ملخص رسالة الماجستير
التشكيل بالعنصر المائي في النطاقات العمرانية
رصد وتقييم استخدامات الماء كعنصر تصميمي في الفراغات الخارجية

ملخص الرسالة
يتناالها بحث ااص نلااء بحواالا ههه ك بحوناام مينلااء كلااوتوس تااس كاااتتا هكنااات بحثءب اال بحيوءب ت ا
هبحويول يا ذ كحااد بحااذه بحاافل حاام كاثةاال ل

اال

ةااس ااء بحتاال ي ذ هليةاال يءككااس تل ا

نوا راات بحينل ااء

بحتلوتوت بألخاءىذ راءب حتياذه هكناوك ن تل لكال ه اثلكل بحتااتتةت بح نلتتا هبحتاس يتتثينال بحث اص هياذ كنلذ ا
بحو وا ألمم بألسس هبال تثل ب بحتلوتوت بحوبلب بكثل نل نذ بحتيل ا

كك بحينلء .ثم يتو اة بحث اص رياذ

كحد ناذ بحوب ا بحولاءل بحو ةاس بحويل اءذ هيتتثا كثل اا تءب لكال ا بحينلاء بحوالتسذ همتاة يرناء مينلاء
كلوتوس تس وةتل كاتت ا هكنات تءب لكل هخل

بحخل لت

ننال .ثام ينتكاس ريا

ا كةاد بحثءب ال ذ هبحتاس

يرنء تتنل بستخذبم ول حفحد بحينلء تس بحيوةتل بحتلوتوت ذ هيكوم بحث ص رء ذ هك ةتا بستخذب ل بحوتلك تاس
كةااد بحثءب اال ذ حثتاالن ااذل

ل ناال ه تاااةنل تااس بسااتا ا ن تل لكاال بحتلااوتوت ذ هب تااءبم بألسااس هبال تثاال ب

بحوبلب بكثل نل نذ بحتيل ا

كحد بحينلاء تاس اا اءهب هةثتيا بحثتما بحولاءي  .ه ختاءب بحءلاوك حاثي

بحولووت بحولءيت حثتالن اذل نه بمنام هه اتنم ربساةوع بحتيل اا بأل هاا ا مافب بحينلاءذ هكثنونام ألموتتال
مينلء كلوتوس نام يوتا رلساتخذب ل بأل هاا بحو اوا حتااتت
بحننلي يخءج بحث ص رو وو

هتا حةثءب ال بحيوءب تا هبحويول يا  .هتاس

ا بحنتالتو هبحتو اتل بحخل ا ربساةوع بحتيل اا بأل هاا ا بحينلاء بحوالتس تاس

بحثءب ل بحيوءب ت هبحويول ي ذ هخل

تس بحثءب ل بحخل لت بحولءي

هلخص رسالة الدكتوراه
استخدام تقنيات الوحاكاة االفتراضية بواسطة الحاسب اآللي في تقيين
تنسيق الووقع لوطالت النهر
مونن ت

ةس بحء م

و ال م بحيل

تس كطويء ضثلب نء بحنتا

كزبيذ بالك لك تس بحانوب بحكةتة بحولضت تس لء ب له كطويء ضثلب نء بحنتاذ كولشتل

بالك لك بحيلحوس بح ذيص ال له كطويء ضثلب بال نل رول يزيا بحيوبت بحتس ك وا رت ه وا بحيل
بح ونو ح ثلب بال نل هبحتس مس

بحواءه ل بحكةتة حةالي بحتس كم كنثتفمل تس

ب تا حنمذ ه ةس بحء م

مفب بحلذهذ تلن منلك اءه ل بخءل لزبحت ك ت بحذ بس هحتننل ب ثةت هك لمةت هه بحيل
ال متنم بحءبل هبحواو

ب ثانم تس ضءه

كنات بحوو حوبلن بحننء رءب ال ثلا كث ت

بح ونو

تس ب له كطويء نء بحنتاذ بأل ء بحفل يؤهل حرنو
هب تتللل لونو بحواتيوةت

الما تس

ثانمذ هحفب تلحنذب بحءتتاس

حةث ص مو بحو وا حونن ت حتيزيز ال م بح ونو تس وةت ككتتم بحثذبتا حت ذيذ هب له كنات ضثلب نء
بحنتا رلستخذبم بحتكنتل

بح ذيه حةو لمل رلستخذبم بح لسب بآلحس ثم بختثل مفب بحوننو حةو وا حةثذيا بحتلوتوس

بأل ها.
هييذ بحو وا حنفب بحنذب نن ل حوض كلو حوال م بحيل
بحوو

حوط

خ ا ككتتم بحيل

بأل نل

بحتلوتوت بحتس كم كءكتثنل ههض تم اثت حنل
بستخذب نل رلخت ب ءهب هةثتي هبلنل
بحيذيذ
كنات
وو

بأل هة بحخل
ذيك بح زيء

تات

ط

و

حو وو
ثا

تس بل اءهك يختص رتطويء كنات

بحثذبتا بحتلوتوت كثيل حو وو
وو

بحوتخللت هبحتس كوها نن ت

هضثلب بأل نل  .ه
بأل نل تس

بحويليتء

لا ذ

لا بحو وا حفحد بحنذب كوت ه بس
ةس اتول بحيلحم ثم كطثت بحوننو ةس

ةس مو تش بحنتا رلحكلمء مواءهك يلهلذ هكم هض كلو ال له كلوتول

رذبتا كم هضينل تس

و

ولكج

ء يوت

لمل بتتءبضت روبسط بح لسب بآلحس هككتتونل

ةءي

خ ا
تن

بحواتخذ ت هك ةتا بحنتلتو حثتلن لذب ت بحوننوذ هتس بحننلي كم كلوتم رء ل و روبسط بح لسب بآلحس حانوح
ككتتم كةد بحثذبتا حةواءه ل بحواتكثةت .

