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ملخص البحث :Abstract

تستهدف الدولة تبني منهجية االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية
مصر  ، 2030للحفاظ علي حقوق األجيال القادمة في موارد البيئة وفي عوائد التنمية ،
السيما مع حرص ال دولة المصرية في تنفيذ هذه الرؤية ،بأبعادها االقتصادية واالجتماعية
والبيئية ،تطلق وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية (دليل معايير االستدامة البيئية) الذي
يُعد بمثابة محطة هامة لتحقيق االستدامة البيئية.فهناك العديد من المشكالت التي يتعرض
لها البحث ومنها ان الحاجة الي توعية افراد المجتمع الي معرفة ماهية االستدامة  ،الحاجة
الي تصميم معرض يتم من خالل تصميمه الداخلي االيحاء الضمني للتوعيه لتسريع
ال ٌخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،كما يهدف هذا البحث الى تطويع النظم
المستحدثة في المعارض من اجل تصميم معرض مستوحي من الطبيعة للتوعية بأهمية
التصميم الداخلي المستدام و تطبيق الفكر التصميمي المستدام وحل المشكالت التصميمية
المختلفة بما يتناسب مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة و تطبيق تقنيات التصميم الواعي
بيئيا علي المعرض مع االخذ في االعتبار تقليل استهالك الطاقة والمواد والموارد مع
تنظيم االنسجام مع الطبيعة و يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث سيتم وصف
و تحليل لطرق عرض معايير االستدامة و اهميتها و طرق تطبيق ذلك في الحيزات
الداخلية للمعرض .ويختتم البحث بعرض لوحات عن المعرض التطبيقي وطرق التنفيذ
الحديثة باستخدام ا لخامات المعاد تدويرها و المستدامة وصوال" الى استخالص و عرض
النتائج التي من اهما لتحقيق رفع الوعي الثقافي المستدام نحتاج إلى التركيز على أهمية
المشاركة المجتمعية وزيادة االعالن والتوعية و النقاش مع جميع افراد المجتمع و
التوصيات بأهمية متابعة تطور البحث المستمر عن الخامات المستحدثة الغير ضارة
بالبيئة و الخالية من انبعاثات الكربون التي تساعد في حل المشاكل التصميمية بطرق
جديدة وإتاحة أفكار مختلفة .
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املقدمة Introduction

تستهدف الدولة تبني منهجية االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية
المستدامة في إطار رؤية مصر  ،2030واعتباره الضامن
األساسي لحقوق األجيال القادمة في استخدامات الموارد
الطبيعية وفي عوائد التنمية.

مشكلة البحث Statement of the Problem

 .2تستهدف الدراسة زيادة تنمية الوعي الثقافي المستدام.
 .3أهمية تطبيق الفكر التصميمي وحل المشكالت التصميمية
المختلفة بما يتناسب مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
 .4تستهدف الدراسة توفير سبل الراحة لمستخدمي المعرض
في التعامل مع الحيز الداخلي ،من خالل المصمم الداخلي
مما يعطي امكانيات افضل لتلبيه احتياجاته.
 .5توصيف الخامات البيئية المستدامة و تطبيقها بالتصميم
الداخلي للمعرض ليعطي انطباع جيد لدي افراد المجتمع
عن المنتجات المستدامة.

 .1الحاجة الي توعية افراد المجتمع الي معرفة ماهية االستدامة و
كيفية تنفيذها.
 .2يواجه الوعي البيئي لدي افراد المجتمع قصورا و يجب العمل
علي تطويره.
 .3الحاجة الي تصميم معرض يتم من خالل تصميمه الداخلي تطبيق
الفكر التصميمي المستدام وااليحاء الضمني للتوعيه لتسريع ال ٌخطى
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 .4قلة فهم كيفية البدء بالمبادرة الخضراء.
 .5الحاجة الي توعية افراد المجتمع بماهية التنمية المستدامة بما
يتواكب مع المتغيرات واألولويات القومية والمستجدات الدولية.



أهداف البحث Objectives



 .1يهدف البحث إلى تطويع النظم المستحدثة في المعارض
من اجل تصميم معرض مستوحي من الطبيعة للتوعية
بأهمية االستدامة.

منهج البحث Research Methodology

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي حيث سيتم وصف التصميم
المستدام للمعرض و كيفية عرض خطة التنمية المستدامة  ،و تحليل
طرق تطبيقها بطريقة ممنهجة في الحيزات الداخلية للمعرض.

التساؤالت :Queries



ما مدي تأثير االستلهام من البيئة علي التصميم الداخلي
للمعارض؟
إلى إي مدي ستساهم خطة التنمية المستدامة في التصميم
الداخلي؟
ما عالقة عرض خطة التنمية بالتصميم الداخلي وما هي
طرق عرضها؟
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إلى إي مدي ساهمت تطبيقات الواقع االفتراضي في حل
المشكالت التصميمة في الفراغ الداخلي للمعرض؟
هل يمكن استخدام خامات مستدامة حديثة في المعرض غير
الخامات البسيطة البدائية؟

فروض البحث Hypothesis

يفترض البحث أن:
اذا زادت الدعاية و االعالن لخطة التنمية المستدامة يزيد الوعيالثقافي الفراد المجتمع .
 تؤثرخطة التنمية المستدامة في التصميم الداخلي مما يسبب تغييراجتماعيا و ثقافيا.
 تزيد معدالت التصميميات المستدامة الحديثة مع زيادة توافرالخامات المستدامة الصديقة للبيئة.

منهج البحث Research Methodology

المنهج الوصفي التحليلي:حيث سيتم وصف و تحليل لمعايير
االستدامة و اهميتها و طرق تطبيقها في الحيزات الداخلية للمعرض.

االطار النظري Theoretical Framework

ان (اسراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  ) 2030هي خطوة
هامة تندرج في إطارها حاليا خطط وبرامج العمل التنموية ،
وتحرص الدولة المصرية علي المضي قدما ً في تنفيذ ذلك ،بأبعادها
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،حيث اطلقت وزارة التخطيط
والتنمية االقتصادية (دليل معايير االستدامة البيئية) الذي يُعد بمثابة
محطة عملية و هامة لتحقيق االستدامة البيئية ،مما يتطلب زيادة
الوعي الثقافي الفراد المجتمع و عرض لهم ماهية االستدامة و
استراتيجية التنمية المستدامة من خالل معرض يسهل من خالله
التعرف علي ذلك.
شرح محتـوي المشــــروع(المعرض):
يتضمن المشروع افكار تصميمة مقترحة لتصميم معرض مفتوح يتم
من خال له رفع الوعي الثقافي الفراد المجتمع عن االستدامة و
عرض معايير التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030
باستخدام التكنولوجيات الغير الملوثة والمواد المعتمدة وتم تقسيم
المكان لحيزات مختلفة يتم التناول في اولها عن معرفية ماهية

الثان حيث يتم فيه تناول
معايير االستدامة و يتم االنتقال الي الحيز
ٍ
عرض االحصائيات الحالية للوضح الحاضر للفقد من مواردنا ويتم
االيحاء بذلك من خالل التصميم لهذا الحيز ثم يتم االنتقال الي الحيز
الثالث يتم فيه الشرح عن المستقبل و حقوق االجيال القادمة في
موارد البيئة ثم االنتقال الي الحيز الرابع لعرض كيفية البدء باتخاذ
الخطوة لالستدامة مع وجود منطقة استراحة ثم منطقة الخروج.
معاييــــر تصميـم الحيـــز الداخلــــي للمعــــــرض:
ان الفراغ الداخلى لقاعات العرض له اهمية في سهولة إدراك
الزائرين للتكوين العام للمعرض مما يسهل الحركة الداخلية
فيه  ،لذلك يجب مراعاة عدة اعتبارات من أهمها:
• تحقيق العالقات الجمالية و التصميمية المرتبطة بالعالقة الوظيفية
المطلوبة .
• وضع المعروضات بتنظيم مالئم للعرض و المناسب لمسارات
الحركة المصممة للزائرين و لمستخدمى فراغ العرض .
• وضوح جميع اجزاء الفراغات الداخلية  ،و إنسيابية الفراغ
الداخلي و عدم تقاطعه مع خطوط الحركة و مالءمته لنوع و حجم
المعروضات( .هاشم &داود)2013 ،
الفكــــرة التصميــــمية للمشــروع( المعرض):
تم استلهام الفكرة التصميمية  Conceptمن البيئة المحيطة و تطبيق
العمارة السائلة  -هى عبارة عن تحويل كافة االشياء التى تستخدم فى
العمارة على انها صلبة و متبلورة الى خاصية السيولة لتسهيل
إستخدام العمارة بما يتالئم مع احتياجتنا إلنجاز المهام فى الوقت
المحدد -والعمارة البيومورفولوجية -هو علم دراسة الشكل والملمس
واللون و التركيز على قوة الطبيعة واستخدام األشكال العضوية التي
تعتمد على األشكال الكروية والغامضة والتي ال تعتمد على الخطوط
المستقيمة فاألشكال مستمدة من األشكال البيولوجية (Anon.,
) -n.d.في الفراغ الداخلي حيث ان المعرض يتم فيه تناول توعية
افراد المجتمع عن معايير التنمية المستدامة(خطة التنمية المستدامة
 )2030مثل الحفاظ علي المياه من الهدر للمحافظة علي مواردنا
لالجيال القادمة و قد تم تم استلهام ذلك وتطبيقه في التصميم الداخلي
للمعرض.حيث تم تحليل تحول نقط المياه المهدره الي خطوط
منحنية تم تحليلها و استلهام منها تخطيط المسقط األفقي و مسارات
الحركة  ،شكل (.)1

الشكل ( ) 1يوضح لوحة عن الفكرة التصميمة و محتوي المشروع و معايير تصميم الحيز الداخلي للمعرض ( .عمل الباحثة)
أجل تغير بعض السلوكيات و االفكار الخاطئة لديهم لإلتجاه نحو
نبذة عن الموقع الحالي للمعــــــرض:
مستوى معيشة أفضل  ،لذلك تم اختيار موقع يتوفر فيه ما سبق  ،يقع
لتحقيق ثقافة التنمية المستدامة نحتاج إلى التوعية و النقاش مع
الموقع بالقاهرة في هليوبليس بحي النزهة  ،حيث يتوسط الموقع
المستهلك فى أكبر رقع ممكنة من البالد  ،و الشرح لهم بأساليب
وسط البل د لسهولة الدخول و الخروج الي المعرض و يستهدف
تناسب المستوى االجتماعي والثقافى للمجتمع الذى يعيشون فيه من
الطبقات المتوسطة لسهولة الوصول و الدعاية للمعرض .كما في
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الشكل (.)2

الشكل ( ) 2يوضح لوحة عن الموقع الحالي للمعرض قبل التصميم و التعديل( .عمل الباحثة)
التوصل الي التصميم النهائي لتخطيط المسقط األفقي كما هو موضح
 .12التخطيط للمسقط األفقي للمعــــــرض(:)Zoning
في الشكل ( .)3
تم البدأ في تخطيط المسقط األفقي و تحليل الفكرة التصميمية و
تطبيقها في الفراغ الداخلي عن طريق عمل اسكتشات مبدأية حتي تم

الشكل ( )3يوضح اسكتشات لتخطيط المسقط األفقي( .عمل الباحثة)
في خط واحد مستمر يتم من خالله حركة الزائرين من منطقة
تم تحديد محددات الفراغ الداخلي للمعرض و توزيعها بالمسقط
االستقبال حتي منطقة الخروج كما هو موضح بالشكل (.)4
األفقي وتم ربط الجانب التصميمي و الجمالي مع الجانب الوظيفي و
تحديد مسارات الحركة بحيث ان يتم توجيه الزائرين داخل المعرض

الشكل ( )4يوضح لوحة تخطيط المسقط األفقي ( )Zoning Planو مسارات الحركة ( ( .)Circulation Planعمل الباحثة)
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تم تقسيم الحيز الداخلي كما يلي :
 -1جراج للسيارات Barking
 -2المدخل Entrance
 -3منطقة األستقبال Reception
 -4الحيز األول (تعريف معايير االستدامة(
)Zone 1(Sustainability Standards
 -5الحيز الثاني (الوقت الحالي( )Zone 2(Nowadays

 -6الحيز الثالث (المستقبل( )Zone 3(The Future

 -7الحيز الرابع (كيف تصبح مستدام؟( Zone 4(How to
)?be Sustainable
 -8منطقة استراحة Sitting Area
 .13المسقط األفقي للمعــــــرض(:)Plan
تم تصميم المسقط األفقي مستلهما الخطوط المنحنية من الطبيعة
(البيومورفولجي )و تطبيق اتجاه العمارة السائلة وتم تطبيق اهم ما
يميز العمارة السائلة و هي االنسيابية فالتصميم و سهولة الحركة
داخل الحيز الداخلي كما هو موضح بالشكل ( .) 5

الشكل ( )5يوضح لوحة المسقط األفقي (( .)Planعمل الباحثة)
 .14منطقة االستقبال(:)Reception
و االجابة علي االستفسارات عبر كونتر االستقبال كما بالشكل ()7
يتم بها استقبال الزائرين للمعرض وتم تصميم المدخل بالحائط
وتم ربطه بالحيز االول عبر قاطوع به فتحات لربط الرؤية البصرية
الزرعي ليعطي االحساس بالراحة و االسترخاء كما هو موضح
كما بالشكل (.)8
بالشكل ( ،)6ويتم به توضيح كل اجزاء المعرض ومسار الحركة به

الشكل ( )6يوضح لوحة توضح الحائط الزرعي بالمدخل( .عمل الباحثة)
األعلى(nationalgeographic, 2013) .
كيف يعمل الحائط الزرعي ؟ يحتوي علي انظمة ري مدمجة يتم
فيها حصاد المياه من أسفل الجدار وإعادة تدويرها مرة أخرى إلى
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الشكل رقم ( )7يوضح لوحة لتفاصيل تنفيذية للحائط الزرعي( .عمل الباحثة)
األلواح القائمة في المشتل قبل تثبيتها .كما تم استخدام نبات
يتكون الحائط الزرعي من الواح يبلغ عرض اللوح  600مم  ،عندما
البتسبورم و هو نبات مستديم الخضرة اوراقه جلدية ملعقية الشكل
تكون كل لوحة مشبعة بالكامل تزن  15كجم .كما في الشكل رقم (
بطيئة النمو تزرع في الممرات الخارجية و تزرع في الشمس
.)7األلواح المكملة بالنباتات موضوعة على قضبان من األلمنيوم
المباشرة و الغير مباشرة  ،و بالتالي فال يوجد هدر للمياه وهو ما
المعاد تدويره مثبتة مسبقًا والتي يتم تثبيتها بدورها على لوح دعم
يجعلها مناسبة للحائط الزرعي بالمدخل و بالمعرض المستدام
لفراغ الصرف.يتم تنفيذ ذلك عن طريق تقليم وقطع األلواح المناسبة
).(Anon., n.d.
مسبقًا كجزء من عملية التصميم ،ويتم زرع النباتات مسبقًا في

الشكل ( )8لوحة توضح منطقة االستقبال
 .15منطقة الحيز األول (تعريف معايير االستدامة):
يتم به التوضيح للزائرين عن ماهية االستدامة و تصور مقترح
لمتطلبات الرؤية االستراتيجية لمصر  2030و ماهي معايير
االستدامة و يتم ذلك عبر شاشات اللمس و الشاشات التفاعلية بهذا
الحيز ،حيث يصف تقنيات التصميم الواعي بيئيا مع احترام البيئة و

الشكل رقم ( )10لوحة توضح منطقة الحيز األول الخاص بالعرض و
هو بداية لرفع الوعي للحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى
مستقبل مستدام( .عمل الباحثة)

الشكل (( 9لوحة توضح القاطوع الرابط بين منطقة االستقبال
والحيز االول( .عمل الباحثة)
االخذ في االعتب ار تقليل استهالك الطاقة والموارد مع تقليل تاثيرات
اإلنشاء على البيئة مع تنظيم االنسجام مع الطبيعة كما فالشكل رقم
( )10و الشكل رقم (.)11

ما هو موضح

الثان
الشكل رقم ( )11لوحة توضح يوضح ربط الحيز األول بالحيز
ٍ
كمل يتم بها ايضاح األوان المستخدمة و المستوحاه من الطبيعة .
(عمل الباحثة)
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الشكل رقم ( )12لوحة توضح التفاصيل التنفيذية للعمود بالحيز األول والهيكل المعدني بالمعرض(عمل الباحثة)
تساقط نقط المياه لتصل الي موجات عديدة متاخله وتم توظيفها
الثان (الوقت الحالي):
 .16منطقة الحيز
ٍ
لتستخدم كمناضد وبار و سقف ومقاعد للزائرين كما هو موضح
و هنا يتم توضيح للزائرين احصائيات للموارد البيئية في الوقت
بالشكل رقم (  )13و ( ) 14و (.)15
الحاضر و تم تصميم هذا الحيز ليوحي للزائرين ضمنيا ً التخوف من
نفاذ مواردنا وتم ذلك من خالل الفكرة التصميمة حيث تم تحليل

الثان (عمل الباحثة)
 الشكل ( )14لوحة توضح مدخل الحيزالثان (عمل الباحثة)
الشكل ( )13لوحة توضح الحيز
ٍ
ٍ
االعالن والدعاية والتوعية االلزمة الظهار جماليات ووظيفة
كما أن اإلنطباع السائد لدى المستهلكين أن التصميم المستدام هو
التصميمات والخامات المستدامة المستخدمة التي ال تسبب أضرار
تصميم بيئي بسيط من الطبيعة مثل القش أو الجريد أوالبوص
للبيئة و قابلة للتدوير.وهنا تم استخدام خامات الخشبية المعاد تدويرها
وغيرها  ،ولكن هذا االعتقاد غير صحيح فلقد توافرت التصميمات
و الصديقة للبيئة بالمعرض و تم تصميم الشرائط الخشبية منها وهي
المستدامة بكافة المستويات التي تلبي احتياجات المصمم و
تتكون من الداخل من الطبقات المضغوطة من الورق المقوي ويتم
العميل،كما أن التوعية بأهمية التصميم المستدام واثره في المستقبل
اضافة الطبقة الخارجيةكما هو موضح بالشكل رقم ( .)16
على االجيال القادمة امر في غاية الضرورة ،وهنا يظهر دور

ان (عمل الباحثة)
الشكل ( )15لوحة توضح الحيز الث ٍ
 .17منطقة الحيز الثالث (المستقبل):
هو حيز مغلق ويوجد به تقنية الهلوجرام حيث يتم من خالله عرض
للزائرين عن المستقـــــــــبل وعن اهمية االستدامة من اجل تحقيق

الشكل ( )16تفاصيل توضيحية للشرائط الخشبية المنحنية.
)(architect, 2021
مستقبل افضل واعتباره الضامن األساسي لحقوق األجيال القادمة في
استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية(Development, .
) 2021كما هو موضح فالشكل (. )16
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الشكل ( )16لوحة توضح الحيز الثالث( المستقبل)( .عمل الباحثة)
تم عمل تصميم تفاعلي بهذا الحيز لكي يتم من خالله مقترحات
كما يتكون الحيز الثالث من سطح متموج كاالشكال العضوية في
للمبادرة الخضراء-البدء في تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة -
الطبيعة -كما هو موضح فالشكل رقم ( - )16ويتكون من المخلفات
عن طريق توعية الزائرين لكيفية البدء لتحقيق ثقافة التنمية
البيئية الصلبة التي تحمل صفات سامة لصناعتها من البترول و يتم
المستدامة السليمة في المسكن و تعربيفهم علي المنتجات المستدامة
التخلص منها عن طريق اعادة استخدامها تصميميا بأسلوب متطور.
ثم االنتقال لتطبيق ذلك بالمجتمع من حولهم و تغير بعض السلوكيات
وبذلك يتم تطبيق اهم اهداف االستدامة و هي التخلص من المخلفات
و االفكار الخاطئة لديهم لإلتجاه نحو مستوى معيشة أفضل .و هنا
عن طريق اعادة استخدامها والحفاظ علي البيئة،وبذلك يتم توسيع
يتم تفاعل الزائرين من شاشات اللمس و وحدات تفاعلية كما هو
افق المتلقي عند رؤيته للتصميم ومعرفة طرق معاصرة الستغالل
موضح فالشكل (  )17و (.)18
المخلفات الضارة.
 .18منطقة الحيز الرابع (كيف تصبح مستدام؟( :

الشكل رقم ( )17لوحة توضح الحيز الرابع( (كيف تصبح مستدام؟).
(عمل الباحثة)

الشكل رقم ( )18لوحة توضح الشاشات التفاعلية بالحيز الرابع(
(عمل الباحثة)

الشكل ( )19لوحة توضح التفاصيل التنفيذية للقاطوع بالحيز الرابع (عمل الباحثة) )(Battle, 2013
)International Design Journal, Volume 12, Issue 5, (September 2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

200

The Role of Sustainability for A Better Future” Exhibition

الشكل رقم ( )20لوحة توضح التفاصيل التنفيذية للشاشات التفاعلية(.عمل الباحثة) )(Battle, 2013
 .19منطقة االستراحة :Sitting Area

الشكل رقم ( )21لوحة توضح تصميم منطقة االستراحة و هي تم تصميمها من تحليل
رمز الماالنهاية فاالستدامه توحي بذلك(.عمل الباحثة)

الشكل رقم ( )22و ( )23توضح المساقط الهندسية و التفاصيل التنفيذية لمنطقة االستراحة(.عمل الباحثة)

الشكل رقم ( )24لوحة توضح تفاصيل األضاءة المستخدمة بالمعرض(.عمل الباحثة)
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تم استخدام نوع االنارة الرأسية وهي التي تستخدم النارة جزء معين
والتركيز عليه دون االخر وتستخدم في المتاحف و المعارض و تم
استخدام اجهزة االضاءة العمودية أو الرأسية Wall Washer

النارة اجزاء معينة و تسمي باالنارة العمودية شكل (Anon., . 24
)2022

الشكل رقم ( )25لوحة توضح منظور ثالثي االبعاد للمسقط االفقي للمعرض(.عمل الباحثة)
مستحدثة بتطبيق اتجاهات العمارة الحديثة باستخدام خامات مستدامة
تم استخدام بالط احادي اللون في االرضية خالي من الكربون تم
صديقة للبيئة و قابلة للتدوير مع استخدام التهوية و االضاءة الطبيعية
تصنيعه من خالل شركة التصميم ""Carbon Craft Design
 وتم استخدام برنامج ال  3DMAXفي تصميم المعرضالتي تمزج بين الكربون المستخرج ،واإلسمنت ،ونفايات الرخام من
لاليضاح.
المحاجر إلنتاج هذا البالط الخالي من الكربون والصديق للبيئة و
حتي يتم بذلك تطبيق تقنيات التصميم الواعي بيئيا ُ – هي تقنيات

الشكل رقم ( )26لوحة توضح القطاع الرأسي ) (A-Aو المسقط األفقي و منظور ثالثي االبعاد للمسقط األفقي
(لوحة مجمعه)(.عمل الباحثة)
 . 3تساهم التصميمات الداخلية المستدامة في إعطاء افراد المجتمع
النتائج Results
انطباع جيد عن المنتجات المستدامة وأهمية المبادرة الخضراء.
 . 4وضع رؤية مستقبلية للتصميم الداخلي الواعي بيئيا قابلة للتنفيذ
 . 1تم التوصل لتصميم داخلي مستدام مستوحي من الطبيعة بتطبيق
بالمعارض لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
اتجاهات العمارة الحديثة.
 . 5التصميم الداخلي المستدام هوالذي يؤسس بيئة داخلية تلبي
 . 2لتحقيق رفع الوعي الثقافي المستدام نحتاج إلى التركيز على
متطلبات الراحة بوصفها إستراتيجية للوصول وزيادة التبادل
أهمية المشاركة المجتمعية وزيادة االعالن والتوعية و النقاش مع
االيجابي بين البناء والبيئة من اجل الحفاظ علي موارد البيئة و
جميع افراد المجتمع بمختلف مستوياتهم االجتماعية و الثقافية.
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.توفيرها لالجيال القادمة

Recommendation التوصيات

 أهمية متابعة تطور الخامات الحديثة الصديقة للبيئة و القابلة.1
.العادة التدوير
 ضرورة تطبيق االتجاهات التصميمة الحديثة و الخامات.2
.المتطورة المستدامة في تصميم الفراغ الداخلي
 اهمية دور االعالن و التوعية لجميع افراد المجتمع بمختلف.3
.مستوياتهم االجتماعية و الثقافية عن التنمية المستدامة
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