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المستخلص :
ييدف المشروع الموسوم بـ  " :األمن واألمان العمراني في المجسمات السكنية
من الناحية التخطيطية والتصميمية " إلى تحديد ودراسة  :مجمع  82نيسان السكني
في جانب الكرخ – بغداد من الناحية التخطيطية التي من شأنيا دخول الغرباء لنبعد
عن المجمع حدوث الج ارئم مع دراسة لكافة التفاصيل اإلنشائية  ،والبيئة العمرانية ،
والفضاءات المفتوحة  ،والحدائق  ،واستطالع آراء الساكنين عن طريق استمارة
االستبانة التي يتم توزيعيا عمى شاغمي المجمع لتحديد الجوانب التي من شأنيا أن
تؤثر في صالحية المنشأ  ،ولتعزيز دور األمن واألمان العمراني في المجمع لنأخذ
ذلك في نظر االعتبار عند تخطيط المجمعات السكنية لمستقبميو في البمد  ,ولتكون
ىذه الدراسة محدودة بالمعايير التي من شأنيا تشخيص األخطار التخطيطية ،
ووضع الحمول الالزمة عن طريق دراسة التفاصيل  ،وىي  :جوانب الساللم  ،ومآخذ
الكيرباء  ،ومجيز الماء والغاز  ،وكذلك النيايات االرضية  ،والنيايات المفتوحة،
واالرتفاعات وتأثيرىا في التدرج النيائي لممجمع .
راجين أن يأخذ القائمون عمى إنشاء المجمعات السكنية في بمدنا المالحظات
والتوصيات الموجودة في الرسالة لكي نرى مجمعات سكنية متكاممة من الناحية
التخطيطية .
حسن مدب مجحم
architectengineerhm@yahoo.com

Abstract
The aim of the project which entitled " The architectural
security and safety of residential complexes " is to study
ALSALIHIA residency complex in Baghdad / AL Karkg from
the planning point view to specify the weak points in the
plannings which may prevent intruders from getting into the
complex and committing crimes ; in addition to that the project
will study the constructional , ecological , architectural and
landscape details.
The project includes a survey of the tenants opinions using
special surveying forms which has been distributed among the
tenants to specify factors that affect and enhance the safety and
security of the complex which in the end will be considered in
the future designs and plannings of residential complexes in
Iraq.
This project will lead to some conclusions which will
specify planning mistakes and solutions for some details , like
stairs sides , electrical , water and gas supplies , ground
finishings , open areas and heights and their effects on the
harmony of the buildings of the complex .
Finally , I hope that the conclusions of this project will be
taken in consideration of the discussion makers in the future
which will hopefully lead to well-planned residential complexes.
Hasan M.M.

