
 جامعة حلب
 كلية الهندسة المعمارية
 قسم التصميم المعماري

 
 

 تطوير واقع التصميم المعماري لذوي اإلعاقة الحركية 
 في األبنية التعليمية

( مدينة حلب -حالة دراسية)  
 

Developing of the Existing Architectural Designs for 

Mobile Disability in Educational Buildings 
(A Case Study-City of Aleppo) 

 
لنيل درجة الماجستير في التصميم المعماري قدمترسالة   

 إعداد
 المهندسة المعمارية رشا شكر

 
 المشرف الرئيسي                                        المشرف المشارك         

ابراهيم باشاالدكتور محمد عونة                                  الدكتور صفوت   
أستاذ في قسم التصميم المعماري                     أستاذ مساعد في قسم التصميم المعماري               

 جامعة حلب –جامعة حلب                  كلية الهندسة المعمارية  –كلية الهندسة المعمارية 
 
م  1023العام   



 
 جامعة حلب

 كلية الهندسة المعمارية
التصميم المعماريقسم   

 

 تطوير واقع التصميم المعماري لذوي اإلعاقة الحركية
 في األبنية التعليمية

( مدينة حلب -حالة دراسية)  
 
 
 

 
لنيل درجة الماجستير في التصميم المعماري قدمترسالة   

عدادإ  
 المهندسة المعمارية رشا شكر

 
 المشرف الرئيسي                                        المشرف المشارك         

الدكتور صفوت ابراهيم باشا                الدكتور محمد عونة                    
في قسم التصميم المعماري             أستاذ مساعد         أستاذ في قسم التصميم المعماري               

 جامعة حلب –كلية الهندسة المعمارية                   جامعة حلب –كلية الهندسة المعمارية 
 

م  1023العام   



 

 شهادة
قامهههت بهههش المرشهههحة المهندسهههة  علمهههي فهههي ههههذا الرسهههالة ههههو نتيجهههة بحههه  المقهههدمأشههههد بهههمل العمهههل 

تحههههت إشههههراف الههههدكتور المهنههههدا محمههههد عونههههة ا سههههتاذ فههههي قسههههم التصههههميم  ،المعماريههههة رشهههها شههههكر
المعمههاري مههل كليههة الهندسههة المعماريههة بجامعههة حلههب، وبمشههاركة الههدكتور المهنههدا صههفوت ابههراهيم 

إل أي  ،فههي قسههم التصههميم المعمههاري مههل كليههة الهندسههة المعماريههة بجامعههة حلههب أسههتاذ مسههاعدباشهها 
 .حسب ورودها في النصموثقة في نص الرسالة و مل مراجع أخرى ذكرت في هذا الع

 
  

 يالمشرف الرئيس                   المشرف المشارك                  المرشحة              
 الدكتور                    الدكتور                               المهندسة المعمارية    

 محمد عونة             صفوت ابراهيم باشا                   رشا شكر                 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 تصريح
تطوير واقع التصميم المعماري لذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية  :أصرح بمل هذا البحه 

لهههم يسهههبد أل قهههدم للحصهههول علهههه أي شههههادا، و  ههههو مقهههدم حاليههها    (مدينةةةة حلةةةب -حالةةةة دراسةةةية)
 .للحصول عله أي شهادا أخرى

 

 

 المرشحة    
 المهندسة المعمارية رشا شكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر

فههي النهايهههة  بههد مهههل التوجهههش بخههالص الشهههكر والتقههدير وا متنهههال لكهههل مههل سهههاعدني فههي إنجههها  ههههذا 
 :العمل، وأخص بالذكر

  الدكتور محمد عونة   و  الدكتور صفوت ابراهيم باشا  

.عله هذا البح  مشكوريل اوذلك إلشرافهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الحكملجنة المناقشة و   

رشا شكر: الباحثة  

:عنوال ا طروحة  

 تطوير واقع التصميم المعماري لذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية
(مدينة حلب -حالة دراسية)  

 
ماجستير في التصميم المعماري: الدرجة  

:شكلت لجنة الحكم  وا طروحة مل السادا  

 

  الدكتور إدكار كبوجي      الدكتور محمد نجيب كيالي             الدكتور محمد عونة    
 التصميم المعماريأستاذ في قسم           أستاذ في قسم التصميم المعماري           أستاذ في قسم التصميم المعماري

كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب       كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب       كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب  
 
 

       
 
 

 



 أ
 

 محتوى البحث
 الموضوع الصفحة

 مقدمة 
 ملخص 
 االفهارس 

 بذوي اإلعاقة الحركيةذوو االحتياجات الخاصة وأسس التصميم المعماري لألبنية التعليمية الخاصة : الباب األول  م

 بذوي اإلعاقة الحركية
 

 اإلحصائي لتعدادهماإلعاقة الحركية و ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل : الفصل األول  1-1 1-11

 
اإلعاقة الحركية          1-1-1 1  

مفهوم اإلعاقة الحركية     1-1-1-1 1   
أسباب اإلعاقة الحركية    1-1-1-2 1-2   
الوقاية من اإلعاقة الحركية     1-1-1-3 2-3   
 
 

ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل اإلحصائي لتعدادهم          1-1-2 1-11  
مفهوم االحتياجات الخاصة    1-1-2-1 1   

حقائق ومعدالت متعلقة بذوي االحتياجات الخاصة     1-1-2-2 1  
االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة في سورية    1-1-2-3 5  
توزع االحتياجات الخاصة حسب المحافظات    1-1-2-1 6-8  
توزع االحتياجات الخاصة حسب فئات السن     1-1-2-5 8-9  
توزع االحتياجات الخاصة حسب نوع الصعوبة    1-1-2-6 9-11  

 (سنوات فأكثر 11)توزع االحتياجات الخاصة حسب الجنس الحالة التعليمية للسكان  1-1-2-7 11-12
 سنة بالتعليم( 21-5)التحاق ذوي االحتياجات الخاصة بعمر   1-1-2-8 12-13
 دمج الطالب ذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية   1-1-2-9 11
 اإلعاقة الحركية و ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل اإلحصائي لتعدادهم  -خالصة  1-1-3 14
 بذوي اإلعاقة الحركية في األبنية  التعليميةأسس التصاميم المعمارية الخاصة : الفصل الثاني 15-63
 القياسات النموذجية للمعاقين حركيا       1-2-1 15

 الحركة الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية مجاالت    1-2-1-1 15-16 
 أبعاد الكرسي المتحرك    12--1-2 16-17 

 المسافات المتاحة لمستخدمي الكرسي المتحرك     1-2-3-1 17-18 
 القياسات النموذجية لمستخدمي الكرسي المتحرك من البالغين    1-4-1-2 19-21 
 األطفالالقياسات النموذجية لمستخدمي الكرسي المتحرك من     1-5-1-2 21-26 

األبنية التعليمية التصميم المعماري الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية في معايير       1-2-2 26   
 (للبالغين)التصميم المعماري داخل األبنية التعليمية  1-2-2-1 26
26-35  عناصر االتصال الشاقولي واألفقي 
35-11  الفتحات 
11-17   دورات المياه 



 ب
 

 الموضوع الصفحة
 التصميم في محيط األبنية التعليمية   1-2-2-2 17

 17-51  المنحدرات 
55-58  مواقف السيارات 
 (لألطفال)التصميم المعماري داخل األبنية التعليمية    1-2-2-3 58
58-61   دورات المياه 
61    المقاعد والطاوالت 
61-62    الفتحات 
 (لألطفال)األبنية التعليمية  في محيطالتصميم  1-2-2-1 62
62   (الرامبات)منحدرات مداخل األبنية 
بذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليميةأسس التصاميم المعمارية الخاصة  - خالصة     1-2-3 63  

  الحركيةبالنسبة لذوي اإلعاقة تعليمية ال في األبنية الفراغات تصميم معايير: ثالثالفصل ال  1-3 69 
 الصف تصميم      1-3-1 61-69 
تصميم الفراغات التخصصية       1-3-2 71   

71  كتبةالم 
71-78  المخابر 
78   صالة التدريب 
79  صالة الموسيقى 
81  صالة الرسم 
81  صالة التدبير المنزلي 
الفراغات االجتماعية والترفيهيةتصميم       1-3-3 81  
81-83   صالة الطعام 
83-81   الصالة متعددة األغراض 
85   الفراغات الخارجية 
 بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةتعليمية ال في األبنية الفراغات تصميم معايير - خالصة      1-3-1 86

التعليمية بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركية تصميم األبنية :الباب الثاني 87   
 الخاصة بذوي اإلعاقة الحركيةالتصميم المعماري  األبنية التعليمية المصممة وفق معايير: الفصل األول 2-1 87-98 

             (هولي وتر)مدرسة        2-1-1 87
 ( هولي وتر)مدرسة موقع   2-1-1-1 87

 (هولي وتر)تصميم بناء مدرسة    2-1-1-2 87-88 
 ( هولي وتر) لبناء مدرسة المسقط األفقي   2-1-1-3 88-89

 ( هولي وتر) الوصول لمدرسة   2-1-1-1 89-92 
( هولي وتر)دورات المياه في مدرسة    2-1-1-5 93   

  



 ج
 

 الموضوع الصفحة
( هولي وتر)في مدرسة  الصف   2-1-1-6 91  

(هولي وتر)مخبر العلوم في مدرسة    2-1-1-7 91   
(وتر هولي)المطبخ التعليمي في مدرسة    2-1-1-8 95   
(هولي وتر)مخبر الحاسوب في مدرسة    2-1-1-9 95   

 الخاصة بذوي اإلعاقة الحركيةالمصممة وفق معايير التصميم المعماري بنية التعليمية األ - خالصة 2-1-2 98 
الحركيةبالنسبة لذوي اإلعاقة ألبنية التعليمية في مدينة حلب دراسة التصميم المعماري ل : الفصل الثاني 2-2 99-176   

المدرسي في مدينة حلب بناءال      2-2-1 99   
99  إحصاءات عن تعداد وتصنيف المدارس في حلب 
99  في مدينة حلب الحكومية أشكال األبنية المدرسية 

القائمةالحكومية س دار الدراسة التحليلية ألبنية الم       2-2-2 111  
 الموقع العام لمدرسة فايز منصور   2-2-2-1 111
  فايز منصوراستمارة تثبيت الوضع الراهن لمدرسة     2-2-2-2 111
  فايز منصورمدرسة  كتلة بناء    2-2-2-3 111
 فايز منصور المساقط األفقية لبناء مدرسة    2-2-2-1 111
 فايز منصور لتصميم المعماري داخل مدرسةلالوضع الراهن     2-2-2-5 112
 فايز منصور مدرسةفي محيط لتصميم لالوضع الراهن     2-2-2-6 111
 فايز منصور فراغات المدرسة الوضع الراهن لتصميم    2-2-2-7 112
 لمدرسة فايز منصور لفراغات الخارجيةالوضع الراهن لتصميم ا    2-2-2-8 117
 القائمةالخاصة س الدراسة التحليلية ألبنية المدار   2-2-3 119

 الموقع العام لمدرسة الكلمة   2-2-3-1 121 
  الكلمةاستمارة تثبيت الوضع الراهن لمدرسة    2-2-3-2 121
  الكلمةمدرسة  كتلة بناء    2-2-3-3 121
 الكلمة درسةمالمساقط األفقية لبناء     2-2-3-1 2-2-3-3 121
 الكلمة لتصميم المعماري داخل مدرسةلالوضع الراهن      2-2-3-5 2-2-3-1 125
 الكلمةمدرسة بناء لتصميم في محيط لالوضع الراهن      2-2-3-6 2-2-3-5 133
 الكلمة فراغات مدرسة الوضع الراهن لتصميم     2-2-3-7 2-2-3-6 131
 لفراغات الخارجية في مدرسة الكلمةا ن لتصميمالوضع الراه     2-2-3-8 2-2-3-7 112
حلب مدينة البناء المدرسي فيتطوير         2-2-1 115  

 األبنية المدرسية تطوير نماذج     2-2-1-1 115 
 استحداث فعاليات جديدة في األبنية المدرسية     2-2-1-2 115
 س الحكومية قيد التنفيذار الدراسة التحليلية ألبنية المد         2-2-5 116
الموقع العام لمدرسة شمال غرب هنانو     2-2-5-1 116  

  



 د
 

 الموضوع الصفحة
 شمال غرب هنانولمدرسة  الوظيفيالتوزيع استمارة     2-2-5-2 117
 مدرسة شمال غرب هنانو كتلة بناء    2-2-5-3 117
 شمال غرب هنانو المساقط األفقية لبناء مدرسة    2-2-5-1 118
 شمال غرب هنانو التصميم المعماري داخل مدرسة    2-2-5-5 151
 شمال غرب هنانومدرسة بناء لتصميم في محيط ا    2-2-5-6 157
 شمال غرب هنانومدرسة  في فراغاتلل المعماري لتصميما    2-2-5-7 158
  مدرسة شمال غرب هنانو الخارجية في فراغاتتصميم ال     2-2-5-8 168

التصاميم المعمارية الحديثة ألبينة المدارس الخاصة القائمة        2-2-6 171   
 مدرسة بيت الحكمة الخاصة     2-2-6-1 171 
 مدرسة راهبات الوردية الخاصة     2-2-6-2 171 

 بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةألبنية التعليمية في مدينة حلب دراسة التصميم المعماري ل - خالصة        2-2-7 176 
 لذوي اإلعاقة الحركيةبالنسبة س قيد التنفيذ ار مقارنة بين تصميم المدارس القائمة والمد :الفصل الثالث 2-3 177

  سار لتصميم المعماري داخل المدا        2-3-1 177 
 عناصر االتصال الشاقولي واألفقي    2-3-1-1 177
 الفتحات    2-3-1-2 181
 دورات المياه    2-3-1-3 181
  التصميم في محيط أبنية المدارس       2-3-2 182

(الرامبات)المنحدرات    2-3-2-1 182   
 تصميم الفراغات في المدارس       2-3-3 182 

 الصف    2-3-3-1 182 
 مخبر العلوم   2-3-3-2 181 

مخبر الحاسوب    2-3-3-3 185   
الفراغات الخارجية في محيط المدارس       2-3-1 186   
  المعايير المحققة في المدارس بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركية       2-3-5 189 

 ذوي اإلعاقة الحركيةس قيد التنفيذ بالنسبة ر مقارنة بين تصميم المدارس القائمة والمدا - خالصة       2-3-6 191 
الدراسة المقترحة لألبنية التعليمية في مدينة حلب بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركية :الفصل الرابع 2-4 192  2-3-3-2  

س الحكومية القائمةار الدراسة المقترحة ألبنية المد       2-1-1 192   
اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة فايز منصور   2-1-1-1 192  
192  عناصر االتصال الشاقولي واإلفقي 
192  دورات المياه 

اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في محيط بناء مدرسة فايز منصور   2-1-1-2 191   
 191  الفراغات الخارجية 

  



 ه
 

 الموضوع الصفحة
اقتراحات لتطوير التصميم المعماري لفراغات مدرسة فايز منصور   2-1-1-3 191  

 الصف
 

191   الصف 
 195   مخبر العلوم 

195  مخبر الحاسوب 
  س الخاصة القائمةار الدراسة المقترحة ألبنية المد       2-1-2 196
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة الكلمة1-2-4-2    196
196   عناصر االتصال الشاقولي واألفقي 
197  دورات المياه 
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في محيط بناء مدرسة الكلمة     2-2-4-2 211
211   الفراغات الخارجية 
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري لفراغات مدرسة الكلمة     2-4-2-3 212
212  الصف 
212  مخبر العلوم 
212  مخبر الحاسوب 
212  صالة الموسيقى 
213  صالة الطعام 
س الحكومية قيد التنفيذدار الدراسة المقترحة ألبنية الم         2-1-3 215  
اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة شمال غرب هنانو    2-1-3-1 215  
215  عناصر االتصال الشاقولي واألفقي 
215  الفتحات 
216   المياهدورات 
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري لفراغات مدرسة شمال غرب هنانو   2-1-3-3 211
211  الصف 
211  مخبر العلوم 
211  مخبر الحاسوب 
211  غرفة النقطة الطبية 
211  المكتبة 
211  صالة الموسيقى والرسم 
211  الصالة متعددة األغراض 
المقترحة لألبنية التعليمية في مدينة حلب بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةالدراسة  -خالصة      2-1-1 213  

  

 



 و
 

 الموضوع الصفحة
211-218 والتوصيات  النتائج   
 لذوي اإلعاقة الحركيةبالنسبة  المدارسنتائج البحث على صعيد تصميم  211
 لذوي اإلعاقة الحركيةحاليا بالنسبة  القائمة سار المدأبنية توصيات البحث على صعيد تصميم  217
 لذوي اإلعاقة الحركيةالحقا بالنسبة التي ستنبى   المدارسأبنية توصيات البحث على صعيد تصميم  217
 المالحق 219
 المراجع 222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز
 

 فهرس األشكال
 الصفحة الموضوع الرقم

 16 مجاالت الحركة الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية (1-1)
 أبعاد مسار الكرسي المتحرك (1-2)

 

17 
 من الواجهة األمامية والجانبية و المسقط ( إناث -ذكور)لمسافات المتاحة لمستخدمي الكرسي المتحرك ا ا (3 -1)

 م
 

18 
 21 (رجال)قياسات جسم مستخدم الكرسي المتحرك  (1 -1)
 21 (إناث)قياسات جسم مستخدم الكرسي المتحرك  (5 -1)
 استخدامات القياسات الخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك (6 -1)

 

23 
 (أطفال)قياسات جسم مستخدم الكرسي المتحرك  )7 -1)

 
25 

 27 األبعاد الداخلية لعربة المصعد (8 -1)
رتفاع لوحة األزرار والدرابزين في عربة المصعدواتوضع    (9 -1)  

 
27 

 29  أبعاد حمال الكرسي المتحرك (1-11)
 31  كيفية عمل حمال الكرسي المتحرك (11 -1)
 ارتفاعات الدرابزين (12 -1)

 
31 

  الوصول مدخل سهل (1-13)
 
 

32 
 32 أبعاد بسطة المدخل (14 -1)
 33 مساقط أبواب الردهات (15 -1)
 31               تغيير اتجاه فتحة الباب                    (16 -1)
 31 الردهةزيادة مساحة  (17 -1)
 35 عرض الممرات (18 -1)
 37 أنواع األبواب (19 -1)
 38 أبعاد فتحات األبواب (20 -1)
 39 ملحقات الباب            (21 -1)
 11 األبعاد الالزمة في دورة المياه حسب نمط االقتراب (22 -1)
 12 أبعاد دورة المياه العامة (23 -1)
 13 كرسي المرحاضاألبعاد الخاصة بتوضع  (21 -1)
 11 توضع المساند بجانب كرسي المرحاض                    (25 -1)
 11 أبعاد المغسلة (26 -1)
 15 أبعاد الدوش (27 -1)
 15 أبعاد المباول (28 -1)
 18 منحدرات األرصفة (29 -1)
 19 المهبط في المنحدر (31 -1)
 51 المنحدرتغيير الميول بين قناة التصريف و  (31 -1)
 51 تطبيقات منحدرات األرصفة (32 -1)
   



 ح
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 52 منحدرات األرصفة عند التقاطعات (1-33)
 51 أشكال المنحدر (1-31)
 51 تفاوت درجات االنحدار (1-35)
 56 أبعاد مواقف السيارات (1-36)
 57 األرصفةتزويد مواقف السيارات بممرات في حال عدم تواجد  (1-37)
 57    أبعاد منطقة تنزيل الركاب (1-38)
 57 لوحات اإلشارة عند مواقف السيارت (1-39)
 58 اقتراحات لتأمين مواقف سيارات سهلة الوصول (1-11)
 59 المساحة األرضية لدورة المياه الخاصة باألطفال (1-11)
 61 أبعاد المغسلة الخاصة باالطفال                     (1-12)
 61 مناهل شرب المياه   (1-13)
 62 أبعاد الجلوس الخاصة باالطفال (1-11)
 63 (المنحدر) البعد األفقي المسَقط للرامب  (1-15)
 65 اتجاه فتحة باب الصف بالنسبة للممر (1-16)
 61 الصفوفأشكال  (1-17)
 68 األبعاد الخاصة للمعلم مستخدم الكرسي المتحرك في الصف (1-18)
 69 تصميم الصف بالنسبة لمستخدم الكراسي المتحركة (1-19)
 71 تصميم المكتبة بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-51)
 73 النماذج المتعددة لتصاميم مخابر العلوم (1-51)
 71 المتحرك في مخبر العلوم األبعاد الالزمة لمستخدم الكرسي (1-52)
 75 تصميم المخبر اللغوي بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-53)
 76 نماذج تصميم مخابر الحاسوب (1-51)
 78 النموذج الثاني لتصميم مخبر الحاسوب بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-55)
 79 الكراسي المتحركةتصميم صالة التدريب بالنسبة لمستخدمي  (1-56)
 79 تصميم صالة الموسيقى بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-57)
 81 تصميم صالة الرسم بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-58)
 81 تصميم صالة التدبير المنزلي بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-59)
 83 لمستخدمي الكراسي المتحركةتصميم صالة الطعام بالنسبة  (1-61)
 81 تصميم الصالة متعددة األغراض بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة (1-61)
 Hollywater 88( هولي وتر)الموقع العام لمدرسة  (2-1)
 Hollywater 88 ( هولي وتر)لقطة منظورية لمدرسة  (2-2)
 91 (Hollywater)المسقط األفقي لمدرسة هولي وتر   (2-3)
 91 (Hollywater)( هولي وتر)الوصول إلى مدرسة   (2-1)
 92 (Hollywater)( هولي وتر)صور لمناطق وصول الطالب وفراغات االستقبال في مدرسة  (2-5)
 (Hollywater)( هولي وتر)صور لدورات المياه في مدرسة  (2-6)

 
93 



 ط
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 96 (Hollywater)( هولي وتر)مخططات لفراغات مدرسة  (2-7)
 97 (Hollywater)( هولي وتر)صور للفراغات داخل مدرسة  (2-8)
 103 (فايز منصور)المساقط األفقية لبناء مدرسة  (2-9)
 104 المداخل الرئيسية والثانوية  في مدرسة فايز منصور (2-11)
 109 منصوردورات المياه  في مدرسة فايز  (2-11)
 111 الفراغات في مدرسة فايز منصور (2-12)
 113 الصف في مدرسة فايز منصور (2-13)
 117 مدرسة فايز منصورفي مخططات الفراغات الداخلية  (2-11)
 119 مخطط الفراغات الخارجية في مدرسة فايز منصور (2-15)
 123 الكلمة المساقط األفقي لطابق األرضي وطابق القبو في مدرسة (2-16)
 124 المساقط األفقية للطابق األول والثاني  في مدرسة الكلمة (2-17)
 127 المداخل في مدرسة الكلمة (2-18)
 132 دورات المياه في مدرسة الكلمة (2-19)
 141 مخططات الفراغات الداخلية في مدرسة الكلمة (2-21)
 143 الفراغات الخارجية في مدرسة الكلمة (2-21)
 144 صور للفراغات الداخلية والخارجية في مدرسة الكلمة (2-22)
 149 المساقط األفقية للطوابق األرضي واألول مدرسة شمال غرب هنانو (2-23)
 150 المسقط األفقي للطابق األول مدرسة شمال غرب هنانو (2-21)
 153 المداخل الرئيسية والثانوية في مدرسة شمال غرب هنانو (2-25)
 156 تصميم دورات المياه في مدرسة شمال غرب هنانو (2-26)
 (1)مخططات الفراغات الداخلية في مدرسة شمال غرب هنانو  (2-27)

 
167 

 (2)مخططات الفراغات الداخلية في مدرسة شمال غرب هنانو  (2-28)
 

168 
 170 تصميم الفراغات الخارجية في مدرسة شمال غرب هنانو (2-29)
 (1)لقطة منظورية لمدرسة بيت الحكمة  (2-31)

 
173 

 (2)لقطة منظورية لمدرسة بيت الحكمة  (2-31)
 

173 
 175 المسقط األفقي للطابق األرضي مع الشريحة في مدرسة راهبات الوردية  (2-32)
 193 الدراسة المقترحة لدورات المياه في مدرسة فايز منصور (2-33)
 193 لتعديل تصميم المداخل في مدرسة فايز منصورالدراسة المقترحة  (2-31)
 191 اقتراح إضافة منحدرات في الفراغات الخارجية في مدرسة فايز منصور (2-35)
 196   الدراسة المقترحة لتصميم فراغات مدرسة فايز منصور (2-36)
 197 الدراسة المقترحة لدورات المياه في مدرسة الكلمة (2-37)
 198 المقترحة لطابق القبو والطابق األرضي في مدرسة الكلمةالدراسة  (2-38)
 199 الدراسة المقترحة للطابقين األول والثاني في مدرسة الكلمة (2-39)
 211 الدراسة المقترحة للفراغات الخارجية  في مدرسة الكلمة (2-11)
 211 الدراسة المقترحة للفراغات الداخلية في مدرسة الكلمة (2-11)



 ي
 

 الصفحة الموضوع الرقم
 216 الدراسة المقترحة لتصميم دورات المياه في مدرسة شمال غرب هنانو (2-12)
 217 اقتراح المنحدرات عند المداخل في مدرسة شمال غرب هنانو (2-13)
 218 (1)الدراسة المقترحة لتصميم مدرسة شمال غرب هنانو  (2-11)
 219 (2)مدرسة شمال غرب هنانو الدراسة المقترحة لتصميم  (2-15)
 212 (1)الدراسة المقترحة لتصميم الفراغات في مدرسة شمال غرب هنانو  (2-16)
 213 (2)الدراسة المقترحة لتصميم الفراغات في مدرسة شمال غرب هنانو  (2-17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 فهرس الجداول

 الرقم الموضوع الصفحة
1991و 1981وتحديد نوع اإلعاقة بين عامي تعداد ذوي االحتياجات الخاصة  5  

 

(1-1) 
 (2-1) توزع االحتياجات الخاصة حسب المحافظات واإلجمالي 8

 (3-1) أبعاد الكرسي المتحرك 17
 (1 -1) (إناث -ذكور)أبعاد جسم مستخدم الكرسي المتحرك  22
 استخدامات القياسات الخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك 23-21

 

(1- 5) 
 (أطفال)قياسات جسم مستخدم الكرسي المتحرك   26

 

(1-6) 
 (أطفال)المسافات الجانبية واألمامية المتاحة لمستخدم الكرسي المتحرك  26

 

(1- 7) 
 (8-1) االنحدار األعظمي 53
 (9-1) عدد مواقف السيارات السهلة الوصول 55
 (11-1) أعمارهمأبعاد تجهيزات دورات المياه الخاصة باألطفال حسب  61
 المساحة المخصصة لوحدة الجلوس في الصف 67

 
(1-11) 

 (12-1) فرق االرتفاعات بين الطالب من مستخدمي الكراسي المتحركة و الطالب العاديين 68
 (1-2) عدد مدارس التعليم األساسي في مدينة حلبأ 99

 (2-2) معلومات عامة عن مدرسة فايز منصور 111
 (3-2) تثبيت الوضع الراهن لمدرسة فايز منصوراستمارة  111
 (1-2) المعايير المحققة في تصميم المداخل في مدرسة فايز منصور 115
 (5-2) المعايير المحققة في تصميم الممرات في مدرسة فايز منصور  116
 (6-2) المعايير المحققة في تصميم الفتحات في مدرسة فايز منصور 118
 (7-2) المحققة في تصميم دروات المياه في مدرسة فايز منصورالمعايير  111
 (8-2) المعايير المحققة في تصميم الصف في مدرسة فايز منصور 111
 (9-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر العلوم في مدرسة فايز منصور 115
 (11-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر الحاسوب في مدرسة فايز منصور 116
 (11-2) المعايير المحققة في تصميم الفراغات الخارجية في مدرسة فايز منصور 118
 (12-2) معلومات عامة عن مدرسة الكلمة 121
 (13-2) الكلمةاستمارة تثبيت الوضع الراهن لمدرسة  121
 (11-2) المعايير المحققة في تصميم المداخل في مدرسة الكلمة 128
 (15-2) المحققة في تصميم الممرات في مدرسة الكلمةالمعايير  129
 (16-2) المعايير المحققة في تصميم الفتحات في مدرسة الكلمة 131
 (17-2) المعايير المحققة في تصميم دورات المياه في مدرسة الكلمة 133
 (18-2) المعايير المحققة في تصميم المنحدرات في مدرسة الكلمة 131
 (19-2) المحققة في تصميم الصف في مدرسة الكلمةالمعايير  135
 (21-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر العلوم في مدرسة الكلمة 136



 ل
 

 (21-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر الحاسوب في مدرسة الكلمة 137
 (22-2) المعايير المحققة في تصميم صالة الموسيقى في مدرسة الكلمة 138
 (23-2) المعايير المحققة في تصميم صالة الطعام في مدرسة الكلمة 111
 (21-2) المعايير المحققة في تصميم الفراغات الخارجية في مدرسة الكلمة 113
 (25-2) معلومات عامة عن مدرسة شمال غرب هنانو 116
 (26-2) شمال غرب هنانو لمدرسة التوزيع الوظيفيتثبيت استمارة  117
 (27-2) المعايير المحققة في تصميم المداخل في مدرسة شمال غرب هنانو 152
 (28-2) المعايير المحققة في تصميم الممرات في مدرسة شمال غرب هنانو 151
 (29-2) المعايير المحققة في تصميم الفتحات في مدرسة شمال غرب هنانو 156
 (31-2) شمال غرب هنانو المعاييرالمحققة في تصميم دورات المياه في مدرسة 157
 (31-2) المعايير المحققة في تصميم الصف في مدرسة شمال غرب هنانو 159
 (32-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر العلوم  في مدرسة شمال غرب هنانو 161
 (33-2) المعايير المحققة في تصميم مخبر الحاسوب في مدرسة شمال غرب هنانو 161
 (31-2) المحققة في تصميم المكتبة في مدرسة شمال غرب هنانوالمعايير  163
 (35-2) المعايير المحققة في تصميم صالة الموسيقا في مدرسة شمال غرب هنانو 161
 (36-2) المعايير المحققة في تصميم صالة الرسم في مدرسة شمال غرب هنانو 165
 (37-2) األغراض في مدرسة شمال غرب هنانوالمعايير المحققة في تصميم الصالة متعددة  166
 (38-2) المعايير المحققة في تصميم الفراغات الخارجية في مدرسة شمال غرب هنانو 171
 (39-2) أعداد الطوابق في مدارس البحث 177
 (11-2) أعداد وارتفاعات المداخل في مدارس البحث 178
 (11-2) الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة في مدارس البحثمقارنة النسب المئوية لتحقق المعايير  189

 

 

 

 

 

 

 

 



 م
 

 فهرس المخططات البيانية

 الرقم الموضوع الصفحة
 (1-1) توزع نسب االحتياجات الخاصة في سورية حسب المحافظات 7
 توزع نسب االحتياجات الخاصة حسب فئات السن في سورية 9

 
(1-2) 

 حسب نوع الصعوبةتوزع االحتياجات الخاصة  11
 

(1-3) 
 توزع االحتياجات الخاصة حسب الجنس ونوع الصعوبة 11

 
(1-1) 

 (سنوات وأكثر 11)االحتياجات الخاصة حسب الحالة التعليمية للسكان توزع  12
 

(1-5) 
 (سنوات وأكثر 11)االحتياجات الخاصة حسب الجنس والحالة التعليمية للسكان توزع  12

 
(1-6) 

 (7-1) سنة 21-5ذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم حسب الفئة العمرية ما بين التحاق  13
 سنة 21-5التحاق ذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم حسب الجنس والفئة العمرية ما بين  13

 
(1-8) 

 (1-2) مقارنة المداخل في مدرسة فايز منصور مع المداخل النموذجية 115
 (2-2) فايز منصور مع الممرات النموذجية مقارنة الممرات في مدرسة 116
 (3-2) مقارنة الفتحات في مدرسة فايز منصورمع الممرات النموذجية 118
 (1-2) مقارنة دورات المياه في مدرسة فايز منصورمع دورات المياه النموذجية 111
 (5-2) مقارنة الصف في مدرسة فايز منصور مع الصف النموذجي 111
 (6-2) مخبر العلوم في مدرسة فايز منصور مع مخبر العلوم النموذجيمقارنة  115
 مقارنة مخبر الحاسوب في مدرسة فايز منصور مع مخبر الحاسوب النموذجي 116

 
(2-7) 

 (8-2) مقارنة الفراغات الخارجية في مدرسة فايز منصور مع الفراغات الخارجية النموذجية 118
 (9-2) الكلمة مع المداخل النموذجيةمقارنة المداخل في مدرسة  128
 (11-2) مقارنة الممرات في مدرسة الكلمة مع الممرات النموذجية 129
 (11-2) مقارنة الفتحات في مدرسة الكلمة مع الفتحات النموذجية 131
 مقارنة دورات المياه في مدرسة الكلمة مع دورات المياه النموذجية 133

 
(2-12) 

 (13-2) مع المنحدرات النموذجية في مدرسة الكلمة المنحدراتمقارنة  131
 (11-2) مقارنة الصف في مدرسة الكلمة مع الصف النموذجي 135
 (15-2) مقارنة مخبر العلوم في مدرسة الكلمة مع مخبر العلوم النموذجي 136
 (16-2) مقارنة مخبر الحاسوب في مدرسة الكلمة مع مخبر الحاسوب النموذجي 137
 (17-2) ةمقارنة صالة الموسيقى في مدرسة الكلمة مع صالة الموسيقى النموذجي 138
 (18-2) مقارنة صالة الطعام في مدرسة الكلمة مع صالة الطعام النموذجية 111
 (19-2) مقارنة الفراغات الخارجية في مدرسة الكلمة مع الفراغات الخارجية النموذجية 113
 (21-2) المداخل في مدرسة شمال غرب هنانو مع المداخل النموذجيةمقارنة  تصميم  152
 (21-2) مقارنة تصميم الممرات في مدرسة شمال غرب هنانو مع الممرات النموذجية 151
 (22-2) مقارنة تصميم الفتحات في مدرسة شمال غرب هنانو مع الفتحات النموذجية 156
 (23-2) شمال غرب هنانو مع دورات المياه النموذجيةمقارنة تصميم دورات المياه في مدرسة  157
 (21-2) مقارنة تصميم الصف في مدرسة شمال غرب هنانو مع الصف النموذجي 159



 ن
 

 (25-2) مقارنة تصميم مخبر العلوم في مدرسة شمال غرب هنانو مع مخبر العلوم النموذجي 161
 (26-2) هنانو مع مخبر الحاسوب النموذجيمقارنة تصميم مخبر الحاسوب في مدرسة شمال غرب  161
 (27-2) مقارنة تصميم المكتبة في مدرسة شمال غرب هنانو مع المكتبة النموذجية 163
 (28-2) مقارنة تصميم صالة الموسيقا في مدرسة شمال غرب هنانو مع صالة الموسيقا النموذجية 161
 (29-2) هنانو مع صالة الرسم النموذجيةمقارنة تصميم صالة الرسم في مدرسة شمال غرب  165
 (31-2) مقارنة تصميم الصالة متعددة األغراض في مدرسة شمال غرب هنانو مع الصالة النموذجية 166
 (31-2) مقارنة الفراغات الخارجية في مدرسة شمال غرب هنانو مع الفراغات الخارجية النموذجية 171
 (32-2) المدارسفي  ارتفاعات المداخلمقارنة  178
 (33-2) المداخل في المدارس مع المداخل النموذجيةمقارنة  179
 (31-2) النسب المئوية للمداخل سهلة الوصول في المدارس 179
 (35-2) الممرات في المدارس مع المداخل النموذجيةمقارنة  181
 (36-2) الفتحات في المدارس مع الفتحات النموذجيةمقارنة  181
 (37-2) دورات المياه في المدارس مع دورات المياه النموذجيةمقارنة  182
 (38-2) الصفوف في المدارس مع الصفوف النموذجيةمقارنة  183
 (39-2) تناسب مراعاة الصف للمعايير مع المساحة المخصصة للطالب في الصف 183
 (11-2) واحدة لمستخدم الكرسي المتحركمقارنة عدد وحدات الجلوس العادية المستبدلة بوحدة جلوس  181
 (11-2) مخابر العلوم في المدارس مع مخبر العلوم النموذجيمقارنة  185
 (12-2) مخابر الحاسوب في المدارس مع مخبر الحاسوب النموذجيمقارنة  186
 (13-2) الفراغات الخارجية في المدارس مع الفراغات الخارجية النموذجيةمقارنة  187
 (11-2) نسبة المداخل سهلة الوصول إلى الفراغات الخارجية 187
 (15-2) نسبة الفراغات الخارجية ذات المناسيب المختلفة 188
 (16-2) عدد الرامبات في الفراغات الخارجية ذات المناسيب المختلفة 188
 (17-2) النسبة المئوية للمعايير المحققة في مدرسة فايز منصور 191
 (18-2) المئوية للمعايير المحققة في مدرسة الكلمةالنسبة  191
 (19-2) النسبة المئوية للمعايير المحققة في مدرسة شمال غرب هنانو 191

 

 

 

 

 

 



 س
 

 تطوير واقع التصميم المعماري لذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية

 (مدينة حلب -حالة دراسية)
 مقدمة

يشكلون نسبة ال بأس  هماالحتياجات الخاصة جزءًا ال يتجزأ من المجتمع، وعلى الرغم من أن ييعد األشخاص ذو 
  .األصحاء شخاصبها في المجتمع فإنهم يعانون من مشكالت جمة تعيقهم عن االشتراك مع األ

سعة الحيعاة وبذلك يحرمون من المساهمة مع بقية أفراد المجتمعع فعي ممار  صعبا األمر تجعلصاباتهم الحركية إن إ
الطبيعيعععة واإلسعععهام مسعععتقباًل فعععي خدمعععة المجتمعععع، األمعععر العععذي يعععةثر علعععيهم معععن الناحيعععة النفسعععية، فهعععم أفعععراد معععن 
المجتمعععع حرمععععوا مععععن بععععض الععععنعم الحركيععععة أو الحسععععية أو الذهنيعععة التععععي أنعععععم ا  بهععععا علعععى غيععععرهم مععععن األفععععراد 

  .صحاءاأل

الفععرد الععذي أعيععق عععن عمععل مععن األعمععال أو ممارسععة مععن  ابأنهععيمكععن االسععتدالل منهععا  (معععوق)إن كلمععة معععاق  
وجودهعا، أعاقتعف ععن القيعام  ، ال دخعل لعف فعيأو عمرانيعة اجتماعيعةالممارسات وذلك بسبب وجعود قيعود طبيعيعة أو 

أغلعععب المجتمععععات ال تسعععتطيع  ألن ،هعععذه اإلعاقعععة فعععاقمالمجتمعععع فعععي ت وقعععد يسعععهم، األفعععراد األصعععحاءبمعععا يقعععوم بعععف 
 . هةالء المعاقين والتكيف معهم استيعاب

 
 إشكالية البحث

تشكل الفراغات غير المدروسة في األبنية التعليمية عائقا يمنع أصعحاب اإلعاقعة الحركيعة معن اسعتخدامها، إذ أنهعا 
ال تراعي في تصميمها أي اعتبار لهةالء الذين ال يعاني معظمهم من أي تخلف ذهني فينعكس ذلك على أدائهم، 

 مععن أجععل خدمععة فراغععات المعماريععة فععي األبنيععة التعليميععةاللتطععوير الضععوء علععى هععذا الموضععوع  البحععث يسععلطلععذلك 
 . األشخاص المصابين بإعاقة حركية إلى جانب األشخاص األصحاء

 
 أهمية البحث

 إذ يهععتم ،يتنعاول هعذا البحعث األبنيعة المدرسعية لمعا لهعا معن أهميعة أساسعية فعي التعلعيم وبالتعالي فعي تطعوير المجتمعع
فععي المجتمععع مععن  مععن أجععل دمععج المعععاقين حركيععافععي حلععب  المدرسععيةالمعماريععة لألبنيععة  التصععاميم تطععويرب البحععث
  :خالل

 . التعليمية الفعاليات كافةفي  ومشاركتهم بأمان تسهيل وصولهم -
 .توجيف المعماريين لتحقيق االندماج بتطبيق المعايير الالزمة -
 .أمام المةسسات ذات الصلةكشف مجاالت التدخل  -
 



 ع
 

 هدف البحث
المسععاهمة فععي إدمععاج المعععاقين حركيععا فععي مةسسععات المجتمععع المختلفععة، األمععر الععذي يجعععل مععن  يهععدف البحععث إلععى

هعععذا الفعععرد معتمعععدا علعععى نفسعععف، متوافقعععا اجتماعيعععا ونفسعععيا معععع معععن حولعععف، ومسعععاهما فععععاال فعععي دفعععع عجلعععة التنميعععة 
 :االجتماعية، وذلك عبر النقاط التالية

 .التعليميةأسس التصميم المعماري التي تسهل استخدام المعاقين حركيا لألبنية  تحديد -1
 .تحليل المتطلبات الراهنة لذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية القائمة -2
 .بيان المقترحات التصميمية لذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليمية –3
 

 منهجية البحث
ومقارنتها مع واقع األبنية التعليمية ايير تصميم األبنية المدرسية التي تخدم المعاقين حركيا يشمل البحث تحديد مع

فععي مدينععة حلععب وتحديععد معوقععات تطويرهععا للوصععول إلععى أبنيععة مدرسععية تلبععي احتياجععات الطععالب المعععاقين حركيععا 
لبحعث أحعد أهعم األسعس الالزمعة وتوفر لهم البيئعة المناسعبة للحصعول علعى أهعم حقعوقهم وهعي العتعلم، وبعذلك يعوفر ا

 .لتحقيق عملية الدمج في التعليم
 :يعتمد البحث على دراسة نظرية ودراسة تطبيقية

 
 الدراسة النظرية

 . تعّرف الدراسة النظرية اإلعاقة الحركية وتحلل نسب توزعها بالنسبة لباقي اإلعاقات في سوريا 
حصاءات المعاقين حركيا حسب أعمارهم و    .التحاقهم بالتعليمتبين تعداد وا 
 . تبين أسس ومعايير تصميم األبنية التعليمية الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية 

 
 الدراسة التطبيقة

كمعععا  .ألبنيعععة تعليميعععة تراععععي فعععي تصعععميمها احتياجعععات الطعععالب المععععاقين حركيعععا تععععرض الدراسعععة التطبيقيعععة أمثلعععة
 .تعرض بعض األمثلة المحلية الحديثة التي تضم بعض العناصر المساعدة للطالب المعاقين حركيا

تحليل نماذج من األبنية التعليميعة القائمعة واألبنيعة التعليميعة قيعد التنفيعذ و تقعارن فيمعا بينهعا تقوم الدراسة التطبيقية ب
للوصول إلى الدراسة المقترحة  ية الخاصة بالمعاقين حركيا،وبين أسس ومعايير التصاميم المعماري لألبنية التعليم

 .التي تقوم على تطوير واقع التصميم لتلك األبنية
 



 ف
 

 
 الملخص

تشكل اإلعاقة الحركية أعلى نسبة مقارنًة مع باقي أنواع اإلعاقات في سوريا، كما تضم محافظة حلب أعلى نسعبة لععاقعة 
في سعوريا، ولمعا كعان انتشعار اإلعاقعة الحركيعة يحقعق أعلعى نسعبة فعي الفئعات العمريعة  الحركية مقارنًة مع المحافظات الباقية

. التي تلتحعق بعالتعليم، كعان ال بعد معن  تطعوير التصعاميم المعماريعة لألبنيعة التعليميعة لتناسعب الطعالب ذوي اإلعاقعة الحركيعة
المتعلعق باالهتمعام السورية بشار األسعد، لعربية ام الذي أصدره سيادة رئيس الجمهورية  2111للعام / 31/جاء القانون رقم 

وبرعاية المعاقين في مجاالت التربية والتعليم وتوفير البيئة المةهلة لهم ونشر الوعي لتحقيعق انعدماجهم فعي المجتمعع بصعورة 
 . فعالة

 ومجععععاالت الحركععععةعلععععى أبعععععاد الجسععععم البشععععري تعتمععععد معععععايير التصععععميم المعمععععاري الخاصععععة بأشععععخاص اإلعاقععععة الحركيععععة 
والمسافات المتاحة التي يمكنهم الوصول إليها، يحتاج األشخاص مستخدمي الكراسعي المتحركعة أبععاد خاصعة اعتمعادا علعى 
المسععاحات التععي يحتاجهععا الكرسععي المتحععرك مععن أجععل الحركععة والععدوران، والخععتالف المسععافات التععي يمكععنهم الوصععول إليهععا، 

لبات األشعخاص مسعتخدمي الكراسعي المتحركعة ضعمن األبنيعة المدرسعية، ولمعا للمعدراس لذلك يختص هذا البحث بدراسة متط
 .من أهمية أساسية في مراحل التعليم

تحعععدد المععععايير األبععععاد والمواصعععفات الخاصعععة بمسعععتخدمي الكراسعععي المتحركعععة فعععي التصعععميم المعمعععاري لألبنيعععة المدرسعععية 
م مععايير تصعميم الصعف والفراغعات التخصصعية معن مخعابر وصعاالت كالمنحدرات والمصاعد ودورات الميعاه، كمعا تحعدد أهع

الفنععون وأخيععرا الفراغععات االجتماعيععة والترفيهيععة، ممععا يععةمن مشععاركتهم فععي كافععة الفعاليععات فععي المدرسععة، األمععر الععذي يعكععس 
 .مساهمتهم في تطوير المجتمع

 امتعععدادا أفقيعععا متعععداخال (Tبشعععكل حعععرف)د البنعععاءالممكلعععة المتحعععدة، إذ يمتععع/تعععم اسعععتعراض تجربعععة لبنعععاء مدرسعععي فعععي انكلتعععرا 
بتصميمف المعماري مع الطبيعة المحيطة ، مما يزيد من أداء الطالب وخاصة طالب اإلعاقة الحركية األقعل نشعاطا، تضعم 
المدرسععة الصععفوف والفراغععات التخصصععية المراعيععة للمتطلبععات والمواصععفات الخاصععة بطععالب اإلعاقععة الحركيععة مععع تواجععد 

الميععاه فععي ثععالت أمععاكن ضععمن بنععاء المدرسععة وتخصععيص منطقععة إنععزال الطععالب مععن السععيارات والحععافالت المحميععة دورات 
بمظلعععة كبيعععرة ، إذ يسعععتغرق الطعععالب مسعععتخدمي الكراسعععي المتحركعععة معععدة أطعععول أثنعععاء الصععععود والنعععزول مقارنعععة معععع بعععاقي 

 .الطالب

ة فعي حلعب التعي بعدأت تراععي بعضعا معن متطلبعات الطعالب نستعرض نماذج من تصعاميم األبنيعة المدرسعية الخاصعة الحديثع
المععاقين حركيعا، بدراسعة أمعاكن تنزيعل الطعالب أقعرب معا يمكعن إلعى المعداخل، وكعذلك بلحعظ مواقعف السعيارات والرامبعات فععي 

ضافة المصاعد في األبنية المدرسية المتعددة الطوابق  . الفراغات المحيطة في المدرسة، وا 



 ص
 

سية الحكومية القائمعة والمصعممة وفعق نمعاذج موحعدة أغلبيعة فعي محافظعة حلعب، لعذلك تعم اختيعار نمعوذج تشكل األبنية المدر 
كعذلك تعم  صف من تلك المدراس لتطويرها بما يتناسب مع متطلبعات الطعالب مسعتخدمي الكراسعي المتحركعة، L/24/ حرف

مسععععاحات كبيععععرة ضععععمن الصععععفوف والفصععععول فيهععععا تحليععععل نمععععاذج مععععن األبنيععععة المدرسععععية الخاصععععة القائمععععة والتععععي الحظنععععا 
وفعي مجععال . سعتخدمي الكراسعي أكثععر سعهولة وأمعانالتعي معن شععأنها جععل حركعة الطعالب العععاديين والطعالب م  التخصصعية

تطوير األبنية المدرسية الحكومية تم استحداث فعاليات جديدة لتحقيق عملية تربوية تعليمية اجتماعية أفضعل، فتمعت دراسعة 
شععروط معماريععة جديععدة لكنهععا لععم تتضععمن أي شععروط لمراعععاة المعععايير الخاصععة بععذوي اإلعاقععة الحركيععة، قمنععا نمععاذج جديععدة ب

ممعا يعكعس أهميعة %/. 51/بتحليل نموذج من تلك التصاميم التي هعي قيعد التنفيعذ، فلعم تصعل نسعبة مراعاتهعا للمععايير إلعى 
 ستخدمي الكراسي المتحركةتطوير التصاميم المعمارية لألبنية المدرسية لتخدم الطالب م

قمنععا معععن خععالل هعععذا البحعععث بدراسععات مقترحعععة للتصععاميم المعماريعععة لألبنيعععة المدرسععية القائمعععة الحكوميععة والخاصعععة واألبنيعععة 
المدرسية التي هي قيعد التنفيعذ، بهعدف تطعوير واقعع تلعك المعدارس لتناسعب الطعالب ذوي اإلعاقعة الحركيعة األمعر العذي يعةدي 

 .كافة الفعاليات التعليمية والتخصصية واالجتماعية وباالعتماد على أنفسهمإلى مشاركتهم في 

تم عرض أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث، إذ وجدنا أن غالبية المدراس التعي تمعت دراسعتها 
فراغاتهعا الخارجيعة بعدون وجعود ال تضم دورات مياه خاصة بمستخدمي الكراسعي وتضعم ارتفاععات مختلفعة فعي معداخلها وفعي 

ن زيعععادة المسعععاحة المخصصعععة للطالعععب فعععي الصعععف و فعععي الفراغعععات التخصصعععية واالجتماعيعععة  الرامبعععات المسعععاعدة لهعععم، وا 
إن تطعععوير نمعععاذج األبنيعععة المدرسعععية الحكوميعععة . والترفيهيعععة كانعععت تزيعععد معععن اسعععتيعاب مسعععتخدمي الكراسعععي المتحركعععة فيهعععا

تطبيععق ممععا يعكععس أهميععة %/ 56/طععالب اإلعاقععة الحركيعة لكععن أعلععى نسععبة مراعععاة وصعلت لععع والخاصعة زاد مععن مراعاتهععا ل
المععععايير الخاصعععة بعععذوي اإلعاقعععة الحركيعععة فعععي التصعععميم المعمعععاري للمعععدارس المبنيعععة الحقعععا، واألخعععذ بععععين االعتبعععار أهميعععة 

لألبينععة المدرسععية إلععى جانععب الحاجععة إلععى  الحاجععة إلععى مالئمععة البنععاء المدرسععي بالنسععبة إلععيهم عنععد تصععميم النمععاذج الجديععدة
 .التطوير الوظيفي والبيئي
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 اإلعاقة الحركية و ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل اإلحصائي لتعدادهم 1-1

فيهناًتتيجن ًلوهنعهاًالصن  ً تعني  التن  البيئن  منع خاصناً  تكيفناً  تتطلن  خاصن  فئن  وجنو  من  مجتمع أي يخلو ال
تما فقط التكيفًالًيت صرًبها وهذا امًلهناًملنأًأيًيقنعًااتقنعًالننًمن ًي يطنو ًبهنذةًالفئن ًوذلن ًبتوجينعًاالهتمن وا 

ً.شخصًطبيع ًيمارسً ياتع
 
ًًًاإلعاقة الحركية  1-1-1
 مفهوم اإلعاقة الحركية  1-1-1-1

 :ولكتهاًتجمعًالنًماًيل ً.تتع  ًتعاريفًاإلااق ًال ركي ًأوًالجسمي ًالت ًق ًيكو ًسببهاًخلقياًأوًمكتسبا
 اصبي ًأوًاهلي ًأوغيرهاوجو ًخلأًف ًاألاهاءًالمسؤول ًا ً  وثًهذةًاإلااق ًسواءًكاتتًاظمي ًأوً -1
فقنن ًهننذةًاإلااقننن ًالفننر ًالمصننا ًبهننناًالقنن روًالننننًالقيننامًبالوظننائفًالتننن ًيجنن ًأ ًيقننومًبهننناًالجسننمًوالمتعلقننن ًت ً -2

 .بتشاطاتعًال ياتي ًالجسمي 
 [1].ًت تاجًال ال ًإلنًت خأًطب ًوتفس ًواجتماا ًومهت  -3

ً
 أسباب اإلعاقة الحركية  1-1-1-2

العوامنأًًو يسني ًيتمنل  ًفن ًالعينو ًالخلقين اسنتتا اًإلننًتعريفاتهناًلعناملي ًرئ  ًال ركين يمكن ًتقسنيمًأسنبا ًاإلااقن
 .المكتسب ًالمستم وًم ًالبيئ 

ً:وم ًأهمًأسبا ً  وثًهذةًاإلااق ًماًيل 
ف ًمر ل ًماًقبنأًالنوال وًأوًألتائهناًأوًبعن هامًاألمنرًالنذيًيسنب ًتلفنا ً تقصًاألوكسجي ًا ً ماغًالطفأًسواء -1

 .الطفأًب يثًيؤلرًهذاًالتلفًالنًالمراكزًالعصبي ًالخاص ًبال رك  غف ً ما
هنذاً اوامأًورالي ًلهاًا ق ًبخلأًجيت ًيتتقنأًمن ًاابناءًإلننًاألبتناءًإمناًبشنكأًمتت ن ًأوًسنائ ًب ينثًي ن ث -2

 .الخلأًإااق ًجس ي ًل ىًالطفأًالمولو ً  يلا
اتين ًوغيرهناًمن ًاألمنراضًالتن ًتنؤلرًالننًصن  ًتعرضًاألمًال امأًلإلصناب ًبنرمراضًمع ين ًكال صنب ًاأللم -3

 .األمًال امأ
تعننرضًاألطفنناأًأتفسننهمًألمنننراضًالتهننا ًالسنن اياًوااللتهابننناتًالمخينن ًالتنن ًت نن ثًتلفنننا ًفنن ًخ ينناًالننن ماغًأوً -4

 .القشروًال ماغي 
 .تتاوأًاألمًال امأًلأل وي ًالممتوا ًألتاءًال مأًوالت ًتسب ًتشوهاتًخلقي ًجسمي  -5
ًوأارتفنننامًتسنننب ًالبنننروتي ًأوًالنننزالأًفننن ًجسننننمهامًًوأضًتسنننممًال منننأًكارتفنننامًهننن طًالنننن مًبنننرمراإصننناب ًاألمً -6

 .برمراضًالقل 
 .تعرضًاألمًال امأًلعوامأًسوءًالت ذي ًوتعاط ًالك وأًوالت خي ًوتعرههاًلألشع ًالسيتي  -7
 .جًالت ًتعت ًا مًاكتماأًتموًالطفأًووال تعًقبأًاألوا وال وًأطفاأًالخ ً  -8
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يننوا ًالمتننويًفنن ًالننذكرًأوًهننرمًالبويهنن ًالملق نن ًاألمننرًالننذيًيتننتدًاتننعًتشننوهاتًجسننمي ًلننن ىًهننعفًال ً -9
 .الجتي 
 .مشك تًكالخلعًالورك  صعوباتًالوال وًوماًيتتدًاتهاًم ً -11
 [1].اإلصاباتًالمختلف ًالتاتج ًا ًالسقوطًوا ًال وا ثًالبيئي ًالمختلف ً -11
 
 ةالوقاية من اإلعاقة الحركي  1-1-1-3

موازين ًلتطنورً تصنميمًبرتنامدًوقنائ ًفعناأًيشنتمأًالننًلن ثًمرا نأ الوقاي ًم ًالوقومًف ًاإلااق ًال ركي ًتتطل 
التمنوًالطبيعن ًإذًيرخنذًشنكأًالهنعفً فاالت رافًال رك ًهنوًات نرافًان ًم ال ًاالهطرا ًأوًاالت رافًال رك 

ً.ًمرإااق ًف ًتهاي ًاأل العجزًإلنيتطورًًوإلنًاجزًلاتيامًًيت وأأوالمًلمً
وتتص ًالوقاي ًف ًالمر ل ًاألولنًف ًمتعً ن وثًالهنعفًأصن مًأمناًالوقاين ًفن ًالمر لن ًاللاتين ًت ناوأًأ ًتمتنعً

وسنرتتاوأً.ًتطورًهذاًالهعفًإلنًاجزمًوتسعنًالوقاي ًف ًالمر ل ًاللالل ًإلنًا مًوصوأًهنذاًالعجنزًإلننًإااقن 
ً:هذةًالمرا أًبش ءًم ًالتوهيحًوالتفسير

 
 ول  للوقايةالمرحلة ال 

ً:متهالمتعً  وثًاإلااق ًًوًأولوياتتشمأًالمر ل ًاألولنًللوقاي ًا وً
ل ننن وثًًالنننبعضًبعننن ًإجنننراءًف وصننناتًا يننن وًتتعلنننيًبنننرمراضًالننن مًتفا يننناًاختينننارًالنننزوجًوالزوجننن ًلبعهنننهما -1

 .تشوهاتًخلقي ًف ًتسليهماًالت ًلهاًا ق ًباإلااق ًال ركي 
الن فترياً أًمن ً ورًال هنات ًوالرااين ًاألسنري ًألخنذًالتلقنيحًالخناصًبنرمراضال امن تق يمًاإلرشا ًالمستمرًلنألم -2

 .وال صب ًوالج ريًوالسأًوغيرها
غننذائهاًوانن مًتعرهننهاًلألشننع ًالسننيتي ًأوًفتننروًال مننأًواالهتمننامًبصنن تهاًًو مراجعنن ًاألمًال امننأًللطبينن ًألتنناء -3

  .تعاطيهاًللك وأًوالت خي 
 .إشرافًطبي ًمختصًلتجت ً  وثًوال وًاسرووجو ً  وثًالوال وًف ًمستشفنًوت تً -4
 .تجت ًاألمًللتسممًالوال يًألتاءًال مأ -5
 

  المرحلة الثانية للوقاية
تسعنًالمر ل ًاللاتي ًللوقاي ًإلنًتمكي ًالطفأًم ًاستعا وًق راتعًالجسمي ًوالص ي ًبه فًخفضً االتًالعجزً

 :بي ًاألطفاأًوتشمأًماًيل 
 .ب ًبالعجزًالجسم الكشفًالمبكرًا ً االتًاإلصا -1
 .الت خأًالع ج ًوالجرا  ًالمبكر -2
 .إلراءًبيئ ًالطفأًلمتععًم ًالتخلف -3
 .توفيرًالرااي ًالطبي ًالمتواصل ًللطفأًلل فاظًالنًص تع -4
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اسننتعماأًاألسننالي ًواأل واتًالتعويهنني ًوالتصنن ي ي ًوالترميمينن ًلألطفنناأًللتخفيننفًمنن ًشنن وًاإلااقنن ًالجسننمي ً -5
 .ل يهم

 
 ثة للوقايةالمرحلة الثال

العجنزًوتهن فًإلننًال ن ًمن ًتن هورً الن ًالطفنأًوال ن ًمن ًالتنرليراتً يرت ً ورًهذةًالمر ل ًف ًالوقاي ًبعن ً ن وث
ً:وتتهم ًماًيل  ذل م والمصا ب ًوالتاجم ًا ً ال ًالعجزًال رك ًوالسيطروًالنًالمهاافاتًماًأمك  المرافق 

 .توفيرًخ ماتًاإلرشا ًالجيت ًلألسرو -1
 .اتًاإلرشا ًاألسريتوفيرًخ م -2
 .استعماأًاألطرافًالصتااي  -3
 .مساا وًالطفأًالنًاالستفا وًم ًخ ماتًالترهيأًالت ًتق مهاًمراكزًالتربي ًالخاص  -4
 .تق يمًالع جًالتفس ًللمصا ًوألسرتع -5
 .تع يأًاتجاهاتًالمجتمعًوت سي ًتظرتعًت وًهذةًاإلااق  -6
 .مساا وًالمصا ًالنًالتكيفًمعًبيئتع -7
 .ا ًف ًبرامدًأتشط ًالًتتعليًبإااقتعًكاالستمامًللموسيقنًمل إشرا ًالمص -8
ً[1].ف ًهذةًالمر ل ًيبرزً ورًالمعماريًف ًتسهيأً رك ًالمعايًوات ماجعًف ًالتشاطاتًاالجتمااي ًو
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 ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل اإلحصائي لتعدادهم         1-1-2
 الخاصةمفهوم االحتياجات   1-1-2-1

وجننو ًقصننورًفيزيننائ ًأوًذهتنن ًيننؤ يًلل نن ًبشننكأًكبيننرًمنن ًالقيننامًًيتهننم ًتعريننفًاإلااقنن ًبمفهننومًالقنناتو ًالنن ول 
العتايننن ًًوأالنننتعلمًأوًالعمنننأًًوأالتنننتفسًًوأالتطنننيًًوأالسنننمعًأوًالرؤيننن ًًوأبالواجبننناتًال ياتيننن ًاليوميننن ًملنننأًالمشننن ً

ً.ًالقيامًبهاًبأًالقيامًبهاًبشكأًهعيفًناجباتًا مًالق روًامفهومًال  ًم ًالقيامًبهذةًالًوًيعت بالذاتمًوالً
شنخصًمناًبسنب ًالعجنزً اتن  قصنور وجنو  برتهنا اإلعاقةة سنوري  فن  والعمنأ االجتمااين  الشنؤو  وزارو عنرفتً 

مًإمناًبصنعوب ًالتطنيًأوًالكتابن ًأوًالسنيطروًالننًالنذاتًالجس يًأوًالعقل ًمماًي  ًأوًيمتنعًمن ًق رتنعًبعن وًطنري
التركينننزًأوًاننن مًالمقننن روًالننننًالتكيينننفًمقارتننن ًمنننعًشنننخصًطبيعننن ًيماللنننعًامنننراًوجتسننناًويعننني ًالظنننروفًًأوًقلننن 

الشنخصًغينرًالقنا رًالننًًبرتنعالخاص ًًاال تياجات يذ الشخص [1](34ً)ويعرفًالقاتو ًرقمً.ًاالجتمااي ًتفسها
لنن ًبصننوروًجزئينن ًأوًكلينن ًبسننب ًأ ًيننؤم ًهننروراتًال ينناوًالفر ينن ًاالجتمااينن ًالعا ينن ًلتفسننعًبتفسننعًسننواءًكننا ًذ

 .قصورًخلق ًأوًمكتس ًف ًق راتعًالجسمي ًأوًالذهتي 
ً
  [2] معدالت متعلقة بذوي االحتياجات الخاصةحقائق و   1-1-2-2

ً:التًمتعلق ًبذويًاال تياجاتًالخاص ً س ًتقريرًمتظم ًالص  ًالعالمي  معتستعرضًفيماًيل ً قائيًًو
مكفننوفي ًأيًبتسننب ًمنن ًالمليننو 7ًًً تياجنناتًالخاصنن ًفنن ًالعننالمًالعربنن ًمننتهممليننو ًمنن ًذويًاال31ًيوجنن ًت ننوً-

23.%ً
سنت ًمن ًً(11.5إلنن8ًمن )ااماًفتنروًتتنراومًمناًبني 71ًًالفر ًف ًالبل ا ًالت ًيزي ًفيهاًالعمرًالمتوقعًا ًيتفيًً-

ً.ف ً ال ًإااق ًةمتوسطًامًر
الشبا ًالمشر ي ًف ًالشنوارمًهنمًمن ًذويًاال تياجناتًم ً%31استتا اًإلنًمتظم ًاألممًالمت  وًللطفول مًفإ ًً-

ً.الخاص 
ً
 في مجال التعليمبذوي االحتياجات الخاصة  حقائق ومعدالت متعلقة 
ًأ ًاألطفنناأًالمعننوقي ًيتعرهننو ً(اليوتسننكو)اللقافنن ًاألمننمًالمت نن وًللتربينن ًوالعلننمًًواسننتتا اًإلنننً راسنناتًمتظمنن ً -

طفاأًف ًس ًالتعليمًاالبت ائ ًغينرًالملت قني ًبالمن ارسمًوالبنالهًان  همًأ ًللثًاألكماً.ًلل رما ًم ًفرصًالتعليم
.ًوهكذاًفإ ًاألطفاأًالمعوقي ًيمللو ًأكبرًاألقلياتًوأكلرهناً رماتنا ًفن ًالعنالم.ًمليو ًطفأمًهمًم ًالمعوقي ً/75/

عننوقي ًفنن ًالبلنن ا ًمنن ًاألطفنناأًالمً/%91/منن ًأفقننرًسننكا ًالعننالمًمعوقننو مًوأ ًً/%21/وتشننيرًالتقنن يراتًإلنننًأ ً
 .التامي ًغيرًمقي ي ًف ًالم ارس

ً/%1/ب ًمًوتبلننهًهننذةًالتسنن/%3/تبلننهًتسننب ًالبننال ي ًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًالننذي ًيلمننو ًبننالقراءوًوالكتابنن ًً -
 .1998ًذل ًاستتا اًإلنً راس ًأجراهاًبرتامدًاألممًالمت  وًاإلتمائ ًاامًبالتسب ًللتساءًالمعوقاتًًو

ً
                                                 

 2114الذيًأص رةًالسي ًالرئيسًبشارًاألس ًللعامًً-(34)القاتو ًرقمًً-(1)المل يًً[1]
 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص ً/2114/ًلعامًالسكا مشرومًت ليأًبياتاتًتع ا ًً[2]
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 [1] هتمام بذوي االحتياجات الخاصة في سوريةاال  1-1-2-3
1984ًتعننن ا ًذويًاال تياجننناتًالخاصننن ًمنننعًت  يننن ًتنننومًاإلااقننن ًبننني ًانننام ًًشنننمأسنننكات ًللقطنننرًًأجنننريًإ صننناء

ً.1994و
ق ًاز ا تًفن ًانامًتشكأًأكبرًتسب ًإااق ًف ًسوري ًًوأ ًاال تياجاتًالخاص ًالجس ي ًً(1-1)الج وأًرقمًويبي ً
خنرىًفقن ًبقينتًاال تياجناتًالخاصن ًاألًأمناًبالتسنب ًألتنوام.1984ًاًكاتنتًالينعًفن ًانامًبشكأًواهحًام1994ً

1984ًفنن ًاننامً%19.2ًانن اًاال تياجنناتًالخاصنن ًالسننمعي ًالتنن ًاتخفهننتًتسننب ًاتتشننارهاًمنن ًتسننبتهاًمتقاربنن ًما
ً.1994ف ًاامً%12.8ًإلنً

ً
 1881عام  1891عام ً

 لنسبة المئويةا العدد النسبة المئوية العدد نوع اإلعاقة
ً%12147ً16.1ً%12921ً15.7 اإلعاقة البصرية
ً%9585ً12.8ً%15789ً19.2 اإلعاقة السمعية
ً%13757ً18.4ً%14162ً17.1 اإلعاقة الفكرية
 %27265ً3.73 %23112ً2.78 اإلعاقة الجسدية
ً%12111ً16.1ً%16652ً21.2 إعاقات أخرى
 %111 1.31. %111 .9213 المجموع

-1994ًو1984ًتع ا ًذويًاال تياجاتًالخاص ًوت  ي ًتومًاإلااق ًبي ًاام ًًً-(1-1)ج وأًرقمً
ًالمكت ًالمركزيًلإل صاءً:المص ر

ً
القطاانناتًسسنناتًًوتننامًمنن ًجميننعًالمًؤإلنننًاسننتتفارًقهنني ًاال تياجنناتًالخاصنن ًهنن ًقهنني ًمجتمننعًبركملننعًوت تنناجً

ومن ًأجنأًتوهنيحً ورًالمجتمنعًتجناةًذويًاال تياجناتًًمالسنلبي ًآلارهناال ن ًمن ًللتقلينأًًوً واألهلينً والخاصنً العام
الخاصنن مًيجنن ًالتركيننزًالنننًال قننويًالتنن ًيجنن ًأ ًيتمتننعًبهنناًالشننخصًمنن ًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًكمنناًيتمتننعً

ً:بهاًااخرو ًوه 
ً.تق يرًم ًااخري  يًالعي ًبا ترامًًو

ً. يًالتعلمًق رًاإلمكا 
ً. يًالرااي ًالص ي ًواالجتمااي 

ً.أًف ًالمجاالتًالت ًتعلمها يًالعم
ً.االتجا  يًالزواجًًو
ً.ف ًاألتشط ًالرياهي  يًالمشارك ً

ً. يًالمشارك ًف ًال  يثًوالمتاقش ًواألخذًبرأيعًكلماًأمك ًذل 
ً.إااقتعًالًتمتعًم ًذل ًإذاًكاتتًتمل  يًال
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منن ً%51ًيصننأًإلنننًًصنن رًمننؤخراًمرسننومًيمننتحًالعنناملي ًفنن ًرااينن ًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًتعويهنناًإهننافيا
ً.تشجيعًم ًقبأًال كوم ًالسوري ًللعمأًف ًمجاأًرااي ًذويًاال تياجاتًالخاص بملاب ًهوًالرات ًاألصل ًًو

ًالخناصًبنذويًاال تياجناتًالخاصن مًكمنا2114ًلعنامًً(34)السي ًالرئيسًال كتورًبشارًاألس ًالقاتو ًرقنمًأص رًًو
متهاجننناًتعليميننناًً[1]بالتعننناو ًمنننعًمؤسسننن ًكنننريمًرهننناًسنننعي 1995ًالعمنننأًانننامًوهنننعتًوزاروًالشنننؤو ًاالجتماايننن ًًو

ً.فكرياًوقامتًبت ري ًالكوا رًالعامل ًالنًتتفيذةًف ًالمؤسساتًالخاص ًبهمًللمعاقي 
وقامتًوزاروًالتربي ًووزاروًالشؤو ًاالجتمااي ًوبالتعاو ًمعًمؤسسن ًكنريمًرهناًسنعي ًبوهنعًبرتنامدًخناصًلن مدًً

ً.ً ارسًالعا ي ًوذل ًلتشمأًالرااي ًأكبرًا  ًممك ذويًاال تياجاتًالخاص ًبالم
منن ًاالتفننايً%1.21ًمًخصننصًلننذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًمنناًتسننبت 2114ًو سنن ًالموازتنن ًالعامنن ًلسننوري ًلعننامً

من ًاتفنايًوزاروًالصن  ًأيًمناًتسنبتعً%1.33ًالعامًلوزاروًالشؤو ًاالجتمااي ًوالعمأمًكماًتمًتخصيصًمناًتسنبتعً
وهننذا ًالقطااننا ًهمنناًالمسننؤوال ًبشننكأًمباشننرًانن ًت سنني ًالخنن ماتًالمق منن ًلننذويً.ًالعننامًمنن ًاالتفنناي1.53ً%

ً%.7اال تياجاتًالخاص ًوذل ًمتخفضًبالمقارت ًمعًالتس ًالعالمي ًالت ًتفويًاا وً
إلنننًتشننكيأًلجتنن ًوطتينن ًلنن مدًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًفنن ًالتعلننيمًالتظننام 2112ًًوقن ًظهننرتًال اجنن ًفنن ًاننامً

 مننندًذويًاال تياجننناتًالخاصننن ًوهنننعًاالسنننتراتيجي ًالعامننن ًلعمليننن ًومننن ًمهنننامًاللجتننن ًالوطتيننن 21/3/2112ًًفننن ً
كنننريمًرهننناًسنننعي ًتننن ري ًالمربيننناتًفننن ًريننناضًًهنننم ًمننن ارسًالتعلنننيمًالتظنننام ًوتهنننمتتًإ ننن ىًأتشنننط ًمؤسسننن 

ً.األطفاأًمعًجمعي ًتقط ًال لي ًالخيري ًالسوري ًلتطبييًال مدًالمبكر
ً
 [2] الحتياجات الخاصة حسب المحافظاتتوزع ا  1-1-2-1

تنننننننننوزمًذويًاال تياجننننننننناتًالخاصننننننننن ً سننننننننن ًً(2-1)والجننننننننن وأًرقنننننننننمًً(1-1)يوهنننننننننحًالمخطنننننننننطًالبينننننننننات ًرقنننننننننمً
يتوزانننننننو ًالننننننننًكافننننننن ًً/251925/اننننننن  ًذويًاال تياجننننننناتًالخاصننننننن ًفننننننن ًسنننننننوري ًإلننننننننًًيصنننننننأً.الم افظنننننننات

جنننننناتًالخاصنننننن ًفنننننن ًسننننننوري ًوًم افظنننننن ً لنننننن ًالتسننننننب ًاألالنننننننًمنننننن ًذويًاال تياتهننننننمً.ًالم افظنننننناتًالسننننننوري 
 منننننناةًوا  لنننننن ًو رانننننناًوتسننننننت وذًم افظتنننننناً مشننننننيًوالقتيطننننننروًالنننننننًتليهنننننناً يننننننرًالننننننزورًوالرقنننننن ًًو%11.25ًهنننننن ً

ً.ًالتسب ًاألقأ
ً

                                                 
[1]

تعمننأًالمؤسسنن ًالنننًإ خنناأًت ييننرًإيجنناب ًومسننت امًفنن ً ينناوًاألطفنناأًوالشننبا ًفنن ًالشننريً.1982ًمؤسسنن ًبريطاتينن ًخيرينن ًترسسننتًفنن ًاننامً - 
ت ظننًمؤسسن ًكنريمًرهناًسنعي ًبالن امًوالتموينأًمن ً.ًالتعليمًاإلهناف مًوتطنويرًالطفنأمًوتعزينزًفهنمًأفهنأًلللقافن ًالعربين :ًابرًل ل ًبرامدالوسطً

 .”مؤسسيهاًورئيسًمجلسًإ ارتهاًالسي ًوفييًرهاًسعي 

[2]
 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص /2114ً/مشرومًت ليأًبياتاتًتع ا ًالسكا ًلعامً – 



7 

 

ً
-ًتوزمًتس ًاال تياجاتًالخاص ًف ًسوري ً س ًالم افظاتًً-(1ً-1)المخططًالبيات ً

ًالمكت ًالمركزيًلإل صاءً:المص ر
ً

لسننكا ًالمتواجنن ي ً اخننأًالقطننرًفنن ًلمعنن أًاال تياجنناتًالخاصنن ًفنن ًسننوري ًبالتسننب ًًمنن ًالجنن وأًالتننال ًأ تجنن ً
تجنن ً%13ًوً%3ًمًوبمقارتنن ًهننذةًالتسننب ًمننعًالتسنن ًالعالمينن ًوالتنن ًتتننراومًمنناًبنني ً%1.37مًهننو31/12/2114ً

اًالوصننوأًأغلنن ًالبننا لي ًالننذي ً نناولًواصننط مًالفنناريًكبيننرًبنني ًالمعنن أًالم سننو ًوالمعنن التًالتظرينن ًالمعروفنن ًًو
ً:بتفسًال اجزًم ًتهار ًوفريًف ًالمع التمًوهذاًالفريًيكو ًسببع التً قيق ًا ًاال تياجاتًالخاص ًلمع
فننن ًالوقنننتًالنننذيًأ رجنننتًالننن وأًالمتق مننن ًاألمنننراضًًو رجاتهننناًمعننناييرًاال تياجننناتًالخاصننن ًًوًتهنننار ًت  يننن ً-1

عزالينننن ًأوًاتطوائينننن ًفنننن ًبننننا ًاال تياجنننناتًالتاتجنننن ًانننن ًالشننننيخوخ ًومختلننننفًاألاننننراضًالتفسنننني ًمنننن ًاكتئننننا ًأوًات
الخاصنن مًمننناًزالننتًالكلينننرًمنن ً وأًالعنننالمًاللالننثًتهنننتمًفقننطًبمننناًيسننمنًباال تياجننناتًالخاصنن ًالظننناهرومًغافلننن ًأوً

العاهنناتًغيننرًالظنناهروًأوًاال تياجنناتًالخاصنن ًالقابلنن ًل  تننواءً اخننأًمننراضًالتفسنني ًًومت افلنن ًانن ًكليننرًمنن ًاأل
ً.المجتمع

 ًالصنن  ًيجعننأًاألهننأًيتننرخرو ًفنن ًاكتشننافًاال تياجنناتًالخاصنن مًكمنناًأ ًبعننضًاال تياجنناتًتننرخرًالننواً-2
ً. تاجًإلنًمختصي ًلت  ي ًتومًاال تياجاتًالخاص تالخاص ً

آلارهننننامًممننناًيجعنننأًاألهننننال ًيخفنننو ً نننناالتًلعنننامًبمشنننكل ًاال تياجنننناتًالخاصننن ًًوتنننرخرًالنننوا ًاالجتمنننناا ًاً-3
ً.خج ًمتهامًأوًا مًاالاترافًبهاًلترخرًالوا ًاالجتماا ًاال تياجاتًالخاص ًل ىًأسرهمًإما

ً
ً
ً
ً
ً
ً



8 

 

عدد ذوي االحتياجات  المحافظات
 الخاصة

نسبة ذوي االحتياجات  عدد سكان المحافظة
الخاصة من عدد 

 السكان

نسبة ذوي االحتياجات في 
المحافظة من التعداد الكلي 

 للمعاقين في القطر
ً%2.34ًً%57871ً175787111ً1.37ًً مشي
 % 11723ً%287235ً471747111ً1.68ًً ل 

ً%4.8ًً%127198ً273587111ً1.51ًًريفً مشي
ً%7.5ًً%187859ً175787111ً1.21ًً مص
ً%8.9ًً%227269ً174317111ً1.56ًً ماة

ً%6.1ًً%147958ً8977111ً1.67ًًال ذقي 
ً%8.4ًً%217128ً173147111ً1.62ًًإ ل 

ً%7.9ًً%197712ً171697111ً1.69ًًال سك 
ً%9.4ًً%237565ً171567111ً2.23ًً يرًالزور
ً%6.7ًً%167724ً7287111ً2.31ًًطرطوس

ً%9.1ًً%227582ً8217111ً2.75ًًالرق 
ً%8.3ًً%217924ً8717111ً2.41ًً راا

ً%6.6ًً%167611ً3217111ً5.17ًًالسوي اء
ً%2.9ًً%77399ً717111ً11.42ًًالقتيطرو
ً%2517925ً1873567111ًً1.37ًًسوري 

ًالمكت ًالمركزيًلإل صاء:المص ر-ًتوزمًاال تياجاتًالخاص ً س ًالم افظاتًوًاإلجمال ً-(2-1)ج وأً
 
 [1]توزع االحتياجات الخاصة حسب فئات السن   1-1-2-3

تسن ًاال تياجناتًالخاصن ً سن ًفئناتًالسن ًفن ًسنوري ًتجن ًًوالنذيًيظهنرًتنوزم(2ً-1)بينات ًرقنمًم ًالمخططًال
مًتليهنناًتسننب ًاتتشننارًاال تياجنناتً%13.8سننتواتًبتسننب ًً/9-5/تشننارًلإلااقنن ًفنن ًالفئنن ًالعمننريًأ ًأالنننًتسننب ًات

وتعتبننننرًتسننننن ً%.12.1ًوً%12.4ًسنننننت ًوتسنننناويًً/19-15/سننننت ًوً/14-11/الخاصنننن ًفنننن ًالفئننننناتًالعمرينننن ً
الفئنن ًمًكمنناًتعتبننرًتسن ًاالتتشننارًفنن ً%11.9سننتواتًاالينن ً يننثًوصنلتًإلنننًً/4-1/االتتشنارًفنن ًالفئنن ًالعمرين ً

وهننذاًيتتاسنن ًمننعًالتركينن ًالتسننب ًلسننكا ًسننوري ًالننذيً%11.6ًسننت ًاالينن ً يننثًوصننلتًإلنننًً/24-21/العمرينن ً
ق ًسجلتًأقأًتس ًاتتشنارًاال تياجناتًالخاصن ًفن ًست ًًوً/24-5/يظهرًأ ًالتسب ًاألالنًه ًفئاتًالعمرًبي ً

ً.النًالترتي %2.6ًو%1.8ًًاألقأًم ًست ً يثًكاتتًتساويست ًًوً/64-61/فئاتًالعمري ًماًبي ًال
ً

                                                 
 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص /2114ً/مشرومًت ليأًبياتاتًتع ا ًالسكا ًلعامًً[1]
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-ًًتوزمًتس ًاال تياجاتًالخاص ً س ًفئاتًالس ًف ًسوري ً-(2ً-1)المخططًالبيات ً
ًالمكت ًالمركزيًلإل صاءً:المص ر

ً
سننتواتًهنن ًفنن ًكننأًمنن ًً/4-1/وت  نظًبالتسننب ًللم افظنناتًأ ًأالنننًتسننب ًتنوزمًلإلااقنناتًللفئنن ًالعمرينن ًمنناًبني ً

أمناًالفئن ًالعمرين ً.ًبالترين %12.9ًوً%13ًوً%13.3ًوً%14.9ًل ًو رااًبقيمًم افظ ً ل ًو يرًالزورًوا  
فنن ً%14.7ًفن ًالسنوي اءًو%9.2ًسنتواتًفقنن ًكاتنتًالتسن ًمتقاربن ًبنني ًكنأًالم افظناتًمناًبنني ًً/9-5/مناًبني ً
وهننذةًالتسننب ًيمكنن ًأ ًتكننو ًتقطنن ًب ننثًفنن ً%.17.2ًتسنناويًولكنن ًظهننرتًتسننب ًاظمنننًفنن ً لنن ًًو.ًر يننرًالننزًو

وبل نننتًأالننننًتسننن ًاتتشنننارً.ًسننناتًالمسنننتقبلي ًألتهننناًتملنننأًفئننن ًامريننن ًفتيننن ًويجننن ًمعرفننن ًأسنننبا ًهنننذةًالزينننا وال را
%13.1ًو%13.2ًسنننت ًفننن ًكنننأًمننن ً ينننرًالنننزورًو لننن ًوتسننناويًً/14-11/لإلااقننن ًفننن ًالفئننن ًالعمريننن ًمننناًبننني ً

سننتواتًكمنناًً/4-1/اًبنني ًبالترتينن ًوهننذاًمننرتبطًمننعًسننب ًاتتشننارًهننذةًاال تياجنناتًالخاصنن ًلنن ىًالفئنن ًالعمرينن ًمنن
ً.ذكرتاًسابقا

%12.3ًفن ً مشنيًوً%9.7ًسنت ً ينثًتراو نتًبني ًً/19-15/لمًيك ًهتا ًتباي ًف ًالتس ًف ًالفئ ًالعمرين ً
فنن ً%11.2ًفنن ً مشننيًوً%9.3ًسننت ًوًتسنناويًً/24-21/وكننذل ًبالتسننب ًللفئنن ًالعمرينن ًمنناًبنني ً.ًفنن ًال سننك 

وفنن ًكننأًمنن ً%3.1ًتًأالنننًتسنن ًاالتتشننارًفنن ًكننأًمنن ً رانناًوتسنناويًالعمرينن ًأقننأًمنن ًسننت ًفكاتننً أمنناًللفئنن.الرقنن 
ً%.3 ل ًو ماةً

ً
 [1] توزع االحتياجات الخاصة حسب نوع الصعوبة  .-1-1-2

.ًتسننننب ًتننننوزمًاال تياجنننناتًالخاصنننن ً سنننن ًالجننننتسًوتننننومًالصننننعوب ً(4-1)وً(3-1)ًالبياتيننننا ًيظهننننرًالمخططننننا 
باتًاألخنننرىًتظننراًأل ًالتعنن ا ًلنننمًيننذكرًمنناًهننن ًالصننعوباتًالتننن ًوبإهمنناأًالتسننب ًالكبينننروًالتنن ًي تلهنناًبتننن ًالصننعًو

ي ويهنناًفإتتنناًتجنن ًأ ًالننذي ًي تنناجو ًلمسنناا وًممنن ًيعنناتو ًمنن ًصننعوب ًفنن ً ركنن ًالجسننمًهننمًالتسننب ًاألالنننًقنن ً
ممنن ًي تنناجو ًلمسنناا وًهننمًيعنناتو ًمنن ًصننعوب ًفنن ًالتطننيً%12.7ًبيتمنناً%21.4ًوصننلتًفنن ًالقطننرًككننأًإلنننً

ً.عوب ًف ًالتتقأًلهذاًيتب  ًالتركيزًالنًهذةًالفئاتًالل ثًف ًتق يمًالمساا ويعاتو ًم ًص%12ًو
ً

                                                 
[1]

 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص /2114ً/مشرومًت ليأًبياتاتًتع ا ًالسكا ًلعامً 
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ًالمكت ًالمركزيًلإل صاء:المص ر-ًتوزمًاال تياجاتًالخاص ً س ًتومًالصعوب ً-(3-1)المخططًالبيات 

ً

 
ًمركزيًلإل صاءالمكت ًال:المص ر-ًتوزمًاال تياجاتًالخاص ً س ًالجتسًوتومًالصعوب ً-(4-1)المخططًالبيات 

ً
من ًالتعن ا ً%21.8ًه ًالتسب ًاألكلرًاتتشناراًبني ًأتنوامًالصنعوباتًاألخنرىًوبل نتًالتسنب ًً:صعوب ً رك ًالجسم

%8ًو%13ًكاتتًتسب ًاالتتشارًاتن ًالنذكورًأكلنرًمن ًاإلتناثًبقيمن ً.ًالكل ًلذويًاال تياجاتًالخاص ًف ًالقطر
لجسننمًبنني ًالم افظنناتًظهننرتًفنن ً لنن ًوالرقنن ًوريننفً مشننيًوأالنننًتسننب ًاتتشننارًلصننعوب ً ركنن ًا.ًالنننًالترتينن 

الننننننننًالترتينننننن ًمقارتننننننن ًمننننننعًبقيننننننن ً%21.3ًوً%21.4ًوً%22.6ًوً%23.2ًوً%23.5ًوال سننننننك ًوتسنننننناويً
ً.الم افظات
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أماًتومًالصعوب ًالنذيًينرت ًفن ًالمرتبن ًاللاتين ًبعن ًصنعوب ً ركن ًالجسنمًفهنوًصنعوب ًالتطنيًتليهناًصنعوب ًالتتقنأً
ً.ًهعفًق روًالبصرم ًمكا ًاخرًلمً

تسنناويًتليهنناًم افظنن ًالرقنن ًًو%14ًوتسنناويًفنن ً رانناًًصننعوب ًالتطننيًبل ننتًأالنننًتسننب ًالتتشننارً:صننعوب ًالتطنني
وتننرت ًالقتيطننروً%12.6ًوال ذقينن ً%13.4ًلننمًإ لنن ً%13.3ًلننمًطرطننوسًو يننرًالننزورًو منناةًوتسنناوي13.6ً%ً

فنن ً%11.8ًصنعوب ًالتطننيًمقارتنن ًمننعًالتتشننارً%12.1ًأمنناً لنن ًفوصنلتًالتسننب ًإلنننً%12.3ًو منصًبتسننب ً
ً.أماًأقأًتسب ًاتتشارًفظهرتًف ًبقي ًالم افظات.ً مشي

م نافظت ًًفن ًكنأًمن ًصنعوب ًالتتقنأًمن ًمكنا ًاخنرًتتشنارالأالنًتسنب ًظهرتً :صعوب ًالتتقأًم ًمكا ًاخر
ً%11.1و%11.5ًو%11.9ًو%11.4ًو%12.6ًال كسنننن ًو منننناةًو لنننن ًوطرطننننوسًتسنننناويًال ذقيننن ًوالرقنننن ًًو

ً.ًالنًالترتي 
صعوب ًالقن روًالننًالتطنيمًلنمًًصعوب ً رك ًالجسمًتست وذًالنًالتسب ًاألالنًف ًكأًالم افظاتمًتليهاتج ًأ ً

وبمناًأ ًالتعن ا ًلنمًًمبيتمناًالتسن ًاألخنرىًوالموزان ًبني ًأتنوامًالصنعوباتًالمختلفن .ًصعوب ًالتتقأًم ًمكنا ًاخنر
فنن ًبتن ًخناصًبهنامًلننذل ًسنيتمًتجاهلهناًل نني ًإجنراءً راسن ًخاصنن ًًينذكرًمناه ًأتنوامًالصننعوباتًاألخنرىًالم رجن 

ً.بهذاًالموهوم
ً
 [1] سنوات فأكثر 11 –توزع االحتياجات الخاصة حسب الجنس الحالة التعليمية للسكان   .-1-1-2

11ً)ًتوزمًاال تياجاتًالخاص ً س ًالجتسًوال ال ًالتعليمين ًللسنكا ً(6-1)و(5ً-1)البياتيا يظهرًالمخططا ً
وتج ًأ ًأا ا ًذويًاال تياجاتًالخاص ًم ًالذكورًواإلتاثًمرتفع ًج اًبالتسنب ًلألميني ًفن ًأغلن ًً(ستواتًوأكلر

الم افظننناتًاننن اًم نننافظت ً مشنننيًوريفهننناًإذًتتفنننويًفيهننناًتسنننب ًالملمننني ًبنننالتعليمًاننن ًتسنننب ًاألميننني ًإذًتبلنننهًتسنننب ً
ت ائينن ًفضًالتسننب ًتنن ريجياًباالتتقنناأًمنن ًالمر لنن ًاالبلننمًتننتخ%28.6ًبيتمنناًتبلننهًالملمنني ًبننالتعليمً%51.4ًاألمينني ً

تكننا ًتتعنن مًفنن ًمر لنن ًالتعلننيمًالعننال ًكمنناًيل ننظًتزاينن ًتسننب ًاإلتنناثًاألمينني ًأكلننرًمنن ًتسننب ًفاإلا ا ينن ًلننمًاللاتوينن ًًو
ًالنذكورًاألمينني ًفنن ًأغلن ًالم افظنناتًالسننوري ًان اًم ننافظت ً يننرًالنزورًوال سننك ًلهننذاًيجن ًالتركيننزًالنننًاإللننزام
بننالتعليمًخصوصنناًفنن ًالمر لنن ًاالبت ائينن مًوالعمننأًالنننًتننوفيرًكافنن ًالوسننائأًالمسنناا وًفنن ًهننذاًالمينن ا ًمنن ًأجهننزوً
تعليميننن ًومعننن اتًوم رسننني ًمنننؤهلي ًوتطبينننيًأسنننلو ًالننن مدًالسنننيماًأ ًال راسننناتًال  يلننن ًألبتنننتًجننن وىًالتعلنننيمًوً

ً.اجاتًالخاص الت ري ًف ًت سي ًالق راتًالفكري ًوالمهاري ًات ًذويًاال تي
ً

                                                 
[1]

 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص /2114ً/مشرومًت ليأًبياتاتًتع ا ًالسكا ًلعامً 
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ً
-ًً(ستواتًوأكلر11ً)اال تياجاتًالخاص ً س ًال ال ًالتعليمي ًللسكا ًًتوزم(5ً-1)المخططًالبيات ً

ًالمكت ًالمركزيًلإل صاءً:المص ر

ً
-ًً(ستواتًوأكلر11ً)اال تياجاتًالخاص ً س ًالجتسًوال ال ًالتعليمي ًللسكا ًتوزمً(6ً-1)المخططًالبيات ً

ًكزيًلإل صاءًالمكت ًالمًر:المص ر
ً

 ]1] سنة بالتعليم( 21-3)التحاق ذوي االحتياجات الخاصة بعمر  1-1-2-9
اللننذا ًيعبننرا ًانن ًالت ننايًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًبننالتعليمً سنن ًً(8-1)و(7ً-1)ًالبياتيننا ًيظهننرًالمخططننا 

ت قنواًبنالتعليمًفن ًالقطنرًست ًأ ًتسب ًذويًاال تياجناتًالخاصن ًالنذي ًلنمًيلً/24-5/الجتسًوالفئ ًالعمري ًماًبي ً
وكاتنتً%17.2ًفن ً ني ًكاتنتًتسنب ًاإلتناثً%24.1ًكاتتًالتسب ًاألكبنرًللنذكورً%.41.3ًه ًاألكبرًوتساويً

ً.بالترتي %29.3ًوً%28ًتسب ًم ًالت يًسابقاًوالملت يً الياًبالتعليمًمتقارب ًوتساويً
 افظنناتًلننمًيلت قننواًبننالتعليمً يننثًكاتننتًأقننأًت  نظًأ ًالتسننب ًاألكبننرًمنن ًذويًاال تياجنناتًالخاصنن ًفنن ًأغلنن ًالم

فنن ً نني ًكاتننتًالتسنن ًمتقاربنن ًبنني ًبقينن ً%42.9ًوأا هنناًفنن ًالقتيطننروً%26.2ًهننذةًالتسنن ًفنن ً مشننيًوتسنناويً
أمناًم افظنن ًالرقنن ًً.فنن ًرينفً مشننيًو مننصًو مناةًو لنن %41.7ً%39.7ًو%33.4ًالم افظناتًوتتننراومًبني ً

                                                 
[1[

 السكا ًذويًاال تياجاتًالخاص /2114ً/السكا ًلعامًًمشرومًت ليأًبياتاتًتع ا  
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كاتننتًأالنننًتسننب ًللملت قنني ًً.النننًالترتينن %49.9ًو%51.2ًو%46.6ًوال سننك ًوا  لنن ًفنناز ا تًالتسننب ًإلنننً
ً.النًالترتي %31.3ًو%32.8ً الياًبالتعليمًبي ًالم افظاتًف ً مشيًو يرًالزورًوتساويً

ً

ً
-ًًست 24ً-5الت ايًذويًاال تياجاتًالخاص ًبالتعليمً س ًالفئ ًالعمري ًماًبي ًً-(7ً-1)المخططًالبيات ً

ًلإل صاءًًالمكت ًالمركزي:المص ر

 
ًًست 24ً-5الت ايًذويًاال تياجاتًالخاص ًبالتعليمً س ًالجتسًوالفئ ًالعمري ًماًبي ًً-(8-1)المخططًالبيات ً

ًالمكت ًالمركزيًلإل صاءً:المص رً-
ً

ست ًأكبرًألتهاًتعتبرًفئ ًشناب ًوفتين ًً/24-5/م ًالمفترضًأ ًتكو ًتسب ًالملت قي ًبالتعليمًللفئ ًالعمري ًماًبي ً
ألتهاًواكبتًاالهتمامًبذويًاال تياجاتًالخاص ًوالشن ًأ ًتسنب ًالنذي ًلنمًيلت قنواًبنالتعليمًسنتز ا ًإذاًمناًأخنذتاًفئن ًًو

والًيجننننوزًأ ًت فننننأًأ ًانننن مًااللت ننننايًبننننالتعليمًوراءةًانننن وًأسننننبا ًأولهنننناًجهننننأًأولينننناءًذويً.ًامرينننن ًأوسننننعًتسننننبيا
تتمين ًالقن راتًالمهارين ًوالفكرين ًللمعناقي مًوااتبنارًهنؤالءًًاال تياجاتًالخاص ًبهنروروًااللت نايًبنالتعليمًو ورةًفن 

السنب ًاللنات ًهنوًالخنوفًمن ًالتكلفن ًالما ين ً.ًاألولياءًالمعايًشخصاًغينرًقنا رًالننًالتنرليرًبفعالين ًفن ًالمجتمنع
للتعلنننيمًوالسنننب ًاألخينننرًوهنننوًاألهنننمًربمننناًهنننوًأ ًأهنننال ًبعنننضًذويًاال تياجننناتًالخاصننن ًيعتبنننرو ًاال تياجننناتً

خاصن ًمننور اًرئيسناًلألسننروًلل صننوأًالننًالمسنناا اتًالمالين ًانن ًطريننيًالتسنوأًالمعتمنن ًالننًاسننتج اءًالعطننفًال
 .والشفق 

ً
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 دمج الطالب ذوي اإلعاقة الحركية في البنية التعليمية 1-1-2-8
تو ًمن ًالنذي ًالًيعنا)لكراسن ًالمت ركن ًايختصًهذاًالب ثًب راس ً اج ًالط  ًذويًاإلااق ًال ركي ًمسنتخ م ً

فنن ًاألبتينن ًالتعليمينن ًمًأيًأتهننمًمتشننابهو ًمننعًبنناق ًالطنن  ًالعننا يي ًمنن ًالتا ينن ًالفكرينن ًومنن ً(ًأيًتخلننفًذهتنن 
مًبالتسنننب ًللطنننن  ًالعننننا يي بالتسننننب ًإلننننيهمًًوي قننننيً منننندًهنننؤالءًالع ينننن ًمنننن ًااليجابيننناتً.ًتا يننن ًاسننننتجابتهمًللتعلنننيم

ً:تستعرضًمتهاًماًيل 
مًبعن ًإجنراءًعين ًولنيسًفن ًبيئناتًم مين ًومعزولن الطبي فن ًبيئناتهمإلااق ًال ركي ًايركزًال مدًالنًخ م ًذويًً-

 .بهمواالجتمااي ًوالتفسي ًالخاص ً ركي ًبيئ ًلتف ًباال تياجاتًالبعضًالتع ي تًف ًتل ًال
ًاقن إاي قيًال مدًتوسيعًقاا وًالخ ماتًلتشمأًأا ا ا ًكبينروًمن ًاألطفناأًفن ًالمجتمنعًوخاصن ًأ ًأالننًتسنب ًً-

 .تشكلهاًمجموا ًاألطفاأ
ءًأمننورًفنن ًالمنن ارسًالعامنن ًمنن ًمنن راءًوم رسنني ًوطلبنن ًوأوليننا تعنن يأًاتجاهنناتًأفننرا ًالمجتمننعًوبالننذاتًالعنناملي ً-

مكاتننناتًاألطفننناأًذويًاتًوذلننن ًمننن ًخننن أًاكتشنننافًقننن ًر التننن ًلنننمًت نننتظحًلهنننمًالظنننروفًالمتاسنننب ًًاإلااقننن ًال ركيننن وا 
 .للظهور

اينن ًوالتفسنني ًبنني ًاألطفنناأمً يننثًي قننيًالنن مدًمبنن أًالمسنناواوًوالعنن أًبنني ًجميننعًالطنن  ًالفننواريًاالجتماًتقلننيصً-
 .النًاخت فًفئاتهمً

 .العا يي مًمماًيتم ًل يهمًإ ساسًقبوأًااخرًالمختلفلط  ًاًوالمساا اتًم ًقبأ تق يمًالخ ماتً-
مًممناًيسناهمًفن ًعمنأيًبنالتعليمًالعنال ًوالوتنرهيلهمًل لت ناًاإلااق ًال ركين إا ا ًالط  ًذويً يساهمًال مدًف ً-

 . فعًاجل ًالتتمي ًف ًالمجتمع
 
 اإلعاقة الحركية و ذوو االحتياجات الخاصة والتحليل اإلحصائي لتعدادهم  -خالصة  1-1-3

ً:م ًخ أً راس ًاإلااق ًال ركي ًوالت ليأًاإل صائ ًلتع ا ًذويًاال تياجاتًالخاص ًف ًسورياًتستتتدًماًيل 
 ًم افظ ً ل ًالتسب ًاألالنًم ًذويًاال تياجاتًالخاص ًف ًسوري تهم.ًً
  وأالنًتسب ًاتتشارًظهرتًف ً ل ًإلااقاته ًاألكلرًاتتشاراًبي ًأتوامًاًاإلااق ًال ركي.ًً
 19-15/سنت ًوً/14-11/سنتواتًتليهناًالفئناتًالعمرين ًً/9-5/ً أالنًتسب ًاتتشارًلإلااق ًفن ًالفئن ًالعمرين/ً

ً.ً ايًبالتعليموه ًفئاتًااللت
 التسب ًاألكبرًم ًذويًاال تياجاتًالخاص ًلمًيلت قواًبالتعليم. 
  فن ًًا مًممناًيسناعمنأوترهيلهمًل لت ايًبالتعليمًالعال ًوالًاإلااق ًال ركي إا ا ًالط  ًذويًًيساهمًال مدًف

ً. فعًاجل ًالتتمي ًف ًالمجتمع
ليننتمك ًاألطفنناأًذويًًتعليمينن صنناميمًالمعمارينن ًلألبتينن ًالال اجنن ًإلنننًتطننويرًالتأهمينن ًهننذاًالب ننثًفنن ًممنناًيؤكنن ًً

 .م ًاستخ امهاًاإلااق ًال ركي 
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 بذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليميةأسس التصاميم المعمارية الخاصة   1-2
 

 للفظظانرت الظظل  نننالحظظعندنظظتنراظظالقرانرت الاظظل نرتشلاظظانملاقظظشلرنرت لظظلخامنحقلاظظلن  اظظاشت  نرتلقراظظ نرت احقلظظا
رتفقرغظل نرت نلاظمانتهظمنفظ نرتااظ امنأه اانلماقةنف ناحتاظتنأملظلتنأنهلناقللنلافن لنهمنرت ا لنإتاهلنارت الفل نرتا ن ن

ن.رت ل لقي،ن لافاانرشاالفنالكنرامللتنملشاالفنخالال ن ااشت  نرتلقرا نرت احقلان لنمامنرتملتغامن راطفلل
 
 القياسات النموذجية للمعاقين حركيا      1-2-1
 مجاالت الحركة الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية   1-2-1-1

االظظتتن اظظلدتر نرتحقلظظاننتذقظظشلرنق ينرحدلخظظانرتحقلاظظان ظظمندلظظل ر ن  اظظلنتن لقاظظ ن احظظقك،نناظظالقانفا ظظلنالظظ ن
ن.ن الل  نرتحقلانرتشلاانمللنن عن منأن رعن الدتر نرتحقلا

نلل ر رتل شت  ت اا رتال م رتحقلا  اللل
ن.نام/ن07-07/االبنأ نا لندقان الللنرتحقلانرت شارنت ااشت  نرتللل ر ندمن

ن الللنرتحقلانرتال منت ااشت  نرت النت
اظظظم،ن ت اظظظاشت  ن/ن077-07/االظظظبنأ نا ظظظلندظظظقان الظظظللنرتحقلظظظانرت شاظظظرنت اظظظاشت  نرت اظظظلنتنرت قف اظظظاندظظظمنن

نام،ن/ن077-09/رت النتنرحمطااندمن
ن الدتر نرتحقلا شت  ت اا رتال م رتحقلا  اللل
/ن09-07/ راقالظلندظم رتحقلظانالالالاظا  اظلدتر   ظم   ج ت اظال ل  رت شاظر رتحقلظا  الظلل دظقا ا ظل أ  االظب
ل ظظلنهظظ ن  يظظلنفظظ نرتقظظللن [0].اظظم/ن077-07/ الظظللنرتحقلظظانرتظظال منت اظظاشتمنرتلقاظظ نرت احظظقكن ظظلنمظظامنااظظق ر ن.ناظظم
ن(.0-0)
ن

اشظظظظارنهظظظظقرنرتمحظظظظعنمتقراظظظظانرت لظظظظلااقنرتشلاظظظظانم اظظظظاشت  نرتلقراظظظظ نرت احقلظظظظا،ن شظظظظاالفن الظظظظل  نرتحقلظظظظانرتال  ظظظظان
مت قرمنرتلقا ن رت الفل نراف اان رتقلخ تاانرتا نا لنهمنرت اظ لنإتاهظلندظمنراقظشلرن اظاشت  نن رت الحل نرتشلاا

ن. الدتر نرتحقلانراشقىن مندلل ر ن  النت
إقنانلاظظبن الظظل  نرتحقلظظانراف اظظانت اظظاشت  نرتلقراظظ نرت احقلظظانيظظ نلنراقظظشلرن اظظاشت  ن اظظلدتر نرتحقلظظان ظظمن

نهمن ظمنرت خظ فن ل ظرت ا لنإتىنرت الفل نرتقلخ تاانرت الحانتذقشلرنرتلظلتاامنتا نندلل ر ن  النت،نرتقامنا لنهمنأايل
ن. رتااق

                                                           
[1]

 Living Environment for Disabled 
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ن،(Living Environment for Disabled)رت اتقن-رتشلاانمق ينرحدلخانرتحقلاا الل  نرتحقلان(ن0-0)رتقللن

نإدترتنرتملحالا
 
 أبعاد الكرسي المتحرك   12--1-2

،نللتللظل نرت ل لقاظااااشتمنراقشلرنق  نرحدلخانرتحقلاان الئلناالدتهمندلظىنأتر ننقظلطهمنرتحقلظ نفظ نرتفقرغظل ن
ن.  الدتر نرتحقلان رتلقا نرت احقك

اظظرالقنأملظظلتنرتلقاظظ نرت احظظقكنفظظ ناحتاظظتنأملظظلتنرتفقرغظظل ن رتلنلاظظقنرت ل لقاظظانتذمناظظانرتاللا اظظانرنطالخظظلن ظظمنرامظظ ربن ن
ن.رنم حل قنرتحقلان رتفقرغل نرت عافاان رتشت ل نرتاحاارت ترشلن ق قن

اقظظظاقنراقخظظظلمنيظظظ منرتظظظترئقةنإتظظظىنراملظظظلتنرتشلاظظظان)راملظظظلتنرت لا ظظظتةنتللقاظظظ نرت احظظظقكنرتاظظظت ينن(2-0)امظظامنرتقظظظللنن-
 [0].(ملتلقا نرت احقكنرتلهقملئ 

ن

                                                           
A Design Manual for a Barrier Free Environment 

[5]  
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ن
نإدترتنرتملحالان،(Living Environment for Disabled)رت اتقن-أمللتنرتلقا نرت احقك(ن2-1)رتقللنن

ن
نن.ا يلنأمللتنرتلقا نرت احقكنن من شالفنرت رالهل (نن3-0)الت لنرت فا لنال ن  

ن،إدترتنرتملحالا(Living Environment for Disabled)رت اتقنالت لنأمللتنرتلقا نرت احقك(ن3-0)الت لن
 

 نننننن
 ن [0]المسافات المتاحة لمستخدمي الكرسي المتحرك 1-2-3-1

 ظمنرت اظ لنإتاهظلنأالنظل ن(نإنظلعن-قلظ ق)رت الفل نرت الحظانرتاظ نا لظمن اظاشتمنرتلقاظ نرت احظقكن(ن3ن-1)امامنرتقللن
فظظظ ن نت اظظظلفل نفظظظ نرتظظظ رالهاامنرا ل اظظظان رتاللنماظظظانا يظظظلنرتقظظظللنر.نراظظظاشتر لنرتلقاظظظ نرت احظظظقكنفظظظ نأ يظظظلعن شالفظظظا

ن.رتلنلاقنرت ل لقاااا امن احتاتنأمللتنرتفقرغل ن ننتهقهنرت الفل نأه اانلمقىنف ن،رت ا ط
ن
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 أبعاد الكرسي المتحرك اليدوي
 ط لنرتلقا  من 1.25 – 1.10
 رتلقانرتشلقجنتللقا  من 0.70 – 0.60
 رتلقانرتترشل نتللقا  من  0.55 – 0.45
 رقافلعنرتلقا  من 1.10 – 0.90
 رقافلعن  لتنرتلقا  من 0.50 – 0.45
 رقافلعن انتنرتلقا  من  0.75 – 0.70

 ملتنرتحلفانرا ل اانتللقا ندمن انتنرتقاللام من 0.30
 رقافلعن انتنرتقاللام من 0.22 – 0.18
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ن
ن(إنلعن-قل ق)ت ااشت  نرتلقا نرت احقكنرت الفل نرت الحانن-(3ن-0)رتقللن

نإدترتنرتملحالان،(Living Environment for Disabled)رت اتق-نرتاللنماان رت ا ط ن منرت رالهانرا ل اان
ن

ن
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 القياسات النموذجية لمستخدمي الكرسي المتحرك من البالغين  1-4-1-2
  ن[0]ن(علم قياس جسم اإلنسان البشري)بيانات علم االنثروبومتري

ن.الا ظتنن لظلااقنرتااظ امنرت ل ظلقينتذمناظانم  ظترقنلماظقندلظىنأملظلتنرتالاظمنرتمقظقينفظ نلظلنحظل  نرتقرحظان رتحقلظا
ن.ال منهقهنرت الال نناماااحقكن نرتلقا نرت تر همنالتلنهقهنرت للااقنملتنامانتذقشلرنرت للخامنحقلالنملااش

 ظمنراقظشلرن%ن09من /0.339/نهمراقشلرنانلاظم من%ن97 احقك،نإمن الالنرقافلعنقأسن ااشتمنرتلقا نرت
ن.من/0.439/انلامهمن

 (.إنلعن-قل ق)رت الال نرتن  قالاانرتشلاانمالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكن(ن9-0) (ن4ن-0)ا يلنرتقلالمن
قغظمنأمنراظظاشترمنرت  ظلااسنرت ا اظظطانل لظظلااقنا لظمنأمنالظظ منراناظبنإ نأنظظلناالظظبنرتا لاظتندلظظىنرتالل ظلن ظظ نهظظقهن

الظظظظقنأ نأخظظظلن ظظظظمنرت لظظظظلااقن ظظظمنراقظظظظشلرنأل%ن97تظظظظظن لظظظظمنأمنالظظظظ منرت  ظظظلااسنرت نلاظظظظمانارت لظظظلااقنمحظظظظقق،نانظظظلن
 . نهمنانلامهمنرت  لااسنرت ا اطا%ن97 رت ا اطان

 
ااظظ ام،نف ظظالالنإقرنللنظظ نهنلتظظكن قظظللانرتهنلتظظكنافظظل  ندنظظتناطماظظانرت الاظظل نرتناظظماانرتاظظ نخظظتنا خلنظظلنفظظ ن قظظلللن

االلظظانفظظ ند رئظظاناشظظرنرقافظظلعنرتظظقأسنفلنظظتهلنا ه ظظلنخالاظظل نراقظظشلرنخاظظاقينرت ل ظظا،نتظظقرناالظظبندلظظىنرت اظظ من
ن.ترئ لنراشقنملامنر داملقنرامللتنرتحقالا

،نتنلامقنأنلنش رنظاندلظىنرتالظترقن نقاظتنقفلهظلندنتناا امنأيندناقنالا تنملتتقالانرا تىندلىنرقافلعنرتقأسن: اللل
ا لننظظلندنظظتهلنر دا ظظلتندلظظىنر قافظظلعنرت نلاظظبنتظظظنندظظمنراقانمحاظظعن ناقظظللندظظلئانت اظظاشتمنرتلقاظظ نرت احظظقك،

 ظظظمن%(ن9)تظظظظننا نلاظظظمش رنظظظان  نلنمظظظقتكننلظظظ منخظظظتناظظظناننظظظلن ظظظمنراقظظظشلرندلظظظىنأنهظظظمنرتناظظظمانرالمظظظق،%(ن09)
تظقتكنالظ منت قنرت ل ظلقينفظ نن.%(09)أخلن منرقافلعنرتقأسنتظن%(ن9) قتكنامنرقافلعنرتقأسنتظننأايلنراقشلر

ن.رتاا امنف ناحتاتنر قافلدل نرت نلامانحابنرتلناقنرت قرتناا ا ل
ن

 ظظظظمنراقظظظشلرنانهظظظظلنيظظظظ نلنالمظظظظ نن%(09)تااظظظ نرت اظظظظ تانملدا ظظظظلتنرت الاظظظل نرت  رف ظظظظانتش ظظظظسن ااظظظلامنملت لئظظظظان
ن.االماهمنف طنانهل منراقشلرنرتملخام،ن%(ن9)رامللتنرتحقالانتلظش اانملت لئانن تاا نملدا لتراغلماا،ن

%(ن09) ن%(ن9)رتا رفظانتلظظش سنملت لئظاننرتاظ ناح ظا ظ نراملظلتنرتحقالظانالل ظلنرت ل ظلقينف نال منفلت التانإقرنن
ن. هل قتكنحابنرتلنلاقنرت قرتناا ا

ن
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ن
ن إدترتنرتملحالان،(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-(قاللل)خالال نالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكنن–(ن4ن-0)رتقللننن
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 إدترتنرتملحالان،(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-ن(إنلع)خالال نالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكنن–(9ن-0)رتقللن

ن

ن

ن
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 (البالغين)المتحرك أبعاد جسم مستخدم الكرسي 

5% 5% 55% 55% 55% 55% 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

ن1.355ن1.435ن1.255ن1.335ن1.155 1.235 ارتفاع الرأس
ن1.250ن1.320ن1.155ن1.255ن1.060ن1.130 مستوى العين
ن1.080ن1.130ن0.990ن1.040ن0.900ن0.950 ارتفاع الكتف
ن0.745ن0.745ن0.690ن0.690ن0.635ن0.635 ارتفاع الكوع
ن0.440ن0.405ن0.420ن0.380ن-ن- ارتفاع الرسغ
ن0.655ن0.660ن0.605ن0.605ن-ن- ارتفاع الفخذ
ن0.210ن0.205ن0.165ن0.145ن-ن- ارتفاع القدم

مسافة االمتداد األمامي األعظمي لليد فوق طاولة 
 منخفضة

ن-ن-ن0.470ن0.595ن0.255ن-
ن-ن-ن0.550ن0.600ن0.495 0.515 طاولة مرتفعةمسافة الوصول األمامي لليد فوق 

ن-ن-ن0.290ن0.355ن0.165ن0.330 مسافة االمتداد األمامي المريح
ن-ن-ن1.575ن1.715ن1.465ن1.605 الوصول الشاقولي

ن-ن-ن1.465ن1.595ن1.375ن1.500 الوصول المائل
ن-ن-ن1.295ن1.410ن1.210ن1.325 الوصول المائل األمامي

ن0.575ن0.645ن0.535ن0.595ن-ن- الجلوس المعتدل
ن0.650ن0.720ن0.610ن0.675ن-ن- الجلوس الخلفي

مسافة االمتداد من الحافة األمامية للكرسي حتى 
 بروز أصابع القدم

ن0.410ن0.460 0.370ن0.420-نن-

ن0.475 0.475ن0.475 0.475ن0.475 0.475 ارتفاع الحافة األمامية لمقعد الكرسي
ن0.170ن0.215ن0.145ن0.185ن-ن- مسافة امتداد القدم

ن0.260ن0.245 0.120ن0.110-نن- مسافة الوصول األعظمي  لألسفل
ن،(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-ن(إنلعن-قل ق)أمللتنالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكنالت لنن-(4ن-0)الت لن

 إدترتنرتملحالا
 

  استخداماتهاالخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك و القياسات 
اقظللنن، ظمنرتلنلاظقنرت ل لقاظاناااشتمنرت الال نرتشلاانم اظاشتمنرتلقاظ نرت احظقكنفظ ناحتاظتن  راظفل نرتلالاظق

الظظكنرت الاظظل نمالنظظل نأالاظظاانفظظ نااظظ امنراالظظلعنتاظظا لمن اظظاشتمنرتلقاظظ نرت احظظقكن ظظمنراتر نرتحقلظظ نر  ظظمنفظظ ن
 .للفانرتفقرغل نرت ل لقاا

نن[0].رااشتر ل نرت الال نرتشلاانم ااشتمنرتلقا نرت احقكن(9-0) رتالت لنن(6ن-0)امامنرتقلل
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ن
ن-رااشتر ل نرت الال نرتشلاانم ااشتمنرتلقا نرت احقكن–(نن6ن-0)رتقللننننن

 إدترتنرتملحالان،(Accessibility by Design :ن)رت اتقن
 

الر  تعريف الرمز االستخدام
 مز

أدعمنرقافلعنتل ا لنتلال  نن-امن0نلخرن 
 تلقفرا ل  ن

مستوى نقطة الوصول 
 A الشاقولي المريح

امنأدعمنرقافلعنتقفنن02نلخرن
 امن37د  لن

 B ارتفاع نقطة الوصول المائل أدعمنرقافلعنتلنلفق

ر قافلعنرادع  نتا ي ن آشقن
 رتلهقمل 

ارتفاع نقطة الوصول  ر قافلعنرادع  نرت فيلنتلنلفقة
 الشاقولي األمامي المريح

C 

 D ارتفاع الرأس ملقافلعناقلامل نرات رشااللان 

 E مستوى النظر االنبنخ رط نرتن رفقنف نهقرنرت اا ى 

ر قافلعنرادع  نرت فيلنتا ي ن
  آشقنرتلهقمل 

ه نرت اا ىنرتلل ينرت فيلنن-امنن07 رئتن
ت نط اننرات ر نرالالقنرااشتر لنف نش رئمن

نرت طمخ
 F مستوى الكتف

 
رتقينا لمن ااشتمنرتلقا نر قافلعنرادع  ن

 منرتل لن نرت ا لنمقللن قالنإتىناطلن
 رتطل تا

 مستوى مسند الكرسي
 
G 
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ه نر قافلعنرت فيلنن–امنن4نلخرن
 تطل تانرتل 

ه نر قافلعنرت فيلنتحقلاننن-امن3نلخر
ناحياقنرتطللم

 H ارتفاع الكوع

ه نر قافلعنرت فيلنن–امنن06 رئتن
فقاننتاط  نرتل لنف نرت طمخندلى
 ام09أمند انرت غالان نااالل  ن

أخلنملتنقلخ ت نغاقن لاانتا ي نرتقلماناح ن
نرتطل تانأ نرت غالا  J ارتفاع الفخذ

 
ر قافلعنرت فيلنتلالل سندلىنلقا ن

رت قحلانأ ندلىنرت  لتنرا ل  نف نح ان
 ر ااح لم

 K مستوى الجلوس في الكرسي

 أخلنرقافلعناقياانرتفقم

ر قافلعنراخلنتلاحلمنملت تف ةنأ نن-امن07 رئتن
ن.رتاشلم
أشفانرقافلعنتش رئمنرت طمخنن–امنن9 رئتن

 رتافلاانرت ااشت ا

 L ارتفاع الرسغ

نأخلنرقافلعنتلقف فنرتاش ام   M الوصول المريح لألسفل

االلانما  ا ن نل لن ن.نأخلنرقافلعنت  ت انرت تم 
 اا امندنلاقنرت طمخ

 N ارتفاع القدم

ن
ن
ن
 

مسااااااافة االمتااااااداد األمااااااامي  تاط  نرتل لنف نرت طمخ انأدعمند
 الفعال

O 

مااامي بعااد األمسااافة االمتااداد   الفانرت ا لنرت قالنتلطل تانرت نشفيا 
 ذراعي الكرسي

P 

 أخلنملتنافالنمامن  ت انرت غالان نأنم ب 
 رتااقاف

باااااروز الركباااااة بعاااااد القسااااام 
 Q األمامي لمسند الكرسي

 
 
 
 
 
 
 
 

تل انرتطل تاننمحاعناا لنأخلنملتن فيلن
هقرنرتل ان منرخاقربن ااشتمنرتلقا ن من

 رتطل تا

باااااروز مقدماااااة القااااادم عااااان 
الطاااااارف األمااااااامي للخصاااااار 

 (الوسط)
R 

أخلند انتلقلمانتلمنااللانرا قنم غالان 
 رت طمخنأ نرتح لم

بروز مقدمة القدم عن القسم 
 األمامي لمسند الكرسي

S 

االلانما  ا ن ننأخلنر اترتنت  ت انرت تمنل لن  
 اا امندنلاقنرت طمخ

بروز مقدمة القدم عان أسافل 
 الساق

T 

ن،(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-رااشتر ل نرت الال نرتشلاانم ااشتمنرتلقا نرت احقكن-(ن9ن-0)الت لن
 إدترتنرتملحالا

 المتحرك من األطفالالقياسات النموذجية لمستخدمي الكرسي   1-2-1-5
 ظظظمنراطفظظظللن  راظظظفل نااظظظ امنرتلنلاظظظقنرت ل لقاظظظان ننااظظظ نرت احقلظظظررت الاظظظل نرتن  قالاظظظانت اظظظاشت  نرتلقناحظظظتتن

الظظظظكنرت الاظظظظل نرتشلاظظظظان(ن6-0) نرتالظظظظت لن(ن0-0)ل ظظظظلنا يظظظظلنرتقظظظظللن.نرتفقرغظظظظل نرت عافاظظظظانرتشلاظظظظانملاطفظظظظلل
نلاللان ر ،نقل قرن ن(ن02،،،4) شالفاننملاطفللنف نأد لق ن[0].نر 

                                                           
Accessibility by Design 

[5]
 



01 

 

ن

 
ن،إدترتنرتملحالا(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-ن(أطفلل)خالال نالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكنن–ن)0ن-0)

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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أه اظاناظنانن02حاظىناظن ر ن نن3رتالظلنم نتذطفظللن ظمند ظقل لناحتتنرت الفل نرتلع ىن رتتنالنتل اظ لنرا ظل  ن ن
 .رتلنلاقنرت ل لقاالمقىنف ناا امن احتاتنأمللتنرتفقرغل ن ن

 

ن،إدترتنرتملحالا(Accessibility by Design :ن)رت اتقن-ن(أطفلل)خالال نالامن ااشتمنرتلقا نرت احقكنن–(6-0) نالت ل
 
ن

نن–ن(أطفلل)را ل اانرت الحانت ااشتمنرتلقا نرت احقكنرت الفل نرتاللنماان نن–(ن0 -0) نالت ل
ن،إدترتنرتملحالا(Accessibility by Design :ن)رت اتق

ن
 األبنية التعليمية التصميم المعماري الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية في معايير      1-2-2
 (للبالغين)التصميم المعماري داخل األبنية التعليمية   1-2-2-1
 عناصر االتصال الشاقولي واألفقي 
 المصاعد 

هنظلكنرتلتاظتنن. شالفظارت اظا ال نرتد لاظانر نا ظللنمظامننح ظارتظقيناالامقنرت التنأحظتندنلاظقنر ااظللنرتقظلخ ت ن
ن: منرت قلللنف ناا امنرت الدتنأه هل

ن .تي مندقمانرت النرت الحانغاقنرتللفاانن-0
نن.رتا ي نرت قاف نتذ قرقني مندقمانرت التن-2
ن.رتلقانرتياانتملبنرت التن-3
 .فاقةنا خفنرت التنغاقنللف نن  من-4
ن

ن
 سم (األطفال)قياسات جسم مستخدم الكرسي المتحرك 

نانان02نان ر ن،نان ر ن4
نإنلعنقل قنإنلعنقل قنإنلعنقل ق

ن1.190ن1.200ن1.120ن1.130 1.00 1.010 ارتفاع الرأس
ن1.090ن1.100ن1.020ن1.030ن0.900ن0.910 مستوى العين
ن0.560ن0.565ن0.550ن0.555ن0.520ن0.520 ارتفاع الفخذ

ن0.275ن0.275ن0.230ن0.230ن0.200ن0.200 ارتفاع القدم
مسافة الوصول األمامي لليد فوق 

 طاولة مرتفعة
ن0.475ن0.480ن0.390ن0.400ن0.290ن0.295

8-5عمر  12-5عمر  4-3عمر     
(ام) المسافات العظمى -والجانبيمسافات الوصول األمامي   00.5  101.5  112  

(ام) المسافات الدنيا - الوصول األمامي والجانبيمسافات   51  45.5  40.5  
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 [5]نعربة المصعد-1
رت لظلخامن ننرتلظلتاامراقظشلرنناالبنأمناشتمنرت اظلتنللفظانرتط رمظانفظ نرت منظىن أمنالظ من اظ  لنم ملظلتننانلاظب

 :أاغقنرامللتنرتترشلاانتلقمانرت التنااا نت ااشتمن رحتنتللقا نرت احقكن ه ن.حقلال
/020.0 /203 xن.ال منململن ا اطمنننتل التنرتقينا
 .(8ن-1)ل لنه ن  يلنف نرتقللنن،منننننتل التنرتقينال منململناللنم ان/003نxن030/

 
ن(ADA Standards for Accessible Design ):رت اتق-رامللتنرتترشلاانتلقمانرت الت-(8ن-1)رتقللن

ن
 :رت اتق -نقافلعنت حانرا قرقن رتتقرم امنف ندقمانرت الت رننا ي ن-(0ن-1)رتقللن

( ADA Standards for Accessible Design)ن،نإدترتنرتملحالا
                                                           

ADA Standards for Accessible Design
[5]
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فظ نرتالهظل نرتالالالظان ا يظلانن النتاحا يندقمانرت التندلىنن أممنان/00.9/االبنأ نا لندقانرتملبندمن  -
ن(.0ن-1)رتقللنقخمنن.مندمنراقاا/ن9،–7،/ااقر  ن لنمامندلىنرقافلعن

ن
[5] لوحة األزرار داخل المصعد -2

 

ن: ه ترشلندقمانرت التننلهلانااللانم مللتهلن ما ياأمناا منت حانرا قرقنمقق طنشلاالبن
اا يظظظ نت حظظظانرا قرقنترشظظظلندقمظظظانرت اظظظلتنفظظظ نأحظظظتنرتال رنظظظبنرتاظظظهلانرت اظظظ لن أمنالظظظ من نظظظلقة،نفالظظظ مندلظظظىن -

ل ظظلنن،تمظلبناللنماظظلأ نرا ظظل  نإقرنلظظلمنرالظ مندلظظىنرتالظظترقنرتالظلنم ن نرتالظترقنرا ظظل  نتللقمظظانإقرنلظلمنرتمظظلبن اظظطالن
 (.0-1)ف نرتقللن

اظمن/ن027/حاظعنالظ منأدلظىن قندلظىنرقافظلعنناظمندظمنراقا،ن/027-07/دلىنرقافظلعننا ي نت حانرا قرقا -
 .ن(9-0)لقتكنت حانأ قرقنطلبنرت التنرتقللنتار منرت ا لنرتاهلنإتاهلن نام،نن/90/دلىنرقافلعنن أشفان ق

ن.امنا قاملنتال منأخقبنإتىننعقن ااشتمنرتلقا نرت احقكن/0،7/ال منإقلقةنرتطلمان ا يلاندلىنرقافلعن -
ن.تالن  ا لنلاننحانأ لمنرت التنف نللنطلماال منأقيااندقمانرت التن رت ال -
 

 :ف اغقنرامللتنرت  م تانتللنلاقنرتالتاانه ن لئ اأ لنف نرت ملن نرت
منللن نأاغقنفاالبنراامترتهل ننما / X 09125/أمللتندقمانرت التن -  ن.ر 
 .مان/09/ن دقانملبنرت الت -
منللنظ نألالظقن ظمنلنت اظاشتمنرتلقاظ نرت احظقكن نهظ نأدلظىنن طظان اظ ن نناظمن/047/دلظىنرقافظلعننت حانرا قرق - ر 

نن.فاالبنراامترتهلنأ لنإقرناي منرت التنألالقن منت حانفا لمنراامترلنأحتهلنف طن.قتك
 

  األدراج
 نا لظظمن.نااظظ منراتقرجنمحاظظعناظظر منر نا ظظللنرت ظظقالن ر  ظظمن. شالفظظارتقظظلخ تاانرتن اظظا ال رتمظظامننراتقرجنااظظل

هظظ ندمظظلقةندظظمناظظفاحانال ظظلندلظظىنرتطلخظظانتقرج،نتظظقتكناظظ منرتح ظظللن نرتلقراظظ نرت احقلظظانراظظاشترمنرانت اظظاشت  
،نل ظلنهظ ن  يظلنرتلهقملئاان المااندلىنرتتقرم امنرتشلقال نتلتقجنا  منمن لن ااشتمنرتلقاظ نرت احظقكنمظامن ناظ مام

ن(.00-0)،ن(ن07-0)رتقللامنرتالتاامنف ن
ن
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ن،نإدترتنرتملحالا(Living Environment for Disabled):رت اتقن–أمللتنح للنرتلقا نرت احقكن-(07-0)رتقللن

ن
ن
ن

ن
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ن
ن(Living Environment for Disabled):رت اتقن–نافااند لنح للنرتلقا نرت احقكلن-(00-0)رتقللن

نننالدرابزين
ا يظظ نرتظظتقرم امنفظظ نلظظلنرا ظظللمنرتشطظظقةنلظظلاتقرج،نرت نحظظتقر ،نرت اظظ رنام،نرتقظظقفل ن راقانرت قافلظظانألالظظقن ظظمن

.ن ر  لمنتال ا نراقشلرن شلاانرتقامناللن من ظمناظل مل نفظ نرتحقلظاناه تانرتحقلاتا  امنن،ن قتكامن/47/
ن:أه هلهنلتكنرتلتاتن منن لطنرتاا امنرتشلطئانف نرتتقرم امن ن

 .رنلترمن ال تهن -
دقايظظان  ظظلن رتقظظلخ تاانفظظ نرتظظتقرم امننف اظظاالظظ منرت اظظلفل نمظظامنرتظظتدلئمنرانلظظ م.نرتااظظ امنغاظظقنر  ظظمنتلظظتقرم ام -

ن.ملتنامانتذطفللناقللنشطق
 .رتتقرم امنرتقيناالبنرتا اكنملن -
ن

  ارتفاع الدرابزين
فهنظظلكننرتلتاظظتن ظظمنر قافلدظظل نتاشظظتمنألمظظقندظظتتن  لظظمن ظظمنراقظظشلرنرت شالفظظام،نرت رحظظتنا لظظمنأمناظظ فقنرتظظتقرم ام

ن.  ااشت  نرتلقا نرت احقكن غاقهمراطفللن رتلال ةن
نن.تملتغامنرتقامناللن من منال مانف نرتحقلاةن رااهلنرتحقلانتللال نن:امن/09-9،/رقافلعنرتتقرم امن لنمامن -
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ن.اا نرت احقلرلنرتحقلانت ااشت  نرتلقنااه:نامن/09-07/رقافلعنرتتقرم امن لنمامن -
ن.خااقينرت ل اتذطفللن ننااهلنرتحقلا:نامن/69-97/رقافلعنرتتقرم امن لنمامن -

ن[0]ن.رقافلدل نرتتقرم ام(ن02ن-0)ا يلنرتقللن
ن

ن
ن(ADA Standards for Accessible Design :)رت اتقن-نرقافلدل نرتتقرم امن-(02ن-0)رتقللن

ن
  المداخل 

مناظظلان غلتمظظلن ظظلنالظظ من ن.نمظظلتللس ننتحقلظظان ظظمنشظظلقجنرت منظظىنإتظظىنترشلظظلررت ظظتشلنهظظ نرتفظظقرمنرت ل ظظلقينرتظظقينالظظ  
ن.رت نحتقر رت ا لنإتالنملااشترمنراتقرجن نناامنرت تشلندلىن اا ىنأدلىن منراقانرت حاطا،

ن.افا  ا ةن رت الحانأ لمنرت تشلنغاقنللقنإمنرت ترشلناهلانرت ا لنغلتملن لنال منغا
ن[2]:االبنأمناقرد ناا امنرت ترشلنرتن لطنرتالتاا

رتشلقالاظظانن  ظظللمنرتا خظظفم  ظظقن راظطانالظ منرت ظظتشلنرتقئااظظ نرت اظظاشتمن ظمنخمظظلندل ظظانراقظظشلرن ااظظالنمأمن -
قظظظشلرنرحدلخظظظانارت ظظظتشلن رت  ظظظقن رت  رخظظظفننلظظظلن ظظظمنأملظظظلتنقردظظظ احاظظظعنن، نظظظلطاننظظظ  لن اظظظل تنرتقلظظظلب ن

ن.(13-1)قللنقخمنن،رتحقلاا
رت اظ لنماظه تانإتظىنرت اظلتنفظ نرت مظلن ن الظتتةننإتظىناا نرت احقلر ااشت  نرتلقنرتشلرنمأمنارتينرت تشلن -

ا حظتتنرت ظترشلناظهلانرت اظ لنمل حظل ناح ظلنرتق ظ  نرتت تاظانأ نأمناقظاقنهظقهنرتل حظل نإتظىنرت ظترشلن ن.نرتط رما
  (.13ن-1)قللنقخمنن.رتمتالا

 .حقلالنرت للخامأمنال منال ا نرت ترشلنرتلل انرتقئاااانتل ملن نرتا نامنىن ح لن نلامان ااشتر هلن منخملن -
ن
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ن    
نأمللتنماطانرت تشلن-(14ن-0)رتقللن  نننننننننننننننننننننننننننن  تشلناهلن-(13-0)رتقللنقخمن

ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment :)رت اتق                 
ن
ننبسطة المدخل -1

ن.انأ لمنملبنرت تشلن منالهانرتشلقجه نرت الحانرت رخلنماطانرت تشل
ن:االبنأمناقرد نماطانرت تشلنرتن لطنرتالتاا

ن.(14ن-0)رتقللنن.امن/027x097/إمنأخلن الحاناالبنا فقهلنأ لمنرتملبن:ملبنرت تشلنافالنملااللهنرتشلقج -
قتظظكنمحاظظبن نن(ن14-0)لاملظظلتنرت مانظظانفظظ نرتقظظللنم اظظلحانرتماظظطانلظظ منان:مظظلبنرت ظظتشلنافظظالنملاالظظلهنرتظظترشل -

ن.رااللهنفاحانرتملبننح نرتترشل
ن.تالن  ا أمنال من لتةنرحلال ن لنلان.ن منأاللنااقافنرت الهن/%2/أمنا الناطلنرتماطانم  ترقن -
إمن الظت نفاالظبنأمنالظ مناظطحهلنرتللظ ينمظنفسن اظا ىننرت ظتشل،أ ظلمنمظلبن(ن  احانراقالل)ناالنبنرتحااقة -

 نن[0]ن.ل لناالبنإ رتانرتلامل نختقنرح للمنل ن نالاانفالنرام رب،ن.إنهل نراقياا
ن

 المداخل في المباني القائمة حاليا -2
رت مظلن نرتلل ظانرت لئ ظانحلتاظلن  ظمننإتظىنلنتشظ لنرت لظلخامنحقلاظلااظهتا تشلن رحتندلىنراخظلناشارناالبنأمنن 

قرن نلظ نرااظملبنرت ل لقاظانن.راقظشلرال اظ ننرت ااشتمن منخملنننفالنرت تشلنرتقئاا ه نأمنال مننرافيل  ر 
ن.أ نرتا ناانقتكنحانئقناالبنا  امن تشلنمتالندلىنأمناقلقنإتالنمل حل نرتق   

ن: امن تشلناهلنرت ا ل ا لمناطماانأحتنرتحل لنرتالتاانتا -
 .أ نرت الدتن،(رتقر ب)رااشترمنرت نحتقر ن -0
 .ا لمنأمنا ل تلن اا ىنرت تشل،نمحفقنراقياانأ نماغااقن اا ىنرت تشلنملتنامانتل  خ نرت حاط -2
 .رتنلفقةنف نرت اا ىنراقي نإتىن تشلناهلنرت ا لنا لمنأمناح لنرتملبنأ  -3

ن
 الردهات

 ن.  عافاهلنرتللئنانمامنملمامنحاعناشالفن الحاهلنامللن االلهنت قرمنرتملمامنفاحاالق فنرتقتهانم نهلنرت
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ن.دتمن ال تنرت الحانرتللفاانتلحقلاني منهقهنرتقتهاف نال ماننارت احقلنا ررتلقنن راللن ااشت ا ن
ن.ترئقاانختنال منأم ربنرتقتهل نأم ربنت رحانأ ن -
ن.ألمقن الحان  لناناالبنأمنال منآتاانفالنرام ربنرتترئقاانمحاعنا فقن -
ن
 نالمساقط  -1

ن:م حتنر حا ل  نرتالتاانترئقاامرتملمامنرتا لمنأمنال منرتقتهل نقر ن
 .ت قرمنشلقال نتلملمام -0
 .ت قرمن يلدف -2
 ن.ت قرمنف ننفسنر االله -3
 [0]ن.ت قرمنترشل نتلملمام -4

.(09ن-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن  
 

 
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment ):رت اتقن- الخطنأم ربنرتقتهل ن-(09-0)رتقللن

 
 الردهات في المباني القائمة حاليا  2-
:املعنأحتنرتحل لنرتالتاانت التةن الحانرتقتهل نرتيا ارا لمن  

 .راامترلنرام ربنرتترئقاانم م ربن ن ت ا -
 .(00-0)قللنقخمنن.رح للمنمنتلشلقج،نختقااغااقنرااللهنفاحانرتملبنتافالنلالنرتملم -
 .امن/027/ يلدفانرتت قرمنملقان نا لندمننا  اتنرتقتهل نرتاغاقةنم م رب -
ن.(06-0)قللنقخمنن.إ رتانرتملبنرتترشل نأ نرتاللن  -
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ن.(00-0)قللنقخمن.ن التةن الحانرتقتهانإمنأ لم -
 

ن          
 رت اتقن- التةن الحانرتقتهان-(00-0)قللننننننننن ننننننننننننرت اتق-اغااقنرااللهنفاحانرتملبن-ن(06-0)قللنننننننننننن

(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن
ن

 الممرات 
 اشالظظفننشظظقنفظظ ننفظظسنرت اظظا ىرتاظظ نا لظظمن ظظمنر نا ظظللن ظظمن لظظلمن رت  ظظقر نهظظ نإحظظتىن اظظلئلنر ااظظللنراف ظظ ن

نفلتهظظظتفنهظظظ نااظظظ امن نرتحقلظظااظظظل مانفظظظإتظظظىننرت  ظظظقر نرتط الظظظان رتيظظا اننرتياظظظن.أملظظلتنرت  ظظظقر نحاظظظبن عافاهظظل
ن. للنرتللتاامن  قر نم مللتن نلامانتااهالن ق قن حقلان ااشت  نرتلقرا نرت احقلان راقشلر

دظظلمن فاظظتةنت اظظاشت  نرتلقراظظ نرت احقلظظان تاشظظتامنرتاالهاظظ ر ن  اظظااللبنرتلاللفظظاننالامظظقنرت  ظظقر نرتلقايظظانمقظظلل
ن.رتللتاانف نحقلانراقشلرنرت لقام

ن
 العرض -1

ننن:االبنأمناقرد ندقانرت  قر نرتلتاتن منرتقق طنأه هل
رت احظقكننااظ لنمظت قرمنرتلقاظ نتلظ ن،اظمن/07/أ نا لنرتلقانر  ظمنتل  ظقنقينلاللفظانرت ظق قنرت نشفيظاندظمن -

ن.تقالان07م ر اان
ناظم،ن/097/دظمرتقيناا لنم ق قنرالنامن ظمن اظاشت  نرتلقراظ نرت احقلظا،نن،أ نا لنرتلقانر  منتل  قنرتللم -

ن.امن/0،7/ رتلقانرت  اىنملنه 
ن.امن/027/تقالانت ااشتمنرتلقا نرت احقكندمنن/0،7/أ نا لندقانرت  قر نرتا ناا لنمت قرمن -
ن.لتلم قندمقنرام ربنرت ا رالتةندلىنط لنرت  قمرت  قنت ااشتمنرتلقا نرت احقكنأمناا لندقان -

ن[0]ن.دقانرت  قر (ن،0-0)ا يلنرتقللن
ن
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ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-دقانرت  قر ن(ن،0-0)رتقللن

ن
 العوائق -2
ققبنرت اظلهنتالظ منفظ نفالظ ر نترشظلنرتالظترقن  قر ن اللنل ر نرتهلافنأ ن نلهلناالبنإ رتانملانرتل رئانف نرتن-

نن.قالنبنإدلخاهلنتحقلانرتااقنف نرت  تان،قأ نف نرتنهلاانرت ات تةنتل  
الظظ مناظط  نرت  ظظقر ن لنلظظانن. ظمن/03/فظظ نرت اظا ينرتاظظطح نتل  ظظقنا اظتندظظمننفظقان الظظ تندنظتنااظ امن نحظظتقن-
ن[0]ن. اا اان  لال ن،ن  اتال

ن
 الممرات في المباني القائمة حاليا -3

 ر  نفاالظبناحتاظتن نظلطاندمظ قنيظظ مننإمنأ لظظمن، نهظلنمإ رتظانرتل رئظاناالظبنا اظا نرت  ظقر نرتيظا اندلظظىنر اظترتهل
ن/247/دظمنهظلنط تاظمن نن/097/دظمنن نط ظانرت ظق قن نا ظلندظقارت  قندلىن الفل ن انلامان  نطظ لنرت  ظق،ن

نن.امنه نأتنىنملتنت  قناا لنم ق قنقشاامنملقااامن احقلامن/097/رتلقانن.ام
ن
 الفتحات  

 األبواب 
هنظلكن.نرتاظ نااظ لنمل نا ظللنمظامنرتفقرغظل نرت ل لقاظارت ل ظلقينرتااظ امنإحتىندنلاقنرتفاحل نف نالامقنرام ربن

ن: نهلتن منرت قلللنف ناا امنرام ربن نرتلتا
 .رام ربنرتيا ا -
 .رتلامل نرتللتااندنتن ترشلنملانرام رب -
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 .المانرتفالتقفل نرتملبنرتال الان ن -
 
ملتلتاظظتن ظظمنر قظظاقرطل ننااح ظظاااظظهالنحقلظظان ظظق قن اظظاشت  نرتلقراظظ نرت احقلظظان ظظمنشظظاللنرامظظ ربن هظظقرناالظظبن

 :  نهلهلنف ناا ا 
 .اا منرام ربناهلانرت ا لنمحاعناا لنمفاحهلن منخملنقشرن رحتن محقلان رحتةن مالهتناغاقن -
أمنالظ منرتمظلبنال ظلنمنعظلمننأ نرام ربنرتا نافالنمالهل ناحلمنه نرانابنملتنامانتذقشلرنف نحلتانرتلالظ ،ن -

 .آت نقرا نرتفال
فاحظظظظل ن اللالاظظظظانإيظظظظلف ،ن  ظظظظماناظظظظحبنن  ظظظظمانتلمظظظظلب،:نبناظظظظهلنرت اظظظظ لنملت  راظظظظفل نرتالتاظظظظااظظظظ  تنأينمظظظظلن -
 . رتا نه ندملقةندمنت  نافل ن لرنتلات ل نا ي نأافلنرتملبنافاحانرتقلل ن
 
ننأنواع األبواب -1

نرام ربنمنعلمنآت نقرا نرتفال
منعظظلمنآتظظ نقراظظ نرتفظظال،نتلظظمنافيظظلنرامظظ ربنن اظظ  انرامظظ ربنرت ن ت ظظاأمنالظظ منرامظظ ربنترئقاظظانرتفظظالن ننا لظظمن -

ن.رت ن ت ا
 .افاتنرام ربنر تااندنت لنال منحقلانرت ق قنلالافان -
 (.00-0)رتقللن.ناالبنأمنال منفاقةنفالنرتملبنر ت نللفاان -
ن

نرام ربنرتت رقة
 .رام ربنرتت رقةنغاقن نلاماناقشلرنرحدلخانرتحقلاان  نت ااشت  ندقمل نراطفللن -
 ن(.00-0)رتقللنن.أ ن ن ت ارتفالننرتل رحانأم ربناهلانرت ا لنترئقاانأ نرتت رقةنأمناالل قنرام ربناالبن -
ن

 (ترئقاانح لن ح ق)رام ربنرتترئقاانرتفالن
 .االبنأمنال منرااللهنفالنرتملبنرتترئقينملاترندمنرااللهنرتااقنرت حا ل -
 .(09-0)رتقللن.نرتقتهل رنعقنن.ااال لنرام ربنرتترئقاانرت االتاانف نرتقتهل  -

ن
 رام ربنرت ن ت ان رت ط اا

 [0]ن.قر نلاللفانرت ق قنرت نشفيا ان نف نرتفقرغل نرتيان،قر نرتفالنرتات ين،رت ط ااا اىنملام ربنرت ن ت ان نن -
 (.00-0)رتقللنن
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ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أن رعنرام ربن-(00-0)رتقللن

 
  أبعاد فتحات األبواب -2

ن:أمللتنفاحل نرام رباا امناالبن قردلةنرتن لطنرتالتاانف ن
ن.امنف نرام ربنرتترشلاان/7،/امنف نرام ربنرتشلقالاا،ن ن/07/ه رتملتنراتنىنتفاحانرتملب،ن -
ن/67/ام،نف نرام ربنرتا نال من قلمظاندلظىند ظانألالظقن ظمنن/07/نرتلقانرتالف نتفاحاننرتملبندم نا لن -

 .(27-0)رتقللننام،
 [0]ن.(27ن-0)رتقللننام،ن/7،/ملقانأتنىنتقفاامنأمنال منتقفان رحتةندلىنراخلنف نرام ربنقر نرت -
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ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أمللتنفاحل نرام ربن-(27ن-0)رتقللن

ن الباب اليدوي ملحقات -3
.نماظتن رحظتةناظاشترماظهلانر ن،راخفظللاظكن رتالظقن نفظ نرتمظلبنل  ظلمانرت االبنأمنال منال اظ نرات ر نرت اظاشت ان

ن(.20-0)قللن
ن
رامظظظ ربنرتترئقاظظظظانرتفظظظظالنانهظظظظلناظظظظهلاننا اظظظظىنملت  ظظظظلمانط الظظظظانرتظظظققرعنمن داهظظظظلنرتاظظظظحبن رتظظظظتف نفظظظظ :نرت  ظظظلما -

اظمندظمنن/077-07/ام ربندلظىنرقافظلعن ظقالن ظلنمظامناا ي ن  لمانر.ن نا اىنملت  لمانرتلق اا،نر ااشترم
ن.راقا

 .دمنراقانامن/077-07/االبنأمنا ي نراخفللندلىنأم ربنرت ترشلندلىنرقافلعن قالن لنمامن:نراخفلل -
عناملظظتندظظمن حظظ قنرتمظظلبنحاظظن،اظظمن/37/اظظ  تنرتمظظلبنم  ظظماناظظحبنإيظظلف نمطظظ لنن:  ظظلمانرتاظظحبنرحيظظلفاا -
ن.امندمن اا ىنراقياان/027-07/اقاف ندمنراقان منامن نن/27-37/
تشظظظلقجنمنلفظظظقةن اللالاظظظان نشفيظظظانتااظظظلدتنراظظظ  تنرامظظظ ربنرتترئقاظظظانرتفظظظالنملاالظظظلهن:نرامظظظ ربفظظظ ننرتفاحظظظل نرت اللالاظظظا -

اظظمندظظمنن/077/دظظمننلااأ نا اظظتنرقافظظلعنحلفاهظظلنرتاظظفندلظظى،نفظظ نرتالهظظانرت  لملظظانرت ظظلقامنرت  ملظظامنقراظظانرت ظظلقامنفظظ 
ن.امن/097-047/اقلقنإتىنرام ربنرت  الالانمل من  ا نأ نمإقلقةنا ي ندلىنرقافلعنن.نهلاان اا ىنراقياا

 ن.امن/47-37/افاتنت  نرتقللنرتملبنف نح لاانرتطقفنرتافل نتلملبن ااقر  نرقافلعنرتل  ن منن:رتقلل ت  ن -
االظظبنأمناقظظلقنإتظظىنقخظظمنأ ن عافظظانرتغقفظظانفظظ نرت مظظلن نرتلل ظظانمل حظظانإقظظلقةنإتظظىناللنظظبنرتمظظلبناايظظ من: رحقظظلقر  -

 .نامن/067-047/ن لنمامرتق   نرتت تاان ا ي ندلىنرقافلعن اا ىنرتماقنأين
 ظمنن/27/ ف نحللندتمنإ للناانإتغلئهلناالظبنأ نا اظتنرقافلدهظلندظمن،ناالبنأمنالغىنرتلامل نحاال لنأ لمن:رتلامان -

 ظمناالظبنأمنالظ منح رفهظلن لئلظانتااظهالن ظق قنرتلقاظ نن/6/رتلامل نرتا نا اتنرقافلدهلندمنندمن اا ىنراقياا،
ن.رت احقك

ن/27/دظظمننراقيظظااندظظمن اظا ىن اظظا ىنماظطانمظظلبنرتشظق جننشفظظلاراالظظبنأ ناظن رن:نماظطل نأمظظ ربنرتشظق ج -
 [0]ن. م
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–نن لح ل نرتملبن-(20-0)رتقللن

ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن
ننننننننننن  

  أدوات الباب اآللي 
 : نهلل لنرام ربنر تاانملتةنأت ر ن نان
 .امن/027-07/أ قرقنرتيغطنرت ا يلاندلىنرقافلعن لمامن -0
 .رتحااقةنرتفللتا -2
 .رتمطلخانر تلاق ناا -3
 [0]ن.الهل نرتاحلمندمنملت -4
 
 األبواب في المباني القائمة حاليا  -4 

 . رتالمانرتفالنم م ربنآتاانقرااانرتفالرت  منا اىنملاامترلنرام ربنرتترئقاانرتال الانن -
 .امن/09/االبنا اا نفاحانرام ربنرتا ندقيهلنأخلن منن -

 
 النوافذ

إحظظظتىندنلاظظظقنرتفاحظظظل نفظظظ نرتااظظظ امنرت ل ظظظلقينرتاظظظ ناح ظظظانرتا راظظظلن ظظظ نرت حظظظاطنرتشظظظلقال نتظظظتش لننالظظظتنرتن رفظظظق
 : االبن قردلةنرتن لطنرتالتاانف ناا امنرتن رفق.نرحيل ةن رتاه اا

اظظمنمحاظظعنااظظ لنملتقراظظانإتظظىنرتشظظلقجن ظظمنخمظظلن اظظاشت  نن/077-07/ ظظلنمظظامنرقافظظلعناللاظظانرتنلفظظقةننااظظقر  أمن -
نن.رتلقا نرت احقك

ن.رحغالاتفالن نأمنال منرتن رفقناهلانر -
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افيظظلنراظظال للنرتن رفظظقنرت ن ت ظظانن.راظظال للنرتن رفظظقنرت الماظظاناللنماظظلن رتاظظ نافظظالنملاالظظلهنرتظظترشلنتاظظه تانرتظظاحلمنمهظظل -
 .أف ال

غالخهلن نناالنبنرتن رفقنرت ن ت ا -  .ت لنختناامملن منأشطلقد  تالنتال مانفاحهلن ر 
رحغظظالان  ناحاظظلجنإتظظىنرتاظظتامنللااه ظظلنتاح اظظانقتظظك،ن افيظظلنراظظال للنرتاظظالئقنأمنالظظ منرتاظظالئقناظظهلانرتفظظالن ن -

 .رتا نالا تندلىنرتحمللنتفاحهلنأ نرتا نالا تندلىنأاله ةنرتاحلمنر تاا
 

 دورات المياه 
 أبعاد دورات المياه -1
ل لنأمنرتاالها ر نرتاحاانمترشلهلنغلتمظلن ظلنالظ من   دظانمطقا ظانغاظقن،نمن الحانت قر نرت الهنغاقنللفاانغلتملإ

،نل ظلنمظت من الظ تنفظقان ناظ بنناالبناظ  امن اظلحانللفاظانترشظلنت قر نرت اظله ااشترم،نتقرنر نلامان غاقناهلان
ن.االبناح اانرت ا لنر  منإتىنللفانرتاالها ر نرتاحاانمترشلهل

ن
  المياهاالعتبارات التصميمية لدورات  -2
قتظظكنتلظظ نااظظ لنت اظظاشتمنرتلقاظظ ناظظمن نن/097/ا اظظىنم اظظلحانت قةنرت اظظلهنأمنااظظا دبن اظظلحانترئظظقةنخطقهظظلنن -

 .رت احقكن منرتت قرمنت قةنلل لا
هنلتظظكنأقمظظ نطظظقان.ن نظظلنن ظظطنر خاظظقربدلظظىننالا ظظتناظظه تانر نا ظظللن ظظمنرتلقاظظ نرت احظظقكنإتظظىنلقاظظ نرت قحظظلان -

 : شالفانتالخاقربن ه 
 .نرتطقا انرااهلنرت ا ر ي،ن ه ر خاقربن -0
 .ر خاقربنرت طقي،ن ه نالبنن دلن ل -2
 .أايلنالبن ر خاقربنرتل  تي،ن ه -3
 [0]ن.احالجنإتىندنلاانشلااه نرالالقنال مان نر خاقربنرا ل  ،ن ن -4

ن.(22ن-1)ل لنه ن  يلنف نرتقللن
ن
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ن
ن-رامللتنرتال  انف نت قةنرت الهنحابنن طنر خاقربن-(22-1)رتقللن

 (A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن
 [0] دورات المياه العامة -3

ن:االبنأمناقرد ناا امنت قر نرت الهنرتلل انرتن لطنرتالتاا
تالناظظظامن ظظظمنرنااظظظ نرت احقلظظظررتلقنن دلظظظىنراخظظظلنت اظظظاشت نت قةن رحظظظتةنفظظظ نلظظظلن ال  دظظظانت قر نرت اظظظلهأمنالظظظ من -

 . ر ااشترم فا تان اهلانرت ا لن
 .رتق  نرتت ت اااشتمنتت قر نرت الهنمل حل نت تانشلااناقلقن -
 . الحانت قةنرت الهنغاقنللفاانإمنللن أمنافالنرام ربنملااللهنرتشلقجن -
.نقت اظظاشتمنرتلقاظظ نرت احظظقكنأمنا اظظلدتن ظظمنخمظظلن قرفظظانآشظظنااظظ امنت قر نرت اظظلهنم ملظظلتن نلاظظمانااظظ لنا فيظظل -

 .رت ا  انم مللتن نلامان لقتكنرت غالانرت نلابنرت قحلاااله  نهقهنرتت قر نملقا ن
 (.23-0)رت  يحانف نرتقللنأمنال من الحانت قر نرت الهنهقهن أمللتهلن ا رف ان  نر قاقرطل  -
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ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أمللتنت قةنرت الهنرتلل ان-(23-0)رتقللن

 
 [0] المياهتجهيزات دورات  -4

  كرسي المرحاض
ن(.24-0)االبناا امنأمللتنلقا نرت قحلانف نت قر نرت الهنحابنر قاقرطل نرتشلاانف نرتقللن -
ن.امن مناطلنراقياان/97-49/ااقر  نرقافلعنلقا نرت قحلان لنمامن -
ن.امن/97-49/راخقبنرت   تنم انتن لنمامنااقر  نرت الفانمامن ناافنرتلقا ن رتحلئطنرت الل ق -
 دلظىن(نإمنللمنانت انرت ل نرتشظلرنملتلقاظ ن شفظ نفظ نرتالظترق)للقا نتن شلفرتناا ي نرت النتندلىنرتالترق -

 .رت الل قنتللقا نأ نا قف ندمنراقاندنتنح رفنرتلقا نرتالترق
 .(26-0)رتقللنن.امندمنراقياان/09-9،/اا ي نرت انتندلىنرقافلعنااقر  ن لنمام -
-97/اا يظظ ن قناقظظغالناظظتفانرت ظظل نرتشظظلرنملتلقاظظ ن رت نلتاظظلنرت الظظل قةنتللقاظظ ندلظظىنرقافظظلعنااظظقر  ن ظظلنمظظامن -

 .امن/027
 ن.افيلنرااشترمنلقا نرت قحلانرت للاندلىنرتالترق -
 

  المغسلة
ن.(29-0)رتشلاانف نرتقللنن  رافل االبناا امنأمللتنرت غالانف نت قر نرت الهنحابنرت

 .امندمنراقياان/9،-7،ن/اا ي نرت غالاندلىنرقافلعنااقر  ن لنمامن-
 .امندلىنراخل/ن49/رت الل قنتهلنقرتالتر نال منرت الفانرتفلالانمامن ناافنرت غالانن-
 .امن/27-09/رت المااندلالن لنمامننرتالترق نرت غالانااق ر نرت الفان لنمامنحلفانح انن-
 .دتمنا ي نرتقف فنف انرت غالان-
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نن-لقا نرت قحلانرامللتنرتشلاانما ي ن-(24-0)رتقللن

ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتق
نننننننننننننننننننننننننننننننن  

  األدواش
ن.(20-0)رتشلاا،نل لنف نرتقللننت  رافل ت رشنحابنراالبناا امنران
 .امن/97-49/تلقأسن ال مندلىنرقافلعن لنماماالم نخقبنرتت شن  لتن نلابن ااشترمنرتت شنن -
 .ال منرت  لتنخلملنتلط نأ نرح رتانتالط ن ق نانف نر اال للن -
 .امن/09-9،/ا ي ن النتندلىنرتالترقنرت نلعقنتل  لتنن رتالترقنرتاللنم ندلىنرقافلعنن -
امندظمنراقيظاانرت حاطظانفظ نرتح ظلمن  نااالظل  نن/2/أ نانشفانأقياانرت الحانرت شااانتلت شنألالقن منن -

 .امندمنراقياان/0.3/ النرتلاماندنتنحلفانالكنرت الحان
ن
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ن         
أمللتنرت غالان-(ن26-0)رتقللننننننننننننننننننننلقا نرت قحلانا ي نرت النتنماللنبن-(29-0)رتقللن  نن  

ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتق
 (البيديه)االغتسال  كرسي 

ن:ه رتشلاانف ناا امنلقا نرتماتالن ننت  رافل االبن قردلةنر
 .امندمنأقياانرتح لمن/97-49/ن طان منلقا نرتماتالندلىنرقافلعننأدلىأمنال من -
 .امندلىنراخلن/49/رتفلالانمامن ناافنرتلقا ن رتالترقنرت الل قنأمنال منرت الفا -

 . المالندلىنرتالترقن(رتماتال)غااللنلقا نر ا اىنأمنال من
 
 لمباولا

أمن نناالبنأمنال من رحتةن منرت مل لناهلنر ااشترمن منخملنراقشلرنرتقامناللن من منال مانف نرتحقلا
:اقرد نرتن لطنرتالتاا  

ن.ال منهنلكن الفانللفااندلىناللنم نرت م تانأم -
 .(،2-0)رتقللن.نامندمنأقياانرتح لمن/49/ا ي نرت م تان  نقفانملق ةنملقافلعننأم -
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ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أمللتنرتت شن–(ن20-0)رتقللن

 

ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أمللتنرت مل لن–(ن،2-0)رتقللن

ن
 [0]نالملحقات في الحمامات -5

-09/نت قحظظلاندلظظىنرقافظظلعنااظظقر  ن ظظلنمظظامرت لح ظظل نللتاظظلم من رت نلقظظفن  حظظلقمنلقاظظ نرناالظظبنأمنا يظظ نلظظل
 .امندمنأقياانرتح لمن/077

ن
ن
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  المساند   

 لظظظ خامندلظظظىنراظظظاشترمنللفظظظانااظظظلدتنراقظظظشلرنرتتلا اظظظكنمهظظظلنإقننرت اظظظلنتنفظظظ نت قر نرت اظظظلهن رتح ل ظظظل نالحظظظع -
 .ماه تان أ لمناالها ر رت
 .امن/4-3/ااقر  نخطقنرت انتن لنمامن -
 .االم نرت النتنمح ل  نقر ناطلن لن نتالن  ا -
 

 المرايا   
أمنالظظ منرت قراظظلن نلاظظمانتالاظظال للن ظظمنخمظظلنراقظظشلرنرتظظ رخفامن راقظظشلرن ظظمن اظظاشت  نرتلقراظظ نرت احقلظظان -

 .تقتكنا اىنملااشترمنرت قرالنرت نشفيانأ نرت قرالنرت لئلانملااللهنراافل
ن.(29-0)رتقللن.رتح لمنامندمنأقياان/077/منا ي نرت قآةنتاقاف نحلفاهلنرتافلاانملقافلعنأخاىنأ -
ن
 الحنفية  
لت قفانل ظظظلنا اظظظىنملاظظظاشترمنمظظظ نأا اظظظىنملتحنفاظظظانقر نرتظظظققرعنرتط الظظظانرتاظظظ نا لظظظمنراظظظاشتر هلنماظظظه لنملتاظظظتن -

ن.رتحنفاانقر نرت قنرتيلغط
 .امن/3.9/يندناقند  تين ا رالتنماللنمهلندمنأمامنرتحنفاان نالفانرتالفاانمامنخميانأ نا لنرت  -
 .امن/27/أ نا لنرت الفانرتفلالانمامنحنفااامندمن -
اظمندلظىنراخظلنتاظه تانراظاشتر ل،نن/097/ال منحملنرتهلافننأمنف نحللن ال تنهلافن الم نف نرتح لمنفاالب -

 .امندمنأقياانرتح لمن/0،7-027/ل لناالبنأمنال من المالندلىنرقافلعن
 

 األرضية  
ن:رتح ل ل ن ت قر نرت الهن لنال ناقردىنف نأقيال ن -
 نمظتن ظمننإمنلظلمنراقياان ظنشفانخظتقنرح لظلمندتمن ال تنداماندنتنأم ربنرتح لمن ت قر نرت الهنفال من ال -

ن.امن/2/االبنأمنال منرقافلعنرتلامانراخاىنفرااشتر هلن
ن.رتانعافاهلانمن  رتنراقياان لنلانتالن  ان نأمنال ن -

 
 الباب    

ن:ت قر نرت الهن لنال دىنف ناا امنرتملبنف نرتح ل ل ن ناقر -
ن.امن/09/ن نا لندمنأمنال منفاحانرتملبنرتالفاانف نت قةنرت اله -
ن.خلملنرتفالن منرتشلقجنف نحلتانرتط رقئ منرتترشلن ننخفلل منرتملبنخلملنتإلأمنال -
 .تلملبن منرتترشلنمغانرتنعقندمنن عنرتملبن ماأمنا ي ن  -

ن
ن



21 

 

 دورات المياه في المباني القائمة حاليا -6
ن.االبنا  امن قحلان رحتناهلنرت ا لنتلالناامنف نت قر نرت الهنرتلل انف نرامناا:نت قر نرت الهنرتلل ا -
قتظظكن ننملت لظظلخامنحقلاظظلشلاظظانا لظظمنت ظظرنت قاظظ ن اظظلهن االظظل قاامنتلحاظظ لندلظظىنت قةن اظظلهنن:لقاظظ نرت قحظظلا -

دظظلتةنا يظظ نرتلقاظظ نحاظظبنر قظظاقرطل نرتشلاظظان مقظظقطنأمن لظظقتكنمظظلخ نرتلنلاظظقنمإ رتظظانلقاظظ ن قحظظلان رحظظتن ر 
ن.ااشترمنرتللمالال مندتتنت قر نرت الهنرت ام اانللفنت

لظلنمنااظامتلنرت مظل لنرتللتاظانإقرناظ فقن قحظلاناظهلنرت اظ ل،نل ظلنا لظمنأمننن أتظاسن ظمنرتيظق قين:نرت م تا -
 . منرقافلعنإحتىنرت مل لنف طنف نللنت قةن اله

 .دلىنرتحقلان لنتمنالمن  ال تةنةاالبنإيلفانرت النتنرت الدت:نرت النت -
 .أ ناقلابنأشقىن نلامانإ لتاهلإقرنللن نرت قرالنرت  ال تندلتاانالترنفا لمن:نرت قآة -

 
 التصميم في محيط األبنية التعليمية   1-2-2-2

 (الرامب) المنحدرات 
  منحدرات األرصفة

قتكنتا  امنر نا للنمامنراقافان رتق رقعن ننراقافانأ  اا ال ننتقر نراقافاندنتن ال تناغااقنف اااشتمن نح
[0]ن.ر  من رتاهل،ن ال منرت قللانف نرتاا امنغاقنرتاحالنتالكنرت نحتقر نأ نرنلترمن ال تهل  

 
  أنواع منحدرات األرصفة -1
ن.ملتحقلاناال منهقهنرت نحتقر نمشفانرتقاافنمال رنبن االانتاا ل:ن نحتقر نراقافانرت الااان-0  
. ح اانلال رنمهالمن نحتقر نف نرااللهن رحتن  لنختناامبنشطقرن لنتمننه :ن نحتقر نراقافانرت اقراللان-2  
.ن االاناتقاالالننح نرتشلقجه ندملقةندمن نحتقر ن لاا انملتقاافن  مناانشلقالل،ن:ن نحتقر نرت مناارتن-3  

(.20-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن  
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،نإدترتنرتملحالارتق رقعتالناا امنراقافان رتال قنملتطقان نتن:رت اتقن- نحتقر نراقافان–(ن20-0)رتقللن  

 
 ن[0] عناصر منحدرات األرصفة القياسية -2

خنظظلةنتالظظلنم نتل نحظظتق،نرت نحظظتقن نرت اظظلنررت هظظمط،ن نط ظظانرت اظظ ل،نن:اقظظ لنااظظ امنهظظقهنرت نحظظتقر نرتلنلاظظقنرتالتاظظا
ن.(20-0)رت  يحانف نرتقللن نرتااقافنرتاللنماان

ن
ن.رت نط انرت اا اان منرتقاافنف نأدلىنرت نحتقن رتا نا لملن القنرت نحتقن:المهبط -

تظظظىن نحظظظتقنرتقاظظافنمقظظظللناظظظلمننرتظظظت قرمااظظلدتن هظظظمطنرت نحظظظتقنرت قظظلةنق ينرحدلخظظظانرتحقلاظظظاندلظظىن  رتان ظظظلن ظظمن ر 
  قال،نإقنأنلنمت منالكنرت هلمطن رتماطل نراف اانأدلىنرت نحتقر نفإمن ااشت  نرتلقراظ نرت احقلظاناايظطق من
إتظظىنتشظظظ لنرت نحظظظتقر ن ظظظمنرتقظظظلقعن رتظظظت قرمنفظظظ نرت نحظظظتقنإتظظظىنرتقاظظظافن الاظظظل امنمظظظقتكنرت اظظظ لنرتالظظظلنم نتل نحظظظتقن

ن.(20-0)رتقللن.نمال ما
ن
خطلعن منرتقاافنرت  هتنرتقيناحاطنملت نحتق،ن ا لمنأمنال منم النخلاظلنإقرنلظلمن ناظ بنن:منطقة الوصول  -
ن. همطنأتنىن من نا بنرتقاافنرت الل قرت
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رت نحظظظتقن رتقاظظظاف،ن الامظظظقن اظظظلقنرت اظظظلنمظظظامنهظظظ ن نحظظظتقنر الااظظظل نرتالظظظلنم نرت لئظظلن:نالميااال الجاااانبي للمنحااادر -
ن./%07/ااالل  ننتقرناالبنأ رتلقي نرتل ااننل المامبنرتاللنم نغاقن  هتنتلااقن

قرنلظظظلمنن،/%،/اظظظمنفظظظإمنرت اظظظلنرتالظظظلنم نتل نحظظظتقناالظظظبنأ نا اظظظتندظظظمنن/029/إقرنلظظظلمندظظظقانرت هظظظمطنأخظظظلن ظظظمن  ر 
ن./%07/امنفاالبنأ نا اتنرت الندمنن/029/رتلقانألمقن من

ن

ن
ن،نإدترتنرتملحالارتق رقعراقافان رتال قنملتطقان نتالناا امنتن:رت اتقن-رت همطنف نرت نحتقن-(37-0)رتقللن

ن
دمظظلقةندظظمن اظظلنرنا ظظلت نمظظامنرتطقاظظان رتقاظظافنحاظظعناالظظبناالماظظ نرت اظظلنرتطظظ ت ن رتلقيظظ ندنظظتنأخظظلن:نالمنحاادر  -

لعنفظقظقطنأ نا اظتنر قان/%07-%،/اا لنملااشترمنرت الن لنمامن%(.ن،افيلنأ نا اتن النرت نحتقندمن)خا ان
 .امن/0.9/ققطنأ نا اتنر قافلعندمنن/%02.9/امن ا لمنأمناالنرت النإتىنن/09/دمن

لاللفظظانحقلظظانرت قظظلةندنظظتنلظظلنا ظظلط ن اقظظاقطن اطلمظظل نرت لظظ خامنأ نا ظظلنالا ظظتندظظقانرت نحظظتقر ندلظظىنحالظظمن ن -
ن.امنن/029/امن رت فيلنه نن/07/دقانرت نحتقندمن

تااقافنرت الهنرتا ناالقينم ظ ر رةنرتقاظافنأ نمقظللنن ه ندملقةندمنرنشفلاناااشتم:نقناة التصريف الجانبية -
ن.ط ت ندلىنرتقلقعن
.ندلظظىنفلدلاظظانالظظكنرت نحظظتقر نتلقظظلقعن خنظظلةنرتااظظقافنرتاللنماظظانرت الظظل قةنتل نحظظتقنمقظظللنلماظظقناظظرالقنرت اظظلنرتالظظلنم 

اظمنفظإمنرتلقاظظ نن/67/دلظىن اظلفانن/%03/لنمظامنرت نظلةن رت نحظتقنألالظقن ظمنفظ نرت اظنل ن فلالئظ لنالظ منرتاغااظقنفلنظت
ت نظلةنرتااظقافنرت الاظ انتلقاظافنناالظبنأ نا اظتنرت اظلنرتلقيظ .نالنظل ندمظ قنالظكنرت نط ظارت احقكنااف تنا ر نلنأ

،ن االبنأمناامنر نا للنمقللن قالن آ منت من ال تنفقانلماظقنفظ نرت ناظ بنمظامن/%9/ف نأ للمنرت نحتقر ندمن
ن(.ن30-0)رتقللنن.امن/2.9/رت نحتقن رتقلقعن افيلنأ نا اتندمن

ن
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ن
ن،رتق رقعتالناا امنراقافان رتال قنملتطقان نتن:رت اتقن-لنمامنخنلةنرتااقافن نرت نحتقرت اناغااقن-(30-0)رتقللن

نإدترتنرتملحالان
ن

 3- تطبيقات منحدرات األرصفة ]0[
: منرا للمنرتالتااللناالبنا رالتن نحتقر نراقافانف ن  

ن.ق رقعتلللنا لط ننف دنتنللنقم نترئقةن -
ن.رتقلقعنف نرااللهلالنرت ا لملاللنن طانا لط نمامنحقلانرت قلةن ندنتن -
ن.رتشق جن منرت ملن نن لط -
نن.اهلانرت ا لراقافانن  ن  رخفنرتاالقر نا لط نرت  قر ن نندنت -

(.32-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن  
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ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-اطما ل ن نحتقر نراقافان-(32-0)رتقللن

 
 منحدرات األرصفة عند التقاطعات ]0[

:ا  تنراقافاندنتنرتا لطلل نملت نحتقر نف نرتحل  نرتالتاا  
ن.رتحقلانرت ملققةنتااقنرت قلةندنت -
ن.(33-0)رتقللن.نرتحقلاننرت طقاانتااقنرت قلةدنتن -
 .(33-0)رتقللن.نرت  رالنرت لافانتذقافاندنتنمقللن اا ق -
 

 ن[0] خصائص منحدرات األرصفة -4
رتلظظظقانن.اظظظمن ظظظلندظظظترنرتال رنظظظبنرت نحظظظتقةن/07/االظظظبنأمنالظظظ منرتلظظظقانراتنظظظىنت نحظظظتقر نراقاظظظفان:نرتلظظظقا -

ن.امن/029/رت  اىنملن
 ظمنن/09/ن نااالل  نرقافلدظلننا  نإنقل ا اىنمن./%8/ن0:02رت النرادع  نت نحتقر نراقافانه ن:نرت ال -

ن.دنتنر نا للن منرت نحتقنإتىنرتقااف
ن.دمنرتاط  نرت الل قةنت الدتةنرت قلةنف نرتا الالنال من نحتقر نراقافانمل من غلاقاالبنأمن:نرتل م -
ن.خ رمنشقمن  لن نتالن  انت الدتةن ااشت  نرتلقرا نرت احقلاق ناطلنأقياانرت نحتقر ن:نرتاطل -
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ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-رتا لطلل  نحتقر نراقافاندنتنن-(33-0)رتقللن

  منحدرات األرصفة القائمة حاليا -5
دلظظىنطظظ لنراقاظظفانرتللتاظظان لظظظقتكنن0:07إمنرت اظظلنرادعظظمنرت اظظ   نت نحظظتقر نراقاظظفانرت لئ ظظانحلتاظظلنهظظ ن -

ن. ناح انهقرنرت الن نحتقملتنامانتللاقر نرت االاناتقاالالنف نرت نحتقن ر  ناالبنالتالنأين
ن:ام،نا لمنراملعنأحتنر خاقرحامن/09/ف نحللن ال تنرت نحتقر نف نأقافانيا انرقافلدهلنألالقن من -
ن.شفانرقافلعنرتقاافننتلحا لندلىنر نا للنرت طل بنمامنرتقاافن رتقلقعن-0
 .نإيلفان نحتقر نأقافان مناان لنتمنالاانرتلقانرت طل بنتلقلقعن-2
 

   [0]األبنية منحدرات مداخل 
دنتن ترشلنرامناانرت الل قةنتذتقرجنف نرتاغلبندلىنفقانرت اظا ال نمظامنترشظلنرامناظان(نرتقر ب)االدتنرت نحتقر ن

أ ن اظاشت  ندقمظل نراطفظللنأ نرتلالظ ةنتاظه تانراظظاشتر هلننااظ نرت احقلظر شلقالهظلن قتظكنملتناظمانت اظاشت  نرتلقن
ن.قلاهممت ن منراتقرجنرت لا انتح

رت نحظتقر ننأنهظلنخظتنن  منألالقنرت قظلللنفظ نااظ امن. نحتقر ملن نرتا ن نا التندنتن ترشلهلن منرت نهنلتكنرتلالاق
ن.ال منغاقنآ نانأ نقتاتةنر نحترقنأ نط الانمت من ال تنرااقرحل 

ن
 أشكال المنحدرات -1
ن. نحتقنملااللهن اا امن اا ق -0
ن.تقالان07 نحتقنمت قرمنن-2
ن.ن(34-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللنن.تقالان0،7 نحتقنمت قرمنن-3
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 خصائص منحدرات المداخل -2
-0)رتقظظللن.ناافظظل  ندظظقان نحظتقر نرت ظظترشلناملظلنتنظظ عنرت نحظظتقن تقالظانرنحظظترقه:ندظقان نحظظتقر نرت ظترشل -0

ن.امن/07/دلىنأ نا لنرتلقانراتنىندمن(نن34
خظظظظتنااظظظظاشتمن(ن39-0)رتقظظظظللن.ن0:27ر نحظظظظترقنرادع ظظظظ نرت  اظظظظىنمظظظظلنت نحظظظظتقر نرت ظظظظترشلنهظظظظ ن:ر نحظظظظترق -2

 (.،-0)ل لنه ن  يلنف نرتالت لنن.ر نحترقنرالالقنقتةنف نحل  نشلاان حابنط لنرت نحتق
االظظبنا  اظظتنرت نحظظتقر نمل اظظاقرحل نرتاظظ نااظظ لنملتقرحظظان ملت نظظل قةنملتناظظمانت اظظاشت  نرتلقاظظ ن:نر اظظاقرحل  -3

ا   تنر ااقرحل نفظ نمتراظان نهلاظانرت نحظتق،ندنظتناغااظقنراالظلهن.نرت احقكن دقمل نراطفللن االنمهمنرتاقدانرت فقطا
اظظمن رتطظظ لنراتنظظىنتالاظظاقرحانن/027/اظظاقرحانرتلظظقانراتنظظىنتال.نمن/07/رت اظظلقن فظظ نرت نحظظتقر نراطظظ لن ظظمن

نتلقانرت نحتق ن. ال  
 :ناالبنأمناا فقنف نتقم امنرت نحتقن لنال :نرتتقرم ام -4

ن.امندلىنط لنرت نحتقن/47/أمنا  تنرت نحتقنمتقرم امنتلح لاان نا لنرقافلدلندمن
ن.امن/377/إيلفانتقم امن اط نف نرت نحتقر نرتا نا اتندقيهلندمنن-
ن.امن/047-07/اقر  نرتملتنمامنرتتقرم امنرت ااشتمنتلا اكن منالها نرت نحتق،نأمنان-
ن.االبنأمنال مناطلنرت نحتقنشقم،ن لن نتالن  ا:ناطلنرت نحتقن-9

 (A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-ر نحترقنرادع  ن-(،-0)رتالت لن
 
 بنية القائمة حاليامنحدرات مداخل األ -3

طم غقرفاانأ نإنقلئاانرامناانرت لئ انحلتالنالتالنرت نحتقر نرت لئ ا،نحانهلنا لمنأمنال منهنلتظكناغااظقندنت لنا ن ن
 .مااطنف نتقالانر نحترقندلىنط لنرت نحتق

 

 االرتفاع األعظمي البعد األفقي األعظمي االنحدار األعظمي
ن-ن-ن%ن9أينننن0:27
نمن 0.5نمن 8ن%ن6 أيننن0:06
نمن   0.35نم 5 ن%ن0ن أينن0:04
نمن  0.15نمن 2ن%ن،ن أينن0:02
نمن  0.12نم      1.25 ن%ن 07أيننن0:07
نمن  0.06نم   0.5 ن%ن02أيننن،0:7
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 (A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-نر أقلللنرت نحتقنن-(34-0)رتقللن

ن

ن
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-تقالل نر نحترقافل  نن-(39-0)رتقللن
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 [0] مواقف السيارات 
اشاظظظظرنأ ظظظظللمن  رخظظظظفنرتاظظظظالقر نفظظظظ نرتطقخظظظظل ن فظظظظ نرت  رخظظظظ نرتلل ظظظظانتل مظظظظلن ن قتظظظظكنتاظظظظ  امناظظظظه تانرتحقلظظظظظان

ن.نت ااشت اهل
ن:اللن ن  رخفنرتاالقر نرتشلاانملت للخامنحقلالن منملانرت قللل -
ن.رتاا امنغاقنرت نلابنت  رخفنرتاالقر  -
ن.  قنمامن  رخفنرتاالقر لرتلقانغاقنرتللف نت -
ن.دتمناشاارن  رخفنتل للخام -

ن
  خصائص مواقف السيارات -1
حاظعنااطلظبنرت  رخظفنرت ا رالظتةنفظ نرت  رخظفنن  رخفنرتاالقر ناهلانرت ا لنشلقجنرت ملن ن يظ منرت مظلن ،نلحعا

ن.ر دلخانرتحقلاارتطلم اان ال تن التناشتمنق ين
ن(0-0) امن  رخفناالقر ناهلانرت ا لنف نللن ال  دان منرت  رخفن قتكنامللنتلالت لن االبنان:رتلتت
مندظمنن/50/االبنأ ناملتن  رخفنرتاالقر نرت شااانتل لظلخامنألالظقن ظمن:نف ن  رخفنرتاالقر نرتشلقالاان:رت  خ 

ن. ترشلنرامناا
  رخفنرتاظالقر نرت شااظانتل لظلخامنا ل ظلنماللنظبنرت اظلتناظهلنرت اظ لنالحعن:نف ن  رخفنرتاالقر نرتترشلاان -

ن.أ نأخقبن لنا لمنتل الت
نن.افيلنأمناشارننهلاانافنرت  رخفنتآلتال نرتا ناحا يندلىنافاحانقف نت ااشت  نرتلقا نرت احقكن -

(كل مجموعة) العدد الكلي لمواقف السيارات المزودة  
 

سهلة الوصول السياراتالعدد األدنى لمجموع مواقف   
29إتىنن0   0 

97إتىنن26  2 
09إتىنن90  3 
077إتىنن06  4 
097إتىنن070  9 
277إتىنن090  6 
377إتىنن270  0 
477إتىنن370  ، 
977إتىنن470  0 
0777إتىنن970   من ال  عن  رخفنرتاالقر نف نللن ال  دا%ن2 

0777  خفنف انن077  خفن رحتندمنللن+نن27  ن لنف ان0770  
نن-دتتن  رخفنرتاالقر نرتاهلانرت ا لن-(0-0)رتالت لن

ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment:ن)رت اتق
ن
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  أبعاد مواقف السيارات -2
ن/093/اظمن رتلظقانرت  اظىنمظلنن/063/هظ ننحقلاظارتلقانراتنىنت  رخظفنرتاظالقر نرتشلاظانمظق ينرحدلخظانرتن-
ن.ام
ن.دلتاامنتلاالقر ن  خفامامنمامنن/023/ا لمنأمناحتتن  قناهلنرت ا لنملقانن-
دنت لنال من  رخفنرتاالقر ن لئلظانم ر اظانفظا لمنأمنااظاشتمنرت اظلحانرحيظلفااندنظتننهلاظانرتاظفنل  ظقناظهلنن-

ن[5]ن(.06-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن.نرت ا ل
 

 
ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن-أمللتن  رخفنرتاالقر ن–(ن36-0)رتقللن

 
  نحتقر نراقافا:

ن(.رنعقن نحتقر نراقافا)االبنا  اتنراقافانف ننهلاانرت  قنمامنرت  رخفنم نحتقر نأقافان -
رت قظظلةندظظمن لظظلمنا خظظفناظظمنتافاظظلن  ظظقنن/63/إمنتظظمناا رالظظتنراقاظظفانفظظالنمظظتن ظظمن الظظ تناظظطلنشقظظمنملظظقان -

ر  ناالظظبنأمنااظظاشتمنرت ظظقرمطنرتاظظ نهظظ ندمظظلقةندظظمنأد ظظتةنخاظظاقةناقظظللنحظظلال رنتلاظظالقر نتاحتاظظتن لظظلمن نرتاظظالقر ،ن
رت  ظظقر ،نل ظظلنا لظظمنراظظاشترمندظظ رقاناظظلت ةنتلالظظال نرتاظظالقر نرت ا خفظظانتاظظقكن الظظللنتحقلظظان  ظظقناحتاظظتنا خفهظظلن ن

ن.امن/93/ملقانأتنىن
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(.07-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن  
 

 
ن-ا رالتنراقافانمتدا  اتن  رخفنرتاالقر نم  قر نف نحللنن–(ن07-0)رتقللن

 (A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتقن

 أ للمنإن رلنرتقللب:
رتقلظظلبنأ ظظلمن ظظترشلنرامناظظانراقظظشلرنق ينرحدلخظظانرتحقلاظظان لمظظلقنرتاظظمن دقمظظل نننظظ  لن اظظل تافاظظتنأ ظظللمن -

ن.راطفلل
مندظظظمنرت ظظظترشلناظظظهلانن/03/رتقلظظظلبندلظظظىنأ ناملظظظتنألالظظظقن ظظظمنننظظظ  لل ظظظلناظظظ  تن  رخظظظفنرتحظظظلفال نأايظظظلنم  ظظظللمن -

ن.رت ا لنتذمناا
أمناظمنتااظ لنملتحقلظان رت نظل قة،ن نن/023/امن ايظ نلنرت  ظقن/063/رتقللبننن  لاالبنأمنال مندقان نط ان -

ن(.08-0)رتقللن.نرت نط انإتىناالقاامندلىنراخلنااا نط ل
رتشلاظظانملت لظظلخامنتلت تظظاندلاهظظل،نل ظظلناالظظبنأمناظظ  تنم علظظاننرتقلظظلبنمل حظظل نرحقظظلقةننظظ  لبنا  اظظتنأ ظظللمنالظظا -

 .اغط ن نط انن  لن ال تنرتقللبن شلاانأمن ااشت  نرتلقرا نرت احقلاناحالال من تةنأط لنف نرتحقلا

ن.(30-0)تقللنرن.اهلانرت ا لنمل حل نرتق  نرتت ت نرتشلرنمهلاالبنا  اتن  رخفنرتاالقر ن -

 
ننننننت حل نرحقلقةندنتن  رخفنرتاالق ن–(ن09-0)رتقللننننننننننننننننننننننأمللتن نط انان النرتقللبن–(ن،3-0)رتقللن

ن    ن(A Design Manual for a Barrier Free Environment)ن:رت اتق
ن           ن 
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  مواقف السيارات القائمة حاليا -0
مندظمن ظتشلنرت منظى،نفاالظبنإيظلفان نط ظانإنظ رلنن/97/إقرنللن ن  رخفنرتاظالقر ن ا يظلاندلظىنملظتنألالظقن ظمن -

ن.مندمن تشلنرت منى،نأ نإيلفان  خفنشلرنملت للخامنخقبنرت تشلن/37/قللبن ناملتنألالقن من
ن:إقرنتمناا فقن  خفناالقر ناهلنرت ا ل،نفاالبناطماانأحتنر خاقرحل نرتالتاا -
ن.ناحتاتن  خفنشلقال ن رحتن ناعمن حتتنم قرمطن-0
ن.لاالقر نم قرمطتاحتاتن  خفامن ناع امن حتتامننف نرت  رخفنرتللتاانن-2
ن.اشتمنرت للخامنمامن  خفامن  قناهلنرت ا لن ر ااشترم،ناحتاتن-3

ن.(47-0)ل لنه ن  يلنف نرتقللن
 

 
نن:رت اتقن-رت ا لرخاقرحل نتا  امن  رخفناالقر ناهلانن-(43-0)رتقللن
(A Design Manual for a Barrier Free Environment) 

 
 (لألطفال)التصميم المعماري داخل األبنية التعليمية   1-2-2-3

إمنملظظاندنلاظظقنرتااظظ امنرت ل ظظلقينملتناظظمانتظظق ينرحدلخظظانرتحقلاظظان ظظمنراطفظظللناشالظظفندظظمنرتمظظلتغامنحاظظعنأمن
الا ظظظتنفظظظ نرااظظظلسندلظظظىنأملظظظلتنرتالاظظظمنرحناظظظلن ن  اظظظلفل نرت اظظظ لنرتاظظظ نهظظظ ن شالفظظظان ظظظلنمظظظامنرتمظظظلتغامننرت لظظظلااق
،ن ظظظمنهظظظقهن( ظظظمنراطفظظظللنااظظظ نرت احقلظظظررت الاظظظل نرتن  قالاظظظانت اظظظاشت  نرتلقن)،نل ظظظلن حعنظظظلناظظظلم لنفظظظ ن راطفظظظلل
ن.رتطل   ن رتقف ف لدتن ن،نرت رتتقرم ام،نت قر نرت الهن االها راهلنأمللتن نلهلنققبنرت اله،:نرتلنلاق

ن
 [0] دورات المياه 

 كرسي المرحاض
رت شااظظانتذطفظظللنهظظ ن  لاللظظانتهظظلندنظظتنرتمظظلتغامنل ظظلنهظظ ن  يظظلنفظظ ننت اظظلهإمنرت اظظلحانراقيظظاانرتال  ظظانتظظت قةنر

  نرشاالفنمااطنف نرتملتن لنمامن ناافنلقاظ نرت قحظلان رتحظلئطنرت الظل قنحاظعنااظقر  نهظقرن(ن40-0)رتقللن
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ا يظلنرتالظت لن.ناظنان/02-3/امنمقظللندظلمنتذطفظللنرتظقامنااظقر  نأد ظلقهمن ظلنمظامنن/،37.4–49.9/رتملتنمامن
ن.افلاالنهقهنرامللتنحابنأد لقنراطفلل(ن0-07)

ن/،43.0ن–،37.4/ ظظلنمظظامننااظظ نرت احقلظظرااظظقر  نرقافظظلعنلقاظظ نرت قحظظلانملتناظظمانتذطفظظللن ظظمن اظظاشت  نرتلقن
اظمنيظ منلظلنت قةن اظلهنشلاظانم اظاشت  ن/ن047/االبنا فقن الحانترئقاانخطقهظلننل لن(.07-0)رتالت لننن.ام

ن.رتلقرا نرت احقلان منراطفلل
ن

ن
نن:رت اتقن-رت الحانراقياانتت قةنرت الهنرتشلاانملاطفللن–(ن40-0)رتقللن

)ADA-Building Elements Designed for Children’s Use( 

ن
  الملحقات في دورات المياه

نرت النتن -
اشتمنرتلقاظظظ نرت احظظقكنفظظظ نرتحقلظظظاناا يظظ نرت اظظظلنتنفظظ نت قر نرت اظظظلهنخظظظقبنلقاظظ نرت قحظظظلانتااظظظلدتنرتطفظظلن اظظظ

ن.رتشلف نتلقا نرت قحلا ال من المااندلىنرتالترقنرت الل قن ن
 رلنرت اظظاشت انتل اظظلنتنفظظ نت قر نرت اظظلهنرت شااظظانتلمظظلتغامنحاظظعنأمنطظظ لنطظظإمنأطظظ رلنرت اظظلنتنااقظظلملن ظظ نرا

ن.امن/00.4/ط لنرت انتنرتشلف ن نامنن/076.9/نتنرتاللنماانلرت ا
اظمنحاظبنن/،9.،6–49.02/امنرقافلدل نرت النتنملتنامانت ااشت  نرتلقرا نرت احقلان منراطفللن لنمظااق ر ن
ن(.07-0)رتالت لن.نراد لق

ن
ننا لمنرتاحلمنماتفانرت الهنف نلقا نرت قحلا -

ن–00.44/قر  ن ظظظظلنمظظظظامنرت قحظظظظلاندلظظظظىنرقافلدظظظظل ن شالفظظظظانااظظظظناا يظظظ ناظظظظ لمنرتظظظظاحلمنماظظظظتفانرت اظظظظلهنفظظظظ نلقاظظظظ 
ن.(07-0)رتالت لن.ند قنامن قتكنحابنت قر نرت الهنرتشلاانمللن/000.06

اظظم،نحاظظعنن/26.،4–39.96/اا يظظ ندلمظظان قانت قر نرت اظظلهندلظظىنرقافلدظظل ن ظظلنمظظامن:ندلمظظان قانت قر نرت اظظله
ن.(07-0)رتالت لن.نحابنت قر نرت الهنرتشلاانمللند قاحتتنر قافلعن
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  سنوات 4-3 سنوات 8-5 سنوات 5-12
 /ام/ بعد منتصف كرسي المرحاض عن الحائط المجاور ،37.4 0.،3 0-49.9.،3
ن،0-43.0.،3

 ام
 /ام/ ارتفاع كرسي المرحاض ،37.4 0.،3-،37.4

ن،9.،63.9-6
 ام

 /ام/المرحاض الخلفية الخاصة بكرسيارتفاع المساند الجانبية و  ،.49.02-97 63.9-،.97
 /ام/ارتفاع صمام التحكم بتدفق المياه في كرسي المرحاض 00.44 070.6 000.06 المرحاضضااللمر /ام/

ن26.،4-،43.0
 ام

 /ام/ارتفاع علبة الورق في دورات المياه 39.96 ،39.96-43.0
نن:رت اتقن-أمللتناالها ر نت قر نرت الهنرتشلاانملاطفللنحابنأد لقهمن-(ن07-0)ننرتالت لن

)ADA-Building Elements Designed for Children’s Use( 

ن
نرت مل ل

اظظظمنطظظظ لنأ ظظظلمنرت م تظظظاننتاح اظظظاناظظظه تان أ ظظظلمنن/000.06/اظظظمندظظظقان /ن00.44/االظظظبناظظظ  امن اظظظلحانأقيظظظاان
أملظلتنمنرتحقلانتذطفللنحاعنال منخ اهمنرتالاظتاان خظتقاهمندلظىنرتحقلظانأيظلفن نهظلندنظتنرتمظلتغامنرتظقامناحاظلال ن

ن.امندلىنرالالقن/39.96/ال منرقافلعنحلفانرت م تانن.أخلنتل الحانراقياانالك
ن

نرت غالا
ن:إمننرت غالانرتشلاانملتطفلن ااشتمنرتلقا نرت احقكنااطلبن قردلةنرتلتاتن منرتشالئرنرتالتاان

ن.تحعنحا نأافلنرت غالانتاا لمنرتطفلن منر خاقربنملقاالن رااشتر هل -
ن.ام/ن04.،0/انرت غالانفرقافلعنأدلىنحل -
ن.امن/،9.،6/رقافلعنأافلنحلفانرت غالان -
ن.امن/67.06/رتملتنرتقلخ ت نرت رالبنا فقهنتحا نرتقلمان -
ن.امن/،37.4/رتملتنرتقلخ ت نرت رالبنا فقهنتحا نرت تمن -
الظظظظظكن(ن42-0)ا يظظظظظلنرتقظظظظظللنن.اظظظظظمن/39.9/رتملظظظظظتنراف ظظظظظ نرت رالظظظظظبناظظظظظ فقهنتاظظظظظه تانرتحقلظظظظظانأاظظظظظفلنرت غاظظظظظلان -

 .رتشالئر
ن.انان/02-6/اامنردا لتنرامللتنرتالم انتذطفللن مند قن -
ن/،.97/اظمنراطفظللنفظ ند ظقنأخظل،ن اشظتمنر قافظلعن ظلنمظامنن/06.2/اشتمنرقافلعنرت غلالنرتا نال منأخلن من -

ن.ان ر ن/9/د قننف امنراطفللنن/67.06/ن–
ن.  لنختناقللنشطقرندلىنراطفلل فاندلتةن،نانهلنال من لقت غلالنمللبناغاقةانالنماغطاانأنلمابنر -
اظمندلظىنرالالظقن ظمنالهظانرتحلفظانرا ل اظانتل غاظلانتانلاظبنن/39.96/انالنما ي نانم قنرت ل ندلظىند ظان -

ن.انان/02-9/راطفللن مند قن
ن.دمنراقياانامندلىنرالالقن/6.36،/اقف نرتحلفانرتافلاانتل قآةن -
 ،نأ ظلمنرت غاظلانتاح اظاناظه تاناظمنطظ ن/ن020.0/امندقيظلن /ن06.2/ختقهلنار منرت الحانراقياانرتللفاان ن -

ن.اال انرتحقلانت ااشت  نرتلقرا نرت احقلان منراطفلل ن
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     ن 
  نلهلنققبنرت الهننن–(ن43ن-0)رتقللنننن            نننأمللتنرت غالانرتشلاانمل طفللن–(ن42ن-0)رتقللن          

)ADA-Building Elements Designed for Children’s Use)     رت اتقن-ننننننن:  
 

   مناهل شرب المياه
ا لمنرتطفظلن اظاشتمنرتلقاظ نرت احظقكناظ نلهظلنقظقبنرت اظلهنرت الماظاندلظىنرتالظتقرمنتأافلننلللفانحا رر منا ناالبنأمن

ن:ر منهقهنرت الحل نم قردلةن لنال  منر خاقربنرا ل  نرتالامن ا ن
رقافظظظلعناظظظنم قنرت ظظظل نن،اظظظمن/،37.4/رت اظظظلفانرتقظظظلخ تاانتل ظظظتمنن،اظظظمن/67.06/ال  ظظظانتلقلمظظظانرت اظظظلفانرتقظظظلخ تاانرت

رتشاظلئرنرت رالظبن قردلاهظلنفظ نااظ امن(ن43-0)نا يظلنرتقظللنن.دلىنرالالقندمناظطلنراقيظاانامن/06.2/
نن. نلهلنققبنرت اله

ن
  ن[5]المقاعد والطاوالت

ن:رامللتنرتالتاارتطل تا،ن قردلةنمامنرتلقا نرت احقكن ن رالبنا فقهنااال منرتحا نرت نلابنرت:ننرت  لدت
ن.امنتتش لنرتلقا نرت احقكناح نرتطل   نأ نرتل نا رقر نرت الماا/9.،4/ا فقن الفانأف اانختقهلن -
رتلظظظقانرتظظظال منتحاظظظ نرتلقاظظظ نرت احظظظقكنن.اظظظمن/67.06/ر قافظظظلعنرتظظظال منتاظظظه تانحقلظظظانرتقلمظظظانأاظظظفلنرتطل تظظظان -

 .(44-0)رتقللن.نامن/06.6/
اظمندظمنن/06.2-67.74/ااقر  نرقافلعننأدلىنرتطل تانرتا ناشتمن ااشت  نرتلقرا نرت احقلان ظلنمظامن:نرتطل   
 .ان ر ن/4-2ن/امنه نرافيلنتذطفللن مند قن/،.97-47.64/ر قافلعن لنمامن.نراقياا

ن
 الفتحات 

 األبااواب
[5]

اظظمندظظمنن/6.36،ن-06.2/أخفظظللندلظظىنرقافظظلعنااظق ر ن ظظلنمظظامنا يظ ناالهاظظ ر نرامظظ ربن ظظمن  ظلمان نا 
 .نراقياانتانلابن ااشت  نرتلقرا نرت احقلان منراطفلل
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ن
ن-أمللتنرتالل سنرتشلاانمل طفللن–(ن44-0)رتقللن

)ADA-Building Elements Designed for Children’s Use) :رت اتقن-ن  
 النوافذ

.نرناقظلقنرحنظلقةنرتطمالاظانأالنظل نا  اظ نرت عظلئفنفظ نرتفقرغظل نرتترشلاظانتل تقاظا منرت هظمنالظترنراشظقنملظامنر دامظلقن
:ن الظظلل.نافلحنظظلقةنرتاللنماظظانافاظظتندنظظت لنانحاظظقنرتقراظظانملاالظظلهن رحظظتن دنظظت لنالظظ منهظظقرنر االظظلهن نلاظظملنتقظظق طنرتقراظظ

 لنحاعناالظتتنرااللهظل ننأ لنف نحللنالتتنرت علئفنف ندناق.نحلتاناقلا نرتقرااندلىنرتل  نف نخلدل نرتاتقاس
رتينإتظىنقراظان ناع ظان  االلناظان ظمنلظلناظمحاظعننرحنظلقةرتقراانامللنا للمناللظ سنرت اظافاتامنف ظمنرت هظمنتقراظان

ن[0].رتن لط
إمن ال تنرتن رفقنف نرتفقرغل نرتترشلاانتل تقاانار منر ااظللنرتماظقين ظ نرتلظلتمنرتشظلقال ،ن  ظلناظرالقنإااللمظلندلظىن

دلظظىنحظظتن رت لظظلخامنحقلاظظلننرتلظظلتاامااظظ منرتن رفظظقنملقافلدظظل نانلاظظبن اظظا ىنرتنعظظقنتلطظظالبن ظظقت تنرتطظظالب،نتظظقتكن
لظ ن نرتلقراظ نرت احقلظان ظمنراظاشت هلن ننافيلنرااشترمنرتن رفقنراف اانر ن  انتاظا لمنرتطظالبن اظاشت  .نا ر 

ن.اقللندلئانماقينف نحللنللن نافالنملااللهنرتترشل
 مقظللندظلمنااظقر  نرقافظلعناللاظل نرتن رفظقن ظلنن[2]لفظقةنملتناظمانتذطفظللنحاظبنأد ظلقهماحتتندتةنرقافلدل نتاللاظانرتن

ت من ظ نإيظلفانخ رطظ نتلح لاظاننرتللتاامن  ااشت  نرتلقرا نرت احقلانامنملتنامانتذطفللن/06.2-6.36،/مامن
اظمندظمن/077/رتنلفظقةندظمنفيظلنمقظللندظلمنأ نا اظتنرقافظلعناللاظانان.احالبنرحنلقةنأ نرتقفلفاانف ننفسنرت خ نأم

ن.،نشلاانف نرامناانرتاللا ااراقياا
ن
 (لألطفال)األبنية التعليمية  في محيطالتصميم     1-2-2-4
  ن[3](الرامب)منحدرات مداخل األبنية 

هظظظ نراناظظظبنملتناظظظمانت اظظظاشت  نرتلقراظظظ نن/%9ن-%ن6/نن0:27حاظظظىنن0:06إمنرت نحظظظتقر نقر نرت اظظظلن ظظظلمامن
إقن نمظتن ظمنرت احقلانراطفللن  نراشقنملامنر داملقنرشاالفنرت  ظتقةن رت ظ ةنرتالاظتاان ظلنمظامنرتمظلتغامن راطفظلل،ن

فظ نرت مظلن نرتشلاظانن،(49-0)،رتقظللننمن/6/رتملتنراف  نتلقر بننإقرناالل  ن(رتقر ب)رت نحتقنا رالتنرااقرحانف ن
ن.ت قردلةن  تقةنرتطفلندلىنرتحقلانملاطفلل

 
                                                           

[1]
  نقآ نرت تقرسنر ماترئاان ت قنرتحيلنان قالانراطفلل:نرامناانرتاللا اا 

[2]
 التعليم/ الموسوعة الهندسية المعمارية  

 
[3]

 ADA Guidelines for Buildings and Facilities; Building Elements Designed for Children’s Use  
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ن
ن:رت اتقن-(رت نحتق)نرتملتنراف  نتلقر بنن–(ن49-0)رتقللن

(ADA-Building Elements Designed for Children’s Use) 
 الدرابزين

 اظاشت  نرتلقاظ ناا فقنف نرتتقرم امنرت رحتنرتلتاتن منر قافلدل نتاشظتمنألمظقندظتتن  لظمن ظمنراطفظللن رتلالظ ةن ن
ااظظلدتن اظظاشت  نن رتظظقيناظظمن/ن69-97/رقافظظلعنرتظظتقرم امنرتظظقينااظظقر  ن ظظلنمظظامنإقناالظظبنتحظظعنن،غاظظقهمرت احظظقكن ن

رتفقرغظظل نفظظ ننأ نااالظظل  ل ظظلناالظظبننيظظ منرتظظتقرم امنرت رحظظتنرت الظظتتنر قافلدظظل ،نرتلقراظظ نرت احقلظظان ظظمنراطفظظلل،
ن.امنتح لاانراطفللن منشطقنرتا  طنن/6،.22/رتملتنرتتقرم امن

ن
 بذوي اإلعاقة الحركية في األبنية التعليميةأسس التصاميم المعمارية الخاصة  - خالصة 1-2-3

 :ناانارن منشاللنتقراانأاسنرتاال امنرت ل لقاانرتشلاانمق ينرحدلخانرتحقلاانف نرامناانرتاللا اا،ن لنال 
 تاظا لمنن  حظل قنرتحقلظانراالظلعاقللنرت الال نرتشلاانم ااشتمنرتلقا نرت احقكنمالنظل نأالاظاانفظ نااظ امن

ماظظه تان أ ظظلمن مل دا ظظلتندلظظىننرت مظظلن راظظاشترمن ظظمن ظظمنراتر نرتحقلظظ نر  ظظمنفظظ نللفظظانرتفقرغظظل نرت ل لقاظظان ن
ن.أنفاهمنف ط

 رتشلاظظانفظظ نرتااظظ امنرت ل ظظلقينتل لظظلخامنحقلاظظلنأيندظظلئانتذقظظشلرنرتلظظلتاامنمظظلننرت لظظلااق ناقظظللن قردظظلةن
رت ظترشل،ن ام ظىنرتلنلاقن اللنرت الدتن رت  قر ن ننف نأغلبنألمقن حقلانأاهلدلىنرتللسنا نحهمن الحل ن

تظظظملانرتلنلاظظظقنراشظظظقىن لظظظلااقنانلاظظظبنحاظظظقرنراقظظظشلرن اظظظاشت  نرتلقراظظظ نرت احقلظظظان الظظظلنت قر نرت اظظظلهن
 .رتشلاانمهمن رقافلعنرتطل   

 الظظظلن من ظظظمناظظظل مل نفظظظ نإمن قردظظظلةنرت لظظظلااقنفظظظ نرتااظظظ امنرت ل ظظظلقيناشظظظتمنفظظظ ننفظظظسنرت خظظظ نرتطظظظالبنرتظظظقامن
ن.ت الدتررتحقلانأ نأين قللانحقلاان رخاانللن نأمنترئ ا،نللااشتر همن

 ن الظلفظ نملظانرتن ظلطننشالظفندظمنرتمظلتغامناإمنرتاا امنرت ل لقينملتنامانتق ينرحدلخانرتحقلاان ظمنراطفظللن:
نرت لظظلااقأمن،نحاظظعن رتطظظل   ن رتقفظظ فرتظظتقرم ام،نت قر نرت اظظلهن االها راهظظل،نرت  لدظظتننأملظظلتن نلهظظلنقظظقبنرت اظظله،

ننن.  الفل نرت ا لنرتا نه ن شالفان لنمامنرتملتغامن راطفللنالا تنف نراالسندلىنأمللتنالامنرحنالم
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 الحركيةبالنسبة لذوي اإلعاقة تعليمية ال بنيةفي األ الفراغات تصميم معايير  1-3 
 

جت اعةمملاوأللتا ةتةمملاأللتمم ا مملافوفاأللمدةممدا ملاأللفاأل ممااا يتممااأللتاصصممةلاوألاصممإلممااأللاناإلضمما لتضم األبنيةمملاأللتمية ةمملا
ةيماش اهم ألاأللفصملا.اوألاجت اعةملاوأللتا ةتةملاشأيتااتحقةقاأللتمية األل تكا لاوألاهت ا انمالالب ا ملاكا ملاألليموألح األليف مةل

 . ماةةااتيا  األلالب ا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلانأه ةلاتص ة اتيكاأللفاأل ااا
 
 الصف تصميم      1-3-1
ا [1]الصفتصميم  معايير  1-3-1-1

ا:األلصفةج ا األعاةاألليقاالاأللتالةلا  اتص ة ا
 وياألإلعاشملاأللحاكةملااالمب يلتمم لا متوللاأللوصمولاوأللحاكملالاألاتكولاأللصفوفا م األلالوألنمقاألل مفيةلا م األل مدألا ا-

ا.اولتكولا بئ لاأكثاالياد اااأللتمية ةلاأللدألع لاوناش األلالب ،
ا.علاأللوظائفاألل اتيفلا  األل دألا األلصفوف صلاا-
ا.علاأ اكلاألبيشاللاألل ولدةاليضجةجا  ادألالاأوااااجاألل نيااأللصفوف صلاا-
وااصمملا ويا مماوااأللالممب اا  مما لو لممكاليحممدا مملانمممدا.األلصممفوفةممت اتحدةممدا ممدألالاألل ممدألا التكممولاأشمما اإلممااا-

اا.صفو ت  لاابلاأللوظائفاألل اتيفلاليوصولاإلااألإلعاشلاأللحاكةلا
لحمظا  األلالوألنقاأللميوةملاةجم اتمأ ةلاألبداألجاوألل صماعداأللبب ملانالي منلالممدداأللالمب ا م ااأللصفوف  احالاتوألجداا-

ا.ألبنماداألل يا نلال  تاد  األلكاأل  األل تحاكلا  اتص ة األل صاعد
ولة اناتجاهاألل  األااو لمكاضم لاتاألجم ان مةالان  ماحلاكا ةملاتامد ااأللصفناتجاهادألالااأللصفوفتفتحاألبنوأل ا  اا-

ال ممااألاالممااألصممالدأل األلشمما ا شمماكلاألابدحمما ا مم األل  مماألاااواالتفمماديحاكمملاأللالممب ا  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكممل،ا
ا(.46-1)شكلك ااهوا وضحا  األل.انابنوأل 

ألل ائمم اوأللتحفةممبااتممو ااألاتصممالك ممااوألإليممااةاأللتمموألااألليقمم الحصممولاعيمماا مم األانةئةممل ائممدةااأللصممفوف مم ااألليوأل مم اتحقممقا-
ا.ةوصااناليوأل  األل يبلقلاأ قةا ،أللح  اليالب ا  األلمال األلاااج 

ا
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ا
 (Classroom Design Manual) :ألل صدا-ا نالي نلالي األلصفألتجاها تحلانا اا-(46-1)أللشكلا

ا
 [1] الصفتصميم 

أللصممفوفا ألااعمملااإ اةمميج ا.جةممدةبوألةمماا شمماهدةااحتممااةكممولالج ةمم األلالممب انأنمممادا يا ممنلاأللصممفوفاةينغمم اتصمم ة 
األبدألدا،اواأللضممةقاجممدألا  مماحاااضممائملاوبوألةمماا ةمماا قنولمملال شمماهدةاألل ممنواةاأوالوحمملاأللممماااأللممماااأللوأل مم اجممدألاأو

ا.أه ةلاأنماداوأشكالاأللصفوفانمداداولاو ائلاأللماااأللجدةدةا  ا ياهجاأللتمية انشكلااا 
  مااة ماعدا م احاكملاأللالمب األل مماشةلاحاكةمااو م األلامةملانمدولاحموألجب،اا،األلصمفوفةينغ اعد اتوألجداأياأع مدةا م ا

شاشمملاأللمممااانممدولاوجمموداأيانال ممنواةاوااهباةممجتت اتك ممااةينغمم اعممد اتوألجممداأيايتممواا مم األلجممدألااايممفا قمممداألل ممدا الةمم
ا.عائق

ا.و دىاتوأل قتاا  ابوألةااألل شاهدةاأللجةدةاأللصفأشكالا(ا47-1)ةوضحاأللشكلا
ا

 
ا(Classroom Design Manual) :ألل صدا-أللصفوفأشكالاا-(47-1)أللشكلا
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 اويملا م اتغةمااتاتةم ا مية ل،اوةمم لا مااةحقمقا ملابوألةماا شماهدةاوألضمحلاوالايصمفألل انم الألبشا اإلااةفضلاأللشكلا
  مماحاااأكثممااوةممو ااا،اااصمملا مم اتالمموااأ ممالة األلتميممة اوأللحاجمملاإلممااإيشممااا ج وعمماااع مملاصممغةااوكنةمماة،ألبثمما 

ا.لي  األااأللت اتاد ا  تاد  األلكاأل  األل تحاكل
ا.وااتفضلاأللصفوفاأللضةقلاوأللالوةيلا/2:4/أواا/3:2/ه ااأللصفإلاأللي  األل فضيلالشكلا

ةلاوااتحتمموياأيا  مماحااا اتفممملا  ممااةممم لا اويمملا مم اإيشممااا ج وعمماااع مملاصممغةاةا مم اأاضممةلاأللصممفا  ممتواا-
 .و توللاتغةةااألبثا او توللاحاكلا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاأللصف

المممب ا  مممتاد  األلكاأل ممم اعمممد األاتفممما األبااا ممم األل  ممماحلاألل اصصممملالي مممنواةابيتمممااشمممداتكمممولاعائقممماالحاكممملاأللا-ا
ا(.األ  )ألاتفا اةج الحظا يحداا  احالاوجوداألل تحاكلاوا

تم لاأ اكلاجيو ا  متاد  األلكاأل م األل تحاكملا م األلصمفابوألةماا شماهدةاجةمدةاك مااأللحمالانالي منلالنماش األلالمب اا-
ا.أللصف  ا
 م األلمماااألبديماا/ا80/تكولاألل  األااوألبنوأل انماااكاٍفالي  احان توللاحاكملا  متاد  األلكاأل م األل تحاكملاا-

ا.  ا/00/وأللماااألل وصاانها
ا.  اعلاألباضةلا/60/تثنااألل فاتةحاأللكتانائةلا  األلفصولاأللداأل ةلاعيااألاتفا اا-
ا

 [1]االصفسعة 
ا م ا قد ملاأللصمفا،ونغمااألليظمااعملاي مالا قاعمداجيمو األلالمب األلصمفعيمداتحدةمدا مملاا،ةج الحظا  احلاكا ةل

نةلاألل نواةاوأولاصفا لاألل قاعداحة اة تداالولاه هاألل يالقملاعيمااعمااااةاكا األأللت اتاص الي مي اوتحققانمدوا
ا.أللصفاوةحدداعاضتاان  ا لا تاةلاعيااألبشل

أللضممةقلاك ممااهمم األلحممالا مم ااأللصممفوف مم األل  مماحلاألل اصصمملالي ميمم ا ممباتكممولاألل  مماحلا مم ااأللصممفك ممااةمممثااشممكلا
ا.ا ألااأللماااأللكا  األلصفوف

أللتم اتحتمويااأللصمفوفك ااتمثاا وألش األبنوأل ا م األل  ماحلاألل اصصملالجيمو األلالمب ،احةم اتقملاتيمكاألل  ماحلا م ا
نانمااايفةمااإضما لاإلمااأللنما األب ما  او لمكالوجمودا  ماحلاايفةملاأ ما األلنما األلايفم ،اك مااألاتوألجمدا  مااو مال اوألحمدا

ا.  األل  احلاألل اصصلاليالب نةلاأ اكلاجيو األلالب اأواتوألجدا  اةلاأواأكثااةحد ا اشاا
 فم اا،أللصمف،اأوا  ماحلا(11-1)شداتاتيفاألل  احلاألل اصصلالجيو األلالالم او قماالتغةةمااي مالاأللجيمو ،األلجمدولا

ااأللصمفلم لكاةيمم ا االمالاتوبةم األبثما اوي المها م اا،ة تفادا لاتمو ااألل  ماحلاأللكا ةملا ألااألل  احلاأللكنةاةاأللصفوف
ا.دواألاها اا  اتقدةاا متهاوأل تةمانهاليالب 

ا
ا

                                                           
[1]
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 مساحة الخاصة لكل وحدة جلوس  نمط الجلوس

 أثاث متحرك
 m2 1.57-1.39اكا  ا  ا  يداليكتانلاثانا

اm2 1.85اكا  ا  االاولل

 أثاث ثابت
اm2 1.39-1.11اكا  ا  ا  يداكتانلاشانلاليال 

اm2 1.39-1.11اكا  ا داجا  ا  يداكتانلاشانلاليال 
اm2 1.85-1.39اكا  ا  االاوللا  ت اة

ا(Classroom Design Manual) :ألل صداا-ا  األلصفاألل  احلاألل اصصلالوحدةاأللجيو  -(11-1)أللجدولا
ا

األل  احلاألل اصصلالكلاوحدةاجيو ا÷ا(ألل  احلاألل اصصلالي مي ا–اليصفألل  احلاأللكيةلا=)صفسعة ال
أللنممممدانمممةلاأللجممدألااألب ممما  األلمم ياةح ممملاألل ممنواةاوأولا قممممداجيمممو اا×األلصممفعممماااا=األل  مماحلاألل اصصممملالي ميمم 

اليالب 
 ماااا.ا)األلصمف ملا مملاانال ائملا4تحدداوحدألااأللجيمو األلااصملانمالالب ا ملا  متاد  األلكاأل م األل تحاكملاني منلا

ا.(اوحدةاجيو ا100ةقلاعلاوحدةاجيو اوألحدةا  األل ملاأللت اتقلاعلا
ا

اصفال اصة بمستخدم الكرسي المتحرك فيمتطلبات وحدات الجلوس الخ
ت تيب اوحدةاجيو ا  تاد األلكا  األل تحاكاأنماداأكنمااليحاكملاوأللمدواأللا ملاأنمماداوحمدألااأللجيمو األلمادةمل،اك مااا-1

ا(.40-1)  األلشكلا
ةفضمممملاأللممممماااةجمممم اتممممأ ةلاأللممممماااأللكمممما  انممممةلاصممممفوفاألل قاعممممدال ممممب لاحاكمممملا  ممممتاد األلكا مممم األل تحمممماكاا-3
لةممت كلا مملاأللممدواأللااليصممف مم األل  مماحلاألب ا ةمملاوأللايفةمملا مم اا/140/توألجممدا  مماحلادألئاةمملانقالممااا،اوةجمم  مم /00/

ا[1]ا.وأللحاكل
فماقاألااتفاعمااالهم األلصمفوفاألباةماةاو لمكااأللصمفأللتوض األب ثلالوحدةاجيو ا  متاد األلكا م األل تحماكا م اا-2
ا(.13-1) وضحا  األلجدولاك ااهوا.األلكاأل  األل تحاكلاوناش األلالب األلالب ا لا  تاد  انةل
أللتممم ااأللحا مممو ا اممماناألل تحاكممملا ممم األلصمممفوفاألبولممماا ممم ااة كممملاتوضممم اأ ممماكلاجيمممو األلالالممم ا  مممتاد األلكاأل ممم ا
ا.  اشاشلاأللماااأللت اتكولا اتفملاعلا  توىاأيظاااأللالب  تدع اتوألصلاأللالب ا  اأجتبتت اوات

ا.اتاد األل مي ا  تاد األلكا  األل تحاكأللت ااأللصفةوضحاأللشكلاأللتال ا األعاةاألبنماداأللااصلا  ا
ا[1](ا48-1)أللشكل

ا
ا

                                                           
[1]

 Living Environment for Disabled 
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  يلا13  يوألاا8  يوألاا4ا 

مستخدمي ا
لكراسي ا

 /سم/ المتحركة
 
 
 

الطالب العاديين 
 /سم/

مستخدمي 
لكراسي ا

 /سم/ المتحركة
 

الطالب العاديين 
 /سم/

مستخدمي 
لكراسي ا

 /سم/المتحركة
 

الطالب العاديين 
 /سم/

ا110-108ا130ا110-00ا112ا08.8-87.8ا101ا ارتفاع الرأس

ا108-04ا110ا100-88.8ا103ا77.8-68اا00 مستوى النظر

ا46ا46ا43ا46ا23-20ا46 ارتفاع المجلس

ا74ا71ا66ا70ا83-80ا67 ولةاالط ارتفاع

ا-األلمادةةلالالب ألأللكاأل  األل تحاكلاوااأللالب ا لا  تاد  انةل اقاألااتفاعااا -(13-1)أللجدولا
 (Accessibility by Design) :ألل صدا

ا

ا
ا(Living Environment for Disabled)ألل صداا-أللصفألبنماداأللااصلالي مي ا  تاد األلكا  األل تحاكا  اا-(48-1)أللشكلا

ا
ا
ا
ا
ا
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ا(Living Environment for Disabled)ألل صداا-ال  األل تحاكأل  تاد األلكاالاتص ة األلصفانالي نلاا-(40-1)أللشكل
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 تصميم الفراغات التخصصية    1-3-2
تكولا.اوأللتدنةااألل يبل (اتداة ا و ةقا،اا  ،) لاألل اانااوألل كتنلاوصفوفاأللفيولاتش لاأللفاأل اااأللتاصصةلاكلا

ا.ألل دا لانياااه هاأللفاأل اااإ اا ت اكبةاض لا اكباوألحداأواض لاعدةا األكباأوا وبعلاعيااالول
ا
 [1]المكتبة   1-3-2-1
 مستودع الكتب 
إلاأ كمملا  ممااا( مم ا180ةفضمملا) مم اا/130/ةجمم اأااةقمملاعمماااألل  مماألاانممةلاأللا مموفا مم ا  ممتود األلكتمم اعمملاا-

 .ة  حال اوااشاصةلا لا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلانجاي انمضت ا
 ممم ا ةمممماا بئ ممملال  ممممتاد  األلكاأل مممم اا/40/األلتمممم اتقممملاعمممملوا مممم ا/113/األلتمممم اتتجممماوبأللا ممموفاألاتفاعممممااااتمتنممماا-

ا.ألل تحاكل
ةلاأواأللة مااانبألوةملالةت كلا  متاد األلكا م األل تحماكا ملاأللمدواأللاإلمااأللة ما3  ا/x01.44 ا01.44/تيب ا  احلااا-
يمداأللفاأل ماااعاU  احلانحمافاتو اة كلاواا،Uليدواأللانشكلاحافاا3  /ا182.4اxا108.13/  احلاوا.اداجلا00

ا.لا وفأليتاةااانةلاأللا وفاأواعيدا
أللا ممممموفا ممممم ا  مممممتود األلكتممممم األل  ممممما اااأللمظ مممممااوأللمممممديةااليوصمممممولاألب ممممما  اوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاألعمممممااعيمممممداتحدةمممممداألاتفاعممممماااا-

أللقةا اااأللي و جةملال  متاد  األلكا م األل تحماكا)ألبالفالاك ااوادا  ااأللجاين انالي نلال  تاد األلكا  األل تحاكا ل
 .( لاألبالفال

ااأماكن المطالعة
 ممم اش مم األل الالمممملاأواوحممدةاجيممو اوألحمممدةا مم اكممملا ج وعمملا ممملااأللجيممو عيمممااألبشمملا ممملاأ مماكلاا/%8/تحممدداي ممنلا

 :تكولا يا نلال  تاد  األلكا  األل تحاكاحة اتاألع ا ااةي لألل قاعداوأللالاوااا
 ممم اا/76.3/ا مم اوأنممماداأللالاولممل/70/ةحممدداألاتفمما األلالمماوااا مملاألباااإلممااأللجايمم األل ممفي اليالمماوااا مم األل كتنمملا

 ا.  اع قاا/48.3/وعاضاا
اا 
  قسم اإلعارة 
اش  اا- الق  ةل األلكويتوألا اتق ة  احة اة كل اأةضا األل تحاكل األلكاأل   ا  تاد   اكويتوألاألااألإلعااة اتاد  ةج األ

ألبكثااةاد األلالب ا لا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاا  اعياا/81/نااتفا اةاد األلالب انشكلاعا اوش  انااتفا ا
ا.أللكويتوألاالةت  اليكا  اأثياااألاشتاأل   الحظاحةباأ فلا الحا

                                                           
[1] Designing a School Library Media Center for the Future 
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تص ة األل كتنلاا(80-1)ةوضحاأللشكلاا.  ا/80/دألالاوألبنوأل األلدألايةلا  األل كتنلاعلا أااةقلاعاااج ة األلا-
اا.ن ااةيا  ا  تاد  األلكاأل  األل تحاكل

ا

ا
اا-ل  األل تحاكألأللكااا   تاد لاتص ة األل كتنلانالي نلاا-(80-1)أللشكلا
ا(Designing a School Library Media Center for the Future) ألل صدا

ا
 المخابر  1-3-2-2

تاصمم المممهاعمممادةانتجتةمممبألااوو مممائلاعي ةمملا تاصصمممل،اواوتجتممبااأللصمممفتكممولا  ممماحلاألل اممانااأكنممماا ممملا  مماحلا
-6/لكمملا ج وعمملا مملاا3 ا/00-40/،انةي ممااتاصمم انمممااأللداأل ممااا  مماحلاالالمم لكمملاا3 ا/1.3/  مماحلاتقاةنةمملا

اا.ا/13
ا
  مخبر العلوم 

ةندأاأللتداة ان مادةاأللميمو ا م ا احيملاأللتميمة األب ا م ادألاملاألل اتنماألااحةم اتشم لاإلقماااأللمدا األليظماياعيمااألل منواةا
ا.أللالب وأللشاألئحا  اإجاألااأللتجاا اأ ا اوعاااألب ب ا

ك ممالوحاأللم مملا،اشالمم اأثمما ا تحاكمملاأللوحممدألااأللم يةمملاليالممب اوتتكممولا مملاشالمم اأثمما اثانتمملا:انمماان ممااةيمم وةجتممباألل ا
 حتوةماااألل اتنما،األل منواة،اجتماباإ مقاالاو ا ملاأللا موفاوألل امابلاأللااصملانمأدوألااواكالكاأل  ،اوحدةاع يةلالي دا ،ا

ا.أللتحضةا
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ا3 ا/16/وةيحمقانمها ا ملاتحضمةاان  ماحلاا3 ا/80-78/نمةلااالالم ا/40/نمااألل اصم الداأل ملاتتاألوحا  ماحلاألل ا
ا.ا تجاواةل،اوت اعداه هاأللغا لاألل دا ا  اتحضةااأللتجاا  ناةلتحضةااوألحدةالكلا الاتاصة ا ا لاوة ك

ا.(ا81-1)  ا احيلاأللتمية األب ا  اك ااةوضحاأللشكلاااناةوجداأللمدةدا لاي ا جاتص ة األل ا
نمااااصملانالشماحاألليظمايا م ا اكمباألل األلي و جاألبولاةشم لاش م  األليظماياوأللم يم احةم اتتوضم ا قاعمداأللالمب األل

ا.ناحاأللم لا وب انشكلا حةال ا  األل اوأللق  األلم ي األل ياةتكولا لا الوا
نمااوةمتنمااهم ألاأللي مو جاهمواألب ثملانالي منلاأللم يم ا م احةمباوألحمدا م ا اكمباألل األلي و جاأللثاي اةشم لاأللق م األليظماياوا

ا.ليالب ا لاحة اتو اا  احلاأكنااوحاكلاأ تلا  ااةاد االب األإلعاشلاأللحاكةل
ا[1]ا.ثال ااةش لاأللق  األليظايا توض ا  األلجتلاأللة يااوأللق  األلم ي ا  األلجتلاأللة اىأللي و جاألل

ا
/ا130/احة اااتقلاألل  األاانمةلاألبثما اعملااناأللكاأل  األل تحاكلا  األل اا ةج اتو ااألل  احاااأللبب لال  تاد 

اك ااهوا وضحا  األلشكلاااصلالت اتتالانقا  األل وألصفاااألل  كواةا انقاا غ يلا  اوك ااةيحظاوجود
ا[3](.83-1ا)ا
ا

                                                           
[1]

 المباني التعليمية 
[2]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 
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ا
ا،اإعدألداأللناحثل(ألل ناي األلتمية ةل:ا)ألل صداا- ة ا اانااأللميو الي ا جاألل تمددةالتصألا-(81-1)لشكلاأل

ا
ا
ا
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ا- انااأللميو األلبب لال  تاد األلكا  األل تحاكا  انمادألبا-(83-1)أللشكلا                                 

ا(Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs :)ألل صدا
 المخبر اللغوي 

ةتممدانولاجينةمملاوة ممجيولاأشمماالتت األلااصمملاواةممم لاألل انممااألليغممويا كايممااة ممت  ا ةممهاأللالالمم اإلمماات ممجةبااناليغمملاألب
ب اةينغم األاةحتموياألل انمااعيمااحجةماألااليالم.اعيااتكي األليغلاألبجينةملانشمكلا يممبلاوةجماولاأللت اةيماااعيماا لمك

تجتمممباأللغمممافا.ايا ممم ةابجاجةممملاحتمممااةممماىاأللالالممم ا دا مممها مبولممملاأللجمممداأللاصممموتةااتتصممملا ممم األل انمممااألب ا ممم اعنممما
ا.نكاأل  اوالاوااا بودةان  اعاااو ةكاو وياااوآااات جةل

تود التاممبةلاةشمم لاألل انممااألليغمموياأةضممااعيممااأللحةممباأللممما األلمم ياةج مم األلالممب ا مم األل ممدا ،اك ممااةجمم اتوألجممدا  مم
ا[1].ألل مدألااأللااصلانال اناألب الوألياااوا

ك ممماا ممم األلفصمممولاألليظاةممملاةفضممملاتوضممم ا  مممتاد  األلكاأل ممم األل تحاكممملا ممم اآامممااألل انمممااوتمممأ ةلاألل  ممماحلاأللبب ممملا
أواأكثاا لاأللحجةاألاا بودةانابنماداوألل وألصفاااأللبب لانالي منلال  متاد  األلكاأل م االحاكتت اوةج األاتكولاوألحدة

ا(.82-1)ألل تحاكل،اك ااهوا وضحا  األلشكل
 

                                                           
[1]

 1أللتمية /األل و وعلاأللتيد ةلاألل م ااةلا 
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ا
 (Living Environment for Disabled) ألل صداا-نالي نلال  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاألل انااألليغوياتص ة ا-(82-1)أللشكلا

 
 امخبر الكومبيوتر

 :ألل انااعيااعدةايقاالا يتاتتوشفا  احلاةمتناا انااأللكو نةوتاا لاأللفاأل اااأللتاصصةلاألل كيفل،ا
 .االاةقلاتيظة تاا-3.اعدداألبجتبةاأللت اةحتوةتا-1
 :عيداتص ة ا انااأللكو نةوتا انمةلاألاعتناااألليقاالاأللتالةلاةج األباا
 .األلاألحلا  ا توللاأل تادأل األبجتبة -1
 .اوأثاثتااوشانيةلاأللتمدةلان ااةيا  اظاوفاأللالب ا انالوحدألاا  األلألل اويلا  اتيظة األ -3
عملا م اا/70/ألااتفما اةفضملااتكةةفاأللالاوللاأللت اتوض اعيةتااألبجتبةاح  األلفاوقاأللفادةلانمةلاأللالمب احةم  -2

 ا.وألاةكولا الحتاا  تالةباا اناا الحاأاضةلاألل
إلممااألل ميمم ،اونااصمملاإ ألااتنممااألبجتممبةاحممولاشاشمماااأجتممبتت األتجمماهت ا مملاا ممتوللاتغةةممااأللالممب االتفمماتت اأو -4

 .ا،اوهيااتندواضاواةاأل تادأل األلكاأل  اأواألل قاعداألل تحاكلغا ل حةالاألل
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جتمماباألإل ممقاالاوشاشمملاأللممماااو مملاأه تممااا انممااأللكو نةمموتاإ كايةمملاوضمم األل يحقمماااألبامماىاأللتمم اة ممتيب تااا -8
 ا.حاجلالتاكاأ اكيت أللوض ا  ا كالاةاألهاج ة األلالب ادولاتنحة ا

ا
 نماذج تصميم مخابر الكومبيوتر -1

ي ممالاتوبةمم انمضمتاا مملاحةمم األل  مماحلاواهيماكاأللمدةممدا مملاي مما جاتصمم ة ا امانااأللكو نةمموتااحةمم اتاتيممفاأللي مما جاعمملا
-1)أللشمكلا اي مو ج اتصم ة ،اك مااهموا وضمحا م األبثا ا نالتال اكةفةلاتوض اأجتبةاأللكو نةوتااوي تمااا ة ااةيم

ا(:84
 

 
 (   http://teachingkidsprogramming) ألل صدا-ي ا جاتص ة ا اانااأللحا و ا-(84-1)أللشكلا

 :األلي و جاألبول -1
 اUنشكلا حةال ا  األل اناانشكلاحافااالالب تتوض االاواااأجتبةاأللكو نةوتااأللااصلانا -
ا.جتاباألل مي ألل انااوك لكاالاوللاوااا  ا قد لاتتوض اشاشلاأللمااا -
ا.  األل انااوتاكةبه اعيااشاشلاأللماااأللالب ه ألاأللي و جا شااكلا ةدع  -
ا.ةو اا توللاإعادةاتمدةلاألبثا  -
ا.ةبوداننانةلا  ا قد لاوآاااألل اناال توللاأللحاكل -
 مملا  مماحلااالالمم ،ا قممداتصمملاحصمملاكمملاأللالممب ااة ممتوع اعممدداكنةمماا مملاةحتمماجاتصمم ة هال  مماحلاكنةمماةاحةمم ا -

 [1].2 ا/2/ألل انااإلاا
ا

                                                           
[1]

 http://teachingkidsprogramming 

http://teachingkidsprogramming/
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 :أللي و جاأللثاي ا -3
 .أللصفنشكلاصفوفا توألبةلاك اا  اانالالب تتوض االاواااأجتبةاأللكو نةوتااأللااصلا -
ا.جتاباألل مي اا  ا قد لاألل انااوك لكاالاوللاواتتوض اشاشلاأللمااا -
ا.عيااشاشلاأللماالالب اه ألاأللي و جاتاكةباأل ةدع  -
 .وشاشلاأللماااإلااألل مي شاشاااأجتبتت ا لاايظاه التفاتت اأوا توللاتغةةااأللالب ا -
 .ااةحتاجاتص ة هال  احلاكنةاةاك اا  األلي و جاألبول -
 [1].3 ا/1.7/ لا  احلاألل انااإلاااالال وشداتصلاحصلاكلاالالب  لاألاألكنةاااألة توع اعدد -

 
ا:ألل تحاكلالأل نا األلتالةلةمتنااأللي و جاأللثاي التص ة األل انااهواألبي  ال  تاد  األلكاأل  ا

 .  ااعاةاا  األل يتصفانةلاألل  األاا  ااةم لا توللاأللحاكلالت تو اا -1
ا.  احلاكا ةلاليدواأللانالي نلالت ا  األلجتلاألب ا ةلاوأللايفةلالي اناوجودا -3
 .إ كايةلاتوض ا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلا  األلصفوفاألبولااأواألباةاةالي انا -2

 .أللي و جاأللثاي التص ة األل اناا األعةاالشاوالا  تاد  األلكاأل  األل تحاكل(ا88-1)اةوضحاأللشكلا
 

 
اإعدألداأللناحثل:األل صداا-نالي نلال  تاد  األلكاأل  األل تحاكلا انااأللحا و أللي و جاأللثاي التص ة اا-(88-1)أللشكلا
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 صالة التدريب 
أللغيمائ األلج ماع ،اةفضملاألاتكمولاشاةنملا ملا ا ملات تاد ا ا لاأللتداة ا ملاأجملاأللتمداة اوأللتميمة األل و مةق اوألبدألاا

تشم لا ا ملاأللتمداة األلالماواااوأللكاأل م الكملا ملاشائمداألل ج وعملاوأللالمب ا.األل و ةقااك ااةجم اعمبلاأللجمداأللاصموتةا
ا.ونمااأللتجتةبألااأللصوتةلاوألل آا األلكتانائةلاأللبب لاوجتاباعااا،أللت ا الناا ااتكولا توض انشكلادألئاي

 مم ،اتتوضم ا ةتممااأللكاأل مم اا/604X600/ن  مماحلاالالم ،اا/18/لمممي مو جالغا مملاتممداة اتت م ا(ا86-1)ةوضمحاأللشممكلا
 م ،ا  مااة متلاحاكملادامولاا/100/ م ،ايبحمظاوجمودانمانةلاعماااكملا يت مااا/238/وأللالاوااانشكلادألئاةاشالاهاا

 مم انممةلاألبثمما اا/00/نممااااألواماوجا  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكمل،ات ممتيب احاكمملا  ممتاد  األلكاأل م األل تحاكمملا  مماا
 مم المم لكاأ ثمملاألب مماكلالجيممو ا  ممتاد  األلكاأل مم اا/140/وأللجممداأللاك مماات ممتيب ا  مماحلاأاضممةلان قممدألاادألئمماةاشالاهمماا

 [1].ألل تحاكلا  ا ا لاأللتداة اه األب اكلاأللقاةنلا لابوألةااأللغا ل
ا

 
انالي نلاألل و ةقاصاللاتص ة اا-(87-1)أللشكلااااااانالي نلاااااااااااااااااااأللتداة اصاللتص ة اا-(86-1)أللشكلاااااااااا

ا-ل  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاااا       ااااااااااااااااااااااااااااااااااا–ل  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاااااااااااااا
ا(Living Environment for Disabled)ألل صدا(اااااااااااااااااااااااLiving Environment for Disabled)ألل صدااا

ااااااااااااااااااااااا
ا
ا
ا
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 صالة الموسيقى 
ت ممتاد اصمماللاأللمممبفاألل و ممةق ا مملاشنمملاالممب األلفاشمملاألل و ممةقةلا مملاأجمملاأللمممبفانمماياااألليحا ممةل،األلمميف ،األلوتاةمملا

ا.وأللنةايو،احة اتبوداه هاأللغا لانالمبلاأللصوت اوألإلضااةاو آا األلكتاناااأللبب ل
ااألجاأللنةايو،األلماااألل ياةامد احاكملادامولاا/183/تكولاأاضةلاأللصاللا ين اللاوأنوألنتاا ألااعااا   اإلداالاوأل 

تشم لاأللصماللا قاعمدا تحاكملاو يصملالقائمداألل ج وعملاونةمايواوحوأل ملاليكتم ا.اوااوجا  تاد األلكا م األل تحماكاأةضما
ا. ألل و ةقةلاو اابلا لاأجلاألياااألل و ةقةلا لا اتيفاألبحجا

أللتمم اتممو ااهمم األلصممفوفاألبولمماا مملاألل ج وعمملاوااإلاأي مم اتوضمم ال  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكمملا مم اصمماللاألل و ممةقا
 م ات كميت ا ملاأللمدواأللانشمكلاكا ملاو ملاأللحاكملاا/140/  احلاأاضةلاكا ةلالحاكتت ان ااةمادلا  احلادألئاةاشالاهاا

ا[1]. قةلاأةضاك ااةج الحظاه هاألل  احلاأ ا ا اابلاألياااألل وا.األل ية ل
،احةم اييحمظا وألضم ا3 م ا/680650x/الالم ان  ماحلاا/16/ي و جالصماللا و مةقااتت م ا(ا87-1)ةوضحاأللشكلاا

 كممملاألاتكمممولا ممم اأحمممداألب ممماكلاألل حمممددة،اك مممااييحمممظاتمممو ااألل  ممماحاااأللبب ممملاة  مممتاد  األلكاأل ممم األل تحاكممملاأللتممم ا
ا.ألياالحاكتت ا وألاا  األلصفوفاألبولاالي ج وعلاأواأ ا ا اابلا

 
 صالة الرسم 

 ةتمااألل يصملاأللتم اتحتموياأللي مو جاتت اكمبااةةكولاألليشاالا  اصاللاأللا  ا ادةااحة اتموب احوأل ملاألليوحمااانشمكلادألئماا
،اك ممااتحتمموياأللاممبألئلاأللتمم اتضمم اكا مملاأدوألااأللا مم ،اوتاتيممفاأللداأل مماااحممولاألل  مماحلاألل اصصمملالصمماللاألل ماألداا مم ه

 كمملاألاتكممولا وبعمملاعيمماا ا تمم اا مم اأوا ا مملا اا3 ا/80-78/أللا مم ،اوةاصمم الممهاو ممالةاا  مماحلاتتمماألوحانممةلا
ا.وألحدة

كةفةلا األعاةاتصم ة اصماللاأللا م التيا م ا  متاد  األلكاأل م األل تحاكملاوألب موةااا مما،احةم ا(ا88-1)ةوضحاأللشكلا
 ممم ال مممتوللاا/140/ةفضممملاتوضممم ا  مممتاد  األلكاأل ممم ا ممم األلصمممفوفاألبولمممااليصممماللاوتمممأ ةلا  ممماحلادألئاةممملاشالاهممماا

ا[1].اتلاوصولت اإلةتادواأليت اوحاكتت اك ااةفضلاتوض األلابألئلاأللااصلانت اعيااأللجدألااألب ا  اليصاللاحة اة 
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ا
األلتدنةااألل يبل انالي نلألتص ة اصاللاا-(80-1)أللشكلاأللا  انالي نلاااااااااااااااااااتص ة اصاللا-(88-1)أللشكلااااااااااا

ا-ل  تاد  األلكاأل  األل تحاكلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-ل  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاااااااااااااااا
ا(ااااااLiving Environment for Disabled)ألل صداااااااااااا  ااااا(Living Environment for Disabled)ألل صدااااا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  صالة التدبير المنزلي 

أللحةاةاألل يبلةلا لاابلاتميمة األلالمن ،اأ ا مةاااأللحةاكملاأللةدوةمل،األلاعاةملاأللشاصمةلااأللالالنااأللتدنةااألل يبل اهواتمية ا
ا:وتش لا ا لاأللتدنةااألل يبل انشكلاأ ا  .اوألاهت ا انال يبلاوألب اة

 .ااكلاألإلعدألداألل يبل ا-ا3ااااااكلاألل الن األلتمية  ا-1
،األاألل دا مممةلاU النممماا مممااةكمممولانشمممكلاحمممافةاألعمممااعيمممداتصممم ة ااكممملاألل المممن األلممم يا:ااكممملاألل المممن األلتمية ممم ا-1
وأل مملان ماا ةمهاأللكفاةملاا(أللكويتموألا)الماواااأللم ملا ة تاد ولاه هاأللوحمدألاالم ألاةجم األاتكمولاألبنممادانمةلااالالناالوأل

أثياااأللم لاناألحلا إلاألل  ا لانةلاه هاأللكويتموألاألااةينغم ااالالناا  ،اوحتااةت  األل كالابان اا/180/وأدياانمداهو
 م اوأل  ألاكمالاعماااا/78/همواالالنملأللالمولاألبديمااألل ا مو ا ةمها ملاأللكويتموألاالكملاواا م ا/340-180/كولانةلاألات

ا.3 ا/0/  اأيا /777272X/  ا ةينغ األاتكولاألل  احلاأللديةااليوحدةا لاألل الن اا/60/ه ألاأللكويتوألاا
 م األلالالنمااالوحاليشاحاحة اة تاد التثقةمفاتويااكلاألإلعدألداألل يبل ا يضدةاوكاأل  اواةح:ااكلاألإلعدألداألل يبل ا-3

،ااعاةملاألل اضماا م األل يمبلاونممااأ ا مةاااأللحةاكملاأللالما ،األإلدألاةاألل الةلالي يمبلأ وااألب اةاوألل يبلاكإعدألدا ائدةا
.أللةدوةل

ا[1]
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 مم اا/767/  ممتاد اااأللكاأل مم األل تحاكممل،احةمم األا  مما لااأللالالنممااأللتممدنةااألل يبلمم ااصمماللةجمم األاةاألعمم اتصمم ة ا
نمةلاأللكويتمموألاألاا م ااكمملاألل الممن األلتمية م اتممم لا ممتوللاأللحاكملاوأللممدوألال،اك مااةجمم األاتكممولاإحمدىاألل غا مملاوأجممبألاا

ا. مةيلا لاأللكويتوألاألاا األعةلالبشتاألالاااأللااصلانال ماشةل
ل متوللاا م اايمفاأللكاأل م األل توضمملاحمولاأللالاولملاو لمكا/167/ةاألعاا  ااكلاألإلعدألداألل يبلم ا  ماحلادألئاةملاشالماةا

ا(.80-1)أللحاكلاوةفضلاألاتوض اأ اكلاجيو تلاعيداأالاألفاأللالاوللا  ا قد لاأواآاااأللالاولل،األلشكلا
 

اا
 الفراغات االجتماعية والترفيهيةتصميم   1-3-3
 صالة الطعام 

ةكمولاعمددا ماألاالكملاوجنملاواا2-3 ات متاد ا ملاتم لاصاللاأللالما األل كالاألل يا  اليالب التيماولاوجنملاأللغمدألااأللتم
ا. لا ج و األلالب اوح  األلشاوالاألاشتصادةلا/ا8/4ا–ا8/1/األب اكلا تغةااجدألا لا

عيداتص ة اصااااأللالما اةج األبا انمةلاألاعتناااع يةاااتحضمةااأللالمما اوتقدة مهاناإلضما لاإلمااأ ماكلاأللجيمو ا
،اإلاأللالمماواااأللالممما اعيممداتصمم ة اصمماللا3 ا/1.7-1.2/ةاصمم الكمملاالالمم ا  مماحلا.اوحاةمملاحاكمملا مماوااأللالممب 

لايوعةمملاأللالاولمملاأللصممغةاةاوألل اصصمملابانممملا أللصممغةاةات ممتيف ا  مماحلاأكنمما،الكيتممااتشممج اعيممااألل حادثمملاأللتادئممل،اوأل 
  ماحلاألباضمةل،اةكمولاألاتفما األل  اه األلت اة تفادا يتاانشكلاكنةااليتو ةاا م اا/80X137/أشاا ا ألااألل قةا ا

ا[1].  الألالفالاأللصغاا/ا61/أللالاوااا
ا

أللالمب ا قاايلاليوضمةاااألل اتيفلالكاأل  األلجيو اوأللالاوااا  اصاللاأللالمما ا ماانمةلا(ا60-1)ةوضحاأللشكلاأللتال 
وكملا  متاد اا3 م ا/118ا.68X/إلماا  ماحلااالالم اعماديو  تاد  األلكاأل  األل تحاكل،احة اةحتماجاكملااأللمادةةل

وللا مم اايممفاأللكا مم األل تحمماكالتممم لا ممت/ا140/ألئاةمملا ألااشالمما مم اوةيحممظا  مماحلادا/80X118/ليكا مم األل تحمماكا
ا.أللدواأللأللحاكلاوا
إضما لاكا م اا م اإلمااالمولاأللالاولملاعيمدا/30/ةيمب ابةمادةا:اوب اا  لاكاأل  احولاالاوللاأللالما توضحاتا:(أ)أللحاللا

اك ممااييحممظاألل  مما لانممةلاحا ممل.ا مم ا/20/عيممداالممافاأللالاولمملاأ مماال  ممتاد األلكا مم األل تحمماكاةيممب ابةممادةااعممادياالالمم ل
ا.ا  ال  تاد األلكا  األل تحاكا/140/وامادي  اليالال األلا/08/ه األلالاوللاوحدوداأللحةباوا

 مم ا مملاعمماااأللالاولمملاا/68/اممماديةحتمماجاأللشمما األلاتوضممحاتمموب اث ايةمملاكاأل مم احممولاالاولمملاأللالممما ،(:ا )أللحالمملا
أللالاولملاحتمااأللجمدألااواألااأللكا م ااحا مل م ا ملاا/08/ م ،اةيمب ا  ما لاا/80/نةي مااةحتماجا  متاد األلكا م األل تحماكا

 م الةمت كلا ملاأللمدواأللاا/140/نةي ااةحتاجا  تاد األلكا  األل تحاكاإلاا  احلادألئاةلانقالماااماديأللاالال نالي نلالي
 .وأللحاكل

                                                           
ا1أللتمية ا/ألل و وعلاأللتيد ةلاألل م ااةلاا–ا[1]
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اعمادةةلالالمالنةلتوضحاتوب اأان اكاأل  احولاأللالاوللاوتكاألاها،ايبحظاألاألل  ا لاأللفاصميلانمةلاكا مةةلا(:اج)أللحاللا
 ممم ا ممم احمممالاأحمممداأللكا مممةةلااممما اا/188/ ممم انةي مممااتبةمممداهممم هاألل  ممما لاإلممماا/ا180/الانصمممواةا تماك ممملاهممم اةجي مم

 .ن  تاد اكا  ا تحاك
 مم اصمماللاأللالممما ا مماانممةلااعمماديتتمماألوحاألل  مماحلاألل اصصمملالكمملاالالمم ا:اي ممتيتجا مملاهمم هاأللداأل مملاوألل قاايمملا ممااةيمم 

لكملاالالم ا ملا  متاد  األلكاأل م اوة كملاتحدةمداا3 ا/3.3-1.8/نةي ااتتماألوحاهم هاألل  ماحلا ماانمةلاا3  /1.7ا-1.3/
ي مممنلاأللالمممب ا/ا%08/وا/%8/ي مممنلاأللالمممب ا  مممتاد  األلكاأل ممم األل تحاكممملاا:  ممماحلاصممماللاأللالمممما اناعت مممادا ممماةي 

ا[1].أللمادةةل

ا
ا(Living Environment for Disabled:ا)ألل صدا-نالي نلال  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاصاللاأللالما تص ة اا-(60-1)أللشكلا

اإعدألداأللناحثل
 الصالة متعددة األغراض 

وة كملاأل متغبلتااكصماللااألبولةماات تم لاأللصاللا تمددةاألب األاالييدوألااوألل حاضاألااوأللماوااأللفيةملاوألجت اعمااا
ا.علاألبااا /ا1/اااةقلاعلاألما ا غيقلاوشدات تم لاليماااألل ةي ائ ا  اوجوداشاشلاكنةاةاعيااألاتفا 
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أللصاللاعيااألتصالا ناشاانال دالاأللائة  الي دا لاإل كالاأللوصمولاإلةتماا ناشماةا ملاأللامااجاعيمداألاحتفمااااتكولا
ليالالممم األلوألحمممد،اوةحمممددانشمممكلاعمممما اا3 ا/1.1-1/تحمممددا  ممماحلاأللصممماللاعيمممااأ ممما اتاصمممة ا  ممماحلاا.ألل دا مممةل

ا.3 ا/80/عيااأااتقلا  احتتااعلا.ا لاعدداالب األل دا لا/%80/أل تةمانتاانما
ك ماا.األلن مةاللا ن مدالااما اوتكمولاعيمااألتصمالااما انمالتجتةبألااألل  ماحةلان يصلا اتفملتبوداأللصاللاة كلاألا
ةكمولاتجتةمباأللصماللانكاأل م ا تحاكملاحتمااة متلايقيتماالي امابلاألل يحقملانالصماللاوأل متم التاا.انكموأللة هاادةتبواة كلا

ا[1].ألبجتبةاأللاةاضةلا  احالاأل تادأل تااكصاللااةاضةلةج األاةت  األل ابلالتابةلاألبدوألااوا.اب األاا اتيفل
أ مماكلاجيممو ا  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكمملا مم األلصمماللا تمممددةاألب مماألااوتوألجممداألل يحممداا(ا61-1)ةوضممحاأللشممكلا
إ ايبحمممظاألل  ممماحلاأللوألجممم اتو اهممماا ممم اأ ممماكلاأللجيمممو الكممملاشممما ا ممملاايصمممالل،ألل اتفمممملالا يصممملأللليوصمممولاإلممماا

ل  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكمملاا مم احممالاتاصممة اأ مماكلاأللجيممو ا3 مم /ا140ا140x/  ممتاد  األلكاأل مم األل تحاكمملا
 ااا مم احممالاتاصممة اأ مماكلاجيممو ا  ممتاد ايفةمملاأواالا ةممل،اأ ممات ةفضمملاألاتكممولاأ مماكي انمضممت األلممنمااوانجايمم

إ ألاكمالاأللوصمولالحةمباا3 م /ا00x183/ةجم اتمأ ةلا  ماحلااعيدهااكلانجاي اأ اكلاناش األبشاا األلكاأل  األل تح
ةجممم اتمممأ ةلااأل ممم اليوصمممولاإلممماا.اإ ألاكمممالاأللوصمممولا ممملاألب ممما ا3 ممم /ا140x130/أللجيمممو ا ممملاأللالممماف،او  ممماحلا

ا.ا  /130/اتقلاألل  األاانةلاأللكاأل  اعلا.األل يصلا  األلصاللا  احالاكاياا اتفمل
ا

                                                           
األل ناي األلتمية ةلاا[1]
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ا
ا-نالي نلال  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاأللصاللا تمددةاألب األاتص ة اا-(61-1)أللشكلا

اإعدألداأللناحثلا(Living Environment for Disabled:ا)ألل صدا
 الفراغات الخارجية 
ا:ك ااألالنياااألل دا لاعياصاا تمددةاك لكاةض ا وش األل دا لاعدةاعياصااأه تاا
أااتقملااعيمالكملاالالم اا3 ا/1.4-1.3/وتاص انشكلا يفصملاو مقاأع ماااأللالمب ان  ماحلاا:أللناحاااألل نياللا-

وة قفاثيثتااعيااألبشل،اك ااةج األاةقم اجمباا يتماا م اظمبلاألبشمجاااحةم اتتوضم ا قاعمداا3 ا400  احتتااعلا
ا.فوفأللصةج األاتكولانالقا ا لاأ اكلاااوجاأللالب ا لا(.االال ا30 قمدالكلا)اااجةلالب تاألحلا
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وهممم األل يممماالقاأللاااجةممملاألل اصصممملالياةاضممملاوتتوضممم اعيممماانممممداكمممافا ممملا تحمممااا:ا يممماالقاألليمممم اوألل بعممم ا-
ا.ةاتيفاحج اه هاألل ياالقاتنماال ملاألل دا لاو  احلا وشمتا.ا ا/70-60/األلصفوف

ا:ألل ياالقاأللاضاألااوتق  اإلاأللحدألئقاواا-
أوشماااأللفما اوتماتنالانشمكلا ناشماا م األلناحماااألل نيالملاوت متاد الياألحملاأللقصمةاةا م ا:ا يالقلاأللاألحلاوألا متج ا  -1

ا.وشدات تاد اك لكالياألحلاأللالوةيلاوتاتنالا  اه هاأللحاللا  األل يالقلاأللاةاضةلاو يالقلاألل بع 
 . يالقلاتبةيةلاوتقتاحاض لا األغاألل دألالاونةلاأش ا األل دا لاوأجيحتتا -3
شممغالاأللباألعةمملاوة كمملاأااتتوضمم اهمم هاألل يالقمملا مم ا يالقمملاتمية ةمملاو لممكا مملااممبلا مماعاااأللميممو األلالنةمةمملاوألب -2

ي ااااتتمدىاألل  ا لانةيت اا ا[1].لكلاالال ا3 ا/2-3/لألالفال،اوةقتاحا  احلاا ةاألانالي نلدشائقاا10 األغاألل دا لاوأل 
ا:ةج ا األعاةاحاكلا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلا  األلفاأل اااأللاااجةلا لاابلا ااةي 

لموألئممقاكاليناتمماااوأللشممجةاألااولمموحبااأللدالمملاحةمم اتتوضمم اتيممكاأللموألئممقااممااجا  مماااتصمم ة ا  مماألاااالةمملا مملاألا-
ا.ألل  ااشدااألل  تالا التفادياكلاأللمياصااأللناابةا  ا  اااأللحاكل

 ممم اإ ألاكمممالاة مممتاد ال ممماوااكا مممةةلا تجممماواةلاوةفضممملاأللمممماااا/180/ ممم ،اأوا/00/أللمممماااألبديممماالي  ممماألااا-
ا.  ا/180/
ا.عيدهااةص  او قاالتص ة األل يحداألا/1:30/وأل  ألاتجاوبا/ا1:30/عد اتجاوباألايحدألااألل   وحالي  ااا-
ألل امااجالاواتوض ا قاعداألا تاألحلااااجاألل  ااأللائة م ا م األل  ماألااأللما ملاوألب ماكلاأللتا ةتةملاو م ا قد ملاألل مدألاا-

 م ا ملا/ا130/حلا األغاإضما  ا جماوااكحمداأديمااألل تيلاأللوصولاوحةث ااتكولاضاواةل،اوةضافاإلاا قاعداألا تاأل
ا.اأجلاتوض األلكا  األل تحاك

اا.أل تادأل األل يحداألااعيداوجوداألبداألجاأللت اتصلانةلا ي ونةلا اتيفةلا-
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           
ا يشآااألل داأل األانتدألئةلاودوااأللحضايلاواةاااألبالفال:األبنيةلاأللتمية ةلاا[1]
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 بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةتعليمية ال في األبنية الفراغات تصميم معايير - خالصة  1-3-4
ا: ااةي انالي نلال وياألإلعاشلاأللحاكةلتمية ةلاأللا  األبنيةلاأللفاأل اااتص ة ا ماةةا لاداأل لااي تيتج

 الالمم األلمممادي،ايتبةممداألل  مماحلاألل اصصمملاليالالمم ا  ممتاد األلكا مم األل تحمماكاعمملاألل  مماحلاألل اصصمملاأللبب مملال
ا.أنماداأللكا  األل تحاكاوألل  ا اااأللت اةحتاجتاا لاأجلاأللحاكلاوأللداواأللةمودا لكاإلاا

 اولكمملاهيالممكااتصمم  اانمممااأللفاأل مماااأللتاصصممةلا مم األل ممدألا انممأكثاا مملاي ممو جا ثمملا انممااأللميممو ة كمملاألا،
نمااأللي ا جاتيا  ا  تاد  األلكاأل  األل تحاكلاأكثاا لاناش األلي ا جا ثلاي مو جاضم اش م  األليظماياوأللم يم اا

ا.ل انااأللميو ا  احةباوألحد
 حاجممملاأللالمممب ا  مممتاد  األلكاأل ممم األل تحاكممملا ممم اتاألعممم ا مممماةةااتصممم ة انممممااأللفاأل مممااا ممم األل دا ممملاكالصمممفا

أللتوبةمم األل اتيممفالألثمما ادألامملاأللصممف،اإ اتتاليمم اأ ممالة األلتميممة األلحدةثمملاتوبةمم األلالممب اضمم لا ج وعمماااع مملا
 .صغةاة،اأوا ج وعاااأكنا،اوأحةايااأللتوبة األلتقيةديابثا األلصف
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 الحركيةالخاصة بذوي اإلعاقة التصميم المعماري المصممة وفق معايير األبنية التعليمية   2-1
 

 جميع الطالب العاديين مشاركة  تراعي المدارس الموافقة لمعايير التصميم المعماري الخاصة بذوي اإلعاقة الحركية
وتةوفر لمةم الوصةول ال ةمل واإمةن الة  كافةة فرا ةاو في كافةة الععاليةاو واشطشةطة فةي المدر ةة ذوي اإلعاقة الحركية و 

 .في اطكترا والتعرف عل  تصميمما المراعي لتلك المعايير( هولي وتر)مدر ة طقوم فيما يلي بدرا ة مثال . المدر ة
 

                                                                                             Hollywater School            (هولي وتر)مدرسة   2-1-1

Hampshire : England - United Kingdom 

 ( هولي وتر) مدرسةموقع   2-1-1-1
   المتحةد ة لكةفةي ال ةاحل الجطةوبي لطكلتةرا فةي المم   (Hampshire)  فةي  (Hollywater)تقةع مدر ةة هةولي وتةر 

.(United Kingdom) صممم  لممرسةمم  مب  شمك  م  م B&R[1]  . بحية  يحقة  يتمركة  بطةاا المدر ةة فةي الموقةع
الجطوبيةةة المطةةاط   جمةةةالعصةةول الدرا ةةية فةةي ال حةةديشةةكل عالقةةة وثيقةةة مةةع الطبيعةةة المحيطةةة  تأكبةةر ا ةةتخدام للموقةةع و 

لعةةب تضةةم أمةةاكن  م ةةاحاو عشةةبيةاو مبلطةةة و حا ةةمةةا بةةين مالمق ةةمة  ةتحةةد البطةةاا م ةةاحاو اللعةةب الخارجيةة المشةةجر  
يضةةم الموقةةع العةةام مواقةةف ال ةةياراو والباصةةاو  باإلضةةافة الةة  مواقةةف  ةةياراو خاصةةة بم ةةتخدمي  [2]. ةةملة الوصةةول

 (1-2)كما في الشكل . الكرا ي المتحركة
 
 ( هولي وتر)تصميم بناء مدرسة  2-1-1-2

تضةم كتلةة المةدخل الريي ةي العرا ةاو التخصصةية . يق م بطاا المدر ةة الة  كتلتةين ريي ةيتين  موصةولتين بعةرات المكتبةة
. المراعيةة فةةي تصةةميمما المعةاقين مةةن صةةالة متعةدد  وصةةالة المو ةةيق  وحةوة ال ةةباحة باإلضةةافة الة   ةةرف المعالجةةة

مجمعة حول بمو صغير مضاا بإضةاا  طبيعيةة مةن  صعوف  حي  تكون كل أربعة الصعوفتضم الكتلة الثاطية للبطاا 
لعيةةة عمريةةة محةةدد  ابتةةداا مةةن  الصةةعوفان تخصةةيك كةةل مجموعةةة مةةن . اشعلةة   ملحقةةة بغةةرف صةةغير  ودوراو ميةةا 

تةم اختيةار اشلةوان . المرحلة اش ا ية في الجمة الغربية مةن الكتلةة الة  الثاطويةة فةي الجمةة الشةرقية يعطةي شةعورا بالتقةدم
يةةة فايقةةة لتكةةون عامةةل أ ةةاس فةةي التمييةة  بةةين فرا ةةاو المدر ةةة ح ةةب وثايعمةةا وح ةةب اشعمةةار  حيةة  ا ةةتخدمو بعطا

 [2].اشلوان الدافية في ق م اشعمار اشصغر واشلوان البارد  للعمر اشكبر في الق م الثاطوي
 

                                                           
[1]

 .بلر / 66/ف ع في / 961/مها   Erwin Bernecker &Josef Rainerمؤسسيها هما  9191أسست في النمسا عام   - B&Rشركة   
[2]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 
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 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر -Hollywater( هولي وتر)الموقع العام لمدر ة  -(1-2)الشكل 

   

 
 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر -Hollywater ( هولي وتر) مطثورية لمدر ة ةلقط -(2-2)الشكل 

 
 ( هولي وتر) مدرسةلبناء  المسقط األفقي 2-1-1-3

والجتماعيةةة والترفيميةةة  والعرا ةةاو التخصصةةية الصةةعوف عبطةةاا المدر ةةة مةةن طةةاب  أرضةةي فقةةط تتةةو   فيةة  جميةةيتةةفلف 
يقةةع المةةدخل . متةةدادا مةةع العرا ةةاو الخارجيةةة المحيطةةة بةة  مةةن مطةةاط  مشةةجر  و ةةاحاو لعةةبايشةةكل الم ةةقط اشفقةةي و 

يلية  البمةو الريي ةي وق ةم ال ةتقبال وبمةو الطتثةار  تتةو   علة  طعةس المتةداد  ةرف الريي ي للبطاا في الجمة الشمالية 
مةةا بعةةة العرا ةةاو كالصةةالة متعةةدد  اش ةةراة المخصصةةة أيضةةا كصةةالة طعةةام وحةةوة بالعطايةةة الطبيةةة تقابل خاصةةة

التةي للصةعوف تحق  المكتبة صلة الوصل بين كتلتي البطاا وصةول بالق ةم الثةاطي المخصةك . ال باحة وصالة المو يقا
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يوضةة  .  ةةاحاو اللعةةبا ةةاو الخارجيةةة المحيطةةة المشةةجر  و تتصةةل مةةع الطبيعيةةة عبةةر مخةةر  مةةن كةةل صةةف الةة  العر 
 .الم قط اشفقي لبطاا المدر ة( 3-2)الشكل

 
ة المحيطةة  كمةا يحقة  أكبةر ر قدر ممكن من التواصل مع الطبيعةيحق  أكب( T)طالحث أن تصميم بطاا المدر ة بشكل 

الطةالب قدر ممكن من اإلضاا  الطبيعية والتموية ويةممن بارتباطة  مةع الطبيعةة فعاليةة الطاقةة اإليجابيةة والطشةاط لكافةة 
 [1].وخاصة طالب اإلعاقة الحركية الذين هم أقل طشاطا وحركة
 

 ( هولي وتر) لمدرسةالوصول  2-1-1-4
قةد يصةل الطةالب الة  المدر ةة . ن با ةتخدامماو ترتيباتما ومن هةم الطةالب المعطية يعتمد تحديد متطلباو المدر ة معرفة

الحةافالو أو ال ةياراو  كمةا طلحةث الطةالب م ةتخدمي الكرا ةي بعد  و ايل   يرا علة  اشقةدام أو با ةتخدام الدراجةة أو 
المتحركة  لذلك  كان عل  المصمم أن يدرس م احة مططقة ط ول وصعود الطةالب خاصةة أن بعةة المركبةاو ممكةن 

 .أن تصل في الوقو طع  
لمدر ةةة بمثلةةة تضةةم مططقةةة طةة ول وصةةعود الطةةالب م ةةاحة كبيةةر  تت ةةع للحةةافالو وال ةةياراو يثلةةل المةةدخل الريي ةةي ل

كبيةر   يقةع المةدخل علةة  طعةس مط ةوب الم ةاحاو الخارجيةةة المحيطةة ممةا يشةكل  ةةمولة فةي حركةة م ةتخدمي الكرا ةةي 
المتحركةةة  ي ةةتغر  وصةةول ومغةةادر  الطةةالب وقتةةا ل بةةفس بةة   ممةةا يتطلةةب تصةةميم ماليةةم يةةممن ال ةةالمة وال ةةمولة فةةي 

متحركةةة مةةن المركبةةة عمليةةة بطييةةة  مطيةةا طوعةةا مةةا  بحاجةةة الةة  الحركةةة  كمةةا أن اطةة ال الطةةالب م ةةتخدمي الكرا ةةي ال
طالحةةث وجةةود ممةةر المشةةا  ذي  ةةط  مةةاطع لالطةة ل  بجاطةةب مطةةاط  . عطايةةة  تجةةري فةةي كةةل الثةةروف الطق ةةية المختلعةةة

 . يحق   مولة و المة حركة الطالب م تخدمي الكرا ي المتحركة الذي اط ال الطالب
هةي أبةواب مط لقةة ذاو طثةام فةت  هلةي وهةي اشط ةب لم ةتخدمي الكرا ةي المتحركةةة يةتم اشبواب الم تخدمة في المدخل 

الةةدخول عبرهةةا الةة  البمةةو الريي ةةي الةةذي يضةةم ق ةةم ال ةةتقبال  حيةة  طالحةةث ق ةةم مةةن الكوطتةةوار يكةةون بارتعةةا  يخةةدم 
 .الطالب م تخدمي الكرا ي المتحركة

لطةالب لتعتبةر مكاطةا همطةا بعيةدا عةن ال دحةام بالط ةبة التةي تثةار طاليضم البمو باإلضافة ال  أمةاكن الطتثةار  صةالة 
 .م تخدمي الكرا ي المتحركة عطد طماية الدوام   كما طلحث بجاطب الصالة دوراو ميا  خاصة بمم أيضا

 [1](.4-2)كما هو موض  في الشكلين 
 

                                                           
[1]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 
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 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر - (Hollywater)الم قط اشفقي لمدر ة هولي وتر  -(3-2)الشكل 
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 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر - (Hollywater) (هولي وتر)الوصول ال  مدر ة   –( 4-2) الشكل
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–  (Hollywater)( هولي وتر)مدر ة ال تقبال في  فرا اولمطاط  وصول الطالب و  صور –( 5-2) الشكل

 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر 
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 ( هولي وتر)في مدرسة  دورات المياه 2-1-1-5
تتةةو   دوراو الميةةا   ال ةةملة الوصةةول وال ةةتخدام مةةن قبةةل الطةةالب م ةةتخدمي الكرا ةةي المتحركةةة فةةي ثةةال  أمةةاكن فةةي 
بطةةاا المدر ةةة  واحةةد  فةةي ق ةةم العرا ةةاو التخصصةةية  واحةةد  فةةي ق ةةم الصةةعوف البتداييةةة وواحةةد  فةةي ق ةةم الصةةعوف 

تضةةم دوراو الميةةا  كر ةةي المرحةةاة والمغ ةةلة بمواصةةعاو ( . 3-2)كمةةا هةةو واضةة  فةةي الشةةكل . ة والثاطويةةةالعداديةة
 لعاديةةيخصةك فةي بعةة دوراو الميةا  ا. خاصة بمم وت ود بالم اطد الم اعد  لمم في الحركةة وبالرتعاعةاو المطا ةبة

صةةةمم البةةةاب فةةةي دوراو الميةةةا  . المتحركةةةةمغ ةةةلة خاصةةةة بم ةةةتخدمي الكرا ةةةي    ةةةلالبةةةاقي الطةةةالب الةةة  جاطةةةب المغ
 [1](6-2)الشكل . بمواصعاو مراعية لم تخدمي الكرا ي المتحركة كالمقبة ولوح الركل أ عل الباب

 

 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر - (Hollywater)( هولي وتر)صور لدوراو الميا  في مدر ة  –( 6-2)الشكل 
 

                                                           
[1]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 
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 ( هولي وتر)في مدرسة  الصف 2-1-1-6
لكر ةي لم ةتخدم واحةد طالةب  ت توعب أكثر مةنبم احة كافية  Hollywater ( هولي وتر)في مدر ة  صمم الصف 

 يضم الصف وحداو جلةوس الطةالب التةي هةي عبةار  عةن كرا ةي وطةاولو  يةر مثبتةة باإلضةافة الة  رفةوف .المتحرك
بةةاختالف الععاليةةاو فةةي طةةاولو فةةي الصةةف الكرا ةةي و التغييةةر تو يةةع  يةةرتبط. خاصةةة بةةالطالب ووحةةد  جلةةوس المةةدرس

يتطلةةب تةةو   الطةةالب ضةةمن مجموعةةاو عمةةل صةةغير  أو ضةةمن مجموعةةة قةةد ممةةا  المطةةاها الدرا ةةية ضةةمن المدر ةةة 
صمم الصف بحي  يت ع شكثر من طالب واحةد م ةتخدم للكر ةي  .أو تو عمم بصعوف متوا ية Uواحد   بشكل حرف 

 .ال ملة ضمن الصفمطة و وتمكطمم من الحركة اإ جميع اششكال المختلعة لتو يع اشثا  المتحرك في
  

رة المطلةةوب وبفبعةةاد ت ةةم  الغةةتو يةةع ح ةةب وال تغييةةرالمروطةةة فةةي فةةي الصةةف  الم ةةتخدماشثةةا   يةةر المثبةةو يعطةةي 
فةي  الذي قةد يشةكل عايقةا اشثا  المثبو وتم تجطب ضمن الصفبحركة ودوران  الطالب م تخدمي الكرا ي المتحركة 

 .خدمي الكرا ي المتحركةتم حركة 
تةةم ا ةةتخدام الطةةاولو الم ةةتطيلة الشةةكل  وهةةي اشفضةةل بالط ةةبة لم ةةتخدمي الكرا ةةي المتحركةةة بالمقارطةةة مةةع الطةةاولو 

الجةاطبين يعضل الطاولو التةي تحةيط بم ةتخدمي الكرا ةي المتحركةة مةن و  .القتراب الكافي الدايرية شطما ل تمكطمم من
 .طما تحق  اقتراب كافأي لما م اطد للذراعين ش

ة المحيطةة مباشةر  بةدون وجةود ب من الصةف الة  الطبيعةبالعرا او الخارجية المحيطة  اذ يطتقل الطال صفيتصل كل 
ل للطةةالب وخاصةةة للطةةالب م ةةتخدمي الكرا ةةي المتحركةةة فةةرو  فةةي الرتعاعةةاو ممةةا يحقةة  فاعليةةة أكثةةر وحركةةة أ ةةم

 [1](.8-2)  (7-2) ينالشكلكما هو موض  في  .اشقل طشاطا
 
 (هولي وتر)في مدرسة  مخبر العلوم 2-1-1-7

العلةوم  بطمةوذ  دمةا الق ةةم الطثةري والعملةي بةطعس الحية  والةةذي يعتبةر اشمثةل بالط ةبة للطةالب م ةةتخدمي مخبةر  صةمم
 كل وحةد   ةط  عمةل مشةترك  خصكتتو   وحداو الجلوس الخاصة بالطالب في و ط المخبر  ت. المتحركةالكرا ي 

مغ ةةلة بمواصةةعاو خاصةةة بةةالقرب و  لم ةةتخدم الكر ةةي المتحةةركحيةة ا الوحةةداو  طةةالب  وخصةةك فةةي احةةد  تلةةك /6/لةةة
الطةةالب م ةةتخدمي الكرا ةةي التةةي تكةةون بةةار   ليةةتمكن و فةةي المخبةةر  ةتتةةو   بعةةة اشجمةة   علةة   ةةطوح محيطيةة .مطةة 

صمم المخبر بم احة كافية ت ةم  للطةالب م ةتخدمي الكرا ةي المتحركةة بالحركةة . المتحركة من القتراب من ال طوح
عةةةةرة كةةةةاف  كةةةةذلك طلحةةةةث ذاو ة حيطةةةةح المو  اين وال ةةةةطخةةةةال ةةةةملة واإمطةةةةة  فةةةةالممراو مةةةةا بةةةةين وحةةةةداو الجلةةةةوس وال

   (7-2) ينكمةا هةو موضة  فةي الشةكل. تمكطمم مةن الةدروان دور  كاملةة  م التي/ 141/الم احاو الدايرية ذاو قطر 
(2-8.)[1] 

                                                           
[1]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 
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 (هولي وتر)في مدرسة  المطبخ التعليمي  2-1-1-8
الةذين يحتةاجون صمم المطبخ التعليمي بم احاو كافية للطالب وخاصة بالط بة للطالب م ةتخدمي الكرا ةي المتحركةة 

ا ةةتخدمو الطةةاولو  يةةر المثبتةةة التةةي يمكةةن اعةةاد  تو يعمةةا . (8-2)مواصةةعاو خاصةةة للمغ ةةلةالةة  م ةةاحاو أكبةةر و 
. بعة  طوح العمل ارتعاعاتمةا قابلةة للتعةديل لتطا ةب الطةالب لم ةتخدمي الكرا ةي المتحركةة. ح ب مجموعاو العمل

تصةةميم المطةةةبخ ( 7-2)يوضةة  الشةةةكل . يتصةةل المطةةبخ بالعرا ةةةاو الخارجيةةة ممةةةا يجعةةل طشةةةاط الطةةالب أكثةةر فاعليةةةة
 [1].وتر التعليمي في مدر ة هولي

 
 (هولي وتر)في مدرسة  مخبر الحاسوب  2-1-1-9

صةةمم مخبةةر الحا ةةوب بطمةةوذ  التو يةةع المحيطةةي لفجمةة   ممةةا يةةوفر م ةةاحاو كافيةةة لحركةةة ودوران م ةةتخدم الكر ةةي 
بارتعةةا    ةةم وطاولةةة/ 141/تةةم تخصةةيك حيةة  خةةاك بةة  حيةة  يتةةوفر فيةة  م ةةاحة دايريةةة كافيةةة ذاو قطةةر . المتحةةرك

 [1](.8-2)  (7-2) ينالشكل كما هو موض  في .مطا ب وحي  أ علما يمكط  من القتراب

                                                           
[1]

 Designing for Disabled Children and Children with Special Educational Needs 

 



89 
 

 

 (اعداد الباحثة) B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر - (Hollywater) (هولي وتر)فرا او مدر ة مخططاو  – (7-2)الشكل
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 B&R شركة  -الدرا ة المعمارية :المصدر - (Hollywater) (هولي وتر)مدر ة  للعرا او داخلصور  -(8-2)الشكل 
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 الخاصة بذوي اإلعاقة الحركيةالمصممة وفق معايير التصميم المعماري بنية التعليمية األ - خالصة 2-1-2
والتةةي  الخاصةةة بةةذوي اإلعاقةةة الحركيةةةالمصةةممة وفةة  معةةايير التصةةميم المعمةةاري التعليميةةة  ط ةةتطتا مةةن درا ةةة اشبطيةةة

 :في اطكلترا  ما يلي( هولي وتر)اخترطا طموذجا عطما مدر ة 
 
  تصميم بطاا المدر ة بشكل(T ) يحق  أكبر قدر ممكن مةن التواصةل مةع الطبيعيةة المحيطةة  كمةا يحقة  أكبةر قةدر

فعاليةة الطاقةة اإليجابيةة والطشةاط لكافةة الطةالب وخاصةة طةالب  مما ي يد مةنممكن من اإلضاا  الطبيعية والتموية 
 .اإلعاقة الحركية الذين هم أقل طشاطا وحركة

   الةة  العرا ةةاو أو فةةرات تخصصةةي ة عبةةر مخةةر  مةةن كةةل صةةف مةةع الطبيعةةضةةم أ لةةب العرا ةةاو اتصةةال مباشةةر ت
الةة  العرا ةةاو الخارجيةةة بالط ةةبة    اشمةةر الةةذي يةةممن  ةةمولة الطتقةةال ةةاحاو اللعةةبالخارجيةةة المحيطةةة المشةةجر  و 
  .لم تخدمي الكرا ي المتحركة

  وتةةمدي الةة  المةةدخل الريي ةةي  ةةمل تضةةم مططقةةة طةة ول وصةةعود الطةةالب م ةةاحة كبيةةر  تت ةةع للحةةافالو وال ةةياراو
 .مما يشكل  مولة في حركة م تخدمي الكرا ي المتحركة الوصول

  قبةةل الطةالب م ةةتخدمي الكرا ةةي المتحركةةة فةةي ثةةال  أمةةاكن تتةو   دوراو الميةةا   ال ةةملة الوصةةول وال ةةتخدام مةةن
 .في بطاا المدر ة

  صةةمم الصةةف بحيةة  يت ةةع شكثةةر مةةن طالةةب واحةةد م ةةتخدم للكر ةةي المتحةةرك فةةي جميةةع اششةةكال المختلعةةة لتو يةةع
 .اشثا  وتمكطمم من الحركة اشمطة وال ملة ضمن الصف

 خدمي الكرا ةةةي المتحركةةةة  كةةةذلك ضةةةمو العطاصةةةر صةةةممو العرا ةةةاو التخصصةةةية بفبعةةةاد مطا ةةةبة للطةةةالب م ةةةت
الال مة في كل فرات ح ب وثيعت  بما يطا بمم  ك ةطوح العمةل والمغا ةل فةي مخبةر العلةوم  والطةاولو فةي مخبةر 

 .الحا وب
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 بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةفي مدينة حلب ألبنية التعليمية ل التصميم المعماريدراسة  2-2
 

تنقسم المدمرل االمقمةدمياحمباإلممقاممم ايسمدن ا نةسمن المدمرل االمإدردنمميارلمدمر لاالمإمىمياامس ممحياممم ادممرل اا
ىم  ار انإتمر اا/42/اLاإم  اندمرج احبادرننمياإلمقاالمقمةديالمإدردنياغممانيالمدر لاىددتا.اردمميالمغرث

لمت حنهنمميا لمم المامإمممتاحقمم  المميارتقتىمم الم  لغمممتال ةتدم نممياراهممجلالمندممرج ام االمماالم  لغمممتالمتإىىممنيالمقلن
ادسممممإمتارداممم اإنمممثات ممم الملرنمممرادممم اياحمممبادرننمممياإلمممقااتىممممدن ادإتل مممياراىمممددتالمدمممر لاالمإمىممميالمقمةدممم

ا.دتلررةلمىم تالمنيارلمت حنهنيادماان المامإمتارلمدال قارالم  لغمتالمتإىىيارتتنرعاح لغمتهمال ةتدم 
يتم ل اراننمياتنسمة ادماالمت مرن المت امر احقمراتم الالمدر سمنيالألانني ل الستإرلثاحلممنمتاةرنرةاحباادؤإ لاتّ الملدل

رتإتلم احمباتىممدندهما م اال مهمالممالا اددمماتإتلم احمباارلياتتنمسقاداا انليالمداإدردنيادر سنياندرجةني
دلممةتهممممالمنمإنمممميالمانةنمممياإسممممقالمدريممما ارتإقممممتاد ل ممممةاردامممم امل  لغممممتالمر ن نمممميارت دممم ا لمممم ا نممممرةالم  لغمممممتا

ا.لمتإىىنيارل ةتدم نيارلمت حنهني
 
 لبناء المدرسي في مدينة حلبا 2-2-1
 في حلبإحصاءات عن تعداد وتصنيف المدارس   2-2-1-1

الممعا ممررالمدممرل االمتمالممياملتللممن الألسمسممباحممبادرننممياإلممقاإسممقارمنمملادرن نمميالمت انمميا مملايالمتإ ممن ارلسإىممم ا
رن مم لا(.ا1-8)در سممياإدردنممي اددممماهممرادر مملاحممبالمةممررلاا/929/در سمميادمم ااننهممماا/754/ ا/8002/مللممم ا

.ا لم الألاننميالمدر سمنيالمإدردنمياردثم  لماإمثامهمجلالملمررالمدانم املدمرل االمإدردنميادقم نميادماالمإمىمياتم ات دنم 
 [1].نالإ احبالمةررلا ررالمدرل االمإدردنيارلمإمىيار ررالم لقارلم القاحنهم

ا
  عدد المدارس عدد الشعب عدد الطالب
 وكالة الغوث 11 188 7744
 أساسي خاص 54 404 88092
 أساسي حكومي 929 10987 754977
 المجموع 837 11735 845314

ادرن نيالمت انياحباإلقا–رلة ةالسإىم ارلمتإ ن اا:لمدىر - ررادرل االمتللن الألسمسباحبادرننياإلقا-(1-8)لمةررلا
ا

 في مدينة حلب الحكوميةأشكال األبنية المدرسية  2-2-1-2
ا[8]:مم لمدرإرةاالمندمج المدر سنيارحتااننتاحبالمسنرلتالألإن ةالمتبلمدر سنيالمإدردنياتىن الألاننيا

ا:ن  اا دلارسمسبلمندرج المدست نلاراا-1
ا.ى اا ماقن ار  بارررلا/19/ندرج ادست نلاا-
 .ريار(ار  بارررلارثمنب)ى ااثالثا رلاتاا/87/ندرج ادست نلاا-

                                                           
 درن نيالمت انياحباإلقا–رلة ةالسإىم ارلمتإ ن اا[1]
اإسقاتسدنمتادإ  متاراننيالمتللن احبادرن نيالمإردمتالم ننياحباإلقا[8]
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 .ريار(ار  بارررلارثمنب)ى ااثالثيا رلاتاا/87/اLلمندرج ا ل ا دلاإ  اا-8
ت تقممم الملرنمممرادممم المىممم ر المتإىىمممنيارلمدلممممنن المتىمممدندنيارددمممماسمممن راحمممبار لسممميالماإمممثاحممم  اهمممج المندممممج ا

دماا مررالمدمرل اارحمتااىم ادانم ادقم نمي ا/ا87/لمىم ر م ا مررالمدمر لاالمداننميارحمتا مررا .رلمر ن نميالمدإتل مي
مممجممانإممتااهممجلالماإممثاار لسممياا دمم الم ممالقاجممممادمم ارةمملالسممتنلمقا ممرراردامم راىمم م ا/ا19/امىمم ر  ممررال

ا.لمداننيلمقمةديالمإدردنياد المدرل اا/ا87/اLلمندرج ا ل ا دلاإ  ا
ا
 القائمةالحكومية الدراسة التحليلية ألبنية المدراس   2-2-2

رمر لسميادمررادالةدمياتىمدن اا /42/اLاإ  اندرج د ااهبحبادرننياإلقالمداننيالمإدردنيااام اغممانيالمدرل ا
نت تقاد ادن لتاررادسمرئاد ال تدمراهمج المندممج ادمم ا امرادم ار لسميااهج المندمج امل القالمدلمين اإ دنماردم

سممنياا ا/8008/ ممم ااجدنمماحممبالمسممنرلتالألإنمم ةاردثلمميارليلنممياتمم الإتنم همممادمم ادممر لاالمتللممن الألسمسممبالمتممبااننممت
ا.(حمن ادنىر )مجممات الإتنم ادر سياا.ىرر اتلرنلالمسل المتللندب

ا
 فايز منصورالموقع العام لمدرسة  2-2-2-1

 اداننمياحمباتةدمااىم /ا42/همبادم اندمرج ارااتقاادر سياحمن ادنىر احبادن قيالم نخادقىرراحبادرننمياإلمق
دمم المغم قادر سممياا ىم /ا42/دم اندممرج اا(ممممام ل ةاانمتادم)مادمم المةنمرقادر سممياا انةمر همن م اإدماادممرل ا

اىم /ا42/دم اندمرج ا(ا حلمتاإمم اسم  )لمةنمرقالمغ امبادر سمتباد اى ارا/ا42/د اندرج اا(رن رل ارسرر)
يالم مدملار ةنسمبادم اةهمياتقاالمدر سيا نراتقم اا م  ن اح  باد اةهم.اى /ا31/ندرج اا(  رل ا  ت  )ر

 ا.الاالمدللردمتالملمديا  المدر سيلمدرياالملم املدر سيارا(ا8-8)نر لالمةررلا.الم  ت

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر دللردمتا مديا  ادر سيا(ا8-8)لمةررلا

 معلومات عامة
 رسمسبتللن ا  المرحلةاحمن ادنىر  اسم المدرسة
ا270 عدد الطالب في المدرسة 70 الصفعدد الطالب في 

 موقع المدرسة

الم نخادقىرر/إلقا

ا
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  فايز منصوراستمارة تثبيت الوضع الراهن لمدرسة  2-2-2-2

 اىمم ر ملتر مملال سممتدم ةال تنمميالمانمنمممتالألسمسممنيالمإمىمميااممدر سممي اإنممثاتاممن المتر نمماالمممر ن بالألسمسممبا
اامس ممحياممم الم  لغممتا.ردسممإمتهمار مرلرهمال ةتدم نميارلمت حنهنمياحمبالمدر سمي لم  لغممتالمتإىىمني الم  لغممتا

ا.مدر سياحمن ادنىر لستدم ةاتثانتالمر االم له ا(ا1-4)نر لالمةررلا.السرل ني
 

 2المساحة م العدد الوظيفة 

اx 5.30/  8 7.10/ 87 لمى ر  الصفوف

 x 5.25/  8 10.60/ 1 دإا المللر  الفراغات التخصصية

 x 5.30/  8 7.10/ 1 دإا المإمسرق

ا8 /ا550/ا-ا8 /ا890/ا8المامإمت االجتماعية والترفيهيةالفراغات 

 الفراغات  اإلدارية

 x 5.25/  8 8.05/ 1اغ حيامرل ة

 x 5.30/  8 7.20/ 1 غ حيادللدمت

 x 5.30/  8 3.45/ 1 غ حياردمنياس 

ا8 /ا /x 2.50 3.50 9 غ حيادرةهن 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر لستدم ةاتثانتالمر االم له امدر سياا-(9-8)لمةررلا

ا
 فايز منصور مدرسة  كتلة بناء 2-2-2-5

ىمم اامم ممدلالمدةدممااملدانمم المدر سممباحهممرا اممم ةا مم ادتلممياا/L /87ندممرج اإمم   ممدلالمدتلممياحممبادممرل ااانتدنم 
رل نميرح لغممتاتإىىمنيااىم ر رلإرةاتتر عا دنهمالم لممنمتالمدإتل ميادم ا  اإنمثانإقمتاهمجلالمندمرج اسمهرميارل 

 .لتامنم ةارتهرنياغن اةنرةل نتقملاان الم لممنمتالمدإتل يارنلتا اندرج اليتىمر  ارمدنهانإلتاح لغمتاج

لمةنممم المثمممنبانممت احنممهاراا لمم ا مم  ارلإممر تتممر عالمىمم ر احممبارإممرالمةنمممإن اا اةنمممإن اLنتدنمم المندممرج اإمم  
تر ناالمى ر ا ل الم  حن اامس محيامم ارةرراردث اد ااهرانتىلااممدرلإلارامسر ل المتباتىملالم رلامتادماا

تتأم ادتليالمانم اد اثالثيا رلاتانمت ال نتقمملااننهمماارلسم ياا.سهلالنتقملال هم اهجلالمإلانإلتادد لتايىن ةارا
ا.لألر ل 

 

اا:(حمن ادنىر )د ار لسيا دلادتلياانم ادر سياانستنتج
   ا. دلالمدتليالمدةداادد لتايىن ةاتؤد اسهرميالمإ ديالألحقنيااممنساياملدلمين اإ دنمان
 اممنسمماياملدلمممين اإ دنمممااحممبادتلممياانممم المدر سمميالمتممبات مم اردثمم ادمم ا ممماتاال نتقممملادمممااممن الم رلاممتىمملقان

ا.لنلرل ارةررالمدىم راساقا
ا
 فايز منصور مدرسةالمساقط األفقية لبناء  2-2-2-8

ن م المدسمق الألحقمباا.رلم  لغممتالمتإىىمنيالمىم ر ات م د اثالثيا رلاتاددماجد نماسماقمانتأم اانم المدر سيا
ا:ا(9-8)لم دلا مل ماتالأل  ب
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لمدممرإلالمثمممنر اراالمدممرإلالم ةنسممباملدر سمميادمم المامإمممت المدممرإلالم ةنسممباملدر سمميادمم المإممم  :اثالثمميادممرلإل -
 .املدر سياد المامإي

ردسمممإيادمملاانسممم الم ممممقالمةممممادمملالثنممن ادنهممماحممباةنممم ادإتلمم  الس ممم ةاحنهمممادمم اةهمميااىمم ر ر امماا -
ا.ا8س ا/590x410/ى 

دإا المللر احمبانهمنميالمةنمم الممج ان م انتر ااا دإا المللر اردإا المإمسرقا:لمتإىىنيحىلن امل  لغمتا -
 .(لم  يب)احبالمةنم ال إ اردإا المإمسرقاحبانهمنيالمدد ا(لمةنم الم دممب)المةهتن ح لغمتا ل ا

ا.لم  يباةنم ياثالثيادنهماتتر اا نرانق يالمتقم المةنمإن ارغ حيارلإراتتر ااحبانهمنيار اااغ  امرل نا -
ا.س ا/850/ةدناالمدد لتاحبالم رلاتادمحيا  اارااددمان  ار  ا ةنسبارآإ اثمنر 

.الم م يبةنمم المدر  يا ل المةنمإن ارغ حيامرل ةاحبانهمنيااى ر ن  المدسق الألحقبامل ماتالمدتد  ا   ةا -
 (.9-8)لم دلا

 .لمدر سي  ادتلياانم ام احبالمامإمتاا دلادن ىلاتتر اادتليارر لتالمدن -
ا
اافايز منصور لتصميم المعماري داخل مدرسةلالوضع الراهن  2-2-2-3

 واألفقي عناصر االتصال الشاقولي
 المصاعد -1

ر انرةرادىملراحمملنىم المرإنمرالمدتمرح امالتىمملا(المثمنب+لألرل+لأل  ب)نتأم اانم المدر سياد اثالثيا رلاتا
 .لألر ل احباةنمإبالمدان  اإنثاتتر عالمر  لم ميرمباان الم رلاتاهرا

 

ا:نستنجاد ار لسيا نمى ال تىملالم ميرمبادمنلب
 ا.ىلرايالنتقملالم القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديادماان الم رلاتا نلرل ارةررالمدىلر

ا
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 لمإردمتالم ننياحباإلق ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-(حمن ادنىر )امانم ادر سيالمدسمي الألحقنيا-(9-8)لم دلا

ا
 المداخل -2
رهمممرا لممم اا لمةنمممم الم مممدممبادممم اةهممميالم مممم عالم   مممبنقممماالمدمممرإلالم ةنسمممبامدانممم المدر سممميادممم المإمممم  احمممبا -

 .س ا/145+/مدر سيا ل ادنسرقامم الالمامإمتددمانرةرادرإال املدان اد ا.اس ا/145+/دنسرقانالعا
ن ممتلاامممقاا8سمم ا/0/99x190سمم  ارالمممرااسمم يالمدممرإلا/145+/نقمماالمدممرإلالم ةنسممباملدر سمميا لمم ادنسممرقا -

 انرةممرادنإممر لتامدممرإلالمدانممم ا.ا8سمم ا/0/99x500لمدممرإلالم ةنسممباملدر سمميانإممرالمممرلإلامممم ااهمممراادسمممإيا
ا.احممرىرلاملدان احق اارلس يال ر ل 

لمدإن ممميااهمممما نمممرانق ممميالمتقمممم اةنممممإبالمدانممم ار لممم ادنسمممرقاادممم المامإممممتنقممماالمدمممرإلالم ةنسمممباملدر سممميا -
.ا8سم ا/722x495/رن تلالمامقاامتةم المرلإلا ل الماهرالم ةنسبامل ماتالأل  مبادام م ةاررالممر اس  اا/145+/

 .اردان المدر سيال نتقملادماان المامإمتندد الم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياد اا( لدق)ا انرةرادنإر 
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سم  اا/145+/ ار لم ادنسمرقالم م يبلمدإن يااهماحبالمةنم ااد المامإمتدان المدر سيامنقاالمدرإلالمثمنر ا -
نقممااهمجلالمدممرإلالمثممنر ا لمم ان ماادإممر المممر  ا.اسم ا/850/نالمعا   ممهاارن متلالمامممقاامتةمم المممرلإلا لم اددمم 

 .لمثمنر امدان المدر سي
 ا. المدرلإلاحبادر سياحمن ادنىر (10-8)نر لالم دال ا

ا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سياحمن ادنىر االمدرلإلالم ةنسنيارلمثمنرنيا–ا(10-8)م دلال

ا
ا
ا
ا
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ا:لمدر سيادمانلبحبامدرلإلالد ار لسيانستنتجا
 ىممرمه امدانمم انسممم رالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياحممبارا اددممما النلممرل ارةممررادممرإلاسممهلالمرىممرل

 .ملدر سيالمامإمتد اإم  المدر سيارد االمانم درلإلاا نرا(لم لدامت)ادنإر لتلمنلرل ارجمما .المدر سي
  ر  المثممنر ا لم اترلةمرالممنسم اراا/850/دد اال ااامم لمدرإلالمثمنر اد الم  لغمتالمإم ةنياملدر سياانؤر

م مممحيامممم اىمملراياحممباإ دممياالملمممرنن إ دمميالم ممالقا اددمممانإلممتال رإممم ارىمملراياحممبان مماادإممر المدممرإل
 .رجمما نلرل الماهرالمج انإلتادسمإياردا ارسهرمياإ دياردث المد لسبالمدتإ ديلم القادستإردبا

 نسممتل ااحندمممانلممبارهمم المدلمممنن احممباتىممدن المدممرلإلااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميارنسممتنجالمدلمممنن ا
نقمممم  المدإ ممم اراا(.7-8)لمدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلا

لمدلممنن  اايلمدلمنن المتباإققتهممالمدمرلإلاحمبالمدر سميادماالمدمرلإلالمندرجةنميالمدإققميامدمحما رر(ا1-8)لمانمنب
 .دلمنن انةقاترلح هم/ا5/حق اد ارىلا/ا1/حنةرار المدرلإلاحبادر سياحمن ادنىر اتإقتادلنم ارلإرا

 
ا انإقتانإقت معايير تصميم المداخل

ااا.الم القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديان رلارىلررلمدرإلالم ةنسبا ل اىليااأدمد ا
اااا.نؤر المدرإلامم ادىلراننمسقادستإردبالمد لسبالمدتإ دياحبالمدرل ااجلتالم رلات

ااا.مدستإردبالمد لسباالرإمتاتإدلالم در المررمنين ررالمدرإلاسهلالمرىرلا
ااا(ا لدامت)ل  ادم انةقار ان رراادنإر لتاغن اد ت اارالمدرإلا

ااا.رالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر قياحباتىدن المدرلإلاحبادر سيالمدلمنن المدإقا-(7-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-يلمندرجةناداالمدرلإلاحمن ادنىر حبادر سياالمدرلإلدقم نياا-(ا1-8)لمدإ  المانمنبا

 الممرات -5
لمىم ر ارلم  لغممتالمتإىىمنيارالسرل نمياارلقلتةمم احمتلارام.اسم ا/850/نالعا  االمددم لتاحمبادانم المدر سميا

م ادسممإيالمددم لتاىممحنيا اا.(لمامإممتدم مرلالمدمرإلالمثممنر ادم ا)امناانإرالمدد لتلمدر سيانإرالمرلإلاراحبا
ا(.9-8)ددماهرادر لاحبالم دلاا.لمدنم اررار ا مةتاآإ تلت  همار ا رلةتادثلاا لرلتا

ا

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ي  المداخل في مدرسة فايز منصور المداخل النموذجية
دم

خ
ست

 م
ب

ال
ط
لل
ة 

سب
لن
با
ل 

خ
دا

لم
 ا
ي

 ف
قة

حق
لم

 ا
ير

اي
مع

 ال
دد

ع
كة

حر
مت

 ال
ي

س
را

لك
ا

 
 

 المداخل

 المداخل النموذجية

 المداخل في مدرسة فايز منصور



104 
 

ا:دمانلباحمن ادنىر اراممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادر سيحباامدد لتلد ار لسيانستنتجا
 س احبالمدر سيااسهرمياإ ديادستإردبالمد لسبالمدتإ ديا/850/نسدلا  االمدد لتا. 
 انرةرار ا رلةتادام لرلتالمدنمم اردمما مماهاددمما ان مدلا اددما انرةراتغنن احبالمدستر المس إباملدد لتا 

 .ر ا مةتااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي
 نسممتل ااحندمممانلممبارهمم المدلمممنن احممباتىممدن المددمم لتااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميارنسممتنجالمدلمممنن ا

نقمممم  المدإ ممم ارا(.ا5-8)لمدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلا
 ررالمدلمنن المتمباإققتهممالمددم لتاحمبالمدر سميادماالمددم لتالمندرجةنميالمدإققميامدمحميالمدلممنن  ا(ا8-8)لمانمنب

ددممما.ادلمممنن انةممقاترلح هممم/ا9/دمم ارىمملا/ا9/حنةممرار المددمم لتاحممبادر سممياحمممن ادنىممر اتإقممتاثالثمميادلمممنن 
 منسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ مندرجةنياامنلنبار المدد لتاحبادر سياحمن ادنىر ا

 
 ال يحقق يحقق معايير تصميم الممرات
اااس /ا120/لمل االمدرى ااها

اااا(م ارةرا ااراد الم لدامت) انرةرالإتال احبادنمسنقالمدد اا
ااالمدد اإملاد الملرلةت

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دنىر احمن حبادر سيااد لتقياحباتىدن المدلمدلمنن المدإقا-(5-8)لمةررلا

 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-يلمندرجةناداالمدد لتاحمن ادنىر حبادر سياالمدد لتدقم نياا-(ا8-8)لمدإ  المانمنبا

 الفتحات
 األبواب -1

لمتإىىممنيارلمغمم  السرل نممياهممباراممرلقارلة نمميالم ىممرلاراالمىمم ر م الألاممرلقالمرلإلنممياحممبادمملا:الألاممرلقالمرلإلنممي
تتر مماالمدىمم اياا ت ممتلاامتةممم ارلإمملالم ىمملااممرر ارةممررا تامميارمممنااامتةممم المددمم (ارلة نممياإممرلادإممر )الم ممتل

ا/90/ م االماممقالممرلإلباا(17-8) (18-8)لم مدلا اددمماهمرادر ملاحمبادام م ةالمإمىيااممسار ةاردمم الماممق
ا.س ا/25/س  انتر اادقااالمامقا ل ال ت معا
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لمإم ةنممميا نمممرادمممرلإلادانممم المدر سممميادممم المإمممم  اردممم الم  لغممممتالمإم ةنمممياتتر ممماالألامممرلقا:الألامممرلقالمإم ةنمممي
سمم  ارهممباراممرلقا/ا90/سمم  ا مم االمر حمميالمرإممرةاا/120/ ارهممباراممرلقاجلتار حتممن االمم اا(لمامإمممت)املدر سممي

ا.ت تلاامتةم ارلإلالمدان (ارلة نياإرلادإر )رلة نيالم تلا
 

 النوافذ -2
سم  /985x150/ ارالممرالمنمحمجةالمرلإمرةالمىم ر حمباةدنمااالم مممقالمةممماانسمم تتر االمنرلحجالمإم ةنمياةهميا

4
 

اىم ددماتت د المدسمإمتالمد ةةميالمنرلحمجالمتمبات متلاامتةمم ارلإملالماس ا  الأل  ني ا/170/ل ت معالمةلسياو
سم  /50x280/رلمنرلحجالمثماتي ارتتر االمنرلحمجالمرلإلنميالمد لميا لم المددم احمبالمةهميالمدقمالمي ارالمرهمما

4
ل ت ممعاو 

ا(.18-8)لم دلاا.س ا  الأل  نيا/240/لمةلسيا
 

ا:راممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمانلباحمن ادنىر ادر سيالم تإمتاحبنستنتجاد ار لسيا
 ل ت ممممعادقمممااالألامممرلقا.اسممم ادنمسمممقامل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دممميا/90/ ممم االألامممرلقالمرلإلنممميا

ا(.18-8)لم دلاا.س ا/.6.61 -2.64/س ادنمسق ارن  لال  ت معادماان اا/25/لمرلإلنيا
 لتةممم ارر ل احممتلالمامممقانإممرالمممرلإلانممؤد اسممهرمياحممبالمإ دمميااممنسمماياملدلمممين اإ دنممم اردممجممالنلممرل ارةممررا

 .لملتامت
 لمرلإلنمياادقمااالمسمإقالس ممحب اممر الم دمل امرإممتالس مم ة احمبالألامرلق:النلرل ارةمررادلإقممتالماممقادثمل

 .رلمإم ةنياملدر سي اددمانةللالستإردهماىلامامإرادمااممنسايامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي
 مسممار ة اغنمم اللمتإىىممنيالمتممباتإتممر ا لمم ادىمم ايالم ىممرلاراالمىمم ر لمدسمممإياردممم المامممقالمممرلإلب احممبا

ددمماهمرادر ملاا(.سم ا170ي  هممادسمإيارلة ةا)إنثا اتؤد ادسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ دياا دمحني
 .(17-8)لم دلااحب

 إنمثانرىم احمبالألامرلقاس  ادنمسقامل مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دمياا/120/  االألارلقالمإم ةنيا
 .س ا/20/جلتالمر حتن ار اتدر ار حيارلإرةا ل الأليلاال ااررن ا

 لمد لسممممباارمل ممممالقادسممممتإردباالملمممممرنن سمممم اغنمممم ادنمسممممقامل ممممالقاا/170/ل ت مممممعاةلسمممميالمنرلحممممجالمإم ةنمممميا
حممةلسمممتالمد ت لمميا اتإقممتالتىممملااىمم  امل ممالقادمماالم مم لإالمإممم ةبارتممؤر امممم اتر نممااالمدتإ دممياسممرل  

مجاا.غن ادتنمسقامإلنم ةاحبالم ىلارإمىيااةرل اةرل المنمحمجة ارتدمر المتهرنمياحلممميار لم المدن قميالمد مغرمي
دتللقممياا رنممرةاحرلةممرادمم ادمم رررالم ممممقاا ممدلامنةممماب اددمممانإقممتالمإممم ةبالمترلىمملالماىمم  ادمماالم مم لإان نممر

 .اممتهرنيارلسنم ةالم انلني
 نسممتل ااحندمممانلممبارهمم المدلمممنن احممباتىممدن الم تإمممتااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميارنسممتنجالمدلمممنن ا

رانقمممم  المدإ ممم ا(.ا4-8)لمدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلا
 ررالمدلمنن المتمباإققتهممالم تإممتاحمبالمدر سميادماالمددم لتالمندرجةنميالمدإققميامدمحميالمدلممنن  ا(ا9-8)لمانمنب

.ادلمممنن انةممقاترلح هممم/ا4/دمم ارىمملا/ا1/حنةممرار الم تإمممتاحممبادر سممياحمممن ادنىممر اتإقممتادلنممم ارلإممراحقمم ا
 .ن ادنمسايامإرادان ااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديددمانلنبار الم تإمتاحبادر سياحمن ادنىر اغ
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 ال يحقق يحقق الفتحاتمعايير تصميم 
ااارارلقالمدرإلالم ةنسباجلتان م اآمباجلتبالم تل

اااس /20/  االألارلقا انقلا  ا
اااس /ا71/  ا انقلال ت معامر الم دلا ل المامقا

اااإرلادإر لقارلة نيالم تلاإقاحبالألاراساادقما
ااارالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق

ااالمنرلحجادن مقيارحقنم
اااس /100/ل ت معاةلسيالمنرلحجا ان نرا  ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياالم تإمتقياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(4-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-يلمندرجةناحمن ادنىر داالمدد لتحبادر سياا تإمتلمدقم نياا-(ا9-8)لمانمنباالمدإ  

ا
 دورات المياه

ا/159+/ترةرادتليارر لتالمدنم احبالم  لغمتالمإم ةنياملدر سياا مدلادن ىملا م ادانم المدر سمي ار لم ال ت ممعا
دممجممالتادنمم ارار السنممثاإدمماارن م ايسمم ا.المةنسممن اتقسم ارر لتالمدنممم اممم ايسممدن امدمالا.(18-8)لم ممدلاا سم 
ا8سم /120x100/اس ا  الأل  ني ارالممرادملارر ةا/50/ل ت معالمدامرلاا  المجدر اامس محيامم اإداادامرليس
رر لتاادتلميارلةمرالمدغمسملا مد تتا.(11-8)لم مدلا.اسم ان متلاامتةمم ارلإملالممرر ةا/20/مدلادنهمااممقا   مهارا

اا.س ا/40/ ل ال ت معااحنهاىنمان ادنم اس ا  الأل  نيا/50/هبا ام ةا  اانم اإة  ان ت االمدنم ارا
ا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سياحمن ادنىر اارر لتالمدنم ا–ا(11-8)م دلال

ا
ا:راممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمانلبادر سياحمن ادنىر رر لتالمدنم احباتىدن انستنتجاد ار لسيا

 ا.ارلمدلمين اإ دنململمرنن اغن ادنمسقامل القاحق اترلةرادتليارر لتالمدنم اإم  ادان المدر سيا
 سم ا م اا/145/+نلت االمرىرلامم ادتليارر لتالمدنم ا رةادنمسنقادإتل ي اإنثاتقاالمدمرلإلا لم ال ت ممعا

سم  ا ارةمررا/اا159/+ل ت ممعار  نيالم  لإالمإم ةبالمرلىلاان المدمرلإلاردتلميارر لتالمدنمم المتمباتقماا لم ا
 (.18-8)لم دلاا.دستإردبالمد لسبالمدتإ دياحباإ دته اتسم رالم القادنإر لتر ا

 120/م ارالممممرارر ةالمدنمممم المرلإمممرةاx100/غنممم ادمحنممميامالسمممتإرل ادممم اياممملالم مممالقادسمممتإردبالمد لسمممباا8سممم ا
  ا8س ا142x122//إنثاتدر ارالمرارىغ ارر ةادنم ا.المدتإ دي

 س ااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي/ا75/ل ت م متالمدامرلادنمسايامإرادمامجان  لال ت معا. 
 تر االمدغمسلا د اانم اإة  ادان ا ل الأل  ني ا انمؤد اإنم املقمر ارلم داميااممنسمايامل مالقادسمتإردبا

 .المد لسبالمدتإ دي
 نسمممايامدسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دممميارنسمممتنجانسمممتل ااحندممممانلمممبارهممم المدلممممنن احمممباتىمممدن ارر لتالمدنمممم اامم

نقمم  المدإ م ارا(.ا4-8)ددماهرادر لاحبالمةررلالمدلمنن المدإققيارغن المدإققياحبادر سياحمن ادنىر  ا
 ممررالمدلمممنن المتممباإققتهمممارر لتالمدنممم احممبالمدر سمميادمماارر لتالمدنممم المندرجةنمميالمدإققمميامدمحمميا(ا7-8)لمانمممنب

دلمممنن ا/ا4/دمم ارىمملا/ا1/رر لتالمدنممم احممبادر سممياحمممن ادنىممر اتإقممتادلنممم ارلإممراحقمم المدلمممنن  احنةممرار ا
ددمممانلنممبار ارر لتالمدنممم احممبادر سممياحممن ادنىممر اغنمم ادنمسممايامإممرادانمم ااممنسممايامدسممتإردبا.انةمقاترلح هممم

 .لمد لسبالمدتإ دي
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
 ال يحقق يحقق دورات المياهمعايير تصميم 

ااالمدنم اسهلااممنسايامدستإرردبالمد سبالمدتإ ملمرىرلامم ارر لتا
ااارلإرةاد ادةدر يارر لتالمدنم امدالالمةنسن ادإىىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي

اااا.رر ةالمدنم ا د س اا/170/دسمإيارلة ةاي  هماترح ا
ااا.س /ا79/ل ت معاد سبالمد إماا ان نرا

ااا.س /ا42.59/ ان نرال ت معالمدسمنرا  ا
ااارترلةراإن ارس لهماس ا/42.52/ل ت معارس لاإمحيالمدغسليا

ااا8س ا/57x180/ااغسليدسمإيار  نياردم المد
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياالتالمدنم ر ارقياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(4-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-يلمندرجةناحمن ادنىر داارر لتالمدنم حبادر سياارر لتالمدنم دقم نياا-(ا7-8)لمدإ  المانمنباا

ا
اافايز منصور مدرسة في محيطلتصميم لالوضع الراهن  2-2-2-6

 (الرامبات)المنحدرات 
م اانم المدر سيا ان  احبادإن مهار ادم ارنمرلعالمدنإمر لت ام ادمنمتادنإمر لتامأ ىم ياررادنإمر لتامدمرلإلا

ا(لمامإممت)اسم  ارر الم  لغممتالمإم ةنميا/145+/قماا لم ال ت ممعاتلمدر سميااةدنماادمرلإلاانمم لمانم  اداالمللم ار ا
لألدممم الممممج ان مممدلا مةقممممامل مممالقاا.دإتل مممن  اإنمممثاتقسممم اممممم ايسمممدن اادنسمممران اتإتمممر ا مممرةادنمسمممنقادإتل مممي
دانم المدر سمي ادتلميارر لتالمدنمم ارلم  لغممتالمإم ةنميادماا(ا15-8)نر ملالم مدلاا.دستإردبالمد لسمبالمدتإ دمي

ا(.18-8)الم دلس  اددماهرادر لاحبا/ا159/+ددمات ت اادتليارر لتالمدنم ا.المدنمسنق
ا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دنىر در سياحمن الم  لغمتاحباا-(34-4)لم دلا

ا
ا
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 مواقف السيارات
لم مممالقاررا)لم دممممقاامىممملررارنممم رلانمممم المدر سمممياحمممبادإن مممهار ادرليممم املسمممنم لت ار اإتممم ادنمممم تا ان ممم ا
د المإمحالتارلمسنم لتاردمم ادمرإلالمدر سمي اددمما انإقمتالمرىمرلال دم ارلمسمهلامل مالقادسمتإردبا(السر لنن 

ا.لمد لسبالمدتإ دي
ا
 فايز منصور مدرسةفراغات  الوضع الراهن لتصميم 2-2-2-7

 الصف
المىمم ارالممر ممممقاتق نامم اا/70-97/ن م ادملاىم اا لم الم رلامتالمممثالث ان دممر  اىم م(ا87)ات م المدر سمي

-8)الم ممدلاتتممر عالمدقم ممرالمر لسممنياحممباثالثممياىمم ر ادتر ممليا لمم ا ممرلالمىمم  .ا8سمم ا/590x400/لمرلإممرا
.اسم ا/42/ م االمددم اامن اىم ر المدقم مرا.الثنن ادنهماتإتمر اسمتيادقم مرارلمثمممثانإتمر اإدسميادقم مرا (19

ل ت ممممعا.اسممم ا/15+/ ار لممم ال ت ممممعا8سممم ا184/415x/نرةمممرادىممم ايالمسمممار ةارهمممبااأالممممراالمىممم رحمممبادقردممميا
ددممماهممرا.اردممم المامممقامتر مماالمدممرحأةا8سمم ا20/115x/رهنمممممادسمممإيا.اسمم ا مم ار  ممنيالمدىمم ايا/29/لمسممار ةا

ا.(17-8)لم دلادر لاحبا
ا

ا:اممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمنلبىدن المى احبادر سياحمن ادنىر ارانستنتجاد ار لسيات
 590/المى رالمرااتحققx480ةنرةامدمحيالم القاادماحنه ا القالس مييالمإ دني رلنماد مهرةا 8س /ا. 

 سم ار انرةمرادنإمر انسمم راا/15+/ر  نيالمى اغن ادسترنيامجاترةرادى ايالمسار ةالمتباهبا لم ال ت ممعا
 .المدلمين اإ دنماد االرغهم

 المدسمممحيالم مىمميااننهمممامق اهمممادمم ادممرإلالمامممقالملمممرنن مإ دمميارإممرلالم ممالقاا مممةتلمدىمم اياان ممدلالدتممرلر 
 (.ا18-8) دللم.اس /ا87/ان المامقارا
 ريمم قالمدقلممرالألرلا.ادةممملاملإ دمميانممؤد اسمم ارهممراالممرا ا/81/م مىمملااممن انهمنمميالمدىمم ايارررلادقلممرالمالممرال

 .س /ا800/س ا  المسار ةاغن ادنمسقامجانةقار انالرادسمحياا/114/

 لعممدغ لمممرور لالممس خاسممتخداغ ال رسممي المتحممر    سممغ ريممر  مما    /26/م ا مم االمددمم ااممن اىمم ر المدقم ممرا

سغ ليمتم ن ممن /ا90/إذ يحتاج لعرض . سغ في خداية ونهاية أي من الممرات/170/تواجد مساحة دائرية خقلر 

مدسممممتإردبالمد لسممممباارالملممممرنن مل ممممالقادنمسمممقااسمممم /ا98/ مممم االماممممقالتامممم ان .الممممرور السممممهل وا مممممن
 .لمدتإ دي

 لمدسمممإيالمتممباتسممدلااممرر ل ااسمم /ا170/دسمممإيارلةمم ةاي  همممااملىمم  انتممرح احممبالمإنمم الألدمممدباررالمإل ممبا
 ا.دمدلامل ممقادستإر المد سبالمدتإ م

 

ا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمى احبادر سياحمن ادنىر ا-(19-8)لم دلا

ا
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 نسممتل ااحندمممانلممبارهمم المدلمممنن احممباتىممدن المىمم ااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميارنسممتنجالمدلمممنن ا
رانقمممم  المدإ ممم ا(.ا2-8)در سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلالمدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبا

 ممررالمدلمممنن المتممباإققهمممالمىمم احممبالمدر سمميادمماالمىمم المندممرجةبالمدإقممتامدمحمميالمدلمممنن  ا(ا5-8)لمانمممنب
ددمما.ادلممنن انةمقاترلح همم/ا4/د ارىملا/ا1/حنةرار المى احبادر سياحمن ادنىر انإقتادلنم ارلإراحق ا

 .مإرادان ااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديا احبادر سياحمن ادنىر اغن ادنمسقمىنلنبار ال
 

 ال يحقق يحقق معايير تصميم الصف
ااار  نيالمى ادسترنيار ارةررامدنمسنقاحبالمى 

اااس /ا170/دسمإياردمدنياتتساامرلة ةاي  هما انقلا  ا
اااس /ا170/دسمإياإل نياتتساامرلة ةاي  هما انقلا  ا
اااس /ا90/ انقلا  االمدد لتاان الم مر تا  ا

اااس /ا40/ انقلال ت معالم مر تا  ا
ااال ت معالمسار ةادنمسق

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياالمى قياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(2-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر اداالمى المندرجةبدقم نيالمى احبادر سياا-(5-8)لمدإ  المانمنبا

ا
 مخبر العلوم

ىد المدإام ااندمرج ان مدلالمقسم المن م  ارلملدلمباحمباا.8س ا585/1060x/ت  المدر سيادإا ا لر اادسمإياا
تتمر عا لم اإدماادىمم ق االمىم ر حمباالمدسمتإرديالألثمثالمدستإر ارهرا ام ةا  ان االمدقم مر.ان االمإن 

رنإىماااسم  /ا45/+مجانالمعادنسمرقالمدىم ايالألإنم ةا اسم ا/100/سم ار   مهماا/15+/ال ت معادلادىم اي
إمم لة اتلتامم ااه ارسمم لدغسمملياسمم ارحنممه /99/ام ت مممعالملدمملااسمم لنرةممرااإنمم احممبادقردمميالمدإامم املدممر ا اإنممثلم

سمم ا مم اا/29/سمم ارسممار ةاام ت مممعاا/15+/نرةممرادىمم اياام ت مممعاسمم لالملدمملاددسممتررعاألررلتالمدإامم ارإلمم ا
-8)لم ممدلاا.تتممر عالمإمم لة المتممبات مم اال مممادمم ارررلتالمدإامم اا ممدلادإن ممباحممبالمدإامم .ار  ممنيالمدىمم اي

ا.(17
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ا:اممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمنلبىدن ادإا المللر احبادر سياحمن ادنىر ارانستنتجاد ار لسيات
 م اندممرج اردممجالمقسمم المن مم  ارلملدلممباحممبان مماالمإنمم اهممرالألنسممقامل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميامدمم ا

لسمممتإرل المدقم مممرادأثممممثاملقسممم الملدلمممباملدإاممم  ار مممر اترلةمممراسممم ر الملدممملارلمدغمسممملا مممدنهماري ممماالألثممممثا
ادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميراالملممرنن لمدتإ ديارغن هما انإقتالمر ن يالمد لراياد المدإا ااممنسمايامل مالقا

 . ل اإراسرل 
 رترلةممرادىمم ايالمسممار ةااسمم ا/ا45/+لمتممباتىمملامممم ادنسممرقاار  ممنيالمدإامم اغنمم ادسممترنيامترلةممرالمدىممم قا

لم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياحممبااامنتقمممل اددممما انسممدلاسمم /ا15/+ لمم ال ت مممعااحممبادقردمميالمدإامم 
 .لمدإا 

 اممنسايامدستإردبالمد لسمبالمدتإ دميارنسمتنجالمدلممنن اادإا المللر  المدلمنن احباتىدن انستل ااحندمانلباره
رانقمممم  المدإ ممم ا(.ا9-8)لمدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلا

قممتامدمحمميالمندممرجةبالمدإادإامم المللممر حممبالمدر سمميادممااادإامم المللممر  ممررالمدلمممنن المتممباإققهممما(ا4-8)لمانمممنب
دلمممنن ا/ا4/دمم ارىمملا/ا1/حممبادر سممياحمممن ادنىممر انإقممتادلنممم ارلإممراحقمم اادإامم المللممر لمدلمممنن  احنةممرار ا

حممبادر سممياحمممن ادنىممر اغنمم ادنمسممايامإممرادانمم ااممنسممايامدسممتإردباادإامم المللممر ددمممانلنممبار ا.انةممقاترلح هممم
 .لمد لسبالمدتإ دي

 ال يحقق يحقق معايير تصميم مخبر العلوم
ااار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنقا

اااا.ندد المرىرلاممنهمارإرةاةلراارلإرةالمإرالألرن اد اررارلإراحبالمدةي
ااا.س اد الأل ا/ا40/ل ت معالمإمحيالمس لنيامس لالملدلا

ااا.رةررادغسلياادرلى متاإمىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي
ااا.س /ا180/لمدد لتاان ارإرلتالمةلراا

ااا.س /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياادإا المللر قياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(9-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نيادإا المللر احبادر سياحمن ادنىر اداادإا المللر المندرجةبا-(4-8)لمدإ  المانمنبا
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 مخبر الحاسوب 

مدإام اىم اإنمثاتم اتإىمنااا ىم /24/لمدت مد اا Lإمسمرقاحمبالمندمرج اإم  مل ل  اتىمدن ادإام ام ان ا
ةهمم ةاإمسممرقارا/9/ مممر تا لنهممماا/9/ن مم اا8سمم ا590/710x/دسمممإيالمدإامم .المإمسممرقاحممبالم ممماتالأل  ممب

 مالقاكم  ثنيم أ  و نةنم  د سب ا انسدلا ررالألةه ةام امنى ا ررالم القااممد م دي اإنثان مت ماا/80/ر
ا.إمسرقادإىااملدللم اررار ا م ميا م اار انرةرتتر عالألةه ةاا دلادإن ب ا.الإر ل اةهم اإمسرقارا

ا(.17-8)لم دلا
ا

ا:حبادر سياحمن ادنىر اراممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمنلباإمسرقنستنتجاد ار لسياتىدن ادإا الم
 ا.د الم القالدان اال ررلمإمسرقااندرج اتىدن ادإا  انستر قا 
  دستإردبالمد لسبالمدتإ دياحبالمدإا مدسمإمتادمحنياملإ ديارلمرر ل اانرح. 
 ا.سهرميام مرةاتلرنلالألثمث
 دمااال مه الممالااااممد م دياا انسدلامل القاا دلا م ادإا المإمسرقتر االمد لسباامتةم المةرل احباا

 ا.لمل ااررالمت دن ا ل ا م ي

 نسممتل ااحندمممانلممبارهمم المدلمممنن احممباتىممدن ادإامم المإمسممرقااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميارنسممتنجا
نقمممم  ارا(.ا10-8)ددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلاالمدلممممنن المدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  

 مررالمدلممنن المتمباإققهممادإام المإمسمرقاحمبالمدر سميادماادإام المإمسمرقالمندمرجةبا(ا4-8)لمدإ  المانمنب
دمم ارىمملا/ا9/لمدإقممتامدمحمميالمدلمممنن  احنةممرار ادإامم المإمسممرقاحممبادر سممياحمممن ادنىممر انإقممتاثالثمميادلمممنن 

مإممرادمممااممنسممايااىممر ادنمسممقإمسممرقاحممبادر سممياحمممن ادنددمممانلنممبار ادإامم الم.ادلمممنن انةممقاترلح هممم/ا5/
 .مدستإردبالمد لسبالمدتإ دي

 ال يحقق يحقق معايير تصميم مخبر الحاسوب
ااا.ار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنق

دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالمإمممرالألرنممم ادممم اررارلإمممراحمممبالمدةمممي
اا.لمدتإ م

اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ام مرميالمإمسرقل ت معالمإمحيالمس لنيا
ااا.س /ا90/لمدد لتاان الم مر تا

ااا.س /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياادإا المإمسرققياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(10-8)لمةررلا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمإمسرقاحبادر سياحمن ادنىر اداادإا المإمسرقالمندرجةبدقم نيادإا اا-(4-8)لمدإ  المانمنبا

 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-در سياحمن ادنىر ادإ  متالم  لغمتالمرلإلنياحبا-(17-8)لم دلا

 فايز منصور لمدرسةالفراغات الخارجية  للتصميمالوضع الراهن  2-2-2-4
 الفراغات الخارجية
ا:مإم ةنياملدر سيالمامإمتالمدال يت  الم  لغمتال
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 .س ا/42-/ اتقاا ل ادنسرقا8 /ا575/لمامإيالألرم ادسمإتهما -
 .(15-8)ددماهرادر لاحبالم دلاا/.0.00/ اتقاا ل ادنسرقا8 ا/895/لمامإيالمثمننيادسمإتهما -
نغ ممبالممماال المامممإتن ارن ىمملااننهدمممار امماار ةمممتاتدتممرا لمم ا ممرلالمامممإتن  ا ات مم الم  لغمممتالمإم ةنممياا اا

ا.س /ا159/+ادنسرقتقاادتليارر لتالمدنم احبالم  لغمتالمإم ةنيا.المرةمةقار المامإمتادنهمار ادن قياد ة ة
ا:حبادر سياحمن ادنىر اراممدقم نياداالمر لسيالمن  نيادمنلبالم  لغمتالمإم ةنينستنتجاد ار لسياتىدن ا

 اندد امل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديالمرىرلامم الم  لغمتالمإم ةنميارجممما إمتال االمدنمسمنقاامن ا 
 .لمدرلإلارلمامإمتار ر ارةررا لدامتادسم رةامه 

 نسممممم رالم ممممالقادسممممتإردبا(ا لدممممق) ات مممم الم  لغمممممتالمإم ةنمممميا ممممرةادنمسممممنقادإتل مممميارر ارةممممررار ادنإممممر
 .لمد لسبالمدتإ دي

 نستل ااحندمانلمبارهم المدلممنن احمباتىمدن الم  لغممتالمإم ةنميااممنسمايامدسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميارنسمتنجا
نقمممم  ارا(.ا11-8)لمدلممممنن المدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممبادر سمممياحممممن ادنىمممر  اددمممماهمممرادر ممملاحمممبالمةمممررلا

لمدلممممنن المتمممباإققتهممممالم  لغممممتالمإم ةنمممياحمممبالمدر سممميادممماالم  لغممممتالمإم ةنمممياا مممرر(ا2-8)لمدإ ممم المانممممنب
لمندرجةنيالمدإققيامدمحيالمدلمنن  احنةرار الم  لغمتالمإم ةنياحبادر سياحمن ادنىمر اتإقمتادلنمم ارلإمراحقم ا

ا.ادلمنن انةقاترلح هم/ا7/د ارىلا/ا1/
 ال يحقق يحقق الفراغات الخارجيةمعايير تصميم 

ااالمرىرلامم الم  لغمتالمإم ةنياسهلااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديا
تمرح ا ممرةارددنممياإمىمميامدسممتإردبالمد لسمبالمدتإ دمميا لمم ار اادسممترنيااإمنممقادقم ممرا

ا.8س /ا44.8x181.9/ةلراالمدت  ةن اررالمدر ةمت ادسمإيالمإن المرلإرا
اا

لمدتإمم ما نممرارةممررالإممتال ادنمسممنقارةممررادنإممر لتاادنمملادنمسممقاامدسممتإردبالمد سممبا
ا.حبالم  لغمتالمإم ةني

اا

ااا.س  ارإممنياد الملرلةت/150/لمدد لتاال اادنمسقا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حمن ادنىر حبادر سياالم  لغمتالمإم ةنيقياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(11-8)لمةررلا

ا
ا-يلمإم ةنياحبادر سياحمن ادنىر اداالم  لغمتالمإم ةنيالمندرجةندقم نيالم  لغمتاا-(2-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
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ا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-در سياحمن ادنىر احبادإ  الم  لغمتالمإم ةنيا–(ا15-8)لم دلا

اااااااااااااااااا
 القائمةالخاصة الدراسة التحليلية ألبنية المدراس  2-2-5
دمم ا اامرادم ااتإىىني ال ةتدم نيارلمت حنهني لمدر لاالمإمىيان ل بالمإمةيامم الم  لغمتالممدمادم اتىدن ارا

يمةديامتإلنلادرراد ل متهمامدت لامتالمتىدن المإمىيااممم القادسمتإردبالمد لسمباار لسياندرج امدر سياإمىي
ا.دي احت الإتنم ادر سيالمدلديالمإمىيادندرج ا  المدر لاالمإمىيالمقمةلمدتإ دي

اا
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ا
 الموقع العام لمدرسة الكلمة  2-2-5-1

إنثانقاالمد   الم  نسبالمسر  ااةرل ادرياا اةم هر احباإبالمس نم المةرنرنهمنيا م عالاتقاالمدر سياحب
نتنلاسهرمياتتدتاادر سيالمدلدياادريااددن ا .لمدر سياد اةهيالم دملارثدنيا م تاا ا نمراد اةهيالمغ ق

 المامإمتإنثات دلا ا8 /4100/دسمإياالمدريانإتلاا. ل اإراسرل ال ام راامل القرس  يالمرىرلااأدم ا
تقاالمدر سيا ل ار اادمةلي اإنثانىلالم  تاان الم م عا.ادنهما8 ا/9000/لمدال قارلمدسمإمتالمإ  ل 

-8)مةررلانر لالا.لم م عالمغ اباهرالم م عالمد ت ا.ا /5.75/لمغ ابارلم  يبااممنسايامدرياالمدر سيامم ا
 . ررالم القنثادريلهمارالمدللردمتالملمديا  ادر سيالمدلدياد اإ(ا18

ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-در سيالمدلديادللردمتا مديا  (ا18-8)لمةررلاا
ا

 الكلمةاستمارة تثبيت الوضع الراهن لمدرسة  2-2-5-2
تامن المتر نماالممر ن بااإنمثلمانمنمتالألسمسمنيالمإمىميااممدر سمي اا(19-8) د المةررلاتر لال ستدم ةال تنيا

ا.حبالمدر سيارر رلرهماردسمإمتهمال ةتدم نيارلمت حنهنيا لألسمسبامل  لغمتالمتإىىني
ا
 الكلمة مدرسةكتلة بناء  2-2-5-5

نتدن ا دلادتلياانم المدر سياامم دلالم  ن ب اإنثاتدترالمدتلياا دلا  ن بادمرل  امل مم عاحمبالمةهميالم م ينيا
م ا. اددمممانةلمملال نتقممملالألحقممباسممهلااممنسممايامل ممالقالملمممرنن ارمدسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياسممرل دمم المانممم 

رغلقالم  لغمتالمتإىىنيادترلةرةاحبا ماتالمقاراداال ست مرةاد ادنملار االمدريماا ارتتمر عاغممانميالمىم ر ا

 معلومات عامة
  ر يارسمسباثمنر  المرحلةالمدلديالمإمىي اسم المدرسة
عدد الطالب في 

 الصف
ا400 عدد الطالب في المدرسة 87

 موقع المدرسة

المس نم المةرنرة-إلقا

ا
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مدال ممقارلمسمممإمتالمإم ةنممياددمممان ممدلاتن ممتلادتلمميالمانممم اا ممدلهمالم مم ن با لمم ال.ادمممااممن الم ممماتالألرلارلمثمممنب
ا.ت م لالم القاداالم انلنيالمج انؤر امم ا نمرةاحلمميارن م الم القالملمرنن اردستإردبالمد لسبالمدتإ دي

لم ممم ن باسمممهرميال نتقمممملالألحقمممبا اممم المددممم لتارلماهمممراحمممبالم مممماتالمرلإمممرااممنسمممايامل مممالقاا مممدلالمدتلمممينمممرح ا
دسمتإردبالمد لسممبالمدتإ دمي اددمممانإقمتاترلىمملاردام ادمماالم  لغممتالمإم ةنمميادم اامإمممتاردال مقاددمممان نمرادمم ا

ا.ان م ارحلممنيالم القا اسندما القالس مييالمإ دنيامقليان م ه ارإ دته 

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلديلستدم ةاتثانتالمر االم له امدر سياا-(ا19-8)لمةررلا
 
 الكلمة مدرسةاألفقية لبناء  المساقط 2-2-5-8

 الم  لغممتالم  لغممتالمتإىىمنيلمىم ر  ات م ااامس ممحياممم ا مماتالمقامرنتأم اانمم المدر سميادم اثالثميا رلامتا
ا.ل ةتدم نيارلمت حنهني

.انممت المرىممرلاممنممهاامسممتإرل المممر  الم ةنسممباسمم ان مم المقاممر /ا980-/نقمماا ممماتالمقاممرا لمم ادنسممرقا:ا ممماتالمقاممر
 اددممممان ممم المدسمممترر متا(دإمممما المللمممر  ادإاممم المإمسمممرقارىممممميالمدرسمممنقم)لم  لغممممتالمتإىىمممنيان ممم ارغلمممقا

رغ حياردن المدسترر مت اررر لتادنم ا اتتد  اادريلهماحبالم رلاتالأل ل  اامس ممحياممم ايسم اإممااا  لغممتا
ا.س /ا1040-/لمقارا ل ادنسرقا
سممم  ان ممم اةممم  ادممم المقسممم الم نم مممبالمدالىمممتا/ا500-/نقممماالم مممماتالأل  مممبا لممم ادنسمممرقاا:لم مممماتالأل  مممب

 ا(غ حيالمدمرن  المدر سمن  المدمرةهن ارالمدإمسماي) اددمان  ارغلقالم  لغمتالسر لنياملدر سيا(المدسال)املدر سي
س انمت المرىمرلاممنهمما/ا450-/تقااىمميالم لم ا ل ادنسرق.اد اى ر اد إليالمتللن المثمنر اى ن ددمانرةرا

حمممبالم رلامممتاتدممم  اتأل  مممبااال مممهدم اددممممانرةمممرارر لتادنمممم ادنسمممرابالم مممماتالاىممملر ل المتمممباتامسمممتإرل الأل
ا.لأل ل 

 8  المساحة العدد الوظيفة 

 8  /45/ 43المى  الصفوف

 الفراغات التخصصية
ا8 /ا49 / 4 دإا المللر 

ا8 /ا45/ 3 دإا المإمسرق
 8  /79/ا– 8  /40 / 3اىمميالمدرسنقم

االجتماعية الفراغات 
 و الترفيهية

ا8 ا/118/ 3اىمميالم لم 
ا8 ا/400/ 3المامإمت
ا8 ا/1400/ 2المدال ق

 اإلداريةالفراغات  

 8  /52 / 3اغ حيالمدرن 
 8  /85/-8  /52 / 4المدر سن غ حيا

 8  /52 / 3اغ حياردن المس 
 8  /80/ 1المدإمسايغ حيا

  8  /85/ا 4ارةهن غ حيالمد
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لمدمرإلالمإمماااممقسم اراا[1]لمدرإلالسر ل  ادمرإلامىممميالم لمم ا م  المدر سيإمل ماتالأل  با رةادرلإلاد ا
ا.د المدال قامم المدر سي ب اددمانرةرادرإال اد المامإيارالم نم

 المإمىميااد إلميالمتللمن ارا لمىمااسم  ان م ايسم الم ر مي/ا20-/نقاالم ماتالألرلا ل ادنسرقا:الألرللم ماتا
نمت المرىمرلاممم الم مماتالألرلا ام الممر  ااحمبالماهمرا.اس ممحياممم اغ حمياملدمرةهن ارغ حمياملدر سمن ما الألسمسب

ا.رن مالأل ل احبالم ماتتتد  ادنم المرر لتادةدر تن اد ا اددمانرةرالم ةنسبارلمر  احبالماهرالمثمنر 
مل ممماتالألرلادممرإلن ادمم اإممم  المدر سمميادمم الم ممم عاحممبالمةهمميالمغ انممي ادممرإلاإمممااامم ر ممياردممرإلاإممماا
ا ممالقالمدمم إلتن الألسمسممنيارلمثمنرنممي اإنممثاتمم ال سممت مرةادمم ادنمملار االمدريمماامتسممهنلاإ دمميارىممرلالم ممالقا

ا.ملدر سي
سم  ان م اةم  ادم المقسم الم نم مبالمدالىمتاملدر سميا/ا970/+ لم ادنسمرقاانقماالم مماتالألرلا:الم ماتالمثمنب

.اس مممحيامممم اغ حممياملدممرةهن م ان مم المىمم ر المإمىمميااد إلتممبالمتللممن الألسمسممبارلمثمممنر  اا(ىممم تا نم ممني)
 ادم انت المرىرلامم الم ماتالألرلا ا الممر  ااحمبالماهمرالم ةنسمبارلممر  احمبالماهمرالمثممنر  اددممانرةمرادةدمر تن

ا.رر لتالمدنم 
ا.م  لغمتالمدر سيالمدسمي الألحقنيامدر سيالمدلدي اداالمتر ناالمر ن ب(ا14-8) (14-8)نر لالم دال ا

 

 
ا
ا

ا

                                                           
م ان ملعس  رة )صمغ المدخل الخاص خصالة اللعاغ لي ون مدخال خاصا خالمسرح الذي سيتغ إنشاؤه الحقا وهو مالصق تماغ لصالة اللعاغ  [3]

 (. احةالقدغ األصغر مس
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ا
اا- ماتالمقاراحبادر سيالمدلدي  بارا ماتالأللمايي الألحقنمدسلما-(14-8)لم دلا

ام رلرالمامإثي ا(اسم اان رتب.ار)لمر لسيالمدلدم نياا:لمدىر 
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ا-مل ماتالألرلارلمثمنبااحبادر سيالمدلديايي الألحقنمسلمد(ا14-8)لم دلا
ام رلرالمامإثي ا(اسم اان رتب.ار)لمر لسيالمدلدم نياا:لمدىر ا
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االكلمة  لتصميم المعماري داخل مدرسةلالوضع الراهن  2-2-5-3
 عناصر االتصال الشاقولي واألفقي

 المصاعد -1
ر انرةمممرادىممملراامس ممممحياممممم ا مممماتالمقامممراا(لمثممممنب+لألرل+لأل  مممب)نتمممأم اانمممم المدر سممميادممم اثالثممميا رلامممتاا

إنم ن امتمرحن اسمهرمياا اإنمثاتتمر عالألر ل احمبر  م رلامتاهمرالممحمملنى المرإنرالمدترح امالتىملالم مميرمباامن ال
دمماامإمم ار ارغلممقالم  لغمممتالمتإىىممنيادترلةممرةاحممباا. المدر سممن ارلسرل نممن ل نتقممملااممنسممايامل ممالقالملمممرنن 

سم  ايسمم ادم اىمم ر اا/099-/ ادنسمرقاسم  الم  لغممتالسر لنممياحمبالم مماتالأل  ممب/ا049-/ادنسممرقا مماتالمقامر
س ارلمقسم المثممنباحمبالم مماتالمثممنبادمااىم ر ا مالقاا/69-/ادنسرقا القالمد إليالألسمسنياحبالم ماتالألرل

ا.س ا/129+/رقادنسالمد إليالمثمنرنيا
 

دد امل القادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميال نتقمملاامن الم لممنممتالمدر  مياحندمماامن ا رلامتاانمم المدر سمياملمر ان 
ا.رةررادىلرانؤد اسهرميارسالديالنتقممه 

ا
 المداخل -2

لاإ اامرادم اترلةمرالملرنمرادم المدمرلامهمجلادمم الإتال ادنمسمناهماادنلالأل االمقمةديا لنهمارالدياتتدن ادر سيالمد
ا. ل ادنمسنقادإتل ي

 نمممن النسمممتإر ادممم اياممملالسرا.همممرادمممرإلالمدر سممميادممم الم مممم عالم   مممباحمممبالمةهممميالم ممم ينيا:لسر ل لمدمممرإلا -1
ما انةمر هممسم  /ا545-/ر ةممتا مم ادنسمرقالمدإمن ا/ا5/سمم اإنمثان ت ماا/ا500-/رلمدر سمن ا لم ال ت ممعا

 .8 /90/رارلقالمدرإلالسرل  ارلة نياإرلادإر اتؤر امم ااهرال ستقاملاادسمإياا.ر ادنإر 
م انت االرامن م المدس  ارمد ات اتةهن ادرإلاإمااامهامتمرحن امددمننميالسمتإرلدها:المدرإلالمإماااممدس   -8

 ا ادمم اغنمم الم ممالقاا ممدلادن ىمملا مم اح لغمممتالمدر سمميا انممت اإممنمممالسممتإرل ااهممرالمدسمم  ادىمممميا لممم 
/ا450-/نقماالمدمرإلا لم ال ت ممعا.انستإر اهجلالمدرإلاإممنمما ادم اياملالم مالقار المدر سمن ار السر لنمن 

رارلقالمدرإلارلة نمياإمرلادإمر اتمؤر اممم ا.اس /ا495-/ر ةمتا  ادنسرقالمدإن ا/ا9/نثان ت ااإس  ا
ا.ممدسممم  اغنممم المد مممنراإممنمممم ارةمممرراملدنإمممرلتا نمممرالمدمممرإلالمإمممماااا8 /100/اهمممرال سمممتقاملاادسممممإيا

ا.ةهيالم م عالم   باحبالمةهيالم  ينياحبلمدرإلالمإماااممدس  انقاا
 لم اا.نؤد امددمننيالسمتإرلدهادم اغنم الم مالقاا مدلادن ىملا م اح لغممتالمدر سمي:ادرإلالمقس الم نم ب -9

دنإممممر امار ا انةمر هممم سممم /ا545-/ر ةممممتا ممم ادنسمممرقالمدإمممن ا/ا5/سممم اإنمممثان ت ممماا/ا500-/ل ت ممممعا
ا.8 /90/رلة نياإرلادإر اتؤر امم ااهراىغن اادسمإياارارلقالمدرإلا.ا( لدق)

سم  اإنمثا/ا500-/نقااهجلالمدرإلاحبالم ماتالأل  مبار لم ادنسمرقا:ادرإلاد المامإيامم اانم المدر سي -7
ؤر ارامرلقالمدمرإلارلة نميالم متلاإمرلادإمر اتم.اس /ا500-/ندر ادنسرقالمامإمتالمدإن يارر  نيالم ماتا

ا.8 /ا120/مم الماهرالملم اادسمإيا
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سمم  ا/ا500-/نقممااهممجلالمدممرإلاحممبالم ممماتالأل  ممبار لمم ادنسممرقا:ادممرإلادمم المدال ممقامممم اانممم المدر سممي -5
رهران اادنسرقالم مماتالأل  مبارامرلقالمدمرإلارلة نميالم متلاإمرلادإمر اتمؤر اممم الماهمرالمثممنر اادسممإيا

 .8 /ا95/
سم اإنمثا/ا20-/نقاالمدرإلا نمرالم مم عالم ةنسمباحمبالمةهميالمغ انمي ار لم ال ت ممعا:ادرإلالم القالم ةنسب -4

(.ا لدامممت)ا انةمممر ارر ل المدممرإلار ادنإممر لت/.ا0.00/ر ةمممتا مم ادنسممرقالأل االمدإن مميا/ا5/ن ت مماا
ا.8 /100/رارلقالمدرإلارلة نياإرلادإر اتؤر امم ااهراادسمإيا

همرالمدممرإلالمإممااا ممالقالم ر ميارهممرادمرإلادمم الم مم عالم ةنسممباحمبالمةهمميا:امم ر مميلمدمرإلالمإممااا -4
-/ م الأل االمدإن مياجلتالمدنسمرقا(اادنإمر )سم  اإنمثان ت مااا لدمقا/ا20-/نقماا لم ال ت ممعا.المغ اني
 .س /ا185

مإم ةنممميالمدمممرلإلاحمممبادممملادممم الم مممماقن الأل  مممبارلألرلادممماادنمسمممناه اردممماالم  لغممممتال(ا12-8)نر ممملالم مممدلا
ا.لمدإن ي

ا
ا:دمنلباد المر لسيالمتإلنلنياملدرلإلنستنتجا

 نسممم رالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياحممبارىممرمه امدانمم اا اددممما لنلممرل ارةممررادممرإلاسممهلالمرىممرل
ددممممار ةممممتاامممرر ارةمممررا%/ا10/ادنممملا(ا لدمممق)دم مممرلالمدمممرإلالمإممممااامم ر ممميالمدممم رراادنإمممر اا.لمدر سمممي

ا.ر ي احبالمالم القالملمرنن ارلم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دينسم راحباإ ديا
 سممهرمياإ دمميالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميادمم المامإمميارلمدال ممقامممم الم ممماتالأل  ممباملممر ارةممررا

ا.س /ا500-/لألر ل ارمترلةرهماان االمدنسرقا
 دسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دمممياالمدلممممنن المإمىممميااتىمممدن المدمممرلإلااممنسمممايامل مممالق(ا17-8)نر ممملالمةمممررلا

لمتمممبادقم نميا(ا9-8)بانر ملالمدإ م المانممن.ارنان المدلمنن المدإققيارغن المدإققياحبادرلإلادر سيالمدلدمي
 ممررالمدلمممنن المتممباام ا.لمندرجةنمميار ممررالمدلمممنن المدإققمياحممبادممرلإلادر سمميالمدلدميمدمرلإلالدلمممنن اامن ا ممررا

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا5/د ارىلا/ا8/إققتهمالمدرلإلاحبادر سيالمدلديا
ا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدرلإلاحبادر سيالمدلدي(ا12-8)لم دلا

ا
ا
ا
ا
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ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-قياحباتىدن المدرلإلاحبادر سيالمدلديلمدلمنن المدإقا-(17-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-داالمدرلإلالمندرجةنيالمدرلإلاحبادر سيالمدلديدقم نياا–(ا9-8)لمدإ  المانمنبا

  الممرات -5
هنمممالإمتال ادنسمرقاحمبا.اإممنميادم الملرلةمتس  ا/ا945-145/نتامن ا  االمدد لتاحباانم المدر سيادماان ا

رلسممم يااننهدمممماااتىمممملسممم  اإنمممثانمممت ال /ا450-/سممم ارىممممميالم لمممم ا/ا500-/لمددممم لتاحمممبالم مممماتالأل  مممبا
ا.ح لغمتالمدر سيانإرالمرلإلارمناانإرالمدد لتاحبادمحياارلقلأللتةم احتلاا.ر ل احق لأل
ا

ا:نلبد ار لسيالمدد لتاحبادر سيالمدلديانستنتجادما
 سممم احممبالمدر سممميااسممهرمياإ دممميادسممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دممي اإنمممثااا/945-145/نسممدلا ممم االمددمم لتا

سمم ارهمراررنمم االممرامددمم انسممدلاادم ر ا إىممن ااد سممنن ادتإمم دن  اددممماا/150/نلتام الملمم اال دمم املددمم 
اا.مرر ل اد سبادتإ مارلإرارر ةادمدليامدنمسقهرالمالرال

  ددممماان ممدلا مممةتاحممباحممبالم ممماتالأل  ممبا نممراىمممميالم لممم اإباملددمم لتانرةممراتغننمم احممبالمدسممتر المسمم
 .إ ديادستإردبالمد لسبالمدتإ دي

  انرةرار ا رلةتاحبالمدد لتادام لرلتالمدنمم اردمما مماهاددمما ان مدلار ا ممةتااممنسمايامدسمتإردبالمد لسمبا
ا.لمدتإ دي

 اممنسمممايامل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دممميالمدلممممنن المإمىممميااتىمممدن المددممم لتا(ا15-8)نر ممملالمةمممررلا
لمتمممممبا(ا10-8)نر ممملالمدإ ممم المانممممنباا.رنامممن المدلممممنن المدإققممميارغنممم المدإققمممياحمممباددممم لتادر سممميالمدلدمممي
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 المداخل

 المداخل النموذجية

 المداخل في مدرسة ال لمة

 ال يحقق يحققاالمداخلمعايير تصميم 
ااا.لم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياىلرراران رللمدرإلالم ةنسبا ل اىليااأدمد ا

اااا.لمد لسبالمدتإ دياحبالمدرل ااجلتالم رلاتنؤر المدرإلامم ادىلراننمسقادستإردبا
ااا.مدستإردبالمد لسباالرإمتاتإدلالم در المررمنين ررالمدرإلاسهلالمرىرلا

ااا(ا لدامت)اادنإر لتغن اد ت اارام ادم انةقار ان ررالمدرإلا
ااا.رالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق
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 مررالمدلممنن اام ا.لمندرجةنيار ررالمدلممنن المدإققمياحمباددم لتادر سميالمدلدميمدد لتالدلمنن ادقم نياان ا ررا
 .دلمنن انةقاترلح هم/ا9/د ارىلا/ا8/در سيالمدلدياالمتباإققتهمالمدد لتاحب

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلدياد لتقياحباتىدن المدلمدلمنن المدإقا-(15-8)لمةررلا
ا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-داالمدد لتالمندرجةنياحبادر سيالمدلديادد لتلمدقم نياا–(ا10-8)لمدإ  المانمنبا

ا
 الفتحات

 النوافذ -1
 ا8سم /ا150x800/دملانمحمجةاادسممإينرلحمجاا اتتمأم ادم ار اما8سم /540x800/تالعادسمإيالمنرلحجاحمبادملاىم ا

ا.رهبانرلحجارحقنيال ن  ت اس  اتتر اامم اةهيانسم الم ممقالمةمما/ا110/ام ت معاةلسيانىلامم ا
رمل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياالملمممرنن دنمسممقامل ممالقاغنمم اسمم ا/ا110/ل ت مممعاةلسمميالمنرلحممجالمإم ةنمميا

دممم ررراا نممممرةالممممج ادممم ا مممأنها لمإمممم ةباإقمممتالتىمممملااىممم  امل مممالقادممماالم ممم لإحممةلسممممتالمد ت لممميا اتاسمممرل  
 .دتللقيااممتهرنيارلسنم ةالم انلنيلمالرنرةلما رلةرامس محيامللم ممقاا دلامنةماب ا

ا
 األبواب -2

رلمغم  السرل نمياهمبارامرلقارلة نميالمىم ر  الم  لغممتالمتإىىمنيام الألامرلقالمرلإلنمياحمبادملا:الألارلقالمرلإلني
 م االماممقالممرلإلباا امرر ارةمررا تاميارممنااامتةمم المددم اىم امتةم ارلإملالمت تلا(ارلة نياإرلادإر )لم تلا

ا.س ا/25/س  انتر اادقااالمامقا ل ال ت معاا/100/
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 الممرات النموذجية

 الممرات في مدرسة ال لمة

 ال يحقق يحقق معايير تصميم الممرات
اااس /ا120/لمل االمدرى ااهاا
اااا(م ارةرا ااراد الم لدامت) انرةرالإتال احبادنمسنقالمدد اا
ااالمدد اإملاد الملرلةتا
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ردممم الم  لغممممتالمإم ةنمممياالمدر سممميادممم المإمممم  اانمممم تتر ممماالألامممرلقالمإم ةنممميا نمممرادمممرلإلا:الألامممرلقالمإم ةنمممي
سم  ارهمبارامرلقارلة نميالم متلا/ا100/ م االمر حميالمرإمرةااس  ا/800/ملدر سي ارهبارارلقاجلتار حتن اال اا

ا.رإم ةهات تلاامتةم ارلإلالمدان (ارلة نياإرلادإر )
ا

 :د ار لسيالم تإمتاحبادر سيالمدلديانستنتجادمانلب
 ل ت مممعادقممااالألاممرلقا.اسمم ادنمسممقامل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميا/100/ مم االألاممرلقالمرلإلنمميا

 .س ادنمسقا/25/لمرلإلنيا
 لتةممم ارر ل احممتلالمامممقانإممرالمممرلإلانممؤد اسممهرمياحممبالمإ دمميااممنسمماياملدلمممين اإ دنممم اردممجممالنلممرل ارةممررا

 .لملتامت
 دقمااالمسمإقالس ممحب اممر الم دمل امرإممتالس مم ة احمبالألامرلقالمرلإلنميا:النلرل ارةررادلإقمتالمامقادثل

 .رادمااممنسايامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديرلمإم ةنياملدر سي اددمانةللالستإردهماىلامامإ
 متمرح ادسممإيادمحنمياممر رل المد سمباا لمتإىىمنيادمحنميلمىم ر ارلم  لغممتاالمدسمإياردم المامقالمرلإلب احب

 (.اس ا170دسمإيارلة ةاي  هما)لمدتإ ديا
 إنمثانرىم احمبالألامرلقاس  ادنمسقامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياا/800/  االألارلقالمإم ةنيا

ا.س ا/20/جلتالمر حتن ار اتدر ار حيارلإرةا ل الأليلاال ااررن ا
 اممنسممايامل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياا تإمممتلمدلمممنن المإمىمميااتىممدن الم(ا14-8)نر مملالمةممررلاا

لمتمممبا(ا11-8)نر ملالمدإ م المانممنباا.در سميالمدلدميالم تإمتاحمبرنان المدلمنن المدإققيارغن المدإققياحبا
 مررالمدلممنن اام ا.لمندرجةنيار ررالمدلمنن المدإققياحباحتإمتادر سيالمدلديم تإمتالدقم نياان ا ررالمدلمنن ا

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا4/د ارىلا/ا9/لمتباإققتهمالم تإمتاحبادر سيالمدلديا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ال يحقق يحققاالفتحاتمعايير تصميم 
ااارارلقالمدرإلالم ةنسباجلتان م اآمباجلتبالم تل

اااس /20/  االألارلقا انقلا  ا
اااس /ا71/  ا انقلال ت معامر الم دللا ل المامقا

ااالقارلة نيالم تلاإرلادإر إقاحبالألاراساادقما
ااارالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق

ااالمنرلحجادن مقيارحقنم
اااس /100/ل ت معاةلسيالمنرلحجا ان نرا  

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديالمدلمنن المدإققياحباتىدن الم تإمتا-(14-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمندرجةني تإمتاداالماحبادر سيالمدلديا تإمتلمدقم نياا–(ا11-8)لمدإ  المانمنبا

ا
ا

 مياهلدورات ا
 لتالمدنممم احممباراامس مممحيامممم اراحممبانق تممن ادر  مميتترلةممرارر لتالمدنممم ا ممد اانممم المدر سممياحممبالم رلاممتالمممثالثا

امس مممحياالمدغمسمملرااد لسممبالمد إمممايسمم ادمملان مم ا.المةنسممن اتقسمم ارر لتالمدنممم امممم ايسممدن امدممال.ا ممماتالمقاممر
مدمملادنهممماامممقا   ممهارا ات مم اد سممبالمد إممماا8سمم /90140x/ارالمممرادمملارر ةا.حممبايسمم المممجدر ادامممرللما مممم
-8)نر مملالم ممدلاا.سمم /ا105-90/تتمم لر المددمم لتاردمم ادمملارإممرةادممماامن اا.سم ان ممتلاامتةممم ارلإملالمممرر ةا/45/

ر اتتدمم  احممبالم رلامتالمللنممم الممم ي اادنممم احمبا ممماتالمقاممراحقم  اهنمممممارر لتارر لتالمدنمم احممبادر سمميالمدلدمي(ا19
ا./9/راا/8/لم ي اا لألرلارلمثمنبتد  ةاحبالم رلاتالأل  ب د اررر لتادنم ا/1/
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-رر لتالمدنم احبادر سيالمدلديا–(ا19-8)الم دل

ا
ا:نستنتجاد ار لسياتىدن ارر لتالمدنم احبادر سيالمدلديادمانلب

 رلمدلمين اإ دنمالملمرنن دان المدر سيادنمسقامل القارلإلاترلةراارر لتالمدنم ا. 
 ا.ددمانلتا امنةمابااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي.ار ادنمسنقنلت االمرىرلامم ارر لتالمدنم ا ا
 ا. امنةمانملتاننقللاتر عارر لتالمدنم احباردث اد انق يالمدسمحيادماان المى ر اررر لتالمدنم اددما 
 140/م ارالمممرارر ةالمدنممم المرلإممرةاx105/غنمم ادمحنمميامالسممتإرل ادمم ايامملالم ممالقادسممتإردبالمد لسممباا8سمم ا

 اددممما انرةممرار ارإممرةاحممبارر لتالمدنممم ا8سمم ا/142x122/إنممثاتدممر ارالمممرارىممغ ارر ةادنممم ا.المدتإ دممي
ا.لألد ااممنساياملدغمسلإمىياادستإردبالمد لسبالمدتإ دي ادجممالمدلمنن المدىدديارحتا

 لمدلممممممنن المإمىممممميااتىمممممدن ارر لتالمدنمممممم ااممنسمممممايامل مممممالقادسمممممتإردبالمد لسمممممبا(ا14-8)نر ممممملالمةمممممررلاا
نر مملالمدإ مم المانمممنباا.لمدتإ دمميارناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممبار رلتالمدنممم احممبادر سمميالمدلدممي

لمندرجةنمميار ممررالمدلمممنن المدإققممياحممبارر لتالمدنممم احممبارر لتالمدنممم ادلمممنن المتممممبادقم نمميااممن ا ممررا(ا8-18)
دلممنن انةمقا/ا4/دم ارىملا/ا8/ ررالمدلمنن المتمباإققتهممارر لتالمدنمم احمبادر سميالمدلدمياام ا.در سيالمدلدي

 .ترلح هم
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ال يحقق يحققامعايير تصميم دورات المياه
ااامدستإرردبالمد سبالمدتإ ملمرىرلامم ارر لتالمدنم اسهلااممنسايا

ااارلإرةاد ادةدر يارر لتالمدنم امدالالمةنسن ادإىىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي
اااا.رر ةالمدنم ا د س اا/170/دسمإيارلة ةاي  هماترح ا

ااا.س /ا79/ل ت معاد سبالمد إماا ان نرا
ااا.س /ا42.59/ ان نرال ت معالمدسمنرا  ا
ااارترلةراإن ارس لهماس ا/42.52/ل ت معارس لاإمحيالمدغسليا

ااا8س ا/57x180/ااغسليدسمإيار  نياردم المد
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديارر لتالمدنم قياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(14-8)لمةررلا

 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-داارر لتالمدنم المندرجةنياحبادر سيالمدلديارر لتالمدنم دقم نياا–(ا18-8)لمدإ  المانمنبا

 
  مدرسة الكلمة بناءلتصميم في محيط لالوضع الراهن  2-2-5-6

 (الرامبات)المنحدرات 
امرر ا%/ا10/ادنملا(الم لدمق) اإنثانترلةرالمدنإر احبالمةهيالمغ انيااممدنإر لتن ررالمدرإلالمإمااامم ر يا

دنسممرقالم ممماتالألرلاسمم  ا/ا20-/حممبالمإممم  اردنسممرقا/ا0.00/رنىمملااممن ادنسممرقاا  نممرالمدممرإلارر ل ترلةممرا
/ا280/سم اردمما مرلالم لدمقا/ا750/ م االم لدمقاا.اممنسمايامل مالقامتإقنتاسالديارسمهرميالمرىمرل(الم ر ي)

ا.س 
ا

ا:حبادر سيالمدلديانستنتجادمانلب(الم لدق)د ار لسياتىدن المدنإر 
 ا%/ا.10/مم ادسم رةاحبالستلدممهامدنإر اادنلااانإتم ادستإر المد سبالمدتإ م
  الألنسمقا رنرارغن ادنمسقامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديامجانلتا المدنملا%/10/انلتا ادنلالمدنإر

ا.ا  نقياآدنياسهليارارر ادسم رةاهمجانددنه اد الستإرلد%/ا4/
 مل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياالمدلمممنن المإمىمميااتىممدن المدنإممر لتااممنسمماي(ا12-8)نر مملالمةممررلا

(ا19-8)نر مملالمدإ مم المانمممنباا.رناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممبالمدنإممر لتاحممبادر سمميالمدلدممي
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ا.لمندرجةنميار مررالمدلممنن المدإققمياحمبالمدنإمر لتاحمبادر سميالمدلدميمدنإمر لتالدلممنن المتممبادقم نياان ا مررا
 .دلمنن انةقاترلح هم/ا5/د ارىلا/ا8/لمدنإر لتاحبادر سيالمدلديا ررالمدلمنن المتباإققتهماام 
 

 ال يحقق يحقق نحدراتمعايير تصميم الم
ااا%/4/دنلالمدنإر لتا

اااا /ا4/رةررالست لإيامجلاتةمر المالرالألحقباملدنإر ا
اااس /ا45-45/ن ررالمدنإر اار لا ن ال ت م ها
ااا8س /ا180x170/لمدنإر ا اتقلا  ادسمإيال ست لإيارس لارانهمنيا

ااا.س لالمدنإر اإ   ادمناامالن  ت
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديانإر لتقياحباتىدن المدلمدلمنن المدإقا-(12-8)لمةررلا

ا
المامإثيام رلر:لمدىر ا-داالمدنإر لتالمندرجةنياحبادر سيالمدلديالمدنإر لتدقم نياا–(ا19-8)لمدإ  المانمنبا

ا
ا
 الكلمة مدرسةفراغات  الوضع الراهن لتصميم 2-2-5-7

 الصف
إنممثاتتممر عالمىمم ر اإسممقاد لإمملالمر لسمميا احتتممر عاادممر  ن ا لمم الم رلاممتالمممثالث اىمم (ا81)ات مم المدر سممي

لمد إلممميالمثمنرنمممياحمممباراىممم ر المإلقممميالمثمننممميا اىممم ر اد إلممميالمتللمممن الألسمسمممبالمإلقممميالألرمممم احمممبالم مممماتالألرل
لم مممر تاتتممر عا.ا8سمم ا/280x470/لمرلإممراالمىمم ارالمممر ممممقاتق ناممم اا/87/ن مم ادمملاىمم ارا.الم ممماتالمثمممنب

 ا.اسم ا/90/الم ممر ت م االمددم اامن اا.رإمرلتاةلمرا/ا4/نإتر ادلاىم ا لم ى ر اار اليحباامد لسبرل
تالمراررلارإمرةاةلمرااإنمثاا8سم ا807/665x/اأالممراا امجانترح احبالمى ادسمإياردمدنميلسار ةمنرةرادى ايا

ا.(80-8)لم دلا.اس ا  المسار ة/800/اامم القاإمىي
ا:نستنتجاد ار لسياتىدن المى احبادر سيالمدلديادمانلب

 ا.سبالمدتإ ديلةراإن اإمااامم ممقادستإر المد ارالمرالمى اتتساامترا
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 ا.لمدد لتاان ارإرلتالمةلراالمإمىياامم القاتد بامد ر ادستإر المد سبالمدتإ م
 لمدلممممنن المإمىممميااتىمممدن المىممم ااممنسمممايامل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دممميا(ا19-8)نر ممملالمةمممررلا

لمتمممبا(ا17-8)نر ملالمدإ م المانممنباا.رنان المدلمنن المدإققميارغنم المدإققمياحمبالمىم احمبادر سميالمدلدمي
 ممرراام ا.سمميالمدلدمميحممبادر االمىمم ر ممررالمدلمممنن المدإققممياحممباالىمم المندممرجةبدقم نمميااممن ا ممررالمدلمممنن ام

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا4/د ارىلا/ا5/لمدلمنن المتباإققهمالمى احبادر سيالمدلديا
ا

 ال يحقق يحقق الصفمعايير تصميم 
ااار  نيالمى ادسترنيار ارةررامدنمسنقاحبالمى 

اااس /ا170/دسمإياردمدنياتتساامرلة ةاي  هما انقلا  ا
اااس /ا170/ي  هما انقلا  ادسمإياإل نياتتساامرلة ةا

اااس /ا90/ انقلا  االمدد لتاان الم مر تا  ا
اااس /ا40/ انقلال ت معالم مر تا  ا

ااال ت معالمسار ةادنمسق
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلدياى قياحباتىدن الملمدلمنن المدإقا-(19-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمى احبادر سيالمدلدياداالمى المندرجةبدقم نياا-(17-8)لمدإ  المانمنبا

ا
 مخبر العلوم

/ا440x445/دسمممإيالمدإامم اا ملللممر اردإامم لاملدندنممم احممبا ممماتالمقاممرارهدمممااممن االمتىممدن ت مم المدر سمميادإامم لا
تممر عاسمم ر الملدمملالمإمىممياامممم القا اتيسمم ارلإممرلمقسمم المن مم  ارلملدلممباحممبااردممجىممد المدإامم ااندممرج اا.ا8سمم 

نتر مااددممات م اسم ر الملدملادغسملتن  ارلإمرةامل مالقارلمثمننمياملدمر ا انتر عالم القاإرمهم ااUا دلاإ  ا
ا(.80-8)لم دلاا.ر االمدإا ادسترني.حبالمدسمإيالألدمدنياملدإا ر االمإن المإماااممد

ا:دمانلبنستنتجاد ار لسياتىدن ادإا المللر احبادر سيالمدلديا
 ا.م اندممرج اردممجالمقسمم المن مم  ارلملدلممباحممبان مماالمإنمم اهممرالألنسممقامل ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممي

ا.رلمدد لتادنمسايااممنسايامه احبالمدإا لمدسمإيا
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 لمدلمنن المإمىيااتىدن ادإا المللمر ااممنسمايامل مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دمياا(80-8)نر لالمةررلا
(ا15-8) انر مملالمدإ مم المانمممنبارناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممبادإامم المللممر احممبادر سمميالمدلدممي

للممر احممبادر سمميار ممررالمدلمممنن المدإققممياحممبادإامم المالمندممرجةبلمتممممبادقم نمميااممن ا ممررالمدلمممنن امدإامم المللممر ا
 .دلمنن انةقاترلح هم/ا4/ر ااادلمنن اد ارىلا/اا7/إقتادإا المللر احبادر سيالمدلدياا.لمدلدي

ا
 ال يحقق يحقق مخبر العلوممعايير تصميم 

ااار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنقا
دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالمإمممرالألرنممم ادممم اررارلإمممراحمممبالمدةمممي

ا.لمدتإ م
اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ل ت معالمإمحيالمس لنيامس لالملدلا
ااا.رةررادغسلياادرلى متاإمىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي

ااا.س /ا180/لمدد لتاان ارإرلتالمةلراا
ااا.س /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديادإا المللر قياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(80-8)لمةررلا

 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دإا المللر احبادر سيالمدلدياداادإا المللر المندرجةبدقم نياا-(15-8)لمدإ  المانمنبا

 مخبر الحاسوب 

إنمثااا مدلادإن مبالم ممر تتتمر عالا8سم /ا450x210/ادسممإياسيادإام لاملإمسمرقاحمبا مماتالمقامرات  المدر ا
تتم رل ارالممراا.ددممان مدلاىملراياحمبالمت دنم ادمماامن ا م ميالملم اارارةهم ته .انةلاالم مالقاادرلةهميالمةمرل 
نإىممممااحممممبالمدسمممممإيالألدمدنممممياملدإامممم المتممممباتالممممعادسمممممإتهما.ااسمممم /ا815-90/لمددمممم لتادمممممااممممن الم مممممر تا

/848x450ا(.80-8)لم دلاا.إن اإماااممدر اا8س /ا
ا:حبادر سيالمدلديادمانلباإمسرقنستنتجاد ار لسياتىدن ادإا الم

  ا.لألثمثتلرنلا ارمدنهانتدن ااسهرميا ررلادان لاد الم القندرج اتىدن ادإا المإمسرقانستر قاا
 ا.مل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديالتىدن ادإا المإمسرقا ان  اإن ا 
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 دسمممتإردبالمد لسمممبادممم ر اتسمممدلااإ دمممياراالمتمممبالمددممم لتاامممن لملممم االمدممممحبانتمممرح احمممبالمدإاممم المدسممممإمتارا
 .لمدتإ دي

 لمدلممممنن المإمىممميااتىمممدن ادإاممم المإمسمممرقااممنسمممايامل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبا(ا81-8)نر ممملالمةمممررلا
نر ملالمدإ م المانممنبا المدتإ ديارنان المدلمنن المدإققيارغن المدإققياحبادإا المإمسرقاحبادر سيالمدلدي

ر ممممررالمدلممممنن المدإققمممياحمممبادإامممم االمندمممرجةبلمتمممممبادقم نمممياامممن ا مممررالمدلمممممنن امدإاممم المإمسمممرقا(ا8-14)
دمم ارىمملا/ا7/ ممررالمدلمممنن المتممباإققهمممادإامم المإمسممرقاحممبادر سمميالمدلدممياام ا.حممبادر سمميالمدلدمميالمإمسممرق

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا5/
ا

 ال يحقق يحقق مخبر الحاسوبمعايير تصميم 
ااا.ار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنق

دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالمإمممرالألرنممم ادممم اررارلإمممراحمممبالمدةمممي
اا.لمدتإ م

اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ام مرميالمإمسرقل ت معالمإمحيالمس لنيا
ااا.س /ا90/لمدد لتاان ارإرلتالمةلراا

ااا.س /ا170/ي  هما انقلا  اادسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ م
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديادإا المإمسرققياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(81-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نيادإا المإمسرقاحبادر سيالمدلدياداادإا المإمسرقالمندرجةبا-(14-8)لمدإ  المانمنبا

ا
 صالة الموسيقى 
م اتمممر عالم ممممر تارالمد لسمممبا.ا8سممم /ا490x1825/ادسممممإياادرسمممنق احمممبا مممماتالمقامممرملىممممميات ممم المدر سممميا

لمإمىيااممم القاد مماهامتر نماالألثممثاحمبالمىم ر ارمدم ارإمرلتالمةلمرااتمر عااىم ر اتمرل  المالمرالألىمغ ا
ا(.80-8)لم دلاا. انرةرادستررعامآل تالمدرسنقني.املىممي

ا:حبادر سيالمدلديادمانلب اتىدن اىمميالمدرسنقنستنتجاد ار لسيا
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 ردنىمميااغنمم ادثاتممياد لسممب احتىممدن اىمممميالمدرسممنق ان مم المد لرامميار ن مميلمالمىممممي ان ل ممباتىممدن ارثمممثا
 .امقمةرالمدةدر يارانمنرارإرلدلاملدتقالمدرسنقنياردإم  اد ارةلال  تالمدرسنقنياد ادإتل الألإةم 

 متر ممماالألثممممثاامممممتر ناالمدنمسمممقامر ن مممياىممممميالمدرسمممنق  اددممممانددممم ار انمممؤد اام المدسممممإيالمدتمممرح ةادمحنمممي
إنثانترح ادسمإياردمدنميارإل نميادمحنمياممرر لنه ارددم لتا.اردمد اإمىيامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي

ا.ال اانسدلااسهرمياد ر ه 
 مل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمدلممممنن المإمىممميااتىمممدن اىممممميالمدرسمممنق ااممنسمممايا(ا88-8)نر ممملالمةمممررلا

 انر ملالمدإ م المانممنبالمدتإ ديارنان المدلمنن المدإققيارغن المدإققياحباىمميالمدرسنق احبادر سيالمدلدي
لمندرجةنممميار مممررالمدلممممنن المدإققمممياحمممباىممممميامىممممميالمدرسمممنق المتمممممبادقم نمممياامممن ا مممررالمدلممممنن ا(ا8-14)

دم ارىملا/ا7/لمتمباإققتهمماىممميالمدرسمنق احمبادر سميالمدلدمياا مررالمدلممنن ام ا.لمدرسنق احمبادر سميالمدلدمي
 .دلمنن انةقاترلح هم/ا5/

ا
 ال يحقق يحقق صالة الموسيقىمعايير تصميم 

ااا.ار  نياىمميالمدرسنق ادسترنيار ارةررامدنمسنق
ااا.س اددم المةلرا/ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا

سم اردمم اإم لة الألررلتا/ا170/دمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  همما انقملا م ادسمإيا
ا.لمدرسنقني

اا

ااا.س /ا90/لمدد لتاان المد لسب
ااادإىىيامل ممقادستإر المد سبالمدتإ مرإرةاةلراا
المامإثيم رلرا:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديىمميالمدرسنق اقياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(88-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-يدقم نياىمميالمدرسنق احبادر سيالمدلديادااىمميالمدرسنق المندرجةنا-(14-8)لمدإ  المانمنبا
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 صالة الطعام
سم اانندمما/ا450-/تقماالمىممميا لم ادنسمرقاا8 /118/ت  المدر سياىمميامل لم احمبالم مماتالأل  مباادسممإيا

تتسمماا.اسمم اإنممثانممت المرىممرلامممم المىممممياامسممتإرل الأل رل احقمم /ا500-/نقمماالم ممماتالأل  ممبا لمم ادنسممرقا
/ا18/تسمممتإر احمممبالمىمممميالم ممممر تالمدثاتمميااممد لسمممبا مممد ادةدر مممتاإنمممثات ممم ا.ا ممممق/ا84/لمىممممياممممم ا

نرةمرادرنتمرل اتإمرن اا مرلا.اس ا/00/  االمدد لتاان الم مر تاان ا.اتيااهمد لسبادثا/ا8/ مرميامدلا مرميا
ا(.80-8)لم دلاا.س انؤد اىليالمرىلادماان المد اخارلمىممي/ا545/

ا:نستنتجاد ار لسياتىدن اىمميالم لم احبادر سيالمدلديادمانلب
 نسمممراهما ممم اجممممما إمممتال ادراتإ دممميالمرىمممرلاممممم اىممممميالم لمممم ا انددممم امل مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمد

ا.حبالنتقممه  ر ارةررا لدامتاررار ادىلرانسم رادنسرقالم ماتالأل  بارا
 حممباالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإمم مانسممم رلمدسمممإمتالمدتممرح ةاحممبالمىممممياسمم ا/00/م ا مم االمددمم لتا

ا.لمإ دي
 م السممممتإرل الألثمممممثالمدثاممممتادمسممممتإرل المد لسممممبالمدثاتممممياامم مممممر تا اتنمسممممقالم ممممالقادسممممتإردبالمد لسممممبا

ا.المدتإ ديا امجا ااراد اترح ا مر تاادرلى متاإمىياتنمساه 
 لمدلمنن المإمىيااتىدن اىمميالم لم ااممنسايامل القادستإردبالمد لسمبالمدتإ دميا(ا89-8)نر لالمةررلا

(ا12-8) انر ملالمدإ م المانممنبانن المدإققميارغنم المدإققمياحمباىممميالم لمم احمبادر سميالمدلدميرنان المدلمم
حمبادر سمياام لمم لمندرجةنميار مررالمدلممنن المدإققمياحمباىممميالالم لمم مىممميالمتممبادقم نياان ا مررالمدلممنن ا

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا9/رىلاد ا/ا5/ ررالمدلمنن المتباإققتهماىمميالم لم احبادر سيالمدلدياام ا.لمدلدي
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ال يحقق يحقق صالة الطعاممعايير تصميم 
ااالمرىرلامم اىمميالم لم اسهلااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديا

دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالمإمممرالألرنممم ادممم اررارلإمممراحمممبالمدةمممي
اا.لمدتإ م

اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ام مرميالمإمسرقل ت معالمإمحيالمس لنيا
ااا.لمد لسبارلم مر تاغن ادثاتيااال هم

ردمممممد اتر مممماالألررلتالمإمىممممياامم لممممم اام ت م مممممتا ممممد المدسمممممحمتالمدتمإمممميامرىممممرلا
ا.لم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياممنهم

اا

ااا.س ا ل الألدث اداامإ اإن ادم ارس له/ا21/درنترل المتإرن اام ت معا
ااا.س /ا120/لمدد لتالم ةنسباحباىمميالم لم ا

ااا.س /ا90/لمدد لتاان الم مر تا
ااا.س /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلدياىمميالم لم قياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(89-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نياىمميالم لم احبادر سيالمدلديادااىمميالم لم المندرجةنيا-(ا12-8)المدإ  المانمنب
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ا
 م رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديالم  لغمتالمرلإلنيدإ  متاا–(ا80-8)لم دلا

 



178 
 

 في مدرسة الكلمة لفراغات الخارجيةا ن لتصميمالوضع الراه 2-2-5-4
تالمممعادسممممإياتقمممااادنمسمممنقادإتل ممميا ممم اال مممهمامجااملدر سممميالمامإممممتارلمدال مممقالمتمممبمإم ةنممميات ممم الم  لغممممتال

دللامممن ادممم ةايمممر اال مممقالىممم نم باردللمممقادممم ةاسمممليا)ادال مممقا8 /1400/دنهمممماا8 /ا9000/لم  لغممممتالمإم ةنممميا
ا8 /ا400/دسمإمتاإرلةتاإ  ل ا ارا(دنهمادسقر %ا40)امإمتادال ياا8 /ا400/ ا(ردللقاد ةا مة ة

امممن اااسممم  ا/500-/ اتقممماا لممم ادنسمممرقاردللمممقادممم ةالمسمممليارلمامإممممت(الألىمممغ ادسممممإي)ةالمقمممر ادللمممقادممم ا -
 .دنسرقالم ماتالأل  ب

 .س /ا750-/نقاا ل ادنسرقا(الألدا ادسمإي)دللقاد ةالمقر ا -
 .س /970-/دللقاد ةالم مة ةانقاا ل ادنسرقا -

 (ا81-8)ددماهرادر لاحبالم دلا
النتقملادم ادال مقادم ةالمقمر اردم ةالمسمليامجاتستإر الألر ل امارلمامإمتاامستإرل الألر ل  نت المتنقلاان المدال قاا

مممم ادللمممقادممم ةالم ممممة ةا/ا750-/سممم املرىمممرلاممممم ادللمممقادممم ةالمقمممر ا/ا500-/رلمامإممممتاجلتالمدنسمممرقا -/سممم ارل 
ا.س /ا970-/م مة ةادللقاد ةالس ارا/ا750-/ان ادللقاد ةالمقر ااالنتقملادمس  ادجمماتستإر الألر ل ام/ا970

ا
ا:د ار لسياتىدن الم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيالمدلديانستنتجادمانلب

 سم ادم ا/ا500-/جلتالمدنسمرقااندد امل مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميالمرىمرلاممم الم  لغممتالمإم ةنمي
ا.لم ماتالأل  باألنهاان االمدنسرق

 ادمماامن الم  لغممتالمإم ةنميالمدر  ميا لم ا مرةادنمسمنق اندد امل القادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميال نتقمملا
ا.دسم رةامه لما( لدامتلم)لمدنإر لتارةرراملر ا

 لمدلمممنن المإمىمميااتىممدن الم  لغمممتالمإم ةنمميااممنسممايامل ممالقادسممتإردبالمد لسممبا(ا87-8)نر مملالمةممررلا
سمميالمدلدممي انر مملالمدإ مم المدتإ دمميارناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممبالم  لغمممتالمإم ةنممياحممبادر ا

لمندرجةنممميار مممررالمدلممممنن المدإققمممياحمممبالم  لغممممتالمإم ةنممميادلممممنن المتمممممبادقم نمممياامممن ا مممررا(ا19-8)المانممممنب
/ا8/ مررالمدلممنن المتمباإققتهممالم  لغممتالمإم ةنمياحمبادر سميالمدلدمياام .الم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيالمدلدي

 .دلمنن انةقاترلح هم/ا7/د ارىلا
ا
ا
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيالمدلديا-(81-8)لم دلا

 ال يحقق يحقق الفراغات الخارجيةمعايير تصميم 
ااالمرىرلامم الم  لغمتالمإم ةنياسهلااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديا

دقم ممراتمرح ا ممرةارددنممياإمىمميامدسممتإردبالمد لسمبالمدتإ دمميا لمم ار اادسممترنيااإمنممقا
ا.8س /ا44.8x181.9/ةلراالمدت  ةن اررالمدر ةمت ادسمإيالمإن المرلإرا

اا

رةممررادنإممر لتاادنمملادنمسممقاامدسممتإردبالمد سممبالمدتإمم ما نممرارةممررالإممتال ادنمسممنقا
ا.حبالم  لغمتالمإم ةني

اا

ااا.س  ارإممنياد الملرلةت/150/لمدد لتاال اادنمسقا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيالمدلديالم  لغمتالمإم ةنيقياحباتىدن المدلمنن المدإقا-(87-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نيالم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيالمدلدياداالم  لغمتالمإم ةنيالمندرجةنيا-(ا19-8)المدإ  المانمنب
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ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-ل  لغمتالمرلإلنيارلمإم ةنياحبادر سيالمدلديىر اما-(88-8)لم دلا
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 حلبمدينة في  البناء المدرسيتطوير      2-2-8
 تطوير نماذج األبنية المدرسية 2-2-8-1

 قرتار ل ةالسرل ةالمدإلنيااممتلمر اداار ل ةالمت انيار  متا دلامت رن المانمم المدر سمبادمباننسمة ادماالمت مرن ا
ريمرا.المت ار اردااردجالمتدنرمرةنمااممتللن احباسر ني اد اإاللالمت دن ا لم ايم ممتالمدإمما احمبالمانمم المدر سمب

تمم اا متللممن الألسمسممبارل سممتغنم ا مم المىمم المتقلنممر  قممرتادممؤإ لار  مممتا دمملامر ممااندمممج ادت ممر ةاألاننمميال
دم ادملادإمح ميام ممحياممم اددثلمن ا م ادرن نمياراننميالمتللمن احمباات دنلاح نمتا دملاد مت مادم الم ننمن المدلننمن 

اا.درن نمتالمت انيا يت ل اراننيادر سنياندرجةنياتتنمسقاداا انليالمدنم ت
لم مم ر المدلدم نممياملندمممج اارإممررتردممماحممباإلممقاحقممراتدممتا ممرةار لسمممتا ننممتاات ممرن اندمممج الألاننمميالمدر سممني ا

لمندممرج الألرلان مم اا:إنممثا ممدتاثالثممياندمممج ا[1]المدقت إمميالمدلممرةادمم ايامملالمر لسمممتاحممبادرن نمميالمإممردمتالم ننممي
ا.ى ما/90-87/ المندرج المثممثان رااى ا/15-18/لمندرج المثمنبان  ا اى ا/4-10/
ا
 استحداث فعاليات جديدة في األبنية المدرسية 2-2-8-2

لن اليممم ادمم احدمم ةالمتإممرنثالمتممباتّانمهمممالمسممنرالممم ةناار دممال ااهممج الم ؤنممياحممباإلممتاةنمملاحم مملانسممت ناادرلداممياهممجلا
ا:[8]ت ل مممممباإنمممممثاحمممممباإلمممممقالمدر سمممممنياالألاننممممميحقمممممراتمممممّ الملدممممملا لممممم السمممممتإرلثاحلممنممممممتاةرنمممممرةاحمممممباالملىممممم 

رلمدرسمممنق ارىمممممياتإقنمممتالملدلنممميالمت ارنممميا لممم المدسمممتررالمن سمممبارلمامممرنبادممم اإممماللايم ممممتاإمىممميامل سممم اا-1
ا.اإمىيامل نم ي

ا.تإقنتالملدلنيالمتللندنياد اإاللام محيادإما املإمسرقارتقننمتها-8
لمدر سمميادللدممم اإنرّنممم اتإقنممتالملدمملال ةتدممم بالم مملابادمم اإمماللامإمم اىمممميادتلممّررةالألغمم لااددمممانةلمملاا-9

 ا.نؤّدهالمىغن ارلمدان احبالمدن قياررالمق ني
اا.تإقنتالمنمإنيالم نّنياد اإاللار لسيالمندمج امن مةنم ا ل الم   لا-7
اا.ترحن ادلةأاملإدمنياد المدرل ثارلمإم تالم م ةيا-5
اا.درا اديادمنلمتالمىرل تا-4
  .سق اادرلراجلتاةررةاردرلى متا ممنيترحن الم مييا  ا  نتا  لالمةر ل ارلألا-4
اا.لمدسمهدياحبا نمرةالمغ م المنامتبا  ا  نتامإ اإرلةتا ل ارس لاالاالمدرل اا-2
اا.(دستقاال ا)ال ست مرةاد الم مييالم دسنياد اإاللا دلار مةااتدتاالم مييااهر اترحن المدل يا-9
 .قحمباإلمةهمتا مدميارددمتمقالست مم نيا رةاحقراتّ المتلميراداا/ا9557/تن نجل امق ل ا ةمسيادةلاالمر  ل ا ي اا

  مر لسميادملام مام ةادر سمنياا مدلادمدملاردتدمدملارحمتالمت تنمقال تمباحندممااننهممتّ اتر ناالمدرل ااا دٍلادتسمٍرا
 ا:ندمج /ا9/ياتنقس امم ادر س/ا81/دلاةهيا مديارراددتقالست م  اتّ اتدلن هااما

                                                           
التصممميغ المعممماري الخاصممة خمماللالس مسممتخدمي  معمماييرال يوجممد فممي الشممرول المعماريممة للنممماذج المقترحممة أي إشممارة إلممى مرا مماة : مالحظممة [1]

 ال راسي المتحر ة
التصممميغ المعممماري الخاصممة  معمماييرال يوجممد فممي متللخممات اسممتحداي الفعاليممات الجديممدة فممي األخنيممة المدرسممية أي إشممارة إلممى مرا مماة : مالحظممة [8]

 خاللالس مستخدمي ال راسي المتحر ة
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اا.درل ا/ا4/ لقانإتر ا ل ا/ا4/ندرج اا-
 ا.درل ا/ا4/ لايانإتر ا ل ا/ا19/ندرج اا-
 ا.درل ا/ا4/ لايانإتر ا ل ا/ا87/ندرج اا-

الرالنتهم المر لسياتقر المةهياىمإايالملالييااتسملن ار ممان المدمرل االمدر رسميار لسميادمدلمياردتدمدلميادم ايماله ا
رلمتمبانمتّ اارلمتباارر هماتقر اا  سممهماملةهميالمدرّيقميامتقمر ااتمرينتالمر لسميارلمتىمرنتا لنهممالمإردمتالم نني يامدرن ن

ا[1]/.9557/لإتنم همالستنمرل امم اي ل ا ةمسيادةلاالمر  ل ا ي ا
ا
 الدراسة التحليلية ألبنية المدراس الحكومية قيد التنفيذ  2-2-3

 مممدملاغممم قاهنممممنرامر لسمممياهمممبادر سمممياىممم ارا/ا87/يارحمممتالمندممممج المةرنمممرةاتممم الإتنمممم ارإمممرالمدمممرل االمدىمممدد
ا.مال ت ل متالمإمىياامم القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديامدرراد ل متهراا[8]تىدندهم

ا
 الموقع العام لمدرسة شمال غرب هنانو 2-2-3-1

ىمم اإنممثاا /24/اL تقمماالمدر سممياحممبادن قممياهنمممنرااةممرل ادر سمميايمةدمميادسمماقمارهممبادر سمميادمم اندممرج اإمم  
-8)لمةمررلاحندممانلمبا.ات ت مالمدر ستم اامم  لغممتالمإم ةنميادممدال مقارت م ادملادر سميالمامإممتالمإمىميااهمم

ا.نر لالمدرياالملم املدر سيارنستل ااحنهاالاالمدللردمتالملمديا  ادر سيا دملاغ قاهنمنرا(85
ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا- دملاغ قاهنمنردللردمتا مديا  ادر سيا(ا85-8)لمةررلا
                                                           

 ا/يس المر لسمت/درن نيالمإردمتالم ننياحباإلقا [1]
 (ر لانم)در سيا دملاغ قاهنمنراد ايالالمدةدر يال ست م نيالمهنرسنيالمر لسيالمدلدم نياما[8]

 معلومات عامة
 رسمسبا المرحلةا دملاغ قاهنمنر اسم المدرسة
ا247 عدد الطالب في المدرسة 94 الصفعدد الطالب في 

 موقع المدرسة

اهنمنر/إلقا

ا
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 لمدرسة شمال غرب هنانو التوزيع الوظيفياستمارة   2-2-3-2

ملىممم ر اتامممن المتر نممماالممممر ن بالألسمسمممبااإنمممثتر ممملال سمممتدم ةال تنممميالمانمنممممتالألسمسمممنيالمإمىممميااممدر سمممي ا
ا(.84-8)لمةررلا.احبالمدر سيارر رلرهماردسمإمتهمرلسرل نيام  لغمتالمتإىىنيارل

 8 االمساحة العدد الوظيفة 

 x 5.70/  8 7.80/ 42 لمى ر  الصفوف

 الفراغات التخصصية
ا8 /ا49 / 1 لمللر ادإا 

ا8 /ا5.40x4.20/ 4 دإا المإمسرق
 8  /79/ا– 8  /40 / 4اىمميالمدرسنقمارلم س 

 8 ا /9.30x6.20/ 3المددتاي
 االجتماعيةالفراغات 

 و الترفيهية

 8 ا/5.55x2.55 / 3المىمميالم نم ني
 8  /147/ 3المىمميادتلررةالألغ لا

 الفراغات  اإلدارية

 8  /92 / 3اغ حيالمدرن 
 8  /92 / 3اغ حيادلمر المدرن 
 8  /95 / 3اغ حياردن المس 
 8  /18/ - 8  /18/ - 8  /98/ا 1اغ حيالمدرةهن 
 8  /18/ - 8  /18/ا - 8  /98/ا 1اغ حيالمدر سن 

 8  /80/ 3اغ حيالس  مرالمن سب
 8  /85 / 3اغ حيالمنق يالم اني

 م رلرالمامإثي:لمدىر ا- دملاغ قاهنمنرامدر سيالمتر ناالمر ن بتثانتاا-(84-8)لمةررلا

 
 مدرسة شمال غرب هنانو  كتلة بناء  2-2-3-5

ىم  ارت ممت ما/ا87/اLنةممر اانمم ادر سمميا مدملاغمم قاهنممنرادر سميايمةدممياسمماقمادىممدديااندمرج ا مدلاإمم  ا
لمدر سمممتم اامممن االمدال مممقارهنمممممالتىمممملاحندمممماامممن الم  لغممممتالمإمةنممميارلمامإممممتالمإمىمممياادممملادر سمممياددمممماهمممرا

 (.85-8)در لاحبالم دلا
تتمر عا مدنهمالم لممنممتالمدإتل ميادم ااحهمرا امم ةا م ادتلميارلإمرةاإن مبامم مدلالمدانتدن ا دلادتلمياانمم المدر سمي

 . انإقتاهجلالمندرج اسهرميال نتقملاان الم لممنمتالمدإتل يرل نياا دلادإن برل ارح لغمتاتإىىنيااى ر 
تتمر عالمىمم ر ارلم  لغمممتالمتإىىممنيارلسرل نممياحممبالم رلاممتالمثالثمياانسممقادإتل ممياإنممثاتتر مماادل مم الم  لغمممتا

ا.ماتالمثمنبلسرل نياحبالم ماتالأل  باردل  الم  لغمتالمتإىىنياحبالم ماتالألرلاردل  المى ر احبالم 
ا

ا:دتليالمانم احبادر سيا دملاغ قاهنمنرادمانلبانستنتجاد ار لسيا دل
 ا.مدلمين اإ دنممل القالاممنساياا رنليادد لتالمدإن بنإلتا دلالمدتليا
 ملدلمممين اإ دنممماا لمم اثالثمميا رلاممتادمماالنلممرل ارةممررالمدىممم را انسممدلالمىمم ر تممر عالم  لغمممتالمتإىىممنيارا

 .حتاق اإ دته احق احبالم ماتالأل  باممرىرلاممنهم ا
 
ا
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ا
 شمال غرب هنانو مدرسةالمساقط األفقية لبناء  2-2-3-8

ااا.ددماجد نماسماقمانتأم اانم المدر سياد اثالثيا رلاتاات  الم ىرلالمر لسنيارلم  لغمتالمتإىىني
 المدممرإلالم ةنسممباملدر سمميادمم المإممم  ا دممرلإلإدسممياا:(89-8) الم ممدلان مم المدسممق الألحقممبامل ممماتالأل  ممب

ملدر سممميادممم ااردمممرإال اثمنرنمممم المدمممرإلالم ةنسمممباملدر سممميادممم المامإممممتلمدمممرإلالمثممممنر املدر سممميادممم المإمممم   ا
ثممالثاا. الس ممم ةاحنهمممادمم اةهمميالمنسممم 8سمم /ا540x420/سممتياىمم ر  ادسمممإيادمملاىمم اددمممان مم ا.امتلمامإمم

ددمممان مم ا.الألغمم لا المىمممميالم نم ممنيارىمممميالمدرسممنق ارلم سمم لمىمممميادتلممررةاا:مل  لغمممتالمتإىىممنياىممم ت
ت ت مار المياغم  امرل نميادنهمماااهمراإمماارتتمر عالأل امااغم  المدتاقنمياا مدلادإن مباحمبا:ايغ  امرل نثدمنبا
ددممممان ممم ادتلتمممبار  اتىممملالم رلامممتااال مممهما مممميرمنمارةدنممماالمددممم لتاحمممبالم رلامممتادمحمممياهمممباالممم اااا.الم ممممات

ا.اس /ا845/
ا

تسممملياىممم ر  اسمممتياحىمممرلامل  لغممممتالمتإىىمممنياثالثمممياا:(89-8)لم مممدلاان ممم المدسمممق الألحقمممبامل مممماتالألرل
نترسم الثنمم ا:ادإما املللر اردإام املإمسمرقاامس ممحياممم اىممميالم سم ارلمدرسمنق ارلمددتامي اثالثمياغم  امرل نمي

 .ارتإىااملدر سن ارلمدرةهن المى ر دنهما
ا

حىمملارلإممرامل  لغمممتالمتإىىممنيادإامم ااتسمملياىمم ر  ا:(87-8)لم ممدل االمثمممنبن مم المدسممق الألحقممبامل ممماتا
ا.ارتإىااملدر سن ارلمدرةهن المى ر نترس الثنم ادنهما:املإمسرق اثالثياغ  امرل ني
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ا
اا- دملاغ قاهنمنرادر سيامل رلاتالأل  بارلألرلايي الألحقنملمدسا-(89-8)لم دلا

ا م رلرالمامإثي(ر لانم)لمر لسيالمدلدم نيادةدر يا:لمدىر 
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اا- دملاغ قاهنمنرادر سيالمدسق الألحقبامل ماتالألرلا-(87-8)لم دلا

ا م رلرالمامإثي(ر لانم)لمر لسيالمدلدم نيادةدر يا:لمدىر 
ا

 (شمال غرب هنانو) التصميم المعماري داخل مدرسة  2-2-3-3
 واألفقي عناصر االتصال الشاقولي

 المصاعد -1
لملنىمم المرإنممراحمممألر ل اهمبار انرةممرادىملرا(المثممنبا+لألرلا+لأل  ممب)نتمأم اانممم المدر سميادمم اثالثميا رلاممتاا

اا.لمدترح امالتىملالم ميرمباان الم رلات
ا
 لمداخلا -2

ت  المدر سيالملرنراد المدرلإلادنهمالمدرلإلاد اإم  المدر سيامم ارلإلالمدر سياردنهمالمدمرلإلادم الم  لغممتا
ا.حنهم(ا لدامت)س ار انرةرادنإر لتاا/45+/لمدرلإلا ل ادنسرقا.المإم ةنيامم ارلإلالمدر سي

ا
ا
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ا:درلإلاانم المدر سياد المإم  اهب
ا 8سم /اx245/952اسم  ارالممرااسم يالمدمرإل/ا45+/ ل ادنسمرقاالم دممنينقااحبالمةهيا:الم ةنسبالمدرإلا-1

8سم 950x/ 44/لممج اتالمعادسممإتهاهمرالمااامتةمم ان متلااممقالمدمرإلانإمرالممرلإل
لدمرإلام انرةمرادنإمر لتاا6

اا.حممرىرلاملدان احق اارلس يال ر ل 
 ا8سمم /x560820/اسمم يالمدممرإلاسمم  ارالمممرا/ا45/+نقممااحممبالمةهمميالم مم ينيا لمم ادنسممرقا:المدممرإلالمثمممنر  -8

 . انرةرار ادنإر املدرإل.8س ا/x465540/ن تلاامقالمدرإلانإرالمرلإلا ل ااهراتالعادسمإتها

ا
ا:درلإلاانم المدر سياد الم  لغمتالمإم ةنياهب

امتةممم ااامممقالمدممرإلسمم  ارن ممتلاا/45+/ادنسممرقانقمماا لمم ان مماادإممر المدممرإلالم ممدممبا:لمدممرإلالم ةنسممبا -9
 انرةرادنإر اندد الم مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميا .8س ا/x625910/رالمرااس يالمدرإلامإم   ال

اا.ردان المدر سيالمامإمتان اانتقملد ال 
امتةممم االماهممراحممباان ممتلاامممقالمدممرإلسمم  ا/ا45/+ لمم ادنسممرقاانقممااحممبالمةهمميالم مم يني :الالمثمممنر إلمدممرا -7

 .8س /ا840290x/رالمرااس يالمدرإلا.ا8س ا845/280x/لمرلإلالمج اتالعادسمإتها
س  ان تلاامقالمدرإلاامتةمم الماهمراحمبالممرلإلا/ا45/+ ل ادنسرقاانقااحبالمةهيالمغ اني :المدرإلالمثمنر ا -5

 .8س /ا840290x/رالمرااس يالمدرإلا.ا8س ا845/280x/لمج اتالعادسمإتها
لمدممرلإلاادمحممي(ا85-8)ر مملالم ممدلانا.سمم /15/+رهنمممممادممرإلاإمممااملىمممميالم نم ممنيانقمماا لمم ادنسممرقااااا

ا.حبادر سيا دملاغ قاهنمنر
ا

ا:نستنتجادمانلباحبادر سيا دملاغ قاهنمنراراممدقم نياداالمر لسيالمن  نيمدرلإلاسياتىدن الد ار ل
 ا.لنلرل ارةررادرإلاسهلالمرىرلانسم رالم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياحبارىرمه امدان المدر سي
 ملدر سيالمامإمتلنلرل ادنإر لتادرلإلالألاننياحبالمدرلإلاد اإم  المدر سيارد ا. 
  ادسمإمتادمحنيامإ ديادستإردبالمد لسبالمدتإ ديااهرامم إلاملدر سياللمدردلاااتؤر. 
 لمدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممبالمدممرلإلاحممبادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنر اددمممما(ا84-8)نر مملالمةممررلا

دقم نمميادمماالمدممرلإلارهممبادلنممم ارلإممراا ممررالمدلمممنن المتممباتإققهمممالمدممرلإلا(ا80-8)نر مملالمدإ مم المانمممنبا
اا./5/المندرجةنيالمدإققيامدمحيالمدلمنن 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن المدرلإلاحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا84-8)لمةررلا

ا
ا-تىدن المدرلإلاحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالمدرلإلالمندرجةنيدقم نيااا–(ا80-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا
 الممرات -5

لمدر سميانإمرالممرلإلاحمباا  لغممتلملتةمم احمتلارامرلقا.اس ا/845/نالعا  االمدد لتالمدترلةرةاحبادان المدر سيا
دسمممإيالمددمم لتاىمممحنيا اتلت  ممهمار اام ا.رمممناانإممرالمددمم لت ادم ممرلالمدممرإلالمثمممنر ادمم الم  لغمممتالمإم ةنممي

ا(.87-8)ر(ا89-8)ددماهرادر لاحبالم دلن اا. رلةتادثلاا لرلتالمدنم اررار ا مةتاآإ 
ا

ا:نستنتجادمانلبدر سيا دملاغ قاهنمنرااحباد لتمدسياتىدن الد ار ل
 ا.س احبالمدر سيااسهرمياإ ديادستإردبالمد لسبالمدتإ ديا/845/نسدلا  االمدد لتا 
  ا105/+حبالم مماتالأل  مب اإنمثان ت ماالمقسم السرل  اادنسمرقااحبالمدستر المس إباملدد لتانرةراتغنن/

مممم ااددمممان مدلا مممةتاحممباإ دمميادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياسمم  /ا45/+دنسممرقالم ممماتالأل  ممباا مم سم ا
 .لمقس السرل  

 دلار ا ممةتااممنسمايامدسمتإردبالمد لسممبا انرةمرار ا رلةمتاحمبالمددم لتادامم لرلتالمدنمم اردمما مماهاددمما ان مم
 .لمدتإ دي

ا
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 المداخل في مدرسة شمال ررس هنانو المداخل النموذجية
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 المداخل

 المداخل النموذجية

 المداخل في مدرسة شمال ررس هنانو

اانإقت انإقتاالمداخلمعايير تصميم 
ااا.لم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دياىلرراران رللمدرإلالم ةنسبا ل اىليااأدمد ا

اااا.نؤر المدرإلامم ادىلراننمسقادستإردبالمد لسبالمدتإ دياحبالمدرل ااجلتالم رلات
ااا.مدستإردبالمد لسباالرإمتاتإدلالم در المررمنين ررالمدرإلاسهلالمرىرلا

ااا(اا لدامت)اادنإر لتنةقار ان رراارل  ادم اغن اد ت المدرإلا
ااا.رالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق
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 8)لمدلمممنن المدإققممياحممباتىممدن المددمم لتاحممبالمدر سممي ارنقم نهمممالمدإ مم المانمممنبا(ا82-8)نلمم االمةممررلا-
داالمدد لتالمندرجةنيالمتباتإقتادلالمدلمنن  امجاتإقتالمددم لتاحمبالمدر سميالثنمن ادم المدلممنن المثالثميا(ا81

ا. احبالمدد لتالمندرجةنيلمتبانةقار اتترح
ا

 
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-نياحبادر سيا دملاغ قاهنمنرلمدرلإلالم ةنسنيارلمثمنراا–ا(85-8)لم دلا

ا
ا
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ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيا دملاغ قاهنمنرادد لتتىدن الملمدإققياحبادلمنن الما–(ا82-8)لمةررلا

ا
اا-دقم نياتىدن المدد لتاحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالمدد لتالمندرجةنيا–(ا81-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
 الفتحات

 األبواب -1
لمتإىىمنيارلمغم  السرل نمياهمبارامرلقارلة نميالم  لغممتاراالمىم ر م الألامرلقالمرلإلنمياحمبادملا:الألارلقالمرلإلنمي

 ا م اا(امتةمم المددم )ت تلاامتةم ارلإلالم ىلاارر ارةررا تايارمنااامتةمم المإمم  ا(ارلة نياإرلادإر )لم تلا
ا.س /ا25/لألارلقالمرلإلنيا

/ا15/+ر لم ادنسمرقاا8سم ا/190x950/رالمرهممااردمم الماممق احمبالمىم ر ار ةتتر االمدى ايالمإمىيااممسماا
ا.(84-8)لم دلادر لاحبااس 

تتر ممماالألامممرلقالمإم ةنممميا نمممرادمممرلإلادانممم المدر سممميادممم المإمممم  اردممم الم  لغممممتالمإم ةنممميا:الألامممرلقالمإم ةنمممي
سمم  ارهممباراممرلقارلة نمميالم ممتلا/ا99/سمم  ا مم االمر حمميالمرإممرةاا/199/ملدر سممي ارهممباراممرلقاجلتار حتممن االمم اا

ا(.رلة نياإرلادإر )
 
 النوافذ -2

المتإىىممنيلم  لغمممتادل مم اراالمىمم ر ةدنممااحممباالمنرلحممجادمملالمنرلحممجالمدسممتإردياهممبانرلحممجادن مقمميارحقنممم اتتر مماا
8سمم /ا150x150/رالمممرالمنمحممجةالمرلإممرةانسممم الم ممممقالمةمممما ا

ددمممااسمم ا مم الأل  ممني /ا110/ل ت مممعالمةلسممياو 
ا.س ا  الأل  ني/ا125/ن ت اادقااالمنمحجةا
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الممرات في مدرسة شمال ررس  الممرات النموذجية
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 الممرات

 الممرات النموذجية

 الممرات في مدرسة شمال ررس هنانو

ا انإقتانإقت معايير تصميم الممرات
اااس /ا120/لمل االمدرى ااهاا
اااا(م ارةرا ااراد الم لدامت) انرةرالإتال احبادنمسنقالمدد اا
ااالمدد اإملاد الملرلةتا
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ا/150x220/تإتلم ارالمممرالمنرلحممجالمدسمتإردياحممبالمىمممميادتلممررةالألغم لاا مم ااممميبالمنرلحمج ارالمممرالمرلإممرةادنهممما
ا.2س 

ا:نستنتجحبادر سيا دملاغ قاهنمنراللم تإمتااسياتىدن اد ار ل
 س ادنمسقامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديا/25/  االألارلقالمرلإلنيا. 
 لتةم ارر ل احتلالمامقانإرالمرلإلانؤد اسهرمياحبالمإ ديااممنساياملدلمين اإ دنم. 
 دقمااالمسمإقالس ممحب اممر الم دمل امرإممتالس مم ة احمبالألامرلقالمرلإلنميا:النلرل ارةمررادلإقممتالماممقادثمل

 .امامإرادمااممنسايامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديرلمإم ةنياملدر سي اددمانةللالستإردهماىل
 دسمممإيارلةمم ةاي  هممما)إنمثاتممؤد ادسمممإيادمحنمميامممر رل المد سمبالمدتإ دممياا دمحنمميالمدسممإياردممم المامممقالمممرلإلب

ثلصف في مدرس  شمال غرب هيانو، لكيها ال تسمح بحركم   ا(84-8)لم دلااددماهرادر لاحبا(.س ا170

 .مستخدمي ثلكرثسي ثلمتحرك  إال للممر ثألقرب إلى ثلباب فقط 
 إنمثانرىم احمبالألامرلقاس  ادنمسقامل مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دمياا/199/  االألارلقالمإم ةنيا

ا.س ا/20/جلتالمر حتن ار اتدر ار حيارلإرةا ل الأليلاال ااررن ا
 لملمممممرنن امل ممممالقااان غنمممم ادنمسمممما.اسمممم /ا125/رل ت مممممعادقممممااالمنرلحممممجااسمممم اا/110/ل ت مممممعاةلسمممميالمنرلحممممجا

ا.سرل  ل اإرادستإردبالمد لسبالمدتإ دياارمل الق
 8)لمدلمممنن المدإققممياحممباتىممدن الم تإمممتاحممبالمدر سممي ارنقم نهمممالمدإ مم المانمممنبا(ا89-8)نلمم االمةممررلا-

/ا4/لمتمباتإقمتادملالمدلممنن  امجاتإقمتالم تإممتاحمبالمدر سمياثالثميادم المدلممنن اداالم تإمتالمندرجةنميا(ا88
ا.لمتبانةقار اتترح احبالم تإمتالمندرجةني

ا
 دورات المياه

ممم ايسمدن ااحمبادملا مماتادم الم رلامتالمثالثمي اتنقسم ارر لتالمدنمم ا مد ادتلمياانمم المدر سميةمرارر لتالمدنمم الترات
ت مم اا 8سمم /ا/105x85ا ارالمممرادمملارر ةلمممجدر ا دممجممايسممر رلتادنممم اراثممالثان مم ايسمم السنمممثا.المةنسممن امدممال

ا.(84-8)لم ممدلاا.رلإمملالمممرر ةسمم ان ممتلاامتةممم اا/80/مدمملادنهممماامممقا   ممهاراا  مم راد إممماا  اممبادممااداممما
 .ر ااادغمسلاحبادلايس المدنم  ارلةرالمدغمسلا د ارر لتتت
ا

 ا:هنمنرحبادر سيا دملاغ قاارر لتالمدنم سياتىدن انستنتجاد ار ل
 دان المدر سيادنمسقامل القالألسرنم ارلمدلمين اإ دنمرلإلاترلةرادتليارر لتالمدنم اا. 
 ا.ددمانلتا امنةمابااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي.ار ادنمسنقنلت االمرىرلامم ارر لتالمدنم ا ا
  ررالممراىمم ا نهمممادانمم ةانسممانماحممبادر سممياتللممن ارسمسممبات مم ا ممالقااأ دممم ااتلتامم المدسمممحيااممن ارر لتالمدنممم

 .ىغن ة ارجممااممنسايامل القالملمرنن ار القالس مييالمإ دني
 105/م ارالممممرارر ةالمدنمممم المرلإمممرةاx85/غنممم ادمحنممميامالسمممتإرل ادممم اياممملالم مممالقادسمممتإردبالمد لسمممباا8سممم ا

 . اددمار راحبالمر لسيالمن  ني8س ا/142x122/إنثاتدر ارالمرارىغ ارر ةادنم ا.المدتإ دي
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 لمدلممممنن ا(ا90-8)نسمممتل ااحندممممانلمممبارهممم المدلممممنن احمممباتىمممدن ارر لتالمدنمممم احمممبالمدمممر لاارنر ممملالمةمممررلا
 مررالمدلممنن المتمباتإققهممارر لتالمدنمم ا(ا89-8)نقم  المدإ  المانممنبا.المدإققياحبادر سيا دملاغ قاهنمنر

 .دلمنن /ا4/دقم نياداارر لتالمدنم المندرجةنيالمتباتإقتاارهبادلنم ن حبادر سيا دملاغ قاهنمنرا
ا

ا انإقتانإقتاالفتحاتمعايير تصميم 
ااارارلقالمدرإلالم ةنسباجلتان م اآمباجلتبالم تل

اااس /20/  االألارلقا انقلا  ا
اااس /ا71/  ا انقلال ت معامر الم دللا ل المامقا

ااارلة نيالم تلاإرلادإر لقاإقاحبالألاراساادقما
ااارالمرااس يالمدرإلادنمسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياإسقالتةم احتلالألارلق

ااالمنرلحجادن مقيارحقنم
اااس /100/ل ت معاةلسيالمنرلحجا ان نرا  ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن الم تإمتاحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا89-8)لمةررلا

ا
ا-دقم نياتىدن الم تإمتاحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالم تإمتالمندرجةنيا–(ا88-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-تىدن ارر لتالمدنم احبادر سيا دملاغ قاهنمنرا-(84-8) دلالم

ا
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ا انإقتانإقتامعايير تصميم دورات المياه
ااالمرىرلامم ارر لتالمدنم اسهلااممنسايامدستإرردبالمد سبالمدتإ م

ااارلإرةاد ادةدر يارر لتالمدنم امدالالمةنسن ادإىىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي
اااا.رر ةالمدنم ا د س اا/170/دسمإيارلة ةاي  هماترح ا

ااا.س /ا79/ل ت معاد سبالمد إماا ان نرا
ااا.س /ا42.59/لمدسمنرا  ا ان نرال ت معا

ااارترلةراإن ارس لهماس ا/42.52/ل ت معارس لاإمحيالمدغسليا
ااا8س ا/57x180/ااغسليدسمإيار  نياردم المد

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن ارر لتالمدنم احبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا90-8)لمةررلا

ا
ا-دقم نياتىدن ارر لتالمدنم احبادر سيا دملاغ قاهنمنراداارر لتالمدنم المندرجةنيا–(ا89-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا
ا

 شمال غرب هنانو مدرسة في محيط بناءالتصميم   2-2-3-6
 (الرامبات)المنحدرات               

م اانم المدر سيا ان  احبادإن مهار ادم ارنمرلعالمدنإمر لت ام ادمنمتادنإمر لتامأ ىم ياررادنإمر لتامدمرلإلا
تإتمر ا مرةاالمإم ةنمياسم  ارر الم  لغممتا/45+/قماا لم ال ت ممعاتلمدر سميااةدناادرلإلادان لمانم  اداالملل ار ا

 ا.لمد لسبالمدتإ ديلألد المج ان دلا مةقمادان لامل القادستإردباا.دنمسنقادإتل ي
ا

 مواقف السيارات
لم ممالقاررا)لم دمممقاارنمم رلامىمملررم اانممم المدر سمميا ان مم احممبادإن ممهار ادرليمم املسممنم لت ار اإتمم ادنممم تا

د المإمحالتارلمسنم لتاردم ادمرإلالمدر سمي اددمما انإقمتالمرىمرلال دم ارلمسمهلامل مالقادسمتإردبا(السرل نن 
ا.لمد لسبالمدتإ دي
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  مدرسة شمال غرب هنانو في فراغاتلل المعماري لتصميما  2-2-3-7
 الصف

المىمم  ممممقاتق ناممم ادسمممإياا/94/ن مم ادمملاىمم اادممر  ن ا لمم الم رلاممتالمممثالث اىمم ما/87/ات مم المدر سممي
حممبادمملاسممتيادقم ممراا ممرلالمىمم  مادرل نمميتتممر عالمدقم ممرالمر لسممنياحممباثالثممياىمم ر ا.ا8سمم ا/540x445/لمرلإممرا
نرةمممرادىممم ايالمسمممار ةارهمممبااأالممممراالمىممم رحمممبادقردممميا.اسممم ا/90/ ممم االمددممم اامممن اىممم ر المدقم مممرا.اىممم 

/190/350xرهنمممادسمإيا.اس ا/15+/س  ار ل ال ت معاا/x147190/ددمماهمرادر ملاحمبا.اردمم الماممقا8سم ا
ا.(84-8)لم دلا

ا
ا:حبادر سيا دملاغ قاهنمنراانستنتجادمنلبالم ىلالمر لسبد ار لسياتىدن ا

 540/رالمممرالم ىمملالمر لسممبااتحقممقx445/ ادممماحممنه ا ممالقاالمىمم ةنممرةامدمحمميالم ممالقاحممباا ؤنممي رلنممما 4سممغ
 .لس مييالمإ دني

 سم ار انرةمرادنإمر انسمم راا/15+/ر  نيالمى اغن ادسترنيامجاترةرادى ايالمسار ةالمتباهبا لم ال ت ممعا
 .المدلمين اإ دنماد االرغهم

 المدسمممحيالم مىمميااممن امق اهمممادمم ادممرإلالمامممقالملمممرنن مإ دمميارإممرلالم ممالقاا مممةتلمدىمم اياان ممدلالدتممرلر 
لمدىمم ايارلمامممقاتد ممبامممرر ل المد سممبالمدتإمم مارر ةادمدلممي امدنهممما اتسممدلااممإ دمميامممم المددمم الألالممرا مم ا

 .لمامق
  ادةملامترلةرادد املإ ديانؤد انلتىتالمدقلرالألرلااممدى اياددما. 

  ا.س ادم امد ر ا ممقاامستإرل المد سبالمدتإ ما/90/ر المدقم رام ا  االمدد اان اى 
 ال ت مممعاسمم /ا25/ مم االمامممقاا:تلتامم الألالمممرالمتممنمميادنمسممايامل ممالقالملمممرنن اردسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممي 

 .س /ا29/لمسار ةا

 دمدمملامل ممممقااسمم المدسمممإيالمتممباتسممدلااممرر ل  /170/دسمممإيارلةمم ةاي  همممااملىمم  انتممرح احممبالمإنمم المإل ممبا
ا.دستإر المد سبالمدتإ م

 لمدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققممياحممباتىممدن المىمم احممبادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنرا(ا91-8)نر مملالمةممررلا
نقم  ا مررالمدلممنن المدإققميادماالمىم المندمرجةبالممج اتتإقمتاحنمهاةدنماالمدلممنن  ا(ا87-8)رلمدإ  المانمنبا

 .تيادلمنن انةقاتإققهمد ارىلاسانم ن مجانةرار المى انإقتادل
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا انإقتانإقت الصفمعايير تصميم 
ااار  نيالمى ادسترنيار ارةررامدنمسنقاحبالمى 

اااس /ا170/دسمإياردمدنياتتساامرلة ةاي  هما انقلا  ا
اااس /ا170/دسمإياإل نياتتساامرلة ةاي  هما انقلا  ا
اااس /ا90/ انقلا  االمدد لتاان الم مر تا  ا

اااس /ا40/ انقلال ت معالم مر تا  ا
ااال ت معالمسار ةادنمسق

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن المى احبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا91-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نياتىدن المى احبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالمى المندرجةبا–(ا87-8)لمدإ  المانمنبا

ا
 مخبر العلوما

ىد المدإا ااندرج ان دلالمقسم المن م  ارلملدلمباا.مدلادإا ا8 ا/49/ لر اادسمإيااا مدإثالثيات  المدر سيا
نإىماالمإنم احمبادقردميا.ا ممر تارد لسمبلألثممثالمدسمتإر اهمراجلتمهاملقسمدن ارهمرا امم ةا م ا.احبان االمإن 

ددممانرةمراسم لا دملاا ارنلتا اسم لا دملاإمماااممدمرحنهادغسليالمج المدإا املدر ا اإنثانرةرالمدرنترل ا
إمم لة اتلتامم اددسممتررعاألررلتااحممبالمدإامم انرةممرا آإمم احنممهادغسمملتم ااردممم اإنمم المدممر اارنلتامم اإمممااامممم الق

ا.(84-8)لم دلاا.يااممدإا  اددمانلإتااتىدن المدإا اغ حيادستررعاإمىلمدإا 
ا

ا:حبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلبادإا المللر د ار لسياتىدن ا
 م اندرج اردجالمقس المن   ارلملدلباحبان االمإن اهرالألنسقامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي 
 لس مييالمإ دني ات  ادنمسنقادإتل ي اددما ان دلا مةقماحباإ ديا القار  نيالمدإا ادسترنيا. 
 نسممدلااتنقمملاسمم ا ممنقياةممرلاردممجمما مم االمددمم لتااممن الم مممر ت اددممما /ا40/لألالمممرااممن اىمم ر الم مممر تا

 .لم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي
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 لمدلمنن المدإققيارغن المدإققياحباتىدن ادإا المللر احمبادر سميا مدملاغم قاهنممنرا(ا98-8)نر لالمةررلا
نقمممم  ا مممررالمدلممممنن المدإققممميادممماادإاممم المللمممر المندمممرجةبالممممج اتتإقمممتاحنمممهاةدنممماا(ا85-8)رلمدإ ممم المانممممنبا

 .نإقتالثنن اد ارىلاستيادلمنن انةقاتإققهماالمدلمنن  امجانةرار ادإا المللر 
ا انإقتانإقت مخبر العلوممعايير تصميم 

ااار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنقا
دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالألرنممم ادممم لمإمممرااررارلإمممراحمممبالمدةمممي

ا.لمدتإ م
اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ل ت معالمإمحيالمس لنيامس لالملدلا
ااا.رةررادغسلياادرلى متاإمىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي

ااا.س /ا180/لمدد لتاان ارإرلتالمةلراا
ااا.س /ا170/  اادسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقل

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن ادإا المللر ااحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا98-8)لمةررلا

 
اا-دقم نياتىدن ادإا المللر احبادر سيا دملاغ قاهنمنراداادإا المللر المندرجةبا–(ا85-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
 مخبر الحاسوب 

تتر مماا مممر تارةهمم ةالمدردانممرت ا.ا8 /ا75/ت مم ادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنرادإامم  اإمسممرقادسمممإيادمملادنهممما
تتر ماا م ميالملم ااحمبادقردميالمدإام اردمجمما مرممياا لمىم ا دلاى ر ادترل نياددماحباام القلمإمىياام

ا(.84-8)لم دلاا.د سبا/14/إمسرقاراةهم ا/14/ لنهمايا مرما/14/لمدإا ن  اا.لمدلل ةهم ارا
ا

ا:حبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلبادإا المإمسرقد ار لسياتىدن ا
  نستر قا ررادان اد الم القاندرج اتىدن المدإا. 

 نممر  ات دنمم الم ممالقا لمم ا م مميالملمم اارنددممنه ااسممهرميادمم اتغننمم ان مم ه ادمم ا م مممته امممم ا م مميالملمم اا
ا.رلمدلل 

 دنمسقامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياس ا/177/نلتا ا  االمدد اان الم مر تا. 
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 سمم اتددمم ادسممتإر المد سممبالمدتإمم مادمم المإ دمميارلمممرر ل ارر ةادمدلممياحممباا/170/تممرح ادسمممإيارلة نممياي  هممما
 .المدسمإيالألدمدنياملدإا 

 لمدلممنن المدإققميارغنم المدإققمياحمباتىمدن ادإام المإمسمرقاحمبادر سميا مدملاغم قا(ا99-8)نر لالمةررلا
نقمم  ا مررالمدلممنن المدإققميادماادإام المإمسمرقالمندمرجةبالممج اتتإقمتاحنمها(ا84-8)رلمدإ  المانمنباهنمنرا

 .ةدناالمدلمنن  امجانةرار ادإا المإمسرقانإقتاثالثياد ارىلاإدسيادلمنن انةقاتإققهم
ا

ا انإقتانإقت مخبر الحاسوبمعايير تصميم 
ااا.ار  نيالمدإا ادسترنيار ارةررامدنمسنق

دإىىممميامل مممممقادسمممتإر المد سمممبارإمممرةاةلمممرااالمإمممرالألرنممم ادممم اررارلإمممراحمممبالمدةمممي
اا.لمدتإ م

اا

ااا.س اد الأل ا/ا40/ام مرميالمإمسرقل ت معالمإمحيالمس لنيا
ااا.س /ا90/لمدد لتاان ارإرلتالمةلراا

ااا.س /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن ادإا المإمسرقاحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا99-8)لمةررلا

ا
ا-دقم نياتىدن ادإا المإمسرقاحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداادإا المإمسرقالمندرجةبا–(ا84-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
ا

 المكتبة

رغ حممياردممن اددتاممياا2 ا/12.5/ارتلإممتالمددتاممياادسممتررعاثمممنر اادسمممإيا2 ا/52/ت مم المدر سممياددتاممياادسمممإيا
سم اددممات م ايسم الس مم ةاا/100/ت  المددتايا حر المدتقالمتمباتالمرا م اال مهمادسممحيا.ا2 ا/85.8/ادسمإيا

ن م المدسمتررعالمثممنر ا حمر املدتمقا.ا انرةراحبالمددتايار اددم املد مملمي.لمج انتأم ارثمثهاد ا مرميارد سب
ا.تىدن المددتاياحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا(84-8)نر لالم دلا.ادتر ااا دلادإن ب

ا
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 :حبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلبالمددتايد ار لسياتىدن ا
 سم اغنم ادمم ااممنسمايامدسمتإردبالمد لسمباا/100/  االمدد اان ا حر المدتمقاحمبالمدسمتررعارلممج انالمعا

 .س ا/150/س ارن   لا  ااا/180/لمدتإ دي امجانةقار انقلا  االمدد ا  ا
 ا100/لمدسمممإيا نممرانهمنمميا حممر المدتممقاxغنمم ادمحنمميامممرر ل ادسممتإر المد سممبالمدتإمم ماا ممدلاا8سمم ا/145ا

 .8س ا/159.7اxا192.18/ اإنثاتل  ادسمإياير هماUإ  ا
 قماحممبااسمم اددممماحممبار راسممما/159/سمم  امجانةممقار اتدممر اا/115/لمدسمممحياردممم ا مرممميالس ممم ةاغنمم ادمحنمميا

 .لمر لسيالمن  ني
 إردبالمد لسبالمدتإ دياد اتإىمناايسم اإمماا ان ل باتىدن ارثمثايس الس م ةادأالمرار اد ل مةامدست

 .لألدث اداامإ اإن ارس لاس لالمدرنترل امنتسااملد سبارثنم ال يت لقاس ا ل ا/21/اام ت معادرنترل 
 رهمممم المدلمممممنن المرلةممممقاد ل متهممممماحممممباتىممممدن المددتامممميااممنسممممايامدسممممتإردبالمد لسممممبا(ا97-8)ناممممن المةممممررلا

اميايارغن المدإققيادنهماحباددتايادر سيا دملاغ قاهنمنر امجاتإقتالمددتلمدتإ دياددمانان المدلمنن المدإقق
-8)ققمياحمباتىمدن المددتاميالمندرجةنمي اددمماهمرادر ملاحمبالمدإ م المانممنباإلثنن ادم المدلممنن المسماليالمد

84.) 
ا

 صالة الموسيقى والرسم 
ميالم سم امدسممإياىم.الأل  مبارلألرلت  المدر سياىممتن ادإىىتن امل س ارلمدرسمنق  المىمممتن احمبالم مماتا

تااهممممادسمممتررعاإممم مممممقارانلا/85/رهمممبادسمممت نليالم مممدلارتسمممتر قاا8 ا/79/رلمدرسمممنق احمممبالم مممماتالأل  مممبا
 مممقارنلإمتااهمما/ا94/رتسمتر قاا8 /ا40/ ادسمإياىمميالم س ارلمدرسنق احبالم ماتالألرلا8 ا/9.4/ادسمإيا

نتمممأم ارثممممثادممملادممم المىمممممتن ادممم ا.اتىمممدن المىمممممتن (ا84-8)نر ممملالم مممدلا.ا8 /ا10.4/دسمممتررعاادسممممإيا
ا.د لسبادر  ياا دلادإن ب

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا انإقتانإقت المكتبةمعايير تصميم 

ااا.المددتايادسترنيار رةرراملدنمسنقر  نيا
اااس ا/180/نقلا  االمدد لتاان الم حر احبادستررعالمدتقا  اا 

اااس اا/70/ار اتقلا  س ا/118/ا تتةمر لم حر ال ت م متا
اا  Uاسدلااممرر ل اا دلتا1س /ا904891x97388/اترح ادسمإي
ااادإىىيامل ممقادستإر المد سبالمدتإ مرإرةاةلراا

ااا.س /ا40/ل ت معالم مرميا
ااا.س /ا21/ل ت معادرنترل ايس الس م ةا ان نرا  ا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-تىدن المددتاياحبادر سيا دملاغ قاهنمنرلمدلمنن المدإققياحباا–(ا97-8)لمةررلا

ا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-دقم نياتىدن المددتاياحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالمددتايالمندرجةنيا–(ا84-8)لمدإ  المانمنبا

ا
ا:نستنتجادمانلبحبادر سيا دملاغ قاهنمنرااىممتبالم س ارلمدرسنق د ار لسياتىدن ا

 ن ل ممباتىممدن ارثمممثاىممممتبالم سمم ارلمدرسممنق ار ن مميار ادنهممم احتىممدن اىمممميالم سمم ان مم اإرلدمملامرإمممتا ا
ردمماتىمدن ا.الم س المتباتر عاا دلادإن ارلة ةاتتد د المدنىيالمتباتإتر المندرج المدم لرا سمدهاحمبارسم هم

لمدرسممنقنياردإممم  ادمم ااىمممميالمدرسممنق ان مم ادقم ممرادتإ دممياردنىمميامقمةممرالمدةدر مميارانمممنرارإرلدمملاملدتممق
 .ددماهرادر لاحبالمر لسيالمن  ني.ارةلال  تالمدرسنقنياد ادإتل الألإةم 

 م ادسممإياىمممتبالم سم ارلمدرسمنق ادمحنميامتر ماالألثممثاامممتر ناالمدنمسمقامر ن ميالمىمممتن  اددممانددم ار ا
 .نؤد اردمد اإمىيامل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي

  رلمدرسممنق احممبادممالالم ممماقن الأل  ممبارلألرل انممرح اسممهرميالمإ دمميارل نتقممملااممنسمماياام اتممر عاىممممتبالم سمم
 .مل القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي

 اممنسمايامدسمتإردبالمد لسمباا ره المدلمنن المرلةقاد ل متهماحباتىدن اىممميالمدرسمنق(ا95-8)نان المةررلا
حبادر سيا دملاغم قاهنممنر امجاا لمدتإ دياددمانان المدلمنن المدإققيارغن المدإققيادنهماحباىمميالمدرسنق

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 الم تخة في مدرسة شمال ررس هنانو الم تخة النموذجية

ي 
دم

خ
ست

 م
ب

ال
ط
 لل

بة
س

لن
با
ة 

تب
مك

 ال
ي

 ف
قة

حق
لم

 ا
ير

اي
مع

 ال
دد

ع
كة

حر
مت

 ال
ي

س
را

لك
ا

 
 

 المكتبات

 الم تخة النموذجية

 الم تخة في مدرسة شمال ررس هنانو



147 
 

لمندرجةنمي اددمماهمرادر ملاا لمدإققياحباتىدن اىمميالمدرسمنق/ا5/د المدلمنن ا/ا7/ا تإقتاىمميالمدرسنق
ا(.82-8)حبالمدإ  المانمنبا

 رهمم المدلمممنن المرلةممقاد ل متهممماحممباتىممدن اىمممميالم سمم ااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممباا(94-8)لمةممررلاناممن ا
لمدتإ دممياددممماناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققمميادنهممماحممباىمممميالم سمم احممبادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنر امجا

ر مملاحمممبالمدإققممياحمممباتىممدن اىممممميالم سمم المندرجةنمممي اددممماهمممراد/ا./دمم المدلممممنن /ا2/ىمممميالم سممم تإقممتا
ا(.89-8)بالمدإ  المانمن

ا
ا انإقتانإقت صالة الموسيقىمعايير تصميم 

ااا.ار  نياىمميالمدرسنق ادسترنيار ارةررامدنمسنق
ااا.س اددم المةلرا/ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا
ردمم اإم لة الألررلتااسم /ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  همما انقملا م ا

ا.لمدرسنقني
اا

ااا.س /ا90/لمدد لتاان المد لسب
ااادإىىيامل ممقادستإر المد سبالمدتإ مرإرةاةلراا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحباتىدن اىمميالمدرسنقماحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا95-8)لمةررلا

 
ا-ىمميالمدرسنقماحبادر سيا دملاغ قاهنمنرادااىمميالمدرسنقمالمندرجةنيادقم نياتىدن ا–(ا82-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
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ا انإقتانإقت صالة الرسممعايير تصميم 
ااا.ادسترنيار ارةررامدنمسنقالم س ر  نياىمميا

ااا.س اددم المةلرا/ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  هما انقلا  ا
سم اردمم اإم لة الألررلتا/ا170/دسمإيادمحنيامر رل المد سبالمدتإ ماي  همما انقملا م ا

ا.لمدرسنقني
اا

ااا.س /ا90/لمدد لتاان المد لسب
ااادإىىيامل ممقادستإر المد سبالمدتإ مرإرةاةلراا

اا .س /ا40/ل ت معالم مرميا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-حبادر سيا دملاغ قاهنمنرىمميالم س االمدإققياحباتىدن المنن لمدا–ا(94-8)لمةررلا

ا
ا-دقم نياتىدن اىمميالم س احبادر سيا دملاغ قاهنمنرادااىمميالم س المندرجةنيا–(ا89-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا
 الصالة متعددة األغراض

دسممممإتهارتلإمممتاادسمممتررعاا8 ا/147/ت ممم المدر سمممياحمممبا ماقهممممالأل  مممبالمىممممميادتلمممررةالألغممم لاادسممممإتهما
نممت ا.الألرمنممم تسممتلدلالمىمممميادتلممررةالألغمم لااملنممررلتارلمدإم مم لتارلملمم راالم ننمميارلةتدم مممتا.ا8 ا/19.9/

-8)نر ملالم مدلا.ام  لمرىرلامم المىممياحق اد ارلإلادان المدر سيار اندد المرىرلاممنهمادام  ةادم المإم
ا.در سيا دملاغ قاهنمنرتىدن المىمميادتلررةالألغ لااحبا(ا82
ا

:حبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلبالمىمميادتلررةالألغ لاد ار لسياتىدن ا  
 مممقاردسممإيالمىمممياا/247/تستر قالمىمميادتلمررةالألغم لااإدماا مررالم مالق اإنمثات م المدر سميا 

ا/1.1-1/دسممإيالمىمممياتإمررا لم ارسممااتإىمناادسممإياا لم ال تامم ار  8 ا/147/دتلررةالألغم لاا
ددمممار راحممبالمر لسمميا.ادمم ا ممررا ممالقالمدر سمميا/%50/مل ممممقالمرلإممر ارنإممرراا ممدلا ممم السممتنلماهمااممماا8 

 .لمن  ني
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 ددمممانممؤر امممم اسممهرمياإ دمميادسممتإردباا. ار  ممنيالمىممممياادنسممرقارلإممرادنىممياد ت لمميلمىممممياغنمم ادمم ررةا
رجمممام م رتاا ررالم  حنميالىممميمتر اادستإردبالمد لسمباحمبالمىم ر المإل نمياان  لا.المد لسبالمدتإ دي

 .المرنن ل  ت م متااننه اران الأل إماالم
 ددمانل باد رنياحباتر نااردمد اةلراادستإردبالمد لسبالمدتإ ديادثاتيد ررةااد لسباغن المىمميا. 
 حباتىدن المىمميادتلمررةالألغم لاااممنسمايامدسمتإردباره المدلمنن المرلةقاد ل متهما(ا94-8)نان المةررلا

لمد لسممبالمدتإ دممياددممماناممن المدلمممنن المدإققمميارغنمم المدإققمميادنهممماحممباىمممميادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنر امجا
لمدإققمممياحممباتىممدن المىمممميالمندرجةنممي اددمممماهممرادر مملاحممبالمدإ ممم ا/ا7/دمم المدلمممنن /ا9/اىمممميتإقممتالم
 (.90-8)لمانمنبا

ا
ا انإقتانإقت الصالة متعددة األغراضمعايير تصميم 
اااسهلااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ دياالمىمميلمرىرلامم ا

ااا.ترح ا رةارددنياإمىيامدستإردبالمد لسبالمدتإ دي
ااا. لدقاحباإملال ت معادنسرقالمدنىياترح 

اااس /180/ان المد لسباا اتقلا  المدد لتا
ا-حبادر سيا دملاغ قاهنمنرلمدلمنن المدإققياحباتىدن المىمميادتلررةالألغ لااا–(ا12-4)لمةررلا

ام رلرالمامإثي:لمدىر ا

ا
دقم نياتىدن المىمميادتلررةالألغ لااحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالمىممياا–(ا90-8)لمدإ  المانمنبا  

م رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمندرجةني  
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 م رلرالمامإثي:لمدىر ا-ا(1)دإ  متالم  لغمتالمرلإلنياحبادر سيا دملاغ قاهنمنراا–(ا84-8)لم دلا
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ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-ا(8)دإ  متالم  لغمتالمرلإلنياحبادر سيا دملاغ قاهنمنراا-(82-8)لم دلا

 
 غرفة النقطة الطبية

تتممأم ادمم اددتممقامل انممقارسمم ن ا.ا8 /ا85/ت مم المدر سممياحممبا ماقهمممالأل  ممباغ حمميالمنق مميالم انممياردسمممإتهما
ا(.82-8)لم دلا.اإماااممد   اامس محيامم االاالمتةهن لتالم انيالماسن ي

 
 :د ار لسياتىدن اغ حيالمنق يالم انياحبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلب

 رجممماملمر اتمرح ام اتر ناالألثمثاحباغ حيالمنق يالم انياغنم ادنمسمقااممنسمايامدسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميا
دسمإيادمحنياممرر لنه ااممد سمبارملمر اتمرح ادسممحيادمحنمياامن ارثممثايسم المدم نااريسم اددتمقالم انمقاتسمدلا

 .مدستإر المد سبالمدتإ مااممد ر 
 م ادسممممإيايسممم المدممم ناا/x315815غنممم ادمحنممميااممنسمممايامدسمممتإردبالمد لسمممب امجانةمممقار اتةممممر اا8سممم /ا

ا.اس اتددنهاد المرر ل ارلمإ ديا/170/س ن المد ناادسمإيارلة نياي  هما
 
  مدرسة شمال غرب هنانو الخارجية في فراغاتتصميم ال  2-2-3-4
ا:مإم ةنياملدر سيالمامإمتالمتممنيت  الم  لغمتال 
 /.0.00/ اتقاا ل ادنسرقا8 /ا850/لمامإيالألرم ادسمإتهما -
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 /.0.00/ اتقاا ل ادنسرقا8 ا/850/لمامإيالمثمننيادسمإتهما -
 /.0.00/ اتقاا ل ادنسرقا8 ا/100/دسمإتهمالمامإيالمثممثيا -

ا(.89-8)ددماهرادر لاحبالم دلا
 انإمممن ااممدن قممميالمإ ممم ل المرسممم نياددممم لتاالممم اا8 /ا25/تترسممم المامإممممتالممممثالتادن قمممياإ ممم ل اادسممممإيا

ا اددممانىمللمدد لتالمثمنرنيا د الم  لغمتالمإم ةنميالمإمىمياحقم اادر سميا مدملاغم قاهنممنراس  ارهب/ا145/
مدر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنرارلم  لغمممتاايم ةنممإاممن الم  لغمممتالما(سمم /ا840/ مم اادمملادنهدممما)م الم ةنسممنا لمددمم ل

ا.8 /ا180/رسمإياد للياادسمإياا8 /ا780/رلمتباهبا ام ةا  ادللقاد ةالمسلياادسمإياا لمد ت دياملدر ستن 
تممر عالم  لغمممتالمإم ةنمميالمإمىممياادر سمميا ممدملاغمم قاهنمممنرارلم  لغمممتالمد ممت ديااممن ا(ا89-8)نر مملالم ممدلا

ا.لمدر ستن 
ا

 :حبادر سيا دملاغ قاهنمنرانستنتجادمنلبالم  لغمتالمإم ةنيد ار لسياتىدن ا
 الم  لغمتالمإم ةنميارجممما إمتال االمدنمسمنقاامن ا اندد امل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديالمرىرلامم 

 .لمدرلإلارلمامإمتار ر ارةررا لدامتادسم رةامه 
 دملالم  لغممتالمإم ةنمياامن االمدنسمرقاددممانسممم رالم مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميالمتنقملاامن الم  لغمممتا

 .لمإم ةنياارر ارةررا رلةت
 ااممنسمممايامل مممممقادسمممتإردبا سممم ا/ا145/ ممم االمددممم لتالمثمنرنمممياالمد لسمممبالمدتإ دمممي  ممم االمددممم لتادمممم  

سمم امجلادممم ا/ا150/سمم  ارر/ا90/لملمم االألرنمم املددمم لتاإنممثانلتامم اسمم اا/845/ مم االمددمم لتالم ةنسممنيارا
ا.س ا/120/نستإر امد ر اد سنن ادتةمر ن ارن  لالمل اا

 لسبالمدتإ ديددبالملم  لغمتالمإم ةنياددمانسم راحباإ ديادستإرار ا رلةتاحبادد لت انرةرا . 
 رهممم المدلممممنن المرلةمممقاد ل متهمممماحمممباتىمممدن الم  لغممممتالمإم ةنممميااممنسمممايامدسمممتإردبا(ا92-8)نامممن المةمممررلا

لمد لسبالمدتإ دياددمانان المدلمنن المدإققيارغن المدإققيادنهماحبالم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيا دملاغم قا
مدإققمياحمبالم  لغممتالمإم ةنميالمندرجةنمي اددمماهمرادر ملاحمبال/ا7/دم المدلممنن /ا8/هنمنر امجاتإقتالم  لغمت

ا(.91-8)لمدإ  المانمنبا
 

ا
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ا
المإردمتالم ننياحباإلقا:لمدىر ا-حبادر سيا دملاغ قاهنمنرالم  لغمتالمإم ةنيتىدن اا–(ا89-8)لم دلا

ا
ا
ا
ا
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ا انإقتانإقت الفراغات الخارجيةمعايير تصميم 
ااالمرىرلامم الم  لغمتالمإم ةنياسهلااممنسايامدستإردبالمد لسبالمدتإ ديا

ردممد المةلمراالمدإىىمياترح ا رةارددنياإمىيامدسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دميااإمنمقا
ا.ماميبالم الق

ا
ا

رةممررادنإممر لتاادنمملادنمسممقاامدسممتإردبالمد سممبالمدتإمم ما نممرارةممررالإممتال ادنمسممنقا
اا.حبالم  لغمتالمإم ةني

ا

ااا.س  ارإممنياد الملرلةت/150/لمدد لتاال اادنمسقا
ام رلرالمامإثي:لمدىر ا-لمدلمنن المدإققياحبااتىدن الم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيا دملاغ قاهنمنرا–(ا92-8)لمةررلا

ا
ا-لمإم ةنيالمندرجةنيدقم نيالم  لغمتالمإم ةنياحبادر سيا دملاغ قاهنمنراداالم  لغمتاا–(ا91-8)لمدإ  المانمنبا

ام رلرالمامإثي:لمدىر 
ا
 التصاميم المعمارية الحديثة ألبينة المدارس الخاصة القائمة 2-2-6

اررتات ل باممم اإمرادممادلممنن ااحباإلقلمتبااننتاإرنثماإمىيالمدر سنيالماننيا اراد الس م ةامم ار االاالأل
مجا ممدتاال ممهمالمدنإممر لتاحممباح لغمتهمممالمإم ةنممي ارحممبالمتىممدن المدلدممم  ااممنسممايام ممالقالس ميمميالمإ دنممي اا

ال مهماتمم امن ممم ا لدامممتاملد دامممتامتإقنمتالمرىممرلالألسممهلارلأليمم قامممم المدمرلإل اددممماتمم امن ممم المدىممم رالمتممبا
د ا أنهماتإقنتال تىملادماان الم رلاتارلم  لغمتالمدإتل مي انسمتل ااحندممانلمباالماالمنقمم المد ل نميامل مالقا

ا.لمد لسبالمدتإ دياحبادر سياانتالمإدديالمإمىياردر سيا لهامتالمر رنيالمإمىيادستإردب
 
 مدرسة بيت الحكمة الخاصة -2-2-6-1

 تصميم كتلة بناء مدرسة بيت الحكمة
تقماادر سمياانمتالمإددممياحمبادن قمياترسمماالم ل مرن احمباإلمق اترةممراامممق قادم المدر سممياالماالمدنمم تالمسممدننيا

تلتام ادم المدمرل االمدىمددياإمرنثم انتمأم ا مدلا.ار ممإنيالألسمرار ممإنيالم ل مرن المةرنمرةدثلاد  رعالم نممرةا
لأليسم ارردث اتإددمارل   لحما لم اادتلياانم المدر سياد ار ااارةنإياردتليامرل نياد د نياري قادماندد امم اةدنا

ا.ةدناالمد لإل
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نملام نممرةا مماتار  مباإىماالمقسم الألدام ادنمهاتقاالمدر سيا لم ار ااحنهممادنمل امجاتم ال سمت مرةادم اهمجلالمد
مل ر مميالمتممبالسممتإردتالمدنإممر لتاحممبالمرىممرلامممم ادممرإلهماددمممانسممم رالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممي ا

ثممممالثا رلاممممتات مممم المىمممم ر ارلم  لغممممتالمتإىىممممنيارن مممم ا ممممماتالمقاممممرالم  لغمممممتال ةتدم نممممياامس ممممحيامممممم ا
ا(.رةالألغ لا ارىم تالم لم لمدسال المىمميادتلر)رلمت حنهنيا

ا
 مواقف السيارات

ن مم ا مرةا اراال ست مرةاد ادنملار اادريماالمدر سمياتتد دسمت رن ا)إممحالتالداممتامسمن المد داممتادم اسمنم لتارال 
ادمرلإلاممم المالم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دميلملمرنن ارال القامالألي قتأدن المرىرلاما(د اح رتالمدنمسنق

-8)ددماهمرادر ملاحمبالم مدلا.ادث اد ادنسرقاددمانلتا امنةمانمردجمماترح تادرلي المسنم لتارلمإمحالتاحبا
ا(90

 لدقانىلامم ادمرإلالم مماتالأل  مبالممج ات مدلالم ر ميالمقسم الألدام ادنمه اددممانرةمرا لدمقاآإم انىملاممم ا
ردمممد انمم رلالم ممالقاحتدممر ادرليمم المامىمممتاراياامممم القالمدممرلإلالمإل نمميامدتلممياانممم المدر سمميارلمتممباتلتامم اإمىمم

ا.ري قادماندد امم المدرلإل
ا

 المنحدرات
ت مم المدر سمميا ممرةادنإممر لتاتقمماارغلاهممماحممبالم  لغمممتالمإم ةنمميارلمدممرلإلالمإمىممياامم ر ممي اددمممانسممهلالنتقممملا

رادنلادنمسمقااممنسمايامل مالقالملممرنن اادنإ مجاىد المدنإر المإمااادرإلالم ر ياا دلا.الم القارإ دته 
ا(91-8)ددماهرادر لاحبالم دلاا.ردستإردبالمد لسبالمدتإ دي

ا
 المصاعد

دىملراحمبادملاةنمم ا)مجانرةمرادىملرن ا لسمتإردتالألر ل ادرسمنليامالتىمملالم مميرمباامس ممحياممم المدىمم ر 
سمم رالم مالقالملممرنن ارإمىميالم مالقادسمتإردبالمد لسمبالمدتإ دمياحمبال نتقمملات(اد ارةنإيالمرلةهميالألدمدنمي

 راميمماالمدىممللتامم ادرات.ادمممااممن ا رلاممتالمدر سممياردمممااممن المىمم ر ارلم  لغمممتالمتإىىممنيارل ةتدم نمميارلمت حنهنممي
نمسمايااممنسمايادتا  اميالمدىملرالمرلإلنميااأالممرادداممنساياملانم اددمانقلاادم ادسممحمتالمإ دمي اددمماىمايرس ن

ا.لم القدستإردبالمد لسبالمدتإ دياراميباامل الق
ا

 الفتحات
سممممم ادنمسمممممايامل مممممالقادسمممممتإردبالمد لسمممممبا/800/سممممم ارلألامممممرلقالمإم ةنممممميا/100/م ا ممممم االألامممممرلقالمرلإلنممممميا

لمدتإ دمي ام ارنهمممات تقمم اممالاالمدلإقمممتالمإمىممياا ممالقالس ميميالمتممبادمم ا ممأنهماةلملالسممتإرل الألاممرلقارسممهلا
لمنرلحممجالمدسممتإردياحممبالمدر سممياهممبانرلحممجادن مقمميارحقنمممارهممبالألنسممقااممنسممايامدسممتإردبالمد لسممبا.ااممنسمماياممممنه 

سم اددممانإقمتالمترلىملالماىم  ادماالم م لإالمإمم ةبااممنسمايا/100/لمدتإ دي اددمار اةلسمتالمنرلحجا ل ال ت معا
ا.مل القالملمرنن ارلم القادستإردبالمد لسبالمدتإ دي
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 الصف
 امجاتىممملالمدسممممإيالمدإىىممميااممنسمممايامل مممالقالملممممرنن ارم مممالقالس ميممميالمإ دنممميم ادسممممإيالمىممم ر ادمحنممميا

-87/ادملاىم ادمماامن ان م راا8 /40-57/إنثاتت لر ادسمإيالمى ر ادمماامن اا8 /8/مل ممقاحبالمى امم ا
لألدمممم المممممج ان نممممرادمممم اتإقنممممتالسممممتنلمقالمىمممم امل ممممالقادسممممتإردبالمد لسممممبالمدتإ دمممميامجاتتممممرح اا  ممممممق/ا90

ا.لمدسمإمتالمدمحنيالمتباتددنه اد المإ ديالمسهليارل دني
ا

ا
دنممبادإدرانةنق.لمر لسيالمدلدم نيارا:لمدىر ا-ا(1)مق يادن ر نيامدر سياانتالمإددياا-(90-8)لم دلا

ا
ادنممبادإدرانةنق.لمر لسيالمدلدم نيار:لمدىر ا-ا(8)دن ر نيامدر سياانتالمإدديامق ياا-(91-8)لم دلا

ا
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 الخاصة راهبات الورديةمدرسة  2-2-6-2
 تصميم كتلة بناء مدرسة راهبات الوردية الخاصة

 ات م المدر سمياثمالثا رلامتاامس ممحيا لم ا  نمتاد م ارل ملنميالمإمىمياحمباي نمياإمر اتقاادر سيا لهامتالمر ر
 ممممماتالمقامممرالمممممج ا مممغلايسممممدمادنممممهاالممماالم  لغمممممتالمتإىىمممنيادممدإممممما ارالممماالم  لغمممممتال ةتدم نممممياممممم ا

ىددتالمدر سيااتر عادتلباإنثات  الملرنراد المدتملاحت مدلالمدتلمياجلتالمةنممإن اا.رلمت حنهنيادممىمميالمدغلقي
ت مممدلا ةاحمممبادتلتمممن ادن ىممملتن  اراعالسرلرإممم رامىممممميالم لمممم  اددمممماتتمممر المدر سمممي اردتلممميادن ىممملياملدسممم  ارااانمممم 

ا.(98-8)لم دلا.الم ر يالمدتلياجلتالمدسق المرلة  الم دل
ا

 مواقف السيارات
ر ا امجانددمم ا نممرالمدممرإلالم ةنسممباملدر سمميامممم المد دامممتاسنمم للارىمملررالأل ممإمادسمممإيادمحنممياتمم اتإىممناا

لألهل ان  المدريااثمالثاد لدم اتتمر عاحنهممادرليم المسمنم لتارلمإممحالت ادريم احمباارراتستإر اد ايالالسرل نن 
امممميبا مممالقادسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دمممياراإقمممتاريممم قارىمممرلاملنيادإىممماامإممممحالتالم مممالقاتملمةهممميالم مممدم

.اهملدري اثمنباملإمحالتالمإمىياامم ر يااممق قاد ادرإلالم ر مي اردرليم امسمنم لتالسرل نمن ارلأللم الق ا
ددمممانلتامم امنةمانمممااممنسمماياا االمدسمممحمتااممنسممايامةدنمماالم ممالقم اتلممرراردمممد ادرليمم المسممنم لتارلمإمممحالتانقلمم

ا(.98-8)لم دلاا.ردبالمد لسبالمدتإ ديإمل القادست
ا

 المنحدرات
لنتقممملات مم المدر سمميا ممرةادنإممر لتاتقمماارغلاهممماحممبالم  لغمممتالمإم ةنمميارلمدممرلإلالمإمىممياامم ر ممي اددمممانسممهلا

امس مممحيامممم المدنإممر اردممم ااىممددتادنإممر لتالم ر ممياادنمملادنمسممق ا ادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دمميالم ممالق
درليم المإممحالتالمإمىمياامممم الق امجانددم السمتإرل المدنإممر ادم اياملادسمتإر المد سممبالمدتإم مامدم اادسممم رةا

ا(.98-8)لم دلاا. إااآإ ااساقالمدنلالم رنراملدنإر 
ا

 المداخل
ىممددتارغلممقالمدممرلإلااممن اادنسممرقالم  لغمممتالمإم ةنمميالمدإن ممي ادممدممرلإلالمإمىممياامممم القادمم الم  لغمممتا

سمهلياراايددمانةللاإ ديادستإردبالمد لسمبالمدتإ دم.ادرإلن اد ادرلإلالمدس  ادجمملمإم ةنيامم المةنمإن  ا
ا(.98-8)لم دلاا.رإلاىمميالم لم دنإر لت ادداآدني اددمادمنتاالاالمدرلإلاد ت ليااأر ل ارغن ادتةمر ةا

ا
 المصاعد

ةنممإباانمم المدر سمياايم قالمدمرإلن الم ةنسمن  اددممانسمم رالم مالقادملاةنمم ادم احباادىلران  اانم المدر سي
لملمممرنن ارإمىمميالم ممالقادسممتإردبالمد لسممبالمدتإ دممياحممبال نتقممملادمممااممن ا رلاممتالمدر سممياردمممااممن المىمم ر ا

ارل ةتدم نيارلمت حنهنيا اددماىددتا  ايالمدىلرالمرلإلنيااأالممرادنمسمايااممنسمايامل مالقرلم  لغمتالمتإىىنيا
ا(.98-8)لم دلاا.لم القدستإردبالمد لسبالمدتإ دياراميبا
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 الفتحات
سممممم ادنمسمممممايامل مممممالقادسمممممتإردبالمد لسمممممبا/120/سممممم ارلألامممممرلقالمإم ةنممممميا/100/م ا ممممم االألامممممرلقالمرلإلنممممميا

لمتمبادم ا مأنهماةلملالسمتإرل الألامرلقالمإ دنميا امالاالمدلإقمتالمإمىياا القالس مييالمدتإ دي ام ارنهمات تق
لمنرلحمممجالمدسمممتإردياحمممبالمدر سمممياهمممبانرلحمممجادن مقممميارحقنممممارهمممبالألنسمممقااممنسمممايامدسمممتإردبا.ارسمممهلااممنسمممايامممممنه 

مرنن ارلم ممممالقام ممممالقالملممممننمسممممقالسمممم اددممممما/100/لمد لسممممبالمدتإ دممممي اددمممممار اةلسمممممتالمنرلحممممجا لمممم ال ت مممممعا
ا.دستإردبالمد لسبالمدتإ دي

ا
 الصف
 مممقا اددمما(ا98-82)ردترس ا مررالم مالقاحمبالمىم ادمماامن اا8 (ا45-50)دماان اادسمإيالمى ر تت رل ا

تىممملالمدسممممإيالمدإىىممميامل مممممقاحمممباالمممااادمحنممميامإ دممميادسمممتإردبالمد لسمممبالمدتإ دمممي امجنمممؤد ادسممممإمتا
ا.مل القادستإردبالمد لسبالمدتإ ديلألد المج ان نراد اتإقنتالستنلمقالمى اا اا8 /8.9/مم االمى ر 

ا

ا
اا–لمدسق الألحقبامل ماتالأل  باداالم  نإياحبادر سيا لهامتالمر رنياا-(98-8)لم دلا

امردم ادارةب.لمر لسيالمدلدم نيارا:لمدىر 
ا
ا
ا
ا
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 بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةألبنية التعليمية في مدينة حلب دراسة التصميم المعماري ل - خالصة 2-2-7
 لمدلممممنن المإمىمممياا(در سمممياحممممن ادنىمممر )الدمممر لاالمإدردنممميالمقمةدمممياحمممباإلمممقم ان ل مممبالمتىمممدن المدلدمممم  ا

 ااسماقالمدمرلإلالمد ت لميارلم  لغممتالمإم ةنميالمتمبات م ا مرةادنمسمنق اممم اإمرادانم اا القالس مييالمإ دنمي
راسماقال ت ممعادترسم ا مررادنمسماي المالممراغنم اجلتالألرر لتالمدنم اإم  اانمم المدر سميارا ارةررا لدامتارر ا

 .لم القاحبالمى  الألد المج ا انرح ادسمإمتادمحنياملإ دي

 ا مالقالس ميميالمإ دنميااي المدلمنن المإمىم(در سيالمدلدي)الدرل االمإمىيالمقمةدين ل بالمتىدن المدلدم  ام
 مررالم مالقاالنإ مماادترسم  انلمرراجممماممم المدسممإمتالمدانم ةاملىم ر ارمل  لغممتالمتإىىمنيارادمامم اإر

تىمممدن الم  لغممممتالمإم ةنمممياادنمسمممنقاامدممم حنهمممماإنمممثات ممم ادسممممإمتادمحنممميامإ دممميا مممالقالس ميممميالمإ دنمممي ا
ن مم الألر ل ادرسمنليا لم لداممتامم اندم اارر ارةمررارإنمرةامالتىمملالم مميرمبدإتل ميااسماقادنملار االمدريماارل 

 .اممنسايام القالس مييالمإ دنيامسامدن

 الهتدمممم ااممنمإنممميالمر ن نممميارلمانةنمممياردثممم  ارل اتلممممرا ممم المدر سمممنياامسمممتإرلثاحلممنممممتاةرنمممرةامت مممرن الألاننممميا
لمندجةميادممم اممهارثمم امنةممماباا نممرةاد ل مممةالألاننميالمدر سممنيامدلمممنن المتىمدن المدلدممم  المإمىميااممجر الس ميمميا

 .إمىيااه ال تام لتلمإ دنيامدنهمام اتد ادمحني امجام ات  ا

 در سميا)ر سمنيالمإمىميالمقمةدميارلمتمبايدنمماار لسميادمرة ةامندمرجةبااررتالمتىمدن المدلدم نيالمإرنثيامأاننيالمد
 القاجر الس ميممميالمإ دنمممياحمممباالممماامملمدلممممنن المإمىمممياامممات ل مممبا(انمممتالمإددمممياردر سممميا لهاممممتالمر رنمممي

رتإىممنااردمممد ادنمسمماياري نامميادمم ااإمممحالتلملنمىمم  ادممدىممم ر الم تإمممت المدممرلإل ادرليمم المسممنم تارلم
 نممرةادسممإمتالمإ دميا مد المىم ر ارلم  لغممتالمتإىىمنيالمتمبادم اددمما إ نمما.الم مالقالمدرلإلاسنم لل

 . أنهمادسم رةا القالس مييالمإ دني

ا
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 لتنفيذ بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركيةاد رس قيامقارنة بين تصميم المدارس القائمة والمد 2-3
 

ال ةي امنةا بدراهة فا فةي البكة  نقارن في هذا الفصل بين المدارس القائمة  الكوممية  مالصاصة  مالمةدارس ايةد ال نفيةذ 
 .لنه ن ج مدى مراعاة  صاميم  لك المدارس بالنهب  للطالب مه صدمي الوراهي الم كرو 

 
  رساداخل المدلتصميم المعماري ا    2-3-1
 واألفقي عناصر االتصال الشاقولي 2-3-1-1

 المصاعد
د ال نفيةذ ولفةا   ة لن مةن  ةال  يةمالصاصة  مالمةدارس امن الدراه  الهابق  مجدنا أن المدارس القائم  الكوممي  منفةا 

 .ةطمابق على األال مرغم ذلك لم نالكظ مجمد أي مصعد في أي من المدارس المذومر 
 .من  ال   طمابق، بدمن مجمد مصعد ممدره  شمال غرب هنانمفايز منصمر    لن ول من مدره ي 

 .مصعد مدره  الولم  الصاص  من أربع طمابق، بدمن مجمد   لن 
  .انعدام المصعد في المدره  أمعدد الطمابق الصاص  بول مدره  مع  مضيح مجمد ( 93-2)يمضح الجدمل 

 
 المصعد عدد الطوابق المدرسة

 ال يمجد 9 مدرسة فايز منصور
 ال يمجد 4 مدرسة الكلمة الخاصة

 ال يمجد 9 مدرسة شمال غرب هنانو
 إعداد الباك   :المصدر -البك  مدارسأعداد الطمابق في  -(93-2)الجدمل 

 
كةدة، ممةا ية  ر انه ننج أن الطالب مه صدمي الوراهي الم كرو  ال يمونفم االن قال ما بين طمابق بناء المدرهة  الم 

 رفيفية  الممزعة  فةي مص لةن الفراغةال ال صصصةي ، االج ماعية  م المشةارو فم مفةاعلي فم فةي الصةفمن م  هلبا علةى
إن  طمير مااع  لك المةدارس يموةن باضةاف  و لة  المصةعد و لة   . نكصر في طابق ماكد ال ي العلى عدة طمابق م 

س فةةةي المماةةةع الم ةةةالي مذلةةةك ألن المصةةةعد لةةةم يوةةةن فةةةي ال صةةةميم ار مبنةةةى، ملونفةةةا لةةةم  وةةةن فةةةي وةةةل المةةةدإضةةةافي  لل
 ف ضةةينهةةي رس لةةم يوةةن ممونةةا إضةةاف  المصةةعد بةةالقرب مةةن البفةةم الرئياففةةي بعةةم المةةد، األهاهةةي للمةةدارس وافةة 

 .بالبفم ال انمي غير المروزي بالنهب  لمهقط الطابق المصعد
 

 المداخل
الفراغةةال صةةارا المدرهةة  ممنفةةا مةةع الباكةةال م  ضةةم وةةل مدرهةة  العديةةد مةةن المةةداصل منفةةا ال ةةي  شةةول اال صةةال مةةع 

هةةم مال يمجةةد أي رامةةب يهةةاعد الطةةالب /564-44/إن غالبيةة  المةةداصل  قةةع علةةى ار فةةاا ي ةةرام  مةةا بةةين  .الصارجيةة 
ل ةةالي عةةدد ا( 44-2)الجةةدمل  يبةةين .اآلمةةن إلةةى  لةةك المةةداصلراهةةي الم كروةة  مةةن المصةةمل الهةةفل م مهةة صدمي الو

 (.منكدرال)برامبال  ةار فاعا فا مفيما إذا وانل مزمدالمداصل في ول مدره  م 
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. رس ال ةي  مةل دراهة فا فةي البكة اال ةالي مقارنة  بةين ار فاعةال المةداصل فةي المةد( 92-2)يبين المصطةط البيةاني 
هةم / 44/+المةداصل فةي مدرهة  الولمة  بار فةاعين . هةم/564/+المداصل ال ال   لمدره  فايز منصمر علةى ار فةاا 

 .هم/ 54/+المداصل الصمه  في مدره  شمال غرب هنانم بار فاا . هم/54/+ م
 

 (الرامبات)المنحدرات  ارتفاع المداخل عدد المداخل المرتفعة عدد المداخل المدرسة
 ال يمجد هم/564/ 9 9 مدرسة فايز منصور

 9 6 مدرسة الكلمة الخاصة
 هم/44/

 ال يمجد
 هم/54/

 ال يمجد هم/54/ 4 4 مدرسة شمال غرب هنانو
 إعداد الباك   :المصدر -البك  مدارسفي  المداصلأعداد مار فاعال  -(44-2)الجدمل

 

 
 إعداد الباك   :المصدر -في المدارس ار فاعال المداصلمقارن   -( 92-2)المصطط البياني 

 
مةةع المةةداصل النممذجيةة  ال ةةي  كقةةق وافةة  المعةةايير الصاصةة  مةةداصل فةةي المةةدارس مقارنةة  ال يمضةةح المصطةةط البيةةاني

شةةمال غةةرب هنةةانم معيةةار م  قةةق المةةداصل فةةي مدرهةة ي فةةايز منصةةمرإذ  ك. الم كروةة بةةالطالب مهةة صدمي الوراهةةي 
 /.2/معيارين الولم معايير بينما  كقق المداصل في مدره  / 4/ماكد من أصل
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 إعداد الباك   :المصدر - مداصل النممذجي ال المداصل في المدارس معمقارن   -( 99-2)المصطط البياني 

 
النهةب المئمية  للمةداصل هةفل  المصةمل فةي المةدارس المدرمهة  فةي البكة  ال ةي ( 94-2) يمضح المصطط البيةاني

مهةي نهةب  ضةئيل  %/ 54/كي  نجةد أنفةا  شةول يمون اه صدامفا من ابل الطالب مه صدمي الوراهي الم كرو ، 
 %/.66/جدا، م شول المداصل غير هفل  المصمل 

 

 
 إعداد الباك   :المصدر -في المدارس للمداصل هفل  المصملالنهب المئمي   –( 94-2)المصطط البياني 

 
أمل مأهةةم العناصةةر ال ةةي  موةةن الطةةالب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة  مةةن المصةةمل إلةةى  هةةينهةة نج أن المةةداصل 

ن االر فاعال الوبيرة للمداصل م ال  هةم / 564/+ال ي  قع مةداصلفا علةى ار فةاا ( مدره  فايز منصمر)المدره ، ما 
 .ل فادي فرمق االر فااطميل  ( رامبال)منكدرال  ءه  دي ك ما إلى إنشا
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 الممرات
بةةر الممةةرال مةةن العناصةةر ال ةةي  صةةمم بشةةول عةةام بمعةةايير  ناهةةب الطةةالب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة  مةةن  ع 

الية  مةن العمائةق، وانةل صم . عةرم ممرا فةا العةرم الممصةى بة  ناكي  العةرم فوافة  المةدارس فةي البكة   جةامز
داصليةة   ممةا ال يناهةةب يبقةى أن بعةم الممةةرال فةي بعةةم المةدارس  ضةةمنل مناهةيب مص لفةة  بةدمن مجةةمد رامبةال 

 .المعااين كرويا
الممرال النممذجية ، فةنالكظ أن الممةرال ن  بين الممرال في مدارس البك  م مقار ( 94-2)يمضح المصطط البياني 

شةةةمال غةةةرب هنةةةانم مراعيةةة  لكةةةد وبيةةةر ينمةةةا الممةةةرال فةةةي مدرهةةة ي الولمةةة  م فةةةي مدرهةةة  فةةةايز منصةةةمر نممذجيةةة ، ب
 .دمي الوراهي الم كرو المعايير الصاص  بالطالب مه ص

 

 
 إعداد الباك   :المصدر - النممذجي  مرالالممرال في المدارس مع الممقارن   -( 94-2)المصطط البياني 

 
فةبعم ال عةديالل فةةي  ،االصة الن عةةن المعيةار النمةمذجيإن  عةديل بعةم النقةاط فةي الممةةرال يبقةى منمطةا بدرجة  

، بينمةةا اصةة الن شةةمال غةةرب هنةةانماصةة الن المناهةةيب عنةةدما  وةةمن مناهةةيب اليلةة  يوةةمن بهةةيطا ومةةا فةةي مدرهةة  
إذ  ،فةةي مدرهةة  الولمةة  الممةةرال الممصةةل  إليفةةام   ل فةةرق االر فةةاا بةةين صةةال  الطعةةامالمناهةةيب بار فاعةةال وبيةةرة م ةة

نةةةب فةةةرمق دممةةةا يفضةةةل  ج. يع بةةةر  عةةةديال صةةةعبا لكةةةد وبيةةةرهةةةم، األمةةةر الةةةذي / 544/يصةةةل فةةةرق االر فةةةاا إلةةةى 
فةةةي الطةةةابق الماكةةةد، أم إيجةةةاد البةةةديل والرامبةةةال الداصليةةة  بالنهةةةب  لمهةةة صدمي الوراهةةةي االر فاعةةةال فةةةي الممةةةرال م 

 .الم كرو 
 
 الفتحات  2-3-1-2

ماعةدا األبةماب )الم كروة  هي صممل األبماب الداصلي  مالصارجي  في ول المدارس بعرم مناهب لمه صدمي الورا
 .هامة  بالنهةب  لفةم مقابم هكب إضافي  مألما  رول ال ةي  ع بةروة بالملكقال زمدغير م ملونفا( مرال المياهفي د

 مال مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة ، لعةةاديينالنمافةةذ فةةي المةةدارس القائمةة  الكومميةة  ال  ناهةةب بمماصةةفا فا الطةةالب ا
رس الصاصة  اومةا الكظنةا فةي المةد رس  ةم مراعةاة  لةك المماصةفال بشةول أوبةرادلون مع  طةمير ال صةميم فةي المةم 
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رس ايةةد ال نفيةةذ مةةن مراعا فةةا الر فةةاا الجلهةةال ماهةة صدام النمافةةذ المنزلقةة  أفقيةةا بةةدال مةةن الدائريةة  الفةة ح كةةمل االمةةدم 
 .شااملي مكمر

رس البكةةة  مالف كةةةال النممذجيةةة  المراعيةةة  للمعةةةةايير امةةةد مقارنةةة  الف كةةةال فةةةةي( 96-2)يمضةةةح المصطةةةط البيةةةاني 
الصاصةة  بةةالطالب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة ، فةةنالكظ مراعةةاة مدرهةة  الولمةة  ممدرهةة  شةةمال غةةرب هنةةانم أو ةةر 

 .مدره  فايز منصمرللمعايير بالمقارن  مع 
 

 
 إعداد الباك   :المصدر - الف كال في المدارس مع الف كال النممذجي مقارن   -( 96-2)المصطط البياني 

 
 دورات المياه  2-3-1-3

ه فةةةي الميةةةا ل، ومةةةا مجةةةدنا هةةةابقا و لةةة  دمرافةةةي الباكةةةال دمرال الميةةةاه ضةةةمن بنةةةاء المدرهةةة  م يفضةةةل دممةةةا  ماجةةةد 
 فقةةط ويفيةة   ماجةةدها صةةارا بنةةاء المدرهةة  ال ةةي درهةةنا وم ةةال عنفةةا مدرهةة  فةةايز منصةةمرالمةةدارس الكومميةة  القائمةة  م 
المةةدارس ايةةد ال نفيةةذ مال ةةي درهةةنا منفةةا مدرهةة  ي  دارو ةة  مدرهةة  الولمةة  الصاصةة  م الةةذ علةةى منهةةمب مر فةةع، األمةةر

 .ورر في ول طابق شمال غرب هنانم، ف صبح  صميم دمرال المياه ضمن بناء المدره  مم
أن بعةةم المةةدارس  مناهةةب  لمهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة  صاصةة  لةةم  وةةن أبعةةاد دمرال الميةةاه فةةي مةةدارس البكةة 

ناهةب يبةدال مةن ورهةي المركةام، األمةر الةذي ال ( بةنفس منهةمب أرم دمرة الميةاه)اه صدمل المركةام العربةي 
 .طالب اإلعاا  الكروي  مطلقا

 
دمرال الميةةةاه النممذجيةةة  المراعيةةة   مةةعرس البكةةة  امقارنةةة  دمرال الميةةاه فةةةي مةةةد( 95-2)يمضةةح المصطةةةط البيةةةاني 

 بالطالب مه صدمي الوراهي الم كرو ، فنالكظ  أعلى نهب  وانل في مدره  شمال غةرب هنةانمللمعايير الصاص  
ممةا يعوةس عةدم  .مدرهة  فةايز منصةمر ل كقةق معيةار ماكةد فقةط إذ  كقق ول منفما معيارين  ليفمةامدره  الولم  م 

 .هي الم كرو مراعاة دمرال المياه في المدارس ال ي  مل دراه فا في البك  للطالب مه صدمي الورا
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 إعداد الباك   :المصدر - دمرال المياه في المدارس مع دمرال المياه النممذجي مقارن   -( 95-2)المصطط البياني 

 
ممونةةا مذلةةك ألنةة   مةةل فةةي وةةل المةةدارس إضةةاف  دمرال ميةةاه جديةةدة  يع بةةر  طةةمير مااةةع دمرال الميةةاه فةةي المةةدارس

يجةةب . صاصة  بةةالطالب مهةة صدمي الوراهةي الم كروةة ، ذلةةك لعةةدم مرمنة  ال عةةديل فةةي الةةدمرال المبنية  فةةي المةةدارس
رس المصةةمم  الكقةةا ل صةةدم جميةةع الطةةالب م وةةمن فةةي البنةةاء نفهةة  ميوةةمن امراعةةاة  صةةميم دمرال الميةةاه  فةةي المةةد
صاصةةة  بةةةالطالب العةةةاديين مبطةةةالب اإلعااةةة   باإلضةةةاف  إلةةةى دمرال ميةةةاه .المصةةةمل إليةةة  هةةةفال صاليةةةا مةةةن العمائةةةق

 .ال ي  ه صدم أ ناء  ماجدهم في الباكال في الفراغال الصارجي  الكروي 
 
  المدارسأبنية في محيط  التصميم  2-3-2
 (الرامبات)المنحدرات  2-3-2-1

مةا عةدا الرامةب فةي مةدصل الرمضة  فةي مدرهة  الولمة ، رغةم  ،(رامبةال)أي منكةدرال س في مكيطفةا ال ضم المدار 
اصةة الن المناهةةيب فةةي مكيطفةةا فةةي الفراغةةال الصارجيةة  مالباكةةال مرغةةم  ماجةةد و لةة  دمرال الميةةاه فةةي المكةةيط فةةي 

ل ممونةةا يع بةةر  طةةمير بعةةم الفراغةةال الصارجيةة  مالمةةداصل باضةةاف  الرامبةةا. رس معلةةى منهةةمب مر فةةعابعةةم المةةد
صاصة  أن الميةل الممصةى بة   إذ يزداد البعد األفقي للرامب بازدياد فرق االر فةاا، ممقبمال في فرمق االر فاا القليل ،

/6./% 
 
 المدارسفي فراغات ال تصميم  2-3-3
 الصف  2-3-3-1

للمعةايير  مةع الصةفمن النممذجية  المراعية  رس البكة  امقارنة  الصةفمن فةي مةد( 96-2)يمضح المصطةط البيةاني 
الصاص  بالطالب مه صدمي الوراهي الم كرو ، فنالكظ  أعلى نهب  وانل في مدرهة  الولمة ،  ل فةا مدرهة  شةمال 

ممةا . معةايير مأصيةرا مدرهة  فةايز منصةمر ل كقةق معيةار ماكةد فقةط/ 6/مةن أصةل  معةايير/ 2/غرب هنانم ل راعةي 
 .دارسيعوس ازدياد مراعاة الصفمن للمعايير ب طمير  صاميم الم
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 إعداد الباك   :المصدر - النممذجي  الصفمنفي المدارس مع  الصفمنمقارن   -( 96-2)المصطط البياني 

 
دمران الطةالب مهة صدمي الوراهةي صن في  مفر مهاكال وافي  لكرو  م عدد الطالب في ال   ر مهاك  الصن م 

لوةةل طالةةب،   2م/2.4-5/مةةا بةين  البكةة مةدارس الصةةن فةةي  الم كروة ،   فةةامل المهةاك  المصصصةة  للطالةةب فةي
مالمهةةةاك  األوبةةةر  فةةةي مدرهةةة  شةةةمال غةةةرب هنةةةانم، 2م/5.2/فةةةي مدرهةةة  فةةةايز منصةةةمر،  2م/ 5/فالمهةةةاك  األاةةةل 

ومةةا نجةةد زيةةادة  كقيةةق المدرهةة  لمعةةايير  صةةميم الصةةن بالنهةةب  لمهةة صدمي . فةةي مدرهةة  الولمةة  الصاصةة  2م/2.4/
 (93-2)وما يمضح المصطط البياني لمصصص  لول طالب في الصن الوراهي الم كرو  بازدياد المهاك  ا

 
 إعداد الباك   :المصدر - ناهب مراعاة الصن للمعايير مع المهاك  المصصص  للطالب في الصن  –( 93-2)المصطط البياني 

 
لطةةةالب مهةةة صدمي الوراهةةةي الم كروةةة  فةةةي المهةةةاك  األماميةةة  فةةةي الصةةةن ومةةةا أن مصةةةطب  الهةةةبمرة  شةةةول عائقةةةا ل

رس الكوممية  االمصةطب  ك ةى البةاب فةي المةدام ةداد نالكةظ المصةمل إلةى الهةبمرة،   موةنفم مةنعةدم باإلضاف  إلى 
 نك ةى من صةن عةرم الصة (شمال غرب هنةانم) ، م م د في المدارس الكوممي  ايد ال نفيذ(فايز منصمر) القائم 
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 عدد المعايير المحققة في الصف بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة المساحة المخصصة للطالب في الصف بالمتر المربع
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زيع األ ا  بشول مةماز  لطةمل الصةن، ممةا يجعةل المعلةم  قريبا، م م إلغاء المصطب  في مدره  الولم  الصاص  م م 
 .على مقرب  م ماصل أو ر مع الطالب

 
كيةةة   ةةةمفر  لةةةك المةةةدارس  إن  طةةةمير الصةةةن يع بةةةر أهةةةفل فةةةي الصةةةفمن األوبةةةر مهةةةاك  ماألاةةةل عةةةددا للطةةةالب،

مواني  م ر للكرو  مهاكال أوب بةدال مةن مكةدة جلةمس ماكةدة لطالةب  الورهي الم كةرك مإضاف  كيز صاص بمه صدا 
ومةا فةي  ا اليلة فةال ةي  وةمن المهةاك  المصصصة  للطالةب فيبينما الصةفمن األصةغر م  ماكد وما في مدره  الولم ،

ألربةةع مكةةدال جلةةمس  /4/أي بةةدال مةةن  طةةالب العةةاديينيةة م فيفةةا اهةة بدال ا نةةين مةةن مقاعةةد ال مدرهةة  فةةايز منصةةمر
 (.44-2)وما هم ممضح في المصطط البياني  .صاصالكيز الل مفير  طالب

 

 
  -مقارن  عدد مكدال الجلمس العادي  المه بدل  بمكدة جلمس ماكدة لمه صدم الورهي الم كرك -(44-2)المصطط البياني 

 إعداد الباك   :المصدر
 

 مخبر العلوم 2-3-3-2
البكةة ، ففةةي مدرهةة  فةةايز منصةةمر وةةان  صةةميم مصبةةر العلةةمم أاةةرب إلةةى رس ا بةةاين  صةةميم مصةةابر العلةةمم فةةي مةةد

م  فةي مدرهة  الولمة  وةان  صةميم هةط  صميم الصن م م اه صدام نفس المقاعةد الدراهةي  المهة صدم  فةي الصةن،
مفي مدره  شمال غرب هنانم اه صدمل هطم  عمل ممزع  بصفمن م مازي  بعةرم اليةل   Uالعمل بشول كرن

 .ال   هع المهاف  إال لورهي بدمن مجمد مهاف  للكرو  صلن الورهي جدا فيما بينفا
مةدى مراعا فةا للمعةايير الصاصة  بةالطالب رس م ا  بين مصةابر العلةمم فةي المةدمقارن( 45-2)يبين المصطط البياني 

 معةايير،  ليفةا مدرهة  شةمال غةرب/ 6/من أصةل / 4/مه صدمي الوراهي الم كرو ،  كقق مدره  الولم  الصاص  
 /.5/مأصيرا مدره  فايز منصمر  كقق معيار ماكد فقط/ 2/هنانم م كقق معيارين 

 مدرسة شمال غرب هنانو مدرسة الكلمة الخاصة مدرسة فايز منصور
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 عدد أماكن جلوس الطالب مستخدمي الكراسي المتحركة عدد أماكن جلوس الطالب العاديين



711 
 

 
 إعداد الباك   :المصدر - مصابر العلمم في المدارس مع مصبر العلمم النممذجيمقارن   -( 45-2)المصطط البياني 

 
المهةةاكال الوافيةة  مذلةةك يوةةمن  طةةمير مصةةابر العلةةمم هةةفال فةةي بعةةم المةةدارس م ةةل مدرهةة  الولمةة  الصاصةة  ل ةةمفر 

، مهةةةةطم  العمةةةةل المهةةةة صدم  بار فاعةةةةال  ناهةةةةب  2م/ 9.6/ألن المهةةةةاك  المصصصةةةة  لوةةةةل طالةةةةب  صةةةةل إلةةةةى 
ضاف  مغاهل بمماصفال صاص  بفةم أمةا . مه صدمي الوراهي الم كرو  ف ومن ال عديالل ب صصيص كيز جلمس ما 

بةةر صةةعبا جةةدا لضةةيق المهةةافال بةةين هةةطم    شةةمال غةةرب هنةةانم فةةان ال عةةديل يع هةةرس م ةةل مدر افةةي بعةةم المةةد
العمةةل، فيفضةةل اهةة بدال األ ةةا  الممجةةمد بمةةا يناهةةب المظيفةة  المطلمبةة  مةةن المصبةةر أو ةةر ميةةمفر مهةةاكال كروةة  

بعةةةم المصةةةابر ومةةةا فةةةي مدرهةةة  فةةةايز . أنهةةةب للطةةةالب العةةةاديين ممهةةة صدمي الوراهةةةي الم كروةةة  علةةةى كةةةد هةةةماء
 راهي الم كرو  بهةبب مجةمد المناهةيب ماهة صدام المقاعةد وهةطم  عمةل،منصمر  ع بر غير مناهب  لمه صدمي الو

 .يمون أن يومل ال عديل جزئي باضاف  مكدة جلمس صاص  بفم في المنهمب المما ل لمنهمب الدصمل
 
 خبر الحاسوبم  2-3-3-3

 مزا أجفزة الكاهمب بشول مكيطي في المصبر مهاكال وافية  للكروة  بالنهةب  للطةالب العةاديين م الطةالب يمفر 
 مصةةابر الكاهةةمب فةةي مةةدارس البكةة أغلةةب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة ، اهةة صدم نمةةمذا ال مزيةةع المكيطةةي فةةي 

 مازيةة  ومةةا فةةي الصةةن فةةي ماهةة صدم نمةةمذا  مزيةةع األجفةةزة بشةةول صةةفمن م، (فةةي مدرهةة ي فةةايز منصةةمر مالولمةة )
 ةةم  صصةةيص أكةةد الصةةفمن ليهةة صدم ومصبةةر للكاهةةمب فةةي مدرهةة  فةةايز منصةةمر، إذ مدرهةة  شةةمال غةةرب هنةةانم، 

 . شول مصطب  الهبمرة عرال  للطالب مه صدمي الورهي الم كرو 
مدرهةة  ، نالكةةظ أن مقارنةة  مصةةابر الكاهةةمب فةةي المةةدارس مةةع المصبةةر النمةةمذجي( 42-2)يبةةين المصطةةط البيةةاني 

بعةة  معةةايير مةةن ر أ/ 4/الولمةة  مةةن أو ةةر المةةدارس  كقيقةةا للمعةةايير الصاصةة  بالنهةةب  لمهةة صدمي الوراهةةي، إذ  كقةةق 
 /.9/معايير،  ليفا مدره ي فايز منصمر مشمال غرب هنانم م كقق ول منفما  ال   معايير / 4/أصل 
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  إعداد الباك   :المصدر -مصبر الكاهمب النممذجي مصابر الكاهمب في المدارس معمقارن   -( 42-2)المصطط البياني 

 
يق صةةةر  طةةةمير مصةةةابر العلةةةمم فةةةي مةةةدارس البكةةة  بةةة ممر بهةةةيط ، وةةةمن أغلةةةب المةةةدارس  كقةةةق نهةةةب  جيةةةدة مةةةن 

، ومةا يموةن اا ةرا   غييةر  مزيةع أجفةزة ال  المصطب  في مدرهة  فةايز منصةمرالمعايير، ف بقى ال عديالل بهيط  واز 
 .أمةاون جلةمس الطةالب مهة صدمي الوراهةي الم كروة المصبر للطالب مع مراعةاة كروة  م  اه يعابالكاهمب لزيادة 

، بل  م فقةط  صصةيص كيةز صةاص مدره  شمال غرب هنانم المدارس م لبعم في لم ي م  عديل  صميم المصبر 
 .بالطالب مه صدم الورهي الم كرك

 

 ارسفي محيط المد لفراغات الخارجيةا  2-3-4
 ضم الفراغةال الصارجية  العديةد مةن الفعاليةال ال رفيفية  والباكةال مالمالعةب، ومةا  ضةم المنةاطق الصضةراء، يع بةر 
 ماصةةةل الطةةةالب مةةةع الفراغةةةال الصارجيةةة  المكيطةةة   فةةةاعال إيجابيةةةا يةةةنعوس فةةةي أدائفةةةم منفهةةة فم لمةةةا يعطةةةي هةةةذا  

مةن بةااي  اع برمن أال كرو  منشاطيالذين ال ماصل من نشاط مطاا  صاص  للطالب مه صدمي الوراهي الم كرو  
 .الطالب

معةةةايير الصاصةةة  أن أعلةةةى نهةةةب  ل كقيةةةق ال فةةةي هةةةذا البكةةة  رساللمةةةدالفراغةةةال الصارجيةةة   مجةةةدنا مةةةن صةةةالل دراهةةة 
، إذ  كقةةةق وةةةل مةةةن مدرهةةة ي شةةةمال غةةةرب هنةةةانم مالولمةةة  %/44/هةةةي   بةةةالطالب مهةةة صدمي الوراهةةةي الم كروةةة

مةةن / 5/بينمةةا  كقةةق مدرهةة  فةةايز منصةةمر معيةةار ماكةةد فقةةط  معةةايير يجةةب  مفرهةةا،مةةن أصةةل أربعةة  / 2/معيةةاريين 
 (.49-2)وما هم ممضح في المصطط البياني. المعايير األربع 
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 إعداد الباك   :المصدر - الفراغال الصارجي  في المدارس مع الفراغال الصارجي  النممذجي مقارن   -( 49-2)المصطط البياني 

 
وان لميةل أرم المماةع فةي مدرهة  الولمة  كاجة  أهاهةي  فةي اصة الن المناهةيب فةي الفراغةال الصارجية ، ملوةن  ةم 

لم يون هنالك أي رامبال، بينما وانل الفراغال الصارجية  فةي مدرهة  شةمال  األدراا مهيل  االن قال المكيدة اع بار 
 .ه صدمي الوراهي الم كرو غرب هنانم ذال منهمب ماكد مما يع بر إيجابيا بالنهب  لم

 
ع بر المصمل للفراغال الصارجي  من أهم المعايير الماجب مراعا فا بالنهةب  لمهة صدمي الوراهةي الم كروة ، مجةدنا ي

رس مةع الفراغةةال اعةدد المةداصل ال ةي  ةةربط أبنية  المةداصةة الن مةن صةالل دراهة نا للمةةدارس ممةع اصة الن مناهةيب م 
مةةةن المةةةداصل غيةةةر هةةةفل  %/ 56/م فقةةةط مةةةن المةةةداصل  ع بةةةر هةةةفل  المصةةةمل/ %22/أن  بفةةةا الصارجيةةة  المكيطةةة 

 (.44-2)المصمل، وما هم ممضح في المصطط البياني 
 

 
 إعداد الباك   :المصدر - نهب  المداصل هفل  المصمل إلى الفراغال الصارجي  –( 44-2)المصطط البياني 
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انعةةةدام  الصارجيةةة  بالنهةةةب  لمهةةة صدمي الوراهةةةي الم كروةةة  هةةةييع بةةةر  ةةةاني المعةةةايير أهميةةة  فةةةي  صةةةميم الفراغةةةال 
أن ( 44-2)يمضةح المصطةط البيةاني . اص الن المناهيب فيفا أم إنشاء الرامبال فةي كةال مجةد فةرق فةي المناهةيب

مةن %/ 99/أن ضةم مناهةيب مص لفة  مبةدمن مجةمد رامبةال، م مةن الفراغةال الصارجية  فةي مةدارس البكة   %/ 65/
 .جي  بنفس المنهمب مهي في مدره  شمال غرب هنانم فقطالفراغال الصار 

 

 
 إعداد الباك   :المصدر - نهب  الفراغال الصارجي  ذال المناهيب المص لف  –( 44-2)المصطط البياني 

 
إال أننةةا مجةةدنا فةةي دراهةة نا الهةةابق  %/ 65/رغةةم أن نهةةب  الفراغةةال الصارجيةة  ذال المناهةةيب المص لفةة  هةةي األو ةةر 

، ممةةا يشةةول عائقةةا (46-2)فةةي  لةةك الفراغةةال، ومةةا هةةم ممضةةح فةةي المصطةةط البيةةاني ( رامةةب)أي منكةةدر انعةةدام 
 .وبيرا للطالب مه صدمي الوراهي الم كرو  في كرو فم مان قالفم، مما ي  ر هلبا على أدائفم  مفاعلي فم منفيه فم

 

 
 إعداد الباك   :المصدر - المناهيب المص لف عدد الرامبال في الفراغال الصارجي  ذال  –( 46-2)المصطط البياني 
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يةر بط م هةم، /564-44/الفراغال الصارجي    ةرما  مةا بةين  وما مجدنا من دراه نا الهابق  أن فرمق االر فاعال في
، فوةان  طةمير بعةم %/6/ب  هم  صاص  أن الميل الممصى ،ازدياد فرمق االر فاعال بازدياد البعد األفقي للرامب

  ذال أبعةاد أفقية  وبيةرةمبعةم الفةرمق أدل إلةى إنشةاء رامبةال  أبعاد أفقية  مقبملة الفرمق ممونا بانشاء رامبال ذال 
يفضةةل دممةةا عةةدم مجةةمد فةةرمق االر فاعةةال فةةي الفراغةةال الصارجيةة  ليوةةمن االن قةةال فيمةةا بينفةةا هةةفال م منةةا للطةةالب 

 .الم كرو الطالب مه صدمي الوراهي م  العاديين
 
  لذوي اإلعاقة الحركية بالنسبةالمحققة في المدارس المعايير  2-3-5

 ص لةةن الفراغةةال ال صصصةةي  ماالج ماعيةة  مال رفيفيةة  ال ةةي  ضةةمفا وةةل مدرهةة  مةةن مةةدارس البكةة ، ومةةا يص لةةن 
مراعاة ول من  لك الفراغال للمعايير الصاص  بمه صدمي الوراهي الم كرك ملل مصةل إلةى ن يجة  نفائية  عةن مةدى 

مةةن  مضةةيح دراهةة  وةةل مدرهةة  بشةةول  مراعةةاة وةةل مدرهةة  مبكهةةب الفراغةةال ال ةةي  ضةةمفا ل لةةك المعةةايير وةةان البةةد
  :ال الي( 45-2) منفصل، وما هم ممضح في الجدمل 

 
 عدد المعايير الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة 
المحققة في  

مدرسة فايز 
 منصور

المحققة  النموذجية
في مدرسة 

 الكلمة

المحققة في  النموذجية
مدرسة شمال 
 غرب هنانو

 النموذجية

 4 5 4 2 4 5 المداصل
 9 2 9 2 9 9 الممرال
 5 9 5 9 5 5 الف كال

 5 9 5 2 5 5 ال المياهمر د
 - - 4 2 - - المنكدرال

 6 9 6 4 6 5 الصن
 6 2 6 4 6 5 مصبر العلمم

 4 9 4 4 4 9 مصبر الكاهمب
 4 4 4 4 - - صال  الممهيقى

 6 4 - - - - صال  الرهم
 5 2 - - - - المو ب 

 - - 3 4 - - صال  الطعام
 4 9 - - - - الصال  م عددة األغرام

 4 2 4 2 4 5 الفراغال الصارجي 
 64 92 62 94 49 52 مجمما عدد المعايير

المئمي  للمعايير  النهب 
 %44 %55 %22 المكقق 

  -كقق المعايير الصاص  بمه صدمي الوراهي الم كرو  في مدارس البك  مقارن  النهب المئمي  ل – (45-2)الجدمل
 إعداد الباك   :المصدر
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 إعداد الباك   :المصدر - النهب  المئمي  للمعايير المكقق  في مدره  فايز منصمر –( 45-2)المصطط البياني 

 
  إعداد الباك   :المصدر -النهب  المئمي  للمعايير المكقق  في مدره  الولم  –( 46-2)المصطط البياني 

 
 إعداد الباك   :المصدر - النهب  المئمي  للمعايير المكقق  في مدره  شمال غرب هنانم –( 43-2)المصطط البياني 

 
كققةةل أعلةةى  مدرهةة  الولمةة  نهةة ن ج أن ( 43-2)،(46-2)،(45-2)ومةةا هةةم ممضةةح فةةي المصططةةال البيانيةة  

م أصيةةةةرا مدرهةةةة  فةةةةايز منصةةةةمر %/ 43/مدرهةةةة  شةةةةمال غةةةةرب هنةةةةانم  ةةةةم  ل فةةةةا ، %/44/ نهةةةةب  مةةةةن المعةةةةايير
الطةةالب مهةة صدمي الوراهةةي يعوةةس أهميةة   طةةمير ال صةةاميم المعماريةة  للبنيةة  ال عليميةة  ل صةةدم  ، ممةةا%/26/

  .الم كرو 

28% 

72% 
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49% 
51% 
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 لذوي اإلعاقة الحركيةلتنفيذ بالنسبة رس قيد اامقارنة بين تصميم المدارس القائمة والمد - خالصة  2-3-6
  ال يموةةن للطةةالب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة  االن قةةال مةةا بةةين طمابةةق بنةةاء المدرهةة  الماكةةدة، ممةةا يةة  ر هةةلبا

 .على مشارو فم مفاعلي فم 
  بار فاعةةال وبيةةةرة  فا صةةميم، إن مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة ال  صةةدم الطةةالب فةةي المةةدارس غالبيةة  المةةداصل

 الم كروةة  وةةان لةة  األ ةةر الهةةلبي الوبيةةر فةةي عةةدم اةةدرة مهةة صدمي الوراهةةي( الرامبةةال)معةةدم إنشةةاء المنكةةدرال 
 .المصمل إلى بناء المدره 

    لوراهةةي من دمرال الميةةاه فةةي أي مدرهةة  مةةن مةةدارس البكةة  معةةايير أم مماصةةفال صاصةة  بمهةة صدمي اضةةال
مناهةب صارا بناء المدره  غيةر فقط يع بر  صميم دمرال المياه . الم كرو ، مال يمون  عديل  صميمفا ل ناهبفم

الطةةةةالب مهةةةة صدمي الوراهةةةةي الم كروةةةة  علةةةةى كةةةةد هةةةةماء، مهةةةةذا مةةةةا بةةةةدأل ب جنبةةةة  بالنهةةةةب  للطةةةةالب العةةةةاديين م 
 .لصاص ال صميمال الجديدة لنماذا  طمير األبني  المدرهي  الكوممي  ما

   زيةةةادة  كقيةةةق الصةةةن لمعةةةايير ال صةةةميم بالنهةةةب  لمهةةة صدمي الوراهةةةي الم كروةةة  بازديةةةاد المهةةةاك  المصصصةةة
 .للطالب في الصن

 المهةةاك  المصصصةة  للطالةةب ضةةمن الصةةن  قلةةل عةةدد مكةةدال الجلةةمس العاديةة  المهةة بدل  بمكةةدة جلةةمس  زيةةادة
 .مه صدم الورهي الم كرك بصاص  

  ممةةا (رامبةةال)إن أغلةب الفراغةةال الصارجية  فةةي مةدارس البكةة   ضةةم عةدة مناهةةيب مص لفة  مال  ضةةم منكةدرال ،
يمنع الطالب مه صدمي الوراهي الم كرو  من االن قال مةا بةين الفراغةال الصارجية  األمةر الةذي ية  ر هةلبا علةى 

 .مشارو فم
  اصةة  بةةالطالب مهةة صدمي الوراهةةي الم كروةة    الةةل نهةةب مراعةةاة وةةل مدرهةة  مةةن مةةدارس البكةة  للمعةةايير الص

م أصيةرا مدرهة  فةايز منصةمر %/ 43/، مدرهة  شةمال غةرب هنةانم %/44/مدره  الولم  : على الشول ال الي 
يعوةةةس هةةةذا األمةةةر أهميةةة   طةةةمير ال صةةةاميم المعماريةةة  للبنيةةة  ال عليميةةة  ل صةةةدم الطةةةالب مهةةة صدمي %/. 26/

القائمةة  مال ةةي  شةةول أغلبيةة  فةةي مدينةة  كلةةب مهةةي مةةن نمةةمذا كةةرن فالمةةدارس الكومميةة  . الوراهةةي الم كروةة 
L/42 / صن وانل أال المدارس مراعاة للمعايير، مب طمير نماذا المدارس الكوممي  ال ي درهةنا نممذجةا عنفةا

مدرهةة  شةةمال غةةرب هنةةانم زادل نهةةب  مراعةةاة المعةةايير، بينمةةا كققةةل المةةدارس القائمةة  الصاصةة  ذال ال صةةميم 
 . بر نهب  مراعاة للمعاييرالكدي  أو
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 الدراسة المقترحة لألبنية التعليمية في مدينة حلب بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركية 2-4
 

مورلمنناطامم ننلييتطام لمنن طيمكننتطويننايتطامومننلميمطامم ملتينن طممدرينن طامم تمنني طاموننفطومنن ط تامننو لط ننفط نن اطامد نن ط
دنلميباط ا طاعالةنن طام تكين لطا مننالطمننتط نبلطويديننضطامم نلييتطتننمتط تامنن طمدوت ن ط لمنن طدكنلطم تمنن لطاموننفط

دمننن ام طانمنننلتلطاامنننوي لاطامينننباطممنننو  مفطامكتامنننفطمنننتطهنننحر لطو دينننضطامنننالطامينننباطةمننن طدرنننل طامم تمننن ط
و ننن  طام تامننن طاممدوت ننن طةمننن طوينننايتط.طيننن طااموت ي يننن ام تاغنننل طامو ممننني لطا  وملااممو تكننن طتنننمتطاممننن ا طاط

ط.اموملميمطامم ملتي طممدري طامم تمي ططاامواملطةم طم اتسط لمي طمتطام اائضطة تطاعمكلت
 

 س الحكومية القائمة ار الدراسة المقترحة ألبنية المد    2-4-1
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة فايز منصور 2-4-1-1

 فقيواأل عناصر االتصال الشاقولي
طالمصاعد

نتطاأل تاجط ننفطارمننتطا ومننللطامهننلةامفط(ط ننليمطمرمننات)ةنن طمنندضطاامننورو رلطمننتط تامنن طاماتننرطامننتا تطمم تمنن طط
طامدرنل ةتنل  طممن  ط نفطن ن ط رنل فطاةونتا طيمكتطأل طمم  لططا ا درل طامم تم طا طاما ي طديتطامياادضطامثبث طم

مطمننلطدننيتط/ط2.7/لطمو ديننضط تكنن ططنمنن لطاممننل  طنةننتاطمننلطيمكننتطملمنن  لطاممننما طدلممر نن تي تننلطةتننل ورطنةننتاطاط
طام لمن طدلمم نلةيتط تكينلطامم نلييتوكاتطند ل طاممم  طا نضطا.ط(دلو لهطامدل ل )اممم  طاامم  لطامتئيمفطملم تم ط

/971x702ط(24-7)امهكل.ممطادلاطاممم  طاميف/ط
ط

 المداخل
لط طدننن طمنننتطةرهنننل طمر ننن تا طومنننلا طامينننباط/961/+رطالننن طاتو نننل طدنننمرمننناتطكل نننلطواممننن ا لط نننفطم تمننن ط نننليمط

كن مالطامامنالطةمنن طام تاغنل طام لت ين طمننتطمننتطامامنالطةمن طامم تمن طمننتطام نلتجلطاطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن ط
ط(.امتامدل )اممر  تا ط(ط24-7)ياتحطامهكلط %/.6/ومطاةوتا طمر  تا طدميلطط. ا لطامم تم 

 
 المياهدورات 

 اتا طاممينلهطان  طي ونت طامامنالطةمن طكولن طلطة ط( نليمطمرمنات)مم تمن طط تام طاماتنرطامنتا تاكملطامورو رلطمتطط
لطيمكتطاةوتا طةتل  ط اتا طميلهط لم طدنلميباطممنو  مفطامكتامنفطكملطنر لط لتجطدرل طامم تم طمرلمياطم ول  ل

-7)امهننكلططللممنن  لطمنن لطامامننالطممدرنن طامم تمنن داي تننلطنتطوكنناتطالنن طمننل ططدرننل طامم تمنن طتننمتاممو تكنن ط
لط ينن طيننومطاةوننتا ط(22-7)ومننممطا ننضطا هننوتايل طام لمنن طدومننميمط اتا طامميننلهطملم ننلةيتط تكيننللطامهننكلططل(24

ا تو لاننل طاممرلمنند طمممننو  مفطمغمننلويتطاكتمننفطمت ننل طدلألد ننل طاط:ط ات كننلطط ات طميننلهطمكننلطمننتطام رمننيتلطوتننم
نمننننلمطكتمننننفطط7مننننمط/940x910/نمننننلمطاممغمننننل لطاممننننل  طط7مننننمط/970x21/امكتامننننفطاممو تكنننن لطارل نننن طممننننل  ط

كمننلطيمكننتطاةوننتا طكولنن طثلرينن طمنن اتا طميننلهط لمنن طدممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن ط ننفطط(.22-7)امهننكلط.اممت ننل 
ط.ملمي طم اتا طامميلهطام لم طددلةفطاميبالكول طاألمم لات ط(طامدل ل )ام تاغل طام لت ي ط
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طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ام تام طاممدوت  طم اتا طامميلهط فطم تم ط ليمطمرماتط-(22-7)امهكلط

 

 
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط- فطم تم ط ليمطمرماتومميمططامم ا لطام تام طاممدوت  طمو  يلطط-(24-7)امهكلط

ط
 التصميم المعماري في محيط بناء مدرسة فايز منصوراقتراحات لتطوير  2-4-1-2

 الفراغات الخارجية
اممرلمنياط نفطا نوب ط(ط نليمطمرمنات)كملطا ن رلطمنلددلطمنتط تامن طاماتنرطامنتا تطمل تاغنل طام لت ين ط نفطم تمن طط

امينباط نفط تكن ططممنلط طيمنلا .طمنم/ط0.00/منمطا/ط66-/ ي طودممطامدل ل طةم طمرمناديتطام تاغل طام لت ي ط
ط(21-7)امهكلط.ممو  مفطامكتامفطاممو تك 
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اعالةنن طام تكينن طملم تمنن ط ينن طيننالمتطميننباططيمننلطدننيتطمرمننادفطامدل ننل طام لت ينن ةتننل  طمر نن تطاةوننتا طيمكننتط
اةوننتا طاممر نن تا ط ننفطام تاغننل طام لت ينن ط ننفط(ط21-7)ياتننحطامهننكلطط.ا رودننللطمننلطدننيتطامدل ننل طام لت ينن منن ام ط

 ط.م تم ط ليمطمرمات
 

ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ط( ليمطمرمات)اةوتا طةتل  طمر  تا ط فطام تاغل طام لت ي ط فطم تم طط-(21-7)امهكلط

ط
 التصميم المعماري لفراغات مدرسة فايز منصوراقتراحات لتطوير   2-4-1-3

 الصف
ي طمينومكتطاميننباطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكنن طمنتطام تكنن طاممنليم طااممنن ل طييمكنتطة نتا طد نن طامو ن يب طامدمنن

ط:لطامر ل ط فطم تم ط ليمطمرماتمامتمتط
 تك طامكتمفطمملطيا تطممنل  طكل ين طمن اتاتطامكتمنفطاممو نتالطةمام طمميد طاممدات طمملطوهكلرطمتطاتةل ط فط -9

ط. ات طكلمل 
 ط. فطم طاممدلا طاألةتاطةم طامدلاطم  فطاممريد طام ل ي طمل(طممط940 ائت طةيت لط)وا يتطممل  طكل ي طط -7
 .ل طمرلمد طمو ميصط  اطام يمطمليلماطممو  مطامكتمفطاممو تالةتل  طيلام طدحد  -2

ط.و  يلطامم ط فطم تم ط ليمطمرماتط(26-7)ياتحطامهكلط
ط
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 مخبر العلوم
نتتنني طامم دننتطغيننتطاتننرطامننتا تطمومننميمطم دننتطام لننامط ننفطم تمنن ط ننليمطمرمنناتطنتطا نن رلطمننتط ننبلط تامنن طامط

الن ططاواا ن طممنيد طاممندات طط نفطمد من طامم دنتمنمط/ط21/+امونفطومنلطةمن طمرمنااططممواي طمواا  طامممنلياط
امينباطمنتطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن ط منيملطم ن مطا نا طن طمر ن تططلرودنلللطمملط طيممحطدمم/ط91/+اتو ل ط

ط:لطم مالطيمكتطاةوتا طو  يلطم دتطام لامطكملطيلف فطامم دت
و ميصطامم ا طاألام ط فطامم دنتطمينباطاعالةن طام تكين ط ين طيونا تطممنل  طكل ين طم نتكو مطاممن اد ط -9

ط.متو   امموات  طال طمرلمياططا  ا طام لاسامام مطةم ط
مننمطاننتطاممدلانن طاموننفطوليننرلطا مننالط/ط940/النن طد نن طنةلننرطامكتمننفطاممو ننتالطواتننرطاميلامنن طام لمنن طدممننو  مط -7

 .ميومكتطمتطام اتاتطاام تك طدم ام 
 .ةمام طاممميد طام لم طدلممدات طمملطوهكلطمتطاتةل طمممو  مفطامكتامفطاممو تك  -2

ط(. ليمطمرمات)مط فطم تم طاةوتا طو  يلطومميمطم دتطام لاط(ط26-7)ياتحطامهكلط
ط

 مخبر الحاسوب
ومنننميمطم دنننتطنتط(ط نننليمطمرمنننات)ا ننن رلطمنننلددلطمنننتط تامننن طاماتنننرطامنننتا تطمومنننميمطم دنننتطام لمنننااط نننفطم تمننن ط

واتننننرط ننننل ييتطااميننننباطممننننو  مفطامكتامننننفطاممو تكنننن لطكمننننلطنتطاميننننباطامطيمننننواااطانننن  طةليننننلطمننننتام لمننننااط
 .دلممهلتك طناطاموتكيمطال طهله طام ت طامم دتط طيممحطمليبااميلا  طاامكتامفطدلو لهطام  اتط فط

ط:م مالطيمكتطاةوتا طو  يلطملطيلف
ةاننل  طوتوينناطاألثننل ط ننفطم دننتطام لمننااطد ينن طيمننواااطانن  طيننباطنكثننتلط ينن طوواتننرطيننلا  طن  ننم ط -9

 .امم امكامدياوتطام لم طدلميباطدهكلطم ا طمواامي طكملط فط
ط.مد م طامم دتطاك مالطيلام طا  لمطامم لمهله طام ت ط فطةتل  ط -7
 .ةمام طاممميد طام لم طدلممدات طمملطوهكلطمتطاتةل طمممو  مفطامكتامفطاممو تك  -2
و مننننيصطممننننل  طكل ينننن ط ننننفطاممريدنننن طاألملمينننن طاام ل ينننن ططملم دننننتطمممننننلا  طاميننننباطممننننو  مفطامكتامننننفطط -4

 .اممو تك ط فط تكو م
 .مكتمفطاممو تالوماي طيلام طدحد ل طمرلمد طمممو  مطا -1
منمط/ط940/واترطيلام طممو  مطامكتمفطاممو تالط فطاممن ا طاألامن طناطاأل ينت ط نفطامم دنتطمنرطم ن طد ن ط -6

 .دير لطاديتطاميلام طاموفط ل  للطمم ام ط اتاتطممو  مطامكتمفطاممو تال
ط(. ليمطمرمات)اةوتا طو  يلطم دتطام لمااط فطم تم ط(ط26-7)ياتحطامهكلط
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طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ام تام طاممدوت  طمومميمط تاغل طم تم ط ليمطمرماتط-(11-1)امهكلط

 س الخاصة القائمةار الدراسة المقترحة ألبنية المد  2-4-2
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة الكلمة 2-4-2-1

 عناصر االتصال الشاقولي واألفقي
 المصاعد -1
ا طيا ننن طممننن  طدلعتنننل  طةمننن طينننلدضطامددننناطط(امثنننلرف+األال+األتتنننف)يونننحم طدرنننل طامم تمننن طمنننتطثبثننن طياادنننضطط

 يمكنتطملينباطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن طلطامن تج لم رمتطاما ي طامموا تطمبومللطامهلةامفطديتطامياادضط اط
.ط نن مطا ننا طممنن  طيننالمتطمنن ام طامننبم طارودننلم ما رودننللطدننيتطام  لميننل طاممامانن ط يمننلطدننيتطياادننضطدرننل طامم تمنن طم

مننن مالطيمكنننتطاةونننتا طممننن  ط نننفطامد ننناطامتئيمنننفطد نننااتطامننن تجطامتئيمنننفطد يننن طينننالمتطا رودنننللطامهنننلةامفطدنننيتطكل ننن ط
النن طاتو ننل ططواتننرطما نن طاألمتاتولطدلدننرطموامننيطلط7ممنن203x/ 971/يتننل طامممنن  طدحد ننل ط ا لينن ط.طامياادننض

اةوننننتا طامممنننن  ط ننننفطكل نننن طامياادننننضطمدرننننل طط(21-7)ل(26-7)ياتننننحطامهننننكبتط.طمننننمطاننننتطاألت ط/10-970/
ط.امم تم 

ط
ط
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 المداخل2-

ار  امطا ا طم  لطمن لطامامنالطيمنلا طامينباطممنو  مفط طملم ا لط فطامم تم طيكملطا  رلطمتطام تام طامو ليل
مننمط ينن طيتو ننرط/ط60-/طالنن طمرمننااطمنن  لطاميننباطامتئيمننفلط امكتامننفطاممو تكنن ط ننفطامننام مطممدرنن طامم تمنن 

لطمن مالطيمكنتطاةونتا طةتنل  طمر ن تط طيا  طمر  تا طمملا  /.ط0.00/ ت ل طاتطمرمااطاألت طامم يي ط/ط1/
امننتط%/ط6/يمكننتطاميننباطممننو  مفطامكتمننفطاممو ننتالطمننتطامامننالطةمنن طاممنن  للطيكنناتطميننلطامتامنناط(طتامننا)

مننمطاامدمننمط/ط40-/مدمننمطاألالطمرننرطةمن طمرمننااطلط ينن طيمنلطا7مننم/ط940x940/ةمنميتطدير مننلطامننوتا  طند ل  نلط
ط.(21-7)مملطكملط اطماتحط فطامهكلط/ط60-/امثلرفطةم طمرمااطامم  لط

ط
 دورات المياه

طام نل ييتمدرن طامم تمن طمرلمناطملينباط ا نلططط لواا  ا طامميلهط فطامم تم طنتطاتطا  رلطمتطام تام طامو ليلي طم ط
دلمرمد طمممنو  مفطامكتامنفططلمملطي ودتطةي لدي.طن طمرلمياي وت طامامالطةم ط اتا طامميلهط طاططاامم لةيتط تكيل

لطة طنر ننلطغيننتطمرلمنند طم ننمططمننتطرل ينن طامممننل  طااتو لاننل طو  يننما ط اتا طامميننلهطاامممننلر لطمنن مالطيمكننتطاممو تكنن 
ام رمننيتلطيمكننتطاةوننتا طام يننمطاةوننتا طةتننل  ط اتا طميننلهط لمنن طدننلميباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن طمكننلطمننتط

وومننرطكننلط ات طميننلهطمممننل  ط ائتينن طةيت ننلط.طامنن  طي لنناط اتا طامميننلهط ننفطيننلدضطامددنناطممنن ام طاموم ينن ا طاممنن ي 
 .ممط/940/

دلتو لانل طمرلمند لطكمنلطااممغمنل طو وا ططكلط ات طميلهطال طةممط نلصطدلممغمنل طاةمنمطي ونا طكتمنفطاممت نل ط
ط(.22-7) اطماتحط فطامهكلط

ط. فطامدل ل طامكتامفطاممو تك يمكتطاةوتا ط اتا طميلهطثلري ط لم طدممو  مفط
ط

ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط- فطم تم طامكلم ط تام طاممدوت  طم اتا طامميلهامطط–(ط22-7)امهكلط

ط
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ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-اميلدضطاألتتفط فطم تم طامكلم ام تام طاممدوت  طميلدضطامدداطاطط–(ط26-7)امهكلط
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ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-امثلرفط فطم تم طامكلم  تام طاممدوت  طمليلدديتطاألالطاطام–(ط21-7)امهكلط
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 مدرسة الكلمةبناء  اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في محيط  2-4-2-2
 الفراغات الخارجية

ام تاغننننل طام لت ينننن طملم تمنننن لطاامننننو  امطاأل تاجطا نننن رلطمننننتطام تامنننن طامو ليلينننن طملاتننننرطامننننتا تطا ننننوب طمرلمننننياط
ملامننالطةمنن طكل نن طام تاغننل طممننلطيهننكلطالئدننلطكديننتاطمليننباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن طم نن مطا ننا طاممر نن تا ط

ط(.امتامدل )
يمكتطاةوتا طةتل  طمر  تطميملا طممو  مفطامكتامفطمتطامامالطةم طكل ن طام تاغنل طام لت ين لطونمطا وينلتطماةنرط

امل ناطكنت طامينلئت لط(طاألكدنتطممنل  )يفطم  طملطمواترطاممر  تلط ي طي ودتطامماةرطملطديتطمل ناطكنت طامدن مطام
كمنننلط ننناط.طامنننييلطدلمرمننند طمل تاغنننل طام لت يننن طاكننن مالطدلمرمننند طملمننن  ليتطةمننن طامينننلدضطاألتتنننفطمنننتطدرنننل طامم تمننن 

كمننلط نناطمامنن طدننرط ننفطامم ننلييتط%/ط6/يتننل طتامنناطدميننلط.ط ننفطامم يننيطامو ليلننف(ط40-7)ماتننحط ننفطامهننكلط
و ميلطند ل طاممر ن تلط ين طيمكنتطا منو ل  طمنتطر نسطط-(40-7)مملطامهكلط/ط940/ام لم طدلمتامدل طاد ت ط

ممطاا مومتاتطدنر سطامتامناطملامنالطةمن ط/ط410-(ط/األكدتطممل  )امتاماطملامالطةم طمرمااطمل اطكت طامد مط
امهنكلط.طاا ن (طتامنا)مالطامامالطةم طكل  طام تاغل ططداامني طمر ن تط ر دضطد .طمم/ط240-/مرمااطكت طاميلئت ط

ط(.7-40)
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طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ممدوت  طمل تاغل طام لت ي طط فطم تم طامكلم اطام تام طط-(40-7)امهكلط
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 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري لفراغات مدرسة الكلمة  2-4-2-3
 الصف

منفطاممو تكن لطدلميلمناطممنو  مطامكتطند ل طامم طوومنرطمواا ن ط ينمط نلصطا  رلط فطام تام طامو ليلي طملم طنتط
 ي طيومرطامم طمممل  طكل ين طمن اتاتطامكتمنفطاممو نتالط نفطام  ن طاألملمين طاام ل ين طمنتطاممن طاكن مالط طودنلط

ممننننو  مفطامكتامننننفطاممو تكنننن طمننننملط ينننن طيمكننننتطو نننن يلطاألثننننل طام ننننلصطدننننلميباط/ط10/امممننننتا طاننننتطاننننت ط
ممطاوات  مط فطامم ا طاأل يت طدمنداط نتاضطا تو لانل طدينر مططدنيتطامينباط/ط20/دلمو  امطاميلا  طدلتو ل ط

 (.49-7)امهكلط.طاألثل طاممواا  ط اطرميطامكتمفطاممثدو طدلميلام لطا اطغيتطمرلما.طام ل ييت
ط

 مخبر العلوم
يونام طامينباط ام نللطةتطامم دنتطيتاانفططU فطم دتطام لامطدهكلط ت طططووام طميا طام ملطام لم طدلميباط

امكثينننتطمنننتطامم نننلييتطام لمننن طدومنننميمطامم دنننتطمنننتطممنننتا طاممنننل ل طكل يننن طمننن اتاتطا تكننن طممنننو  مفطامكتامنننفط
اممو تكننن لطيمكنننتطو منننيصط ينننمطمممنننو  مطامكتمنننفطاممو نننتالطدنننر سط ينننمطامينننباطام نننل ييتطا منننالطتنننمتطنمنننلكتط

مينن طملمنندات لطكنناتطامممننل  طدننيتطمننيا طام مننلطاام نن اتط لنن طامكتامننفطنكدننتطاو يننفطتا نن طنكثننتط ننفطام لنناسطامماا
ام تك لطاي تلطاممكلتطاألد  طاتطامدلاطمو راطا م  لمطنثرنل ط نتاجطامينباطمنتطامم دنتلطي تنلطةتنل  طمغمنل ط

ط.ام تام طاممدوت  طمومميمطم دتطام لامط(49-7)ياتحطامهكلط.طدماام ل ط لم طورلمدر
ط

 مخبر الحاسوب
ممنل ل طكل ين طمنتطممنتا طاطي دضطم دتطام لمااطنغلاطامم لييتطام لم طدلميباطممو  مفطامكتامفطاممو تكن ط

مل تك طاامن اتاتطاماامن ل طامينلا  لط لمممنل  طاألملمين ط نفطامم دنتطكل ين طمن اتاتطامكتمنفطاممو نتالط ات طكلملن لط
امممننتا طدننيتطاألثننل طكل ينن طملمننتاتطاامنن اتاتلطة اطيمكننتطاةوننتا طو مننيصط يننمطمليلمنناطممننو  مطامكتمننفططكمننلطنت

ط.(49-7)اممو تاللطاي تلطاألد  طاتطامدلالطكملط اطماتحط فطامهكلط
ط

 صالة الموسيقى 
مهنلدرطموامينرطاألثنل ط نفطاممن ا طامكنتطا ن ا طام لناسطونام طدمن ا طوناام طط وام طاألثل ط فطمنلم طاممامنيد

ةتطند ننل طمننلم طاممامننيد طاامممننل ل طتننمر لطوننالمتطمنن ام طام تكنن طمليننباطممننو  مفط.طامد نن طاألمننغتطملمننلم 
ي نن طاممننلم لط ينن طيننام ط امكتامننفطاممو تكنن لطمنن مالطيمكننتطاةوننتا طةاننل  طوغييننتطواميننرطاألثننل طدمننلطيورلمنناطمننرطاط

األثل طدهكلطرم ط ائت طاي مصطام يمطام لصطدلميباطممو  مفطامكتامفطاممو تك ط نفطاممن ا طاألملمين ط
(ط49-7)امهنكلطياتحططكملطرل  طوا تطممل  طكل ي طنملمطام مائتط فطامملم لط.موا تطممل  طنكدتطا تك طنم ل

ط.اةوتا طو  يلطوام طاألثل طاواترطممو  مطامكتمفطاممو تال
ط
ط
ط
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 الطعامصالة 
امامنالططمنمط ين طينوم/ط100-/منمطديرمنلطيدنرطامينلدضطاألتتنفطالن طمرمنااط/ط610-/ودرطامملم طال طمرمنااط
اجط دينننلط طيمكننتطمليننباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن طامامننالطةمنن طمننلم طامي ننلمطط تطةمنن طاممننلم طدلمننو  امطاأل

ا مالط  وب طمرماد لطاتطمرمااطاميلدضطاألتتفطاا مطا ا طتامدل طناطن طمم  طيملا ط نفطارودنلم ملطيمكنتط
ط.طال ط تادميتطام تجاممثد طاةوتا طةتل  ط مللطامكتمفطاممو تالط

كل ينن طم تكنن طا اتاتطممننو  مفطامكتامنفطاممو تكنن لطيمكننتطاةونتا طوغييننتط ننم طمننتططامممنل ل طاامممننتا ط ننفطاممنلم 
امنننو  امطيننننلا  طينننباطممنننو  مفطامكتامنننفطاممو تكننن طاطورلمنننناطامطألر نننلط (طامكتمنننفطمثدوننن طدلمينننلا  )األثنننل ط

يمكنننتطو منننيصط ينننمط نننلصطد نننمط نننفطة ننن هطاممااينننلطممننن ام ط نننتكو مطا تكننن طامينننباط.طدماامننن ل طمرلمننند طم نننم
منمطالن طاألكثنتطمنرطم ن ط ينمطكنل ط/ط18/كملطيمكتطاةوتا طو  يلطاتو ل طةممطمتطامكاروااتطةمن طاتو نل ط.طام ل ييت
ط.اةوتا طو  يلطملم طامي لمط(49-7)امهكلطياتحط.طنم لر

ط
ط
ط
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 ةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ام تام طاممدوت  طمل تاغل طام ا لي ط فطم تم طامكلم طط-ط(12-1)امهكلط
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 س الحكومية قيد التنفيذار الدراسة المقترحة ألبنية المد     2-4-3
 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري في مدرسة شمال غرب هنانو  2-4-3-1

 عناصر االتصال الشاقولي واألفقي
 المصاعد -1

ار ن امطا نا طممن  ط نفطدرنل طامم تمن طط(طهنمللطغنتاط رنلرا)امورو رلطمتط تام طامم ييل طامم ملتي طمم تم ططكمل
يمكنتطاةونتا طةتنل  طممن  يتطد لرناطكنلطمنتطكولونفطاأل تاجطامتئيمني طةتيدنلطمنتطط.تغمطنر لطووحم طمتطثبثن طياادنض

ااآلمنننتطملينننباطممنننو  مفطامكتامنننفطاممو تكننن لطياتنننحطاممننن  لطامتئيمنننفطملم تمننن لط يننن طونننالمتطا رودنننللطاممننن لط
ط.اةوتا طاممملا ط فطامممديطاأل دفطمم تم طهمللطغتاط رلراط(45-7)ل(44-7)طتامهكب

ط
 المداخل -2

ار ن امطمنمط(ط21)+امورو رلطملددلطمتط تام طومميمطامم ا لط فطم تم طهمللطغتاط رلراطامونفطودنرطالن طمرمنااط
يمنننلا طامينننباطممنننو  مفطامكتامنننفطاممو تكننن ط نننفطامنننام مطممدرننن ططان طمر ننن تا طا نننا طمننن  لطمننن لطامامنننال

 .لطتغمطو   طامم ا لطامتئيمي طاامثلراي طمتطام تاغطام لت فطامتطامدل ل طام ا لي طملم تم امم تم 
منن  طا%/ط6/دميننلط ممدرنن طامم تمنن طدةتننل  طاممر نن تا طيمكننتطاةوننتا طو نن يلطاممنن  ليتطامتئيمننييتطام رننادفطاامهننملمف

موامنيطدلمرمند ططامتئيمنفطممدرن طامم تمن طمنتطام نلتجي ودتطامميلطاألمثلطلطا مالطدلاودلتطنتطماةرطاممن  لطامهنملمفط
يمكنننتطةتنننل  طاممر ننن تا طملمننن  لط.طالننن طر نننسطم ننناتطاممننن  لطام رنننادفطامتئيمنننفطمنننتطامدل نننل طملممننن  يتطايدنننر

 تطاعمكنلتطايكناتط  نالطامينباطممنو  مفطام رادفطامتئيمنفطدومنميمط طيدلنلطمنتطممنل ل طامدل نل طام لت ين طةن
اةونتا طةتنل  طاممر ن تا ط(ط34-7)ياتحطامهنكلط.طامكتامفطاممو تك طمتطدلاط لردفطيدرطال طر سطم اتطام تك 

ط.ار طامم ا ل
ط
 الممرات -3

ا ننفطامممننتا طاموننفطومننلطامد نناططمننمط/761/طهننمللطغننتاط رننلراط ننفطمدرنن طم تمنن طامتئيمنني اننت طامممننتا طيدلنن ط
ط.طممطاامد  يتطمرلمديتطمممو  مفطامكتامفطاممو تك /ط761/امتئيمفطمرطد اطاأل تاجلطاات طامممتا طامثلراي ط

 نننفطامينننلدضطاألتتنننفلط يننن طيتو نننرطامدمنننمطاع ات ططوغيينننتطامممنننوا طاممننني فطملممنننتا يمكنننتطاةونننتا طمر ننن تطارننن ط
ممنننو  مفطملينننباطط تكننن طامطمنننمطمينننالمتطمننن ام /ط21/+تتنننفطمنننمطانننتطمرمنننااطامينننلدضطاأل/ط901/+دمرمنننااط

ط.ةم طامدممطاع ات طامكتامفطاممو تك 
 

 الفتحات
 األبواب

منمطط/61/ات طاألدناااطام ا لين طنتط فطم تم طهمللطغتاط رلراططاألداااط طمومميميامورو رلطمتطام تام طامو ليل
مدنننند طاممنننن اط:طمثننننلطممدننننااامل دننننل ططيمكننننتطاةوننننتا طةتننننل  طلمليننننباطممننننو  مفطامكتامننننفطاممو تكنننن مرلمنننناط
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طنمننن لاعتنننل فلطمنننا طامتكنننللطما نننل طاعهنننلت لط نننفطاألدننناااطام ا ليننن طاام لت يننن طملم تمننن لطممنننلطي  نننلطامنننو  م لط
 .دلمرمد طمليباطممو  مفطامكتامفطاممو تك 

باطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكنن طيمكنتطاةونتا طةمغنل طامممنيد ط ننفطام منالطام تامني طم ن مطا نا طتامنناطيمكنتطامين
ميمنن ططاممنن  لمنن طنتطند ننل ططاممنن نكدننتطومكننر مطمننتطا رودننللطاممنن لطااآلمننتط ننفط مننتطدلاغ ننلطاموننحميتطممننل  

ط.طد ل  طةم طمميد 
ط

 دورات المياه
ةتطند ننل ط اتا طامميننلهطغيننتطكل ينن طمليننباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن لطمنن مالطيمكننتطاةوننتا طةتننل  ط اتا طميننلهط
و نننلاتط اتا طامميننننلهطاألملمننني طط ننننفطامياادنننضطامثبثنننن طمدرنننل طامم تمنننن طوكننناتطم ممنننن طمينننباطاعالةنننن طام تكينننن ط

 :اووتمت
 .طووتمتطمغملويتطاكتمفطاممت ل :ط ات طميلهط لم طدلعرل  -9
 ووتمتطمغملويتطاكتمفطمت ل طط: ات طميلهط لم طدلم كات -7

 .طمماام ل طاممرلمد طمممو  مفطامكتامفطاممو تك وواترطكل  طامو  يما ط فط اتا طامميلهطدلألد ل طاا
ط

كمنلطرل ن طامممنل ل طامكل ين طمن تااتطامكتمنفطنمنلمطامو  يننما طممنلطي دنضطمن ام طامنو  ام لطامن ام طام تكن طتننمتط
ط(.45-7)ا(ط44-7)لطط(47-7)طألهكللاط. اتا طامميله

 ط7مم/21X970/ط–امممل  طنملمطاممغمل ط
 7مم/940X910/ط–امممل  طنملمطكتمفطاممت ل ط

 

ط
 -ام تام طاممدوت  طمومميمط اتا طامميلهط فطم تم طهمللطغتاط رلرا -(47-7)امهكلط

طةا ا طامدل ث ط:اممم تط
 
ط
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ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-اةوتا طاممر  تا طار طامم ا لط فطم تم طهمللطغتاط رلراط–ط(42-7)امهكلط
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 ةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ط(9)همللطغتاط رلراططام تام طاممدوت  طمومميمطم تم ط-(44-7)امهكلط
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ط

ط
 ةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ط(7)ام تام طاممدوت  طمومميمطم تم طهمللطغتاط رلراطط-(41-7)امهكلط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
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 اقتراحات لتطوير التصميم المعماري لفراغات مدرسة شمال غرب هنانو 2-4-3-3
 الصف

ط:طميرلماطاميباطممو  مفطامكتامفطاممو تك طامم يمكتطاةوتا طو  يلطد  طردليطامومميمط فط
طام نل ييتامون ا  لطمنتطانلئضطم تكن طامينباططممنلطيهنكلطمنمط/91+/الن طاتو نل طةمغل طمميد طاممدات طاموفطودرطط-

ممنغتطممنل و للطكمننلطنتططغ نلدلاط ننفطمر ن تطيمنلا طامم نلةيتط تكينلطط طيمكنتطةتننل  طة طاينباطاعالةن طام تكين ل
منمط/940/ ائنت طةيت نلططادن مالطينومطونا يتطممنل  ط. طو ونلجطمواا ن طممنيد ط2منمط/X 775 570/طاممن طممنل  

 .اتط ات طكلمل اتطوالمتطمممو  مطامكتمفطاممو تالطم ام طام تك طاام 
ط.مم/940/يمكتطوا يتطممل  طكل ي ط فطر لي طامممتا طوومرطمممل  ط ائت طةيت لطط-
يمكننتطواتننرطام يننمطام ننلصطدننلميباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن ط ننفطاممنن ا طاأل يننت طمننتطاممدلانن لط ينن طط-

ط(.46-7)امهكلط.طوواترطاميلا  طدل تو لال طاممرلمد طم م
ط طط

 مخبر العلوم
 نناط مجطامدمننمطامر ننت طاام ملننفط ننفطر ننسطام يننمطدنن ننفطم تمنن طهننمللطغننتاط رننلراططم دننتطام لننامةتطرمننا جطومننميمط

يرلمننناطامينننباطام نننل ييتطا طممنننو  مفط ططوامينننرطاألثنننل مكنننتططلاألرمننناطملينننباطممنننو  مفطامكتامنننفطاممو تكننن 
.طUدهننكلط ننت ططا نن  طكننلم ماانن طا نن ا ططكنناتيمطواميننرطاألثننل لطمنن مالطيمكننتطاةوننتا طوغييننتطامكتامننفطاممو تكنن 

دحد نننل ططول نننضطدولنننالطاما ننن  طمغمنننل ط لمننن ط نننفطة ننن هطاما ننن ا طلطكمنننلطينننمطمممنننو  مطامكتمنننفطاممو نننتالي منننصط 
ط.مرلمد 

منمط نفطامممنل  طاألملمين طملم دنتلطومكنتطممنو  مطامكتمنفطاممو نتالط/ط940/كملطي اطوا يتطممل  ط ائتي طةيت نلط
ط(.46-7)امهكلط.متطام اتاتط ات طكلمل طاوالمتطام تك طامم ل طااآلمر 

 
طبمخبر الحاسو 

اةوننتا طوننا يتط يننمط ننلصطلطيمكننتطانن  اطكديننتاطمننتطاميننبادهننكلطمنن ا طمواامينن طيمننواااطرمننا جطومننميمطامم دننتط
ومكتطممننو  مطامكتمننفطاممو ننتالطمننتطيننمننمطمط/940/ممننل  ط ائتينن طةيت ننلطمطيومننرطد ننمط ننفطاممريدنن طام ل ينن طملم دننت

طط(.46-7)امهكلط.طام تك طاام اتاتط ات طكلمل 
ط

 غرفة النقطة الطبية
مكونناطمليدينناطامننتيتط ننلصطدلممتتنن طدلعتننل  طةمنن طد نن طامو  يننما طاميدينن طووننحم طغت نن طامردينن طاميدينن طمننتط

وامينرطاألثنل طغينتطمرلمناطمممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن ط رلطملددلطمتط تام طومنميمطامغت ن طنتط امدميي لطاكملطاط
 .اتوا تطممل  طكل ي طديتطنثل طةممطاممتي طاةممطمكواطاميدياطوممحطمممو  مطامكتمفطاممو تالطدلممتطم  مط

 ننفطكمننلط نناطماتننحط.طمننم/940/يمكننتطاةوننتا طو نن يلطواميننرطاألثننل ط ننفطةمننمطاممننتي ط وننا تطممننل  ط ائتينن طةيت ننلط
مننمطموننحميتط تكنن طمنن ل ط/900/كمننلطي نناطوننحميتطممننل  طكل ينن طدننيتطةمننمطاميدينناطاةمننمطاممننتي طط(.42-7)امهننكلط
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اممو ننتالط نفطةمننمطاميديينناطممننل  طاآمرن طمممننو  مطامكتمننفطاممو نتاللطاو مننيصط يننمطملمننتي طممنو  مطامكتمننفط
 .ممطدلعتل  ط يمطامكتامفطام لم طدلممتت طام ل ييت/940/ ائتي طةيت لط

ط
 المكتبة

كملطا  رلطملددلط فط تام طومنميمطاممكودن ط نفطم تمن طهنمللطغنتاط رنلراطنر نلطوتنمططت نا طامكوناطامونفطود ن طانتط
 طيا نن ط ننفطاممكودنن طن ط.مننمطكمننلطوتننمطةمننمطاعاننلت طامنن  طيوننحم طنثلثننرطمننتطيلامنن طاكتمننفط/900/د تنن لطممننل  ط
اونا يتططمنمط/940/يمكتطاةوتا طو ن يلطوامينرطامت نا ط نفطاممكودن طد ين طود ن طانتطد تن لطممنل  ط.طمكلتطملميلم  

اتطدهنكلط نت طت ا طموممحطمممو  مطامكتمفطاممو تالطمنتطامن اتطامار طر لي طط7ممط/912.4طxط916.97/ممل  ط
Uط.ط

ممننو  مفطامكتامننفطمنن ل طو نن مطاميننباطاادمميكنناتطدلتو لاننل طاطنثننل طةمننمطاعاننلت ططةمننمطمننتطيمكننتطاةوننتا طو نن يل
األكثنتطمنرطم ن ط ينمطنمن لطمنيحطامكارونااتطميومنرططمنمطالن ط/69/طكاروااتاماتو ل طط ي طي اطنتطيكاتاممو تك ط

 .ا ةوتا ل ط فطومميمطاممكود ط فطم تم طهمللطغتاط رلرا(ط46-7)ياتحطامهكلطط.ملكتمفطنثرل طا ةوتاا
 

 صالة الموسيقى والرسم  
كننلطمننتطاممننلمويتطم مننصطمكننبطام  ننلمويتلط ننيمكتطاةوننتا ططوتننمطامم تمنن طمننلمويتطم ممننويتطملتمننمطااممامننيد ل

و منيصطكننلطمننلم طم  لمينن طاا نن  لط و مننصطاممننلم ط ننفطاميننلدضطاألتتننفطملمامننيد طااممننلم ط ننفطاميننلدضطاألالط
ط.ملتمم

اممرمنن طاموننفطو وننا طامرمننا جططاتننروولطام ننل ييتيمكننتطو  يننمطمننلم طامتمننمطدلميننلا  طاامكتامننفطاممرلمنند طمليننباط
ام  اتطامماا رطم لاسطاميبالطكملطيمكنتطنتطومنو  مطنيتنلطكمنلم طم منلطاألهنغللطامي اين ططممرط فطامياممتا طتط

ي مننصط يننمطمليننباطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن ط ننفطاممنن ا طاألامنن طاميت ينن لط.طا مننالطدوغييننتطواميننرطاألثننل 
يمكنننر مطامنننو  امطام نننمائتطمنننمطكمنننلط/ط940/د يننن طينننالمتطممنننل  طكل يننن طم نننتكو مطا اتار نننملطممنننل  ط ائتيننن طةيت نننلط

ط(46-7)امهكلط.طام لم طدح اا طامتممطاألةتاطمل يمطام لصطد م
دي طدهنكلط ائنت ط ين طوومتكنمطمرمن طيتطاةوتا طومنميمطمنلم طاممامنيد طدوامينرطامكتامنفطا اامنلطامكوناطاممامنمكي

 ين طيمكنر مطيمكنتطو منيصط ينمطملينباطممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن ط نفطاممن ا طاألملمين طاطةلئ طامم ماان ط
يل ننضطدلممننلم طممننوا  طط ننلصطدم نن ا طمننلم ط.طمننم/ط940/امنن اتاتطدمنن ام طدوننا تطممننل  ط ائتينن طةيت ننلطام تكن طاط

ط(ط46-7) فطامهكلطامماميد لطكملط اطماتحط
 
 الصالة متعددة األغراض 

 طالنن طنثننل طم تمن طهننمللطغننتاط رنلراطنرننرط طو وناطومنميمطاممننلم طمو نن   طاألغنتا ط ننفطا ن رلطمننلددلطمنتط تامنن ط
دمنلطنتطاممنلم ط طو ونا ط.ط ينفطمتارن ط نفطامنو  ام لطم ن  طا نلئ طمنتطرن اا طام لتنتا طام نلت يمثد طمملط

دننر سط طناطم لتننت طد ينن ططوكنناتطاممرمنن طاميننرطامكتامننفط ننفطاممننلم طدغننت طرنن اطمرمنن طمتو  نن ط ننيمكتطاةوننتا طو
ايمكننتطاةوننتا طو مننيصط يننمط(.ط42-7)اتو ننل طاممننلم ط ننفطاممااينن طاممدلدلنن طملمنن  للطكمننلط نناطماتننحط ننفطامهننكلط
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طانننل طدينننر مطادنننيتطاألهننن لصاممننن ا طام ل يننن طملمنننلم لطا منننالطم نننتاضطا تو لمممنننو  مفطامكتامنننفطاممو تكننن ط نننفط
مننتاتطممننو  مفطامكتامننفطاممو تكنن طملطكمننلطوكنناتطامممننتا طدننيتطامكتامننفطااممال ينن طملمرمنن طد ننت طكننل طام ننل ييت

 .طار طام يمطام لصطد مطمم ام ط تكو مطاارودلم م لطاطامممل ل طامكل ي طار طامم طك مالطوالمتاط
 ط

 
 ةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ط(9)م تم طهمللطغتاط رلراطام تاغل ط فطام تام طاممدوت  طمومميمطط-(46-7)امهكلط
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ط
طةا ا طامدل ث ط:اممم تط-ط(7)م تم طهمللطغتاط رلراطام تاغل ط فطام تام طاممدوت  طمومميمطط-(42-7)امهكلط

ط
 الدراسة المقترحة لألبنية التعليمية في مدينة حلب بالنسبة لذوي اإلعاقة الحركية - خالصة  2-4-4
 امدليلن لططل  نتاضطا تو لانطي ودتطويايتطد  طام تاغل طام لت ي طااممن ا لطدةتنل  طامتامدنل طممكرنلطامددنا ط نف

 .ة طيم ا طامد  طاأل دفطملتاماطدلم يل ط تضطا تو ل 
 لمنن طدممننو  مفطامكتامننفط طووتننمتط اتا طامميننلهط ننفطن طم تمنن طمننتطمنن اتسطامد نن طم ننلييتطناطماامنن ل ط 

 ط.  ي  ط لم طدممو  مفطامكتامفطاممو تك طميله اتا ططومميممملطن هطةم ططاممو تك ل
 وكنتط نفطامماةنرطاممثنلمفلطكار نلطمنمطوكنتط نفططممم  طككول ط لت ين ط نفطاممن اتسطكل ن لطة طنر نلطمنوم طةتل  طام

 .امومميمطاألملمفطملدرل 
 ةتطويايتطام تاغل ط فطامم تاسط موي لاط يمط لصطدممنو  مفطامكتامنفطاممو تكن طكنلتطنمن لط نفطاممن اتسط

طمكمنننلطنرنننرطينننومطامنننوي لد .طام نننتاغطامو ممنننفامونننفطوميننن ط ي نننلطامممنننل  طامم ممننن طمليلمننناطتنننمتطاممننن طناط
 .دلمود لطا  طنةلطمتطا  ا طام لاسطام لم طدلميباطام ل ييت
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 النتائج 
 

ا أليل تتتيت س لا بتتتت اتم تتتلالامتتت ا متتتاتمتتتراسة متتتيامتتتتم  ةاتاتتتم لا بمتتتس ةدايمبلمتتتييابممتتتت سم ا ب ة متتت ا بمت ة تتتي
 ب تمب تتتمراوتتت ا موتتتيا ب اتتت لا بت ااتتت يا ا اأمتتتم ا تم اتتتللامتتت ا بمكتتتمة ياوتتت ا موتتتيا باتتت   ا بمسةمتتت يايمتتتا بيا ا

 بت اتلا مقمطاماعلىالمتمج امت ا بمتس ةدا بقمئمتياا بلتمئجتلا مت الصا بتس سام ا اا ب ة غمرا الجتممع يا  بتةو ا ي
مة عتم ا  قتاا بتاتم لا بمتمتمة اوت امتس ا  بمس ةداق سا بتل  جاو امس ليا لب،ا  متتلتم ا ألمتيمبا بتت اأ تةراعلتىا

ا: أليل يا بمسةم يابج  ا إلعمقيا ب ة  ي،ا  ثاتلا متلتم امما ل 
 

 لذوي اإلعاقة الحركيةبالنسبة  المدارس أبنية نتائج البحث على صعيد تصميم
 هتت ا أل  تتتةاا إلعمقتتتيا ب ة  تتيا.تضتتلام مو تتيا لتتبا بلمتتتييا ألعلتتىامتت اج  ا ال ت مجتتتمرا ب ماتتياوتت امتت ة ي

ايأعلتىالمتييا لتكتمةابقعمقتياوت ا ب ئتيا بتمة تا، أعلىالمييا لتكمةا اةراوت ا لتباإلعمقمر لتكمة اي  األ  عا 
 بلمتتييا أل يتتةا.ا هت اوئتتمرا البت تتمتايتمبتتل لا/09-05/متتليا ا/01-01/متل  راتل اتتما ب ئتمرا بتمة تتياا/5-9/

ممتتما د تتسا ب مجتتياوبتتىاتطتت  ةا بتاتتمم لا بمتممة تتياب يل تتياا.متت اج  ا ال ت مجتتمرا ب ماتتيابتتلا لت قتت  ايتتمبتتل ل
 .م ا مت س ماما إلعمقيا ب ة  ي بمسةم ياب تم  ا ألط ملاج  ا

 ب ماتتياوتت ا بتاتتم لا بمتمتتمة ابلمتتتمق  ا ة  تتماأ اعتتمئتاب كتت مصا بتتتمس   ايتتلاا بمتتتم  ةة عتتم االاتكتت لام 
 بمتس  ل،ا  يقتىا بتلماةام لا بمامعسا  بممة را ااو اأغلباعلىا بت داتمل الاممم مراأ يةا  ة ياأمال

 را بم تتتم ابتتتيتلا بتلماتتتةا أل تتتة امتتتتم  ةاتلممتتتبا اتتتة ا ألكتتت مصاممتتتت سم ا ب ة متتت ا بمت ة تتتيام تتتلاس ةا
 . ب مايايالا  ةت معا بطم الر

 و امة عتتم ا بمتتتم  ةاوتت ا بتاتتم لا بمتمتتمة ات تتسلاوتت ال تتدا ب قتترا بطتتالبا بتتج  ا تتتمل  امتت ااتتت يمرا ة  تتيا
ا. بمامعسمدقتيا ملراألاس ئمي،ا ممت س مالا

 ام تلوت ايتتلا بلقتمطاا تلت اعت ا بيتمب   ا و ا بتام لا بمتممة ايمبلمييابج  ا إلعمقيا ب ة  يامت ا ألط تملا:
ا بمتتتم  ةأ ا،ا  تتثا بتتسة ين  ،اس ة را بم تتم ا تجا ن تاتتم،ا بمقمعتتسا  بطتتم الرا  بةوتت  اأيتتتمساملمهتتلاكتتةبا بم تتم ،

 اا. مممومرا ب ا لا بت اه ام تل يامماي  ا بيمب   ا  ألط ملاتتتمساو ا ألممداعلىاأيتمساجملا إللمم 
 طمبتبا بتتمس ،ال ةم ا بمت ةكاعت ا بممتم يا بم ااتيا بالنمتيابتن سا بممم يا بم اايابلطمبباممت سلا ب

ا.أيتمسا ب ةم ا بمت ةكا  بمممومرا بت ا  تمجامام اأجلا ب ة يا  بسة ة   ت ساجبكاوبىا
 ا ب ت اهلمبتكاا م  اأ اتاملاايتلا ب ة غتمرا بت اات ياوت ا بمتس ةدايتم  ةامت المت ج ام تلام يتةا بتلت ل،

 ب ة متت ا بمت ة تتياأ  تتةامتت ايتتمق ا بلمتتمج ام تتلالمتت ج اضتتلاقمتتم ا بل تتة ايتتتلا بلمتتمج اتلممتتباممتتت سم ا
ا.  بتمل اابم يةا بتل لاو ا  نا   س

 تة عت امتتتم  ةاتاتم لايتتتلا ب ة غتمراوتت ا بمسةمتيا مباتت ا مجتيا بطتتالباممتت سم ا ب ة متت ا بمت ة تياوتت ا
 اا بطتالباضتم امجم عتمراعمتلا بت ن اا بم تل اب  مثاس  لا با ،اوجاتتطلباأممب با بتتل لا ب س  يات نا

 .ا  ة ،اأ امجم عمراأ ية،ا أ  ملما بت ن اا بتقل س األ مثا با 
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ا( ب   م تتيا  ب ماتتي) بقمئمتتيا بمتتس ةدا بم  وقتتيابلمتتتم  ةا المتتتلتجامتت ا تتاللاسة متتيا بي تتثابلمتتمج امتت ا بمتتس ةدا
ا:ا ا ب ة م ا بمت ة ي بتس سام ا بلقمطا بامميا بمتتلقيايمبطالباممت سما،ق سا بتل  جا بمس ةد ا
 بطمقتتتياا ن تتتسامتتت   قتتتتاأ يتتتةاقتتتسةامم تتت امتتت ا بت  اتتتلامتتتاا بطي ت تتتيا بم  طتتتي،اا بتتتج تاتتتم لايلتتتمرا بمسةمتتتيا 

ا. إل جمي يا  بلكمطاب مويا بطالبا  ماياطالبا إلعمقيا ب ة  يا بج  اهلاأقلالكمطما  ة ي
 وبتتىا ب ة غتتمرا ب مةج تتياأ اوتتة تات ااتت اياعيتتةام تتة امتت ا تتلااتت امتتاا بطي تتتا  تاتتملا ب ة غتتمراميمكتتةااا

 ا.،ا دم اما بيا اللتقملايمبلمييابممت سم ا ب ة م ا بمت ة يمم مرا بلتب بم  طيا بمكجة ا ا
 وبتىاا بمتم  ةا ب مايايطالبا إلعمقتيا ب ة  تياةدا ب   م يا بقمئمياو ا لب بلمسالا ة ع ا بتام لا بمتممة اا

 . سا ي ة
 بلمتتس ةدا ب ماتتيا بقمئمتتي،ا بمتتتم  ةا ب ماتتيايطتتالبا إلعمقتتيا ب ة  تتياوبتتىا تتسامتتم،ا ة عتت ا بتاتتم لا بمتمتتمة اا

 ا. ت ساجبكاوبىا بممم مرا ب ي ة ابلا   ا بل ة غمرا بت اا يا  ل  ملامت مطاعسسا بطالباو ام
 مساعتتت اتطتت  ةا أليل تتتيا بمسةمتتت يايممتتتت س ثاوتمب تتتمراجس تتتس ابالهتمتتملايمبلم  تتتيا ب     تتتيا  بي ئ تتتياأ  تتتة،ا  اليتتتتت

 بلمججيا م ابهاأ ةاو جتمي اين تمس امة عتم ا أليل تيا بمسةمت يابمتتم  ةا بتاتم لا بمتمتمة ا ب ماتيايتج  ا إلعمقتيا
 .ب ة  ياب لامابلات  ا مو ي 

 يتتسأرا بتاتتمم لا بمتممة تتيا ب س  تتياب يل تتيا بمسةمتت يا ب ماتتيا بقمئمتتياتة عتت ا بمتتتم  ةا ب ماتتيايتتمبطالباج  ا
 . بتلماةا إلعمقيا ب ة  ياو ايتل

   ا،اممما د ةامتليماعلتىةدا بي ث ملامماي  اط  يتاأيل يامس اللتقابلطالباممت سم ا ب ة م ا بمت ة ياالا م
تةو ا تيا بم نعتياعلتىاعتس ا ب الجتممع تيا اا ب ة غمرا بت اا ي،و ام تل امكمة تالا ومعل تالاو ا با   ا ا

 .ط  يت
 ب ات لاوب اتماا بمت ة تيا بت ا م ت ابممتت سم ا ب ة مت او امس ةدا بي ثاتك لالمييا بمس  لاماليا ب ا ل 

أ اأ اغمبي تتيا بمتتتس  لاالاا،%/68/ م تتلالا ب اتت لاوب اتتتماالاوقتتط،اي لمتتماتاتتتلالمتتييا بمتتس  لا بتتتت ا%/ا01/
ا.ت سلا بطالباممت سم ا ب ة م ا بمت ة ي

 ت سم ا ب ة متت ام اس ة را بم تتم اوتت اأ امسةمتتيامتت امتتس ةدا بي تتثامتتتم  ةاأ ام  اتت مرا ماتتيايممتتضتتالاتت
 تلايتس ة را بم تم اوت ااجس تسا تمصاتاتم لا قتتة  ا بمت ة ي،ا الا م  اتتس لاتام مامابتلمميال،اممتماأس اوبتى

 . بي ثامس ةد
 بطتالباممتت سم املممبايمبلمييابلطتالبا بتتمس   ا ا مة ايلمرا بمسةمياغ ةاوقطا تتيةاتام لاس ة را بم م اا 

متتمايتتسأرايتجليتتها بتاتتم ممرا بجس تتس ابلمتتمج اتطتت  ةا أليل تتيا بمسةمتت ياا ب ة متت ا بمت ة تتياعلتتىا تتسامتت  ر،ا هتتج 
ا. ب   م يا  ب ماي

 ن تتتمس ات ق تتتتا باتتت ابمتتتتم  ةا بتاتتتم لايمبلمتتتييابممتتتت سم ا ب ة متتت ا بمت ة تتتيايمنس تتتمسا بممتتتم يا بم ااتتتيا
ا.بلطمبباو ا با 

  بممتتتيسبياي  تتس اجلتت داا بممتتم يا بم ااتتيابلطمبتتباضتتم ا باتت اتقلتتلاعتتسسا  تتس را بجلتت دا بتمس تتيان تتمس 
 .اممت سلا ب ةم ا بمت ةكي مايا
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 اممتتما(ة ميتتمر)متس ةدا بي تتثاتضتتلاعتس املممتت بام تل تيا الاتضتتلامل تسة راو اأغلتبا ب ة غتتمرا ب مةج تياوتت ا،
 ب ة غتمرا ب مةج تيا ألمتةا بتج ا تد ةامتليماعلتىاامتمايت   ملاا بطالباممت سم ا ب ة م ا بمت ة يام ا اللتقملا

 .مكمة تال
 تتمبتترالمتتبامة عتتم ا تتلامسةمتتيامتت امتتس ةدا بي تتثابلمتتتم  ةا ب ماتتيايتتمبطالباممتتت سم ا ب ة متت ا بمت ة تتياا

 اأ  تة امسةمتياوتم ناملات ةا%/ا19/،امسةمتياكتمملاغتةباهلتمل ا%/55/مسةميا ب لميا:اعلىا بك لا بتمب ا
سلا بطتتتالباممتتتت سم ابت تتتا ت تتتداهتتتج ا ألمتتتةاأهم تتتياتطتتت  ةا بتاتتتمم لا بمتممة تتتياب يل تتتيا بتتل م تتتي%/.ا86/

ومبمتتس ةدا ب   م تتيا بقمئمتتيا  بتتت اتكتت لاأغلي تتياوتت امس لتتيا لتتبا هتت امتت المتت ج ا تتة ا.ا ب ة متت ا بمت ة تتي
L/42/ا ا ملراأقلا بمس ةدامة عم ابلمتم  ة،ا يتط  ةالممج ا بمس ةدا ب   م يا بت اسةمتلمالم ججتماعلاتماا

ي لمما ققرا بمتس ةدا بقمئمتيا ب ماتياأ يتةالمتييامة عتم ا،امسةمياكمملاغةباهلمل ان سرالمييامة عم ا بمتم  ة
ا.ابلمتم  ة

 مم لما مقيت الاوت اوتة تا الةت تمعا بقل لتي،اوجا تنس ساامل سة ر تتيةاتط  ةا ب ة غمرا ب مةج يا  بمس  لايإضمويا ب
 . بيتسا ألوق ابلة مبايمنس مساوةتا الةت مع

 والاألاتمابتلات ت اوت ا بم قتاا بم تمب ،ا  لاتمابتلات ت اوت اتمراوضمويا بماتسا  تليا مةج تياوت ا بمتس ةدا موتي،ا
 . بتام لا ألممم ابليلمر

 و اتط  ةا ب ة غمراو ا بمسة داالمت تمبا  نا مصايممتت سم ا ب ة مت ا بمت ة تيا تم اأمتالاوت ا بمتس ةدا
 .ا بت اتن ساو اما بممم يا بم اايابلطمبباضم ا با اأ ا ب ة تا بت اا 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 التوصيات
 

م مل تتياتالوتت ا بمتتلي مرا تتن تتنا ال جمي تتمراوتت ا  قتتاا بتاتتم لا بمتمتتمة اب يل تتيامتت ا تتاللاسة متتيالتتتمئجا بي تتثا ا   
م تت ا  بتتت الاوبتتىا بت اتت مرا بلامئ تتيابلي تتثا اوتت امس لتتيا لتتباتتتلا بت اتتيمبلمتتييابتتج  ا إلعمقتتيا ب ة  تتيا بمسةمتت يا

ا:تال  اماو ام  ة  
 

 لذوي اإلعاقة الحركيةحاليا بالنسبة  القائمة رساالمد أبنية تصميمتوصيات البحث على صعيد  -1
 اتتج ا ب  تتلامت اأ تتةاوتت ان تتمس ا بممتتم يابابمتتماا، بتم  تساعلتتىات ق تتتا  تتلامت متطاعتتسسا بطتتالباوتت ا بات ا

 متتتت تمبا باتتت   ابلطتتتالباممتتتت سم ا ب ة متتت اا جتتتتل بم ااتتتياب تتتلاطمبتتتباوتتت ا باتتت ،ا ألمتتتةا بتتتج ا
 . مالاو ات ق تاعمل يا بسمج،اممماأقلاات ييا بمت ة ي

 اوبتىاجملتبا ألةضت يياو ا بط  يتام ا بمت ة   ب ةاا ممت سماطالبمة عم ات ا صا با   ا بت اتضلا ب،
 بتاتم ل،ابت ق تتامتا بيا ب ة تيامتطليتمرا ب ة غمرا بت اا يا  الجتممع يا  بتةو ا ي،اقتسةا إلم تم ا  متبا

 . اللتقملايمبلمييابال ا
 سا بمس  لا ب مايايمبمسةمتيايمبمل تسة ر،ا  تجبكاأ تسا بمتس  لا بتت اتاتلايلتمرا بمسةمتيا  ساعلىاتن  ساأ م بت

 ا.يمب ة غمرا ب مةج يا بم  طي
 وتتتت اا بمسةمتتتييلتتتمرااضتتتتم اسم ا ب ة متتت ا بمت ة تتتيس ة رام تتتتم ا ماتتتيايتتتمبطالباممتتتتت م ات اتتت صاتتتتتتمة ع 

 . بيم مر
 ب ة غتمرا الجتممع تيا  بتةو ا تيا بتت امت ا اوت ا بات   ا  ب ة غتمرا بت اات ياتلماةا بمة عم اوضمويايتلا 

ام تلامتط  ا بتمتل.الطمبتباممتت سلا ب ةمت ا بمت تةكاوت ا تلاوتة تا متبا    تتهباأ يتةاكملامات ق تتات معتل
 .و ا با طم بياتلممبا ةت معمراجل مالاايمةت معمراتلمميالاو ام يةا بتل ل،ام ملي ب ا
 يتتتتلاوة غتتتمرا بمسةمتتتي،اقتتتسةا إلم تتتم ،اب لممتتتبا أليتتتتمسا المتتتت مس امتتت ات   تتتةا بت ن تتتاا بتتتس  ل اب  تتتمثاوتتت ا

  قتتتتا ب    تتتياابتتتلةك،ا  متتتتيس لايتضتتتاما   تتتةاوتتت ا تتتملا  بممتتتمومرا بتتتت ا  تمجاتتتماممتتتت سلا ب ةمتتت ا بمت تتت
 .بطالبا إلعمقيا ب ة  يبلطالبا بتمس   ا ا دم اممم مرا ة يامة  ياالب بمطل ييا ا

ا
 لذوي اإلعاقة الحركيةبالنسبة  الحقا التي ستبنى رساالمدأبنية توصيات البحث على صعيد تصميم  -2
 إلعمقتيا ب ة  تياوت ا بتاتم لا بمتمتمة ابلمتس ةدا بميل تياال قتم،ا  أل تجاايتج  مة عم اتطي تا بمتم  ةا ب ماتيا 

علتتساتاتتم لا بلمتتمج ا بجس تتس األي لتتيايمبلمتتيياوبتت الاامالئمتتيا بيلتتمرا بمسةمتت  ب مجتتياوبتتىاأهم تتيايتتت  ا العتيتتمةا
 .وبىاجملبا ب مجياوبىا بتط  ةا ب     ا  بي ئ ابلمس ةد بمس ةدا

 (ة ميمر)سهمايمل سة را  تن اايمةت معمراقل لياقسةا إلم م مس  لا بمس ةداا ةت مع. 
 تجلباوة تا الةت معاو ا بطميتا ب   سام ايلمرا بمسةمياأ او جمسا بة ميمرا بس  ل ي. 
 وتتتة تا الةت تتتمعاوتتت ا ب ة غتتتمرا ب مةج تتتي،ا وتتت ا تتتملا تم تتتيا ج سهتتتما جتتتباتن  تتتسا ب ة غتتتمرا ب مةج تتتياتجلتتتبا

 .يمبة ميمراج را بم لا بملممب
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 يمبمامعسا بمتتسسا بط  يتتن  سا بيلمرا بمسةم ا. 
 م م ا مايايطالبا إلعمقيا ب ة  يت  جساس ة را. 
 يل تتياب  بماتمميا ا ت تمجا إلجتة ر را إلس ة تيامت اقيتتلا بمدممتمرا  بلقميتمراج را باتليايتتإبن لا بجاتمرا بس ةمتيا

 . بمسةم يايت ق تا بمتم  ةا ب مايايطالبا إلعمقيا ب ة  ي
 سب تلا الكتتة طمرا بالسمت يابتمتا لا ة تياج  ا ال ت مجتمرا ب ماتياوت ا بميتمل ا  بمة وتتا بتممتيا) بتملاعلىا

وتت ا بجما ة تتيا بتةي تتيا بمتت ة يا  باتتمسةاعتت ا ن ة ا إلس ة ا بم ل تتيا  بي ئتتياوتت اعتتملاا(  بمتتتمبلا  بم  قتتاا أل ة تتي
بسة متيا ب ة غتمرا ب ماتياي تلاا، بتمميايمتماو اتما أليل تيا بتتل م تياأليل يي لال عام ا ،ابت ا صاسب لا8116

 .ميلىايمبت ا لاتلتسلات اصامما ةساو ا بسب ل
 م ا بم ن ل مرابت ق تا بمتم  ةا ب مايايج  ا إلعمقيا ب ة  ياو ا بمس ةدت ا صاجنرا. 
 لكتتةا بتت ع امتت اقيتتلا بمدممتتمراج را باتتليايضتتة ة اا أهم تتيات ق تتتا بتتسمجايتت  ا ألكتت مصا بتتتمس   ا ج  ا

ا إلعمقتتيا ب ة  تتياوتت اجم تتاا أليل تتيا الامتت مما بتتل م تتياملاتتم،ابمتتمابتتجبكامتت اأهم تتياوتت اسوتتااعجلتتيا بتلم تتياوتت 
 . بمجتماا

 جتتتة را تلمتتت ا اتلكتتت طا بي تتتثا ب ة ا بلقتتتمر رايتتت  ا بم تاتتت  ا ب   لتتتيايطتتتبممتتتميقمرا بمتممة تتتيا  ةلا بتمتتتلا ا  
م مل تتتتي ألو تتتتمةا بمتممة تتتتيا بمتجتتتتسس ا ا بتلممتتتتباا موتتتتياألتتتت  عا أليل تتتتيا بتممتتتتيتطتتتت  ةا موتتتتيا أليل تتتتيا بتتل م تتتتيا اا  
 . ألك مصاج  ا إلعمقيا ب ة  ي

 
 
ا
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 (1)الملحق 

قمنا باختيار المواد والفصول المتعلقة باالهتمام وبرعاية بالمعاقين في مجاالت التربية والتعليم وتوفير البيئة المؤهلة 
 .لهم  وأهمية نشر الوعي لتحقيق اندماجهم في المجتمع بصورة فعالة

 / 34 / القانون رقم
 رئيس الجمهورية 

 م  12/6/1002هـ و  21/5/2215لمنعقدة بتاريخ وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته ا
 

 : يصدر مايلي
 الفصل األول ـ تعاريف

 .يقصد بالتعابير اآلتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها – 1 –المادة 
 .وزارة الشؤون االجتماعية والعمل :الوزارة
 .وزير الشؤون االجتماعية والعمل :الوزير
 .مديرية الشؤون االجتماعية والعمل في المحافظة :ريةالمدي

 .مدير المديرية :المدير
معهد الرعاية االجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات االجتماعية والتربوية والصحية والنفسية  :المعهد

 والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل الالزم للمعوقين
 1958لعام   93جمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقًا ألحكام القانون رقم ال :الجمعية
 .وتعديالته
هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية االجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء  :المعوق

 .قدراته الجسمية أو العقليةكان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في 
مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة واالجتماعية وكذلك تنمية قدراته  :التأهيل

لالعتماد على نفسه من خالل الخدمات االجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات 
 .التدريب المهني والتشغيل

هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة  :مجلس المركزيال
 .لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية الالزمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق

ط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخط :المجلس الفرعي
 .ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية

 :يضطلع المجلس الفرعي بالمهام اآلتية – 7 –المادة 
 .متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة -  أ 

 .المعوقين في المحافظةاقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون  -ب 
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دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية واالجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في   -ج
 .المحافظة والعمل على تطويرها واالرتقاء بها

مج المتعلقة رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرا - د 
 .بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها

تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها  -هـ 
 .ية لرفعه إلى الوزارةوفقًا للتصنيف الوطني لإلعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المدير 

 :تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات اآلتية – 9 –المادة 
 :في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة – ثانياً 
 .االهتمام بتربية األطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة -2
رس التعليم النظامي أو في المعاهد في سن المدرسة سواء في مدا توفير التعليم األساسي للمعوقين جسميا    -1

 .وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية
 .منح طالب الجامعات من المعوقين جسميًا أولوية القبول في المدن الجامعية -3
إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجاالت اإلعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد  -2

 .متخصصة لهذا الغرضأطر 
توفير ما يلزم لممارسة المعوقين األنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسميًا ضمن المدارس  -5

 .والمعاهد
تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسميُا في بعض كليات العلوم اإلنسانية في الجامعات السورية للتفاضل  -6

 .لمجموعات الدرجات المطلوب سنويًا لهذه الكلياتعليها بشكل خاص بمعزل عن الحد األدنى 

 :في مجال توفير البيئة المؤهلة – رابعاً 
تراعي وحدات اإلدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط  -2

 –طرق  –أرصفة  ) لعامة الجديدةوالمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق ا
وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما ال يمس الجملة اإلنشائية أو الطابع األثري أو التاريخي ... ( حدائق

 .من قيمتها األساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم %5لها وبما ال يتجاوز 
ا أمكن ذلك لتتالءم واحتياجات الموقين جسميًا ومنحهم توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة م -1

 .األولوية في الحصول على وسائل االتصال المختلفة
يجوز تخصيص أراض من أمالك الدولة والوحدات اإلدارية مجانًا إلحداث المعاهد من قبل الوزارة  -3

 .والجمعيات
 .بواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقينيخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من األ -2
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 :في مجال اإلعالم والتوعية – خامساً 

تتولى وزارة اإلعالم من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج  -2
 :التوعية في المجالين اآلتيين

 .ية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمهاالتعريف باإلعاقة وأنواعها وأسبابها وكيف -أ 
التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على اإلسهام في بناء  -ب 

 .المجتمع
تقوم وزارة اإلعالم بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة  -1
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Developing of the Existing Architectural  Designs  

for Mobile Disability in Educational Buildings 

(A Case Study- City of Aleppo) 

 

 

 
Preface : 

 
The disabled are an integral and considerable part of society facing various problems 

disabling them to share life with their healthy fellow citizens. 

The accidents they had make it very difficult for them to participate in the normal life 

of their societies or even to serve their societies affecting them psychologically. They 

are Individuals lacking virtues of movement, sense or mind granted by God to other 

healthy people. 

The word “ disabled” means that it is a person who is unable to do or practice a kind of 

work normally as a result of hindrance of biological, social or constructional nature 

beyond his capabilities prohibiting him living normally same as his other fellow 

citizens. His society might contribute in increasing his disability as most societies do 

not understand those disabled or cope with them. 

 

 

Problematic Issues : 

 
Spaces neglected in school buildings prohibit the disabled from using them because 

when designing the schools care is not considered for the disabled, so they don’t act 

normally. This study sheds light on this subject to develop the architectural spaces in 

educational buildings in order serve the healthy as well as the disabled ones. 

 

 

Importance of This Study : 

 

This study considers the School buildings and its essential impact on education and 

developing society, so the study concentrates on developing architectural school 

designs in Aleppo city to mix those disabled  with their society through the following : 

- Facilitating their safe arrival to enable them participate in all educational activities. 

- Instructing architects to activate the merging by applying the necessary norms. 

- Shedding light on the role establishments which are able to interfere. 

 

 

 

 



Aim of Study : 
 

This study aims to merge the Mobile disabled with the various establishments of 

society which will encourage each disabled to become self-dependant in coordination 

with his environment participating actively in social development through the 

following: 

1. Specifying the basics of architectural designing to facilitate the use of educational 

buildings by the disabled. 

2. Analyzing the current requirements of the disabled in the standing educational 

buildings. 

3. Presenting construction suggestions for educational buildings for the benefit the 

disabled. 

 

 

Study Approach : 

 
This study specifies norms to be applied in the construction of educational buildings 

for the use of the mobile disabled in comparison with the existing school buildings of 

the city of Aleppo and the obstacles preventing their development to cope with the 

needs of the disabled to give them their full rights in getting suitable education. That 

will specify the important needs to merge the disabled in the education process. 

The study follows both a theoretical and a practical path: 

Theoretical Path :        a. The study defines the mobile disability and its distribution in    

comparison with  other disabilities in Syria.   

                                        b. Gives details of numbers of the disabled according to their 

age range and whether or not they are engaged in the 

educational process. 

    c. Clarifies the basics and norms to be applied in the 

construction of building for the disabled. 

Practical Path : The study presents existing examples of educational buildings taking 

into their  design consideration the needs of disabled students, with other examples of 

existing modern local buildings containing certain elements helping the disabled. 

This study analyzes examples of existing buildings and other educational buildings 

under construction at present comparing them to the norms of the designing 

architecturally of buildings to suggest the development of the existing buildings 

design. 

 

 

 

 

 



Summary 

 

Mobile disability makes the highest percentage of other disabilities in Syria. 

Furthermore, mobile disabled is highest in Aleppo compared to that in other cities of 

Syria. As Mobile disability is highest among those at school ages it is very important 

to develop architectural designs in school buildings to suit the disabled. Regulation 34 

issued by president Bashar Al Asad in 2004  concentrates in catering for the disabled 

at school ages providing positive environment for their mixing actively in their 

societies. 

The formulation of architectural design criteria for disabled depends to a considerable 

extent on the dimensional characteristics of disabled people and on their range of 

physical capabilities. Disabled persons using wheelchairs have special spaces for their 

movement and circulation and for the distance they can reach. So this study specifies 

the requirement of these disabled persons using wheelchairs in the school buildings to 

help them get the necessary education. 

Norms and special specifications needed for those using wheelchairs are given for the 

construction designs of school buildings such as ramps, elevators and rest rooms. Also 

classes, laboratories and art rooms with spaces needed for the movement of the 

disabled as well as spaces needs for recreation and social activities enable them mix 

with their society. 

As an example the study presents a detailed design of a school for the disabled in the 

United Kingdom taking the shape of /T/ where the outer spaces mingle with the indoor 

building which is suitable precisely for the wheelchair users allowing them free of 

movement and  participation in all possible activities. Three accessible rest rooms are 

located at three different places within the school in addition to locating drop-off 

shaded areas as the wheelchair users need more time to get off the school buses upon 

their arrival and departure. 

Also mentioned in this study are designs of newly build private schools in Aleppo 

taking into consideration some of the needs of the disabled locating places for their 

drop off nearest to the school entrance in addition to parking and ramps in free places 

around the schools and the availability of elevators in schools of several storeys. 

The majority of the existing government schools in Aleppo follow one unified 

architectural design ,type /L/ 24 classrooms, we have chosen one school as an example 

to analyze the design in relation to their use by the disabled. Examples of other private 

school buildings were analyzed where we noticed they do take into consideration the 

needs of mobile disabled students as well as healthy students for their safety and free 

of movement partially. Regarding designs for new government school buildings  

examples of new designs for better educational and social program were studied but it 

is noticed that these design did not consider the needs of the disabled. Upon studying 

one example of these buildings under construction at present we noticed that less than 



50% of the norms mentioned for the disabled was considered and that marks the 

necessity of developing these designs to serve the needs of the students using 

wheelchairs. 

We have also studied architectural suggestions to develop designs for school buildings 

– private and governmental – for all students to participate in the educational and 

social operation independently. 

Results achieved with recommendations raised as we noticed that the majority of 

schools studied did not have accessible rest rooms for the students using wheelchairs 

and had heights at their entrances and outer spaces hindering those disabled students. 

The increase of indoor spaces will enable the students with wheelchairs solve part of 

their  problem.  

Development of designs of newly built schools were achieved but the rate reached was 

56% only which recommends the importance of applying norms for the disabled in 

construction of newly built school to enable the disabled make full use and participate 

in the educational and social programs.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


