
     
 
 
 
 

يكمدخل للحفاظ على المبان يًاالعمارة المتوافقة بيئ

ذات القيمة التراثية فى مصر 
 

جامعة عين شمس –كلية الهندسة  إلى رسالة مقدمة
 كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير

 الهندسة المعمارية يف

 عــدادإ

 يأمين محمد حسين عفيف  مهندسال

 

 شــرافإ
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 جامعة عين شمس ية الهندسة كل
 
 

  سماعيلإ أحمد مصطفى رفعتدد.م.أ
 

 بقسم الهندسة المعماريةأستاذ مساعد 
 جامعة عين شمسكلية الهندسة
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ذات  يالمبان يكمدخل للحفاظ عل ًاالعمارة المتوافقة بيئي : عنوان الرسالة 
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 كلية الهندسة

قسم الهندسة المعمارية



 شكر وتقدير
 

ــ  ــكر اهللا العلـ ــدير  يأشـ ــذالقـ ــم  يالـ ــأتـ ــ  يعلـ ــه وتوفيقـ ــام إل هنعمتـ ــذا تمـ هـ
 . البحث

ــ  او ــدير إلـ ــكر والتقـ ــالص الشـ ــراف   يتقـــدم بخـ ــاموا باإلشـ ــاتذة الـــذين قـ األسـ
ام إتمــ  ي، ممــا أســهم فــ   التعامــل يعلــى الــروح الطيبــة فــ   وعلــى الرســالة  

 هذا العمل على أتم وأكمل وجه
 

ــتاذ   ها منحــمــلكــل  وذلــك يحســام الــدين حســن البرمبلــ    الــدكتوراألس
ــ ــ  يلــ ــت وجهــ ــن وقــ ــرة د ومــ ــم وخبــ ــه علــ ــة،   وتوجيهاتــ ــتمرة والقيمــ المســ

 .وتشجيع ومعاونة ومتابعة خالل فترة إعداد البحث وحتى إتمامه
 
 

لكـــريم تعاونـــه  وذلـــك   ســـماعيلإمصـــطفى رفعـــت  /الـــدكتوراألســـتاذ 
 .  وحتى إتمامه فترة إعداد البحث خالل باإلرشاد والتوجيه

 
 معنويــــًا  يلمســــاندتهم لــــ يوأمــــ يكمــــا أتقــــدم بالشــــكر والتقــــدير ألبــــ

ــ يبإتاحـــة الوقـــت وتهيئـــة الظـــروف المناســـبة لـــ تشـــجيعهم الـــدائم و  يلكـ

 . غ إلتمام هذا العمل أتفر
 

 ًارأيــ ييــد العــون أو قــدم لــ يمــد لــ كــل مــن يإلــبالشــكر الجزيــل  كمــا أتوجــه

  خطًأ، يأو صحح ل

 .كل وقت وحين يهللا سبحانه وتعالى فدائمين  وشكرًا ًاوحمد
 

                                                                                                                                   
 

الباحث       
 



 إهـــداء
 
 
 
 
 
 الحبيبين  يوأبـ يأمـ يإل
 كل من جعل الحفاظ على التراث همه األكبر يإل

 
 هذا الوطن ةكل من ضحى لرفع يإل
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€Ëæ¬’\;!\;–Åê

ÎÖŒe’\;ÎÑÊà;;ÏÁ`NM

 



;flŸ;fl…;Â^;‹Ê÷¬’\;flŸ;€÷¡;Ì…;Ø⁄÷â∏\;3≈;ƒÖd;‡b
;Ø⁄÷â∏\;Ì…;fl“Á;%Â;GƒÂÖ ’\;flŸ;ƒÖ…;Â^;‡Êfi ’\

‡Ê⁄÷â∏\;€l^;ÅŒ…;‰3æ›
;ÏË⁄Ëh;fld^;‹]Ÿ¯;\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

فهرس الموضوعات



 ً  مصر في ذات القيمة التراثية  المبانيكمدخل للحفاظ على  العمارة المتوافقة بيئيا

 

 فهرس الموضوعات

  
 فهرس الموضوعات 

ix  فهرس األشكال 

xvii  فهرس الجداول 

xviii ملخص ال 

xx  المقدمة 

xx موضوع البحث 

xxi  فروض البحث 

xxii  أهداف البحث 

xxii  منهج البحث 

xxiii  محددات البحث 

xxiv  هيكل البحث 

 

 المفاهيم واالشكالية ظ التـراث والحفاظ  ة القيمـة : الباب االول    

 ذات القيمة يالمفاهيم والتعريفات المتعلقة بالمبان: الفصل االول  

مفهوم  القيمة  

ذات القيمة يالمبانتعريف  

التراثية يالمبان يشكال القيمة فأ 

ذات القيمة ياختيار المبانمعايير 
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 المعاصرة صالة األ ي يالتراث  المعمار:  يالفصل الثان

تعريف التراث 

التراثية يمفهوم المبان 

يالتراث المعماراتجاهات التعامل مع  

 
االتجاهات المتفاعلة مع التراث

االتجاهات المتجاهلة للتراث 

يالعوامل المؤثرة على التراث المعمار 

يجابيةالعوامل اإل 

العوامل السلبية 

ييتعرض لها التراث المعمار يالمشاكل الت 

مشاكل بشرية 

مشاكل سياسية 

مشاكل بيئية 

مشاكل تنظيمية وتقنية 

مشاكل اقتصادية 

 التراثية وذات القيمة  يالمبان علىاستراتجيات الحفاظ : الفصل الثالث 

تعريف ومفهوم الحفاظ 

التراثية يعلى المباناشكالية الحفاظ  

سياسات واساليب الحفاظ 

التراثية يالمبان يسياسات واساليب الحفاظ ف 

ومتطلبات التنفيذ على الحفاظ العوامل المؤثرة 

التراثية يالمبان علىمشكالت تطبيق سياسات الحفاظ  

عملية الحفاظ يف يالبعد المجتمع  

عملية الحفاظ  يف يالبعد االقتصاد 
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تطبيق مفهوم الحفاظ يسلبيات منهجية الدولةف 

عمليات الحفاظ يالخبرات الدولية ف 

لبعض تجارب الحفاظ حاالت دراسة 

 التجارب م المفاهيم    أهيلالت إعادة: يالباب الثان

 ذات القيمة  يالمبان التأهيل إعادة: الفصل الرابع 

االطار العامل التأهيل  إعادة 

ذات القيمة ياستخدام وتوظيف المبان إعادةاهمية  

ذات القيمة المبانياستخدام  إعادةاستراتيجية 

ذات القيمة المبانيف يتوظ إعادةاستراتيجية  

ذات القيمة المبانيتوظيف  إعادةتصنيف  

ذات القيمة للمباني  األيجابياالستخدام  

ذات القيمة  للمباني  ياالستخدام السلب 

مثلمعايير وشروط اختيار االستخدام األ 

المالئمة لقيمة المبنى ذو القيمة 

المالئمة الفراغية 

المالئمة الوظيفية 

المالئمة األنشائية 

التأهيل  إعادةمحلية لتجارب أمثلة  

وحرمه تأهيل متحف محمد محمود خليل إعادةمشروع  

يالمصر يالدبلوماس يتأهيل الناد إعادةمشروع  

 كمدخل للحفاظ على المبانى ذات القيمة البيئي التوافق   -الطاقة:  الباب الثالث

 التراثىالطاقة  التوفير والمالءمة وعالقتهما بالمبنى : الفصل الخامس 

الطاقة مفهومها واهميتها 

مفهوم الطاقة والحاجة المتزايدة اليها 
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ونتائجها أزمة الطاقة 

العمارة والطاقة 

المباني في الطاقة المستهلكة  

البيئي المبنى والتلوث  في العالقة بين الطاقة المستهلكة  

االتجاهات المعمارية المرشدة الستهالك الطاقة 

عمارة الطاقة الخضراء 

العمارة ذاتية االمداد بالطاقة 

الطاقة يالمبنى صفر 

العمارة الموفرة للطاقة 

 ذات القيمة  المباني في  البيئي استراتجيات التوافق : الفصل السادس 

التوافق مع البيئة واالستدامة البيئية 

 البيئي تعريف التوافق  

تعريف االستدامة البيئية 

ذات القيمة المباني في  البيئي استراتجيات التوافق  

ترشيد الطاقة في البيئة الضوئية ودورها  

تعريفها، وأهميتها: اإلضاءة  

اإلضاءة الطبيعية والصناعية 

اإلضاءة الطبيعية وأسباب تفضيل اإلضاءة الصناعية عليهاإشكالية  

نظم اإلضاءة في المباني ذات القيمة 

غنظم التحكم في نفاذ اإلضاءة الطبيعية داخل الفرا 

نظم تكامل اإلضاءة الصناعية مع اإلضاءة الطبيعية 

في نظم التحكم باإلضاءة الصناعية المتكاملة مع اإلضاءة الطبيعيةطرق التحكم  

البيئة الحرارية ودورها في ترشيد استهالك الطاقة 

التحكم الحراري بالمبنى 

العوامل المؤثرة على الشعور بالراحة الحرارية 



 ً  مصر في ذات القيمة التراثية  المبانيكمدخل للحفاظ على  العمارة المتوافقة بيئيا

 

البيئة الخارجية والوسط الداخلي للمبنىاالنتقال الحراري بين  

ذات القيمة المباني في استراتيجيات التحكم الحراري  

التحكم في الحرارة المكتسبة من الشمس 

معالجة األداء الحراري للحوائط 

تقليل اإلنتاج الداخلي للحرارة 

التخلص من الطاقة الحرارية الزائدة 

بيئة التهوية الداخلية ودورها في ترشيد استهالك الطاقة 

أهميتها ودورها في تحقيق الراحة الحرارية: التهوية الطبيعية  

أهمية التهوية الطبيعية ومسببات حركة الهواء 

التهوية الصناعيةنظم  

ذات القيمة  المباني في التهوية   في استراتيجيات التحكم  

 الدراسة التطبيقية: الفصل السابع 

من الدراسة التطبيقية لهدفا 

منهج الدراسة التطبيقية 

المتوافقة بيئيًا المبانيمعايير تقييم أداء  

ي البيئي المبنى  

نبذة عن المبنى 

المعماري  الوصف 

التوافق مع البيئة 

كفاءة البيئة الداخلية 

البيئة الضوئية كفاءة 

إألساسي أستخدام  اإلضاءة  الطبيعية كمصدر  

داخل الفراغ.نفاذ اإلضاءة الطبيعية في التحكم  

أستخدام  اإلضاءة الصناعية الموفرة  للطاقة 

نظم اإلضاءة الصناعية المتكاملة مع اإلضاءة الطبيعية في التحكم   
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البيئة الحرارية كفاءة 

الحرارة المكتسبة من الشمس في التحكم  

للحوائط الحراريمعالجة األداء  

للحرارةالداخلي  تقليل األنتاج  

التخلص من الطاقة الحرارية الزائدة 

كفاءة بيئة التهوية الداخلية  

استخدام التهوية الطبيعية 

التهوية الطبيعية في التحكم  

استخدام التهوية الصناعية المتوافقة بيئيا 

استخدام أنظمة التبريد الصناعية المتافقة بيئيا 

كفاءة البيئة المستدامة  

قدرة المبنى على جمع البيانات البيئية   

استخدام مصادر الطاقة المتجددة  

)منتج للطاقة ( التوليد الذاتى للطاقة   

ترشيد استهالك الطاقة  

ة دار الكتب المصرية  

نبذة عن المبنى 

المعماري  الوصف 

التوافق مع البيئة  

كفاءة البيئة الداخلية 

البيئة الضوئية كفاءة 

إألساسي أستخدام  اإلضاءة  الطبيعية كمصدر  

داخل الفراغ.نفاذ اإلضاءة الطبيعية في التحكم  

أستخدام  اإلضاءة الصناعية الموفرة  للطاقة 

نظم اإلضاءة الصناعية المتكاملة مع اإلضاءة الطبيعية في التحكم   
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البيئة الحرارية كفاءة  

الحرارة المكتسبة من الشمس في التحكم  

للحوائط الحراريمعالجة األداء  

للحرارةالداخلي  تقليل األنتاج   

التخلص من الطاقة الحرارية الزائدة 

كفاءة بيئة التهوية الداخلية   

استخدام التهوية الطبيعية  

التهوية الطبيعية في التحكم   

استخدام التهوية الصناعية المتوافقة بيئيا 

استخدام أنظمة التبريد الصناعية المتافقة بيئيا  

كفاءة البيئة المستدامة  

قدرة المبنى على جمع البيانات البيئية   

استخدام مصادر الطاقة المتجددة  

)منتج للطاقة ( للطاقة  يالتوليد الذات  

ترشيد استهالك الطاقة  

يمتحف الفن اإلسالمي 

المبنىنبذة عن  

المعماري  الوصف 

التوافق مع البيئة  

كفاءة البيئة الداخلية 

البيئة الضوئية كفاءة 

إألساسي أستخدام  اإلضاءة  الطبيعية كمصدر  

الفراغداخل نفاذ اإلضاءة الطبيعية في التحكم   

أستخدام  اإلضاءة الصناعية الموفرة  للطاقة  

نظم اإلضاءة الصناعية المتكاملة مع اإلضاءة الطبيعية في التحكم    
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البيئة الحرارية كفاءة  

الحرارة المكتسبة من الشمس في التحكم   

للحوائط الحراريمعالجة األداء    

للحرارةالداخلي  نتاج تقليل اإل 

التخلص من الطاقة الحرارية الزائدة  

كفاءة بيئة التهوية الداخلية       

استخدام التهوية الطبيعية  

التهوية الطبيعية في التحكم  

استخدام التهوية الصناعية المتوافقة بيئيا 

استخدام أنظمة التبريد الصناعية المتافقة بيئيا 

كفاءة البيئة المستدامة     

قدرة المبنى على جمع البيانات البيئية   

استخدام مصادر الطاقة المتجددة  

)منتج للطاقة ( للطاقة  يالتوليد الذات  

ترشيد استهالك الطاقة  

 النتائج والتوصيـــات: الفصل الثامن 

النتائج   

التوصيـات  

 
 المراجع

 المراجع العربية 

 المراجع األجنبية 

 شبكة المعلومات الدولية

 ملخص البحث باإلنجليزية
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 فهرس األشكال

 الباب األول

٥ الـقـاهـرة قـصـر عـابـديـن  )١-١(شكل 
٦ القاهرةيبيت السيحيم )٢-١(شكل 
 ٦ القاهرةمحمد محمود خليل وحرمه  )٣-١(شكل 
١٢ القاهرةالمتحف المصري )٤-١(شكل 
١٢ أمريكا فرانك لويد رايت  فيال الشالل )٥-١(شكل 
١٣ القاهرةالكوربة مصر الجديدة )٦-١(شكل 
١٣ مصر  جنوب ة ت نوبيوبي )٧-١(شكل 
١٤ ثورة عرابي  هام حدث قصر عابدين  )٨-١(شكل 
 ٢٨ مستويات الحفاظ المعماري )٩-١(شكل 

 يالباب الثان

 ٤٢ القاهرة مسجد السلطان حسن  )١-٢(شكل 
 ٤٣ القاهرة  يبيت السيحيم )٢-٢(شكل 
 ٤٤ القاهرة فندق الماريوت  )٣-٢(شكل 
 ٤٤ القاهرة قصر األميرة سميحة  )٤-٢(شكل 
 ٤٧ مصر القاهرة متحف محمد محمود خليل وحرمه  )٥-٢(شكل 
 ٤٨ الموقع العام  متحف محمد محمود خليل وحرمه  )٦-٢(شكل 
 ٤٩ يالثان األول يلألدور األرض يالمسقط األفق )٧-٢(شكل 
 ٥٠ ترميم العناصر المعمارية والفنية )٨-٢(شكل 
 ٥٠ في صاالت عرض متح إليتحويل الفراغات  )٩-٢(شكل 
 ٥١ تغيير أنظمة القوى الكهربية واسلوب توزيع األضاءة )١٠-٢(شكل 
 ٥٣ مصر  القاهرة-يالمصر يالدبلوماس يالناد )١١-٢(شكل 
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 ٥٤ العناصر المعمارية القيمة للمبنى )١٢-٢(شكل 
 ٥٤ الزخارف والتشكيالت السقفية الداخلية للقبة )١٣-٢(شكل 
 ٥٥ الموقع العام للمبنى )١٤-٢(شكل 
 ٥٥ يللدور الثان يالمسقط األفق )١٥-٢(شكل 
٥٦ الواجهة الرئيسية للمبنى )١٦-٢(شكل 
٥٦ للمبنىالمعماري  الداخلي  الطابع )١٧-٢(شكل 
 ٥٧ قاعة الطعام الرئيسية )١٨-٢(شكل 
٥٧ الواجهة الجانبية للمبنى )١٩-٢(شكل 

 الباب الثالث

٦٢ مصادر الطاقة المتجددة )١-٣(شكل 
٦٢ مصادر الطاقة في العالم )٢-٣(شكل 
٦٥ معدل أستهالك الممارسات المعمارية للطاقة )٣-٣(شكل 
٦٨ المجتمع االقتصاد  والعالقات بين البيئة  االستدامة )٤-٣(شكل 
 ٦٩ االستدامة البيئية )٥-٣(شكل 
 ٧١ عن العالقة بين البيئة والطاقة يرمز تعبير )٦-٣(شكل 
 ٧٢ المملكة المتحدةيالفراغ المفتوح للمتحف البريطان )٧-٣(شكل 
 ٧٦ الزجاج يبين طبقت (HOE)استخدام مادة ال  )٨-٣(شكل 

 )٩-٣(شكل 
مجموعة من الرسومات واالشكال التوضيحية توضح 

 HOE)استخدام مادة ال 
٧٧ 

 ٧٨ Light shelf نظام رف اإلضاءة )١٠-٣(شكل 
 ٧٨ Anidolic Mirrorsنظام  )١١-٣(شكل 
 ٧٩ Laser out panelنظام  )١٢-٣(شكل 
 ٨٠ Prismatic panels  نظام الوحدات المنشورية )١٣-٣(شكل 
 ٨١ Glass or acrylic Capillariesنظام  )١٤-٣(شكل 
 ٨١ Glass Webbingنظام شبكة الزجاج  )١٥-٣(شكل 
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 & Daylight Guidanceأنظمة توجيه ونقل الضوء  )١٦-٣(شكل 

Transport systems(DGS) 
٨٢ 

 & Daylight Guidanceأنظمة توجيه ونقل الضوء  )١٧-٣(شكل 

Transport systems(DGS) 
٨٣ 

 ٨٤ مكونات عنصر تجميع الضوء اإليجابي )١٨-٣(شكل 

 )١٩-٣(شكل 
تجميع من عنصر  ييوضح المسار الضوئ يقطاع رأس

 الضوء اإليجابي
٨٥ 

 )٢٠-٣(شكل 
يوضح التفاصيل الفنية من عنصر تجميع  يقطاع رأس

 العنصر الباعث للضوء إليالضوء 
٨٦

٨٦ Emitterالعنصر الباعث للضوء شكل يوضح  )٢١-٣(شكل 

 )٢٢-٣(شكل 

- كيفية أنارة الفراغات بأستخدام الهليوستات:اعلى 

 إلياليمين طريقة انعكاس الضوء  إلي:اسفل

 في المرايا المستخدمة اليسار  إلي الهليوستات 

 الهليوستات إليأنعكاس الضوء وتوجيهه 

٨٧ 

 )٢٣-٣(شكل 
 Sun(يوضح أستخدام الهليوستات يعمل بطريقة 

Beam ( فترات مختلفة من ساعات اليوم في 
٨٨

 )٢٤-٣(شكل 
 إلييوضح انتقال الضوء  يقطاع رأس: اليمين إلي

أشكال :اليسار إليالفراغات من المصدر الجامع للضوء ،

 األضاءة داخل الفراغات
٨٩

٩٠ األلياف الضوئية )٢٥-٣(شكل 
٩٠ شعيرات زجاجية أو بالستيكية تستطيع نقل الضوء )٢٦-٣(شكل 
٩٤  يبين اإلنسان والمحيط الخارج الحراريطرق التبادل  )٢٧-٣(شكل 

 )٢٨-٣(شكل 
وسائل التظليل الخارجية المستخدمة بمكتب التصميم 

 بألمانيا) Gartner(لشركة 
٩٦ 

 )٢٩-٣(شكل 
 يوسائل التظليل الخارجية المتحركة بالمبنى التعليم

 BMWلشركة 
٩٧ 
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 ٩٨ التظليل الداخليةمجموعة من وسائل  )٣٠-٣(شكل 
 ١٠٢ ةيمجموعة من الطبقات العازلة للحرارة الخارج )٣١-٣(شكل 

 )٣٢-٣(شكل 
حقن الفراغ الداخلي للحائط من خالل فتحات صغيرة 

 تعمل على تحسين قيمة العزل للحائط دوابم
١٠٣ 

 )٣٣-٣(شكل 
تأثير قوة فرق ضعط الرياح على حركة الهواء حول 

 للمبنى جيالغالف الخار
١٠٦ 

 ١٠٧ حاالت مختلفة لتصميم التهوية الطبيعية داخل المبنى )٣٤-٣(شكل 
 ١٠٧ ر المدخنةتوضيح لتأثي )٣٥-٣(شكل 
 ١٠٩ المبانيالتهوية الصناعية ب نظم )٣٦-٣(شكل 

 )٣٧-٣(شكل 
مبنى الـ  نافذة محورية من أسفل 

)Commerzbank ( ومبنى)GSW( 
١١٠

 
 )٣٨-٣(شكل 

أستخدمت الفتحات العلوية  التي  المبانينماذج من 

 للتهوية واألضاءة
 
١١١

 ١١١ Double skin Façadeالواجهة المزدوجة  )٣٩-٣(شكل 

 )٤٠-٣(شكل 
في تحقيق  الواجهة المزدوجةالدور الذي تقوم به 

مع مساعدة نظام للمبنى  والتهوية والتبريد التدفئة 

)HVAC( 
١١٣

١١٨ يالقياس يالنظام الكم )٤١-٣(شكل 

 )٤٢-٣(شكل 
موضحا عليه معايير تقييم أداء  يالقياس يالنظام الكم

 المتوافقة بيئيًا المباني
١١٩

١٢٠ النسبة المئوية والقيمة المساوية لها من عدد النقاط )٤٣-٣(شكل 

 )٤٤-٣(شكل 
التصنيف والوصف لمعايير القياس للمبنى مقارنه 

 بدرجات التقيم
١٢٠

 ١٢٠ يتقييم موضحة على الرسم البيانالمحصلة معايير  )٤٥-٣(شكل 
 ١٢١ يللدور األرض يالمسقط األفق )٤٦-٣(شكل 
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 )٤٧-٣(شكل 
رفع  في تساعد  التي الرئيسية للمبنى  النوافذ

 مستويات اإلضاءة الطبيعية الداخلية
١٢٢ 

 )٤٨-٣(شكل 
 )Rotting glass louvers(الشرائح الزجاجية الدوارة 

 يمكن لها التحكم بمستويات اإلضاءة الطبيعية التي 
١٢٣ 

 )٤٩-٣(شكل 
الشرائح الزجاجية الدوارة شكل يوضح تغير أتجاهات 

)Rotting glass louvers( حسب وضع الشمس 
١٢٣ 

 )٥٠-٣(شكل 
شكل يوضح أستخدام المبنى وحدات أضاءة موفرة 

 للطاقة
١٢٤ 

 )٥١-٣(شكل 

 Dimming(استخدام تكنولوجيا الخفت 

technology ( عن طريق وحدات أضاءة مثبت بها

تقوم بقياس نسبة  Integral sensorsحساسات 

 اإلضاءة داخل الفراغات

١٢٥ 

 )٥٢-٣(شكل 
 تعمل على تبريد التي شبكة المواسير تحت األرض 

 بالطة االرضية بأستخدام المياه الجوفية
١٢٨ 

 )٥٣-٣(شكل 
بالمستوى )Hopper windows(النوافذ القادوسية 

 .بالمبنى يالعلو
١٣١ 

 )٥٤-٣(شكل 
على الواجهة ) Ventilation towers(أبراج للتهوية 

 الجنوبية
١٣٢ 

 )٥٥-٣(شكل 
أبراج للتهوية يوضح حركة الهواء من خالل  يقطاع رأس

)Ventilation towers( 
١٣٣ 

 ١٣٣ رسم يوضح كيفية تحقيق الراحة الحرارية )٥٦-٣(شكل 
 ١٣٤ عمليات تبريد المبنى في  المياه الجوفيةاستخدام  )٥٧-٣(شكل 

 )٥٨-٣(شكل 
الحصول  في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح  استخدام

 التهوية الطبيعيةالضوء و على
١٣٦ 

 ١٣٧ ) PV(الخاليا الفولتية الضوئية )٥٩-٣(شكل 
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 ١٤٢ يلدور األرضل يالمسقط األفق )٦٠-٣(شكل 
 ١٤٣ لدور األولل ياألفقالمسقط  )٦١-٣(شكل 
 ١٤٣ يلدور الثانل يالمسقط األفق )٦٢-٣(شكل 
 ١٤٤ النوافذ المطلة على الفراغات المكتبية )٦٣-٣(شكل 

 )٦٤-٣(شكل 
بهو المدخل  في  يسالنافذة المطلة على السلم الرئي

أنارتها  في األضاءة الطبيعية بها  لم تستغل التي و

 ونرى الضوء حبيس الدخول
١٤٤ 

 ١٤٥ بهو المدخل في القبه الموجودة  )٦٥-٣(شكل 
 ١٤٥ البالطات الزجاجية والوحدات السقفية  )٦٦-٣(شكل 
 ١٤٦ الوحدات السقفية من أعلى المبنى )٦٧-٣(شكل 

 )٦٨-٣(شكل 
ال يمكن  التي النوافذ المطلة على الواجهات الخارجية و

 .التحكم بها او بكميات الضوء الصادرة من خاللها
١٤٦ 

 )٦٩-٣(شكل 
أنارة الفراغات  في اشكال األضاءة الصناعية المستخدمة 

 المبنى في والممرات الوظيفية 
١٤٧ 

 )٧٠-٣(شكل 
أستخدام األضاءة الصناعية الغير موفرة للطاقة بكثرة 

 أنارة األسقف والساللم في 
١٤٧ 

 ١٤٨ ) LED Unit(أستخدام وحدات أضاءة موفرة للطاقة  )٧١-٣(شكل 

 )٧٢-٣(شكل 
 fiber(أستخدام نظام األضاءة األلياف الضوئية 

Optics ( للمقتنيات التاريخية في العرض المتح في 
١٤٨ 

 ١٤٩ )Fiber Optics(تطبيق نظام الـ )٧٣-٣(شكل 

 )٧٤-٣(شكل 
 في ) LED Unit(أستخدام وحدات أضاءة موفرة للطاقة 

 انارة الساللم الداخلية لقاعة العرض
١٤٩ 

 )٧٥-٣(شكل 
على مشغوالت  يتحتو التي النوافذ الخارجية للمبنى و

 معدنية
١٥١ 

 ١٥٢ للمبنى يالغالف الخارج )٧٦-٣(شكل 
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 ١٥٣ للمبنى ياألرتفاع األصل إليأضافة مستويات وظيفية  )٧٧-٣(شكل 
 ١٥٣ وحدات أضاءة  ذات أنبعاثات حرارية كبيرةأستخدام  )٧٨-٣(شكل 
 ١٥٤ أنظمة التهوية الصناعية األعتماد على )٧٩-٣(شكل 
 ١٥٤ البالطات الزجاجية السقفية  )٨٠-٣(شكل 
 ١٥٦ النوافذ المطله على الواجهات الخارجية  )٨١-٣(شكل 
 ١٥٧ الفراغ المفتوح في أستخدام التهوية الصناعية  )٨٢-٣(شكل 

 )٨٣-٣(شكل 
-Chilledتعتمد على تبريد المياه  ينظام التكييف الذ

water Air Condition الموجود على سطح المبنى 
١٥٨ 

 )٨٤-٣(شكل 
مجموعة من أشكال وأماكن مداخل ومخارج نظام 

 المبنى في التكييف المستخدم 
١٥٨ 

 ١٦٦ للمتحف يالمسقط األفق )٨٥-٣(شكل 
 ١٦٧ مراحل فتح الوحدات المظللة )٨٦-٣(شكل 

 )٨٧-٣(شكل 
التقليل من  في تساعد  التي الوحدات الداخلية المظلله 

 الواقع على النوافذ ياألشعاع الشمس
١٦٨ 

 )٨٨-٣(شكل 
استخدام وحدات أضاءة موفرة للطاقة وذات إنبعاث 

 منخفض يحرار
١٦٩ 

 ١٧٠ مجموعة من أشكال وحدات األضاءة  )٨٩-٣(شكل 
 ١٧٢ النوافذ الخارجية للمبنى )٩٠-٣(شكل 
 ١٧٣ يللمدخل الجانب يالمسقط األفق )٩١-٣(شكل 

 )٩٢-٣(شكل 
 إليمعتدل  ياستخدام وحدات أضاءة ذات أنبعاث حرار

 جانب الحفاظ على األرتفاعات األصلية للمبنى
١٧٤ 

 )٩٣-٣(شكل 
المفتوح المطل  يالفراغ الخارج في النافورة الموضوعة 

 .للمبنى يوالمدخل األدار يعلى المدخل الجانب
١٧٥ 

 )٩٤-٣(شكل 
ال تمثل  التي الخارجية والنوافذ المطلة على الواجهات 

 .مصدرا لتهوية الفراغات الداخلية
١٧٧ 
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 )٩٥-٣(شكل 
سحب  في تستخدم  التي المراوح المحورية تستخدم 

 وتمرير الهواء
١٧٨ 

 )٩٦-٣(شكل 
 يالواجهة المطله على الفراغ المفتوح للمدخل الجانب

 للمبنى
١٧٨ 

-Chilledتعتمد على تبريد المياه  ينظام التكييف الذ )٩٧-٣(شكل 

water Air Condition 
١٧٩ 

 ١٧٩ مجموعة من أشكال وأماكن مخارج أنظمة التكيف  )٩٨-٣(شكل 



  

 فهرس الجداول
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 فهرس الجداول

 يالباب الثان

 )١-٢(جدول 
تأهيل متحف  إعادةالدراسة التحليلية المقارنة لمشروع 

 محمد محمود خليل وحرمه
٥٢

 )٢-٢(جدول 
 يتأهيل الناد إعادةمشروع الدراسة التحليلية المقارنة ل

 يالمصر يالدبلوماس
٥٨

 )٣-٢(جدول 
الدراسة التحليلية المقارنة لمشروع متحف محمد محمود 

 يالمصر يالدبلوماس يالناد خليل وحرمه
٥٩ 

 الباب الثالث

 )١-٣(جدول 
بعد إضافة ) V.value(التحسن في األداء الحراري مدى 

 ألواح جيبرك يورتيان المينيتد
١٠١ 



  

 البحث ملخص
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 البحث ملخص
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 الفرضية البحثية ):أ  -أ( شكل 
 )الباحث:المصدر(
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الباب االول

 المفاهيم واالشكالية ظ التـراث والحفاظ  ة القيمـة 

ذات القيمة المبانيالمفاهيم والتعريفات المتعلقة ب: الفصل االول

المعاصرة االصالة  ي يالتراث  المعمار:  يالفصل الثان

التراثية وذات القيمة المباني فياستراتجيات الحفاظ : الفصل الثالث 



  
 الفصل االول

ذات القيمة المبانيالمفاهيم والتعريفات المتعلقة ب
 

مفهوم  القيمة 

ذات القيمة يالمبانتعريف 

التراثية يالمبان يشكال القيمة فأ

ذات القيمة ياختيار المبانمعايير 
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ألو

أل

الت
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إل

ال

ال آلثار

أل

أل

أل

الجألثر

.١٨٨ص١٩٩٩،جامعة القاهرة كلية الهندسة، اإلنطباعات البصرية للعمارة، رسالة ماجستير، محمد نبيل محمد غنيم،)١(
.١٩٨٤، ٣١مجلة عالم البناء، العدد ، بحث منشور، "وسائل الحفاظ على التراث المعماري: "سمير سيف اليزل

م المباني ذات القيمة في جمهورية مصر العربية، رسالة تجارب إعادة استخدا: سارة أحمد محمد عثمان
.١١، ص٢٠٠٨ماجستير، جامعة القاهرة، 
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ال

ال

ال

ال ال ال

ر، كلية الهندسة، رسالة ماجستي" منهجية إعادة استخدام المباني األثرية وذات القيمة: "أحمد عبد الوهاب السيد 
.٢٢٧ – ٢٢٣، ص ١٩٩٠جامعة القاهرة، 
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ال

أل أل

ألثر

ألثر-

أل-

أل-

أل-

أل-

ال

ألثر

ألثر ال أل

أل

ال

كلية  ،رسالة دكتوراه ،ويرالمباني التذكارية ذات القيمةتط ينحو منظومة معاصرة ف:  أحمد مصطفى ميتو
 :نقال عن  ١٥، ص٢٠٠٢، جامعة عين شمس ،الهندسة
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ألو

ال

الط

الحظ

.١٥، ص ٢٠٠١مرجع سابق ، : أحمد مصطفى ميتو 

 الـقـاهـرة –قـصـر عـابـديـن  )١-١(شكل رقم             



 المفاهيم واالشكالية –التـراث والحفاظ  -القيمـة : الباب االول 
 والتعريفات المتعلقة بالمبانى ذات القيمةالقيمةالمفاهيم : الفصل االول

 

ال ال

أل

ال أل

ال ال

ال

ألألس ال ال

أل

 القاهرة-يبيت السيحيم)٢-١(شكل رقم

 القاهرة-محمود خليل وحرمه  متحف)٣-١(شكل رقم 
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ال ألس

ألو الحظ

ال

إل

ال ال

ألخ

ال أل

آلخر ألثر

ألخ

صيانة وٕاعادة استخدام المباني األثرية وذات القيمة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، : أحمد عبد الوهاب السيد 
.٢٣٣-٢٣٢، من ١٩٩٠

-١٩٩٠، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، " باألماكن التاريخيةتنسيق المواقع "جمال الدين عبد الغني ـ 
.٢٩ص



  
 

 يالفصل الثان

 المعاصرة االصالة   يالتراث  المعمار

تعريف التراث

التراثية يمفهوم المبان

يالتراث المعماراتجاهات التعامل مع 

االتجاهات المتفاعلة مع التراث

االتجاهات المتجاهلة للتراث

يالعوامل المؤثرة على التراث المعمار

يجابيةالعوامل اإل

العوامل السلبية

ييتعرض لها التراث المعمار يالمشاكل الت

مشاكل بشرية

مشاكل سياسية

مشاكل بيئية

مشاكل تنظيمية وتقنية

مشاكل اقتصادية
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الن كو

ال

الج

الش

إلأل

اليجا
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الحسا ال

ال ال

الس

ال ال

الولو الرث،
ال

الج الطار
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ال

ال

الت

ال

ال

ال الو

ال

أل

ال

ال ال
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الت، ألالقات

ال ال

ألساس

آلثار

إل

أل

إل إل

إل

إل
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أل ال آلخر

آلثا

أمريكا  –فرانك لويد رايت  -فيال الشالل ):١٥( شكل 

 القاهرة-المتحف المصري)٤-١(شكل رقم
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ال

 القاهرة-الكوربة مصر الجديدة)٥-١(شكل رقم 

 مصر  جنوب -المميز لمنطقة ما  محليالالطابع  –ة ت نوبيو بي): ٧-١( شكل 
):المصدر(

 القاهرة-الكوربة مصر الجديدة)٦-١(شكل رقم 
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الر

إلرألح

إل

أل

التجاه ألح

أل

أل

إلح

، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز 
١١، ص.٢٠٠١

  ٢٢ص .٢٠٠١ مرجع سبق ذكره لبنى عبد العزيز

  القاهرة –قصر عابدين  ):٨-١( شكل 
 ):المصدر(
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إل

إل الس

إل ال

إلشارة

الت

-

-

الت

التجاهات 

الس الس

ألسس

التجاه 

جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز 
 ٢٣ص ، ٢٠٠١
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التجاهات 

ال

ال

ألو ال

ال

التجاه 

الس

ال ال

الح
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الت

ال

ال

الت-
إل

ال- ال

التجاها

التجاهات 

ال

الر

ال 

، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز 
 ٢٤ص .٢٠٠١
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إلي

الر

ألح

الج

الس

 ٨ص ، ١٩٨٨جامعة األسكندرية كلية الهندسة، ماجستير، التطور العمرانى على التراث، علي محمود بيومي،
، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“العزيز لبنى عبد 

٣٧ص ، ٢٠٠١
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ال

أل ألشخ الر

ال أل

إل

إل

الس إله

ال

، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز
.٣٨، ص .٢٠٠١
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أل

الال

الت

الالت

ال

أل الج

ألسا

ال

ال ال ال ال

أله

، من أبحاث الندوة العالمية "لعمراني الحديث في المركز التاريخي للمدينة العربيةالتداخل ا: "عالء الدين لولح. د
٣٣:  ٢٩، ص ١٩٨٣، ٤٠بناء، العدد لحماية حلب القديمة، مجلة عالم ال

، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز 
٣٩،  ٣٨ص : .٢٠٠١

التصميم المستحدث فى المناطق التراثية وذات القيمة، ماجستير، كلية الهندسة، جامعة  :عطية أحمد خلف
٣٠،  ٢٩ص  ٢٠٠٣القاهرة،
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إل

ال ال

ألساس

الئم الس الس

ال الس أل

إلطاراله

أل الس

إل الت

ألخر ألج

ال

ال

أل

إلش إله

أل
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أل ال

آلتي

الة و

ألثر أل

ألثر إلأل الت

ألحوا

ألثر ألحكام أل

ال ال

ألثر أل

إل ألثر

كلية الهندسة،جامعة المنيا  الحفاظ على الموروث المعمارى فى المدينة المصرية،ماجستير،، حسن أسامة حلمي
١٤:  ١٠ص  ١٩٩٦
٢٠٥:  ٢٠٠ص ) مرجع سبق ذكره(د ، عبد الوهاب السيأحمد 

مدينة  أمانة ندوة األرتقاء بالبيئة العمرانية للمدن، ،عمارى والهندسى للمبانى المتخلفةالتطور المأبو زيد راجح،  
٥:  ٣، ص ١٩٨٦مركز الدراسات التخطيطية والمعماربةجدة، 
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أل أل

أل أل ألتر

أل

ألج

ال

آلثا آلثا

ألثر

ألج

ألثرال

آلثا

، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”راثية ذات القيمةاالرتقاء بالنطاقات الت“لبنى عبد العزيز 
.٤٢، ص .٢٠٠١

.٣١ص ،"مرجع سبق ذكره"،حمد خلفأ
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آل

الهتزألشجار إل

ال آلخر

أل

أل

أل

الالس ال

ال ال إليجارات

الز إلجراء

ال

آلثا

الر

٣٢ص  ،"مرجع سبق ذكره"أحمد خلف، 
٣٢ص  ،"مرجع سبق ذكره"أحمد خلف،

٤٣، ص"مرجع سبق ذكره"لبنى عبد العزيز



  

 الفصل الثالث

 التراثية وذات القيمة  المباني فياستراتجيات الحفاظ 
 

تعريف ومفهوم الحفاظ

التراثية يعلى المباناشكالية الحفاظ 

سياسات واساليب الحفاظ

التراثية يالمبان يسياسات واساليب الحفاظ ف

ومتطلبات التنفيذ على الحفاظ العوامل المؤثرة

التراثية يالمبان علىمشكالت تطبيق سياسات الحفاظ 

عملية الحفاظ يف يالبعد المجتمع 

عملية الحفاظ  يف يالبعد االقتصاد

تطبيق مفهوم الحفاظ يسلبيات منهجية الدولةف

عمليات الحفاظ يالخبرات الدولية ف

لبعض تجارب الحفاظ حاالت دراسة
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أل

أله

ال ألش

ألش

ألس إلجراءات

أل

آلتي

ألوال

ألثر

ال

الج

.٤، ص١٩٩٦ عين شمسماجستير، كلية الهندسة، جامعة ، " الحفاظ على المباني التراثية وتوظيفها: "نسرين اللحام
.٨١ص " مرجع سبق ذكره" لبنى عبد العزيز

.١٥، ص " مرجع سبق ذكره: "أسامة حلمي
مدخل إعادة التوظيف كأحد توجهات عملية الحفاظ الحضارى فى الدول النامية،بحث : حلفاوي ال عمرو مصطفى

.٣٢٦، ص  ١٩٩٥،كلية الهندسة،جامعة األزهر،منشور،المؤتمر العلمى الرابع 



 المفاهيم واالشكالية –التـراث والحفاظ  -القيمـة : الباب االول 
 استراتجيات الحفاظ فى المبانى التراثية وذات القيمة: الفصل الثالث 

 
الس

الس إل

الس

إل

-

-

-

أل

الس

الج

ألو

٣٢٦لفاوي ، مرجع سبق ذكره، ص الحعمرو مصطفى 
، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ”االرتقاء بالنطاقات التراثية ذات القيمة“لبنى عبد العزيز 

٨٣، ص .٢٠٠١
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ألو

إل إل

ألثر

.٣٢٧،  ٣٢٦ص " مرجع سبق ذكره: "عمرو مصطفى الحلفاوي

إل إلر

إليجا

ألألو

ال إل
إل

أل
إل
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ألثر أل

ألخال-

-

-

٣٢٧مرجع سبق ذكره، ص : الحلفاوي عمرو مصطفى 
٦ص ،" مرجع سبق ذكره" : نسرين اللحام

  ستويات الحفاظ المعماريم ):٩-١( شكل 
مرجع سبق ذكره )نسرين اللحام :المصدر(

إل

إل

السإل
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ال ألس

ال-

-

-

-

-

ألو

ألث

ألثر

أل

ال

و مصطفى الحلفاوي، مرجع سبق ذكرهعمر 
بالمناطق ذات القيمة التاريخية واألهلة بالسكان المشاكل التي تواجه الحفاظ على التراث : "سهير زكي حواس 

، التراث المعماري وعمارة السياحة مؤتمر االتحاد الدولي للمعماريين ال، منشور، بحث "فى قلب القاهرة
١٩٩٥األقصر وأسوان، 
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٣٢٧، مرجع سبق ذكره، ص  عمرو الحلفاوى
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ألثر-

آلثا-

ألثر-

أل أل

ال ألثر أل

أل

اله

أل-

الر

ألساس-

أل

-

الح-

، مرجع سبق ذكره سهير حواس
٩٢لبنى عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 

٩٢ص  مرجع سبق ذكره، .لبنى عبد العزيز
٢١٠اب السيد ، مرجع سبق ذكره، ص أحمد عبد الوه
٢١٠اب السيد ، مرجع سبق ذكره، ص أحمد عبد الوه
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Gerding Theater at the Armory

 

إل

إل

أل

أل

Gerding Theater at the Armory

 Portland, USA الموقع

 مركز المؤتمرات يالحال االستخدام

1891 تاريخ األنشاء

 قدم مربع 55,000 المساحة

 2006 تاريخ الترميم

ـــ    ــيم منظمــة ال تقي
LEED 

U.S. Green Building Council 
LEED-NC, Platinum  (53 pts)
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Blackstone Station Office Renovation

إل

إل
أل

Blackstone Station Office 
Renovation

Cambridge, USA الموقع

 كتب تجاريم يالحال االستخدام

1890 تاريخ األنشاء

 قدم مربع 44,000 المساحة

 2006 تاريخ الترميم

ـــ    ــيم منظمــة ال تقي
LEED 

U.S. Green Building Council 
LEED-NC, Platinum  (54 pts)
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Scowcroft Building

أل

Scowcroft Building
Ogden,UT, USA الموقع

 مكتب تجاري يالحال االستخدام

1900 تاريخ األنشاء

 مربع قدم 105.000 المساحة

 2004 تاريخ الترميم

ـــ    ــيم منظمــة ال تقي
LEED 

U.S. Green Building Council 
LEED-NC, Platinum  (33 pts)

 



 المفاهيم واالشكالية –التـراث والحفاظ  -القيمـة : الباب االول 
 استراتجيات الحفاظ فى المبانى التراثية وذات القيمة: الفصل الثالث 

 
President Lincoln's Cottage Visitor Education Center

أل

Lincoln's Cottage
Washington, DC, USA الموقع

 متحف مقتنيات يالحال االستخدام

1905 األنشاءتاريخ 

 قدم مربع 070.7 المساحة

 2008 تاريخ الترميم

ـــ    ــيم منظمــة ال تقي
LEED 

U.S. Green Building Council 
LEED-NC, Platinum  (44 pts)
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Gerding Theater at the Armory

Blackstone Station Office Renovation
 

Scowcroft Building

President Lincoln's Cottage Center
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 يانالباب الث

 التجارب المفاهيم    أهيلالت إعادة 

ذات القيمة  المبانياعادة استخدام وتوظيف :  لرابعالفصل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

لرابعالفصل ا.3

 ذات القيمة  يالمبان التأهيل إعادة

 
 

االطار العامل التأهيل  إعادة

ذات القيمة ياستخدام وتوظيف المبان إعادةاهمية 

ذات القيمة المبانياستخدام  إعادةاستراتيجية

ذات القيمة المبانيف يتوظ إعادةاستراتيجية 

ذات القيمة المبانيتوظيف  إعادةتصنيف 

ذات القيمة للمباني  األيجابياالستخدام 

ذات القيمة  للمباني  ياالستخدام السلب

مثلمعايير وشروط اختيار االستخدام األ

المالئمة لقيمة المبنى ذو القيمة

المالئمة الفراغية

المالئمة الوظيفية

المالئمة األنشائية

التأهيل  إعادةمحلية لتجارب أمثلة 

وحرمه تأهيل متحف محمد محمود خليل إعادةمشروع 

يالمصر يالدبلوماس يتأهيل الناد إعادةمشروع 
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 المبانى ذات القيمةتأهيل  إعادة: الفصل الرابع 

 

ألس ألطار

أل الءألس
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ال

ألثر

أل

ألساس

ال

توظيــف المبــانى والمنــاطق األثريــة ،أبحــاث النــدوة العالميــة لحمايــة حلــب القديمة،مجلــة عــالم : بــد البــاقي إبــراهيم ع
.٣٣، ص ٤٠البناء العدد

، الصـــادر عـــن )١٩٦٤مقـــررات مـــؤتمر البندقيـــة عـــام (الميثـــاق الـــدولي لصـــيانة وتـــرميم النصـــب والمواقـــع األثريـــة 
 ١٩٦٤المؤتمر الدولي الثاني لمهندسي وفني المباني التاريخية ، فينسيا 
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إلشر

أل

ألساس

أل

أل

، "حـــاالت دراســـية فـــي األردن توظيـــف المبـــاني التراثيـــة واختيـــار الوظيفـــة المالئمـــة، إعـــادة: "نســـرين رفيـــق اللحـــام
.١٩٩٩المؤتمر الدائم للمعماريين، المؤتمر التاسع، التراث المعماري والتنمية العمرانية، 

.٣٣مرجع سابق ص  :سارة أحمد محمد 
، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الهندســـة، جامعـــة " توظيـــف المبـــاني التراثيـــة وذات القيمـــة إعـــادة: "أحمـــد عبـــد الوهـــاب 

.٢١٠، ص ١٩٩٠القاهرة، 
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ألسبل

أل

أل

.٣٤مرجع سابق ص  :سارة أحمد محمد 
.٤٢، ص  ١٩٩٦مرجع سابق ، : نسرين اللحام 

تم الترميم لكى  – القاهرة – مسجد السلطان حسن): ١-٢( شكل 
 يؤدى الوظيفة األساسية التى أنشئ من أجلها

):المصدر(
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الهت ه 

.٢٩، ص ١٩٨٣مرجع سابق ، : عبد الباقي إبراهيم 

توظيفه لكى يؤدي  إعادةتم  – القاهرة – بيت السيحيمي): ٢-٢( شكل 
 وظيفة غير الوظيفة التى أنشئ من أجلها 

):المصدر(
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إليأل

إل

ال

الست

ال

ألنشط

رسـالة ماجسـتير ، كليـة : تخدام المبـاني األثريـة والتاريخيـة فـي العـرض المتحفـي اسـ إعادة: "عصام محمد موسى 
.٦، ص ٢٠٠٦الهندسة ، جامعة القاهرة، 

.٦، ص٢٠٠٦مرجع سابق ، : عصام محمد موسى
.٣٨مرجع سابق ص :سارة أحمد محمد 

  القاهرة – فندق الماريوت): ٣-٢( شكل 
):المصدر(

  القاهرة – قصر األميرة سميحة): ٤-٢( شكل 
 تم تحويله الى مكتبة عامة

):المصدر(
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أل الس

أل

أل

إلز

إل

الحظ

أل

.٤٣مرجع سابق  :أحمد محمد  سارة
، رســالة دكتــوراه، كليــة " معاصــرة فــي تطــور المبــاني التذكاريــة ذات القيمــةنحــو منظومــة : "أحمــد مصــطفى ميتــو 

.٣٩الهندسية، جامعة عين شمس، ص 
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ألأل

أل

إل ألساس أله

أل

إلنش
الئم إل

.٤٤ص ، مرجع سابق :أحمد محمد  سارة
.١٠٤ص  ،مرجع سابق :لبنى عبد العزيز 
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 التأهيل إعادةمحلية لتجارب أمثلة 

 تأهيل متحف محمد محمود خليل وحرمه إعادةمشروع 

 Mohamed Mahmoud Khalil Museum ,Egypt 

إلس

 متحف محمد محمود خليل وحرمه
Mohamed Mahmoud Khalil 
Museum ,Egypt 

 ،  القاهرة الزمالك الموقع

 متر مربع 3000 المساحة

Lucien Mette المصمم يالمعمار

 1915 تاريخ األنشاء

 1991 تاريخ الترميم

 يعرض متحف يالحال االستخدام

 – متحف محمد محمود خليل وحرمه ):٥-٢( شكل 
 مصر -القاهرة

):المصدر(
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 المبانى ذات القيمةتأهيل  إعادة: الفصل الرابع 

 

أل

الموقع العام للمبنى – متحف محمد محمود خليل وحرمه ):٦-٢( شكل 
):المصدر( 
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إلسألر

ألو

ألح

ألعمال 

الثانى -األول -المسقط األفقى لألدور األرضى ):٧-٢( شكل 
):المصدر( 

الدور األرضى                     الدور األول                     الدور الثانى        
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إلس أل

ترميم العناصر المعمارية والفنية  ):٨-٢( شكل 
):المصدر( 

متحفىتحويل الفراغات إلى صاالت عرض  ):٩-٢( شكل 
):المصدر( 
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ألعمال 

إل

أل

أل

إل

إل أل

إلط

ألإل

 تغيير أنظمة القوى الكهربية واسلوب توزيع األضاءة  ):١٠-٢( شكل 
):المصدر( 
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أل

إل
أل

أل أل
أل

أل أل

أل

أل

أل

مشروع إعادة تأهيل متحف محمد محمود خليل وحرمهه
Mohamed Mahmoud Khalil Museum ,Egypt

ال ال
ألألأل

أل

أل إل

أل ال ال
ال

إل أل

أل

ال

أل أل

ال

تأهيـل متحــف  إعـادةالدراسـة التحليليـة المقارنــة لمشـروع   ):١-٢(  جـدول
 محمد محمود خليل وحرمه



 التجارب –المفاهيم   التأهيل إعادة :انىالباب الث
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يالمصر يالدبلوماس يالنادتأهيل  إعادةمشروع 

The Egyptian Diplomatic Club ,Egypt

ألسألسرة

إل
إلس

ألج إلس

 يالمصر يالدبلوماس يالناد
The Egyptian Diplomatic Club, 
Egypt  

 ،  القاهرة وسط المدينة الموقع

 متر مربع 750 المساحة

 Alexander Marcel المصمم يالمعمار

 1895 تاريخ األنشاء

 1999 تاريخ الترميم

 يوعرض متحف يناد يالحال االستخدام

النادى الدبلوماسى المصرى): ١١-٢( شكل 
 مصر  -القاهرة

):المصدر(
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إل

أل

ألر الت
أل

 الزخارف والتشكيالت السقفية الداخلية للقبة):١٣-٢( شكل 
):المصدر(

 العناصر المعمارية القيمة للمبنى): ١٢-٢( شكل 
):المصدر(
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ألور

ألس

إلسألر

ألو

 المسقط األفقى للدور الثانى): ١٥-٢( شكل 
):المصدر(

 الموقع العام للمبنى): ١٤-٢( شكل 
):المصدر(
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ألح

ألعمال 

أل

أل إل

 للمبنىالطابع المعمارى الداخلى ): ١٧-٢( شكل 
): :المصدر(

 الواجهة الرئيسية للمبنى): ١٦-٢( شكل 
):المصدر(
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ألعمال 

إلنش
أل

ألح
ألس

ألح
ألن

إل
إل أل

إلط

ألإل

 للمبنى الواجهة الجانبية): ١٩-٢( شكل 
):المصدر(

 قاعة الطعام الرئيسية): ١٨-٢( شكل 
): :المصدر(
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أل

إل
أل

أل

ال

ال ال

Split-Unit

أل أل
أل

أل

أل

أل

أل أل
ال ال

أل

مشروع إعادة تأهيل النادى الدبلوماسى المصرىى
Mohamed Mahmoud Khalil Museum ,Egypt

 تأهيل النادى الدبلوماسى المصرى إعادةمشروع الدراسة التحليلية المقارنة ل ):٢-٢(  جدول
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الدراســة التحليليــة المقارنــة لمشــروع متحــف محمــد محمــود خليــل   ):٣-٢(  جــدول
 النادى الدبلوماسى المصرى -وحرمه



  
 

 

 ثالثالباب ال

كمدخل للحفاظ على المبانى  البيئي التوافق  ةالطاقة

 ذات القيمة

 
التراثىالطاقة  التوفير والمالءمة وعالقتهما بالمبنى : الفصل الخامس 

ذات القيمة  المباني في  البيئي استراتجيات التوافق : الفصل السادس 

الدراسة التطبيقية: الفصل السابع 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 خامسالفصل ال.4

 الطاقة  التوفير والمالءمة وعالقتهما بالمبنى 

الطاقة مفهومها واهميتها

مفهوم الطاقة والحاجة المتزايدة اليها

ونتائجها أزمة الطاقة

العمارة والطاقة

المباني في الطاقة المستهلكة 

البيئي المبنى والتلوث  في العالقة بين الطاقة المستهلكة 

االتجاهات المعمارية المرشدة الستهالك الطاقة

عمارة الطاقة الخضراء

العمارة ذاتية االمداد بالطاقة

الطاقة يالمبنى صفر

العمارة الموفرة للطاقة
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الث 

أل

ألسألس

الث
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ال

أل

ألر

آل

إل

أل
الس

ألحأل

الهيئة العامة ،العلوم والتكنولوجيا، مكتبة األسرةالتلوث البيئى ومخاطر الطاقة ، سلسلة : حسن أحمد شحاته
.٢٥ص  ٢٠٠٧للكتاب،

.٣٩المرجع السابق، ص : حسن أحمد شحاته
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ال

هللا

ال

إل أل

العمارة الذكية كمدحل لتطبيق التطور التكنولوجى فى التحكم البيئى وترشيد أستهالك :ماجدة بدر أحمد إبراهيم
.١٦٤، ص ٢٠١٠، لقاهرةالطاقة بالمبانى،ماجستير،كلية الهندسة،جامعة ا

.١٢، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، وزارة التخطيط، مصر ،" دليل العمارة والطاقة: "جهاز تخطيط الطاقة

تزايد معدل الطلب على مصادر الطاقة في العالم بشكل  - مصادر الطاقة في العالم):٢-٣( شكل 
خالد العامري، : ـ ترجمة " واد ادمز"و" ليندا ويليامز("أكبر من حجم مصادر الوقود الحفري الحيالة 

 )٢٩١، ص "تكنولوجيا الناتو ـ دليلك للتعليم الذاتي"

  مصادر الطاقة المتجددة): ١-٣( شكل 
):المصدر(
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ال ش

الس إل

الستر

أل ال أل

ال

أل ألز إليجا آلثار

ال

الهيئة العامة ،،سلسلة العلوم والتكنولوجيا، مكتبة األسرة" ترشيد الطاقة وٕادارة الطلب عليها: "محمود سري طه 
.٩، ص ٢٠٠٧للكتاب،

النظم التكنولوجية ومنهجيات الحفاظ على الطاقة في المباني الجديدة : "زغلولخالد جالل أحمد 
.٧ص ١٩٩٩،ماجستير،كلية الهندسة،جامعة عين شمس،"والقائمة

.١٦٦مرجع سابق ذكره ، ص :  ماجدة بدر أحمد
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أل

ألأل

إل

ال أل

الت

الأل

إل

أل

ألس

ال

دي وتأثيره على اقتصاديات التصميم البيئي ـ نموذج لتقييم بيئي اقتصا: "محمد عبد الفتاح أحمد العيسوي
.٩١ص  ،٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة،جامعة القاهرة،" المباني

دراسة تأثير أنظمة الطاقة المتجددة على تصميم الغالف الخارجي : "نهلة عبد الوهاب محمد محمد مصطفى 
.٥٤ص  ،٢٠٠٨ماجستير، كلية الهندسة،جامعة القاهرة، ،"للمبنى

 ، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة،جامعة" العمارة الذكية صياغة معاصرة للعمارة المحلية: " خالد علي يوسف علي
.٣٧، ص ٢٠٠٦أسيوط،
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الت

اله

إل ال

ال

ال

إل

.١٧٧مرجع سابق ذكره ، ص : ماجدة بدر 

معدل أستهالك الممارسات المعمارية للطاقة وٕانتاج إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بالواليات ):٣-٣( شكل 
٣٨، ص"العمارة الذكية، صياغة معاصرة للعمارة المحلية"خالد علي يوسف علي،  -المتحدة األمريكية 
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إل

إل

ال

الال

.١٧٧مرجع سابق ذكره ، ص : ماجدة بدر 
.٦٠مرجع سابق ذكره ص :نهلة عبد الوهاب محمد محمد مصطفى 

العالقة التكاملية بين مصادر الطاقة الطبيعية والتوافق البيئي في المنتجعات : "الدسوقي فجالأحمد عاطف 
.١١٠، ص ٢٠٠٢، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة عين شمس،"السياحية
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ال-

الح

إل

أل

الس

.١٧٨مرجع سابق ذكره ، ص  ماجدة بدر
.١٧٨مرجع سابق ذكره ، ص  ماجدة بدر



  
سادسالفصل ال.6

ذات القيمة المباني في ياستراتجيات التوافق البيئ

التوافق مع البيئة واالستدامة البيئية

 البيئي تعريف التوافق 

تعريف االستدامة البيئية

ذات القيمة المباني في  البيئي استراتجيات التوافق 

ترشيد الطاقة في البيئة الضوئية ودورها 

البيئة الحرارية ودورها في ترشيد استهالك الطاقة

بيئة التهوية الداخلية ودورها في ترشيد استهالك الطاقة
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الس

ال ال

أل

أل

الس

ال

الت إلسهام

ال أل ال ال ال

الت 

ماجستير، كلية  ،""مدخل لتصميم معماري للمطارات المصرية متوافق بيئيا: "برناديت بطرس جرجس
.١١٤، ص  ٢٠٠٢الهندسة،جامعة القاهرة،

  المجتمع -االقتصاد  -والعالقات بين البيئة  االستدامة): ٤-٣( شكل 
):المصدر(
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أل

ألخ

إل

الس

الحالس الخ

ألساس الس

أل

الح إل إل

ال

الح ألساس

" في المبانياالتجاهات الحديثة للتصميم البيئي ـ نموذج التصميم البيئي وترشيد الطاقة : "نبيل غالب عبد الكريم
.٢٤، ص ٢٠٠٧، ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة ،

.٢٩،  ٢٨مرجع سابق ذكره ، ص : محمد عبد الفتاح أحمد العيسوي

 االستدامة البيئية): ٥-٣( شكل 
):المصدر(
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ال

ألجأل الت إل

ال

الت

ألأل

الس الت

اله

ال

إل

إل إل

.٥٩،  ٥٤ص " مرجع سابق ذكره  : "نهلة عبد الوهاب محمد مصطفى 
ماجستير، كلية الهندسة،جامعة عين  ،" "المباني السكنية ذاتية اإلمداد بالطاقة: "محمد مخيمر أبو زيد

.٩٥، ص  ٢٠٠٤شمس،
.٩٥، ص " نفس المرجع السابق: "محمد مخيمر أبو زيد
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ألثر

إلإل

إل أل ال

أل ال

الس

ألق

،  ٢٠٠٦ماجستير، كلية الهندسة،جامعة األزهر، ،"اإلضاءة في المباني اإلدارية: "محمد صالح عباس ميهوب 
.٨٠ص 

.٧٨، ص " نفس المرجع السابق: "محمد مخيمر أبو زيد
.٧٨، ص " "نفس المرجع السابق: ""محمد مخيمر أبو زيد 

  رمز تعبيرى عن العالقة بين البيئة والطاقة): ٦-٣( شكل 
):المصدر(
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إلض

ألساس

ال

أل

ال أل

إل

إل

إلض

إل

ألر

إل

ال

ماجستير، كلية  ،"إضاءة المباني ذات القيمة التاريخية ـ الرسم بالدور: "ريهام محمد شبل نبيه عفيفي
.٢، ص ٢٠٠٦الهندسة،جامعة القاهرة،

.٨نفس المرجع السابق ، ص: ريهام محمد شبل نبيه عفيفي
.١٦٣ص "  مرجع سابق: "عبد الوهاب محمد محمد مصطفىنهلة 

" أنظمة التحكم المستجيبة لإلضاءة الطبيعية ودورها في الحفاظ على الطاقة في المباني الغير سكنية: "داليا سالم
.٢٢٠ص ،٢٠٠٧بحث منشور ، مؤتمر األزهر الدولى التاسع ،

-لندن-الفراغ المفتوح للمتحف البريطانى):٧-٣( شكل 
 المملكة المتحدة

  نورمن فوستر: المعماري 
):المصدر(
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إلإلإل

إل إل

إل

إل

ألألو إل

أل إل

إلإل ال

إل-

إل

إلإلض-

إل

.٨٦، ص"مرجع سابق: "ريهام محمد شبل نبيه عفيفي 
.١٤٤، ص "مرجع سابق: "جهاز تخطيط الطاقة
نحو بناء منهج تصميمى ضوئى لرفع كفاءة األضاءة الطبيعية بالمبانى األدارية الحديثة، :ريهام الدسوقي حامد 

.١٤٧، ص ٢٠٠٧رسالة دكتوراه ،كلية الهندسة،جامعة القاهرة،
.١٨٤مرجع سابق ذكره ، ص : ماجدة بدر 
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إلالس-

إلألح الس

إل

إلضإلض

إل

ال إل ال إل

ألس

إل-
إل إل

ال إل إل ال

إل

إل- ال
ال إل

إل إل

آلخر الء

،دراسة تأثير مسطح الفتحات على أستهالك "اقتصاديات استهالك الطاقة بالمباني: "مود صالح محمودأحمد مح
.٥٥، ص  ٢٠٠٧الطاقة بالمبانى، ماجستير ،كلية الهندسة،جامعة القاهرة،

.٢٢١مرجع سبق ذكره، ص : داليا سالم
.١٨٥مرجع سابق ذكره ، ص : ماجدة بدر 
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إلض

إل

إل

إلالت إل

إل

إل أل

إل إل

إل

إل

-

إل- إل

إلض

إل

.٢٢١ذكره، ص  مرجع سبق: داليا سالم
.٢٢٢مرجع سبق ذكره، ص : داليا سالم
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إلض

إل إل أل

إل

إل إل

.١٦٧مرجع سبق ذكره، ص: نهلة عبد الوهاب محمد محمد مصطفى
.٢٢٣مرجع سبق ذكره، ص : داليا سالم

 بين طبقتى الزجاج  استخدام مادة ال ):٨-٣( شكل 

:المصدر(
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إلض

أل

أل

بين طبقتى مجموعة من الرسومات واالشكال التوضيحية توضح استخدام مادة ال ):٩-٣( شكل 
نفاذ أضاءة السماء الزجاج المستخدم فى الفتحات حيث تقوم بمنع نفاذ أشعة الشمس المباشرة بينما تسمح ب

:المصدر( الغير مباشرة 
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أل

أل

إل-

إل-

ألفقي

.١٦٩نفس المرجع السابق، ص :  نهلة عبد الوهاب محمد مصطفى 
.١٩١مرجع سابق ذكره مرجع سبق ذكره ، ص : ماجدة بدر 

 نظام  ):١١-٣( شكل 

  نظام رف اإلضاءة ):١٠-٣( شكل 
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إلضاءة 

-

أل

ال إل

إل

أل

ال
نظام  ):١٢-٣( شكل 
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أل

ال

ال إل

ألجوا إل

ال

ال

أل

إلال ال

ال ألجواء إل

الل

.١٧٢،  ١٦٨مرجع سبق ذكره، ص : نهلة عبد الوهاب محمد مصطفى
١٧٢،  ١٦٨مرجع سبق ذكره ، ص: نهلة عبد الوهاب محمد مصطفى 

 نظام الوحدات المنشورية ):١٣-٣( شكل 
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إل

ألنا-

-

أل

 نظام األنابيب الشعرية  ):١٤-٣( شكل 

نظام شبكة الزجاج  ):١٥-٣( شكل 
 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ال

أل

أل

ألر ألدو

ألسل

إل

أل

.٢٣٠،ماجستير،كلية الهندسة،جامعة القاهرة،ص"الحفاظ وأعادة توظيف المبانى ذات القيمة:"هشام أحمد عبد اآلخر

أنظمة توجيه ونقل ): ١٦-٣( شكل 
الضوء

  
):المصدر(
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إل

ألناإل

أللياف

 أنظمة توجيه ونقل الضوء): ١٧-٣( شكل 
):المصدر(   
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أل

ال أل

ال

إل

أل

ال أل

أل ألنا

ألر

األنواع شكل يوضح مكونات عنصر تجميع الضوء اإليجابي الذي أصبح متعدد ): ١٨-٣( شكل 
والتصميمات المناسبة لكل حالة تصميمية ويعمل بكل دقة في إرسال الضوء إلى األماكن المراد إضاءتها

):المصدر( 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

أل أل

التجاه 

ألنا

-

-

-

.٢٣٣،ماجستير،كلية الهندسة،جامعة القاهرة،ص"الحفاظ وأعادة توظيف المبانى ذات القيمة:"هشام أحمد عبد اآلخر 

 تجميع الضوء اإليجابيقطاع رأسى يوضح المسار الضوئى من عنصر ): ١٩-٣( شكل 

):المصدر( 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ألجواء

ألش ألنا

آلخر

أل

العنصر الباعث للضوء شكل يوضح ): ٢١-٣( شكل 

):المصدر( 

قطاع رأسى يوضح ): ٢٠-٣( شكل 
التفاصيل الفنية من عنصر تجميع 
الضوء الى العنصر الباعث للضوء 

 

):المصدر( 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ألس

إل أل

أل

أل ألإل

أل أل

الى اليمين طريقة :اسفلكيفية أنارة الفراغات بأستخدام الهليوستات:اعلى ): ٢٢-٣( شكل 
الى اليسار،المرايا المستخدمة فى أنعكاس الضوء وتوجيهه  –الى الهليوستات انعكاس الضوء 
):المصدر( إلى الهليوستات



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

أل إل أل

أل

) (يعمل بطريقة أستخدام الهليوستات يوضح  ):٢٣-٣(شكل 
 فى فترات مختلفة من ساعات اليوم 

):المصدر(



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

قطاع رأسى يوضح انتقال الضوء الى الفراغات من المصدر  :إلى اليمين): ٢٤-٣( شكل 
أشكال األضاءة داخل الفراغات:الجامع للضوء ،إلى اليسار

):المصدر( 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
أللياف

الال

أل

ألدو

ألر

ال الت

إلسال

الس إل

أل إل

ال

 األلياف الضوئية ): ٢٥-٣( شكل 
):المصدر( 

وهى مصنوعة من شعيرات زجاجية أو بالستيكية تستطيع نقل الضوء  األلياف الضوئية): ٢٦-٣( شكل 
):المصدر(



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
إلض إلض

إل إل

إل إل إل

إل ألحوا

إل إل إل

أل

إل إل إل

إل

ال إل إل

إل

إل إل

إل

إل إل إل

إل

إل إل

إل

.٧١، ص "مرجع سابق: "محمد صالح عباس ميهوب 
" أنظمة التحكم المستجيبة لإلضاءة الطبيعية ودورها في الحفاظ على الطاقة فـي المبـاني الغيـر سـكنية: "داليا سالم

.٢٢٤، ص 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
إلضإلض

إل إل

إلض

إل الق

إلألش

إلض

إل

ألجإل

إلش

ألش إلحساس 

إل إل

أل إل

.٢٠١ص " مرجع سابق": ريهام الدسوقي حامد
.٧٣-٧٢، ص " مرجع سابق: "محمد صالح عباس ميهوب 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

إلر

إل

إل

إل

إل

إلش

إلش

.٩٦، ص " مرجع سابق: "محمد مخيمر أبو زيد
.٧٢، ص" "مرجع سابق"جهاز تخطيط الطاقة، 
.٧٧، ص " مرجع سابق: "محمد مخيمر أبو زيد 
.٧٢، ص " مرجع سابق: "جهاز تخطيط الطاقة



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

الال

ألجس

ألس ال

إلش

، رســــــالة دكتــــــوراه، كليــــــة ،" التواصــــــل البيئــــــي للعمــــــارة التقليديــــــة فــــــي الــــــيمن: "ســــــمير محســــــن حســــــين الســــــري) ١(
.١٢٧ص ،٢٠٠٦الهندسة،جامعة القاهرة،

، " ترشــيد الطاقــة الكهربائيــة فــي المبــاني الســكنية باســتخدام تطبيقــات الحاســب اآللــي: "أحمــد محمــد ســليم إبــراهيم 
.٢٢ص، ٢٠٠٨ماجستير، كلية الهندسة،جامعة عين شمس، 

طرق التبادل الحرارى بين اإلنسان والمحيط الخارجى وبين المبنى والبيئة الخارجية): ٢٧-٣( كل ش
(



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

أل

أل

ال

إل

الأل

إل

ماجســـتير، كليـــة الهندســة،جامعة عـــين شـــمس، ، "التكنولوجيـــا الذكيـــة فــي العمـــارة المعاصــرة: "محمــد الســـيد ســتيت
.١٣١:  ٧٥، ص  ٢٠٠٥

.٨٩، ص" مرجع سابق": محمد السيد ستيت 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

إلش

.١٣١،  ٨٩، ص " مرجع سابق: "محمد السيد ستيت
.١٣٦،  ١٣٥، ص " مرجع سابق: "محمد السيد ستيت

 بألمانيا) (وسائل التظليل الخارجية المستخدمة بمكتب التصميم لشركة ): ٢٨-٣( شكل 
(



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

التى أستخدمت فى وسائل التظليل الخارجية المتحركة بالمبنى التعليمى لشركة ): ٢٩-٣( شكل 
 والحماية من الوهج واألكتساب الحرارىالمبنى للتحكم فى البيئة الحرارية الداخلية 

(

كاسرات الشمس المتحركة من الخارج فى وضع 
 يمنع نفاذ الشعاع الشمسى داخل الفراغات 

الواجهة الجنوبية للمبنى التعليمى من داخل المبنى الكاسرات الشمسية القابلة للتحكم 
) (

لى تتبع مسار الشمس مما يؤدى والتى لها قدرة ع
إلى حماية عالية من الوهج واألكتساب الحرارى مع 

 السماح بنفاذ اإلضاءة الطبيعية

التحكم لتشغيل أستخدام نظام 
) (مشغالت النوافذ 

التى تستخدم البيانات الفلكية 
للتتبع مسار حركة الشمس من 

 خالل الحاسب األلى 
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ال أل

ال ال إل إل

إلش

ال أل

، " نحـــو إســـتراتيجية للتكامـــل بـــين نظـــم الطاقـــة كمـــدخل للوصـــول إلـــى أقـــل التكـــاليف: "نغـــم خضـــر عبـــد الهـــادي 
.٥٤ص،، ٢٠٠٦ماجستير، كلية الهندسة،جامعة عين شمس

.١٤٤،  ١٣٣، ص " مرجع سابق: "محمد السيد ستيت 

 مجموعة من وسائل التظليل الداخلية): ٣٠-٣( شكل 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
ال

إل

الت 

الت

ألو

ال

أل

.٩٢، ص " مرجع سابق: "أبو زيد محمد مخيمر 
كـــــــود الطاقـــــــة وعالقتـــــــه بـــــــالغالف الخـــــــارجي للمبنـــــــى بـــــــين النظريـــــــة : "أحمـــــــد صـــــــبحي عبـــــــد المـــــــنعم فـــــــودة 

.٦٥ص ، ٢٠٠٥ماجستير،كلية الهندسة،جامعة القاهرة،،"والتطبيق
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
الت ال

أل

أل

ال

-

أل

-
أل

-

.٢٢٠ص، مرجع سبق ذكره : هشام أحمد عبد اآلخر



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 
ال

ال

الحظ

ال

ألص

أل

ال

ال

.٢٢١ذكره ، ص مرجع سبق : هشام أحمد عبد اآلخر 

بعد إضافة ) (مدى التحسن في األداء الحراري من مقارنة العزلية للحائط ): ١-٣( جدول 
ألواح جيبرك يورتيان المينيتد
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ألس الت

ألس

الت 

.٢٢٢مرجع سابق ، ص: أحمد محمد عبد اآلخر 

 مجموعة من الطبقات العازلة للحرارة الخارجىة): ٣١-٣( شكل 
):المصدر(



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ال

ألليا

إل

إل

إل ال إل ال

إل ألال

ألجألج

.٩٣مرجع سابق ، ص : محمد مخيمر أبو زيد 

تعمل على  دواحقن الفراغ الداخلي للحائط من خالل فتحات صغيرة بم): ٣٢-٣( شكل 
 تحسين قيمة العزل للحائط

):المصدر(
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

إل ال

أل

ال

الت

الت

إل

الت

الز

.٩٤،  ٩٣نفس المرجع السابق ، ص : محمد مخيمر أبو زيد 
.٨٥المباني السكنية ذاتية اإلمداد بالطاقة ، ص : "محمد مخيمر أبو زيد 
.١٩٥دليل العمارة والطاقة، ص : جهاز تخطيط الطاقة
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

ألهالت

الس

ال

ألج

إل

.١٧٤ص" مرجع سبق ذكره  : "نهلة عبد الوهاب محمد محمد مصطفى 
الطبقـــــات كأحـــــد الثقافـــــات غـــــالف المبـــــاني متعـــــدد : "ســـــيد عبـــــد الخـــــالق الســـــيد : نثيلـــــة عبـــــد الســـــميع الحـــــامولي
توفيــق العملــرة والعمــران فــى عقــود التحوالت،كليــة "، المــؤتمر العلمــى الــدولى الثالــث "والتصــميمات البيئيــة المتوقفــة

.٥٧٧، ص ٢٠٠٦الهندسة،جامعة القاهرة،
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 المبانى ذات القيمة إعادة تأهيل استراتجيات التوافق البيئى فى: الفصل السادس 

 

.١٩٦، ١٩٥دليل العمارة والطاقة، ص : "جهاز تخطيط الطاقة 
دراســة تـأثير أنظمــة الطاقــة المتجــددة علـى تصــميم الغــالف الخــارجي : " نهلـة عبــد الوهــاب محمـد محمــد مصــطفى

.١٧٥، ص "للمبنى
.٩٦،  ٩٥، ص "التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة: "محمد السيد ستيت 

 تأثير قوة فرق ضعط الرياح على حركة الهواء حول الغالف الخارخى للمبنى): ٣٣-٣( شكل 
:المصدر(

(
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أل

ألأل

 حاالت مختلفة لتصميم التهوية الطبيعية داخل المبنى): ٣٤-٣( شكل 
:المصدر(

(

ــأثير " ر المدخنــةتوضــيح لتــأثي):٣٥-٣( شــكل  حيــث يتحــرك الهــواء الســاخن ألعلــى المدخنــة خارجــًا منهــا بت
 بفعل التسخينطفويته الناتج عن انخفاض كثافته 

:المصدر( 
(
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أل الخ

ال

ال

ال

أل

ال

نى وتأثيرهـا علـى التصـميم المعمـارى لمبـا التقنية الحديثة لنظم الشبكات والخـدمات: "أحمد عاطف الدسوقي فجال 
، ص " ١٩٩٧،ماجسـتير،كلية الهندسـة،جامعة عـين شـمس "بصفة خاصة أعمـال تكييـف الهـواء والتهويـة-الفنادق

)٦١-٥(.
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أل

ال

.)٦٢-٥(، ) ٦١-٥(، ص " نفس المرجع السابق: "أحمد عاطف الدسوقي فجال 
.٩٧ص " التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة: محمد السيد ستيت 

 وٕادخال الهواء ميكانيكيا فى مناطق الخدمات سحب سحب الهواء ميكانيكيا وٕادخال الهواء طبيعيا 
 نظمها التهوية الصناعية بالمبانى): ٣٦-٣( شكل 



 القيمة ذات المبانى على للحفاظ كمدخل - التوافق البيئى - الطاقة:  ثالثالباب ال
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أل

ألدو

.٢١٤مرجع سابق ، ص: أحمد إبراهيمماجدة بدر 
.١٠١، ص "التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة: "محمد السيد ستيت 

) (مبنى الـ  –نافذة محورية من أسفل ): ٣٧-٣( شكل 
 )(ومبنى 

(
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ال 

ألخ

.١٠١، ص "التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة: "محمد السيد ستيت 

 الفتحة العلوية لمبنى  الفتحة العلوية لمبنى 

 نماذج من المبانى التى أستخدمت الفتحات العلوية للتهوية واألضاءة ): ٣٨-٣( شكل 

الواجهة المزدوجة ):٣٩-٣( شكل 
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ال

الث طرق 

الخ

الت

الغــالف الخــارجي  دراســة تـأثير أنظمــة الطاقــة المتجــددة علـى تصــميم: "نهلـة عبــد الوهــاب محمـد محمــد مصــطفى 
.١٨٢ص" للمبنى

.
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.

في تحقيق " الواجهة المزدوجة"شكل رسم تخطيطي يوضح الدور الذي تقوم به ): ٤٠-٣( شكل 
 ) (مع مساعدة نظام للمبنى " والتهوية والتبريدالتدفئة "



  
الفصل السابع.7

الدراسة التطبيقية

من الدراسة التطبيقية لهدفا

منهج الدراسة التطبيقية

المتوافقة بيئيًا المبانيمعايير تقييم أداء 

ي البيئي المبنى 

ة دار الكتب المصرية 

يمتحف الفن اإلسالمي
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الس

أل ال

إل
الس
الس

ال
أل
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ألسهام

الت
الأل

ألر
أله

إلإل إل
إل
ال

أل
التأل

إل

إلض
إلإل

ألساس أله
أل إل

ال إل



 العالقة والمالئمة –يوافـق البيئـالتـ -الطاقـة :  ثالثالباب ال
 الدراسـة التطبيقيـة: السابع الفصل 

 
إلض إلض

ألساس
إل إل

الألساس إل أل
إل

إل إل

إل
إل

إلإل
إل

ألس

ألر الت

ال
إلال

ألشخ

أل
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أل ال

أل
التإل

أل

أل
أل

ألحوا
ألتر أل أل

إل

إل
أل

التال
إلال

إلال
أل إلإل

الف
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ألس

ال

أل

  يالقياس يالنظام الكم): ٤١-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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 المتوافقة بيئياً  يالمبانمعايير تقييم أداء موضحا عليه  يالقياس يالنظام الكم): ٤٢-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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يمحصلة معايير تقييم أداء المبنى  موضحة على الرسم البيان): ٤٥-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(

يميجدول يوضح التصنيف والوصف لمعايير القياس للمبنى مقارنه بدرجات التق): ٤٤-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(

 النسبة المئوية والقيمة المساوية لها من عدد النقاط): ٤٣-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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 ,The Environmental Building بيئيال ىالمبن

The Building Research Establishment (BRE), Watford 
 

  يللدور األرض يالمسقط األفق): ٤٦-٣( شكل 
:المصدر(
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إلض

.٣٠٠ماجدة بدر أحمد ، ص 

 رفع مستويات اإلضاءة الطبيعية الداخلية فيالتى تساعد الرئيسية للمبنى النوافذ): ٤٧-٣( شكل 
):المصدر(
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إلض

التـــى يمكـــن لهـــا الـــتحكم  )(الشـــرائح الزجاجيـــة الـــدوارة ): ٤٨-٣( شـــكل 
):المصدر(بمستويات اإلضاءة الطبيعية 

الشـرائح الزجاجيـة يوضح عدم تأثير  يقطاع رأس ): ٤٩-٣( شكل 
علـــى مســـتوى الرؤيـــة  )(الـــدوارة 

):المصدر(
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إلض

 )(الشــرائح الزجاجيـة الــدوارة شــكل يوضــح تغيـر أتجاهــات  ): ٤٩-٣( شـكل 
)::المصدر(حسب وضع الشمس 

 شكل يوضح أستخدام المبنى وحدات أضاءة موفرة للطاقة  ): ٥٠-٣( شكل 
)::المصدر(
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إلض إلض

عــن طريــق ) (اســتخدام تكنولوجيــا الخفــت ): ٥١-٣( شــكل 
تقــوم بقيــاس نســبة اإلضــاءة  وحــدات أضــاءة مثبــت بهــا حساســات 

)::المصدر(داخل الفراغات 
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أل

(شــــبكة المواســــير تحــــت األرض  ): ٥٢-٣( شــــكل 
ـــ)  ـــى تبريـــد يالت بالطـــة االرضـــية بأســـتخدام الميـــاه تعمـــل عل

)الجوفية



 العالقة والمالئمة –وافـق البيئـىالتـ -الطاقـة :  ثالثالباب ال
 الدراسـة التطبيقيـة: الفصل السابع 

 

الط

الط

الط
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ال

 .بالمبنى بالمستوى العلوى)(النوافذ القادوسية : أعلى): ٥٣-٣( شكل 
 أوقات الصيف العاصفة بالرياح فيالمستخدم ) (العرضيةنظام التهوية : أسفل 

)( 
(
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 على الواجهة الجنوبية) (أبراج للتهوية ): ٥٤-٣( شكل 
(
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 ) (أبراج للتهوية من خالل قطاع رأسى يوضح حركة الهواء ): ٥٥-٣( شكل 
(

خــالل  رســم يوضــح كيفيــة تحقيــق الراحــة الحراريــة بــالمبنى وتــوفير التهويــة الطبيعيــة مــن): ٥٦-٣( شــكل 
(والبالطـات الخرسـانية المتموجـة) (مداخن التهويـة 
( 

(
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 عمليات تبريد المبنى في المياه الجوفيةاستخدام   ):٥٧-٣( شكل 
(
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الحصـول  فـيالطاقة الشمسية وطاقة الريـاح  استخدام): ٥٨-٣( شكل 
 التهوية الطبيعية الضوء و  على

(
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ــــا الفولتيــــة الضــــوئية): ٥٩-٣( شــــكل  ــــى ) (الخالي الت
  الجنوبيةتكسو الحائط المواجه للواجهة 

 :المصدر( 
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 ,National Library of Egyptدار الكتب المصرية      

National Library of Egypt, Cairo

ه

 دار الكتب المصرية
National Library of Egypt 

 باب الخلق ،  القاهرة الموقع

 متر مربع 3000 المساحة

 ألفونسو منسكالو المصمم يالمعمار

 1899 تاريخ األنشاء

 2006 تاريخ الترميم

 يمكتبة وعرض متحف يالحال االستخدام
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هه

إل

ه
هور ها

إل

إل إلس

ه

إلط

ه

  لدور األرضىالمسقط األفقى ل): ٦٠-٣( شكل 
):المصدر(
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  لدور األولاألفقى لالمسقط ): ٦١-٣( شكل 
):المصدر(

  لدور الثانىالمسقط األفقى ل): ٦٢-٣( شكل 
):المصدر(
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هو

ه

إل

إل
إل

إلض

ه
ههات

 النوافذ المطلة على الفراغات المكتبية  ):٦٣-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(

النافذة المطلة على السلم الرئيسى  ):٦٤-٣( شكل 
بهو المدخل والتى لم تستغل األضاءة الطبيعية  في

 أنارتها ونرى الضوء حبيس الدخول فيبها 
)الباحث:المصدر(
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إلض
ه

ه
ه

ها

توفير  فيبهو المدخل والتى كان من الممكن أستغاللها  فيالقبه الموجودة :إلى اليمين ): ٦٥-٣( شكل 
أعلى  ـ ال :إلى اليسار-كمية جيدة من الضوء الطبيعى دون األعتماد على األضاءة الصناعية

 والتى فقدت بصورة كبيرة أمكانية مرور الضوء من خاللها الفراغ المفتوح
)الباحث:المصدر(

البالطات الزجاجية والوحدات السقفية التى من شأنها األنارة ولكنها ثابتة أى غير قابلة ): ٦٦-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(  بالتحكم بها أو التغير من أسلوبها
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الوحدات السقفية من الداخل ولكنها ال تؤدى الغرض منها حيث يتم : إلى اليمين): ٦٧-٣( شكل 
 الوحدات السقفية من أعلى المبنى: إلى اليسار -أستعمال األضاءة الصناعية بالرغم من وجودها

)حثالبا:المصدر(

النوافذ المطلة على الواجهات ): ٦٨-٣( شكل 
الخارجية والتى ال يمكن التحكم بها او بكميات 

 .الضوء الصادرة من خاللها
)الباحث:المصدر(
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إلض
ها

هالك

 المبنى فيأنارة الفراغات والممرات الوظيفية  فياشكال األضاءة الصناعية المستخدمة ): ٦٩-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(

 أنارة األسقف والساللم  فيأستخدام األضاءة الصناعية الغير موفرة للطاقة بكثرة ): ٧٠-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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ه
ها

ه

) (أستخدام نظام األضاءة األلياف الضوئية ): ٧٢-٣( شكل 
 للمقتنيات التاريخية فيالعرض المتح في
)الباحث:المصدر(

 فيالعرض المتح في) (أستخدام وحدات أضاءة موفرة للطاقة ): ٧١-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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إلض إلض

األجهزة المستخدمة ): ٧٣-٣( شكل 
 )(تطبيق نظام الـ في
)الباحث:المصدر(

أستخدام وحدات أضاءة موفرة ): ٧٤-٣( شكل 
انارة الساللم الداخلية  في) (للطاقة 

 لقاعة العرض
)الباحث:المصدر(
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ها ها

 النوافذ الخارجية للمبنى والتى تحتوى على مشغوالت معدنية ): ٧٥-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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ها هات

الغالف الخارجى للمبنى المكون من ): ٧٦-٣( شكل 
حوائط حجرية ذات أسماك كبيرة لها قدرة على العزل 

 الحرارى بين الداخل والخارج
)الباحث:المصدر(
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أل

هه

أضافة مستويات وظيفية إلى ): ٧٧-٣( شكل 
 األرتفاع األصلى للمبنى

)الباحث:المصدر(

وحدات أضاءة  ذات أنبعاثات أستخدام ): ٧٨-٣( شكل 
حرارية كبيرة

)الباحث:المصدر(



 العالقة والمالئمة –وافـق البيئـىالتـ -الطاقـة :  ثالثالباب ال
 الدراسـة التطبيقيـة: الفصل السابع 

هو
هندسه

التخلص من الطاقة الحرارية الزائدة واألعتماد على  فيعدم استخدام الفتحات السقفية ):٧٩-٣( شكل 
 أنظمة التهوية الصناعية

)الباحث:المصدر(

البالطات الزجاجية السقفية ال ):٨٠-٣( شكل 
تحتوى على منافذ يمكن من خاللها التخلص من 

 الحرارة الذائدة داخل المبنى
)الباحث:المصدر(
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هو
هو

هو
هو

هو
ههو

النوافذ المطله على الواجهات الخارجية والتى ال تمثل مصدرا للتهوية الطبيعية لكونها دائمة ): ٨١-٣( شكل 
 األغالق وال يمكن التحكم بها 

):المصدر(
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هاهاتهو
هوه

ههو
ه

ها

 فيالفتحات السقفية مغلقة بالكامل وال يمكن التحكم فيها أو التغيير :إلى اليمين ): ٨٢-٣( شكل 
 الفراغ المفتوح فيأستخدام التهوية الصناعية : إلى اليسار -خواصها

)الباحث:المصدر(
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 نظام التكييف الذى تعتمد على تبريد المياه  ):٨٣-٣( شكل 
)الباحث:المصدر( الموجود على سطح المبنى 

 المبنى فيمجموعة من أشكال وأماكن مداخل ومخارج نظام التكييف المستخدم  ):٨٤-٣( شكل 
)الباحث:المصدر( 
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هالك

ها

هو
هو
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 ,Museum of Islamic Art متحف الفن اإلسالمي

Museum of Islamic Art, Cairo
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أل
إلس ف ع  اء  ث قددرة

وا إل اكمي وما ظ د
امع ح ح ا إل آلثار

ا رارع اهرف ا
آلثا

 يمتحف الفن االسالم
Museum Of Islamic Art 

 باب الخلق ،  القاهرة الموقع

 متر مربع 3000 المساحة

 ألفونسو منسكالو المصمم يالمعمار

 1899 تاريخ األنشاء

 2000 تاريخ الترميم

 يعرض متحف يالحال االستخدام
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درو از اني ات ألو ا ف
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ق اءة  اءة 
نا ا يليألس ا ك  و

ألس

  المسقط األفقى للمتحف): ٨٥-٣( شكل 
):المصدر(
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ات  اءة  أل وف
ا دى ذة  واع ه اح ألش

و اءة  ا ك 

إل

إل
إل

إلض
أل ق أل

  النوافذ المطلة على الواجهه الخارجية التى تحتوى على وحدات مظلله من الداخل: أعلى): ٨٦-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(مراحل فتح الوحدات المظللة: أسفل
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الوحدات الداخلية المظلله التى تساعد فى التقليل من األشعاع ): ٨٧-٣( شكل 
 الشمسى الواقع على النوافذ

)الباحث:المصدر(
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إلض
اي اءة إل وفر ةات 

 
 

 ى منخفضحرار استخدام وحدات أضاءة موفرة للطاقة وذات إنبعاث  ):٨٨-٣( شكل  
)الباحث:المصدر(
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إلض إلض
اال وا دة 

 مجموعة من أشكال وأنواع وحدات األضاءة المستخدمة فى أنارة المبنى ):٨٩-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(
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أل

اى وجوي ارج  ا ألشيالت 
ألش

اث ال روا
  ألش

النوافذ الخارجية  ):٩٠-٣( شكل 
 تشكيالتللمبنى التى تحتوى على 

)الباحث:المصدر(معدنية   
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روا لا أل ا اءيى س
ز ات  واارجى

ألش

المسقط األفقى للمدخل الجانبى موضع عليه سمك الحوائط المستخدمة  ):٩١-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(.   فى األنشاء 
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أل
اث حرأل اءة 

الحساس با أل ألر

استخدام وحدات أضاءة ذات أنبعاث حرارى معتدل إلى جانب الحفاظ على  ):٩٢-٣( شكل 
)الباحث:المصدر(.     األرتفاعات األصلية للمبنى



 العالقة والمالئمة –وافـق البيئـىالتـ -الطاقـة :  ثالثالباب ال
 الدراسـة التطبيقيـة: الفصل السابع 

ناي ى دة 
يألاتيات

ود ارجيافاالحظ
يال ال

النافورة الموضوعة فى ):٩٣-٣( شكل 
الفراغ الخارجى المفتوح المطل على 

.  المدخل الجانبى والمدخل األدارى للمبنى
)الباحث:المصدر(
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أل

ال 

النوافذ المطلة على الواجهات الخارجية والتى ):٩٤-٣( شكل 
 .  ال تمثل مصدرا لتهوية الفراغات الداخلية

)الباحث:المصدر( 
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أل ألنا

المراوح المحورية تستخدم التى ):٩٥-٣( شكل 
 تستخدم فى سحب وتمرير الهواء

):المصدر( 

الواجهة المطله على الفراغ ):٩٦-٣( شكل 
 المفتوح للمدخل الجانبى للمبنى

)الباحث:المصدر( 
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ألنا

مجموعة  ):٩٨-٣( شكل 
من أشكال وأماكن مخارج 

أنظمة التكيف المستخدم فى 
)الباحث:المصدر( .المبنى

نظام التكييف الذى تعتمد على تبريد  ):٩٧-٣( شكل 
 المياه 

):المصدر( 
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ألال
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ألنار
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كفاءة البيئة الضوئية

   The Environmental Building  93.75%بيئيالمبنى ال

Museum Of Islamic Art 56.25%يمتحف الفن األسالم

       National Library Of Egypt25%  دار الكتب المصرية
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كفاءة البيئة الحرارية

   The Environmental Building  100%بيئيالمبنى ال

Museum Of Islamic Art 62. 5%يمتحف الفن األسالم

       National Library Of Egypt43.75%  دار الكتب المصرية
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 على مستوى كفاءة بيئة التهوية الداخلية

الت ا

ألس
ألوال ألو

كفاءة بيئة التهوية الداخلية

   The Environmental Building  100%بيئيالمبنى ال

Museum Of Islamic Art 31.25%يمتحف الفن األسالم

      National Library Of Egypt31.25%  دار الكتب المصرية
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البيئة المستدامة على مستوى كفاءة 
الت ا

 
   The Environmental Building  100%بيئيالمبنى ال

Museum Of Islamic Art 31.25%يمتحف الفن األسالم

       National Library Of Egypt43.75%  دار الكتب المصرية
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 المراجع العربية

جمهوريـة مصـر العربيـة    تخطيط،وزارة ال،دليل العمارة والطاقة، جهاز تخطيط الطاقة
،20032004 

 سلسـلة العلـوم والتكنولوجيـا،   ومخـاطر الطاقـة،   يالتلـوث البيئـ   ،حسن أحمـد شـحاته  
 2007الهيئة العامة للكتاب،،مكتبة األسرة

سلسـلة العلـوم والتكنولوجيـا،    ،ترشيد الطاقة وإدارة الطلب عليها،محمود سري طه 
 2007الهيئة العامة للكتاب،،مكتبة األسرة

 أسـماعيل عمـارة المجتمعـات األسـالمية،    يالتجديد والتأصيل فأسماعيل سراج الدين،
 2007،مكتبة األسكندرية،سراج الدين

 2002، القاهرةمركز التصميمات المعمارية، القاهرة الخديوية ،كي حواسزسهير 

 

 

 

 :الرسائل العلمية
 كلية الهندسـة، اإلنطباعات البصرية للعمارة، رسالة ماجسـتير،  : محمد نبيل محمد غنيم

 1999،جامعة القاهرة
إعـادة اسـتخدام المبـاني ذات القيمـة فـي جمهوريـة       تجـارب  : سارة أحمد محمد عثمـان 

 2008مصر العربية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 
رسـالة   منهجية إعادة استخدام المباني األثريـة وذات القيمـة   :أحمد عبد الوهاب السيد 

 1990ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 
التذكاريـة ذات القيمـة    ييرالمبانتطو ينحو منظومة معاصرة ف: أحمد مصطفى ميتو 

، 2002، ،رسالة دكتوراه ،كلية الهندسة ،جامعة عين شمس
النقـد والنظريـة فـي العمـارة نحـو اطـار عمـل لنقـد نظريـات العمـارة           :رغد مفيد محمـد 
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Practical Approach 

Conducting analytical study of some models of preservation 
and rehabilitation of valuable buildings which is done by 
means of: 

 Monitoring and analyzing some tests and regulations    
applied to the valuable buildings and the  
environmental compatibility 
Achieving a set of recommendations and regulations 
that take into account the environmental effect of 
reusing the valuable buildings 

Research Determinants  
 

In case studies the research focuses on studying the 
buildings of heritage value that belong to the period 
from 19th till the early 20th century. 
In the studied cases the research does not involve the 
creative activity of designers in the architectural 
projects  
The research focuses on studying the used methods 
and strategies in the process of rehabilitation and 
reuse, taking into account the environmental influence 
of the buildings of heritage value.  
The research includes the study of the environmental 
compliance of the rehabilitated buildings of heritage 
value in terms of the efficiency of internal environment 
(lighting – thermal – internal ventilation) and the 
efficiency of environmental suitability (the ability of the 
buildings to collect environmental data – using 
renewable energy sources – self generation of energy- 
reducing the energy consumption),  that is without 
some other aspects of environmental compatibility like 
water and raw materials sustainability and etc.
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RESEARCH HYPOTHESIS: 
One of the most important methods of Conservation 
buildings of heritage value is their rehabilitation and using 
them to perform a new function appropriate to their 
facilities and age and compatible with environmental 
sustainability in order to keep their historical, cultural and 
artistic value. 
 
The environmental compatibility concept being applied 
during rehabilitation of buildings of heritage value, the policy 
of Conservation and renewing these buildings will give the 
maximum benefit.  

RESEARCH METHODOLOGY: 
 

Formulating the research problem 
Setting the objectives 
 

Theoretical approach 
 
Creating the database of the basic information about the 
subject of the study and considering the following three main 
directions in terms of it: 

 
Monitoring the value and importance of 
buildings of heritage value. 
Focusing on reusing buildings of heritage value 
as a start of preservation process. 
Reviewing the environmental directions and 
various approaches of dealing with architectural 
heritage and emphasizing the importance of 
improving the environmental effect in order to 
provide the total development 
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This principle being implemented, the challenges and 
environmental, technical and organizational obstacles 
were found due to the reusing of these buildings. As a result 
of the interaction between architectural work and building 
equipment of modern engineering value meeting the 
contemporary needs, one of the most important obstacles 
is using such equipment systems without taking into account 
their environmental effect and the environmental 
sustainability of valuable buildings which are mentioned in 
international conventions and treaties.  
This is the result of interaction between the requirements of 
architectural and engineering systems that often lack the 
environmental coordination, which affects buildings 
negatively and, therefore, the rehabilitation process 
appears to have an adverse effect on the process of 
Conservation buildings. 
 
RESEARCH OBJECTIVE: 
This research aims to study the effect of environmental 
compatibility on Conservation the buildings of heritage 
value. 
 
The importance of research and its benefits 

Monitoring the value and importance of buildings of 
heritage value 
Focusing on reusing buildings of heritage value as a 
start of preservation process 
Reviewing the environmental directions and various 
approaches of dealing with architectural heritage and 
emphasizing the importance of improving the 
environmental effect in order to provide the total 
development  
Using the study as an effective tool for formulation of 
architects’ thoughts and reference to evaluate their 
results 
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RESEARCH PROBLEM:

Egypt is considered to be one of the rich countries with 
the buildings of cultural value. This abundance has 
created the problem of Conservation that wealth and 
highlighting the artistic and historical aspects of the 
buildings that face a lot of neglecting and abusing. At 
the same time reforming and Conservation this wealth 
require very high significant potential and are not limited 
only to the Conservation of the building, but extend to 
their running and Conservation. The Egyptian heritage 
suffers from many problems associated with the 
economical, political, cultural and social reality, including 
the associated concepts of conservation operations. 
There are those who treat the valuable buildings as 
ordinary and restore their architectural and decorative 
aspects, and there are those who deal with these 
buildings as intermediates reused to meet the 
requirements of their new function without paying 
attention to their historical and heritage significance. 
Being passed from generation to generation, many of 
those buildings have come to a very bad state which 
prevents them from fulfilling their original or changed 
function. It caused disharmony between the buildings 
and the community. A lot of international treaties and 
conventions state that reusing such valuable buildings 
after conservation is one of the best ways to maintain 
them, because such tendency is not limited to the 
revived functionally which contributes significantly to 
Conservation, but extends to economical, social and 
cultural effects and presence of configurable 
architecture and the surrounding urban content. 
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INTRODUCTION: 
 
Heritage is considered to be cultural wealth representing 
peoples’ values, ideas, beliefs, customs and traditions, and 
since heritage represents the nation's identity, it has its 
originality and maintains it. It is physical history and true 
mirror of any civilization. 
The man's relationship with his heritage is an organic 
relationship which can be reflected in his identity and 
associated in his consciousness with historical, religious, 
cultural, social and political aspects. Moreover, human 
connection with his heritage is an extension of his feeling of 
the God, universe and life. 
 Problems of heritage and identity appeared in the 
beginning of the modern era and the early renaissance in 
the Arab countries after the centuries of decadence and 
collision of the Islamic culture with the European culture 
when Napoleon campaign came to Egypt and was 
followed by the western occupation of most Arab and 
Islamic countries during that campaign. The accompanying 
missions taught the Islamic countries the European sciences 
and techniques and the Arab countries began trying to 
determine their position and show their identity in the face 
of this intruder and its culture. Hence, the Arab countries 
witnessed the appearance of some new ideas which tore 
people away from their environment, customs, traditions 
and even identity. 
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The part ends with the third chapter which provides the 
applied study of the research by focusing on the main 
objectives of the applied study, its relevance and the 
criteria of the selected samples of the study, and the criteria 
of the evaluation of the local experience of rehabilitation 
use. 
 
The conclusion of the study proves the most important 
findings of the research and is considered to be a summary 
showing the outline of what has been focused on in the 
research, and the conclusions of the highlighted points, and 
then translating those results into a set of recommendations 
addressed to a number of authorities in order to raise the 
Egyptian architecture to the competitive level or 
unequalled global level and to place Egypt in its right rank 
of the developed nations in the coming era. 
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The third chapter deals with the conservation strategies for 
heritage valuable buildings through a review of definitions 
and concepts of conservation and problems of 
Conservation the heritage buildings. It highlights the policies 
and methods of Conservation, influencing factors and 
implementation requirements and deals with some of the 
problems of the applying conservation policies in heritage 
buildings. The chapter ends with the exposure to a range of 
international experience of Conservation operations by 
analyzing a combination of international projects for the 
processes of Conservation the heritage value buildings. 
 
The second part presents the general framework strategies 
of reusing and exploiting valuable buildings by highlighting 
a range of definitions and concepts related to this issue. It 
also deals with the conditions and criteria that must be 
considered when selecting the optimal use of valuable 
buildings, which includes the appropriate functional value 
of the building – structuring convenient function of the 
building, spatial relevance of building. The conclusion of the 
part presents a review of local experience of rehabilitation 
and reuse of a group of local examples. 
 
The third part consists of three chapters. The first chapter 
deals with the concept of energy and the increased need 
of it and the connection between consumed energy in 
buildings and environmental pollution. It highlights the 
architectural trends of reducing energy consumption. The 
second chapter deals with the environmental compliance 
concept, environmental sustainability and strategies for 
environmental compliance in valuable buildings and its role 
in reducing the energy consumption by studying the three 
main points "the efficiency of lighting environment,  the 
efficiency of thermal environment and the efficiency of 
internal ventilation".  
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RESEARCH SUMMARY: 

The concepts and methods of preserving heritage have 
witnessed great development over the centuries. Such 
interest was obvious and tangible in the twentieth century; 
new strategies were applied to these concepts and 
methods to provide an integrated system for preservation of 
heritage. One of the most important methods is to reuse 
and exploit the buildings of value after restoration. These 
methods being applied, the environmental and 
economical challenges and obstacles were found which 
prevent applying these principles properly. It negatively 
affects the process of Conservation, using and exploiting 
the buildings of heritage value. In terms of this problem 
many international organizations and authorities consider 
the environmental factor as an essential engine in solving 
these issues, since it provides strategies and methods which 
can help restore the balance between the objectives of 
Conservation operations and the methods of Conservation 
operation management. 
 
The research deals with the subject of Architectural 
Environmental Compatibility as an Approach to 
Conservation of Heritage Buildings in Egypt. The first part 
consists of three chapters, the first chapter deals with the 
concept of value and includes the definitions, statements 
and previous researches. It also reviews the forms of values 
and the foundations for selecting the values of heritage 
buildings. The second chapter defines the architectural 
heritage which is considered as the main point of the 
architecture which indicates the physical identity of the 
society. Also the chapter deals with the concepts of 
traditions and modernity and reviews the trends of dealing 
with architectural heritage and the factors affecting the 
architectural heritage. The chapter focuses on the most 
important problems the architectural heritage is facing.  
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