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Abstract 
NNaattuurraall  lliigghhttiinngg  rreepprreesseennttss  aann  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  ffoorr  mmaann  ffoorr  iitt  hheellppss  iimmpprroovviinngg  hhiiss  bbiioollooggiiccaall  

aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  nneeeedd..  FFuurrtthheerr  mmoorree  ggoooodd  hheeaalltthhyy  lliigghhttiinngg  iinnccrreeaasseess  hhiiss  eeffffiicciieennccyy  aanndd  

ddeeccrreeaasseess  tthhee  rraattee  ooff  hhiiss  aaggiinngg,,  tthhee  ffeeeelliinngg  ooff  eexxhhaauussttiioonn  aanndd  ggeenneerraall  wweeaakknneessss..  NNaattuurraall  lliigghhttiinngg  

iiss  oonnee  ooff  eelleemmeennttss  ooff  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  iinn  aarrcchhiitteeccttuurree  ssiinnccee  iitt  rreedduucceess  tthhee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  eenneerrggyy  

aanndd  tthhee  eemmiissssiioonn  ooff  tthhee  uunnffaavvoorraabbllee  ggaasseess  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  ((CCaarrbboofflloorrooccaarrbboonnaattee))..  TThhee  

iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss    aarree  ccoonnssiiddeerreedd  hheeaavvyy  bbuurrddeenn  

uuppoonn  tthhee  ssttaaffff  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccooddee  ooff  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  iinn  

tteecchhnniiccaall  ffaaccuullttiieess,,  wwhheerree  tthheerree  aarree  aa  llaacckk  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  eexxppeerrttiissee  bbeessiiddeess  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tthhee  

aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmoonneettaarryy  ffuunndd,,  tteecchhnniiccaall  ppoossssiibbiilliittiieess  aanndd  ssppeecciiaall  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  rreesseeaarrcchheess  iinn  tthhee  ssttuuddiieess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttuuddiieess  ssppeecciiaallllyy  iinn  

tthhee  ffiieelldd  ooff  aarrcchhiitteeccttuurree  aanndd  uurrbbaanniissmm  iinnsstteeaadd  ooff  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  lleeccttuurreess  oonnllyy  

ggrraapphhiiccaallllyy..  TThhee  sseeaarrcchh  aaiimmss  aatt  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  eeffffiicciieennccyy  aanndd  tthhee  eennddeeaavvoorr  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  

uunniitt  ooff  nnaattuurraall  lliigghhttiinngg  tthhrroouugghh  eelleevvaattiinngg  tthhee  mmeennttaall  ccaappaacciittyy  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  

pprrooffeessssiioonnaallllyy  tthhiiss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  nnaattuurraall  iilllluummiinnaattiioonn  iinn  aarrcchhiitteeccttuurree  aass  aa  ffaaccttoorr  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

aanndd  iittss  iimmppaacctt  uuppoonn  hhuummaann  ccoommffoorrtt  aanndd  hheeaalltthh..  TThhiiss  ggaaiinn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  aassssiisstt  hhiimm  iinn  hhiiss  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  rreeggaarrddiinngg  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  aarrcchhiitteeccttuurree  aanndd  uurrbbaanniissmm..  TThhee  sseeaarrcchh  

ffoolllloowwss  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  mmeetthhooddoollooggyy  bbyy  ggrroouuppss  ooff  uunnddeerrggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ttoo  eevvaalluuaattee  aa  

nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  iinntteennssiittiieess  ooff  tthhee  nnaattuurraall  lliigghhttiinngg  aanndd  tthhee  ssuummmmaattiioonn  ooff  tthheessee  iinn  

ttaabblleess  bbyy  ggrroouupp  wwoorrkk  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  iinnddoooorr  ssppaacceess  ttoo  ggiivvee  tthhee  ssttuuddeenntt  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  tthhee  

iimmppoorrttaannccee  ooff  ggoooodd  nnaattuurraall  lliigghhttiinngg  aanndd  tthhee  mmeeaannss  ooff  iittss  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinnssiiddee  tthhoossee  ssppaacceess,,  

rreeaacchhiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  rreeaall  pprroojjeecctt  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  tthhee  nnaattuurraall  lliigghhttiinngg  

aanndd  ffiinnddiinngg  tthhee  bbeesstt  ssoolluuttiioonn  aafftteerr  ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ggrroouuppss..  

 مهخص انبحث

رّضً اإلمبءح اٌطجيؼيخ ػبِال ٘بِب ٌإلٔغبْ فٙٝ رغبُ٘ فٝ رٙيئخ اإلهبس اٌقؾٝ إٌّبعت ٌٗ ِٓ إٌبؽيخ اٌجيٌٛٛعيخ 

ٚإٌفغيخ، فبإلمبءح اٌقؾيخ ٘ٝ اٌزٝ رإصش ػٍٝ سفغ وفبءح أداءٖ ٚرميٗ ِٓ اإلفبثخ ثبٌؾيخٛخخ اٌّجىشح ٚاٌؾؼٛس ثبإلس٘بق 

، ٚرؼذ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ػٕقشا ٘بِب ِٓ ػٕبفش اإلعزذاِخ فٝ اٌؼّبسح ؽيش رّضً ػٕقشا سئيغيب ٌٍطبلخ .ٚاٌنؼف اٌؼبَ

، ٚفٝ ئهبس إٌّظِٛخ اٌزؼٍيّيخ رّضً اٌضيبدح اٌطالثيخ ػجأ وجيشا ػٍٝ .اٌغذيذح ٚاٌّغزذاِخ ٚإٌظيفخ ئرا ِب أؽغٓ اعزغالٌٙب

أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزؾميك ػٍّيخ اٌزمٛيُ اٌّغزّش ٚاٌغٛدح وال فٝ ِغبي رخققٗ خبفخ اٌىٍيبد اٌؼٍّيخ فٝ ظً إٌمـ 

، ٚرٛاعٗ رذسيظ اٌّٛاد اٌجيئيخ اٌؼذيذ ِٓ اٌقؼٛثبد ٌّب رؾزبعٗ .فٝ أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٚأخفبك عٍٛن األداء اٌطالثٝ

ِٓ ئِىبٔيبد فٕيخ ِٚبٌيخ ٚرغٙيضاد خبفخ، ٌٚزؾميك اٌجؼذ اٌزطجيمٝ ثشثو اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌّؾىالد اٌّؼّبسيخ اٌّؾيطخ، 

،ٚاٌٛسلخ اٌجؾضيخ رٙذف ئٌٝ .فنال ػٍٝ ػذَ رفؼيً ٘زٖ اٌؼٍَٛ فٝ رذسيظ  اٌّٛاد اٌزقّيّيخ ٚاال٘زّبَ ثبٌٕٛاؽٝ اٌزؾىيٍيخ

سفغ وفبءح  ٚأداء اٌطالة فٝ ٚؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ خالي ئوغبة اٌطبٌت ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد اٌّؼشفيخ ٚاٌزٕ٘يخ 

ٚإٌّٙيخ يغزفبد ِٕٙب ثأّ٘يخ اإلمبءح اٌطجيؼيخ وؼٕقش ٌالعزذاِخ ٚ٘بَ ٌشاؽخ اإلٔغبْ ٚويفيخ رٛظيف ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌخجشاد فٝ رقّيّبرٗ اٌّؼّبسيخ ٚفٝ ؽً ثؼل اٌّؾىالد اٌزٝ رٛاعٗ، ٚيٕٙظ اٌجؾش إٌّٙبط اٌزغشيجٝ ػٍٝ ِغّٛػبد 

ِٓ اٌطالة ِٓ خالي رمييُ فشدٜ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌميبعبد ٌؾذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚرغّيؼٙب فٝ ؽىً سعِٛبد ثيبٔيخ ِٓ 

خالي ػًّ عّبػٝ ٌٍؼذيذ ِٓ اٌفشاغبد اٌّؼّبسيخ ثٙذف ئدسان اٌطبٌت ٚرٕجإٖ ألّ٘يخ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚويفيخ رٛصيؼٙب 

داخً اٌفشاغبد، صُ اإلٔزٙبء ثّؾشٚع رطجيمٝ ٚالؼٝ ٍِّٚٛط ٌذٜ اٌطالة ٌزمييُ وفبءح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚئيغبد اٌؾٍٛي 

. ٚاٌجذائً إٌّطميخ ٌٍٛفٛي ئٌٝ اٌؾً األِضً ٚرٌه ِٓ خالي ػًّ عّبػٝ ٌٍطالة

 



  تعريف المشكلةتعريف المشكلة
رؼذ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ػٕقشا ٘بَ ِٓ ػٕبفش االعزذاِخ فٝ اٌؼّبسح ؽيش رّضً ػٕقشا سئيغيب ٌٍطبلخ اٌغذيذح ٚاٌّغزذاِخ 

، ٚفٝ ئهبس إٌّظِٛخ اٌزؼٍيّيخ اٌؾبٌيخ رّضً اٌضيبدح اٌطالثيخ فٝ اٌغبِؼبد ػجأ وجيشا ػٍٝ .ٚإٌظيفخ ئرا ِب أؽغٓ اعزغالٌٙب

أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ٌزؾميك ػٍّيخ اٌزمٛيُ اٌّغزّش ٚاٌغٛدح وال فٝ ِغبي رخققٗ خبفخ اٌىٍيبد اٌؼٍّيخ فٝ ظً إٌمـ 

فٝ أػنبء ٘يئخ اٌزذسيظ ثبٌىٍيبد اٌؼٍّيخ ٚاٌزٝ رخزٍف رّبِب ػٓ اٌىٍيبد إٌظشيخ الػزّبد٘ب ػٍٝ اٌؾك اٌزطجيمٝ ٌٍؼٍَٛ 

ثبإلمبفخ ئٌٝ أخفبك عٍٛن األداء اٌطالثٝ ػالٚح ئٌٝ اٌشربثخ اٌزٝ لذ رقبؽت ٘زا اٌزمٛيُ ػٕذ رقؾيؼ اٌزّبسيٓ اٌزطجيميخ 

، ٚرٛاعٗ رذسيظ اٌّٛاد اٌجيئيخ اٌؼذيذ ِٓ اٌقؼٛثبد ٌّب .اٌّٛؽذح ٚاٌزٝ لذ رقيت ػنٛ ٘يئخ اٌزذسيظ ِٚؼبٚٔيٗ ثبًٌٍّ

رؾزبعٗ ِٓ ئِىبٔيبد فٕيخ ِٚبٌيخ ٚرغٙيضاد خبفخ ٌزؾميك اٌجؼذ اٌزطجيمٝ ثشثو اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌّؾىالد اٌّؼّبسيخ 

اٌّؾيطخ، ثغبٔت ػذَ رفؼيً ٘زٖ اٌؼٍَٛ فٝ رذسيظ اٌّٛاد اٌزقّيّيخ ٚاال٘زّبَ ثبٌٕٛاؽٝ اٌزؾىيٍيخ فٝ اٌؼّبسح اٌزٝ ٌٛؽظذ 

٘زا ثبإلمبفخ ئٌٝ مؼف اٌّٙبساد اٌفٕيخ ٚاٌؼٍّيخ اٌّطٍٛة رؾميمٙب ٌٍزؼبًِ ِغ .ثٛمٛػ خالي اٌؼمٛد اٌمٍيٍخ اٌغبثمخ

. اٌّؾىالد اٌزٝ رٛاعُٙ ػٕذ اٌزؾبلُٙ ثغٛق اٌؼًّ

  الهدف من البحثالهدف من البحث
اٌٛسلخ اٌجؾضيخ  رٙذف ئٌٝ سفغ وفبءح أداء اٌطالة فٝ ٚؽذح 

اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ خالي ئوغبة اٌطبٌت ِغّٛػخ ِٓ 

اٌّٙبساد اٌّؼشفيخ ٚاٌزٕ٘يخ ٚإٌّٙيخ يغزفبد ِٕٙب ثأّ٘يخ 

اإلمبءح اٌطجيؼيخ وؼٕقش ٌالعزذاِخ ٚ٘بَ ٌشاؽخ اإلٔغبْ 

ٚويفيخ رٛظيف ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌخجشاد فٝ رقّيّبرٗ 

اٌّؼّبسيخ ٚ ؽً ثؼل اٌّؾىالد اٌزٝ رٛاعٗ اٌطالة ِٓ 

  .(Daylight Factor)خالي اعزخذاَ هشيمخ مٛء إٌٙبس 

  منهاج البحثمنهاج البحث

يٕٙظ اٌجؾش إٌّٙبط اٌزغشيجٝ ػٍٝ ِغّٛػبد ِٓ اٌطالة 

ِٓ خالي رمييُ فشدٜ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌميبعبد ٌؾذح اإلمبءح 

اٌطجيؼيخ ٚرغّيؼٙب فٝ ؽىً سعِٛبد ثيبٔيخ ِٓ خالي ػًّ 

عّبػٝ ٌٍؼذيذ ِٓ اٌفشاغبد اٌّؼّبسيخ ثٙذف ئدسان اٌطبٌت 

ٚرٕجإٖ ألّ٘يخ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚويفيخ رٛصيؼٙب داخً 

اٌفشاغبد، صُ االٔزٙبء ثّؾشٚع رطجيمٝ ٚالؼٝ ٍِّٚٛط ٌذٜ 

اٌطالة ٌزمييُ وفبءح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚئيغبد اٌؾٍٛي ٚاٌجذائً 

إٌّطميخ ٌٍٛفٛي ئٌٝ اٌؾً االِضً فٝ ؽىً عّبػٝ ٌٍطالة، 

 اٌٛسلخ اٌجؾضيخ ػٍٝ ٔظشيخ رغيش ؽذح اإلمبءح حٚرمَٛ فىش

اٌطجيؼيخ داخً أٜ فشاؽ ِزقً ثبٌفشاؽ اٌخبسعٝ ِٓ ٔمطخ 

ٚػٍيٗ فمذ رُ رمغيُ أػذاد اٌطالة ثبٌغٕخ   (1ؽىً )ئٌٝ أخشٜ 

اٌذساعيخ هجمب ٌٍىٛد اٌشلّٝ ٌىً هبٌت ػٍٝ ؽجىيخ أفميخ 

ثؾيش يزُ رغطيخ وبفخ ٔمبه اٌؾجىيخ ثأػذاد  (1ؽىً )ٚساعيخ 

اٌطالة اٌّزبػ، صُ يمَٛ وً هبٌت ثؾغبة ؽذح اإلمبءح 

اٌطجيؼيخ ػٕذ إٌمبه اٌزٝ رُ رؾذيذ٘ب ٌٗ ِغجمب هجمب ٌشلّٗ 

اٌىٛدٜ، صُ يزجغ رٌه رغّيغ ٔزبئظ اٌطالة سلّيب ٚسعُ 

وٛٔزٛسٜ ٌزٛصيغ ؽذح اإلمبءح ثيبٔيب، ٚثّمبسٔخ ليُ ٔزبئظ 

اٌطالة ِغ اٌميُ اٌّغزٕزغخ ِٓ هشيمخ مٛء إٌٙبس 

(Daylight Factor)ٚاٌّذٚٔخ ثبٌؾبعت اآلٌٝ سلّيب ٚثيبٔيب   .

  التطبيقيةالتطبيقية  الدراسةالدراسة
فبْ اٌذساعخ رٕمغُ ئٌٝ عضئيٓ، اٌغضء هجمب ٌّٕٙبط اٌجؾش 

 يزُ فيٗ ػًّ اٌؼذيذ ِٓ اٌزّبسيٓ اٌؼٍّيخاألٚي رذسيجٝ 

 ثٙذف ئوغبة اٌطبٌت اٌّٙبساد اٌّؼشفيخ ٚاٌزٕ٘يخ ٚرمييّٙب

، أِب اٌغضء اٌضبٔٝ ِٓ .ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌّبرط اٌّؼّبسيخ

اٌذساعخ فٙٛ ِؾشٚع رطجيمٝ ٍِّٛط ٌٍطبٌت ثٙذف ئوغبثٗ اٌّٙبساد إٌّٙيخ ٚاٌفٕيخ ػٍٝ ِؾىً ِؼّبسٜ لبئُ يمَٛ ؽٍٗ 

ػٍٝ ِب اوزغجٗ اٌطبٌت ِٓ ِٙبساد ِؼشفيخ ٚرٕ٘يخ ٚرذسيجيخ هجمب ٌٍّؾزٜٛ اٌذساعٝ ٌٛؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ فٝ ِمشس ٔظُ 

. اإلمبءح ٚاٌقٛريبد

 

 

 
  

  ((11)شكل رقم )شكل رقم 

 

 

 

 



اندسء انتذريبي : أوال

رمَٛ اٌذساعخ فٝ ٘زا اٌغضء ػٍٝ اٌزذسيت ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌّبرط ٌميبط ؽذح اإلمبءح داخً فشاؽ راد ِغبؽخ صبثزخ 

ٚينبء ثضّبٔٝ هشق ِخزٍفخ ثٙذف ئوغبة ٚرّشيٓ اٌطبٌت ػٍٝ اٌزٕجإ ثزٛصيغ ؽذح اإلمبءح داخً اٌفشاؽ فنال ػٓ رّشيٕٗ 

،ٚرمَٛ اٌذساعخ ثؾىً ػبَ ػٍٝ أْ يؼًّ اٌطبٌت ثؾىً فشدٜ ِٓ خالي .ػٍٝ أعٍٛة اٌزمٛيُ ٚسفغ دسعخ اٌّٙبسح ٚاٌذلخ

 ٚاٌّغغٍخ ٔزبئغٙب (Daylight Factor)ِٕظِٛخ عّبػيخ ٚرزُ رمييُ إٌزبئظ ِٓ خالي اعزخذاَ هشيمخ مٛء إٌٙبس 

ثبٌؾبعت اآلٌٝ، ٚلذ رُ ٚمغ اٌؼذيذ ِٓ اٌّؾذداد اٌضبثزخ ٌىً اٌفشاغبد ٌيغزطيغ اٌطبٌت ِٓ خالٌٙب ؽغبة ؽذح اإلمبءح ، 

ٚرزّضً ٘زٖ اٌّؾذداد في أثؼبد اٌفشاؽ ٚاٌؾجبن ٚاٌؼٛائك اٌخبسعيخ ٚؽبٌخ اٌغّبء ِٚؼبِالد أؼىبط ِٛاد اٌزؾطيت 

:- ثبإلمبفخ ئٌٝ رؾذيذ ِغزٜٛ اٌؼًّ اٌّطٍٛة ػٕذٖ ؽغبة ؽذح اإلمبءح رزّضً ٘زٖ اٌّؾذداد فٝ االرٝ

  محذداث أبعاد انفراغ .1
، ٚاالسرفبع اٌذاخٍٝ ٌٍغشفخ x4,80َ َ ػشك  3,60 ِزش ِشثغ ثأثؼبد 17,28ثّغبؽخ   رُ اخزيبس اٌغشفخ ّٔٛرط اٌذساعخ

 . ٚثذْٚ ػٛائك خبسعيخ اٌّجِْٕٝزىشس َدٚس  اٜ َ ، ٚف2,80ٝ٘ٛ 

 انفتحاث  .2
 ٚاٌىبعشح هجمب ٌىً ّٔٛرط ػٍٝ  ِزش ِشثغ ٚرمغ فزؾخ اٌؾجبن1,44ِغبؽخ أسميخ اٌغشفخ ثّغبؽخ %  8  فزؾخ اٌؾجبنرّضً

 .(2ؽىً  ) ِزش0,90x2,20 ، ٚثبة ٌٍغشفخ ثأثؼبد فٝ اٌؾبئو  اٌخبسعٝ فٝ اٌّغمو األفمٝ ٌٍغشفخؽذٜ 

  مطتوى انعمم أو اننشاط .3

 ِٓ ِٕغٛة األسميخ ٚرٌه ٔظشا ٌّالئّخ ٘زا إٌّغٛة ٌّؼظُ  ِزش0.90رُ اخزيبس ِغزٜٛ اٌؼًّ داخً اٌغشفخ ثبسرفبع 

 .(2ؽىً ).  اٌّطٍٛة رؾميك ِؼذي اإلمبءح اٌؼبٌّٝ ػٕذٖٚاألٔؾطخ اٌزٝ رزُ داخً فشاؽ اٌغشفخ، 

  انتشطيباث .4

 ِٛاد اٌزؾطيت ٚإٌٙٛ رأصيشا ِجبؽشا فٝ صيبدح ٔغجخ اإلمبءح داخً اٌفشاؽ فبألٌٛاْ اٌفبرؾخ رضيذ ِٓ ئٔؼبط اٌنٛء رإصش

 فٝ ػّك اٌفشاؽ ٚاٌزٜ يإصش ػٍٝ اٌشؤيخ اٌغيذح، ٚلذ رُ  اخزيبس أٌٛاْ ِٛاد اٌزؾطيت (Glare)ٚرمًٍ ِٓ ٔغجخ اإلثٙبس 

: اٌذاخٍيخ ٌفشاؽ ٚ٘ٝ

% 75       اثيل ٔبفغ    ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء (أٚ صيذ)د٘بْ ثالعزيه  :األعمف  

%  50       اثيل ػبعٝ   ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء (أٚ صيذ)د٘بْ ثالعزيه : اٌؾٛائو اٌذاخٍيخ  

% 35ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء   ثاله عيشاِيه ثٕٝ     : األسميخ اٌذاخٍيخ 

% 25       ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء      خؾت ثؾشاػخ :  األثٛاة 

 %15       ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛءخؾت فشاؽ صعبط     : اٌؾجبثيه   

 حانت انطماء .5

، ٔظشا العزخذاَ هشيمخ ِؼبًِ مٛء إٌٙبس ثبعزخذاَ ِٕمٍخ اٌنٛء (Overcast condition)ؽبٌخ اٌغّبء ٍِجذح ثبٌغؾت 

 .(Sky component)اٌزٝ رغزخذَ ٌؾغبة ِشوجخ ئمبءح اٌغّبء اٌّجبؽشح  (2)

: حاالث انذراضت انتذريبيت طبقا نوضع انشباك باننطبت نهفراغ

رُ اخزيبس ؽبٌزيٓ ٌٛمغ اٌؾجبن األٌٚٝ ٘ٝ ٚمغ اٌؾجبن ػٍٝ اٌنٍغ اٌقغيش ٚ اٌضبٔيخ ٚمغ اٌؾجبن ػٍٝ اٌنٍغ اٌطٛيً 

، ، ِٕٙب أسثؼخ ّٔبرط ٌؾجبن ؽبئطٝ ٚاصٕبْ ؽجبن ؽبئطٝ ثىبعشاد أفميخ ٚسأعيخِٓ خالي صّبٔيخ ّٔبرط ٌٛمغ اٌؾجبن 

 (2شكم رقم ):- ٚاصٕبْ ٌؾجبن عمفٝ ٚٔزؼشك فٝ ٘زٖ اٌذساعخ ٌٍؾبٌخ األٌٚٝ ٌٛمغ اٌؾجبن وبالرٝ

َ ثغٍغخ ثبسرفبع x 1.20 1.20 ثأثؼبد (Central window)ٚمغ اٌؾجبن فٝ ِٕقف اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج األول

. متر من األرضيت1.00

َ ثغٍغخ ثبسرفبع x 1.20 1.20ثأثؼبد  (Side window)ٚمغ اٌؾجبن فٝ عبٔت اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج انثاني

. ِزش ِٓ األسميخ1.00

 x 0.70 2.00ثأثؼبد  (Central vertical window)ٚمغ اٌؾجبن سأعٝ فٝ ِٕزقف اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج انثانث

. ِزش ِٓ األسميخ0.20ثغٍغخ ثبسرفبع 

 x 0.70 ثبثؼبد (Central horizontal window)ٚمغ اٌؾجبن أفمٝ فٝ ِٕزقف اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج انرابع

. ِزش ِٓ األسميخ1.50َ ثغٍغخ ثبسرفبع 2.00

 Central window with  )ثىبعشح أفميخ أػٍٝ اٌؾجبن ٚمغ اٌؾجبن فٝ ِٕقف اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج انخامص

horizontal shade) 1.20 ثأثؼبد x 1.20 ِزش0.60ِزش ِٓ األسميخ ٚثشٚص اٌىبعشح 1.00َ ثغٍغخ ثبسرفبع  .

 Central window)ثىبعشربْ سأعيزبْ ثغبٔجٝ اٌؾجبن  ٚمغ اٌؾجبن فٝ ِٕقف اٌؾبئو اٌخبسعٝ : اننمورج انطادش

with vertical shade) 1.20 ثبثؼبد x 1.20 ِزش0.60ِزش ِٓ األسميخ ٚثشٚص اٌىبعشرب1.00َْ ثغٍغخ ثبسرفبع  .

. x   1.20َ 1.20 ثأثؼبد (Central toplight window  )ٚمغ اٌؾجبن فٝ ِٕقف عمف اٌفشاؽ : اننمورج انطابع

. x 1.20َ 1.20 ثأثؼبد (Central sawtooth window  )ٚمغ اٌؾجبن فٝ ِٕقف عمف اٌفشاؽ : اننمورج انثامن

 



 

 
 (انحانت االوني)نمارج انفراغ طبقا نوضع فتحت انشباك  (2)شكم رقم 



نتائح انذراضت انتذريبيت 

أثشصد اٌذساعخ اٌزذسيت ٌٍطالة ػٍٝ ِغّٛع إٌّبرط ػيٕخ اٌذساعخ اٌؼذيذ ِٓ إٌزبئظ اٌؼٍّيخ ٚاٌفٕيخ ٌزٛصيغ اإلمبءح 

:- اٌطجيؼيخ ٚؽذرٙب داخً اٌفشاؽ ٚرزّضً ٘زٖ إٌزبئظ في

  أٚمؾذ إٌزبئظ اٌشلّيخ ٚ اٌجيبٔيخ ٌٍؾبٌخ األٌٚٝ ػٍٝ إٌّبرط اٌضّبٔيخ ثأْ ٕ٘بن رفبٚد فٝ دلخ إٌزبئظ اٌّغزٕزغخ

ثيٓ اٌطالة فٝ اٌزطجيمبد اٌفشديخ اٌزٝ يمَٛ ثٙب اٌطبٌت فٝ ئهبس إٌّٛرط اٌخبؿ ثٗ ٚٚفٍذ ٔغجخ اٌمشاءاد 

ِٓ اعّبٌٝ اٌمشاءاد، ٚرُ رقٛيت ٔزبئظ اٌطالة فيّب ثيُٕٙ ٌٕفظ اٌّغّٛػخ فٝ ؽىً % 60اٌقؾيؾخ ثّزٛعو 

، ٚرُ رقٛيت اإلعبثبد ثؾىً *ِٓ اعّبٌٝ اٌمشاءاد اٌقؾيؾخ% 80عّبػٝ ٚٚفٍذ ٔغجخ اٌمشاءاد ثّزٛعو 

 .ٔٙبئٝ ِغ اٌمشاءاد اٌقؾيؾخ ٚاٌّغغٍخ ِغجمب 

 

  رُ ئدسان اٌطالة ِٓ خالي اٌؼًّ عّبػٝ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌفشيك رأصيش ٚمغ اٌفزؾخ ثبٌؾبئو اٌخبسعٝ أٚ اٌغمف

ػًّ سعِٛبد ثيبٔيخ  ٚوزٌه رأصيش اٌىبعشاد األفميخ ٚاٌشاعيخ ػٍٝ رٛصيغ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚؽذرٙب ِٓ خالي

ٌٍٕزبئظ فٝ اٌضالس ؽبالد اٌغبثمخ ِغ االعزفبدح ِٓ ٘زٖ إٌزبئظ اٌّقؾؾخ ٚاٌزي رُ سفذ٘ب ثبٌؾبعت االٌٝ 

ٚاعزخذاَ ٘زٖ اٌمشاءاد فٝ اٌزجٛء ثزٛصيغ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚؽذرٙب فٝ ؽبٌخ ٚمغ أوضش ِٓ ؽجبن داخً اٌفشاؽ 

 .(5)عٛء ػٍٝ ٔفظ اٌؾبئو أٚ ػٍٝ اٌؾبئو اٌّغبٚس ٌٗ أٚ فٝ اٌغمف فٝ ؽبٌزٝ اٌذساعخ  ؽىً سلُ 

 
 "دساعخ رطجيميخ ِٛصمخ ٌٍطالة*"

 

 

 
 نمارج توزيع شذة اإلضاءة انطبيعيت انحانت االوني  (3)شكم رقم 



اندسء انتطبيقي :ثانيا

اٌٙذف ِٓ دساعخ ٘زا إٌّٛرط ٘ٛ دساعخ رطجيميخ ٍِّٛعخ ثبٌٕغجخ ٌٍطالة ٌزمييُ فبٌخ اٌّؾبمشاد ٚاٌزّبسيٓ اٌخبفخ ثُٙ 

ِٓ ؽيش ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ داخٍٙب ِغ ليبط دسعخ اٌغبٔت اٌّؼشفٝ ٚاٌزٕ٘ٝ 

  ((Team Work  ٌٍطالة،ٚثبإلمبفخ ئٌٝ رّٕيخ ِٙبسح اٌؼًّ ِٓ خالي اٌفشيكٜٚاٌّٙبس

أضباب اختيار انقاعت عينت انذراضت 

  رؼذ ٘زٖ اٌمبػخ ٘ٝ اٌمبػخ اٌشئيغيخ ٌٍّؾبمشاد ٚاٌزّبسيٓ  ٌطالة ٘زٖ اٌفشلخ 

  ػذَ اٌشؤيخ اٌغيذح ٌٍطالة ثبٌقفٛف اٌٛعطٝ ٚاٌخٍفيخ ٌٍّؾبمش أٚ ٌٛؽخ

 .(اٌؾيؼ)اإلينبػ فٝ ؽبٌخ فزؼ اٌؾجبثيه 

  مؼف اٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ داخً اٌفشاؽ ثبسرفبع ٔغجخ اٌشهٛثخ إٌغجيخ ٚدسعخ

 .اٌؾشاسح فٝ ؽبٌخ اِزالء اٌمبػخ أصٕبء ئٌمبء اٌّؾبمشاد

  فغش ِغبؽخ فزؾبد اٌؾبثيه ٔغجخ ئٌٝ ِغبؽخ اٌمبػخ 

  االػزّبد ثقفخ أعبعيخ ػٍٝ اإلمبءح اٌقٕبػيخ خالي فزشح إٌٙبس ٚغٍك

 اٌؾجبثيه

 ُ٘ٚمغ فشػ اٌمبػخ يزؼبسك ِغ ِقذس اإلمبءح ؽيش رأرٝ اإلمبءح ِٓ خٍف اٌطالة ٌٚيظ ِٓ يغبس .

:  ٚثٕبءا ػٍٝ ٘زٖ األعجبة رُ اخزيبس ٘زٖ اٌمبػخ ٚاٌزٝ رزّضً ِؾذدارٙب وبالرٝ

 محذداث انموقع .1

فٝ رمغ اٌمبػخ ثبٌطبثك اٌضبٔٝ ٚاألخيش فٛق االسمٝ 

 ٚيؾذ٘ب ِٓ عٙخ ِجٕٝ راد ٔظبَ أؾبئٝ ؽٛائو ؽبٍِخ

اٌغٕٛة لبػخ سعُ سئيغيخ ِٚٓ اٌغٙخ اٌؾشليخ هشلخ 

 Single corridor with) ِزش 3.00سئيغيخ ثؼشك 

single loaded). ٚيٛعذ ػبئك اٌغٙخ اٌؾّبٌيخ ، ،

ٚاٌمبػخ ِنبءح ِٓ اٌنٍغ اٌمقيش اٌّطً ػٍٝ اٌفٕبء 

. (6)اٌخٍفٝ ٌٍىٍيخ ؽىً سلُ 

 محذداث أبعاد انفراغ .2

 ِزش 3.10 ٚاسرفبع x 11.65 6.80اٌمبػخ ثّمبط 

 انفتحاث .3

 x 1.25يٛعذ صالس ؽجبثيه ؽبئطيخ ثّمبط اٌٛاؽذ ِٕٙب 

 1.00 اسرفبع ػٍٝ اٌنٍغ اٌمقيش ٌٍمبػخ ثغٍغخ 1.30

ِزش ِٓ األسميخ، ثبإلمبفخ ئٌٝ ثبثيٓ ثّمبط اٌٛاؽذ 

.  ِزش اسرفبعx 2.40 1.80ِٕٙب 

 مطتوى انعمم أو اننشاط  .4

  ِزش0.90 ثبسرفبع ٌمبػخرُ اخزيبس ِغزٜٛ اٌؼًّ داخً ا

ِٓ ِٕغٛة األسميخ ٚرٌه ٔظشا ٌّالئّخ ٘زا إٌّغٛة 

ٚ٘ٛ ٌّؼظُ األٔؾطخ اٌزٝ رزُ داخً فشاؽ اٌغشفخ، 

اٌّطٍٛة رؾميك ِؼذي اإلمبءح ِٕغٛة فشػ اٌمبػخ ٚ

 .(2ؽىً ). اٌؼبٌّٝ ػٕذٖ

 
 

موقع انقاعت  (6)شكم رقم 

 

 
 انوضع انحاني نهقاعت (7)شكم رقم 

 نمارج نتوزيع شذة اإلضاءة انطبيعيت انحانت انثانيت (4)شكم رقم 
 

 
 نمارج نتوزيع شذة اإلضاءة حانت وخود أكثر من شباك  (5)شكم رقم 

 



 بمطتوى شذة اإلضاءة انمطهو .5

ٔظشا العزخذاَ ٘زٖ اٌمبػخ ٌٍّؾبمشاد ٚأينب اٌزّبسيٓ فبْ ؽذح اإلمبءح اٌّطٍت رؾميمٙب هجك ٌٍّؼذي اٌؼبٌّٝ ٌإلمبءح 

  ٌىظ فٝ ؽبٌخ اعزخذاَ اإلمبءح اٌقٕبػيخ500 : 400ِٓ ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ، ٚ% 5 : 4اٌطجيؼيخ  

انتشطيباث   .6

رإصش أٌٛاْ ِٛاد اٌزؾطيت ٚإٌٙٛ رأصيشا ِجبؽشا فٝ صيبدح ٔغجخ اإلمبءح داخً اٌفشاؽ فبألٌٛاْ اٌفبرؾخ رضيذ ِٓ ئٔؼبط 

 فٝ ػّك اٌفشاؽ ٚاٌزٜ يإصش ػٍٝ اٌشؤيخ اٌغيذح، ٚلذ رُ  اخزيبس أٌٛاْ ِٛاد (Glare)اٌنٛء ٚرمًٍ ِٓ ٔغجخ اإلثٙبس 

: ٌفشاؽ ِٚ٘ٝطبثمخ ٌّب ٘ٛ ِٛعٛد ثبٌمبػخ اٌزؾطيت اٌذاخٍيخ 

% 75       اثيل ٔبفغ    ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء (أٚ صيذ)د٘بْ ثالعزيه  :األعمف  

%  50       اثيل ػبعٝ   ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء (أٚ صيذ)د٘بْ ثالعزيه : اٌؾٛائو اٌذاخٍيخ  

% 35ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء   ثاله عيشاِيه ثٕٝ     : األسميخ اٌذاخٍيخ 

% 25       ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛء     خؾت ثؾشاػخ ػٍٛيخ:  األثٛاة 

 %15       ِؼبًِ أؼىبعٗ ٌٍنٛءخؾت ؽّغيخ ٚفشاؽ صعبط     : اٌؾجبثيه   

 حانت انطماء 7

، ٔظشا العزخذاَ هشيمخ ِؼبًِ مٛء إٌٙبس ثبعزخذاَ ِٕمٍخ اٌنٛء (Overcast condition)ؽبٌخ اٌغّبء ٍِجذح ثبٌغؾت 

، ػٍّب ثبْ ئمبءح اٌغّبء ػٕذ خو ػشك (Sky component)ٌؾغبة ِشوجخ ئمبءح اٌغّبء اٌّجبؽشح اٌزٝ رغزخذَ  (2)

. ( الوظ رمشيجب10000)ؽّؼخ /  لذ900َ ؽّبال فٝ ؽبٌخ اٌغّبء اٌٍّجذح ثبٌغيَٛ ٘ٝ 30

 

: حاالث انذراضت انتطبيقيت إلضاءة فراغ انقاعت

 هبٌت ٌىً ؽبٌخ 24سٚػٝ رمغيُ اٌطالة فٝ ئهبس ِغّٛػبد ػًّ رزىْٛ ِٓ ِؾذداد اٌٛمغ اٌمبئُ ٌٍمبػخ  فٝ ئهبس 

ٚػًّ وً ِغّٛػخ ػٍٝ ؽذٜ فٝ اسثغ ِمزشؽبد ٌإلمبءح اٌطجيؼيخ ِغ ػًّ وً اٌّغّٛػبد رقّيُ اإلمبءح اٌقٕبػيخ 

ثٕفظ ِغبؽبد ٚأثؼبد   (Roof window) أٚ عمفيخ (Wall window)إلمبءح اٌمبػخ هجيؼيب ِٓ خالي ؽجبثيه ؽبئطيخ 

ٚاٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌشفغ وفبءح اإلمبءح داخً اٌمبػخ ِٓ خالي ػٍٝ ؽذٜ فزؾبد اإلمبءح اٌمبئّخ ثبٌمبػخ ٌزمييُ وً ٚمغ 

:-  ٚ٘ٝ وبالرٝوً ؽبٌخ اٌزىبًِ ثيٓ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚاٌقٕبػيخ فٝ 

حانت إضاءة انقاعت صناعيا :- أوال

رُ رقّيُ اإلمبءح اٌقٕبػيخ ٌٙزٖ اٌمبػخ فٝ ؽبٌخ ػذَ 

ٚعٛد أٜ ئمبءح اخشٜ ٌزؾميك ِغزٜٛ ٌؾذح اإلمبءح 

 – 400اٌقٕبػيخ هجمب ٌٍّؼذي اٌّطٍٛة رؾميمٗ ٚ٘ٛ 

 ٚاد 40 ٌىظ ِٓ خالي اعزخذاَ ٌّجبد فٍٛسيخ 500

 70ِضجزخ ثغمف اٌمبػخ ٚراد فيل وٙشثٝ ( ع120ُ)

ٚاد ِٚؼبِالد أؼىبط ٌالعمف ٚاٌؾٛائو / ٌِٛٓ

 ٌٍقيبٔخ يهجمب ٌّب ٘ٛ لبئُ فٝ ِٛاففبد اٌمبػخ ِٚؼبَ

ِٚٓ خالي اٌؾغبثبد ٚاٌزقّيّبد ٚعذ أْ اٌفشاؽ .عيذ

يؾزبط ئٌٝ عزخ ٚصالصْٛ ٌّجخ ِٛصػخ فٍٛسيخ ِٛصػخ 

ػٍٝ اصٕزي ػؾش ٔمطخ مٛئيخ ِمغّخ ئٌٝ صالس 

. (8)وّب فٝ ؽىً  ففٛف ٚأسثؼخ أػّذح

 تقييم انحانت 

 داخً اٌفشاؽ رٌه حرؾمك ِؼذي ؽذح اإلمبءح اٌالصَ

الِىبٔيخ اٌزؾىُ فٝ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح اٌّطٍٛثخ 

ٌٚىٓ ٌُ يزُ االعزفبدح ِٓ اإلمبءح اٌطجيؼيخ اٌّّىٓ 

رٛفش٘ب ٌزؾميك اٌشاؽخ إٌفغيخ ٚاٌجيٌٛٛعيخ ٌإلٔغبْ 

فنال ػٍٝ رشؽيذ اعزٙالن اٌطبلخ اٌّغزخذِخ فٝ 

. اإلمبءح اٌقٕبػيخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توزيع اإلضاءة انصناعيت نهقاعت (8)شكم رقم 



حانت إضاءة انقاعت طبيعيا : ثانيا

إضاءة انقاعت بانوضع انقائم - أ

. (ئمبءح اٌمبػخ ثفزؾبد ؽجبثيه ػٍٝ اٌنٍغ اٌمقيش اٌّٛاعٗ الرغبٖ اٌغشة)

 تقييم انحانت 

أثشصد إٌزبئظ اٌشلّيخ ٚاٌجيبٔيخ أْ رزذسط ؽذح 

ػٕذ فزؾبد اٌؾجبثيه % 9اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ 

ػٕذ ِذخً اٌمبػخ ثّٕطمخ اٌّؾبمش، ٌُٚ % 0.5ٚ

يزؾمك اٌّؼذي اٌّطٍٛة فٝ لبػبد اٌشعُ 

ٚاٌّؾبمشاد ٚاٌزٝ يؾذد٘ب اٌّؼذي اٌؼبٌّٝ ثٕغجخ ال 

ِٓ % 20اال فٝ ِغبؽخ الرزغبٚص % 4رمً ػٓ 

ِغبؽخ اٌمبػخ ٚرمغ فٝ اٌغضء اٌخٍفٝ ٌٍمبػخ ِٚمبػذ 

اٌطالة ٚػىظ ئرغبٖ اٌشؤيخ ٚمؼف ؽذح اإلمبءح 

ِّب يٕزظ ػٕٗ ٔغجخ  (اٌغجٛسح)فٝ ارغبٖ ٌٛؽخ اإلينبػ 

ػبٌيخ ِٓ اٌجٙش ٚاٌضػٍٍخ رغبٖ اٌغجٛسح ٌؼذَ اٌزذسط 

اٌطجيؼٝ ٌإلمبءح اٌطجيؼيخ داخً اٌفشاؽ ؽيش ؽممذ 

 ٚاٌّؼذي اٌؼبٌّٝ ٌزىيف 0,07 : 0,12: 1٘زٖ اٌمبػخ 

 0,1 : 0,3: 1اٌؼيٓ ٘ٛ 

 رىبًِ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ) انحم انمقترذ

 (ٚاٌقٕبػيخ

ٌزؾغيٓ ِغزٜٛ اإلمبءح داخً اٌمبػخ رُ خفل 

ِغزٜٛ اإلمبءح اٌقٕبػيخ ثبٌؼّٛد األٚي ِٓ صالس 

ٌّجبد ثبٌٕمطخ ئٌٝ ٌّجخ ٚاؽذح ٚوزٌه ثبٌؼّٛد اٌضبٔٝ 

ِٓ صالس ٌّجبد ئٌٝ ٌّجزيٓ فيقجؼ ِب يزُ ئمبءرٗ عجغ 

ٚػؾشْٚ ٌّجخ ثذال ِٓ عزخ ٚصالصْٛ ٌّجخ ثزٛفيش 

ِٓ اٌطبلخ اٌّغزخذِخ خالي عبػبد إٌٙبس ِغ % 25

 ٌىظ أٚ 400سفغ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ئٌٝ 

. أوضش

 قيود انحم 

اليٛعذ اٜ رغيش عٛ٘شٜ ثبٌمبػخ فٝ اٌؾٛائو اٚ 

اٌغمف أٚ اٌفزؾبد، ػٍٝ اْ يزُ رؼذي ارغبٖ عٍٛط 

اٌطالة ٌٚٛؽخ اإلينبػ ٌزىْٛ اإلمبءح اٌطجيؼيخ يأرٝ 

 .ِٓ يغبس اٌطبٌت

 
 
 

 توزيع اإلضاءة انطبيعيت وانصناعيت نهوضع انقائم (10)شكم رقم 

نسب توزيع وشدة اإلضاءة الطبيعية

الوضع القائم
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 توزيع اإلضاءة انطبيعيت نهوضع انقائم (9)شكم رقم 

 

 

 

 

 

 



إضاءة انقاعت بانبذيم األول - ب

 (ئمبءح اٌمبػخ ثفزؾبد ؽجبثيه ػٍٝ اٌنٍغ اٌطٛيً ٌٍمبػخ)

 تقييم انحانت 

أثشصد إٌزبئظ اٌشلّيخ ٚاٌجيبٔيخ أْ رزذسط ؽذح 

% 1ػٕذ فزؾخ اٌؾجبن ٚ% 8اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ 

ػٕذ اٌنٍغ اٌّٛاصٜ ٌفزؾبد اٌؾجبثيه  ثّٕطمخ 

اٌّؾبمش ٌُٚ رؾمك اٌّؼذي اٌّطٍٛة فٝ لبػبد 

اٌشعُ ٚاٌّؾبمشاد ٚاٌزٝ يؾذد٘ب اٌّؼذي اٌؼبٌّٝ 

% 22ئال فٝ ِغبؽخ الرزغبٚص % 4ثٕغجخ ال رمً ػٓ 

ِٓ ِغبؽخ اٌمبػخ، ٚ٘زا اٌٛمغ يؼذ أوضش ِالئّخ ٌٍؼيٓ 

هجمب ٌٍّؼذي اٌؼبٌّٝ ٌزىيف اٌؼيٓ ٌإلمبءح اٌطجيؼيخ 

 : 0,24: 1ؽيش ؽممذ ٘زٖ اٌمبػخ  (0,1 : 0,3: 1)

 ٌٚىٓ ؽذح اإلمبءح ال رزٛافك ِغ اٌٙذف ِٓ 0,12

. اعزخذاَ اٌمبػخ

 رىبًِ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ) انحم انمقترذ

 (ٚاٌقٕبػيخ

ٌزؾغيٓ ِغزٜٛ اإلمبءح داخً اٌمبػخ رُ خفل 

ِغزٜٛ اإلمبءح اٌقٕبػيخ ثبٌقف األٚي ِٓ صالس 

ٌّجبد ثبٌٕمطخ ئٌٝ ٌّجخ ٚاؽذح ٚوزٌه ثبٌقف اٌضبٔٝ 

ِٓ صالس ٌّجبد ئٌٝ ٌّجزيٓ فيقجؼ ِب يزُ ئمبءرٗ 

أسثؼخ ٚػؾشْٚ ٌّجخ ثذال ِٓ عزخ ٚصالصْٛ ٌّجخ 

ِٓ اٌطبلخ اٌّغزخذِخ خالي عبػبد % 33ثزٛفيش 

إٌٙبس ِغ سفغ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ئٌٝ 

.  ٌىظ أٚ أوضش400

 قيود انحم 

ٔظشا إلٔؾبء اٌمبػخ ػٍٝ ٔظبَ اٌؾٛائو اٌؾبٍِخ فبْ 

 (Arch system)رؼذيً ِىبْ اٌفزؾبد يزُ هجمب ٌٕظبَ 

فزُ الزشاػ ٚمغ اٌفزؾبد ػٍٝ ِغبفبد ِؾذدح ثيٓ 

ثؾٛس اٌىّشاد اٌؼشميخ ٚثّٛاففبد اٌفزؾبد 

. اٌمبئّخ

 

 
 

 
 توزيع اإلضاءة انطبيعيت وانصناعيت نهوضع اندانبي (12)شكم رقم 

نسب توزيع وشدة اإلضاءة الطبيعية

فتحات حائط جانبى
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 توزيع اإلضاءة انطبيعيت نهوضع اندانبي (11)شكم رقم 

 

 

 

 

 

 



إضاءة انقاعت بانبذيم انثاني - ج

 (Toplight roof)ئمبءح اٌمبػخ ثفزؾبد ؽجبثيه أفميخ ثغمف اٌمبػخ )

 تقييم انحانت 

أثشصد إٌزبئظ اٌشلّيخ ٚاٌجيبٔيخ أْ رزذسط ؽذح 

% 3ػٕذ فزؾخ اٌؾجبن ٚ% 12اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ 

ػٕذ ِؾيو اٌمبػخ ٔظشا ٌزّشوض اإلمبءح ثّٕزقف 

اٌفشاؽ ٚلذ رؾمك اٌّؼذي اٌّطٍٛة فٝ اٌمبػخ ٌٍّؼذي 

فٝ ِغبؽخ رزغبٚص % 4اٌؼبٌّٝ ثٕغجخ الرمً ػٓ 

ِٓ ِغبؽخ اٌمبػخ، ٚ٘زا اٌٛمغ يؼذ أوضش % 80

ِالئّخ ٌٍؼيٓ هجمب ٌٍّؼذي اٌؼبٌّٝ ٌؾذح اإلمبءح 

اٌّطٍٛثخ ٌزأديخ إٌؾبه  ٔظشا الْ فزؾبد اٌؾجبثيه رمغ 

فٝ أػٍٝ ِٕطمخ ٌمجخ اٌغّبء ٚاٌزٝ رقً ؽذح اإلمبءح 

. ئٌٝ صالس أِضبي اٌؾجبثيه اٌغبٔجيخ

 رىبًِ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ) انحم انمقترذ

 (ٚاٌقٕبػيخ

ٔظشا السرفبع ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ فيىْٛ 

االعزؼبٔخ ثبإلمبءح فٝ أميك اٌؾذٚد فٝ إٌّطمخ 

 (ِٕطمخ اٌّؾبمش ٌٚٛؽخ اإلينبػ)األِبِيخ ٌٍمبػخ 

ثضالس ٌّجبد فٝ صالس ٔمو اٌؼّٛد اٌشاثغ فيقجؼ ِب 

يزُ ئمبءرٗ رغغ ٌّجبد ثذال ِٓ عزخ ٚصالصْٛ ٌّجخ 

ِٓ اٌطبلخ اٌّغزخذِخ خالي عبػبد % 75ثزٛفيش 

إٌٙبس ِغ سفغ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح اٌطجيؼيخ ئٌٝ 

.  ٌىظ أٚ أوضش400

 قيود انحم 

ٔظشا ٌٛعٛد اٌمبػخ ثبٌطبثك األخيش ٌٍّجٕٝ، ٚأػّبي 

اٌزذػيُ ٚاٌزشِيُ فٝ األعمف ٘ٝ أعًٙ أػّبي اٌزذػيُ 

ٌٍؼٕبفش اإلٔؾبئيخ ٚػٍيٗ ال رٛعذ ليٛد رؾٛي ِٓ 

. ٚمغ اٌفزؾبد فٝ اٌغمف
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نسب شدة االضاءة

نسب توزيع وشدة اإلضاءة الطبيعية
فتحات بالسق 

 
 

 
 توزيع اإلضاءة انطبيعيت نفتحاث انطقف (13)شكم رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

توزيع اإلضاءة انطبيعيت وانصناعيت نفتحاث انطقف  (14)شكم رقم 



إضاءة انقاعت بانبذيم انثانث :- د

 .(Sawtooth windows)ئمبءح اٌمبػخ ثؾجبثيه سأعيخ ثغمف اٌمبػخ )

 تقييم انحانت 

أثشصد إٌزبئظ اٌشلّيخ ٚاٌجيبٔيخ أْ رزذسط ؽذح 

فٝ ِٕزقف اٌفشاؽ % 1,9اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ 

ثّؾيو اٌفشاؽ ٌُٚ يزؾمك اٌّؼذي % 0,8ٚرزذسط ئٌٝ 

اٌّطٍٛة فٝ اٌمبػخ ٔٙبئيب فٝ ئهبس ِؾذداد اٌمبػخ، 

ٚاٌّالؽع فٝ ٘زا إٌّٛرط رمبسة ٔغت رٛصيغ 

اإلمبءح اٌطجيؼيخ ِٓ رٛصيغ اإلمبءح اٌقٕبػيخ 

ٌزمبسة ٔغت رذسط اإلمبءح اٌزٝ رّيض اإلمبءح 

اٌقٕبػيخ ٚرقً ئٌٝ ػّك اٌفشاؽ ثٕغت ِزغبٚيخ 

،ٌٚىٓ ؽذح اإلمبءح ال رزٛافك ِغ اٌٙذف ِٓ اعزخذاَ 

. اٌمبػخ

 رىبًِ اإلمبءح اٌطجيؼيخ ) انحم انمقترذ

 (ٚاٌقٕبػيخ

ٌزؾغيٓ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح داخً اٌمبػخ يزُ خفل 

ِغزٜٛ اإلمبءح اٌقٕبػيخ ثغّيغ ٔمبه اإلمبءح  ِٓ 

صالس ٌّجبد ثبٌٕمطخ ئٌٝ ٌّجزيٓ  فيقجؼ ِب يزُ ئمبءرٗ 

أسثؼخ ٚػؾشْٚ ٌّجخ داخً اٌمبػخ  ثذال ِٓ عزخ 

ِٓ اٌطبلخ اٌّغزخذِخ % 33ٚصالصْٛ ٌّجخ ثزٛفيش 

خالي عبػبد إٌٙبس ِغ سفغ ِغزٜٛ ؽذح اإلمبءح 

.  ٌىظ أٚ أوضش400اٌطجيؼيخ ئٌٝ 

 قيود انحم 

ٔظشا ٌٛعٛد اٌمبػخ ثبٌطبثك األخيش ٌٍّجٕٝ، ٚأػّبي 

اٌزذػيُ ٚاٌزشِيُ فٝ أػّبي األعمف ٘ٝ أعًٙ أػّبي 

اٌزذػيُ ٌٍؼٕبفش اإلٔؾبئيخ ٚػٍيٗ ال رٛعذ ليٛد رؾٛي 

. ِٓ ٚمغ اٌفزؾبد فٝ اٌغمف

 

  

  

نسب توزيع وشدة اإلضاءة الطبيعية
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 توزيع اإلضاءة انطبيعيت نفتحاث ضن انمنشار (15)شكم رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توزيع اإلضاءة انطبيعيت وانصناعيت نطن انمنشار (16)شكم رقم 



نتائج الدراسة التطبيقية نتائج الدراسة التطبيقية 

أبرزت الدراسة التطبيقية التى قام بها الطالب مع التوجيه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للحاالت المختلفة لحل أبرزت الدراسة التطبيقية التى قام بها الطالب مع التوجيه من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للحاالت المختلفة لحل 

:- مشكل اإلضاءة داخل قاعة المحاضرات والتمارين  إلى عدة نتائج فى الجدول االتى:- مشكل اإلضاءة داخل قاعة المحاضرات والتمارين  إلى عدة نتائج فى الجدول االتى

( ( سن منشارسن منشار)البديل الثالث )البديل الثالث ( ( سقفسقف)البديل الثانى )البديل الثانى ( ( جانبىجانبى)البديل األول )البديل األول الوضع القائم الوضع القائم   

ل 
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ح
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أظهرت الدراسة العملية أظهرت الدراسة العملية 

ضعف شدة اإلضاءة ضعف شدة اإلضاءة 

الطبيعية داخل الفراغ الطبيعية داخل الفراغ 

فضال على زيادة نسبة فضال على زيادة نسبة 

البهر والزغللة  البهر والزغللة  

يمثل هذا البديل الوضع يمثل هذا البديل الوضع 

األمثل لفتحات الشبابيك من األمثل لفتحات الشبابيك من 

الناحية النظرية ويعطى الناحية النظرية ويعطى 

توزيع أفضل لإلضاءة توزيع أفضل لإلضاءة 

الطبيعية لكن لم يتحقق الطبيعية لكن لم يتحقق 

المعدل المطلوب المعدل المطلوب 

يعد هذا البديل بوضع يعد هذا البديل بوضع 

فتحات الشبابيك بالسقف فتحات الشبابيك بالسقف 

هو أقرب الحلول مالئمة هو أقرب الحلول مالئمة 

لتحقيق المعدل المطلوب  لتحقيق المعدل المطلوب  

  

ال يعد هذا البديل ذات ال يعد هذا البديل ذات 

اختيار جيد لهذه القاعة اختيار جيد لهذه القاعة 

نظرا لضعف شدة نظرا لضعف شدة 

اإلضاءة وعدم تحقيق اإلضاءة وعدم تحقيق 

. المعدل المطلوب. المعدل المطلوب
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الحل يعد األمثل الذى الحل يعد األمثل الذى 

يسهل تنفيذه بدون يسهل تنفيذه بدون 

متغيرات جوهرية متغيرات جوهرية 

بالقاعة بالقاعة 

يحتاج إلى تعديل انشائى يحتاج إلى تعديل انشائى 

محدود فى فتحات الحوائط محدود فى فتحات الحوائط 

يمكن تنفيذه بسهولة يمكن تنفيذه بسهولة 

إجراء تعديل انشائى إجراء تعديل انشائى 

وتدعيم بالسقف وال وتدعيم بالسقف وال 

يصلح هذا البديل حالة يصلح هذا البديل حالة 

وجود القاعة بدور وجود القاعة بدور 

  ررمتكرمتكر

إجراء تعديل انشائى إجراء تعديل انشائى 

وتدعيم بالسقف وال وتدعيم بالسقف وال 

يصلح هذا البديل حالة يصلح هذا البديل حالة 

وجود القاعة بدور وجود القاعة بدور 

متكرر متكرر 
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التكامل بين اإلضاءة التكامل بين اإلضاءة ا

الطبيعية والصناعية الطبيعية والصناعية 
صناعى % صناعى % 7575بنسبة بنسبة 

التكامل بين اإلضاءة التكامل بين اإلضاءة 

الطبيعية والصناعية بنسبة الطبيعية والصناعية بنسبة 
. صناعى% 6767 . صناعى% 

التكامل بين اإلضاءة التكامل بين اإلضاءة 

الطبيعية والصناعية الطبيعية والصناعية 
صناعى % صناعى % 2525بنسبة بنسبة 

التكامل بين اإلضاءة التكامل بين اإلضاءة 

الطبيعية والصناعية الطبيعية والصناعية 
صناعى % صناعى % 7575بنسبة بنسبة 

ومن خالل التحليل والمقارنة التى قام بها الطالب للحاالت السابقة فى إطار المحددات القائمة وصغر مساحة الفتحات ومن خالل التحليل والمقارنة التى قام بها الطالب للحاالت السابقة فى إطار المحددات القائمة وصغر مساحة الفتحات 
"وجد أن  (من مساحة االرضية% 66)نسبة إلى مساحة القاعة )نسبة إلى مساحة القاعة  هوأكثر الحلول مالئمة للقاعة عينة الدراسة " هوأكثر الحلول مالئمة للقاعة عينة الدراسة " البديل االولالبديل االول"وجد أن  (من مساحة االرضية% 

  . طبقا للمحددات المعطى وطبقا  لإلمكانيات المتاحة. طبقا للمحددات المعطى وطبقا  لإلمكانيات المتاحة

: نتائج البحث: نتائج البحث

   إدراك الطالب الفرق بين األنماط المختلفة لوضع الفتحات وتأثيرها على شدة وكفاءة اإلضاءة الطبيعية داخل إدراك الطالب الفرق بين األنماط المختلفة لوضع الفتحات وتأثيرها على شدة وكفاءة اإلضاءة الطبيعية داخل

الفراغات كما هو فى فتحات السقف األفقية والتى تعطى ما يقرب من ثالث أمثال الفتحات الجانبية، وكذلك الفراغات كما هو فى فتحات السقف األفقية والتى تعطى ما يقرب من ثالث أمثال الفتحات الجانبية، وكذلك 

  .فتحات سن المنشار التى تعطى إضاءة متقاربة تتشابه مع توزيع اإلضاءة الطبيعية.فتحات سن المنشار التى تعطى إضاءة متقاربة تتشابه مع توزيع اإلضاءة الطبيعية

   زيادة اإلدراك الحسى للطالب بالتنبؤ بتوزيع اإلضاءة الطبيعية داخل الفراغ للقاعات التى تضأ من خالل زيادة اإلدراك الحسى للطالب بالتنبؤ بتوزيع اإلضاءة الطبيعية داخل الفراغ للقاعات التى تضأ من خالل

  .مجموعة من الفتحات أوالشبابيك.مجموعة من الفتحات أوالشبابيك

   أظهرت الدراسة قدرة الطالب على التفكير المنطقى لحل مشكل معمارى من خالل العمل الفردى والجماعى أظهرت الدراسة قدرة الطالب على التفكير المنطقى لحل مشكل معمارى من خالل العمل الفردى والجماعى

  .كفريق واحد من خالل المنهجية التحليلية إليجاد الحلول المبتكرة والمالئمة للمشكالت المعمارية.كفريق واحد من خالل المنهجية التحليلية إليجاد الحلول المبتكرة والمالئمة للمشكالت المعمارية

   أبرزت الدراسة المشكالت المعمارية الخاصة باإلضاءة الطبيعية وقيود الحل التى يجب ان تأخذ فى االعتبار فى أبرزت الدراسة المشكالت المعمارية الخاصة باإلضاءة الطبيعية وقيود الحل التى يجب ان تأخذ فى االعتبار فى

  .حل هذه المشكالت من خالل إبراز مميزات وعيوب كل حالة والمفاضلة بينهما للوصول إلى الحل األمثل.حل هذه المشكالت من خالل إبراز مميزات وعيوب كل حالة والمفاضلة بينهما للوصول إلى الحل األمثل

   أبرزت الدراسة إمكانية التكامل بين اإلضاءة الطبيعية واإلضاءة الصناعية لتحقيق المعدل المطلوب داخل أبرزت الدراسة إمكانية التكامل بين اإلضاءة الطبيعية واإلضاءة الصناعية لتحقيق المعدل المطلوب داخل

. الفراغات للحد من استهالك الطاقة بدال من االعتماد على اإلضاءة الصناعية كليا. الفراغات للحد من استهالك الطاقة بدال من االعتماد على اإلضاءة الصناعية كليا
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 1998يٌٛيٛ – دٌيً اٌؼّبسح ٚاٌطبلخ  - اإلمبءح اٌطجيؼيخ ٚاٌقٕبػيخ فٝ اٌّجبٔٝ– عٙبص رخطيو اٌطبلخ 


