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 :ةصالالخ

   ،   كمةي ا  تر                  ومبانيهةا اات نوةو                وجامعةة الموصةل    ،                  الجامعات في العالم                                        التخطيط العام المسبق إال للقليل من مباني          لم يتوفر 

     د مةن  ية  عد ل                                       ويمكةن اعتبةار هةا رة تغيةر مواقةع المةداخل ل   .                      ت كبيرة بمختلة  مرافقهةا ا                                               ولذا فالعديد من أبنيتها القديمة توهد اليوم تغير

              ومةن  نةا تحةد ت    .    لميةة     ً                                                  خصوصاً وأن  ةذه المبةاني بقيةش موةغولة مةن قبةل نفةم القسةام الع                                 ا التعليمية من أ م  ذه التغيرات      مبانيه

     والة     ،                                                                                           عدم وضوح أثر تغير مواقع المةداخل علةى خصةائص التنظةيم الفضةائي للمبةاني التعليميةة فةي جامعةة الموصةل             موكلة البحث ب

    وتةم    .      الموقةع                                  وتحةد   ةدا البحةث بمحاولةة توضةي   ةذا    .                                          العاكم للتنظيم والسةلو  اننسةاني الةذي أوجةد ا                      ل مية التنظيم الفضائي 

                             وبعد تغيير مداخلها باستعمال                                       ومن ثم  راسة خصائص تنظيمها الفضائي قبل    ،       مداخلها       تغيرت                          من المباني التعليمية التي            اختيار عد  

                                      سةمحش بزيةا ة  رجةة التكامةل وأنخفةاة قيمةة                داخل المستحدثة  م                     وتوصل البحث إلى أن ال  space syntax              تركيب الفضا           منهجية

                 ين فةي مبةاني عينةة              بغةرا التدريسةي             الجز  الخاص     بعكم                     في عالقتها مع الخارج          والخدمية         ال ارية  و                             معدل العمق لألجزا  التعليمية

    .     البحث

The Impact of Changing the Entries' Location on the Spatial 

Configuration Features for the Educational Buildings in the 

University of Mosul 
 

Amer Abdullah Fathi Al-Azawi 
 Assist. Lecturer 

Architecture Engineering Department / College of Engineering 
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Abstract 
General pre-planning was available only for some buildings of universities in the world. 

University of Mosul and its buildings are cumulative development university, therefore, many of 

its old buildings today witness big changes in various of its utilities, and the phenomenon of 

changing the entries' location of some of its educational buildings may considered as the most 

important of these changes especially these building are occupied by the same science 

departments, hence the research problem is defined, which is the fuzziness of the impact of 

changing the entries' location on the spatial configuration features for the educational buildings 

in the university of Mosul, due to the importance of the spatial configuration which reflects the 

human organizing and behaviour that created this configuration, the research aim was defined 

as trying to illustrate this impact, and some of educational buildings are chosen, which their 

entries are changed, then their features of spatial configurations are studied before and after 

change by using the space syntax methodology.  

The research reached at the originated entries allowed to increase integration degree and 

decreasing the depth rate value for the educational administrative and servant departments in 

their relation with exterior on the contrary of the particular part of the teaching staff rooms in 

the research buildings sample. 
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         المقدمة    . 1

                          ملبيعا للعم متباتعاه العمليع     ،                                                                               المبنى الجامعي هو وعاء التعليم العالي فيجب أن يأتي متناسبا مع  اايعاه هعاا التعلعيم

                                                                    وهناك اتفاق متزايع  تعين موعيولي الجامععاه فعي الععالم تعأن الموعتو  النعوعي    .                                           التعليمي  الحاصل  تين ناقم المعرف  ومتلقيها

                          ولععالب تعع أه الجامعععاه ت ععوثن    ،                                الجععامعي متععراتبين ت ععوثن اسععت نا ي        للحععر                                           للتعلععيم والموععتو  النععوعي للبييعع  الفيزياويعع  

                                                                    فععي محاولعع  للوععيبرن علععى التوسعععاه والت يععراه التععي يتبلبهععا التبععوث الحتمععي          لمبانيهععا         االساسععي            الت ععاميم    بععوث  ت        متزايعع ن 

                الت ععميم ااساسععي                                                                   والت يععر فععي المبععاني الجامعيعع   ععاهرن مععن المععر و لعع وضها  ومععا وعلععى وا عععي    .                 للميسوععاه الجامعيعع 

                                                                      والوععبب االولععي لععالب يلمععن فععي التبععوث العع ا م فععي الوسععا م والتقنيععاه والمنععاه     ،                                  للجامعععاه توقعهععا واسععتيعاا التماالتهععا

                                     التي تعتبعر تالمح عل  الوعان ن والي ميع        ااخر                          ملوناه المباني الجامعي                             والمباني التعليمي  من أهم   .                    ال ثاسي  وما إلى ذلب

  .                                                          للفعالي  التعليمي  التي تح م تشلم اساسي في المبنى التعليمي

                        ليع  افتقع ه الجامعع  ومنعا                   للجامعع  ومبانيهعا                                                   لت ير في مباني  امع  الموصم يعززها النشوء التراكمعي         و اهرن ا

                            لت بو  امع  الموصعم اليعو  معن         ومتواتر                      الاي استمر تشلم كبير  و                م نموها وتبوثها  ظ                              نشو ها إلى و و  ت ميم اساسي ين

        ااتنيع         ع يع  معن   لل                               معع   عاهرن ت ييعر واسعتح اا مع اخم     الجا      واقع                          ومن أهعم  عواهر الت يعر فعي   .        العراقي                 كبرياه الجامعاه 

      موقعع           ، وت ييعر                                يس كأي عن ر آخر من عناصر المبنى      خم ل م   فال   ،                              ولم اخم أالتني  أهمي  كبيرن   ا   .                      ومنها أالتني  التعليمي 

                           خم تموقعع  المحع   هعو العاي  مع   فال   ،         خم نفوع  م        ي ا ص ال ل      تحوير         فهو ليس    ،                         ليس كأي ت يير طبيعي محتمم                تالنوب  للمبنى

 ,ching 1987 )   .   معا               ال اخم والياثج          نتمي إلى  ي         وهو تهاا    ،                               ملوناه المبنى م  العالم الياث ي       أ زاء و                  يح   طبيع  اثتباط 

p.13 )    ومن هاا يلون اإلطاث النظري العا  لهاه المشلل  في واق  مباني  امعع  الموصعم والمتعلقع  تت ييعر المع اخم لعبع                                                                                                      

                                                           ً                                  ً           المعرف  النظري  المتعلق  تببيع  وخ ا ص المباني الجامعي  أوالً، وتظاهرن الت ييعر فعي العمعاثن ضانيعاً. وسعيتناو             أتنيتها هو 

                                                                                                              البح  ع   من ال ثاساه الواتق   من هاا اإلطاث، والمقترت  ق ث اإلملان من مشلل  الواق  المشاث إليها فعي مبعاني  امعع  

                                                                            اه إلى أهمي  التنظيم الفضا ي وتناولت  تعالقت  م  المرون  في المباني الجامعيع                                       الموصم. وق  أشاثه وال ن من هاه ال ثاس

                                                                            بعدم وضوح أثر تغير موقع المداخل على خصائص التنظةيم الفضةائي للمبةاني التعليميةة                       تح ي  مشلل  هاا البح              ليتم تع ها

      .                                 وتحد   دا البحث بمحاولة توضي  ال    ،               في جامعة الموصل

   ،                                                                                   تم انتياا ع   من المباني التعليمي  في  امع  الموصم والتي تم فيهعا ت ييعر موقع  مع اخلها                   ولتحقيق ه ف البح 

                 تعم تحليعم تنظيمهعا    space     syntax                                                                        ومعن ضعم تعم تهييع  ميبباتهعا قبعم وتعع  الت ييعر وتأسعتي ا  منهجيع  تركيعب الفضعاء 

      .                   الكتشاف اسبات  ضانيا                      آضاث هاا الت يير أوال و                                                                 الفضا ي ال اخلي لحالتيها قبم وتع  ت يير م اخلها في محاول  لبيان

                    في المباني الجامعية           التصميمية          المتطلبات    .2

                                                                                                       الجامع  كما عرفتها اليونولو "هي منشأن أو ميسو  للتعليم العالي يلعون المجعا  فيهعا مفتولعا لمعن أكمعم ال ثاسع     

                                        هعيلال معقع ا معن الو عا و يفعوق فعي تعقيع ه أي                                                              ال انوي ، والتعي تعبعي مع ن تع ثيب التقعم ععن ضعالا سعنواه"، وهعي تشعلم

                                                                                                          مجتم  ت ميمي آخر كالمجتمعاه الولني  واال اثي  والتجاثيع  وماشعاكلها، والتحليعم العو يفي لهعا يعلعس مع   تع اخم هعاه 

                                                   تعتبر مهم  تشليم تيي  الحر  الجامعي مهم  معق ن  ع ا       ولهاا     (. 3                                              الو ا و تحي  ي عب تحليلها تشلم مجزأ. )شاهين، ص

   .                                                                                                      لشععمولها مجموععع  كبيععرن مععن المنظومععاه والمعععايير وأالعتبععاثاه الو يفيعع  واا تماعيعع  وأالقت ععا ي  وال قافيعع  وايرهععا

                                                                                                   والب اي  تتم تتح ي  مواق  الجامعاه وموالاتها وذلب وفقا لما يقرث في الت ميم ااساسي للمنبق  والم ينع     ( 8           )الجميم، ص 

                       يعع  وييخععا عن  ععا  ملعع  مععن                                                 ت ععميم ااساسععي للجامععع  واععع ا  ت ععاميم ااتنيعع  الجامع                   ومععن ضععم يععتم اععع ا  ال   ،              التععي تو عع  فيهععا

                                                                                                        المتبلباه وااعتباثاه التي يجب مراعتها وتحقيقها في تلب الت اميم على موتو  الت ميم ااساس وعلى موعتو  ت عميم 

               السععتيعاا التوسعع            اإلملانيعع       تععوفير                                   ذاه العالقعع  تمو ععوا هععاا البحعع  و ععوا       بلبععاه        تلععب المت     أهععم     ومععن   ،        الجامعيعع          المبععاني

                                                يجعب أن تمتعاز المبعاني الجامعيع  وتالعااه التعليميع   و   .                اافقعي أو العمعو ي        تنموها                                          الموتقبلي للجامع  ولمبانيها المتع  ن سواء 

      توقعع                                                                                                         منها تالمرون  وسهول  التحوير وذلب لألستفا ن الق و  من تلب المباني في كم ااوقاه والستيعاا الت يراه ايعر الم

   (.  21- 6            . )شاهين، ص        يبط لها م       واير ال

                                                                                                             ويعتبر نظا  الحرك  في المباني الجامعي  من أهم القراثاه التيبيبي  والت ميمي  والتي يملن ان تترتب عليهعا الع يع  

  :                            الحرك  في الموق  الجامعي إلى         ، وت نو                               من المرالم التنفياي  الميتلف                              من القراثاه الت ميمي  ااخر 

   الياث ي  التي يرتبط تها الموق  الجامعي م  شعبل  البعرق فعي الم ينع  وذلعب ععن طريعق مع اخم الجامعع         الحرك                                                                                           

  .        الر يوي 
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  الحرك  ال اخلي  الر يوي   اخم الحر  الجامعي ماتين المباني الجامعي  الميتلف                                                                           .  

  ايرها.                      ً                       المباني الجامعي  سواءاً كانت اقوا  أو فروا أو                      الحرك  ال انوي   اخم       

      تعرتبط    معا         ، وععا ن                        ر يوي  في الحر  الجعامعي ل                                          تلون متلامل  تح  ذاتها وموتقل  عن الحرك  ا         ال انوي         الحرك        وهاه

                                فعال يوعمو الي لركع  خاث يع  فعي الحعر     ،                                                         عن طريق نقبع  أو نقعاط موعيبر عليهعا هعي مع اخم ااتنيع  الجامعيع          الحركتان 

                          اتنيع  الجامعيع  تهعاا الوصعو  ا ف  (   12         )شعاهين، ص  .               التعليميع  منهعا                 الجامعي  وتالعااه                                 الجامعي ان تيترق خ وصي  المباني 

                   رق للقع  التلامعم فعي                                                         ه الياث ي  المحيط الحيوي للجامع  وتم م محاوث المشان والب ا                                   تم م هيلم الجامع  تينما تم م الفضاء

   (. 4             )الوليفاني، ص   .            نوي  الجامع 

                                       معا تقع  . والمع اخم معيضرن ومهمع  علعى مظهعر                             ً  تنتمعي إلعى الع اخم واليعاثج مععاً ك  Ching                  وم اخم ااتنيع  لوعب 

                                ً       ً                                                                وو يف  أي مبنى وهي المعبرن ت رياً وعملياً ععن ثو  وطبيعع  الميسوع  التعي تشع م المبنعى، والتع  للمع خم معن أن يلعون 

                                                                                                       ااا ومرلب تزواث وموتعملي المبنى. والمع خم الوا عو العاي يملعن الوصعو  إليع  توعهول  والم عمم تعنايع  يوعاهم فعي 

                                                                        الميسو  التي تش م ذلب المبنى، والعلس صحيو لين تلون المع اخم  عيق  ال يوعت         تجاه    ً اءً                   نبباا اإليجاتي اتت         أعباء اا

                                                                                                        ً         عليها وتأتواا ضقيل  اير شفاف . والم اخم الجي ن تتمو   عا ن في ملان مهم في التلوين المعماثي للمبنى واالباً ما تو ع  

                                             ً                       ا ولتععوفير الحمايعع  مععن المععيضراه الجويعع . وأليانععاً يعمعع  إلععى ااث ععياه أمععا         لتمييزهعع               فعهععا للعع اخم                اله فوقهععا أو يععتم  ظعع   الم

                                                                                              ً             الم اخم وتواهم في إترازها من خال  أخعتالف ما تهعا أو ألوانهعا أو ملموعها عمعا يجاوثهعا. والمع اخم عمليعاً يجعب ان تعوفر 

                               و عاء ولمراععان الموعا م البيييع .                                                                           الويبرن واامن والف م تين ال اخم والياثج لتحقيق متبلبعاه الي وصعي  ولتقليعم الض

  ( Booklet, P. 9-11)  

                  المباني الجامعية             العمارة وفي                   . ها رة التغير في 3     

                                                                            تأن  التحو  الى لال  ميتلفع  نتيجع  فععم مايقتضعي تحويعم او ازالع  عن عر )أو اك عر(                          ً يملن تعريو الت ير عموماً 

                                                  ممعا يعي ي العى خلعق عالقعاه   يع ن تعين العناصعر المو عو ن    ،                               أو ا اف  عن ر   ي  أو اك ر اليع    ،                  مو و   من تلوين ما

                عناصعر ذاه طبيعع                    سعواءآ أكانعت هعاه ال   ،         هع  أخعر                                                             اصآل من  ه  وتينها وتين العن ر أو العناصعر الموعبب  للتحعو  معن

   او    ،              للحال  القا مع    Evolution                                                                   ويملن لهاا الت ير ان يلون ت ثيجيآ تحي  يم م  زءآ من التبوث الببيعي                  ما ي  أ  معنوي . 

         الت يعراه      ومعن   ،                                       التعي قع  ي ععب تقبلهعا فعي الب ايع  علعى ااقعم  Confrontation              وا ه  العنيف   م                         يلون مفا يآ فيتيا طات  ال

                       ويملعن اعتبعاث ايع  عمليع     .                                   العاي يملعن أن تتنعوا ث و  الفععم أزاءه  Revolution                                    المفا ي  ما يتيا طات  اانقالا الجعاثي 

                                                        وهععاه قعع  تلععون واعيعع  تعع فعها المعرفعع  والق عع  الوا ععو، كمععا فععي   Design                          يعع  الفيزياويعع  عمليعع  ت ععميم                   متعمعع ن لت ييععر البي

    ايعر      قبعم                                                                                                         العماثن التي ينتجها المعماثيون ذوو التأهيم ااكا يمي، أو اير واعي  وفبري  كالقراثاه الت ميمي  المتيعان معن

   (. 8          . )مه ي، ص     راني                                                    يهلين اكا يميآ في اعا ن تنظيم مبانيهم وتيياتهم العم م  ال

                                                                                                            والت ير في البيي  العمراني  الناتج  عن افعا  البشر )لي  هناك ت يراه فعي البييع  العمرانيع  نتيجع  افععا  الببيعع  

                 : الت يععر التليفععي                                العع   عمليتععين أو كلتيهمععا معععآ همععا                                     الهععزاه ااث ععي  وايرهععا( عععا ن مععاتنت  عععن  و                كالريععا  واطمبععاث 

Adaptive   Change،   والت ير الميبط ل  توعي وتعمع     ،                          بيع  المتنامي  اير الواعي       ذو الب                             Planned   Change   وهعاا     

            . وال ثاسعاه  (Lang, P.83 )   .     رن ت                                                                                  ااخير يعني اتياذ القراث تال اا الت ير وتقرير صي   الت ير المزم  ال اض  قبم المباش

                                                   تالمبعاني وال عاني تالنشعاطاه أو الفعاليعاه. )الحيعالي،                                                                  المعماثي  المركزن على الت يير تتناول  تيبين منف علين: ااو  يتعلعق

                                                                                                          (. وهاا يقاتم تقويم الت ير في تع  ال اثساه إلعى نعوعين همعا: الت يعر فعي الفضعاء والت يعر فعي الفعاليع . )النعمعان،   21  ص 

                                                                             ( ويملن تح ي  أترز أنماط الت ير الحاصل  في البيياه العمراني  الحضري  وكااتي: 1  ص 

                                 المتم م تبناء منشأ في اثض خالي .   Development        التبوير -

                                        المتم م تحشو الفراغ  من سياق لضري معين.  Infill      الممء  -

   .Expansion   /  Addition                  اإل اف  / التوسي    -

                                المتم م تت يير خ ا ص مبنى معين.  Conversion        التحوير  -

   . Reuse                ت يير اإلستي ا  -

                   بنى وإعا ن تناءه .                المتم م تإزال  م   Redevelopment               إعا ن التبوير -

                                    ً المتم م ته   مبنى وأتقى موقع  خالياً.  Removal       اإلزال   -

                                           المتم م تبناء منشأ مزا  تشلم لرفي كما كان.  Rebuild              إعا ن البناء -

                                         أي تناء منشاءاه ذاه و يف  تعبيري  خال  .  Erection of Monuments              إقام  اان اا -
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     (.  41                       في نشاط وال . )مه ي، ص                                            وق  تت اخم وتن م  تع  هاه اانشب  م  تعضها

                           ً                                          والت ير في المباني أعتما اً على ما تق   يملن أن يتم تناول  عبر مايلي:

  مبنى وال  يتم الت ير في  لمرن وال ن أو لع ن مراه، وهنعا اللعال  يلعون ععن المرونع  وسعهول  التحويعم واسعتيعاا                                                                                                     

                      الت ير في ذلب المبنى.

 ين يت يععر تعضععها عععن تععع  لتيشععر تحععواله وتباينععاه فلريعع  ومفاهيميعع                                  او مبععاني متععع  ن تنععتظم فععي سععياق مععع                                                           

                  وطرزي  )أسلوتي (.

                                 ااشعاثن العى أهميع  اسعتيعاا متبلبعاه    ت       فق  سعبق   ،                      لمن في طبيعتها ااساسي  ت                                 و اوث الت ير في المباني الجامعي    

                               ثاسعاه العى أن معظعم أتنيع   امععاه                      ومن  هع  اخعر  تشعير ال    ،                            مبلب مهم في المباني الجامعي  و                       التوس  الموتقبلي كمح   

       ليع  تعم    ،                                                                      ت وثن منفر ن تعي آ عن و و  ميبط أساسي شامم للم المباني فعي تلعب الجامععاه       م مم                     العالم عا ن ما تلون 

       وطريقع     ،                                                                                                 توقيعها تبواط   من المناطق المنتيب  كمواق  للجامعاه في  والي الم ن أو المنعاطق اليضعراء المحيبع  تهعا

                    فعي البلع ان الناميع .          وتالعااه                      فعي الع يع  معن الجامععاه           تشلم كبيعر            هي ال الب                                   الجامعاه تهاه البريق  التراكمي            نشوء مباني 

                             فمعا تنعي فعي الما عي لعم يعع  يفعي    ،                                                                والت ميم والبناء والتنفيا وال يان  اطن في ضوثن من الت يير الجعاثي    (. 8           )الجميم، ص 

   ال   خعع                                                       لقععآ يجععب ان يفععي تمتبلبععاه الحعع ا التععاثييي المملععن ل وضعع  مععن                         ومععا يبنععى اطن ومععا سععيبنى ا   ،               تمتبلبععاه الحا ععر

                                                                                                              المرون  الموتوعب  اللتمااله التبوث الميتلف  في الموعتقبم فعالتبوث الوعري  فعي التقنيعاه الح ي ع  فعتو ااملانعاه الواسعع  

             ف يععاا الميبععط   (  3 ص        )شععاهين،   .                         التعلععيم تشععلم أساسععي وكبيععر                                              لميتلععو التوععهياله ااكا يميعع  وأضععر علععى مفهععو  وطععرق 

                                                                                                               ااساسي للجامعاه يي ي الى توق  و و  الع ي  من الت يراه في مبانيها للي تتليو م  المبالب الموتج ن وللي تلبي النمعو 

                                                  والتوس  الببيعي للم ما هو ليوي وفعا  عبر الزمن . 

                                   ها رة التغير في مباني جامعة الموصل   .4

                             شععما  العععراق تشععلم خععاص وتععالقبر  ت                                 ظععاهر الحضععاثي  فععي اقليمهععا المتم ععم  م                            تعتبععر  امععع  الموصععم مععن أهععم ال

                            المعرفيع  وال قافيع  والمهنيع            تعباءاتع                                                           فق  كانت هاه الجامع  ومنعا تأسيوعها والتعزا  منعاثآ علميعآ ي ع ق    ،                العراقي تشلم عا 

                                  تع أه نعوان  امعع  الموصعم تلليع  البعب                                                                         ون توقو والتي اسهمت والى ل  تعي  في النهوض ال قافي والحضعاثي للجتمع  .

                   اسعتح اا كليعاه أخعر     ً اً                         وكعان نجعا  كليع  البعب محفعز   ،    2561                             والتي الحقت تجامعع  ت ع ا  ععا        2598               التي تأسوت سن  

          ومعن ضعم تعم    ،                                                       وتم لالب استح اا  ا رن لنا ب ث يس  امع  ت  ا  في الموصعم      2563                                     وهي كلي  الهن س  وكلي  العلو  في عا  

    كمعا       2566       فعي ععا                                 ال ثاسعاه اانوعاني  ) اا اا(     وكليع      2564                                                     استح اا كلي  ال ي ل  وكلي  الزثاع  وال اتعاه فعي الععا  

                                                      وكععان الحعع ا المهععم هععو اسععتح اا  امععع  الموصععم تهععاه اللليععاه    ،    2562                                         ا ععيو اليهععا معهعع  المحاسععب  العععالي فععي العععا  

           ونمععت كليععاه       2562     لوععن      24                       ت عع وث القععانون ذي الععع         2562  /  4 / 2     ( فععي                 ) امععع  ت عع ا                        واسععتقاللها عععن الجامععع  اا

                                  كليع  والع يع  معن المراكعز البح يع .  22                          ليع  فعي يومنعا هعاا تعاك ر معن                                              ومراكز الجامع  تع  ذلب لتى وصلت الى ما وصعلت ا

   (.   456  -   454       )لون، ص

      2594        ففعي ععا    ،                                                                      ثيجي لميسواه وكلياه الجامع  ثافق  نشوء ت ثيجي ايضآ في مبعاني الجامعع  ت              وهاا النشوء ال

                             وسعب  الزثاعع  وضانويع  ال عناع                                  وفي صيو ذلب العا  ت ا البنعاء تمت   ،                                            كان موق  المركز الجامعي عباثن عن لقو  زثاعي 

                                                                                                               و اث المعلمين ااتت ا يع  وتعم تنعاء مبععم للبلبع  وتعال ذلعب تنعاء اقوعا   اخليع  للبلبع  تتلعون معن ضمانيع  تلوكعاه ذاه طواتعق 

            تأسوععت كليتععي       2563        وفععي عععا     ،                                                              اطلععق علععى تلععب الميسوععاه العلميعع  ومبانيهععا أسععم )المجموععع  ال قافيعع (        وعنعع ها   ،      متععع  ن

                                                      س كلي  اا اا لي  ش لت كليع  العلعو  البلعوك ااو  وال عاني  ي   تأس      2566              وتالهما في عا     ،                   لعلو  في ذلب المركز          الهن س  وا

                                                                         وعن  تأسيس  امع  الموصم وتع ها تع أه مععالم المركعز الجعامعي تالو عو  وانتقلعت    ،                                 وكلي  اا اا البلوك ال ال  والرات 

                                                                          وتعم تنعاء ااقوعا  ال اخليع  الج يع ن للبلبع  والبالبعاه علعى ثتعوتين متقعاتلتين فعي    ،                                    وتأسوت فيها تباعآ معظعم كليعاه الجامعع 

                                                                                                              الموق  الجامعي والتي تم تحويرهما اللقعآ ليحتويعا كليع  اا اا وتعع  أقوعا  كليع  الترتيع  فعي الرتعون ااولعى وكليع  اال اثن 

                    فيمعا تعع  والزالعت معن                                    قوم الهن س  اللهرتا ي  التي شع لت                                                                 واالقت ا  في الرتون ال اني  كما تم تناء تناي  ملتب  كلي  الهن س  و

                  فععي ت يععر اسععتي امها  و                                            وهلععاا تقيعع  مبععاني الجامععع  فععي نشععو ها التعع ثيجي    (  21            . )الجمععع ، ص                         قبععم قوععم الهن سعع  المعماثيعع 

          فعي عمليعاه         واليعو    ،                                                                               تم لتى في ازال  الق يم منها )كما ل ا م  قوعم ااضعاث( معره وتمعر تالع يع  معن الت يعراه   ،        المتواصم

                                                                                                          التج ي  وااعماث التي تعيشها الجامع  ترزه  اهرن ت يير مواق  م اخم الع ي  من ااتني  في  امع  الموصم ومنها :

 . م خم تناي  قوم الهن س  المعماثي  / كلي  الهن س                                                 
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 . م خم تناي  قوم علو  الحيان / كلي  العلو                                          

 . م خم تناي  قوم هن س  الحاسباه / كلي  الهن س                                              

  ء والريا ياه. ا                                        م خم تناي  قوم علو  الحاسباه / كلي  اال              

 . م خم تناي  قوم المواث  الما ي  / كلي  الهن س                                               

  م خم قوم مركز البي  المباشر ل اث أتن ااضير فعي المركعز البالتعي الر يوعي ليع  اسعتح ا مع خم   يع  للقوعم                                                                                               

  . ن     مباشر            إلى الياثج

 ر قوم من تناي  عمعا ن كليع  الهن سع  ليع  تعم اسعتح اا مع خم للقوعم                                      م خم قوم هن س  الميلا ترونلس تع  تحوي                                                            

  .                                                                                    الج ي  من  من البناي  نفوها تع  أن تم ال اء م خم مرا عي شعب  التوجيم في تلب البناي  

 تباا  زء من مبنى ال ثاساه التركي                                بوير طرا ق الت ثيس تع  أن تم اق                    استح اا م خم لمركز ت                                 .  

 تباا  زء من مبنى كلي  العلو  الق يم )البلوكاه ال ماني (                     ه الموصم تع  أن تم اق          مركز  ثاسا              استح اا م خم ل                                                       .  

  باا  زء من مبنى كلي  اا اا الق يم )البلوكاه ال ماني (                             ااقوا  ال اخلي  تع  أن تم اقت                    استح اا م خم لشعب                                                     .  

  ال عاني وال الع  معن ااقوعا  ال اخليع                      تبعاا البلعوك الشعمالي                                لعما ن كلي  البيي  تع  أن تم اق                   استح اا م خم ث يوي                                  

                                                                                                          الق يم  ليلون عما ن للللي  الناشي  . وياللظ أن قوم من هاه المباني تم فيها ت يير موق  م اخلها ثام عع   ت ييعر 

                                                      تينما تم في القوم اطخر اسعتح اا مع اخم   يع ن تعع  أن تمعت    ،                                            و ا فها وهي التي سيهتم ت ثاستها البح  الحالي

         البنايع                                                                                    و و ا و   ي ن الى المباني الق يم  ليتم عز  القوم الج يع  ععن القوعم الوعاتق المو عو  فعي  أ             ا اف  أقوا 

      .       في ااصم

                                             . ها رة التغير في الدراسات المعمارية السابقة5

ً                                                                                             تم اتت اًء اختياث مجا  مشلل  هاا البح  ت ثاس   اهرن من  واهر واق  المباني في  امع  الموصم، والظاهرن ال          

                                                                                                             تو و ها ولقيقتها على لال  فر ي  تم يجب أن تتضمن تلراث معقو  لتى تعبي المبرث والفا  ن العلمي  والعملي  معن     توتن

                                             الويا  عن اسباتها أو طبيعتها أو ما إلى ذلب. 

                                                                                                     والظاهرن الميتاثن في هعاا البحع  المتعلقع  تت ييعر مواقع  المع اخم للع يع  معن المبعاني فعي  امعع  الموصعم ومنهعا 

                                        باني التعليمي  ت ير الع ي  من التواؤاله.   الم

ً                                                                                                وتناًء علعى معا تقع   فقع  تعم اختيعاث عع   معن ال ثاسعاه المعماثيع  الوعاتق  التعي تبرقعت إلعى  عاهرن الت يعر تشعلل       

ً  ال ريو العا  أو تبرقت إلي   مناً من خال  االهتما  تأل  مظاهره المرتبب  تمشلل  الواق  الميتاثن في هعاا البحع  سعواًء                                                                              ً                               

                                                                                                             انت القراءن لت يير الم اخم انها ناتج  عن مرون  أو عن ا اف  وهاا ما يتفق م  االطعاث النظعري الوعاتق لعو  المتبلبعاه  ك

                                                                                الت ميمي  في المباني الجامعي  و اهرن الت ير فيها فلانت ال ثاساه الواتق  كاطتي: 

  "Flexibility in the Design of Building "  1985               راسة النجيدي   1-5

                                                                                                 اهتمت ال ثاس  تمو وا الت ير في فعالياه المبنعى عبعر العزمن، وقع  لع  ه اسعبات  وصعفات  ومراللع  وأنواعع ، 

                                                                                                               وفي مقاتم لال  الت هوث الناتج  عن ع   تلبي  فضاءاه المبنعى للفعاليعاه الج يع ن المت يعرن طرلعت ال ثاسع  فلعرن الت عميم 

                               ً                            والتي صنفت إلى مجموعتين اعتما اً على و و  أو ع   و و  تحوير                                                 المرن  كحم وقا ي يه ف إلى استيعاا هاه الت يراه، 

                                                         في المبنى الستيعاا الفعالياه الج ي ن المت يرن عن ما سبق. 

                                                 فعي المبنعى ليعع  هنعاك إملانيع  للوععما  تإتقعاء لالع  مععن   Flexibility                                      فعع   و عو  التحععوير يقاتعم مفهعو  المرونعع  

                                                                      ءاه التي تحتويها عبعر العزمن اللتعواء ت يعراه الفعاليعاه  ون إ عراء أي تحعوير                                        التراخي في التباتق تين الفعالياه والفضا

                                                                                                       في المبنعى، ولالع  التراخعي تنعت  إمعا معن تعوفير فضعاءاه أك عر معن متبلبعاه الفعاليعاه وقعت االشع ا  وهعو معا يع عى فعوق 

                    تشع م معن قبعم فعاليعاه                                                        أو تتوفير فضعاءاه ذاه خ عا ص عامع  أو متشعاته  للعي يملعن أن   Over Capacity           االستيعاتي  

   Neutrality  ( Al-Nijaidi, p. 36.)                             ميتلف  وهو ما ي عى تالحيا ي  

 Easy                                             في المبنى لي  االعتمعا  علعى مبع أ سعهول  التحعوير   Adaptability                                 وو و  التحوير يقاتم مفهو  التليو 

Changing  حويراه البويب  في المبنى ليلق تيي                                                                      فهناك إملاني  اللتواء الت يراه الميتلف  في الفعالياه تواسب  إ راء الت                                   

                                                                                                     اخلي  تحقق ال اي  الج ي ن من المبنى ولتحقيق سهول  التحوير يجب االلتزا  تالمبا ئ الت ميمي  التالي : 
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  تركيععز وتنمععيط الهيلععم االنشععا ي ليعع  يلععون الهعع ف التقليععم مععا أملععن مععن نقععاط االثتلععاز للهيلععم االنشععا ي وو عععها                                                                                                 

                               متلرثن ذاه أتعا  ضاتت  منمب .                    تاالعتما  على ول اه 

  تنبيق الموالاه ذاه المواصفاه الياصع  و معهعا مع  تعضعها كمجموعع  وتعرك تعاقي موعال  ميبعط البنايع  ليوعهم                                                                                               

                         تحويره للفعالي  الج ي ن.

  استقاللي  عناصر المبنى والوعي إلى تقليم اعتما  تعضعها علعى تعع  معا أملعن، ليع  أن تعع  العناصعر فعي المبنعى                                                                                                  

                                                                                                      تت ير الفعالي  مما يوت عي تحويره في لين ال تتأضر العناصر ااخر ، وهناك تالتأكي  عناصر طويل  العمعر ضاتتع        يتأضر 

Hard Element   وعناصر ق يرن العمر مت يرن                          Soft Element  ( Al-Nijaidi, P. 51-54.)   

 ق  ما تعين المت يعراه الموعتقل                                                                              وفي الجزء العملي سعت ال ثاس  إلى اختباث فر يتها وتببيق ما طرلت  في قياس العال                             

                                                                                                         والمتم ل  تالي ا ص الت ميمي  المرتبب  تالمرون  والمت يعر المعتمع  المتم عم تالمرونع  فعي عع   معن الموتشعفياه فعي 

                  المملل  المتح ن. 
 

                                            "أثر تغير البيئة الحضرية في خصوصية العمارة"  1989            راسة مهدي   2-5

                                                                                                 علععى الععرام مععن أن ال ثاسعع  تتعامععم معع  المفععاهيم الفلريعع  العامعع  للت يععر الحاصععم فععي البييعع  الحضععري  ولرصععها 

                                                                                                  الوا و علعى المحافظع  علعى الي وصعي  والمحليع  فعي خضعم هعاا الت ييعر، إال أنهعا تو عو مقع ماه وطبيعع  واثهاصعاه 

                من هاه البيي .                                                             الت يراه في البيي  العمراني ، والعماثن والمباني الجامع   زء 

                                                                                                   وتقعرث ال ثاسعع  أن هنععاك لتميع  للت يععر، فععالت ير سعن  مععن سععنن الحيعان ولالعع  االسععتقراث تمعنعى ال بععاه واسععتمراث 

                                          ً                                              ً                    الو   القا م لال  لم يوبق لها أن  امت طعويالً وهلعاا فالعمعاثن والبييع  الحضعري  فعي ت يعر ونعا ثاً معا يملعن لفظهعا تشعلم 

  (  18               ضاتت. )مه ي، ص 

                                                                                        اس  عن فنتوثي قول  في كتاا التعقي  والتناق  وفي ف م التناق  المليو "وعن ما تتح   الظعروف           وتنقم ال ث

   (.  31                                                                                                    النظا  )الاي ق  يلون مبنى( فإن علي  أن ينحني أمامها )أي أن يت ير استجات  لها( أو أن يتحبم" )مه ي، ص 

                                                 الوا  ن في المجتم  أضرها في ت ير البيي  والعماثن                                                                  وتنتهي ال ثاس  إلى أن الت ير في المفاهيم الفلري  والقيم الاوقي 

   (.  41                                                                         تاإل اف  إلى تاقي العوامم الحضاثي  ال افع  تاتجاه ال اا الت يير. )مه ي، ص 

                                                "تغير العناصر المعمارية وأثره في عمارة الموصل"   2001               راسة الحيالي   3-5

                                    تأنهعا تلعب الولع اه المميعزن التعي تلعون   Architectural Element                                      ثام أن ال ثاس  عرفت العناصر المعماثي  

    ً                                                                                                         زءاً من الشلم أو التلوين المعماثي إال أنها عم ه إلى تناولها  من ت نيو أكبر لي  أن العناصر المعماثي  تنعتظم فعي 

  Boundary             ً العاي يعمعم لع اً   Surface       والوعبو   Space        والفضعاء   Mass                                           مجموعاه ث يوي  ضالض  توتن  إلى مفهو  اللتل  

                                                                                                            لللتم والفضاءاه وتوتن  ال ثاس  على الرؤي  القا لع  أن هعاه العناصعر الر يوعي  هعي  عوهر الفعن المعمعاثي )الحيعالي، ص 

                                ليع  التركيعز مقيعاس لعن عر اللتلع ،   Intention in Architectural        فعي كتعاا   Schulz                        ( وهي التي تتبع  معا طرلع    42

   (.  22                              س للوبو  المحيب . )الحيالي، ص                                            واالن الق مقياس لعن ر الفضاء، واالستقاللي  مقيا

 Architectural                                           توصععو علععى أن العمععاثن فععي كععم لععا  تنظععا  معمععاثي   Schulz                       وتشععير ال ثاسعع  إلععى ثؤيعع  

system    يمتعاز تلليع  معماثيع                    Architectural Totaility   ويملعن التععرف عليع  تع الا أتععا  اساسعي  هعي هع ف المبنعى                                                  

Building Task   والشلم       Form  ي        والتقن   Technics   وهي تقاتم ضالضي  فيتروفيوس( فالللي  هي ه ف البنايع  التعي تع ثك(                                                             

                                                                                     أي تنظعيم شعللي ويفتعرض أن هع ف العمعاثن ال يملعن فعي الحمايع  الفيزيا يع  فحوعب تعم تإعبعاء اطعاث   –     ً          تقنياً  من طعراز 

  Elements                     حليلع  تتوصعيو العناصعر                                                                             للفعالياه والبنياه اال تماعي  وتم يم ال قافع  معن خعال  الشعلم المعمعاثي العاي يعتم ت

   (.  41                                ما تين هاه العناصر. )الحيالي، ص   Relations         والعالقاه 

         ً                 ها زمانيعاً فعي سعياق لضعري أو  ؤ                                                                        وال ثاس  تهاا الت وث تناولت الت ير الاي يح ا في مباني منف ل  يتعاقب انشا

                                  اطنيع  اي مبنعى العاي سعيلون عبعاثن ععن                                                                        فلري معين وليس الت ير الحاصم في مبنى مح  ، مع  تأكيع ها علعى فلعرن اللليع 

                                في أي وقت قبم الت يير أو تع ه.   System     نظا  
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                      "االضافات في العمارة"   2001             راسة الصفو   4-5

                                                                                                     أشاثه ال ثاس  إلى أضر العوامم الببيعي  واللواثا والتحواله االقت ا ي  وال قافيع  واال تماعيع ، تعم فعي أليعان 

                                                                                        ال اا الت ييراه في المباني الق يم  وإلى استعا تها والتعامم معها تأشلا    ي ن وميتلف  في                            أخر  التحواله الوياسي  إلى

                     ( ولععم أم لع  اال عافاه   21                                                                                   تتنوا من لفا  إلى إعا ن تأهيم إلى إلياء ومن ذلب اال عاف  إلعى المبعاني الق يمع  )صعفو، ص 

                خيعر  ليعم علعى أن       1113                         وععينياه القعرن الما عي لتعى                                                            المتزاي ن في التجرت  المحليع  العراقيع  أضعر سعنواه الح عاث فعي ت

                                                                                                         ً    النالي  االقت ا ي  وانحواث ااموا  في تع  االيان كانت وثاء إعا ن االهتما  تالمبعاني الق يمع  واال عاف  إليهعا تع الً معن 

        )صعفو، ص                                                                                              مشاثي  االستب ا  ااك ر كلف ، ومن  انب آخر كان لالهتمعا  تعالموثوا والجانعب الرمعزي  وث آخعر فعي ذلعب

22  -21  .)   

                                                                                                   وتع  اال افاه من الظواهر المهم  التي واكبت المماثساه المعماثي  في ع رنا الراهن واكتوعبت قيمع  ايجاتيع  

                                                                                                          وكبيرن في طرولاه ما تع  الح اض ، لي  تم مماثسعتها توصعفها الع   االسعتراتيجياه الها فع  إلعى تجعاوز مشعاكم الح اضع  

                                                                         ري  وإهمعا  الوعياق التقليع ي فعي الم ينع  ليع  ت عاع ه الع عواه السعت ماث المعوثوا                                 المتعلق  تظاهرن تفلعب البييع  الحضع

                                                                                                 وإعععا ن اسععتي ام   ععمن تجععاثا   يعع ن مععن خععال  اال ععاف  إليعع  ليلععق عمععاثن وضيقعع  ال ععل  تمععا فيهععا وتحقععق االنتمععاء 

                              واالستمراثي  والتواصم الحضاثي.

                                            سععيين مععن تو هععاه مععا تععع  الح اضعع ، اثتععبط العع هما                                                   وقعع  اكتوععبت  ععاهرن اال ععاف  قيمعع  ايجاتيعع  فععي تععو هين أسا

  Rehabilitation                                    ، تينما اثتبط ال عاني تإععا ن التأهيعم   Urbanism and Contextualism                          تالت ميم الحضري والوياقي  

  ( 9- 2          . )صفو، ص   Preservation         / االلياء   Restriction         / الحفا  

                                                     يع  هو ذات  قبم اال اف ، تم ي بو تني    ي ن ميتلف  في                                                   وتشير ال ثاس  إلى أن المبنى الاي يتعرض لإل اف  لم

  (  12                                                                      الالتها وخ ا  ها تبلوثها عالق    لي  أساسي  تين الما ي والحا ر )صفو، ص 

                                               ً                                                    واستراتيجي  ا اف  كيان   ي  إلى آخر مو و  موبقاً ت ي   معين  تعتم فعي اطعاث تو ع  مععين إزاء موعأل  الشعلم 

                           اذن ضالض   وانب ث يوي  هي:          ( فهناك  42                والمعنى )صفو، ص 

                                     الليان الفيزياوي القا م قبم اال اف .  -

                الليان المضاف.  -

                                             اسلوا الرتط وتركيب البرفين في كم   ي  وال .  -

-  
  –                                                                                "الخصائص التصميمية المؤثرة في مرونة الحركة في الفضا ات الداخلية لألبنية الجامعيةة   2003               راسة النعمان   5-5

                    ً جامعة الموصل نمواجاً"

                                                                                                    ت أه ال ثاس  تاإلشاثن إلى تعع  موعبباه الت ييعر فعي ااتنيع  والمتم لع  تمشعلل  التنعاق  معا تعين العمعر العو يفي 

                                                                                                       ً    والعمر االنشا ي لها، فمعظم ااتني  وتوعبب الت ييعراه التلنولو يع  واال تماعيع  المتوعاثع  ت عبو ايعر كفعوءن و يفيعاً فعي 

  ( 1- 2         نعمان، ص                                    ً     الوقت الاي ال تزا  في  سليم  إنشا ياً، )ال

                                                   وموبباه  اهرن الت ير التي ق متها ال ثاس  تتعلق تـ:

                                           الت ير في الجوانب التلنولو ي  واال تماعي .  -

                               الت ير في المعايير والمواصفاه. -

                               الت ير في االعتباثاه الو يفي .  -

  ( 6- 9            )النعمان، ص                            مراعان الجوانب االقت ا ي .  -

     ً                                                       ومهمععاً فععي عمليعع  التنميعع  الشععامل  مععن خععال  اسععهامها الفعععا  فععي خلععق                         ً       ً ولمععا كانععت الجامعععاه عن ععراً أساسععياً  -

                                     التلنولو يا وتوسي  القاع ن المعرفي .

              ً                                                                                 ولمععا كانععت أيضععاً صععف  الت يععر الموععتمر عبععر الععزمن مالزمعع  للميسوععاه الجامعيعع  تتععأضير الت يععراه الحاصععل  فععي 

  (  11    ، ص                                                           المجااله العلمي  واال تماعي  والوياسي  والمعلوماتي  )النعمان
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                                                                                                   ومن  ه  أخر  كانت مباني  امع  الموصم خير م ا  للت يير في المباني الجامعي  والعاي توصعلت إليع  ال ثاسع  

  (  13            )النعمان، ص       1113  –      2553                                                                           تع  ا را ها موو مي اني للت يراه التي ل ضت في مباني الجامع  خال  عشر سنين من 

                            ً      ً                    مي ان الجامعي الاي يع  واسعاً وخ باً للع ي  من ال ثاسعاه                                             ق مت ال ثاس  المبرثاه وو حت ااهمي  ل ثاس  ال

                                                                              والبحوا تشلم عا  ومي ان مباني  امع  الموصم تشلم خاص وهو ما اتيات  مي ان لها. 

                                                                                                        ومن ضم اتجهت ال ثاس  نحو مفهو  المرون  في ااتني  الجامعي  الاي يع  اإل ات  ااولى والحتميع  لمشعلل  الت ييعر 

                                                                                                      معي ، والحم الوقا ي اام م، فالمباني الجامعي  سواء كانت تعليمي  أو إ اثي  أو سلني  أو ايرها ذاه تلاليو                في المباني الجا

                                                                                                                عالي  وتنبوي على تعقي اه ك يرن فالت  للو ا و الميتلف  في  من إعا ن تنظعيم لموا هع  لعااله الت ييعر الميتلفع  )النعمعان، 

  (  13  ص 

                                                    الواتق ذكره التي يوببها البشر في المباني إلى نوعين:  Lang                   ً           وأشاثه ال ثاس  أيضاً إلى ت نيو 

                                                                ً                                      الت ير التليفي الاي يح م تببيع  متنامي  وت وثن اير واعي  واالباً ما يلون في الفعالي  التي تش م الفضاء. -

      يفع                                                                                                    الت ير المق و  أو الميبط ل  وهو الاي يتيا القراث تإل اض  وق  يلون هعاا الت يعر فعي الفعاليع  ليع  تحعم و -

            )النعمعععععان، ص                                                                                        محم و يف  أخر  في نفس الملان، أو يلون في الفضاء ذات  لين تت ير الفعالي  المتمو ع  في .

3 )  
 

وه فت ال ثاس  إلى تح ي  وتيان طبيع  العالق  تين خ ا ص ت ميمي  خاص  تنمط الحرك  للفضاءاه ال اخلي  لألتني  

م خاصي  من هاه الي ا ص في مرون  تلب الفضاءاه وذلب من خال  وتين مرون  تلب الفضاءاه وتح ي   ث   تأضير ك

 (38عين  من مباني  امع  الموصم. )النعمان، ص 

 وتم في ال ثاس  العملي  تو يو منهجي  تركيب الفضاء كوسيل  للقياس.

 

        الرئيسة                                   . تحديد موكلة البحث و دفه وفرضيته  6

                                                                                                             في البرولاه النظري  وفي ال ثاساه المعماثي  الواتق  تم طر  مفهو  الت ير في ااتني ، ومن ضم طرلعت مفعاهيم المرونع  

                                                                                                                 واإل اف  كأو   من و وه الت ير في ال ثاساه الواتق . ومن ضم  طرلت هاه ال ثاساه مفاهيم الللي  والبني  الج ي ن للحال  

                                                                                 من الت يراه الواتق ، واستعان  ال ثاس  ااخيرن تمنهجيع  تركيعب الفضعاء ل ثاسع  التنظعيم                                   او المبنى تع  ا راء اي ت يير في 

               ً                                                                                         الفضا ي، وتناءاً على كم هعاا وفعي  عوء مشعلل  الواقع  التعي تعم اخياثهعا للونهعا  عاهرن مهمع  فعي مبعاني  امعع  الموصعم 

          تعع   و عو         الحعا              مشعلل  البحع                   يع  منهعا( تعم تح يع                                                                      )والمتم ل  تت يير مواق  الم اخم لع   كبير من مبانيها وتالااه التعليم

                                                                                                             أضر ت يير مواق  الم اخم على خ ا ص التنظيم الفضا ي للمباني التعليمي  في  امع  الموصم. وتح   ه ف البح  تمحاولع  

                                                                                                           تو يو هاا ااضر. ولبلوثن فر ي  البح  تم  ثاس  ملوناه المباني التعليمي  لي  لع   البحع  اثتعع  ملونعاه ث يوعي  فعي 

                    اي مبنى تعليمي وهي:

                                                          : الاي يضم القاعاه ال ثاسي  والميتبراه والمراسم والملتب .        التعليمي      الجز   -

                                                                            : والاي يضم ارف اا اثن والمقرثي  والتوجيم والولرتاثي  وقاعاه ا تماا اللجان.              الجز  ال اري -

                      : ويضم ارف الت ثيوين.               جز  التدريسين -

                               لبعع  وااسععاتان معع  الميععازن و وثاه                                                     : ويضععم فضععاءاه اليعع ماه المتعلقعع  تااسععترال  الياصعع  تالب          جةةز  الخةةدمي -

         المياه. 

                                                                                                 وتمت صياا  فر ي  البح  الر يو  تعع  اإلستفوعاث معن إ اثاه ااقوعا  العلميع  فعي المبعاني التعليميع  ععن سعبب 

                                                                           والععاي كععان لوععب ثؤيععتهم إلتعععا   نععا  اععرف الت ثيوععيين عععن المعع اخم الياث يعع  للمبععاني                           ت ييععر مواقعع  المعع اخم فيهععا، 

              ً                                                                            خ وصيتهم تعي اً عن اماكن التجم  في صعااله المع اخم، وزيعا ن قعرا تقيع  اا عزاء اإل اثيع  والتعليميع                والمحافظ  على 

                                                                                                       والي ميع ، ومعن  انععب أخعر لمعالجعع  مشعاكم أت عا  المبنععى مع  منظومعع  الحركع  الياث يع  التععي قعرث البحعع  عع   تناولهععا 

                            وتركها لمشاثي  تح ي  اللق . 
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               تهع ف تعأمين ععز                                                      ن م اخم ااتنيع  التعليميع  التعي  عر  ت يعر مواقعهعا كانعت                               فلانت فر ي  البح  الر يو  هي أ

                                                                                                            أكبر للجزء الياص ت رف الت ثيويين عن الفضاءاه العام  الر يوي  عنع  مع خم وصعال  اسعتقبا  المبنعى التعليمعي، وزيعا ن 

                                                اثتباط اا زاء اإل اثي  والتعليمي  والي مي  معها.

                                    الفضا  والتنظيم الفضائي في المباني    .7

                                  تماما كعالحجر أو اليشعب ثاعم أنع  ايعر   prime material                 هو الما ن االولي     ching                      الفضاء في اي مبنى لوب 

  (ching 1987 p.10                                                             ملمععععععوس ومنتشععععععر، وهععععععو الععععععاي يحمععععععم اليععععععواص الحوععععععي  والجماليعععععع  للمبنععععععى. )

  ( ching 1996 p.92ومن خال  التنظيم الفضا ي و )                            البريق  التي تنعتظم تهعا الفضعاءاه مع  تعضعها العبع   اخعم المبنعى                                                           

                                                                                                                      تلمن المفاهيم والمعاني العميق  الياص  تمن أو   ذلب المبنى، أو المفاهيم والمعاني المتعلق  تو يف  ذلب المبنى، وكما أشاث 

  ( 9             . )الح ي ي، ص Zevi   و    Bill Hillier                                       إلى ذلب الع ي  من منظري العماثن ومنهم

                                         وسعيل  أساسعي  لوصعو وتحليعم التنظعيم الفضعا ي                                                        الي ا ص التركيبي  للفضاءاه ومنهجي  قواع  تركيب الفضاء    تع   و              

                                                                                                          وتمو ب طرولاه هاه المنهجي  فإن التنظيم الفضعا ي يملعن تحليلع  توصعف  منظومع  معن العالقعاه التركيبيع  . يملعن تحليعم 

  :            أساسيتين هما                   ركيبي  وفق خاصيتين                هاه العالقاه الت

  :     تناهر    الال   -             خاصية التناهر   - 1

                                                           ً                                    ً وهاه تعبر عن العمق الب ري والحركي لميتلو فضاءاه النظا  نوب ً إلعى تعضعها فللمعا كعان الفضعاء اقعم عمقعاً 

  .                    از ا  تنا ره وتالعلس      ً                   نوب ً إلى الفضاءاه ااخر 

  :      انتوار    الال   -             خاصية االنتوار - 2

                                                                    خال  النظا  للوصو  إلى كاف  فضاءات  فللما از ا  ع   البرق للوصعو  إلعى                                          وهاه تعبر عن اليياثاه في البرق المتوفرن

          التاليين:   ين                                                                                         فضاء معين از ا  انتشاثه في النظا  وتالعلس . ول رض قياس هاتين الياصيتين يتم اعتما  الميشر

 

 Mean Depth                        خاصية معدل العمق النسبي 

                                              ً                                                     يعتبر مع   العمق النوبي للفضاء في النظا  ميشراً لقيعاس عع   تنعا ره النوعبي. ويهع ف معع   العمعق العى تح يع  

                                                                                                        ع   اليبواه الحركي  والب عري  التعي يبعع  تهعا فضعاء مععين نوعب  العى كافع  الفضعاءاه ااخعر  فعي المنظومع  الفضعا ي . 

                                                    وم خبي نوب  الى الفضاء ااصلي، ويتحقق أكبعر عمعق عنع ما                                                    ويتحقق أقم عمق لينما تلون  مي  الفضاءاه مرتبب  تتول

                                         ً                                                      تلون  ميع  الفضعاءاه مرتبع  تتولوعم خبعي تعيع اً ععن الفضعاء ااصعلي. كمعا ان كعم فضعاء إ عافي يضعيو موعتو  آخعر 

        للعمق. 

 (Hillier, 1996, P. 108)                                                 ويتم قياس مع   العمق تاستي ا  المعا ل  التالي  : 

 
1K

DK
MD





                                                  … (3-1) 

                    : مع   العمق النوبي  MD    لي  

DK   عمق الفضاءاه ااخر  نوب  الى الفضاء ااساسي ويحوب من ع   اليبواه الب ري  التعي يبعع  تهعا ععن الفضعاء :                                                                                                 

        ااساسي 

K   ع   الفضاءاه المحوثي :                        

                                                               ون عالقع  الفضعاء مع  كافع  فضعاءاه المنظومع ، تينمعا اثتفعاا قيمع  معع                                     وتشير انيفاض قيم  مع   العمق العى قع

  .  (Hillier, 1996, P.108)                                      العمق الى  عو عالقت  م  الفضاءاه ااخر  

                                                    . خاصية  رجة التكامل الومولية او عدم التناهر النسبي

                   حععوثي، ويعتبععر مقيععاس                                                                            تعبععر خاصععي  التلامععم عععن العمععق النوععبي للفضععاء نوععب  الععى تقيعع  الفضععاءاه للميبععط الم

  .  (Hillier, 1993, P.35)                                        التلامم أهم المقاييس التركيبي  الشمولي  

1K

)1MD(2
RAAsymmetrylativeRe




                                …(3-2) 

                 : هو متوسط العمق  MD     لي   
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  K    ع   الفضاءاه في المنظوم :                            

                                                                    (، وتشير القيم المت نيع  العى  ث ع  عاليع  للتلامعم، وتشعير القعيم العاليع   2- 1                       ً             وتعبي هاه المعا ل  قيماً تتراو  تين )

  .  (Hillier, 1984, P.108)                                            الى  ث   عالي  لالنعزا  عن المنظوم  الشمولي  

                  تعلععق اامععر تمقاثنعع                       ً       ً                                  اي منظومعع  مفتر عع  وصععفاً لقيقيععاً لتععوزا التلامععم والحالعع  مماضلعع  قعع ث   RA          وتعبععي قععيم 

                             ً                                                                             منظومتين متواوي  الحجعم تقريبعاً أو متوعاوي  عع   الفضعاءاه. وللعن عنع  المقاثنع  تعين المنظومعاه التعي تيتلعو علعى نحعو 

            فعي المنظومع    RA                                                                                        وا و في الحجم الت  من القيا  تتحويم إ عافي إل ععاف التعأضير اللبيعر العاي يملعن أن يبعرأ علعى قعيم 

  .Real system         الحقيقي  

                                            للجاث )وهو الفضاء في أسفم ميبط العمق( للنمط   RA                   التي ل ينا م  قيم    RA                              لنتيج  فان ما نفعل  هو مقاثن     وتا

         ليع  يم عم   (Pyramid – Shapped)                                 او ميبعط العمعق الهرمعي ن عو الجعوهري   (diamond – shapped)        الجوهري 

                                    فضاءاه فعي تتعات  خبعي نوعب  العى الفضعاء                                                                    عمق الشلم الجوهري في لال  وسبي  تين أق ى مع   للفضاء عن ما تنتظم ال

                                                                                                      ااساسي، وأ نى مع   للعمق عن ما ترتبط  مي  الفضاءاه تشعلم مباشعر مع  الفضعاء ااساسعي. تقعاس  ث ع  عع   التنعا ر 

  .  RRA (Relative Asymmetry)  (Hillier, 1984, P. 113)              النوبي المع   

DK

RA
RRA                                               …(3-3) 

      لي  :

RRA    ث   ع   التنا ر النوبي المع ل  :                                   

RA  ث   ع   التنا ر النوبي للفضاء  :                                 

DK ث   ع   التنا ر النوبي للفضاء من ميبط العمق الجوهري للشلم  :. 

 

           منهج البحث   . 8

            لعينع  البحع          منتيبع           لون نمعاذج                                                                           تم اختياث اثتع  مباني تعليمي  من مباني  امع  الموصم التي ت يره  م اخلها لت  

  :   وهي

  مبنى الهن س  المعماثي                       

 مبنى هن س  الحاسباه                    

 مبنى علو  الحاسباه                   

 مبنى علو  الحيان                 

                                          ومن ضم تم تحليم هاه الميبباه وفق الملوناه    ،                                                      م اع ا  الميبباه الياص  تلم مبنى قبم وتع  ت ير الم اخم ت و

                     ثاسعع  خاصععي  التلامععم    تععم   Space Syntax                              وتاسععتي ا  منهجيعع  تركيععب الفضععاء    ،                                  التععي اعتمعع ها البحعع  للمبنععى التعليمععي

                           تو عو ميببعاه ااتنيع  والميبعط    (4,3,2,1           ، وااشعلا  )                                               العمق لملوناه هعاه المبعاني قبعم وتعع  ت يعر المع اخم      خاصي   و

                م تحليععم النتععا    تعع   SPSS              اسععتي ا  ترنععام  ت و                       للععم منهععا ولوععب الترتيععب.   Jastifid Graph            وميبععط العمععق         التحعع تي 

                                          والح و  على الرسو  البياني  المو ح  لها .

 

  :           واالستنتاجات          . النتائج 9
                                                                                                 تع  أن تم أع ا  ميبباه لمباني نماذج العين ، وأع ا  ميبباه التح ا والعمق الياصع  تهعا فعي  عوء منهجيع  

                    المع  في  عوء طرولعاه    (Syntax        )ترنام                                           وتاستعما  البرنام  الياص  تهاه المنهجي   Space Syntax             تركيب الفضاء 

Bill Hillier   م  ساتق الاكر تاستعما  ترنام  التحليم اال عا ي                                           عر ت النتا   التي تم التوصم إليها من البرنا                                             SPSS   

                                                                                           لمباني قوم الهن س  المعماثي  وعلو  الحاسباه وعلو  الحيان وهن س  الحاسباه على الترتيب، تو و    (8,7,6,5         وااشلا  )

                                             ً                             نتا   قيم التلامم والعمق للملوناه ااثتع  للالً منها قبم وتع  ت يير الم اخم.
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                                                                             لنتععا   والح ععو  علععى مععع اله قععيم التلامععم وقععيم العمععر للنمععاذج ااثتععع  تشععلم عععا  سععتتم                  ول ععرض تحليععم هععاه ا

   (. 1-      ()  و 1-                                           صياا  نتا   البح  تالج ولين التاليين )  و  

 

مع   

التلامم 

للمباني 

ااثتع  قبم 

ت يير 

 الم خم

مع   التلامم 

للمباني 

ااثتع  تع  

 ت يير الم خم

مبنى علو  

 الحيان

مبنى علو  

 الحاسباه

مبنى هن س  

 الحاسباه

مبنى الهن س  

 المعماثي 

 نماذج

 العين 

         

 ملوناه        

 المباني     
 تع  قبم تع  قبم تع  قبم تع  قبم

 التعليمي 0.33 1.37 1.88 1.23 1.06 1.14 1.15 0.96 1.105 1.175

 اا اثن 0.69 1.613 1.59 1.29 1.07 1.20 1.12 1.03 1.117 1.283

 ت ثيوين 0.3 1.352 2.31 1.20 1.11 0.90 1.04 0.91 1.19 1.09

 الي مي 0.42 1.624 1.58 1.20 1.14 1.27 1.30 1.01 1.11 1.276
 

 

 قبم وتع  ت يير موق  الم اخم لملوناه المباني التعليمي  ( يم م قيم  التلامم2-)  و   

مع   العمق 

للمباني ااثتع  

قبم ت يير 

 الم خم

مع   العمق 

للمباني 

ااثتع  تع  

 ت يير الم خم

مبنى علو  

 الحيان

مبنى علو  

 الحاسباه

مبنى هن س  

 الحاسباه

مبنى الهن س  

 المعماثي 

 نماذج

 العين 

 

ملوناه      

المباني       
 تع  قبم تع  قبم تع  قبم تع  قبم

 التعليمي 2.28 5.53 6.03 4.95 4.67 4.90 4.76 4.02 4.435 4.85

 اا اثن 3.65 6.33 5.88 5.12 4.70 5.13 4.67 4.25 4.735 5.207

 ت ثيوين 2.99 5.46 8.08 4.86 4.83 4.10 4.40 3.85 5.075 4.542

 الي مي 2.34 6.36 5.86 4.83 4.93 5.35 5.24 4.18 4.592 5.18
 

 قبم وتع  ت يير موق  الم اخم لملوناه المباني التعليمي  ( يم م قيم  العمق1-)  و  

 

                                                                               والنظرن العام  على نتا   التلامم قبم وتع  ت ير م اخم نماذج العين  تظهر ما يلي:

 ( كان أك ر من مع   التلامعم تعع  ت ييعر 1.175                                                               مع   التلامم للجزء التعليمي في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم )                                     

   (.I1  /  3-      و                               التلامم لهاا الجزء من المبنى )                           ( وهاا يشير إلى زيا ن قيم  1.105         الم اخم )

 ( كان أك ر من مع   التلامعم تعع  ت ييعر 1.283                                                             مع   التلامم للجزء اا اثي في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم )                                     

   (.I2  /  3-     )  و                                                         ( وهاا يشير إلى زيا ن قيم  التلامم لهاا الجزء من المبنى 1.117         الم اخم )

 ( كان أك ر من معع   التلامعم تعع  ت ييعر 1.276                                   في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم )                           مع   التلامم للجزء الي مي                                     

       (.I4  /  3-     )  و                                                         ( وهاا يشير إلى زيا ن قيم  التلامم لهاا الجزء من المبنى 1.11         الم اخم )

                         التعليميع  يفضعم و و هعا فعي                    ً                                                                     ويملن االستنتاج تبعاً للنقاط ال الض  أعاله أن اال زاء التعليمي  واا اثي  والي مي  فعي المبعاني 

                                                               ( والتي فيها وصولي  عالي  في المبنى التعليمي وتالقرا من م خل .Public zone                المناطق العام  )

 ( كعان 1.09                                                                        مع   التلامم للجزء الياص تالت ثيويين في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم )      معن معع   التلامعم      أقعم                

   (.I3  /  3-     )  و                                   قيم  التلامم لهاا الجزء من المبنى        نق ان                ( وهاا يشير إلى 1.19                   تع  ت يير الم اخم )

                                                    لمباني التعليمي  يفضعم و عو ه فعي المنعاطق ذاه الي وصعي      في ا                   ً                                 ويملن االستنتاج تبعاً لهاا أن الجزء الياص تالت ثيويين 

              ً      ً                               العالي  نوبياً تعي اً عن المناطق العام  وعن الم اخم.

                                      ت يير م اخم نماذج العين  تظهر ما يلي:                                         والنظرن العام  على نتا   العمق قبم وتع 

 ر معن مع لع  تعع  ت ييعر المع اخم   ع        ( كعان أك4.85                                                      عمق للجزء التعليمي في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم ) ل      مع   ا                             

   (.D1  /  3-     )  و                                                       ( وهاا يشير إلى نق ان قيم  العمق لهاا الجزء من المبنى 4.435 )

 ر من مع لع  تعع  ت ييعر المع اخم           ( كان أك5.207                   قبم ت يير الم اخم )                                  عمق للجزء اإل اثي في نماذج العين  ل      مع   ا                             

   (.D2  /  3-     )  و                                                       ( وهاا يشير إلى نق ان قيم  العمق لهاا الجزء من المبنى 4.735 )
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 ( كعان أك5.18                                                           مع   العمق للجزء الي مي في نماذج العين  قبم ت ييعر المع اخم )        ر معن مع لع  تعع  ت ييعر المع اخم   ع                             

   (.D4  /  3-     )  و                                           إلى نق ان قيم  العمق لهاا الجزء من المبنى             ( وهاا يشير 4.592 )

                   ً                                                                                              ويملن ااستنتاج تبعاً للنقاط ال الض  أعاله أن اا زاء التعليمي  واا اثي  والي مي  فعي المبعاني التعليميع  يفضعم و و هعا فعي 

  . (Public zone )        العام          والمناطق                                                  المناطق التي فيها وصولي  عالي  وأقرا إلى الم اخم 

 ( كان 4.542                                                                      مع   العمق للجزء الياص تالت ثيويين في نماذج العين  قبم ت يير الم اخم )      من مع ل  تع  ت ييعر      أقم                   

   (.D3  /  3-     )  و                                 قيم  العمق لهاا الجزء من المبنى        زيا ن                ( وهاا يشير إلى 5.075         الم اخم )

                                    التعليميع  يفضعم و عو ه فعي المنعاطق ذاه                    ً                                            ويملن ااسعتنتاج تبععاً لهعاا أن الجعزء اليعاص تالت ثيوعيين فعي المبعاني 

                       ً      ً                                                           الي وصي  العالي  نوبياً تعي اً عن المناطق العام  القريب  من الم اخم في المباني التعليمي .

 

 المكونات       

 الخصائص
 الجز  الخدمي غرا التدريسيين الجز  ال اري الجز  التعليمي

 التلامم

Integration  

I1  

يز ا  التلامم تع  

 ت يير الم اخم

 )تنق ان قيمت (

I2 

يز ا  التلامم تع  

 ت يير الم اخم

 )تنق ان قيمت (

I3 

يقم التلامم تع  

 ت يير الم اخم

 )تزيا ن قيمت (

I4 

يز ا  التلامم تع  

 ت يير الم اخم

 )تنق ان قيمت (

 العمق

Depth 

D1 

يقم العمق تع  ت يير 

 الم اخم

D2 

يقم العمق تع  ت يير 

 الم اخم

D3 

يز ا  العمق تع  

 ت يير الم اخم

D4 

يقم العمق تع  ت يير 

 الم اخم

 

 ( نتا   البح 3-)  و  

 

       ميببعاه              وتعالر وا العى    ن                                                                             كما ويملن تفوير نتا   التحليم للتلامم والعمق للم نموذج من نمعاذج العينع  علعى لع 

                                 النماذج ونتا   التحليم وكما يلي:

  نوعبياً وقعم العمعق لملوناتع  االثتعع  ت عوثن كبيعرن نوعبياً                     التلامم ت وثن كبيرن                         الهن س  المعماثي  از ا       قوم   في ً                                            ً     

                                  العا  للمبنعى وعلعى وسعط الجعزء االطعو     ط                                                           والتفوير المملن لالب هو ان الم خم الج ي  تمو   في وسط الميب

                                                                                                   مما اتا  فرص  متواوي  للم ملونات  في تح ي  طبيع  عالقاتها م  الم خم الج ي  تع  ان كان الم خم القع يم    ،   من 

-       )الشعلم                                                                                         ال يعبي هاه الفرص  المتواوي  لملوناه المبنى لي  تمو   في الجعزء البعيع  واالق عر معن المبنعى.

                                  ي من المبنى  وث في هاه النتا  .      تق االث               الي مي الى البا                وأ زاء كبيرن من                        وكان لنقم الجزء اال اثي   (  2

  في قوم هن س  الحاسباه قم التلامم واز ا  العمق لملونات  االثتعع  فالمع خم الج يع  تمو ع  فعي الجعزء االمعامي                                                                                                   

             الضعروثن التعي                                                                 ً                         الق ير من المبنى تالعلس من الحال  في قوم الهن س  المعماثي  تماماً والتفوعير المملعن لعالب هعو 

                               ً                           ان مو   الم خم الق يم كان تعي اً عن مواثاه لحرك  في الوعياق                                        فر ها الوياق الحضري المحيط تالمبنى لي  

                               ً الحضري في الجامع  ومنعز  نوبياً.

  قوم علو  الحاسباه از ا  التلامم وقم العمق لأل زاء التعليمي  واال اثي  والي مي  تينما قم التلامم واز ا  العمق                                                                                                           

                                                       هععو ان المعع خم الج يعع  تمو عع  فععي وسععط المبنععى ممععا اعبععى عالقععاه                       والتفوععير المملععن لععالب   ،            ء الت ثيوععيين   لجععز

                                                                                                    متواوي  لأل زاء التعليمي  واال اثي  والي مي  وتقيت الراب  كبيرن في توفير خ وصي  اعلعى لفضعاء الت ثيوعيين 

  .                         ً نماذج العين  االثتع  تماماً         لمجموا                               وهو ما يتفق م  النتيج  العام 



 للمباني التعليمية في جامعة الموصل تغير موقع المداخل على خصائص التنظيم الفضائيأثر العزاوي: 

 

88 
 

   قوم علو  الحيان قم التلامم واز ا  العمق لملونات  االثتع  فالم خم الج ي  تمو   في الضل  المتعام  على  عل                                                                                                       

                                 النتعا   متشعاته  للليهمعا والتفوعير                                                                     الم خم الق يم وتحال  مشعاته  لمعا لع ا فعي قوعم هن سع  الحاسعباه ليع  كانعت

                                                 ً لمحيط تالمبنى لي  ان مو   الم خم الق يم كان تعي اً                                                  المملن لالب هو الضروثن التي فر ها الوياق الحضري ا

                                                         ً                                       عن مواثاه الحرك  فعي الوعياق الحضعري فعي الجامعع  ومنععز  نوعبياً، تينمعا المع خم  الج يع  اك عر ات عالي  مع  

                                           مواثاه الحرك  في الوياق الحضري في الجامع .

 

          التوصيات:
               يوصي البح  تـ:

                                                          ت ميمي  لملوناه المبنى التعليمي، التي أشاثه إلى أهميع  و ع                                     اعتما  ما توصم الي  البح  من خ ا ص  - 2

                                                                                               اا زاء التعليمي  واإل اثي  والي مي  تأقم عمق مملعن وتعأعلى تلامعم تعالقتع  مع  اليعاثج، والعلعس تالنوعب  

                      لجنا  ارف الت ثيويين.

           البويعم وفعي                                                                               في ميبباه المبعاني التعليميع  الموعتبيل  الشعلم يفضعم و ع  المع خم الر يوعي علعى الضعل   - 1

                                                  ً                                       الوسط للح و  على فضاءاه تتلامم ععالي وعمعق اقعم نوعبياً ممعا يوعهم الحركع  والوصعولي   اخعم المبنعى 

                                           ً          أي على المحوث البولي للميبط الموتبيم تبايناً في تلامم         الق ير                                   لي  اشره الم اخم الواقع  على الضل  

                        تي  الحرك   اخم المبنى.                                                           وعمق الفضاءاه الميتلف  في المبنى التعليمي وع   سهول  وانويا

                                                                                            روثن  ثاس  الوياق الحضري قبم توقي  مواق  المباني واتجاهاتها على ااثض وخاص  فعي المبعاني ذاه  - 3

                                                                                           ً الت اميم النمبي  الجاهزن التي يجب اعا ن تلييو ت ميمها قبم توقيعها في اماكن لم ت مم لها اصالً.

                                                 لتنظعيم الفضعا ي للمبنعى التعليمعي تعالقتع  مع  التنظعيم                                               ا راء تحوا موتقبلي  ل ثاس  الت يراه في خ عا ص ا - 4

                       التي تم ت يير م اخلها.          الجامعي            ي المباني                       الفضا ي للوياق الحضري ف
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 أ( ميبباه قوم الهن س  المعماثي  م  الميبط التح تي وميبط العمق قبم ت يير الم خم-2الشلم )
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 الميبط التح تي وميبط العمق تع  ت يير الم خما( ميبباه قوم الهن س  المعماثي  م   -2الشلم )
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 أ( ميبباه قوم هن س  الحاسباه م  الميبط التح تي وميبط العمق قبم ت يير الم خم -1الشلم )



 للمباني التعليمية في جامعة الموصل تغير موقع المداخل على خصائص التنظيم الفضائيأثر العزاوي: 
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 ا( ميبباه قوم هن س  الحاسباه م  الميبط التح تي وميبط العمق تع  ت يير الم خم -1الشلم )
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 أ( ميبباه قوم علو  الحاسباه م  الميبط التح تي وميبط العمق قبم ت يير الم خم -3الشلم )
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