
 عشر ثالثالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون                                       

DOI: 10.21608/mjaf.2018.20408                                                                                                 

 نظم التجميع الحديثة لألثاثات المصنعة من األلواح المعدنية

Newfangled Joining systems for Furniture Manufactured from Sheet Metal 

 محمد محمد هـالل /أ.م.د

 مصر -جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية واإلنشاءات المعدنية والحديديةأستاذ مساعد بقسم األثاثات 

Assist. Prof. Dr. Mohammed Mohammed Helal 

Assistant Professor, Department of Metal Furniture and Constructions Faculty of 

Applied Arts, Helwan University, Egypt 

dr.helal.1971@gmail.com 

 ملخص البحث

ككثل ككيلالشككلعل زل التشككل على ككبلال ككلثنل ككللي أللزال ككأللجاككااثلز  تاككليلاجيككل لال ألككن أللال دكك  ل ككيلاجلككزاشلال ألن  كك لت     

ال قلسليل زلل  ه ل،لز تمل تأي ثلالقزىلحتبلتدعلالخل ليلإلبلحنلال  ز ك ل ك لتحن كنل سكلثولل زاسك  ل ألكنايلزتاه كاايل

الشككلعلزال قلسككليلال   ز كك بلالسككح لالأل  ككرلى ككبلال ككلثنل ككتمل تشككل علاجلككزاشلال ألن  كك لخلدكك لحتككبلتأخككءل اككااثلال  ككت ل

 زاس  ل ل سلغلل لًل لل لزيلنائثيلال ق  ،لزالشلعلال لت ل لزيلى لثةلىيلزىلثل س كل سلزيلالفثرل ك يلط كثلال لك سل

ازنةلالس حل ألكنلالسكح ،لزىكنملاقكنايلاكاثلزالق ثلالناخ أللل قلل ،لز ت  الوءالال زعل يلالتشل عل للنط ،لض  لاج أللن،ل

ل يلال ألنيلى بلو ئ لثا شب

النسثل  ليل يلتلزيل يل ليثلال ظملال ستخن  لاأللالتا   لال  لل  لأللالنائملجاااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللاكألل دكث،ل

ااثلال  ت لال د  ل يلل لل  ليلت ز ثولل يل اعلسهزل لالتد   بلح  لتألت نلالثتهللاجسلس  لى بلي أللز أللحزافل ا

االلزاشلال ألن   لازرل ألضه للال ألض،لزالضك  لى  ه كلل ألت كنةلاكأللءلككلى كبل ثز ك لوكء لاجلكزاشلى كنلى   كليلالتشكل عل

لزلنز تهلل ألنول،لللألل تملتأ  يلالي  ليل أللً،لزتزا ثلزد  ل تشل ل لطز  لنزيلإضلا ل يلى لدثلتي  يل خثىل زللحلمب

 ي لل تشل على بلال لثن،ل يل اعلالزدعلال  لكل  لأللالكنائملجاكااثلز  تاكليلاجيكل لال  دك   ل كيلالتا   ل للل سلتق   لحن

اجلكزاشلال ألن  ك ،لزالتكأللطكنلتلكزيل خت فكك لاكأللالسك كلزال كزع،لزالل سكتخنملاكأللوككءالال كزعل كيلالتا  ك ل  كلًل كيلال حككلم،ل زل

ثةلىكيلتشكل علطفكعل زلتألشك رل زضكألألل شك رلال قكثةل ا ك ل ل اليلالث  لاإلضلا  ل يعلال سل  ثل زلال ثشلمبلالزد  لى ل

  يل  قت يل زل ليثل يلاجلزاشلال ألن   ،ل زاس  لالنرل  ل سلى بل س    ل لز  ل يلاا  يل حكنو لل ناةلاللك سلزاجخكثل

لالقلل لز   ه للاجاااثلال ثانلتا  ألهمل أللً،لز  ليل يلتأخءلال قثةل شللعلو نس  ل خت ف ب

ال  لل  لأللى بلال لثنلسزاثل للنسثل زل للل سلتس حل للتشل كلالا نل  يل  ثافل اااثلال  ت لال دك  ل كيلتق  ليلالزدعل

اجلزاشلال ألن   ،ل لز  لزداليلد   لز ت   ،ل ألت نلى  هللاأللتا   لاجيليليلال ألن   ،ل ح ك لتلكزيلطكلنثةلى كبل قلز ك ل

 حل ظكملالتا  ك لالحن يك ل ت كز ثلت ككلاجيليكليلزا تلاهكلل تل فك ل طكعلا   لاإلاهلنايلالتأللتتألثضللهلل ي لثلاالستخنامبلتسك

 زازنةلىلل  ب

لالختمل-االغالرلل-ال لثا تث  لل-التشل علال لثنلل-ال قزنلال ألن   لل-التلس ثللالكلمات المفتاحية:




