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Abstract 

The sun rays and its reflectivity is considered one of the most important natural energy 

beside its usefulness for the human well being since it avoid him the threat of illness and 

diseases. But in the presence of the building codes many edifices had been erected 

without considering the appropriate aeration and the suitable fenestration. Because these 

buildings became to be a reality for their dense compositions and number, and became a 

burden with regards to economy a matter that induced the search for an architecture 

solution that will admit the sun rays to interiors and those cavities that are deprived from 

the importance of the sun. In order to fulfill that end a model has been constructed to 

simulate the most common example found in the selected site. Study of the ways that 

can be tried to admit sun rays in the interior through the year. It was remarked that sun 

has been veiled because of the tight spaces within the edifices and the unproportional 

heights that were in faced to the narrow alleys. A solution could be developed to help 

maintain the penetration of sun possible which can be collected its rays and reflecting 

those bundles to the inner spaces and thus controlling such rays to last throughout the 

months of the year. The conclusion ended by recommendation to how the use of 

reflectors which can be developed in this field by the study binding the forming of the 

reflectors by the movement of the sun by the aid of electrically drives or electronics to 

control self automatic movement of the system. Beside the search has considered the 

study of the position of fenestration as a good method that can be used as a reflector to 

aid in the penetration of sun rays inside the enclosed spaces.  

 
 يوخص اهتحج

خًغ أفًج اهفيؾ يً أُى يكبغؼ اهنبكج اهنتيًيج اهيخسغغث، فمال يً نٌِّب ّإمبءخِب خيذل يبيال أؿبؿيب هضيبث 
اإلٌؿبً إػ ُٓ خليَ يً نذيؼ يً األيؼال، ّفٓ هل كبًٌّ خٌهيى أييبل اهتٌبء أكيى اهنذيؼ يً اهيتبٌٓ اهؿنٌيج 

ّتيؼّؼ اهّكح كبؼح ُػٍ اهيتبٌٓ نيبٌب . اهيعبهفج الفخؼانبخَ  اهكضيج هإلمبءث ّاهخِّيج اهنتيًيج اهسيغث
يّسّغًا ال يينً خسبُوَ يى يب خيذوَ يً ضؼيبً ّضغاح فؼاغبخِب اهؿنٌيج يً غعّل أفًج اهفيؾ إهيِب، ييب 

غفًٌب إهٓ غؼاؿج إينبٌيج اهّكّل إهٓ ّؿيوج يًيبؼيج يينً يً عالهِب إغعبل أفًج اهفيؾ غاعل ُػٍ اهفؼاغبح 
اهؿنٌيج اهيضؼّيج يٌِب، ّهخضليق ُػا اهِغف خى ييل ٌيّػر خسؼيتٓ يضبنٓ أضغ ُػٍ األيذوج اهفبئًج فٓ اهنتيًج، 
ّخى ؼكغ إينبً غعّل أفًج اهفيؾ غاعل فؼاغبخِب يً يغيَ عالل افِؼ اهًبى، ّكغ هّضه ضسة أفًج اهفيؾ 

، ّتبؿخعغاى  ّؿيوج خؿبيغ يوٓ .تؿتة ميق اهفؼاغبح اهتيٌيج تيً اهًيبؼاح ّخسبّؽ االؼخفبيبح اهيكؼش تِب
اؿخلتبل أفًج اهفيؾ ذى ينؿِب ّخؼسيًِب غاعل اهفؼاٌ أينً اهخضنى فٓ إغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاغبح 

. احـغث خّكيـث تىـث اهتضذيـح اهّؼقـُؼ اهًبى، ّاٌخَـايبح ؿنّو اهفيؾ نّال اــاهيًيبؼيج  عالل ؾ



 أُيِب خنّيؼ اؿخعغاى اهًّانؾ فٓ إغعبل أفًج اهفيؾ غاعل ُػٍ اهفؼاغبح اهيًيبؼيج ، ّػهم يً عالل غؼاؿج 
ؾ تضؼنج اهفيؾ ّاهخضنى فٓ ػهم إهنخؼٌّيب ، نيب يّكٓ اهتضد تغؼاؿج إينبٌيج اؿخعغاى ميالكج ُػٍ اهًّا

. ضؼنج اهٌّافػ نّؿيوج سيغث يينً اؿخعغايِب نيؿخلتل يبنؾ إلغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاغبح
 

:- يلدية

خًغ اإلمبءث اهنتيًيج اهيخيذوج فٓ أفًج اهفيؾ ّ اًٌنبؿبخِب يكغؼا ؼئيؿيب يً يكبغؼ اهنبكج ُػا تبإلمبفج 
 يً نذيؼ يً األيؼال، فلغ ّسغ أً كبنٌيً اهيٌبنق اهؼنتج ٍإهٓ نٌِّب يٌكؼا أؿبؿيب هضيبث اإلٌؿبً ضيد خلي

ّخلى ،.ُى انذؼ اهٌبؾ خًؼمب هإلكبتج تضؿبؿيج اهكغؼ ، ّنػهم انذؼ يؼمج  هإلكبتج تأيؼال اهؼّيبخؽى
سيِّؼيج يكؼ اهًؼتيج فٓ اهيٌنلج اهيغاؼيج اهضبؼث اهخٓ خخيخى تؿنّو غائى هوفيؾ غبهتيج أيبى اهًبى ،ييب يغيّ 
اهيًيبؼييً ّاهتبضذيً إهٓ غؼاؿج ّؿبئل خلويل غعّل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاغبح يً عالل اهيًبهسبح اهيعخوفج 

تنبؿؼاح أفليج أّ ؼأؿيج أّ أْ يٌبكؼ يًيبؼيج أعؼْ خؽيغ يً يؿبضج اههالل اهّاكًج يوٓ اهّاسِبح هخلول 
ال ُّّ يضبّهج أ  ٌُبم اخسبٍ آعؼ ال يلل أُييج يً ُػا االخسبٍ إً، إال .األضيبل اهضؼاؼيج غاعل ُػٍ اهفؼاغبح

إيسبغ اهضوّل اهيًيبؼيج اهيٌبؿتج إلغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاغبح اهؿنٌيج اهيضؼّيج يٌِب،  نبهًيبؼاح 
اهؿنٌيج اهخٓ أكييح يعبهفج هلبًٌّ اهتٌبء يخًغيج تػهم ضغّغ االؼخفبو ّاهيؿبضبح اهتٌبئيج اهيكؼش تِب ييب سًل 
اهٌؿتج اهغبهيج يً يؿنص ّضغاخِب اهؿنٌيج يضؼّى يً غعّل أفًج اهفيؾ ّيب يختى ػهم يً األمؼاؼ اهسؿييج 

يوٓ فبغوٓ ُػٍ اهّضغاح ضخٓ كبؼح يفنوج كبئيج يتضد هِب يً ضل، ّيً أيذوج ُػٍ اهًيبؼاح اهنذيؼ تيغيٌج 
.   ٌكؼ ّيكؼ اهسغيغث ّاهيٌبنق اهًفّائيج

 
اههدف يً اهتحج 

خِغف اهّؼكج اهتضذيج  إهٓ غؼاؿج إينبٌيج اهّكّل إهٓ ّؿيوج يًيبؼيج يينً يً عالهِب إغعبل أفًج اهفيؾ 
غاعل اهفؼاغبح اهؿنٌيج، أّ ؽيبغث يغث تلبئِب غاعل ُػٍ اهفؼاغبح تيب يضلق يخنوتبح اهكضج اهًبيج ّخؼفيغ 

. اؿخِالم اهنبكج
 

يٌهبخ اهتحج 
 هيضبنبث إضغْ ُػٍ اهًيبؼاح (Model)اٌخِز اهتضد اهيٌِبر اهخسؼيتٓ ، ّػهم يً عالل ييل ٌيّػر خسؼيتٓ 

اهيّسّغث فٓ اهنتيًج ّاهيضؼّيج يً غعّل أفًج اهفيؾ ّخسِيؽ ُػا اهٌيّػر تبهّؿبئل اهخٓ خينٌَ يً كيبؾ 
أّكبح غعّل اهفيؾ يً يغيَ، تبإلمبفج إهٓ اهيؼٌّج اهخٓ يينً خضليلِب يً  عالل اإلمبفج ّاهخغيؼ هخضليق 

 . اهِغف يً اهّؼكج اهتضذيج غًّ االؼختبن تضؼنج اهفيؾ فٓ اهنتيًج 
 

: كيبس زوايب أشعة اهشيس 
ٌُبم اهًغيغ يً األؿبهية ّاهنؼق اهيؿخعغيج فٓ كيبؾ ؽّايب ييل أفًج اهفيؾ ألْ يّكى عالل ؿبيبح اهٌِبؼ 

يوٓ ّخلّى فنؼث ُػٍ اهنؼق  (Moore F., 1991)اهيعخوفج فٓ أْ يّى يً أيبى اهًبى عالل فخؼث ؿنّو اهفيؾ 
ُّٓ اهنؼيلج اهضؿبتيج ّنؼيلج  (Graphical & Numerical Methods) اهٌِغؿيج ّاهضؿبتيج اهؼكييج  األؿؾ

 : -ّأعيؼا اهنؼيلج اهتيبٌيج، ّخٌلؿى ُػٍ اهنؼق إهٓ( Sundial)اهيؽّهج أّ اهؿبيج اهفيؿيج 



 
 : (Numerical Method)اهعريلة اهحشبتية  -1

خًخيغ ُػٍ اهنؼيلج يوٓ اهغكج اهضؿبتيج فٓ خضغيغ ؽّايب أفًج اهفيؾ يً عالل غؼاؿج يوى اهفوم اهعبق تغّؼاً 
، .األؼل ضّل ٌفؿِب ّاهػْ يٌخز يٌج اهويل ّاهٌِبؼ، ّغّؼاٌِب ضّل اهفيؾ ّاهػْ يٌخز يٌَ اهفكّل األؼتًج

ّيٌِب خى اهّكّل إهٓ كّاٌيً ذبتخج خضغغ تنل غكج ؽّايب ييل اهفيؾ يوٓ األفق فٓ أْ ّكح عالل اهٌِبؼ ّيوٓ 
 اؿخعغاى ُػٍ اهنؼيلج انذؼ فيّيب يٌغ غ ،ّخى(ASHRAE page 27.28) يغاؼ األفِؼ اهيعخوفج يً اهؿٌج

  (Watt/m2). اهضؼاؼيجضؿبة األضيبل 
: (Sundial Method) عريلة اهيزوهة أو اهشبعة اهشيشية  -2

ُّٓ نؼيلج خًخيغ يوٓ اهيفبُغث اهتكؼيج اهخٓ خًخيغ فنؼخِب يوٓ خضغيغ ؽّايب يؿلن هل أيوٓ ٌلنج هًيّغ 
ؼأؿٓ يوٓ اهيؿخّْ األفلٓ عالل اهؿبيبح اهيعخوفج هؿنّو اهفيؾ يوٓ يغاؼ أيبى ّافِؼ اهًبى، ّاهخٓ خى 

،  (Moore F., 1993)اهخّكل يً عالهِب إهٓ ييل ؼؿّيبح تيبٌيج هؽّايب اهفيؾ نتلب هعن يؼل اهفيؾ 
(. 1)ّخؿخعغى ُػٍ اهنؼيلج فٓ األتضبد اهخسؼيتيج هيب هِب يً اهيؼٌّج فٓ خضغيغ ؽّايب اهفيؾ تيبٌيب فنل 

( ـ ة1)شنل                                                   ( ـ أ1)             شنل 
: (Sun Path Diagrams Method) اهعريلة اهتيبٌية  -3

ُٓ نؼيلج خًخيغ يوٓ اهغكج اهتيبٌيج فٓ خضغيغ ؽّايب ييل أفًج اهفيؾ يوٓ األفق، خلّى فنؼخِب يوٓ إؿلبن 
 يوٓ (Skydome) ّاهيخيذوج فٓ كتج اهؿيبء (X’Y’Z)ضؼنج اهفيؾ فٓ اهنتيًج ّاهخٓ خخيذل تذالذيج األتًبغ 

يٌلوج اهفيؾ ، ٌُّبم اهًغيغ يً ُػٍ )يؿخّْ أفلٓ ذٌبئٓ األتًبغ، ّاهخٓ أينً يً عالهِب ييل ؼؿّيبح تيبٌيج 
 ، تبإلمبفج إهٓ ػهم فئً هنل عن (Libbey Owens) ّيٌلوج هيتٓ أٌّؽ (Olgyay)اهيٌبكل يذل يٌلوج اّهسٓ 
، ّخؿخعغى ُػٍ اهنؼيلج فٓ غؼاؿج ّخضغيغ نبؿؼاح اهفيؾ  (Moore F., 1993)يؼل اهيٌلوج اهعبكج تَ

(. 2فنل )اهينوّتج هوّاسِبح اهيعخوفج اهخٓ يخضلق اهؼاضج اهضؼاؼيج هإلٌؿبً غاعل اهفؼاٌ 
           

                                                                   
 
 
 
 
 

 
( ـ أ2)شكل   

 
( ـ ب2)شكل   



 
 
 
 

: يحددات اخثيبر اهعيٌة ٌيوذخ اهدراشة
خى ّمى اهًغيغ يً اهيضغغاح العخيبؼ اهًيٌج ٌيّػر اهغؼاؿج ّاهيضؼّيج يً غعّل أفًج اهفيؾ  ّيب  هػهم يً 
خأذيؼ يوٓ مًف اإلمبءث اهنتيًيج ّيختى ػهم يً ؽيبغث فٓ اؿخِالم اهنبكج هخًّيل ػهم اهٌلق، ّخخيذل أُى 

:- ُػٍ اهيضغغاح فٓ
اهيحددات اهذغرافية  : أوال

ٌُبم اهًغيغ يً اهًّايل اهسغؼافيج اهخٓ خؤذؼ يوٓ ؽّايب ؿلّن أفًج اهفيؾ يٌِب يّكى اهفؼاٌ ّيالكخَ تعنّن 
اهنّل ّاهًؼل، ّاؼخفبو اهيّكى يً ؿنص اهتضؼ ّضبهج اهؿيبء، ّنييج تعبؼ اهيبء اهيّسّغث فٓ اهِّاء، 

. تبإلمبفج إهٓ ّكح أعػ اهلؼاءاح
 فيبال ّيوٓ 30 فؼكب ّعن يؼل 30خى اعخيبؼ يّكى اهًيٌج يوٓ عن نّل : خعوع اهعول واهعرط- 1

. ى يً ؿنص اهتضؼ ُّٓ خيذل يّكى فٓ ٌنبق اهلبُؼث اهنتؼ20ْاؼخفبو 
خى اعخيبؼ خّسيَ اهفتبم فٓ اهموى اهيّاسَ الخسبٍ اهسٌّة هينًّ انذؼ يؼمج هغعّل أفًج : ثوذيه اهشتبم- 2

اهفيؾ عبكج فٓ فكل اهفخبء ، ّخنًّ ؽاّيج ؿلّن اهفيؾ أيوٓ يب يينً يوٓ األفق فٓ يٌخكف 
. اهٌِبؼ

ُّٓ اهضبهج اهيخّافلج ( Clear Sky & Direct Sun )ؿيبء كضّ يى أفًج فيؾ يتبفؼث : حبهة اهشيبء- 3
. يى اعخيبؼ خّسيَ فخضج اهفتبم فٓ اهًيٌج يّمّو اهغؼاؿج ّاهيٌبط اهؿبئغ فٓ يكؼ

: حبٌيب يحددات اهيوكع
ـ خى اعخيبؼ يّكى اهًيٌج يً تيً اهٌيبػر اهنذيؼث 1

هوًيبؼاح اهؿنٌيج اهيّسّغث فٓ اهيٌبنق اهخٓ هِؼ 
تِب يعبهفبح ّامضج هلبًٌّ خٌهيى اهيتبٌٓ تَ 

. نيغيٌج ٌكؼ،
ـ خلى ييٌج اهغؼاؿج تئضغْ اهًيبؼاح هلنًخيً 2

يخسبّؼخيً يوٓ نؼيق يبى تيٌِيب يٌبنق اؼخغاغ 
  هِيبعوفيالسبٌتيج فمال يوٓ االؼخغاغ األيبيٓ ّ

 (ـأ3)شنل .                                          (ـأ3)فنل 
: حبهحب يحددات اهيشبحبت واالرثفبع

ـ يؿبضج كنًخٓ األؼل اهخٓ خلى تِب ييٌج اهغؼاؿج يً 1
اهخلبؿيى اهٌينيج اهفبئًج تيغيٌج ٌكؼ ُّٓ تنّل ّاسِج 

. (ـأ3)يخؼ هنل كنًج فنل 25يخؼ ّييق 20
ـ يؼل يٌنلج االؼخغاغ اهسبٌتٓ تيً اهًيبؼخيً ّاهخٓ 2 

ّاهيكؼش تَ  (ـأ3)أيخبؼ فنل 4خنل يويَ ييٌج اهغؼاؿج 
، ّكغ ؼّيٓ . أيخبؼ6نتلب الفخؼانبح اهيٌنلج اهيًخيغث 



 
(4)شكل   

يغى ّسّغ أْ تؼّؽاح أّ يّائق فٓ يٌبنق االؼخغاغاح اهسبٌتيج يضل إسؼاء اهخسؼتج يذل اهيٌبفؼ ّأسِؽث 
 (ـ ة3) شنل .           اهخنييف ّعالفَ

 يخؼ ّسوؿج 1.2 يخؼ ّاؼخفبو 1.2 يخؼ يخّؿنِب فخضج فـتبم ٌينٓ تًؼل 4x4ـ يؿبضج غؼفج اهًيٌج 3
       .(ـ ة3) يخؼ يً أؼميج غؼفج تبهغّؼ اهؼاتى فنل 1.00 ويوٓ اؼخفباهفتبم 

ّاهيكؼش تَ فٓ ُػٍ اهيٌنلج  (ة- 3)ـ خخنًّ اهًيبؼخبً يً غّؼ اؼمٓ ّاذٌٓ يفؼ نبتلًب يخنؼؼًا فنل 4
. نضغ أككٓ هالؼخفبو أؼمٓ ّأؼتًج نّاتق

يحددات  اهثذرتة  
:-  خى خضغيغ ّكح إسؼاء اهخسؼتج اهيخيذل فٓ

اهؿبيج اهذبٌيج يفؼ هِؼا يّى اهضبغْ ّاهًفؼًّ فٓ نال يً فِؼْ غيؿيتؼ ّاهػْ ييذل االٌلالة  -1
اهفخّْ أغٌٓ ؽاّيج ييل هوفيؾ يوٓ األفق، ّفِؼ يٌّيَ ّاهػْ ييذل أيوٓ ؽاّيج ييل هوفيؾ يوٓ 

. األفق عالل ؿبيبح اهٌِبؼ نيغعل هوغؼاؿج
 يّى اهضبغْ ّاهًفؼًّ يً فِؼ غيؿيتؼ، تغأ يً اهؿبيج اهؿبتًج كتبضب ضخٓ اهعبيؿج كتيل غؼّة  -2

. اهفيؾ نغؼاؿج خفكيويج
اهذهبز اهيشثخدى وٌيوذخ اهدراشة 

ٌهؼا هكًّتج إسؼاء اهخسؼتج فٓ اهنتيًج يوٓ ٌيبػر 
نتيًيج نتلب هويضغغاح اهؿبتق ػنؼُب فلغ خى ييل 

 1ٌيّػر غؼاؿٓ يضبنٓ اهٌيبػر اهنتيًج تيليبؾ ؼؿى 
 ّنتلب هيضغغاح اعخيبؼ اهًيٌج تضيد يؿيص 50: 

هوٌيّػر تيضبنج ؽّايب ؿلّن أفًج اهفيؾ عالل أيبى 
ّأفِؼ اهؿٌج، ّهخضليق ػهم خى ييل كبيغث يذتح يويِب 

ٌيّػر اهغؼاؿج ػاح  إينبٌيج هوخضؼيم األفلي ضّل 
يضّؼ تضيد خؿلن أفًج اهفيؾ يوٓ اهٌيّػر هخيذل 
ؽّايب ؿلّنِب يوٓ اهيتٌٓ فٓ اهنتيًج ّفٓ األؽيٌج 

:- يً (4)اهيعخوفج، ّيخنًّ اهسِبؽ فنل
ـ كبيغث أفليج يويب ػاح يضّؼ اؼخنبؽ ؼأؿٓ يؿيص 1

هِب تبهضؼنج األفليج هخضبنٓ ضؼنج اهفيؾ يً اهيفؼق 
. إهٓ اهيغؼة عالل ؿبيبح اهٌِبؼ اهيعخوفج

ـ كبيغث أفليج ؿفوٓ اؿفل اهلبيغث األّهٓ ّيذتخج تِب يً      2
 عالل يضّؼ اؼخنبؽ أفلٓ يؿيص هولبيغث األّهٓ 

تبهغّؼاً فٓ اخسبٍ ؼأؿٓ هييذل ؽّايب ؿلّن أفًج 
. اهفيؾ عالل أفِؼ اهًبى

هعن اهًؼل اهيضغغ فٓ " ؿبيج فيؿيج"ـ يؽّهج 3
.  اعخيبؼ اهًيٌج

 
 

 
( ـ أ5)شنل  



 
(6)شنل  

 
(7)شنل  

عريلة اشثعيبل اهذهبز  
. يخى خذتيح ٌيّػر اهًيٌج يوٓ اهلبيغث األفليج اهًويب ػاح يضّؼ االؼخنبؽ اهؼاؿٓ .1
.       اهؿبيج اهفيؿيج يوٓ ٌفؾ اهلبيغث األفليج اهًويب"يخى خذتيح اهيؽّهج  .2
يخى خضؼيم اهلبيغث اهًويب فٓ االخسبٍ األفلٓ ّاهلبيغث  .3

اهؿفوٓ ػاح يضّؼ االؼخنبؽ األفلٓ فٓ االخسبٍ اهؼاؿٓ 
ضخٓ يٌنتق هل يؤفؼ اهيؽّهج يوٓ اهخبؼيظ اهيضغغ 

تبهؿبيج ّاهيّى ّاهفِؼ اهيّكى يوٓ اهؼؿى اهتيبٌٓ 
 (ـ أ5)فنل.اهعبق تعن اهًؼل اهعبق تيّكى اهًيٌج

 يخى ؼكغ ؽّايب ؿلّن اهفيؾ تبهؼؤيج اهتكؼيج  .4
ّخؿسيوِب فّخّغؼافيب يً عالل فخضج يوّيج تبهٌيّػر 

    .يسِؽث هػهم" اهيبنيح"
 ( ـ ة5)شنل    

خعوات إذراء اهثذرتة 
 خى خّسيَ ؿِى اهيؽّهج إهٓ اهسٌّة اهسغؼافٓ  -1

ؿبيج إسؼاء اهخسؼتج ّينبتلج هل " اهيفخؼل"
اهيؽّهج يوٓ اهؿبيج اهذبٌيج يفؼ هِؼا فٓ 

اهضبغْ ّاهًفؼيً يً فِؼ يٌّيَ ّاهخٓ خنًّ 
" فيَ ؽّايب ؿلّن أفًج اهفيؾ أيوٓ يب يينً 

ّخنًّ أفًج اهفيؾ اهٌبفػث غاعل "  غؼسج83.5
اهفؼاغبح اكل يب يينً ٌؿتج هٌفؾ اهؿبيج عالل 
اهًبى ّخى ؼكغ تلًج اهفيؾ اهٌبفػث يً اهفتبم 

يً عالل " اهغؼفج اهيفخؼمج" غاعل اهفؼاٌ 
اهخكّيؼ اهفّخّغؼافٓ ّػهم فٓ ضبهج يغى 

(.                            6)ّسّغ يبئق فنل
         

 خى إسؼاء اهعنّث اهؿبتلج يى ينبتلج هل  -2
اهيؽّهج يوٓ اهؿبيج اهذبٌيج يفؼ هِؼا فٓ 

اهضبغْ ّاهًفؼيً يً فِؼ غيؿيتؼ ّاهخٓ خنًّ 
 36.5"فيَ ؽّايب ؿلّن اهفيؾ أغٌٓ يب يينً 

ّخنًّ نييج أفًج اهفيؾ اهٌبفػث غاعل "غؼسج
اهفؼاغبح أنتؼ يب يينً ٌؿتج هٌفؾ اهؿبيج 

عالل اهًبى، ّكغ خى ؼكغ تلًج اهفيؾ اهٌبفػث 
يً اهفتبم غاعل اهفؼاٌ يً عالل اهخكّيؼ 

   قّسّغ يبااهفّخّغؼافٓ ّػهم فٓ يغى 
(. 7)فنل



 
(8)شنل  

(. 8)فنل" اهّمى اهلبئى"خى إسؼاء اهعنّاح اهؿبتلج فٓ ضبهج ّسّغ اهًبئق اهػْ يّاسَ اهفتبم  -3
خى أسؼاء اهخسؼتج نتلب هيب ُّ تبهعنّث اهذبٌيج  فٓ -  4

اهضبغْ ّاهًفؼيً يً فِؼ غيؿيتؼ ّهنً هنل ؿبيج 
تغءا يً اهؿبيج اهذبيٌج كتبضب ّضخٓ اهعبيؿج كتيل 

غؼّة اهفيؾ ّػهم تّسّغ اهًبئق اهػْ يضبنٓ اهًبئق 
.   اهلبئى تبهنتيًج

 أسؼاء اهعنّاح اهؿبتلج يى إمبفج يّانؾ  خى- 5     
 يخؼ خذتح أيوٓ اهيتٌٓ x 0.60  1.00تيؿنص " يؼايب "

خذتح تسبٌة تيؿنص ؼتى األّهٓ ّأعؼْ اهًوّيج تبهغؼّث 
. فخضج فتبم اهغؼفج اهيؼاغ إغعبل أفًج اهفيؾ إهيِب

 
    ٌثبئد اهثذرتة

       
 يً عالل اهيفبُغث اهتكؼيج ّاهخكّيؼ اهفّخّغؼافٓ الينبٌيج إغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاٌ يّمّو 

:- اهغؼاؿج نتلب هوضبالح اهيعخوفج ّسغ آالخٓ
" افخؼامٓ "أوال اهوظع تدوً عبئق

خى غعّل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاٌ فٓ ضبهخٓ اهضبغْ ّاهًفؼًّ يً فِؼْ يٌّيَ ّغيؿيتؼ اهؿبيج اهذبٌيج يفؼ 
 ٌُبم خفبّخب يوضّهب فٓ يؿبضج ؼكًج أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاٌ فٌسغ إً يؿبضج اهؼكًج خؽغاغ أًهِؼ إال 

ّخكل ػؼّخِب فٓ اهضبغْ ّاهًفؼًّ يً فِؼ غيؿيتؼ ّخنًّ أكل يب يينً فٓ اهضبغْ ّاهًفؼًّ يً يٌّيَ 
(. 7 ـ 6)هٌفؾ اهؿبيج عالل اهًبى فنل

 
 خفعيق اهيفنوج"حبٌيب اهوظع اهلبئى 

يٌغ ّمى اهًبئق ُّّ يب ييذل اهّمى اهلبئى فٓ اهنتيًج هّضه أً اهفيؾ كغ ضستح يً غعّل اهغؼفج نّال 
 (. 8)ل أفِؼ اهًبى  ُّّ يب ييذل خفعيق اهيفنوج يّمّو اهغؼاؿج فم

 
" اهضل اهيلخؼش "حبهحب إظبفة عوانس 

يً عالل غؼاؿج اهّمى االفخؼامٓ ّاهّمى اهلبئى ّسغ اٌَ يينً إغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاٌ يضل 
فخى .(9،10،11،12،1413)اهغؼاؿج تبؿخعغاى ٌهؼيج اهيؼايب اهًبنؿج ّاهخٓ خى اؿخعغايِب فٓ اهضل اهيلخؼش فنل

يويب يذتخج تغؼّث اهيتٌٓ اهػْ تَ اهفؼاٌ اهيؼاغ إغعبل أفًج اهفيؾ تَ ّيبنؾ " يؼايج يؿخّيج"خذتيح يبنؾ 
آعؼْ يٌغ سوؿج اهفتبم، ّيً عالل متن ؽّايب ؿلّن اهفيؾ يوٓ اهًّانؾ اهًوّيج ػاح عبكيج " يؼايج"

اهضؼنج ّخّسيَ ّينؾ األفًج اهؿبكنج يوٓ اهًّانؾ اهؿفويج أينً إغعبل أفًج اهفيؾ عالل ؿبيبح ؿنّو 
، ّكغ هّضه يً عالل اهخسبؼة تبً ٌُبم ؽاّيج يينً خذتيخِب .اهفيؾ ّاهخٓ خى خؿسيوِب تبهكّؼ اهفّخّغؼافيج

هوًّانؾ اهؿفويج ّاً ضؼنج اهًّانؾ اهًوّيج يينً غؼاؿج ضؼنخِب يً ضيد خضغتِب أّ خلًؼُب يى ضؼنج اهفيؾ 
. هوًيٌج يّمّو اهغؼاؿج

 



 

 
  هِؼا12غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج  (9)شنل

 
  هِؼا11،1غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج  (10 )شنل

 
غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج (11 )شنل  

  هِؼا2 كتبضب،10

 
غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج (12 )شنل  

  يكؼا3 كتبضب،9

 
غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج  (13 )شنل  

  يكؼا4 كتبضب،8
غعّل أفًج اهفيؾ اهؿبيج  (14 )شنل  

  يغؼتب5 كتبضب، 7

 
 

  



اهثوضيبت 
يً عالل خضويل ٌخبئز اهخسؼتج ّإينبٌيج إغعبل أفًج اهفيؾ فٓ اهفؼاغبح اهيضؼّيج يٌِب خى  اهخّكل إهٓ 

ـ :يسيّيج يً اهخّكيبح خخيذل فٓ
 إغؼار فنؼث اهًّانؾ ّخنّيؼُب ميً افخؼانبح ّكّاٌيً اهتٌبء فٓ خكييى اهّاسِبح ّاهخٓ خخيص  .1

إينبٌيج إغعبل أفًج اهفيؾ ّتبهخبهٓ ؽيبغث فغث اإلمبءث  غاعل اهفؼاغبح اهؿنٌيج ّيب يًٌنؾ يوٓ ػهم يً 
. عفل الؿخِالم هونبكج ّػهم يٌغ اهضبهج اهضبسج إهيِب

 غؼاؿج إينبٌيج خنتيق فنؼث اهًّانؾ يوٓ اإلؿنبً اهًفّائٓ اهيضؼّى يً غعّل أفًج اهفيؾ غاعل  .2
فؼاغبخَ اهؿنٌيج هالؿخفبغث يً أفًج اهفيؾ ّاهخٓ كغ خليَ أيؼال  اهيٌبنق اهؼنتج ّخأذيؼ ػهم يوٓ 

. اهكضج
 يفخص اهتضد اهيسبل أيبى خنّيؼ ّؿبئل اهًّانؾ فٓ ُػا االخسبٍ تغؼاؿج اهًالكج تيً اهًّانؾ ّيالكخِب  .3

. تضؼنج اهفيؾ ّؼتن ػهم تغّائؼ نِؼتبئيج أّ إهنخؼٌّيج هوخضنى فٓ اهغّؼاً اهخولبئٓ هِب
ّنػهم اهنبؿؼاح " اهفيـ ّاهؽسبر"  نػهم يفخص اهتضد إينبٌيج اؿخعغاى ّخنّيؼ ّؿبئل ضؼنج اهٌّافػ  .4

األفليج ّاهؼاؿيج نّؿيوج سيغث يينً اؿخعغايِب نيؿخلتل يبنؾ إلغعبل أفًج اهفيؾ غاعل اهفؼاغبح 
. اهؿنٌيج
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