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يُعد المبنى المدرسي من أهم أساسيات العملية التعليمية ،  —ملخص البحث

وعامالً مؤثراً من عوامل نجاحها ، وزيادة مستوى األداء العلمي لدي الطالب ، فكلما 

كان المبنى المدرسي مالئماً ومجهزاً بكافة ُسبل ووسائل الراحة فإن ذلك سيكون له 
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األثر االيجابي على العملية التعليمية برُمتها. وفى نفس السياق توجد هناك عدة محددات 

تساعد بشكل مباشر على تحسين األداء البيئي للمبنى المدرسي وتحقق تواؤم للمبنى 

مع البيئة المحيطة دون اإلضرار بالمبنى أو البيئة مع تحقيق الراحة لالفراد والتي 

تطلبات التصميمية والتي تحاول كل جهه مهتمة تطويرها بصفة يترتب عليها معرفة الم

 .مستمرة

لذلك يتناول البحث أداء عدد من األنظمة العالمية الخاصة بالتصميم األخضر 

المستدام للمباني التعليمية ويتناول أيضا نظام التقييم المصري باعتباره النظام المحلى 

تلك المحددات والمقارنة بينهم وذلك وذلك من خالل توضيح كل نظام وعناصر تحقيق 

بهدف الوصول إلى محددات تحسين األداء البيئي للمبنى المدرسي في إطار أهم 

المحددات المؤثرة على أداء المبنى والتي يمكن تطبيقها على المبنى المدرسي القائم 

ي وذلك لزيادة استدامة المدرسة. وسوف يتناول البحث أيضا مثال تطبيقي لمبنى مدرس

قائم مع إجراء التعديالت المقترحة عليه واستنتاج نسبة االستدامة التي يمكن الوصول 

  إليها لهذه المدرسة.

 نظم تقييم األداء البيئي المعاصر للمباني التعليمية

 (بالمنصورة ساسى)دراسة حالة : مدرسة قولنجيل للتعليم األ

Contemporary Environmental Performance 

Rating Systems for Educational Buildings (Case 

Study: Colongeel primary school in Mansoura)  

Dina Mohammed Mahmoud El-Baz, Alaa Mohammed Shams El Din El-Eashy and Asmaa Nasr EL-

Deen El-Badrawy  

 الكلمات الدالة:

 المباني التعليمية، األداء البيئي

 نظم التقييم

 The Abstract: The school building is one of the most important elements of 

the educational process. It is an important factor in its success and increase the 

level of scientific performance of the students, whenever the school building is 

suitable and equipped with all the means of comfort, the positive effect will be on 

the whole educational process. and in the same context, there are several 

determinants of help to improve the environmental performance of the building 

and check adapted to the building with the surrounding environment without 

damaging the building or the environment with the convenience of individuals, 

which result in knowledge of the requirements the design and trying each side is 

interested in developing an ongoing basis. 

So it will deal to find the performance of global rating systems for 

sustainable educational buildings and also deal with the rating system of Egypt 

as the local system and clarifying each system and achievement credit of the 

system of those parameters and comparing these determinants in order to access 

to the determinants of improving the performance of the school in the context of 

specific and comprehensive, and then try to gain access to the methodology in 

the context of the most important credits affecting the performance of the 

building which can be applied to the existing school building to increase the 

sustainability of the school. The research will also include an applied example of 

an existing school building with proposed modifications and a determination of 

the sustainability ratio that is accessible to the school 
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 البحثية المشكلة
في  عليميةالت محور المشكلة البحثية في عدم االهتمام باألداء البيئي للمبانيتت

مصر وخاصة في المدارس الحكومية وعدم وجود شروط حاكمة واشتراطات 

ء الكتفاة وابنائية تلزم المدارس بإتباع نظم أداء بيئي عند الشروع في بناء مدرس

 ناصرعبوجود اشتراطات هيئة األبنية التعليمية التي ال تتطرق ألي عنصر من 

األداء البيئي مما اثار مشكلة حيث يجب الوصول لوضع قائمة للعناصر 

دامة است وذلك لجعلها أكثر المستدامة التي يمكن تطبيقها على المدارس القائمة

 وأكثر راحة للمستخدمين.
 

 البحثية الفرضية

نهم ة بييفترض البحث أن دراسة نظم مختلفة لتقييم األداء البيئي والمقارن

ى ق علسيؤدى إلى الوصول لقائمة محدده للعناصر المستدامة التي تصلح للتطبي

مة قائ مدرسة حكومية مباني المدارس القائمة. وقد تم تطبيق تلك القائمة على

 بمدينة المنصورة مع وضع مقترحات لزيادة استدامة المدرسة.
 

 البحث اهداف

:يهدف البحث إلى   

وضع قائمة تصلح للتطبيق لتقييم المدارس القائمة بناء على أنظمة التقييم  •

 .المدروسة

تطبيق تلك القائمة على إحدى المدارس القائمة بمدينة المنصورة ووضع  •

 مقترحات لزيادة استدامتها.
 

 البحث منهجية

لبيئي اداء يتبع البحث المنهج التحليلي التطبيقي وذلك بدراسة نظم تقييم األ

رس لمدااللمدارس وتحليلهم والمقارنة بينهم للوصول لقائمة تصلح للتطبيق على 

 عليةات فالقائمة, ثم تطبيق تلك القائمة على المدرسة محل الدراسة ووضع مقترح

 يمكن تطبيقها على المدرسة.
 

I     المقدمة 

عد المباني المدرسية من أهم المرافق العامة في الحياة اليومية 

للمجتمع , كونها تشكل مصدرا أساسيا في تعليم اإلنسان وثقافته 

وتقدمه وحضارته, ومع أن الدراسات السابقة أكدت تأثير االداء 

البيئى للمبنى المدرسي في العملية التعليمية والتربوية وتأثيره في سلوك الطالب 

معلم, فان تصميمه لم يحظ بما يستحقه من اهتمام مما ساهم بشكل واضح في وال

تدنى نوعية المبنى, فالفراغات التعليمية في مصر ال تتناسب مع العصر الحالي 

وغير جاهزة للتحديات المستقبلية وليست حتى تتوافق مع النظام التعليمي 

ر مع التكنولوجيا الجديدة العالمي حيث تحتاج الفراغات التعليمية إلى تنسيق اكب

والمستدامة للبيئة وذلك يتطلب دراسة نظم االستدامة العالمية للمباني التعليمية 

 ووضع تصور لكيفية تطبيقها على المدارس في مصر. 
 

II     التعليمية للمباني البيئي األداء تقييم نظم 

يم يهدف استخدام نظم قياس استدامة المباني التعليمية إلى تشجيع تصم

 نشاء وإدارة مدارس صديقة للبيئة والمساهمة في تطوير ممارسات بناءوإ

داء أعين مسئولة بيئيا, كما تلعب دورا اخر يتمثل في إعطاء المستثمرين المتطل

مما  نيهمأفضل باستخدام أداة موضوعية  ومعتمدة تعكس جودة األداء البيئي لمبا

 ييم مااء تقهذه النظم على إعطيعطيها ميزة تنافسية  في السوق العقاري.  وتعتمد 

س حتى يمكن مقارنة األداء البيئي للمدارس, ويوجد العديد من أدوات قيا

 أنظمة لقياس االستدامة وهم: 3االستدامة للمدارس وقد اختار البحث 

 نظامCabe .نظرا لتخصصه في المدارس بصفة خاصة 

ى.نظام الهرم المصري نظرا الستخدامه في مصر والمجتمع المحل 

 نظامLEED  نظرا الستتخدامه علتى نطتاق واستع فتي العتالم ولكونته األشتهر

 عالميا بالتحليل.

 (  CABE) المبنية والبيئة العمارة لجنه 2-1
هي هيئه وطنيه محلية في المملكة المتحدة وهي تعمل نيابة عن الجمهور 

(  وهدفهم التحسين العام للتصميم بمساعده المستخدمين ) الطلبة والمدرسين

 لتشكيل الجو العام للمكان حيث يعيشوا ويتعلموا.

ع حيث انشئوا شبكه واسعة وقويه من مستشارين التصميم المحليين وجمي

صممين الحضريين الم -لمخططين ا –لمعماريين ا-القادة في مهنتهم ) المهندسين 

 ]1[المساحين (.
 

 (  (CABE منظمة في مستدامة مدرسه تصميم عناصر 2-1-1
مة هم معايير تقيم االستدا CABEعشر نقاط التاليين من منظمة  اإلحدى

ايا بقض وهي االعتبارات األولية التي يجب األخذ بها عند عمل خطه فيما يتعلق

ميم معايير التصميم حيث توفر المعاير التالية إطار الستعراض مقترحات تص

 مشروع مدرسه مستدامة وعناصرها هي:

 السياق(.الهوية والظروف المحيطة( 

.اختيار الموقع 

.تخطيط الموقع 

 .أراضى المدرسة 

.التنظيم 

.شكل المبنى 

.كفاءة الفراغات الداخلية 

.المصادر 

.الشعور باألمان 

.العمر الطويل والتخلص األمن 

تصميم متكامل وناجح . 

 GPRS األخضر الهرم تقييم نظام 2-2
لدول واحدة من أكثر اهو النظام المصري لتقييم المباني حيث تعتبر مصر 

خطى  ألمةعرضة للخطر من آثار تغير المناخ العالمي. لذا من األهمية أن تتبع ا

عية لطبيااآلخرين في ترشيد استخدام الطاقة, وإدارة استخدام المياه والموارد 

 يئة.الب األخرى, والحد من النفايات وغيرها من األنظمة المستدامة للحفاظ على

ادة ما ٪ من إجمالي انبعاثات الكربون ع50إلى أن حوالي وتشير التقديرات 

ه لمباني م التأتي من المباني واستخدامها. وهذا يعني أن التصميم والبناء واستخدا

 ]2[أهمية قصوى لتخفيف أثار كارثية محتملة من التغييرات التي نواجهها.

  األخضر الهرم نظام في مستدامة مدرسه تصميم عناصر 2-2-1

 النظام المصري على عدة محددات وهى محددات عامه فلم يستهدفيشتمل 

اء شريحة معينه من المباني بل يوضح المحددات البيئية المؤثرة على األد

 األخضر للمباني ويشمل النظام :

.المواقع المستدامة, إمكانية الوصول, علم البيئة 

.كفاءة استخدام المياه 

.المواد والموارد 

لية.جودة البيئة الداخ 

.اإلدارة 

.االبتكار والقيمة المضافة  

 للمدارس LEED ال نظام 2-3
ثل ميتناول قضايا  12نظام تقيم الليد للمدارس من الحضانة إلي السنة 

ل الصوتيات في الفصول الدراسية والتخطيط وتقييم الموقع البيئي من خال

ن فريدة ممعالجه الفراغات المدرسية وقضايا صحة األطفال وهو يوفر أداه 

 خصصهنوعها للمدارس التي ترغب في البناء األخضر مع نتائج قابله للقياس م

ه فعالوللمدارس ذات األداء العالي التي تكون صحية للطالب ومريحة للمعلمين 

 ]3[من حيث التكلفة .

 ت
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 للمدارس LEED نظام في مستدامة مدرسه تصميم عناصر 2-3-1

.المواقع المستدامة 

لمياه.كفاءة استخدام ا 

.الطاقة والغالف الجوى 

.المواد والموارد 

.جودة البيئة الداخلية 

.االبتكار واالبداع فى التصميم 

األولويات اإلقليمية  . 
 

III     - بينهم واالختالف التشابه أوجه وبيان السابقة األنظمة بين مقارنة 

كتتن ستتيتم مقارنتتة نظتتم تقيتتيم األداء البيئتتي الستتابقة للوصتتول لعناصتتر مجمعتته يم

 استخدامها للتطبيق على المدارس.
 

 المستدامة المواقع 3-1

هة
اب
ش

مت
 ال

ر
ص

نا
لع

ا
 

 اختيار الموقع. -

 يكون في وسط المجتمع. -

 وجود بنية تحتية. -

 سهولة الوصول بالخدمات الرئيسية. -

 سهولة وصول المشاة. -

 االعتماد على خطوط النقل العام. -

 وجود طرق للمشاة وللدراجات. -

الطتترق الستتريعة يكتتون الموقتتع بعيتتدا عتتن  -

والمصتتتتتتانع والمنتتتتتتاطق الخطتتتتتترة علتتتتتتى 

 الطالب.

 استخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة. -

 الحفاظ على المناطق الطبيعية الموجودة.

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

 زيادة المسطحات المفتوحة. -

 تخطيط الحرم المدرسي. -

 االستخدام المشترك للمرافق مع المجتمع. -

G
P

R
S

 

 الصحراوية.تطوير المناطق  -

 إعادة تطوير المناطق العشوائية. -

 تطوير مواقع براونفيلد. -

 التوافق مع خطة التنمية الوطنية. -

 التموين للمواقع النائية. -

احترام المواقع ذات األهمية التاريخية  -

 والثقافية.

 الحد من التلوث أثناء عملية البناء. -

L
E

E
D

 

 منع تلوث نشاط البناء. -

 تقييم الموقع البيئي. -

 تطوير مواقع براونفيلد. -

 زيادة المسطحات المفتوحة. -

 التحكم في كمية وجودة مياه األمطار. -

 معالجة مياه األمطار. -

 تقليل ظاهرة الجزر الحرارية. -

% من مواقف 50تغطية أكثر من  -

 السيارات.

 عمل أسطح خضراء. -

 الحد من زيادة الحرارة في الموقع العام. -

 استخدام برامج للتحكم في الضوء. -

وجود خطة لتطوير الموقع واالمتداد  -

 المستقبلي.

 االستخدام المشترك للمرافق مع المجتمع. -

 المياه استخدام كفاءة 3-2

هة
اب
ش

مت
 ال

ر
ص

نا
لع

ا
 

 تقليل استخدام المياه. -

عدم استعمال المياه الصالحة للشرب في أعمال  -

 الري واالندسكيب وأعمال البناء.

 إعادة تدوير المياه الرمادية. -

استخدام أجهزة صحية معتمدة وذات كفاءة عالية  -

 ومنخفضة االستهالك للمياه.

 استخدام أنظمة ري تحافظ على المياه. -

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

 استخدام النباتات المحلية في أعمال االندسكيب. -

 .تنقية مياه األمطار وترشيحها وإعادة استخدامها -

ا إدماج أنظمة تجميع مياه األمطار وتخزينه -

 إلعادة استخدامها.

G
P

R
S

 

 كفاءة نظم تبريد المياه. -

 كشف تسرب المياه. -

 معالجة مياه الصرف الصحي. -

 استعمال مواسير صحية. -

L
E

E
D

 
 استخدام صنابير بها حساسات تعمل أوتوماتيكيا. -

 معالجة مياه الصرف الصحي. -

 توظيف استراتيجيات تستخدم مياه اقل في المبنى. -

 تستخدم مياه الشرب.عدم وجود مبردات  -

 تنقية مياه األمطار وإعادة استخدامها. -

 الجوى والغالف الطاقة 3-3

هة
اب

ش
مت

ال
ر 

ص
نا

لع
ا

 

ظم الن تحديد الحد األدنى من أداء الطاقة في المبنى وتحديد -

 المقترحة لتنفيذها.

 تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهالكها. -

تصميم توظيف مصادر الطاقة المتجددة وإدماجها في  -

 المبنى.

 اإلضاءة الطبيعية والتصميم الشمسي السالب. -

 التهوية الطبيعية. -

 توجيه المبنى بالنسبة لحركة الشمس والرياح. -

فة
تل
خ

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

 .طاقةتحقيق متطلبات الجودة القياسية في كفاءة استخدام ال -

 ارجياختيار مواد عالية الكفاءة والمتانة في التشطيب الخ -

 للمبنى.

G
P

R
S

 

 تجنب استنزاف االوزون. -

 استخدام أجهزة ذات كفاءة في استخدام الطاقة. -

 تخفيض الحمل وقت الذروة. -

 تقليل األثر البيئي لنظام التبريد والتكييف. -

 توفير دليل تشغيل وصيانة لألجهزة. -

 توفير مخزون من الطاقة والكربون. -

L
E

E
D

 

 تجنب استنزاف االوزون. -

الكلوروفلوروكربون مطلقا في عدم استخدام مركبات  -

 أنظمة التبريد والتدفئة والتكييف.

 .استخدام خامات مناسبة لعناصر المبنى المتصلة خارجيا -

 استخدام األسطح الخضراء. -

 العزل الحراري الجيد لألسطح والحوائط الخارجية. -

استخدام زجاج ذو كفاءة عالية يسمح بمرور الضوء دون  -

 الحرارة.

 عة استهالك الكهرباء.تركيب وسائل لمتاب -

 تدريب العاملين للحفاظ على الطاقة في المبنى. -

ة عمل نموذج محاكاة للمبنى لمتابعة وقياس انظمة الطاق -

 بالمبنى.

وجود أجهزة إنذار عند وجود تسرب أو خلل عن المعدل  -

 الطبيعي للطاقة.

 تكون جميع األجهزة االلكترونية حاصلة على -

 ) نجمة الطاقة(. 

صول إلى صفر تلوث باستخدام الطاقة محاولة الو -

 المتجددة.
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 والموارد المواد 3-4

ر 
ص

نا
لع

ا

هة
اب
ش

مت
ال

 

 استخدام المواد المتجددة. -

 استخدام المواد المستخدمة سابقا. -

 استخدام المواد المعاد تدويرها. -

 استخدام المواد المستدامة )الصديقة للبيئة(. -

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

 تقلل النفايات الناتجةاستخدام المواد بطرق  -

 .كفاءة أداء المواد مع مرور الوقت وكيفية صيانتها -

G
P

R
S

 

 عرض لجدول مواد المشروع األساسية. -

القضاء على تعرض شاغلي المبنى لالسبستوس واى  -

 مواد خطرة أو سامة.

 استخدام المواد المحلية. -

 استخدام مواد مصنعه في الموقع. -

 استخدام مواد خفيفة الوزن. -

 استخدام مواد عالية المتانة. -

 استخدام العناصر الجاهزة. -

 تحليل تكلفة دورة حياة المواد في المشروع. -

L
E

E
D

 

 تخزين وتجميع المواد القابلة للتدوير. -

 إعادة استخدام عناصر المبنى اإلنشائية. -

 إعادة استخدام عناصر المبنى الغير إنشائية. -

 استخدام المواد المحلية. -

 معتمدة.استخدام أخشاب  -

 الداخلية البيئة جودة 3-5

هة
اب
ش

مت
 ال

ر
ص

نا
لع

ا
 

 كفاءة وجودة البيئة الداخلية. -

 الحد األدنى للتهوية الداخلية. -

تصميم أنظمة التهوية بحيث تتجاوز الحد األدنى  -

 لمعدالت التهوية المعتمدة.

 تقليل االنبعاثات الداخلية. -

 الراحة الحرارية. -

 الراحة البصرية. -

 الراحة الصوتية. -

 زيادة معدالت التهوية الطبيعية. -

 توفير اإلضاءة الطبيعية. -

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

تجنب استخدام منتجات البناء التي تحتوى على  -

مركبات الفورمالدهايد, كاألرضيات الموكيت 

 وبعض أنواع القواطع الداخلية.

 تجنب استعمال المواد التي تحتوى على نسبة عالية -

 .  Voc'sمن المركبات العضوية المتطايرة 

G
P

R
S

 

 التحكم في التدخين. -

 السيطرة على البكتريا والمخاطر الصحية االخرى. -

 .2coوجود أجهزة قياس  -

L
E

E
D

 

 التحكم في التدخين. -

 .2coوجود أجهزة قياس  -

 وجود فالتر للتكييف وصيانتها واستخدام مواد ذات -

 كفاءة عالية.

 الهواء الداخلي أثناء التنفيذ.التحكم في جودة  -

 التحكم في جودة الهواء الداخلي قبل التشغيل. -

 التحكم في مصادر الملوثات. -

 إتاحة إمكانية التحكم في نظم اإلضاءة. -

 منع العفن. -

 المضافة والقيمة االبتكار 3-6

 اليوجد العناصر المتشابهة

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

CABE اليوجد 

G
P

R
S

 

ي المعماري مع الحلول التقنية التدمج البناء  -

 تعكس التراث الثقافي الوطني واالقليمى.

 االبتكار في التصميم والبناء بوسائل مبتكرة -

 وتكون لها فائدة بيئية كبيرة قابلة للقياس.

  GPRSإثبات تجاوز المعايير الحالية ل  -

  واثبات أنها تقدم فائدة بيئية إضافية.

L
E

E
D

 

 اإلبداع في التصميم. -

تواجد احد الحاصلين على شهادة الليد في  -

 عملية التصميم.

 المدرسة كأداة للتعليم األخضر. -

 اإلدارة 3-7

 اليوجد العناصر المتشابهة

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

CABE اليوجد 

G
P

R
S

 

وجود بيان خطة متكامل واسلوب للعمل في  -

 الموقع.

التوافق مع جميع أنظمة الصحة والسالمة  -

 االجتماعية.وأنظمة الرعاية 

بيان طريقة واضحة لألساليب المناسبة  -

 ألعمال الهدم في المشروع.

توفير حاويات لبقايا المواد والنفايات في  -

 الموقع.

توفير عمال إلعادة تدوير النفايات في  -

 الموقع.

توفير طرق مناسبة لوصول الشاحنات  -

 للموقع دون وجودا ثر سلبي على البيئة.

الموقع مع تحديد توفير مناطق تخزين في  -

 وفصل المواد في التخزين.

 تقديم خطة إلدارة النفايات في المشروع. -

إشراك شركة متخصصة في إعادة تدوير  -

 مواد البناء والتخلص السليم من النفايات.

 حماية مصادر المياه من التلوث. -

 التخلص السليم من النفايات. -

تخفيف الضوضاء وانبعاثات العادم من  -

 ت في الموقع.اآلالت والمعدا

 بناء دليل لمستخدم المبنى. -

 توفير جدول دوري لصيانة المبنى. -
LEED اليوجد 

 اخرى عناصر 3-8

 اليوجد العناصر المتشابهة

فة
ختل

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

C
A

B
E

 

يم
ظ

تن
ال

 

إنشاء رسم تخطيطي واضح  -

 للمدرسة وبيان معايير التصميم.

عمل رسم بياني يبين العالقات  -

 داخل المبنى.الوظيفية والفراغية 

ن
ما

أل
با
ر 

عو
ش

ال
 

خلق بيئة امنه ومريحة داخليا  -

 وخارجيا.

 تحديد حدود واضحة للمبنى. -

استخدام أدوات تحليلية لتحسين  -

األمن والسالمة من خالل 

 التصميم البيئي.

توضيح مداخل الطالب والزوار  -

وأماكن ساحات االستقبال 

 الرئيسية والفناء وغيرها.
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 اخرى عناصر 8-3)تابع(: 
 

 اليوجد العناصر المتشابهة

 )
بع

تا
(

فة
تل
خ

لم
 ا
ر
ص

نا
لع

ا
 

(
بع

تا
)

C
A

B
E

 

العمر 

الطويل 

والتخلص 

 األمن

إنشاء مدرسة يمكن أن تتطور  -

وتتكيف مع التغيرات 

 المستقبلية.

المرونة في تخطيط المساحات  -

وتوزيع الخدمات وكيفية 

 الوصول.

 تحليل تكلفة دورة حياة المبنى. -

تصميم 

متكامل 

 وناجح

ربط مجموعه من المدارس  -

ببعض دون التدخل بهوية اى 

 منها.

تنظيم التعامل مع تضاريس  -

 الموقع.

 تفاعل المدرسة مع المجتمع. -

استخدام افراد المجتمع لمرافق 

 المدرسة بعد اليوم الدراسي.

GPRS اليوجد 

LEED  األولوية

 اإلقليمية

وجود أولوية إقليمية عند اختيار  -

 المشروع.موقع 

 

IV     على للتطبيق تصلح التى التقييم عناصر من المقترحة ئمةالقا 

 القائمة المصرية المدارس

ي الت لوضع قائمة تصلح للتطبيق على المدارس القائمة تم اختيار العناصر

صر تصلح للتطبيق من خالل انظمة التقييم السابق ذكرها وكانت نسبة العنا

 المختارة من كل عنصر كالتالي:
 

 عناصر االستدامة

نسبة العناصر التي 

اليمكن تطبيقها على 

 المبنى المدرسي القائم.

نسبة العناصر التي 

يمكن تطبيقها على 

المبنى المدرسي 

 القائم.

 %48 %52 المواقع المستدامة

كفاءة استخدام 

 المياه
7% 93% 

الطاقة والغالف 

 الجوى
17% 83% 

 %30 %70 المواد والموارد

البيئة جودة 

 الداخلية
41% 59% 

 

ى وسيتم ترتيب تلك العناصر من حيتث األعلتى نستبة فتي إمكانيتة التعتديل علت

 المدارس ويكون ترتيب العناصر كالتالي:

 كفاءة استخدام المياه  -1

 الطاقة والغالف الجوى  -2

 جودة البيئة الداخلية -3

 المواقع المستدامة -4

 المواد والموارد -5

 عناصر اخرى -6

 

ستتبق التتي تصتتلح للتطبيتق علتى المتدارس القائمتتة بنتاء علتى ما القائمتة المقترحتة

 دراسته:

عناصر 

 االستدامة
 النقاط

اه
مي

 ال
ام

خد
ست

 ا
ءة

فا
 ك

 تقليل استخدام المياه.

عدم استعمال المياه الصالحة للشرب في أعمال الري 

 واالندسكيب وأعمال البناء.

 إعادة تدوير المياه الرمادية.

معتمدة وذات كفاءة عالية ومنخفضة استخدام أجهزة صحية 

 االستهالك للمياه.

 استخدام أنظمة ري تحافظ على المياه.

 استخدام النباتات المحلية في أعمال االندسكيب.

 تنقية مياه األمطار وترشيحها وإعادة استخدامها.

امها.إدماج أنظمة تجميع مياه األمطار وتخزينها إلعادة استخد  

ريد المياه.كفاءة نظم تب  

 كشف تسرب المياه.

 استعمال مواسير صحية.

 استخدام صنابير بها حساسات تعمل أوتوماتيكيا.

 توظيف استراتيجيات تستخدم مياه اقل في المبنى.

 عدم وجود مبردات تستخدم مياه الشرب.

ى
جو

 ال
ف

ال
لغ

وا
ة 

اق
ط

 ال

 تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهالكها.

.الطاقة المتجددة وإدماجها في تصميم المبنى توظيف مصادر  

اختيار مواد عالية الكفاءة والمتانة في التشطيب الخارجي 

 للمبنى.

 تجنب استنزاف االوزون.

 استخدام أجهزة ذات كفاءة في استخدام الطاقة.

 تخفيض الحمل وقت الذروة.

 تقليل األثر البيئي لنظام التبريد والتكييف.

دليل تشغيل وصيانة لألجهزة.توفير   

 توفير مخزون من الطاقة والكربون.

عدم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون مطلقا في أنظمة 

 التبريد والتدفئة والتكييف.

 استخدام األسطح الخضراء.

 العزل الحراري الجيد لألسطح والحوائط الخارجية.

الضوء دون  استخدام زجاج ذو كفاءة عالية يسمح بمرور

 الحرارة.

 تركيب وسائل لمتابعة استهالك الكهرباء.

 تدريب العاملين للحفاظ على الطاقة في المبنى.

عمل نموذج محاكاة للمبنى لمتابعة وقياس أنظمة الطاقة 

 بالمبنى.

وجود أجهزة إنذار عند وجود تسرب أو خلل عن المعدل 

 الطبيعي للطاقة.

ة(.االلكترونية حاصلة على ) نجمة الطاقتكون جميع األجهزة   

 محاولة الوصول إلى صفر تلوث باستخدام الطاقة المتجددة.

ية
خل

دا
 ال

ئة
بي
 ال

دة
جو

 

 الراحة الحرارية.

 الراحة البصرية.

 الراحة الصوتية.

 زيادة معدالت التهوية الطبيعية.

 التحكم في التدخين.

الصحية االخرى.السيطرة على البكتريا والمخاطر   

co2 وجود اجهزة قياس 

وجود فالتر للتكييف وصيانتها واستخدام مواد ذات كفاءة 

 عالية.

 إتاحة إمكانية التحكم في نظم اإلضاءة.

 منع العفن.
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علتتى  القائمتتة المقترحتتة التتتي تصتتلح للتطبيتتق علتتى المتتدارس القائمتتة بنتتاء)تتتابع( 

 ماسبق دراسته:

مة
دا

ست
لم

 ا
قع

وا
لم

 ا

 استخدام وسائل نقل بديلة صديقة للبيئة.

 الحفاظ على المناطق الطبيعية الموجودة.

 زيادة المسطحات المفتوحة.

 تخطيط الحرم المدرسي.

 االستخدام المشترك للمرافق مع المجتمع.

 التحكم في كمية وجودة مياه األمطار.

 معالجة مياه األمطار.

الحرارية.تقليل ظاهرة الجزر   

% من مواقف السيارات.50تغطية أكثر من   

 عمل أسطح خضراء.

 الحد من زيادة الحرارة في الموقع العام.

 استخدام برامج للتحكم في الضوء.

 وجود خطة لتطوير الموقع واالمتداد المستقبلي.

رد
وا

لم
وا

د 
وا

لم
 استخدام المواد بطرق تقلل النفايات الناتجة. ا

أداء المواد مع مرور الوقت وكيفية صيانتها.كفاءة   

 تخزين وتجميع المواد القابلة للتدوير.

 إعادة استخدام عناصر المبنى اإلنشائية.

 إعادة استخدام عناصر المبنى الغير إنشائية.

ى
ر
خ

 ا
ر
ص

نا
ع

 

 المدرسة كأداة للتعليم األخضر.

 التخلص السليم من النفايات.

المبنى.بناء دليل لمستخدم   

 توفير جدول دوري لصيانة المبنى.

إنشاء رسم تخطيطي واضح للمدرسة وبيان معايير 

 التصميم.

عمل رسم بياني يبين العالقات الوظيفية والفراغية داخل 

 المبنى.

 تحديد حدود واضحة للمبنى.

استخدام أدوات تحليلية لتحسين األمن والسالمة من خالل 

 التصميم البيئي.

توضيح مداخل الطالب والزوار وأماكن ساحات 

 االستقبال الرئيسية والفناء وغيرها.

 خلق بيئة أمنه ومريحة داخليا وخارجيا.

 تقديم حلول مستقبلية واقتصادية.

 تحليل تكلفة دورة حياة المبنى.

 تفاعل المدرسة مع المجتمع.

استخدام افراد المجتمع لمرافق المدرسة بعد اليوم 

 الدراسي.
 

وبهذا نكون قد حققنا الهتدف األول متن أهتداف البحتث وهتو وضتع قائمتة تصتلح 

 للتطبيق لتقييم المدارس القائمة بناء على أنظمة التقييم المدروسة.

 

V       بالمنصورة االساسى للتعليم قولنجيل لمدرسة تطبيقية دراسة 

المنصوره ة سيتم عمل دراسة تطبيقية الحدى المدارس الحكومية بمدين

وضع ويها )مدرسة قولنجيل للتعليم االساسى( وتطبيق قائمة التقييم المقترحة عل

 توصيات لتطوير المدرسة لجعلها اكثر استدامة
 

 للمدرسة الراهن الوضع دراسة 5-1

 نصورةبالم االساسى للتعليم قولنجيل مدرسة اختيار أسباب 5-1-1

 ود مشاكل حقيقيتة فتي مدرسة حكومية ) األكثر شيوعا في مصر( مع وج

 التصميم وتكدس الطالب.

  تصميم المدرسة يعتبر نموذج مكترر لتصتميم اغلتب المتدارس الحكوميتة

 الموجودة في المنصورة.

  سنه(. 15المدرسة حديثة البناء ) مبنية اخر 

  مدرستتة قولنجيتتل تختتدم منطقتتة نائيتتة وعتتدم وجتتود بتتديل عنهتتا فتتي تلتتك

 المنطقة. 

  قولنجيتتل بالمنصتتتورة تقتتع فتتتي منطقتتة امتتتتداد مدرستتة قولنجيتتل بمنطقتتتة

 عمراني لمدينة المنصورة.

 .توافر المعلومات لهذه المدرسة 

 المدرسة موقع5-1-2
 

 Google maps -صورة توضح موقع المدرسة بالنسبة لخريطة المنصورة
 

 Google maps -تقع المدرسة على الحدود الشرقية لمدينة المنصورة
 

 لباحثةا -لمدرسة قولنجيل للتعليم االساسىتحليل الموقع 

 

 ةألبنية التعليميتقييم المدرسة من حيث تطبيقها الشتراطات هيئة ا 5-1-3

 صميمتتولى الهيئة العامة لألبنية التعليمية تطوير معايير ومواصفات ت

 خطة المدارس وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف

اني المب والسياسة العامة للدولة, كما تقوم باتخاذ كل مايلزم إلنشاءالتنمية 

و رس أالتعليمية وصيانتها ولكنها لم تتطرق لسبل تحقيق االستدامة في المدا

 (4).تطوير المدارس لما يتناسب مع نظم التعليم األخضر والمستدام العالمي

توى ي تحتعليمية )التفرغم أن المدرسة مبنية طبقا الشتراطات هيئة األبنية ال

 على قصور( إال أنها لم تحقق كل االشتراطات البنائية كالتالي:
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 العنصر
اشتراط هيئة 

 األبنية)5(
 ماتم تنفيذه

 1.8م2 4م2 نصيب الطالب من الموقع

 0.6م2 1م2 نصيب الطالب من الفصل

مساحة الصالة متعددة 

 األغراض

 65م2 85م2

 شماال جنوبا توجيه الحمامات

%20 نسبة األماكن المظللة بالفناء  5%  
 

إنشتاء  اشتراطات هيئة األبنية التعليمية يوجد بها ثغرات كثيترة للتالعتب عنتد

المتتدارس ويوجتتد بهتتا قيتتود كثيتترة تحتتول دون الوصتتول لالستتتدامة المطلوبتتة فتتي 

 المدارس وتحد من اإلبداع في التصميم.

عناصتر االستتدامة فتي  لذا يجب إعادة صياغة هذه االشتراطات بحيث تحقتق

المدارس ووضع ضوابط وأستس لبنتاء متدارس مستتدامة وزيتادة عناصتر اإلبتداع 

 في التصميم.

 تالتعديال وإجراء االستدامة لعناصر تطبيقها حيث من المدرسة تقييم 5-2

 عليها المستدامة

ى ق علسيتم تقييم المدرسة باستخدام القائمة المقترحة التي تصلح للتطبي

رحات ولكي نضع مقت, القائمة مع إجراء التعديالت المستدامة عليهاالمدارس 

الية الح فعلية قابلة للتطبيق قامت الباحثة بعمل مجسم ثالثي األبعاد للمدرسة

باالستعانة بالمساقط األفقية   AutoCAD , 3D Maxباستخدام برنامج 

ور ضع تصللمدرسة الموجودة في هيئة األبنية التعليمية بالمنصورة وذلك لو

  .للمبنى وتطوير المقترحات النظرية بطريقة عملية اقرب مايكون للتنفيذ

 المياه استخدام كفاءة5-2-1
 وإجتراء سيتم دراسة الوضع الراهن الستدامة المدرسة لبند كفاءة استخدام المياه

 التعديالت المستدامة عليها

 أوال: كفاءة استخدام المياه
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 صورة الموقع العام للمدرسة الحالية- الباحثة.)6(

 

(7لباحثة.)ا -صورة الواجهة الجنوبية للمدرسة  

ادوار ومصممه بشكل موديولى  4وتتكون من أرضى+ 

 منتظم وبها سلمين يطلوا على الواجهة.

العناصتتر التتتي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتتة لبنتتتد 

كفاءة استتخدام 

 المياه.

مستدامة حققتها المدرسة في بند كفاءة التوجد عناصر 

 استخدام المياه.

 

 أوال: كفاءة استخدام المياه)تابع( : 

العناصتتتتر التتتتتي 

اليمكتتن تحقيقهتتا 

لبنتتتتتتتتتد كفتتتتتتتتتاءة 

استتتتتخدام الميتتتتاه 

والتتتتتتتي أثتتتتتترت 

تأثير سلبي علتى 

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامة 

 المدرسة.

 .معالجة مياه الصرف الصحي
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تبديل جميع األجهزة الصحية بأجهزة معتمدة تقلل من 

 استهالك المياه.

استتتتتخدام صتتتتنابير بهتتتتا 

حساستتتتتتتتتتتتات تعمتتتتتتتتتتتتل 

 ]8[ أوتوماتيكيا.

 

إعتتتتتتتادة تتتتتتتتدوير ميتتتتتتتاه 

األمطار واستتعمالها فتي 

أعمتتتتتتتتتتتتتتتتال التتتتتتتتتتتتتتتتري 

 .والالندسكيب

 

خزانتات تحتت األرض  إدماج أنظمة تجميع مياه األمطار  في

 ]9[وإعادة استخدامها.

د استتتتخدام الترميتتتز بتتتاأللوان لألنابيتتتب لتمييتتتز الميتتتاه المعتتتا

 .تدويرها عن مياه الشرب

افتة استبدال جميع المواسير بمواسير تؤمن نوعية الميتاه والنظ

 واالستدامة لالستخدام البشرى.

 استخدام النباتات المحلية في أعمال الالندسكيب.

الحتتد متتن فقتتدان الميتتاه وذلتتك باستتتخدام متتواد الرصتتف التتتي 

يستتتتتهل اختراقهتتتتتا وبلوكتتتتتات الرصتتتتتف العشتتتتتبية واألستتتتتطح 

 المزروعة.

 تسخين المياه بواسطة ألواح الطاقة الشمسية.

تضتتتمين نظتتتام التتتري المتتتوفر للميتتتاه فتتتي تصتتتميم المنتتتاطق 

 الطبيعية.

 اه.استهالك الميوجود عدادات المياه تكون قادرة على مراقبة 
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 الباحثة -3dmaxمجسم ثالثى االبعاد للمدرسة باستخدام برنامج 

تجميع مياه األمطار في خزان تحت األرض من سطح المبنى 

ير , تسخين المياه بواستطة ألتواح الطاقتة الشمستية, إعتادة تتدو

 .المياه الرمادية وتجميعها في خزان تحت األرض
 



A: 22     DINA MOHAMMED MAHMOUD EL-BAZ, ALAA MOHAMMED SHAMS EL-EASHY  AND ASMAA NASR EL-

DEEN EL-BADRAWY   

 

 الجوى والغالف الطاقة 5-2-2

وى سيتم دراسة الوضع الراهن الستتدامة المدرستة لبنتد الطاقتة والغتالف الجت

 وإجراء التعديالت المستدامة عليها
 

 ثانيا: الطاقة والغالف الجوى

صتتور الوضتتع 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهن 

 .للمدرسة

مجستتتتتتتتتتتتم 

ثالثتتتتتتتتتتتتتي 

األبعتتتتتتتتتتتاد 

للمدرستتتتتتة 

 .الحالية

 
 3dmaxمجسم ثالثى االبعاد للمدرسة باستخدام برنامج

الواجهتتتتتتتة 

الشتتتتتتتمالية 

الغربيتتتتتتتتتة 

ومعظمهتتتا 

اليوجتد بته 

  فتحات.

العناصتتر التتتتي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتتتة لبنتتتتد 

الطاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

 الجوى.

 اإلضاءة الطبيعية لجزء من المدرسة

 التهوية الطبيعية لجزء من المدرسة

مركبات الكلوروفلوروكربون مطلقا في عدم استخدام 

 جودأنظمة التبريد والتدفئة والتكييف )وذلك نظرا لعدم و

 أنظمة تبريد وتكييف وتدفئة في المبنى(.

العناصتتر التتتتي 

اليمكن تحقيقها 

لبنتتتتتتتد الطاقتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

الجتتتوى والتتتتي 

أثتتتتتترت تتتتتتتأثير 

ستتتتتتلبي علتتتتتتتى 

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامة 

 المدرسة

 النصف تقريبا(.اإلضاءة الطبيعية لجزء من المدرسة) 

 التهوية الطبيعية لجزء من المدرسة.

عدم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون مطلقا في 

 جودأنظمة التبريد والتدفئة والتكييف )وذلك نظرا لعدم و

 أنظمة تبريد وتكييف وتدفئة في المبنى(.

التوصتتتتتتتتتتتتتيات 

المقترحتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

لالستتتدامة لبنتتد 

الطاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

 .الجوى
 

 نقل الفراغات اإلدارية بمبنى من دور واحتد بجانتب المبنتى

المدرسي ويكتون ستقفه وواجهاتته خضتراء لتعتويض البنتاء 

علتتتى األرض الزراعيتتتة و لتقليتتتل انتقتتتال الحتتترارة لتتتداخل 

 المبنى.
تقليتتتتتل عتتتتتدد الطتتتتتالب فتتتتتي 

الفصتتتتتول وذلتتتتتك باستتتتتتخدام 

الفراغات اإلداريتة كفراغتات 

بتتتتالمبنى المدرستتتتي تعليميتتتتة 

الموجتتود ومعالجتتة الفراغتتات 

بالكاستتتتتتتتتتتترات الشمستتتتتتتتتتتتتية 

 ]10[الذكية.

 

 

 

 ثانيا: الطاقة والغالف الجوى)تابع( 

)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابع( 

التوصتتتتتتتتتتتتتيات 

المقترحتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

لالستتتدامة لبنتتد 

الطاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

 .الجوى

]11[ 

عمتتتتتتل فصتتتتتتول 

خارجية ) التعليم 

المفتتتتوح( وذلتتتك 

لتقليتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتدد 

الطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالب 

بالفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

وتغطيتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

بتغطيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 ]12[خفيفة.

وضع خاليا شمسية على أسطح المباني  والواجهة 

ي الجنوبية وتوجيههم في اتجاه الشمس لتوليد الطاقة الت

 يحتاجها المبنى.

فتح شبابيك للفراغات التي تطل على الواجهة الشمالية 

 للتهوية واإلضاءة الطبيعية.

الكهربائية بأجهزة تحتوى على نجمة استبدال األجهزة 

 الطاقة.

ة زيادة زراعة األشجار حول المبنى مما يجعله أكثر برود

 ويقلل من الطاقة الالزمة للتبريد.

استتتتتتتبدال زجتتتتتتاج الفتحتتتتتتات 

بزجتتتتتتاج ذو كفتتتتتتاءة عاليتتتتتتة 

(LAW- E GLASS)  

بحيتتث يستتمح بمتترور الضتتوء 

 ]10[دون الحرارة.

 
والحتتتوائط الخارجيتتتة لتقليتتتل إعتتتادة العتتتزل الجيتتتد لألستتتطح 

 انتقال الحرارة من والى المبنى.

تركيتتب وستتائل لمتابعتتة استتتهالك الكهربتتاء وذلتتك بتركيتتب 

ء حساسات لفصل الكهرباء عن المبنى أوتوماتيكيا بعد انتها

 العمل. 

تتتتوفير برنتتتامج للصتتتيانة الدوريتتتة لمتابعتتتة أنظمتتتة المبنتتتى 

 والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية.

تحويتل وحتتدات اإلضتاءة إلتتى إضتتاءة متوفره تعمتتل بالطاقتتة 

 القادمة من الخاليا الشمسية.

استتتتتخدام أنظمتتتتة إخمتتتتاد الحرائتتتتق التتتتتي ال تحتتتتتوى علتتتتى 

أو  CFCSمركبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات الكلوروفلوركربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 

 أو الهالونات.HCFCSالهيدروكلورفلوركربون 

عمتتل أجهتتزة انتتزار لتنبيتته المتتوظفين عنتتد وجتتود خلتتل فتتي 

 التشغيل.أنظمة 

تطتتتتتتتوير بنتتتتتتتد 

الطاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

الجتتتتتوى علتتتتتى 

مجستتتتم ثالثتتتتي 

األبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 للمدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقل الفراغات اإلدارية بمبنى من دور واحتد بجانتب المبنتى

المدرسي ويكون سقفه وواجهاته خضراء واستخدام سطحه 

 كفصول خارجية للتعليم المفتوح.

زراعة األشتجار حتول المبنتى ووجتود أمتاكن مغطتاه كافيته 

 في الموقع العام للمدرسة.
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 )تابع(

تطتتتتتتتوير بنتتتتتتتد 

الطاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والغتتتتتتتتتتتتتتتتتالف 

الجتتتتتوى علتتتتتى 

مجستتتتم ثالثتتتتي 

األبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 للمدرسة

 
 .ثةالباح -3dmaxمجسم ثالثى االبعاد للمدرسة باستخدام برنامج 

وضتتتتع خاليتتتتا شمستتتتية علتتتتى أستتتتطح المبنتتتتى المدرستتتتي  

لتوليتتتد والواجهتتتة الجنوبيتتتة وتتتتوجيههم فتتتي اتجتتتاه الشتتتمس 

 الطاقة التي يحتاجها المبنى.

 

 الداخلية البيئة جودة5-2-3

 وإجتراء سيتم دراسة الوضع الراهن الستدامة المدرسة لبند جودة البيئة الداخليتة

 التعديالت المستدامة عليها

 ثالثا: جودة البيئة الداخلية
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 .يئة االبنية التعليمية بتصرفه -المسقط االفقى للدور االرضى للمدرسة

الدوراالرضى للمدرسة ويوجد به سلمين ووجود فصل 

 موجه جنوبا وتوجيه معظم الحمامات شماال.

 
 .ة التعليمية بتصرفهيئة االبني -المسقط االفقى للدور االول للمدرسة

ة الدور األول وتوجيه الفصول شمالي شرقي وتوجيه المكتب

 والحمامات شمالي غربي. جنوبا

العناصر التي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتة لبنتتد 

جتتتتودة البيئتتتتة 

 الداخلية

ة بيئالتوجد عناصر مستدامة حققتها المدرسة في بند جودة ال

 الداخلية.

العناصر التي 

اليمكتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

تحقيقهتتتا لبنتتتد 

جتتتتودة البيئتتتتة 

الداخليتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والتتتتي أثتتترت 

تتتتتأثير ستتتتلبي 

علتتى استتتدامة 

 المدرسة

تهوية بحيث تتجاوز الحد األدنى لمعدالت تصميم أنظمة 

 التهوية المعتمدة.

 تقليل االنبعاث الداخلية.

 زيادة معدالت التهوية الطبيعية.

تجنب استعمال المواد التي تحتوى على نسبة عالية من 

 المركبات العضوية المتطايرة أو مركبات الفورمالدهيد.

 يذ.لتنفالتشغيل وأثناء االتحكم في جودة الهواء الداخلي قبل 

 التحكم في مصادر الملوثات. 
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وضع أجهزة قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون في المبنى 

 %.10بحيث التتعدى 

تغيير جميع الدهانات 

ومتتتتتتتتتتواد الطتتتتتتتتتتالء 

واألرضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيات 

المستتتتتتتتتتخدمة فتتتتتتتتتي 

المبنتتتتتتتتتتتى بحيتتتتتتتتتتتث 

تستتتتتتتوفى متطلبتتتتتتات 

االختبتتتتتتار القياستتتتتتية 

الختبتتتتار االنبعاثتتتتات 

 العضتتوية المتطتتايرة.

]13[ 

 

تغييتتر أثتتاث الفصتتول 

الدراستتتية والمكاتتتتب 

والمقاعتتتتتتتتد بحيتتتتتتتتث 

يكتتون أثتتاث الفصتتول 

يلبتتتتتتتتتتى متطلبتتتتتتتتتتات 

االختبتتتتتتار القياستتتتتتية 

الختبتتتتار االنبعاثتتتتات 

 العضوية المتطايرة.

 
 (14)الفصول المقترحة

توظيتتتتتتتتتتتف أنظمتتتتتتتتتتتة 

 3للمداخل علتى األقتل 

متتتتتتتتر فتتتتتتتي االتجتتتتتتتاه 

الرئيستتتتتتتتتي اللتقتتتتتتتتتاط 

األوستتتاخ والجستتتيمات 

قبل دخول المبنى على 

المتتتتتتداخل الخارجيتتتتتتة 

وتشمل أنظمتة قضتبان 

مثبتتتتتتته بشتتتتتتكل دائتتتتتتم 

 ]15[ومشايات مطاطية

 

م يجب تزويد المكاتب اإلداريتة والفراغتات المشتغولة بانتظتا

% علتى األقتل متع إمكانيتة 90بالضوابط ذاتية اإلضاءة إلتى 

 التعديل من شاغلي المبنى لتالئم احتياجاتهم.

 مكانيتةزيادة استخدام النوافذ القابلة للتشغيل فتي الفراغتات إل

الي الفتتتح والغلتتق لتغييتتر الهتتواء تبعتتا لراحتتة المستتتخدم وبالتتت

 .تقليل الطاقة الالزمة لتكييف المبنى
معالجتتتتة النوافتتتتذ علتتتتى 

الجنوبيتتتتتتتتتة الواجهتتتتتتتتة 

بالكواستتتر الذكيتتتة التتتتي 

يمكتتتن تحريكهتتتا طبقتتتتا 

لرغبة المستخدم لتقليتل 

الزغللتتتتتتة والتتتتتتتأثيرات 

 ]15[األخرى.

 

 عمل دليل كامل لمنع العفن والحد من احتمال تكراره.

تطتتتتتوير بنتتتتتد 

جتتتتودة البيئتتتتة 

الداخليتتة علتتى 

مجستتم ثالثتتي 

األبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 للمدرسة.

 
 ةالباحث -3dmaxمجسم ثالثى االبعاد للمدرسة باستخدام برنامج 

لتى عزيادة التهوية الطبيعية للفراغات الداخلية بعمل فتحتات 

 الواجهة الشمالية الغربية.

 .وعمل كاسرات شمسية ذكية على الواجهة الجنوبية
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 المستدامة المواقع 5-2-4

د المواقتتتع المستتتتدامة ستتتيتم دراستتتة الوضتتتع التتتراهن الستتتتدامة المدرستتتة لبنتتت

 وإجراء التعديالت المستدامة عليها

 رابعا: المواقع المستدامة

صتتور الوضتتع 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهن 

 للمدرسة.

تقتتتتع المدرستتتتة 

بجتتتتتتوار ارض 

زراعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

ووجتتتود ترعتتته 

علتتتتى الحتتتتتدود 

الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتترقية 

 .للمدرسة
 

فنتتتاء المدرستتتة 

ووجتتتتتود عتتتتتدة 

شتتتتتتتتتتتتتتتتجيرات 

 .بسيطة به

 
العناصتتر التتتتي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتتتة لبنتتتتد 

المواقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 المستدامة

 سهولة وصول المشاه.

 االعتماد على خطوط النقل العام.

 إعادة تطوير المناطق العشوائية.

 تطوير مواقع براونفيلد.

العناصتتر التتتتي 

اليمكن تحقيقها 

لبنتتتتتد المواقتتتتتع 

المستتتتتتتتتتتتتتتتدامة 

والتتتتتتي أثتتتتترت 

تتتتتتتأثير ستتتتتتلبي 

علتتتى استتتتتدامة 

 المدرسة

 اختيار الموقع.

 وجود بنية تحتية.

 سهولة الوصول بالخدمات الرئيسية.

 يكون في وسط المجتمع.

يكون الموقع بعيدا عن الطرق السريعة والمصانع 

 والمناطق الخطرة على الطالب.

 منع تلوث نشاط البناء.

التوصتتتتتتتتتتتتتيات 

المقترحتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

لالستتتدامة لبنتتد 

المواقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 المستدامة.

تشتتتتجيع الطتتتتالب 

علتتتتتتى استتتتتتتخدام 

الدراجات وتوفير 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 

ستتتتتتم 90بعتتتتترض

وتتتتتوفير مواقتتتتف 

خاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 (71)بالدراجات.

 
تطتتتتتتتوير ستتتتتتتور 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 وزراعته.

 
 عمل منطقة للزراعة للطالب.

 تطوير الموقع عن طريق توفير نسبة كبيره من المساحات

 المفتوحة إلى المناطق المبنية.

عمل أسطح مزروعة وأرصفة مسامية تسمح بتسترب ميتاه 

 األمطار.

 زراعة األشجار بالموقع العام لتوفير الظل.

 وضع خطة لالمتداد المستقبلي.

 

االستخدام المشتترك لمرافتق المدرستة متع المجتمتع وتتوفير 

 مدخل منفصل لهم.

تطتتتتتتتوير بنتتتتتتتد 

المواقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

المستدامة علتى 

مجستتتتم ثالثتتتتي 

األبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 للمدرسة.

 
مواقتتتف ستتتم  للتتتدراجات وتتتتوفير 90تتتتوفير مستتتار بعتتترض

 لباحثة.ا -خاصة لها وتطوير سور المدرسة وزراعته

 
تطتتتوير الموقتتتع العتتتام للمدرستتتة وعمتتتل أستتتطح مزروعتتتة 

وزيادة زراعه األشجار واألمتاكن المفتوحتة ووجتود ملعتب 

اخضتتتتر للطتتتتالب ويمكتتتتن للمجتمتتتتع استتتتتخدامه واستتتتتخدام 

 -المنتتتاطق الخضتتتراء كحديقتتتة للحتتتى بعتتتد وقتتتت الدراستتتة

 الباحثة.

 

 والموارد المواد 5-2-5

جتراء سيتم دراسة الوضع الراهن الستدامة المدرسة لبنتد المتواد والمتوارد وإ

 التعديالت المستدامة عليها

 خامسا: المواد والموارد

صتتور الوضتتع 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهن 

 للمدرسة

المنطقتتتتتتتتتتتتتتة 

المظللتتتتتتتتتتتتتتتة 

الوحيتتتدة فتتتي 

ارض 

 المدرسة.

 
العناصتتر التتتتي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتتتة لبنتتتتد 

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد 

 والموارد

التوجتتد عناصتتر مستتتدامة حققتهتتا المدرستتة فتتي بنتتد المتتواد 

 والموارد.

 

العناصتتر التتتتي 

اليمكن تحقيقها 

لبنتتتتتتتد المتتتتتتتواد 

والمتتتتتتتتتتتتتتتتوارد 

والتتتتتتي أثتتتتترت 

تتتتتتتأثير ستتتتتتلبي 

علتتتى استتتتتدامة 

 المدرسة

 استخدام المواد المتجددة.

 استخدام المواد المعاد تدويرها.

 استخدام المواد المستخدمة سابقا.

 المواد الصديقة للبيئة.استخدام 

القضاء على تعرض شاغلي المبنى لالسبستوس واى مواد 

 خطرة او سامة.

 استخدام مواد مصنعه في الموقع.

 استخدام المواد المحلية.

 استخدام مواد خفيفة الوزن.

 استخدام مواد عالية المتانه.
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 استخدام العناصر الجاهزة.

 استخدام أخشاب معتمدة.

التوصتتتتتتتتتتتتتيات 

المقترحتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

لالستتتدامة لبنتتد 

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد 

 والموارد.

 اى مواد قابلة إلعادة التدوير يتم تخزينها وتجميعها.

 الحفاظ على مواد المبنى وصيانتها أوال بأول.

استخدام أخشتاب معتمتده 

فتتتي أعمتتتال االندستتتكيب 

وفتتتتتتتتتتتتتتى كاستتتتتتتتتتتتتترات 

 (81)الشبابيك.

 
تطتتتتتتتوير بنتتتتتتتد 

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد 

والمتتوارد علتتى 

مجستتتتم ثالثتتتتي 

األبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 للمدرسة.

 
استتتتخدام أخشتتتاب معتمتتتده فتتتي تغطيتتتات االندستتتكيب وفتتتى 

 باحثة.ال -كاسرات الشبابيك

 

 اخرى عناصر 5-2-6

ستتتيتم دراستتتة الوضتتتع التتتراهن الستتتتدامة المدرستتتة لبنتتتد العناصتتتر االختتترى 

 وإجراء التعديالت المستدامة عليها

 سادسا: عناصر اخرى

الوضتتع صتتور 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهن 

 للمدرسة.

 
 .الواجهة المستطيلة المقسمة بشكل مديولى منتظم

العناصتتر التتتتي 

حققتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

المدرستتتتة لبنتتتتد 

عناصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

 اخرى.

 التوجد عناصر اخرى مستدامة حققتها المدرسة.

العناصتتر التتتتي 

اليمكن تحقيقها 

لبنتتتتتد عناصتتتتتر 

اختتتترى والتتتتتى 

أثتتتتتترت تتتتتتتأثير 

ستتتتتتلبي علتتتتتتتى 

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامة 

 المدرسة.

االبتكار 

واإلبداع في 

 (91)التصميم.

 
اث لتردمج البناء المعماري مع الحلول التقنية التي تعكس ا

 الثقافي الوطني.

 إعادة تدوير مواد البناء.

 حماية مصادر المياه من التلوث.

 األولية اإلقليمية عند اختيار موقع المشروع.

 إنشاء مدرسة تتطور وتتكيف مع التغيرات المستقبلية.

التوصتتتتتتتتتتتتتيات 

المقترحتتتتتتتتتتتتتتتتة 

لتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير 

المدرستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

للوصتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

لالستتتدامة لبنتتد 

 عناصر اخرى

إدختتتال منتتتاهج مستتتتدامة فتتتي المتتتنهج المدرستتتي وتثقيتتتف 

الطتتالب والمجتمتتع حتتول القيمتتة الخضتتراء وكيفيتتة تحقيقهتتا 

وعمتتل نتتدوات داختتل المدرستتة لمعرفتتة بماهيتتة االستتتدامة 

 وكيفية تحقيقها في المجتمع.

 السليم من النفايات.وضع خطة للتخلص 

 تخصيص مكان لتجميع المخلفات وإعادة تدويرها.

مخلفات  –معادن  -أنواع) ورق 3تصميم سالت المهمالت 

 عضوية(.

عمل دليتل الستتخدام المبنتى ومخططتات لتوضتيح المتداخل 

 وأماكن الفراغات داخل المبنى.

 عمل جدول دوري لصيانة المبنى.

 مستقبلية واقتصادية للمدرسة.عمل مقترحات لحلول 

 عمل تحليل لدراسة دورة حياة المبنى.

إشراك المجتمع في المدرسة وفتح أبواب المدرسة للمجتمع 

 الستخدام مرافقها بعد اليوم الدراسي.

الشتتكل النهتتائى 

المقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترح 

للمدرستتتتة بعتتتتد 

 التطوير

 
 

 
 

 االستنتاج 3 -5

ة عالي المباني المدرسية القائمة بنسبةيمكن تحقيق عناصر االستدامة على 

ة كفاءويمكن البدء بالعناصر التي تكون تكلفتها متوسطة كمرحلة أولى  مثل )

لفة المواقع المستدامة( ثم بعدها العناصر االخرى ذات التك –استخدام المياه 

مة ة استداالداخلية( وذلك لزياد جودة البيئة -العالية مثل )الطاقة والغالف الجوى

 المدارس في المجتمع المصري وتحقيق الراحة للمستخدمين.

 ائمةوبهذا نكون قد حققنا الهدف الثاني من اهداف البحث وهو تطبيق الق

 طويرالمقترحة على إحدى المدارس القائمة بمدينة المنصورة ووضع توصيات لت

 المدرسة للوصول لالستدامة.

لبيئي اداء راسة نظم تقييم األيتبع البحث المنهج التحليلي التطبيقي وذلك بد

رس لمدااللمدارس وتحليلهم والمقارنة بينهم للوصول لقائمة تصلح للتطبيق على 

علية ات فالقائمة, ثم تطبيق تلك القائمة على المدرسة محل الدراسة ووضع مقترح

 يمكن تطبيقها على المدرسة.
 

VI     - التوصيات 

من خالل دراسة عناصر استدامة المدارس ومن خالل الدراسة التطبيقية 

لمدرسة قائمة يؤكد البحث على أهمية دمج األساليب والتقنيات المبتكرة في 

تصميم وتطوير المدارس والمتمثلة في بعض المحددات مثل استدامة الموقع 
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تأثير مباشر على  والطاقة وكفاءة المياه وجودة البيئة الداخلية وذلك لما له من

 تحقيق بيئة تعليمية مستدامة كما يوصى البحث ب:
 

 الحكومية: بالهيئات خاصة توصيات اوال:

  إدراج محتتددات التصتتميم المستتتدام للمتتدارس ضتتمن المعتتايير التصتتميمية

 لهيئة األبنية التعليمية

  التشجيع على وجود هيئات وطنية لدعم تطوير المدارس المصترية لتصتبح

 يه األداء ومدارس مستدامةمدارس عال

  وجتود لجنتتة متخصصتتة لمراجعتته تصتتميمات المتتدارس وتقييمهتتا متتن حيتتث

 شغيليذ والتاالستدامة قبل مرحلة البناء ولجنة اخرى للمتابعة والتقييم أثناء التنف

 تفعيل نموذج تقييم بيئى يتم تطبيقه على المدارس 

 متة لجعلهتا أكثترتخصيص جزء من ميزانية الدولتة  لتطتوير المتدارس القائ 

كبيتر  استدامة مما سيقلل من استهالك المدرسة للموارد والطاقة وسيكون لته عائتد

 .في المستقبل
 

 بالمصممين: خاصة توصيات ثانيا:
 ليةيئى التااالهتمام بالتصميم البيئى لمبانى المدارس وتطبيق معايير االداء الب

 المواقع المستدامة 

 الطاقة والغالف الجوى 

  استخدام المياهكفاءة 

 جودة البيئة الداخلية 

 المواد والموارد 

 وذلك بدأ من مرحلة التصميم لخفض التكلفة والوصول العلى كفاءة ممكنه
 

 بالمجتمع: خاصة توصيات ثالثا:

 .توعية الطالب والمجتمع بأهمية االستدامة وكيفية تحقيقها 

  تحقيتتتق نشتتتر ثقافتتتة االستتتتدامة فتتتي المجتمتتتع المصتتتري ممتتتا يتتتؤدى إلتتتى

 االستدامة في كل نواحي المجتمع.
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