
 انًحاضرة انثاَيت عشرة

  

 تكُونوجيا انًُتجاث اندهُيه انهبُيت

 

 : انزبد عيوب

 : انطعى عيوب

 ثٌمفسٖ حّٛوز ِؼجزٌز فٟ ثٌّؽضؼًّ ثٌمٍٛٞ ظ٠جزر إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌمجدٟٛٔ ثٌطؼُ *

 ذىٙج لذً ثٌمفسر حّٛوز ظ٠جزر إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌحّىٟ ثٌطؼُ *

 ثٌرىجن ِؼسْ ِٓ دآعجض ثٌعدس صٍٛط إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌّؼسٟٔ ثٌطؼُ *

 . ي١جضٖ ضٚثةح شثس ػ١ٍمٗ ػٍٝ ثٌح١ٛثْ صغص٠ز إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌؼ١ٍمز يؼُ *

 ث١ٌٍذ١ع دؤٔع٠ُ ثٌس٘ٓ صحًٍ إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌعٔجذٗ *

 ٌٍذطٚص١ٓ ِحٍٍز ٌٍذطٚزر ِحذز دذىضط٠ج ثٌعدس صٍٛط إٌٝ ضثؽؼج ٚشٌه : ثٌّطثضر *

 ثٌمٌْٛٛ دذىضط٠ج ثٌعدس ٌضٍٛط : ثٌحظ١طر ضثةحز ِغ ح١ٛثٟٔ يؼُ *

 . ثٌس٘ٓ ألوؽسر : ـحّٟ يؼُ *

 ثٌضطثٜ ِطوخ ١ٌٕضؼ ثٌفٛؼفٌٛذ١سثس حٍٍش ٚثٌضٟ ثٌٍّح ِٓ ثٌغم١ٍز ثٌّؼجزْ دآعجض ثٌعدس ٌضٍٛط : ثٌؽّىٟ ثٌطؼُ *

 . ثٌعدس حّٛوز ثضصفجع ػٕس ٚذجلز ثٌؽّىٟ ثٌطؼُ شٚ أ١ِٓ ١ِغج٠ً

 

 : انقواو عيوب

 . ثٌره لذً ثٌس٘ٓ صمٍخ ٌؼسَ : ثٌطذٛ ثٌعدس *

 . ػج١ٌز حطثضر ػٍٝ ثٌؼمط ذطٛر إلؽطثء : ثٌفحّٝ ثٌعدس *

 . ثٌمفسر ز٘ٓ حذ١ذجس حؾُ ٌمغط : ثٌّفضش ثٌعدس *

 . ثٌعدس ػمط ػ١ٍّز وفجءر ٌمٍز : ثٌطـح *

 . ثٌؼمط ػ١ٍّز فٟ ثٌّذجٌغز : ثٌّطّ٘ٝ ثٌعدس *

 : انهوٌ عيوب

 . ثٌّؽضؼًّ ثألٔجصٛ صطو١ع لٍز ِغ ثٌعدس غؽً فٟ ٌإلفطثي : ثٌذج٘ش ثٌٍْٛ *

 . ثٌّؽضؼًّ ثألٔجصٛ و١ّز ٌع٠جزر : ثٌغجِك ثٌٍْٛ *



 . ثألٔجصٛ صٛظ٠غ ٌؽٛء : ثٌضذم١غ *

 دمسأ صٍٛعٗ ٚوصٌه ٌألٌٛثْ ثٌّٕضؾز ٚثٌذىضط٠ج دجٌفطط٠جس ثٌعدس ٌضٍٛط : ٚؼٛزثء ٚذىطثء حّطثء دمغ *

 . ثٌرىجن يالء ٌؼسَ ثٌحس٠س لسأ أٚ ثٌٕحجغ

 : انزبد غش

 : ٚؼ١ٍٗ ِٓ دؤوغط ثٌعدس غؿ ٠ٚضُ

 ِٛثز إوجفز ِغ ثٌٕر١ً ٔٛثر ظ٠ش أٚ ثٌٕر١ً ظ٠ش أٚ ثٌٕٙس ؽٛظ ظ٠ش ِغً ثٌٕذجص١ز أٚ ثٌح١ٛث١ٔز دجٌسْ٘ٛ -١

 ٚدٌٕٛؽه ض٠رطس ضلّٟ دضمس٠ط وففٗ ٠ّىٓ ثٌغؿ ٚ٘صث . ثٌعدس وضٍز فٟ زِؾٙج فٟ إِؼجًٔج ل٠ٛٗ ثؼضحالح

 فٟ ثٌعدس ِٛثلفجس ػٓ ثٔحطثف ٚأٞ ثٌع٠ٛس ِٚٛثلفجس ثٌعدس ِٛثلفجس فٟ ٚضز دّج ثٌضمس٠ط ٔض١ؾز ِٚمجضٔز

 غؿ ٠ؼضذط ثٌفؤْ ٘صث

 ٚثٌؾٛثِس ثٌس٘ٓ دضمس٠ط وففٗ ٠ّىٓ ِج ٚ٘ٛ . ثٌّؽٍٛلٗ ٚثٌذطجيػ ٚثٌذطجيج ٚثٌسل١ك وجٌٕفج ثٌّجٌتز دجٌّٛثز -٢

 ثٌغؿ ػٍٝ شٌه زي ؼ١ًّىج وجْ فئْ ثٌّضىْٛ ثٌطثؼخ ِٚالحظز ثٌعدس ِٓ ؽعء ٚصؽ١١ح ثٌالز١ٕ٘ز

 ٔؽذز دضمس٠ط وففٗ ٠ّىٓ ٚثٌصٞ ثٌفالحٝ ثٌعدس فٟ ٔالحظٗ ِج ٚ٘ٛ ثٌطيٛدز ِٓ ٠ع٠س ثٌؾ١س ثٌؼمط ػسَ -٣

 ثٌى١ٍز ثٌؾٛثِس أٚ ثٌطيٛدز

 

 : انزبد في انريع

 لٕجػز فٟ ثٌسثذً ثٌٍذٓ أٚ ثٌمفسر ز٘ٓ ٚظْ إٌٝ ِٕؽٛدًج ثٌٕجصؼ ثٌعدس ٚظْ فٟ ثٌع٠جزر ػٓ ػذجضر :ثٌعدس ض٠غ

 ثٌس٘ٓ ٚظْ ذمُ ٚػٕس ثٌٕظطٞ ثٌط٠غ ثٌحجٌز ٘صٖ فٟ ٠ٚؽّٝ ثٌّفمٛز ثٌس٘ٓ ثالػضذجض فٟ ثألذص زْٚ ثٌعدس ٘صث

 ِج إٌٝ صؼٛز ثٌعدس ٚظْ فٟ ٚثٌع٠جزر . ثٌحم١مٟ ثٌط٠غ ٠ؽّٝ ثٌعدس لٕجػز فٟ ثٌسثذً ثٌىٍٝ ثٌس٘ٓ ِٓ ثٌّفمٛز

 . الز١ٕ٘ز ٚؽٛثِس ِجء ِٓ ثٌعدس ز٘ٓ ٠مجحخ

 

 : انزبد ريع عهى انًؤثرة انعوايم

 : ػٍٝ ٠ضٛلف ثٌّفمٛز ثٌس٘ٓ ٚٚظْ ثٌط٠غ ثٔرفه ثٌعدس لٕجػز أعٕجء ثٌّفمٛز ثٌس٘ٓ ٚظْ ظثز وٍّج

 . ثٌفمس ٠عزثز ثٌّجـ١ز ؽفجف ٌمطح لغ١ًطث وجْ إْ ثٌس٘ٓ حذ١ذجس حؾُ *

 ثٌفطٚي ثٌضٟ ٠ؾخ ِطثػجصٙج ػٕس ثٌره :

   ثٌمفسر حّٛوز -

   ثٌرىجن فٟ ثٌمفسر و١ّز -

   ثٌره حطثضر زضؽز -



   ثٌمفسر ز٘ٓ ٔؽذز -

   . ثٌس٘ٓ فمس ِٓ ٠ع٠س فجإلفطثي ثٌعدس غؽً ِطثس ػسز -

   . ثٌمجٔغ ِٙجضر ػٍٝ صضٛلف ٚثٌضٟ ٚثٌضفى١ً ثٌؼمط وفجءر -

 حطثضصٙج زضؽز صذط٠س غطف فٟ حفظٗ ِٓ فالدس صمس٠طٖ أٚ ي٠ٍٛز ٌّسر ثٌعدس صرع٠ٓ ػٕس: انزبد وتخزيٍ حفظ

  . أؼذٛػ١ٓ ػٓ صع٠س ال ِسر فٟ ثؼضٙالوٙج ػٕس َ°٥ ػٍٝ فٟ عالؽجس صحفظ أٚ ثٌّتٛٞ ثٌمفط زْٚ

 : انزبد حفظ قوة عهى انًؤثرة انعوايم

 . ثٌضم١ٕغ أزٚثس ٌؾ١ّغ ٚثٌضؼم١ُ ثٌٕظجفز ِطثػجر -١

 . ثٌغم١ٍز ثٌّؼجزْ آعجض أٚ ثٌفٛثةخ ِٓ ثٌضم١ٕغ ذجِجس ؽ١ّغ ذٍٛ -٢

 . ٌٍمفسر ثٌذؽضطر ؽٛزر -٣

 . ثٌطذ١ؼ١ز دجٌفٍٛضث ال دجٌذجزا ٠ضُ ثٌمفسر صر١ّط -٤

 . دجٌعدس ثٌؼجٌمز ثٌذطٚص١ٕ١ز ثٌّٛثز آعجض إلظثٌز ثٌغؽ١ً ؽٛزر -٥

 . ثٌعثةسر ثٌطيٛدز إلظثٌز ثٌؼمط ؽٛزر -٦

 . ٚثٌضغ١ٍف ثٌضؼذتز ؽٛزر -٧

 . ثٌضذط٠س ٌحؾطثس ٚثٌضؼم١ُ ثٌٕظجفز ِطثػجر -٨

 . ٌٍىٛء ثٌعدس صؼطن ػسَ -٩

 

 انسًٍ -٣

 ٚثٌؾٛثِس ثٌطيٛدز ِٓ ذج١ًٌج ٔم١ج ثٌٍذٓ ز٘ٓ ػٍٝ ثٌحمٛي ٘ٛ لٕجػضٗ ِٓ ثٌغطن زٕٟ٘ ٌذٕٝ ِٕضؼ ٘ٛ ثٌؽّٓ

 زْٚ ػج١ِٓ إٌٝ صمً لس ي٠ٍٛز ٌفضطر ٠حفظٗ ِّج ٪ ٠.٥ صضؼسٜ ال لس ِؾضّؼز ِّٕٙج آعجًضث الؼ١ّج ثٌالز١ٕ٘ز

 . ٌٗ ثٌى١ّجةٝ ثٌضٍف حسٚط ٌضالفٝ ثالحض١جيجس دؼه أذصس ِج إشث ر ٚذجقً  صٍف

 : انسًٍ صُاعت في األساس

 دجٌضرٍك ٔم١ًج ٚشٌه ثٌؽّٓ ِٕٙج ٠مٕغ ثٌضٟ (لفسر أٚ ظدس) ثٌرجِز فٟ ثٌّٛؽٛز ثٌس٘ٓ وً ػٍٝ ثٌحمٛي ٘ٛ

 ثٌّىٛٔجس صٍه ػ١ٍٙج ثٌضٟ صٛؽس ثالؼضحالح حجٌز دفه ٚثٌّجء ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ِٓ ِّىٕز و١ّز أوذط ِٓ

 ثٌّٕضفطر ثٌس٘ٓ حذ١ذجس ػ١ٍٙج صٛؽس ثٌضٟ ثالؼضحالح حجٌز دفه أٚ ثٌعدس ز٘ٓ فٟ ذه ٌذٓ ومططثس ثٌّٕضفطر

 . ثٌمفسر فطظ ٌذٓ فٟ

 : انسًٍ عهى انحصول طرق

  ثٌحجضر ثٌّٕجيك دٍسثْ ِٓ ٚغ١ط٘ج ٚثٌٕٙس ِمط فٟ ثٌفجةؼز ٚ٘ٝ ثٌمفسر أٚ ثٌعدس غٍٝ -١



 . ثٌّؽجي ٌٍعدس أٚ ٌٍمفسر ثٌؼجٌٟ ثٌّطوعٞ ثٌططز -٢

 : اندفعاث( )َظاو انزبد بغهي انسًٍ صُاعت خطواث : أوال

 ظدس ِٓ إال ٠ٕضؼ ال ثٌؾ١س ثٌؽّٓ ألْ ثٌعدس ٘صث ؽٛزر ِٓ ٌٍضؤوس : ٚٚظٔٗ ثٌعدس فحك -١

 : ٠ٍٟ ِج فحك ٠ؾخ ٌصٌه ؽ١س

   ٌٚٛٔٗ ثٌعدس ِظٙط - 

 . ٌّظٙطٖ ثٌّؼ١ذز ثٌّطة١ز ثٌفٛثةخ ِٓ ذج١ًٌج ٠ىْٛ أْ فالدس -

 ثٌؽّٓ ػٍٝ ٠ؤعط ِّج ٌألوؽسر صؼطوٗ ِؼٕجٖ ٘صث ألْ ثٌٍْٛ ِممٛض أٚ ثٌٍْٛ دج٘ش ١ٌػ يذ١ؼٟ ٌٛٔٗ ظدس -

 . دؼس ف١ّج

 ٠ؤزٜ ثٌغٍٟ أْ ٌٚٛ حضٝ ، لذً ِٓ ٌٙج أـجضٔج ٚثٌضٟ ثٌغط٠ذز ثأليؼّز ِٓ ذج١ًٌج ٠ىْٛ أْ فالدس ثٌعدس يؼُ - 

 يؼُ ػٍٝ ـه دال ؼ١ؤعط ثٌضطج٠ط لؼخ ثٌّضذمٟ دؼىٙج فئْ ثٌطؼَٛ صٍه ػٓ ثٌّؽؤٌز ثٌّطوذجس صطج٠ط إٌٝ

 . ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ

 . ثٌعدس ٘صث ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ حفظ لٛر ػٓ ثٌّذسة١ز ثٌفىطر ٟ٘ ألٔٙج صمس٠ط٘ج ِٓ فالدس ثٌعدس حّٛوز زضؽز - 

 ثٌضٟ ثٌٍّح و١ّز ٌٚحؽجح ػ١ٍٙج ثٌحمٛي ٠ّىٓ ثٌضٟ ثٌؽّٓ و١ّز الؼضٕضجػ ثٌس٘ٓ ِٓ ِٚحضٛثٖ ثٌعدس ٚظْ - 

 . ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ ٌضط٠ٚك ٍِّح( )ثٌغ١ط ثٌعدس ٚظْ ِٓ ٪ ١ دٕؽذز صىجف

 ػجٌٟ ثٌطؼجَ ٍِح ِٓ و١ّز إوجفز ِغ إؼجٌضٙج ١ٌؽًٙ لغ١طر لطغ إٌٝ ثٌعدس دضمط١غ شٌه ٠ٚضُ : ثٌعدس إؼجٌز -٢

 صطؼ١خ إصّجَ ػٍٝ ٌٍّؽجػسر فمً ٍِّح ثٌغ١ط ثٌعدس حجٌز فٟ ٚشٌه ثٌعدس ٚظْ ِٓ ثألوغط ػٍٝ ٪١ دٕؽذز ثٌؾٛزر

 ثٌالز١ٕ٘ز ٚثٌؾٛثِس ثٌس٘ٓ وغجفضٟ د١ٓ ثٌفجضق ٠ع٠س ألٔٗ ثٌؽّٓ صط٠ٚك فٟ ٚإِؼجًٔج غ١ٍٗ ػٕس ثٌعدس دطٚص١ٕجس

 صحؽذًج ثٌغٍٟ فٟ ثٌّؽضؼًّ ثإلٔجء حؾُ عٍظ ثٌعدس و١ّز صؽجٜٚ أْ ػٍٝ ، ثألذ١طر ػٓ ثألٚي ثٔفمجي ف١ؽًٙ

 غ١ط إٔجء ٘ٛ ثٌّؽضؼًّ ٚثإلٔجء . ثٌغٍٟ أعٕجء ثٌعدس ِٓ وذ١ط ؽعء إ٘سثض إٌٝ ٠ؤزٜ فٛضثْ ٚحسٚط ثٌعدس ٌضّسز

 ٔظ١فز صؽر١ٓ دٛؼ١ٍز ِٚعًٚزث ثٌضذر١ط ػٍٝ ٌٍّؽجػسر ٚثؼؼز فٛ٘ز شٚ ؼض١ً ثألؼض١ٍٕػ ِٓ ِمٕٛع ػ١ّك

 ِغ لٜٛ ١ِىج١ٔىٟ دّمٍخ ٠عٚز وّج ثٌطذ١ؼٟ دجٌغجظ صؼًّ ٌٙذجس أٚ وٙطد١ٗ ؼرجٔجس أٚ ؽسثض٠ٗ د١ٓ وجٌذرجض

 ٌضفط٠غ ؼٍٙٗ ٚؼ١ٍز

ً   ومٕذٛض أٚ أذطٜ ِطر ثٌّؽضم١ُ ٌٛوؼٗ ٚإلػجزصٗ ٚإلِجٌضٗ ٌضحط٠ىٗ ٌٗ ضثفؼز و١س ثٌؽّٓ ِٓ ِحض٠ٛجصٗ  ِضم

 . ثٌّضطؼذز ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ػٓ ثٌؽّٓ ثٌطثةك ٌفمً ثإلٔجء لجع ِٓ ِحسز ثضصفجع ػٍٝ ثٌسثذ١ٍز دجٌحٍز

 ـٛثةخ ِٓ ِج دٗ ٌحؾع ثٌغمٛح ٚثؼغ لّجؾ ذالي ِٓ َ º ٦٠ ػٕس ثٌّؽجي ثٌعدس ٠مفٝ : ثٌعدس صمف١ز -٣

 ثٌعدس وجْ ِج إشث ثٌرطٛر ٌٙصٖ زثػٟ ٚال. أذطٜ ِطر ٌإلٔجء ثٌؽجةً ثٌعدس ٠طز عُ ، ثٌفالحٝ ٌٍعدس ٠حسط ِج ٚ٘ٛ

 . ثٌفٛثةخ ِٓ ذجٌٟ ؽ١س



 وغ١فز ضغٛر فضذسأ º َ ٩٠ إٌٝ ٌضمً صسض٠ؾ١ج حطثضصٗ ٌضطصفغ ثٌضم١ٍخ ِغ ثٌعدس صؽر١ٓ ٠ؽضّط : ثٌعدس غٍٝ -٤

 ثٌضؽر١ٓ لٛر دضٙسةز ٠ٕمح ٕٚ٘ج ثٌحؾُ فٝ صعزثز ثٌضؽ١١ح ضغٛر صؽّٝ صسض٠ؾ١ًج ثٌظٙٛض فٟ وط٠ّٟ ٌٛٔٙج

ج ػٕس صضالـٝ حضٝ ثٌٙذٛي فٝ ثٌطغٛر صذسأ º َ ٩٦ ٚػٕس ثإلٔجء ذجضػ ثٌؽجةً ثٔؽىجح ٌضالفٝ ًِ  َ ٠ٚذسأ ١٠٥ صّج

 ٠ٕمح ال ٚثٌفٛؼفٌٛذ١سثس ثٌذطٚص١ٕجس ِٓ د١ىجء ضل١مز يذمٗ ٚ٘ٛ دجٌط٠ُ ٠ؼطف ِج ٠ٚظٙط ثٌّٕضظُ ثٌغ١ٍجْ

 ºَ ١١٠ ػٕس ٖ ثٌطذمز ٘ص صضالـٝ . ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ حفظ ِسر ِٓ صط١ً ٌألوؽسر دّىجزثس غ١ٕز ألٔٙج دئظثٌضٙج

 ـفجفز ضغٛر صظٙط َ º ١١٥ ، َ ١١٠ ثضر حط زضؽضٟ ٚد١ٓ ثٌضؾّغ فٝ ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ؽع٠تجس ٚصذسأ

 ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ؽع٠تجس ١ًِ ِغ ثٌؽّٓ ٔىؼ دسث٠ز ضغٛر صؽّٝ ر دؽطع صٕفؾط ثٌحؾُ وذ١طر فمجػجصٙج

 ثٌٕجوؼ ثٌؽّٓ ضثةحز صمجػس ِغ ثٌسثوٓ ثٌذٕٟ ثٌٍْٛ صؤذص ٚثٌضٟ دجٌّٛضصٗ ٠ؽّٝ ِٚ٘ٛج ثإلٔجء لجع فٝ ٌٍضطؼخ

º ٍٗٔٛ١٢٥ ، َ ١١٥ زضؽضٟ د١ٓ ف١ّج ثٌغجِك ثٌىٙطِجٟٔ دجٌٍْٛ ٚص º َ ٚثٌضٟ ثٌؽّٓ ٔىؼ ٌضّجَ وؼالِجس 

 أٚ أذطٜ ِطر صطؼ١ذٙج ِٓ ٠مؼخ ضدفىً ثالٔضفج فٝ ثٌّٛضصز ؽع٠تجس ػجزس ٚإال فًٛضث ثٌغٍٟ ٠ٛلف ػٕس٘ج

 ثٌؽّٓ وضٍز زثذً ثٌٍْٛ د١ٕز ذ١ٛي ـىً ػٍٝ صظٙط ح١ظ ف١ّجدؼس ٌّظٙطٖ ٠ؽب ِج ٚ٘ٛ ثٌؽّٓ ػٓ فمٍٙج

ر ًٚ  .ثٌحجز ثٌّطذٛخ ثٌطؼُ ثٌؽّٓ ح ثوضؽج ػٍٝ ػال

 

  لذً ٚثٌّحسزر ِٓ ثٌّؼطٚفز ثألوؽسر ِىجزثس إوجفز ٠ضُ ِذجـطر ثٌّمٍخ ضفغ لذً : ثٌؽّٓ صط٠ٚك -٥

 دجٌؽّٓ ثٌؾٛثِس ثٌالز١ٕ٘ز ِٓ ػجٌمجس أٞ صضطؼخ حضٝ ؼجوًٕج ثٌؽّٓ ٠ٚضطن ثٌّمٍخ ٠طفغ عُ ثٌغصثة١ز ثٌضفط٠ؼجس

 . لفجء٘ج ِٓ ٠ع٠س ِّج

 دّىرجس ثإلٔجء ِٓ أػٍٝ إِج َ º ٦٠ إٌٝ حطثضصٗ صمً ػٕسِج ثٌطثةك ثٌؽجةً ٠ؽحخ ح١ظ : ثٌؽّٓ فمً -٦

 ٥ دحٛثٌٟ صمسض دّؽجفز ثإلٔجء لجع أػٍٝ ٌإلٔجء ثٌسثذ١ٍز دجٌحٍز ِضمً لٕذٛض ِٓ أٚ دجٌؽ١فٕٗ أٚ وجدؽٗ ِجلٗ

 ثٌؽجةً ثٌؽّٓ ٚثؼضمذجي ٌألِجَ دئِجٌضٗ ثٌّٛضصز يذمز حضٝ ثٌؽّٓ ِٓ ثإلٔجء صفط٠غ أٚ ثٌّٛضصٗ يذمز فٛق ؼُ

 دجٌضطـ١ح ثٌّٛضصز ػٓ ٠فمً ؼّٓ ِٓ صذمٝ ِٚج ، ثٌغمٛح و١ك ثٌٕظ١ف ثٌؾجف ثٌمّجؾ ِٓ ِمجفٟ ػٍٝ

 ثألٌٚٝ ؼّٓ ِٓ ؽٛزر ألً ٚ٘ٛ ثٌغج١ٔز ثٌمطفز ؼّٓ ٠ٚؽّٝ ثٌمّجؾ شثس ذالي ِٓ ِطص١ٓ

 ِٚمٕٛػز ِٚؼمّز ػذٛثس ٔظ١فز فٝ ث١ٌٕضطٚچ١ٓ غجظ ِٓ ؽٛ فٝ َ º ٥٠ ػٕس ثٌؽّٓ ٠ؼذؤ : ثٌؽّٓ صؼذتز -٧

 . ٌحجِٙج إحىجَ ِغ ثإلٔجًِ دطذمز ثٌّٛضٔؿ ثٌمف١ح ِٓ

 

 اندفعاث( )َظاو انقشدة بغهى انسًٍ صُاعت خطواث : ثاَيًا



 ِٓ ثٌؼجٌٟ ٌّحضٛث٘ج ٔظًطث ي٠ٛال ٚلضًج ثٌؽجدمز ثٌرطٛثس دٕفػ ؽ١س ؼّٓ ػٍٝ ٌٍحمٛي ثٌمفسر غٍٝ ػ١ٍّز صؤذص

 ؽ١سر لفجس ػٍٝ ِغ ثٌحمٛي ثٌغٍٟ ظِٓ ِٓ ٔمًٍ حضٝ ٠ٍٟ ِج إؽطثء ٠ؾخ ٌصث ثٌالز١ٕ٘ز ٚثٌؾٛثِس ثٌطيٛدز

 : ثٌٕجصؼ ٌٍؽّٓ

 أٚ أذطٜ ِطر فطظ٘ج دئػجزر ٚشٌه ٪ ٦٠ ِٓ أوغط إٌٝ ثٌؽّٓ ٌضم١ٕغ ثٌّؼسر دجٌمفسر ثٌس٘ٓ ٔؽذز صطو١ع .١

 ثٌٕجصؼ ثٌفطظ ٌذٓ فطظ إػجزر ِغ أذطٜ ِطر فطظ٘ج ٠ؼجز عُ ثٌسثفب ثٌّجء ِٓ ٌٙج ِّجعٍٗ و١ّٗ دئوجفز أٞ دغؽٍٙج

 . ثٌس٘ٓ وً ػٍٝ ٌٍحمٛي

 ثٌمفسر فطظ ٌذٓ دطٚص١ٕجس صؾذٓ ؼطػز ػٍٝ ٌٍّؽجػسر ٪ ٠.٤ حّٛوز حضٝ ثٌّطوعر ثٌمفسر صٍه صر١ّط .٢

 . ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ػٓ ز٘ٓ ثي ثٔفمجي ِٓ ٠ؽًٙ ِّج ثٌغٍٟ أعٕجء دجٌحطثضر

 حسر ٚأوغط ثٌعدس ؼّٓ ِٓ صطِال ألً ثٌمفسر ِٓ ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ أْ ِالحظز ِغ . ثٌؽجدمز ثٌرطٛثس ٔفػ صضذغ عُ

 ِحضٜٛ ػٓ ثٌّضرٍفز ثٌطذ١ؼ١ز ثألوؽسر ِىجزثس ِٓ ِحضٛثٖ الضصفجع حفظٗ فٝ ٚألٜٛ ثٌّطذٛخ يؼّٗ فٝ

 ٚشٌه ٚثٌعدس ثٌمفسر فٝ ثٌس٘ٓ و١ّز صؽجٜٚ حجي ألً ثٌٕجصؼ ثٌؽّٓ و١ّز أْ إال . ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ِٓ ثٌمفسر

 . ثٌّٛضصز ٌع٠جزر ٔظًطث ثٌمفسر ِٓ ثٌؽّٓ صم١ٕغ فٝ ثٌسثذً ثٌس٘ٓ ِٓ ثٌّفمٛز ٌع٠جزر

 

 : انجيد انسًٍ صفاث

 ثٌحجٌز ػٍٝ ٚ٘ٛ ِرىط أد١ه ، ؼجةال ثٌرىطر إٌٝ وجضح ألفط ثٌؾجِٛؼٝ ثٌٍذٓ ؼّٓ ... ثٌٍْٛ -١

 ثأللفط ٚدٍٛٔٗ ، ثٌؽجةٍز ثٌحجٌز ػٍٝ ٚ٘ٛ ثٌص٘ذٟ ثأللفط دٍٛٔٗ ٞ ثٌذمط ثٌٍذٓ ؼّٓ ٠ض١ّع د١ّٕج ، ثٌّضؾّسر

 . ثٌّضؾّسر حجٌضٗ ػٍٝ ٚ٘ٛ

 ثٌالز١ٕ٘ز ثٌؾٛثِس ثٔحالي إٌٝ صطؽغ ٚإّٔج ف١ٙج ٌٍس٘ٓ أعط ال ِمذٌٛز وؼ١فز يذد ضثةحز ٌٍؽّٓ ... ثٌطثةحز -٢

 أٚ ثٌعدس غٍٝ ػ١ٍّز أعٕجء ثٌؽٍفج١٘سض٠ً وّطوذجس أذطٜ ِضطج٠طر ِطوذجس ٚصىْٛ ثٌّطوذجس دؼه ٚصطج٠ط

 . ثٌمفسر

 ثٌفُ فٟ ثٔمٙجضٖ ٚؼطػز ثٌّطذٛخ دجٌطؼُ ِفٛدًج ثٌٕٙس ؽٛظ ظ٠ش ِصثق ٠فذٗ ِصثق ثٌؽّٓ ٌس٘ٓ ... ثٌّصثق -٣

 . ثألذطٜ ثٌسْ٘ٛ ػٓ ١ّ٠عٖ ِج أُ٘

 ثٌٍذٓ ز٘ٓ أْ فٕؾس ثٌٍذٓ ز٘ٓ ػٕس٘ج ٠ضمٍخ أٚ ٠ٕمٙط عجدضز حطثضر زضؽز ٕ٘جن ١ٌؽش ... ٚثٌضطو١خ ثٌمٛثَ -٤

 ٢٤ ِسٜ فٝ ٠حسط َ أِج ثٌضمٍخº 38-82د١ٓ  ٠ٕمٙط ثٌذمطٞ د١ّٕج َ º 34 -٣٢ د١ٓ ف١ّج ٠ٕمٙط ثٌؾجِٛؼٝ

- 91  º َ ج ًِ  حطثضر زضؽز ٚدجضصفجع أل٢٢ً حطثضر زضؽز ػٍٝ وٍٙج ثٌّضؾّسر ٟ٘ ثٌؾ١سر ثٌؽّٓ ػ١ٕز ٚػّٛ

 ٌٍضؾّغ ١ٍِٗ ِغ ثٌؽجةً ثٌؾعء فٝ ِؼٍمًج ِضذًٍٛضث ٚث٢ذط حجٌز ؼجةٍز ػٍٝ ثٌس٘ٓ ِٓ ؽعء ٠فج٘س شٌه ػٓ ثٌحفظ



 حذ١ذجس حؾُ ٌىذط ٚشٌه ثٌذمطٞ ثٌٍذٓ ؼّٓ صطِال ِٓ أٚوح ثٌؾجِٛؼٝ ثٌٍذٓ ؼّٓ أْ ٚٔالحظ . ثإلٔجء لجع فٝ

 . ثألٚي

 : انعيوب أهى

 . ثٌعثةس ٌٍغٍٟ ثٌٍْٛ ٔض١ؾز د١ٕز ذ١ٛي ـىً ػٍٝ دسثذٍٗ ثٌّٛضصز ؽع٠تجس ٚثٔضفجض ثٌٍْٛ إغّمجق -١

 دضغ١ط ِمحٛدًج ٠ٚىْٛ ٚصؤوؽسٖ ثٌؽّٓ فؽجز ِطثحً ِٓ ِضؤذطر ِطحٍز ٚ٘ٝ ٚأوؽسصٗ ثٌؽّٓ ٌْٛ لمٛض -٢

 . ثٌؽّٓ ِٚصثق ضثةحز فٝ

 . ٚثٌحس٠س وجٌٕحجغ ػذٛثصٗ فٟ ثٌغم١ٍز ثٌّؼجزْ دآعجض ٌضٍٛعٗ ٔض١ؾز ثٌؽّٓ ٌْٛ ػٓ غط٠ذز أٌٛثْ -٣

 . لٕجػضٗ ػٕس ثٌغٍٟ ػ١ٍّز إصّجَ ٌؼسَ ٔض١ؾز ثٌعدس ضثةحز ٔفػ ٚ٘ٝ ث١ٌٕب ثٌؽّٓ ضثةحز -٤

 . ثٌغجِك ثٌٍْٛ شٌه ٠ٚؤوس ثٌعثةس ٌٍغٍٟ ٔض١ؾز ثٌحجزر ثٌطذد ضثةحز -٥

 . ثٌّرضٍفز ثٌضعٔد ضٚثةح -٦

 ٚؼجةً ثؼضرسثَ ػٕس ثٌؽّٓ ٠ىضؽذٙج ِج ٚ٘ٝ ثٌحط٠ك أٚ ثٌسذجْ ضثةحز أٚ ثٌؾجظ ضثةحز ِغً ػطو١ٗ ضٚثةح -٧

 . دسثة١ٗ صؽر١ٓ

 

 : انقياسيت انًواصفاث

 ثٌّجء دضذر١ط ٚشٌه ، صمط٠ذًج ثٌس١ٕ٘ز غ١ط ثٌّٛثز ؽ١ّغ إظثٌز دؼس ثٌمفسر أٚ ثٌعدس ػٓ ثٌٕجصؼ ٘ٛ -١

 . ٚثٌضمف١ز دجٌضطؼ١خ ثٌالز١ٕ٘ز ثٌمٍذز ثٌّٛثز ٚفمً دجٌضؽر١ٓ

 . ٚثٌٍْٛ ٚثٌطؼُ ثٌّظٙط ػ١ٛح ِٓ ذج١ًٌج -٢

 يذ١ؼٟ ؼّٓ ٚػذجضر ثٌٛظْ ٚلجفٝ ثٌٕٛع ػ١ٍٙج ٠ٚىضخ ثٌمفً ِحىّز ٔظ١فز أٚثٟٔ فٝ ِؼذؤ -٣

 . ثٌمالح١ز ِٚسر ثإلٔضجػ ٚصجض٠د ثٌّمٕغ ٚأؼُ

 . زضؽجس ١٠ ػٓ ثٌحّٛوز زضؽز صع٠س ال -٤

 : انسًٍ غش

 ؽٛظ ظ٠ش ٚذجلز ثٌٕذجص١ز دجٌسْ٘ٛ ؼجةال ٚ٘ٛ ذٍطٗ ٟ٘ ـ١ًٛػج ثٌؽّٓ غؿ يطق أوغط ِٓ إْ

 إال ، ثٌمٕجػ١ز ثٌٕىٙجس دؼه إٌٝ دجإلوجفز أ٠ًىج ثٌؽجةٍز حجٌضّٙج ػٍٝ ّٚ٘ج ثٌٕر١ً ٚظ٠ش ثٌٕٙس

 فٝ ٠ظٙطثْ ثٌس٘ٓ ؽع٠تجس ٚيذ١ؼز ُِٕٙ وً ػ١ٍٙج ٠ٕمٙط ثٌضٟ ثٌحطثضر زضؽجس ثذضالف أْ

 ثٌطذ١ؼٟ ثٌؽّٓ لالدز ػٓ لالدضٗ ظ٠جزر ِغ صط١ٍِٗ وؼف ٔالحظ فمس ثٌؽّٓ ٘صث ٚصطو١خ لٛثَ

 ٘ٛ ٚثٌف١مً ، ثٌسثذً ِٓ ثٌحٍك ػٍٝ ِٕمٙطر غ١ط ز١ٕ٘ز آعجًضث ٚصطوٗ ٌٛٔٗ وؼف ػٍٝ ػالٚر

 ٌٍحىُ ثٌم١جؼ١ز ثٌّٛثلفجس فٝ ٚضز دّج ِمجضٔز ثٌؽّٓ ٘صث ٌس٘ٓ ٚثٌف١ع٠م١ز ثٌى١ّجة١ز ثٌغٛثدش صمس٠ط



 . ػسِٗ ِٓ ثٌغؿ ػٍٝ

 أٚ وجٌطث٠خ حّى١ًج صؾذًٕج ِضؾذًٕج دٍذٓ ذٍطٗ ٟ٘ ـ١ًٛػج ثٌؽّٓ ػالػ يطق أوغط ِٓ إْ: انتانف انسًٍ عالج

 ػٍٝ ـسر ثٌؼالػ ٘صث أعط ٠ضٛلف ح١ظ ؽعةٟ صحؽٓ ثٌؽّٓ ػٍٝ ٠ططأ ثٌصٞ ٚثٌضحؽٓ ، غ١ٍٗ ٠ؼجز ثٌعدجزٞ عُ

 وؤوؽ١س ٌّؼجزٌز حّٛوضٗ ٌٗ صىجف ل٠ٍٛجس ِؼٗ صفٍح ال لس ثٌعٔجذز ـس٠س ثٌحّٛوز ػجٌٟ ثٌؽّٓ فّغال ثٌضٍف

 دجٌفؼً حسعش لس ألْ ثألوؽسر ثألوؽسر ِىجزثس ثٌمٍٛٞ ٘صث ِٓ ثٌضرٍك دؼس ٌٗ أو١ف ٌٛ حضٝ ثٌىجٌؽ١َٛ

 ثٌغصثة١ز ٌألغطثن ثٌؽّٓ ٘صث ثؼضرسثَ ِٓ ٠حس ِّج ثٌطؼُ ؼٛء ػٍٝ ػالٚر إ٠مجفٙج ٠ّىٓ ٚال صٍمجة١ًج ِٚؽضّطر

 . ثٌمجدْٛ ٌمٕجػز ٠حٛي ٌصٌه

 

 

 

 


