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 البحث : ملخص

 زجمددفلون  لخط الو لخطعدد ط لل–يُعددالخط الخطعي  للن  للالدد طوددحلز لومي ل  ا ل

 لهلك وحلخطفن  لخطعي يحلحيثلا زخللامفلو يل وقاييليف    لا لون طل– أسددددددي ل

خإلسددددددقايحل  الايلو شييل ولددددددريفلخط الخطعي  ليليلخطعردددددد  لو لخطعم   ل

خطاخخليحل خط   جيحل ميخحفلا تلفحلكٌفلحسددددددالخون خال خط  ا الخطمت ححلطرفل

يحلو شييلخط الخطعي  لي ل يي ل ن  للةار ظ هذ لخطلمثلسددددددنت ايحلحل خقلل

ا تلفحل اايلاسد همحلخطترن ط جي لخطمايةحلخطتلدريفلو لخطتردمي لخطاخخل ل   ا ال

و لو شييلولكلخط ط  لل,ل خطسددددددع لو لوم يفلوري لةظت ولخطلي و و يالإلظت ول

كم لي املخطردددن ي الخطردددويي لو لات للخطتردددمي لخطاخخل لي ل يي لولدددريفل

  خطالالتري لا لخطمي فلخطعي يحلل لام  طحلخط ص للطمنظ احلة اخييحلطلتلريفل

ا ل ليعحلخط ط  لخطعي يحل و لات للخطترمي لخطاخخل ل لخالستف ن ل  ط الخطعي  

ثيخءل ون عللل و شيفهدد لو لخطعمدد   لخطدداخخليددحل خط دد  جيددحل,لا ل  مدد لومملددهلا 

ايخي الا ولخطفري لخإل اخييحلطترمي لحي فلجايا لطلميفلخطعي  لو املات لل

يالطتلكلخطفري لخطلمثل ولددريفلولكلخطمي فل ردد   لالتري ل خخييختلخطت شييلخطت

 و لات للخطترمي لخطاخخل ل.
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Abstract  
 

The Arabic calligraphy is considered the most beautiful calligraphy in the 

whole world, where it is still appreciated by all Arab Islamic art. The 

formation of the Arabic calligraphy through the ages in the internal and 

external architecture has passed through different stages depending on the 

tools and materials available for each stage.  

Through this research we will address the possibility of using the Arabic 

calligraphy through the formation in interior design with different materials,  

and to what extent the contribution of modern technology and the use of 

those lines, and trying to convert the idea of producing a protocol production 

to serve small industries in the field of interior design, through the formation 

of innovative templates of Arabic letters and trying to reach the creative 

system to form the Arabic font in the field of interior design ,and benefit 

from the nature of Arabic fonts and the diversity of it to use it in the internal 

and external architecture.  

While  taking into consideration the creative idea to design new characters 

for the Arabic alphabet to serve the field of research, and the formation of 

those characters in an innovative manner, and finally applying that idea in 

the field of interior design. 

ل
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ً:ًًًالبحث مشكلة : ًاولاً 

ورم لالددرلحلخطلمثلح للخطتسدد يللو لةار ظيحلو شييلخط الخطعي  لي ل يي لخطتلددريفلو لخطترددمي ل

لخطاخخل لل.

ً:   : البحث أهمية ثانياًا
وتمةفلزهميحلخطلمثلو لوم يفلوري لةظت ولخطلي و و يالإلظت ولكم لي املخطرددددددن ي الخطرددددددويي لو ل

لات للخطترمي لخطاخخل لي ل يي لولريفل  خطالالتري لا لخطمي فلخطعي يحلل.

  : البحث أهداف  : ثالثااً
ام  طحلخط ص للطمنظ احلة اخييحلطلتلريفل  ط الخطعي  لو لات للخطترمي لخطاخخل ل و شيفه لللللو ل

 خطعم   لخطاخخليحل خط   جيحل.

 .ثيخءل ون علو لخطترمي لخطاخخل  هلا ا ل ليعحلخط ط  لخطعي يحل م لوممل خالستف ن 

ً:   : البحث حدود رابعاًا

ليست املخطلمثلخطتقني الخطمت ححلو لزا لةياخن ل.

ً:ً   : البحث منهجية خامساًا
لوعتمالخطا خسحليلىلخطمنهتي لخطت طيي ل:

 خطمنهجلخط صف لخطتمليل لل.ل-1لل

 . خطمنهجلخطتتييل ل-2لل

:ًأدواتًالبحثً: ًسادساًا

خطمسددت ااحلو لوتمي لخطم ن لخطعلميحلا لخطمردد ن لخطمت وي لا لخطرتال خطميخج لو لخطمرتل الخون خال

,لخطيسددد افلخطعلميحل,ل ةدددلرحلخالظتيظمل يعتمالخطت ظالخطتطليق ليلىلةجيخءليانلا لخطتت  بلخطتطليقيحل

لخطمتعلقحل م ض عللخطلمثل.

:ًًالفروضً:ً ًسابعاًا

يفتيضلخطلمثلينالولددددريفلحي فليي يحللو ل سدددد االا تلفحلومق لخسددددت اخا الا تلفحلسدددد خءلو ل

لخطعم   لز لخطترمي لخطاخخل ل.ل

 

ل
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ل:للاقااحل

وعتليلخطلوحلخطعي يحلا لخطلو الخطميحلو لخطع ط ،ل  الو جهملةطيه لزظظ  لخطل حةي ليلىلاّيلخطعر  لللللل

  1زَظَ ْطنَ  ُل ُْيآظ تلَيَي ِيّ تلطََّعلَُّرْ لوَْعقِلُ َ {ل  يتل  ه لطوحلخطقيآ لخطريي ل}ةِظَّ ل
 

للللللل لخطعي يحلخإلسقايحل زكةيه  لخطمض    لخطفن  لخطت لز ايته  لو لخخط الخطعي  له لزه  ظتل  خت

 ضيلو لزظ خعلخطلقنلخطعي يحل خإلسقايحليلىلخطس خء،لولت ظالزظهل سيلحلخور لل ي لخوويخنل،للوه لح

قي لخط شيفح،ل ةظم ل تليفتقالومخطعم ايلكم لو لخو خظ ل خوث ثل خطمق س،لةظهلطيسلون تلويويهي تلز لجم طي

لخو لو  ليض  ل أظه لخطمسل  ل يٌلعي ل خإلجقل لخطت  يي لال يي لخطنفسلزصاق لو  لوةيـي لصن يح احله 

م ل يـ لوتييالجسايحلوت زظهل لفلكفلة ءلزنخ لخطتعلييلخطقيآظ ،ل ه لهناسحل  ح ظيحل آطح خإلسقايح،لةذ

ـهلويهل يعمفلاعيويحلوم ولخطم نيل  طمتينلوييىلظفسخطمعنىل ا نيحلخطيس ،ل وميالخطن شيل أ يلجم طيحل

ىلخطي ىلو لن ج اليلىلوت  زلخطم نيل مة تلي لخطمتينلومرين تللإليم ظهل  هلللخطعلىلخطقاييل سعي تل هلةط

لخطرم لل.ل

 : تعريف الخط  

ن لسل بلووتضم لكلمحلخط الا لخطن حيحلخطلو يحلاعنيي لز طهم ليمليحلكت  حلخطمي فلخطهت ايحل أ

يخزلخطعن صيل   خيالاعتيفل ه ل ه لخطمعنىلو لهذ لخطا خسحل،ل ث ظيهم لخط ط  للخطمست ااحلا لزجفلة 

لز لخطفرفل ينه ل.

  الييفلة لياسلخط ال أظهلل:"لخط الهناسحل  ح ظيح،لشهيال آطحلجسم ظيح"ل،ل ليق للة يخهي ل  ل

 سفييلخطعق ل،ل  حىلخطفري،ل سقحلخطمعيوح،لاممالخطليل ظىلينهل:"لخط الطس  لخطيا،ل  هتحلخطضميي،ل

 ينم ل  ".  زظسلخإلخـ خ لينالخطفي ح،ل ام نثته ليلىل عالخطمس وح،ل است نعلخطسي،ل ني خ لخوا  

ييفلخ  لخلا  لخط ال أظه:ل"ل س مل زةر للحيويحلوالليلىلخطرلم الخطمسم يحلخطاخطحليلىلا لوىل

زا لخطقلقلناىلوق للي لخط ال:ل"له لا لظتعيفلانهليلىلص  لخطمي فلخطمفين ،ل ز ض يه ،ل  ", خطنفس

   ".2 كيفيحلويكيله ل

                                                           
 .2اآلية   -يوسف سورة  -قرآن كريم   1
رسالة ماجستير كلية  –لي للتقنية الطباعية لعربتطويع الخط ا يف يحول المفهوم العلم -رضا صالح محب الدين  2

ل2012 -7ص  –الفنون التطبيقية جامعة دمياط 
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"ل،ل  يفلينهل  هن كلوعيييلطل ال:ل"زظهلور ييلخطلفظل يس لحي فلهت اه،ل قاييلخال تاخءل خط  ي

ً  ". 3 ح:ل"لةظهليل لوعيفل هلزح خللخطمي فلوىل ضعه ،ل كيفيحلويكيله لوىلخطرت 

خط شيف للا لخطلايه لخطق لل أ لطل الخطعي  لزهميحلذخال ُعالحض  ي،لوضقتلي لخطا   للللللللل

 لخطن حيحلاخطمله  ،لخطذيلك  ل سيلقىلا لنخامليالخإلظس  لا ج ن ل،لس خءلا لخطن حيحلخط شيفيحلز ل

لخطتم طيحل لن  ل, لاآثيلزجاخنظ ، لخالكتف ءل تعاخن قفل خإل خن لز لظا كلز لخطع طذطكليقتض لخوايليام

ل.ل خطلمثل خطسع لةطىلخطتط  ،ل ي حلالايحل ثّ  حلك ظمل  خءلةظت زخوه ،لكٌفلو لات طه

 و لات للخط الخطعي  ،لظيىلط خات لز لظرمفلا ل از لزسقون ،لاللز لظتتّيلا لزظت   ،ل ز لظستفيالللل

ل خالظت  بل خطت طيا لخطمستمي لخطفيز ليلى لخطذيل  م لانهته  لولعت للا  ل خال تر  ،  خالةتق قل خإلض وح

طلتم طي الخطع احل جم طي الخط شيفحل خر صي وه ،ل زس طيالونفيذه ل زغيخضه ل غييه لا لخطع خافل

ل4خطمؤثي ل.ل

 م له لزجمفلل خطتط  لو لخطفن  لخإلظس ظيحلش هي لواوعه ل   حلو لخإلظس  لاللو خللووييهل  إلوي  

حلويقلفلةطىلخطتم لل خطرم لل،لل ه ليلاي  لخطلايحل يضيف  لخإلض ول زكمفل،لو طم ه    ليتطلع  

إا لوخطن سل عضلا ليلاي  لويلقىل يض فلةطىلآث  للخطفن  ،ل يعيضلخطن سلي ل عضلا ليلاي  ل،ل

لز لي  لل ينسىل،ل ةا لز ليلقىل ق ءلخطمف ايليعنىل ه لاؤ خ خللخطفن  .

طتطليقيحل   طمنفعحل،لوه لوط ي لطآلث  لخطفنيحلحتىلورلحلزا لخطتط ييلوأايلزةالخطتر   تل  طن خح لخ

لل5زةالخظتل  ختل،لز لزكةيل ا  ليلىلزنخءل ش ايلخ صحل ولليحلاط طالاعينحل.

لخطمرييي  لخطفيخينح لكت   ا لزةر ل لوعتلي لطترمل  لخطمم  الا لز طى لا  لخطمع  ا لجا خ  ي ليلى

ل. خجه ال  ط  لهيي غليفيحل

                                                           
3 http://www.landcivi.com 

  .   681المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ص  يحلقة بحث الخط العرب 4 4
 125ص  حلقة بحث الخط العربى المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 5
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لخط الخطعي  لولازلا لزةر للكت   اليؤا لخطمؤ خ  لخطعيبل لل أ لز للخط  لو لوط  لةرفل

ل6خطفيخينحلخطمرييي للوقه ل عالذطكلخطرت  حلخطفينيقيحل خطت لخ تلسملا لزةر للخطرت  حلخطهيي غليفيحل.

 

  

 

 المحاوالت الجادة لوضع أبجدية . أولى(   شكل األبجدية المصرية الفرعونية وهي   1شكل رقم )  

 بالعمارة العربي الخط عالقة معرفة من نتمكن ولكي
 البحث من البد األساسية والتزيينية التراثية عناصرها من مميز عنصر ألنَّه العربية الداخلية والعمارة
 في واضح دور لها كان التي التشكيلية والعناصر الفكرية واألسس بالعوامل الخط عالقة وتحليل
 :التراثية والداخلية الخارجية العربية العمارة تشكيل

 .اإلسالمي والدين العربي الخط بين العضوية العالقة -آ
 .والزخرفة العربي الخط بين التشكيلية العالقة -ب
 7.العربي للخط الهندسية واألسس البنية - ج
 .اإلسالمي والدين العربي الخط بين العضوية العالقة -آ

                                                           
 A DISCRETE ARABIC SCRIPT FOR BETTERل 6 6

AUTOMATIC DOCUMENT UNDERSTANDING 

Ibrahim S. I. Abuhaiba*Department of Electrical and Computer Engineering 

Islamic University  -, Palestine 

 
ناء الفراغ الداخلي ج -سمير غنوم   7  – مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية –مالية الخط العربي وتأثيره في العمارة وا 

 . 2014 – 150العدد الثاني ص  –المجلد الثالثون 
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وظهم لزايل يآظ ،ل طلا لخطم جحلةطيه لو لوا ي لخطقيآ لز طىلخإلسقملين يحلكليىل  طقيخء ل خطرت  حل

خطريي ل خطسنحلخطنل يح.لخست املو لزا لخطنل  ل خط لف ءلخالج ف،لخغلالز خي  لح ن ،لييفلويم ل عال

  ط الخطر و .لزا لخط الخطلي لخطمستاييلوقالشهيلو ل اخيحلحر لخوا يي ل ذخيملزهميتهل  يزل لي ز ل

ل8،لكأصم بلحيوحلجايا لطه لار ظحل زهميحلخجتم ييح.لخط  خ   لخطنس خل 

خ  ة   . ل):وع طىلوق ل خطرت  ح وهميح   طقل  ز س  كم  خطعل  يلى خطمضليلى ظرم خآلي ا ا  يانت

خ  ة ل،ل9ليسطي  لا   خطقل  ليقتري  ط  خطرت  ح وعل  يلى ويه  حث (ص) خطيس للزح نيث ا  كةييت

 يلير )ل يق ل ور   ةوق ظه يلى  خطتلتي  خط الومسي  ةطى ني   ف وقا خط شيفيح خطرت  ح يلى خهتم اه

ل.ل،لخطقيآظيح خآلي ا كت  ح  تت يا خطيخةا  لخط لف ء خهت   كذطك ،(لخطيزق اف ويح ا  وإظه خط ال مس 

 :والزخرفة العربي الخط بين التشكيلية العالقة - ب

 خإلظس ظ  خطت  يخ يلي خطم تلفح خط خيويحل خطعن صي خطرت  ح  ي  خطعق ح و  خطلمث خقل ا  ولي 

خ اتمي   ك ظم خطعق ح ز  خإلسقا  خطاي  شه  لةطى  التل ص  خطف  و   خط خيوح خطعي   خط ال ي  جات

 طلرت  ح خطملتيكح خطنلأ  ة .خطاخخليح ويخغ وه ز  خط   جيح  خجه وه و  س خءلخإلسقا  خطمعم  ي

 خططليعح ا   اأخ ذ لخوهاخف التيكح ا تلفح  أةر ل وتمةف  يا ز ينه لخطتعليي جيى  ا  خط خيوح

  س م شه  ل اخيح ويه  يتأكا  خط خا جايا  ي خط  ويه  وظهي زخذالايخحف و  اي ور ييي  أسل ب

 خوةر للي     تع نه   ذطك خط خيويح خطقيمح غيي اعنى ويو طله  وممف ال هناسيح ط ط   زخيويح

ل10ل.ينه  ام    زةر ل ةطى خططليعيح

 ل

ل

ل

                                                           
وظيفية والجمالية وتصلح للعناوين في وضع معايير للخط العربي الرقمي  تحقق الناحية ال -رضا صالح   8

  - 2017 –رسالة دكتوراه  -المطبوعات  
 

 1آية  –سورة القلم  –قرآن كريم   9
ناء الفراغ الداخلي  -سمير غنوم   10  –دسية مجلة جامعة دمشق للعلوم الهن –جمالية الخط العربي وتأثيره في العمارة وا 

 . 2014 – 151العدد الثاني ص  –المجلد الثالثون 
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ل

 

 

 

 

 

 

 

لم 17 ق سمرقند، – مسجد في محراب ( 2 ) رقم شكل                                  

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لالمغرب – مراكش قصور أحد في جدار (    3ً ) رقم شكل                    

ل

ل

ل
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 :العربي للخط الهندسية واألسس البنية - ج

 خطهناسيح زسسهل ض  و  خطفضف  يع ن خآل ، يليه ه  ا  ةطى  صفلحتى يايا   ميخحف اي لخط ا ل

 يمن لط  -  ططل –  هذخ زص طه، طضلا   ي ضيت  يلميت  زس ست ل ضع  خطلذي  هللا يلا  زخيه اقلح خ   ةطى

  هذخ.خطت وح خطهناسيح طلق خظي  خطسلل  خطتأثيي ا  يمالخط ط  طعمله خ ص  حس   ح ةض وح ا  خطفن  

خ خط الزيطى خطذي اقلح خ    عا خطل خب خ    ااه ويم  ومةفلا   و  ي ف ز  ن   خطتم ل اظ هي ا  كةييت

ل11.خطهناسيح  زص طه   خيا  ا  كةييلز   ليف

يت لا لخقطه لل  خطتل,12ويم للخطنمملخطل  زلليوتل ي لزس طيال زةر لل كذطكلخطويضلخطتعليي

 ذطكلظظيخلطلي زلخالةر للي لخال ضيحلل13ظتيتحلخظعر سلخطض ءللحطتمقي لخطمي يلحظمملسطحلخط  ا

لخصلا لشهيلجلي تل يلىلخو14 تلفحلوهن كلانم و ال ليلحلخطلي زل زخيىلةايا لخطلي زلا  وف ي ال 

ظظيخلالوس علخالاليخ   يحللخظتل   ل  وس عخطفن  لل ,ل خطذىلخات زلي ل   ل  لخالسقافانم و الخطل و

للخالسقايحل خات خو لخطف لخالسقال15يايالا لخطةق و الا لخقللخختقفلةع  ه  لوأثيل  ت هيلل ,

لخالسقايحلو خطمسلمي لخال خافل  طلوحل خطتق طياللخحتف شا لل  إلسقمنخظملل ا تليلخطلق علخطتل خطعقيا 

وحلك ظملةحاىلني ا لة ريحلخطفن  لخالسقايحلخطفييا ل  ست اخملك وحلين صيلخط خيل خطتل16خال اخييحل

  وملل  خطتل17ومقي لولريقالاتمي  لا لخطنمملخطل  زلل خطنل ويحل خطهناسيحلز لخطم خ جحل ينهم لو

ل.ل  خجه الخطمل ظل طترسيحلخطتا خ لخطاخخليحلز,لكليخاالزخيويحلول خطعم  ل س سي لوزينريخل

ل

ل

                                                           
  46ص ، ،القاهرة العربية الكتابة قصة ، 1981 ابراهيم، جمعة، 11

 محمد الصياد , الصياغة التشكيلية للنحت البارز فى الفن الحديث واالفادة منها فى التربية الفنية , رسالة ماجستير , 12
10م , صـ 2001,  كلية التربية الفنية جامعة حلوان  

  يحيى حمودة , التشكيل المعمارى , دار المعارف , 1977م , صـ1311
 محمد درويش زين الدين , النحت البارز أساليبه وامكاناته ومجاالته فى التربيه الفنية , رسالة ماجستير , كلية التربية 14

م1973الفنية جامعة حلوان ,   
 رقية الشناوى , اساليب تشكيل العناصر النباتية فى النحت البارز فى الفن االسالمى بمصر , رسالة ماجستير , كلية 15

م1986التربية الفنية , جامعة حلوان ,   

  عفيف البهنسى , أثر الجمالية االسالمية فى الفن الحديث , دار الكتاب العربى , 1997, صـ 167
  أبو صالح األلفى , الموجز فى تاريخ الفن العام , دار القلم , 1965م  17
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لخط خالونفيذل ق  الخطترسيحل:

ا لل ا لخقللاس ح الهناسيحلا لايخي الخطويضلخط شيفل ورمي لخطميفلخطعي  .1

  (ل4 ل)لطلرفل  خل خطترمي للكم لو

ل

 

 

لل

ل

ل(لورمي لخطمي فلخطعي يحل4ةرفل)

 ك ط  ل.لAuto Cad يظ اجلل  ست اخم س لخطميفلك ط  ل .2

خال قملخطيص صلطتلريفلخطميفلك حا لظممل   زل  ض لور  لل  ست اخميمفلن خس ال .3

 (7(ل )6 )ل(ل5خالةر للخ   مل)لل يلىلخطسط حللكم لوثيلخطض ءلو

ل .4

ل

ل

 

 

ل

 (لحيفلخطن  6(لحيفلخط خ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةرفل   ل)5ةرفل   ل)للللللللل

 

 

 ل(لحيفلخطتي ل7ةرفل   ل)للللللللللللللللللللل

ل
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 (لل8خطر  لز   مل)لل يت لوتسي لخطسط حللكم لول3D Max إست اخمل يظ اجل .5

 

 

 

 

 

ل

لل(لل خجهحلخطليظ اجلخثن ءلونفيذلحيفلخطذخل8ةرفل   ل)

ل

 

 

 

 

 

 حيفلخطه ءل(10ةرفل   ل)لللللللللللللللللللللللللللللللللحيفلخطن  ل(لل9ةرفل   ل)لللللللللل

 

ل

لل

 

 ل

 

 (11ةرفل   ل)                                                     
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لل

ل

ل(12ةرفل   ل)

ل

ل

 

 

 

 

 (13ةرفل   ل)

 MDFالست يخولظم ذولز طىلا لخ احللCNCيت لولريفلخطميفل  خسطحلا كينحلخطمفيل .6

 نم ذولطنتمر لا لخست يخولخطنسخلخطمطل  حليمفل  طالنخا لا لخ احلخطسيلير  ليل لخطيت ل .7

 GRC  لل  يس ظحلخطمسلمحل  طر فلخط ج جخطليفضفلطل جه الخط   جيحلخست اخملخ اح .8

 امي خا:لطه لا لتنفيذلط

 اإلنتاجًوالترميمًوذاتًجماليةًعاليةًوصديقةًللبيئة. مادهًعمليةًإلعادة 

 األبنيةًبعواملًأمانًكبيرةًللهياكلًالضخمةًواألساسات. علىًحمالتخففًال 

 والدهاناتًوتعالجًكماًتعالجًالسطوحًاألسمنتية غاتبيمكنًتلوينهاًبالص. 

 يمكنًتشكيلًمنتجات GRC ًممًليكونًوزنها12ًًً-6ًًبمقاطعًرقيقةًسمكهاًمن

 .األحجارًالتقليديةًالمماثلةًلهاًفيًالحجمًًبكثيرًمنًوزن أقل

 سهلةًالتصنيعًوالقولبةًإلنتاجًاألشكالًوالتفاصيلًالدقيقةًويعطيًالملمسًًخامة

 .المطلوبًللسطوحًالنهائيةًبأفضلًنوعية

 رطوبةًوبخاصةًاألجواءًالبحريةمقاومةًللتأكلًوللعواملًالخارجيةًمنًحرارةًو. 
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 ل.سرًومقاومةًللحريقكمقاومةًللضغطًوال

 خط خالونفيذلخطق طال:

 ًًوبذلك ًالخامة ًبداخله ًللصب ًمجهز ًيكون ًوالذي ًجيدا ًالقالب يعزل

 .العوازلًالمناسبة بأحد

 ًبخلطًمكوناتًخامةًنقومGRC 

 ًًالصوف ًاليها ًمضاف ًاخرى ًطبقة ًيعقبها ًالمزيج ًمن ًرشًطبقة يتم

 ىًًوتكررًتلكًالخطوهًتبعاًللحاجه.الزجاج

 ننتظرًيومًعلىًاألقلًحتىًيقومًالخليطًبالتماسكًثمًالبدءًفيًفكًالقالب. 

 ذطكل  ست اخملخطرنفي لطلتنعي ل ه لغييلاستمالليت لولطيالخالسطحل 

 . طلتنعي لةاللةذخلوتطلالخوايل

ل.ا ليانلخط حاخالخطمطل  حل ولطيله ليت لويكيله ل  ططييقحلخطمير ظيريحلخالظته ء  عال

خ احلخوكييليكلطتنفيذلخطترمي للح طحلخست اخملخطلق  الطترسيحلجا خ لنخخليحليت لخختي  ل و .9

 و لطه ليا لامي خا:

 ًاليًواحدًبوصةًبينما16ًًً\1ًيتراوحًسمكًالواحًالكريليكًالمستخدمةًفيماًبين

 بوصة.18ًالي16ًًً\1ًطارهاًفيًهيئةًالنابيبًتتراوحًاق

 ًتتمتعًبمقاومةًعاليةًللعواملًالجويةًحيثًيمكنًتركهاًمعرضةًمباشرتاًللهواء

6ًالجويًوتتمتعًهذهًالخامةًايضاًبخاصيةًمقاومةًالصدماتًحيثًيمكنهاًتحملً

ًضعفًمقارنةًبمقاومةًمادةًالزجاج.17ً:ً

 ًلتتصلبًدونًانًيصيبهاًايًتغييرًاوًيمكنًتسخينهاًعدةًمراتًويمكنًتركها

يلحقًبهاًايًشروخًوالكريليكًمادةًسهلةًالخدشًولكنًيمكنًالحفاظًعليً

 سطحهاًالخارجيًعنًطريقًعملياتًالصقلًالمختلفة.

 ًتتمتعًايضاًبدرجةًليونةًعاليةًتفوقًغيرهاًمنًالموادًالسيلولوزيةًولًتتأثر

منًالزجاج،ًًومقاومةًعاليةًبفعلًالماءًالمغليًكماًانًوزنهاًاخفًبكثيرً

لللقلوياتًوالحماضًالمخففةًبالماءًومحاليلًالمالحًالمائيةًغيرًالعضوية.

 

 ظق مل تتهي لخطق طال ييخي ليا لظق  :

 ًزياااادةًعاااددًقناااواتًالتهوياااةًخاصاااتيًفااايًالمنااااطقًالتااايًيصاااعبًلالكريلياااك

 الوصولًاليهاًوذلكًفيًحالةًاستخدامًقوالبًمعقدةًالتصميم.
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 ًاعاااادةًتساااخينًلااوحًالكريلياااكًمااارهًاخاااريًفاايًحاااالًعااادمًالتصااااقًمراعاااة

 الكريليكًتماماًعليًسطحًالقالب.

 ًازالاااةًالحاااوافًالحاااادةًمااانًالقالااابًوالتااايًتساااببًفااايًحااادو ًانبعااااجًفاااي

ًو ًشروخًفيًالنسخةًاثناءًاخراجهالوحًالكريليكًوقدًتسببًحد

 ظق مل تلريفلخط  احلي ل يي لوفييغلخطه خءلك وو :

وترددد  لا كيندددحلخطتلدددريفل دددد طتفييغلاددد لصدددنا قليمرددد لوفييوددددهلاددد لخطهددد خءليدددد ل

 ييدد لوتمددحلاتردددلحل  حددا لوفييدددغل سددطمهلخطعلددد يلادد  نل وطددد ءلامردد ل يمرددد ل

 زي ن لخحر اهل  خسطحل)ال  ك(لطتةليملخطل ح.ل

يتردد  لكددذطكلادد ل حددا لوسدد ي ،لهددذ لخط حددا ليمردد لخطددتمر لودد لخ وف يهدد ل ن جددهل

ق طدددالوددد ل ددد علخطردددنا قل عدددالثقلدددحل عدددانلاددد لخطةقددد بلحيخ وهددد لحيدددثلي ضدددحلخط

 خطيويعح،ل ي ض لط حلخطلقستيكلخطمطل بلولريلحلو قلسطحلخطل ح.

حتددد ليردددفلخطلددد حلطددد لن جدددحلخالظرددده  ل)خيليردددلحلطينددد لسدددهفلخطتط يددد (لظقددد ملل

  أ ع نل حا لخطتس ي ل يت لوفييغلخطه خءل  خسطحلاض حلخطتفييغ.

حتددد ليتردددفل  طق طدددا،لل يمةدددفلظسددد حلن يقدددحليندددالخذليسدددمالخطلددد حليلددد لخطددداخخفلل

 طتف صيفلخطق طال يناا ليلينلخطعمفل يترلاليمر لورلحلي لخطق طا.

 عالخإلظته ءلا ليمفليانلخط ح الخطمطل  حل يت لوةليته ليل لخطم اا لللللل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل
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 (17,ل16,ل15,لل14يت لويكيالخطلق  الكم لوىلخطر  لز   مل)لل .10

 

 

 

 

لل

ل

لورسيحلنخخليحل(14ةرفل   ل)

ل

 

 

 

 

ل

 

ل

لورسيهلنخخفلغيوحلظ مل(15ةرفل   ل)

ل

ل

ل

ل

ل
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لورسيهلنخخفلغيوحلاعيلحل(16ةرفل   ل)

 

ل

 

ل

ل

ل

ل(لخست اخملخطلق  الطترسيحل خجهحلخ  جيح17ةرفل   ل)

لخطنت اجل:

 ليؤللطمسطم الهناسيحأخثن ءلورمي لخطميفل ل يتالايخي  لخطلعالخط شيف  

 ل  وأصيفلطله يحلخطعي يحلس خءلولوممفليمق لولسفي تلوضفىلخطمي فلخطعي يحل يمحل

 خطفيخغ الخطاخخليحل. ل لوزخط جه الخط   جيحل

 خطترسي الخطاخخليحل,ل خط يس ظحلخطمسلمحلل يفضفلخست اخملخط  ا الخطلقستيريحلو

 طل خجه الخط   جيح.لج   طر فلخط ج 

 .لللللخست اخملخطنمملخطي م لس ه لو لسييحل ن حلونفيذلخطلي و و يا 

لخطت صي ال:

 خطترميم الل طتمقي لون علولح تايك وحلخطمي فلخول ي صىل  طتتييالو 

 لطلليئحور  لصايقحلل  لخطلمثل خطا خسحلي لخ ا الطقست اخملخطاخخلا يالا

 طلمف شليلىلصمحلخالظس  ل.

 وط ييلوريلخطمرم لخطاخخل ل رفحلخ صحل خطمرم ل ضفحلي احل أسل بلاي ل

طألخذل  الظم  لخطتلريليحل خطفلسفيحلخطم تلفحلخطم ج ن ل  طماخ سلخطمايةحل م ليرسلهل

 خطقا  ليلىلخإل اخعلخطترميم ل مفينخالجايا ل التري لاةفلافينخالخط الخطعي  ل
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