
 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                      مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                                

DOI:  10.12816/mjaf.2019.15846.1276                                                                                                          554 

والقنصليات المصرية بالخارج فى تنمية  دور تصميم أثاث مصرى الهوية بالسفارات

 السياحة 

Role of Furniture Design with Egyptian Identity in the Egyptian Embassies 

and Consulates Abroad in the Development of Tourism 

 إبراهيم السالم عبد فخري نها /د .م أ.

 الخامس التجمع-التطبيقية للفنون العالى المعهد- واألثاث الداخلى التصميم قسم رئيس

Assist. Prof. Dr. Noha Fakhry Abd-Elsalam Ibrahim 

Head of Interior Design and Furniture Dept, Higher Institute of Applied Arts,5th 

District 

Royalscale2009@Gmail.Com  

 الملخص:

ية لبعض لميداناتعد السفارات والقنصليات المصرية من أهم المنشآت الممثلة لمصر فى الخارج ونتيجة لزيارة الباحثة 

بيعة رتبط بطابالخارج األمريكية والكندية والسعودية وغيرها وجد أن تصميم األثاث  والقنصليات المصريةالسفارات 

مصرية لهوية الاتمثل مصر بالخارج، ولذا ال تحمل أي من سمات  كونهاتجاهل التصميم الخاص بالدولة المتواجد بها مع 

عد أحد ي الذيورات والقنصليات إليها التى تساعد فى التعرف على الحضارة المصرية ولفت األنظار لمرتادى تلك السفا

 أساليب جذب السياح إلى مصر بهدف تنمية وزيادة الدخل القومى. 

مل ة التى تحلتراثيفى أن تصميم أثاث السفارات والقنصليات المصرية بالخارج يفتقر إلى المالمح ا وتكمن مشكلة البحث

  الهوية المصرية.سمات 

أحد كلمصرية السفارات والقنصليات المصرية بحيث تحمل السمات ذات الهوية ا إلى تصميم أثاث قاعاتويهدف البحث 

 أساليب الجذب السياحى لمصر. 

معمارى يمكن استخدام بعض الموروثات المختلفة والمتنوعة من عناصر التشكيل ال فروض البحث كمايلي: وأتت

 الهوية كما يمكن توظيف تصميم أثاث مصرىوالزخرفى من الحضارة المصرية فى تصميم أثاث السفارات والقنصليات 

  للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج كأحد مصادر الجذب السياحى.

ر مثلة لمصتصميم أثاث يحمل سمات الهوية المصرية بالمنشآت المدعم الوعي حول قيمة إلى  :البحث ميةوترجع أه

 ذها ألثاث السفاراتيمكن تنفي تصميمات مقترحةبتقديم  البحثولذا قام هذا  كالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

ارات ع السفوالقنصليات المصرية بالخارج تحمل سمات الهوية المصرية باإلضافة إلى تأكيد دور تصميم األثاث بجمي

 قترحةميمات فتم تقديم تصمكأحد أساليب الجذب السياحى لمصر وزيادة الدخل القومى.  والقنصليات المصرية بالخارج

ن سمات جمع بيلكاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال الرئيسية باألدوار المتكررة ومكتب لغرفة السفير أو القنصل ت

  بها.التى تتمتع  مصر ثم إبراز أهم القيم الجمالية ومفردات علمالحضارة المصرية القديمة 

لمصرية السفارات والقنصليات لتصميم بعض أثاث  ىف البحث حدود وانحصرت التحليلي الوصفى المنهجالبحث  واتبع

  .الطراز المصرى القديم وعلم مصرذات هوية مصرية مشتقة من كل من 

عن أن هناك بعض العناصر المعمارية والزخرفية التى تميز الحضارة المصرىة القديمة أمكن  وأسفرت نتائج البحث

فارات والقنصليات المصرية تحقق بعض القيم الجمالية أثاث للس من تصميماستخدامها فى تقديم مجموعة مقترحة 

بالتأكيد على الدور المهم لتصميم األثاث فى إبراز مالمح الحضارة المصرية القديمة إضافة وأتت التوصيات والوظيفية. 
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ات كل من التصميم الداخلى واألثاث لكل السفارات والقنصلي علىإلى ضرورة تعميم إضفاء مالمح الهوية المصرية 

 بها بما يساعد على زيادة الدخل القومى.   وتنمية السياحة السياحى لمصربالخارج كأحد مداخل الجذب 

 .السياحة تنمية المصرية، الهوية والقنصليات، السفارات أثاث، تصميم :المفتاحية الكلمات

Abtract: 

Although, the Egyptian embassies and consulates are the most important establishments 

representing Egypt abroad, it was found that Furniture design do not carry any of the features 

of the Egyptian identity that helps in identifying the Egyptian civilization and drawing the 

attention of the attendants of those embassies and consulates, which is one of the ways to 

attract tourists to Egypt.  

The problem of the research is that the design of furniture for Egyptian embassies and 

consulates abroad lacks the Egyptian identity. 

 The research aims at designing the furniture of the Egyptian embassies and consulates halls 

in a way that bears the Egyptian identity characteristics as one of the methods of tourist 

attraction for Egypt. 

The research hypotheses came as follows: Some of the different and varied legacies of the 

architectural and decorative elements of the Egyptian civilization can be used in the design of 

furniture for the Egyptian embassies and consulates abroad.  

The importance of the research: To raise awareness about the value of the design of 

furniture that bears the characteristics of the Egyptian identity in the Egyptian embassies and 

consulates abroad. So this research, proposed designs that can be implemented in the 

furniture of Egyptian embassies and consulates abroad bearing the characteristics of the 

Egyptian identity. They were presented to the reception counter in the main reception area 

and an office of the ambassador or consul chamber combining the features of the ancient 

Egyptian civilization with the constituents of the flag of Egypt and then highlighting their 

most important aesthetic values.  

The research followed the descriptive analytical approach and was limited to the design of 

some furniture for Egyptian embassies and consulates abroad with an Egyptian identity.  

The results of the research showed that there are some architectural and decorative elements 

that distinguish the ancient Egyptian civilization and can be used to provide a proposed set of 

furniture designs for Egyptian embassies and consulates and achieve some aesthetic and 

functional values.  

The recommendations emphasized the important role of furniture design in highlighting the 

features of ancient Egyptian civilization, in addition to the need to generalize the features of 

the Egyptian identity on all interior design and furniture for all embassies and consulates 

abroad as one of the entrances to tourist attraction and tourism development in Egypt. 

Keywords: Furniture Design, Embassies and Consulates, Egyptian Identity, Development 

of Tourism. 

 مقدمــــــة:

حقيق أهداف السياسة العامة المصرية، فيما يتعلق بمجاالت ُتعد السياسة الخارجية أحد العناصر األساسية التى تسعى لت

الخارجي وحماية مصالح مصر ومصالح المواطنين المصريين بالخارج من خالل السفارات  العمل الدبلوماسي

  .ا  والقنصليات والبعثات المصرية بالخارج، والتي يقوم بعض منها بتغطية دول العالم وتحقق لمصر مكانتها المتميزة عالمي
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ويتم إدارة هذه الشبكة المعقدة والمترامية من العالقات الدولية بأقل عدد ممكن من الكوادر الدبلوماسية واإلدارية ذات 

الكفاءة العالية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية في تحقيق المصالح المصرية وحماية مصالح المواطنين والتمثيل الدبلوماسي 

الدولية والحضارية في إطار من التوظيف الرشيد للقوة البشرية دعما  لجهود الدولة في  المشّرف الذي يعكس عراقة مصر

تشجيع االستثمارات الخارجية على الوصول للسوق المصري وزيادة تدفق السائحين األجانب وعوائد الخدمات القنصلية، 

ويتوزع  .للموازنة العامة للدولة -لة الصعبة بالعم-بما يسهم  فى نفقات إدارة العالقات الخارجية المصرية وإضافة موارد 

عمل الجهاز الدبلوماسي المصري بين السفارات والقنصليات والمكاتب المصرية بالخارج، حيث يقومون كذلك على إدارة 

 1  العربية.العالقات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى جمهورية مصر 

ارة الخارجية ووظيفة السفارات والقنصليات المصرية على مستوي قارات دور وز األول:**ويعرض البحث محورين 

العالم والفرق بين السفارة والقنصلية والمهام الموكلة لها، أما المحور الثانى فيعرض بعض تصميمات مقترحة ألثاث 

ّ  السفارات والقنصليات بالخارج وعناصر التشكيل الزخرفى والقيم الوظيفية والجمالية التى تؤهل ها ألن تكون مصدرا  مهما

 لتعريف مرتادى السفارات بالحضارة المصرية والتى يمكن أن تكون وسيلة جذب سياحى لمصر بهدف تنمية السياحة بها.

 مشكلة البحث: 

  مصرية.الوية يفتقر تصميم أثاث السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إلى المالمح التراثية التى تحمل سمات اله

 البحث: دافأه

كأحد  لمصريةترجع أهداف البحث إلى تصميم أثاث يحمل السمات ذات الهوية المصرية لقاعات السفارات والقنصليات ا 

 أساليب الجذب السياحى لمصر.

 فروض البحث:

حضارة يمكن استخدام بعض الموروثات المختلفة والمتنوعة من عناصر التشكيل المعمارى والزخرفى من ال  -1

 ى تصميم أثاث السفارات والقنصليات.المصرية ف

 .صميم أثاث مصرى الهوية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج كأحد مصادر الجذب السياحىتيمكن توظيف  -2

 :البحث ميةأه

لمصرية بالمنشآت الممثلة لمصر بالخارج كالسفارات تصميم أثاث يحمل سمات الهوية ادعم الوعي حول قيمة -1

 المصرية.والقنصليات 

مصرية ج تحمل سمات الهوية التصميمات مقترحة يمكن تنفيذها ألثاث السفارات والقنصليات المصرية بالخارتقديم -2

  بالخارج.

الجذب  كأحد أساليب أكيد دور تصميم األثاث ذو الهوية المصرية لجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارجت -3

 السياحى لمصر.

  التحليلي الوصفى المنهج البحث: مناهج

   يات المصرية.تصميم أثاث السفارات والقنصلالطراز المصرى القديم،  مصرية،أثاث ذو هوية  متصمي البحث: حدود

 تنمية السياحة. المصرية،السفارات والقنصليات، الهوية  أثاث،تصميم  الكلمات المفتاحية:
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 دور وزارة الخارجية في خدمة أهداف الدولة:

ذب لتنمية بجة في جهود اتعد التنمية هي أحد األهداف الرئيسة للسياسة العامة للدولة، وتسعى وزارة الخارجية للمشارك  -

لتعاون اصة باخاالستثمارات األجنبية والمساعدات االقتصادية وتيسير عملية نقل التكنولوجيا. وتم استحداث إدارات 

 .مع الوزارات المصرية المختصة الدولي والعالقات االقتصادية تتولى التنسيق

اء وإرس لدول،اما تسعى وزارة الخارجية إلى توطيد العالقات المصرية الثنائية، بتقوية عالقات الصداقة التقليدية مع ك -

 .القواعد بهدف تفعيل الدور المصري لخدمة المصالح المصرية في أرجاء العالم

عة ة مثل جامقليميقات التقليدية من خالل التفاعل في إطار المنظمات اإلفعلى الصعيد العربي واألفريقي، يتم دعم العال

 .لميوالعا يخدم المصالح االستراتيجية المصرية على الصعيدين اإلقليمي ا.، بمالدول العربية واالتحاداألفريقي

ها األمم جي، وعلى رأسلتعاون بين وزارة الخارجية والمجتمع الدولي محورا أساسيا  فى التحرك المصري الخاريمثل ا -

 .يةاالقتصاد التنميةالسالم واألمن و المتحدة لدعمالمتحدة؛ لذلك، تلعب الخارجية المصرية دورا  فعاال  في إطار األمم 

لثقافي القطاع ومن أهم أدوار وزارة الخارجية نشر الوعي بالثقافة المصرية والحضارة المصرية العريقة، حيث يسهم ا

ة مثل جامع لمصريةالعالقات الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، بالتعاون مع مختلف الجهات ا بالوزارة في تعزيز

لدول طالب من ابية للاألزهر والمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ووزارة التربية والتعليم بتقديم منح دراسية ودورات تدري

لفنون هرجانات لفية ومات الثقافية المصرية بهدف تنظيم أنشطة ثقااآلسيوية واألفريقية. باإلضافة إلى   التنسيق بين الجه

 .الشعبية للتقريب بين مصر والشعوب المختلفة

  لتحقيقها:وزارة الخارجية األهداف الرئيسية التى تسعى 

نزع السالح وعدم  /حفظ السالم وحل النزاعاتحفظ مصر والمواطنين المقيمين خارج مصر أمنهم وسالمتهم من حيث :

مصر والجامعة /  المنظمات والتجمعات األفريقية/حوض النيلو مصر وأفريقيا /مكافحة اإلرهاب/راالنتشا

 .  البرلمانية الدوليةالعالقات  /التجارة واالستثمار/ حقوق اإلنسان/  المواطنون المصريون بالخارج/العربية

 :دور وزارة الخارجية في رعاية المواطنين المصريين بالخارج 

صلية عن ت القنتضع وزارة الخارجية رعاية المواطنين المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، من خالل تقديم الخدما 

 بالخارج.طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية 

 السفارات المصرية حول العالم 

 3( سفارات مصر فى الدول األوروبية1جدول )

 سبانياأ -سفارة بمدينة مدريد

والقنصلية العامة  برلين،سفارة بمدينة 

بمدينة فرانكفورت، والقنصلية العامة 

 لمانيا االتحاديةا -بمدينة هامبورج

ة العامة بمدين لندن، القنصليةسفارة بمدينة 

 لمملكة المتحدةا -لندن

 سفارة بمدينة روما إيطاليا

 لفاتيكانا -سفارة بمدينة الفاتيكان

 لمجرا -سفارة بمدينة بودابست

 يطالياإ -قنصلية بمدينة ميالنو

سفارة بمدينة باريس، والقنصلية العامة 

 والقنصلية العامة بمدينة باريس،بمدينة 

 فرنسا –مارسيليا 

 لسويدا -سفارة بمدينة استكهولم

 لبانياا -سفارة بمدينة تيرانا

 نلنداف –سفارة بمدينة هلسنكى 

 ومانيار-سفارة بمدينة بوخارست

 لوفاكياس -سفارة بمدينة براتسالفا

 لدنماركا -وبنهاجنسفارة بمدينة ك

البوسنة  -سفارة بمدينة سراييفو

 لتشيكا -سفارة بمدينة براج

 رمينياأ -سفارة بمدينة يريفان

 -سفارة بمدينة باكو

 أذربيجــــان

 ربياص –سفارة بمدينة بلجراد 

 –سفارة بمدينة زغرب 

 كرواتيا

 وكرانياأ -دينة كييفسفارة بم

 سلوفينيا -سفارة بمدينة لوبليانا

 برصق–سفارة بمدينة نيقوسيا 

https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/PeacekeepingAndConflictResolution.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/PeacekeepingAndConflictResolution.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Disarmament-and-Non-Proliferation.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Disarmament-and-Non-Proliferation.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Disarmament-and-Non-Proliferation.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/CounterTerriosm.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/CounterTerriosm.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/EgyptianAfricanRelations/Pages/default.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/EgyptianAfricanRelations/Pages/default.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Nile-Basin.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Nile-Basin.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/african-organizations-and-gatherings.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/african-organizations-and-gatherings.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/egypt-and-the-arab-league.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/egypt-and-the-arab-league.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/egypt-and-the-arab-league.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Egyptian-Nationals-Abroad.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Egyptian-Nationals-Abroad.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Human-Rights.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Human-Rights.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Trade-and-Investment.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/Trade-and-Investment.aspx
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ForeignPolicy/Pages/InternationalparliamentaryRelations.aspx
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 لبرتغالا -سفارة بمدينة لشبونة

 سفارة بمدينة موسكو روسيا االتحادية

 ولنداه -سفارة بمدينة الهاى

 والهرسك

سفارة بمدينة أنقرة، وسفارة بمدينة 

 إسطنبول تركيا

 ليونانا -سفارة بمدينة أثينا

 سفارة بمدينة صوفيا بلغاريا

 يرلنداأ -سفارة بمدينة دبلن

 ولنداب -سفارة بمدينة وارسو

 

دول أمريكا  ( سفارات مصر في5جدول )

  3الشمالية
 3مريكا الجنوبيةأ مصر في( سفارات 6جدول )

قنصلية عامة بلوس  بواشنطن،سفارة مصر 

عامة  بشيكاغو، قنصليةقنصلية عامة  أنجلوس،

 )واليةقنصلية عامة بهيوستن  بنيويورك،

 الواليات المتحدة األمريكية -تكساس( 

 عامة بمدينة أوتاوا، قنصليةقنصلى  وقسم سفارة

 كندا-مونتلاير 

 لمكسيكا-كسيكو سيتىم -سفارة وقسم قنصلى 

بمدينة بيونس  سفارة

 ألرجنتينا –آيرس 

قنصلية بمدينة ريودى 

 لبرازيلا -جانيرو

 -سفارة بمدينة جواتيماال

 جواتيماال

 –سفارة بمدينة كاراكاس 

 فنزويال

 وباك-سفارة بمدينة هافانا

 يليش -سفارة بمدينة سنتياجو

 ولومبياك -سفارة بمدينة بوجوتا

 كيتو اإلكوادور سفارة بمدينة

 لبرازيلا -سفارة بمدينة برازيليا

 نماب –سفارة بنمـا سيتـى 

 ـوليفيـاب -سفارة بمدينة الباز

 يروب –سفارة بمدينة ليما 

سفارة وقسم قنصلى بمدينة مونتفيديو 

 أوروجواى –

 

 3( سفارات مصر فى الدول األفريقية2جدول )

المملكة –سفارة بمدينة الرباط 

 المغربية

 ونست -سفارة بمدينة تونس

 وغنداأ -سفارة بمدينة كمباال

 نزانيات -سفارة بمدينة دار السالم

 امبياز -سفارة بمدينة لوساكا

 الىم -سفارة بمدينة باماكو

 لجابونا –سفارة بمدينة ليبرفيل 

 ريترياأ -سفارة بمدينة أسمرا

 شادت -سفارة بمدينة ندجامينا

 دغشقرم -سفارة بمدينة تناناريف

 لكونغوا -سفارة بمدينة برازافيل

 ثيوبياأ -سفارة بمدينة أديس ابابا

 يمبابوىز -سفارة بمدينة هرارى

 لكاميرونا -سفارة بمدينة ياوندى

 

 يبيال -سفارة بمدينة طرابلس

 بيالي-مؤقتا (  )مغلقةقنصلية عامة بنغازى 

 لسودانا -سفارة بمدينة الخرطوم

 ودانلسا -قنصلية عامة بمدينة بورسودان 

وادي حلفا تابع للسفارة  –مكتب قنصلى 

 المصرية فى الخرطوم

 نوب السودانج -سفارة بمدينة جوبا

 وت ديفوارك -سفارة بمدينة أبيدجان

 يمقراطيةالكونغو الد -سفارة بمدينة كينشاسا

 وريشيوسم -سفارة بمدينة بورت لويس

 اإلستوائية ينياغ -سفارة بمدينة ماالبو

 وركينا فاسوب -واجادوجوسفارة بمدينة 

 فريقيا الوسطىأ -سفارة بمدينة بانجى

-سفارة وقسم قنصلي بمنطقة الهيرون 

 جيبوتي

 لصومالا-سفارة بمدينة مقديشيو في نيروبي

الجمهورية –سفارة بمدينة نواكشوط 

 الموريتانية

 اناغ -سفارة بمدينة أكـرا

 يراليونس -سفارة بمدينة فريتاون

 بنين -سفارة بمدينة كوتونو

 وروندىب -سفارة بمدينة بوجمبورا

 لنيجرا -سفارة بمدينة نيامى

 لسنغالا -سفارة بمدينة داكار

 ينياك –سفارة بمدينة نيروبى 

 يبيريال -سفارة بمدينة منروفيا

 وزمبيقم -سفارة بمدينة مابوتو

 ينياغ -سفارة بمدينة كوناكرى

 اميبيان -سفارة بمدينة وندهوك

 رواندا -سفارة بمدينة كيجالى

 نجوالأ -سفارة بمدينة لواندا

 االوىم -سفارة بمدينة ليلينجوى

 يجيريان -سفارة بمدينة أبوجا

 وجوت -سفارة بمدينة لومى
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 3استراليا ونيوزيلندا  ( سفارات مصر في3جدول )

 سفارة بمدينة كانبرا، القنصلية العامة بمدينة سيدني،

 سترالياا -وقنصلية بمدينة ملبورن

، بمدينة كانبرا، القنصلية العامة بمدينة سيدنيسفارة 

 سترالياا -وقنصلية بمدينة ملبورن

 

  4الــدول  اآلسيوية  ( سفارات مصر في4جدول )

وقنصلية  بمدينة الرياض،سفارة 

عامة بمدينة الرياض، وقنصلية 

ربية المملكة الع -عامة بمدينة جدة

 السعودية

سفارة بإمارة أبو ظبي، وقنصلية 

إلمارات العربية ا -بيد–عامة 

 المتحدة

 الكويت، وقنصليةسفارة بمدينة 

 ولة الكويتد–بمدينة الكويت 

قنصلية بمدينة  بغداد،سفارة بمدينة 

 -أربيل، قنصلية بمدينة البصرة

 العراق

 لطنة عمانس -سفارة بمدينة مسقط

وقسم قنصلي  عمان،سفارة بمدينة 

لمملكة االردنية ا -بمدينة العقبة

 هاشميةال

 رام هللا "" -مكتب تمثيل فلسطين 

 ورياس–سفارة بمدينة دمشق 

الجمهورية  -سفارة بمدينة بيروت

 اللبنانية

 ملكة البحرينم–سفارة بمدينة المنامة 

بعثة رعاية المصالح المصرية بمدينة 

 قطر دولة –الدوحة 

وقنصلية بمدينة  بمدينة إيالت،قنصلية 

 لإسرائي -تل ابيب

 يتنام االشتراكيةف-بمدينة هانوي سفارة 

 مهورية كورياج -سفارة بمدينة سول

 وزبكستانأ -سفارة بمدينة طشقند 

 –بعثة رعاية مصالح بمدينة طهران 

 إيران

كوريا -سفارة بمدينة بيونج يانج 

 الديمقراطية الشعبية

 يمبابوىز -سفارة بمدينة هرارى

 يبـالن-سفارة بمدينة كاتمندو 

 ايالندت–تايالند سفارة بمدينة 

القنصلية  نيودلهي،سفارة بمدينة 

 لهندا  -العامة بمدينة مومباى 

 ليابـانا-سفارة بمدينة طوكيو 

 يانمـارم -سفارة بمدينة يانجون

ري س-سفارة بمدينة كولومبو

 النكا

 ندونيسياا–سفارة بمدينة جاكرتا 

سفارة بمدينة بكين، والقنصلية 

لصين ا-العامة بمدينة شنغهاي 

 الشعبية

القنصلية العامة بمدينة هونج 

 هونج كونجكونج 

–سفارة بمدينة سنغافورة 

 سنغافوره

 ازاخستانك–سفارة بمدينة استانا 

 فغانستانأ–سفارة بمدينة كابول 

جمهورية -سفارة بمدينة دكا 

 بنجالديش الشعبية

 لفلبـينا -سفارة بمدينة مانيال 

 

 لمتحدة:بعثتا مصر لدى األمم ا

 ة.العالميرة التجا بجنيف، ومنظمةيويورك، البعثة الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة ن –األمم المتحدة  الدائمة لدىالبعثة 

                                                   5تصنف مبانى السفارة إلى طابعين :

 .العسكرية والسياسية مباٍن ذات طابع سياسي: ويتمثل فى مقر السفير والملحقية األول:

 ادية.ة واالقتصلثقافيمباٍن ذات طابع أقل رسمية مرن ومتداول بين األفراد: ويتمثل فى مقر القنصلية والملحقية ا الثانى:

 مهام السفارات والقنصليات:

المعامالت بالدقة استقبال المواطنين والتعامل معهم عند طلب الخدمة بطريقة حسنة وبأسلوب الئق دون استثناء وإنجاز 

المطلوبة وتبسيط اإلجراءات بكافة السبل الممكنة وااللتزام بالسرعة للحصول على الخدمة دون التردد فى إتمام الخدمة 

  6 حتى تؤدى الخدمة بسهولة ويسر ويراعى التحلى بالصبر فى كل مايكلف به من أعمال بما يتوافق مع القوانين المنظمة.
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جمهور من خالل نزاهة الموظف وسلوكه السليم والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى فى حالة والسعى الكتساب ثقة ال

رغبتهم فى رفع شكوى إلى الجهات المعنية مع إعطاء أولوية العناية والرعاية واالهتمام لذوى االحتياجات الخاصة وكبار 

ى الئق للحياة الكريمة. وتأدية الخدمة بالجودة المناسبة لكل السن وتقديم العون وآداء الخدمات الالزمة بما يضمن لهم مستو

 الفئات بال استثناء أوتمييز وتحقيق التوازن الموضوعى .

 

 7 ( الفرق بين السفارة والقنصلية6جدول )

والسفففارة هففي التمثيففل الدبلوماسففي لحكومففة بلففد مففا فففي بلففد 

وهو ينقل رسائل حكومتفه األصفليه إلفى حكومفة البلفد  .آخر

المضفففيف والعكفففس صفففحيح ، وتبلفففأل حكومتهفففا باألحفففداث 

السياسفففية واالجتماعيفففة واالقتصفففادية والعسفففكرية المهمفففة 

وغيرها التي تحفدث ففي البلفد المضفيف ، وتعفد المعاهفدات 

فففة الدوليفة والزيفارات الرسففمية للدولفة كمفا أنهففا  تفروج لثقا

ويكفففون .تصفففادها وعلومهفففا ففففي البلفففد المضفففيفدولتهفففا واق

الملحففق العسففكري مسففؤوال  عففن االتصففاالت بففين القففوتين 

ويوجففد فففي العديففد مففن  .المسففلحتين وعففن أعمففال األسففلحة

والقنصلية السفارات قسم قنصلي يمارس وظائف القنصلية. 

العامففة هففي قنصففليه كبيففره ومهمففة وتقففع فففي مدينففة كبيففرة. 

و أي منظمفه دوليفة )كفاألمم المتحفدة والتمثيل الدبلوماسي لد

االتحففاد األوروبففي( يسففمي فففي معظمففه بعثففة، بعثففة دائمففة، 

 .وفد

 .يهوالقنصلية هي تمثيل اإلداره العامة لبلد في بلده أجنب

فهي ، أوال وقبل كل شيء ، مسؤوله عن مواطنيها الذين 

يعيشففون أو يسففافرون فففي البلففد المضففيف. وأهففم واجبففات 

اء وتجديد جوازات السفر وغيرهفا مفن إنش :القنصلية هي

الوثفففائق الرسفففمية لنبفففال  عفففن حفففاالت الفففوالدة والوففففاة 

والففففزواج والطففففالق والتبنففففي ، التففففي حففففدثت فففففي البلففففد 

المضفففيف إلفففى السفففلطات المختصفففة، وإبفففال  مواطنيهفففا 

المقيمين في الخارج بحاله الضمان االجتماعي والسيطرة 

رية ومسففاعدة علففي مواطنيهففا المعرضففين للخدمففة العسففك

مواطنيهفففا ففففي حفففاالت الشفففدة أو غيرهفففا مفففن الحفففاالت 

االعتنففاء بمواطنيهففا المحتجففزين أو الموقففوفين  .الطارئففة

وإطفففالع .ومراقبفففه سفففيادة القفففانون والمحاكمفففات العادلفففة

 ةالمفففواطنين علفففي إجفففراءات تصفففاريح الهجفففرة واإلقامففف

 .والعمل

 

 5 الهيكل التنظيمى للسفارة (7جدول )

 ولالسكرتير األ-مسوولة عالقات عامة/-المستشار الثاني/-المستشار األول/-السفير/ -

 المترجمة-سكرتيرة السفير/-مسئول المعلوماتية واالتصاالت /-المستشار اإلعالمي /-

السفارة القسم 

 الدبلوماسي

لمكلف باالستقبال ا-محاسب/ موظف إداري و-المحاسب/-القنصلية/ مسئول الشئون-القنصل/

 ســئــول التــأشيــرات المكلف بالتأشيراتم-وبالشئون القنصلية /

 القسم القنصلي

 

 بصرىستشار التعاون والنشاط الثقافي/الملحقات : التربوي ، الثقافي ،ملحق السمعي ، الم -
قسم التعاون 

 والنشاط الثقافي

 البعثة االقتصادية قتصادى المكلف بمهمةئيس القسم االقتصادى/ مساعد المستشـار االر -القتصادى/االمسـتـشار -

 البعثة العسكرية لسكرتيرة/ـ المترجمةا--ساعد الملحق العسكري/م -ري/الملحق العسك -

 قسم األمن الداخلي كيل ضابط اولو -ساعد ملحق االمن الداخلي/م -لداخلي/املحق االمن  -
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 من:كل بوالخاصة  8،9خدمات التى تقدم للمصريين وغير المصريين بالقنصليات المصرية بالخارج   أهم ال

والتركات والرقم القومى و قسائم الزواج والطالق والتصديقات   إصدار جواز السفر المقروء آليا وشهادات الميالد والوفاة 

إثبات أومنح جنسية جمهورية مصر العربية و إصدار صحيفة الحالة الجنائية وتجديد إذن العمل وإصدار التوكيالت وو

الرقم العسكري للتجنيد وإصدار وثيقة استرداد الجنسية أو منحها لزوجة مواطن مصري  ومراقبة سيادة القانون 

   .والمحاكمات العادلة

 10تى:صليات كاآللقنوا بالقنصليات المصرية بالخارج فإن المكونات الوظيفية للسفاراتخدمات التى تقدم من خالل ال 

 لقنصليات( المكونات الوظيفية للسفارات وا8جدول )

المدخل/ منطقة االنتظار/ منطقة 

 اإلستقبال

 األقسام المتخصصة:

 سفير أو القنصل ونائبهجناح ال-1

 جراءات الجوازاتإ-2

 منح / سحبجراءات الجنسية : إ-3

إجراءات الهجرة وتأشيرات -4

 السفر

 جراءات إضافة مواليدإ -5

ر المهنة وأذون إجراءات تغيي-6

 العمل

 التصديقات -7

 التركات -8

 ألحوال المدنيةا -9

 لشؤون القانونية والماليةا-10

 لموارد البشرية والماديةا -11

 خدمات -12

 المخازن -13

 

 ةية المصريرتبط تصميمها بمالمح الهوأثاث السفارات والقنصليات المصرية ال ي ( أن معظمـأ: ه-1ويتضح فى شكل )

ى فى مصر ( بعض أثاث السفارات المصرية ال يرتبط تصميمها بمالمح الهوية المصرية كسفارت1شكل )

 الواليات المتحدة األمريكية والبرتغال

 
صر بالبرتغال سفارة مأ( -1شكل)

 من الداخل

 
سفارة مصر فى واجهة (ب-1) شكل

 برومنتريو بالبرتغال

 
ات اإلستقبال الرئيسية أحد قاعجـ( -1شكل )

 بسفارة مصر بأمريكا

 
يسية بسفارة مصر فى قاعة اإلستقبال الرئد( -1شكل )

 أمريكا -واشنطن دى  سي

 
سفارة مصر فى واشنطن دى  ب قاعة اإلجتماعاتهـ(  -1شكل )

 أمريكا -سي

ويعرض المحور الثانى على سبيل المثال ال الحصر مقترحات لبعض تصميمات لوحدات أثاث ذات هوية مصرية لتأثيث 

 ثمتصميمات مقترحة لكاونتر االستقبال لمنطقة االستقبال  :أوالا يلي: السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. ويتكون مما 

لألدوار المتكررة. ثم ثالثا : تصميمات مقترحة لمكتب غرفة السفير أو القنصل  مقترحة لكاونتر االستقبال تتصميما ثانياُ:

والتى تحمل بعض مالمح الهوية المصرية القديمة من حيث التكوين الهيكلى والزخارف. ثم رابعا  دراسة للخامات 

يفية والجمالية للتصميمات المقترحة وخامسا : مصادر االستلهام لعناصر التشكيل الزخرفى وسادسا  وأخيرا  القيم الوظ

 المقترحة.

https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/ServicesListing.aspx#_3
https://www.mfa.gov.eg/Arabic/ConsularServices/Pages/ServicesListing.aspx#_3
https://www.archdaily.com/891346/embassy-of-egypt-promontorio/5ab88001f197cc6e54000017-embassy-of-egypt-promontorio-photo
https://www.archdaily.com/891346/embassy-of-egypt-promontorio/5ab880dbf197cc5633000042-embassy-of-egypt-promontorio-photo
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ات قنصليالمحور الثانى: بعض تصميمات أثاث ذات هوية مصرية مقترحة لتأثيث السفارات وال

 بالخارج:المصرية 

 ةبهوي  تصميماتها اقتراح تم التى األثاث وحدات وأبعاد أسماء(  9)جدول

 مصرية
 بالسنتيمتر األبعاد

العرض أو  الطول المقترحة( إسم قطعة األثاث  9جدول) م

 العمق
 اإلرتفاع

1 

 لجزءالهيكل الخاص بكاونتر اإلستقبال بمنطقة اإلستقبال الرئيسية )ا

 العلوى(
90 70:66 110 

ء الجزالهيكل الخاص بكاونتر اإلستقبال بمنطقة اإلستقبال الرئيسية  )

 السفلي(
55 67:61 76 

 110 70 130 تكررةاإلستقبال لألدوار المالهيكل الخاص بكاونتر اإلستقبال بمنطقة  2

3 
 76 100 200 الهيكل الخاص بمكتب القنصل أو السفير

 66 50 90 الهيكل الخاص بالجزء الجانبي المساعد لمكتب القنصل أو السفير

 

 س(الساد ل:األوم لكاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال الرئيسية )التصمي تصميمات مقترحةوالا: أ

ربعات مقسم إلى مإطار والتصميم األول: كاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال الرئيسية ذو كورنيش يتوسطه نسر مجنح 

   11 ويتوسطه نسر علم مصر"

 التوصيف:

 يتلة التى لرئيسيتشترك التصميمات الستة من األول للسادس فى الهيكل األساسي لكاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال ا

ثالث من وتتكون كل من الوحدات الوحدات  3مكون وظيفيا  من  منطقة التأمين عند المدخل وهو عبارة عن كاونتر

  كورنيش علوي يحيط بمسطح العمل ثم أوجه أمامية وجانبية ثم وزرة سفلية وأحد الوحدتين الجانبيتين. 

ش من كورني بهاسم(  110×66×90أبعادها )تفاع يزة من حيث الطول والعمق واالرالوحدة األولى : وحدة وسطية متم -

الجزء الخاص  سم ليناسب وضع الوقوف للكتابة عليه وملء البيانات أو أن يكون110أعلى وبها رف علوى يبلأل ارتفاعه 

 لالزمة عليه.سم لوضع شاشة الكمبيوتر واألوراق ا 76بالكورنيش مفتوح . أسفل هذا الرف يوجد رف ثاٍن على ارتفاع 

ادها أبعمق واإلرتفاع لوحدتين الجانبيتين :على جانبي الوحدة الوسطية وحدتين متماثلتين أقصر فى الطول والعا-  

سم صمم خصيصا ليناسب األشخاص المقعدين على  76عبارة عن مسطح عمل على ارتفاع  سم( وهي 76×61×55)

 االحتياجات الخاصة حركيا .  ذويكرسي متحرك فيناسب احتياجات 

لأل ارتفاع  وجه سم. يب50أحد الوحدتين من الداخل على درجين ودلفة أسفل الدرجين داخلية وعمقها من الداخل  يوتحتو-

  A4سم لحفظ أوراق  12:11سم  لوضع األدوات واألقالم  وارتفاع وجه الدرج التانى ألسفل  8الدرج األول 

سم ليكفي  42أفقى ثم يلي ذلك دلفة إرتفاعها  سم تقريبا ( بشكل 30  ×42)  A3سم تقريبا(  وكذلك أوراق 30×21)

تفاع وار 11 سم تقريبا ( بشكل أفقى أو رأسي. 30  ×42) A3 سم تقريبا( وكذلك أوراق 21×30)A4 لحفظ أوراق 

 .  )أ-2سم كما فى شكل ) 9:8الوزرة عن األرض 
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 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة:  -

اخل فى ى المدويتميز الكاونتر فى الوحدة الوسطية بكورنيش يتوسطه نسر مجنح محفور حفرا  بارزا  مستلهما  من أعل

ن كرانيش مستمدة كل دائرى معلى أشكال معقودة بش فتحتويالمعابد المصرية القديمة أما الكرانيش فى الوحدات الجانبية 

االكتفاء بلمجسم أو بارز االمعابد المقسمة والملونة وتم االكتفاء هنا بتوحيد اللون ويمكن تنفيذ تلك األشكال إما بالحفر ال

 بالتلوين لون أغمق لنفس لون الكورنيش.

 3سم لمجموعة من المربعات المتبادلة مع على إطار مق يحتويللوحدة الوسطية  -شتحت الكورني -الوجه األمامى -

ينما الوحدتين باإلطار نسر علم مصر.  شرائط رفيعة متجاورة مستلهمة فى تقسيمها من شرائط بالمعابد المصرية ويتوسط

  متوازية.حاليا بارزة  3عبارة عن  ثالثة إطاراتعلى  تحتويالجانبيتين 

لعلم المصرى فى عصرنا االمستلهم من -ة النسر ات فى الوحدة الوسطية المرتفعيتوسط اإلطار الزخرفى ذو المربع -

( التنوع المقترح فى اللون الخارجى للكاونتر بالرغم من وحدة جب، -2)شكل  المصرية. ويوضحلتأكيد الهوية  -الحالى

 التصميم الهيكلي له نتيجة للتنوع فى أساليب التشطيب.

ائرى ددة بشكل ل معقوعلى أشكا يحتويستقبال بمنطقة اإلستقبال الرئيسية ذو كورنيش " كاونتر اإل الثانى:التصميم 

 12 وإطار مقسم إلى مربعات ويتوسطه نسر علم مصر"

 التوصيف:

على  وييحتفس توصيف الكاونتر بالتصميم األول مع استبدال الكورنيش ذو النسر المجنح بالوحدة الوسطية بكورنيش ن -

الحفر بشكال إما لك األأشكال معقودة بشكل دائرى مستمدة من كرانيش المعابد وتم االكتفاء هنا بتوحيد اللون ويمكن تنفيذ ت

 (3) لالجانبية. شكالبارز أو االكتفاء بالتلوين لون أغمق للون الكورنيش وتم تكرار الكورنيش فى الوحدات 

 

 

 

ع ب، ج( التنو -2شكل )

المقترح فى اللون الخارجى 

 11لكاونتر االستقبال

و ذ لرئيسيةكاونتر اإلستقبال بمنطقة اإلستقبال التصميم األول : " أ( ا-2شكل )

م كورنيش يتوسطه نسر مجنح وإطار مقسم إلى مربعات ويتوسطه نسر عل

 المساقط الثالثة والمنظور الملون 11مصر" 

 ب، ج(  -2شكل )

 ب، ج( -2شكل ) مم
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م إطار مقسوالثالثة  ذو كورنيش يحتوى على أشكال معقودة للوحداتكاونتر االستقبال التصميم الثانى :  (3شكل )

 12إلى مربعات ويتوسطه نسر علم مصر" المساقط الثالثة  والمنظور الملون  

 
 

 

عقودة بشكل دائرى معلى أشكال  يحتويكاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال الرئيسية ذو كورنيش  الثالث:التصميم 

 13   "ر اللوتسن زهوللوحدات الثالثة الوسطية والجانبية وإطارمقسم إلى مربعات ويتوسط أوجه الوحدات مجموعات م

 التوصيف:

 نفس توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميم الثانى.

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة: 

ضافة ما تم إمن زهور اللوتس الخماسية ك التصميم الثانى بمجموعةتم استبدال نسر علم مصر فى الوحدة الوسطية فى 

 مجموعة أخرى ثالثية

يوضح  يالذ( 4)تتوسط أوجه الوحدتين الجانبيتين وأجنابها أيضا  والمستلهمة من العصر المصرى القديم. كما فى شكل 

 (.3)الخاص بالتصميم الثانى شكل  ألن المسقط األفقى هو نفس المسقط األفقىالمسقط الرأسي والجانبي فقط 

إطار وقودة (التصميم الثالث :كاونتر االستقبال ذو كورنيش بأشكال مع4شكل )

ين المسقط13تتوسطه زهور اللوتس الوحدات الثالثة الوسطية والجانبية"

 الرأسي والجانبي

 

 

إطار مقسم ول دائرى دة بشك" كاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال الرئيسية ذو كورنيش به أشكال معقو الرابع:التصميم 

 14" علم مصر ة نسرإلى مربعات على الثالث وحدات الوحدة الوسطية والوحدتين الجانبيتين ويتوسط الوحدة الوسطي

  - التوصيف:

 .األول نفس توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميم

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من البيئة: 

لمصرية اعلى أشكال معقودة بشكل دائرى مستمدة من كرانيش المعابد  يحتويالوحدة الوسطية على كورنيش  تحتوي-

االكتفاء بلمجسم أو البارز إما بالحفر االقديمة المقسمة والملونة وتم االكتفاء هنا بتوحيد اللون.  ويمكن تنفيذ تلك األشكال 

   ج( ب،، أ –5شكل ) الجانبية.بالتلوين لون أغمق لنفس لون الكورنيش وتم تكرار نفس الكورنيش فى الوحدات 
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رائط رفيعة ش 3مقسم لمجموعة من المربعات المتبادلة مع طية والجانبيتين إطار يلي الكورنيش فى الوحدات الثالث الوس-

لى أوجه إلطار عمع توحيد شكل امتجاورة مستلهمة فى تقسيمها من شرائط تحت أحد الكرانيش بالمعابد المصرية القديمة 

 الكورنيش.وأجناب الوحدات الوسطية والجانبية تحت 

 حيث أ(-5)طية النسر المستلهم من العلم المصرى. كما فى شكل دة الوسويتوسط اإلطار الزخرفى ذو المربعات فى الوح -

 -5شكل ) ويوضح( 3يوضح المسقط الرأسي والجانبي فقط ألن المسقط األفقى هو نفس المسقط بالتصميم الثانى شكل )

 للكاونتر.( التنوع فى اللون الخارجى للكاونتر بالرغم من وحدة التصميم الهيكلي ج، دب، 

( التنوع  جب ،  – 5شكل )

المقترح فى اللون الخارجى 

 لكاونتر االستقبال

م إلى لرابع:" كاونتر االستقبال ذو كورنيش وإطار مقساأ ( التصميم -5شكل )

 41مربعات على الثالث وحدات ويتوسط الوحدة الوسطية نسر علم مصر" 

 ب ( – 5شكل )

 

 ج ( – 5شكل )

 

  " كاونتر اإلستقبال ويتوسط أوجهه عالمة العنخ رمز الحياة" الخامس:التصميم 

  - التوصيف:

 .الرابع نفس توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميم

 البيئة: عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من 

 حداتالكاونتر على كورنيش به أشكال معقودة بشكل دائرى وإطار مقسم إلى مربعات توجد على الثالث و يحتوي

 وأجناب نبيتينالجا والوحدتين الوسطية الوحدة أوجه ويتوسط. الخامس بالتصميم الموجودة تماثل والجانبيتين الوسطية

 (6)شكل  فى كما 15"  القديم المصرى العصر الحياة فى رمز العنخ عالمة الوحدات

المة التصميم الخامس:" كاونتر االستقبال ويتوسط أوجهه ع( 6شكل)

 15 العنخ رمز الحياة"

 ن

 المسقطين الرأسي والجانبي
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 ةين عالمانبيتالجالتصميم السادس:"كاونتر االستقبال ويتوسط الوحدة الوسطية وأجناب الوحدتين 

  16 العنخ رمز الحياة"

  التوصيف:

 .الرابع توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميمنفس 

 البيئة: عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من 

ل منها توسط كعالمة العنخ رمز الحياة واجهة الوحدة الوسطية وأجناب الكاونتر أما الوحدتين الجانبيتين في تتوسط

 مجموعة من زهور اللوتس ثالثية األزهار

 (7شكل )متفتحة وعلى الجانبين برعمين زهرة لوتس كما فى 

طية الوس التصميم السادس: كاونتر اإلستقبال ويتوسط واجهة الوحدة( 7شكل )

 يالمسقطين الرأسي والجانب 16 واألجناب عالمة العنخ رمز الحياة "

 

 

 سع(التا من،الثا، لكاونتر االستقبال لألدوار المتكررة )التصميم السابع تصميمات مقترحةثانياا: 

 المتكررة يتوسطه نسر علم مصر"  االستقبال لألدوارتصميم مقترح لكاونتر  السابع:التصميم 

 التوصيف:

  مكون من  قطعة واحدة يبلأل أبعادها بالتسلسل الطول والعمق واالرتفاع وهو عبارة عن كاونتر

وى ء العلويمكن أن يكون الجزبحيث يناسب المقاييس الالزمة وظيفيا الرتفاعات مسطح العمل  (.سم 110× 70×130)

 مفتوحا  . كتابة شيء  أو أن يكون الكورنيش رف علوى يمكن االستعانة به عند

يط يحمقسمة وملونة ذو أشكال معقودة بشكل دائرى مستمدة من كرانيش المعابد ال كورنيش علوي الوحدة منوتتكون -

 (أ، ب، ج-8شكل ) سفلية.أوجه أمامية وجانبية ثم وزرة  العمل ثمبمسطح 

 سم لوضع شاشة الكمبيوتر واألوراق الالزمة عليه. 76ويوجد رف على ارتفاع 

 

ار لألدو  ( التصميم السابع : تصميم مقترح لكاونتر االستقبالأ-8)شكل 

 71ون لملالمساقط الثالثة  والمنظور االمتكرررة يتوسطه نسر علم مصر" :
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 على وحدة أدراج داخلية مقسمة إلى درجين عمق كل وتحتوي -

سم لوضع  8ويبلأل إرتفاع وجه الدرج األول  سم.50منها 

م س 12:11األدوات واألقالم وإرتفاع وجه الدرج الثانى ألسفل 

بشكل أفقى ثم يلي ذلك    A3وكذلك أوراق  A4لحفظ أوراق  

وكذلك أوراق    A4سم لتكفي لحفظ أوراق  42دلفة إرتفاعها 

A3  .تفاع ويبلأل ار ) أ-8كما فى شكل ) 17 بشكل أفقى أو رأسي

  سم. 9:8الوزرة عن األرض 

ب ، ج ( الوحدة فى تصميم هيكل  – 8شكل )

الكاونتر مع التنوع المقترح فى اللون 

 الخارجى لكاونتر االستقبال

 ج(-8شكل ) ب(-8شكل )

 

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة: 

لقديمة اعلى أشكال معقودة بشكل دائرى مستمدة من كرانيش المعابد المصرية  يحتويالوحدة على كورنيش  تحتوي-

اء بالتلوين و باالكتفألمجسم المقسمة والملونة وتم االكتفاء هنا بتوحيد اللون.  ويمكن تنفيذ تلك األشكال إما بالحفر البارز ا

   ج( ب،، أ –8شكل ) بية.الجانلون أغمق لنفس لون الكورنيش وتم تكرار نفس الكورنيش فى الوحدات 

ى تقسيمها شرائط رفيعة متجاورة مستلهمة ف 3مع  مقسم لمجموعة من المربعات المتبادلةيلي الكورنيش فى الوحدة إطار -

طية ات الوسمع توحيد شكل اإلطار على أوجه وأجناب الوحدمن شرائط تحت أحد الكرانيش بالمعابد المصرية القديمة 

 ش.الكورنيوالجانبية تحت 

 (أ-5طار الزخرفى ذو المربعات النسر المستلهم من العلم المصرى. كما فى شكل )ويتوسط اإل -

 

   81الت "ى مستطياإلستقبال ذو كورنيش يتوسطه نسر مجنح وإطار مقسم إل الثامن: كاونترالتصميم  

 ثامن:كاونتر اإلستقبال ذو كورنيش يتوسطه نسرأ(التصميم ال-9شكل )

 18إلى مستطيالت " مجنح وإطار مقسم
 ،ج،د(ب-9شكل )

التنوع المقترح 

فى اللون 

الخارجى لكاونتر 

 االستقبال

 

 (ب-9) شكل

 وو
 د(-9شكل ) ج(-9شكل )

 

  التوصيف:

 .السابع نفس توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميم

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة: 

قديمة رية اليتميز الكاونتر بكورنيش يتوسطه نسر مجنح محفور حفر بارز مستلهم من أعلى المداخل من المعابد المص

 (أ: د-9ل )شك جاورة.متشرائط رفيعة  3على إطار مقسم لمستطيالت متبادلة مع  يحتويتحت الكورنيش  والوجه األمامى

 



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                                      لفنون والعلوم االنسانية                مجلة العمارة وا

568 

رأسية  عة أفرعكورنيش معقود و إطار مقسم إلى مربعات ويتوسطه مجمو ذواالستقبال التصميم التاسع:"كاونتر 

 19 “ النيللزهور متفتحة وبراعم زهرة لوتس نابعة من ماء 

  التوصيف:

 .السابع نفس توصيف تصميم الهيكل األساسي للكاونتر بالتصميم

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة: 

دة اإلطار الزخرفى ذو المربعات فى الوحصميم السابع ولكن يختلف عنه فى أن نفس توصيف التشكيل الزخرفى للت-

هر تلك س وتظلوت يتوسطه تكوينات متكررة لبرعم اللوتس ثم زهرة االلوتس الرأسية المتفتحة لينتهي التكوين بببرعم

( التنوع المقترح فى اللون الخارجى ، ج، دب-10ويظهر فى شكل ) .أ(-10شكل ) األزهار وكأنها نامية من ماء النيل

 المتكررة.لكاونتر االستقبال للسفارة أو القنصلية فى األدوار 

فرع لتاسع: كاونتر اإلستقبال ويتوسطه مجموعة أأ( التصميم ا-10شكل )

   91"تفتحة وبراعم زهرة لوتس نابعة من ماء النيل  رأسية لزهور م

ب،ج،د( -10شكل)

التنوع المقترح فى 

اللون الخارجى 

 لكاونتر االستقبال

 ب(-10شكل )

  
 ج(-10شكل )

 
 د(-10شكل )

 

 القنصل:التصميمات المقترحة لمكتب السفير أو  ثالثا:

 بيه توجدال جانكالسفير أو القنصل ذو كورنيش معقود وإطار يتوسطه نسر علم مصر وعلى  العاشر: مكتبالتصميم 

    20مجموعتين من زهور اللوتس 

 التوصيف:

لى من أعلى إ وواجهة المكتب مائلة ميال  خفيفا من األضيق فى العمق مكون من  قطعة واحدةوهو عبارة عن مكتب  -

نطباعا سم( لتعطى ا 76×100×200) أبعاده بالتسلسل الطول والعمق واالرتفاعيبلأل األوسع فى العمق من أسفل. 

كون وتت مطلوبة.أقل مساحة عمل  وهي 80×60بالفخامة إلى جانب تحقيق وظيفة المكتب حيث إن العمق يزيد عن 

 20.) أ-8أوجه أمامية وجانبية ثم وزرة سفلية. كما فى شكل ) العمل ثمكورنيش علوي يحيط بمسطح  الوحدة من

 أدراج داخلية يسار الجالس كنفس توصيف وحدة األدراج بكاونتر االستقبال.  على وحدةالمكتب  ويحتوي-

منخفض عن قرصة المكتب.  وذات ارتفاعسم( 66× 50 ×90)أبعاداها وللمكتب وحدة جانبية مساعدة يمين الجالس -

 أعلى.بين الوزرة من أسفل والقرصة من  الوحدة الجانبية على دلفتين جرار ورف يتوسط االرتفاع وتحتوي
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سر نلعاشر:مكتب السفير أو القنصل ذو إطار يتوسطه أ( التصميم ا-11شكل )

قط المسا 20علم مصر وعلى كال جانبيه توجد مجموعتان من زهور اللوتس 

 الثالثة  والمنظور الملون

التنوع  د(ب،ج،-11شكل )

المقترح فى اللون الخارجى 

 20لمكتب السفير 

 وو

 

 ب(-11شكل )

 ج(-11شكل )

 

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من البيئة: 

كورنيش ذو المكتب ب ويتميز القديمة.جهة المكتب من من الميل الموجود بواجهات المعابد المصرية استلهم الميل لوا  -

 ب، ج(-11كل )ويظهر فى ش (أ-11شكل )أشكال معقودة بشكل دائرى مستمدة من كرانيش المعابد المقسمة وملونة 

ث وسطه ثالجنب المكتب على إطار مقسم إلى مربعات ويت ويحتوي. التنوع المقترح فى اللون الخارجى لمكتب السفير

ة ى واجهنبيتين ومماثلة فى الشكل لتلك الموجودة على جانبي النسر فمجموعات من اللوتس الوسطى أكبر من الجا

 المكتب. وواجهة الوحدة الجانبية بها إطار مقسم إلى مربعات مماثلة إلطار المكتب تماما .

 

 د مجموعةه توجالتصميم الحادى عاشر: مكتب السفير أو القنصل ذو إطار يتوسطه نسر علم مصر وعلى كال جانبي

 21 ليها مجموعة كبيرة من زهور اللوتس المتفتحة وبراعم مائلة على الجانبينصغيرة ثم ي

 :التوصيف

ات مجموع نفس توصيف المكتب والوحدة الجانبية الملحقة به بالتصميم العاشر واليختلف عنه سوى فى تبديل ترتيب

المسقط األفقى ال يختلف عن ( ويالحظ أن ، ب، جأ-12زهرة اللوتس على واجهة المكتب فقط كما هو موضح بشكل )

 المسقط األفقى للتصميم العاشر.

لحادى عاشر:مكتب السفير أو أ( التصميم ا-12شكل )

ه القنصل ذو إطار يتوسطه نسر علم مصر وعلى كال جانبي

 21توجد مجموعة صغيرة ثم كبيرة من زهور اللوتس 

وع المقترح للون الخارجى التنب،ج (-12شكل )

 21لمكتب السفير

 وو
 ج(-12شكل ) ب(-12شكل )
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 22 الجانبينعن  رزاألوسط باأقسام والجزء  3التصميم الثانى عشر:"مكتب السفير أوالقنصل ذو واجهة مقسمة إلى  

 التوصيف:

لمكتب اجهة اونفس توصيف تصميم الهيكل األساسي لمكتب السفير أو القنصل بالتصميم العاشر مع االختالفات التالية 

 أقسام والجزء األوسط بارز عن الجزئين الجانبيين  3مقسمة إلى 

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من البيئة: 

 جهة المكتب إطار مقسم إلى مربعاتبداخل األجزاء الثالثة بوا

 ى عشر.مجموعات من اللوتس والوسطى فيها أكبر من الجانبيتين ومماثلة لمجموعات التصميم الحاد 3احتوت على 

 وسط حتوى كل جزء من الجزءين الجانبيين على مجموعة واحدة من زهرة اللوتس كبيرة كتلك التى تتوسط الجزء األا-

بية وحدة الجانربعات فى الواجهة الخاصة بالأجزاء ولكن غير منفصلة بإطارات مقسمة إلى م ثالثة وتم تكرار التقسيم إلى-

 (.13زء األوسط. شكل )الج المتفتحة فىزهور اللوتس  كبيرة من وتوجد مجموعةللمكتب. 

رز سط با( التصميم الثانى عشر:مكتب السفير او القنصل الجزء األو13شكل)

 22عن الجانبيين 

 مم

 

ألوسط بارز عن اأقسام والجزء  3التصميم الثالث عشر: مكتب السفير او القنصل ذو كورنيش وواجهة مقسمة إلى 

 23   الجزءين الجانبيين بواجهة ذات زهور لوتس تنبع من ماء النيل

 التوصيف:

 نفس توصيف تصميم مكتب السفير او القنصل بالتصميم الثانى عشر 

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من البيئة: 

على أفرع  ويتحتالوحدة الوسطى  واالختالف هنا أن عشر.أقسام بالتصميم الثانى  3ونفس واجهة المكتب المقسمة إلى 

 رأسية تبدأ ببرعم مقفول ثم زهرة متفتحة ثم برعم وهكذا وتنبع تلك األفرع من ماء النيل.

  22الجزءين الجانبيين على مجموعة واحدة من زهرة لوتس كبيرة.  واحتوى كل جزء من - 

ات واسطة إطارتشبه التصميم الثانى عشر فى تقسيم واجهة الوحدة الجانبية للمكتب إلى ثالثة أجزاء ولكن غير منفصلة بو-

 (14)ية شكل تكوينات زخارف المكتب بالجزء األوسط على الجزء األوسط للوحدة الجانب وتوجد نفسمقسمة إلى مربعات 
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مة هة مقس( التصميم الثالث عشر:مكتب السفير او القنصل ذو كورنيش وواج14شكل )

ن متنبع  أقسام األوسط منها يحتوى على أفرع رأسية لزهور وبراعم اللوتس 3إلى 

 لجانبيالمسقط الرأسي وا 23ماء النيل 

 

 

ألوسط بارز بواجهة أقسام والجزء ا 3التصميم الرابع عشر: مكتب السفير أو القنصل ذو كورنيش وواجهة مقسمة إلى

 24 بها رمز الحياة وعلى جانبيه مجموعة من زهور اللوتس

 :التوصيف

 نفس توصيف تصميم مكتب السفير أو القنصل بالتصميم الثانى عشر 

 وأساليب الصناعة ومصادر االستلهام من البيئة:عناصر التشكيل الزخرفى 

 ة عند المصريينأن الوحدة الوسطى هى عالمة العنخ رمز الحيا واالختالف هناأقسام  3نفس واجهة المكتب المقسمة إلى 

لى خارف عزالقدماء وعلى جانبيه مجموعة من زهور اللوتس وكرر هذا التكوين على جانب المكتب فقط ولم يتغير اى 

 (15هة الوحدة الجانبية. شكل )واج

مة هة مقس( التصميم الرابع عشر:مكتب السفير او القنصل ذو كورنيش وواج15شكل )

ن مجموعة مأقسام والجزء األوسط بارز بواجهة بها رمز الحياة وعلى جانبيه  3إلى

 24زهور اللوتس

 
 

ألوسط بارز أقسام والجزء ا 3مقسمة إلىالتصميم الخامس عشر: مكتب السفير أو القنصل ذو كورنيش وواجهة 

 25 بواجهة تتوسطها مجموعة من زهور اللوتس وعلى جانبيها رمز الحياة

 التوصيف:

 نفس توصيف تصميم مكتب السفير أو القنصل بالتصميم الثانى عشر 

 عناصر التشكيل الزخرفى وأساليب الصناعة ومصادر اإلستلهام من البيئة: 

نبيين وبداخل كل أقسام والجزء األوسط بارز عن الجزئين الجا 3صميم الثانى عشر والمقسمة إلى نفس واجهة المكتب بالت

 منها إطار مقسم إلى مربعات مستقلة واالختالف فى الزخارف هنا أن الوحدة

لتكوين ار هذا الوسطى هى مجموعة من زهور اللوتس وعلى جانبيها عالمة العنخ رمز الحياة عند المصريين القدماء وكر

 (.16على جانب المكتب فقط ولم تتغير أية زخارف على واجهة الوحدة الجانبية. شكل )
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جهة ( التصميم الخامس عشر:مكتب السفير او القنصل ذو كورنيش ووا16شكل )

ور أقسام والجزء األوسط بارز بواجهة تتوسطها مجموعة من زه 3مقسمة إلى

 25اللوتس وعلى جانبيها رمز الحياة

 كك

 

  المستخدمة:الخامات رابعاا: 

رة ستخدمت األخشاب الطبيعية كالزان أو األرو فى الكرانيش وكذلك فى مجموعات زهور اللوتس والخطوط المنكسا -

ى عليها إل ألويمةاالتى ترمز لماء النيل وكذلك مفتاح الحياة وكذلك النسر المستلهم من علم مصر نظرا لقابليتها لحفر 

 يك. جانب قابليتها للدهان الدوكو والالكيه واألكريل

   KRONOSPANرونوسبان بعض األلوان المقترح استخدامها أللواح خشب  ك 26 أ(-17شكل )

  
 

   

  
    

 

نت التى تغنى عن الدهان بمراحله المعقدة بطبقة من الالمي المكسو MDF الخشبواستخدمت األلواح الجاهزة من  -

على  الخامةووتضمن ألواح جاهزة تساعد فى سرعة التنفيذ وتلك األلواح قابلة بعد التقطيع للصق شريط بنفس اللون 

  .KRONOSPANسافيولال أو كرونو سبان  الحواف كلما تطلب األمر ذلك. ومن أمثلة تلك األلواح ماتنتجه شركات

 حصر لها نتتج على نوعين: نوع من لون واحد أو نوع عبارة عن لون وملمس خشب وتوجد من كل نوع مجموعة الو-

تيجة ون بأقالم نوالتآكل وقابليتها لترميم الل البريها للخدش وكثافتها العالية وصعوبة ومن مميزات تلك األلواح مقاومت–

 (أ، ب-17)شكل  تشققاتللخدش عند النقل ومقاومتها للمواد الكيميائية والرطوبة وتتحمل درجات الحرارة العالية ومقاومة لل

  kronospanبعض الخواص المميزة أللواح خشب  كرونوسبان ب(-17شكل )

جمال 

تأثيرت الخشب ال تختفى 

 الوقتبمرور 

 
 مقاوم للمناخ لمعان السطح يشبه الماس ملمسه مقارب جدا ا للخششب

مقاوم 

 للخدش

مقاوم 

للمؤثرات 

 للطرق

https://kronospan-express.com/en/products/view/kronodesign/avant-garde/metal-boards/metal-boards-496
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تصلح 

ألسطح 

 العمل

 

 
 مقاوم للبقع

 
سهل 

 الصيانة

 
اليتأثر 

باآلشعة فوق 

 البنفسجية

 مقاوم للماء
قوة تحمل 

 عالية
 سطح المع

اليتأثر 

بآشعة 

 الشمس

سهل 

 التنظيف

 

 الزخرفى:خامساا: مصادر اإلستلهام لعناصر التشكيل 

من م وتتضيزخر الطراز المصرى القديم بالكثير من عناصر التشكيل الزخرفى والتى تعد مصادر استلهام فى التصمي

  بعض القيم الجمالية والتى تعد مرجعا للتصميمات التى تحمل بعض المالمح ذات الطابع المصرى القديم.

المتكررة  لألدوار بالوكاونتر االستقلكل من كاونتر االستقبال بمنطقة االستقبال شكيل الزخرفى استخدام عناصر الت -1

 ومكتب السفير أو القنصل حيث استخدمت كل من:

ك ضمت ار وكذلاستخدمت مجموعات من زهرة اللوتس المتفتحة الرأسية والمائلة لليمين أواليس النباتية:الزخارف  -أ

ة فى لمستخدمامقفولة لزهرة اللوتس وتفاوتت تلك المجموعات فى الحجم والمساحة التى تشغلها طبقا  للمساحة م براع

احات زخرفتها. وتميزت بكونها مجموعات خماسية الزهور وكذلك استخدمت مجموعات ثالثية الزهور لتناسب المس

برعم رأسي ثم زهرة لوتس مرة  رأسية ثمس متفتحة كما استخدم شريط عبارة عن زهرة لوت (.وأ: -18الزخرفية. شكل )

وتس ة االلأخرى وهكذا فى زخرفة كورنيش مكتب السقير أو القنصل.  وكذلك استخدمت تكوينات لبرعم اللوتس ثم زهر

  أ:و( -18ل )الرأسية المتفتحة ثم كرر العودين لينتهي التكوين ببرعم لوتس وتظهر وكأنها نامية من ماء النيل شك

الستلهام للعناصر النباتية من العصر أ:و( مصادر ا-18شكل )

 للتصميمات المقترحة المصرى القديم 

 
 27 ب(-18شكل  ) 72 أ(-18شكل )

 
 72 ج(-18شكل )

 28 د(-18شكل )

 
 82 هـ(-18شكل )

شكل 

 28 و(-18)

 

 والنسر المجنحالنسر الذى يتوسط علم مصر  ر االستلهاممصاد  أ، ب ،ج ، د( من-19شكل )

 
 أ(-19شكل )

 

 28ب(-19) شكل

 

 28 ج(-19) شكل
 28 د(-19شكل )

https://www.facebook.com/178600688851344/photos/1478365238874876/
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تلهم لمجنح المسصرية وكذلك استخدم النسر ااستخدم النسر المستلهم من نسر علم مصر حاليا  كتأكيد للهوية الم الطيور:-ب

يمكن تنفيذه كحفر بارز على  والذي د( ب، ج،، أ-19من كرانيش المداخل للمعابد المصرية القديمة كما فى شكل )

 (  أ، ب، ج-20شكل ) الكورنيش.

 

 الهندسية:الزخارف -ج

األوسط ملون  مستطيالت رأسية والمستطيل3إلى مربع يليه  مقسمةملونة واستخدمت األشكال الهندسية على هيئة شرائط 

لون كل د أو أن ياألسو باللون األبيض اما المستطيلين األيمن واأليسر فإما أن يلون األيمن باللون األحمر واأليسر باللون

ن باللون ن تلوأى مصر أو منهما باللون الفيروزى المشتق من لون مياه النيل واألحجار الكريمة التى شاع استعمالها ف

لشرائح طعيم باتثبت عليه. ويمكن أن تنفذ تلك الشرائط بارزة ويستخدم أسلوب الت الذيالبني بدرجة أغمق من المسطح 

ية اء األساسالبيض والمربعات الملونة أو أن تستخدم الدهانات للتلوين أو أن تكون الشرائط الملونة بارزة عن المسطحات

 ( أ: د-21) كلالكاونتر. شلوجه 

 القديم المصرى ( األشكال الهندسية المعقودة النصف دائرية المستلهمة من  كرانيش معابد العصر21شكل )

 28 ج(- 21شكل )   ب( - 21شكل )   27 أ( -  21شكل ) 
 28 د(-  21شكل ) 

 

( كما استخدمت بأ، -22فى شكل )ستخدام الخطوط المنكسرة لتعبر عن ماء النيل فى العصر المصرى القديم كما ا -د

عصر بد بالاألشكال الهندسية المعقودة النصف دائرية والمستلهمة من تيجان بعض الدعائم وكذلك من كرانيش المعا

 المصرى القديم.

ارف على ند الفراعنة فى العصر المصرى القديم: إستخدمت عالمة العنخ رمز الحياة كأحد عناصر الزخعرمز الحياة  -هـ

 مسطحات األوجه واألجناب لكاونتر اإلستقبال الرئيسي واألدوار المتكررة  

الخطوط المنكسرة  أ،ب( استخدام-22شكل )

 لتعبر عن ماء النيل

 28ب(  -22شكل ) 27أ( -22شكل)

 

 

 سر المجنحالن مصادر االستلهام  أ،ب،ج(  من-20شكل )

 
 28 ج(-20شكل )

 
 27 (ب-20النسر المجنح شكل )

 
 27 (أ-20النسر المجنح شكل )
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  ب، ج( أ،-23شكل ) ومكتب السفير أو القنصل.

 حيث استخدمت كوحدة تتوسط واجهة المكتب أو أن تكرر بالتماثل حول محور المنتصف الرأسي.

يم: ز الحياة عند الفراعنة فى العصر المصرى القدأ ، ب، ج( رم-23شكل )

 عالمة "العنخ"()

 28أ( -23شكل )
 27ج( -23شكل ) 28ب(  -23شكل )

 اللون:     

ب كل من ه وأجناالشرائط التى تكون اإلطارات على أوج استخدم اللون األحمر واألبيض واألسود بنفس التسلسل فى تلوين

بني اللون ال وكذلك كاونتر االستقبال الرئيس واألدوار المتكررة ومكتب السفير أو القنصل وكذلك استخدم اللون الفيروزى

األبيض أما  مستطيالت رأسية والمستطيل األوسط ملون باللون 3استخدام شرائط ملونة مقسمة إلى مربع يليه حيث تم 

يروزى اللون الفنهما بالمستطيالن األيمن واأليسر أن يلون األيمن باللون األحمر واأليسر باللون األسود أو أن يلون كل م

ن تقة من لووان المشاستعمالها فى مصر أو  أن تلون بأحد األل  تى شاعالمشتق من لون مياه النيل أو األحجار الكريمة ال

                     (ب، ج، أ-24الخشب بدرجة أغمق من المسطح التى تثبت عليه تلك الشرائط. كما فى شكل )

 

ام ألوان العلم المصرى فى تلوين مسطحات أ،ب،ج( استخد-24شكل )

 الكاونترات والمكاتب

 28 ب( -24شكل ) 28 ج(-24شكل )
 

 أ(-24شكل )

 

 المقترحة:الوظيفية والجمالية للتصميمات  سادساا: القيم

 المقترحة:القيم الوظيفية للتصميمات 

والعمق  الطول * التنوع فى المقاييس اإلنثروبومترية لتصميم قطع األثاث طبقا للوظيفة حيث تتناسب األبعاد من حيث

 (.9كما فى جدول ) المقترحة.وظيفة مسطحات العمل للتصميمات  واالرتفاع مع

 المقترحة:القيم الجمالية للتصميمات 

 التنوع:الوحدة مع 

ي من النبات تصميم هياكل الكاونترات ومكتب السفير أو القنصل مع التنوع فى عناصر التشكيل الزخرفى الوحدة فى* 

 راعم.استخدام مجموعات متنوعة من اللوتس المفتوحة والب أو مياه النيلوحدات اللوتس المكررة والتى تعلو 

 قنصل.أو ال * الوحدة مع التنوع فى النسبة والتناسب فى حجم الوحدات الزخرفية لمجموعات اللوتس فى مكتب السفير

   لكورنيشلتصميم هيكل الكاونترات ومكتب السفير أو القنصل مع التنوع فى عناصر التشكيل الزخرفى  الوحدة فى* 

 أخرى.فاستخدمت األشكال المعقودة فى بعض األحيان واستخدم النسر المجنح فى أحيان 

https://www.facebook.com/178600688851344/photos/1478365238874876/


 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                                      لفنون والعلوم االنسانية                مجلة العمارة وا

576 

يتصدر  يالذار ى اإلطتصميم هيكل الكاونترات ومكتب السفير أو القنصل مع التنوع فى استخدام الزخارف ف الوحدة فى* 

و زهور يتوسط العلم المصرى( أ الذيالنسر )طيور واجهات الكاونترات ومكتب السفير أو القنصل بإضافة زخارف 

 رمز الحياة.اللوتس أو عالمة العنخ 

طارات ا لنلحاليخدام ا*التنوع فى أساليب الصناعة بين الحفر البارز للنسر المجنح والحفر الغائر للكرانيش والتطعيم واست

  شرائط. 3المقسمة إلى مربعات يصل بينها 

للونى ازخرفى * الوحدة فى استخدام الخامة وتصميم هيكل الكاونترات ومكتب السفير مع التنوع فى عناصر التشكيل ال

د فى سويض واأللكل من مسطحات وجه الكاونتر وأجنابه للتصميم المقترح  فاستخدمت ألوان العلم المصرى األحمر واألب

 بعض

 ميمات ثالثة إستخدمت ألوان الخشب الطبيعي.أ، ب( وفى تص-25تصميمات أو استخدام اللون الفيروزى واألبيض شكل )

 اللونى الزخرفى التشكيل عناصر فى التنوع( ب أ،-25) شكل

 
 28أ (-25شكل )

 
 28ب( -25شكل )

 

 االتزان:

تتماثل التى قامت على أساس محور تماثل رأسي يمر بالمنتصف و ثيظهر االتزان واضحا  فى تصميم هيكل وحدات األثا-

تكرر ويتكرر ذلك فى العناصر الزخرفية حيث ت نصف الوحدة حول ذلك المحور لتكتمل مكونة شكل وحدة األثاث.

 التصميم.بالتماثل حول ذلك المحور مما يوجد نوعا  من االتزان فى عناصر التشكيل الزخرفى فى 

 االتزان. اثل وهمى مؤكدا لفكرةوحدات األثاث اإلتزان فى اللون فهى قائمة فى مجملها على محور تم وكذلك تحقق فى -

 اإليقاع:

 قسم لثالثةلوحدة مع اختالف االرتفاع حيث اناالخارجى لكاونتر االستقبال بتكرار  فى الشكلتحقق اإليقاع فى التصميم -

تفع الجزء األوسط ثم ار أجزاء الجزء األيمن ثم األوسط ثم األيسر ويالحظ التنوع فى االرتفاع حيث انخفض الجزء األيمن

 طريق التفاوت فى االرتفاع. اإليقاع عنثم انخفض الجزء األيسر محققا  

اد عمق ق حيث زالوحدة مع اختالف العم القنصل بتكرارق االيقاع فى التصميم فى الشكل الخارجى لمكتب السفير أو تحق

 لعمق.افى  اإليقاع بالتغييرالمكتب فى منطقة الوسط عن الجانبين مما نتج عنه بروز فى منطقة الوسط محققا  

 الوسط.أكبر فى  واليسار ومجموعة مينللوتس إلى اليتحقق اإليقاع باستخدام مجموعة من زهور ا -

  :التوكيد

وهو يضمن إبراز العناصر المهمة بينما يضع العناصر الثانوية أو األقل قيمة في مرتبة ثانوية. ويتحقق ذلك من خالل 

صر تم توكيد الهوية المصرية تارة باستخدام نسر علم م الخامات: حيثموازنة الحجم والموقع والقيمة واللون واختيار 

وكذلك فى التبادل بين األلوان المكونة للعلم المصرى األحمر واألبيض واألسود على اإلطارات بأوجه قطع األثاث كما تم 

توكيد الهوية المصرية الموروثة من الحضارة المصرية القديمة باستخدام تكوينات من زهرة اللوتس وكذلك النسر المجنح 

نت تتصدر التصميم أو المسطح الزخرفى ويمر بها محور التماثل الخاص بأوجه وعادة ماكا الحياة.وعالمة العنخ رمز 
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تم تأكيد أهمية  االرتفاع، كماوحدات األثاث وتم تأكيد أهمية الجزء األوسط للكاونتر عن الجزء األيمن واأليسر بزيادة 

 العمق.للجزء األوسط عن الجزءين األيمن واأليسر لمكتب السفير أو القنصل بزيادة 

 نتائج البحث

ستخدم من اصر التشكيل المعمارية والزخرفية كالنباتات والطيور والزخارف الهندسية التى يمكن أن تهناك بعض عن -1

 المصرية.األثاث اإلدارى بالسفارات والقنصليات  القديم لتصميمالعصر المصرى 

واء مفردة هرة اللوتس المتفتحة وبراعمها سن األشكال الزخرفية التى يمكن استخدامها فى تصميم أثاث السفارات زم -2

 بجانب بعضها البعض تنمو من ماء النيل أو المجمعة معا فى صورة مجموعات مربوطة 

 الحياة  لتى يمكن استخدامها فى التشكيل الزخرفى ألثاث السفارات النسر المجنح وعالمة العنخ رمزمن الطيور ا -3

و أتوسطه ي الذيية استخدام العلم المصرى كمصدر استلهام سواء فى النسر وبعض األشكال الهندسية إلى جانب إمكان

 األلوان الثالثة األحمر واألبيض واألسود 

ر واإليقاع موعة من التصميمات ألثاث السفارات تحمل بعض القيم الجمالية كالوحدة مع التنوع والتكراتم تقديم مج -4

   واإلتزان.

قاييس حققت فيها القيم الوظيفية حيث حققت تناسب تصميم قطع األثاث مع المتات قدم البحث مجموعة من التصميم -5

 األنثروبومترية التى تناسب الهدف منها ووظيفتها.  

ات أثاث السفار فى تصميمحقق إضفاء القيم الجمالية لعناصر التشكيل الزخرفى للعصر المصرى القديم بمصر ت -6

ة ى وتنميادى السفارات والقنصليات بالحضارة المصرية بهدف الجذب السياحتعريف مرت من أنواعوالقنصليات كنوع 

  مصر.السياحة فى 

 مناقشة نتائج البحث: 

بعناصر تشكيل زخرفى والتى  القديم بمصريزخر الطراز المصرى  التالية:من نتائج البحث السابقة نخلص إلى المضامين 

تعد مصادر استلهام فى التصميم وحقق البحث أهدافه بتقديم تصميمات  تعد متحفا  مفتوحا  بما تحويه من المفردات التى

مقترحة لبعض وحدات األثاث بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج والتى ركزت فى المقام األول على أن تحمل 

يلة جذب مالمح الهوية المصرية بهدف تعريف مرتادى السفارات والقنصليات بالحضارة المصرية القديمة لتكون وس

 سياحى لمصر. وشملت تلك التصميمات بعض المالمح المصرية القديمة والمعاصرة فاستخدمت الزخارف النباتية مثل

زهرة اللوتس المتفتحة وبراعمها سواء مفردة بجانب بعضها البعض تنمو من ماء النيل أو المجمعة معا فى صورة 

يتوسط علم مصر  الذيمجموعات مربوطة.  وكذلك استخدمت زخارف الطيور كالنسر المجنح إلى جانب استخدام النسر 

ئط اإلطارات المقسمة إلى مريعات وتم استخدام العناصر لتأكيد الهوية المصرية كما استخدمت الزخارف الهندسية كشرا

اللونية فى تلوين المسطحات حيث استخدمت ألوان العلم المصرى األحمر واألبيض واألسود فى اإلطارات المقسمة إلى 

ى ساد فى العصر المصر الذيكما استخدمت فى حلول أخرى للتصميم اللون الفيروزى  المصرية.مربعات لتأكيد الهوية 

استخدمت فى  الطبيعي والتىالقديم فى زخارفهم على الخلفية البيضاء أو الرمادى الفاتح إلى جانب اقتراح ألوان الخشب 

ضمنت التصميمات المقترحة بعض القيم التشكيل الزخرفى بالتبادل فى التصميمات المقترحة المقدمة فى هذا البحث. وت

فى أساليب الصناعة المستخدمة: من  الزخرفي والتنوعخدام عناصر التشكيل الجمالية كالوحدة والتنوع والتكرار فى است

كما أن تلك التصميمات حققت بعض القيم الوظيفية من حيث التنوع فى األبعاد للتصميمات  حفر بارز وغائر ونافذ.
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لهوية المصرية للمنشآت ومن المقترح التأكيد على ضرورة تعميم استخدام أثاث يؤكد ا منهم.المقترحة طبقا   لوظيفة كل 

 الجذب السياحى وتنمية السياحة المصرية. والقنصليات بهدف بالخارج كالسفاراتالممثلة لمصر 

 توصيات البحث:

 مة.الحضارة المصرية القدي بعض مالمحوتصميم األثاث فى إبراز  خلىللتصميم الداالتأكيد على الدور المهم  -1

ما ية المصرية بللسفارة أو القنصل وتصميم األثاثالمناسب من حيث التصميم الداخلى الموقع  التأكيد على أهمية اختيار-2

 الوظيفة.يتناسب مع 

رى سفارات والقنصليات فى التصميم المعماكل ال علىإضفاء مالمح الهوية المصرية  ضرورة تعميمالتأكيد على  -3

مصرية العالم بنبذة عن مالمح الحضارة ال الخارجى والتصميم الداخلى واألثاث كأحد مداخل تعريف معظم شعوب

 العريقة.  

ى رات والقنصليات فى التصميم المعماركل السفا علىإضفاء مالمح الهوية المصرية  ضرورة تعميمالتأكيد على -4

ا ى مصر بمفمن أساليب تنمية السياحة  السياحى وأسلوبالجذب  من أنواعالخارجى والتصميم الداخلى واألثاث كنوع 

 يساعد على زيادة الدخل القومى.
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م طه نسر علكاونتر اإلستقبال يتوسطه نسر مجنح وإطار يتوس األول:" التصميم عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 11

 .الباحثةمن تصميم  ،"مصر

11 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim al'awal: kawntar al'istiqbal yatawasataho 

nesr mujannah wa'iitar yatawasatuho nesr alam msr", Min Tasmim Albahitha. 

ات إلى مربع مقسم معقود وإطاركاونتر اإلستقبال ذو كورنيش  الثانى:" التصميم عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 12

 .من تصميم الباحثة "،ويتوسطه نسر علم مصر

12 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim althany: kawntar al'iistqbal dhu kurnish 

wa'iitar muqsam 'ilaa murabaat wayatawasatuho nesr alam msr", Min Tasmim Albahitha. 

 وتتوسط معقود وذو كورنيشوحدات  3اإلستقبال يتكون من  الثالث: كاونتر"التصميم عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 13

 .من تصميم الباحثة "،هور اللوتس الوحدات الثالثةز

13 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim althalith: kawntar al'istqbal dhu kurnish 

watatawassat zuhur allutas alwahadat althalath ", Min Tasmim Albahitha. 

حدة يتوسط الووكاونتر اإلستقبال ذو إطار على الثالث وحدات  :الرابع" التصميم عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 14

 من تصميم الباحثة ،"الوسطية نسر علم مصر

14 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alrrabie: kawntar al'iistiqbal dhu 'itar alaa 

althalath wahadat wayatawasat alwahdah alwasatiah nesr alam msr", Min Tasmim Albahitha. 

، مز الحياة"العنخ ر "التصميم الخامس: كاونتر اإلستقبال ويتوسط أوجهه الثالثة عالمةعبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 15

 من تصميم الباحثة

15 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alkhamis:" kawantr al'istiqbal wayatawasat 

'awjaohaho althlath alamat alenkh ramz alhayat “, Min Tasmim Albahitha. 

لعنخ اة عالمة وحد ويتوسط اإلطار"التصميم السادس: كاونتر اإلستقبال ذو كورنيش عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 16

  رمز الحياة "، من تصميم الباحثة

16 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alsades: kawntr al'istqbal dhu kurnaish 

wayatawasat al'iitar wahdat alamat alenkh ramz alhayah", Min Tasmim Albahitha. 

من  ،"سر علم مصرنالمتكرررة يتوسطه  لألدوار االستقبالكاونتر  السابع:" التصميم عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 17

   تصميم الباحثة

17 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim alsabie: kawntr alistiqbal lil'adwar 

almutakarrira yatawasatuho nesr alam msr", Min Tasmim Albahitha. 

قسم إلى موإطار  كورنيش يتوسطه نسر مجنح اإلستقبال ذو عبد السالم " التصميم الثامن: كاونتر فخرينها  ،إبراهيم 18

   تصميم الباحثةمن  ،“مستطيالت 

18 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim althamin: kawntar al'sistiqbal dhu kurnish 

yatawasatuho nesr mujnah wa'iitar muqasam 'iilaa mustatilat ", Min Tasmim Albahitha. 

إطار وش معقود التصميم التاسع: كاونتر اإلستقبال لألدوار المتكررة ذو كورني "عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 19

   من تصميم الباحثة ،“لوتس نابعة من ماء النيل اليتوسطه مجموعة أفرع رأسية لزهور 

19 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim altase: kawntar al'istqbal lil'adwar 

almutakarirah dhu kurnish ma3kood mujnah wa'itar yatawasatuh majmuat 'afrao rasiathn 

lizuhur al lutas nabieat min maa' alneel ", Min Tasmim Albahitha. 

لى م مصر وعميم العاشر: مكتب السفير أو القنصل ذو إطار يتوسطه نسر علالتص"عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 20

   من تصميم الباحثة ،“كال جانبيه توجد مجموعة كبيرة ثم يليها مجموعة صغيرة من زهور اللوتس 

20 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alasher: mktb alsafir 'aw alqunsul dhu 'iitar 

yatawasatuho nesr alam msr wa’alaa kla janibayhi tujad majmuaa kabirah thuma yaliha 

majmuaa saghirah min zuhur allotus ", Min Tasmim Albahitha. 

صر سر علم مالتصميم الحادى عاشر: مكتب السفير أو القنصل ذو إطار يتوسطه ن"عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 21

   من تصميم الباحثة ،“ جانبيه توجد مجموعة صغيرة ثم كبيرة من زهور اللوتسوعلى كال 
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21 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alhady ashr: mktb alsafir 'aw alqunsul dhu 

'itar yatawasatuho nesr alam msr wa’alaa kla janibayhi tujad majmuaa saghirah thuma yaliha 

majmuaa kabirah min zuhur allotus ", Min Tasmim Albahitha. 

ا بارز ألوسط فيهالتصميم الثانى عشر: مكتب السفير أو القنصل ذو واجهة الجزء ا" عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 22

   من تصميم الباحثة "،عن الجزئين الجانبيين

 22 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim althany ashr: maktab alsafir 'aw alqunsul 

dhu wajihat aljuz' al'awsat fiha bariz ean aljazyayn aljanbiayn”, Min Tasmim Albahitha. 

لوتس  زهوربه رز التصميم الثالث عشر: مكتب السفير او القنصل الجزء األوسط با" عبد السالم  فخرينها  ،إبراهيم 23 

   من تصميم الباحثة ،“تنبع من ماء النيل 

23 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam " Altasmim althalith ashr: mktb alsafir 'aw alqunsul 

aljuz' al'awsat bariz behee zuhur lotus tanbo’ min maa' alneel ", Min Tasmim Albahitha. 

لحياة ط رمز اعبد السالم "التصميم الرابع عشر: مكتب السفير او القنصل يتوسط الجزء األوس فخرينها  ،إبراهيم 24

   من تصميم الباحثة ،"وعلى جانبيه مجموعة من زهور اللوتس

24 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alrrabie ashr: mktb alsafir 'aw alqunsul 

yatawasat aljuz' al'awsat ramz alhayah wa’alaa janibayh majmoah min zuhur allotus", Min 

Tasmim Albahitha. 

ة من ط مجموععبد السالم "التصميم الخامس عشر: مكتب السفير أو القنصل يتوسط الجزء األوس فخرينها  ،إبراهيم 25

   من تصميم الباحثة ،“زهور اللوتس وعلى جانبيها رمز الحياة 

25 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Altasmim alkhamis ashar: maktab alsafir 'aw 

alqunsul    atawasat aljuz' al'awsat majmueatan min zuhur allotus wa’alaa janibayha ramz 

alhaya", Min Tasmim Albahitha. 

26 https://www.kronospan-worldwide.com/products  

27 Raven, Maarten J. "Atlas of Egyptian Arts" Prisse d’Avennes, AUC, Cairo, Egypt,2000 

ميم ، من تص"لكاونترات ومكتب السفير أو القنصل المقترحةامقتطفات من تصميم "عبد السالم  فخري، نها إبراهيم 26

   الباحثة

26 Ibrahim, Noha Fakhry Abd Elsalam "Moqtatfat min tasmim Alkawntrat wamaktab alsafir 

'aw alqnsl almuqtarah”, Min Tasmim Albahitha. 

العمففارة  التصففميم الففداخلى المعاصففر بففين تيففارات التغييففر وأصففول الهويففة المصففرية" مجلففة يسففرهللا " محمففد، دالل - 27

 15العدد والفنون والعلوم اإلنسانية

Mohamed, dalal yousrallah “el tasmim el dakheli el moaser ben tayarat el tghayor w esol el 

hawya el masrya” Magalet al Emara w al Fenoun w al Elom al Insania El adad 15  

 جلفة العمفارةث المعاصفر" معبد الستار" الرمز اللغوی فی التشکيل الجمالی لألثفا شحاتة، شيماء إبراهيم. قاسم، أميمه28 

 9العدد والفنون والعلوم اإلنسانية

Qasem, omaima ebrahim. Shehata, shaimaa abd el sattar. “ el ramz el loghawi fe el tashkeel el 

gamali lel asas el moaser” Magalet al Emara w al Fenoun w al Elom al Insania El adad 9  

 


