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 االىداء
 

. "ابي"اود اف اىدي ىذا البحث الي مف احمؿ اسمو بكؿ فخر 

 .الى ينبوع الصبر و التفاؤؿ و األمؿ أمي 

 .الى مف اظيروا لي ما ىو أجمؿ مف الحياة اخوتي

  .الى مف سأفتقدىـ و أتمنى اف يفتقدوني طالب قسـ التصميـ الداخمي 

 ريـ يعيش: الطالبة 
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 الشكر والتقدير
 

إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ , بعوف اهلل وتوفيقو, ال يسعني بعد أف انجزت ىذا البحث

. اإلمتناف وخالص التقدير إلى الدكتور الفاضؿ ىاني الفراف  الذي أشرؼ عمى ىذا البحث

 .الى امي وابي اطاؿ اهلل بعمرىما مف كانوا خير سند ومعيف بعد اهلل سبحانو 

. الى كؿ مف عممني حرفا 

 ريـ يعيش: الطالبة 
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 الممخص

 
حاالت يحتوي البحث عمى دراسة منيجية تحميمية لمتاجر منتجات التجميؿ  مف خالؿ تحميؿ 

-Perfumery Sami AL)متعددة ليذالمتاجر في مناطؽ مختمفة بداية في الحالة المحمية 

Shaka'a & his Sons) عربية ،(Wojooh)وعالمية  (Sephora) عف طريؽ وصؼ

 المساقط األفقية لممشاريع، الشكؿ الخارجي، األسموب التصميمي المتبع في كؿ 

حالة مف الحاالت الثالث، األلواف المستخدمة، الخامات، اإلضاءة و تحميؿ السبب الرئيسي 

مف أجؿ الوصوؿ الى نقاط الضعؼ والقوة في ىذه المشاريع مف ثـ التقدـ لوجودىا في المشروع  

مف المشاكؿ التي . بالتوصيات المالئمة لمعمؿ عمى االستفادة منيا في المشاريع االخرى

 سيتـ وضع  قمة االىتماـ بعناصر التصميـ الداخمي،سوء العرض وجموده سيتناوليا ىذا البحث 

الفرضيات المالئمة لحؿ ىذه المشاكؿ عف طريؽ التصميـ الداخمي لمتوصؿ الى الحموؿ 

 .المالئمة
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 الفصل االول

 المقدمة
اصبحت ىذه المنتجات حيث , بيع ادوات التجميؿ يعد مف واحد مف انجح المشاريع ىذه االياـ

. وغيرىا تباع بكثرة و تحولت مف سمعة مكممة الي سمعة اساسية بالنسبة لمنساءمف كريمات 

ويرجع ذلؾ بالطبع الى , االعمار والمستويات المادية توتصرؼ النساءعمييا ببذخ ميما اختمؼ

ربح وتعد ىذه ميزة كبيرة وميمة جدا النيا تضمف . الرغبة في الظيور بمظير رائع وجذاب 

.المشروع   

سيتـ في ىذا البحث مناقشة الفراغ الداخمي لمتاجر ادوات التجميؿ مف حيث الفراغات التي 

تساعد الزبائف عمى تمبية متطمباتيـ في مثؿ ىذه األماكف، كيفية توفير بيئة امنو صحيا مف خالؿ 

تصميـ قطع األثاث المستخدمة وطريقة ترتيبيا في الفراغ، دراسة الخامات المستخدمة  ،  اختيار 

. االضاءات المناسبة ليذه األماكف  

 

 

 

 



www.manaraa.com

2 
 

 

 أىمية المشروع المقترح
 

:بحث مف خالؿ ىمية ىذا اؿتكمف أ   

.  االىتماـ بالناحية الجمالية وطريقة عرض و تخزيف مواد التجميؿ بالشكؿ المالئـ  

 مشكمة البحث

 المنتشرة في أنحاء الوطف دافع أساسي لمقياـ متاجر منتجات التجميؿإف سوء تصميـ 

 :بيذا البحث، ومف أبرز المشاكؿ التصميمو الواضحو في االماكف المتخصصو في ىذا المجاؿ 

قمة االىتماـ بعناصر التصميـ الداخمي مف حيث األلواف و التوزيع و الحركة و الخامات  .1

عدـ تخصيص المساحات المناسبة مع وظيفية المتجر ودراستيا و  , و توزيع اإلضاء

  .بشكؿ يقدـ الراحة لكؿ مف يستعمؿ المكاف

 .عدـ مراعاة المقاييس العالمية و االشتراطات الفنية  .2
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اىداف البحث 
 

 . خلق بٌئة مصممة بشكل مالئم لطرٌقة العرض الخاصة بمعارض ادوات التجمٌل  .1

 

توظٌؾ التصمٌم الداخلً بطرٌقة ممٌزة للخروج بمعرض مختلؾ عن المعارض  .2

 .الموجودة 

 

فروض البحث 
 

ٌفترض ان اتباع المقاٌٌس العالمٌة و االشتراطات الفنٌة  التصمٌم  سٌقدم الراحة لكل  .1

 .من سٌستعمل المكان 

يفترض اف اعادة تصميـ المدخؿ الخارجي و التركيز عمى الوانو وخاماتو يعمؿ عمى  .2

 لفت االنظار بالتالي زيادة عدد الزبائف

يفترض اف االىتماـ بتوزيع المنتجات ضمف ضمف رفوؼ منظمة ومناسبة سيقمؿ مف  .3

 .اختالط المنتجات المعروضة و اسموب التخزيف 

 حدود البحث
 مدينة نابمس: حدود مكانية 

 2018-2017:حدود زمانية 
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  البحثمنيجية
 

:يعتمد البحث عمى العديد مف المنيجيات وىي  

يعتمد عمى وصؼ الخامات المستخدمو ، وصؼ األلواف في الجدراف : المنيج الوصفي .1

واألثاث المستخدـ، وصؼ مسارات الحركة لمزبائف والعامميف، وصؼ اإلضاءة 

.  المستخدمة باإلضافة الى وصؼ قياسات قطع األثاث 

 سوؼ يستخدـ في تحميؿ الخامات المتبعو في التصميـ ، تحميؿ :المنيج التحميمي .2

األلواف و مدى تأثيرىا عمى الزبائف، تحميؿ مسارات الحركة ومدى فاعميتيا، تحميؿ أنواع 

 .االضاءات المستخدمة و تحميؿ قطع األثاث و تناسبيا مع الزبائف
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خطة البحث 
 

 

 

 خطة البحث : 1 توضٌحً رسم

 
 

 

 

 

 

خطة البحث

الفصؿ الرابع 

المراجع

صورفيرس ال

فيرس األشكاؿ

المالحق

الفصؿ الثالث

النتائج

التوصيات

االفصؿ الثاني

حالة عالميو

المقدمو

تحميؿ المساحو 
الداخميو

تحميؿ الحركو 
الداخميو

اسموب 
التصميـ 

المتبع
نمط االثاث 
المستخدـ 
وتوزيعو

االضاءه 
وتوزيعيا

االلواف 
المستخدمو

الخامات 
المستخدمه

حالة عربيو

مخطط 
المسقط األفقي

تحميؿ المساحو 
الداخميو

مسارات تحميؿ 
الحركة

اسموب 
التصميـ 

المتبع

الشكؿ 
الخارجي

االضاءه و 
توزيعيا

االلواف 
المستخدمو

الخامات 
المستخدمه

حالة محمية

مخطط 
المسقط األفقي

تحلٌل المساحة 
الداخلٌة

تحلٌل 
مسارات 

الحركة

الشكل 
الخارجً

االلوان 
المستخدمه

الخامات 
المستخدمه

تحلٌل األثاث

تحلٌل 
االضاءة

الفصؿ االوؿ

المقدمو

اىمية المشروع 
المقترح

مشكمة البحث

أهداؾ البحث

فروض البحث

منهجٌة البحث

حدود البحث
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 الفصل الثاني
االطار النظري  

  مقدمة 

فمواد . رأة منذ زمف بعيد بغية تزويدىا بالتألؽ والتجددلـرافقت مواد التجميؿ ا

في طبيعة الحاؿ يعزز جماؿ المرأة، ال بؿ يزيد عمى إطاللتيا السحر التجميؿ 

 ت مواد التجميؿوقد تطّور , إذ يرتكز عمى إبراز المالمج الجميمة. الذي ال يقاوـ

بشكؿ كبير وسريع، لينتقؿ مف مجّرد إضافة إلى جماؿ المرأة، إلى أداة أساسية 

نا ىذه الي عدة وقد بمغ تطّور المكياج في أّياـ.  والمظير الجميؿتمنحيا اإلشراقة

 لموجو،يخفي العيوب، يوّحد لوف البشرة، المكياج ة محددمنيا ما ىي  انواع 

الصيفي، المكياج الخريفي، حتى وصؿ في آخر عروض األزياء العالمية إلى 

 .صيحة المكياج السينمائي  مواكبة

  نبذة تارٌخٌة: 

 4000-5000المٌالدبل  ق: 

هم أول من - حضارة قدٌمة فً جنوب بالد الرافدٌن - سومر ٌُعتقد أن النساء فً حضارة

 سنة، حٌث كَسروااألحجار 5000استخدم مستحضر التجمٌل أي قبل نحو 

أول  الفم  وكان المصرٌونوواستخدموها لتزٌٌن وجوههم، وتحدٌداً وحول العٌنٌن  الكرٌمة

 .ل من استخدموا الكح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 3000  د قبل المٌال: 

بدأ الشعب الصٌنً بصبػ أظافرهم ، بالصمػ أو الجٌالتٌن، و شمع العسل و البٌض، بحٌث 

 كما كانت النساء اإلؼرٌقٌات تقوم بطالء ,تمثل األلوان المستخدمة الطبقة اإلجتماعٌة 

فً وضع  الثٌران و تطبق مسحوق العنب ، بٌنما تستخدم شعر, وجوههم بالرصاص األبٌض

 .حواجب وهمٌة

 

 1500  قبل المٌالد 

ٌستخدمون مساحٌق األرز لجعل وجوههم  الٌابانٌٌن و الصٌنٌن عادة ما كان المواطنون

بٌضاء، كما كانوا ٌصبؽون أسنانهم باللون الذهبً أو األسود، باإلضافة إلى 

الباهظة  الزعفران بالمستخلص األحمر لنبتة الشفاه لصبػ الشعوٌلونوا للحناء إستخدامهم

 .البشرة تجاعٌد الثمن، أستخدموا أٌضاً فضالت العصافٌر لمحاربة

 

 1000  قبل المٌالد : 

أكسٌد  باإلضافة إلى طٌن, استخدم الٌونانٌٌن الطباشٌر و الرصاص كبودرة للوجه

 .كأحمر شفاه الحدٌد األحمر و الرصاص

  100  مٌالدي: 

 .كرٌمات البشرة لصنع وماء الورد شمع النحل و زٌت الزٌتون أستخدم سكان روما

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_(%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9)
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 :300-400 مٌالدي 

 لصباؼة الشعر الهند فً الحناء.أستخدمت

 

 1300-1200  (لىالعصور الوسط)مٌالدي  

 .ألول مرة من الشرق األوسط إلى أوروبا العطور نتٌجة الحروب الصلٌبٌة، تم استٌراد

 

  انواع منتجات التجميؿ وادواتو :

, وتتألؼ أنواع المكياج مف مجموعة مستحضرات تجميمية متخصصة لكؿ جزء مف أجزاء الوجو  

. منيا ما ىو خاص بالعيوف 

  أنواع مكياج الوجو :
البرايمر ىو مستحضر تجميمي عمى شكؿ كريـ تمتصو البشرة بسرعة؛ يوضع  :البرايمر .1

   .عمى البشرة قبؿ تطبيؽ كريـ األساس

 

 البرايمر الخاص يالوجو: توضح 1صورة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%B1
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كريـ األساس ىو مف أىـ وأوؿ مستحضرات التجميؿ التي تطبؽ عمى  :كريم األساس .2
. الوجو ليذا سمي بكريـ األساس ألنو يشكؿ الطبقة األساسية لممكياج 

 

كريم االساس  : 2صورة 

فيو يقـو بإخفاء عيوب البشرة " مصحح العيوب"الكونسيمر أو كما يعرؼ بػ :  الكونسيمر  .3

 .كالحبوب والبقع الداكنة باإلضافة إلى الياالت السوداء حوؿ محيط العيف 

 
 كونسيمر لموجو : 3 صورة
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 بودرة الوجو ىي بودرة خفيفة القواـ تطبؽ فوؽ الكونسيمر وكريـ األساس :بودرة الوجو  .4
 . لتثبيتو وجعؿ المكياج يدـو لوقت أطوؿ

 

بودرة الوجو  : 4 صورة
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الكونتور والياياليتر ىي تقنية جديدة مف تقنيات المكياج، تعمؿ  :الكونتور والياياليتر .1

عمى إبراز بعض مالمح الوجو وتغيير المالمح التي ال تحبينيا في وجيؾ إما بإخفائيا 

أو التخفيؼ مف شكميا مثؿ تقصير األنؼ الطويؿ أو تنحيؼ الوجو الممتمئ والعكس 

 .يكوف الكونتور بموف داكف إلخفاء أو التخفيؼ مف شكؿ جزء معيف مف الوجو . بالعكس

 
 لموجو الكونتور او الياياليتر : 5  صورة 
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البرونزر ىو مستحضر تجميمي يكوف بشكؿ بودرة برونزية الموف بممعة أو  :البرونزر .1

. بدوف لمعة، يطبؽ البرونزر فوؽ كريـ األساس ليمنح بشرتؾ سمرة طبيعية 

 
 البرونزر لموجو : 6صورة 

 
 

 . البالشر أو أحمر الخدود وىو لوف مشرؽ يمنح خدودؾ إشراقة وتألؽ:البالشر .2

 

لموجو  البالشر : 7صورة 
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  انواع مكياج العيوف
 

الكحؿ ىو مف أىـ أنواع مكياج العيوف، فيو يعمؿ عمى تحديد شكؿ العيف : الكحل  .1
براز لونيا بطريقة ساحرة، كما يغيير الكحؿ مف شكؿ العيف لتكبير العيوف الصغيرة أو  وا 

. توسيع العيوف المبطنة مثال 

 
 الكحل لمعيون :8صورة 
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ظالؿ العيوف أو اآليشدو ىي مستحضر تجميمي ذو ألواف  :ظالل العيون- اآليشدو  .2
. متعددة تمنح العيف شكال مميزا وتبرز لوف العيف بطريقة جذابة

 
 ظالل العيون : 9صورة 
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االيالينر ىو يشبو الكحؿ األسود لكف يكوف بشكؿ سائؿ ويمتاز بممعتو التي  :االيالينر .3

  .تضفي بريقا عمى عيونؾ

 

 ايالينر لمعيون : 10صورة 

 

الماسكارا ىي الخطوة األخيرة بمكياج العيوف، وتعتبر األداة السحرية لمعيوف  :الماسكارا .4

.  فيي تمنح الرموش طوؿ وكثافة 

 
الماسكارا لمعيون  : 11صورة 
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قمم رسم الحواجب  .5

 
قمم رسم الحواجب  : 12صورة 
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  أنواع مكياج الشفاه: 
 

. محدد الشفاه ىو قمـ لرسـ الشفاه  :محدد الشفاه .1

 
محدد الشفاه  : 13صورة 

 :أحمر الشفاه .2

 
احمر الشفاه  : 14صورة 
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:  مممع الشفاه  .3

 
مممع الشفاه  : 15صورة 

 

  ادوات منتجات التجميل: 

  :فراشي المكياج .1

 

 فراشً المكٌاج : 16 صورة
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 :اسفنجات المكياج .2

 

 اسفنجات المكٌاج : 17 صورة

 

  طرق تخزين منتجات التجميل  :
المكياج بعيدًا عف الضوء المباشر ودرجات الحرارة المتطّرفة والمناطؽ  يتـ تخزيف .1

 .المعّرضة لمرطوبة

 

 درجة مئوية ومف المفّضؿ 30تحت )يتـ تخزيف منتجات العناية بالبشرة في مكاف بارد  .2

ومظمـ، وليس عمى رّؼ معّرض ألشعة الشمس، أو داخؿ  ( درجة مئوية أو أقؿ25

 .خزانة مضاءة
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  كما ان لمواد التجميل فترة صالحية :

 

 أشير 6 السائؿ األساس كريـ ػ
 أشير 8 إلى 6 مف السائؿ غير األساس كريـ ػ
 أشير 8 إلى أشير 6 مف  الياالت إخفاء كريـ ػ
 واحد عاـ العيوف ظالؿ ػ واحد عاـ العادية البودرة ػ
 واحد عاـ الخدود أحمر ػ
 يوما 45 إلى 30 مف الماسكارا ػ
 واحد عاـ الشفاه أحمر ػ
 أشير البشرة منظؼ ػ
 أشير 6 المرطب ػ
 ونصؼ عاـ إلى عاـ مف الشفاه وتحديد الكحؿ أقالـ ػ

  

 مكونات المكياج : 

:  المكياج الطبيعي 

:  كريم أساس

. ربع كوب مف النشا .1
. ثالث أرباع الممعقة الكبيرة مف الزنجبيؿ المطحوف .2
. أربع مالعؽ كبيرة مف بودرة الكاكاو الخاـ .3
 E عشر نقاط مف فيتاميف .4
.  عشر نقاط مف زيت الالفندر، أو أي زيت عطري مفضؿ . .5
. نصؼ ممعقة كبيرة مف القرفة المطحونة .6
  .ممعقة كبيرة مف طيف البنتونيت .7
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  بودرة خدود

 .النشا، والكاكاو، والقرفة، ومسحوؽ زىرة الكركديو: نصؼ ممعقة مف كٍؿ مف

 
  : المسكارا

. نصؼ ممعقة كبيرة مف زيت جوز اليند .1
.  نصؼ ممعقة كبيرة مف زبدة الشيا .2
.  ممعقة كبيرة مف زيت الجوجوبا. ممعقة ونصؼ كبيرة مف شمع العسؿ .3
.  كبسولتاف مف الفحـ النشط .4
 .Eنقطتاف مف زيت فيتاميف .5

 

 
 : أحمر الشفاه

. نصؼ ممعقة كبيرة مف زيت الموز .1
. ممعقة كبيرة مف بشر البنجر .2
 .نصؼ ممعقة كبيرة مف زبدة الكاكاو .3

 
  

: المكياج الذي يدخؿ بصناعتو موا كيميائية 

 :كريم األساس .1
 

عادة ما يكوف كريـ األساس مكّونًا مف مادة غير شحمّية مف األسترات بنسبة خمسة 
عشر بالمئة، والماء بنسبة خمسة وسبعيف بالمئة، ومف خصائصو أنو غير المع، يحتوي 
عمى مواد مرّطبة، وأخرى مفمترة ألشعة الشمس، باإلضافة ألصباغ بِنَسب لونية ضئيمة 

 .ال تتجاوز الثالثة بالمئة مف تركيب كؿ المستحضر
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الكاوليف، والطباشير :  تتكوف البودرة الجافة، والمائية مف المركبات التالية:البودرة .2
المرسبة، ومادة التمؾ، ونشا األرز، وكربونات المغنيسيوـ، وستيورات الزنؾ، والمغنسيوـ، 

والسيميكات المحروقة، ومادة ىيدروبرود الكيف، ومادة أكسيد الزنؾ، والتيتانيوـ، وأخيرًا 
 .ممح الكينيف

 
الشمع، :  تتركب أقالـ الروج بنوعييا الشمعية، والسائمة مف المواد التالية:أقالم الروج .3

زيت البرافيف، وزيت السيزريف، وزيت الموز الحمو، وزيت )ومجموعة مف الزيوت 
، باإلضافة إلى الفازليف، وزبدة الكاكاو، ومادة الالنوليف، (الالفندر، وزيت الخروع

وستيارايؿ، وبعض الزيوت الميدرجة، وستيارات داي جميكوؿ، وبعض أنواع الشموع 
مادة الكارميف، ):المصنعة كيمائيًا، وشمع النحؿ، أّما المواد الممونة ألقالـ الروج فيي
، والمواد المعطرة (ومادة القرمز، الفموراسيف، واألسيوسيف، والغموكسيف، وحمض البروـ

 .روائح الياسميف، والبنفسج، زيت الورد، وبعض الزيوت العطرية): ليا فيي
 

 وىي تأتي عمى عدة أشكاؿ منيا الكريمي، أو السائؿ، وتتركب الماسكارا مف :الماسكارا  .4
مواد ممّونة، ومواد ىالمية، وصابونية، مركبة مف أميف ثالثي اإليثانوؿ، : عدة مواد منيا

والتي ال تسبب تيّيجًا لمعيف، وشمع النحؿ، ومسحوؽ الكربوف األسود العاجي، وزيت 
 .الخروع، ومادة الكحوؿ النقي، وكحوؿ إيزوبروبيؿ

 

 
 

  اقساـ متاجر منتجات التجميؿ: 
. منطقة عرض  .1
.  منطقة تخزيف .2
. منطقة تجربة مواد التجميؿ  .3
. منطقة المحاسبة  .4
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  المكياج السينمائي 

ينقسـ المكياج السينمائي إلى ثالثة أقساـ أساسية تكشؼ لؾ سّر ىذه الصيحة التي 

خرجت اليـو مف إطارىا السينمائي، لتدخؿ عالـ الصيحات التي يمكف ألي إمرأة 

أف تعتمده مف اآلف وصاعدًا، لمجّرد انتشاره والحديث عنو في الصحافة العالمية 

 .المتخصصة بالكتابة عف أجدد الصيحات الجمالية

وىو شائع  أي مكياج الشارع، Street makeup  يطمؽ عميو إسـالنوع األول

وىنا نشيد عمى . كثيرًا، ألّنو يرتكز عمى جعؿ الممثؿ بصورة أفضؿ أماـ الكاميرا

قدرة المكياج السينمائي الذي يعمؿ عمى تجميؿ الشكؿ وجعمو مقبواًل، خاّصًة وأّف 

 .لعدسات الكاميرا متطّمبات خاّصة

 

، ، أو مكياج الشخصيةCharacter makeup ، فُيعرؼ بالػأّما النوع الثاني

بحيث يستطيع المكياج تغيير شكؿ الممثؿ بطريقة كاممة، وبالتالي خمؽ شخصية 

 المكياج الذي يجعل الممثل أكبر سّناًا  كأف نشيد عمى. جديدة تخدـ دوره
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 character make up : 18صورة 

أو مؤثرات  Special makeup effects  بالػُيعرف النوع الثالثفي حيف، 

المكياج الخاصة التي تطبع في إطاللة الممثؿ لمسة خاّصة كندبة في الوجو، تشّوه 

 .ما أو حتى تحقيؽ الشكؿ الغريب خاّصة في األفالـ غير الواقعية

 

 : special make up effects : 19صورة 

وكما يبدو بحسب عرضنا ألنواع المكياج السينمائي، إّف النوع األّوؿ معتمد بشكؿ 

كبير خاّصًة أّنو يرتكز عمى إضفاء السحر إلى الموؾ وتجميمو، ال بؿ جعمو مثاليًا 

 .ال تشوبو شائبة
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الفصل الثالث 
 

 (العالمية , العربية , المحمية  (تحميل الحاالت الدراسية 

  ( محل بيرفيومري سامي الشكعةمحمية)دراسة تحميمية 
 مقدمةال . أ

 تعريف بالحالة الدراسية .1

عمارة / ميداف الحسيف /  في مدينة نابمس 1973أسس محؿ بيرفيومري سامي الشكعة عاـ 

 . العنبتاوي و ىو مف اوائؿ و اقدـ محالت التجميؿ و العطور في فمسطيف

. و الفرع الثاني شارع رفيديا الرئيسي مقابؿ طمعة االتصاالت 

 

 :االفقي مخطط لممسقط  .2

تختمؼ أنواع التصميـ مف الناحية الشكمية فيناؾ التصميـ المغمؽ الذي تكوف فيو الغرؼ محجوزة 

أما التصميـ الذي يناسب متجر منتجات التجميؿ ىو . ومحددة باألبواب والحوائط المبنية

 .حيث يكوف المتجر وحدة واحدة التصميـ المفتوح
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 (رسم تقرٌبً  من الطالب  )تبٌن المحطط االفقً للحالة لدراسٌة المحلٌة  :20صورة 

 

 

 تحميل الشكل الخارجي  .3

التصميـ الخارجي بسيط جدا تـ استخداـ البالستؾ المقوى فييا  بالموف االسود و الزجاج مف نوع 

السيكوريت  مع وضع اسـ المحؿ مضيئا كما اف واجية العرض تـ فييا وضع اعالنات 

. في الخارج  spot تـ استخداـ اضاءة مف نوع وبوسترات لممنتجات التي تباع داخؿ المتجر 
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 العالقات الوظيفية . ب

 

  ٌوضح العالقة الوظٌفٌة فً الحالة المحلٌة2 توضٌحً رسم

 

المدخل

خدمات الموظفٌنمنطقة العرضاإلستقبال 

 نوضح الشكل الخارجً لمشروع الحالة الدراسٌة المحلٌة : 21صورة 
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 (دراسة النسب والمساحات)تحميل المساحات الداخمية   . ت

: يقسـ المتجر الى العديد مف المناطؽ وىي  

منطقة االستقباؿ  .1

 منطقة العرض .2

 منطقة حدمة الموظفيف  .3

 

 فً الحالة الدراسٌة المحلٌة (النسب و المساحات  )ٌبٌن تحلٌل المساحات الداخلٌة  : 3 توضٌحً رسم

 

 

 

 

10%

85%

5%

والمساحاتالنسب

االستقبالقسم

العرضمنطقة

الموظفٌنخدمات
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 تحميل الحركة الداخمية . ث

مف خالؿ المسقط األفقي لممتجر تـ تحميؿ مسارات الحركة داخؿ المتجر ولمزبائف حيث االسيـ 
  تمثؿ حركو لمزبائفحمربالموف اال

 مسار الحركة ىو المسار الذي يربط الفراغات داخؿ المبنى ويتكوف مف مجموعة متتابعة مف 
.الفراغات  

 

 توضح مسارات الحركة فً  الحالة الدراسٌة المحلٌة : 22صورة 

 

لـ يتـ تصميـ المكاف حسب أسموب محدد ، حيث ال توجد : اسموب التصميم المتبع . ج

، 1(Modern)اسس صمـ عميو، ولكف يمكف القوؿ اف التصميـ اتبع اسموب الحداثة 

والداؿ عمى ذلؾ البساطة المتبعة في التصميـ والوظيفيو لممكاف، فقد استغؿ أكبر قدر 
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ممكف مف المساحة لمعرض ولـ ييتـ بالجانب الجمالي، بؿ ركز كؿ اىتمامو عمى 

 .الجانب الوظيفي

 : نمط األثاث المستخدم وتوزيعو . ح

جميعيا ستاندات و خزائف مفتوحة  و رفوؼ موزعو عمى استقامة واحدة بحيث اف كاونتر 

االستقباؿ عمى يسار المدخؿ وىي ميزة جيدة لكونو قريب مف المدخؿ   و اثاث العرض عمى 

  .يسار ويميف المتجر عمى استقامة واحدة مما يجعؿ مسارات الحركة سيمة و مريحة لمزبائف

 

 االضاءة و توزيعيا . خ

استخدم المصمم انواع متعدده لمصادر االضاءه تختلؾ بحسب استخدامها ومكان تواجدها 

:من حٌث القوه والنوع وهً نوعان   

  تم االستفاده من االضاءه الطبٌعٌه الصادره من النوافذ من اجل : االضاءه الطبٌعٌه

 االحساس باالتساع فً الحٌز الداخلً 

  استخدم المصمم انواع متعدده من االضاءه الصناعٌه منها : االضاءه الصناعٌه: 

 .العرضلتوجٌه االضاءه على اماكن : االضاءة الموجهه البٌضاء  .1

 الضاءه الجانبٌه على الواجهات لزٌادة االحساس باتساع الممر .2

 األلوان المستخدمة . د

األلواف ىي انعكاسات الضوء عف األشياء، نتيجة كؿ انعكاس يظير موجات ضوئية معينو ينتج 

  .عنيا األطياؼ الخاصة بكؿ لوف محدد
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الموف االبيض الضفاء جو النقاء عمى المتجر  ,استخدـ في عدة مناطؽ: الموف االبيض  .1

 . و اظيار القطع المعروضة 

 .مف األلواف المشعة التي تعطي شعور باالتساع والرفاىية:  الموف الذىبي  .2

 .تـ استخدامو في الرفوؼ و الستاندات : الموف االسود  .3

 (باالكساء الداخمي)الخامات المستخدمة  . ذ

تظهر الخامات بالفراغ الداخلً بشكل ملموس حٌث تعتبر الوسٌط الذي ٌجسد العمل الفنً 

.بصورة ملموسة   

   السقؼ مف جبص

   االرضيات رخاـ

   الزجاج بواجية العرض

  االلمنيـو .

  البالستيؾ بواجية العرض و الستاندات و الرفوؼ .

 

 خالصة الحالة المحمية . ر

مف خالؿ دراسة الحالة المحمية و تحميؿ كؿ مف كيفية توزيع المناطؽ داخؿ المتجر، الخامات، 
األلواف، اإلضاءة واألثاث فانو يتبيف انو ال باس بااللواف و طريقة توزيع االضاءة  ولكف المشكمة 

.تكمف باف ىذا المتجر المحمي يفتقر لمتصميـ و ىناؾ جمود عالي   
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 (وجوه  عربية)دراسة تحليلية 

 مقدمةال . أ

 

 

 تعريف بالحالة الدراسية .1

 WOJOOHوجوه : اسم المشروع 

 متجر لبيع العطور ومنجات التجميل : طبيعة المشروع 

 الرياض- السعودية : موقع المشروع 

ووجوه ىي الرائدة في مجاؿ تجارة التجزئة في الشرؽ األوسط، وقد تـ في مجاؿ الجماؿ منذ أكثر 

وقد وضعت وجوه الحدس .  بمداف في المنطقة10 متجرا في 75 عاما مع أكثر مف 18مف 

مع العطر والماكياج والعناية بالبشرة في - والبصيرة والخبرة في عالـ الجماؿ في الشرؽ األوسط 

.قمب خبرتيـ  

 مخطط لممسقط األفقي .2
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 تحميل الشكل الخارجي  .3

تـ استخداـ الموف االبيض و الزىري في لوجو المحؿ مع وضع الموجو بطريقة تجريديو لوجو 

  .المرأه و البوسترات االعالنية فقط

تـ استخداـ االلمنيوـ بشكؿ اطار محموؿ بداخمو الزجاج بواجية العرض باالضافة الى قميؿ مف 

  .البوسترات المضيئة

 

 

 الواجهة الخارجٌة للحالة الدراسٌة العربٌة : 23صورة 
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 العالقات الوظيفية . ب

 

 

 ٌبٌن العالقة الوظٌفٌة فً الحالة الدراسٌة العربٌة : 4رسم توضٌحً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدخل

اإلستقبال 

المحاسبة

منطقة العرض

استراحة

خدمات الموظفٌن
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 (دراسة النسب والمساحات)تحميل المساحات الداخمية   . ت

 

 

 فً الحالة الدراسٌة العربٌة (النسب و المساحات )ٌبٌن تحلٌل المساحات الداخلٌة  : 5رسم توضٌحً 

 

 تحميل الحركة الداخمية . ث

.مسارات الحركة جيدة ىناؾ فراغ في الحركة بحيث يسيؿ التنقؿ  

 اسموب التصميم المتبع . ج

Modernيتميز بالبساطة واليدوء مع القميؿ مف المنحنيات في السقؼ الذي  .

 

 نمط األثاث المستخدم وتوزيعو . ح

اؼلبها ارفؾ وستاندات و جمٌعا تم توزٌعا ووضعها ضمن المقاٌٌس العالمٌة والمطلوبة التً 

وتم ترتٌبها بشكل . ٌراعً االطوال المختلفة و التً تتٌح للجمٌع بسهولة التقاط المنتجات 

 .منظم بحٌث ان هناك كل زون خاص بمنتٌج معٌن 

1%

90%

5%
4%

المساحاتوالنسبة %

%1المدخل

العرضمنطقة 90%

االستقبالوالمحاسبة 5%

الموظفٌنخدمات  %4المحز /
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 االضاءة و توزيعيا . خ

 فقد استخدمت بكثره في المكاف بشكؿ عاـ إضاءة موجيية اعتمد المصمـ اإلضاءة الصناعيو

ذات لوف  ( spot light)بشكؿ عاـ عمى اإلضاءة الموجية في إضاءة المكاف حيث استخدـ 

 باالضافة الى حتى ال يأثر عمى الواف المنتجات (led)ابيض قريب مف الطبيعي و ذات نوع 

 .استخداـ اضاءة داخؿ خزائف العرض 

لقد استخدم المصمم اإلضاءة المخفٌة فً مناطق عرض: إضاءة مخفٌة

 

 توضح توزٌع االنارة فً السفغ  فً الحالة الدراسٌة العربٌة: 24صورة 

 األلوان المستخدمة . د
تـ استخدامو و النو يعكس شخصية المراه مف ناحية الرقة و االنوثة : الزىري بدرجاتو  .1

 .حيث تـ استخدامو بخطوط خفيفو لكسر الجمود الذي يعكسو االبيض و االسود 

لوف الفراغ، لوف الطيارة المالئكية، ويؤدي استعمالو في الفراغ الداخمي : الموف االبيض .2

لػى إحساسػنا ببػرودة األلواف  .إلى زيادة قيـ التبػايف وا 
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لوف بارد، لوف رزيف، يعطي معنى رد الفعؿ اإلجباري، رد الفعؿ : الموف االسود .3

ويقـو في الفراغ الداخمي بعممية الخداع البصري، مف ناحية تػأثيره فػي . الشعوري

 .إحساسنا بالعمؽ

 :الخامات المستخدمة  . ذ
 تـ استخدامو في الواجيات الخارجية  ايضا ابواب الخزائف التي يتـ فييا تخزيف : الزجاج

 العطور

 مدموجة بطريقة مائمةدتـ استخداـ أرضيات البورسالف بمونيف ابيض و اسو: االرضيات  .

 استخداـ الجبصيف في االسقؼ بطريقة منحنية كما تـ استخدامو ضمف الحوائط  : الجبص

. بحيث تـ استخدامو و كأنو حزائف مفتوحة 

   بالستاندات  :البالستيؾ

   المرايا
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 واجهات المتجر بالداخل فً الحالة الدراسٌة العربٌة :25صورة 

 

 

 طرٌقة عرض المنتجات فً الحالة الدراسٌة العربٌة : 26صورة 
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 توضح االرضٌةفً الحالة الدراسٌة العربٌة : 27صورة 
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 (Sephoraعالمية )دراسة تحليلية 
 

 

 :المقدمة  . أ

  :(نبذة صغيرة)تعريف بالحالة الدراسية  .1

  اسم المشروع :Sephora   
  عطور متجر بيع منتجات تجميؿ و: طبيعة المشروع  
  الطابؽ االرضي – دبي موؿ – دبي –االمارات العربية المتحدة : موقع المشروع . 

 

 ، 1969سيفورا ىي سمسمة فرنسية مف محالت مستحضرات التجميؿ تأسست في باريس عاـ 

والمعنياف يطمقاف عمى الجماؿ بالمغة Zippered  و    Sophos   وقد اشتّؽ اسميا مف

اليونانّية،تعتمد شركة سيفورا عمى أفضؿ المواد الكيميائية و المستخمصات الطبيعية في إنتاج 

كافة مستحضرات التجميمبما في ذلؾ ماكياج، العناية بالبشرة، والجسـ، والعطر، لوف األظافر، 

 .والعناية بالشعر
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  و NARS   عالمة تجارية مف الماركات التي تتبع ليا أبرزىا300تضـ ما يقرب  اؿ 

Makeup For Ever  وUrban Decay  و Too Faced.  لى جانب المستحضرات وا 

 .واألكسسوارات التي تحمؿ اسميا

 فرعا 350 بمدا اوروبيا، واكثر مف 25 بوتيؾ موزعة في 600محالت سيفورا وتمتمؾ اكثر مف 

 فرع في الواليات المتحدة االميركية باالضافة 300في كؿ مف روسيا والصيف وما يزيد عف 

  .2007لوجودىا بالوطف العربي مف عاـ 
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المخطط االفقي .2

 

 

 المخطط االفقً الحالة الدراسٌة العالمٌة: 28صورة 
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 : تحميل الشكل الخارجي 3
تصميـ ىذا المحؿ جاء ليتناسب مع استوديوىات التجميؿ لذلؾ يتميز التصميـ الخارجي 

بالبساطة بحيث يعتمد الشكؿ الخارجي  عمى المونيف االساسييف  االبيض و االسود  و توظيفيا 
بخطوط مستقيمة  باالضافة الى استخداـ الزجاج في واجية المدخؿ ليمثؿ اسموب عرض  مف 

 .خالؿ تصميمو   يجمب انظار المارة الى داخؿ المتجر 

 

 

  

 عالمٌةالواجهة الخارجٌة فً الحالة الدراسٌة ال : 29صورة 
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: ربما اف التصميـ الخارجي بسيط اما الف 

  ىذه المحالت وتحتوي عى زونات كثيرة و تكوف مستغمة المساحات بكثرة  وكوف
المنتجات ممونة و ىي التي تعمؿ عمى اعطاء الروح ليذا المكاف  لذلؾ تـ العمؿ عمى 

 .عمى مبدأ الموازنة بيف الداخؿ و الخارج 
 

 التالية ة او اف  االبداع ظاىر في واجية العرض كما ىو الحاؿ في الصور  :

 

 

 

 

  

 العرض الخارجً فً الحالة الدراسٌة العالمٌة : 30صورة 
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  مف االمور التي يجب عمى المصمـ االىتماـ بيا اثناء تصميمو ىو :العالقات الوظٌفٌة . ب
منطقة  (حسب نوع المعروضات )االىتماـ بالتوزيع الوظيفي مف ناحية مناطؽ عرض 

مسارات حركة بحيث يتـ توزيعيا بما يتالئـ مع الفراغ المعماري , استقباؿ ومحاسبة 
 ويمبي حاجات المستخدميف 

 يتنقؿ بشكؿ تسمسمي  بحيث ىنالؾ عالقة جيدة تتيح لمزبوف بمعرفة كؿ منطقة بنفسة 
الى جميع االماكف و رؤية جميع المناطؽ  فتـ مراعاة وضع المحاسبة قريبة مف المدخؿ 

 تـ مراعاة مكاف خدمات الموظفيف كماو مناطؽ العرض  ايضا كميا مستغمة المساحات 
 بمنطقة بعيدة عف االعيف وال تالحظ

 

 

 ٌبٌن العالقات الوظٌفٌة فً الحالة الدراسٌة العالمٌة : 6رسم توضٌحً 

 

 

 

المدخل

اإلستقبال 

المحاسبة

منطقة العرض

استراحة وتجربة المنتجات

خدمات الموظفٌن
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 :تحلٌل المساحات الداخلٌة . ت

 

 الحالة الدراسٌة العالمٌة (النسب و المساحات )ٌبٌن تحلٌل المساحات الداخلٌة  : 7رسم توضٌحً 

 

 

وليا ,  مسارات الحركة مف اىـ العناصر في التصميـ الداخمي  :تحلٌل الحركة الداخلٌة . ث

دور في نجاح المشروع او فشمو فمذلؾ يجب اف تتحؽ الراحة لمزبائف وسيولة االستعماؿ 

ومرونة الحركة مع االخذ بعيف االعتبار حركة الزبائف والعامميف كما انيا يجب اف تراعي 

 ,رؤية الزبوف لجميع المعروضات قبؿ اف يغادر 

5%

80%

10%

5%

المساحاتوالنسبة %

%5المدخل

تجربةوالعرضمنطقة

%80المنتجات
االستقبالوالمحاسبة 10%
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 مسار الحركة فً الحالة الدراسٌة العالمٌة : 31صورة 

مف الوف يتميز بالبساطة واليدوء و الخطوط المستقيمة   :اسلوب التصمٌم المتبع . ج

.حتى ال يشتت الزبوف مف رؤية المنتجات االبيض و االسود 

 

 توضح اسلوب العرض من الداخل : 32 صورة
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اغمبيا ارفؼ وستاندات و جميعا تـ توزيعا ووضعيا ضمف  : نمط االثاث و توزٌعه . ح

المقاييس العالمية والمطموبة التي يراعي االطواؿ المختمفة و التي تتيح لمجميع بسيولة 

وتـ ترتيبيا بشكؿ منظـ بحيث اف ىناؾ كؿ زوف خاص بمنتيج معيف . التقاط المنتجات 

. 

 

 

 طرٌقة العرض فً الحالة الدراسٌة العالمٌة : 33صورة 

 

تـ اعتماد االضاءة الصناعية بدال مف الطبيعية لكوف ىذا المتجر : الضاءة و توزٌعهاا
تـ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي مف االضاءة و ذلؾ بتوزيعيا بكؿ ولكف  (موؿ )يتواجد داخؿ مبنى 

مكاف عرض  وجعؿ السقؼ باضاءة خافتة   كذلؾ تـ االعتماد عمى االضاءة البيضاء النيا 
تعطي الموف الطبيعي لممنتجات  وذلؾ الف مف المعروؼ اف منتجات التجميؿ الوانيا متعددة 
 واحيانا يكوف ىنالؾ درجات متقاربة فمذلؾ ليس ىناؾ حاجة لمتالعب بألواف االضاءة الف 

 كذلؾ تـ تركيز االضاءة عمى ,ذلؾ سيصعب االمر عمى الزبوف باختيار الموف المناسب 
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  . باالضافة الى استخداـ  البوسترات المضيئة مرايا تجربة المنتجات

 
 توزٌع االضاءة فً الحالة الدراسٌة العالمٌة : 34صورة  

 

 

اللونٌن االساسٌٌن االبٌض و االسود   بالجدران و البالط تم استخدام  : االلوان المستخدمة. د

و االرضٌات  بشكل متكامل بحٌث ٌتمٌز كل من اللون االبٌض واالسود باعطاء صفة 

 .البروز لما سٌتم عرضه من منتجات 

باالضافة لكون االعالنات و البوسترات لها دور كبٌر فً ابراز التصمٌم بؽض النظر عن كون 

 .استخدام االبٌض و االسود ممل 

 : الخامات المستخدمة. ذ

  السقؾ عبارة عن قطع جبص خاللها ٌوجد خطوط مستقٌمة من اضاءةLED 

  االرضٌات سٌرامٌك المع 

  الزجاج بواجهة العرض  و بعض ابواب الخزائن 

  البالستٌك 
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  الحشب المدهون باللون االبٌض بالخزائن 

  كراسً من جلد علٌها شعار المتجر 

  المراٌا 

 

  :خالصة الحالة العالمية

 لمدخوؿ كونو يتمتع باسموب عرض خارجي مميز وغامض و الديكور  Sephoraيشدنا محؿ 

المميز الذي ال يخمو مف االرفؼ التي تصفؼ عمييا المنتجات وامكانية التقاطيا بسيولة و 

مراعاة المقاييس العالمية   كذلؾ المرايا الداخمة في تصميـ المحؿ التي تعطي احساس بالوجود 

 ,باستويو لتجميؿ المشاىير و االضاءة الواضحة 

 

 

 

 

. 

  

: 

 

 

. 
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 الفصل الرابع

 المشروع المقترح
 مقدمةال . أ

 

 : تعريف بالحالة الدراسية .1

المشروع عبارة عف تصميـ داخمي لمتجر بيع منتجات التجميؿ ) Smashbox : اسم المشروع

 (يجمع بيف االسس الفنية والناحية الوظيفية و الجمالية 

 .رفيديا-  نابمس :وقع المقترحالم

  .(طابؽ واحد) متر مربع 300: المساحة 

 

 مخطط لممسقط األفقي .2
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 تحميل الشكل الخارجي  .3

اف الواجية الخارجية الي متجر تكوف مف احد اسباب نجاح المشروع فيي تسيـ في جذب اكبر 
ولمف يجب مراعاتيا مع التصميـ الداخمي , قدر مف الزبائف والباحثيف عف معروضات المتجر 

 .مف حيث االسموب وااللواف 

ىنا في الواجية الخارجية نجد انو تـ استخداـ الزجاج مما جعؿ االلواف المستخدمة في الداخؿ 
كما وضع اسـ المحؿ وبعض , تمعب دور كبير في عكس جمالية المتجر وجذب الزبائف 

 .االعالنات مضيئة 

 
 

 الواجهة الخارجٌة فً المشروع المقترح: 35صورة 
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 العالقات الوظيفية . ب

مف االمور التي يجب عمى المصمـ االىتماـ بيا اثناء تصميمو ىو االىتماـ بالتوزيع 
, منطقة استقباؿ ومحاسبة  (حسب نوع المعروضات )الوظيفي مف ناحية مناطؽ عرض 

 مسارات حركة بحيث يتـ توزيعيا بما يتالئـ مع الفراغ المعماري ويمبي حاجات المستخدميف 

 

 

 

 ٌبٌن العالقات الوظٌفٌة فً المشروع المقترح : 8رسم توضٌحً 

 

 

 

 

 

المدخل

استراحة

عرض

مخازن

عرض

تجربة المنتجات

كاونتر

عرض

خدمات
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 (دراسة النسب والمساحات)تحميل المساحات الداخمية   . ت

 :سيحتوي المتجر عمى عدة مناطؽ منيا 

  استقباؿ. 
 مناطؽ عرض . 
 منطقة تجربة المنتجات . 
  مخزف. 
 خدمات لمموظفيف. 

 

 عرض % 80ما يقارب 

 مسارات حركة% 10 و 

 خدمات % 10 

 

 

80%

10%

10%

0

المساحاتوالنسبة %

عرض

حركةمسارات

خدمات
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 ٌبٌن تحلٌل النسب و المساحات فً المشروع المقترح : 9رسم توضٌحً 

 

 

 

 

 :تحميل الحركة الداخمية . ث

وليا دور في نجاح المشروع او , مسارات الحركة مف اىـ العناصر في التصميـ الداخمي 

فشمو فمذلؾ يجب اف تتحؽ الراحة لمزبائف وسيولة االستعماؿ ومرونة الحركة مع االخذ بعيف 

االعتبار حركة الزبائف والعامميف كما انيا يجب اف تراعي رؤية الزبوف لجميع المعروضات 

 ,قبؿ اف يغادر 

 

 :  اسموب التصميم المتبع . ج

التصميـ الحديث مف حيث خمؽ اتصاؿ بصري بيف الداخؿ والخارج و االعتماد عمى االضاءة 
.الطبيعية و التركيز عمى المساحات الداخمية المفتوحة   

 

 نمط األثاث المستخدم وتوزيعو . ح

  سيكوف االثاث مصمـ بطريقة حديثة وسيتـ توزيعيا بطريقة تراعي الناحية الوظيفية
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 طرٌقة عرض فً المشروع المقترح : 36صورة

 

 االضاءة و توزيعيا . خ

 :ىناؾ نوعاف مف االضاءة سيتـ اعتمادىا في ىذا المشروع

  مف خالؿ تصميـ واجية المدخؿ مف زجاج: االضاءة الطبيعية 

  االضاءة الصناعية: 

Spots 

 الممبات عمى مرايا تجربة المكياج
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 توزٌع االضاءة فً المشروع المقترح : 37صورة 
 

 

 األلوان المستخدمة . د
ويؤدي  .لوف الفراغ، لوف الطيارة المالئكية، لوف النسػياف والضػعؼ: الموف االبيض .1

لػى إحساسػنا ببػرودة األلوا   فاستعمالو في الفراغ الداخمي إلى زيادة قيـ التبػايف وا 

 .سيستخدـ بشكؿ كبير في الجدراف و السقؼ
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لوف بارد، لوف رزيف، يعطي معنى رد الفعؿ اإلجباري، رد الفعؿ : الموف االسود .2

ويقـو في الفراغ الداخمي بعممية الخداع البصري، مف ناحية تػأثيره فػي إحساسنا .الشعوري

 . سيستخدـ في الكراسي و في بعض رفوؼ العرض بالعمؽ

 . سيستخدـ بشكؿ بسيط في االعالنات الضفاء طابع االنوثة: الزىري .3

 .في رفوؼ العرض المتمثمة ": العسمي"البني الفاتح  .4

 .باالرضيات : الرمادي  .5

 الخامات المستخدمة . ذ
 .تـ استخداـ الخشب في الرفوؼ وستاندات العرض  .1

 

باالضافة لمبوسترات بالنسبة لمواجيات يشكؿ الدىاف النسبة األكبر في تصميـ الواجيات  .2

 .الممونة
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في السقؼ تـ استخداـ الستيؿ بشكؿ متقاطع بالطوؿ والعرض ليتـ تعميؽ السبوتات  .3

 . عمييا

.المرايا في مناطؽ تجربة المكياج .4

 

 .االرضية مف البورسالف المطفي بالموف الرمادي  .5

 

 الزجاج .6
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 : النتائح و التوصيات 

  مراعاة طرؽ توزيع االلواف ودراسة تأثيرىا عمى المعروضات. 

 التجديد و االبتكار و التنويع في طرؽ العرض . 

  اف تكوف الفراغات مرنة تسمح بالتغير عند الضرورة. 

 

 

 

 

: 
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