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اخلالص-:ٛ
ككابْ علككٖ ال لبككٕ
الظكك و ادتككامعْ املظككاذام يككُ بّٚككٕ ةعلّمّككٕ ِلككا يلككا٘ات عالّككٕ ادتككُدٔ َالككع ةككلطش بؼكك
َ،يف الُقككذ راةككٌ ةقل ك مككو اطككاًاق ال اقككٕ َةككُيش املككُاسد ال بّعّككٕ َاملالّككٕ َبًككزا يًككْ ال ك اق ك ككذ ككو مككو الا كريطتات
الظككلبّٕ علككٖ البّٚككٕ َاقكك ككذ ككو مككو الهااِككات َ ،اككاص با عامككاد علككٖ ا طككتاةّاّات الاـككمّمّٕ املظككاذامٕ الذازتككٕ مككا
بكككني الكككهعا الاعالكككٕ َاملهاعلكككٕ يًكككْ ناكككاا عملّكككٕ ةُايقّكككٕ ة املّكككٕ ملشا ك ك الا كككّ َالاـكككمّا َاألنؼكككا٘ اهلاديكككٕ لاحقّك ك
األداّٙككٕ العالّككٕ للمبهككٖ بًككذ ةككُيت ال ظكك و األم،كك  ،ككا ِظككايا يف ة ككُِش ال لبككٕ َصِككادٔ طقككاياًا َقككذسةًا علككٖ اطككاّعا
املؼكككاا البّّٚكككٕ ََعكككًّا البّٚكككْ َةمكككّت طكككلُاّاةًا اللكككاسٔ بالبّٚكككٕ بؼكك يعكككاا َبًكككزا ِـكككب الظكك و ادتكككامعْ كككذ راةكككٌ
َطّلٕ ةعلّمّٕ مًمٕ لل لبٕ.
ان اقك كا كككا طكككب اةلكككحذ مؼك ك لٕ البحك ك يف الكككهقف املعكككشيف كككُا ال كككشي َالظّاطكككات املابعكككٕ للُؿكككُا طك ك و كككامعْ
مظككاذام يف مشا كك الا ككّ َالاـككمّا َا نؼككا٘ ،ي ككاى يككذ البحكك ةككُيت املعشيككٕ ككُا املقُمككات األطاطككّٕ لاطككاذامٕ يف
الظكك و ادتككامعْ يف كككُ٘ اإلم انككات الاقهّككٕ املعاؿككشٔ .ايككتا البحكك اى باإلم ككاى حتقّكك الظكك و ادتككامعْ املظككاذام مككو لككاا
بهكككا٘ اطكككاس نعكككشٓ ُِككك
ة امكك العملّكككات الا ّ ّكككٕ َالاـكككمّمّٕ با عامكككاد علكككٖ مقُمكككات ا طكككاذامٕ .ةُؿكك البحكك
مقُمكككات ا طكككاذامٕ يف الظك ك و ادتكككامعَْ ،الكككزٓ ل كككو اطكككا ذامٌ لكككاا مشا ك ك الا كككّ َالاـكككمّا َا نؼكككا٘ ٓ مؼكككشَ
طك ك و كككامعْ ،امكككا ل كككو اطكككا ذامٌ بُؿكككاٌ َطكككّلٕ لاحلّك ك ابهّكككٕ الظك ك و ادتكككامعْ القاٙمكككٕ بًكككذ ةايّلكككًا َيكك مقُمكككات
ا طاذامٕ.
مت الاّكككاس مؼكككشَ طككك و كككشم مـذسَمؼكككشَ َطككك و  East Hall :Polytechnic Instituteقكككاا جتشِبّكككا
للاحق مو يشكّٕ البح َلا بّ ا طاس الهعشٓ مو لالٌ.
المات مااا ّٕ :الظ و ادتامعْ املظاذام ،مقُمات ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ ،اطاذامٕ الظ و ادتامعْ

-1املكدوٛ
الظك ك و ادتكككامعْ يكككُ كككض٘ مًكككا مكككو أ كككضا٘ ادتامعكككٕ
ّكك ك ِككككُيش لل ككككا م ككككاى لإلقامككككٕ أطهككككا٘ يككككتٔ
دساطككاًا يف ادتامعككَٕ ،ةعككذ ابهّككٌ الظ ك و ادتككامعْ مككو
أا،ككككش األبهّككككٕ املككككلطشٔ يف ّككككأ ال ككككا َمظككككاُايا
العلمككَْ ،دَس العمكككاسٔ يككُ ةكككُيت بّٚككٕ مؼكككّذٔ ةعهكككٖ
باألمكككككاى َالـكككككحٕ َالشا كككككٕ الهاظكككككّٕ َالاظكككككلإّ
لل الككو َةظككاعذ علككٖ للكك عاقككات ا اماعّككٕ بككني
الظكككااهني ككككايٕ ا عامكككاد علكككٖ ألكككش الا كككُسات
الا هلُ ّككككٕ َالاقهّككككات اذتذِ،ككككٕ يف ةككككُيت الظكككك و
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

ادتككامعّْ .كك يفًككش يف اآلَنككٕ األلككتٔ ةُ ككٌ َاككك
حنككككُ ا يامككككام بالبّٚككككٕ ال بّعّككككٕ َالاقلّكككك مككككو
اطككاهضا املككُاسد ال بّعّككٕ َةقلّكك امللُطككات املهبع،ككٕ
البّٚككٕ َقككذ ةشاككض ا يامككام علككٖ الق ككا العمشانككْ
بؼك ك لكككاق َالكككزٓ ِعكككذ الق كككا األا،كككش اطكككاًااا
لل اقكككٕ ،يريؿكككبحذ ماكككايّا العمكككاسٔ املظكككاذامٕ كككض٘ا
ِااككضا مكككو الاـككامّا َاملؼكككاسِ املعماسِككٕ اذتذِ،كككٕ،
يالظكك و ادتكككامعْ املظكككاذام يكككُ بّٚكككٕ ةعلّمّكككٕ عالّكككٕ
كككابْ علكككٖ ال لبكككٕ َةقلك ك مكككو
األدا٘ ةكككلطش بؼك ك
اطككاًاق املككُاسد ال بّعّككٕ مكك اقكك ةككريطت طككلى علككٖ
البّ.ٕٚ
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-2وفاِٗي أشاشٗٛ
 1-2املظ و يُ املريَٗ أَ الاشاغ الُاقْ الزٓ ِقْ األنظاى
مو العُام ارتاس ّٕ َُِيش لٌ ا اّا اةٌ اللشَسِٕ
(الاظُّلُ ّٕ َالهاظّٕ) َ ظو ال اا٘ٔ بالاـمّا
َعلٖ مذٗ ما حيققٌ مو ا اّا ات طااهٌّ ةاُيش
الشا ٕ َال اا٘ٔ اإلناا ّٕ أليشاد اجملام َِع ْ يشؿٕ
لأليشاد لل ل َاألبذا َلٌ أيمّٕ اربٗ مو الها ّٕ
الـحّٕ طُا٘ للاشد أَ للاماعٕ []0
2-2املصكَ املصتداً  -:يُ املظ و الزٓ ِلى
ا اّا ات اذتقّقّٕ للظااهني يف الُقذ اذتاكش
َاملظاقب بؼ ااُ٘ يف اطاماا املُاسد بؼ مظاذام
مو ّ :اذتاايف علٖ ال اقٕ ،ةُيت بّ ٕٚداللّٕ
مشحيٕ َؿحّٕ للظااهني َالاقلّ مو نظو الالُث
طُاا دَسٔ ّأ املبهٖ مبا ِظم لأل ّاا القادمٕ باى
ِ ُى هلا اذت يف مظ و ؿحْ ِ ٙلى ا اّا اةًا
الاّضِاَ ّٕٙالهاظّٕ كمو َ ذٔ تٔ أمهٕ مشحيٕ
َستايعٕ علٖ البّ]5[ ٕٚ
 3-2الصكَ اجلىاع٘))the Collective Space
 -:يُ الظ و الزٓ ِلاقْ يٌّ األيشاد يف نظّج مؼتق
ِع ْ يشق ا ااؼا َالاعاس َحيم قّما شتالإ
ػ اق شتالاني ا ِاّ م انّٕ الاُاؿ يّما
بّهًاُِ .يش يزا الهم مو الظ و ادتماعْ نُعا مو
ا يامامات َالقّا َاأليذا املؼتإ َالع ِعم املبهٖ
علٖ ةعمّقًا يف ناُغ طااهٌّ []03
 4-2الصكَ اجلاوع٘ - :يُ مُكُ ة ُس مظامش
للا ّ َالربزتٕ َالاـمّاَ .اى ال لّات َادتامعات
ةاقذم باًمًا للحّأ الظ هّٕ اُنًا ض٘ا ِااضأ مو
الااشبٕ الاعلّمَّٕ .ةقُم العذِذ مو امللطظات الُّم
محات اربٗ لاحظني نُعّٕ الظ و دال اذتشم
ادتامعْ لاحقّ اعلٖ املعاِت يالظ و ادتامعْ و أى
ِعاجل زتمُعٕ مو ا عاباسات األطاطّٕ للحّأ ال ابّٕ
م ،الاهُ ا اماعْ َاذتّاد بني ادتهظني َقلاِا
ا طاذامٕ َا يامام بالبَّ ٕٚالاريطتات الشّٙظٕ علٖ
اجتايات ال ا َيزا طُ ِهع ع علٖ اذتّأ املؼتإ
لل ا []42
-3تطٕر الصكَ اجلاوع٘ عرب التارٖذ
َ ذت املظااو ال ابّٕ بعذٔ اػ اا علٖ مذٗ
الك911طهٕ املاكّٕ ،بذأت يف ال لّات َادتامعات
األَسبّٕ املشمُقٕ لاشنظا َ ن لتا َاانذ علٖ ػ
أ .م .د.انعام امني البضاص
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أمااو بذا ّٕٙعلٖ غشاس ال ،هات ا انًا قذمذ الاشؿٕ
لاػشا علٖ األنؼ ٕ ال ابّٕ َطلُق ال لبٕ يف رل
الُقذ ،ااى يهال نًاني مامّضِو يف الظ و ادتامعْ،
األَا ال لّٕ الظ هّٕ يف ن لتا (أاظاُسد َاامربا) َالع
ِ ُى يًّا ال ا َأعلا٘ يّ ٕٚالاذسِع ماؼاساني يف
الظ و بعذ أَقات الاذسِع ،ال،انْ يُ الهمُرا األملانْ
الزٓ سيض ي شٔ الظ و دال ادتامعات .اطش اا مو
الهمُر ني يف ة ُس الظ و يف ادتامعات ا مشِ ّٕ ،ياْ
البذإِ اةبعذ الهمُرا اإلن لّضٓ بًذ لل ّأ
ا اماعّٕ يف ادتامعات اذتش العاملّٕ ال،انّٕ َبظبو
العشَ ا قاـادِٕ َطُ٘ ارتذمات سيلذ ادتامعات
مش لٕ ارتمظّهّات
ةقذِا الظ و لل لبٕ
َالظاّهّات ّ ادساذ ادتامعات كشَسٔ ةُيت الظ و
ادتامعْ ،مت بها٘ زتمُعٕ َاطعٕ مو املظااو َاؿب
مـ ل (العّؽ َالاعلا)()Living-Learning
ِظاعم بؼ َاط لُؿف العاقٕ بني الظ و ال ابْ
َالبع،ات الاعلّمّٕ يف ال لّات [َ ]33لاا الظهُات
األلتٔ بشص الظ و ادتامعْ بُؿاٌ ي ٕٚمو امللطظات
ا طا،ماسِٕ َبالاضامو م ةضاِذ ا لاحاي بال لّات
َةضاِذ العشا مو ارتّاسات الظ هّٕ لل ا  ،يفًش
ةُ ٌ ذِذ مو الاا ت ِعامذ الاهمّٕ املظاذامٕ يف
مشا بها٘ َجتذِذ املبانْ ،يالاهمّٕ املظاذامٕ يْ
كايٕ لـاٙف ل و أى ِ ُى هلا الااٙذٔ بؼ داٙا
َختاّض ا طاس علٖ املذٗ ال ُِ َالاقلّ مو الهاقات
الاؼمّلّٕ م اذتاايف علٖ طبّعٕ املُاسدَ ،البها٘
األللش أَ املظاذام يُ مب،ابٕ ايض لاعلّا ال لبٕ
اذتاايف علٖ البَّ ٕٚةعضِض ارتربٔ ا اادلّٕ َصِادٔ
الاااع ا اماعْ بني ال ا []44
-4إٌٔاع الصكَ اجلاوع٘:
 .0ال لّٕ الظ هّٕ :اا،ش أنُا الظ و مشُ يًْ جتمّ
للمشاي الظ هّٕ َا اماعّٕ َاألاادلّٕ ااملٕ يف الّٕ
َجتم مشاي الاعلّا َاأل اث َال عام َالعّؽ يف
زتم ستذَد َعاد أ ة ُى الالا٘ات ارتاس ّٕ أما مملقٕ
أَ ػبٌ مملقٕ اما يف األدِشٔ م ،اامربدا أَ أاظاُسد
[]42
 .4قاعات اإلقامٕ (املًا ) :اا،ش أػ اا الظ و ال ابْ
ػُّعاِ ،ا ُى عادٔا مو غش أ ادِٕ أَ مضدَ ٕ
األػماا َمشةبٕ علٖ مظاس م محام مؼتق ،ة ُى
نظبٕ اذتمامات (محام ل  2-4طا ) َة ُى
اذتمامات مجاعّٕ مؼتإ َقاعات اإلقامٕ رات مشَنٕ
عالّٕ َحتآُ علٖ ةشةّبات شتالإ بني ادتهظني
 31طالو يف ادتهاح الُا ذ َا هاح زتًض
َةـ
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 011طالو ؿالٕ يف

مب بخ َا ذ َغشيٕ دساطٕ َل
ال اب األسكْ []42
 .3األ هحٕ  :ةظا ذم األ هحٕ لل ا ادتامعّني يف
املشا املاقذمٕ َة ُى ا غشياني اسب غش
مؼتإ يف هاح َا ذ م محام مؼتق َعادٔا
حتآُ علٖ م بخ َيْ ةع ْ بعض املشَنٕ يف
املاشَػات َالتةّبات املعّؼّٕ
 .2الؼقٕ الظ هّٕ :األا،ش ػُّعا ل ا الذساطات العلّا
َةؼم عادٔا غشياني أَ طاث غش م محام َم بخ
َةظا ذم أِلا ألطش املظاؼاسِو مو أعلا٘ يّٕٚ
الاذسِع الزِو ِقّمُى يف اجملمعات ال ابَّٕ ،ةُيش
الؼقٕ الظ هّٕ ل ُٔ حنُ ّأ لاسا اذتشم ادتامعْ
 .5البُّت (بّذ ال لبٕ)  :يْ أٓ جتم لل ا م ًو
 31طالو أَ اا،ش َقذ ِريلز مبهٖ ؿمت لاق بٌ أَ أى
ِعش دال زتم اارب يف بعض األػ اا َيهاق نق ٕ
َاكحٕ للذلُا الشديٕ َال اب أَ ادتهاح َل و أى
ةؼام علٖ مشاي مؼتإ اـالٕ لُغ َغشيٕ
دساطٕ َم بخ َػشيٕ ،ل و أى ة ُى الُيفاٙف
معًا
ا اماعّٕ َاألاادلّٕ جملامّ مو ال ا
أطلُ ّأ معني أَ يُِٕ أَ غشا معني]42[ .
 .6األػماا امل ال  :أى لل بعض األنُا مو اإلقامٕ
دال املبهٖ أَ دال ال اب ماّذ يف ا،ت مو األ ّاى
لاؿٕ ل ا املشا املاقذمٕ َالذساطات العلّا َيُ
ِظم باقاس ادتماعات لاؼ ّ اا،ش مشَنٕ علٖ
طبّ امل،اا زتمُعٕ مو مخظٕ أَ طإ أؿذقا٘ ل و
اطاّعابًا يف ػقٕ ألسبعٕ أػ اق باإلكايٕ غشيٕ أَ
غشياني ماااَسٔ م زتمُعٕ مو ارتـُؿّٕ الع
ةهاطو ا اّا ات امل الإ]42[.
-5مقُمات ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ
1-5الطاقِ: ٛظعٖ املبهٖ املظاذام يف زتاا ال اقٕ
حتقّ طاطٕ ايذا
1-1-5تكمٗن الطمب عم ٜالطاقَِ :ٛاا مو لاا:
1-1-1-5التصىٗي املتضاً لألبٍٗ ٛوع ضىاُ تٕفري
املٕاصفات الشىصٗ ٛالكٗاشٗ ٛهلا:
ِالمو الا ّ البّ ْٚادتّذ للمبهٖ املهاشد أَ
ا لاّاس املهاطو لؼ لٌ ّ ِشةب األدا٘ اذتشاسٓ
ذتاا الالا٘ يف دال املبهٖ بعاقٕ مباػشٔ م ػ
املبهٖ َما ِتةو عهٌ مو مظا ٕ للما احملّ بًزا
اذتااَِ ،ؼاس يزٍ العاقٕ عادٔ بهظبٕ مظا ٕ
أ .م .د.انعام امني البضاص
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الما ارتاس ْ /اا املبهٖ ) ،(S/R ratioي لما
قلذ يزٍ الهظبٕ الما ااى املبهٖ اا،ش اطاقشاسا بّّٚا.
ِلطش ػ املبهٖ يف نظبٕ َؿُا الؼمع لالا٘اةٌ
امل الإ َيف الاعشا للشِاح َازل علٖ معذ ت
ا ااظا َالاقذاى اذتشاسٓ لاا الما ارتاس ْ لٌ.
ِ اظو الؼ املالام ) (compact formالزٓ
ِامّض بـمش يزٍ الهظبٕ اق شاسٔ هٕ لاا الهًاس
َِاقذ اق ما ل و لاا اللّ ا ع مهٌ األا،ش
ةالّا مهالّا بؼشط حتظني مُاؿااةٌ َعذم
األكشاس مبا لبات اذتـُا علٖ ةًُِٕ َ كا٘ٔ طبّعّٕ
يعالٕ[ ]34ةه ُٓ ايا األطع الا ّ ّٕ
َالاـمّمّٕ للمبهٖ املاشد ازل علٖ كشَسٔ الاّاس
الاُ ٌّ الـحّ كشَسٔ مشاعأ طشِقٕ ةظقّ
املبانْ كمهًا َرل لاحظني الاعشا الؼمظْ ،
َاملؼاسإ يف لل اطتاةّاّات ةـمّا مهاعلٕ ّذٔ
ةاشا قّقٕ ةُيت عام (الاؼمّع) دتمّ األبهّٕ
َكشَسٔ انظاام اسةااعات يزٍ األبهّٕ م املظايات
املُ ُدٔ بّهًا َرل لااهو الاعلّ غت املهاطو
َ طّما يف املهالات الباسدٔ[.]47
2-1-1-5اعتىاد اشرتاتٗجٗات التصىٗي املٍفعن يف
تصىٗي املبٍ: ٜ
الاـمّا املهاع يُ نًج ةـمّمْ ِظا ذم مقُمات
البّ ٕٚال بّعّٕ (الاُ ٌّ ،الاحشق اهلُا ،ْٙاإلناسٔ
ال بّعّٕ ،املظ حات املا، ّٕٙاذتذاَ ٙاملاظلقات
َالاؼات َال اقٕ األسكّٕ َغتيا يف حتظني البّٕٚ
الذاللّٕ للمبهٖ َباق اطاًاق لل اقات الهاكبٕ
(األ اُسِٕ) ّ ةـما مجّ عهاؿش املبهٖ اباذاً٘
مو ػ لٌ العام َاألدا٘ اذتشاسٓ ل ايٕ م ُناةٌ املعماسِٕ
َاإلنؼاَ ّٕٙالاملّإّ َاملّ انّ ّٕ بعهإِ ياٙقٕ لاذمج
َلااهاطو م األَكا املهالّٕ احمللّٕ للمُق  .ةام،
الشؤِٕ الهًا ّٕٙللاـمّا املهاع يف ةقلّ اذتا ٕ
ما لبات الاؼمّ املّ انّ ّٕ َيف ةُيت الشا ٕ لؼاغلْ
املبهٖ َمظا ذمٌّ يف اغلو األَقات []03
 3-1-1-5وٍظٕو ٛغالف املبٍ:ٜ
ِعش غا املبهٖ بانٕ الُط بني بّٚاني لاس ّٕ
َداللّٕ ّ ااص األَ بامللطشات َاملامتات املهالّٕ
بّهما ااص األلتٔ بعشَ الشا ٕ َالاُاصى اذتشاسٓ
دال البّ ٕٚاملبهّٕ [َ ]6العضا اذتشاسٓ يُ اطا ذام
مُاد هلا لُاق عاصلٕ للحشاسٔ ةظاعذ يف اذتذ مو ةظش
َاناقاا اذتشاسٔ مو لاسا املبهٖ داللٕ ؿّاا َمو
دال املبهٖ ارتاسا ػاا٘[.]7
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َيْ ناسٔ ال العذِذ مو املّضات:

 -1اختٗار املٕاد
أى الاّاس املعماس للمُاد رات العضا اذتشاسٓ ادتّذ يف بها٘
 مـذس عالْ الاعالّٕ- :ةعذ اإلناسٔ نُ LED
ادتذساى َاطا ذام العُاصا اذتشاسِٕ يف الظقُ لٌ األطش
عالّٕ ال اا٘ٔ بالهظبٕ لإلناسٔ الاقلّذِٕ ةظم بادلاس
ال بت يف الاقلّ مو الاظش اذتشاسٓ َالاقلّ مو
ُالْ %31مو ال اقٕ امل ــٕ لإلناسٔ []00
اإل ًاد علٖ أ ًضٔ الا ّّف  ،أى الاعش علٖ لاؿّٕ
العضا اذتشاسٓ للمُاد البهاَ ّٕٙلُ بؼ ةقشِى ِظاعذ
 الظّ شٔ البـشِٕ - :ناسٔ مااانظٕ َةظم
علٖ ا لاّاس املاماػْ م مبذأ ةشػّذ اطاًاق ال اقٕ
ملـممْ اإلناسٔ ختاّض مظاُِات اللُ٘ َالهاّإ
صِادٔ َيُسات ال اقٕ َحتظني نُعّٕ ةـمّا اإلكا٘ٔ
[]4
 أطالٌ عمش الاؼمّ  -:ةتاَح ّأ الاؼمّ الاعلّٕ
ٌ -2صبٔ ٛشكن الفتخات يف غالف املبٍٜ
لإلناسٔ نُ  LEDمو 51الف 011الف طاعٕ
ةعذ الااحات َالهُايز يف غا املبهٖ املهاز الشّٙع
َاا،ش َةعامذ علٖ طاطٕ مامتات :دس ٕ اذتشاسٔ
دال املبهٖ ،ا ِظاُ و
للحشاسٔ ارتاس ّٕ
الذاللّٕ لللُ٘ َدس ٕ شاسٔ احملّ َةـمّا اإلناسٔ
الاقلّ مو مظا اًا َرل لاقلّ نظبٕ ةظش ال اقٕ
،ي لما اانذ دس ٕ اذتشاسٔ عالّٕ ق عمش يزٍ
اذتشاسِٕ يلا عو رل ياى ةُ ٌّ الهُايز مًا يف
التااّو.
الظّ شٔ علٖ دس ٕ اذتشاسٔ الذاللّٕ للمبهٖ ّ أى
ةُ ٌّ املبهٖ يف امله قٕ اذتاسٔ ادتايٕ حنُ المش ِؼ
 ؿذِقٕ للبّ -:ٕٚيْ مـادس غت مـهُعٕ مو
املهاطو
انبا طلبّا َملطشا يف عملّٕ الاُ ٌّ
الضٙب َ الشؿاق ب اا،ش مهااات يزا الهُ مو
َالـحّ َةشةب عملّٕ الاُ ٌّ يزٍ ا ت الإًُِ
األملهُّم َيْ قابلٕ للاذَِش[]00
َدس ٕ الاعلّ َااا٘ٔ ةعلّ الهُايز []6
 -4اطا ذام أنعمٕ ا طاؼعاسَ -:يْ أنعمٕ ما ُسٔ
الاح ا يف اإلكا٘ٔ َةا ُى مو أ ًضٔ ل ؼف اذتشإ يف
 -3الصكف األخضر
األمااو العامٕ َيا اإلناسٔ عهذ اذتا ٕ هلا َحتااا
الذقٕ يف َكعًا َةهاّزيا اٖ ِـ الاحظع ل
َيُ الاقهّٕ األا،ش اطا ذاما للحذ مو الاريطت اذتشاسٓ
أحنا٘ الالا٘ َأ ًضٔ ا طاؼعاس ة ُى مشةب ٕ ب ُاب
َةظاعذ علٖ طالٕ عمش أنعمٕ الاظقّفِ ،ظاعذ الم ا٘
لاعاّا َ ِقا مـابّ اللُ٘ َازل أ ًضٔ اطاؼعاس
الهباةْ علٖ األط علٖ ةقلّ ادتشِاى الظ حْ يف
اللُ٘ َ ِقا اإلناسٔ عهذ َ ُد اللُ٘ ال بّعْ يف
العُاؿف َِظاعذ علٖ لاض دس ٕ اذتشاسٔ دال
الهًاس َازل األغاي الالقا ْٙلألكُا٘ يف طاعات
املبهٖ كايٕ ةريطتٍ علٖ الالُث بارتاسا []32
معّهٕ[]39
2-1-5زٖاد ٚكفاء ٚاشتعىاه الطاقٔ :ٛتتخكل وَ
خاله:
1-2-1-5وٍظٕو ٛاإلٌار :ٚاإلكا٘ٔ رات أيمّٕ ابتٔ
لشياٍ األنظاى َالاهمّٕ ا اماعّٕ َا قاـادِٕ
َالـحّٕ َالبّ ّٕٚللبلذَ ،الاُ ٌ العاملْ يُ ةُيت
اطا ذام ال اقٕ َاطا ذام نعا اإلناسٔ املظاذامٕ ي اا٘ٔ
اإلكا٘ٔ الُّم قلّٕ يامٕ ذا َاعاماد طشي انااا اعلٖ
امّٕ مو اإلكا٘ٔ باق طاقٕ مظاًل ٕ مو لاا
الاقهّات َاألنعمٕ الزإّ ادتذِذٔ[ ]04مو ةل ال شي
:
 -1اشتدداً تكٍمٕجٗا اإلٌار:1 LED ٚ
 Light Emitting Diode :LED 1الصمبم الثنبئي الببعث
للضوء

أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

2-2-1-5وٍظٕو ٛالتكٗٗف HVAC (Heat,
)Ventilation Air Conditioning
ةقش َاالٕ محإِ البّ ٕٚباى املبانْ  ،طل اطا ذام
ال اقٕ َ  ،أنعمٕ  HVACاا،ش مو %51مهًا
َبالاالْ معادتٕ ااا٘ٔ نعا  HVACيُ املاااح يف
لاض ة الّف اطاًاق ال اقَٕ ،اى ض٘ ابت مو طاقٕ
الا ّّف يُ يف الُاق يذس لل اقٕ بظبو حتذِذ اذتاا
غت املهاطو لال األنعمٕ يف املبانْ أكايٌ الاظشِو
يف القهُات الهاقلٕ للمّاٍ  .ةظبو نعا  HVACالعذِذ
مو األطاس ارت تٔ علٖ اطا ذام ال اقٕ َانبعاث الماصات
الذيَّ ٕٚؿحٕ األنظاىَ ،اى ال اا٘ٔ يف ةل الهعا
أطاطّٕ ملعادتٕ يزٍ القلاِا م ،الاّاس اذتاا املهاطو
للهعام نظبٕ للمبهٖ أكايٌ حتذِ الهعام مو يتٔ
ألشٗ َحتذِ أنُا الاربِذ ى يزٍ األنعمٕ
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ةاعشا للاريا َالاعاو َيزا ِلطش ةريطتا ابتا علٖ
ااا٘ٔ الا ّّف]9[ .
3-2-1-5اشتدداً العدادات لمطاق:ٛ
َيُ نعام مشاقبٕ ِاّ دتمّ ال لبٕ معشيٕ
مقذاس ال اقٕ املظاًل ٕ َةُك ػاػات ةعم باللمع يف
أمااو جتم ال لبٕ ةعشا مقذاس ال اقٕ املـشَيٕ ل
طالو كايٕ م انّٕ املقاسنٕ م ال ا األلشِو.
 3-1-5اشتدداً الطاقات املتجدد:ٚ
ال اقات املااذدٔ يْ ال اقات الع ةهلو مـادسيا
عهذ اطا ذامًا  ،بذا ا يامام بًا َاكحا بعذ أصمٕ
ال اقٕ عام َ0973ةضاِذ ا يامام بالذَس الاعاا الزٓ
ل و أى ةظايا بٌ يف املظاقب امـذس بذِ عو مـادس
ال اقٕ الاقلّذِٕ َةالمو مـادس ال اقات البذِلٕ:
1-3-1-5الطاق ٛالشىصٗ:ٛ
ةعذ ال اقٕ الؼمظّٕ َا ذٔ مو املـادس املااذدٔ غت
احملذَدٔ َارتالّٕ مو الالُث َالع باإلم اى طا،ماسيا
يف طتاةّاّات الاـمّا َالاقهّات الاعالٕ لل اقٕ
الؼمظّٕ املاُيشٔ َالع ةقُم باحُِ األبهّٕ مو
مظاًل ٕ لل اقٕ مهاإ هلاَ ..رل با طااادٔ مو
األػعا الؼمظْ َاذتذ مو لظاٙش اذتشاسٔ لألبهّٕ
َةقظا ةقهّات ال اقٕ الؼمظّٕ نُعني:
• ةقهّات املُامِعات الؼمظّٕ Solar Collector
 .ةقُم املُامِعات الؼمظّٕ باحُِ ال اقٕ الؼمظّٕ
طاقٕ شاسِٕ بذس ات شاسٔ شتالإ ظو طبّعٕ
اإلطا ذام امل لُ
• ةقهّات األنعمٕ ال ًشَكُ.Photovoltic ّٕٙ
 Systemsةعذ ارتاِا ال ًشَكُ ّٕٙالك( )PVأ ذ
ةقهّات ال اقٕ املااذدٔ َيْ َطا ٙسيّعٕ املظاُٗ
إلنااا ال اقٕ ال ًشبا ّٕٙمُقعّ ا َمباػشٔ مو
الؼمع[]3
 2-3-1-5طاقٕ الشِاح :انًا ةشااّو مـممٕ لاقاط
اًشبا٘ َ الٕ ةل
ال اقٕ مو الشِاح َحتُِلًا
الؼب ٕ ال ًشباِ .ّٕٙقُم ةُسبني الشِاح
ال اقٕ
باحُِ ال اقٕ اذتشإّ مو الشِاح طاقٕ اًشبإّٙ
[]41
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 3-3-1-5الطاق ٛاحلرارٖ ٛاجلٕفَٗ :ٛيْ ال اقٕ
اذتشاسِٕ املاُلذٔ َامل ضنٕ يف األساَ .الع ةهاق
الظ ناّإ للاشي يف دس ات اذتشاسٔ بني باطو يزا
ال ُاو َط حٌ
 4-3-1-5الطاق ٛالكّرٔوائٗ :ٛال اقٕ ال ًشَما ّٕٙأَ
طاقٕ املّاٍ يْ ال اقٕ الع ةظامذ مو قُٔ أَ طاقٕ املّاٍ
املاحشإ َالع ل و ةظ تيا ألغشاا ماّذٔ]2[.
َيهال طاقات مااذدٔ ألشٗ م ،طاقٕ اهلّذسَ ني
َال اقٕ البُّلُ ّٕ َال اقٕ الهَُِٕ مو املااعات
الهَُِٕ أ أى ا طااادٔ ا مهٕ يْ معقذٔ للمإِ ل ،شٔ
أل اسيا
 2-5املاء
ل ،مج َةُصِ املّاٍ مـذس قل سّٙظْ ّ ةضِذ
أيمّاًا م مشَس الُقذ ،يمـادس املّاٍ يْ امش أطاطْ
َل و اّف ِاا أداسةًا مو قب اذتشم ادتامعِْ ،عذ
الظ و ال ابْ اارب مظاًل للمّاٍ يف اذتشم
ادتامعَْ،نعشا لاضاِذ نذسٔ املّاٍ َكشَسٔ التػّذ يف
اطاًااًا حنااا طا ذام اام دتمّ مظاُِات
الاهقّٕ م ،اطا ذام مّاٍ ا م اس َاملّاٍ املعاد
ةذَِشيا يف الشٓ َغتيا مو اذتلُا ،اما اى َك اذتلُا
للمبانْ ل ،ل ُٔ اَ ذتلُا علٖ مظاُٗ اذتشم
ادتامعْ برياملٌ َذتلُا علٖ مظاُٗ املذِهٕ []42
َِ ُى رل مو لاا اذتلُا ا ةّٕ:
 1-2-5احلد

وَ

اشتّالك

املٗآ

الصاحلٛ

لمشرب(خارجٗا)
ةظاًل املظا ات ارتلشا٘ َاملبل ات ارتاس ّٕ ما ِـ
%51مو املّاٍ الـاذتٕ للؼش َال ،ت مو يزٍ املّاٍ
يْ صِادٔ عو ا ٕ الهباةات ألماـاؿًا ب ةهاًْ
و َك عذد مو املبادئ
بادتشِاى الظ حْ لزل
الاُ ًّّٕ لضساعٕ َسٓ املظا ات ارتلشا٘ َاملبل ات
ارتاس ّٕ-:
 -0و الاّاس الهباةات الع ةا٘م املهاخ َةا لو
اذتذ ا دنٖ مو املا٘ َالـّانٕ.
 -4ة،بّذ أنعمٕ الشٓ الزإّ لربزتٕ الشؾ َا ًضٔ
اطاؼعاس للشطُبٕ يف التبٕ []46
 -3حتذِذ نظبٕ ل و جتاَصيا للالا٘ات ارتلشا٘
بالهظبٕ للمظا ٕ ال لّٕ للمبهٖ
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 -2يـ نعام الشٓ املظا ذم للالا٘ات ارتلشا٘ عو
ػب ٕ املّاٍ الذاللّٕ يف املبهٖ .
 -5عذم اطا ذام أنعمٕ الشٓ َالع ةظا ذم نعام
الشؾ علٖ املبل ات ارتاس ّٕ
َ -6ك عذادات لقّاغ مظاُٗ ؿش املّاٍ َازل
ملشاقبٕ الاظش يف الهعام []02
 -7الشٓ ِ ُى يف غت طاعات الهًاس اذتاسٔ لااهو
املّاٍ اللاٙعٕ بالاب ش (ا ارا ااى حتذ الظ )
 -8ةُيت مهاط سٓ م ؿمامات حت ا بؼ
مظاق للاـ بني ا اّا ات امل الإ للهباةات
 -9ا طااادٔ مو ةعذِ التبٕ لاقلّ الاب ش
ِ -01هبمْ أى ِظا ذم الشؿف ّ،ما ام و بذِاا عو
ارتشطانٕ َا طالذ َاعادٔ ػحو املّاٍ ادتُيّٕ يف
األسا[]37
 2-2-5كفاء ٚاشتّالك املٗآ (داخمٗا):
ختالف ال اا٘ٔ عو اذتاظ ِ،ا لو اذتاظ الالحّٕ مو
لاا ادتاا َةمت الظلُق لايشاد لاحقّ الهااٙج
َ،ال اا٘ٔ يْ اطا،ماس راْ للمُاسد َيْ اطتاةّإّ
داسٔ املّاٍ َقذ ة ُى يزٍ عو طشِ ةشاّبات ِاا
أكاياًا لضِادٔ ااا٘ٔ اطا ذام املّاٍ َالع مو ػانًا أى
ةقل اطا ذام املّاٍ  %35يًْ ةُيش ا مُاا َمحإِ
للبّ]02[ ٕٚ
َيهال عذد مو ارت ُات للُؿُا
املا٘ يف املبانْ :

ااا٘ٔ اطاعماا

 -0اطاعماا اذتهاّات املُيشٔ للمّاٍ
 -4الذؾ رَ الاذي امله اض :
 -3املشا ّض رات الاذي املضدَا ]32[.
 -2اؿاح ةظش ا نابّو َؿهابت املا٘ َالـّانٕ
الذاٙمٕ لؼب ٕ ا نابّو .
 -5اطا ذام ا ًضٔ املُيشٔ للمّاٍ َرات ال اا٘ٔ العالّٕ
م محُلٕ ااملٕ .
 -6اطاعماا املّاٍ املعاد ةذَِشيا لمظ املشا ّض بذا
مو املّاٍ الـاذتٕ للؼش .
 -7ةعلّا اجملام املماسطات الزإّ َلّاسات ةُيت املّاٍ
مو لاا ا عام ]39[.
 3-2-5اشتدداً املصادر البدٖمٛ

أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

املا٘ مُكُ سّٙع يف اطاذامٕ اذتشم ادتامعْ َ و أى
ةالمو املبانْ مذ ػب ٕ مضدَ ٕ ملّاٍ الـش الـحْ
َاملّاٍ الشمادِٕ لمشا أعادٍ اطا ذام يزٍ املّاٍ َِهبمْ
أى ِ ُى يهال نعام يف الهظّج العمشانْ للحشم ادتامعْ
بااملٌ لعاا مّاٍ ا م اس[َِ ]38المو املـادس
البذِلٕ نُعني:
اطا ذام مّاٍ ا م اس:
ة ُى لضانات مّاٍ ا م اس بعذٔ ةـامّا َمُاد
شتالإ َل و ة،بّاًا يُي ط ا سا أَ حتذ ا سا
أَ حتذ ال ُاب يف اهلُا٘ ال ل أَ اٖ شتبأ دال
ؿهادِ  ،و أى ِ ُى اا لضاى املّاٍ مهاطبا لهُ
املهاخ َامّٕ امل ش املاُقعٕ يٌّ َازل و حتذِذ نُ
ا طاعما ت الع طُ ِاا اطاعماا مّاٍ ا م اس هلا
َ،ازل َك الّٕ ِاا مبُ بًا مج مّاٍ ا م اس
َةمزِٕ ارتضاى علٖ أى ِ ُى اا ارتضاى مهاطبا لعذد
ا يشاد املُ ُدِو يف املبهٖ لّاهاطو م ال لو []49
أعادٍ اطا ذام املّاٍ الشمادِٕ
املّاٍ الشمادِٕ يْ املّاٍ الع ِاا مجعًا مو ا طاحمام
َالمظا ت َامل ابخ َأ ُاا المظّ َالع ِظم
و اطا ذامًا
باطا ذامًا ألغشاا الؼش َل و
لاهعّف دَسٔ املّاٍ َطقْ اذتذا ٙعلٖ أى ِاا
ةـشِاًا اجملاسٓ ارا مل ةظا ذم لاا 42طاعٕ[]38
 3-5املٕاد
َالبها٘ املظاذام يُ اعاماد املُاد َاملهااات الع ةا لو
اطا ذام ا اق للمُاسد ال بّعّٕ يف املبانْ َا نؼا٘ات
َصِادٔ اطا ذام املُاد املعاد اطا ذامًا َاملُاد املعاد
ةذَِشيا َبالاالْ اذتذ مو الهااِات [ٍ ]01اهلذ
ا طاطْ يُ اذتذ مو اطاًاق املُاد ارتام َةقلّ ةُلّذ
الهااِات َِ ُى رل عو طشِ :
 1-3-5اشتدداً املٕاد املصتداوٛ
ّضات مُاد البها٘ املظاذامٕ
 -0األق ةلُطا عهذ الاـهّ  :ياملُاد الع ةهاج اق قذسا
مو الالُث يْ املُاد األيل
 -4املُاد الع ةهاج اق قذس مو الهااِات أطها٘ الاـهّ
:ةقلّ امّٕ املُاد الع ةهاج بؼ عشكْ أَ البقاِا
الع ةهاج مو عملّات الاقلّا َالاؼعّو أَ املهااات
املعّبٕ َالاالإ.
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 -3اطا ذام املُاد ال بّعَّٕ :يْ مُاد اق يف ال اقٕ
ال امهٕ َاق كشسا علٖ البَّ ٕٚاق اناا ا للمُاد
الظامٕ.
 -2املُاد الع ةهاج اق نااِات اطها٘ البها٘ :ةُيت
الا الّف عو طشِ الاـمّا املُدُِلْ َا طااادٔ مو
ا اام القّاطّٕ ملُاد البها٘ يف مش لٕ الاـمّا ِقل
مو الهااِات الع ةهااًا املُاد َازل ة لإ العمالٕ
اطها٘ البها٘
 -5اطاعماا املُاد احمللّٕ :لاقلّ ال اقٕ املـشَيٕ علٖ
الهق َةعضِض اقاـاد امله قٕ []09
 -6ختاّض ال اقٕ ال امهَٕ :يْ ال اقٕ املظا ذمٕ يف
عملّات الاعذِو َاملعادتٕ َالا شِش َالاـهّ يف الهًإِ
الهق َالاظلّا طا ا طا ذام يف البها٘ []49
 -7اطا ذام املُاد غت الظامٕ :جتهو اطاعماا املُاد الع
ةلطش طلبا علٖ نُعّٕ اهلُا٘ يف ا مااو اململقٕ َةلدٓ
شتاطش ؿحّٕ لؼاغلْ املبهٖ[]06
 -8ااا٘ٔ ال اقٕ :املُاد الع ةقل مو امّٕ اذتشاسٔ
املهاقلٕ لاا قؼشٔ املبهٖ يْ املُاد األا،ش ااا٘ٔ.
 -9املُاد رات عمش اطُا  :املُاد رات العمش ا طُا
بالهظبٕ ملُاد الشٗ مـممٕ لهاع المشا َالع حتااا
اطابذاا ا،ت يف بعض األ ّاى
 -01قابلّٕ أعادٍ ا طا ذام َ :يْ دلُمٕ املادٔ
ياملُاد املعمشٔ ذا ةبقٖ ماّذٔ لظهني َ اٖ بعذ
اناًا٘ عمش املبهٖ ل و بظًُلٕ اطا شا ًا َة،بّاًا يف
مُق ذِذ
 -00قابلّٕ أعادٍ الاذَِش :أعادٍ الاذَِش ِقّع
قذسٔ املُاد علٖ أى ةظا ذم املُاسد يف لل مهااات
ذِذٔ
 -04الاحل البُّلُ ْ ِ :ؼت قذسةًا الاحل
بؼ طبّعْ عهذ الا لف مهًا[]09
 2-3-5اشتعىاه املٕاد املصتددو ٛأٔ املعاد تدٖٔرِا
لذساطٕ املُاد املعاد ةذَِشيا بذ مو معشيٕ املشا الع
ش بًا املُاد ،ل و ةقظّا دَسٔ ّأ املُاد يف البها٘
طاث مشا :مش لٕ ماقب البها٘ َمش لٕ البها٘
َمش لٕ مابعذ البها٘ َيزٍ املشا مُاصِٕ لذَسٔ ّأ
املبهٖ ناظٌ َةقّّا ا طش البّ ْٚملُاد البها٘ يف ا
مش لٕ ةظم باحلّ الا الّف َالاُاٙذ علٖ مذٗ عمش
املبهٖ بذ مو ظا ة الّف البها٘ ا َلّٕ يق []09

املُاد م و الهااِات م عذم القذسٔ علٖ أعادٍ
ا طاعماا هلزٍ املُادَ ،اى طشي ةا ّ املبانْ يُ اا،ش
ااا٘ٔ يف ا طااادٔ مو املُاد َاعادٔ اطاعماهلا ّ أى
أعادٍ ا طاعماا اااري 411مشٔ مو أعادٍ الاذَِش
َازل يهال مضاِا للاا ّ اا،ش مو عملّٕ اهلذم
الاقلّذِٕ مهًا ا قاـاد بالا الّف بهظبٕ %08عو
اهلذم ا أى الاا ّ ِريلز َقذ أطُا ]43[.

ػ ُِ .1ك مشا

الع ش بًا املُاد(م)

4-5الٍكن
ل و ةل ّف أيذا ا طاذامٕ يف حتقّ نعام نق
مظاذام ؿذِ للبّ ٕٚبـُسٔ عامٕ يف مبذأِني
أطاطّني ،ا َا يُ كماى حتقّ مبذأ طًُلٕ الُؿُا َ
الظامٕ للامّ ( اًذ عام ) َال،انْ يُ حتقّ مبذأ
عذم اإلكشاس بالبّ ٕٚاحملّ ٕ أَ الُؿُا ا اذتذ ا دنٖ
مو يزا ا كشاسُِ .ت ا يزِو املبذأِو كمو ادتامعٕ
ا عذد مو ا يذا الع ِبامْ نعام الهق الـذِ
للبّ ٕٚحتقّقًاَ ،يْ اما ِريةْ [:]35
 1-4-5التكمٗن وَ اشتعىاه الصٗارات الشدصٗٛ
لقذ اطشت الظّاسات علٖ البّ ٕٚاملُ ًٕ للمؼأ يف قلو
اذتشم ادتامعْ َقذ اطاهضيذ ال ،ت مو املُاسد للحشم
ادتامعْ مو ّ أداسةًا َاإلقامَٕ ،اى حتلّات
ا طا ذام الاعاا ملشاي َقُ الظّاسات َةاطتات
نُعّٕ البَّ ٕٚةُصِ الظ اى للحشم ادتامعْ َاللقا٘ات
ا مهٕ للمؼأ ةذعا ي شٔ انؼا٘ مُاقف ستّ ّٕ
َالقلا٘ علٖ مععا املُاقف الذاللَّٕ.ةقلّ اطاعماا
الظّاسات للحشم ادتامعْ ِ ُى باةبا عذٔ مبادئ
خت ّ ّٕ:
 -0سب مشاض ادتامعٕ َامله قٕ ا اادلّٕ بادتض٘
الظ ين مو لاا شات عبُس مـممٕ َمشحيٕ.
 -4ةؼاّ املؼْ َساُ الذسا ات اهلُا ّٕٙمو لاا
حتظني نعام الاُصِ الذاللْ للحشم ادتامعْ َةُيت
مظاسات للذسا ات َاملؼأ.

اما اى طشِقٕ يذم املبهٖ مظريلٕ مًمٕ ذا يف اطا ذام
املُاد املعاد ةذَِشيا ،يف مععا طشي يذم املبهٖ ةهاًْ
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ
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 -3ةُيت لذمات الذعا امل الإ دال اذتشم ادتامعْ
مبا يف رل سعإِ ا طااا َرل لاقلّ اذتا ٕ لل شَا
مو اذتشم .

املقّذٔ لمالبّٕ ال لبٕ َقش املظايٕ مو الظ و
املشاي الاعلّمّٕ [َ ]07عهذ ةـمّا ػب ٕ طشي
الذسا ات و اةبا عذٔ مبادئ ةُ ًّّٕ :

 -2ا طامشاس يف ةُيت نعام نق يعاا َػب ٕ مظاسات
املؼأ ا مهٕ َطًلٕ الاًا الع ةشب الذال م لاسا
اذتشم ادتامعْ

 -1أى ِ ُى ساُ الذسا ات امه ا َ ِاقاط م
املشابات َاملؼأ
 -2مه ساُ الذسا ات مو أمااو املظا ات ارتلشا٘
 -3ةُيت أمااو َقُ للذسا ات مشحيٕ َآمهٕ يف
مجّ أمااو اذتشم ادتامعْ
 -4و أى ِضِذ ا حنذاس يف طشي الذسا ات عو
%5عهذما ِ ُى ملظايات طُِلٕ
ِ -5هبمْ أى ة ُى ياات مظاسات الذسا ات ِهبمْ
أى ة ُى مُ ذٔ َِ او علًّا ا ػاسات ارتاؿٕ
بظاٙقْ الذسا ات[]35

يهاق زتمُعٕ مو ا شا٘ات الاؼمّلّٕ َالاقهّٕ الع
مو ػرينًا صِادٔ ةهايظّٕ نعام الهق العامَ ،الع مو
أيمًا يُ ما ِريةْ

مت اعاماد مقُمات ا طاذامٕ الع ة شي الًّا البح
لبها٘ ا طاس الهعشٓ يُ ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ
َاملُك بادتذَا سقا(َ)1الزٓ طّاا اعامادٍ يف
حتلّ ا م،لٕ

 -0حتذِذ امااو َقُ الظّاسات امل لُبٕ علٖ ايات
اذتشم ادتامعْ [َ ،]42اذتذ مو الاهق للاامعٕ مو
لاا اطلُ الاعلا عو بعذ
 -4الاؼاّ علٖ العّؽ يف اذتشم ادتامعْ مو لاا
صِادٔ لّاسات الظ و دال ادتامعٕ []08
 2-4-5كفاء ٚالٍكن العاً

 -1ةُ ّذ طشِقٕ دي ا
امل الإ
 -2صِادٔ الؼعُس با ماى يف أطها٘ اطا ذام َطا ٙالهق
العام
 -3ةُيت اإلناقاا اآلمو َ املشِ مو َ ا ست ات
َطا ٙالهق العام عو طشِ الا ّ الضمانْ َامل انْ
الظلع للاهقات الع ِقُم بًا الاشد َؿُ ا ا يزٍِ
احمل ات
 -4ةظًّ عملّٕ الهضَا َالـعُد مو َا َطا ٙالهق
العام
 -5ةقلّ الُقذ الزٓ ِظامشقٌُ الؼ ف يف أطها٘ ساُبٌِ
اذتايات عو طشِ ع ا٘ ا َلُِٕ هلا عهذ الاقاطعات
شات لاؿٕ بًا.
املشَسِٕ َخت ّ
 -6ةُيت َطا ٙنق عامٕ مهظامٕ م طبّعٕ ال لو
يف املهاط رات ا اّا ات ارتاؿٕ،
 -7سي ُدٔ َطا ٙالهق العام عو طشِ اد بشامج
معّهٕ إلداسةًا[]31
ُس بني َطا ٙالهق العام

 3-4-5صِادٔ َطا ٙالهق البذِلٕ م،
َالذسا ات اهلُا:ّٕٙ

شات املؼأ

 ،ادتامعات ا مااو امل،الّٕ للاُ ٌّ حنُ اطا ذام
الذسا ات َالاُعّٕ هلا باُاٙذيا نًا م اى ةعلا
َازل ى ال لبٕ يا اا،ش ةقباا لاي اس ادتذِذٔ
املّضانّٕ
َاِلا اللّاقٕ البذنّٕ العالّٕ اكايٕ
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

ذَا.1ملػشات ا طاس الهعشٓ
0

4

3
2

مقُمات ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ
الاـمّا املالام لابهّٕ م
ال اقٕ
املُاؿاات الؼمظّٕ
اعاماد الاـمّا املهاع يف معادتٕ املبهٖ
لاقلّ ال اقٕ
مهعُمٕ غا املبهٖ العاصلٕ َاملُيشٔ
لل اقٕ
اطا ذام ا ناسٔ املُيشٔ لل اقٕ
اطا ذام الا ّّف املُيش لل اقٕ
اطا ذام ال اقات املااذدٔ
الاّاس أنُا الهباةات املُيشٔ للمّاٍ
املا٘
اطا ذام أنعمٕ الشٓ الزإّ
اطا ذام مّاٍ ا م اس َاملّاٍ الشمادِٕ
ااا٘ٔ اطا ذام املا٘ دال ا بهّٕ
اطا ذام املُاد املظاذامٕ
املُاد
اطا ذام املُاد املعاد ةذَِشيا
ةُقّ الظ و ادتامعْ بالقش مو املهاط
الهق
ا اادلّٕ
الارياّذ علٖ شات املؼأ َالذسا ات
اهلُإّٙ
حتظني ااا٘ٔ الهق العام
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 -6اجلاٌب التطبٗك٘ :
أ -وشرٔع شكَ حرً وعّد وصدر
املٕقع  :ودٍٖ ٛوصدر –أبٕ ظيب -االوارات العربٗٛ
املتخدٚ
املـما :ػشإ نُسماى يُطت َػشااٍ٘
نُ املبهٖ :ط و طابْ بؼ ػق
طهٕ األنؼا٘4101-4117 :
َؿف عام للمؼشَ
ِعذ مؼشَ شم معًذ مـذس للعلُم َالا هلُ ّا
أَ املؼاسِ املهازٔ ملذِهٕ مـذس املظاذامٕ الع
ةق علٖ بعذ (  00مّ ) ا ادتهُ الؼشقْ مو
ماسٔ أبُ يفى يف دَلٕ اإلماسات العشبّٕ املاحذٔ
،اعامذ املـما (نُسماى يُطت) يف ةـمّمٌ ملذِهٕ
مـذس ااا َا مبهٖ ط و ال ا يف املعًذ بالاحذِذ

علٖ الذمج بني الاـمّا عالْ الاقهّٕ َ بني
اسطات األنؼا٘ القذلٕ امل اإّ مهالّ ا َرل
اد امنُرا م،ت لايامام جملام مظاذام[]45
حتآُ املش لٕ األَ ملعًذ مـذس علٖ اسب زتمعات
ط هّٕ َ ،الع حتآُ علٖ  410ػقٕ ط هّٕ طابّٕ
أ ادِٕ َطهاَ ّٕٙطاطّٕ األػماا َعلٖ زتمُعٕ
ماهُعٕ مو املظا ات ا اماعّٕ مبا يف رل ؿالٕ
لأللعا الشِاكّٕ َمقًٖ َمشاض للاعلا َأمااو
للاام َمظا ات للشا٘ ماهُعٕ ،ؿممذ املبانْ
مه الٕ ا سةاا َاا رات ا،ايٕ ط انّٕ عالّٕ م
نُايز ستمّٕ بُاط ٕ ةاظت معاؿش للمؼشبّٕ َك
بـُسٔ مظاذامٕ م الض اا امللُى َالشم احمللْ
لّا ام م طّاي الـحشا٘ َلاقلّ الـّانٕ َحيآُ
علٖ طقُ علٖ ػ صلاس طامّٕ لاُيت الع
َاللُ٘  ، ،ـ املؼشَ علٖ اٙضٔ ()RIBA
الذَلّٕ .اما املش لٕ ال،انّٕ ذتشم معًذ مـذس يُ
ملاعإ ذتاا اذتشم َرل بإكايٕ 440ػقٕ
ط هّٕ ب،اث اا م مبانْ ا اادلّٕ َمشاي
()2()3()4
سِاكّٕ ماهُعٕ []05ػ

شكن.2خمطط منٕذج٘ ملباٌ٘ وعّد وصدرر44د

طاذامٕ
مقُمات ا
املؼشَ33د
يف شكٍٗ ٛر
لشكٛ
خمطط منٕذج٘
شكن. 3

أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

شكن .4وكطع ملباٌ٘ وعّد وصدر
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ال اقٕ :مت ةـمّا ط و شم مـذس بؼ ِقل مو
اطاًاق ال اقٕ ادنٖ ذ و َرل مو لاا
اعاماد الاُ ٌّ الـحّ للمبانْ َاعاماد الاـمّا
املالام لابهّٕ َرل لاُيت الع َلاقلّ مو دس ٕ
شاسٔ املبانْ م ةُيت ا ناسٔ ال بّعّٕ عو طشِ
ا ػعٕ الؼمظّٕ املهع ظٕ َلّظذ املباػشٔ الع ةظبو
اسةاا دس ات اذتشاسٔ  ،اما َمت اعاماد الاـمّا
املهاع ملعادتٕ املبهٖ مو لاا عذٔ لُا مهًا
اطاعماا بشا الشِاح الزٓ ِعذ مو املعامل املعماسِٕ
َالزٓ ِبلغ اسةااعٌ 25م َِقُم يزا الربا بالاقاط
الاّاسات اهلُا ّٕٙالباسدٔ يف األعلٖ َةُ ًًّا حنُ
الظا ٕ األسكّٕ املااُ ٕ عهذ قاعذٔ الربح []8ازل
اعاماد األسَقٕ املعللٕ للمؼأ َالع ةمل يف أَقات
الهًاس اذتاسٔ لاُيت الع َةاا يف اللّ للظماح
بهظاٙا الاربِذ باملشَس َازل ا طااادٔ مو الإًُِ
ال بّعّٕ لاربِذ ذساى املبانْ َاملظا ات ارتلشا٘
َاملظ حات املا ّٕٙلال ّف ادتُ ،اما َمت اعاماد مُاد
اذتشاسِٕ األسكّٕ الع ةظا ذم يف الاظ ني عو
طشِ املّاٍ ادتُيّٕ اذتاسٔ ]30[ .
املا٘ :ةق املذِهٕ كمو بّ ٕٚرات مهاخ ؿحشآَ
قاطْ ،مت اطا ذام نعام مّاٍ را ااا٘ٔ عالَّٕ ،ةلا
ةقهّات لاض اطاًاق املّاٍ َاطا ذام أ ًضٔ عالّٕ
ال ااَ٘ٔ ،مشػات ا طاحمام مه الٕ الاذي َ ،نعا
المظّ رات ال اا٘ٔ العالَّٕ ،ةعشيٕ املّاٍ الع ةعضص
ااا٘ٔ اطاًاق املّاٍَ ،اذتُايضَ ،املاابعٕ املظامشٔ،
َعذادات املّاٍ الزإّ الع ةبلغ املظاًل ني عو اا
نظبٕ َ ،٪0ة شِش
اطاًااًاَ ،اذتذ مو الاظش
مّاٍ الـش الـحْ املعادتَٕ ،الشٓ عالْ ال اا٘ٔ
َاذتذا ٙاملهظقٕ ب شِقٕ ختاض اطاًاق املّاٍ،
لاؿٕ عرب اطا ذام الهباةات الـحشإَِ احمللّٕ.
َ م نعام مّاٍ الـش الـحْ اذتالْ بني املّاٍ
الشمادِٕ َاملّاٍ الظُدا٘ للا شِش َاملعادتٕ يف ست ٕ
املااع اذتُّٓ المؼا ْٙيف املذِهَٕ .طّاا اطا ذام
مّاٍ الـش الـحْ املعادتٕ املهاإ يف يزٍ احمل ٕ
لشٓ اذتذا ، ٙاما ل و عادٔ اطا ذام امل لاات
الـلبٕ الهاجتٕ عو معادتٕ مّاٍ الـش الـحْ
ألغشاا الاظمّذ أَ يف أٓ ست ات مظاقبلّٕ لاحُِ
الهااِات طاقٕ .طااّ مُاؿاات ةشػّذ املّاٍ
 ٪ 52يف اطاًاق مّاٍ الؼش
لال ا ِـ
مقاسنٕ م اذتذ املظمُح بٌ يف اإلماسات العشبّٕ
املاحذٔ]8[ .
املُاد :مت اطا ذام ا ذث املُاد املظاذامٕ يف البها٘
َِ ُى ا لاّاس مو لاا عملّٕ ةقّّا بّّٕٚ
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

بها٘ رات عضا شاسٓ ّذ أكايٌ اُى ياحات
الؼق ستمّٕ بُاط ٕ ةاظت معاؿش للمؼشبّٕ َالع
ةقل مو امّٕ اذتشاسٔ الذاللٕ للمبهٖ[ ]40اما مت
ةضَِذ املبهٖ بري ذث مُاؿاات اإلكا٘ٔ مه الٕ
ا طاًاق لل اقٕ مبا يف رل ا ذث أنعمٕ الذُِدات
الباع ٕ،لللُ٘( )LEDم أنعمٕ اطاؼعاس للحشإ
يف ا ػقٕ لاُيت اطاًاق ال اقٕ [ ]8اما َةظا ذم
ال اقات املااذدٔ بهظبٕ %011يف جتًّض ال اقٕ ملعًذ
مـذس ّ ةؼ ال اقٕ الؼمظّٕ الهظبٕ األارب مو
جتًّض ال اقٕ مو لاا األلُاح الؼمظّٕ َارتاِا
ال ًشَكَُ ّٕٙازل ةُلّذ ال اقٕ اذتشاسِٕ املشاضٔ
الشلّـٕ الع ةظا ذم املشاِا لتاّض أػعٕ الؼمع
َةُلّذ الب اس َيْ مـذس مًا لاُيت املا٘ الظالو
َازل اطا ذام ةُسبّهات الشِاح َةقهّات حتُِ
الهااِات طاقٕ َالع ةظا ذم الهااِات الع ل و
عادٔ ةذَِشيا أَ عادٔ اطاعماهلا باإلكايٕ ال اقٕ
َاقاـادِٕ َا اماعّٕ َدساطٕ طلُق املادٔ اباذا٘ا
مو اطا ذامًا اناًا٘ عمش املبهٖ مو لاا حتلّ
دَسٔ ّاةًا َةالّ املُاد املعاد ةذَِشيا َازل
املُاد مه الٕ ال اقٕ ال امهٕ م اسةاا قُٔ الاحم
َقابلّٕ عادٔ الاذَِش َمو املُاد املظا ذمٕ يُ
اإلمسهذ مه اض ال اسبُى َاألملهُّم املعاد ةذَِشٍ
بهظبٕ  َ%91-80ذِذ الاظلّ املعاد ةذَِشٍ
َال ،ت مو املُاد احمللّٕ َاطا ذام املُاد َاإلاظا٘ات
رات ا نبعاطات امله الٕ ،مبا ِهظاا م معاِت
ا طاذامٕ يف (مـذس)]40[ .
الهق ِ :عذ مُق الظ و ادتامعْ قشِب ا مو املبانْ
األاادلّٕ للحشم ادتامعْ اما أى ةـمّا املذِهٕ
َاذتشم ؿذِ للمؼأ لزل مو املاُق أى ة ُى
املذِهٕ مو اا،ش األمااو طاعماا الذسا ات اهلُإّٙ
ى ػُاسعًا كّقٕ َملللٕ لاُيت الشا ٕ َبّٕٚ
ةؼا علٖ املؼْ كايٕ لُ ُد ػب ٕ الهق العام رات
ال اا٘ٔ العالّٕ بهعام الهق ال ًشبا ْٙالزٓ ِشب
مـذس مبذِهٕ ابُيفى َنعام الهق ال،انْ يُ نعام
الهق الظشِ ( )PRTالع ةعامذ علٖ podcars
املذزتٕ للهاغ م ُإّ ُا املذِهٕ ةعم علٖ طلظلٕ
مو املظاسات املمهاطّظّٕ باطا ذام ال ًشبا٘ َيزٔ
املظاسات حتآُ علٖ العذِذ مو احمل ات يف احنا٘
املذِهٕ َةعذ ست ٕ معًذ مـذس مو احمل ات
الشّٙظّٕ َةهاق دال داٙشٔ نـف ق شيا
411متيف أٓ م اى باملذِهٕ .]30[ .ػ
(.)9()8()7()6()5
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شكن .6الٕاجّات اخلارجٗ ٛلمىباٌ٘

شكن.5االرٔق ٛاملظممٛر21د

شكنٕٖ.7ضذ برج الرٖاحر8د
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ
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شكنٕٖ.8ضذ الػالف اخلارج٘ لمىبٍٜر8د

شكنٕٖ.9ضذ ٌصب اشتعىاه الطاقات املتجددٚر8د

Polytechnic
 مؼشَInstitute:East Hall

Worcester

املُق ك  Worcester, Massachusetts :الُ ِككات
املاحذٔ
املـماCannon Design:
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

نُ املبهٖ :ط و طابْ بؼ أ هحٕ َالؼق
الظهٕ4118:
املظا ٕ9605 :مت مشب
ؿممذ القاعكٕ الؼكشقّٕ لا كُى منُر كاً دتمّك املبكانْ
ارتلشا٘ يف املظاقب يف اذتشم ادتامعْ اؿلٕ علٖ ػًادٔ
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 LEEDالزيبّككٕ َرل ك للحاككايف علككٖ ال اقككٕ َاملككُاسد
ال بّعّٕ َ ،ياٙذٔ املبهٖ لّع يقك اكريٓ مبهكٖ مظكاذام
َ منا يكُ للاعشِكف ب،قايكٕ ا طكاذامٕ َاجملامك املظكاذام
َبها٘ ُاس دال اذتشم ادتامعْ  ،ا ذ ادتُانكو املبا كشٔ
َالاشِككككذٔ يككككْ بهككككا٘ نعككككام الظككككقف األللككككش يف سصم
226متمشبك ك يكككُي الظكككقف األبكككّض املُلكككذ لل اقكككٕ
َِظاعذ نعام الاظقّف علٖ لاض دس ٕ شاسٔ املبهٖ.
الاُاٙذ املالّٕ اانذ َاكحٕ للمؼشَ مو لاا
الاـمّا املا ام م القشاسات َاكحٕ بؼاى ادلاس
طُِ األ َاذتاايف علٖ ال اقٕ ّ مت ختـّف
ُالْ 441111دَ س لاحقّ ةذابت اظ ال اقٕ

ما املٕ أما ا طا،ماس يف اذتاايف علٖ ال اقٕ ِقذس
ُالْ 041111دَ س طهُِا ِا ُى املبهٖ مو مخع
طُاب ُِيش الظ و لك434طالبا م ُنٕ مو مضِج مو
األ هحٕ املضدَ ٕ َالؼق امل ــٕ ألسبعٕ طلبٕ
َةؼم غشيٕ معّؼٕ م بخ َمحام َغش نُم يشدِٕ،
غالبا ةُيش األماى َالشا ٕ َا طاقاا َارتـُؿّٕ
َحيآُ املبهٖ ازل علٖ م اةو داسِٕ َغش العا
َغشيٕ لّاقٕ بذنّٕ َغش مُطّقٖ َغش غظّ
َأمااو للبّ َمُقف طّاسات لك 441طّاسٔ َقذ بلمذ
الا لإ اإلمجالّٕ للمؼشَ 33ملُّى دَ س َمت
ا ناًا٘ مهٌ يف ُِلُّ
]20[4118ػ ()03()04()00()01

شكن.34خمطط الطابل االرض٘

شكن.00الٕاجّ ٛاخلارجٗ ٛلمىبٍٜ

شكن.04خمطط الطابل املتكرر
شكن .03خمطط الشكٛ

أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ
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مقُمات ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ
ال اقٕ :الاـمّا املالكام للمبهكٖ مك اطكا ذام امّكٕ
اككبتٔ مككو الهُايككز يف املبهككٖ للظككماح لككذلُا اللككُ٘
ال بّعْ يف الهًاس َبالاالْ ةقلّك ال اقكٕ املظكاًل ٕ يف
ا نككاسٔ ؿككبا ا ّ ك ِـ ك كككُ٘ الهًككاس %75مككو
امجالْ املظا ٕ ،اما مت معادتٕ َا ًكات املبهكٖ ظكو
اجتاٍ الُا ًٕ ّك مت اطكا ذام الاعلّك العمكُدٓ يف
الُا ًكككات المشبّكككٕ َالاعلّككك ا يقكككْ يف الُا ًكككات
ادتهُبّٕ مله اػعٕ الؼمع اذتاسٔ مو الكذلُا للؼكق
َغش ال لبٕ َةُيت ال اقٕ  ،اما مت اعاماد مهعُمٕ
غا املبهٖ العاصلٕ َاملُيشٔ لل اقٕ مو لاا ادتذساى
رات العضا اذتشاسٓ العالْ َالاأُ اهلُاَ ّٕٙالاظكقّف
بكككاللُى األبكككّض عكككالْ ا نع كككاغ ككككايٕ الظكككقف
األللش َالزٓ ِقل مو ا ناقاا اذتشاسٓ عرب الظكقف،
 ،اطا ذام ا ناسٔ املُيشٔ لل اقٕ َالع ةشةب بكري ًضٔ
اطاؼككعاس اذتشاككٕ مّكك احنككا٘ املبهككٖ ّكك ةاككا
األكككُا٘ يق ك عهككذ َ ككُد شاككٕ  ،امككا مت اطككا ذام
نعام الا ّّف املُيش لل اقٕ ّ ِاا كب الاذيٚكٕ
َالاربِككذ ةلقاّٙككا عهككذ يكككا الهُايككز لااهكككو اهلكككذس
بال اقٕ []24

الهق العام [َ ]20يف ادتذَا ( )4ة بّ املؼاسِ علكٖ
ملػشات ا طاس الهعشٓ.

املا٘ :حيآُ املؼشَ علٖ %45مكو املظكا ات ارتلكشا٘
َالع ِاا صساعاًا بهباةات حتااا ؿّانٕ عالّكٕ .
امكككا ِكككاا جتمّك ك كككُالْ %91مكككو مّكككاٍ ا م كككاس
َمعادتاًا ّ ةضاا  %81مكو املكُاد العالقكٕ  ،ااكا٘ٔ
اطككا ذام املّككاٍ دالكك األبهّككٕ مككو لككاا اطككا ذام
ةشااّو مُيشٔ لل اقٕ ّ أى مجّك املكشا ّض رات
ةذي مضدَا رتاض اطاًاق املا٘ يف املبهٖ َاطكا ذام
ا ت المظّ َاأل ًضٔ املُيشٔ للمّاٍ..
املُاد :مت َك بشنامج عادٔ ةذَِش الض كاا َاملعكادى
َالباطككاّ َالككُسي  ،امككا مت عككادٔ ةككذَِش %95مككو
مُاد اهلكذم  ،ككايٕ أى مجّك ارتؼكو يف املبهكٖ مكو
لؼو ال شص َيُ مـذيَ 2مل ِاا ػشاؤٍ مو المابات
الع حتـذ بؼك غكت قكانُنْ  ،امكا أى مجّك األطكاث
اعامذ ةقهّات اإلنااا املظاذامٕ َارتـاٙف الـكذِقٕ
للبّٕٚ
الهق  :مت ةُقّ الظ و بالقش مكو املهكاط ا اادلّكٕ
َالاااّككذ علككٖ ككشات املؼككأ َالككذسا ات اهلُاّٙككٕ مككو
لاا ختـّف أمااو رتضى الذسا ات اهلُاّٙكٕ لاعضِكض
اػ اا نق بذِلٕ َ ةُ ذ أٓ مبكادسٔ لاحظكني ااكا٘ٔ
 2هو الخشب المحصود من الغبببت بطرق قبنونية وبترخيص من
المؤسسبت المسؤولة عن حمبية البيئة.
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جدٔهٖ.2بني تطبٗل األوثم ٛعم ٜوؤشرات االطار الٍظرٙ

جتشبٕ
مـذس

East
Hall

 الاـمّا املالام لألبهّٕ م ةُيت املُاؿاات الؼمظّٕ





 اعاماد الاـمّا املهاع يف معادتٕ املبهٖ املهاشد لاقلّ ال اقٕ





 مهعُمٕ غا املبهٖ العاصلٕ َاملُيشٔ لل اقٕ





 اطا ذام ا ناسٔ املُيشٔ لل اقٕ





 اطا ذام نعام الا ّّف املُيش لل اقٕ





 اطا ذام ال اقات املااذدٔ يف ةؼمّ املبهٖ



 الاّاس انُا الهباةات املُيشٔ للمّاٍ



 اطا ذام أنعمٕ الشٓ الزإّ



 اطا ذام مّاٍ ا م اس َاملّاٍ الشمادِٕ





 ااا٘ٔ اطا ذام املّاٍ يف دال ا بهّٕ مو لاا ةشاّبات املُيشٔ للمّاٍ





 الاااّذ علٖ اطا ذام املُاد املظاذامٕ يف البها٘





 اطا ذام املُاد املعاد ةذَِشيا





 ةُقّ الظ و ادتامعْ بالقش مو املهاط األاادلّٕ





 الاااّذ علٖ شات املؼأ َالذسا ات اهلُإّٙ





 حتظني ااا٘ٔ الهق العام



مقُمات ا طاذامٕ يف الظ و ادتامعْ
 0ال اقٕ

 4املا٘

 3املُاد

 2الهق

الهظبٕ امل ُِٕٚلاحقّ مقُمات ا طاذامٕ

أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ
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َرات عمش طُِ َهلا القابلّٕ إلعادٔ ا طا ذام
-7ا طاهاا ات
َالاذَِش َالاحل البُّلُ ْ َ ،يْ مُاد أطاطّٕ لبها٘
• ةاهُ اػ اا الظ و ادتامعْ ةـمّمّ ا نظبٕ
ابهٌّ مظاذامٕ اما أى عادٔ ةذَِش أَ عادٔ اطا ذام
أى
عُام اقاـادِٕ َا اماعّٕ َأاادلّٕ َل و ِال
املُاد َاملهؼات ِقل مو ال اقٕ املـشَيٕ علًّا.
حيآُ الظ و علٖ عذٔ أنُا مو المش لالبّٕ اايٕ  الاؼاّ علٖ الظ و دال اذتشم ادتامعْ مو لاا
ا اّا ات امل الإ لل لبٕ
صِادٔ لّاسات الظ و دال ادتامعٕ َرل لاحقّ
طًُلٕ الُؿُا الضمانّٕ َامل انّٕ للماى سا ٕ ال لبٕ
• أى لاطاذامٕ يف مبانْ الظ و ادتامعْ يُاٙذ بّّٕٚ
َطامٕ البّ ٕٚاحملّ ٕ مو لاا ةقلّ ا عاماد علٖ
َا اماعّٕ َةعلّمّٕ َطلُإّ مو لاا اعاماد القّا
الظّاسات الؼ ـّٕ َصِادٔ ا عاماد علٖ الهق العام
َالظلُاّات املظاذامٕ يف اذتّأ الُّمّٕ َرل أل ذاث
مو لاا حتظني أداَ ٌٙلذماةٌ ،ازل اعاماد ػب ٕ
ةمّت علٖ املظاُٗ الا شٓ َالظلُاْ علٖ ذ طُا٘ َيُ
متاب ٕ مو شات املؼأ َسااى الذسا ات اهلُإّٙ
قشاس ِؼتق يف اختارٍ عذٔ ًات َيُ ِع ع الاضام
م ةُيت اذتمإِ البَّ ّٕٚاملهالّٕ ملظا ذمًّا
ادتامعٕ مببادئ ا طاذامٕ.
للاؼاّ علٖ اطاعماا َطا ٙالهق الـذِقٕ للبّٕٚ
(املؼْ َالذسا ات اهلُا.)ّٕٙ
• ةاحق ا طاذامٕ يف مبانْ الظ و ادتامعْ مو
لاا أسب مقُمات سّٙظٕ يْ ال اقٕ َاملا٘ َاملُاد
ِعذ مؼشَ ط و معًذ مـذس مظاذاما بذس ٕ

َالهق .
اعلٖ مو املؼشَ ا لش لاحقّ اايٕ مقُمات
ا طاذامٕ َِش الظبو يف رل اُى مذِهٕ مـذس
• ةعذ ال اقٕ املقُم األَا َا يا يف البها٘ املظاذام
مذِهٕ مظاذامٕ ب ايٕ زتا ةًا َالع طاعذت علٖ
َِ ُى ةقلّ اطا ذام ال اقٕ خت ّ ّ ا مو لاا
لل ا طاذامٕ يف زتاا الهق َالهق العام باإلكايٕ
الاّاس الؼ َاذتاا املهاطو للمبهٖ م املهاخ َةقلّ
ا طاذامٕ يف ال اقٕ َاملا٘ َاملُاد.
مظا ٕ الما احملّ باملبهٖ م كماى الإًُِ َا ناسٔ
 -8الاُؿّات
ال بّعّٕ َالاّاس الاُ ٌّ الـحّ  ،اما ةـمّمّا
يّ ُى مو لاا الاـمّا الزاْ للهُايز َاعاماد
• ةـمّا ط و حيآُ علٖ اػ اا شتالإ مو
الاـمّا املهاع يف املبهٖ م ،املظ حات املإّٙ
المش ال ابّٕ لالبّٕ اايٕ ا اّا ات َازل
َالاؼات لاقلّ دس ات اذتشاسٔ ؿّا ا َالاّاس املُاد
ا اُا٘ املبهٖ علٖ اايٕ امل ُنات ارتذمّٕ َالتيًّّٕ
رات العضا اذتشاسٓ ادتّذ للاقلّ مو امّٕ ا ناقاا
َارتذمات الظانذٔ ى يزا ِذعا اذتّأ ا اماعّٕ
اذتشاسٓ م ارتاسا
َالاعلّمّٕ.
• اعاماد الا ُسات الا هُلُ ّٕ املاهُعٕ مو
 أى ااا٘ٔ الاـمّا ملهعُمع اإلناسٔ َالا ّّف ِلدٓ
بشامج اطُبّٕ َةقهّات َمُاد بهاَ ّٕٙمـادس
ااا٘ٔ اطاًاق ال اقٕ َِ ُى رل مو لاا اعاماد
طاقٕ بذِلٕ َغت رل يف ةعضِض م ُنات الظ و
األنعمٕ الزإّ إلداسٔ ةل املهعُمات باإلكايٕ
ادتامعْ َةعضِض الاهمّٕ املظاذامٕ يٌّ َنؼش الُعْ
حتذِ ةل األنعمٕ مو َقذ لش.
َةعضِض القّمٕ الاعلّمّٕ ّاا اذتاكش َاملظاقب
َبالاالْ حتظني نُعّٕ اذتّأ
 الاحُا حنُ مـادس ال اقٕ املااذدٔ غت املعشكٕ
• حتقّ مبذا ُدٔ البّ ٕٚالذاللّٕ مو لاا
للهاار لظذ ال لو علٖ ال اقٕ بذ ا مو ال اقٕ
ةُيت ما لبات الشا ٕ البـشِٕ َالإًُِ ال بّعّٕ
ا اُسِٕ َةعذ ال اقٕ الؼمظّٕ ايا ةل ال اقات عو
َالشا ٕ اذتشاسِٕ َالظمعّٕ بًذ ةُيت بّٕٚ
طشِ ا طااادٔ املباػشٔ مهًا أَ عو طشِ حتُِلًا
ةعلّمّٕ ااُ٘ٔ َِ ،اا حتقّ رل مو لاا ااا٘ٔ
طاقٕ اًشبا.ّٕٙ
الاُ ٌّ ال الْ َالاـمّا ال اُ٘ للقؼشٔ ارتاس ّٕ
 ةعذ ابهّٕ الظ و ادتامعْ مو اا،ش األبهّٕ اطاًاا ا
َا لاّاس األم ،للمُاد ا نؼا.ّٕٙ
للما٘ يف اذتشم ادتامعْ لزل ل و اذتذ مو اطاًااٌ
• ا شا٘ عملّات عادٔ الاايّ املظاذام ملبانْ الظ و
عو طشِ الاّاس نُ الهباةات َنُ نعام الشٓ
ادتامعْ املاُا ذٔ يف الق ش َ ظو لـُؿّٕ ا
املهاطو َحتذِذ نظبٕ الالا٘ات ارتلشا٘ للمبهٖ
مبهٖ بًذ حتذِ املبانْ ادتامعّٕ َة ُِشيا
َاعاماد املّاٍ الشمادِٕ َمّاٍ األم اس للشٓ َالاهعّف
بؼ مظاذام َااُ٘ ا ع املبهٖ اا،ش دلُمٕ
اما أى اطاعماا التااّو َاأل ًضٔ املُيشٔ للمّاٍ يف
َاا،ش سا ٕ.
املبهٖ ِظاعذ يف ااا٘ٔ اطاعماا املّاٍ دال املبانْ.
• َك قُانني ةُ و ةـمّا األبهّٕ َةهاّزيا يف
ةاـف املُاد املظاذامٕ بانًا مُاد مو مـادس طبّعّٕ
اذتشم ادتامعْ َي مبادئ ا طاذامٕ َرل ى
َستلّٕ َاق اطاًاا ا لل اقٕ َاق ناا ا للهااِات
أ .م .د.انعام امني البضاص
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املبانْ ادتامعّٕ مبانْ ملطشٔ يف ال لبٕ َيف اجملام
بـُسٔ عامٕ.
• ةؼاّ ال لبٕ ط هٕ املهاط البعّذٔ عو
ادتامعات بالظ و دال اذتشم ادتامعْ لمشا
ا طااادٔ مو ارتذمات الع ِقذمًا الظ و ادتامعْ
هلا مبا يًّا ةهمّٕ اإلم انات الا شِٕ َا اماعّٕ
،ا مش الزٓ ِظاعذ يف ةقلّ ال اقٕ املـشَيٕ علٖ
نق ال لبٕ مو ةل املهاط ُِمّ ا كايٕ ةقلّ
الالُث البّ ْٚمو اطاعماا الظّاسات الؼ ـّٕ أَ
َطا ٙالهق العام مو لاا صِادٔ لّاسات الظ و يف
ادتامعٕ.
املـادس َاملشا
 .0امحذ ،طها ل ّف ”4119 ،الا ام لبّ– ْٚ
ادتمالْ -ا اماعْ يف ةـمّا اجملمعات
الظ هّٕ لهم ماعذد األطش – ةقُِا الااشبٕ
العشاقّٕ –سطالٕ ما ظات ،امعٕ بمذاد ق4
 .4ادتُادٓ  ،مقذاد ّذس،دَس الاـمّا اذتلشٓ
َاملعماسٓ يف ةشػّذ اطاًاق ال اقٕ
مهؼُس ،ادتامعٕ الا هلُ ّٕ.ق0
 .3الذُِانْ ،يالٕ مشظْ”4118،اذتلُا الاقهّٕ
يف حتقّ عماسٔ مظاذامٕ يف املهاخ اذتاس ادتا ”
سطالٕ ما ظات ،قظا اهلهذطٕ املعماسِٕ،
امعٕ بمذاد ق020-021
 .2سيُ ،لّهُس طعذ ُِطف”4117،ةاعّ الاريطت
اذتشاسٓ لل اقٕ الؼمظّٕ يف ةـمّا اجملمعات
الظ هّٕ يف يفشَ املهاخ اذتاس ادتا ” ،سطالٕ
ما ظات ،قظا اهلهذطٕ املعماسِٕ  ،امعٕ بمذاد
ق01
 .5الضبّذٓ  ،مًا ؿباح طلماى4116،ا طاذامٕ
البّ ّٕٚيف ةؼ ّ الاامعات اإلط انّٕ يف العشاي
،سطالٕ دااُساٍ قظا اهلهذطٕ املعماسِٕ  ،امعٕ
بمذاد.ق3
 .6الؼمشٓ ,بّذا٘ طعُد عبذ “ ،4100،أةش
ة هُلُ ّا ال اقٕ الؼمظّٕ يف القشاسات
الا ّ ّٕ َالؼ لّٕ للمبانْ َجتمعاةًا “سطالٕ
ما ظات ,قظا اهلهذطٕ املعماسِٕ  ،امعٕ بمذاد
ق. 76
 .7العقّلَْ ،ا ٙعُاد َ بشايّا ُاد أا
ُِطف“ ،4117،ةقلّ مح الاربِذ با بّ
مهؼُس،
مهعُمٕ غا املبهٖ الزاْ “
ادتامعٕ الا هلُ ّٕ ق83
أ .م .د.انعام امني البضاص
يّام طًام طٌ

 .8مذِهٕ مـذس ،أِاس“ 4100يف س ا اذتشم
ادتامعْ ملذِهٕ مـذس” ادتض٘ ال،انْ ،
).(www.masdarcity.aeق-06-7-6
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Abstract
The sustainable dormitory housing is an educational built environment that
consists of high quality spaces, which has a positive impact on students. At same time,
it reduce the energy consumption and preserve the natural and financial resources
therefore, it has a minimum negative impacts on the environment and the least amount
of waste. It is characterized by relying on strategies of sustainable design which
combines active and passive systems. So it is a product of a compatible and
complementary process of stages of planning, design, and construction, This process
aims to reach the highest standard of perform ability of the building in order to provide
the ideal housing, thereby contributing to the development of students and to improve
their cultural education and their ability to comprehend environmental problems and
environmental awareness and to change their environmentally harmful behavior
effectively. Thus dormitory housing itself becomes one important educational means
for student.
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Based on the above statement, research problem appeared in the knowledge gap
about the ways and policies followed to achieve sustainable dormitory housing through
the process of planning, design and construction, the research aims to provide the
knowledge about the basic fundamentals of sustainability in dormitory housing
depending on contemporary technical potential. The research assumes that the
sustainability in dormitory housing can be achieved through an integrated planning and
design processes based on sustainability fundamentals. A theoretical framework
indicating sustainability fundamentals in dormitory housing had been built to be used in
planning, design and construction process of study of any existing dormitory housing.
The research choosed housing at Masdar city campus and the project of East Hall at
Worcester Polytechnic Institute as a experimental field for reunification of the
hypothesis and the theoretical framework.
Keywords: sustainable dormitory housing, fundamentals of sustainability.

4107  عام42  زتلذ3 العذد

ّٕزتلٕ احتاد ادتامعات العشبّٕ للذساطات َالبحُث اهلهذط

انعام امني البضاص. د. م.أ
ٌيّام طًام ط

