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Introduction
GSAS (Global Sustainability Assessment
System) Education is aimed at supporting
the implementation of sustainability and
green building criteria in a variety of
establishments including K-12 school
buildings, colleges, university facilities
research and development centers and
labs.
A recent study highlighted that the
environment and the design quality of a
building has an impact on the productivity
and efficiency of students and teachers
alike. As well as directly effecting the
performance of management and senior
employees of the institute.
The latest studies highlight the impact of
quality design and indoor environment of
school buildings on the students’

performance. These factors improve the
productivity and efficacy of both faculty
members & administrators.
The typical indoor spaces found at K-12
school buildings serve various functions
such as classrooms, labs, libraries,
multi-purpose halls, gymnasiums,
auditoriums, cafeterias, kitchens, and
offices as well as technical support
facilities.
The outdoor spaces feature open zones
and stadiums which are a healthy
gateway to practice various sports when
climate conditions permit outdoor
activities. The building includes a pathway
and a car park with all the safety
requirements. It also facilitates the
circulation of vehicles and buses.

Projects Highlights
In accordance with the highest
sustainability practices, all Ashghal
school buildings in Qatar are designed
and built to achieve a minimum of GSAS
3 STARS Rating.
The school is a two-story building
comprised of 25-30 classrooms each
accommodating up to 30 students, as
well as a central library, large cafeteria,

indoor multipurpose hall, staff facilities
and main assembly/gathering area.
Ashgal school building enjoys ample
external sports facilities for students
use as well as a kindergarten that is
composed of 12 classrooms, indoor
playground lobbies, multipurpose
hall, library, staff facilities and a main
assembly area.

GSAS
Education
Typology
GSAS Education typology consists of eight
categories with their associated weights as
per the following chart. These categories
feature more than 50 criteria covering all
the sustainability requirements in this type
of establishment.
Energy - (E)

24%

Water - (W)

16%

Indoor Environment - (IE)

16%
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Materials - (M)

12%

Management & Operations - (MO)

8%

Cultural & Economics - (CE)

7%

Urban Connectivity - (UC)

7%

Ashghal Approaches
to Sustainable Design
Design professionals of different engineering disciplines joined efforts to develop
establishments that can achieve a mix of environmental, economic, and social
objectives. The process aims to achieve high performance schools that are
fundamentally different from conventional practice. To ensure effectiveness, this
process requires significant commitment and professionalism and shall:
• Meet energy and environmental
performance criteria and minimize the
negative impact of construction work.
• Compel with the design directives
to avoid depletion of natural and
exhaustible resources.
• Encourage recycling, reduce waste and
optimize resource use.
• Incorporate interdisciplinary
collaboration throughout the design
and construction process.

• Document high performance materials
and techniques in the building to
perform maintenance and repairs in
accordance with the original design
intent.
• Optimize design choices through
simulations, models, and other design
tools.
• Maximize student performance by
maintaining high standards of air
quality and increasing the use of
daylight.

• Integrate all significant building design
decisions and strategies.

Environmental
benefits

Economic
benefits

Social
benefits

by conserving precious
resources such as water
and energy.

by reducing
operating and
maintenance costs.

by improving
students and
staff satisfaction.

Energy
Designed to reduce energy consumption by 30%
compared to existing schools to combat climate
change and reduce air pollution through:
• Implementation of passive design strategies
responding to local climatic conditions
through:
‣ Optimizing glazing to opaque wall ratio.
‣ Using high insulation materials for roof,
windows and façade.
‣ Recesses and shading to reduce heat gains.
• Selections of efficient building systems
‣ Installing energy saving HVAC system with
high SEER and heat recovery module.
‣ Designing lighting layout & levels according to
best practices for energy saving.

Site

Sustainability Highlights

Chosen to mitigate
environmental impact due to
land through:
• Providing shaded canopies
for cooling car parking
areas.
• Reducing heat island effect
by using light colored paints
for walls and roofs to reflect
away solar energy and heat.
• Preventing rainwater runoff
through on-site collection
methods.
• Developing well-marked
and accessible pathways.

Urban Connectivity

• Choosing the development site in
proximity to existing infrastructure as
much as applicable.
• Using school buses and shuttles
to reduce the use of private
transportation.
• Installing Grease Interceptor and
Dilution Chambers to prevent any risks
or pollution to sewer and waterways.
• Providing schools with all basic
amenities, such as library, canteen,
clinic, prayer rooms and gymnasium.

Sustainability Highlights

Designed to reduce traffic congestion,
pollution, and waste/sewage
infrastructure.

Water
Designed to reduce water consumption
of occupants through:
• Efficient water saving fixtures.
• Economic dual flush toilets.
• Landscape design includes Native/
Adaptive plants species with low
water demand for irrigation.

Sustainability Highlights

• Using Drip irrigation strategy to
minimize water consumption and
wastage.

Indoor Environment
Designed to improve indoor
environment for human comfort and
health through:
• Efficient HVAC systems to maintain
indoor air quality and ventilation
standards according to best
practices and regulations.
• Optimizing the exposure of daylight
for interior spaces in order to
provide occupants with access to
external views and reduce the need
for artificial lighting.
• Facilitating natural ventilation by
providing operable windows in
conjunction with mechanically
ventilated systems.
• Ensuring adequate illuminance
levels for visual performance and
comfort.

Materials

• Providing all potential contamination
areas as chemistry labs with
sufficient ventilation and exhausts to
outdoors.

• Supporting the national economy
by utilizing construction
expenditure to benefit national
economy.

• Using self-closing doors and deck
to deck partitions for maintaining
indoor chemical and pollutants
sources.

• Using regional and local
materials in order to reduce
transportation needs, and to
support the national economy.
• Using materials with high
recycled contents and having the
most optimal design for ease of
materials disassembly and reuse
or recycling.

Sustainability Highlights

Chosen to mitigate environmental
impact due to material through:

Cultural
& Economic Value
Designed to enhance, strengthen and reflect the
cultural identity and traditions of Qatar through the
use of traditional architectural expressions in the
building façade and envelop.
All architectural elements are carefully designed
and consciously selected to provide presentable
finishes to both interior and exterior:
• Façades consist of some ornamental elements
and decorative external wall alcoves and
recesses, simple arches, white cladding and
windows with rectangular recesses and
shading.
• Outer columns structural skeleton expresses
the traditional liwan.
• The schools are surrounded by high wall
that offers maximum privacy, security and
conservatively.

Sustainability Highlights

Management &
Operation
Managed and operated in a way to
mitigate environmental impacts
through:
• Creating a commissioning plan to
meet all the sustainable goals of the
project.
• Providing an automated building
control system to optimize building
performance.

الهـويـــة
المعمـــاريـــة
تم تصميم المباني بشكل يعكس ويعزز الهوية
المعمارية القطرية من خالل اللجوء إلى التصميم
التقليدي في واجهة المبنى ومحيطه.
ُ
حيث صممت واجهة المبنى واستخدمت فيها
فنون العمارة بإتقان واختيرت التشطيبات الداخلية
والخارجية بعناية فائقة.
• تتكون الواجهة من بعض عناصر الزينة
منها الجدار المزخرف بالتجاويف الخارجية،
القناطر البسيطة ،الغالف األبيض ،النوافذ
ذات التجاويف مستطيلة الشكل
والتظليل.
•ترمز األعمدة الخارجية للهيكل إلى الليوان
التقليدي.

•يحيط بالمدارس جدران مرتفعة توفر الحماية
القصوى وتحافظ على الخصوصية.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

اإلدارة
والتشــغـيــل
يتم تشغيلها وإدارتها حسب نظام يعمل على
الحد من التأثيرات البيئية وذلك من خالل:
•وضع خطة التكليف لتلبية جميع األهداف
المستدامة للمشروع.
•تزويد المبنى بنظام تحكم آلي بهدف
االستفادة األكمل منه.

البـيـئـــة الداخـلـيـــة
ُ
صممت لتحسين البيئة الداخلية لتعزيز راحة
وصحة األفراد عن طريق:
•اتباع أحدث وأفضل أنظمة وآليات التدفئة
والتهوية وتكييف الهواء لتأمين الهواء
النقي والتهوية الجيدة في األماكن
الداخلية .
•االستفادة األمثل للمساحات الداخلية من
التعرض لضوء النهار حيث يتسنى للقاطنين
في المبنى التمتع بالمناظر الخارجية وتقليل
الحاجة إلى اإلضاءة االصطناعية.
•تسهيل التهوية الطبيعية من خالل توفير
نوافذ قابلة للتحكم في مدى الفتح
والغلق وتركيب نظام تهوية ميكانيكي.
•تأمين إضاءة كافية ومريحة للرؤية.

•استخدام أبواب ذاتية اإلغالق لعزل مصادر
الملوثات الكيميائية ضمن األماكن الداخلية.

تم اختيار المواد للتخفيف من التأثيرات البيئية
وذلك من خالل :
•دعم االقتصاد الوطني من خالل
االستفادة من نفقات البناء لصالح
االقتصاد الوطني.
•استخدام المواد المحلية والوطنية
بهدف تقليل احتياجات النقل الخاصة،
ودعم االقتصاد الوطني.
•استخدام المواد ذات خاصية إعادة
التصنيع بحيث يسمح تصميمها العملي
بسهولة التفكيك وإعادة التصنيع
والتدوير.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

•تزويد جميع أماكن التلوث المحتملة
كالمختبرات بأنظمة تهوية كافية وبأبواب
خارجية.

الـمـــــواد

الـمــيــــــاه
ُ
صممت لتخفيض استهالك المياه من خالل
استخدام التجهيزات الفعالة مثل:
•استخدام صنابير االستشعار التلقائي.
•استخدام المراحيض المزدوجة الدفع.
•زرع النباتات المحلية والمتكيفة التي تتطلب
كمية قليلة من الماء لريها.
•اعتماد استراتيجية الري بالتنقيط للحد من
الهدر و لتقليل استهالك المياه.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

التــواصــل الحضــــري

•استخدام الحافالت المدرسية و حافالت
النقل الداخلية للحد من استخدام وسائل
النقل الخاصة.
•تركيب أنابيب ومجاري تصريف ذات آلية
حديثة لمنع أي من مخاطر تلوث المجاري
والمجاري المائية.
•تزويد المدارس بجميع وسائل الراحة
األساسية ،مثل المكتبة والمقصف،
والعيادة الطبية ،وغرف للصالة وصاالت
األلعاب الرياضية.

معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

ُ
•صممت للحد من االزدحام المروري والتلوث
ومن تسرب النفايات و مياه الصرف الصحي
للبنية التحتية.

الــطـــــــاقــــــة

ُ
صممت لتخفيض استهالك الطاقة بنسبة  %30مقارنة
بالمدارس األخرى وذلك لمكافحة آثار التغير المناخي والتلوث
الجوي عن طريق:
•تنفيذ استراتيجيات التصميم المحاكي للبيئة
استجابة للظروف المناخية المحلية عن طريق:
◀
◀

◀

التوزيع األمثل للزجاج والجدران.
استخدام مواد فائقة العزل لألسطح والنوافذ
والواجهات.
اتباع آلية التظليل للحد من أضرار ارتفاع درجات الحرارة.

•اختيار منظومات البناء الفعالة.
◀

◀

تركيب نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء موفر
للطاقة ونظام نسبة كفاءة الطاقة الموسمية
ووحدة استرجاع الحرارة.
ً
تصميم وتوزيع مستويات اإلضاءة وفقا ألفضل
الممارسات من أجل توفير الطاقة.

الــمــوقــــع
معلومــات حـــــول االســـــــتــدامــــة

االختيار المناسب للموقع يخفف من
األثر البيئي من خالل :
•تزويد مواقف السيارات بمظالت
للتبريد.
•استخدام طالء ذات ألوان فاتحة
للجدران واألسقف بحيث تعكس
الحرارة والطاقة الشمسية وتخفف
من تأثير الحرارة .
•م ـنــع تشـ ـكـل الســيول النـاتجـة عن
األمطار من خالل استخدام مسارب
للتصريف.
•تطوير ممرات عبور سهلة وآمنة.

منهجية أشــغال في التصميم المســتدام
يعم ــل فر ي ــق التصمي ــم بش ــكل تكامل ــي حي ــث تتضاف ــر جه ــود جمي ــع المصممي ــن م ــن
ً
التخصص ــات الهندس ــية المختلف ــة لتطوي ــر منش ــآت تحق ــق مزيج ــا م ــن األه ــداف البيئي ــة
ً
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بحيــث تنعكــس إيجابيــا علــى الشــكل الجمالــي والجــودة الفنيــة
ً
واألداء التش ــغيلي للمنش ــآت الت ــي تختل ــف كلي ــا ع ــن أي م ــن عملي ــات التصمي ــم التقليدي ــة
األخــرى وذل ــك بم ــا تتطلب ــه م ــن مهني ــة واحترافي ــة م ــن خ ــال :
• تحقيق أفضل معايير الحفاظ على البيئة وتقليل
اآلثار السلبية الناجمة عن عمليات التشييد والبناء.

• توثيق كافة المواد والمستلزمات والتقنيات
المستخدمة العتماد التصميم األصلي في
عمليات الصيانة والتصليح.

• االلتزام بموجهات التصميم التي تساعد على
تقليل استنزاف المصادر الطبيعية والمواد
الناضبة.

• توسيع خيارات التصميم من خالل المحاكاة
واإلطالع على نماذج وأدوات التصميم األخرى.

• تشجيع إعادة التدوير وتقليل النفايات
واالستخدام األمثل للموارد.

• أخذ جميع االستراتيجيات وقرارات تصميم البناء
الهامة بعين االعتبار.

• تعاون خبرات كافة التخصصات في جميع مراحل
عملية التصميم والبناء.

• تطوير أداء الطلبة عن طريق الحفاظ
على أعلى معايير جودة الهواء
واالستفادة المثلى من اإلضاءة الطبيعية.

الفوائد
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة

الحفاظ على الموارد
الثمينة مثل المياه
والطاقة.

الفوائد
االقتـص ــادية

خفض تكاليف
التشغيل والصيانة.

الفوائد
االجتـمــاعـيــة

تحسين حياة
المستخدمين
من الطالب والعاملين.

نظـــام جي ســاس-
للمنشـآت التعليمية:
يرتكــز النظ ــام ف ــي تقييم ــه للمش ــروع عل ــى ثمان ــي
مح ــاور رئيس ــية ذات أوزان نس ــبية مختلف ــة كم ــا ه ــو
مبي ــن ف ــي الجــدول أدن ــاه ،وتتضم ــن هــذه المح ــاور أكث ــر
ً
م ــن  ٥٠معي ــارا تغط ــي كل متطلب ــات االس ــتدامة ف ــي
ه ــذا الن ــوع م ــن المنش ــآت.

الجــدول :
الطاقة

%24

الميــاه

%16

البيئة الداخلية

%16

الموقع

%١٥

المواد اإلنشائية

%١٢

التشغيل واإلدارة

%٨

الهوية واالقتصاد المحلي

%٧

التخطيط الحضري

%٧

نبذة عن المشروع

ً
تأكي ــدا لريادته ــا ف ــي تطبي ــق أفض ــل ممارس ــات
االس ـ ـ ــتدامة ،تم اعتماد تصميم وبناء جميع مدارس
ً
أش ــغال ف ــي دولـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وفق ــا لمتطلب ــات
المــنظ ــومة ال ـعــالــمي ــة لتقييـ ـ ــم االسـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامــة (جي
س ــاس) لتحقي ــق مس ــتوى أداء يع ــادل  ٣نج ــوم.
ويتكــون مبنــى المدرســة مــن طابقيــن يحتــوي علــى
ً
ً
 ٣٠ - ٢٥فص ــا دراس ــيا يس ــتوعب كل فص ــل دراس ــي
ً
 ٣٠طالب ــا أو طالب ــة ،إضاف ــة إل ــى مكتب ــة مركز ي ــة

وكافيتير ي ــا وقاع ــة مغلق ــة متع ــددة األغ ــراض،
ومرافــق للموظفيــن وسـ ـــاحة رئيســية للتجمــع .كمــا
ً
تتمتــع المدرســة أيضــا بالعديــد مــن المرافــق الخارجيــة
ليس ــتخدمها الط ــاب للقي ــام بأنش ــطة ف ــي اله ــواء
الطل ــق .أم ــا بخص ــوص ر ي ـ ـ ــاض األطفـ ـ ـ ـ ــال فيتكــون كل
ً
مبنــى مــن  12فصــا دراســيا ،وردهــات داخليــة للعــب،
وصال ــة داخلي ــة ،ومكتب ــة ،ومراف ــق للموظفي ــن
وس ـ ـ ـ ـ ــاحة التجم ــع الرئيس ــية.

المقدمــــة
تهــدف المنظومــة العالميــة لتقييــم االســتدامة «جــي ســاس للمنشــآت التعليميــة» إلــى تعز يــز تطبيــق متطلبــات
واالبنيــة الخضــراء فــي هــذا الن ًــوع مــن المنشــآت والتــي تشــتمل علــى المبانــي المدرســية
ومعاييــر االســتدامة ً
ً
للمراحــل المختلفــة ،بــدءا مــن ر يــاض األطفــال ومــرورا بالمراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة وانتهــاء بمنشــآت
التعليم الجامعي ومراكز البحث والتطوير والمختبرات العلمية.
وتشــير احــدث الدراســات إلــى تأثيــر جــودة التصميــم والبيئــة الداخليــة للمبنــى التعليمــي علــى مســتوى األداء
العلمــي للطــاب والدارســين كمــا تســاهم بشــكل فعــال فــي رفــع مســتوى اإلنتاجيــة والكفــاءة للعامليــن مــن
الهيئة التدريسية واإلدارية على حد سواء.
تتس ــم المنش ــآت التعليمي ــة بتن ــوع كبي ــر ف ــي مكوناته ــا الداخلي ــة مث ــل القاع ــات الدراس ــية ،المختب ــرات العلمي ــة،
المكتبــات الورقيــة واإللكترونيــة ،الصــاالت المتعــددة األغــراض لألنشــطة واأللعــاب الرياضيــة ،الكافيتير يــا وقاعــات
الطعــام ،المســارح وأماكــن العــروض ،الســاحات اإلدار يــة والمكتبيــة باإلضافــة إلــى ســاحات الدعــم الفنــي إلــى
غير ذلك من األماكن الداخلية.
الخارجيــة فتتوافــر فــي المنشــآت التعليميــة ،الســاحات الخارجيــة والمالعــب الرياضيــة
أمــا علــى صعيــد ًالمرافـ ًـق
ً
التي تمثل متنفسا صحيا ومكانا للممارسة مختلف األنشطة الرياضية في الظروف المناخية المناسبة.
ً
كم ــا أن المبن ــى أيض ــا يحت ــوي عل ــى مس ــار ومواق ــف خاص ــة للس ــيارات والحاف ــات تتواف ــر فيه ــا متطلب ــات
السالمة كما أنها تحقق سهولة حركة السيارات والحافالت.

جي ساس للمنشـ ـ ـ ـ ــآت التعليمية
المـ ــدارس ورياض األطفال  ٣ -نجوم
أشغال

ُصممت

DESIGN & BUILD

ُصممت

لتحسين
البيئة الداخلية
للطالب والعاملين

لتخفيض
استهالك الطاقة
بنسبة %30

ُصممت

لتخفيض
استهالك المياه
بنسبة %٥٠

ُصممت

لتعكس
الهوية المعمارية
المحلية

