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إَاع انصخٕر انطجٛؼٛخ ٔاالضزفبدح يُٓب فٙ اصراء انمٛى انغًبنٛخ  راضخ نجؼطد

 نًالثص انطٓرح

 
 ، صبثرٍٚ ضؼذ ػجذ انغُٙ ثطَٕٛٙ أٚرُٚٙ اضؾبق ػجذِ شُٕدحدمحم أؽًذ  ، ضٓب 

 – يذسط ثمغى انًالثظ ٔانُغٛظعبيؼخ انًُٕفٛخ ، -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ -اعزبر ثمغى انًالثظ انُغٛظ

 عبيؼخ انًُٕفٛخ، ثبؽضخ يبعغزٛش–كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ 
 

 يهخص انجؾش 

انصخٕس ْٙ انٕؽذاد انجُبئٛخ االعبعٛخ انزٙ رزكٌٕ يُٓب انمششح االسظٛخ , ٔرزكٌٕ 

انصخٕس يٍ انًؼبدٌ . ٔرؼزجش انًؼبدٌ ثبَٓب انٕؽذاد انجُبئٛخ نهصخٕس, ٔرصُف انصخٕس انٙ 

 ٔانصخٕس انًزؾٕنخ انصخٕس انُبسٚخ ٔانصخٕس انشعٕثٛخ

ٔلذ اعشٚذ انذساعخ ثٓذف دساعخ ثؼط إَاع انصخٕس انطجٛؼٛخ ٔااللزجبط يُٓب فٙ 

 رصًٛى يالثظ انغٓشح ٔرنك يٍ خالل 

 دساعخ  نهصخٕس انطجٛؼٛخ ٔإَاػٓب -

 الزجبط يغًٕػخ يٍ انزصًًٛبد نًالثظ انغٓشح يغزًذح يٍ عًبنٛبد انصخٕس انطجٛؼٛخ -

 انزؾهٛهٙ ٔانًُٓظ انزطجٛمٙ ٔرنك إلخشاط انزصًًٛبد ٔاالفكبس ٔارجغ انجؾش انًُٓظ انٕصفٙ

 ٔرٕصهذ انذساعخ انٗ ايكبَٛخ الزجبط رصًًٛبد يٍ انصخٕس انطجٛؼٛخ نًالثظ انغٓشح 
 

  -انًمذيخ:

رؼذ انًالثظ يٍ انفٌُٕ انزطجٛمٛخ انزٙ رزأصش ثكم يب ْٕ عذٚذ يٍ رمُٛبد ؽذٚضخ فٛضداد 

ًٚكُّ أظبفخ  كم يب ْٕ عذٚذ إنٙ ْزا انًغبل ثؾٛش ٚزًبشٗ يغ اصدْبسْب ، ٔكم يصًى نألصٚبء 

ً نهجٛئبد انًؾٛطخ فٙ ؽذٔد انؼبداد ٔانزمبنٛذ )سْبٌ  يزطهجبد انؼصش ٔٚزفك يغ انًٕظخ رجؼب

( ٔرؼزجش انطجٛؼخ ْٙ انًؼهى األٔل نإلَغبٌ ٔيُٓب ٚغزًذ ػُبصشِ ٔكٛفٛبد ثُبئٓب 3002 –فشط 

كخ انؼمهٙ ٔرًُٕ أفكبسِ ٔيفبًّْٛ كًب أَٓب ْٙ انًصذس األٔل ٔيٍ خالل رفبػهّ يؼٓب ًُٕٚ أدسا

 (3000-)فبغًخ ػهٙ غّ  نؼُبصش ٔأعظ انزصًٛى انغًبنٙ

ٔػُذ االلزجبط يٍ انطجٛؼخ فألثذ نهًصًى أٌ ٚضش٘ انزصًٛى ثأفكبسِ فٕٓ ال ٚغزطٛغ أٌ 

ِ كًب ٚؼُٙ أٌ ٚجذع إرا عغم انطجٛؼخ رغغٛالً ؽشفٛب فٙ انزصًٛى فٓزا ٚؼُٙ اَؼذاو ٔعٓخ َظش

 (3000-ٗ رمهٛذ ال ؽٕٛٚخ ٔال عذٚذ فّٛ )فبغًخ انشبفؼٙ االثزكبس ٔانزصًٛى رؾٕل إن

ٔرزؼذد انًصبدس انطجٛؼٛخ ٔرزُٕع فًُٓب انُجبربد ٔانؾٕٛاَبد ٔانصخٕس ثإَٔاػٓب ٔػُذ 

دساعخ أؽذ ْزِ انؼُبصش انطجٛؼٛخ ًٚكُُب يٍ انزغذٚذ فٙ انزصًًٛبد يٍ خالل الزجبط 

رصًًٛبد يهجغّٛ رزغى ثبنشلخ ٔانغًبل ًٚكٍ أظبفزٓب إنٙ يالثظ انغٓشح ألصشائٓب نزا ٔاعزؾذاس 

كبٌ يٍ انعشٔس٘ انمبء انعٕء ػهٙ ثؼط إَٔاع انصخٕس انطجٛؼٛخ ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ اثزكبس 

 (3002-يٍ انزصًًٛبد رصهؼ نًالثظ انغٓشح)ؽٛبح خهٛميغًٕػخ 
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 -يشكهخ انجؾش:

 -طبؤالد انزبنٙ:رزهخص يشكهخ انجؾش فٙ انز

يب ايكبَٛخ دساعخ اشكبل انصخٕس انطجٛؼٛخ كًصذس نهزصًٛى ٔانزؼشف ػهٗ إَاػٓب  -0

 ٔخصبئصٓب؟

يب ايكبَٛخ الزشاػ افكبس رصًًٛٛخ نجؼط يالثظ انغٓشح انًُبعجبد يغزٕؽبح ) يمزجغخ(يٍ  -3

 ثؼط انصخٕس انطجٛؼٛخ؟

 -أْذاف انجؾش :

 انطجٛؼخ انزٙ ًٚكٍ االلزجبط يُٓبدساعخ ٔصفٛخ نهصخٕس كًصذس يٍ يصبدس  -0

 اعزؾذاس يغًٕػخ يٍ انزصًًٛبد انًمزجغخ يٍ انصخٕس رهجٙ اؽزٛبعبد انًغزٓهك -3

سفغ انمٛى انغًبنٛخ ٔانٕظٛفٛخ نًالثظ انغٓشح ػٍ غشٚك االلزجبط يٍ انصخٕس نهٕصٕل إنٙ  -2

 رصًًٛبد يغزؾذصخ

 -أًْٛخ انجؾش :

 -ثبنطجٛؼخ كأؽذ يصبدس انزصًٛى انًًٓخ ٔرنك كًب ٚهٙ :رًضم اًْٛخ انجؾش فٙ االْزًبو 

 دساعخ ثؼط صخٕس انطجٛؼخ ٔرؾهٛم سيٕصْب ٔاالفبدح يُٓب فٙ يغبل انجؾٕس انفُٛخ . -0

أصشاء عًبنٛبد يالثظ انغٓشح ثبعزؾذاس رشكٛالد عذٚذح يغزٕؽبِ يٍ انصخٕس انطجٛؼٛخ ثًب  -3

 ٚزًبشٗ يغ يزطهجبد انؼصش

 -فرٔض انجؾش:

 ػُبصش عطبد رمٛٛى انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش رٕظٛفشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕرٕعذ ف -0

 أعظ انزصًٛى فٙ انزصًًٛبد رؾذ انجؾش .انزصًٛى ٔرؾمٛك 

رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد رمٛٛى انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش انؾذاصخ فٙ اعزخذاو  -3

 انطجٛؼخ فٙ انزصًًٛبد رؾذ انجؾش.

إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد رمٛٛى انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش االعزفبدح يٍ رٕعذ فشٔق راد دالنخ  -2

 انصخٕس فٙ انزصًًٛبد رؾذ انجؾش.

رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ يزٕعطبد رمٛٛى انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش رؾمٛك انغبَت  -4

 االثزكبس٘ فٙ انزصًًٛبد رؾذ انجؾش.

 -ؽذٔد انجؾش :

 (ٔصخٕس انجبكٛخ ػهٗ شٕاغٙ انٛبثبٌصخٕس َبسٚخ ٔسعٕثّٛ  ٔيزؾٕنخ )يصش  -ؽذٔد يكبَٛخ:

 ٔ ركُٕٚبد صخشٚخ فٙ ٔاد٘ عٕسٚى)رشكٛب (                            

 3002 - 3002-ؽذٔد زيبَٛخ:

 -ؽذٔد يٕظٕػٛخ:

دساعخ ٔصفٛخ نجؼط إَاع انصخٕس انطجٛؼٛخ ٔيب رزًٛض ثٓب يٍ خصبئص )أنٕاٌ ٔركُٕٚبد  -0

 انطجٛؼٛخأشكبل( رغؼهٓب كًصذس يٍ انًصبدس 

 اعزؾذاس رصًًٛبد يمزجغخ يٍ انصخٕس انطجٛؼٛخ رصهؼ نًالثظ انغٓشح -3

 -يُٓظ انجؾش:

 أعزخذو انًُٓظ انٕصفٙ انزؾهٛهٙ ٔانًُٓظ انزطجٛمٙ إلخشاط  انزصًًٛبد -

 -أدٔاد انجؾش:

 اعزًبسح اعزجٛبٌ نزؾكٛى انزصًًٛبد انًمزشؽخ -0

 انزصًًٛبد انًمزشؽخاأللًشخ ٔانخبيبد انًغزخذيخ فٙ رُفٛز -3
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 -يصطهؼ انجؾش:

 -:   Natureانطجٛؼخ

ْٕ انًشعغ االٔل انز٘ ٚهغب انٛخ انًصًى ػُذيب ٚفكش فٙ ثُبء ػًم فُٙ ,فٓٙ ثًضبثخ 

 هخ فٙ انضْٕس ش٘ نكبفخ انؼُبصش ٔاالشكبل انًزًضانمبيٕط انض

 (2011 –)فبطًخ انشبفؼٙ ٔأساق انشغش ٔعزٔػٓب ٔانطٕٛس ٔاالصذاف ٔانؾٕٛاَبد ٔغٛشْب

 -: designانزصًٛى 

ْٕ رشرٛت انفُبٌ نذٔافؼّ فٙ شكم يٍ االشكبل ٔرُظٛى انؼُبصش انخػ ٔانشكم ٔانهٌٕ 

 –)رايٙ صالػ ٔانًهًظ ٔانفشاؽ ٔانكزهخ ثؾٛش رؾصم ػهٙ انٕؽذح ٔاالَغغبو ٔانزٕاصٌ ألٖ ػًم 

2009) 

 -: Evening wearيالثص انطٓرح 

ْٙ انًالثظ انزٙ رغزخذو فٙ األفشاػ ٔأػٛبد انًٛالد ٔانًُبعجبد انخبصخ ، ٔٚزًٛض ْزا 

ً نهزغٛشاد  انُٕع يٍ األصٚبء ثًٕدٚالد خبصخ رزغى ثبنغًبل ًٔٚكٍ أٌ رزأصش أغٕانٓب رجؼب

)رؽبة انطشاصّٚ  كزنك رغزخذو فٛٓب انكهف انًخزهفخ ٔيكًالد انضُٚخ ثذسعخ ٔاظؾخ ٔيهؾٕظخ 

 (2010 -انفٛشبٔ٘

 -: Aesthetic valuesانمٛى انغًبنٛخ 

ْٙ انٓذف االعبعٙ انز٘ ٚغؼٙ انًصًى نزؾمٛمّ يٍ خالل رشاثػ عًٛغ ػُبصش انزصًٛى 

 (1997 –)َبدٚخ خهٛم  يؼب ٔػاللخ االعضاء ثؼعٓب انجؼط ٔػاللزٓب ثبنكم

 -: Rocksانصخٕر 

ْٙ يبدح صهجخ يزًبعكخ غٛش ؽٛخ ركَٕذ غجٛؼٛب يٍ يؼذٌ ٔاؽذ أ يٍ خهٛػ يٍ ػذح 

يؼبدٌ , ٔرزُٕع انصخٕس فٙ انٕآَب ٔفٙ ؽغى انجهٕساد أ انؾجٛجبد انًكَٕخ نًؼبدَٓب ,ٔاٚعب 

 (2016 –)ػًبد خهٛم فٙ  إَاع انًؼبدٌ انزٙ ركَٕٓب 

 -انذراضبد انًررجطخ ثبنجؾش :

 -ذ االلزجبش يٍ انًصبدر انطجٛؼٛخ:دراضبد رُبٔن -أال :

( انٙ االلزجبط يٍ انجٛئخ انطجٛؼٛخ نزصًٛى ٔرُفٛز 3000ْذفذ دساعخ )فبغًخ انشبفؼٗ,

( ايكبَٛخ اثزكبس رصًًٛبد يهجغّٛ 3002يالثظ انغٓشح نهًؾغجبد ٔرُبٔنذ دساعخ )ْٛبو عبنى , 

انؾبعت االنٙ كًب رُبٔنذ  ٔعًبنٛخ ألصٚبء انشجبة  يغزٕؽبح يٍ انطجٛؼخ ثبعزخذاو ركُٕنٕعٛب

( يؼبنغبد فُٛخ نؼُبصش يٍ انضْٕس انطجٛؼٛخ كًصذس اصشاء 3002دساعخ )ٔفبء اثٕ ػشاٚظ , 

 صش٘ نزصًٛى ٔرشكٛم االلًشخ ػهٗ انًبَٛكبٌ

 -دراضبد رُبٔنذ رصًٛى يالثص انطٓرح : -صبَٛب:

صشاء انمٛى ( دساعخ نجؼط األعبنٛت انضخشفٛخ أل3000رُبٔنذ دساعخ )سؽبة انفٛشبٔ٘ ,

( 3004انغًبنٛخ نًالثظ انغٓشح انًصُؼخ يٍ األلًشخ انؾشٚشٚخ  ْٔذفذ دساعخ )يُبل انخٕنٙ ,

انٗ ايكبَٛخ االعزفبدح يٍ انفٍ انغشٚبنٙ كًصذس نزصًًٛبد يالثظ انغٓشح ٔأظؾذ دساعخ 

اء ( اًْٛخ انًضط انزمُٙ ثٍٛ انطجبػخ انشلًٛخ ٔفٍ االشغبل انٛذٔٚخ ألصش3002-)ُْبء شبد٘ 

 فغبرٍٛ انغٓشح فُٛب ٔعًبنٛب

 -االطبر انُظر٘ : -أال:

 -يالثص انطٓرح:

رزُٕع يالثظ انغٓشح يب ثٍٛ يالثظ انؾفالد انشعًٛخ ٔيالثظ انؼشبء ٔيؼبغف انًغبء 

ٔانغٓشح ٔيالثظ رغزخذو فٙ انغٓشاد ٔانًُبعجبد انخبصخ كًب رزُٕع االلًشخ انًغزخذيخ فٙ 
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انًزشبثكخ ٔااللًشخ انؾشٚشٚخ ٔااللًشخ اناليؼخ ٔانشفبفخ ٔالًشخ يالثظ انغٓشح فًُٓب االلًشخ 

 (2016) ُْبء شبد٘,انزشٚكٕ ٔانمطٛفخ ٔانًطبغخ

 -انصخٕر :

رؼزجش انصخٕس ْٙ انٕؽذح األعبعٛخ انًكَٕخ نهغضء انصهت يٍ عطؼ انمششح األسظٛخ ، 

ٍ ثبغٍ األسض . ْٔزِ انصخٕس لذ َشأد ٔركَٕذ يُز األثذ يٍ أَذ فؼبد انصٓبسح انصخشٚخ ي

ٔرؼزجش انصخٕس انُبسٚخ أٔل إَٔاع انصخٕس صى ركٌٕ فًٛب ثؼذ انُٕػٍٛ األخشٍٚ يٍ انصخٕس 

 (2000 -)يٛشٛم ػطبهللأًْب انصخٕس انشعٕثٛخ ٔانصخٕس انًزؾٕنخ .

 -إَاع انصخٕر انطجٛؼٛخ:

 -انصخٕر انرضٕثٛخ: -1

ء . ٚطهك ػهٛٓب غبنجب ْٙ صخٕس رزشكم ػهٗ شكم غجمبد . ٔغبنجب يب ركٌٕ رؾذ انًب

انصخٕس انطجمٛخ , ٔرزأنف يٍ انًٕاد َفغٓب انزٙ رزأنف يُٓب انصخٕس االو . ٔرُكشف انصخٕس 

انشعٕثٛخ فٕق انغطؼ ؽٍٛ رشرفغ االسض نزا فٓٙ ركضش ؽٕل ؽٕاف انصفبئؼ انصخشٚخ نألسض 

 (2014 –)ػًبد افُذ٘ .

 -: انصخٕر انًزؾٕنخ -2

ْٙ أكضش انصخٕس اَزشبسا ػهٗ عطؼ األسض ،ْٙ صخٕس رؾٕنذ ٔرجهٕسد يشح أخش٘ 

 (1999 –)خبنذ خٛرٖ كُزٛغخ نهزغٛشاد انزٙ غشأد ػهٗ ثٛئزٓب انطجٛؼٛخ انغذٚذح 

 -انصخٕر انُبرٚخ: -3

ْٔٗ انصخٕس انزٙ ركَٕذ َزٛغخ رصهت انًٕاد انًُصٓشح فٙ دسعبد ؽشاسح ػبنٛخ 

سض ٔاَزششد ػهٗ عطؾٓب فزصهجذ ثغشػخ ، أٔ أَٓب نى رغزطغ ٔانزٙ اَجضمذ يٍ ثبغٍ األ

ً ٔثصٕسح رذسٚغٛخ رؾذ انغطؼ . ٔرؼزجش  انٕصٕل إنٗ عطؼ األسض فكبٌ رصهجٓب ثطٛئب

 -)يٛشٛم كبيم ػطبهللاانصخٕس انُبسٚخ انصخٕس األعبعٛخ انزٙ ركَٕذ يُٓب إَٔاع انصخٕس األخشٖ 

2000 ) 

 -االطبر انزطجٛمٙ: -صبَٛبً:

جبؽضخ ثزصًٛى يغًٕػخ يٍ رصًًٛبد يالثظ انغٓشح يغزٕؽبح يٍ انصخٕس لبيذ ان

( رصًًٛبد صى لبيذ ثؼًم اعزًبسح نزؾكٛى انزصًًٛبد ٔػشظٓب ػهٗ 00انطجٛؼٛخ ٔػذدْى )

 انًزخصصٍٛ فٙ يغبل انًالثظ ٔانُغٛظ ٔفًٛب ٚهٙ صٕس رٕظؼ  انزصًًٛبد انًمزشؽخ

  -انزصًٛى االٔل:

  -رٕصٛف انًٕدٚم:

ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح  غٕٚم ثكذ ثّ لصزٍٛ ػهٗ انكزف ْٕ 

األًٍٚ ػهٗ شكم يضهش ٔلصخ ػهٗ انكزف األٚغش ػهٗ شكم يضهش 

ٔثؼذْب لصزٍٛ أؽذًْب رصم نخػ األسداف يٍ َبؽٛخ انًٍٛٛ ٔاألخشٖ 

رصم ألػهٗ خػ انشكجخ يٍ َبؽٛخ انٛغبس ٔغجمخ أخشٖ رصم نُٓبٚخ 

 انًٕدٚم

                                   انجبكٛخ ػهٗ شٕاغٙ انجبثبٌصخٕس  -يصذر االلزجبش:

  

 

 (1صٕرح رلى)                                   

https://pbs.twimg.com 

https://pbs.twimg.com/
https://pbs.twimg.com/
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         -انزصًٛى انضبَٙ:

 -رٕصٛف انًٕدٚم:

ٔانفغزبٌ عٓشح لصٛش ٚصم غٕنخ انٗ انشكجخ  ػجبسح ػٍ فغزبٌ

ثمػ ٔؽشدح انشلجخ ػهٗ شكم عجؼخ ٔثّ لصخ رجذا يٍ خػ 

انٕعػ األيبيٙ ٔيزخز يُٓب انخهفٙ ٔرُزٓٗ ثخػ انكزف 

لصزٍٛ ٔاعؼزٍٛ اؽذًْب ًٍٚٛ ٔاالخشٖ ٚغبس ٚصم انٗ 

 َٓبٚخ انًٕدٚم ٔاعفم يُّ غجمخ اخش٘ رُزٓٗ ثُٓبٚخ انًٕدٚم

 انصخٕس انشيهٛخ )انشعٕثٛخ( -يصذر االلزجبش :
 

 

    

 (2صٕرح رلى )    

health-healng.blogspot.com 

 

 

  -انزصًٛى انضبنش:

  -رٕصٛف انًٕدٚم:

ْٕ ػجبسح ػٍ فغزبٌ  عٓشح  لصٛش ٚصم غٕنّ إنٗ انشكجخ ثّ 

ؽًبنخ يٍ َبؽٛخ انًٍٛٛ ٔصالس كغشاد ػهٗ خػ انكزف األٚغش ٔثّ 

يبئهخ ألعفم رجذأ يٍ خػ األسداف نُٓبٚخ ششٚػ يٍ انٕعػ ٔثؼذْب  لصخ 

       انًٕدٚم يٍ َبؽٛخ انٛغبس ٔثؼذْب أسثغ كغشاد يبئهخ يٍ

 انًٕدٚمَبؽٛخ انًٍٛٛ رصم نُٓبٚخ  

 انصخٕس انًزؾٕنخ -: يصذر االلزجبش
  

 

 (3صٕرح رلى )       

http://www.chemistrysources.com 

 

 

   -انزصًٛى انراثغ:

  رٕصٛف انًٕدٚم
انشكجخ ثذٌٔ اكًبو  ٍ فغزبٌ  عٓشح لصٛش ٚصم غٕنخ انٗػجبسح ػ     

ثّ كٕنخ يزصهخ ثبنفغزبٌ ػٍ غشٚك ؽًبنخ سفٛؼخ ٔانغضء انؼهٕٖ يٍ 

انفغزبٌ ػهٗ شكم عجؼخ ٔثّ  يشد ٚغهك ثششٚػ ٔثّ كًش يٍ انٕعػ 

ٔانغضء انغفهٗ يٍ انفغزبٌ ٔاعغ ٔٚصم انٗ َٓبٚخ 

 انًٕدٚم

         انشعٕثٛخانصخٕس  -يصذر االلزجبش:

 
                           

 (4صٕرح رلى)                                                                          

www.geo4s.com 
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 -انزصًٛى انخبيص:

 -رٕصٛف انًٕدٚم:

ْٕ ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح لصٛش ٚصم غٕنخ نخػ انشكجخ ثكى يٍ 

َبؽٛخ انًٍٛٛ ٔثّ لصخ ػهٗ انضساع انخهفٙ رُزٓٗ أعفم ؽشدح اإلثػ 

األيبيٛخ ٔثؼذْب لصخ ػهٗ خػ انٕعػ ػهٗ شكم عجؼخ ٔٚمغى انغضء األخش 

غٕنٛخ رشجّ انمصخ إنٗ َٓبٚخ انًٕدٚم إنٗ أسثغ لصبد 

    انجشَغٛظ

 انصخٕس انًزؾٕنخ -يصذر االلزجبش:

  

 (5) صٕرح رلى                                  

www.almrsal.com 

 

 -انزصًٛى انطبدش:

  -رٕصٛف انًٕدٚم:

ْٕ ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح لصٛش ثّ ؽًبنزٍٛ يٍ عٓخ انًٍٛٛ 

ٔلصخ رأخز شكم انصذس يٍ عٓخ انٛغبس يٍ أػهٗ ٔرُزٓٗ ثشكم انصذس 

نغضء انغفهٗ ثؼذح لصبد ا انٕعػ ُٔٚزٓٗيٍ أعفم ٔثٓب ؽضاو يٍ 

                         أؽذًْب ًٍٚٛ ٔاألخش ٚغبس إنٙ أٌ ُٚزٓٗ انًٕدٚم

 عٕسٚىفٙ ٔاد٘  ركُٕٚبد صخشٚخ  -:يصذر االلزجبش

 

 

 (6صٕرح رلى)                                                                 

cdn.tripadvisor.com-https://media 

 

  -انزصًٛى انطبثغ:

 -رٕصٛف انًٕدٚم :

ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح غٕٚم ثكى لصٛش ُٚزٓٗ ثكبنٕػ ٔاعغ 

ؽشدح انشلجخ دائشٚخ ٔثّ لصخ رجذا يٍ يُزصف انكزف انخهفٙ انٗ 

يُزصف انٕعػ االيبيٙ ػهٗ شكم كشفبد ٔلصّ اخشٖ يبئهخ يزخز 

يٍ ْزِ ٔيزخز يٍ عٓخ انٛغبس يٍ َٓبٚزٓب لصخ رصم انٗ خػ االسداف 

انًٕدٚم ٔغجمخ اخشٖ  رُزٓٗ ثُٓبٚخ   انمصخ لصخ غٕنٛخ

 عفهٛخ رصم انٗ َٓبٚخ انًٕدٚم  

                          انصخٕس انُبسٚخ -يصذر االلزجبش:

 

 

 (7صٕرح  رلى)        

http://3.bp.blogspot.comg   

https://media-cdn.tripadvisor.com/
https://media-cdn.tripadvisor.com/
http://3.bp.blogspot.comg/
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 -زصًٛى انضبيٍ:ان

  انًٕدٚمرٕصٛف 

ٚصم غٕنخ إنٗ انشكجخ ثّ لصخ ػهٗ  ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح لصٛش

انصذس رشجّ انكٕل شبل رُزٓٗ ثفَٕٛكّ انفغزبٌ ثمػ ثّ ششٚػ ػشٚط 

يٍ انٕعػ ٔثؼذْب لصزٍٛ أؽذًْب ًٍٚٛ ٔاألخش ٚغبس رُزٓٗ ثخػ 

   األسداف ٔثؼذْب غجمخ أخشٖ رصم نُٓبٚخ انًٕدٚم

 انصخٕس انُبسٚخ -يصذر االلزجبش:

                       

 
 

 

 (8رلى ) صٕرح 

    https://1.bp.blogspot.com                      

 -انزصًٛى انزبضغ:

 -رٕصٛف انًٕدٚم :

ػهٗ شكم انشلجخ  ْٕ ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح غٕٚم ثكى ٔؽشدح

يٍ يُزصف ؽشدح اإلثػ إنٗ ؽشدح انشلجخ يٍ عجؼخ ٔثّ لصخ ػشظٛخ رجذأ

مغٕيخ نغضئٍٛ غٕنٍٛٛ يَبؽٛخ انٛغبس ٔانُبؽٛخ انًُٛٗ يضهٓب ٔنكٍ انمصخ 

ٔرُزٓٗ إنٗ َبؽٛخ انًٍٛٛ رجذأ يٍ َبؽٛخ انٛغبس ػهٗ انصذس ٔثؼذْب لصخ

أعفم انصذس ٔرجذأ ثؼذْب لصخ يبئهخ رصم إنٗ خػ انٕعػ ٔرأخز يٍ َفظ 

هش رصم إنٗ خػ انشكجخ ٔغجمخ انمصخ لصزٍٛ ػهٗ شكم يض

        رُزٓٗ ثخػ انزٚم أخشٖ

           انصخٕس انُبسٚخ )االٔثغذٚبٌ(-يصذر االلزجبش :

  

 (                                                              9صٕرح رلى )                                                                      

 اضبضٛبد انغٕٛنٕعٛب انجٛئٛخ                                                                    

                           -انزصًٛى انؼبشر:

 -رٕصٛف انًٕدٚم:

يٍ َبؽٛخ أؽذًْب ػجبسح ػٍ فغزبٌ عٓشح لصٛش ثّ ؽًبنزٍٛ 

ػشٚعخ ٔاألخشٖ سفٛؼخ ٔؽشدح انشلجخ ػهٗ شكم عجؼخ ٔثّ لصخ يٍ 

انٕعػ ػهٙ شكم عجؼخ ٔثؼذْب لصخ يٍ َبؽٛخ انًٍٛٛ يبئهخ ألػهٗ َبؽٛخ 

َبؽٛخ يٍ َبؽٛخ انٛغبس يبئهخ ألػهٗ انٛغبس ػهٗ خػ انغُت ٔثؼذْب لصخ 

انًٍٛٛ  ػهٗ خػ انمصخ األخشٖ ٔثؼذْب غجمخ أخشٖ رُزٓٗ 

                 نُٓبٚخ انًٕدٚم

 انصخٕس انشعٕثٛخ -يصذر االلزجبش:
 

 

 (10صٕرح رلى )                                                                       

https://storage.canalblog.com 

  



 

 

 

 

 

 
 

 و 2021 -األٔل  انؼذد -(31) يغهذ -يغهخ االلزصبد انًُسنٗ 

011 
 

 انًؼبنغخ اإلؽصبئٛخ

 انصذق ٔانضجبد نجُٕد ٔيؾبٔر اضزًبرح االضزجٛبٌ : -1

 انصذق : -1-1

االعزجٛبٌ رى ؽغبة يؼبيم االسرجبغ " ثٛشعٌٕ " نهًؾبٔس األسثؼخ ، كًب ٔنؾغبة صذق 

 ْٕ يٕظؼ ثبنغذٔل انزبنٙ .

 ( لٛى يؼبيالد االررجبط ثٍٛ انذرعخ انكهٛخ نكم يؾٕر ٔانذرعخ انكهٛخ نالضزجٛب1ٌعذٔل )
 انذالنخ االررجبط انًؾبٔر

 0.00 0.906 انًؾٕر األٔل : رؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى

 0.00 0.935 انًؾٕر انضبَٙ : انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ 

 0.00 0.859 انًؾٕر انضبنش : االضزفبدح يٍ انصخٕر 

 0.00 0.867 انًؾٕر انراثغ : رؾمٛك انغبَت االثزكبر٘ فٙ انزصًٛى انًمزرػ 

( اللزشاثٓب يٍ  0.00ٚزعؼ يٍ انغذٔل أٌ يؼبيالد االسرجبغ كهٓب دانخ ػُذ يغزٕٖ ) 

 .          انٕاؽذ انصؾٛؼ يًب ٚذل ػهٗ صذق ٔرغبَظ يؾبٔس االعزجٛبٌ

 انضجبد : -1-2

، ٔانزغضئخ  Alpha Cronbachٔنؾغبة صجبد االعزجٛبٌ رى ؽغبة يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ 

 نهًؾبٔس األسثؼخ ، كًب ْٕ يٕظؼ ثبنغذٔل انزبنٙ . Split-halfانُصفٛخ 

 االضزجٛبٌ( لٛى يؼبيم انضجبد نًؾبٔر 2عذٔل )
 انزغسئخ انُصفٛخ يؼبيم أنفب انًؾبٔر

 0.842 -0.220 0.830 انًؾٕر األٔل : رؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى

 0.882 -0.840 0.824 انًؾٕر انضبَٙ : انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ 

 0.208 -0.202 0.228 انًؾٕر انضبنش : االضزفبدح يٍ انصخٕر 

 0.224 - 0.240 0.203 انًؾٕر انراثغ : رؾمٛك انغبَت االثزكبر٘ فٙ انزصًٛى انًمزرػ 

 0.822 - 0.820 0.804 صجبد االضزجٛبٌ ككم

ٚزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك أٌ عًٛغ لٛى يؼبيالد انضجبد : يؼبيم انفب ، انزغضئخ انُصفٛخ ، 

 يًب ٚذل ػهٗ صجبد االعزجٛبٌ .  0.00دانخ ػُذ يغزٕٖ 

 رمٛٛى ٔرررٛت انزصًًٛبد انًمزرؽخ ؽطت يؼبيالد االرفبق:  -2

ٔلذ رى رشرٛت انزصًًٛبد انًمزشؽخ ػٍ غشٚك ؽغبة يزٕعػ لٛى يؼبيالد االرفبق  كًب 

 ْٙ يٕظؾخ ثبنغذٔل انزبنٙ.

 ( رمٛٛى ٔرررٛت انزصًًٛبد انًمزرؽخ ؽطت يؼبيالد االرفبق .3عذٔل )

 انزصًًٛبد
رمٛٛى انًؾٕر 

 األٔل
ٕر رمٛٛى انًؾ
 انضبَٙ

رمٛٛى انًؾٕر 
 انضبنش

رمٛٛى انًؾٕر 
 انراثغ

 3.082 3.2 3.082 3.00 (1انزصًٛى )

 3.2 3.20 3.222 3.282 (2انزصًٛى )

 3.202 3.222 3.222 3.282 (3انزصًٛى )

 3.222 3.222 3.882 3.2 (4انزصًٛى )

 3.222 3.802 3.282 3.282 (5انزصًٛى )

 3.00 3.082 3.2 3.2 (6انزصًٛى )

 3.082 3.022 3.00 3.082 (7انزصًٛى )

 3.80 3.2 3.822 3.822 (8انزصًٛى )

 3.0 3.022 3.00 3.0 (9انزصًٛى )

 3.422 3.0 3.422 3.422 (10انزصًٛى )
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 رؾمٛك انفرٔض : -2

 انفرض األٔل : 2-1

رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ 

، ٔنهزؾمك يٍ ْزا انفشض رى ؽغبة رؾهٛم انزجبٍٚ نزؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى انذساعخ 

One-way Anova  نزؾمٛك نذساعخ يزٕعػ دسعبد انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انذساعخ

 ثبنغذٔل انزبنٙ، كًب ْٕ يٕظؼ ػُبصر ٔأضص انزصًٛى 

 ( رؾهٛم انزجبٍٚ نًزٕضط درعبد انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ثبنُطجخ نهًؾٕر األٔل4عذٔل )

 رؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى

 يصذر انزجبٍٚ 
يغًٕع 

 انًرثؼبد

درعبد 

 انؾرٚخ

يزٕضط 

 انًرثؼبد

F Sig 

 0.000 20.043 0.083 2 0.222 ثٍٛ يغًٕػبد

   0.003 30 0.04 داخم يغًٕػبد

    32 0.222 انًغًٕع

( ْٔٙ لًٛخ دانخ 20.043( أٌ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ كبَذ )4ٚزعؼ يٍ انغذٔل )

( يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ 0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )

 انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انجؾش نزؾمٛك ػُبصش ٔأعظ انزصًٛى 

 انفرض انضبَٙ : 2-2

رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ 

، ٔنهزؾمك يٍ ْزا انفشض رى ؽغبة رؾهٛم انزجبٍٚ نزؾمٛك انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ انذساعخ 

One-way Anova  نزؾمٛك نذساعخ يزٕعػ دسعبد انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انذساعخ

 ، كًب ْٕ يٕظؼ ثبنغذٔل انزبنٙ . انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ

 ( رؾهٛم انزجبٍٚ نًزٕضط درعبد انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ثبنُطجخ نهًؾٕر انضب5َٙعذٔل )

 انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ

 يصذر انزجبٍٚ 
يغًٕع 

 انًرثؼبد

درعبد 

 انؾرٚخ

يزٕضط 

 انًرثؼبد

F Sig 

 0.000 22.082 0.080 2 0.220 ثٍٛ يغًٕػبد

   0.003 30 0.042 داخم يغًٕػبد

    32 0.202 انًغًٕع

( ْٔٙ لًٛخ دانخ 22.082( أٌ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ كبَذ )0ٚزعؼ يٍ انغذٔل )

( يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ 0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )

 انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انجؾش نزؾمٛك انؾذاصخ فٙ اعزخذاو انطجٛؼخ .

 انفرض انضبنش : 2-3
رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ 

 One-way، ٔنهزؾمك يٍ ْزا انفشض رى ؽغبة رؾهٛم انزجبٍٚ نالضزفبدح يٍ انصخٕر انذساعخ 

Anova  نالضزفبدح يٍ انصخٕرنذساعخ يزٕعػ دسعبد انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انذساعخ  ،

 يٕظؼ ثبنغذٔل انزبنٙ كًب ْٕ 
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 ( رؾهٛم انزجبٍٚ نًزٕضط درعبد انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ثبنُطجخ نهًؾٕر انضبنش6عذٔل )

 االضزفبدح يٍ انصخٕر

 يصذر انزجبٍٚ 
يغًٕع 

 انًرثؼبد

درعبد 

 انؾرٚخ

يزٕضط 

 انًرثؼبد

F Sig 

 0.000 00.202 0.028 2 0.003 ثٍٛ يغًٕػبد

   0.002 30 0.020 داخم يغًٕػبد

    32 0.022 انًغًٕع

( ْٔٙ لًٛخ دانخ 00.202( أٌ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ كبَذ )2ٚزعؼ يٍ انغذٔل )

( يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ 0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )

 انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انجؾش نزؾمٛك االعزفبدح يٍ انصخٕس .

 انفرض انراثغ : 2-4

رٕعذ فشٔق راد دالنخ إؽصبئٛخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ 

-One، ٔنهزؾمك يٍ ْزا انفشض رى ؽغبة رؾهٛم انزجبٍٚ نزؾمٛك انغبَت االثزكبر٘ انذساعخ 

way Anova  نزؾمٛك انغبَت نذساعخ يزٕعػ دسعبد انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انذساعخ

 :ٔل انزبنٙ، كًب ْٕ يٕظؼ ثبنغذاالثزكبر٘ 

 ( رؾهٛم انزجبٍٚ نًزٕضط درعبد انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ثبنُطجخ نهًؾٕر انراثغ7عذٔل )

 رؾمٛك انغبَت االثزكبر٘ فٙ انزصًٛى انًمزرػ

 يصذر انزجبٍٚ 
يغًٕع 

 انًرثؼبد

درعبد 

 انؾرٚخ

يزٕضط 

 انًرثؼبد

F Sig 

 0.000 48.28 0.02 2 0.022 ثٍٛ يغًٕػبد

   0.004 30 0.02 داخم يغًٕػبد

    32 0.202 انًغًٕع

( ْٔٙ لًٛخ دانخ إؽصبئٛب 48.28( أٌ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ كبَذ )2ٚزعؼ يٍ انغذٔل )

( يًب ٚذل ػهٗ ٔعٕد فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ فٙ 0.00ػُذ يغزٕٖ )

 انزصًًٛبد انًمزشؽخ رؾذ انجؾش نزؾمٛك انغبَت االثزكبس٘ .

 ٔاالَؾراف انًؼٛبر٘ ٔيؼبيم االخزالف نهًؾبٔر األرثؼخ:انًزٕضط انؾطبثٙ  -3

 ( انًزٕضط انؾطبثٙ ٔاالَؾراف انًؼٛبر٘ ٔيؼبيم االخزالف نهًؾبٔر األرثؼخ8عذٔل )

 انًؾبٔر
انًزٕضط 

 انؾطبثٙ

االَؾراف 

 انًؼٛبر٘

يؼبيم 

 االخزالف

 2.280 8.303 82.0 انًؾٕر األٔل : رؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى

 2.434 8.322 82.23 انضبَٙ : انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخانًؾٕر 

 8.232 2.882 88.22 انًؾٕر انضبنش : االضزفبدح يٍ انصخٕر

 2.030 2.244 82.02 انًؾٕر انراثغ : رؾمٛك انغبَت االثزكبر٘ فٙ انزصًٛى انًمزرػ

 يٍ انغذٔل ٔانشكم انطبثك َطزخهص يب ٚهٙ :

( ْٕ األفعم ثبنُغجخ نجبلٙ انًؾبٔس األخشٖ يٍ انصخٕراالضزفبدح أٌ انًؾٕس انضبنش )

( ٔرنك انؾذاصخ فٙ اضزخذاو انطجٛؼخ%( ، ٚهّٛ انًؾٕس انضبَٙ )88.39ٔرنك ثًؼبيم عٕدح )

( ٔرنك ثًؼبيم رؾمٛك ػُبصر ٔأضص انزصًٛى%( ، صى انًؾٕس األٔل )87.72ثًؼبيم عٕدح )

( َت االثزكبر٘ فٙ انزصًٛى انًمزرػرؾمٛك انغب%( ، ٔأخٛشا انًؾٕس انشاثغ )87.5عٕدح )

 %( .87.06ٔرنك ثًؼبيم عٕدح )
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 ( يمبرَخ انًؾبٔر األرثؼخ يٍ ؽٛش انًزٕضط انؾطبثٙ ثبنُطجخ نهزصًًٛبد رؾذ انجؾش11شكم )

  

 رمٛٛى انغٕدح انكهٙ نهزصًًٛبد رؾذ انذراضخ ٔفمب ٜراء انًؾكًٍٛ:  -4

رى رؾٕٚم َزبئظ يؼبيالد االرفبق إنٗ لٛى يمبسَخ نكم يؾٕس ػهٗ ؽذح ْٔزِ انمٛى رزشأػ 

 ( 000 -يٍ )صفش

 يغ يالؽظخ يب ٚهٙ :

 %( ٚكٌٕ انزمذٚش يزًٛض20% : 000إرا كبَذ انُغجخ يٍ) •

 %( ٚكٌٕ انزمذٚش عٛذ عذا80% : 20إرا كبَذ انُغجخ يٍ) •

 انزمذٚش عٛذ %( ٚك20ٌٕ% : 80إرا كبَذ انُغجخ يٍ) •

 %( ٚكٌٕ انزمذٚش يزٕعػ20% : 20إرا كبَذ انُغجخ يٍ) •

 % : .......( ٚكٌٕ انزمذٚش ظؼٛف20إرا كبَذ انُغجخ يٍ) •

ٔكبَذ َزبئظ رمٛٛى انغٕدح انكهٙ نهزصًًٛبد رؾذ انذساعخ ٔفمب ٜساء انًؾكًٍٛ 

 يٕظؾخ فٙ انغذٔل انزبنٙ.

 انذراضخ ٔفمب ٜراء انًؾكًٍٛ. ( رمٛٛى انغٕدح انكهٙ نهزصًًٛبد رؾذ9عذٔل )
 انزمذٚر انزررٛت يزٕضط انزمٛٛى انزصًًٛبد

 عٛذ عذا 2 80.223 (1انزصًٛى )

 يزًٛض 0 20.222 (2انزصًٛى )

 يزًٛض 4 20.244 (3انزصًٛى )

 يزًٛض 0 22.082 (4انزصًٛى )

 يزًٛض 2 23.222 (5انزصًٛى )

 عٛذ عذا 2 82.000 (6انزصًٛى )

 يزٕعػ 00 22.082 (7انزصًٛى )

 يزًٛض 3 20.402 (8انزصًٛى )

 عٛذ عذا 8 84.038 (9انزصًٛى )

 عٛذ عذا 2 83.333 (10انزصًٛى )
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تحقيق : المحور األول 
عناصر وأسس 

 التصميم

: المحور الثاني 
الحداثة في استخدام 

 الطبيعة 

: المحور الثالث 
 االستفادة من الصخور 

: المحور الرابع 
تحقيق الجانب 

االبتكاري في التصميم 
 المقترح 

 مقارنة المحاور األربعة من حيث المتوسط الحسابي 
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 ( رمٛٛى انغٕدح انكهٙ نهزصًًٛبد انًمزرؽخ رؾذ انجؾش12شكم )

 يٍ انغذٔل ٔانشكم انطبثك َطزُزظ أٌ :

 ( لذ ؽصهذ ػهٗ رمذٚش 8(،)0(،)4(،)2(،)3أٌ انزصًًٛبد ) يزًٛض ، ثًُٛب ؽصهذ

( ػهٗ رمذٚش 2( ػهٗ رمذٚش عٛذ عذا ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى )00(،)2(،)2(،)0انزصًًٛبد )

 عٛذ .

  ِؽصم انزصًٛى انشاثغ ػهٗ انًشكض األٔل ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذس

 %( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انضبيٍ ػهٗ انًشكض انضبَٙ ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم22.082)

%( ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى انخبيظ ػهٗ انًشكض انضبنش ثزمذٚش 20.402عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انضبنش ػهٗ 23.222يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ٔلذ ؽصم 20.244انًشكض انشاثغ ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

مذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ انزصًٛى انضبَٙ ػهٗ انًشكض انخبيظ ثز

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انغبدط ػهٗ انًشكض انغبدط ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك 20.222)

%( ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى األٔل ػهٗ انًشكض انغبثغ 82.000ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

انزبعغ %( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى 80.223ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ٔلذ ؽصم 84.038ػهٗ انًشكض انضبيٍ ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

انزصًٛى انؼبشش ػهٗ انًشكض انزبعغ ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ 

%( ، ٔأخٛشا لذ ؽصم انزصًٛى انغبثغ ػهٗ انًشكض انؼبشش ثزمذٚش يزٕعػ ٔرنك 83.333)

 %( .22.082ِ )ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذس

 يطزخهص انُزبئظ

رٕعذ فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش رؾمٛك ػُبصش ٔأعظ انزصًٛى فٙ  -0

( ْٔٙ لًٛخ دانخ 20.043انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ؽٛش كبَذ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ )

 ( .0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )
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 (3)التصميم 

 (4)التصميم 
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ؾذاصخ فٙ اعزخذاو انطجٛؼخ فٙ رٕعذ فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش ان -3

( ْٔٙ لًٛخ دانخ 22.082انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ؽٛش كبَذ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ )

 ( .0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )

رٕعذ فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش االعزفبدح يٍ انصخٕس فٙ  -2

ٙ لًٛخ دانخ ( 00.202ْٔانزصًًٛبد رؾذ انجؾش ؽٛش كبَذ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ )

 ( .0.00إؽصبئٛب ػُذ يغزٕٖ )

رٕعذ فشٔق ػبنٛخ انًؼُٕٚخ ثٍٛ آساء انًؾكًٍٛ يٍ ؽٛش رؾمٛك انغبَت االثزكبس٘ فٙ  -4

( ْٔٙ لًٛخ دانخ إؽصبئٛب 48.28انزصًًٛبد رؾذ انجؾش ؽٛش كبَذ لًٛخ )ف( انًؾغٕثخ )

 ( .0.00ػُذ يغزٕٖ )

فعم ثبنُغجخ نجبلٙ انًؾبٔس األخشٖ ٔرنك أٌ انًؾٕس انضبنش )االعزفبدح يٍ انصخٕس( ْٕ األ -0

%( ، ٚهّٛ انًؾٕس انضبَٙ )انؾذاصخ فٙ اعزخذاو انطجٛؼخ( ٔرنك ثًؼبيم 88.22ثًؼبيم عٕدح )

%( ، صى انًؾٕس األٔل )رؾمٛك ػُبصش ٔأعظ انزصًٛى( ٔرنك ثًؼبيم عٕدح 82.23عٕدح )

نزصًٛى انًمزشػ( ٔرنك %( ، ٔأخٛشا انًؾٕس انشاثغ )رؾمٛك انغبَت االثزكبس٘ فٙ ا82.0)

 %( .82.02ثًؼبيم عٕدح )

( لذ ؽصهذ ػهٗ رمذٚش يزًٛض ، ثًُٛب ؽصهذ 8(،)0(،)4(،)2(،)3أٌ انزصًًٛبد ) -2

( ػهٗ رمذٚش 2( ػهٗ رمذٚش عٛذ عذا ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى )00(،)2(،)2(،)0انزصًًٛبد )

 عٛذ .

م عٕدح كهٙ لذسِ ؽصم انزصًٛى انشاثغ ػهٗ انًشكض األٔل ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبي -2

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انضبيٍ ػهٗ انًشكض انضبَٙ ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم 22.082)

%( ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى انخبيظ ػهٗ انًشكض انضبنش ثزمذٚش 20.402عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انضبنش ػهٗ 23.222يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ٔلذ ؽصم 20.244ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ ) انًشكض انشاثغ

انزصًٛى انضبَٙ ػهٗ انًشكض انخبيظ ثزمذٚش يزًٛض ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ 

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انغبدط ػهٗ انًشكض انغبدط ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك 20.222)

األٔل ػهٗ انًشكض انغبثغ %( ، ٔلذ ؽصم انزصًٛى 82.000ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ثًُٛب ؽصم انزصًٛى انزبعغ 80.223ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

%( ، ٔلذ ؽصم 84.038ػهٗ انًشكض انضبيٍ ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

انزصًٛى انؼبشش ػهٗ انًشكض انزبعغ ثزمذٚش عٛذ عذا ٔرنك ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ 

%( ، ٔأخٛشا لذ ؽصم انزصًٛى انغبثغ ػهٗ انًشكض انؼبشش ثزمذٚش يزٕعػ ٔرنك 83.333)

 %( .22.082ثًؼبيم عٕدح كهٙ لذسِ )

 -ٔرٕصٗ انذراضخ:

 االْزًبو ثذساعخ انصخٕس كًصذس يٍ يصبدس انطجٛؼخ -0

 اعشاء انًضٚذ يٍ انذساعبد انخبصخ ثبنصخٕس -3
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 انًراعغ
االصذاف كًصذس نزصًًٛبد يالثظ انغٓشح ثأعهٕة انزشكٛم ػهٙ  -ؽٛبح يغذ٘ دمحم اثراْٛى خهٛم :

 3002 –عبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح  –انًبَٛكبٌ 
 0222 -داس انعٛبء نهُشش ٔانزٕصٚغ  –انصخٕس ٔانًؼبدٌ انغٛهٛكبرٛخ  -خبنذ خٛرٖ انشًبنٙ:

خ ركُٕنٕعٛب ؽٛبكخ انغهٕد يغ األلًشخ انًخزهفخ ثبعزخذاو انٕعبئػ دساع -رايٙ صالػ دمحم أؽًذ ؽجٛت :

  3002-عبيؼخ ؽهٕاٌ  –كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سعبنخ يبعغزٛش  -انًزؼذدح  
دساعخ نجؼط االعبنٛت انضخشفٛخ ألصشاء انمٛى انغًبنٛخ نًالثظ انغٓشح  –رؽبة ػبدل انفٛشبٔ٘ 

كزٕساِ )غٛش يُشٕسح( كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ _ عبيؼخ سعبنخ د –انًصُؼخ يٍ االلًشخ انؾشٚشٚخ 

 3000 -انًُٕفٛخ 
االعزفبدح يٍ انفٍ انشٔيبَٙ فٙ اثزكبس رصًًٛبد ؽذٚضخ رصهؼ نًالثظ  -: رْبٌ إثراْٛى ثطَٕٛٙ فرط

 3002-عبيؼخ انًُٕفٛخ   -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح  –انغٓشح 

 3004 –انطجؼخ االٔنٙ  –اغهظ انصخٕس ٔانًؼبدٌ  -ػًبد انذٍٚ افُذ٘ :

  3002 -عبيؼخ انضلبصٚك  –كهٛخ انؼهٕو  –اعبعٛبد انغٕٛنٕعٛب انجٛئٛخ  -ػًبد دمحم اثراْٛى خهٛم :
االلزجبط يٍ ثؼط ػُبصش انجٛئخ انطجٛؼٛخ نزصًٛى ٔرُفٛز يالثظ انغٓشح  -فبطًخ اؽًذ انشبفؼٙ :

 3000 –عبيؼخ انًُٕفٛخ  –بنخ يبعغزٛش)غٛش يُشٕسح( كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ سع –نهًؾغجبد 

اعزخذاو ثؼط ػُبصش انطجٛؼخ )انغُبؽٛبد( فٙ أصشاء رصًًٛبد ثؼط  –:فبطًخ ػهٗ طّ أؽًذ ضؼٛذ 
 –عبيؼخ انًُٕفٛخ  –كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح  –لطغ انًالثظ نهُغبء 

3000 

  3000 –داس انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ   -انطجؼخ األٔنٗ  –أعبعٛبد انغٕٛنٕعٛب  -يم ػطب هللا :يشٛم كب
سعبنخ  –ايكبَٛخ االعزفبدح يٍ انفٍ انغشٚبنٙ كًصذس نزصًًٛبد يالثظ انغٓشح  -يُبل دمحم انخٕنٙ:

 3004-كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ عبيؼخ انًُٕفٛخ  –يبعغزٛش غٛش يُشٕسح 

سعبنخ  –اعزهٓبو يمٕيبد انفٍ انشؼجٙ فٙ ػًم يكًالد انض٘ ٔانضُٚخ  - خهٛم :َبدٚخ يؾًٕد دمحم

 0222 -عبيؼخ ؽهٕاٌ  –كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –يبعغزٛش غٛش يُشٕسح 
االعزفبدح يٍ انًضط انزمُٙ ثٍٛ انطجبػخ انشلًٛخ ٔفٍ األشغبل انفُٛخ إلصشاء  -ُْبء يؾًٕد دمحم شبد٘ :

 -عبيؼخ انًُٕفٛخ  -كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ   -بعغزٛش غٛش يُشٕسح  سعبنخ ي –فغبرٍٛ انغٓشح 

3002 
ايكبَٛخ اثزكبس رصًًٛبد يهجغّٛ ٔعًبنٛخ ألصٚبء انشجبة يغزٕؽبح يٍ  -ْٛبو يؾًٕد ضبنى اؽًذ ضبنى :

كهٛخ االلزصبد  –سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح  –انطجٛؼخ  ثبعزخذاو ركُٕنٕعٛب انؾبعت االنٙ 

  3002-يؼخ انًُٕفٛخ عب –انًُضنٙ 

يؼبنغبد فُٛخ نؼُبصش يٍ انضْٕس فٙ انطجٛؼخ كًصذس اصشاء صش٘  -ٔفبء ػبدل ػهٙ اثٕ ػراٚص:
كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ  –سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح  –نزصًٛى ٔرشكٛم االلًشخ ػهٙ انًبَٛكبٌ 

 3002 –عبيؼخ انًُٕفٛخ  –

- https://pbs.twimg.com 

- health-healng.blogspot.com 
- http://www.chemistrysources.com 

- www.geo4s.com 

- www.almrsal.com 

- https://media-cdn.tripadvisor.com 

- https://1.bp.blogspot.com               

- https://storage.canalblog.com 
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 اضزًبرح رؾكٛى نزصًًٛبد انًمزرؽخ

 (2014رمٕو انذارضخ / صبثرٍٚ ضؼذ ػجذ انغُٗ ثطَٕٛٙ )ثكبنٕٚص  الزصبد  يُسنٙ ـ 

 ٔانًمٛذح ثبنذساعبد انؼهٛب لغى انًالثظ ٔانُغٛظ ـ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ ـ عبيؼخ انًُٕفٛخ (   

ثأػذاد ثؾش اعزكًبال نًزطهجبد انؾصٕل ػهٗ انًبعغزٛش رخصص يالثظ َٔغٛظ  ثؼُٕاٌ  

 إَٔاع انصخٕس انطجٛؼٛخ ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ أصشاء انمٛى انغًبنٛخ نًالثظ انغٓشح: دساعخ نجؼط 

ٔرزششف انذاسعخ ثأٌ رغزؼٍٛ ثخجشح عٛبدركى فٙ انؾكى ػهٗ  ْزِ انزصًًٛبد انًٕعٕدح  

ثٍٛ ٚذٖ ؽعشاركى ٔانًشعٕ يٍ عٛبدركى رمٛى ْزِ انزصًًٛبد انًؼشٔظخ ٔرنك ثٕظغ ػاليخ 

هٗ سا٘ عٛبدركى  )يُبعت ـ يُبعت إنٗ ؽذ يب ـ غٛش يُبعت( أيبو كم )صؼ( فٙ انخبَخ انذانخ ػ

ٔانذاسعخ رشكش عٛبدركى نؾغٍ رؼبَٔكى ٔرفعهٕا ثمجٕل فبئك االؽزشاو  ثُذ يٍ ثُٕد االعزًبسح

 ٔانزمذٚش  

 انذارضخ                                               

 صبثرٍٚ ضؼذ ػجذ انغُٗ ثطَٕٛٙ                                                 

 
 ١و لو رنرصيٚا ٢و لو رنرصيٚا ٣و لو رنرصيٚا ٤و لو رنرصيٚا

 ٌألضرثٚبٔر ايؽب
 

ر غٚ

 ةيَبض

يُبضت 

د نٗ ؽإ

 يب

 

 ةيَبض

 

ر غٚ

 ةيَبض

يُبضت 

د نٗ ؽإ

 يب

 

 ةيَبض

 

ر غٚ

 ةيَبض

يُبضت 

د نٗ ؽإ

 يب

 

 ةيَبض

 

 رغٚ

 ةيَبض

 يُبضت

د نٗ ؽإ

 يب

 

 ةيَبض

 ونرصيٚا ٔأضصر ػَبصق : رؽمٚ- أٔالً   

و نرصيٚطٕط نخيُبضجّ ا            

 زٖنا

0 

ٌ ثٚة نرَبضانُطجّ ٔا            

 ونرصيٚزاء اعأ

3 

يغ و نرصيٚٔاٌ انرُبضت أ            

 ثؼظٓب

2 

 سؽٌٚ ثٚؼخ يطنداو اضرخأصخ فٗ دانؽ: ا-َٚبً صب 

ثٚؼخ يغ طندح اؽٔنرُبضت ا            

 نثَبئٌٗ اٚٔنركا

0 

ش يالثطٕط فمٓب يغ خٔار            

 رحنضٓا

3 

 2 يخدنيضرخٔاٌ األنا ثٚؼخط            

 سؽٌٚ ئر نصخٌ ايدح ألضرفب: ا-نصبً صب 

ل نرفبصٚٔاعٗ رنخبانخط ا            

 لٚمخدنا
0 

أٔ كبيهخ دح ؽٔنداو اضرخأ            

 يَٓبزاء عأ
3 

رض نهغو نرصيٚيالئًخ ا            

 يَٓب
2 

 رػنيمرو انرصيٚافٗ رٖ ألثركبة انعبَق ا: رؽمٚ- ثؼبًرا

صخ فٗ دانؽانغذح ٔا            

 ونرصيٚا
0 

ألصبنخ فٗ رؾمٛك ا            

 ونرصيٚا
3 

د ٚدنرعر ٔاألثركبرؾمٛك ا            

 ونرصيٚافٗ 
2 
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A study of some types of natural rocks and their use in 

enriching the aesthetic values of evening wear 
 

 

 

Abstract : 

Rocks are the basic building blocks of the earth's crust, and rocks 

are made of minerals. Minerals are considered to be the building blocks 

of rocks, and rocks are classified into igneous rocks, sedimentary rocks 

and metamorphic rocks 

The study was conducted with the aim of studying some types of 

natural rocks and quoting them in the design of evening clothes through 

A study of natural rocks and their types 

-Quote a group of evening wear designs derived from the aesthetics of 

natural rocks 

The research followed the descriptive, analytical and applied 

approach to produce designs and ideas 

The study found the possibility of quoting designs from natural 

rocks for evening wear  

 


