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 ملخص البحث:

سهیالت ازات وتتقدمه من امتی الهاربة، لماتعد األسوق الحرة من أهم عوامل تشجیع االستثمارات األجنبیة والوطنیة 

ومع  یا ،ودول کاإلعفاء الضریبی والجمرکی مما یتیح للمستثمرین عرض منتجاتهم بأسعار تنافسیة تجذب العمالء محلیا  

ور دة تفعیل وفی إطار ذلک تتجلى أهمی اإلبداع،تقلیدیة خالیة من ذلک یظهر تصمیم األسواق الحرة المصریة بصورة 

 ت المتاحةمکاناالمصمم الداخلی لتصمیم أسواق حرة بتقنیات حدیثة مستدامة لتحقیق االستفادة القصوى من الموارد واإل

 .والعالمیةلتصبح ذات دور فی الخریطة المحلیة 

ماهی و لحرة؟اکیف یسهم التصمیم الداخلى فی رفع کفاءة األسواق  ة:اآلتیهنا تبرز المشکلة البحثیة فی التساؤالت 

ما مدى  و الحرة،مج بین التقنیات الحدیثة و البیئة عند تصمیم األسواق هل یمکن الد -العوامل المؤثرة فی تصمیمها؟ 

تقنی بیئی و الانب الام بالجهذا المنطلق یهدف البحث إلى وعی المصمم الداخلی بأهمیة االهتم ، ومنتحقیق التوافق بینهم؟ 

 لتحقیق کفاءة البیئة الداخلیة عن طریق الدمج الصحیح بینهم لتوفیر الراحة للمستخدمین.

 ملهم العواوأوأهمیتها ویتم فیه التعرف على مفهوم األسواق الحرة  األول:ینقسم البحث إلى خمسة محاور؛ المحور 

ة سواق الحرعلى األ الممکن تطبیقها وأهم المعاییر لمفهوم االستدامةالمؤثرة فی تصمیمها. المحور الثانی: یتضمن عرضا  

الذکی و کیفیة  یشتمل على تقنیات المبنى الثالث:المحور  .LEEDالبیئی  والتصمیم من خالل نظام الریادة فی الطاقة 

یفیة کلخضراء و النانو استدامة فی األسواق الحرة . المحور الرابع : یهتم  بالتعرف على  تقنیة االستفادة منها لتحقیق اال

حد ألج مستدام ل نموذتحقیق االستدامة من خاللها و العمل على رفع کفاءة األسواق الحرة المحلیة . المحور األخیر : تحلی

 . تکاملةاألسواق الحرة العالمیة و ذلک للتوصل إلى رؤیة تصمیمیة م

 المفتاحية:الكلمات 

 لخضراء.اتقنیة النانو  –لتقنیات الذكیة ا –الستدامة ا –األسواق الحرة 
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Abstract: 

Free markets are considered one of the most important factors for encouraging fugitive 

foreign and national investments, Because of the privileges and facilities such as tax and 

customs exemption, allowing investors to offer their products at competitive prices attracting 

customers locally and internationally, However, the design of Egyptian free markets has 

traditionally been devoid of creativity, Under that The importance of activating the role of 

interior designer to design free markets is important modern sustainable technologies to make 

the most of the resources and potential available to become a role in the local and global map. 

The research problem arises in the following questions: How does interior design improve the 

efficiency of free markets? What factors influence their design? Is it possible to integrate 

modern technologies and the environment in the design of free markets, and the extent of 

achieving compatibility between them?, From this point on The research aims to make the 

interior designer aware of the importance Attention to the environmental and technical aspect 

To achieve efficient internal environment by correct integration between them for the 

convenience of users. 

The research is divided into five themes; the first axis: It recognizes the concept of free 

markets, their importance and the most important factors influencing their design. The second 

axis: Includes a presentation of the concept of sustainability and the most important criteria 

applicable to free markets Through the LEED Environmental Leadership System. The third 

axis: Includes smart building technologies and how to use them to achieve sustainability in 

free markets. Fourth Axis: Interested in learning about green nanotechnology and how to 

achieve sustainability through them and work to raise the efficiency of local free markets. The 

last axis: Analysis of a sustainable model of a global free market in order to reach an 

integrated design vision. 

Key words : 

Duty Free - Sustainability - Smart Technologies - Green Nanotechnology. 

 البحث:مقدمة 

هر بشكل لها تظعنها مما جع التصمیم الداخليإن تصمیم األسواق الحرة المحلیة من أبرز المشكالت التي تم إغفال دور 

ة یر تصمیمیج معایتقلیدي ال یواكب المتطلبات البیئیة ، و التقنیات الحدیثة، فكان من الضروري الوقوف علیها الستنتا

 تجعلها متوافقة بیئیا  و تكنولوجیا  ، لجعل األسواق الحرة المصریة مواكبة للتطور في هذا المجال.

 البحث:مشكلة 

ألسواق خلي بابحث في إهمال الجانب البیئي و التكنولوجي و غیاب االبتكار في عناصر التصمیم الداتتركز مشكلة ال 

ي فمن دور  و التركیز علیها لما لها الوقوف،واللجوء إلى أسالیب تقلیدیة في تصمیمها مما أوجب  مصر،الحرة في 

 تخدمي الفراغ .الحفاظ على البیئة ، و ترشید استهالك الطاقة و خلق بیئة مریحة لمس

 البحث:هدف 

الضارة ، و  وذلك من خالل تحقیق مفهوم االستدامة  لتقلیل االنبعاثات الحرة؛لداخلیة لألسواق ارفع كفاءة البیئة  -1

 استهالك الطاقة .
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 و تقییمه في ووعي المصمم بأهمیة ذلك و كیفیة تحقیقه بینهم،إللمام بمفهوم االستدامة و التقنیات الحدیثة للدمج ا -2

 األسواق الحرة  .

و  یا و البیئةج عالمي ، و ذلك لالستفادة منه في تصمیم األسواق المحلیة من خالل الدمج بین التكنولوجتحلیل لنموذ -3

 تحقیق التوازن بینهم.

 أهمية البحث:

 ءة البیئةقیق كفاحرة بتقنیات حدیثة  مستدامة متوافقة مع البیئة لتحتكمن أهمیة البحث في توضیح أهمیة تصمیم أسواق 

ة الك الطاقن استهمالداخلیة عن طریق الدمج الصحیح للمواد و األنظمة مع البیئة لتوفیر الراحة للمستخدمین و اإلقالل 

 المجال .واالنبعاثات الضارة ، و الحث على أن تكون السوق الحرة المصریة مواكبة للتطور في هذا 

 فروض البحث:

 قادرعلى توظیف أدواته لخلق بیئة داخلیة مریحة لمستخدمي الفراغ. المصمم الداخلي -

 الحرة.ن بینهم یؤدى لرفع كفاءة تصمیم األسواق وخلق تواز والبیئة،الدمج بین التكنولوجیا  -2

 ب المستخدمةي بشكل أكثر كفاءة من األسالیلعلى تحقیق مفهوم االستدامة في التصمیم الداخ الحدیثة قادرةالتقنیات  -3

 حالیا .

 منهجية البحث:

راسة ئم للدمن خالل اعتماد إطار نظري مال والتحلیلي،اعتمد البحث في معالجة مشكلة الدراسة على المنهج الوصفي 

 وعلى تحلیل لبعض النماذج العالمیة في األسواق الحرة للوصول إلى سوق مستدام.

 حدود البحث:

بینهم في  ینهم لتحقیق التوازنبالدمج  وكیفیة  والتقنیات الحدیثةهي دراسة لمفهوم االستدامة  الموضوعية:حدود ال -1

 التصمیم الداخلي لألسواق الحرة.

 وقت إعداد البحث. الزمانية:الحدود  -2

 اإلطار النظري:

 الحرة:تعريف األسواق -1

فال تطبق  الحكومات؛هي منافذ البیع بالتجزئة المعفاة من تدخل 

أیضا " السفر  و یطلق علیها المحلیة،علیها الضرائب و الرسوم 

بالتجزئة " وهو مصطلح یشیر إلى المبیعات في بیئات السفر، 

فتتواجد هذه األسواق في الموانئ البحریة والمطارات كما بالشكل 

في المیاه الدولیة ،  السیاحیة والعبارات( وعلى متن السفن 1رقم )

كذلك على متن الطائرات أثناء الرحالت الجویة ، و قد تتواجد في 

لبلدان في أماكن بعیدة عن الموانئ  والمطارات ، ولكن بعض ا

یستلزم الشراء منها شروط محددة ؛ فیتطلب من العمالء إثبات 

  .(19)السفر

 

 

( السوق الحرة بمطار القاهرة الدولي1شكل )  
https://www.mubasher.info/news/3166680/%D9%85

)21-7-2019( 

 

https://www.mubasher.info/news/3166680/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.mubasher.info/news/3166680/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 الحرة:همية األسواق أ -1-1

 -:  )14(يساعد وجود األسواق الحرة على تحسين العديد من الجوانب أهمها

 -اإلقتصادية: الفوائد  -أ

 جانب.یین واألمن خالل جذب المستثمرین المحل والعالمیة؛التنمیة االقتصادیة المحلیة  العمل،من خالل زیادة فرص 

 -والعمرانية: الفوائد البيئية  -ب

 * تحسین البیئة المحیطة والبیئة العمرانیة مما یعود على الصحة العامة بالنفع.

 *  تحسین الناحیة الجمالیة والصورة الذهنیة للمتسوقین.

 على طابع وتاریخ المناطق التاریخیة المجاورة للسوق. * الحفاظ

 -االجتماعية: الفوائد  -جـ 

حسین عالة وتوتوفیر أنشطة مختلفة تعمل على المشاركة الف للشراء،خالل توفیر بیئة تسویقیة جیدة مشجعة  وذلك من

 .والحفالت، غیرها الجلوس،العالقات االجتماعیة بین األفراد مثل أماكن 

 العوامل المؤثرة على تصميم األسواق الحرة: -1-2

 لحاجة إلىاصود دون فالتصمیم الجید یقود العمیل إلى داخل الفراغ المق األسواق، ومؤثرة علىعملیة التصمیم عملیة مهمة 

 أهمها:و من فكان ضروریا دراسة العوامل المؤثرة على التصمیم  االستعالمات،قراءة الالفتات أو سؤال 

 -والثقافية واالجتماعية: العوامل اإلنسانية  -1-2-1

ل ل ، من خالللعمی من الضروري توافر تلك النواحي في المقام األول لتصمیم السوق ؛ فتأخذ في االعتبار الحالة النفسیة

هناك عدة ف یل ،التفاعل اإلیجابي بین المستخدمین ، و كذلك أال تكون الممرات مغلقة تؤثر على الراحة النفسیة للعم

 .  )13(وظائف تؤثر على الحالة النفسیة للزائرین یجب توافرها في السوق 

 -الوظيفية: لعوامل ا  -1-2-2

كامل ،و شكل متبهناك العدید من العوامل الوظیفیة التي تنبغي عدم اإلغفال عنها في تصمیم األسواق الحرة ووظیفتها 

 عملیة البیع و الشراء  ومن أهم هذه العوامل :وجود مثل هذه العوامل یعمل على تحقیق سهولة 

كل منتج له أسلوب ( ف2طرق عرض المنتجات داخل األسواق كما هو موضح بالشكل رقم ) تختلف العرض:طرق -أ

 . )9(عرض معین یجعله أوضح ما یكون

    

 

 

 

 

تختلف أساليب عرض المالبس عن عرض األحذية( 2شكل )  

https://www.jovafurniture.com/shoes-shop-decoration-design-shoe-display-units_p610.html 

)3 -8-2019( 
 2-8-2019  
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لك  شكله ، وذ  عاب كیفیة بیع المنتج بداخل المحل ، و دراسة أبعاده وینبغى على المصمم استی مرونة أساليب العرض:-ب

ة ة أو رقمیمتحرك لیتوصل الختیار النوعیة المناسبة التي یستخدمها في العرض سوء أكانت هذه الوحدات وحدات ثابتة  أو

 . (3كما هو موضح بالشكل رقم )( 2)أو غیرها  

    

 

 

رض یاسات المنتج حتى تؤدي وحدات العرض غرضها الكامل من عینبغي تصمیمها وفقا لق مقاييس وحدات العرض:-ج

 المنتج بصورة صحیحة و جذابة .

 

 

 

 

بجو مالئم  فها الحصول على رؤیة جیدة توحيلإلضاءة دور مهم جدا في العملیة التصمیمیة، فمن أهم أهدا اإلضاءة: -د

  :(13)للفراغ ، هناك أتجاهان في تصمیم اإلضاءة باألسواق و هما 

 (.4بالشكل رقم )* إضاءة طبیعیة كما 

 (.5ذلك في الشكل رقم ) ویتضح *إضاءة صناعیة 

ألساليب العرض الثابتة و الرقمية في عرض األجهزة اإلليكترونية ( نموذج3شكل )  

https://www.customertrigger.com/samsung/ (15-8-2019) 

 

 

  

 ( مقاييس وحدة لعرض المالبس 1رسم توضيحي )

https://www.pinterest.com/pin/4894146844950014

61 (15-8-2019) 

  

https://www.customertrigger.com/samsung/
https://www.pinterest.com/pin/489414684495001461
https://www.pinterest.com/pin/489414684495001461
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 -الجمالية: لعوامل ا  -1-2-3

ها قباله علیلعة و إالجمالیة من أهم عناصر جذب المشتري للس التصمیم فالعواملالجمال هو أحد األهداف التي یصبو إلیها 

  (.7( ، )6و یتضح ذلك بالشكل رقم ) ( 12)نتیجة انجذابه لشكل أو لون أو ملمس 

     

 

 

     

 

 

 العوامل البيئية: -1-2-4

لتصمیم عند ا ولذلك یراعى المستخدم؛لتوفیر راحة  ىمن الضروري مراعاة العوامل البیئیة المختلفة في تصمیم المبن 

( 13)مكن كلما أ وتقلیل خطر التلوث من خالل التشجیر، ومراعاة دخول أشعة الشمس للفراغات البیئة،تالفي أخطار تلوث 

  .(9) (،8كما هو موضح بالشكل رقم )

إضاءة طبيعية من خالل فتحات سقفية في مركز ( 4شكل)

 أنجلسديل آمو بلوس 
https://www.discoverlosangeles.com/blog/disc

over-best-shopping-malls-los-angeles (14-6-

2019) 

 

 ( إضاءة مباشرة بالممرات.5شكل)

https://www.mercor-lighting.com/ 

(14-6-2019) 

 

 

 ( اتحاد مجموعة مختلفة من الخطوط ينتج عنه تصميمات مختلفة.6شكل)
 https://displaycraft.com/portfolio-items/dc2020-r029 (14-6-2019) 

 

 المالمس المختلفة للمعارض التجارية ووحدات العرض( 7شكل)
http://mueller-architecture.com/wp/?p=391) 14-6-2019) 

 

https://www.discoverlosangeles.com/blog/discover-best-shopping-malls-los-angeles
https://www.discoverlosangeles.com/blog/discover-best-shopping-malls-los-angeles
https://www.mercor-lighting.com/
https://displaycraft.com/portfolio-items/dc2020-r029
http://mueller-architecture.com/wp/?p=391


 لعدد الثاني والعشرونا -الخامس  المجلد                                    مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية        

268 

 

    

 

 

 

 تعريف االستدامة:-2

لى إنیة تدعو إنسا من نظرة یعني مفهوم االستدامة استمراریة التفاعل بین المجتمع  والنظام البیئي . و هي مصطلح ینطلق

لموارد ااستخدام  كیفیة االهتمام بمستقبل اإلنسان ثم المحافظة على البیئة التي تعطي استمراریة لإلنسان . و االستدامة هي

  .(6)الطبیعیة بأفضل صورة ممكنة مع الحفاظ علیها و إبقاءئها

 -المستدام: التصميم -2-1

بل، المستق المصممین الحفاظ على البیئة صحیة صالحة لحیاة اإلنسان في الحاضر وظهر هذا المصطلح نتیجة محاولة 

لى لطبیعیة إبیئة افیعرف بأنه فلسفة تسعى إلى تحسین جودة البیئة المبنیة إلى أقصى حد ممكن ، وتقلیل األضرار على ال

  .(10)أقل حد ممكن

  : (18) المستدامئ التصميم مباد - 2-2

 البیئة و المحافظة علیها، و تعزیز القدرة على التكیف مع النظام البیئي. المرونة مع -1

 منع الضرر، الذي یصعب إلغاؤه، على المدى الطویل على صحة اإلنسان والنظم البیئیة. -2

 الیا .حلنحو القائم العدالة و المساواة بین األجیال، تزوید األجیال القادمة بنفس االحتیاجات البیئیة على ا -3

 تحقیق التكامل أو الدمج بین كل من القطاعات البیئیة عند وضع سیاسات االستدامة . -

 : LEEDي يم المستدام في األسواق الحرة وفقا لنظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئمعاييرالتصم -2-3

الریادة في ( ، وتعني  Leadership in Energy and Environmental Designاختصارا لـ )  LEEDكلمة 

صادیة و اءة االقتع الكفالتصمیم البیئي والطاقة ، ویهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المبنى تشغیلیا وبیئیا ، مما یسهم في رف

  .(6)خفض التكالیف ، و كذلك یسهم في حل المشكالت البیئیة التي یعاني منها العالم 

 

 

 

 

 

 

و اتصاله   بإنجلترا Cabot Circus Mall( مركز8شكل)

 بالبيئة المحيطة به .
https://www.timeout.com/bristol/attractions/cabot-circu 

(2-7-2019) 

محاولة دمجه بالطبيعة   بالفلبين و  Ayala Centre( مركز9شكل)
http://lyliehotel.com/guests_experience/ayala_center_ce

)2019-7-2( bu 

 

 

https://www.timeout.com/bristol/attractions/cabot-circu
http://lyliehotel.com/guests_experience/ayala_center_cebu
http://lyliehotel.com/guests_experience/ayala_center_cebu
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 LEEDأنواع شهادات نظام  (  10شكل )

https://graconllc.com/what-is-a-leed-certified-building/leed-certification-badges/ (11-8-

2019) 

 

 

 LEEDظام: نالتقييم في  -2-3-1

 

 

 

 

أربعة  LEEDنقطة ؛ حیث یتضمن  110على عدد من النقاط یصل أقصاها إلي   LEEDیعتمد التقییم في نظام 

 (:10كما هو مبین بالشكل رقم ) (24)مستویات )شهادات( للتقییم و هي 

 نقطة فأكثر. 80علیها  ویتطلب الحصولشهادة بالتینیة  

 نقطة. 79-60علیها  ویتطلب الحصولشهادة ذهبیة  -

 نقطة. 59-50علیها  ویتطلب الحصولة فضیة شهاد -

 نقطة. 49-40علیها  ویتطلب الحصولشهادة معتمدة  -

 :LEEDمحددات التقييم وفقا لنظام  -2-3-2

 على LEEDظام نمدى التزام المبنى بالضوابط الخضراء. یعتمد  المحددات تحكمبسیطة من  على قائمةیشتمل هذا النظام 

الطاقة  المیاه ، ستخداماتسعة مجاالت رئیسیة و هي : االستراتیجیات المتكاملة ، المكان والنقل ، الموقع المستدام ، كفاءة 

 . (27)  قلیمیةو الغالف الجوي ، الموارد و المصادر، جودة البیئة الداخلیة ، اإلبداع في التصمیم ، األولویة اإل

 

 

 

 إعداد الدارسةLEED - ( محددات نظام 1مخطط )

 

https://graconllc.com/what-is-a-leed-certified-building/leed-certification-badges/%20(11-8-2019
https://graconllc.com/what-is-a-leed-certified-building/leed-certification-badges/%20(11-8-2019
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 لحرة:االخاصة بالتصميم الداخلي لألسواق  LEEDبعا لنظام تعرض ألهم محددات التقييم  -2-3-3

 الموقع المستدام:*

خدام خالل است لیة منیتضمن هذا المحدد تقلیل التلوث الضوئي لزیادة إمكانیة رؤیة السماء في اللیل و تحسین الرؤیة اللی

 . (4) رةن اإلناللطاقة بالمبنى داخلیا و تقلیل اإلنارة قدر اإلمكان و تخفیف التوهج الناتج عأسالیب إنارة موفرة 

 * كفاءة استخدام المياة:

 آلتي:اخالل  لتحقیق كفاءة استخدام المیاه یستلزم ابتكار وسائل للحد من إهدارها سواء خارج المبنى أو داخله من

أیضا  (،Water Senseتكون تجهیزات الحمامات معتمدة من العالمة التجاریة )خفض استهالك المیاه داخل المبنى بحیث 

تهالك ذات االس لمراحیضإضافة إلى استخدام ا تلقائیا،استخدام الحنفیات التي من تدفق المیاه أو بها أجهزة استشعار للغلق 

 .(30) للصرف وأنظمة البلدیةالفعال مما یخفف العبء على إمدادات المیاه 

 والمرشحاتالرمل  ترشیحها بواسطةوومعالجتها والتي یمكن تجمیعها في خزان  الرمادیة،إعادة استخدام المیاة  -

  .(17) الطردثم یعاد استعمالها مرة أخرى في صنادیق  البیولوجیة

 :والغالف الجويالطاقة *

 التصمیم واستراتیجیات الطاقة،من استخدام  وتعتمد على الحد شامل،من منظور  والغالف الجويتقترب فئة الطاقة 

لطاقة امصادر  كبیر على واالعتماد بشكلعلى الطاقة من خالل تقلیل استهالك الوقود الحفري  للطاقة، الحفاظالموفرة 

  .(31)من الطاقات النظیفة  وطاقة الریاح وغیرهاالطبیعیة المتجددة كالطاقة الشمسیة 

 

 

 

  والمصادر:الموارد *

 لیة،والداخ یةة الخارجوالبیئفهي تؤثر على التكلفة االقتصادیة  التصمیم،أهم العوامل المؤثرة في  من والمصاردإن الموارد 

ة اییر دقیقرها بمعاختیا والشكل ولذا وجب ناحیة الوظیفةتوفیر الطاقة عنصر أساسي لنجاح الفراغ سواء كان بیئیا أو من 

شكل وتالبیئة ببب ضررا  المواد التي ال تس والتركیز على بیئیا ،افقة بحیث تكون متو والعامة،من ناحیة مواصفاتها البیئیة 

 عة لتحقیقع الطبیعلى أقصى توافق م والطاقة للحصولصحیا ًّ یستهدف راحة اإلنسان مع االستخدام األمثل للمواد  فراغا  

 . LEED (28)معاییر 

 *جودة البيئة الداخلية:

 :(4) أهمهاتتضمن فئة جودة البيئة الداخلية عدداً من النقاط من 

 تحقیق رفاهیة شاغلي المكان.لتحقیق الراحة الحراریة للفراغات  -

 لطبیعیة.ا وحساب التهویةالفراغ من خالل االهتمام بتهویة الفراغ  ورفاهیة شاغليتحقیق راحة  -

 ضوء النهار وألواح  ledكشافات ( نموذج لتوفير الطاقة من خالل استخدام 11)شكل 
https://www.pinterest.com/pin/138837600998155374/?lp=true (17-8-2019) 

https://www.pinterest.com/pin/138837600998155374/?lp=true
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لفراغات اضاءة الداخلیة في جمیع المبنى من خالل توفیر جودة عالیة من اإل ورفاهیة وراحة مستخدميتعزیز إنتاجیة  -

أو  ان،لإلنسة البیولوجی الخارجیة ودعم الساعةبتحسین اتصال شغالي الفراغ بالبیئة  والتي تقومسواء أكانت طبیعیة 

 مع اختفاء ضوء النهار. والتي نحتاجهاالصناعیة 

ة والصحة واإلنتاجی وبجودة الهواءلحق الضرر بالبیئة في مواد البناء التي قد تخفض تركیزات الملوثات الكیمیائیة  -

 .البشریة

و أ الصوت،باستخدام عوازل  ویتم عالجهى سواء كانت داخل المبن وتجنب الضوضاءتعزیز كفاءة التصمیم الصوتي  -

 وضاء.حول المبنى للتقلیل من الض بزراعة األحزمة النباتیة ویتم عالجهخارج المبنى 

 التصميم:* اإلبداع في 

تنفیذ تیجیات الي استراداخل المبني لتحقیق األداء المثالي سواء كانت ف وتقنیات مبتكرةیعتمد هذا المحدد على توفر أفكار 

  .(26)أو التصمیم أو مواد بناء جدیدة مبتكرة تزید من فاعلیة االستفادة من المبنى 

 اإلقليمية:*األولوية 

تلك  لتي تعالجابیئیة متمیزة ضمن المجاالت المختلفة  أولویاتحددت فقد بما أن بعض القضایا البیئیة خاصة بالمكان 

ضروري ذا من اللعن األقالیم األخرى؛  إلخ تختلف..... واقتصادیات ومواردحیث إن لكل مكان أو إقلیم ظروف  القضایا،

 . (29)مراعاة أولویات اإلقلیم المقام به المشروع 

 نى الذكي:تعريف تقنيات المب-3

كفاءة  هدف رفعباالتصال و المعرفة في دمج أنظمة المبنى و التنسیق بینهما  اآللي ووسائلهي توظیف لتقنیات الحاسب 

تحسین  ومستعملیه راحة لالمبنى و ترشید تكلفة الصیانة و االستخدام مع تحقیق تفاعلیة و دینامیكیة أنظمة المبنى لتوفیر ال

  . (1)إنتاجیتهم 

 :مكونات المبنى الذكي 3-1

  (.تكیف ..... –الهواء  –التدفئة  - )اإلضاءةمع البیئة  ویكون متوافقاهو المبنى الذي یوفر نظم التكنولوجیا الحدیثة 

 لواالتصاالت كعامالمعلومات  وتدخل تكنولوجیا ذكي(،غالف  –مواد ذكیة  -ذكیة  )أنظمةیتكون المبنى الذكي من 

  .(8)مساعد للتفاعالت بین مختلف األنظمة الفرعیة 

 

 

 

 

 

 

 

 غالف ذكي أنظمة ذكية  المبنى الذكي

 مواد ذكية 

( مكونات المبنى الذكي 2مخطط )  
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 :واالستدامةلتقنيات الذكية ا -3-2

هو موضح بالجدول  ذلك كما و معايير االستدامة في األسواق  الحرة من خالل تقنيات  المبنى الذكي؛ تحقيق بعض*

 اآلتي: 

 الهدف التقنية الذكية المستخدمة لتحقيق االستدامة

( كما بالشكل رقم  Double Skin Facade  )لواجهات المزدوجة ا استخدام -1

ل التي تعمل على تحقیق الراحة الحراریة من خالل العمل على تظلی،و( 12)

ق عن الغل والواجهات  والمقاومة الحراریة بجانب استخدام النوافذ القابلة للفتح 

 .(21)طریق نظام ذكي اتوماتیكي

 
 الغلق و للفتح القابلة النوافذ مع المزدوجة الواجهات فكرة( 12)شكل

https://asiaalum.en.madeinchina.com/productimage/uyfmKqOZLpcW-

2f1j00idQtrPYJCmkW/China-Construction-Use-Aluminum-Profile-

Curtain- (23-8-2019) 

 

البصریة من خالل مراعاة مستوى أدنى لمتطلبات اإلنارة  تحقیق الراحة-2

لطاقة فیر ا،والذي یتحدد إما بواسطة اإلضاءة الطبیعیة  أو اإلضاءة الصناعیة لتو

 ل عدةداخل المبنى ،و لكن ینتج عن استخدام اإلضاءة الطبیعیة في تلك األحوا

ة ، لزائدشرة و اكتساب الحرارة امشاكل من أهمها الوهج الناتج من األشعة المبا

ل في لذلك اصبح للستائر الشمسیة المتحكم بها بواسطة الحاسب اآللي دور فعا

 (.13و یتضح ذلك في الشكل رقم )( 8)تحقیق الراحة البصریة 

 
 بالواجهات الشمسية الستائر لفكرة توضيح( 13)شكل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263516300 (22-

8-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*تحقيق جودة البيئة 

من خالل الغالف  الداخلية 

 الذكي
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 ة السمعیة من خالل الواجهات المزدوجة و التي تعمل كواجهةتحقیق الراح -3

ي فیتم التحكم في فتح الواجهات عبر نظام تحكم آل الضوضاء،لتجنب مشاكل 

 .(7) نمعیمستوى الضوضاء عن حد ألغراض التهویة و یتم التحكم بالغلق إذا زاد 

ة من البیئ فإن الغالف الذكي یحقق جودة البیئة الداخلیة و التوافق مع وبالتالي 

خلیة خالل الراحة الحراریة و البصریة بجانب السمعیة لتوفیر درجة حرارة دا

مسي اع الشالعمل على التهویة الطبیعیة و التقلیل من اإلشع المستخدمین، وتالئم 

 المباشر لیؤدي إلى تقلیل معدل استهالك الطاقة بالمبنى.

(، والتي 14كما بالشكل رقم ) Daylight Panelsنهار استخدام ألواح ال -1

یة لخصوصاتتمیز بالشفافیة و الصالبة و خفة الوزن و تنوع األلوان و التي تحقق 

وق دون حجب ضوء النهار الطبیعي ، وكذلك تعمل على الحمایة من األشعة الف

البنفسجیة ، و تستخدم في المعارض و األسقف و األرضیات مع إضاءة غیر 

 واسبة ق جودة البیئة الضوئیة بتوفیر إضاءة داخلیة منمباشرة ، فهي بذلك تحق

 .(23)بالتالي توفر استهالك الطاقة 

 
لبصريةا البيئة جودة تحقيق في للمساعدة باألسقف النهار ضوء ألواح استخدام( 14)شكل  

https://i0.wp.com/www.proskypanels.com/wp-

content/uploads/2018/10/Sky-panel.jpg?w=600 (20-8-2019) 

 

مم(  من 1هي عبارة عن شرائح بسمك ) المیكروسوربر واستخدام شرائح  -2

عند مم ،ف 0.8 –مم  0.2زجاج األكریلیك و بها ثقوب یتراوح قطرها ما بین 

 ة إلىاصطدام الموجات الصوتیة بشرائح المیكروسوبر یتم تحویل الطاقة الصوتی

ثقوب الحتكاك الناشئ على حواف الطاقة كهربائیة من خالل ا طاقة حراریة إلى

 (، مما یقلل من الضجیج داخل الفراغ ، و ینصح15كما هو مبین في الشكل)

د لمناضباستخدامها في الفراغات الضیقة ، أعمال تكسیة الحوائط و المصاعد و ا

لبیئة .فهي بذلك تعمل على توفیر الطاقة و تحقیق جودة ا (22) لألماكن العامة 

 الداخلیة.

تقليل استهالك الطاقة * 

وتحقيق جودة البيئة الداخلية  

 من خالل الخامات الذكية
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 طاقة إلي مث حرارية إلى الصوتية الطاقة وتحويل  الميكروسوربر شرائح عمل فكرة( 15)شكل

 كهربائية

http://www.labirintiacustici.it/labirinti.php?m=4&p=110(22-8-2019) 

 

و هي ألواح  Aluminums Laminated Panelsلومنیوم المغلفة ألواح األ -3

ذات سطح خشن و بها ثقوب متعرجة و خشنة و هي تستخدم في العزل الصوتي 

حرارة یتم استخدامها داخل الحوائط أو األسقف ، فهي تقوم بامتصاص ال،وكذلك 

بدأ ى و تالزائدة في الفراغ الداخلي و تخزینها حتى تنخفض درجة الحراة مرة أخر

 مة فيستخدامها یقلل من الطاقة المستخدفي إطالق الحرارة للفراغ الداخلي،وا

 (.16كما بالشكل)(  11)%  15التدفئة شتاء بنسبة 

 
 صوتي كعازل ملتع التي و  الداخلي التصميم في المغلفة األلومنيوم ألواح استخدام( 16)شكل 

https://www.archiexpo.com/prod/moz-designs/product-59523-

291712.html) 24-8-2019) 

 

بل قلطاقة من استهالك افهناك أنظمة مراقبة كفاءة الطاقة  التي تعمل على مراقبة و تنظیم أما بالنسبة لألنظمة الذكية 

و كمیة ألحرارة عند طریق مطابقة درجة االمستخدمین و إدارتها و ذلك من خالل غلق األنظمة في حالة عدم االشغال أو 

د هم في الحرفة تساإلنارة مع الجدول الزمنى لوقت اإلشغال على مدار العام ، كذلك فإن أنظمة التحكم الفردیة في كل غ

  .(16)من استهالك الطاقة من خالل التحكم في إضاءة و حرارة الغرفة 
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 الخضراء: تقنية النانو -3

دال شجیع استبتع ، و هي تطور للتقنیات النظیفة لتقلیل المخاطر المحتملة على صحة اإلنسان  و البیئة المرتبطة بالتصنی 

انو فى قنیات النتتخدام المنتجات التقلیدیة بمنتجات نانویة متطورة أكثر مالئمة للبیئة خالل دورة حیاتها ، وتقوم فكرة اس

فى علماء تالمكن للأواد،  فكلما تغیر الترتیب الذرى للمادة كلما تغیرت خصائصها الناتجة ، علیه إعادة ترتیب ذرات الم

 تتمیز وبعض الخصائص غیر المرغوب فیها  لبعض المواد او إضافة مواد أخرى تضاعف من كفاءة أداء تلك المواد 

 نظمة تقومأق وضع متطابقة ذاتیا  و هذا عن طریتكنولوجیا النانو أنها ذات تكلفة منخفضة فمن خصائصها تصنیع النسخ ال

 .(15)بعمل نسخ من نفسها و تصنع منتج مفید 

 :(3) هداف تقنية النانوأ -3-1

 مستدام.المواد المستخدمة فى تنفیذ العمارة والتصمیم الداخلى ال وتحسین خواصتطویر  -1

  .بالفعلمبانى القائمة تحسین كفاءة أداء ال -2

 :واالستدامةنية النانو التق -3-2

ول ضح بالجدهو مو االخضراء، وذلك كمفي األسواق الحرة من خالل تقنيات النانو  معايير االستدامة* تحقيق بعض 

 اآلتي:

 التقنية النانو المستخدمة لتحقيق االستدامة الهدف

 

 

 *تقليل استهالك الطاقة

لة لتخفیض للزجاج واألسطح المصقو ANZ-Gاستخدامات دهان السیرامیك  -1

مة ، %من الطاقة المستخد20استهالك الكهرباء ، حیث  یعمل على توفیر أكثر من 

حیث افذ ،وذلك في حالة استخدامه فى دهان الحوائط الزجاجیة الساترة أو زجاج النو

ا تمادمد اعیعمل كطبقة عازلة حراریا  ، ویظهر أثره االقتصادي في األماكن التي تعت

یؤدي  ة فقطكلیا على الطاقة ،علما  بان انخفاض درجة التبرید أو التدفئة درجة واحد

 على AZN % من استهالك الطاقة الكهربائیة، وكذلك یعمل 10إلى انخفاض 

 (.17الشكل رقم )  ویتضح ذلك في ،(  3)%من أشعة الشمس فوق الحمراء80تشتیت 

 
 رجةد بخفض فيقوم دهانه عند للحرارة عازلة كطبقة ANZ السيراميك دهان فكرة( 71)شكل

 .الفراغ حرارة

https://ibtoday.expertsudan.com/2019/07/31/nano-technology-3/ (24-8-

2019) 
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 له قدرة فریدة على خفض درجة  ANZهان الحوائط الداخلیة بدهان السیرامیك د-2

د لتبریاالحرارة الداخلیة وبالتالي یقلل من استهالك الكهرباء الالزمة لعملیات 

 .(3)والتكییف

ك الطاقة الكهربیة باستخدام فكرة اإلضاءة القائمة على فكرة ترشید استهال-3

و االنبعاث  Light –Emitting Diodes LEDsاالنبعاث الثنائى الصمام للضوء 

 Organic Light-Emitting Diodes OLEDsالعضوى الثنائى الصمام للضوء 

 .(20)دیة(، و هو أسلوب مستدام مقارنة بأسالیب الطاقة التقلی18)رقم بالشكل  كما

 
 للضوء الصمام الثنائى العضوى االنبعاث فكرة( 18)شكل

https://ecosummit.net/articles/bright-future-for-green-photonics (25-8-

2019) 

 

ات لمرن ، و التى تعد مناسبة لواجهخالیا الشمسیة من البالستیك ااستخدام ال -4

اقة المبانى أكثر من مسطحات الزجاج الصلبة ، مما یدمج تكنولوجیا تولید الط

 .تبالخالیا الشمسیة مع تصمیم الواجها

 

تحقيق جودة البيئة *

 الداخلية

 

د لبیئة الداخلیة عن طریق خاصیة التنظیف الذاتى لألسطح ، و تعتحقیق جودة ا-1

لزجاج و امن أشهر المواد التى تستخدم فى طالء  TiO2مادة ثانى اكسید التیتانیوم 

جاج ل الزذلك إلضافة العدید من الخواص مثل طرد المیاه  و مقاومة التلوث مما یجع

تى تستخدم و ال  SiO2یتمتع بخاصیة التنظیف الذاتى .اما مادة ثانى أكسید السیلیكا 

 .(5)رارة كطبقة طالء بین طبقات الزجاج فإنها تعمل على الحمایة من الح

یة و لبیئة الداخلیة عن طریق التقلیل من استخدام المنظفات الصناعاتحسین جودة  -2

نو النا المبیدات و ذلك بتوفیر خاصیة سهولة تنظیف الخامة على سبیل المثال دهان

خشب والذي یضیف للخشب خاصتي مقاومة الماء و الدهون، كذلك یضیف طبقة 

د ضقویة  حمایة ارتباطا  تاما بألیاف الخشب؛ و ذلك یوفركیمیائیة عالیة الكثافة ترتبط 

 .(3) البكتیریا و الرطوبة و الظروف المناخیة 
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 نموذج تحليلي: -4

 
 أستراليا- اإلقليمي سيدني بمطار الحرة هاينمان سوق( 19)شكل

https://www.dexigner.com/news/29212(28-8-2019) 

 

 سوق هاينمان الحرة بمطار سيدني اإلقليمي 

Sydney Airport Regionals Heinemann Duty Free 

 م 2016عام تاريخ اإلنشاء :  سترالیاأ –سیدني موقعه : 

  “LAVA” الفاالشركة المصممة:  متر مربع 210 مساحته: 

 توضيح التحليل العنصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكرة التصمیمیة

 

 

 

 

 

 

لتصمیم مستوحى من التكوینات الصخریة من ا -

ة بینالحجر الرملي لمیناء سیدني الشهیر عالمیا  الم

( ،فقد أرادت الشركة المصممة 20بالشكل رقم )

الفرید أن یتذكر الزائر سیدني من خالل موقعها 

ا لب على المیناء،و عض ُیعد التصمیم تمثیال  ممیز 

 .(25)أشهر معالم سیدني وأكثرها جماال  

یظهر تصمیم وحدات العرض كما لو تم التقاط  -

صورة جویة لتضاریس میناء سیدني ،  فوحدات 

العرض  المنحنیة فریدة من نوعها من حیث 

الشكل واالرتفاع والحجم كما هو مبین بالشكل 

، فهي عشرة وحدات   تتنوع من  ( 21م )رق

المنخفضة إلى جرف حاد تشیر إلى  الكهوف 

شدیدة التآكل و من ثم الشواطئ الضحلة.، و في 

أعلى كل وحدة من تلك الوحدات خصل عرض 

للنباتات االسترالیة الحیة ، یشار بها  إلى النباتات 

 

 
 الصخرية لميناء سيدني ت( التكوينا20شكل )

https://australia51.com/article/ (28-8-

2019) 

 
 وأعالها نباتات المنحنية العرض ت( وحدا21) شكل

 أسترالية

https://worldarchitecture.org/architec

ture-news/cgpfe/lava- 

(30-8-2019) 

 

 

https://www.dexigner.com/directory/detail/16824
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 تحقيق االستدامة

 الخضراء في أعلى المنحدرات في المیناء.

رفا مصنوعة  250مكونة من  وحدات العرض -

من الخشب الرقائقي القابل إلعادة التدویر 

عة األشكال الغنیة والمتنو تنعكسللبیئة، والصدیق 

للطبقات المتنوعة من الحجر الرملي في ألوان 

 (.22ذلك في الشكل رقم ) البتوال، یتضحقشرة 

قلیل استهالك الطاقة من خالل االعتماد على ت -

 led واستخدام كشافات نهارا،عیة اإلضاءة الطبی

 الموفرة للطاقة .

الحیة أعلى وحدات  لیةاألسترااستخدام النباتات  -

العرض یساعد على تنقیة الهواء من غاز ثاني 

جودة البیئة  وبالتالي یحققأكسید الكربون 

 الداخلیة.

ستخدام اللون األبیض في الحوائط و األرضیات ا-

للمكان و یعطي الشعور  و األسقف یعطي اتساعا  

ا بالراحة للمستخدم أثناء تواجده بالسوق الحر مم

 یحقق جودة البیئة الداخلیة.

 

 
 المغطى الوحدات في الرقائقي الخشب( 22)شكل 

 البتوال بقشرة

https://www.dexigner.com/news/2921

2(28-8-2019) 

 

 التقنية الذكية

ستخدام األنظمة الذكیة كأنظمة المراقبة و ا -

التحكم باإلضاءة و غیرها الحریق و الصوت و 

 (.23كما بالشكل رقم)

 Daylightاستخدام ألواح ضوء النهار  -

panels  في بعض األجزاء من السقف و التي

تحقق الخصوصیة دون حجب ضوء النهار 

 و بالتالي تقلل من استهالك الطاقة الطبیعي

 Aluminumsاستخدام ألواح األلومنیوم المغلفة -

Laminated Panels  والتي تساعد في عملیة

العزل الصوتي و تخزین الحرارة الزائدة و من ثم 

إشعاعها حین تنخفض الحرارة مما یحقق جانب 

 جودة البیئة الداخلیة و تقلیل استهالك الطاقة

 
 وفكرة ألواح المغلفة األلومنيوم ألواح( 23) شكل

 بالسقف النهار ضوء

https://www.dexigner.com/news/2921

2(28-8-2019) 

 تقنية النانو
اصیة التنظیف الذاتي لألسطح و الزجاج و خ -

 بذلك یتحقق جانب جودة البیئة الداخلیة للسوق.
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 النتائج:

 دم. ة العوامل التصمیمیة المختلفة في تصمیم األسواق الحرة لما لها من أثر كبیر على المستخضرورة مراعا -1

ة وتعظیم ین البیئة والتقنیات الحدیثة تعمل على حمایة البیئة والتوافق معها و تحقیق أقصى فاعلیبعملیة الدمج -2

 اقتصادها.

یة و  لیب التقلیدهوم االستدامة في التصمیم الداخلي بشكل أكثر كفاءة من األساثة  القدرة على تحقیق مفللتقنیات الحدی-3

 المستخدمة حالیا.

ة للسوق الحر عاییر االستدامة و مفهوم التقنیة الذكیة و تقنیة النانو الخضراء و بعد العرض التحلیليمبمعرفة أهم  -4

 یثة .یات حدتمكننا من تصمیم سوق محلي مستدام بتقن المشار إلیه بالبحث یمكن الوصول إلى معاییر بیئیة و تقنیة

 :التوصيات

 عادة النظر في تصمیم األسواق الحرة المحلیة واالهتمام بالجانب البیئي و التقني.إ-1

ب االبتكار همال الجانب البیئي و التكنولوجي و غیاحلول و رؤیة تصمیمیة إل أهمیة دور المصمم الداخلي في إیجاد -2

 التصمیم الداخلي باألسواق الحرة المحلیة.في عناصر 

نشاء أي لى الجهات المسئولة عن األسواق الحرة في مصر فرض قوانین بمراعاة العوامل البیئیة و التقنیة عند إع -3

 سوق حر محلى كإسهام منها لجعل السوق المصریة مواكبة للسوق الحرة العالمیة.

 المراجع :

لطاقة استهالك االذكیة كمدخل لتطبیق التطور التكنولوجي في التحكم البیئي و ترشید  " العمارةإبراهیم ، ماجدة. 1-

، جامعة  ةكلیة الهندس اریة ،" ، ماجستیر ، قسم الهندسة المعم بالمباني : دراسة تحلیلیة لتقییم األداء البیئي للمباني الذكیة

 م.2010القاهرة ، 

1- Ibrahem  ،Magdh . “Eleamarh Elzkeh Kmdkll Lttbeq Elttor Eltknologe Fe Elthkm Elbeaee 

W Trsheed Esthlak Eltaqh Blmbane: Drash Thleleh Ltqeem Eladaa Elbeaae Llmbane Elzkeh" 

 ،Majster  ،Qesm Elhndsh Elmeamareh  ،Kleht Elhndsh  ،Gam3h Elqahrh  ،2010. 

 لداخلیة ،اة العمارة ، دكتوراه ، شعب التجاریة في ظل االقتصاد الحر "" العمارة الداخلیة للمشروعات أحمد ، ولید. 2-

 . 184, 181م ، ص2009قسم الدیكور ، كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة حلوان ، 

2- Ahmd  ،Wleed. “Elomarh Eldakhleh Llmshroaat Eltgareh Fe Zl ElaqtSad Elhor “ ،

Doktorah  ،Shoabh Eleamarh Elda5leh  ،Qesm Eldekor  ،Koleht Elfnon Elgmelh  ،Gamet 

Helwan  ،2009 ،p181, 184. 

ى ث مقدم ال،  بح " استخدام تكنولوجیا النانو الخضراء فى تحقیق التصمیم الداخلى المستدام اسماعیل ، عـــــال. "3-

لي والمؤتمر الد ،تدامة مؤتمر ، المحور الثالث )التكنولوجیا المتقدمة و تطویر المنتج ( ، التصمیم بین االبتكاریة و االس

 .17,16,12,7:5الثاني  لكلیة الفنون التطبیقیة ، ص  

3- Isma3el ـــ ،Ola. “Estkhdam Tknologea Elnano ElkhDraa Fa tahqeq EltSmem eldakhlee 

Elmstdam”  ،Bhth Mqdm Ela Moatmr  ،Elmhor Elthalth (Altknologea Almtqdmh w Ttoer 

Elmntg)  ،EltSmem Been Alabtkareh W Elastdamh  ،Elmoatmr Eldaolee Elthane Lkleht 

Elfnon EltTbeqeh  ،p 17, 16, 12, 7:5. 

بیقاتها في مجال و تط  LEEDام الریادة في الطاقة و التصمیم البیئيالمعاییر التصمیمیة لنظالجارحي ، محمود. "  4-

 – 2015 –امعة حلوان ج –لیة الفنون التطبیقیة ك –قسم التصمیم الداخلي و األثاث  –ماجستیر  –التصمیم الداخلي " 

 .74,  62:69ص

4- Elgarhee  ،Mahmoud. “Elmaaeer Eltsmemeh Lnzam Elreadh Fe eltaqh W EltSmem 

Elbeaee LEED W Ttbeqatha Fe Mgal Eltsmem Eldakhlee “– Magster – qesm Eltsmem 

Eldakhle w Elathath – Kolet Elfnon Elttbeqeh – Gam3t Helwan – 2015 – p62:69, 74. 
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اریة ، میة المعمیة و التن، جمعیة الحفاظ على الثروة العقار“جمعة ، حسین." النانو تكنولوجى في قطاع التشیید و البناء 5-

 .244: 243م، ص 2009مكتب الدراسات و االستشارات الهندسیة ، مصر ، 

5-Gomaah  ،Hoseen." Elnano Toknologa Fe qtaa Eltsheed W Elbnaa "  ،Gamaeet Elhfaz ala 

Elthroh Elaqareh Weltnmeh elmeamareh  ،Mktb Eldrasat W Elastsharat Elhndseh  ،Masr  ،

2009 ،p 243: 244. 

لي و لداخا قسم التصمیم "، ماجستیر ، " معاییر التصمیم المستدام و تأثیرها في بیئة التصمیم الداخليالرامیني ، منار.6-

 .1, 2 م ، ص2015األثاث ، كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان ، 

6- ELramenee  ،Manar." Maaeer Eltsmem Elmstdam W Taatherha Fe beaah Eltsmem 

Eldakhlee " ،Magster  ،Qesm Eltsmem Eldakhlee W Elathath  ،Kolet Elfnon Elttbeqeh  ،

gamet Helwan  ،2015  ،p 2, 1. 

 ةكلیة الهندس ،لمعماریة ستیت ، محمد. " التكنولوجیا الذكیة في العمارة المعاصرة " ، رسالة ماجستیر ، قسم الهندسة ا 7-

 .88، ص  2005عین شمس ،  ، جامعة

7-steet  ،Mohammed. " Eltknologea Elzkeh Fe Elaemarh ElmaaSrh "  ،Rsalt Magster  ،Qesm 

Elhndsh Elmeamareh  ،Klet Elhndsh  ،Gameat Ain Shams  ،2005   ، p 88. 

سم قاجستیر ، ، م یئة "التكنولوجیا و الب" دور تطبیقات مبادىء االستدامة للوصول إلى التوازن بین الشافعي ، إسالم. 8-

 .57,16، ص  2018الهندسة المعماریة ، كلیة الهندسة ، جامعة القاهرة ، 

8- Elshaf3ee  ،eslam." Dor Ttbeqat Mbadaa Elastdamh LloSol ela Eltoazn been Eltknologea 

W Elbeah “ ،Magster  ،Qesm Elhndsh Elmeamareh  ،Kolet Elhndsh  ،Gameat Elqahrh  ،2018   ،

p 57, 16.  

 ، لعتبة(")منطقة ا " رؤیة تصمیمیة مستدامة لحیزات تجاریة للباعة الجائلین بالقاهرة الخدیویةعبدالغفار ، آالء. 9-

 . 196م ، ص2018ماجستیر ، قسم التصمیم الداخلي واألثاث ، جامعة حلوان ،

9- Abdalghfar  ،Aalaa. “Roayeh Tsmemeh Mostdamh Lehezat Togareh Llbaah Elgaalen Be 

Alqahrh Elkhdeoeh (Manteqh Elatbh)"  ،Magster  ،Qesm Eltsmem Eldakhlee W Alathath  ،

Gameat Helwan ،2018  ،P196. 

 –"  لرأسیةام العمارة تطبیق أسس و مبادئ العمارة الخضراء كأحد الحلول العملیة لتناول مفهوعبدالموجود ، رانیا." 10-

 .135م ، ص2010ماجستیر ، قسم الهندسة المعماریة ، كلیة الهندسة ، جامعة القاهرة ، 

10-Abdelmogod  ،Rania." Ttbeq Oss W Mbadaa Eleamarh Elkhdraa kahhad Elhlol Elamleh 

Ltnaol Mafhom Eleamarh Elraseh “،Magster ، Qesm Elhndsh Elmeamareh ، Kolet Elhndsh ، 

Gameat Elqahrh ،2010 ،p135. 

علوم لي ، أسعد ، محفوظ ، جورج. " المواد الحدیثة في اإلكساءات الداخلیة "، بحث ، مجلة جامعة دمشق للع -11

 م.  2009الهندسیة ، المجلد الخامس و العشرون، العدد األول ،

11- Ali  ،Asaad  ،Mahfoz  ،Gorg. “Elmoad Elhdethh Fe Eleksaaat Eldaklih " ،Bahth  ،Maglet 

Gameat Demshq Llolom Ehndseh  ،Elmogld Elkhames W Eloshron ،Eladd Elaol ،2009. 

،  2012حث ، مؤتمر الفن وثقافة اآلخر ، مارس ب"،  عناصر الجذب في التصمیم الداخلي للمحالتعواد ، أمل ." -12

 .4ص

12-Aoad  ،Aml." Anaser Elgzb Fe Eltsmem Eldakhlee Llmhlat " ،Bahth  ،Moatmr Elfn W 

Thqafh Alaakhar  ،Mars 2012   ، P4. 
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