


مركز األحباث الفنون والثقافة اإلسالمية 

 

 والعلمٌة الثقافٌة واألنشطة والدراسات بالبحوث القٌام اإلسالمٌة، الحضارة خدمة

  المختلفة المٌادٌن فً الحضارة هذه عطاءات إبراز فً تسهم التً

 

:   المشروع من الهدف

  المعلومات ونشر والتوثٌق باألبحاث القٌام -1

  اإلسالمٌة للثقافة أحسن فهم تقدٌم -2

 شعوب وسائر اإلسالمٌة الشعوب بٌن المتبادل التفاهم تعزٌز على العمل -3

 . العالم

 الفنّن  ورجال والمفكرٌن والمؤرخٌن والباحثٌن العلماء استقطاب على العمل -4

 . التراث بحوث فً المتخصصٌن

 ومؤسسات الباحثٌن بٌن الوثٌق للتعاون المالئمة الضرورٌة الشروط توفٌر -5

 تارٌخ حول المسبقة لألحكام حدّن  وضع أجل من األعضاء البلدان فً البحث

 .وثقافته وفنّنه اإلسالمً العالم

 تبادل وتعزٌز المعماري اإلسالمً التراث على الحفاظ على المشترك العمل -6

  اإلسالمٌةواآلثار المدن إعمار إلعادة توجٌهٌة خطوطاًا  ووضع, التوعٌة

 

 وتارٌخ اإلسالمٌة والثقافة التارٌخ مٌادٌن فً مجاالت عدة النشاطات تشمل 

  :منها عامة بصفة اإلسالمً الحضاري التراث أي والفنون، العلوم

 

 المعلومات ونشر التعرٌف بهدف ورسائل كتب شكل على الدراسات إصدار -1

.  العالم أرجاء كافة فً اإلسالمٌة والحضارة الثقافة حول

 مختلف حول األخرى والفعالٌات والمعارض والندوات المؤتمرات تنظٌم -2

 .اإلسالمٌة والحضارة الثقافة أوجه

 

 



 المسلمٌن لدى العلوم بتارٌخ المتصلة اإلسالمٌة المعرفة مصادر دراسة  -3

 .ومنشورات بحوث خالل من الدراسات تلك نتائج ونشر

 

 اإلسالمٌة والحضارة الثقافة فروع شتى فً متخصصة مرجعٌة مكتبة  -4

 . المجاالت هذه فً العاملٌن الباحثٌن لخدمة

 

 الفنون بمٌادٌن المتعلقة والتقنٌات المهارات لتطوٌر تدرٌبٌة دورات تنظٌم -5

 . اإلسالمٌة والثقافة

 والتمٌز االبتكار تطوٌر بهدف تشجٌعٌة برامج ووضع الالزمة التدابٌر اتخاذ -6

 .اإلسالمٌة والحضارة الثقافة بحوث فً

 

 :البرنامج الوظيفي للمشروع 

 . قسم صاالت العرض 

 .والدراسات للبحوث قسم

 .والثقافة للبحوث التراثية قسم

 .والمعلومات للمكتبة قسم

 .الخاصة المجموعات إدارة

 والمالية اإلدارية قسم الشؤون

 

 

 :والدراسات  البحوث قسم -1

 :  قسم االستقبال و الخدمات العامة  -

 مراقبة + أمانات -   استعالمات –بهو الدخول : األرضً  و ٌتضمن الطابق

 أماكن جلوس- بطارٌات خدمة 

  شخص300       القبو األول   مدرج رئٌسً ٌتسع ل 

 



 

 

  : صاالت و قاعات البحث -

  للقاعة الواحدة 2 م60 بمساحة  2قاعات للتداول و المناقشة عدد -

  2 م120 شخص بمساحة 200قاعة ندوات للباحثٌن تتسع ل 

 المستودعات الالزمة

 

 في الطابق األرضي: قسم المعارض  -

  للصالة الواحدة2 م200ٌضم صالتٌن للعرض الدائم و المؤقت بمساحة 

 الخدمات الالزمة+ ٌلحق بالصالة مستودع خاص 

 والعاج والزجاج والمعادن السٌرامٌك وقطع والمخطوطات الكتب بٌن ما المعروضات وتتراوح

 والبرونز والنحاس الفضة من المصنوعة النقدٌة والقطع الكرٌمة واألحجار والخشب واألنسجة

 العصور مر على االسالمٌة الحضارة  باإلضافة مقتنٌات

 

 

  :والثقافة  التراثية قسم البحوث -2

  غرف و مكاتب للدارسٌن و الباحثٌن8

 2م100 التراثٌة البحوث وحدة

 2 م80قسم الترجمة 

 

  :والمعلومات المكتبة قسم -3

 قاعة لعرض – أرشٌف – 2 م300 و تضم قاعتٌن للمطالعة المكتبة العامة -4

 األفالم الوثائقٌة 

 قاعة انترنت-  و األفالم الوثائقٌة  CDقسم لبٌع الكتب و أقراص - 

 

 



 

  :الخاصة  المجموعات إدارة -5

 2 م50 المخطوطات ترمٌم قسم

 2م150  النادرة المطبوعة والكتب والوثائق قاعة لعرض المخطوطات

 2 م30 المتفرقة واألوراق والوثائق الكتب بتصوٌر  ٌقوم :التصوٌر قسم

 

 

 (2 م180): والمالية  اإلدارية الشؤون قسم -6

:  غرف إدارٌة –سكرتارٌة +غرفة مدٌر  )  : وٌضم قسم إدارة المركز

 (أرشٌف -  توثٌق – أمانة سر – ذاتٌة – دٌوان –إدارة مالٌة 

 قاعة لالجتماعات الخاصة باإلدارة

 

 (2 م120) شخص 80 تتسع ل كافتريا -7

 

, غرف للمراجل , مجموعات تحوٌل و تولٌد , مستودعات  : الخدمات الملحقة  -8

 غرفة التحكم مع اللوحات الكهربائٌة

 

 

 مواقف سٌارات+ أماكن عرض خارجٌة  -9

 



 

 

 الرمزي التوازن عن المعبرة الصرٌحة األشكالانطلقت عملٌة تصمٌم البناء من 

 واحد كجزء المنسجم الوظٌفً

 مباشراًا  نموذجاًا  تشكل اإلسالمٌة المعمارٌة فالمبانً االجتماعٌة بالحاجة و االهتمام

 منها طرق بعدة االجتماعٌة الوظٌفة لتلبٌة

 داخلٌة فناءات وجود طرٌق عن الداخل نحو االنفتاح

 

 التصمٌمٌة البٌئٌة التوجهات

 المشروع وظائف انفتاح طرٌقة ٌظهر الذي الداخلً الفناء على المشروع احتواء

 الداخل نحو

 خطوط مع تتناسب مودٌولٌة شبكة طرٌق عن للمشروع اإلنشائٌة الجملة دراسة

 التجاه الطولً المحور ٌواجه الفناء ٌكون بحٌث المجاورة الكتل خطوط من انطلقت

 الجغرافً الشمال

  



 

 المطلة الثقافٌة للفعالٌات وحاضن الخضراء المكعب رئة ٌعتبر الداخلً الفناء وجود

 االسالمٌة للعمارة المبتكره المناخٌة المعالجات أحد ٌعتبر انه إلى إضافة علٌه

 

 

     .بالحداثة التقلٌدٌة اإلسالمٌة العمارة تمزج بطرٌقة تم تصمٌم البناء

  : بأنه اإلسالمً حٌث ٌتمٌز الفـن

                      .   الفنون من غٌره عن ومعرفته تمٌٌزه ٌستطٌع ٌراه فمن ، واحدة شخصٌة ذو فن - 

  .والترف التكلف عن والبعد بالبساطة ٌتسم-  

 التنوع من الرغم على الجوهر أو المظهر فً الفنٌة بالوحدة اإلسالمً الفن تمٌز- 

 البعد و والتجرٌد للتحوٌر مٌله و اإلسالمٌة للروح راجع وذلك, به ٌتمتع الذي الشدٌد

  .الخطٌة و الهندسٌة و النباتٌة الزخارف على االعتماد و الطبٌعة عن

 

          الواجهة الجنوبٌة

 



 

          الواجهة  الشمالٌة   

 

 

ٌّنز  ببروز إال التجسٌم مانجد فنادراًا  ، األشكال المتعددة زخارفة فً بالتسطٌح أٌضاًا  تم

  . الزخرفٌة الوحدات لبعض قلٌل

ع اإلسالمٌة الزخرفة تمٌزت       المتعددة الزخرفٌة وعناصرها بأشكالها بالتنوّن

 و اإلسالمٌة الزخرفة عناصر من أساسٌا عنصرا الهندسٌة الزخارف تعتبر حٌث 

 ، النجمٌة واالشكال والمثلثات والمربعات كالمستقٌمات البسٌطة األشكال هو األساس

 واألشكال والثمانٌة السداسٌة واألشكال والمتقاطعة والمتماسة المتداخلة والداوئر

 ٌبدو كما بالسكون إحساساًا  للرائً تنقل الهندسٌة والزخارف ، ذلك كل من المتفرعة

 استعمال فً المتقابل والتبادل للتكرار نتٌجة بالحركة إحساس االحٌان بعض فً فٌها

 فً والبارزة الغائرة األجزاء على والنور الظل وتبادل األلوان المختلفة الخامات

  .الزخارف



 

  األشعة كسر على عملي بالكتلة ٌحٌط مغلف كليتشب هندسٌةال شكالتقوم اال

  .المباشرة  الشمسٌة

 ما عادة أمر وهو الضوء مرشحات وكأنها تماماًا  الهندسٌة الفتحات هذه وتعمل

 .بالجو  التحكم تقنٌات من طورته بما اإلسالمٌة العمارة وظفته



 

 اسخدام المشربية في تشكيل واجهات الفناء الداخلي

 الختالف وذلك ، الرؤٌة باتجاه واحد تتٌح فهً عدٌدة مزاٌا المشربٌة نظام إذ ٌوفر

  الخارج عن بكثٌر الداخل فً أقل إنه إذ خارجها عن المشربٌة داخل الضوء كمٌات

 والذي المناخٌة الظروف مع تماما ٌتفق للمشربٌة والزخرفً الهٌكلً التكوٌن أن كما

 لهذه الحلول أحسن من المشربٌة وتعد ساطعة، شمس السنة فصول معظم فً تسوده

 كمٌة فً تتحكم الخرط قطع تتخلل التً الضٌقة الفتحات إن إذ الطبٌعٌة، المظاهر

 درجة تلطٌف على بذلك وتعمل المشربٌة، علٌها المقامة الفراغات إلى النافذ الضوء

 الفتحات هذه بٌن من ٌمر الذي النسٌم خالل من الحرارة

 فتصمٌم ، الوقت بنفس منه االستفاده وكٌفٌة الجمالً بالتصمٌم المشربٌة تتمٌز 

 ٌجلبها التً الرطوبة ضبط وأٌضاًا  ، والهواء الشمس ضوء بدخول ٌخدم المشربٌة

  .الرطوبه لهذه الخشب بامتصاص وذلك الهواء تٌار



 

 

 المناخية المعالجات أحد يعد الذيوجود الفناء الداخلي 

 تكٌفاًا  أكثر العمارة هذه تجعل التً اإلسالمٌة، العربٌة العمارة مٌزات أهم من وهو

 .المناخ ظروف مع

  علٌهالمطلة الثقافٌة للفعالٌات حاضن للمشروع الخضراء رئة المكعب والذي ٌعتبر

 

 

 



 

  الطبٌعً الحرارة درجة مستوى عن ثالث او درجتٌن تنخفض الحرارة درجة ان وا

 العالٌة الداخلً الفناء جدران بٌن تخزٌنه ذالك فٌسبب البارد الهواء لثقل ٌعود وذالك

 النهار فً متأخرة ساعات حتى

 تجنباًا  علٌه المطلة المختلفة للفراغات المطالت و النوافذ فتح فً الفناء استخدم وقد

 واإلطالل، واإلضاءة للتهوٌة كافٌة بدرجة الخارجٌة الشوارع على فتحها لصعوبة

 المختلفة المبنى أجزاء بٌن للربط وحركة اتصال كعنصر اسُتخدم أنه كما

 

 البروزات وأماكن الواجهات ارتفاع خاصة للفناء الهندسٌة واألبعاد التوجٌه مراعاة

 اكتساب أقل التصمٌم ٌحقق لكى وأماكنها الفتحات وتفاصٌل ومقدارها بالحوائط

 .شتاءا حرارى اكتساب وأكبر صٌفا حرارى

 



 الضرورٌة الطبٌعٌة واإلضاءة التهوٌة توفٌر على ٌساعد أنه الفناء ممٌزات أهم ومن

 انتقاله ثم ومن وترطٌبه الهواء تحرٌك على تساعد مع وجود النباتات التً للفراغات

 الذي الداخلً الفناء هواء ٌبدأ المساء ٌتقدم عندما حٌث المحٌطة الفراغات إلى

 بهواء تدرٌجٌا وٌستبدل بالتصاعد مباشر غٌر بشكل واألبنٌة مباشرة الشمس تسخنه

 فً البرودة المعتدل الهواء وٌتجمع العلٌا الطبقات من اآلتً البرودة المعتدل اللٌل

  الفناء ٌعمل الطرٌقة وبهذه فٌبردها المحٌطة الحجرات إلى ٌنساب ثم الفناء

 كخزان للبرودة

  

.  
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