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 امعة حلوانج –لية الفنون التطبيقية ك –استاذ مساعد بقسم االثاثات واالنشاءات المعدنية 

 :ملخص البحث
لتكاما  فلسافية م تبطاة ا تبااط مباشا  بالعقيادا س فاى ساعيئا الادامم لتحقيا  التاوا ن وا قامت دعاامم عماا ا الفان االساعمى علاد مبااد 

 مايبمفئو  اإلساعمى الفناى اإلبادا  واالنساجام باين االنساان وذاتاي و يا ا فاد النكاام الكاوند ووفا  مبااد  الادين االساعمى  حيا   ن
لفلسافى متعاددا  كانات المادا  ا تواصا  وساام  اإلبادا  ولئاذا س عقيدتاي طاا   فاى جماليا تعبي ا يعب  أن الفنان محاولة هو س الواسع

 والتطبيقااى للكثياا  ماان العلااوم التااى كئاا ت مااما ار ومنئااا علاام اال جونااوميككس حياا  كئاا  ان جونااوميكك للت كيااد علااد أن  حتياجااات
  تفاعاا  بااين اإلنسااان ومحيطااي اإلنسااان لامااان والعماا  يجاان أن تكااون متةاامنة بكفاااءا فااى تصااميم نكاام العماا  عباا  تحقياا  أفةاا

طاار الفي يقى   بمعنى ان يكاون االنساان هاو محاو  التصاميم واهام اهدافاي   وهاو نفاك هادف عماا ا الفان االساعمى والاذ  ا تابط ا تبا
 آن الكا يم قاوثيقار بمصلحة اإلنسان وحاجاتي العاملية واالجتماعية وبطبيعتي النفسايةس وبقد تاي علاد التفاعا  ماع البيماةس ولقاد أوةا  ال

آلياات    ن  فاى ذلا  م ك ية اإلنسان فى الحياا عامةس وفى بيمتاي  ووساا   لكامل الل يا ل والن ئاا  والشامكل والقما ل والنجاومل مساا ات  با م ا
فة لفلساا فااى الحاجاة  لاد تحدياد القايم انساساية وعلى  ذىىاا اس ىمك يمحىي  حديىد الم ىحل ( س 12لقاوم  يعقلون.)سساو ا النحا س اآلياة 

لعقيادا الفك  ان جونومى وكيفية توكيفئا فى استحدا  واجئاات معدنياة معاصا ا فاى العماا ا اإلساعمية باعتبا هاا عماا ا منبثقاة مان ا
تحدا   لد استكشااف ساب  االساتفادا باالفك  ان جوناومى وفلسافة العماا ا اإلساعمية فاى اسا يهدف البحثالئادفة ل احة اإلنسان)) و 

 جوناومى عدد من النتامج أهمئا    ن تحقي  التكام  باين اننكماة البيمياة والفكا  اال و وصل البحث ال ص ا )  واجئات معدنية معا
ديناميكياة فى العما ا انسعمية ساهم فى  يجااد حلاو  ا جونومياة تتسام بم وناة التشاكي  والكفااءا الوكيفياة وتتمتاع ب شاكا  انسايابية و 

اعدت علاد الاا وم مان ساااللكوماات(  -استادام الاامات المعدنية الحديثة سالحدياد المعاالج  تتواف  مع الاصامص البيمية  كما أن
 االطا  التقليد  فى الواجئات المعدنية لتقدم حلوال وكيفية وجمالية متعددا قاممة علد الفك  االسعمى اال جونومى)

The Benefit from Ergonomics Thought and Islamic Architecture Philosophy in the development of 
modern metal facades  

 Dr.Wael Mohamed Galeel Mohamed Galeel   

Assistant Professor,  Faculty of Applied Arts, Helwan University 
 

Abstract 
The foundations of Islamic Art architecture was based on the associated with philosophical principles that 
directly linked to faith, in a constant striving to achieve balance, integration and harmony between man and 
other in the cosmic system in accordance with the principles of Islam, where the Islamic artistic creativity in 
its broadest sense, is the artist's attempt to express aesthetic expression in the context of faith . 
Ergonomics appeared to confirm that the human needs of safety and work must be efficiently included in the 
design of work systems to achieve better interaction between man and his surrounding physical 
environment. Man is the most important goal of design focus, the same as the goal of Islamic Art 
architecture, which has been associated closely linked to man and the interests of his rights , needs , social 
and psychological in nature, with the ability to interact with the environment 
On this basis, we can determine the problem in the need to identify the core values of the ergonomics 
philosophy and how to employ it in the development of modern metal facades in Islamic architecture as 
inferred architecture of the faith designed for the convenience of human. 
The research aims to explore ways to take advantage of Ergonomics thought and Islamic architecture 
philosophy in the development of modern metal facades. The research found a number of results, 
including: the integration of environmental regulations and Ergonomics thought in Islamic architecture has 
contributed to creating Ergonomics solutions that flexible configuration , functional efficiency and has a 
streamlined dynamic forms compatible with the environmental characteristics, the use of modern metal 
materials, it helped to get out of the traditional framework in metal interfaces to provide multiple functional 
and aesthetic solutions based on Islamic ergonomics thought. 
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 منهج البحث :
 تتبع الد اسة المنئج الوصفى إلتمام هذا البح  )

 محمور البحث :
 ينقسم البح   لد أ بعة محاو   ميسية كما يلى  

 المحور اسول : فل ف  الفحر اسرجونومي في عممرة الفي اإل المي  
 المحور الثمني : عنمصر  حقيق الفحر اسرجونومي في عممرة الفي اإل المي  

 الحديث   اإل المي  بعض  طبيقمت الفحر اسرجونومي في العممرة :  الثملثالمحور 
   ةعدني  معمصر مفي ا  حداث واجهمت وفل ف  العممرة اإل المي  ل طبيق الفحر اسرجونومي درا    طبيقي  :  الرابعالمحور 

 المحور اسول : فل ف  الفحر اسرجونومي في عممرة الفي اإل المي  

ياة حياا الف د والمجتمع بك  جوانبئا فى ك   مان ومكان ومن هنا يمكان البادء فاى البحا  عان النك   نكمت ن الحةا ا اإلسعمية  
 حثىر النىمك الإال حمفى  للنىمك ب ىيرا ونىايرا ولحىي أومىم أر ىلنم  المحلية لعما ا المسلمين فى ك  مكان و مان  فقد قا  اهلل تعاالد  

ن فاى الغا ن ( فمعئا مفتاح البح  عن الذات أو العودا  لى ال وح ) ومن الغ يان أن المفكا ي28  س سااو ا سباا  _ اآليااة  قم يعلموي
حثاون تاعص معناد الشاك  س وهام يبيتجئوا  لى الطبيعة و مية التغي ات والتح كات وعمليات النمو والتطو  فى الكامنات الحياة السا

عن الشك  فى ال  اهلل ويبقاد أن نبحا  عان المةامون فاى تعااليم اهلل حتاد تكئا  الصاو ا متكاملاة بانادمام الشاك  فاى المةامون 
 كما وجدها وعب  عنئا معما   الفن اإلسعمى )

اص  هذا المتعلقة ب احة اإلنسان البيمية ويت جم عنيتفاع  مع المشكعت  ومنئجىفك ى   طا التصميم  فى ان جونومىوالمذهن 
نشاءصيا ة بنامية   لد البيمة  سانيةاإلنننشطة التقنية مع اننكمة البيمية لتوفي  بيمة عم  صالحة نداء ا  دماممن اع   ماد  وا 

نوسع الد محيطة ع ات السلبية لك  عنص  / والمنتج / والبيمة س بتقلي  الت ثي اإلنسانالععقة بين  فىس وتحقي  التوا ن والمواممة 
( 

لإلشا ا  لد الوسط الطبيعى س الجغ افى واإلحيامى (  –لثال  الئج   منذ الق ن ا -لذل  استادم علماء المسلمين مصطل  البيمة 
ا ) الحيا ومقومات الذ  يعيش فيي الكامن الحى س والوسط االجتماعى لاف اد والجماعات س وتمث  البيمة اإلطا  الحيو  لإلنسان
 (1 سم جع  قمفالبيمة نكام وكيفى يعم  بشك  متكام  عب  ععقات وتفاععت متبادلة بين مكوناتي العةوية و ي  العةوية )

جد نوهكذا    نفى تحقي  المعممة البيمة لإلنسا اإلسعمى اال جونومى بفلسفة الفك  المعما   تئتم فلسفة الفك وعلد ذل  انساك 
يجاد عناص  معما ية ذات وكامف متعددا لبناءأ جونومية ي اإلسعم للسلو  قد تبعي تحديدار نسك أن توجي  احتياجات تصميميي وا 

 صو ا متكاملة مت نةس تئدف فى مجملئا  لد التوص   لد أعطت صو ا متغي ا متنوعة حي   لمنشآت حسن وكيفتئااإلنسان ل
فنية أو انالداالية سواء فى الواجئات المطلة على الاا جية و لاسط  التصميم الااص  بالفك  ان جونومىويمكد هذا االهتمام 
 ) الف ا ات الاا جية 
اإلسعمية  من حي  الجانن التشكيلى والجمالى فى العما اللعناص  التصميمية ال ميسى هو المكون ان جونومى  وبذل  يكون الفك 

ية متغي ا يم تشكيلق ط ي  عن المعما     وقد عب  عنئاي نحو  احة اإلنسان وتلبية  حتياجاتي من واقع القيم الت اثية والثقافية والتوج
نومى ك  ان جو الففلسفة    ومن ثم نش تتاتلف مف داتئا بااتعف المكان وال مان  التى يوجد بئا والتى قدومتطو ا لم اعاا البيمة 

قم سم جع    ية)البيمية والثقاف واقع من الد اسات ت تك  فى انساك علدمعينة معما ية ونك ية تشكيلية ممي ا وقيم جمالية كفلسفة 
7) 
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 المحور الثمني : عنمصر  حقيق الفحر اسرجونومي في عممرة الفي اإل المي  
من ثم و لشكلية االعما ا اإلسعمية بعناص  أساسية ممي ا أدت  لد اال تقاء بعمليات المعالجة  بفلسفة فك ا تبط الفك  ان جونومى 

يعية مية الطبالشك  مع الوكيفة س مما أدى  لد  يجاد حلو  نموذجية للتئوية وال احة الح ا ية والصوتية والةو  مواممةد جات   فع
 فى العما ا اإلسعمية)

عت مى فاااى معالجتاااي  لاااد الحلاااو  الطبيعياااة كانفنياااة و الناااافو ات وقناااوات الميااااا الجا ياااة والسلسااابيومااان ذلااا  لجااا  المعماااا   اإلساااع
  ا ا وتقلياا  الحاا  والصااحية وماان ناحيااة تااوفي  الطاقااة  االقتصاااديةوالقم يااات والمشاا بيات والمعقااف  وهااذا االتجاااا أفةاا  ماان الناحيااة 

ف ا ااات معما يااة محيطااة ماان حولئااا فتعماا  هااذا الف ا ااات كمناااط  عاا   حياا  حاا ص المعمااا   المساالم علااى تئويااة المنشاا  ب يجاااد 
الاا جياةس وي ياد مان تلطياف الجاو باداالئا اساتادام معقاف الئاواء وكاذل  عما  الشااشاي  فاو  ساقف  المامث اتح ا   تحميئا من 

 )والالة الئواء وكذل  كس  الةوء المباش   القاعة للتالص من الئواء الساان

بيمة من فد ااتعف نو  الكذل  المعقف الئوامية س و  تنو  أشكا  فى اإلسعميةكما يتة  ااتعف المعم  الح ا ية للعما ا 
م  الحوامط سكما اتجي المعما    لى  يادا المعقف واالحواش الداالية    فىالبيمة الحا ا  ت ثي    فنجدالب ودا   لدالح ا ا 

 (4سم جع  قم  )  لى الداا من الاا م الح ا ا والب ودا  الاا جية لتحقي  عدم تس ن
ت اإلساعمية المنشااالئامة عند بناء ان جونومية من انسك  ال احة الح ا ية شاملة انداء الح ا   الجيد والتئوية الجيداتعتب  لذل  

 علاد تسااعد ان جونومياة التاىوتتنو  العناصا   لكافة اننشطةبغ ض الحفاك عليئا من د جة الح ا ا العالية لتئيمة المكان مناايا 
     ويمكن  صدها من اع  ما يلى التئوية الطبيعية  تحقي  ال احة الح ا ية من اع 

 الفنمءأ/ 
عنص  معما   منااى نتج عن تفاع  اإلنساان ماع البيماة المحيطاة وتكيفاي معئااس فئاو سااحة وساط الادا س وسااحة الادا  هاى الفناء 

عد التجا يااة وسااا الساكنية و اساتادم الفناااء االوساط فااد جمياع المنشااات ولقااديطلا  عليئااا أيةاا   فااة الادا  أ  وسااطئا فنااء الاادا  و 
ماا وفى أ لن انحاوا  يحاوى الفنااء العناصا  الطبيعياة ب المنشاا لما لي من اصامص  ) أنحاءعلد تو يع الئواء ال طن  لد جميع 

 ) كالماء وانشجا  و ي ها كالفسقية أو النافو ا وبيمية  م يةاصامص تحملي من 
باا ودا الفناااء الااداالى يعماا  كماانكم للحاا ا اس ففااى الطقااك الصااح او  تاانافض الحاا ا ا انافاةااار كبياا ار اااع  اللياا  فياتاا ن الفناااء الو 

د  للبا ودا حتااد ساااعة وتسا   الباا ودا فاى الغاا ف المحيطاة فتباا د انثااا  والجاد ان والسااقف وان ةاياتس ويسااتم  فااى عملاي كمسااتو 
مت ا ا من النئا سمما يمد   لد الحفااك علاد د جاة حا ا ا منافةاة ااع  تلا  الفتا اس هاذا  لاد جانان المسااهمة فاى تلطياف د جاة 

  تمات الح ا ا بالف ا ات الداالية للمبند بسبن تكلي  المبانى نج اء كبي ا من أ ةيتي مما يقلا  مان أشاعة الشامك المنعكساةس كاذل
 ( 6م م جع  قسادا من نكامِ التب يد بواسطة التباي  فى الفناء وذل  ب ةافة مسطحات مامية واة اء ونافو ات وسط الفناء) االستف

ن يعتمااد انداء الحاا ا   للفناااء الااداالى علااد حجاام وتصااميم الفاا اس المفتااوح نحااو السااماء عنااد مسااتوى السااط  وهااذا الفتحااة قااد تكااو و 
ون أصاغ  أو أكباا  مان مساتوى مسااحة أ ةايتيس وقاد تاا تبط بحجام فتحاة مسااقط كا  دو  ماان أدوا  مباشا ا فاو  الفنااء الاداالىسوتك

 (7سم جع  قم المبند)
بوجااود باا و ات ونتااوءات فااى جوانبااي علااد شااك  مشاا بيات هااذا الباا و ات لاام يقتصاا  وجودهااا علااد تحقياا  أ اا اض الفناااء ويتصااف 

نماا لحماياة الحاوامط كماا    السافلية للفنااء مان أشاعة الشامك المباشا ا صايفار ومان المطا  شاتاءار  جمالية أو توفي  الاصوصية فقاطس وا 
 تعتمااد فعاليااة وأداء الفناااء الااداالى علااد حمايااة الفناااء ماان  شااعا  الشاامك المباشاا س ويتحقاا  ذلاا  بتوجااي محاااو  الفناااء مااع ح كااة

    ويوة  الشك  التالى الفناء فى العما ا اإلسعمية الشمك
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 ب/ الم ربيمت 
ت التجا يااة فااد معالجااة فتحااات الحواصاا  التااد تساااعد علااد تئويااة  اسااتادمت المشاا بيات المصاانوعة ماان الاشاان الااا ط فااد المنشاا

 المكان طبيعيا وتلطيف د جة الح ا ا التد تساعد علد الحفاك علد بةاامعئم الما ناةس كماا اساتادمت فاد معالجاة فتحاات الطوابا 
ا تابط و  كما أن المش بيات تعد من العناص  التى عالجات الكا وف المنااياة واالجتماعياة معااس  العليا باال وقة التد يسكنئا التجا )

اتسا  فتحاتئا بمستو  نك  اإلنسان حي  تةي  هاذا الفتحاات عناد مساتو  النكا  وتتساع بالتاد يج  لاى أعلاى سوبجانان اساتادامئا 
 ( 3سم جع  قم   دها أيةا)ل مية الاا م دون الداا  فقد تم استعمالئا لت طين المياا وتب ي

ف مان أهام وكاام   المش بيات تئيئ االنفتاح على الاا م دون  اع  بالحجان وتادم أهداف التئوية واإلةاءا واإلطع  واإلشا اف
 ما يلى    اتالمش بي

ى من تحقي  تئوية طبيعية جيدا بالمساعدا فى تح ي  الئواء داا  الحي  الداالى حي  ت داد ح كة سحن الئواء المنعش الداال -
 وا وم الئواء الساان من الفتحات الكبي ا العلوية)للمش بيات الفتحات الصغي ا السفلية 

ح ا ا  ال يسان كثي ار بت ثي  أشعة الشمك وبالتالى ال يشع تعطى لئا مي ا حي  أني اتاستعما  مادا الاشن فى صناعة المش بي -
 الئواء المحيط) 

 تعويض تةام  اإلةاءا والتئوية معار وذل  بان المساحة التى تغطيئا المش بيات تفو  عادا مساحة النافذا العادية) -
 واحد فد القصو  والبيوت)علد انكسا  الةوء وتئدمتي بما يسم  بنفاذا وال يسم  بي فى آن المش بيات تعم   -
تاحة الف صة لتيا  هوامى متجدد أن يعم  علد ت طين المكان) -  العم  علد انكسا  الح ا ا وا 

 ويوة  الشك  التالى أحد  المش بيات فى العما ا اإلسعمية 

 
 (  2 حل ) 

 ج/ الملقف 
علااد  أك الطاا ف الشاامالى ماان القاعااةس ويعاا ف الملقااف هااو مماا   أسااى عاا يض يعلااو فااى اال تفااا  عاان بقيااة المناا   س و يوةااع 

 ( 3سم جع  قم  -باسمين أا يين هما  
 ) كلمة فا سية تعند منو  للتئوية واإلنا ا    وهى    يطل  علد الملقف باذهنج بماذنج

ي ان   ويطل  علد الملقف بدقش وااصة فد دو   بدقشو   وهاو يعما  بانفك الميكانيكياة وهاو ويعما  بةاغط الئاواء لتوليادالاليج وا 
 تيا ات حم  مب دا س ويستادم بكث ا فى أسوا  الحوامط   الاا جية  لما يحققي من اصوصية) 

وتعتبا  المعقاف مان أهاام انساالين لالا  تياا  هااوامى دااا  الغ فاة دون الحاجااة الاد ح كاة الئاواء الاااا جى علاد منساون الفتحااات 
ة فااى ماان أهاام العناصاا  الممياا ا للعمااا ا اإلسااعمية التااى اسااتادمت فااى الكاا وف المنااياا  كمااا أنئااا  ا   مثلئااا  كاا ب ام ال ياااحبالمناا

مص س حي  تستقب  الئواء ال طن من مصد ا الشمالى الغ بى ثم توجئي بعد ذل   لى داا  المبنىس متعفياة باذل  أ  صاعوبة فاى 
 قف بااتعف المناط  المنااية واتجاهات ال ياح و طوبة الجو بئا ) توجيي المبانىسوياتلف تصميم المع
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   ماان ناااقش حساان فتحااى فااد كتابااي   الطاقاة الطبيعيااة فااد العمااا ا التقليديااة   موةااو  ديناميكياة الئااواءس فساا عة الئااواء  ذا تحااولقاد 
الالااة ةااغط الئااواء حولئااا س انماا  الااذ   فتحااات كبياا ا  لااد فتحااة صااغي اس تاا داد عنااد الصااغي اس كمااا أن ح كااة الئااواء تساااعد علااد

  ( 2سم جع  قم   يساعد علد تح ي  الئواء  لد مج ى الح كة الس يعةس وهو ما يعب  عني بااتعف الةغط )
ساتقب  ولقد لج  المعما    لى تصميم الملقف وهو الط ي  انولى لتكييف هواء الغا ف الداالياة فيادا  الئاواء مان فتحاات التئوياة وي

 (5سم جع  قم الئواء العلي  من الجئة البح ية بعد   ون الشمك   ويمكن  صد وكيفة الملقف فى النقاط التالية    نسيم 
 الح ا ا علد فت ات اليوم الماتلفة ) تلطيف د جات –أ 
 مكن المعما   من التغلن علد مشكلة توجيي المبند للحصو  علد التئوية)ت -ن
 م)ة دون أن تط  علد الاا  أمكن تئوية الف ا ات الداالي -م

 ويوة  الشك  التالى المعقف فى العما ا اإلسعمية  
 
 
 
 
 
 
 

 د/ ال خ يخ 
جااءت نشاا ا الشاشااياة م تبطااة باالملقف لتحقياا  معالجااة مناايااة أفةاا  باعتباا  أنئااا تعماا  علااد تجدياد الئااواء بشااك  داماام ومنااتكم 

والتاااى تتةااا  فاااد مباااانى العصاااو  اإلساااعمية الئاماااة باااذل  اعتبااا ت الشاشاااياة مااان العناصااا  الوكيفياااة والجمالياااة    دااااا  المبناااد
 الماتلفة)

فالشاشياة هى العنص  الذ  يتكاما  ماع الملقاف لتحقيا  المعالجاة المنااياة للمبناد مان الاداا  فئاو يعما  علاد الا  تياا  هاوامى 
ماان اااع  الفتحااات الموجااودا بااي وذلاا  ماان اجاا  تااوفي  ال احااة الح ا يااة والتئويااة  منااتكم ومسااتم  عاان ط ياا  ااا وم الئااواء الساااان

 ( 3سم جع  قم  الع مة لنشاط اإلنسان داا  الحي  الذ  يعيش فيي )
تعماا  علااد  ااا ام  الئااواء الساااان ماان داااا  الفاا اس المعمااا   بعااد داولااي ماان الاااا م عاان ط ياا  الملقااف أو الفتحااات فالشاشااياة 
قاا الحتياام ق  ا تفاعا س وذل  لتحقي  المعالجة المنااية الداالية فةع عن  ةاءا المكان لم اولاة اننشاطة الماتلفاة طبالجانبية ان
 اإلنسان)

 ويوة  الشك  التالى الشاشياة فى العما ا اإلسعمية  
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 ه/ القب  
م المعما ياة الماتلفاة واتااذت فاى كا   قلاي المنشااتالقبة عنص  من عناص  العماا ا اإلساعمية لعان دو ا هاماا فاى  ا فاة وتصاميم 

وامط القباة  لاد جانان كونئاا عنصا ا  نشااميا يحا  مشاكلة التساقيف بانفك ماادا بنااء الحا  و  طابعاا ااصاا يمي هاا ويحادد تاا ي   نشاامئا
 فئى عام  ممث  ح ا يا داا  المبند) 

 ( 2سم جع  قم ن حي  أنئا  منحنية ومنئا القباالويعدد المئندك / حسن فتحى م ايا انسقف 

 تعكك اكب  قد  من أشعة الشمك) )1
 توف  قد ا من الك  والكع  انم  الذ  يافف من انحما  الح ا ية من الداا ) )2
تعم  علد  يادا ا تفا  الج ء انوسط من السقف من الداا  انم  الذ  يساعد علاد امتصااص الجاو الحاا  الاذ  ي تفاع  )3

  لد اعلى )
ت ياااد علااد انقبياااة والقباااان فساا عة الئاااواء  ذا تحااا   ماان فتحاااات كبيااا ا  لااد فتحاااة صاااغي ا ت يااد عناااد الفتحاااة ح كااة الئاااواء  )4

 الصغي ا)
ح كااة الئااواء تساااعد علااد الالااة حفااك الئااواء حولئااا انماا  الااذ  يساااعد علااد تح ياا  الئااواء  لااد مجاا ى الح كااة الساا يعة  )5

 عف الةغط فى الداا  يكون مج ى الئواء أكث  ثباتا)ويقو  أيةا اني فى حالة ح كة الئواء التى تنتج عن اات
 ويوة  الشكعن التاليان القبان فى العما ا اإلسعمية  

 
 

 الحديث   اإل المي  المحور الثملث : بعض  طبيقمت الفحر اسرجونومي في العممرة 
  وظيف الملقف اإل المي في العممرة الحديث   :  /أ

ا  ئا إلحداعتمدت كثي  من المبانى المعما ية الحديثة علد  عادا استادام الملقف اإلسعمى فى التصميم المعما   لبعض ف ا ات
ي ان اص  فى  متحف طئ ان للفن المعا تباطار بفلسفة الفك  اإلسعمى حي  تم توكيفي فى العما ا االسعمية بتكييف للئواء طبيعى 

The Tehran Museum of Contemporary Art   بند جامعة قط    بالدوحة   والشكعن التاليان يوةحان ذل   م -و 

 
  حف طهراي م - وظيف الملقف اإل المي في العممرة الحديث  
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 بن  جممع  قطر م – وظيف الملقف اإل المي في العممرة الحديث  

 
  وظيف الم ربيمت اإل المي في العممرة الحديث   :  /ب

مد الذ  اعتالواجئات المعما ية الحديثة علد  عادا استادام المش بية اإلسعمية بتوكيف جديد مبتك    و  أنكمةكثي  من  اعتمدت
  الطقك  علد نفك فك ا عم  المش بية وشكلئا الجمالى   واعتمدت فك ا هذا الواجئات علد فلت ا ةوء النئا  اعتمادا علد حالة

كبى  صد    أبووكذل  معئد م   با يك معئد العالم الع بىحي  تم توكيفي فى العما ا االسعمية ب ا تباطار بفلسفة الفك  اإلسعمى
 والشكعن التاليان يوةحان ذل   

 
 عهد العملم العربي ,بمريك م – وظيف الم ربيمت اإل المي في العممرة الحديث   

 

 
 عهد مصدر ,ابو ظبي م – وظيف الم ربيمت اإل المي في العممرة الحديث   

 
  وظيف ال خ يخ  اإل المي  في العممرة الحديث   :  /ج

اعتمد  اعتمدت بعض أنكمة المبانى المعما ية الحديثة علد  عادا استادام الشاشياة اإلسعمية بتوكيف جديد مبتك    والذ 
ةوء وشكلئا الجمالى   واعتمدت فك ا هذا المبانى علد والفتحات التى تسم  بداو  الئواء و  علد نفك فك ا عم  الشاشياة

لفك  وذل  ا تباطار بفلسفة ا الشمك الطبيعى وجما  التصميم الداالى لمعالجة السقف بالاامات الحديثة والفك  اإلسعمى
    شك  التالى يوة  ذل    وال وما  –ثقافى الجامع والم ك  الاإلسعمى حي  تم توكيفي فى العما ا االسعمية ب
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  رومم, المرحز الثقمفيو  الجممع–في العممرة الحديث    اإل المي ال خ يخ  وظيف   
  وظيف القبمب اإل المي  في العممرة الحديث   :  /د

ت اعتمدت كثي  من أنكمة الواجئات المعما ية الحديثة علد  عادا استادام القبان اإلسعمية بتوكيف مستحد  من الااما
  سفة الفكا تباطار بفلالمعدنية وال جام   والذ  اعتمد علد نفك الاصامص البيمية و الجمالية للقبة فى المنكو  اإلسعمى   

ى والشك  التال  Osaka Maritime Museumمتحف أوساكا البح   القبة الجيوديسية ا باإلسعمى حي  تم توكيفي فى العما  
 يوة  ذل  )

 
  حف أو محم البحريم – وظيف القبمب اإل المي  في العممرة الحديث  

 
 مصرة  عدني  معمفي ا  حداث واجهمت وفل ف  العممرة اإل المي  المحور الرابع : درا    طبيقي  ل طبيق الفحر اسرجونومي 

مكد تأهم الدالم  التى  لتطبي  الفك  ان جونومى فى استحدا  واجئات معدنية معاص ا  من مبتك ايعتب  الوصو   لد حلو  
واجئة  الد اسة س وسوف يتم التطبي  فى تصميم محاو ما تم ع ةي من معلومات اع  فاعلية أهمية البح  س والتى تمكد أيةار 

 عما ا اإلسعمية)ان جونومى وفلسفة الالفك   تستفيد من معدنية
صميم وتوة  انشكا  التالية بعض التطبيقات المستفادا من ت اوم الفك  ان جونومى وفلسفة العما ا اإلسعمية من اع  ت

 تمدت فك ا تصميم علد استادامعناص  المنش  المعما   لمو  ش ينكو التجا   بمدينة السادك من أكتوب  فى مص  حي  اع
ثة الشاشياات ذات الفتحات التى تسم  بداو  ةوء الشمك الطبيعى وجما  التصميم الداالى لمعالجة السقف بالاامات الحدي

 والفك  اإلسعمى
تفادا واالس بيعىكما تم  عادا استادام فك ا الملقف اإلسعمى فى التصميم المعما   لبئو الف اس الداالى إلحدا  تكييف للئواء ط

ن تفادا ممن االمتداد العلو  للملقف فى الع ض   كما تم توكيف الاامات الحديثة كالحديد والبولى كا بونيت فى التغطية لعس
ك علد نف اصامصئا الح ا ية واإلنشامية   كما تم  عادا استادام فك ا المش بية اإلسعمية بتوكيف جديد مبتك    والذ  اعتمد

لتالية شكا  المش بية الجمالى وكحاج  هواء للج ء العلو   وليع تبدو جمالياتئا ك ن العفتة معلقة فى الئواء   وانفك ا شك  ا
 توة  ذل   

الحجر الطبيعي كأحد   

 الخامات لتقليل

 الحرارة 

الخطوط الهندسية 

المستمدة من 

االلكومات والصاج 

المعزول من الخلف 

لتقليل الحرارة 

 وعكسه خارج المبنى

خطوط هندسية من  

األمام والخلف لكسر 

الهواء وتلطيف 

الهواء للباثيو 

ومفتوحة لتقليل 

 أحمال الرياح
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 مدين  ال مدك مي أح وبر-الحلول ال صميمي  لمول  رينحو ال جمري 

 

 
 مدين  ال مدك مي أح وبر – جمري ال  رينحو لمولبعد ال نفيا  الواجه  اسمممي 

 اال  فمدة بنظمم )ال خ يخمت( في  صميم المول ال جمري  

 
 ( في  صميم المول ال جمريالملقفاال  فمدة بنظمم )

 
 

 المول ال جمريالالف   ال ي  حمل ا م )الم ربي ( في  صميم  بفحرةاال  فمدة 
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 الن مئج:
 ال ملي  :  وصل البحث ال  الن مئج 

 متقدم يعتمد على أسك سليمة فى التعام  مع اإلنسان والبيمة )العما ا اإلسعمية تمتا  بفك  معما    )1
 معممة انشكا  المستعملة بالمنش ت المعما ية اإلسعمية وا تباطئا بالمعممة ان جونومية لمستادميئا)  )2
 استعما  نسن ومقاييك أ جونومية تعب  عن  وح الفك  اإلسعمى من ناحية  التواةع والبساطة فى التعبي )  )3
ناا ا و االعتماد على الفناء الداالى للمنش  المعما   كعنص  أساسى فى التصميم  باعتبا ا المصد  ال ميسى للتئوياة واإل  )4

 من ثم الت كي  على الفناء كم ك  للنشاط فى المنش )
 استعما  عناص  معما ية للتئوية تعمم العوام  المنااية مث  سالقبان و الشاشياات ()  )5
 لفنى للمنش  جميعي بانشكا  والاطوط الئندسية لإليحاء باالستم ا ية والتداا  والتج يد ) بط التكوين ا  )6
ساتعما  العناية باللمسات اإلنسانية ب داا  الم  وعات وتنسيقئا  بشك  هندسى مع النافو ات والمجاا   المامياة الصاغي ا وا )7

 انحجا  الطبيعية وال اام إلعطاء انلوان المطلوبة)

تساام ا جونومياة ت حلااو ساااهم فاى  يجااد  ةعماا ا انساعميالفااى  الفكاا  اال جوناومىالتكاما  بااين اننكماة البيمياة و  ن تحقيا   )8
 )بم ونة التشكي  والكفاءا الوكيفية وتتمتع ب شكا  انسيابية وديناميكية تتواف  مع الاصامص البيمية 

( سااااعدت علااااد الاااا وم مااان االطااااا  التقلياااد  فااااى اللكومااااتا -اساااتادام الااماااات المعدنيااااة الحديثاااة سالحدياااد المعااااالج  )9
 الواجئات المعدنية لتقدم حلوال وكيفية وجمالية متعددا قاممة علد الفك  االسعمى اال جونومى) 
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