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 البحث:ملخص 
 %60 من يقرب ما تمثل فأنها الكهربائية، للطاقة الرئيسي المستهلك هي العالم مستوى  على القائمة المباني

 ،(CO2) الكربون  أكسيد ثاني غاز من %33 انبعاث عن المسئولة وهي للطاقة، العالمي االستهالك من
 تمت وقد أدائها، لتحسين الخارجي لغالفها تصميم إعادة وربما ومعالجة تحديث إلى تحتاج المباني تلك وبالتالي
 للمبنى الخارجية الحوائط عزل وهي عناصر ثالثة اختبار فيها تم األولى: مرحلتين على التطبيقية الدراسة
 ولكن أخرى  مرة العناصر تلك اختبار تم الثانية، المرحلة ثم المبنى، سطح زراعة وكذلك النوافذ زجاج وتغيير

 كفاءتها وتحسين القائمة، التعليمية المباني لتحديث والتوصيات النتائج بعض استنتاج تم ومنها مجمعة،
 .الكهربائية الطاقة في المفرط لالستهالك الحاجة بدون  واستدامتها،



 
 ب

 قديرـــر وتـــكش
 الحمد هلل الذي وفقني لما أنا علية األن، الشكر هلل أوال وآخرا.    
الذي أحاطني بعلمة لألستاذ الدكتور محسن أبو النجا  أود أن أقدم خالص الشكر واالحترام والتقدير    

ثير، أسأل هللا أن يعطيه وتوجيهاته ومساعدته طيلة فترة الماجيستير، كما قدم لي من وقته الثمين الكثير والك
 الصحة والعافية وأن يجازيه خيرا.

رئيس قسم الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة أم د. منال يحيي  وأتوجه بالشكر الخاص إلى    
لدعمهم النفسي والعلمي طوال سنوات الدراسة والماجيستير، ، أم د. راندا حسن، د. هناء موسى بالشروق 

عميد ، أد. جودة غانم وكيل المعهد العالي للهندسة بالشروق أد. معتز طلبة  لص الشكر لــــوأيضا أوجه خا
 المعهد العالي للهندسة

أستاذ مقاومة واختبار المواد بكلية أد. يسرى بيومي شاهين  كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى     
 ة الدراسة الجامعية والماجيستير.طوال فتر ونصائحه الهندسة جامعة المنوفية، لدعمه العلمي 

لما قدموه لي من دعم نفسي ومعنوي وتحملهم لي أبى وأمي وأختي  وأتوجه بكامل الشكر والتقدير لعائلتي    
  .، وأيضا جميع أفراد عائلتي وأقاربيفي األوقات العصيبة وتشجيعهم المستمر

 يربطني بهم رباط المحبة واألخوة وباألخص:  وأيضا أتوجه بكامل الشكر والتقدير لجميع أصدقائي الذي    
 ، وكان نعم األخ وحتى الطباعة الزيارات الميدانية طوال فترة الماجستير فى كلالذي رافقني م. حنا عوض 

، مصطفى إسالم. أبانوب ذكرى، م. أنطوان سمير، م .م، عزت بيشوى  المحاسبالمحاسبة يوستينا عزت، 
، م. مينا عزت، م. عماد بولس، فيرونيا أيمن، جوليا ماجددوح، م. مارينا يريني ماهر، م. مونيكا ممأم. 

وكل من قدم لي المساعدة  ماهر نبيلة. أد. إيمان باهلل ياسر، م.م محمد رمضان، ماهر حبيب،  أ. جوزيف،
 .عن ظهر قلب، وكل من قدم لي من وقته ونصائحه على المستوى النفسي والعلمي

ر والتقدير إلى كل من كان له الفضل في إخراج هذا البحث في هذه الصورة وأوجه وأخيرا، أتقدم بالشك    
شكري إلي أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوه من وقتهم الثمين ولما أضافوه إلى هذا البحث من ثراء 

ي وصول هذا علمهم، وأصالة فكرهم، وتزويدي بالمالحظات القيمة التي سيكون لها بإذن هللا األثر المفيد ف
 البحث إلى غاية طيبة، أسأل هللا أن يعطيهم جميعا الصحة والعافية وأن يعطيهم العمر المديد.
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هـــــــــــــداءإ  

 ،مىـــــــى روح عـــــــدتـي وإلـــــــى روح جـــــــإلـ
 ،إلى أبى وأمي الذي يرجع لهم الفضل بعد هللا في وجودي وفى استكمال هذا البحث

 واخــى الذي لم تلـــــده أمــــــي، يـــــى أختـــــوإل
تعلمت منهم الكثير، وإلى زمالئي وإلى  أستاذي دكتور محسن أبو النجا وإلى أساتذتي الذيوإلى 

 ثابةــبرهم بمـوالذي أعت ى قلبيربين إلـــــجميع الطالب المق
 .نائيــــوتي وأبـــــــــــــأخ
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