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التخمٌس دائرة تتضمن حرف الخاء وقد استخدمت بعد كل خمسس يٌسات قرينٌسة ي حسً حسٌن التعضسٌر تضسمنت السدائرة  

حرف العٌن وقد استخدمت بعد كل عضرة يٌات قرينٌة.
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 هدخوع البسث

ألزعس ِغزّع اٌجؾش عٍىٝ رزاظىخ رم١ٕىبد اٌزىر١٘ت ٚراج١مبرٙىب ـىٟ إٌّغىص اٌ اىٟ     

 ( ِٕغصا خا١ب.28ٚاٌجبٌػ عدر٘ب )

 حمٌيت الخزُيب ًْع الوٌدض الخطي ث

 صفســـت هصســف 1

 

هلئ رُبي صْلذ/ هلئ رُبيي صيْلذنحٌميم هييا ش 

هخذسجنحسذ يييذ لًْي/حسذ يييذ هييييا ش نهليييئ رُبيييي 

صيييييييْلذ/هلئ رُبيييييييي صيييييييْلذ نحٌمييييييييم هييييييييا ش 

 هخذسجنحٌميم لًْي هخذسج

 لْزت خطيت ـ زليت ًبْ ت   8

 

حسذ ييييييييذ هفش+/حسذ ييييييييذ نهلييييييييئ هطف /حسذ ييييييييذ 

هفيييش+نحط ين ليييًْي/ حسذ يييذ هييييا شنهلئ رُبيييي 

صيييْلذنحط ين لًْي/حسذ يييذ هييييا ش نهليييئ رُبيييي 

 صْلذ

 لْزـــــت خطيـــت  3

 

ئ رُبيي البخ/ حسذ ذ هييا شنهلئ رُبيي صيْلذ/ هلي

 صْلذن حسذ ذ هيا شنحط ين لًْي

 هٌــوٌــوــت 4

 

 هلئ رُبي صْلذن ضيم هباشش
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ا٤ظٍٟ ،إذ رعٛر ٌٍزصبثٗ ِىع ٔابرس٘ىب ا٤خىسٜ ثزم١ٕىبد اٌزىر١٘ت اٌّعزّىدح ـىٟ إٌّغىص 

( ِٕغىىصاد خا١ىىخ رعىىزغ١ت ٌ عىىبرط 4اٌ اىىٟ، ٚٔز١غىىخ ٌىىرٌه ؽىىدر اٌجبؽىىش ع١ٕزىىٗ)

 اٌّغزّع ا٤ظٍٟ ٚرؾمك خاٛاد ثؾضٗ ٟٚ٘ ِٛشعخ عٍٝ إٌؾٛ االرٟ:ـ 

 الو لْهاثهصادس خوع 

 ؽعً اٌجبؽش عٍٝ ِعٍِٛبد ثؾضٗ ِٓ خالي ِب ٠أرٟ:ـ   

 ـ إؾالع اٌجبؽش عٍٝ أرث١بد اٌز عط.1

ـ اٌص٠بزاد ٌٍّٛالع اٌف١ٕخ) لعُ اٌّ اٛؾبد ـ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٣ٌصبز ٚاٌزساس( ٚرع٠ٛس 8

 ِب ٠ف١د ـٟ رؾم١ك ٘دؾ اٌدزاظخ.

 أداة البسث

ؾ١ًٍ اٌع١ٕخ عٍٝ ٚـك إٌّٙظ اٌعٍّٟ) ٍِؾك ؽدر اٌجبؽش أراح ثؾضٗ ثزع١ُّ اظزّبزح ر   

 (   1زلُ

ثؽ١خ رؾم١ك ٘دؾ اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌرٞ ٠زؽّٓ اٌزعسؾ عٓ رم١ٕبد اٌزر١٘ت ٚراج١مبرٙىب  

 ـٟ إٌّغص اٌ اٟ.

 صذق األداة 

ٌٍزأود ِٓ أْ اظزّبزح اٌزؾ١ًٍ رعىٍؼ ٌزؾ١ٍىً ِىب ٚؼىعذ ٤عٍىٗ ،ـمىد أعزّىد اٌجبؽىش     

 االظزّبزح ِٓ ؽ١ش شٌّٛٙب ثزؾم١ك أ٘داؾ اٌجؾش. عٍٝ ظدق اٌّؾزٜٛ ،ٌّؾز٠ٛبد

( عسٜ ا٤عّبع عٍٝ ظىالؽ١خ ـمسارٙىب ثٕعىجخ1ٚـٟ ٘دٞ أزاء اٌ جساء)    

 ثباث األداة

أعزّد اٌجبؽش ؾس٠مخ أرفبق اٌّؾ١ٍٍٓ اٌّ زٍف١ٓ اٌٝ إٌزىبرظ ٔفعىٙب ،إذ عىسٜ راج١ىك      

)رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ( ٚاظىز دَ خاىٛاد ٚلٛاعىد اٌزؾ١ٍىً عٍىٝ ٚـىك االظىزّبزح  ا٤راح ٔفعٙب

 اٌّعدح ٌٙرا اٌجؾش.



 خصائص حمٌياث الخزُيب في الوٌدض الخطي 

 ٘بشُ خؽ١س ؽعٓ اٌؾع١ٕٟ                                                

 

 1622لسنة 06العدد  052
 
 

( 4( ٠٦غىىبر ٔعىىجخ أرفىىبق اٌّؾٍٍىى١ٓ )3ٚثعىىد اٌزؾ١ٍىىً أظىىز دَ اٌجبؽىىش ِعبرٌىىخ وىىٛثس)     

 ٚاٌجبؽش عٍٝ إٌؾٛ ا٤رٟ.

 %44ٔعجخ اٌضجبد ث١ٓ اٌّؾًٍ ا٤ٚي ٚاٌجبؽش               

 %48ٌّؾًٍ اٌضبٟٔ ٚاٌجبؽش               ٔعجخ اٌضجبد ث١ٓ ا

 %43ٔعجخ اٌضجبد ث١ٓ اٌّؾًٍ ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ                

ٚثٙرا رعد ٔعجخ اٌضجىبد ـىٟ اٌزؾ١ٍىً عب١ٌىخ،ِّب رّىىٓ اٌجبؽىش ِىٓ اٌم١ىبَ ثزؾ١ٍىً ثم١ىخ     

 اٌع١ٕخ.
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 1ال يٌت سلن /

 الوضخشف/ ا شاًي ـ غيش ه شّف 

 ًْع الوٌدض الخطي/ صفست هصسف

 م 11ُـ ـ 11حاس خ اإلًداص/

 ٠زّـضً إٌّغــص ثعفؾخ ِعؾؿ  الخسليل

) ـبرؾخ اٌمساْ( ، إذ ٔغد أْ اٌّصخىسؾ لىد 

زؼى١خ ِىٓ خىالي اظىزعّبي اٌٍىْٛ ؽممٗ اٌّؤارّخ ا١ٌٍٔٛىخ ثى١ٓ اٌعىجؽخ اٌر٘ج١ىخ ٌٚىْٛ ا٤

ا٤شزق اٌؽبِك ٚاٌٍىْٛ اٌجٕىٟ ـؽىال عىٓ اٌعىجؽخ اٌر٘ج١ىخ إذ أعاىذ ل١ّىخ عّب١ٌىخ ذاد 

أثعبر رعج١س٠خ ، ٚـ١ّب ٠زعٍك ثبٌزم١ٕبد ـمد اعزّد اٌّصخسؾ رم١ٕبد عىدح عّىً ِٕٙىب ٍِى  

ٍّى  ذ٘جٟ ظٌٛد ، ٍِٚ  ذ٘جٟ ظٌٛد ذاد اٌزٕم١ؿ اٌّؽب٠س اٌّزدزط ٚاٌّؾدر ١ٌٔٛب ، ٚاٌ

اٌىىر٘جٟ اٌعىىٌٛد ذاد اٌزٕمىى١ؿ اٌّؽىىب٠س اٌّزىىدزط ٚاٌّىىٕمؿ ثٍىىْٛ ِزىىدزط ، ٚرغىىسٞ رٍىىه 

اٌزم١ٕبد ثعد إعدار اٌصىً اٌصخسـٟ عٍٝ ٚـك اٌّعبؽخ اٌّزبؽخ رأرٟ ِسؽٍخ اٌاجع عٍىٝ 

ظفؾخ اٌّعؾؿ ، صُ اٌّــسؽٍخ اٌالؽمخ رؾؽ١س اٌعجؽخ اٌر٘ج١ىخ ِعىز دِب اٌّصخىسؾ 

ٓ ( أٚ اٌعال٠خ اٌّعد١ٔخ ٘را ِب ٠ ط اٌزم١ٕخ ا٤ٌٚىٝ ، ثرٌه اٌفسشبح) اٌعفس _ اٌعفس١٠

أِىىب اٌزم١ٕزىى١ٓ اٌضب١ٔىىخ ٚاٌضبٌضىىخ ـزىىزُ ثىىبٌ اٛاد ٔفعىىٙب أعىىالٖ ٌىىىٓ اٌزؾد٠ىىد اٌّؽىىب٠س ا ٙىىس 

اٌزفبظىىى١ً اٌصخسـ١ىىىخ عٍىىىٝ ا٤زؼىىى١خ اٌر٘ج١ىىىخ، ـؽىىىال عىىىٓ اظىىىز داَ اٌزٕمىىى١ؿ اٌّؽىىىب٠س 

١ٓ ٔغد ثعػ رٍىه اٌّفىسراد راخً اٌّفسرح اٌصخسـ١خ ـٟ ؽ Rotring   ٚاٌّزدزط ثمٍُ 

رٕمؿ ثٍْٛ ِزدزط وبٌصرزٞ ٚاٌجسرمبٌٟ ٚا٤خؽس إذ أعاٝ ذٌه اٌزدزط إٌماٟ رغع١ُ 

ٌٍّفسرح ِّب أؼفٝ ل١ّخ عّب١ٌخ ٌٍّٕغص ، وّب اعزّد اٌّصخسؾ أ٠ؽىب رم١ٕىخ أخىسٜ ٘ىٟ 

اٌفبظىٍخ ثى١ٓ  lineاٌزؾد٠د اٌّؽب٠س ذاد اٌٍّ  اٌىر٘جٟ اٌعىٌٛد ٚاٌّزغعىد ـىٟ اٌ اىٛؾ 

ٌ اىىٟ ٚاٌصىىىً اٌصخسـٟ،٠ٚزؽىىؼ ِىىٓ ذٌىىه أْ ٘ىىرا اٌزٕىىٛع اٌزمٕىىٟ ر١ٌىىً عٍىىٝ اٌىىٕط ا

 اٌمدزح ا٦ثداع١خ ٌٍّصخسؾ عٍٝ اظز داِٗ رٍه اٌّبرح .
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 2ال يٌت سلن /

 الوضخشف/ عشالي ـ غيش ه شّف 

ًييْع الوٌدييض الخطييي/ لْزييت خطيييت ـ زليييت ًبْ ييت 

 شش فت

 م 1992ُـ ـ 1412حاس خ اإلًداص/

ٕغىص اٌ اىىٟ اٌّزّضىىً ثبٌؾ١ٍىىخ عٕىىد رؾ١ٍىىً اٌّالخسلييل 

 إٌج٠ٛخ 

٠اٙس ٌٕب أْ اٌّصخسؾ أعزّد رم١ٕبد رر١٘ت  اٌصس٠فخ

                    ِزعدرح

٦ ٙىىىىىىبز اٌزٕىىىىىىٛع ١ٌؾمىىىىىىك ثىىىىىىرٌه ل١ّىىىىىىخ عّب١ٌىىىىىىخ 

ٌٍّٕغص،٠ٚجىىدٚ اْ اٌسة٠ىىخ اٌف١ٕىىخ ٌٍّصخىىسؾ ثزؾم١ىىك 

اٌّٛارّخ ث١ٓ اٌعجؽخ اٌر٘ج١خ ٚعاللزٙب ثبالزؼ١خ ِٓ 

ْٛ اٌص٠زٟٛٔ اٌداوٓ ٚاٌّبزٟٚٔ ٚاٌصرزٞ اٌفبرؼ اؼىفٝ عّب١ٌىخ ـ١ٕىخ خالي اظز داِٗ اٌٍ

 ٌٍعًّ اٌ اٟ.

أِىىب ثعىىدر رم١ٕىىبد اٌعّىىً ـمىىد أظىىزعًّ ٌٍصىىس٠ؿ اٌ ىىبزعٟ شخسـىىخ ش٘س٠ىىخ رّضٍىىذ      

ث ّعخ  أظب١ٌت اؽدّ٘ب اٌزؾد٠د اٌّفسغ، ٚاٌزؾد٠د ذاد اٌٍّ  اٌّافٝ، ٚاٌزؾد٠د اٌّفسغ 

٠س ٚاٌٍّّىى  ثبٌعىىجؽخ اٌر٘ج١ىىخ اٌعىىٌٛد ذاد اٌزاعىى١ُ ثىىبٌزاع١ُ اٌٍىىٟٛٔ ،ٚاٌزؾد٠ىىد اٌّؽىىب

اٌٍٟٛٔ، ٚرغسٜ رٍه اٌزم١ٕىبد  ثعىد إعىدار اٌصىىً اٌّعىُّ شخسـ١ىب عٍىٝ ٚـىك اٌّعىبؽخ 

عٍٝ اٌٍٛؽىخ اٌ ا١ىخ ،صىُ ٠غٙىص اٌّصخىسؾ  اٌّزبؽخ رأرٟ اٌّسؽٍخ اٌالؽمخ ع١ٍّخ اٌاجع 

اٌفسشبح ثزؾد٠د اٌصىً  اٌعجؽخ اٌر٘ج١خ ٌٍعًّ ِعز دِب ثرٌه اٌعال٠خ اٌّعد١ٔخ وسٚوً أٚ

اٌصخسـىىٟ ٘ىىرا ِىىب ٠ ىىط ا٤ظىىٍٛة ا٤ٚي ،ٚثبٌزم١ٕىىخ ٔفعىىٙب اعىىالٖ ٠ؽىى١ؿ اٌّصخىىسؾ 

اٌعجؽخ اٌر٘ج١خ اٌّافبح اٌٝ ثعػ ؽىٛاؾ اٌٛؽىداد اٚ اٌّفىسراد اٌصخسـ١ىخ ِىٓ خىالي 

ر ف١فٙب ثبٌّبء ِعزعّال ثرٌه اٌفسشبح اٌدل١مخ ظبؽجب رٍىه اٌّىبرح ٔؾىٛ اٌؾبـىبد اٌ بزع١ىخ 

خسـ١خ ،ـٟ ؽى١ٓ راٙىس ٌٕىب ثعىػ رٍىه االشىىبي ِاعّىخ ثٍىْٛ ِؽب٠س)أؽّسىـ ٌٍٛؽدح اٌص

ثسرمبٌٟ ( ٚ٘رٖ رزُ ثبٌزم١ٕخ ا٤ٌٚٝ اٌعبٌفخ اٌروس ٔفعىٙب،ا٤ أٔٙىب اؼى١فذ ٌٙىب ٌّعىخ ـ١ٕىخ  

٦عابء اٌصىً ؽ٠ٛ١خ ٚل١ّخ عّب١ٌخ، أِىب اٌزم١ٕزىبْ ا٤خس٠زىبْ ـزّضٍىذ اؽىداّ٘ب ثأـىبز٠ص 

اٌزؾد٠د اٌّؽب٠س ٚاٌّز رح أشىبال ذاد ١٘ئىبد ِعىزم١ّخ ٔفرد ثاس٠مخ اٌٍّ  اٌعٌٛد ذاد 

ٚرارس٠ىىخ ،ٚرىىزُ ثعىىد ٍِىى  اٌّعىىبؽخ ثبٌعىىجؽخ اٌر٘ج١ىىخ اٌعىىٌٛد ثٛاظىىاخ اٌفسشىىبح  رؾىىدر 

،أِب اٌاس٠مخ ا٤خسٜ ـٟٙ ـٟ ثعػ اٌّفسراد  ٦Rotringثساش٘ب ثٛاظاخ لٍُ رؾج١س 

فسىـ اٌصىرزٞ ـ ا٤ثى١ػ اٌصخسـ١خ اؼ١ؿ ا١ٌٙب راع١ّب ١ٌٔٛب وبٌجسرمىبٌٟ ـ ا٤ؽّسىـ ا٤ظ

 ٦ ٙبز اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍّٕغص اٌ اٟ. 
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 3ال يٌت سلن /

 الوضخشف/ حشكي ـ غيش ه شّف 

 ًْع الوٌدض الخطي/ لْزت خطيت                        

 م 1991ُـ ـ 1411حاس خ اإلًداص/

راٙىىس ٌٕىىب اٌٍٛؽىىخ اٌ ا١ىىخ ٕ٘بٌىىه عاللىىخ  الخسليييل

الزؼىىىى١خ ِٛارّىىىىخ ثىىىى١ٓ اٌعىىىىجؽخ اٌر٘ج١ىىىىخ ٌٚىىىىْٛ ا

اٌصىرزٞ ثٕٛع١ىٗ اٌؽىبِك ٚاٌفىبرؼ ـؽىال عىٓ اٌٍىْٛ 

اٌجٕٟ ٚاٌعجؽخ اٌر٘ج١خ ،ٚالثىد ِىٓ ا٤شىبزح اٌىٝ أْ 

اٌّصخسؾ أعزّد أظب١ٌت رم١ٕخ عدح ثع١ٍّخ اٌزىر١٘ت 

عبرح ثعد رؾد٠ىد اٌّعىبؽخ اٌّىسار رىر١٘جٙب  اذ ِضٍٗ ا٦ؾبز اٌ بزعٟ أظٍٛة اٌجخ ٠ٚغسٜ

ِىىخ عٍىٝ ٚـىىك اٌّعىبؽخ اٌزىىٟ ٠ٕفىر ع١ٍٙىىب إذ  ِىىبرح أخىسٜ ِ س رعّىً ٌٙىىب ِبظىىبد أٚ أٞ

ر فؿ اٌعجؽخ ثم١ٍىً ِىٓ اٌّىبء صىُ رىجخ رٍىه اٌّىبرح ثٛاظىاخ ـسشىبح عس٠ؽىخ ِىٓ خىالي 

رّس٠س اثٙبَ ا١ٌد ع١ٍٙب ِّب ٠زسن اٌسذاذ اٌّزاب٠س أصسٖ عٍىٝ إٌّغىص اٌ اىٟ ، ـىٟ ؽى١ٓ 

جك ا٤شىبزح ٔفرد ا٤ـبز٠ص ثأظٍٛة اٌزؾد٠ىد اٌّؽىب٠س ذاد اٌٍّى  اٌىر٘جٟ اٌعىٌٛد ٚلىد ظى

( اال أٗ أخزٍفخ عٕٗ ثبٌم١بض ،أِبرم١ٕخ اٌفٛاظً ثى١ٓ ظىدز اٌج١ىذ ٚعغىصح ـؽىال 1ا١ٌٗ)

عٓ ا٤زوبْ اٌعفٍٝ ٌٍج١ذ اٌصعسٞ ـمد عٍّذ ثزم١ٕخ اٌٍّ  اٌر٘جٟ اٌعٌٛد ذاد اٌزؾد٠ىد 

اٌّؽب٠س ٚاٌّاعُ ١ٌٔٛب ٚؾس٠مخ عٍّٙب رزُ ثعىد أعىدار اٌصىىً اٌصخسـىٟ ٠ٚاجىع صىُ ٠ٍّى  

٘ج١ىىخ ٠ٚؾىىدر ثمٍىىُ اٌزؾج١ىىس أٚ ظىىال٠خ ِعد١ٔىخ صىىُ ٠اعىىُ ١ٌٔٛىىب ثىىبٌٍْٛ ا٤ؽّىىس ثبٌعىجؽخ اٌر

اٌّّٖٛ ٌٍؾبـبد اٌ بزع١خ ثٛاظاخ اٌفسشبح العابء ؽ٠ٛ١خ ٌٍّفسرح اٌصخسـ١خ ِّىب ٠ىؤرٞ 

 ثدٚزٖ ل١ّٗ عّب١ٌخ ٌٍّٕغص اٌ اٟ.     
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 4ال يٌت سلن /

 (2الوضخشف/عشالي ـ عبذ الشضا بِيت)

                        ًْع الوٌدض الخطي/هٌوٌوت 

 م 1991ُـ ـ 1411حاس خ اإلًداص/

رزغعىىىد إٌّّّٕىىىخ ثّٕاىىىس ؾج١عىىىٟ  الخسلييييل

ٌٛاعٙىىىخ عىىىبِع ـمىىىد اظىىىز دَ اٌ اىىىبؾ ٌىىىْٛ 

ا٤زؼىى١خ اٌصىىرزٞ ثٕٛع١ىىٗ اٌفىىبرؼ ٚاٌؽىىبِك 

اٌزٟ أؽدصذ ِٛارّخ ِع اٌعجؽخ اٌر٘ج١خ اٌزىٟ 

أعاىىىذ رالالد رعج١س٠ىىىخ .٠ٚجىىىدٚ إْ ا١ٌّىىىصح 

ه إٌّّّٕىخ ٘ىىٟ أظىىٍٛة اٌزىٟ أفىىسرد ثٙىب رٍىى

اٌٍّ  اٌىر٘جٟ اٌعىٌٛد ذاد اٌؽىؽؿ اٌّجبشىس ٚرغىسٞ رٍىه اٌع١ٍّىخ ثعىد رؾد٠ىد اٌّعىبؽخ 

ٚؾالء٘ب ثبٌعجؽخ اٌر٘ج١خ صُ رأرٟ ِسؽٍىخ إعىدار اٌصىىً اٌصخسـىٟ إٌٙدظىٟ عٍىٝ ٚـىك 

اٌم١ىىبض ٔفعىىٗ صىىُ ٠اجىىع اٌزعىى١ُّ إذ اظىىز دَ اٌّصخىىسؾ اٌّعىىاسح ٚاٌىىخ ذاد زأض ؼ١ىىس 

١خ اٌؽؽؿ اٌّجبشسعٍٝ اٌ بِخ اٌٛزل١خ ٦خساط اٌصىىً ،ِّٚىب الشىه ِدثت صُ ٠مَٛ ثعٍّ

ـ١ٗ ٘را رٍه ا٤ظٍٛة أؽدس راٛزا رم١ٕب عد٠دا ثع١ٍّخ اٌزر١٘ت ِّب أؼفٝ ل١ّىخ عّب١ٌىخ 

 ٌٍعًّ اٌفٕٟ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15( ٌالظزصارح ٠ساعع ض 1)

زٚؼىىبْ ث١ٙىىخ رزظىىٗ ـىىٓ اٌ ىىؿ اٌعسثىىٟ عٍىىٝ ٠ىىد َ ٚاظىىّٗ اٌفٕىىٟ 1458( ٌٚىىدٖ عىىبَ 8)

 اٌّسؽَٛ اٌدوزٛز ظٍّبْ اثسا١ُ٘ اٌ ابؾ . 
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 الٌخائح

 ٙس ـ١ّب رمدَ اْ إٌّغص اٌ اٟ وبْ ١ِداْ خعجب ٌٍزٕٛعىبد ـىٟ رم١ٕىبد اٌزىر١٘ت      

 -اٌزٟ ٠عزعسؼٙب اٌجبؽش وّب ٠برٟ:

١ىىخ وّىىب ـــىىـٟ ـىى أظىىٍٛة رمٕىىٟ ٠عزّىىد عٍىىٝ اٌزؾد٠ىىد اٌّفىىسغ ثزىىر١٘ت اٌّفىىسراد اٌصخسـ1

 %.4( ٚثٕعجخ 8)  اٌع١ٕخ

ـىى اظىىزؾداس أظىىٍٛة رمٕىىٟ رّضىىً ثىىبٌٍّ  اٌىىر٘جٟ اٌعىىٌٛد ـاٌؽىىؽؿ اٌّجبشىىس وـىىـّب ـىىٟ 8

 %.4( ٚثٕعجخ 4)  اٌع١ٕخ

( ٚثٕعىجخ 3ـ أظزعّبي رم١ٕخ اٌجخ ـٟ ا٦ؾبز اٌ بزعٟ ٌٍٛؽىخ اٌ ا١ىخ وّىب ـىٟ اٌع١ٕىخ) 3

4.% 

(  3، 8، 1) ٟ اٌعىٌٛد وّىب ـىٟ اٌع١ٕىبدـ اعزّبر أظٍٛة اٌزؾد٠د اٌّؽب٠سـاٌٍّ  اٌر٘ج4

 %.82 ٚثٕعجخ

ـ رغعدد ؾس٠مخ اٌٍّى  اٌىر٘جٟ اٌعىٌٛد ـاٌزؾد٠ىد اٌّؽىب٠س ـاٌزاعى١ُ اٌٍىٟٛٔ وّىب ـىٟ 5

 %.12( ٚثٕعجخ  3، 8) اٌع١ٕبد 

 %.4( ٚثٕعجخ  8ـ ٚ ؿ اٌّصخسؾ رم١ٕخ اٌزؾد٠د ـاٌٍّ  اٌّاف  وّب ـٟ اٌع١ٕخ) 6

(  ٠8ىد اٌّفىسغ ـاٌزاعى١ُ اٌٍىٟٛٔ وّىب ـىٟ اٌع١ٕىخ) ـ عصش إٌّغىص اٌ اىٟ ثزم١ٕىخ اٌزؾد2

 %.4ٚثٕعجخ 

 %.4( ٚثٕعجخ  1ـ ٔفرد رم١ٕخ اٌٍّ  اٌر٘جٟ اٌعٌٛد وّب ـٟ اٌع١ٕخ) 2

ـىى رّضٍىىذ رم١ٕىىخ اٌٍّىى  اٌىىر٘جٟ اٌعىىٌٛد ـ اٌزٕمىى١ؿ اٌّؽىىب٠س اٌّزىىدزط ـ اٌزؾد٠ىىد اٌٍىىٟٛٔ 4

 %.4( ٚثٕعجخ  1)  ثبٌع١ــٕخ

ٌٍّى  اٌىر٘جٟ اٌعىٌٛد ـ اٌزٕمى١ؿ اٌّؽىب٠س اٌّزىدزط ـ رٛ ١ؿ إٌّغص اٌ اىٟ ثزم١ٕىخ ا11

 %.4( ٚثٕعجخ  1ـرٕم١ؿ ٌٟٛٔ ِزدزط وّب ـٟ اٌع١ٕخ) 
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 الوصادس ال شبيت ّاإلًكليض ت

 

 اٌمسآْ اٌىس٠ُ

٘ىىىىىىىىـ( أثىىىىىىىىٛ ثىىىىىىىىىس عجىىىىىىىىد   ثىىىىىىىىٓ ظىىىىىىىى١ٍّبْ ثىىىىىىىىٓ 316.اثىىىىىىىىٓ أثىىىىىىىىٟ راٚر)د1

 .1436،رؾم١ك ر.آزصس عفسٞ،اٌّاجعخ اٌسؽّب١ٔخ،ِعس،1،ؾالوصازفا٤شعش،

،اٌّاجعىىىىىىىىخ الفِشسييييييييج٘ىىىىىىىىـ( ِؾّىىىىىىىىد ثىىىىىىىىٓ أظىىىىىىىىؾك،325. اثىىىىىىىىٓ إٌىىىىىىىىد٠ُ)د8

 ٘ـ.1342اٌسؽّب١ٔخ،ِعس،

،رؾم١ىىىك عّىىىبر عجىىىد اٌعىىىالَ الديييْاُش ّصيييفاحِا٘ىىىـ( ٠ؾىىىٟ ،843. اثىىىٓ ِبظىىى٠ٛخ)د3

 .1422اٌّعس٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، زةٚؾ،ا١ٌٙئخ

. ار٘ىىىىىىبَ ِؾّىىىىىىد ؽٕس،اٌزىىىىىىر١٘ت ا٤ظىىىىىىالِٟ إٌّاٍمىىىىىىبد اٌزأز٠ ١ىىىىىىخ ٚأظىىىىىىط 4 

 .8111.و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ،عبِعخ ثؽدار، 55،عكاد ويهدـــلت االاٌزع١ٕؿ،

، األغـاًيَ(،466ـ 356. ا٤ظفٙبٟٔ.أثٛ اٌفسط عٍٟ ثٓ اٌؾع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌىبرت)د5

 َ.1321ـ 1345راز اٌىزت ،اٌمب٘سح،

      حصْ ش ّحدويل الكخب ال شبيت في األسالم ًّْابـــــغ. ا٤ظّعٟ.ِؾّد عجد اٌغٛار ،6

،راز  ي ّاليييييـشساهيي هيييييي ال ــيييييـشأل فيييييي ال صـيييييـْس األسيييييالهيتالوصيييييْس          

 .1468اٌّعبزؾ،اٌمب٘سح،

، راز اٌّعىىىبزؾ، الفيييي األسيييالهي أصيييْلَ فلسيييفخَ هذاسسيييَ.ا٤ٌفىىىٟ. أثىىىٛ ظىىىبٌؼ ،2

 .1464ِـعس،
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، هدليت الويْسد. ثس٠ٚٓ ثدزٞ رٛـ١ك،ِدار اٌىر٘ت ظىٕبعزٗ ـىٟ اٌععىٛز ا٤ظىال١ِخ ،2

 .1،1424،ع12ِـظ

، ٌوت د ٌيت حوثيل الشسيْم هيي أسيلْأل الخصيْ ش ال شبيي البييذاد هٌو. ثصس ـبزض ،4

 .1442اٌّـغّع اٌعٍّٟ اٌّعسٞ،ِاجعخ اٌّعٙد اٌفسٔعٟ ٥ٌصبز اٌصسل١خ، اٌمب٘سح،

، الخم ال شبي ّحطْسٍ في ال صْس ال باسيت فيي ال يشاق. اٌغجٛزٞ.ظ١ٍٙخ ٠بظ١ٓ، 11

 .1468اٌص٘ساء،ثؽدار،  ِاجعخ

ّد، خــؿ ٚرر١٘ت ٚشخسـخ اٌمسآْ اٌىس٠ُ ؽزىٝ ععىس . اٌغجٛزٞ. ِؾّٛر عجبر ِؾ11

 .1441أثٓ  اٌجٛاة،أؾسٚؽخ روزٛزاٖ،و١ٍخ ا٢راة،عبِعخ ثؽدار،

راز ، هييـخخاس الصييـساذ٘ىىـ(،666. اٌساشٞ،ِؾّىىد اثىىٓ أثىىٟ ثىىىس ثىىٓ عجىىد اٌمىىبرز)د18

 .1421اٌعسثٟ،ث١سٚد ـ ٌجٕبْ، اٌىزبة

 ، هدلت الثمافـــتالِٟ ،. شوٟ ِؾّد ؽعٓ، رــر١٘ت اٌّ اٛؾبد ـٟ اٌفــٓ ا٤ظ13

  .1434، 48اٌمب٘سح  اٌعٕخ ا٤ٌٚٝ ،ع         

 .1442،ِىزجخ إٌٙؽخ اٌّعس٠خ،اٌمب٘سح،1،ؾفٌْى اإلسالم . شوٟ ِؾّد ؽعٓ، 14

. اٌص٠ىدٞ.عٛار عجىد اٌىىب ُ ـسؽىبْ،ا٤خساط اٌفٕىٟ ٌٍؾ١ٍىخ إٌج٠ٛىخ اٌصىس٠فخ ،زظىىبٌخ 15

 . 8111ِبععز١س،و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ،عبِعخ ثؽدار،
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ٛء . شىىبر٠خ اٌدظىىٛلٟ عجىىد اٌعص٠ىىص، ـىىٓ اٌزىىر١٘ت اٌعضّىىبٟٔ  رزاظىىخ ـ١ٕىىخ ـىىٟ ؼـىىـ16

ِىزجبد اٌّعىبؽؿ ا٤صس٠خ ،أؾسٚؽىخ روزٛزاٖ،و١ٍىخ ا٢صبز،عبِعىخ اٌمىب٘سح  ِغّٛعبد

،1422. 

،عبِعىىخ  الضخيياسف الضُش ييت فييي الفييي ال شبييي األسييالهي. عجىىد اٌسؼىىب ث١ٙىىخ راٚر،12

 .1446اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ، ثـؽدار، و١ٍخ

. =  =  =  =  =،ثٕىىبء لٛاعىىد ٌىىدالالد اٌّؽىىّْٛ ـىىٟ اٌزى٠ٕٛىىبد اٌ ا١خ،أؾسٚؽىىخ 12

 .1442و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ،عبِعخ ثؽدار،  روزٛزاٖ،

،راز إٌٙؽىىىىخ 1،ؾ الخكييييْ ي فييييـي الفٌييييْى الخ ييييكيليتعجـىىىىـد اٌفزىىىىبػ ز٠ىىىىبغ ،  . 14

 .1424اٌمب٘سح، اٌـــعسث١خ،

،ِاجعىىخ ا٤زشىىبر،ثؽدار حسميييك ّدساسييتسسييالت فييي صييٌاعت السبييش . عٍىىٟ ش٠ٚىىٓ ،81

،1426. 

،ٚشازح اٌزعٍىىىىىى١ُ اٌعىىىىىىبٌٟ ٚاٌجؾىىىىىىش 1عليييييين عٌاصييييييش الفييييييي  ج. ـىىىىىىسط عجىىىىىىٛ،81

 .1428اٌعٍّٟ،ثؽدار،

صييبر األع يي  فييي صٌاعييـت ٘ىىـ(،281. اٌمٍمصىىٕدٞ. أثىىٛ اٌعجىىبض أؽّىىد ثىىٓ عٍىىٟ )د88

 ،اٌّاجعخ ا١ِ٤س٠خ،اٌمب٘سح،ة د.  األً ـا

،ِاجعىىىىخ األسييييالهي حهس خييييَ ّخصائصييييَ الفييييي. ِؾّىىىىد عجىىىىد اٌعص٠ىىىىص ِىىىىسشٚق،83

 .1465أظعد،ثؽدار،
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،ِغٍىىخ اٌّغّىىع 8،ِىىظالوصييسف ال ييش ف دساسييت حهس خيييت فٌيييت. =  =  =  =  =،84

 .1421اٌــعٍّٟ اٌعسالٟ،

،ا١ٌٙئخ اٌّعس٠خ الفٌْى الضخشفيت األسالهيت في ال صش ال ثواًي. =  =  =  =  =،85

 .1424اٌعبِخ ٌٍىزبة،

هصيييييْس الخيييييم ال شبي الودويييييع ال لويييييي اٌىىىىىد٠ٓ،. اٌّعىىىىىسؾ. ٔىىىىىبعٟ ش٠ىىىىىٓ 86

 .1462،ثؽدار،ال شالي

ه ديييين ٘ىىىىـ( شىىىىٙبة اٌىىىىد٠ٓ أثىىىىٛ عجىىىىد   اٌؾّىىىىٛٞ اٌسِٚىىىىٟ، 686. ٠ىىىىبلٛد )د 82

 .1432راز اٌّأِْٛ، ،ِاـجعخاألدباء

28. Azade  Akar, Ornament  And  Design  Turkish  Decorative 

 Art, 

                                                                                Istanbul,1978.    

29. Sozen.Turkish Decorative Arts.Golden 

Horn,Istanbul.1999.                   

 هصادس ال يٌاث

،ِغّىع اٌجؾىٛس 1،ؾأّساق هزُبيت هيي هخطْتياث الوصيازف الٌفيسيت،× × × ×ـ 1

 .1444إ٠ساْ  ا٦ظال١ِخ ،
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