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 ملخص البحث:

السياسية   جوانبها  شملت  والتي  والمتعددة  المختلفة  الحياة  أنماط  فى  التحول  عصر  فى  نعيش  االن  نحن 

واالجتماعية واالقتصادية، وحيث أن التصميم الداخلي للمنشآت المؤقتة سواء كانت سکنية وتجارية او ادارية 

ديدة ومتعددة، فقد تأثر تصميم وتنفيذ او سياحية.. جزء من انشطة الحياة واشكالها المختلفة لمواجهة مشكالت ع

المنشأ المؤقت بالتحوالت العلمية والرقمية والتكنولوجية الحديثة فکريا وإبداعيا وانتاجيا بغرض تحقيق التکامل 

وتعد منافذ البيع   به.معه مستجيبا لكافة المتطلبات المحيطة  والتفاعلمع کل ما يحيط باإلنسان وظيفيا   والتوافق

النشاط التجاري، مما دعا قطاع أحد أهم أس تنمية  التأثير اإليجابي فى تطوير منظومة االقتصاد وکذلك  باب 

القوات المسلحة إلى االهتمام بها والعمل على انشائها في الكثير من األماكن المتفرقة وتنقلها من مكان ألخر 

لى کيان مستقبلي أفضل والى حل  وزيادة عائدتها وجعلها وسيلة نتمکن بها من االرتقاء من الوضع الحالي إ

مشكلة الغالء وتوفير جميع أنواع السلع والخدمات لدى المستهلك. ونظرا لحدوث تطورات ومتغيرات فى مجال  

التكنولوجيا عموما، ومجال التصميم الداخلي تحديدا جاءت فكرة البحث وتم االستفادة من هذه التقنيات الحديثة 

لبيع الخاصة بالقوات المسلحة كمنشأ مؤقت، حيث ساهمت فى تحقيق مرونة  فى تطوير تصميم وتنفيذ منافذ ا

التصميم   تنفيذ  في  متناهية  ودقة  العادية   والذيفکرية وسرعة  الوسائل  من خالل  تحقيقه  المستحيل  من  کان 

شها  وأصبح من الممکن تنفيذها مهما کانت درجة صعوبتها وتعقيدها، من خالل تقنيات مستحدثة وتعاي  والتقليدية

التي تم االستفادة   والمستحدثةمع البيئة المحيطة بها. ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على هذه التقنيات الحديثة 

والتي تتمثل    مؤقت(منها ونتائج تطبيقها فى تنفيذ المنشأت المؤقتة )تطبيقا على منفذ بيع وجبات سريعة كمنشأ  

بشکل جذاب وتفاعلي وبطرق تشطيب مختلفة وبالتالي   ركيب والتفى تحقيق عوامل الدقة والسرعة وسهولة الفك  

 سيعود بالنفع على الجانب االقتصادي للدولة وتوفير كافة أنواع السلع للمستهلك المصري في الكثير من األماكن.

 الكلمات المفتاحية:  

 تقنيات حديثة -منشأ مؤقت  -منفذ بيع 
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 مقدمة البحث:

، حيث تنبه المتخصصون والباحثون الى والتنفيذ ظهر االهتمام واضحا بأهمية التكنولوجيا وارتباطها بالتصميم  

 والتوافق الحديثة لتصميم وتنفيذ المنشأت المؤقتة بغرض تحقيق التکامل    والتكنولوجيا االستفادة من التقنيات،  

. وتعد منافذ البيع الموجودة  بهفة المتطلبات المحيطة  معه مستجيبا لكا  والتفاعلمع کل ما يحيط باإلنسان وظيفيا  

حاليا والمنتشرة في الكثير من األماكن داخل البالد وفى جميع المحافظات من المنشأت المؤقتة لكونها أحد أهم  

القوات  قطاع  دعا  مما  التجاري،  النشاط  تنمية  وکذلك  االقتصاد  منظومة  تطوير  فى  اإليجابي  التأثير  أسباب 

إلى االهتمام بها والعمل على انشائها في الكثير من األماكن المتفرقة وتنقلها من مكان ألخر وزيادة   المسلحة

عائدتها وجعلها وسيلة نتمکن بها من االرتقاء من الوضع الحالي إلى کيان مستقبلي أفضل والى حل مشكلة 

لحدوث   ونظرا  المستهلك.  لدى  والخدمات  السلع  أنواع  جميع  وتوفير  مجال الغالء  فى  ومتغيرات  تطورات 

التكنولوجيا عموما، ومجال التصميم الداخلي تحديدا وتم االستفادة من هذه التقنيات الحديثة فى تطوير تصميم  

الخاصة بالقوات المسلحة كمنشأ مؤقت، حيث ساهمت فى تحقيق مرونة   السريعة(  )الوجبات وتنفيذ منافذ البيع  

تنفيذ   في  متناهية  ودقة  العادية فکرية وسرعة  الوسائل  من خالل  تحقيقه  المستحيل  من  کان  والذي  التصميم 

تنفيذها   الممکن  تقنيات  بهوية موحدة  والتقليدية وأصبح من  مهما کانت درجة صعوبتها وتعقيدها، من خالل 

 مستحدثة وتعايشها مع البيئة المحيطة بها.  

 مشكلة البحث: 

والذي من المستحيل تحقيقه    بيع الوجبات السريعة(  )منافذ التصميم للمنشأ المؤقت    وتنفيذ صعوبة التنفيذ   -

 به.والتي بدورها تجعله غير مالئم للبيئة المحيطة  والتقليديةمن خالل الوسائل العادية 

د  وجو لعدم    الشكلالتقليدية وعدم االلتزام بنموذج موحد لها من حيث  منافذ البيع  البصري الناتج من  التلوث   -

 . وعدم وجود محددات لتنفيذ وتصميم المنشآت المؤقتة المؤقتةصياغة التشكيلية والوظيفية للمنشأت ال

 الخامات المنفذة بها   لعدم مالئمة   وذلكالتحمل    علىقدرتها    وفقد لها    العمريالتلف السريع وسرعة التقادم   -

 للبيئة المحيطة بها. 

 ف البحث:اهدا

خاصة منفذ بيع للوجبات    مستحدثة تتيح استخدامه في الكثير من المجاالت   بتقنيةمنشأ مؤقت  الوصول إلى   -

 السريعة.

التعرف على األساليب التكنولوجية المستحدثة التي تدعم التصميم الداخلي واألثاث للمنشأ المؤقت من حيث   -

 اختيار أنسب الخامات والوسائل التقنية. 

لمنا - المسلحة  تصميم وطرح منشأة مؤقتة برؤية جديدة  القوات  بيع  بينها وبين  بهوية موحدة  فذ  للتواصل 

   . والخامات الحديثة للمنشأ المؤقت   والوظيفة المستهلك بتقنية متطورة من خالل دراسة تطور مفهوم الشكل  

الزيادة العمرية للمنشأت المؤقتة عموما خاصة منافذ بيع الوجبات السريعة وحمايتهما من عوامل التلف  -

 .معمرة.المختلفة باستخدام خامات 

 فروض البحث:

 يحقق قيمة جمالية عن طريق التواصل البصري بين المنتج والمستخدم.   الشكل والوظيفة والخامةالجمع بين   -
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المؤقت  - للمنشأ  المجال الستخدامه في    باالستفادة من  التصميم والتنفيذ  يفتح  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات 

 وظائف متعددة ومبتكرة. 

في ابتكار استراتيجية جديدة   ساعد تغير نمطية  الحديثة ال  والخامات   التقنيات الحديثة والتكنولوجيااستثمار   -

 ما يحقق األهداف االتصالية والجمالية. بيع الوجبات السريعة( م  )منافذ للمنشأت المؤقتة للتشكيل 

 أهمية البحث:  

الفك   - إمكانية  على  تقوم  المؤقتة  الخفيفة  الهيكلية  المنشأت  وتنفيذ  تصميم  في  األساسية    والتركيب الفكرة 

       االنشاء.  وبساطة والتخزينالقل  وسهولة 

الحديثة  - التكنولوجية  لالتجاهات  الباحثين  بمستوى  منها   االرتقاء  المنشأت    وتصميم تنفيذ  في    واالستفادة 

يحقق استدامتها والمحافظة عليها لفترات   منافذ بيع الوجبات السريعة للقوات المسلحة مماالمؤقتة خاصة  

 زمنية أطول ضد عوامل التلف المختلفة. 

 منافذ بيع القوات المسلحة. بشكل معاصر في تصميم   الموحدةالحفاظ على الهوية  -

يسا - اعمال تصميمية مما  الحديثة على  التقنيات  استراتيجية  تطبيق  التصميمي  أهمية  الفكر  تطور  هم في 

 لمصمم المستقبل وتوجيهه إلى استثمار القيم الوظيفية والتشكيلية لمنشأ منفذ بيع الواجبات السريعة. 

 البحث:حدود 

 ( 2021/ 9تم إجراء هذا البحث في ) زماني:حد  -

خاص  تم اجراء هذا البحث في مصر بشكل عام وعن منافذ بيع القوات المسلحة بشكل  الحد المكاني: -

 محافظة القاهرة.  -بميدان رمسيس

     منهجية البحث: 

  التحليلي:المنهج 

 . الخفيفة المنشأت المؤقتةمن خالل دراسة يتم عمل دراسة تحليلية  -

 التحليلي:  المنهج الوصفي

وتحليل أنواع المنشأت  البحث وعرض    ومصطلحات ارتكز البحث على محاور تمثلت في عرض مفاهيم   -

لتصميم   التكنولوجية  الجوانب  ثم  المختلفة    وتنفيذ المؤقتة  الوصل  أنظمة  المنشأت من خالل عرض  هذه 

والتي تصلح  يثة  الخامات الحد   وانواع  وصف وتحليل القيم الوظيفية والتشكيليةوللهياكل االنشائية الخفيفة  

 لتنفيذ المنشأت المؤقتة ضد عوامل التلف المختلفة.

 المنهج التطبيقي: 

تطبيق   - يتضمن  التحليلية  التطبيقية  الدراسات  خالل  من  تطبيقي  المسلحة منهج  للقوات  بيع  منفذ  وتنفيذ 

وحمايتها من    المستحدثة  والخامات للوجبات السريعة كمنشأ مؤقت من خالل االستفادة من التقنيات الحديثة  

 عوامل التلف. 
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 البحث:مصطلحات 

يلبى احتياجات المواطنين من خالل تقديمة لسلعة   ووظيفتهالمؤقتة الخفيفة    المنشأت هو نوع من أنواع    بيع:منفذ  

 خدمة.او 

منشأ خفيف مؤقت مقام ألداء خدمات معينة سواء كانت خدمة سكنية او تجارية او غيرها    هو  مؤقت:  منشأ

 لفترات مؤقتة. 

حديثة:   أوتقنيات  التقنية،  البضائع   التكنولوجيا تعرف  وإنتاج  لتجهيز  والمعرفة؛  المهارات  تطبيق  أنها  على 

التي   األساليب  أو  والطرق،  واألدوات،  اآلالت،  كافة  تشمل  حيث  المختلفة،  الخدمات  تقديم  أو  يتم  والسلع، 

استخدامها؛ لتحويل الموارد إلى عناصر يحتاجها الناس، وبالتالي تعد التكنولوجيا واحدة من أقوى عوامل التغيير  

 وتوضحها:  ، التقنية هناك الكثير من النقاط المهمة التي ترتبط بتعريف . في المجتمع

كلمة   - ليست  إنها  ومنها  محايدة،حيث  المختلفة،  تطبيقاتها  باختالف  تختلف  لتلبية    بل  اإلجراءات  اتخاذ 

 . داف الرئيسية للعلماحتياجات اإلنسان، وحل مشكالته المختلفة، وهذه هي األه

استخدام التقنية ما يفوق المعرفة العلمية، واحتوائها على قيم بقدر الحقائق، ومعرفة عملية بقدر المعرفة   -

 .  النظرية

احتواء التقنية في مضمونها على طرق تنظيمية؛ لعمل األمور المختلفة، حيث تغطي التفاعالت المقصودة،  -

بين   المقصودة  العمليات وغير  بها عن طريق  تتأثر  أو  تنتجها،  التي  واألنظمة  واألشخاص،  المنتجات، 

 .المتنوعة

دخول التكنولوجيا في العديد من المهن، واألمور الحياتية، مثل: الهندسة، والتصميم، واإلدارة، والصناعة،   -

 .وغيرها من األمور المختلفة والمتنوعة

 المؤقتة: نبذة تاريخية عن المنشأت 

لقد ارتبطت فكرة المنشأت المؤقتة بالبدو الرحل حيث كان الترحال بالنسبة لهم بحثا عن مصادر الحياة من ماء  

تكون في أقاليم متشابهة والتي تتسم بالمناخ الجاف  ومن الملحوظ ان مناطق انتشار مساكن البدو الرحل  وغذاء

لليل وقد تطور هذا النمط من البناء من خالل المرور بالعديد في ا  والباردةالحرارة العالية في الصباح    ودرجات 

 من حضارات البدو في العالم القديم وحتى الوقت الحالي.

 المؤقتة: المنشأت 

المؤقت هو    المنشأ او متحركة والمنشأ  ثابتة  تكون  قد  اهداف معينة  يلبى    الذي  المنشأالمؤقت يختص بخدمة 

 المنشأ. ا  هذ   ألجلهامحدودة قد تطول او تقصر حسب االنتهاء من أداء الوظيفة المقام    ولمدةطلبات لخدمات مؤقتة  

 الخفيفة: مجاالت استخدام المنشأت المؤقتة او 

المنشأت الخفيفة او المؤقتة في جميع انحاء العالم في انشاء مشاريع مختلفة في دول مختلفة بمقاييس تم استخدام  

متنقلة ووحدات سكنية ووحدات  الفنية و ورش  المعارض  و  االستوديوهات  معايير ووظائف مختلفة مثل   و 

  منشآت التدريسات و  منشآت عسكريةو  منشآت المجمعات و  منشآت مواقع العمل  تجارية وإدارية و سياحية و 

 منشآت عديدة األدوارو  منشآت الحاالت الطارئة و  منشآت القطاع العام والشؤون اإلداريةو  منشآت صحيةو

 .....الخ . منشآت صديقة البيئةو

 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.prefabrikyapi.com/worksite-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/camp-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/military-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/educational-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/health-facilities
https://ar.prefabrikyapi.com/public-and-administrative-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/emergency-settlement-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/multi-storey-buildings
https://ar.prefabrikyapi.com/ecological-buildings
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 الخفيفة: مؤقتة او أنواع المنشأت ال

 الخفيفة: الكبائن المتنقلة للوجبات -1

 

 النوع

كابينة تقليدية غير ذاتية  

 (1السحب ) 

Travel trailer 

الكابينة ذات العجلة  

 الخامسة

Fifth Wheel 

 الكابينة ذاتية السحب 

Motor home 

 الشكل

   

 

 المقاسات 

الى  6,40من   م 11,20م الى 6,40من  م 8,50م الى 6,40من  الطول    12,20م 

 م

 م 2,40م الى 2,25من  م 2,40م الى 1,80من  م 2,40م الى 1,80من  العرض 

 م 2,40م الى 2,20من  م 2,40م الى 2,20من  م 2,40م الى 2,20من  االرتفاع 

  الكرافانات:-2

سبق التصنيع  الى المصنع حيث تجاوزت فكرة    والتجهيزظهر هذا النوع من االنشاءات مع انتقال عمليات البناء  

 بالمصنع. كاملة  ومنشأت الى انتاج غرف  واالرضيات   والقواطيعمرحلة انتاج الحوائط  

 فانات:مميزات منشأ الكرا 

 . إنشاءه، وإقامتهراسيا، وافقيا، وسرعة  المنشأإمكانية امتداد  -

 مرونة الفراغات الداخلية حسب النشاط واالحتياج.  -

 قلة الهالك وسهولة االنشاء مع إمكانية الفك والتركيب. -

 (.1صورة )   البيئة:منشآت صديقة  -3

  

 

 

 2( منشأ سكنى صديق للبيئة 1صورة )

أثناء مراحل تصميم وتخطيط هذه المنشآت المعروفة بأنها صديقة البيئة يجب أن تكون بعض القرارات الخاصة 

عديدة. وحيث أن األنظمة    واقتصادية هذه القرارات تصحب معها فوائد بيئية    إنبشؤون البيئة مقررة سابقاً. حيث  

 
  التطبيقية، كلية الفنون   ماجسااتير، السااياحية،عبير صااالح االمام، التصااميم الداخلي للمنشااأت الهيكلية المؤقتة بما يالئم البيئة   - 1

 .308، ص 2007 حلوان،جامعة 
2  -https://ar.prefabrikyapi.com/img/2013/03/ekolojik-yapilar.jpg 
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المن وبأسم  البيئة  صديقة  بأوصاف  الموصفة  بالمنشآت  على  المستعملة  تهدف  واإليكولوجية  الخضراء  شآت 

 استعادةالمنتجات القابلة    استعمال الموارد الطبيعية بالحد األدنى وكما تهدف بالحد األعظم    استعمالتخفيض  

ولكن بكفاءات عالية والتخفيض على إنتاجات المنتجات   األدنى،الطاقة بالحد    استعمالوتهدف أيضاً    استعمالها

 .ية صحة اإلنسان طوال وجوده ومعيشته بداخلهاوكما تشمل على شؤون وقا 

 ( 2صورة ) السكن:منشآت وحدات  -4

  

 

 

 ( منشأ وحدات السكن 2صورة )

تقنيات حديد الصلب الخفيف لسبب منشات  تتميز   للعوامل الطبيعية تعرض سكانها    وحدات السكن باستعمال 

سبب ب  هذه العواملحيث أن وحدات السكن المنشأة بهذا األسلوب تتميز بجهودها العالية المقاومة ضد    المختلفة

التقن  هذا  أن  حيث  الجودة  العالية  التقنيات  واستعمال  المنشأة  يةإتباع  المشهد   تزود  جميلة  معمارية  بمظاهر 

 .الطاقة  استهالكات ر من ية بالتوف ولها كفاءات عالي  مريحة معيشة زود إلى من يسكن بها بتوبتصاميم مرنة و 

 ( 3صورة ) الطارئة:منشآت الحاالت  -5

 

 

 

 

 1 ( منشأت الحاالت الطارئة3صورة )

نتيجة وقوع الزالزل    االحتياجات جاهزة لغرض تسديد    ية وحدات سكن  وهي منشآت  الطارئة بشؤون اإلقامة 

الحاالت األخرى الناشئة    واحتياجات من كوارث طبيعية    وما يشابههااألرضية    واالنهيارات وفيضانات المياه  

 تركيبها وانشائها. تتميز وحدات السكن المجهزة بسرعة  .ماعدا الكوارث الطبيعية

 . (4صورة )  صحية:منشآت 

  

 

 منشآت صحية ( 4صورة )

 

من أهم ميزات تطبيق أعمال المنشأت هو إنتاج وتأسيس المنشأ الجاهز في المصنع تحت رقابة عالية الجودة  

   لالستعمال.ارتكازا على خبرتها الغنية وكفاءة كادر عملها مما يجعل المنشأ جاهزاً 

 
1  -https://ar.prefabrikyapi.com/img/2013/04/acil-yerlesim-yapilari.jpg 
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 1 (.5صورة ) عسكرية:منشآت  -6

 

 

 

 ( منشآت عسكرية.5صورة )

 

 الصنع:منشآت عسكرية مسبقة 

على  وفقاً  المصنعة  الصنع  مسبقة  منشآت  بها  يوجد  معسكرات  العسكرية من  المجمعات  البيئة    تتألف  أحوال 

المتفارقة في شتى أنحاء العالم. حيث أن المعسكرات تتألف من مكاتب عمل ومهاجع للنوم والطعام ومن منشآت  

وبإتباع أحدث تقنيات اإلنتاجات    ...الخلطلقة األجواء والمسقفة  ومن ساحات النشاطات الرياضية ا  االستراحة

 .المعتمدة بالقياسات العالمية

 الجاهزة:حاويات مواقع العمل  -7

حيث  األعمال  شؤون  وتسيير  اإلقامة  لغرض  للنقل  القابلة  الحاويات  على  أولوياً  اإلنشاءات  قطاع   يحتاج 

لغرض تناول الطعام ونوم المستخدمين بمواقع العمل وكمكاتب    استعمالهاأن هذه الحاويات القابلة النقل يمكن  

  وما يماثلها وكمخازن ومستودعات وكمهاجع إقامة العائالت    اجتماعيهوكمنشآت    ومراحيض العمل وكحمامات  

ة وهي مصممة من قبل المهندسين  خاص  لمن نشاطات أخرى حيث أن حاويات مواقع العمل الجاهزة تزود بحلو

 والمعماريين بقياسات وبأعمال ماعدا أوصافها القياسية. 

لوازم قياسااية   اسااتعمال -  تركيبها.ساارعة وضاامان   -  .ساارعة إنشااائها الحاويات:هذه لميزات  مأهم ال ومن 

دعم متواصاال بصااياناتها   -  انشااائها.فك الحاوية والتمكن من إعادة   اسااترجاعقابلية   - .معتمدة وعالية الجودة

 .وخدماتها الفنية

 للفتح:حاويات قابلة  -8

متر وتركب وتنشأ بموقع وضعها وبعد التركيب يتم فتح   7.00×    3.00تكون الحاويات القابلة الفتح بأبعاد  

الجانبية   اإلنسان    بعضها  بجانب   الموجودةهياكلها  الداخلية بجهد  الوحدات  تدفع  ثم  هذه    العادي البعض  فوق 

غرفة    1+3من غرف عددها    كونمت  2م  56الهياكل وبعد هذا العمل البسيط يتم الحصول على منشأ مساحته  

متر ومن    3.00  وبارتفاعمتر    7.00×    3.00حيث أن الوحدة الرئيسية للحاوية القابلة الفتح مجهزة بأبعاد  

 ( 7و  6صورة ) .غرفة  2غرف و  3غرف و   4الممكن تصميمها بأبعاد فارقة لكي تستعمل بأشكال ذات 

 
1  -https://ar.prefabrikyapi.com/img/2013/03/askeri-yapilar.jpg 
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 (7صورة ) حاويات قابلة التوسع ( 6صورة )  حاويات جرارة

 1 :للطيحاويات قابلة  -9

يتم تصانيع هذه الحاويات وهي متداخلة داخل البعض بشاكل كامل والقابلة للطي حيث أن هذه المنشاآت مصانعة  

×  2.40ساااام وأبعااد الثاانياة بعاد الطي   40متر وارتفااعهاا   7.00×   3.00الطي  بنوعين األولى أبعاادهاا بعاد  

متر ويصااال    7.00×   3.00سااام وحين فتح الحاوية ونصااابها تصااال أبعادها إلى   40متر وارتفاعها    6.00

متر وحيث أن كبائن    2.40متر وإلى ارتفاع    6.00×    2.40متر وتصل الثانية إلى أبعاد   2.40ارتفاعها إلى  

  40×   600×   240م الدش تركب فيما بعد بهذه الحاويات وحيث أن أبعاد شاحن هذه الحاويات األولى  اساتحما

حاوية على ظهر شاااااحنة واحدة لساااابب تمكن    14ساااام ويتمكن شااااحن    40×    700×   300ساااام والثانية  

 (.9و  8صورة ).طيها

  

 ( 9صورة ) حاويات أكورديون (8صورة ) االلتواءحاويات قابلة 

 الطعام:قاعات حاويات  -10

ماعدا مباني قاعات الطعام األخرى. يتم تخطيط وتصاااميم    خص شاااؤون تغطية طلبات مهاجع قاعات الطعامت

هذه المهاجع حساب ظروف الراحة وحساب عدد األشاخاص المساتعملين لهذه المنشاآت حيث أن أبعادها القياساية  

متر ويتمكن تجميعها أو تخطيطها بأبعاد جديدة حساااب الطلب.   7,00×   3,00متر و    6,00×   2,4الجاهزة 

ساااائل مهاجع قاعات الطعام باألبعاد الواساااعة بعد تجميع المنشاااآت المجهزة قياساااياً  من الممكن أغلبياً حل م

 والتخطيط وضااع  لتركيب يتم تصااميم هذه المنشااآت بالدور الواحد أو بإثنين األدوار ويتم أثناء ا  غالبا  .ببعضااها

ع واليتم في عواميد الدعم لغرض تقوية المنشااأ حين تضااخم وسااعته. يتم تصاانيع الحاويات مساابقاً في المصاان

عوامل مناخ المنطقة   اقتضااءموقع النصاب ساوى تجميع أجزائها. من الممكن القيام بتقوية أساقف المهاجع حين  

 (.10صورة ) .2وضعها. من الممكن فك وتركيب منشآت هذه المهاجع لعدة مرات 

 
1  -https://ar.prefabrikyapi.com/img/2015/04/katlanabilir-konteyner-4-640x426.jpg 
2 -Prefabrik Yapı A.Ş. (prefabrikyapi.com) 

https://ar.prefabrikyapi.com/product/expandable-container.html


 
 

 

 
 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh 

University – Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

(297 )  

 
 

 

 

 ( توضح حاويات قاعات الطعام 10صورة )

 (11)صورة الجماعي: حاويات منشأت النوم  -11

 

 

 ( حاويات منشأت النوم الجماعي11صورة )

 (. 12صورة ) العمل:حاويات منشأت مكاتب  -12
 .يتمكن تصنيعها بأسلوب الكتلة الواحدة أو بأسلوب قابلية الفك والتركيب التي تحل على كافة مسائل المباني

 

 

 

 ( ألشكال حاويات منشأت مكاتب العمل12صورة )

 (. 13صورة ) منشأت صغيرة الحجم:   -13

  
 1  صغيرة الحجم المنشأت( توضح اشكال 13صورة )

 الحديثة لتنفيذ وتطبيق التخطيط الفني للمنشآت المؤقتةالتكنولوجية التقنيات 
 .2  لتأسيس وإنشاء المنشآت بدون استعمال اللحام الميكانيكي تقنيات روبوت  -1

كافة العناصر المستعملة أثناء تصنيع وإنشاء المنشآت الخاصة التصاميم مصنعة ومنتجة بتقنيات اإلنشاء  

بدون إستعمال اللحام ويتم نصبها وتشييدها بتركيب الحديد الصلب وهو بارداً. تتألف المنشآت المصممة  

 ع الجدران واألسقف والمقصات وعناصر الجمع األخرى المنتجة أكملها في خطي بالتخطيط المميز من تجم

 
1  -https://ar.prefabrikyapi.com/product/hka-8.html 
2  -https://ar.prefabrikyapi.com/img/2013/03/teknolojilerimiz-1920x360.jpg 
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(HekimStructureRobot)   الميكانيكي المشغل آلياً والمتكامل العمل وتستعمل أثنائها مواسير البروفيل

 . وبراغي الربط أثناء تجميع عناصر هذه المنشآت المسبقة الصنع  وصماويل

 .المصنعة من اإلسمنت الطبيعي ألواح بوردت تقنيا -2

 إن ألواح حكيم بورد اإلسااامنتية الطبيعية مصااانعة بتقنيات فايبرأسااامنتية وهي عبارة عن ألواح إسااامنتية 

لوازم  ااأللواح اإلسامنتية الطبيعية تساتعمل باألخص ك مزودة بتدعيمات من األلياف السايلولوزية. حيث أن

وهي   (A1) مزخرفة حيث أنها مصانفة بنخب   الواجهات الداخلية والخارجية كألواح مساطحة أو  تكسايات 

 (.14صورة ) .والحريق االشتعالمقاومة ضد 

 

 

( توضح شكل تقنيات ألواح حكيم بورد  14صورة )

 المصنعة من اإلسمنت الطبيعي 

 1.بانال الكومبوزيتية ألواح ساندويشتقنيات   -3

من   بانال  الساندوتش  ألواح  األلواح  2تتألف  بأصناف  مصنفة  رئيسية  وألواح  مجموعة  الصوفية   الحجرية 

(EPS)  ملم حتى    600العازلة الخواص. وتتوافر ألواح الساندوتش بانال بأبعاد مختلفة تبدأ أبعاد عرضها من

في ألواح المموجة    يتوافر منهاملم. كما    16.000ملم ومن الممكن أن تنتج بأطوال لحين طول    1.250عرض  

 (. 15)  صورة  .موجة 5أو   3الغير العازلة والمزودة بموجات الشكل و

 

 

( توضح شكل ألواح حكيم ساندويش بانال  15صورة )

 الكومبوزيتية

 .دبور (EPS) تقنيات  -4

ألواح   بانالتتألف  األلواح  2من    الساندوتش  بأصناف  مصنفة  رئيسية  وألواح  مجموعة  الصوفية   الحجرية 

(EPS) .ملم ومن    1.250ملم حتى عرض    600أللواح بأبعاد مختلفة تبدأ أبعاد عرضها من  ا  تتوافر  العازلة

والمزودة بموجات   غير العازلةألواح السندويشات المموجة    تتوافرملم. كما    16.000طول  بالممكن أن تنتج  

من النفط وهي بصيغة الرغوة وهي عبارة    الممدد   بولي ستيران – EPS) يتم الحصول على مادة  .موجة  5أو    3

تتميز   إنهاعن مادة ثرموبالستيكية مغلقة مساماتها أغلبياً بيضاء اللون مستعملة بشؤون العزل الحراري. حيث 

اللوازم األخرى.   التي تحوزها  الحراري  العزل  تماثل مقاومات جهود  بأرخص األسعار وهي  العزل  بجهود 

وهي عبارة عن لوازم عازلة الحرارة تحوز على مواصفات   االستعمالل فترة  وتتميز بعدم تغير أشكالها طوا

 .المستهلك واحترامصداقة البيئة 

 
1   -https://ar.prefabrikyapi.com/corporate/our-technologies 
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 وبالستيكية.طالءات البالستيكية طالءات عادية التقنيات   -5

 نحو  االتجاهتم  سير األعمال وجوب وضع وإتباع التطورات السائدة بقطاع الطالءات ولهذا السبب    اقتضى 

مجموعات رئيسية تصنف بطالءات   4من    الطالءات وتتألف    هاكفاءات  ارتفاعاألبحاث والتطويرات مما أدى إلى  

اإلنشاءات التحضيرية والعادية والطالءات السولفانتية األساس العادية والتحضيرية وطالءات القطاع الصناعي  

   .والموبيليا األثاث وطالءات قطاع 

   .يكيةتقنيات ألواح بالست البالست  -6

برمز أثيالنتيريفثااليت  بولي  مادة  على  العلمي  بالمصطلح  بخط  (PET) يشار  تنتج  لوازمها  أن   حيث 

وهي  (PET) المكسرة أو من حبيبات  (PET) لفات اللوازم وحيث أنها تتكون من مواد خام تتألف من قطع

 . (PET) قابلة االستعمال في ساحات متفرقة عديدة تستعمل صناعاتها مادة

 ؤقتة ـــــــشأت المـــــــمنل ا لتنفيذ  الحديثةولوجيا ــــــتكنال

 (.16صورة ) الصلبة:مقطع من نظام المنشآت الحديدية 

فى حيث    تتمثل  والمعسكرات  المخيمات  الغسيل    إنه منشآت  منشآت  وجود  بها  يتطلب  األماكن  هذه  بأمثال 

والمخازن وورشات العمل التي تحتاج لساحات واسعة يتطلب بها وضع حسابات ديناميكية وإحصائية يجب  

أثنائها على جهود الحموالت الخاضعة بها المنشآت ولهذا السبب يجب أثنائها وضع الحسابات اإلحصائية    االنتباه

التقنية    وبمتابعة  .بالدقة أثناء  وابتكاراتها  التطورات  وبموجبها    استعمالهاالمتواصلة  الفنية  لماكناتها ومعداتها 

منشآت حديد الصلب المسبقة    وتصنيعيات يتمكن لها تقديم أفضل الخدمات واجود األعمال بما يخص منتجات  

م  لى  م 150و   120 –  100 –  80 –  60 –  50لة مصنعة بسماكات وعزمالواجهات ال الصنع. حيث أن ألواح

الباردة وبشكل ألواح موضوعة    التثبيت المخفية وبشكل ألواح الغرف  بمساميرويمكن تصنيعها بأشكال مختلفة  

 (. 17صورة )  .من أنظمة أخرى متعددة التفاصيل وما يماثلها H على نظام بروفيل

  

 
 ( توضيح لشكل المنشأت الحديدية الصلبة16صورة )

  

 

2م 100حديد الصلب منشأ  2م 1000منشأ حديد الصلب    2م 600منشأ حديد الصلب  

 الحديدية الصلبة لمساحات مختلفة المنشأت( توضح اشكال 17صورة )
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 لمنشأت الحديدية الصلبة:لتكنولوجيا الخواص الفنية ل

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 

 هيكل المنشأ

 

 

 

خفيفة   فارغة  صلبة  حديدية  مواسير  من  المنشأ  هيكل  بتقنيات    مجلفنةيتألف  منتجة 

 / C / U / Z) برموزالتشغيل اآللي ومقطوعة بواسطة مقصات خاصة مشار عليها  

Sigma / Sigma Plus / C Plus) هذه المواسير موصولة ببعضها بواسطة   حيث أن

في  المستعملة  الربط  صواميل  بواسطة  ومربوطة  الحموالت  لمقاومة  ساندة  عناصر 

التثبيت  مسامير  بواسطة  بأرضيتها  تثبيتها  ويتم  للحموالت  الساندة  الوصل  عناصر 

 سقف معلق -مكاتب عمل  -منظوماتها التابعة: جدار التقسيم  .المحكمة

 

 الجدران 
 

 .يتم تغليف الجدران الخارجية بالصاج المعدني المجلفن المموج الطبيعي

 منظوماتها التابعة:

 الصاج المموج المجلفن المطلي بالدهان -4

 .ألواح الساندوتش بانال المثبتة بالجدران بواسطة المسامير المخفية -5

 األسقف 

 
 

 يتم باألسقف تطبيق صاج حديدي مموج مجلفن طبيعي.

شـريط   -بانال سـاندويشألواح أسـقف   -منظوماتها التابعة: صـاج حديدي مطلي بالدهان  

 مزاريب ومواسير تصريف مياه األمطار المعدنية / من البي في سي -  (CTP) اإلنارة

 العزل 

 

 .تطبيق أعمال العزل بالجدران الخارجية وباألسقف  ال يوجد

 النظام  بانالمتألفة من ألواح جدار   -  الجدران: منظوماتها التابعة

 شية النظامتالمموجة السندويالبانال  متألفة من ألواح  األسقف

 

 األبواب 

  

أبواب   م  3.50م ×  3.50أبواب جرارة من حديد الـصلب الغير العازل الخواص أبعادها  

سلندرية أبعادها  الخدمات مصنعة من صاج معدني الغير العازل الخواص المزودة بأقفال  

ة  ”م  3.50م ×    0.90 ابـع ا الـت اتـه دني ـعازل :  منظوـم ة من صـــــاج مـع ــنـع أبواب مصــ

عالية   أبواب رولينج - أبواب بي في ســي -ومنيومأبواب أل - الخواص باألبعاد المطلوبة

 السرعة

 النوافذ 

  
منظوماتها  (CTP) مموجة األشكال مصنعة من البوليستر مزود بالزجاج وبشرط اإلنارة

 ومنيوم.نوافذ أل - نوافذ بي في سي:  التابعة

 شؤون الطالء 

 

 

 مجلفنةتتألف هياكل المنشـآت المسـبقة الصـنع من تغليفات مسـتعمل بها صـاجات حكيم  

لوضــع الدهانات كما تتألف أســقفها    ال تحتاجومواســير فارغة حاملة الخواص  الطبيعية

 .لوضع الدهانات ال تحتاجطبيعية مجلفنة من تغليفات متكونة من صاجات مموجة 

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

تطبيق منظومات اإلنارة ومفاتيحها   التابعة: يتم  كهربائية. منظوماتهابها شــبكة   ال يوجد

اتيح   وـمآـخذ ــبـكة الهواتف وتركيـبات المـف ــبـكة الكهرـبائـية وشــ اراتـها وتـمدـيدات الشــ تـي

ــطح  ــربة فو  ســ ــبكة لفات التيارات المتســ ــاقطة وشــ ــاقطة وعلب المفاتيح الســ الســ

 -  ـشبكة التلفاز  -  ـشبكة بطارية يو بي أس -  ـشبكة الحاـسوبات -  ـشبكة الهاتف   .اللياـسة

 كهربائي ثالثي األطوارنظام   -  نظام اإلشعار بالحرائق

 شبكات المياه 

 
 

 - لوازم أحجار ومغاســل الحمام المزججة: منظوماتها التابعة  المياه.بها شــبكة    ال يوجد

 .نظام التبريد والتدفئة -  نظام إطفاء الحرائق - نظام التهوية
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 بانال()ساندوش السندويشات.نظام ألواح  :مقطع من نظام منشآت حديد الصلب الخفيفة

الخفيفة  (.18صورة ) الحديد الصلب  المنشآت  إنشاء  تقن  يتم  أثناء  بعناصر    يةإستعمال  المغلون  حديد الصلب 

 الحديد المسحوب بنظام البارد.  يةالمصممة بإتباع تقن  المنشآت 

 

 

 

 

 

( توضح نظام منشآت حديد الصلب  18صورة )

 الخفيفة 

 ساندوش بانال()  نظام ألواح السندويشات. حديد الصلب الخفيفة:التكنولوجيا منشآت الخواص الفنية ل

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 هيكل المنشأ

 
 

المقصات والهي  والكمرات اعبارة عن نظام متألف من عناصر حاملة األسقف ومن  كل 

مجمع    الحاملة الهيكل  أن  تقنيات   وباستعمالحيث  بموجب  المصنعة  البروفيل  مواسير 

 .التثبيت وصماويلتشغيل اآللي ومربوطة بالبعص بواسطة ال

 

 

 الجدران 

 

 

 

  والحريق لالـشتعال  امل للمنـشأ من جدران جبـسية األلواح الغير القابلة  ويتألف النظام الح

مواـسير حديدية ـصلبة فارغة حيث أن المواـسير واأللواح يمكن  ومن  (A1) المـصنفة ب

ة ة الطبيعـي ــمنتـي ألواح حكيم بورد اإلســ د ـب ا بـع ا فيـم ل ويتم تغليفـه ا بمواقع العـم  .تركيبـه

ــات:  المقترحات القابل تطبيقها ــمنتية الطبيعية المزخرفة بنقشـ  -  ألواح حكيم بورد اإلسـ

ــمنتـية الطبيعـية المركبـ  ألواح مطبوـعة ـبالمـنا ر    -البعض  ة فو   ألواح حكيم بورد اإلســ

   الواجهات بألواح عازلة تكسيه -البعض اإلسمنتية الطبيعية المركبة فو  

 

 

 األسقف 

 

 

 

الموضوعة فو  ألواح المجلفنة يتألف نظام هيكل األسقف من مواسير البروفيل الصلبة 

بورد الطبيعية  حكيم  بمواد   OSB / اإلسمنتية  البيتوميوالمغلفة  األسقف  ة  نيتغليفات 

صاج    -  طبيعي  مجلفنصاج مموج  :  المقترحات القابل تطبيقها  .األساس العالية الجودة

تغليفات األلواح   -  لألسقف السندويتشيةألواح حكيم بورد    - بالدهان  مجلفن مطليمموج  

مزود    -المموجةنية  البيتومي الخواص  عازل  معدني-شةومنق  بطبعاتغشاء    -   قرميد 

 .سير معدنية ومواسير البي في سي لتصريف مياه األمطارموا

 

 العزل 

 

تستعمل موادها في هيكل ألواح الجدران تطبق بشكل ألواح الصوف الحجري أو الصوف 

المقترحات القابل    .في األســقف فيتم إســتعمال فرشــات الصــوف الزجاجي أما  .الزجاجي

 .الصوف الحجري - األسقف:  تطبيقها
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 األبواب 

 

 

وـمزود الصــــلــب  اـلحــديــد  ـمن  اـلخــارـجي  اـلبــاب  تصـــــنـيع   .ســـــلنــدريــةـبـقفــل    ـتم 

ــب ألواح خشـــ ة مغلفـة ـب داخلـي ل تطبيقهـا  .MDF-Lam األبواب اـل :  المقترحـات القـاـب

ــي - باب أوتوماتيكي - الخارجية: الومنيوماألبواب   باب   -  باب رولينج - باب بي في ســ

ـباب أمريكي )إـطاره الـحاـمل من    -  منيوموـباب أل:  اـلداخلـيةاألبواب   مـقاوم ضــــد الحرائق

 . باب بي في سي  - الصاج أو من الخشب(

 

 النوافذ 

 

 

مزود اللون  بيضاء  سي  في  البي  نجارة  من  عازل    ةمتألفة  ثنائي  الخواص.  بزجاج 

الخشبي  تطبيقها: نجارةالقابل    المقترحات التزيين    - بي في سي ملونة مزودة بنقشات 

أل الخشبيونجارة  التزيين  بنقشات  مزودة  ملونة  الجرار    -  منيوم  بنظام  مزودة  نجارة 

منيوم مزودة بخواص  ونجارة أل   -   نجارة مزودة بنظام المحور الثنائي  -  األفقي أو العمودي

 .الحشرات ستارة - شتر ألمنيوم أو شتر البي في سي - العزل الحراري

 شؤون الطالء 

 
 

ــيليكوني ــتعمل بالواجهات الخارجية طالء ســ ــتعمل بالواجهات الداخلية طالء و  تســ تســ

لياـسة تـستعمل أثناء تطبيق ألواح   -  طالء ـساتان:  المقترحات القابل تطبيقها  .البالـستيكي

 .طالء صدأ النحاس )باتينه( -  العزل

 

الشبكة 

  الكهربائية 

ة   ائـي اتيح الكهرـب ارة والمـف دات اإلـن ألف من مـع آخـذتـت اتيح    وـم ابالت والمـف ارات والـك التـي

وعـلــب طــة  ــاـق ــربــة   الســــ مـتســـ اـل يــارات  ـت اـل فــة  ـل ن  وـم طــة  ــاـق الســــ ح  ـي مـفــاـت  اـل

 - شـبكة بطاري يو بي أس -  شـبكة الهاتف:  المقترحات القابل تطبيقها  الحاسـوب.شـبكة 

نظام اإلنذار الصـوتي   -  نظام اإلشـعار بالحرائق -  نظام اإلشـعار بالحرائق -  شـبكة التلفاز

 .الذكي المنشآت

 

 شبكات المياه 

 

 

قاعدة التواليت الخزفية المزودة بصندو  طرد المياه والمغسلة ذات القوائم المثبتة على  

ــتحمامالحائط وحوض   ــممة وفقاا على المخطط  اسـ ــاملة خزانات المطبل المصـ  الدش شـ

 .الكبير االستحمام  وحوض المعماري

ا ل تطبيقـه اـب دش:  المقترحـات الـق ابين اـل اء الحرائق  -  ـك ات    -  نظـام إطـف دات منظوـم دـي تـم

 .تمديدات منظومات التدفئة والتهوية -  نظام إطفاء الحرائق - التدفئة والتهوية

 (.19صورة ): لمؤقتةا مقطع من نظام الكبائن

تتألف هذه الوحدات من نظام هيكل حديد الصلب واأللواح السندويشية وتتميز بسهولة النقل وسهولة التنظيف  

تغليفات كافة جدران  االستعمال  تم  .التنقلبمواقع    استعمالها  وبخفة أوزانها ويتمكن الداخلية والخارجية    هافي 

 لبانال المزودة بميزات صداقة البيئة وبجودة عالية وبخواص العز  من الواحألواح الفيبراإلسمنتية. كما تصنيع  

 ر. يوالتوف والسرعة بإنتاجاتها والسهولة أثناء تركيباتها  الكفاءةالعالية 
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 ( توضح شكل نظام الكبائن المؤقتة19صورة )

 تكنولوجيا انشاء الكبائن المؤقتة.لالخواص الفنية 

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 هيكل المنشأ

 
 

عبارة عن نظام مســتعمل به صــاجات مجلفنة ومواســير البروفيل مســتعملة أثناء نصــب 

ــر حاملة  ــغيل اآللي ومن عناصــ ــنعة بموجب تقنيات التشــ ــقف المصــ القاعدات واألســ

وعن المسامير  (C – U) مواسير البروفيل المشار عليها برمزموضوعة بالزوايا ومن 

 .والصماويل المثبتة

 الجدران 

 

بالجدران    بالدهانات أما  مطلي  مجلفن   وصاج EPSالواح    يستعمل بالجدران الخارجية

بالدهان    مطليالممكن تطبيق صاج غلواني    ومن  PET ألواح حكيم  الداخلية فيستعمل بها

ألواح  + EPS +   حكيم مع  السندويتشيةألواح  ال  المندمجة  والصاج  المطلي   مجلفن 

 . بالدهان

 

 

 

  األسقف

 واالرضيات 

 

 

 

 

 

باأللواح المموجة  لمجلفنةاألسقف: تتألف أعمالها من تركيب مواسير البروفيل الصلبة ا

الطبيعية بسطح السقف الخارجي الحامل الخواص المربوط بالمواسير بواسطة المجلفنة 

وصماويل سي   مسامير  في  البي  بشرائح  باألسقف  الداخلية  األقسام  وتغلف  مثبتة 

 التغليفات بألواح حكيم بورد اإلسمنتية الطبيعية: القابل تطبيقها تالمقترحا .العريضة

  الموصولة بنظام  المجلفنةفيل الصلبة  ور البراألرضيات: يتألف نظام األرضيات من مواسي

مثبتة ثم يتم    مسامير وصماويلالمربوطة بالمواسير بواسطة  والقاعدة الحاملة الخواص  

حكيم وبغشاء  الطبيعية  اإلسمنتية  بورد  حكيم  بألواح  األرضيات  العازل   TPO تغليف 

تطبيقها  .الخواص القابل  بمواد  :  المقترحات  مختلفة  سيتغليفات  في  تغليفات    -  البي 

 . األرضيات بالباركيهات

 

 العزل 

 

وتستعمل أثنائها ألواح   السندويتشيةإستعمال ألواح الجدران    ليتم أثناء تطبيق أعمال العز

العازلة  (EPS) بوردحكيم   الزجاجي  و  الخواصالرغوية  يتم إستعمال فرشات الصوف 

 .أثناء القيام بتطبيق أعمال عزل األسقف

 . صوف زجاجي - األسقف – صوف حجري - الجدران: المقترحات القابل تطبيقها 

 

 األبواب 

 

 

ــلـنــدريــة  ســـ بــأقـفــال  مـزودة  وهـي  األلـمـنـيـوم  مـن  الـخــارجـيــة  األبـواب   تـتـكـون 

 منيوموحمام الدش الداخلية من األل –تتكون أبواب المرحاض 

 باب بي في سي -  باب صاجالخارجية:  األبواب 

 باب بي في سي: الداخليةاألبواب 
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 النوافذ 

 

 منيوم مجهزة بأنظمة ثابتة أو عمودية ذات مصراعينونجارة أل

ــي:  المقترـحات الـقاـبل تطبيقـها نـجارة بمـحاور   -  نـجارة بنـظام الجرار  -  نـجارة بي في ســ

 .ثنائية

 الطالء

  

 .بالدهانالمطلي المجلفن  متألفة من الصاج  وإكسسواراتهاواجهة الجدار 

 

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

التـيار ومن الـكابالت وقـناالت الـكابالت   ومآخذتـتألف من مـعدات اإلنارة ومـفاتيح كهربائـية 

ــبـكة الـهاتف ومن لـفات التـيار    ومن مـفاتيح ـــقاط ومن شــ ـــقاط وعلـبة مـفاتيح اإلســ اإلســ

ــة ــبـكة مـمددة فو  اللـياســ ــرب. الشــ ــبكة  :  المقترحات الـقابل تطبيقـها  .المتســ تـمديد شــ

تمديد شــبكة نظام   -  تمديد شــبكة التلفاز - تمديد شــبكة بطارية يو بي أس -  الحاســوبات

 .تمديد شبكة نظام اإلنذار الصوتي الذكي المستعمل باألبنية  -  اإلنذار بالحرائق

 

 شبكات المياه 

 
 

ــلة خزفية ذات قوائم مركبة بالحائط وحجر المرحاض الغربي وحوض   ــتحماممغســ   اســ

وأرضـيات مغلفة بالسـيراميك وعالقة أورا  تنشـيف المرحاض وحاملة األكريليك  الدش 

 .مزودة بخزان طرد المياه السراميكمن حجرة التواليت   الصابون ومرآة

 .حجر تواليت عربي - مغسلة خزفية ذات قوائم:  المقترحات القابل تطبيقها

 (.20صورة ) :مقطع من نظام ألواح الهياكل

 

 

 

 
 ( توضح طريقة تنفيذ الواح الهياكل 20صورة )

 الهياكل.الخواص الفنية لتكنولوجيا الواح 

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 هيكل المنشأ

 
 

عبارة عن نظام متألف من عناصر حاملة األسقف ومن المقصات والهيكل ومن العواميد 

مواسير البروفيل المصنعة   باستعمالوالكمرات الحاملة الخواص حيث أن الهيكل مجمع  

 .التثبيت صماويللتشغيل اآللي ومربوطة بالبعض بواسطة ابموجب تقنيات 

 الجدران 

 

  والحريق لالشتعال  يتألف النظام الحامل للمنشأ من جدران جبسية األلواح الغير القابلة  

ومن مواسير البروفيل الصلبة حيث أن المواسير واأللواح ثم تغلف   (A1) المصنفة بنخب

 .فيما بعد بألواح حكيم بورد اإلسمنتية الطبيعية
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 األسقف  

 

 

من   األسقف  هيكل  نظام  ايتألف  الصلبة  البروفيل    المجلفن بالصاج  لمجلفنة  مواسير 

  ألواح لتغليف األسقف   -   صاج مموج مطلى بالدهان  تطبيقها:المقترحات القابل    .المموج

مواسير معدنية    -  قرميد معدني  -غشاء عازل    -  المموجة  البيتومينتغليفات األلواح    -

 .ومواسير البي في سي لتصريف مياه األمطار

 

 العزل 

 

بورد حكيم  ألواح  عز (EPS) تستعمل  أعمال  تطبيق  الجدرانل  أثناء   ألواح 

الزجاجي الصوف  فرشات  إستعمال  فيتم  األسقف  في  تطبيقهاقالم  أما  القابل  :  ترحات 

  -  األسقف  –  صوف حجري  -  الجدران  –  صوف زجاجي مستعمل بتغليفات  -  الجدران

 . صوف حجري

 

 األبواب 

 

 

 

األبواب الداخلية    ومزود بأقفال سلندرية  المجلفناألبواب الخارجية متكونة من الصاج  

خشب بألواح  تطبيقهاMDF-Lam مغلفة  القابل  الخارجية:  األبواب    :المقترحات 

  الحريق. األبواب أبواب مقاومة ضد عوامل    -  بي في سي   -  من حديد الصلب  -  ألومنيوم

 -  بي في سي  -  أمريكي )إطاره الحامل من الصاج أو الخشب(باب    -  منيوموأل  :الداخلية

 .أبواب مقاومة ضد عوامل الحر 

 

 

 النوافذ 

 

 

 .نجارة بي في سي بيضاء اللون مزودة بزجاج ثنائي عازل الخواص

 : المقترحات القابل تطبيقها 

 تزيينيهنجارة بي في سي ملونه ومزودة بنقشات  •

 منيوموتر بي في سي أو ألاش •

 ستائر الحشرات  •

 

 شؤون الطالء 

  

 .السيليكونيتستعمل بالواجهات الخارجية طالء حكيم 

 . تستعمل بالواجهات الداخلية طالء حكيم البالستيكي

 طالء صدأ النحاس )باتينه(  - طالء ساتان تطبيقها:المقترحات القابل  

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

التيارات والكابالت وقنوات الكابالت    ومآخذتتألف من معدات اإلنارة والمفاتيح الكهربائية  

التيارات المتسربة الشبكة ممددة   الساقطة وعلب المفاتيح الساقطة ومن لفة  والمفاتيح

  الهاتف  – الشبكات الممددة تحت اللياسة : القابل تطبيقها اللياسة. المقترحات على سطح 

أس  -  الحاسوبات  – بي  يو  بالحرائق  -  التلفاز-  بطارية  اإلشعار  اإلنذار   -  نظام  نظام 

 الذكي.الصوتي 

 

 

 شبكات المياه 

 
 

الدش وقاعدة التواليت    استحماممغسلة خزفية ذات القوائم المثبتة على الحائط وحوض 

الخزفية المزودة بصندو  طرد المياه البالستيكي وخزانات المطبل المزودة بمغسلة 

 .شبكة مواسير المياه ممددة فو  اللياسة .سم  100×50جلي األواني بأبعاد 

شبكات تحت   - شبكة مواسير المياه ممددة فو  اللياسة - :المقترحات القابل تطبيقها 

مغسلة خزفية ذات القوائم   -  قاعدة التواليت الخزفي بصندو  طرد المياه - اللياسة

 .االستحمامحوض   - مثبتة على الحائط

 (.21صورة ))بانال(  نظام ألواح السندويشات:
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( توضح نظام تركيب الواح 21صورة )

 السندويشات 

 

 

 السندويشات:أللواح  الخواص الفنية

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 هيكل المنشأ

 
 

يتألف الهيكل من عناصر واصلة ورابطة الخواص ومن المقصات ومن المواسير التي  

على للهيكل  H شكل حرف  تحوز  المشيدة  بالكمرات  المربوطة  الساندة  العواميد  ومن 

السندويشية موصولة    وباأللواح  بانالبألواح حكيم    وواجهاتهامغلفة جدرانها وأسطحا  

 .ببعضها بواسطة براغي وصماويل التثبيتهذه العناصر ومثبتة 

 الجدران 

 

الجدران الداخلية   اأم  .الصلبالحديد   H النظام الحامل للجدران متألف من مواسير حرف

 المقترحات األخرى:  .والخارجية فهي متألفة من األلواح السندويشية

صاج    -  بالدهان  مطلي  مجلفن صاج   + EPS بالدهان + ألواح عزل  مطلي  مجلفن صاج  

 ألواح حكيم بورد اإلسمنتي الطبيعي + EPS بالدهان + ألواح عزل مطلي مجلفن

 

 

 األسقف 

 

 

يتألف النظام الحامل للسقف من مواسير البروفيل الحديد الصلب المجلفن ومغلف بالصاج  

ألواح   -بالدهان    مطليالمقترحات األخرى: صاج مجلفن مموج    المجلفن الطبيعي المموج

ألواح مغلفة   - تغليفات بيتومينية األساس العالية الجودة    -السندويشية الخاصة باألسقف  

غشاء زفتي عازل مزود بطابعات النقشات    -بيتومينية مزودة بمواسير تصريف المياه  

باألسقف ومواسيرها النازلة المعدنية    مجاري مياه األمطار  - قرميد معدني    -والتزيينات  

 والمصنعة من البي في سي. 

 

 العزل 

 

يتم أثناء تطبيق أعمال العزل في ألواح الجدران السندويشية إستعمال ألواح حكيم بور  

أما أثناء تطبيق أعمال العزل باألسقف فيتم إستعمال فرشات   .(EPS) المتميزة بخواص

 .الصوف الزجاجي

 صوف حجري  -األسقف  صوف حجري  - األخرى: الجدرانالمقترحات 

 

 األبواب 

 

السلندري  بالقفل  الخارجي متألف من الصاج مزود  الداخلية متألفة من    األبواب  .الباب 

حديد صلب    -ألمنيوم    –المقترحات األخرى: الباب الخارجي:    MDF-Lam ألواح خشب
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باب أمريكي )إطاره الحامل متألف من   -ألومنيوم    -األبواب الداخلية:    -بي في سي    -

 .بي في سي  -الصاج أو الخشب( 

 النوافذ 

 

نجارة جرار أفقي أو   -  األخرى:المقترحات  .، أبيض اللون، نجارة ألمنيوممزدوجزجاج 

 ستائر الحشرات  - نجارة ألمنيوم عازلة الحرارة - عمودي متألف من جناحين

 

 شؤون الطالء 

 

 

 

تغليفات   في  المستعملة  الطبيعية  اإلسمنتية  بورد  ألواح  من  المتألفة  األسطح  تتطلى 

تتطلى األسطح المتألفة من ألواح   .الواجهات الخارجية بطالء حكيم السيليكوني األساس

بورد   بطالء حكيم  حكيم  الداخلية  الواجهات  تغليفات  في  المستعملة  الطبيعية  اإلسمنتية 

األساس بروفيل  .البالستيكي  مواسير  بالصاج   H تتطلى  المغلفة  ألواح  في  المستعملة 

 .المدهون السندويشية بطالء الفرن

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

قناالت الكابالت ومفاتيح    –وكابالت  تتألف من وحدات اإلنارة ومفاتيح ومقابس كهربائية  

التيار تسربات  ولفة  اإلسقاط  مفاتيح  وعلب  فو     .اإلسقاط  موضوعة  الشبكة  تمديدات 

 تمديدات شبكة الهاتف -األخرى: التمديدات الممددة تحت اللياسة  تالمقترحا .اللياسة

منظومة   -التلفاز  تمديدات شبكة    -تمديدات بطارية يو بي أس    -تمديدات شبكة الحاسوب  

 منظومات اإلنذار األمني واألجهزة الذكية -إنذار الحريق 

 

 شبكات المياه 

 

 

 

الجدار وحوض استحمام   تتألف من مغسلة األيادي السيراميكية ذات قوائم مثبتة على 

الدش األكريليك ومقعد التواليت ذو صندو  طرد مياه بالستيكي ومغسلة كروم أبعادها  

مقعد تواليت ذو صندو  طرد مياه    .لجلي األواني وخزانة المطبل السفليةسم    100×50

 السيراميك

 (. 22صورة )  الحاويات:مقطع من نظام منشأت 

يتم   التثبيت.  بمسامير وصماويل  بوصل وربط عناصرها  اللحام  دون  بتقنيات  الحاويات  يتم تصنيع وتأسيس 

إنشائها ونصبها حسب العوامل الجغرافية السائدة بمكان التشييد وحسب غايات استعماالتها بأدوار إحادية أو  

سواء إن كان بألواح    التصميموفقاً على    بإثنين أو بثالثة األدوار. ويتم تغليف واجهات أسطحها الواجب تغليفها

ق التي  يوالمقاومة ضد الحر A-1 ب الصاج المجلفن المطلي بالدهانات وسواء بألواح الفيبر اإلسمنتية المصنفة  

 7,00×    3,00تصنيع الحاويات الثابتة القياسات بنوعين فارقين األبعاد    ميت  .مميزةتحوز على مواصفات فارقة  

مترحيث أن هذه الحاويات مصنعة لغرض استعمالها بمواقع العمل وبساحات المعسكرات   6,00×    2,40متر و 

 بالبعض.والمجمعات بأدوار عديدة أو وهي مجمعة 

  

 

( توضح شكل منشأت الحاويات  22صورة )

 الفنيةوخواصها 
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 لمنشأت الحاويات: الخواص الفنية

 التوصيف  الرمز  البنـــد

 

 هيكل المنشأ

 
 

به   مستعمل  نظام  عن  البر  مجلفن صاجعبارة  نصب و ومواسير  أثناء  المستعملة  فيل 

  عناصر حاملة الخواص   نملتشغيل اآللي واواألسقف المصنعة بموجب تقنيات  واعد  الق

المسامير ن  مو (C – U) مواسير البروفيل المشار عليها برمزن  مموضوعة بالزوايا و

 .المثبتة والصماوبل

 الجدران 

 

 EPS دربالدهانات + ألواح حكيم بو  مطلييستعمل بالجدران الداخلية الخارجية صاج  

بصا  ألواح + المزودة  السندويشية  القابل    .بالدهان  مطليمجلفن    جحكيم  المقترحات 

 . بالدهان مطلي مجلفنبالدهان + صوف حجري + صاج  مطليمموج  تطبيقها: صاج

 

 

األسقف  

 واالرضيات 

 

 

 

 

 المطليالمموج    األسقف: يستعمل باألسقف لوحات حكيم السندويشية المتألفة من الصاج

العازلة الرغوية  ألواح حكيم بور    .بالدهان  مطليصاج غلواني   + (EPS) بالدهان + 

بالدهان + صوف حجري + صاج   مطليصاج مموج غلواني  :  القابل تطبيقها  المقترحات

البر  بالدهان  مطليغلواني   مواسير  من  متألفة  األرضية:  مجمعةفيل  والقاعدة   الصلبة 

الع الرابطةنبواسطة  بواسطة    اصر  بالبعض  ومربوطة   مساميروصماويلوموصولة 

 لطبيعية وأخيراا تغلف بغشاء حكيمالتثبيت ثم يغلف فوقها بألواح حكيم بورد اإلسمنتية ا

TPO الخواص تطبيقها   .العازل  القابل  المختلفة:  المقترحات  في سي  البي    -   تغليفات 

 التغليف بالباركيهات 

 

 العزل 
 

بور  ألواحتستعمل   الجدران   (EPS) حكيم  بألواح  العزل  بأعمال  القيام  أثناء  العازلة 

 حجري  : صوف. األسقفحجري : صوف. الجدراناألسقفالسندويشية وبألواح 

 

 األبواب 

  

تتألف األبواب الداخلية من ألواح    .سلندرييتألف الباب الخارجي من الصاج ومزود بقفل  

الداخلية: ألومنيوم األبواب   بي في سي - منيوموأل: الباب الخارجيMDF-Lam خشب

 باب أمريكي - بي في سي -

 

 النوافذ 

 

  -   نجارة ألمنيوم  .نجارة بي في سي بيضاء اللون مزودة بزجاج ثنائي عازل الخواص

أفقي أو عمودي  ألمنيوم أو بي في سي  اش  -  نجارة بمحور ثنائي  -  نجارة بضلعين  تر 

 .ستائر الحشرات - خارجي

 شؤون الطالء 

  

مصنعة من الصاجات المدهونة ويستعمل طالء    وإكسسواراتهاألواح األسقف والجدران  

 .مواسير البروفيل الخارجية والسفلية والعلوية والمستعملة بالزوايا غلواني في

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

التيار والكابالت   ومآخذتتألف الشبكة الكهربائية من معدات اإلنارة والمفاتيح الكهربائية 

وقنوات الكابالت والمفاتيح الكهربائية الساقطة وعلب المفاتيح الساقطة وشبكة الهاتف 

الساقطة الكهربائية  التسربات  فو     .ومفتاح  تركيبها  القابل    والمقترحات  .اللياسةيتم 

الحاسوبات  -  تطبيقها أس  شبكة  يوبي  بطارية  التلفاز  -  شبكة  اإلشعار    -  شبكة  نظام 

 .منظومات اإلنذار الصوتي والذكية المستعملة بالمباني - بالحرائق
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 شبكات المياه 

 

 

سم   100×50تتألف من مغسلة ذات قوائم مثبتة على الجدار، خزانات المطبل بأبعاد  

  ل الجلي كروم النوع منصتها متألفة من قطعة واحدة مزودة بخواص العز  مزود بمغسلة

مرآة الصابون،  حاملة  التواليت،  تنشيف  ور   عالقة  المياه،  القابل    .من  المقترحات 

حجر   - مغسلة ذات قوائم - قاعدة التواليت الخزفي مزودة بصندو  طرد المياهتطبيقها: 

 . ام إطفاء الحرائقنظ  - خزانة المطبل العلوية - تواليت عربي

 . (32صورة ) بيع المستهلكات الغذائية البسيطة. منافذ منشأت )كبائن( تكنولوجيا 

 

 

( لمنشأت )كبائن( بيع المستهلكات الغذائية 23صورة )

 البسيطة كمنفذ بيع. 

مصنعة    إنهاتتألف هذه الكبائن من منشآت الوحدات التي تحل مسائل بيع المستهلكات الغذائية البسيطة حيث  

المفضل    باستعمال ومن  السندويشية  وألواح  الصلب  حديد  هيكل  تستعملككبائن    استعمالهانظام  هذه   متنقلة. 

إس يمكن  وكما  البسيطة  المستهلكات  مبيعات  نشاطات  إجراء  لغرض  بيع  األماكن  بشؤون  الكبائن  هذه  تعمال 

 .التذاكر وبيع المستهلكات الغذائية البسيطة وفي شؤون نقاط الدفع بمحطات توقيف السيارات 

عالية    - .صديقة البيئة - .خفيفة الوزن - .سهلة التنظيف - .الشحنسهلة  منشات الكبائن المتنقلة:ميزات م

 قابلة الفك –سريعة التركيب  - .سريعة التصنيع -  .بكفاءات عالية ليحوز على خواص العز - .الجودة

 .رخيصة السعر - .والتركيب 

 المتنقلة  المؤقتةالمنشأت تؤثر على تصميم   التياألساسية  واالعتبارات محدداتال

تحتكم لمحددات تشكيلية ووظيفية   إنهاالتصميمية صعوبة، حيث    األعمالالمؤقتة من أكثر    المنشاةتعتبر بيئة  

المصمم  الفتحمل    كثيرة، تواجه  التي  الصعوبات  من  وصو  خاللكثير  التصميمية  التنفيذ   ال العملية  لمرحلة 

 1والتركيب. وقد قسمت هذه المحددات الى محددات تشكيلية ومحددات وظيفية.  

 

 :المحددات التشكيلية

 نشاطه ومكان إنشاءه وتنقله.حسب وتصاميمه على  المنشأتختلف مساحات  المساحة:

 والخارجي.  شكل الفراغ الداخلي  الشكل:

 المستخدمة.حجم الكتل  الحجم:

 مكان إنشاءه  حسب  المنشأ المؤقت  الرتفاعهناك حد أعلى  :االرتفاع

 : المحددات الو يفية

 
، مصاااار  الجيزة،حلوان، جامعة  ة،التطبيقيبين الفراغ والتأثيث في المعارض، كلية الفنون   الورداني: العالقةحسااااام محمد   - 1

2000. 
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المعماري   المؤقت   واإلنشائيالتصميم  وفتحات   للمنشأ  أعمدة  من  يحتويه  من    األرضيات -  .وما  تحتويه  وما 

عدد    -  المقدمة.طبيعة المنتجات والخدمات    -   .اماكن المداخل والمخارج وممرات الحركة  -ومشاكل  مناسيب  

القائمين على   يتعامل معها التصميم الخاص    األنظمةإن معظم    .المنشأداخل    العملالموظفين   بالمنشأت التي 

تحتاج الكثير من التنسيق المبكر مع المصممين    الكهربائية(وفتحات التكييف والتمديدات    اإلضاءة  )مثل  المؤقتة

 .المصمم الداخلي منالمبكر  التنسيقاألنظمة. لهذه 

   :االعتبارات األساسية لتصميم المنشأت المتنقلة

مما يكفل األمان    المطاطية(البالطات  -السجاد  -الخشب    )مثلمن خامة لدنة نسبيا    األرضيةتكون    األرضيات: أن

 السقوط. عند 

قابلة    الحوائط: خامات  ألوانها    والغسيل  للتنظيفاستخدام  تأثر  ودون  والدهانات    الحقيقةبثبات  اللدائن  )مثل 

 . حركةالوالفوم والمطاط( حتى ال تسبب ضوضاء أثناء    الفليناستخدام خامات ماصه للصوت )مثل   .(البالستيكية

 جيةالخارمن العوامل    الداخليالمتنقلة بمثابة الدرع الذي يقي الفراغ    في المنشأت المؤقتةيعتبر السقف    األسقف:

هواء عاصفة، وعليه يجب أن يتمتع هذا السقف بمواصفات خاصة    وتيارات عدة  رمن شمس حارقة وأمطار م

 - ما يلي: أهمها جدا 

 الهواء.أن يكون هذا السقف انسيابيا بما يسمح بانزالق تيارات -

 العوامل.سوف تتسرب هذه  وإالان يكون معزوال عزال جيدا ضد الرطوبة وتسرب المياه -

الى رفع درجة    الخارجيةأن يكون هذا السقف معزوال حراريا عزال جيدا وٕا ال سوف تؤدى حرارة الشمس  -

 .1حرارة الفراغ داخل المنشأ مسببة أضرارا بالحيز الداخلي 

 نفيذ المنشأ المؤقت: المواد المستخدمة في إقامة وت

مع    خصائصهاالمختلفة نظرا لتوافق    الجوبةعالية المتانة والمقاومة للعوامل    الخفيفةعلى المواد    التركيز  وسيتم

 :متطلبات المنشأ المؤقت 

تستخدم المعادن في إنتاج العناصر اإلنشائية المكونة للمنشأت المؤقتة لما تحققه من كفاءة إنشائية    :المعادن-1

أن شكل القطاعات وغيرها من المكونات سابقة الصنع تسمح بتحمل قوى أكبر كثيرا من وزنها    كبيرة، حيث 

ثر المعادن اإلنشائية في جميع أنحاء  بالرغم من ارتفاع كثافتها ويمثل الحديد الصلب أو الفوالذ أك الذاتي، وذلك

 2العالم إقامة لهذا المنشأ يليه في ذلك األلومنيوم وسبائكه المتعددة. 

الفراغ    لتحديد مم، وتستخدم كألواح  5السمك اليزيد سمكها عن    رفيعة  معدنيةعبارة عن رقائق    هو  الصاج:-2

طبقتين بينهما   هيئة حيث نفذ منها بانوهات منها الصاج على    تطويرها، وقد تم  خارجيةكحوائط    المنشأ، أوداخل  

.  وخارجية   داخليةبانوه معزول حراريا ذي قوة تماسك عالية يستخدم كقواطيع    لتصنيعطبقة من الفوم كعازل  

 .  الجويةومقاومته للعوامل التشكيل   وقابليةخفة الوزن  مميزاتهومن أهم 

المواد المعدنية استعماال في المنشأ المؤقت حيث يتميز بارتفاع نسبة )مقاومة  يعتبر من أكثر  األلومنيوم:  -3

 إجهادات الكثافة( ويتميز بمقاومته للتأكل والصدأ(. 

 
كلية الفنون  ،دكتوراه ،الداخلي بكبائن المعيشااة المتنقلة للتصااميم  متقدمة  تكنولوجية  أساااليب :زكرياأحمد صاافي الدين محمد   - 1

 .2009، 85،86،87، ص حلوان ، جامعةالتطبيقية
 القاهره، جامعة  ،المعمارية الهندساة دكتوراه، كلية ،الخفيفةالبناء ووحدات اإليواء   : تكنولوجياالخياطخالد صاالح الدين على  - 2

 .2002 ،37 ص
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يستخدم هذا النوع من اللدائن في الهياكل المنفوخة بالهواء إذا رغب المصمم في إيجاد إنشاء   اللدائن الرقيقة: -4

لمقاومة العوامل الجوبة من الخارج ومقاومة بخار الماء من الداخل التي تنتج    يتميز بالشفافية له خواص عالية

من تعبئة الهواء بواسطة النفخ وقد تم معالجة هذه اللدائن لمقاومة التأكل بفعل األشعة الفوق بنفسجية بإضافة  

 . 1  مواد كيميائية مثل مشتقات البنزوفينون والبنزتريزول

مونومر تعتمد خصائصها المختلفة على    الصغيرة تسمى  الجزيئات سلة مطولة من  عبارة عن سل  البوليمرات:-5

 .بينهماوالروابط الكيميائية  الجزيئات ترتيب هذه 

 : في المنشأت المؤقتة الصرف

 . بوصلة كهذهتصريف ما بها بعدة طرق اولها توصيل الخزان  للصرف يتمخزانات  علىتحتوي الكرافانات  

الناحية    أقرب   وفتح  ووضع  تفتيش  للتصريف   األخرىغرفة  الصرف  مفتاح  او  يد  تحريك  ثم  الوصلة   من 

  تحريكه   ويتم  (24)  التصريف في خزان صرف متحرك كما بالصورةهي    األخرىالطريقة  و في غرفة التفتيش. 

الموقتة مثل   المنشأت هذه الفكرة فعالة لمعظم    بها. وتعتبريتم عملية التصريف    وبعدهاغرفة تفتيش    أقربالي  

ما به عن طريق عربات الصرف او خزانات   وتصريفحيث يتم وضع خزان للصرف    والكبائنالحاويات  

  المتحركة.الصرف 

  
 ( الصرفخزانات ( توضح طريقة صرف المنشأت المؤقتة )24صورة )

 : في المنشأت المؤقتةاإلضاءة 

تتميز اإلضاءة الطبيعية بأنها ال تستهلك طاقة وتكاد تكون منعدمة التكلفة، وال تحتاج إلى صيانة فضال على 

فحسن استغالل االضاءة الطبيعية يعمل على تقليل االعتماد على االضاءة الصناعية وبالتالي تقليل   استمراريتها؛

 إما: تكون اإلضاءة في المنشأت المؤقتة الصناعية استراتيجيات االستدامة.  الطاقة كإحدى استهالك

إضاءة طبيعية من الشمس طوال النهار عن طريق النوافذ حيث تم استخدام األرفف العاكسة الثابتة على النوافذ 

اإلضاءة الطبيعية الداخلية للفراغ عندما تسقط األشعة الشمسية بزاوية منخفضة على    وتعزيزلتحسين    والفتحات 

عمق السطح العاكس تبعا لعمق الفراغ فكلما ازداد عمق الفراغ كلما ازداد عمق األرفف   ويتحدد السطح العاكس  

الرؤية الممتدة   وتحقيق  أو إضاءة صناعية ليال مع تحقيق الراحة البصرية  النوافذ.العاكسة المثبتة على فتحات 

 للخارج.من الداخل 

 واهميتها في المنشأ المؤقت:  التهوية

 - ميكانيكية: نوعان إما تهوية طبيعية أو  

 
كلية الفنون  ،ماجسااتير، الشاابابيةالداخلي والخارجي لعمارة اللدائن المتنقلة للتجمعات   التصااميم :رضااا بهي الدين مصااطفى- - 1

 .1999، 202، ص حلوان جامعة  التطبيقية



 
 

 

 
 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh 

University – Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

(312 )  

 
 

 واألبواب تكون عن طريق النوافذ  الطبيعية:التهوية 

 ... والمراوحتكون عن طريق المكيفات   الميكانية:التهوية 

 الضوضاء وتلوث سيطرة التهوية الميكانيكية والتي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة تعتبر واحدة من أهم مسببات  

لنموذج    التصميم الجيد الهواء داخل المباني. التهوية الطبيعية يمكن أن تحل تلك المشكالت بسهولة عن طريق  

 .ساحات الداخليةالعمارة لتحسين التهوية الطبيعية وتسهيل تدفق الهواء في الم

 محتويات تأثيث منشأت منافذ البيع للوجبات السريعة: 

تتطلب معظم المعدات المثبتة في الشاحنة طاقة لتشغيلها، وال شك أن بطاريات السيارات   مصدر للكهرباء:

ة ليست قوية بما يكفي لتشغيل أشياء مثل: الثالجات والمبردات؛ لذلك يحتاج المشروع إلى توفير مصادر طاق

 .محمولة مثل: المولدات، وهو ما يُساعد في تشغيل السيارة طوال اليوم

: إذا سمحت المساحة يُمكنك توفير ثالجة متوسطة الحجم لكي تتمكن من الحفاظ على األطعمة التي تحتاج  ثالجة

الوصول إليه ال  إلى تبريد، أم إذا كانت المساحة ضيقة ففكر في وحدة تبريد تحت الطاولة، فالمبرد الذي يمكن  

 .يقل أهمية

ال بد من توفير شواية متوسطة الحجم لطهي =الطعام؛ إذ تُعد الشوايات التي توضع على السطح خياًرا   : شواية

 .رائعًا ومناسبًا لشاحنة الطعام المتنقلة

لك    :ميكروويف ويسمح  الطعام،  شاحنة  في  توفيرها  يجب  التي  األساسية  األدوات  من  الميكرويف  يُعتبر 

 .لميكروويف بتسخين جميع أنواع المأكوالت والمشروبات بسرعة كبيرة للغايةا

بالغاز ومزوده بشعالت قوية وموتور   شواية شاورما:  تحتاج شاحنة الطعام إلى توفير شواية شاورما تعمل 

 .كجم من اللحم 200لسهولة دوران سيخ الشاورما أمام النار بقدرة تحمل 

طعام المتنقلة إلى نظام تهوية إلخراج روائح األطعمة والدخان المتصاعد من  تحتاج شاحنة ال  تهوية:هود لل

 .دهون الطهي أو الشحوم

: ال تقل طفاية الحريق أهمية عن المعدات الضرورية األخرى؛ حيث ال بد أن تحتوي شاحنة الطعام  طفاية حريق

 .ه خالل فترة قصيرةالمتنقلة على طفاية حريق الستخدامها في حالة اندالع حريق للسيطرة علي

إذا كنت تقدم البطاطس المقلية أو غيرها من المواد الغذائية المقلية ستحتاج إلى توفير قاليات في شاحنة   : قاليات

 .الطعام المتنقلة الخاصة بك، وقد تفرض قوانين السالمة من الحرائق عدم السماح لك باستخدام المقالي

خالط   : خالط كهربائي  توفير  من  بد  في  ال  الستخدامها  بك؛  الخاصة  المتنقلة  الطعام  شاحنة  داخل  كهربائي 

 .عمليات إعداد بعض األطعمة التي تحتاج إلى فرم بعض المكونات المستخدمة

 .سوف تحتاج أطباق الطعام واألواني إلى التنظيف؛ لذا عليك توفير حوض غسيل أحادي ستانلس  حوض غسيل:

ا رئيسيًا للبيع في شاحنات الطعام، وتُعد آلة صنع القهوة إضافة جيدة؛ : تُعتبر القهوة عنصرً آلة صنع القهوة

حيث تتوفر مجموعات آالت اإلسبريسو، ولكن األمر متروك لك إذا كنت ترغب في تقديم مشروبات إضافية  

 تحتوي على الكافيين أم ال. 
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 المشروع التطبيقي 

وتنفيذ منفذ بيع للقوات المسلحة للوجبات السريعة كمنشأ مؤقت من خالل   تصميم المشروع تضمني

 االستفادة من التقنيات الحديثة والخامات المستحدثة وحمايتها من عوامل التلف.

 وتم تصميم وتنفيذ المشروع بالفعل في منطقة رمسيس بجوار مسجد الفتح بمحافظة القاهرة. 

 التعريف بالمشروع: 

 إمداده وكيفية    )منفذ بيع للقوات المسلحة(  التجاريشأ المؤقت او الخفيف للكرفانات في المجال  هو عبارة عن المن 

للفك   قابلة  بأجزاء  الالزمة ومزودة  المنشأ  والتركيب بالمتطلبات  تجعل مساحة  للنشاط    لمكوناتها مما  مناسبة 

ويتميز تصميمها بالمرونة و البساطة وتم استخدام جميع الخامات المستحدثة و المقاومة للعوامل الجوية    الوظيفي

  المحددات كمنفذ لبيع الوجبات السريعة وتم وضع االعتبار لجميع    الوظيفيالخاصة بالنشاط    باألجهزةوتم تأثيثها  

سية التي تؤثر على تصميم المنشأت المؤقتة  واالعتبارات األسااو محددات وظيفية  سواء كانت محددات شكلية

 والتي تناسب النشاط الوظيفي لها وتم تنقيذ المنشأ بأحدث التقنيات و التكنولوجيا الحديثة. 

 للمنفذ:االهتمام بالتصميم الجذاب 

وحادتاك  وهي واحادة من أهم القواعاد إذا ماا أردت االسااااتحواذ على اهتماام الماارة من حولاك، وهو أن تمتلاك  

المتنقلة تصاميم أو شاكل خاص، تحفزهم على االتجاه نحوك وتجربة ما تقدمه من أطعمة، وخاصاة إذا ما كانت  

 .تتواجد العديد من عربات الطعام المتنقلة المنافسة لك في نفس محيط عملك

 ه إيجاد حيث أن المنافسة اآلن تتجه نحو إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحفيز الناس، وهو ما سيساعدك علي

 الفكرة التصميمية: 

للوصول لصياغة جمالية وظيفية بهوية    ومنظمةبطريقة مبسطة    ةالهندسيتم استلهام فكرة التصميم من االشكال  

 المسلحة. موحدة لجميع منافذ بيع القوات 

م من   3.40م من داخل الفراغ الداخلي و 2.70  االرتفاع:  -  م. 3.80 العرض:  -  م.  8.50  الطول:  المقاسات:

 الخارج.

 عناصر الفراغ الداخلي:

 بأنه العالقة بين ابعاد الجزء الى الكل.   فويعر المقياس: -1

متجانسة   تلعب األلوان دورا بارزا في التأثير البصري لتصميم الفراغ حيث يستعمل فية الواناللون:   -2

مثل   بالوان  المختلفة  التعبيرات  استخدمت  وحديثا  الواحدة  الطبيعة  ذات  األشياء  من  مجموعة  لربط 

المختلفة. المستويات  بين  العالقات  بواسطة  الفراغات  لربط  الباردة  األلوان  و  الدافئة    ككذل  األلوان 

ال الجزئية، خاصة عند طالء  هذه  تأثير قوي في  لها  اللونية  مثل  االستخدامات  بألوان زاهية،  شاحنة 

 .، حيث تساعد هذه األلوان على جذب انتباه األعين بسهولةلفضيوا  رقواألزاألبيض  

 المساقط الهندسية للمشروع التطبيقي )منشأ مؤقت لمنفذ بيع الواجبات السريعة للقوات المسلحة(: 

لمسقط األفقي او المسقط األمامي من  تم استخدام التقنيات الحديثة في التصميم والرسم الهندسي للمساقط سواء ا

 (. 25خالل استخدام برنامج االتوكاد. صورة )
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( توضح المسقط األمامي والمسقط 25)صورة 

 األفقي للمشروع التطبيقي 

 

  

 للمشروع التطبيقيالجانبي ( توضح المسقط 27)صورة  ( توضح المسقط األمامي للمشروع التطبيقي 26)صورة 

 

 

 للمشروع التطبيقي األفقي ( توضح المسقط 29)صورة 

 لقطات منظورية ثالثية االبعاد للمشروع التطبيقي توضح الشكل العام للمشروع التطبيقي: 

 

 

( لقطات منظورية ثالثية االبعاد 30)صورة 

للمشروع التطبيقي توضح الشكل العام  

 للمشروع التطبيقي 
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ثالثية االبعاد ( لقطات منظورية 31)صورة 

للمشروع التطبيقي توضح الشكل العام  

 للمشروع التطبيقي 

  

 الخامات المستخدمة  تنفيذ منفذ البيع  ىالخطة اللونية المستخدمة ف 

 مرحلة بدء تنفيذ المشروع التطبيقي 

 الداخل:من  تنفيذ منشأ منفذ بيع الواجبات السريعة التي يجب النظر اليها عند مرحله المهمةاالجراءات 

يجب عمل رسم تفصيلي لكافة المعدات واحتياجاتها من الكابالت   :من ضمن إعداد األسالك الكهربائية  اإلضاءة

الكهربائية وكذلك اإلضاءة، ثم يتم عمل التوصيالت وعمل االختبارات عليها قبل تجميعها النهائي حيث أن أي  

 . ائرة الكهربائية يؤدي إلى إعاقة العملخطأ في الد 

 وهي تنقسم بين فتحات تقديم الخدمة وفتحات التهوية المناسبة،   وعمل الفتحات الالزمة: التهوية

في هذا الوقت ستنتهي من األعمال الكهربائية عن طريق تثبيت معدات اإلضاءة   انهاء األعمال الكهربائية:

 والمفاتيح الكهربائية والقواطع وتوصيل األسالك. 

ضمان تدفق جميع العمليات الصحية بشكل آمن وضمان استمرارها  بيوصى    تجهيز أنظمة الصرف الصحي:

بتوصيل األحوا المختص  النهج لوقت طويل، وسيقوم  العذبة، وتركيب صمامات  على هذا  المياه  ض بخزان 

 بك. التفريغ، وإجراء األعمال األخرى التي تتطلبها القوانين المحلية الخاصة 

على معدات تتناسب مع نوع الطعام الذي يتم تخزينه أثناء خدمة الوحدة    :يجب أن تحتوي مستودعات الخدمة

 المتنقلة.  

 . بفواصل أو حواجز أخرى يمكن تمييزها  التنظيفمناطق  : عنالطعاميجب فصل مناطق تخزين 

لتخزين الخرطوم بعيدًا    ومنشأة  الخدمة،في مستودع    :يجب أن يكون هناك خرطوم كا ٍف لغسل الوحدة المتنقلة 

 . عن االرض لمنع التلوث 

 .والتعقيم عمليات التنظيفلمنع تراكم االبخرة أو الرذاذ أثناء  :يجب أن تكون هنا ك تهوية مناسبة 

وتم اختيار    بيتم تحديد موقع انشاء المنشأة المؤقتة )منفذ البيع( من قبل قطاع القوات المسلحة.  ختيار الموقع:ا

 رمسيس بجوار مسجد الفتح. ةمنطق
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 في تنفيذ المنشأ الموقت  المستخدمة الخواص الفنية لتكنولوجية والخامات 

 )منفذ بيع القوات المسلحة للوجبات السريعة( 

 التوصيف  الرمز  المكونات

 

 هيكل المنشأ 

  

صاج به  مستعمل  نظام  عن  نصب   مجلفن عبارة  أثناء  المستعملة  البروفيل  ومواسير 

القواعد واألسقف المصنعة بموجب تقنيات التشغيل اآللي ومن عناصر حاملة الخواص  

ومن المسامير  (C – U) موضوعة بالزوايا ومن مواسير البروفيل المشار عليها برمز

 .والصماوبل المثبتة

 الجدران 

 

 EPS طلي بالدهانات + ألواح حكيم بورديستعمل بالجدران الداخلية الخارجية صاج م

بالدهان + مطلي  مجلفن  بصاج  المزودة  السندويشية  حكيم  القابل    .ألواح  المقترحات 

 تطبيقها: صاج مموج مطلي بالدهان + صوف حجري + صاج مجلفن مطلي بالدهان. 

 

 

األسقف  

 واالرضيات 

 

 

 

 

السندويشية المتألفة من الصاج المموج المطلي األسقف: يستعمل باألسقف لوحات حكيم  

  .صاج غلواني مطلي بالدهان + (EPS) الرغوية العازلة  د بالدهان + ألواح حكيم بور

المقترحات القابل تطبيقها: صاج مموج غلواني مطلي بالدهان + صوف حجري + صاج 

بالدهان مطلي  الص  غلواني  البروفيل  مواسير  من  متألفة  األرضية:  مجمعة القاعدة  لبة 

مساميروصماويل  بواسطة  بالبعض  ومربوطة  وموصولة  الرابطة  العناصر  بواسطة 

 التثبيت ثم يغلف فوقها بألواح حكيم بورد اإلسمنتية الطبيعية وأخيراا تغلف بغشاء حكيم

TPO الخواص المختلفة    .العازل  في سي  البي  تغليفات  تطبيقها:  القابل    - المقترحات 

 الفينيل. التغليف 

 العزل    

 

حكيم   ألواح  الجدران   (EPS) بوردتستعمل  بألواح  العزل  بأعمال  القيام  أثناء  العازلة 

 : صوف حجري . األسقفحجري: صوف . الجدراناألسقفالسندويشية وبألواح 

 

 األبواب 
 

   .ةسلندريومزود بقفل المجلفن يتألف الباب الخارجي من الصاج 

 شاتر من الصاج المجلفن  الباب الخارجي: 

  -بي في سي  -األبواب الداخلية: ألومنيوم 

 

 النوافذ
 

  - نجارة ألمنيوم    .نجارة بي في سي بيضاء اللون مزودة بزجاج ثنائي عازل الخواص

أفقي أو عمودي   ألمنيوم أو بي في سي    -  نجارة بمحور ثنائي  -نجارة بضلعين  شاتر 

 .ستائر الحشرات -خارجي 

شؤون 

  الطالء 

ألواح األسقف والجدران وإكسسواراتها مصنعة من الصاجات المدهونة ويستعمل طالء  

 .غلواني في مواسير البروفيل الخارجية والسفلية والعلوية والمستعملة بالزوايا

 

الشبكة 

 الكهربائية 

 

 

 

التيار والكابالت  تتألف الشبكة الكهربائية من معدات اإلنارة والمفاتيح الكهربائية ومآخذ 

وقنوات الكابالت والمفاتيح الكهربائية الساقطة وعلب المفاتيح الساقطة وشبكة الهاتف 

الساقطة الكهربائية  التسربات  اللياسة  .ومفتاح  فو   تركيبها  القابل    .يتم  والمقترحات 

الحاسوبات  -تطبيقها   أس    شبكة  يوبي  بطارية  التلفاز    -شبكة  اإلشعار    -شبكة  نظام 

 منظومات اإلنذار الصوتي والذكية المستعملة بالمباني. -ائق بالحر
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شبكات 

 المياه

  

سم   100×50تتألف من مغسلة ذات قوائم مثبتة على الجدار، خزانات المطبل بأبعاد  

مزود بمغسلة الجلي كروم النوع منصتها متألفة من قطعة واحدة مزودة بخواص العزل  

   والمعداتغسيل االطبا   وحوض حاملة الصابون  تنشيف،من المياه، عالقة ور  

القابل تطبيقها:   العلوية    -قوائم    مغسلة ذات  -المقترحات  المطبل  نظام إطفاء    -خزانة 

 الحرائق. 

 - : السريعة(الواجبات بيع لخامات المنشأ المؤقت )منفذ  التركيبطريقه خطوات 

 المبنى.المقام عليها  المساحةتحديد  -1

ثم وضاع الجوايط بها وتختلف هذه االماكن حساب طريقه    األعمدةتحديد االماكن التي ساوف يوضاع عليها    -2

طبقا للمخططات الهندسااية والرسااومات الخاصااة بالمنشااأ   كوذل  عرضاايه.تكون طوليه او   لأللواحالتركيب 

 المؤقت.

عليها    األرضايةمم وذلك لتثبيت قطاعات 4سام سامك    10×10مقاس  الكونتينر تصانيع شااسايه علب حديد   يتم-3

طبقا   ساام( 4ساامك   لباناوكذلك القوائم والسااقف بعد االنتهاء من عمل الشاااساايه يتم تركيب ألواح الساااندوتش  

 االرضيات.للرسم التنفيذي لشاسيه 

والمربطاة كاذلاك في   الصااااواميالم في جوايط االرض بااسااااتخادام  ثم يتم تثبيات اعماده معادنياه من االلمونيو -4

  .بانال شالشاسيه الهيكلي والتي فيما بعد سوف يثبت بينها الواح الساندوت

في هذا   ا. وهنعليهاكانت االلواح توضاااع عرضااايه فيجب اوال وضاااع لوح مبيت مفرز لوضاااع اللوح   إذا  -5

حيث يتميز بوجود قطاع تبيت ذكر من جنب   بنفسااااهيتم تجميعه    والذيأنواع البانال   أحدث المنشااااأ تم اختيار  

بعد وضاع الساليكون العازل لساد  ومعشاوقاالخر انثى ويتم تركيبة في اللوح المجاور عاشاق    والجانب اللوح 

 الثبات.ويتم التثبيت بعد التجميع عن طريق البراشيم األلومنيوم لضمان الفواصل 

كانت االلواح ساتوضاع طوليه    إذابعد االنتهاء منها ويمكن اساتخدام شارائح مطاطيه   حاأللواكيب  ثم يتم تر  -6

 .فواصل وبدونالتعشيق  بسبب  أسهلسيكون تركيبها 

 .واح المبني ببعضهاالالفراغ وربط  إلغالقدرجه  90 ويةازيتم تركيب الواح  -7

  واالنتهاءطول المبني لربط السااقف   علىترکيب لوح معدني   زيادةتركيب السااقف نفس فكره الحوائط مع   -8

  الجمالون.من عمل 

 وضع لوح مفرز عند نقطه انتماء السقف لصب ف مياه المطر. -9

 العام.. يتم اختيار المواد اعتمادا على الفكرة والتصميم البانالالسقف مصنوًعا من  -10

تركيب األبواب الداخلية والخارجية طبقا    الهندسااااية. يتماالنتهااء من التجميع العاام طبقا للرسااااومات    بعاد -11

 الهندسية.للمواصفات الموجودة بالمخططات 

 ...الخ. والخالطات وتركيب االحواض  ومياهبعد ذلك يتم تأسيس اعمال السباكة الداخلية من صرف -12

 بالجات لألجهزة، اواو  ،انارةيتم تركيب جميع بنود اعمال الكهرباء طبقا للمخططات ساواء كانت مفاتيح  -13

البانال )لطش( وتكون من الخامات   الحوائطوحدات اإلضااءة ويتم تركيب كل ذلك خارج  اللوحة العمومية، او

 صناعيا.االمنة 

 الفنية.ي جدول المواصفات يتم طالء المنشأ بالكامل بالدهانات المعتمدة ف-14

 نوع الشاتر.يتم تركيب الباب الخارجي -15
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بعاد ذلاك يتم تركياب الجزء الخااص باالالفتاة االعالنياة والجزء اإلعالني األماامي والموجود في واجهاة  -16

 المنشأ بجوار الباب الخارجي.

تركيبها طبقا لبالن    ويتمأ  بعد االنتهاء من اعمال االنشااااء يتم وضاااع األثاث واألجهزة الخاصاااة بالمنشااا-17

بعض الخامات المساتخدمة في تنفيذ  شاكل تجربتها قبل بدء عملية التشاغيل لضامان ساالمة األجهزة.   ويتمالفرش 

 المؤقت.المنشأ 

  

 الجوايط  ( طريقة التثبيت على ارض الموقع33)صورة  التركيب للمكونات  يقة( منظور مفكك يوضح طر32)صورة  

  

 شكل التعاشيق في الواح البانال ( 34)صورة 

 المسقط األفقي لمنفذ بيع الوجبات السريعة موضحا علية توزيع العناصر واألجهزة داخل الفراغ الداخلي

 (. 35صورة ) 

 

 

( المسقط األفقي لمنفذ بيع الوجبات السريعة  35صورة )

موضحا علية توزيع العناصر واألجهزة داخل الفراغ  

 الداخلي 

 : منفذ البيع  من أجهزة وعناصر تأثيث األفقيجدول يوضح مكونات المسقط 

 شكل العنصر او الجهاز اسم العنصر او الجهاز  الكود 

 

1 

 

 

 وحدة تخزين حائطية داخل غرفة التجهيز 
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2 

 

 وحدة حوض الغسيل

 

 

3 

 

 كهربائي بوتاجاز 
 

 

4 

 

 جهاز ميكروويف 

 

 

5 

 

 كهربائي خالط 

 

 

6 

 

 

 كهربائية  تبريد ثالجة

 

 

7 

 

 تيل س مسطح خدمة من االستانلس

 

 

8 

 

 

 ثالجة عرض 

 

 

9 

 

ويعلوها هود شفط االبخرة  جيريل )قالية(

  والدهون

 

10 

 

 مقالة كهربائية 

 

 

11 

 

 كاشير
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12 

 

 ثالجة تجميد كهربائية 

 

 

13 

 

 وحدات تخزين للمواد الغذائية 

 

  في ةالمستخدم عالتجهيز للسلحجرة  14

 الواجبات

 موضح الفراغ في المسقط األفقي 

 بعد التنفيذ المشروع التطبيقي

  

 بعد التنفيذ  ( للمشروع التطبيقي توضح الشكل العام للمشروع التطبيقي36)صورة 

 

 من خالل الدراسات السابقة تم استخالص نتائج البحث كالتالي:  النتائج العامة:

في وظائف متعددة   ايفتح المجال الستخدامه  للمنشأت المؤقتة  التقنيات التكنولوجية الحديثةالستفادة من  ا -1

 ومبتكرة. 

تساعد في ابتكار استراتيجية جديدة  بدورها  التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والخامات الحديثة الغير نمطية   -2

 . والوظيفية  والجمالية  مما يحقق األهداف االتصالية كمنشأ مؤقت   منافذ بيع الوجبات السريعةل

الزيادة العمرية للمنشأت المؤقتة عموما خاصة منافذ بيع الوجبات  استخدام الخامات الحديثة تعمل على   -3

 التلف.السريعة وحمايتهما من عوامل 

 التوصيــــــــــــــات:

ومدى ارتباطها بتصااااميم وتنفيذ المنشااااأت    والتقنيات ضاااارورة االهتماام الدائم بالتكنولوجيا الحاديثاة   -1

 المؤقتة عامة ومنافذ البيع التجارية خاصة.
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التقنيات الحديثة والحفاظ على القيم الوظيفية    االهتمام من قبل المتخصاصاين بأهمية تطبيق اساتراتيجية -2

 والتشكيلية لمنشأت منافذ البيع.

أهمياة البحاث والتطوير المسااااتمر بالخاامات المسااااتخادمة في المنشااااأت المؤقتة واهميتها في الزيادة  -3

 العمرية والحفاظ على االستمرارية ضد عوامل التلف المختلفة.

 لمراجـــــــــــع:ا

الدين محمد زكريا: أسااليب تكنولوجية متقدمة للتصاميم الداخلي بكبائن المعيشاة المتنقلة،  أحمد صافي  -1

 .2009، 85،86،87كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ص  دكتوراه،

جاامعاة   حسااااام محماد الورداني: العالقاة بين الفراغ والتاأثياث في المعاارض، كلياة الفنون التطبيقياة، -2

 .2000مصر، حلوان، الجيزة، 

خالد صااااالح الدين على الخيااط: تكنولوجياا البنااء ووحدات اإليواء الخفيفاة، دكتوراه، كلياة الهنادسااااة  -3

 .2002، 37ص  ،القاهرهجامعة  المعمارية،

رضا بهي الدين مصطفى: التصميم الداخلي والخارجي لعمارة اللدائن المتنقلة للتجمعات الشبابية،  -4

 . 1999، 202قية جامعة حلوان، ص كلية الفنون التطبي  ماجستير،

عبير صااالح االمام، التصااميم الداخلي للمنشااأت الهيكلية المؤقتة بما يالئم البيئة السااياحية، ماجسااتير،   -5

 .308، ص 2007كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 
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Research Summary: 

We are now living in an era of transformation in different and multiple lifestyles, 

which included its political, social, and economic aspects, and since the interior 

design of temporary facilities, whether private, commercial, administrative or 

tourism. Part of the activities of life and its various forms to face many problems and 

multiple, the design and implementation of the temporary origin has been affected 

by modern scientific, digital, and technological transformations, both innovative and 

productive in order to achieve completeness and compatibility with all that 

surrounds the human being functionally and interact with him in response to all the 

requirements surrounding him. Outlets are one of the most important reasons for the 

positive impact in the development of the economy system, as well as the 

development of business activity, which called on the armed forces sector to take 

care of them and work to establish them in many scattered places and move them 

from one place to another and increase their return and make it a means of upgrading 

from the current situation to a better future entity and to solve the problem of 

expensive and provide all kinds of goods and services to the consumer. Due to 

developments and changes in the field of technology in general, and the field of 

interior design in particular came the idea of research and was utilized  One of these 

modern technologies in the development of the design and implementation of outlets 

for the armed forces as a temporary origin, where it contributed to achieving the 

flexibility of the world, speed and extreme accuracy in the implementation of the 

design, which was impossible to achieve through normal and traditional means and 

became possible to implement them no matter how difficult and complex they are, 

through new technologies and coexistence with the surrounding environment. 
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The research aims to shed light on these modern and new technologies that have 

been utilized and the results of their application in the implementation of temporary 

facilities (applying to the outlet selling fast food as a temporary origin) which is to 

achieve the factors of accuracy, speed, ease of jaw and installation with attractive 

and interactive form and in different finishing methods and therefore will benefit the 

economic aspect of the state and provide all kinds of goods to the Egyptian consumer 

in many places.   
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