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 التطبيقية  الفنون  كليات لطالب اإلبداعي التفكير  مهارات تطوير  على وآثارها األبعاد الثالثية الرقمية الطباعة
3D Digital printing And  its impact on the development of  creative thinking skills for students of applied arts faculties 
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 املياه  لبحوث يالقوم باملركز  وتغليف ونشر  طباعة دكتور                             حسين املنعم عبد أسماء د/                                

 

 البحث ملخص
ًامصيهه    مصتغييهه امصتمهه   صصالحهه ل يشهه عصرنهه   ص  صال واههقصوال وههع صصفهه تخ لههجصااا ههحصالحبهه  ص  هه صصفهه امصوتطهها ،صوت ههعصال ل هه ذلههاصال طههًا

ًاتصصصه الطب رةصال ق بةصثالثبةصاأل   دصص أ طلوتصل ش لصتجه تتصرعدهع صحيهتصته لصر لبه تصالطب رهةصثالثبهةصاأل  ه دصصال  احعىصتلاصالثا
ص. وتن ب هصرنصط  قصب اتجص  اذابةصرلقصا  زصالح يحص  ي خعا صال كاالااب صال ق بةصرنصط  قصاي ام خصالجمل

وفقصأط ًصذلاصد ط قصالبحتصإلقصط قصتاظبفصأتك   تصالطب رةصال ق بهةصثالثبهةصاأل  ه دصا  ه سصتجمه  تصت لب بهةصتذ كه  صذاتصاهاد ص
يحوهقصتبمهي صر لبهةصاله  للصو هشث ص شهكلصتوليهلصالاقهتصوال كلفهةصالالزتهةصت ه صصفه ر لبةص كلب تصالفاانصال طذبقبة،ص ظ اصألتك   ت  صالف ئوهةص

صبذي ه تصاله  للصال وليعيهةصصفه رلقصتعىصف رلبهةصال اظاتهةصال  لب بهةص.كهلثصحيهتصت  ثهلصتشهكلةصالبحهتصصصإيج ب  صفه واهادص  هاصالونهًا
صيههاا ص ًاتصلطههالاصالكلبهه تصالفابههةصواف وهه ًصال جهه تتصالفابههةصال  لب بههةصل ااكبههةصال طههًا الخ تهه تصاوصص فههاك مهه اصالخذهه اتصوتا بههةصال  هه 

ًايهةصف رلبهةصايه خعا صالطب رهةصصفه ها صفإنصاهعافصالبحهتصت  ثهلص وتن.ال عدعصتنصالعولصف اتا ز صاوصال واب تصالحعدثةصال م خعتةصص د
ًاتصال فكيهه صصفهه ال ق بههةصثالثبههةصات  هه دص لههعىصطههالاص.لبهه تصالفاههانصال طذبقبههةصتههنصمههاللصتافيههةصار هه لصفههنصتذ كهه  صصاابههعار تا بههةصت هه 

صثتافيةه ص  لط قصال وليعيةصت  صي ززصال ف رلصبينصالط لحصوال كاالااب صال ق بةصالحعدثةصوصيحوقصف  لبةصال  للصصين ح
 املفتاحية  الكلمات

ص.لب تصالفاانصال طذبقبةصص-األب ك ً-ال فكي صاألبعارقصص-الطب رةصثالثبةصات   د
 البحث بموضوع  املرتبطة املفاهيم

تج ارةصتنصال  لب تصوال كاالااب صال  صتوع صتشكيلةص. تلةصتنصالو بلب تصاا   ابةصلالازا صواا   سص  ي خعا صه صصاالبعاد: ثالثية الطباعة
ً ةصلخلقص   ذسصصثالثبةصات   د حيتصي كنصا ش  صصص]1. [ط  وةصالطبوةصفاقصالطبوةصوال  صتم  ص  ل نابعصال ج ب  صوه صط  وةصفا

ًاصص  اذسص. تلصف صالطب رةصف صر لبةصواحع   ص  ي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصوت  ذ صهةهصالط  وةصه صاألكث صا  ش 
ً صا   سصص: اإلبداعي التفكير  هاصال فكي صف ص مقصتف احصتصتحعهصال  لات تصال وليعيةصاوصالواالحصال اضارةص.  صا هصي ذ صرنص فمهصف صصا

ي صاابعار صتفكي صتاف حصيخ سصتنصال ململصال    دصف صال فكي صالقصانصصه دفصد ملص  ل ااعصوالجع صواألص لةصوبو بلي هصلل حوقص،صوال فك
 ثللمشكلة يكانصتفكي اصت شعب صوت اار صداديصالقصتاليعصاكث صتنصاا  ةصواحع ص

ًيصاوصتاظبلصتك نصال  لصاوص:   االبتكار  ًيةصال  لصال ج  ص قبةال ماصالط قصصهاصتطا  صتا جصاعدعصاوصت عدلصال ا جصاوصأيلااصتاظبلصف صت  
ًب ةصأ ااعصتنصالاش ط تصه ص:صال ا جص،صال  لبةص ص،ال ما قص،صال اظبلصثصاا   ابةوبا  صرلبهصيش لصاتب ك ًصأ

ًاتصطالاصالفاانصال طذبقبةصتنصماللصاي خعا صتكاالااب صالطب رةصثالثبةصات   دصوتطذبو ت  ص: البحث هدف د عفصالبحتصال صصتطا  صقع
ًاتصالط لحصات   ابةصوتحفيزصال فكي صاابعار ثف صالذ   تجصال  لب  صل ا بةص  ت  

ًاتصم  ج صال شيم تصال  لب بةصف صتج لصالبحتصواا   سصوال طا  ص : البحث أهمية ت جهصال اظاتهصال  لب بةصاتنصال صتا بةصوتطا  صقع
 فةصب شجبعصالط لحصرل صاتبعاعصواتب ك ًصك حعصت طلب تصالماقصال   ف صف صاتلفبةصالث لثةصثصوتوا صالف رلبةصال  لب بهصف صرن صال  

 صواي خعا صال كاالااب صوال  لبلصالةات صال م   ،صو  عصالبحتصا  ك ي صلالتج ه تصالحعدثةصال  صتش.عصرل صاته    ص  لبحاثصال طا   ةصف
ًاتصال ًاتصات   ابةصصتج لصالف رلبةصال  لب بةص.  صدلو صالضا صرل صأه بةصاي خعا صهةهصال كاالااب صل ا بةصت   ص فكي صاابعار صصوت  

صص
لط لحصالفاانصال طذبقبةثصحيتصانصاتب ك ًصي عصالواهصالعاف ةصللا اصاتا   ر صواتق ن ديصوال م هلصاألي ي صف صتحويقصال ا بةصا

صال ج  عبةصال م عاتةثص
و  كنصللطب رةصثالثبةصات   دصانصصص بينصالذي ةصال  لب بةصوواقعصياقصال  لصلوعصر لتصال كاالااب صرل صإيج دصحلوةصوصل البحث:  فرضية

ًايبةصوصالاصالص م الةصال صتج لصاه   ت لصوصص ًاتصالع ً صف صتج بةصال  للصتنصماللصتم رع صالطالاصرل صال ف رلصتعصال و  تحعثصثا
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رةصثالثبةصات   دصص.  صا   صتوّللصتنصال قب تصال قصتاااهصصتاح لصالف صةصت   سصوتنابعصتن تب  لصالخ صةص  ي خعا صتكاالااب صصالطب 
 الط لحصاثا  صال  لبةصال  لب بةصوال  صقعصد   ضصل  صاثا  صاي خعا صالط قصصال وليعيةصوب ل  ل صتشّج هصرلقصال حعدتصواتب ك ًثص

ص.لصتنصتن بلصال طا  تصد بعصالبحتصال ا جصالاصف صال حليل صتعصر ضص   ذسصتطذبقبةصتر  لصالطلب :  البحث منهج ةصف صتوً 
صتن بلص اافةصال  ضصللف قةصال ا  ةص)قملصاارالن(  ثصوالاش اتصواتغلفةصصللف قةصالث لثة،صوتوً 

 

 املقدمة: 

،صحيتصصف ص. فةصال ج تتصال  صتخع صاا م نالطب رةصثالثبةصاأل   دصف صالماااتصالوليلةصال  ضبةصل ح لصتك  ةصه تةصصظ  تصتوابة
ً خصاا م   صدملتصالطب  رةصثالثبةصاأل   دصفقصال عدعصتنصال ج تتصتا  صالفابة،صوال  اثبة،صواتث  ة،صوقعصأث تصهةهصال كاالااب صرلقصال  

ًب  صأكث صتنصأيصتج لصآم صحيتصف حتصآف ق صوإتك  ب تصاعدع صلل طذبو تصالنا عبةصاألولبةصوإ   ا  ث  الحعدتص
ًق  صثالث صاأل   د،صو  لصتشكيلصهةاصصةصتذ ك  صد لصتنصمالل  الطب رةصثالثبةصاأل   دصهقصتوابوت عص با  صتجملصتل اسصتنص  اذسص

الا اذسصرنصط  قصطب رةصتج ارةصتنصالطبو تصال    لبةص  ض  صفاقصاآلم صح قصد لصالحنالصرلقصالشكلصالا  ئ صوهاصت صي  فص
هةهصال وابةصصل  لصالا  ذسصاألولبةصالم   ةصحيتصي كنصوقعصتلصتطا  ص(ثصصصAdditive Manufacturingباظ  صال نابعصال ض فص)

وت ملصتوابةصالطب رةصثالثبةصاأل   دص  لم رةصوي الةصاتي خعا صوتافي صالاقتصوالج عصوال  لصراعص،صا ش  ص  اذسص. تلصفقصر لبةصواحع ص
ً    صب واب تصال كاالااب صاألم ىصالو ئ ةصرلقصتذعأصال نابعثص صتو 

ً خصالطب رةصصالث صالثبةصاأل   دت 
صوال وع صلل ف ا صالا فثةصللحذ ص1984ف صر  صوص،ث1976ت اعصبعايةصالطب رةصثالثبةصاأل   دصإلقصر  صص ،صوتعصتز عصتنصال  عدالتصوال طًا

،صراعت ص1986تحالتصال كاالااب صتنصالطب رةصتعصالحذ صإلقصالطب رةصتعصال اادثصحيتصد اعصأصالصالطب رةصثالثبةصاأل   دصإلقصر  صص
ًلزصه لثصوتاةصذلاصالحين،صتلصتطا  صتج ارةصت اارةصص (SLAلصإصعاًصأولصب ا  صلج  زصال جم  تصت (صوهةهصالذ ا  صتا   صإلقصتش 

صتم   صالقصاتنصث صصص]1[تنصتطذبو تصتكاالااب صالطب رةصثالثبةصاأل   دصرذ صال عدعصتنصالنا ر تصوصتزالتصفقصتطًا
ص    دت احلصر لصالطب رةصال ق بةصثالثبةصاأل

حيتصي كنصطب رةصأيصتجملصثالث صاأل   دصتنصماللصوضعصصص Layers ه صالطبو تصو  عصال ذعأصال   صفقصالطب رةصثالثبةصات   دصواحع
صثالث صالا اذسصبا  صاألولقصصالخطا صفقصو  لفاقص  ض  صالب اص  لشكلصال طلااصلي كانصف صالا  يةصتجملصثالث صثصص)صالخ تة(صطبو ت
(،صص3D Scannerحيتصي كنصالحنالصرلقصهةاصال جملصتنصماللصت يحصضائ صثالث صاأل   دص)ص،ص"STLص"صتلجصيم قصت صأوصاأل   د

”(صصComputer Aided Design “CAD  ل ن بلصثالث صاأل   دص)صصال خ نةصأوصتنصماللصتن ب هص  ي خعا صأحعصب اتجصالح يحص
صال ن بلصصف صاألمط  صتنصال لجصصفحصصوه صصالث  بةصلخطا اصتأت صصذلاصوب عصثصAutoCAD up, Sketch MAX, 3D"صب اتجصتثل
صوتنصصال نحبح،ص   لبةصال  لبةصهةهصوتم قص،صاأل   دصثالث صالضائ صصال  يحصصتنصال أماذ صللا  ذسصوم صةص،صالاو طصاتن لصرع صتثل
ًي لصد لصالث لثةصالخطا صف صثل صإلقصالا اذسصب وطبعصالذ   تجصهةاصيوا صصحيتص"،Slicer"ص  ل وطعصيم قصت صإلقصصال نححصالا اذسصإ

اصصال قبوةصالطبو تصتنص.ذي  صتج ارة ص"،Code-G"صتلجصال  لبةصهةهصتنصصالا تجصصال لجصو مّ قصطبوة،صألجصصرعده صصد ج وزصقعص"ش ائح"صاعم
صإلقصصال لجصلد يصذلاص  عصال طلابةثص  لكف   صال  لصصإ ج زصرلقصالط   ةصتم رعصال  صواألوات صال  لب  تصتنصتج ارةصرلقصيح ايصصوها

صازالةصصوال اعبلصال اظبفصصر لبةصف صصالا تجصال جملصدعملصالا  يةصوف صص،صالط   ةصف صال م خعتةصال كاالااب صرلقصبا  مصصتافيةهصلبلصالط   ة
ص]2,3 [ص.ص ب  صال  غااصصغي صواألازا صالحاافص

 
صاأل   دصصثالث صال جملصصلصر صت احلصداضحص:ص(1شكلص)
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 ص3d Printing Scannerال  يح تصال ق بةصالضائبةصثالثبةصاأل   دص
صثالثبةصاأل   دصلألام  صال  صد لصرلي  صر لبةص ً صف صتج لصتشكيلصصًا ي عصال  يحصالضائ صثالث صاأل   دصأحعصاألا ز صال  صأحعثتصثا

صل محصال جملصصصصصتوابةصص   ذ صال  يحصالضائ صثالثقصاأل   دصهاال مح،صوص حيتصتوا ص  ح ك  صصصصات   دصصثالث حعدثةصتم خع صضا صالليًز
 صوتحليلصالا  ذسصوال جم  تصالطذبعبةص ج عصالذب   تصالشكلبةصالظ ه  صوالخ صةص     ده صوالاا   صوتالتم  صواحب   صالخ ت تصال كا ةصل 

ًق بةصص  ات   دصلل جم  تصصصصثالث اعبةصال  يحصال م خع صب عفصإ ش  ص  اذسصصد لصت  لج   صبذ اتجصم صةصت  لقصباوتحا ل  صالقصبب   تص
3D Modelsًق بةصثالثبةصاأل   دصتم خع صفقصص ر لبةصالعقةصص ،صو  كنص  عصذلاصأنصتم خع صتلاصالذب   تصال  صد لصا    صلذا  ص   ذسص

 ]4[ثصال عدعصتنصال ج تتصوال طذبو ت
 ات   دصصأ ظ ةصال  يح تصالضائبةصال ق بةصثالثبة 

تااعصصأ ظ ةصتخ لفةصتنصال  يح تصالضائبةصال ق بةصص
ت يح تصضائبةصثالثبةصاأل   دص  يع صصف ا كصصثالثبةصات   د

وت ايطةصال عىصوغ لب صت تكانصهةهصاأل ااعصت ح .ةص
ض نصتاظاتةصت ك تلةصاىصدٌ لص ول  صلل جملصال  ادصص

ًسصاوصالعامل,صصصتمحهصضائبٌ صتثلصال ب  ق ياا صفقصالخ 
ًضصأوتح اتصرلقصوحع صت ح .ةصأوصأنصص وتاهصت صرلقصاأل

ًالنا عبٌة،  جهاز : ( 2شكل )صصصصصصصصصوت يح تصضائبةصتٌاضعصرلقصالط ئ اتصواألق  
تم خع صهةهصصثالثبةصاأل   دصق  بةصال عىصوصصصصصصصالمسح الرقمى ثالثى االبعاد خارج المبانى

يلصل مجيلصأشك لصاوصأيطحصاألام  صب ف صيلصص8القصص1ينصصاتا ز صفقصتم فهصر لصت صب
وتم خع صف صتمحصأيطحصال يات تص كذي  ،صور د صت صت تبطصفي  صتم فهصال مجيلصبعقهصالا بجة

 ]5[واللاح تصوال اماا تصثص

صال واب تصال خ لفةصللطب رةصثالثبةصاأل   دص
ًق بةصصت   عصالطب رةصثالثبةصاأل   دصف صأي ي  صرلقصإ   سصتجم   تصتل ايةصتنصتن ب  تص

ص(:أهلصتواب تصص3شكلص)صصصصصصتنصماللصال نابعصااض ف صحيتصد لصبا  صال ا جصشي  صفشي  صح قصيك  لصتكا اهص شكلص.لق
ًتهصالا  ئبة،صو خ لجصذلاصرنصط قصات   سصص   حيتصيخ سصتنصصال  كياةصتك  الصوتج   صفقصصا

ل قصت   عصرلقصتنابعصاازا صلل ا جص شكلصتافنلصثلصتج ب هص  عصذلاص،صوت  لص.لصأي ليحصوتواب تصالطب رةصال وليعيةصلل ا ج تصوا
ثالثبةصاأل   دصرلقصهةاصاألي سصذاته،صولكا  صتخ لجصفب  صبيا  صتنصحيتصالط  وةصواأليلااصوال اادصص

ثصال م خعتةصوال طذبو تص طذب ةصالح ل ] 6,ص3ص [ صصصثصالطب رةصثالثبةصب  صدلقتلاصال واب تصفأهلصوت  ثلصصص  
 Fused Depositionصص-الا ةاةص  ل  ييحصال ان  صص-صص

Modeling ( FDM) :صوهقص، ً ر لبةصيححصال اادص  لح ا
الط  وةصاألكث صشيارم صوا  ش ًماصواألقلصتكلفةصتنصص وت عصهةه

 بينصط قصالطب رةصثالثبةصاأل   د،صوتذعأصالطب رةصرذ صتوابة
FDM الذالي باصاوصيلاصت ع قصصصصصتنصماللصمبطصتنص
الخطصببك  صت نلةصص،صد نلصهةاصfilament) تم قص)

ط زصصص:صص(3)شكل صوب عص  لط   ةصلب  ص   حلةصالن  ،ص
ًهصد لصتشكيلصالا اذسصرذ صت ييحصال  د صال ان   صرذ صتم ًصد حكلصفبهصال طذيقصالخ صص  ت كيا تصطب رةصثالثبةصات   د ج  زصا ن  
راعصات     صتنص.لصطبوةصد لصتشكيلصطبو تصت   لبةصرلقصتانةصالذا  صوفو صللذب   تصثالثبةصاأل   دصصالك ذيات صال  نلص  لط   ة،

صثصصصوتعصا     صر لبةصال  ييحصت لصر لبةصال ذ  عصال  صت يعصال  د صال م خعتةصإلقصالح لةصالنلبةصت  صأم ىصص.ال وعتةصإلقصالط   ة
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صص SLA (Stereo lithography) :اليثغ اف صالم ي  ص-2 ت ثلصأقع صال واب تصف صالطب رةصثالثبةصاأل   دصوه صر لبةصت   عصرلقصالليًز
وال  صتم خع صال ذل  صالضائ صلناعصتجم  تصصلبةصتنصالماائلثصوهقصت  لصرذ صت .يزصاتش ةصفاقصالذافمجبةصرلقصيطحصمزانصص

صب يلصال جملصثالثقصات   دصطبوةصتلاصطبوةصصتلي  صب اتاجصي ئلصضائ صال ذل  صق بلص ،صحيتصيوا صش  عصالليًز لل   لجةص  ي خعا صالليًز
وت عصهةهصالط  وةصه صاألتثلصتنصحيتصال كلفةصا   سصالا  ذسصاألولبةصالم   ةصل طا  صال ا ج تصف صصص.وفو صللذب   تصال وعتةصإلقصالج  ز

ًمصصتنصحيتصث نصقط عصاألر  لصالنغي  صوقط عصال  لبلصأل   صق  ً صرلقصتنابعصأازا صقا ةصتاثاقصب  ص مذب صوبم رة،صف  صاأل د
ًمبنةصالث نصولكنصي كنصاي خعات  صأيضم صتعص الط    تصوتك لبفصال شغيل،ص.  صت   عصف صاألي سصرلقصتخ لجصال اادصالذالي بكبةص

   اصال اادصاألم ىصتثلصالك بانصوالذ و زصوب اصأ ااعصاألمش اث
صف   لص  يلااصصصSelective Laser Sintering (SLS:)ات  و ئ ص  لليًزصال لذيع -3 ًىص  لليًز ًىصاتم ب  اوصط  وةصال نلعصالح ا

ص ص  SLAم ي  اليثغ اف صالصت  ثلصل وابة ً صتم حيقصتثلصالذالبم  ،صاوصصف الحاضص  اادصصف لكنصيم ذعلصالم ئلصالو بلصلل ذلًا صا
صالقصصوال ي   يا وب اصال   دنصتثلصالفاتذصالمي اتباصاوصالزا سصاوصالا دلانصص واتل ا يا صوالفضة،صتان  صال  د صراعت صد لصتاابهصالليًز

صتبوقص. محاقصيم رعصبعرلصال جملص،صال  هةهصالاوطة،صات صال اادصصصف صال محاقص و  لصتك اًصال  لبةص  لك تلصصتصينلصالي  صش  عصالليًز
 SLS ثصتوا صط  وةالطب رةصال  لبةصف صا  يةصا عص و ي صال محاقصغي صال م   لصلي لصاي خعاتهصالصف ثلصد لصصح قصات     صتنصالا اذس

صلن  صوتج يعصتمحاقصال  د صال م خعتةصل كا نصطبو تصالا اذسصال  ادصإ   اهص وتم خع صهةهصص.للطب رةصثالثبةصاأل   دص  ي خعا صالليًز
صو تصالنا عبةثصالط  وةصتنصط قصالطب رةصثالثبةصاأل   دصف صال طذب

،صinkjet تشبهصهةهصال وابةصتنصحيتص.بفي   صوطذب    صالط    تصال  ديةصال   وفةص  يلص: Material Jetting الافتص  ل  عنصص-4
ًاق،صتوا صالط   ةصثالثبةصاأل   دصتنصهةاصالااعصبافتصقط اتصتنصي ئلصالفاتابالب  صالةيصد ل صتنص فتصقط اتصالحذ صرلقصاألو صولكنصبعتم

حيتصتااعصفاه تصدقبوةصفقصالط    تصالثالثبةصات   دصت ح كصالقصاتت  صوالخلجصوتوةفصت د صص.ت  لج هصرذ صاألش ةصفاقصالذافمجبة
ًقةصت ح كصلالرلقصوالقصاتيفلصح قصد لصت    ييحصصطبو تصت  عد صتنصال  د صي ئلةصفقصحينصانصفقصالطب رةصال ق بةصصفإنصيطحصالا

ةاصالااعصتنصالط    تصالذالي بكبةص.ذعدلصرنصالحذ صفقصالط    تصال وليعيةصوصت  لصهةهصالط  وةصرذ ص فتص فسصالمطحص،صو م خع صه
صاألش ةصفاقصالذافمجبةصفاقصال  د صالم ئلةصل وا صب شكيل  صرذ ص صقط اتصتنصال  د صالم ئلةصرلقصيطحصالطب رة،صلي بعصهةهصال  لبةصت ًو

ًقبوةصللغ ية،صو  لصتك اًصهةهصال  لبةص ف صهصت  صتلاصاألم ىصح قصد لصات     صتنصالا اذسصالا  ئ صوتم خع صهةهصالط  وتج يعصطبو تص
صاألغ اضصالنا عبةصثص

ًقبوةصتنصال محاقصولكا  صتص SLS هةهصالط  وةصتعصتوابةصصت فقBinder Jetting :الافتص  ل غلبفصص  -5 تنصحيتصاي خعات  صلطبو تص
،صحيتصد لصاي خعا صت د صتغلبفصص تذعأصهةهصال وابةصرذ ص  .توا صب غلبفصال محاقصل كا نصطبو تصالا اذسصال طلااتم خع صأش ةصالليًز

 ش صتمحاقصال  د صال م خعتةصثلص ش صت د صال غلبفصفاقهصلي لصص  ه  صت م ،صوب ج دصإت   صر لبةصص  صالطبوةصاألولقصد ح كصيطحص
ا اذسص شكلص. تل،صلي لص  عه صتاظبفصالا اذسصتنصال محاقصالطب رةصإلقصاأليفلصل ك اًصال  لبةصت  صأم ى،صوهكةاصح قصات     صتنصال

تم خع صهةهصالط  وةصأيضم صف صاألغ اضصالنا عبة،صصصال   يحصثلصتغلبفهصت  صأم ىص  لك تلص   د صتصوةصل ز عصتنصالنال ةصوال   ياصث
رنصط  وة أق SLS وت  يزص تا جص   ذسص الاقتص فمهص ف ص ولكا  ص أقل،ص لط قةص اي  الك  ص حيتص هةهصصتنص ت   عص وقا ،صحيتص لصصال ةص

  .الط  وةصرلقصتمحاقصالحج صال تل صف صالطب رة
صات  و ئ Metal Printing :الطب رةص  ل  عنصص  -6 ،صوالن  ص ش  عص SLMوت عصأش  صتواب تصالطب رةص  ل  عنصه صالن  ص  لليًز

 عن،صولكا   صيخ لف نصف صأّنصاألولقصتم خع صتنصحيتصاي خعا صتمحاقصال  SLS و.ل  صالط  و ينصيشذ  نصط  وة EBM االك  ونص
ذات   ال  لبةص ال  عن،صوالث  بةصتم خع صإش  عصاالك  ونصات   ص الالزتةصلن  ص ال  لبةص ً ص الح ا أيضم صف صتافي ص ص ماللصر لبةصوصصص.الليًز

صأوصرذ صإش  عصاالك  ون،صصالطب رةصثالثبةصاأل   دص  كل  صالط  و ينصد لص ش صتمحاقصال  عنصرلقصيطحصالطب رةصلي لصص  هصرذ صالليًز
 .وب عصإت   صر لبةصالن  صداخفاصيطحصالطب رةصلي بحص ش صالطبوةصاألم ىصتنصال محاق،صوهكةاصح لصد لصات     صتنصالا ةاةص.لبم 

 صد  لقصف ص  ألغ اضصالنا عبة،صوتم خع صرعدصتنصال   دنصتثلصالنلح،صال ي   يا ،صوت عصهةهصالط  وةصه صاألهلصرلقصااطالقصفب 
ًات،صالط ئ ات،ص  اض فةصإلقصصا رةصاألا ز صالطذبة  صص.األلاتايا ،صالكابلتصوصالابكل،صوتم خع صح لبم ص كث  صف صتج تتصصا رةصالمب 
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    دلخ ت تصال قصي كنصاي خعات  صباايطةصالط    تصالثالثبةصاتا
تنص وال عدعص والل   دنص والمي اتباص الخزفص م ت تص تنص .لص اي خعا ص ي كنص
ال طا  ص  ل  كيا تصح قصد ماقصص االذالب  اتصاتم ىصوب لاانصتخ لفةصحيتصيج ىص
الطب رةصثالثبةص توابةص يحاىصرع صم ت تصوبألاانصتخ لفةصتنصماللص تافيةصتن بلص

ً صتمحاص ً صشبهصات   دص،صوتم خع صغ لذبةصالخ ت تصفقصصا قصاوصمياطصاوصفقصصا
صصصصصصصصصصصصصصصثصصاي خعات  صصي كنصال قصالخ ت تصداضحص:ص(4شكلص)صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص]3 [ي ئلةث

 ات   دصصالثالثبةصالط    تصباايطةص              ل طذبقبة   ذسصل طذبو تصالطب رةصثالثبةصات   دصف ص  اصتج تتصالفاانصا
 

 تج تتصالفاانصال طذبقبةصصف تطذبو تصالطب رةصثالثبةصات   دصص:ص(5شكلص)
ص

صتج لصالفاتاغ افب صوالميا  صوال لبفز انص
ص

ال  وضصصصف يلصالشخنب تصال خيلبةصتوعصف اي خعا صالطب رةصالثالثبةصات   دص ال طذيق:
ً صث صواتفال صالميا  ئبةصفضالصرنصال ال سصالغي ص  طبةصوال قصت ملصص  ل  اكيحصال  وع صرلقصصم ت تصت طا

 
صي خعا صالطب رةصالثالثبةصات   دصلطب رةصال ال سصال  ع بةصالغي ص  طبةصتصتث لص:ص(6شكلص)

 ]X-Men's Apocalypse 7 . [ فيلل
صتج لصاترالنص

 صص.تما قصال ا ج تصرنصط  قصال ن ب  تصاتبعاعبةصالغي ص  طبةصفقصالح التصاترال بةصوال  و جبة: ال طذيق

 
ً ةصالش ي  ص:ص(7شكلص) صصش . قصتثلصتث لصتي خعا ص  اصالش . تصالطب رةصثالثبةصات   دصفقصال  و جصوالعر يةصل الت   صال ج 

Adidasص،صMacDonald's8[صص[. 
صتج لصالطب رةصوالاش صوال غلبف

PRINTED -3Dاي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصصطب رةصرذااتصغي ص  طبةصصتم خع صفقصتغلبفصاوصت ذ ةصال ا ج تال طذيقص:صص
CUSTOM PACKAGINGصص ل ص اقلص تم حةص يحوقص ت  ص ال وليعيةص ال نابعص تش كلصط قص رنص اكث ص  يعاص واي ليحص ال ا ج تص  ضص

ً ةصث ًفجصالذبعص  ل حالتصال ج  صا ذببةصلل  ضصرلقصأ
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ص]9,10[ال غلبفصرذااتصتنصات   دصثالثبةصالطب رةص  ي خعا صتطذارةص  طبةصغي صصاشك لصصاي خعا صص:ص(8شكلص)

صتج لصاألث ثصوال ن بلصالعامل ص
ص

ت ويعاتص:  ال طذيق ال  عاملةصوال احابةص  يعاصرنص ت  يزص  لخطاطص ال قص ات   دص ثالثبةص العقبوةص ال اعيبةص ال ن ب  تص تنص ا   سص   ذسص
 . ال واب تصال وليعيةصواي ليحصال ج بعصال ويع صلفك صال ن لصال ذععص

ص
،صصص]11[  ذسصهاعيبةصدقبوةصلألث ثصتم ل  ةصتنصاتشك لصال اعيبةصوالطذبعبةصاي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصتن بلص صص:ص(9شكلص)

صث CUSTOMIZED FURNITUREوبا  صرلقصتااصف تصم صةصلل ا ج تص
صالامبجصوطب رةصال اماا تصال ج ل:

ال ال سصثالثبةصات   دصرلقصمصص contour printingا   سصت اكيحص مجبةصدقبوةصواشك لصغي ص  طبةصص:  ال طذيق  ت تصد ااف صب  صصتنص
 ص stretchable materialال  و ةص

 صصص
صتاضبحبةصتي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصا   سصتن ب  تصص:صص(10شكلص) صالحلقصوال   دنصصال ج ل:ص     األز   تج ارةصصًا

 ال  ع بةصتم خع صتطذبو ت  صف صصا رةصالةهحصوالفضةصوال جاه اتصوال شغاتتص ال طذيق:

ص
( وال جاه اتصص:صصص(11شكلص الحلقص تن بلص فقص ات   دص ثالثبةص الطب رةص اي خعا ص تاضبحبةص ص ال ن بلصصصال ج ل:ص   ]12[  تج ارةصصًا

صالنا ر ص



صج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عن                                                2021يونيو    السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلنسانية
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

359 

ًاتصوقطعصالغب ًص ال طذيقص: ص،صوا   سصقطعصالغب ًصالذعدلةثصص Prototypingتنابعص   ذسصأولبةصي   ةصللط ئ اتصوالمب 

      
صتاضبحبةصتي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصا   سصالا  ذسصاتولبةصص:صص(12شكلص) صالزم فةصال ج ل:صصتج ارةصصًا

 . غي ص  طبة  اكيحصصت وع اي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصال ن بلصاتبعارقصلالر  لصالزم فبةصوال قصت ملص م  تصوت ال طذيقص:

 
 الاحتال ج ل:صصصصصصصصصص:اي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصتن بلصاشك لصت وع صتنصاتر  لصالفابةصالزم فبةصال  وع صص(13شكلص)

ً خبةص،صت  صيم لصاي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصفقصاي ام خصاوصإر د صإ ش  صقطعصتفواد صأوصت   لكةصتنصرا ص   ال طذيق:  صبا ئبةصت 
 .اي خعات  صم صةصتعصال ا ص صال  اثبةصالعقبوةصال ف صيل

 
ًيصصص(14شكلص) ص:إر د صإ ش  صال احات تصاألث  ةص  عصتمح  صرنصط  قصال  يحصالليز

ًاتصلط لحصالفاانصال طذبقبةداضحصأه بةصاي خعا صالطب رةصثالثبةصات   دصرل صالف رلبةصال  لب بةصوتا ص :ص1اعول صبةصال   
اهمية استخدام  
الطباعة الرقميه 

ثالثية االبعاد 
في الفاعلية 

 التعليمية

النتائج المستهدفه من 
 العملية التعليميه

صالمهارات المكتسبه 
وفقا لمعايير جودة  

 التعليم العالي

 الطباعة الرقميه ثالثية اإلمكانات المتاحة من استخدام
صاالبعاد

طالع الراي است
صقبل التنفيذ 

 

يك محصالط لحصتنصصصتلذبةصاح ب ا تصال ج  عص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصال   فهص ت  

صوالف لثص

تنصماللصا   سصرياةصصأولقصف صال   لصال ج  ذقصاثا  صص
ًاتصرلي  صواي طالعص ر لصال ن بلصواا ا ص. فةصاتم ب 

ال ايصت  صيم حصللط لحص  لاقافصرلقصالملذب تص
صتطا  ال ن بلثصواتيج دب تصوص

اتاحة الفرص 
اليجاد حلول 

صللتنفيذ 
 

ال فكي صال ل  صال اطو ص
ال  ململصف صحلصوتحليلصص

صور ضصال ش كلث
ص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصذهابة ًاتصت   صثت  

وف تصا   طصتج بعصولح  صغي ص  طبةصل شكيلصال عدعصتنص
ن لصصاألشك لصال  وع ص كلصي الةصوب ل  لقصاصبحصلعىصال 

ًهصدونصال ويعص  ث ًصر لب تص ً صرلقصاطالقصال ا نصتفك  الوع
صال ج بعصرلقصتن ب هث
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الدمج بين اكثر 
من تكنيك في 

صالتنفيذ 

ًفصالحعدثهصف صص تطذيقصال   
صال ن بلصاترال  

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبة صثصت  

بةصتدااعصحعودصل عىصت ويعصال ن بلصتعصالطب رةصثالث
ًالط لحصدونصص ات   دصحيتصتم حص  طالقصال ا نصتفك 

صال ويعص   لب تصتنابعصت وع صص
التعامل مع  

المجسمات ليس 
فقط التصميمات  

2dص

وضعصال ااصف تصالفابةصص
لل ا جصاارال  ص  م الفص

صاشك لهصتب  صللاظبفةث

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبة صثصت  

 ب  تص  ي خعا ص ظ  صتمحصضائقصصاتك  بةص مخصال ن
ًق قصوتحا ل  صالقصتا جصثالثقصات   دصوهاصت صي كنص
الط لحصتنصاي ام خصاىصتا جصواق قصفقصالطذب ةصتعص
تط  وةصاازائهصرلقصتن ب هصواض فةصال  عدالتصرلبهصص

ص م الةصشعدع 
اختبار مبدا 

االرجنوميه في  
صالتصميم

 

وضعصال ااصف تصالفابةصص
  م الفصصلل ا جصاارال  

اشك لهصتب  صللاظبفةص
ًاااتبةصص اتي خعاتبةصوات

صلل ن بل

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصال   فهصوالف لصص ت  
ًاتصذهابة صوت  

تم حصللط لحصص      ةصتن ب هصفقص. فةصال  احلصل الفقصص
ًاااتبةصتن بلصال ا جصوت  لجةصأيص أيصتش كلصت تبطةص  

ص و طصضعبفةصفبهث

كثر الدمج بين ا
صمن خامة 

 

اي خعا صالخ ت تصوال واب تص
ال  اارهصف صتافيةصت  لج تصص

ا افبكبهصلل ن ب  تصص
2d,3dص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبةثص صت  

اتك  بةصتكا نصتشكيالتصتخ لفةصفقصذاتصال ا جصوب كث ص
صتنصم تةصصص ظ اصتتك  ب ت  صالالصت ا هبةصفقصال شكيلصث

التحكم في  
الموقف 

صالتصميمي 
 

ال بطصبينصتب دئصص
اق ن دي تصال ن بلصص

،ال ما ق،ال ويبلصالذي  ص
صلل ا ج تص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبةثص صت  

ًاتصتن بلصاتشك لصال خ لفةص.  صتاف صتوابةصالطب رةصص ت  
ثالثبةصات   دصاتك  بةصا   سصتا جص.وط ةصواحع صبعونصص

ب تصلل ج بعصاوصاللح  صتازا صال ا جصالح اةصالقصاىصر ل
صك  صفقصر لب تصاال نابعصال وليعية

التحكم في  
الموقف 

صالتصميمي 
 

ال بطصبينصتب دئصص
اق ن دي تصال ن بلصص

،ال ما قص،ال ويبلصالذي  صص
صلل ا ج تص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبةص صت  

ًاتصتن بلصاتشك لصال خ لفةص.  صتاف صت وابةصالطب رةصصت  
ثالثبةصات   دصاتك  بةصا   سصتا جص.وط ةصواحع صبعونصص

الح اةصالقصاىصر لب تصلل ج بعصاوصاللح  صتازا صال ا جص
صك  صفقصر لب تصاال نابعصال وليعية

تميز الموقف  
صالتعليمي

ال حليلص،ال ويبلص،ال وا لص
ًاتصال ن ب بهص صوتحعدعصالخب 

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصذهابة صت  

ي الةصت عدلصصال جملصآمةامصب أيصاتي تة صوت لبٌو ت لصرلقص
و شث ص شكلصصتبمي صر لبةصال  للت  صيحوقصالا  ذسصاألولقص

صايج بقصرلقصتعىصف رلبةصال اظاتةصال  لب بةص.كلث
الحرية في تعديل 
التصميم وإعادة  
صالتدوير)الخيال( 

تطا  صتف ا صاي يب تصص
حيتصال ن بلصال  وع صتنص

صال خيلصوال  ضص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصت ابةصور لبةص صت  

ً.ةصفقص. فةصت احلصص تلاصال وابةصتم حصللط لحص  ل ش 
ات   سصدونصاد قصرقب تصتة. صت  صيٌم حصلهص  ألبعاعص

صواتب ك ًصدونصاتصطعا صب كاالااب صال شغيلصوال نابعص
الحلول  

التصميمية  
صالمتنوعة

 

فك ًصال ن ب بةصاظ  ًصاأل
 شكلصيم حصلل  لو ص

ص  ل ف رلصت   ص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   

ًاتصال   فهصوالف ل صت  

صأي لصوأي عصوأقلصتكلفة،ص.  صأّ   صت بحصتكا نص تاف صحلاتم
تن ب  تصت وع صتح  سصإلقصتعاملصالكثي صتنصر لب تص

ال نابعصال  دية،صحيتصي كنصتنصمالل  صتكا نصتجم  تصص
عا صتاادصوتااصف تصفيز  ئبةصتخ لفةص أيلااصتعتجص  ي خ

صشعدعصالماليةثص
تنشيط التفكير 

اإلبداعي  
 واالتصالي 

اي ا  سصتف داتصال  لص
ال ن ب  ص  ف داتهصص

ال  اارةصوصب غ هصوصاتصص
صلل فكي صاابعار 

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصذهابةث صت  

هصالط لحصاثا  صصتوّللصتلاصال وابةصصتنصال قب تصال قصتااا
ال  لبةصال  لب بةصوت بينصر لب تصال نابعصال وليعيةصوب ل  ل ص

صتشّجعصرلقصاتب ك ًث



صج.م.ع  -كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا   تصدر عن                                                2021يونيو    السابعالعدد   جملة الفنون والعلوم اإلنسانية
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

361 

اثارة الدافعية 
 لالنتاج 

األل   ص  ي ليحصالجعويصص
صثصاتق ن دية

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصال   فهص ت  

صوالف لثص

دللصالط لحص  ي ليحصالجعويصاتق ن ديةصلل ش وعصتنصص
ًايةصاعويصالطب رةصثالثبةصات   دصوحم اصتك لبفصصمال لصد

ً    ص  لط قص ر لبةصالطب رةصوالخ ت تصال م خعتةصوتو 
صال وليعيةص

صتجسيد المفاهيم 
 

صاي خعا صتواب تصاعدع ص
صل  ضصاألفك ًثصصص

ص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصال   فهص ت  

صوالف لثص
ص

التصتخ لفةصفقصات حتصتلاصال وابةصاتك  بةصتكا نصتشكي
ذاتصال ا جصوبافسصالخ تةصص ظ اصتتك  ب ت  صالالت ا هبةص
فقصال شكيلص،صف صبحصلعىصال ن لصالح  ةصال طلوةصفقصص

تن بلصتا ج تصرضا ةصوهاعيبةصت عاملةصدونصانصداشغلص
ص  عىصاتك  بةصتنابعصتلاصاألازا ث

صالبيئة والمجتمع 
 

ت ار  صالب عصالذي  صف ص
ًاي تصصال ن بلصوتاظبفصالع

الاظ  ةصف صال   فصرل صص
توات تصالذي ةصوال ف رلصص

ت   صبار صوإيج دصالحلالصص
ًبطصص ال ن ب بةصال ا يبةصو

ال ا جصال ن ب  ص
  تتج ه تصاتق ن ديةص
والثو فبةصواتا   عبةص

صلل ج  عصص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصذهابةصص ت  

  تض فة صالقصاك م  هص
ًاتصت ابةصور لبة صل   

ص

د اف صف صالط    تصثالثبةصاأل   دص ظ  صاي  ا عصت ك تلص
صوإر د صتعو  ه ثصللخ ت ت

اختبار التصميم  
)سلبيات  

صوايجابيات( 
ص

أه بةصتطذيقصاي يب تصص
ال ن بلصواي ا  سصالحلالصص
صل ش كلصت غي اتصالماقثص

ص

يك محصالط لحصتنصص
ًيةصص ماللصال   
ًاتصال   فهص ت  

صثصوالف ل

ًاصتنصماللص ا   سصرياةصصأولقصٌتلصا   ا  صفقصصصوصد لصذلاصفا
ال   لصال ج  ذقصاثا  صر لصال ن بلصواا ا ص. فةصص
ًاتصرلي  صت  صيم حصللط لحص  لاقافصرلقصص اتم ب 

الملذب تصواتيج دب تصوتنصثلصال  لصرلقصتطا  صتن ب هص
ماللصر لبةصال افيةصذات  صفبخ سصال ن بلصوال ا جصتط  و مصص

صتنصاولصت  ثلك فةصال ااصف تصالقب يبةصوص

 بعض من النماذج المنفــدة من أعمال الطلبة في مادة تصميم نوافذ العرض 

ص
 مراحل التنفيذ الحد النماذج المنفذة بالطباعة ثالثية االبعاد  : (15شكل )

ص

 
صتاضحصاي خعا صت كياةصالطبصتج ارةصص:صصصصصصص(16شكلص) اشك لص  رةصثالثبةصات   دصاثا  صال شغيلصل  لص  اذسصل وباتصوب اصًا

صالواارعصل اظبف  صداملص  فة صال  ضث
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ً صتاضبحبةصلااا ةص  فة صر ضصتك بةصالجص:صص(17شكلص) صصا

 
ً صتاضبحبةصلا  ذسصتنغ  صلااا  تص  اصال ح لص:صص(18شكلص) ً ةصصصا صال ج 

 

 
صوارعاده صلل افيةصب وابةصالطب رةصثالثبةصات   د  تن بلصتو  حصل لبةصاذاةصتثلث تص:صص(19شكلص)

   لنتائجا
انصتويبلصأه بةصال وابةصد لصبا  صرل صاتح ب ا تصالبش  ةصال  صدلذي  ،صوللطب رةصثالثبةصاأل   دصتطذبو تصف صا بعصتج تتصص •

 تح ب ا تصالبش  ةثصا
ًوهةهصال ا ج تصتذ ك  صوت ف د صصوق بلةصلل حعدتصصوإر د صص • تاف صللش . تصواألف ادصتطذبو تصي   مهصودقبوهصوذاتصق بلبةصلل ك ا

 اتي خعا صوال عو  صب كلفةصتاخفضةثص
ً صالطب رةصال ق بةصثالثبة • ً صالنا عبةصقعصحووتصلا صاا   سصالضخلص،صفب كنصلثا األ   دصانصتشجعصال اد صإلقصصصإذاص.  تصالثا

 الح فصاليعو ةصالف ديةثص
ً صف صال  للصوت يعصتشكيلهث •  انصتكاالااب صالطب رةصثالثبةصاأل   دصي كنصأنصتحعثصثا

  
ًاتصف صتكاالااب صالطب رةصثالثبةصاأل   دصيافصتغي صوتحمنصالط  وةصال  ص ناعصب  صال ا ج تصوالملعث •  انصال طا

اابةصر لصرل صتغيي ص.ثي صتنصتظ ه صوصأي ليحصال  لبلصال  ب ةصداملصالج ت  تصوال  صي رعتصصاي خعا صال وابةصال كاال
صرل صتغيي صتالتحصالذي ةصال  لب بةث

   التوصيات
ًات  صوف رلي   صال  لب بهصل  اافقصتعصياقصال  لصواكم اصالخ  جصال  و ةصص ً صتطا  صال شيم تصال  لب بةصوالا اضص وع ض و

 هصتنصتااا ةصال غي اتصال م وذلبةصثالك فبةصال  صت كا
ً صالحنالصرلقصتواب تصلل محصالضائقصوالطب رةصثالثبةصات   دصص تبعصتنصاه    صال  اكزصالبحثبةصوالج ت  تص ض و

للحنالصرلقصالا  ذسصاتولبةصوال ن ب  تصالا  ئبةصألفك ًصتذ ك  صوالخ وسصتنصقاالحصات   سصالا طقص  ألض فةصالقصص
  كلصال افيةص  لط قصال وليعيةصلل نابعصثصال غلحصرلقصتش

ًاي تصالبحثبةصللخ ت تصال قصت اافقصتعصا ظ ةصالطب رةصالثالثبةصات   دصتعصتطا  صالط    تصت  صيحوقصاتك  بةصص • إا ا صالع
يم طبعصانصص تنصال ن  ين وارعص ايل إم اسوصصطب رةصم ت تصت  عد ص  لاانصتخ لفةصلخعتةصطالقةصال ن بلصوح  ةصاتبعاع

  الف ئوةص ب ال كاالاا وي ئل  خع يم
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ً حصرلقصالط قصواألي ليحصالحعدثةصفقصتافيةصتوابةصالطب رةصثالثبةصات   دصواتي ف د صتا  صفقصتافيةصافك ًصتذ ك  صواض فةصص • ال ع
ص.قبلصا  لبةصوتن ب بةصوتكاالاابةصت اارةصوأكث صدقةصل حويقصال  ل بةصفقصال ن بل
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