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 ملخص البحث:

امددة المدد فجك جددت مجدداجا ازنتدداج الزجدداجتع ج ددت تعتمددد علدد  تعددد تقنيدداا ةعددادك التلددكيي الحددجاجح للزجدداج أحددد التقنيدداا ال 
تعجيض الزجاج المصنع سابقًا ب يئاته المختلفة ةلد  دججداا حدجاجك مجتفعدة تعمدي علد  ةعدادك صدياإة لدكله ةلد   يئدة جديددك 

 دذا البحدب بتقنيداا جت لكي منتج متنوع اجسدتخدام  ددد يدجتبط بالوةيفدة اجسدتخدامية أو الجماليدة أو الددمج بين مدا  ويدجتبط 
ةعدادك التلددكيي الحددجاجح للزجداج جددت مجدداجا اجسدتخداماا ذاا الطبيعددة الجماليددة  و دو جددت  ددذا المسداج يتعددجض للعناصددج 
نة للكي المنتج م كدًا عل  دوج عناصج اللون واللفاجية والملمس جت التأكيد علد  جماليداا المندتج بكدي تقنيدةا وتبداين  المكوِّ

جدت تقنيداا ةعدادك التلدكيي الحدجاجح يدوجج اتجا داا متنوعدة وديدود جدت التلدكيي لتحقيدا متطلبداا مطابقدة  األساليب ازنتاجية
التصميم بازنتاج متمفاًل جت ةة اج عناصج بناء اللكي  ومن  نا كانا ملدكلة البحدب جدت عددم وجدود دجاسداا كاجيدة حدوي  

عددداد تلدددكيله حجاجيدددًا جدددت ةدددي التندددوع التقندددت للطدددجا متطلبددداا تحقيدددا خصدددائا اللدددون واللدددفاجية والملمدددس جدددت الزجددداج الم
  واألساليب المستخدمةا

وعل  ذلك كان ال دف األساست للبحدب  دو و دع مجموعدة مدن اجعتبداجاا المد فجك جدت بعدض العناصدج التلدكيلية  لمة دج 
ائص ا جت تقنياا ةعادك التلكيي الحجاجح  وبما يسد م جدت  خدمدة المنتجاا الزجاجية من خالي دجاسة متطلباا ةة اج خص

المساجاا المختلفة المجتبطة بالدجاسداا األكاديميدة والعمليدة للتقنيدة والمدجتبطين باسدتخدام ا  ومدن  ندا جداءا جج دية البحدب 
 –اللدددفاجية  –لدددون بإمكانيدددة الوصدددوي ةلددد  مجموعدددة مدددن اجعتبددداجاا التكنولوجيدددة لتحقيدددا أ دددم خصدددائا ةة ددداج اللدددكي  ال

 الملمس( جت عالدت ا بتنوع أساليب وطجا ةنتاج الزجاج بإعادك التلكيي الحجاجحا

ودد طجح البحب مجموعة من المحاوج الجئيسية التدت حاولدا تحقيدا  ددف البحدب  ومن دا تحديدد األساسدياا العلميدة والفنيدة 
يًا  كما اتجده المحدوج الفدانت للبحدب لتصدنيف األسداليب التقنيدة للون واللفاجية والملمس وأفج ا جت الزجاج المعاد تلكيله حجاج 

الجئيسددية زعددادك تلددكيي الزجدداج حجاجيددًا مددع تحديددد المسددتوياا الحجاجيددة لكددي من ددا  ومددن أ ددم نتددائج البحددب و ددع أ ددم طددجا 
عالدتده بتندوع  تحقيا خصدائا اللدون واللدفاجية والملمدس بكدي تقنيدة  ة داجة ةلد  و دع اجعتبداجاا التقنيدة لكدي عنصدج جدت

األساليب ازنتاجية للزجاج المعاد تلكيله حجاجيدًاع حيدب تد فج  دذع اجعتبداجاا جدت  و دع منةومدة ةنتاجيدة تحيدي الكفيدج مدن 
األسدداليب الذاتيددة جددت تنفيددذ الزجدداج المعدداد تلددكيله حجاجيددًا ةلدد  نةددم علميددة وجنيددة يسدد ي تطبيق ددا وبالتددالت يمكددن تطويج ددا جددت 
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