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PALACE OF NAZLI CASARONE 
HATEM  SADIQ HOUSE 
                                                                BY: HASSAN FATHI 



:                                                                                                 المحتويات   

                                                                                       
(                                              ريحان ميت)  كاساروني نازلي قصر: اوال -

                  

                                                     

(                                                        الطوابق مخططات) المنزل وصف -         

    

                                                                                          الواجها -

                                                                                          المقاطع -

                                                                     للفضاءات الداخلي التحليل -

                                                                         للمنزل المميزة السمات -

                                                                                    المنزل اجزاء -

                                                                                  المنزل تفاصيل -

                                                                                         االستنتاج -
    

- منزل حاتم صادق: ثانيا  

 

(                                                        الطوابق مخططات) المنزل وصف -         

    

                                                                                          الواجها -

                                                                                          المقاطع -

                                                                     للفضاءات الداخلي التحليل -

                                                                         للمنزل المميزة السمات -

                                                                                    المنزل اجزاء -

                                                                                  المنزل تفاصيل -

 

-:  ثالثا  

 

المنزلين بين المشتركة السمات -                   

 المنزلين بين االختالف أوجه -                  



( :ميت ريحان ) قصر نازلي كاساروني   
 

 منطقعة فعي يقعع كاساروني نازلي قصر فتحي حسن للمعماري  -

 من النقاد ويعتبره( م1980) عام بنائه تم الجيزة بمحافظة شبرامنت

 معن القصعر بنعاء المقعرر من وكان. إتقانا فتحي حسن مساكن أكثر

 التنفيع  في البدء بمجرد ولكن االسبوعية العطالت لقضاء واحد دور

 المتميعزة واالطاللعة الموقعع من لالستفادة اخر دور اضافة طلب تم

.                                                                              االهرامعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععات علععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 

         
 

:  بالتالي ويتميز الفريدة النماذج من القصر يعد -  

 

.المملوكي الطراز استخدام. 1  

.البناء في الجيري الحجر استخدام. 2  

.الجانبي الفناء استخدام. 3  

.الحجر لون يتغير ال حت  الحلبة زيت استخدام. 4  

.دورين من يتكون القصر. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 



:وصف المنزل  
  

 وتبلععع  دوريعععن  معععن المسعععكن يتكعععون -

  2م158 منهعععا 2م663 مسعععاحته إجمعععالي

 االرضعععي العععدور مسعععاحة وتبلععع  أفنيعععة 

 2م221 األعععععول والعععععدور تقريبعععععا 2م442
 جنعععا  علعععي األرضعععي العععدور يشعععتمل.

 علعي يشتمل كما واالستقبال  المعيشة

 يشعتمل كما خاص بمدخل الخدمة جنا 

 علعي يشعتمل والع ي النعوم جنعا  علي

 المعيشععة فععرا  إلععي إضععافة نععوم غرفععة

 السعلم يحوي كما الرئيسي النوم بجنا 

 العععدور. األعععول للعععدور المععع دي الرئيسعععي

 نععوم نععوم غرفتععي علععي يشععتمل الثععاني

 النعوم بجنعا  النوم وفرا  خاصة ومعيشة

.                             التراسعععععععععععععععععات و الرئيسعععععععععععععععععي

                                                              

 

 

  

                                                              

                      





:الواجهات   





:المقاطع   





:                                      التحليل الداخلي للفضاءات  
 

 الهععل الخصوصععية تععوفير علععي فتحععي حععرص -

 تعم المنعزل فعي الضعيوف حركعة فمجعال. المنزل

 غيعر و ا مباشر وجعله االدن  الحد إلي تقليله

 أن كمععا بالمسععكن  الخاصععة للفراغععات كاشععف

 ععز لعه تحقق المتوسطة إندماجه ودرجة موقعه

                   المنععععزل فراغععععات بععععاقي عععععن نسععععبية لععععة

                                                                         

                          

 

 الخععاص الرئيسععي النععوم جنععا  تصععميم يعععد -

 كجنا  مصمم أنه حيث االبتكارات  من بالوالدين

 بالععدور الجععزء يسععتخدم دوريععن علععي مسععتقل

 دورقاععة دوريعن بإرتفاع خاصة كمعيشة االرضي

 والحمععام للنععوم المخصعع  الفععرا  يحتععل بينمععا

 بهعا ويتصعل الدورقاععة علي ويطل االول الطابق

.                                     داخلعععععععععععي سعععععععععععلم خعععععععععععالل معععععععععععن

                                            

 



 أهعل يشغل: البيت أهل بين العالقة حيث من -

 فعي واألعول األرضعي الدورين في فراغات البيت

 التنظيم يحقق. الضيوف جنا  عن مستقل جنا 

 الخصوصعية بعين التعوازن البيعت ألهل ارغي الف

 رب خاصعة وبصعفة العائلة  ارد أف من فرد لكل

 سععواء والتجمععع اإللتقععاء وبععين وزوجتععه  األسععرة

 يالحظ. العلوية المعيشة صالة في أو الفناء في

 النععوم غرفععة أن مععن الععرغم علععي أنععه هنععا

 داخلعي بسعلم الطعابقين فعي ممتعدة الرئيسية

 خاصة كمعيشة يستخدم السفلي الجزء - خاص

 فراغععات ببععاقي إتصععالها أن إال - للنععوم والعلععوي

 الوسععيلة أن حيععث ضعععيف  إتصععال األععول الععدور

 فراغعات بعاقي إلي الجنا  من إللنتقال الوحيدة

 معا وهعو والتعرا،  الحمعام عبعر هو األول الدور

 نعوم بحجرات الرئيسي النوم فرا  إتصال يضعف

 تعععوفير بغعععر  مقصعععود هععع ا أن ويبعععدو األبنعععاء

 السعععمعية الخصوصعععية معععن أعلعععي مسعععتوي

 معن  إلعي إضعافة النوم  وقت للوالدين والبصرية

 فععي والحريععة الخصوصععية مععن أكبععر قععدر األبنععاء

 إزععععاج معععن خعععوف دون أنشعععطتهم ممارسعععة

 ألسعرة فعيمكن االوقعات بعاقي فعي أما. الوالدين

 االكثعععر المكعععان هعععو حيعععث بالفنعععاء تجتمعععع أن

.                                                 ورحابععععععععععععععععععععععععععععة إتسععععععععععععععععععععععععععععاعا

             



 بعالرغم: والعزوار البيعت أهل بين العالقة عن أما -

 أن إال العائلة  جنا  عن الضيوف جنا  فصل من

 جنععا  أن حيععث جزئععي  فصععل هععو الفصععل هعع ا

 البيعت أهعل معيشعة جنعا  نفسه هو االستقبال

 وجود حالة في اما ضيوف  وجود عدم حالة في

 يعوفر. المنعزل ألهعل بعدائل ععدة هناك فإن ضيوف

 أهععل حركععة إعاقععة عععدم ميععزة األسععتقبال موقععع

 يتي  المنزل تصميم. ضيوف وجود حالة في البيت

 قرب لدرجة تبعا الضيوف ألستقبال بديل من أكثر

 ألسععتقبال الفنععاء أسععتخدام يمكععن حيععث الععزوار 

 يمكعن كما. البيت أهل حركة إعاقة بدون الضيوف

.            العلعععوي بالطعععابق ضعععيوفهن إسعععتقبال أللبنعععاء

                                                       

 

 

 العدور تخصعي  يعتم أن الممكعن معن كعان فقد -

 فتحعي أن إال للنعوم  والعلعوي للضيوف ضي األر

 جععل بل دورين  علي النوم جنا  يمتد أن فضل

 غيعر حعل فعي دورين علي الرئيسية النوم غرفة

 و الععتحكم مععن درجععة تععوفير منععه الغععر  معتععاد 
 حيعث المنزل أجزاء مختلف علي للوالدين الرقابة

 ععدم إلعي ي دي أن شانه من الكامل الفصل أن

.                باالسععععفل يحععععد  بمععععا بععععاألعلي مععععن درايععععة
                                                  



 كفرا  الفناء ذلك لتحقيق فتحي استخدم وقد -

 فتحعات وضع أن كما والخاص العام بين إنتقالي

 جعععل حيععث الصععدفة  وليععد يععيتي لععم الجنععاحين

 الفنععاء فععرا  فععي بععارزة مشععربية النععوم لجنععا 

 فععي متسععع رؤيععة مجععال بالجنععا  لمععن لتعطععي

 العكع  ولعي  للخعارج العداخل معن واحد إتجاه

 التوزيعع ولفعرا  إللسعتقبال بعل للفناء فقط لي 

 رؤيعة معن العزوار المشعربية وتمنعع إليعه الم دي

 سعيطرة يعطعي الموقعع هع ا أن أي. البيت أهل

.                      المنعععععزل أنحعععععاء مختلعععععف علعععععي بصعععععرية

                                           

 

 

 علعي عمودي شباك ففيه االستقبال فرا  أما -

 بعداخل معن أن يعنعي مما النوم  جنا  مشربية

 جنعا  رؤيعة بعدون الفناء رؤية يمكنهم األستقبال

. المنزل عن بالعزلة إحساسهم يقلل مما النوم 

 العالقعة طبيععة في التحكم في الحل ه ا يفيد

 معن يمكعن حيعث القرب درجة حسب الزوار مع

 أجزاء باقي عن بصريا الجنا  عزل الستائر خالل

.                 أوسععععع رؤيععععة مجععععال إعطععععاء أو المسععععكن

                                                 



  لفراغات النفاذية نمط يوض  -

  للفراغات العمق ومستويات المنزل

 الخارجي  للفرا  بالنسبة المختلفة

 عناصر توزيع أن منه يتض  وال ي

 الشجرة شكل ييخ  المسكن

  مناطق تمثل فروع لها التي العميقة

  واإلستقبال  المعيشة الخدمة 

  العمق مستويات تبل  .والنوم

            .مستويات 10 للخارج بالنسبة

           

 

 وهي حلقات بوجود المنزل يتميز -

  حلقات 4 يوجد حيث للحركة  بدائل

 في المنحنية الخطوط تمثلها والتي

 الرسم من ويتض  .البياني الرسم

 بالفرا  تمر الحلقات ه ه من 3 أن

  .داخلية واحدة وحلقة الخارجي 

 في كبيرا دورا تلعب الحلقات ه ه

  حيث المسقط  أستخدام كيفية

  ارت مسا الحلقات مكانية ه ه تتي 

 ظروف في تستخدم بديلة حركة

 ميزة المسقط يعطي مما مختلفة

 من المتعدد االستخدام و المرونة

 وغلق فت  في التحكم خالل

  يمكن فمثال معينة  مسارات





:للمنزل المميزة السمات  

 
 إال وظيفعي  فعرا  16 علي المسكن يشتمل -

 أو ثععانوي ار  ف 37 عععدد علععي يشععتمل أنععه

 الوظيفيععة الفراغععات بععين النسععبة أن أي مقعععر

 مقاربعة نسعبة  وهي 0:1 43 تبل  المقعرة إلي

 صعممها التعي المسعاكن من عينة في للنسبة

 0:1 42 لنعدن في ألنفسهم بريطانيين معماريين

 والتعي بريطانيعا وسط مساكن من بعينة مقارنة

 الثراء درجة عن تعبر نسبة وهي  77 1:0 تبل 

 الحععالي  المسععكن ففععي بالمسععكن  الفراغععي

 بععالتنوع خاصععة بصععفة االسععتقبال جنععا  يتمتععع

 فراغعات خمسعة يتكعونمن حيث الفراغي والثراء

 تتوسعععطها أسعععقفها إرتفاععععات تختلعععف متصعععلة

. إيوانععات منهععا ويتفععرع بقبععة المغطععاة الدورقاعععة

 المنعععزل تميعععز اسعععتنتاج سعععبق ممعععا يمكعععن

.                      الفراغعععععععي والثعععععععراء والتنعععععععوع بالتفصعععععععيل

                   

                     

 فراغعات إلي الوظيفية الفراغات نسبة عن أما -

 مرتفعععة نسععبة  وهععي 1:1 44 فتبلعع  الحركععة

 عينعة فعي إليهعا توصعلت التعي للنسعبة مقاربة

 1:1 46 بلغعت والتي بريطانيا وسط مساكن من

 المسعاكن معن لعينعة النسبة من أعلي  وهي

 في ألنفسهم بريطانيين معماريين صممها التي



 

 للمنزل اإلندماج قيمة متوسط مقارنة تساعد -

  معرفة علي وبدونه الخارجي الفرا  مع مقاسا

  لتنظيم االولوية يعطي المنزل تصميم كان إذا ما

 أم البعض بعضهم مع المنزل أهل بين العالقات

 بل  وقد ,الزوار وبين بينهم العالقة لتنظيم

 مع 68,0 ككل للمسكن اندماج قيمة متوسط

 64,0 إلي قليال تنخفض الخارجي الفرا 

 بين البسيط الفارق .الخارجي الفرا  بإستبعاد

  الداخلية العالقات تيثر عدم إلي يشير القيم

 أن يعني ما وهو الخارجي الفرا  بيستبعاد

  بين العالقات لتنظيم باالسا، مصمم المسقط

 بين العالقة تنظيم من أكثر القاطنين  

                                                   .والزوار القاطنين

                

 

 منخفضة للمنزل االندماج قيم تعتبر عامة بصفة -

 أن عيعد وجعدت حيعث العاديعة بالمساكن مقارنة

 معن مسعكن 99 معن لعينة اإلندماج قيم متوسط

 اإلنخفععا  هعع ا يفسععر. 0 838 بلعع  قععد القععاهرة

 من الخصوصية من كبير قدر تحقيق في بالرغبة

 العامعععة الفراغعععات بعععين الواضععع  الفصعععل خالعععل

 الفراغعات ععدد يعادة ز أن إلعي إضعافة والخاصة 

 ويقلل الفراغية العزلة زيادة في يساهم المقعرة

.                                                االنععععععععععععععععععدماج قععععععععععععععععععيم مععععععععععععععععععن



  يكون التقليدية المساكن في المعتاد ففي المقيدة  الحركة من للتخفيف بعناية الرؤية مجاالت فتحي حسن أستخدم -

 بين الرمادي اللون درجات بين التشابه في مالحضته يمكن ما وهو بسيط  فارق الحركة ومجال الرؤية مجال بين الفارق

  الشبابيك أخ  عدم حالة في البصري المجال تمثل والتي البصري اإلندماج خريطة وبين المقعرة الفراغات إندماج خريطة

                                                                                                                                                  .االعتبار في

                                                                                                                                                    

 أماكن في الحركة مجال عن كثيرا الرؤية مجال يتسع حيث االعتبار في الشبابيك بيخ  كليا يختلف الوضع أن إال -

  علي المطلة الفتحات أستخدام ذلك مثال .المختلفة المبني أجزاء بإنفصال االحسا، تقلل بحيث بعناية مدروسة محددة

 االستقبال وجنا  النوم جنا  من كال يطل حيث والزوار  المنزل أهل بين العالقة تنظيم في التحكم في بكفاءة الفناء

 يتميز النوم جنا  أن إال جنا   كل خصوصية علي يحافظ ما وهو متعامدين  حائطين خالل من الفناء علي والمعيشة

  من لكل كاشفا النوم جنا  يجعل البروز ه ا الفناء  داخل البارزة المشربية خالل من واحد إتجاه في الرؤية بإمكانية

  خالل من الفناء رؤية بداخله لمن فيمكن االستقبال جنا  أما .اإلستقبال جنا  أمام التوزيع وفرا  األستقبال وجنا  الفناء

  جناحي من لكل النسبية الحركية العزلة يعو  الرؤية مجال استخدام في األسلوب ه ا .النوم جنا  رؤية دون المشربية

                                           .الحقيقة في عليه هو مما إنفتاحا أكثر المسكن بين إحسا، يعطي ما واالستقبال وهو النوم

                                                     





:اجزاء المنزل   





: المنزل تفاصيل  













:االستنتاج   

 لعي اسعتخدام في االقتصاد مع جانب إلي جنبا الفراغي  والثراء والتنوع بالتفصيل المنزل تميز إلي سبق مما نخل  -

 مسعتوي لتحقيعق المختلفعة االسعتعماالت بعين الواضع  للفصعل نتيجة االندماج قيم متوسط وا الحركة  ارغات ف ضعف

 الحركعة مجعال معن أكبعر الرؤيعة مجعال لجععل الفنعاء توظيف خالل من بصريا بتعويضه تم ما وهو الخصوصية  من مرتفع

 لجعي كمعا. الرؤيعة خطعوط وكسعر باالنعطافعات المنعزل من الخاصة المناطق كشف تالفي إلي فتحي لجي. الفراغات لبعض

 قلب أن كما مرغوب  الغير التالقي وتالفي الحركة سهولة و االستخدام مرونة لتوفير البديلة المسارات بعض توفير إلي

 يمكعن موقعع فعي الوالدين نوم جنا  بوضع قام كما. الوظيفية الفراغات من أي ولي  والفناء الحركة فراغات هو المنزل

 النعوم فرا  بفصل حققها التي الخصوصية من كبير بقدر ذلك مع ويتمتع المنزل  أنحاء مختلف علي االشراف خالل من

 معن متدرجعة مسعتويات تعوفير إلعي فتحعي عمد كما. للمعيشة فراغات عدة المنزل يوفر كما. رأسيا المعيشة فرا  عن

 تحتعاج أنشطة لممارسة أو للنوم االنسحاب وبين االختياري االجتماعي والتفاعل التجمع بين التوازن لتحقيق الخصوصية

 أكبر بدرجة البعض  وبعضهم القاطنين بين العالقة أو الداخلية العالقات لتنظيم باالسا، مصمم المسقط. خصوصية إلي

 ارغعات ف علعي المنعزل إعتمعاد لي المنزل قلب هو الفناء. ار بالزو القاطنين عالقة أو بالخارج الداخل عالقة تنظيم من

.                                                                                                          بعععععععععععععععععالمنزل الوظيفيعععععععععععععععععة العناصعععععععععععععععععر وفصعععععععععععععععععل العععععععععععععععععربط فعععععععععععععععععي الحركعععععععععععععععععة

                                                                   



 : صادق حاتم منزل  

 

 المنزل وصف-  

  

 ه ا بتصميم قام فتحي حسن للمعماري-

.  فن وكمرسم  كمنزل ليستخدم المنزل

  األفنية من مجموعة علي المنزل يشتمل

 الرئيسي الفناء ويشتمل بعناية الموضوعة

 .مسب  علي

  تشغل التي الخمسة االفنية عل  يشتمل -

    مساحته إجمالي وتبل   1177م2 بمفردها
 يشتمل.  واحد دور من المسكن يتكون

  وتبل  المنزل  مساحة من 671م2 المسكن

  مساحة506م2 تمثل 43 المغلق الفار  مساحة

  علي تشتمل االستقبال منطقة علي تبل 

  منطقة مكتبة  والمعيشة  االستقبال جنا 

.  نوم أجنحة  نوم جنا  علي وتشتمل النوم

.  خاص بمدخل الخدمة جنا  علي يشتمل كما

 رئيسي 3: مداخل أربعة بوجود المسكن يتميز

  من مدخل خدمة  مدخل رئيسي  مدخل

 جنا  إلي ي دي خلفي ومدخل السيارات  جارج

 الواقع األكبر الفناء يشتمل.  مباشرة االستقبال

 .  للسباحة حمام علي الخاصة المنطقة في



الثاني الطابق مخطط  





   المقاطع





 الواجهة الرئيسية للدار



 الواجهة الخلفية



 الواجهة الجانبية



مخطط الوصول لفضاءات المنزل المختلفة

 بتعدد المنزل يتميز•

 اإلتجاه تغيير مارت

 مكان من للوصول

  يستلزم حيث آلخر 

  المدخل من الوصول

  جنا  إلي الرئيسي

 تغيير االستقبال

 مرات  أربعة اإلتجاه

  إل  الوصول ويستلزم

  6اإلنعطاف النوم جنا 
 .األقل عل  مرات



 الوصولية  من مرتفعة بدرجة تتمتع التي أو بالمنزل اندماجا األكثر الفراغات أن المقعرة للفراغات االندماج خريطة تبين•

  هنا الحركة فراغات دور تشبيه يمكن. الوظيفية الفراغات من أي ولي  الكبير الفناء إلي إضافة الحركة فراغات هي

  هنا الفناء ويعتبر. الوظيفية الفراغات هي العقد وحبات الحركة فراغات هو هنا الخيط العقد  حبات يضم ال ي بالخيط

 اليومية أنشطته ومحور المنزل قلب هو



 االستقبال  المطبخ  الفناء : هو لألقل األعل  من االندماج قيم ترتيب أن وجد فقد الوظيفية للفراغات بالنسبة 

  للفراغات الفار  بنية خصائ  قياسات يوض  التالي والجدول. النوم غرف باقي ثم المكتبة  الرئيسية  النوم الطعام 

 الوظيفية



 السمات المميزة للمنزل

 من أكثر البعض وبعضهم القاطنين بين العالقة أو الداخلية العالقات لتنظيم باألسا، مصمم المسقط •

 .بالزوار القاطنين عالقة أو بالخارج الداخل عالقة تنظيم

  وأربعة بالخارج تمر حلقات 6 رصد امكن حيث الحركة بدائل او الحلقات من كبير عدد بوجود المنزل يتميز •

  كما المرونة  مرتفع المسقط يجعل مما الحركة في متعددة خيارات يعطي الرئيسي بالفناء تمر حلقات

 العمق تيثير من يقلل

 ألجنحة الكامل الفصل في المتمثلة الخصوصية في مرتفعة بدرجة المنزل ه ا يتمتع الخصوصية  يخ  فيم•

 كفراغات الممرات استخدام أولها التصميمية المعالجات من حزمة خالل من والخدمة والنوم االستقبال

 الفصول في االفنية استخدام المعالجات ه ه ثاني. المختلفة المناطق بين فاصلة الوقت نف  وفي انتقالية

 ه ه ثالث. الخاصة بالمناطق أخر و  الخدمات وأفنية  العامة للمناطق أفنية تخصي  خالل من الوظائف بين

  من اإلنتقال خالل مارت عدة الحركة إتجاه تغيير خالل من الرؤية خطوط استمرارية كسر هو المعالجات

 سلوك من المنزل أهل تمكن بديلة مسارات توفير هو المعالجات ه ه رابع آخر استخدام إلي استخدام

 .ضيوف وجود حالة في االستقبال فارغات من بالقرب يمر ال طريق

 

 



 مجال الرؤية من فراغ توزيع بغرف النوم مجال الرؤية من فراغ االستقبال



 مجال الرؤية من فراغ التوزيع امام جناح االستقبال مجال الرؤية من داخل فضاء النوم الرئيسي



 االستنتاج

 قيمة بضعف يتميز كما. الحركة فارغات استخدام في االقتصاد مع الفراغي  والثراء والتنوع بالتفصيل المنزل تميز 

 المناطق كشف لتالفي االنعطافات استخدام يكثر كما الخصوصية  لتحقيق االستعماالت لفصل نتيجة االندماج

  الغير التالقي وتالفي المسافات اختصار  و  المرونة لتوفير البديلة المسارات بكثرة أيضا المنزل يتميز. الخاصة

  كما. الوظيفية الفارغات وليست بالمنزل اندماجا األكثر الفارغات هي والفناء الحركة فارغات أن وجد وقد. مرغوب

  من كبير بقدر ذلك مع يتمتع وهو  المنزل  أنحاء مختلف علي اإلشراف لهما الوالدين نوم جنا  وضع يتي 

 النوم جنا  انفتا  المنزل ألهل خاص فناء وجود اتا  وقد.  عليه أقوي ة فارغات عدة المنزل يوفر كما. الخصوصية

 والتفاعل التجمع بين التوازن لتحقيق الخصوصية من متدرجة مستويات توفير للمعيشة   إلي فتحي عمد بصور

 .   الخصوصية إلي تحتاج أنشطة لممارسة أو للنوم االنسحاب وبين االختياري االجتماعي



 السمات المشتركة بين منزل حاتم صادق ومنزل ميت ريحان

 .الحركة فراغات استخدام في االقتصاد مع جانب إلي جنبا الفراغي  والثراء التنوع •

 من مرتفع مستوي لتحقيق المختلفة االستعماالت بين الواض  للفصل نتيجة اإلندماج قيم متوسط ضعف •

 الخصوصية

   بالمنزلين الفراغية للعالقات المنظم القلب بمثابة ويعتبر. وانتقالي معيشي كفرا  الفناء استخدام •

 العناصر بين والربط والفصل المساقط تماسك لتحقيق والفناء الحركة فراغات استخدام علي المساقط تعتمد•

 المختلفة الوظيفية

 الحركة مجال من أكبر الرؤية مجال إتاحة خالل من البصري اإلندماج تحقيق في الرئيسي الفناء أستخدام•

 الحركي اإلندماج ضعف لتعويض الفارغات لبعض

 .   االنعطافات وأستخدام  الرؤية خطوط كسر خالل من الخاصة للمنطقة البصرية الخصوصية تحقيق.  •

  الغير االلتقاء ومنع المنزل ألهل التنقل وحرية الوصولية من مرتفع مستوى لتحقيق بديلة مسارات توفير•

 .الزوار حركة وتقييد مرغوب

 النوم بجنا  الخاص الفناء باستثناء األفنية وجميع الرئيسي االستقبال أو المعيشة وفار   للمطبخ  يتوفر•

 .حلقات علي تقع حيث بديلة مسارات الرئيسي

 .  المختلفة الوظائف بين الفصل لتحقيق بكفاءة والعمق التشعب استخدام•

  عالقة تنظيم من أكثر البعض وبعضهم المنزل أهل بين العالقات بتنظيم االهتمام عليهما يغلب المسقطين•

 . بالزوار المنزل أهل

 .  والخصوصية الوصولية من أعل  مستوى ولتحقيق للحركة بدائل إلتاحة مدخل من أكثر أستخدام•

 



 مختلف علي اإلشراف خالله من يمكن حيث ورمزية  عملية أهمية ذو بموقع الرئيسي النوم جنا  يتمتع •

 .  بالخصوصية ذلك مع يتمتع كما المنزل  أنحاء

  في أو متزامنة استخدامها يمكن الخصوصية مستويات في تتدرج معيشي فرا  من أكثر المنزلين يوفر•

 .  مختلفة أوقات

 االجتماعي والتفاعل التجمع بين التوازن لتحقيق الخصوصية من متدرجة مستويات المسقط تحقق•

 .   خصوصية إلي تحتاج أنشطة لممارسة أو للنوم االنسحاب وبين االختياري



 : أوجه االختالف بين المنزلين

 حاتم منزل في( الحلقات) البديلة والمسارات المداخل من أكبر عدد توفير في المنزلين بين االختالفات تتمثل

 من أكبر عددها األفنية أن كما االول  المنزل في أكثر العمق مستويات أن كما ريحان  ميت منزل عن صادق

 البيت ألهل وأخر  باالستقبال خاص فناء هناك أن حيث تخصيصا أكثر و ريحان  ميت عن صادق حاتم منزل

  يصعب التي  حاتم منزل كون ساعد وقد.   البيت ألهل والحرية الخصوصية من أعلي مستوي يحقق مما

. طابقين من الحلقات من العديد استخدام علي واحد دور من صادق   المكون ريحان ميت منزل في تحقيقها

 اغلب وترجع كثر ه ا. الخصوصية من أعلي مستوي تحقق والتي االنعطافات ة ب صادق حاتم منزل يميز كما

 الخصوصية زيادة في بكفاءة منه االستفادة تمت وال ي المساحة في الفارق إلي المنزلين بين االختالفات

 الفكر في جوهرية اختالفات توجد ال أنه إال ريحان  ميت منزل عن صادق حاتم منزل في واالختيار والمرونة

 .للتصميم االساسي


