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 ملخص
 

 ع إرنا نيالمشرف . تصمیم حكومة مقاطعة مكاتب بلیتار. عشرة االف اثنان. أجوس. فوزي، وزارة الصحة
 .التقنیات الرئیسیة، سو با قوأجوس . التقنیات الرئیسیة، تيوتيث

 
 الحكومة مكاتب بلیتار، الھندسة المعماریة المستدامة: الكلمات الرئیسیة 

 
بنى الحكومة التي ھي بمثابة بناء لتسھیل جمیع األنشطة الحكومیة لدعم التنمیة بلیتار المكتب الحكومي ھو م

تصمیم ھذا المنصب بسبب وجود مكاتب بلیتار حكومة مقاطعة التي . والسیاسة وخدمة المجتمع في بلیتار
 كانت تقع في منطقة مدینة بلیتار، تعتبر غیر كافیة لدعم تطویر السیاسات وخدمة المجتمع في مختلف

ولذلك، استنادا إلى نتائج البحث والدراسة بعنایة مختلف عناصر إشراك أصحاب المصلحة . المجاالت
بلیتار العاصمة حكمھا الیوم في مكتبھ، وتقع في مدینة بلیتار تحتاج إلى نقلھا إلى ). أصحاب المصلحة(

 اثنان،  ثالثة رقم .الحكومیة األنظمة الجمھوریة االندونیسیة(المقیمین في منطقة بلیتار  كارا كانيمنطقة 
لھذا السبب، فإنھ یأخذ مكتب تابع للحكومة التي یمكن أن تكون مكانا للعجالت من الحكومة ). عشرة االف

أكثر فعالیة وكفاءة ، ویمكن أن تصبح مركزا للنشاطات االجتماعیة واالقتصادیة التي یمكن أن تحسن نوعیة 
 .بلیتار المنطقة

 
لیتار حكومة مقاطعة ھي الجوانب التي تأتي من موضوع العمارة المستدامة وتعزیزھا في تصمیم المكاتب ب

في تطبیقھا لتصمیم المكاتب . مع اآلیات في القرآن الكریم ، وھي االقتصادیة واالیكولوجیة واالجتماعیة
یقع في منطقة  كارا كانيبلیتار مقاطعة حكومة تستند إلى بیانات ونتائج تحلیل األوضاع القائمة منطقة حي 

وھكذا شكل المباني ). عشرة االف اثنان،  ثالثة رقم الحكومیةاألنظمة الجمھوریة االندونیسیة (بلیتار 
مقاطعة مكتب الحكومة ، والتصمیم الجید للمباني على حالة المنطقة على الموقع ، وبناء النموذج، والبناء 

نا لالجتماع من العجالت للحكومة أكثر فعالیة والمرافق ، بحیث مكتب بلیتار حكومة مقاطعة تصبح مكا
حتى . وكفاءة، ویمكن أن تصبح مركزا للنشاط االجتماعي واالقتصادي والتي یمكن تحسین نوعیة للمنطقة

 .بلیتار خدمة المجتمع لألفضل

 
امل من النتائج التي تم الحصول علیھا في التصمیم ، والنظام من كتلة المبنى یأخذ شكل بناء النظام الش

وخدمة المكاتب  البرلمانات اإلقلیمیةفي حین أن مكتب . التقلیدیة الجاویة، مع مكتبھا الرئیسي في ریجنت
ویستند ھذا الترتیب وتوزیع الكتلة بناء على وظیفة الحكومة وسیر العمل . الواقعة حولھا ودعم بعض المباني
استخدام مواد أكثر اقتصادا وكفاءة، ولھا تأثیر  استخدام مواد البناء على. بلیتار لخدمة المجتمع المحیط بھا

مع بناء المكاتب . تم تصمیم ھذا لموضوع الستخدامھ ، وھي الھندسة المعماریة المستدامة. أقل على المبنى
 .الحكومیة باستخدام بلیتار یمكن موضوع العمارة المستدامة تكون مثاال لبناء المزید من االھتمام لبیئتھم

 

 
 
 

 


