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Quran Reading Holder & Prayer 
Movable Partition

Name: Bitar Consultants
Submission category : Group 3
Description : Quran Reading Holder & Prayer 
Movable Partition
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المكرمون



ُمدّ 
هديلّ/ّسارهّصالحّالقحطاني/ّاالءّيوسفّالخطيب: أعضاء الفريق

ودّواجدّالمعلم/ّهديلّماجدّالرخيمي/ّزيادّمرشدّ

طاقةّتساعدّفيّتوفيرّالمياهّوالمواضئ:ّالمجموعةّالرابعةّ: الفئة

.وتحافظّعلىّالنظافة

تصميمّوحدةّوضوءّمتكاملةّتساعدّفيّترشيدّ:ّالوصف

،ّوهيّ"المد"استهالكّالمياهّالمستخدمةّعنّطريقّتطبيقّفكرةّ

وحدةّلقياسّكميةّالماءّوقدّاستخدمهاّالرسولّصلىّهللاّعليهّ

.وسلمّفيّصفةّوضوئه

Title
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Users
ن يكون مالئم لالختالفأت العمرية والجنسية وذوي االحتيأجأت الخأص

 
ة والفراغ الداخلي المحتضن ا

 
ةعلى وحدة الميضأ

ذويّاالحتياجاتّالخاصةالجنسالعمر

Design Considerations

لتمكين45ّانحناءّجزءّمنّالحائطّالمقابلّبزاويةّ

فالمستخدمّمنّوضعّقدميهّبعيداًّعنّقناةّالتصري

احترامّاختالفّالفئاتّالعمريةّوالجنسيةّ

وذويّاالحتياجاتّالخاصةّ
ةأنّتكونّقناةّالتصريفّمغطاةّبشبك

بهدفّسالمةّالمستخدمين



فيلرسولاصفةمنللوحدةالتصميميةالفكرةاستلهأمتم
نسعن:الحديثفيجأءكمأوضوءه

 
:قألعنههللارضيا

 وسلمعليههللاصلىالنبيكأن
 
يغتسلوبألمديتوضأ

مدادخمسةإلىبألصأع
 
.ا

Concept

مالمستخدتمكينطريقعنالفكرةتطبيقتمحيث
مأمهالمستخدمةالميأهرؤيةمن

 
(ُمد  كمية)ا

.الُمد  كميةمنتنأقصهأومالحظة



Features

ًأ تصميم وحدة وضوء متكأملة، مشكلًة حيزًا خأص
سهولة ) بألمستخدم توفر له جميع احتيأجأته 

رفف 
 
الوصول لغسل اليدين والقدمين، توفير ا

قد
 
ام لوضع الممتلكأت الشخصية، وجود مجفف لال

)

يئة تعزز الوحدة ترشيد استهالك الميأه من خالل ته
أه تجربة للمستخدم ، تتيح له تتبع مقدار المي

نبور كص( الُمد  ) المستهلكة من خالل تطبيق فكرة 
زجأجي يوزع المأء بين الصنبورين العلوي والسفلي 

بأإلضأفة 

:إعأدة تدوير الميأه
نهأ ال تختلط بميأه الصرف الصحي التي تعد من ( الميأه الرمأدية ) تعد ميأه الوضوء من 

 
( الميأه السوداء) ال



Characteristics

ائط  مدمجة ضد الماء LEDشر



Usage



Processors used



Drawingّّتمتّالدراسةّمنّقبلّالباحثة:
سارهّصالحّالقحطاني



Drawing

Drawing Drawing

واجهةّأمامية مسقطّأفقي



Drawing

Drawing Drawing

قطاعّرأسيّلوحدةّذاتّمقعدّّ قطاعّرأسيّلوحدةّمستخدميّالكرسيّالمتحرك



Drawing



Image







































المكرمّالثاني



















المكرمّالثالث



Nora Mosque

Name : Rawan Mohammed Ali 
Submission category : Group 5
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 

1المقترحّ

2المقترحّ



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



Nora Mosque

THANK YOU

شكراّلكم



المكرمّالرابع



Quran Reading Holders, 
Prayers' partitions. 

Name: Yamina AHMED ZAID
Email : minna.ahmed@hotmail.com
Submission category : : Mosque accessories.
Description :

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

and stainless steel  . 

Images

Title



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

النموذجّالمقترح

Conceptوضعياتّقراءةّالقران



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 

اساسياتّرسمّالنموذج 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      المخططّاالفقي
مقطعّ SECTION AA

النموذجّمجموعةّمنّنفسّ

الّتاخذّمكانّعندّجمعهاّ...



وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2   



وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2   

وضعيةّمدّالساقينّوّضمهماّ



PLAN      المخططّاالفقي المقطعّ SECTION AA FACE VIEWّمنظرّامامي

وضعية الجلوس على االرض...2الوضعية   POSITION 2



وضعية الجلوس على الكرسي...3الوضعية  POSITION 3



وضعية الجلوس على الكرسي...3الوضعية  POSITION 3

تمديدّ+ّاالحامل
HOLDER + EXTENSION



سترة الصالة...4الوضعية  POSITION 4



سترة الصالة...4الوضعية  POSITION 4

منظرّجانبيّ SIDE VIEW



مكونات التصميم  PARTS OF DESIGN.

القطعّ PARTS   A and B

القطعّ PARTS  A-B-C-D-E



التفصيالت DETAILS : WOOD OF PARTS A -B



التفصيالت DETAILS : ROTATION  PIVOT 



التفصيالت DETAILS : ROTATION PIVOT



القطعةّّ 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 -

تمديدّ+ّالتصميمّقدمّ
HOLDER + EXTENSION



االرتفاعات المختلفة للتصميم  DIFFERENT HEIGHTS OF THE DESIGN

1 2 3



المكرمّالخامس


