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 ملخص البحث

شهدت منظومة العمارة الحديثة تطورا هائالً فى خاماات ومراردات مالماالت العنااار المعمارياة وخاااة ال مامياة منهاا  

آلياات ونظاا الترالياإ  أن أك أالثار ت اال الانظا فاى تممياا وترالياإ المالمااالت الماا شاهدت ت ال المنظوماة تنوكااً ال يااراً فاى 

ال ماحية الانت تتاف  التق يدياة لااعو ة الحااول ك اى  ادائل مخت راة لوتاعيات تممياا متنوكاة لقااور  عا  تقنياات 

 التنريذ لخامة ال ماج  والتي يمالك أك تساها فى تشاليل وسائل مساكدة وآليات ل تمميا والتراليإ.

ماا دراساة ارثار  إمكانية تصميم وتنفيذ مكمالت زجاجية ذاتية التجميع للعمارة الداخليةألى ال حث فى  الدراسة ذا لجأتل

الرنااي والااذا دراسااة ارثاار التقنااي لطريقااة أنتامهااا  ااالال خ   حيااث يمالااك مااك خاللهااا تنريااذ وحاادات ذاتيااة التمميااا يمالااك  هااا 

 يدية إلتراء تنوع ووتا  دائل مخت رة تحوي مك المرونة ما يسمح   اساتخدامها انستغناء كك س ل التراليإ والتمميا التق

 الوحدات تالرارية يمالك توظيرها فى العديد مك العناار المعمارية و تنوع فى اتماهات التاميا. 

ال مامياة.  : افتقار منظومة العمارة الحديثة ل تنوع الممالى والوظيرى فى نظا تراليإ المالماالتوظهرت مشكلة البحث فى

: دراسااة القاايا المتااافة لفثاار الرنااى والتقنااى لتاااميا وأنتاااج وحاادات مااك المالمااالت ال ماميااة  ذاتيااة وهدددا البحددث إلددى

أثااراء منظومااة العمااارة الداخ يااة   اادائل ذات لاايا متااافة لاانظا : فااىأهميددة البحددث التمميااا  ل عمااارة الداخ يااة   وظهاارت 

أنه يمالك تاميا وتنريذ وحدات مك المالمالت  افترض البحث:ل عمارة الداخ ية. الما  التراليإ والتمميا ل مالمالت ال مامية

ال ماحية  ذاتية التمميا   حيث تالوك ذات نمط متغاير كك ارنماط التق يدية وذات أثر فناى وتقناى يثارن منظوماة العماارة 

ة  ذاتياة التممياا   طريقاة الالا خ ل عماارة : دراسة ارثر الرنى والتقنى لتااميا مالماالت  مامياوتحدد البحث فىالداخ ية. 

 التمري ى(. –التح ي ى  واتبع البحث المنهج: )  الداخ ية.
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 واعتمدت الدراسة على المحاور اآلتية :

 .توايف وتانيف المالمالت ال مامية 

 .دراسة تح ي ية ل ع  أنماط تق يدية مك نظا التراليإ ل مالمالت ال مامية 

  التراليإ مك المالمالت ال مامية   أساليإ التالرار المتنوكة.منهمية تاميا وحدات ذاتية 

 .دراسة تمري ية لتنريذ  ع  النماذج  طريقة الال خ لتالئا نمط أنتاج المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ 

 .ارثر الرني ل قيا المتافة لتاميا وحدات ذاتية التراليإ مك المالمالت ال مامية 

 دات المالمالت ال مامية ذاتية التراليإ.ارثر التقني لتمميا وتراليإ وح 

  و من أهم النتائج التي توصل اليها البحث :

  .توايف و تانيف المالمالت ال مامية وتح يل  ع  نظا ال ناء التق يدية 

 ع  المالمالت ال مامية ذاتية التمميا   دائ ها المتنوكة. تاميا  

  ال مامية  طريقة الال خ ومواءمتها ل تنريذ.راد التالنولوميا والطرق المت عة إلنتاج المالمالت 

 أها المتغيرات الرنية والتقنية المؤثرة فى أنتاج المالمالت ال مامية ذاتية التمميا  طريقة الال خ. تحديد وتح يل واستن اط 

 ية لمنتج تأثير ت ل المتغيرات فى أتراء ممموكة مك القيا المتافة فنياً وتقنياً لتحقيق المتط  ات الوظيرية والممال

 المالمالت ال مامية ل عمارة الداخ ية.

 العمارة الداخ ية -ذاتية التمميا-المالمالت ال مامية -تاميا  : كلمات مفتاحية 
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