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 اإلهداء
 إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. 

 والدي العزيز

 ..إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي  

 أمي الحبيبة

إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال 

 ..حتى اآلن.. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتيترافقني 

 أملأختي 

بنظرات األمل اإلخوة و األخوات ، إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء إلى ينابيع 

الصدق الصافي إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من 

إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم  كانوا معي على طريق النجاح والخير

 أصدقـائي

 

 

 

 



www.manaraa.com

3 

 

 

 الشكر والتقدير

كن عالما .. فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم تستطع فـال "

  "تبغضهم

عز وجل على نعمه التي  بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث ، نحمد اهللا

خص بأسمى عبارات الشكر و التقدير أإال أن  يفهو العلي القدير ، كما ال يسعن مَن بها علينا

   . من جهد و نصح و معرفة طيلة انجاز هذا البحث يلته " لما قدمميرفت عياشالدكتورة "
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 الملخص
ومن هذا المنطلق بدأ اإلنسان  ،الفطرية نسانيةاإلسمة ال والترتيب إلى امتعتبر الرغبة في النظ

مكان العمل وكل ما يترتب على حياة اإلنسان من  بترتيب حياته اليومية سواء كانت المنزل،

 فعاليات فظهرت العلوم اإلنسانية ومنها الهندسة واإلتصاالت والتصميم الداخلي.

ر ويعتب ،الداخلية يق النظام في الفراغاتقبوابه بمحاولة تحيقوم التصميم الداخلي في باب من أ

نحو ترتيب فعاليات اإلنسان المعاصر حيث ساسي التصميم في عصرنا الحالي نظام إنساني أ

من أهم سمات المصمم الداخلي الذي يسعى أصبح علم التصميم الداخلي و اإلحساس بالفراغ 

غال أو إلى توفير الحد األقصى من الراحة لمستخدم المنشأة سواء كانت منزال أم مصنعا أو مش

 معرض .

قطع غيار معارض المشاكل التي تعاني منها سأقوم بتسليط الضوء على بعض  هذا البحثفي 

بشكل خاص في محاولة لتطوير  نابلسمدينة  فلسطين بشكل عام وفي في وكماليات السيارات

القطاع التجاري المهتم بتسويق وبيع قطع وكماليات السيارات وذلك عبر نقل خبرة هذا القطاع 

في أماكن مختلفة من العالم عبر ايجاد قاعدة عامة لتصميم وتنفيذ مباني متخصصة لهذا النوع 

كن متخصصة على مستوى من التجارة سواء التصميم المعماري أو الداخلي بإتجاه توفير أما

 اقليمي ودولي لما لهذا القطاع من أهمية في بناء االقتصاد الوطني الفلسطيني. 
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        المقدمة
 

عداد و تقديم بحث مشروع تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة قسم التصميم الداخلي إحدى يعتبر إ

 كلية الفنون الجميلة.لزامية لتخرج طلبة اإلالمتطلبات 

عداد هذا البحث المتعلق بالتصميم الداخلي لمركز تسويق و تجارة قطع غيار السيارات إتم 

 وجودهاللخروج عن المألوف و في محاولة إلدراج تصميم هذه المراكز التجارية و التي يتسارع 

بتفهم التجارية  زالمجتمع الفلسطيني و أصحاب المراكفي فلسطين في الفترة األخيرة حيث بدأ 

قين و زيادة نتباه المتسو إمدى مساهمة إعداد و تنفيذ تصاميم عصرية لتلك المراكز في جلب 

لداخلي دورا مهما في عملية نسبة المبيعات ضمن خطة تسويقية شاملة يلعب فيها التصميم ا

الزبائن حيث أن طريقة عرض كماليات  يج للبضاعة المعروضة من خالل لفت إنتباهالترو 

 السيارات تؤثر بشكل إيجابي على زيادة نسبة المبيعات.
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 أهمية المشروع المقترح

إن توسع و إنتشار عملية إستيراد قطع غيار السيارات وكمالياتها من مختلف الدول الصناعية 

و تشغيلها في طرق األراضي خاصة في ظل التزايد الكبير في أعداد السيارات التي يتم إستيرادها 

 مبيعات و بالتالي زيادة نسبة األرباح.الفلسطينية ، أدت إلى زيادة نسبة ال

تعتبر طريقة عرض كماليات السيارات بالذات واحدة من أهم الطرق التي تستجذب قطاع 

المتسوقين المهتمين بمجال كماليات السيارات ، حيث أن طريقة عرض و سهولة الوصول لهذه 

ماليات تعتبر من أهم طرق التسويق الحديثة لمثل هذا النوع من التجارة حيث ظهرت في الفترة الك

التصميم الداخلي الحديث و األخيرة أنماط متعددة من طرق العرض والتي ساهم من خاللها 

 المبدع إلى إيجاد طرق عرض جذابة للمتسوقين.

ورة ملحة حيث فتحت األبواب أمام أصبح التصميم الداخلي لهذه المراكز ضر وبنائا عليه ،

المصممين الداخليين إلبراز مواهبهم و تطبيق أحدث معايير التصميم العالمية أثناء إعدادهم و 

ى زيادة نسبة المبيعات و األرباح ، كما أكد تنفيذهم لهذه التصاميم مما أثر بشكل إيجابي عل

ر المناسبة يعتبر التصميم الداخلي و على أن زيادة نسبة المبيعات إضافة إلى الجودة و األسعا

 طريقة العرض من أهم الوسائل المشجعة إلرتياد تلك المراكز من قبل المتسوقين و المشترين.
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 البحث مشكلة

بها تحضيرا للبحث، إضافة إلى المقابالت و الحوارات  بنائا على الزيارات الميدانية التي قمت

تبين أن هناك مشكلة لدى أصحاب  غيار السياراتالتي أجريتها مع أصحاب محالت بيع قطع 

تلك المعارض في الية عرض و تخزين هذه البضائع إضافة إلى مشكلة في سهولة الوصول إلى 

لكل نوع ، األمر المساحة المحددة محدودية القطع المطلوبة و ذلك نتيجة لتعدد أصناف القطع و 

ملية أثناء إعداد التصاميم الداخلية مبنية الذي يدفع بالمصممين الداخليين إلى إيجاد حلول ع

و التخزينية وفقا لتلك المساحة من المعرض  االستيعابيةعلى أساس المساحة المتاحة و القدرة 

 أنواع قطع غيار السيارات و الكماليات المزمع اإلتجار بها. االعتباراخذين بعين 
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 فروض البحث

تجارة قطع غيار السيارات و كمالياتها  محالت ب المتعلقةيعتبر هذا البحث دراسة أولية للمشاكل 

الية التعامل األمثل معها و الفرضيات التي يجب اعتبارها أثناء تصميم و تنفيذ تلك ومحدداتها و 

 حالت و المعارض التجارية و منها :مال

الحركة  انسيابضمن الحيز المتاح بحيث يضمن  واالرتفاعاتالمساحات يفترض توزيع  .1

  .تأثيرها على مستخدمي المعرض والزبائن دموع

للمهتمين بهذا النوع ار بشكل أكثر جاذبية ولفت أنظالواجهة الرئيسية للمعرض تصميم  .2

 .من التجارة

ألوان تتناسب مع المعروضات وباقي مكونات المحل بشكل يبرز المعروضات  اختيار .3

 ويلفت النظر إليها.

نوع معلقات اإلنارة و ألوانها واليه تشغيلها  اختيارتوزيع مدروس لمواقع نقاط اإلنارة و  .4

  .بشكل ملفت للنظر و يؤدي الغرض

 بشكل الئق. االنتظارالزبائن و منطقة  استقبالكاونترات  اختيار .5

    والمهنة المزاولة.المحل  اسمتصميم مالئم للوحة التي تبين  اعتماد  .6
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 منهجية البحث

 :كما يلي ومنها االستقرائيسوف يتم تناول عدة منهجيات البحث منها التحليلي 

 

التوزيع األنسب ق إلى تدفق الحركة داخل المعرض و وفيه سيتم التطر : 1المنهج الوصفي .1

للمساحات إضافة إلى المؤثرات األخرى مثل اإلنارة الطبيعية ،التهوية و نظام اإلضاءة  

 الداخلية.

المساقط األفقية و  مشاريع من خاللعدة : هو منهج يقوم على تحليل 2المنهج التحليلي .2

تحليلها  بغرضخذ عدة حاالت دراسية أتي سوف يتم تحليلها الحقا وسيتم وال المساحات

 .االلوانالحركية و اإلضاءة و  من جميع الجوانب من حيث العالقات الوظيفية و

 فيالبحث  الباحثين ويتم من خالله كثير من : هو منهج متبع لدى3المنهج االستقرائي .3

غرض و دراستها من مختلف النواحي لتحليلها يتم سابقة حيث و تصاميم عدة حاالت 

مالئمة للواقع أكثر تطورا و فضل و أبصورة  عرضهااالستفادة من هذه التصاميم و محاولة 

 العملي.

                                                 
الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات المنهج الوصفي :أنه مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف  1

 .وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً؛ الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة

 
تمع هذه العمليّاُت كلّها في سياق بحٍث معيّن، التحليلي: يقوم هذا ثالث المنهج على عمليّاٍت: التّفسير، والنّقد، واالستنباط، وقد تجالمنهج  2

 أو قد يُكتفى ببعضها عنها، وذلك بحسب طبيعة البحث.

 
االستقرائي: هو المنهج الذي ينتقل فيه الباحث من الجزء إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، فهو يسير متدرًجا في التعميم حتى المنهج  3

 .يقوم في كل خطواته على المالحظة والتجربة، واستقراء الجزئيات الواقعية يصل إلى حكم عام أو قضايا كلية، وهو
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 حدود البحث
 :اإلنسانيةزمنية و الو  ةمكانيالحدود ال إلىهذا البحث  سيتم التطرق خالل

 (2017 -2010)األعوامما بين  كماليات السيارات: معارض بيع الحدود الزمانية •

 في ) فلسطين_ الضفة الغربية ( تاكماليات السيار معارض بيع : الحدود المكانية •

 . الشباب و مالكي السيارات و المهتمين بقطاع السيارات الخاصة: فئة الحدود االنسانية •
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 خطة البحث

 

 

 يوضح الخطة :1رسم توضيحي 
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 الناحية التاريخية

د برز العناصر المعمارية في القرن العشرين حيث يجأصبحت معارض كماليات السيارات من أ

رؤيتهم الفنية  إلظهارنشائيون ومصممين الديكور فرصة كبيرة فيها المهندسون المعماريون واإل

والتصميمية ودراستهم االكاديمية في معالجة الواجهات المعمارية والفضاء الداخلي التي يتناسب 

ليه العصر من تكنولوجيا في المواد والخامات إالطراز المعروض مع اضافة ما وصل مع 

 والتجهيزات بأسلوب عرض متكامل.

مشكلة بين الفراغات الخارجية والعناصر لى حل الإللمعارض  االبتكاريترجع فلسفة التصميم 

الداخلية للخدمة المعروضات مع توفير الراحة والرؤية الصحيحة للزوار مع مالئمة المعرض 

للبيئة المقام عليها من حيث تحديد الكتل وارتفاعاتها وعالقاتها مع بعضها البعض وتوافق 

 .4التصميم و واجهاتها المعروضة داخلها 

  

 

 

 

 

 

                                                 
4 (https://ar.wikipedia.org/wiki/ ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 االقتصاديةالناحية 

إن األهمية االقتصادية  لمعارض كماليات السيارات ال تعتبر محلية بحيث أنها ال تقع تحت 

ضافة  أيضا إلى  تأثير بلد معين ضمن دائرة مغلقة ومحدودة  وخاصة من الناحية االقتصادية وا 

اقتصادية القيمة المعنوية , على العكس تماما إلى أن االهتمام في مجال السيارات يشكل قيمة 

عالمية مرتبطة في جميع إنحاء العالم وأي تغيير  يطرأ على كماليات السيارات من ناحية 

االقتصادية  سيكون تغيير عالمي مؤثر على جميع بلدان العالم يقع من ضمن تأثيرات لدول 

 العظمى وخاصة الدول المنتجة والمصدرة.

 

األساسية الدخل ر عامل من عوامل نها  تعتبقتصادية الكبيرة للسيارات إلى أونجد األهمية اإل 

 عائدات ترخيص وتأمينفيها على  قتصاداالفي كثير من بلدان العالم يقوم الدولة و  قتصادالقيام 

،كما وتعد العائدات الناتجة من الضرائب المفروضة على إستيراد السيارات وقطع الغيار  تالسيارا

 ل جزء هام من إيرادات الدولة.والكماليات من مصادر دخل الدولة التي تشك
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 : ماذا يقصد بدراسة جدوى ؟

 
دراسة الجدوى بشكل عام، هي عبارة عن رؤية شاملة لكل ما يتعلق بأي مشروع تجاري، صناعي، 

حيث أن لكل مشروع معطياته الخاصة وأسس متعلقة به، مهما بلغت ضخامة أو محدودية .أو خدمي

.رأس مال هذا المشروع المشاريع تتفق في وجود تكاليف ثابتة ومتغيرة، وأرباح أو خسائر  لكن جميع

كما أن دراسة الجدوى تشمل الخطة التسويقية الالزمة والمقررة .متوقعة طبقا للمعطيات المتاحة

للمنتجات، وكيفية تنفيذه على أرض الواقع والخطة المعدة يكون في النهاية بناًءا على حسب نتائج 

.لألسواق المستهدفةاألبحاث الميدانية   

 . 
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 )معرض هال كار(:محلية  ةتحليليدراسة 

 المقدمة

 تعريف بالحالة الدراسية:

 هال كار لكماليات السيارات.معرض 

 .شارع فيصلالموقع: فلسطين_ نابلس_ 

 متر مربع. 185المساحة: 

 هال كار لمعرضالمخطط االفقي 

 

 :يوضح المسقط االفقي للمعرض.2رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.
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 :الخارجية للمشروع( الواجهة) تحليل الشكل الخارجي

 

خامة األلكبوند ملبسة على الواجهات الحجرية و ذلك لضمان تجانس  الواجهة  استخداملقد تم 

الخارجية من مظالت  الواجهةمع باقي مكونات  الخارجية و إعطائها صفة الحداثة كي تتالئم

( باإلضافة الستخدام 5Modernمتحركة واليافطة التعريفية األصلية وهي تعد  ذات تصميم )

الجلد في المظلة الخارجية للمعرض لكونها متحركة فيتم فتحها واغالقها لحماية المعروضات من 

شفاف للواجهة الخارجية لغرض الحماية ( ال6أشعة الشمس، كما تم استخدام زجاج )السيكوريت

وقوة تحمله للعوامل الخارجية والحفاظ على أمان القطع من محاوالت السرقة، وتم استخدام نفس 

 استخدامو كذلك تم  المضاءةلألحرف النافرة  استخداممادة األلكبوند لليافطة الرئيسية مع 

 القطع المعروضة بشكل الفت. داخل فتارين العرض بالواجهة الخارجية لمالحظة اإلضاءة

في منتصف المعرض في محاولة إلظهار  اختيارهأما بالنسبة للباب الرئيسي للمعرض فقد تم 

إطارات لزجاج السيكوريت من خامة  استخدام مختلف المعروضات على الجانبين بشكل أجمل، و

(s SteelStainles7( عطاء من ظر الئق لفتارين العرض ألغراض تثبيت فتارين العرض وا 

 لى قوتها ومتانتها وتحتوي الواجهة على تصميم يتصف بالحداثة والرقي والجمال.إباإلضافة 
  

                                                 

 Modern 5 :حديث ،والمقصود هنا أنه يحاكي العصر.
و يعتقد الجميع بانة زجاج درجة ثانية و ليس االصلي و هذا  و يسمي زجاج سيفتي او الزجاج اآلمن زجاج سيكوريت : السيكوريت 6

مفهوم خاطئ تماما فهو زجاج اصلي و اكثر قوة و تحمل من الزجاج التربلكس و لكن فقط تختلف تكنولوجيا تصنيعة بحيث يكون من 

من االبيض الي االخضر الي االزرق الي البرونز الي الرمادي و يكون  مم و يكون في الوان 6او 5زجاج ) طبقة واحدة ( و سمكها 

 .اللون هو لون الزجاج نفسة
7 Stainless steel  :هو سبيكة معدنية حديدية تحتوي على خليط من و الصلب المقاوم للصدأ أو الفوالذ المقاوم للصدأ

حوالي  والمولبيدنيوم النيكل% و30% الى 5من  الكروم %، ونسبة50فيها ال تقل عن  الحديد العناصر حيث نسبة
%، وتكتسب مقاومتها للصدأ والتآكل بسبب تكوين طبقة رقيقة متماسكة وغير  22بحد أقصى  الكربون % ونسبة8.5

ا كانت تقيه من التآكل، وتكون هذه الطبقة واقية بدرجة كافية كلم مرئية من أكسيد الكروم تلتصق بسطح المعدن و
 .في الفوالذ عالية الكروم نسبة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
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 .توضح الواجهة الخارجية للمعرض:1صورة 

 تصوير الطالب. المصدر:
 

 

 تحليل المساحات الداخلية )دراسة النسب والمساحات( :

 
 .يوضح توزيع النسب والفراغات3:رسم توضيحي 

 رسم الطالب. المصدر:
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 : يوضح توزيع النسب والمساحات.3رسم توضيحي 

 رسم الطالب. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 تحليل الحركة الداخلية

 

 : يوضح مسارات الحركة للموظفين والزبائن.5رسم توضيحي 

 رسم الطالب. المصدر:

 

 

 

37% 14%

29%
5%

15%

21%

توزيع النسب والمساحات

الخدمات

اإلدارة

منطقة الحركة

االنتظار

استقبال ومحاسبة

مناطق العرض
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 التصميم المتبعأسلوب 

خلي أسلوب حديث في تبع المصمم الداإداخلي المتبع يتسم بالبساطة حيث أسلوب التصميم ال

( 8Modernتخذ المصمم الداخلي أسلوب )ا  حقيق الوظيفة والنظرة الجمالية و لى تإالتصميم يهدف 

في دخال الخشب بألوان زاهية مطعمة بالزجاج بكثره إخلي للمعرض وتم في التصميم الدا

التصميم الداخلي للمعرض بشكل يوحي بالفخامة واألناقة إضافة إلى اإلضاءة الداخلية المدروسة 

 بعناية.

                                                 

 8
أثاث هذا النمط يتميز باألشكال  واالسطح المصقولة يتميز النمط بالبساطة واستخدام الخطوط الواضحة(: (modernتعريف  

األلوان دورها محدود حيث  األملس، يدخل في صناعة األثاث معدن الكروم والفوالذ المقاوم للصدأالهندسية القوية ذات المظهر 
 .تستخدم األلوان الخفيفة، وفي بعض األحيان يتم توظيف لون واحد فقط بشكل واضح
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 : توضح أسلوب التصميم المتبع في معرض هال كار.2صورة 
 الطالب. تصوير المصدر:
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه

ثاث يعتمد بشكل أساسي على أ(، وهو Modernتباع تصميم األثاث تحت طراز التصميم )إتم 

خامة الفورومايكا الملونة، ولكنه يتسم بالجمال. يتكون األثاث الداخلي من العديد من فتارين 

العرض المصنعة من الخشب والزجاج وتوجد فتارين عرض في الواجهة الخارجية وعلى الجدار 

الزجاج لحمايتها والمحافظة وتوضع المعروضات من قطع وكماليات أيضا داخل فتارين مغلقه ب

 عليها.

 

 في المعرض.المستخدم :توضح نمط االثاث  2صورة 

 الطالب.تصوير  المصدر:
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  اإلضاءة وتوزيعها

 المصمم الداخلي على نوعين من أنواع اإلضاءة: عتمدا

الخارجية : اإلضاءة الطبيعية التي وظفها المصمم من خالل الواجهة النوع األول .1

 للمعرض التي تساعد على التواصل مع البيئة الخارجية.

المصمم الداخلي بأسلوب توزيع  هاستخدماضاءة صناعية التي إفهو  :النوع الثاني .2
ضاءة أساسية، ثانوية، جمالية، بحيث تسلط الضوء على المعروضات وبذلك تساعد إ

على رؤيتها بشكل ملفت للنظر و واضح و جميل . لقد تم توزيع اإلضاءة الصناعية 
في جميع أركان المعرض وقد تم التركيز على وضعها فوق أماكن عرض قطع 

لى زيادة اإلقبال على إمما يؤدي الى زيادة في جماليتها الكماليات األمر الذي يؤدي 
 . شرائها

 

 :توضح االنارة الطبيعية و الصناعية في المعرض.4صورة 

 الطالب. تصوير المصدر:
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 األلوان المستخدمة

في ما  نسجامواالاأللوان  استخدامفي التصميم الداخلي للمعرض، وأن المصمم عدة الوان  ستخدما

ن األلوان من األمور األساسية في التصميم وتقويته ألاعد على إظهار التصميم بينها يس

 المصمم الداخلي األلوان التالية: ستخدما، الداخلي

ُيعتبر اللون األبيض من األلوان المحايدة في الطالء؛ حيُث إّنه ) اللون األبيض: .1

مع األلوان البّراقة لُيخّفف من سطوعها  ستخدامهادّل على الطهارة والنظافة، ويتم ي

ستخدمه المصمم الداخلي إوقد ، 9(وظهورها، ويستخدم عادًة كخلفّية لأللوان األخرى

 .في طالء األسقف و بالط األرضيات مدموجا باللون الرمادي الداكن

 

بالرغم من أن اللون األسود له دالالت مرتبطة بالقوة والسلطة، إال ) اللون األسود: .2

ن الكثير من الناس ال يفضلون استعماله كطالء للجدران وذلك بسبب دالالته أ

السلبية أيضًا، فيتم استعماله عادًة بمساحات محدودة وصغيرة مع ألوان أخرى 

أن للون كما  10(يساعدها على البروز والوضوح اصة األلوان الدافئة والقوية حيثوخ

األسود دالالت أخرى منها الفخامة ، واألناقة ، والرسمية ، والجدية لذلك قرر 

المصمم الداخلي إستخدام اللون األسود جزئيا في الواجهة الخارجية من خالل زجاج 

 السيكوريت األسود مما أضاف أناقة و فخامة للمعروضات.

 

                                                 
9(http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%

84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6 ) 
10)http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9

%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF ) 

http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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 ،11(والمرح،والراحة ،واإلبداع ، على الشباباللون البرتقالي يدل ) اللون البرتقالي: .3

 ستخدمه المصمم الداخلي جزئيا في الفترينات و الشعار الرسمي للمحل .إوقد 

 
و ذلك  م اللون األزرق الباهي في أحرف اليافطة الرئيسيةاستخدإتم ) اللون األزرق: .4

، 12(المهنية واإلنتماء إلى العملو النجاح، و اإلستقرار، و األمان، و على الثقة،  للداللة

 نظار المهتمين و المشتريين.ألو قد مثل ذلك إضافة و لفت  ،الموثوقية، والهدوء

                                                 
11(http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86 ) 
12(http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86 ) 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
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 الخامات المستخدمة

م للخامات دور كبير في إنشاء التصميم الداخلي المميز وذات مستوى رفيع وقد قام المصم 

 ستخدام عدة خامات قد ساعدت على إظهار التصميم الداخلي لمعرض )هال كار(االداخلي في 

 وهي :

مودي بال هي من ألواح الديكور النموذجية المناسبة ) (PHL) :الخشب المضغوط .1

للعديد من المسطحات األفقية والعامودية، وهي متوفرة بعديد من النقشات واأللوان 

 PVACالمميزة. كما يمكن لصق هذه األلواح باستعمال الصق دائم مثل اليوريا و 

تتوفر مودي بال على شكل ألواح تصل سماكتها ، خرىاألوغيرها من المواد الالصقة 

ملم وطول مرن يصل إلى 1300ملم و 1220ملم، وعرض 1.2ملم إلى  0.5من 

 .وقد تم استخدام هذه االلواح في تصنيع رفوف العرض ،13(ملم6000

جالس ومغلفة  هي ألواح جبسيه، من خليط الجبس والسليكون والفيبر) الواح الجبس: .2

بطبقة من الكرتون المعالج وهي نتيجة تكنولوجيا ألمانية المنشأ، ظهرت لتكون بديل 

وتم  14( 240×سم  120اح الجبس بمقاس لألسقف المستعارة والجدران وتصنع األلو 

قف إلعطاء كس الستخدامهلواح الجبس في إنشاء التصميم الداخلي للسقف أستخدام إ

 .نارة الثانوية والجمالية بصورة اكبراإل لى سهولة توزيعإنظرة جمالية باإلضافة 

 

                                                 
13 (http://www.modecor.com.sa/ar/products-solutions/1525/883 ) 
14 (http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html ) 

http://www.modecor.com.sa/ar/products-solutions/1525/883
http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html
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الزجاج المعزز بالحرارة، عملية السكرتة والتعزيز بالحرارة تغير من ) زجاج السيكوريت: .3

، 15(لى مادة أكثر أمانا وصالبةخواص الزجاج, فيتحول من مادة رقيقة وسهلة الكسر إ

أيضا في فتارين العرض الداخلية  استخدم و  في تصميم الواجهة الخارجية ستخدامهاوتم 

 .لوضع قطع السيارات بداخله

هو أي مركب سائل أو يمكن تمييعه أو مركب صمغي يمكن  )الدهان: .4

ه مزيج لمواد غير بعد أن يتصلب. ويعرف على أن رقيقة بطبقة المادة سطح يغطي أن

مائي، ويتألف الوسط  ط زيتي سائل، أو معلقة في مستحلبللذوبان معلقة في وس  قابلة

الت طي بتعرضه للهواء عبر تفاععضوية، ويع السائل من مجموعة مواد عضوية أو ال

ويتمتع بقوة التصاق مع السطح  ,Film بلمرة أو أكسدة أو جفاف طبقة متماسكة

 في طالء جميع واجهات المعرض، والسقف. ستخدامهاوتم ، 16(المطلي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 (http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/ ) 
16 (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%BA%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 (:pioneer car) عربية ةتحليليدراسة 

 المقدمة

 تعريف بالحالة الدراسية:

 لكماليات السيارات. Pioneer Carمعرض 

 نابلس.طولكرم/ شارع الموقع: 

 متر مربع. 112المساحة: 

 المخطط االفقي للمعرض

 Pioneer car: يوضح المسقط االفقي لمعرض 6رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.
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 الخارجية للمشروع(: الواجهة) تحليل الشكل الخارجي

 

( Modernوهي تعد  ذات تصميم ) الرئيسية للمعرض في اليافطةلقد تم إستخدام خامة األلكبوند 

، كما تم استخدام زجاج )السيكوريت( الشفاف للواجهة الخارجية لغرض الحماية وقوة تحمله 

 اإلضاءةو كذلك تم إستخدام ن القطع من محاوالت السرقة، للعوامل الخارجية والحفاظ على أما

 داخل فتارين العرض بالواجهة الخارجية لمالحظة القطع المعروضة بشكل الفت.

المعرض في محاولة إلظهار مختلف  يمينفي  اختيارهأما بالنسبة للباب الرئيسي للمعرض فقد تم 

 إطارات لزجاج السيكوريت من خامة ) واستخدامبشكل أجمل،  االخر المعروضات على الجانب

(Stainless Steelعطاء منظر الئق لفتارين العرض ألغ راض تثبيت فتارين العرض وا 

 باإلضافة الى قوتها ومتانتها وتحتوي الواجهة على تصميم يتصف بالحداثة والرقي والجمال.
 

 
 

 .:توضح الواجهة الخارجية للمعرض5صورة 

 : تصوير الطالب.المصدر
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 تحليل المساحات الداخلية )دراسة النسب والمساحات( :

 

 

 

 

 : يوضح توزيع النسب والمساحات.8رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.

 

 

 

 

 

5%

39%

2%

4%

50%

توزيع النسب والمساحات

اإلدارة

منطقة الحركة

االنتظار

استقبال ومحاسبة

مناطق العرض
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 تحليل الحركة الداخلية

 
 : يوضح مسارات الحركة للموظفين والزبائن.9رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.
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 أسلوب التصميم المتبع

المصمم الداخلي أسلوب حديث في أسلوب التصميم الداخلي المتبع يتسم بالبساطة حيث اتبع 

 (Modernالتصميم يهدف الى تحقيق الوظيفة والنظرة الجمالية واتخذ المصمم الداخلي أسلوب )

 نسب محدودةبألوان زاهية مطعمة بالزجاج بدخال الخشب إفي التصميم الداخلي للمعرض وتم 

 المخفيةبشكل يوحي بالفخامة واألناقة إضافة إلى اإلضاءة و في التصميم الداخلي للمعرض 

 المدروسة بعناية.

 

 pioneer car: توضح أسلوب التصميم المتبع في معرض 6 صورة
 تصوير الطالب.المصدر: 
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه

ثاث يعتمد بشكل أساسي على أ(، وهو Modernتباع تصميم األثاث تحت طراز التصميم )إتم 

، ولكنه يتسم بالجمال. يتكون األثاث الداخلي من العديد باللون البني  خامة الفورومايكا الملونة

من فتارين العرض المصنعة من الخشب والزجاج وتوجد فتارين عرض في الواجهة الخارجية 

غلقه بالزجاج وعلى الجدار وتوضع المعروضات من قطع وكماليات أيضا داخل فتارين م

 لحمايتها والمحافظة عليها.السيكوريت الشفاف 

 

 :توضح نمط االثاث المستخدم في المعرض.7صورة 

 تصوير الطالب.المصدر: 
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 اإلضاءة وتوزيعها 

 المصمم الداخلي على نوعين من أنواع اإلضاءة: عتمدا

الواجهة الخارجية : اإلضاءة الطبيعية التي وظفها المصمم من خالل النوع األول .1

 للمعرض التي تساعد على التواصل مع البيئة الخارجية.

ها المصمم الداخلي بأسلوب توزيع ستخدماضاءة صناعية التي إ: فهو النوع الثاني .2

ضاءة أساسية، ثانوية، جمالية، بحيث تسلط الضوء على المعروضات وبذلك إ

جمل لقد تم توزيع أبرازها بشكل إكبر وتساعد على أتساعد على رؤيتها في شكل 

ركان المعرض وقد تم التركيز على أفي جميع الغير مباشرة اإلضاءة الصناعية 

مما أضفى عليها عرض مختلفة من مساحات الأماكن  بشكل مخفي فيوضعها 

 لمسة األناقة و الحداثة.

 

 :توضح االنارة الطبيعية و الصناعية في المعرض.8صورة 

 الطالب.تصوير المصدر: 



www.manaraa.com

37 

 

 األلوان المستخدمة

نسجام في اإل ستخدام األلوان وإفي التصميم الداخلي للمعرض، وأن المصمم عدة الوان  ستخدما

ن األلوان من األمور األساسية في التصميم اعد على إظهار التصميم وتقويته ألما بينها يس

 المصمم الداخلي األلوان التالية: ستخدما ،الداخلي

، 17(لون الطبقة العليا ،المتانة، والفردية، والموثوقيةعلى  لبنييدل اللون ا) :البنياللون  .1

اليافطة الرئيسية ، وتم إدخاله في خشب المعروضاتالمصمم الداخلي في  ستخدمهاوقد 

 للمعرض.

في التصميم، يعتبر االبيض بشكل عام على خلفية محايدة تسمح الي ) :األبيضلون ال .2

أن يكون لها صوت أكبر. يمكن أن تساعد على نقل  األلوان األخرى في التصميم

 .النظافة والبساطة، ورغم ذلك، يحظى بشعبية في التصاميم الحد األدنى

 الخامات المستخدمة

نشاء تصميم داخلي مميز وذو مستوى رفيع وقد قام المصمم الداخلي في إللخامات دور كبير في 

 وهي : Bioneer carالداخلي لمعرض  استخدام عدة خامات قد ساعدت على إظهار التصميم

مودي بال هي من ألواح الديكور النموذجية المناسبة ) :(PHL)الخشب المضغوط  .1

للعديد من المسطحات األفقية والعامودية، وهي متوفرة بعديد من النقشات واأللوان 

 PVACالمميزة. كما يمكن لصق هذه األلواح باستعمال الصق دائم مثل اليوريا و 

وغيرها من المواد الالصقة األخرى ،تتوفر مودي بال على شكل ألواح تصل سماكتها 

                                                 
17(http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86 ) 
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ملم وطول مرن يصل إلى 1300ملم و 1220ملم، وعرض 1.2ملم إلى  0.5من 

ستخدام إ، وتم 18(هذه االلواح في تصنيع رفوف العرضستخدام إوقد تم ملم ، 6000

المكاتب وخزائن حفظ قطع نشاء قطع األثاث المستخدمة في العرض مثل إالخشب في 

  .سياراتال

جالس ومغلفة  هي ألواح جبسيه، من خليط الجبس والسليكون والفيبر) الواح الجبس: .2

بطبقة من الكرتون المعالج وهي نتيجة تكنولوجيا ألمانية المنشأ، ظهرت لتكون بديل 

وتم  19( 240×سم  120اح الجبس بمقاس لألسقف المستعارة والجدران وتصنع األلو 

كسقف إلعطاء  الستخدامهستخدام الواح الجبس في إنشاء التصميم الداخلي للسقف إ

 لى سهولة توزيع االنارة الثانوية والجمالية بصورة اكبر.نظرة جمالية باإلضافة ا

الزجاج المعزز بالحرارة، عملية السكرتة والتعزيز بالحرارة تغير من ): زجاج السيكوريت .3

، 20(خواص الزجاج, فيتحول من مادة رقيقة وسهلة الكسر إلى مادة أكثر أمانا وصالبة

ستخدم أيضا في فتارين العرض او وتم استخدامه في تصميم الواجهة الخارجية فصل 

 الداخلية لوضع قطع السيارات بداخله.

أي مركب سائل أو يمكن تمييعه أو مركب صمغي يمكن أن يغطي سطح هو ) الدهان: .4

المادة بطبقة رقيقة بعد أن يتصلب. ويعرف على أنه مزيج لمواد غير قابلة  للذوبان 

معلقة في وسط زيتي سائل، أو معلقة في مستحلب مائي، ويتألف الوسط السائل من 

ء عبر تفاعالت بلمرة أو مجموعة مواد عضوية أو ال عضوية، ويعطي بتعرضه للهوا

                                                 
18 (http://www.modecor.com.sa/ar/products-solutions/1525/883 ) 
19 (http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html ) 
20 (http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/ ) 

http://www.modecor.com.sa/ar/products-solutions/1525/883
http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html
http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/
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، وتم 21 (, ويتمتع بقوة التصاق مع السطح المطليFilmأكسدة أو جفاف طبقة متماسكة 

 في طالء جميع واجهات المعرض، والسقف. استخدامه

تتمتع خامة الحجر بصالبة عالية وأناقة غير متناهية كما أنها سهلة  حجر الديكور: .5

المختلفة والرطوبة وايضًا عازلة للحرارة وتدوم التنظيف ومقاومة للخدوش وحاالت الطقس 

لسنين طويلة بنفس الرونق وكلما نظرنا إليها نستشعر فيها مع كل مرة عبق أثارنا 

 ومبانينا القديمة الرائعة والتى كلما زاد عمرها ازدادت هى قيمة وجمااًل .

 

 
 

 

 

                                                 
21 (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 (:BMW Brand Exhibitionعالمية ) ةتحليليدراسة 

 المقدمة

 تعريف بالحالة الدراسية:

 .BMW Brand Exhibition معرض 

 هنجاريا.-الموقع: بودابست

 المخطط االفقي للمعرضمتر مربع. 149المساحة: 

 

 :يوضح المسقط االفقي للمعرض.10 رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.
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 الخارجية للمشروع(: الواجهة) تحليل الشكل الخارجي

الرئيسية  الواجهةحيث غطت هذه األلواح  anelsPomposite C22 لقد تم إستخدام خامة

تعتبر و المعرض بشكل جذاب والفت.  اسمللمعرض و تمت إضافة شعار الشركة إضافة إلى 

األحرف النافرة  ،كما و تم إستخدام( Modern)الرئيسية من حيث التصميم واجهه حديثة  هةالواج

في تصميم اليافطة الرئيسية .أما بالنسبة لمدخل المعرض فقد استخدم المصمم باب السحاب 

(sliding doorمن السيكوريت بدون أ ) ية إطارات أضافت جمالية فائقة للمدخل إضافة إلى

 ةبواجهباب عملي جدا لهذا النوع من المعارض ،كما و تم ربط اليافطة الرئيسية  اعتباره

كر ذا الترابط بين العناصر انفة الذحيث شكل ه(false ceilingالسيكوريت و السقف الكاذب )

 اب أضاف المزيد من المزايا المعمارية و الجمالية لمدخل المعرض الرئيسي.ذمنظرا ج

 
 :توضح الواجهة الخارجية للمعرض. 9صورة 

                                                 
)هي وحدات مهندسة من طبقتين من األلمنيوم   aluminum composite panels  وحدات االلومنيوم او ما يطلق عليها22

الكوبوند هو اسم شركة منتجة لوحدات االلومنيوم المركبة وهي   alucobond وداخلها طبقة من مادة اخرى وهي مشهورة باسم

   من الشركات ذات الصدارة في ذلك لكن هذا ليس اسم الخامة نفسها(



www.manaraa.com

42 

 

munich-studio-franz-plajer-by-store-lifestyle-http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-)المصدر: 

germany/  ) 
 والمساحات(داخلية )دراسة النسب تحليل المساحات ال

 
 يوضح توزيع النسب والفراغات.11: رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.

 

 

 

 

 

 
 : يوضح توزيع النسب والمساحات.12رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.

 

20%

61%

4% 15%

توزيع النسب والمساحات

مخازن عامة

منطقة الحركة

استقبال ومحاسبة

مناطق العرض

http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
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 خليةتحليل الحركة الدا

 

 : يوضح مسارات الحركة للموظفين والزبائن.13رسم توضيحي 

 المصدر: رسم الطالب.
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 أسلوب التصميم المتبع

أسلوب التصميم الداخلي المتبع يتسم بالبساطة حيث اتبع المصمم الداخلي أسلوب حديث في 

( Modernالمصمم الداخلي أسلوب ) واتخذالتصميم يهدف الى تحقيق الوظيفة والنظرة الجمالية 

ن األبيض و الطبيعي لمنصات العرض باللوني في التصميم الداخلي للمعرض وتم ادخال الخشب

بالفخامة واألناقة  ىوحأبشكل إضافة إلى بعض الزوايا من زجاج السيكوريت  البني المحروق 

إدخال وحدات إنارة أنيقة في سقف المعرض أضافت الكثير إلى جمالية المعرض كما إضافة إلى 

 أبرزت المعروضات بشكل الفت و جميل.

 

 المعرض.: توضح أسلوب التصميم المتبع في 10 صورة 
studio-franz-plajer-by-store-lifestyle-http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-المصدر:) 

germany-munich/ ) 
 

 

 

http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
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 وتوزيعهنمط األثاث المستخدم 

ثاث يعتمد بشكل أساسي على أ(، وهو Modernتباع تصميم األثاث تحت طراز التصميم )إتم 

المقاوم بالمظهر األنيق و  الخشب الطبيعي المطلي حراريا بطالء من نوع )ايبوكسي( المعروف

يتكون األثاث الداخلي من العديد من فتارين العرض المصنعة من  ،الملونة للعوامل الجوية

 .والتي أضفت ميزة جمالية للمعرض والمعروضاتب والزجاج الخش
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 :توضح نمط االثاث المستخدم في المعرض. 11صورة 

munich-studio-franz-plajer-by-store-lifestyle-http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-المصدر: )

germany/ ) 

http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
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 اإلضاءة وتوزيعها 

 اعتمد المصمم الداخلي على نوعين من أنواع اإلضاءة:

: اإلضاءة الطبيعية التي وظفها المصمم من خالل الواجهة الخارجية النوع األول .1

 تساعد على التواصل مع البيئة الخارجية.للمعرض التي 

ضاءة صناعية التي استخدمها المصمم الداخلي بأسلوب توزيع إ: فهو النوع الثاني .2

اضاءة أساسية، ثانوية، جمالية، بحيث تسلط الضوء على المعروضات وبذلك تساعد 

جمل لقد تم توزيع اإلضاءة أعلى رؤيتها في شكل اكبر وتساعد على ابرازها بشكل 

على شكل وحدات إنارة موزعة بالسقف إضافة إلى وحدات إنارة طولية متصلة الصناعية 

((strips23 .الموفرة للطاقة وباللون األبيض 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عاًما،  20هي أهم ما شهده عالم اإلضاءة منذ اختراع اإلضاءة الكهربائية. توفر اإلضاءة ألكثر من  إضاءة الليد)و تسمى أيضا   23

ختيار ويمكن دمجها في اللمبات لتصميمات جديدة، وتستخدم القليل جداً من الطاقة الذي تستهلكه اللمبات المتوهجة. أضواء الليد هي اال

 .(المستدام، والذكي والعملي



www.manaraa.com

48 

 

 
 :توضح االنارة الطبيعية و الصناعية في المعرض.12صورة 

munich-studio-franz-plajer-by-store-lifestyle-http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-المصدر: )

germany/ ) 

 

 

 

 

http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
http://retaildesignblog.net/2014/08/13/bmw-lifestyle-store-by-plajer-franz-studio-munich-germany/
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 األلوان المستخدمة

، )األبيض و البني و األزرق الفاتح(المصمم عدة الوان في التصميم الداخلي للمعرض استخدم

حيث تم تخصيص األلوان بشكل فني مدروس أضاف إلى جمالية المعرض ،و فيما يلي عرض 

 لأللوان المستخدمة بالتفصيل :

يدّل  ُيعتبر اللون األبيض من األلوان المحايدة في الطالء؛ حيُث إّنه) اللون األبيض: .1

على الطهارة والنظافة، ويتم استخدامه مع األلوان البّراقة لُيخّفف من سطوعها وظهورها، 

المصمم الداخلي في طالء  استخدمهوقد ،24(ويستخدم عادًة كخلفّية لأللوان األخرى

 منصات العرض الرئيسية.الجدران، والسقف، وتم إدخاله في 

ألزرق الباهي في أحرف اليافطة الرئيسية و تم إستخدام اللون ا) :زرق الفاتحاللون األ  .2

، 25(إلى العمل واالنتماء، والنجاح، والمهنية واالستقرارذلك للداللة على الثقة، واألمان، 

 تصميم اليافطة مع بعض الظالل باألحرف النافرة.في هذا اللون وقد استخدم 

 26(والموثوقية، لون الطبقة العليايدل اللون البني على المتانة، والفردية، ) :لبنياللون ا .3

 ممزوجا باللون األبيض في بعض فترينات العرض. استخدامهتم  وقد

 

 

 

                                                 
24(http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9

%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6 ) 
25(http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86 ) 
26(http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9

%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86 ) 

http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
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 الخامات المستخدمة

 باستخدامقام المصمم الداخلي   حيث ،مميزالداخلي التصميم أعمال ال للخامات دور كبير في

 لمعرض وهي :لعدة خامات ساعدت على إظهار التصميم الداخلي 

وهو خشب طبيعي، غالي الثمن نسبيا يستخدم عادة في تصميم ) : المهاجونيالخشب  .1

عتبر هذا النوع من الخشب غاية في ي .األبواب و القواطع لما يبرزه من جمال طبيعي

الجمال و يمثل فخامة كبيرة إضافة إلى كونه من أنواع الخشب الصلبة و المقاومة التي 

عاما اذا ما تم تصنيعها حسب األصول المهنية المتعارف 50عن  يزيد عمرها اإلفتراضي

 27(عليها

هي ألواح جبسيه، من خليط الجبس والسليكون والفيبر جالس ومغلفة ): الواح الجبس .2

بطبقة من الكرتون المعالج وهي نتيجة تكنولوجيا ألمانية المنشأ، ظهرت لتكون بديل 

، 28 م(س 240×سم  120الجبس بمقاس لواح لألسقف المستعارة والجدران وتصنع األ

ستخدامه كسقف إلعطاء نشاء التصميم الداخلي للسقف إلإي ستخدام الواح الجبس فإوتم 

 نارة الثانوية والجمالية بصورة اكبر.لى سهولة توزيع اإلإلية باإلضافة نظرة جما

 

تغير من  المعالجة الحرارية للزجاجالزجاج المعزز بالحرارة، عملية ): زجاج السيكوريت .3

، 29(خواص الزجاج, فيتحول من مادة رقيقة وسهلة الكسر إلى مادة أكثر أمانا وصالبة

                                                 
27 (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8 ) 
28 ) http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html ) 
29 (http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/ ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
http://ibdadecor.blogspot.com/2012/12/blog-post_5533.html
http://ar.drgreiche.net/process/tempered-heat-strengthened-glass/
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وتم استخدامه في تصميم الواجهة الخارجية فصل المناطق عن بعضها البعض داخل 

 .المعرض واستخدم أيضا في فتارين العرض الداخلية لوضع قطع المجوهرات بداخله

و قشرة واقية من أهو المادة التي تطلى بها السطوح وتكّون عليها غشاء ) الدهان: .4

، وتم 30و شفافةأالظروف والعوامل الخارجية الجوية. وقد تكون هذه المادة معتمة 

 ستخدامه في طالء جميع واجهات المعرض، والسقف، وقطع األثاث، ومدخل المعرض.إ

 

  

                                                 
30 (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1 ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 المشروع المقترح

 .وأهميته االقتصاديةالتعريف بموقع المشروع  •

 .همية الموقع من الناحية االقتصاديةأ •

 .لى الموقعإتحليل عملية الدخول  •

 .نشائيةوصف تحليلي للفراغ الداخلي من ناحية طبيعة الواجهات والناحية اإل  •

 .لمحة عن المشروع •

 .قسام الرئيسية للمشروعاأل •

 .مخطط المشروع المقترح •

 .النسب والمساحات المقترحة •

 .التوصيات •
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 المشروع موقعالتعريف ب

 
 )تصوير الطالب(.يظهر موقع المشروع المقترح  : 14صورة 

سيارات، اذ يقع المشروع في الكماليات مركز صيانة و بيع قطع غيار و نشاء تم اختيار الموقع إل

الرئيسي والذي يعتبر المدخل الغربي الرئيسي لمدينة نابلس كما أنه  _شارع بيت ايبا نابلسمدينة 

 .يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط المدينة بشمال فلسطين
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 نابلس سباب اختيار الموقع في مدينةأ

 

بوجود فنيين مهرة في  اشتهرتالمراكز التجارية بفلسطين كما أنها ر بكأمن  نابلستعتبر مدينة 

العديد من المجاالت الصناعية ومنها صيانة السيارات و تجديدها. كما و يساعد المدينة موقعها 

الزائرين و المهتمين من مختلف أنحاء فلسطين و بالذات من شمالها  استقطابفي  االستراتيجي

وسهل الوصول  تراتيجياسومن السكان العرب في فلسطين التاريخية. لهذا يعتبر موقع المشروع 

إليه سواء لسكان المحافظة أو لشمال فلسطين والفلسطينيين المتواجدين داخل فلسطين المحتلة 

 المدينة لقضاء أشغالهم بمهنية عالية وأسعار معقولة. تستطبهموالذين 

 همية الموقع من الناحية االقتصاديةأ

الصناعية و التجارية في المدينة إذ تعتبر أنشط المراكز من  شروعتعتبر المنطقة التي يقع بها الم

على حدود المنطقة الغربية للمدينة التي تستقطب العديد من زوار المدينة سواء ألغراض تجارية 

 أو للحصول على الخدمات المهنية ضمن أعلى المعايير و أنسب األسعار.

 

ي مدينة نابلس حيث يعبر يعتبر شارع بيت ايبا الرئيسي من أنشط المواقع التجارية والصناعية ف

نسبيا من المناطق التي بنيت حديثا كما أنها تتمتع بوجود كافة خدمات البنية التحتية حيث أن 
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الشارع الرئيسي أمام موقع المشروع يعتبر من أحدث مشاريع البنية التحتية التي نفذتها بلدية 

 ميزة إضافية للموقع.نابلس بتمويل خارجي مما أضاف 

 

 

 

 

 لى الموقعإملية الدخول تحليل ع

حيث أن المشروع يقع على المدخل الرئيسي الغربي للمدينة من جهة طولكرم وجنين وشمال 

صول سهولة الو موقع المشروع تم بعناية و دراسة بحيث تضمن  اختيارفلسطين بشكل عام فإن 

 .شمال وغرب المدينة من  أومن وسط البلد  تجاهاتامن عدة لى الموقع إ

 .االتجاهاتأمام المشروع توسعة للشارع و شاخصات إرشادية لمرتادي المركز من مختلف يوجد 
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 الوصف التحليلي للفراغ الداخلي

 

( متر مربع حيث يتكون الفراغ الداخلي للمبنى من أعمدة 350)للمركز تبلغ المساحة االجمالية 

الفراغ الداخلي إلى عدة زوايا تقدم مرونة كاملة في أعمال تقسيم والتي ( Framesبنظام )

 ومناطق مما يساعد المصمم الداخلي في توزيع المساحات وفقا لمتطلبات تشغيل و إدارة الموقع .

 

 Curtain) زجاجيةال ات واجهمزيج من الالمبنى الخارجية عبارة عن  اتن طبيعة واجهإ

Walls) ( و واجهات مكونة األلكابوند ما يسمى بComposite Panels  )الواجهة  رتفاعبا

الخارجية للمبنى المحاذية للشارع الرئيسي مما يعطي المبنى جمالية و تناغم بين مكونات 

 .الواجهة الخارجية

 
 .ية الخارجية المصورة من الداخلالزجاج واجهة المبنىتظهر  :15 صورة 

 المصدر: تصوير الطالب.
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 :لمحة عن المشروع

تم تنفيذها  مشاريع مشابهة تم تنفيذها محليا واقليميا و دوليالقد تم تجميع عدة حاالت سابقة عن 
حيث تمت ختيار األلوان و ا واإلضاءةقسام المشروع أتم تحليلها من حيث الفراغ و مسبقا حيث 

تلك و التغذية الراجعة من تحليل تلك المشاريع و إستخدام المعلومات المسقاة من  االستفادة
 التجارب في المشروع قيد البحث.

 بيع قطع غيار وكماليات السيارات ما برنامج المشروع المقترح يقوم على فكرة تصميم معرض أ
مما أظهر الفراغ بشكل واسع و مميز يلبي ،واحد مفتوح  يتكون المشروع من طابقحيث 

 احتياجات الغرض من المعرض.
 
  
 
 

 تعريف المشروع 

مختلفة من قطع غيار وكماليات نواع أة عن مكان خاص يتم من خالله عرض المعرض عبار 
 ضمن أجواء تسهل أداء مستخدمي المعرض وكذلك المتسوقين.، السيارات
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 قسام الرئيسية للمشروعاأل

قسام الرئيسية الخاصة بالمشروع مثل ماكن واألن تشمل األأأي معرض يجب ن عملية تصميم إ

اسيات سأداخل المعرض فهي قطع الغيار والكماليات خاصة بصاالت عرض وطرق عرض 

خاصة منطقة االستقبال ومنطقة الجلوس و الخدمات ال  يضا توضحأالفراغ المعماري للتصميم، 

 : األقسام المقترحة وفقا للخطة العامة للتصميم المقترحفيما يلي  .بالزبائن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المدخل

 االستقبال

 االدارة

 مناطق العرض

 االستراحة

 خدمات
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 ح االقسام الرئيسية للمشروعيتوض
 

 :المدخل .1
عناصددددددر التصددددددميمية الهامددددددة جدددددددا والتددددددي تبددددددين فخامددددددة المدددددددخل مددددددن ال تصددددددميمعددددددد ي

ن يكددددددددون المدددددددددخل مناسددددددددب أبهددددددددا حيددددددددث يجددددددددب هتمددددددددام التددددددددي يجددددددددب اإل المشددددددددروع و
 والحركة.لوان روع من حيث المساحة والتصميم واألللمش

 :ستقبالاإل .2
تعتبر منطقة االستقبال واالستعالمات هي المتنفس لدى الزوار لما تقدمه لهم من خدمات 

 .لخدمة المطلوبةودليل الوصول ل
 :ستراحةاإل .3

قرب منطقة يدخل لها أن تتوفر في أبالنسبة للزائرين لذلك يجب  هامة وهي منطقة
 الزوار.

 :صاالت عرض .4
 الكي يتعرف عليه قطع الغيار والكماليات هي المناطق التي يتم فيها عملية عرض 

 .الزوار
 :خدمات .5

جل راحة الزبون ويجب مراعاة أساسيات التصميم وذلك من أهي من  ن توفير الخدماتأ
 جنس الزبائن أي ذكور واناث وتوفير الخدمات لكال الجنسين.

 
لوجود ضافة ستفسار باإلية البيع والشراء واإلعملدارة تتم من خالل موظفي اإل :دارةاإل .6

 ستقبال الزوار والتجار.دارة مخصصين إلموظفي من اإل
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 الهدف من المشروع

 
 .للشركة عبر زيادة نسبة المبيعات واألرباح التجاريزيادة النشاط  .1
 .فلسطينفي بتصاميم عصرية مالئمة ت اكماليات السيار قطع غيار و معارض  توفير .2

 المشروع المقترح مخطط 

 
 يوضح المسقط االفقي للمعرض. :14 حيرسم توضي

 الطالب. رسمالمصدر :
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 ناصر المشروع:ع

 .ستقبالإكاونتر  -1
 .كماليات السياراتقطع و مناطق عرض  -2
 .كماليات السياراتقطع و منصة وشاشة لعرض  -3
 .العام للمعرض مكتب المدير -4
 .منطقة الجلوس -5
 .الخدمات -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

62 

 

 
 
 

 

 المساحة والنسب في المشروع المقترح

 

 
 

 يوضح المساحة والنسب المستخدمة في المشروع المقترح. : 16رسم توضيحي 

 
 
 
 
 
 

10%

10%

10%

10%

20%

10%

20%

10%

المساحة والنسب

المدخل

كاونتر االستقبال

مكان الجلوس

شاشة ومكان العرض

الخدمات

مكتب المدير

مكاتب الموظفين

منطقة العرض

مكتب السكرتاريا وغرف االجتماعات
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 النتائج والتوصيات

 
من خالل دراسة الحاالت التحليلية تم الوصول إلى مجموعة من النتائج واالستنتاجات ومن 

 ضمن هذه النتائج:

سواء كانت محلية أو  في الحاالت التي تمت دراستهاالتصميم الضعف ب مواطنتحديد   -1

اقليمية أو دولية واإلستفادة من تلك األخطاء أثناء تصميم المعرض قيد البحث .وكذلك 

تمت اإلستفادة من ايجابيات تصميم تلك المعارض واإلستفادة من األفكار التصميمية 

 قيد البحث.اإليجابية والتي تضيف إلى سلسلة القيمة المضافة للتصميم 

تم الحصول على العديد من المعلومات التي  ،جانب التصميميالبما يخص النتائج من  -2

كماليات السيارات قطع غيار و تتعلق بكيفية التعامل مع الفراغ الداخلي لمعارض 

تعرف على الخامات المناسبة له وطبيعة اإلضاءة وكيفية توزيعها بالفراغ الداخلي ،وتم الو 

ى كيفية االستفادة من الخامات وتصميم من اجل تحقيق كافة عناصر علأيضا التعرف 

 التصميم ومراعاة النسب والتوزيع الوظيفي في الفراغ الداخلي .  

 

 

 

من خالل الدراسة لكل من الحالة المحلية والحالة العربية والحالة العالمية ومن خالل تحليل 

 الفراغ الداخلي لكل حالة أوصي بالعمل بتالي :
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في األسواق  كماليات السياراتقطع غيار و معارض أكبر لتصميم إعطاء أهمية  -1

على صعيد التصميم المعماري و الداخلي لتلك الفلسطينية واالهتمام بكيفية التعامل معها 

 .المشاريع

 المكتباتكماليات السيارات في قطع و معارض  علمية حول تصميمتوفير مراجع بحث و  -2

 .ة المتخصصةالفلسطيني

قطع حول كيفية النظر إلى معارض  المستثمرين وأصحاب المعارضادة الوعي لدى زي -3

من وليس  حيث التكامل والنظرة الجمالية عبر تصاميم مميزة كماليات السيارات من و 

منظور مصدر دخل إقتصادي بحت وذلك عبر توضيح اإلضافات التي يقدمها تصميم 

 زيادة نسبة المبيعات واألرباح.عصري مدروس بشكل علمي للتصميم الداخلي على 

قطع تخصيص كتب واستبيانات توضح أهمية الخامات وكيفية تأثيرها على معارض  -4

 كماليات السيارات من جميع النواحي.و 

المحالت التجارية العادية المستخدمة حاليا لبيع قطع  تعميم فكرة التحول من إستخدام -5

وكماليات السيارات إلى تصميم معارض متخصصة لهذا الغرض عبر تخصيص أراض 

ومساحات معقولة تلبي كافة احتياجات التصميم وبالتالي تطوير قطاع معارض قطع 

يادة نسبة الغيار وكماليات السيارات مما يؤثر ايجابا على اإلقتصاد المحلي عبر ز 

 المبيعات وتحقيق نتائج اقتصادية أكبر تدعم الناتج المحلي اإلجمالي للبلد.
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