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 ؼظائه الكّاظي

           

أى اإلًرااااض الؽ٘اااْاًٖ تّااااَ٘ والاااكّاظي ّاعلثااااى  الااام ًاااْه هاااي ُااامٍ الٌااارصواناخ لاااَ ـْأاااَ ّت٘ راااَ الراااٖ ٗو اااي 

  هي اإلًراض الو صف. ٗهتٔ فِ٘ا تطهٗاح ذعطٌ٘ا عائك ظ٘ك

 : ُوا أٌاٌ٘٘ي قٍو٘ي الكّاظي إلٔ هىنعح ّتّ م عام ذاٍن 

 هٍارْقعاخ ّ الؽهاٌاح غهفاح ّ العواا  ٌا ي ّ اإلقانج هثٌأ ٗٙان ّ : الٍا ٌٖ ّ اإلقانٕ الاٍان  -1

 ههاظام ّ الواا  اخهٙاف ّ الث اه ّ ال ِهتاا  هْلاكاخ غهفاح ّ الثا٘ٗ ذفاىٗي هٍارْقه ّ العلاف

 .الوىنعح ؼعن علٔ الاٍن ُما هٍاؼح ّذرْقف . الْقْق ـىاًاخ ّ الركف ح

 ذعِ٘ىاذِاا ّ هٍااؼرِا ّ أِا الِا ؼ٘اس هاي ذفرلاف الراٖ الوفرلفاح الؽظاائه ٗٙان ّ : اإلًرااظٖ الاٍان -2

 الرفاهٗؿ قٍان هصام إًرااظٖ قٍان هاي أالصاه ٌُاا  ٗ اْى قاك ّ . اإلًراظ٘اح الْظِاح ّ الرهت٘اح تااـرف  ًظاام

 . هٍلؿ تالوىنعح ٗلؽق قك ّ ت٘ٗ الرفهٗؿ إًراض قٍن ّ

الكّاظي ٗعة أى ذهاعٔ العرثاناخ اٙذ٘ح: ّعٌك الّهّه فٖ اًّا  هىانه     

 :شتول تخطت اإلنتاج وأوالً: 

 ذؽكٗك نأي الوا  الوٍرصوه فٖ الثٌا . -1

ذؽكٗاااك الِاااك  هاااي الوّاااهّه الااامٕ علااأ أٌاٌاااَ ٗؽٍاااة عاااكق الط٘اااْن الراااٖ ٌااارهتٔ ّتالراااالٖ ذؽكٗاااك الٍاااعح  -2

 الوطلْتح للؽظائه.

 عوم قناٌاخ اعٌعان هْاق الثٌا  ّهكٓ ذْفهُا. -3

 .عوم ؼٍاب الرٌْعاخ الوٌرظهج فٖ الوٍراثم  -4

 (Locationثانياً: اختيار الوىقغ )

 الو اى الٕالػ لثٌا  ؼظائه الكّاظي ٗعة أى ٗهاعٔ فَ٘ اٙذٖ:

 قهٗثا هي أهاالي الرٍْٗق أّ الوكى ال ث٘هج. -1
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 تع٘كا عي هىانه أـهٓ لرهت٘ح الكّاظي توٍافح ًٕف ال٘لْ هره علٔ اعقم. -2

كٗكٗاااح ؼرااأ ٍٗاااِم ذْنٗاااك الؼر٘اظااااخ أّ ذٕاااهٗف ٗااااا تاااالاهب هاااي الطهٗاااق الهئٍ٘ااا٘ح أّ ـطاااْٚ الٍااا   الؽ -3

 الوٌرعاخ.

 قهٗثاً هي هٕاقن ذْنٗك العلف ّالْْٕ. -4

 قهٗثح هي هٍاالي العاهل٘ي. -5

 قهٗثح ظكا هي هٕاقن الو٘اٍ ّال ِهتا  -6

 أى ٗ ْى فٖ هٌطاح ظافح ّظْ هعرك . -7

 فٖ هٌطاح آهٌح ّـال٘ح هي الؽْ٘اًاخ ّالطْ٘ن الثهٗح. -8

 :تصوين ال ثالثاً:

ن ذٕاااو٘ن هاااىانه الاااكّاظي هٌااام             ْت عاهااااً ذطاااْناً الث٘اااهاً فاااٖ الااام أًؽاااا  العاااالن. ّغالثااااً هاااا الااااى  77ذطااا

الرٕاااو٘ن ٗرواِااأ ّالرالتثااااخ الوٌاـ٘تاااح ّالااامل  الوٍااارْٓ القرٕااااقٕ للواااىانع٘ي فاااٖ الااام تلاااك علااأ ؼاااكٍ. ّهاااا 

نخ ذٕااااه٘ن % ٌااا5ٌْٗانذفااااه الطلاااة علااأ تااا٘ٗ الوائاااكج ّلؽااان الاااكّاظي فاااٖ الااام أًؽاااا  العاااالن توعاااكت   ْت اً ذطااا

ٌرعاااح.  نخ الوعاااكتاخ الوٍااارفكهح الاااٖ ذٍااااُن فاااٖ ذففااا٘ٗ ذ اااال٘ف إًرااااض الْؼاااكج الو  ْت ؼظاااائه الاااكّاظي الواااا ذطااا

 :تعك ذؽكٗك ها ٗلٖ لؽظائهل ٗرٙػ الرٕو٘ن الوٌاٌةّعوْهاً 

ًااْه الط٘ااْن الرااٖ ذهتاأ فااٖ الوىنعااح علاأ أى ذ ااْى هااي ًااْه ّاؼااك ّلِااك  ّاؼااك هااي الرهت٘ااح ّٗفٙاام أى  -1

 ْى ظو٘ا هثاًٖ الرهت٘ح هرواشلح.ذ 

عاااكق الط٘اااْن الوىهاااا ذهت٘رِاااا تاااالؽظ٘هج ّالااامٕ علااأ أٌاٌاااَ ٗو اااي ذؽكٗاااك ٚاااْ  الؽظ٘اااهج   علااأ اعرثاااان أى  -2

 هره فٖ ظو٘ا اعؼْا . 12عهٖ الفط٘هج ٗعة أل ٗىٗك عي 

 ًْه الوثاًٖ ّاذعاُِا ٌْا  هثاًٖ هفرْؼح أّ هغلاح.  -3

هالة فااااٖ الؽظ٘ااااهج هصاااام الوٍاااااقٖ ّالوعااااالف ّأظِااااىج الرِْٗااااح ّالركف ااااح هااااا اعظِااااىج ّاعقّاخ الرااااٖ ٌاااار -4

 ذؽكٗك أهاالي ذهال٘ثِا قثم الّهّه فٖ الثٌا . الوا ٗعة ذؽكٗك ذفٕ٘فخ الو٘اٍ ّال ِهتا  الْألح للؽظ٘هج.
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 ْٔنج ذْ٘ػ ؼظ٘هج قّاظي ت اهم أظِىذِا ّهعكاذِا

هرااه تاا٘ي الاام  27إلا الاااى الوىهااا تٌااا  أالصااه هااي ؼظ٘ااهج ذؽااكق الوٍااافاخ تاا٘ي الؽظااائه علاأ أٌاااي  -5

ؼظ٘اااهذ٘ي  الواااا ٗؽاااكق ه ااااى الوهافاااق الوطلْتاااح هصااام الوفااااوى أّ الوثااااًٖ اإلقانٗاااح أّ الٍااا ٌ٘ح. الواااا 

 ٗفٙم عوم ٌْن ٗؽكق هثاًٖ الوىنعح.

 :  أنىاع الحظائر

 أّ ذثعاً لٌظام الرهت٘ح. ُّٖ إها ذثعاً لٌظام الرِْٗح ّال٘ا ج

 تبعاً لنظام التهىيت واالضاءة: أوالً: 

 ذعِ٘ىاذِاا ّ إًّاائِا فاٖ هاا ًْعاا تٍا٘طح تأًِاا الوفرْؼاح الؽظاائه ذرو٘اى : الوفرْؼاح الؽظاائه ًظاام -1

 تالعْاهام الث٘اه ؼاك إلأ ذراأشه فِاٖ لامل  ّ الطث٘ع٘را٘ي الرِْٗاح ّ اإل٘اا ج الل٘اا علأ ذعرواك ّ

 العْاهام تِامٍ ذواهاا الارؽ ن ٗو اي ل العواْم علأ نٗااغ ّ ٌاهعح نْٚتاح ّ ؼاهانج هاي الفانظ٘اح

 الٌْع٘اح الث٘ ٘اح الؼر٘اٚااخ الوفرْؼاح ذامهي الؽظاائه ل ّلِاما . الوفرْؼاح الؽظ٘اهج قاـام الث٘ ٘اح

 ّ الوثاِاهج الّاوً أِاعح اعهطاان ّ ه٘ااٍ ّ ٚث٘ع٘اح أعاكا  هاي اٙهاي الوٍا ي ذامهي تٌ٘واا للط٘اْن

 ؼاا  انذفااه فاٖ ٔا٘فا ذِْٗرِاا لٕاعْتح للا  ّ م 12 عاي الؽظ٘اهج عاهٖ ٗىٗاك أل ٗفٙام

 ْٚٗلاح لفراهاخ الوعركلاح الوٌااٚق فاٖ الوفرْؼاح الؽظاائه ًظاام تاعروااق ٌٕٗاػ ّ . الؽاهانج قنظااخ

 .الؽانج ّ الثانقج الوٌاٚق فٖ هٌاٌثح غ٘ه ُٖ الٌٍح ّ هي
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تطاااْ   الٌْافااام ّذ اااْى . ّظاااكناى ٌّااااف عااااو  للؽاااهانج  ّعااااقج هاااا ٗااارن إًّاااا  الؽظ٘اااهج هاااي قاااْائن

ٌااان عاااي ٌاااطػ اعنٖ  لرؽاِاااٖ الر٘ااااناخ الِْائ٘اااح الوثاِاااهج 157 -177ّتانذفااااه  ظاااكانٕ الؽظ٘اااهج

  ّالٍااااف إهاااا ـهٌااااًٖ ؼ٘اااس ٗو اااي للوهتاااٖ تٌاااا  أالصاااه هاااي قّن فاااْن هٌطااااح ذْاظاااك الط٘اااْن تاااالؽظ٘هج 

 ل ٗااام انذفاااه الؽظ٘ااهج عاااي ّٗعاااة اى أّ هااي الٌثٍاارْي ُّااْ أقاام ذ لفاااح هااي الٍاااتق أّ هااي الٕاااض.

هاااىّقج تأًظواااح ذثهٗاااك ّذِْٗاااح  ّنتواااا ذْظاااك هاااهاّغ ذعوااام علااأ  دلٍ٘ااا ًظاااهاً عى الؽظاااائه  ٌااان.357

 ّ ٗ ْى اذعاٍ الؽظ٘هج هرعاهكاً ها اذعاٍ ُثْب الهٗاغ. ذؽهٗ  الِْا .

 : الوغلقت الحظائر نظام  -2

ؼاااهانج العاااْ ذفرلاااف هاااي فٕااام لواااا الاًاااد لاااهّ  الرهت٘اااح ذفرلاااف هاااي ت٘ اااح عـاااهٓ  ّلواااا الاًاااد 

ٙـاااه... فاااغى الرغ٘اااهاخ العْٗاااح الفانظ٘اااح هاااي تاااهق قااااني إلااأ ؼاااه ِاااكٗك ٗااامشه علااأ العاااْ الاااكاـلٖ 

للؽظااااائه ّتالرااااالٖ ٗاااامشه علاااأ الط٘ااااْن الرااااٖ ذهتاااأ قاـاااام الؽظ٘ااااهج ّٗرااااأشه ذثعااااا لاااامل  ًوُْااااا أّ 

٘اااهج. ّلواااا الاًاااد إًراظِاااا. ّفاااٖ أؼ٘ااااى الص٘اااهج ذٕااا٘ثِا اعهاااهاٖ الراااٖ ذااامقٕ إلااأ ًفاااْن أعاااكاق الث

ذِْٗااااح الؽظااااائه ّّ٘ااااا الط٘ااااْن ذؽااااد أفٙاااام الظااااهّ  العْٗااااح ُااااْ العاهاااام الؽاٌاااان فااااٖ ًعاااااغ 

تهًااااهط الرهت٘اااح. فااااك اُراااكٓ الثااااؼصْى إلااأ ٚهٗااااح ؼكٗصاااح للااارؽ ن فاااٖ ذِْٗاااح الؽظاااائه ل قاااف  هاااي 

الِاااْا  افااام الّاااثات٘  أّ إلغائِاااا ذواهاااا .. ّؼٍااااب الو٘اااح ٘ه الٙاااان للعاااْ الفاااانظٖ ... ّللااا  تالراااأش

الفوهااح للط٘ااْن الوو ااي ذهت٘رِااا فااٖ الؽظ٘ااهج ّظعاام الرِْٗااح عااي ٚهٗااق الوااهاّغ قافعااح للِااْا  أّ 

ؼ٘اااس ذعوااام الواااهّاغ الّاااافطح علااأ ٌاااؽة الِاااْا  هاااي قاـااام الؽظ٘اااهج إلااأ الفاااانض   ٚاااانقج لاااَ .

ّٗو اااي تْاٌاااطح وٗااااقج أّ ـفاااٗ ٌاااهعح الِاااْا   ّقـاااْ  ُاااْا  ظكٗاااك عثاااه ـفٗاااا الرثهٗاااك للؽظ٘اااهج.

 -قنظااااح ؼهانذااااَ عواااام وذ ٘٘ااااف  لِااااْا  الؽظ٘ااااهج ّذٍااااؤ الؽظااااائه تاااامل  والؽظااااائه الوغلاااااح أّ 

 الؽظائه الوظلوح . 

ّعلاأ للاا  ٗ وااي الاااْ  تااأى الؽظ٘ااهج الوغلاااح ُااٖ ؼظ٘ااهج ه ٘فااح الِااْا  ذٍاارفكم فااٖ الوٌاااٚق الرااٖ 

لوفرْؼاااح. ذّااارك فِ٘اااا الؽاااهانج أّ الثاااهّقج ُّاااٖ الوٌااااٚق الراااٖ ٕٗاااعة فِ٘اااا الرهت٘اااح فاااٖ الؽظاااائه ا

الوااا أًااَ ٍٗاارفكم فِ٘ااا الرهت٘ااح الو صفااح ؼ٘ااس أى ذ ٘٘ااف ُااْا  الؽظ٘ااهج ٍٗااوػ ترهت٘ااح أعااكاق وائااكج هااي 

الط٘اااْن ذعاااْٖ فاااهن الر لفاااح فاااٖ الوثااااًٖ. الواااا أى عاااكم ّظاااْق ِاااثات٘  ٗؽااارن اٌااارعوا  اإل٘اااا ج 

لفاااح فاااٖ الٕاااٌاع٘ح ّتااامل  ٗو اااي الااارؽ ن فاااٖ اإل٘اااا ج ٍّٗاااِم ذٌف٘ااام تاااهاهط الرهت٘اااح ّاإل٘اااا ج الوفر

  قطعاى اعهاخ أّ الوٌرعح للث٘ٗ.
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 ٗو اي ّ العاقٗاح اعؼاْا  فاٖ ذواهاا هغلااح ذ اْى ا٘اطهانٗح تفرؽااخ الوغلااح الؽظاائه ذعِاى الواا

 ًعااج فرؽااخ توصاتاح ُاٖ ّ هثاِاهج الثاكٗم الر٘اان ذاْفه ّعاكم ال ِهتاائٖ الر٘اان اًاطااه تعاك فرؽِاا

 ّ الؽاثُ تؽظاائه عااقج ٗلؽاق الر٘اان. ّ إعااقج ٗارن الطث٘ع٘را٘ي نٗصواا اإل٘اا ج ّ الرِْٗاح أظام هاي

 الوٍاانغ إلأ الفاهّض للط٘اْن إه اً٘اح ذرااغ ؼ٘اس هٌاُام ّ توعاالف هاىّقج هٍاانغ اإلّو ّ الاثٛ

 . الث٘ٗ ّ٘ا ّ للوث٘د هفٕٕح الؽظ٘هج ذثأ ّ ًِاناً 

 

 ْٔنج لوىنعح قّاظي تؽٍة الٌظام الوغلق

فااااٖ الااااثفق الوعركلااااح الوٌاااااؾ ٗو ااااي ذهت٘ااااح الااااكّاظي فااااٖ ؼظااااائه هغلاااااح أّ هفرْؼااااح ؼٍااااة لااااهّ  الرهت٘ااااح 

الواااا أى الوهتاااٖ ٗعااااك أهاهاااَ اـر٘ااااناخ أـااااهٓ تالٌٍاااثح لوثااااًٖ الاااكّاظي ُّااااْ إهاااا إقاهاااح الوثاااااًٖ ّإه اً٘اذِاااا. 

 الٍاتاح الرعِ٘ى أّ الوثاًٖ الرال٘كٗح العاقٗح.

 الوباني السابقت التجهيز:  -

ُّٖ هثاًٖ عثانج عي ُ٘ م ؼكٗكٕ ٗؽكق ِ م العكناى ّالٍاف شن ٗهالة علٔ ُاما الِ٘ ام ألاْاغ ذؽرإْ علأ هاْاق 

 عاولح ل٘ روم ِ م العكناى ّالٍاف.

 الوباني التقليديت: -

ُّاااٖ الوثااااًٖ الراااٖ ذثٌااأ تاااالطْب ّٗ اااْى الِ٘ ااام ـهٌااااًٖ ّٗو اااي أى ذٌفااام فاااٖ الؽظاااائه الوفرْؼاااح أّ الوغلااااح. 

 العْاهم اٙذ٘ح عٌك الّهّه تٌا  الؽظائه. ّٗعة ههاعاج
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 ِ م الوثاًٖ ٌاتاح الرعِ٘ى والِ٘ م الوعكًٖ شن الوْاق العاولح للؽهانج 

: ٗ اااْى اذعاااٍ الؽظ٘اااهج الوغلااااح هْاوٗاااً لذعااااٍ الهٗااااغ ؼراأ ٗاااام ذاااأش٘ه الهٗاااغ علااأ الواااهاّغ اذعاااٍ الؽظ٘اااهج -1

 ؼظ٘اهج هاي الوه٘ا٘ح الوٍاثثاخ ّ الٙاانج الغااواخ ّ الغثاان ّ الاهّائػ اًرااا  هٌاا ّ الوْظاْقج تاالؽظ٘هج

 ْؼح هرعاهكاً ها اذعاٍ ُثْب الهٗاغ.. تٌ٘وا ٗ ْى اذعاٍ الؽظ٘هج الوفرعـهٓ

 

 الوغلاحِ م ْٗ٘ػ الذعاُاخ الٕؽ٘ؽح إلًّا  الؽظائه 

 هره . 12-8عهٖ الؽظ٘هج وٗ ْى هي  -2

 هره . 87ْٚ  الؽظ٘هج وؼرٔ  -3

ٌاان فااٖ الوٌاااٚق الّااكٗكج الؽااهانج. ّذثٌاأ  27ٌاان  أّ تٍااو  ْٚتااح  12ّذثٌاأ تٍااو  ًٕااف ْٚتااح والعااكناى:  -4

 ٌان فاٖ الؽظاائه الوفرْؼاح357ٗاام عاي  فاٖ الؽظاائه الوغلااح ّل ٌان 377 – 2۵7ل ٗىٗك عي العكناى إلٔ انذفاه 

 ؼٍة ًْه الٍاف.

واكنج للثٌا  ّٗفٙم اى ٗ ْى ِا م ّالر ال٘ف ال الٍاف: هْاق الثٌا  الوٍرعولح فٖ الٍاف ذفرلف ؼٍة ًْه الوثٌٔ -5

 .الٍاف ُههٖ
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ٗلعة العاهم القرٕاقٕ الكّن الّ  فٖ ذؽكٗك الوْأفاخ الفٌ٘ح ّالراٌ٘اح لؽظاائه الاكّاظي ّللوهتاٖ أى ٗفراان         

 ت٘ي الؽظائه الوغلاح ّالؽظائه الوفرْؼح. ّف٘وا ٗلٖ ظكّلً ٗث٘ي هْأفاخ الم هٌِا:

 الؽظائه الوغلاح ائه الوفرْؼحالؽظ الواانًح

 عال٘ح ظكاً  هرٌْطح ذ ال٘ف اعظِىج

 الث٘ه تٍ٘ٛ نأي الوا 

 عّهّى ٌٌح عّه ٌٌْاخ العوه الٌرصوانٕ

ظاااكناى هىقّظاااح  ٌااااف هعاااىّ   أٌاٌااااخ  عاقٗح ّاٌاٌاخ ٌّاف  ظكناى  ِ م الثٌا 

 .اٌوٌر٘ح قْٗح

ل ذؽراااااض إلاااأ ذِْٗااااح ٔااااٌاع٘ح علاااأ  الرِْٗح 

 اعغلة

 ٌٔاع٘ح

 لذرأشه ذرأشه الرأشه تالعْاهم العْٗح

تااهاهط ال٘ااا ج ّالرغمٗااح 

 ّالرٌظ٘ف

 هٌفمج غ٘ه هٌفمج

 هْظْقج ّذعهب تّ م قّنٕ  غ٘ه هْظْقج أظِىج الًمان

قظاظاخ ت٘ا٘ح فٖ ؼا   7فهّض أّ  12 2عكق الطْ٘ن/م

 الرهت٘ح اعن٘٘ح

قظاظااح ت٘ا٘ااح فااٖ  12-8فااهّض أّ  14-18

 الن٘٘حؼا  الرهت٘ح 

 

هاااي أُااان العْاهااام اعٌاٌااا٘ح لٌعااااغ الرهت٘اااح ّالْقاٗاااح هاااي اعهاااهاٖ  ُاااْ ذِ٘ اااح أفٙااام ظاااْ فاااٖ الوثٌااأ الااامٕ ّ

 ذعُ٘ فَ٘ الطْ٘ن لرعطٖ أعلٔ إًراض لِا ّٗرن لل  تاٙذٖ:

 ذىّٗك الطْ٘ن ت و٘ح الاف٘ح هي الِْا  الٌاٖ. -1

 إوالح تفان الوا  ّالهْٚتح هي الؽظ٘هج. -2

 الغاواخ الٙانج هصم شاًٖ أّالٍ٘ك ال هتْى ّاعهًْ٘ا ّالثهٗر٘ك الِ٘كنّظ٘ي.إوالح  -3
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 ِ م ههّاغ ٌؽة الِْا 

 

 هي أًظوح الرِْٗح :ّتعك ذطث٘ق هْأفاخ تٌا  الؽظائه ٌُال  شفشح أًْاه 

  ًظام الرِْٗح الع ٍ٘ح -أ

 العاًة اٙـه هي عهٖ الؽظ٘هج.ُّٖ أى ذ ْى الوهاّغ الٍاؼثح فٖ ظاًة ت اهم الؽظ٘هج ّـفٗا الرثهٗك فٖ 

 ًظام الرِْٗح الٌْٛ  -ب

ُّْ ًظام ذ ْى فَ٘ ـفٗا الرثهٗك فٖ ٌّٛ الؽظ٘هج هي العاًث٘ي ّذ ْى الوهاّغ الٍاؼثح فٖ أٚها  ًِاٗاخ الؽظ٘هج 

 هي العِر٘ي.

 ًظام الرِْٗح الٌفا٘ح  -ض

ظو٘اا الواهّاغ أؼاك العااًث٘ي اعهااه٘٘ي تٌ٘واا ذ اْى فٖ فٖ أهام الؽظ٘هج أّهْظْقج ُما الٌظام ذ ْى فَ٘ ـفٗا الرثهٗك 

ّٗعرثه ُما الٌظام هي اعًظوح الؽكٗصح ّهوراو فٖ الوٌاٚق لاخ الؽهانج  الٍاؼثح فٖ ًِاٗح الؽظ٘هج هي العاًة اٙـه.

 العال٘ح. 

 

 : لهدف هن التربيتتبعاً ل ثانياً: 

 ل ّ الرفاهٗؿ تا٘ٗ أّ الوائاكج تا٘ٗ أّ اللؽان إلًرااض هفٕٕاح هٍااالي ُاٖ ّ: اإلًرااض ؼظاائه  - أ

 ههتاْ ٗلعاأ هاا الص٘اها ّ . تاالرعِ٘ىاخ تام الّا م ؼ٘اس تعاٗ هاي عاي تعٙاِا الؽظاائه ُامٍ ذفرلاف

 القرٕااقٕ العائاك ّ الٍاْن ؼٍاة ؼاظاح هاىانعِن فاٖ اإلًراظ٘اح الْظِاح ذغ٘٘اه إلأ الاكّاظي
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ّاعهاااخ. ّالاام ًّاااٚ هااي ُاامٍ لااكٌٗا شاافز أًّااطح إًراااض للااكّاظي ُّااٖ الث٘اااٖ ّالفؼاان تّاا م عااام .

 اعًّطح لَ هْأفاخ ؼظائه ذٌاٌثَ:

 ؼظائه الث٘اٖ: - 1

هااىانه الااكظاض الث٘اااٖ ذٌاارط تاا٘ٗ الوائااكج لفٌاارِف  الثّاااهٕ ّٗرطلااة هااي ُاامٍ الوااىانه إًراااض تاا٘ٗ ًظ٘اااف 

 هطاتق للوْأفاخ الا٘اٌ٘ح ـالٖ هي الرلْز.

 تطانٗاخ :ٌُا  ًْع٘ي هي الؽظائه إلًراض ت٘ٗ الوائكج وأنٖ٘ ّ

 ؼظائه إًراض الث٘ٗ اعنٖ٘: -1

ُّااامٍ الؽظاااائه ٗرطلاااة إًّاااائِا ؼٍاااة الوْأااافاخ لثٌاااا  الؽظاااائه ّذ اااْى ٌُالااا  أعّااااَ ذاااىّق تِاااا الؽظاااائه 

ّٗهاعاااٖ فِ٘اااا الٌظافاااح ّذفاااهَ ُااامٍ الؽظاااائه تفهِاااح الٌّاااانج أّ الراااثي ّذهاقاااة اععّااااَ تاٌاااروهان لعاااكم ذلاااْز 

 الوفلفاخ "الىنن".الث٘ٗ ت

 

 ؼظائه إًراض الث٘ٗ اعنِٖ٘ م 

 ًظام الثطانٗاخ: -2

ّالثطانٗح ُٖ هعوْعاح هاي اعقفااْ هٕاٌْعح هاي أٌاف  غ٘اه قاتلاح للٕاكأ ذ اْى فاٖ ِا م هاكنظاخ ّذاىّق ُامٍ 

اععّاَ تأًظوح الوا  ّالعلف  ٌُّا  ًظام ها٘فى ل٘ععام الثا٘ٗ ٗرعاَ إلأ ٌا٘ه ٗؽولاَ إلأ غهفاح الرعو٘اا ّالفاهو 
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ه هااي الؽظااائه ٍٗاارْعة أعااكاق الث٘ااهج هااي الااكظاض الث٘اااٖ ذفااْن عااكج أ٘ااعا  ؼظااائه الٌظااام ّالرعث ااح. ُّااما الٌااْ

 اعنٖ٘.

ًٍاثح لععاكاق ال ث٘ااهج الراٖ ذٍارْعثِا ُاامٍ الؽظاائه ل تااك هاي الُرواام تأًظوااح الرِْٗاح ّأى ذ اْى ظ٘ااكج للارفلٓ هااي 

لفاخ "الىنن" تْاٌاطح ٌاْ٘ن عهٗٙاح ذؽاد الغاواخ الوٌثعصح ّذىّٗك الكظاض تالِْا  الٌاٖ. ٌُّا  أًظوح لعوا الوف

 الم ٔف هي ٔفْ  الثطانٗاخ ذعوعِا ـانض الؽظ٘هج  ٌُّا  أًظوح الرعف٘ف الىنن قثم ظوعَ.

 

 تطانٗح قظاض ت٘اٖ ْٗ٘ػ ِ م

 ؼظائه اعهاخ الع٘كج: - 2

اعهااى فاٖ  اعهاخ ُٖ قظاض ت٘ٗ ٗؽوم ٔفاخ ّناش٘ح ذععلَ ٌٗرط ٕٔ٘اى أم ت٘ا٘اح أّ لؼان  ّلامل  ذ اْى ذهت٘اح

 ؼظائه ذفلٛ تالكْٗ  لعول٘ح الرفٕ٘ة  ّلمل  ل تك هي ّظْق هٍاؼاخ لمل  العهٖ. ٌُّال  ًْع٘ي هي الؽظائه:

 تال اهم هىّقج تأعّاَ ّفهِح أن٘٘ح. حؼظائه أن٘٘ -1
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 فٖ الؽظائه اعن٘٘ح الوىّقج تاععّاَ واعهِاخ ِ م ْٗ٘ػ قظاض اعهاخ

هىّقج تّهائػ ههذفعح علٔ اعنٖ لفٕم الوفلفاخ  ّاٙى ُما الٌظام هىّق تأعّاَ ٍٗؽة  حِثَ اعن٘٘  -2

هٌِا الث٘ٗ أّذْهاذ٘ ٘ا تْاٌطح ٌ٘ه ّٗو ٌَ إًراض ت٘ٗ ذفاً٘ ًظ٘ف ظاكا. ُّاما هطثاق فاٖ هاىانه اعهااخ 

 الؽكٗصح.

 

 هىّقج تّهائػ ههذفعح علٔ اعنٖ لفٕم الوفلفاخ ِ م ْٗ٘ػ ؼظ٘هج أهاخ قظاض
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 ؼظائه الفؼن العكٗكج:  - 3

 الم إًراض الفؼن ٗرن فٖ اعنٖ.

 : الؽٙاًح ؼظائه - ب

ّ . أٌاات٘ا 4  - 6 عواه ؼرأ هثاِاهج الفااً تعاك الٕٕ٘ااى لٌاراثا  هفٕٕاح هٍااالي ُاٖ ّ

 ؼظاائه أّ غاه  فاٖ الرؽٙا٘ي ٗارن لامل  ؼٍاٌاح ّ ظاكا ؼهظاح العواه هاي الفراهج ُامٍ ذعرثاه

 للارفلٓ ّ الرِْٗاح ّ الركف اح أظام هاي الفوهاح اعقّاخ ّ الوعاكاخ هعِاىج تعو٘اا ًٍاث٘ا ٔاغ٘هج

 أّ ال ِهتاا  ّ تالغااو ٗعوام هاا هٌِاا تؽا٘اٌاخ ؼظاائه الؽٙااًح ذعِاى ّ . الٙاانج الغااواخ هاي

 العو٘ااح الفهِاح علأ غالثاا الرؽٙا٘ي عول٘ااخ ذارن الؽظ٘اهج ّ فاٖ تاًرظاام ذاْوه ّ الٍاائم الْقاْق

 الوٍاااؼح وٗاااقج ٗعااة ٔااْْ . ّ 1000 – 500تاا٘ي  عااكقُا ٗرااهاّغ هعوْعاااخ ٘ااوي

 العواه . ّ هاا ٗرٌاٌاة تواا الوعاالف ّ الوٌاُام وٗااقج الامل  ّ العواه ذااكم هاا ٚ٘اه ل ام الوفٕٕاح

 الّاث ٘ح أن٘ا٘رِا علأ تٍا٘ٛ ذعاكٗم إظاها  الثطانٗااخ ّ اعقفااْ فاٖ الرؽٙا٘ي ٗارن أى ٗو اي

 هااي الٕااْْ ذو اايٌاان 1×1٘اا٘اح أقاام هااي  فرؽاااخ لٕ هٍاارعان تفٌاار٘ ٖ ّللاا  تْ٘ااا ِااث 

 ّ الٕاغ٘هج الواىانه فاٖ للؽٙااًح ـأاح ؼظاائه ذراْافه ل قاك ّ . اعّ  ال٘اْم فاٖ عل٘اَ الْقاْ 

 ؼااْاظى تْاٌااطح الؽظ٘ااهج ذاٍاا٘ن ٗاارن اإلًراااض تااأى ؼظااائه فااٖ الرؽٙاا٘ي ٗاارن الؽالااح ُاامٍ فااٖ

 ـأاح ؼٙااًح أًظواح ذْظاك ّ . تاكاـلِا الٕٕ٘ااى ذؽٙا٘ي ٗو اي ؼعاهاخ عاكج إلأ تفٌار٘ ٘ح

 : هٌِا هرٌْعح

 ّ آل٘اح هٌاُام ّ للركف اح ؼاهانٕ توٕاكن تطانٗاح الام ذعِاى ؼ٘اس للؽٙااًح هفٕٕاح تطانٗااخ -

 لرٌظ٘ن الؽهانج. ذههرٌْراخ

 شاترح. ـّث٘ح ؼاٌ٘اخ -

 هرٌالح. ـّث٘ح ؼاٌ٘اخ -

 قنظااح هاي ت اام تٍااِْلح فِ٘اا الاارؽ ن ٗو اي هعىّلاح ٔااغ٘هج غاه  عااي عثااانج الفّاث٘ح الؽا٘ااٌح ّ

 ؼظاائه إلأ الٕٕ٘ااى ذٌاام شان الرؽٙا٘ي فِ٘اا ل٘ارن الؽظاائه هاي تاالاهب ذْ٘اا ّالرِْٗاح. ّ الؽاهانج

 . الهعاٗح أّ اإلًراض
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 الًرفاب: ؼظائه -ض

 ٔاْْ تغًرااض الورفٕٕاح الرعانٗاح الّاهالاخ ّ العلواٖ الثؽاس ههاالاى فاٖ الؽظاائه ُامٍ عااقج ذْظاك ّ

 ـاف  هاي اعن٘ا٘ح الرهت٘اح ًظاام فاٖ للا  ّ الاْناشٖ الرؽٍا٘ي ّ الرِعا٘ي أتؽااز ذعاهٓ ؼ٘اس  العاكاخ 

 عّاه هٌِاا قٍان الام فاٖ ذهتأ ٔاغ٘هج أقٍاام إلأ الؽظاائه ُامٍ   فرراٍان قظاظاح  املالفاهقٕ  اإلًرااض ههاقثاح

 الام ًٍام لوعهفاح الٕاائكج اععّااَ هاي الثا٘ٗ ظواا ٗارن ّ 2ٚ٘اه/م3 ال صافاح ذ اْى ّ ّاؼاك لالاه ّ إًااز

 ؼااً. ل قظاظح

 : الـرثان ؼظائه  -ق

ًٍاث٘ا  الث٘اهج توعوْعااخ الط٘اْن فِ٘اا ذهتأ ّ الًرفااب ؼظاائه هاي الٌااذط الاط٘اا إًرااض اـرثاان فِ٘اا ّٗارن

 .الرعانٕ اعهاخ أّ العكاخ قط٘ا إلًراض الث٘ٗ هي إًراظِا ٚ٘ه/ هعوْعح   شن ٗمـم 257

 


