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 المستخلص : 
م األممممل  األممممال يمممم البيممممة التعليميمممة كالمعممماييل  ا  مممتلا ات الت  ي يمممة تضممممل البدمممة دلاسمممة المي ممممات التمممم تك مممل تدييممم   مممامل

ثمم  ا  تبالات التصميمية للمدالس يم مدينة الدلة . تم تدديد مجم  مة ممل المعماييل الت  ي يمة  التصمميمية  اسمتنادا للمصمادل العلميمة  ممل 
 ة  الثان يمة  ا  داديمة .  ممل ثمم تمم تدليمل النتماما التمم ا ضمدت   ال نسمبة تم اجلاء المسح الميمدانم لعينمة ممل الممدالس  ا بتداميمة  المت سم

% . 11%  يممم المممدالس الثان يممة  ا  داديممة 94%   يممم المممدالس المت سم ة 33ت بيم  معمماييلا مل  ا مممال يممم الممدالس ا بتداميممة  بل ممت 
مدة يم هذه الدلاسة  بيل ما ه  م ج د يعاًل مما  يؤ مل المنيا الدماد يمم  ليد ت ضح نتيجة لذلك ال هناك يج ة كبيلة جدًا بيل المعاييل المعت

 ا ستثمالات الم جه إلى هذا الي اع البالغ األهمية. 
 البيمة التعليمية ، ا  تبالات التصميمية، المسح الميدانم،  املم ا مل  ا مال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The research includes the study of the ingredients that ensure the achievement of security and safety 

factors in the educational environment such as standards and requirements of planning and design 

considerations for schools in Hilla city   . A set of criteria based on the planning and design has been  
identifid from scientific sources and then a field survey was implemented of a sample of elementary 
schools   , middle schools and high schools .It was then ,that the analysis of the results showed    that the 

percentage of security and safety factors application in primary schools was stood at 33% and in middle 

schools  94 % and in high schools  11 . % It shows a result that there is a very big gap between the standards 

adopted in this study and what already exists ,which indicates acute shortage of investments directed to 

this very important sector. 
Key words: Design considerations, field survey, global security and safety 

 اوال: المقدمة : 
إل المظاهل األ لى للتن مة ا جتما ية تبدأ  تتل لع يم ج  األسلة إ  إنها لم تعد تستأثل  دمدها بتلمك التن ممة 
يممممم  المنمممما المعاصممممل  ذلممممك نتيجممممة النممممم  المتاايممممد ل بدمممماة   التكن ل جيممممات مممممما أد  إلممممى ا هتمممممام بممممالتعليم  ممممل  

،دية   ها لتيم م بتلبيمة أبناممه  تن ممتهمالتمم أ جمدها المجتممأ  أصمبدت بنماء أساسميا ممل أبنيتمه ،أ جمد الممدالس  لي 
تعلي ممات المدلسممة  تدممدياتها،  ديممة تتبممايل.ي جممد أم مؤسسممة اجتما يممة أ ممل  تمتلممك مممل ال مملا ممما تمتلكممه المدلسممة

بتبمممايل ا تجاهمممات النظليمممة،  بتنممم ع منممماها البدمممة الم ظ مممة يمممم دلاسمممتها،  يميمممل ا لممم  البمممادثيل اليممم م إلمممى تعليممم  
،  يممم إ ممال ذلممك التنمم ع المدلسممم يمكممل اسممتعلات مجم  ممة مممل التعلي ممات ب صمم ها، نظامممًا اجتما يممًا  لميمماً المدلسممة 

مؤسسمممة /لدينانمممد ب يسممم ل المدلسمممة  لمممى أنهمممايعمممل  ي .لمدلسمممة  تمممالة أ مممل   لمممى  ظي تهممماالتمممم تؤكمممد تمممالة  لمممى بنيمممة ا
اجتما ية ضل لية تهد  إلى ضمال  ملية الت اصل بيل العاملة  الد لة مل اجل إ داد األجيال الجديدة،  دمجها يمم 

نظم، الممذم يهممد  إلممى تدييمم  بأنهمما نظممام معيممد مممل السممل ك الممم " / يعليهمما يليممدلك هاسممتل."إ ممال الديمماة ا جتما يممة
نسميا منظمما ممل " /ل ألن لمد كلم س إلمى المدلسمة ب صم ه ينظم ."جملة مل ال ظام  يم إ ال النظمام ا جتمما م اليمامم

 يمممل   ."العيامممد  اليممميم  التياليممد،  أنمممما  الت كيممل  السمممل ك التممم تتجسمممد يممم بنيمممة المدلسممة،  يمممم أيممدي ل جيتها ال اصمممة
ديمة يمتم اكتسما  المعماييل التمم  بكة ممل الملاكما  األد ال التمم ييم م بهما المعلمم ل  التالميمذ، م" / يبمال أل المدلسة

mailto:profdr_alanbari@yahoo.com
mailto:profdr_alanbari@yahoo.com
http://www.m3mare.com/vb/showthread.php?26757-%C3%D3%D3-%E6%CA%D5%E3%ED%E3-%C7%E1%E3%CF%C7%D1%D3


 

 111 

هممم تلممك المؤسسممة :"/المدلسممة :  ليهمما بعممت التلب يمم ل العممل  ."تدممدد لهممم أد الهممم المسممتيبلية يممم الديمماة ا جتما يممة
 .التم أن اها المجتمأ لتت لى تلبة النشء ال الأ

 ال اصمممممممة،  الممممممممدالس الدك ميمممممممة الممممممممدالس لعديمممممممد ممممممممل األنممممممم اع  اللتممممممم  يهنممممممماكيتضممممممممل اسمممممممم المدلسمممممممة ا
، (الثان يمة   ا بتداميمة  اإل داديمة)اإل دادية   الثان ية،  قد تك ل مدلسة  اددة تضم الثالة أن اع ا بتدامية    المدالس  

ة مدينم ) العلاقيمة تتعملت البيممة المدلسمية يمم الممدل اذل.((إنماة–ذكم ل ( كمذلك قمد تكم ل المدلسمة م تل مة أ  من صملة
، يمممل الم مما ل ممما ينممتا  ممل سممل كيات ب مملية  يممل سمم ية أ   يممل  اديممة أ   بيعيممة إلممى العديممد مممل الم مما ل(ة الدلمم

يجم  تجنبهمما كالسمملقة  العبمة  الدليمم   العنمم    يمله سمم اء مممل بعمت أ مملا  البيمممة التعليميمة كالتلميممذ أ  المممدلس أ  
يممم البيمممة  "األمممل  ا مممال"ييمم  الدمايممة   امممل  هممذا يت لمم  تد .إلمم ..مممل بعممت أيمملاد المجتمممأ المدممي  بالمدلسممة 

إدالم  يمم ت بييمه، أ   مل الم ا ل أيًضا الد ادة ال بيعية أ  د ل اليصد، أ الناتجة  ل  لمل يمم قملال  . المدلسية
، أ  يم التصميم المعمالم أ  يم  مل ت اصيل  يم مملء ال لا مات المعماليمة  ممل أمثلمة همذه الم ما ل يم الت  ي 

 يهمد  همذا  .يمم البيممة التعليميمة "ا ممل  ا ممال" كلهما تمؤدم يمم النهايمة إلمى  مدم  جم د .دمات  ال قم ع   يلهماالتصا
العامل إلى تديي  السالمة لمستعملم تلك المدالس يم دالة ا ستعمال ال بيعم   ند ال  الئ، مأ تجنم  الم مكالت 

 يل ميص دة، كما يك ل همذا العاممل اكبمل قمدل ممل السمالمة التصميمية التم قد تؤدم بد لها إلى سل كيات أ  أ  اء 
 ينمدل  تدممت هممذا الم همم م تمم ييل  .للتالميمذ  الدمايممة للمبنممى  الدمملا المدامم  لممى ا سممت دام األمثممل ل لا مات المدلسممة

ل الصمميانة الد ليممة للمبنممى المدلسممم  تيسمميل  ممل  الهممل   السلسممة  المدلكممة لل ممل   منممه  نممد الضممل لات، كممما يتضممم
التعليميممة   لممى  جممه ال صمم ا يممم ملدلممة .هممذا العامممل تممدلي  ال ممال   لممى كي يممة التصممل  يممم الدمما ت ال المممة 

ييم  همذيل العمامليل  تلكا الدلاسة  لى المي مات المعمالية  ت اصيلها التم تك ل للبيمة التعليميمة تد .التعليم ا بتدامم 
 (.(2007 –منتديات معمالم . ا مل  ا مال

  :المي مات التم تك ل تديي   املم األمل  األمال يم البيمة  المدلسية:اثاني

 يمكل تصني ها إلمى مدما ل  .تعد مي مات تديي  األمل  األمال يم المدالس منظ مة متكاملة   يمكل تجامتها
 :أساسية أهمها

   .المعاييل الت  ي ية ال اجبة لد ظ ا مل  ا مال يم البيمة المدلسية  1 • 

 .ا  تبالات التصميمية المعمالية التم تدي  ا مل  ا مال يم البيمة المدلسية 2 •

 يمكممل تنمما ل هممذه المي مممات ت صمميال مممأ  مملت الم ممكالت األمنيممة  األمممال يممم البيمممة  المدلسممية مممل  ممالل  
  :البدة الميدانم ببعت مدالس مدينة الدلة  ض اديها  ذلك  لى الند  التالم

  .ت  ي ية ال اجبة لد ظ ا مل  ا مال يم البيمة المدلسية المعاييل ال -1

إل الم قأ س اء كال يم مدينه أ يم ضادية أ  يم اللي  ه  المذم يدمدد ادتياجمات الدمد األدنمى أ  األقصمى 
 يممم لممه د ل يعممال .الالامممه لبنمماء المدلسممه ا  النسممبة المم يممة لالسممت ادة مممل الم قممأ يممم البنمماء أ  لل ممدمات الم تل ممة 

 لهمممذا السمممب  يمكمممل تل ممميا أهمممم تلمممك ا  تبمممالات  .تدييممم   ممماملم األممممل  األممممال لل ادهممما   اصمممة التالميمممذ الصممم ال
 :الت  ي ية ييما يلم

     يلا ى يم الت  ي  العام ت جيه المدلسة الى نادية ال مال أ  ال ل. 
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 ال    تيمل المسماية بميل المدلسمة  .م6   ييمل  لضمه  مل   .أل ي ل م قأ المدلسة  لمى  مالع  ادمد  لمى األقمل1-2
  .م لضمال  دم  ص ل الض ضاء إلى تلك الكتل المجا لة3 الكتلة المجا لة  لى 

يجممم  ال   يتعمممد   مممدد  ة لمممى ضممم ء همممذه المسممماد.متمممل ملبمممأ  50المممى40لكمممل يصمممل يجممم  ال تكممم ل  ةالمسممماد1-3
يضما  ا ةل ال  يتمتأ ييها بدلية الدلكمه لمكاني ة البا لل صل ال ادد دتى يمكل ايجاد مساد 30ال ال   ل 

 . ةك نها مل  ل   ا مل  السالم

 تجهد العميل  ل   ة  اضد ةسليم ةاضاء ةليمنح ال لب ا  الصنا ية ب كل كايى ةم ا ه س اء ال بيعي ةا ضاء1-4
 .يسب  اجهاد للعيل بمل ل ال قت ةا  الع ل يى ا نال  ةال ايت ةا ضاء

المى متمليل  ايضما ال   تيمل  مل متمل  نصم  ةلميا مد يمى الصم    ا  لمى  السمب ل بميل ا ةيك ل المسمايج  ال ت1-5
 .أمتال بدد اقصى 7أ  6 ال   تك ل اكثل مل ةبيل ا ل الص     السب ل  ةتك ل المساي

       ةمممممممأ الملدلمممممم ةبال المممممم  بديممممممة تكمممممم ل متالمممممممم ةتمممممم ييل الميا ممممممد  ا دلا  ال اصمممممم ةسمممممميجمممممم   لممممممى ادالة المدل 1-6
سمن ات  6ا ساسية يى العلا  همى مما بميل  ةالدلاسي ةل  دية ال مت س  ا  مال بالملدل  مل ال ا ةدلاسيال

سنه  هذا العمل ه  العمل الذ  يتك ل ييه الجسم س اء  ضلى ا  العظام   ليه يج  ال تت يل ييها 15 دتى 
لضممملل ا  ا ة  تسمممب  ا صممماب  لمممى  لييمممة الجلممم س  ال ةبالمسممما د ةلل لبممم ةالصمممدي ة ايضممما السمممالم ةلادمممال

 (2007 )سعيد  لم   ا    .ا  ا قدام ا  العظالت مالجسمانم س اء للعم د ال يل 

  . ج    بكة صل  صدم يعالة  كذلك  بكة ق ية لمياه ال ل 1-7

 .ينب م أل يتم ا تيال م قأ المدلسة بدية يك ل بعيًدا  ل المصانأ  مصادل التل ة1-8

 .دماية مل الع امل المنا ية مل الدلالة ال ديدة أل ي يل الم قأ ال1-9

 التجن  ال ديد  أ ذ كاية ا دتيا ات لت ادم أ  ال المل ل السليأ، ك صل دلكة1-10

 السيالات  ل دلكة الم اة،  التمييا بينها با تال  األل ال أ  المنس  ،   ضأ ي اصل

 كة المبا لة  لى ال ل  ذاتمل السيا  ال جلم لتأميل سالمة مملات الم اة،  منأ الدل 

 .الكثايات المل لية العالية

 مل نصم  كيلم  متمل  ملا اة مسايات السيل اليص   التم يي عها التلميذ لل ص ل إلمى المدلسمة، بديمة   تايمد1-11
 .يم المدينة    تايد  ل كيل  متل يم األماكل اللي ية 

مدييًمممما ألقصممممى دلجممممات األمممممال    ي ممممكل د مممم ل  يجمممم  أل يكمممم ل تصممممميم مممممد ل المدلسممممة ال مممماا بالتالميممممذ1-12
لمى المدلسمة   م لة  لمى ديماتهم انصلا  التالميمذ مم باإلضماية إلمى مما يمكمل أل ي مكله همذا ممل مع قمات  ل  ا 

 .مل لية

ينب ممم أل يكمم ل المممد ل اللميسممم للمدلسممة  لممى مسمماية مالممممة مممل تيا عممات ال ممل  اللميسممية،  ي ضممل تمم ييل 1-13
ل دلكممة التالميممذ  ممل ال ممالع اللميسممم  جعلهمما يممم  مم الع جانبيممة قممدل اإلمكممال  معلضممة مممدا ل ثان يممة ل صمم

 .التالميذ أل  ال المل ل السليأ  

تسمممح بممد  ل سمميالات  يجمم  أل تسمممح ال مم الع بمممل ل السمميالات ال اصممة  الباصممات إلممى م قممأ المدلسممة، كممما1-14
اإلدسمماس بمماألمل  األمممال  انعممدام الظممل    اةاإلسممعا    لبممات مكايدممة الدليمم ،  أل يتمم يل يممم دلكممة الم مم

 ي ضمل أل تكم ل الممملات  ال م الع يمم  . السملقة بماإلكلاه  أذ  ال يمل كجلامم ا  ت ما  -المهيأة ل ق ع الجلامم
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مسممتييمة قممدل اإلمكممال،  أل تسممتعمل  المممات إل ممادية ظمماهلة   تمم يل إمكانيممة ا  ت مماء  ن مما  بيمممة المدلسممة
 ( 2010) ادمد مالم  . ل ها

يج  أل ت  ى الد ل  البال  ات بإدكام ألنها ت مكل مصمدًلا لل  مل يمم المال م   الممملات ال الجيمة،  يجم   1-15
تجن  تلاكم المياه بعمل مجال  أ  مي ل بدية   تسب  التادل  أ  ا نا   كذلك ملا اة ن ع األلضية ديمة أل نم ع 

 .ا لالنا   يم األماكل التم تلديها ل  بةاأللضية  اصة األملس منها يمكل أل يك ل سببً 

تمم ييل األممماكل المناسممبة ل قمم   السمميالات يممم الم قممأ العممام،  ي ممكل ا يتيمماد لمثممل هممذه األممماكل مصممدًلا مممل  1-16
مصادل ال   لة  لى التالميذ  البيمة المدلسية  اصة  ند تع يل المل ل   ق   السيالات يم ال  الع اللميسية ذات 

 .ل ل العالية باإلضاية إلى ما يسببه ذلك مل ض ضاء   دم نظام  ييدال لل قتدلكة الم

 . مل األس ال د ل المدلسة، بهد  دماية التالميذ مل العبة  م ال ة المالة  البا ة1-17

كمما  .،  يلا ى  ند تصميم س ل المدلسة أل يك ل بسيً ا يم  كله، اقتصادًيا يم تكالي ه، مناسًبا يم الت ا مهالج اليل
يج  آ  ي كل مصدًلا مل مصادل ال   لة  لى التالميذ  مل  الل ص ل الت اع الس ل   مثال دتى المست   المذم 
ي مجأ  لممى تسممليه، كممما ينب ممم أ  ي جممد بممه يتدممات تتمميح لهمم ا تلاقممه يممم ال سممدة أ  الهممل   مممل المدلسممة  لممى  جممه 

كة أ  أ مممدة مسمننة، أ   ناصممل ت ممكيلية يسممت يأ اإلمسمماك كممما   ينب ممم أل تدتمم م األسم ال  لممى أسممالك  ممام.العمم م
 .بها،  أل يلا ى ا تيال الم اد  األ كال التم   ت جأ األ  ال  لى د  الم ا لة  الم املة يم أماكل ذات    لة

يتعملت المبنمى المدلسممم ل  مل الدليم  نتيجممة ل جم د مم اد قابلممة لالدتملا  سم اء يممم مك نمات مبنمى المدلسممة أ  1-18
 .( 2012)ثامل  بد اهلل ال لاكم  - : ناصل يل ها لذلك يج  ملا اة اآلتم

أل تك ل هناك مسايات بيل كل مبنمى  أ مل  تيمدل همذه المسماية بميمدال ال  م لة المت قعمة التعملت لهما  ممد  
 ممل الدليمم   ادتممما ت تعمملت مبنممى المدلسممة ل .سممه لة  قابليممة ا دتمملا  للممم اد الدا لممة يممم البنمماء   ناصممل البنمماء 

نتيجمة للتجما ل ال ممديد أ  ا لتصما  بمسماكل  من ممرت الدمم لقمم  ضممأ ا دتيا مات ال اصمة بممالدلي  كمأجهاة اإلنممذال 
المبكل  أجهاة إ  اء الدلي   تلكي  ل ا ات مياه  لى جدلال المبنى المعلضة ل  ل الدلي  ال مالجم  التمم تعممل 

 .يد يا أ  تليامية الت  يل 

الت ممايل بديممة ت لمم  تماًممما مممل الممم اد اليابلممة أ  سممليعة ا  ممتعال،  بعممدها  ممل ال مم الع المدي ممة، تممأميل أممماكل 1-19
 . التم قد تك ل مصدلا  دتمال دد ة ا  تعال

تجنم  الن ايمذ  األبمم ا  التمم ت ممتح إلمى ال مال   لممى الممملات ال الجيممة، ديمة يتعملت التالميممذ لمبعت األ  ممال 1-20
 لتاليمى مثمل همذه األ  مال ي ضمل أل   يكم ل المممل  .ام يم ال بابيك الم ت دة  البمل ااتيم المملات نتيجة لالص د

 يتم تيديل هذه المساية تبًعا لميمدال البمل ا المت قمأ ممل ال مباك أ  المظلمة ديمة تكم ل األ ممدة  .مالصًيا لدام  المبنى
جال تعمم   ال صمم ل للمبنممى لتجنمم  التممم تدمممل المظلممة صممعبة يممم التسممل   ليهمما لل صمم ل للمبنممى،  كممذلك  ضممأ أ مم

 السممممممممممممممممممممممملقة  الت ليممممممممممممممممممممممم ،  يسممممممممممممممممممممممممح المممممممممممممممممممممممممل بلؤيمممممممممممممممممممممممة   يمممممممممممممممممممممممة  اضمممممممممممممممممممممممدة لتجنممممممممممممممممممممممم  ا صممممممممممممممممممممممم دام
 .(2007) سعيد  لم   ا 

 
 
  :ا  تبالات التصميمية المعمالية التم تدي  ا مل  ا مال يم البيمة المدلسة -2
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سممل ك  بيعمم أ   يممل  بيعمم  يكمم ل يملتب  األممل  ا مممال يمم المدلسممة بتم ييل السممالمة ممل الم مما ل نتيجمة ل
 ا  تبممالات التصممميمية  .ال مملاا المعمممالم ملكممًاا لن مما  العنمم   الدمم ادة  العنمم    اصممة  نممد  ممدم إمكانيممة ملاقبتممه

ادمد  صممامات ا ممل لدمايممة مسمتعملم المدلسمة مممل األ  مال ال الجيمة الم تل مة مثممل الدليم   ا صم دام  السممي   
 سمم   ي ممتمل البدممة  لممى كي يممة دممد ة ذلممك يممم م قممأ المدلسممة  دا ممل ال لا ممات  .ة  لممى ا لت المسممتمل لل لبمم

 ت مممل الدلاسممة العناصممل  ال لا ممات التعليميممة الم تل ممة مثممل السمماللم، المكتبممة، الكايتيليمما،  ليممة التمممليت،  .المدلسممية
                                                                                       .د لات المياه  المال  

لهمما ا هميممة .يممم المدلسممة  دسممما لممد  تصممميم دلكممة السمميل تعتبممل السمماللم ادممد اهممم ا جممااء - السمماللم  ا دلا   -1
ال اصممة يممم تدديممد اتجاهممات الدلكممة لل ممال  الممدا ليل  ال ممالجيل الممى الصمم    الدلاسممية ،لممذا يجمم  ال تصمممم 

ال تما د دلجمات . ايضما ال تمنظم دلكمة السميل ا يييمة بميل ال لبمة .ليعة  أمنمه الساللم لكم تؤمل دلكة سهلة  س
،اسممتكمال سم15سممم  الت مماع  180-سممم 120،ال  ييممل  مملت الدلجممه مممابيل لسمملم بممم اد  االممة مانعممة ا نمما  ا

  مل النم ع البناء اس ل السلم لمنأ التالميذ مل ا  تباء  تدلش بعضهم للبعت اآل ل، كما ينب م أل يك ل الدل 
 أل تك ل إضاءة السلم جيدة مأ  ضأ أجهاة للملاقبة  اصمة يمم يتملات المذل ة  نمد  .الم ت ح لمنأ ا  تباء  ل ها

 .أل تك ل الساللم يم مكال ظاهل   اضح .الد  ل  ال ل   مل المدلسة   ند النا ل لالس ل

 تمؤد  د لهما يمم دمايمة التالميمذ ممل السمي   تعتبمل المدماجل ممل أهمم ملديمات السماللم  لكمم- مداجل الساللم    -2
 يلا مى التصممميم المناسمم    الممم اد المسمتعملة بالنسممبة لهمما  نممد  . لمى السمماللم أ  ال لقممات أ  ممل ال ممليات  األسمم ح

 أل  تكم ل   .سمم ٩سمم    يايمد بعمد المدجمل  مل الدمام   مل  ٥٨ ينب م أ  ييل الت اع المدجمل  مل  .تصميم السلم
 ( 2000 )النست ني يلت  .لن ع الذم يمسك بسه لة  ب ليية جيدة لكم يدمى التالميذ مل ا نا  المداجلمل ا

يجم  ال ت ضمأ ا مالات  اضمدة  بم ا  ال مل   لدما ت ال م الئ   بم ا  ال مل   العاديمة  - المدا ل  الم ال   -3
العالمممة التممم ت مميل الممى اقممل  يجمم  ال تكمم ل .دتممى  يدصممل ام التبمماس ا  ممك ا  تمملدد يممم ام  قممت دمم ل  ج دهمما 

  .كما ينب م تاميل م لجيل ا  اكثل .م ل  ملمية   اضدة مل كل ني ة يم الممل

 .  المد ل اللميسم يج  ملا اته بعدة   امل  ند ا تيال مكانه

 ةباليمادم  لمى ال ي صما ممد ل لل دمم ال يكم ل الممد ل معبمل  مل ن سمه  ال يكم ل يمى امماكل ظماهله تلدم   3-1
 .ةللمدلس ةا د ات  المهمات الالامت الت ليد لتد ل إلى الم اال لت ليد لعلبا
 .ت اد  المدا ل التم تيأ  لى ال  الع اللميسية لضمال السالمة العامة لال  ال3-2

  .مل ا يضل  ج د مد ل  اا بالمدلسيل  ا ل لل ال   3-3

 . دتى بعد  ل  المدلسةيج  ال تك ل األب ا  امكال يتدها مل الدا ل يى ا   قت  3-4 

يج   ضأ ا  الات الدملاء  ب ا  ال مل   لدما ت ال م ال ء لتمأميل  مل   ا   مال يمى دالمه ال  مل بديمة  3-5 
  .يك ل ذلك يى اقل  قت ممكل ت اديا لدد ة  سامل يى األل اح

لد ظها  الية ممل أم داممل يج  أل تك ل الم ال   أب ا  الهل   مدددة يم كل مبنى  ال تت ذ كاية التلتيبات 3-6
يع    ل    ا ليها دالة دد ة دلي  أ   الئ،  ال تصمم أب ا  الهل   بديمة يمكمل يتدهما بسمه لة ممل الجانم  

متممل    يسمممح  ٨،،،المت قممأ أل يممتم ال ممل   منممة  تصمممم الم ممال  بديممة  تيممل المسمماية بمميل األلضممية  السممي   ممم 
سمعيد  لمم   ما   ل مل   ،  يمتم تدديمد  مدد أبم ا  ال مل  تبًعما لعمدد  ما ليهاباستعمال األب ا  المنالية يم ممملات ا

(2007) 
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تعتبل األب ا  مل أكثمل العناصمل التمم يمكمل أل تكم ل سمبًبا يمم الدم ادة نظمًلا لدلكتهما،  لمذلك يجم  - ا ب ا    -9
  .ميم األب ا  هناك بعت ا  تبالات الهامة التم يج  ملا اتها  ند تص .ا هتمام بتصميم األب ا 

أل يك ل الاجا  المستعمل مل الن ع الذم   يتناثل  ند تد مه كإستعمال اجا  مل  بيتيل بينهمما  بيمة بالسمتيك -أ 
 تصممم األبم ا  بديمة يمتم تممأميل ال ملاا بميل البما   ال م     يًما  لمى أصممابأ  .تمنمأ تنماثل الاجما  يمم دالمة تد ممه

 . ا ية تت كل تدت الض   لتم  هذا ال لااالتالميذ،  يمكل أل تك ل هناك مادة م

تجن  استعمال األب ا  المل ديمة يمم الممدالس ديمة تمثمل   م لة كبيملة  لمى التالميمذ  اصمة  نمدما تكم ل ذاتيمة -  
كال  مم   ١١ا ن ممال   بهمما مسممادة اجاجيممة كبيمملة  تكمم ل ال امممات المسممتعملة يممم األبمم ا  مممل ممم اد ميا مممة للدليمم  

 يجم  تجنم   ضمأ األبم ا  بجم ال السماللم مبا ملة،  أل    .لمعمالا بمم اد ممؤ لة لال متعال   يلهماالصملد أ  ال  م  ا
كمما يجم   . ي ضمل تجنم  تجميمأ األبم ا  يمم من يمة  ادمدة لتجنم  األصم دامات .يتعالت يتح البا  مأ  ج د أثاة

  .ملا اة  ليية يتح البا   لى من ية الساللم

جم  مل اصمم دام ال لبمة بمما ب ا  بتلكيم  لمم ح اجماجم لللؤيممة بالبما  يسمممح بلؤيممة با مكممال تيلمميا ال  مل النمما –  
تمثل الميمابت مصمدًلا لل  م لة  لمى التالميمذ إذا لمم يلا مى بهما مكمال تلكيبهما لتكم ل  لمى  .الميابل مل الجهةا  ل  

 .(سم 90  ا لت اع  المناس (مل منس   األلضية لتك ل مناسبة للتدليك باأليدم (سم 120

 - الن ايذ  ال بابيك   -1 

تعتبمممل الن ايمممذ ممممل العناصمممل المعماليمممة التمممم تسمممتلام العنايمممة  نمممد تصمممميمها نظمممًلا ألهميتهممما يمممم تممم ييل اإلضممماءة 5-1 
ال بيعية  الته ية  الدماية مل التل ة  التيلبات الج ية كذلك يهم تمثل م مل  يمم دالمة ال م الئ لمذلك يجم  ا هتممام 

أم مصمممادل ل   ممال  لمممى التالميممذ  تدديمممد مكانهمما المناسممم   بيًمما لالسمممت دام   القتهمما بعناصمممل بمما  ت مممكل الن ايممذ 
  .المدلسة

لتسمهيل  مليمة التنظيم    بد أل يلا ى إمكانية تنظي ها بسه لة  أمال مل المدا ل أ  تما د ب مليات ممل ال مال    5-2
 ( 2002)الم س  ة الهندسية المعمالية  /1التعليم   .مل ال ال 

   ال ل   ت ضمأ  لمى  قد تسب  الن ايذ صعبة ال تح   ًلا  لى التالميذ  يمكل تاليى ذلك بال تك ل سهلة ال تح 
 .الت اع مناس  

يدذل استعمال هياكل مل م اد صلبة أل لات التأميل ضد السلقة يم  بابيك ال اب  األلضم ألنها تجعل    5-4 
 .ئ ب ال  الاجا  الذم يمكل كسله بسه لةمل الصع  است دام الن ايذ يم دالة ال  ال 

     تمثمممل الن ايمممذ الاجاجيمممة الكبيممملة   ممم لة كبيممملة  لمممى التالميمممذ   اصمممة إذا مممما امتمممدت إلمممى مسمممت   سممم ح األلت
 كانت يم منا   الساللم  ال لقات التم تكثل بها دلكمة التالميمذ  همى  الًبما  يمل مدسم بة ممما يجعلهمم  لضمة 

تا مل م ا ل ته م الاجا   تعلت دياة التالميذ ل  ل كبيل مل اجمل ذلمك  بمد ممل لالص دام بالاجا   ما ين
 .است دام الاجا  المؤمل أ  البالستيك ال  ا  

    يم دالمة اسمت دام ال مبابيك الاجاجيمة  لمى  م ل ال لقمات يجم  أل يلت مأ الاجما   مل األلضمية مسماية   تيمل
النسمت نيم يلت .ة التمم تنمتا  مل ا نما    لمى األلضميات سم ل قاية المسم دات الاجاجيمة ممل الدم اد ٥٨ ل 

(2000 ) 

 .هناك مجم  ة مل ا سس  ا  تبالات لتصميم المكتبة  ابلاها  المكتبة  -6
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اهمية  الية يم المكتبة لجعل تلاص  الكت  اكثل دلية يم  ةيعتبل التبا د بيل ا  مد. ةالتبا د بيل ا  مد6-1 
 .اليلاءة

 .   مسادة ا لت الت اع السي6-2

 . سامل اللادة ال اصة باليالئ  6-3

 .ت ايل الكت   6-4

 .يهلس الب اقات 6-5 

 .هناك دا ت تت ل  قياسات دك مية لد ظ مجلدات ذات قياسات  اصة.المياييس الدك مية  6-6

م اد التم تست دم يم تيأ الكثيل مل الد ادة يم المبانم التعليمية بسب  س ء ا تيال ال- ا لضيات  الجدلال  -1
  .األلضيات  الجدلال  بًيا للن ا  المت قأ يم ال لاا  كذلك سل ك التالميذ يم هذه الملدلة

ي جد كثيل مل د ادة ا نما    لمى األلضميات يمم المبمانم المدلسمية نتيجمة لعمدة أسمبا  منهما أل يكم ل السم ح   7-1
 .صي لة دديثًا ذ  ملمس نا م أ  أل تك ل األلضيات مبتلة أ  م

يمكل تجن  هذه الد ادة  مل  ليم  تجنم  اسمتعمال أسم ح ملسماء  اسمتعمال ن  يمة تعممل  لمى  جم د ا دتكماك 7-2
  .الكايم بينها  بيل أدذية التالميذ كذلك ملا اة استعمال ن  يات  اصة مل األلضيات يم األماكل المعلضة للبلل

ة يمممم كثيمممل ممممل الدممم ادة  اصمممة يمممم دممم ام   أكتممما   ال لقمممات تتسمممب  األسممم ح الصممملبة ذات البمممل اات الدممماد7-3 
 . الساللم  ال ل  التم يلع  بها األ  ال 

  .ي ضل أل تك ل دايات الجدلال داملية أ  يتم معالجة الد ا  الدادة بتلكي  ا ايا م ا ية7-4 

 نمد ا قمات  ة  ا  ا سمتلاددميل اللعم ةم ا صماب  مد ة لبملل ةناء المدلسية يج  ال تم يل السمالما لضيات يى ي7-5
 .( 2002)الم س  ة الهندسية المعمالية  / 1التعليم .اللاده 

يج  ا هتمام ب ل  التمليت يم المبانم المدلسية   القتها بعناصل المبنى الم تل مة،  لمذلك  -  لية التمليت -1
ديم المع نمة ال بيمة  تسممح مسمادتها  ي جد بها المسع  الذم يست يأ تي .يلا ى أل تك ل باليل  مل المد ل اللميسم

كممما ي ضمممل أل تكمم ل بممماليل  مممل أمممماكل الن مما   المال ممم   المنمما   األكثمممل ت قًعمما إلصمممابة التالميمممذ  .ب جمم د نيالمممة
 تت يل لها الته ية  اإلضاءة الجيدة  ال تت يل بها أد ات اإلسعايات األ لية  الملاقبة مأ  ضمأ األد يمة بعيمدا  مل .ييها

ضماءة  بيعيمة  تسممح  .الميذ متنا ل الت ت ييل الملاقبة   ضأ األد ية بعيدا  ل متنا ل التالميذ  تتمتمأ بته يمة جيمدة  ا 
  .مسادتها ب ج د نيالة 

 الم ممل بات  ايضمما  ةا  ال  ي مم ةالجمماها  ةل بعممت ا  عممم همم  يمم ي ةهمم  من ممذ البيممأ الم جمم د بالمدلسمم - الكايتليمما -4
 :كممممممما تى  ةلل لبممممممم ة لمممممممى السمممممممالم ةال مممممممل   ليمممممممتم المدايظمممممممالعديمممممممد ممممممممل الدل يمممممممات   يلهممممممما  يجممممممم  ال تتممممممم يل 

 ة  يلهمممممممممما مممممممممممل التلمممممممممم   ايضمممممممممما للنظايممممممممممم ةى الكايتليمممممممممما ثالجممممممممممات لممممممممممتد ظ ا  عممممممممممميجمممممممممم  ال يتمممممممممم يل يمممممممممم 9-1

 ةمناسممب ةا بمسمماد ايضمم ةدتممى  يممتم التمماادم  لسممه لة الدلكممللبيممأ  ةيتمم يل يممى الكايتليمما اكثممل مممل نايممذيجمم  ال  9-2

مل ال مس ا   ةمظلله ا  ب ج د مظالت للدماي ةيا نظي ا  ما د له ايضا  يى من ي ل مكال الكايتل يج  ال يك 9-3
 .بممممممميل دممممممميل  ا مممممممل  ب مممممممكل مسمممممممتمل ه لمممممممى نظايمممممممة المكمممممممال بالييممممممام بتنظي ممممممم ةا م ممممممال  مممممممتاء  ال يمممممممتم المدايظممممممم

 ليمممه ممممل د ممم ل  ةممممل السممملك دتمممى يمممتم المدايظممم ةدمايممم ةبالته يممم ةيجممم   ضمممأ  لمممى الن ايمممذ ا  مممل   ال اصممم 9-4
 .الد لات  
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 . ند تصميم ص    المدلسة ملا اة مايلم  - الص    المدلسية  -11

ينب مم  جم د مكمال كمايم  نمد ميدممة ال ليمة لنصم  ا جهماه السممعية  البصملية مثمل  ا مات العملت  ا سميا  10-1 
 . م  3.5  يج  ال تك ل السي   بالت اع .  المص لات

بيممدل ا مكممال مممل يمم   الكتمم  اليسممل لل المم  .كممما يجمم  تجنمم  م اجهممة ا سممتاذ للن ايممذ يجمم  ال يممد ل الضمم ء 10-2
يجم  تا يمد ا لضميات   . يجم  معالجمة الجمدلال  ا سمي  صم تيا .  نمدما ي ا م  الصم  ممل مكمال  ق يمه ال بيعمم

 . يج  ال يك ل م قأ الص  هادئ بعيدا  ل المنا   ال الجية الصا بة. بم اد ماصة للصدمات

. لذا ب مم تماميل السمتامل المانعمة للضم ءليد اصبح استعمال اجهاة العلت  ال ا ات  امعا يم الممدالس .لمذا ين 10-3
 ال ت ضمأ ب مكل  ،ل م قمأ م ماتيح الضم ء  نمد ا بم ا يجم  ال يكم    . يجم  نصم  سمتامل سمليعة الدلكمة  التنظيم 

 ) 2112)  ثامل  بد اهلل ال لاكم .  يمكل لل ال  ال ص ل اليها بسه لة

ادتممال   يايمد بنظايتهما ا هتممام  مدم دالمة يمم العمد    انتيمال ل مملات مصمدًلا المد لات تعتبمل - د لات الميماة -11
لت ييل أقصمى دلجمات األممل  التعلت لد ادة ا نا   يم دالة تعلت األلضية للبلل، لذلك يج  ات اذ ا دتيا ات

لتمكيل الملاقبة  اللؤيمة.  تع مم  ص صمية المد لات  ت  لى  لقة لميسية األمال يم ا ست دام.  لذلك ت ضأ الد لا
تكمم ل صمممنادي  اليماممممة  منا مم  األيمممدم  الصممماب ل مممل النممم ع الثابمممت،  أل  ال لصممة للسممملقة  التممدميل، لمممذا يلا مممى أل

 ممل  اممات م ال  الكهلباء  ال  د لات المياه  لى الت اع كا  ممأ تجنم  اسمتعمال دم ام   ت ضأ م اتيح اإلضاءة
أ  ي ممتح البمما   ةسممهلة الت صمميل للكهلبمماء.  تسمممح مسممادة الممد لة ب جمم د مسمماية كاييممة بمميل الملدممات  البمما   نممد يتدمم

 لل ال  يم دا ت الضل لة .
  -المملات دا ل المدلسة   -12
 يج  أل تنتهم المملات يم ا تجاهيل بسلم ي دم جميأ األد ال التم تعل  الد ل األلضم   12-1
 كل ال ص ل مل كل سلم إلى اآل ل بسه لة. يم
 ي ضل  مل أب ا  مانعة  نت ال الد ال يم المملات،  ال يك ل  لضها مناسًبا للعدد    12-2

المدتمل  ل جه مل جميأ ال ص ل يمم ن مس ال قمت.  هنماك دمد د قصم   أل م ال الممملات   القتهما بالسماللم، كمذلك 
سمم ح الدلكممة يممم المممملات  تكمم ل المممملات متسممعة مممأ  ضممأ العالمممات  يجمم  تمم ييل مكممال مالمممم للتجهيمماات  ممال 

 اإلل ادية ال اضدة  اإلضاءة الجيدة.
ي ضل تب ميل الدم ام   األسمي  يمم األد ال يم   األلضمية بمم اد ميا ممة لال متعال، أمما المد ل األلضمم يتيمل   12-3

هنا يج  األ ذ يم ا  تبال أل يتمكل أم تلميذ  الداجة إلى ذلك، دية يمكل است دام الن ايذ  ال بابيك للهل    مل
م اقصى مما يمكل  دم يم آ ل ال صل مل الهل   بسالم يم ال قت المناس .  للمملات  ص صية دلية الدلكة ي

 . ج د مع قات
 
هناك ا تبالات  اصة بمأمل المال م  أهمهما الملاقبمة،  أل تكم ل هنماك مسماية بميل المبنمى  الملعم  -المال     -13

 (2112) –/ الم س  ة الهندسية المعمالية  1. المصدل ا ندياع أثناء اللع . التعليم لتجن   ق ع د ادة نتيجة
يعتبممل تصممميم األثمماة يممم المممدالس التعليميممة التممم يجمم  أل تأ ممذ اكبممل اهتمممام مممل المصمممم -ا ثمماة المدلسممم   -19

مما يجعلهمم  لضمة للكثيمل ممل دم ادة ا صم دام  تتسمب   المن ذ ل ثاة دية يك ل األ  ال كثيل  الدلكة  الن ا  م
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 لي   ضأ األثاة يم ال لاا أ   كلة  تصميمه يم بعت الم ا ل التم تصي  التالميمذ نتميا لالصم دام أ  إ اقمة 
 الهل    قت ال  الئ،  لتجن  الد ادة يلا ى اآلتم .

 تجنممم  األ ممملا   لممملدالت  أ ممملا  الميا مممدأل تكممم ل ألكمممال  دممم ا  األثممماة المدلسمممم دامليمممة بالنسمممبة ليممممة ا 19-1
 المعدنية الدادة .

أل يكم ل لهما ألبعمة  ي ضل ا بتعاد  ل الميا د ذات الثالة ألجل  يى دالة استعمال ميا د لها مسماند يالبمد  19-2
 . ألجل دتى تك ل متانة إلى أقصى دلجة  دتى   يتعلت التالميذ لد ادة السي  

م اصم اتها   مدم  المستعملة يم  مالء األثماة التعليممم ممل أنم اع  يمل سمامة  التأكمد ممليج  ا تيال الم اد    19-3
 ت كيلها أم    لة  لى التالميذ .

األبمم ا  أ  مسممتعمليها  يلا ممى  ممدم  ضممأ األثمماة يممم منمما   تجعممل ادتممما ت تصممادم مسممت دمم األثمماة مممأ  19-9
يمتح األبم ا   مما يتلتم   لمى ذلمك  جم   تملك مسماية  اصة يم دالة المد  ل  ال مل   أ  يجعلهما يمم م ضمأ يعم   

 بيل البا   األثاة .
ي ممكل أم  ممام   يممم ال لا ممات التعليميممة ذات ا  مم ا ت العاليممة يكمم ل ت ايممأ األثمماة مممل النيمما  الهامممة دتممى  19-1

الميا مد  م ا يجم  أل تكم ل  211للتالميذ يم دالة هل بهم   ند تصميم  ل  ا جتما ات التم تايد سمعتها  مل 
 ميا د. 9مثبتة بعناية مًعا يم مجم  ات   تيل 

 ( 2112/ الم س  ة الهندسية المعمالية ) 1التعليم 
  ثالثا هد  البدة  

يهممد  البدممة إلممى تدديممد  سممامل أ  كي يممة تدييمم   مماملم األمممل  األمممال يممم البيمممة التعليميممة بالمدينممة )الدلممة( 
 بالسبل التم تؤدم إلى منأ الد ادة أ  تيليلها بأقصى دد ممكل.تلكياا  لى المنها الت  ي م  المعمالم 

 لابعا منهجية البدة 
 ل لت ال ص ل إلى هد  البدة تم ا تماد المنهجية التالية  

 .ا تماد مجم  ة مل المعاييل الت  ي ية  المعمالية لالمل  ا مال الم تية مل  دة مصادل  لمية 
 ( لمؤ لات  اقأ الدال   تملى مل قبل 1مسح الميدانم )لاجأ ملد  لقم جمأ المعل مات باست دام استمالة ال

 البادثيل.  
 ( لل ص ل إلى ا ستنتاجات ال اصة بالدلاسة.2تدليل نتاما ال يلة ) 

  امسا  الدلاسة الميدانية 
الثممة  ينممة الدلاسممة  بلممغ مجممم ع المممدالس دالممة الدلاسممة   مملة مممدالس ضمممل مدينممة الدلممة ) ثالثممة ابتداميممة, ث

 مت س ة,  البعة ثان ية  ا دادية  للبنيل  البنات( ليتم اجلاء المسح الميدانم  ليها .
 (2)لاجأ ملد  لقم   تدليل النتاما   سادسا

 يمكل دلاسة مؤ لات  اقأ الدال للمعاييل الت  ي ية  المعمالية للمدالس  كما يلم  
 التدليل ا ييم   -ا
( معيال يم ديل ال  دد 12ة ا بتدامية للبنيل( تبيل بأل  دد المعاييل الم بية هم ))العدناني 1المدلسة لقم     - 1

 ( معيال . 21المعاييل ال يل م بية هم )
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( معيال يم ديل ال  مدد 13)المضلية ا بتدامية للبنات( تبيل بأل  دد المعاييل الم بية هم ) 2المدلسة  لقم   - 2
 ال .( معي 29المعاييل ال يل م بية هم )

( معيمال يمم دميل ال  مدد 21)مت س ة ابل ديال للبنات( تبيل بأل  دد المعاييل الم بية هم ) 3المدلسة لقم  -  3
 ( معيال. 11المعاييل ال يل م بية هم )

( معيال يمم دميل ال  مدد 11تم ا للبنيل( تبيل بأل  دد المعاييل الم بية هم ) 19)مت س ة   9المدلسة لقم  -  9
 ( معيال.  22ل يل م بية هم )المعاييل ا

( معيمال يمم دميل ال  مدد 11)ا دادية ال ليعمة للبنمات(( تبميل بمأل  مدد المعماييل الم بيمة همم ) 1المدلسة لقم  -  1
 ( معيال.  21المعاييل ال يل م بية هم )

يمم دميل ال  مدد  ( معيمال11)ا داديمة ال نسماء للبنمات( تبميل بمأل  مدد المعماييل الم بيمة همم ) 6المدلسة لقمم  -  6
 ( معيال.  22المعاييل ال يل م بية هم )

( معيممال يممم دمميل ال  ممدد 14)ا داديممة الدلممة للبنمميل( تبمميل بممأل  ممدد المعمماييل الم بيممة هممم ) 1المدلسممة لقممم  -  1
 ( معيال  .   11المعاييل ال يل م بية هم )

( معيممال يممم دمميل ال 12المعمماييل الم بيممة هممم ) )الت بييممات ا بتداميممة للبنمميل(( تبمميل بممأل  ممدد 1المدلسممة لقممم  -  1
 ( معيال  .    21 دد المعاييل ال يل م بية هم )

( معيال يم ديل 14)ثان ية ال هيد  بد الصاد  د يل(( تبيل بأل  دد المعاييل الم بية هم ) 4المدلسة لقم  -  4
 ( معيال  .  11ال  دد المعاييل ال يل م بية هم )

( معيممال يممم دمميل ال 21تبمميل بممأل  ممدد المعمماييل الم بيممة هممم ) ثان يممة المم املم للمتميمماييل() 11المدلسممة لقممم  -  11
 ( معيال  .   12 دد المعاييل ال يل م بية هم )

 التدليل العم دم  - 
% مممممل المممممدالس دالممممة الدلاسممممة  بيممممت هممممذا 21)  ممممدد ال لبممممة يممممم الصمممم  ال ادممممد( تبمممميل ال - 1/ المؤ ممممل لقممممم  1

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11ال  المعيال.يم ديل
% مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل ال 31)مسممادة الصمم ( تبمميل ال  -  2/ المؤ ممل لقممم  2
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11
% 21ة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل ال % ممل الممدالس دالم11)ا ضماءة( تبميل ال  -  3/ المؤ مل لقمم  3

 مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 
% ممممل الممممدالس دالممممة الدلاسمممة  بيمممت هممممذا 11) بعمممد السممممب لة  مممل الصممم  ا  ل( تبمممميل ال -  9/ المؤ مممل لقمممم  9

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11المعيال.يم ديل ال 
% ممممل الممممدالس دالمممة الدلاسمممة  بيمممت همممذا 11)بعمممد السمممب لة  مممل الصممم  ا  يمممل( تبممميل ال  -  1ؤ مممل لقمممم / الم 1

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .31المعيال.يم ديل ال 
.يم % مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيال11)البعد بيل لدلتيل مت اايتيل( تبيل ال  -  6/ المؤ ل لقم  6

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11ديل ال 
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% ممل الممدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل ال 91)دلكمة ال مال (( تبميل ال  -  1/ المؤ مل لقمم  1
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 61
مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل ال  %111)د مم ل ال لبممة( تبمميل ال  -  1/ المؤ ممل لقممم  1
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .1
% مل المدالس دالة الدلاسة  بيمت همذا المعيمال.يم 31)التعلت للظل   الج ية(( تبيل ال  -  4/ المؤ ل لقم  4

 . % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال 11ديل ال 
% ممل الممدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل ال 61)د  ل ال لبة( تبيل ال  -  11/ المؤ ل لقم  11
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 91
% مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيال.يم 111)المملات دا ل المدلسة( تبيل ال  - 11/ المؤ ل لقم  11
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .1ل ال دي
% مل المدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل 11)اس ال المدلسة (( تبيل ال  -  12/ المؤ ل لقم  12
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .13ال 
المدالس دالة الدلاسة  بيت همذا المعيمال.يم دميل ال  % مل41) لت الدلجه( تبيل ال  -  13/ المؤ ل لقم  13
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11
% مل المدالس دالة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل ال 61)الت اع الدلجة( تبيل ال  -  19/ المؤ ل لقم  19
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعييال .91
% مل الممدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم 11)الت اع مداجل الساللم( تبيل ال  -  11المؤ ل لقم /  11

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 11ديل ال 
% مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيال.يم 11)بعد المسند  ل الدام (( تبيل ال  -  16/ المؤ ل لقم  16

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .41ديل ال 
% ممممل الممممدالس دالممة الدلاسمممة  بيمممت هممذا المعيمممال.يم دممميل ال 11)الممممدا ل(( تبمميل ال  -  11/ المؤ ممل لقمممم  11
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11
لس دالمممة الدلاسمممة  بيمممت همممذا المعيمممال.يم دممميل ال % ممممل الممممدا31)ال مممبابيك( تبممميل ال  -  11/ المؤ مممل لقمممم  11
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11
% ممل الممدالس دالمة الدلاسمة 1)ال بابيك المالصية لس ح ا لت يمم الممملات( تبميل ال  -  14/ المؤ ل لقم  14

 هذا المعيال .% مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  111 بيت هذا المعيال.يم ديل ال 
% ممممل الممممدالس دالمممة الدلاسمممة  بيمممت همممذا 21)الت ممماع ال مممباك  مممل ا لت(  تبممميل ال  -  21/ المؤ مممل لقمممم  21

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 11المعيال.يم ديل ال 
% 41عيمال.يم دميل ال % مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا الم11)ا ب ا ( تبيل ال  -  21/ المؤ ل لقم  21

 مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .
% 41% مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيال.يم ديل ال 11)المكتبة(  تبيل ال  -  22/ المؤ ل لقم  22

 مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 
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% مل المدالس دالة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل 41ال  )م قأ المدلسة ((  تبيل -  23/ المؤ ل لقم  23
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 11ال 
% ممممممل الممممممدالس دالمممممة الدلاسمممممة  بيمممممت همممممذا 11) مممممبكة الصمممممل  الصمممممدم(  تبممممميل ال  -  29/ المؤ مممممل لقمممممم  29

 معيال . % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا ال21المعيال.يم ديل ال
% مممممل المممممدالس دالممممة الدلاسممممة  بيممممت هممممذا 111) ممممبكة ق يممممة لميمممماه ال ممممل ( تبمممميل ال  -  21/ المؤ ممممل لقممممم  21

 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .1المعيال.يم ديل ال
عيمال.يم دميل % مل المدالس دالة الدلاسمة  بيمت همذا الم11)الد ل  البال  ات( تبيل ال  -  26/ المؤ ل لقم  26
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 21ال
% مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل 11)كمملا  السمميالات( تبمميل ال  -  21/ المؤ ممل لقممم  21
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 41ال
% 91% مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيمال.يم دميل ال61)ا  جال( تبيل ال  -  21/ المؤ ل لقم  21

 مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .
% مل المدالس دالة الدلاسة  بيت هذا المعيال.يم ديل 11)ا لضية  ا س ح( تبيل ال  -  24/ المؤ ل لقم  24
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 31ال
% ممل المممدالس دالمة الدلاسممة  بيمت هممذا المعيمال.يم دمميل 31)دايممات الجمدلال ( تبمميل ال  -  31/المؤ مل لقمم  31
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .11ال
% مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل 21) ليممة التمممليت( تبمميل ال  -  31/المؤ ممل لقممم  31
 المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .% مل 11ال
% 11% ممل الممدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل ال21)الكايتليا(  تبميل ال  – 32/المؤ ل لقم  32

 مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 
لاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل % ممل الممدالس دالمة الد91)الص  المدلسمم( تبميل ال  -  33/ المؤش لقم  33
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .61ال
% مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل 11)د لات الميمماه(  تبمميل ال  -  39/ المؤ ممل لقممم   39
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال .41ال
% مممممل الممممدالس دالمممة الدلاسممممة  بيمممت هممممذا المعيمممال.يم دمممميل 11لمال مممم (  تبممميل ال )ا -  31/ المؤ مممل لقمممم  31
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعييال .41ال
% مممل المممدالس دالممة الدلاسممة  بيممت هممذا المعيممال.يم دمميل 91)ا ثمماة الصمم م( تبمميل ال  -  36/المؤ ممل لقممم  36
 هذا المعيال .% مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  61ال
% ممل الممدالس دالمة الدلاسمة  بيمت همذا المعيمال.يم دميل 11)ميمابت السماللم( تبميل ال  -  31/ المؤ ل لقمم  31
 % مل المدالس دالة الدلاسة لم ت ب  هذا المعيال . 41ال
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 ( ت ضح  دم مالممة  دد ال لبة يم الص 1ص لة لقم )

 
  ال ادد  مل الممكل هل   ذهنه  ال  الص  بسب  ا ن  ات ت ضح  دم مالممة ال لبة للص (2ص لة لقم )

 لل باك

 
 للدلكة العم دية   دم  ج د مساند . ه( ت ضح  دم يا لية السلم  مالممت3ص لة لقم )

 
 (ت ضح مالممة الد  ل العام لل لبة .9ص لة لقم )
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 ( ت ضح مالممة الت جيل  ال ضاءات ال الجية ال اسعة1ص لة لقم )

 
 ( ت ضح  دم مالممة يتح  ال باك ل   لته  لى ال لبة6ة لقم )ص ل 

 
 الدا لم باألثاةالص   تأثية(ت ضح مالممة 1ص ل لقم )

 
  الض ء الكايم  لكل  دد ال لبة ذات ادمة  الية ةد(ت ضح الته ية الجي1ص لة لقم )
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 ( ت ضح  ج د مكتبة مالممة  ملتبة تلتي  مناس  لل لبة4ص لة لقم )

 
 لالستعمال كته ية  ض ء  صديا wcت ضح  دم مالممة الت اليت  (11لة لقم )ص  

 
 ت ضح  دم مالممة السادة اللياضية لل لبة ل   لة اللع  ييها (11لقم) ص لة

 سابعا:االستنتاجات:
 مل نتاما التدليل ا اله تبيل 

 معيال.  31% مل اصل 33الدلة بل ت  ال نسبة ت بي  معاييلا مل  ا مال يم المدالس ا بتدامية يم مدينة – 1
 معيال.  31% مل اصل 94ال نسبة ت بي  معاييلا مل  ا مال يم المدالس المت س ة يم مدينة الدلة بل ت  – 2 
 31% ممل اصمل 11ال نسبة ت بي  معاييلا مل  ا مال يم المدالس الثان ية  ا  دادية يم مدينة الدلمة بل مت  – 3

 معيال. 
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 ة كبيلة جدًا بيل المعاييل المعتمدة  التمم ا تبملت قياسمية يمم همذه الدلاسمة  بميل مما هم  م جم د يعماًل ممما  هناك يج -9
 يؤ ل النيا الداد يم ا ستثمالات الم جه إلى هذا الي اع البالغ األهمية.

 ثامنا:التوصيات:
 قد يك ل مل الم يد الت صية بما ياتم 

  بليمممأ سمممي  ت بيممم  معممماييل ا ممممل  ا ممممال ب مممكل لميسمممم يمممم الممممدالس ضممممل الملدلمممة الداليمممة,تلكيا ا هتممممام
 ا بتدامية ثم المت س ة ثم الثان ية  ا  دادية يم مدينة الدلة.

  ضمل الملدلة اليادمة,ت سيأ مجال الدلاسة لتسمت     معماييل ت صميلية ا مل   كمذلك  لت ممل ممدالس ا مل  يمم
 ثم لباقم مدايظات العلا . ,  ملالدلة  مل ثم باقم مدل المدايظة مدينة

 تاسعا المصادر:  
 -   قسممم التصمممميم المعمممالم، مبمممادئ  ايكممال )اسمممس  تصممميم الممممدالس(  –منتممديات معممممالمwww.m3mare 

19/14 /2111 . 
 -   , ليميمممة للن مممل  الت ايمممأ ( دال الكتممم  التع,) التصمممميم المعممممالم لالبنيمممة التعليميمممة2111سمممعيد  لمممم   ممما–

 .الياهلة 
 –  2112دال قبس ش.م.م لل با ة  الن ل . –/ الم س  ة الهندسية المعمالية  1التعليم.  
 –, ناصل التصميم المعمالم  ا ن اء المعمالم(, دال قابس لل با ة  الن ل.  2111النست ني يلت ( , 
 –  ( المة يم المدالساكم )ا مل  السثامل  بد اهلل ال لwww.kenanaoline.com/tamer  .2112  
 -  . )ميالة )تصميم مدالس دديثة لصنا ة  صل معليم جديدwww.madarisna/info /home  
 – . )ادمد مالم )ادتيا ات ا مل  السالم يم المدالسama9.comwww.hosheasa.m(2111 ) 

 -Thomas Hille A.I.A,  ,2111 (Modern Schools a Century of Design for Education) 

John Wiley  & sone .Inc. 
 -Bruce A :Jilk Reykjavik , 2001 ,(Education Facilities ) . 
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