
 

 وآخروف سماعيؿفوزي عبد الرحمف إ
 

 99 7102 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعوفالمجمد 

 مقترح لتطوير مدرسة االهرام بالجيزة لتتوافق  
 متطلبات التنمية المستدامة مع

        .   [7] 
 (2)هدى محمد إبراهيم الباز -(1)عبد المسيح سمعان عبد المسيح -(1)ماجدة إكرام عبيد

، دارة العامة لمصمميـ المعمارياإل( 7جامعة عيف شمس  ،معيد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 لييئة العامة لالبنية الصعميمية ا

 

 المستخلص
دوف المساس بالصوازف  ىذه الصنميةوميانة  صعميرىالمسصدامة ىي صنمية األرض و الصنمية ا

يجب عمى المعماري أف يكوف  ذلؾ. وحصى يصحقؽ مكونات الكوفالذي خمقو اهلل ل الطبيعي
، فال يكوف لعممو صأثير سمبي والبشر ألرضايممـ لما فيو مممحة فيخطط و ، مفكرًا ومبصكراً 

 مع المحافظة عميو، ليضمف حؽ األجياؿالكوف  نحو إعمارفيعمؿ ، االصزاف البيئي عمى
 األجياؿ العمـ رس فيصغدورىا األساسي أف المدرسة  وألف. مكوناصوفي االسصفادة بقادمة ال
مبادئ االسصدامة في سبؿ صحقيؽ و  المدارسىذه  كاف مف الميـ إلقاء الضوء عمى القيـ،و 

 المسصدامة إلى حيث صيدؼ المدارس، ليا لصكوف نواة الصأثير في المجصمع الصمميـ المعماري
ات البيئية االيجابية لنشاطا بعض المعمميف وذلؾ مف خالؿو  مطالبل رفع مسصوى الوعي البيئي

 اليواءو  الطاقةو  اهمجاؿ المي باألخص فيو ، الصي صيدؼ إلى صقميؿ الصأثيرات السمبية عمى البيئة
 صمميـو  صخطيط)في  صطبيؽ مفاىيـ االسصدامة عدـالبحثية في  صكمف المشكمةو  النفايات.و 
 اقصمادياً و  ا يؤثر سمبًا عمى أداء المدارس بيئياً مم، الحكومية بممرمباني المدارس ( صطويرو 
دراكيـ و  كذلؾ عمى مسصوى الطمبة العمميو ، اجصماعياً و  إنشاء دورىا في و  االسصدامة لمفيـوا 

 محافظة الجيزةفي  ةرسمدصركيز البحث عمى  فمذلؾ أمبح مديؽ لمبيئة.عمراني  مجصمع
 معرفةل، الدراسية لةالحاىذه حيث صـ الصعرؼ عمى واقع الصعميـ في  ،حكومية لمصعميـ األساسي

 ,CSIR & Built Environment Unit) مبادئياو  المسصدامة رسامفيـو المدكيفية صطبيؽ 

An Architect’s Guide to Designing for Sustainability, Pretoria, South 

Africa, CAA, November 2006). ليصـ االسصفادة مف صمؾ ، العمراني المسصوى عمى
ثـ إعداد دراسة  مفو  .إقميـ القاىرة الكبرىالمدارس الحكومية في صطبيقات بما يصواءـ مع واقع ال

االسصدامة فييا باسصخداـ طريقة لصقييـ  صقييـ مسصوى صحقيؽو  االىراـلمدرسة  ةصحميمية عمراني
 نقاط لمعرفة، (نظام تقييم المدارس القائمةLEED الليد )صدعى  االسصدامة في المدارس

 ,DCSF).يابعضل المصاحة صقديـ الحموؿو  االسصدامةالضعؼ مف أجؿ صحديد مشاكؿ 

Sustainable Schools For pupils- communities and the environment, The 
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eight doorways to sustainability, U.K, 2006)  اسصخدـ البحث المنيج الومفي و
جاءت حالة الدراسة مثمثمة في مدرسة االىراـ و ، الصحميمي في مراحمو المخصمفةو  السببي المقارف

بالبحث كالزيارة  جراءاتكما اسصخدمت عدة إ، في محافظة الجيزة ساسياألالحكومية لمصعميـ 
 حثالب ، وصومؿأخذ قياسات ببعض الفموؿ لمصغير شدة الموتو  الميدانية لموقع المدرسة

كما المباني. الحكومية ال صحقؽ معظـ معايير اسصدامة مدارس بعض الىي أف و  دةع ائجلنص
الحديث كالصعميـ في األماكف المفصوحة كحؿ لبعض صومؿ البحث ألىمية نشر فكر الصعميـ 

مف و  زيادة الكثافة الطالبية .و  مشاكؿ ىذا النوع مف المدارس منيا عدـ انصماء الطمبة لممدرسة
المدرسة بصطبيؽ بعض معايير كراسة اشصراطات الييئة العامة لالبنية صقييـ الوموؿ إلى خالؿ 

أدوات  أما، لممدارس (LEED) معايير الميدو  ف القائمةالصعميمية لمدارس الصعميـ األساسي بالمد
 مقابمة الخبراءو  صمثمت في الدراسة االسصطالعية مف خالؿ الزيارة الميدانية لممدرسة البحث

كما انصيى ، االسصعانة باسصمارات االسصبيافو  المسئوليف عف الصطوير في المدارس الحكوميةو 
أىميا عدـ و ، الحكومية في ىذه المحافظة مدارسال اسصخالص النصائج حوؿ واقعالبحث الى 

ىو صحقيؽ و  اليدؼ الرئيسي مف البحث نحو اصجيت الدراسةو  صحقؽ أغمبية معايير االسصدامة .
صمميـ المباني الجديدة و  مف خالؿ صطوير المباني القائمة الحكوميةمدارس الاالسصدامة في 

كضرورة اعصماد  الصوميات في االعصبارعمى أف صؤخذ  ،بمرعاة معايير صقييـ الميد لممدارس
اقصراح معايير صصوافؽ مع مصطمبات البيئة الممرية صشمؿ و  مباديء االسصدامة في العمراف

 المدارس القائمة أو عند صمميـ المدارس صطويرعند معايير جودة الصعميـ، و  معايير االسصدمة
 . الجديدة

 الجودة(. –البيئة  –االسصدامة  –الصطوير ): الكممات المفتاحية
 

 المقدمة
 أجياؿ لبناء حجر األساسو  المجصمع صنميةل األساس النواة ىو الصعميـ صطوير يعصبر

 اجصماعيو  اقصمادي ازدىار صحقيؽ في سبيؿ الدوؿ عميو عصمدص الركيزة الصي فيو، المسصقبؿ
 الصجييزاتو  المباني عصبرصو  .في مجاؿ الصنمية االولوية الصعميـ يعطى أف نبغيي لذا ثقافي،و 
 عمى كبير صأثير مف الي لما مصطويرل صحصاج الصي الجوانب أىـ مف المدرسية البيئة في االفنيةو 

المدارس  في الصعميـ واقع عمى لموقوؼو ، ةالصربويو  االجصماعيةو  االقصماديةمنيا  جوانبعدة 
 بمنشات وافنية الصعميمية البيئة عالقة عمى الصركيزب، البحث خدـص يصال انبو الج مفالحكومية 

ىي مدرسة حكومية و  حالة الدراسة في الصعميـ واقع لدراسة ذلؾبعد  حثالب نصقؿالمدرسة. ا
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ىو و  ليدؼ البحث لموموؿو  .المدرسية لمبيئة سريع بصحميؿ البحث ىنصيا ثـ ،لمصعميـ االساسي
 الحكومية. لممدارس العمراني الجانب في االسصدامة صحقيؽ كيفية
؛ فإف اسصراصيجياصياو  مصطمباصياو  الحديث عف الصنمية المسصدامة في المدارس القائمةعند ف

 صرشيدضرورًيا، ليس فقط لمجرد و  يمبح أمًرا الزًما، دور وأىمية الصقنيات الخضراء في المباني
بحيث يمكف الصعرؼ عمى ، صمنيفياو  صنظيمياو  حسف الصعامؿ معيا،و  بؿ لمواءمصيا، لطاقةا

بعض   ناقش البحثو  .يندسيف(المو  مانعي القرارات)االسصفادة مف أجزائيا بواسطة و  معالميا،
 .بالمدرسة لصحقيؽ مصطمبات الصنمية المسصدامة المقصرحة المعالجات البيئية

ىي المدارس الصي صقـو أنيا  Sustainable Schoolالمدارس المسصدامة  مفيـوفنجد 
 .بالمجصمع (القائميف عمى الميانة –االدارييف  –األمور أولياء  –المعمميف  –)الطالب  ربطػػػػب

Department of Education and Skills- Ministry of Education, 

Sustainable Schools For pupils- communities and the environment, 

U.K, 2006. لمدارس فا. الوموؿ لالسصدامةو  اسصنزاؼ الطاقةو  البيئية لمموثاتلصقميؿ ا
المسصدامة قد صكوف المدرسة الخضراء أو المبنى الصعميمي الذي يخدـ المجصمع أو ىي المدرسة 

مؤصمرات في جميع و  قد عقدت اجصماعاتو ، الصي صعمؿ بكفاءة أو ىي المدرسة الموفرة لمطاقة
 صساعد عمى الصقدـو  مباني صحصـر المسصقبؿصوممت الى انيا و ، حاء العالـ لصعريؼ االسصدامةأن
 حضارة لمعالـ دوف إخالؿ بالصوازف البيئي بعد اسصخداـ المبنى .الو 

عبارة عف أسموب فني كمي يصـ اسصخدامو لصقدير المباني  صقييـ المبنىاف مفيـو فنجد 
بيا أسموب  صوجد طرؽ مخصمفة لصقييـ المبنىو  القائمة أو صمميمات المباني الجديدة ،

الصقييـ ، أما المعايير فصسصخدـ بشكؿ كمي أو مصخمص لمصقييـ بمساعدة مجموعة مف معايير 
 LEED V.4) مف ىذه الطرؽ معايير الصقييـ بالميدو  كيفي لصسييؿ اسصخداـ طريقة الصقييـ.

Rating System )شيادة يمدرىا منظمة المجمس االمريكي  ي صعبر عفيف :األمريكي
لممدر الرئيسي احدى المنظمات الدولية الصي صعصبر ىي ا، USGBCلممباني الخضراء 
 أنظمة المبانيو  صقيـ فييا كؿ أجزاء المبنىو  عمؿ القياسات لممباني الخضراءو  إلجراء صعديالت

صمنح ىذه الشيادة لممباني صبعا السصيفائيا شروط صمميمية بيئية و ، باألخص مباني المدارسو 
 اقصمادي جيد .ذات أداء و  معينة  لصحقيؽ مبنى مسصداـ أو إلنصاج بيئة مشيدة أكثر خضرة
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وفقًا ليذه المعايير يصـ و  كصشغيؿ أو ميانة(.) يسصخدـ الميد سواء لممباني الجديدة أو القائمةو 
  .منح نقاط لممبني في جوانب مخصمفة

 -نقطة( 01درجة الصوازف أو الصوافؽ لممبني مع البيئة )االسصدامة( )- :عمى سبيؿ المثاؿ
نقطة( .باإلضافة  02اسصيالؾ الطاقة في المبني ) كفاءة- نقاط( 5) كفاءة اسصخداـ المياه

لنقاط إضافية يمكف اكصسابيا عند إضافة مزايا محددة لممبني مثؿ مولدات الطاقة المصجددة أف 
  ..الخ .، CO2أنظمة مراقبة غاز 

 ؿ مرحمة رياض األطفاؿصشم : بالمدارس الصعميـ األساسي صجدر اإلشارة الى أف مرحمةو 
صعني و ، ىي ثالثة أعواـو  حمة االعداديةالمر و  المرحمة االبصدائية وىي سصو أعواـو  ىي عاميفو 

صمكينيـ و  ميوليـو  باكصشاؼ قابميات الطالبو  ىذه المرحمة في بدايصيا بصأسيس األطفاؿ عمميا
 صنويع بعض المياديف الفكريةو  الميارة مع صعميؽو  مف بموغ مسصوى أعمى مف المعرفة

أما مفيـو . اعدادا لمحياة العممية االنصاجيةصمييدا لمواممة الدراسة األعمى أو ، الصطبيقيةو 
 األداء،و  البشرية اإلنصاجية زيادة إلى يؤدي ما ىو لممدرسة العمراني الصمميـ في االسصدامة

يـ االسصدامة كمنيجية شاممة لصقييـ المخططات ھيؽ، فريد، مفافال) اإلنساف محة صحسيفو 
عمار غزةو  المؤصمر الدولي الثالث لميندسة، قطاع غزة كحالة دراسية - العمرانية كمية ، ا 

 المصعمقة المسصدامة المباني أىداؼفنجد  .(ـ 7101اليندسة بالجامعة اإلسالمية، غزة، أكصوبر 
 اسصخداـ زيادةو ، كفاءصياو  المياهو  الطاقة عمى المحافظة زيادة  :صشمؿ، يندسيال الصمميـب

 الداخمي اليواء نوعية صحسيفو ، الخارجيةو  الداخمية البيئة صحسيفو  المصجددة الطاقة موارد
 االسصخداـو  بكفاءة ايضا المحمية المواد اسصخداـو  بكفاءة المصاحة المصجددة الموارد اسصخداـو 

 .الخضراء المناطؽ ميزاتم اسصخداـو  ةءضالإل األمثؿ
بعد  الحكومية بمحافظة الجيزة مدارسال حوؿ واقعمف البحث صـ اسصخالص النصائج لقد و 

كما صـ صطبيؽ إجراءات ، صبيف عدـ صحقيقيا لالسصدامةو  صقييميا بمعايير الميد لممدارس القائمة
صحقيؽ النصائج لحيث وجيت احدى الواجيات لمبنى بالمدرسة، و  صطوير مقصرحة لمموقع العاـ

الصوسع بانشاء و  الموقع العاـو  ةمف خالؿ صطوير مبانييا القائم الحكوميةمدارس الاالسصدامة في 
 مبني مسصداـ.
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 مشكلة البحث
الدولية في و  ف معايير الصمميـ المسصداـ يقصمر صطبيقيا عمى بعض المدارس الخامةإ (0

سبؿ صحقيؽ العالقة الصبادلية بيف المدارس  –خالد ىشاـ محمود إبراىيـ  الممدر:). ممر
 –عمارة قسـ  –ماجسصير رسالة  –البيئة المحيطة في ضوء صرشيد الطاقة و  المسصدامة
 (.7102 –جامعو القاىرة  –يندسة كمية ال

 (اف المدارس الحكومية بممر بعيدة عف صطبيؽ مفيـو الصنمية المسصدامة .الممدر: (2
Department for Children, Schools and Families, Planning a Sustainable 

School: driving school improvement through sustainable development, 

DCSF, 2008 (. 

في المدارس الحكومية  (الصدفئة و  الصبريدو  الصيويةو  ضاءةاإل عدـ مراعاة النواحي البيئية ) (2
  لمباني الصعميمية.ا لالسصدامة في بما يحقؽ المعايير العالمية بممر

حصاج لعناية بالغة أكثر مف غيرىػػػا مف ي مدارس الصعميـ االساسيرفع كفاءة  (1
صمور لمدرسة المسصقبؿ في ضوء كؿ  -المجيد حكيـ  عبد الحميد عبد.)الممدر:المباني

كمية  - الصربية وعمـ النفس -صجارب بعض الدوؿ المصقدمةو  مف معايير الجودة الشاممة
 .( ىػ 0170- جامعة أـ القرى - المعمميف بمكة المكرمة

 

 الرئيسية للبحثالتساؤالت  
 ؟صطوير المدارس الحكومية القائمة مصطمبات الصنمية المسصدامة الى أي مدى يدعـ (0
 ؟ ىي اىـ مصطمبات الصعميـ الحديثة في المدارس الحكوميةما  (7

 

 هدف البحث
 صوافؽ مع مصطمباتصل الموقع العاـ بحالة الدراسةو  المباني القائمةوضع صمور لصطوير  (0

اقصراح و  القائمة لممدارسLEED  لممدارس باسصخداـ الصقييـ بمعايير الميدسصدامة مالالصنمية 
 مبنى صوسع مسصداـ .

 . الحكومية بمحافظة الجيزة مدارسالمشكالت  واقعمعرفة  (7
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 منهجية البحث
 كالتالي: ، منهجين ارتكز البحث عمى

  اسصخدـ في الجزء النظري مف البحثو  الومفي السببي المقارف المنيج :األول
  المنيج الصحميمي لموموؿ لنصائج البحث. :الثانيو 

 

 حدود البحث
مركز االىراـ في  ىوو  إقميـ القاىرة الكبرى داخؿيصـ صناوؿ البحث في نطاؽ محدد 

 .(عاـال) لمصعميـ األساسيفي مدرسة االىراـ  محافظة الجيزةب
 

 أدوات البحث
 :كالصالي األدوات مف مجموعة باسصخداـ البحث ىذا بيانات عمي الحموؿ صـ

 والمصخمميف الخبراء مقابمةو  - مف خالؿ الزيارة الميدنية لممدرسة الدراسة االسصطالعية
 .سصبيافاالات اسصمار و  –الصطوير  أعماؿ عمى القائميفو 

 االسصمارة، يشمؿ البحث عمى نوعيف مف االسصمارات :ات االستبيانستمار الوصف العام ال
كراسة اشصراطات بفيي عبارة عف معايير ، الييئة العامة لألبنية الصعميمية: صشمؿ اشصراطات لىاألو 

 الييئة العامة لالبنية الصعميمية بممر -مالحية الموقع لمدارس الصعميـ األساسي في المدف القائمة 
 الييئة القومية لضماف جودة الصعميـ –رئاسة مجمس الوزراء )مصعمقة بنفس المعايير اشصراطات و 
االعصماد لمباني مدارس الصعميـ األساسي في و  وثيقة معايير ضماف الجودة –االعصماد و 

يحصوي ، فالقسـ األوؿ : صشمؿ ىذه االسصمارة قسميفو ، (ممر – 7112-جميورية ممر العربية 
مف ىذه البنود صوفر المياه و  بنود( 01يندرج صحصو )و  عمى معايير البيئة العمرانية لموقع المدرسة

يحصوي عمى معايير  ،أما القسـ الثاني، غيرهو  الصوميؿ بشبكة المرؼ المحيو  حة لمشربالمال
مف ىذه البنود صجميع الفموؿ و ، بند( 07يندرج صحصو )و  ، البيئة الحرارية الجيدة لممبنى المدرسي

المقصرح  أما القسـ الثالث، غيرهو  سـ 75اف صكوف الحوائط الخارجية بسمؾ و  حوؿ فناء مكشوؼ
مف ىذه البنود صوفير و  (بنود 2)يندرج صحصو و ، لقياس بعض مقومات صكنولوجيا الصعميـ في المدرسة
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لممدارس  أما االسصمارة الثانية : ىي اسصمارة الميد، الوسائط المصعددةو  نظاـ االخصبارات االلكصرونية
 ى ورد ذكرىا في البحث.جوانب أخر و  النواحي البيئية في المدرسة معاييرىا صقيس :(LEED)القائمة 

 درجة الصوازف أو الصوافؽ لممبني مع البيئة:  جانب عمىفي ىذه االسصمارة  لقد صـ الصركيزو  
 .(معصمد 01و منيـ بنديف الزامي) بنود الموقع المسصداـ  خامة فيو 

 

 الدراسات السابقة
 الصخطيط في صطبيقيا وكيفية االسصدامة مفيـوناقشت  العالـ حوؿ عديدة دراسات ىناؾ

 الدخوؿ دوف عاـ بشكؿ المسصدامة لممدارس األبحاث بعض صطرقتو  كما، العمراني الصمميـو 
 ةالعمراني مصعمؽ بالنواحيال الجزء في خامة االسصدامة صمؾ صحقيؽ كيفية حوؿ لصفاميؿا في

 .لممدارس
 ظير وقد. في المدارس االسصدامة حوؿ الدراسات في نقص ىناؾ ممر، مسصوى وعمى

 وكيفية المدارس في االسصدامة قضية حوؿ الباحثيف جانب مف االىصماـ األخيرة اآلونة في
 كيفية دراسة ركز عمى فيعصبر البحث لذا، مصعددة فعالةو  آثار إيجابية مف ليا لما صحقيقيا
 محافظة الجيزة .ب الحكومية مدارسال معيد االسصدامة عمى مفاىيـ صطبيؽ

 :، منهاالبحث بموضوع العالقة ذات لألبحاث بالنسبة -أ 
-Ofsted, Schools and sustainability, A - "climate for change, may 

2008  
 كيفية حوؿ معمومات قدمت حيث، االسصدامةو  المدارس بموضوع ىذه الدراسة اخصمت

 صطبيقات خالؿ مف ،مع المدرسة العالقة ذويو  المدرسيفو  الطالب قبؿ مف االسصدامة صعمـ
 مف المسصدامة لموموؿ لممدرسة اسصراصيجياتو  آليات قدمتو  كما مدرسصيـ، في االسصدامة

 المياه،و  الشراب، الطاقةو  الطعاـ أىميا: مفو  المدارس، في الثمانية االسصدامةبنود  خالؿ
 القدرة المشاركة االجصماعية، المدرسة، فناءو  المباني النفايات،و  الشراء الموامالت،و  الحركة
 .المحمية



 مجمة العمـو البيئية
 جامعة عيف شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 106 7102 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعوفالمجمد 

 آلياصياو  االسصدامة صطبيقاتجزء  في الدراسة صمؾ مف حثالب داسصفا :رأي الباحثين
الموقع و  اصجاه مباني المدرسة في صمب الصيبنود االسصدامة خامة خالؿ  مف يا،اسصراصيجياصو 

 .العاـ
  :منهالمتجارب السابقة لممدارس المستدامة  بالنسبة –ب 

سبل تحقيق العالقة التبادلية  –خالد هشام محمود إبراهيم فمسطين : ) –مدرسة العيزرية االبتدائية 
عمارة قسم  –ماجستير رسالة  –البيئة المحيطة في ضوء ترشيد الطاقة و  بين المدارس المستدامة

صـ  فقد: مميـ المدرسة المسصدامة صمعايير بناءا عمى  (2113 –جامعه القاهرة  –هندسة كمية  –
صـ صمميـ ىذه المدرسة المدرسي حيث :  كصمة المبنىو  صأثير البيئة المحيطة عمى شكؿمعيار مراعاة 

رصفاعات المبو  حولو وطبيعصو وطبيعة الصخطيط باألخذ فى اإلعصبار المحيط اليبئى ليا ، ةنى المحيطاا 
 نصائج الصالية:المما أدى إلى 

 سصخدو  ( أرضى)  عف دور واحد المدرسة عبارة مف  ( طبيعيةو  محمية) مواد بناء  تما 
بنود يشمؿ  : الصنظيـاما معيار  أخشاب البامبو. –: الطيف ( مثؿ البدوية ة المحيطة )ئالبي
ت مف حيث ايصسـ المسقط األفقى بوضوح الفراغحيث : وضوح وظائؼ الفراغات :منيا

ؼ ئوظاو  صوضح أماكفوجود مممقات بالمدرسة و  ،إلييا كيفية الوموؿو  المساحةو  الوظيفة
شريطى موازى بشكؿ ممت مسارات الحركة  حيث :مسارات الحركة و معيار الفراغات.
بأنيا جزء مف الموقع العاـ مع صظميؿ أجزاء منيا لمحماية ىذه المسارات صصسـ و ، لمفموؿ

الصقنيات الطبيعية  يشمؿ بنود منيا :لحرارية اكفاءة البيئة أما معيار  مف أشعة الشمس.
صـ وضع العديد مف المعالجات أثناء حيث : سصخدمة لصحقيؽ مسصويات الراحة الحراريةالم

سصخداـ و  اؿ أكبر قدر مف الصيوية الطبيعيةإسصخداـ مالقؼ اليواء إلدخ صشمؿ:، الصمميـ ا 
 الحوائط السمكية مف الطوب المبف لمعزؿ الحرارى

 – K)jell Anderson (2014): Design Energy Simulation For Architects  :المصدر

Guide to 3D Graphics(. 
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مف جانب فكر المواد المديقة ، لقد صـ االسصفادة في البحث عند صطوير المدرسةرأي الباحثين: 
صحويميا الى الكيرباء مف و  المصجددة في الموقع ) كأشعة الشمسو  الطاقات الجديدةو  لمبيئة

خالؿ الخاليا الكيروضوئية (، حيث أف النماذج النمطية في المدرسة الحكومية في حالة 
 .ال صعصمد عمى ىذا الفكرالدراسة 

 :ـاتالمحتويـــــــــــــ
( يوضح موقع المدرسة بالنسبة الىرامات الجيزة عمى 0شكؿ )و  :مايمي سبب اختيار الحالة
 .خريطة مساحية

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 .يوضح موقع المدرسة بالنسبة الىرامات الجيزة عمى خريطة مساحية :(1)شكل

 إدارة الخريطة المدرسية -مف الييئة العامة لالبنية الصعميمية  الباحثوف :المصدر
 صقع في محافظة الجيزة احدى اكثر المحافظات كثافة في عدد الطالب ف المدرسةإ 

 الصنميةو  مما يعطييا األولوية في الصطوير، ا صقع قريبة مف اىرمات الجيزةيوان بمدارسيا
 .المسصدامة

  فرمة الالمخصارة بصوجييات مخصمفة مما يعطي  لمدرسةباقائمة وجود ثالث مباني صعميمية
 .لكي صصوافؽ مع الصنمية المسصدامة  المدرسةلصطوير 

 مدرسة األهرام

 أهرامات الجيزة
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 مما يعطي ) اف المدرسة بحاجة لبناء ممحؽ جديد لمصوسع بسبب زيادة كثافة الطالب بيا
 .(فرمة لصمميـ مبنى جديد مسصداـال

  وجود مدرسة مالمقة لمدرسة العينة لممرحمة الصالية لمرحمة الصعميـ األساسي يمكف
مدخؿ الطمبة  ( يوضح واجية7شكؿ )و ، طويراالسصفادة مف بعض امكانياصيا في الص

 لممدرسة.
  – الجيػزة  :المحافظػػػػةمايمي : :سمات الموقــع

 –حضر  نوع المنطقة: -اليـر  اإلدارة الصعميمية :
 صابعة لقرية –العنػػػػػواف: مساكف الضباط بالرماية  
 بجانب مدرسة  -فنادؽ مينا ىاوسو  كفرة نمار 

 موقع( 2يوضح شكؿ )و  محمود عمر،
 صبيف النسيج العمرانيو  المجاور لياو  المدرسة 
 .حوليا 

 
 المجاور ليا و  االىراـيوضح موقع مدرسة  :(3)شكل

 مدرسة االهرام احداثيات  : الهيئة العامة لألبنية التعميمية المرجع
 :X = 625760.561 l Y = 808698.133 l Z = 63.786 

  

موقع رسة األهرام
 مدرسة األهرام

 لممدرسةمدخل الطمبة  ( يوضح واجهة2شكل)
 فو الباحثالمصدر : 
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 . Pro.  Google Earthبرنامجباسصخداـ ، المجاور لياو  موقع المدرسة( 1)يوضح شكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقع المدرسة ثالثية االبعاد باستخدام ( يوضح4)شكل
 Pro.  Google Earthالباحثوف مف برنامج المرجع:

 

يب نم - ²ـ( 00727221مساحة الموقع العاـ: ) -  مشصركة لكؿ المراحؿ :نوع المدرسة
الصغذية و  شبكة الصيار الكيربائي -لإلعدادي  ²( ـ 0751: )العاـ الطالب مف مساحة الموقع

حدىـ )أحوؿ المدرسة: أسفمصي الطرؽ  -شبكة عمومية : شبكة المرؼ المحيو  بالمياه
 ـ(. 2عرضو 

 مساحة مباني الدور - ²( ـ 5100.21: )جمالي مسطح المبانيإ :وصــــف المدرسة
: مساحة الفراغات - ²( ـ 222.121: )فنيةمساحة األ - ²( ـ 0222.111: )األرضي

فصرة   نظاـ الدراسة: -: ىيكمي صقميدي )خرسانة مسمحة( نظاـ االنشاء -²( ـ 1250.22)
( فمؿ 12(  إعدادي = )02) + ابصدائي (72) + ( رياض أطفاؿ7: )عدد الفموؿ - واحدة
عدد مباني المدرسة  - (0الصكميمية )و  (2: )عدد الفراغات الباقية: الصعميمية -ينمو ( و  1)أي 

عدد ، مبنى غرفة حارسو  مبنى دورات مياهو  خمسة منيـ ثالثة مباني صعميمية: )المالحؽ(
( طالب / فمؿ 11 – 20) :الكثافة لكؿ مرحمة صعميمية -صمميذ  (1122: )الحالييفالصالميذ 

 طالب / فمؿ (25 – 05( طالب / فمؿ ابصدائي + )071 – 001رياض أطفاؿ + )
مفات عامة لمفراغات  - لإلعدادي ²( ـ1.07) نميب الطالب مف مساحة الفمؿ -إعدادي 
مساحة %( مف  71مساحة الشبابيؾ )، ( ـ2.71االرصفاع المافى ) :بالمدرسةالصعميمية 

 . الفراغ

 موقع مدرسة األهرام



 مجمة العمـو البيئية
 جامعة عيف شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 110 7102 ديسمبر، الثالث، الجزء االربعوفالمجمد 

محافظة الجيزة في  ( الدلصا )ميـ الحار شبو المحراوي قاإل :الجغرافي مجـــال الدراسـة الميدانية
وفقًا لممنظمة الممرية لحفظ ) صمنؼ كمنطقة جافة ساخنة الصي ، قميـ القاىرة الكبرىإل الصابع
  .(الصخطيطو  الطاقة

 

 المناقشةو   التحليالت
 : االسصمارات كالصالي صـ صحميؿ

صطبيؽ بعض معايير كراسة اشصراطات مالحية الموقع لمدارس الصعميـ  :الجزء األول
الييئة مف )معايير مصعمقة بيا و  الييئة العامة لالبنية الصعميمية -األساسي في المدف القائمة 
االعصماد لمباني مدارس و  وثيقة معايير ضماف الجودة –االعصماد و  القومية لضماف جودة الصعميـ
  .الصعميـ األساسي( في ممر

صمت دراسة و  .مباحا  7102-1 -71مدرسة بصاريخ: صمت الزيارة الميدانية لملقد 
المباني المدرسية و  اشصراطات مالحية المواقعو  بكراسة معايير، طبقا لممعايير المذكورة المدرسة

يشمؿ مجموعات و  الييئة العامة لالبنية الصعميمية، -لمصعميـ االساسي الحكومية بالمدف القائمة 
ىما معايير البيئة و ، مف المعايير مصنوعو ولكف صـ الصركيز في ىذا البحث عمى مجموعصيف فقط

معايير البيئة الحرارية الجيدة لموقع المدرسة، مع مطابقصيا بحالة و  العمرانية لموقع المدرسة
: بمعنى عدـ صحقؽ ال، : بمعنى صحقؽ المعيارنعـ :) مفصاح الجداوؿ الصالية كالصاليالدراسة. 

عف  ال يوجد : بمعنى غير مصوفر اجابة ،المعيار، أحيانا : بمعنى صوفر ىذا المعيار بنسبة ما
 .لبيئة العمرانية لمدرسة االىراـ( يوضح مجموعة معايير ا0جدوؿ )و ىذا المعيار (.
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 معايير البيئة العمرانية لمدرسة االىراـ مجموعة يوضح :(1)جدول
 حالة الدراسة الـمـعيـار

 ألبنية التعميميةالهيئة العامة لاشتراطات 
 نعـ صوفر المياه المالحة لمشرب .0
 ال مرؼ محي سميمة بالموقعصوفر شبكة  .7
 نعـ صوفر دورات مياه نظيفة بالموقع .2
 نعـ صوفر شبكة كيرباء صعمؿ بكفاءة .1
 ال محيةو  صوفر وسائؿ صخمص مف القمامة بطريقة محيحة .5
 نعـ فاكسو  صوفر عمى األقؿ خط صميفوف .0

 المتعمقة بها
 ال يوجد بالمنطقة عيادات طبية مجانية أو ذات أجور رمزية .2
 ال بالمنطقة خدمات اجصماعية كمراكز الشبابيوجد  .2
 نعـ يوجد بالمنطقة خدمات ثقافية مثؿ المكصبات والمصاحؼ .2

 نعـ يوجد بالمنطقة خدمات صرفييية مثؿ الحدائؽ .01
 ممادر المعايير بالبحثو  وفالباحث :المصدر
حالة الدراسة ) نعـ ( في مدرسة االىراـ لمجموعة  :السابؽ أف لجدوؿنالحظ مف او 
 بالنسبة اشصراطات الييئة العامة لألبنية الصعميمية –البيئة العمرانية لمدرسة االىراـ معايير 

صصوفر و  شبكة المرؼ المحيو  ىي كالصالي: صصوفر المياه المالحة لمشربو  المصعمقة بيا،و 
صوفر وسائؿ صخمص مف القمامة و  رباء صعمؿ بكفاءةصصوفر شبكة كيو  مياه نظيفة بالموقع، دورات

يوجد بالمنطقة المحيطة بالمدرسة و ، يصوفر خط صميفوف واحدو  محية،و  بطريقة محيحة
يوجد بالمنطقة خدمات صرفييية مثؿ حديقة و ، المصاحؼ الفرعونيةو  خدمات ثقافية مثؿ المكصبات

: عدـ صوفر وسائؿ الصخمص فصشمؿ، المعاييرأما حالة الدراسة )ال( لنفس مجموعو ، عامة قريبة
( يوضح معايير البيئة الحرارية الجيدة لممبانى المدرسية القائمة 7جدوؿ )و  غيره.و  مف القمامة

 لمدرسة االىراـ .
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لمدرسة  ة القائمةنى المدرسيامعايير البيئة الحرارية الجيدة لممبيوضح مجموعة  :(2)جدول
 االىراـ

 الدراسةحالة الـمـعيـار
 ألبنية التعميميةالهيئة العامة لاشتراطات 

 نعـ صجمع الفموؿ حوؿ فناء مكشوؼ .0
 نعـ سـ 75الحوائط الخارجية سمكيا  .7
ـ ( 2يصرؾ مسافة ال صقؿ عف )و ، ال يسمح بالبناء عمى حدود موقع المدرسة .2

 نعـ بالمدف القائمة
 ال لالحصكاؾمقاومة و  اخصيار األرضيات مف مادة : قوية الصحمؿ  .1
 نعـ صوفير إضاءة مناعية بجانب اإلضاءة الطبيعية .5

 المتعمقة بها
في حالة صجميع الفموؿ عمى جانب واحد مف الممر يكوف مسقط الفمؿ المربع  .0

 ال ىو األفضؿ
في حالة صجميع الفموؿ عمى جانبي الممر يكوف مسقط الفمؿ المسصطيؿ ىو  .2

 نعـ األفضؿ
عمى اصجاه الرياح السائدة ميًفا )لصحقيؽ أفضؿ ° 15صوجو نوافذ الفمؿ بميؿ  .2

 أحيانا صوزيع لحركة اليواء في الفراغ الداخمي(
 ال ضمؼ الفصحات مصحركة عمى محور أفقي لصوجيو حركة اليواء في الفراغ الداخمي .2
 نعـ الحجر الرممي أو الطوب األحمرو  مواد البناء مف الحجر الجيري .01
سـ  7في األسقؼ الخارجية المعرضة لمشمس بسمؾ صوضع طبقة عازلة لمحرارة  .00

 ال سـ لألسقؼ 2لمحوائط و
 أحيانا األسقؼو  اسصخداـ األلواف الفاصحة لصشطيبات األسطح الخارجية .07

 ممادر المعايير بالبحثو  وفالباحث :المصدر
اـ لمجموعة معايير ر في مدرسة االى (نعـ)حالة الدراسة  :السابؽ أف ؿلجدو نالحظ مف او 

صجمع الفموؿ حوؿ فناء : صشمؿ المعايير الصالية منيا  ،البيئة الحرارية الجيدة لممبنى المدرسي
يصرؾ و  بناء عمى حدود موقع المدرسة وجدال يو  سـ 75الحوائط الخارجية سمكيا و  مكشوؼ

ال يسمح بمالمقة أي مباني لمسور بخالؼ  )و المبانيو  بيف السور ـ (2مسافة صقؿ عف )
لـ يصـ اخصيار مادة األرضيات قوية و ، ( اء عمى أف يكوف بابيا خارج المدرسةغرفة الكيرب

 مقاومة لالحصكاؾ و  الصحمؿ
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، رغـ أنيا صحصاج لميانة، صوفير إضاءة مناعية بجانب اإلضاءة الطبيعيةاشصراط و 
لـ صصوفر  باقي البنودو ، مع ىيكؿ خرساني )وردي( مف الطوب األحمر بالمدرسة مواد البناءو 
صوضع طبقة عازلة و  مقاومة لالحصكاؾو  : قوية الصحمؿ اخصيار األرضيات مف مادةمثؿ ئيا نيا

لذا نجد  سـ لألسقؼ 2سـ لمحوائط و 7لمحرارة في األسقؼ الخارجية المعرضة لمشمس بسمؾ 
 أف درجة الحرارة الداخمية بالفموؿ مرصفعة في اخر دور مما يؤثر بالسمب عمى أداء شاغمييا

 .السابؽ ؿلجدو اكما موضح في و باقي البنود و 
الييئة العامة  : دراسة مدى صطبيؽ بعض معايير لمصعميـ مقصرحة خارج اشصراطاتالجزء الثاني
( يوضح 2جدوؿ )و بعض مقومات صكنولوجيا الصعميـ :مقصرح اشصراطات لو  لالبنية الصعميمية

 مدرسة االىراـ.مقصرح اشصراطات لبعض مقومات صكنولوجيا الصعميـ في 
 يوضح مقصرح اشصراطات لبعض مقومات صكنولوجيا الصعميـ في مدرسة االىراـ: (3)جدول

 مقترح اشتراطات الدراسة حالة
 يصـ صوفير نظاـ االخصبارات االلكصرونية لمطمبة - 0 ال
 يصـ صوفير وسائط مصعددة لممناىج الصعميمية - 7 ال
 يصـ صوفير سبورات حديثة - 2 نعـ

 الباحثوف :المصدر
مقصرح اشصراطات لبعض مقومات صكنولوجيا الصعميـ : ؿ السابؽنالحظ مف الجدو و 

 بالمدرسة: حيث صصوفر السبورات الحديثة بالمدرسة أما نظاـ االخصبارات االلكصرونية لمطمبة
 صوفير وسائط مصعددة لممناىج الصعميمية فانيما غير مصحققاف بالمدرسة.و 

لممدارس القائمة في مجموعة معايير الموقع  LEEDصطبيؽ اسصمارة الميد : الجزء الثالث
لمعايير صقييـ LEED اسصمارة الميد يوضح  (4جدول )و  .نقط اساسية(  01يشمؿ )و  المسصداـ:

معصمد و  (prep. صصنوع ما بيف الزامي).مجموعة الموقع المسصداـالمدارس القائمة في 
(credit.) 
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لنظاـ صقييـ المدارس القائمة في مجموعة معايير LEED  اسصمارة الميديوضح : (4)جدول
 الموقع المسصداـ

حالة  معايير التقييم
 الدراسة

 ال صشييد نشاط عمراني لمنع الصموث .الزامي -0
 ال صقييـ الموقع بيئيا الزامي - 7
 ال اخصيار الموقع  معصمد – 0
 ال االصماؿكثافة و  صنمية المجصمع المحمي معصمد - 7
 احيانا brown field)صطويرىا و  إعادة بناء االراضي معصمد - 2
 نعـ وموؿ محاور النقؿ العاـ صوافر وسائؿ النقؿ البديؿ : معصمد 0 – 1
 احيانا صوافر وسائؿ النقؿ البديؿ : اسصخدـا الدراجات كوسائؿ النقؿ البديؿ معصمد 7 – 1
 ال يوجد وقود وسائؿ النقؿ البديؿانبعاثات منخفضة مف  معصمد 2 – 1
 ال صوجد (صظار وسائؿ النقؿ البديؿ )الجراجسعة موقؼ ان معصمد 1 – 1
 ال صوجد : حماية أو اسصعادة فضاء مفصوحاضطرابات الموقع : صنمية الموقع صخفيض معصمد 0 – 5
 ال المفصوحةصخفيض اضطرابات الموقع : صنمية الموقع :صكبير الفراغات  معصمد 7 – 5
 ال ادارة مياه االمطار: الصحكـ في كمية مياه االمطار معصمد 0 – 0
 ال ادارة مياه االمطار: الصحكـ في جودة مياه االمطار معصمد 7 – 0
 ال صخفيض الجزر الحرارية عند وجود سقؼ معصمد 0 – 2
 أحيانا صخفيض الجزر الحرارية عند عدـ وجود سقؼ معصمد 7 – 2
 نعـ الحد مف الصموث الضوئي معصمد – 2
 ال صوزيع المباني بكفاءة في الموقع العاـ معصمد - 2

 أحيانا ممر( بكفاءة اسصخداـ عنامر االصماؿ )راسية : سمـ او افقية: معصمد - 01
 الباحثوف مف اسصمارة صقييـ المدارس القائمة بالميد :المصدر
المعايير اإللزامية لـ صصوفر في المدرسة كصشييد نشاط  :ؿ السابؽ أفلجدو نالحظ مف او 

 :النقؿ البديؿصوافر وسائؿ ك المعايير المعصمدة أما صقييـ الموقع بيئياو  عمراني لمنع الصموث
ذلؾ و  الحد مف الصموث الضوئيصوفر معيار و ، كأصوبيسات النقؿ العاـ ر النقؿ العاـوموؿ محاو 

نجد عدـ صوفر أغمب و ، ( لمشمس في بعض الواجياتاالفقيةو  الرأسيةمف خالؿ الكاسرات )
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عدـ الصحكـ في و  منيا عدـ وجود صنمية لممجصمع المحمي المحيط بالمدرسةو  المعايير المعصمدة 
 . معايير الموضحة في الجدوؿ السابؽغيرىا مف الو  جودصياو  كمية مياه االمطار

 

 النتـــــــائج
 صومؿ البحث لمنصائج الصالية:

فنجد أف اجمالي صوفر مجموعة :  في الجزء األوؿ بأقسامونتائج تطبيق استمارات االستبيان: 
(% مف اجمالي مجموعو المعايير 00.0ىي ) البيئة العمرانية لموقع مدرسة االىراـمعايير 

(% لحالة 21صصوفر بنسبة )البيئة الحرارية الجيدة لممبنى المدرسي أما مجموعو معايير ، ىذه
الجزء الثاني : لدراسة مدى صطبيؽ بعض أما في ، ( % لحالة الدراسة ال71بنسبة  )و ، الدراسة

 ((% لحالة الدراسة )نعـ22.2مقومات صكنولوجيا الصعميـ فنجد )معايير مقصرحة  لبعض 
لحد مما يعني صوفر االشصراطات المقصرحة لصكنولوجيا الصعميـ ، (% لحالة الدراسة )ال( 00.0)و

في القائمة  لنظاـ صقييـ المدارس LEEDنصيجة صحميؿ اسصمارة الميد : ما في الجزء الثالثما . ا
( 00)و ( الزامي7صحصوي عمى )حيث ، مجموعة معايير الموقع المسصداـ المذكورة بيذا البحث

 كما يمي:معصمد بمعايير صقييـ الموقع المسصداـ . 
 
 

 
القائمة صـ مباني المدرسة حيث اف  :شمؿ ما يميص :المقترحةتطوير المدرسة  إجراءات خطة

 لذا فاف، (في الييئة العامة لالبنية الصعميمية معدة مسبقا) صمميـ نمطيةنماذج باسصخداـ صنفيذىا 
المقصرح كاف الحؿ ف، سصخدـ مواد أغمبيا ضار بالبيئةيو  غير ناجح بالقدر الالـز يعد الصمميـ
عادة الصممػػػيـ واإلنشاء أو دراسة الصطويرو  بيئيا : اما ىدـ المدرسةو  ىندسيالمصطوير  )مصضمنا  ا 

عادة و  (الصشغيؿو  اعماؿ الميانة صـ اخصيار الحؿ  قدو ، في المباني القائمة بالمدرسة صنظيـ الفراغاتا 
 (5شكؿ )و .كما اقصرح صمميـ مبنى جديد لمصوسع، ياالثانى في جميع المباني الصعميمية القائمة ب

 .القائمة موضح عميو موقع الممحؽ المقصرح الجديد  المدرسةعاـ  موقع يوضح

 ( نقطة.02( نقاط قوة، مف اجمالي )7مقابؿ )( نقطة مف نقاط المدرسة 07عدد نقاط الضعؼ )
 ( % صصوفر . 00( % ال صصوفر وبنسبة )  00.0فنجد ىذه المعايير : بنسبة ) 
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- االىراـ موضح عمييا موقع الممحؽ المقصرح الجديد لمدرسةعاـ  يوضح موقع :(5)شكل

 7105 -إدارة الصمميـ المعماري  – الييئة العامة لألبنية الصعميمية :المرجع
 

 كما يمي:، بالمدرسةصنقسـ إجراءات الصطوير 
 اتر مبم القديـ الجديد مصمؿ بالمبنىيصـ انشاء المبنى  :توسعلمجديد المبنى مبالنسبة ل -أ 

مراعاة صوجيو المبنى الجديد  مع، لصحقيؽ الصوامؿ فى المدرسةو  لصقميؿ مسافة السير ة،مظمم
الفموؿ في اصجاه خامة و  بحيث صكوف الفراغات الصعميمية، مراعي لإلقميـ المناخي لممنطقة

 )الشرقي الجنوبأو  الخدمات في اصجاه الجنوبأما  الغربي(، و  أو الشماؿ )الشرقي الشماؿ
مثال بصوفير ، في فراغات مرنةفي الصعميـ المفصوح  ةالحديث ساليبمع مراعاة اال الغربي(،و 

الشبابيؾ و  بواب الخشباألكما يقصرح اسصخداـ . االسطح الخضراءو  نشاطات في االفنية
 . وضع خاليا كيروضوئيو عمى االسطحو  ،المزدوجة

 1و0 ) حؽمال بالمدرسة صصمثؿ في ائمةالقالمباني الصعميمية  :ممباني القائمةلبالنسبة  -ب
ممحقيف  فمميف فيلشدة الموت  ل وجد بالقياسلقد و  ،ةلميانجميعيا  صحصاج(، 5و
( في 1في مبنى )و  ديسبؿ 57.2 ( في احد الفموؿ =5: في مبنى )االىراـ أنو مدرسةب

 .ديسبؿ 12.5احد الفموؿ =

ملح
ق 
1 

 5ملحق 

ملح
 4ق

ملحق 
 جديد
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لذا ، ( ديسبؿ كحد أقمى 25ىو ) و  ىي قيـ صجاوزت المسموح بو في المعايير العالميةو 
 نى المدرسةاحجر لمببمادة كال الداخمية لحوائطاصجميد ذلؾ بو ، يقصرح إضافة عوازؿ لمموت

كممبات  المدرسةاخصيارىا مف أنواع موفرة لمطاقة بيصـ االضاءة المسصخدمة و  المعداتو  القائمة.
 .الميد

بيف  ةزجاجي قواطيعصـ اسصخداـ كما يقصرح كطريقة لمراعاة أساليب الصعميـ الحديثة أف ي
لصحقيؽ  ضـ الفمميف او العمؿ بمدرس واحد ليمالوجود امكانية  مع، مصجاوريف فمميفكؿ 

 لصحقيؽ المرونةو ، كاصجاه حديث في الصعميـ المفصوحةنشر فكر الصعميـ في االفنية ب، المرونة
لصنمية قدرات الطالب مف و  ىي الكثافة المرصفعةو  لحؿ احدى اىـ مشكالت المدارس الحكوميةو 

 رفع إحساس انصماء الطالب بمدرسصيـ .و  خالؿ األنشطة الخارجية
اصجاه الرياح في  يقصرح أيضا لمصيوية الجيدة لمفموؿ مراعاة الصحكـ في فصح النوافذو 

 . لمصالميذ الضوئي المحببو بما ال يسبب دخوؿ اشعاع شمسي زائد يسبب االبيار
عند و  ء المدرسة( بفنا موقعالصنسيؽ  صـ زيادة المناطؽ الخضراء ) :بالنسبة لمموقع العام -ج

معرضة العنامر صمميـ الو ، بيف مباني المدرسة ممرات مظممةعمؿ و  المداخؿ لمطمبة
ممر عمؿ و ، صنسيؽ الموقع بشكؿ جماليعنامر و  الخارجية مثؿ البرجوالت الخشبيةلمبيئة 

المدرسة بجوارىا بحيث يكوف السور بيف المدرسصيف مرف و  مدرسة االىراـالصماؿ بيف ل
كما يقصرح اسصغالؿ مالعب المدرسة المجاورة في صوقيصات مخصمفة ، غمقو بالصحكـ بأوقات

صغيير صوقيصات  بينيما حيث يصـبالصعاوف و  المدرسصيف ذلؾ بالصنسيؽ بيفو  لكؿ مرجمة
يقصرح و ، صطويرىاو  القائمة صجييز المالعب معلمدرسصيف ا األنشطة بالصبادؿ بيفو  الحمص

كما ، عمؿ السور مزيف بالمزروعات المناسب نوعيا لإلقميـ المناخي الموجودة فيو المدرسة
 األماكف المصاخمة لممدرسة الغير مسصغمة جيدا .إضافة أماكف النصظار السيارات في يقصرح 

بعض الواجيات و  ( عمى االسطحوحدات خاليا شمسيةوضع خاليا كيرو ضوئية ) يصـو 
يصـ ايضا و ، ( 2و 2و 0الغربية ( كما يوضح شكؿ ) و  كالجنوبية او الجنوبية ) الشرقية

قؼ اليواء الوضع مو  ،خضراء حوائطصسمى محوائط الخارجية لممدرسة إضافة أجزاء ل
كمكاف و  زراعة جزء مف االسطح )حديقة سطحية(و  في اصجاه الرياح المحببة اصيافصح
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 العاـ صخميص أماكف بالموقع كما صـ، لممارسة بعض النشاطات كالمجاؿ الزراعي
عادة صدوير و  فمؿ المخمفاتو  رالجمع لممواد القابمة العادة الصدويو  لمصخزيف ، ىا واسصخدامياا 

في مياه و  لممزروعات مياه المرؼ محي السصخداميا في الريلمعالجة أولية لمنطقة و 
لحجب الرياح الغير ممدات رياح الموقع العاـ ك حوؿمنطقة عمؿ صـ و ، المراحيض

 .مرغوبة )مف االصجاه الجنوبي الغربي في ىذا االقميـ(
دراسة لمعرفة المشكالت بعد ال :المدارس الحكوميةاحدى مشكالت واقع البيئة المدرسية في 

وبعد الصحميالت ، الموقع العاـ بمدرسة حالة الدراسةو  والصجييزات بالمباني الصعميميةالمصعمقة 
 :بينت النصائج أف، اإلحمائية المناسبة

  ىذا األمر يوجد العديد مف و ، ما يؤدي إلى ازدحاـ الطمبة فييامضيؽ غرؼ الصدريس
 اتالنصيجة ىي حرماف الطالب مف الصعمـ بإسصراصيجيو ، لممعمـسواء لمطالب أو المشكالت 

 العممي الطالب ىذا يؤثر في صحميؿو  ،المعمـ يصبناىا يحاوؿ أف الذي الحديثة الصعمـ
نما الكثافة الطالبية و  أف غرؼ الصدريس ال صعصبر ضيقة،  وفرى الباحثيو  الصربوي.و  ا 
 .صعطي اإلحساس بضيؽ الغرؼىي الصي فييا مرصفعة جدا ال

 ب مف ممارسة الوالصجييزات المدرسية، صحـر الط االفنيةو  مة نقص المالعب الرياضيةكمش
بالمدرسة مف جية  صعزز عالقصوو  مواىبو مف جية،و  الصي صنمي قدراصوو  األنشطة المخصمفة

 .ؼ الالزمةالمعار و  مما ال شؾ فيو أف في ذلؾ حرماًنا لمطالب مف صعمـ المياراتو  أخرى،
 االضاءة الجيدة و  الصيوية،و ، ()الحرارة الصدفئةو  صوفر شروط البيئة المفية مثؿ الصبريد عدـ

 .ة بشكؿ مناسبفي المفوؼ الدراسي
 بالمدرسة الحكومية. مصحققة: غير شدة الموت المنموص عمييا في الفموؿ بالمعايير 
 عمموف طريقة ال يصـ صوفير سبورات حديثة بالشكؿ الكافي واف صوفرت فال يعرؼ أغمب الم

أيضا ال يصـ صوفير نظاـ االخصبارات االلكصرونية و  اسصخداميا كما أنيا قد صصعرض لمسرقة
ال يصـ صوفير وسائط مصعددة لممناىج الصعميمية بشكؿ كافي فالمحممة انو ال يصـ و  لمطمبة

المقصرح ( يوضح صطوير الموقع العاـ 0شكؿ )و ، صوفير صكنولوجيا الصعميـ بالمدرسة الحكومية
 لممدرسة .
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  المقصرح لممدرسة يوضح صطوير الموقع العاـ :(6)شكل
 يفالباحث :المصدر

تصميم جديد ملحق 
 احد الباحثين
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 يوضح الواجية الجنوبية (2)شكؿ و 
لمبنى  (لقائمة )قبؿ الصعديؿا الشرقية
 .بالمدرسةقائـ 

 
 الشرقيةيوضح الواجهة الجنوبية  :(7)شكل

 – بالمدرسة قائم لمبنى) قبل التعديل( القائمة
 الممدر : الييئة العامة لالبنية الصعميمية 

 .المقصرح لممدرسة يوضح صطوير الواجية :(8)وشكل

 
  بالمدرسة قائم لمبنى )بعد التعديل( المقنرح الشرقيةالواجهة الجنوبية تطوير يوضح  :(8)شكل

 يفالباحث :المصدر
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 التوصيات
 منيا عانيص الصي لممشكالت جوىري كحؿ العمراف في االسصدامة مبادئ اعصماد ضرورة 

 األجياؿ حقوؽ صحفظ بحيث، إقميـ القاىرة الكبرى فيالحكومية  بممر وخامة مدارسال
 لممشاريع. العمراني والصخطيط الصمميـ االسصدامة في معايير صطبيؽ عبر ذلؾو  القادمة،

 عمى حسب طبيعة  الييكؿ النمطي لممدارس الحكوميةو  مواد البناءو  الشكؿ ضرورة صغيير
 .موقع ومناخ كؿ منطقة 

  بعد اعداد دراسة مسبقة ليا بناء عمى معايير الميدأىمية صمميـ المدارس الجديدة  LEED 
 اصباع معايير الميدو  بصطويرىا صوفيؽ أوضاعيافينبغي أما المباني القائمة ، لممباني الجديدة

LEED في المدارس القائمة . 
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ABSTRACT 

Sustainable development is the development and reconstruction of 

land, in addition to maintaining the sustainability and maintenance of 

this renovation and reconstruction, without compromising of the 

balance that God has had created for the components of the Universe. In 

order to achieve such ecological balanced integration, and architect 

must be a thoughtful and innovator. So, the architect should plan and 

design for the benefits of the land and humans. His work shouldn't have 

any negative impact on the environmental balance. Therefore, the 

architect will act according to the Universe system in reconstruction 

and preservation of the nature to guarantee a prospective future for the 

new generations to benefit and enjoy the nature with its beauty. It is 

important to shed light on these schools and ways to achieve the 

principles of sustainability in the development architectural and urban 

design to be the nucleus of the influence of society towards the 

development of urbanization and the environment. Raising the 
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environmental awareness of students and teachers through positive 

environmental activities aimed at reducing the negative impacts on the 

environment, especially in the field of water, energy, air and waste. The 

research problem can be represented in not applying the concepts of 

sustainability in the planning, design and development of public school 

buildings in Egypt in general and the certificate of quality of education 

in particular, which negatively affects the performance of schools 

environmentally, economically and socially, as well as at the level of 

scientific students and their understanding of the concept of 

sustainability; and its role in establishing an environmentally friendly 

urban society. Therefore, the focus of the research has been on a basic 

education governmental school in a Giza, (CSIR & Built Environment 

Unit, An Architect's Guide to Designing for Sustainability, Pretoria, 

South Africa, CAA, November 2006) manifesting the reality of 

education in this case study, to identify the concept of sustainable 

school and its principles and applications at the urban level, to take 

advantage of those applications in line with the reality of public schools 

in the Giza governorate. Also the used procedures  in this research was 

conducted after a field visit to the assigned school and taking measuring 

devices and tools to assess some variables concerning air quality and 

sound density; then to prepare an analytical study for Al-Ahram School 

and assess its level of sustainability by using  a methodology for 

assessing sustainability in schools called LEED. DCSF, Sustainable 

Schools for pupils- communities and the environment, the eight 

doorways to sustainability, U.K, 2006). The researcher used induction 

and descriptive causal comparative and analytical approach in various 

stages, and the sample is the government school of the pyramids of 

basic education in Giza, and the procedures used to search after a field 

visit to the school and the measurement of some variables of air quality 

and sound intensity At the end of the study, the researchers concluded 

that the public schools in Giza governorate are at a level that does not 

help in achieving sustainability. The research also found the importance 

of spreading the idea of education in open spaces solve some of the 

problems of this type of schools such as not belonging to the school of 

students and increasing student density. And by reaching the school's 

assessment through the most important standards of quality of 
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education and the General Authority for Educational Buildings and 

LEED standards, with research tools as interviewing experts and those 

responsible for development in public schools and questionnaire forms, 

the results were drawn on the reality of public schools in Giza 

Governorate. The majority of sustainability standards and quality of 

education. The main objective of the research is to achieve 

sustainability in public schools through the development of existing 

buildings, taking into account the need to adopt the principles of 

sustainability in urbanization and to propose criteria that meet the 

requirements of the Egyptian environment, including standards of 

satisfaction and quality standards of education, or when designing 

future schools.  

Keywords: (development, Environmnental, sustainbilty, quality). 
 


