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 ملخص البحث:

نشأ على مر السنين الكثير من نظريات التعلم، التي تحاال  نن تسسار الحركاات لالساللكيات المةتلساي التاي تتةاياا ا شايا  

من حللنا، لإيجاد العالقي بين ايه ا شيا  لمسبباتها ، لمن ايه النظريات النظريي السللكيي التى درست سالل  اننساان ، 

ى ُيتلقع له نتيجي متلافقي معه، لاكيا تلالت النظريات العلميي حتاى نشاأت ثم نشأت نظ ريي التلقع لمؤدااا نن ك  فع  ُيؤدَّ

لاى من النظريات التى انتشرت مؤةراً لالقت ااتماماً كبيراً لتسسايراا الكثيار مان  (Chaos Theory)نظريي السلضى 

ا ملر التى تلقست النظريات العلميي السابقي عند تسسيراا، للم تجد ما يبرر حدلثها، لعن طريا  نظرياي السلضاى ن اب  

كاات التاى تبادل عشالاهيي ااى فاى اللاقاع تتباع من الممكن إيجاد ال لي بين ا مالر المتبايناي، نل تلقاع التارابط بينهاا، فالحر

مسارات غير ةطيي تتكرر لتتداة  بنس  معين غير متماث  تماماً، للكنه مانظم جاداً لكأنهاا تعالد إلاى نقطاي جاي  محادد  

 بعد نن تنطل  عنها.

لحركاات، للضاع لتحال  نظريي السلضى الل ل  إلى النظام الةسى فيما يبدل عشالاهيا مان الظالاار نل الساللكيات، نل ا

التطبيا  العملاى  (Fractal Geometry)قلاعد لدراسته لانستساد  من تطبيقاته ، لُتمث  الهندسي الُجزيهياي نل الُكسايريي 

، لالتاى نمكان انساتساد  منهااا فاى  اياغي العدياد مان المبتكارات الت اميميي فااى  (Chaos Theory)لنظرياي السلضاى 

 ا من منتجات. الت ميم الداةلى لا ثاث لمكمالتهم

تكماان إشااكاليي البحااث فااي التساااؤ  التااالىا مااا ماادى إمكانيااي انسااتساد  ماان تطبيقااات نظريااي السلضااى فااى  إشكككالية البحككث:

 الت ميم الداةلي لت ميم ا ثاث لت ميم المنتجات المكملي للت ميم الداةلى؟

 أهداف البحث:

لالتاى تمثا   (Fractal Geometry) يهياي نل الُكسايريي يهدف البحث إلاى التعرياف بنظرياي السلضاى لالهندساي الُجز-1

 التطبي  العملى لنظريي السلضى، لدلرام فى الت ميم الداةلى لت ميم ا ثاث لالمنتجات المكملي.

لإمكاناتهاا التشاكيليي فاى إيجااد حلال   (Fractal Geometry) انساتساد  مان نشاكا  الهندساي الُجزيهياي نل الُكسايريي -2

 الت ميم الداةلى لا ثاث لمكمالت الت ميم من منتجات تتميز بالحداثي لالمعا ر . ابتكاريي فى

 أهمية البحث :

 انستساد  من تطبيقات النظريات العلميي لالسلسسيي فى مجا  الت ميم الداةلى لا ثاث لت ميم المنتجات.

 فروض البحث :

يسترض البحاث نناه مان الممكان نن تسااام الدراساات العلمياي للنظرياات الرياضايي لالسلساسيي فاى تقاديم حلال  ابتكارياي فاى 

 .الت ميم الداةلى لمكمالته من منتجات تلبى احتياجات مستةدميها 

 . المنهج الل سى التحليلي يتبع البحثمنهجية البحث : 

 المبتكرات الت ميميي. –ميم الداةلى الت  –نظريي السلضى  :الكلمات المفتاحية
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