
مبنى رئاسة الجامعة - التحلیل البصري لمواقع المباني ذات الداللة الرمزیة في المواقع الجامعیةعلي: 

39

التحلیل البصري لمواقع المباني ذات الداللة الرمزیة في المواقع الجامعیة
–مبنى رئاسة الجامعة نموذجا-

محمد احمد شھابد. تركي حسن علي 
معماريمھندس أستاذ مساعد         

موصلقسم الھندسة المعماریة / كلیة الھندسة / جامعة ال

:الخالصة
لى الصورة إحدى الجوانب الرئیسیة في التصمیم الحضري ھو اختیار الموقع المناسب للمباني المھیمنة لما لھ تأثیر ع

رئاسة الجامعة بنىباإلضافة الى الناحیة الجمالیة والمتعة البصریة. ومالطرقوسھولة إیجاد الذھنیة ودرجة الوضوح
وذلك من خالل وظیفتھ الرئیسیة ومسؤولیتھاللیة مھمة، قیمة رمزیة ود

اختیارالعالقة بین خصائص التنظیم البصري لمبنى رئاسة الجامعة وبینان
رغم اھمیتھا في تنظیم موقع الحرم الجامعي. وبالتالي فان الحاالدراسة

لھذه العالقة.
جامعاتمصممة ن

من و.كجامعة الموصل وجامعة القاھرةتراكمیا
.من خالل البرامج الحاسوبیة المتخصصةخصائص التنظیم البصري لمباني رئاسة الجامعةقارنة وم

وبی
الجامعات.

.الداللة الرمزیةالتحلیل البصري، مخطط التكامل البصري، مبنى رئاسة الجامعة، الكلمات الدالة:

Visual Analysis of Symbolic Buildings LocationsIn the University
Sites

- Administration Building as an Example –
Dr. Turki Hasan Ali                Muhammad Ahmad shihab

Assistant Professor Architect
Architectural Engineering department \ Mosul University

Abstract:
One of the main aspects in urban design is to choose the appropriate location for the

dominant buildings because of its effect on the image ability, legibility and way finding
in addition to the aesthetic aspect. Administration building of University has an
important symbolic value through its main function and responsibility that includes
managing of all components of the campus. The relationship between visual
organization properties of administration building of University and the building
location represents phenomena that lacks adequate research endeavors, despite its
importance in organizing Campus site. So there is a need for a clear and precise vision
of this relationship.

Four universities were selected as case studies, include designed university as
Baghdad University, and accumulatively grown universities as Mosul University, Cairo
University and Kufa University. Visual analysis and space syntax approach were applied
to determine and compare the visual attributes of administration buildings of
Universities using relevant softwares. The study outcome showed some similar and
different indicators among universities.
Keywords: Visual Analysis, Visibility Graph, Administration Building of University,
Isovist.

22أستلم: - 3 - 18قبل: 2014 - 9 - 2015
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الحرم الجامعي-1
اریف ومن ثمالمھیمنة،توطئة توضح أھمیة الجامعة واھمیة اختیار الموقع المناسب للمباني تناول سیتم 

جامعة وتاریخھا، وبعد ذلك یتم توضیح أصناف الجامعات.التي وضحت مفھوم ال

توطئة1-1

الموقع المناسب للمباني المھی

التنظیم البصري لمبنى رئاسة الجامعة وبین موقعھ.

األبنیة الجامعیة1-2

[15]م 859

التطور الحدیث لھا. وال

[1]الوظیفي لھا یعكس مدى تداخل ھذه الوظائف بحیث یصعب تحلیلھا بشكل مجزأ 
یة للجامعات.دراسة الخصائص التنظیمیة والبصر

تصنیف الجامعات1-3
تصنف الجامعات الى صنفین ھما:

تنمو مع مقیاس المدینة وتتناسب مع حجمھا السكاني.

[2]ویأخذ مسمیات أخرى مثل (الجامعة المثالیة) او (الجامعة الحدیثة). 
الجامعات التي سیتم التركیز علیھا في ھذا البحث تكون ضمن الصنف الثاني.

الدراسات السابقة ومشكلة البحث-2

بالتحلیل التركیبي والبصري للجامعات، ومن ثم تحدید مشكلة وھدف البحث.

دراسات تناولت الخصائص البصریة للمعالم البصریة في التصمیم الحضري2-1
Lynchذكر 

المعلمان Lynchأي صفة ادراكیة إذا ما وضع متشابھا مع النسیج المحیط بھ. ویؤكد الممیزالمعماري ذو الشكل 



مبنى رئاسة الجامعة - التحلیل البصري لمواقع المباني ذات الداللة الرمزیة في المواقع الجامعیةعلي: 

41

 ً الذي یكون متمیزا

الشكل العام، والتمییز بالتفاصیل والتصمیم، 

غنیاخاصایوضع في تتابع بصري خالل مسار مستمر مما یكسب المشاھد خالل رؤیتھ طابعا 
[8].الممیزة

McCluskey
و

االنجذابي ویت
تأثیراحالة تحول مستمر في المقیاس، والمعلم االنعزالي ویمنح ھذا المعلم 

محیطھ من خالل خاصیة التناقض، والمعلم المحدد وا

[10]معین وبدایة فضاء اخر. 
Moughtinاما 

والخاصیة الثالثة ھي تكامل 
[11]تكرار العناصر التصمیمیة. 

أھمیةویمكن القول باختصار ان الدراسات البصریة السابقة الختیار موقع المبنى المھیمن ركزت على 
)، حیثTerminating vistaالمشھد الحضري (

و
لموجود.  وا

.المھمةمن المباني اعادة بمباني حكومیة وبنصب تذكاریة وبمحاكم وقصور وغیرھ

دراسات تناولت التحلیل التركیبي والبصري في المواقع الجامعیة 2-2
اسة ( در لت  Schwander & Kohlert & Arasحاو

ل
angular segment analysis

)Topological network analysisالطوبوغرافیة (
agent analysisمع بعضھا، والتحلیل الثالث ھو تحلیل العمیل (

) لحساب المؤشرات البصریة وتحدید المvisibility graph analysisفھو تحلیل المخطط البصري (

visual
connectivityوالسیطرة البصریة الم (Visual Control

]5[الدراسة ھي جامعات من الصنف التكاملي ولیس من الصنف الجامعي.
) فGreene & Pennاما دراسة (

یلھ من خالل حساب درجة تكامل المحاور الحركیة الدراسة تتضمن جانبین، الجانب األول ھو الجانب الحركي والذي تم تحل
Isovist .(

ي 
permeability

Isovist
)Visibility Graph Analysis.(]6[

مركزفقد تناولتشاھیندراسة وبالنسبة ل ل قع ا لخدمي اإلداري وو ا
:العام للمبنى الجامعي حسب االنماط المختلفة


وع العلمیة المختلفة والمحیطة بالمنطقة الوسطیة.التجمع للوصول الى كافة االقسام والفر
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متاخما بشارع عام وتنحصر كافة الخدمات في نواة واحدة. 

 ،منكسر.یتجھ بشكل مستقیم او النمط الطولي: یتمیز ھذا النظام بوجود مسار حركة رئیسي واحد


]1حریة. [أكثراألقسام العلمیة بشكل 
ع)1

الجامعة.

) یوضح موقع المركز الخدمي العام للمبنى الجامعي حسب االنماط المختلفة1الشكل (
]31المصدر [شاھین، ص.

مشكلة البحث2-3
ة

كالحرم الجامعي مما یؤدي الى عدم انسجام البیئة العمرانیةینالدالالت الرمزیة ضمن قطاع مع
الذھنیة للمشاھد.

ھدف البحث2-4

الجامعة خالل عملیة تصمیم المواقع ا

القاھرة وجامعة الكوفة) والتوصل الى المؤشرات التصمیمیة من خالل مقارنة نتائجھم.
منھجیة قواعد تركیب الفضاء-3

Benedikt
). واالیسوفیست ھو جمیع النقاط التي یمكن رؤیتھا من موقع محدد في isovistوفیست (واعتمدت الدراسة على مفھوم االیس

مفھوم االیسوفستو]. 14الفضاء ویعتمد حجم وشكل االیسوفیست على موقعھ ضمن الفضاء [
ویشابھ .1967سنة Tandyھو isovistان المنشئ لمصطلح الـ وفیا وكذلك في علم الریاضیات،علم العمارة وعلم الجغرا
)viewshed (

)intervisibility ( 9[في النماذج الطوبوغرافیة الحاسوبیة الذي یستخدم.[
إذا كانت یألي نقطة في الغرفة االیسوفیستستطیلة او دائریة فان الموقع، فمثال بالنسبة لغرفة م اما  غرفة،  ل بق مع حدود ا تطا

لشكل ]13تطابق مع حدود الغرفة [یلبعض المواقع في الغرفة قد ال االیسوفیست) فان Lالغرفة على شكل حرف ( في ا كما 
. ان االیسوفیست في الحقیقة ھو ثالثي االبعاد ولكن یمكن ان یؤ)2(

اخذ مقطع عمودي او افقي في الفضاء.
خصائص االیسوفیستبعض من القیاسات التحلیلیة لمجموعةBenediktقدم

لخصائص و ) circularity(ا
درجة  درجة )variance of the radials(و )skewness of the radials(و

occlusivity،(isovist fields .(
وتشكل مجموعة االیسوفیست وحقول 

]14. [مجاالت التحكم بالمشھد
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isovistرؤیة) یوضح مساحة ال2الشكل (
]https://en.wikipedia.org/wiki/Isovistالمصدر [

موسومة (HansonوHillierفقدم1984 ل . )The social logic of spaceا
مخطط axial mapعلى تمثیلالدراسة ل ) وا

strings). یعبرconvex mapالتحدبي (

)beads فضاءات) ویعبر عن اقصى امتداد بصري وحركي ألي نقطة في طرحتنظام ال
عدم -عدم التناظر واالنتشار-الخصائص التركیبیة والبصریة للمخططات. ومن اھم الخصائص التركیبیة ھي خاصیة التناظر

االنتشار
ضاء تحدید طبیعة عالقة كل ف

[7]-. والمقاییس التي تطرقت لھا الدراسة ھي:عالقة كل فضاء مع جمیع فضاءات النظام االخرى
) connectivity(البصریةاالتصالیةمقیاس

خالل حساب عددللفضاء من. وتقاس خاصیة االتصالیة فضاء مع الفضاءات المجاورة لھ بشكل مباشر
بصریة واحدة.خطوةعن الفضاءالتي تبتعد أي ،بصریا بصورة مباشرةالتي ترتبط بھ 

وتقاس درجة السیطرة البصریة لكل فضاءة من المقاییس الموضعیوھو ) Visual Controlالسیطرة البصریة (مقیاس
من خالل مجموع مقلوب اتصالیة 

من خالل المعادلة التالیة:
E= Σ1/N

حیث ان:
Eدرجة السیطرة البصریة الموضعیة :
Nاتصالیة الفضاءات المتصلة بذلك الفضاء :

و) Visual Integrationمقیاس التكامل البصري (
normalised لعمق دل ا ) من مع

)mean depthوالتعدیل ھو اجراء من اجل إمكانیة مقارنة .(
)d-value .([12,P.14]

لتالیة:ا
MD= ΣD/ (K-1)

حیث ان:
MDمعدل العمق البصري للفضاء :.

D.عدد الخطوات البصریة التي یبعدھا الفضاء عن بقیة فضاءات النظام :
K.عدد فضاءات النظام :

TurnerFrom isovists to visibility graphsفقدم 2001
) عن visibility graphلتحلیل ال

الصغیرة،طریق تقسیم المخطط الى شبكة من المربعات 
لمأصغروكلما كان تقسیم الشبكة نقطة مع بقیة نقاط النظام،  ك

Turner
البصریة منھا:
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شرة : یقوم ھذا المقیاس بحساب عدد النقاط المتصلة بصریا بصورة مبا(Neighbourhood size)حجم التحادد مقیاس 
HillierوHanson

]9[ویمكن توضیحھ من خالل المعادلة التالیة:،Benediktالذي طرحھ مساحة االیسوفیستالمقیاس طردیا مع مقیاس 

حیث ان:
Ai:مساحة االیسوفیست
Ki:ات النظامعدد فضاء
Ni: حجم التحادد)Neighbourhood size(

(Clustering coefficient)
المطلوبةنقاط الجوار للنقطة 

لوبة مط ل امل .ا اب مع مكن حس وب
التجمیع من خالل ھذه المعادلة:

حیث ان:
Ciمعامل التجمیع للنقطة المطلوبة  :
Ni قیمة :Neighbourhoodللنقطة المطلوبة
Viوبة: ایسوفیست النقطة المطل
Kiعدد نقاط جوار النقطة المطلوبة :

وقع مclustering coefficientأن معامل التجمیع (

نق

]9[المعلومات البصریة الحالیة سیتم تركھا خلفنا. 
Visual Mean)معدل العمق البصري  Depth)بحساب ، قاممعدل العمق البصري : مقیاس

نقطة
على تحدید التباین عبر المخططات المفتوحة.فتفتقر الى القدرةالتشكیالت المحوریة والمحدبة

Mean shortest pathاألقصر معدل طول المسار lengthمقیاس :
األقرب  قع  لمو ا

,12]نظام. یركز على مركز العادة ما بالنسبة لبقیة فضاءات النظام من حیث المسافة، و p13,p18]

العملیةالدراسة-4
ضم ابنیة الدراسة العملیة والجانب الثاني یضم منھجیة الدراسة العملیة.الجانب األول یجانبین،تتضمن ھذه الفقرة 

ابنیة الدراسة العملیة4-1
تم اختیار أربعة جامعات كحاالت دراسیة، جزء من ھذه الحاالت مسبق التصمیم والجزء االخر نما نموا تراكمیا

جامعة بغداد4-1-1

َت أبن مم ٌ ٌرب نھر دجلة. قد ص Walter Gropiusق
من الطالب. وقد تم توسیع الحرم الجامعي 6.800لبناء الحرم الجامعي لكلیات الھندسة والعلوم والفنون المعاصرة لما یكفي 

[17]من الطالب مع إضافة التسھیالت األخرى.20.000لما یكفي 1982في سنة 



مبنى رئاسة الجامعة - التحلیل البصري لمواقع المباني ذات الداللة الرمزیة في المواقع الجامعیةعلي: 

45

جامعة الموصل4-1-2
1959تعود اللبنات األولى لجامعة الموصل إلى العام 

م وقد1967لعام ا
6) مراكز بحثیة و(7ن كلیة و(فأصبحت تضم عشری

[16]من المدیریات والوحدات الفنیة واإلداریة.

جامعة الكوفة4-1-3
لكوفة،البارزة. وتقعتعد جامعة الكوفة من الجامعات العراقیة الحكومیة  أسست وا ، 1987عام وت

1989إذ كانت تضم كلیتي الطب والتربیة للبنات. وفي عام 
،1993،1997تأسست كلیتي اإلدارة واالقتصاد والعلوم والھندسة عام واللغة العربیة وقسم التاریخ. 
1999.2004

2008تأسیس كلیتین ھما طب األسنان والطب البیطري، وفي عام 2006وشھد عام 
[19]وكلیة التربیة الریاضیة.

جامعة القاھرة4-1-4
جامعة القاھرة (الجامعة ال

1820
1850ي ، ثم ما لبثا أن أغلقا في عھد الخدیوي محمد سعید (حوال1827عام 

1908دیسمبر 21حدیثة بقیادة مصطفى كامل وغیره. تأسست ھذه الجامعة في 
ً فعرفت باسم جامعة فؤاد األول ثم جامعة القاھرة بعد ثورة  1952یولیو 23الحقا

[18]تقع الجامعة في مدینة الجیزة غربي القاھرة.

منھجیة الدراسة العملیة4-2
depthmapTurner

المعماریة، استند ھذا البرنامج على فكرتین رئیسیتین، الفكرة األولى ھي تحلی
.وھانسون، اما الفكرة الثانیة فھي قواعد تركیب الفضاء للباحثین ھیلیر Benediktللباحث 

وذلك من خالل تقسیم المخطط الى شبكة من النقاط ومن ثم حساب العالقات Turnerاقترحھا التيتحلیل المخطط البصري 
لبصریة بین ھذه النقاط.ا

visibility graphالبصري (
ر.ة الموضعیة واالتصالیة البصریة ومساحة الرؤیا ومعدل طول المسار األقصوتشمل التكامل البصري والسیطرة البصری

وذلك من خالل اختیار النقاط التي یمكن للبرنامج إیجاد القیم العلیا والصغرى وقیمة المبنى والمعدل العام لكل مخطط.

)properties.وبعد ذلك سیظھر جدول یحتوي على قیم النقاط المحددة وقیم النقاط الكلیة (

Building value / avg.Building value (
بصورة مباشرة، وذلك بسبب اختالف مساحة الجامعات.
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النتائج-5
تتضمن ھذه الفقرة المخططات والجداول التي توضح نتائج الدراسة العملیة

) جامعة الموصل3الشكل (
]2011ة سنة المصدر [صورة جوی

) جامعة بغداد4الشكل (
]2010[صورة جویة سنة 

جامعة القاھرة) 5الشكل (
]3المصدر [

جامعة الكوفة) 6الشكل (
]4[المصدر 

الحاالت الدراسیة
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جامعة الموصل
جامعة بغداد

جامعة الكوفةالقاھرةجامعة 

) یوضح المحاور البصریة والحركیة7الشكل (
المصدر [الدراسة العملیة]
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جامعة بغدادجامعة الموصل

جامعة الكوفةجامعة القاھرة
لمبنى رئاسة الجامعة باإلضافة الى توضیح مواقع المداخلسوفیستاالی) یوضح مساحة 8الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]
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جامعة بغدادجامعة الموصل

جامعة الكوفةجامعة القاھرة
البصریة) یوضح درجة االتصالیة9الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]
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جامعة بغدادجامعة الموصل

جامعة الكوفةجامعة القاھرة
البصري) یوضح درجة التكامل10الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]
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جامعة بغدادجامعة الموصل

جامعة الكوفةجامعة القاھرة
السیطرة البصریة الموضعیة) یوضح درجة 11الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]



Al-Rafidain Engineering                 Vol. 23 No. 4 October 2015

52

جامعة بغدادجامعة الموصل

جامعة الكوفةجامعة القاھرة
) یوضح معامل التجمیع12الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]
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جامعة بغدادجامعة الموصل

فةجامعة الكوجامعة القاھرة
Mean Shortest-Path Distance) یوضح معدل مسافة الطریق األقصر 13الشكل (

المصدر [الدراسة العملیة]
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) یوضح نتائج مقاییس التكامل البصري ومقاییس السیطرة البصریة الموضعیة1الجدول رقم (

Universities

Measures Visual Integration Visual Control

Min. Max. avg.
Building
value

Building
value /
avg.

Min. Max. avg.
Building
value

Mosul university 2.4008 12.2507 8.73403 5.7178 0.65 0.0039 1.7799 1 0.9201

Baghdad university 3.4540 13.7572 9.9896 9.7368 0.97 0.0238 1.5517 1 0.6811

Kufa university 3.4168 14.307 9.7496 9.3184 0.95 0.0141 1.955 1 0.7872

Cairo university 2.9917 11.2522 6.9368 6.6961 0.96 0.0584 2.1683 1 0.7264

) یوضح مقاییس االتصالیة البصریة ومساحة االیسوفیست2الجدول رقم (

Universities Measures

connectivity isovist area

Min. Max. avg.
Building
value

Building
value /
avg.

space
area (m2)

visible
area (m2)

ratio
visible
gates

Mosul university 1 2036 861 114 0.13 1310275 58125 4.4% 1/8

Baghdad university 1 2121 1146 765 0.66 1644948 328104 19.9% 0/1

Kufa university 5 2673 1322 1180 0.89 2065200 487300 23.5% 2/4

Cairo university 7 2365 822.50 813.64 0.98 171536 59472 34.6% 2/2

) یوضح مقیاس معدل طول المسار األقصر وعدد المحاور البصریة التي یطل علیھا مبنى رئاسة الجامعة3الجدول رقم (

Univ. Meas.

Metric Mean Shortest-Path Distance Cluster coefficient

visual

axisMin. Max. avg.
Building

value

Building

value /

avg.

Min. Max. avg. Building
value

Building
value /
avg.

Mosul university 502 1072 693 687 0.99 0.26 1 0.54 0.48 0.8888 0

Baghdad

university
581 1070 774 594 0.76

0.31 1 0.61 0.55 0.9016
1

Kufa university 762 1581 1024 964 0.94 0.3 1 0.57 0.66 1.1578 2

Cairo university 245 522 334 315 0.94 0.32 1 0.65 0.72 1.1076 2
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نتائج الدراسة العملیةمناقشة-6
.تتضمن ھذه الفقرة مناقشة قیم الخصائص البصریة التي تم قیاسھا ألربعة حاالت دراسیة ومقارنتھا

Visual Integrationتحلیل درجة التكاملیة6-1
وصولمقیاس التكامل البصري یعتمد ل الىا

ج الى قیمة التكامل البصري لھ اعلى. اما الفضاءات المعزولة والتي تحتاتمن الخطوات البصریة كلما كانبأقل عددالموقع 
فتكون قیمة التكامل البصري لھا قلیلة.للوصول الیھا عدد كبیر من الخطوات البصریة 

امل تك بصري ال ) 10ال
)، وجد ان قیم .Building value / avgالبصري للحرم الجامعي لھا، أي حساب (

0.96) و(0.95) و(0.97بغداد وجامعة الكوفة وجامعة القاھرة متقاربة، حیث كانت القیم (

)، مماBuilding value / avg.0.65ب
بالمقارنة مع الجامعات األخرى بقیة فضاءات جامعة الموصل بالنسبة لبقیةالموصل معزول بصریا 

رم الجامعي.من الخطوات البصریة للوصول الیھ من أي نقطة في الح
Metric Mean Shortest-Path Distanceتحلیل معدل طول المسار األقصر 6-2

یعتمد 
امن حیث المسافة

فضاءات المخطط.
حصل على ، یتبین ان مبنى رئاسة جامعة بغدا)13الموضح في الشكل (األقصرمن خالل عمل تحلیل معدل طول المسار  د 

0.76) وھي (.Building value / avgأفضل قیمة (
0.94

0.99األعلى من بین الجامعات حیث كانت قیمتھ (
الجامعات األخرى.الجامعة بالمقارنة مع مباني رئاسات

Connectivityالبصریةتحلیل درجة االتصالیة6-3
تراھاقیمة اتصالیة كل نقطة تمثل عدد النقاط التي 

. وكلما رؤیةفكلما زادت االتصالیة زادت مساحة الرؤیةالخطوة البصریة األولى، ویتناسب ھذا المقیاس طردیا مع مساحة ال
لیة زادت إمكانیة رؤیة المبنى بسبب زیادة المساحة التي یمكنھ رؤیتھا مقارنة باقي مناطق النظام.زادت قیمة مؤشر االتصا

9(Building value /
avg.) 0.89) ویلیھ مبنى رئا0.98) ھي لمبنى رئاسة جامعة القاھرة بقیمة

0.660.13
عني لمبنى رئاسة جامعة الموصالبصریةاالتصالیة 

األخرى التي تم دراستھا. 
Visual Controlالسیطرة البصریة الموضعیةمقیاس 6-4

ھذا المقیاس عن السیطرة البصریة للمبنى بالنسبة للفضاءات التي تیعبر 
وجد ان ) 11الموضح في الشكل (مخطط السیطرة البصریة الموضعیة 

) على التوالي.0.68) و (0.72) و (0.78)، اما بالنسبة لمباني رئاسة جامعة الكوفة والقاھرة وبغداد فكانت (0.92تتجاوز (

یأخذ بنظرالمقیاس ال على جمیع فضاءات الحرم الجامعي بصریا، حیث ھذا
الفضاءات المتصلة بھ، 

بصریةتحلیل المحاور ال6-5
اسة )7 نى رئ ، وجد ان مب

اد فأن ومحورین بصریین یمتدان من المداخل الرئیسیة للجامعة. فان مبنى رئاسة الجامعة أیضا یقع على بغد امعة  لج بة  نس بال
قع على أي محور بصري.یمبنى رئاسة الجامعة یقع على محور بصري واحد. اما بالنسبة لجامعة الموصل فأنھ ال
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االیسوفیستتحلیل مساحة 6-6
وض لم لشكل (ا في ا )8ح 

نسبة الKM2(0.171 KM2 0.059رؤیتھ من خالل مساحة ( ان  أي   (
امعة )KM2 0.48اما مبنى رئاسة جامعة الكوفة یمكن رؤیتھ من خالل مساحة (%.36.4تقدر بـ  لج اء ا فض ان  لما  ع

23.5تقدر بـ رؤیة) أي ان نسبة الKM2 2مساحتھ (
0.328 KM2(1.64 KM2نسبة ال ان  أي  در بـ )  تق

علما ان فضاء الجامعة )KM2 0.058صل فیمكن رؤیتھ من مساحة قدرھا (%. اما بالنسبة لمبنى رئاسة جامعة المو19.9
4.4رؤیة) أي ان نسبة المساحة التي یمكن من خاللھا KM2 1.31یبلغ مساحتھ (

اما %،20% الى 36.4
4.4

بنسب بقیة الجامعات الثالثة األخرى.
8\2بوابات أي بنسبة (8یمكن رؤیتھ من خالل بوابتین من أصل فمبنى رئاسة الجامعة 

4\22\2النسبة (
).1\0بغداد فنسبتھا (

تحلیل معامل التجمیع6-7
اذ 

. المحافظة او فقدان الحقل البصري للمراقب عندما یتحرك بعیدا عن موقعھ
12،(Building

value / avg.) 1.150.88) ھو لمبنى رئاسة جامعة الكوفة بقیمة (
مما یعني انھ ال یوجد مساحات بصریة مشتركة بالنسبة للمواقع المرئیة من مبنى رئاسة جامعة الموصل.

وضح خالصة النتائج) ی14الشكل (
االستنتاجات-7

34تطابقت
عدا، 

امعات الحرم الجامعي بالمقارنة مع بقیة الج
.الحاجة الى خطوات بصریة كثیرة للوصول الیھ من بقیة فضاءات الجامعةعزلھ بصریا والمباني مما یؤدي الى

 رة اللمباني رئاسات الجامعاتوضح تحلیل درجة السیطرة الموضعیة

األخرى مما یعني انھ یستطیع رؤیة معظم ما تراه المناطق المتصلة بھ بصریا.
 لكوفة امعة ا

األعلى، وقیمة مبنى رئاسة جامعة الموصل ھي األقل ضمن ھذا المقیاس.
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 أصل 3وضحت نتائج تحلیل معدل طول المسار األقصر تقارب كبیر بین قیم 4من 
داد 

كان
الجامعي.


جامعة بغداد حیث أوضح التحلیل عدمللجامعة. عدا 

34ان 
.جامعة الموصل حیث كانت النسبة اقل بكثیر


مساحة

.جامعة الموصل مقارنة ببقیة الجامعات
 4من أصل 3وضحت نتائج تحلیل المحاور البصریة ان

واح
25

بصریة داخل الجامعة.

التوصیات-8


او زیادة كفاءة خصائصھا البصریة
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