
المجموعة الثانية

حوامل القرآن الكريم المتنقلة وسواتر الصالة
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UNIحاملة القرآن 

UNI

Name: MARAM ABBAS



………………………………………………………………………….

Concept………………………………………………………………………….

أشهد أن ال إله )شكلها مستوحى من حركة اصبع التشهد في اإلسالم

مفاصل تمثل 5تحصر بينها ( إال هللا وأشهد ان محمدا رسول هللا

األركان الخمسة باإلضافة لالعتماد على المبادئ الطاقية 

يرة للباراسيكولجي في الحركة والمواد لتمثل هذه القطعة الصغ

.يمرحابة اإلسالم وتؤكد السالم الداخلي الذي يبعثه القرآن الكر

تم تصميمها لتسهيل وضعية القراءة في جميع الحاالت 

حيث يمكن استخدامها لحمل المصحف في وضعية _

.أخرىاو حمله بين اليدين في أي وضعية جلوس( التربيعة)الجلوس

ولة او استخدامها من قبل المسنين والمقعدين حيث تتحول بسه_

.لحاملة مرتفعة تناسب ارتفاع شخص جالس على الكرسي

كتبة وبذات السهولة يمكن إعادة إغالقها وتخزينها بسهولة في أي م_

.أو حتى حملها كوحدة جيب ووضعها في أي حقيبة

لخشب ا)تتميز بكونها مصنوعة من مواد صديقة للبيئة بالكامل _ 

ن مع مراعاة الجانب الروحي لتأثير هذه المواد حيث يعمال( والمعدن

تميز على نشر الطاقة اإليجابية حسب علم الباراسيكولوجي كما ت

ئ بالثبات واالستقرار حيث تعتمد في آلية عملها على المباد

ارتكازه ضمان استقرار أي شيء يعتمد في)الميكانيكية والرياضية 

ليه وع( نقاط مهما كلن بعدها حيث تحصر كرة طاقية ثابتة3على 

لمفاصل فإن األرجل الثالث المتحركة تؤمن الثبات في أي وضعية وا

12لي المتحركة فيما بينها تتيح لها مرونة الحركة وسهولتها لحوا

.حركة

ة وكما اإلسالم سمح متاح للجميع فهذه األداة صممت لتكون متاح

فيفة الوزن للجميع ذات تكلفة منخفضة ومناسبة للحياة العملية فهي خ

.يمكن حملها ألي مكان
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MechanicalDrawing

المفصل الميكانيكي لحركة القطعة  

قية حركة الدوران األساسية تتم حول محور حركة ميكانيكية أف

سمح لكل يتم تدويره عبر مسننات حركية لكل قطعة معشقة فيه ت

اع قطعة بالدوران على حدى في االتجاهين في حال توفرت ذر

هذه المسننات تمنع الدوران بالجهة ( يد الشخص)التدوير 

المعاكسة في جال توقف ذراع التدوير وذلك حسب قوانين

لمرتفعة االحتكاك الميكانيكية  ومن اجل السماح بوضعية القراءة ا

تسمح لها 2mmزودت األذرع الخشبية األخيرة بمفصالت 

زاوبةالبالفتح بالزاوية المطلوبة ولضمان الفتح فقط ضمن 

..لوقفها ( مقص)المطلوبة زودت المفصالت برباط معني 

الحركة سلسة جدا وبسيطة جدا والمحاور والمفصالت 

المستخدمة متوفرة وطريقة تركبيها بسيطة جدا تحالمفصلة المستخدمة للف
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Name:Ramy Abd Elmoniem Dakrory

Images

A versatile 
wooden unit



This is a simple wooden unit with specific 
dimensions and can be used in mosques  to 
facilitate prayer and reading Alquran
This unit may be used as movable Quran 
Reading Holders which allows the reader to 
sit comfortably, Prayers' movable partitions-
Light and easy to be used , movable Shelves' 
units  for footwear  and water bottles and 
Wall Watches, frames and hangers for 
Dua'a, Supplications and Announcements ………………………………………………………………………….
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Concept………………………………………………………………………….
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Quran Reading Holder & Prayer 
Movable Partition

Name: Bitar Consultants

Title
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Submission Title
Name: Omar El Farouk Mohamed Abdallah Ismail
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Movable Partition

Image

ConceptMovable partition with Quran holders and can be used 
as Quran racks.

ِذي ِمَن اْْلَِبالِ َوَأْوَحٰى رَبَُّك ِإََل النَّْحِل َأنِ   اَّتَِّ
َجِر َوِِمَّا يَ عْ  وَن بُ ُيوًتا َوِمَن الشَّ ُُ (68)ِر

Movable partitions can be both Quran 
holders Quran racks, with hexagons 

grouped together to give a nice image.



Partition Elevation Partition Section
Partition Section with 

Quran holders



GIF Study (Slideshow Mode)

Partition Assembly



Submission Title
Name: Omar El Farouk Mohamed Abdallah Ismail

Email : sketch.chairman@gmail.com

Phone number : +201221508275 

Submission category : Designs for movable Quran 
Reading Holders, Prayers’ movable partitions.

Description : Quran Holder.
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Drawing

Plan A Plan B

Elevation A
Elevation B

Section A-A





Holder Assembly

GIF Study (Slideshow Mode)



Folding Mechanism

GIF Study (Slideshow Mode)
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Quran Reading Holders, 
Prayers' partitions. 

Name: Yamina AHMED ZAID

Description :
- Dimension : 500 x 340 mm
- Materials : wood, plexiglass 

and stainless steel  . 
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يرتكز التصميم على العامل الوظيفي لكي يكون اداة -

.تناسب كل الفئات

التصميم عبارة عن حامل للقران الكريم و سترة الصالة -

.واحد في أن 

شكل و مقاسات التصميم مدروسة لتتناسب مع وضعيات -

الكريمالقرأنمختلفة لقراءة  ;
وضعية الجلوس على كرسي عادي او متحرك 

, .وضعية ضم الساقين و وضعية الساقين الممدودتين

اختيار مواد االنجاز تعتمد على المواد ذوي فترة حياة -

الى امكانية تدويرها او اعادة استعمالها باالضافةطويلة   ,
وهذه المواد هي

woodالخشب الصلب  –bois-
زجاج الوقاية - Plexiglass

الفوالذ - Inox- Stainless steel

النموذج المقترح

Conceptوضعيات قراءة القران



ساسيات  التصميم أ
السطح المائل يسهل للقارئ النظر للكتاب دون انحناء الظهر .1الشكل 

- مقاييس النموذج تسمح بوضعه فوق الساقين .2الشكل 

- مد اقدام التصميم  يسمح للجالسين و ذوي االحتياجات الخاصة من قراءة الكتاب الكريم و هم جالسين على الكراسي.3الشكل 

- قطع فوالذية تسمح ألقدام التصميم بأن تدور بزوايا محددة و بذلك يأخذ التصميم وضعيات مختلفة حسب الحاجة .4الشكل 

اساسيات رسم النموذج Concept

1 2 3 4



DIFFERENTS POSITIONS OF DESIGN الوضعيات المختلفة للتصميم

POSITION 1                 1الوضعية POSITION 3                 3الوضعية

POSITION 2                 2الوضعية POSITION 4                 4الوضعية



POSITION 1                    التصميم مغلق...1الوضعية



Images -Drawing

POSITION 1                    التصميم مغلق...1الوضعية

PLAN      المخطط االفقي
مقطع  SECTION AA

النموذج مجموعة من نفس 

ال تاخذ مكان عند جمعها ...



وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2   



وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2   

وضعية مد الساقين و ضمهما 



PLAN      المخطط االفقي المقطع  SECTION AA FACE VIEW منظر امامي

وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2



وضعية الجلوس على الكرسي...3الوضعية  POSITION 3



وضعية الجلوس على الكرسي...3الوضعية  POSITION 3

تمديد + االحامل
HOLDER + EXTENSION



سترة الصالة...4الوضعية  POSITION 4



سترة الصالة...4الوضعية  POSITION 4

منظر جانبي  SIDE VIEW



مكونات التصميم  PARTS OF DESIGN.

القطع  PARTS   A and B

القطع  PARTS  A-B-C-D-E



التفصيالت DETAILS : WOOD OF PARTS A -B



التفصيالت DETAILS : ROTATION  PIVOT 



التفصيالت DETAILS : ROTATION PIVOT



القطعة   PART  C
Plexiglass 

PLEXIGLASS – ISLAMIC ORNAMENTATION 

Islamic
ornamentation



االجزاء    PARTS   D and E  

BOIS 
WOOD

BOIS 
WOOD



اجزاء القدم

PARTS OF FOOT    D and E  



تمديد القدم     EXTENTION OF THE FOOT - D -

تمديد + التصميم قدم 
HOLDER + EXTENSION



االرتفاعات المختلفة للتصميم  DIFFERENT HEIGHTS OF THE DESIGN

1 2 3
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Tip-Over

Names:  Sarah AlMajed

Danah AlQattan

Shaikha AlShatti

Waad Alotaibi

Fatimah AlHuraiti



Cluttered masjids

Concept

Problem solving

Chairs Quran holders



solution



Drawing

precedent

Aluminum shell 

(white dye)

Oxford cloth fabricTip-over structure

Steel frame

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjt_X62o3hAhUPEBQKHZNlCrcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/p/Quran-Book-Holder-Stand-Rihal-Rehal-Wood-Carved-Sturdy-Interlocking-Design-Stain/563069410&psig=AOvVaw1Coz9w2pLTMvKXJgLMXaza&ust=1553067895618289
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDlqGa2o3hAhUgA2MBHdA6D7AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rapidmaterials.com/Reynobond-Colorweld500-ACM&psig=AOvVaw3EcW_gJ4CJZOpOC01MHMZF&ust=1553067700823151
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN8b_X2o3hAhWC1-AKHfKPAb4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.homedepot.com/b/Hardware-Metal-Sheets-Rods/Steel/Square-tube/N-5yc1vZc2b9Z1z0ybndZ1z116eq&psig=AOvVaw2zcB1kHvzhubWdrvCcjvl9&ust=1553067778368012


Weight & cost comparison

Weight Cost

0.25 kg 11 $

0.45 kg 15 $

4.5 kg 18 $

Tip-Over 

component

weight cost

Aluminum shell 0.9 kg 1.7 $

Steel frame 2.9 kg 1.6 $

Oxford Fabric 0.0567 kg 1 $

Total 3.85 kg 4.3 $

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjt_X62o3hAhUPEBQKHZNlCrcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/p/Quran-Book-Holder-Stand-Rihal-Rehal-Wood-Carved-Sturdy-Interlocking-Design-Stain/563069410&psig=AOvVaw1Coz9w2pLTMvKXJgLMXaza&ust=1553067895618289
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-rZb73Y3hAhW88uAKHXotBYcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/STORAGE-OTTOMANS-Portable-Sketching-Aluminum/dp/B07GCJBXVP&psig=AOvVaw3vSDNkJNy3lQDprGUBopLH&ust=1553068701679966
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0k9KK3o3hAhVF8uAKHbljDbYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.walmart.com/ip/Mainstays-Steel-Folding-Chair-Black/40702384&psig=AOvVaw0_z9ugBDIpIjuG9UnP__cL&ust=1553068748476339


Usage cycle

1. Pick from hanger

7. Hang it back

2. Open fold 3. Use as Quran holder

4. Tip-over to one side

4.Tip again

6. Use as chair

7. Close fold



Chair position Quran holder position

40 cm

50 cm

40 cm

102 degrees

19.7 cm

Elevation Top view Elevation 

67.5 cm

30 cm

4.5 cm

4 cm 2 cm

33 cm

5 cm 5 cm

Elevation Elevation of 1 slab

Front elevation Frame elevation

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwihs-mj5o3hAhWGUlAKHY6XDSwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlinefabricstore.net/white-oxford-cloth-fabric-fabric-.htm&psig=AOvVaw114vZiuh5GMsLHjsJscw_a&ust=1553070937830233


Mechanism 

Cross section 

Shows diagonal 

locking 

mechanism when 

folds are closed

Orientation of lock and 

key technique becomes 

linear as the product 

unfolds  

Fabric sewn 

around connective 

rods

As fittings become linear, 

spring tip pops out to lock 

into its corresponding 

opening

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTtvXKgI7hAhWOzoUKHep5AKcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.reimo.com/en/90121-pvc_profile_piping_with_textile_interlining/&psig=AOvVaw35FGyZ7Od9nAKKK37ZVpzr&ust=1553077952334482
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:االسم
اليمن-إب-جامعة العلوم والتكنولوجيا-كلية الهندسة –فريق أعضاء هيئة التدريس 

:التقديمفئة 

.الصالةوسواترحوامل القرآن الكريم المتنقلة (ج)المجموعة الثالثة

:الوصف 

(المشاركء اأستاذ تكنولوجيا البن)مختار علي عبد الحفيظ عبده . د.أ

(ماجستير علوم العمارة)علي عمر الفقيه . م.م

(هندسة معمارية –معيد)سنانإدريس صادق . م

(هندسة معمارية –معيد )ناظم الولي      . م

(هندسة معمارية –معيد )أماني الشعيبي . م

الصالةسواترحوامل القران الكريم المتنق لة و  

















A-Aمقطع 

صفففففففففففحة القففففففففففراءة 

(مطوية المصحف)

عجلة تحريك رول

مطوية المصحف

مثبفففففففت لمنزلفففففففق 

المطوية

شاشة المصحف 

االلكتروني والتي تعمل 

باللمس 

التحكم اكوادموضع 

بالمصحف االلكتروني

منطقة مخفية لنظام وتغير اللغات والقراء

تشغيل الحامل وتحتوي 

ومنافذ –منطقة الشحن )

لسماعات االذن

منطقة مكبرات 

الصوت والتسجيل

واجهة جانبية لحامل المصحف 

تروس تدوير وعاكس حركة )مقترحين لتقنية التشغيل الميكانيكي لمحرك عجلة رولة المطوية 















مقطع يوضح مكان اصدار الشعاع  الضوئي وطريقة 

تركيبة

واجهة توضح الساتر الضوئي وآلية عمله 



ة الضوئيالسواترمنظور يوضح آلية عمل  منظور للساتر الضوئي للصالة

( سقف المسجد–بين عمودين –الحوائط–األرضية ) ليتاح تشغيلها بعدة خيارات موضعية ( هولوغرامعدسة )كجهاز الكتروني منفرد السواترامكانية تصنيع –مالحظة 

الخارجية للجوامعوالفناءاتولتسهيل نقلها واستخدامها للمصلين في المسجد وفي مصليات االعياد 
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: تم تقديم نموذجين : حوامل المصاحف

حامل المصاحف المتنقل : النموذج األول

0.70الى 0.00والذي يرتفع من 

ليتناسب مع جميع مستويات الجلوس

حامل المصحف المثبت في األرضية: والنموذج الثاني 

.عند موضع الصالة

آملين تصفح االفكار المقدمة سابقاً مرة أخرى قبل البدء

:في متابعة ما تم تطويره 

أضغط على الصور للتكبير: لطفاً 

Click to EnlargeClick to EnlargeClick to EnlargeClick to Enlarge

Click to EnlargeClick to EnlargeClick to Enlarge

Click to Enlarge

Click to Enlarge
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Click to Enlarge Click to Enlarge

22

: ما ســـــبق تقديمه 
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Click to Enlarge Click to EnlargeClick to Enlarge
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All Slides of 
the first 
submission 
ideas.

Kindly, click 
on the picture 
to enlarge

Or simply 
continue 
browsing…
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1st Issue
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1st Issue



عالمة ارشادية منسوجة على الســـجاد 

توضح موضع حامل المصحف
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1st Issue


