 ........................... 

 ........................... 
  ؟ ذلك في تساهم هل ساحةال هذه تحسين  في المساعدة منك طلب اذا

  ال                نعم

 شكرا 
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 : خامتة

ا ذهاوي احلار واجلاف مناخا قاسيا للعيش فيه وتوجب لساكين الصحراء التأقلم و يعترب املناخ الصحر 
، وتطورت هم من العيش رغم تلك الظروفتخبربات انجتة عن جتارب متكررة مكن ااملناخ الصعب فخرجو 

حيث نالحظ أ  محاين ، ربات لتصح  مهارات ميتت هلءاء السكا  وخاةة  ي اجا  العاارةه اخلهذ
طحيعة املناخ مما و احمللية ه نوعية املواد الطحيعية، املد  الصحراوية هلا طابع معااري خاص ساهم  ي تشكيل

إءا أ  التطور كا  له جانب سليب . حىت يومنا هذا، ما مكنها من اخللود لعقود و جعلها محاين مستدامة
ما جعلها  ،غريحة عن بيئتنا من كل النواحيجديدة و حيث جلب لنا مواد ةناعية ،  تطوير املهاراتغري

ين منطية مكررة ءا هوية هلا تشكل خية اخلاةة والذي تسحب  ي ظهور محاغري مقاومة للظروف املنا
وزايدة على ذلك فاشلة تصايايا وبيئيا ما جيعلها غري وظيفة وذات عار قصري وتكلفة  تشوها بصراي 

 كحرية.

وخنص بذلك مكا  موضوع  ءاية جنوبية ةحراوي فينطحق عليها كل ما سحقمدينة ورقلة وحبكم أهنا و  
حاولنا من خال  هذه  الذي هو جامعة قاةدي مرابح وابلتحديد الفناء اجلامعي، حيثو دراستنا 
للجامعة )الساحة  خليزا  الغاوض عن مفهوم الفناء الدالنظر إ ى الواقع املوةوف أعاله اابالدراسة و 
يق حتقدوره  ي و  ي خمتلف احلضارات و مراحل تطوره عرب التمن أنواعه و تعرفنا على خمتلف اجلامعية( و 
واألسس التصاياية املتحعة هذا الذي قادان إ ى شرح ماهية إعادة التهيئة ية لكل املحىن، و ر الراحة احلرا
تتناسب م و العاارة اخلضراء وفق آليات ومقارابت جديدة تحين محادئ التصايم املستدالذلك، و 

جتااعية، ثقافية، بيئية، أثرها على مستوى عدة أةعدة )او  اجلاف،وخصوةية املناخ الصحراوي احلار و 
 اقتصادية( وكيفية تطحيقها على موضوع دراستنا .

شكالية املطروحة  ي من أجل اإلجابة على اإلتعد هذه اخلامتة فرةة للتطرق إ ى ما توةلت إليه دراستنا 
وما هي التدابري  داخلي(اثل  ي:"كيف ميكن إعادة هتيئة الساحة اجلامعية )الفناء الاليت تتأو  الححث و 

، حيث توةلنا من  -ورقلة  –مرابح  ة ساحة جامعة قاةديئاحللو  التصاياية الالزمة إلعادة هتيو 
 يتوجبلتهيئة الساحة  نتائج اجلانب التطحيقي للدراسة إ ى أنهاجلاع بني خالةة اجلانب النظري و خال  

اسة جتااعي والثقا ي وذلك من خال  إجناز در اعي وابألخص اجلانب اإلنساين واءاعلى املصام أ  ير 
ومنه فيجب أ  يويل املواد األولية  ،تفادة من الثروات اليت تتايت هباسشاملة عن خصوةية املدينة واءا
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ولقلة تكلفتها و كذلك أ  جيد طرقا لتصنيعها  ستاراريتهاة األولوية إلثحاهتا استدامتها واالطحيعية احمللي
بطريقة ةديقة للحيئة وداجها والتكنولوجيا احلالية للخروج بتصايم متكامل يلدي وظيفته على أكال وجه 

 ما يعلي من قياة ومكانة اجلامعة ككل.
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 قائمة املراجع :

 الكتب:

 9002،،1املنعم اجاهد،الرايض،ط إعادة تشكيل اجلامعة،ت:شكري عحد،روانلد ابرنيت

سنتيال ابستيفا،العارا  الحشري  ي مقدمة بن خلدو ،ت:رضوا  إبراهيم،اهليئة املصرية العامة 
  1299،القاهرة،1للكتاب،ط

 9002،عني ميلة،1خلف هللا بومجعة،العارا  واملدينة،دار اهلدى،ط

 1يداين،املنظاة العربية للرتمجة،طكوكش دنيس،مفهوم الثقافة  ي العلوم اءاجتااعية،ت:منري السع

 9002،بريوت،

 الرسائل:املذكرات و 

الراحة احلرارية  ي محاين التسوق)أطروحة ماجستري،تصايم معااري(،هندسة ندى أمحد النعيم،الحيئة و 
 9012لوم والتكنولوجيا ،السودا ،العاارة،جامعة الع

العلوم اإلنسانية،جامعة آلداب و اضرة،كلية اايسر عحد احملاود،حامد التهامي،جغرافية ختطيط املد  ،حم
 .الححر األمحر

 90012لينا أزهري إبراهيم،أطروحة ماجستري،هندسة العاارة(قسم التخطيط،جامعة السودا ،

تقييم عناةر التصايم الداخلي لألبنية التعلياية من خال  مفهوم اءاستدامة)مذكرة أمرية أمحد،حتليل و 
 األاثث،كلية الفنو  التطحيقية،جامعة حلوا ،مصرتصايم الداخلي و يم داخلي(،قسم الماجستري،تصا

دورها  ي التناية املستدامة ابملناطق الصحراوية)مذكرة يم العاارة الحيئية و عقحة جلو ،عناةر تصا
الشحه جافة(،قسم اهلندسة املعاارية،معهد العلوم و سات الحشرية  ي املناطق اجلافة و ماجستري،امللس
 9012سكرة،التكنولوجيا،ب
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حيوية اجملا  احلضري مبدينة خنشلة،)مذكرة رغيس وليدة،الفضاءات العاومية ودورها  ي ديناميكية و 
 9012مشروع حضري،جامعة أم الحواقي،يري التقنيات احلضرية(،قسم مد  و ماسرت،تس

ماجستري،هندسة سلاى خليل حماد الصادق،أتثري الفناء الداخلي  ي األداء احلراري  ي املحىن )رسالة 
 9012العاارة(،قسم التخطيط،كلية اهلندسة،جامعة السودا ،

شكل الفضاء العاومي للاد  الصحراوية،)أطروحة أتثري الناو العاراين على واقع و شاهد علي حيدر،
 9012التكنولوجيا،بسكرة،راه،هندسة معاارية(كلية العلوم و دكتو 

)مذكرة ماسرت،تسيري املد  فاظ على الرتاث العاراين للقصربوزيد مسر،ةياد رانية،آليات اإلستدامة  ي احل
 9012التناية املستدامة(،قسم تسيري التقنيات احلضرية،أم الحواقي،و 

صحراوية)مذكرة ختطيط املد  الوامل املناخية على منط و كحلة رجاء،حاج سعيد هنلة،أتثري الع
 9012رية،أم الحواقي،تناية مستدامة(،قسم تسيري التقنيات احلضماسرت،تسيري مد  و 

رسالة تقييم عناةر التصايم الداخلي،لألبنية التعلياية من خال  مفهوم اإلستدامة)أمرية أمحد،حتليل و 
 9019األاثث(،كلية الفنو  التطحيقية،جامعة حلوا ،مصر،ماجستري،التصايم الداخلي و 

)رسالة دكتوراه،علم اإلجتااع التناية املستدامة  ي املد  الصحراويةةربينة معاوية،التطوير احلضري و 
 9012،اإلجتااعية،بسكرةجتااعية،كلية العلوم اإلنسانية و الحيئي(،قسم العلوم اإل

 اجملالت:

انعكاسها سياسة التخطيط احلضري و  الدراساتاجلة اجلتائر لألحباث و ،)اي أمينةبغريش ايمسينة،مسل
 9012،جوا 2،العدد9،اجمللد(جلتائريةعلى واقع املدينة ا

ومساجد منطقة  تقنيات تسقيف قصورنة)اجلة الححوث التارخيية،مواد و تسكورث ميي
 9،قسم التاريخ،جامعة اجلتائر9012،مارس1،العدد3أدرار(،اجمللد

أسعد حسن علي،)اجلة جامعة تشرين للححوث والدراسات العلاية، دراسة حتليلية نقدية ملفروشات 
 9012راي،،سو 9،العدد72الشارع(سلسلة اهلندسية،اجمللد
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 املواقع اإللكرتونية:

ouargla.dz-www.univ. 

www.gindcourse.co;/ar/highereducation/course 

/ibda3woldmwww.arageek.co 

www.pintrest.com 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2018/4/2 

www.fibladi.com/plus/ 

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg 

/regionshttp://www.aps.dz/ar 

 املراجع األجنبية:

guid amenagement espaces public et circuits touristiques 
AR,CoMun,cooperation municipale;gouvernance locale et 

participative au maghreb 

 

http://www.univ-ouargla.dz/
http://www.univ-ouargla.dz/
http://www.gindcourse.co;/ar/highereducation/course
http://www.gindcourse.co;/ar/highereducation/course
http://www.arageek.com/ibda3wold
http://www.arageek.com/ibda3wold
http://www.pintrest.com/
http://www.pintrest.com/
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2018/4/2
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2018/4/2
http://www.fibladi.com/plus/
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/ouargla_alg
http://www.aps.dz/ar/regions
http://www.aps.dz/ar/regions

