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 :ِمضِخ

ػّٓ اٌـؼٟ اٌضائُ ٌزط٠ٛغ ػ١ٍّخ اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚ اٌزغث١خ ٚ إٌؼ١ٍُ ٚعػب٠خ اٌطفٌٛخ ٚاؿزضّبع ؽبلبرٙب ٌزفغػ 

 .ٌٍّجزّغ عجبي ٚٔـبء اٌّـزمجً

وً طٌه فٟ ِٕبر . ٠أرٟ اٌّـغٚع وّض٠ٕخ ِظغغح ٠ٕبي ف١ٙب اٌطبٌت وفب٠زٗ ِٓ اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ ٚاٌغ٠بػخ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ

ٌط١ف ِٓ اٌزـ١ٍخ ٚاٌٍؼت ٚاٌزغف١ٗ ػّٓ إؽبع اإلعرمبء ثزظ١ُّ اٌّضاعؽ ّٚٔٛ٘ب ِٓ اٌذٍمبد اٌّظغغح إٌٝ اٌّجبٟٔ 

فٟ جظة اٌطفً إاٌٝ اٌزؼ١ٍُ ٚجؼً اٌّضعؿخ " ٘بِب" ؿ١ىٌٛٛج١ب" اٌذض٠ضخ اٌّؼبطغح د١ش رٍؼت اٌىزٍخ اٌّضعؿخ صٚعا

 .ِزؼخ ٌىً ؽبٌت ٚطٌه ٠ذضس ػٕضِب ٠ؤصٞ اٌّجٕٝ اٌٛظ١فخ اٌزٟ أل١ُ ألجٍٙب

 .٘ظا ِب ٠مٛصٔب إٌٝ اٌغثؾ اٌىج١غ ث١ٓ رشط١ؾ اٌّضعؿخ ٚ رظ١ّّٙب

 ....وّب ٠جت ػ١ٍٕب صعاؿخ دغوخ اٌطبة ٚػاللزٙب ِغ وبفخ اٌّذبٚع األسغٜ اإلصاع٠خ ٚاٌزغف١ٙ١خ

 .ٚطٌه ِٓ أجً رذم١ك اٌغب٠خ اٌّغجٛح ِٓ اٌّشغٚع 

د١ش ٔؼّض ػٍٝ صِج اٌطج١ؼخ ٚاٌؼٕبطغ اٌشؼغاء ِغ اٌّجٕٝ ٚطٌه ٌشٍك جٛ ِٓ اٌزٕبغُ ث١ٓ اٌٍؼت ٚاٌضعؽ ػّٓ 

وزٍخ )دضٚص د١ش رّذ صعاؿخ إصسبي اٌّـبدبد اٌشؼغاء ػّٓ وزً اٌّجٕٝ ِٓ فٟ إؽبع ِٓ اٌزٕبٚة اٌجظاة ث١ٓ 

 .ٌٍطبٌت ثغ١خ رمغ٠ت طٛعح اٌّضعؿخ ٚرج١ٍّٙب فٟ ط٘ٓ اٌطالة" ٔفـ١ب" ِؼّبع٠ب" ٘ظا ِب أػطٝ فغاغب  (فغاؽ

 

ٚ ٠ؼًّ ػٍٝ االعرمبء ثبٌّجزّغ فٟ ِجبالد اٌزطٛع .....اٌزؼ١ٍّٟ ٟ٘ ٔز١جخ ٌٍزطٛع اٌؼٍّٟ اٌّـزّغ اٌذبطً فٟ اٌّجبي

 ...ٌٍطالة اٌّز١ّؼ٠ٓ" اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ثب٠جبص سطٛؽ جض٠ضٖ ٌٍزغف١ٗ اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ ٚسبطخ

   (ِٓ ج١ّغ اٌّذبفظبد)صمبف١خ ٚ رغف١ٙ١خ ِشظظخ ٌٍطالة اٌّز١ّؼ٠ٓ فٟ ؿٛع٠خ ,ٟٚ٘ ػجبعح ػٓ ِضعؿخ رؼ١ّ١ٍخ

 فً " سنتر ... كٌلومتراً إلى الؽرب من مدٌنة دمشق، 17منطقة ٌعفور التً تبعد مسافة رمغ  اٌّضعؿخ فٟ 

  بلدة الحازمٌة وسط موقع ٌسهل الوصول إلٌه من كافة شبكة الطرق

 . ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ػٍٝ اعرجبؽ د١ٛٞ ثبٌّض٠ٕخ تتبع قرٌة الروضة لمنطقة الزبدانً:الموقـع الجؽرافً  -

 

 :أ١ّ٘خ اٌّٛلغ

 ا١ّ٘خ  ٘ظا اٌّٛلغ رىّٓ فٟ لغثٗ ِٓ اٌّض٠ٕخ 
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كثر ما ٌمٌز هذه المدرسة موقعها الجمٌل والهادئ فهو ٌقع فً الحً السكنً الراقً لبلدة ٌعفور ، لقد شٌدت هذه 

المدرسة بالقرب من مشروع البوابة الثامنة لمدٌنة دمشق ، وٌعد بالتالً االختٌار  األمثل للدراسة و إلنجاز األعمال 

 .أو للسكن فً ربوعها حٌث الهواء النقً والبساتٌن الجمٌلة و الطقس الربٌعً الجمٌل 

 

 .ٚ ٠شىً ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٟ ٘ظٖ إٌّطمخ اٌزٟ ٠مً ف١ٙب اٌـىٓ ٚ اٌجٕبء

 .ٚثبٌزٍٟ رأ١ِٓ إٌّبر ٚاٌجٛ إٌّبؿت ٌضعاؿخ ٚعادخ اٌطالة

 ٚ اٌّـبّ٘خ فٟ االؿغاع ثب٠جبص دٍٛي رٕظ١ّ١خ ٌٍّٕطمٗ ٚؿ١شىً دبفؼا ِّٙب ٌظٙٛع فؼب١ٌبد ِٚشبع٠غ جض٠ضٖ اسغٜ 

 .ِشزٍفخ فٟ اٌذجُ ٚاٌّؼّْٛ 
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 :أ٘ضاف اٌّشغٚع ٚ ِجغعارٗ

ِٚب ٍّٔـٗ ِٓ أىفبء .  ث١َٛ  اٌٛػغ اٌغا٘ٓ اٌظٞ ٔؼ١شٗ ٠ِٛب  ِغ  جضا ٌّضعؿخ ِٓ ٘ظا إٌٛع رظٙغ اٌذبجخ ٍِذخ

 ظٙٛع اٌّشزغػبد ٚ  ِٓ لجً شغائخ اٌّجزّغ ػٍٝ اٌزذظ١ً اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ فٟ ٔفؾ اٌٛلذ اٌظٞ ٔغٜ ف١ٗ

ٍّٚٔؾ ٚٔغٜ اٌـجبق اٌّـزّغ ٚ . االوزشبفبد اٌؼ١ٍّخ اٌذض٠ضخ ٚ اٌّزجضصح فٟ ج١ّغ اٌؼٍَٛ فٟ ِشزٍف اٌضٚي

 : فٟ ِجبي اٌزؼ١ٍُ ثأٔٛاػٗ  فٙٛ  ػشّخ  ثزغاو١ّخ اٌّزـبعع  ث١ٓ اٌضٚي ٚ اٌّززبثغ

 اثٕبء ِـزمجً ػا٘غ  دبػغ ِزطٛع ٠ٚذفؼ ٌض٠ٓ ِىبْ ٠طٍؼٕب ػٍٝ ِبع  ػاسغ ٠ٚضفؼٕب ٌٌّٛىجخ-1  

ِىبْ ٠طٍؼٕب ػٍٝ رطٛع اٌؼٍَٛ ِٕظ األػي ٚ ِشبعوخ اٌذؼبعاد فٟ رطٛع ٘ظٖ اٌؼٍَٛ ٚ  صٚع دؼبعرٕب اٌؼغث١خ فٟ -2  

 ٘ظٖ اٌّشبعوخ

 ٚثطغق ِزمضِخ. ِىبْ جبِغ ٌٙظٖ اٌؼٍَٛ ٠ف١ض فٟ ػ١ٍّخ اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚ اٌزجبصي اٌضمبفٟ ِغ اٌضٚي األسغح-3  

 .ِىبْ اؿزىشبف اٌّٛا٘ت ٚ اٌؼمٛي اٌّجضػخ فٟ ِشزٍف األػّبع-4  

 ٚ٘ٛ ِىبْ  ٌزـغ٠ت اٌذبفؼ اٌؼٍّٟ ِٓ سالي اٌزغف١ٗ ٌألج١بي اٌظبػضح -5  

 ِىبْ ٠جّغ األفغاص اٌظغ١غح ٚاٌّجزّغ دٛي ِبئضح اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١خ ٚاٌزمضَ اٌضمبفٟ-6  
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 : اٌجٙبد اٌغؿ١ّخ اٌّـؤٌٚخ ػٓ أجبػ ٘ظا اٌّشغٚع

 ....ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠طغح ٘ظا اٌّشغٚع ِٓ لجً عئبؿخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ أْ ٠ٕفظ ِٓ لجً اٌضٌٚخ أٚ اٌمطبع اٌشبص

 .ٌظبٌخ ٚػاعح اٌزغث١خ ثبالشزغان ِغ ٚػاعح اٌضمبفخ

 ٌّٓ ٘ظا اٌّشغٚع؟

 :٠ـزضّغ ٘ظا اٌّشغٚع ِٓ لجً  صالس شغائخ ِٓ األششبص  ُٚ٘

ؽبلبد ِٚٛا٘ت اٌطالة اٌّز١ّؼ٠ٓ ٚ اٌّٙز١ّٓ ثبٌزغف١ٗ ,األششبص اٌّٙز١ّٓ ثبٌٛؽٓ ٚاإلؿزفبصح ِٓ لضعاد: اٚال

 اٌضمبفٟ اٌؼٍّٟ أٚ اٌزغف١ٗ اٌّٛجٗ ثبٌؼٍُ ٌٍٚؼٍُ 

األششبص اٌّضمف١ٓ ٚطٚٞ اٌـ٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌغاغج١ٓ ثبالؽالع ػٍٝ اٌؼٍَٛ األسغٜ أٚ اٌغاغج١ٓ ثزط٠ٛغ : صب١ٔب

 ٚػ٠بصح صمبفخ ثٍضُ٘ ٚ ػ٠بصح اإلِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍطالة اٌّز١ّؼ٠ٓ

 األششبص اٌّشزظ١ٓ ثّجبي ِؼ١ٓ ِٓ اٌؼٍَٛ ٚاٌّٙز١ّٓ ثبٌجذش اٌؼٍّٟ: صبٌضب

 

 :  ما ٌمٌز المدرسة عن ؼٌرها من المدارس األخرى

 (طوٛع ٚ إٔبس)وٛٔٙب ِضعؿخ صاس١ٍخ ٌٍطالة اٌّز١ّؼ٠ٓ ِٓ ج١ّغ أٔذبء ؿٛع٠خ-1

 .رشزض ثبٌّغدٍخ اٌضب٠ٛٔخ فمؾ-2
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 (٠ؼفٛع ع٠ف صِشك )ٟٚ٘ أٚي ِضعؿخ ِٓ ٔٛػٙب فٟ إٌّطمخ -3

ِٓ د١ش أ٘ضافٙب ٚ ِٛلؼٙب ٚش١ٌّٛزٙب ٚ اٌج١ئخ اٌزٟ رشضِٙب فٟٙ رجّغ ِٓ د١ش وٛثٙب طغح رؼ١ٍّٟ ٚرغثٛٞ 

شٌّٟٛ  ٚث١ئخ أس٠ٛخ ٠ؼ١ش ف١ٗ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ث١ئخ أؿغ٠خثىً ِؼٕٝ اٌىٍّخ ِّب ٠جؼٍُٙ ثظذخ ٔفـ١خ ج١ضح 

رجؼٍٙب ػٍٝ اٌزذظٍٟ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزغثٛٞ ِّب ٠ؤٍُ٘ٙ فٟ اٌّـزمجً ِٓ رجؤ ِغاوؼ ل١بص٠خ رجؼٍُٙ طٚ فؼب١ٌخ 

 .ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزطٛع اٌذؼبعٞ ثشزٝ طٛعٖ" ٠ٚشضِْٛ ِٓ سالٌٗ اٌّجزّغ ٚ ٠جؼٍٛا اٌّجزّغ لبصعا....إ٠جبث١خ

 

 .وّب أٔٙب رمغ فٟ ِىبْ أِٓ ٚثؼ١ض ػٓ أٞ أٔٛاع ِٓ األسطبع وـىخ دض٠ض أٚ ِظٕغ أٚ ٚاصٞ أٚ ؽغ٠ك أٚرـزغاص

 .ٟٚ٘ رمغ ػٍٝ أعع ِـز٠ٛخ سب١ٌخ ِٓ اٌزؼبع٠ؾ اٌظؼجخ

 .وّب رزٛفغ ف١ٙب ج١ّغ اٌشضِبد اٌالػِخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد

 

:  المحاور التً ٌقوم علٌها المشروع 

 عمرانٌة لالرض مع الجوار- 

 خدمٌة - 

 بٌبٌة- 

و رٌاضٌة ,نشاطٌة,ترفٌهٌة– 

 

:  من الناحٌة العمرانٌة 

االنسجام مع الجوار من ناحٌة االرتفاعات              -     

 تحدٌد مداخل األرض بما ٌنسجم مع الشوارع المحٌطة باالرض -

 .إٌجاد ساحة داخلٌة لتجمع الطالب -

 

              



 

 
 

 

 مدرسة داخلية للمتميزين 7

 

 

: من الناحٌة البٌبٌة

 الخضار بالمشروع وخلق فراغ داخلً تعاٌشً للطالبزٌادة نسبة - 

االقتصاد بالطاقة  - 

زٌادة نسبة األوكسجٌن بالجو  - 

 

ٚػٍٝ ٘ظا األؿبؽ ٠ّىٓ رمـ١ُ اٌّشغٚع إٌٝ األلـبَ اٌزب١ٌخ اٌزٟ ؿزؼًّ ِجزّؼخ ػٍٝ إعػبء ج١ّغ 

 :أٔٛاع شغائخ اٌّجزّغ

 فؼب١ٌبد رؼ١ّ١ٍخ -

 فؼب١ٌبد ؿى١ٕخ -

 فؼب١ٌبد صمبف١خ ٚ رغف١ٙ١خ -

 ....فؼب١ٌبد ع٠بػ١خ -
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 1 – ألـبَ اٌّجٕٝ  اٌزؼ١ٍّٟ اٌغئ١ـ١خ: 

  4260: اٌّجّٛعm2
 

  ؽبٌت ٚؽبٌجخ ِغ إِىب١ٔخ اٌزٛؿغ180رزـغ ي ..... 

 

 

: وٌشتمل البناء على طابقٌن

:األرضً و األول  

 شخص 180ٌشتمل على مدرجٌن ٌتسع كل منهما ل .   متر مربع 162ٌحتوي على بهو ربٌسً رابط بمساحة-1

 متر مربع 222بمساحة 

 .ٌلحق بها مستودعات وخدمات مستقلة

 متر مربع ٌمكن 115 متر مربع و كافتٌرٌا بمساحة 115و الى جانب المدرجات ٌوجد استراحة صؽٌرة بمساحة 

. للطالب و األساتذة واألهالً التجمع و الجلوس فٌهما

-الجٌولوجٌا- تحتوي على مخبر علوم األحٌاء(لكل فصل)  متر مربع68 مخابر بمساحة 6  قاعات صفٌة  و 2-9

.مزودة بأحدث التقنٌات المعاصرة,و مخبر للفٌزٌاء الضوء الهندسً-و مخبر للفٌزٌاء-كٌمٌاء  

.  طالب10-8ٌتسع كل منها ل 

.والمخابر قابلة للتوسع من الجهة الشمالٌة,وهذه القاعات الصفٌة قابلة للتوسع من الجهة الجنوبٌة و الؽربٌة  
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 متر 105وبعض  المكاتب اإلدارٌة بمساحة ,والمقسم,  متر مربع20قسم اإلمتحانات مساحة كل مكتب  -3

وؼرفتً إستراحة مساحة كل .  متر مربع105وؼرؾ الموجهٌن بمساحة ,وؼرؾ المعلمٌن و المشرفٌن,مربع

 متر مربع 30إستراحة 

 

 

 

 :اٌمـُ اٌؼٍّٟ ٚ ٠ؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ 
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 . ثٙٛ ِغرجؾ ِغ اٌجٙٛ اٌغئ١ـٟ ٠زُ ف١ٗ اٌفظً ث١ٓ اٌذغوخ اٌطالة ٚ دغوخ األؿبرظح -1

 .ِضعجبْ ٌٍّذبػغاد ِغرجطبْ ِغ اٌجٙٛ  -2

 .(اٌّشبثغ)اٚ اٌؼ١ٍّخ  (اٌظفٛف)ثضا٠خ اٌجٌٛخ اٌؼ١ٍّخ إٌظغ٠خ -3

 

 :اٌجٌٛخ اٌؼ١ٍّخ إٌظغ٠خ .

 . ثىً ؽبثك600- ِزغ ِغثغ1200 ثىً ؽبثك ثّـبدخ 9 طف رغ١ٍّٟ 18: لـُ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ -1

ػٍُ اٌذبؿٛة ٚ ..ػٍُ اٌف١ؼ٠بء .ػٍُ اٌطبلخ . ػٍُ ا١ٌّىب١ٔىب .ػٍُ اإلٌىزغْٚ . ػٍُ اٌى١ّ١بء.ػٍُ اٌج١ئخ :٠ؼُ -2

صٚع .اٌفْٕٛ اٌجظغ٠خ .ػٍُ اٌزغث١خ ٚ أؿب١ٌت اٌزفى١غ .ػٍُ اٌفٍه ٚ األلّبع اٌظٕبػ١خ .اٌّؼٍِٛبر١خ ٚ اٌشجىبد 

 .اٌفْٕٛ اٌظٛر١خ.اٌؼغة فٟ اٌؼٍَٛ 

                                                                               

  

 : اٌجٌٛخ اٌؼ١ٍّخ اٌؼ١ٍّخ           

 .ِشجغ ِزشظظخ  ثبٌؼٍَٛ اٌّٛجٛصح فٟ اٌجٌٛخ إٌظغ٠خ  12         ٚ ٟ٘ ػجبعح ػٓ

 ( ِزغ ِغثغ ٌىً ِشجغ68) ِزغ ِغثغ 400        ِـبدزٙب رزغاٚح ث١ٓ 

 

 ٠ٚؼُ :اٌطبثك اٌزمٕٟ ٚ اٌزشضثّٟ 

 .ٚعشبد اٌظ١بٔخ -1

 .ِـزٛصػبد اصاع٠خ -2

 2اٌؼضص :اٌىزٍخ اٌـى١ٕخ -2

  1200: اٌىزٍخm2
 

  2400: اٌّجّٛعm2
 

 نجوم من حٌث 5ٌشتمل على  كتلتٌن هما منامات للطالب و الطالبات تعتبر هذه الكتل فندق أكثر من و 

 .التجهٌزات واألساس و ٌشرؾ علٌها كادر مؤهل ومشرفٌٌن لٌلٌٌن ألن الدوام داخلً فً هذه المدرسة
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 وهذه الكتل مزودة بأحدث التجهٌزات التقنٌة و العملٌة التً تؤمن راحة الطالب .

 ًبارد,مزودة بتدفبة ونظام تكٌٌؾ حام .

 

. فً المستقبل إن لزم األمرثالثةو هما عبارة عن كتلتٌن منفصلٌتٌن مع إمكانٌة التوسع بكتلة   

كل قسم ٌحتوي على ركنً  (قسم ذكور-قسم إناث)كل منها مؤلفة من أربعة طوابق و منقسمة إلى قسمٌن القسم 

. مراقبة لكل طابق

 

 . متر مربع1200بمساحة  :الكتلة األولى

 :ٚرؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ 
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 . ِزغ ِغثغ200 اٌجٙٛ اٌغئ١ـٟ ثّـبدخ  -1

 .     ِزغ ِغثغ600ثّـبدخ : لـُ اٌظوٛع -2

 .             ِزغ ِغثغ400ثّـبدخ : لـُ اٌإلٔبس -3

 .ػٓ ثؼؼّٙب اٌجؼغ ثأثٛاة ِغ ٚجٛص أعوبْ ِغالجخ ٌىً لـُ ٚفٟ وً ؽبثك" اٌمـ١ّٓ ِٕفظ١ٍٓ رّبِب

 

 ؽبٌت فٟ دبي ٚجٛص ؽبٌج١ٓ ثىً 68 ي ٠زـغ      ِزغ ِغثغ600ثّـبدخ : لـُ اٌظوٛع 

 ؽبٌت فٟ دبي 34ٚرزـغ ي .....                                    ِغ إِىب١ٔخ اٌزٛؿغ ..( فٟ اٌىزٍز136ٓ١)غغفخ

 ..( فٟ اٌىزٍز١ٓ 68)ٚجٛص ؽبٌت ٚادض ثىً غغفخ

 :ٚرؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ  

 . متر مربع10بمساحة : ركنً مراقبة  -1

 . متر مربع24بمساحة : ركنً إستراحة للطالب  -2

 :تحتوي على متر مربع تتسع كل ؼرفة لطالب أو طالبٌن و 60بمساحة :   ؼرؾ نوم 8 -3

 . متر مربع20بمساحة : : ؼرفة نوم -1

 .  متر مربع25بمساحة : : ؼرفة جلوس -2

 . متر مربع6بمساحة : : مطبخ  -3

 . متر مربع6بمساحة : : حمام  -4

. نظام األٌزو.قسم الؽسٌل والكوي وأحدث التقنٌات العلمٌة المتعلقة بنظافة الطالب:القسم الخدمً -5

 . متر مربع3بمساحة : : ؼرفة ؼسٌل -6

 . متر مربع600بمساحة :  ؼرؾ نوم 8 :الطابق األرضً 

 . متر مربع700بمساحة :  ؼرؾ نوم 10 :الطابق األول 

 متر مربع واصل بٌن قسمً 200مع تٌراس  بمساحة .  متر مربع600بمساحة :  ؼرؾ نوم 8 :الطابق الثانً

. الذكور و اإلناث

 . متر مربع200مع فناء داخلً  بمساحة .  متر مربع600بمساحة :  ؼرؾ نوم 8 :الطابق الثالث

 

 ؽبٌجخ فٟ دبي ٚجٛص ؽبٌجز١ٓ ثىً 44رـغ ي ٞ            . متر مربع400بمساحة : قسم الإلناث 

 ؽبٌجخ فٟ 22ٚرزـغ .....                                             ِغ إِىب١ٔخ اٌزٛؿغ..( فٟ اٌىزٍز88ٓ١)غغفخ 

 ..( فٟ اٌىزٍز44ٓ١)دبي ٚجٛص ؽبٌجخ ٚادضح ثىً غغفخ 

 

 :ٚرؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ 

.  متر مربع8بمساحة : ركنً مراقبة -1           
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 . متر مربع10بمساحة : ركن إستراحة للطالبات  -2           

 :تحتوي على متر مربع تتسع كل ؼرفة لطالبتٌن و 60بمساحة :  ؼرؾ نوم 5 - 3

 . متر مربع20بمساحة : : ؼرفة نوم-1

.   متر مربع25بمساحة : : ؼرفة جلوس-2

 . متر مربع6بمساحة : : مطبخ - 3              

 . متر مربع6بمساحة : : حمام -4

 . متر مربع3بمساحة : : ؼرفة ؼسٌل-5

 . متر مربع400بمساحة :  ؼرؾ نوم 5:الطابق األرضً 

 . متر مربع700بمساحة :  ؼرؾ نوم 7:الطابق األول 

 متر مربع واصل بٌن قسمً 200مع تٌراس  بمساحة .  متر مربع600بمساحة :  ؼرؾ نوم 5 :الطابق الثانً

. الذكور و اإلناث

.  متر مربع200مع فناء داخلً  بمساحة .  متر مربع600بمساحة :  ؼرؾ نوم 5 :الطابق الثالث

 ٠ٚؼُ :اٌطبثك اٌزمٕٟ ٚ اٌزشضثّٟ 

 . ؿ١بعح27ِٛالف ؿ١بعاد ػضص -1

 . اٌّطجز ٚ اٌّـزٛصػبد اٌٍّذمخ ثٗ-2

 .ِـزٛصػبد ٌٍمّبِخ-3

 . ٚعشبد اٌظ١بٔخ-4

 .ِـزٛصػبد اصاع٠خ-5
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 . ِزغ ِغثغ1200ثّـبدخ  :الكتلة الثانٌة

 :ٚرؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ 

 . ِزغ ِغثغ140 اٌجٙٛ اٌغئ١ـٟ ثّـبدخ -1

 فٟ 156) ؽبٌت فٟ دبي ٚجٛص ؽبٌج١ٓ ثىً غغفخ 78 ي ٠زـغ.         ِزغ ِغثغ630ثّـبدخ : لـُ اٌظوٛع-2

  ؽبٌت فٟ دبي ٚجٛص ؽبٌت ٚادض 39ٚرزـغ ي .....                                    ِغ إِىب١ٔخ اٌزٛؿغ....(اٌىزٍز١ٓ

 ....( فٟ اٌىزٍز68ٓ١)ثىً غغفخ

 3-109) ؽبٌجخ فٟ دبي ٚجٛص ؽبٌجز١ٓ ثىً غغفخ54رـغ ي ٞ.          ِزغ ِغثغ430ثّـبدخ : لـُ اٌإلٔبس 

 ؽبٌجخ فٟ دبي ٚجٛص 27ٚرزـغ .....                                             ِغ إِىب١ٔخ اٌزٛؿغ.. ..(فٟ اٌىزٍز١ٓ

 ....( فٟ اٌىزٍز54ٓ١)ؽبٌجخ ٚادضح ثىً غغفخ

 ٠ٚؼُ :اٌطبثك اٌزمٕٟ ٚ اٌزشضثّٟ   

 . ؿ١بعح27ِٛالف ؿ١بعاد ػضص  -1

 .اٌّطجز ٚ اٌّـزٛصػبد اٌٍّذمخ ثٗ -2

 .ِـزٛصػبد ٌٍمّبِخ -3

 .ٚعشبد اٌظ١بٔخ -4

 .ِـزٛصػبد اصاع٠خ -5

 :ٚ ٠ؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ : اٌىزٍخ  اٌضمبفٟ اٌزغف١ٟٙ

  4040: اٌّجّٛعm2
 

 :اٌطبثك األعػٟ

 . ِضسً ٌـىٓ األؿبرظح.ِضسً ٌٍزغف١ٟٙ.ِضسً سبص ٌٍّىزجخ-1

 .ٚطٌه إلِىب١ٔخ اٌفظً ث١ٓ اٌٛظبئف إْ ٌؼَ األِغ

... ٌمكن الوصول الٌه من ثالث نقاط مختلفة ,  على اتصال مباشر مع عدة فعالٌات مرتبطة بالفندق بهو موزع-2

..   ٌلحق به ركن استقبال واركان جلوس والخدمات الصحٌة المناسبة
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: قسم المكتبة

.  متر مربع280ركنً جلوس بمساحة -1

.  متر مربع80صٌدلٌة لبٌع األدوٌة بمساحة -2

 

: القسم الترفٌهً

.  متر مربع430سوبر ماركت لبٌع الطعام و الشراب و األدوات المدرسٌٌة الالزمة للطالب  بمساحة -1

. ( متر مربع لكل عٌادة70). متر مربع140ؼرفتً عٌادة للطالب و الطالبات بمساحة -2      

. تمثل مستشفى مصؽر

.  ساعة24ٌتم تقدٌم كافة الخدمات ألبنابها ٌتم الدوام فٌها على مدار 

. مزودة بأحدث التقنٌات التً تفسح للطالب لممارسة كافة هواٌاتهم وإلجراء عالقات بحثهم العلمً
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: قسم السكن

 . متر مربع200بهو موزع بمساحة -1

 :اٌىزٍخ االصاع٠خ ٚ رؼُ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ -2          

 . ِزغ ِغثغ 350ثٙٛ صسٛي ثّـبدخ  -1

 ِىزت ِض٠غ  -2

 ٔبئت ِض٠غ -3

 ؿىغربع٠خ -4

 لـُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ -5

 .لـُ اٌجذش اٌؼٍّٟ -6

 .لـُ االعشفخ -7

 .لـُ اٌض٠ٛاْ -8

 ِـزٛصػبد -9

 . ِزغ ِغثغ170ثّـبدخ 

 24 ِزغ ِغثغ ٌىً ِىزت ٚ غغفخ إجزّبػبد ٚ إؿزغادخ ثّـبدخ 15 ِىبرت إصاع٠خ ثّـبدخ ٠6ذزٛٞ ػٍٝ 

 .ِزغ ِغثغ

 . ِزغ ِغثغ4دّبَ ثّـبدخ - ِزغ ِغثغ5 ِزغ ِغثغ ٚرذزٛٞ ػٍٝ ثٙٛ ِٛػع ثّـبدخ 35غغفخ ثّـبدخ -3

 

 
 :اٌطبثك األٚي

 :لـُ اٌّىزجخ

تحتوي على كافة المعلومات التً ٌحتاجها المتمٌزٌن فً دراستهم :  مكتبة كتبٌة على طابقٌن

 . متر مربع1370بمساحة 

 

: القسم الترفٌهً
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.  نجوم مزود بأحدث التقنٌات الفنٌة6المطعم -1      

بمساحة .....ٌلحق بهم المطابخ التخدٌمٌة والمخازن وؼرؾ التبرٌد , تلبً حاجة الطالب و األساتذة و اإلدارٌٌن  

.  متر مربع700

. وتحتوي على كافة الفعالٌات النشاطٌة التً تتم فً المركز: قسم األنشطة-2

مراسم ٌتألؾ بناءها من طابقٌن ٌمارس فٌها الطالب هواٌاتهم ضمن إطار : كما لدٌنا فً قسم األنشطة

. األنشطة الصفٌة و الالصفٌة تحت أشراؾ المشرفٌن المتمٌزٌن فً هذا اإلختصاص

فً القسم الفنً عدة شعب "  لدٌنا أٌضا

و ٌشتمل على أحدث اآلالت الموسٌقٌة ٌشرؾ علٌها الكادر الموسٌقً المتمٌز ٌذهب الٌها : ركن الموسٌقا

. الطالب فً أوقات فراؼهم لتنمٌة مواهبهم إلستعمال اآلالت الموسٌقٌة وتنمٌة مواهبهم الفنٌة

 .( متر مربع لكل مرسم145). متر مربع430بمساحة 

 

 

 :لـُ اٌـىٓ

 . ِزغ ِغثغ86اؿزغادخ ٌٍألؿبرظح ٚاٌّشغف١ٓ ثّـبدخ -1

دّبَ - ِزغ ِغثغ5 ِزغ ِغثغ ٚرذزٛٞ ػٍٝ ثٙٛ  ِٛػع ثّـبدخ 35غغف ٌـىٓ األؿبرظح ثّـبدخ 2-5

 . ِزغ ِغثغ4ثّـبدخ 

 

 :اٌطبثك اٌضبٟٔ

  :      لـُ اٌّىزجخ

تحتوي على كافة المعلومات التً ٌحتاجها المتمٌزٌن فً دراستهم : مكتبة كتبٌة

.  متر مربع1370بمساحة 

: القسم الترفٌهً

 . متر مربع330بمساحة  مكتبة إلكترونٌة تحقق التواصل مع أحدث المكاتب العالمٌة -1

  . متر مربع330بمساحة  قاعة كومبٌوترات و إنترنت -2

.  متر مربع430صالة ألعاب بمساحة -3

: قسم السكن

 . متر مربع86استراحة للألساتذة والمشرفٌن بمساحة -1

حمام - متر مربع5 متر مربع وتحتوي على بهو  موزع بمساحة 35ؼرؾ لسكن األساتذة بمساحة 2-8

 . متر مربع4بمساحة 

 ٠ٚؼُ :اٌطبثك اٌزمٕٟ ٚ اٌزشضثّٟ 

 .اٌّطجز ٚ اٌّـزٛصػبد اٌٍّذمخ ثٗ -1

 .ٚعشبد اٌظ١بٔخ -2

 .ِـزٛصػبد اصاع٠خ -3
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  :ٔبصٞ طذٟ ٚع٠بػٟ

. ٌضم مشالح واودواش وصاالت تمرٌن مؽلقة تطل على الساحة الداخلٌة للمشروع 

.  والخدمات الصحٌة المرتبطة بها, ؼرؾ مساج وطب بدٌل باالضافة الى ؼرؾ الساونا 

 2500m2: اٌّجّٛع   :مسبح - 

....  ٌلحق به خدماته من مشالح وادواش وخدمات صحٌة وامانات وؼرؾ تقنٌة مرتبطة بالمسبح 

و إمكانٌة إستخدامها  (الخ.....طابرة -سلة-ٌد-كرة قدم) مؽلقة مع إمكانٌة وضع ملعب صالة رٌاضٌةلدٌنا 

. كصالة متعددة اإلستعماالت عند المناسبات واألعٌاد الوطنٌة
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 ٘ظٖ اٌظبٌخ اٌغ٠بػ١خ ِٛطٌٛخ ِغ طبٌخ أسغٜ ٟٚ٘ طبٌخ اٌّـجخ اٌّغٍك اٌّؤٌفخ ِٓ ؽبثم١ٓ

 .ِغ ٚجٛص ِشبٌخ ِشزغوخ ٌٍظبٌز١ٓ

 

:  مواقؾ السٌارات 

 سٌارة مقسمة على طاابق تحت األرض له مدخل مستقل من الجهة الشرقٌةة 27+18تم تخدٌم المشروع بعدد - 
... عن طرٌق مسار الخدمة 

.  موقؾ سٌارة للزوار وأهالً الطالب18تم تقسٌم الباركنج حسب الفعالٌات الموجودة فً  المشروع - 

 . موقؾ سٌارة لألساتذة و اإلدارٌٌن المشرفٌن على المشروع27و

 

 

 وظٌفتها تمكٌن الطالب من إجراء البحوث العلمٌة المقررة على بعض الجوانب العلمٌة البٌبٌة حدٌقة بٌبٌةكما ٌوجد 

. راستها  التً ٌعمل الطالب على د

o المكشوفةكما لدٌنا مجموعة من المالعب . 
o الساحات الخضراء 
o الرواق 
o ًالممرات المرصوفة بالعشب الصناع 
o إضافة إلى مناهل المٌاه الموزعة ضمن الباحات والساحات الداخلٌة والخارجٌة. 

   
o ٌوصى باستعمال . أرضٌة مٌدان اللعب ملساء، مسطحة، لٌس فٌها نتوءات: أرضٌة مٌدان اللعب

. الخشب أو المواد المصنعة، وتجنب استعمال االسمنت أو اإلسفلت



 

 
 

 

 مدرسة داخلية للمتميزين 21

o  
o -( 42*25 متر مربع 1200بمساحة  .مٌدان اللعب مستطٌلملعب كرة قدم.  

 (وصاالت أخرى-قدم-سلة.-ٌد).م15م، وعرضه 28ٌبلػ طول ملعب كرة السلة القانونً 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 m2 74,138:         مساحة األرض

 m2 15,700:        المساحة المبنية

 m2   58,438:    المساحة الخضراء

 

من مساحة المبنى % 70المركز يشتمل على مساحة خضراء تتجاوز 

 .وهي منظمة ومتناسقة. (المركز)
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على عدة أروقة ومنها الرواق الرئيسي و يتفرع "يستمل مبنى المركز أيضا

منه عدة أروقة مغطاة والتي تحمي الطالب والزائر أثناء السير من المطر 

 .والشمس
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 :األسس التصميمية للمدارس

 

 

 

 

 :دراسة بيئية

 "وشتاءا" الفناء المقترح داخل المدرسة ٌساعد على تلطٌؾ المناخ صٌفا -1

 مراعاة التوجٌه  -2

 الباحات مظللة فً فترات بعد الظهر بواسطة مبنى المدرسة و تأتٌها شمس صباحٌة لطٌفة  -3

 .تجمٌع مٌاه المطر فً خزانات سفلٌة متوضعة فً القبو لالستفاة منها فً الحمامات فً سقاٌة الحدابق -4

وضعت لواقط شمسٌة فوق المدرسة حٌث تحول الطاقة الشمسٌة إلى تٌاركهربابً متردد وذلك لالستفادة  -5

 .(الحماٌة من التلوث)من الناحٌة اإلقتصادٌة والناحٌة البٌبٌة 

 . زرعت أشجار عالٌة على أطراؾ الموقع  كمصدات للرٌاح -6

 –نالحظ أن الموقع العام ؼنً بالمناطق الخضراء واألشجار وذلك ضروري من أجل عزل الضجٌج " وأخٌرا -7

 . دراسة حدابقٌة تزٌنٌة–الحماٌة البصرٌة 

 

  الفراؼات التعلٌمٌة

 الحالٌة االساسٌة الالزمة الستٌعاب االنشطة التعلٌمٌة والتربوٌة المستنتجة من تحلٌل المناهج تم استنباط الفراؼات

:- 

 

 -: الفصول •

 . تلمٌذا8-10ٌقترح أن تكون سعة الفصل  -
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  التهوٌة

كما أنها هامة  الجٌدة فً الفصل من المتطلبات الهامة جدا لصحة التالمٌذ ولمنع انتشار األوببة بٌنهم تعتبر التهوٌة

 . لخلق مناخ جٌد للدراسة

 

 

 

أنه فً الفصول الصؽٌرة التً تحتوي عددا كبٌرا من التالمٌذ تكون حالة  ٌالحظ:-حجم الهواء ومعدل تؽٌٌره  *

فً الساعة  سٌبة ومن الصعب تحسٌنها ولذلك فإنه ٌلزم تؽٌٌر الهواء فً الفصل على األقل ثالث مرات التعلٌم بها

 . للحصول على بٌبة صحٌة مناسبة

 

 -: حركة الهواء *

المبنى  الهواء داخل المبنى اساسا بسبب حركة الرٌاح فً الخارج مما ٌسبب ضؽوطا وفراؼات حول تتكون حركة-

  الفتحات التً تستخدم للتهوٌة لذلك ٌنبؽً االهتمام بالتوجٌه الصحٌح للمبنى المدرسً وكذلك وضع وابعاد

تكون عمودٌة على اتجاه الرٌاح المنفضلة لتوفٌر اقصى حد  ٌراعى فً وضع الفتحات ذات الجلسات المنخفضة أن -

 . فالفتحات ذات الجلسات المرتفعة توضع فً اتجاه الرٌاح ؼٌر المفضلة من التهوٌة والعكس صحٌح

 .  متر فً الثانٌة2 متر فً الثانٌة وال تزٌد عن 1المناسبة لحركة الهواء داخل الفصل  السرعة -

 

 -: وضع وقٌاس فتحات التهوٌة *

احجام متفاوتة كما ٌراعى ان توضع المداخل منخفضة بٌنما تكون  ٌراعى أن تكون المداخل والمخارج ذات -

 . من المداخل كً تزٌد من سرعة تدفق الهواء المخارج مرتفعة واكبر

  أو من جهة واحدة للحصول على تهوٌة مستمرة أفضل إن أمكن جهتٌن ٌفضل وضع الشبابٌك بحٌث تكون من -

 األدواء حل للفصل سواء كان المتبنى دورا واحدا أو متعدد

 : االضاءة الصناعٌة

الحاالت ٌجب تجهٌز الفصل  إذا كانت االضاءة الطبٌعٌة ؼٌر كافٌة ٌجب دمجها باالضاءة الصناعٌة وفً جمٌع*

 .. صناعٌة باالمدادات الكهربابٌة الالزمة الضاءتة بالكامل اضاءة

االضاءة داخل المجال المربً بحٌث ال تزٌد  للتقلٌل من احتماالت االبهار ٌجب مراعاة تجنب التؽٌٌرات الكبٌرة فً *

 الى 3 إلى 10والمحٌط القرٌب واالسطح االخرى فً مجال الرؤٌة عن  النسبة بٌن شدة اضاءة الشا المراد رؤٌته

   ككحد أقصى1
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 ( متر مربع/ لٌومن  ) لوكس 150-120شدة االضاءة  *

 : عامل االنتقاض *

  0.7-0.5 حساب قوة الضوء المنبعث والناتج عن قدم االجسام المضٌبة المختلفة وٌتراوح بٌن ٌستخدم فً

 -: انواع االضاءة الصناعٌة المستخدمة *

 
تعطً نتابج جٌدة وللحصول علٌها تستخدم لمبة فلورسنت وبالرؼم : االضاءة المباشرة  -1 :اإلضاءة العامة :-أوال 

 . الناتجة منها منخفضة التكلفة المرتفعة لتركٌب اللمبات الفلورسنت اال ان استهالكها للكهرباء والحرارة من

 . خاصة تعطً نتابج جٌدة باضافة عاكسات: االضاءة نصؾ المباشرة  -2

 . لما تعطٌه من احساس بالملل وهً االضاءة المفضلة قدٌما ولكن لم ٌعد بها: االضاءة ؼٌر المباشرة  -3

 : االضاءة المركزة: ثانٌا 

 الحابط تحتاج اضاءة قوٌة ومركزه مثل لوحات العرض والسبورة وتحتاج الى شدة اضاءة هناك بعض االماكن على

   لوكس200 الى 150تتراوح من 

 

وتنظٌفها باستمرار حٌث ان االتربة المتراكمة علٌها تقلل من شدة االضاءة  ٌراعى العناٌة التامة بوحدات االضاءة •

 %40الى  % 15بٌن  بما ٌتراوح

 

  حالة المسقط األفقً المستطٌل فً )الفصل 

 

 .  متر2.10= ٌفقتح للخارج وارتفاع األعتاب للباب والشبابٌك  ( متر 1)الباب   عرض•:-الفتحات 

   متر1.70= وارتفاع جلسة الشباك فً الحابط جهة الممر  ( 0.90 )ارتفاع جلسة الشباك  •

 . من المساحة الصافٌة للفصل% 15 ( = 7.30 )مساحة الشبابٌك الربٌسٌة  •

 . من المساحة الصافٌة للفصل جهة الممر% 5= متر مربع  (2.40 )مساحة الشبابٌك بالحابط  •

 

 : التجهٌزات

 2.40= بعد أول صؾ عن السبورة  •

 (  كحد أقصى0.30وٌمكن أن تصل إلى  ) متر 0.15= المدرسة  ارتفاع منصة •
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 ( 0.90الحد األدنى – لٌسهل رؤٌة جمٌع التالمٌذ لها  )من أرضٌة المنصة  1.20 = ارتفاع الحافة السفلٌة •

 

علٌها وحتى ال تزٌد زاوٌة النظر  كحد أقصى لٌسهل الكتابة ) من أرضٌة المنصة 2.20= ارتفاع الحافة العلوٌة  •

   درجة30الراشٌة الول صؾ عن 

  متر حتى ال تقل زاوٌة الرؤٌة4.20ٌمكن زٌادة عرض السبورة بحد أقصى  )متر  1.80 = عرض السبورة •

 .  درجة30بالنسبة للتلمٌذ فً اقصى طرؾ الصؾ األول عن 

 سطح خشبً أو مكسو 0.70 وبارتفاع 1.20 * 0.45منفصلة عن الكراسً بابعاد  مناضد التالمٌذ مزدوجة •

  بلون فاتح وقوابم معدنٌة منتهٌة بنهاٌات مطاطٌة بالمٌالمٌن

 . خشبٌة ومزودة بدرجٌن لحفظ األوراق واألدوات 0.45*1.4* 0.50منضدة المدرس  •

 

 

 


