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 (الفرنسٌسكان)مشروع إعادة تأهٌل مدرسة دار السالم 

 

 

 : الناحٌة التارٌخٌة

      هو عبارة عن دٌر للراهبات ٌحوي على قسم منامة و كنٌسة 1937بناء فرنسً بنً فً عام    -

 

 . و حولته إلى مدرسة للبنات و التً تدرس من الحضانة و حتى الثانوي1967أممت الحكومة جزء منه فً عام  -

 

 :موقع األرض 

 

تقع المدرسة فً منطقة الشعالن ٌحدها من الجنوب الطرٌق الواصل بٌن ساحة النجمة و جسر الرئٌس و من الشمال  -

 منطقة الشعالن و حدٌقة السبكً

 تحٌط بها األبنٌة السكنٌة منخفضة االرتفاع -

 ٌحٌط المدرسة شوارع ضٌقة  -

 %40مبنً منها حوالً .... هكتار 1,2مساحة األرض حوالً  -

 إلى الطرف الجنوبً منها ، و باقً  Lتتوضع الكتلة فً الطرف الشرقً من األرض و تمتد على شكل حرف  -

 المساحة هً عبارة عن حدائق و مالعب لألطفال و بعض الكتل الخدمٌة و مواقف للباصات

 

 



 :الحالة الراهنة  

 

تستخدم المدرسة الطابق األرضً و األول و جزء من القبو ، أما الطابق األخٌر و جزء من القبو باإلضافة إلى  -

 المبنى ذو الطابق الواحد الواقع فً غرب األرض ٌعود إلى ملكٌة الدٌر

 (طالب فً قسم الحضانة فقط) طالب و طالبة 2500استٌعاب المدرسة حوالً  -

تحتوي باحة المدرسة على مساحات مزروعة بشجر معمر و مساحات أخرى ممهدة تستعمل تلك األخٌرة باحة  -

 مواقف للباصات فً بداٌة و نهاٌة الدوام   + للطالبات 

 

 

 

 

 



 :البرنامج الوظٌفً الحالً للمدرسة 

 الطابق األرضً 

 بهو دخول مع استعالمات  -1

 (الخ....مدٌرة ،نائبة مدٌرة ،أمٌنة سر ،غرف موجهٌن،غرف مدرسٌن،حمامات)قسم إداري  -2

 حمامات للجنسٌن  -3

   (صفوف)قسم للحضانة  -4

   (صفوف)قسم لالبتدائً  -5

  (صفوف)قسم لإلعدادي  -6

 الطابق األول 

 قسم إداري  -1

 (صفوف)قسم لإلبتدائً  -2

 (صفوف)قسم لإلعدادي -3

 (صفوف)قسم للثانوي  -4

 القبو 

 القبو فً الكتلة الشرقٌة 

 مخابر  -1

 مسرح -2

 تدبٌر منزلً  -3

 مستودعات -4

 غرف تقنٌة  -5

 القبو فً الكتلة الجنوبٌة 

 مكتبة  -1

 مخابر  -2

 تدبٌر منزلً  -3

 صالة ألعاب -4

 مستودعات  -5

 غرف تقنٌة  -6

  

 

 

 

 



 

 :البرنامج الوظٌفً الحالً للدٌر 

 :الطابق األخٌر للمدرسة

 غرف نوم للراهبات  -1

 (حمامات و أدواش)قسم خدمً  -2

 :جزء من قبو المدرسة 

 صالة متعددة االستعماالت مع خدماتها  -1

 :كتلة الدٌر غربً األرض 

 :الطابق األرضً 

 بهو استقبال  -1

 غرف إدرٌة  -2

 حمامات  -3

 غرف للراهبات -4

 فراغ الكنٌسة    -5

 :القبو 

  ٌحوي على مستودعات و خدمات تقنٌة و صالة

 :المداخلة الوظٌفٌة 

 على صعٌد البناء القدٌم ،جرت المداخلة على ثالثة نواحً 

المحافظة على الوظٌفة الحالٌة للمدرسة و تطوٌرها و دعمها بالوظائف المكملة تبعا لشروط و توصٌات وزارة  -1

 :التربٌة و ذلك من خالل 

 :من ناحٌة عدد الطالبات و حاجتهن إلى مساحات صفٌة  -

 وذلك من خالل تخفٌض عدد الطالبات فً الصف% 90إلى  % 60تم رفع مستوى المدرسة من 

 تم نقل سكن الراهبات من الطابق األخٌر إلى الكتلة التً تحوي الكنٌسة و بالتالً تم إعادة تصمٌمها -

 مما أدى إلى إٌجاد مساحات صفٌة جدٌدة أضٌفت إلى القسم اإلعدادي و الثانوي 

 إعادة تفعٌل فراغات القبو و دعمها بوظائف جدٌدة و ذلك بعد نقل قسم القبو العائد إلى الدٌر إلى كتلة الدٌر الجدٌدة  -

 

 تم نقل قسم الحضانة من البناء القدٌم إلى بناء جدٌد مما أدى إلى توفٌر مساحة صفٌة جدٌدة للقسم الثانوي  -2

 

 تم إضافة كتلة جدٌدة لقسم الحضانة و تم إعطائها استقاللٌة نظراً لوظٌفتها  -

 تزوٌدها بباحة خاصة بها  -

 



تم إنشاء وظائف جدٌدة تعنى بشؤون المرأة و ذلك من خالل االستفادة من بعض وظائفها خالل دوام المدرسة من  -3

 :قبل الطالبات و تنشٌط الفترة المسائٌة وذلك من خالل 

 

 إضافة كتلة جدٌدة تعنى بتعلٌم المرأة بعض المهن الٌدوٌة   -

 إضافة قبو على مساحة أرض الباحة ٌحوي وظائف تعنى بتعلٌم المرأة و تأهٌلها  -

 تزوٌد القبو بمواقف للسٌارت من أجل تخدٌم الوظٌفة المسائٌة  -

 

 

   الفكرة التصمٌمٌة

 تقوم فكرة المشروع على حلقتٌن حلقة صغٌرة و أخرى كبٌرة 

 أما الصغٌرة فهً تمثل المرأة     

وبذلك ٌهدف المشروع إلى تعلٌم المرأة و تثقٌفها من خالل الفراغات التفاعلٌة المنشأة فً القبو بٌن سمعً و بصري  -

 و حسً 

 و ٌهدف أٌضاً إلى تعلٌم المرأة مهنة ٌدوٌة  -

 ففً هذه الحلقة تفٌد المرأة نفسها و تصبح عضوا فعال فً المجتمع 

 أما الكبٌرة فهً تمثل الطفلة 

  (أفقً)عندما تصبح المرأة مؤهلة علمٌا و مهنٌا تصبح على استعداد لتصبح أم و بالتالً تتابع ابنتها سٌر حٌاتها بشكل تدرٌجً 

وذلك فً حلقتها الكبرى فتعٌش فً بداٌتها فً كنف عائلتها ثم تدخل المدرسة فً مرحلة الحضانة ثم االبتدائً ثم اإلعدادي 

ثم ال  (عامودي)حتى تنهً مرحلة تعلٌمها األساسٌة ثم تنتقل إلى مرحلة اإلعداد الروحً (حلقة ثانٌة)ثم الثانوي  (حلقة أولى)

 . تلبث أن تعود فتدخل حلقة أمها لتبدأ الرحلة من جدٌد 

 

 

 البرنامج الوظٌفً للحالة الجدٌدة 

 

 :الكتلة القدٌمة 

 :الطابق األرضً 

 بهو دخول مع استعالمات  -1

 (الخ....مدٌرة ،نائبة مدٌرة ،أمٌنة سر ،غرف موجهٌن،غرف مدرسٌن،حمامات)قسم إداري  -2

 حمامات للجنسٌن  -3

 (صفوف)قسم لالبتدائً  -4

 (صفوف)قسم لإلعدادي  -5

 (صفوف)قسم ثانوي  -6



 :الدٌر 

 بهو استقبال  -1

 استعالمات  -2

 حمامات  -3

 غرف راهبات  -4

 الكنٌسة -5

 :الحضانة 

 بهو استقبال  -1

 صفوف لألطفال مع خدماتها  -2

 غرف إدارٌة  -3

 صالة -4

 

 :الطابق األول 

 :الكتلة القدٌمة 

 قسم إداري  -1

 (صفوف)قسم لالبتدائً  -2

 (صفوف)قسم لإلعدادي  -3

 (صفوف)قسم للثانوي  -4

 حمامات -5

 :الدٌر 

 غرف نوم للراهبات  -1

 أدواش  -2

 حمامات  -3

 غرف اجتماعات  -4

 غرفة جلوس  -5

 :الحضانة 

 صفوف لألطفال مع خدماتها -1

 غرف إدارٌة  -2

 فراغ انتظار و استراحة  -3

 : قسم المرأة المهنً 

 قاعات لتعلٌم المهن الٌدوٌة  -1

 فراغ مكاتب إدارٌة  -2

 الطابق الثانً 

 الكتلة القدٌمة  



 قسم إداري  -1

 فراغات للمهن الٌدوٌة للطالبات  -2

 حمامات  -3

 (صفوف)قسم لإلعداي  -4

 (صفوف)قسم للثانوي  -5

 :الدٌر 

 غرف نوم للراهبات  -1

 أدواش  -2

 حمامات  -3

 فراغ جلوس  -4

 :الحضانة 

 السطح و ٌحوي أحواض لزراعة بعض النباتات الصغٌرة و المغطى بتغطٌة خفٌفة 

 

 :القبو 

 :الكتلة القدٌمة 

 غرف حاسوب -1

 مسرح لألطفال  -2

 غرفة ألعاب  -3

 غرفة مشرفٌن  -4

 حمامات  -5

 غرف تقنٌة -6

 صالة متعددة االستعماالت -7

 مكتبة -8

 تدبٌر منزلً -9

 مخابر -10

 صالة رٌاضٌة  -11

 :الدٌر 

 صالة متعددة االستعماالت  -1

 غرف إدارٌة  -2

 مستودع  -3

 حمامات -4

 الحضانة

 قاعات موسٌقٌة  -1

 مخابر -2

 قاعات ألعاب -3

 مشرفٌن  -4



 حمامات  -5

 

 :القبو الجدٌد 

 

 بهو دخول -1

 مكتبة  -2

 فراغ الجتماع و تفاعل المرأة  -3

 مدرج محاضرات و خدماته  -4

 كافٌتٌرٌا  -5

 مستودعات  -6

 (سٌارة40)مواقف للسٌارت -7

 

 

 

 


