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 مخلص الدراسة:

يتناول هذا البحث الفكر التصمييي  كينجيي  بباايي  تجا  بل  حل اليكمك ا التصميييي ش بكمكل تيبيت  لتو يف  ف  ييال 

الجا  اإلي ن  الذي صممييا يأ ليت و ويتناول هذا البحث لرب    التصممييل لتصممييل وبنتاال حي ا بي ني  تفايتي  ت ال 

يحاورش حيث تناول اليحور األول ياهي  الفكر التصمييي  ونكمهت  ويراحت  ولهييت و بينيا ف  اليحور النان  تل اعمت را   

ي تأ واليعمممممت مالو ونما   يفجول التفمايتيم  ف  الحي ا اإلي نيم  ولهييم  الحي ا اإلي نيم  التفمايتيم  بمالنعمممممبم  لكمل يأ ال

اليحور النالث االعمممتراتييي  اإلباايي  لتصمممييل الحي ا اإلي ني  يأ   ل الفكر التصمممييي ش وفيجا تل ير  الينجيي  

االباايي  ف  تصمييل الحي ا اإلي ني  التفايتي  يأ   ل الفكر التصمييلو ول يرا كميل اليحور الرابال الاراعم  التحتيتي   

حيتتيأ تفايتيتيأ ف  الييتك  ال ربي  العممم واي ش وهيا حيت  رول العممم واي  التاب   لولارا العمممياح ش وحيت   الت  تناولا  

يكممرا عممنيأ ت اا ال كممريأ لكممرك  كمماورير ليي ي  العممري  و وكانا لهل نتاسة هذ  الاراعمم  لأ تصممييل الحي ا 

كار لتحتق التهنير والجا  الينكممموا ينجاو باإلةممماف  بل  لأ  اإلي ني  التفايتي  يتيتب ينجيي  ين ي  تتعمممل باإلبااا واالبت

الفكر التصمييي  ينجيي  بباايي  تعماهل ف  بيياا ياا ل ابتكاري  لتصمييل الحي ا اإلي ني  التفايتي و وتوصم  الاراعم   

اليياالاو ليةممما ش  بإيراء اليليا يأ الاراعممماا ال ربي  الت  تتناول الفكر التصمممييي  كينجة يرأ ييكأ تيبيت  ف  يييا  

ةمممرورا تبن  االعمممتراتييي  اإلباايي  ف  تو ي  الفكر التصمممييي  لتصمممييل الحي ا اإلي ني  التفايتي  ف  الوكاالا 

 اإلي ني و

  الكلمات الدالة:

 فتعف  الفكر التصييي و -الحي ا اإلي ني  التفايتي   -التفايتي   -االعتراتييي  اإلباايي  
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