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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  كلية العلوم و التكنولوجيا                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   قسم الهندسة المعمارية                                               جامعة محمد خيضر  بسكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المؤسسات البشرية في المناطق    (ار تحضير مذكرة تخرج في الهندسة المعمارية تخصص         في إط         

تحت عنوان إدراج عناصر االستدامة في التخطيط العمرانـي للمؤسـسات البـشرية             )الجافة وشبه الجافة  

 تم إعداد استمارة قصد تأكيد المالحظات ،والوصول إلى نتائج          – دراسة حالة مدينة ورقلة      –الصحراوية  

دمج مفهوم االستدامة فـي التخطـيط العمرانـي فـي      على البحث وتحديد بعض التوصيات التي تساعد    

   .      المناطق الصحراوية حسب أهم العناصر المحورية للتنمية المستدامة البيئية ، االجتماعية واالقتصادية

همية بمكان في توجيه نتائج نأمل أن تحض باإلجابة ألن لها من األ      ولهذا قمنا بطرح  بعض األسئلة 

 جد مهمة وضرورية تحتاج إلى صبر وتواضع هذا البحث ، فمساعدتكم المتمثلة في اإلجابة على األسئلة

      . منكم 

  

   العلمية فالرجاء ملءلألغراض إال البيانات الواردة في هذه االستمارة سرية وال تستخدم :مالحظة

  . مسبقا على مساعدتكم القيمةاإلجابة، ولكم جزيل الشكرمكان ) ×( االستمارة ووضع           

  

  

  

  

  

  

  ����رة إ


ع�
�ا�� �� ا������ ا����ا��إدراج: ا������� ا��   

  ا�*(�او!��'�&�%�ت ا�#"�!� 

 درا�� ,��� ��!�� ور+'�
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  :معلومات عامة

  : ..................السن                        � أنثى                �ذكر          : اجلنس -1

 �          أرمل � مطلق �           متزوج �أعزب : احلالة العائلية -2

 � من دون مستوى � تعليم قرآين � ابتدائي � متوسط �انوي  ث�جامعي : املستوى الدراسي -3

 : .............ما هو عدد أفراد األسرة -4

 .......: ..........؟من أين � ال �نعم : هل أنت من السكان األصليني للقصر -5

  :معلومات خاصة بتخطيط اال اخلارجي للقصر

 � اقتناء سكن آخر  إىل حني�      مؤقتة �دائمة :     هل إقامتك بالقصر؟ -6

 ..............: ............................... ملادا؟�            ال �نعم :          هل يعجبك حيك؟ -7

 : ................................    أين؟�      ال �نعم : هل يوجد مكان باحلي اللتقاء الرجال مع بعضهم؟ -8

 : ..................................   أين؟�      ال �نعم :    بعضهم؟هل يوجد مكان باحلي اللتقاء الشباب ب -9

 : ..................................   أين؟�      ال �نعم :     هل يوجد مكان باحلي اللتقاء النساء ببعضهن؟ -10

 .......................: ........   أين؟�      ال �نعم :               هل يوجد مكان باحلي للعب األطفال؟ -11

 : ................   إن كان نعم ، مىت؟�      ال �نعم :          هل يوجد حديقة تزورها للراحة والتسلية؟ -12

 :............ملاذا؟: ...............    أين؟�  خارج احلي �داخل احلي:  أين حتب أن تقضي أوقات راحتك؟ -13

 : ...........................  ما السبب؟� خارجه �حيك :  هل جتدها يفعندما تريد قضاء حاجاتك اليومية  -14

:     إذا كـان سـهال مـا الـسبب؟            �  صـعب     �سـهل   :      عند التنقل يف حيك هـل يكـون ذلـك          -15

...................... 

 ..............:........................    ما السبب؟�       ال �نعم : عند التجول يف احلي هل حتس باألمن؟ -16

 : ...............................    كيف يتم نقلها؟�    ال �نعم : هل بوجد أماكن جلمع القمامة يف احلي؟ -17

   ملاذا�          ال �هل احملالت تسبب لكم اإلزعاج؟    نعم  -18
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 ...............…:  ماهو النقص؟�          ال �نعم :   هل يتوفر حيكم على التجهيزات الضرورية الالزمة؟ -19

  ):البيت(معلومات خاصة باملسكن 

  ...........................: .................        أو ماذا؟�      مستأجر �ملك لك : هل مسكنك احلايل -20

 .....................: ...............................................................مىت مت بناء هذا املسكن؟ -21

 ...........................:..................................................منذ مىت وأنت تقيم ذا املسكن؟ -22

 .........................: ............................................كم عدد الغرف املوجودة يف املسكن؟ -23

 : ............................   يف ماذا يستعمل؟�      ال �عم ن: ؟)احلوش( هل مسكنك حيتوي على الفناء  -24

 .................: .................     يف ماذا يستعمل؟�        ال �نعم : هل مسكنك حيتوي على سطح؟ -25

 .............: .........    يف حالة ال ما هو احلل؟�      ال �نعم :     هل مسكنك احلايل كايف ألفراد العائلة؟ -26

 ..........................: ...................      كيف؟�     ال �نعم : هل مسكنك احلايل قابل للتوسع؟ -27

          كهرباء �      غاز �    اإلتساع �      نوافذ للتهوية �مياه صاحلة للشرب : هل حيتوي مرتلك على؟ -28

 �   االنترنيت           �                هاتف مرتيل �

 : ...............................     أشياء أخرى�               اهلدوء �الراحة :         هل يوفر لك مرتلك؟ -29

  �                الفناء � الشوارع الضيقة �     الشوارع الرئيسية : نوافذ غرف مسكنك تفتح على -30

ـ    -31                             � ال � نعـم  : ل هنـاك إزعـاج مـن املـارة؟    إذا كانت نوافذ غرف مسكنك تفتح علـى الـشارع ه

 .......: ..................ما نوعه؟

 : ......................السبب؟    ما �     الشتاء �    الربيع �     اخلريف �الصيف : مسكنكم أفضل يف -32

 : ..................................و السبب؟   ما ه�       ال �نعم : هل املرأة تتحرك حبرية يف البيت ؟ -33

                   �    قدميـة كـالطني         �مـواد حديثـة  امسنـت وحديـد          : هل املواد املستعملة يف بنـاء املـسكن مـن؟          -34

 : ................موادأخرى 
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   :معلومات أخرى

: ................                ما دورها؟........ : .....   كم عدد اجلمعيات؟� ال �  نعم :   هل يوجد يف حيكم مجعية؟ -35

           �   ال �  نعم :     هل لك إتصال ا؟

 : ...................................  ملاذا؟ �      ال �نعم :        هل أنت مستعد للمسامهة لالعتناء حبيك؟ -36

  ...........................................................: ..ما نوع املساعدة اليت ميكنك تقدميها جلمعية احلي؟ -37

  

  

  

  


