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ABSTRACT 
The research adopts the descriptive analytic approach. It is divided into three parts. 
The first part Which follows the inductive theoretical study includes the urban 
orientations, in the spotlight of the future Egyptian vision, through studying the 
sustainable development, strategy vision. This is followed by the second part which 
examines the new urban compounds according to  the future of urbanization in 
Egypt, that includes establishing new capital city and Must go to study of housing 
sector where (housing is the consequence of establishing capitals not the aim). for 
the compounds' orientations from the sustainable and smart perspective, in order to 
reach the Smart sustainable housing criteria as one of the developmental 
approaches to housing sustainability in Egypt. It ends by In the third part, which 
includes applied analytical study and measurement of the sustainability of housing 
in the new urban communities (case study the third district in the new 
administrative city, according to  measurements. 
Key Words: Compounds- (Sustainable- Smart) Urban -The Administrative    
                      Capital Of  Egypt. 

 

  )العاصمة اإلداریة الجدیدة في مصر: حالة دراسیة ( التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة   
   ٢وولید حسین على١نسمة محمد عبدالمقصود

  دسة المعماریة جامعة بني سویفقسم الھن١
  قسم الھندسة المعماریة جامعة الفیوم٢

  

   :الملخص
الذي یتبع الدراسة  الجزء االول یتضمن اجزاء ٣وینقسم الى  التحلیليویعتمد البحث على المنھج الوصفي 

 التنمویة ة راسم والد٢٠٣٠لمصریة المستقبلیة لتوجھات العمرانیة في ضوء الرؤیة االنظریة  االستقرائیة ل
راسة التجمعات العمرانیة الجدیدة  الذي یقوم على د الثانيلجزءثم یلیھ ا واالستراتیجیة وابعادھاالمستدامة 

 اوجب التوجھ الى وطبقا للتطورات المستقبلیة ومستقبل العمران فى مصر الذي یتضمن اقامة عاصمة جدیدة 
دراسة توجھات االتجمعات و  )العواصم ولیس ھدفء االسكان نتیجة فى انشا (حیث اندراسة قطاع االسكان 

السكنیة من المنظور االستدامي والذكي للوصول الى مصفوفة معاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة في 
  بالجزء الثالث الذي یشمل علىمصر كاحد المداخل التنمویة الستدامة اإلسكان في مصر وینتھي البحث



 
 

THE SMART SUSTAINABLE COMPOUNDS (STUDY CASE: THE NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL IN EGYPT) 
 

JAUES, 14, 52, 2019 

 

1280 

الحي : حالة دراسیة (وقیاس مدي استدامة االسكان بالتجمعات العمرانیة الجدیدة بیقیة الدراسة التحلیلیة التط
  .طبقا لمصفوفة القیاسفي مصر ) السكني  الثالث بالعاصمة االداریة الجدیده 

  العاصمة االداریة الجدیدة بمصر  - )  ذكیة–مستدامة( التوجھات التخطیطیة –التجمعات السكنیة : الكلمات المفتاحیة
  :فرضیة البحث

 في مصر تحتوي على العدید من المشكالت البیئیة والعمرانیة وتفتقر التجمعات السكنیةیفترض البحث ان  
  .التوجھ العام نحو التنمیة المستدامة 

  :ھدف البحث
) مصفوفة قیاس( ومعاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة یھدف البحث الى الوصول الى مؤشرات  
  . السكنیة في مصر  فى ظل التطورات الحدیثةتجمعاتموي الستدامھ المدخل تنك

  :المقدمة
یواجھ التخطیط العمراني بشكل عام و قطاع اإلسكان بشكل خاص العدید من التحدیات من أجل تحقیق التنمیة 

 استدامة العمرانیة المستدامة وتقدیم مشاریع إسكان متمیزة ویأتي البحث كدراسة تحلیلیة تطبیقیة لمؤشرات
االسكان بما یتالءم مع واقع العمران ومتطلباتھ ویطبق الرؤیة المستقبلیة لمصر ویحترم حق االجیال القادمة 

وتم وضع رؤیة مستقبلیة لعاصمة مصر الجدیدة بان تكون مدنیة امنة مریحة لسكانھا .دون استنزاف للموارد 
ة وكذلك مدینة ذكیة یسھل فیھا االتصال وتجذب ومحببة لھم ومرحبة بزوارھا وان تكون مدینة خضراء بیئی

ومن اھم مزایا التجمعات الذكیة ھو انھا تراعي متطلبات التنمیة المستدامة  .رؤوس االموال واالستثمارات
 أصبحت ھناك حاجة العتماد تنمیة المجتمعات العمرانیة الجدیدة من منظور فتكون اكثر اخضرارا واستدامة  و

  . ذكي مستدام 
  .لمصر اإلداریة العاصمة - الحضریة) الذكیة - المستدامة (- المركبات: المفتاحیة ماتالكل

  :الدراسة النظریة 
  :التوجھات العمرانیة /١
    : توجھات المدن المصریة تبعا لالستدامة العمرانیة ١/١
إمكانیة تحریك السكان إلى المناطق الجدیدة في ضوء األبعاد االجتماعیة والثقافیة، والدور الوظیفي لتلك * 

  توى القوميالمدن الصحراویة في إطار إستراتیجیة التنمیة على المس
اإلسراع بإعداد مخطط قومي للتنمیة العمرانیة یحقق تغییرات ھیكلیة في توزیع األنشطة االقتصادیة  *

  .والسكان على المسطح القومي، ویسھم في تحقیق الخروج من المعمور التاریخي 
قعھا، وقاعدتھا تحدید الحجم األمثل للمدینة الجدیدة بما یتناسب مع طبیعتھا، ووظیفتھا، وھدفھا، ومو* 

  .االقتصادیة، وعالقتھا باإلقلیم الواقعة فیھ، وفرص العمل التي من المخطط توفرھا
تخطیط المدن الجدیدة في المناطق الصحراویة تبعا للتوازنات الدقیقة للبیئة الصحراویة، من خالل تطبیق  *

  لبیئة المحلیةأسس العمارة البیئیة كالنسیج المتضام، والمعاییر التخطیطیة الخاصة با
توفیر اإلسكان االقتصادي والمدعم من قبل الدولة، وترك مسئولیات المستویات األعلى من اإلسكان للقطاع  *

الخاص، مع تقدیم الدولة التسھیالت االئتمانیة وتوفیر مواد البناء، باإلضافة إلى المعاونة الفنیة والتأكد من 
وإیجاد العمران المالئم للبیئة والمعبر عن ثقافات الشعوب المطابقة للمواصفات والتشریعات البنائیة، 

  ومخزونھا الحضاري، دون االنعزال عن التقنیات الجدیدة
االستفادة من الثورة المعلوماتیة بما تقدمھ من معارف ضخمة وتقنیات مستحدثة في طرق التصمیم  *

  ١.والتخطیط العمراني
، " الخضراءالثورة : النمو الذكي"كتابا بعنوان  Heinrich Boll، أصدرت مؤسسة ٢٠١٣في حزیران عام 

ومن أھم معاییر النمو الذكي و . ذه الدراسة ھي أنھ وحده النمو الذكي ھو نمو مستداموالفرضیة األساسیة لھ
  ٢.تحویل نظم إنتاج واستھالك الطاقة لتعمل بكفاءة أكبر
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  : مفھوم المدن الذكیة ١/٢
. مصطلح المدینة الذكیة یقصد بھ المدینة التي تتوافر بھا خدمات االتصاالت وتقنیة المعلومات المتطورة 

تمد على فكرة ربط األماكن العامة في المدینة كالمطارات واألسواق والحدائق والمتنزھات والمستشفیات وتع
وأماكن التجمع العامة في المدینة عن طرق استخدام تقنیات اتصال متطورة بحیث یكون في استطاعة سكان 

) اإلنترنت ( المیة للمعلوماتالمدینة الذكیة استخدام أجھزتھم المحمولة والكفیة للوصول إلى الشبكة الع
  ٣ًواالتصال بكافة المؤسسات والھیئات في مدینتھم إلنجاز أعمالھم الكترونیا

ویقر االتحاد الدولي لالتصاالت بأن كل مدینة راغبة في أن تغدو من المدن الذكیة المستدامة فمن المھم إدراك 
حل ”من التحسین الشمولي المستمر ال تحقیق أن بناء مدینة ذكیة مستدامة یعني الشروع في رحلة متواصلة 

ویتمثل الھدف في تحویل المدن إلى بیئات معیشیة أكثر استدامة وذكاء، وصالبة، وصمودا بما یراعي “ نھائي
  ٤.أیضا مقاومة الكوارث والتخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة، والحمایة من الجریمة

  : م٢٠٥٠ مستقبل العمران فى مصر ١/٣
ر عمران مصر بشكل عام یرتبط بخفض الكثافة السكانیة واالمتداد العمرانى وتوسع النشاط ان تطوی

 من خالل وضع تصور لھا بان تكون مدینة امنة ٢٠٥٠االقتصادى وتم وضع رؤیة مستقبلیة لعاصمة مصر 
ھل فیھا مریحة لسكانھا ومحببة لھم ومرحبة بزوارھا وان تكون مدینة خضراء بیئیة وكذلك مدینة ذكیة یس

  .٥االتصال وتجذب رؤوس االموال واالستثمارات
 كحالة دراسیة للتجمعات العمرانیة الجدیدة في مصر حیث اختار وقد تم اختیار العاصمة االداریة الجدیدة

االمریكي مشروع العاصمة االداریة الجدیدة في مصر لیكون من بین اكبر ) بیزنس انسایدر (موقع 
م واختار الموقع االمریكي ٢٠٣٠ ستغیر وجھ كبرى مدن العالم بحلول عام المشروعات العمالقة التى

العاصمة االداریة في مصر ثاني اكبر المشروعات العمالقة في العالم و القائمة تضم الصین وفرنسا وتركیا 
  ٦.وامریكا والبرازیل والیابان وانجلترا 

  
 -:العاصمة االداریة الجدیدة ١/٤
 العاصمة االداریة الجدیدة تستھدف الحكومة انشاء -١

لتكون مدینة اداریة واقتصادیة جدیدة فى اقلیم القاھرة 
الكبرى وتقع بطول الطریق بین القاھرة وخلیج السویس 

   ٧.ة اخرىتتضمن منطقة سكنیة وتجاریة ومناطق خدمی
 عاصمة لتكون الجدیدة اإلداریة العاصمة صممت -٢

 الشعب ئاتف كافة داخلھا ولتجمع المصریین لكل جدیدة
 ومستویاتھماإلجتماعیة طبقاتھم بإختالف المصرى

 عظیمة و جدیدة بدایة ستؤسس عاصمة .واإلقتصادیة
 و الحیاة جودة فیھ تتحقق افضل غد و مستقبل لتحقیق
 ٨الكریم العیش سبل
 الف فدان یمثل ١٨٤تبلغ مساحة العاصمة االداریة  -٣

                                                                                                                                                                 
  
  
  
 
 
 
 

  / العاصمة االداریة الجدیدةمخطط) ١(شكل 
-https://real-estateالمصدر

live.blogspot.com/2017/04/blog-
post_12.html 
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 الف ٥١ حي سكني تبلغ مساحتھا ٢٠نسمة تضم  ملیون ٦.٥ الف فدان تسع ١٤الحزام االخضر منھا 
 .٩فدان

مشروع العاصمة االداریة الجدیدة ھو مشروع قومى باالساس تتنوع عوائده االقتصادیة من توسیع الحیز  -٤
العمرانى واالسكانى الى توفیر فرص عمل للشباب وتشیید بنیة اساسیة جاذبة لالستثمار وھو مشروع 

ویواكب احدث التطورات والتقنیات العلمیة وھو ما یتجلى ) حور االخضر الم(عصرى یراعى البعد البیئي 
  ١٠فى مشروعات مثل الجامعات ومدن التكنولوجیا ومدینة المعرفة

انترنت (یتم استھداف ان تكون المدن الجدیدة بمثابة مدن ذكیة اضافة الى العمل على ادخال خدمات  -٥
ون المدن الجدیدة مدنا ذكیة وھذه االنظمة تسھل مخاطبة واستھداف ان تك) تحكم الماكینات ) ( االشیاء 

 ملیون ٢٠ویھدف المشروع الى استیعاب ما یزید عن  ١١.االجھزة المنزلیة وتحسین نوعیھ الحیاة لالفراد
 .٢٠٥٠١٢مواطن سنة 

ان السبب وراء انشاء العاصمة الجدیدة یاتى لعدم قدرة محافظة القاھرة على استیعاب زیادات سكانیة  -٦
یدة وتسعى الدولة لنقل كافة المصالح الحكومیة للعاصمة الجدیدة حتى تتمكن القاھرة من التنفیس مرة جد

  ١٣اخرى السیما ان المصالح الحكومیة احد اھم االسباب وراء الزحام فى محافظة القاھرة
  :التجمعات السكنیة/ ٢
  : العالقة بین اإلسكان و التنمیة المستدامة٢/١

  :یة تؤكد على االستدامة االسكان
التأكید على مفھوم المجموعة السكنیة ولیس المبنى المنفرد الیجاد فضاءات تؤكد على العالقات * 

  .االجتماعیة
  التأكید على المناخ المصغر والتكیف مع البیئة الطبیعیة* 
  .التأكید على الفضاءات المفتوحة الصغیرة وایجاد فضاءات مظللة* 
  .ة واعادة تأھیلھاتطویر المجتمعات الموجود* 
تشكل المدن السكنیة كنواة جذب عمرانیة تساھم في توجیھ االمتداد العمراني مع التأكید على الھویة * 

  ١٤.  الحضریة للمدینة 
ھي مساحة ماھولة بالسكان ضمن مجموعة  من المساكن بمرافقھا العامة  :  مفھوم المجاورة السكنیة٢/٢

حجم  من% ١٠سكنیة على اساس خدمتھا بمدرسة ابتدائیة حجم تالمیذھا وخدماتھا وتقوم فكرة المجاورة ال
م وھذه المسافة حددت ٥٠٠سكان المجاورة بحیث مسافة السیر على االقدام لتالمیذ المدرسة ال تزید عن 

  15.ة وتمثل المجموعة السكنیة الصغرىاالمتداد الجغرافى للمجاور
  
  
  :یة فى ضوء التوجھات التخطیطیة الحدیثةتطور المحددات االساسبة للمجاورة السكن٢/٣

اصبحت ھناك حاجة للتغییر بما یتالئم مع النمط الحیاتى الجدید والمفاھیم المستدامة الحدیثة التى تعمل ضمن 
منظومة شاملة اقتصادیا وبیئیا واجتماعیا فلم تصبح الكثافة المنخفضة على سبیل المثال ھدفا ولم تصبح تحدید 

ستقل نمطا انما ظھرت الدوافع لزیادة الكثافة ودعم االستعمال المختلط على سبیل المثال الخدمات باسلوب م
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ولكن ضمن حدود تسمح بتحقیق ھذا الھدف وتعزز التفاعل االجتماعى وھى مسافة سیر التلمیذ بحیث ال تزید 
  .  م ومن الممكن ان تقل عنھا ٨٠٠عن 
  :یة المبادىء االساسیة لتكوین المجاورة السكن٢/٣/١

 مبادىء اساسیة وھى ان تكون المجاورة متضامة مكثفة ،وتختلط بھا بعض ٤ حددت اغلب المراجع 
  .االستخدامات ، وذات نظام حركة متعددة ، وانھا تستجیب للظروف البیئیة والثقافیة 

اغات النموذج المدمج یكون مناسب لالستخدام من حیث مقیاس وحركة ونسب الفر:نموذج النسیج المدمج -  ١
ارتفاع المبانى بالنسبة لعروض (، وحتى تكون مناسبة لحركة مشاة اكثر وایضا نسب الفراغات 

لالستفادة من مسطحات االرض المتاحة و تقلیل تكلفة االمدادات او الشبكات االساسیة ، ویساعد )الطرق
ھم ، وكذلك یساعد تحدید االندماج على زیاة التكامل بین السكان وزیادة االرتباط االجتماعى والتالف بین

  .الموقع على تاكید المركز وتركیز االستخدامات بھا اكثر 
مجاورة ذات كثافة سكنیة عالیة واستعمال متعدد للفضاءات والقطاعات تحتوى على :  اختالط االستخدامات-٢

طة للمشاه ، مجموعة من االنشطة المالئمة للسكان غیر االنشطة السكنیة ،  ویمكن الحركة بین ھذه االنش
ویمثل مركز الخدمات بؤرة او نقطة االھتمام التى تمیز المجتمع ، وتختلط بھ ایضا انواع االسكان المختلفة 

ویحدد دورفین ان تكون لكل مجاورة وظیفة مدنیة او ذات اتصال باالنشطة . والمتنوعة فى الحجم والكثافة 
  .التى تخدم باقى المدینة 

تعتمد المجاورة على نظام الحركة الداخلیة وھو نظام متعدد الوسائل یعطى :نقل تعدد وسائل الحركة وال-  ٣
ونظام الحركة االمنة المالئمة بین اجزاء المجاورة یفضل ان . فرصة لحركة المشاة او الدراجات والسیارات 

یقة للبیئة مثل یكون مغلق وال یسمح بالمرور العابر ولكن یعطى االولویة للمشاه ، ثم وسائط المواصالت الصد
الدراجات الھوائیة والسیارات المعتمدة على مصادر متجددة للطاقة للخدمات الضروریة ثم تاتي المواصالت 
العامة مثل الحافالت والقطارات الكھربائیة والسریعة والمترو اما السیارة الخاصة تاتي في المرتبة االخیرة 

كالمنحدرات وعدم (تطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة وان تكون بھا السیارات بسرعة محددة مع توفیر م
  ).وجود درجات وعوائق

بحیث تتالئم المجاورة مع البیئة التى تخطط بھا لتستجیب للطابع : االستجابة للمعطیات البیئیة والثقافیة -  ٤
ع العمرانى والمعمارى الخاص بالمجتمع مع وضع استراتیجیات مدروسة للتقلیل من التلوث والتعامل م

ولتكون متواصلة ومندمجة مع البیئة المحیطة بھا ولتكون ذات ارتباط بالفراغات العامة اوبالحدائق . النفایات
  ١٦.او المبانى الترفیھیة والخدمات المجتمعیة

 :  توجھات تؤخذ فى االعتبار عند اعداد المخططات للتجمعات السكنیة الحدیثة من منظور بیئى ٢/٣/٢
اخیة للموقع مع اتجاھات حركة الھواء وشدتھا ومسارات اشعة الشمس ونسبة مراعاة المحددات المن -١

الرطوبة ومعدل سقوط االمطار وذلك عند وضع النسیج العمرانى للمبانى السكنیة وتوجیھھا مع تحقیق اقصى 
 .استفادة من الموارد الطبیعیة للموقع 

 .الفقى للمناطق السكنیةالحد من االمتداد الراسى للمبانى مع تسھیل عملیة االمتداد ا -٢
تطبیق مبادىء العمارة الواعیة للبیئة والتى تھدف الى ترشید استھالك الطاقة فى اعمال التھویة او التدفئة  -٣

او التكییف للوحدات السكنیة والمبانى العامة وذلك من خالل االستفادة من التشكیل العمرانى المتضام ومواد 
 والحلول المناخیة المختلفة مثل استغالل االفنیة الداخلیة ومالقف الھواء البناء ذات السعة الحراریة العالیة

 .وعناصر الخضرة ومسطحات المیاه فى خلق بیئة مناخیة نظیفة ومالئمة لمعیشة االسر 
خدمة جمیع قطع االراضى السكنیة بمسارات للمشاه المضللھ والمعالجة مناخیا ومتصلة بالمناطق  -٤

 .فى ذلك من مردود بیئى على السكان الخضراء والترفیھیة لما 
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تسھیل الحركة بین المناطق السكنیة ومناطق الخدمة وتخطیط محاور الحركة بینھما الى اقل مسافة وذلك  -٥
للحد من مشاكل ازدحام المرور والمواصالت وبخاصة فى الرحالت  الترددیة ذات الكثافة المروریة العالیة 

 17.لما فى ذلك من مردود بیئى 
  :توجھات تؤخذ فى االعتبار عند اعداد المخططات للتجمعات السكنیة الحدیثة من منظور اقتصادي ٢/٣/٣
یتم تطبیق االستدامة اقتصادیا من خالل تحقیق التوازن بین التكلفة واالستفادة واسترداد التكلفة وقد اشارت  -١

  :عدة دراسات الى ان 
نة ھذه المسارات ویجب اختیار البدیل االكثر التشكیل العام لمسارات الحركة یؤثر على تكلفة وصیا -٢

  .اقتصادیة فیما یتعلق بشبكات البنیة االساسیة 
اشارت دراسة ان التخطیط بطریقة االفنیة السكنیة اكثر مالئمة من الناحیة االقتصادیة ومن االستخدام  -٣

  .وحركة المشاة
  یة للمشروعات السكنیةیمثل التشكیل المتضام احد التوجھات لخفض تكالیف التنمیة العمران -٤
اتجھت المحاوالت العمرانیة لتفعیل مفھوم الحارة كوحدة تخطیطیة اساسیة ومعالجاتھا بما یحقق عنصر  -٥

 18.االقتصاد على مستوى قطع االراضي والنماذج السكنیة والتكوین ككل وامكانیة تكرار وحدة الجوار
ت منعزلة مع توفیر الخدمات الضروریة الخدمات األساسیة جزء ال یتجزا من المجاورة السكنیة لیس -٦

 . دقائق٥الیومیة بصورة اقتصادیة وبطریقة یسھل الحصول علیھا سیرا في حدود 
 .توفیر مجموعة متنوعة من خیارات النقل ودعم كفاءة الطاقة  -٧
 .اتخاذ قرارات التنمیة وفق للوضع الراھن والمستقبلي -٨
  :جتماعيططات للتجمعات السكنیة الحدیثة من منظور اتوجھات تؤخذ فى االعتبار عند اعداد المخ ٢/٣/٤
تاكید فكرة وحدة الجوار لخلق مجتمعات سكنیة صغیرة ذات عالقات اجتماعیة واقتصادیة متبادلة وزیادة  -١

الترابط االجتماعى والمعیشى من خالل ایجاد الفراغات العمرانیة المشتركة والمخصصة لعدد محدود من 
  ١٩.حقیقا لفكرة مجتمع الحارة القطع االراضى السكنیة ت

 .توفیر إسكان متنوع یناسب أنماط الحیاة ومستویات الدخل المختلفھ -٢
 .التصمیم بمقیاس انساني حیث المباني قریبة من بعضھا البعض وتجنب المساحات الشاسعة بین المباني  -٣
خدام المكان لعدة تخطیط وتصمیم المكان بطریقة سھلة لسھولة ادراكة من قبل المستخدم وإمكانیة است -٤

 .أغراض 
 .توفیر فراغات عامة وشبة عامة ومناطق مفتوحة تنمي اإلحساس بالمكان واألنشطة االجتماعیة -٥
زیادة التداخل والتقاطعات بالطرق والبعد عن البلوكات الضخمة وتوفیر الخدمات الترفیھیة والریاضیة  -٦

 .الیومیة
  بین االرتفاعات لتحقیق الخصوصیةتوفیر عناصر الخصوصیة للوحدات السكنیة والتكامل -٧
الحد من المجاورات المغلقة والربط بین المجاوره والمجاورات القریبة منھا بتوفیر خدمات اعلى  -٨

 .باالمجاورة 
 ٢٠.تكوین جمعیات أھلیة تھتم بعملیات التنمیة والتطویر داخل المجاورة -٩
راسات السابقة ومن أدوات تقییمھا مبادئ تصمیم التجمعات السكنیة المستدامة المستخلصة من الد٢/٤

  :وعالقتھا بالعناصر التصمیمیة
  :اوال تخطیط الموقع العام

 .حمایة البیئة الطبیعیة والحیاة البریة و تقییم مخاطر الفیضان مع الحفاظ على التضاریس -١
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ط تجنب استھالك األرض وتحسین ادارتھا و خفض التأثیر الحراري في البیئة الخارجیة واستغالل مخط -٢
المباني القائمة أو تضاریس الموقع وتخطیط استعماالت األراضي بما یحقق المرونة الوظیفیة و الحمایة من 

 ٢١.التلوث الضوضائي
مساحات % ٣٠:٤٠ –سكني % ٤٠:٥٠( تقلیل المساحات الغیر مستخدمة والنسب العامة لالستعماالت  -٣

 ٢٢).طرق% ١٥:٢٠ -خضراء وخدمات
جمع بوجود مدخل ومخرج رئیسي واحد من الشوارع الرئیسیة المحیطة مع تقلیل المداخل والمخارج للت -١

 .وجود مدخل ومخرج فرعي من احد الشوارع الفرعیة لتحقیق االمان والخصوصیة
توفیر حدائق داخلیة بین مجموعة من المساكن بحیث یكون للمسكن واجھة على الطریق االمامي وواجھة  -٢

 .خلفیة على الحدیقة
یاح في تصمیم التجمع وتوجیھ الطرق والمساكن باتجاه الریاح السائدة واستغالل التھویة اعتبار عامل الر -٣

 .الطبیعیة في المساكن واالماكن المفتوحة
تشجیع التواصل مع التجمعات المجاورة وتحقیق عامل الربط عن طریق الخدمات او عامل الحركة  -٤

 .والتنقل  مع تحقیق الخصوصیة واالمن في الوقت ذاتھ
یم وتصمیم االراضي بما یتناسب مع التصمیم العام واحتیاجات المساكن واختالف تقسیم االراضي تقس -٥

 23.باختالف حجم المسكن وفئة المستخدمین
ابتداء بالمركز الخدمات ) سنوي- شھري-اسبوعي-یوم(تدرج مناسب للخدمات حسب كثافة الحاجة لھا  -٦

 .الرئیسیة للمجاورة وانتھاء اطرافھا 
 .الطاقة الشمسیة والطاقة المتجددة في االضاءة والتھویة والعزل والتدفئةدمج انظمة  -٧
تخزین النفایات واعادة التدویر المیاة الرمادیة وتوفیر النظم التى تتحكم في المیاة في اقرب مصدر ممكن  -٨

 .والتقنیات والتجھیزات التى تعزز من عملیة ترشید المیاة 
 .حقق الراحة الحراریة والتھویة واالضاءة الطبیعیة توجیھ وتشكیل الكتل والفراغات بما ی -٩
 .....).الصحیة والتجاریة (توفیر مركز خدمات رئیسي یشمل كل الخدمات  -١٠
 ٢٤.توفیر مراكز واشرطة خدماتیة على الشوارع الرئیسیة وتوفیر مسجد رئیسي للمجاورة -١١
ل العام متضمنة؛ تنمیة المرافق توفیر مجموعة كاملة من الخدمات العامة، ووسائل الراحة المحلیة والنق -١٢

المجتمعیة مثل المدارس، الحدائق، مناطق اللعب، والمحالت التجاریة والمقاھي، وتوفیر خدمات التوصیل 
 .والتسھیالت ووسائل الراحة

التوعیة والمشاركة المحلیة والتشاور واالنخراط والمسح الدیمغرافي المحلي : المشاركة المجتمعیة -١٣
 ٢٥.ركة في مراجعة التصمیم والتخطیط والحكم علیھمباإلضافة الى مشا

  :ثانیا تصمیم الطرق والممرات 
تصمیم الطرق بشكل انسیابي ومرن مع مراعاة التدرج في توزیع الطرق داخل التجمع ومدي ارتباطھا  -١

 .بالمداخل الرئیسیة 
استخدام عامل االكتشاف  –من المساحة الكلیة للتجمع % ١٠:١٥تقلیل المساحة الكلیة  بنسبة ( السیارات  -٢

تصمیم الطرق للسیارات  -مع خلق مناطق ممیزة لالستدالل داخل التجمع وتقلیل االمتداد البصري المتكرر
 تقلیل مواقف السیارات في المناطق السكنیة ومناطق الخدمات –بما یساعد على تقلیل السرعة الداخلیة 
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 – على جوانب الطریق كمنظر جمالى وللتظلیل  التشجیر–والتركیز على الوصول لھذه المناطق سیرا 
 )).رئیسیة وفرعیة(التسلسل النمطي للطرق 

 مراعاة ذوي - شبكة مشاة لتوفیر اقرب واسھل الطرق للوصول للخدمات–توفیر ممرات مظللة (المشاة  -٣
 .)االحتیاجات الخاصة في الحركة داخل التجمع

یر محطات للنقل العام ومحطات للنقل الكھربائي ال تزید توفیر منطقة مركزیة لوساائل النقل العام مع توف -٤
 ٢٦. دقیقة١٠:١٥مسافة السیر الیھا عن 

تخطیط شوارع ذات نمط متماسك والتخطیط للنقل العام ودمج مخطط مع الشوارع القائمة ومسا ارت  -٥
 ً.المتوافق بیئیاوتجنب التنقل غیر المرغوب فیھ وتحسین البنیة التحتیة للنقل . التنمیة الحالیة والمحیطة

الجریمة و تسھیالت الشوارع وخفض انتظار السیارات، شوارع آمنة وجذابة والوقایة من الكوارث  -٦
 ٢٧.وسھولة الوصول إلى النقل العام

  :ثالثا تنسیق الموقع العام 
التكوین العام واضح للمخطط مع تنسیق جید للموقع یحقق سھولة االستدالل على الطرق والمباني و  -١

 الھویة المحلیة و الحفاظ على وتحسین البناء واالثر الطبیعي وتكوین بیئة ذات كفاءة جیدة ومریحة احترام
 .تحقق الرضا عن المجاورة

تسھیالت الوصول إلى الفراغات العامة وتصمیمھا بما یحقق االسترخاء،و تحسین االمن واألمان  -٢
ٕوادارة الخطر وتوفیر خدمات وادارة مناسبة في المكان ٕ. 

الت ا رث الطبیعي والتراث الثقافي؛ إعادة استعمال المباني القائمة، : تعامل مع المباني التاریخیةال -٣
 .الحفاظ على وتكیف االستعمال للمصادر التاریخیة

الحفاظ على المناخ المحلي في فراغات المشاه في الصیف، التخفیف من مخاطر الریاح واشعة الشمس،  -٤
 ٢٨.الفراغات الخضراء

 .مط المعماري وتصمیم المناطق المفتوحة والطرق الداخلیة مع اختالف الحلول التصمیمیةتوحید الن -٥
خلق وقفات بصریة عن طریق اضافة الحدائق والخدمات ومناطق تجمعات عامة للخط العام للواجھات  -٦

 29.على الطرق الداخلیة
 .حضریة توفیر شبكة من النسیج االخضر واالشجار والنباتات المتنوعة وایجاد حدائق  -٧
توزیع المناطق الخضراء على مستوى التجمع السكني عن طریق تكوین شریط اخضر یتوسط شریطین  -٨

من المساكن على طرفي المناطق الخضراء باالضافة الى تكوین منطقة خضراء رئیسیة وسطیة على مستوى 
 ٣٠.المجمع السكني
  :رابعا المساكن 

في مقدمة االرض بحیث یتم االستغناء عن السور التنسیق بین حجم المسكن واالرض وبناء المسكن  -١
الخارجي بما یساعد في تعریف الفراغ العام بشكل افضل ویتم استغالل االرض بشكل اكبر یساعد على 

 .التوسعة المستقبلیة
 31.تحدید اماكن مواقف السیارات للمسكن الواحد -٢
 .توزیع المساكن حسب ارتفاعاتھا -٣
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 االستفادة -مرونة الفراغات وتعدد استخدماتھا( فض التكالیف مثل استخدام مواد وتقنیات تساھم في خ -٤
 تقلص تمدیدات – االستخدام االمثل لمواد البناء – البساطة في التصمیم والتنفیذ –من الفراغات الخارجیة 

 ٣٢) . زراعة االسطح– مالئمة المسكن لعناصر البیئة –المیاة والصرف الصحي والكھرباء 
تحقیق الحد األقصى من كفاءة (ثل في حصول المباني على شھادة المباني الخضراء تتم: األداء األمثل -٥

 ).الطاقة والمیاه، تحقیق االستدامة
 ًتحقیق الصحة وال ا رحة؛ خالل توجیھ البناء تبعا التجاه حركة الشمس: توجیھ البناء -٦
ق مع مستویات مختلفة من  تحسین كفاءة اإلسكان، التنوع في مستویات اإلسكان، توفیر السكن بما یتواف -٧

الوقایة من الضوضاء واالھتزازات والملوثات الھوائیة من خارج المنطقة . الدخول والمستوى االجتماعي
 .المحددة

 . ظھور المبنى بشكل جید من ناحیة الجوانب المعماریة -٨
 .احترام الخصوصیة وتحقیق االمن واألمان: تصمیم الواجھات وتوزیع الفتحات بھا -٩
مالئمة مساحة الفراغات الداخلیة لمتطلبات االستعمال في الوقت :  الداخلي للوحدات المعماریة التصمیم -١٠

 ٣٣.ٕالحالي وامكانیة التعدیل الستیعاب االحتیاجات المستقبلیة
المعاییر ( فوفة لمعاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة والتي تشمل ص تم اقتراح ممن خالل الطرح اعاله

بشكل مترابط )  المعاییر الذكیة – المعاییر االجتماعیة – المعاییر االقتصادیة – المعاییر البیئیة –العمرانیة 
ھذه المعاییر رقمیة والبعض االخر غیر رقمي وتعتبر عناصر یدعم كل منھما االخر مع مراعاة ان بعض 

اف العامة لتخطیط التجمع السكني المعاییر المقترحة ذات اھمیة كبیرة اذ كونھا االداه الفاعلة لتحدید االھد
وذلك في اطار التطورات الحدیثة وباستخدام التكنولوجیا والنظم الذكیة كمعیار رئیسي لمواكبة التطورات 
الحیاتیة للسكان وتعد المعاییر احد االلیات التى تقدم تصور معیاري عن حالة التنمیة ومتابعة التغیرات 

لتراجع في تحقیق اھداف التخطیط والتنمیة للتجمعات العمرانیة الجدیدة كما الدوریة الواقعیة نحو التقدم او ا
یمكن بواسطتھا عمل مقارنة بین التجمعات العمرانیة مع االخذ في االعتبار ان ھذه المعاییر استرشادیة 

    و التعدیل طبقا لخصائصھا      ولیست ملزمة ویحق لكل منطقة محلیة االضافة ا
تساویة في  عنصر فرعي لھم اوزان نسبیة م٧٥ معاییر رئیسیة تحتوى على ٥س على تشمل مصفوفة القیا

  التجمع السكني طبقا للمعلومات المتاحة عنھ التقییم حیث یتم تقییم تطبیق العنصر ب
  الباحثة: المصدر /نسب التقییم تبعا لمصفوفة القیاس) ١(جدول

  اجمالى تطبیق المعاییر  یارنسبة تطبیق المع  مدي التطبیق  نسبة التطبیق   المعیار
نسبة مئویة طبقا   العنصر

للمعلومات المتاحة 
  عنھ

  ٨٠≥ ممتاز≥١٠٠
  ٦٠≥جید جدا≥٧٩
  ٥٠≥جید≥٥٩
  ٤٠≥مقبول≥٤٩
  ٠≥منعدم≥٣٩

مجموع نسب تطبیق 
عناصر المعیار الواحد 

  عدد عناصره÷ 

÷ نسبة تطبیق المعاییر 
عدد عناصر المعاییر 

)٧٥(  

  بقة اتباعا لمقاییس تقییم الھرم االخضر المصريوتم تقسیم نسب التقییم السا
  
  :      التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة مصفوفة قیاس تطبیق معاییر ٢/٥
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  الباحثة: المصدر :/  مصفوفة قیاس تطبیق معاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة) ٢(جدول 
  عناصر القیاس 

  

  نسبة التطبیق 
  :المعیار العمراني 

  . تجمع سكني وظیفة تخدم باقي المدینةلكل -١
اعتماد مفھوم وحدة الجیرة المستدامة كوحدة تخطیطیة اساسیة عند تخطیط المناطق  -٢

  السكنیة
وضوح الھیكل العمراني وشخصیة المكان والتاكید على الھویة المحلیة وتوحید النمط  -٣

  المعماري
ة الوظیفیة لھا مع توفیر االستعمال المختلط والمتعدد للفضاءات والقطاعات والمرون -٤

  .مراكز واشرطة خدماتیة على نطاق التجمعات السكنیة
مساحات خضراء % ٣٠:٤٠–سكني% ٤٠:٥٠( النسب العامة لالستعماالت  -٥

  ).طرق% ١٥:٢٠ -وخدمات
تقسیمات اراضي كبیرة بكثافھ عالیة بحیث تكون مسافھ سیر طفل مرحلة ابتدائیة من - -٦

  م ٥٠٠:٨٠٠
مسكن واالرض وبناء المسكن في مقدمة االرض بحیث یتم التنسیق بین حجم ال -٧

االستغناء عن السور الخارجي وبما یساعد على االمتداد االفقي و التوسعة المستقبلیة 
  .وتوفیر حدائق داخلیة 

توزیع المساكن حسب ارتفاعاتھا واالستفادة منھا بصریا ویسھل ادراكھا من قبل  -٨
  .المستخدم

ألرض وتخطیط المواصالت مع التأكید على وسائل التكامل ما بین استعمال ا -٩
  .المواصالت العامة وتوفیر خیارات متعددة للنقل

ومدي ارتباطھا )  فرعیة–رئیسیة ( التدرج في توزیع الطرق داخل التجمع - ١٠
  .بالمداخل الرئیسیة وتوفیر محطات للنقل العام و الكھربائي

  . الداخلیةساعد على تقلیل السرعةتصمیم الطرق للسیارات بما ی - ١١
  .االولویة لشبكة المشاة وتوفیر اقرب واسھل الطرق للوصول للخدمات - ١٢
  .تحدید اماكن مواقف السیارات للمسكن الواحد - ١٣
 توفیر منطقة مركزیة وتوزیع المناطق الخضراء على مستوى التجمع السكني  - ١٤

  .لترفیھ وخاصة لالطفال بعیدة عن اخطار المرور والضوضاءلمالعب  وتوفیر
اضح یسھل االستدالل على الطرق و المباني وتكوین صور ذھنیة تصمیم و - ١٥

  .واضحة
  .تعدد وتنوع انماط االسكان تناسب مستویات الدخل المختلفة - ١٦
  .الحد من المجاورات المغلقة وزیادة التقاطعات والبعد عن البلوكات الضخمة - ١٧
 االعلى الربط الخدمي بین التجمع السكني والتجمعات القریبة منھا بتوفیر الخدمات - ١٨

  بالتجمع السكني
  .تكامل التجمع السكني مع المدینة وجودة االتصال بھا - ١٩

  المعیار العمراني
= بنسبة

١٠٠*١٩/٧٥= 
النسبة من % ٢٥.٣
  الكلیة

  :المعیار البیئي 
  االعتماد على مبادئ العمارة البیئیة ومراعاة المحددات المناخیة -١
اح السائدة وتبعا لالشعاع الشمسي تصمیم التجمع وتوجیھ الطرق والمساكن باتجاه الری -٢

  .واستغالل التھویة الطبیعیة في المساكن واالماكن المفتوحة والمباني المتضامة 
  لمثل للموارد البیئیة والطبیعیة التكامل مع الخصائص الطبیعیة للموقع واالستخدام ا -٣
بیعیة تاكید حدود التجمع السكني وتامینھا بموقعھا بعیدا عن التعرض للكوارث الط- -٤

  .من االرض%٤٠والخضوع لالشتراطات البنائیة ونسبة البناء ال تتعدى 
  الحفاظ على الفضاء المفتوح واالراضي الزراعیة واالراضي البیئیة -٥
ارساء البنیة التحتیة االساسیة والبنیة التحتیة للطاقھ المتجددة واستخدام التشجیر - -٦

  .واالحزمة الخضراء
  .مرات كمنظر جمالى وللتظلیل التشجیر على جوانب الطرق والم -٧
استخدام وسائل المواصالت الصدیقة للبیئة المعتمدة على مصادر متجددة للطاقة للخدمات  -٨

  .الضروریة ثم تاتي المواصالت 

 المعیار البیئي
١٠٠*٨١/٧٥بنسبة

من النسبة % ٢٤= 
  الكلیة
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  .وضع استراتیجیات مدروسة للتقلیل من التلوث والتعامل مع النفایات -٩
القطاعات السكنیة والتقلیل استغالل المناطق المفتوحة وتشكیل بیئات طبیعیة متداخلة مع  -١٠

  . للحد االدنى من االراضي المكشوفة وتظلیلھا
التوجھ الشكال مساكن نصف كرویة واستخدام القباب والقبو في التشكیل في المناطق  -١١

  .الصحراویة او التشكیالت البیئیة تبعا لطبیعة المناخ
لتھویة والعزل دمج انظمة الطاقة الشمسیة ومصادر الطاقة المتجددة في االضاءة وا -١٢

  .والتدفئة
  .تخزین النفایات واعادة تدویر المیاة الرمادیة  -١٣
  .ایجاد شبكة من النسیج االخضر واالشجار والنباتات المتنوعھ -١٤
المحافظة على المحمیات الطبیعیة و البیئة والمباني التراثیة بالموقع وحمایتھا من  -١٥

  .المخاطر الطبیعیة
خ وتفادي االشعاع الشمسي الشدید ومنھا ضبط الحمل تحقیق نسبة االظالل المناسبة للمنا -١٦

  .الحراري
 .استخدام مواد البناء وعناصر تنسیق الموقع الصدیقة للبیئة -١٧
  حصول المباني على شھادة المباني الخضراء -١٨

   :المعیار االقتصادي
یطیة اساسیة ومعالجاتھا بما یحقق عنصر االقتصاد تفعیل مفھوم الحارة كوحدة تخط١  -١

  وتقلیل المساحات الغیر مستخدمة 
 تقلیل –من المساحة الكلیة للتجمع% ١٠:١٥تقلیل المساحة الكلیة لتصل الى (السیارات   -٢

  ).مواقف السیارات والتركیز على الوصول للخدمات سیرا
  ركة المشاة للمالئمة االقتصادیةالتخطیط بطریقة االفنیة السكنیة واعتماد على ح  -٣
  .مجتمعات مستدامة ذات اكتفاء ذاتي من فرص العمل والخدمات والمواد  -٤
  استخدام الوحدات المودیولة في التخطیط   -٥
  مرونة الفراغات  للمسكن وتعدد استخدامھا واالستفادة من الفراغات الخارجیة  -٦
موارد المتجددة في التنفیذ وخاصة التي تساھم في االستخدام االمثل لمواد البناء المحلیة وال-٧

  خفض التكالیف  
  تقلیص تمدیدات البنیة التحتیة-٨
  البساطة في التصمیم والتنفیذ للمسكن-٩

  زراعة االسطح ومالئمة المسكن لعناصر البیئة والمناخ- ١٠
  .استخدام التقنیات التي تعزز من ترشید المیاة والطاقة- ١١
  . دقائق٥ات الیومیة بصورة اقتصادیة سیرا في حدود توفیر الخدم- ١٢

   :المعیار االقتصادي
*١٢/٧٥=بنسبة

من % ١٦=١٠٠
  النسبة الكلیة

             :المعیار االجتماعي
  .تشجیع المشاركة المجتمعیة في اتخاذ القرارات في مرحلة التشیید والبناء  -١
  .المستخدمیناختالف تقسیم االراضي باختالف حجم المسكن وفئة   -٢
  .التاكید على مفھوم المجموعة السكنیة ولیس المبنى المنفرد-  -٣
  توفیر مدي من فرص االسكان  -٤
تشجیع التواصل مع التجمعات المجاورة وتحقیق عامل الربط عن طریق الخدمات او عامل   -٥

  .الحركة والتنقل  مع تحقیق الخصوصیة واالمن في الوقت ذاتھ
ارة تاریخیة لتطبیق مبادئ العمارة الخضراء والحفاظ على الھویة استخدام مفردات عم  -٦

  .المحلیة
  .تقلیل المداخل والمخارج للتجمع لتحقیق االمان والخصوصیة  -٧
كالمنحدرات وعدم وجود درجات وعوائق (توفیر متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة   -٨

  ).للدخول
تواصل االجتماعي بتوفیر لل)  والتقاطعات، والحدائقالشوارع(استغالل المناطق المفتوحة   -٩

   الفراغات العامة وشبة العامة
 التطویر متعدد االستعمال بالتداخل ما بین الفضاءات السكنیة، والتجاریة واإلداریة و   - ١٠

  .الترفیھیة لیحقق احساسا متزایدا بوحدة الجیرة واالنتماء للمجتمع
  .یة لما لھ من اثر نفسي على المستخدماتصال المباني السكنیة بالطبیعة الخارج  - ١١
  .التصمیم بمقیاس انساني حیث المباني قریبة من بعضھا وتجنب الساحات الشاسعة بینھا  - ١٢

   :المعیار االجتماعي
*١٩/٧٥=بنسبھ

من % ٢٥.٣=١٠٠
  النسبة الكلیة
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  .توفیر مساحات للفرد او الجماعة یمكن التحكم فیھا واستخدامھا وفقا لرغباتھم  - ١٣
التطویر ودعم الخدمات توفیر جمعیات اھلیة او وحدات اداریة تھتم بعملیات التنمیة و  - ١٤

  .والصیانة للتجمع
توفیر امكانیة التعدیل والتطویر على مستوى البناء السكني لتعزیز تحقیق الذات وحق   - ١٥

  التعبیر 
  التشجیع على التملك  - ١٦
المساواة لكافة فئات االسكان من امكانیة الوصول الى كافة الخدمات والفراغات   - ١٧

  .العمرانیة
  ت االمن والرقابة من خالل التصمیم والتخطیط والحمایة الخارجیةتوفیر متطلبا  - ١٨
توفیر عنصر الحمایة لالفراد اثناء االنشاء والتشغیل وتطبیق اشتراطات االمن والسالمة   - ١٩

  على مستوى المباني والفراغات العمرانیة
     :المعیار الذكي

  .المباني السكنیة تشمل قاعدة االتصاالت بجانب وظیفتھ االصلیة -١
االعتماد على مبادئ النظم الذكیة الحدیثة والمتوافقة مع البیئة  في البناء واالدارة  -٢

  ) انظمة االمان- انظمة االتصال–انظمة كفاءة الطاقة ( والتحكم بالمباني السكنیة من خالل 
والخضراء وربط االماكن العامة واماكن التجمع باستخدام تقنیات تعزیز المناطق المفتوحة  -٣

االتصال و االنترنت واالجھزة والنظم الذكیھ المكانیة وصول السكان لقواعد المعلومات 
  .المباني السكنیة  المختلفة والسیطرة على الدخول والخروج من

ناخیة والبیئیة من خالل تنفیذ الغالف الخارجي للمباني ذكیا لالستجابة مع المتغیرات الم -٤
  .مواد بناء وانظمة انشاء ذكیة

المباني السكنیة یعمل باوامر الكترونیة  ومجھز بطرق تقنیة ذكیة اكسبتھ القدرة على  -٥
  .التفكیر لتغییر سلوكھ وفقا الحتیاجات المسكن والتكیف مع الظروف المحیطة بھ

  قدرة المباني السكنیة على تصلیح اعطالھا ذاتیا -٦
لمباني من خالل التقنیات الذكیة  والمعلوماتیة تساعد على تحول وظائفھا وتلبیھ تواصل ا -٧

  .احتیاجاتھا واالستفادة من امكانیاتھا

   :المعیار الذكي
١٠٠*٧/٧٥=بنسبة

من النسبة % ٣,٩=
  الكلیة

  
  :المناقشة 

  :السكنیةالدراسة التحلیلیة للتجمعات   /٣
عاصمة االداریة  بالR3الحي السكني : حالة دراسیة  ٣/١

 :الجدیدة في مصر
 ھو اول حى تم بدء العمل فیھ ٣ان الحى السكنى رقم  -١

 وحدة اسكان ٤٠٠ الف و٢٥بالعاصمة الجدیدة والذى یضم 
  ٣٤ووحدات تجاریة

مناطق  احتل جمیعھا الكثافة، في السكنیة المناطق تنوعت-
 وأنظمة خضراء مساحات وسط ومناخیا، جغرافیا ممیزة

 وتحلیة المخلفات وتدویر الطاقة لتولید تجددةمستدامة وم
  35.المیاه

 م ویتم تنفیذ ٢٠١٧تم بدا العمل فى الحى السكنى فى مایو  -٢
 ٤٠٠ : 205 فیال وتاون ھاوس بمساحات تتراوح بین ٤٠٠٠

 .٣٦ ٢م
٣-  

                                         
 
 
 

الحي السكني الثالث بالعاصمة ) ٣(شكل 
 Capital residence: المصدر/االداریة الجدیدة

– the capital cairo – residential zone3 
july2017- urban development 

consortium – وزارة االسكان والمرافق 
  والمجتمعات العمرانیة

لحي السكني الثالث بالعاصمة االداریة ا) ٢(شكل 
 Capital residence – the :المصدر/الجدیدة

capital cairo – residential zone3 
july2017- urban development 

consortium – وزارة االسكان والمرافق 
  والمجتمعات العمرانیة
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الثالث شبكة الطرق بالحي السكني ) ٤(شكل 
   السابقالمصدر/

  .٣٧ للدور٢م٥٨٠ ادوار متكررة بمسطح ٧تتكون العمارة السكنیة من بدروم و -٤
 یصل a مصعد حیث ان النموذج ٢شقق سكنیة وكل عمارة بھا ٤لى الدور في العمارة مقسم ا -٥

 والدور االرضي للعمارة ٢م١٨٠ فیصل مسطح الوحدة بھ b اما نموذج ٢م١٥٠مسطح الوحدة بھ 
  لكل وحدة ٢م١٦٠ والوحدة الثانیة والثالثة ٢م١٠٠ وحدات فقط مساحة الشقة االولى ٣مقسم على 

انواع البورسیلین باالضافة الى اجود انواع االلومیتال في كافة ونوع السیرامیك المستخدم من اجود 
  ٣٨.النوافذ الزجاجیة وكرانیش عالیة الجودة 

  .٣٩ حمام ومطبخ لھ البلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل٢ غرف وریسیبشن و٣تتكون الشقة من  -٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 تسعى شركة العاصمة االداریة لو -٧
 د لجذب اكبر عدد من المواطنین ضع اكثر من نظام للسدا -٨
 مجاورات وتشمل مناطق الفیالت ٨ فدان وینقسم الى ١٠٠٠ تبلغ r 3ان مساحة الحى السكنى -٩
 ٦٩٩(وعمارات سكنیة )  وحدة ٦٢٤ – مبنى ١٥٧(وتاون ھاوس )  وحدة ٣٢٨ – فیال ٣٢٨(

 ١١٢٠ وحدة سكنیة و٣٣٦٠- عمارة ١٤٠(ومناطق سكنیة تجاریة )  وحدة ١٩٩٨٤ –عمارة 
 كھرباء – طرق – رى – صرف صحى –میاه (ویتم تنفیذ اعمال المرافق االساسیة ) وحدة تجاریة 

  .٤٠) اتصاالت –
الحى السكنى سیكون عبارة عن مدینة متكاملة الخدمات تتضمن مراكز شباب ومدارس دولیة  -١٠

 ومدارس خاصة وكافة الخدمات المطلوبة التى تتطلبھا الحیاة السكنیة 

                                                           
 
 
 
 

مسارات النقل الجماعي ) ٥(شكل 
 :صدرالم /بالحي السكني الثالث 

Capital residence – the capital 
cairo – residential zone3 

july2017- urban development 
consortium – وزارة االسكان 

  والمرافق والمجتمعات العمرانیة
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 تشمل على جمیع بنوك والمراكز التجارى ومركز r3الساسیة بالحى السكنى الخدمات ا -١١
  .٤١اجتماعى وثقافى ومكتبة مركزیة ومستشفى ومسجد وكنیسة والمناطق السكنیة

  مدارس بالحي تناسب جمیع المستویات ٨تم تجھیز االراضي ل -١٢
  
 
 :االشتراطات البنائیة بالقطاع السكني بالمرحلة االولي ٣/٢
 : العماراتاشتراطات-١
  .من مساحة االرض% ٥٠نسبة اراضي االسكان التزید عن  •
 .من المساحة المخصصة لالسكان% ٤٥المساحة المسموح بالبناء علیھا التزید عن  •
 ادوار متكررة ویسمح ببدروم النتظار السیارات بخالف ٧+ االرتفاع المسموح بھ ارضي  •

من المساحة المبنیة بالدور %٢٥(غرض االسطح الخدمیة 
على ان یتم االلتزام بقیود االرتفاع المفروضة من قبل ) االرضي 

 .وزارة الدفاع
المسافة بین عمارات المشروع وفیالت اي مشروع مجاور ان  •

 .م شاملة عروض الطرق واالرتدادات٥٠ التقل عن وجد
یتم االلتزام بتوفیر اماكن انتظار سیارات بما ال یتعارض مع  •

 ٤٢.الكود المصري للجراجات
  :اشتراطات الفیالت  -٢
 .من مساحة االرض% ٥٠نسبة اراضي االسكان الیزید عن  •
من المساحة % ٤٠المساحة المسموح بالبناء علیھا التزید عن  •

 .ة لالسكانالمخصص
بدروم النتظار السیارات + دور اول + االرتفاع المسموح بھ ارضي  •

من المساحة المبنیة بالدور % ٢٥(بخالف غرف االسطح الخدمیة 
 ).االرضي

  .فدان/ شخص ٤٥الكثافة السكانیة بحد اقصى  •
 ٤٣.یتم االلتزام بتوفیر اماكن انتظار سیارات بما الیتعارض مع الكود المصري للجراجات •
 :اشتراطات الخدمات  - ٣
 .من مساحة المشروع% ١٢:٨نسبة االراضي المخصصة لخدمات المشروع تتراوح ما بین  •
من المساحة % ٣٠التزید عن )  حضانة– صحي – تعلیمي – اداري –تجاري (النسبة البنائیة للخدمات  •

 شطة الترفیھیة والباالن% ١٠بالنوادي االجتماعیة وال تزید عن % ٢٠المخصصة لكل خدمة وال تزید عن 
 بالنوادي الریاضیة % ٥تزید عن 

یتم االلتزام بتوفیر اماكن انتظار سیارات طبفا للكود المصري  •
 .للجراجات

 . م من جمیع االتجاھات٦یتم االلتزام بتحقیق ارتدادات تبلغ  •
  
  
  

 
 
 

/ الث المجاورات  بالحي السكني الث) ٧(شكل 
 – Capital residence المصدر: المصدر

the capital cairo – residential 
zone3 july2017- urban 

development consortium – وزارة 
  االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة

االنماط االسكانیة المختلفة ) ٦(شكل 
  السابقالمصدر/بالحي السكني الثالث 
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ة دورین لكل خدم+ ارضي )  صحي–تعلیمي – اداري –تجاري (االرتفاع المسموح بھ للخدمات  •
دور اول فقط وبالنسبة للحضانة دور ارضي + ارضي )  الترفیھي –النوادي االجتماعیة (وبالنسبة للخدمات 

 .للحضانة ودور اول الدارة الحضانة 
 .بالنسبة للمباني الدینیة یتم االلتزام باالشتراطات المعمول بھا في الھیئة  •
الطرق الخارجیة او استخدامھا من غیر منطقة الخدمات لخدمة المشروع فقط وفي حالة التخدیم من  •

 .قاطني المشروع یتم تسعیر ذلك بواسطة اللجان المختصة 
 
یتم االلتزام بقیود االرتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع بما الیتجاوز االشتراطات البنائیة  •

 ٤٤.المعمول بھا بالمشروعات االستثماریة
  .افة والریاضة والترفیة بالوادي السكني  مركز الثق: الواحة بالحي السكني الثالث ٣/٣
تتوسط الواحة حدیقة مركزیة ومنطقة خدمات للحى السكنى وتمتد الحدیقة المركزیة للواحة   -١

حتى تتصل بالنھر االخضر للمدینة دون تقاطع مع طرق السیارات فالمواطن یمكنھ الحركة من 
  .مكان سكنھ حتى یصل للنھر االخضر بامان 

طیط وتصمیم الواحة ومبانى الخدمات لتحقیق السبعة مبادىء الحاكمة لتخطیط وقد تم تخ  -٢
 مدینة مرحبھ بكل – مدینة مشاه – مدینة متصلة – مدینة مستدامة –مدینة ذكیة (وتصمیم المدینة 

  . مدینة مركز اعمال وجاذبة لالستثمارات – مدینة خضراء –الثقافات 
ى ومركز رعایة كبار السن ومكتبة مركزیة ومركز ثقافى كما تشمل الواحة مبانى مثل مستشف  -٣

ومول ومبنى ادارى ومدارس بمفھوم جدید ومركز خدمتھ 
ومركز للشرطة والمطافى والمسجد ) الشباك الواحد (المواطنین 

والكنیسة ونادى اجتماعى ومركز تحكم الخدمات الذكیة ومنطقة 
ل وتغطى عمارات سكنیة وتجاریة تطل على حدیقة الواحة تشم

) استدیوھات(كافة المساحات بدءا من المساحات الصغیرة 
 كما تم ٢ م٢٨٠للشباب وحتى الشقق مساحات تصل الى 

تصمیم شبكات الطرق واماكن انتظار السیارات وشبكات طرق 
الدراجات والمشاه والمتواصلة مع النھر االخضر للمدینة 

دمات والمرافق والشبكات الالزمة لتكون كافة مبانى الخ
ذكیة وموفرة للطاقة باستخدام الطاقة الشمسیة وشبكات 

   ٤٥تدویر المخلفات والمیاه وغیرھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 
 

كثافة االسكان بالحي ) ٨(شكل 
  السابق المصدر/السكني الثالث 
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نسبة  معاییر القیاس
  التطبیق

معدل 
 التطبیق

  :المعیار العمرانى من خالل : ار االول المعی
 لم یتم تخصیص وظیفة محددة لكل حي سكني بالعاصمة الجدیدة لخدمة باقي  -١

 .المدینة ولكن یشمل على العدید من الخدمات العامة
االعتماد على مفھوم وحدة الجیرة المستدامة بالتجمع السكني تاخذ في االعتبار  -٢

ت واالنشطة المختلفة لتحقیق ابعاد االستدامة التجانس االجتماعي وتوفیر الخدما
 .البیئیة واالقتصادیة واالجتماعیة

وضوح الھیكل العمراني للمكان والتخطیط ماخوذ من مناطق وسط القاھرة  -٣
لیجمع التاریخ بالحداثة وتحقیق التجانس للنمط المعماري بالحي السكني الثالث 

 .دون توحیده 
وایضا توفیر ) نطقة المركزیة لخدمات الحي الم(تداخل االستعماالت بالواحة  -٤

منطقة االستخدام المختلط لتشمل  خدمات متعددة ومتنوعھ ولم یتم توفیر اشرطة 
 .خدمیة على نطاق التجمعات السكنیة 

السكني % ٣٠وفي المدینة % ٤٥نسبة االستعماالت السكني بالحي  -٥
 .مساحات خضراء %١٥الطرق و%٢٠و
ن عالیة ومتوسطة ومنخفضة الكثافة ولم ترتبط تنوعت تقسیمات االراضي بی -٦

 .بمسافھ سیر الطفل الى المدرسة االبتدائیة 
التناسق بین حجم المسكن واالرض ومع توفیر حدائق داخلیة وامكانیة اضافة  -٧

او حذف االسوار على حدود االرض اما بالنسبة لالمتداد المستقبلي لم یتضح مدي 
 .امكانیتھ او شروطھ 

ني السكنیة بانتظام واالستفادة من التوجیھ الى الریاح السائدة توزیع المبا -٨
المحببة وتناسب ارتفاعات المباني معھا ولكن لم تتضح االستفادة منھا بالرؤیة 

 .البصریھ
التكامل ما بین استعمال االرض وتخطیط المواصالت مع التاكید على المواصالت  -٩

 .العامة وتوفیر خیارات متعددة للنقل
ي توزیع الطرق داخل التجمع وارتباطھا بالطرق الخارجیة مع تنوع التدرج ف - ١٠

 .انواع المواصالت بالعامة والكھربائیة لتناسب كافة الفئات 
  لم یتم تطبیق نمط تصمیمي للطرق لخفض سرعة السیارات  - ١١
من شبكة الطرق للمشاة % ٤٠االولویة لشبكة المشاه حیث تم تخصیص  - ١٢

 .مات بطرق للمشاه والدراجات وربط االحیاء والخد
شمولیة االشتراطات وتاكیدھا على توفر اماكن انتظار السیارات تبعا لالكواد  - ١٣

 .المصریة ولكن لم یحدد لكل وحدة سكنیة
تشمل جمیع االنشطة الخدمیة واالجتماعیة ) الواحة(توفر منطقھ مركزیة  - ١٤

 .اءوالترفیھیة والمناطق الخضراء وتامینھا بعیدا عن اخطار المرور والضوض
 سھولة ووضوح التصمیم وتكوین صورة ذھنیة ممیزة عنھ لدي المستخدم - ١٥
 . تعددت وتنوعت انماط االسكان لتناسب جمیع فئات الدخل - ١٦
البعد عن البلوكات الضخمة وزیادة عدد التقاطعات واتصالھا بالشریان  - ١٧

 .الرئیسي للمدینة والبعد عن فكرة المجاورات المغلقة 

  
٠%  
  

٩٠%  
  
  

٨٠%  
  
  

٨٠%  
  

١٠٠%  
  

٣٠%  
  

٨٠% 
 
 

٧٠%  
  
  

١٠٠%  
 

١٠٠%  
 %صفر
١٠٠%  

  
  

٨٠%  
١٠٠%  

  
١٠٠%  
١٠٠%  
١٠٠%  

  
٢٠%  

  

  
  منعدم

  
  ممتاز

  
  

  ممتاز
  
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  

  منعدم
  

  ممتاز
  
  

  جیدجدا
  
  

  ممتاز
  

  ممتاز
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  ممتاز
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 اخرى بخدمات معینة فتتساوى معظم الخدمات  لم یشترط تمیز مجاورة عن - ١٨
 .في المجاورات

 .تكامل االتصال بین المجاورات والمدینة وجودتھ وتدرجھ  - ١٩

 ممتاز %١٠٠

  :المعیار البیئي من خالل : المعیار الثاني 
تم االعتماد على مبادئ االستدامة في التخطیط ولم یتم التركیز على مبادئ  -١

ت المناخیة للمنطقة العمارة البیئیة على مستوي المبني ولكن تم مراعاة المحددا
  . ككل
تم التصمیم للتجمع واالھتمام بالتھویة والتوجیھ للطرق والمساكن باتجاه الریاح  -٢

 .السائده في اغلب التصمیمات بجانب االماكن المفتوحة  
تم االعتماد على الموارد الطبیعیة والطاقات المتجدده وااللواح الشمسیة  -٣

 .واحترام خصائص الموقع الطبیعیة 
لتاكید على حدود المجاورات وتامین الدخول والخروج والسیطره علیھ تم ا -٤

باستخدام نظم ذكیة متطورة والخضوع لالشتراطات البنائیة والمساحة البنائیة 
 .من المساحة المخصصة لالسكان% ٤٥التزید عن 

الحفاظ على المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء والتاكید على مفھوم  -٥
 . والبعد عن االراضي الزراعیةالمدینة الخضراء

ارساء بنیة رقمیة تحتیة موحدة وشبكة تشغیل وادارة ذكیة للمرافق باالضافة  -٦
الستخدام الطاقة الشمسیة واعادة استخدام میاه الصرف واالھتمام بالمسطحات 

 الخضراء دون تحدید استرتیجیة التشجیر واالحزمة الخضراء 
ات ولكن تم التاكید على نسبة الفرد لم یتضح نمط التشجیر بالطرق والممر -٧

 . من المسطحات الخضراء ٢م١٥
مخطط عمل شبكة مواصالت داخلیة ذكیة وصدیقة للبیئة لخدمة جمیع االحیاء  -٨

السكنیة مع مراعاة التنوع والتدرج لتناسب كافة فئات السكان مع تخصیص 
 .من الطرق للمشاه والدراجات %٤٠
وث وخفض استخدام السیارات واالھتمام استخدام استراتیجیات لتقلیل التل -٩

بالمسطحات الخضراء واالعتماد على االلواح الشمسیة واعادة تدویر المیاه 
 .والمخلفات

تم االھتمام بالمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والحدائق المركزیة  - ١٠
واطالل المناطق السكنیة على تلك المسطحات ولكن لم یتم التعرض لخطة التظلیل 

 .راضي المكشوفة واال
 .التشكیل لیس نصف كروي ولم تستخدم القباب والقبو  - ١١
 من مزارع الطاقة الشمسیة ٢ كم١١.٥تم احتواء العاصمة الجدیدة على  - ١٢

ودمج انظمة مستدامة ومتجددة لتولید الطاقة وتدویر المخلفات وتحلیھ المیاة على 
السكنیة واالستفادة مستوي التخطیط دون تحدید مدي تطبیقھا على مستوي المباني 

 .منھا بالفراغات المعماریة 
 .اعادة تدویر المیاه العادمة والمخلفات واستخدامھا   - ١٣
ایجاد شبكة من المسطحات الخضراء المتدرجة والمرتبطة بالنھر االخضر  - ١٤

 .دون تحدید تفاصیل التشجیر واالشجار ونوعیة النباتات
ة تدویر المخلفات والمیاة المحافظة على البیئة والحمایة من التلوث واعاد - ١٥

 .الرمادیة
تم االھتمام بعناصر المناخ والحرارة ولكن لم تتضح استراتیجیة للتظلیل وتم  - ١٦

 .االستفادة من االشعاع الشمسي في تولید الطاقة

  
٥٠%  

  
٧٠%  

  
٩٠%  

  
٩٠%  

  
  

٩٠%  
  

٨٥%  
  
  

٥٠%  
  

١٠٠%  
  
  

١٠٠%  
  
  

٦٠%  
  
  

 %صفر
  

٧٠%  
  
  

٩٠%  
٦٠%  

  
٨٠%  

  
٧٠%  

  
٤٠%  

  
  جید

  
  جیدجدا

  
  ممتاز

  
  ممتاز

  
  

  ممتاز
  

  جیدجدا
  
  

  جید
  

  ممتاز
  
  

  ممتاز
  
  

  جیدجدا
  
  

 ممتاز
  

  جیدجدا
  
  

  ممتاز
  جیدجدا

  
  ممتاز

  
  جیدجدا

  
  مقبول



 
 

THE SMART SUSTAINABLE COMPOUNDS (STUDY CASE: THE NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL 
IN EGYPT) 

 

JAUES, 14, 52, 2019 

 

20 

 .لم تستخدم المواد الصدیقة للبیئة وتم استخدام بعض المواد المحلیة - ١٧
 .لم تحصل المباني على شھادة المباني الخضراء - ١٨

 منعدم %صفر

  :ر االقتصادي من خالل المعیا: المعیار الثالث 
لم یتم تفعیل مفھوم الحارة بشكل صریح ولكن تم مراعاة االبعاد االقتصادیة في  -١

  .التخطیط وخفض المساحات الغیر مستخدمة
تقلیل حركة السیارات والتوجھ لحركة المشاه وخلق ممرات لحركة الدراجات  -٢

ساحة من م% ١٥:١٠وسھولة الوصول للخدمات من خاللھا ولم تطبق نسبة 
 .التجمع للسیارات 

االعتماد على حركة المشاة للمالئمة االقتصادیة  ولكن لم یتم استخدام االفنیة  -٣
 .الداخلیة

محاولة الوصول لمجتمعات مستدامة ذات اكتفاء ذاتى  ولكن لم تعمم على كل  -٤
المستویات وتوفرت في بعض المتطلبات كالكھرباء  من خالل االعتماد على مصادر 

 .متجددة واعادة تدویر المیاهالطاقة ال
استخدام الوحدات المودیولیة بانماط متكررة و التخطیط االشعاعي لبعض  -٥

 المناطق بالحي
االستفادة من الفراغات الخارجیة و التفاعل االجتماعى  واالستعمال المختلط  -٦

 .لالراضى ومرونة النماذج السكنیة وثبات وظائفھا نسبیا
ء محلیة كاالحجار ومصادر الطاقة المتجددة لخفض استخدام الموارد  ومواد بنا -٧

 .التكلفة والتلوث
تقلیص تمدیدات البنیة التحتیة من خالل االستعماالت المختلطة لالراضى والنظام  -٨

 .التكراري فى التخطیط 
 .البساطة فى التصمیم والتنفیذ على المستوى االفقي والراسي  -٩

خضراء ومصادر الطاقة المتجددة االھتمام بجوده البیئة الداخلیة واالسطح ال - ١٠
بشكل عام على مستوى المدینة واحتلت المناطق السكنیة مناطق ممیزة جغرافیا 
ومناخیا وسط انظمة مستدامة ومتجددة لتولید الطاقة ولكن لم تخصص تطبیقات 

 .بیئیة بالمباني السكنیة ضمن اشتراطاتھا 
 من مصادر الطاقة المتجددة استخدام تقنیات لمعالجة المیاه العادمة واالستفادة - ١١

 .وااللواح الشمسیة واعادة تدویر المخلفات 
تم توفیر الخدمات الیومیة بسھولة وامكانیة الحصول علیھا سیرا دون تحدید  - ١٢

 لمدة السیر متساویة على مستوى كل انماط االسكان

  
٦٠%  

  
٨٠%  

  
  

٥٠%  
  

٦٠%  
  
 

٩٠%  
  

٦٠%  
  

٨٠%  
  

٨٠%  
  

١٠٠%  
  

٨٠%  
  
  

١٠٠%  
  

٧٠% 

  
  جیدجدا

  
  ممتاز

  
  

  جید
  

  جیدجدا
  
  

  ممتاز
  

  جیدجدا
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  
  

  ممتاز
  

 جیدجدا

  :المعیار االجتماعي من خالل : المعیار الرابع 
یقوم بناء العاصمة الجدیدة على الشراكة بین القطاعین العام والخاص وتم طرح  -١

اریین واالھتمام عدة مسابفات لتخطیط وتصمیم مباني العاصمة واشتراك كبار المعم
بادق التفاصیل وفقا الحدث معاییر التخطیط العمراني ولكن لم یتضح مشاركة 

  .المستعملین في اتخاذ القرار في اي مرحلة
اختالف وتنوع تقسیم االراضي وانماط االسكان لتناسب جمیع فئات المجتمع  -٢

 .بنفس معاییر جودة الحیاة والخدمات المختلفة 
 محاورات في كل مجاورة خدمات تجاریة واماكن ٨الث یشمل الحي السكني الث -٣

للمشي وركوب الدراجات ویتم التواصل بین االحیاء بممرات مشاه ومن 

  
٦٥%   

  
  
  

١٠٠%  
  
  

١٠٠%  

  
  جیدجدا

  
  
  

  ممتاز
  
  

  ممتاز
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االشتراطات العامة ان تكون االراضي مخططة لمباني ذات نشاط عمراني متكامل 
( تتخللھا الواحة) مجاورة (مما یؤكد على مفھوم التجمعات العمرانیة وكل مجموعة

 ) .قة الخدمات المركزیةمنط
توفیر تنوع في انماط االسكان والمساحات حیث توفر اسكان عالي ومتوسط  -٤

 .ومنخفض الكثافة بمساحات متنوعة 
تتواصل المجاورات واالحیاء السكنیة من خالل شبكة ممرات مشاة ودراجات  -٥

ابات مع باالضافة الى استخدام النظم الذكیة للتحكم في الخروج والدخول وتامین البو
توفیر خدمات مركزیة لكل تجمع ولكل حي وتوفیر الحدائق المركزیة وذلك في اطار 

 . تحقیق الخصوصیة  
لم یتم استخدام مفردات تاریخیة لتطبیق مبادىء العمارة الخضراء ولكن  -٦

 التخطیط ماخوذ من مناطق وسط القاھرة للجمع بین التاریخ والحداثة 
خارج والممرات وتامینھا باستخدام نظم ذكیة تحقیق الخصوصیة بالمداخل والم -٧

 .وتوفیر مدخلین لالرض بضلعین مختلفین وتوزیع كامیرات المراقبة 
 لم یتضح توفیر متطلبات خاصة لذوى االحتیاجات الخاصة ولكن تم التخطیط  -٨

 .على ید كبار المعماریین وفقا الحدث معاییر التخطیط العمراني
ممرات للدراجات وممرات المشاه ووصل نصیب استغالل المناطق المفتوحة وال -٩

ومن الطرق %١٥ والمناطق الخضراء ٢م١٥الفرد من المسطحات الخضراء الى 
ممرات مشاه ودراجات باالضافة الى النھر االخضر في منتصف المدینة % ٤٠

كم تتخللھ واحات خضراء تتمركز في االودیة السكنیة یحتوي على حدائق ٣٥بطول 
  .مركزیة ومتنزھات

تقوم المدینة على تنمیة عمرانیة متكاملة تعزز االنتماء وتتداخل االستعماالت  - ١٠
تشمل مباني مثل مستشفى ومكتبة ) الواحة( وكل تجمع یتوسطھ منطقة مركزیة

مركزیة ومركز ثقافي ومول ومبني اداري ومدارس ونادي اجتماعي ومركز تحكم 
 .الخدمات الذكیة وعمارات سكنیة تجاریة 

خطیط والتصمیم للمباني السكنیة باالتصال مع الطبیعة الخارجیة  تم الت - ١١
 .واالستفادة منھا

التصمیم یراعي المقیاس االنساني والمباني المتقاربة وتم تجنب المساحات  - ١٢
 .الشاسعة 

لم یتم توفیر مساحات الفرد والجماعة یمكن تغییرھا والتعدیل بھا وفقا  - ١٣
 .لرغباتھم

 صیانة وخدمة وتطویر المدینة واالحیاء السكنیة توفیر وحدة اداریة تعمل على - ١٤
. 

لم تتاح امكانیة التعدیل في البناء او التعبیر عن الرؤیة الشخصیة للمستخدم  - ١٥
 .على مستوى البناء

 .التشجیع على التملك وتسھیالت في السداد  - ١٦
 .تقارب المسافات بین انماط االسكان المختلفة والخدمات ولكن لم تتساوى - ١٧
 .المن والرقابة بشكل رئیسي توفیر عنصر ا - ١٨
 .تطبیق اشتراطات االمن اثناء التشغیل واالنشاء - ١٩

  
 
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  
  
  

٢٠%  
  

٩٠%  
  

٥٠%  
  

١٠٠%  
  
  
  
  

١٠٠%  
  
  
  

١٠٠%  
  

١٠٠%  
  

  %صفر
١٠٠%  
  %صفر

  
١٠٠%  
٦٠%  

١٠٠%  
١٠٠% 

 
  
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  
  
  

  منعدم
 

  ممتاز
  

  جید
  

  زممتا
  
  
  
  

  ممتاز
  
  
  

  ممتاز
  

  ممتاز
  

  منعدم
  ممتاز
  منعدم

  
  ممتاز

  جیدجدا
  ممتاز
 ممتاز

  :المعیار الذكي من خالل : المعیار الخامس 
المسكن قاعدة اتصاالت بجانب وظیفتھ من خالل ربط الخدمات بشبكة رئیسیة  -١

 الدفع –التعلیم االلكتروني (تمكن الساكن من المتابعة وتوفیر الخدمات مثل 
  ). متابعة عددات المرافق وغیرھا من الخدمات -لكترونياال
االعتماد على مبادئ النظم الذكیة المتوافقة مع البیئة في االدارة والتحكم  -٢

والتشغیل للخدمات وخاصة المرافق واالعتماد على بنیة رقمیة موحدة وال یسمح 
لبناء الي ساكن بالخروج عن النظام ولكن لم تتضح اي نظم ذكیة وبیئیة في ا

 .للمساكن
 سیطرة على –كامیرات مراقبة ( تم استخدام مستشعرات وحساسات ذكیة  -٣

 خدمة مراكز البیانات – ساحات انتظارذكیة –الدخول والخروج وتامین البوابات 

  
١٠٠%   

  
  
  

٧٠%  
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  ممتاز

  
  
  

  جیدجدا
  
  

  ممتاز
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المصدر /ملخص تحلیل بالحي السكني الثالث بالعاصمة االداریة الجدیدة في مصر تبعا لمصفوفة القیاس ) ٣(جدول 
  الباحثة: 

 :نقاط القوة بالمشروع
اعتماد مفھوم وحدة الجیر المستدامة واقامة تنمیة عمرانیة متكاملة صدیقھ للبیئة من خالل  .١

تطبیق اشتراطات عامة ونسب استعماالت تتطابق مع معظم معاییر االستدامة والتوجھات 
  .التخطیطیة الحدیثة

 لكافة الفئات واالستعمال المختلط لالراضى و خفض نسبة الطرق تنوع انماط االسكان .٢
  .وتدرجھاوالتاكید على توفیر اماكن انتظار السیارات طبقا للكود المصري

تعزیز الكثافة العالیة والمتوسطة للسكان مع تقسیم االراضى تبعا للكثافة وتامین حدود المناطق  .٣
  .والمجاورات والخضوع لالشتراطات البنائیة 

  . الستعانة بانواع المواصالت العامة والكھربائیة والصدیقة للبیئة واالولویة لحركة المشاةا .٤
  .تجمع التاریخ والحداثة) وسط القاھرة(تخطیط متكرر واضح الھیكل ماخوذ من مناطق محلیة .٥
  .ارساء البنیة التحتیة الرقمیة الموحدة بجانب البنیة التحتیة للطاقات المتجددة .٦
ات لتقلیل التلوث والتاكید على المسطحات الخضراء و تدویر النفایات وضع استراتیجی .٧

واستخدام تقنیات ترشید المیاه واستخدام مواد البناء المحلیةو الحفاظ على البیئة واالستفادة من 
  ).االشعاع الشمسي(العناصر المناخیة وتوظیفھا 

  .لتنفیذ مشاركة كبار المعماریین والقطاع العام والخاص في التصمیم وا .٨
تشمل جمیع االنشطة الخدمیة والترفیھیة واالجتماعیة مع ) الواحة(توفیر منطقة المركزیة  .٩

  .توزیع المناطق الخضراء وتامینھا  
استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت وانشاء وقواعد بیانات یتم الوصول الیھا من المسكن  .١٠

  . وتواصل المباني مع بعضھا لتحقیق اقصى استفادة
تخدام محوالت بیانات ونظم ذكیة متوافقة مع البیئة في التامین واالدارة والتشغیل للخدمات اس .١١

  .والمرافق وانظمة المرور من خالل غرف تحكم مركزیة 
سھولة ووضوح التصمیم وتكوین صورة ذھنیة ممیزة لدى المستخدم والبعد عن البلوكات  .١٢

  .الضخمة والمساحات الشاسعة
  .تصال بین المجاورة والحي السكني والمدینة تكامل وتدرج وجودة اال .١٣
  .توفیر الخدمات الیومیة النماط االسكان المختلفة وتقارب المسافات بینھم  .١٤
  .مراعاة المقیاس االنساني في التصمیم والتشجیع على التملك وتسھیالت السداد  .١٥
من والسالمة توفیر عنصر االمن والرقابة والحمایة بشكا رئیسي بجانب تطبیق اشتراطات اال .١٦

  .اثناء االنشاء والتشغیل

وذلك من خالل ربط كل شئ بشبكة رئیسیة تسھل وصول السكان لقواعد ) للسكان 
 . المعلومات 

 .ة الذكیة الخارجیة للمباني السكنیة  لم یتم تنفیذ انظمة االغلف -٤
تستھدف االنظمة الذكیة تسھیل مخاطبة االجھزة المنزلیة وتحسین نوعیة الحیاه  -٥

لالفراد ولكن المسكن غیر مجھز بتقنیة ذكیة تمكنھ من تغییر سلوكھ والتكیف 
 . تلقائیا مع الظروف المحیطة 

 .لم تشمل المباني على خاصیة تصلیح اعطالھا ذاتیا -٦
 واصل المباني من خالل تقنیات معلوماتیة ذكیة لالستفادة من امكانیاتھات -٧

  
  %صفر
٢٠%  

  
  %صفر
١٠٠% 

  
  منعدم
  منعدم

  
  منعدم
 ممتاز

 –% ٧٦ االقتصادیة –%٦٧ البیئیة -% ٧٦العمرانیة (لقد تم االھتمام معاییر االستدامة بالتجمعات السكنیة 
جید مما  ساعد علي % ٥٦بنسبة جید جدا و نسبة تطبیق المعیار الذكى للتجمعات السكنیة % ) ٧٩االجتماعیة 

جیدجدا  وتعتبر اھم العناصر  % ٧٣ارتفاع نسیة تطبیق المشروع لمعاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة 
 .ام احدث النظم والتقنیات الذكیة التى ادت لذلك ھى مراعاة تطبیق معاییر االستدامة باستخد
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  :نقاط الضعف بالمشروع
  .عدم االلتزام بمسافة سیر الطفل للمدسة االبتدائیة  .١
  بیق نظم بیئیة على مستوى المبني عد م استخدام قباب وقبو كتشكیالت بیئیة معماریة او تط .٢
یة التوسعات عدم مرونة الفراغات السكنیة الستخدامات متعددة وعدم مراعاة مدي امكان .٣

  .المستقبلیة 
  .لم یتضح المشاركة المجتمعیة للمستعملین فى اتخاذ القرارات التخطیطیة  .٤
  .لم یتم االھتمام بتفاصیل التشجیر والتظلیل والنباتات المتنوعة  .٥
عدم تطبیق نظم ذكیة  سواء االعلفة الخارجیة الذكیة او للتحكم فى المسكن واستجابة التلقائیة  .٦

  ).تحكم باوامر الكترونیة ( حیطة للمتغیرات الم
لتخطیطیة الحدیثة بكل لم تطبق كافة المعاییر اخصیص وظیفة محددة لكل تجمع سكني وعدم ت .٧

  .لم یتم الربط الخدمي الممیز للحي السكني باالحیاء االخريمستوایاتھا و
  .الخضراءلم یعتمد على المواد صدیقة البیئة ولم تخضع المباني الشتراطات وشھادة المباني  .٨
  .لم تشمل المباني على خواص ذكیة تمكنھا من تصلیح اعطالھا ذاتیا .٩

لم یتوفر امكانیة للفرد او الجماعة للتعدیل او التغییر على مستوى الفراغات العمرانیة او البناء  .١٠
 .وفقا لرغباتھم ورؤیتھم الشخصیة

مد بشكل رئیسي على خلصت الدراسة إلى أن التوجھات العمرانیة المستقبلیة تعت : الخاتمة -١
تطبیق االستدامة باستخدام النظم الذكیة ومواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة خاصة في مشاریع 
اإلسكان في مصر بالتوازي مع توفیر المتطلبات األساسیة للسكان و ذلك من خالل تطبیق معاییر 

 بالعاصمة االداریة الجدیدة وجد ان التجمع السكني المطلوبلتجمعات السكنیة الذكیة المستدامة ا
صمم وخطط فى اطار معاییر التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة ویراعي بشكل عام الرؤیة 

 .المستقبلیة للعمران فى مصر والقائمة على تطبیق االستدامة والنمو الذكى بالتجمعات العمرانیة
  
  :النتائج٤/١
ى نقاط القوة التي حققت التخطیط الذكي  تم الوقوف علللمشروععلى ضوء الدراسة التحلیلیة  .١

 .المستدام للتجمعات السكنیة لتطبیقھا بالمشروعات المستقبلیھ وایضا على نقاط الضعف لتجنبھا
وجد ان التجمع السكني المطلوب بالعاصمة االداریة الجدیدة صمم وخطط فى اطار معاییر  .٢

ؤیة المستقبلیة للعمران فى مصر والقائمة التجمعات السكنیة الذكیة المستدامة ویراعي بشكل عام الر
 .على تطبیق االستدامة والنمو الذكى بالتجمعات العمرانیة

تصمیم العاصمة اإلداریة الجدیدة یخضع لمحددات ومعاییر األستدامة العالمیة و ان تكون رائدة  .٣
 وكفاءة إستخدام فى الطاقة والتصمیم البیئي وتدویر المخلفات و تتمیز المدینة  بالموقع المستدام،

المیاه و الطاقة والغالف الجوي والمواد والموارد، وجودة البیئة الداخلیة و األسطح الخضراء و 
مصادر الطاقة المتجددة، واأللواح الشمسیة، أو الغاز الحیوي التي تم إنشاؤھا من میاه الصرف 

 .الصحي او المخلفات
انظمة الحكومة االلكترونیة واالدارة الذكیة التوجھ العام بالعاصمة اإلداریة الجدیدة تطبیق  -٤

للمرافق والتحكم فى انظمة المرور الكترونیا ودخول اكثر من وسیلة للمواصالت مع استخدامات 
 .الطاقة الشمسیة واعادة استخدام میاه الصرف الصحى المعالجة

وذج اسكاني الرؤیة المقترحة لالسكان ف مصر تعتمد على تطبیق االسكان الذكي المستدام كنم .٤
 .یحقق الرؤیة المستقبلیة لمصر 

تطبیق استدامة : التوجھ االول (  توجھات ٣تقوم الرؤیة المقترحة لتنمیة االسكان بمصر على  .٥
تطبیق االقتصادیة باالسكان وتحقیق اعلى :  التوجھ الثاني–االسكان بالتجمعات العمرانیة الجدیدة 
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ھیئة مناخ االستثمار في مجال المنتج الذكي والنظم ت:  التوجھ الثالث –عائد نفعي ومادي منھ 
  ) .التكنولوجیة

 –%٦٧ البیئیة -% ٧٦العمرانیة (لقد تم االھتمام معاییر االستدامة بالتجمعات السكنیة  .٦
بنسبة جید جدا و نسبة تطبیق المعیار الذكى للتجمعات % ) ٧٩ االجتماعیة –% ٧٦االقتصادیة 

ي ارتفاع نسیة تطبیق المشروع لمعاییر التجمعات السكنیة الذكیة جید مما  ساعد عل% ٥٦السكنیة 
جیدجدا  وتعتبر اھم العناصر التى ادت لذلك ھى مراعاة تطبیق معاییر االستدامة %  ٧٣المستدامة 

 .باستخدام احدث النظم والتقنیات الذكیة 
معاییر االستدامة واستخدام یتعلق مدي نجاح التجمعات السكنیة وتحقیقھا لالھداف المرجوة بمدى تطبیق  .٧

 .التقنیات الذكیة بالتخطیط والتصمیم
ن توفیر وتنوع االسكان المستدام یمثل المكونات المفتاحیة لبرنامج النمو الذكي الداعم لالسكان بانماطھ ا .٨

مال االستع: المختلفة وتحقق الجوانب البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة من خالل مبادئ متعددة تمثلت باالتي
 دعم االحیاء السكنیة – اقامة احیاء المشاة – توفیر مدي من فرص االسكان – المباني المتضامة –المختلط 

 الحفاظ على الفضاء المفتوح واالراضي الزراعیة واالراضي –الممیزة والجذابة وخلق الحس بالمكان 
 تشجیع المشاركة –لتنبؤ بخیارات التنمیة  ا– توفیر خیارات متعددة للنقل – تقویة المجتمعات القائمة –البیئیة 

 المجتمعیة واصحاب القرار في اتخاذ قرارات التنمیة
المبادئ االساسیة الحدیثة لتكوین المجاورة السكنیة تعتمد على التكوین المتضام واختالط االستخدامات  .٩

  .وانظمة الحركة المتعددة بجانب االستجابة للظروف البیئیة والثقافیة
ط المجاورة السكنیة الحدیثة یھدف لخلق بیئة سكنیة متكاملة توفر احتیاجات السكان في تطور تخطی .١٠

  ). االقتصادیة– االجتماعیة –البیئیة (ضوء المتغیرات الجدیدة وتعزیز مفھوم االستدامة 
ة تعتمد الرؤیة المستقبلیة للعاصمة االداریة الجدیدة على تحقیق ابعاد تنمویة تعطي تصورا عاما للمدین .١١

  .في المستقبل وتعتمد على تحقیق مبدا االستدامة
یعتمد تطور المجتمعات العمرانیة على االستفادة من الثورة المعلوماتیة والتقنیات الحدیثة والنظم الذكیة  .١٢

وربطھا بالھویة المحلیة للمجتمعات الجدیده واتسام مخططاتھا بالمرونة والتوطین المرحلي بالتوازي مع 
  .ساسیة للوصول الى مدینة ذكیة خضراء مستدامة تجذب رؤوس االموال واالستثماراتشبكات البنیة اال

ان بناء مدینة ذكیة مستدامة یعتبر رحلة من التحسین الشمولي المستمر ال تحقیق حل نھائي للوصول  .١٣
  .الى بیئات معیشیة اكثر استدامة وذكاء وصمودا امام الكوارث

م المجموعة السكنیة وخلق العالقات االجتماعیة والتكیف مع تتضمن االستدامة االسكانیة على مفھو .١٤
البیئة الطبیعیة وخلق فضاءات مفتوحة مصغرة مظللة واعتبار المدن السكنیة نواة جذب عمرانیة تؤكد الھویة 

 .الحضریة
  :االبحاث المستقبلیةالتوصیات ٤/٢
  .عمراني والمعماريیجب وضع رؤیة لتعدیل المخططات لتشمل الجانب الذكي على المستوى ال - ١
  .یجب تدریب العمالة المحلیة على النظم والتقنیات الذكیة في التشیید والتشغیل - ٢
  .یجب إعادة توظیف األراضي المحیطة بالتجمعات العمرانیة الجدیدة كامتداد مستقبلي لھا  - ٣
على یجب ان تشمل التجمعات العمرانیة الجدیدة على أنشطة خدمیة ذكیة تخدم باقي المدن وكذلك  - ٤

 .مستوى التجمع السكني یخدم باقي المدینة
متابعة األجھزة التنفیذیة وعمل تقاریر أولیة لالمتدادات والتواصل مع السكان واعادة صیاغة التشریعات  - ٥

  .والقوانین بما یتناسب مع التطورات المجتمعیة الحدیثة والمستدامة
مة مخصص صیانتھا بالجمعیات االھلیة اعداد حلول تصمیمیة مرنة وظیفیا ومحدثة وتوفیر فراغات عا - ٦

  .وفراغات خاصة وشبھ خاصة مسئولیة السكان لكل تجمع سكني او مجموعة مباني سكنیة
  .توزیع مسئولیات عامة وخاصة وتشجیع المشاركة المجتمعیة واالنتماء - ٧
صیانة توفیر شبكة مدیولیة للموقع وتقسیمھ على مراحل من حیث مده بالمرافق والخدمات والبناء وال - ٨

  .والمتابعة
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توفیر بنیة اساسیة تحتیة تتحمل االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة وضمان االمتداد المستقبلي للتجمع  - ٩
  .السكني بصورة منتظمة مدروسة تبعا لالحتیاجات المستقبلیة في اطار معماري وعمراني موحد

ام المباني واالضافات بالجودة ضرورة االعتماد على الوحدات السكنیة الموفرة والمولدة للطاقة واتس - ١٠
العالیة یوفر االمن والسالمة لمستخدمیھا ومقاومتھا للعوامل المحیطة واالستجابة للظروف المناخیة بتشكیل 

  .معماري یعبر عن الھویة المحلیة
  .االستفادة من نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف في مشروعات االسكان والعمل على تطویرھا - ١١
ي والتعاون بین القطاع العام والخاص لتطبیق االستدامة باستخدام النظم الذكیة توفیر الدعم المال - ١٢

  .وتشجیع استخدام النظم والتقنیات الذكیة المستدامة واعطاء امتیازات لمطبقیھا
  .تطویر التجمعات العمرانیة القائمة واضافة البنیة الرقمیة والنظم الذكیة بھا - ١٣
مستوى العمراني والمعماري باستخدام النظم والتقنیات الذكیة توفیر الیات تطبیق االستدامة على ال - ١٤

والرقمیة قیاس مدى تطبیق المشروعات للمعاییر السكنیة الذكیة المستدامة وتوافق المخططات العمرانیة مع 
  .البیئة 
تطویر مناھج التعلیم المعماري لیتضمن بشكل رئیسي التطورات التقنیة الذكیة وكیفیة دمجھا  - ١٥

 .ة منھا على مستوى التصمیم المعماري والعمراني بالمشروعات المختلفةواالستفاد
   المراجع

 رؤیة – نحو خلق مناطق تمیز ومدن مستدامة جدیدة بمصر، ) ٢٠١١ (،نسرین رفیق اللحام  .١
مركز المعلومات ودعم اتخاذ –سلسلة االوراق البحثیة –نقدیة لتخطیط المدن الجدیدة بمصر 

 .القرار
 مجلة تصدر عن مركز ، )٢٠١٤مایو ( ، عدد الثامن المدن الذكیة المستدامةبیئة المدن ال .٢

   .البیئة للمدن العربیة
  www.facebook.com /:مشكالت واتجاھات حلول- قضایا التخطیط العمرانى  .٣
  .٢دد  الع–مجلھ اخبار االتحاد  ،) ٢٠١٦(بناء المدن الذكیة المستدامة  .٤
الرؤیة المستقبلیة لعاصمة مصر  ،) ٢٠٠٧ (، لمیس العربى ، ریھام یوسف ،عصام صف  .٥

 . مركز الدراسات المستقبلیة–رار  مركز المعلومات ودعم اتخاذ الق– مجلس الوزراء – ٢٠٥٠
6. https://newcapitaltoday.blogspot.com.eg/2017/07/newcapitalegypt 
  _30.html 

 م )٢٠١٧/٢٠١٨(الخطة القومیة لعام  .٧
8. Capital residence – the capital cairo – residential zone3 july2017- 
urban development consortium –وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة  

داریة للتنمیة العمرانیة شركة العاصمة اال .٩
https://www.facebook.com/acudegy/posts 

 جریدة –العاصمة االداریة الجدیدة : قبل نظرة للمست) ٢٠١٧أكتوبر  (روان عصام یوسف  .١٠
 https://alwafad.org/essay/25262 -الوفد 
ا تفعیل الخدمة بالعاصمة االداریة قریب:قومي االتصاالت ) ٢٠١٨مایو  (نورا فخري  .١١

 http://www.youm7.com/3796834 الیوم السابع -  G5وتجرى تجارب ال 
   م١١/١٠/٢٠١٧ – موقع زحمة –كل شئ عن العاصمة االداریة الجدیدة ) الشقة كام متر( .١٢

              https://zahma.cairolive.com  
 دوت مصر –وزیر االسكان یكشف اسباب انشاء العاصمة االداریة الجدیدة  .١٣
  .http://revomp.dotmsr.com/details/1052507م ١٢/١٠/٢٠١٧
،  آفاق التنمیة االسكانیة المستدامة في الدول العربیة - نذیر یوسھوة، عبد الرازق سالم  .١٤

 ٢٤- ٢٣یومي ، الملتقى الدولي حول ازمة قطاع السكن في الدول العربیة واقع وافاق ،
   بجامعة المدیة٢٠١٢ماي
  . التشكیل العمرانى ودعم استدامة المسكن- حسن یوسف محمد عبدالسمیع عید ، وائل .١٥
 المجاورة السكنیة بین النظریة والتطبیق ودورھا في - )٢٠١٥ (نرمین محمود زعرب .١٦

 . الجامعة االسالمیة–دسة  كلیة الھن– رسالة ماجستیر –تخطیط مشاریع اإلسكان في قطاتع غزة 

http://www.facebook.com
https://newcapitaltoday.blogspot.com.eg/2017/07/newcapitalegypt
https://www.facebook.com/acudegy/posts
https://alwafad.org/essay/25262
http://www.youm7.com/3796834
https://zahma.cairolive.com
http://revomp.dotmsr.com/details/1052507
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 –ى للدراسات البیئیة للمخطط العمرانى المنھج التعلیم- )٢٠١٥ (محمد عبدالباقى ابراھیم .١٧
  .جامعة عین شمس–ة الھندسة  كلی–قسم التخطیط 

   التشكیل العمرانى ودعم استدامة المسكن -وائل حسن یوسف. م محمد عبدالسمیع عید ، د.د .١٨
مدخل تكاملي اجتماعي اقتصادي لتصمیم المناطق السكنیة  – )٢٠١٧ (ماجي محمد امال .١٩

 . جامعة القاھرة– الھندسة  كلیة–رسالة دكتوراه –لجدیدة بالتجمعات العمرانیة ا
 – المنھج التعلیمى للدراسات البیئیة للمخطط العمرانى- )٢٠١٥ (محمد عبدالباقى ابراھیم .٢٠

 .سجامعة عین شم– كلیة الھندسة –قسم التخطیط 
مدخل تكاملي اجتماعي اقتصادي لتصمیم المناطق السكنیة  – )٢٠١٧ (ماجي محمد امال .٢١
 . جامعة القاھرة– الھندسة  كلیة–رسالة دكتوراه –لتجمعات العمرانیة الجدیدة با

 المجاورة السكنیة بین النظریة والتطبیق ودورھا في - )٢٠١٥ (نرمین محمود زعرب .٢٢
 . الجامعة االسالمیة–دسة  كلیة الھن– رسالة ماجستیر –تخطیط مشاریع اإلسكان في قطاتع غزة 

 – توصیات تصامیم المجمعات السكنیة الجدیدة– )٢٠١٣ (اشميحمدة الھ، ھاجر الخانجي  .٢٣
 .برنامج الشیخ زاید لالسكان – ادارة الخدمات الھندسیة –قسم التصمیم والخدمات الفنیة 

 تطبیق مفاھیم – )٢٠٠٨ (وسیوم انور، محمد عوض،حماده فایز ،ایمن رزق ،احمد فؤاد .٢٤
 الجامعة –ندسة كلیة الھ–ع تخرج  مشرو–االستدامة على مجاورة سكنیة في قطاع غزة 

  .االسالمیة
 تطبیق مفاھیم – )٢٠٠٨ (وسیوم انور، محمد عوض،حماده فایز ،ایمن رزق ،احمد فؤاد .٢٥

 الجامعة –كلیة الھندسة – مشروع تخرج –االستدامة على مجاورة سكنیة في قطاع غزة 
  .االسالمیة

 االستدامة -ات العمرانیة تصمیم التجمع -) ٢٠١٥ ( محمد الصغیر محمود المرشديریام .٢٦
 . جامعة القاھرة– الھندسة  كلیة-  رسالة دكتوراه- االجتماعیة كأداة لرفع كفاءة المجاورات السكنیة

 تطبیق مفاھیم االستدامة –وسیوم انور ، محمد عوض،حماده فایز،ایمن رزق،احمد فؤاد .٢٧
 –عة االسالمیة  الجام–كلیة الھندسة – مشروع تخرج –على مجاورة سكنیة في قطاع غزة 

 م٢٠٠٨
 االستدامة - تصمیم التجمعات العمرانیة -) ٢٠١٥ (ریام محمد الصغیر محمود المرشدي .٢٨

 .معة القاھرة جا– كلیة الھندسة -  رسالة دكتوراه- االجتماعیة كأداة لرفع كفاءة المجاورات السكنیة
االستدامة  - تصمیم التجمعات العمرانیة -)٢٠١٥ (ریام محمد الصغیر محمود المرشدي .٢٩

 . جامعة القاھرة– الھندسة  كلیة-  رسالة دكتوراه- االجتماعیة كأداة لرفع كفاءة المجاورات السكنیة
 – توصیات تصامیم المجمعات السكنیة الجدیدة–) ٢٠١٣(حمدة الھاشمي ، ھاجر الخانجي .٣٠

  .انبرنامج الشیخ زاید لالسك – ادارة الخدمات الھندسیة –قسم التصمیم والخدمات الفنیة 
 تطبیق مفاھیم – )٢٠٠٨ (وسیوم انور، محمد عوض،حماده فایز ،ایمن رزق ،احمد فؤاد .٣١

 الجامعة –ندسة كلیة الھ– مشروع تخرج –االستدامة على مجاورة سكنیة في قطاع غزة 
 .االسالمیة

 تطبیق مفاھیم – )٢٠٠٨ (وسیوم انور، محمد عوض،حماده فایز ،ایمن رزق ،احمد فؤاد .٣٢
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