
 

 

بدعوتكم لحضور وكلية الهندسةتتشرف كلية الدراسات العليا   

  مناقشة رسالة الماجستير

 العنوان

يأبو ظبعلى استهالك الطاقة في نماذج المدارس الجديدة في  ىشكل المبنتأثير   

 للطالبة

 مريم رحماني

 المشرف
الهندسة المعمارية  قسم خالد السالل، أ.د.  

الهندسة كلية  

 المكان والزمان

ا  صباح 10:00  

٢٠١٧نوفمبر  ١٦ ،الخميس  

   F1 مبنى ،1124قاعة 

 الملخص

المالئمة لألشكال المعمارية ومحدودية الوصول ترجع المعدالت العالية الستهالك الطاقة من قبل المدارس أساسا إلى التصاميم غير 

إلى موارد الطاقة الحرة التي يمكن توفيرها من خالل اإلضاءة والتهوية الطبيعية. تحسين الشكل المعماري فيما يتعلق بهندسة، 

ة بما ين االتصال مع البيئتحس فيساعد يالتباعد بين كتل بناء يمكن أن و العمق، شكل االتجاه االرتفاع، االرتفاع المكاني إلى نسبة

ليمية أكثر خلق بيئات التعفي توفير الطاقة ولكن أيضا في ساعد ليس فقط يفي ذلك ضوء النهار والهواء. الشكل األمثل يمكن أن 

. يتم في هذه األطروحة البحث في األشكال المعمارية المثلى التي تساعد تهمصححيوية وبهجة. وبالتالي تحسين أداء الطالب و

لتركيز لطاقة. يتمثل الالمحدود  هالكاإلضاءة الطبيعية والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون من خالل االست علىعتماد ى االعل

وتستند التحقيقات  .ةالجديدالتعلم التي يعتمدها مجلس أبوظبي للتعليم في جميع نماذجه  اتتحسين أداء وحد علىلهذا البحث الرئيسي 

التي أجريت على الظروف البيئية في أبوظبي، وتأخذ بعين االعتبار ممارسات التصميم الحالية في مدارس أبوظبي، ومتطلبات 

ق أساسا على استدامة. يعتمد التحقي بالنسبة لبرنامجالتصميم المدرسية لمجلس أبوظبي للتعليم، ونظام تقييم المباني الخضراء 

لتجريبية باستخدام المحاكاة الحاسوبية باإلضافة إلى طرق أخرى أجريت في البداية لجمع البيانات مثل مسح الوثائق المنهجية ا

غط في عدد الطوابق( والض ارتفاع والمقابالت وجمع بيانات التصميم وتحليلها. ويظهر تحليل النتائج أهمية الشكل الرأسي )أي

اثات غازات الدفيئة. وتكشف المناقشات المتعمقة المقدمة عن العالقات المتبادلة المعقدة الحد من متطلبات الطاقة ومستويات انبع

وهذا يمكن اعتباره النتيجة الرئيسية لهذه  بمعادالت؛سلوكيات هذه المتغيرات  ةوتمت صياغبين متغيرات التصميم واألداء. 

والتي يتم تقديمها بطريقة يمكن أن تساعد مباشرة المهندسين  األطروحة. ومن النتائج الهامة األخرى التمثيل البياني للنتائج؛

 الكربون.والمعماريين وصناع القرار لتصميم المدارس منخفضة الطاقة 
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