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Abstract   Keywords 

وستكون مدینة نیوم جاذبة للسیاح وواعدة. . م2030دیة السیاحة محور من محاور رؤیة المملكة العربیة السعو 
ً من المجاالت التي یمكن أن تساھم في  ً ھاما ویشكل تصمیم وسائل اإلضاءة الصناعیة في المنشآت السیاحیة مجاال
التوازن االقتصادي وتحقق تطویر وتقدم سیاحي، وذلك من خالل تصمیمات عصریة وحدیثة مستلھمة من 

ة والموروثات الشعبیة وال سیما في منطقة جازان. ھذا باإلضافة إلي وجود عدد كبیر من الخامات المنتجات التراثی
الطبیعیة كأشجار الشوري والتقنیات النظیفة كاللیزر والوتر جیت واآلخذة في االنتشار بطبیعة جازان والمنطقة 

. ویھدف البحث إلي االستفادة من تراث الصناعیة بما یساھم في تحقیق استدامة بیئیة للمملكة العربیة السعودیة
منطقة جازان في تصمیم وسائل إضاءة صناعیة مستدامة لفنادق رادیسون بلو نیوم. وقد تم استخدام المنھج 
الوصفي لبیان الخامات والتقنیات التي استخدمت قدیما، والمنھج التحلیلي لالستفادة من شكل المنتجات التراثیة. 

وعة من التطبیقات التي تؤكد علي أھمیة االستفادة من سمات الشكل في التراث الجازاني وقد أنتجت الدراسة مجم
وبعض الخامات والتقنیات البیئیة والتي تحقق التصمیم المستدام بتصمیم وحدات عصریة وحدیثة. وأوصت 

  بتطبیق نتائج الدراسة على الفنادق والمنتجعات السیاحیة لـ رادیسون بلو مدینة نیوم.   

 التراث الجازاني  
 الموروثات الشعبیة

 االستدامة
 مدینة نیوم.
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:Introduction  
"لم تعد اإلضاءة الصناعیة تقتصر على إضاءة األماكن فقط، بل 

وصول إلى التطور واإلبداع، فتنوع تعدي معناھا الحقیقي لل
وظائفھا وأشكالھا ومصادرھا المختلفة جعلھا قیمة فنیة متفردة في 
عالم التصمیم والدیكور، مستمدة من المكان الذي یالئمھا في 
التكوین، لتصبح جزءا من تصمیم المساحة تشیع الجمال 
والغموض لتعطي بانعكاساتھا اإلشعاعیة لمسة حضاریة عصریة 

د روح العصر القدیم، وتلعب دورا مھما في تشكیل النور تستم
والظل وخلق التأثیرات البصریة، وإضفاء المزید من الفخامة على 
المكان فھي تلبي المتطلبات العملیة والفنیة والجمالیة في عالم 

" )1(التصمیم الداخلي في آن واحد وكما ھو موضح بالصورة رقم 
[https://alghad.com].  

  
) توضح وسائل اإلضاءة في التصمیم 1ة رقم (الصور  

  الداخلي تتعدى اإلضاءة إلى اإلبداع والتكوین الفني الجذاب.
وتعد السیاحة محط أنظار الجمیع ومحور ھام من محاور رؤیة 

م. "ومدینة نیوم 2030المملكة العربیة السعودیة 
، أطلقھ سمو عابرة للحدود لمدینة مخطط لبنائھا سعودي مشروع

، ولي العھد السعودي في یوم محمد بن سلمان آل سعود األمیر

ویقع  2017 أكتوبر 24 الموافق ھـ 1439صفر 4الثالثاء 
المشروع في أقصى شمال غرب السعودیة" 

[https://ar.wikipedia.org/wiki حیث ستكون المدینة ،
منطقة جذب سیاحي واعدة ویشكل تصمیم وسائل اإلضاءة 

ً من المجاالت التي یمكن أن تساھم للمنشآت  ً ھاما السیاحیة مجاال
في تحقیق توازن اقتصادي للمملكة وتساھم في تطویر وتقدم 
السیاحة، وذلك من خالل االستفادة من المنتجات التراثیة 
والموروثات الشعبیة بمنطقة جازان. كما أن وجود عدد كبیر من 

ظیفة اآلخذة في النمو أشجار الشوري كخامات طبیعیة والتقنیات الن
والتوسع بصناعیة جازان یمكن أن یساھم في تحقیق وحدات 
إضاءة صناعیة مستدامة وبیئیة للمملكة العربیة السعودیة ذلك 

 باستخدامھا في تصمیم وحدات عصریة حدیثة" 
[https://www.pme.gov.sa, 
https://vision2030.gov.sa].  

ً یتأتى  والعمل على نشر الثقافة السیاحیة لتراث منطقة جازان أیضا
من خالل دراسات من ضمنھا دراسة تصمیم نظم ووسائل اإلضاءة 
إضاءة حضاریة مستلھمة من التراث الجازاني لفنادق رادیسون بلو 
والوعي بثقافة ھذا التراث الثمین وتحقیق االستدامة في منتجات 

  م. 2030یتفق مع أھداف رؤیة المملكة  اإلضاءة بما
یمثل تصمیم نظم اإلضاءة أحد المجاالت الھندسیة الذي لم یتم 
تعظیمھ واالستفادة منھ في منطقة جازان حتى اآلن. وبذلك وبدایة 
من أماكن إقامة السیاح تقوم الدراسة بوضع آلیة توضح كیفیة 

والخامة تصمیم نظم إضاءة مستدامة على أساس تحلیل التقنیة 
، وبشكل یجمع بین الحدیث والتراث والشكل للمنتجات التراثیة

  وحسب متطلبات التصمیم للمنشآت السیاحیة.
في المؤسسات العامة أكدت الدراسات في مجال االضاءة "ولقد 

ونسبة االضاءة والسطوع ووقت  والخاصة والمتمثلة بالتباین
راك البصري الرؤیة ودرجة االنعكاس وتأثیرھا في عملیة االد

المقترن براحة الرؤیة للمستخدمین. نتج عنھا مجموعة من 

https://alghad.com
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.pme.gov.sa,
https://vision2030.gov.sa
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المؤشرات أھمھا تباین األشكال فیما بینھا من ناحیة إمكانیة إدراكھا 
بمساعدة الضوء تبعا لطبیعة حالتھا الثابتة (االستاتیكیة) أو الحركیة 
(الدینامیكیة) إذ ینبغي حساب درجة التباین الضوئي بین الشكل 

-١٫٠٠لفیة من خالل زیادة عامل اإلضاءة أو نقصانھ بمعدلوالخ
من قیمة الوضوح مع اإلشارة إلي أن زیادة التباین یؤدي  ٦٫٦٧

بالنتیجة تحسن ملحوظ في الرؤیة. وأن تقلیل أو حجب االنحدار 
المرئي للكثافة المادیة یأتي نتیجة لضعف اإلضاءة في حین إن 

تقلیل الفروقات في مواصفات مستویات اإلضاءة العالیة تؤدي إلى 
المادة من خالل تأثیرھا في تالشي الظل. وتشكل السطوع في 
أجسام المفردات الشكلیة نتیجة البریق في مجال الرؤیة المتأتي من 
نسب إضاءة أكبر مما اعتادت علیھ الحاسة البصریة وتقاطعھا 
المباشر معھ ولشدة لمعان الخامات وعكسھا للضوء أثر في ذلك، 

ا أثبتت الدراسات العالمیة حول السطوع الضوئي وراحة الرؤیة كم
) ٥أن أفضل زاویة بصریة لتالفي السطوع الضوئي تكون بمقدار (ْ

% في زاویة  ٥٨% في حین یبلغ  ١٦إذ یبلغ مستوى السطوع إلى 

). ھناك مجموعة من المتغیرات على مستوى ٤٠بصریة بمقدار (ْ
ءة والتي لھا تأثیر مباشر على البیئة والشكل وعالقتھما باإلضا

راحة الرؤیة ومنھا شكل الفضاء الداخلي وحجمھ، مستوى 
االنعكاس للسطوح، شدة ونوع وكمیة اإلضاءة، موقع الرائي وخط 
الرؤیة، تنظیم المفردات الشكلیة في الفراغ. كما تباینت اآلراء 
حول ارتباط راحة الرؤیة بمعدل أو نسبة اإلضاءة في الفضاءات 

امة، وعلى وجھ الخصوص الفضاءات الصناعیة. إذ أوصت الع
جمعیة التوصیات الكمیة باستخدام تراكیز عالیة من اإلضاءة 

) والنوعیة أوصت I.E.Sوبصورة انتشاریة، فیما أن الكود (
جھات أخرى باستخدام التراكیز نفسھا ولكن بصورة موًجھة إلى 

إلى مستوى رؤیة أماكن العمل المھمة التي یحتاج فیھا العاملین 
أكبر. وعن األلوان المستخدمة على سطوح الفراغات أو الحیزات 
الداخلیة (السقوف، الجدران، األرضیات، واألثاث) أثرا في تحدید 

إبراھیم [درجة االنعكاس الضوئي بنسبة تقترن بالدرجة" 
 .] 2017المشھداني، فوزي. كاظم اإلمام، عالء الدین. 

"إن الدراسات في نظم اإلضاءة تشیر إلى أن صیاغة تصمیم ناجح 
یُحقق لمنتج وحدات اإلضاءة التكامل التصمیمي ومواصفات 

ء مھام موضوعیة لمصممي نظم اإلضاءة تكفل لتصمیماتھم أدا
االضاءة بما یحقق أمن وسالمة وراحة المستخدم في المكان، 
وتسعى اإلضاءة الحدیثة الى اختیار المعاییر التصمیمة المقترحة 
لتبین مدى نجاحھا في االستجابة الحتیاجات المستھلك وتوفیرھا 

  حدود األمان والراحة البصریة وتجنب اضرار اإلضاءة. 
یجب أن نأخذ في الحسبان عددا من لذا فإن تصمیم نظام لإلضاءة 

االعتبارات والعوامل ولیس مجرد تحقیق مستوى معین من 
نوع  –اإلضاءة والتي منھا نوع المھمة أو النشاط داخل المكان 

الضوء الذي یُحقق المرغوب منھ، وااللتزام باشتراطات توفیر 
الطاقة، وأحیانا توفیر اضاءة طوارئ، ومعاییر تحدید مستوى 

ة وعندما تُستوفى كل ھذه األھداف یمكن أن تستخدم معاییر االنار
إضافیة لتصمیم اإلضاءة لتحقیق تصمیم جید لوحدة اإلضاءة. 
وتتضمن المعاییر التي ینبغى اعتبارھا مستوى اإلنارة المطلوب، 
وتجانس وتناسب اإلنارة، والوھج البصري، واعتبارات خاصة 

  .]2017شھدي، محمد احمد [بالمستخدم والمكان" 
"كما إنھ من أھم الجوانب الوظیفیة المؤثرة في تصمیم األسطح 
لوحدات اإلضاءة الزجاجیة للمنشآت السیاحیة یساھم في رفع 

حمزاوي, مروة عبد هللا محمد.  [كفاءتھا الوظیفیة والجمالیة". 
2010 [  

"إن الكشف عن أسس بناء التشكیالت الفنیة الضوئیة في فضاءات 
ً بھو الفنادق تأثر في بناء التشكیالت الفنیة االستقبال العام ة وتحدیدا

باألسس الھیكلیة والمعنویة لإلضاءة في فضاءات االستقبال العامة 
جاسم محمد العاكم، اكرم. نبیل نور الھاشمي، ["  لبھو الفنادق.

  .]2007شیماء. 

وستشھد مدینة نیوم بناء وتشیید العدید من الفنادق والمنتجعات 
من  یاحیة. كما أن منطقة جازان منطقة سیاحیة تحملوالقري الس

التراث الجازاني والموروثات الشعبیة ما یؤھلھا ألن تكون مصدر 
ابداع البتكار العدید من التصمیمات باالستناد الي سمات تراث 
ً منطقة جذب سیاحي لیس فقط  المنطقة باإلضافة إلي جازان أیضا

ین اإلقلیمي والعالمي، علي المستوي المحلي ولكن علي المستوی
فیتیح التراث أمامنا الفرص ویفتح اآلفاق لالستفادة منھ، كما أن 

أ) و -2الدراسة تساعد في الحفاظ علي ھذا التراث "والصور، (
ب) توضحان بعض المنتجات واألدوات الخاصة بتراث منطقة -2(

ِیل والُمھَجان والِمجَول وغیرھا العدید"  َة والَزنب جازان كالدُبی
http://www.qassimy.com] [https://hawamer.com,.  

ً خصبا من التقالید والعادات التراثیة  وتحتضن منطقة جازان مجاال
المختلفة مع أنماط حیاة أھالي المنطقة الیومیة وقد تمیزوا 

ولكن قلة من یعرفون عن  بالمحافظة والتمسك بالموروثات الشعبیة
ء ھذا التراث بشكل مناسب ھذا التراث، ومن واجبنا إعادة احیا

لحاضرنا ونشر مفاھیمھ بطریقة متطورة واالستفادة منھ في 
  المجال السیاحي والتنمیة السیاحیة.

ولم تتناول دراسة االستفادة من تراث جازان في تصمیم نظم 
-3ووسائل إضاءة مستدامة للمنشىآت السیاحیة. وتوضح الصور (

عدم توفر وحدات إضاءة  ج) أمثلة من الواقع علي-3ب)، (-3أ)، (
في فندق رادیسون بلو السیاحي ذات تصمیم یتسم بطابع التراث 
الجازاني ویراعي الحفاظ علي البیئة ویقاوم الرطوبة واالمالح 
والحرارة واالمطار وغیرھا سواء في وسائل إضاءة المطعم 
الرئیسي أو في وسائل إضاءة أماكن االستقبال أو وسائل اضاءة 

ارجیة مما أدى إلي بعد التصمیمات الموجودة عن نشر األماكن الخ
  الثقافة والھویة الجازانیة كجزء من ھویة المملكة.

 
 

  
  أ)-2( 

 
  ب)-2(

  ب) توضحان بعض منتجات وأدوات تراثیة خاصة بمنطقة جازان كالدبیة والزنبیل والمھجان والمجول-2أ)، (-2ر (الصو

http://www.qassimy.com
https://hawamer.com,.
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 ج)-3( ب)-3( أ)-3(

ج) عدم توفر وحدات اضاءة في فندق رادیسون بلو السیاحي ذات تصمیم یتسم بطابع -3ب)، (-3أ)، (-3توضح الصور (
 الرئیسي أو في مكان تناول المشروبات أو في الجلسات السفلیة علي الترتیب. سواء في المطعم التراث الجازاني

Statement of the problem 
  تظھر مشكلة البحث في عدم وجود نظام تصمیم لوسائل

إضاءة صناعیة مستدامة تحمل سمات التراث والموروث 
حدات الجازاني في المنشآت السیاحیة والفندقیة، واستخدام و

اضاءة مستوردة من الخارج ال تدعم ھذا التراث وال تتناسب 
 مع المكان.

وعلیھ فإن مشكلة البحث تتحدد في اإلجابة عن السؤال التالي (كیف 
یمكن االستفادة من التراث الجازاني في ابتكار وسائل اضاءة 

  صناعیة مستدامة لفنادق رادیسون بلو في مدینة نیوم). 
Objective:   

  تصمیم وسائل اضاءة مبتكرة ومستمدة من التراث والموروث
 الجازاني تصلح لالستخدام لفنادق رادیسون بلو نیوم.

  المساھمة فى نشر مفھوم وثقافة التراث الجازاني داخل
وخارج المملكة العربیة السعودیة من خالل منتجات إضاءة 

 مبتكرة للفنادق السیاحیة.
Significance 

  التأكید على الھویة الجازانیة في المنشآت السیاحیة كجزء من
  ھویة المملكة العربیة السعودیة.

  توفیر فرص عمل في مجال تصمیم وتنفیذ وسائل اإلضاءة
  الصناعیة.

  ربط تصمیم وسائل اإلضاءة بمناطق وثقافة المملكة
  ومعطیات البیئة.

 لجازاني في تعظیم االستفادة من التراث والموروث الشعبي ا
  تصمیم منتجات صناعیة.

  تصمیم وسائل إضاءة تتسم بالطابع الجازاني لفنادق رادیسون

بلو نیوم السیاحي بشكل متطور ومبتكر تحمل سمات التراث 
  والموروث.

  المساھمة في توثیق التراث والموروث الجازاني والمحافظة
  علیھ.

  ونشر المساھمة في إحیاء التراث الجازاني وتوضیح رسالتھ
  مفھومھ.

 .فتح مجال جدید في تصمیم وسائل اإلضاءة  
 Delimitations  

  حدود مكانیة: ترتبط الدراسة بمدینتي جازان ونیوم بالمملكة
  العربیة السعودیة.

  م. 2019 -ھـ1441حدود زمانیة: العام 
  

 Methodology 
 لمنتجات یستخدم البحث المنھج الوصفي وذلك برصد بعض ا

المرتبطة بتاریخ وتراث منطقة جازان والتعرف على 
العناصر والخامات والتقنیات واالستفادة منھا والوقوف علي 

  مقومات تصمیمھا.
  یستخدم البحث المنھج التحلیلي وذلك بعمل دراسة تحلیلیة

لبعض منتجات من التراث الجازاني من حیث الشكل لوضع 
 ائل إضاءة مستدامة.أفكار تصمیمیة مبتكرة لنظم ووس

تحلیل الخامة والتقنیة والشكل لبعض عناصر ومنتجات من  -7
  التراث الجازاني واستنباط أفكار تصمیمیة منھا:

  
  التحلیل الكیفي  ىالعنصر التراثى األساس المنتج/  م

  الخامة  الخامة
7-1  

  
مكان السكن ) توضح العشھ: 1-7ة رقم (الصور

  قدیما ولھا شكل ممیز.

البوص والسعف للسقف 
والطوب اللبن والطین 

  للحوائط.

ربط البوص بالحبال وجدل البوص 
  بالسعف ولیاسة الطوب اللبن بالطین.

       تحلیل الشكل والفكرة المستنبطة من المنتج/ العنصر التراثي
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أ) یوضح مسقط رأسي لوسیلة 1-7شكل رقم (
إضاءة ترتكز على األرض یمكن ان توضع في أحد 

كان المكان ویتضح فیھا أن الھیئة األساسیة أر
للمنتج كرویة ھي شكل قبة العشة والقاعدة مستنبطة 

  من الشكل العلوي.

ب) یوضح مسقطین جانبي 1- 7شكل رقم (
ورأسي بالترتیب لوسیلة إضاءة حائطیة 

ویتضح فیھا استنباط شكل العاكس من شكل 
  العشة.

ج) یوضح مسقط رأسي 1- 7شكل رقم (
لوسیلة إضاءة مدالة من السقف ویتضح 

فیھا أن الشكل األساسي للعواكس الضوئیة 
  مستمد من الھیئة األساسیة للعشة. 

  التحلیل الكیفي  ىالعنصر التراثى األساس المنتج/  م
  الخامة  الخامة

7-2  

  
مكان السكن ) توضح العشھ: 2-7الصورة رقم (

  قدیما ولھا شكل ممیز.

البوص والسعف للسقف 
والطوب اللبن والطین 

  للحوائط.

ربط البوص بالحبال وجدل البوص 
  بالسعف ولیاسة الطوب اللبن بالطین.

       تحلیل الشكل والفكرة المستنبطة من المنتج/ العنصر التراثي

  

  

  

  
أ) یوضح مسقط 2- 7شكل رقم (

رأسي لوسیلة إضاءة ركنیة وقد تم 
كل العاكس والقاعدة من استنباط ش

  الھیئة العامة لشكل العشة.

ب) یوضح 2- 7شكل رقم (
مسقط جانبي لوسیلة إضاءة 
حائطیة وقد تم استنباط شكل 

  العاكس من شكل العشة.

ج) یوضح مسقط 2- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة مدالة من السقف 
وقد تم االستفادة من شكل العشة في 

  میم عواكس المنتج. تص

د) یوضح مسقط 2- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة ترتكز علي 

المنضدة وقد تم تصمیم الھیئة 
  األساسیة للوحدة من شكل العشة.

  التحلیل الكیفي  ىالعنصر التراثى األساس المنتج/  م
  الخامة  الخامة

7-3  

  
) توضح الُملكد ِودي: وھو ما 3-7الصورة رقم (

ى المطحنة والنجر ویده تسمى یطحن بھ الحب عل
  ودي.

  التشغیل باإلزالة بالخراطة المیكانیكیة.  الحجر.

       تحلیل الشكل والفكرة المستنبطة من المنتج/ العنصر التراثي
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أ) مسقط راسي 3-7شكل رقم (
ویتضح فیھا استلھام الشكل العام 
  لوسیلة اإلضاءة من شكل الُملكد.

ب) یوضح 3-7شكل رقم (
مسقط راسي لوسیلة إضاءة 
حائطیة ویتضح فیھا استنباط 

  شكل العاكس من الُملكد.

ج) یوضح مسقط 3-7شكل رقم (
راسي لوسیلة إضاءة سقف 

ویتضح فیھا االستفادة من شكل 
الُملكد في تصمیم عاكس 

  الوسیلة.

ج) یوضح 3-7شكل رقم (
لة إضاءة مسقط راسي لوسی

مكتبیة وقد تم االستفادة من 
شكل الُملكد في تصمیم عاكس 

  الوسیلة.
  التحلیل الكیفي  ىالعنصر التراثى األساس المنتج/  

  الخامة  الخامة
7-3  

  
الدبیة وكانت تستخدم ) توضح 4-7الصورة رقم (

  لخض اللبن. 

التجفیف والتنظیف من الداخل والقطع   ن نبات الدبة.م
  لتصبح دبیة.

       تحلیل الشكل والفكرة المستنبطة من المنتج/ العنصر التراثي

  

  

  

  

أ) یوضح مسقط 4- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة ركنیة وقد تم 
اتنباط شكل العاكس والقاعدة من 

  شكل الدبیة.

ب) یوضح 4- 7شكل رقم (
مسقط رأسي لوسیلة إضاءة 
حائطیة وقد تم استنباط شكل 

  شكل الدبیة.العاكس من 

ج) یوضح مسقط 4- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة مدالة من 

السقف وقد تم االستفادة من شكل 
  الدبیة في تصمیم عاكس الوسیلة.

د) یوضح مسقط 4- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة توضع فوق 

المنضدة وقد تم استنباط شكل 
  العاكس من شكل الدبیة.

  التحلیل الكیفي  ىالعنصر التراثى األساس المنتج/  م
  الخامة  الخامة

7-3  

  
) توضح مجموعة تسمي 5-7الصورة رقم (

الواحدة منھا البلبلة 
http://www.qassimy.com] 

[https://hawamer.com,  وجمیعھا تستخدم
  الف اشكالھا واحجامھا.لتبرید الماء مع اخت

  

التشكیل بالجمع الیدوي أو بالتدویم   من النحاس األحمر.
والوصل باللحام  السریع للمعدن

  بالقصدیر.

       تحلیل الشكل والفكرة المستنبطة من المنتج/ العنصر التراثي

http://www.qassimy.com
https://hawamer.com,
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أ) یوضح مسقط 5- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة أرضیة وقد تم 
استنباط شكل العاكس والقاعدة من 

  شكل البلبلة.

ب) یوضح 5- 7شكل رقم (
ط رأسي لوسیلة إضاءة مسق

حائطیة وتم استنباط شكل 
  العاكس من شكل البلبلة.

ج) یوضح مسقط 5- 7شكل رقم (
رأسي لوسیلة إضاءة سقف وتم 

االستفادة من شكل البلبلة في تصمیم 
عواكس الوسیلة بأحجام مختلفة 

  وبنفس النسب.

د) یوضح مسقط 5- 7شكل رقم (
اءة أباجورة رأسي لوسیلة إلض

منضدة وقد تم استنباط شكل 
  العاكس من شكل البلبلة.

  -التطبیقات: -8
  وسائل إضاءة ترتكز علي األرض ویمكن أن تًوضع في أركان المكان: -8-1

        
  ب-2فكرة   أ-2فكرة   ب-1فكرة   أ-1فكرة 

    
  ب-3فكرة   أ-3فكرة 

  وسائل إضاءة حائطیة: -2- 8

        
  ب-5فكرة   أ-5فكرة   ب-4فكرة   أ-4فكرة 

        
  ب-7فكرة   أ-7فكرة   ب-6فكرة   أ-6فكرة 

  وسائل إضاءة سقف: -8-3

        
  ب-9فكرة   أ-9فكرة   ب-8فكرة   أ-8فكرة 
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  ب-11فكرة   أ-11فكرة   ب-10فكرة   أ-10فكرة 

  
  :Desk Lampوسائل إضاءة ترتكز علي المناضد  -8-4

        
  ب-13فكرة   أ-13فكرة   ب-12فكرة   أ-12 فكرة

  
  إخراج بعض التصمیمات ببرامج التصمیم بالحاسب: -8-5

اُستخدم في التصمیمات خامات النحاس األصفر 
واالستانلیس استیل للقاعدة واالستاند والزجاج وسعف النخیل 

وأوراق أشجار الشورى لعواكس وحدات اإلضاءة أما التقنیات 
ة استخدامھا تقنیات القطع والتشكیل النظیفة التي تقترح الدراس

  والغیر ملوثة للبیئة كاستخدام اللیزر والبالزما والووتر جیت. 

        
 ) وسیلة إضاءة ركنیة4تطبیق( ) وسیلة إضاءة ركنیة3تطبیق ( ) وسیلة إضاءة ركنیة2تطبیق(  ) وسیلة إضاءة ركنیة1تطبیق(

        
 ) وسیلة إضاءة حائطیة8تطبیق( ) وسیلة إضاءة ركنیة7تطبیق( ) وسیلة إضاءة ركنیة6تطبیق( ) وسیلة إضاءة ركنیة5تطبیق(

      
) وسیلة إضاءة 9تطبیق(

  حائطیة
) وسیلة إضاءة 10تطبیق(

 حائطیة
) وسیلة إضاءة 11تطبیق (

 حائطیة
) وسیلة إضاءة 12تطبیق(

 حائطیة

 ) وسیلة إضاءة سقف16تطبیق( ) وسیلة إضاءة سقف15تطبیق( وسیلة إضاءة سقف) 14تطبیق( ) وسیلة إضاءة سقف13تطبیق(
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) وسیلة إضاءة 17تطبیق(

 سقف
) وسیلة إضاءة 18تطبیق(

 مكتبیة 
) وسیلة إضاءة 19تطبیق(

 مكتبیة
) وسیلة إضاءة 20تطبیق(

 مكتبیة
 Results  

  نشر وعي وثقافة تراث جازان كجزء من تراث المملكة
عربیة السعودیة وصیاغة أفكاره إلى منتجات بشكل متطور ال

  ومتوافق مع العصر الحالي.
   تصمیم وحدات إضاءة صناعیة مستدامة بشكل مبتكر

  ومستمدة من التراث والموروث الجازاني.
  إحیاء التراث والموروث الجازاني ونشر ثقافتھ بین السیاح

جمیع والزائرین وتوسعھ داخل وخارج منطقة جازان وفي 
ً وعلى المستویین اإلقلیمي والعالمي.   أنحاء المملكة محلیا

  فتح مجال وآفاق جدیدة في تصمیم وسائل اإلضاءة یجمع بین
  األصالة والمعاصرة.

  تحقیق االستدامة في مجال تصمیم وحدات اإلضاءة
والمحافظة على الموارد الطبیعیة وحمایة البیئة وذلك من 

 صدیقة للبیئة.خالل استخدام خامات وتقنیات 
  تمیز العناصر والمنتجات التراثیة بجازان باأللوان واألشكال

 والعناصر الھندسیة البسیطة.
  استخدام الخامات صدیقة البیئیة والتقنیات البدائیة العادیة

 والتقلیدیة الغیر متكلفة في منتجات تراث منطقة جازان.  
Discussion 

   وروث منطقة جازان كجزء من الوعي بثقافة تراث ومإن
تراث وموروث المملكة العربیة السعودیة ونشره من خالل 
تصمیم منتجات ووسائل اإلضاءة في المنشآت السیاحیة 
وصیاغة أفكاره بشكل علمي متطور ومتوافق مع العصر 
الحالي یؤكد علي ھویة المملكة العربیة السعودیة ویساھم في 

 الحفاظ علي شخصیتھا بین الدول.
  إن استخدام الخامات البیئیة كالشوري والسعف إلي جانب

الخامات المعدنیة األساسیة یرشد استخدامھا ویحافظ علیھا 
لألجیال القادمة ویحقق االستدامة البیئیة في تصمیم وإنتاج 
وسائل اإلضاءة باإلضافة إلي االستفادة من التقنیات النظیفة 

 ملوثة للبیئة. كاللیزر والتشغیل بالقطع بالماء والغیر
  إن تصمیم وسائل إضاءة مختلفة عن الموجود ومستمدة من

التراث الجازاني للمنشآت السیاحیة وخاصة فنادق رادیسون 
بلو نیوم یوفر وسائل إضاءة مبتكرة تتناسب مع طبیعة وبیئة 
المنشأة ویحقق المتطلبات الوظیفیة والبیئیة كما انھ یحد من 

وفر فرص عمل في مجال وسائل اإلضاءة المستوردة وی
  تصنیع وإنتاج ھذ المجال من المنتجات.      

 Recommendations: 
  یجب على الفنادق والمنشآت السیاحیة ان تعبر عن البیئة

المتواجدة فیھا وعن ثقافتھا ألن ذلك یشكل عامل كبیر وھام 
في حركة وجذب السیاح ونشر ثقافة التراث والموروث داخل 

  وخارج المملكة.
 ي عن االستیراد والبدأ بالتصنیع واإلنتاج والتصدیر من التخل

المملكة واستغالل الخامات الطبیعیة الموجودة بھا باإلضافة 
 إلي التقنیات في المنتجات عامة ووسائل اإلضاءة خاصة.

  استخدام التراث في تصمیم منتجات مبتكرة تناسب البیئات
  المختلفة وتحقق المتطلبات الوظیفیة.
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