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1# المشاركة 



Shoes Cabinet
Name: Asmaa Mohammad Bafail

Description : Shoes Cabinet With Bench 

Title



Design Problems

Through many visits to the mosque, 
i noticed that some people suffer 
from finding a place to sit when 
they go out from the mosque and 
wear their shoes, so i designed 
shoes cabinet with a bench.



The shoes cabinet attached with a 
self-closing bench. This bench helps 
the people during wearing  their 
shoes to make it more easier.   

ConceptInspirations



Sketches



Sketches



Drawing



wood

Self closing hinge

Steel 

Materials
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Footwear Unit
Name: Mostafa Kamal

Description : Proposal for footwear units
embedded in the exterior & 
interior walls 

Footwear Unit



Concept

The single pair of shoes 
need 300 X 300 mm of 

space to be stored easily 
, from this info we can 

start to build our pattern 
to design a modular shoe 
cabinet , also the flower 

design considered a good 
inspiration to develop 

this module .

Design Pattern Development

This Pattern could store 
11 pair of shoes

But we still have some 
lost space 

Now we have a good 
pattern with efficient 

space use , this pattern 
could store 22 pair of 

shoes



Drawing

The Footwear Unit will consist of moduleic units 
that could be easily assembled in the site , which 
made it's easy to determine the unit capacity , the 
single module could hold 22 pair of shoes , each 
module will be connected to the main Axis where 
it can rotate freely & separated from the other 
module movement .

Module Design

Module Plan Module Section

3D Section



Drawing

Module Design

Module 3D Top

Module 3D Bottom

Module 3D Section

The Module could be made from manufactured wood 
or recycled plastic with wooden texture , it contain 11 
space for shoes store in the lower plate & 11 space for 
shoes store in the upper plate , we can assemble 
modules with each other with main axis which go 
through the module center . 



Drawing

Module Design

To made every module have free rotation around 
the Axis , I use Bearing , as lower & upper Bearing 
allow the module to have a free rotation around 
the Axis , Also the upper & lower module 
separator bearing decrease the fraction between 
the modules & allow every module to rotate 
freely & separately .

Detail Section

Bearing

3D Section



Drawing

Footwear Unit

To determine the suitable unit height . 
we need to study the human body 
dimensions , we can find that average 
man could pickup object on 1500 mm 
height easily & can see objects on the 
height 1800 mm clearly .

I find that the max efficient height for 
the footwear unit will consist of 9 
modules as it will reach 1680 mm , which 
considered a suitable height for daily 
mosque visitors , a unit with 9 modules 
store 198 pair of shoes .

Unit Elevation



Footwear Unit

The following sections shows the modules assembly through the main axis to create a unit .

Drawing
Unit Section



Footwear Unit

DrawingUnit 3D Unit 3D Section



Site Installation

Drawing

We have 3 different cases to install this unit in the site , it 
could be embedded in wall or corner or even we can install it 
free beside any wall

Case 01

Plan Elevation



Site Installation

Drawing

We have 3 different cases to install this unit in the site , it 
could be embedded in wall or corner or even we can install it 
free beside any wall

Case 02

Plan Elevation



Site Installation

Drawing

We have 3 different cases to install this unit in the site , it 
could be embedded in wall or corner or even we can install it 
free beside any wall

Case 03

Plan Elevation
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Submission Title
Name: Lina Nageb Mohammed Fewella

Description : Shelves' units and lockers for 
footwear. Images

Title



Concept



Concept



Concept



تمت مراعاة استخدام عناصر تصميمية معاصرة ومجردة 

من الهوية اإلسالمية في صياغة هندسية تراعي مساحات 

.السالب والموجب والبارز والغاطس 

كما تم استخدام مساحات لتكون وعاء حاوي لمعقم اليدين 

لرفع مستوى النظافة بعد لمس األحذية وأيضا إضافة 

نباتات عطرية لكي تحسن من شكل ورائحة المكان

بعد استخدام العناصر التي تساعد في رفع مستوى النظافة كاستخدام معقم لليدين يتطاير

استعماله وهو الموجود بالمثلث األزرق ، كذلك إدخال بعض النباتات العطرية التي تساعد 

على تحسين جودة البيئة الداخلية بالمكان

Image Image

Concept استخدام التكوينات الهندسية المجردة من المفروكة اإلسالمية و الشكل السداسي لصياغة

تصميم إسالمي معاصر ولعمل فتحات تهوية بالظهر 

Image Image



Concept



Concept



Concept



Drawing وحدة مواضع األحذيةتصميم



Drawingمقترح تصميمي معدل لوحدة مواضع األحذية



Drawing وحدة مواضع األحذيةلكرسي استراحة بجوار مقترح تصميمي



Images



Images



Images



Images



Images
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Nora Mosque

Name : Rawan Mohammed Ali 

Description : Shelves' units and lockers for footwear



( جمع النعل ) بلغة أهل العراق            هو من يمتهن مهنة الحفاظ على القنادر والنعل 

Nora Mosque



مبني على مشكلة تواجه المساجد ، سببها سلوك بعض المصلين حيث انهم في غالب األوقات يأتون مسرعين ويتركون أحذيتهم مبعثرة في منطقة 

ة ومن هذا المنطلق أتت الفكرة التصميمية بحيث تتيح  لنا تغيير سلوك هؤالء المصلين بطريق، المدخل الكائنة في معظم األحيان أعلى درج المدخل 

توضع على عتبات معينة من الدرج بحيث أن المصلي لن يتشتت ذهنه في أي مكان، غير مباشره بإبتكار رفوف لألحذية مساندة للتي على الحائط 

.سيضع  حذائه 

المفهوم التصميمي للفكرة

Nora Mosque



صور من المبدء العام

Nora Mosque

سلوك المجتمع



إضافة عتبة إضافية لمدخل المسجد -

الحل المقترح

Nora Mosque

إضافة إنارة على العتبة لتنبيه المصلي بعدد العتبات  -

إضافة خطوط شعار شركة الفوزان محفورة او -

بارزة بمادة مختلفة عن المادة المستخدمة في عتبة 

المدخل حتى تساعد المصلي على ثبات قدمه و عدم 

إنزالقه كما يساعد ذوي اإلحتياجات الخاصة لمعرفة 

مكان العتبة



Nora Mosque

شرح للفكرة

العتبة األساسية

(فكرة المشروع ) العتبة اإلضافية 

الرسومات التصميميه

.إضافة عتبة لمدخل المسجد . 1



شرح للفكرةالرسومات التصميميه

Nora Mosque

إضافة إنارة على العتبة لتنبيه المصلي بعدد العتبات . 2

إنارة

LED Light 

إنارة

LED Light 

مسقط أفقي إلنارة العتبة مقطع أفقي 

1المقترح 

2المقترح 



شرح للفكرةالرسومات التصميميه

Nora Mosque

م إنزالقه كما يساعد ذوي عدإضافة خطوط شعار شركة الفوزان محفورة او بارزة بمادة مختلفة عن المادة المستخدمة في عتبة المدخل حتى تساعد المصلي على ثبات قدمه و. 3

اإلحتياجات الخاصة لمعرفة مكان العتبة

تطبيق شعار  خطوط الفوزان على سطح 

العتبه 

شعار الفوزان  



شرح للفكرة

Nora Mosque

الخامات المستخدمة

إنارة 

مخفية 

LED 

LIGHT

 FIBERزجاج

GLASS
or equivalent 

شعار 

الفوزان



صور للفكرة
Nora Mosque



صور للفكرة
Nora Mosque
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7# المشاركة 



Name: 
Abdallah Ahmed Abd-Elaziz Arafa



Its a suitable opportunity to find 
solutions for the problem of random 
shoes in front of mosques.
To solve this problem, it was important to 
try to understand why it happens.
We think the reason could be laziness, 
even in the simple bend and carry the 
shoe and put it in its proper place or even 
because the period spent inside the 
mosque is short and frequent which does 
not require the repetition of doing the 
right thing.
Therefore, the interest was in presenting 
an easy and fast solution to people so 
that they would be motivated to leave 
the shoes in their proper place.

Hence the solution was simply to leave 
the shoes in the same place but with 
some reorganization.
So it was by replacing the vertical 
cabinets with horizontal cabinets with 
consideration not to obstruct the 
movement above, and therefore the best 
solution is to put them between the steps 
of stairs.

To leave the shoes 
in same place but 

Reorganized

Concept

Horizontal cabinets



Drawing





8# المشاركة 



Contemporary Footwear Unit

Name: Ahmed Mohamed Mohamed Fawzy
Email :arch.fawzy@yahoo.com
Phone number :002 01002310008
Submission category : (E) Group 5
Description : Shelves’ units and lockers for footwear

Title…. Contemporary Art 

.أقتراحات لتطوير التصميم الخاص بمواضع األحذية 

لتسمح  بكون كلل حلذاء أو اثنلين عللى حلدة ملع Separate Unitsتصميم خزائن األحذية  بوحدات منفصلة •

زانلة وبالتل لى محاولة ابتكار طريقة للتخزين ال تسمح  برؤية الحذاء ولهذا فائدتين، أولهملا الشلكل الجمل لى للخ

ولة تخلزين يسمح بانتشارها فى كافلة أرجلاء المسلجد وحلل بالتبعيلة لمشلكلة االزدحلام والسلرثات، والثانيلة سله
.الحذاء وسهولة االسترجاع 

.تصميم نظام للنظافة يسمح بعدم تراكم األتربة والقاذورات وأيضا تنظيفها بسهولة عند الحاجة•

ى أى مكلان تصميم نظام للتهوية لضمان عدم انتشار روائح كريهة لألحذية داخل الخزانة وبالت لى استخدامها ف•
.داخل المسجد

اديق محاولللة اضللافة بعللض االسللتخدامات األخللرى المفيللدة و المتعلقللة بالمصلللين مثللل سللالل المهمللالت وصللن•
.التبرعات وغيرها

.أسعار مناسبةسهولة التنفيذ للقطعة الواحدة وتجميعها بسهولة داخل المسجد واستخدام خامات صديقة للبيئة وب•

ر اإلضاءة استحداث طريقة مبتكرة لمعرفة أى من وحدات األحذية ممتلئ وأيهم فارغ وثد تكون باستخدام تطو•
. بألوانها المختلفة

طيع تغيير استخدام إضاءات مركبة فى خزائن األحذية وتكون موفرة للطاثة، وباستخدام هذة اإلضاءات ثد نست•
.ر ثابتشكل الوحدة المصممة وإعطاءها مظهر يبدو مختلف كل يوم وبالت لى نحصل على تصميم متحرك غي

هولة ويسلر ملع استحداث طريقة لترثيم الدواليب بشكل واضح لسهولة تمييز المصلى لها واسترجاع الحذاء بسل•
.استخدام أيضا طريقة برايل للكتابة ليستفيد منها المكفوفين 

.إضافة طراز إسالمى للخزانة ويتغيرعلى حسب البلد الموجودة بها وتاريخها•



فىازدهروالذىاإلسالميالخرطإحياءإعادةحولالتصميمهذافكرةتدور

نقوموفوسالوظيفةعبقريةأيضاوجماليةوثيمنسبمنفيهابماالمشربية
.األحذيةخزانةلتصميموالوظيفةالشكلكالبنقل

شكلىعلواجهاتذاتالتخزينمائلةوحداتتصميمتمفقدماسبقعلىوبناء

جماليالالشكلضمانوبالتاليالدثيقالميمونىالخرطباستخداممشربية

سليطتوتمالخلففىاألحذيةإخفاءوهىبالوظيفةاالستفادةمعاإلسالمي

األحذيةةرؤيعدمعلىالتأكيدوبالتاليالطبيعيةللشمسكمحاكاةأماميةإضاءة

فىروقفعملطريقعنللتهويةنظامتصميمتموثدالتكدس،،حالةفىحتى

أىوإزالةالخزانةداخلالهواءحركةوبالتاليالحرارةدرجاتوالهواءضغط

دورانبالالمشربيةأللواحالسماحوتم.بالمشربيةالحالهوكماكريهةروائح

وثاتاألفىللخزانةومتغيرمودرنشكلإضافةوبالتاليمحورهاحولبحدود
.المختلفة

طيعنستثدأننانجدالمسجدمنوخروجهدخولهأثناءالمصليرحلةوبدراسة

ةالقماملتجميعأماكنومنهاالتخزين،دوالبداخلالوظائفمنالعديدجمع
,Recycle)مصنفة Organic and Trash)سعةذاتتخزينأماكنأيضاو

وأماناتوالصدثاتالزكاةصناديقدمجيمكنكماالمسجدتفيدمختلفةلترية

بالجوارلبسأوخلعأثناءاألثداملسندأماكنتصميمأيضاوللمصلين

اةمراعمع،السنوكبارالمفاصلفىمشاكلمنيعانونالذينلألشخاص

مبخرةالعنصرإضافةإلىباإلضافةالخاصةاألحتياجاتذوىوالمكفوفين

.الهواءبدورانتسمحعلويةساخنةنقطةتمثلوالتيالنحاسية

اتاالمان–بانواعهاالمهمالتسلة)االحذيةلخزانةأسترشاديةعالماتأضافة

حيثبالعالماتتصممأنويجباالستخدامكيفيةمعرفةلسهولة(المبخرة–

ارزةبوأرثامعالماتأضافةوتم.الخزانةمستخدمىلكلالتمييزسهلةتكون
.االحذيةانةخزأستخدامثاعدةتوسعةوبالتالىللمكفوفينبرايلبطريقةأخرى

Concept

فلسفة التصميم

Contemporary Artتصميم معاصر 

ية ، قاطوع من خشب الخرط الدقيق مع عمل تشريب فى فصوص المشربسم215سم بارتفاع 50سم وعمق 350طول مختلف بمتوسط :أبعاد وحدة التخزين

.قاطوع أثري بمتحف مكتبة االسكندرية بمصرالوسط وفى



فىواضحاهذاويظهرالتكدسحالةفىحتىاألحذيةمنأىظهورلعدمدرجة45مائلةزاويةعلىاألحذيةلخزانةاألفقيالمسقطتصميمجاء•

القربالةحفىاألحذيةوجودرؤيةيمكنولكن،بالمرةمرئيينغيروهماحذائينعلىوحدةكلتحتويحيثاألماميةالواجهةواألفقىالمسقط
.بالوحدةالخاصاإلضاءةنظامتشغيلعدمحالةفىوذلكالشاغرةاألماكنمعرفةعلىالمصلينلتساعدالشديد

األماكنمعرفةواألحذيةرؤيةعدمعلىالتأكيدوبالتاليالطبيعيةللشمسكمحاكاةأماميةإضاءةتسليطتمفقدالمطروحالتصميمحالةفىأما•
.حديثشكلإلعطاءمحورهاحولالمحدودةبالحركةالخشبلقواطعالسماحتموأيضا.الشاغرةمنالمشغولة

Concept

مراحل تطور كتلة الخزانة

Cabinet Mass Development 

أهم الوظائف والخامات المستخدمة فى 
Key Featuresتصميم الخزانة 

حذاء ، صندوقين لالمانات ، صندوقين للذكوات بفتحات علوية، وحدة المبخرة، ثالث صناديق 80وحدة بمعدل 39تحتوى الخزانة على 

للقمامة مصنفة ، مكان للتخزين مقسم داخليا الى ثالث وحدات متعددة السعة اللترية، أدراج متحركة لجمع االتربة



Studies

تصميم عالمات االسترشاد الخاصة بخزانة األحذية مع استخدام لغة برايل كطباعة بارزة أو حفر غائر على الخشب 

العالممعظمالئمتحتىحديثبشكلالثمانيةالنجمةأختيارروعيإسالميةهندسيةأشكالاستخدامعند:االسالميةالنقوشاتتطوير

يمثللتشكيلاأننجدولذلكحدةعلىإسالميبلدكلمعلتتالئمسهولةبكلاالختيارهذاتغييرممكنولكن،واإلسالميالعربى
.األذواقلكلومالئممختلفمزاقيعطيمماتغيرهعندواضحاالتأثيريكونحتىالتصميممنبالمائة20حوالي

اعاة دراسة هندسية لمقاسات وحدات الدواليب الخاصة بتخزين األحذية ، مع مر
.أيضا مقاسات األحذية المتوفرة فى األسواق

:الدراسةنتيجة

سم25بعرضمربعفىأفقيايدخلحريمىأحذيةزوجأكبرمقاس•

.الحذاءتصميمحسبمختلفوبارتفاعسم27.6بعمقو

سم26.5بعرضمربعفىأفقيايدخلرجالىزوجأكبرمقاس•

.الحذاءتصميمحسبمختلفوبارتفاعسم33بعمق

أسترشاديةمقاساتهىأعالهالظاهرةاالبعادأنمالحظةنرجو•

سوفالنهائىالتصميمولكنللعملالصحيحالنطاقلمعرفةفقط

يخرجلنولكن،وشكلةالتصميممعطياتعلىبناءمختلفيكون

التقلوالتزيدبنسبةالسابقةالمتوسطاتعناالحوالمنحالباى
.عليهاالمتعارفالخطانسبةوهىبالمائةعشرةعن

NumbersRecycleOrganic Trash 



Perspective …..Overall



Perspective …..Design Key Features

المشدودة لعدم وتتكون قاعدة الوحدة من ألياف البوليستروقد تصل سعة الوحدة إلى ثالث أحذية فى حاالت التكدس الشديد( فارغ ، نصف سعة ، سعة كاملة ) تجميع ثالثة وحدات من اليمين 
.تراكم األتربية ويوجد رف متحرك يستخدم عند وجود أحذية لعائلة أو تكدس

تفصيلة توضح إحدى صناديق القمامة  وحدة المبخرة معزولة من الداخل والخارج بالنحاس المطروق



Perspective …..Design Key Features

مثل معظم الطرز االسالمية(Create Void)سم عن سطح االرض لتوفير دوالب للتخزين المتعدد، باالضافة الى أعطاء أحساس بخفة القطعة وتحليقها فوق االضاءة 45رفع وحدات االحذية 

إلخفاءدرجة15إلىصفرمنبمقداروإياباذهابامحورهاحولالخشبقواطيعحركة

لىعوانعكاساتهااإلضاءةألواناختالفمعللتصميمالديناميكيةمنقدروإعطاءاألحذية

مكانكلفىاألحذيةخزانةوجودالمطلوبهووهذاللوحدةجمااليعطىمماالخرطخشب
سرقاتوالالتكدسمشكلتينأهمحلوبالتاليالمصلينكلمنقريبةوضرربدونبالمسجد

مسند القدم ولة عدة ارتفاعات ليتناسب مع كل المستخدمين الحاجة حسبكاة ويمكن زيادة عددها زتفصيلة توضح صناديق الصدقة وال



Lمنظور يوضح استخدام خزانة األحذية فى ركن المسجد على شكل حرف 

Perspective ….. Adaptability to Different Usages



Uمنظور يوضح استخدام خزانة األحذية فى غرف مخصصة على شكل حرف 

Perspective ….. Adaptability to Different Usages



_المشربيةمحاكاة_المسجدأركانكلفىمجمعةأومنفردةالوحدةنتشارأ)جماليةأسبابومنهااالحذيةبخزانةخاصأضاءةنظامتصميمأسبابالىأشرناوأنسبق

فارغةامحذيةباالمشغولةالوحداتهلبعدعلىمنمعرفة_المصلينمنبقربهاالسرقاتتقليل)وظيفيةوأسباب(الخرطخشبالواحبحركةاالضاءةبعالقةالكتلةديناميكية
.(الخزانةبدخلاالحذيةرؤيةعدم_الحذاءنوعمعرفةبدون

سم5الفراغأستغاللمعبالكهرباءسوياالوحداتوتوصيلللمجسماتليزرحساسمعالحاجةحسبلون3أو2ليدلمباتباستخدامبسيطةالكهربائيةوالدائرةاالضاءةنظام
.الصيانةلسهولةأحديراهاأنبدونالكهربائيةالمداداتلمرورالخزانةخلفبالتهويةالخاص

….. Lighting System

لون،(فارغةوحدة)أبيضلوناليمينمنالحاجة،حسبلون3أو2أستخدامممكن

.ئةمنطفاإلضاءةوأخيرا(حذائينبهاوحدة)برتقإليلون،(واحدحذاءبهاوحدة)أصفر

باألسفلأنظرSensorsطريقعنأتوماتيكيبشكلاإلضاءةوتعمل

معظم)المسجدفىللجلوسمرئيةغيرلتكوناالحذيةوحدةأسفلاالضاءةوضعتم

Spotدائرىكشافأستخدامويمكن(المستخدمين lightعملتفضيلتمولكن

Stripشريطىكشاف lightاالحذيةوضعأثناءالمستخدمينمضايقةلعدم

Studies



Garbage chute systemنظام تجميع القمامة 
داية من تم تصميم نظام مستدام متطور ليالئم بيئة المسجد وهو مسار إجبارى مكتمل لدخول المهمالت مصنفة ب

منطقة معزولة لضمان منع رؤية المهمالت أو شم رائحة غير مرغوب فيها وتم عزل الصناديق وأبوابها من 
(سفلموضح باال) الداخل و تجمع المهمالت فى الليل 

Cleaning Systemنظام تنظيف الخزانة وتجميع االتربة 
الرمل الملتصقة وتتكون ثاعدة الوحدات من ألياف البوليستر المشدودة المقاوم للحرارة واألتربة وبالتالي تتساثط حبات

ك األدراج السفلية كما باألحذية بفعل الجاذبية لتتراكم فى الرفوف السفلى وبالتالي التنظيف يكون بكل سهولة بمجرد ف
.موضح بالشكل العلوي وتنظيفها

….. Cleaning & Garbage SystemsStudies



Light Onالحالة الثانية وضع االضاءة تعمل 
ثافة منخفضة فى وضع تشغيل اللمبات الليد والمبخرة أو احدهما تعمل على توليد حرارة وبالتالي ضغط وك

الهواء للهواء المحيط وذلك يعمل على  ضمانة خلخلة الهواء وتحركة بفعل فروق درجات الحرارة ويصعد

مع.الساخن إلى أعلى الخزانة حامال معة أى روائح غير مرغوب فيها والتى تندمج مع رائحة البخور 

وحدة بفتحات وتم تزويد سقف ال. التاكيد على العزل التام لسالت المهمالت كما موضح فى الدياجرام السابق

مغطاة بخرط ذو فتحات أوسع من تلك المستخدمة فى واجهة الخزانة لضمان سهولة خروج الهواء 
.عومحاكات تصميم المشربيات التى يختلف مقاسات الخرط بين السفلى الضيق والعلوى الواس

 Light Offوضع االضاءة مطفئةالحالة االولى
دخل الهواء من ي( متمثلة فى لمبات الليد وعنصر المبخرة) فى الوضع الطبيعي وبدون تشغيل نقاط ساخنة 

ى األسهم ويتحرك فى الخزانة ككل متمثل ف( ذو ضغظ الغرفة المعتدل) األمام وجانب الخزانة المدرج فقط 

لى صاعدا إ( منطقة ذات ضغط جوي مرتفع ) الزرثاء إلى أن يخرج من فتحات خاصة فى خلف الخزانة 
. األعلى متمثل فى األسهم الصفراء وبالتالي تكون حركة الهواء نتيجة فرق الضغط

….. Ventilation SystemStudies



Materials

الخشبيةالبامبوالواح-1

Bamboo Plywood Panels

.مم1220*2440اللوحوأبعادصلداوساندونشمم20بسمك

عشبولكنهااالطالقعلىشجرليستالبامبوخشبالواح

البناءأعمالفىواستخدامهااليصدقيشكلالنمووسريعة
معظمانباالضافةLEEDفىنقاطالمصممينيمنحالمختلفة

المىواالسالعربىللعالمأخرىميزةوهذةالصينمنياتىالبامبو

السفلوباعاليةوبتنافسةالصينةالمنتجاتأسواقةيغزوحيث

منالبامبوخشبالواحعليهاحصلتالتىالهامةالشهاداتبعض

توافرةعدمحالةفىأماالبيئة،علىللحفاظعالميةمنظمات

وجودوالمالقديموالفرشالخشببقايامنعليةبالحصولأنصح
.أستخدامةوأعادةمحلىوبشكلمكانكلفى

Stand made with reclaimed materials

المستخدمةالخامات
بالنسبةأما،تدامةمسالمسجدبيئةجعلوبالتاليوالبالستيكالخشبمنلكلللبيئةصديقةبدائلعنالبحثالجزءهذيهدف

المسجدإلىيضيفوالتصميمعلىثيمةتراثيةلمحةإلضافةضرويأمرالتصميمفيالخشباستخدامف نالمقترحللتصميم

وموفرلقريباالصعيدعلىمكلفالبيئةعلىالحفاظأنندركأنيجبولكن،السابقةبالمناظيرموضحهوكماجماليشكل
.األمدبطول

Carbonized Bamboo Panel

Natural Bamboo Panel

الوح االكلريك صديقة البيئة 

Acrylic  PMMA Sheets

مم1220*2440مم  وأبعاد اللوح 10بسمك 

وشفافية%100الىالمنتجهذاتدويرأعادةوصللقد

الزجاجمقاومةمرات10الىتصلجداعاليةومقاومة

للتشكيلوثابلللغايةمنخفضوالتعكراالصفرارومؤشر

لدانالبكلفىومتوفرالليزربواسطةعليةوالنحت

.منتجالحياةودورةالشهاداتبعضوباالسفل.االسالمية



 Structure System and Specsالنظام االنشائى والمواصفات 
( النقر واللسان ) يعتمد تصميم الخزانة بشكل كبير على النجارة التقليدية ، فالنظام االنشائى المكون لها هو

تارة فهى أما بالنسبة للمواد المخ. و هناك أعادة أحياء لصنعة كادت ان تندثر وهى الخرط المكون للمشربية

، فاالعتماد (كما سبق التوضيح ) كلها خامات صديقة للبيئة وحاصلة على شهادات عالمية لتوفير الطاثة 

ن النحاس باالساس على مكون خشب البامبو بالوانة والمشربية ببقايا خشب البلوط ، أما االكسسوارات م
.بدون لحامات والحديد المعاد تصنيعة

Structure System .....Drawing



Drawing

احةالمسعلىتتوقفالنهائيةالخزانةأبعاد

لوحدةاأبعادالنوذلكالمسجدفىالمتاحة

Unitالواحدة Designفىالموجودة

اتالمقاسدراسةعلىبناءدقيقةالرسومات

الخزانةعرضولكن،لالحذيةالعالمية

وأعدادالمساحةحسبعلىمختلفةتكون

الخدماتاالعتبارفىالوضعمعالمصلين

كولذل،عليهاالخزانةتحتوىالتىاالخرى

للخزانةالمجمعةاالبعادأعتبارنرجو

محددةمساحةتوافرلحينأسترشادية

.معطاة



المعاصرةالمدرسةعلىتعتمدوالتيالحديثةالمساجدبعضمعليتناسبالخارجيالشكلتطويرمحاولةتمالسابقالتصميمنفسعلىاعتمادا•

وصناديقوالنظافةالتهويةوالبيئةصديقةوالخاماتالفلسفيةالفكرةحيثمنالقديمللتصميمالوظيفيةالنواحيعلىالمحافظةمعولكنللتصميم

والتيديدةالجالوظائفبعضإضافةمعالخاصةاالحتياجاتوذويالمكفوفينمنلكلاالستخدامإمكانيةوالقمامةجمعووالزكواتاألمانات

ذاتميكانيكيروترحفرالفتحاتمنبمجموعةالمشربياتفيالخرطخشباستبدالوتم.األوربيةالبلدانبعضفىالمصليناحتياجاتتلبي
.الخارجىالشكلتطويرمعالوظيفةعلىللحفاظإسالميةأصولمنورموزأشكال

Development

تطوير التصميم المستقبلي

رة في هذا الجزء من التقرير نظهر بعض األفكار المتطو

تقبل التى قد تساعد على تطوير خزانة األحذية فى المس

ولكنها غير ضرورية لكثير من المساجد فى العالم 

ة االسالمى لذلك وجب التنوية أن الرسومات التنفيذي

لب وفى حالة ط. المقدمة سابقا هى األساس فى التصميم 

ئى اللجنة إضافة أى من األفكار التالية للتصميم النها
.يمكن تعديل الرسومات والمناظير الحقا

 Modern Lookالشكل الحديث 

 Contemporary Lookالشكل المعاصر



Perspective …..Overall

التصميم ألستحداث الجديدمنظور عام يوضح التطوير الحادث فى واجهة الخزانة مع الحفاظ على الوظائف القديمة ومرونة

Modern Lookتطوير المظهر الخارجي لخزانة األحذية-1

اللوان وخامات مستدامة مختلفة حسب مقتراحات

ديكورات والوان فرش المساجد



اليتسببوحتىالخاصةاالحتياجاتذويمناألولاألحذيةتخزينصفلمستخدميمريحةوضعيةلتوفيراألرضسطحعنسم45األحذيةوحداترفعاختيارتمسبقمما

تخصيصهىاهناإلضافةو،السنلكبارالجواربللبسمتكأأوللقدمكمسنداستخدامةإلىباإلضافة،الحركاتفيتعارضوجودعدموبالتاليالمصلينحركةتعطيلفيمرورهم

Sockللجواربكمتزلجالسفليةالتخزينمساحةمنجزء SliderالمشيلعصىخاصةتخزينأماكنوتوفيراألعلىمنويفتحWalking Sticksلبيسةلتخزينأيضاو

.الحاجةحسبالنقصانأوالمساحةهذةزيادةويمكنShoehornاألحذية

Perspective ….. Disability Accessibility

Disability Accessibilityتطوير وإضافة وظائف لتحسين استخدام ذوي االحتياجات الخاصة و كبار السن  -2

Walking Stick Rack

Shoehorn

Sock Slider



،المساجدةتدفئيتمماوغالباواألمطارالثلوجوهياألوسطالشرقفىنواجههاعمامختلفةمشكالتالمصلينيواجهالباردةوالمناطقاألوربيةالبالدفى

Coatللمعاطفبرفالخزانةتزودأناقتراحفهناكالمسجدمنالخروجوعندالدخولأثناءالمصليبرحلةتختصالمصممةالقطعةأنوحيث Rack

Shoesلألحذيةمجففأيضا، DryerالمبتلةالمظالتبتغليفيقومجهازأخيراوWet Umbrella Wrappersالمسجدنظافةعلىللحفاظوذلك.

Perspective ….. Cold Zone Feature

.تطوير الخزانة لتصلح لالستعمال في البلدان األوربية والمناطق ذات الطقس البارد المطير-3

Wet 
Umbrella Wrappers

Shoe & Glove dryer

Coat Rack



Perspective ….. Hot Zone Feature & Details 

خارج المسجد بدون مظلة وخصوصا فى ( على اليسار )  Modernو الحديث ( على اليمين ) Contemporaryإمكانية استخدام الخزانة بكال الشكلين المعاصر -4

والذي يوفر تبريد لألحذية وواجهة الخزانة ككل ،وبالتالي ضمان التهوية من خالل Self-Shadowوذلك ألن يوفر التصميم التبادلي ظل ذاتي ، البلدان شديدة الحرارة

.  فروق درجات الحرارة وخلخلة الهواء

بعض التفاصيل الخاصة بالتصميم-5
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Group 5
Name: Mohamed Ibrahim Mohamed Khalil  Amer

Description :  with solid wood  create a new 
design for  shoes pipe shelves  with dust drawer 
under to keep the mosque clean and help 
cleaning  staff .

Images

Title



inspired by Islamic architectural  and the 
beauty of Islamic geometric units, arches, 
lines, colors . Adding contrast between 
natural wooden and plain colors with 
Islamic decorative engraved design adding 
pure Islamic look to the design .

مستلهم من فنون العمارة االسالمية و الوحدات الهندسية 

الزخرفية التى هى جوهر الفن االسالمى الذى يتمتع 

ن بابداع فى استخدام الوحدات الهندسية و االيقاع الرائع بي

الخطوط التى تنتج لنا الوحدات و ثد اضفت اللون االسود

مع استخدام خامة الخشب المصمط لعمل بناء الخزانة  مع 

استخدام االلومنيوم و الحديد المطلى لعمل ارفف ثوية ال 

تتأثر و فى نفس الوثت تساعد على اسقاط ما علق 

باالحذية من خاللها الى الجارور اسفلها للمحافظة على 

نظافة المسجد و للمساعدة على سرعة و ضمان نظافة 

مواضع االحذية  

مواضع االحذية Shoes shelves lockers 

Image Image

Concept

Image Image



Drawing



Images
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