اوال مستوي الوحدة للمبني :
نوع الوحدة السكنية  :عمارة سكنية
عدد افراد االسرة  5 :افراد
عدد سكان المبني  20 :فرد ( يوجد  5افراد في كل اسرة تقريبا )
عدد االدوار في المبني  4 :ادوار
مساحة االرض  547 :م2
المساحة البنائية التقديرية  335 :م2

ثانيا الكثافة السكانية للمنطقة :
الكثافة السكانية التقريبية لالسكان المتميز هي  120نسمة  /الفدان
الفدان =  4200م 2اذا مساحة المجاورة هي  451,862.55م 2اي ما يعادل  107فدان
اذا الكثافة السكانية للمجاورة تقريبا هي =  20,400نسمة

ثالثا مستوي المبني للمربع السكني :
عدد المباني في المربع  24 :مبني
تقدير عدد السكان  :بفرض ان عدد سكان المبني الواحد  20فرد اذا عدد السكان في المربع
تقريبا =  480فرد
مساحة االرض  11,750,40:م2
المساحة البنائية التقديرية  11,750,40 :م2

رابعا ً مساحة
المجاورة السكنية :
 451,862.55م2

خامسا ً مستوي الخدمات بالمجاورة و توزيعها :
المستوي يعتبر جيد جدا حيث تتوفر العديد من المقومات داخل المجاورة بشكل مناسب و يلبي
احتياجات سكان المجاورة .

سادسا ً ايجابيات و سلبيات :
االيجابيات  :وجود المرافق االساسية داخل المجاورة السكنية مثل  ( :مدرسة و مساجد و
مسجد جامع و مستوصف طبي و مستشفي و حديقة و مراكز تجارية متوسطة و مطاعم ) .
السلبيات  :عدم وجود مرافق رياضية مثل النادي او االلعاب الرياضية في الحدائق العامة و
عدم االهتمام الكافي بالحدائق العامة .
سابعا ً مقارنة :
المجاورة السكنية الخاصة بي

مجاورة سكنية في حي النسيم

 وجود المرافق االساسية في المجاورة

 وجود المرافق االساسية في المجاورة

 وجود مساحات كافية لسكان المجاورة

 وجود مساحات كافية لسكان المجاورة

 توزيع المرافق و الخدمات بشكل مناسب

 توزيع المرافق و الخدمات بشكل مناسب

 عدم وجود نادي رياضي

 وجود نادي رياضي

 عدم وجود ممشي عام

 وجود ممشي عام

 عدد مطاعم و مراكز تجارية محدود

 عدد مطاعم و مراكز تجارية اكثر

امثلة للخدمات المتوافرة في المجاورة

تحليل اشتراطات المسجد الجامع في المجاورة
المعايير و االشتراطات التخطيطة الخاصة بالمسجد الجامع :
 يتم توفيره علي مستوي الحي السكني او في مركز الخدمة القروي في المناطق الريفية
 يتراوح الحجم السكاني المخدوم (  ) 20 – 5الف نسمة
 نصيب الفرد في المسجد الجامع من () 1.4- 1.25م2
االشتراطات المكانية :
 يفضل ان يقع المسجد الجامع في مركز الحي بجانب الحديقة العامة و االنشطة التجارية
بيحث يمكن استخدام المواقف الخاصة بمركز الحي في خدمة المسجد خاصة في
االوقات التي يزداد فيها عدد المصليين مثل ( صالة الجمعة )
 تتراوح مسافة السير علي االقدام للمسجد بحد ادني  450م و حد اقصي  800م

صور توضيحية لمكان المسجد و مسافة السير علي االقدام .

 يفضل ان يقع المسجد علي شارع شرياني رئيسي او تجميعي لخدمة المرور امام
المسجد بشرط توافر معابر امنة للمشاه.
 في حالة وقوع المسجد علي طريق رئيسي وال يوجد معابر امنة للمشاة يتم اعتبار
المنطقة الواقعة علي الجانب االخر من الطريق خارج نطاق المسجد و يجب خدمتها
بمسجد جامع اخر و يتم تطبيق هذه المعايير علي الطرق السريعة و الحرة ايضا .
 يتم اختيار موقع المسجد بعيدا عن الضوضاء و التلوث مع توافر مسكن لالمام و
المؤذن و مكان لصالة النساء

الضوابط التخطيطية :
 مساحة موقع المسجد تتراوح بين ( ) 6000 – 2000م2
 توافر مواقف عامة بجاور المسجد بمساحة ال تقل عن  %20من مساحة المسجد
 توفير وسائل التحكم المروري الالزمة من الفتات و عالمات ارضية و وسائل تهدئة
مرور

