
Abstracts of Second Conference on Engineering & Science and Technology 
October, 29 -31, 2019 Sabratha –Libya -   

___________________________________________________________________________ 

CEST02_233 

 في التصميم امكبنية ومدى التخطيطية المعبيير: للبيئة الصديق تيلوان نزل لتصميم مقترح

 ( البيئية السيبحة في نموذجب غدامس مدينة) الصحراوية المنبطق
 3، ابراهيم دمحم بشير البخاري 2، ربيعة الطيب يدر 1 حفصة عبد السالم ضوي 

 قسم السياحة ، المعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس ، غدامس ، ليبيا1
 للعلوم والتقنية غدامس ، غدامس ، ليبياقسم الهندسة المعمارية ، المعهد العالي 2

 قسم الهندسة الميكانيكية ، المعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس ، غدامس ، ليبيا3

Rabia67@YAHOO.COM1 ,ibrahamibraham49@gmail.com 3 

 الملخـــص
ٔاإللهًٍٍت ٔحجضٍذا نهؼاللت فً إطبس إديبس انًمٕيبث انضٍبحٍت خبصت فًٍب ٌخؼهك ببنخشارٍت يُٓب فً انخطظ انحضشٌت 

بٍٍ انًششٔػبث انخً ٌخى حصًًٍٓب ٔفك أبؼبد حخطٍطٍت بؼٍُٓب ٔبٍٍ انًحبفظت ػهى انبٍئت انًحهٍت , جبءث فكشة 

انٕسلت انخً حمذو فً يضًَٕٓب يحبٔنت يخٕاضؼت نهشبظ بٍٍ يجبنً إداسة انضٍبحت كجزء ال ٌخجزأ يٍ انبٍئت ٔبٍٍ 

خطٌٕش انؼًشاًَ نٍضًٓبٌ يؼب فً انحفبظ ػهى األصبنت ٔػذو انًضبس بًب حجٕد بّ انبٍئت انُٓذصت انًؼًبسٌت كؤداة نه

ٌخًزم ْزا انًضًٌٕ فً يمخشح نخصًٍى َزل صٍبحً  يٍ يٕاسد طبٍؼٍت ، ٔانحفبظ ػهٍٓب ٔحشجٍؼب ػهى حطٌٕشْب.

يغ ظشٔف انبٍئت انًحهٍت  بٍئً صذٌك نهبٍئت )األٌكٕنٕدس( ٔفك انًؼبٌٍش انخصًًٍٍت نهًُشآث انخذيٍت بًب ٌخًبشى

 نًذٌُت غذايش انًًٓت صٍبحٍب.

 ٔٔفمب نًب جبء فً ْزا انخًٍٓذ فئٌ انٕسلت حُذسس فً حفبصٍهٓب ححج يحبٔس ػذة نهًؤحًش ، ًْٔ كبنخبنً :

 انبٍئت ٔانضاليت فً بُذ اصخذايت انًٕاسد انبٍئٍت انطبٍؼٍت.

 ٔانخشاد انؼًشاًَ.انُٓذصت انًذٍَت ٔانؼًبسة ببُذ انخخطٍظ انحضشي نهًذٌ 

 اإلداسة انُٓذصٍت ٔانجٕدة فً بُذ إداسة انخصًٍى ٔانخُفٍز.

 انطبلبث انًخجذدة ٔححهٍّ انًٍبِ فً بُذ فشص اصخخذاو انطبلبث انًخجذدة فً نٍبٍب ٔححذٌبحٓب.

انًحهً يضخخذيٍٍ فً رنك أصهٕة انبحذ انًٍذاًَ ٔاصخًبسة اصخبٍبٌ كؤداة يخصصت نهخؼشف ػهى آساء انًجخًغ 

حؼزٌزا نذٔس انًشبسكت انًجخًؼٍت فً َٕع انخصًٍى ٔيٕاسد انبٍئت انًضخؼًهت ٔفك ًَٕرس دٌكبسث نمٍبس احجبْبث 

 انًبحٕرٍٍ ٔاألًٍْت انُضبٍت نًحبٔس ػذة ًْ :

 انفكشة انؼبيت إلَشبء ٔحصًٍى انفُذق.

 انًٕلغ انًمخشح ٔاخخٍبسِ.

 انشكم انؼبو ٔيٕاد انبُبء انًضخخذيت.

 انذاخهً ٔػُبصش انفشط.انخجٍٓز 

 انؼًبنت ٔانًٕسد انبششي.

 انًًبسصبث انخضشاء فً انمطبع انفُذلً.

 (انًخجذدة انطبلبث ، االصخذايت ، انؼًشاًَ انخشاد ، نهبٍئت صذٌك فُذق): الكلمبت الدالة 


