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 الفتحات
Openings 

 
1. Windows 

"Windows are a very important part of both interior planning and exterior 
styling."  
v Traditionally, the window was considered an “opening” in the wall. 
v Windows, perform several distinct functions.  The most important of these is 

normally the admission of “light” both from a practical stand pointed for it’s 
psychological and aesthetic effect on the interior space. 

v Any window design must satisfy the technical requirements of the relevant parts of 
building.  The main considerations are size, format, divisions, way of opening, 
thermal and sound insulation, fire resistance and general safety issues, including the 
use of security glazing must also be taken into account. 

v A second function of windows is ventilation. 
v A third function of windows is to permit vision, in or out. 
v Fourth, windows sometimes serve as an emergency escape. 
v Finally, windows are elements of architectural composition. 

 
 

 
 

 يوضح الطابع القديم للنوافذ فمنها يحمل طابع الزخرفة واآلخر كان مشهور  نوافذ ذات  )١(شكل رقم 
 ضلفات عالية

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 يعرض استخدام مادة الخشب في فتحات الشبابيك بما يعرف بالمشربية حتى توفر الخصوصية الهل البيت وهي )٢(شكل رقم 

 ..منتشرة في مصر والسعودية
 
 

 
 يظهر نماذج من استخدام االلومنيوم كعنصر جديد في تصميم )٣(شكل رقم 

باالضافة الى استخدام المسطحات الزجاجية المتصلة بما يعرف ...النوافذ
  curtain-wallبــ

 
 



 
 ج لفتحات شبابيك ألحد األبراج السكنية في خانيونس غير مدروسة جيداً يعرض نماذ)٤(شكل رقم 

 
 

 
جو داخلي والذي يعكس ... يظهر استخدام الزجاج المعشق في مسجد أحمد باشا بتركيا)٥(شكل رقم 
 روحاني

 



 
ات باستخدام االلومنيوم في التصميم وكذلك استخدام  يعرض نوع آخر من الفتح)٦(شكل رقم 

 في المستشفى األوروبي كاسرات الشمس بواسطة الطوب المفرغ كنوع من التكوين في الواجهة
 بخانيونس

 
 
Light 
 
v The amount of light admitted depends on the number, size, location, and 

transparency of the windows. 
v The orientation of the windows will have an important effect upon the quality of the 

light admitted. 
v The type of glass used will also affect the quality of the light, as well as the quantity. 
v If daylight is considered to be essential for the use to which a room will be put, then 

windows are an unavoidable necessity. 
v For workrooms which are 3.5m or more high, the light transmission surface of the 

window must be at least 30% of the outside wall surface, i.e >0.3 AXB 
 

 
 يعرض حجم فتحات الشبابيك وتكرار وحدة معينة في )٧(شكل رقم 

 مبنى كلية الطب بالجامعة اإلسالمية
 



 

 
 يعكس حجم فتحات الشبابيك في غرفتي جلوس مختلفتين األولى تطل على مسبح واالخرى على منظر خارجي )٨(شكل رقم 

 ..يرة تعطي شعور باالتساع للفراغوالفتحات الكب...بحديقة المنزل
 
Ventilation 
v Where windows are used for ventilation, the requirements vary the season and the 

climate. 
v In cold weather the principal requirement is to deflect the entering air upward. 
v In hot dry summer weather, it is often desirable to admit as much breeze as 

possible. 
 

 
  يعرض امكانية مسارات التهوية الطبيعية داخل المنزل)٩(شكل رقم 

 
 
 
Vision 
v The vision function of glass in windows works both ways, permitting one to look out 

as well as to look in. 
v Where looking out is a pleasure that can be indulged, large clear glass areas should 

be used with as few divisions as possible. 
v The use of large glass areas not only permits the view to be enjoyed but also makes 

the room itself seen more spacious. 



 

 
Fig. (10) shows that the choice of windows is important in room planning and design. 

 

 
Fig. (11) shows that large glass panes  enhance the view in this 
bedroom. 

 

 
Fi.g. (12)  shows that the windows form living room 
to the terrace are located where glass walls are large. 



 
Escape 
v Windows used for emergency escape must be easy to open, have reasonably low sills, 

and openings large enough to go through without difficulty. 
 

 

 
حجم فتحة الشباك داخل المنزل اذا ما تم استخدامها للهروب او الخروج في حالة  يعرض مساحة و)١٣(شكل رقم 
 الطوارئ

 
 
Materials 

 
v Windows are commonly made of wood, steel, and aluminum, less often of stainless 

steel or bronze. 

 
 .. كمادة صديقة للبيئة ويمكن التشكيل فيها حسب الرغبة يعرض استخدام الخسب في تصميم الشبابيك)١٤(م شكل رق

 
 



 
 ..تشكيل بها سهلةكمادة  لتصميم وتصنيع الشبابيك وامكانية الفي مبنى مجمع الوزارات  يظهر استخدام االلومنيوم )١٥(شكل رقم 

 
1.1. Types of  Windows 
v Double-hung  (Casement) 
v Projected 
v Awning 
v Vertically  and Horizontally Pivoted 
v Sliding Window 
v Pictured Window 
 
 

 
 ط والواجهة ويظهر طريقة فتح الشباك طريقة اظهاره في المسقCasement يعرض نموذج )١٦(شكل رقم 

 
 



 
 Casement نموذج الشبك ذو المفصالت الذي يعرف  )١٧(شكل رقم 

 
 

 
  يعرض نوذج الشباك المنزلق افقياً ورأسياً وكيفية اإلظهار في الواجهة )١٨(شكل رقم 

 
 

 
 ... يوضح طريقة االظهار للنوافذ المنزلقة افقياً ورأسياً)١٩(شكل رقم 

 
 
 



 
  يعرض نموذج النوافذ المنزلقة)٢٠(شكل رقم 

 
 

 
  ذات المحور العلوي  يوضح نموذج النوافذ)٢١(شكل رقم 

 
 

 

 
  كما هو موضح في مطار غزة الدوليFixed window يعرض نموذج نوافذ الصورة أو الثابتة )٢٢(شكل رقم 

 



 
1.2. Types of Operation 
v Window vents may slide horizontally or vertically. 
v Hinged at top open out (casement) 
v Hinged at bottom open in (casement) 
v Hinged at left. 
v Hinged at right (casement side hung) 
v Pivoted-vertically or horizontally. 
v Fixed light. 

 

 
 ..ر عنها في الواجهة والمسقط والقطاع يعرض نماذج طرق فتح النوافذ المختلفة وطرق التعبي )٢٣(شكل رقم 

 
 
1.3. Other considerations 
 
v Every work area needs a window leading to the outside world. 
v The window area which transmits light must be at least 1/20 of the surface area of 

the floor in the work space. 
v The total width of all the windows must amount to at least 1/10 of the total width of 

all the walls. 
v Window size as %10 of room floor area. 
v In planning the size of windows, the optimum daylight level relative to the purpose 

of the room must be the deciding factor. For example, building regulations require a 
min. Window area of 1/8 of the floor surface area for living rooms. 

v The window width in secondary rooms can be chosen according to the distance 
between the rafters. 

v Minimum height of the glass surface is 1.3m. 
v The total height of all windows must be 50% of the width of the workroom .i.e. 

Q=0.5R. 
 
 
 



 
 ارتفاع عتبة الشباك حسب االستخدام يعرض )٢٤(شكل رقم 

 

 
  يعرض نموذج آخر الرتفاع عتبة الشباك)٢٥(شكل رقم 

 
 
 



 
  يعرض امكانية استخدام عتبة الشباك كمنطفة للجلوس واستخدام جانبي النافذة كخزن جدارية)٢٦(شكل رقم 

 

 
Fig. (27) shows that high window give privacy and allow wall space 
for furniture.  كما یعرض استخدام المشربیة بغرض الخصوصیة 

 
 
2. Doors 
v Internal doors must be positioned in order to maximize the usable room space. 
v  It is necessary to decide whether a door should open inwards or outwards.  

Normally doors open into the room. 
v The width of doors is determined by it’s use and the room into which leads.  The 

minimum inside width of a door opening is 55cm. 
 
v In residential buildings the standard door opening width are as follows.  
1. Single-panel doors: main rooms approx. 80 cm, auxiliary rooms approx, 69 cm, 

front doors to flats approx. 90 cm, front doors to houses up to 115 cm. 
2. Double doors: main rooms approx. 170 cm, front doors 140-225 cm. 
3. Door opening height at least 185 cm. but normally 195-200 cm. 
 



 
  األبواب تستخدم للدخول واالنتقال من فراغ الى فراغ)٢٨(شكل رقم 

 
 
Door Types 
v Hung right or left door. 
v Swinging double door. 
v Pivoting door. 
v Sliding door. 
v Revolving door. 
v Folding door. 
v Telescopic door. 
v Roller shutter door. 
v Fire door. 

 

 
  يعرض نماذج مختلفة النواع األبواب من ناحية عملية الفتح )٢٩(شكل رقم 

 
 
 



 
  يعرض االبواب الدوارة ومقاساتها المختلفة)٣٠(شكل رقم 

 

 يقة إظهارها في المسقط يوضح النماذج المختلفة النواع األبواب وطر )٣١(شكل رقم 
 



 
 يعرض مقطع مفصل لعملية فتح الباب كذلك يعرض نماذج لعدد ضلفات الباب والتعبير عنها في المسقط   )٣٢(شكل رقم 
 والواجهة

 

 
  يظهر نماذج لتصميم أبواب كذلك تصميم لباب مسجد في الواجهة والقطاع والمسقط)٣٣(شكل رقم 

 
 



 
  نماذج األبواب بارتفاعاتها المختلفة كذلك نموذج للباب الدوار في مختلف االوضاع يعرض)٣٤(شكل رقم 

 

 
 لوضع فتحات األبواب المتجاورة في مواقع مختلفة  يعرض نماذج )٣٥(رقم شكل 

 
 
 



 
ة بين الفراغات الكبيرة وخاصة المواجهة لتراس أو غرفة طعام بهدف دمج  يظهر نموذج الباب المنزلق وخاص)٣٦(شكل رقم 

 ...الفراغين والشعور باالنفتاح
 

 
 folding door والثاني باب منطوي casement يظهر نموذجين األول مفصلي  )٣٧(شكل رقم 

 
 

  المعماریة تصمیم الفتحات.   3
دورا رئيسيا في المبنى من حيث تزويده بالتهوية الطبيعية         ) األبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية   (تؤدي الفتحات المعمارية    

الكافية واإلضاءة الطبيعية الالزمة وبما تتطلب الحاجة الداخلية لهما، كما أنها تعمل على توفير مجال الرؤية المطلوبة خارج             
ك عدد من العوامل واالعتبارات التي يجب على المصمم أخذها بعين االعتبار عند دراسة الفتحات واختيارهـا                 وهنا. المبنى

 : عند تصميم المباني، وهذه العوامل

 
 .عوامل واعتبارات معمارية .١
 عوامل واعتبارات حرارية .٢



 عوامل واعتبارات اقتصادية .٣
  .عوامل واعتبارات تتعلق باحتياجات اإلنسان .٤

 المصمم تكون صعبة وشاقة حينما يترتب عليه أخذ العوامل المختلفة السابقة بعين االعتبـار               ولعل مهمة  •
بنفس المستوى من األهمية، وكانت تلك العوامل متضاربة ومتعارضة مع بعضها البعض، في حين دوره        

 . سهال فيما استدعت طبيعة الموقع التركيز على واحدة أو اثنتين من تلك العوامل واالعتبارات

ففي بعض المواقع التي تتبع للمناطق المناخية المعتدلة، من الممكن جدا الجمع بين هذه العوامل كافة التي           •
أما في مواقع ومناطق مناخيـة     . تقوم بها الفتحات من خالل تصميمها بشكل مناسب للبيئة المحلية للمبنى          

األدوار فـي حـل معمـاري محـدد     أخرى حارة نسبيا أو باردة جدا، فإنه من الصعب التوفيق بين هذه     
 . وبالتالي يتطلب ذلك مجموعة من الحلول تعالج الفتحات وأثرها على البيئة الداخلية للمبنى

الفتحات تؤثر بشكل كبير على النمط الحراري في داخل المبنى، وهي مصدر رئيسي من مصادر كسـب     •
لى اإلشعاع الشمسي المار من خاللها له       الحرارة أو فقدها في داخل المبنى، لذلك فإن السيطرة والتحكم ع          

دور كبير في التحكم بنمط البيئة الداخلية وتوفير االرتياح الحراري لإلنسان فيها سواء خالل كل أوقـات              
وقد تتعارض االحتياجات التصميمية والرغبة في زيادة الكسب الحـراري     . السنة صيفا كان ذلك أو شتاء     

 في زيادة التهوية الطبيعية أو التحكم بها، او في توفير إنـارة طبيعيـة    أو تقليله مع االحتياجات الحرارية    
  داخل المبنى مما يعقد مهمة المصمم ويجعلها أكثر صعوبة

 : وعند الحديث تصميم الفتحات تبرز عدة عناصر يجب دراستها وأخذها بعين االعتبار وهي

v موقع وتوجيه الفتحة. 
v أبعاد وقياسات الفتحة . 
v مصنوعة منها الفتحةنوع المادة ال . 

إن العناصر السابقة مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض بصورة كبيرة جدا مما يجعل من الصعوبة الحديث عن                  
 . واحدة منها دون اإلشارة إلى العناصر األخرى

يلعب موقع الفتحات واتجاهات دورا هاما في التحكم باإلشعاع الشمسي في المباني وبالتالي على البيئـة                  •
فهي تـؤثر علـى كميـة اإلشـعاع         . الداخلية لهذه المباني وعلى توفير االرتياح الحراري للساكنين فيها        

ون توجيه الفتحات بما يسـاعد  ففي المناخات الباردة يك  . الشمسي التي تدخل إلى المبنى إما سلبا أو إيجابا        
وعلـى  . على زيادة دخل أشعة الشمس إلى داخل المبنى وبالتالي توفير وتحقيق بيئة مريحـة للسـاكنين               

العكس من ذلك فإن وصول أشعة الشمس إلى داخل المبنى في المناخات الحارة سيزيد مـن اإلحسـاس                  
اتورة الطاقة المستخدمة ألغـراض التبريـد   بعدم االرتياح ويثر سلبا على أدائهم ونشاطهم وعلى كلفة وف         

 . وتوفير األجواء المريحة داخل المبنى

كما أن دخول أشعة الشمس وتأثيرها على زيادة درجة الحرارة الداخلية قد يكون مفيدا خالل فصل الشتاء، بينما قد                 
لية ، مما يحتم على المصمم الـتحكم        يكون ضارا جدا خالل الصيف إذا أدى األمر إلى زيادة كبيرة في درجة الحرارة الداخ              

 .بتلك األشعة الشمسية حسب الفصل والوقت من السنة
 

، وعلى المصمم أن يدرس ويقرر بناء على        )Compromise(إن اختيار االتجاه وموقع الفتحات أمر فيه نوعا من المفاضلة           
تجاه الفتحات األفضـل فيمـا يتعلـق باإلشـعاع          ويمكن القول أن ا   ، تلك الدراسة المعيار األهم الذي سيتبعه في اختيار ذلك        

 Under(الشمسي هو ذلك االتجاه الذي يسمح بمرور ووصول األشعة الشمسية إلى داخل المبنـى خـالل فتـرة التدفئـة     

Heating( ويمنعها تماما أو أن يحد منها خالل فترة التبريد ،)Over Heating (     وهذا يسـتدعي مـن المصـمم دراسـة
ية خالل السنة بدقة لمعرفة ومالحظة متى يحتاج إلى التدفئة ومتى يحتاج إلى التبريد، ومتى يكون المبنـى             المعلومات المناخ 

 . بحاجة إلى تظليل أو العكس من ذلك



وعند الحديث على توجيه الفتحات فإن أفضل الفتحات تحقيقا للمبدأ السابق هي الفتحات على الواجهـات                 •
لكمية األكبر من اإلشعاع الشمسي خالل فترة النهار في فصل الشتاء           الجنوبية حيث تتلقى هذه الواجهات ا     

البارد في نصف الكرة األرضية الشمالي في حين تكون كمية اإلشعاع الشمسي الذي تتلقاه خـالل فتـرة             
ولعل ذلك نابع من زاوية ارتفاع الشمس التي تكون أقل ما يمكن في فصل الشـتاء  . الصيف أقل ما يمكن  

من العمودية في فصل الصيف األمر الذي يتيح دخول أشعة الشمس إلى أعمـاق المبنـى                وتزيد لتقترب   
 شتاء بينما ال تتمكن من ذلك خالل الصيف، 

أو تحد منها بصورة كبيرة كاسرة أفقية صغيرة العمق أو حتى سماكة جدار الفتحة نفسـها إذا لـم يكـن       
 فهي الفتحات الموجودة على الواجهات الشـمالية        أما أقل الفتحات استقباال ألشعة الشمس     . ارتفاعها كبيرا 

  .مما يؤثر على الفراغات المتاخمة لهذه الواجهة ويجعلها شتاء من أكثر المناطق برودة في المبنى
أما الفتحات على الواجهات الغربية والشرقية فإنها تتلقى اإلشعاع الشمسي خالل فترتين محـدودتين فـي      •

وفي الحالة األولى فإن اإلشعاع الشمسـي الـذي         . ظهر وقبل الغروب  الصباح عند شروق الشمس بعد ال     
يدخل إلى أعماق كبيرة من الفتحات على الواجهة الشرقية يكون ذو تأثير بسيط شتاء في حين أنه يسـبب    

أما على الواجهات الغربية فإن الفتحات تسمح بمرور كمية من         . كثير من عدم االرتياح في فصل الصيف      
 خالل فترة بعد الظهر مما يسبب في زيادة درجة الحرارة الداخلية بشـكل كبيـر فـي               اإلشعاع الشمسي 

الوقت الذي ترتفع درجة حرارة الهواء الخارجي هي األخرى في فصل الصيف مما يؤثر بصورة كبيرة                
  على االرتياح الحراري في الفراغات ذات الفتحات الغربية

 
ات الغربية يمكن أن تكون مناسبة خالل فصل الشـتاء إذ      وعلى العكس من ذلك فإن الفتحات على الواجه        •

أنها تسمح بدخول أشعة الشمس لفترة بسيطة إلى داخل المبنى، إال أن ذلك ال يتناسب أبدا مع اإلحسـاس              
بعدم االرتياح الذي يحدثه وجودها إذا لم يتم معالجتها بالوسائل المناسبة خالل فصل الصـيف وارتفـاع                 

 ). Sol-air Temperature(ير بتأثير درجة حرارة الهواء المالمس ومبدأ درجة الحرارة بشكل كب

وبصورة عامة يمكن القول بأنه يجب أن تكون مواقع الفتحات المعمارية واتجاهاتها متناسبة مع المنطقة                 •
ففي المناطق الحارة يراعى تقليل المساحات الزجاجية بشكل عام وبخاصة          . المناخية التي يقع فيها المبنى    

على الواجهات الجنوبية واألكثر تعرضا لإلشعاع الشمسي المباشر وغيـر المباشـر لتفـادي الكسـب                
  .الحراري

 
تؤثر مساحة الفتحات ونوع المادة المصنوعة منها تلك الفتحات على تحديد مقدار تدفق اإلشعاع الشمسي                •

ت مرتبطـة بشـكل أساسـي       ويرتبط ذلك باتجاه تلك الفتحات، حيث أن مساحة الفتحا        . إلى داخل المبنى  
 . باتجاهها

والواجهـات الزجاجيـة   ) النوافذ وغيرها(ورغم أن معدل تدفق الطاقة الشمسية خالل الفتحات المعمارية      •
يعتمد بصورة أساسية على شدة اإلشعاع الشمسي الساقط عليها إال أن مسـاحة الفتحـة ونـوع المـادة                   

 .  تحديد وحساب ذلك المعدلوالزجاج المستخدمين فيها يشكالن عنصرين مهمين في
وهـذا األمـر مـرتبط    ، ولمساحة الفتحات دور كبير في كمية الطاقة النافذة إلى المبنى من هذه الفتحات            •

بطبيعة الفراغ المستعمل وطبيعة الظروف المناخية السائدة، فالفتحـات الكبيـرة تسـتعمل مـثال علـى               
يساهم وصول اإلشعاع الشمسي وزيادة تدفقه إلـى        الواجهات الجنوبية في المناطق الباردة التي يأمل أن         

داخل المبنى في زيادة درجة الحرارة الداخلية وتحسين البيئة الداخلية إلى حدود االرتياح الحراري، فـي                
حين أن العكس صحيح أيضا وخاصة في المناطق التي يسبب تدفق كمية كبيرة من اإلشعاع الشمسي إلى                 

درجة الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الداخلية إلى ما هـو    داخل المباني ارتفاعا كبير في      
 . أعلى من درجة االرتياح الحراري



وبالتالي يسعى المصمم إلى تصغير مساحة الفتحات على تلك الواجهات إلى الحـد األدنـى أو إلغائهـا                  
في نصف الكرة األرضـية     بصورة كاملة مثال كما هو الحال على الواجهات الغربية في المناطق الحارة             

 .الشمالي

وكما هو الحال في الكسب الحراري فإن زيادة مساحة الفتحات يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الفقد الحـراري                    •
ويمكن معالجة مثل تلك المشكلة بتقليل قيمة االنتقاليـة        . من الفتحات وهو أمر مهم خاصة في المناطق الباردة        

 . باستعمال زجاج مزدوجوذلك ) U-value(الحرارية للزجاج 
 حيـث اإلشـعاع الشمسـي    مفيدة وضرورية في المناطق الباردة) الفتحات(إن المساحات الكبيرة من الزجاج       •

 مطلوب، كما أنه ينصح باستعمال مساحة صغيرة من الفتحات في المناطق الحارة حيث وصول               يداخل المبان 
  .اإلشعاع الشمسي إلى الداخل غير مرغوب

ل في مساحة الفتحات فإن المادة المصنعة منها تلك الفتحات ال شك تؤثر هـي األخـرى علـى       وكما هو الحا   •
وهناك أنواع مختلفة من الزجاج المستعمل مثل الزجاج العادي       . معدل تدفع اإلشعاع الشمسي إلى داخل المبنى      

التدفق إلـى داخـل     ويسمح الزجاج العادي لمعظم اإلشعاع الشمسي ب      . أو الماص للحرارة أو العاكس للحرارة     
نسبة كبيرة من األشعة الشمسية من الدخول إلى        ) مرتفع الثمن (المبنى، في حين يمنع الزجاج الماص للحرارة        

المبنى مما يجعله يشكل عنصرا مهما في المناطق التي يرغب المصمم فيها باستعمال مساحات كبيـرة مـن                  
 أو أن ترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى ما فوق حدود           الزجاج دون أن تتأثر البيئة الداخلية باإلشعاع الشمسي       

وما ينطبق على الزجاج الماص للحرارة يمكن أيضا أن ينطبق علـى الزجـاج العـاكس                . االرتياح الحراري 
 .للحرارة بصورة أو بأخرى

المناسـبة  جراءات الالزمة أثناء التصميم لتحديد المساحة       إلن نستنتج بأنه يجب اتخاذ كافة ا      ومما سبق يمكن أ    •
لكل فتحة وبما يتفق مع معطيات التصميم المعماري وحدوده األخرى مثل متطلبات اإلنارة الطبيعية والتهوية               

 . الخ واختيار نوع المادة المستعملة فيها بكل عناية وبما يتناسب مع طبيعة المناخ والفراغ المستعملة فيه... 

 الشبابیك 3-1
مناظر الخارجية أو   نها وسيلة للتهوية واإلضاءة والنظر من خاللها على ال        ألمباني بجانب   ساسية في ا  أ وحدات   تعتبر الشبابيك 

نواعها وظـائف  ألي بعضها إكما قد يضاف . الحوائط والقواطع ن تحقق فيها بعض صفات ووظائف أنها يجب أالداخلية إال   
 . ألغراض مختلفة

 تشيد داخـل فتحـات   أنهابواب كما ألعتاب اأرتفاع مباني عادة باوتشيد ارتفاع أعتاب الشبابيك في حوائط ال       •
 الحوائط

 . الصلبة  أو المعادن أو المعدة لذلك بمقاسات تناسب غرضها وقد تصنع الشبابيك من األخشاب اللينة    
 )  Habitable Room( لمعيشتهاإلنسان ال يقل عرض الشباك الخارجي ألي حجرة يستعملها أنيفضل  •

 .  الحجرة مقسوما على ارتفاع الشباكةأرضي من مساحة 1/10عن 

 من بين األمطار تصنع وتركب الشبابيك بطريقة ال تسمح بمرور تيار الهواء أو تسرب مياه        أنكما يجب    •
 . داخل الحجرة إلي أعضائها

 
 



 
 ارجي يوضح ارتفاع عتبة الشبك في غرفة المعيشة حيث تنخفض الى حد يسمح باالستمتاع بالمنظر الخ)٣٨(شكل رقم 

 
 

 
  يوضح شكل وطريقة فتحة وزاويا النظر   )٣٩(شكل رقم 

 
 

 األبواب3-2
 

 اللينـة كالخشـب     األخشـاب  الخارجية والداخلية داخل فتحات الحوائط المعدة لذلك وقد تصنع األبواب مـن              األبوابتشيد  
 . المعادن أو الخشب الصلب أوالموسكي الشائع االستعمال 

حة الباب مهم جدا في تشييد المباني حيث يتحدد عليها نسب كثيرة في المبني مثـل ارتفـاع فتحـة                    ويعتبر مقاس ارتفاع فت   
  . خالفهأو ارتفاع مواد التشطيبات الداخلية أوالشباك 

  :أهمها هذا االرتفاع يتحدد بعوامل أنوعلى ذلك نجد 

 اإلنسانمتوسط ارتفاع  .١



 حيث من الشـائع ارتفـاع       – خالفه   أو الحجرة   أو ارتفاع الطوبة    ارتفاع الوحدة البنائية المستعلمة في المباني مثل       .٢
 .cm  210 -220فتحة الباب في المباني السكنية العادية

 
 

  أي اكبـر مـن   cm 70 يكون اقل عرض لـه  أن عن فتحة الباب فهي متغيرة على حسب استعمال الباب   نفسه على أما
  .اإلنسانمقاس عرض 

 وظائف فرعية ألغراض خاصة  أنواعها بعض إليكما قد يضاف 

 ويتخلص ذلك في االتي 

 القوة •

 الخصوصية •

 األمن •
 عازل للحرارة والصوت •

 مقاوم للحريق والعوامل الجوية •

 سهولة التشكيل •
 

 
 يعرض نماذج األبواب المختلفة وطرق التعبير عنها في اللواجهة) ٤٠(شكل رقم 

 

 
 ظهر التشكيالت الحديدية يوضح نماذج لالبواب الخارجية وت )٤١(شكل رقم 

 
 
 
 



 
 ..يظهر نماذج لالبواب الخارجية للمداخل المنازل) ٤٢(شكل رقم 

 
 والشـبابيك عنـد عمـل       األبـواب  أو الشبابيك يحقق اختيار المقاسات النمطية المفضلة لكل من           لألبوابالمقاسات النمطية   

 .أيضاالتصميمات التنفيذية للمباني تشييدا أسرع واقتصاديا 

v   المبنـي  أجـزاء  والشبابيك فتحات في المباني فهي عناصر مهمة في تشيد المباني ليس فقط لـربط              األبوابتعتبر 
 األبواب و الشبابيك وظائف خاصة األبواب ولكل من أيضاالداخلية ولكنها لربط الطبيعية الخارجية بالمبني 

v  الحجرات الداخلية بها  أو وسيلة الدخول والخروج للمباني أنها الرئيسية األبوابوظيفة. 

v أو الوظيفة الرئيسية للشبابيك فهي وسيلة للتهوية واإلضاءة والنظر من خاللها على المناظر الطبيعية الخارجية                أما 
 الداخلية للمباني 

v      الرؤيـة  أو والشبابيك لغرض السماح لإلضاءة األبواب النصف شفافة التي توضع في    أوالزجاج هو المادة الشفافة 
 .  االثنين معا بجانب حامية المباني من العوامل الجوية أوها من خالل

v   يجب أن تحقـق  أنها إال وسيلة الدخول والخروج من المباني       أنها في المباني بجانب     أساسية وحدات   األبوابتعتبر 
 .فيها بعض صفات وظائف الحوائط أو القواطع
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 واهللا ولي التوفیق
 


