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 الملخص

إن تاريخ العمارة االسالالالةميع يعمع معالا را عع لاتراال االسالالالةمع ال خع من مةر الم رختالالالال التع االالال ال ال را ال  

عماريع رهر الدامايع بزمارفها الهخدسالالاليع المع دة رالرا ععت رتاعل الم رختالالالال دررا  سالالالاسالالاليا رممرريا فا ال ماليال الم

عختالر يختما إلع العمارة رالزمرفعت إن التماير الهخدسالع رالزمرفع لا ن االسالةما  ي ير اهتماما  ديدا فيما يتعاا بالخ ا 

ال ديدة لاخمذ ع الرقميع، إلع  اخل فتح آفاق  ديدة فا تاالال ير الم رختالالال رخمذ تهات رت مم الم رختالالال بين عخاتالالرها  

التتميا،  تؤدي ر ي ع معماريع ممددة، رَدرراً زمرفياً  مالياً يت ارز  ّر المدردت ريسعع    ممرم ر تر متخا مع، رياضيّع

البمال لربم  تالالع الماضالع رمدا ع المسالت بر ردراسالع درر التتالميا البارامترن راالخ مع المرارزميع رالهخدسالال الترليديع  

مد من المةمح المبدعع فع العمارة االسالةميعت ريمارر الممتا ع فع تمرر العمارة االسالةميع رمن  همها الم رخ،، فهر را

البمالال تر متهالا إلع ل الع مدي الع ذال  خمالام مبت رة ردراسالالالالالع مدن فعالاليالع ارتبالامهالا بالعمالارة الرقميالع رالمرارزميالعت ت الدا هذ  

ا رقراعد ت رين الررقع دراسالالع تمايايع مخمام الم رختالالال الت ايديع فع العمارة االسالالةميع رتمررها من مةر تمديد مخم

راخمام الم رخ، بإسالتمداا المرارزميع الرقميع من مةر التتالميا البارامترنت باالضالافع الع التم ا فا امخمام الزمرفيع  

ال ةسالالالي يع لام رختالالالال من مةر اال راد رالبرم ع فع التتالالالميا المسالالالابعت ربالتالع الت ال عاع ال  رة بين  امخمام 

يابيع التتالالميا الرقمع مما يؤدي إلع تمرير عدة  خمام، مسالالتمدة من هخدسالالال ترليديع ممتا عت الزمرفيع ال ةسالالي يع راخسالال 

يم ن اسالتمداا البرم يال الرقميع لتسالهير عمايع التتالميا، رالتتالرر، رمتع إعادة بخام الم رختالال رالخماذت االفتراضاليع  

ياضالاليال لتماير الاالال ر مارت التالال ال ال ماليع  لام رختالالالت فإن تاالال ير الم رخ،  ة ا امبعاد قد يرفر رؤن  ديدة لار

لديها ال درة عاع ماا االخمام المبت رة بسالالالالاسالالالالاع من ال راعد  ر   الرالزيخع فا العتالالالالر الرقمات إن تاالالالال ير الم رختالالالال 

 المرارزميال الرقميعت  

يع فع إ تااف اسارل رتتضالح ااال اليع الدراسع فع عدا رضرا االساليل المدي ع من العمارة الرقميع رالمرارزميال الرقم 

معمارن مديال لا ن االسالةمع رالذن يسالاها باال ر  بير فع تمرر الم رختالالت رتاالمر الدراسالع تماير الم رختالال من 

ميال الم هرا رالتمرر التاريمع رايضالالا التماير الهي اع رالمرارزمع من  هع امرنت رتماير العخاتالالر الهخدسالاليع المع دة 

دة لسالمال رمتالا ، الم رختالال من مةر المخما المسالابعت رهخاا يمارر البمال لام رختالال ريضاليف البمال رؤيع  دي

مرفيّع مسالالالترماة مخ   ر فيها مما اة لام رختالالالال  لةسالالالت ادة من الم رختالالالال فا الت رين العاا لامباخا، رماا ت ريخال زة

المرارزميال الرقميع راختات    الت ايديّع بمراد رممرم تتخاسالالالل مم العمارة المدي عت رتمرير خمذ ع لام رختالالالال من مةر

 خمام تتالميميع ممتا عت يهدف البمال إلع دراسالع هريع العمارة االسالةميع من مةر ال راعد رامخمام الرقميع ، رفتح افاق  

 ديدة فع ت خيال التتالالالميا الرقمع من مةر الم رختالالالال ت رتمرير  داة لاخمذ ع الرقميع لام رختالالالال، مما يتيح إم اخيع 

رال ممتا عت ربالتالع إستختات  هميع تماير معايير التتميا البارامترن التع يم ن استمدامها لتمرير الم رختال إختات مت ي

ميال  ن الهخدسالالع المعماريع االسالالةميع لها إم اخيال ال خهايع لها البت ارال التتالالميا المسالالت بايعت ره ذا، فإن هذ  الدراسالالع  

دئ الهخدساليع راالخاالاميع لام رختالالت ر اخيا، فإن البمال ي سالر المممم الم ترا تسالتعر   رال الخه  السالاب ع لتماير المبا

من مةر سالالالالاسالالالالاع من الت ارل الرقميع راالاالالالال ار المرارزميعت فا هذ  الت ارل، ختسالالالالا ر هر المعادالل الرياضالالالاليع  

االسالةميع رهر يم ن  ن   رالمرارزميع، تسالها فا تمرر الم رختالال رمدن اسالتمداا العمارة الرقميع فا الهخدسالع المعماريع
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ي رن مؤ را فا خ ر فاسالالالال ع العمارة االسالالالالةميع   رالهدف من التم يا المالا هر دراسالالالالع المبادئ الخ ريع لامرارزميال 

الرقميع لامتالالالالرر عاع خه   ديد لتمرير العمارة الت ايديع االسالالالالةميع مم خه  هخدسالالالالا متمرر من مةر تماير معايير 

د ي رن من المها لا ايع ممارلع تخاالاليم الخه  الهخدسالالا لاهخدسالالع المعماريع االسالالةميع الت ايديع مم العمارة الرقميعت رلذلا ق

 هذ  امدرال الرقميع ال ديدة من   ر مرا بع التراال مم تمرر ال  ر التتميمع المالع رت يي   مم الراقمت 

 

 الكلمات الدالة: 

الخمم االسةما ، الم رختال ، الخمذ ع الرقميع ، التتميا المسابا ، الزمارف  العمارة االسةميع ، ال  افع االسةميع ،  

االسةميع ، ال رد ، التتميا الهخدسا ، الخ ا المسابيع ، المرارزميع الرقميع ، تماير الم رختال ، خمذ ع الم رختال ،  

 يتم انتاجها رقميا. الم رختال التع

 


