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Abstract
The olive residues, which results from the age of the fruits of olives, is an environmental
problem in terms of its negative effects on the environment and is not utilized from these
domestic raw materials natural only in some simple uses, as fodder for animals, heating, as well
as the use of crusts and oils accompanying solids in Preparation of some medications and soap
industry, so treating these residues is necessary by recycling and employing them in the interior
design of what it has the characteristics and specifications of its own design in terms of color
and texture and its attachment to visual aesthetic to serve the internal architecture.
The possibility of utilizing the panels in the interior design in terms of treatment of interior
spaces and use of wall coverings and accessories for decoration because of this material of
lightness and bladder as well as insulation of sound and heat . So these modern materials have
opened up a wide range of designers to offer different and practical solutions, facilitated some
difficulties and created satisfactory solutions.

المقدمة
يعتمد التصميم الداخلي على أسس تتضمن عناصر ونظم وخامات التصميم ،وكيفية تطبيقهاا ياي الفارال الاداخلي مان

حيااا المنفعااة الوةيفيااة والوماليااة وااتباطهااا صااالفنون البص اراة ،و التطااواات التقنيااة المساات دمة يااي صااناعة م اوا
أكساء الفرال الداخلي أصبحت مثي ار لالهتمام.

وهذه التقنيات وال امات تتمتع صمعايير م تلفة وبمواصفات متنوعة وعالية مقاانة صالمقاييس العالمية لهذا التطاوا ياي
الت صااي يتساام بتنااايس كبياار ماان حيااا التنااو يااي المواصاافات والت لفااة ممااا يااتا صاصااف واسااعاف لالبت اااا والتطااوار يااي
نوعية هذه ال امات من قبل المصمم والمنفذ ،حيا انتقلت الممااسة الت صصية للتصميم الداخلي إلى

][1
االحترايية .

األلواح المضغوطة التي تم تصنيعها من تفل الزاتون (الفيتواة) تم االستفا ة منها صاعتبااها صقايا لموا طبيعياة وععاا ة
تدوارها واست دمها كما ة خام وأساسية يي تصنيع ألاواح بابيب صااأللواح ال ةابية المصانعة يهاي عباااة عان حبيباات

تم خلطها صموا الصقة إلنتا ألواح حبيبية مضغوطة تست دم يي الفرااات الداخلية.
فرضية البحث :

است دام األلواح المصنعة من تفل الزاتون محليا يضفي جمالية مميزة يي معالوة الفرال الداخلي .
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مشكلة البحث:
هاال األل اواح المصاانعة ماان تفاال الزاتااون ( الفيتااواة ) يملاان أن ت ااون بديلااة لل ة ا

الحبيبااي المساات دم يااي أا ا ار

التصميم الداخلي و ت ون مطاصقة لمواصفاتب العالمية واملن االساتفا ة منهاا ياي معالواة الفارال الاداخلي مان حياا
التوةيف و جماليات ال اماة المتمثلاة ياي الملماس واللاون والوصاون إلاي نتاا ب مرإاية صعاد إجاراء التوااا لتحدياد

خواص هذه األلواح الملبوسة ومدى مالمتها يي معالوة الفرال الداخلي ومطاصقتها للمعايير الدولية لل ة

الحبيبي؟

أهمية البحث:
ت من أهمية هذا البحا يي اآلتي:
 .1يااتا أياااث البح ااا أمااام مص ااممي ال ااديلوا للتع اار عل ااى األل اواح المض ااغوطة المصاانعة م اان خامااة محلي ااة
(الفيتواة) المست دمة يي االكساء الداخلي وحل المةللة البيئية المتسببة من تراكم هذه الما ة.

 .2كيفية توةيف التقنياات الملتسابة مان هاذه األلاواح ياي تلبياة متطلباات ساوث العمال وتاويير مرجعياب أولياة مان
حيااا اساات دام خامااة (الفيتااواة) يااي الف ارال الااداخلي وتوةيفهااا صمااا يااتالءم وقيمتهااا الوماليااة ماان حيااا اللااون

والملمس.

الهدف من البحث:
التعر على التقنيات الحديثة والمتطواة الست دامات األلواح المضغوطة من تفل الزاتون ك امة مستحدثة من حياا
التصنيع والتوةيف وتطبيقاتها يي الفرال الداخلي من حيا االست دام والتركي

يملن أن تسهم يي عمل مةروعات

صغيرة تساعد يي التنمية االقتصا ية.
الكلمات المفتاحية :
تفل الزيتون ( الفيتورة ) :
هي موا عضواة عبااة عن الم لفات الصلبة الناتوة عن عصر الزاتون واطلا عليهاا اسام (الوفات) أو(الفيتاواة )

وهااي البقايااا الناتوااة ماان عمليااة العصاار لتماااا الزاتااون الساات ار الزااات وهااذه البقايااا عبااااة عاان الطبقااة الةااحمية
المحاطة صالل

و الل

المت سر نتيوة الطحن يي المعصرة وبعض الزات العال ].[2

جماليات:
اأب

يعريهاا كلياف علاى أنهاا ر صاواة معبارة عان أب عالقاة باين ال طاوو واأللاوان واألحواام ياي حاد راتهاا ر وحسا

كليااف تنقساام الوماليااات إلااى بااقين يااي العمااااة الداخليااة ،جماليااات الةاالل :وهااي الناتوااة عاان عالقااات بااين ملونااات

الةلل.

جماليات امزاة :التي تربط بين ملون أو عنصر معمااب ،وما بين ي رة أو ومضمون معين

][3

.

التصميم الداخلي:
عاار التصااميم الااداخلي ماان قباال روب االختصاااص علااى انااب ر تهيئااة الملااان لت يااة وةااا ف ص قاال جهااد ،وهااو ياان
معالواة الفارال ،والمسااحة وكايااة أصعا هاا صطراقااة تساتغل جميااع تقنيااات التصاميم علااى نحاو يساااعد علاى العماال اخاال

المبنى ].[4
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وهو ااسة الفرااات الداخلية وما يحيط بها من صافات وخصاا ي لتحقيا الوةيفاة والمظهار الوماالي المباد ورلا
بوإع جميع االحتماالت المملنة لتنظايم الحياز الف ارااي وبالل الحركاة ومرونتهاا ومادى مال ماة التصاميم ماع األيا ار

وأاا ا ار

المل ااان المرا ااو صاس اات دام نوعي ااة ال ام ااات الم ت ااااة لت س اايب المس اااحات م اان أاإ اايات وحا اوا ط وأس ااقف

ومصا ا اإلإاءة والتهواة الداخلية وال ااجية ،واألثاث واأللوان وأثار رلا علاى الفارال الاداخلي واأليا ار المسات دمين

عن طرا توةيف واستعمان ال امات والموا الم تلفة ].[5

االكساء :االكساء يي عالم البناء هو تةليل ميلانيلي وجمالي إلعطاء مظهار نهاا ي السات دام وةيفاي للبنااء ،وهاو

ينقساام إلااي قساامين اخلااي وخااااجي .أب صمعنااي إعطاااء خ اواص ومي ازات معينااة للمبنااي تبعااا للوةااا ف الم ا ار ييهااا
أكساء جداا أو سقف وأاإية معينة ].[6

تصنيف الخامات:
وتصنف الموا ال اصة صاإلكساء يي الفرال الداخلي إلى جز يين:

تصنيف املواد اخلام
تصنيف حسب طريقة الرتكيب

تصنيف حسب استخدامها يف

يف الفراغ

التصميم

الشكل رقم ( )1يوضح تصنيف املواد اخلام حسب الرتكيب واالستخدم

تصنيف المادة من حيث التركيب:
والمقصااو هااو تركي ا

ال امااة ماان حيااا ت اراصط جزائاتهااا والتااي تناادا تحاات مساامى تقنيااة الم اوا يااي علااوم التصااميم

الااداخلي يعليااة البااد ماان التعاار علااى تركيبااة الم اوا التااي يااتم اساات دمها حتااى يتساانى التعاماال معهااا جيااد صالطراقااة
المثلى.
تصنيف المادة من حيث االستخدام:
التصنيف يي ت صي التصميم الداخلي صما يعر بت نولوجيا الماوا المسات دمة ياي الفارال الاداخلي وكيفياة توةيفهاا
إاامن عناصاار التصااميم ماان حيااا المسااطحات األيقيااة والمقصااو بهااا األسااقف واألاإاايات أو الملمااالت الداخليااة
للفرااات لتوميلب مثل المعلقات الحا طياة أو المطبوعاات أو الصاوا والم ارياا صاإلإااية إلاي نباتاات الزاناة المنزلياة أو
األواني الف اااة والزجاجية وأ وات الضايية والتقديم واإلإاءة ص نواعها وهي كل ماا يوماع باين الوةيفاة والفان لتحقيا

المنفعة والومالية ،كما أنها تثرب الفرال ما يا ومعنواا من اجل تحقي بيئة مناسبة ومراحة للمست دم .
الجماليات التعبيرية للخامات:

إن ال امات المست دمة يي التصميم الاداخلي لهاا صافات خاصاة بهاا منهاا صافات جوهرااة مرتبطاة صقوتهاا ومظهرهاا

ال ااااجي وه ااذا يرجااع إلااي جااذوا الف ارة المنف ااذة ،إمااا صاافاتها الموإ ااوعية هااذا يرجااع إلااي القاايم الوماليااة والحسااية
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والمتمثلة يي اآلتي (اللون ،الملمس ،اللمعان .... ،الخ ) و قيمهاا الةاللية و تةامل الحوام و الهيئاة كال مساب ركاره
لب عالقة مبابرة من حيا التسوا و اإلنتا لهذه ال امات .
إن اال ا

الةااركات المصاانعة تعتمااد علااى االسااتفا ة ماان ال ب ارات المتراكمااة يااي مواااالت الفنااون الم تلفااة يااي تقااديم

منتواتهم صصواة أيضل وأسالي

متنوعة إلةهاا الفرال الداخلي يي صواة جيدة تمتاز صالةفايية والوماان منطلقاة مان

مباادأ التواصاال البصاارب بااين الف اراااات ل ل ا ي ارة إبداعيااة يظهاار ماان خاللهااا التصااميم الااذب يحاااكي جمااان الطبيعااة
واصل بها لداجة عالية مان الواقعياة مان حياا الملماس واللاون والةالل ،واعطاي باعوا التاوازن باين الفارال والتصاميم

واتسامب صالحداثة واالنسوام مع البيئة].[7
اإلطار العملي:

واةتمل على التوربة الذاتياة للباحاا إامن عمال موموعاة مان المنتواات لابالو الفيتاواة والتاي يملان االساتفا ة منهاا

يي التصميم الداخلي لت سيب الوداان واألاإيات.
حدود التجربة التشكيلية

يقتصاار التطبياا عل ااى (صالطااات الفيتااواة) المصاانعة ماان األل اواح المضااغوطة ماان تفاال الزاتااون واساات دامها يااي

الملمالت الداخلية ،كما هو موإا يي الصواة التالي :

الصواة اقم ( )1توإا ألواح مصنعة من تفل الزاتون

األعما ااان الفنيا ااة المبينا ااة يا ااي التصا اااميم التاليا ااة تمثا اال معالوا ااات جماليا ااة للف ا ارال الا ااداخلي للعما ااااة صاسا اات دام األل ا اواح

المضغوطة المصنعة من تفل الزاتون ك امة مستحدثة لالست دام يي هذا الموان.

ويي هذا البحا تم إجراء استمااة تقيم أعمان ينية مصنعة من هذه األلواح تست دم يي موان التصميم الداخلي:
 .1صدث االستمااة :إلثبات صدث االستمااة وقابليتها للتقيايم والقيااث ثام عار

االساتمااة علاى عاد ( )6مان

أعضاااء هيئااة التاادااس كمحلمااين لهاام خب ارة يااي موااان تاادااس الفنااون والبحااا العلمااي واإلب ا ار

علااى اسااا ل

الماجسااتير والاادكتوااه ال باادأ اأيهاام حولهااا صااالقبون أو ال اريض أو التعااديل كمااا هااو مبااين يااي اسااالة المحلمااين
المريقة يي مالح البحا.

 .2تطبي ا االسااتمااة :صعااد عاار

اسااتمااة التقياايم علااى المحلمااين وعجازتهااا ماان قاابلهم واثبااات صاادقها قاماات

الباحثة بتوزاع االستمااة على عد ( )11من أعضاء هيئة التدااس المت صصين يي موان الفنون صةلل عاام
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والتصميم الداخلي على ال صوص لتقيايم القيماة الومالياة للتصاميمات المنفاذة مان قبال الباحثاة والمتضامنة لهاا
االس ا ااتمااة ومنحه ا ااا الداج ا ااة الت ا ااي تس ا ااتحقها ويا ا ا ال ا ااداجات المح ا ااد ة لمع ا ااايير التقي ا اايم صالو ا اادون المص ا اااح

للتصميمات.

 .3نتيوة التقييم :ثم تفراا اساتمااات التقيايم ياي جاداون لحساا

النسابة المئوااة لقيماة المعالواة الومالياة للفارال

الداخلي صاست دام األلواح المضغوطة من تفل الزاتون على مستوى كل مقيم ل ل التصميمات ،وعلى مستوى

كل المقيمين ل ل تصميم و كل التصميمات ،وهو يمثل القيمة الومالية ل ل المعالوات الومالية للفرال الداخلي

للعمااة كما هو مبين صالوداون اقم ( .) 2 . 4 ( ) 1 . 4
النتائج :

 كانات النتاا ب تتاراوح ماا باين  %97 - %94صالنسابة لارأب كاياة المقيماين ياي كال تصاميم علاى حادا،
حيا كانت اقل نسابة للتصاميم اقام ( )12وأكثار نسابة للتصاميم اقام ( )7ومان هناا نالحان أن الدقاة ياي
التنفيااذ  ،النساابة والتناس ا  ،العالقااات اللونيااة طراقااة نظااام التوزاااع ل ل اواح والملمااس البصاارب ت ارتبط

ااتبط مبابر صالمعايير الومالية للتصاميم.

 أما نتا ب كل مقيم على حدا يي كل التصاميم يقاد تراوحات ماا باين  %98 - %88ومان هناا نساتنتب
صااان الااذوث العااام واخااتال

ال ب ارات والنظ ارة الفنيااة ل عمااان ت تلااف حس ا

ال ب ارة المعرييااة التقديراااة

للعمل الفني التي لها وا كبير يي التقييم ،حيا أن الومان ال يملن قياسب بدقة متناهية.
 النتا ب النها ية التي اصدت من االستمااات المعدة للتقييم وهي (( %95وهذه النسابة التقديرااة تعبار
عن القيمة الومالية للعمل الفني صعد توةيفب يي موان التصميم الداخلي ،وهي العالقة التي تربط التنفيذ

والتوةيف صالومان والفان والنسابة المرصاو ة هاي القيماة الومالياة ل لاواح المصانعة مان تفال الزاتاون ياي
موان التصميم الداخلي ،وهي قيمة مرإية حس
تفسير النتائج:

القيمة الومالية ا ما لها جان

الذاتي والذب يتطل

النتا ب المبينة.
خبرة كايية وقراءة تستند على معاايير موإاوعية لاذل

جاااءت نساابة التقياايم لهااذه الد ااسااة مرتفعااة إلااي حااد مااا كمااا هااو موإااا صاألاقااام يااي الواادون التااالي الااذب
يوإا تفرا البيانات ل ل المقيمين ول ل التصاميم .
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الجدول رقم (  ) 7 . 5نتائج كل المقيمين لكل التصاميم
مومو

المعالوة الومالية

مقيم اقم

مقيم اقم

مقيم اقم

مقيم اقم

مقيم

مقيم اقم

مقيم اقم

مقيم

مقيم

مقيم اقم

مقيم

التقيم

()1

()2

()3

()4

اقم()5

()6

()7

اقم()8

اقم()9

()10

اقم()11

اجة التقيم

التصميم اقم ()1

94

98

96

98

85

98

98

93

98

90

96

1044

التصميم اقم ()2

97

98

97

98

84

98

96

94

98

89

97

1046

التصميم اقم ()3

97

98

96

98

90

98

96

94

97

93

96

1053

التصميم اقم ()4

98

98

97

98

86

98

100

93

100

94

97

1059

التصميم اقم ()5

95

98

97

99

87

98

100

94

98

94

97

1057

التصميم اقم ()6

97

98

99

97

88

98

100

94

97

91

99

1058

التصميم اقم ()7

100

98

97

100

93

98

100

93

100

93

97

1069

التصميم اقم ()8

98

98

98

97

91

98

98

94

98

88

98

1056

التصميم اقم ()9

98

98

97

99

90

98

100

92

98

92

97

1059

التصميم اقم ()10

98

98

100

98

92

98

98

93

97

91

100

1063

التصميم اقم ()11

100

98

98

100

85

98

98

93

100

90

98

1058

التصميم اقم ()12

97

98

96

97

92

98

100

94

84

88

96

1040

مومو اجة التقييم

1169

1176

1168

1179

1063

1176

1184

1121

1165

1093

1168

12662
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التوصيات:
-1إملانية االستفا ة من الم لفات البيئية يي صال نا وععا ة تدوارها وهذا يحل المةاكل التي تسببها هذه الم لفات.
-2مقاانة بين خامة (صالطات الفيتواة)وخامات أخرى مةاصب لها يي االست دام ومعرية مميزاتها وعيوبها.
- 3العمل على است دام خامة البحا (صالطات الفيتواة) يي معالوة الفرااات الداخلية.
 - 4اعتما خامة (صالطات الفيتواة) كما ة من الموا المست دمة يي التصميم الداخلي وع خالها سوث العمل.
-5إرواة االهتمام صالتقنيات المست دمة الحديثة ورل لما لها أثر يي إنتا أعمان قيقة الصنع عالية الوو ة تالءم
واحتياجات المستهل .
المراجع:

 .1الويالني أمين محمد ، ،خامات وتقنيات التصاميم الاداخلي الحديثاة وعالقتهاا صالبيئاة المحلياة االيلولوجياة ،اساالة
ماجستير ،اير منةواة ،مداسة الفنون واألعالم ،األكا يمية الليبية ,)2014(،ص . 3
 .2بها

محمد ،مرجع ساب

( ،)1977ص . 20

 .3احمد ممدوح ،صلر حسام الدين ،العالقاة باين الوةيفاة والقايم الومالياة (اقتاراح أسالو معماااب للقيااث والتوثيا )،
واقة علمية منةواة ،جامعة حلوان ،)2010( ،ص.3

 . 4عبد الحميد جمان ،يلواات المنزن ،اا عالم الثقاية ،عمان ،اا األسرة للنةر والتوزاع ، )2004( ،ص .8
 .5الرحيلااي ياادوى باان عااايض ،ت ا ثير ال امااات الحديثااة علااى التصااميم الااداخلي لمعاااا

األعمااان الفنيااة صلليااة

االقتصااا المنزلااي ،اسااالة ماجسااتير ،اياار منةااواة كليااة الفنااون والتصااميم الااداخلي ،جامعااة أم القاارى، )2010( ،

ص .6
6
7

 .علي اسعد ،محفوظ جوا  ،مرجع ساب  ،)2009( ،ص.5

 .خلف نمير قاسم ،مرجع ساب  ،نس ة اليلترونية الفصل الثاني (. )2005
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إعادة تدوير مخلفات تفل الزيتون واالستفادة منة...........
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د .إيمان محمد فرج ؛ د .نزهات مفتاح البوعيشي ؛ د .نجوى علي عبود

مالحق البحث :
استمارة تقيم أعمال فنية في مجال التصميم الداخلي
نــأمل من حضرت م تقدير القيمة الومالية لهذه األعمان وي معاير التقييم المعروإة صالودون المصاح
يني.

ل ال عمال

ما ااالحظة :اجااة التقياايم ل اال عماال ينااي ماان ( )100اجااة ،موزعااة علااى خمااس معااايير تقياايم أب ( )20اجااة ل اال

معياا.

جـــدول رقـــم ()1
ر .م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100

التصميم رقم ()1
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التصميم اقم ()2
جـــدول رقـــم ()1
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100

التصميم رقم ()3
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جـــدول رقـــم ()1
ر.م
1

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

درجة التقييم من ()20

العالقات اللونية
قة التنفيذ

2
3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس
مجموع درجة التقييم من ()100

التصميم رقم ()4
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
جـــدول رقـــم ()1
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التصميم رقم ()5
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1

التصميم رقم ()6
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ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1

التصميم رقم ()7
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1
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التصميم رقم ()8
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1

التصميم رقم ()9
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ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1

التصميم رقم ()10
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1
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التصميم رقم ()11
ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1

التصميم رقم ()12
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ر.م

معايير تقييم المعالجة الجمالية للفراغ الداخلي

1

العالقات اللونية

2

قة التنفيذ

3

نظام توزاع العناصر

4

النسبة والتناس

5

النوعية والملمس

درجة التقييم من ()20

مجموع درجة التقييم من ()100
الجدول رقم ()1
االسم .............................................................. /
الصفة ............................................................. /
التوقيع .......................................................... /
رأي المحكمين:

 -1صالحة للتقييم بدون مالحظات.

 -2صالحة للتقييم صالمالحظات التالية:
 -3اير صالحة للتقييم.
االسم .......................................................................... /
الصفة ......................................................................... /
التوقيع ........................................................................ /
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الجدول رقم (  ) 1 . 4يوضح الجدول رقم  2لتفريع نتائج استمارة المقيم لكل التصاميم
المعالجة الجمالية

العالقات

قة

نظام توزاع

النوعية

النسبة

اللونية

التنفيذ

العناصر

والملمس

والتناس

المومو

التصميم رقم ()1
التصميم رقم ()2
التصميم رقم ()3
التصميم رقم ()4
التصميم رقم ()5
التصميم رقم ()6
التصميم رقم ()7
التصميم رقم ()8
التصميم رقم ()9
التصميم رقم ()10
التصميم رقم ()11
التصميم رقم ()12
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الجدول رقم (  ) 2 . 4يوضح الجدول رقم  3لتفريع نتائج كل المقيمين لكل التصاميم
المعالو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة مق ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مقا ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مقا ا ا ا ا اايم مقا ا ا ا ا اايم مق ا ا ا ا اايم مقا ا ا ا ا ا ا ا ا اايم موم ا ااو
الومالي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة اق ا ا ا ا ا ا اام اق ا ا ا ا ا ا اام اق ا ا ا ا ا ا اام اق ا ا ا ا ا ا اام اقم( )5اق ا ا ا ا ا ا اام اق ا ا ا ا ا ا اام اقم( )8اقم( )9اق ا ا ا ا ا ا اام اقم()11
( )1

التقيم

( )2

( )3

( )6

( )4

()10

( )7

اجا ا ا ا ا ااة
التقيم

التصااميم اقاام

0

التصااميم اقاام

0

( )1
( )2

0

التصااميم اقاام
( )3
التصااميم اقاام

0

التصااميم اقاام

0

( )4
( )5

0

التصااميم اقاام
( )6

0

التصااميم اقاام
( )7
التصااميم اقاام

0

التصااميم اقاام

0

( )8
( )9

0

التصااميم اقاام
()10
التصااميم اقاام

0

التصااميم اقاام

0

()11
()12

مومو

اجاة 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

التقييم
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( .2بها ) محمد ،)1977( ،مرجع ساب  ،ص .20
( .3احمد) ممدوح( ،صلر) حسام الدين ،)2010( ،العالقة بين الوةيفة والقيم الومالية (اقتراح أسلو معمااب
للقياث والتوثي ) ،واقة علمية منةواة ،جامعة حلوان ،ص.3
( .4عبد الحميد) جمان ،)2004( ،يلواات المنزن ،اا عالم الثقاية ،عمان ،اا االسرة للنةر والتوزاع ،ص .8
( .5الرحيلي) يدوى بن عايض ،)2010( ،ت ثير ال امات الحديثة على التصميم الداخلي لمعاا

االعمان الفنية

صللية االقتصا المنزلي ،اسالة ماجستير ،اير منةواة كلية الفنون والتصميم الداخلي ،جامعة ام القرى ،ص.6
 . 6علي) اسعد( ،محفوظ) جوا  ،)2009( ،مرجع ساب  ،ص.5
7

(.خلف) نمير قاسم ،)2005( ،مرجع ساب  ،نس ة اليلترونية الفصل الثاني.
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