
 العدد السادس عشر                                         والفنون                                                 مجلة العمارة

DOI: 10.12816/mjaf.2019.10393.1021                                                                                                           384 

 

 دور التصميم الداخلى واالثاث فى تنمية السياحة المصرية
 تصميم أجنحة عرض تحمل إبداعات الحضارة المصرية القديمة بالمعارض الدولية بالخارج

The role of interior design and furniture in the development of Egyptian 

tourism 
"designing shows Carrying the creations of ancient Egyptian civilization In 

international exhibitions abroad" 

هللا ضيف حامد محمد/ د.م  

سويف بنى جامعة – التطبيقية الفنون كلية - األثاث و الداخلى التصميم  بقسم مدرس  

Dr. Mohammad Hamed Dief-Allah 
Lecturer, Department of Interior Design and Furniture Faculty of Applied Arts, Beni-

Suef University 

mohamad_diefallah@yahoo.com 

 ملخص البحث

الحضارات ومصدرا للدخل القومى ومكافحة البطالة ,فمصر من تعتبر السٌاحة فى مصر أحد أهم عناصر التواصل بٌن 

أبرز الدول ذات المعالم السٌاحٌة الفرٌدة بما تمتلكة من وفرة فى المزارات السٌاحٌة على اختبلؾ أنواعها مع امتبلكها 

مال فى الحٌزات لبنٌة تحتٌة قوٌة من مقومات السٌاحة , وٌشارك علم التصمٌم الداخلى كمسئول عن تحقٌق الراحة والج

الفراؼٌة المختلفة إلى جانب كونه أحد عناصر الجذب لتسوٌق الخدمات والسلع المختلفة لذا ٌعد من دعائم السٌاحة 

 المصرٌة  على الصعٌدٌن الداخلى والخارجى .

رارها السٌاسى واستؽبلال لحالة الشؽؾ البحثى والترفٌهى على مستوى العالم للحضارة المصرٌة القدٌمة والتى ساهم إستق

واإلقتصادى فى اإلهتمام بمجال العمارة وما تحوٌه من التصمٌم الداخلى واألثاث والفنون األخرى مما أتاح الفرصة للفنان 

المصرى القدٌم التمٌز واإلبداع, وبعتبر هذا اإلبداع تمهٌداً للمصممٌن الداخلٌٌن ومصممى األثاث لتؤكٌد مساهمتهم فى 

قتصادٌة من خبلل المشاركة فى تصمٌم المعار  الدولٌة كنوع من الدعاٌة الخارجٌة لمواصلة وضع حلول لمشاكلنا اإل

 التعرٌؾ بمصر وجذب السٌاحة واإلستثمارات األجنبٌة .

ٌتناول البحث إشكالٌة تنمٌة اإلقتصاد الوطنى والتواصل والترابط الحضارى بهدؾ وضع حلوالً فكرٌة لخطوط التصمٌم 

عتمداً فى ذلك على مفردات إبداعات التصمٌم للحضارة المصرٌة القدٌمة ومردودها على المعار  الداخلى واألثاث م

الدولٌة للتعرٌؾ بمصر سٌاحٌاً وصناعٌاً وفكرٌاً , وأتت النتائج بؤهمٌة الموروثات اإلبداعٌة للحضارة المصرٌة , وٌوصً 

ى إضفاء الهوٌة المصرٌة عند تصمٌم أجنحة عر  البحث بؤهمٌة التؤكٌد على دور المصمم الداخلى ومصمم األثاث ف

مصرٌة إلى جانب استؽبلل تلك المناسبات الدولٌة كوسائل دعائٌة لتوضٌح أفضل إمكانٌات مصر السٌاحٌة سواء الترفٌهٌة 

 ,العبلجٌة ,العلمٌة أو العملٌة وأٌضاً الرٌاضٌة كنوع من تنشٌط  السٌاحة المصرٌة بهدؾ تنمٌة اإلقتصاد الوطنى .

 اإلقتصاد الوطنى –الهوية المصرية  -المعارض الدولية  -السياحة  –الحضارة المصرية القديمة : الكلمات المفتاحية

Abstract 

Tourism in Egypt is one of the most important elements of communication among   

civilizations, a source of national income and combating unemployment. Egypt is one of the 

most prominent tourist Unique Destinations With its abundance of tourist attractions OF all 

kinds With a strong infrastructure FROM Ingredients tourism And participates in the science 

of interior design As responsible for achieving comfort and beauty In different spaces As well 
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as being an attraction To market various services and commodities So it is one of the pillars 

of Egyptian tourism Both internally and externally 

And exploitation of the state of passion for research and entertainment The world of ancient 

Egyptian civilization Which contributed to its political and economic stability In the field of 

architecture And its interior design, furniture and other arts Which gave the Egyptian artist an 

opportunity Excellence and creativity This creativity is a prelude to the internal designers And 

furniture designers To confirm their contribution to the development of solutions to our 

economic problems Through participation in the design of international exhibitions As a kind 

of foreign propaganda To further define Egypt  

Attracting tourism and foreign investment 

The research deals with the problem of developing the national economy Communication and 

cultural interdependence With the aim of developing intellectual solutions for interior design 

and furniture depend on the vocabulary of the design creations of ancient Egyptian 

civilization And its response to international exhibitions To introduce Egypt tourism, 

industrial and intellectual The results are important for the creative heritage of Egyptian 

civilization The research recommends the importance of emphasizing the role of the interior 

designer And furniture designer in the development of Egyptian tourism And the importance 

of the Egyptian identity When designing Egyptian shows As well as the exploitation of those 

international events As promotional means to clarify Egypt's best tourist potential Whether 

recreational, therapeutic, scientific Or business tourism As a kind of activating Egyptian 

tourism in order to develop the national economy. 

Keywords: Ancient Egyptian Civilization - Tourism - International Exhibitions - 

Egyptian Identity - National Economy. 

 مشكلة البحث

 ضعؾ الفكر التصمٌمى لبع  أجنحة العر  المصرٌة المشاركة بالمعار  السٌاحٌة الدولٌة بالخارج مع  

 المعار  التقلٌدٌة.اإلعتماد على تقسٌمات وعناصر  

إفتقار منظومة التصمٌم الداخلى  لمبلمح الهوٌة المصرٌة وتؤكٌدها بالمعار  الخارجٌة مماٌإثر بالسلب على عنصر  

 الجذب والتشوٌق للسفر إلى مصر .

 هدف البحث
ستنباط خطوط أالستفادة من مفردات وعناصر الفكر التصمٌمى لهوٌة الحضارة المصرٌة القدٌمة فى التصمٌم الداخلى إل

 تصمٌمٌة  للمعار  السٌاحٌة الدولٌة .

 أهمية البحث
ترجع أهمٌة البحث كون مجال التصمٌم الداخلى واألثاث أحد دعائم األقتصاد الوطنى والذى ٌمكن من خبلل األهتمام 

 وطنى.بتصمٌم المعار  الدولٌة تنشٌط السٌاحة الوافدة لمصر مما ٌعود باألثر اإلٌجابى على اإلقتصاد ال

 منهجية البحث
 تتبع الدراسة البحثٌة كل من 

 المنهج التارٌخى والوصفى للرمز فى الحضارة المصرٌة القدٌمة. 

 .لبع  معار  مصر المشاركة دولٌاً  المنهج التحلٌلى 

 المنهج التطبٌقى لوضع خطوط تصمٌمٌة للمعار  المصرٌة بالخارج  معبراً عن الهوٌة المصرٌة القدٌمة. 
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محاور تصنٌؾ 
 النشاط السٌاحى

 الهدؾ

 عمل ثقافى ترفٌهى عبلجى

 المكان الزمان

 داخلى خاجى

 البحثحدود 

من خبلل منهجٌة البحث وأهدافة تتضح حدود البحث داخل إطار الحدود المكانٌة للمعار  الدولٌة خارج جمهورٌة مصر 

 العربٌة وذلك بالحدود الزمانٌة المعاصرة .

 فروض البحث 

القدٌمة فى  تفتر  الدراسة البحثٌة بؤنه ٌمكن اإلستفادة من تطبٌق نتاج مفردات تصمٌمة لهوٌة الحضارة المصرٌة

المعار  الدولٌة بالخارج ٌسهم فى جذب الشركات العالمٌة العاملة فى مجال السٌاحة و المهتمٌن بالصناعات الٌدوٌة 

 لتنمٌة اإلقتصاد الوطنى .

 المقدمة

خارجٌة التى ٌستطٌع التصمٌم الداخلى واألثاث إٌجاد حلوالً إلشكالٌة إفتقار الهوٌة المصرٌة بالعدٌد من المعار  الدولٌة ال

تشارك فٌها الجهات الحكومٌة والخاصة المصرٌة التى تعمد أنظمة التجهٌز النمطٌة التكرارٌة, و بالنظر إلى ماهٌة هذه 

المعار  الدولٌة السٌاحٌة نجد أنه لزاماً العمل على جمٌع المستوٌات لتسوٌق الحالة المصرٌة كنوع من الدعاٌة 

ٌاحٌة العالمٌة واستثماراً لحالة الشؽؾ السٌاحى لمصر مما ٌسهم ذلك فى تنمٌة واستقطاب قطاع كبٌر من الحركة الس

اإلقتصاد الوطنى ومن هذا المنطلق تتناول الدراسة البحثٌة العدٌد من المفاهٌم المرتبطة بالسٌاحة والمعار  الدولٌة 

العمل من خبللها تصمٌمٌاً لزٌادة والبحث فى فلسفة ومعانى الرموز والخطوط المستخدمة بالحضارة المصرٌة القدٌمة و

 اإلستفادة من مردود إقامة هذه المعار  .

 أوال: مفاهيم وتعاريف 

 مفهوم السياحة

هى أحد ظواهر النشاط اإلنسانى من خبلل اإلنتقال  الوقتى لبع  اإلشخاص من مكان إلى أخر وبؤهداؾ متنوعة بٌن 

الثقافة والترفٌه , العبلج والعمل وتجسد السٌاحة تقارب الشعوب المختلفة وحضاراتهم وثقافاتهم  وتعد بوابة اإلطبلع 

(8ل الدولٌة :صمنظمة العم)الفكرى والتنوع الثقافى واإلقتصادى 
إال أنها تحتاج للعدٌد من اإلجراءات والخدمات إعتمادا على بنٌة .

 سٌاحٌة مشجعة .

 مفهوم البطاله

هى الحالة التى الٌستخدم المجتمع فٌها قوة العمل لدٌه إستخداما كامبل وعلٌه ٌكون الناتج القومى أقل من المحتمل مما 

ٌق اإلحتٌاجات الحٌاتٌه. وٌمكن تعرٌفها بؤنها الفرق بٌن حجم العمل ٌنعكس ذلك بالسلب على مستوى الرفاهٌة وتحق

 ( (عبد الوهاب سامح ص :scholar.cu.edu.eg 1المعرو  وحجم العمل المطلوب .

 

 
 

 

 

 

 

 

 (تخطيط لتوضيح محاور تصنيف النشاط السياحى1)
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 معايير إختيار الشركات للمشاركة فى المعارض المصرية الدولية الخارجية

 إختٌار الشركات للمشاركة تحت الجناح المصرى طبقا للتوافق مع المعاٌٌر التالٌة: ٌتم

 خبرة الشركة فى السوق المحلى. 

 توافر شهادة الجودة. 

 توافق تخصص الشركة مع الحدث. 

 ( international events@idida.gov.eg) .القدرات التصدٌرٌة للشركة 

 األهمية االقتصادية للمعارض

 األهمٌة اإلقتصادٌة للمعار  فى النقاط اآلتٌة :تتلخص 

 المعر  ٌجمع بٌن العر  والطلب مما ٌساهم فى تطوٌر األسواق وقطاعاتها . 

 دعم التطور التجارى للدول . 

 تحفٌز اإلقتصاد الوطنى وتسوٌق المنتجات وعقد الصفقات.  

 تقدٌم منتجات وخدمات جدٌدة وتعزٌز العبلقات مع العمبلء . 

 مع السلع والخدمات والمعلومات . التعامل 

 المساعدة فى نمو اإلقتصاد وتقلٌص نسب البطالة. 

 مفهوم المعارض الدولية 

هو اإلسم العام لمختلؾ المعار  الكبٌرة والمعار  التى تنظمها الهٌئة الرسمٌة للمعار  وهى معار  عالمٌة 

 67,معر  مونتلاير  62, معر  سٌاتل 1985شهور ومن أمثلتها معر  بروكسل 6إلى 3وتخصصٌة تستمر لمدة 

,باإلضافة إلى المعار  ذات الفترات القصٌرة فى حدود األسبوع منها بورصة لندن  وبورصة برلٌن ومدرٌد للسٌاحة 

 باإلضافة لمعر  بولونٌا بإٌطالٌا .

 مفهوم المعارض الدولية المتخصصة  -

محددة بمستهدؾ عارضٌن وزائرٌن مرتفع من جنسٌات مختلفة هى المعار  التى تقام بصفة دورٌة على فترات زمنٌة 

وٌتم تخصٌص مكان مجهز للعر  بواسطة الجهة المنظمة للمعر  وهو معر  ذو سمة محددة وٌتعامل مع نوع معٌن 

 من األنشطة المختلفة مثل الكتب ,السٌارات ,األثاث, السٌاحة وأٌضا قطاعات أخرى مستهدفة .
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 وكى أفقى لكيفية توزيع وترتيب أجنحة العرض وترقيمها داخل المعارض وتوضيح المداخل والممرات( كر2)

 ثانياً: أنواع فراغات العرض 

األنواع المختلفة لفراؼات  العر  فى المعار  الدولٌة تتؤثر بنوع المساحة المخصصة للعر  والمدخل وممرات 

 لفراؼات العر  كالتالى :حركة الموظفٌن و الزوار وهناك أربعة أنواع 

 

 ( مخطط وكروكى أفقى لنماذج أجنحة العرض بصالة المعرض وموضحا ذلك بالرقم3)

 ROW BOOTH جناح العرض بنظام الصف   

ٌصمم الفراغ فى هذا النوع بحٌث ٌتشارك مع فراغ عر   آخر  أو مع 

جدار آخر وٌكون مجاور لفراؼات عر   أخرى على الجانبٌن.  وٌكون 

 جانب واحد وأحٌانا جانبٌن  مواجهٌن للممر . له
IAAPA, Attractions Expo ,Booth desigen&Display p:9) ) 

 " ROW BOOTH(  منظور توضيحى لتصميم وأبعاد "4)

 

 

أنواع 
فراؼات 
 العر 

CORNER 
BOOTH 

ROW 
BOOTH 

ISLAND 
BOOTH 

END 
BOOTH 
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 ISLAND BOOTH -الوسطى–جناح العرض بنظام الجزيرة 

"   محاط بممرات من جوانبها األربعة ,مما ٌسهل على الزوار الوصول إلٌه من ISLAND BOOTHٌكون تصمٌم" 

جمٌع األتجاهات إلستقطاب أكبر قدر من االهتمام والزوار وذلك إلستقبللٌته بالكامل عن فراؼات العر  األخرى ,وٌعد" 

ISLAND BOOTH. من أكثر األنواع التى متطلبات فى التصمٌم والتركٌب والتجهٌز " 

       

 " مع إظهار موقعة وحوله ممرات الحركة"ISLAND BOOTHمنظورىن لتوضيح  (5)

 CORNER BOOTH -الزاوية –جناح العرض بالركن  -

" فى نهاٌة الصؾ وٌكون الوصول إلٌها من جانبٌن من الممر الممتد على طول CORNER BOOTH ٌكون تصمٌم "

النوع بسهولة الوصول إلٌه من أكثر من جانب ,فٌستقطب أكبر عدد من الصؾ ومن الممر الواقع عمودٌا له ,وٌتمٌز هذا 

 الزوار.

 END BOOTHجناح العرض بالنهاية  

" بحٌث ٌكون محاط بممرات من ثبلثة جوانب ,وتعد من أفضل أنواع فراؼات العر  END BOOTHٌصمم فراغ "

 (P:3 HydroVision International ,Booth Rules .) من حٌث الجاذبٌة للزوار إذا تم استخدامها بشكل جٌد

 

 (  منظور لمكانى جناحى العرض بالركن والنهاية6)

 التصميم الداخلى لفراغ العرض ثالثاً:

 ٌشتمل فراغ العر  على أربع مناطق وظٌفٌة مختلفة وهى كاآلتى :
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العرض وعالقتهم داخل المعرض بالمساحات ( يوضح توزيع الفراغات الوظيفية فى جناح العرض مع توضيح للشكل الخارجى لجناح 7)

 ( 10*15- 20*15- 30*20الموضحة وهى )

 منطقة التوجيه -

بحٌث تكون نقطة جذب للزوار باإلضافة إلى توجٌهم إلى الفراغ الداخلى حسب طرٌقة العر   تصمم منطقة التوجٌه 

 كة والمعروضات.وٌمكن أن تكون عن طرٌق مكتب لئلستقبال باإلضافة إلى اللون وممرات الحر

 
(منطقة إستقبال للتوجية للجناح المصرى بأحد المعارض الدولية بالخارج 8)

 (2017)بورصة برلين

 منطقة العرض-

تشمل وحدات العر  لعر  المعروضات, فٌحدث التفاعل بٌن الزوار والمعروضات والقائمٌن على العر  .البد من 

 تعٌق الحركة فى الفراغ الداخلى للمعر  .مبلئمة مسارات الحركة لحركة الزوار حتى ال 

 منطقة االستشارات -

تصمم هذه المنطقة بحٌث تكون مخصصة إلجراء االستشارات والمفاوضات بدون ازعاج وذلك للحدٌث بٌن الزوار 

 والقائمٌن على العر  .

   
 ( توضيح ألماكن العرض واإلستشارات واإلجتماعات بأجنحة العرض9)

 

 

 

تصمٌم فراغ 
 العر 

منطقة 
 العر 

منطقة 
 التوجٌه 

منطقة 
 اللوجستٌات

منطقة 
 االستشارات
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  -اللوجستيات–الخدمات منطقة 

تصمم هذه المنطقة بحٌث تكون مخصصة كمنطقة خدمات ال ٌستخدمها الزوار وهى عبارة عن مخزن ,مكاتب خلفٌة 

 BASICS FOR ORGANIZING )صؽٌرة .ٌعتمد حجم هذه المنطقة على حجم الجناح وقد ال توجد هذه المنطقة فى ببع  المعار 

COUNTRIES A GUIDE FOR DEVELOPINGp:94) 

 رابعاً: اإلعتبارات التى يجب مراعتها عند تصميم جناح العرض

 العرض جناح داخل والحركة السير اتجاه

ٌعتبر من أهم اإلعتبارات التى ٌجب مراعاتها عند تصمٌم جناح العر   وٌنقسم إتجاة السٌر والحركة إلى إتجاهٌن اثنٌن 

 منهما ممٌزات وعٌوب وهى كاآلتى :وهما االتجاة الموجه واالتجاة الؽٌر موجه ولكل 

  اإلتجاة الموجه

ٌنظم اإلتجاة الموجه حركة السٌر فى اتجاه واحد وذلك إلمكانٌة رإٌة كل المعروضات قبل الخروج .ومن ممٌزات هذا 

 .االتجاة أنه ٌكون مفٌدا فى العرو  المترابطة والمتسلسلة ,ومن عٌوبه أنه ٌولد مسارا وسلوكا موجها نحو الزوار

(David dean p55) 

 
 ( يوضح المسقط األفقى المقترح لحركة السير فى االتجاة الموجة عند الدخول10)

 اإلتجاة غير الموجه 

ٌترك إتجاة الدخول للزائر دون فر  مسارا مقترحا فى االتجاة ؼٌر الموجه وتكون الحركة عشوائٌة وؼٌر موجهه 

,ومن ممٌزاته ترك الحرٌة للزوار طبقا لطرٌقتهم فى السٌر كى ٌقرروا وتكون هذه الطرٌقة ممٌزة فى المعار  الفنٌة 

  أولوٌاتهم فى السٌر .ومن عٌوبه أن هذا االتجاة ال ٌكون ذو جدوى مع المعروضات المتتابعة والمتسلسلة .

 
 ( المسقط األفقى لحركة السير فى اإلتجاه الغير موجه عند الدخول11)

 

 وحدات العرض 

خزانات العر  وهى من أهم تجهٌزات الفراغ الداخلى لجناح العر  حٌث ٌعر  علٌها المعروضات ٌقصد بها 

 (88أحمد: ص رانٌا ( .وإظهارها بصورة جٌدة .وتنقسم وحدات العر  إلى وحدات عر  حائطٌة ووحدات عر  وسطٌة

  وحدات العرض الحائطية
 روضات من وجه واحد فٌراها الزوار من إتجاه واحد فقط.تثبت  وحدة العر  الحائطٌة فى  الحائط, وٌعر  بها المع
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 ( توضيح تصميم وحدات العرض الحائطية واإلضاءة المركزة على المعروضات12)

 

 وحدات العرض الوسطية 

فى منتصؾ الفراغ الداخلى لجناح العر  وذلك لكى ٌتمكن الزوار من رإٌة المعروضات  توضع وحدة العر  الوسطٌة

 االتجاهات وااللتفاؾ حولها .من جمٌع 

       

 ( توضيح لوحدات العرض الوسطية13) 

 خامساً: عناصر التصميم الداخلى لجناح العرض 

 األرضيات -

تعتبر األرضٌات الركٌزة األولى فى أعمال التصمٌم الداخلى لجناح العر ,تمتد األرضٌات فى كل مساحة المعر  

,وٌمكن أن تفصل مساحة معٌنة من األرضٌة فى منطقة (100)رانٌا أحمد: صكؤحد العناصر الرئٌسٌة المشكلة للحٌز الفراؼى 

على )العر  أو لممرات الحركة وذلك لتحقٌق أؼرا  تصمٌمة ووظٌفٌة باختبلؾ خامة ,ملمس,لون أو منسوب األرضٌة 

 , .(316رأفت،:  ص 

 إعتبارات اختيار خامة أرضية جناح العرض 

 أن تكون من خامات ؼٌر قابلة لئلشتعال . 

 للصوت وؼٌر  عاكسة للضوء. أن تكون ماصة  

 أن تكون مقاومة لئلحتكاك . 

        

 ( األرضيات المرتفعة وأشكال البالطات مع إمكانية أستخدام األخشاب الطبيعية والصناعية أعالها14)
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 الفواصل الرأسية )الحوائط(-

هى كل الخطوط التى تمتد رأسٌا لتحدٌد الفراغ وذلك لتحدٌد المساحة والفصل بٌن فراؼٌن أوعدة فراؼات . وٌمكن أن 

  (316)على رأفت،:ص تكون هذه الفواصل من العناصر النباتٌة أو اإلنشائٌة فً محاولة لتحدٌد المساحة أو لتحدٌد االتجاه 

 عرض إعتبارات تصميم الفواصل الرأسية لجناح ال

 مراعاة تصمٌم الفواصل الرأسٌة بؤقل تداخل وتشوٌش بصرى. 

 مبلئمة تصمٌم الفواصل الرأسٌة لنوعٌة المعرو  من حٌث الشكل والحجم والمضمون. 

 مراعاة استخدام األلوان الهادئة التى تتبلءم مع الفراغ الداخلى لجناح العر  . 

           

 إستخدامها بالمعارض وأجنحتها( الفواصل الرأسية التى يمكن 15)

 األسقف -

هى المحدد األفقى العلوى للحٌز الفراؼى والتى تإدى متطلبات وظٌفٌة والمتمثلة فى أعمال اإلضاءة والتهوٌة وأنظمة 

.فتصمٌم سقؾ (24)محمدحامد :صاألمان المختلفة باإلضافة إلى تحقٌق الوظٌفة الجمالٌة من خبلل الفكرة والخطوط التصمٌمٌة 

مبنى المعر  ٌكون له مواصفات إنشائٌة معٌنة لكى ٌقوم بوظائؾ معٌنة .ومن أكثر أنواع األسقؾ المستخدمة فى 

المعار  الدولٌة هو السقؾ الجمالونى وذلك ألن هذا النوع من األسقؾ ٌعمل على سهولة عبور التمدٌدات الخاصة 

 ويجب أن يتميز السقف بما يلى :بؤعمال الكهرباء والتهوٌة 

 مقاومة للمٌاه . -عزل حرارى ومقاومة .                        -عزل صوتى جٌد .              

 

 اإلضاءة -

اإلضاءة من أهم عناصر التصمٌم الداخلى لجناح العر  والتى لهادور كبٌر فى التؤثٌر على سٌكولوجٌة الزائر وإبراز 

ناح العر  ,وتنقسم اإلضاءة داخل مبنى المعر  إلى المعروضات  وذلك لتعزٌز المضمون الوظٌفى والجمالى لج

إضاءة عامة للمبنى ككل وإضاءة داخل جناح العر  باإلضافة إلى اإلضاءة المركزة على المعروضات ,والتى تسهم فى 

 إبراز التفاصٌل .

 

 إعتبارات تصميم اإلضاءة داخل جناح العرض 

 التوزٌع المناسب للفراغ .االختٌار الجٌد لوحدات اإلضاءة المستخدمة مع  

 تحدٌد مستوٌات اإلضاءة العامة والموجهة . 

 (248.)مروة محمد: ص تحدٌد األنظمة المناسبة لئلضاءة الصناعٌة  
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( صور توضيحية للهياكل المعدنية المستخدمة فى إنشاء المعارض وفى أسقفها واستخدامها لتثبيت وحدات اإلضاءة واألنظمة السمعية 16)

وفى األغلب تكون األسقف مفتوحة لجناح العرض مع اإلعتماد على السقف الرئيسى لصالة العرض ككل مع إمكانية تصميم جناح عرض من 

 طابقين إن سمح اإلرتفاع الكلى لصالة العرض

 اللون-

ك انطباعات ٌعد اللون أحد أهم العناصر التصمٌمٌة وأكثرها على االتصال البصرى التى تدرك حسٌا وٌترتب على ذل

. ووظٌفة اللون فى جناح  (1)نجبلء سمٌر :صبصرٌة للزائر حٌث ٌعمل اللون بمثابة الوسٌط المكمل لبلنفعاالت والعواطؾ

العر  هى الربط بٌن المعرو  وبقٌة عناصر التصمٌم الداخلى مما ٌسهل إدراك العبلقات وتؤكٌدها باإلضافة إلى 

 (89)أحمد السٌد: صر من خبلله .استخدام اللون كعنصر جذب وتوجٌه الزائ

     
( إستخدام اللون للتوجيه والتأكيد على أمكان المعروضات وللداللة عن هدف المعرض كما الحال فى استخدام األخضر بمعرض باريس 17)

 للبيئة

 سادساً: ماهية الرمز

هو عبارة تطلق على شئ مرئى ٌمثل للذهن شٌئا ؼٌر مرئى لما بٌنهما من تشابه وذلك وفق تعرٌفات دائرة المعارؾ  

الرمزٌة مذهب فى األدب والفن بالتعبٌر عن المعانى  .(4ص مهاب دروٌش) بمثابة الصورة التى تمثل االفكرة . فهوالبرٌطانٌة 

عطى القٌمة للعمل الفنى لٌس من خبلل احتذاء الواقع ,ولكن من خبلل التآلؾ والرموز واإلٌماء ,فهى حركة فنٌة وأدبٌة ت

فالرمزٌة هى مجموع الرموز ( 661سعٌد دروٌش ,ص) بٌن المشاعر واإلنفعاالت واألفكار والصور واألشكال وفق فكر المصمم

وهرٌة بالتحول من الفردٌة إلى أو اإلشارات التى ترسل رسالة ما سواء كانت مخفٌة أوظاهرة وتتجسد قٌمة الرمزٌة الج

وٌتطلب إدراك  (3.) ٌاسر معبد صالتعمٌم المطلق من خبلل اإلبداع فى التكوٌن الشكلى والفراؼى واإلبداع فى التعبٌر البصرى 

الرمز مستوى إدراكى أعلى لدى المتلقى ألنه ٌعتمد على الفهم ومن ثم ٌعد الرمز إبداع فنى ٌرتبط بفكرة معٌنة ٌنبع منها 

 وٌحمل معنى أو رسالة تنتقل من المصمم إلى المتلقى من خبلل الفكر التصمٌمى ثم ٌتؤثر بإدراك المعنى .

 الرمزية فى الفكر المصرى القديم 

ن للفكر المصرى القدٌم األثر البالػ فى انتهاجه منهج الرمزٌة فقد حاول المصرى القدٌم  إٌجاد تعلٌل وتفسٌر لكل ما كا

ٌحٌط به فى البٌئه ولكل ما ٌحدث فى الطبٌعة من ظواهر وأحداث .وكان مٌل المصرى فى التفكٌر بعٌدا عن الطرق 
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على الخٌال والتؤمل وكان لذلك ان أوجد لكل ظاهرة وكل تساإل دار بذهنه  البحثٌة التى تستند على المنطقٌة والسببٌة وإنما

سببا . .فلم ٌكن الرمز فقط عنصر ضمن منظومة فكرٌة أو عقائدٌة ولكنه كان بمثابة العمود الفقرى للرإٌة العقائدٌة والتى 

فو فلم ٌكن الهدؾ من إقامته توفٌر من خبللها ٌمكن تسجٌل األفكار والقٌم والمقومات الحٌاتٌه ومثال على ذلك هرم خو

)صبلح زٌدان مقبرة لدفن الملك خوفو فقط بل كان الؽر  األساسى هو تخلٌد للفرعون اإلله على مر العصور وإظهار قوته .

 (166:ص

ظهر تعدد المعبودات فى المعتنق الدٌنى المصرى القدٌم  التى قدسها المصرٌون , وتنوعت  الهٌئات التى صورت بها 

عبودات  المصرٌة بٌن هٌئات آدمٌة اوهٌئات حٌوانٌة اوهٌئات مركبة جمعت بٌن الهئٌة اآلدمٌة والحٌوانٌة او هٌئات الم

الطٌور والحشرات.وقد تباٌنت المسببات وراء هذا التنوع واالختبلؾ وفقا لطبٌعة كل معبود ونظرة المصرى له اال ان 

لمصرى لبع  الخصائص التى ترتبط بالحٌوان او الطائر .فكان المصرى المبدأ المشترك فى تكوٌن هذه الهٌئة فى نظرة ا

ٌقدس بعضها وذلك لبلستفادة من صفاتها مثل البقرة التى كانت رمزا لؤلمومة والعطاء وٌبلحظ ان الرمزٌة لم ٌقتصر 

الحٌاة والمعرفة  دورها واستخدامها على الجوانب العقائدٌة للمصرى وإنما توؼلت وامتدت استخداماتها فى شتى جوانب

مابٌن األمور السٌاسٌة وفى الفنون والعمارة واألثاث والسحر واالساطٌر واللؽة واألدب وؼٌرها من جوانب الحٌاة. ولقد 

أورثتنا الحضارة المصرٌة القدٌمة ثورة هائلة من اآلثار التى ساهمت بمناظرها ونقوشها ونصوصها فى إظهار المدى 

 لرموز فى الحٌاة والموت، فكانت هناك رموز ملكٌة ودٌنٌة وأسطورٌة  وؼٌرها .الحقٌقى إلستخدام المصرى ل

 تكوين وفلسفة المعبد لمصرى القديم

لقد اتخذ المعبد المصرى القدٌم تصمٌما ثابتا فى أؼلب األحٌان ,ولم تختلؾ المعابد الجنائزٌة عن المعابد . ٌشٌد المعبد على 

 طولى إلى مربعات ومستطٌبلت وأجزاء المعبد الرئٌسٌة خمس وهى كما ٌلى : ساحة مستطٌلة  تقسم داخلٌا على محور

 (50) محمدحسن: صقدس األقداس-بهو ذو أعمدة   -فناء ذوأروقة  -صرح المدخل  -طرٌق تحفه التماثٌل   -

 

 ( كروكى منظور لتكوين معبد الكرنك18)

 

 الرموز وداللتها فى الفكر المصرى القديم 

  الملكيةرموز الدولة و -

تمثٌل الملك فى هٌئة الصقر عند جلوسه على العرش، وٌرمز األسد والثور إلى القوة والخصوبة، والكائن الخرافى الذى 

 ٌجمع فى جسده بٌن أعضاء األسد والصقر والرأس البشرٌة، التى رمز بها للكائن األدمى المقدس للفرعون.

 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

396 

  الرموز الدينية واألسطورية-

ر المصري القدٌم معظم ألهته فى هٌئة بشرٌة، وبؤشكال حٌوانٌة، ومن ثم فقد أصبحت هذه الهٌئات : صو رموز اآللهة

 الحٌوانٌة نفسها رمزا لآللهة، وتعبر عن أهم صفاتها وخصائصها.

 : تتمثل فى ماٌلى   رموز قوى الحياة -

ئن سواء كان اله او بشر , وكذلك : الجناح هو رمز الفكر والروح وٌمكن ان ٌقترن بؤى كاالمجنحات و"قرص الشمس- 

ٌعمل على حماٌة البشر . فهذا ما ٌعبر عنه حال اآللهه وهى تحٌط بؤجنحتها الملك القائم فوق العرش او المتوفى الراقد فى 

 تابوته .وتشٌر األجنحة الى األبواب البلمرئٌة والدروب التى سوؾ تسلكها الروح فى رحلتها بالعالم اآلخروالتى ترمز إلى 

 الحماٌة "

 
( قرص الشمس أتون وأشعتها التى ترمز إلى الخير, والشمس المجنحة بمعبد الكرنك الذى يرمز إلى الحماية وكان يوضع فوق عرش 19)

 الملك
 

  :الجعران- 

كان حٌواناً مقدساً ٌرمز للبعث وذلك لطبٌعة توالده وتبركاً به، 

وكانت النقوش العدٌدة فً المقابر والمعابد تمثل ما ٌربط بٌن 

 (149وائل محمد ص:)الدنٌا والعالم اآلخر 

 

 

 توضح أشكال الجعران التى استلهم منها المصرى القديم  وتجريدها فى كثير من األعمال الفنية والمعمارية (20)

 مفتاح الحياة "العنخ":-

هو رمز الحٌاة األبدٌة عند المصرى القدٌم وكان  ٌستخدمه كرمز للحٌاة بعد الموت,  ٌحمله اآللهه والملوك,ٌرمز للحٌاة 

و الممسك الملتوى على شكل بٌضاوى بنقطتٌن متعاكستٌن ٌمثل بشكل رئٌسى للمإنث والمذكر والوالدة  لتمٌثله الرحم.

أساس وجود الحٌاة على االر  , أما الخط العمودى فى المنتصؾ فٌمثل التقارب من القطبٌن أو التكاتؾ بٌن اإلتضداد. 

 )من مقبرة الملك توت عنخ آمون(

 -األوجات –عين حورس -

وقد حظٌت  .أوزورٌس ألول مرة كتعوٌذه سحرٌه عندما وظفها حورس إلستعادة حٌاة والده إسُتخدمت عٌن حورس

وقد تم اعتبارها تعوٌذة فً ٌد أصحاب النفوذ القوٌة، ألنها تقوي النظر،وتعالج أمرا   مصر القدٌمة بشعبٌة كبٌرة فً

-)عٌنجسدالرإٌة،وتقاوم أعرا  الحسد، وتحمً أٌضاً الموتً. وهً مثل الِطلسم ترمز إلً الصحة،والرخاء،وعدم فناء ال

 ( /https://ar.wikipedia.org/wikiحورس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 عمود جد :-

ٌرمز عمود الجد الً االستقرار و هو ٌتكون من عمود و فً قمته أربع عمدان افقٌة و ٌعتقد انه ٌرمز الً اخر اربع 

المصرٌة القدٌمة( و المعروفة بالفقرات القطنٌة و التً تعطً فقرات فً ظهر اوزورٌس )رب الموت عند االسطورة 

استقرارا للجسم والرأي االخر ٌعتقد ان هذا العمود ٌمثل الشجرة التً خبؤت بها اٌزٌس جسد زوجها اوزورٌس , بٌنما 

 .ذهب رأي رابع الً ان هذه التمٌمة تمثل األركان االربع لؤلر 

اسمها " نشٌد)اقامة( عمود جد" و كانت اٌضا توضع علً التوابٌت فً شكل افقً  و كانت تستخدم فً احتفالٌة هامة جدا

 .حٌث تعطً معنً ان هذا الشخص متوفً و اذا مثلت عمودٌة فهً تعنً ان هذا الشخص حً

 .الموتًتم ذكرها فً كتاب 

فً شكل عصى طوٌلة، ٌشكل طرفها  قدماء المصرٌٌن هو صولجان مصري قدٌم من عهد  Was sceptre :صولجان 

 . ن العصى موجٌة أو مستقٌمةالعلوي على هٌئة رأس حٌوان وطرفها السفلً ذو سنٌن مثل الشوكة . وقد تكو

ترى فً نقوشات قدماء المصرٌٌن ٌمسكها ملك أو إله عبلمة على القوة والسٌطرة ، وهً أٌضا عبلمة الحظ السعٌد . ٌقدم 

-)صولجانفً العادة صولجان الواس من اإلله إلى فرعون . كما توجد نقوش كثٌرة تبٌنه خلؾ إسم الملك المكتوب 

 ( /https://ar.wikipedia.org/wikiواس

 

   

مفتاح الحياة لتوت عنخ أمون  -عنخ

)وجود اشكاال اخرى(
 

 صولجان واس عمود جد عين حورس -األوجات

 

 

 ( صور توضيحية لمفتاح الحياة,عين حورس,عمود جد وصولجان واس21)

 

 الرموز الزخرفية-

الزخارؾ، ٌمنحه مظهراً رائعاً وقوٌاً حٌث كانت للمصمم المصري القدرة الفائقة لقد كان  التعبٌر الرمزي الذي ظهر فً 

على كٌفٌة التعبٌر عن تلك الظواهر المحٌطة به ، فإشتق زخارفه من كل ما رأت عٌناه من الخطوط المختلفة و األشكال. 

لة رمزٌة معٌنة ٌرمز لها . ، فإستوحى وجاء ذلك نتٌجة تؤثره وإدراكه لقٌمة الخطوط بجمٌع  أشكالها وقد كان لكل خط دال

 من الطبٌعة زخارؾ متنوعة والمتمثلة فٌما ٌلى :

 الخط المستقٌم، ٌرمز إلى  األشجار فى إستقامة جذوعها .  -

 الخط المائل، ٌرمز إلى  األشجار وإنكسارها على الجذوع . -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 الخط المنكسر، ٌرمز إلى موج األنهار .  -

 الخط المموج، ٌرمز إلى سبلسل التبلل وشكل الرمال .  -

 الخط المنحنى، ٌرمز إلى منظر القمر عندما ٌكون هبلال. -

 الدائرة، ترمز إلى شكل قرص الشمس أو منظر القمر، أوبع  الفاكهة المستدٌرة. -

 ( 150-132ئل محمد:ص وا)الخط الحلزونً، ترمز إلى حركة الرٌاح األعاصٌر. والتكرار المستمر والمتشعب -

   

زخارف للمصرى القديم والتى تعبر 

عن الخطوط المستقيمة والخطوط 

 المنكسرة

زخارف النباتية المكونة  من زهرة 

 اللوتس بالتبادل مع زهرة الروزتا.

استخدام الخط الحلزونى فى الزخارف المصرية 

 القديمة وداللته الرمزية للتكرار والتتابع واإلستمرار

 ( زخارف هندسية ونباتية من الحضارة المصرية القديمة22)

 سابعاً: الصناعات اليدوية التراثية المصرية 

على مهاراته الفردٌة  الصانع  تحتل الحرؾ الٌدوٌة والصناعات التقلٌدٌة مساحة واسعة من التراث المصرى ٌعتمد فٌها

المتوفرة فً البٌئة الطبٌعٌة المحلٌة أو الخامات األولٌة المستوردة . وتنعكس الذهنٌة والٌدوٌة ، باستخدام الخامات األولٌة 

أهمٌة الحرؾ والصناعات الٌدوٌة فً أنها تدل على جوانب الهوٌة الوطنٌة للدولة المنتجة للحرؾ والصناعات الٌدوٌة، 

ث إن حجم التجارة العالمٌة للحرؾ وٌمكن أن تحقق مصر مكاسب مادٌة رائعة من اهتمامها وتدعٌمها للحرؾ الٌدوٌة ، حٌ

ملٌار دوالر. كانت الحرؾ التقلٌدٌة بمثابة الصناعة الوطنٌة الثقٌلة فً مصر، حٌث كانت   100  الٌدوٌة والتقلٌدٌة ٌفوق

تشكل القوة اإلنتاجٌة الثانٌة بعد الزراعة، وكان إنتاجها ٌلبً احتٌاجات أهل الببلد من الملبس والمعمار وما ٌضعه من 

نون الزخارؾ الحجرٌة والخشبٌة والخزفٌة والزجاجٌة، ومن أعمال التطعٌم بالعظام والمشؽوالت النحاسٌة والفضٌة ف

والمنسوجات الحرٌرٌة والصوفٌة وأشؽال التطرٌز والخٌامٌة ، وعشرات الحرؾ األخرى، هذا إلى جانب المنتجات التً 

وارثة، وكان لتلك القاعدة الصناعٌة أحٌاء بكاملها ٌعٌش فٌها ٌتم تصدٌرها إلى البلدان األخرى من كافة الحرؾ المت

الحرفٌون تحت نظام دقٌق هو نظام الطوائؾ الحرفٌة، له قواعده وأصوله وأربابه وشٌوخه ،ؼٌر أن متؽٌرات الحٌاة 

الٌدوٌة ذات  .ومازالت الحرؾ وعوامل التقدم المادي أدت إلى ضعؾ أؼلب الحرؾ الٌدوٌة التقلٌدٌة فً المدٌنة والقرٌة

 -)طلب من قبل السائحٌن مما ٌعطٌنا دافعاً إلى تسوٌقها دولٌاً ضمن المعار  السٌاحبة الدولٌة . 

http://www.sis.gov.eg/Story/144788/) 
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 ثامناً: توضيح مصور لبعض مشاركة مصر بالمعارض الدولية

 

 

اماكن اإلستشارات والتعاقدات بالجناح المصرى والذى 

اعتمد على الوحدات التكرارٌة للفواصل الرأسٌة والتى 

ابتعدت عن الهوٌة المصرٌة بؤى شكل وإنما تصلح 

 (2016)لندن للعدٌد من اإلستخدامات ولٌست متخصصة 

أماكن األستشارات والتعاقدات واعتمدت الفواصل 

لون المعبرعن نهر النٌل الرأسٌة على الخطوط وال

بالحضارة المصرٌة القدٌمة وع اإلرتفاع بمنسوب 

 (2017)لندناألرضٌة ذات النهو الخشبى 

  

اإلعتماد على االعبلن المطبوع أعبل جناح العر  

 (2016)لندن لجذب اإلنتباه 

استخدام التجاوٌؾ الحائطٌة للصور الدعائٌة والخطوط 

المثلث والذى ٌبتعد فى الهندسٌة المستمدة من شكل 

 (2017)لندن استخدامة عن الحضارة المصرٌة القدٌمة

المبلحظ أنه تم مراعاة أن ٌإدى   2016/2017( جانب من جناح مصر المشارك فى بورصة لندن للسٌاحة 23)

ن ٌعبر عن الجناح المتطلبات اإلدارٌة المطلوبه إال أن هناك قصور من ناحٌة السمة الشخصٌة للجناح والذى ٌجب أ

الهوٌة المصرٌة بعٌداً عن اإلعتماد عن اإلعبلنات  المصورة والمطبوعة والتى توزعت أماكنها بٌن االحوائط 

وأعبل الجناح بحجم كبٌر فى محاولة لتوضٌح أن هذا المكان خاص بمصر , هذا باإلضافة إلى اإلعتماد على 

لب أنواع المعار  والتى كان ٌجب أن تكون أكثر الوحدات التكرارٌة للفواصل الرأسٌة والتى تستخدم فى أؼ

إنتمائاً إال أنه تم تفادى جزء من ذلك بمعر  العام التالى . ومن المبلحظ ان وحدات األثاث المستخدمة بعٌدة عن 

 الهوٌة المصرٌة

 وتم استخدام األرضٌات المرتفعة بؤلوان وخامات تختلؾ عن أرضٌة المعر  مما أعطى خصوصٌة لحٌز العر 

 )الباحث(المصرى داخل الجناح 
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تاسعاً: تطبيق لخطوط تصميمة مستوحاة من الرمز والخطوط من الحضارة المصرية القديمة لجناح عرض سياحى 

أعتمد التطبٌق على ماتم إستخبلصة من الدراسة البحثٌة لبع  الرموز  : )الباحث(بالخارج تأكيداً للهوية  مصرى

 والزخارؾ والحلى مع تخطٌط المعابد المصرٌة طبقاً إلحتٌاجات المعار  الدولٌة طبقاً للجداول التالٌة.

 الخطوط التصميمة المقترحة )تم إستعراضها بمتن البحث(العناصرالمستوحى منها التصميم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح الحٌاة ومساحات أجنحة العر  

 

 مrow booth  20*30تصور مسقط أفقى لجناع عر  

معتمدا فى تصمٌم األرضٌة ومسارات الحركة الرئٌسٌة 

 على اإلقتباس والتبسٌط لمفتاح الحٌاة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخطٌط أفقى لمعبد الكرنك وتوضٌح لطرٌق الكباش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األفقى ألثاث لجناح العر  من تخطٌط المعابد المصرٌة القدٌمة فتم تحدٌد مكان المدخل ( إستلهام التوزٌع 24)

( ثم وحدات العر  األفقٌة والمخصصة لعر  المصنوعات الٌدوٌة التراثٌة كؤعمال النحاس والصدؾ 1)

ة اإلستقبال ( مقتبسة من شكل طرٌق الكباش التى توجه إلى منطق3( ومناضد اإلستشارات والتعاقدات )2والخزؾ)

 (من ساحة األعمدة بمعبد حورس بإدفو4بمعبد الكرنك ثم وحدات العر  الحائطٌة)

( ومكتب اإلستقبال 6وتوجه خطوط التصمٌم فى األرضٌة مع توزٌع وحدات األثاث إلى التكوٌن المبسط للصرح )

لك منطقة قدس (لما تحتاجه من خصوصٌة كما ٌعبر عن ذ8(لمنطقة العر  واإلجتماعات)7(والمداخل)5)

 األقداس

 )الباحث(بالمعبد المصرى القدٌم  
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لجناح العر  موضحاً تصمٌم األرضٌة وممرات الحركة متكامبل مع وحدات  A-A( مقترح للمسقط األفقى25)

 )الباحث(األثاث وحٌزات الفاصل الرأسى ومقتبساً من فلسفة تخطٌط المعبد المصرى القدٌم 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

402 

 

 

 

 

 

مقترح كروكى للخطوط التصمٌمة للمسقط الرأسى لوحدات العر  الحائطٌة والتى تؤخد فى شكلها التكرارى بهو 

العمدة بمعبد حورس مع تشكٌل خطوط الوحدات من شكل ؼطاء الرأس المستوحى من قناع توت عنخ أمون 

حدى قبلدات العنق , مع إستخدام الخط باإلضافة إلى بع  العناصر الزخرفٌة والموجودة باإلطار الخارجى إل

الهندسى المستقٌم لبقٌة وحدات العر  والدائرة المعبرة عن اإلستمرارٌة واإلستدامة بوحدات التخزٌن والمستمدة 

 من قرص الشمس أون بالحضارة المصرٌة القدٌمة والتى تخصص لعر  المصنوعات الٌدٌوٌة التراثٌة

 

 

 

 

للخطوط التصمٌمة للمسقط الرأسى المواجه للمدخل وخلؾ منطقة األستقبال مستلهما من  A-Aمقترح كروكى 

 معبدى الكرنك وإدفو وقرص الشمس  وٌتضح المدخل لمنطقة العر  واإلجتماعات

 ( مقترحات لخطوط التصمٌم الرأسٌة لجناح العر  مإكدة للهوٌة المصرٌة 25)

 )الباحث(بؤجنحة مصر بالمعار  الدولٌة 
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 عاشراً: النتائج

 توصلت الدراسة البحثٌة بعد التطبٌق ألهدافها إلى مجموعة من النتائج اإلٌجابٌة التالٌة

 دراسة متطلبات المعار  وتعرٌؾ المؽاهٌم ٌساعد التصمٌم الداخلى  على إنجاز األهداؾ الوظٌفٌة بنجاح. 

تروٌجٌاً بالمعار  الدولٌة بالخارج نظراً لحالة الحضارة المصرٌة القدٌمة ذات مردود إٌجابى واسع عند إستخدامها  

 الشؽؾ التى تمثلها لدى الكثٌرٌن خارج مصر .

مفردات ورموز الحضارة المصرٌة القدٌمة ذات مدلوالت فكرٌة  تضٌؾ للتصمٌم عمقاً فلسفٌاً وطابعاً ممٌزاً ذات  

 خصوصٌة الٌتواجد فى سواها .

الدولٌة ٌسهم فى الحفاظ على هذا الموروث الثقافى ودعم اإلقتصاد  عر  المصنوعات الٌدوٌة التراثٌة بالمعار  

 الوطنى .

 أحد عشر: التوصيات

 توصى الدراسة البحثٌة بما ٌلى

 تصمٌم المعار  الدولٌة بالخارج على معاٌٌر وظٌفٌة وجمالٌة مستوحاة من الهوٌة المصرٌة . 

 اإلستفادة المعاصرة منها .مزٌد من الدراسات اللونٌة للحضارة المصرٌة القدٌمة ومدى  

 تصمٌم وحدات عر  وفواصل رأسٌة  قابلة للفك والتركٌب ذات مبلمح مصرٌة . 

 إستخدام التقنٌات الحدٌثة فى وسائل العر  والتسوٌق بالمعار  الخارجٌة مثال الهولوجرام والشاشات التفاعلٌة . 
  

 إثنا عشر: مراجع البحث 

 الكتب العلمية  -

,عمارة القرن العشرٌن دراسة تحلٌلٌة ,مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة ,مطابع األهرام التجارٌة, صبلح زٌدان -

1993. 

- zaydan, slah .emarat alqarn aleishrin dirasatan tahliliat ,mrikaz aldirasat altakhtitiat 

walmiemariat ,mtabie al'ahram altijaria .1993 

 .1997اإلبداع المعمارى)اإلبداع الفنى فى العمارة( ، طبعة أولى، مركز أبحاث انتركونسلت، الجٌزة، على رأفت :ثبلثٌة-

- ra'aft, elaa  .thlathiat al'iibdae almueamaraa(al'iibdae alfanaa fa aleimarata) , tabeat 'uwlaa, 

markaz 'abhath ainturkunislt, aljyzt,1997. 

 .1970مارة فى مصر القدٌمة , الهٌئة العامة المصرٌة للكتاب , مصر,محمد انور شكرى , الع-

- shukraa, mhamd 'anwar . aleamarat fa misr alqadimat , alhayyat aleamat almisriat lilkitab , 

masra,1970. 

 الرسائل العلمية -

لقاعات العر  بالمتاحؾ التارٌخٌة,رسالة أحمد السٌد سعد,األستفادة من التكنولوجٌا المتقدمة فى التصمٌم الداخلى -

 .2009ماجستٌر ,كلٌة الفنون التطبٌقٌة ,جامعة حلوان,

-Saeda, ahmad alsyd.al'ustafadat min altiknulujia almutaqadimat fa altasmim aldakhlaa liqaeat 

aleard bialmatahif altarykhit,rsalat majstir ,kliat alfunun alttbyqyt ,jamieat halwan,2009 

رانٌا أحمد سٌد ,رإٌة معاصرة للتصمٌم الداخلى للمتاحؾ من خبلل األسس والمعاٌٌر الخاصة بمنظمة األمم المتحدة -

 2016للتربٌة والعلوم والثقافة, ماجستٌر ,كلٌة الفنون التطبٌقٌة ,جامعة دمٌاط ,

- syd, rania 'ahmad .rwiyat mueasirat liltasmim aldaakhilaa lilmatahif min khilal al'usus 

walmaeayir alkhasat bimunazamat al'umam almutahidat liltarbiat waleulum walthuqafati, 

majstayr ,kliat alfunun altatbyqyt ,jamieat dimiat ,2016 

. رإٌة مستقبلٌة للتصمٌم الداخلى طبقاُ للمستحدثات الذكٌة واإلٌكولوجٌة فى ؼرؾ اإلقامة الخمسة  ضٌؾ هللا محمد حامد-

 .2014نجوم, دكتوراة ,كلٌة الفنون التطبٌقٌة ,جامعة حلوان ,مصر,
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- dayf allah, muhamad hamid. ruyat mustaqbaliat liltasmim aldaakhilaa tbqa lilmustahdathat 

aldhakiyat wal'iikulujiat fa ghuraf al'iiqamat alkhmst nujuma, dukturat ,kliat alfunun alttbyqyt 

,jamieat hilawan ,msr,2014. 

محمد حسن أحمد, معاٌٌر التفاعل الفنى والتكنولوجى بٌن الهوٌة لمصرٌة واإلتجاهات المعاصرة فى التصمٌم الداخلى -

 . 2005عةحلوان ,مصر ,,دكتوراة ,كلٌة الفنون التطبٌقٌة ,جام

- ahmed, mhamd hsn. maeayir altafaeul alfanaa waltiknulujaa bayn alhuiat limisriat 

wal'iitjahat almueasirat fa altasmim alddakhilaa ,dkuturat ,klyt alfunun altatbiqiat ,jamethlwan 

,msir ,2005 . 

عطٌات الطراز المصرى القدٌم للمنشآت السٌاحٌة باألقصر ماجستٌر,كلٌة وائل محمد كامل السٌد, التصمٌم الداخلى وم-

 .2007الفنون التطبٌقٌة، جامعة حلوان, مصر,

- alsyd, waayil muhamad kamil. altasmim aldakhla wamuetiat altiraz almusraa alqadim 

lilmanshat alsiyahiat bial'aqsar majstayr,klit alfunun altatbiqiat, jamieat hilwan,2007. 
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