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يز من حيث التصميم الداخلي، وتعد املادة الهندسية املسؤولة عن إظهار القيمة الجمالية للفراغ او الح
ر من ذلك حيث التعريف اللفظي، اما القيمة الحقيقة واملدلول العلمي للتصميم الداخلي فهو يعني أكث

فة و ان التصميم الداخلي هو اختصاص يهتم بالفراغ والحيز من حيث الشكل واالظهار وعلم الوظي
ن وسلوك الجمال النسبي وأساسيات التصميم وعلم الستاندرد ويعتني أكثر بدارسة سلوك االنسا
وجيا و االستخدام  ودارسة علم املادة من حيث التصنيع والقياسات واملواصفات وتوظيف التكنل

ك املواد بمختلف العصور وعلم النجارة واالثاث وتكييف تل( الستايل)الخامات واالنارة وعلم األنماط 
.لخدمة حياة كريمة لإلنسان

ماهية التصميم الداخلي
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في خير عونلطرزأنواع ا

نالمودر

يعتمددد هددلا النددو    
إظهددار عنصددر الفخامددة 
املتناهيدددة ل العدددالم 
املعاصددر واالعتمدداد  
احدث املاركات العامليدة
ة ل املوديالت السدنوي
ومزج التصدميم بداملواد
الطبيعدددددة لت ددددديف 
ح روها وفخامتهدا   

.  املكان

املودرنالطراز
املودرن الفخم-1
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في خير عونالطرزأنواع 

نالمودر
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في خير عونلطرزأنواع ا

نالمودر
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ناملودرالطراز
املينيمالالبسيط او املودرن2-

بسيط يعتمد   التجرد ل التصميم والت
عددة والتقليل من عناصدر التصدميم فالقا

األساسددية لدد  هددي األلددوان الحياديددة 
كاألبيض واألسود أو الرمداد  او درجدات 

البيج او اللون العاجي  
-البسددا ة صددعح الحصددول عليهددا )

simplicity is a very hard to achieve)
فجمال النمط هو التجرد واستخدام لدون
واحددد أساسددي ل جميددع املرافدد  مددع 
تددداخل مددادة  بيعددة او خامددة واحدددة 

.لت يف عنصر الح ور والفخامة
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في خير عونالطرزأنواع 

نالمودر



يالكالسيكالطراز
الددنمط الكالسدديك بددروا الرفاهيددة
واللمسدددات املفعمدددة باألنا دددة 
ي الخاصددة، فالتصددميم الكالسدديك

وازن ل أساس    خل  التيعتمد 
يئددة والتناسدد  ل التفاصدديل املل

بالكالسدديكية واألنا ددة، فددالنمط
الكالسدددديكي يعشدددد  الددددروا 
املستمدة مدن العصدور الح دارات 
مثددددل اليونانيددددة والرومانيددددة 

نسدية واإلنجليزية والفرواألندلسية
.  السابقة
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في خير عونالطرزأنواع 

الكالسيك
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في خير عونلطرزأنواع ا

النيو كالسيك

النيو كالسيك هو نمط حدديث متطدور مدن الدنمط
ط الكالسيكي حيث يعتمدد   تحدديث هدلا الدنم
باحترافيددة، مددن خددالل أعددافة بعددض اللمسددات 
والتفاصددديل التدددي تجمدددع ل ثناياهدددا الفخامدددة 

ألدوان اربأختيدوالبسا ة، يتميز نمط النيو كالسديك 
ل التصددميم للددديكورات حديثددة مددع االحتفددا 
يل بلمحات النمط الكالسديكي الفخدم مدن التفاصد
وا النعامة واإلعاءة املختصة التدي تبدرز معدالم الدر
الكالسيكية واسدتخدام ألدوان مبهجدة وفاتحدة ل

بمكانددة بعددض األحتفددا تصددميم الجدددران مددع 
.التفاصيل من األلوان الحيادية

الطراز النيو كالسيك



في خير عونالطرزأنواع 

النيو كالسيك
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االسكندنالالطراز 
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عونفي خير الطرزأنواع 

االسكندنافي

االسكندنال وهو مشت  من االسم ويرمز بالعادة جدزء مدن دول ادمال 
حيث أوربا، ويف ل العديد من املصممين العاملين التعامل مع هلا النمط
رابيدة، يف ل أسلوب الساحل الشمالي اختيدار اللدون األبديض، واأللدوان الت
تجد هدلا املواد الخام الطبيعية من الجلود واالخشاب بطبيعتها التشجير و
ة مدع النمط يطغى   تصاميم الشركة العاملية ايكيدا وهدو أكثدر مال مد

. يرةأمتار مثل للشق  السكنية والفلل الصغ٣االسقف املنخف ة ما دون 



البوهيميالطراز 
ادديك، ويعددود البوهددواو البددوهيمي

تاريخدد  لعصددر النه ددة ل الح ددارة
١٩٠٠وعدام ١٨٠٠الفرنسية ما بين عدام 

ويعد هلا النمط املتحرر مدن القيدود 
لغيددر التصددميمية بسددبح أيديلوجيددة ا
م تقليديددة والحددرة، فمدددلول التصددمي

، البددوهيممسددتوحى مددن البددوهيمي
د ألاخاص لهم نفس التوج  ويعتمد
  األلددوان الترابيددة ومزجهددا مددن 
األلددوان الزاهيددة واسددتخدام ألددوان 
ميدل الباستيل او األلوان املشبعة وي

هدددلا الدددنمط لالعتمددداد   أندددوا  
متعددة من الخامات مثدل اال مشدة 
ا والجلود واالخشاب بمختلف أنواعهد
والتي يمكن دمجها ل غرفة واحدد  
.واملزج بين  طع األثاث املختلفة

في خير عونالطرزأنواع 

البوهيمي
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عد  النمط الصناعي وهو النو  األكثر تنا ض وجدراءة لح دور  اب
مددواد الصددناعي   املنددزل، بالتشددديد   أساسدديات تتعلدد  ب

ام اإلنشدداء وتطبيقاتهددا واإلكسسددوار املسددتخدم، مثددل اسددتخد
  عناصر الخرسانة والحديدد وح دور التشدجير كمدا يدوفر بمظهدر
الحديث فرصدة ملدزج الخدام مدع املكدرر واملصدقول مدن جهدة، 
واألنيدد  والحددديث مددع التقليددد  والعتيدد  مددن جهددة أخددر  

دًا العناصر املكونة لهلا الطراز إلدى أن تكدون بسديطة جدوتميل
ختلفدة ومكتفية بحدها األدنى، مما يترك مجاالً إلعافة عناصدر م

.وخل  جو متنا ض

الطراز الصناعي
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عونفي خير الطرزأنواع 

الصناعي
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عونفي خير الطرزأنواع 

الريفي

ث الريفي وهو مشت  من االسدم بحيدالنمط 
ية لطبيعة يربط بين روا التصميم والبيئة الريف

الدددافو والبسدديط، لي دديف بددللكاملكددان
طة بهدا انطباعًا عن حياة املاعي والقيم املرتب

يئدة لكي تسدتطيع خلد  ب. من عادات وتقاليد
مميددزة تعطيددك اددعورًا بالكمددال مددن خددالل 

نمط الجميل كما يتميز ال. استخدام هلا النمط
هولة الريفي وبعدض اللمسدات البسديطة بسد

كاستخدام الخشح والطوب الحجدر  وعدادة 
مددا يتناسددح هددلا الددنمط مددع الشدداليهات او 
ازل املنازل الريفية او املالحد  الخارجيدة للمند
غماس للبعد عن التكلف وعنصر الفخامة واالن
.   ل جمال البيئية والحنين للماعي

الريفيالطراز



في خير عونالطرزأنواع 

يالتقليد

الددنمط التقليددد  وهددو اال دددم 
ط   اال الق وهلا النمط مرتب
ا بالعادات والتقاليد ويعدود هدل
لكن النمط للح ارة اإلنجليزية، و

استخدم هلا الدنمط ل جميدع 
دول العدددددالم ول مختلدددددف 
الح ددارات وأصددبا هددلا الددنمط 
املدددرتبط، باملكدددان والزمدددان، 
ويتميدددز باسدددتخدام األلدددوان 
  الداكنددة ويعتمددد   التطدداب
متهدا والتناظر ل التأثيدث ومال 
ت دا مع بع ها البعض، كمدا 

الزخددار  التقليديددة واألعمدددة 
واللوحات والوسا د إلدى بعدض
األجددزاء أي ددًا، كمددا وت  ددا  
الخطوط الرأسية مدع الخطدوط 
األفقيدددة وبعدددض املنحنيدددات 

.املختلفة

التقليديالطراز 
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مـرا لكـشك
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خيــر عـون


