
www.manaraa.com

 أ
 

 

 

 

 

 

 وتصميم جامعة مهنيةتخطيط 

 

 مالك الشيخ :الطالب اعداد

 

 اشراف:تحت 

 د.زهراء زواوي 

 د.علي عبد الحميد

 

( بقسم هندسة التخطيط العمراني، 2تم تقديم هذا البحث ضمن مساق مشروع تخرج )
 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

  

 2019، آيار



www.manaraa.com

 ب
 

 

 اإلهداء

 

 

 أحمدهللااعزوجلعلىمنهوعونهإلتمامهذاالبحث

إلىالذيوهبنيكلمايملكحتىأحققلهآماله،إلىمنكانيدفعنيقدمانحواألماملنيل

المبتغى،إلىاإلنسانالذيإمتلكاإلنسانيةبكلقوة،إلىالذيسهرعلىتعليميبتضحياتجسام

مترجمةفيتقديسهللعلم،إلىمدرستياألولىفيالحياة،

الغاليعلىقـلبيأطالهللاافيعمره؛أبي

إلىالتيوهبتفـلذةكبدهاكلالعطاءوالحنان،إلىالتيصبرتعلىكلشيء،التيرعتني

خطوةالّرعايةوكانتسنديفيالشدائد،وكانتدعواهاليبالتوفيق،تتبعتنيخطوةحق

أعزمالكعلىأميفيعملي،إلىمنإرتحتكلماتذكرتإبتسامتهافيوجهينبعالحنان

القـلبوالعينجزاهاهللااعنيخيرالجزاءفيالدارين؛

إخوتيإليهماأهديهذاالعملالمتواضعلكيّأُدخلعلىقـلبهماشيئامنالسعادةإلى

لحياة؛تقـاسموامعيعبءاالذينوأخواتي

كلماتظلمتالطريقنالذيألصدقائيكماأهديثمرةجهدي

فيااألملألسيرقدماوكلماواليوكلمادباليأسفينفسيزرعهاوفـأنارمأماميلجأتإليه

؛تيإلىكلأساتذ

وإلىكلمنيؤمنبأنبذورنجاحالتغييرهيفيذواتناوفيأنفسناقبلأنتكونفي

 ...أشياءأخرى

 ...."قـالهللااتعالى":إنهللاااليغيرمابقومحتىيغيروامابأنفسهم

منسورةالرعد11اآلية 

إلىكلهؤالءأهديهذاالعمل

 



www.manaraa.com

 ج
 

 

 شكر وتقدير

 

 
 فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم  كن عالما .."

 "تستطع فـال تبغضهم

 

بعدرحلةبحثوجهدواجتهادتكللتبإنجازهذاالبحث،نحمدهللااعزوجل 

خصبأسمىأإالأنيعلىنعمهالتيمَنبهاعلينافهوالعليالقدير،كمااليسعن

والمهندس"صالح"عليعبدالحميد"والدكتور"زهراءزواويالتقديرالدكتورة"عباراتالشكرو

شخشير"

 .منجهدونصحومعرفةطيلةانجازهذاالبحثيلماقدماهل

تقدمبالشكرالجزيللكلمنأسهمفيتقديميدالعونإلنجازهذاأكما

ساهمواالذينقسمالتخطيطالعمرانيالكراماتذةخصبالذكرأسأالبحث،و

فيإنجاحهذاالبحث.

هذاونورايضيءالظلمةالتيكانتتقفيفيبحثيإلىالذينكانواعونال

ي.أحيانافيطريق

المساعداتوالتسهيالتيوقدمواليإلىمنزرعواالتفـاؤلفيدرب

ر.كلالشكيوالمعلومات،فـلهممن

 

 



www.manaraa.com

 د
 

 فهرس المحتويات 
 ه ........................................................................................... الفصل األول: مقدمة البحث

 1 .................................................................................................... مقدمة عامة 1.1

 2 .................................................................................................. مشكلة البحث 2.1

 2 .......................................................................................... أهمية ومبررات البحث 3.1

 2 .................................................................................................. أهداف البحث 4.1

 2 .......................................................................................... خطة ومنهجية البحث  5.1

 3 ............................................................................................ مصادر المعلومات  6.1

 4 ............................................................................... الفصل الثاني: اإلطار المفاهيمي والنظري 

 4 ................................................................. معنى الحرم الجامعي بالمفهوم العلمي العالمي   1.2

 5 ........................................................................................ تاريخ ونشوء الجامعات   2.2

 6 ......................................................................................... أهمية التعليم الجامعي   3.2

 7 ..................................................................... دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع   4.2

 8 ............................................................ دور الجامعات في التنمية االقتصادية واالجتماعية:   5.2

 9 ................................................................. التحديات التي تواجهها الجامعات في فلسطين   6.2

 11 ...................................................................................... الفصل الثالث: الحاالت الدراسية

 11 ...................... الحالة الدراسية االولى )دراسة تحليلية لسياسة التخطيط العمراني في حرم جامعة الكوفة(.   1.3

 21 ..... الحالة الدراسية الثانية )دراسة تحليلية لتخطيط حرم الجامعة االسالمية في غزة ودراسة الفراغات الخارجية(.   2.3

 28 ............................ الحالة الدراسية الثالثة )نموذج مقترح لجامعة افتراضية بالتعليم الجامعي السعودي(.   3.3

 34 ........................................................................... تحليل موقع المشروع واختيارهالفصل الرابع: 

 34 ......................................................... .معايير اختيار موقع المشروع على المستوى االقليمي  1.4

 40 .......................................................... .عايير اختيار موقع المشروع على المستوى المحليم  2.4




www.manaraa.com

 ه
 

 47.............................الموقع...........................................................معايير اختيار   3.4   


53.....................................................................................الفصل الخامس: مقترح المشروع

 53...............................................................................................فكرة المشروع  1.5   

 55...................................................................... 1:500تصميم المشروع بمقياس رسم   2.5   

 57...................................................................... 1:250تصميم المشروع بمقياس رسم   3.5   

 65......................................................................تأثير المشروع على المنطقة المحيطة..  4.5   

 66...............................................................................المراجع...............................

 فهرس الصور
 20.......................................................................................(  الفناءات الداخلية1صورة)   

 20.............................................................................(  السياسات العمرانية للجامعة2صورة)   

 24...............................................................................(  الفكرة التخطيطية للجامعة3صورة)   

 25..............................................................................(  اماكن الصطفاف السيارات4صورة)   

 26....................................................................(  بعض العناصر الطبيعية في الجامعة5صورة)   

 27.............................................................................ممرات الطالب في الجامعة  (6صورة)   

 57.................................................................. 1:500تصميم الجامعة بمقياس رسم   (7صورة)   

 58..........................................................كليتي االلكترونيات التطبيقية والحاسوب.......  (8صورة)   

 59..........................................................................كليتي المساحة والديكور......  (9صورة)   

 60...............................................................................كلية الحرف والمهن....  (10صورة)   

 61........................................................................كليتي الميكانيك والكهرباء.....  (11صورة)   

 62...............................................................................1منطقة خدمات عامة   (12صورة)   

 63...............................................................................2منطقة خدمات عامة   (13صورة)   



www.manaraa.com

 و
 

 64...............................................................................3منطقة خدمات عامة   (14صورة)   

 فهرس الخرائط

 20......................................................................(  المخطط االساسي لجامعة الكوفة1الخريطة)   

 21.........................................................................(  المخطط العام للحرم الجامعي2الخريطة)   

 23.........................................................................(  مخطط الموقع العام والمداخل3الخريطة)   

 35........................................................................توزيع مؤسسات التعليم المهني(  4الخريطة)   

 42..........................................................تصنيف االراضي الزراعية في محافظة جنين(  5الخريطة)   

 42..................................................................الطوبغرافيا والميالن في جنين......  (6الخريطة)   

 43.............................................................شبكة الشوارع والبنية التحتية في جنين...  (7الخريطة)   

 43....................................................................الوضع البيئي في جنين..........  (8الخريطة)   

 44............................................................توزيع المناطق الصناعية في جنين.......  (9الخريطة)   

 44..........................................................................ملكية االراضي في جنين.  (10الخريطة)   

 45.................................................خارطة تقييم الموقع الختيار افضل موقع في جنين..  (11الخريطة)   

 46...................................................................خارطة الموقع المقترح االول.....  (12الخريطة)   

 47.................................................................خارطة الموقع المقترح الثاني.......  (13الخريطة)   

 49.........................................................ستوى الموقع........خارطة الميالن عيى م  (14الخريطة)   

 49...........................................................امكانية الوصول لموقع السيلة الحارثية...  (15الخريطة)   

 50...............................................................امكانية الوصول لموقع قباطية.......  (16الخريطة)   

 50...............................................تصنيف االراضي الزراعية على مستوى الموقع.......  (17الخريطة)   

 51..................................................استخدتم المباني المحيطة على مستوى الموقع.....  (18الخريطة)   

 51..................................................امكانية التوسع المستقبلي على مستوى الموقع.....  (19الخريطة)   



www.manaraa.com

 ز
 

 53............................................................................فكرة المشروع..........  (20الخريطة)   

 54......................................................................توزيع مداخل الجامعة........  (21الخريطة)   

 55...............................................................معالجة الطوبغرافيا في الجامعة......  (22الخريطة)   

 56............................................................. 1:500تصميم المشروع بمقياس رسم   (23الخريطة)   

 58............................... 1:250صميم كليتي االلكترونيات التطبيقية والحاسوب بمقياس رسم ت  (24الخريطة)   

 59.............................................. 1:250س رسم تصميم كليتي المساحة والديكور بمقيا  (25الخريطة)   

 60.................................................. 1:250تصميم كلية الحرف والمهن بمقياس رسم   (26الخريطة)   

 61.............................................. 1:250تصميم كلية الميكانيك والكهرباء بمقياس رسم   (27الخريطة)   

 62....................................................... 1:250تصميم المنطقة العامة بمقياس رسم   (28الخريطة)   

 63....................................................... 1:250سم تصميم المنطقة العامة بمقياس ر   (29الخريطة)   

 64........................................................ 1:250تصميم المنطقة العامة بمقياس رسم  (30الخريطة)   

 65................................................................تأثير الجامعة على المحيط.........  (31الخريطة)   

 

 فهرس الجداول

 19...............................................................................اختبار حرم جامعة الكوفة  (1جدول)   

 34...................................................................عدد مؤسسات التعليم المهني.........  (2جدول)   

 35...................................................وصف تقييم معيار عدد مؤسسات التعليم المهني......  (3جدول)   

 36...............................................................................عدد المنشآت الحرفية....  (4جدول)   

 36............................................................وصف تقييم معيار عدد المنشآت الحرفية....  (5جدول)   

 37.......................................................................عدد الطالب في مرحلة التعليم...  (6جدول)   

 37.........................................وصف تقييم معيار عدد الطالب الذين في مرحلة التعليم........  (7جدول)   



www.manaraa.com

 ح
 

 37...............................................................نسب البطالة في محافظات الضفة.......  (8جدول)   

 38....................................................................وصف تقييم معيار نسب البطالة....  (9جدول)   

 38...................................................مساحة المناطق الصناعية في محافظات الضفة....  (10جدول)   

 38................................................وصف تقييم معيار توفر المناطق الصناعية...........  (11جدول)   

 39...................................وصف تقييم معايير مرحلة اختيار الموقع على المستوى االقليمي.....  (12جدول)   

 39.......................................................لى المستوى االقليمي......تقييم اختيار الموقع ع  (13جدول)   

 45.................................وصف تقييم معايير مرحلة اختيار الموقع على مستوى المحافظة.......  (14جدول)   

 52.........................................................وصف تقييم معايير مرحلة اختيار الموقع.....  (15جدول)   

 52..........................................................................تقييم اختيار الموقع.........  (16جدول)   

 53..............................................................وصف فكرة مشروع الحرم الجامعي......  (17جدول)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 ط
 

 

 ملخص البحث باللغة العربية

 
تهدف الدراسة الى انشاء حرم جامعي للتدريب المهني والتقني، حيث تهتم الدراسة بتعريف التعليم المهني وتوضيح اسباب 

البطالة بشكل عام، ومن جهة اخرى الحاجة للتعليم المهني في الضفة الغربية، حيث يساهم التعليم المهني في تخفيض نسبة 
هناك نقص في عدد مؤسسات التعليم المهني بشكل عام في الضفة الغربية حيث يعاني الطالب من مشكلة السفر لمسافات 

 طويلة لدراسة التخصصات المهنية.

فيها اجتماعيا كما ان انشاء جامعة مهنية سينعكس بشكل ايجابي على المنطقة المحيطة بالمشروع مما يؤدي بالنهوض 
 واقتصاديا، وهذا بدوره يؤدي الى خلق فرص عمل اضافية سواء على المستوى المهني او االكاديمي.

باالضافة الى ذلك، فان مشروع الجامعة المهنية يؤدي الى خلق بيئة حضرية للطالب وذلك من خالل انشاء سكن طالب 
 لتدريب الطلبة سواء في محيط الجامعة او في المناطق المحيطة.نموذجي في محيط الجامعة باالضافة الى خلق اماكن خاصة 
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 (abstractملخص البحث باللغة االنجليزية)

 
The study aims to establish a university campus for vocational and technical training. The study 
aims at defining vocational education and clarifying the reasons for the need for vocational 
education in the West Bank. Vocational education contributes to the reduction of the 
unemployment rate in general. On the other hand, there is a shortage of vocational education 
institutions in the West Bank,  where students suffer from long distance travel problem to study 
professional disciplines. 

The establishment of a technical university will reflect positively on the surrounding area of the 
project, which will lead to social and economic advancement, which in turn will lead to the 
creation of additional employment opportunities, both at the professional and academic levels. 

In addition, the university's technical project leads to the creation of an urban environment for 
students through the establishment of a typical student housing in the surrounding area of the 
university in addition to creating special places for training students both in the university and in 
the surrounding areas. 
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 الفصل األول: مقدمة البحث
 مقدمة عامة 1.1

إلى تقييم الحياة العمرانية والريفية، وإيجاد حلول هندسية للمشاكل العمرانية مثل التضخم السكاني،  العمرانيالتخطيط  يهدف
 .رتقاء في بيئة حضرية متكاملةلالالخدمات للسكان  وتوفير كافة العشوائيات، أزمات المرور،

 تمام المصممينبرز المهام والمواضيع التي تشغل اهأفي البيئات الحضرية، من يعد التخطيط العمراني على مستوياته المختلفة 
حدى إتنمية االنسان والمكان، و في تطور و   فاعال  ا  ر عب دو لية التي تلمية والعلمت العالوالمخططين الحضريين، ومن المجا

تمة بجيل تنمية الشاملة الى المستويات الطموحة، من خالل البرامج والسياسات ومشاريع التنمية المهوصول بالالهامة لل االدوات
)المصدر: دراسة تحليلية لسياسة التخطيط  .قتصاديةالجتماعية واالوالمستقبل في جوانب البيئة المختلفة العمرانية واالحاضر 

 العمراني في حرم جامعة الكوفة(.

 دت العديد من اإلشكاالت البيئية واالجتماعية والسياسيةالمحيطة تول نسان بطريقة خاطئة مع بيئتهالوكنتيجة لتفاعل ا
ك البيئات الحضرية التي لبيئة العمرانية من المواضيع المهمة، والبيئة الجامعية واحدة من تلتمام باهالواالقتصادية، لذا أصبح ا

ل العقود المنصرمة تنمية واسعة في شتى الد الحرم الجامعي خمنها، وقد شهالمدينة المهمة وجزءا  حضريا   حد قطاعاتأتمثل 
 .ك المؤسسةلفي ت التخطيط العمراني دورا فاعللكان والمكان على حد سواء، و  لإلنسانة متوازنة الى تنمية شامل الت وصوالالمجا

ت آمنشلي لالتكوين الكل اللو نتاج فني من خالمكان، فهفي صناعة  نسانيالاالفن  رم الجامعي المكان الذي يتجسد فيهيمثل الح
التصميمية فكار الربط احدث ا ، ويمثل ايضا المكان الذي يتم فيهد الخارجية والفضاءات العامةالعمال النحتية والمشاهوا

فالمنشآت الموجودة تساعد على فهم محط بناء العالقات والجسور مع المجتمع، و مة التطوير والتنمية، وهوالتقنيات المبتكرة بمه
ي ذلك جميع المباني وفضاءات ان الحرم الجامعي يمثل مجموع البيئة المادية بما ف .الفنيةاليات التواصل مع المجتمع والمث

 ، يعطيبأكملهاوالفضاءات الخارجية وبين وظائف تلك المباني كمؤسسة او منظمة المزيج بين المباني  هذاد الخارجي، و المشه
) المصدر: دراسة تحليلية لسياسة التخطيط العمراني في حرم لمؤسسة.تشكل مكانا  رئيسا  في الذاكرة الجماعية لوية مميزة و ه

  جامعة الكوفة (.

مدينة ي مدينة صغيرة داخل مع تخطيط وتصميم المدينة، حتى انه يمكن اعتبار الجامعة ه ان تخطيط الحرم الجامعي يتشابه
ية، ستجابة للتغيرات المستقبلالة المحدودة للجامعة وامكانية احتياجات الوظيفيالفات بينهما مثل االختالرغم وجود بعض ا أكبر

ساسية بالتخطيط الالجامعي متكررة وذات معدل سريع وهذه احدى السمات ابالمقارنة مع المدينة، فان التغيرات داخل الحرم و 
 .لسياسة التخطيط العمراني في حرم جامعة الكوفة()المصدر: دراسة تحليلية .الجامعي
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 مشكلة البحث 2.1
حيث يعاني الطالب من وخصوصا  المرحلة الجامعية،  على المستوى المهني تعليممن نقص في خدمات ال الضفة الغربيةتعاني 

يطمحونها مثل نابلس وطولكرم والخليل، نظرا  السفر لمسافات طويلة للدراسة في الجامعات التي تلقى التخصصات التي مشكلة 
 .لعدم وجود مؤسسات مهنية او تقنية خصوصا في منطقة الشمال من الضفة الغربية

الحاجة الى مشروع جامعة مهنية يساهم في تقليل حجم البطالة في المجتمع من خالل تخريج طالب ذو حرف ومهن كما أن 
 سسة تتطلب تخصصهم.معينة قادرين من خاللها العمل في اي مؤ 

 أهمية ومبررات البحث 3.1
 د نقص كبير فيها.، وذلك لوجو بشكل أساسي المهني والتقنيالجانب انشاء حرم جامعي يهتم ب ▪
 ل الوقت والجهد على الطالب.لتقليربط الحرم الجامعي مع المنطقة المحيطة بشكل تكاملي  ▪
 .نموذجي في محيط الجامعةللطالب من خالل انشاء سكن طالب خلق بيئة حضرية  ▪
والنهوض فيها، ومثال  واقتصاديا   يا  عاالمنطقة اجتم الحرم الجامعي سينعكس بشكل واضح علىمثل  مشروع وجود ▪

 في منطقة الجامعة االمريكية في الزبابدة، ومنطقة جامعة النجاح في نابلس.ذلك التطور الذي حصل 

 أهداف البحث 4.1
 .والتقني للتعليم المهني م جامعيتخطيط حر ل تقديم مقترح الىيهدف البحث بشكل أساسي 

 وبشكل خاص فان الدراسة تهدف الى ما يلي:

 .المهني والتقنيتطوير مستوى التعليم  ▪
 .االرتقاء اجتماعيا  واقتصاديا  في منطقة المشروع والمنطقة المحيطة ▪
 .او مهنية أكاديميةخلق فرص عمل جيدة سواء كانت  ▪
 منطقة المشروع وتطوير البعد التخطيطي وربطها بنظام مواصالت متكامل مع المنطقة المحيطة.تحليل  ▪

 خطة ومنهجية البحث  5.1
 ارتكزت خطة البحث على األطر التالية بشكل أساسي:

اإلطار النظري: وشمل هذا اإلطار االطالع على المصادر، المراجع، الدراسات واألبحاث وما تحوي من نظريات  ▪
 تتعلق بتخطيط الحرم الجامعي.هيم ومفا
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في منطقة الدراسة في عدة إطار جمع المعلومات: وشمل الدراسة الميدانية وجمع المعلومات الميدانية للوضع القائم  ▪
، وذلك لتحديد إمكانيات التخطيطية، االقتصادية، االجتماعية، وغيرها مما له عالقة بتخطيط الحرم الجامعيجوانب: 

 ومشاكل المنطقة.وتحديات 
اإلطار التحليلي والتقييمي واالستنتاجي: من خالله تم تحليل المعلومات والمعطيات التي تم الحصول عليها في  ▪

  ومن ثم تم تقييمها والتمكن من وضع التصورات لتخطيط الحرم الجامعي.اإلطارين المذكورين أعاله 

 في البحث ارتكزت على ما يلي: منهجية البحث المتبعة 

 تم فيه استعراض نظريات وحاالت ذات عالقة بتخطيط الحرم الجامعي.المنهج التاريخي:  ▪
 لدراسة المعلومات التي تم جمعها عن منطقة الدراسة بهدف تحديد المشاكل والمعيقات.المنهج الوصفي:  ▪
طرق جيدة لتطبيقه على معلومات التي تم جمعها حول تخطيط الحرم الجامعي للعثور على المنهج التحليلي: تحليل ال ▪

 .المشروع

 مصادر المعلومات  6.1
الرسائل الجامعية في مواضيع ذات عالقة بتخطيط المصادر المكتبية: الكتب، المراجع، الدوريات، البحوث الطالبية،  ▪

 الحرم الجامعي.
مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط المصادر الرسمية: التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الحكومية  ▪

 .والمواصالت ووزارة الحكم المحلي، جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني
هلية والجامعات المصادر شبه الرسمية: الدراسات واألبحاث الصادرة عن مؤسسات خاصة واهلية مثل المنظمات اال ▪

 الفلسطينية ومراكز البحوث والجمعيات.
 شخصية: تشمل الدراسات الميدانية بما فيها المسح الميداني واالستطالعات واالستبيانات والمقابالتمصادر  ▪

  والمالحظة المباشرة.
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 الفصل الثاني: اإلطار المفاهيمي والنظري 
 العالميمعنى الحرم الجامعي بالمفهوم العلمي  1.2
هي كلمة مشتقة عربيًا من كلمة االجتماع أي االجتماع حول هدف أال وهو هدف التعليم والمعرفة أي يمكننا القول  جامعةكلمة 

هي توفر دراسة من لخريجيها. و  إجازات أكاديمية واألبحاث، وهي تعطي شهادات أو للتعليم العالي أن "الجامعة هي مؤسسة
المستوى الثالث والرابع )كاستكمال للدراسة المدرسة االبتدائية والثانوية(. وكلمة جامعة مشتقة من كلمة الجمع واالجتماع، كما 

 المصدر: مفهوم الحرم الجامعي د. جاسر الحريش (.)  ."، ففيها يجتمع الناس للعلمجامع كلمة
عندما يغادر الطالب التعليم الثانوي ويتم قبوله في الحرم الجامعي ) الكامبوس ( يفهم ذلك أكاديمياً  على أنه أصبح يمتلك العقل 

لسنة، وإنما لكي يهضمه المستقل للدخول في نقاش مع ما يتعلمه في وسطه العلمي الجديد، ليس لكي يحفظه وينجح في نهاية ا
) المصدر: مفهوم الحرم الجامعي د. جاسر ويستعرضه تفصيلياً  وينتقده إيجاباً  وسلباً ، ويحذف منه ويضيف إليه ويجدد فيه.

 الحريش(.
ذين لها معنى خاص بها، يكاد ال يفهمه عندنا ) وربما في العالم العربي بكامله ( حتى أكثر األكاديميين ال» جامعة » مفردة 

عندما يعتقد األستاذ الجامعي أن مهمته في طلب العلم انتهت وبدأت المرحلة التي يعيد فيها ما ، يمارسون التعليم في الجامعات
 تعلمه للطالب، قل حينئذ على الجامعة التي تقبله أستاذاً ، وعلى األستاذ نفسه، السالم عليكم دار قوم مؤمنين.

( بحيادية علمية مطلقة، Universe(، أي المكان الذي يهتم بشؤون الكون ) Universityالمرادف لكلمة جامعة في العالم هو ) 
ال تعرف سوى حدود اإللتزام بمصلحة اإلنسان الكائن داخل الكون، لمحاولة فهمه وتفكيك أسراره واالستفادة منها للمحافظة على 

 (. Macro Cosmos(، والكون الالمحدود )  Micro Cosmosلكون الصغير ) اإلنسان وكل ما يحيط به في ا
مقابل » جامعة » من هنا وبشكل مبكر ومبدئي، نستطيع أن نتعرف على الخلل البنيوي اللغوي في استعمال المفردة العربية 

 .) المصدر: مفهوم الحرم الجامعي د. جاسر الحريش (. «University» مفردة 
االختيار اللغوي مقصوداً  ألسباب سياسية واجتماعية في العقل العربي الباطن، ألن الداللة في كلمة جامعة توحي قد يكون هذا 

بأنه المكان الذي يجتمع فيه الطالب وتسهل مراقبته، وهذه داللة مكانية مجرده ال توحي بالهدف العلمي المستبطن في مفردة 
University.وهي الالمحدودية ، 
العلم عند العرب حراً  ومستقالً  قبل ألف عام، كانت المؤسسة العلمية المتميزة تسمى دار العلوم أو دار الحكمة أو عندما كان 

 دار المعارف.
والمنشآت المؤسسية األخرى المرتبطة  الجامعة أو الكلية المساحة التي أقيمت عليها هي المركب الجامعي أو  الحرم الجامعي

وأماكن مخصصة النتظار السيارات.  ومساكن الطلبة المحاضرات وقاعات لـ مكتبات الغالب، يتضمن الحرم الجامعي بها. في
أو غير  في الوقت الحالي، يصف التعريف مجموعة المباني التي تنتمي إلى مؤسسة معينة، سواء كانت مؤسسة أكاديمية

 )المصدر: ويكيبيديا(..أكاديمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
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واستخدمت ألول مرة لوصف ساحات إحدى الكليات « الميدان»من معناه األصلي   :campus )بالالتينيةاشتق المصطلح )
أثناء القرن الثامن عشر. واستخدمت بعض الكليات األمريكية   )جامعة برينستون  في كلية نيو جيرسي )المعروفة اآلن باسم

في مؤسساتهم الخاصة، ولكن لم تصف الكلمة "الحرم الجامعي" حتى اآلن كل األخرى مؤخًرا الكلمة لوصف الساحات الفردية 
ممتلكات ومنشآت الجامعة. قد يوجد في المدرسة مساحة مخصصة يطلق عليها حرم المدرسة، ويطلق عليها البعض الميدان 

 ) المصدر: مفهوم الحرم الجامعي د. جاسر الحريش(..ويطلق عليها البعض اآلخر الفناء
الخاصة بالمؤسسة أثناء القرن العشرين، باإلضافة إلى معناه القديم المستخدم  الممتلكات العقارية سع المعنى ليشمل كلوقد ات

العشرين في بعض األماكن. وفي بعض األحيان، يطلق على األراضي التي تقع عليها مباني الشركة حتى الخمسينيات من القرن 
المصطلح  المستشفيات إضافة إلى، ريدموند، واشنطن في حرم شركة مايكروسوفت والمباني المحيطة اسم "حرم الشركة". يستخدم

لوصف المنطقة الجغرافية التي تقع فيها المؤسسات التابعة للشركة. ُيطلق مصطلح "الحرم الجامعي" أيًضا على الجامعات 
األوروبية، على الرغم من أن معظم هذه المؤسسات تتميز بامتالكها لمباٍن مستقلة في األماكن الحضرية بداًل من امتالكها 

 )المصدر: مفهوم الحرم الجامعي د. جاسر الحريش(..سيارات وتقع فيها المبانيلساحات خضراء تشبه مواقف ال
 تاريخ ونشوء الجامعات   2.2

جامعة  ، لكن أولى جامعات العالم بالمفهوم الحديث هيومصر والهند وفارس االغريق في البداية عرفت البشرية الجامعة في بالد
والتي نالت  بمصر القاهرة في الفاطميون  التي أسساها جامعة األزهر في القرن التاسع ثم تلتها بالمغرب فاس بمدينة القرويين

 .شهرة أوسع
أما أقدم جامعة بالمفهوم الحديث للتعليم  في التاريخ، تعليم عالي أقدم مؤسسة اإلمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية تعتبر كلية
  .جامعة بولونيا العالي فهي

ذات  الجامعة ويشير الباحثين إلى كون  جامعات القرون الوسطى إلى للتعليم العالي كمؤسسة الجامعة عموًما تعود
فقبل قيامها رسمًيا، عملت العديد من الجامعات في العصور الوسطى لمئات السنين كمدارس المسيحية ومدارس  .مسيحية جذور

ويرى المؤرخ جيفري  .نتاج مسيحي التعليم بعد إنهاء الشهادة الجامعية رهبانية، وعّلم فيها الرهبان والراهبات، كذلك تعتبر منح
بدأت كمدرسة  بالكنيسة الكاثوليكية لجامعات التي أرتبطتأوائل ا .للحضارة المسيحية أصبحت سمة مميزة الجامعة باليني أن

جامعة  ،جامعة بولونيا نية ثم سرعان مإنفصلت مع زيادة عدد الطالب ومن هذه الجامعات كانتكتدرائية أو مدرسة رهبا
جامعة ،جامعة مونبلييه ، جامعة ساالمانكا،جامعة كامبردج ، جامعة مودينا، جامعة بلنسية،وردجامعة أوكسف ،باريس
كبيرة من وشغل نسبة  وجامعة روما سابينزا ، وبدأت جامعة كويمبرا،جامعة سيينا ، جامعة نيو أورليانز،جامعة تولوز ،بادوفا

رجال الدين والرهبان المسيحيين مناصب كأساتذة في هذه الجامعات، كان يتم التدريس فيها كافة 
الكنيسة  وقد وضعت هذه الجامعات تحت رعاية .والعلوم الطبيعية والطب والقانون  والفلسفة كلالهوت المواضيع
قد إزداد بشكل كبير  اإلصالح البروتستانتي األوروبية غداة  الجامعات وكان عدد .بابوية على إثر وثيقة 1229 عام الكاثوليكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1229
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
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والمؤسسات التعليمية، أدى إلى انتعاش ورفع المستوى  الجامعات البروتستانتي في بناء-إذ أن التنافس الكاثوليكي
  ر. ) المصدر: ويكيبيديا (.والفك والعلوم التعليم في

 

 أهمية التعليم الجامعي   3.2

 دعم التنمية البشرية:  -
التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم، حيث إّن التعليم الجامعي يعتبر التعليم الجامعي أحد العناصر األساسية المهمة في دعم 

ال يوفر للفرد المهارات األساسية الالزمة لسوق العمل فقط، وإنما يوفر أيضا تدريب ضروري لجميع األفراد على اختالف 
اجتماع، أو أصحاب أي تخصصاتهم سواء كانوا مدرسين، أو أطباء، أو ممرضين، أو مهندسين، أو رجال أعمال، أو علماء 

مهنة أخرى، حيث يمكن لجميع هؤالء األفراد الذين قد تم تدريبهم تطوير وتحسين القدرات والمهارات التحليلية، والتي من شأنها 
 دفع عجلة االقتصاد المحلي، ودعم المجتمع المدني، وتعليم األطفال، باإلضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ قرارات ضرورية

 ) المصدر: أهمية التعليم الجامعي/ طالل مشعل (. لى المجتمع بأكمله.تؤثر ع

 

 توفير فرص العمل وزيادة الدخل:  -
يساعد التعليم الجامعي في حصول الفرد على المزيد من فرص العمل مقارنًة باألفراد الذين ال يتابعون التعليم بعد المرحلة 

تعليمهم يحصلون في الغالب على دخل أعلى من األفراد غير المتعلمين، حيث إّنه وفقًا لما الثانوية، كما أن األفراد الذين تابعوا 
دوالر سنويًا، بينما  54,704م؛ فإن خريج الجامعة يحصل في المتوسط على 2004جاء به مركز اإلحصاء األمريكي في عام 

ويًا، أما األفراد الذين تسربوا من المدارس؛ فإن دوالر سن 30,056يحصل الفرد الذي أنهى دراسته الثانوية فقط على حوالي 
 دوالر، كما أنه أيضًا وفقًا لما جاءت به رسالة األبحاث عن فرص التعليم بعد المرحلة الثانوية 22,100معدل دخلهم يعادل 

(PEORL)ة ألف دوالر عن ؛ فإن دخل األسر الذي يقوم عليه أفراد يحملون درجة البكالوريوس يزيد بما يقارب المليون وستمئ
دخل األسر التي يقوم عليها أفراد يحملون شهادة الثانوية فقط، كما أن كل دوالر يتم إنفاقه من أجل الحصول على التعليم 

) المصدر: أهمية التعليم الجامعي/  دوالر في الدخل المتزايد سنويًا، أي أنه استثمار مربح. 34.85الجامعي؛ ينتج ما يقارب 
 طالل مشعل (.

 تعزيز احترام الذات:  -
يساعد التعليم الجامعي في زيادة ثقة الفرد بنفسه واحترامه لذاته، حيث إّن إنهاء الفرد لتعليمه الجامعي ال يقتصر على تجهيزه 

قد ال  للتعامل مع التحديات الذهنية للحياة فقط، وإنما يجعله أكثر إحساسًا بالراحة نتيجًة لقيامه بذلك، وعلى الرغم من أن الفرد
يتوظف على شهادته، ويذهب للعمل في مهنة أخرى، إال أّن العمل الشاق الذي قام به من أجل الحصول على التعليم الجامعي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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لن يذهب هباًء، وسيحتاج دومًا إلى تطبيق ما تعلمه في أمور حياته المختلفة، كما أن قدرته على إدراك كيفية القيام باألشياء 
 ) المصدر: أهمية التعليم الجامعي/ طالل مشعل (. يقدر بثمن.بنجاح ستتطور، وهذا ال 

 دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع   4.2
لقد اضحى عالم اليوم ، وبسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى الدولة والمجتمع ، تـسعى جميع الدول المتقدمة منها 

وتقديم خدمات افضل على كافة الصعد ، وال يتأتى ذلك اال اذا تضافرت الجهود نحو والنامية الى تحقيق اهدافها التنم وية 
تحقيق االهداف ، وال يغيب عن بال احد الدور الهام الـذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية الن الجامعات هي ارفع المؤسسات 

فيه من متخصصين في مختلف مجال التنمية ، وهي تمثـل التعليمية التي يناط بها توفير مـا يحتاجه المجتمع وعمليات التنمية 
المراكـز االساسية للبحوث العلمية والتطبيقية التي بدونها يـصعب احـداث اي تقـدم معرفـي اواقتـصادي او اجتماعي حقيقي ، 

للتعليم والتدريب المستمر،  اضافة الى ذلك فأن الجامعات تسهم في التنمية الشاملة بما تقـدم لمجتمعاتهـا مـن امكانات و خبرات
فضال عن انها تتحمل مسؤولية فريدة تجاه الخدمة العامـة في المجتمع فعليها التزاما بان توسع من نطاق المشاركة الفعلية بحيث 
التقتصر على الطلبة والكليات ، فالتعليم العالي يحرص على ان يوفر االساليب التي تعد كمختبرات من خاللها يتم اختيار 
االتجاهـات الفكرية المعاصرة ، ويمكننا القول ان التعليم العالي ملزم لتقديم الخدمـة للمجتمـع ، بـل وتـشارك بنشاطاته باعتباره 

) المصدر: دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمع/ د.ساجد شرقي . مؤسسة اجتماعية يثر ويتأثر بما يحيط به من مناخات
.) 

تفرض على الجامعات ان تحدث دائما في بنيتها ووظائفها وبرامجهـا وبحوثهـا تغيرات تتناسب مع التغيرات ان هذه الصلة الوثيقة 
التي تحدث في المجتمع المحيطة به ، وكما ان الجامعـة اكثـر التحامـا بمجتمعاتها ، كما هي اكثر قدرة على االستجابة الى 

يم الجامعي ان يكون وثيق الصلة بحياة الناس ومشكالتهم وحاجاتهم واماله م مطالب المجتمع ، وهذه العالقـة تفـرض علـى التعل
بحيث يصبح الهـدف االول للتعليم الجامعي تطوير المجتمع والنهوض به الـى افـضل المـستويات العلميـة واالقتـصادية والصحية 

 المجتمع/ د.ساجد شرقي (.. ) المصدر: دور الجامعات في تطوير وتنمية   واالجتماعية والثقافية ..الخ
لقد بات من المعلوم أن الجامعات ال يمكن أن تؤدي دورها الكامل في التغيير بـدون تحقيـق التفاعل بين الفرد من ناحية والبيئة 

اد االجتماعية من ناحية أخرى ، كون تلك العالقة تقـوي المهـارات وتذكي االبتكار لدى الفرد نظرا لما للتعلي م الجامعي أبع
لهذا فأن التعليم  اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية ، فـضال عن كونه عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معين،

الجامعي لـه أثرا ايجابيا في مجتمعنا ، فهو يساعد في تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان وتيـسير فـرص العمل لألفراد 
معيشتهم ، فضال من إنها ) الجامعة ( تنتج كـوادر تـسهم فـي صـنع السياسات للدول كما تسهم في صنع القرارات وترفع مستوى 

السياسية أو نقدها ، فالجامعة وفق هذا المعيـار تـؤدي بالضرورة إلى كل الوظائف التي يفرضها المجتمع ، لذا فان نشأتها يمكن 
بة الشعب األكيدة وإصراره الثابت على تحصيل العلمي الذي يتحقق بمتابعة للتعليم األول رغ ن:أن تعود إلى عاملين أساسيي

العـالي في الجامعات سواء كانت داخل القطر أو خارجه ، والثاني هو إدراك النظام الـسياسي الـوطني بـأن احتياجات الشعب 
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. ) المصدر: المصدر: دور الجامعات في تطوير لبلدوأولياته التعليمية تحتم إيجاد مؤسسات وطنية للتعليم العالي في عموم ا
  وتنمية المجتمع/ د.ساجد شرقي (.

 ) المصدر: دور الجامعة في خدمة المجتمع/ د.فواز عقل (. لذلك نجد ان نشاط الجامعة يتحصر في المجاالت التالية:

 المجال المعرفي القائم على: -1

 .التدريس الذي يقوم بدوره بنقل المعرفة إلى أجيال المستقبل  -

 .البحث العلمي الذي يقوم بزيادة المعرفة وتحديثها - 

 المجال االجتماعي: -2

أي المساهمة بفاعلية وإيجابية في تلبية حاجات الفرد والمجتمع الفورية والمستقبلية من )كوادر بشرية متخصصة في 
ال تكتفي الجامعات بتخريج طلبة ليحلوا محل المتقاعدين والمستقيلين من أعمالهم ولكن  ويجب أن . مجاالت متنوعة(

يجب تشجيع الجامعة على القيام بدراسة المشاكل وتحديد الحاجات والمهارات واألولويات التي يواجهها المجتمع حتى 
اقصه ولم تقم على حلها وعالجها فال يسهل معالجتها وإذا لم تقم الجامعة بالوقوف على مشاكل المجتمع وعيوبه ونو 

فائدة منها. فكما تتأثر الجامعة بالمجتمع الذي تكون فيه يجب عليها أيضًا أن تقوده وتؤثر فيه وال تخضع لهيمنته 
أن نجاح الجامعة في أي مجتمع مرهون بمدى تفاعلها معه واالقتراب منه. وهذا  .وتتحمل مسؤولياتها في عجلة التغيير

 ."أيفن اليش في كتابه "مجتمع بال مدارس ما نادى به

وبما أن  .ن خطط التنمية االجتماعية في أي مجتمع تطرح أفكارا ومفاهيم جديدة لتطوير المجتمع على أساس هذه الخططا
 المجتمعات في حالة تغير مستمرة وبما أن التغير يحدث بسرعة فإن عملية فهم هذا التغيير واإلعداد له تتطلب خططا جديدة

. ) المصدر: دور الجامعة في خدمة المجتمع/ د.فواز عقل  مواكبة روح العصر متجاوزة الخطط واألساليب واإلجراءات التقليدية
 .) 

 دور الجامعات في التنمية االقتصادية واالجتماعية:   5.2
نتيجة تفاعل اإلنسان مع  والبنائية التي تحدثالتنمية عملية ديناميكية تتكـون أساسًا من سلسـلة كبيرة من المتغيرات الوظيفية 

وتعتمد التنمية على عوامل عديدة من ضمنها رأس  .البيئة بهدف استثمار موارد المجتمع ومكوناته إلى أقصـى درجة ممكنة
لوعي لدى أفراد والظـروف السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ، ودرجة ا يالمال، والمـوارد الطبيعية، والتـقدم التقن

المجتمع، فاحتياجات التنمية ال تنحصر في المستلزمات المادية للمشروعات، ولكنها تعتمد أساسًا على القوى البشرية الالزمة 
لهذه المشروعات، وذلك من منطلق أن مشروعات التنمية تتوقف إلى حد بعيد على توفير احتياجاتها من األفراد وفق مستويات 

وأن المفهوم الشامل للتنمية يؤكد على أنها العملية المجتمعة الموجهة نحو إيجاد تحوالت في البناء قتصادي  . ةالمهارة المطلوب
الحاجات األساسية التي تحققها  واالجتماعي ، ويحظى التعليم الجامعي بدور متميز مهٍم اال من مؤشرات التنمية لكونه أحد

تماعية ، كما عرفتها هيئـة األمم بأنهـا: النمـو والتغير الذي تتكامل فيه جميع أوجه ويقصد بالتنمية االقتصادية واالج .التنمية
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النشاط االقتصادي واالجتماعي، وتتضمن كافـة اإلجراءات والوسائل واألساليب التي تتخذ لزيادة اإلنتاج مـن المـوارد االقتصادية 
نظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن المتاحـة والكافية لرفع مستوى معيشة الفـرد والمجتمع مع ت

والتنمية الحقيقية الفعالة ال تقـتصر على جانب دون آخر، فهي تنمـية مقصودة يعبر  . استخدام للموارد االقتصادية والبشـرية
تشمل و منه من محاور وعناصر عديـدة عنها في أدبيات التنمية بالتنمية الشاملة في جـوانبها االقتصادية واالجتماعية، وما تتض

. ) المصدر: مدى مساهمة الصحة والتعليم والعمل والدخل الكافي واشباع الحاجـات األساسية والقدرة على العطاء واإلبداع
 البحوث العلمية الجامعية في النهوض بالتنمية المحلية (. 

يعزز فرص التقدم في بقية المجاالت، ويعزز فرص تحقيق  أي أن تحقيق تقدم في أي من المجاالت االقتصادية واالجتماعية
وهذا األمر يوضح أهمية تكامل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية  آفاق أرحب ومستويات أفضل للحياة، 

والتنمية الشاملة والتعليم  . )هـ1406صادق ،  (أفضـل الثمار المختلفـة لعملية التنمية في ضوء الموارد المتاحة،  لضمان جني
يتناول شخصية اإلنسان بجميع جوانبها وتحقيق  لهما، فالتعليم الجامعي  الجامعي كالهما يلتقيان في اإلنسان بوصفه محورا

ود التكامل لها، والتنمية تتناول المجتمع من جميع جوانبه وتسعى أن تتيح له التقدم، والتنمية الشاملة ال تكون فعالة من غير جه
التعليم العالي في تنمية الثروة البشرية للنهوض بمتطلبات التنمية، وذلك باعتبار أن التنمية الشاملة للجوانب االقتصادية 

والثقافية والسياسية في المجتمع هي الصيغة المناسبة لتقدم المجتمع، وكما أن التعليم الجامعي يحقق متطلبات  واالجتماعية
لك نجد بأن خطط التنمية تؤثر في النظام الجامعي وذلك لالرتباط الوثيق بين التعليم الجامعى والتنمية التنمية، فإنه في مقابل ذ

) المصدر: مدى  .من جهة، ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية المدربة القادرة على تحقيق أهداف التنمية من جهة أخرى 
 (. ة المحليةمساهمة البحوث العلمية الجامعية في النهوض بالتنمي

ويتوقف نجاح التنمية الشاملة على فعالية التخطيط في تنمية الموارد البشرية، وذلك من منطلق أن يمتلكه من طاقات خالقة   
يعتبر عاماًل أهمية عن رأس المال المادي، بل العنصر البشري، و ما اليقل هو األساس في عملية التنمية باعتباره العنصر 

 ."في الدول المتقدمة صناعيًا  هـذا ما أكدته دراسات عديدة أجريتاإلنتاجي األول، و 

داد القوى العاملة لتنفيذ واع والتربية في عالقتها بالتنمية تقوم بالدور الفعال في تنمية الموارد البشرية، وذلك بالتعليم والتدريب
مباشر في إمداد سوق العمل بالخريجين المتخصصين خطط التنمية، ويعتبر التعليم العالي من أهم مؤسسات التربية ذات األثر ال

 .في مختلف المجاالت لدفع عملية التنمية إلى ما تصبو إليه

لذا فإن ما تقوم به الجامعات من إجراءات القبول ومن توفير التخصصات المختلفة للطالب . يجسد دور التربية في عمليات   
جراءات القبول مبنية على متطلبات التنـمية يؤدي ذلك إلى سلبيات في مخرجات التنمية، وعليه فإن عدم وجود ضوابط مقننة في إ

 .التعليم العالي، وفي هذا الصدد يذكر الجالل بأن الهدف كان واضحًا ومقبواًل من إيجاد مؤسسات التعليم العـالي

 التحديات التي تواجهها الجامعات في فلسطين   6.2
تحديات كبيرة بسبب وقوعها ما بين مطرقة االحتالل والحصار واالنقسام من جانب  بشكل عامتواجه الجامعات الفلسطينية 

 . ) المصدر: وكالة معا  (.وسندان غياب المرجعية وسوء اإلدارة من جانب آخر
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الدولية ألفضل الجامعات ، كما جرى مثال مع نشعر بسعادة عندما تأتي جامعة فلسطينية ضمن التصنيفات العالمية أو 
الجهات  QS". حسب تصنيف 2016جامعة في المنطقة العربية لعام  100جامعة بير زيت التي جاءت في قائمة أفضل 

مؤشرات رئيسية وتبحث في مدى توفرها في الجامعات ، وأهمها مؤشر السمعة األكاديمية  9التي ُتشرف على التصنيف تعتمد 
% من الدرجات ،وتتوزع بقية الدرجات على نسبة األساتذة للطلبة ، نسبة حملة الدكتوراه من الكادر التدريسي ، 40 للجامعة

معدل المقاالت المنشورة ألعضاء هيئة التدريس ، نسبة المدرسين األجانب ، ونسبة الطلبة األجانب ، تأثير الموقع االلكتروني 
 المصدر: وكالة معا  (.. ) يميكادللجامعة في المجتمع وفي الوسط األ

كان من الممكن أن تكون مؤشرات أو معايير التصنيف أكثر انصافا وموضوعية لو تم األخذ بعين االعتبارات خصوصية 
بعض الجامعات التي تقع في مناطق حروب أو خاضعة لالحتالل كما هو الحال مع الجامعات الفلسطينية ، ففي كثير من 

النقص الحاصل في مؤشر أو أكثر من المؤشرات المعَتَمدة في التصنيف ال يعود لخلل في الجامعة أو في بلد الحاالت يكون 
الجامعة بل بظروف خارجية قاهرة وهو االحتالل ، وعندما تحافظ الجامعات الفلسطينية مثال على حضورها واستمراريتها وتقوم 

لحصار واالقتحامات المتكررة للجامعات ومنع تواصلها مع العالم الخارجي بمهمتها بالرغم من معيقات االحتالل وهي كثيرة كا
 المصدر: وكالة معا  (.. )  الخ ، فهذا بحد ذاته يستحق التقدير والتنويه

لذا ومن منطلق موضوعي وعلمي كان من الُمفترض أن يؤخذ بعين االعتبار عند التقييم بأن الجامعات الفلسطينية تقع ضمن 
وتواجه تحديات غير معروفة بالنسبة ألية جامعة عربية أو أجنبية ، مثال ليس من اليسير أن تستقدم الجامعات  أراضي محتلة

الفلسطينية أعضاء هيئة تدريس أو طلبة أجانب بسبب موانع االحتالل ، كما أن حرية تواصل أعضاء هيئة التدريس مع العالم 
هم في مجال تخصصهم غير متيسرة لنفس السبب ، هذا ناهيك عن الخارجي لحضور المؤتمرات العلمية وتطوير خبرات

الضغوطات المالية الناتجة عن واقع االحتالل والحصار وهو سبب يكمن وراء اختالل عدد اعضاء هيئة التدريس بالنسبة لعدد 
 المصدر: وكالة معا  (.. ) الطلبة

لفلسطينية درجة أكثر تقدما ، أو بصيغة أخرى لو أن الجامعات لو تم األخذ بعين االعتبار ظروف االحتالل الستحقت الجامعات ا
األجنبية كانت تخضع لنفس الظروف التي تعيشها الجامعات الفلسطينية ألخذت الجامعات الفلسطينية موقعا أكثر تقدما على 

 . ) المصدر: وكالة معا  (.سلم التصنيف
رض والهوية والثقافة الوطنية يفترض أن تشكل تحديا وتستدعي طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين من حيث استهدافه لأل

مسؤولية مضاعفة من القائمين على التعليم ، ألن التعليم قضية أمن قومي من الدرجة األولى ، ليس فقط بالنسبة للحاضر 
العصر ، بل وللمستقبل  وقدرته على خلق جيل قادر على مواجهة التفوق العلمي والتكنولوجي اإلسرائيلي والتعامل مع تقنيات

 . ) المصدر: وكالة معا  (.ألنه يعمل على بناء رأس المال البشري وصياغة وعي وقيم ومدركات األجيال القادمة
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 الفصل الثالث: الحاالت الدراسية
 الحالة الدراسية االولى )دراسة تحليلية لسياسة التخطيط العمراني في حرم جامعة الكوفة(. 1.3

 ابط والتنظيم الوظيفير الحاجة المعرفية الى توضيح اثر السياسة الفكرية والتنفيذية في تحقيق الت"ة البحث ب لوتجسدت مشك
سة السياسة از ودر اابر  دف البحث "هي"، اوستلحل النمو والتغير المستقباوالفضائي لعناصر البيئة الحضرية الجامعية وفي مر 

الفكرية والتنفيذية، فضال عن توضيح دور السياسة التنفيذية في تطبيق الفكر" ، وصيغت ا هفي الحرم الجامعي بمقومات نيةاالعمر 
ية تنظيم وتجانس البيئة الحضرية الجامعية لى عملع( الفكرية والتنفيذية)ا هنية بمقوماتاالبحث باالتي " تؤثر السياسة العمر  فرضية

 .ية"لت المستقباا متكيفة مع التغير لهيجع وبما
 

 :النصف االول من القرن العشرين –لمعمارية لمباني الحرم الجامعي التجارب ا
بدأت مباني التعليم الجامعي بالتطور وظهرت بشكل واضح من خالل اعمال رواد العمارة الحديثة، ويمكن استقراء بعض من 

 اعمالهم كاالتي:
- Mies Van DerRoh  : 

  Illinois Institute of اضافة مباني جامعية لمعهد التكنولوجيا بالينوي عين المعماري ميس فان دوره كاستشاري لمشروع 
Technology  وهو اول تجربة له في تخطيط االبنية  1938، حيث صمم مبنى جديد للمعهد في  1892الذي انشأ في(

اُنتِقد عليه من قبل مخططي الجامعية(، عكس فيو االتجاه الجديد المفتوح واعتمد التصميم مبدأ التماثل حول المحاور وهو ما 
الجامعات كونه غير مرن وتقليدي، لكنه اعتمد فيما بعد كنسق تصميمي لمباني الجامعات، وجسد المصمم افكاره من حيث 

ببساطته في استخدام الحديد  اهتمامه بالتفاصيل ووضوحية الصورة ، فضال عن المحافظة على النسب، كما ان التصميم تميز
 اء والزجاج في الواجهات.الظاىر في االنش

 
- Walter Gropius : 

مباني الدراسات العليا في جامعة هارفارد، بعد تعيينه رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة  Walter Gropius صمم المعماري 
كل منها ، واعتمد التصميم على ثمان وحدات من المباني التي كونت بتشكيلها فراغات غير منتظمة ومتدرجة ينساب  1937

في االخر، تعطي احساسا بالحركة، مكونا بذلك انماط تشكيلية مغلقة ومفتوحة. هذا التصميم عكس الفكر العقالني للمصمم 
 المتميز بوضوح الصورة وبساطة المواد المستخدمة وانسيابية الحركة.

 
 :النصف الثاني من القرن العشرين -التجارب المعمارية لمباني الحرم الجامعي

يم بعد الحرب العالمية الثانية، لى التعلالجامعي نتيجة لزيادة عدد الطالب واالقبال الشديد ع دت مباني الجامعات في الحرمازدا
مين لدعم نمو االقتصاد، ونتيجة لذلك لا في تغطية الحاجة من العمال المتعهاضافة الى دور  واصبحت الجامعة تعبر عن الرقي

ى سبيل المثال لطالب، فعليدة لابية االعداد المتز لوالتاسيس والجامعات القائمة وّسعت لت استمرت بالنشوءفان الجامعات الجديدة 
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ومن اعمال المعماريين  . Hashimshony , 2007, 1960جامعات خالل عام  ا بنيت مااليقل عن ستةهفي بريطانيا وحد
 : كار والنظريات الحديثةعبرت عن االف في فترة النصف الثاني من القرن العشرين والتي

 
 : ارفاردهفي جامعة  Le Corbusier  المعمار -

ت الحركة اقت افكاره في تصميم المبنى من ممر لوانط 1960ارفارد سنة هالمركز الفني في جامعة  هصمم المعماري لوكوربوزي
مين ويحقق كفاءة وانسيابية عالية لحركة هم يرتبط بشارعين االخاصة بالمشاة حول المبنى حيث يقطع المبنى طريقا منحدر 

ت حركة المشاة كدافع اخالل تبني ممر  جامعات وذلك منلقا لفكر تصميمي جديد للذه الفترة منطهالطالب والمشاة، واعتبرت 
 .اساسي في تشكيل الحرم الجامعي

 
 : بكاليفورنيا Irvine في جامعة William - المعمار -

ا، مما جعل هبة وزيادتلة تضاعف اعداد الطلمشك هالجامعات تواج يم العالي، اصبحتلنحو التع هاالقبال والتوج نتيجة لزيادة
مبدأ جديد  William L.Pereira ة العددية طرح المعماري لالمشك ذهه، ولحل  Mega Universities ا جامعات عمالقةهمن
ا هست وحدات او مجموعات من المباني كل من 1963في عام  المعمارا، حيث صمم لهيمية وفصلق بتقسيم المباني التعليتع

ء، كما ان الحرم الجامعي محاط بطريق اا بمنطقة خضر هبعض ذه المباني عنهيمي متخصص، تنفصل لينتمي الى نظام تع
  Richard Dober اقترح المعمار 1996وفي عام  . الحدائقية الفكر التصميمي مع افكار المدينة هى تشابلدائري مما يدل ع

حرم الجامعي، اما تصميم مبنى واحد او مجموعة لج التصميمي لها النهالجامعي، حيث ذكر في نظرية عامة لربط العمارة بالحرم
ى لالمنعكسة عه ز المبنى وصفاتا،اي طر  Micro Scale Design بمستوى الوحدة هعن و ما عبرهمباني ضمن الحرم و 

ى المبنى معماريا،او تصميم جزء لا عهالمستخدمة، وكذلك وضوح الوظيفة وعكس والتفاصيل والموادات والمخططات هالواج
وصوال   Macro Scale Design بالمستوى الشامل هعن اوظيفية وبصرية معبر  حضري متكامل او قطاع ضمن الحرم وبوحدة

 .نشائي لصنع المكانوب االلالجامعي من خالل االس حرملوية مميزة لهق صورة و للفكر تصميمي يخ
 

 :آليات تحقيق بيئة حضرية جامعية منتظمة
 المستوى االول : الجانب الفكري والفلسفي -

ية لى تجانس الصورة الكلالجامعية بطريقة تحافظ ع ة من عناصر ومقومات البيئة الحضريةلان التعامل مع منظومة متكام
ذه البيئة تمثل كيانا متكونا من هباعتبار ان  ،هيحاول المخطط والمصمم تحقيقو الدور الذي هكا، اوادر  اا اكثر تصور لهويجع
 :حرم الجامعيلالمستويات التنظيمية ل وهنا اهم ،ي والوظيفي والفضائيلى المستوى الشكلا عهبطة بيناء وعناصر وعالقات ر ااجز 
 

 (.الجامعية صميمية لمبيئةالفمسفة التخطيطية والت Macro Scale Concept  (المستوى التخطيطي الشامل -
  Planning Levels of The Campusحرم الجامعيلالمستويات التخطيطية ل -
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 عالقة الحرم الجامعي بالمدينة. -
 االنماط الحضرية التخطيطية للجامعات. -
 الفضاءات الخارجية في البيئة الجامعية. -
 الكتلي. –التنظيم الفضائي  -
 الحركي. –التنظيم البصري  -
 االعتبارات البيئية. -
 المستوى التوسعي )التغيرات المستقبلية(. -

 
 .المستوى الثاني: الجانب التنفيذي -

 و تطبيقهني، والمقصود بالتنفيذ امن مسار التخطيط العمر  أجزءًا اليتجز  ان تنفيذ ومتابعة السياسات والمخططات التنموية يعتبر
ومة الصحيحة والكفاءات البشرية لبات مرتبطة بتوفر المعلوالمتابعة متط تنفيذلى سياسة معينة، حيث ان للر ينطوي عاأي قر 
ات التي هك الجاية التصميم والتخطيط ، ويعتبر اشتر لمت في عمهات التي ساهفي المجال والتنسيق الشامل من الج ةهلالمؤ 

ا وان ضعف نجاح كثير من الخطط لهوتفاصيا هية بمكوناتاي االكثر در ها فها حتمي لنجاحهية تنفيذلفي عم دت التصاميمعا 
ة التنفيذ لية المتابعة في مرحلداف عمهام وأ هإن من م. اهات المنفذة لهخطة عن الجلات المعدة لهالج التنموية يرتبط باختالف

طط الالحقة، ا واالستفادة من ذلك عند إعداد الخها وتقييم نتائجها وأسبابهفات التي قد تحدث ونوعار حل واالنلمواطن الخ كشف
ى مدى واقعية لداف الواردة في الخطة، والتعرف عهى تحقيق األلا وتعمل عهو مرسوم لهية التنفيذ تجري كما لأن عم التأكد من
ما كانت لداف المنشودة كه عن األا  ف كبير اما كان االنحر لداف المرسومة فكهت باألاز االخطط من خالل مقارنة اإلنج الخطة أو

فات اذه االنحر هل هية أم خارجية و لي داخهل هفات و ار حل واالنلات المسؤولة عن مواطن الخهواقعية، كذلك تحديد الج الخطة غير
ية التنفيذ وكيفية لعم هك التي أعدت الخطة، تحديد الصعوبات والمشاكل التي تواجلات المنفذة أم تهتقصير الج ناجمة عن

 .جديدةا مستقبال عند وضع خطط هوتجنب اهيلب علالتغ
 

 :مقارنة حالة جامعة الكوفة  بالمستويات السابقة
ي لمدينة النجف والكوفة، من قبل المعمار المح جامعة الذي يقع بينلحرم الجامعي في الموقع الحالي للوضع المخطط االساس ل

يل الحرم الجامعي لالحضاري، وسيتم تح اهثاسفية شمولية نابعة من خصوصية المدينة وتر لر القيسي وفق رؤيا فهالدكتور سا
 :ت االطار النظري، وكاالتياوفقا لمؤشر 

 
 (.Macro Scale Conceptالتحليل وفق المستوى التخطيطي الشامل ) -

 
 :حرم الجامعي الذي يشمل األتيلتتضمن ادوات وعناصر تحقيق الفكر التخطيطي العام ل
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 التنظيم التخطيطي:
استثمره المصمم  ، والذي(الشريطي)مشروع، قد فرض نمط التخطيط الخطيلموقع المخصص للأن طبيعة الشكل الطولي ل 

قطاعين اساسيين  بطريقة حققت خصوصية متميزة في تنطيق وتوزيع استعماالت االرض، حيث تم تقسيم مكونات الموقع الى
الخاصة  فقاوالمر - لقطاع العام المنشآتويضم ا .(وم الخصوصية العام والخاصهتحقيق مف) ما القطاع العام والقطاع الخاصه

 ور الجامعة وبين مجتمع المدينة، اما النطاق االخر يشمل المنشآتهبالفعاليات المشتركة والمتبادلة بين ادارة وجم
 ما يمثالن قطبي الجامعة مكانيا. اما القطاع الخاص فيشمل المنشآت االكاديمية التدريسية والمختبريةهالرياضية والصحية، و 

 ية وتخصصية مشتركةلا عالقة عمهيات التي للى عدد من الكلية حيث يحتوي كل نطاق علو يتضمن االنطقة العمها و هوخدمات
االستفادة  ت المتخصصة اواا، حيث يمكن ان تشترك وظيفيا من خالل االستخدام المشترك لبعض المختبر هومتبادلة مع بعض

وم االنسانية، فيشمل نطاق االداب واالدارة ونطاق القانون ونطاق لالمشتركة. اما قطاع العفي بعض الجوانب المعرفية  يالعم
ى مستوى القطاع لع(دقائق 10) روعي عند التخطيط التركيز في تجميع الفعاليات لتكون ضمن مسافة انتقالية الشريعة، وقد

 .الواحد
 ي : لالتنظيم الفضائي الكت

واالنساني، حيث اتبع مبدأ االحتواء والتدرج  يلمى مستوى النطاق االكاديمي الواحد العلضائي عاستخدم المصمم مبدأ التدرج الف
ية هبالفضاء الذي يجمع الفعاليات الترفي الخاص المتمثل بهالى الفضاء ش )يةلية لكل كلالفناءات الداخ(من الفضاء الخاص

والذي يمثل المفصل االنتقالي بين  جامعةلوالمتمثل بالمحور الحركي الوسطي لمجمع لية الى الفضاء العام للوالخدمية لكل ك
و بذلك يتبع التنظيم هالمتنوعة، و  سل الفضائي بين الفضاءاتلالفضاءات العامة والخاصة، وبالتالي تحقيق التجانس والتس

اساسي في تنظيم البيئة الحضرية  مصمم بشكلا الهيدية والتي اعتمدلالتدريجي المميز لبنية النسيج الحضري الخاص بالمدن التق
السماء من خالل اتباع مستوى متناغم الرتفاعات  ى مستوى خطلي علالجامعية. وقد عمد المصمم الى تحقيق التوازن الكت

والكتل  الفضاءات الخارجية وارتفاعات المباني ة بينلى مستوى المخطط تم تحقيق التوازن من خالل العالقة المتكاملالمباني، وع
 .وحسب المقياس االنساني

 تنظيم البيئة الخارجية والمناخية:
طبيعة الموقع وخصوصية المدينة البيئية،  نابعة من هب ان يستمد مقومات خاصة بلا يتطهد تحقيقاإن فكرة الكيان الجامعي المر 

فية اسة تأثير الطبيعة الجغر امية در هأ  وهذه المقومات التي روعيت في التخطيط والتصميم األساسي لجامعة الكوفة هوأن من 
تم في هذه إن التصميم قد ا هبالنتيجة  ذا التخطيط، وقد كانها هوالمناخية في التصميم العام، وتصاميم المفردات التي يتكون من

حار  همدينة الكوفة والذي يتميز بكون فطبيعة المناخ في ية الخاصة،لالمناخ والبيئة المحا بعوامل هوتجمع هوب توزيع فضاءاتلاس
ى لذا الغرض، فعهالمالئمة ل وللز الحامعالجة البيئية، وابر لجاف صيفا، جعل من المصمم يتخذ خطوات تصميمية خاصة ل

ا وبتحديد هباستعماالت الفضاءات الخارجية ى النسيج الحضري العضوي المتضام، وأكدتلمستوى المخطط لالبنية، اعتمد ع
ة مع لوالمتداخ بطةاة من الفناءات الوسطية المتر لسلت باستخدام سلا باألروقة المكشوفة، وتمثها وتنظيم الفسح واحاطتهمواقع
ية لالفناءات الداخ وحة فيتوائية مريحة بين االبنية، فضال عن توفير عناصر الفضاءات المفهت اق تيار لا البعض والتي تخهبعض
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بعض االبنية  ق مناخا بيئيا مالئما، باالضافة الى جعللا من العناصر التي تخهت وغير ار و من تشجير ونباتات وظالل وناف
ت اواستخدام ممر  ى حماية اكبر من اشعة الشمس،لحصول علا لهت ضيقة بيناق ممر لض وظيفية، وخاا الغر همتقاربة مع بعض

الظالل لالبنية  يل من قساوة المناخ. فضال عن استخدام التشجير بكثرة وخاصة النخيل لتوفيرلتقلل الحركة المسقفة واالروقة
يل لمريح والتق ق مناخلم االخضر بصورة واسعة في الحرم الدور الفعال في خات، وكان العتماد الحز اوالمماشي ومواقف السيار 

 .وث البيئيلمن الت
 البصري: –التنظيم الحركي 

 المحور)ة بوجود شريان الحركة الرئيسلت الرئيسة والمتمثار ات ثانوية، فالمسات رئيسة ومسار االمشاة: والتي تنقسم الى مسار حركة 
فة لفق الجامعة المختاالتي تغذي مر  ه، والذي قّسم الحرم الجامعي الى قطاعين، اضافة الى التفرعات الثانوية من(الوسطي

ذا هية، لالشك هوصورت ذا الشريان في تحديد بنية الموقعهاساسيا ل ااالمر الذي اعطى دور ، هى جانبيلالمتوزعة ع والمكونات
حرم الجامعي لتنظيم الفضائي للل اهت الحركة ومرونتاالحركي عزز من نفاذية االمتدادات البصرية وانسيابية مسار  المبدأ التنظيمي

ة اال لا كامهكاا لوحة اليمكن ادر هية وكأنلك الصورة الكاالحرم وادر الوضوحية ومتعة الحركة اثناء التنقل بين ارجاء  وبما يحقق
ذا الجانب. اما ها المصمم في ها في تحقيق ذلك المحاور البصرية وعناصر الداللة التي وظفها يساعدهاجزء عند التنقل بين

ى مبدأ التدرج وااللتواءات بحيث لاعتمدت عوالخاصة بحركة المشاة داخل كل نطاق في الحرم الجامعي فقد  ت الثانويةاالمسار 
يات، بحيث لبطة بين االقسام والكالتشكيل الباحات والفناءات الوسطية والتي صممت لتّكون الفضاءات الر  تتسع في نقاط معينة

المتحقق  البصرية من خالل مبدأ المفاجاة واالستكشاف ق المتعةلي مع تحقيق وخلوالتماسك الشك ى الوحدة البصريةلتحافظ ع
 .ذات االتجاه المتغير واالتصال البصري الالمباشر وبشكل انسيابي مرن  تامن التداخل الفضائي والمسار 

يمي قدر لق المجمع التعاا عن اختر هت وابعاداقي المحيطي كاساس لحركة السيار لت: اعتماد نمط الطريق الحاحركة السيار 
ت محورية مستقيمة لتؤدي الغرض المرجو اماكن محددة ومخصصة وبمسار ت الخدمة وفي اااال في حاالت وصول سيار  االمكان

ت امع حركة السيار  هى حركة المشاة وعدم تقاطعلت ومعتمدة بشكل اساسي عاالبيئة الجامعية خالية من السيار  ا، لجعلهمن
 .ت المنبعثةاالغاز وثات الصادرة عن المركبات سواء كانت الضوضاء او لولتجنب الم  لتامين السالمة اوال

 
 التحليل وفق المستوى التوسعي ) التغيرات المستقبلية(. -

بات الحرم الجامعية، فاعتمد التخطيط لية لجميع مكونات ومتطلجامعة وفق رؤية شمولية انية ومستقبلاالساس ل تم وضع المخطط
ا من خالل المحور الحركي الوسطي هيجانب االكاديمي والتدريسي تم الفصل بينلقطاعين اساسين ل ىلجامعة علاالساس ل

ى ان يؤخذ التوسع لندسية الشكل، عهى تشكيل مجاميع فيزياوية لوقد تمثل كال القطاعين ع ية واالجتماعية،هالترفي هبفعاليات
المخطط االساس.  هيلسفي الذي قام على الفكر الفلتؤثر ع ض النمو وبطريقة الاالغر  ا في مساحات خصصتهي بلالمستقب

 .بلطلاكمال مكونات المخطط االساس الحالي الستيعاب االعداد المتنامية ل ل في طوراتز  والجامعة في الوقت الحالي ال
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 التحليل وفق المستوى التنفيذي. -
 Master Plan سفة التصميمية واعداد المخطط الشامللالمعمارية المعبرة عن الفكر والف ة اعداد التصاميملاء مرحهبعد انت

مة اعداد المخططات هالمشروع، واخذ المكتب االستشاري الخاص بجامعة الكوفة م المتكامل، توقف دور االستشاري المصمم عن
ة التنفيذ، لة بانقطاع وغياب دور المصمم في مرحلة المتمثلذه المرحهعّبرت  .ى التنفيذلف عاالتنفيذية والمواصفات الفنية واالشر 

ى ارض الواقع، حيث ان لي علسفة التصميمية وبين التطبيق الفعلوالف بين الفكر تعرض المشروع الى االنفصال ماعن بداية 
ة خبرة لذا الحجم والمواصفات، فضال عن قهى مشاريع بلف عااالشر  ة وفيهية من جلت في اعداد المخططات التفصياقمة الخبر 

سياسة االدارية التي ارتأت تغيير بعض لت الذاتية لاار ر الق تنفيذية اضافة الىة التنفيذية في اعداد البدائل والمخططات الهالج
رم الجامعي، لحية للى المنظومة الكلتحسس أثر ذلك ع دي دون ار فمكونات الفيزياوية وبمنظور انلالجوانب التخطيطية والتوقيعية ل

ى تنفيذ مباني منفردة لنشاء جامعة الكوفة، عا وب التنفيذي فيلى ارض الواقع، اعتمد االسلور بعض المشاكل عهادى الى ظ
ة. اي تكامل للمخططات معمارية متكام سفة التصميمية وفقالة تعكس الفكر والفلحاجة االكاديمية وليس كمجموعات متكاملوفقا ل

 .الواقع ى ارضلضعف في المخططات التنفيذية وفي االدائية التنفيذية ع لهالمخططات المعمارية يقاب
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 :اختبار حرم جامعة الكوفة وفقا للمستويات السابقة
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 (:اختبارحرمجامعةالكوفة1جدول)
 

 نتيجة التحليل:
 
 ثاتصميمية تجمع بين التر  سفةلي وفقا لفكر وفليل جامعة الكوفة ان تصميم الجامعة من قبل معمار محلرت نتائج تحهاظ

ني االعمر  هفي نتاج يةلرت بصورة جها المتميزة والتي ظهة وخصائصليمية البيئة المحهى أ لع هخاللوالمعاصرة، ومؤكدا من 
تحقق نسبة جيدة  جة قادت الىهى فكر تصميمي وسياسة تخطيطية ممنلى المستوى التخطيطي والمعماري اعتمد علالمتميز ع
ية لصورة الكلل ني في رسم السياسة التخطيطية الموحدةات البيئة الجامعية المنتظمة، حيث برز دور التخطيط العمر امن مؤشر 

يفتقر الى  ة التنفيذ ونتيجة العداد المخططات التنفيذية بشكللسفة، اما في مرحفلة التصميم كفكر و لنسيج الحضري في مرحلل
 ف االستشاري االشر  ى ارض الواقع، وبسبب غياب الدور الفعاللسفي علج الفهك السياسات الفكرية والنلى تفعيل تلالقدرة ع

 ي،لا بنسبة اكثر في المنظور المستقبهة الحالية ومن المتوقع غيابلت في المرحاى التنفيذ، قد حال تحقيق بعض المؤشر لالمصمم ع
ا الى عدم هت الغير متحققة يمكن ارجاعاج والسياسة التنفيذية وفق السياق الحالي، كما ان بعض الفقر هر النافي حالة استمر 

 .ل في طور النمو واالنشاءايز  و الهتنفيذ مكونات الحرم الجامعي ف اكتمال
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 :صور ومخططات لحرم جامعة الكوفة

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                             
 ى مستوى خط السماء لجامعة الكوفة من خالل اتباع مستوى واحدلي عتلالتوازن الكنالحظ ان االشكال السابقة توضح 

التي استخدمت باساليب  (والفناءات الوسطية االروقة والتشجير)معالجة البيئية للتصميمية لصر االرتفاعات المباني، العنا
ا باعمدة االنارة واشجار النخيل مع توفير مواقف هت وتحديدات المشاة والسيار االحرم الجامعي، مسار  متنوعة ولجميع مكونات

 .تاالسيار 
 

 

  (:الفناءاتالداخلية1صورة) (:المخططاالساسيلجامعةالكوفة1الخريطة) (:المخططاالساسيلجامعةالكوف1الخريطة)

 (:السياساتالعمرانيةللجامعة2صورة)
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 (:المخططالعامللحرمالجامعي2الخريطة)
 

 الحالة الدراسية الثانية )دراسة تحليلية لتخطيط حرم الجامعة االسالمية في غزة ودراسة الفراغات الخارجية(.   2.3
العالي، م يلرة التربية والتعاوز  رافبإشل العالي، تعم ميلمؤسسات التع نة ملتعتبر الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستق

ا عالقات هوتربط جامعات،لاألبيض المتوسط، واالتحاد الدولي ل بطة جامعات البحراالعربية، ور ي عضو في اتحاد الجامعات هو 
 .واألجنبية الجامعات العربية نبالكثير م ن تعاو 

ل ، وتضع كهوتقاليده وقيم سطينيلالشعب الف فعيا لظرو ا اإلسالمية ومر  متزما بالقيلا جوا أكاديميا مهبتلتوفر الجامعة لط
ل وسائ فبتوظي متها بالجانب النظري، كما وتهتمامها  بالجانب التطبيقي متهيمية، وتلية التعلمتاحة لخدمة العماإلمكانيات ال

 .يميةلية التعلالتكنولوجيا المتوفرة في خدمة العم
يئة التدريسية هأعضاء ال فغر ل والقاعات المسقوفة بألواح االسبست، وكانت ك مالسنوات األولى في الخيا لبة خاللدرس الط
فة، أو ليات المختلكلعمر الجامعة مباني دائمة ل نم السنوات األولى ليتوفر خال نيك مالقاعات، ول نذا النوع مه نمنشأة م
طالب وطالبة،  (25) 1979-1978الجامعي  مبالجامعة اإلسالمية في العا التحقوا نبة الذيلغ عدد الطلت، حيث باالمختبر 

الطالب  غ عددلب 2015-2014الجامعي  مطالب وطالبة، وفي العا ( 358 ) نتحقيلبة والملأصبح عدد الط وبعد عشر سنوات
 (.12019 )والطالبات  ( 7720 )
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االحتياجات األكاديمية واإلدارية  بيةلني لتاالعمر توسع لحة للبالجامعة باتت الحاجة م سةاى الدر لبة علالط نيد ماالمتز  لومع اإلقبا
مية لت العاوالمختبر  قاعات التدريس، واإلدارة، نا مهأوليا لبناء منشات والمجتمعية والثقافية. ووضعت الجامعة مخططا ميةلوالع
 .ندسيةهوال
 

، وشارع متفرع متر 30 الثالثيني بعرضا شماال شارع هماهو  ا،هميتهأ  من حيث ات تتدرجهأربع جن تحاط الجامعة بشوارع م
 وهبع جنوبا فا، أما الشارع الر  متر 16 العربية غربا بعرض لجامعة الدو  شرقا، وشارع  متر 12الثالثيني بعرض  شارع نم
 .المحافظات الوسطى والجنوبيةن حافالت الطالبات القادمة مم و يخده، و هجزء من فبي، مرصو اتر 

الثالثيني، كما ويوجد  شارعالى لطالب علالرئيسي ل لالمدخ ذه الشوارع األربعة، حيث يقعل هى طو لالرئيسية ع لوتتوزع المداخ
شارع الثالثيني، كما ن ى الشارع المتفرع ملالطالبات الرئيسي فيقع ع لمدخ العربية، أما لى شارع جامعة الدو لع الثاني لالمدخ

 .بي جنوبااالشارع التر  لىطالبات علل ثانوي ل ويوجد مدخ
 

ومؤسسات  وجود عدة جامعات نإ والى كافة أنحاء القطاع، إال نجامعة ملالمحيطة بالموقع وصولية جيدة ل ق شبكة الطر  قتحق
مساءا،  2صباحا، والساعة  8و الساعة هخصوصا وقت الذروة، و  ا شديد في الشوارع المحيطةحامفي نفس المنطقة، يسبب ازد

الطالب  لوصو  هليس هات أمر ايجابي، حيث انهكافة الج نى الشوارع المحيطة ملع األربعة ليع المداخكما ويعتبر توز 
 .كبر مساحة الجامعة مالحاجة إلى المشي مسافات طويمة ر  ن الجامعة دو  لداخ نأي مكا والطالبات إلى
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 (:مخططالموقعالعاموالمداخل3الخريطة)

 
 النظام التخطيطي: -

 
الطالب  نبي لالفص ى سياسةلجامعة عل، وتعتمد الفكرة التخطيطية لمتر مربع 81600ية لالجامعي الك مغ مساحة الحر لتب

ن المركزي لتوفير مركزي مى النظالا عهتخطيط ذه الفكرة اتبعت الجامعة فيه قوالطالبات في الساحات والمباني، ولتحقي
 ،(تامبنى اإلدارة ومبنى المكتبة والمختبر  )ما مباني خدمية مشتركة هبين طالبات، ويربطلطالب واألخر للما لاهاحد نيلمنفص

 نالربط بيم فئة، وت لتخصيص ساعات محددة لك ميت الطالب والطالبات، حيث نم لمشتركة لك ذه المبانيهبحيث تكوف 
عبر ل تنقلالطالب والطالبات، ومحاور حركة ل ا مبانيهء تتجمع حولاكز خضر امر  قطرين ي المباني عذه الخدمات وباقه

 .التخطيطي مالنظا لالمباني، مما يجع
إال  يلالمركزي ال يسمح بالتوسع المستقب مالنظان لطالبات، إاالطالب و  نبي لسياسة الفصق المتبع ناجح لتحقي ميعتبر النظا

 طالب والطالبات خارج المركزلمشتركة ل الجامعة اإلسالمية حيث قامت بإنشاء مباني في مذا ما تهبالتوسع خارج المركز، و 
 .تاالمستمر، وقاعة المؤتمر م يلومات، ومبنى التعلومبنى تكنولوجيا المع مبنى القاعات المدرجة، لالرئيسي، مث
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 (:الفكرةالتخطيطيةللجامعة3صورة)

                             

 مواقف السيارات: -

و ها ما هومن نموظفيلل و مخصصها ما هبة ومنلطلو مخصص لها ما هت، مناسيار لل فى عدة مواقلتحتوي الجامعة ع
صغيرة  فمواقلالمساحات المخصصة ل نإ اهمهى ارض الواقع لعدة أسباب، أ لع قالتخصيص غير مطبذا ه ن، لككمشتر 

 سيارة فقط، مما أدى اختالط 50بة يسع إلى لطلالمخصص لف الموق ن، حيث إنبة والموظفيلوال تكفي لسد حاجة الط
 لخال تايؤدي إلى صعوبة في حركة السيار ية، والذي بالتالي لالداخ ق جوانب الطر  ىلت عاالسيار  فوالى اصطفا ماالستخدا

الشتاء، وأشعة  ت إلى المطر فيات غير مغطاة، مما يعرض السيار ار االسي فغالبية مواق نالمالحظ إ نكما وم .ق ذه الطر ه
 .هملسيارتي لالظال المباني لتوفير نبي فت إلى االصطفاااألمر يدفع بأصحاب السيار  كالشمس صيفا، وذل
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 المناطق الخضراء والمالعب الرياضية واماكن الترفيه: -
 

 ة،لذه النسبة ضئيه، وتعتبر ه% من 22.5الجامعي، أي بنسبة  محر لية للالمساحة الكمن ، متر مربع 18500مساحة  لتشغ
 الطالب نم ل%، وعند حساب المساحات لك 43النسبة إلى  لتص نمعايير التخطيط يجب أ حسب هحيث ان

، متر مربع 15500مساحة ل عند الطالب تشغ هالترفي نء والمالعب وأماكاالخضر  قالمناط نى حدا، نجد ألوالطالبات كال ع
%. وهذا يدل  17.2ان نسبتها هي  ، أيمتر مربع  4650غت المساحة ل%، أما عند الطالبات ب 28.5ي ها هنسبت نأي إ

 على ان المساحات المخصصة للمناطق الخضراء واماكن الترفيه تعاني من نقص حاد وخصوصا لدى الطالبات.
 

 الطرق والممرات ومواقف السيارات داخل حرم الجامعة: -
 

ذه النسبة هية، وتعتبر لالك ممساحة الحر  ن% م 43.8ي، أي بنسبة لالكم مساحة الحر  نم متر مربع  35800مساحة  لتشغ
 ذه النسبة المرتفعة الى كبر المساحةه%، وتعزى  30النسبة  ن تكو  نحسب معايير التخطيط يجب أه كبيرة، حيث ان
 .تاالسيار  فى حساب مواقلحتى ع ق طر لالمخصصة ل

الجامعي ال تسمح بالتوسع م مساحة الحر  نالجامعي، يتضح إ معناصر الحر  لوبعد حساب وتوضيح المساحات والنسب لك
 نم هتغطية جزء كبير من نيمك هالترفي نء وأماكاالخضر  النقص الموجود في المساحات ني إلنشاء مباني أخرى، والالمستقب

 ه.ترفي قيا إلى مناطلوتحوي الخاصة بالمركبات ق إلغاء بعض الطر  لخال
 

  (:اماكنالصطفافالسيارات4صورة)
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 ت في الحرم الجامعي:العناصر الطبيعية في الفراغا -

 
 لى طو لأشجار الفيكس المزروعة عل ، حيث تعملالجامعي في عدة أشكا مالحر  لعناصر الطبيعية داخليتضح الدور الوظيفي ل

وب، ومع وجود بعض التنوع لحركيا وبصريا إلى االتجاه المط المار هالرئيسية، تتابع بصري يؤدي إلى توجي لغات المداخا فر 
 جم عن التكرار.النا للكسر المم فة تلمخت لا بأشكالهاألشجار وتشكيفي 

 
ذا ما هلساحة الطالب الرئيسية، و  ة الجنوبية الغربيةهالج لغات، مثا الفر  نء ماة ألجز للمظ نى توفير أماكلاألشجار ع موتقو 
ن غ المجاور لمبنى القدس ما ويعتبر الفر . كما همنشاطات بلطالب لممارسة اغلو األكثر اجتذابا لهغ ا الفر  نذا الجزء مه لجع
 غالبية الساحة الرئيسية نالطالبات فالمالحظ إ مكبير. أما بالنسبة لحر  لبشكل غات المغطاة باألشجار مما يوفر الظا الفر 

 .فةتلا، وممارسة األنشطة المخهى التواجد فيليشجع الطالبات ع مغطاة باألشجار مما
 

 

  عيةفيالجامعة(:بعضالعناصرالطبي5صورة)
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 ممرات المشاة: -

ت اى ممر لع لي تشتمهمشاة، فلل مركبات أولا، سواء للهداخ نألي مكا لالوصو  هلت تساالممر  نى شبكة ملتحتوي الجامعة ع
ت االممر  نت ثانوية، تتفرع ماالطالب، وممر  معند حر  لالحا وهمبنى اإلدارة، كما  نالبوابات الخارجية وبي نبي لرئيسية تص

بات في ات المركبات يسبب اضطر اممر  نت المشاة عاممر  لفص معد نالخارجية. لك غاتا إلى المباني والفر  لالرئيسية لتص
 .غات الخارجيةا فر لطرد ل لعام ليشك الحركة، وبالتالي

 
 يها الوحيدة هيفتظو  نبا جامعة، مما يعطي اإلحساسلغات الخارجية لا ت المشاة أشكاال مستقيمة، في كافة الفر اتتخذ ممر 

    توفير قطري نع كاألنشطة كالمشي والتنزه، وذل مارسة بعضما لهاالستفادة من نإلى آخر، بينما يمك نمكا نم لالوصو 
الساحات ل غات الواسعة مثا الفر ل منحنية داخ لوبإشكا هت خطوة أو ما شاباممر ن تكو  نواألرضيات، كأ لفة األشكالت مختاممر 

 تاساحة الطالب الرئيسية تحتاج لوجود بعض الممر  غات، فمثالا الفر  لبة خاللحركة الط ليهأيضا بتسم الرئيسية، والتي تقو 
 .غا الفر ل ء داخاى األرضية الخضر لرسمت مسار الممر ع حركة الطالب نيبدو واضحا حيث إ كا، وذللهبداخ

 

 

 (:ممراتالطالبفيالجامعة.6صورة)
                                          

 :الخالصة -

 اوال: تقييم الموقع العام:

ت وامكانية االسيار  فا ومواقهالتخطيطية لجامعة، والفكرة لالوصولية ل سةاناحية تخطيطية ودر  نم مالموقع العا ليلتح محيث ت
 .يلالتوسع المستقب
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 ثانيا: تقييم العناصر الطبيعية في الفراغات الخارجية:
 .ا سواء كانت وظيفية أو بيئية أو جماليةهوبة منلالمط فداهالعناصر الطبيعية الموجودة لألق تحقي سة مدىادر  هخالل نم موت
 

 طبيعية في الفراغات الخارجية:ثالثا: تقييم العناصر الغير 
 .تافة والممر لالمخت اغالفر  عناصر فرش لوالذي تناو 

 
 رابعا: تقييم المتطلبات االجتماعية في الفراغات العمرانية:

 الخصوصية والحيازة الخاصة بالفرد والمجموعة، ومدى قغات الخارجية لتحقيا قياس مدى مالئمة الفر م ذا المحور ته لخال نم
بة، لطلالسالمة الشخصية ل وبة لتوفيرلصداقات جديدة، وتحديد االحتياجات المط نى تكويلى التشجيع علغات عا ية الفر لقاب

 .الجامعي مالحر  لاالتصاالت الموجودة داخ لوسائ ليلوتح
 
 

 لجامعة افتراضية بالتعليم الجامعي السعودي(.الحالة الدراسية الثالثة )نموذج مقترح    3.3
 

من  جامعة افتراضية بالتعليم الجامعي السعودي، يقدم النموذج المقترح تصوًرا متضمن ألهم العناصر التي يمكن بها تكوين
واألسس، والهياكل  تمت صياغة األهداف، حيثالسعودي من التعليم الجامعي.  مراعاة االحتياجات المجتمعية للمجتمعخالل 

الممكنة في النموذج المقترح للجامعة االفتراضية وفًقا لما سيلي  اإلدارية والتعليمية، والمتطلبات التكنولوجية، وبدائل التمويل
 .توضيحه

 
 اهداف النموذج المقترح للجامعة االفتراضية:

متكاملة، والذي يتيح فرص تعليمية مرنة  ل بيئة تعليمية افتراضيةتقديم خدمة التعليم ما فوق الثانوي عن بعد من خال •
 :للفئات التالية

 .التخرج من الثانوية العامة الذين لم تتهيأ لهم فرص االلتحاق بالتعليم الجامعي التقليدي من حديثي -
 .اجتماعية اقتصادية أو غير القادرين على االلتحاق بالتعليم الجامعي التقليدي إما ألسباب جغرافية أو -
 ).العمر، الجنسية، ...الخ ( الذين ال تنطبق عليهم شروط القبول في التعليم الجامعي التقليدي مثل -
 .المتطورة تقديم برامج التعلم مدى الحياة الذي يلبي احتياجات المجتمع المعرفية والمهنية •
مساندة، أو مكملة لتلك المقدمة من قبل   تعليميةتدعيم الخدمات التعليمية بالجامعات التقليدية من خالل تقديم خدمات  •

 .الجامعات التقليدية
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المسار المهني لتلبية احتياجات التغير في  تقديم برامج تدريبية حسب الطلب، إما لتطوير الكفاءة المهنية، أو تغيير •
 .ذوي البطالة الجامعية التراتب المهني، وكذلك لتلبية احتياجات

 
بفعالية في إحداث التنور التكنولوجي  اتية مما يخول الجامعة االفتراضية المقترحة لإلسهامتوطين الثقافة المعلوم •

 .بالمجتمع
نحو يصبح فيه الطالب هو العميل،  تسويق الخدمات التعليمية المقدمة من قبل الجامعة االفتراضية المقترحة على •

ك للتحول من سياسة االستبعاد إلي سياسة االستقطاب المستفيد األول، وذل والمجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية هو
 .موضوعي مرن  وفق تقنين

والخاص؛ بما يضمن ربط الخدمات  تجسير العالقة بين الجامعة االفتراضية المقترحة وسوق العمل بقطاعيه العام •
تعليمي في مختلف ميادين بمتطلبات سوق العمل، لتسهيل استثمار المنتج ال التعليمية المقدمة من حيث نوعيتها وكيفيتها

 .العمل
البحث العلمي، واإلسهام في تأسيس  إتاحة المشاركة العلمية عن بعد بين الباحثين األكاديميين في مختلف ميادين •

 .شبكات إنتاج العلم الالمركزية
 .لمجتمعتقديم خدمات مجتمعية من خالل الخدمات المعرفية، والتثقيفية، والتوعوية، التي تستهدف مختلف فئات ا •

 
 يستند بناء النموذج المقترح للجامعة االفتراضية على االسس التالية: -
 .االجتماعي المتزايد على التعليم الجامعي  إيجاد فرص موسعة ومتنوعة من التعليم الجامعي تتوافق مع الطلب •
الفصل والتشرذم المعرفي وفق بتجاوز  توفير بيئة تعلم مرنة من حيث تعدد المسارات التعليمية والتخصصية، وذلك •

 .مفهوم الشجرة التعليمية
بتطبيقاتها العملية بشكل وظيفي متسًقا مع  تصميم المحتوي التعليمي للمسارات التعليمية المختلفة؛ بربط المعرفة النظرية •

 .مفهوم التعلم من أجل العمل
مختلفة من المجتمع وفق مفهوم التعليم  لفئات بناء المجتمع واالقتصاد المبني على المعرفة؛ بإتاحة الفرص التعليمية •

 .مدى الحياة
إيجاد المحاكاة، والتفاعل، والتعليم  اعتماد التعليم االفتراضي على مقومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في •

 .على الموارد المعلوماتية الالمتزامن في عمليتي التعليم والتعلم، والمبنية
في التعليم االفتراضي متغير، والتعلم هو  ن الحضور إلى الكفاءة الفعلية؛ باعتبار أن الوقتالتحول من التركيز على زم •

 .الثابت
 .مجتمعات التعلم االلكترونية تعزيز عملية التعلم التعاوني المبني على التفاعل الذي يتناسب مع تكوين •
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خالل ما تمتاز به الجامعة االفتراضية  المجتمع؛ منتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف فئات  •
 .من التباين والتنوع في الفرص التعليمية

 .على التدريس والتعلم المباشر إحداث نقلة نوعية من حيث التركيز على عملية التعلم الذاتي بدال من التركيز •
ى تقدمالطالب التعليمي؛ من خالل ارتقاء كفاءته التحول في تقويم الطالب من المعايير التقليدية المبنية على االجتياز إل •

 .العلمية، وقدراته المعرفية والمهارية
بما يضمن تحقق جودة الخدمات التعليمية  تقنين معايير تقديم الخدمات التعليمية، مما يسهم في دقة وموضوعية تقويمها؛ •

 .المقدمة، ومن ثم جودة المنتج التعليمي
مرجعية إدارية وتمويلية، ويحل إشكاالت  باط الجامعة االفتراضية بجامعة تقليدية يكفلاستناد النموذج المقترح الرت •

 .االعتراف األكاديمي
 

 الهياكل التعليمية: -
 

الدراسية التي تقدمها الجامعة، والتي تتسم بمرونة  تمثل الهياكل التعليمية بالجامعة االفتراضية المقترحة القاعدة العامة للبرامج
االفتراضية من جهة، واحتياجات  ندماج أو االلتقاء فيما بينها، وتوافق مجالتها العلمية مع إمكانيات البيئة التعليميةواال تسلسلها،

 :أخرى، وهي كالتالي سوق العمل والتخصصات العلمية الحديثة من جهة
 

  :برامج دراسية تمنح درجات علمية، والتي تتضمن •
القوى العاملة من حملة هذه الدرجة بما يتطلبه  المتوسطة والتي تستهدف تأهيل شريحة منبرامج تمنح الدرجة الجامعية  -

 .الشريحة كما أنها تمثل جزء من متطلبات درجة البكالوريوس تلبية احتياج سوق العمل لهذه
لباتها التعليمية المجاالت المتالئمة متط برامج تمنح دبلومات مهنية والتي تستهدف اإلعداد المهني للملتحقين بها في -

 .االفتراضية التطبيقية مع إمكانيات البيئة التعليمية
في تخصصات نظرية أو ذات تطبيقات تتالءم  برامج تمنح درجة البكالوريوس والتي تستهدف اإلعداد األكاديمي والمهني -

مفهوم  تتيح التقدم العلمي وفقاالفتراضية كما أن هذه البرامج تتسم بمتطلبات مدمجة  مع إمكانيات البيئة التعليمية
 .الشجرة التعليمية لعدد من الخيارات التخصصية

علمية فرعية لتخصصات درجة البكالوريوس  برامج تمنح دبلومات عليا والتي تستهدف تأهيل الملتحقين بها في مجاالت -
 .البكالوريوس أو تحويل مسار تخصص درجة

نظرية أو ذات تطبيقات تتالءم مع إمكانيات  هجية فقط في تخصصاتبرامج تمنح درجة الماجستير من خالل دراسة من -
 .مماثل للتخصصات المقدمة في درجة البكالوريوس البيئة التعليمية االفتراضية أغلبها
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  :برامج دراسية ال تمنح درجات علمية، والتي تتضمن •
الذاتي من خالل تطبيقات التعليم االفتراضي  لمبرامج التعلم مدى الحياة والتي تعتمد منهجيتها على التدريب عن بعد والتع -

 المعارف والمهارات المستجدة في مجاالت تخصصاتهم العلمية والعملية بما يلبي وتستهدف إكساب الملتحقين بها
والتغيرات االقتصادية وتطورات بيئات األعمال  احتياجات المجتمع المعرفي وما تكتنفه المستجدات العلمية والتكنولوجية

 .ومتجددة احتياجات تدريبية مستمرة من
البرامج من خالل جهات العمل المنتسبة  برامج التعليم حسب الطلب والتي تقدم للمجموعات المتدربة التي تلتحق بهذه -

 المجموعات للعمل لديها وهذه البرامج تستهدف تطوير الكفاءة المهنية أو بحسب لها أو الجهات التي تعتزم تأهيل هذه
 .المعارف المهارات المطلوبة ت المهنية المطلوبة أو تقديم تدريب لتحويل أو تغيير المهنة وفقاالحتياجا

مثل المواد الدراسية للمتطلبات الجامعية أو  برامج تكميلية لبرامج الجامعات التقليدية وتتراوح ما بين مقررات كاملة -
النظري  مواد نظرية أو مواد تطبيقية يقدم منها الجزءعلى الطالب دراستها وقد تكون  مقررات جزئية من المواد المقرر

خدمات اإلشراف العلمي عن بعد لطالب  في حين يتمم الجزء العملي عبر الحرم الجامعي التقليدي كما يمكن تقديم
 .الدراسات العليا بالجامعات التقليدية

المجتمعية اآلنية والمستقبلية من مقومات بناء  االحتياجاتبرامج معرفية وتثقيفية وتوعوية اجتماعية والتي تتحرى  -
استهداف الجامعة االفتراضية المقترحة لالرتقاء بالحالة المعرفية والثقافية  المجتمعات المعرفية بما يصيب

لثقافية والمحافظة على الهوية ا للمجتمع وكذلك دعم جهود مؤسسات المجتمع في الموازنة بين المواكبة العالميةالعامة
 .على اإلرث الحضاري للمجتمع وبين االنفتاح على الحضارات المتعددة والمحافظة

 
 

االفتراضي، إذ أن التوظيف المنتظم لجميع الوحدات   الوحدة اإلدارية: تمثل هذه الوحدة الركيزة األساسية لمحتوى الجامعة •
أن  الجامعة االفتراضية نظام معقد يعتمد على برمجة الشيفرة "Code"والذي يفترض ، يتم التحكم به من خاللها، فنظام

ثم تتيح هذه الوحدة إمكانية العمل  يكون محدًثا ويعاد كتابتها ) الشيفرات ( كمفاتيح للمستخدمين بشكل منتظم، ومن
دات المكونة لمحتوى بينها، لذا تعد تنظيميا هذه الوحدة األعقد بين الوح الجماعي لفرق العمل من الوحدات المختلفة فيما

الوحدة: النظام اإلداري التقني،  االفتراضي، وتقنيا تعتبر األكثر أهمية لبقاء النظام، وكنظام حاسوبي تؤدي هذه الجامعة
تسجيل المستخدمين لكل وحدة، وأرشفه قاعدة البيانات ومراقبة األمن  والتزامن بين الوحدات، وطلب التوثيق، وتأكيد

للمساعدة في كٍل منها مصممة  رم الجامعة االفتراضي، وتغذي هذه الوحدة الوحدات األخرى بمركزفي الح واألخالقيات
 .والدعم بشكل أكثر تخصًصا في البيئة التعليمية االفتراضية لإلجابة عن تساؤالت المستخدمين واالستشارات

راضي، إذ أن التوظيف المنتظم لجميع الوحدات االفت  الوحدة اإلدارية: تمثل هذه الوحدة الركيزة األساسية لمحتوى الجامعة •
أن  الجامعة االفتراضية نظام معقد يعتمد على برمجة الشيفرة "Code"والذي يفترض ، يتم التحكم به من خاللها، فنظام

ثم تتيح هذه الوحدة إمكانية العمل  يكون محدًثا ويعاد كتابتها ) الشيفرات ( كمفاتيح للمستخدمين بشكل منتظم، ومن
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بينها، لذا تعد تنظيميا هذه الوحدة األعقد بين الوحدات المكونة لمحتوى  الجماعي لفرق العمل من الوحدات المختلفة فيما
الوحدة: النظام اإلداري التقني،  االفتراضي، وتقنيا تعتبر األكثر أهمية لبقاء النظام، وكنظام حاسوبي تؤدي هذه الجامعة

تسجيل المستخدمين لكل وحدة، وأرشفه قاعدة البيانات ومراقبة األمن  التوثيق، وتأكيدوالتزامن بين الوحدات، وطلب 
للمساعدة في كٍل منها مصممة  في الحرم الجامعة االفتراضي، وتغذي هذه الوحدة الوحدات األخرى بمركز واألخالقيات

 .يئة التعليمية االفتراضيةوالدعم بشكل أكثر تخصًصا في الب لإلجابة عن تساؤالت المستخدمين واالستشارات
 

 متطلبات التنفيذ: -
التعليم التقليدي والتعليم عن بعد من خالل تكنولوجيا  يجمع بين مزايا -يعد التوجه نحو الجامعة االفتراضية كنموذج غير تقليدي 

يتطلب استدراك  وهو ما قراًرا استراتيجًيا سياسًيا، -ثالث مضاف لبعدي التدريس والمحتوى فيه  المعلومات واالتصاالت كبعد
قضاياها العالقة، إذ يجب النظر لنموذج الجامعة االفتراضية  أسس تصميمها وبنائها ومن ثم تشغيلها، والبت في بدائل حلول

والتي تتطلب االبتكار في  من حيث توظيف التكنولوجيا من خالل العمليات اإلدارية واألكاديمية المجودة، من منظور موضوعي
في تقويمها وتطويرها. لذا يجب الحذر من اعتبارها وسيلة إصالح للنظم  المهارات المتقدمة في تطبيقها، واالستمرارتصميمها، و 

بعض الجوانب التي يجب التنبه لها  مع األخذ بعين االعتبار محدوديتها في بعض الجوانب التعليمية التطبيقية، وهناك القائمة،
 :يفي تنفيذ الجامعة االفتراضية كالتال

 
يعكس جودة أداء الجامعة التعليمي والخدماتي،  االعتراف األكاديمي: متطلب هام في تطوير الجامعة االفتراضية، إذ أنه •

 .التعليمي، كما أنها تعني للطالب المصداقية والعائد المعرفي إضافة لتحقيقها للمنافسة في سوق 
ييم جودة التعليم، والبيئة التعليمية، والمصادر التعليمية، جودة التعليم: فالجامعة االفتراضية بحاجة لوجود نظام لتق •

والتعلم، وأحد الطرق المستخدمة لذلك تسجيل البيانات اإلحصائية لتطوير  والمقررات والمواد التعليمية، وطرق التدريس
 .ومن ثم درجات تحصيلهم ونتائجهم الطالب

من الشركاء المساهمين في تصميم المحتوى  لتعليمية تعود لمنالملكية الفكرية: وتتمخض عن تحديد حقوق تأليف المواد ا •
 ،(أعضاء هيئة التدريس، المختصين التكنولوجيين، مقدمي خدمات المعلومات) التعليمي، وذلك على مستوى األفراد

 .وعلى مستوى المؤسسات ) الجامعة، مقدمي خدمات البرمجيات واالتصاالت(
للجامعة االفتراضية، ولحرية اختيار التعليم  نظام اعتماد موحد ومعايير تقييم للطالب مهم جًدانظام االعتماد العام: إقرار  •

االعتماد المستخدم في الجامعات االفتراضية بعد تقنينه، والذي يجب أن يركز  االفتراضي، لذا يجب أن يتم تبني نظام
 .مهاريةالنواتج التعليمية للطالب قياًسا على األهداف المعرفية وال على

صعوبات في آلية إعداد المواد التعليمية، ومن   محتوى المواد التعليمية: تواجه مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس •
وتنظيم  غياب إعداد المواد التعليمية، وآلية تحويل النماذج المكتوبة بلغة الهوتميل عيوب نماذج الجامعات االفتراضية

أن يتم هذا من خالل فرق العمل  ( Hyper Text Mark-up Language )ب ،المحتوى التعليمي، وهو ما يتطل
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والبحثية، والتدريسية، والمعلوماتية، والتي يكون فيها عضو التدريس  التي تتكامل بها الخبرات والمهارات التكنولوجية،
ى التعليمي ضمن الحيز المحتو  الرئيس لذلك يحتاج أعضاء هيئة التدريس للتأهيل والتدريب في مجال تصميم العنصر

 .االفتراضي
أبسط آلية للنقاش في الجامعة االفتراضية،   االتصاالت: وسيلة التفاعل األساسية في البيئة االفتراضية، فالبريد االلكتروني •

طرق  االفتراضي تتطلب سبل تفاعلية متطورة أكثر من هذا النوع من االتصال، فهناك إال أن األهداف التعليمية للتعليم
ابتداء من التصميم، ومروًرا بالعمليات التنفيذية،  أخرى كالمحادثة الخطية، والمؤتمرات المرئية، وهو ما يجب التركيز عليه

أحد معايير قياس جودة األداء التعليمي والخدماتي باعتبار االتصاالت الجسر  وصوً  ال للنتائج التعليمية، بل واتخاذه
 .جامعةللطالب البعيدين بال  الرابط

للمشاركين اآلخرين بحاجة لنظام استشارة تعليمية،   نظام االستشارة التعليمية: أعضاء هيئة التدريس والطالب باإلضافة •
وأكاديمي  محدود جًدا في الجامعات االفتراضية القائمة حالًيا. لذا يجب اعتماد نظام اتصالي واالستثمار في هذا المجال

 .للحد األدنى جب أن يراعى فيه تقليص الفجوات الزمنيةلالستشارة التعليمية، والذي ي
قواعد البيانات والتي تعتبر حجر األساس   النظام اإلداري: تعتمد الخدمات اإلدارية وعمليات الجامعة االفتراضية على •

 يوفر الخيارات األوركيل إذ يحتاج البناء االفتراضي إلى نظام قواعد بيانات ضخم للبناء االفتراضي وتعد أفضل خياراتها
 .والعمليات المتعددة ونظام األرشفة والرقابة

التحتية التكنولوجية، ولكنها تبدأ بالتناقص   التكاليف: فالتكلفة التأسيسية للجامعة االفتراضية مرتفعة فيما يتعلق بالبنية •
العتاد والشبكات المتاحة، الجمع بين لتقليص التكلفة: استخدام تكنولوجيا  مع بدء تشغيلها، وهناك ثالث استراتيجيات

 المواد الفيزيائية والموارد البشرية، اإلنفاق الجماهيري يقلص من التكاليف، استخدام
يجب أن تعطى الخيارات للغات المفضلة   اللغة: معظم الجامعات االفتراضية مبنية لمتحدثي اللغة االنجليزية في حين •

يم المحتوى التعليمي، ولغات البرمجة المستخدمة فيه باللغة االنجليزية، تصم للمستخدمين، حيث أن معظم برمجيات
 .سيتطلب جهد مضاف عند التأسيس في مضمار التعريب وهو ما

 
 الخالصة: -

السعودي وذلك من منظور التخطيط التعليمي  استهدفت هذه الدراسة تقديم نموذج مقترح لجامعة افتراضية بالتعليم الجامعي
موضوعات مثل النظم التشغيلية، والبرامج الدراسية، والمناهج  إجراء دراسات تستقصي الجامعة االفتراضية في محيث تواإلداري، 

وآلياتها والتقييم وتطوير، والنتائج  والتعلم، وتصميم المحتوى العلمي ووحدات الموارد وطرق العرض، واالختبارات وطرق التعليم
في  مستقبال تبني التعليم االفتراضي وذلك من اجلالتدريس، واقتصادياتها.  أعضاء هيئةالتعليمية، ومواردها البشرية بما فيها 

التقليدي؛ على أن يتم هذا التبني وفًقا لمتطلبات  التعليم الجامعي السعودي كبديل استراتيجي له قيمته المضافة لمنافع التعليم
 مجتمعية للمجتمع السعودي، مع األخذ في االعتبار األسسالعالمية، واالحتياجات ال التعليم الجامعي في ضوء المستجدات

 .العلمية والتطبيقية لهذا التبني
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 واختياره موقع المشروعتحليل الفصل الرابع: 
 .معايير اختيار الموقع على المستوى االقليمي 1.4

 المحافظة وتتمثل المعايير بالتالي:تم وضع معايير اساسية وذلك الختيار الموقع االنسب للحرم الجامعي على مستوى 

 عدد مؤسسات التعليم المهني والتقني. •

 عدد المنشآت االقتصادية ذات العالقة بالحرف والمهن. •

 عدد الطالب في مرحلة التعليم. •

 نسبة البطالة. •

 توفر منطقة صناعية. •

 

 اوال: عدد مؤسسات التعليم المهني والتقني.

، حيث تم تحليل عدد مؤسسات التعليم ايجاد المحافظة التي تعاني من نقص في هذه المؤسساتالهدف من عدد مؤسسات 
التعليم على مستوى الضفة سواء كانت جامعة او كلية او مدرسة او حتى مركز تدريب، ومن ثم عمل تقييم اليجاد المحافظة 

 التي تعاني من نقص في هذه المؤسسات.

 مؤسسات التعليم المهنية على مستوى الضفة:والجدول التالي يوضح توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (:عددمؤسساتالتعليمالمهني2جدول)
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 والخارطة التالية توضح توزيع تلك المؤسسات مكانيا على مستوى الضفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل تقييم لتحديد المحافظة التي تعاني من نقص في هذه المؤسسات وذلك معرفة توزيع تلك المؤسسات في الضفة تم وبعد 
 كما موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 المهني او التقني.ومنها تبين ان محافظة جنين هي االنسب الختيار موقع الحرم الجامعي حسب معيار عدد مؤسسات التعليم 

 

 

(:توزيعمؤسساتالتعليمالمهني4الخريطة)   

   تالتعليمالمهني(:وصفتقييممعيارعددمؤسسا3جدول)
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 ثانيا: عدد المنشآت االقتصادية ذات العالقة بالحرف والمهن.

يعتبر معرفة عدد المنشآت ذات العالقة بالحرف والمهن مؤشرا قويا للحاجة الى جامعة مهنية لتزويد المجتمع بقوى عاملة من 
 مختلف االختصاصات المهنية والتقنية.

 والجدول التالي يوضح توزيع هذه المنشآت على مستوى الضفة:

 وبعد معرفة عدد تلك المنشآت في الضفة تم عمل تقييم لتحديد المحافظة التي يزيد فيها عدد هذه المنشآت:

 

 

 

 النصيب االكبر في عدد هذه المنشآت.ومنها تبين ان محافظة الخليل كان لها 

 

 ثالثا: عدد الطالب في مرحلة التعليم.

تحديد عدد الطالب من ، حيث تم يعتبر معرفة عدد الطالب مؤشرا على نسبة الطالب الذين يتوجهون للتعليم في كل محافظة
 في كل محافظة. مرحلة الثانوية العامة حتى المراحل الجامعية لكل محافظة وذلك لمعرفة توجه الطالب

 والجدول التالي يبين عدد الطالب لكل محافظة:

  ة(:عددالمنشآتالحرفي4جدول)

  معيارعددالمنشآتالحرفيةتقييم(:وصف5جدول)
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 وبعد معرفة عدد الطالب لكل محافظة تم عمل تقييم لتحديد المحافظة التي يزيد فيها عدد الطالب كالتالي:

 

 

 

 

 ومنها تبين ان محافظة الخليل ونابلس ورام هللا وجنين كان لها النصيب االكبر في عدد الطالب.

 

 رابعا: نسبة البطالة.

تساهم الجامعة المهنية في تقليل نسبة البطالة في المجتمع وذلك من خالل تزويد المجتمع بكادر مهني في مختلف التخصصات 
 المهنية. 

 والجدول التالي يوضح نسب البطالة في محافظات الضفة:

 

 

يد المحافظة التي فيها نسبة بطالة عالية لكي تساهم الجامعة بتقليل هذه النسبة في وبعد معرفة نسب البطالة تم عمل تقييم لتحد
 المستقبل وذلك حسب الجدول:

 

 

  (:عددالطالبفيمرحلةالتعليم6جدول)

 مرحلةالتعليمنفي(:وصفتقييممعيارعددالطالبالذي7جدول)

  (:نسبالبطالةفيمحافظاتالضفة8جدول)



www.manaraa.com

38 
 

 

 

 

 

 

 

 لها النسبة االكبر.ومنها تبين ان محافظة الخليل وقلقيلية وسلفيت وجنين 

 

 خامسا: توفر منطقة صناعية.

يهدف هذا المعيار بالدرجة االولى الى قياس مقدار المساحة المخصصة لالستخدامات الصناعية والحرفية في المخططات 
 الهيكلية لكل محافظة، والذي هو بالتالي دليل على االهمية المعطاه لهذا القطاع في كل محافظة. 

 محافظة:والجدول التالي يوضح المساحة المخصصة للمناطق الصناعية في كل 

 

 

وبعد معرفة المساحات تم عمل تقييم لتحديد المحافظة التي فيها مساحات مخصصة عالية للمناطق الصناعية وذلك حسب 
 الجدول:

 

 

 

 

 محافظة الخليل ورام هللا كان لها الحصة االكبر في المساحات المخصصة للمناطق الصناعية.ومنها تبين ان 

 

  (:وصفتقييممعيارنسبالبطالة9جدول)

 ظاتالضفة(:مساحةالمناطقالصناعيةفيمحاف10جدول)

 لمناطقالصناعية(:وصفتقييممعيارتوفرالمناطقا11جدول)
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وبعد االنتهاء من تحليل المعايير الرئيسية الختيار الموقع على المستوى االقليمي، تم عمل تقييم لجميع هذه المعايير مع 
تحديد موقع الجامعة، للخرج بالمحافظة االنسب لموقع الحرم تخصيص وزن لكل معيار وذلك حسب اهمية ذلك المعيار في 

 الجامعي.

 والجدول التالي يوضح توزيع االوزان لكل معيار وذلك حسب اهمية كل معيار في تحديد موقع الجامعة:

 

 

 

 

 

 والجدول التالي يوضح عملية التقييم للخروج بالمحافظة االنسب للحرم الجامعي:

 

المعايير التي تم ذكرها في نجد من الجدول السابق ان محافظة جنين هي االنسب النشاء جامعة مهنية وذلك استنادا على 
 السابق.

 

 

 

 الموقععلىالمستوىاالقليمي(:وصفتقييممعاييرمرحلةاختيار12جدول)

 ىاالقليمي(:تقييماختيارالموقععلىالمستو13جدول)
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 .معايير اختيار الموقع على مستوى المحافظة  2.4
 تم وضع معايير اساسية لتحديد الموقع االنسب للحرم الجامعي وذلك في محافظة جنين وتتمثل هذه المعايير بالتالي:

 البعد عن االراضي عالية القيمة الزراعية. •
 والمبالن.الطوبغرافيا  •
 الخدمات والبنية التحتية. •
 البعد عن مصادر التلوث. •
 المنشآت االقتصادية ذات العالقة بالحرف والمهن. •
 استخدام االراضي والملكية. •
 .البعد عن المستوطنات •

 

 اوال: البعد عن االراضي عالية القيمة الزراعية.

رؤية الحرم الجامعي تهتم بالجانب الحرفي والمهني وبالتالي تحتاج إن الهدف من تجنب االراضي الزراعية عالية القيمة هو أن 
بالدرجة االولى لمنشآت لها عالقة مباشرة بالحرف والمهن سواء مع المنشآت الحرفية المحيطة او بالتي ستقام مع الجامعة 

 لتدريب الطلبة.

 

 ثانيا: الطوبغرافيا والميالن.

%( في محافظة جنين وذلك 10-5اد مناطق تتراوح نسبة الميالن فيها ما بين )ان الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو ايج
 استنادا على دليل تصميم الجامعات.

 

 ثالثا: الخدمات والبنية التحتية.

ان الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو ان يكون موقع الحرم الجامعي مربوط بشبكة مواصالت يسهل الموصول اليها باالضافة 
 خدمات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.الى 
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 رابعا: البعد عن مصادر التلوث.

ان الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو ايجاد موقع للحرم الجامعي في محافظة جنين بعيد عن مصادر التلوث المتمثلة بشكل 
 ر الرئيسي للتلوث في محافظة جنين.رئيسي في مكب زهرة الفجان والكسارات الحجرية التي تعتبر المصد

 

 خامسا: المنشآت االقتصادية ذات العالقة بالحرف والمهن.

ان الهدف الرئيسي من هذا المعيار هو ايجاد موقع للحرم الجامعي قريب من المناطق الصناعية والمنشآت االقتصادية التي لها 
 ة او للعمل فيها.عالقة مباشرة بالحرف والمهن، الستغاللها اما لتدريب الطلب

 

 سادسا: استخدام االراضي والملكية.

ان الهدف من هذا المعيار هو محاولة ايجاد موقع للحرم الجامعي في محافظة جنين في اراضي تعود ملكيتها للدولة وذلك اذا 
 لم يوجد هناك اي معيقات.

 

 سابعا: البعد عن المستوطنات.

موقع للحرم الجامعي في محافظة جنين بعيدا عن المستوطنات المتركزة في الجزء الشمالي ان الهدف من هذا المعيار هو ايجاد 
 الغربي من المحافظة.

 

 والخرائط التالية توضح وصف المعايير التي تم ذكرها سابقا مكانيا:
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  فيمحافظةجنين(:تصنيفاالراضيالزراعية5الخريطة)

 فيجنين(:الطوبغرافياوالميالن6الخريطة)
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  فيجنين(:شبكةالشوارعوالبنيةالتحتية7الخريطة)

  (:الوضعالبيئيفيجنين8الخريطة)
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 فيجنين(:توزيعالمناطقالصناعية9الخريطة)

  االراضيفيجنين(:ملكية10الخريطة)
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وبعد ذلك تم اجراء عملية تقييم لتلك المعايير وذلك للخروج بافضل موقعين الختيار موقع الحرم الجامعي في محافظة جنين، 
حيث تم توزيع اوزان للمعايير التي تم ذكرها سابقا وذلك حسب اهمية ومدى تاثير كل معيار في تحديد موقع الجامعة حسب 

 التالي:الجدول 

 

 

 

 

 

( وتم الخروج بخارطة GISومنها تم عمل التقيم على مستوى المحافظة حيث تم دمج جميع المعايير السابقة باستخدام برنامج )
 توضح افضل المواقع المقترحة للحرم الجامعي كالتالي:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الختيارافضلموقعفيجنين.(:خارطةتقييمالموقع11الخريطة)

الموقععلى  (:وصفتقييممعاييرمرحلةاختيار14جدول)

 مستوىالمحافظة.
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وبعد اجراء التقييم تم الخروج بموقعين للحرم الجامعي حسب الخارطة السابقة، حيث كان الموقع المقترح االول في منطقة شمال 
 جنين في بلدة قباطية.غرب جنين في بلدة السيلة الحارثية، والموقع المقترح الثاني في منطقة جنوب 

 100والخارطة التالية تبين الموقع المقترح االول الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من بلدة السيلة الحارثية على مساحة قدرها 
 دونم:

 

 

  

 

 

 . (:خارطةالموقعالمقترحاالول12الخريطة)
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 دونم: 80والخارطة التالية تبين الموقع المقترح الثاني الواقع في الجزء الشرقي من بلدة قباطية على مساحة قدرها 

 معايير اختيار الموقع.  3.4

 تم وضع معايير اساسية وذلك الجراء مفاضلة بين الموقعين السابقين وتتمثل هذه المعايير بالتالي:

 الطوبغرافيا والميالن. •
 امكانية الوصول. •
 تصنيف االراضي الزراعية •
 استخدام المباني المحيطة. •
 امكانية التوسع المستقبلي. •

 .(:خارطةالموقعالمقترحالثاني13الخريطة)
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 اوال: الطوبغرافيا والميالن.

 حيث تمت المفاضلة باختيار الموقع الذي لديه نسبة ميالن اقل وكان موقع السيلة الحارثية هو الموقع االفضل.

 

 ثانيا: امكانية الوصول.

 كانت لديهم امكانية وصول سريعة وسهلة لذلك تم تقييم كال الموقعين بنفس الدرجة.كال الموقعين 

 

 ثالثا: تصنيف االراضي الزراعية.

 كال الموقعين تحت تصنيف اراضي منخفضة ومتوسطة القيمة الزراعية لذلك تم تقييم كال الموقعين بنفس الدرجة.

 

 رابعا: استخدام المباني المحيطة.

الموقعين ال يوجد في محيطها كثافة عالية من المباني حيث المباني الموجودة ذات استخدام سكني، لذلك تم تقييم كال كال 
 الموقعين بنفس الدرجة.

 

 خامسا: امكانية التوسع المستقبلي.

 كال الموقعين لديهم امكانية عالية للتوسع المستقبلي لدلك تم تقييم كال الموقعين بنفس الدرجة.

 

 لخرائط التالية توضح وصف المعايير التي تم ذكرها سابقا مكانيا:وا
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 لموقع.(:خارطةالميالنعلىمستوىا14الخريطة)

 لةالحارثية(:امكانيةالوصللموقعالسي15الخريطة)
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 (:امكانيةالوصوللموقعقباطية16الخريطة)

 موقع.تصنيفاالراضيعلىمستوىال(:17الخريطة)
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 مستوىالموقع.(:استخدامالمبانيالمحيطةعلى18الخريطة)

 علىمستوىالموقع.(:امكانيةالتوسعالمستقبلي19الخريطة)
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الجامعي، حيث يوضح الجدول التالي وبعد ذلك تم اجراء عملية المفاضلة بين الموقعين للخروج بالموقع االنسب الختيار الحرم 
 وصف لعملية التقييم المتبعة:

 

 

 

 

 

 والجدول التالي يوضح عملية التقييم المتبعة الجراء المفاضلة بين الموقعين:

 

 

 

 

 

 االنسب النشاء الحرم الجامعي هو في بلدة السيلة الحارثية.لذلك نجد ان الموقع 

 

 

 

 

 

 

 الموقع. (:وصفتقييممعاييرمرحلةاختيار15جدول)

  (:تقييماختيارالموقع16جدول)
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 الفصل الخامس: مقترح المشروع

 فكرة المشروع 1.5

 توضح الخارطة التالية فكرة المشروع وتوزيع استخدامات قطعة االرض المقترحة كالتالي:

 المخصصة لكل استخدام مع نسبة كل استخدام من المساحة االجمالية:حيث يوضح الجدول التالي المساحة 

 

 

 

 

 

 

 (:فكرةالمشروع20الخريطة)

  (:وصففكرةمشروعالحرمالجامعي17جدول)
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باالضافة الي  جميع االستخدامات لها عالقة قوية مع مركز الجامعة التي تشمل على ادارة الجامعة والحديقة العامةكما ان 
 المكتبة العامة ومباني الخدمات العامة.

 

كما وتوضح الخارطة التالية توزيع مداخل الجامعة حيث تحتوي الجامعة على مدخلين رئيسيين، االول في الجهة الشمالية حيث 
ة السيلة، باالضافة الى المدخل الرئيسي في الجهة الجنوبية الذي يتم استخدام المدخل للطالب القادمين من شارع حيفا او بلد

يتم استخدامه من قبل الطالب القادمين من بلدة اليامون او برقين وذلك تجنبا من دخول مركز مدينة جنين لتفادي ازمات 
لغربية، والخارطة التالية توضح المرور، كما وتحتوي الجامعة على مدخلين فرعيين، االول في الجهة الشرقية واالخر في الجهة ا

 توزيع هذه المداخل:

 

تم معالجة مستويات وبعد االنتهاء من عملية التخطيط لفكرة المشروع، تم معالجة االرتفاعات في قطعة االرض، حيث 
االرتفاعات)خطوط الكنتور( لتصبح متكاملة مع الشوارع والمباني، فكانت اخفض نقطة في الحرم الجامعي في المنطقة الشمالية 

متر فوق  155متر فوق مستوى البحر، واعلى نقطة في الحرم الجامعي في المنطقة الجنوبية على ارتفاع  130على ارتفاع 
متر في معظم مناطق الحرم الجامعي  5كان فرق االرتفاع بين كل مستويين في الحرم الجامعي هو مستوى سطح البحر، ف

 (:توزيعمداخلالجامعة21الخريطة)
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متر، حيث تم الربط بين هذه المستويات  1باستثناء منطقة الحديقة العامة تم تقسيمها الى خمس مستويات الفرق بين كل منها هو 
 باستخدام الشوارع او االدراج. 

 توضح معالجة االرتفاعات في قطعة االرض:والخارطة التالية 

 

 

 

 1:500تصميم المشروع بمقياس رسم     2.5

تم تصميم الحرم الجامعي بحيث كان محيط قطعة االرض يشمل على االستخدام التعليمي حيث تتوزع فيه الكليات، باالضافة 
الجامعة الذي يشمل على الحديقة العامة والمباني الخدماتية، حيث تم تصميم الحرم الجامعي ليستوعب ما يقارب الى مركز 

متر لكل طالب، ونصيب  12.5طالب وطالبة، وكان نصيب الطالب من المساحة الكلية في الجامعة هو  8000-1000
االضافة الى ذلك كانت نسبة المباني من المساحة االجمالية متر لكل طالب، ب 7.6الطالب من المساحات الخضرا والمفتوحة هو 

 %، كما وتم تصميم الجامعة ومراعاة تصميم المساحات المفتوحة والخضراء وتوزيع الشجر فيها18.5للحرم الجامعي هي 
 حسب المعايير المطلوبة. باالضافة الى توزيع مواقف السيارات

 معة(:معالجةالطوبغرافيافيالجا22الخريطة)



www.manaraa.com

56 
 

 وتوزيع االستخدامات فيها كالتالي: 1:500والخارطة التالية توضح تصميم الحرم الجامعي بمقياس رسم 

 ومن الخارطة التالية نجد ان:

 متر مربع. 3600:  كليتي االلكترونيات التطبيقية والحاسوب بمساحة 1

 متر مربع. 3600:  كليتي المساحة والديكور بمساحة 2

 متر مربع. 3300الحرف والمهن باالضافة الى مبنى كفتيريا بمساحة :  كلية 3

 متر مربع. 2300:  كليتي الميكانيك والكهرباء بمساحة 4

 متر مربع. 1700:  مبنى ادارة الجامعة بمساحة 5

 متر مربع لكل مبنى. 600:  مبنى الصالة الرياضية ومبنى المسرح بمساحة 6+7

 تر مربع.م 650مبنى المسجد بمساحة   :8

 متر مربع. 800مبنى المكتبة العامة بمساحة   :9

 متر مربع. 700مبنى الكفتيريا الرئيسي والخدمات بمساحة   :10

 1:500مس(:تصميمالمشروعبمقياسر23الخريطة)
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 متر مربع. 400مبنى الخدمات العامة بمساحة   :11

 متر مربع. 600مبنى المجلس والخدمات العامة بمساحة   :12

 مع ارتفاع المباني وبعض التفاصيل في الحرم الجامعي: 1:500م والصورة التالية توضح تصميم المشروع بمقياس رس

 

 

 1:250تصميم المشروع بمقياس رسم      3.5

وذلك حرصا  1:250تم استكمال عملية التصميم بمقياس رسم  1:500بعد االنتهاء من تصميم الحرم الجامعي بمقياس رسم 
اظهار بعض التفاصيل المهمة في الحرم الجامعي مثل توزيع االشجار والمقاعد والمظالت، باالضافة الى اظهار المساحات على 

، لذلك سوف نتطرق لعرض الخرائط والصور التفصيلية الخضراء والمفتوحة ومواقف السيارات بشكل اوضح لكل منطقة على حدا
 لكل منطقة كالتالي:

 

 

  1:500ةبمقياسرسم(:تصميمالجامع7صورة)
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 االلكترونيات التطبيقية والحاسوب.اوال: كليتي 

متر مربع، حيث تشمل على قسم الشبكات الكهربائية وقسم االتصاالت وقسم نظم المعلومات باالضافة  3600تبلغ مساحة الكلية 
لية الى قسم تكنولوجيا المعلومات، كما وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية للمساحة المخصصة للك

74.% 

 كالتالي: 1:250والخارطة التالية تبين تصميم كليتي االلكترونيات التطبيقية والحاسوب بمقياس رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالية تبين التفاصيل لكليتي االلكترونيات التطبيقية والحاسوب: ةوالصور 

 

 

 

 

 

 

 

 1:250لتطبيقيةوالحاسوببمقياسرسم(:تصميمكليتيااللكترونياتا24الخريطة)

 تالتطبيقيةوالحاسوبااللكترونياتي(:كلي8صورة)
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 ثانيا: كليتي المساحة والديكور.

الجغرافية وقسم الديكور متر مربع، حيث تشمل على قسم المساحة والجيوماتكس وقسم نظم المعلومات  3600تبلغ مساحة الكلية 
والجرافيك وقسم الفن والخزف باالضافة الى قسم الموسيقى، كما وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية 

 %.70.2للمساحة المخصصة للكلية 

 كالتالي: 1:250تبين تصميم كليتي المساحة والديكور بمقياس رسم والخارطة التالية 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 والصورة التالية تبين التفاصيل لكليتي المساحة والديكور:

 

 

 

 

 

 

 1:250وربمقياسرسم(:تصميمكليتيالمساحةوالديك25الخريطة)

  (:كليتيالمساحةوالديكور9صورة)
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 ثالثا: كلية الحرف والمهن.

باالضافة الى التمديدات الصحية والكهربائية  وقسم التكييف والتبريدمتر مربع، حيث تشمل على قسم  3300تبلغ مساحة الكلية 
 %.70.4، كما وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية للمساحة المخصصة للكلية الحرفقسم 

 كالتالي: 1:250والخارطة التالية تبين تصميم كلية الحرف والمهن بمقياس رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصورة التالية تبين التفاصيل لكلية الحرف والمهن:

 

 

 

 

 

 

 

 1:250نبمقياسرسموالمه(:تصميمكليةالحرف26الخريطة)

  (:كليةالحرفوالمهن10صورة)
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 الميكانيك والكهرباء. تيرابعا: كلي

متر مربع، حيث تشمل على قسم ميكانيك السيارات وقسم الكهرباء، كما وتبلغ نسبة المساحات  2300تبلغ مساحة الكلية 
 %.64.8الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية للمساحة المخصصة للكلية 

 كالتالي: 1:250تبين تصميم كليتي الميكانيك والكهرباء بمقياس رسم  والخارطة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصورة التالية تبين التفاصيل لكليتي الميكانيك والكهرباء:

 

 

 

 

 

 

 

 1:250رباءبمقياسرسم(:تصميمكليةالميكانيكوالكه27الخريطة)

  (:كليتيالميكانيكوالكهرباء11صورة)
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 خامسا: منطقة خدمات عامة.

نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية للمساحة والتي تشمل على المسجد والمكتبة العامة، حيث بلغت 
 %.72.4المخصصة للمنطقة 

 كالتالي: 1:250والخارطة التالية تبين تصميم منطقة الخدمات العامة بمقياس رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاصيل لمنطقة الخدمات العامة:والصورة التالية تبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:250ةبمقياسرسم(:تصميمالمنطقةالعام28الخريطة)

  1(:منطقةخدماتعامة12صورة)
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 سادسا: منطقة خدمات عامة.

والتي تشمل على الكفتيريا الرئيسية ومبنى للخدمات ومبنى للمجلس والخدمات، حيث بلغت نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة 
 %.68.8للمنطقة من المساحة االجمالية للمساحة المخصصة 

 كالتالي: 1:250والخارطة التالية تبين تصميم منطقة الخدمات العامة بمقياس رسم ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصورة التالية تبين التفاصيل لمنطقة الخدمات العامة:

 

 

 

 

 

 

 

 1:250ةبمقياسرسم(:تصميمالمنطقةالعام29الخريطة)

  2(:منطقةخدماتعامة13صورة)
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 سابعا: منطقة خدمات عامة.

والتي تشمل على مبنى ادارة الجامعة والصالة الرياضية والمسرح باالضافة الى حديقة عامة، حيث بلغت نسبة المساحات 
 %.76.1الخضراء والمفتوحة من المساحة االجمالية للمساحة المخصصة للمنطقة 

 كالتالي: 1:250اس رسم والخارطة التالية تبين تصميم منطقة الخدمات العامة بمقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والصورة التالية تبين التفاصيل لمنطقة الخدمات العامة:

 

 

 

 

 

 

 

 1:250ةبمقياسرسم(:تصميمالمنطقةالعام30الخريطة)

  3(:منطقةخدماتعامة14صورة)
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 تأثير المشروع على المنطقة المحيطة.    4.5

الجامعة ال بد من النظر بشكل عام الى تأثير الحرم الجامعي على المنطقة المحيطة وذلك استنادا بعد االنتهاء من تصميم الحرم 
الى ان مشروع الحرم الجامعي يؤدي الى النهوض بمنطقة محيط المشروع اجتماعيا واقتصاديا، لذلك فان المخطط التالي يعرض 

 الي:تأثير الحرم الجامعي على منطقة محيط المشروع بشكل عام كالت

 

 

 

 

 

 

 

 .(:تأثيرالجامعةعلىالمحيط31الخريطة)
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