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 اإلهداء
 

 الكريم إلى رسولناإلى منارة العلم واإلمام المصطفى الذي علم المتعلمون إلى سيد الخلق أهدي هذا البحث 

 . محمد صلى الله عليه وسلم

 أهدي هذا البحث الى كل مصمم يسعى للوصول الى الوظيفة والجمال في عالم التصميم الداخلي .

أهدي هذا البحث الى والدي العزيزان , اللذان دائما يسعيان ويناضالن لوصولي الىى أعلىى مراتىل النجىاح, 

 ويتفاخران بي اينما يذهبان . 

 أهدي هذا البحث الى طالب كلية الفنون وباألخص الى زمالئي األعزاء .

أهىدي هىىذا البحىىث الىىى جىىامعتي جامعىة النجىىاح الوطنيىىة و الىىى اسىىاتذتنا العدىام الىىذي  كىىا وا سىىند ومعىىي  , 

 ومندوا طريق العلم والمعرفة .

 

 

                                                                                                                       

 سرطاوي  سمير زينل /الطالبة

 

 

 



www.manaraa.com

 ج
 

 

 الشكر والتقدير

 1" . م  ال يشكر الناس ال يشكر الله" 

 .خرا, فله الحمد أوال وآ أشكر الله تعالى الذي أتاح لي ا جاز هذا العمل

, التي  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كل م  إدارة الجامعة الوطنية

 أتاحت كل السبل والتسنيالت . 

د. وخاصة  , كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كلية الفنون الجميلة

ومد يد العون بكل رحابة  المحترم على عطائه المستمر ها ي الفران

 .التوجينات والنصائح السديدة م  أجل طريق يضيءصدر وعلى 

كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان الى كل م  مد لي يد العون 

,  أعوامي الجامعية التي تكاد تكون في خطواتنا األخيرةفي والمساعدة 

 واألستاذة المنندسة أمل العاصي ., كل م  االستاذة لبنى عجعج 

 

 

ي زينل سمير سرطاو   /الطالبة

                                                           
 وهو حديث صحيح صححه األلباني .حديث نبوي رواه ابي هريره ,    1 
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 الملخص
 

, و قاط بيع منتجات شركة  (Sony) لمعارض شركةمننجية  وتحليلية  دراسةيحتوي البحث على 
(sony( همية تناولت األوضم  أطار الدراسة المننجية   فلسطي  , – 2المعتمدة في مدينة  ابلس

تحديد المشكلة التي تتناول جا ل م   إلى إضافة , ع المقترح في الوقت الحاضرو للمشر  االقتصادية
 بالمحتوى تليق الكترو يات لشركات محددة في مجتمعاتنا وهي عدم وجود مراكز ومعارض  اإلهمال

 المعروض  درا ألهميته م   احية مادية .

شركة م  أجل التعرف على أصل  الماضيالى لمحة تاريخية م  خالل العودة  تتناول الطالبة أيضاوس
Sony ية أهميتنا ضم  أكبر الشركات العالم ن لنذه الشركة في العالم , وتوضيحالمقران الرئيسيا , وذكر

 .العرض  يةآلوكيفية تأثيرها على منتجات الشركة التعرف على و , 

التي تندرج تحت عنوان دراسة , و  (Sony)مجموعة م  معارض التابعة لشركة  ايضا عرضوستست
تحليلية لكل م  الحالة المحلية والحالة العربية والحالة العالمية التي تتناول التدرج في عملية التحليل م  

الداخلي للفراغات ,  تصميمالللخاص تتمحور بدراسة النسل ودراسة الحركة واألسلوب المتبع بالعام 
كافة الجوا ل م  أجل تحديد  المذكور سيتم ضافة إلىإوتوزيع اال ارة , طبيعة األلوان المستخدمة ودراسة 

 . االحتياجاتالتعرف على  كافة 

( المتنوعة Sonyاللنا وتأثيرها على منتجات الشركة )ة الضوء على االمور التي تلقي بدستسلط الطالبو  
 المقترح .  بالمشروععلى  قاط الضعف الموجودة م  أجل تفادينا و  ,

إدراج طرق معالجة الفراغ الداخلي م  بقامت الطالبة  , بالمشروع المقترح وأما بالنسبة الى الجزء المتعلق
, _ بجا ل جمعية أصدقاء المريض  المقترح بمدينة  ابلس احية تقسيم النسل والمساحات وتحديد المكان 

تحقيق الندف المطلوب وهو معالجة م  اجل ة الوظيفية الناحي م  حيثإلى تقسيم الداخلي  باإلضافة
,  ،المركزية ،االيقاع ،التناغم , المقياس االتزانالوحدة ، وهي ) مبادئ التصميم الداخليق يتحقل الفراغ

 .االبداعي  التصميم  لتصميم كو نا جوهر تحقيقبنا بشكل كبير في ا االهتمام( التي يجل التناسل 
                                                           

تعتبر و ,ة ومقر أكبر الجامعات الفلسطينيةهي عاصمة دولة فلسطين االقتصاديو ,الفلسطينية سكانًا وأهمها موقعًاإحدى أكبر المدن  مدينة نابلس :2 

 .نابلس عاصمة شمال الضفة الغربية



www.manaraa.com

2 
 

 : منهجية البحث الفصل االول  

 المقدمة 

 أهمية البحث 

 أهداف البحث 

 مشكلة البحث 

 فرضيات البحث 

 حدود البحث 

 منهجية البحث 

 خطة البحث 
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  المقدمةأوال : 

يجاد السبل لالتصال والتواصل والتي تحقق له االرض وهو يسعى إل سان على كوكل منذ بداية حياة اال

شاف سعى اال سان عبر جميع العصور على اكتما ان حل التطوير يكم  في الفطرة ؛ وب , الراحة

 م مع ظروف الحياة وتسنيل متطلباته .قلوتطوير كل ما يساعده على التأ

ما هو الى سلسلة لتطويرات م  قبل ا اس ايقنوا ا ا وما توصل إليه اال سان اليوم في مجال التكنولوجيا 

ا جاءت الشركات المتاحة , وم  هندوات ألوظيفة اال سان هي االعمار والتطوير فتفوقوا في االستخدام ل

 تاج وعرض هذه االجنزة لتكون متوفرة في متناول الجميع , وم  هذه الشركات التقنية الخاصة بإ

(Sony  ). 

رائدة عالميا في مجال تطوير األجنزة اإللكترو ية المثلة العالمية على الشركات ال( أحد اSonyشركة )

على اختالف ا واعنا م  منتجات سمعية كمكبرات الصوت والمسجالت  الموجنة لالستنالك العام

وفي هذا البحث لعاب الفيديو , نواتف النقالة ومنتجات الترفيه مثل أالصوتية ,  والمنتجات بصرية كال

م  كافة النواحي الحصول على التصميم القادر على اعطاء الصورة العالية  م  أجل يتم العملس

 ساليل تصميمية تليق بالشركة .بأمنتجات الشركة  عرضالتصميمية ل
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 ثانيا : أهمية البحث 

سىىىاعده علىىىى  مصىىىمم يالحىىىالي إلىىىى  الوقىىىتفىىىي أصىىىحاب المعىىىارض تكمىىى  أهميىىىة البحىىىث فىىىي مىىىدى حاجىىىة 

سىاليل وبأ بأفضل ما يكون وعلى أكمىل وجىه التي يريد عرضنا ذات االداء العالي منتجات الشركةإظنار 

 التىي بدائيىةيحىاف  علىى طىرق العىرض العىدد قليىل ال يىزال حيث ان  ،تليق بالمعروضات تصميمية مبتكرة

للمشىروع المقتىرح بنذا البحىث تكمى  االهميىة ايضىا فىي الناحيىة الماديىة ف، قبال بالشكل المطلوبتيح اإلت ال

(, بل متاح  قاط بيىع متفرقىة لمنتجىات Sonyعلما ا ه ال يوجد معارض تختص ببيع فقط منتجات شركة )

 . هذه الشركة والتي ال توفر كامل المنتجات وايضا ال توفر اخر المنتجات حداثة لنذه الشركة

 أهداف البحث ثالثا : 

التقنيات الحديثة بتىوفير طىرق عىرض تليىق بمنتجىات عارض شركات لى رفع مستوى مإتندف هذه الدراسة 

, اضىافة  التىي يحتاجنىا الزبىون فىي مكىان واحىد الشىركة اتمنتجوتوفير جميع  , ذات اآلداء العالي الشركة

تجربة  إمكا ية رض تتيح للزبون , وتوفير اقسام بالمعالى آخر منتجات الشركة حداثة في االسواق العالمية 

 بعض المنتجات .

 مشكلة البحث :  رابعا

المشكلة تتلخص في اإلهماال فاي مجتمعاتناا , والاظي يبهار بوضاود فاي عادر وجاود مراكا  ومعاار  

 . الكترونيات لشركات محددة تليق بالمحتوى المعرو  نبرا ألهميته من ناحية مادية
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  فرضيات البحثخامسا : 
 

مىى  خىىالل هىىذه  التصىىميمية والوظيفيىىةتقىىديم حلىىول أفضىىل مىى  الناحيىىة ل مجموعىىة مىى  الفرضىىياتتىىم وضىىع 

 :الدراسة

سىاعد علىى تعزيىز ي والرمىادي و األسىود ن األبىيضو هىي اللىو  بالمعرض االلوان الحياديةاستخدام  .1

  در الزبون على المعروضات .

المتعلقىىة بمنتجىىىات شىىىركة  اتمعروضىىىالواحىىد وتىىىوفير كافىىة ال عىىىرضداخىىل الم منىىىاطقتخصىىيص ال .2

(Sony) التي يحتاجنا الزبون تساعد على تقليل الجند والوقت . 

 3(tech architecture-High) عرض يتبع اسلوب حركىة التصىميمجعل التصميم الداخلي للم .3

 . يتناسل مع  وع المعروضات عصري وا يق وخلق جو يساعد على تعزيز هوية المعرض

 

 

 

 
                                                           

 . صر الصناعة والتكنلوجيا الفائقة الحديثة في مجال تصمير المبانيطرا  معماري بهر في سبعينيات القرن العشرين والظي تضمن عنا 3
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 حدود البحث سادسا : 

 :حدودالسيقع ضم   هذا البحث

  مكا يةالحدود 

 مدينة  ابلس .  –فلسطي  

  زما يةالحدود 

 . 2212_2222تم ا شائنا ما بي   المتخصصة باإللكترو يات التي معارضال

 منهجية البحثسابعا : 

 يتبع هذا البحث عدة مناهج وأساليل للبحث 

 االستعا ة بالكتل والمواقع االلكترو ية التي تعزز هذا البحث .مننج استقرائي : 

وصىف األقسىام الداخليىة لنقىاط بيىع منتجىات شىركة الوصفي بالبحىث المقىدم )مننج وصفي : إتباع أسلوب 

(Sony) ووصف الخامات واأللوان ( وتوزيعنا الوظيفي و وع اإلضاءة المستخدمة وحجمنا بنذه األقسام. 

مىىى  حيىىىث مىىى  جميىىىع الجوا ىىىل  طىىىار و سىىىل م ويىىىةتحليىىىل النسىىىل والمسىىىاحات داخىىىل ا مىىىننج التحليلىىىي :

 . العالقات الوظيفية وااللوان والخامات ..... الخ
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 خطة البحث
  

 

 

 ) 2212)  المتبعةخطة البحث  :( 1) رقم رسم توضيحي

 

 

التصمير الداخلي لمعر  منتجات شركة 

"SONY"

الفصل االول

المقدمة

مشكلة البحث

أهمية البحث

أهداف البحث

فرضيات 
البحث

منهجية البحث

محددات البحث

ي الثانالفصل
الدراسات 
التحليلية 

المقدمة

الحاالت 
.عربية.محلية)

(عالمية

المخططتحليل 
االفقي

غراتحليل الف
ب النس"الداخلي 

"و المساحات

العالقات 
الوبيفية

تحليل الخامات 
وانلو األ

تحليل السقف و 
ضاءة إلا

الداخلية 

الخالصة 

ث الفصل الثال
اإلطار النبري

المقدمة

لمحة تاريخية

أهمية الشركة 
ضمن الشركات
العالمية

انواع شركات 
(SONY)

أنواع المنتجات
التي تقدمها 

(SONY)شركة 

االشتراطات 
سات الفنية والقيا
النموظجية 

ع الرابالفصل 

التوصيات النتائج 

الفصل 
الخامس 

الدراسة 
التطبيقية

المقدمة 

التعريف 
بالمشروع 
المقترد 

االقسار 
الرئيسية 
للمشروع 

االقسار الفرعية 
بالمشروع 

الهدف من 
المشروع 

مخطط 
المشروع 

االضاءة 
المقترحة 

الخامات 
المقترحة 

المراجع

فهرس األشكال

الملحقات
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الثاني : اإلطار النظري  الفصل    
 

 مقدمة 

 لمحة تاريخية 

 أهمية الشركة ضمن الشركات العالمية 

  أنواع شركات(SONY) 

 أنواع المنتجات التي تقدمها شركة (SONY) 

 كترونيةلإبيع أجهزة  عارضالنموذجية لم مقاييسشتراطات الفنية والإلا 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

9 
 

 المقدمة

البوابات التي  العالمية ، فني تعتبر احدان التكنولوجيا اليوم المحطة األولى لدى الراغبي  باإل تقال إلى 

دخلت كل بيت في العالم كسرعة الضوء، فال يكاد بيت م  القارات السبعة في الكرة الرضية يخلو م  

هاتف محمول أو غيره م  االجنزة االلكترو ية الحديثة ، ولنذا ظنرت معارض لبيع منتجات الكترو ية 

اإللكترو ي وتنتم بتغطية حاجة  ذات عالمة تجارية معينة , وم  اهم الشركات التي ُتعنى بالتصنيع

 .( weziwezi , 2017) المعروفة عالميا (SONY)شركة هي األسواق وبالتالي المواط  

 

 لمحة تاريخية

ومقرها الدائم هو ميالدية، في اليابان  1491للصناعات التكنولوجية عام  (SONY) شركة تأسست

 131022 حوالي حول العالمهذه الشركة يبلغ عدد الموظفي  العاملي  في فروع , و  العاصمة طوكيو

للشركة مقر آخر , و وتقدر ارباح الشركة بالمليارات ، ميالدية( 2224)حسل احصائيات عام  موظف

ثا ي في مدينة  يويورك األمريكية، وقد كا ت الشركة في بداياتنا تحمل اسم ) شركة طوكيو التقنية 

 الشركة هذا هو اسم أصبحو  SONY)) ميالدية أصبح اسم الشركة ب 1492ع  بعد(، عام  لإلتصاالت

المتداول لتنطلق م  هناك إلى تأسيس الكثير م  الفروع لنا حول العالم في أمريكا الجنوبية وأمريكا 

قادم م   أن اإلسمهو ( SONYتسميتنا باسم ) وسبل , .. وافريقيا وآسيا واسترالياالوسطى وأوروبا 
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( وهي تعني الشاب المشرق لتحمل طابع اإليجابية والتفاؤل وتنشر األمل SONASالكلمة الالتينية )

 وتزيد  سبة المقبلي  علينا.

 

 في العاصمة طوكيوSONY )  لمجمع المقر الرئيسي لشركة ) صورة توضح الشكل الخارجي :  (1) رقم صورة

 Sony – Wikipedia المصدر:
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 أهمية الشركة ضمن الشركات العالمية

في اليابان م  أهم المصا ع القادرة على إ تاج األجنزة اإللكترو ية  (SONYشركة ) مصا عأصبحت  

منتجاتنا عالميا وال تكتفي  بإ تاج وتسويقالشركة تقوم , و  بزخم عالي يغطي احتياجات سكان األرض

الشركات األكثر  , وتعد الشركة احدى يقات المرغوبة م  قبل المستنلكي بذلك بل تقدم الكثير م  التطب

مليار دوالر للسنة المالية  02,4مبيعات سنوية تبلغ  حو  الشركة سجلت, و  شموال والترفيه في العالم

 .( , mexat 2010)   2224مارس  31المنتنية في 

 

 ( الجديد والحصري بالشركة لالستمتاع بالروائح التي تسلي جميع حواس اال سان بشكل كاملSONYابتكار شركة )صورة توضح :  (2) رقم صورة

 https://aromalifestyle.tokyo/aromastic-interview المصدر: 
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 (SONY) شركاتنواع أ

 Sony Electronics 

المعلومات السمعية / البصرية  هي الشركة الرائدة في مجال توفير منتجات االلكترو يات وتكنولوجيا

 ., ومقرها في سان دييغو لألسواق االستنالكية والمننية

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

 Sony Mobile Communications 

واألجنزة هي شركة رائدة عالميًا في مجال إ تاج أجنزة الصوت والفيديو واأللعاب واالتصاالت 

 الرئيسية ومنتجات تقنية المعلومات لكل م  األسواق االستنالكية والمننية.

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

https://www.sony.net/
https://www.sony.net/
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 Sony Pictures Entertainment 

وا شاء المحتوى الرقمي  إ تاج الصور المتحركة واقتنائنا وتوزيعنا في مجال عالمياً هي شركة رائدة 

 .وتوزيعه

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

 Sony Music Entertainment 

هي شركة موسيقى عالمية مسجلة مع قائمة تضم مجموعة كبيرة م  الفنا ي  المحليي  والفنا ي  

 . العالميي 

https://www.sony.net/
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 https://www.sony.netالمصدر : 

 Sony/ATV Music Publishing 

ماليي  حقوق  شر ، بدًءا م  األغا ي  3شنر  اشر موسيقي في العالم مع فنرس يضم أكثر م  أ

 The Beatles) , Bob Dylan , Carole King , Queen , (Theبأسماء مميزة بما في ذلك 

Rolling Stones  , ، إلى النجوم المعاصري  مثل تايلور سويفت ، فاريل ويليامز ، ليدي غاغا

 كا ي ويست ، سام سميث وإد شيران.

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

https://www.sony.net/
https://www.sony.net/
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 Sony Interactive Entertainment LLC 

 . التفاعلي والرقمي , مقرها في كاليفور ياهي شركة رائدة عالميا في مجال الترفيه 

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

 Sony DADC 

الترفيه والتعليم والمعلومات ، حيث تقدم مجال ألقراص الرقمية في معالجة لشركة رائدة في توفير هي 

 المستوى العالمي , وخدمات البرمجيات . خدمات تكرار الوسائط البصرية ذات

 

 https://www.sony.netالمصدر : 

https://www.sony.net/
https://www.sony.net/
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 (SONYأنواع المنتجات التي تقدمها شركة )

 للشركة منتجات عديدة في مجاالت مختلفة مننا :

, الخدمات  السينما والتلفزيون , األلعابااللكترو يات والناتف المحمول , الموسيقى , الخدمات الرقمية , 

 المالية  .

 

 (SONYصورة توضح مجموعة م  بعض منتجات شركة ):  (3) رقم صورة

 https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/business/newbusiness.html المصدر:

 

 بيع أجهزة إلكترونية عارضالنموذجية لم مقاييساإلشتراطات الفنية وال

المعماري اتضح لي عدت قياسات يجل مراعاتنا عند التصميم  (nuefert) م  خالل مراجعة كتاب

 لمعارض أجنزة إلكترو ية :

سم  12 ال تقل ع  جنزة االلكترو ية الثقيلةض منصة عرض األعر     • 



www.manaraa.com

17 
 

سم ع  االرض 29 عرضالارتفاع منصة   • 

سم 142 عرض ال تقل ع  المسافة الفاصلة بي  منصتي      • 

يزيد ارتفاع ال  لكترو يات صغيرة الحجم )ملحقات , بطاقات الذاكرة , بطارية موبايل ....(رفوف بيع اال •

 م 2ع   العرض

 

 

 (nuefertصورة توضح المقاسات النموذجية ألماك  عرض االلكترو يات الحديثة, كتاب المعماري ):  (4) رقم صورة
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 تحليل الحاالت الدراسيةالفصل الثالث : 

 -( فرع مدينة نابلس (BCIمعرض  -الحالة المحلية 

 تعريف بالحالة المحلية وال: ا

شارع رفيديا الرئيسي يقع في  الذي معرضال ، تمت زيارةلألجنزة االلكترو ية  9(BCIمعرض )زيارة  

(، 1مدينة  ابلس، تم أخذ الصور لطرحنا ومناقشتنا أ در للصورة رقم ) مقابل سوبر ماركت برافو في

بتحليل االسلوب المتبع بالتصميم الداخلي للفراغات وطبيعة  التخصصبصلل  الطالبة بدأتوم  هنا 

 . المقترحعرض لرؤية خصائص المااللوان المستخدمة وتوزيع اال ارة 

 

 ( في مدينة  ابلسBCIصورة توضح موقع معرض ):  (5رقم )صورة 

 (2218المصدر : )خرائط جوجل 

                                                           
 4(BCI. هي عبارة عن عالمة تجارية : ) 
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 االفقي للمعرض  المخططتحليل انيا: ث

ال يراعي عاة الناحية الوظيفية م  خالل التوزيع الوظيفي الذي را تم ملم يكما هو واضح بالمخطط أد اه 

 مما ضر عمسار الحركة داخل الم راعاةتم مي لم كما ,التي تم ذكرها اعاله  س النموذجيةيالنسل و المقاي

ن بمجرد دخول أاد اه بالمخطط ايضا حيث يدنر  ض بسنولة ,ر علتنقل داخل المبايسمح للزبائ   ال

ال يجد قسم االستقبال والمحاسبة الذي وضع في  ناية المعرض وامامه  الزبون م  المدخل الرئيسي

, باالضافة الى عدم استغالل  م  الخارج بسنولةوحدات عرض عديدة بحيث ال يراه الزبون القادم 

 . م  المنتجات داخل المعرض كل جيد يتيح عرض اكبر كميات ممكنةالمساحات الداخلية بش

 

 مدينة  ابلس–( BCIيوضح المخطط االفقي لمعرض ) الشكل :  (1) رقم رسم توضيحي

 (2212المصدر: )أتوكاد , 
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 المساحات" تحليل الفراغ الداخلي "النسب وثالثا: 

 منطقة  الى ثالث مناطق رئيسية هي عرضتم تقسيم الم ه أأد اه الرسم التوضيحي بكما هو موضح م  

و منطقة  استراحة للزبائ و منطقة  )االستقبال والمحاسبة( لزبائ  و منطقة موظفي  المبيعاتل عرض

 . ثا وية مخصصة للموظفي  فقط و هي المستودع

 

 فرع مدينة  ابلس –( BCIالشكل يوضح النسل المساحات الداخلية لمعرض ):  (3) رقم رسم توضيحي

 (2212المصدر: ) أتوكاد , 
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 العالقات الوظيفيةرابعا: 

 

 

 فرع مدينة  ابلس –( BCIاقسام معرض )رسم توضيحي يوضح العالقات الوظيفية بي  :  (9) رقم رسم توضيحي

 

 تحليل الواجهة الخارجية خامسا: 

في الشكل اد اه يبدو ا ا الواجنة الخارجية للمعرض ذات تصميم بسيط يتبع اسلوب الحداثة وااللوان 

)االبيض واالزرق( مستوحاه م  الوان شعار الشركة , ويدنر م  الشكل اد اه ايضا ان المعرض له 

شخاص المتواجدي  بالخارج رؤية تتيح لألل ,بالواجنة الخارجية التي تم استخدام الزجاج فينامدخالن 

ا طباع ع   وعية المعروضات اضافة الى ا ه يعطي طابع معماري  ذلك ليعطي, المعروضات بالداخل 

 , استخدم لتوفير الطاقة الكنربائية وجذب ا تباه المارة 9(LEDاضاءة م   وع )تم استخدام  كما ,جميل 

                                                           
5LED emitting diode) -(light تيار كنربائي حينما يمر خالله الضوء تبعث أشباه الموصالت مصنوع م  مواد مصدر ضوئي : هو 

المدخل 

1عر  

(مستودع)خدمات

انتبار

2عر   مكتب
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المصنوعة مع الخلفية الزرقاء المتناسل اللون االبيض ب 1الذي صنع م  االكريليكاسم المعرض  خلف

 . 7(Alekopondم  خامة )

 

 (2212فرع مدينة  ابلس ) –( BCIصورة توضح الواجنة الخارجية لمعرض ):  (6) رقم صورة

 bci nablus show room - samsungالمصدر: 

 

 بالفراغ الداخليأسلوب التصميم المتبع سادسا: 

م  خالل زيارة الطالبة للمعرض المذكور أعاله , اتضح ان اسلوب التصميم للمعرض يتبع اسلوب 

 . الندر على المعروضات عطاء المجال لتركيزإلالبساطة طابع ويتضح عليه , الحداثة 
                                                           

  .: وهي مادة مصنوعة م  البالستيك وتسمح بمرور الضوء م  خاللنا ولنا عدة الوان االكريليك1 
 0(Alekopond) وهي خامة مصنوعة م  االلمنيوم ومر ة وسنلة التشكيل فينا ولنا عدة الوان :.  



www.manaraa.com

23 
 

 نمط االثاث المستخدم وتوزيعهسابعا: 

باللون  كا ت تحتوي على جلدحيث  ذات تصميم بسيط في المعرض اماك  للجلوسم  الفرش المتواجد 

 Stainless)أما فترينات العرض مصنوعة م  مادة ), الرمادي الفاتح واستخدم المعدن في أطرافنا 

Steel2  الزجاج لتوضع المعروضات عليه , واستخدم بالمعرض ايضا قشرة خشبية واستخدم بنا ايضا

سطوح الواجنات , اما في منطقة االستقبال والمحاسبة فاستخدم خشل  وع  بعض م  النوع زان لتغطية

(MDF)4 (في تصميم الcounter وعليه قشرة بالون االبيض اما قاعدته مصنوعة م  ال )

((Stainless Steel . لمقاومة الصدأ 

 

 لوان الخامات وال تحليل ثامنا: 

داخل المعرض باألرضية , وتم استخدام الزجاج  المائل الى اللون الرمادي تم استخدام بالط البورسالن

اضافة الى ا ه أستخدم ألواح  ,Stainless Steel) بمنصات العرض على الجدران المحمول على ال )

لسنولة  قة اال تدارواستخدم الجلد بمنط العرض الموضوعة بوسط المعرض , األلمنيوم ب فترينات

, كما استخدم اللون االبيض لرخص ثمنه وتوفره وسنولة تشكيله  في السقفالجبس وتم استخدام  ,تنديفه 

ايضا في سطح فترينات العرض بالوسط لتركيز الندر على األجنزة المعروضة , واستخدم اللون االزرق 

                                                           

 8 ((Stainless Steel : سبيكة معدنية حديدية تتكون من طبقة رقيقة متماسكة غير مرئية من أكسيد الكرور وتقيها من التآكل.عبارة عن 

9 )MDF(  :شجار المعمرة كالزان والجوزيصنع م  الخشل الطبيعي المأخوذ م  جذوع اال خشل مضغوط . 
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ذ م  شعار الشركة إلحداث بعض الحركات التي تلف ا تباه الزبون  , اضافة الى االلوان الفاتحة المأخو 

( في الواجنة الخارجية للمعرض (Alekopond, كما تم استخدام خامة في تغطية سطوح الواجنات

ي , واستخدم الزجاج ايضا بالواجنة الخارجية ليساعد ف لسنولة تركيبه ويعطي طابع معماري جميل

 التواصل البصري مع المحيط الخارجي .

 

 الفراغ الداخلي للحالة المحلية التي تم اختيارهاب صورة تدنر الخامات وااللوان المستخدمة : (7) رقم صورة

 bci nablus show room – Samsungالمصدر : 
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 السقف واإلضاءة الداخلية حليل تاسعا: ت

 ( Spot Light)غير موجنة  اال ارة داخل المعرض المذكور أعاله , النوع االول ا ارةاستخدم  وعي  م  

 بالشكل المربع م   وع  12إ ش 2وقد استخدمت بحجم باللون االبيض حتى ال تعيق رؤية المعروضات , 

(LED) ,  واستخدمت اإل ارة م  اال ارة داخل المعرض  %49بحيث يعطي هذا النوع ا ارة بنسبة ,

بحيث ( باللون األزرق ، counterالتجميلية أو المسحورة النوع الثا ي في االسقف المعلقة وتحت ال)

 كما يدنر بالصورة المرفقة اد اه . لنواحي جمالية فقط , %9تعطي ا ارة بنسبة 

 

 (2212فرع مدينة  ابلس) –( BCIصورة تدنر االضاءة الداخلية المستخدمة بالمعرض ) : (8) رقم صورة

 bci nablus show room – Samsungالمصدر : 

                                                           
 سنتيمتر  2554انش : وهي وحدة قياس انجلي ية االصل كانت تستخدر في انجلترا وما  الت تستخدر في أمريكا , وتعادل  12 
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 خالصة الحالة المحلية

وجود عدة  ت الطالبةاستنتج BCI)لمعرض بيع األجنزة االلكترو ية )م  خالل دراسة الحالة المحلية 

 :التي سوف يتم حلنا في هذا البحث وم  هذه المشاكل, مشاكل 

بشكل  توزيع االثاث الداخلي بحيث لم يتم استغالل المساحات الداخليةأن المعرض يواجه مشاكل في 

ق الداخلية بالمعرض بالشكل األمثل كما لم يتم مراعاة توزيع المناط أفضل إليجاد اماك  عرض أكثر,

الموجودة بالسقف وعددها حسل  ( Spot Light)ة المسافات بي  وحدات االضاءة دراسولم يتم  وظيفيا ,

 . حة الداخلية للمعرضحاجة المسا

 – في جدةبوتيك ( SONY) معرض –الحالة العربية 

 تعريف بالحالة العربيةاوال: 

مساحة سعودية ,  – مدينة جدة -ل مول األمير سلطان ( بوتيك في مركز التيرا مقابSONY)يقع 

و يتميز بتصميم على مستوى عالمي لقطاع التجزئة استكماال لندرة  , متر مربع 392المعرض هي 

 معرض,  ”إلنام و تلبية فضول الناس في جميع أ حاء العالم و تحريك مشاعرهم” سو ي عالميا 

(SONY ( بوتيك يتكون م  خمس مناطق متميزة للمنتجات ) األلعاب، المنتجات المحمولة، التصوير
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رض ع  طريق المواقع , وتم التعرف على المع منتجات الصوت عالية الدقة( زلي والرقمي، الترفيه المن

 ( .2211االلكترو ية )المصدر : شبكة أبو  واف , 

 

 ( بوتيك في مدينة جدةSONYصورة توضح موقع معرض ):  (9) رقم صورة

 (2212المصدر : )خرائط جوجل 
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 تحليل المسقط االفقي ثانيا: 

 كما تم توزيع عرضالحركة داخل الم دراسة مساراتتم  كما هو موضح بالرسم التوضيحي اد اه فقد

, كما تم تخصيص المناطق داخل المعرض بما يخدم  على اقبال الزبائ  بناءاً  مناطق عرض المنتجات

ياسات مراعاة الق عرض متنوعة التصميم معحيث تم استخدام منصات و  الزبون ويوفر الوقت والجند ,

كسسوارات المتنوعة اضافة الى شاشات ن لعرض االراتم استغالل الجدكما النموذجية في تصميمنا , 

وضع  , باالضافة الىتخزي  )مستودع(  تم تحديد منطقة و,  HDR11العرض البصرية المزودة بتقنية 

هذه المنطقة بموقعنا بحيث تم تخصيص  , زاوية لأللعاب التي تعمل على دمج العالم الواقعي باالفتراضي

رفعنا درجتي  ع  مستوى تخصيصنا ع  طريق  ايضا تمو  بالخارج , لي المدخل لجذب المارةالذي ي

الحركة تم ابعاد منطقة خدمات الزبائ  حتى ال تعيق مسار  هكما يدنر ايضا بالشكل اد اه ا و  االرضية ,

 . حية باب الطوارئ في الحاالت الطارئةعاة اسس السالمة العامة م   اا ر كما تمت م عرض ,الرئيسي للم

                                                           
11 HDR (high dynamic range : )  ظات جودة  ودقة عالية . بتجربة عر  استثنائية التلفا  الحديثة شاشاتتدعر هي تقنية 
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 ( بوتيك في مدينة جدةSONYرسم توضيحي يوضح المخطط االفقي لمعرض ) : (9) رقم رسم توضيحي

 ( 2212المصدر : ) اتوكاد , 

 

 تحليل المساحات الداخلية للمعرضثالثا: 

يمك  للزبائ  التحرك و  ,المساحة االكبرمناطق العرض كما هو موضح بالمخطط اد اه ا ه تم اعطاء 

يمك  و كما تتوفر منطقة لخدمة الزبائ  في حال توجد مراجعة او أي خلل , و داخل المعرض بسنولة , 

 يلي اآلخر مننا لوسط المعرض مرتبة كبات العرض منصووضعت , بوضوح للزبون رؤية جميع الزوايا 

المعرض   مخصصت لنا  سبة صغيرة و والمحاسبة االم  منطقة  يتلينا ه يوالمنطقة التبشكل أفقي 

 وخلفنا منطقة التخزي  ) المستودع ( بباب خارجي يستخدم للطوارئ ولنقل البضائع .
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 ( بوتيك في مدينة جدةSONYرسم توضيحي يوضح توزيع المساحات الداخلية لمعرض ):  (2) رقم رسم توضيحي

 ( 2212) اتوكاد , المصدر : 

 

  العالقات الوظيفيةرابعا: 

 

 ( بوتيك في مدينة جدةSONYرسم توضيحي يوضح العالقات الوظيفية بي  اقسام معرض ):  (0رقم ) رسم توضيحي

المدخل 

مناطق العر  

منطقة خدمات 
ال بائن

مستودع

ة منطقة المحاسب
واالمن

منطقة التجربة  منطقة انتبار
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 تحليل الواجهة الخارجيةخامسا: 

يتناسق مع  جدا بسيط جية للمعرض تحتوي على تصميمر تضح أن الواجنة الخاصورة يل الالخ  م

 دمة التي تنحصر ضم  مجموعة صغيرةالمتبع باإلضافة إلى الخامات المستخ البسيط التصميم الداخلي

 على المساحة الخارجية والذي استخدم ايضا ليحقق اال فتاح وهي الزجاج المقاوم للعوامل الخارجية

( (Alekopondاستخدم ايضا و  ويجذب المارة عند رؤية منطقة تجربة االلعاب ويعطي شعور باالتساع

واستخدمت اضاءة خلف عنوان ,  (SONY)فضي حيث يستخدم هذا اللون غالبا بمعارض شركة بلون 

 لجذب أعي  المارة ليال . كريليك وذلكالمصنوع م  األ المعرض
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 ( بوتيك في مدينة جدةSONYالصورة توضح الشكل الخارجي لمعرض ):  (10) رقم صورة

 https://abunawaf.comالمصدر : 

 

 بالفراغ الداخلي أسلوب التصميم المتبعسادسا: 

على األسلوب الحديث بتصميم  اعتمد المصمم أن طالبةالصور المتاحة للمكان تبي  للم  خالل 

(Modern)  مدرسة الوظيفية والتي تقوم على أساس الغرض م  المكانبساطة واللل التصميم يميل, حيث 

 المتنوعة . (SONY)والستغالل اكبر مساحة ممكنة لعرض منتجات شركة 
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 ( بوتيك في مدينة جدةSONYفي معرض ) -منطقة خدمة الزبائ  والمحاسبة  -صورة توضح الفراغ الداخلي :  (11رقم )صورة 

 https://abunawaf.comالمصدر : 

 

 واللوانتحليل الخامات سابعا: 

أسود( في تصميم المعرض والغرض م  ذلك تركيز  در  رمادي, االلوان المحايدة )أبيض,تم استخدام 

لسنولة  رمادي واالسود بمنطقة االستراحةخامة الجلد باللون ال كما تم استخدامالزبون على المعروضات, 

في تصميم الواجنات, واستخدم ايضا  12*12( قياس (Alekopond حالوا كما استخدم , تنديفه
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خشل اما منصات العرض بالوسط م  ال في تصميم بعض قطع االثاث 12(FIBER GLASSال)

بلون مائل الى البني وببعض  13سيراميكاألرضية فكا ت م  بالط الأما ,  مضغوط ذو وجه المع أبيضال

 .المدخل  الزينة الصناعي على الحائط أمام , واستخدم ايضا حجربلون مائل الى الرمادي  المناطق

 

 ( بوتيك في مدينة جدةSONYصورة توضح الخامات وااللوان المستخدمة عند منطقة االلعاب في معرض ):  (12رقم )صورة 

 https://abunawaf.comالمصدر : 

                                                           
 12 (FIBER GLASS)ياف رفيعة جداً من ال جاج. وهظه األلياف قد تكون أدق من الشعر البشري بمرات كثيرة، وهي ي مادة مصنوعة من أل: ه

 في مبهرها وملمسها كالحرير.
، دون أن يدخل في صناعته أي  ال جاجمتكونة من اإلسمنت و الصلصال و  عبارة عن مادة مخلوطة من مجموعة من المواد السيراميك : 13 

المعدنية أو غير العضوية، حيث يطلق على السيراميك باللغة  العربية مسمى الخ ف، فالجدير بالظكر أن السيراميك يتمي  نوع من أنواع المواد 
 عن غيره من مواد البناء، بعدر قدرته على تحمل األو ان الثقيلة أو الضغط و درجات الحرارة العالية.
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 ( بوتيك في مدينة جدةSONYالخامات وااللوان المستخدمة عند منطقة المنتجات السمعية في معرض )صورة توضح :  (13رقم )صورة 

 https://abunawaf.comالمصدر : 

 

 تحليل السقف واالضاءة الداخليةثامنا: 

استخدم المصمم االسقف المعلقة بلون ابيض لسنولة تركيبنا ولعمل شكل جمالي بتصميم السقف فوق 

االضاءة الصناعية , فاعتمد على جنبا الى جنل مع اعتمد على االضاءة الطبيعية و مناطق معينة , 

خدم في االضاءة الطبيعية ع  طريق جعل الواجنة الخارجية للمعرض زجاجية لتمرر الضوء , كما است

لتركيز علينا, فوق مناطق العرض  (spot light) اإلضاءة الموجنةبعض المناطق االضاءة الصناعية ك

واستخدم االضاءة التجميلية المخفية إلضفاء بعض اللمسات على التصميم , واستخدم ببعض المناطق 

https://abunawaf.com/
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همية استخدامه في وذلك ألبالوسط وعند منطقة االلعاب والتجربة اضاءة موجنة  وع كشاف بلون ابيض 

 .مثل هذه المناطق لحاجتنا الى إضاءة قوية 

 

 ( بوتيك في مدينة جدةSONYصورة توضح كيفية استخدام االضاءة بتصميم السقف داخل معرض ):  (14) رقم صورة

 https://abunawaf.comالمصدر : 

 

 

 

 

https://abunawaf.com/
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 - SONY IFA BERLIN 2012 –الحالة العالمية 

 تعريف بالحالة العالمية أوال: 

( , عبارة ع    Messedammيقع في ألما يا , برلي  , شارع ) (19SONY IFA 2012)معرض 

حوالي مساحة المعرض تبلغ  ,  العالمية (SONY)منتج لشركة  1122معرض يعرض حوالي 

سنويا  واعادة ا شاؤه يتم تغيير تصميمه, و  22/21/2212 تم ا شاؤه بتاريخ  , متر مربع 1222

الزبون في حالة سحر وا بنار دائم بطريقة العرض التي تتيح التفاعل  (SONY)حتى تبقي الشركة 

, يتكون م  عدة اقسام كل قسم  بشكل مختلف ع  التصور المألوف بي  الزوار والعالمة التجارية

, وتم الشكل الكلي للمعرض رض بشكل دائري يتناسل مع يحمل اسم ولون يميزه , وطريقة الع

 التعرف على المعرض ع  طريق المواقع االلكترو ية .

                                                           

 19 IFA  (Internationale Funkausstellung Berlin  : )المعارض التجارية الرائدة في العالم لإللكترو يات االستنالكية واألجنزة  حدأ
  .لعامة الناس المتطورةلعرض أحدث منتجاتنم للشركات العالمية يوفر فرصة ,  المنزلية
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 (( والمكان المحيط به IFA 2012 ( SONYصورة توضح مكان معرض ) :  (15) رقم صورة

 (Google Map  ،2017المصدر : )

 

 للمعرض االفقي المخططتحليل ثانيا:     

يتيح للزبون  المنتجات حسل استخدامنا ضم  وحدات عرض موحدة ,ان طريقة تقسيم  يتضح

, امكا ية الحركة والتنقل بكل سنولة ورؤية جميع المنتجات واالقسام دون عائق يفصل الرؤية عنه 

كل الدائري حيث ان المساحات جميعنا مفتوحة أمام  در الزوار, وتتخذ منصات العرض بالوسط الش

بناءا على آلية استخدام المنتج , بحيث تم تقسيم مناطق العرض المركزية وجميعنا تحيط بالمركز 

حول المساحة ي أسلوبب ,( "Play", "Watch", "Listen", "Share" and "Create")الى 
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, والعنصر المميز وجود شاشة رقمية عمالقة الداخلية للمعرض الى فضاء تجريبي فريد وموحد 

 19لشاشة على وتعرض ا , بحيث تحيط بمناطق العرض بشكل دائري , درجة  312تعرض بزاوية 

بشكل يعكس التفاعل بي  االجنزة المعروضة  مليون بيكسل مجموعة متنوعة م  المنتجات

 .اوتطبيقاتن

 

 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYرسم توضيحي يوضح شكل المخطط االفقي لمعرض ) :  (2) رقم رسم توضيحي

 (2212 اتوكاد ,  المصدر : )
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 تحليل المساحات الداخلية للمعرضثالثا:     

كما  , بشكل جيد عرضت الحركة داخل المار عاة مساا ر سم التوضيحي اد اه قد تم مبالر  بي كما هو م

تتوزع حوله وحدات العرض ,  تم ايضا مراعاة النواحي الجمالية للمسقط االفقي والحفاظ على مركز

وكل  , تتخذ الشكل الدائري  التصميم تتميز بألوان مختلفة و تم استخدام وحدات عرض موحدةايضا 

كافة مشاهدة تتيح و , بطريقة تخلق مساحات للتنقل خاللنا   وع معي  م  االجنزةيعرض  مننا

 عرض , و الح  م اخل المد يق عملية الحركة أثناء التجواليعال  بشكلالمشروع م  قبل الزبون 

وذلك بسبل مساحة  , اضافة الى مدخل رئيسيمداخل  الشكل اد اه ايضا ان للمعرض ثالث

تم الزوار , كما مدخل وبحجم يناسل عدد متر مربع( التي تتطلل وجود أكثر م   1222المعرض )

يضا شاشات توضح تطبيقات كل م  االجنزة المعروضة منتجات بصرية وأ استغالل الجدران بعرض

تقسيم المساحات مدروس بشكل ان  فنالح  , فتخلق التفاعل بي  الزوار ومنتجات الشركة , امامنا

 جيد .
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 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYرسم توضيحي يبي  توزيع المساحات داخل معرض ) :  (4) رقم رسم توضيحي

 ( 2212: ) أتوكاد ,  مصدرال
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 العالقات الوظيفية رابعا: 

 

 

 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYرسم توضيحي يبي  العالقات الوظيفية بي  اقسام معرض)  : (12رقم ) رسم توضيحي

 

 أسلوب التصميم المتبع بالفراغ الداخليخامسا: 

 High-techحركة التصميم )الى  المتبع يميلأن أسلوب التصميم م  خالل الصور  يتضح

architecture)  في الجسور المعلقة والتي تحمل االضاءة الموجنة على المعروضات , حيث تم اظنار

وتم االعتماد على اللون االبيض بشكل اساسي اضافة الى لون اخر يميز المنطقة  سقف المعرض ,

توظيف مجموعة الوسائط المتعددة اليابا ية كمحرك رائد وابتكاري لجيل , وتم المتواجد بنا الزبون 

استكشاف التكنولوجيات تلبية فضول الجودة واإلبداع واألصالة، و  , فكان هدف المصمم تحقيقالمستقبل 

 ( .schmidhuber  ,2212) المصدر:  والتفاعل بي  الناس والمنتجات الجديدة،

المدخل 

ممرات

مناطق 
العر 

مناطق 
التجربة
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 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYصورة تدنر تصميم الفراغ الداخلي لمعرض ) :  (16) رقم صورة

 https://www.schmidhuber.deمصدر الصورة : 

 

 تحليل الواجهة الخارجيةسادسا: 

,  لمدخل الخارجي للمعرضفي تصميم االبساطة أن المصمم لجأ الى اسلوب  في الصورة اد اه يدنر

المدخل الفرعي يتكرر بمسافة ثابتة ويضيق اتساعه كلما اتجننا الى الداخل , وكل مدخل  أن حيث يدنر

فيدنر المدخل  , م  المداخل االربعة للمعرض يدنر باللون االبيض مع لون المنطقة المقابلة للمدخل
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" Playالذي أكد على هوية منطقة العرض " الفرعي بالصورة اد اه باللون االبيض مع اللون االزرق 

فلم يبالغ المصمم بالخامات وااللوان ولم يعقد  , اسم الشركة في االعلى باللون االسوديدنر و  المقابلة له ,

 . مع التصميم الداخلي شكل بسيط ومتناسقب فدنر التصميماالشكال , 

 

 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYمعرض ) ل الفرعية مداخلالصورة توضح شكل أحد :  (17رقم )صورة 

 https://www.schmidhuber.deمصدر الصورة : 

 

https://www.schmidhuber.de/
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 تحليل الخامات واللوان سابعا: 

ضم  مساحات بالتصميم  ليؤكد على عنصر الوحدة تم استخدام اللون االبيضكما يدنر بالصور أد اه 

ووحدات العرض  فتم استخدامه بالجدران واالرضية , بشكل جيدحتى يبرز المعروضات , و كبيرة 

اللون المصمم  بلمسات بسيطة , فاستخدم كد على هوية المناطقت عدة الوان أخرى لتأواستخدم,  جميعنا

واللون البرتقالي ضم  منطقة ,  "Watchواللون األحمر ضم  منطقة " , "Playاالزرق ضم  منطقة "

"Creat " ,ة "سجي ضم  منطقواللون البنفListen" واللون االخضر ضم  منطقة , "Share , " لم و

خطوط ملو ة باألرضية هي عبارة ع  خطوط  تدنرايضا , المستخدمة  وااللوان يبالغ المصمم بالخامات

ستخدم المصمم خامة وأيضا تساعد في التأكيد على خصوصية منطقة العرض , لحركة الزبائ  أتوجيه 

في بعض وحدات العرض اضافة الى خامة الجلد باللون االسود في منطقة تجربة  19(Corianال)

 .االلعاب 

                                                           

 19 (Corian هي مادة صناعية تحاكي الرخام الطبيعي في الشكل مع تفادي عيوبه , وقابلة للتشكيل :). 
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 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYمعرض ) الخامات وااللوان المستخدمة في صورة توضح  : (18) رقم صورة

 https://www.schmidhuber.deمصدر الصورة : 

 

 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYمعرض ) الخامات وااللوان المستخدمة في صورة توضح  : (19رقم )صورة 

 https://www.schmidhuber.deمصدر الصورة : 



www.manaraa.com

47 
 

 تحليل السقف واالضاءة الداخليةثامنا: 

المتبعة بتصميم التصميمية , أن تصميم السقف يؤكد على المدرسة المرفقة اد اه كما يدنر بالصورة 

, فيدنر في تصميم السقف الجسور المعلقة والتي تحمل  (High-tech architecture) المعرض

 وع واحد م   علىفي تصميم اضاءة المعرض واعتمد المصمم  االضاءة الموجنة على المعروضات ,

عدم وجود وهي االضاءة الصناعية وذلك بسبل عدم وجود فتحات معمارية , اضافة الى  االضاءة

بحيث ال يمك  توظيف اال ارة الطبيعية , فتم استخدام االضاءة  , واجنات زجاجية في المعرض

 وع  بلون ابيض االضاءة الموجنةفاستخدمت  , وتم توزيعنا بشكل مدروس , الصناعية على  طاق واسع

 لية .وايضا  وع م  الجمالحاجة المعرض الى اضاءة قوية  , على االجنزة المعروضةكشاف 

 

 برلي  –((  IFA 2012 ( SONYصورة توضح شكل السقف واالضاءة الداخلية في معرض ) :  (20رقم )صورة 

 https://www.schmidhuber.deمصدر الصورة : 

https://www.schmidhuber.de/
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 -المشروع المقترح  -الفصل الثالث 

 " Sony "التصميم الداخلي لمعرض منتجات شركة 

 المقدمة 

 الواجهة الخارجية 

 عرضالمخطط االفقي للم 

 غ الداخلي )النسب و المساحات (راالف 

 العالقات الوظيفية 

 الخامات و اللوان 

 ةالسقف و اإلضاءة الداخلي 
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 المقدمة

و يشمل جميع , عالية االداء  (SONY)معرض لمنتجات شركة فكرة تصميم  المقترح على المشروعيقوم 

المطلوب تواجدها بالمعرض مع مراعاة مسارات الحركة , ويتكون المشروع المقترح م  طابق االقسام 

, وله ثالث واجنات بفتحات معمارية  واحد بشكل ذو ثالث اضالع مستقيمة وآخر ضلع رابع مائل

بالقرب م  جمعية أصدقاء شارع فيصل ابلس زجاجية مطلة على الشارع , ويقع المشروع المقترح بمدينة  

ع , والموقع عبارة ع  متر مرب 392مساحة الخيرية , وضم  عمارة سكنية بالطابق االول , ذو المريض 

 فراغ داخلي حيز اال شاء والتصميم .

 

 تعريف المشروع

بمكان واحد ي يحتاجنا الزبون االلكترو ية الت( SONY)عبارة ع  معرض لبيع كافة منتجات شركة  

 ضافة الى قسم لصيا ة االجنزة االلكترو ية .باإل

 

 مخطط المشروع المقترح

قسام الخاصة بمعرض يحتوي على جميع األو متر مربع ( ,  392تبلغ مساحة المشروع المقترح ) 

 . المخطط جميع النواحي اال شائية و المعماريةويراعي  االلكترو يات المراد تصميمه ,
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 رسم توضيحي يبي  المخطط األفقي للمشروع المقترح تصميمه:  (3) رقم رسم توضيحي

 (2212المصدر : )أتوكاد , 

 

 تحليل الفراغ الداخلي

عي طبيعة المكان ويركز را ي بشكل المساحات الداخلية تتم بتقسيم معرض الكترو ياتان عملية التصميم ل

، كما الموظفي باألساس على وظيفة المعرض وعملية التنقل داخله سواء م  قبل الزبون أو م  خالل 

, وممرات الحركةالعرض مناطق وتوزع باقي النسبة على الخدمات  سبة م  المساحة لمنطقة  تعطى اقل
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د اه يبي  اقسام الفراغ الداخلي للمشروع الشكل ا,  المقترحشروع الم احتياجات مع طبيعةوبشكل يتالءم 

 . المقترح

 

 رسم توضيحي يبي  اقسام المشروع المقترح تصميمه:  (4) رقم رسم توضيحي

 (2212المصدر : )أتوكاد , 
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 الهدف من المشروع 

توفير الوقت والجند على ل ,بمكان واحد (SONY)الخاصة بشركة  منتجات االلكترو يةتوفير جميع ال

تقديم معرض بتصميم  , وتحقيق االرباح المادية بزيادة النشاط االقتصادي بالمدينة ع  طريق الزبائ 

 عصري وبمواصفات عالمية .

 

 ععناصر المشرو 

 والمحاسبة . كاو تر االستقبال 

  منطقة أحدث المنتجات لشركة(SONY) . العالمية 

  االلكترو ية .منطقة لصيا ة االجنزة 

  جنزة االلكترو ية والملحقات الخاصة باأل ارتكسسو اإلمناطق عرض. 

 منطقة عرض اجنزة الحاسوب المحمولة . 

 . منطقة عرض المنتجات البصرية 

 . منطقة عرض اجنزة االتصال المحمولة 

 . منطقة عرض العاب الفيديو والتجربة 

 منتجات التصوير الرقمي  منطقة لعرض . 
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 لمنتجات السمعية ا منطقة عرض. 

 .  منطقة ا تدار للزبائ 

 االدارة . منطقة 

 لموظفي ل منطقة االستراحة. 

 دورة مياه , مستودع( الخدمات ( . 

 

 االضاءة المقترح استخدامها 

المنتشرة ، المخفية ، الجمالية والموجنة حيث أن التنوع  الطبيعية , اإلضاءة المستخدمة متنوعة ما بي 

 وتوزيعنا يكون تبعا لتنوع في طريقة عرض االجنزة وتبعا للحاجة الوظيفية والجمالية  .أشكالنا في 

 

 الخامات وااللوان المقترح استخدامها

يفضل استخدام االلوان المحايدة لتعزيز  در الزبون على المعروضات واضفاء جو الفخامة 

فيفضل استخدام الخشل  ماتالذي يخلقه اللون االسود في الفراغ الداخلي , اما بالخا

في ابراز  والمعدن استخدام الحديد اء لمسة طبيعية , اما السقف فسيتمضفرضية إلباأل
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كيد على المدرسة التصميمية لتأل وااللمنيوم في تصميم بعض وحدات العرض وذلك , الجسور المعلقة

استخدام الزجاج في الواجنة وسيتم , (High-tech architecture)المراد اتباعنا في التصميم المقترح 

 تصميم منطقة ضافة الى استخدامه فيصل البصري مع المحيط الخارجي باإلالخارجية لتعزيز التوا

 ستقبال والمحاسبة .اال
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  النتائج والتوصيات

 النتائج 

والتعرف على مدى وأهمية وجود معارض الكترو يات  للحالة المحلية , العربية والعالمية , بعد هذه الدراسة

لشركات محددة والتي يفتقر لنا الوط  بالرغم م  إقبال الناس بشكل متزايد على االجنزة االلكترو ية 

 وم  أهمنا :توصل البحث الى عدة  تائج الحديثة ، 

تصميمي باالضافة الى عدم اتباع اسلوب  ,عدم الحفاظ على روح التصميم داخل المعارض .1

 .واضح 

 . اإلهمال في ترتييل أولويات األقسام حسل أهمية كل قسم .2

 تنوع في  وع اإلضاءة المستخدمة م  حيث استخدام اإلضاءة المخفية،ال يوجد  بعض المعارض .3

 . أو الموجنة، و توزيع اإلضاءة بشكل متكرر في بعض المعارض ، المنتشرة

المنتجات المختلفة يساعد في احداث الفوضى و تضييع عدم تقسيم مناطق العرض وتداخل ا واع  .9

 الوقت.

عدم مراعاة كمية االضاءة الموجنة للمنتج المعروض مما يؤثر على  در الزبون المشاهد ويؤثر  .9

 ايضا على بعض االجنزة االلكترو ية المعروضة .
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المستخدمة  بعض قطع االثاثعدم مراعاة القياسات النموذجية واالشتراطات الفنية في تصميم  .1

 بالعرض.

 

  التوصيات

بعد معرفة النتائج التي تم التوصل الينا بعد دراسة وتحليل الحالة المحلية، العربية والعالمية تم وضع 

 التوصيات التالية:

ترك مسافة  بشكل سليم مع مراعاة احات الداخلية بي  مناطق العرض والحركةضرورة تقسيم المس .1

 الموظفي  .ضافة الى الماري  والمشاهدي  باإلم  قبل الزبائ  حة راللتنقل بكل 

بشكل الئق وسليم بحيث تتحقق الوظيفة  وتوزيعناوطرق توجيننا مراعاة اشكال االضاءة  .2

 والجمالية على حد سواء .

شخاص غير معنيي  بمشاهدة االجنزة أل نممراعاة وجود منطقة ا تدار للزبائ  في حال اصطحاب .3

 داخل المعرض .

مراعاة وجود منطقة تتيح امكا ية تجربة بعض المنتجات وذلك لترغيل وزيادة اقبال الزبون  .9

 بالمنتج .
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مراعاة توفر منطقة لعرض احدث المنتجات الخاصة بالشركة بالقرب م  المدخل لتكون عامل  .9

 ون .ب وا بنار للزبجذ

 توفير طرق عرض حديثة ومبتكرة تبنر الزبون وتليق بالمعروضات . .1
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 فهرس الصور

 12 ........... في العاصمة طوكيوSONY )  : صورة توضح الشكل الخارجي لمجمع المقر الرئيسي لشركة )  1صورة 
الجديد والحصري بالشركة لالستمتاع بالروائح التي تسلي جميع حواس ( SONY: صورة توضح ابتكار شركة ) 2صورة 

 11 .............................................................................................. اال سان بشكل كامل
 11 ............................................. (SONY: صورة توضح مجموعة م  بعض منتجات شركة ) 3صورة 
 10 .......(nuefert: صورة توضح المقاسات النموذجية ألماك  عرض االلكترو يات الحديثة, كتاب المعماري ) 9صورة 
 12 .................................................... ( في مدينة  ابلسBCI: صورة توضح موقع معرض ) 9صورة 
 22 ........................... (2212فرع مدينة  ابلس ) –( BCI: صورة توضح الواجنة الخارجية لمعرض ) 1صورة 
 29 ................. : صورة تدنر الخامات وااللوان المستخدمة بالفراغ الداخلي للحالة المحلية التي تم اختيارها 0صورة 
 29 ................. (2212فرع مدينة  ابلس) –( BCI: صورة تدنر االضاءة الداخلية المستخدمة بالمعرض ) 2صورة 
 20 ............................................ ( بوتيك في مدينة جدةSONY: صورة توضح موقع معرض ) 4صورة 
 32 ............................... ( بوتيك في مدينة جدةSONY: الصورة توضح الشكل الخارجي لمعرض ) 12صورة 
( بوتيك في مدينة SONYفي معرض ) -منطقة خدمة الزبائ  والمحاسبة  -: صورة توضح الفراغ الداخلي  11صورة 

 33 ............................................................................................................. جدة
( بوتيك في مدينة جدةSONY: صورة توضح الخامات وااللوان المستخدمة عند منطقة االلعاب في معرض ) 12صورة 

 ................................................................................................................. 39 
( بوتيك في SONY: صورة توضح الخامات وااللوان المستخدمة عند منطقة المنتجات السمعية في معرض ) 13صورة 

 39 ....................................................................................................... مدينة جدة
 31 .... ( بوتيك في مدينة جدةSONY: صورة توضح كيفية استخدام االضاءة بتصميم السقف داخل معرض ) 19صورة 
 32 .......................... (( والمكان المحيط به IFA 2012 ( SONY: صورة توضح مكان معرض )  19صورة 
 93 ..................... برلي  –((  IFA 2012 ( SONY: صورة تدنر تصميم الفراغ الداخلي لمعرض )  11صورة 
 99 ................ برلي  –((  IFA 2012 ( SONY: صورة توضح شكل أحد المداخل الفرعية لمعرض )  10صورة 
 91 ........... برلي  –((  IFA 2012 ( SONY: صورة توضح الخامات وااللوان المستخدمة في معرض )  12صورة 
 91 ........... برلي  –((  IFA 2012 ( SONY: صورة توضح الخامات وااللوان المستخدمة في معرض )  14صورة 
 90 ........ برلي  –((  IFA 2012 ( SONY: صورة توضح شكل السقف واالضاءة الداخلية في معرض )  22صورة 
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