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الملخص

و إرنانینج . ت.المشرف منظمة أحمد جات غوتاما م. تصمیم مركز التسوق بورنج تمدینة ماالنج . 2013. حسن , األشھاري، محمد
.ت. سطیاواتي م

تكنولوجي العالي ھندسة المعماریة و , )entertainment(والرحلة والترفیة ) center(، المركز)Shopping(التسوق : الكلمات البحث
)High-tech Architecture(.

.  وتعریف التسوق ھو نشاط الذي یعمل بھ لسّد حوائج حیاتھم الیومیة. ھو المركز للتسوق)Shopping center(مركزالتسوق 
و بسبب تطویر العصر و الزمان و تقدم أحوال اإلنسان یجعل مركز التسوق غرضاً لسّد حاجة التماشى و التسلیة للمجتمع ولو بغیرتسوق

ذي فیھ ، وذلك یشّجع علي قدوم الوعاء للتسوق بغرضھ األساسي و الزیادة من الوسائل و التسھالت الكاملة مثل التسوق والترفیھ والتسلیة ال
بماالنج ، یعني في ) IT(و أما تخطیط مركز التسوق وتصمیمھ في مركز التجارة للتكنولوجي التجاري . یمكن أن یلبي حوائج المجتمع 

مع اختالط األغرض للتسوق والتماشى و التسلیة ، و ) IT(مع أنھا خطوة إلنشاء المركز لتسوق سلع التكنولوجي ) Buring(ینج قریة بور
لھ مزیّة و فریدة من حیث جمالیة الھندسة المعماریة في عرضھ الذي ھو نتیجة من استخدام الھیكل والبناء، وذلك لیكون مشجع اقتصادي 

.بتلك المنطقة

یُقام فیھ مراحل التحلیل قبل انتھاء ذلك التصمیم الذي یتضمن على المراقبة أو دراسة المجال و دراسة األدب أو التصمیم و ھذا 
وعالوة على ذلك، كانت البیانات تعالج في مرحلة التحلیل والتولیف التي تنتج فكرةً في شكل مفھوم أو منھج الذي یُتطّور فــي . المكتبة

و مـن ). schematic design(ى استراتیجیات التصمیم التـــي تنتج صناعة المؤقت وھي تخطیطیة التصمیم عملیة التصمیم بالنظر علـــ
final(خـالل عملیة التصمیم ھناك مرحلة التقییم الـتي  تنتج صــناعة تخطیطیة التصمــیم األخیرة  schematic design  . وبعد ) 

ومفھوم التصمیم األساسي المستخدم ھو مفھوم التكنولوجي . اب كل جوانب من التصمیمالتحلیل، یؤخذ مفھوم التصمیم الذي یسعى الستیع
و صناعة التصمیم المنَتَ◌َ◌َ◌َ◌جة ھي مركز . الذي لدیھ الشعور للمبنى الذي لھ قوة الھیكل بالتكنولوجي العالي ھندسة المعماریةالعالي 

یرى من مباریات المجتمع المركب الذي یشمل من مركز التسوق التسوق مع اختالط وظائفھ من التسوق والتماشى و التسلیة كما
ً  بلعبة الغرفة . مربط الاتركز اللعبة و تجزئCو ) IT(التكنولوجي  وباإلضافة إلى ذلك،  یجعل كل مضمون المباني اتحاداً واحدا

كن من أجل زیادة الجمالیات في واجھة، یُوظّف ، ولمنھ بناءالوأو الصلببجمیع مضمون غالبھا بھیكال الِمحراثأو المناظر الخارجیة
.في ھیكال تركیبھ و فتحات تلك المبنى


