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 خلدون الحناوي: تقدٌم

 :بإشراف

 م زٌاد المهنا.د

 م جمٌل فتة.د



 :الصفات الممٌزة 

الدراسات تتم فً مناطق البحث بحٌث ٌتم تحلٌل المعطٌات على أرض  -

 .الواقع

 .تعتمد على الدراسات التً تتم بشكل متزامن مع التواجد فً موقع البحث -

 .تعتمد على العمل التشاركً وتعزز روح الفرٌق -

 .ٌمٌزها انشاؤها المؤقت -

 

 :محاور المفهوم التصمٌمً

 

 .المعطٌات التقنٌة -1

 .معطٌات موقع البحث -2

 .الصورة التً ٌعكسها المشروع ورسالته وشخصٌته -3

 .االتصال مع العامة -4

 

 :المعطٌات التقنٌة -1

, مختبرات)تأمٌن فراغات بنوعٌة جٌدة ألنواع مختلفة من النشاطات - 

 (...فراغات العمل

 ....تأمٌن الطاقة و التخلص من النفاٌات- 

 .قابلٌة النقل كصفة أساسٌة للهٌكل- 

 

 :معطٌات موقع البحث -2

 التوضع بمناطق قرٌبة من موقع البحث, أرض افتراضٌة- 

الحاجة لالتصال مع المحٌط الخارجً من أجل نشاطات الباحثٌن - 

  حركة العامة–والزوار 

 

 :الصورة التً ٌعكسها المشروع ورسالته وشخصٌته -3

 .التنقل كنمط غٌر مألوف من أنماط العمارة- 

 .ثقافة البحث- 

 .العمل الجماعً- 

 .مواكبة التكنولوجٌا الحدٌثة- 

 

 



 :االتصال مع العامة -4

 .عرض خدات للعامة كاالتصال باالنترنت ضمن وظائف المنشأة- 

 .معارض- 

 .مساهمة العامة فً عملٌات التركٌب والفك- 

تالمٌذ )تنظٌم رحالت وزٌارت للمشروع من مختلف شرائح المجتمع - 

 (.....طالب الجامعات, المدرارس

 :مالحظة

ألغراض  (...توزٌع جوائز, احتفاالت)بإمكان المشروع استضافة فعالٌات مختلفة 

 ...الدعاٌة وجمع التبرعات ورفع الوعً

 

 

 

 

 

 

 

 



 :طبقات المشروع

 حركة الباحثٌن -

 حركة العامة -

 حركة الزوار -

 حركة التخدٌم -

 المساحات المفتوحة -

 

 :حركة الباحثٌن -1

 :الخارجٌة -

 .ٌتم التنقل بٌن موقع المعسكر وأماكن جمع العٌنات أو مناطق البحث

 :الداخلٌة -

ٌتم التنقل بٌن وحدات السكن ووحدات الطعام والخدمات الصحٌة عبر 

 .المساحات المفتوحة إلى المختبرات وأماكن العمل ووحدات االتصاالت

 

 :حركة العامة -2

 :الخارجٌة -

ٌتم حصر حركة العامة بٌن الخارج ووحدات االتصال باالنترنت والمعارض 

 .والوحدات اإلدارٌة

 

 :المساحات المفتوحة -3

 مساحات بٌن الوحدات -

 أماكن الدراسة الخارجٌة -

 (الزوار)المساحات التفاعلٌة  -

 ساحات التجمع -

 

 

 

 



 :مرونة الوحدة

النموذج األساسً للوحدة المقترجة ٌعطً عددا كبٌرا من االحتماالت على درجات 

مختلفة من التعقٌد بحٌث تكون قادرة على تأمٌن كافة احتٌاجات الوظائف المقترحة 

 .من أجل أي بحث قد ٌقوم به المعسكر

الوحدة المقترحة قادرة عن طرٌق تغٌٌرات بسٌطة فً التوزٌع الداخلً للعناصر 

المكونة لها على زٌادة مساحتها واستٌعاب وظائف وجدٌدة وتغطٌة مجازات كبٌرة 

وعن طرٌق تغٌٌرات فً الفرش الداخلً للوحدة على استٌعاب درجات كبٌرة من 

 .التعقٌد فً الوظٌفة المقترحة للوحدة من مختبر لألبحاث إلى نقطة أمنٌة

هذه المرونة فً الوحدة تنعكس على نمط توزٌع المعسكر بأكمله بحسب البحث 

 ...الجاري من دراسات دٌموغرافٌة الى حمالت تنقٌب وغٌر ذلك

إن قابلٌة الوحدة على التنقل تسهل من إمكانٌة أخذ المعسكر إلى أي مكان نظرٌا 

 .إلجراء األبحاث المطلوبة

 

 

 

 

 



 :طبٌعة المعسكر

الوحدات المقترحة تتٌح مرونة كبٌرة فً الوظٌفة وبالتالً تمكن المعسكر من تغطٌة 

عدد كبٌر من األبحاث وذلك عن طرٌق تغٌٌرات فً توزٌع الوحدات بحسب وظٌفة 

 .الوحدة

طبٌعة البحث المطلوب تؤثر على نمط توزٌع المعسكر عن طرٌق التحكم بعالقات 

الوحدات مع بعضها ومع المساحات المفتوحة وعالقة هذه المساحات مع المحٌط 

 .الخارجً للمكان المقترح للبحث

 :نماذج مختلفة لألبحاث حسب متطلباتها على صعٌد عدد الوحدات وتوزٌعها

 :أبحاث دٌموغرافٌة -1

 انفتاح المعسكر على العامة -

 إجراءات أمنٌة قلٌلة -

 عدد أكبر من الوحدات المتحركة -

 عدد أكبر من الوحدات مخصصة للعامة -

 طاقم إداري كبٌر -

 

 : حمالت تنقٌب عن اآلثار -2

 إجراءات أمنٌة أقل -

 وحدات تخزٌن أكثر -

 عدد أقل من القاطنٌن -

 مساحات أكبر بٌن الوحدات -

 ال توجد مساحات مخصصة للعامة تقرٌبا -

 وحدات طبٌة اكثر -

سهولة أكثر فً نقل المكتشفات عن طرٌق وجود أبواب كبٌرة فً وحدات  -

 العمل

 

 :أبحاث جٌولوجٌة -3

 مختبرات أكثر -

 عدد أكبر من األماكن مخصصة للعمل وسهولة فً النقل -

 وحدات تنقلة على عجالت -



 

 :ورشات عمل -4

 عدد أكبر من القاطنٌن -

 وحدات إطعام أكثر -

 أماكن عمل أكثر -

 مختبرات -

 

 :حمالت إغاثة -5

 الجاهزٌة للتموضع بشكل كبٌر -

 وحدات طبٌة أكثر -

 سهولة المغادرة -

 عدم وجود فراغات للعمل -

 مساحات مفتوحة أكبر -

 

 

 

 

 



 :الجهات الممولة أو الداعمة للمعسكر

المعسكر بطبٌعته قد ٌخضع ألكثر من جهة رسمٌة كوزارات البٌئة أو النفط أو 

 .التعلٌم العالً أو الري أو النقل ومدٌرٌات الدولة كمدٌرٌة اآلثار و المتاحف

وٌمكن أن ٌتم تموٌل المعسكر من جهات غٌر رسمٌة تكون إما داعمة مادٌا أو أن 

 .تقوم باستئجار وحدات المعسكر للقٌام بأبحاث خاصة

من الممكن وجود إدارة متفرغة للمعسكر مع عدم التدخل إال من النواحً التنظٌمٌة 

وبالتالً ٌقوم المعسكر بطرح ومعالجة مشاكل قد تكون مغفلة وبالتالً تسلٌط الضوء 

 .علٌها

المعسكر قادر بحسب نوع األبحاث الجارٌة على استخدام الٌد العاملة المحلٌة 

كمساهمٌن فً العمل بحٌث ٌتم التخفٌف من عدد القاطنٌن فً المعسكر وبالتالً 

 .تنشٌط الٌد العاملة المحلٌة وزٌادة خبرتها

 

 :تغذٌة الوحدة بالطاقة

الوحدة مكتفٌة ذاتٌا من حٌث تأمٌن الكهرباء وذلك عن طرٌق لوحات الطاقة 

الشمسٌة الموزعة على سطحها والقابلة لحركة والدوران بحسب موقعها الجغرافً 

وهً تقوم باستخدام الطاقة المستمدة من الشمس لشحن بطرٌات تقوم بتغذٌة الوحدة 

 .بالكهرباء بالقدر الكافً لتغطٌة التجهٌزات المتواجدة داخل الوحدة


