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ABSTRACT 
Green architecture, green buildings and eco-friendly cities are one of the modern trends in 
modern architectural thought that deals with the relationship between buildings and the 
environment. The importance of this research appears in dealing with the problems of urban 
development as the modern buildings lacking protection from solar energy and radiation. 
One of the most important structural problems is the exposure of buildings to high temperatures  
which lead to consumption of energy either to reduce the internal temperature of the building or 
to heat the building as a result of loss of heat. 
The glass facades are used extensively in the buildings to increase the natural lighting in the 
interior spaces. As a result, the penetration of the sun into the building greatly results in increased 
heat transfer through these glass areas. Integration of buildings can be used through photovoltaic 
matrices in different images. This integration can be done by inserting matrices within the 
architectural configuration of the outer surface of the building in a clear symmetrical architectural 
pattern or by integrating matrices as part of the building so that it is not visible for  the viewer. 
The negative solar design patterns that reduce energy consumption, as well as positive solar 
systems, have been reviewed and how these systems can be used to improve energy efficiency. 

 
 

 ملخص 
 أحد االتجاهات الحدٌثة فى الفكر المعمارى,تعتبر العمارة الخضراء أو المبانى الخضراء  والمدن الصدٌقة للبٌئة     

هذا البحث فى عالج مشكالت التنمٌة العمرانٌة نتٌجة ظهور وتظهر أهمٌة . بٌن المبانى والبٌئة ماالذى ٌهتم بالعالقةالحدٌث 
 .مبانى حدٌثة تفتقر الى اسالٌب الحماٌة من الطاقة الشمسٌة واشعة الشمس

من أهم المشكالت العمرانٌة هى تعرض المبانى لدرجات حرارة كبٌرة تؤدي الى استهالك كبٌر فى الطاقة سواء لتقلٌل    
. الحرارة الداخلٌة للمبنى او لتدفئة المبنى نتٌجة فقده للحرارة 

لزٌادة االضاءة الطبٌعٌة فى الفراغات الداخلٌة ونتٌجة لذلك  تستخدم الواجهات الزجاجٌة بشكل كبٌٌر فى المبانى        
ٌنتج دخول اشعة الشمس الى داخل المبنى بشكل كبٌر ٌؤدي الى انتقال المتزاٌد للحرارة من خالل هذه المساحات الزجاجٌة 

هذا الدمج ٌمكن أن ٌكون بادخال . ٌمكن استخدام الدمج فى المبانى من خالل المصفوفات الفوتوفولتٌة بصور مختلفة        
المصفوفات ضمن منظومة التشكٌل المعمارى للغالف الخارجى فى المبنى بشكل معمارى متناسق واضح للرائى أو من 

. خالل دمج المصفوفات كجزء من المبنى بحٌث ال ٌكون واضحاً للرائى
كذلك االنظمة الشمسٌة الموجبة   ,تم استعراض اشكال التصمٌم الشمسى السالب التى تؤدي الى تقلٌل استهالك الطاقة

 .وكٌفٌة االستفادة من تلك االنظمة فى تحسٌن كفاءة استهالك الطاقة 
 

. الخالٌا الشمسٌة ،تظلٌل،استهالك الطاقة بالمنبى ،المبانى الخضراء الشمسٌة، الطاقة التنمٌة المستدامة ، :مفتاحٌه كلمات
 



 
 

تحسٌن كفاءة استهالك المبنى للطاقة  من خالل استخدام الطاقة الشمسٌة  

 

:     مقدمة. 1
من خالل التفكٌر ,ظهرت فى الفترة االخٌرة العدٌد من المقترحات واالبحاث التى تنادى بحماٌة البٌئة والحفاظ علٌها        

العالم .فى المبنى كنظام بٌئى صغٌر ٌتفاعل مع البٌئة بشكل كبٌر من خالل ربط المبنً بفكرة االستدامة بمفهومها الشامل 
كما انه تستخدم الواجهات ,االن ٌسعى جاهدا الى تقلٌل االضرار البٌئٌة التى اصبحت تهدد العالم بشكل كبٌر وواضح 

. الزراجٌة بشكل كبٌر االن فى المبانى كعنصر جمالً ولزٌادة اإلضاءة الطبٌعٌة والفراغات الداخلٌة 
وذلك مع زٌادة الحرارة المنتقلة من خالل ,ٌزداد استهالك الطاقة للمبنى مع زٌادة المساحات الزجاجٌة على الواجهات       

كذلك انظمة التظلٌل الخارجٌة الثابتة ٌمكنها ان تقلل الكسب الشمسى الحرارى واالستفادة منها اٌضا فى ,هذه المساحات 
  .تولٌد طاقة نظٌفة من الكهرباء مما ٌؤثر باالٌجاب على البٌئة وتقلٌل انبعثات غاز ثانى اكسٌد الكربون

 
: إشكالٌة الدراسة 1.1

تتركز االشكالٌة على ضرورة ربط المبانى بالنظام البٌئى من خالل فكرة االستدامة نتٌجة لما ٌعانٌة العالم من تهدٌدات بٌئٌة 
كذلك اهمٌة االرتباط الوثٌق بٌن التنمٌة االقتصادٌة والبٌئة واهمٌة االتجاة الى ,وارتفاع معدالت التلوث والتغٌرات المناخٌة 

. مصادر الطاقة المتجددة لتحسٌن كفاءة استهالك الطاقة للمبانى بشكل ال ٌؤثر على البٌئة 
 

 أهداف البحث  2.1
تحسٌن كفاءة استهالك الطاقة للمبانى من خالل اتباع االتى 

.  دمج المصفوفات الفوفوفولتٌة بالمبنى  بحٌث تكون ضمن المنظومة المعمارٌة للمبنى والغالف الخارجى للمبنً      * 
االتجاه الى العمارة البٌئٌة المعاصرة التى تربط بٌن المبنى والبٌئة لتجنب االثار السلبٌة للتقنٌات المعاصرة المضرة بالبٌئة واٌجاد *

. مبانى صدٌقة للبٌئة وذات كفاءة فى استهالك الطاقة عن طرٌق اتباع انظمة الطاقة الموجبة والسالبة
 : development  sustainableالتنمٌة المستدامة- 2

 بأنها هً التنمٌة التً تفً باحتٌاجات Sustainable  Development) )عرفت منظمة األمم المتحدة التنمٌة المستدامة 
نتٌجة للتداخل الحادث بٌن العناصر , الوقت الحاضر دون المساس بحقوق األجٌال المقبلة فى تلبٌة احتٌاجاتها الخاصة

بمعنى أنة فى أطار الحدٌث عن التنمٌة المستدامة البد  (االقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة )التنموٌة األساسٌة وهى التنمٌة  
وهم بذلك  (اإلستدامة االجتماعٌة – االستدامة االقتصادٌة – االستدامة البٌئٌة ):- من  تناول محاورها الثالث وهى كالتالى 

. للطاقة المتجددة ٌشكلون مثلث التنمٌة المستدامة 
: التنمٌة المستدامة للمبانى - 3

االستدامة )االستدامة هً عملٌة تصمٌم المبانً بأسلوب ٌحترم البٌئة من خالل التفكٌر فى االستدامة بشكل ثالثى االبعاد 
تحقق االستدامة البٌئٌة من خالل الحفاظ على انتاجٌة الموارد الطبٌعٌة  .(االستدامة االجتماعٌة- االستدامة االقتصادٌة–البٌئٌة 

اٌضا تتحقق االستدامة اإلجتماعٌة عندما ٌتحقق ,الداعمة للمعٌشة أو الحفاظ علٌها من النضوب لٌستفاد منها االجٌال القادمة
كذلك تحقق االستدامة االقتصادٌة من خالل خفض استهالك , الحد األدنى من اإلقصاء اإلجتماعى والحد األعلى من العدالة 

مما ٌحقق زٌادة فى راس ,الطاقة والموارد من خالل ادارة الموارد بشكل فعال ٌضمن استمرار االمداد للطاقة والموارد 
. المال 

 

( االقتصادٌة والبٌئٌة و االجتماعٌة )ٌوضح محاور التنمٌة الثالثة    (1)شكل 
-قسم الهندسة المعمارٌة– العمارة المستدامة المؤتمر العلمى األول العمارة والعمران  فى اطار التنمٌة المستدامة  (2004)محسن محمد ،أبراهٌم

جامعة القاهرة  -كلٌة الهندسة
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 :النمو العالمى المتصارع على توفٌر الطاقة  - 4
فى زٌادة مستمرة نتٌجة الرتفاع مستوى معٌشة الفرد   (الوقود األحفورى) الطلب  العالمى على مصادر الطاقة التقلٌدٌة

والزٌادة السكانٌة  مما ادى الى الضغط الكبٌر على الموارد الطبٌعٌة واستنزاف الموارد الطبٌعٌة بشكل كبٌر كنتٌجة طبٌعٌة 
فى حٌن ان مصادر .العتماد المتزاٌد على مصادر الطاقة الغٌر متجددة فى معظم دول العالم المتقدم والنامى على حد سواء 

اال انه فى العقد الماضى شهد العالم طفرة كبٌرة فى .الطاقة المتجددة تمثل اقل نسبة من اجمالى انتاج العالم من الطاقة 
بشكل اكبر على مستوى المدن والمبانى من خالل انشاء (طاقة الرٌاح– كالطاقة الشمسٌة )االعتماد على الطاقة المتجددة

كالصٌن والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والهند  (solar farm)تمسى المزارع الشمسٌة  مشروعات النتاج الطاقة الشمسٌة 
 .  وفى سواحل البحر االحمر بمصروفرنسا واسبانٌا وكذلك فى الدول العربٌة كمدٌنة مصدر االماراتٌة  

 

 

 .السرٌع والتطور المتجددة للطاقات المتسارع العالمً النمو   الشكل ٌوضح(2)شكل

 

 المستخدمة الطاقة اجمالى من مئوٌة كنسبة  افرٌقٌا وشمال األوسط الشرق بمنطقة النظٌفة الطاقة مستقبل الشكل ٌوضح (3)شكل

http://www.midline-news.net 

: االتجاه الى العمارة البٌئٌة - 5
هو عملٌة تضمن للمبنى ان ٌصمم باسلوب ٌحترم البٌئة مع األخذ فى االعتبار تقلٌل استهالك الطاقة  اتجاة العمارة  البٌئٌة 

. والمواد واٌضا  تقلٌل تاثٌر االنشاءات على البٌئة مما ٌحقق انسجام مع الطبٌعٌة
 
تعرٌف المبانى الخضراء  -  6

إدارتها بأسلوب ٌضع البٌئة فً  أن المبانً  الخضراء ما هً إال  مبانً تصمم وتنفذ وتتم": ولٌام رٌد " المعماري ٌرى
تكالٌف  المبانً الخضراء ٌظهر فً تقلٌل تأثٌر المبنً علً البٌئة إلً جانب تقلٌل اعتباره وهو ٌري أٌضا أن أحد اهتمامات

من امثلة هذه المبانى نجد مبنً مكتبة االسكندرٌة وهً مصممة بحٌث تدخل شمس  .ومن امثلة تلك المبانى ,إنشائه وتشغٌله 
فى فصل الشتاء  لتدفئة المبنى  على عكً الصٌف ال تدخل اشعة الشمس حتى ال ترتفع حرارة المبنى الداخلٌة مما ٌؤدى الى 

خفض او أزالة المواد ,تحسٌن البٌئة ,خفض استهالك الموارد الغٌر قابلة للتجدد,تحسٌن كفاءة المبنى فى استهالك الطاقة 
. الضارة السامة 
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التصمٌم الشمسً السالب - 7
هو عملٌة االسغالل السلبً للطاقة الشمسٌة أحد أهم االتجاهات للحد من االستهالك المسرف للطاقة فً مرحله تشغٌل المبنً 

من حجم االجهزة المٌكانٌكٌة المطلوبه لتكٌٌف % 24.97(1)حٌث ٌؤدي تطبٌق هذا النظام فى تصمٌم المبنً الى خفض مقدارة ,
الهواء  

: من خالل تطبٌق الالتى 
 حماٌة الواجهات الخارجٌة من اشعة الشمس 7-1

وذلك عن طرٌق ,أن ٌتحقق فٌها حماٌة واجهاتها من األشعة الشمسٌة المباشرة ,تعتبر من أهم األسس التصمٌمٌمة للمبانى 
التوجٌة المناسب لحركة الشمس الٌومٌة خصوصاً فى فصل الصٌف مما ٌحقق نسب تظلٌل معقولة تساهم فى خفض 

. استهالك الطاقة للمبنى 
 استخدام مواد البناء المناسبة  7-2

مما الشك فٌة  ان مواد البناء لها دور كبٌر فى تقلٌل الحرارة الداخلٌة الكامنة بالمنبى  خصوصا فى العقود الماضٌة من 
القرن الحالى شهد تطور ملحوظ فى مواد البناء من حٌث الشكل والخامات  والتشكٌالت واستخداماتها مما ٌجعلها تستخدم فى 

طبقا لظروف المناخٌة البٌئٌة للمكان سواء كان فى مناطق تمتاز بالمناخ الجاف القارى الصحراوى مثل محافظة   البناء
الوادى الجدٌد  او فى المناطق الباردة  من اجل تحقٌق الراحة الحرارٌة للمنبى وبالتالى ٌؤثر باالٌجاب على كفاءة الطاقة 

. للمبنى بشكل نموذجى
 
  االهتمام بالتهوٌة الداخلٌة بالمبن7-3ً

التهوٌة الطبٌعٌة الى مبنً تعتبر من اساسٌات التصمٌم بصفة عامة وفى المناطق الصحراوٌة بصفة خاصة  لبغرض سحب 
لذك التهوٌة هً احد مكملة لما ,الهواء الساخن من داخل المبنٌى الى خارجة الناتج من ارتفاع درجة حرارة المبنى الداخلٌة 

. سبق ذكرة من سبل تحسٌن كفاءة استخدام المبنى للطاقة 
 

. ٌوضح إمكانٌة توظٌف كاسرات أشعة الشمس المتحركة للتحكم فً التعرض ألشعة الشمس المباشرة( 4)شكل

 
: استخدام االنظمة  الشمسٌة الموجبة  -8

هو التوجة الحالى فى الدول المتقدمة نظرا لزٌادة الطلب على الطاقة بشكل كبٌر ومستمر مما حتم ضرورة البحث عن 
لما تتمٌز به .مصادر النتاج الطاقة  لٌكون بدٌال للطاقة التقلٌدٌة مثل طاقة الشمس والرٌاحوغٌرها من المصادر المتجددة 

الطاقة الشمسٌة لها تطبٌقات كثٌرة فى العمارة المستدامة ابرزها تحوٌل الطاقة الطبٌعٌة .هذه المصادر بتجددها باستمرار 
مثل استخدام الخالٌا الكهروضوئٌة لتحوٌل الطاقة الشمسٌة مباشراً الى طاقة ,الى صور اخرى من الطاقة ٌمكن استعمالها

. كذلك المجمعات الحرارٌة الغراض التدفئة فٌما ٌعرف باالنظمة الشمسٌة الموجبة ,كهربائٌة  كمصدر متجدد نظٌف 

  مصادر الطاقة المتجددة أصبح مألوفا فً اآلونة األخٌرة, وهناك بلدان عدٌدة وضعت خططا لزٌادة نسبة إنتاجها
وفً مؤتمر كٌوتو . 2020من استهالكها عام  % 20للطاقة المتجددة بحٌث تغطً احتٌاجاتها من الطاقة بنسبة 

                                                           
 التكنولوجية الجامعة ,المعمارية الهندسة قسم ,ماجستير رسالة,الذكى المبنى غالف منظومه بتطبيق التبريد حمل تقليل,عواد وائل,العقيلى (1)

 2007,بغداد,
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بالٌابان إتفق معظم رؤساء الدول علً تخفٌض إنتاج ثانً أكسٌد الكربون فً األعوام القادمة وذلك لتجنب التهدٌدات 
الرئٌسٌة لتغٌر المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود األحفوري, باإلضافة للمخاطر االجتماعٌة والسٌاسٌة للوقود 

. األحفوري والطاقة النووٌة
 :تتمٌز الطاقة المتجددة  بعدة ممٌزات وفوائد مباشرة أو غٌر مباشرة نلخصها فً النقاط التالٌة -1
. الطاقة المتجددة ال تنضب  -2
 . (بكافة أنواعها  )تعطً طاقة نظٌفة خالٌة من النفاٌات  -3
. تهدف أوال إلى حماٌة صحة اإلنسان  -4
. المحافظة على البٌئة الطبٌعٌة -5
. تأمٌن فرص عمل جدٌدة -6
. الحد من اإلنبعاثات الغازٌة والحرارٌة الضارة وعقوابها الخطٌرة -7
. إنخفاض عدد وشدة الكوارث الطبٌعٌة الناتجة عن اإلنحباس الحراري -8
. عدم تشكل األمطار الحامضٌة التً تلحق الضرر بكافة المحاصٌل الزراعٌة و أشكال الحٌاة -9

. (الغازٌة والسائلة والصلبة  )الحد الكبٌر من تشكل وتراكم النفاٌات الضارة بكافة أشكالها  -10
 

 

كندا  –مبنى ادارى باوتاوا ( 6) الٌابان                                  شكل–مبنى منزل مورٌهانا التذكارى بهٌوجو   (5                   ) 

                       Simmonds,Christopher(2006_p.13                                             seike,kiyoshi(2005)p.16 

 

كند - مبنى ادارى باوتاوا ( 8)المانٌا                              شكل-مبنى صالة عرض  بهانوفر ( 7 )شكل                     

                                          Abdel-salam,Hassan(2004)        التسخين الشمسي للماءActive Solar Water Heating    

هو األسلوب األكثر انتشارا لالستفادة من الحرارة الشمسٌة وذلك بتسخٌن المٌاه مباشرة لتستخدم فً المبانً عبر شبكات 
كما ٌمكن إستخدام المٌاه الساخنة أو البخار الناتج عنها فً تشغٌل توربٌنات لتولٌد طاقة . التغذٌة بالمٌاه الساخنة أوالتدفئة

 .كهربائٌة نظٌفة ٌمكن توزٌعها على المبانً عبر شبكات توزٌع الكهرباء
 الطاقة الشمسٌة المركزة
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أنظمة الطاقة الشمسٌة المركزة هً أنظمة تستخدم المراٌا أو العدسات لتركٌز مساحة كبٌرة من ضوء الشمس على مساحة 
تنتج الطاقة الكهربائٌة عندما ُتحول الطاقة الشمسٌة إلى حرارة والتً تقوم بقٌادة محرك حراري متصل بمولد . صغٌرة

. طاقة كهربائٌة
 :انواع المجمعات الشمسٌة المستخدمة فى تجمٌع و تركٌز اشعة الشمس

 :مراٌا القطع المكافىء - أ
وتستخدم الحرارة العالٌة المتجمعة . والمراٌا لتركٌز أشعة الشمس من مساحة كبٌرة فً بقعة صغٌرة العدسات تستخدم

مستطٌل,  كقطع مكافئ وتوجد تقنٌات عدٌدة لتركٌز أشعة الشمس, أهمها المراٌا المشكلة. لتشغٌل محطة إلنتاج الكهرباء
 .والمراٌا المسطحة, والمراٌا المقعرة, وبرج الطاقة الشمسٌة

ٌُستخدم سائل ٌقوم بالتقاط األشعة . كما تستخدم تقنٌات عدٌدة لمتابعة حركة الشمس وتركٌز أشعتها وجمٌع تلك الطرق 
أو تخزٌنه  لتولٌد الكهرباء درجة حرارته, فٌستخدم المركزة فترتفع

 

 

                       

 

شكل ٌوضح مرزعة شمسٌة من المراٌا المجمعة وتركٌز اشعة الشمس إلنتاج طاقة نظٌفة من الكهرباء  (9)شكل

 

 

 

 

 .النتاج الطاقة (Solar energy)ٌوضح مزرعة شمسٌة  (10)شكل                   

: اشكال الدمج فى المبانى فى صور مختلفة 
تتعد اشكال الخالٌا الفوتوفولتٌة وأنواعها المختلفة  السقف الواجهات والمظالت والكاسرات التى ٌمكن ان نختار منها ما ٌتالئم مع 

. نوع المبنً دون الشعور بوجود تقنٌة دخٌلة تشكٌلٌاً 
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الواجهات 

 

المظالت الكواسر 

النتائج   

:- من خالل ما سبق تناولة وتحليلة يمكن تلخيص الدراسة كالتالى 

 

.  اىزفنٞش فٚ اىَجْٚ مْظبً ثٞئٚ صغٞش ٝزفبػو ٍغ اىجٞئخ ثشنو مجٞش ٍِ خاله سثظ اىَجْٜ ثفنشح االسزذاٍخ ثَفٍٖٖ٘ب اىشبٍو -

ضشٗسح  االسرجبط اى٘ثٞق ثِٞ اىزَْٞخ االقزصبدٝخ ٗاىجٞئخ ٗإَٞخ االردبح اىٚ ٍصبدس اىطبقخ اىَزدذدح ىزسسِٞ مفبءح اسزٖالك - 

. اىطبقخ ىيَجبّٚ ثشنو ال ٝؤثش ػيٚ اىجٞئخ

. دٍح اىَصف٘فبد اىف٘ف٘ف٘ىزٞخ ثبىَجْٚ  ثسٞث رنُ٘ ضَِ اىَْظٍ٘خ اىَؼَبسٝخ ىيَجْٚ ٗاىغالف اىخبسخٚ ىيَجْٜ - 

االػزَبد ػيٚ اىزصٌَٞ اىشَسٚ ٗاىسبىت اىَ٘خت ىٞزسقق اقصٚ مفبءح فٚ رشغٞو اىطبقخ ثبىَجْٚ  - 

زٞث ظٖشد اردبٕبد خذٝذح ىذٍح اىَصف٘فبد ,اىذٍح فٚ اىَجبّٚ  ٝؼزجش االمجش ٗاالشٖش فٚ اىزطجٞقبد اىَؼَبسٝخ  - 

اىف٘ر٘ف٘ىزٞخ فٚ اىَجبّٚ  س٘اء ٍِ خاله دخ٘ه اىَصف٘فبد ضَِ ٍْظٍ٘خ اىزشنٞو اىَؼَبسٙ ىيغالف اىخبسخٚ فٚ اىَجْٚ 

ثسٞث رنُ٘ اىَصف٘فبد ٗاضسخ ىيشائٚ ٗىنِ ٍزْبسقخ ٍغ اىزشنٞو اىَؼَبسٙ اٗ دٍح ريل اىَصف٘فبد مدضء ٍِ اىَجْٚ ثسٞث ,

ثسٞث ٝزالئٌ ٍغ اىَجْٚ دُٗ ,ال ٝنُ٘ ٗاضسب ىيشائٚ ثسٞث ٝؼزجشٓ اىشائٚ ٍدشد اخزالف رشطٞت أٗ اى٘اذ صخبخٞخ ثيُ٘ ٍخزيف 

. اىشؼ٘س ث٘خ٘د رْقٞخ دخٞيخ رشنٞيٞبً 

 (ٍضاسع شَسٞخ )رؼزجش اىَذُ اىدذٝذح ٗاىصسشاء ٍِ افضو اىجٞئبد الّشبء ٍششٗػبد اّزبج اىطبقخ ثزقْٞبد اىف٘ر٘ف٘ىٞزخ   -

 .اىَجبّٚ اىدذٝذح ىٖب االٗى٘ىٞخ فٚ اىزطجٞق  ىسٖ٘ىخ رطجٞق ػيٖٞب  ٗر٘افش اىَقٍ٘بد اىالصٍخ  ىزصجر ٍجبّٚ خضشاء -

 

التوصيات الخاصة بالبحث 

ٍ٘اد ,اىزٖ٘ٝخ ,االضبءح ,اىزظيٞو ,ضشٗسح االفبدح ٍِ اىزصٌَٞ اىشَسٚ اىسبىت س٘اء ٍِ خاله اىز٘خٞخ اىَْبست ىيَجْٚ  -

ٍَب ٝ٘ثش ثبالٝدبة ػيٚ اىسشاسح اىذاخيٞخ ىيَجْٚ ٍَب ٝسقق اىشازٔ ىيَسزخذٍِٞ ىيَجْٜ ٍِٗ ثٌ ٝؤدٛ اىٚ (.ثْبء ػبىٞخ اىنفبء

 رسسِٞ مفبءح اسزٖالك اىَجْٚ ىيطبقخ 

 ضشٗسح اسزخذاً رطجٞقبد اىطبقخ اىشَسٞخ اىَ٘خجخ  السزفبدح ٍِ اسطر اىَْبصه فٚ اّزبج طبقخ مٖشثبئٞخ ّظٞفخ  -

ضشٗسح االٕزَبً ثبىصسشاء اىَصشٝخ ٗخبصخ اى٘ادٙ اىدذٝذ ىز٘افش فٖٞب ٍقٍ٘بد اّشبء ريل اىَشبسٝغ ثشنو اٗسغ ىزسقٞق  -

 ّزبئح  القٞ٘د 

 االسزفبدح ٍِ اىزدبسة اىؼبىَٞخ ٍٗسبٗىخ رطجٞقٖب ٍسيٞب ثَصش ىزسقٞق اىَشدٗد اىجٞئخ اىَسزذاً  ٗاالقزصبدٙ اىَسزذاً  -

 .ضشٗسح رقيٞص اىفد٘ح  اىزقْٞخ ٗاىَؼَبسٝخ ثِٞ اىْظٌ اىَسزخذٍخ الّزبج اىطبقخ ثشنو ٍالئٌ ٍْٗبست  ىَ٘اقغ اىَششٗع  -
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خالصة البحث  

اثشصد اىذساسخ  إَٞخ ردْت اثبس اىزقْٞبد اىَؼبصشح اىَذٍشح ىيجٞئخ ٗإَٞخ رسقٞق اىز٘اصُ  ثِٞ اىزقْٞخ ٗاىجٞئخ ٍِ خاله رفؼٞو 

–زَبٝخ اى٘اخٖبد اىخبسخٞخ –اىزٖ٘ٝخ اىذاخيٞخ –ر٘خٞخ اىَجْٜ )رطجٞقبد اىؼَبسح اىَسزذاٍخ مبسزخذاً اىزصٌَٞ اىشَسٚ اىسبىت 

فٚ ص٘سٕب اىَخزيفخ فٚ االسقف ٗاى٘اخٖبد ٗاىنبسشاد  فٚ شنو .مزىل اسزخذاً اىْظٌ اىشَسٞخ اىَ٘خجخ (اسزخذاً ٍ٘اد ثْبء ٍْبسجخ 

. دٍح ٍغ اىشنو اىَؼَبسٙ ىيَجْٚ  ٗفٚ اىْٖبٝخ ٝؤدٛ اىٚ رسسِٞ مفبءح اسزٖالك اىَجْٚ ٍِ اىطبقخ ثبسزخذاً رقْٞبد اىطبقخ اىشَسٞخ 
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