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 :لُاطمػلىماث غامت غً امل -1

 ؤؾاؾُت غىىان الىحذة:

 ؤلٗاب ال٣ىي   :امللُاط

 ؾىىي                 ؾضاس ي               مدايغة          ؤٖما٫ مىظهت :هىع الذسط

 3الشصُذ:  2  :ملػاملا

 ؾاٖت 49-ؤؾبٕى  14: الضمىُتاملذة 

 لِؿاوـ  الشالشتالؿىت   : الفئت املعتهذفت

 :مُالخػل أهذاف

 تالىٓ واملٗاٝع ؾُت لاؾا ال٣ىاٖض  .بالخسهو املغجبُت و الخُب٣ُُت ٍغ

 ٘  .الخسهو ٝ للُالب والخُُي والخ٣ني البضوي املؿخىي  مً الٞغ

 :املػاسف املعبلت املؼلىبت

 ت  .الهلت طاث الخىظهاث و املٟاهُم  زال٫ مً خسهولل تُلاؾاؾ ال٣ىاٖض مٗٞغ

 إل اث ؤهم ٖلى الَا اث٠ في الخضٍعب املخسلٟت الىٍٓغ  .الجؿم ؤًٖاء وْو

لت الخلُُم : املخابػت الذائمت و الامخحاهاث  ػٍش

٣خحن : هُفُت جلُُم الخػلم-  :٩ًىن الخ٣ُُم بٍُغ

بياٞت الى املىاعص التي   و مىا٢كخه ازىاء املخايغة ُه ٦خابي ازغ الؿضاس ي والظي ًدىي ٧ل ما جم الخُغ١ ال ُُمج1٣-

م ؤؾئلت الخدلُل والتر٦ُب والٟهم والاؾخيباٍ. والٗالمت   َلب مى٨م خًمً الخ٣ٍى إل ٖليها و التي جمذ مىا٢كتها. ٍو الَا

 .٪ مً املٗض٫ الٗام50ج٩ىن 

ما٫ الخىظيهُت ُُمالخ2٣-  .٪مً املٗض٫ الٗام 50. و الٗالمت ج٩ىن املؿخمغ و الظي ٣ًىم به لاؾخاط امل٩ل٠ باأٖل

 20مً  ٩ً10ىن ا٦ثر او ٌؿاوي   املٗض٫ النهاجي للىجاح

 .100%ًدخىي ٖلى اٖما٫ مىظهت او اٖما٫ جُب٣ُُت ، جددؿب املخايغة ٣ِٞ  اطا ٧ان امل٣ُاؽ ال مالحظت :

 مػلىماث غً ألاظخار-2

 صالي ابغاهُم - 3الجؼاثغ  :  الجامػت 

ايُتالت   :  املػهذ  ربُت البضهُت والٍغ

 خضًىف الٗمىعي ص ألاظخار :

 ؤؤؾخاط مدايغ  الشجبت:

ذ الالىترووي:    الاجصاٌ غبر البًر

ذ الالىترووي املنهي لألظخار   hadiouchea@yahoo.fr : البًر

 02املذسج :     ظا 09:30-ظا08:00 زى ن:إلا املحاطشة  جىكُذ

 محخىي املادة:-3

ش و ٞلؿٟت  .1  .اليكاٍ جاٍع



    حذًىػ الػمىسي ألاظخار:                                 لػاب اللىي أمحاطشاث ملُاط    

اطُـــت  مػهذ  الجضائش-دالي إبشاهُم 16047ؼاسع احمذ واهـــذ  2-التربُــت البذهُــت و الٍش

ذ الالىترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكؼ الالىترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

3 

 

 .و الخد٨ُم ال٣ىاهحن .2

ضاص البضوي .3  ؤق٩ا٫ الخدًحر و إلٖا

ُٟي، الىٟس ي، ال٣ٗلي، الخ٣ني و املهاعي، الخُُي الاؾتراجُجي( ىلىجي، الْى  .)البضوي الٟحًز

اض ي.  .4  ؤؾالُب الا٦دكاٝ و الخىظُه و الاهخ٣اء الٍغ

م الهٟاث البضهُت .5  .ج٣ُُم و ج٣ٍى

 الخسُُِ و البرمجت .6

 مباصت و ٢ىاٖض اللٗبت .7

 ئمت املشاحؼكا-4

اض ى ، ٖالم ال٨خاب ،  .1 ؤبى الٗالء ؤخمض ٖبض الٟخاح ، ؤخمض ؾلُمان عوبى : اهخ٣اء املىهىبحن فى املجا٫ الٍغ

  .1986ال٣اهغة ، 

الخىمُت  ؼمغ٦ تالاجداص الضولي أللٗاب ال٣ىي الهىاة؛ املغاخل الٟىُت والخُىاث الخٗلُمُت أللٗاب ال٣ىي، جغظم .2

 .(1994ال٣اهغة،  )إلا٢لُمُت، 

ايُت . جغظمت ، ٢ص ي مدمىص املهضي ال٣ِس ي ، مىؾ٩ى  -ؤػولحن  .3 ما٦غٝو : الٗاب ال٣ىي ملٗاهض التربُت الٍغ

،1976.  

ؤمحن ؤهىع الخىلي: مؿاب٣اث املُضان واملًماع والجغي واملؿاب٣اث املغ٦بت. صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغة، بضون  .4

 .ؾىت

س ى : ؾبا٢اث املًماع ومؿ .5 س ى ؤخمض بؿَُى ب، الُبٗت لاولى ،  –ج٨ىُ٪  –اب٣اث املُضان حٗلُم بؿَُى جضٍع

 .، صاع ال٨ٟغ الٗغبى 1997

بً س ي ٢ضوع الخبِب"صعاؾت م٣اعهت لٟاٖلُت الخضَعـ باؾخسضام اؾلىبي لامغي و الخًمُني في جىمُت بٌٗ  .6

مؿخٛاهم،  الهٟاث البضهُت ولاصاء الخغ٧ي للخالمُظ في ٖضو الخىاظؼ.عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،ظامٗت

   .م2002

اث و اليكغ،لاعصن  3الجضًض في الٗاب ال٣ىي،ؤ ص ٦ما٫ ظمُل الغبط ي،ٍ .7  . 2005 ، صاثغة املُبٖى

ايُت، الجهاػ املغ٦ؼي لل٨خب الجامُٗت و املضعؾُت  .8 خؿً مٗىى، َغ١ الخضَعـ في التربُت البضهُت و الٍغ

1963. 

ؿان .9 بِ َع ٘،لاعصن لليكغ الٗاملُت الضاع ، ل٣ىي ا الٗاب : لاههاعي  مهُٟي الغخمان ٖبض ، زٍغ  ، والخىَػ

 . م 2002

ت ،  .10 ت والخُب٤ُ ، صاع املٗاٝع ، الاؾ٨ىضٍع  . 1997ػ٧ى دمحم دمحم خؿــــً : مضعب ٦غة الُاثغة بحن الىٍٓغ

ل وآلازغون:ؤلٗاب ال٣ىي  .11 ت،  -الخىاظؼ واملىاو٘–ػ٧ي صعَو  .م1984.صاع املٗاٝع الاؾ٨ىضٍع

ت ازخباعاث لالؾخٗضاص الخغ٧ى لالهخ٣اء املبخضثاث فى الجمباػ الٟنى ، ؾٗاص ؤخمض ؾُٗض بؿُــى  .12 وى : بىاء بُاٍع

ايُت للبىاث  ت  –عؾالت ماظؿخحر ، ٧لُت التربُت الٍغ  . 2002الاؾ٨ىضٍع

ضي: مؿاب٣اث املُضان واملًماع. م٨خبت ومُبٗت إلاقٗإ الٟىُت،  .13 بض املىٗم الهٍغ ؾٗض الضًً الكغهىبي ٖو

  .1998مهغ 
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ل و آزغون،  الخدلُل الٗلمي ملؿاب٣اث املُضان و املًماع،صاع املٗاٝع ؾلُم .14  1983ان ٖلي ، خؿً صعَو

 .مهغ

ااص ،  .15 ت والخُب٤ُ ، م٨خبت املخدضة بىٞع اض ى والخ٩امل بحن الىٍٓغ ب الٍغ  . 1992ٖــــاص٫ ٖبض البهحر : الخضٍع

م٨خبت  ، واملُضان الؿاخت أللٗاب الٟىُت ولاؾـ ملباصت جُب٣ُاث : وآزغون ، قٛاحي ٞسغ ٖامغ -

 . م 2000 ، للُباٖت ال٨غاع

اث وجُب٣ُاث مؿاب٣اث املُضان واملًماع. الجؼء الشاوي، الُبٗت  .16 ٖبض الخلُم دمحم ٖبض الخلُم وآلازغون:هٍٓغ

ت ،   .2002لاولى، م٨خبت ومُبٗت لاقٗإ الٟىُت ، الاؾ٨ىضٍع

 ال٣اهغة لليكغ، ال٨خاب مغ٦ؼ ،1 ،ٍ ال٣ىي  ؤلٗاب ثمؿاب٣ا وجضٍعب جضَعـ م٩ُاه٨ُُت : الؼهاع الغخمان ٖبض .17

 .م2009 ،

 لليكغ، ال٣اهغة ال٨خاب مغ٦ؼ ،1 ،ٍ وال٣ٟؼ الىزب مؿاب٣اث ، ٞؿُىلىظُا ، ػاهغ الخمُض ٖبض الغخمان ٖبض .18

 .م2000 ،

ٖبض الغخمً ٖبض الخمُض ػاهغ: ٞؿُىلىظُا مؿاب٣اث الىزب وال٣ٟؼ. مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ، الُبٗت لاولى،  .19

 .م 2000ل٣اهغة، ا

، ال٣اهغة 1ٖبض الغخمً ٖبض الخمُض ػاهغ: ٞؿُىلىظُت مؿاب٣اث املُضان وال٣ٟؼ. مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ، ٍ .20

 .م2000

ت ، ال٣اهغة ،  .21 ايُت الجمباػ ، م٨خبت الاهجلى املهحًر  . 1987ٖؼث مدمىص ال٩اقــــ٠ : الاهخ٣اء فى ٍع

اث .22 اض ى هٍٓغ ب الٍغ  .  1990جهيُٟاث ، صاع املٗاٝع ،  – ٖهـــام ٖبض الخـــال٤ : الخضٍع

٤ُ الىىاحي الٟىُت ملؿاب٣اث الضٞ٘ والغمي. ٍ .23 اء لضهُا الُباٖت و اليكغ، 1ٞغاط ٖبض الخمُض جٞى ، صاع الٞى

ت  .م2004الاؾ٨ىضٍع

اء لضهُا الُباٖت و  .24 ٤ُ: الىىاحي الٟىُت ملؿاب٣اث الىزب وال٣ٟؼ. الُبٗت لاو٫، صاع الٞى ٞغاط ٖبض الخمُض جٞى

ت اليك  .م2004غ، الاؾ٨ىضٍع

ايُت ، مهغ .25  . ٞٗالُاث الىزب و ال٣ٟؼ، ؤ.ص ٢اؾم خؿً خؿحن ، ٧لُت التربُت الٍغ

 املُضان واملًماع لٟٗالُاث والٟىُت والخدلُلُت امل٩ُاه٨ُُت لاؾـ ، مدمىص قا٦غ بًمان : خؿحن خؿً ٢اؾم .26

٘ واليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع ،  م.2000، لاعصن ، ٖمان ، والخىَػ

ت والٗلمُت في ٞٗالُاث الؿاخت واملُضان للمغاخل لاولى ل٩لُاث ث ب ع.  ٢اؾم .27 خؿً خؿحن:لاؾـ الىٍٓغ

  .م1987َب٘ ٖلى ه٣ٟه،ظامٗت بٛضاص،

 .م 2005 ، لاعصن ، لليكغ واثل صاع ،3 ،ٍ ال٣ىي  ؤلٗاب في الجضًض : الغبط ي ظمُل ٦ما٫ .28

 .1999ام ، مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ ، ال٣اهغة ، مدمـــض نبــخى خؿاهحن : اَلـ جهي٠ُ وجىن٠ُ ؤهماٍ لاظؿ .29

ٟا٫ ، صاع املٗاٝع ،  .30 اض ى لَا ايُت لٍغ ت الؿ٨غي : البرامج الٍغ  .1997دمحم ٖبض الىهاب ، نبًر

اض ى للجيؿحن مً الُٟىلت بلى املغاه٣ت ، صاع ال٨ٟغ الٗغبى ، ال٣اهغة ،  .31 ب الٍغ مٟتى ببغاهُم خمـــــاص : الخضٍع

1996 . 

32. 1985. ogivieo tidevap,t . :soL uectLoL :  Drut et les autresnoLLeo 
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33. Claude Fleuridas et les autres:Les lancers(traité d'athlétisme).2 edition,editions vigot, paris,1982. 

34. Edgar thill-Raymond Thomas: L'éducation sportif préparation au brevet d'état. collection 

sport+enseignement, édition Vigot, paris, 2000 .  

35. Fédération Algérienne d Athlétisme : 30 an d'histoire d’Athlétisme.1993. 

36. Fédération Algérienne d Athlétisme : 30 an d'histoire d’Athlétisme.1993. 

37. George LAMBER: Entrainement soprtif. Colection APS. Edition Vigot, Paris 1987. 

38. Hamid Grine: Almanach des sports individuels, tome 1, Edition A.N.E.P., Algérie,1986.  

39. Hubiche Lacour: La marche analyse technique et programmation. Édition vigot, paris,1988. 
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 14 ............................................................................................................... هي معابلاث الػاب اللىي  ما .1

ف ألػاب اللىي ومحخىاها  1.1  14 ...................................................................................................... حػٍش

 15 ........................................................................................................................ وؽأة ألػاب اللىي  2.1

 IAAF  ................................................................................................. 16 الاجحاد الذولي أللػاب اللىي  3.1
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 :ما هي معابلاث الػاب اللىي  .1

ت  ايُت ٖضًضة ومخىٖى الخسههاث الٍغ

ٞخٗخبر ؤلٗاب ، ها الٟغصًت والجماُٖتمن

اياث بدُض حٗخبر  ال٣ىي هي ؤم الٍغ

 ً ال٣اٖضة لاؾاؾُت لهم بىاؾُت الخماٍع

اياث  ايُت التي حؿخٗمل في ٧ل الٍغ الٍغ

لى  ومضي ؤهمُتها لهم بهٟت ٖامت ٖو

اياث لازغي    .الٍغ

هي ٧لمت ًىهاوي  (Athletics)ؤلٗاب ال٣ىي 

ت  مً ومٗىاها الدؿاب٤ جًم مجمٖى

ايُت جى٣ؿم بك٩ل ؤؾاس ي  لالٗاب الٍغ

 الى الٗضو و الغمي و ال٣ٟؼ.

و ؤلٗاب ال٣ىي ٧اهذ مىظىصة مً ٢بل 

الجغي مؿاٞاث  بلىاملُالص و جى٣ؿم 

مخٗضصة والى مؿاب٣اث ؤزغي منها عمي 

ل،ال٣ٟؼ الٗالي،ال٣ٟؼ بالؼاهت و ال٣ٟؼ  الشالسي. املُغ٢ت و عمي ال٣غم و عمي الغمذ و عمي الجلت، ال٣ٟؼ الٍُى

ف ألػاب اللىي ومحخىاها 1.1  : حػٍش

ـ؛ مشل ُمىاٞؿاث الجغي، لٗاب ال٣ىي ؤ
ُ
 ُمسخلٟت مً الخىاٞ

ً
ٖت مً لالٗاب التي جخًمً ؤق٩اال ٍت مخىِىّ  ًٖ مجمٖى

ٌ
ٖباعة

ت باألنل بلى ال٩لمت الُىهاهُت حٗني  ؛ التي (Athlon)واملص ي، وال٣ٟؼ، والغمي، وحٗىص ٧لمت ؤلٗاب ال٣ىي باللٛت إلاهجلحًز

ت كاع بلى ؤلٗاب ال٣ىي في الٗضًض مً اللٛاث؛ ٧األملاهُت والغوؾُت باأللٗاب الخُٟٟت )باإلهجلحًز  light :الدؿاُب٤، وَُ

athletics)  حرها ٘ لاز٣ا٫، ٚو ت، وٞع اياث لازغي؛ ٧املهاٖع  .وطل٪ لخمُحزها ًٖ بٌٗ الٍغ

اياث التي ًخم الخ  مً الٍغ
ً
ايت ؤلٗاب ال٣ىي واخضة ٗخبر ٍع

ُ
ـ ٞيها مىظ ب٢امت ؤو٫ بُىلٍت لؤللٗاب لاوملبُت في ٖام ح

ُ
ىاٞ

اياث الخىاٞؿُت بك٩ٍل ٦بحر باأللٗاب لاوملبُت؛ بال ؤهه ًخم بظغاء 1896 م مً اعجباٍ هظا الىٕى مً الٍغ لى الٚغ م، ٖو

ح الب الجامٗاث واملضاعؽ، ٚو
ُ
ئاث َ اٍث ُمسخلٟت؛ ٦ٟئاث الكباب، ٞو رها مً الٟئاث ُمىاٞؿاتها ٖلى ؤنٗضٍة وُمؿخٍى

كاع له باالزخهاع ٌُ ٗخبر الاجداص الضولي أللٗاب ال٣ىي؛ الظي  لى مضاع الٗام وفي مسخل٠ ؤهداء الٗالم، وَُ  لازغي ٖو

(IAAF) .
ً
ـ أللٗاب ال٣ىي ٖاملُا

ُ
 هى الهُئت الضولُت املؿاولت ًٖ جىُٓم ووي٘ ٢ىاٖض الخىاٞ

٣ت واليكاَاث التي ماؤ اياث الٍٗغ عؾها إلاوؿان مً لاو٫ وهي ٖهب لالٗاب لاوملبُت ال٣ضًمت لٗاب ال٣ىي مً الٍغ

غوؽ لالٗاب الخضًشت، ٦ما حٗخبر اياث لازغي وج٣اؽ بها الخًاعاث والكٗىب ًٞال ًٖ طل٪ ٞةنها جسل٤  ٖو ؤم الٍغ

ايت  اٖخبرث ؤلٗاب ال٣ىي )لالٗاب لاوملبُت ال٣ضًمت( ،في الٟغص الخ٩امل البضوي واملهاعي والىٟس ي ولازالقي الٍغ

ٞهي جضزل في ظمُ٘  ،لاؾاؾُت التي لم ج٨ً لاولى في الٗالم، و٦ظل٪ ع٦ىا مً ؤع٧ان الخٗلُم في مجا٫ التربُت الٗامت

 خخلٟت و٦ظا ال٩لُاث ٖلى بزخالٝ جسههاتها في ظمُ٘ ب٣٘ الٗالم.خ املخلاالبرامج ومىاهج املضاعؽ بمغ 
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ل، الٗالي، الشالسي، "باملٟهىم الٗهغي ٞةن الٗاب ال٣ىي حكمل املص ي، ا لجغي ملؿاٞاث مسخلٟت وال٣ٟؼ باهىاٖه، )الٍُى

ت  الؼاهت(، ٦ظل٪ ٞٗالُاث الغمي، ) الجلت، املُغ٢ت، ال٣غم، الغمذ(، باإلياٞت بلى مؿاب٣اث الخىاٞـ املخٗضصة الٗكاٍع

 للغظا٫ والؿباُٖت لليؿاء"

كتر٥ في مؿاب٣اتها الٗضًض مً املخىاٞؿحن مً ٦ال الجيؿحن ٖلى  ، تخض ؾىاء ٦ما ؤنها جؼاو٫ ٖلى مضاع الؿىَو

ٗخبر  ت، َو ن٠ُ وقخاء في املالٖب املٟخىخت واملٛل٣ت وج٣ام بُىلتها املخلُت الضولُت وإلا٢لُمُت لاوملبُت الٗاملُت ال٣اٍع

اياث ٦ما ؤن املُضالُاث املخههت لها جٟى١ ظمُ٘ لالٗاب  بغهامج الٗاب ال٣ىي مً ؤوؾ٘ البرامج في ظمُ٘ الٍغ

 جخمٗت.امل

ت ٣ًام بًٗها في املًماع ٧املص ي والجغي والبٌٗ لازغ ٣ًام  "وإن مؿاب٣اث ؤلٗاب ال٣ىي هي ٖضًضة ومخىٖى

لُه ٣ٞض ؤَل٣ذ ٖليها في بٌٗ البلضان، وؾمُذ باقخ٣ا١ املهُلر الالجُني  في املُضان ٧الغمي وال٣ظٝ والىزب ٖو

(TRACK and FIELD )  املهُلر بإلٗاب الؿاخت(ATLITIKO)   ايت الخ٣ُ٣ُت الؿهلت البؿُُت هٓغا وهظا بالٍغ

 ها بالٟغوؿُت.ئ والظي بوك٣ذ منها  ؤصا (ATHLETISME)لؿهىلت

 وؽأة ألػاب اللىي: 2.1

اض ي زهىًنا ًدبحن لىا ؤن ؤنل هظه لالٗاب ًغظ٘ بلى آالٝ الؿىحن، ٞل٣ض ماعؽ  ش الٍغ ش الٗام و الخاٍع بالٗىصة بلى الخاٍع

ووزب   و اؾخسضمها في ٦غه و ٞغه واظخُاػه للمىاو٘ و الؿىاقي ٞجغي  إلٗاب ال٣ىي جيـ البكٍغإلاوؿان لاو٫ مىظ وكإة ال

 .وعمى الغماح والدجاعة صٞاٖا ً ًٖ الىٟـ و جإ٢لما م٘ الِٗل في الُبُٗت

ايــت التــي ماعؾــ ــا مخٗــضصة مشــل املصــ ي والجــغي وال٣ٟــؼ والىزــب وؤلٗــاب ال٣ــىي ؤ٢ــضم ؤهــىإ الٍغ ًٖ ها إلاوؿــان، وجخًــمً ٞغو

ـــم ) ـــذ اؾـ ـــاوالغمــــي والــــضٞ٘ جدــ ـــان إلاوؿــــان ًمصـــــ ي فـــــً ألاجالجُـي اضــــ ي ب٣ىلــــه: بطا ـ٧ـ ـــض ازخهااــــ ي الُـــــب الٍغ ـــا ؤخــ هـ (، ٖٞغ

ؿٕغ ب٣لبه، ٞةهه ًهل بلى الهضٝ بظ٧اثه جغي بغثدُه، َو  .بًٗالجه، ٍو

ايت تهـا الهـحن والهىـض، وبـالص مـا ؤلٗاب ال٣ـىي  وٍع ً، وظؼ   اهدكـغث فـي الخًـاعاث ال٣ضًمـت، ٞٗٞغ ـذ مىـظ بـحن النهـٍغ ٍـغة ٦ٍغ

ٍــ اضـــ ي،  ؤلٗـــاب ال٣ــىي  اقـــخ٤ اؾــمها مــً اللٛـــت الُىهاهُــت ال٣ضًمــت، وؤَلـــ٤ ٖلــى مجمــٕى ، ضزالزــحن ٢غهــا ؤو ًؼ ٦مهــُلر ٍع

 بلُىـىط( واؾـخ٣غ فـي ٦خابـاث حالدًـاجىسن( و)بىذاسط١.م. ٖىضما ْهغ هظا املهُلر في ٦خاباث )  6000وطل٪ مىظ ؾىت 

اض ي قاج٘ الاؾخٗما٫ والضاللت  .٦مهُلر ٍع

ألو٫ مـــــغة فـــــي بـــــالص  ؤلٗـــــاب ال٣ـــــىي  ظـــــغث مؿـــــاب٣اث

لازُيُت   ١.م في هُا١ لالٗاب 1453الُىهان ؾىت 

و٧اهـــذ هـــظه ، .التـــي ٧اهـــذ َلُٗـــت الـــضوعاث لاوملبُـــت

ايــــــــــــت جمــــــــــــاعؽ زــــــــــــال٫ الاخخٟــــــــــــاالث الضًيُــــــــــــت،  الٍغ

اضــــ ي،  ــــا بيــــاٞت لبٗــــضها الٍغ ًُ ٞا٦دؿــــبذ بٗــــًضا عوخ

 ١.م. و٧اهـذ ؤؾـاؽ لالٗـاب 1500ابخضاء مً ؾىت 

ـــرة  ـــي ا٢خهـــــغث فـــــي صوعاث ٦شحــ ـــت التــ لاوملبُـــــت ال٣ضًمــ

 .ٖلى ؤلٗابها وخضها

ــه الُــىم، ٞمؿــاب٣اث ؤلٗــاب ال٣ــىي  لـم ج٨ــً لــت فــي الجــغي،   فــي طلــ٪ الــؼمً، جمــاعؽ ٖلــى الىدـى الــظي وٗٞغ املؿــاٞاث الٍُى

م، ؤي 1927تي ًجخاػ الٗضاء ٞيها امللٗب طهابا وإًابا، وؤ٢هغ مؿاٞت فـي ؾـبا٢اث الجـغي ٧اهـذ ٧اهذ ج٣اؽ بٗضص املغاث ال
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ض الخغ٦ت نـٗىبت،   ل، ٩ٞان ًماعؽ ٖلى ؤوٛام املؼماع، و٢ض خمل املدؿاب٤ بُضًه ؤز٣اال جٍؼ َى٫ امللٗب،  ؤما الىزب الٍُى

مـــا الـــغمذ ٩ٞـــان ًهـــىب هدـــى ؤهـــضاٝ ٖالُـــت ؤو وـ٧ــان ال٣ـــغم ٣ًـــظٝ مـــً ٞـــى١ مىهـــت مـــً التـــراب حٗلـــى ٢لـــُال ٖـــً لاعى. ؤ

 .ؤعيُت والٗبرة في بنابت الهضٝ ال في املؿاٞت التي ًجخاػها الغمذ

ـــت  ـــ٤، ٞى٣لـــىا الش٣اٞـــت ال٨ٍٟغ ٍغ ا مـــً إلٚا ـــ٤، وـ٧ــاهىا ؤ٢ـــل ج٣ـــضما ومؿـــخىي خًـــاٍع ٍغ ىـــضما اؾـــخىلى الغومـــان ٖلـــى بـــالص إلٚا ٖو

ايُت ٦شحًرا، ألن بهٟت ؤؾاؾُت جبني ؤظؿام الجىىص وحؿاٖضهم ٖلى ال٣خا٫  ؤلٗاب ال٣ىي  الُىهاهُت واخترمىا الش٣اٞت الٍغ

 .بك٩ل ظُض

.م. زم ١1466.م. و اؾخمغث ختى ٖام  776ت ٖام بك٩ل مىٓم ٣ٞض بضؤث م٘ ؤو٫ صوعة ؤوملبُت ٢ضًم ؤلٗاب ال٣ىي  ؤما

خُض ٖاصث لخماعؽ في بهجلترا و ٚلب ٖليها  1820جى٢ٟذ مماعؾتها بك٩ل مىٓم و اؾخمغث بك٩ل ٖكىاجي ختى ٖام 

 .الاختراٝ

ثٍظ م. و ػاص بٗض 1880م و جم حك٨ُل الاجداص إلاه٩لحزي ٖام  ٦1866ما ؤ٢ُمذ ؤو٫ بُىلت أللٗاب ال٣ىي في بهجلترا ٖام 

 مً ٖام 
ً
ش ب٢امت ؤو٫ صوعة ؤوملبُت خضًشتa  1896ٖضص الضو٫ املهخمت بها زم ٖاصث لخ٩ىن يمً البرهامج الاوملبي بضءا م جاٍع

ش اؾخمغث اللٗبت باالهدكاع وجىالى حك٨ُل الاجداصاث في بلضان الٗالم املخخلٟت بهضٝ جىُٓم اليكاٍ  ومىظ طل٪ الخاٍع

 .ووكغ اللٗبت ووي٘ ال٣ىاهحن لها

ت مــً ٢بــل الاجدــاصاث وبُىلـــت  ؤ٦ثــرواؾــخمغث ختــى ًىمىــا هــظا ول٨نهــا ؤنـــبدذ   وؤنــبدذ جــىٓم لهــا بُـــىالث ؾــىٍى
ً
جُــىعا

٣ت ؤصائها. ٍغ غؤث بٌٗ الخٛحراث ٖلى ٢ىاهُنها َو  اوملبُت ٧ل اعب٘ ؾىىاث َو

 : IAAF الاجحاد الذولي أللػاب اللىي  3.1

م و التي جد٨م و جىٓم هي الجهت املؿاولت ٖلى اجداصًاث الٗاب ال٣ىي في الٗال

صولت ممشلت  17في ؾخى٦هىلم خًغجه  1912املؿاب٣اث الضولُت، جم بوكاثه ؾىت

ىُت أللٗاب ال٣ىي  و ازخاعوا لها اؾم الاجداص الضولي أللٗاب  في الاجداصاث الَى

و امل٣غ الخالي  2001ال٣ىي للهىاة  و٢ض جم حُٛحر اؾمه بلى الاؾم الخالي في 

دك٩ل الاجداص الضولي أللٗاب ال٣ىي مً  1993ها٧ى الٟغوؿُت مىظ ؤ٦خىبغ لالجداص مىظىص في مى  بٗض ؤن ٧ان في لىضن  ٍو

ت و  – ىُت. 212اجداصاث ٢اٍع  ًٖى في الاجداصاث الَى

1-CAA  ٣ُا ٣ي أللٗاب ال٣ىي في بٍٞغ  الاجداص إلاٍٞغ

2- AAA الاجداص لاؾُىي أللٗاب ال٣ىي في ؤؾُا 

3- CONSUDATLE ٩ا ا ٩ا الجىىبُتاجداص ؤمٍغ  لجىىبُت أللٗاب ال٣ىي في ؤمٍغ

4- NACACAA ٩ا الكمالُت بي في ؤمٍغ ٩ا الكمالُت و الىؾُى و ال٩اٍع  اجداص ؤمٍغ

5- EAA الاجداص لاوعوبي أللٗاب ال٣ىي في ؤوعوبا 

6- OAA اجداص ؤو٢ُاهىؾُا أللٗاب ال٣ىي في او٢ُاهىؾُا 

خ ألػاب اللىي في الجضائش: .2  جاٍس

خ ألػاب اللى  1.2  :الاظخلالٌي في الجضائش كبل جاٍس

ً خُض ؤٖخبر طل٪  اض ي ٢ض ؤحى مً بهجلترا مغوعا بٟغوؿا ونىال بلى الجؼاثغ وطل٪ في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ بن الخُاع الٍغ

 جإزغا ٦بحرا.
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م مً طل٪ ٧اهذ هىا٥ ٞغ١ ٞغوؿُت وؤوعوبُت ٖلى التراب الجؼاثغي، و٧ان هظا لازحر ٖلى زالر والًاث وهي  لى الٚغ ٖو

ضاَاملاعا جيلجؼاثغ، وهغان، و٢ؿىُُىت، ٦ما هجض هسبت مً الٗضاثحن هم ٖضاا لت بدُض  جيىن ٖو املؿاٞاث الىه٠ ٍَى

ت آهظا٥. ىا في الٟغ١ الٟغوؿُت الجؼاثٍغ ٖغ نهم و٢ض جٖغ  جم ج٩ٍى

غظ٘ طل٪ لٗضم الاهخمام بهظه  حن ٍو الٟٗالُت بال بٗض ٢بل الخغب الٗاملُت لاولى لم ٨ًً بال ال٣لُل مً الٗضاثحن الجؼاثٍغ

 الخغب الٗاملُت الشاهُت.

ت آهظا٥ ٧اهذ مكاع٦ت   USMOالجؼاثغ ٦ما ق٩لذ ٖضة ٞغ١ ٢بل:  باؾمٞغوؿا ولِـ  باؾم٦ما ؤن املكاع٦ت الجؼاثٍغ

 و٧ان طل٪ في الشالزِىاث ومً بُنها مىلىصًت الجؼاثغ ووهغان. اؾخ٣ال٫ MCAقباب ٢ؿىُُىت  CSCو

ت التي لم حؿاٖض ٖلى الىنى٫ بلى هخاثج ظُضة وزانت في ٞٗالُت الغمي وال٣ٟؼ ولى٣و و٢لت إلام٩اهُاث املاصً ت والبكٍغ

لت، وا٢خهغث هخاثج ٖضاثِىا آهظا٥ ٖلى الىدى الخالي: لت والىه٠ ٍَى  ظٗلهم يهخمىن ٦شحرا باملؿاب٣اث الٍُى

 1913.ٟي  : "ٖغبُضي" بُل ٞغوؿا للٗضو الٍغ

 1928: الظي جىفي 32زا57،4عاَىن لالٗاب الاوملبُت بإمؿترصام بى٢ذ اهبُت في مالىافي بى٢غة الٟاثؼ باملضالُت الظ "

 م.1960ؾىت 

 1937.٣ُا  : ٞىػ مىلىصًت الجؼاثغ باملغجبت الشاهُت في بُىلت قما٫ بٍٞغ

 1945 م.500م و400: مٛغبي الكاًب الُُب بُل الجؼاثغ في ٞٗالُت 

 1948" :  م والشاهُت في 5000تر زال٫ لالٗاب الاوملبُت بةهجلترا في ؤالٝ م10ٖلي ٩ٖاقت باملُضالُت الًُٟت في ٞاػ

 م."10000

 1956  مً ؤظل املكاع٦ت. اؾمهوالظي ٚحر بىعن لالٗاب الاوملبُت بمالفي  املاعاَىن  ب ؾبا١ٖلى ٩ٖاقت مُمىن "ٞاػ 

 1961 :ٞ".ِٟي لاواؾ  اػ ٧لىف بالٗضو الٍغ

خ ألػاب اللىي في الجضائش بػذ الاظخلالٌ :   2.2  جاٍس

لُت  5في  غ.  1962ظٍى الث خغب الخدٍغ ؤنبدذ الجؼاثغ مؿخ٣لت، بلض مدُم مً َٝغ املؿخٗمغ الٟغوس ي وطل٪ مً ٍو

وبٗضها اؾخمغث في الٗمل والاػصهاع وطل٪ بدىُٓم الضزى٫ املضعس ي والخٗلُمي بهٟت ٖامت وزل٤ ٧ل وؾاثل الخىُٓم 

اض ي وهظا عاظ٘  اييبلى إلاهما٫ الٍغ ٧اهذ ، ألن املكاع٦ت ها بهٟت ٖامت مً َٝغ املؿخٗمغالظي جل٣خه الجؼاثغ وٍع

 باؾم ٞغوؿا.

 جإؾؿذ ُٞضًغالُت الجؼاثغ أللٗاب ال٣ىي. 1962صٌؿمبر  25وبٗض إلاؾخ٣ال٫ الخام للجؼاثغ وبالًبِ في 

ايُحن والٗضاثحن ٖلى املؿخىي ال٣ُغي وبةجٟا٢ه م٘  ٧ان الًٟل للؿُض " مدمىص ٖبضون " الظي ٌٗخبر مً ؤ٢ضم الٍغ

ُب م٣ؼي.م  هُٟى ؤ٢ىلحن َو

 وبٗض جإؾِـ ٞضعالُت الجؼاثغ أللٗاب ال٣ىي ؤنبذ الؿُض مهُٟى ؤ٢ىلحن ؤو٫ عثِـ للٟضعالُت بٗض الاؾخ٣ال٫.

حن الٗاملحن منهم والُلبت املٛتربحن ًتهُ ايُحن الجؼاثٍغ ن مً ؤظل جمشُل الجؼاثغ في إو ومً ظهت ؤزغي ٧ان بٌٗ الٍغ

لاملخاٞل الضولُت ومً ؤبغػهم ٖم  اعة بغا٦ص ي في الٗضو، ٖضاف وصًاٝ في الىزب الٍُى

 أهىاغها وجصيُفاتها وصفاتها الػامت:ألػاب اللىي  .3

اياث التي جخمحز بدىٕى ؤلٗابها بياٞت بلى الٗضص ال٨بحر لؤلؾالُب وؤق٩ا٫ ؤصاء هظه لاهىإ  ؤلٗاب ال٣ىي مً الٍغ

لُه ٣ٞض نىٟذ ؤلٗاب ال٣ىي ٦ما  ًلي: )ج٨خ٩ُي( ٖو
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 اللىي: أكعام ألػاب 1.3

 الفػالُاث التي ججشي في مالغب مفخىحت 1.1.3

 املش ي  .أ 

 ٧لم. 50 ٧لم ٖلى03 املؿاٞت مً ٖلى ممغاث امللٗب: -1

 ٧لم. 50 ٧لم ٖلى15 املؿاٞت مً ٖلى الُغ١ املٗبضة: -2

 بدؿاب الى٢ذ:ملضة ؾاٖت،ؾاٖخحن. -3

 الجشي  .ب 

 م400مؿاٞاث ٢هحرة ختى  -الجغي الٗاصي ٖلى مًماع امللٗب: (1

 م2000مؿاٞاث مخىؾُت ختى  (2

لت ختى  (3  م10000مؿاٞاث ٍَى

لت  (4 ىن 15000مً  ؤ٦ثرمؿاٞاث ٞى١ الٍُى بدؿاب الى٢ذ:  م.٧ل 42.195م ختى بما ٞيها ؾبا١ املاَع

 ملضة ؾاٖت

 م)للغظا٫(.3000م 400م،  110 - م لليؿاء.400م، 100 ظغي الخىاظؼ: (5

 م.15000الى 5000ظغي الًاخُت مً  ظغي بىظىص خىاظؼ َبُُٗت: (6
 ظباق الخخابؼ .ج 

 .م400×4، م200×4، م100×4مؿاٞاث ٢هحرة:  -مًماع امللٗب: ٖلى -1

 .م800×4، م800×3 مؿاٞاث مخىؾُت: -2

 .م 100+ م 200+ م 300+ م 400 -مؿاٞاث مسخلٟت: -3

 .م 100+ م 200+ م 400+م800 -4

 اللفض .د 

بُت:  اللفض الػالي:.  (1  ي، ٞلىبالؿغظُت، امل٣هُت، الٛغبُت، الكغ٢ُت، الٟىؽ بىع  ؤؾالُب ال٣ٟؼاث: مً ع٦ًت ج٣ٍغ

ل: (2 هاء، ؤزظ زُىة في الهىاء، الخٗل٤، املص ي في الهىاء  الىزب الؼٍى بُت: ؤؾالُب: ال٣ٞغ  مً ع٦ًت ج٣ٍغ

بُت.وجى٣ؿم الى املغاخل الٟىُت هي: الىزبت الشالزُت:.  الا٢تراب، الاعج٣اء، الدجلت، الخُىة،  مً ع٦ًت ج٣ٍغ

 . الىزبت، الهبٍى

بُت. اللفض بالضها: (3  مً ع٦ًت ج٣ٍغ

  الشمي .ٌ 

 ٧لٜ(.٧4لٜ وإلاهار 7.257للظ٧ىع  بالضوعان )وػن الجلت بالؼخل٣ت الخلُٟت كزف الجلت:.  -1

بُت مؿخ٣ُمت )وػن الغمذ الظ٧ىع سمي الشمح:  -2  ٙ(.600وإلاهار  800ٙمً ع٦ًت ج٣ٍغ

 .٧ل٧1ٜلٜ، بهار 2وػن ال٣غم ط٧ىع  مً الضوعانسمي اللشص: .  -3

 ٧لٜ.7.260مً الضوعان وػن املُغ٢ت عظا٫ سمي املؼشكت: .  -4

 العباكاث املشهبت: .و 
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ل، ال٣ٟؼ الٗالي، 100: وجدخىي ٖلى)ألػاب العباغُت لليعاء .  (1 م، عمي 200م خىاظؼ، ٢ظٝ الجلت، الىزب الٍُى

 م(.800الغمذ، 

ت للشحاٌألا . (2 ل، ال٣ٟؼ الٗالي، 110م، 100وجدخىي ٖلى) :لػاب الػؽاٍس م خىاظؼ، ٢ظٝ الجلت، الىزب الٍُى

 م(.1500غم،ال٣ٟؼ بالؼها، م، عمي الغمذ،عمي ال400٣

 الفػالُاث التي ججشي في مالغب مغللت: 2.1.3

 الجشي: .أ 

 م(3000م،املُل،1500م،800م،400م،200م،100م،60امللٗب) ظغي ٖلى ممغاث -1

 م.60:ظغي بدىاظؼ انُىاُٖت -2

 .200×100،4×4ؾبا١ الخخاب٘: -3

 الشمي: .ب 

 الجلت: عمي -1

 اللفض: .ج 

 الٛغبُت، الكغ٢ُت، الٟىؽ بغي، ٞلىب.الؿغظُت، امل٣هُت،  ؤؾالُب ال٣ٟؼاث: اللفض الػالي: (1

ل:  . (2 هاء، ؤزظ زُىة في الهىاء، املص ي الهىاء، الخٗل٤.  الىزب الؼٍى  ؤؾالُب: ال٣ٞغ

 .الىزبت الشالزُت.  (3

 .اللفض بالضاهت (4

مؿاب٣اث املُضان و املًماع هي ٖهب الضوعاث الاوملبُت ٢ضًما  وخضًشا ًٞال ًٖ جس٠ في الٟغص الخ٩امل  -           

بضوي و املهاعي و الىٟس ي و لازالقي وهي ع٦ً هام مً ؤع٧ان الخٗلُم في مجا٫ التربُت الٗامت ٞهي جضزل في ظمُ٘ بغامج و ال

 مىاهج املضاعؽ بمغخلتها املخخلٟت.

ايت مىٓمت جد٨مها ٢ُاؽ املتر و حسجُل  و جخمحز مؿاب٣اث املُضان و املًماع ًٖ ٖضًض مً لاوكُت لازغي في ؤنها ٍع

و ٌكتر٥ في مؿاب٣اث الٗضًضة املخىاٞؿىن مً الجيؿحن ٖلى خض ؾىاء ٞخ٣ام بُىلتها املخلُت و إلا٢لُمُت،  الؼمً

 الضولُت، الاولُمبُت و الٗاملُت.

و ج٣ام بٌٗ هظه املؿاب٣اث في املًماع و البٌٛ آلازغ في املُضان و لظل٪ ؾمُذ في بٌٗ الضو٫ بالٗاب املُضان و 

 ضان.املًماع ؤو الؿاخت و املُ

٦ما ؤن هظه املؿاب٣اث جهبذ ش يء خ٣ُ٣ي ًٖ ٖضًض مً لاوكُت ألنها جىي٘ في جد٨ُمها جدذ م٣اًِـ زابخت وان 

اياث لازغي في بٌٗ لاخُان ؤن الالٖب املخ٤٣ ال  املدؿاب٤ ًد٨م ٖلى هٟؿه و لِـ الخ٨م ٣ِٞ، بِىما هجض في الٍغ

ت و املال٦مت و ال٣ضم.ًإزظ خ٣ه الن هىا٥ خ٨م هى الظي ٣ًغع الىدُجت مشل امل  هاٖع

 جلعُم معابلاث الػاب اللىي: .1

ها زانت وان الجيؿحن ًماعؾىنها ٖلى  اياث لازغي بخٗضص جىٕى ٞغٖو جمخاػ الٗاب ال٣ىي ًٖ ٚحرها مً لالٗاب و الٍغ

 خض ؾىاء م٘ ازخالٝ بؿُِ في بٌٗ املؿاب٣اث التي ج٣خهغ ٖلى ظيـ صون آزغ.

 معابلاث الشحاٌ: 1.1

  رة:املعافاث اللص 1.1.1
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 م400 -م200 -م100ٖالمي 

 م400 -م200 -100اوملبي 

 املعافاث املخىظؼت: 2.1.1

 مُل 1 -م1500 -م1000 -م800ٖالمي 

 م1500 -م800اوملبي: 

لت: 3.1.1  املعافاث الؼٍى

 ٦م(42، 195املاعازىن )-م1000 -م5000 -م3000ٖالمي: 

 ٦م(42، 195املاعازىن )-م1000 -م5000اوملبي: 

 ظباكاث املش ي: 4.1.1

 ؾاٖخان مص ي -٦م50 -٦م30 -م20٦ٖالمي: 

 ٦م50 -٦م20اوملبي: 

 الحىاحض و املىاوؼ: 5.1.1

 م  مىاو3000٘-م 2000 -م110ٖالمي: 

 م مىاو3000٘ -م400 -م110اوملبي: 

 الخخابػاث: 6.1.1

 م400×4م100× 4ٖالمي: 

 م400×4 -م100×4اولُمبي: 

 الىزب و اللفض: 7.1.1

 ػاهت -زالسي -َىلي -ٖالمي و اوملبي: ٖالي

 سمي و دفؼ: 8.1.1

 مُغ٢ت -عمذ -٢غم -و اوملبي: ظلت ٖالمي

ت: 9.1.1  املعابلت الػؽاٍس

ل -م100الُىم لاو٫:  -  م400 -ٖالي -ظلت -ٍَى

 م1500 -عمذ -ػاهت -٢غم -م خىاظؼ110الُىم الشاوي:  -

 معابلاث العُذاث: 2.1

 املعافاث اللص رة: 1.2.1

 م400 -م200 -م100ٖالمي: 

 م400 -م200 -م100اوملبي: 

لت:  املؿاٞاث املخىؾُت و الٍُى

 م 3000 -م1500 -م800مي: ٖال

 م 1500 -م800اوملبي: 

 ظباكاث الخخابؼ: 2.2.1
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 م400×4 -م200×4 -م100×4ٖالمي: 

 م400×4 -م100×4اولُمبي: 

 ظباكاث الحىاحض 3.2.1

 م400  -م100ٖالمي:

 م 400م _100اوملبي: 

 معابلاث الىزب: 4.2.1

ل -ٖالمي و اوملبي: ٖالي  الؼاهت -ٍَى

 معابلاث الشمي: 5.2.1

 عمذ -م٢غ  -ٖالمي و اوملبي: ظلت

 املعابلت العباغُت: 6.2.1

 م200 -ٖالي -ظلت -م خىاظؼ100الُىم لاو٫: 

ل  م800 -عمذ -الُىم الشاوي: ٍَى

 ألالػاب املشهبت:

  : (Decathlon)  الػؽاسي 

ٗاصلها ؤلٗاب ٢ىي  هي مؿاب٣ت مخخالُحن. جخ٩ىن لضي الؿُضاث، وج٣ام ٖلى مضي ًىمحن  الؿباعي زانت للغظا٫، َو

 athlon ) )حٗني ٖكغة، و (Deca) ،ًىهاهُت ٧لمت  (Decathlon )ٞٗالُاث مسخلٟت، والاؾم  10مؿاب٣ت الٗكاعي مً 

٘ الى٣اٍ ٖلى ٧ل خم ظم٘ الى٣اٍ لىي٘ الترجِب النهاجي  حٗني مىاٞؿت. ًخم جىَػ اض ي خؿب جغجِبه في ٧ل ٞٗالُت، ٍو ٍع

ؤوملبُاص  بٗض ؤزغ مؿاب٣ت، والالٖب الٟاثؼ هى الظي ظم٘ ؤ٦بر ٖضص مً الى٣اٍ. جم جىُٓم ؤو٫ مؿاب٣ت للٗكاعي في

ـ ٖام   ، والٗكاعي ٖكغة ؾبا٢اث للغظا٫. وج٣ام في ًىمحن مخخالُحن:.1904ؾاهذ لَى

ل ،ٖضو متر 100 وفي الُىم لاو٫، ًدىاٞـ املكاع٧ىن في ؾبا٢اث  .ٖضو متر 400 ،ال٣ٟؼ الٗالي ،عمي الجلت ،ال٣ٟؼ الٍُى

 .ٖضو متر 1500 ،عمي الغمذ ،ال٣ٟؼ بالؼاهت ،عمي ال٣غم ،متر خىاظؼ 110 وفي الُىم الشاوي، ًدىاٞـ املكاع٧ىن في

 (Heptathlon)  العــــــباعي

ٗاصلها ؤلٗاب ٢ىي  هي مؿاب٣ت  مً مؿاب٣ت الخماؾـي لضي الغظا٫، ج الٗكاعي  زانت للؿُضاث، َو
ً
م بخاللها بضال

  ٞٗالُاث مسخلٟت، والاؾم 7وج٣ام ٖلى مضي ًىمحن مخخالُحن. جخ٩ىن مؿاب٣ت الؿباعي مً  1984 ٖام

(Heptathlon) ًىهاهُت ٧لمت ، (hepta) حٗني ؾبٗت، و(athlon)   اض ي ٘ الى٣اٍ ٖلى ٧ل ٍع حٗني مىاٞؿت. ًخم جىَػ

خم ظم٘ الى٣اٍ لىي٘ الترجِب النهاجي بٗض ؤزغ مؿاب٣ت، والالٖب الٟاثؼ هى الظي ظم٘  خؿب جغجِبه في ٧ل ٞٗالُت، ٍو

بِىما جم يم  1964 ٖام ؤوملبُاص َى٦ُى جم بياٞت مؿاب٣ت الخماس ي بلي البرهامج لاوملبي في ؤ٦بر ٖضص مً الى٣اٍ.

 .ؤوملبُاص لىؽ ؤهجلـ في 1984 الؿــباعي ٖام

، ال٣ٟؼ الٗالي ، ًدبٗهامتر خىاظؼ 100 هـى ؾب٘ مؿـاب٣اث لليؿـاء ج٣ام في ًىمحن مخخالُحن: وفي الُىم لاو٫ ًبضؤن بـ        

ل ي املىاٞؿت في. وفي الُىم الشاوي ججغ ٖضو متر 200 ، زمعمي الجلت زم  .ٖضو متر 800 مز عمي الغمذ زم ال٣ٟؼ الٍُى

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D9%88%D9%89
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  أهمُت ألػاب اللىي: .1

ُا مظهال في ظمُ٘ الىىاحي واملجاالث ٞإزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى إلاوؿان ولاقُاء بن الٗالم الُىم ٌِٗل ج٣ضما ٖلم

ايت مً هظا الخُىع والخ٣ضم خُض َغؤ ٖليها ال٨شحر مً الخٛحراث وهظا في مسخل٠ ؤهىإ  املخُُت به ولم جيخج الٍغ

ايُت  ايُحن واملضعبحن ما مماعؾاتها ٞخُىع الٗلىم واملٗاٝع ولابدار التي لها ٖال٢ت مباقغة بالخغ٧اث الٍغ ؤُٖذ للٍغ

باتهم بدُض ؤهىا هجض ؤن مىاصا  ،٧اهىا بإمـ الخاظت بلُه وهى ال٣ىاٖض الٗلمُت الصخُدت التي ٌؿدىضون ٖليها في جضٍع

اث٠  ذ، ٖلم ْو اض ي، ٖلم الدكٍغ اض ي، الُب الٍغ ب منها: ٖلم الىٟـ الٍغ لىم ٦شحرة ؤصزلذ بلى الخضَعـ والخضٍع ٖو

حرها. ًاء ٚو  لٖا

ج املجهىص وجبرػ مسخل٠ ؤهىإ الهٗىباث التي مً الًغوعي ؤن ًخم وفي  ب ًتزاًض بالخضٍع مجغي ٖملُت الخضٍع

اء ومغاٖاة ٢ىاٖض الغوح  ايُحن لا٢ٍى ت ٚحر املالثمت واملؿاب٣اث م٘ الٍغ ججاوػها، وإظغاء الضعوؽ في ْل الٓغٝو الجٍى

ايُت. ٧ل هظا ٌؿاٖض ٖلى جغبُت الهٟاث لازال٢ُت وإلا   عاصًت، الُمىح للٗمل، الخب والصجاٖت والٗؼم.الٍغ

الخٔ في الؿىىاث لازحرة اهدكاع املص ي الهخي والجغي، وجىظض في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم هىاصي الهىاة للجغي  " ٍو

اض ي.  واملص ي الهخي والٍغ

ىٟـ وفي ؤزىاء املص ي والجغي حؿاهم في خمل ظمُ٘ ًٖالث إلاوؿان وجؼصاص ٞٗالُت ظهاػ ال٣لب وظهاػ الخ

ايُت با٢تران م٘ الىٓام ال٣غاوي الهخي  حرها مً الخغ٧اث الٍغ حرها مً لاظهؼة وبالخالي ٞةن مماعؾت الجغي واملص ي ٚو ٚو

الجي في خالت ٞدؿب ج٣ىي الصخت وجسل٤ مؼاظا َبُا  وإظغاءاث ن٣ل الجؿم ال بل ج٩ىن طاث جإزحر و٢اجي ٖو

 لامغاى"

ت 1.1  :مً الىاحُت التربٍى

ًنهؼم ٞيها الٟغص ؤمام الٟغص آلازغ  ٗاب ال٣ىي بلى بججاه ؤزالقي مشالي خُض ؤنها مىاٞؿاث الجخجه البُىلت في ال

هاع ٦ٟاءتهم و٢ضعاتهم ومهاعاتهم.  ٦ما هى الخا٫ في ؤلٗاب املىاػالث لازغي، بهما هي مىاٞؿاث بحن ؤٞغاص إْل

اللُا٢ت البضهُت الؿاب٣ت  وهىا٥ بٌٗ املؿاب٣اث لازغي التي جخُلب ٖىانغ طاث ؤهمُت بلى ظاهب ٖىانغ

ايت  الظ٦غ مشل مؿاب٣اث الخىاظؼ التي جخُلب املغوهت ؤو مؿاب٣اث اللُا٢ت البضهُت املجخمٗت .لامغ الظي ًجٗلها ٍع

 ؤؾاؾُت جسضم ظمُ٘ لالٗاب واملىاػالث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها.

 مً الىاحُت الىظُفُت: 2.1

اياث لا  ايت ؤلٗاب ال٣ىي مشل لالٗاب والٍغ ت مماعؾت ٍع ٘ مً ال٨ٟاءة والٗمل لؤلظهؼة الخٍُى زغي جٞغ

ايُت ٦ما هى مٗغٝو ٖلى  الضازلُت للجؿم بها ٌٗىص ت واليكاٍ وال٣ضعة ٖلى الٗمل ب٨ٟاءة ٖالُت وٍع الالٖب بالخٍُى

 صاثما جغجبِ بهٟت الٟغص ٖامت.

اصي هظا العجؼ بلى  ايت الٗاب ال٣ىي جاصي بلى وكاٍ ؤًىهاث الهُضعوظحن ٍو ه٣و ال٨مُت املُلىبت "بال ؤن ٍع

ٌ  إلهجاػ ٖملُت الاخترا١، وهى ً وهدً هغي ٠ُ٦ ًجغي حٍٗى ًه في ٞترة الغاخت ٣ٖب الخمٍغ ه٣و ًجب حٍٗى

.ً  لا٦سجحن ٖلى ق٩ل جىٟـ ٖم٤ُ مخىانل وهبٌ ٖا٫ وؿبُا ٌؿخمغ لٟترة مً الى٢ذ ٣ٖب الخمٍغ

 ما بهما هى مدهلت ٖاملحن:ومً هىا وؿخسلو ؤن الص يء الظي ًدضص ٢ضعة الالٖب ٖلى بظ٫ مجهىص 

 : مؿخىي ٢ضعة الالٖب ٖلى بمخهام لا٦سجحن في وخضة ػمىُت مُٗىت.أوال
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حره ختى ٞترة الغاخت. زاهُا  : مضي ه٣و لا٦سجحن الظي ًم٨ً جإظُل جٞى

ُُٟت هدُجت مؼاولت مؿاب٣اث الٗاب ال٣ى  ىلىظُت ؤو الْى م٨ً مً هظا الخدلُل الؿاب٤ اؾخسالم الخٛحراث الٟحًز ي ٍو

 وهي:

اصة في حجم ال٣لب. -  ٍػ

اصة في ٦مُت الضم التي ًضٞٗها ال٣لب في الىبًت الىاخضة. -  ٍػ

لىبحن في الًٗالث. - اصة ٖضص ٦غاث الضم الخمغاء والهُمٚى  ٍػ

ت. - اصة ٖضص الكٗحراث الضمٍى  ٍػ

اصة لالُاٝ الًٗلُت الخمغاء وهمىها. -  ٍػ

اصة لالُاٝ البًُاء في الًٗالث. -  ٍػ

اصة - ت اه٣بايها" ٍػ  .في حجم و٢ىة الًٗالث وجىمُت ؾٖغ

لخد٤ُ٣ لاع٢ام، وبظل٪ بٗضث بهظا املٟهىم التربىي ًٖ ال٣خا٫ مً ؤظل الٟىػ بلى مٟهىم آزغ وهى ال٨ٟاح مً ؤظل 

سجل ٦خ٣ضًغ للبُىلت.  جد٤ُ٣ الظاث بالٗمل والجهض والٗغ١ والىنى٫ بلى لاع٢ام ال٣ُاؾُت ختى ٌٗتٝر بها َو

التي سجلذ في ؤي م٩ان مً الٗالم ٌٗتٝر بها في إلاجداص الضولي أللٗاب ال٣ىي مً ٢بل لجىت ٞىُت لها اٖخماص  هظه لاع٢ام

غ الٟني امل٣ضم مً لجىت الخ٩ام املخلُت بلى  ها صون الغظٕى بلى لجىت الخ٩ام التي سجلذ الغ٢م ٞهي ج٨خٟي ٣ِٞ بالخ٣ٍغ

صلُل ٖلى مُشا١ الكٝغ ولاماهت التي ج٣خًُه الخ٣الُض لازال٢ُت التي  اللجىت الٟىُت املىبش٣ت مً إلاجداص الضولي، وهظا

 جىٟغص بها ؤلٗاب ال٣ىي.

ا٢اجه، اصة هاثلت في ٢ضعاجه َو ت ٌؿخمغ بها الٟغص بٍؼ البا ما جهاخب البُىلت بزاعة ٢ٍى ٞبظل٪ ًبظ٫ ٧ل ما ٖىضه مً  ٚو

٘ عاًت بلضه في املخاٞل الضولُت ولا   وملبُت.٢ىة خُض ًخد٤٣ الىهغ لٞغ

اعاث بحن الضو٫ جد٤٣ الغوابِ الاظخماُٖت مً الخٗاٝع والخأدي بحن الالٖبحن ٞدؿىص  ٤ املىاٞؿاث وجباص٫ الٍؼ ً ٍَغ ٖو

 املخبت والؿالم بحن الكٗىب.

 مً الىاحُت البذهُت: 3.1

ت وال٣ىي والخدمل. ٧ل هاجه الٗىانغ لاؾاؾُت  " بن مؿاب٣اث ؤلٗاب ال٣ىي مخٗضصة ٞهي ججم٘ بحن الؿٖغ

ضل ٤ في هظا املُضان واملًماع ٖلُه ؤن ٩ًىن مخمخٗا بهظه ال٣ضعاث البضهُت ٖلى ؤن  لُا٢ت البضهُت، ٩ٞل مً ًٍغ ؤن ًٞى

باث الُىمُت، ت وال٣ىة والخدمل مً الخهاثو البضهُت التي ٢ض ججخم٘ مٗا في بٌٗ  ٣ًىم بدىمُتها بالخضٍع ٞالؿٖغ

لت الخدمل، ؤما الؿبا٢اث املؿاب٣اث و٢ض جىٟغص بها، ٞمً مخُلباث املؿاٞاث ال ت، واملؿاٞاث الٍُى ٣هحرة الؿٖغ

ت والخدمل مٗا، ٦ما جدخاط مؿاب٣اث الغمي  ت ول٨ً مؿاب٣اث  ىلباملخىؾُت ججم٘ بحن الؿٖغ ٖىانغ طاث ؤهمُت ٢ٍى

ت وال٣ىة مجخمٗخحن  ."الىزب جدخاط بلى الؿٖغ

 جىمُت ال٣ضعة الالهىاثُت والهىاثُت. -

ت لاعبُت ولاوجاع  -  الًٗلُت ولاوسجت الًامت.ج٣ٍى

ت خغ٦ت إلاقاعاث الًٗلُت. -  حٛحراث ؾٖغ

ت : 4.1  مً الىاحُت الحشهُت واملهاٍس
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اياث لازغي  جدخاط بلى مهاعاث ٖالُت ب٣ضع ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن مؿاب٣اث ؤلٗاب ال٣ىي ال ما جدخاط لالٗاب والٍغ

م الٗامت التي ٢ض جدخاط مً الالٖب ال٨شحر مً ؤظل ٞالجغي والىزب مً لالٗاب الُبُُٗت التي ًماعؾها لاٞغاص في خُاته

٣ت ؤصا ه الٟني في جسههه، ول٨ً ال٨ٗـ هى الصخُذ ألن الالٖب ؤزىاء جإصًخه مؿاب٣اجه ًبظ٫ ؤ٢ص ى ثبج٣ان ٍَغ

 ؤو الُٛـ ال "الجمىاؾخ٪"ه املهاعي الجُض، وهظه مٗاصلت نٗبت ٞالٖب ثمجهىص مم٨ً في مداولخه م٘ الاخخٟاّ بإصا

ت وال٣ضعة التي ًبظلها.ٌؿخُٟض م  ً ٧ل مجهىصه هٓغا ألن الى٣ُت التي خهل ٖليها جيؿب بلى مهاعاجه ولِـ مل٣ضاع الؿٖغ

ت والخدمل ؤو ال٣ىة، ولِـ للمهاعة التي جاصي بها  " ؤما الغ٢م في مؿاب٣اث الٗاب ال٣ىي ُٞيؿب بلى م٣ضاع الؿٖغ

 ألن ٢اهىن املؿاب٣ت هى الخ٨م.

٣ت لاصاء املهاعي جل لٗاب ال٣ىي ؤٌٗني ؤن تهمل  وهظا ال ٗب صوعا مؿاٖضا بلى ظاهب ال٣ضعاث البضهُت،ٍُٞغ

٣ت لاصاء الٟىُت، بل بال٨ٗـ ٞٗلُه ؤوال و٢بل ٧ل ش ي ٗمل  ءٍَغ ٣ت مىاؾبت ل٣ضعاجه البضهُت والخغ٦ُت َو ؤن ًسخاع ٍَغ

٣ت امل ٣ت ؤصاء )الخ٨ىُ٪( ؤبُا٫ الٗالم هي الٍُغ ب،ٖلى جىمُتها واج٣انها، ولِـ ٍَغ ٣ت املىاؾبت  شلى ل٩ل اٖل ول٨ً الٍُغ

٣ها بخغاػ الخ٣ضم املؿخمغ، ٞسال٫ الؿىىاث لازحرة جُىعث َغ١  ٣ت املشلى باليؿبت له. والتي ًم٨ً ًٖ ٍَغ هي الٍُغ

ت ؤو جُىع لاصاء هٟؿه، ٞمشال الالٖب  لاصاء الٟىُت لبٌٗ املؿاب٣اث هٓغا لخُىع ٖلم الخغ٦ت وامل٩ُاه٨ُُت الخٍُى

ب ٖبر صاثغة الغمي بالجاهب ؤنبذ ًخدغ٥ بلى الخل٠. )اوبغاًً( ٣ت صٞ٘ الجلت مً الخغ٦ت، ٞبٗض ؤن ٧ان الاٖل  َىع ٍَغ

و٦ظل٪ الخا٫ في ٢ظٝ ال٣غم ٞبٗض ؤن ٧ان الالٖب ٢بل بضء ٖملُت الضوعان ٠٣ً وظاهبه لاٌؿغ مىظها 

هغه مىظها ملُضان الغمي ختى ٌؿخُٟض مً َى٫ مؿل ت باليؿبت لؤلصاء.لم٣ُ٘ لامامي ؤنبذ ٠٣ً ْو  اٞت جؼاًض الؿٖغ

٣ت الٗلمُت املؿخسضمت في الىزب الٗالي  " وؤًًا باليؿبت ٫"٢ىؽ بحري" الضي بؾخسضم ؤؾلىب مٛاًغ لٍُغ

٣ت الخ٣ىؽ خُض ًىاظه الالٖب ْهغه ٖاعيت الىزب ؤزىاء إلاظخُاػ، ؤما في ال٣ٟؼ بالؼاهت ٣ٞض ؤصي جُىع   مؿخسضما ٍَغ

٣ت لاصاء هٓغا ملغوهت الؼاهت طاث لالُاٝ الؼظاظُت املؿخسضمت خضًشا بٗض نىاٖت الؼاهت هٟؿها بلى حٛ ُحر ظظعي في ٍَغ

 .بل لالهصىاء"اؤن ٧اهذ ٖها الؼاهت جهى٘ مً لاملىُىم ٚحر ال٣

 مً الىاحُت الىفعُت 5.1

٧ل  بن جسهو ؤلٗاب ال٣ىي له ازغ مباقغ ٖلى ٖضة ظىاهب منها الجاهب الىٟس ي، وهي مغجبُت ُٞما بُنها، ألن

 ما ًازغ في الجؿض ًازغ في الىٟـ.

اث واملؿخلؼماث  ج٣ىم ؤلٗاب ال٣ىي بالخإزحر ٖلى ٖضة ظىاهب هٟؿُت، بدُض ٌٗخبر هظا الخسهو مً الًغوٍع

اصة الش٣ت بىٟؿه، وإن ٞىاثض مماعؾت هظه لالٗاب مخٗضصة بدُض حؿاٖض ٖلى  غ شخهُت الٟغص وٍػ لاؾاؾُت لخٍُى

اض ي الخ٩امل الهخي والاوكغاح الى ٟس ي وجظو١ ًٞ باإلياٞت بلى ؤنها جبٗض الٟغح والؿغوع والخٟخذ.٦ما جد٤٣ لضي الٍغ

اض ي لىخضه صون ؤن ٌكاع٦ه ؤخض آزغ بدُض ًخدمل  الكٗىع باملؿئىلُت ألن في ؤلٗاب ال٣ىي ًغظ٘ اجساط ال٣غاع بلى الٍغ

اض ي،  ومً زهاثو الكٗىع باملؿئىلُت ٧ل مؿئىلُاجه ؤزىاء إلاهجاػ، وهي ح٨ٗـ زباث الىاخُت الىٟؿُت ٖىض الٍغ

ت الكٗىع  خماص ٖلى الٛحر.لظل٪ ًدخم ٖلى املضعب ج٣ٍى خماص ٖلى الىٟـ والخٗاون واليكاٍ الصخص ي صون الٖا الٖا

ب مً ٢بل املضعب. ٤ قغح املهام الاظخماُٖت للخضٍع  باملؿئىلُت ًٖ ٍَغ

اض ي بدُض جُىع ( ؤن ؤلٗاب ال٣ىي جازغ في شخهRaymond Thomasُو٦Edgar-Thillما ط٦غ ) له  ت الٍغ

  ؾماث مخٗضصة منها الاظخماُٖت والؿُُغة والهضوء وال٠٨)الًبِ(.
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 اللىي  بألػابػشق الخػلُم  .1

ها  ت و جىنُلها للمخٗلم و الؿبُل لاؾهل للخٗلُم و الخٗلم  و٢ض ٖٞغ ٣ت جل٪ الٗملُت التي ًخم بها ه٣ل املٗٞغ ه٣هض بالٍُغ

ها لضي املٗلم ولم ج٨ً لضًه خؿً مٗىى بإ غث املاصة و مٗا ٞع نها الىؾُلت التي جدب٘ للىنى٫ بلى ٚغى مٗحن، ٞمهما جٞى

 .امل٣ضعة ٖلى ازخُاع

٣خه بال ق٪ ها٢هت، وال  ٣ت الجُضة و الٟٗالت التي ٌؿخُُ٘ مً زاللها بًها٫ ماصجه بلى ؤطهان جالمُظه ج٩ىن ٍَغ الٍُغ

٣ت املؿخسضمت لخد٤ُ٣ الٛاًاث املُلىبت.جاصي ؤهضاٞها لظا ًجب ؤن ًخٟاٖل ا  ملٗلم و الخلمُظ و الٍُغ

ً ًٖ الُغ١ لا٦ثر ا٢خهاصا وونىال للهضٝ بإ٢هغ ظهض و بإؾٕغ و٢ذ وهظه  و٢ض اهخم ال٨شحر مً الباخشحن و امل٨ٍٟغ

 الُغ١ هي:

٣ت ال٩لُت.أوال  :الٍُغ

٣ت الجؼثُت.زاهُا  : الٍُغ

٣ت ال٩لُت و الجؼثُت )املخزالشا  خلُت(.: الٍُغ

ض حٗلُمها، و ٦ظا ؾً  ٣ت التي جالئم هٕى الٟٗالُت التي ًٍغ ٣ت اًجابُاتها و ؾلبُاتها و ٖلى املٗلم ازخُاع الٍُغ  ول٩ل ٍَغ

غة لٗملُت الخٗلُم،املخٗلم وم٨دؿباجه الؿاب٣ت ، ٦ظ بلى الؼمً املخهو بياٞت  ل٪ لاصواث و لاظهؼة  وإلام٩اهُاث املخٞى

 .لٗملُت الخٗلُم

لت 1.1  اليلُت: الؼٍش

٣ت التي جم٨ىىا مً حٗلُم املؿاع الخغ٧ي للٟٗالُت بك٩ل ٖام صون ججؼثتها بلى مغاخل خُض حؿاٖض هظه   وهي الٍُغ

ت . ٣ت ٖلى بصعا٥ الٗال٢ت بحن ٖىانغ الخ٨ت ٩٦ل  وهظا ًاصي بلى حٗلم  لاصاء الٟني للٟٗالُت بؿٖغ  الٍُغ

لت الجضئُت: 2.1   الؼٍش

٣ت التي جم٨ىىا مً ججؼ  ثت الخغ٦ت بلى ؤظؼاء حٗلُمُت خُض ٣ًىم املٗلم بخجؼثت لاصاء الٟني للٟٗالُت بلى مغاخل وهي الٍُغ

 ؤمام الخالمُظ وبٗض بج٣ان الخالمُظ للمغخلت لاولى ًخم ه٣لهم بلى املغخلت الالخ٣ت زم الٗمل ٖلى عبُها .

لت اليلُت الجضئُت )املخخلؼت(: 3.1   الؼٍش

٣ت هى الجم٘ بحن الُ ٣خحن الؿابامل٣هىص بهظه الٍُغ ، خُض ٣ًىم املٗلم بخجؼثت ٣خحن و الٗمل ٖلى ججىب ؾلبُاتهماٍغ

ىضما ًغي ؤن الخلمُظ ٢ض ؤج٣ً ٧ل وخضة حٗلُمُت ٣ًىم بٗضها بغبِ الىاخضة  الخغ٦ت بلى ٖضص مً الىخضاث الخٗلُمُت  ٖو

نٗب ظؼء منها و البٌٗ باألزغي ، ٦ما هجض ؤن ؤٚلبُت املٗلمحن ًًٟلىن حٗلُم الخغ٦ت ٩٦ل و مً زم ًغ٦ؼون ٖلى ؤ

٣خحن مٗا.ًغبُهم باألصاء ال٨لي للخغ٦ت وبظلازغ ٌٗلم ؤنٗب ظؼء في الخغ٦ت زم   ل٪ ًم٨ً الاؾخٟاصة مً الٍُغ

 أظغ جىظُم دسط الػاب اللىي في املذاسط: .2

ت ًخ م مً زاللها جضَعـ ٞٗالُاث الٗاب ال٣ىي في املضعؾت مشلها مشل ب٣ُت لاق٩ا٫ لا٧اصًمُت لازغي ٞهي ٖملُت جغبٍى

خم هظا في املجالحن الىٓغي و الٗملي ٖلى خض ؾىاء. ً الخبراث و املٗاٝع  ٍو  ج٩ٍى

خباع املغاخل الشالزت الخالُت:  و٢بل بضء صعؽ الٗاب ال٣ىي ال بض للمٗلم ؤن ًإزظ بٗحن الٖا

 جىُٓم الضعؽ و جدضًض م٩ان جُب٣ُه. -1

 جىُٓم و٢ذ ؤصاء الضعؽ. -2
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 جىُٓم الضعؽ بٗض الاهتهاء.  -3

ؿُت ًجب ؤن جخًمً:و٧   ل خهت جضَع

ضاصي )إلاخماء(.-1  ال٣ؿم إلٖا

 ال٣ؿم لاؾاس ي )الغثِس ي(. -2

 ال٣ؿم النهاجي )الخخامي(.-3

و٧ل ٢ؿم مً هظه لا٢ؿام ًسهو له و٢ذ مدضص، ٦ما ًجب ٖلى املٗلم ازخُاع و تهُئت وإٖضاص م٩ان الضعؽ 

ت ٢بل بضاًت الضعؽ.  واملؿخلؼماث الًغوٍع

 :اللعم إلاغذادي 1.2

خُض ًبضؤ الخلمُظ بالجغي الخ٠ُٟ  يهخم هظا ال٣ؿم بدىُٓم الخلمُظ وظلب اهدباهه وجيكُِ هٓامه الضوعي و الخىٟس ي 

ىاث الخا ىاث املٟانل وملضة مُٗىت زم ال٣ُام بمسخل٠ الخمٍغ الخمضًضاث  الًٗلُت وحؿخمغ هظه  نت باملغوهت و جمٍغ

بضؤ بٗضها إلاخماء ال 15-10الٟترة مً  ؿخٛغ١ ما بحن  لمهخام  باليكاٍ املغاص حٗص٣ُ٢ت، ٍو جخسلله  ص٢اث٤. 10-5َو

ضاصي مابحن  ٩ىن  الؼمً املخهو لل٣ؿم إلٖا  ص٣ُ٢ت.  20-15ٞتراث عاخت، ٍو

 اللعم ألاظاس ي) الشئِس ي(: 2.2

غ ؤظهؼة الجؿم الضازلُت جمهُضا لبظ٫ ظهض بدمل ٦بحر  وفي هظا ال٣ؿم ًجب الٗمل   يهخم هظا ال٣ؿم بخدؿحن و جٍُى

غ الهٟاث البضهُت لاؾاؾُت و زانت املغجبُت بىٕى الٟٗالُت املغاص حٗلمها والتي جدُذ للخلمُظ الٗمل ألظل ٖ لى جٍُى

غ مؿخىي الخلمُظ، و ًًٟل الٗضًض مً الخبراء بضء  غ الجاهب الخ٣ني و الٟني للٟٗالُت مما ًاصي بلى جٍُى جدؿحن و جٍُى

ً ظضًضة و مٗ خم هظا في الجؼء لاو٫ مً هظا ال٣ؿم الغثِس ي مً الضعؽ بخماٍع ٣ضة ٧ي ًخم٨ً الخلمُظ مً اؾدُٗابها  ٍو

دؿم هظا ال٣ؿم بُى٫ الٟترة  ً التي جُٟض الجاهب البضوي، ٍو ال٣ؿم بِىما ًسهو الجؼء الشاوي ًسهو للخماٍع

باث التي جخجاوػ الؿاٖخحن بِىما ًضوم  80-60الؼمىُت املخههت له بط ج٩ىن مابحن  با ص٢ 30ص٣ُ٢ت  للخضٍع ٣ُت ج٣ٍغ

 لخالمُظ املضاعؽ.

 اللعم النهائي)الخخامي(: 3.2

جُت وفي هظا  يهخم هظا الجؼء بخس٠ُٟ ٖمل لاظهؼة الضازلُت للجؿم و بٖاصة الجؿم بلى خالخه الُبُُٗت بهىعة جضٍع

ىاث زُٟٟت و مخىاؾ٣ت  مشل الجغي الخ٠ُٟ و املص ي.....الخ وبٗضه ًخم ظم٘ الخالمُظ  وإُٖائهم ال٣ؿم حُٗى جمٍغ

 ص٢اث5.٤جىظيهاث  وج٣ُُم الخهت وج٩ىن املضة الؼمىُت املخههت لهظا ال٣ؿم ب

ب في الػاب اللىي: .3  ػشق الخذٍس

جمخاػ الٗاب ال٣ىي بخٗضص ازخهاناتها و ٧ل ازخهام ًسخل٠ ًٖ لازغ  في لاصاء الٟني وفي املخُلباث البضهُت  و 

م ؤنها جخ٤ٟ ظمُٗها في بٖضاص ال بُت ٚع اض ي بٖضاصا ٖاما ل٩ل ٖىانغ  اللُا٢ت البضهُت ، ول٩ل الاخخُاظاث الخضٍع ٍغ

بُت الخالُت: بُت زانت به ، وحؿخسضم في الٗاب ال٣ىي الُغ١ الخضٍع  ازخهام َغ١ جضٍع

ب الاظخمشاسي: 1.3 لت الخذٍس  أوال: ػٍش

غ وجىمُت املضاومت الٗامت )  لت، وهظا ٌٗني يغوعة جٍُى الخدمل الضوعي الهضٝ مىه بٖضاص و جإهُل ٖضاجي املؿاٞاث الٍُى

 و الخىٟس ي(.
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ت زُٟٟت ؤو بُُئت وؿبُا خُض جهل هبًاث ال٣لب ما بحن) ( هبًت في 150-140و الخضٍعب الاؾخمغاعي هى الجغي بؿٖغ

مً ؤ٢ص ى ٢ضعة للٗضاء ، ومً الًغوعي % 75-25الض٣ُ٢ت وبضون ٞتراث عاخت، و جتراوح قضة الخمل الاؾخمغاعي ما بحن 

ىاث املؿخ اصة خمل الخمٍغ ض مً الجهض البضوي.ٍػ جي ٧ي جخم٨ً ؤظهؼة و ؤًٖاء  الجؿم الخ٠ُ٨ للمٍؼ  سضمت بك٩ل جضٍع

اصة جٟخذ الكٗحراث  اث الخمغاء و حجم لالُاٝ الًٗلُت للٗضاء وٍػ اصة ٖضص ال٨ٍغ ٣ت بلى ٍػ ب بهظه الٍُغ اصي الخضٍع ٍو

ضاص الىٟس ي و إلاعاصي للٗضاء. اصة صعظت إلٖا ت بياٞت بلى ٍػ  الضمٍى

لت الخ 2.3 ب الفتري:ػٍش  ذٍس

ب و  بُت جخمحز بالخباص٫ بحن الجهض و الغاخت  وجيؿب ٧لمت الٟتري بلى ٞترة الغاخت البُيُت بحن ٧ل جضٍع ٣ت جضٍع هى ٍَغ

ب الظي ًلُه.   الخضٍع

حن هما : ب الٟتري بلى هٖى ى٣ؿم الخضٍع  ٍو

ب الٟتري مىسٌٟ الكضة.-أ  الخضٍع

ب الٟتري مغجٟ٘ الكضة.-ب  الخضٍع

ب ال ب الٟتري ًمخاػ الخضٍع ب و ٢لت قضجه وؿبُا في خحن ًخمحز الخضٍع اصة حجم خمل الخضٍع ٟتري مىسٌٟ الكضة بٍؼ

ب الٟتري ب٣هغها بدُض ال  ب و ٢لت حجمه وؿبُا، وجمخاػ ٞترة الغاخت في الخضٍع اصة قضة خمل الخضٍع مغجٟ٘ الكضة بٍؼ

ض ًٖ   زاهُت .90جٍؼ

ب الٟتري املغجٟ٘ و املىسٌٟ الكض ٣ت الخضٍع اصة ال٣ىة و تهضٝ ٍَغ غ ٦ٟاءة الجهاػ الضوعي و الخىٟس ي و ٍػ ة بلى جٍُى

ت( ٦ما جٟخذ  ت)ال٣ىة الاهٟجاٍع ت و ال٣ىة املمحزة بالؿٖغ ت و الهٟاث البضهُت املغ٦بت ٦خدمل ال٣ىة و جدمل الؿٖغ الؿٖغ

اصة ٦ٟاءة ٖىانغ الل ت في الًٗالث وجإزغ ْهىع الخٗب ٖىض الٗضاثحن، وبالخالي ٍػ ُا٢ت البضهُت للٗضاء و الكٗحراث الضمٍى

اصة مٗضالث جدمله الٗام و الخام ، و زانت  التي بضوعها جاصي بلى الاعج٣اء بمؿخىاه الٟني زال٫ املىاٞؿاث وطال٪ بٍؼ

لت.  ٖضاجي املؿاٞاث املخىؾُت و الٍُى

ب الذائشي: 3.3 لت الخذٍس  زالشا: ػٍش

ب في ؤوازغ الخمؿُيُاث مً ال٣غن املاض ي  ىاث ْهغ هظا الىٕى مً الخضٍع بي جغجب ُٞه الخمٍغ و ٌٗٝغ بإهه همِ جضٍع

٣ا الخخُاظاث  ً ألزغ بٗضص مدضص ٣ًضعه املضعب وٞو املخخلٟت بًٗها م٘ بٌٗ في هٓام صاثغي ًيخ٣ل ٞيها الٗضاء مً جمٍغ

ضاصي. ب في املىؾم إلٖا البا ما ٌؿخٗمل هظا الىٕى مً الخضٍع ب  ٚو  الٗضاء مً لُا٢ت بضهُت جدىاؾب م٘ مىؾم الخضٍع

ب في حٗلُم املباصت لاؾاؾُت و الخضعب ٖليها، وجغجب وحٗ ٣ت قاجٗت الاؾخسضام في املضاعؽ و مغا٦ؼ الخضٍع خبر هظه الٍُغ

ت و  ت ٞبًٗها ٩ًىن لؤلَغاٝ الؿٟلُت و آلازغ لؤلَغاٝ الٗلٍى ىاث مخىٖى ىاث ٖلى ق٩ل صاثغي و ج٩ىن الخمٍغ ٞيها الخمٍغ

ت والبٌٗ آلازغ للمغوهت.... و ًُل٤ ٖلُه لازغي ملى٣ُت الجظٕ و بًٗها ًُىع ال٣ىة و ا لبٌٗ آلازغ ًىمي الؿٖغ

ب املخُاث.  الخبراء اؾم جضٍع

ب الخىشاسي:-سابػا 4.3 لت الخذٍس  ػٍش

ضاجي الىزب و الغمي، خُض تهضٝ  ٣ت في بٖضاص ٖضاجي املؿاٞاث ال٣هحرة و املخىؾُت و الخىاظؼ ٖو حؿخسضم هظه الٍُغ

ت غ و جىمُت الؿٖغ ٣ت بلى جٍُى ب  هظه الٍُغ ٣ت الخضٍع ت(  وجخمحز ٍَغ ت )ال٣ىة الاهٟجاٍع و ال٣ىة و ال٣ىة املمحزة بالؿٖغ

لت ج٨ٟي لٗىصة الجؿم للخالت الُبُُٗت، و ًهل الىبٌ الى هبًت في الض٣ُ٢ت ٦دض  100الخ٨غاعي بٟتراث الغاخت الٍُى
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ىاث ٞخ٩ىن ما بحن 175ؤصوى والى  خىي للٗضاء وؤخُاها جهل بلى ٧إ٢ص ى مؿ% 90-80هبًت ٦دض ؤٖلى ؤما الكضة في الخمٍغ

ؿاٖض هظا الىٕى مً  100% ىاث ٞخخمحز ب٣لت الدجم ؤي ٢لت ٖضص الخ٨غاعاث، َو مً ٢ضعة الالٖب، ؤما حجم الخمٍغ

ت الالهىاثُت. اصة ٦ٟاءة الُا٢ت الخٍُى ت في الًٗالث و ٍػ اصة مسؼون الُا٢ت الخٍُى ب في ٍػ   الخضٍع

ب الفاسجلً:-خامعا 5.3 لت جذٍس  ػٍش

ب  الٟاعجل٪ هي ت، ٌؿخسضم هظا الىٕى مً الخضٍع اث املخخلٟت ؤو بمٗنى آزغ الخالٖب بالؿٖغ ضًت حٗني الؿٖغ ٧لمت ؾٍى

لت و املىاو٘ وطٖضاجي املؿاٞاث  مخاػ هظا الىٕى بالجغي املخىؾُت و الٍُى اصة بهخاط الُا٢ت الهىاثُت ، ٍو ل٪ ألظل ٍػ

ٗت....نٗىص..هؼو٫..اظخُاػ املى  اث مسخلٟت  بُُئت...ؾَغ ت الىبٌ ُٞه بخٛحر قضة املجهىص بؿٖغ او٘، ٦ما جخٛحر ؾٖغ

 هبًت في الض٣ُ٢ت. 180-130املبظو٫ لختراوح ما بحن 

اصة  اث الضم الخمغاء و ٍػ اصة ٦ٍغ ب جىمي لاوجاع و لاعبُت الًٗلُت و ًٖالث الٗضاثحن و ٍػ ٣ت مً الخضٍع وهظه الٍُغ

لىبحن الضم.  وؿبت الهُمٚى
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خُت: ملحت .1  جاٍس

م٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الغ٦ٌ ُوِظَض ُمىظ ؤن ُوِظَض إلاوؿان ٖلى   ًُ

ال٨غة لاعيُت، ل٨ً لِـ ٦مؿاب٣اث بل ٦دالت َبُُٗت 

غاى الغ٦ٌ  ؿخسضم أٚل ٌُ ٞؿُىلىظُت ٖىض إلاوؿان. و٧ان 

وعاء الَٟغؿت ؤو الهغوب ًٖ ْاهغة ُمُٗىت. ول٨ً الغ٦ٌ 

٣ي٦مؿاب٣اث بحن لاٞغاص ْهغ في بضاًت الٗهغ  ٍغ  ،إلٚا

 للغ٦ٌ في خٟل 
ً
وطل٪ مً زال٫ لاؾاَحر الُىهاهُت خى٫ الغ٦ٌ، هىا٥ ٢هت ؤزُل البُل الُىهاوي الظي ؤ٢ام ؾبا٢ا

ت باألحجاع ؤزُهجإبحن  وطل٪ مً ؤظل جدضًض البضاًت والنهاًت، ٦ما  ،باجغو٧ل. و٢ض وظض ؤن ؾاخت الغ٦ٌ ٧اهذ مغنٞى

 ٣ىن ٖىض البضء، ٦ما ٌؿدىض املدؿاب٣ىن ٖلى امل٨ٗباث في و٢خىا الخايغ. ُوِظَضْث ُخٟغ وؤحجاع ٌؿدىض بليها املدؿاب

 املعافاث اللص رة:  حشي جىىًُ  .2

المـ الّٗضاء لاعى زال٫ الغ٦ٌ  ًُ ت املخالخ٣ت، خُض  املؿاٞاث ال٣هحرة هي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً الخُىاث الضوٍع

لى مكِ ال٣ضم.  بغظل واخضة وبهىعة مخباصلت في ٧ل زُىة ٖو

ت ُمم٨ىتوجمخا  م٨ً ؤن ٣ًُ٘ الّٗضاء مؿاٞت  ،ػ مؿاب٣اث املؿاٞاث ال٣هحرة ب٣ُ٘ الّٗضاء لها بإ٢ص ى ؾٖغ
ُ
 100ومً امل

ـ مً  ّٟ  بدى
ً
ت املؿاٞاث  (3ـ  2)متر مشال َُّ ما صٖذ  400متر و  200مّغاث، ؤّما ب٣

ّ
ـ الالٖب ٧ل ّٟ متر، ٞمً الًغوعي ؤن ًدى

 100×4متر،  400متر،  200متر،  100ل٣هحرة ٖلى الٟٗالُاث الخالُت: الًغوعة زال٫ ٞترة الغ٦ٌ. حكخمل املؿاٞاث ا

 ووؿاء. 400متر خىاظؼ للغظا٫،  110متر خىاظؼ لليؿاء،  100جخاب٘،  400×4جخاب٘، 
ً
 متر خىاظؼ عظاال

 الخؼىاث الفىُت للمعافاث اللص رة:   .3

 الىطؼ الابخذائي:  1.3

 
ُ
بدُض  ،بدُض ًً٘ الالٖب ٦ِال ًضًه ٖلى زِ البضاًت ،ظ م٩اه٪ًإزظ الّٗضاء الىي٘ الابخضاجي بٗض ؾماُٖه ل٩لمت ز

حن  15ؤو  ٩ً10ىن احؿإ ًضًه ؤ٦بر مً احؿإ الهضع بدىالي  ٩ىهان ممضوصجان ٖلى امخضاصهما مً ال٩ٖى ؾم. ٍو

ت بجاهب بًٗها البٌٗ.   ولاناب٘ مهٟٞى

 بذاًت الدعاسع:  2.3

٘ الّغظل ًٖ ٖىضما ًىُل٤ الالٖب الّٗضاء ًٖ م٨ٗبحن البضاًت، ٞةن  ػمً عّص الٟٗل ُمىظ لخٓت َل٣ت البضاًت ختى ٞع

٩ىن امخضاص ال٣ضم لامامُت م٘ امخضاص الجظٕ. وهىا٥ ال٨شحر مً الّٗضاثحن ما ٣ًٟضون اليؿبت الٗٓمى  امل٨ٗب لامامي. ٍو

ت عّص الٟٗل ٖىض الّٗضاء. ،مً و٢تهم في هظِه اللخٓت  وطل٪ بؿبب ُي٠ٗ ؾٖغ

 حشي املعافت:  3.3

ـ  60)ِه املغخلت بٗض الاهتهاء مً الدؿإع وجيخهي ٢بل الضزى٫ في مغخلت النهاًت. وفي الٛالب ما ٩ًىن َىلها مً جمخّض هظ

٩ىن وي٘ الّغِظل  (70 خم اهخهاب الجظٕ ٍو متر. وفي هظه املغخلت جدؿاوي بلى خض بُٗض َى٫ الخُىاث م٘ اػصًاصها. ٍو

 ٘ الخىا٤ٞ في خغ٧اث ال٣ضمحن والّغِظلحن. وهي ؤ٦ثر اؾخ٣امت ؤمام ؾ٣ٍى مغ٦ؼ ز٣ل الّٗضاء، م

 النهاًت: 4.3
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ِ النهاًت، ٦ظل٪ الٗمل ٖلى ججاوػه بالهىعة   دؿاب٤ ؤن ًبظ٫ ؤ٦بر َا٢ت ُمم٨ىت لبلٙى قٍغ
ُ
في هظا ال٣ؿم ًجب ٖلى امل

ِ النهاًت بإمخاع ،الٟىُت الصخُدت ت ّٖضاء املؿاٞاث ال٣هحرة ٢بل قٍغ اصة وهظا ٌٗخمض ٖ ،ول٨ً بك٩ل ٖام ج٣ّل ؾٖغ

 .ٖلى الّٗضاء ومهاعجه

 :حؽخمل املعافاث اللص رة غلى الفػالُاث الخالُت -

 متًرا 100

اصة ما ٩ًىن زاعط الهاالث 400 ٫اًجغي ٖلى ؤخض ؤيإل مًماع  متر 100 ؾبا١ الٗضو  في ٦شحر مً ،متر ٖو

الغ٢م ال٣ُاس ي «. ؤؾٕغ عظل / امغؤة في الٗالم»لاخُان، ٌٗخبر خامل الغ٢م ال٣ُاس ي الٗالمي في هظا الؿبا١ هى 

دمله زاهُت 9.58الٗالمي الخالي هى  بُىلت الٗالم  في 2009 وثؤ 16، و٢ض خ٣٣ه في ظاما٩ًا مً ىظ ن بىلذً ٍو

فُث فلىسوغ زاهُت وجدمله 10.49بِىما الغ٢م ال٣ُاس ي الٗالمي للؿُضاث هى  .2009أللٗاب ال٣ىي لٗام  -حٍش

 .حىٍنر

 متًرا 200

لًمان ٢ُٗهم وي٘ املدؿاب٣حن في وي٘ البضاًت، ٖلى مىدنى املًماع ال٣ُاس ي )خُض ًخم متر 200 ًبضؤ ؾبا١ ا٫

يخهي ٖىض زِ البضاًت.  ا هٟـ املؿاٞت(، ٍو ًٗ  ظمُ

هي مٟخاح الٟىػ، ٞالٗضاء « الجغي م٘ الاهدىاء الجُض»حٗض ال٣ضعة ٖلى 

ت  200ًجب ؤن ٩ًىن ٢اصًعا ٖلى الغ٦ٌ  ت ؤٖلى مً ؾٖغ  ؤ٫مترا في ؾٖغ

مترا في و٢ذ ٢ُاس ي ٖالمي هى  200 ًىظ ن بىلذمتر. بِىما ع٦ٌ 100

ت ٢ضعه  19.19 مترا /ر، في خحن ؤهه   10.422زاهُت، بمخىؾِ ؾٖغ

ت  9.58مترا في و٢ذ ٢ُاس ي ٖالمي هى  100ع٦ٌ  زاهُت، بمخىؾِ ؾٖغ

 وثؤ 20في  ًىؾحن بىلذ زاهُت، خ٣٣ه 19.19الغ٢م ال٣ُاس ي الٗالمي في هظا الؿبا١ هى ، مترا/ر ٢10.438ضعها 

 . 2009بُىلت الٗالم أللٗاب ال٣ىي لٗام  في 2009

 :ظباق الخىاوب

ت ؤؾٕغ مً ؾبا١ ا٫  متر( هى ؾبا١ مكهىع، بمٗض٫ 100ؤو  متر 100×  4)الخخاب٘  ؾبا١ متر، خُض ؤن 100ؾٖغ

زاهُت،  36.84املدؿاب٣حن ًم٨ً ؤن ًبضؤوا في الخدغ٥ ٢بل اؾخالمهم للٗها. الغ٢م ال٣ُاس ي الٗالمي في هظا الخضر هى 

٤  2012 وثؤ 11في  الجاما٩ًي وخ٣٣ه الٍٟغ

التي ٣ٖضث في  صوعة ؤلٗاب لاوملبُاص الهُُٟت في

في  متر 400 × 4ؾبا١ الخخاب٘  ٚالًبا ما ٣ًام، لىضن

ا الخضر  ًً ؾبا٢اث املًماع واملُضان، وهى ج٣لُض

 .لازحر في البُىالث ال٨بري 

 :متر 400 ظباق

خى٫ املًماع واخضة  صوعةهى  متر 400 ؾبا١ ا٫

صازل الهاالث. ٠٣ً املدؿاب٣ىن في ؤما٦ً 

البضاًت لًمان ؤن ًجغي الجمُ٘ هٟـ املؿاٞت. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/200_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_400_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/400_%D9%85%D8%AA%D8%B1
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 ؤ٦بر الؾخسضام الخ٨خ٩ُاث في الؿبا١. ٟٞي 
ً

م مً ؤن هىا٥ مجاال جم جهي٠ُ هظا الخضر ٖلى ؤهه ؾبا١، بالٚغ

 .متر 100 ؤ٫م ؤ٦ثر ب٨شحر مً ؤعبٗت ؤيٗاٝ ؾبا١  400الىا٢٘ ٞةن ؾبا١ ا٫ 

 يمً وجىضعط متر،400 ال٣اهىوي َىله ًبلٜ الظي امللٗب مًماع خى٫  واخضة صوعة في حنثالٗضا ٣ًُٗها مؿاٞتو هي  

 لاوملبُت لالٗاب في للغظا٫ متر 400 لاولى ملؿاب٣ت البضاًت ٧اهذ .متر 200 و متر 100 مً ٧ل م٘ ال٣هحرة املؿاٞاث

 لاوملبُت لالٗاب في 1964 ٖام لاوملبُت املؿاب٣اث لجضو٫  ُضاثمتر للؿ 400 ؾبا١ يم جم بِىما 1896 ٖام بإزِىا

ٗخبر املخىؾُت، واملؿاٞاث ال٣هحرة املؿاٞاث بحن املخىؾِ متر ٌٗخبر 400 ؾبا١ .بُى٦ُى  ؤهىإ ؤ٢س ى مً َو

ؿمى(الؿبا٢اث  وبىٟـ م، 100مؿاٞت ًغ٦ٌ ؤهه لى ٦ما م 400 مؿاٞت ًغ٦ٌ ؤن مًُغ الٗضاء ألن )املىث ظباق َو

تا  .وال٣ىة لؿٖغ

 ؾبا٢اث مً ًٖ ٚحره جمحزه والتي زانت البضهُت ثعاال٣ض بلى واملُضان الؿاخت ٞٗالُاث يمً م 400 ؾبا١ ًدخاط

ت جدمل هي والتي املًماع ت املمؼوظت الًٗلُت وال٣ىة ال٣هىي  الؿٖغ ت ممحزة ٢ىة ( بالؿٖغ  هظه ٧ل ولخىمُت ) بالؿٖغ

بي بغهامج املغ٦بت ثعاال٣ض  ظؿمُتممحزاث  بلى الٗضاء ًدخاط طل٪ ظاهب بلى خضًشت، ؤؾـ ٖلمُت ٖلى نيومب قا١ جضٍع

 ، ًم٨ً ما بإ٢ص ى ٧لها املؿاٞت ٌٗضو الٗضاء بن خُض مً م 400 ؾبا١ ولهٗىبت ، زام ؤًًا ظؿمي وهمِ زانت

 هٓام مً رالالهىاثُت ؤ٦ث الُا٢ت هٓام بلى جدخاط التي الؿبا٢اث جدذ ًىضعط وطل٪ الغظا٫ ب٣اجل ٖلُه ٣ٞض ؤَال١

ٗض، الهىاثُت الُا٢ت  ؾبا٢اث يمً ؾبا٢اث مً ٌٗض املكاهضًً و٧ان لضي املًماع ؾبا٢اث ؤمخ٘ مً م 400 ٞٗالُت َو

 .املخىؾُت املؿاٞاث

ت ؤ٢ص ى بلى ختى ًهل الخُىة وجغصص َى٫  مً ٧ل في بتزاًض الؿبا١ مً لاولى املغخلت ٌٗضو ؤن الٗضاء ٧ان وبظل٪  ؾٖغ

 الٗضاء ٌٗىى ؤن ٖلى باالؾترزاء جخمحز الاوؿُاب والتي مغخلت في طل٪ بٗض ًبضؤ زم ،ولىلا  م 50 خضوص في مم٨ىت

اصة الخُىة جغصص في الٓاهغة الخىا٢و خه، ٖلى باملخاٞٓت الٗضاء ًخم٨ً بط في َىلها، بالٍؼ  جل٪ َى٫  جخى٠٢ وبظل٪ ؾٖغ

بُت وزبرجه مؿخىي الٗضاء ٖلى املؿاٞت  والتي جخُلب الؿبا١ مً لازحرة املغخلت ٖضو في طل٪ بٗض الٗضاء ًبضؤ زم ، الخضٍع

اصة ٖلى ٌٗمل بط ع ا ٦بي ظهضا مىه خه ٍػ  . ؾٖغ

  م 400 ظباق في الفىُت املشاحل

ت املدؿاب٤ بإ٢ص ى ُٞه ٌٗضو ؤن ًم٨ً ال م 400 ؾبا١ ؤن وهي هخجاهلها ؤن ًم٨ً ال واضخت خ٣ُ٣ت هىا٥  ؤو٫  مً ؾٖغ

 الٗالُت بالكضة الٗمل اؾخمغاع ن ؤ ٦ما في لاصاء الاؾخمغاع في ال٣ضعة ٖلى ٗالُتال الكّضة جازغ بط نهاًخه ختى الؿبا١

اصة الًٗالث الٗاملت، في الال٦خُ٪ خامٌ جغ٦حز بلى ًاصي غ مّما ٞيها الخمىيت وٍػ
ّ
٣ت ًاز  هظه ٢ضعة في ؾلبُت بٍُغ

اث  الضم في الال٦خُ٪ خامٌ جغ٦حز بتوؿ وحٗض ٞيها لاصاء ٦ٟاءة ٞخىسٌٟ الٗمل، في الاؾخمغاع ٖلى الٗاملت املجمٖى

ٗني لاصاء في الاؾخمغاع ٖلى الٟغص ٢ضعة ٖلى جّض٫ التي الغثِؿُت املاقغاث مً  اليؿبت ٖىضه الظي جٓهغ الٟغص ؤن طل٪ َو

 مما . ٖالُت الخامٌ هظا جغ٦حز وؿبت الظي جٓهغ ٚحره مً لاصاء في الاؾخمغاع ٖلى ؤ٦بر امل٣ضعة ٖىضه ج٩ىن  ؤ٢ل بهىعة

ت الؿبا١ ٖضو ٖملُت ؤن لىا خطرً ؾب٤  خلغام ٖلى ؤعب٘ هىا الٟىُت املغاخل جى٣ؿم لظل٪ مؿخدلُه جهبذ بإ٢ص ى ؾٖغ

 : هي عثِؿُت

 الفػل ظشغت مشحلت  أ
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٩ىن التر٦حز إلاقاعة، نضوع  ٖىض البضاًت م٨ٗباث مً الاهُال١ ٞيها ًخم التي البضاًت مغخلت هي  مىه ا٢ل املغخلت هظه في ٍو

 .م 100 ؾبا١ في ٖنها م 400 في ؾبا١ بُاوؿ البضاًت ؤهمُت ج٣ل بط ،م 100 با١ؾ في الص يء بٌٗ

 بالعشغت الخذسج مشحلت  ب

ت في الخضعط ًخم بط م 200 و م 100 ؾبا١ في مشُلتها املغخلت هظه وحكابه  بلى م 50 خىالي بٗض ًهل الالٖب ختى الؿٖغ

ت مً ًم٨ً ما ا٢غب داو٫  ، ال٣هىي  الؿٖغ م ٖلى املغخلتهظه  في الالٖب ٍو  في املؿخسضمت املغجٟٗت الكضة مً الٚغ

ب ًٖ م٘ الابخٗاص ا مىظىص الاؾترزاء ًٓل ؤن لاصاء
ّ
 الًٗلي الخهل

 املعافت غذو مشحلت  ج

ت مؿخىي  ٖلى املخاٞٓت املدؿاب٤ ًداو٫  املغخلت هظه وفي  ٖلى املخاٞٓت م٘ املغخلت الؿاب٣ت في بليها جىنل التي الؿٖغ

خم الًٗلي، الدكىج ًٖ خٗاصوالاب الاؾترزاء،  له ًٓهغ بط الؿبا١ في هٟؿه الالٖب مى٠٢ املغخلت ج٣ُُم هظه في ٍو

داو٫  ػمالثه لب٣ُت باليؿبت م٩اهه بىيىح ٣ت الخىٟـ ؤًًا املغخلت هظه في الالٖب املدؿاب٣حن، ٍو  في منها ؤًٞل بٍُغ

با م 80 ب الؿبا١ نهاًت ٢بل املغخلت هظه وجيخهي مً الؿبا١، لازغي  املغاخل  . ج٣ٍغ

 العشغت مؼاولت مشحلت  د

با الؿبا١ مً لازحرة م 80 ٫ا في املغخلت هظه وجبضؤ  وػمً ، ًخدضص املؿخىي  خُض الؿبا١مغاخل  ؤهم وحٗض ج٣ٍغ

 الؿاب٣ت، املغاخل مىانٟاث حؿاوث نا بطاوزهى  املغخلت هظه في لاصاء مؿخىي  ٖلى ا بىاء املدؿاب٣حن وجغجِب الؿبا١،

 ٦ما لاو٦سجحن ُٚاب خالت في لاصاء في الاؾخمغاع ٖلى )الالٖب(و٢ضعة الٟغص الٟغصًت، ال٨ٟاءاث املغخلت هظه وجٓهغ

بي املؿخىي  ٢ضعة جشبذ  الالٖبحن،مً  ؤ٢اعنهم  مً ا٦بر ب٨ٟاًت الضم في الال٦خُ٪ خامٌ مً الخسلو ٖلى الٗالي اٖل

ا ًدخٟٔ به ًُ ى  43.03بؼمً ٢ضعه  فان هُى رن  الغ٢م ال٣ُاس ي الٗالمي خال   .2016زاهُت وخ٣٣ه في ؤوملبُاص ٍع

 كىاغذ اللػبت: .4

 البذاًت: 1.4

ؿخسضم لبىاث البضاًت لجمُ٘ مىاٞؿاث الجغي 
ُ
 متر x 4400وؾبا١ الخخاب٘ )املغخلت لاولى ٣ِٞ، ختى  متر( 400)حتى  ح

مؿضؽ  جبضؤ الؿبا٢اث بةَال١ َل٣ت مً ،جخ٩ىن لبىاث البضاًت مً مؿاهض ٢ضم ٢ابلت للخٗضًل ملخ٣ت بةَاع نلب 

ايُحن في وي٘ مدضص، ًخم بَال١ َل٣ت  «اظخػذ»و « غلى غالماجً»ؤوامغ البضء هي  نىث بمجغص ؤن ًهبذ ظمُ٘ الٍغ

ا. في ؾبا١ ا٫  ًُ بضؤ الؿبا١ عؾم  200متر ًه٠ُ ظمُ٘ املىاٞؿحن ظىبا بلى ظىب. بِىما في ؾبا٢اث ا٫  100ؤزغي، ٍو

 .اًت مسخلٟتمتر، والتي بها مىدىُاث، ج٩ىن البض 400متر و 

ايُحن. البُا٢ت  في خالت وظىص مك٨الث ٞىُت م٘ البضاًت )هاصعة الخضور(، ًخم ٖغى بُا٢ت زًغاء لجمُ٘ الٍغ

ايُحن ٚحر عاٍى ًٖ خالت املًماع بٗض بُٖاء لامغ  ، «ٖلى ٖالماج٪»الخًغاء ال حٗني ؤي ٣ٖىبت. بطا ٧ان ؤخض الٍغ

اض ي ًضه ٢بل لامغ  ٘ الٍغ وؤن ًىضر الؿبب لخ٨م البضء. ولامغ مترو٥ لخ٨م البضء لخدضًض ما « اؾخٗض»ُٞجب ؤن ًٞغ

بطا ٧ان الؿبب صخًُدا ؤم ال. في خالت اٖخباع خ٨م البضء الؿبب ٚحر صخُذ، ًخم بنضاع بُا٢ت نٟغاء )جدظًغ( لهظا 

 .الالٖب، ٞةطا ؾب٤ جدظًغ هظا الالٖب ًخم اؾدبٗاصه

 بذاًت خاػئت 2.4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%AA
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٣ًا ل٣ىاٖض الاجداص الضولي ألل اض ي، بٗض وي٘ الاؾخٗضاص، ؤن ًبضؤ خغ٦خه لاولى بال بٗض »ٗاب ال٣ىي، ٞو ال ًجىػ للٍغ

  .بَال١ الُل٣ت ؤو ظهاػ البضء املٗخمض. بطا ٞٗل طل٪ في و٢ذ ؾاب٤، ٞؿِخم اٖخباعه بضاًت زاَئت

٢ت الهٟغاء ؤو ؾُٗا٢ب ٣ِٞ بالخض لا٢ص ى وهى البُا« اؾخٗض»ج٣غع ؤن الىزؼ في لبىت البضاًت ؤزىاء وظىصه في وي٘ 

اض ي املؿاع ؤو ؤن  الخدظًغ. ل٨ً ما ًجٗل الالٖب ٚحر ماهل ٖلى الٟىع بؿبب البضاًت الخاَئت هى ؤن جتر٥ ؤًضي الٍغ

اض ي في ويٗه النهاجي   .«اؾخٗض»جتر٥ ؤ٢ضامه لبىاث البضاًت خُىما ٩ًىن الٍغ

 املمشاث 3.4

متر  1.22املمغاث املخههت لهم، والتي ًبلٜ ٖغيها باليؿبت لجمُ٘ ؾبا٢اث لاوملبُاص، ًجب ؤن ًٓل املدؿاب٣ىن يمً 

اض ي ًغ٦ٌ زاعط املمغ  8بلى  1ًم٨ً جغ٢ُم املمغاث مً  .٢ضم(، مً البضاًت بلى النهاًت 4) ، بضًءا مً املؿاع الضازلي. ؤي ٍع

اض ي ٖلى الغ٦ٌ زاعط خاعة الؿحر مً ٢ِبل شخو آز غ، املخهو ل٨ؿب محزة ًسً٘ لالؾدبٗاص. بطا جم بظباع الٍغ

٦ظل٪ ال ًخم اؾدبٗاص الٗضاء الظي ًبخٗض ًٖ مؿاعه ؤو زُه، ؤو  ،ولم ًخم ا٦دؿاب ؤي محزة ماصًت، ٞلً ًخم اؾدبٗاصه

 .ٌٗبر الخِ الخاعجي ملمغه، ولم ٨ًدؿب ؤي محزة له، َاملا لم ًخم بٖا٢ت ؤي ٖضاء آزغ

 النهاًت 4.4

اض ي ًهل ظظٖه بلى املؿخىي الٗمىصي مً الخاٞت لا  ما ٌؿخسضم زلُت الٟاثؼ هى ؤو٫ ٍع
ً
٢غب لخِ النهاًت. ٖاصة

يىثُت مؼصوظت للخإ٦ض مً ؤن ظظٕ الٗضاء هى الظي ججاوػ زِ النهاًت لِـ طعاٖه ؤو ٢ضمه ؤو ظؼء آزغ مً ظؿمه. 

ا في بٌٗ ؤخضار املًماع  ًً ًخم حسجُل الى٢ذ ٣ِٞ مً زال٫ هٓام جى٢ُذ بل٨ترووي. حؿخسضم ؤهٓمت بنهاء الهىع ؤً

 .واملُضان

 الق في ظباكاث املظماس:الاهؼ .5

م وجضعب ظُضا، ؤي ًجب 
ّ
حٗض مغخلت الاهُال١ في ؾبا٢اث املًماع ظمُٗها مً مغاخل الؿبا٢اث املهمت التي ًجب ؤن حٗل

ت اؾخجابت وعص ٞٗل ٢هحر ظضا،  ٣ىم بدىُٟظها بؿٖغ ؤن ًخ٣ً املدؿاب٤ ٞيها ًٞ لاصاء الخغ٧ي ؤي ج٨ىُ٪ الخغ٦ت، ٍو

 ٦ما في ؾبا٢اث املًماع لٗضوا املؿاٞاث ال٣هحرة وهي ) وجبرػ ؤهمُت هظه املغخلت 
ً
ٗا ٧لما ٧ان الؿبا١ ٢هحر ؤو ؾَغ

م  400م لليؿاء ، 100م للغظا٫، 110م جخاب٘ ( وؾبا٢اث الخىاظؼ ) 400×4مخخاب٘،100×4م و400م، 200م، 100

 للغظا٫ واليؿاء ( .

 ٞاث ال٣هحرة.الهىعة ؤصهاه جىضر ق٩ل امل٨ٗب املؿخسضم في ؾبا٢اث الٗضو للمؿا

 
1.5  : 

ً
 :الاهؼالق املىخفع مً وطػُت الجلىط )اللشفصاء(أوال

 مً الاهُال١ 
ً
ٌؿخسضم في ؾبا٢اث ٖضوا املؿاٞاث ال٣هحرة وؾبا٢اث الخخاب٘ وؾبا٢اث الخىاظؼ وطل٪ ألهه ؤؾٕغ جىُٟظا

 لخٓت 
ً
 الٗالي، وله ؤًٞلُت م٩ُاه٨ُُت خُض ٌؿهل ُٞه جدٍغ٪ مغ٦ؼ ز٣ل ظؿم املدؿاب٤ ؤماما

ً
با الاهُال١ لىظىصه ٢ٍغ
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مً ٢اٖضة مشلض الاعج٩اػ في وي٘ اؾخٗضاص املدؿاب٤ لالهُال١ وؤمام ؾهم اججاه ٢ىة عص ٞٗل لاعى مباقغة، الخٔ 

 الك٩ل الخىيُخي الخالي :

 

 
٘ ال٣ه املىسٌٟوفي هظا الاهُال١  ٗاث الشالزت الخالُت مل٨ٗباث البضاًت ) الخىَػ حر، ٌؿخسضم املدؿاب٤ بخضي الخىَػ

ل ( والتي جىاؾب َى٫ ظؿمه و٢ىة الضٞ٘ بالغظلحن. ٘ الٍُى ٘ املخىؾِ ، الخىَػ  الخىَػ

ؼ اللص ر•  بٗض امل٨ٗب الخلٟي مؿاٞت  2a5 - 2ًبٗض امل٨ٗب لامامي ًٖ زِ البضاًت  :الخىَص ٢ضم ًٖ  ٢0a5-1ضم، ٍو

 امل٨ٗب لامامي ؤي بمؿاٞت ٢هحرة .

ؼ املخىظؽ • بٗض امل٨ٗب الخلٟي مؿاٞت  1a5 – 2ًٖ زِ البضاًت  ًبٗض امل٨ٗب لامامي :الخىَص ٢ضم  1a5 – ٢1ضم a ٍو

 ًٖ امل٨ٗب لامامي ؤي بمؿاٞت مخىؾُت .

ل• ؼ الؼٍى بٗض امل٨ٗب الخلٟي مؿاٞت  0a5 – 1ًبٗض امل٨ٗب لامامي ًٖ زِ البضاًت : الخىَص ٢ضم ًٖ  ٢1a5 – 2ضم a ٍو

لت .  امل٨ٗب لامامي ؤي بمؿاٞت ٍَى

٘ املىاؾب بإًٞل ؤصاء خغ٧ي والظي وفي ظمُ٘ لاخ ىا٫ ٖلى املضعب ؤن ٣ًىم بخجغبت ٢ضعة الٗضاء ٖلى جىُٟظ هٕى الخىَػ

 ٌؿخُُ٘ مً زالله جىُٟظ مغخلت الاهُال١ بإ٢هغ ػمً وؤؾٕغ خغ٦ت مم٨ىت .
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 وطؼ الجعم أزىاء ظماع إلاٌػاص مً الحىم املؼلم: 1.1.5

 خز مياهً:  .أ 

 مً ٢بله ( لاو إرن البذء لضي ؾمإ ؤمغا ملُل٤ ) 
ً
 ٢ضمُه ٖلى م٨ٗباث البضء املٗضة مؿب٣ا

ً
٫ ًجلـ املدؿاب٤ وايٗا

ت مُالن امل٨ٗب لامامي بدضوص  ت امل٨ٗب الخلٟي بدضوص ° 45بدُض ج٩ىن ػاٍو ، وجىي٘ الغظل لا٢ىي °60بِىما ج٩ىن ػاٍو

 و 
ً
، ؤي باليؿبت للمدؿاب٤ لاًمً جىي٘ ال٣ضم الِؿغي ؤماما

ً
 م٘ وظىص وؿبت ؤ٢ل ٞى١ امل٨ٗب لامامي صاثما

ً
الُمنى زلٟا

لى ؤناب٘   ٖلى م٣ضمت ال٣ضمحن وع٦بت الغظل الُمنى الخلُٟت ٖو
ً
جلـ املدؿاب٤ مؿدىضا جدب٘ ال٨ٗـ بىي٘ ال٣ضمحن . ٍو

الُضًً اللخحن حك٨الن ٢ىؾحن زل٠ زِ البضاًت، ؤي ًً٘ إلابهامحن مخجهحن هدى بًٗهما وؤناب٘ الُضًً هدى 

 ًً ًٖ ؾُذ لاعى و٦ما وكاهض بالك٩ل الخالي :الخاعط، وجغجٟ٘ عاختي الُض

 
زم ًجلـ املدؿاب٤ بىي٘ جهبذ ُٞه ال٨خٟان ٖمىصًان ٖلى زِ البضاًت واملؿاٞت بحن الُضان بؿٗت الهضع ؤو لا٦خاٝ 

 في هظا 
ً
، بِىما ًب٣ى الخىٟـ َبُُٗا

ً
 والىٓغ باججاه لاعى صاثما

ً
ب ؤو ًب٣ى الٓهغ مؿخ٣ُما  .الىي٘ج٣ٍغ

 اظخػذ : .ب 

 ٞى١ مؿخىي لا٦خاٝ م٘ ل 
ً
٘ الىع٥ ٖالُا ضي ؾمإ املدؿاب٤ ألمغا ملُل٤ الشاوي وهى ) اؾخٗض(، ٣ًىم وبضون جإزحر بٞغ

ت ع٦بت الغظل لامامُت   ختى جبلٜ ػاٍو
ً
 ٢لُال

ً
ت ع٦بت الغظل الخلُٟت ° 100صٞٗهما ؤماما  بِىما جبلٜ ػاٍو

ً
با ، ° 120ج٣ٍغ

ً
با ج٣ٍغ

 
ً
داٞٔ ٖلى امخضاص الظعاٖحن ظُضا ، وفي هٟـ  ٍو

ً
داٞٔ ٖلى جىاػن الجؿم الظي ؾٝى ًهبذ في وي٘ ٢ل٤ ظضا ٦ما ٍو

خىٕػ   في هظا الىي٘ a ٍو
ً
٘ مً مؿخىي جغ٦حزه ٖالُا ٞغ  ٍو

ً
٣ُ٘ بٗضه الخىٟـ ظُضا  ٍو

ً
 ٖم٣ُا

ً
الى٢ذ ًإزظ املدؿاب٤ قه٣ُا

 . ٦ما ٖلى امل
ً
لى الغظل لامامُت جماما دؿاب٤ ؤن ًداٞٔ ٖلى اؾخ٣غاع ز٣ل الجؿم في هظا الىي٘ ٖلى ؤناب٘ الُضًً ٖو

 خؿب 
ً
ظؿمه وال ًخى٢٘ ؤو ٌؿب٤ في جى٢ٗه بَال٢ه البضاًت، خُض ؤن زِ البضاًت ؾٝى ًبٗضه ًٖ الؿبا١ ٧لُا

 حٗضًالث ٢اهىن الؿبا١ لازحرة، ؤو ؾٝى ًازغه ؤ٦ثر مما ال ًخى٢٘ طل٪ .

 الك٩ل الخالي ًىضر وي٘ الاؾخٗضاص لالهُال١:
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 : الاهؼالق  .ج 

٘ وال٣ىي بالغظلحن يض م٨ٗباث لضي ؾمإ  املدؿاب٤ بَال٢ه البضء وهى في وي٘ الاؾخٗضاص ال٣ل٤، ًبضؤ بالضٞ٘ الؿَغ

داو٫ وبدغ٦ت جىا٣ُٞت ظُضة ؤن ٣ًىم بمغجخت   ٍو
ً
٘ ؤًًا ٘ الُضًً ال٣ىي والؿَغ البضاًت م٘ صٞ٘ الظعاٖحن لؤلعى وٞع

 زم ٣ًىم بخ٨ملت طعاُٖه ٨ٖـ زُىجه لاولى التي ؾٝى ًإزظها بالغظل الُمنى الت
ً
ي ؾٝى جتر٥ امل٨ٗب الخلٟي ؤوال

 ،
ً
خغ٦ت الضٞ٘ مً الغظل الِؿغي ٞى١ امل٨ٗب لامامي a ؤي ٣ًىم بمغجخت الظعإ الِؿغي م٘ زُىة الغظل الُمنى ؤماما

ت خاصة جتراوح بحن   بؼاٍو
ً
خدغ٥ الجؿم ؤماما ب٣ى هٓغا ملدؿاب٤ هدى لاؾٟل ٍو  م٘ ؾُذ لاعى، ° 50 - 45ٍو

ً
با ؤما ج٣ٍغ

 ٢ضم .  1a5 – 2الخُىة لاولى ٞؿٝى ًغج٨ؼ ٞيها املدؿاب٤ بمكِ ٢ضمه الُمنى ؤمام زِ البضاًت بدضوص 

 الك٩ل الخالي ًىضر وي٘ الجؿم ؤزىاء الاهُال١ مً م٨ٗب البضاًت.

 
 باملىحنى:)اللشفصاء(  املىخفع الاهؼالق 2.5

مً  سًٟاىمم خىاظؼ( اهُال٢ا 400م جخاب٘،  400×4م، 100×4م، 400م، 200ًىُل٤ املدؿاب٣حن في ؾبا٢اث ٖضوا )

( زانت ب٩ل مدؿاب٤ ٞى١ بضاًت مىدنى مًماع الؿبا١، لظا ٞإن هظا الاهُال١ ؾٝى ؤعو٢تالجلىؽ وصازل ممغاث ) 

 في الاهُال١ ٖلى املًماع املؿخ٣ُم، باليؿبت لىي٘ 
ً
 في ٖملُت جدًحره وجىُٟظه ًٖ ما جم قغخه ؾاب٣ا

ً
ًسخل٠ ٢لُال

ً٘ م٨ٗباث البضء  ٘ الخام به ٍو زل٠ زِ الاهُال١ وصازل املمغ الخام باملدؿاب٤، ؾٝى ٌؿخسضم املدؿاب٤ الخىَػ

خجه هدى زِ الخماؽ لامامي الظي ًدضصه زِ مىدنى املمغ   مً زِ املمغ الخاعجي ٍو
ً
با م٨ٗب البضء بىي٘ ماثل ٢ٍغ

مغخلت الاهُال١ بسِ مؿخ٣ُم وملؿاٞت الضازلي . خُض ؤن هظا الىي٘ مل٨ٗباث البضء ؾٝى ٌؿمذ للمدؿاب٤ ال٣ُام ب

 وهى 10ج٣ضع بدىالي 
ً
 وؿبُا

ً
 ٢هحرا

ً
، ؤي ؤن وي٘ امل٨ٗب بهظه الهىعة ؾٝى يهُإ للمدؿاب٤ اهُال٢ا مؿخ٣ُما

ً
با م ج٣ٍغ

 وؤَى٫ مؿاٞت.
ً
 والظي ؾٝى ٩ًىن مىدىُا

ً
 ؤًٞل مً وي٘ امل٨ٗب وؾِ املمغ جماما

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

 الخامسة
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 ؼت:املعافاث املخىظ .1

متر مً الؿبا٢اث لا٦ثر قٗبُت ًٖ ؾبا٢اث الجغي 1500متر، 800حٗخبر ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت و التي حكمل 

لازغي ؾىاء بحن املدؿاب٣حن ؤو بحن املخٟغظحن الن الى٢ذ الظي حؿخٛغ٢ه ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت ؤ٦ثر مً الى٢ذ 

ال لت، مما ًدُذ للمخٟغظحن مخابٗت  الظي حؿخٛغ٢ه ؾبا٢اث الٗضو و بن الى٢ذ لِـ ٍَى مشل ؾبا٢اث املؿاٞاث الٍُى

ت املدؿاب٤ املخ٣ضم و مخابٗت َى٫ مضة الؿبا١.  املدؿاب٣حن زُىة بسُىة و ٌؿخُُ٘ املخٟغط خهغ ٖضص اللٛاث و مٗٞغ

إل و ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت جخُلب مً املدؿاب٣حن ؤن ٩ًىن ٖلى ٖلم بالىىاحي الٟىُت لهظه املؿاب٣اث ؾى  اء بااَل

ؤو مكاهضة لاٞالم الخانت بهظه املؿاٞاث وان ٩ًىن لضي املدؿاب٤ ٢ضع مً الظ٧اء بدُض ًخم٨ً مً جىُٟظ بعقاصاث و 

 جىظيهاث املضعب بك٩ل ظُض و مخىاؾب م٘ ْغٝو بم٩اهُاجه و ٢ضعاجه.

لت و حٗخبر مؿاب٣اث مؿاب٣اث املؿاٞاث املخىؾُت خل٣ت الاجها٫ بحن ؾبا٢اث الٗضو و ؾبا٢ اث ظغي املؿاٞاث الٍُى

لت. ت الٗضاء و جدمل مدؿاب٤ املؿاٞاث الٍُى  و ًخمحز مدؿاب٤ املؿاٞاث املخىؾُت بؿٖغ

متر ٖضو ٌؿخُُ٘ ان ًدىاٞـ في ؾبا١  400و هدً ال وؿخُُ٘ الٟهل بحن الٗضو و ظغي املؿاٞاث املخىؾُت ٞمدؿاب٤ 

متر ظغي ٌؿخُُ٘ ان  800ٖضو و ٦ظال٪ مدؿاب٤  متر 400متر ظغي بكٍغ جىاٞغ ٖىهغ الجلض لضي مدؿاب٣ي  800

ت لضي مدؿاب٣ي  400ًدىاٞـ في ؾبا١   متر ظغي. 800متر ٖضو بكٍغ جىاٞغ ٖىهغ الؿٖغ

لت ٌكتر٥  لت ٞمدؿاب٤ املؿاٞاث الٍُى و ٦ظل٪ وؿخُُ٘ جُب٤ هظا املبضؤ باليؿبت ملدؿاب٣ي املؿاٞاث املخىؾُت و الٍُى

ت و مدؿاب٤ املؿاٞاث املخىؾُت ٌكتر٥ في ؾبا٢اث في ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت بكٍغ  جىاٞغ ٖىهغ الؿٖغ

لت بكٍغ جىاٞغ الجلض.  املؿاٞاث الٍُى

 الخؼىاث الخػلُمُت للمعافاث املخىظؼت: .2

 ٧ل مؿاب٣ت مً مؿاب٣اث املُضان و املًماع مباصت ؤؾاؾُت لخٗلُم لاصاء الٟني و ًجب بجبإ الدؿلؿل آلاحي:    

 حػلُم الجشي: 1.2

 150-120الؿىض ٖلى الخاثِ بالظعاٖحن وهما ٖلى ٧امل امخضاصها و ج٩ىن املؿاٞت بحن املكًُ و الخاثِ ) الى٢ٝى 

ً ببِء زم و ًخضعط  ٘ ال٣ٗبحن م٘ زيُه زُٟٟت في الغ٦بت و ب٣اء املكُحن مالمِؿحن لؤلعى و ًبضؤ الخمٍغ ؾم( جباص٫ ٞع

ت.  بؿٖغ

ب ؤو جبُٗض املؿاٞت بح - ً الؿاب٤ م٘ ج٣ٍغ ت.هٟـ الخمٍغ ج في الؿٖغ  ن املكُحن و الخاثِ و الخضٍع

ت  - ٘ الغ٦بخحن بؼاٍو  صعظت   90الى٢ٝى جباص٫ ٞع

٘ الغ٦بخحن و جصخُذ لاويإ الخاَئت م٘ الاؾدىاص ٖلى الخاثِ -  الجغي م٘ جباص٫ ٞع

باث التي ًجب مغاٖاتها ملدؿاب٤ الٗضو و الجغي للىنى٫ بلى مؿخىي ؤًٞل بالجغي في مؿاب٣اتهم بخ ٨غاع ومً الخضٍع

باث الخالي:  الخضٍع

٘ ال٣ٗبحن  - و ًخم طل٪ باهبؿاٍ الغظل بإ٦ملها ٖىض و يٗها ٖلى لاعى و ٖضم   Drippleالجغي ٖلى املكِ م٘ جباص٫ ٞع

٘ الغ٦بت. و اؾخ٣امت الجؿم و الظعاٖحن جخضلى بجاهب املدؿاب٤. اصة ٞع  ٍػ

٘ الغ٦بخحن  - ٩ًىن طل٪ الجظٕ ٖمىصي ٖلى ًٖالث الٟسظ  و High Kneeالجغي ؤماما ٖلى لامكاٍ م٘ جباص٫ ٞع

 لامامُت م٘ جضلي الظعاٖحن بجاهب الجؿم.
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و ج٣ىؽ الجظٕ بالًِٛ باألناب٘ و جخضلى الظعاٖحن بجاهب الجؿم و  Back Kickو٢ٝى زباث الىؾِ م٘ لب ال٨ٟحن  -

 جب٣ى الغ٦بت في م٩انها و جباص٫ ملـ امل٣ٗضة ب٨ٗب و قض املكِ

 الغظلحن ؤماما للهبٍى ٖلى ؤمكاٍ ال٣ضمحنالجغي م٘ جباص٫ مض  -

: الاعج٣اء بال٣ضم املخ٣ضمت و ؤعجخت الغظل الخُٟت و ظظب ع٦بت الغ٧ل املخ٣ضمت ٖلى الهضع و  Hoppingالضٞ٘ ٖالُا:  -

 جباص٫ ؤعجخت الظعاٖحن م٘ الغظلحن قبه خغ٦ت املؿلم في ٦غة الؿلت.

اصة : و هى ٖباعة ًٖ مُل الجؿPushingالضٞ٘ ؤماما:  - م ؤماما و الضٞ٘ بال٣ضم الخلُٟت ملؿاٖضة في الخ٣ضم لؤلمام و ٍػ

 مغخلت الُحران و جباص٫ اعج٣اء ال٣ضمحن م٘ جباص٫ الغ٦بخحن و مغجخت الظعاٖحن.

ً الؿاب٤ بإؾلىب صٞ٘ ز٠ُٟ لؤلمام، و ٦ظل٪ بإؾلىب صٞ٘ لؤلمام ٟٞي لاؾلىب الشاوي ًؼصاص مُل  و ًاصي الخمٍغ

اصة خغ٦ت الظعاٖحن.الجؿم لؤلمام، و ًؼص اصة مغخلت الُحران و ٍػ  اص صٞ٘ ال٣ضم الخلُٟت و ٍػ

 الجشي في املىحنى: 2.2

 الجغي في مىدنى م٘ مخابٗت الجغي في زِ مؿخ٣ُم -

 الجغي في زِ مؿخ٣ُم م٘ مخابٗت الجغي في املىدنى -

 الجغي خل صاثغة مىخه٠ ملٗب ٦غة ال٣ضم -

ً. متر( زم30-25الجغي في زِ مؿخ٣ُم مؿاٞت ) -  الضزى٫ بلى صاثغة مىخه٠ ملٗب ٦غة ال٣ضم و ٨ًغع الخمٍغ

ب الؿب٤ و ل٨ً بال٨ٗـ خُض ًجغي املدؿاب٤ خى٫ صاثغة مىخه٠ ملٗب ٦غة ال٣ضم و الخغوط لخِ  - هٟـ الخضٍع

 مؿخ٣ُم و ٨ًغع ط٥ ٖضة مغاث.

 البذء الػالي:  3.2

لت، خُ ض ؤن ٢ىة الضٞ٘ في هظا البضء ا٢ل مً ٢ىة طل٪ البضء هى الظي ٌؿخسضم لؿبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت و الٍُى

لت خُض ؤنها ال جدخاط بلى ٢ىة صٞ٘ ٖالُت ؤزىاء  الضٞ٘ في البضء املىسٌٟ، و طل٪ ٌؿخسضم لؿبا٢اث املؿاٞاث الٍُى

و ُٞه ٠٣ً املدؿاب٤ و اخض ال٣ضمحن مخ٣ضمت ٢لُال ًٖ لازغي م٘ زني الجظٕ ؤماما و اهصىاء الغ٦بخحن ٢لُال، ، البضء

٩ىن  وي٘ الظعاٖحن في اعجساء خُض ج٩ىن الظعإ ال٨ٗؿُت للغظل لامامُت مخ٣ضمت لؤلمام و لازغي لخل٠ م٘ اهصىائها ٍو

٤  مً املٞغ

جغج٨ؼ ال٣ضم لامامُت ب٩املها ٖلى لاعى و جغج٨ؼ ال٣ضم الخلُٟت ٖلى م٣ضمتها  –و لالؾخٗضاص للجغي م٘ هضاء الخ٨م 

ىض ؾمإ بقاعة الاهُال١ ًىُل٤ املدؿا ٘ ع٦بتها لؤلمام ٖو ب٤ بلى لامام بضٞٗه م٘ عظلُه و ٌسخب الغظل الخلُٟت و جٞغ

٪ الظعإ لامامُت زلٟا و لازغي ؤماما   .جاع٦ت لاعى ألزظ زُىة لؤلمام م٘ جدٍغ

م مً ؤن ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت ٌؿخسضم ٞيها البضء الٗالي و ل٨ً هجض ال٨شحر ٌؿخسضمىن البضء امىسٌٟ  و بالٚغ

متر ظغي ٌؿخسضم املدؿاب٣ىن البضء الٗالي خُض ال ًدخاط املدؿاب٣ىن الى  1500متر ٖضو، وفي ؾبا١  800ا١ في ؾب

ت اهُال١ ٦بحرة ٦ما في بضاًاث ؾبا٢اث املؿاٞاث ال٣هحرة  .ؾٖغ

 ألاخؼاء املخىكػت في الجشي و إصالحها للبذء الػالي: .3

ظل املخ٣ضمت في وي٘ البضء الٗالي، خُض ج٩ىن بخضي الظعاٖحن : املُل ؤماما م٘ الاعج٩اػ بضعظت ٦بحرة ٖلى الغ الىطؼ -

 مىشيُت ؤمام الجؿم و لازغي زلٟا
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 ؤن ًغج٨ؼ املدؿاب٤ ٖلى الغظل الخلُٟت و الظعاٖحن ممخضجان بجاهب الجؿم. الخؼأ:

 ًجب ؤن ج٩ىن ال٨خٟحن ؤمام مؿخىي زِ البضء في وي٘ زظ م٩اه٪. الىطؼ:

 لُٟتالاعج٩اػ ٖلى ال٣ضم الخ الخؼأ:

 الىىاحي الفىُت للجشي في ظباكاث املعافاث املخىظؼت: .4

  املشاحل الفىُت في الػذو و الجشي: 1.4

                  مغخلت الؿىض ؤو الاعج٩اػ -1

 مغخلت الُحران -2

اصة ص٢ت الخ٣ؿُم ٩ًىن ٧اآلحي:  و لٍؼ

 مغخلت الاعج٩اػ لامامُت  -1

 مغخلت الاعج٩اػ الخلُٟت  -2

 الخلُٟت  مغخلت املغجخت -3

 مغخلت املغجخت لامامُت -4

بن خغ٦ت الجغي ٖباعة ًٖ جباص٫ ٨ٖس ي 

بحن الغظل لامامُت و الخلُٟت ٞٗىض الاعج٩اػ 

ىض  ؤماما ج٩ىن نهاًت املغجخت الخلُٟت  ٖو

الاعج٩اػ ٩ًىن املغجخت لامامُت و بٗض جغ٥ 

لاعى بالغظل املغج٨ؼة جبضؤ املغجخت 

 ن.الخلُٟت وهىا ج٩ىن مغخلت الُحرا

 وطؼ الجزع: 1.1.4

٩ًىن الجظٕ ماثال و ًؼصاص املُل ٧لما ػاصث 

لت. ت ٞىجض مُل الجظٕ في ٖضو املؿاٞاث ال٣هحرة ا٦ثر مىه في ظغي املؿاٞاث املخىؾُت و الٍُى  الؿٖغ

 حشهت الزساغ ن: 2.1.4

الظعإ ج٩ىن خغ٦ت الظعاٖحن مشل خغ٦ت الغظلحن مً حي الخى٢ُذ و ل٨نها خغ٦ت ٨ٖؿُت لخغ٦ت الغظل و مٗنى طل٪ ؤن 

الُمنى جدغ٥ في اججاه واخض م٘ الغظل الِؿغي. و مغجخت الظعإ بجاهب الجؿم في اججاه الجغي، بدُض ٖضم مغجخت 

 الظعإ ؤمام الجؿم الن ط٥ ٌؿبب بٖا٢ت في الجغي.

 الجشي في املىحني: 3.1.4

ض ًٖ  ت املدؿاب٤ هدُجت ال 100الجغي في ملىدنى ٩ًىن في الؿبا٢اث التي جٍؼ جهض املبظو٫ مل٣اومت ال٣ىة متر خُض ج٣ل ؾٖغ

ت.  الُاعصة املغ٦ٍؼ

و ًسخل٠ الجغي في املىدنى ٖىه في الخِ املؿخ٣ُم مً خُض َى٫ الخُىة و ق٩ل الجؿم هٓغا ملا ًخٗغى ل٘ املدؿاب٤ 

ت.  مً ٢ىة َاعصة مغ٦ٍؼ
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 ؼيل الجزع:  4.1.4

( و 70ₒ - 80ₒالجظٕ ٩ًىن في وي٘ املُل الُبُعي في بضاًت املىدنى) 

اصة الا جؼان ٖىض الجغي في املىدنى و ًمُل الجظٕ هاخُت طل٪ لٍؼ

الِؿاع )للضازل( و ًغجٟ٘ ال٨خ٠ لاًمً ًٖ لاٌؿغ م٘ الخ٣ضم 

 ٖلى امخضاص الجظٕ. الغؤؽلؤلمام و الضازل ٢لُال و جهبذ الغ٢بت و 

 ؼيل اللذم ن و الشحل ن: 5.1.4

جؼصاص مغجخت الغظل الُمنى ًٖ الغظل الِؿغي زال٫ الجغي خى٫ 

٩ًىن اعجٟإ الغ٦بت الُمنى ؤٖلى مً الغ٦بت الِؿغي و املىدنى و 

 جخجها الغ٦بخان للضازل ٢لُال.

و باليؿبت لل٣ضمحن يهبِ املدؿاب٤ ٖلى الخاٞت الخاعظُت لل٣ضم الِؿغي الظي ًخجه ٞيها املكِ للضازل ٢لُال، بِىما 

املىدنى ٖنها في الخِ املؿخ٣ُم ختى ال  يهبِ املدؿاب٤ ٖلى الخاٞت الضازلُت لل٣ضم الُمنى، و ٦ظل٪ ج٣خهغ الخُىاث في

اصة َى٫ املؿاٞت التي ًجغيها  ًدؿبب َى٫ الخُىاث في الخغوط بُٗضا ًٖ الخِ الضازلي للمىدنى ملا ٩ًىن طل٪ ٍػ

 املدؿاب٤.

 ؼيل الزساغ ن: 6.1.4

جٟاٖه لؤلمام و ج٩ىن مغجخت الظعإ لاًمً ؤ٦ثر مً الظعإ لاٌؿغ و ج٩ىن مغجخت الظعإ لاٌؿغ في مضي ي٤ُ و ٣ًل اع 

ت بحن الؿاٖض و الًٗض ٖىض مغجخت الظعإ زلٟا ؤ٦ثر منها في الٗضو زال٫ الخِ املؿخ٣ُم. و ًغاعي ٖضم  جىٟغط الؼاٍو

 جىجغ ًٖالث الظعاٖحن و جخم مغجختها باوؿُابُت و ؾهىلت.

 حي الفىُت:االىى  .5

 النهاًت. زالشا: - ظغي املؿاٞت اهُا:ز - البضء أوال: جى٣ؿم الىىاحي الٟىُت في ظغي املؿاٞاث املخىؾُت بلى:

 أوال: البذء: 1.5

ان ) املىسٌٟ و الٗالي( ٣ٞض ٌؿخسضم بٌٗ املدؿاب٣ىن في املؿاٞاث املخىؾُت ) م( البضء املىسٌٟ 800بن البضء هٖى

ت  ٦ما في مؿاب٣اث الٗضو بال ؤن املؿاٞت بحن الغظلحن وزِ البضء ج٩ىن ا٦بر وؿبُا لٗضم خاظت املدؿاب٤ بلى الؿٖغ

ال٣هىي في البضاًت بال ؤن الٛالبُت الٗٓمى ًًٟلىن في هظه الؿبا٢اث البضء الٗالي خُض ٠٣ً املدؿاب٤ زل٠ زِ 

 متر( 1500متر( و زل٠ زِ مىدنى في مىدنى في ؾبا١ 800البضاًت ) في خاعة زانت في ؾبا١ 

 البذء الػالي:  1.1.5

 الاهُال١(  -اؾخٗض -الر ) زظ م٩اه٪ًسخل٠ ًٖ البضء املىسٌٟ خُض ؤن البضء املىسٌٟ ٩ًىن له مغاخل ز

 خز مياهً: .أ 

٠٣ً الالٖب مخسظا الىي٘ ؤماما زل٠ زِ البضاًت ٖىض ؾمإ الىضاء زظ م٩اه٪ و ًمُل الجظٕ لؤلمام ٢لُال                   

ىض ؾمإ بقاعة الاهُال١ ًمُل الجؿم ؤماما م٘ صٞ٘ لا  ٪ الظعاٖحن بالخباص٫. ٖو عى م٘ زني الغ٦بخحن ٢لُال و جدٍغ

٪ الظعاٖحن بالخباص٫ مخابٗت الجغي. متر ًبضؤ مً الجغي الخاعجي مً خاعجه  800و ًالخٔ ؤن مدؿاب٤ ، بال٣ضمحن  وجدٍغ

ت الىاقئت ًٖ الجغي في لبهضٝ ٢ُ٘ ا٦بر مؿاٞت مً ظغي املىدنى في زِ مؿخ٣ُم و الخٛلب ٖ ى ال٣ىة الُاعصة املغ٦ٍؼ
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٤ هٓغا الن الجغي في اصة املؿاٞت التي ًجغيها  املىدنى الزخهاع الٍُغ الجؼء الخاعجي مً الخاعة خى٫ املىدنى ًدؿبب في ٍػ

متر ٞاهه ًداو٫ ٢ضع املؿخُإ الىنى٫ للخاعة لاولى ختى ًجغي خى٫ الخاٞت الضازلُت  1500ؤما مدؿاب٤ ، املدؿاب٤

ا٢ت ا٦بر م٘ مالخٓت ٖضم الاخخ٩ا٥ با ً بما للمًماع خُض ؤن الجغي بُٗضا ٖنها ؾ٩ُلٟه و٢خا َو ملدؿاب٣حن آلازٍغ

 ًخٗاعى م٘ ال٣اهىن.

و حٗخبر مؿاٞت البضاًت في ؾبا٢اث املؿاٞاث املخىؾُت ؤؾٕغ مؿاٞت ًجغيها املدؿاب٤ خُض ًخم٨ً مً جسظ م٩ان 

ت ال٣هىي للمدؿاب٤، و جؼصاص في ؾبا١  ت ٢ض ج٣ترب مً الؿٖغ متر  800مخ٣ضم بحن ب٣ُت املدؿاب٣حن ختى ؤن هظه الؿٖغ

ا ما. و ج٣ضع هظه املؿاٞت بدىالي 1500 ٖنها في ؾبا١  200متر بدىالي  800متر مدؿاب٤  100متر هٓغا ل٣هغ الؿبا١ هٖى

 متر 1500متر ملدؿاب٤ 

 حشي معافت العباق: .ب 

٘ خى٫ املىدنى لاو٫ في  متر جبضؤ املىاٞؿت بحن املدؿاب٣حن ٖلى مً منهم ؾ٩ُىن في امل٣ضمت  800بٗض اهتهاء الجغي الؿَغ

ٟؿه م٩ان بجىاع الخاٞت الضازلُت ملًماع الن املدؿاب٤ الظي ًجغي للخاعط ٣ًُ٘ مؿاٞت ؤو٫ و ًجب في ختى ٨ًؿب لى

ٗه ختى ٌؿاٖض طل٪ ٖلى الخ٣ضم هدى  هظه املغخلت ؤن ٣ًىم بدىُٓم الخُىة م٘ الخىٟـ و الا٢خهاص في بظ٫ الجهض و جىَػ

ت و اهضٞإ ٢ىي و٧ل هظه ؤهماٍ جخٗل٤ بدالت امل ت و الخدمل النهاًت ب٩ل ؾٖغ به، والؿٖغ دؿاب٤ البضهُت و ٦مُت جضٍع

 الظي ًدبِ زُِ املىاٞؿحن.

و عظلُه و الخىٟـ بغاخت ٧ل طل٪  طعاُٖهو لُى٫ هظه املغخلت ٖلى املدؿاب٤ ؤن ٌؿخٛل هظه املؿاٞت لغاخت ًٖالث 

خه ب٣ٟض ْاهغ ٨ُٞدؿب بظل٪ َا٢ت ظضًضة و ٨ًمل بها الؿبا١ و جمهض لنهاً  ت ٢ىة ًىهى بها الؿبا١.صون ؤن جخإزغ ؾٖغ

 نهاًت العباق: .ج 

ت في الى٢ذ املىاؾب صون ؤن ًلخ٤ به اخض و ٩ًىن طل٪ في املؿاٞت  جُا بإ٢ص ى ؾٖغ -100و ٞيها ًىُل٤ املدؿاب٤ جضٍع

م ظضًض. و ٢وفي هظه املغخلت ًبظ٫ املدؿاب٤ ؤ٢ص ى ظهضه جسُى مً ؤمامه مً املدؿاب٣حن ؤو لخد٤ُ٣ ع  متر لازحرة. 150

مت و الخهمُم وهىا ٌٛحر املدؿاب٤ مً ق٩ل ظؿمه و خغ٦ت ؤَغاٞه و  ًخُلب طل٪ مً املدؿاب٤ ؤ٢ص ى صعظاث الٍٗؼ

ت زُىاجه و َىلها  .ؾٖغ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة

 السادسة



    حذًىػ الػمىسي ألاظخار:                                ألػاب اللىي محاطشاث ملُاط    

 

اطُـــت   الجضائش-دالي إبشاهُم 16047ؼاسع احمذ واهـــذ  2-مػهذ التربُــت البذهُــت و الٍش

ذ الالىترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكؼ الالىترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

47 

 

 الجــــــــــلتسمي  .1

خُـــــــــت: .2  هبــــــزة جاٍس

عمي املُغ٢ت( و  –الغمذ عمي  -مي ال٣غمع  -ي ) صٞ٘ الجلتجىدهغ مؿاب٣اث الغمي و الضٞ٘ في الٗاب املُضان و املًماع ف

في هظه املؿاب٣اث يهضٝ املدؿاب٤ بلى الخهى٫ ٖلى ا٦بر بػاخت مم٨ىت لؤلصاء ٢ضع املؿخُإ صون مسالٟت لل٣ىاهحن 

 املىٓمت للمؿاب٣ت.

الاؾخٛال٫ ول٣ض وعصث َغ١ لاصاء لضٞ٘ الجلت ٞمً صٞ٘ الجلت مً الشباث بلى الخغ٦ت و ٧ان الهضٝ مً حُٛحر لاصاء هى 

ت لاصاء لخٓت زغوط الجلت مً الُض. وملا  لامشل ل٣ىي املدؿاب٤ الجؿماهُت ختى ًخم٨ً مً جىلُض ا٦بر مٗض٫ مً ؾٖغ

٧اهذ ال٣ىاهحن املىٓمت للمؿاب٣ت جدضص خحز لاصاء )صاثغة الغمي( و ؤًًا مً زال٫ املخضصاث البُىلىظُت للهاػ الخغ٧ي 

بت في ٦ؿغ ظمىص لاع  ٢ام اججاه الخ٨ٟحر الٗلمي خال٫ ٞترة الخمؿِىاث و الؿخِىاث بلى ابخ٩اع َغ١ مخُىعة إلاوؿاوي و ٚع

ت  غ مؿاٞت الغمي و التي حٗخمض بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى ؾٖغ لؤلصاء الخغ٧ي زانت في مجا٫ صٞ٘ الجلت تهضٝ بلى جٍُى

ت ًخٗل٤ في امل٣ام لاو٫ بُى٫ زِ ٖمل ال٣ىة) مؿاٞت الع اصة هظه الؿٖغ جلت( بمٗنى آزغ بَالت مؿاع الاهُال١ وان ٍػ

ت  اصة مٗض٫ ؾٖغ اصة مٗض٫ ال٣ىة املازغة ٖلى لاصاء و بالخالي ٍػ الخغ٦ت ملضي ؤَى٫ ختى ًخم٨ً مً زالله املدؿاب٤ مً ٍػ

 اهُال١ لاصاء لخٓت الضٞ٘.

٣ت لاصاء مً صٞ٘ الجلت مً الخغ٦ت الٛحر مضعوؾت بٗمل حجلت صازل الضاثغة و ٞيها ًغجٟ ٘ املدؿاب٤ ول٣ض جُىعث ٍَغ

باؾم الالٖب ط. ظاعي مسجال  1887ؾم و٢ض سجل ؤو٫ ع٢م ٖالمي ؾىت  10ًٖ مؿخىي الضاثغة بمؿاٞت ٢ض جهل بلى 

م مً مدصجان و ْل هظا 15.00م سجل ؤل٠ عوػ 1909وفي ٖام  1892ؾىت م 14.22م و اعجٟإ بالغ٢م الى 12.28ع٢ما 

ًٖ ٖمل حجلت مً مازغة الضاثغة بالجىب. زم ًغجٟ٘ ٞيها الجؿم ؾىت ٦غ٢م ٖالمي و ؤؾلىبه في الضٞ٘ ٖباعة 19الغ٢م 

٣ت الخغ٦ت مً حجلت الى 10ًٖ الاعى ملؿاٞت ا٦ثر مً  ؾم زم ًل٠ لُىاظه م٣ُ٘ الغمي و ًضٞ٘ الجلت. و جُىعث ٍَغ

م  1770 و 1948ػخٟت ٖبر الضاثغة ٖلى عظل الاعج٩اػ و ٧ان الجىب مىاظه اًًا مل٣ُ٘ الغمي و سجل قاعلؼ بىهُٟل ؾىت 

 م بىٟـ الاؾلىب. 1796زم سجل بٗضه ظُم ٞىقحز 

٣ت جدغ٥ الجلت  ت الاهُال١ و هظا  ؤزىاءو في هظه الٍُغ الؼخ٠ في زِ مؿخ٣ُم زم جغجٟ٘ بٗض طل٪ ٞجاة للىنى٫ لؼاٍو

٩ي باعي اوبغاًً الظي اَل٤ ٖلُه مؿتر صٞ٘ الجلت و الظي ت الضٞ٘ زم اصزل الالٖب الامٍغ ٞاػ  الاه٨ؿاع ٣ًلل مً ؾٖغ

زال٫ صوعجحن اوملبِخحن حٗضًل ٖليها و ٞيها ًىاظه الالٖب بٓهغه بال٩امل م٣ُ٘ الغمي م٘ حٗم٤ُ ملغ٦ؼ ز٣ل الجؿم و 

اصة َى٫ مؿاع الجلت مً الخل٠ لالمام ٦ما انها و  -جدضر جىجغ ٖالي لًٗالث الجؿم) الجظٕ الاصاء مما ٌؿمذ بٍؼ

م 1741 ا ٖىض صٞ٘ الجلت و ٢ض سجل بها باعي اوبغاًً الغ٢م الاولُمبيالغظلحن( ازىاء الؼخ٠ و الظي ًلٗب صوعا اًجابُ

٣ت اوبغاًً مً لخٓت الخمهُض للؼخ٠ و 19.26وهى  1956و ع٢ما ٖاملُا  م1952ؾىت  م و ًخدغ٥ مغ٦ؼ ز٣ل الجلت في ٍَغ

ث َغ٢ت الضوعان ختى مغخلت الضٞ٘ بك٩ل اوؿُابي صون خضور اه٨ؿاعاث خاصة في الاصاء و اًًا اؾخدضزذ في الؿبُٗىا

Rotational  ؾىت  22زم سجل ٖاملُا  1974م ؾىت 21.70خُض سجل بها الالٖب الغوس ي ال٨ؿىضع باعي قِى٩ٝى

1976 

٣ت بك٩ل عؾمي هىظىن ما٥  ٣ت حكبه في اصائها عمي ال٣غم مً الضوعان و ًظ٦غ ان مً اؾخٗمل هظه الٍُغ وهظه الٍُغ

٩ا19.21و سجل بها مؿاٞت  1963بغاس ي   .م بامٍغ
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 الضحف(: باظخخذاماملشاحل الفىُت لذفؼ الجلت)  .3

٣ت الؼخ٠  ؤنًم٨ىىا  ٖضة زُىاث وان الخ٣ؿُِم هىا بٛغى  بلىه٣ؿم املغاخل ) الخُىاث( الٟىُت صٞ٘ الجلت بٍُغ

جاصي ٧ىخضة واخضة خُض جخم الخغ٦ت بدخاب٘ ص٤ُ٢ صون  ؤن لاظؼاءالخغ٦ت والبض لهظه  ؤظؼاءالخدلُل ل٩ل ظؼء مً 

 وهظه املغخلت هي: لاصاءو جى٠٢ ختى الخسلو مً ٞهل ا

             مؿ٪ الجلت  -1

 و٢ٟت الاؾخٗضاص  -2

 الخدًحر للؼخ٠  -3

 الؼخ٠  -3

 وي٘ الضٞ٘  -5

  الضٞ٘ -6

 الخسلو و الاجؼان  -7

 :وحملها معً الجلت 1.3

 :ُغ١ هيهىا٥ زالر َغ١ ملؿ٪ الُجلت و٧لها جىاؾب ؤق٩ا٫ الُض ولاناب٘ املخخلٟت وهظه ال 

زل٠ الُجلت مباقغة ألصاء الضٞ٘ ؤما إلابهام والبىهغ  البىهغ( مىدكغة -الىؾُى -) الؿبابتزالزت ؤناب٘ الىؾُى -  1

لت(.   املىشني ُٞٗمالن ٖلى ؾىض الُجلت مً الجاهبحن )لؤلناب٘ الٍُى

ر٥ في الضٞ٘، ولظل٪ ٩ًىن ؤ٦ثر هٟـ ال٣بًت الؿاب٣ت بال ؤن إلانب٘ الهٛحر )البىهغ( ال ٣ًخهغ ٖلى الؿىض بل ٌكت-  2

 )لاناب٘ ال٣هحرة(
ً
 امخضاصا

 جىدكغ لاناب٘ في هظا الىي٘ ٖلى الؿُذ الخلٟي للُجلت باجؼان مخٗاوهت في الضٞ٘ )لاناب٘ ال٣هحرة(-  3

٘ مٟهل ال٩ٕى زُٟٟا مخجها لؤلمام  و و جدمل الجلت ٞى١ ٖٓمت التر٢ىة و جدذ الٟ٪ مً الجاهب لاًمً للغ٢بت، و ًٞغ

ت  با و جب٣ى الغؤؽ في ويٗها الُبُعي ٖلى ؤن  45ₒلاؾٟل بدُض ٌكحر الؿاٖض لؤلمام و ًهى٘ الًٗض م٘ الجظٕ ػاٍو ج٣ٍغ

ال ًخٛحر وي٘ الُض ؤزىاء الخغ٧اث الخالُت زانت ٖىض زٌٟ الجظٕ لؤلمام و٢بل بضاًت الؼخ٠) وي٘ الخ٩ىع( م٘ مغاٖاة 

٤ و الؿاٖض جدذ الجلت وط اث الىي٘ ٌؿخمغ ختى ٖملُت الضٞ٘، و جًمً ه٣ل ظهض الغامي بلى ؤن ًب٣ى مٟهل املٞغ

 لاصاة ٖىض الضٞ٘ بك٩ل اًجابي.

 وكفت الاظخػذاد: 2.3
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٠٣ً املدؿاب٤ ٖىض مازغة الضاثغة ) الىه٠ الخلٟي للضاثغة( مىاظه بٓهغ مل٣ُ٘ الغمي بدُض ج٩ىن ال٣ضم الُمنى ٖلى 

 زِ الضٞ٘) الخِ الىهمي املىخه٠ مل٣ُ٘ الغمي(.

غج٨ؼ املدؿاب٤ ٖلى زِ الضٞ٘  بال٣ضم الُمنى بدُض ٩ًىن وػن الجؿم ٖلى ال٣ضم الُمنى ؤما الغظل الِؿغي ٞخ٩ىن و ً

للخل٠ ٖلى مؿاٞت ٢ضم واخض مً الغظل الُمنى ٖلى ؤن جغج٨ؼ الغظل الِؿغي ٖلى املكِ و ٩ًىن الجظٕ مؿخ٣ُما و 

ٖلى و للجاهب و طل٪ لخٟٔ الاجؼان و الغؤؽ في ويٗها الخىى مخ٣ضما لؤلمام بٌٗ الص يء و جغجٟ٘ الظعإ الِؿغي لؤل 

الُبُعي و الىٓغ مخجها لؤلمام. م٘ ٖضم مُل الالٖب بلى الُمحن ؤو الِؿاع بدُض ٩ًىن اعج٩اػ املدؿاب٤ ٖلى اله٩ُل 

في  الخىٟـ َبُعي بلى ؤن ًبضؤ املدؿاب٤الٗٓمي صون بخضار جىجغ لًٗالث الجؿم ومً زم بجهض املدؿاب٤ بضون مبرع، 

لت زم ًدبـ هٟؿه لخشبُذ ال٣ٟو   الؾدُٗاب ٦مُت ٦بحرة مً الهىاء لِؿخمغ لٟترة ٍَى
ً
 ٖم٣ُا

ً
الخدٟؼ ُٞدىٟـ جىٟؿا

 الًٗالث التي جبضؤ منها الخغ٦ت
ً
 الهضعي ميكئا

 الخحظ ر للضحف: 3.3

الضاثغة وفي مً وي٘ الى٢ٝى الؿاب٤ ٣ًىم املدؿاب٤ بشني الجظٕ لؤلمام بدُض ًسغط الجؼء الٗلىي مً الجؿم زاعط 

هٟـ الى٢ذ جغجٟ٘ الغظل الِؿغي للخل٠ ولؤلٖلى بلى املؿخىي الظي ًهل ُٞه الجظٕ بلى الىي٘ لا٣ٞي املىاػي لؤلعى و 

 الغظل الِؿغي مً صون املؿخىي لا٣ٞي ب٣لُل.

املدؿاب٤ و ج٩ىن الغظل الُمنى بها اهصىاء ز٠ُٟ في مٟهل الغ٦بت و ٣ً٘ وػن الجؿم ٖلى ال٣ضم الُمنى م٘ اخخٟاّ  

بالجلت في م٩انها الصخُذ و الًخٛحر وي٘ الغؤؽ باليؿبت للجظٕ و ٖىضما ًهل الجظٕ للىي٘ لا٣ٞي ًبضؤ املدؿاب٤ في 

ال٣ُام بٗملُت )الخ٩ىع( و ٞيها ٣ًىم املدؿاب٤ بسخب الغظل الِؿغي ججاه الغظل الُمنى، خُض جيشني الغظل الُمنى في 

با و ًىدني الجظٕ لؤلمام  90ₒجهل صعظت اهصىاء ع٦بت الغظل الُمنى الى مٟانل الٟسظ و الغ٦بت و ال٣ضم، خُض  ج٣ٍغ

م٣تربا في طل٪ مً ٞسظ الغظل الُمنى و في هٟـ الى٢ذ الظي ًىدني ُٞه الجظٕ لؤلمام حسخب الغظل الِؿغي هدى 

لىٓغ باججاه لامام و الغظل الُمنى و ًغجٟ٘ ٦ٗب ال٣ضم الُمنى ٢لُال و ًهبذ وػن الجؿم ٖلى م٣ضمت ال٣ضم الُمنى و ا

لاؾٟل وهظا الىي٘ يهضٝ بلى الىنى٫ باألصاة بلى الىي٘ الظي ًد٤٣ لٗملُت اصٞ٘ ؤَى٫   و اوؿب زِ جازغ ُٞه ٢ىي 

.  الجؿم ٖلى الجلت وهظا الىي٘ ٌكبه الُاي املًٍٛى

 الضحف: 4.3

جاه م٣ُ٘ الغمي مً مٟهلي ٖىضما ًبضؤ املدؿاب٤ خغ٦ت الؼخ٠ ٖبر الضاثغة ٞان الغظل الِؿغي جمغجر للخل٠ في اج

ت في اججاه الخاٞت الضازلُت للضاثغة مً لامام و لىخت إلا٣ًاٝ مً الضازل ختى  الغ٦بت و الٟسظ بدغ٦ت بىضولُت و ٢ٍى

با و ًهبذ الجؿم في خالت ٣ٞض الاجؼان و ؤزىاء طل٪ ًخدغ٥ الخىى م٘ الغظل  جمخض الغ٦بت ٖلى ٧امل امخضاصها ج٣ٍغ

لى ختى مؿخىي الِؿغي بضون ؤي صوعان  ٘ الُض الِؿغي هدى لٖا في خحن ًخإزغ خؼام ال٨خ٠ ًٖ خغ٦ت الخىى، و جٞغ

ؾٟي و هدُجت  –ال٨خٟحن بدُض جمى٘ ال٨خٟحن هدى الِؿاع مب٨غا و ًٓل وي٘ الغؤؽ صون حُٛحر و الىٓغ باججاه ؤمامي 

٣ًترب مكِ ال٣ضم الِؿغي مً  لظل٪ ًغجٟ٘ مكِ ال٣ضم الُمنى لؤلٖلى و جغج٨ؼ ال٣ضم الُمنى ٖلى ال٨ٗب و ٖىضما

ت للخ٠ ٖلى ال٨ٗب مباقغة بلى مىخه٠ الضاثغة خُض جخدغ٥  ٗت و ٢ٍى لاعى جبضؤ الغظل الُمنى خغ٦ت ػخ٠ ؾَغ

با و ٢بل ؤن جهل ال٣ضم الُمنى بلى مىخه٠ الضاثغة ًخم ل٠ مكِ ال٣ضم بلى  80-75ال٣ضم الُمنى مؿاٞت  ؾم ج٣ٍغ

ت  با ٖلى زِ الضٞ٘ ) اججاه الغمي( و جىي٘ ال٣ضم الُمنى ٖلى الجاهب لاًمً  120ₒالضازل لهى٘ ال٣ضم الُمنى ػاٍو ج٣ٍغ
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لها و ًجب ؤن جسخخم الغظل الُمنى ) عظل الاعج٩اػ( و الغظل الِؿغي ) الخغة( خغ٦تهما في آن واخض ٖلى ؤن جهل الغظل 

حؿحر الُجلت في زِ مؿخ٣ُم  في خغ٦ت الؼخ٠ الِؿغي ٖلى م٣ضمت ال٣ضم خُض ًىدٝغ مكِ ال٣ضم في اججاه الضٞ٘،

 للجهض الظي ٣ًٟضه املدؿاب٤ مً اجساط الُجلت مخٗغط ؤزىاء الؼخ٠.
ً
حرا  جٞى

 وطؼ الذفؼ: 5.3

 ال٣ىة الضاٞٗت مً الؼخ٠، 
ً
الؼخ٠ ٦ال ال٣ضمحن ٖلى لاعى بٗض خغ٦ت  بمجغص ويٌ٘ؿخمغ الجؿم في الخغ٦ت مؿخمضا

ت في اججاه  الضٞ٘ و ًُل٤ ٖلى هظا الىي٘ ) وي٘ الضٞ٘( في هظا الىي٘ ٣ً٘ ٩ًىن الجؿم بظل٪ و لاصاة ٢ض ا٦دؿبا ؾٖغ

ت ع٦بت عظل الاعج٩اػ  مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ٖلى م٣ضمت ال٣ضم الُمنى ) عظل الاعج٩اػ( و طل٪ في مىخه٠ الضاثغة و ج٩ىن ػاٍو

ت  125ₒ-115مً  با م٘ زِ الضٞ٘، و الغظل الِؿغي ) الخغة( ممخض 120ₒو جهى٘ ٢ضم الاعج٩اػ ػاٍو ة مً الغ٦بت و ج٣ٍغ

مغج٨ؼة ٖلى الخاٞت الضازلُت الجاهبُت لل٣ضم في مىاظهت لىخت إلا٣ًاٝ، ٖلى ؤن ج٩ىن ٖلى الجاهب لاٌؿغ لخِ الضٞ٘ ) 

ت م٣ُ٘ الضٞ٘( و بمٗنى آزغ ٩ًىن مكِ ال٣ضم الِؿغي في مداطاة ٦ٗب عظل ٢ضم الاعج٩اػ الُمني  الخِ املىخه٠ لؼاٍو

ي ٖلى ؤن ٩ًىن الجظٕ و الجاهب لاٌؿغ مً امل٣ٗضة و الغظل الِؿغي ٖلى امخضاص م٘ ب٣اء الٓهغ مىاظه مل٣ُ٘ الغم

ت  (  و الى خض ما ًجب ان ٌؿب٤ الٟسظ  100ₒ-150واخض. م٘ وظىص اهصىاء ز٠ُٟ في م٣ضمت ع٦بت الغظل الخغة ) ػاٍو

ت في خضوص لاًمً مٟهل ال٨خ٠ لاًمً ) الُض الخاملت لؤلصاة( بدُض ًهى٘ الخِ املاع بمدىع ال٨خٟح ن م٘ الخىى ػاٍو

70ₒ  ٖلى ؤن ٌؿب٤ مدىع الخىى ال٨خٟحن في اججاه الضٞ٘ و تهضٝ هظه املغخلت ) مغخلت ؾب٤ الجؿم للجلت( بلى

الىنى٫ بالجؿم بلى وي٘ الخدٟؼ ٢بل بَال٢ه للجلت، و الظي ًم٨ً مً جىلُض ا٦بر ٢ىة م٩ُاه٨ُُت ج٩ىن بضاًت لؿلؿلت 

ٌؿبب الىنى٫ لىي٘ الضٞ٘ جىجغا و قضا في ًٖالث الجؿم املؿخسضمت في الضٞ٘ )  ال٣ىي املؿخسضمت في الضٞ٘ خُض

وخُىما ًيخ٣ل وػن الجؿم بلى ال٣ضم لامامُت ٩ًىن املدؿاب٤ ٢ض واظه  َا٢ت وي٘ ٖالُت( ج٩ىن بضاًت ل٣ىة اًجابُت.

لجؿم ٖلى الغظل لامامُت بلى م٣ُ٘ الغمي بال٩امل والغظل الُمنى ممخضة بلى ؤ٢ص ى امخضاص ومغج٨ؼة ٖلى مكُها ووػن ا

 .ؤن حؿخمغ في الامخضاص خُض ٩ًىن طعإ الغمي ٢ض صٞ٘ الُجلت

 الذفؼ: 6.3

ل َا٢ت الىي٘  الضٞ٘ هى املغخلت الغثِؿُت و التي تهضٝ بلى ه٣ل ٢ىي املدؿاب٤ ال٩امىت بلى لاصاة في اججاه الضٞ٘ ) جدٍى

٘ و صوعان الجظٕ زم صٞ٘ الظعإ بلى َا٢ت خغ٦ت( و ٢ىة خغ٦ت اصٞ٘ جيخ٣ل للجت بىاؾُت ٧ل م ت املض للغظلحن و ٞع ً ؾٖغ

 الخاملت للجلت.

ت اهُال١ الجلت مً الُضمً زال٫ طل٪ ج٨دؿب الجلت ؤًٞل حعجُل) عجلت جؼاًضًت(. و ٖلُه  الضاٞٗت. ٦ما  جخ٣غع ؾٖغ

ت الاهُال١ و اعجٟإ ه٣ُت الخسلو مً  ؤن ٗت. ومً اظل الخهى٫ ٖلى حٗخمض ٖلى خغ٦ت ال٣ُاصة للظعإ الضاٞ لاصاةػاٍو

بامخضاص الغظل املغج٨ؼة) الُمنى( مً مٟهل ال٨ٗب زم الغ٦بت  ًبضؤبالظعإ  لازحرالضٞ٘  ؤنهدُجت ًجب مغاٖاة  ؤًٞل

٘ الجظٕ  لىٞمٟهل الٟسظ. م٘ خغ٦ت ٞع لىو  لؤلمامًل٠ الجظٕ  أٖل في اججاه خغ٦ت الضٞ٘ م٘ الاخخٟاّ بىي٘ الجلت  أٖل

ى١  بلى التر٢ىة ٖىض بضاًت خغ٦ت املض للغظل الُمنى و الىي٘ الٗمىصي للجظٕ. و بمجغص ان ًىاظه الهضع ظاهب الغ٢بت ٞو

ت  ؤلٖلىلو  لؤلمامت بدغ٦تها ) صٞٗ لؤلصاةاججاه الضٞ٘ ج٣ىم الظعإ الُمنى الخاملت  ( م٘ مغاٖاة ان ٩ًىن 39ₒ-42ₒفي ػاٍو

٤ صاثما ز٠  هت بالهضع ل٠ مكِ ال٣ضم الُمنى و الِؿغي ٦ضٖامت خغ٦ت املىاظ ؤزىاء ؤًًامباقغة  لاصاةمٟهل املٞغ

الؼخ٠ و  ؤزىاءاعج٩اػ و ان جب٣ى زابخت ال حؿخلم للًِٛ الىا٢٘ ٖليها و الىاجج مً ٦مُت الخغ٦ت امل٨دؿبت لجؿم الالٖب 
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ٗت ٖلى املؿخىي الا٣ٞي في اججاه الضٞ٘ حٗ تصوعا هُالضٞ٘. باليؿبت للظعإ الِؿغي ٞان مغجختها في خغ٦ت  مل ٖلى ؾَغ

ت صوعان الجظٕ   ٖملُت املىاظهت  بالهضع في اججاه الضٞ٘  ؤزىاءؾٖغ

 الاجـــــــضان: 7.3

تهضٝ هظه املغخلت بلى ب٣ًاٝ ٦مُت الخغ٦ت التي لم جؼ٫ جضٞ٘ الجؿم لؤلمام بٗض الخسلو مً لاصاء ؤي الٗمل ٖلى 

ؤن ٣ًىم بدغ٦ت جبضًل مل٩ان وي٘ ب٣ًاٝ اهضٞإ الجؿم لؤلمام و خٟٓه صازل الضاثغة ومً زم ًجب ٖلى الالٖب 

ال٣ضمحن في الضاثغة ٞخيخ٣ل ال٣ضم الُمنى ) الخلُٟت( لؤلمام زل٠ لىخت إلا٣ًاٝ و جخدغ٥ ال٣ضم الِؿغي ) لامامُت( بلى 

ها الخل٠ و لؤلٖلى و طل٪ للمداٞٓت ٖلى اجؼان الجؿم و مى٘ زغوط الالٖب مً الضاثغة،  ًخاب٘ الُجلت بالىٓغ ختى ؾ٣َى

سغط مً الىه٠ الخلٟي مل٣ُ٘ الغمي.ٖلى لاع   ى ٍو

 الخؼىاث الخػلُمُت لذفؼ الجلت: .4

ىاث باظخخذام الىشة الؼبُت: 1.4  جمٍش

ُاء الخلمُظ إلاخؿاؽ بالش٣ل وجىمُت  ىاث جمهُضًت بالُجلت الخُٟٟت ؤو بال٨غة الُبُت ؤو لاصواث البضًلت وطل٪ إٖل جمٍغ

 الًٗالث الٗاملت ؤزىاء الخغ٦ت.

( ًم٨ً اؾخسضام اويإ ابخضاثُت مسخلٟت ) ىلؤلٖل– لؤلمامالُمنى و الِؿغي في اججاهاث مسخلٟت ) صٞ٘ ال٨غة بالُض  -

ل -و٢ٝى ٞخدا -و٢ٝى الىي٘ اماما ىاث في ق٩ل  -ظلىؽ الجشى -ظلىؽ ٍَى الجشى.....( و ًم٨ً اؾخسضام هظه الخمٍغ

 .ؾبا٢اث -الٗاب ظماُٖت

٣حن ؤ، ب باؾخٗما٫ ملٗب ٦غة َاثغة و - ت و باؾخسضام ٞترة ػمىُت مدضصة باؾخسضام ٖضة ٦غاث َبُ مشا٫: ٍٞغ

٤ ال٨غاث الُبُت التي لضًه بإؾٕغ ما ًم٨ً بلى ملٗب الٍٟغ٤ لازغي، -زالر ص٢اث٤ -ص٣ُ٢خان) ب ٍٞغ ....( ًمغع ٧ل اٖل

٤ الٟاثغ هى الظي لضًه ا٢ل ٖضص مً ال٨غاث الُبُت، ًم٨ً اؾخٗما٫ ؤويإ ابخضاثُت مسخلٟت، ظلىؽ َى٫  م٘  الٍٟغ

 اؾخٗما٫ ملٗب جيـ اعض ي.

ىاث باظخخذام الجلت لخػلُم معً و حمل الجلت: 2.4  جمٍش

 مؿ٪ الجلت بإخض الُضًً( جباص٫ ه٣ل الجلت بحن الُضًً لٗمل صواثغ خى٫ الجؿم. -) و٢ٝى ٞخدا -

غ الجلت بحن الغ مؿ٪ الجلت بإخض الُضًً( جم -زني الجظٕ ؤماما ؤؾٟل -الظعاٖحن ؤماما -) و٢ٝى ٞخدا -  ظلحن ٍغ

 مؿ٪ الجلت بإخض الظعاٖحن( جباص٫ ه٣ل الجلت بحن الُضًً و ؤمام الجؿم. -و٢ٝى ٞخدا -

الجلت ٖلى لاعى ؤمام الجؿم( زني الجظٕ ؤمام ؤؾٟل ملؿ٪ الجلت باألناب٘ زم مض الجظٕ ٖالُا  -) و٢ٝى الىي٘ ؤماما -

 لىي٘ الجلت ؤؾٟل الظ٢ً و ٞى١ التر٢ىة و ٖلى ظاهب الغ٢بت.

 مؿ٪ الجلت بإخض الُضًً( املص ي لؤلمام م٘ جباص٫ ه٣ل الجلت مً ًض ألزغي م٘ مض املغ٢حن. -الظعاٖحن ؤماما ) و٢ٝى -

ً الؿاب٤ بالجغي الخ٠ُٟ. -  ًم٨ً ؤن ًاصي الخمٍغ

٘ الظعاٖحن ظاهبا –) و٢ٝى  -  و الجغي الخ٠ُٟ. لؤلماممؿ٪ ظلت في ٧ل ًض( املص ي  -ٞع

 ًً(  صٞ٘ الجلت ٖمىصًا زم اؾخ٣بالها بالُض لازغي ٖىضما حؿ٣ِ.مؿ٪ الجلت بإخض الُض -) و٢ٝى ٞخدا -

 حػلُم وطؼ الذفؼ و الذفؼ: 3.4

 مؿ٪ ٦غة َبُت بالُضًً( مض الظعاٖحن ؤماما و صٞ٘ ال٨غة للؼمُل. -اهصىاء -مىاظهت الؼمُل -) و٢ٝى ٞخدا -
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ً الؿاب٤ و ل٨ً الضٞ٘ بُض واخضة -  .هٟـ الخمٍغ

 و جدذ الٟ٪( زني الغ٦بخحن زم مضهما م٘ صٞ٘ الجلت ؤماما ٖالُا. ) و٢ٝى ٞخدا خمل الجلت ٞى١ التر٢ىة -

 ( زني ع٦بت الغظل الُمنى زم مضها م٘ صٞ٘ الجلت ؤماما ٖالُا.خمل الجلت بالُض الُمنى -ي ؤماما)و٢ٝى ال٣ضم الِؿغ  -

ى١ التر٢ىة( زني ع٦بت الغ  -خمل الجلت بالُض الُمنى ؤؾٟل الظ٢ً -ال٣ضم الِؿغي ؤماما–) و٢ٝى  - ظل الُمنى م٘ ل٠ ٞو

 الجظٕ ل٩ي ًىاظه الٓهغ م٣ُ٘ الغمي زم ل٠ الجظٕ مغة ؤزغي ملىاظهت م٣ُ٘ الغمي ٞمض الغ٦بت زم الضٞ٘ بالظعإ.

 حػلُم الضحف للىصٌى لىطؼ الذفؼ: -حػلُم وكفت الاظخػذاد 4.4

 ٖلى التر٢ىة. الجلت ٖلى لاعى( زني الجظٕ ؤماما ؤؾٟل ملؿ٪ الجلت بالُض الُمنى زم ويٗها-)و٢ٝى ٞخدا  - 

٘ الغظل الِؿغي زلٟا ٖالُا للىنى٫ لىي٘ قبه املحزان. - ً الؿاب٤ و ل٨ً م٘ مُل الجظٕ ؤماما و ٞع  هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ و ل٨ً م٘ زني ع٦بت الغظل الُمنى و زني ع٦بت الغظل الِؿغي م٘ يمها ظهت الغظل الُمنى) وي٘  - هٟـ الخمٍغ

 بضاًت الؼخ٠ او املخ٩ىع(.

٘ الغظل الِؿغي زلٟا ٖالُا و الاعج٩اػ ٖلى  -مىاظهت الؼمُل -) و٢ٝى - الظعاٖحن ؤماما حكبُ٪( مُل الجظٕ ؤماما م٘ ٞع

ب ٖلى مؿاٞت   ؾم 80-٣ٖ75ب ال٣ضم الُمحن زم الؼخ٠ ٖلى ال٨ٗب م٘ وي٘ زل٠ الاٖل

 حػلُم الشبؽ ب ن الضحف و دفؼ الجلت: 5.4

 زم الؼخ٠ للىنى٫ لىي٘ الضٞ٘.ظمل الجلت( الىنى٫ لىي٘ الخ٩ىع  –) و٢ٟت الاؾخٗضاص 

ً الؿاب٤ و ل٨ً م٘ خمل الجلت -  هٟـ الخمٍغ

ؾم( الىنى٫ لىي٘ الخ٩ىع زم الؼخ٠ مً ؤؾٟل 120الٓهغ مىاظه لٗاعيت وزب ٖالي اعجٟإ  –) و٢ٟت الاؾخٗضاص 

 الٗاعيت للىنى٫ لىي٘ الضٞ٘

ً الؿاب٤ و ل٨ً م٘ خمل الجلت -  .هٟـ الخمٍغ

 زُٟٟت( ؤصاء الخغ٦ت ٧املت م٘ صٞ٘ الجلت.خمل ظلت  -) و٢ٟت الاؾخٗضاص

 ألاخؼاء الؽائػت في دفؼ الجلت: .5

ت  الخؼأ: ٘ لؤلٖلى بؼاٍو ٤ بالجظٕ ؤو ٞع  ٞا٦بر. 90ₒالخها١ مٟهل املٞغ

٣ت الؿلُمت العبب: -  ٖضم خمل الجلت بالٍُغ

٣ت الؿلُمت و املىاؾبت م٘ وي٘ لاناب٘ زل٠ الجلت ٖلى  إصالح الخؼأ: - ان ًهى٘ الًٗض م٘ خمل الجلت بالٍُغ

ت  ٤ لؤلمام و الجىب 45ₒالجظٕ ػاٍو  و ًخجه املٞغ

 املُل لؤلمام ؤو للجاهب و ؾ٣ٍى مغ٦ؼ ز٣ل الجلت ؤمام ؤو ظاهب ٢ضم الاعج٩اػ.الخؼأ:  -2

٣ت ٚحر الؿلُمت م٘ ٖضم اجساط الىي٘ الؿلُم صازل الضاثغةالعبب:  -  خمل الجلت بالٍُغ

ب ٖلى و٢ٟت الا  إصالح الخؼأ: - ٣ت ؾلُمت.الخضٍع  ؾخٗضاص الصخُدت و ظمل الجلت بٍُغ

 الضحف: - 1.5

 ٖمل وزبت و لِؿذ ػخٟت.الخؼأ:  -1

 : مغجخت ال٣ضم الخغة لؤلٖلى م٘ صٞ٘ ب٣ضم الاعج٩اػ لؤلٖلى و بكضةالعبب  -
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ًم٨ً اؾخسضام ٖاعيت للىزب زل٠ الالٖب  –: الؼخ٠ ٖلى ال٨ٗب+ مغجخت الغظل الخغة لؤلمام و لؤلؾٟل إلاصالح -

 ؾم. 120ى اعجٟإ ٖل

 ٖضم جىاػي مؿخىي ال٨خٟحن لؤلعى. الخؼأ: -2

 : ؤعجخت الغظل الخغة بك٩ل مبالٜ ُٞه لالججاه الجاهبي للضٞ٘العبب -

 ؤعجخت الغظل الخغة في زِ مؿخ٣ُم الججاه الضٞ٘ إلاصالح: -

  وي٘ ٦غاث زل٠ الالٖب ٖلى مؿاٞاث مُٗىت ٣ًىم الالٖب بضٞٗها بالغظل الخغة. -

 : الضوعان بالخىى مب٨غا ازىاء الؼخ٠أ الخؼ -

 ؤعجخت الظعإ الخغة للجاهب. -ٖضم الاخخٟاّ بمدىع ال٨خٟحن بك٩ل مخٗامض م٘ زِ الضٞ٘ العبب: -

: جىظُه هٓغا الالٖب ٖلى مؿخىي لاعى زل٠ الضاثغة و الاخخٟاّ بالغؤؽ و ال٨خٟحن في زِ مؿخ٣ُم م٘ إلاصالح -

 .جاهبالخغة ؤمام و لِـ لل وي٘ الظعإ

 وطؼ الذفؼ: - 2.5

 : اهدغاٝ مغ٦ؼ ز٣ل الالٖب ًٖ ٢ضم الاعج٩اػ .الخؼأ -

٘ الجظٕ ٖالُا ؤزىاء الؼخ٠ العبب -  م٘ اعجٟإ الغظل الخغة بك٩ل مبالٜ ُٞه. –: ٞع

 مغجخت الغظل الخغة للخل٠ ال ًخٗضي مؿخىي الجظٕ ؤزىاء الؼخ٠ وفي اججاه الضٞ٘.إلاصالح:  -

 الذفؼ و الخخلص: - 3.5

 ؾب٤ ال٨خٟحن للخىى ؤزىاء الضٞ٘. أ:الخؼ -1

 : الضوعان املب٨غ بالجظٕ في اججاه الضٞ٘ ٢بل ا٦خما٫ الؼخ٠العبب -

باث الضزى٫ بالخىى بمؿاٖضة الؼمُل.إلاصالح -  : اؾخسضام جضٍع

 : ٖضم مض مٟانل الجؿم ؤزىاء الضٞ٘الخؼأ -2

 غ٧ي لؤلصاء: ي٠ٗ مؿخىي ال٣ىي الًٗلُت لضي الالٖب و ٖضم الخىا٤ٞ الخالعبب -

 طعإ( -٦خ٠ -ٞسظ -اؾخسضام الخى٢ُذ الخغ٧ي املدؿلؿل لؤلصاء الٟني ) ع٦بت -: جىمُت اللُا٢ت البضهُتإلاصالح -

 ٖضم اوؿُابُت الخغ٦ت بك٩ل ٖام و خضور جى٠٢ بٗض ؤصاء الؼخٟت .الخؼأ:  -2

 : الخإزغ في وي٘ ال٣ضم الخغة ٖلى لاعى.العبب -

ت و ط٥ باؾخسضام الخى٢ُذ ؤزىاء لاصاء.: وي٘ ال٣ضم الخغة إلاصالح -  بؿٖغ

 كاهىن سمي الجلت: .6

 ًخم صٞ٘ الجلت مً صازل صاثغة. -1

 لضاثغة الغمي. الخضًضيللمدؿاب٣حن الخ٤ في ملـ الخاٞت الضازلُت للُى١  -2

 لِـ للمدؿاب٤ الخ٤ في ملـ الخاٞت الٗلُا للُى١ ؤزىاء الغمي -3

 اعط الضاثغة ؤزىاء الغمي.لِـ للمدؿاب٤ الخ٤ في ملـ لاعى ز -4

 لِـ للمدؿاب٤ الخ٤ في الخغوط مً الضاثغة ٢بل ؤن جلمـ لاصاة لاعى. -5

 ًجب ؤن حؿ٣ِ لاصاة ٧املت صازل الخضًً الضازلُحن ل٣ُإ الغمي ٧ي جددؿب مداولت صخُدت. -6
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ال٣ُاؽ ٩ًىن بضءا مً لازغ الظي جغ٦خه لاصاة صازل م٣ُ٘ الغمي الخض الضازلي للضاثغة في زِ مؿخ٣ُم ماعا بمغ٦ؼ  -7

 الضاثغة.

ُاء جد٨ُم و ٢بًت ؤخؿً. -8  ًم٨ً للمدؿاب٤ وي٘ ماصة الُض ) جمى٘ الٗغ١( إٖل

ا ًسغط املدؿاب٤ بٗض ؤصاء الغمي مً الىه٠ الخل٠ للضاثغة مً زل٠ الخِ لا  -9 بٌُ املغؾىم زاعظها و املمخض هٍٓغ

 صازلها ٖبر مىخه٠ الضاثغة.

ت. -10  ًيبغي ؤن ًخم جغجِب املخىاٞؿحن ألصاء مداوالتهم بال٣ٖغ

ًمى٘ الشماهُت مدؿاب٣ىن  ام٧٦ان ٖضص املدؿاب٣حن ؤ٦ثر مً زماهُت ُٞيبغي ؤن ًمىذ ٧ل مدؿاب٤ زالر مداوالث  بطا -11

اث مدؿاب٤  ؤيزالر مداوالث بياُٞت وفي خضور ٣ٖضة ٖلى املغ٦ؼ الشامً ًمىذ  الظًً خهلىا ٖلى ؤًٞل املؿخٍى

 مكتر٥ في ال٣ٗض لشالر مداوالث بياُٞت.

 بطا ٧ان هىا٥ زماهُت مدؿاب٣حن ؤو ا٢ل مً طل٪ ُٞجب ؤن ًمىذ ٧ل منهم ؾذ مداوالث. -12

 ًشبذ لىخت ب٣ًاٝ في لاعى ٖلى مدُِ الىه٠ لامامي للضاثغة. -13

٘ الجلت لدؿ٣ِ في ٢ُإ مً جغاب الٟدم ؤو الىجُل ؤو ؤي ماصة مىاؾبت بدُض جتر٥ ازغ ٖىض ؾ٣ٍى الجلت ًخم صٞ -14

 ٖليها.

 .ًبضؤ ٖملُت صٞ٘ الجلت مً وي٘ الشباث صازل الضاثغة -15

 .جضٞ٘ الجلت مً ال٨خ٠ بُض واخضة ٣ِٞ -16

بت مىه و ًجب بال  -17  تهبِ ؤؾٟل هظا الىي٘ ؤزىاء ٖملُت الضٞ٘.ًيبغي ؤن جالمـ الجلت ط٢ً الالٖب ؤو ج٩ىن ٢ٍغ

 ٖضم بعظإ الجلت زل٠ زِ ال٨خٟحن. ًجب -18

 ٌؿمذ للمدؿاب٤ بلمـ بَاع الخضًض و لىخت إلا٣ًاٝ ن الضازل. -19

صون مسالٟت الكغٍو الؿاب٣ت ًم٨ً للمخىاٞـ ب٣ًاٝ مداولخه التي بضؤها بىي٘ لاصاة ٖلى لاعى و الخغوط مً  -20

 ٗىصة للىي٘ الابخضاجي لُبضؤ مداولخه مً ظضًض و طل٪ في خضوص الؼمً املؿمىح به ٢اهىها ألصاء املخاولت.الضاثغة ٢بل ال

 ًجب ٖلى املخىاٞـ بال ٌٛاصع ٢بل ؤن جلمـ لاصاة لاعى. -21

 ؾم ٖلى ظاهبي الضاثغة.75ًجب مٛاصعة الضاثغة مً الىه٠ الخلٟي و املخضص بسُحن َى٫ ٧ل منها  -22

املخاولت صخُدت ًجب ؤن حؿ٣ِ لاصاة بدُض ٩ًىن لازغ الظي ؤخضزخه ٖلى لاعى صازل الخضان  ٧ي جددؿب -23

ت  5الضازلُان مل٣ُ٘ الغمي و الظي ٖغيه   مً مىخه٠ الضاثغة 40ₒؾم و املخضص  و بؼاٍو

ت -24  ًيبغي ؤن ًإزظ املخىاٞؿىن مداوالتهم بال٣ٖغ

مداوالث و ٌؿمذ للشماهُت الظًً خهلىا ٖلى ؤًٞل  3منهم مخىاٞؿىن ًمىذ ل٩ل  8بطا ٧ان هىا٥ ؤ٦ثر مً  -25

اث   مداوالث بياُٞت. 3املؿخٍى

 في خالت خضور ٣ٖضة ٖلى املغ٦ؼ الشامً ًمىذ ؤي مخىاٞـ مكتر٥ في ال٣ٗضة الشالر مداوالث إلاياُٞت. -26

 مداوالث 6بطا ٧ان ٖضص املخىاٞؿىن زماهُت ؤو ا٢ل ًمىذ ٧ل منهم  -27

 اٞـ ؤًٞل صٞٗت له مً بحن ظمُ٘ صٞٗاجه.جدؿب ل٩ل مخى -28
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ًيبغي ؤن ج٣اؽ ٧ل صٞٗت ٞىعا بٗض ٖملُت الضٞ٘ مً ا٢غب ازغ ؤخضزخه لاصاة ختى الخض الضازلي للضاثغة ٖلى امخضاص  -29

 الخِ الىانل مً لازغ الظي خضر ماعا بمغ٦ؼ الضاثغة.

 خظاثهال ًجىػ للمخىاٞـ عف ؤو هثر ؤًت ماصة صازل الضاثغة ؤو ٖلى  -30

  :مىاصفاث الجلت .7

ت الك٩ل وػن الجلت للغظا٫   غام للؿُضاث الخض  4و 7.265جهى٘ الجلت مً الخضًض ؤو الىداؽ وهى ٦غٍو  لاصوى٦ُلٚى

لى ظم11ل٣ُغ الجلت عظا٫ وج٩ىن خاٞتها  م135.2صاثغة الغمي ٢ُغها الضازلي  ظم11و  5.9ولليؿاء  ظم 13 ولٖا

ت مً الخضًض ومؿخىاها ؤصوى م جهى٘ مً الخكب ؤو مً ؤي  إلا٣ًاٝلىخت  لا٢لٖلى ظم 2ب لاعىً مؿخىي مهىٖى

ًٖ مؿخىي الخاٞت الخاعظُت للضاثغة ٢ُإ الغمي :  ظم10و بعجٟاٖها ظم4.11ماصة ؤزغي وهى ٖلى ق٩ل ٢ىؽ ٖغيها 

مغان مً ٞى١ َغفي لىخت  ت ٢ضعها  إلا٣ًاًٝخإل٠ مً زُحن ًغؾمان مً مغ٦ؼ الضاثغة ، ٍو ول٩ي ج٩ىن  دسحت40بؼاٍو

ًخم ٢ُاؽ الغمُت مً ؤو٫ ؤزغ  . الغمُت صخُدت ًجب ؤن حؿ٣ِ الجلت يمً الخاٞخحن الضازلُخحن لخِ ٢ُإ الغمي

 .ٖلى امخضاص زِ ًمغ مً ه٣ُت الؿ٣ٍى بلى مغ٦ؼ الضاثغة إلا٣ًاًٝسلٟه م٩ان ؾ٣ٍى الجلت باججاه لىخت 
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 :سمي الشمح .1

ايت بن ايت هي الغمذ عمي ٍع ايت وهي امللٗب صازل جخم ٍع  ٍع

 مً مهىٕى مؿجن ٖمىص هى ال٣ىي والغمذ الٗاب مً اوملبُت

 لٛحرها مً مكابهت ٞيها ال٣ىاهحن ، اليؿُجي والؼظاط الخضًض

اياث  ؾخت ؤو عمُاث زالر ًإزظون  املدؿاب٣ىن  ، الغمي ٍع

 الغؤؽ ؤن ، مؿاٞت ابٗض ؤي ج٩ىن  عمُت ؤخؿً وجدؿب

الغمُت  ج٩ىن  ختى لاعى ًالمـ ؤن بًج للغمذ املؿجن

ايت هظه بحن لا٦بر الٟغ١  بن ، ٢اهىهُت اياث و الٍغ  الغمي ٍع

 لضيهم ول٨ً صاثغة صازل ال ٩ًىهىن  املدؿاب٣حن ؤن هي لازغي 

وهىا٥  امللٗب مًماع مؿخىي  هٟـ ٖلى للجغي  مًماع

 . الغمي م٩ان ًدضص مغؾىم زِ

 ، لازغي  الغمي زالٞا ملؿاب٣اث خظاء ٧ل في صبىؽ ٖكغ بخضي هىا٥ ن ٩ًى  بدُض الضبابِـ ٌؿخسضمىن  واملدؿاب٣حن

ىن  الغمذ عمي مدؿاب٣ي بن بي ل٣ىة مكابهت املُلىبت الجؿضًت بن ال٣ىة ٦ما الجغي  م٩ان في ب٣ىة ًدؿاٖع  الجغي  اٖل

اياث لهظه ج٩ىن مكابهت الجؿضًت البيُت ٞان وهظا وال٣ٟؼ  بمؿاب٣اث خانتال الش٣ُلت الجؿضًت البيُت ًٖ بُٗضة الٍغ

خه جبلٜ ٢ض الغمذ اهُال١ ، ٖىض لازغي  الغمي  الغمذ وػن الؿاٖت بن في ٧لم 113 ٌٗاص٫ ما ؤي الؿاٖت في مُال 70 ؾٖغ

 الدك٩ُي وخ٣٣ه م 98.48 هى للغظا٫ ال٣ُاس ي الٗالمي الغ٢م ؤن ٦ما م 2.70 بلى م 2.60 والُى٫  ٙ 800 هى الغظا٫ ٖىض

لحزوي ظان( ىض 1995 ماعؽ 25 في )ٍػ  الٗالمي ال٣ُاس ي الغ٢م وؤما م 2.30 بلى 2.20 والُى٫  ٙ 600 وػهه ًبلٜ الؿُضاث ٖو

 2001 ًىلُى 01 في )اوؾلُضػمُيُضػ( وخ٣٣خه م 71.54 هى ليؿاء .

ى٫ مؿاٞت و ٢ىة بإ٢ص ى الغمذ ًىُل٤ ٧ي اهه ال٣ىي  الٗاب مجا٫ في الباخشىن  وظض  لاصاء الالٖب ٖلى ًجب ، مم٨ىت أَل

ت وؤ٢ص ى الخمل َغ١  ؤًٞل بحن الغبِ املؿخىي ًجب هظا بلى ًهل ول٩ي ، ٖا٫ ٞني بمؿخىي   و٦ظل٪ لال٢تراب ؾٖغ

 .لئلعؾا٫ وي٘ ؤخؿً لالٖب حُٗي الخانت التي الٟىُت لاويإ

 :الشمح 1.1

ايت هي اض ي ، ٢ضًمت ج٣لُضًت ٍع  ٢ىة ؤي الخدى٫  ٢ىة الضوعان، الىاججت ًٖ ال٣ىة ٖلى ٖالوة ٌؿخسضم ًماعؾها الظي الٍغ

ت بخإزحر الغمذ بلى جيخ٣ل التي الضٞ٘ ٘ ٌٗضو ًبضؤ والظعإ وهى الجؿم ؾٖغ ىضما م 35.5 خىالي ملؿاٞت ؾَغ  ًهل ٖو

 الخل٠ بلى خض ؤ٢ص ى بلى للغمذ الخامالن وال٨خ٠ الظعإ ًتراظ٘ بِىما ٖضوه ببُاء ًبضؤ في الغمي، مىي٘ بلى املدؿاب٤

ت وبضٞٗت ٖىُٟت وباؾخضاعة ٩ىن  مً الغمذ ًهى٘ الغمذ، املدؿاب٤ ٣يًل والظعإ بالجضٕ ٢ٍى ه املٗضن ٍو  مىتهُا َٞغ

 مضببت مٗضهُت ب٣ُٗت

  :الشمح حػٍشف 2.1

 .ؤظؼاء زالزت الخلُٟت ًدىي  مً خضة ؤ٦ثر لامامُت ؤن ٚحر ظاهبُه مً مضبب ؤؾُىاوي ظؿم هى

  : الشأط 1.2.1

  .الخاصة املضببت الجهت وهى

  : امللبع 2.2.1
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ضعى منها ٨همؿ للغامي ًم٨ً خُض الىؾُى الجهت وهى  - .الجؿم ٦ظل٪ ٍو

  : الزًل 3.2.1

ا ز٠ُٟ - مٗضن" املُشا٫ مً ماصجه النهاًت في ع٣ُ٢ت وج٩ىن  مىه الخلُٟت الجهت وهى ىا٫ لاوػان وجسخل٠"،  ما هٖى  ولَا

 .لانىاٝ بازخالٝ

ىله ٙ 800 الىػن ط٧ىع  ؤ٧ابغ  م 35.50 مؿاٞت جغمي مً م 2.30 بلى م 2.20 بهار م 2.70 بلى م 2.60 مً َو

 
 

  

 

 
 :املشاحل الفىُت لشمي الشمح .2

 

 :معً الشمح 1.2

غ١ 
ُ
 ؤن ًسخاع الخلمُظ املؿ٨ت املىاؾبت، وهىا٥ َ

ً
ىلها، ٞلظا ًجب ؤوال  ل٣ىة ؤناب٘ الخلمُظ َو

ً
٣ت املؿ٨ت جبٗا جسخل٠ ٍَغ

 ::ٖضًضة ملؿ٪ الغمذ منها

ىُت:   1.1.2  اللبظت ألامٍش

غمذ بدُض ًلخ٠ إلابهام والؿبابت ٖلى الخاٞت الٗلُا للمل٠ ال٨غصووي وجل٠ ب٣ُت لاناب٘ خى٫ ٣ًبٌ الخلمُظ ٖلى ال 

ت بحن الؿاٖض وظؿم الغمذ ؤ٦بر ما ًم٨ً  .٢بًت الغمذ بةخ٩ام وفي هظه الخالت ج٩ىن الؼاٍو

ت: 2.1.2  اللبظت الهىجاٍس

جمخض الؿبابت زل٠ ال٣بًت التي جشبذ ًخم ال٣بٌ بدُض ًلخ٠ إلابهام والىؾُى ٖلى الخاٞت الٗلُا للمل٠ ال٨غصووي و 

٠ ال٠٨ ؤما باقي لاناب٘ ٞخل٠ بةخ٩ام خى٫ ٢بًت الغمذ  .في ججٍى

 اللبظت الفىلىذًت:  3.1.2

لبعامل الشأط مذبب  الزًل 
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ًخم ال٣بٌ بدُض ًل٠ إلانب٘ لاوؾِ ٖلى الخاٞت الٗلُا للمل٠ ال٨غصووي و٢ض ال ًالمـ إلابهام املمخض ؤما الؿبابت  

 بال ؤنها
ً
با ٠ الُبُعي لل٠٨  ٞهي في اؾخ٣امت الغؾٜ ج٣ٍغ جل٠ بسٟت خى٫ ٢هبت الغمذ وجشبذ ٢بًت الغمذ في الخجٍى

 .وجشبذ في ويٗها هظا بالًبِ ب٩ل مً بنبعي الخىهغ والبىهغ

 اللبظت ألاملاهُت: 4.1.2

 حكبه الٟىلىضًت في ٧ل ش يء بال ؤن بنبعي الخىهغ والبىهغ ًشبخان جدذ ٢بًت الغمذ بض٫ الالخٟاٝ ٞى٢ها وطل٪ 

لى زانت في خالت خمل الغمذ ٞى١ ال٨خ٠ ختى ٌؿاٖض ٖلى صٞ٘  ..الغمذ أٖل

  : الجضًضة ال٣بًت

٣ت هظه وفي  في لازغي  ولاناب٘ ظاهب في الؿبابت و ٩ًىن إلابهام بدُض والىؾُى الؿبابت بنبعي بحن الغمذ ًمغ الٍُغ

٣ت هظه وحؿمى آلازغ الجاهب ٣ت بالٍُغ يها امل٣هُت الٍُغ  الغمذ ًً٘ و٦ظل٪ لُضا ججٍى٠ في الغمذ اؾخ٣غاع ٌؿهل ٞو

 الغمي بلى ًاصي مما ال٨غصووي املل٠ ٖلى ال٣بًت وإخ٩ام ٖلُه الؿُُغة لخد٤ُ٣ مداطًا للؿاٖض

٣ت وهظه بكضة لت لاناب٘ ناخب ٌؿخٗملها الٍُغ ت الٍُى  .وال٣ٍى

 خمل الغمذ: 

 :هىا٥ زالر َغ١ لخمل الغمذ وهي

 خمل الغمذ ؤؾٟل إلابِ

 لخمل الغمذ ٞى١ ال٨خ٠ والؿً ألؾٟ

لى   خمل الغمذ ٞى١ ال٨خ٠ والؿً أٖل

 :إلابِ ؤؾٟل الغمذ خمل

مغ باألعى ًهُضم الغمذ طًل ال ًجٗل الظي بال٣ضع زلٟا ؤؾٟل ممخضة وطعاٖه الغمذ الالٖب ًدمل    ؤؾٟل الغمذ ٍو

لى وج٩ىن  لامام بلى مخجها إلابِ   .لغميا اججاه في لئلمام الالٖب مىاظهت وج٩ىن  ، الىظه ظاهب ٖلى م٣ضمخه وأٖل

 :٢لُال لامام والى لاؾٟل بلى الؿً و ال٨خ٠ ٞى١  الغمذ خمل

٩ىن  ، ٞى١ ال٨خ٠ الغمذ الالٖب ًدمل ٤ ٍو ٩ىن  وألؾٟل لئلمام ومخجها مىشيُا املٞغ بال٣ضع  ألؾٟل مخجها الغمذ م٣ضم ٍو

ت ٢بًخه ًجٗل الظي   .املدؿاب٤ لًٗض مىاٍػ

لى والؿً ال٨خ٠ ٞى١  الغمذ خمل  :أٖل

لى ب٣لُل ال٨خ٠ مؿخىي  ؤٖلى مً ال٣بًت ج٩ىن  بدُض الغمذ الالٖب ًدمل  ٩ىن  ، الىظه ظاهب ٖو ٤ ٍو  مخجها املٞغ

غجٟ٘ الجؿم ٖمىصي ٖلى والًٗض لؤلمام لى الغمذ م٣ضم ٍو ت أٖل ٩ىن  ° 30 بؼاٍو ٣ت لؤلمام مىاظها اللٗب ٍو  وهظه الٍُغ

بُٗت للى٢ذ ا٢خهاصًت  .الاهُال١ َو

 الا٢تراب: 

ب ًدخاط  ما ًتراوح الظي الا٢تراب لُى٫ ٍَغ٤ وهٓغا زُىة 17 بلى 13 خىالي ملؿاٞت بالغمذ الجغي  بلى ٖاصة الغمذ اٖل

ًمً الش٣ت ٨ًدؿب زُىاجه ختى ٣ًجن ؤن املدؿاب٤ ٖلى ًخدخم متر 40 بلى 30 بحن  البضء ه٣ُت بحن املؿاٞت جب٣ى ؤن ٍو

 .لغميا مؿاٞت مً ؤو ظهضه مً ٦شحرا ٣ًٟض وبظل٪ ال ومىاؾبت زابخت الغمي و٢ىؽ

ى٣ؿم بلى مغخلخحن  :ٍو
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 :املشحلت ألاولى 5.1.2

يها ًجغي الخلمُظ مً الٗالمت الًابُت لاولى مً ) ت املخضعظت12-10ٞو  ( زُىة وطل٪ للخهى٫ ٖلى الؿٖغ

 :املشحلت الشاهُت 6.1.2

يها زُىاث الغمي لاعب٘ التي جبضؤ ٖىض ونى٫ ال٣ضم الِؿغي ٖلى الٗالمت الًابُت الشاهُت ُٞبضؤ بسخب الغمذ بل ى ٞو

 وطل٪ في الخُىة لاولى التي جاصي بال٣ضم الُمنى زم جخ٣ضم ال٣ضم الِؿغي ماصًت الخُىة 
ً
الخل٠ وإلى لاؾٟل ٢لُال

 بلى الخل٠
ً
٩ىن الغمذ ٢ض جم سخبه جماما  ٍو

ً
زم جخ٣ضم ال٣ضم الُمنى بالخُىة  ،الشاهُت وهي ؤَى٫ الخُىاث احؿاٖا

 الشالشت التي جخ٣اَ٘ م٘ الغظل الِؿغي م٘ مُل ا
ً
الخُىة الغابٗت ولازحرة بال٣ضم الِؿغي وجهل بلى بٗضها  لجؿم زلٟا

 وج٩ىن ال٣ضمان زابدخحن ٖلى لاعى ٣٦اٖضة اعج٩اػ زم جبضؤ ٖملُت الغمي والخسلو
ً
 .لاعى بال٨ٗب ؤوال

 :الشمي خؼىاث 2.2

 مً املؿخمضة لضاٞٗتال٣ىة ا بحن لاؾاس ي الغبِ ٖامل وهي ، الغمي لٗملُت هٟؿه الالٖب ٌٗض بها التي الخُىاث هي

 ٣ًُٗها خُض الغمي ٢ىؽ ٢غب وجيخهي الًابُت مً الٗالمت الا٢تراب زُىاث وجبضؤ ، الهىاء في الغمذ وإَال١ الا٢تراب

ت الالٖب اخخٟاّ بلى جاصي ؤنها في املغخلت هظه ٢ُمت ، وجخمشل زُىاث زمـ في املدؿاب٤  الا٢تراب مً املؿخمضة بالؿٖغ

لى  :٧اآلحي لاًمً الالٖب خالت في الغمي زُىاث وجىٟظ .يللغم الؿلُم اججاهه ٖو

 مً هامت مغخلت الخُىاث جخد٤٣ مً زُىة ٧ل وفي وه٨ظا الُمنى زم الِؿغي  بالغظل الغمي زُىاث الالٖب ًبضؤ 

 لال٢تراب الُبُعي الىي٘ في الغمذ خامال الُمنى الًابُت بالغظل الٗالمت الالٖب ًهل ، الغمي لٗملُت الخدٟؼ مغاخل

ىض الجؿم ق٩ل في حٗضًل ؤي صون  الغمي اججاه في بالغظل الِؿغي  لاولى الخُىة ًإزظ زم ىض الجؿم ه٣ل ٖو  ه٣ل ٖو

 الخُىة ؤماما ألزظ جخدغ٥ خُىما امخضاصها ًدؿم خُض للخل٠ للغمذ الخاملت الظعإ جخدغ٥ لؤلمام الُمنى الغظل

 وفي ؤماما مخجهت الُمنى والغظل الخُىة الغابٗت ؤزىاء زلٟا سُامغج الىي٘ هظا في للغمذ الخامل الظعإ ًشبذ زم ، الشالشت

لت في زُىة ؤماما الِؿغي  الغظل جيخ٣ل الخامؿت الخُىة ٗت ٍَى  الغظل ٖلى زلٟا الجؿم وػن ؾ٣ٍى بلى جاصي وؾَغ

با ؤماما الخُىاث هظه َىا٫ الالٖب مىاظهت وج٩ىن  ، مىشيُت ٢لُال وهي الخلُٟت  ظل٪ جب٣ىو٦ املغمى اججاه وفي ج٣ٍغ

 الغمي خغ٧اث واوؿُاب ؾالمت ًازغ في ٞٗل عص ٖنها ًخىلض ال ختى الغمي زُىاث َىا٫ الجؿم مداطاة في الِؿغي  الظعإ

ؿاٖض الشالشت و الشاهُت ؤزىاء الخُىجان واوؿُابُت باعجساء زلٟا الظعإ مض خغ٦ت وج٩ىن   بدُض الغؾٜ ل٠ طل٪ ٖلى َو

لى لاناب٘ اججاه ٩ًىن  ت ٖلى اهصىاءه ًازغ ال ختى للخل٠ الظعإ مض خغ٦ت نهاًت في ممخضا لغؾٜا ٦ما ًب٣ى أٖل  .الغمذ ػاٍو

 :الشمي وإلاسظاٌ 3.2

ت زلٟا وماثال اججاه الغمي مىظها والجؿم زلٟا ممخضة طعاٖه ٩ًىن  خُض الغمي وي٘ بلى الالٖب ًهل ٖىضما  بالؼاٍو

هاٞدحن هب بٗض لاعى بلى يهبِ لم الِؿغي  ال٣ضم وج٩ىن  ، املىاؾبت  بَال١ في الغمي طعإ جبضؤ لاعى ٖلى لالؾخ٣غاع َى

خدغ٥ ، الغمذ ٤ ٣ًىص بدُض الغامي ؤماما طعإ ٍو ؿب٤ الغمي خغ٦ت املٞغ ٤ َو ؿخمغ لامغ باصت في الُض ٢بًت املٞغ  ٖلى َو

ىُل٤ الغمذ مً الخسلو ٢غب ختى الخا٫ هظا ت الُض مً الغمذ ٍو با م٘ ° 35 بلى ° 30 بؼاٍو  عىلا  ؾُذ مؿخىي  ج٣ٍغ

ىض لى ، لخٓت آزغ ختى الُض للغمذ مخابٗت مالخٓت م٘ ؤٖلى والى لاًمً ال٨خ٠ ؤمام ه٣ُت ٖو  مً الخإ٦ض الالٖب ٖو

 الالٖب ٖلى ًجب لاعى ٖلى ؤوال الغمذ م٣ضم هبٍى ولًمان ، إلاعؾا٫ ؤزىاء ٖملُت جامت مىاظهت الغمي م٣ُ٘ مىاظهت

ال١ مؿخىي  وفي الغمذ م٣ضم ًٖ ؤمخاع بًٗت بٗض ٖلى وهمُت صاثغة مغ٦ؼ ًًُٗ اهه ًخسُل ؤن ت إلَا  .ػاٍو
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 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

خحنًبضؤ وي٘  - ؤ ٩ىن مدىع ال٨خٟحن والخىى مخىاٍػ  ٍو
ً
 0الغمي مً وي٘ الاعج٩اػ ٖلى الغظل الُمنى املىشيُت زلٟا

الجظٕ(  -الغ٦بخان -الىي٘ جبضؤ ُٞه ظمُ٘ ؤظؼاء الجؿم )ال٣ضمان ًل٠ ال٣ضم الُمنى للضازل وفي اججاه الغمي هظا - ب

 للغمي
ً
 في الامخضاص اؾخٗضاصا

 لُىاظه الخلمُظ بهضعه ٢ُإ الغمي والجؿم ٩ًىن في وي٘ مخ٣ىؽ  - ث
ً
في هٟـ الى٢ذ ًخدغ٥ الظعإ لاٌؿغ ظاهبا

 .للخل٠ والًٗالث في خالت اه٣باى وؾً الغمذ في هظه اللخٓت ؤٖلى مً الغؤؽ

٪ الظعإ الخامل للغمذ بلى لامام وؤٖلى وهى مىثن مً  - ر خُيئٍظ جمخض الغظل الُمنى م٘ اهضٞإ الهضع بلى لامام وجدٍغ

٤ في مؿخىي الغؤؽ  .مٟهل املٞغ

 .ٌؿخمغ ج٣ضم الظعإ بالغمذ بلى لامام وؤٖلى في خغ٦ت ٦غباظُه ختى جخم ٖملُت الغمي مً ٞى١ الغؤؽ - ط

 :حفظ الخىاصن  4.2

 الِؿغي  الغظل مً الجؿم ًيخ٣ل ز٣ل ٦ما املُلىب الخىاػن  بخغاػ ب٣هض َبُٗتها ٖلى الظعإ جخدغ٥ الغمذ َال١ب بٗض

 . الغمي ٢ىؽ ٖبر ؤماما الجؿم اهضٞإ مً ختى ج٣لل ٢هحرة بذجلت جدب٘ و لؤلمام زُىة وجازظ ، الُمنى بلى

 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

 .ؿخمغ الغظل الِؿغي مغج٨ؼة ٖلى لاعى لخٗمل ٦غاٞٗت للجؿمح - ؤ

ضم  - ب جتر٥ الغظل الُمنى ٖلى لاعى ملخابٗت ج٣ضمها بلى لامام ألزظ الخُىة الخامؿت للمداٞٓت ٖلى اجؼان الجؿم ٖو

 الخغوط ؤمام ٢ىؽ الغمي

 :إلاسظاٌ غلى مالحظاث

ضزل الخلُٟت الغ٦بت زني ًجب  1-  .٧املت الغمي مىاظهت اججاه الالٖب ًىاظه ؤن ٖلى لؤلمام الخىى ٍو

 .لخٓت ختى آزغ الغمي مخابٗا ًجب ال٨غباظُت الخغ٦ت جدضر طل٪ وبٗض الظعإ خغ٦ت الغمي ٣ًىص 2- 

لى لؤلمام ممخضا الجؿم ٩ًىن  الغمذ جدغ٥ ٖىض  3- ض إلامؿا٥ ٧ان لى للغمذ ومخابٗا بال٩امل وأٖل  .ؤزغي  مغة به ًٍغ

ت الُض الغمذ ًتر٥ 4-   . لاعى م٘ صعظت ° 35 بلى ° 32 م٣ضاعها بؼاٍو

 .املُلىب الاجؼان إلخغاػ إلاعؾا٫ بٗض َبُٗتها ٖلى الظعإ جخدغ٥ 5- 

 :الخؼىاث الخػلُمُت لشمي الشمح .3

٣ت  - ؤ  املؿ٨ت املىاؾبت وخمل الغمذحٗلُم ٍَغ

 ز - ب
ً
( مً الشباث وطل٪ مً الىي٘ ٞخدا

ً
م٨ً عمي الغمذ بالُضًً )الُض الُمنى زلٟا م بُض واخضة مً ٞى١ الغؤؽ ٍو

 اؾخسضام ال٨غاث الُبُت

  - ث
ً
ً الؿاب٤ مً الىي٘ ؤماما  ٨ًغع الخمٍغ

٣ت سخب الغمذ للخل٠ باملص ي ؤعب٘ زُىاث للىنى٫ بلى وي٘ الغمي والغمي - ر  حٗلُم ٍَغ

ً بالجغي الخ٠ُٟ زم زُىة زامؿت بٗض الغمي لخٟٔ الخىاػن  - ط  ٨ًغع الخمٍغ

ً ا - ح  لؿاب٤ مً الجغي الٗاصيهٟـ الخمٍغ

 حٗلُم ٦ُُٟت الجغي بالغمذ - ر
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 ( زُىة زم ؤصاء لاعب٘ الخُىاث لازحرة والغمي12-10الجغي مً ) - ص

المت ؤزغي ٖىض بضاًت زُىاث الغمي وؤصاء خغ٦ت الغمي بال٩امل - ط  يبِ الخُىاث بىي٘ ٖالمت ٖىض ؤو٫ الجغي ٖو

 : املعابلت كىاغذ .4

ت مداوالتهم صاءأل  املدؿاب٣حن جغجِب ًخم -  3 بإصاء مدؿاب٤ ل٩ل ٌؿمذ مدؿاب٣حن 8 مً ؤ٦ثر هىا٥ ٧ان بطا، بال٣ٖغ

 .مداوالث

 منهم ل٩ل ِٞؿمذ ا٢ل زماهُت ؤو املدؿاب٣ىن  ٧ان بطا ؤما بياُٞت مداوالث 3 مخٗاصال مدؿاب٤ ل٩ل ٌؿمذ ال٣ٗضة خالت في

 .مداوالث 6

 . خماءوإلا  الخمٍغً بٛغى مداولخحن بإصاء مدؿاب٤ ل٩ل ٌؿمذ -

للظعإ  ظؼء ؤٖلى ؤو ال٨خ٠ مؿخىي  ٞى١  مً ًغمى ؤن ٖلى امل٣بٌ مً الغمذ مؿ٪ ًجب الصخُدت الغمُت مخُلباث -

 .٢ظٝ ؤو بَاخت بضون  الغامُت

 .مىه آزغ ظؼء ؤي ٢بل لاعى املٗضوي الغمذ ؾً ملـ بطا بال صخُدت الغمُت رال حٗخب -

٣ت الصخُدت لاعى الغمذ ًلمـ ختى بالا٢ترا ٍَغ٤ مٛاصعة ٖضم املدؿاب٤ ٖلى ًجب -  بالٍُغ

 . مداولت جددؿب ٞال الغمُت ؤصاء ؤزىاء و٢ذ ؤي في الغمذ ٦ؿغ طاب -

٣ت - ض ؤال ؤن ًجب: الغمي وم٩ان الا٢تراب ٍَغ  ًدضص ؤن والبض م 30 ًٖ ٣ًل وال م 36.5 ٖلى " الا٢تراب " الجغي  َى٫  ًٍؼ

حن بسُحن  ؾم5 وبٗغى م4 بُنهما املؿاٞت مخىاٍػ

 . م8 ٢ُغه هه٠ ٢ىؽ زل٠ مً املخاولت جاصي ؤن ًجب -

 املىٓمت اللجىت ٢بل مً . مجهؼة ٖالماث بىي٘ للمدؿاب٣حن ٌؿمذ ول٨ً الجغي  ٍَغ٤ ٖلى ٖالماث بىي٘ ٌؿمذ ال -

 الا٢تراب ٍَغ٤ ظاهبي ٖلى

 ؾم 25 ؾم 33 :ؤ٢ص ى ؾم 25 :اصوي املٗضوي الغؤؽ َى٫  -
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 لشص:سمي ال .1

خُت هبزة 1.1  : جاٍس

خُت هبزة 2.1  : غً سمي اللشص جاٍس

املٗضن ، ول٨ً في  ؤوط٦غ ال٨خاب الُىهاوي بٗض الٗهغ الهىمحري ٧لمت ال٣غم ٖلى ؤنها ز٣ل مؿُذ مهىٕى مً الدجغ 

ىظض  اض ي نى٘ ال٣غم مً البروهؼ. ٍو ال٣غهحن الشالض والخامـ ٢بل املُالص وهما ٌٗخبران الٗهغ الظهبي لليكاٍ الٍغ

ُاوي ٢غم بغوهؼ م٨خىب ٖلُت ٦خاباث جغظ٘ لل٣غن الؿاصؽ ٢بل املُالص و٧اهذ لا٢غام حؿخٗمل خ الُا في املخد٠ البًر

ش البالص والخُاة الاظخماُٖت و٧اهذ جسخل٠ مً خُض الىػن والدجم خؿب  ايت ؤو لِسجل ٖليها جاٍع بما للغمي ٦ٍغ

الث ا ؤٖما٫ لتي جهى٘ ٞيها، وفي طل٪ الى٢ذ ٧ان ًغمى ال٣غم مً الالٖبحن ٦ما ٧اهذ جسخل٠ خؿب الٗهىع والضٍو

 الشباث . 

ذ  ٨ُتلل٣غم وهى مً الىالًاث  ؤولميبُل  ؤو٫ و٢ض ٧ان ٧اٍع في ؤوملبُاص ؤزِىا  سجلهم 29a15 ع٢مهاملخدضة و٧ان  لامٍغ

ٗض طل٪ جُىع زم جال طل٪ ج٣ضم ملخّى  في لاع٢ام . ول٨ً مً هاخُت الخ٨ىُ٪ اؾخمغ الغمي مً الشباث وب 1896ٖام 

متر 36.04سجل باولغ املجغي  1900الغامي ًغمي  ال٣غم مً الضوعان مما ؤصي الى ج٣ضم لاع٢ام ٟٞي ٖام  وؤنبذالغمي 

ضا٥  1904في ٖام  ٩ي قٍغ ٩ي  ؤهضعؽسجل  1932مترا وفي ٖام 39.28سجل لامٍغ سجل 1956مترا وفي ٖام 49.48لامٍغ

٩ي  ل بُال لهظه املؿاب٣تمترا واؾخمغ لى٢ذ  56.36اعوجغ لامٍغ  .ٍَى

التي ؤ٢ُمذ في  1928مؿاب٣ت اوملبُت مً مؿاب٣اث الغمي التي جماعؾها الؿُضاث ٟٞي ؤوملبُاص  ؤو٫ و٧ان  عمي ال٣غم 

مترا وخاػث ٖلى او٫ مُضالُت طهبُت زم في ٖام ٧39.62ىهىبا٧ا في عمي ال٣غم وسجلذ  ؤمؿترصام اقتر٦ذ البىالهضًت

ا الدك٨ُُت   1956وفي ٖام  41.92وؿُت سجلذ اؾترماًغ الٟغ  1948 مترا وجىالذ لاع٢ام   53.69سجلذ ٩ُٞىهٞى

 بالهٗىص بٗض طل٪ .

٣ت الغمي وقملذ ال٨شحر مً الخٗضًالث التي زهذ الخ٨ىُ٪  ختى ونلذ  ثجُىع و٢ض  ٣ت املخبٗت في و٢خىا  بلىٍَغ الٍُغ

دُِ بها ٢ٟو ٖلى إلاه٩لحز وويٗذ لها ال٣ىاهحن التي   Uق٩ل خ٠  الخايغ وهي الغمي مً الضوعان مً صازل صاثغة ٍو

 جىٓم املؿاب٣ت .

 :لشصاملشاحل الفىُت لشمي ال .1

 .اللشص وحمل معً 1-

 .الاظخػذاد وكفت 2-

 .الخمهُذًت املشجحت 3-

 .الذوسان 4-

 .الشمي 5-

 .والخىاصن  الخىكف 6-

 :معً اللشص 1.1

ىي٘ ال٣غم وػن ؾ٣ٍى حرجإز جدذ عبٗتلا  لاناب٘ ؾالمُاث بىي٘ ال٣غم مؿ٪ ٖملُت جخم  ؾُذ ٖلى إلابهام ،ٍو

لى مً لاصاة مـ لٖا البا، الؿاٖض لل٣غم مً لازغ (الجاهب ٍو  خُض ؾم2 بلى1 مً لاناب٘ بحن املؿاٞت ج٩ىن  ما ٚو
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ت املؿاٞت ج٩ىن  ٘، الغمي ٖلى ًخٗاوها ختى والىؾُى الؿبابت ًجم٘ الالٖبحن بٌٗ ،وهىا٥ بحن لاناب٘ مدؿاٍو  ٦ما الؿَغ

 ٖلى الخإ٦ُض مً البض وهىا مً الُض ال٣غم ؾ٣ٍى مك٩لت املبخضثحن ًىاظه ٧امل، باؾترزاء الُض ٖلى ؤناب٘ وكغ ًجب

ت َاعصة ٢ىة ،ألن هىا٥ زٝى صون  وؤصائها املغجخاث ٖىض الغمُت الظعإ امخضاص  عاخت في ال٣غم ب٣اء ٖلى جداٞٔ مغ٦ٍؼ

 .صخُدت ٧اهذ املغجخاث بطا وزانت الُض

 

 

 

 

 

 ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:مً هظا 

ٌؿدىض ؾُذ ال٣غم ٖلى ؾالمُاث لاناب٘ وجغج٨ؼ خاٞخه ٖلى ٞانل ال٣ٗل لاولي وجىٕػ لاناب٘ ٖلى ؾُذ ال٣غم  - ؤ

 وهظه املؿ٨ت 
ً
با  إلابهام مؿدىض ب٩امله ٖلى ؾُده وممخض وفي زِ مؿخ٣ُم م٘ الؿاٖض ج٣ٍغ

ً
 زُٟٟا

ً
ٗا بالدؿاوي جىَػ

 ىاؾب ال٠٨ ال٨بحر وحؿمذ بخىاػن ال٣غم في الُض وحؿاٖض ٖلى صوعاهه ٖىض الخسلوج

٩ىهان مخالن٣حن وجىاؾب هظه املؿ٨ت ال٠٨  - ب ٣ت ول٨ً التر٦حز بضعظت ٦بحرة ٖلى الؿبابت والىؾُى ٍو هٟـ الٍُغ

٘ لت ومً ممحزاتها إلانبٗان ًخٗاوهان ٖلى الخسلو ال٣ىي الؿَغ  ال٨بحر طاث لاناب٘ الٍُى

 :( الاظخػذاد وكفت)الىطؼ الابخذائي 2.1

٩ىن  الخىى باحؿإ مخباٖضجحن وال٣ضمحن الالٖب ٠٣ً ا الجؿم ز٣ل ،ٍو  مخباٖضجان وهما ال٣ضمحن مٗا ٖلى مىٖػ

 واؾخ٣امت لؤلمام الىٓغ م٘ الغظلحن ًٖالث واعجساء في الغ٦بت مٟهل في ز٠ُٟ اهصىاء م٘ ، الخىى ؤو الهضع مؿاٞت

ضم اعجساء في خالت لؤلصاة الخاملت ٕالظعا ج٩ىن  بِىما الجظٕ  اؾخٗضاصا مغجسُت ج٩ىن  بدُض الخغة الظعإ ج٣لو ٖو

الخٔ للمغجخت  الغمي ل٣ُإ مىاظه والٓهغ الضاثغة مً الخلٟي الجؼء في الالٖب و٢ٝى الخلُٟت ٍو

 :املشجحت الخمهُذًت 3.1

 ممضوصة ج٩ىن  له الخاملت والظعإ ٠للخل ال٣غم بخدٍغ٪ الالٖب ٣ًىم املتزهت الاؾخٗضاص و٢ٟت مً ال٣غم مؿ٪ بٗض

 باججاه الجؿم ز٣ل مغ٦ؼ ًخدغ٥ الظي الى٢ذ في الُض مً ال٣غم ؾ٣ٍى ٖضم ٖلى ًداٞٔ ؤن مالخٓت م٘ بال٩امل

 املغجخت وجخ٨غع  الاجؼان بدٟٔ الخغة الظعإ ج٣ىم بِىما الِؿغي، الجهت بلى الٗىصة زم الُمنى الغظل ٞى١  لُهل الُمحن

 ل٠ خغ٦ت ًٖ مخإزغة صاثما لل٣غم الخاملت الظعإ ؤن ًالخٔ الضوعان ٖىضا لا٦ثر ٖلى مغاث زالر بلى مغة مً لاولُت

ت الجظٕ  مؿاع زِ بَالت في الالٖب طل٪ لِؿاٖض مضاها ؤ٢ص ى بلى جهل ؤن ًجب الل٠ ٖملُت ؤن ٦ما لؤلعى ومىاٍػ

اصة و ال٣غم ت في ٍػ اصة في حؿهم والتي الؿٖغ ت ٍػ ى٫  ؾٖغ ىض املؿاٞت َو  الُاعصة ٢ىة ج٣ىم الجؿم خى٫  ملغجخاثا ٖو

ت ا املغجخاث مً إلا٦شاع الًجب ٦ما ، ال٣غم جشبُذ ٖلى املغ٦ٍؼ  الشالر جخٗضي ؤن الًجب خُض إلاعها١ مً زٞى

 ..مداولت ٧ل في مغجخاث

 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

 املغجخت بلى لامام وإلى الخل٠ بجاهب الجؿم - ؤ
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 املغجخت مً الجاهب لاًمً ختى جهل ؤمام الجؿم لِؿدىض ٖلى عاخت الُض الِؿغي  - ب

 بدُض ٩ًىن الظعإ الخامل لل٣غم وال٨خٟان ٖلى زِ واخض ومىاػ لؤلعى ختى  - ث
ً
ًمغجر ال٣غم بلى ؤ٢ص ى مضاه زلٟا

 حؿاٖض ٖلى امخضاص ًٖالث الهضع بلى ؤ٢ص ى مضي ووػن الجؿم ٖلى ال٣ضم الُمنى

 :نالذوسا 4.1

بُت الغ٦ًت بمشابت وهى ، مم٨ً حؿإع ؤ٢ص ى بلى الالٖب ونى٫  هى الضوعان مً لاؾاس ي الهضٝ  ٞٗالُاث في الخ٣ٍغ

 مدىع  حٗخبر التي الِؿغي  ال٣ضم ٖلى لاولُت املغجخاث اهتهاء لخٓت مً الضوعان ٖملُت جبضؤ ،خُض الغمذ عمي ؤو الىزب

 بدغ٦ت ال٨خٟحن مدىع  ًخدغ٥ ومٗها الضاثغة وؾِ ؤو مغ٦ؼ هدى غي صاث بك٩ل الُمنى الغظل جيخ٣ل زم لاو٫  الضوعان

ت  في الغظلحن جهبذ بًً زُٟٟت ب٣ٟؼة الالٖب ٣ًىم الضاثغة مغ٦ؼ بلى الُمنى الغظل ه٣ل ؤزىاء ، الخىى لخغ٦ت مىاٍػ

يخ٣ل الشاوي عانالضو  مغ٦ؼ هي جهبذ الضاثغة مغ٦ؼ بلى الُمنى ال٣ضم ونى٫  بٗض الُمنى الغظل ٖلى الاعج٩اػ ٢بل الهىاء  ٍو

٩ىن  الُمنى ال٣ضم بلى الِؿغي  ال٣ضم مً الجؿم ز٣ل مغ٦ؼ  ،الغ٦بت مٟهل مً مشيُت ج٩ىن  والتي املكِ ٖلى اعج٩اػها ٍو

ب٣ى الغمي، مغخلت لخبضؤ إلا٣ًاٝ لىخت هدى الِؿغي  ال٣ضم جخجه ؤًً الشاوي الضوعان ًبضؤ بٗضها  مغجٟٗا الغمي طعإ ٍو

لى با لا٣ٞي خىي باملؿ واخضة اؾخ٣امت ٖو  .ج٣ٍغ

 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

 والغ٦بخان مىشيُخان ههٟا - ؤ
ً
 ٖىضما جهل خغ٦ت الظعإ بال٣غم بلى ؤ٢ص ى مضاها زلٟا

  - ب
ً
 لخِ الغمي ها٢ال

ً
ا ز٣ل  جبضؤ ٖملُت الضوعان ٖلى مكِ ال٣ضم الِؿغي ول٠ ع٦بتها في اججاه الغمي ختى الٟسظ مىاٍػ

 الجؿم ٖليها

 لاعى بِىما ج٩ىن الُض الِؿغي مىشيُت ؤمام الجؿم - ث
ً
ا  في هظا الىي٘ ًدخٟٔ الخلمُظ بال٣غم مىاٍػ

 ًىُل٤ الخلمُظ مً مازغة الضاثغة بلى م٣ضمتها بضوعان الجؿم خى٫ هٟؿه وطل٪ بضٞ٘ لاعى بالغظل  - ر
ً
ىعا  ٞو

٘ الغ٦بت ومما ٌؿاٖض ٖلى الضوعان ؤن  ٣ًترب الٟسظان مً بًٗهما الِؿغي م٘ ٞع

وجيخهي ٖملُت الضوعان بمجغص ونى٫ مكِ ال٣ضم الُمنى بلى مىخه٠ الضاثغة وال٨ٗب في اججاه الغمي م٘ اهصىاء مً  - ط

 مٟهل الغ٦بت والخىى

  - ح
ً
خاب٘ الخلمُظ خغ٦ت الغظل الِؿغي بلى م٣ضمت الضاثغة وزل٠ زِ الغمي ب٣لُل والظعإ الخامل لل٣غم ماثل ٢لُال  .ٍو

 :الشمي والخخلص 5.1

 للغظل الضوعاوي الل٠ م٘ ال٨خ٠ لخداطي الغمي م٣ُ٘ اججاه في لؤلمام لل٣غم الخاملت الظعإ بسخب الالٖب ٣ًىم

خدغ٥ الغمي م٣ُ٘ الخىى لُىاػي  الغمي م٣ُ٘ اججاه في الخىى وصوعان الغ٦بت مٟهل مً الامامُت  الش٣ل مغ٦ؼ ٍو

ا لل٣غم الخامل الظعإ ًهبذ وخُىما الخلُٟت لالغظ ب٣ضم لاعى صٞ٘ بٗض ولؤلٖلى لؤلمام  لؤلمام جخدغ٥ لل٨خ٠ مىاٍػ

ت لُهى٘ ال٨خ٠ مؿخىي  مً وؤٖلى الىٓغ مؿخىي  ؤمام ال٣غم لُتر٥  م٘ صعظت 43 بلى 42 بحن ما م٣ضاعها اهُال١ ػاٍو

ت م٘ تمكاع٦ ٞالخىى ٞالٟسظ الؿا١ بلى ال٣ضم مً الضٞ٘ ٢ىة لخيخ٣ل الجؿم مٟانل ظمُ٘ امخضاص مالخٓت  ؾٖغ

ت الظعإ بلى الخىى صوعان  في ًضوع  وججٗله ال٣غم حسخب التي الؿبابت مؿخسضمت الُض في جخجم٘ ؤن بلى خغ٦تها وؾٖغ

 :الخالي الك٩ل في ٦ما الؿاٖت ٣ٖاعب بججاه
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 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

ْهغه في اججاه الغمي والظعإ الخامل لل٣غم بلى الخل٠ وال٣ضمان بلى الىي٘ الؿاب٤ والظي ٩ًىن  ًهل الخلمُظ - ؤ

 ٖلى لاعى
ً
 .مغج٨ؼجان جماما

جبضؤ ٖملُت الغمي وطل٪ بضوعان الغظل الُمنى ٖلى مكُها في اججاه الغمي م٘ صٞ٘ الخىى بلى لامام ومض الغ٦بخحن  - ب

ت ل٩ي ًىاظه م٣ُ٘ الغمي ل٠ بظل٪ الجظٕ بؿٖغ  بلى ؤٖلى ٍو
ً
 .مٗا

 ٖلى امخضاص مدىع ال٨خٟحن ل٩ي ًىُل٤ ال٣غم مً الُض  - ث
ً
 ٖالُا

ً
وجيخهي ٖملُت الغمي ب٣ظٝ الظعإ الخامل لل٣غم ماثال

 
ً
ت ٖىض ه٣ُت م٣ابلخه لل٨خ٠ لاًمً ؤو حؿب٣ه ٢لُال  .بٟٗل ال٣ىة الُاعصة املغ٦ٍؼ

ىلض هظا الضوعان خغ٦ت الغؾٜ هظا ومً املٗلىم ؤن ال٣غم ًضوع خى٫ مدىعه الخاعط )اججاه ٣ٖاعب الؿاٖت( ٍو - ر

 .وؤناب٘ الُض

 :الاجضان 6.1

 املخاولت جٟكل بالخالي و الضاثغة زاعط الخغوط مً وزكُت ال٣غم زل٠ للخدغ٥ الجؿم ًًُغ لاصاة مً الخسلو بٗض

 جسٌُٟ م٘ الِؿغي  الغظل م٩ان لخدل وه٣لها الُمنى الغظل بشني الالٖب ٣ًىم خُض عظلُه وي٘ بخٛحر الالٖب ٣ًىم

 .الخل٠ هدى الِؿغي  الغظل ومض لاؾٟل هدى الجؿم ز٣ل مغ٦ؼ

 مً هظا ٧له ًم٨ىىا جلخُو هظه املغخلت في الى٣اٍ الخالُت:

٣ًىم الخلمُظ بٗض الخسلو مً ال٣غم بدبضًل الغظل الُمنى بلى م٣ضمت الضاثغة والِؿغي بلى الخل٠ م٘ مُل الجؿم  - ؤ

 ملخابٗت خغ٦ت الغمي والتر٦حز ٖلى الغظل 
ً
 .لامامُت ختى ًخم الاجؼان للجؿم في الضاثغةؤماما

 .ًخم الخغوط مً الىه٠ الخلٟي مل٣ُ٘ الغمي - ب
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 :الخؼىاث الخػلُمُت للزف اللشص .2

 

 ٖلى ٧امل امخضاص الظعإ -
ً
 زلٟا

ً
٣ت مؿ٪ ال٣غم واملغجخت الخمهُضًت ؤماما  ٌٗلم ٍَغ

 صخغظت ال٣غم ٖلى لاعى وإلى لاما -
ً
م وطل٪ لخٗلُم ٦ُُٟت زغوط ال٣غم ولاناب٘ و٢ٝى ال٣ضم الِؿغي ؤماما

 .بالىي٘ الصخُذ

 م٘ صوعاهه -
ً
 ٖالُا

ً
ً الؿاب٤ بغمي ال٣غم ؤماما  .٨ًغع هٟـ الخمٍغ

 لؤلعى -
ً
ا  .مغجخت ال٣غم بجاهب الجؿم مً وي٘ الى٢ٝى والهضع مىاظه الججاه الغمي زم ٢ظٞه مىاٍػ

ً مً الى٢ٝى وال٨خ٠ لاٌؿغ في اججاه الغمي م٘  -  .مغاٖاة مخابٗت الغميهٟـ الخمٍغ

عمي ال٣غم والٓهغ مىاظه ملُضان الغمي مً وي٘ الًُٗ ٖلى الغظل الُمنى بل٠ الغ٦بت الُمنى والخىى  -

ت بلى لامام ملىاظهت مُضان الغمي بالهضع  .بؿٖغ

 زم الضوعان ٖليها )الِؿغي  -
ً
( ًخم بٗض طل٪ حٗلُم الضوعان بالى٢ٝى ملىاظهت مى٣ُت الغمي وال٣ضم الِؿغي ؤماما

٪ الُمنى بلى لامام والضوعان ٖليها صوعة ٧املت للىنى٫ ٖلى وي٘ الغمي  .بلى الِؿاع وجدٍغ

 )صوعة وعب٘( -
ً
ً الؿاب٤ ول٨ً مً الى٢ٝى ظاهبا  . هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ ول٨ً م٘ الى٢ٝى والٓهغ مىاظه ملى٣ُت الغمي )صوعة وهه٠( زم الغمي -  .هٟـ الخمٍغ

 .مغاٖاة جصخُذ لازُاء -
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 :ه ناللىا أهم .3

 لاصاة حؿ٣ِ ؤن ًجب صخُدت، املخاولت ج٩ىن  وختى هٟؿها، الخضًضًت ال٨غة عمي ٢ىاٖض ال٣غم عمي في جُب٤ -

ُغها صاِثغة مً ُٞحرمى ال٣غم ؤما .الغمي م٣ُ٘ لخُي الضازلُحن الخضًً بحن ه٣ُت في
ُ
 .م 2.50 ٢

 لاعى بلى ل٣غما ونى٫  ٢بل زاعظها ؤو الضاثغة زِ الغامي ٢ضما صاؾذ بطا الغمُت جددؿب ال -

 ال٣ىاهحن وخؿب .لاعى ال٣غم ٞيها المـ ه٣ُت ؤ٢غب بلى للضاثغة الضازلي الُٝغ مً الغمُت الخ٩ام ٣ًِـ -

اض ي ٧ل ًدهل الضولُت،  مً ؤ٦ثر الٗضص ٧ان وإطا .ؤ٢ل ؤو زماهُت املدؿاب٣حن ٖضص ٧ان بطا عمُاث، ؾذ ٖلى ٍع

ايُحن زماهُت اّهُل  .عمُاث رزال  ٖلى منهم واخض ٧ل ًدهل مكتر٦حن، ٍع  الغمُاث، ؤَى٫  ؤصخاب الشماهُت، ًُ

 .ؤزغي  عمُاث زالر ٖلى منهم واخض ٧ل ًدهل خُض النهاثُت، لؤلصواع

 :اللشص 1.1.3

 ٦جم1 للؿُضاث باليؿبتو  ٦جم 2 للغظا٫ باليؿبت :الىصن

ا ؤو نلبت ماصة مً ال٣غم ظؿم ٩ًىن  ٢ض  :الخصيُؼ  بَاع له و مىاؾبت، ؤزغي  ماصة مً ؤو الخكب مً ًهى٘ و مجٞى

ت خاٞت طو مٗضوي با مم 6 ٢ُغ بىه٠ مؿخضًغا للخاٞت امل٣ُ٘ ؾم٪ ٩ًىن  بدُض صاثٍغ  ٢غنحن وظىص ًدخمل و .ج٣ٍغ

 هظه ج٩ىن  ؤن كٍغب املٗضهُحن ال٣غنحن هظًً بضون  ال٣غم ًهى٘ ؤن ًجىػ  و املغ٦ؼ في ظاهبُت ٖلى مشبخان صاثٍغً

 ال٣غم ظاهبي مً ظاهب ٧ل ٩ًىن  بدُض . للمىانٟاث مُاب٣ت لؤلصاة ال٨لي الىػن و امل٣اؾاث و مؿُدت املى٣ُت

 مىدني بضاًت مً مؿخ٣ُم زِ فى و ماثلحن الؿُدان ٩ًىن  و خاصة ؤَغاٝ ؤو بغوػ ؤو زكىهت وظىص صون  لآلزغ مُاب٣ا

اع ت الضاثغة بلي إلَا  .ال٣غم مغ٦ؼ ٖىض) مم28.5ى )بل ) مم 25) مً ٢ُغ بىه٠ املغ٦ٍؼ

  الشمي: دائشة 2.1.3

 ؤو الخضًض مً للضاثغة الخاعجي اعإلَا ًهى٘

 بدُض مىاؾبت ؤزغي  ماصة ؤي ؤو الهلب

 و ، ىلاع  مؿخىي  في الٗلىي  ؾُدها ٩ًىن 

 بالضاثغة املخُُت لاعى ج٩ىن  ؤن ًم٨ً

 ؤي مً ؤو إلاؾٟلذ ؤو الخغؾاهت مً زاعظها

 ، الاهؼال١ ٖلى حؿاٖض ال نلبت ؤزغي  ماصة

 ُامبي لها الضازلي الؿُذ ٩ًىن  ؤن ًيبغي ٦ما

 و نلبت مىاص ؤي ؤو إلاؾٟلذ ؤو الخغؾاهت مً

ت و ػل٣ت لِـ  الخاٞت ًٖ مىسًٟت و مؿخٍى

اع الٗلُا اع الٗلىي  الجؼء ًٖ ؾم2 بم٣ضاع الضاثغة إَل  ال و م 2.50ال٣غم عمى في الضاثغة ٢ُغ ٩ًىن  بدُض. الضاثغة إَل

 ال٣غم عمي صاثغة مً املُغ٢ت بَاخت ٨ًًم و هظا.ؤبٌُ لىهه ٩ًىن  و لا٢ل ٖلى )مم 6) ًٖ الضاثغة بَاع ؾم٪ ٣ًل

ت خل٣ت بىي٘ وطل٪ متر 2.135 الي متر 2.50 مً ال٣ُغ ج٣لُل بكٍغ  ابٌُ زِ عؾم ًيبغي ٦ما .الضاثغة صازل صاثٍغ

 ًهى٘ ؤو ًُلي ؤن ًم٨ً و )الضاثغة ظاهبي ٖلى( ؾم 75 لا٢ل ٖلى ًمخض للضاثغة املٗضوي الٗلىي  الؿُذ مً ؾم 5 ٖغيت
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ت الضاثغة بمغ٦ؼ ًمغ الظي الىهمي للخِ امخضاص لابٌُ الخِ نهاًت حك٩ل . مىاؾبت ماصة ؤي ًم ؤو الخكب مً  بؼاٍو

 .لاصاة هبٍى مل٣ُ٘ املىخه٠ زِ م٘ ٢اثمت

 :اللشص كفص 3.1.3

حن و املخٟغظحن ؾالمت لًمان ٢ٟو ؤو ؾُاط صازل مً ال٣غم عمُاث ظمُ٘ جاصي ؤن ًجب  .الالٖبحن و إلاصاٍع

  :الخصيُؼ

ت و ٦جم 2 وػهه مخدغ٥ ٢غم ب٣ًاٝ ٖلى ٢اصعا ٩ًىن  بدُض ًهان و ًهى٘ و ال٣ٟو مًهم ؤن ًجب  )مترا 25 ( بؿٖغ

 ؤي اؾخٗما٫ ًم٨ً . ال٣ٟو ٞى١  مً ؤو الالٖب اججاه في باعجضاصه زُىعة ؤًت إلا٣ًاٝ هظا ٌؿبب ؤال ٖلى الشاهُت في

 ( U )خٝغ ق٩ل ٖلى ال٣ٟو ٩ًىن  ؤن ًجب .ال٣اٖضة هظه مخُلباث ظمُ٘ ًُاب٤ ؤن بكٍغ لل٣ٟو جهمُم ؤو ق٩ل

 و الغمي صاثغة مغ٦ؼ مً ؤمخاع 7 ٖلى لؤلمام ًمخض و ؤمخاع 6 ٩ًىن  ؤن ًجب لامامُت الٟخدت احؿإ الغؤس ي املؿ٣ِ مً

اعاث ؤو الكبا٥ اعجٟإ بن و . ال٣ٟو لكبا٥ الضازلي الخٝغ هي ج٩ىن  ؤن ًجب م 6 ا٫ ، للٟخدت الى٣ِ نهاًاث  إلَا

إ ٖىض جب . م 4 ًٖ ج٣ل ؤال جبً ه٣ُت ؤَو  ٢ىة ملى٘ ال٣ٟو نى٘ و ال٣ٟو جهمُم ٖىض الالػمت الاخخُاَاث ٖمل ٍو

 .الكب٨ت بَاعاث ؤؾٟل مً الاهؼال١ ختى ؤو الٟىانل بحن مً املغوع ؤو الكب٨ت ازترا١ مً ال٣غم اهضٞإ

  (:الهبىغ ميان ( الشمي ملؼؼ 4.1.3

ها ٖىض ؤزغا لاصاة جتر٥ بدُض ،مىاؾبت ماصة ؤي ًم ؤو الىجُل ؤو الٟدم جغاب مً بما الهبٍى م٣ُ٘ ٩ًىن   ما في.ؾ٣َى

ت و ؾم 5 بٗغى بًُاء بسٍُى مدضصا الهبٍى م٣ُ٘ ٩ًىن  ؤن ًجب الغمذ عمي ٖضا  بطا بدُض ،° 34.92 م٣ضاعها بؼاٍو

 .الضاثغة بمغ٦ؼ ًمغان ؾٝى الخُان هظان امخضا

 :(لتفاؼ املحاولت جحعب متى ( أو اللشص للزف اللاهىهُت ألاخؼاء 2.3

 مً ظؼء بإي الضاثغة زاعط لاعى ؤو لئلَاع الٗلىي  الؿُذ بلمـ ٢ام ،الغمُت ؤصاء في بضؤ و الضاثغة الالٖب صزى٫  بٗض -

 .ظؿمه ؤظؼاء

 .زاعظه الىا٢ٗت لاعى ؤو الغمي م٣ُ٘ زِ باألعى له اخخ٩ا٥ ؤو٫  في ال٣غم ملـ بطا-

 بمغ٦ؼ ًمغ والظي الضاثغة زاعط املغؾىم لابٌُ الخِ ؤمام ( ؤو الغمي م٣ُ٘ اججاه في الضاثغة مً الالٖب زغط بطا-

 .)مىخهٟها ؤو الضاثغة

 .لاعى) ال٣غم (لاصاة جلمـ ؤن ٢بل الضاثغة مً الالٖب زغط بطا-

 .واخضة ص٣ُ٢ت وهى الغمُت في له املخضص الى٢ذ الالٖب اؾدىٟظ بطا-

 ؤال بكٍغ بَال٢ها بٗض الغمي ٢ٟو املُغ٢ت مً ظؼء ؤي ؤو ال٣غم يغب بطا صخُدت ٚحر مداولت حٗخبر ال : ملحىظت

 .ؤزغي  ٢اٖضة ؤي م٘ طل٪ ًخٗاعى
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ل:  .1  الىزب الؼٍى

ل ٦يكاٍ خغ٧ي مً لاوكُت  ٌٗخبر الىزب الٍُى

البؿُُت في ؤصائها و زهىنا في مغاخل حٗلمه لاولى، و 

ا في مماعؾتها و لِـ ٣ِٞ في  املخببت و لا٦ثر قُٖى

مجا٫ املُضان و املًماع و ل٨ً باليؿبت لؤللٗاب و 

ايُت املخخلٟت و ٖلى طل٪ ٣ًبل جالمُظ  الٟٗالُاث الٍغ

املضاعؽ ٖلى ؤصاثه صون مٗلم مخىاٞؿحن بُٗضًً ًٖ 

ٞىىن خغ٧اجه و املخمشلت في الخ٨خُ٪ الخام باألصاء خُض 

 مً هىا ْهغث ؤهمُخه ٦يكاٍ بضوي مضعس ي.ًىمي ٖىضهم ٢ىة الاعج٣اء مً ظغاء الىزب املخ٨غع في خٟغة الى٢ذ و 

ل ) الٍٗغٌ( و لؿهىلت ؤصاثه و زهىنا في ق٩له لاولى ) املغخلت لاولى مً مغاخل  و لبؿاَت مخُلباث الىزب الٍُى

باث  الخٗلُم الخغ٧ي( ًجب ٖلى مٗلمي التربُت البضهُت مالخٓت طل٪ ٖىض وي٘ مىاهجهم الخٗلُمُت باالهخمام بالخضٍع

ل و طل٪ في ٧ل وخضة حٗلُمُت.الخانت بالى   زب الٍُى

ل بمغاخل ٞىُت مخالخ٣ت و التي جخمشل في الا٢تراب زم الاعج٣اء، ٞالُحران وؤزحرا                  ًمغ لاصاء الخغ٧ي للىزب الٍُى

الهبٍى و ل٩ل مغخلت مً جل٪ املغاخل واظباتها الخغ٦ُت الخانت و خُض اهه ال ًم٨ً ٞهلها بًٗها ًٖ بٌٗ مً 

 لىاخُت الٗلمُت بال اهه ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى مغخلخحن ؤؾاؾِخحن للهلت الىز٣ُت بُنهما .ا

 مغخلت الا٢تراب املغجبُت بمغخلت الاعج٣اء -

- .  مغخلت الُحران املغجبُت بمغخلت الهبٍى

ل 1.1 خُت لىزب الؼٍى  :هبزة جاٍس

٤ خُض ٧اهذ خاظتهم بلى ٖبىع لانهغ والخ ايت ؤًام بٍٚغ ٣هم في ْهغ هظا الىٕى مً الٍغ ىاص١ والخىاظؼ التي حٗترى ٍَغ

ُاص الاوملبُت، بط ٧اهذ مً الشباث، زم  بزىاء الخغب والؿلم، وألهمُتها ٢ضًما ٧اهذ يمً بغهامج املؿاب٣ت الخماؾُت في لٖا

للخاظت بلى ٢ضعة الضٞ٘ ؤنبدذ جاصي مً الغ٦ٌ وطل٪ في ال٣غن الؿاصؽ ١. م ، و٧ان الاعج٣اء ًخم مً م٩ان مدضص 

ت  بٗامىص مل٣ى او زبذ ٢بل الخٟغة ب٣لُل ، ٦ما ٧ان املدؿاب٤ ٢ضًما ًدمل في ًضًه بزىاء الىزب ؤز٣اال بٛغى الخ٣ٍى

٤  . وت الظعاٖحن بزىاء ٖملُت الاعج٣اءمغجخ اث الخٗلم بلى بن ؤنبذ له ٍَغ ل م٘ جُىع الٗلم والىٍٓغ جُىع الىزب الٍُى

ُحر ل٣ُُ٘ مؿاٞت زم يهبِ في م٩ان ٚحر نلب )  ا٢تراب زم م٩ان مٗض ًغج٣ى مىه لِؿاٖض ٖلى الاعجٟإ بلى إلامام وؤٖلى ٍو

م باليؿبت للغظا٫، بي مىظ ؤو٫ صوعة  1896خٟغة الغمل (. وصزلذ مؿاب٣اث الىزب في الخمشُل الاوملبي وطل٪ مىظ ؾىت 

ل والٗالي بضا مً صوع   م1928ة ؾىت اوملبُت خضًشت بالُىهان، بما باليؿبت لليؿاء ٞضزلذ مؿاب٣خا الىزب الٍُى
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ل:  .2  املشاحل الفىُت لألداء الحشوي للىزب الؼٍى

 املشحلت ألاولى: الاكتراب: 1.2

 بضاًت و نهاًت املغخلت: جبضؤ جل٪ املغخلت مً ؤو٫ زُىة في الا٢تراب وجيخهي باعجُام ال٣ضم بلىخت الاعج٣اء

 الغشض مً املشحلت: 1.1.2

ت -  مم٨ىت الىنى٫ بلى ؤ٢ص ى ؾٖغ

ضاص الجُض لالعج٣اء -  إلٖا

 

 مالحظاث حٌى املشحلت: 2.1.2

 ا٢تراب بة٣ًإ صون حكىج -

 ب٣ًإ وؿبي للخُىاث الشالر لازحرة -
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 الخُىة لازحرة ٢هحرة، ٢بل لازحرة ؤَى٫ وؿبُا، الشالشت ٢بل لازحرة ٢هحرة ) ج٣اعب ما بحن الخُىاث( -

ت امل٨دؿبتهبٍى وؿبي في مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم في الخُىاث ا -  لشالر لازحرة م٘ ٖضم ٣ٞض وؿبت مً الؿٖغ

 الجشي في املشحلت:  3.1.2

ل واظباتها و ٖلُه ٞىاظب جل٪ املغخلت، بم٩اهُت بلٙى الالٖب ؤ٢ص ى ل٩ل  مغخلت مً مغاخل لاصاء الخغ٧ي للىزب الٍُى

ت مم٨ىت في خضوص مؿاٞت الا٢تراب و التي خضصها ٢اهىن الٗاب ال٣ىي باال ج٣ل ًٖ  را و ٌؿخدؿً ؤال ج٣ل ًٖ مت 40ؾٖغ

ت مىاؾبت جم٨ىه مً اهجاػ اعج٣اء ظُض . 45  مترا و ختى ًخم٨ً الالٖب مً الىنى٫ بلى ؤ٢ص ى ؾٖغ

ت و التي حٗخبر اخض ؤهم ٖىانغ الخ٣ضم بمؿخىي الاهجاػ و و بظ ل٪ حٗخبر مغخلت الا٢تراب مغخلت هامت ال٦دؿاب الؿٖغ

ل و التي ؤقاع التي ًخدضص بها مؿخىي الالٖب. و بظل٪ ٞهىا٥  ت الالٖب و مؿخىاه في الىزب الٍُى اعجباٍ ٦بحر بحن ؾٖغ

اصة  اصة ٢ضعها 1لها " ظىهضالر" هدُجت ألبدازه في هظا الهضص ٍٞؼ ت ًيخج ٞيها ٍػ م مؿاٞت الىزب 1.21م/ر في الؿٖغ

ل.  الٍُى

 الػالماث الظابؼت:  4.1.2

٣ت مؿاٖضة ج٣ىحن و يبِ زُىاث حٗخبر الٗالماث الًابُت باليؿبت ملخضوصي الخبرة في الىزب الُى   ٍل ؤؾلىبا و ٍَغ

ب الُىمي ؤو ؤزىاء املىاٞؿت.  الا٢تراب ؾىاء ط٥ ؤزىاء الخضٍع

 بن الٗالماث الًابُت جخٛحر بخٛحر مؿخىي الالٖب ٞخٛغها ؤمغ مخى٢٘ خُض اعجباَها بالخٛحراث الخالُت:

ب، جخإزغ الٗالمت الًابُت - ت الالٖب هدُجت الخضٍع اصة ؾٖغ  ٍػ

ت الا٢تراب، هخ٣ضم بالٗالمت الًابُتهبٍى وؿ -  بي في ؾٖغ

 نالبت في اعى الا٢تراب، جخإزغ الٗالمت الًابُت -

ذ مؿاٖضة ؤزىاء الا٢تراب، جخإزغ الٗالمت الًابُت -  ٍع

ذ مؿاٖضة ؤزىاء الا٢تراب، هخ٣ضم بالٗالمت الًابُت -  ٍع

 حغُ ر إًلاع الػذو في الشالر مشاحل ألاخ رة: 5.1.2

ملغخلت ٌؿخلؼم حُٛحرا في َى٫ الخُىاث الشالر لازحرة، خُض جُى٫ الخُىة ٢بل لازحرة في بن حُٛحر إلا٣ًإ في جل٪ ا

ت الالٖب ٢ل طل٪ الٟغ١ و٦ما هى مبحن في 10-20خضوص   جضو٫ الؾم ٖما ٢بلها وما بٗضها، ٩ٞلما ػاصث ؾٖغ

 مالحظاث أحىا الخؼىاث الخؼىاث

 ر10.4م = 100صمً بىظؼً في ظم1955 ظم 210 الخؼىة ألاولى

 ر0.11م = 100صمً أحىا في  ظم243 ظم230 الخؼىة الشاهُت كبل ألاخ رة

  ظم201 ظم210 الخؼىة الشالشت الخ رة
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 املشحلت الشاهُت: لالسجلاء: 2.2

بضاًت و نهاًت املغخت: جبا جل٪ املغخلت ببضاًت اعجُام ٢ضم الاعج٣اء للىخت الاعج٣اء و جيخهي بتر٦ها للىخت بامخضاص مٟانل 

 ػ الغ٦بت و الخىىال٣ضم 

ت صوعان ) ت مم٨ىت( 20ₒ- 24ₒالٛغى مً املغخلت: الىنى٫ بلى اوؿب ػاٍو  بإٖلى ؾٖغ

 جد٤ُ٣ ؤٖلى ه٣ُت َحران مىاؾبت -

 مالحظاث حٌى املشحلت: 1.2.2

 اعجُام ٢ىي ب٩امل الاعج٣اء للىخت الاعج٣اء  -

ت زل٠ ع٦بت عظل الاعج٣اء مً  -  ُت مً مغاخل الاعج٣اء.في املغخلت الشاه 140ₒالى  17.0ₒونى٫ ػاٍو

 صٞ٘ ٢ىي و وكُِ بامخضاص ٧امل ملٟانل ال٣ضم و الغ٦بت و الخىى لغظل الاعج٣اء -
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ت و وكُُت بٟسظ الغظل الخغة ختى جهل بلى الىي٘ لا٣ٞي. -  مغجخت ٢ٍى

 اؾخ٣امت الجظٕ -

 مغجخت الظعإ امل٣ابلت ختى مؿخىي الىٓغ -

ب بإي نىعة ٞهي مغخلت ممخضة لها خُض ٌٗخمض الىازب في جل٪ املغخلت ٖلى ال جىٟهل مغخلت الاعج٣اء ًٖ مغخلت الا٢ترا

ت الا٢تراب و الظي ٌٗمل ٖلى اعج٣اء بدُض ًدُذ لالٖب جد٤ُ٣ ا٦بر مؿاٞت لُحران مغ٦ؼ  مضي ما ا٦دؿبه مً ؾٖغ

لى طل٪ ٞاهم ل ٖو لى طل٪ حٗخبر جل٪ املغخلت ؤهم وؤنٗب مغخلت مً مغاخل ؤصاء الىزب الٍُى ُٟت خغ٦ُت  الش٣ل، ٖو ْو

ت َحران مم٨ىت هظا باإلياٞت بلى وظىب اهجاػ الاعج٣اء  بإؾٕغ ما  لخل٪ املغخلت هى ا٦دؿاب مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ؤٖلى ؾٖغ

ت اعج٣اء في خضوص  13بلى  10ًم٨ً خُض ًبلٜ ٖىض الىزابحن املخ٣ضمحن في خضوص  و بظل٪ جلٗب ٧ل  76ₒ- 80ₒزاهُت و بؼاٍو

ت الا ت الاعج٣اء و ػاٍو م مً ٢هغ الؼمً الظي ٌؿخٛغ٢ه الىازب في جل٪ مً ؾٖغ ج٣اء صوعا خاؾما في مؿخىي الىزب و بالٚغ

ت و٦ما ًلي:  املغخلت بال اهه ًمغ بشالر مغاخل مخهلت و طل٪ مً الىاخُت الىٍٓغ

 مغخلت بضء وي٘ ٢ضم الاج٣اء ٖلى لىخت الاعج٣اء -

 مغخلت ب٣اء ٢ضم الاعج٣اء ٖلى لىخت الاعج٣اء -

 ي ب٣ضم الاعج٣اء مً لىخت الاعج٣اءمغخلت الضٞ٘ ال٣ى  -

 مشحلت بذء وطؼ كذم الاسجلاء غلى لىحت الاجلاء: - 2.2.2

ُٟت هامت العج٣اء مازغجدخل جل٪ املغخلت باليؿبت لٗملُت الاعج٣اء به  ٞبٗض ؤن ًإزظ الجظٕ ويٗه لا٣ٞي  ،ٟت ٖامت ْو

ٗت ٖلى لىخت  و طل٪ في آزغ زُىة مً زُىاث الا٢تراب ًبضؤ الىازب باعجُام ٢ضم الاعج٣اء ت و ؾَغ لخغ٦ت وكُت ٢ٍى

ت زل٠ الغ٦بت ممضوصة و في خضوص ت اؾدىاص ٢ضم الاعج٣اء ٖلى لاعى في خضوص  170ₒالاعج٣اء بدُض ج٩ىن ػاٍو  . 120ₒو ػاٍو

بن ٖمل ٢ضم الاعج٣اء ًبضؤ بىي٘ ٦ٗب الاعج٣اء بل لىخت الاعج٣اء مباقغة، وج٩ىن بظل٪ ؾالمُاث ؤناب٘ ال٣ضم ٖلى لىخت 

ج٣اء مباقغة، و ج٩ىن بظل٪ ؾالمُاث ؤناب٘ ال٣ضم ٖلى لىخت الاعج٣اء وال ًخُلب في جل٪ املغخلت ان ٩ًىن ٖمل الاع 

ت الالٖب، و بظل٪ حٗخبر زُإ ٞىُا و  ا، خُض ٌٗمل هظا الاخخ٩ا٥ ال٣ىي ٖلى ٣ٞض ٦شحر مً ؾٖغ ال٨ٗب م٘ لاعى ٢ٍى

 ًىصر بىي٘ ال٣ضم ٧امال في جل٪ املغخلت بضال مً ال٨ٗب.

 حلت بلاء كذم الاسجلاء غلى لىحت الاسجلاء:مش  3.2.2

ضاص الجُض لضٞ٘ ٢ىي ب٣ضم الاعج٣اء  ٞبٗض وي٘ ال٣ضم ٖلى لىخت الاعج٣اء ًدضر اهصىاء ، جتر٦ؼ ؤهمُت جل٪ املغخلت في إلٖا

ت  ، خُض ًدضر جدمُل ػاثض في جل٪ املغخلت ٖلى جل٪ 145ₒز٠ُٟ في مٟانل ال٣ضم الغ٦بت و امل٣ٗضة ٞخ٣ل بظل٪ ػاٍو

ت زل٠ الغ٦بت في جل٪ املغخلت ًٖ امل ٘ و 145ₒٟانل، و ًىصر باال ج٣ل ػاٍو ، ختى ال ًازغ طل٪ في ٖملُت الاعج٣اء الؿَغ

ت ًٖ ض جل٪ الؼاٍو وختى ال  150ₒختى ال ًازغ طل٪ ؾلبا ٖلى ٧ل مً اعجٟإ الُحران و مؿاٞت الىزب ٦ما ال ًىصر ؤال جٍؼ

ٌٗمل ٖلى بٖا٢ت ٖملُت الاعج٣اء، وفي جل٪ املغخلت ًجب ان ٩ًىن هىا٥  ٩ًىن مغ٦ؼ الش٣ل مغجٟٗا بلى خض ٦بحر و الظي

ا و الظي ًخمشل في اه٣باى ٦بحر لخل٪ الًٗالث لخٓت  اهبؿاٍ في الًٗالث املاصة لغظل الاعج٣اء ختى ٩ًىن عص الٟٗل ٢ٍى

٘ لغظل الاعج٣اء. و  ٖلى طل٪ ًجب ؤن ًهل مغ٦ؼ الٗمل الاهٟجاعي في املغخلت الالخ٣ت و هي مغخلت الضٞ٘ ال٣ىي و الؿَغ

الش٣ل في وي٘ ٖمىصي ٖلى م٣ضمت ال٣ضم في لخٓت مغجخت الغظل الخغة وونىلها في مؿخىي عظل الاعج٣اء و بظل٪ ًجب 

 ًخسُى مغ٦ؼ الش٣ل الخِ الٗمىصي الىانل بحن مغ٦ؼ الش٣ل و مكِ ٢ضم الاعج٣اء. ؤال
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 مشحلت الذفؼ اللىي بلذم الاسجلاء مً لىحت الاسجلاء: 4.2.2

غاٝ بلى الجظٕ، وهظا الاهخ٣ا٫ ًخمشل في ؾلؿلخحن ٖىض غخلت امل ههظ الىازب ًبضؤ صٞ٘ ٢ضم الاعج٣اء خغ٧ي مً لَا

٘ ل٣ضم الاعج٣اء م٘ لىخت الاعج٣اء و جيخهي بمض عظل  خغ٦ُخحن لاولى ؾلؿلت م٣ٟىلت م٘ لاعى و جمشل الضٞ٘ ال٣ىي الؿَغ

ت الاعج٣اء في خضوص ، حٗخبر عظل الاعج٣اء لغظل الخغة والاعج٣اء ٧امال، و طل٪ ٖىضما جمغجر ا   76ₒ-80ₒجهل ػاٍو

ؤما الؿلؿلت الخغ٦ُت الشاهُت املٟخىخت ُٞمشلها مغجخت ٧ل مً الغظل الخغة و الظعاٖحن ٞمغجخت الغظل الخغة جبضؤ مً 

ٗت مً مٟهل الغ٦بت لؤلمام خُض جى٠٢ جل٪ املغجخت ٖىضما ًهل الٟسظ ٖىض ال ت و ؾَغ ىي٘ امل٣ٗضة بدغ٦ت ٢ٍى

لا٣ٞي، ؤما مغجخت الظعاٖحن ٞخ٩ىن جباصلُت و جخى٠٢ خغ٦تهما ٖىضما جهل الُضان بلى مؿخىي الىٓغ و ٖلى طل٪ ًخجه 

٘ ال٨خٟحن  ان للخاعط ٢لُال ختى ًخم٨ً الىازب مً ٞع  خُض ٌؿاٖض هظا الىي٘ في خٟٔ جىاػن الجؿم.  ىلؤلٖلال٩ٖى

ٗمل ٖلى ٖضم ٣ٞض ال٣ىة امل٨دؿبت مً مغجخخيهما، م٘ مالخٓت بن بن جى٠٢ املغجخت ؾىاء للغظل الخغة ؤو الظعاٖحن ٌ

مغجخت الغظل الخغة جبضؤ مً لخٓت وي٘ ٢ضم الاعج٣اء ٖلى لىخت الاعج٣اء، وفي جل٪ اللخٓت ًبضؤ ازظ الجظٕ الىي٘ 

 الٗمىصي، ٦ما ؤن الىٓغ ًجب ؤن ٩ًىن مخجها لؤلمام ٦ما ٌؿمذ بمُل بؿُِ للجظٕ للخل٠ و الظي ٌؿاٖض خغ٦ت

 الغظلحن بحن بضاًت املص ي في الهىاء في املغخلت الالخ٣ت ) مغخلت الُحران(.

ت املىاؾبت لُحران مغ٦ؼ  ت َحران مىاؾبحن ؤًًا ٞالؼاٍو ت الاعج٣اء املشالُخحن ًجب بن ًٌٗضهما اعجٟإ َحران و ػاٍو بن ػاٍو

 الُحران. و بظل٪ ٌؿخُُ٘ مغ٦ؼ الش٣ل ازظ مؿاعه الجُض في 20ₒ - 24ₒالش٣ل جتراوح بحن 

 املشحلت الشالشت/ مشحلت الؼ ران:  3.2

 .بضاًت و نهاًت املغخلت: جبضؤ املغخلت لتر٥ ٢ضم الاعج٣اء للىخت و جيخهي بهبٍى ال٣ضمحن لخٟغة الغمل

 الغشض مً املشحلت: 1.3.2

 الاخخٟاّ بخىاػن الجؿم و ازظ مغ٦ؼ الش٣ل مؿاعه الخغ٧ي الصخُذ -

 الاخخٟاّ بما ا٦دؿبه الجؿم مغخلت الاعج٣اء -

ضاص لهبٍى ا٢خهاصي و ظُض -  إلٖا

 مالحظاث املشحلت: 2.3.2

 اهجاػ زُىة واخضة للمبخضثحن، زُىة و هه٠، و زُىة مص ي في الهىاء للمخ٣ضمحن 2a5اهجاػ  -

 ؾماح بمُل الجظٕ للخ٠ في بضاًت املغخلت في خضوص زمـ صعظاث  -

 مغجخت الظعاٖحن ٖلى ق٩ل صواثغ جباصلُا مً لامام -

 الضوعة. وزالر ؤعبإ  ي الاعج٣اء، الظعإ الِؿغي حٗمل صاثغة ٧املت و الظعإ الُمنى صوعةباليؿبت للىزب ٌؿاو  -

مغخلت الاعج٣اء و البضء في مغخلت الُحران لم ًب٤ للىزب ؤي مؿاٞت بٗض ٖملُت الاعج٣اء، هظا ٌٗني ان مغخلت  بجمامبٗض 

الجؿم مً ٢ضعة لخٓت الاعج٣اء، و لظل٪ ًجب  الُحران هي ٖباعة ًٖ مغخلت مً ؤهم واظباتها الاخخٟاّ بما ا٦دؿبه

اؾخٛال٫ جل٪ املغخلت اؾخٛالال ؤمشل باؾخسضام اخضر ج٨خُ٪ لُحران، ٦ما حٗخبر جل٪ املغخلت مغخلت بٖضاص للهبٍى 

ش ج٨ىُ٪ الُحران في الىزب  لى طل٪ مغ بخاٍع ل، ٖو خُض ًمشل الهبٍى آزغ مغخلت مً مغاخل لاصاء الخغ٧ي للىزب الٍُى

ل   ٖضة َغ١ ٞىُت مسخلٟت و التي جخمشل ٞما ًلي:الٍُى
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لت اللشفصاء: 3.3.2  ػٍش

 
حٗخبر ؤؾهل َغ١ الُحران و ابؿُها و ًم٨ً لخالمُظ املضاعؽ ؤصائها صون مٗلم، ومً ؤهم ممحزاتها ج٣اعب مغا٦ؼ ز٣ل 

٣ت ٞهى ٖملُت ا لهبٍى ٚحر ؤظؼاء الجؿم املخخلٟت بلى مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ؤزىاء الُحران، ؤما ما ٌُٗب جل٪ الٍُغ

الا٢خهاصًت و التي ٣ًٟض ٞيها الىازب ال٨شحر مً مؿاع مغ٦ؼ الش٣ل و لظل٪ ال ًىصر بخٗلُمها آلان ؾىاء لخالمُظ املضاعؽ 

 حن.ثآو املبخض

لت الخػلُم:  4.3.2  ػٍش

 
٣ت ٢ضًمت ؤًًا و ٚحر ا٢خهاصًت خُض ًدباٖض مغا٦ؼ ز٣ل ؤظؼاء الجؿم ؤزىاء الُحران، وهظ ٣ت الخٗل٤ُ ٍَغ ا ما حٗخبر ٍَغ

٣ت لخالمُظ املضاعؽ و  ٣ت ا٢خهاصًت، وال ًىصر بخٗلُم جل٪ الٍُغ ٌُٗبها، ؤما باليؿبت ملغخلت الهبٍى ٞخاصي بٍُغ

 املبخضثحن.

٣ت الخُىة  ٣ت املص ي في الهىاء وم٘ نٗىبتها في الخٗلُم، ًىصر بخٗلُمها للمبخضثحن بٍُغ بن اخضر َغ١ الُحران هي ٍَغ

٣ت املص ي في الهىاء بسُىة و هه٠ زم زُىجحن و هه٠ زُىة.ؤوال، زم هخاب٘ حٗلم الُحران بُ  ٍغ

 ػشكت املش ي في الهىاء:   5.3.2

 
٣ت الا٢خهاصًت و املشلى و املؿخسضمت مً ٢بل ببُا٫ الٗالم خُض خ٣٣ىا  ٣ت الُحران " باملص ي في الهىاء" الٍُغ حٗخبر ٍَغ

٣ت لاًٞل التي جًمً ملخاوع الجؿم الا اث ل٩ىنها الٍُغ ٤ املص ي في بها ؤخؿً املؿخٍى جؼان ؤزىاء ٖملُت الُحران ًٖ ٍَغ
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الهىاء لخُىجحن و هه٠ الخُىة، م٘ وظىص صوعان ٢لُلت خى٫ جل٪ املخاوع، هظا باإلياٞت بلى ؤنها جمهض و حٗض لهبٍى 

٣ًإ ا٢خهاصي وظُض، ٦ما ؤن ٖملُت املص ي في الهىاء حٗخبر امخضاصا َبُُٗا لخغ٧اث الٗضو في الا٢تراب و بظل٪ ال ًخٛحر إلا 

الخغ٧ي للجؿم بال ب٣ضع ٢لُل. و بظب هجض ان الجؿم ال ٣ًٟض ٦شحرا مً مؿاعه الخغ٧ي ؤزىاء الُحران، و جل٪ ؤهم ما 

 ًمحزها.

ً للؿُُغة ٖلى  ٣ت حٗلمها، خُض ًإزظ مً املخٗلم و٢خا وظهضا ٦بحًر ٣ت، نٗىبت ؤصائها و ٍَغ وما ٌُٗب جل٪ الٍُغ

ضعب ظهضا ٦بحرا ؤًًا، وم٘ نٗىبت ؤصائها بال ؤن ٦شحرا مً إلابُا٫ ًىجؼونها في الخ٨ىُ٪ الخام بها، وهظا ًخُلب مً امل

خضوص زُىجحن و هه٠ ب٩ل ؾهىلت، ؤما مً حٗضي مؿاٞت الشماهُت ؤمخاع ِٞؿخُُ٘ بؿهىلت املص ي ملؿاٞت زالر زُىاث 

 و هه٠ الخُىة.

غة املٓللت بيكاٍ ألؾٟل و ٌ الغظل الخًىسٟ ،لُحران بٗض ٖملُت الاج٣اءاجبضآ الخُىة لاولى مً زُىاث  مما ؾب٤

باهصىاء ٦بحر في املغخلت  و جبضؤ الخُىة الشاهُت مباقغة بمغجخت عظل الاج٣اء ،خُض ًبضآ ٖملها مً مٟهل امل٣ٗضة للخل٠

، زم جمخض بٗض طل٪ ٖىضما ًهل الٟسظ بلى املؿخىي لا٣ٞي و ًخم ٞغصها زم جلخ٣ها الغظل في البضاًت و طل٪، لؤلمام

 .جخت م٘ ٞغصها ؤًًا إلنهاء الىه٠ زُىة لازحرة ٖىضما جمخض الغظالن مٗا اؾخٗضاصا للهبٍىاملمغ 

لى ط ٪ جمشل خغ٧اث الظعاٖحن الخىا٣ُٞت م٘ الغظلحن صوعا ٦بحرا في جىا٤ٞ الخغ٦ت ؤزىاء الُحران م٘ اجؼان الجؿم، لٖو

ت حكبه  لؼخ٠" و باليؿبت للىزابحن ٌؿاوي الاج٣اء، خض ٦بحر خغ٧اث الظعاٖحن في "ؾباخت ا ؤيخُض جىجؼ بدغ٧اث صاثٍغ

ج٣٘ ؤهمُت ٦بحرة ٖلى الظعإ الِؿغي، ٟٞي لخٓت مغجخت جل٪ الظعإ ؤماما ٖالُا خُض جخى٠٢ ٖىضما جهل الُض بلى 

وختى بإ صاثغة ٣ِٞ لؤلمام و ه٨ظا..، زالزت ؤع 75مؿخىي الىٓغ زم ج٨مل الضاثغة بٗض طل٪، اما الظعإ الُمنى ٞخٗمل 

.بضاًت ا ا لؤلمام اؾخٗضاص للهبٍى  لهبٍى ج٩ىن الظعاٖان ؾٍى

لى ٌؿمذ بمُل الجظٕ للخل٠ ٢لُال وفي خضوص زمـ صعظاث و  ٗها أٖل و ملؿاٖضة خغ٧اث الغظلحن في املص ي في الهىاء لٞغ

 طل٪ في بضاًت الُحران.

 املشحلت الشابػت: مشحلت الهبىغ 4.2

 بذاًت و نهاًت املشحلت: 1.4.2

ٗض الجؿم للهبٍى في خٟغة الغمل و جيخهي جبضؤ جل٪ املغخلت ٖىضما ٌؿخ 

ها في خٟغة ٞى١ م٩ان ال٣ضمحن في الغمل  بخجم٘ الجؿم و هبَى

 الغشض مً املشحلت: 2.4.2

 ٖضم ٣ٞض مؿاٞت مً مىدنى الُحران بالهبٍى الجُض 

 مالحظاث حٌى املشحلت:  3.4.2

ٗها ًٖ لاعى. -  امخضاص الغظلحن لؤلمام م٘ ٞع

 مُل الجظٕ ؤماما. -

 ؤماما ؤؾٟل زلٟامغجخت الظعاٖحن 

 بػاخت الغ٦بخحن و الخىى لؤلمام ٖىض بضاًت مالمؿت ال٣ضمحن للغمل. -



    حذًىػ الػمىسي ألاظخار:                                ألػاب اللىي محاطشاث ملُاط    

 

اطُـــت   الجضائش-دالي إبشاهُم 16047ؼاسع احمذ واهـــذ  2-مػهذ التربُــت البذهُــت و الٍش

ذ الالىترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكؼ الالىترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

81 

 

ال جىٟهل مغخلت الهبٍى ًٖ املغاخل الخغ٦ُت الؿاب٣ت، و الُحران و الاعج٣اء و الا٢تراب، ٩ٞلها مغاخل ٞىُت خغ٦ُت 

ٗخبر مغخلت الهبٍى آزغ مغخلت مً مخخالُت حٗمل ؾلؿلت خغ٦ُت واخضة مخهلت خُض جخم بخضاها لازغي و ه٨ظا، و ح

ل خُض ًخدضص م٩ان هبٍى الىازب في الخٟغة، ومً هىا ظاءث ؤهمُت جل٪ املغخلت،  مغاخل لاصاء الخغ٧ي لىزب الٍُى

ت و٢ىة واجؼان بٗضم  لى طل٪ ًجب ٖلى الىازب ؤن ٌؿخٛل ما ا٦دؿبه مً املغاخل الٟىُت الخغ٦ُت الؿاب٣ت مً ؾٖغ ٖو

.٣ٞض ؤي مؿاٞت مً مؿاع  ضاص الجُض للهبٍى  مغ٦ؼ الش٣ل و طل٪ باإٖل

٤ الغظل الخلُٟت باألمامُت في جل٪ املغخلت لؤلمام م٘ صٞٗها ًٖ لاعى ما ؤم٨ً طل٪، م٘ مالخٓت ازظ لخٞٗىضما ج

الجظٕ الىي٘ الٗمىصي و الظعاٖان ٖالُا، و بظل٪ حٗمل ٢ىة ًٖالث البًُ و ًٖالث زل٠ الٟسظًً مً املؿاٖضة 

٘ خُض جبضؤ بٗض طل٪ ٖملُت الهبٍى بمُل الجظٕ لؤلمام م٘ مغجخت الظعاٖحن ؤماما ؤؾٟل زلٟا و في ازظ هظا الىي

 .بظل٪ يهبِ الىازب في الخٟغة

و ٖىض هبٍى ال٣ضمحن الخٟغة و بمجغص مالمؿت الغظل ًشني الىازب الغظلحن م٘ بػاخت الغ٦بخحن و الخىى بلى لامام لُمغ 

 ؤوًهبذ الجؿم في خالت اجؼان ٧امل، و الهبٍى بظل٪ لؤلمام و لِـ للخل٠ مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ٞى١ م٩ان الهبٍى و 

 ألخض الجاهبحن

ل: 4.4.2  مالحظاث حٌى جىىًُ الىزب الؼٍى

ت الا٢تراب بلى ؤ٢ص ى ما ًم٨ً و زهىنا في الخُىاث الشالر الخحرة هضٝ ؤو٫ مغخلت مً مغاخل  - الىنى٫ بؿٖغ

ل ) الا٢تراب(.  لاصاء الخغ٧ي للىزب الٍُى

ضاص  - ت الا٢تراب امل٨دؿبت خُض ٣ًٟض في طل٪ حُٛحر ب٣ًإ الشالر زُىاث لازحرة إلٖا العج٣اء ظُض صون زؿاعة ؾٖغ

ضاص العج٣اء ظُض و لِـ َى٫ الخُىاث ؤو ا٢هغها.  م٘ زٌٟ مغ٦ؼ الش٣ل بما ًىاؾب إلٖا

ت املىاؾبت لالعج٣اء  - ٘ و الظي حًٗضه الؼاٍو لى ا٦دؿاب مغ٦ؼ خُض حٗمل ٖ 76ₒ-80ₒالخهى٫ ٖل اعج٣اء ٢ىي و ؾَغ

الش٣ل مؿاعه الخغ٧ي الصخُذ الٗمىصي م٘ مض عظل الاعج٣اء ٧امال و مغجخت ٞسظ الغظل الخغة ختى مؿخىي لا٣ٞي 

 و الىٓغ لؤلمام ٧ل طل٪ ٌُٗى الىي٘ الجُض لالعج٣اء.

ت َحران مىاؾبت ؤًًا في خ -  -20ₒضوص الخهى٫ ٖلى اعجٟإ َحران مىاؾب ملغ٦ؼ الش٣ل ٌؿاٖض الىازب في اهجاػ ػاٍو

24ₒ .و التي جازغ ٖلى مؿاٞت الىزب 

لى خُض  - ٘ ال٨خٟحن أٖل حن للخاعط ٌٗمالن ٖلى ٞع ت و ختى ؤٖلى مؿخىي الىٓغ م٘ اججاه ال٩ٖى خغ٦ت الظعاٖحن الضاثٍغ

 ٌؿاٖض طل٪ في جىاػن الجؿم لخٓت الاعج٣اء.

اهجاػ ج٨ىُ٪ املص ي في الهىاء مُل بؿُِ للجظٕ وفي خضوص زمـ صعظاث ٌؿاٖض خغ٦ت الغظلحن في بضاًت الُحران ب -

 بؿهىلت.

ت مؿاع مغ٦ؼ ز٣ل و خٟٔ  - جىا٤ٞ خغ٧اث الغظلحن م٘ خغ٧اث الظعاٖحن ؤزىاء مغخلت الُحران، ٌٗمالن ٖلى اؾخمغاٍع

جىاػهه، و بظل٪ ال ٣ًٟض الىازب ؤي مؿاٞت مً املؿاع الظي ا٦دؿبه في مغخلت الاعج٣اء) مغخت خغ٦ُت مخممت 

 لال٢تراب(

ٗهما ًٖ لاعى ب٣ضع إلام٩ان ٌٗمالن م٘ خغ٧اث الظعاٖحن مً بن بم٩اهُت ال  - ل في مض الغظلحن م٘ ٞع ٖب الىزب الٍُى

ت ًٖالث البًُ و زل٠ الٟسظ(  الخل٠ لؤلمام و مُل الجظٕ لؤلمام اؾخٗضاص لهبٍى ظُض ) ج٣ٍى
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وع مغ٦ؼ الش٣ل ٞى١ زني الغ٦بخحن و بػاخت الخىى لؤلمام بٗض هبٍى ال٣ضمحن و مالمؿتها للغمل ٌٗمل طل٪ ٖلى مغ  -

، و ٌُٗى طل٪ للجؿم الاجؼان الالػم مؿاٞت بدُض ال ٌؿ٣ِ الجؿم للخل٠ ؤو ألخض الجاهبحن مما  م٩ان الهبٍى

 ًازغ ؾلبا ٖلى مؿاٞت الىزب.

ل: .3  الخؼىاث الخػلُمُت للىزب الؼٍى

ىاث الخمهُذًت: 1.1.3  الخمٍش

: ً ألاٌو جُاالجغي ٖلى ٦غاث َبُت، الٗمل ٖلى احؿإ الخُىاث ب الخمٍش احؿإ الخُىة  مىه الهضٝ .و حن ال٨غاث جضٍع

 و٢ىة الاعج٣اء

ً الشاوي:  اصة املؿاٞت بحن الخىاظؼ الخمٍش ً الؿاب٤ م٘ اؾدبضا٫ ال٨غاث الُبُت لخىاظؼ مىسًٟت، م٘ ٍػ هٟـ الخمٍغ

جُا   الخُىة و٢ىة الاعج٣اء  احؿإ هى الهضٝو جضٍع

ً الشالث ً الؿاب٤ م٘ ازظ زُىة و الخمٍش احؿإ الخُىة  هى الهضٝ و اخضة بحن الخىاظؼ، ه٣ل املؿاٞت: هٟـ الخمٍغ

 .و٢ىة الاعج٣اء

ً الشابؼ لت م٘ الضٞ٘ بال٣ضمحن بالخباص٫ و مغجخت الغ٦بت ٖالُا، بَالت ٞترة الُحران ما ؤم٨ً.الخمٍش  : زُىاث ٍَى

 جىمُت الاعج٣اء و احؿإ الخُىة. هى الهضٝو 

ً الخامغ 4ً -3م ٨ًغع 30بمؿاٞتٌؿغي  03حجالث ًمنى، زم03: رالخمٍش  حجالث 05بلى مغاث، جؼصاص قضة الخمٍغ

 .جىمُت ٢ىة الاعج٣اءهى  الهضٝ

ً العادط مغاث و  8مغاث زً  9مغاث زم  10: الىزب ٖالُا في امل٩ان م٘ مالمؿت الغ٦بخحن للهضع، ٨ًغع الخمٍغًالخمٍش

 جىمُت ٢ىة الاعج٣اء مىه الهضٝ و ختى مغة واخضة

ً العابؼ باالخمٍش ت.: جضٍع ت 30-20ث لخىمُت ٖىهغ الؿٖغ  متر جؼاًض ؾٖغ

ً الشامً باث لخىمُت ٖىهغ املغوهتالخمٍش  غوهت مٟانل الخىى، الغ٦بت، ال٣ضمم ، : جضٍع

ً الخاظؼ باث لخىمُت ٖىهغ ال٣ضعة :الخمٍش  لًٗالث الغظلحن، البًُ، الجظٕ و املى٨بحن ، جضٍع

ً الخاظؼ باث جىمُت ٖىهغ ال٣ضعةالخمٍش ىاث بلُىمتر٥( الغظلحن، البًُ، الجظٕلًٗالث  ،: جضٍع  و املى٨بحن ) جمٍغ

ىاث الخاصت و ألاظاظُت: 2.1.3  الخمٍش

: ً ألاٌو ؾم و ًؼصاص هظا الاعجٟإ 20-10زُىاث زم الاعج٣اء بمؿاٖضة نىضو١ م٣ؿم باعجٟإ 7-5الا٢تراب مً  الخمٍش

 م٘ صٞ٘ مغ٦ؼ الش٣ل ٖلى الاعج٣اء بو الهضٝ منها الخضٍع الغملبخ٣ضم املؿخىي و الهبٍى في خٟغة 

ً الشاوي ً الؿاب٤ م٘ وي٘ خاظؼ ٖلى ب٘الخمٍش  م مً لىخت الاعج٣اء.2-1: هٟـ الخمٍغ

ً الشالث ٣ت الخُىة الخمٍش  : الاعج٣اء في خٟغة الغمل باؾخسضام ؾلم ال٣ٟؼ، اهجاػ الُحران بٍُغ

ً الشابؼ ت و ج٨غع 30-20: ٖضوالخمٍش  مغاث 8-6م جضعط ؾٖغ

ل بؼ 3.1.3 لت الخؼىة و الخؼىة و الىصف حػلُم الىزب الؼٍى  ٍش

٣ت املص ي في الهىاء، ًجب ؤن هبضؤ بخٗلُم الُحران بسُىة واخضة زم الخُىة و الىه٠ ل بٍُغ و  لخٗلُم الىزب الٍُى

اث ؤطل٪ في املجا٫ املضعس ي ما  ٣ت الخُىجحن و الىه٠ زُىة ٞال ًم٨ً حٗلُمها بال م٘ املؿخٍى م٨ً طل٪. ؤما ٍَغ

 الم ُٞىجؼون زالر زُىاث و هه٠ زُىة.املخ٣ضمت ؤما ؤبُا٫ الٗ
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لت الخؼىة و الخؼىة و الىصف: 4.1.3 ل بؼٍش  خؼىاث حػلُم الىزب الؼٍى

٣ت الُحران بسُىة ؤو زُ ٣ت الجؼثُت او بخامل ؤوىة وهه٠ لخالمُظ املضاعؽ ًم٨ً للمٗلم حٗلُم ٍَغ ضثحن، ؤما بالٍُغ

٣ت ال٨ُت و خؿبما ًتراءي له و خؿب املؿخىي املهاعي لخالم  ُظ.الٍُغ

لت الجضئُت لخػلُم الؼ ران بخؼىة: .أ   الؼٍش

ً ؤ٦ثر مً 20الا٢تراب مً مؿاٞت - ت ٢ضم الاعج٣اء، ًاصي الخمٍغ م و الاعج٣اء و الهبٍى في خٟغة الغمل لخدضًض و مٗٞغ

 مغة ختى ٌؿدبض٫ ٖلى ٢ضم الاعج٣اء.

ضي و الهبٍى  7-5الا٢تراب مً - في خٟغة الغمل م٘ مالخٓت زُىاث زم الاعج٣اء بمؿاٖضة "ؾلم ال٣ٟؼ" آو م٣ٗض ؾٍى

 ما ًلي:

 الا٢تراب اوؿُابي و بضون حكىج. -

 ًإزظ الجظٕ الىي٘ الٗمىصي ؤزىاء الاعج٣اء و الُحران -

 بٗض الاعج٣اء جمغجر الغظل الخغة ختى ونى٫ الٟسظ بلى الىي٘ لا٣ٞي م٘ ازظ زُىة بحرة ما ؤم٨ً  -

( زٟا م٘ املبالٛت في املؿاٞت بُنهما) الغظل الخغة مٓللت  الاؾخٗضاص للهبٍى بدُض ج٩ىن الغظل الخغة ؤماما والاعج٣اء  -

 زم حسخب عظل الاعج٣اء و الهبٍى بالغظلحن مٗا.

 ٖىض بضاًت مالمؿت ال٣ضمحن للغمل في الخٟغة، جشنى الغ٦بخان و جدضر ٖملُت بػاخت للم٣ٗضة لؤلمام. -

لت الجضئُت لخػلُم الؼ ران بخؼىة و هصف: .ب   الؼٍش

ت الغظل الخغة لؤلمام ألزظ زُىة ٦بحرة ما ؤم٨ً حسخب عظل الاعج٣اء و جمغ بمىاػاة الغظل الخغة بٗض الاعج٣اء و مغجخ -

ا  و جخسُاها لؤلمام زم حسخب الغظل الخغة املٓللت بٗض طل٪ لٗمل الىه٠ زُىة لتهبِ م٘ عظل الاعج٣اء ؾٍى

 ممضوصجحن 

 ام م٘ مُل الجظٕ لؤلمامٖىضما جالمـ ال٣ضمحن للغمل جشنى الغ٦بخان و جؼاح امل٣ٗضة لؤلم -

اصة الخُىاث بلى  - .1a5و الُحران ٧لما ج٣ضم املؿخىي م٘ اؾخسضام ؾلم ال٣ٟؼ  13-9الا٢تراب م٘ ٍػ  زُىة و الهبٍى

 الا٢تراب و الاعج٣اء و الُحران و الهبٍى جدذ هٟـ الٓغٝو و اللىاثذ الؿاب٣ت -

لت اليلُت: .ج   الؼٍش

٣ت الىزب ٩٦ل، زم ٣ًىم بطا جىدي املٗلم ؤو املضعب في الالٖبحن م هاعاث مخ٣ضمت و جسال خغ٦ُا ٖالُا ًم٨ً قغح ٍَغ

ٗا في حٗلمها و  ٣ت ال٩لُت هجاخا ؾَغ الخالمُظ بالخىُٟظ و ٣ًىم املضعب بٗض ط٥ بخصخُذ لازُاء، خُض جالقى الٍُغ

 زهىنا في املهاعاث البؿُُت في ؤصائها.

لت " املش ي في ال 5.1.3 ل بؼٍش  :هىاءالخذسج في حػلُم الىزب الؼٍى

 ٌ ً ألاو زُىاث و الاعج٣اء ملخاولت ملـ الخبل املُاَي بالُضًً و املشبذ ٖلى نهاًتي ظهاػ الىزب مً  9-7: الا٢تراب الخمٍش

 .جدؿحن الاعج٣اء و عبُه ب٣ىؽ َحران ٖا٫منها  الهضٝى و ؤٖل

 املالحظاث: 

 الجظٕ ٖمىصي ؤزىاء الاعج٣اء م٘ امخضاص عظل الاعج٣اء ٧امال . -

ت جىا٣ُٞت م٘ الغظلحن خغ٧اث الظعاٖ -  حن صاثٍغ
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ً الشاوي ٣ت الخُىة و الهبٍى في الغمل 9-7: الا٢تراب مً الخمٍش  زُىاث و الاعج٣اء بمؿاٖضة ؾلم ال٣ٟؼ و الُحران بٍُغ

 البضء في حٗلُم املص ي في الهىاء  منها الهضٝ و 

 املالحظاث:

الغؤؽ في الىي٘ الُبُعي ،جبضًل مغجخت ٞسظ الغظل الخغة مىاػي لؤلعى ؤزىاء الُحران م٘ اؾخ٣امت الجظٕ،  -

 الظعاٖحن.

ً الشالث ً الؿاب٤ م٘ اؾخسضام" ؾلم ال٣ٟؼ" و الهبٍى في الخٟغة م٘ مض عظل الاعج٣اء لخهبذ ؤماما الخمٍش : هٟـ الخمٍغ

 و الغظل الخغة زلٟا.

ً الشابؼ ً الؿاب٤ م٘ الهبٍى و سخب الغظل الخغة بجاهب عظل الاعج٣اء الخمٍش ) زُىجان و هه٠ : هٟـ الخمٍغ

 .د٤ُ٣ زُىجحن و هه٠ مص ي في الهىاءج منها الهضٝو   الخُىة(

 مالحظاث: 

ت بالخىا٤ٞ م٘ خغ٧اث الغظلحن ؤزىاء الُحران -  خغ٧اث الظعاٖحن الضاثٍغ

 مُل الجظٕ ٢لُال للخل٠ وفي خضوص زمـ صعظاث في بضاًت مغخت الُحران -

٘ الغظلحن ممضوصجحن لؤلمام و الهبٍى بهما في خٟغ  -  ة الغملٞع

 مُل الجظٕ ؤماما لخٓت الهبٍى في خٟغة الغمل. -

ً الخامغ ً الؿاب٤ م٘ اؾخسضام ظهاػ الىزب الٗالي املشبذ ٖلى ظاهبي لىخت الاعج٣اء و مداولت الخمٍش : هٟـ الخمٍغ

 جدؿحن مؿخىي ٢ىؽ الُحران. منها الهضٝ و ملـ" الخبل املُاَي" بالُضًً ما آم٨ً طل٪

ً العادط ٣ت " ب: الا٢تراالخمٍش  ٢ُاؽ املؿخىي  الهىاء" باؾخسضام " ؾلم ال٣ٟؼ..املص ي في و الاعج٣اء م٘ الُحران بٍُغ

ً العابؼ ٣ت": الا٢تراالخمٍش  ٢ُاؽ املؿخىي ..ذ الٓغٝو الٗاصًت للمؿاب٣تاملص ي في الهىاء جدب و الاعج٣اء و الُحران بٍُغ
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 اللفض الشالسي: .4

٤ خُض جىنل املدؿاب٣حن آهظا٥ بلى وكإث ٞٗالُت ال٣ٟؼ الش ٍغ متر و ٧ان الخ٩ام ًجمٗىن مؿاٞت  15السي ؤًام إلٚا

ل ، وجا٦ض بٌٗ الضعاؾاث ؤن الىزبت الشالزُت وكإث في اؾ٨خلىضا  املخاوالث الشالر املؿمىح بها  للىازب في ال٣ٟؼ الٍُى

و الىزب و الجم٘ بُنهما في ع٢هاتهما و خُض ٧اهذ حؿخسضم مؿاب٣اتها في ؤُٖاصهم  هٓغا الهخمام الكضًض بالدجل 

 ؤلٗابهم و مىاٞؿاتهم.

٣ت لاصاء، 1896ؤصزلذ ٞٗالُت الىزبت الشالزُت في مؿاب٣اث الضوعة الاوملبُت لاولى في ٖام  م و٧ان ال٣اهىن ًىو ٖلى ٍَغ

 ٣ٞض ٧ان ًاصي الىازبىن الشالزت لاواثل ٖلى الىدى الخالي:

 ٌ  حجلت +حجلت+وزبت :ألاو

 حجلت+زُىة+وزبت :الشاوي

 زُىة+زُىة+وزبت  الشالث:

٣ت الىزب ٖلى ق٩ل  ول٣ض خضص ال٣اهىن ٍَغ

حجلت+زُىة+وزبت، و ًغظ٘ الًٟل في الخ٣ضم 

الغ٢مي في الىزبت الشالزُت بلى الُاباهُحن في 

ُاث  لُحن زم البىلىضًحن و الؿٞى الشالزِىاث و البراٍػ

 في الخمؿِىاث.

ىن مً زالر وزباث مدؿلؿلت ؤو حؿمى بامل٩ىهاث الخغ٦ُت في الدجلت و الخُىة و الىزبت ؾمُذ بالىزبت الشالزُت ألنها جخ٩

باٖخباع ؤن لاولى ًشبذ ٞيها الىازب زم يهبِ ٖلى ٢ضم الاعج٣اء هٟؿها، و الشاهُت ٩ًىن الهبٍى ٖلى ال٣ضم لازغي ٖلى 

لشالزُت مً زالر خل٣اث مخهلت ٧ل منها ق٩ل زُىة، و في الشالشت ًخم الهبٍى ٖلى ال٣ضمحن مٗا، و جخ٩ىن الىزبت ا

 باألزغي، ًجمٗها ا٢تراب واخض.

 مشاحل الىزبت الشالزُت: .5

 

 زُىة ٖضو( 15ع٦ًت الا٢تراب ) ٩ًىن َىلها 

 الحجلت .1

 الخؼىة .2

 الىزبت .3

 ل٪ ًخدضص املؿخىي  في الىزبت الشالزُت مً الجاهب الٟني ٖلى:لظ

 ت ع٦ٌ مشا  لُتجىُٓم ع٦ًت الا٢تراب و الخهى٫ ٖلى ؾٖغ
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  الاعج٣اء املىظه لؤلمام ألزظ الدجلت 

 )الخدًحر الجُض بٗملُاث الاعج٣اء في ٧ل خغ٦ت مً الخغ٧اث الخالُت )الخُىة و الىزبت 

 .بج٣ان مغاخل الُحران ومغاخل الىزب الشالر ومض الجظٕ و الخٟاّ ٖلى الاجؼان 

ش الصفاث البذهُت في الىزبت الشالزُت: 1.5   وظائل جؼٍى

غها ٧ال٣ىة املمحزة ما مً ق٪ في ؤن ال ىنى٫ بلى املؿخىي الٗالي في الىزب الشالسي ًخُلب جىمُت الهٟاث البضهُت و جٍُى

ت و الخدمل و ص٢ت الخغ٦ت ًٞال ًٖ املغوهت الخانت. ت و الؿٖغ  بالؿٖغ

 اللاهىن الذولي في الىزب الشالسي: .6

 174كىاغذ املىافعت: املادة  1.6

ت ألزظ املىاٞؿحن مداوالتهم خؿب -1  الدؿلؿل  ججغي ال٣ٖغ

 جدؿب املخىاٞؿحن ؤخؿً وزبت مً بحن ظمُ٘ وزباجه. -2

بطا وظض ؤ٦ثر مً زماهُت مخىاٞؿحن، ل٩ل مخىاٞـ زالر مداوالث ٦ما ٌؿمذ للمخىاٞؿحن الظًً خهلىا ٖلى ؤخؿً  -3

الىزباث بشالر مداوالث بياُٞت و في خالت وظىص حٗاص٫ ٖلى املغ٦ؼ الشامً ٌؿمذ للمدؿاب٣حن املخٗاصلحن بشالر 

 داوالث بياُٞت و بطا ٧ان ٖضص املخىاٞؿحن ا٢ل مً زماهُت ِٞؿمذ للمخىاٞؿحن ؾخت مداوالث م

جاصي الىزبت بدُض يهبِ املخىاٞـ ٖلى ال٣ضم التي ؤصي بها الاعج٣اء هٟؿها ؤوال و في الخُىة يهبِ ٖلى ال٣ضم لازغي  -4

 التي ًإزظ الىزبت الخالُت بٗضها.

 املحاوالث الفاؼلت: 2.6

 ٞاقلت بطا ملؿذ لاعى ؤزىاء الىزب بالغظل الخغة جدؿب املخاولت  -5

ل ُٞما ًخٗل٤ بى٣اٍ الٟكل. -6  ًم٨ً جُب٤ُ ٢ىاٖض الىزب الٍُى

بُت:  الشهظت الخلٍش

بُت  -7 ىلها ٚحر مدضص، ٦ما ؤن الخض لاصوى للُى٫ املؿخسضم هى 1a22ان ٖغى مجا٫ الغ٦ًت الخ٣ٍغ  متر40متر َو

بُ -8 ض ٖلى ؤ٢ص ى مُل ظاهبي ملجا٫ َى٫ الغ٦ًت الخ٣ٍغ  1000: 1و الخض املؿمىح اججاه الٗضو هى  100الى 1ت ال ًٍؼ

بُت، ول٨ً ٌؿمذ للمخىاٞـ ان ًً٘ وال ٌؿمذ بىي٘ ٖالماث  -9 ال ٌؿمذ بىي٘ ٖالماث ٖلى مجا٫ الغ٦ًت الخ٣ٍغ

. ٤، وال ٌؿمذ بىي٘ ٖالماث في مى٣ُت الهبٍى  )مً ٢بل اللجىت املىٓمت( ٖلى ظاهبي الٍُغ

 لىحت الاسجلاء: 3.6

بُت و ؾُذ مى٣ُت الهبٍى و ٖلى بٗض ال ٣ًل ًٖ ًدضص الا  -10 عج٣اء بلىخت ٚاَؿت ختى مؿخىي مجا٫ الغ٦ٌ الخ٣ٍغ

بُت مً مى٣ُت الهبٍى بسِ الاعج٣اء. 13 ، و حؿمى الخاٞت الخ٣ٍغ  متر مً مى٣ُت الهبٍى

 متر.21ال ج٣ل املؿاٞت بحن لىخت الاعج٣اء ونهاًت مى٣ُت الهبٍى ًٖ   -11

 متر بُنها وبحن خاٞت مى٣ُت الهبٍى14ال ج٣ل املؿاٞت ًٖ جىي٘ لىخت الاعج٣اء بدُض  -12

 

 

 الشالسي:  الػىاصش البذهُت املهمت في اللفض  4.6
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ل وطل٪ لىزبت واخضة، ٦ظل٪ ًمشل هظان  ًخمشل٦ما  ت صوعا اًجابُا و هاما في مؿخىي الىزب الٍُى ٖىهغا  ال٣ىة و الؿٖغ

مسخلٟت، ختى ًخد٤٣  بة٣ًاٖاثلشالر و زباث مخخالُت و مغجبُت  الٗىهغان البضهُان الاهمُت ال٨بحرة في الىزب الشالسي و

ت ٦ٗىهغ زباث، الدجلت، الخُىة، و الىزبت الترابِ الخغ٧ي الجُض للشالر و ، و بظل٪ ًمشل ٖىهغ ال٣ضعة الاهٟجاٍع

 الى ٖىهغي الغقا٢ت و املغوهت. باإلياٞتمغ٦ب و خاؾم في مؿخىي الىزب الشالسي 

و التي حُٗى لخل٪ املؿاب٣ت الك٩ل املمحز لها، خُض جىجؼ  ةالىزباث الشالر هى الهٟت املمحز  ان الا٣ًإ املخخل٠ بحن

الدجلت و الخُىة ب٣ضم واخضة، اما الىزبت ٞخىجؼ بال٣ضم الازغي، خُض ههذ ال٣ىاهحن و اللىاثذ املىٓمت لخل٪ 

٧ل مً الدجلت، و  الخُىة و ٌؿخسضمىن  فيالاعج٣اء ٌؿخسضمىن ال٣ضم الِؿغي  ا املؿاب٣ت ٖلى طل٪، ٞالىزابىن ٌؿاعو 

جخم ب٨ٗـ طل٪، ومً هىا ظاءث اهمُت جىمُت " ٢ىة الاعج٣اء" ٧لخا  ٞخإصًتهمالاعج٣اء  ا ال٣ضم الُمنى في الىزبت، اما ًمُىى 

 ال٣ضمحن. و للخ٣ضم بمؿخىي الىزب الشالسي ًجب مغاٖاة ما ًلي:

ت الا٢تراب الى اٖلى مؿخىي مم٨ً -  الىنى٫ بؿٖغ

 ؿخىي " ٢ضعة الاعج٣اء" ٧لخا ال٣ضمحنجدؿحن م -

 الغبِ و الخىا٤ٞ الخغ٧ي بحن الىزباث الشالزاء  -

 املخاٞٓت ٖلى جىاػن الجؿم ٖىض اصاء الىزباث الشالر و ختى الهبٍى -

- .  الٗمل ٖلى ازظ الجؿم الىي٘ الامشل في الهبٍى

امل٩ُاه٨ُُت و التي جازغ في مؿخىي  ان لىظىص زالر وزباث مسخلٟت الا٣ًإ هظا ٌٗني ازخالٞا في جُب٤ُ بٌٗ الاؾـ

ت َحران الجؿم، هظا  ت و ػاٍو الى اعجٟإ الُحران الخام بمغ٦ؼ الش٣ل، لخُب٤ُ  باإلياٞتاهجاػ الشالر وزباث، ٦ؿٖغ

 الاؾـ ًجب مغاٖاة ما ًلي:

 الخغ٧ي املىػون و زهىنا في املغخلت الازحرة مً الا٢تراب باإل٣ًإالاخخٟاّ  -

ت ا -  ملىاؾبت ؾىاء ٖىض بضاًت وي٘ ال٣ضم او ٖىض الضٞ٘ في مغخلت الاعج٣اءالخهى٫ ٖلى الؼاٍو

ت م٣غوهت  - ت َحران. بإوؿبخهى٫ مغ٦ؼ الش٣ل ٖلى اٖلى وؿبت ؾٖغ  ػاٍو

 ونى٫ مغ٦ؼ الش٣ل الى اٖلى " اعجٟإ َحران" مىاؾب لخد٤ُ٣ ا٦بر مؿاٞت مم٨ىت. -

 ام٩اهُت الجؿم باالخخٟاّ باجؼاهه ٖلى مضي َحران الشالر وزباث -

 الحشوي للىزب الشالسي: لألداءاملشاحل الفىُت  .7

 املشحلت الاولى: الاكتراب 1.7

ي ومً او٫ زُىة مً زُىاث الا٢تراب و جيخهي ببضاًت وي٘ لبضاًت و نهاًت املغخلت: جبضا جل٪ املغخلت مً وي٘ البضء الٗا

 ٢ضم الاعج٣اء ٖلى اللىخت.

 الغشض مً املشحلت:  1.1.7

ت ا٢تراب مم٨ىت ٖىض -  لىخت الاعج٣اء ا٦دؿاب اٖلى ؾٖغ

 " حجلت" ألو٫ اٖضاص ظُض  -

 مالحظاث حٌى املشحلت:  2.1.7

 مىػون ٖلى الامكاٍ بة٣ًإالا٢تراب  -



    حذًىػ الػمىسي ألاظخار:                                ألػاب اللىي محاطشاث ملُاط    

 

اطُـــت   الجضائش-دالي إبشاهُم 16047ؼاسع احمذ واهـــذ  2-مػهذ التربُــت البذهُــت و الٍش

ذ الالىترووي  /www.univ-alger3.dz/ieps املىكؼ الالىترووي    :  ieps@univ-alger3.dz      البًر

88 

 

 الازحرة ) ٢هغ الخُىاث وؿبُا( 6-3حُٛحر ا٣ًإ الخُىاث  -

اصة الترصص - ت و املخاٞٓت ٖليها بٍؼ  الٗمل ٖلى ٖضم ٣ٞضان الؿٖغ

ل، خُض ًبضا بظل٪ ًبضا الالٖب مؿاٞت الا٢تراب مً ٖالمت البضاًت، ٦ ما هى مبحن باليؿبت لال٢تراب في الىزب الٍُى

ت و التي  ت الىازب بٗض طل٪ بما ًدىاؾب م٘ مخُلباث املغخلت للخهى٫ ٖلى ا٢ص ى ؾٖغ بسُىاث مىػوهت و جتزاًض ؾٖغ

الا٢تراب بسُىاث جمهُضًت ) زُىة او زُىجان( زم ًبضئون  ًبضئونجخدضص مً ٢بل الالٖب، ٞهىا٥ مً الىزابحن مً 

ت صون  جُا بٗض طل٪ و البٌٗ الازغ ًبضئون الا٢تراب مً وي٘ الى٢ٝى بتزاًض ٦بحر في الؿٖغ ت جضٍع بتزاًض في الؿٖغ

 زُىاث جمهُضًت وهظا الىٕى مً الىزابحن ًمشل الٛالبُت مً ابُا٫ الٗالم.

ت في املغخلت مً الا٢تراب جيخج مً الضٞ٘ ال٣ىي الٗمىصي لل٣ضمحن  ُض ٩ًىن امخضاص الغظلحن ، خ باألعىان جؼاًض الؿٖغ

اصة مغجخت الغ٦بخحن  و للمؿخىي و ٖلى  لؤلمام٧امال بالخىاوب ) مغخلت الاؾدىاص الخلي ل٩ل مً الغظلحن بالخىاوب( م٘ ٍػ

ً اهجاػ مؿاٞت الا٢تراب ما مترا) عاظ٘  41-38زُىة خُض جبلٜ في خضوص  20-18بحن  طل٪ ًم٨ً للىزابحن املمخاٍػ

 ٍل م٘ ٖمل م٣اعهت لظل٪(الا٢تراب في الىزب الُى 

و ل٩ي ًدهل الىازب ٖلى ٧امل اجؼاهه في جل٪ املغخلت ٖلُه ان ٌٗضو ٖلى م٣ضمت ال٣ضمحن م٘ ازظ الجظٕ الىي٘ الغاس ي 

ت.  ٧لما ػاصث الؿٖغ

٤ ه٣و  10-6في املغخلت الشاهُت مً الا٢تراب وفي خضوص  امخاع الازحرة ًدضر حُٛحر بؿُِ في ا٣ًإ الىازب ًٖ ٍَغ

اصي َى٫ الخُىة ػ بؿُِ ف ت امل٨دؿبت او  ةوٍػ ت الىازب بل هي وؾُلت لالخخٟاّ بالؿٖغ تها م٘ ٖضم هبٍى ؾٖغ في ؾٖغ

اصة ٞيها، ملا جخُلبه جل٪ املغخلت مً اهسٟاى وؿبي ٢لُل مً مغ٦ؼ الش٣ل اؾخٗضاص   اعج٣اء ) الدجلت( ألو٫ ٍػ

ب خُض حٗخبر باليؿبت للمبخضثحن و ؾُلت لخ٣ىحن ان الاؾخٗاهت بالٗالماث الًابُت امغ مخُلب و طل٪ ازىاء الا٢ترا

الخُىاث و يبُها اما باليؿبت للمخ٣ضمحن ٞخٗخبر الٗالمت الًابِ جدضًضا لبضاًت املغخلت الشاهُت مً الا٢تراب و هي 

 .بضاًت الشلض الازحر مً مغخلت الا٢تراب اوفي بضاًت الشماوي زُىاث الازحرة ٦ما جغجبِ جل٪ الٗالمت ب٣ضم الاعج٣اء

ل جخٛحر جل٪ الٗالمت و ٖالمت البضاًت جبٗا ملؿخىي الالٖب و َبُٗت اعى الا٢تراب و ٦ظل٪  و ٦ما هى مبحن في الٍُى

ل( ذ ) عاظ٘ طل٪ في الا٢تراب في الىزب الٍُى  اججاه الٍغ

 املشحلت الشاهُت: الشالر وزباث : 2.7

ل في جل٪ املغخلت ازخالٞا ٦بحرا  خُض جاصي بالدجلت زم الخُىة، زم الىزبت، و ًسخل٠ الىزب الشالسي ًٖ الىزب الٍُى

بظل٪ جىظض ٖال٢ت وؿبُت بحن َى٫ جل٪ الىزباث الشالر خُض ال ًخم اهجاػها بالدؿاوي ملا جدخاظه ٧ل وزبت مً 

٣خحن مؿخسضمخحن مً مضعؾخحن مسخلٟخحن.  مخُلباث، و ٖلى طل٪ وٗغى ٍَغ

ُدُت(: حٗخمض ٖلى ٢ضعة الىزب بيؿبت ا٦بر ) املضعؾت الؿالاولى  ٞى

ت بيؿبت ا٦بر ) املغصؾت البىلىضًت(لشاهُتا  : حٗخمض ٖلى الؿٖغ

 وبظل٪ ًٓهغ الخالٝ بحن املضعؾخحن في الٗىانغ الخالُت: 

ت الُحران في ٧ل وزبت -  ػاٍو

 وي٘ الجؿم ازىاء الُحران -

ت ٧ل وزت -  ؾٖغ
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 ٖمل الظعاٖحن. -

٣خحن الؿاب٣خحن ٦ما ًلي:51و الجضو٫ )  ( ًبحن الٟغ١ بحن الٍُغ

ل  ت الىزبػٍش

ؼيل مشهض 

الشلل ازىاء 

 الؼ ران

حشواث  وعبت الىزباث الشالر

 الزساغ ن
 مالحظاث

 الىزبت الخؼىة الحجلت

لت  الؼٍش

  العىفُدُت

 ) كىة الىزب(

 غالي

لت و 38 %ػٍى

 غالُت

فلذان  -

 العشغت

29 %

فلذان 

العشغت 

 بػذ الىزبت

33% 

املشجحت 

بالزساغ ن في ول 

مً الخؼىة و 

 الىزبت

 حػخمذ

غلى كىة 

 الىزب

لت  الؼٍش

 البىلىذًت العشغت
 مىخفع

% كص رة و 35

مىخفظت 

فلذان بعُؽ 

في العشغت بػذ 

 الحجلت

30% 35% 

جبذًل مشجحت 

الزساغ ن في 

 الىزباث الشالر

حػخمذ 

غلى 

 العشغت

 الحجلت:  3.7

 ـ ال٣ضم الهجاػ الخُىةبضاًت و نهاًت املغخلت: جبضا جل٪ املغخلت بىي٘ ال٣ضم ٖلى لىخت الاعج٣اء و جيخهي بىي٘ هٟ

 الٛغى مً املغخلت:

ل ما ام٨ً ملغ٦ؼ الش٣ل -  ٖمل ٢ىؽ َحران ٍَى

ت الا٣ُٞت و جىاػن الجؿم -  الخٟاّ ٖلى الؿٖغ

ضاص لالعج٣اء الشاوي لخُىة -  الٖا

 مالحظاث حٌى املشحلت:  1.3.7

 الضٞ٘ ب٩امل ال٣ضم م٘ امخضاص الغظل -

 ٞسظ عظل الاعج٣اء بٗض طل٪ الىي٘ الا٣ٞي اًًا ًإزظض مغجخت في الغظل الخغة ختى الىي٘ الا٣ٞي زم الخبضًل خُ -

 اؾخ٣امت الجظٕ. -

الاج٣اء ظضًض للخُىة في ازغ مً زُىاث الا٢تراب جمغجر الغظل الخغة ختى ونى٫  ألزظالاؾخٗضاص بهبٍى ال٣ضم  -

ب اهصىاء الٟسظ الى الىي٘ الا٣ٞي، بدُض تهبِ بٗض طل٪ ٖلى لىخت الاعج٣اء ب٩امل ال٣ضم ل٣ىة و وكاٍ خُض ًخُل

 زُٟٟا في مٟهل الغ٦بت، و طل٪ في بضابت ويه ال٣ضم 

٘ ب٣ضم الاعج٣اء ٌٗمل ٖلى اهجاػ الخغ٦ت في ا٢ل ػمً مم٨ً مً هاخُت و ج٣لُل امل٣ٟىص مً  ان الضٞ٘ ال٣ىي و الؿَغ

ت امل٨دؿبت مً مغخت الا٢تراب مً هاخُت ازغي بظل٪ ًجب  التر٦حز ٖ لغ٦بت ختى ى مض ٧ل مً مٟانل امل٣ٗضة و الالؿٖغ
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ت خاصة م٘ الؿا١ بمؿاٖضة خغ٦ت الظعاٖحن الخباصلُت و بظل٪ جاصي  ًهل الٟسظ الى املؿخىي الا٣ٞي، خُض حٗمل ػاٍو

ل، و  ت خُض ٌٗمل مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ٢ىؽ َحران مىسٌٟ وؿبُا ٖما هى في الىزب الٍُى مغخلت اعج٣اء الدجلت بؿٖغ

عظل الاعج٣اء اماما ٖالُا ختى ونى٫ الٟسظ الى  جمغجرغخلت ، بدُض بٗض طل٪ ًدضر جبضًل في خغ٧اث الغظلحن في جل٪ امل

ضاص للمغخلت الشاهُت " الخُىة" بهبٍى  املؿخىي الا٣ٞي وفي جل٪ اللخٓت جمغجر الغظل الخغة زلٟا، و بظل٪ ًبضا الٖا

 الجؿم  ل٢ضم مً الخِ الٗمىصي الىاػ٫ مً مغ٦ؼ ز٣ 1.5عظل الاعج٣اء ٖلى الاعى و ٖلى بٗض 

خغ٧اث املغجخت ؾىاء بالظعاٖحن او الغظل الخغة خُض جبضا ٢بل هبٍى ال٣ضم بلخٓت ٢هحرة خُض ًبُل ٖملها  جبضا

ٖىضما جبضا مغخلت الضٞ٘ ٖىض الاعج٣اء الشاوي، و بظل٪ ًخى٠٢ َى٫ الدجلت ٖلى ج٨ىُ٪ الىازب و مؿخىاه، ٞالىزابىن 

ل في  تجلالدخُض ًى٣و مؿخىي املخ٣ضمىن ًم٨نهم ان ًد٣٣ىا اهجاػا مىاؾبا في جل٪ الدجلت  ًٖ مؿخىي الىزب الٍُى

 خضوص متر واخض.

او للخل٠ او الخض  لؤلمامان وي٘ الجؿم في جل٪ املغخلت و املغاخل الالخ٣ت ًجب ان ًإزظ اؾخ٣امخه م٘ جداش ي مُله 

خباع ان خغ٦ت الظعاٖحن الخباصلُت حٗمل ٖلى جىاػن الجؿم و بهىعة ٦بح رة، مما ج٣ضم ًجب ان الجاهبحن م٘ الازظ في الٖا

 الخالُت باليؿبت للدجلت. الٗىانغًغ٦ؼ الىازب ٖلى 

ت الا٣ُٞت ب٣ضع الام٩ان -  الٗمل ٖلى ج٣لُل امل٣ٟىص مً الؿٖغ

 اهجاػ اوؿب مؿاٞت للدجلت م٘ اعجُامها بمغخلت الخُىة الخالُت. -

ضاص العج٣اء الخُىة. -  الهبٍى الجُض ب٣ضم الاعج٣اء و الٖا

 ت اوؿُاب الخغ٦ت باملخاٞٓت ٖلى جىاػن الجؿماملخاٞٓت ٖلى اؾخمغاٍع -

 الىزبت: 4.7

بضاًت و نهاًت املغخلت: جبضا جل٪ املغخلت ببضاًت وي٘ ٢ضم الاعج٣اء ٖلى الاعى و جيخهي بىي٘ ال٣ضم الشاهُت ٖلى الاعى  

 بٗض مغخلت اهجاػ الخُىة.

 الٛغى مً املغخلت: 

٘ ب٣ضم الغ  هبٍى -  ظل الخغةظُض ب٣ضم الاعج٣اء و اعج٣اء ٢ىي و ؾَغ

 املخاٞٓت ٖلى جىاػن الجؿم -

 مالحظاث حٌى املشحلت: 1.4.7

 مض عظل الاعج٣اء ٖلى ٧امل امخضاصها لخٓت الاعج٣اء -

 م٘ اؾخ٣امت الجظٕ لؤلمامصٞ٘ امل٣ٗضة  -

ت بالٟسظ ختى  - ٗت و ٢ٍى  الىي٘ الا٣ٞي. جإزظمغجخت ؾَغ

ل. -  ازظ وي٘ الجؿم ٦ما في الىزب الٍُى

ملغخلت الؿاب٣ت) الدجلت( الا اهه ًخُلب الٗمل ٖلى اَالت الخُىة ب٣ضع ال ًسخل٠ هضٝ جل٪ املغخلت ًٖ هضٝ ا

املؿخُإ مً الىزب هٓغا للٓغٝو الهٗبت الىا٢ٗت ٖلى عظل الاعج٣اء، خُض ٣ً٘ خمل ػاثض ٖليها و الظي ًخمشل في 

بُا، ٟٞي خضوص مؿخىي الاعج٣اء و الهبٍى في املغخلت الؿاب٣ت زم الاعج٣اء مغة ازغي و طل٪ بٗض مغخلت َحران ٦بحرة وؿ

 .ن الالٖب و طل٪ ٖلى ٢ضم الاعج٣اءمترا ٣ً٘ ٖمل ٢ضعه ؾخت امشا٫ وػ 16وزب زالسي ملؿاٞت 
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ت ختى ال جُى٫ ٞترة ب٣ائها ٖلى الاعى، و  و جبضا الخُىة بٗض هبٍى ٢ضم الاعج٣اء خُض ًبضا الاعج٣اء بها مباقغة و بؿٖغ

ل او في مغخلت الاعج٣اء بامل٣اعهت هجض ان ٞترة ب٣اء ال٣ضم في جل٪ اللخ ٓت ا٦بر منها في مغخلت الاعج٣اء في الىزب الٍُى

الؿاب٣ت ٖىض بضاًت " الدجلت" و ختى ٣ًل ػمً اهجاػ جل٪ اللخٓت ًجب ان ٌؿاٖض في طل٪ الٗمل الخىا٣ٞي بحن مغجخت 

لخُىة ٞمغجخت الغظل ا جإصًتالظعاٖحن و الغظل الخغة املٓللت ٦ما ٌؿاٖض هظا الخىا٤ٞ في زِ جىاػن الجؿم ازىاء 

ت ختى ونى٫ الٟسظ ت خاصة ،  الخغة ًجب ان جاصي ب٣ىة و ؾٖغ الى الىي٘ الا٣ٞي، و ختى ٌٗمل الٟسظ م٘ الؿا١ ػاٍو

الخُىة ، و طل٪ امام الخِ الٗمىصي  إلنهاءبٗض طل٪ جبضا الغظل املمغجخت )الخغة( في الهبٍى ب٩امل ال٣ضم ٖلى الاعى 

ٗا ختى ال  1.5مؿاٞت الىاػ٫ مً مغ٦ؼ ز٣ل الالٖب ب ا ؾَغ ٢ضم، و ٖلى طل٪ ًجب ان ٩ًىن الهبٍى بال٣ضم وكُا ٢ٍى

خه الىاججت ًٖ اعجُام ال٣ضم   .باألعى٣ًٟض الىازب ٦شحرا مً ؾٖغ

 الىزبت: 5.7

 بضاًت و نهاًت املغخلت: جبضا جل٪ املغخلت بىي٘ ٢ضم الغظل الخغة ٖلى الاعى لالعج٣اء بها و جيخهي بالهبٍى في خٟغة الىزب.

 الٛغى مً املغخلت:

ت مىاؾبت( - ت الُحران) ػاٍو اصة ػاٍو  اَالت ٢ىؽ الُحران بٍؼ

ت املغ٦بت الا٣ُٞت  - ت املغ٦بت الغاؾُت و ج٣لُل ما ًم٨ً ٣ٞضه مً ؾٖغ اصة ؾٖغ  ام٩اهُت ٍػ

ضاص لهبٍى ظُض و ٢اهىوي -  خٟٔ جىاػن الجؿم و الٖا

 مالحظاث حٌى املشحلت: 1.5.7

لام٩اهُت جُب٤ُ اخضار ج٨ىُ٪ مخاح مشل ال -  ىزب الٍُى

 " بالىزب بسُىة" هبضؤج٨ىُ٪ املص ي في الهىاء ج٨ىُ٪ مخ٣ضم و لظل٪  -

٘ الغظلحن ٢بل مغخلت الهبٍى الى مؿخىي ا٣ٞي ما ام٨ً. -  ام٩اهُت ٞع

بمؿاٖضة مُل الجظٕ اماما و مغجخت الظعاٖحن  لؤلمامال٣ضمحن لخٟغة جشنى الغ٦بخحن، و جؼاح امل٣ٗضة  مالمؿتمجغص  -

 للخل٠.

م مً ا ت امل٣ٟىصة مً الجؿم بؿبب الجهض املبظو٫ في ٧ل مً الدجلت و الخُىة بالٚغ ملخاوالث املبظولت في ج٣لُل الؿٖغ

ت الجؿم و بك٩ل ملخّى بٗض مغخلتي َحران  اصة جل٪ اليؿبت في مغخلت الىزبت، خُض ج٣ل ؾٖغ الا اهه مً املا٦ض ٍػ

صٞ٘ ٢ىي و  الاعج٣اءللت مباقغة و املؿخسضمت ٣٦ضم الىزبت بٗض هبٍى ٢ضم الغظل الخغة املٓ هبضؤمخخالُخحن، و بظل٪ 

ت....ما ام٨ً طل٪ خُض ٌٗخمض طل٪ ٖلى ام٩اهُت مض مٟانل ٧ل مً امل٣ٗضة و الغ٦بت و ال٣ضم   ؾٖغ

ٗت بٟسظ الغظل الازغي ختى ًهل الى  ت و ؾَغ وفي جل٪ اللخٓت ًجب ان ٩ًىن الجظٕ مؿخ٣ُما، م٘ ٖمل مغجخت ٢ٍى

ت َحران ٦بحرة وؿبُا و التي حٗخمض ٖلى اعجٟإ ه٣ُت  املؿخىي الا٣ٞي و ٖلى طل٪ ٣ً٘ ٖبء ٦بحر ٖلى الىازب لٗمل ػاٍو

َحران مغ٦ؼ الش٣ل ٖلى الاعى خُض ان اعجٟإ جل٪ الى٣ُت صالت ٖلى اهجاػ ٢ىؽ َحران ٖا٫ و الظي ًازغ ٖلى َى٫ 

 مؿاٞت الىزبت.

ىضما جهل ال٣ضمان الى م٘ مغجخت الظ لؤلمامو جبضا مغخلت الهبٍى الازحرة بمُل الجظٕ  عاٖحن اماما اؾٟل زلٟا، ٖو

لُمغ مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم ٞى١ ه٣ُت الهبٍى و  لؤلمامخٟغة الغمل ًبضا الىازب في زني مٟانل الغ٦بخحن م٘ اػاخت الخىى 

ل.  ًهبذ الجؿم في ٧امل اجؼاهه، و ٦ما هى مبحن في الىزب الٍُى
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 :مالحظاث حٌى جىىًُ الاداء الحشوي للىزبت الشالزُت 2.5.7

ت(  ٫ الخهى  - ت ) ال٣ىة املمحزة بالؿٖغ ت ا٢تراب مىاؾبت مً زال٫ جىمُت ٖىهغي ال٣ىة و الؿٖغ ٖلى اٖلى ؾٖغ

 للىنى٫ الى ا٣ًإ ظُض لال٢تراب.

ت  - ت الا٣ُٞت ازىاء الشالر وزباث مً زال٫ و زباث وكُت و ٢ٍى الٗمل ٖلى ج٣لُل اصوى ما ًم٨ً مً امل٣ٟىص مً الؿٖغ

ٗت و التي حٗخمض ٖلى   و ؾَغ

 مض ٧امل في مٟانل امل٣ٗضة و الغ٦بت و ال٣ضم -

 مغجخت ٞسظ الغظل الخغة و ختى املؿخىي الا٣ٞي -

ت خاصة - ت الغ٦بت للغظل املمغجخت الى ػاٍو  الىنى٫ بؼاٍو

 ٢ضم 1.5هبٍى ب٩امل ال٣ضم امام الٗمىص الىاػ٫ مً مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم و في خضوص  -

 خحن في ٧ل وزبتالخىا٤ٞ ما بحن ٖملي الؿلؿلخحن الخغ٦ُ -

 .لؤلعىالؿلؿلت الاولى م٣ٟىلت و التي جمشل صٞ٘ ٢ضم الاعج٣اء  -

 الؿلؿلت الشاهُت مٟخىخت و التي جمشل مغجخت الظعاٖحن ػ الغظل الخغة. -

 :املخاٞٓت ٖلى جىاػن الجؿم ازىاء الىزباث الشالر مً زال٫ 

 اؾخ٣امت الجظٕ-

 مؿاٖضة خغ٧اث الظعاٖحن في جىظُه مغ٦ؼ الش٣ل -

 التزامً بحن ٖمل الؿلؿلخحن الخغ٦ُخحن  -

 :املخاٞٓت ٖلى اليؿب بحن الىزباث الشالر مً زال٫ 

 يالشالس الىزبج٣ىحن ٧ل وزبت مً  -

 جدؿحن ٧ل وزبت مً زال٫ جىمُت ٢ضعة ٧لخا ال٣ضمحن. -

 :الهبٍى الامشل في خٟغة الىزب مً زال٫ 

 ام٨ً طل٪مض الغظلحن اماما بمىاػاة الاعى و باعجٟإ ميؿب ما  -

 و اؾٟل و زلٟا. لؤلمامم٘ مغجخت الظعاٖحن  لؤلماممُل الجظٕ  -

 لخمغ و جسُى مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم الىازب. لؤلمامزني الغ٦بخحن بمجغص و نى٫ ال٣ضمحن للغمل م٘ اػاخت امل٣ٗضة  -

 الخؼىاث الخػلُمُت للىزب الشالسي: 6.7

ىاث الخمهُذًت:  1.6.7  الخمٍش

 ال٨ك٠ ًٖ ٢ضم الاعج٣اء اوال:

ٌ الخمش  لت مخخابٗت م٘ مغجخت الغ٦بخحن اماما ٖالُا بالخباص٫ ق٩ل )ًٍ الاو  (150: زُىاث ٍَى

٘ بال٣ضم، جىا٤ٞ خغ٧اث الظعاٖحن و الغظلحن ٨ًغع:  -4م٘ مالخٓت: َى٫ ٞترة الُحران ما ام٨ً، صٞ٘ ٢ىي و وكُِ و ؾَغ

 م30مغاث ملؿاٞت  6

ً الشاوي: ً م ٨ًغع الخ30مؿاٞت  زالر حجالث ًمنى و الخبضًل ٖلى الِؿغي، الخمٍش  مغاث و ٌٗاص بسمـ حجالث 6-4مٍغ
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 ً زُىة ٖلى ٧ل مغجبت مً الخبضًل ٖلى  ًإزظم 2-1.0املؿاٞت بحن املغاجب  ؤزغي  بلىالىزب مً مغجبت : الشالثالخمٍش

 .لازغي املغجبت 

ً الشابؼ اصة املؿاٞت م٘  -م2 –م 10.5الىزب ٖلى ٦غاث َبُت ،املؿاٞت بحن ال٨غاث  الخمٍش  ج٣ضم املؿخىي ٍػ

ً الخامغ جُا.الىزب و الدجل ب٣ضم و ٢ضمحن ٖلى خىاظؼ مىسًٟت م٘ ٍػ: الخمٍش  اصة الاعجٟإ جضٍع

ً العادط  : الخمٍش

 م2× 10اؾخسضام املؿخُُل  -

جُا2-م1.5 ؤزغاملؿاٞت بحن ٧ل زِ و  -  م جؼصاص جل٪ املؿاٞاث جضٍع

 الدجل ب٣ضم واخضة ٖلى الخٍُى -

ىاث الخاصمزاهُا: الخ 2.6.7  ألاظاظُتت و ٍش

 ً ٌ الخمٍش  : ا٢تراب باملص ي، اهجاػ الشالر و زباث، حجلت، زُىة زم الىزب في خٟغة الغمل.ألاو

ً الشاوي ً الخمٍش جُا. لاو٫ : هٟـ الخمٍغ اصة الاعجٟإ جضٍع  م٘ وي٘ خاظؼ مىسٌٟ ٖىض خاٞت خٟغة الىزب، م٘ ٍػ

ً الشالث:  مت ٧ل وزبت زم الهبٍى في الخٟغة.زباث م٘ جدضًض ٖال  الشالر و اهجاػزُىاث(،  5ا٢تراب مً الجغي ) الخمٍش

ً الشابؼ اصة الا٢تراب ) :الخمٍش ً الؿاب٤ م٘ ٍػ  ( زُىة 13-9-7هٟـ الخمٍغ
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  اللفـــض الػـالي .1

 ملذمــــــت

ؤلٗاب ال٣ىي: ؤنلها مً الُىهان وفي ظهت ؤزغي 

تحٗني املها ًىهاهُتاًغلىضا ؤما ؤنلها هي   ٖع

combat   وحؿخٗمل لظل٪ إلاوؿان املهإع

وفي لالٗاب الكٗبُت وإلاوؿان الظي ًماعؽ 

 a عمي الغمذa ت ت )ظغي aمهاٖع لالٗاب الجمباٍػ

الخلبت(ؤما الُىم  وحٗني ل٩ل بوؿان ًماعؽ 

ايت  املىاٞؿت الٍغ

وؤلٗاب ال٣ىي جمشل م٩اهت هامت في املُضان 

اض ي وحٗضص الازخهاناث التي جدىي ايُاث لازغي ووؾُلت هامت للخدًحر الٍغ ها aوهي ؤًًا ٞهي ؤًًا باليؿبت للٍغ

aالغميa ألن املجهىص البضوي ًخُىع بما بالجغيa ال٣ٟؼ و٧ل هظه لاهىإ جىضعط يمً ؤلٗاب ال٣ىي  البضوي الٗام 

   الىزب الػالي: 1.1

اض ي ٖلى الىزب ٖالُا مً قٍغ ٖضم بؾ٣اٍ الٗاعي ايت حٗخمض ٖلى ٢ضعة الٍغ خم هظا الىزب هي ٍع ت مً ٞى١ الخامل. ٍو

٣ت مً الجؿم. ٤ الا٢تراب والاعج٣اء بإًت ٍَغ  ًٖ ٍَغ

م الاكتراب  مترا. 20: ال ًجب ؤن ٣ًل َىلها ًٖ  ػٍش

 وحؿخٗمل في الىزب الٗالي لاظهؼة الخالُت :

مضة بكٍغ ؤن ج٩ىن نلبت، ومؼوصة بدىامل  اللىائم  للٗاعيت، مشبخت ٞيها، : ًم٨ً اؾخسضام ؤي هٕى مً ال٣ىاثم ؤو لٖا

 وج٩ىن املؿاٞت بحن ال٣اثمحن ؤعبٗت ؤمخاع ٖلى لا٢ل

ت امل٣ُ٘ َىلها ًتراوح بحن  الػاسطت جب ؤن ج٩ىن صاثٍغ : الٗاعيت مً الخكب ؤو املٗضن ؤو ؤي ماصة ؤزغي مىاؾبت ٍو

 ٧لٜ ٦دض ؤ٢ص ى  2م ووػنها  4902م و  3998

حن ومؿخُ حامال الػاسطت  ىله  40ُلي الك٩ل، ٖغى ٧ل واخض منهما : ًجب ؤن ٩ًىها مؿخٍى  ملم  60ملم َو

جب ؤن ال ٣ًل َىلها ًٖ  مىؼلت الهبىغ  غيها  5: ٍو  م  3ؤمخاع ٖو

٣ت جهي٠ُ الالٖبحن : جدؿب ل٩ل مخىاٞـ ؤخؿً وزبت مً وزباجه  ٍَغ

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-YGI5ScR4p_Q/T3vkAfnM28I/AAAAAAAAHSA/8qOHP2Toabs/s1600/high-jump.jpg
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 :املشاحل الفىُت للىزب الػالي .2

وان الا٢تراب "الغ٦ًت الخ٣غبُت" 

ء ًخ٩ىن مً ظؼء مؿخ٣ُم وظؼ

خم طل٪ مً ) ( 6ـ3مىدني ٍو

، خُض ًخم الغ٦ٌ زال٫ زُىاث

الجؼء املؿخ٣ُم والجظٕ مٟغوص ، 

ت الا٢تراب  وان ٖملُت جؼاًض ؾٖغ

جاصي باؾخسضام زُىاث واؾٗت 

ت وا ن الجؿم ًمُل للضازل في ٢ٍى

اججاه املىدنى ؤزىاء الا٢تراب في 

 ًٖ ال٨خ٠ الظي زاعط املىدنى ، 
ً
٩ىن ال٨خ٠ الضازلي " في اججاه املىدنى " مىسًٟا الجؼء املىدنى مً الا٢تراب ، ٍو

ت م٘ التر٦حز ٖلى جإزحر الخُىة ٢بل لازحرة ت الا٢تراب بسُىاث ٢ٍى اصة ؾٖغ ٖلى الضٞ٘ في  بٗضها ٩ًىن الاؾخمغاع في ٍػ

الخُىة لازحرة مً الا٢تراب ، وان الخُىة لازحرة ٩ًىن ٢هحرة بلى خٍض ما ، خُض جبضؤ مغخلت الاعج٣اء ب٣ضم الاعج٣اء التي 

ت ملى٣ُت  ٗت ٦ما بن ؤناب٘ ال٣ضم حكحر بلى م٩ان الهبٍى وال ج٩ىن ال٣ضم مىاٍػ ت وبدغ٦ت ؾَغ ًجب ؤن تهبِ بؿٖغ

٤ ت بلى الىي٘ لا٣ٞي م٘ الاخخٟاّ بهظا الىي٘  الهبٍى ول٨ً ٖلى امخضاص ٍَغ ٘ الغظل الخغة بؿٖغ الا٢تراب ، ومً زم ٞع

لى ختى مؿخىي الغؤؽ والاخخٟاّ بهظا الىي٘ م٘ ٞغص مٟهل ال٣ضم والغ٦بت والخىى .    ومغجخت الظعاٖحن أٖل

 املشاحل الفىُت ملهاسة اللفض الػالي: 1.1.2

. الٗبىع "حٗضًت 3. الاعج٣اء 2.الا٢تراب "الغ٦ًت الخ٣غبُت" 1غاخل الٟىُت ) بن ؤصاء مهاعة ال٣ٟؼ الٗالي ٩ًىن مً زال٫ امل

  . والهبٍى (.4الٗاعيت" 

 :الاكتراب 2.2

لى بٗض طعإ مً الخلمُظ هٟؿه بلى م٩ان بضء الا٢تراب .1 ٤ الا٢تراب مً مىخه٠ الٗاعيت ٖو ٣اؽ ٍَغ ًُ 

 التي ج٩ىن في .2
ً
 زُىة وطل٪ لٗضة مغاث 11: 9:  7الٗاصة   ًدضص الخلمُظ زُىاث الا٢تراب مً ظهت الٗاعيت ؤوال

هل ب٣ضم الاعج٣اء بلى م٩انها  .3  بلى ؤن ًًبِ الخُىاث ٍو
ً
ًشبذ الخ٣ىحن مً م٩ان بضء الا٢تراب لٗضة مغاث ؤًًا

ت املىاؾبت  املخضص وبالؿٖغ

ت ) .4  مً ػاٍو
ً
 ( مً الٗاعيت5 30-5 28ًبضؤ الخلمُظ الا٢تراب ٚالبا

 بإن الخُىة لخى٢ُذ الخُىاث صوع مهم في هجاح  .5
ً
 ٖلما

ً
جُا تها جضٍع اصة ؾٖغ الىزبت بط ًؼصاص َى٫ الخُىاث م٘ ٍػ

 ( ؾم30-25لازحرة ج٩ىن ؤَىلها بِىما الخُىة التي ٢بلها مباقغة ج٩ىن ؤ٢هغها بم٣ضاع )

 :الاسجلاء 3.2

 بال٨ٗب خُض ع٦بت الغظل مىشيُت مً مٟهل الغ٦بت ب٣ضع .1
ً
 جبضؤ مً الخُىة لازحرة لال٢تراب التي جهل ؤوال

 إلام٩ان

 عظل الاعج٣اء ٖلى امخضاص الجظٕ وفي وي٘ ماثل للخل٠ .2
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 ولازغي ؤمام الهضع .3
ً
 للخل٠ ؤو جمخض الظعإ امل٣ابلت ل٣ضم الاعج٣اء زلٟا

ً
ا  جخدغ٥ الظعاٖان بما ؾٍى

جشنى عظل الاعج٣اء مً مٟهل الغ٦بت وهبٍى املكِ ٖلى لاعى والغظل الخغة جخ٣ضم بلى لامام ختى جهل  .4

 ى ظىاع بًٗهماالغ٦بخان بل

 جخ٣ضم امل٣ٗضة بلى لامام ختى جهل ٞى١ ٢ضم الاعج٣اء و٦ظل٪ ال٨خٟحن .5

 ٞحرجٟ٘ الجؿم  .6
ً
غجٟ٘ الظعاٖان ٖالُا مً هظا الىي٘ جمخض عظل الاعج٣اء وجخدغ٥ الغظل الخغة بلى لامام وؤٖلى ٍو

لى في اججاه الٗاعيت  أٖل

 :حػذًت الػاسطت والهبىغ 4.2

    :نهامهىا٥ ٖضة َغ١ لخٗضًت الٗاعيت 

لت العشحُت 1.4.2  :الؼٍش

بٗض َحران الجؿم في الهىاء ًشنى الخلمُظ مٟهل ع٦بت عظل الاعج٣اء م٘ ا٢ترابها مً الجظٕ ختى ًهل الجؿم  .1

 لها هدُجت الضوعان 
ً
ت الغؤس ي ولا٣ٞيٞى١ الٗاعيت مىاظها  .للجؿم خى٫ مدىٍع

 مما ٌؿاٖض ٖلى ًىسٌٟ الجظٕ والظعإ الخغة بلى ؤؾٟل في اججاه خٟغة الىزب واهبؿاٍ  .2
ً
الغظل الخغة جماما

لى امخضاصهاصوعان   .الجؿم خى٫ الٗاعيت ٖو

 لؤلؾٟل جضاع عظل الاعج٣اء بلى الخاعط وؤٖلى ُٞبخٗض .3
ً
 .الجؿم ًٖ الٗاعيت مخجها

٣ت ٩ًىن بالظعإ امل٣ابل للغظل ال .4  زم ال٨خ٠ ٞالغظل الخغةالهبٍى في هظه الٍُغ
ً
 .خغة ؤوال

لت العشحُت .أ   :حػلُم الؼٍش

ىاث ل٣ضم الاعج٣اء والغظل الخغة )الجغي زم الاعج٣اء للمـ ٦غة مٗل٣ت بغ٦بت الغظل الخغة ؤو ملؿها بمكِ ال٣ضم ج - مٍغ

 الخغة(

( ؾم زم للهبٍى ٖلى ٢ضم الاعج٣اء 70-50( زُىاث لخٗضًت ٖاعيت مىسًٟت )5-3الا٢تراب املىاظه مً لامام مً ) -

ت بالغظل الخغة  مخبٖى

ً الؿاب٤ م٘ ا -  لضوعان هه٠ صوعة ظهت الاعج٣اءالخمٍغ

-  )
ً
 للٗاعيت جماما

ً
ا  للىزب ٞى١ ٖاعيت والضوعان ٞى٢ها )بدُض ٩ًىن الجؿم مىاٍػ

ً
الى٢ٝى ٖلى ٢ضم الاعج٣اء ؤماما

 والهبٍى ٖلى ٢ضم الغظل الخغة والظعإ امل٣ابل

ً الؿاب٤ مً الجغي  -  زُىاث 3هٟـ الخمٍغ

 والتر٦حز ٖلى خغ٦ت -
ً
جُا ٘ الٗاعيت جضٍع سخب عظل الاعج٣اء في اججاه الجؿم ٞى١ الٗاعيت م٘ صوعان الغ٦بت للخاعط  ٞع

 بلى ؤٖلى

٣ت الخٗضًت والهبٍى9-7 -5ًؼصاص ٖضص زُىاث الا٢تراب ) - خم يبِ مؿاٞت الا٢تراب وإج٣ان ٍَغ  ( زُىاث ٍو

 جصخُذ لازُاء -

لت فىظبري في الىزب الػالي 2.4.2  :ػٍش

ت(: املشاحل الفىُت .أ  لت الظهٍش  :)الؼٍش

 :قتراباال أ .أ 
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 ٞالخُىاث في  .1
ً
ضص الخُىاث وج٣ىُنها ؤمغ مهم ظضا ًبضؤ الا٢تراب مً ؤمام الٗاعيت ولِـ مً ؤخض الجاهبحن ٖو

 ( زُىة13:  11:  9:  7خضوص )

 الا٢تراب لِـ في زِ مؿخ٣ُم ول٨ً ٖلى ق٩ل ٢ىؽ )هه٠ صاثغة( .2

 والظعا .3
ً
ٖان في وي٘ ٌكبه ويٗها في خالت الخُىة ٢بل لازحرة هي ؤَى٫ الخُىاث التي ًمُل ٞيها الجؿم زلٟا

 الجغي الٗاصي والخُىة لازحرة ؤ٢هغ مً ؾاب٣تها

 :االرتقاء ب .أ 

 )٢ضم الاعج٣اء(  .1
ً
با هل الخلمُظ في الخُىة لازحرة ب٨ٗب ال٣ضم ج٣ٍغ ًخم الاعج٣اء بالغظل البُٗضة ًٖ الٗاعيت ٍو

 بدُض ج٩ىن قبه ممخضة والجؿم ماثل للخل٠

بت  .2 ، زم الججاه ج٣ىم الغظل الخغة وهي ال٣ٍغ
ً
مً الٗاعيت باملغجخت ٦ٗامل ؤؾاس ي إلجمام ٖملُت الاعج٣اء ؤوال

 للٗاعيت وهىا ًخم صوعان الجؿم 
ً
 ختى ٩ًىن ْهغ الخلمُظ مىاظها

ً
٤ الا٢تراب زاهُا الجؿم وصوعاهه ملىاظهت ٍَغ

٣ه للٗاعيت  .خى٫ املخىع الُىلي له وهى في ٍَغ

لت فىظبري  .ب   :الخؼىاث الخػلُمُت لؼٍش

ىاث جمهُذًتجمأوال:   :ٍش

 م٘ الؿىض بالُضًً )مً ٞى١ خهان ال٣ٟؼ( .1
ً
 ال٣ٟؼ ظاهبا

٣ت امل٣هُت .2  الىزب مً الى٢ٝى ٞى١ خاظؼ مً الجاهب ؤو مً ٞى١ ٖاعيت بالٍُغ

٤ الا٢تراب .3 ً الؿاب٤ م٘ الضوعان ٖىض الهبٍى ومىاظهت الهضع لٍُغ  هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ مً الجغي الخ٠ُٟ .4  هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ .5  ( زُىة9: 7:  5م٘ الا٢تراب ٖلى هُئت هه٠ صاثغة وبسُىاث الا٢تراب مخضعظت ) هٟـ الخمٍغ

ىاث لخػلُم حػذًت الػاسطت  :جمٍش

لى وفي اججاه  - ؤ الجلىؽ ٖلى املهغ والٓهغ مىاظه لخٟغة الىزب التي بها مغاجب ؤو عمل، مغجخت الغظل الخغة أٖل

 الخٟغة للؿ٣ٍى ٖلى ؤخض ال٨خٟحن )م٘ املؿاٖضة(

 الؿاب٤ م٘ الضوعان للجاهب ؤو للخل٠ بٗض الهبٍى هٟـ الخمٍغً - ب

ً الؿاب٤ م٘ حٗضًت ٖاعيت ٖلى اعجٟإ مىسٌٟ - ث  هٟـ الخمٍغ

ىاث الؿاب٣ت م٘ الجغي املخضعط - ر  الخمٍغ

ىاث جىمُلُت  :جمٍش

ىاث لحشهت الاسجلاء )كذم الاسجلاء( (1)  جمٍش

مغجر الخلمُظ الغظل الخغ  .1 ة مغجخت زُٟٟت لؤلمام والخل٠ م٘ مً الؿىض الجاهبي ٖلى خاثِ ؤو ٣ٖل الخاثِ ٍو

٘ ٦ٗب ٢ضم الاعج٣اء ًٖ لاعى لىي٘ الؿىض ٖلى مكِ ال٣ضم  ٞع

 وعظل الاعج٣اء مٟغوصة .2
ً
ً الؿاب٤ م٘ جغ٥ لاعى والغظل الخغة ٖالُا  هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ بضون ؾىض .3  هٟـ الخمٍغ

ً الؿاب٤ مً الا٢تراب )زُىة  .4  زُىجان.... الخ( –هٟـ الخمٍغ
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ىاث لح (2)  :شهت الشحل الحشةجمٍش

ىاث لخغ٦ت الغظل الخغة مً الى٢ٝى م٘ الؿىض )مغجخاث( .1  جمٍغ

ىاث لخغ٦ت الغظل الخغة مً الى٢ٝى بضون ؾىض .2  جمٍغ

ىاث لخغ٦ت الغظل الخغة مً الجغي  .3  جمٍغ

(3)  
ً
ىاث لحشهت الشحل ن مػا  :جمٍش

٣ت امل٣هُتالجغي الخ٠ُٟ مً لامام زم الجاهب لخٗضًت خاظؼ ؤو ٖاعيت ٖلى اعجٟإ مىسٌٟ با .1  لٍُغ

طهاه ٖلى اعجٟإ ٖا٫ٍ )٦غة مٗل٣ت( بالغظل الخغة .2
ُ
 الجغي زم الىزب ملخاولت ملـ ؤ

 الجغي زم الىزب للجلىؽ ٖلى الهىضو١ امل٣ؿم للىزب بالغظل الخغة وعظل الاعج٣اء بلى ؤؾٟل .3

ىاث لخػلُم الاكتراب وحػذًت الػاسطت (4)  :جمٍش

ت الٗاعيت ٖلى اعجٟإ مىسٌٟ والهبٍى ٖلى مغاجب ٖالُت الا٢تراب ٖلى زِ مغؾىم ٖلى ق٩ل ٢ىؽ وحٗضً .1

 )لُغ٢ت ٞىؾبري(

 عؾم ٖالماث ٖلى لاعى بٗضص الخُىاث زم الجغي لخٗضًت الٗاعيت .2

 زُىاث )هه٠ صاثغي( ولخٗضًت الٗاعيت 7الا٢تراب مً  .3

 ( وه٨ظا و٦ظل٪ الخضعط باعجٟإ الٗاعيت11 - 9 - 7الخضعط بسُىاث الا٢تراب  ) .4

 ٩٦ل م٘ جصخُذ لازُاءؤصاء الىزبت  .5

 :الؼ ران وحػذًت الػاسطت 5.2

 جبضؤ ٖملُت الُحران بمجغص جغ٥ ٢ضم الاعج٣اء لؤلعى .1

٤ الا٢تراب والٓهغ مىاظه للٗاعيت .2  ج٣ىم الغظل الخغة باملغجخت لخىظُه الجؿم وصوعاهه ملىاظهت ٍَغ

٣ه للٗاعيت .3  ٍَغ
ً
 ًخم صوعان الجؿم خى٫ املخىع الُىلي مخسظا

 بلى ٞى١ الٗاعيت ٣ًىم الخلمُظ بةؾ٣اٍ الغؤؽ والهضع في الجهت ٖىض ونى٫ الجؿم أل٢ .4
ً
ص ى اعجٟإ له مخجها

دب٘ طل٪ الىه٠ الؿٟلي  لازغي مً الٗاعيت ٍو

٘ زم الاعج٣اء ال٣ىي والخا٠َ  .5 ًخى٠٢ هجاح الُحران وحٗضًت الٗاعيت ٖلى الا٢تراب هه٠ الضاثغي الؿَغ

ت الُىلي والٗغض ي بخىا٤ٞ  جام وصوعان الجؿم خى٫ مدىٍع

 :الهبىغ 6.2

جبضؤ ٖملُت الهبٍى ٖىض اظخُاػ الىه٠ الٗلىي للخلمُظ الٗاعيت والظي ًدبٗه بالىه٠ الؿٟلي وبدغ٦ت  .1

لى بالغظلحن مً مٟهل الغ٦بخحن  .مغجخت لؤلمام وأٖل

 زم ٖمل صخغظت زلُٟت ؤو ظاهبُت .2
ً
 .ًخم الهبٍى ٖلى ال٨خٟحن ؤوال
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 171كىاغذ املعابلت: املادة  1.6.2

 ازب ب٣ضم واخضة.. ًجب اعج٣اء الى 1

 :بطا. حٗخبر املخاولت ٞاقلت 2

 الٗاعيت مً ٞى١ الخامل. ؤؾ٣ُذ .ؤ 

(  بلى بياٞتزل٠ ؾ٣ٍى ال٣اثمحن ؾىاء بُنهما او زاعظهما ) لاعى. ملـ  .ب  ظؼء مً ظؿمه صون  بإيمى٣ُت الهبٍى

 حٗضي الىازب الٗاعيت.

الخ٨م اهه لم ًدهل ٖلى اًت ممحزة،  ٧ان في عاي٢ُامه بالىزب مى٣ُت الهبٍى ب٣ضمه، و  ؤزىاءملـ الىازب  بطا مالحظت:

 ٞال حٗخحر الىزبت ٞاقلت لهظا الؿبب.

ت ، وبمجغص 3 جبضؤ املىاٞؿت ال ٌؿمذ للمخىاٞؿحن باؾخسضام  ؤن. ًخم جغجِب املخىاٞؿحن للخهى٫ ٖلى مداولتهم بال٣ٖغ

بُت،  غاىالاعج٣اء  ؤوم٩ان الغ٦ًت الخ٣ٍغ ب)اهٓغ املاصة  أٚل  (.7-143الخضٍع

الٗاعيت ٖىض  بليهااملخخلٟت التي جغجٟ٘  ثوالاعجٟاٖااملخىاٞؿحن ببضاًت الاعجٟإ،  بٖالم. ٢بل بضء املىاٞؿت ٖلى ال٣ًاة 4

٘  ؤن بلىنهاًت ٧ل صوعة  بٗض ٧ل صوعة،  لا٢لؾم ٖلى 2 تالٗاعيًب٣ى مخىاٞـ واخض في املؿاب٣ت، او في خالت الخٗاص٫، جٞغ

٘ الٗ  ال٣ٟغة)ؤ(، ؤ،ب،ط.21جدذ املاصة الؿبا١  ؤزىاءؾم 3عيت اوجٞغ

 .لاو٫ هدُجت خلى٫ الخٗاص٫ ٖلى املغ٦ؼ  املإزىطةوزبت مً وزباجه، ٧اٞت الىزباث  ؤخؿً. جددؿب ل٩ل مخىاٞـ 5

ت الىزب ٖلى ؤي اعجٟإ ٖال لاصوىالىزب ٖلى ؤي اعجٟإ ٞى١ الخض  ًبضؤ ؤن. للمخىاٞـ الخ٤ في 6  .ي ، وله خٍغ

 الىٓغ ًٖ الاعجٟإ الظي ٞكل ٖلُه ًدغم الىازب مً الىزباث الخالُت: بٌٛ زالر مداوالث مخٗا٢بت بن

اعجٟإ مٗحن)بٗض ٞكله في  ىالشالشت ٖل ؤواملخاولخحن الشاهُت  بخضي جإظُلاملخىاٞـ  بةم٩انحٗني هظه املاصة اهه  مالحظت :

ب٣ى ؤو  لاولىاملغجحن  بخضي  ل الىازب ٖىض اعجٟإ مٗحن ، ٞلِـ لهاظ وإطاًشبذ ٖلى اعجٟإ ٖا٫(.  ؤن بلىالشاهُت ٍو

 .(146ٖضا الخالت التي ٩ًىن ٖلُه الخٗاص٫) املاصة  الخ٤ في املخاولت ٖلى طل٪ الاعجٟإ ما

، مغاظٗت ال٣ُاؽ بٗض لاع٢امًداو٫ املخىاٞؿىن ٖلُه، وعى ال٣ًاة حسجُل  ؤن. ًجب ٢ُاؽ ؤي اعجٟإ ظضًض ٞبل 7

 جسُي الاعجٟإ.

ممحزة، لظل٪ ًجب  ولامام ؤؾٟلؾُذ ٖاعيت الىزب مً  ؤن٢بل بضء املىاٞؿت مً  الخإ٦ُضة ٖلى ال٣ًا   مالحظت :

 .لؤلمام٩ًىن هظا الؿُذ  ؤنٖلى الؿُذ املمحز هٟؿه ٖلى  تالٗاعيوي٘  بٖاصة

ً. ختى بٗض ٞكل ظمُ٘ املخىاٞؿحن 8 ض الاؾخمغاع في الىزب ختى ٣ًٟض خ٣ه في الخىاٞـ، بٗ لاو٫ ٌؿمذ للمخىاٞـ  آلازٍغ

للٗاعيت ج٣غع بٗض ان  بليهافي املؿاب٣ت ٞان الاعجٟإ او الاعجٟاٖاث الخالُت التي جغجٟ٘  لاو٫ طل٪، وبٗض ٞىػ الىازب 

بخه. ؤوٌؿدكحر ٢اض ي املؿاب٣ت   خ٨مها املخىاٞؿحن او املخىاٞـ ًٖ ٚع

٪ ٢ىاثم 9 عج٣اء او م٩ان الهبٍى انبذ ٢غع الخ٨م ان اعى الا  بطا بالالىزب زال٫ املؿاب٣ت،  ؤٖمضة ؤو. ال ًجىػ جدٍغ

 ٚحر مىاؾب، وفي مشل هظه الخالت ًخم الخُٛحر بٗض اهتهاء صوعة ٧امل.

، ٦ما ًم٨ىه جمضه بها اللجىت املىٓمت ؤنٌؿمذ للىازب وي٘ ٖالماث لدؿاٖضه في الا٢تراب والاعج٣اء ٖلى  الػالماث:. 10

ت ؤواؾخسضام مىضًل نٛحر   مى٣ُت ع٦ًت الا٢تراب والاعج٣اء.-مكابه ًىي٘ ٖلى الٗاعيت لٛغى الغٍئ
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غ م،15 لُىله لاصوىالخض  ؤن بال. َى٫ مؿاع ع٦ًت الا٢تراب ٚحر مدضص 11 ىض جٞى  م٩ً25ىن  ؤنال ماو٘  إلام٩اهاثٖو

 م.20لُى٫ ع٦ًت الا٢تراب  لاصوىط( ٩ُٞىن الخض -ي-)ؤ٣ٞ1غة-21في املىاٞؿاث التي جسً٘ لل٣اٖضة  ماا خض، ؤ٢ص ى

ت، ج٩ىن م ؤن. ًجب 12  لل٣ىاٖض الخانت بمؿخىي مى٣ُت  وإطاى٣ُت الاعج٣اء مؿخٍى
ً
اؾخسضمذ مغاجب مخى٣لت جبٗا

 ملؿخىي الؿُذ الٗلىي للمغجبت. ؤنالاعج٣اء ًجب 
ً
 جهمم جبٗا

ض ٖلى 13  في اججاه مغ٦ؼ الٗاعيت. 25الى  1. ؤ٢ص ى مُل ظاهبي ملى٣ُت ع٦ًت الا٢تراب ال ًٍؼ

مضة ؤو، ق٩ل مً ال٣ىاثم ؤو. ال٣ىاثم ًم٨ً اؾخسضام ؤي هٕى 14 جؼوص بدىامل  ؤنج٩ىن نلبت، ٖلى  ؤنبكٍغ  لٖا

 ال ًخسُى الخض 
ً
ؾم 20الٗاعيت بم٣ضاع  بلُهللُى٫ الظي جغجٟ٘  لا٢ص ىللٗاعيت مشبخت ٞيها بدض ٩ًىن َىلها ٧اُٞا

ض ال وم، 4ال ج٣ل املؿاٞت بحن ال٣اثمحن ًٖ  ، لا٢لٖلى   م. 4a04ٖلى ًٖ جٍؼ

ت امل٣ُ٘ ًتراوح َىلها الضاثغي مً  ؤزغي املٗضن او ؤي ماصة  ؤومً الخكب  تالٗاعيىن . الٗاعيت: ج15٩ مىاؾبت، صاثٍغ

3a98 4م الىa04 ض ٖلى 15م ٩ُٞىن ت بدُض ٩ًىن ؾُدها 30ملم ٖلى الا٢ل وال ًٍؼ ملم، وجًم نهاًاث الٗاعيت الضاثٍغ

 بمؿاٞت ٢ضعها 
ً
ا جب ان ٩ًىن ملم وطل٪ لٛغى املٗاعيت ٖلى املؿاهض)30-25مؿخٍى الٗاعيت التي  ؤظؼاءالخامل(، ٍو

اصة الاخخ٩ا٥ بُنها وبحن  ؤزغي جب٣ى ٖلى الخامل ملؿاء ٖلى الا ٌؿمذ بخُُٛتها بال٩اوحكى٥، او ؤي ماصة  جازغ ٖلى ٍػ

 الخامل.

حن ومؿخُُلي الك٩ل، ٖغى ٧ل واخض منهما 16  الٗاعيت: ًجب ان ٩ًىن مؿخٍى
ً
ىله40. خامال ملم. ٦ما ًجب 60ملم َو

ان جشبذ الخىامل بك٩ل مد٨م في ال٣ىاثم ازىاء ٖملُت الىزب بدُض ًىاظه ٧ل واخض منها ال٣اثم امل٣ابل له، وحؿخ٣غ في 

ها  ٣ت مُٗىت حؿمذ بؿ٣َى او للخل٠ بؿهىلت بمجغص ان ًالمؿها املخىاٞـ،  لؤلمامنهاًتي الٗاعيت ٖلى الخاملحن بٍُغ

اصة الاخخ٩ا٥ بحن ؾُذ الٗاعيت والخىامل ماصة بإًتًجب الا حُٛى الخىامل بال٩اوحكى٥ او   .ازغي ٢ض جازغ ٖلى ٍػ

 م.5ًجب الا ج٣ل مؿاختها ًٖ  مىؼلت الهبىغ: -

ت ال ج٣ل ًٖ  مالحظت: ؾم بُنهما ٖىض 20ًجب ان جهمم ال٣ىاثم ومى٣ُت الهبٍى بدُض ج٩ىن هىا٥ مؿاٞت ٞاٚع

 ٍ بال٣اثمحن.الاؾخٗما٫، وطل٪ لخجىب اػاخت الٗاعيت هدُجت اجها٫ مى٣ُت الهبى 
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 املػاً راملهمت بأداء الىزب الػالي 2.6.2

٣ت  الخالُت: الهامتالٟىؾبري ٞلىب باملٗاًحر  جدضص مؿخىي لاصاء في الىزب الٗالي بٍُغ

ت  - ت املشلى والاؾخٗضاص الجُض للنهىى مً زال٫ مُل الجؿم للخل٠ بما ًدىاؾب م٘ ؾٖغ ص٢ت ع٦ٌ الا٢تراب بالؿٖغ

 ، ومؿخىي زٌٟ مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم لخٓت الاعج٩اػ لامامي في مغخلت النهىى الزحرةلا الا٢تراب في زُىاث ال٣ىؽ 

 ٩ًىن مبالٜ به.

ت اهصىاء ع٦بت عظل النهىى جتراوح مً -  صعظت . 145 بلىصعظت  135ػاٍو

ُت ؤصاء النهىى- ت للنهىى هٖى ، مً زال٫ جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الجُض بحن عظل النهىى والغظل الخغة ، وم٘ اوؿب ػاٍو

 جىب ٣ٞض الُا٢ت لخىلُض ٖؼوم صوعان.وج

 الخى٢ُذ الجُض وجد٤ُ٣ الخ٣ىؽ ٖىض اظخُاػ الٗاعيت وجغ٥ وي٘ الخ٣ىؽ بٗض الٗبىع. -

 خاجمـــــــــت: 3.6.2

ت يمً مى٣ُت ا٢تراب ٦بحرة قبه مؿخضًغة. ولالٖب ؤن  ب الىزب الٗالي الجغي هدى الٗاعيت مً ؤي ػاٍو ًبضؤ اٖل

٣ت للىزب، ول٨ً ًج ا التي حؿمى وزبت ٌؿخسضم ؤي ٍَغ
ً
ـ ٣ت الخضًشت لا٦ثر قُٖى ب ٖلُه الاعج٣اء ب٣ضم واخضة. وفي الٍُغ

٩ي للىزب  فىظبري  ٣ت ؾمُذ باؾم البُل لامٍغ . وهظه الٍُغ
ً
ً بغئوؾهم ؤوال هىعهم للٗاعيت مخجاوٍػ ٣ًٟؼ الالٖبىن ْو

.ً  الٗالي صً٪ ٞىؾبري، الظي ؤصزلها في ؤوازغ الؿخِىُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ت ؤما ال  بضؤ ٢ٟؼجه بالجغي بإ٢ص ى ؾٖغ لت جهى٘ ٖاصة مً لالُاٝ الؼظاظُت. ٍو ٖب ال٣ٟؼ بالٗها ِٞؿخسضم ٖها ٍَى

ىضما ٣ًترب مً خٟغة ال٣ٟؼ ٨ًبـ َٝغ الٗها البُٗض في نىضو١ زكبي   الٗها ب٩لخا ًضًه. ٖو
ً
٤ الا٢تراب خامال في ٍَغ

ىضما حؿخ٣ُم الٗها ؤو مٗضوي مُمىع في لاعى ٞخيشني الٗها. بِىما ًخٗل٤ هى مى  ا ْهغه لؤلعى و٢ضمُه لؤلٖلى. ٖو
ً
لُـ

٣لب ظؿضه لُىاظه لاعى. و٢بل ؤن ًخسلى ًٖ الٗها ٌُٗي  ا، ٍو
ً
خُض حؿاٖض ٖلى ٢ظٞه في الهىاء ًجظب هٟؿه ٖالُـ

ض مً اعجٟاٖه.  هٟؿه صٞٗت ؤزحرة بظعاُٖه لتًز

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

 الثانية عشر
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 الاهخلـاء :  .1

اض يٌٗض الاهخ٣اء  اث الهامت خا الٍغ  مً املىيٖى
ً
اض ياملجا٫  فيلُا ٘  الٍغ والاهجاػ  الغ٢مياملؿخىي  فيوطل٪ للخُىع الؿَغ

اض ي  . الٍغ

ٗخبر ازخُاع الخامت املىاؾبت ملماعؾت وكاٍ  اض يَو ؤو٫ زُىاث الخٟى١ ٖلى ؾلم البُىلت لهظا اليكاٍ ،  هيمٗحن  ٍع

حؿاٖض ٖلى ا٦دكاٝ ومُاب٣ت اؾخٗضاص الٟغص  التياث جل٪ املخضص فيولظل٪ اججهذ الضعاؾاث والخجاعب بلى البدض 

 بلى هٕى اليكاٍ 
ً
اض يوجىظيهه مب٨غا ًخالثم م٘ اؾخٗضاصاجه و٢ضعاجه املخخلٟت ، والخيبا بض٢ت مضي  الظياملىاؾب  الٍغ

غ جل٪ ال٣ضعاث بٟٗالُت لخد٤ُ٣ الخ٣ضم املؿخمغ  ب ٖلى جٍُى اض يوكاَه  فيجإزحر ٖملُت الخضٍع ىُت ٖلى ٞتراث ػم الٍغ

ب  اض يمخ٨غعة وبىاء ٖلى مغاخل الخضٍع اض يالًىء ٖلى املؿخ٣بل  بل٣اء فياملخخلٟت املؿاهمت  الٍغ للٟغص وناع الٟىػ  الٍغ

لمُت ، ٞمما الق٪ ُٞه ؤن   ول٨ىه هدُجت ؤبدار وججاعب وزبراث ٖملُت ٖو
ً
باملىاٞؿت لِـ ولُض الهضٞت ؤو ٖكىاثُا

اض يٍ وكا فيؤصخاب لاع٢ام ال٣ُاؾُت واملخٟى٢حن  اث ال٣ُمت بال بٗض ظهىص م٨شٟت  ٍع مٗحن لم ًهلىا بلى هظه املؿخٍى

٘ مؿخىي ٢ضعاتهم البضهُت والخغ٦ُت  اض يال٣ٗلُت والاهٟٗالُت و٢ض ؤنبذ الاهخ٣اء  وإم٩اهاتهممخىانلت لٞغ ماصة  الٍغ

لت مً زال٫ طل٪ م٣ىىت للخيبا بخد٤ُ٣ البُى  وإظغاءاثصعاؾُت مخسههت ؤ٧اصًمُت وجُب٣ُُت جسً٘ لؤلؾـ و٢ىاٖض 

اض يوإلاهجاػ  الغ٢مياملؿخىي  فيوهدُجت الخُىع الىاضر   .  الٍغ

ٗٝغ الاهخ٣اء بهٟت ٖامت بإهه الازخُاع الض٤ُ٢  لى طل٪ هٟغ١  فيَو ٞىىن الخُاة املخخلٟت املبنى ٖلى لاؾـ الٗلمُت ٖو

ل٪ ٞهما وظهان لٗملت واخضة وبظل٪ ال بحن الاهخ٣اء والازخُاع بإن الاهخ٣اء ؤ٦ثر صًىام٨ُُت وص٢ت مً الازخُاع وم٘ ط

 ٣ِٞ ، بل حكمل املىهبت ٦شحر مً ال
ً
ايُا ُت والظهىُت ٣ًخهغ ٖملت الاهخ٣اء ٖلى املىهىبحن ٍع  ٣ضعاث الٟىُت والخٞغ

 حػٍشف الاهخلاء : .2

اض ي( الاهخ٣اء 1999خؿاهحن ) نبخيٌٗٝغ دمحم   ت  الٍغ  فيجاح جخمخ٘ بم٣ىماث الى التيبإهه "ازخُاع الٗىانغ البكٍغ

اض ياليكاٍ   املٗحن"  الٍغ

ىن الاهخ٣اء ) ( بإهه "ٖملُت ًخم ٞيها ازخُاع ؤًٞل الٗىانغ مً الالٖبحن ؤو الالٖباث 1998ؤما ؤبى الٗالء وآزغون ُٞٗٞغ

ضاصومغاخل بغامج  ػمنيمً زال٫ ٖضص ٦بحر منهم زال٫ بغهامج   "إلٖا

ه ؾٗاص ؤخمض ) اع ؤًٞل الىاقئحن ؤو الىاقئاث مً زال٫ ٖضص ٦بحر منهم ( بإهه ٖملُت ًخم مً زاللها ازخ2002ُوحٗٞغ

 ملخضصاث مُٗىت مخٗل٣ت بجمُ٘ الجىاهب املازغة 
ً
اض ياملؿخىي  فيَب٣ا  ٖلى لاؾـ واملباصت والُغ١  الٍغ

ً
اٖخماصا

  الٗلمُت.

اض يوتهضٝ ٖملُت الاهخ٣اء فى املجا٫  اث ٖامت بلى مداولت ازخُاع ؤًٞل الٗىانغ بٛغى الىنى٫ للمؿخ الٍغ ٍى

ايُت الٗالُت خُض ؤن ونى٫  اض يالٍغ بُت ٖلى  الٍغ اث الٗالُت ال ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى جىُٟظ البرامج الخضٍع لهظه املؿخٍى

ايت .  ؤؾـ ٖلمُت ؾلُمت ول٨ً ٖلى عبِ طل٪ بالخهاثو الجؿمُت وال٣ضعاث البضهُت والؿماث الىٟؿُت للٍغ

 أهذاف الاهخلاء : .3

هام 1998الٗال )( وؤبى 1996ًخ٤ٟ ٧ل مً مٟتى ببغاهُم ) ( ٖلى ؤن ؤهضاٝ الاهخ٣اء املب٨غ ًم٨ً ؤن 1997) خلمي( ٖو

 جدضص مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت : 

 الى٢ذ والجهض والخ٩لٟت . فيالا٢خهاص  -1
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ايُت . -2  الخٗٝغ املب٨غ ٖلى املىاهب الٍغ

ايت التى جخ٤ٟ م٘ اؾخٗضاصه -3  م و٢ضعاتهم ومُىلهم .الخىظُه املشمغ للىاقئحن والىاقئاث هدى لاوكُت الٍغ

غ الهٟاث والخهاثو البضهُت .  -4 ب بٛغى جىمُت وجٍُى  جىظُه ٖملُت الخضٍع

 مشاحل الاهخلاء : .4

اض يبن ٖملُت الاهخ٣اء  ايُت لها  التي الٍغ ب ؤو باملضاعؽ الٍغ جخم ٣ًهض بمؿاٖضة الىاش ئ ٖلى الالخدا١ بمغا٦ؼ الخضٍع

 : هيؤعبٗت مغاخل 

 ( لؤلَٟا٫ ؤو الىاقئحن .الخمهُضي) الخدًحري مغخلت الاهخ٣اء  -1

اض يوكاٍ  فيجخسهو  التيمغخلت الٟدو املخٗم٤ لُٗىت الىاقئحن  -2  مدضص . ٍع

اض يمغخلت الخىظُه  -3  . الٍغ

 ٧ان مؿخىاها . فيمغخلت الاهخ٣اء  -4
ً
 املىخسباث ؤًا

 )الخمهُذًت ألاولُت( : املبذئياملشحلت ألاولى : مشحلت الاهخلاء الخحظ ري  1.4

ٖلى الىاقئحن املىهىبحن وحؿتهضٝ جدضًض  املبضجيمغخلت الخٗٝغ  هيص ؤخمض ؾُٗض بإن هظه املغخلت خُض جظ٦غ ؾٗا

اث هظه لابٗاص  املبضجيالصخت الٗامت والخ٣ضًغ  ٤ جدضًض مضي ٢غب مؿخٍى خم طل٪ ًٖ ٍَغ ملؿخىي ال٣ضعاث ال٣ٗلُت ٍو

ايُت املخى٢ٗت . اث املُلىبت للمىاٞؿت الٍغ  ًٖ املؿخٍى

كحر ػ٧ى خؿ اض يهظه املغخلت جدضًض الخسهو  فيً بإن الخبراء مً الهٗب َو املىاؾب للىاش ئ بض٢ت ، خُض ٢ض  الٍغ

وي٘ مخُلباث ٖالُت زال٫ مغخلت  فيهظه املغخلت  فيجٓهغ املىاهب الخ٣ُ٣ُت مغاخل جالُت ، ومً زم ال ًجب املبالٛت 

ت )ؤو جبضو ؤنها مخىؾُت( زال٫ هظه املغخلت الاهخ٣اء لاولى خُض ًم٨ً ٢بى٫ هاقئحن صون زهاثو اؾخٗضاصاث مخىؾُ

ايُت خُض ؤنها حؿاهم  ه بضوع املٗؿ٨غاث الٍغ ظ٦غ ٖؼث مدمىص بإن هظه املغخلت البض مً الخىٍى ٟا٫  في. ٍو اهخ٣اء لَا

ً وطل٪ مً زال٫ الخجاعب  اتهم ومٗضالث همىهم  التياملخمحًز  واملهاعي املخى٢٘ البضويجىٓم للخٗٝغ ٖلى مؿخٍى

 الشاهُت : مشحلت الخفحص املخػمم )الاهخلاء الخاص( :املشحلت  2.4

ُل٤ ٖليها البٌٗ مغخلت الخض٤ُ٢   فيًدبىهه وحؿخسضم  الظيازخُاع الىاقئحن الظًً ًخسههىن فى هٕى اليكاٍ  فيٍو

ُت  ُُٟت  فيهظه املغخلت املالخٓت املىٓمت والازخباعاث املىيٖى ىلىظُت والْى ٢ُاؽ مٗضالث هدى الخهاثو املىٞع

 الىاش ئ للمهاعاث لاؾاؾُت .  بج٣انٖت جُىع ال٣ضعاث والهٟاث البضهُت ومضي وؾغ 

اض ياملشحلت الشالشت : الخىحُه  3.4  )الاهخلاء الخأهُلى( : الٍش

ب ؤو      لت لاظل خُض ًخم مً زاللها الضعاؾت الكاملت واملؿخًُٟت للىاش ئ امللخد٤ بمغ٦ؼ الخضٍع حٗخبر هظه املغخلت ٍَى

ايُت   للىاقئحن . الٟغصيللخسهو  النهاجيب٣هض الخدضًض باملضعؾت الٍغ

ب  وحؿتهضٝ هظه املغخلت لخدضًض لا٦ثر ص٢ت لخهاثو الىاش ئ و٢ضعاجه بٗض اهتهاء املغخلت الشاهُت مً الاهخ٣اء والخضٍع

٩ىن التر٦حز  ايُت الٗالُت ٍو اث الٍغ اؽ هظه املغخلت ٖلى ٢ُ فيو٦ظل٪ اهخ٣اء الىاش ئ لا٦ثر ٦ٟاءة لخد٤ُ٣ املؿخٍى

اث الٗالُت وهمى الاؾخٗضاصاث الخانت بىٕى اليكاٍ  اض يمؿخىي همى الخهاثو الالػمت لخد٤ُ٣ املؿخٍى ت  الٍغ وؾٖغ

ُت ٖملُاث اؾخٗاصة الى٣اء بٗض الجهض  خباع ٢ُاؽ الاججاهاث الاظخماُٖت والؿماث  في، و٦ما ًازظ  البضويوهٖى الٖا

 .  الخسهص يًخُلبها اليكاٍ  التيبلى ٚحر طل٪ مً الؿماث  اهجاػ ال٣غاعاث فيالىٟؿُت ٧الش٣ت بالىٟـ والصجاٖت 
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 املشحلت الشابػت : مشحلت جىىًٍ املىخخباث : 4.4

ب الىاقئحن بُضا بٖاصةواملهاعي لهاالء الىاقئحن صازل ؤهضًتهم ؤو  الٟنيبٗض الخإ٦ض مً مؿخىي لاصاء   مغا٦ؼ جضٍع

 ولظل٪ ٞةهه الخدًحر املىخسباث املخخلٟت مً هاالء الالٖبحن ؾىاء ومىخ
ً
ب ؤو مىخسباث للخمشُل صولُا سباث مغا٦ؼ جضٍع

ت والبضهُت والٟؿُىلىظُت والىٟؿُت والصخُت وج٣اعن هخاثج  ٢بل الاهًمام بلى هظه املىخسباث ًجغي الازخباعاث التربٍى

ُت ٦كٍغ لالهًمام اث املىيٖى   .هظه الازخباعاث باملٗاًحر واملؿخٍى

 الػاب اللىي : فيالاهخلاء  .5

اض يؾخٗضاص بن الا  الؿُُغة ٖلى نٟت ؤو مهاعة  فيالاهخ٣اء هى ٖباعة ًٖ بم٩اهُت الالٖب  فيهيكضه  والظيالخام  الٍغ

ايُت جسههُت مُٗىت بضعظت ظُضة ،    الغمي ٞالٖبيٍع
ً
اىالٗاب ال٣ىي ًجب ؤن ًخه٠ باالؾخٗضاص  فيمشال الٗام  الٍغ

غى املى فيًخمشل  الظيٖىض اهخ٣ائهم لاو٫  ،  الغمي لالٖبي٨بحن وامخالء الجؿم و٢ىة الًٗالث ٦دض ؤصوى َى٫ ال٣امت ٖو

ىض اهخ٣ائهم  ب مىخٓمت ٖو اض يجٓهغ ؤهمُت الاؾخٗضاص  الخاليوبٗض ٞترة جضٍع الخام لالٖبحن والظًً ًسهو ٧ل  الٍغ

ب الغمذ ؤو املُغ٢ت ، واٖل  مً اٖل
ً
 ووػها

ً
ب املُغ٢ت مؿاب٣ت ٖلى خضة ومىاؾبتها لالٖب ، ٞالٖب صٞ٘ الجلت ؤ٦ثر َىال

 ٖىض اهخ٣اء هاش ئ ٦غة ال٣ضم بإن جىي٘ الازخباعاث وال٣ُاؽ الخام بالالٖبحن 
ً
ؤ٦ثرهم عقا٢ت ومغوهت ، ٦ما ًٓهغ واضخا

اض يخُض جٓهغ ؤهمُت الاؾخٗضاص  ب ٖلى  الٍغ الٗام وما ًخه٠ به مً نٟاث ٖامت ، زم جٓهغ بٗض طل٪ مىاهب ٧ل اٖل

٤  فيخضة  اض يمً زال٫ الاؾخٗضاص جخدضص  والتيمى٢ٗه ، يمً الٍٟغ ب ٞهظا ًجُض الضٞإ وطل٪  الٍغ الخام ل٩ل اٖل

حرها .   الهجىم ٚو

ب اليكاٍ املىاؾب الؾخٗضاصه  فيٖملُت الاهخ٣اء  فيوإن مً لاهضاٝ لاؾاؾُت  ب ؤن ًماعؽ ٧ل اٖل  البضويمجا٫ الخضٍع

 . والىٟس ي والٟؿُىلىجي

 أهذاف الاهخلاء : .6

 الا٦دكاٝ املب٨غ والخٗٝغ ٖلى ا 
ً
ايُا  مغاخل الاهخ٣اء املىاؾبت . فيملىهىبحن ٍع

 والخٟاّ ٖليهم مً الًُإ . -
ً
ايُا اًت املىهىبحن ٍع  ٖع

 اؾدشماع الى٢ذ والجهض . -

 هجاح ٖملُت الخسُُِ الؿلُم املبنى ٖلى لاؾـ الٗلمُت والخيبا مً ؤهم جل٪ لاؾـ. فياملؿاٖضة  -

 هجاح ٖملُت الخسُُِ الؿلُم . فياملؿاهمت  -

 الػاب اللىي : فيمشاحل الاهخلاء  .7

 : مشحلت الاهخلاء ألاولى 1.7

ب   حٗخبر مغخلت الاهخ٣اء لاولى مغخلت هامت مً مغاخل الاهخ٣اء ولظل٪ ًجب ؤن حُٗى ٞغنت ؾيخان ٖلى لا٢ل مً الخضٍع

ب   10 – 9ؤٖماع  فيهم ًخم٨ً مً بْهاع ٢ضعاجه وإم٩اهُاجه ٞالٖبىا الٗاب ال٣ىي ًم٨ً البضء باهخ٣ال ل٩ياملىخٓم ل٩ل اٖل

جب ٖىض الاهخ٣اء مغاٖاة املىانٟاث الخالُت :  5 – 4ؾىىاث والجمباػ والؿباخت مً   ؾىىاث ٍو

ب  – الجؿميالىمِ  –الخالت الصخُت الٗامت   –مؿخىي ال٣ضعاث البضهُت  –الٓغٝو الاظخماُٖت الخانت ب٩ل اٖل

 ازخباعاث الؿماث الىٟؿُت وإلاعاصًت .
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 خىحُهى :مشحلت الاهخلاء ال 2.7

البضء بخىظُه الالٖبحن  فياملغخلت الشاهُت خُض ج٣٘ ؤهمُت املغخلت  الخسهص يؤو  الخىظُهيجمشل هظه املغخلت الاهخ٣اء  

ًم٨ً ؤن جخٗضص ؤٖماع الٗاب ال٣ىي  ٗضاجياملىخ٣حن هدى جسههاتهم باليؿبت لؤللٗاب والٟٗالُاث الخانت ب٩ل منهم . ٞ

ؾىت وحؿخمغ هظه املغخلت مً زالر بلى ؤعبٗت ؾىىاث ختى ًخم٨ً  11 – 10مً  ؾىت ولالٗاب 13 – 11الالٖبحن مً

 مً املغخلت لاولى .
ً
 وزباجا

ً
ُُٟت والىٟؿُت لا٦ثر نض٢ا ت والْى  الالٖب مً بْهاع ٢ضعاجه البضهُت واملهاٍع

 مشحلت الاهخلاء النهائى : 3.7

بى ٧ل الخاؾمت لخىظُه الالٖبحن هدى جسههاتهم لا هيحٗخبر هظه املغخلت  ٦ثر ص٢ت ٞاليؿبت أللٗاب ال٣ىي ًخدضص اٖل

لت وجخى٠٢ بضاًت ؤٖماع الالٖبحن  جل٪ املغخلت ٖلى ؤٖماع  فيمؿاٞت ٖلى خضة للمؿاٞاث ال٣هحرة واملخىؾُت والٍُى

ؾىت وبظل٪ ٨ًٟى  18 – 15ؤلٗاب ال٣ىي ًم٨ً ؤن جخٗضص ؤٖماع الالٖبحن ما بحن  لالٖبياملغخلخحن الؿاب٣خحن ٞباليؿبت 

جد٤ُ٣ ؤو هجاح مؿخىي مخمحز  في٪ املغخلت مً زالر بلى ؤعب٘ ؾىىاث ختى جخم٨ً مً الهٟىة مً الالٖبحن املىخ٣حن جل

اث الٗالُت "مغخلت البُىلت" .  لهم خُض ًاهلىن بظل٪ بلى املؿخٍى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

 الثالثة عشر
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 : الحىاحض ظباق .1

مؿاب٣اث ًجخاػ املخىاٞؿىن ٞيها ٖىاث٤ 

ثر هظه الؿبا٢اث حؿمى الخىاظؼ. وؤ٦

٩ًىن ٞيها ٖكغة خىاظؼ جٟهل بُنها 

ان مً  ت. هىا٥ هٖى مؿاٞاث مدؿاٍو

الُت.  ؾبا٢اث الخىاظؼ، مخىؾُت ٖو

ٞالخىاظؼ املخىؾُت ٩ًىن اعجٟاٖها 

ؾم لليؿاء. ؤما 76ؾم للغظا٫ و 91

الخىاظؼ الٗالُت للغظا٫ ٩ُٞىن اعجٟاٖها 

ؾم في خحن ٩ًىن اعجٟإ الخىاظؼ 107

م في مىاٞؿاث الغظا٫ واليؿاء ٖلى الؿىاء. 400ؾم. وحُٛي ؾبا٢اث الخىاظؼ املخىؾُت مؿاٞت 84ء الٗالُت لليؿا

م٨ً ؤن حؿ٣ِ 100م للغظا٫ و 110وؤ٦ثر ؾبا٢اث اظخُاػ الخىاظؼ الٗالُت الخاعظُت ج٩ىن ؤَىالها  م لليؿاء. ٍو

 .اصة إلبُاء الٗضاءالخىاظؼ صون ؤن ًددؿب طل٪ زُإ ٖلى املدؿاب٤، ل٨ً الاخخ٩ا٥ بالخاظؼ ًاصي ٖ

خُت ملحت 1.1  :جاٍس

 ع٦ٌ في مؿاب٣ت ؤو٫  جم م 1873 الٗام وفي ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  بضاًت م٘ اهجلترا في الخىاظؼ ؾبا١ ْهغ

ُاهُا، *ؤًخىوؿ٨ُا* ٧لُت في الخىاظؼ  لاؾاؾُت الاعجٟاٖاث لخدضًض لاولى الخجاعب بظغاء جم م 1822 ٖام وفي ببًر

 اعجٟإ ٖلى ًىُب٤ وهظا ؾم، 102 الخاظؼ اعجٟإ ؤن ٖلى ؤ٦ؿٟىعص مجلت في لاولُت الضعاؾاث وكغث و٢ض للخىاظؼ،

 ٖام في الخالي، و٢خىا في للغظا٫ م 120 ًغ٦ًىن  إلاهجلحز ٧ان م 1882 ٖام في الخالي، و٢خىا وفي في للغظا٫ م 110 خىاظؼ

 بإصاء ع٦ًها ًخم خىاظؼ زالزت مً ؤ٦ثر املىاٞؿت زال٫ ٖضصها و٧ان خىاظؼ، ًاعصة 120 ًغ٦ًىن  إلاهجلحز ٧ان م 1822

 الخاظؼ وججاوػ  الغ٦بت مٟهل امً اؾخ٣امخه ٖلى الهاظمت ٞال٣ضم الخالي و٢خىا في الٟني باألصاء ما خض بلى قبُه ٞني

   .الخالي و٢خىا في الخا٫ هى ٦ما الخاظؼ ٞى١  الجؿم و ٞى٢ه، مغجٟ٘ بُحران

 1908 ٖام الاوملبُت لىضن صوعة وفي م، 1992 ٖام بإزِىا لاولى وملبُتالا  الضوعة يمً خىاظؼ م 110 ؾبا١ بصزا٫ جم و٢ض

 يمً خىاظؼ م 110 ؾبا١ ؤن بالظ٦غ وظضًغ الخضًشت الاوملبُت الضوعاث في مؿخمغان خىاظؼ، م 100 ؾبا١ بلٛاء جم

ت الٟٗالُاث   .بالغظا٫ الخانت ال٣ىي  بإلٗاب الٗكاٍع

 املؿاٞت هظه ؤصزلذ ٦ما 1932 ٖام ؤهجلىؽ لىؽ في الٗاقغة لضوعةا بغهامج يمً لليؿاء خىاظؼ م 80 اصزل و٢ض

 م 100 بؿبا١ خىاظؼ م 80 ؾبا١ ؤؾدبض٫ و٢ض .م1924 ٖام َى٦ُى صوعة في لليؿاء الخماؾُت املؿاب٣ت بغهامج يمً

 وؿاء خىاظؼ م400 ؾبا١ ؤي٠ُ ٦ما الخالي، و٢خىا ختى لليؿاء الؿباُٖت الٟٗالُاث يمً مً وؤنبدذ خىاظؼ

 . الاوملبي رهامجللب

 :الحىاحض لشهع الفىُت الخؼىاث 2.1

 :الخالُت املغاخل ٖلى الخىاظؼ ع٦ٌ في الٟىُت الخُىاث حكمل

  الخاظؼ ٞى١  مً املغوع -2                  الدؿإع وبضاًت الابخضاجي الىي٘ -1
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  لنهاًتا وزِ خاظؼ ؤزغ بحن الغ٦ٌ -4                               الخىاظؼ بحن الغ٦ٌ -3

 

 

 اللص رة للمعافاث الابخذائي الىطؼ 3.1

مىما ٩ًىن اؾخسضام  م (400-م200-م 100) ٌؿخسضم البضء املىسٌٟ مشل ب٣ُت ؾبا٢اث املؿاٞاث ال٣هحرة   ٖو

م٨ً اؾخسضام لاهىإ املخخلٟت مً البضء  ( اهؼلم = ػللت املعذط –اظخػذ  –خذ مياهً الىضاءاث الشالزت )  ٍو

ؼ كص ر ااملىسٌٟ )  ؼ  –لخىَص ؼ –ومخىظؽ الخىَص ل الخىَص  .(وػٍى

ٗخبر اؾخسضام البضء املىسٌٟ مهم ومىاؾب باليؿبت للمؿاٞاث ال٣هحرة لؤلؾباب الخالُت  :َو
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ٗت .ج٩ىن ظمُ٘  بلىوهظا ًاصي  الاعج٩اػًم٨ً مً ه٣ل مغ٦ؼ ز٣ل الجؿم في وي٘ اؾخٗض ٖلى خاٞت ٢اٖضة  اهُال٢ه ؾَغ

ج٩ىن ظمُ٘ ًٖالث الجؿم مى٣بًت وؤزىاء  اهٟغاظه. ؤ٢ص يالاهُال١ حُٗى  ىاءوؤزمٟانل الجؿم في ػواًا خاصة 

ت املُلىبت مً البضء املىسٌٟ الاهُال٢ت  .حُٗي ؤ٢ص ى اهبؿاٍ وطا ًد٤٣ الؿٖغ

٘ بحن ال٣ضمحن لِؿاٖضه بلىوبمؿاٖضة املضعب للىنى٫  خضعب الالٖبً ؤنوجخُلب ؾبا٢اث الخىاظؼ  ٖلى  ؤًٞل جىَػ

ب ٖلى ج٣ىحن زُىاجهو٫ بالا٢تراب للخاظؼ لا  ت خُض ًخى٠٢ ٖلُه ٢ضعة الاٖل لىنى٫ للخاظؼ لاو٫ في الخالُت ل ؿٖغ

خم جدضًض املؿاٞت بحن امل٨ٗبحن لامامي وال.، مً اظخُاػ الخاظؼ بؿهىلت وي٘ ًم٨ىه خلٟي بما ًخالءم وزهاثو ٍو

 . املدؿاب٤

ت ختى الخاظؼ لاو٫ جخى٠٢  ضص الخُىاث امل٣ُٖى ت ٖو اصة الؿٖغ ىلىظُت ٍػ ٖلى ٖضة اٖخباعاث منها امل٩ىهاث املىٞع

ه ٣ًُٗ م13.82ج٩ىن  عظا٫ م /ح110والهٟاث البضهُت .واملؿاٞت مً زِ البضاًت وختى الخاظؼ لاو٫ في ؾبـا١ 

٣ُٗها في زماهُت زُىاث )ٖضص زُىاث ػوظُت ( ًخم وي٘ ٢ضم ً زُـىاث ٟٞي خالت ؤن الالٖب 8ؤو  7في  املدؿـاب٤

ًخم وي٘ ٢ضم  ( في ؾبٗت زُىاث ) ٖضص زُىاث ٞغصًت هافي البضء املىسٌٟ ؤما لى ٢ُٗ لامامي٨ٗب في امل الاعج٣اء

خم اؾخ٣امت الجؿم ٢لُال مىاظهت للخاظؼ في الخُىة الغابٗت ؤو الخامؿت  لاماميالغظل الخغة في امل٨ٗب   .ٍو

 الٗاليىة وطل٪ لالٖباث طواث املؿخىي زُ 24 -21ُٞخم ٢ُٗها في ٖضص زُىاث ًتراوح ما بحن م /ح 400في ؾبـا١ ؤما

 (.الخبرة)

 ) الحاحض خؼىة خؼىاث (  الحاحض فىق  مً املشوس 4.1

 ًترصص الخاظؼ ٞى١  مً املغوع الن الخىاظؼ لغ٦ٌ الٟني لؤلصاء الخ٤ُ٣ الٗم٤ هي املغخلت هظه ؤن باٖخ٣اصها

ه م٩ان بلى الخاظؼ بمام ؿاب٤املد اعج٣اء م٩ان مً الخُىة هظه جبضؤ واخض، ٞني بإصاء خىاظؼ الٗكغة ٖلى  زل٠ هبَى

ت وهىا٥ الخاظؼ، مؿخىي  ٞى١  ٖالُا ؤمام الهاظمت ال٣ضم ع٦به جغجٟ٘ بطا الخاظؼ،  ٖلى جازغ ؤؾاؾُت ٖىامل مجمٖى

 :هي الٗىامل وهظه ووؿاء، عظاال ٖام بك٩ل الخىاظؼ ع٦ٌ في الهامت الخُىة هظه

 .الخاظؼ اعجٟإ .1

 (.دؿاب٤امل َى٫  (املدؿاب٤ ز٣ل مغ٦ؼ اعجٟإ .2

    .الاعجٟإ م٩ان .3

ت .4  .الاعجٟإ ػاٍو

ت .5 ت(  الاهُال١ ؾٖغ ت ػاثضا املدؿاب٤ ؾٖغ  (.الخاظؼ باججاه الاهُال١ ؾٖغ

ُما  :الٗىامل لهظه قامال جدلُال ًلي ٞو

 مؿاٞاث مً مؿاٞت ٧ل في زابذ ٢اهىوي اعجٟإ الخاظؼ ٞاعجٟإ نال ًخٛحرا زابخان ٖامالن والشاوي لاو٫  الٗامل

ت الخىاظؼ اصة ًجىػ  ال و املٗغٞو ت الخىاظؼ مؿاٞاث مً مؿاٞت ٧ل ًٖ باعجٟاٖها الخجًزل ؤو الٍؼ اصة ًجىػ  وال املٗغٞو  الٍؼ

ؿدشني املىاٞؿت زال٫ املُلىب ال٣اهىوي الخض ًٖ باعجٟاٖها الخجًزل ؤو ٗها التي الخضٍعب مغاخل هىا َو  املضعب ًٞغ

ى٣هها ض ؤن للمدؿاب٤ ًم٨ً ٞال رال ًخٛح زابذ اللٗب َى٫  ؤن ٦ما ب٤املدؿا بها ًمغ التي الخضٍعب ملغخلت َب٣ا ٍو  ؤو ًٍؼ

دُت ؤَىا٫ وهظه مىه ًى٣و اصة جؼصاص زابخت حكٍغ با، ؾىت 22 ػ ال ًخجاو  ٞؿُىلىجي لخض لُهل املدؿاب٤ ٖمغ بٍؼ  ج٣ٍغ

 .الخاظؼ ٞى١  هز٣ل مغ٦ؼ اعجٟإ ػاص ٧لما الالٖب َى٫  ػاص ٩ٞلما الُحران، مغخلت في زانت ؤهمُت املدؿاب٤ و٫  ولِ
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 املخمشل و الشالض الٗامل

 م٩اها ٩ًىن  ؤن ُٞجب الاعج٣اء بم٩ان

 ن ال ٩ًى  بدُض مدؿاب٤ ل٩ل مىاؾبا

با الاعج٣اء م٩ان  طل٪ الن الخاظؼ مً ٢ٍغ

 ٞى١  املدؿاب٤ اعجٟإ بلى ؾُاصي

 بلى ًاصي مما امل٣ٗى٫  الخض ًٖ الخاظؼ

ه  ًٖ وبُٗض مىاؾب ٚحر م٩ان في ؾ٣َى

 به ًهُضم ؤن ًاملم٨ ومً الخاظؼ

 ؤي الؼمً خؿاب ٖلى ؾ٩ُىن  وهظا

 ًٖ بُٗضا الاعج٣اء م٩ان ٩ًىن  ؤن ػ ال ًجى  ٦ما ، مىاؾب م٩ان مً اعج٣ى لى ُٞما ٖىه بٛنى هى ػمىا املدؿاب٤ ؾ٣ُٟض

 لالنُضام مٗغيا ؾ٩ُىن  وبالخالي الخاظؼ ٞى١  ز٣له مغ٦ؼ ٖلى الؿُُغة املدؿاب٤ ٣ٞضان بلى ؾُاصي طل٪ الن الخاظؼ

اصة يُٟٗا ظؿمه ؤظؼاء بمؿاع املدؿاب٤ جد٨م وؾ٩ُىن  ٖلُه الؿ٣ٍى ؤو ظؼبالخا  ٖىض الاعج٣اء م٩ان ٩ًىن  ما ٖو

ىض ؾم 220-190 مؿاٞت الخاظؼ ًٖ بُٗضا املخ٣ضمحن الالٖبحن  الٓىاهغ ومً ؾم 200-180  املؿاٞت ج٩ىن  املبخضثحن ٖو

 ب٣ىة الُحران خالت جاصي خُىما وزانت ٢ٟؼة بك٩ل لخاظؼا زُىة ن ال ج٩ى  ؤن هي بها الالتزام املدؿاب٤ ٖلى التي الهامت

  .لازغي  الخىاظؼ ظمُ٘ ٖلى ًىُب٤ وهظا ٢ٟؼا ولِـ ع٦ًا ج٩ىن  ؤن البض بل ٦بحرة

ت املخمشل و الغاب٘ الٗامل  الصخُذ الٍُغ٤ حُٗي خُض الخاظؼ لخُىة الهامت الٗىامل مً ٞهي الاعج٣اء بؼاٍو

اصة املدؿاب٤ ز٣ل مغ٦ؼ لخغ٦ت ت ج٩ىن  ما ٖو   .صعظت 55-20 الاعج٣اء ػاٍو

اصة وؤي ت هظه في ه٣هان ؤو ٍػ ت مىاؾب ٚحر ويٗا ؾُسل٤ الؼاٍو  وؾ٩ُىن  الخىاظؼ ٖلى املدؿاب٤ الؾخمغاٍع

اصة طل٪ به ال وهظا الؼمً في ٍػ  .الخا٫ بُبُٗت املدؿاب٤ ًٚغ

ت في واملخمشل الخامـ الٗامل ت ج٩ىن  خُض الاهُال١ ؾٖغ  الُحران مغخلت بى٢ذ ماجما مغجبُت الاهُال١ ؾٖغ

ت في املدؿاب٤ بم٩اهُت و ٢ضعة بازخالٝ مسخلٟت الخاظؼ زُىة مؿاٞت وج٩ىن   وبالخالي .الخاظؼ هدى اهُال٢ه ؾٖغ

 .بم٩اهُت و املدؿاب٤ ٢ضعة بازخالٝ مسخل٠ للؼمً املدؿاب٤ ٣ٞضان ؾ٩ُىن 

 :هاحمتامل اللذم غمل 5.1

ت بإ٢ص ى الخاظؼ زُىة ج٣ىص التي وهي لؤلمام الغ٦بت ٟهلم مً مىشيُت وهي املمغجخت ؤو الهاظمت ال٣ضم جخدغ٥  و ؾٖغ

ض التي وهي ظهضا ؤ٢ل ت مً جٍؼ  بلى لؤلمام وجمخض الغ٦بت مٟهل مً الهاظمت ال٣ضم جشني ٖام بك٩ل الخاظؼ، زُىة ؾٖغ

 الغ٦بت زني ٍتػاو  ج٩ىن  الخالت وبهظه ، ٢لُال الخىى مؿخىي  مً وؤٖلى الخاظؼ مؿخىي  ٞى١  ٖالُا ؤماما ع٦بتها جغجٟ٘ ؤن

ىض .للخاظؼ اعجٟإ ؤٖلى ٞى١  لترجٟ٘ الخاظؼ لىخت هدى الهاظمت ال٣ضم وجمخض امخضاصها ٖلى امخضث ٢ض  ٖلى الهجىم ٖو

 خاظؼ ٧ل ٖلى جترصص التي الهامت املالخٓاث مً وهظه ز٣له مغ٦ؼ م٘ وعبُها املدؿاب٤ اعجٟإ ٢ىة جىظُه ًجب الخاظؼ

 ًغج٣ي لم ما الىي٘ هظا ٖلى ٌؿُُغ ؤن لالٖب ًم٨ً وال الىع٥ مى٣ُت في ٩ًىن  الظي الش٣ل مغ٦ؼ خى٫  الضوعان بؿبب

ت ٗت الخغ٦ت جبضؤ الخاظؼ لىخت الهاظمت ال٣ضم ٦ٗب ججاوػ  لخٓت وفي ، بليها اقغها التي املىاؾبت بالؼاٍو  لؤلؾٟل الؿَغ
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اصة ىلاع  ؾُذ مالمؿتها بٗض الغ٦بت مٟهل مً ٢لُال الهاظمت ال٣ضم جشنى خُض الخاظؼ زل٠  زل٠ املؿاٞت ج٩ىن  ٖو

 .ؾم 140-130 مً الخاظؼ

 :الالحلت املشجلُت اللذم غمل 6.1

 مالمؿت لخٓت في الالخ٣ت املغج٣ُت ال٣ضم خغ٦ت جبضؤ

 لخٓت في وجيخهي الاعج٣اء، مل٩ان املغج٣ُت ال٣ضم مكِ

 ًدهل ؤن وبٗض الاعج٣اء م٩ان لاعى ًٖ الاهُال١

 ه٣ُت مً عاملغو  وبٗض الغ٦بت مٟهل في ز٠ُٟ اهصىاء

 ًٖ الاهُال١ و ال٨لي باالمخضاص ال٣ضم جبضؤ الاعج٩اػ

 مً لاو٫  الجؼء في واملغوع لاعى جغ٥ بٗض لاعى

٩ىن  ٢لُال لؤلؾٟل مترو٧ا ال٣ضم ٞسض ًمخض الُحران  ٍو

ا ما خض بلى بضؤ لاعى، ملؿخىي  مىاٍػ  الٟسظ ٍو

ت ىض الخاظؼ، لىخت مً الا٢تراب بضؤ لخٓت ختى اصًؼص الغ٦بت مٟهل مً والاهصىاء لؤلمام الخغ٦ت في باالؾخمغاٍع  ٖو

خحن حك٨ُل هى ظضًضا ويٗا الالخ٣ت ال٣ضم جإزظ جماما الخاظؼ ٞى١  ونىلها  الٟسظ بحن لاولى ما خض بلى ٢اثمخحن ػاٍو

بضؤ والٟسظ الؿا١ بحن والشاهُت والىع٥ با الهضع مى٣ُت بلى بسخبها الالٖب ٍو  يتٖاع  ججاوػ  مً الالٖب ًخم٨ً ٧ي ج٣ٍغ

ؿخمغ الؼمً، خؿاب ٖلى طل٪ ؾ٩ُىن  ٦ما الخغ٦ت صًىام٨ُُت مً ٤ٌُٗ ملؿها الن ملؿها صون  الخاظؼ  بسخب الالٖب َو

ىض الخاظؼ بٗض لاولى الخُىة ألزظ لؤلمام الالخ٣ت ال٣ضم  وعبُها الالٖب اعج٣اء ٢ىة جىظُه ًجب الخاظؼ ٖلى الهجىم ٖو

ت ٖلى املخاٞٓت مً البض الىي٘ هظا ٖلى وللؿُُغة ز٣له مغ٦ؼ م٘ مغ٦ؼ م٘ ىضما الاعج٣اء، ػاٍو  املغج٣ُت ال٣ضم ج٩ىن  ٖو

با لاعى مؿخىي  م٘ ؤ٣ُٞت بهىعة الخاظؼ ٞى١   وهظا لؤلمام واؾٗت زُىة ألزظ مهُئا الخغ٦ت هظه وكاٍ ٩ًىن  ج٣ٍغ

 زال٫ سظوالٟ الىع٥ مٟهل بحن الخغ٦ت في ي٠ٗ وؤي والىع٥، الٟسظ بحن الىانل املٟهل في ٦بحرة مغوهت ٌؿخىظب

 ٢ىي  حكدذ بلى بياٞت الخاظؼ ٞى١  الجؿم جىاػن  لضًىام٨ُُت صعب٨ت ًدضر الخاظؼ زُىة في الخانلت الُحران مغخلت

 .الالٖب

 :الجزع غمل 7.1

 املمغجخت ال٣ضم ج٩ىن  اللخٓت هظه وفي مم٨ً، خض بإ٢ص ى لؤلمام والامخضاص باالهدىاء الالٖب ظظٕ ًبضؤ الاعج٣اء بٗض

 ج٩ىن  الُضًً وخغ٦ت ٢لُال ومشيُت ٧امل اؾترزاء بدالت املغج٣ُت ال٣ضم ج٩ىن  خحن في ؤلمامل اؾخ٣امتها ٖلى ممضوصة

 ) وبال٨ٗـ ًمنى ًض ٖلى ٌؿغي  ٢ضم ؤي لها املٗا٦ؿت الُض ج٣ابلها لؤلمام املمخضة ال٣ضم ( ال٣ضمحن لخغ٦ت مٗا٦ؿت بهىعة

 بك٩ل لؤلؾٟل، هٓغهم ًىظهىن  لابُا٫ بٌٗ ٥وهىا لؤلمام، مخجها والىٓغ لامام بلى الجظٕ م٘ حؿخمغ الغؤؽ وخغ٦ت

ت ب٣اء ٖلى ًداٞٔ ؤن الالٖب ٖلى ٖام ىض لؤلمام الجظٕ اؾخمغاٍع  ٖلى ًداٞٔ ؤن الالٖب ٖلى الخاظؼ زل٠ الهبٍى ٖو

 .لازغي  الخىاظؼ ب٣ُت باججاه ظؿمه واهضٞإ جىاػهه

 :الُذًً غمل 8.1

خض ٦بحر ٖلى اجؼان الجؿم  بلىحؿاٖضا  ؤنظعاٖان ٖليهما ٖىض جسُي الخاظؼ ٞال ؤًًا يجاص الجغي ٖاصة في  يجاص التي

٧ان ٖىض الا٢تراب  وإطاللغظل الخغة ٌؿاٖض ٖلى ازظ الجؿم للىي٘ املىاؾب  ال٨ٗس يمً طل٪ ٞان الظعإ  وؤ٦ثر
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ىضما جدًغ عظل الاعج٣اء  لؤلمامهٟـ الى٢ذ جمغجر الظعإ ال٨ٗس ي  ٟٞي لؤلمامللخاظؼ جمغجر الؿا١ للغظل الخغة  ٖو

ًب٣ى زِ مدىع ال٨خٟحن  ؤن لاهمُتٞان هظا الظعإ بمغجر للخل٠ وطل٪ الجؼان الخغ٦ت ومً  الجغي في اججاه  ؤلمامل

الظعإ ظهت الغظل الخغة  ؤما لؤلمامفي اججاه الجغي وبٗض الهبٍى ٞان الظعاٖحن حؿاٖضان في الخا٫ في الجغي  لؤلمام

ُت ج٩ىن خغ٦تها ٚحر ٞٗالت ٖلى الخاظؼ ٞهي جب٣ى مىشي

وحؿاٖض الخغ٦ت  لؤلمامبكضة بجاهب الجؿم و٢لُال 

 .بٗض الهبٍى لامامُت

 :الحىاحض ب ن الشهع 9.1

 9.14متر خىاظؼ هي  110املؿاٞت بحن الخىاظؼ في ؾبا١ 

متر  1.40تهبِ الغظل الخغة بٗض الخاظؼ ٖلى بٗض متر 

ًدب٣ى بٗض طل٪ مؿاٞت  متر 2.10والاعج٣اء ٩ًىن ٖلى بٗض 

 لاولىي زالر زُىاث َى٫ الخُىة ف دؿاب٣٤ُٗها املً

وهي ا٢هغ الخُىاث وطل٪ الن ٢ىة متر 1.40-1.50

 الضٞ٘ ٢ض ه٣هذ بؿبب زُىة الخاظؼ الؿاب٣ت وبٗض طل٪ ًجب الٗمل ٖلى ٦ؿب مؿاٞت في الخُىة الشاهُت ٞخ٩ىن 

خض ما ًٖ  بلى ٢بل الخاظؼ ج٩ىن صاثما ا٢هغ لازحرةالخُىاث بحن الخىاظؼ والخُىة  ؤَى٫ وهي متر  2.10 -1.95

عظا٫ وؾُضاث  م/ ح 400وهىا ًٓهغ بىيىح الاؾخٗضاص الجؿمي لخسُي الخاظؼ. ؤما في ؾبا١  متر 2الخُىة الؿاب٣ت 

٩ًىن  ؤنخىاظؼ  متر 400زُىة وؤهم مخُلباث هظه املغخلت في ؾبا١  ٣ً15ُٗها املدؿاب٤ في  متر 35ٞاملؿاٞت البُيُت 

خه  الالٖب لضًه ٢ضعة ٦بحرة ٖلى الاخخٟاّ ت م٘ مُل الجؿم  ؤزىاءبؿٖغ املىدىُاث وم٣اومت جإزحر ال٣ىة الُاعصة املغ٦ٍؼ

 .ملغاخل اظخُاػ الخاظؼ الؿاب٤ ط٦غها بجباٖهوالضازل مشل الٗضو في املىدني م٘ مالخٓت ما ًجب  لؤلمام

 :النهاًت وخؽ حاحض آخش ب ن الشهع 10.1

ض املدؿاب٤ ًوفي هظه املؿاٞت متر  14.02 النهاًت خىاظؼ ج٩ىن املؿاٞت مً آزغ خاظؼ ختى زِ  متر 110في ؾبا١  مً ٍؼ

خه ٣ا لىنى٫ ؤي ظؼء  ؾٖغ ت م٘ الخإ٦ُض ٖلى مُل الجظٕ لؤلمام ختى زِ النهاًت. ًخم جغجِب املدؿاب٣حن ٞو وبسُىاث ٢ٍى

للخض  مىصيالٗاملؿخىي  بلىال٣ضمحن (  الُضًً، الغظلحن، الظعاٖحن، الغ٢بت، الغؤؽ،الجظٕ باعػ ًٖ  ؤي:مً ؤظؿامهم ) 

ب مً زِ النهاًت  ال٣ٍغ

 :الحىاحض سهع في الخػلُمُت الخؼىاث .2

 الٗاملُحن لابُا٫ ألخض ٖامت بهىعة الخىاظؼ ع٦ٌ ج٨خُ٪ ًٖ زام ٞلم بٗغى ٣ًىم ؤن املضعب ؤو املضعؽ ٖلى

ً لى الؿلُم، الخ٨خ٩ُي بإصائهم املمحًز  ٖلى الخٗل٤ُ ٫زال مً إلاقاعة مً البض بل ٣ِٞ بالٗغى ٨ًخٟي ال ؤن املضعؽ ٖو

 الٟني لاصاء ًٖ ٖام جهىع  ازظ ٖلى الالٖب ٌؿاٖض طل٪ الن ط٦غهاها، ؤن ؾب٤ التي املغاخل مً مغخلت ل٩ل الٟني لاصاء

ؿاٖض ٌؿاهم مما ت في َو ت لاؾاؾُت الى٣اٍ املضعؽ ؤو املضعب قغح بطا وزانت وجُب٣ُه لاصاء خٟٔ ؾٖغ  في والجىهٍغ

 .لاصاء

 :والالحلت الهاحمت اللذم ن مً أيهما مػشفت حػلُم 1.2
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 ً٘دضصها مُٗىت بمؿاٞاث جىي٘ خُض َبُت ٦غاث ؤو الخخاب٘ ٖص ي ؤو بسٍُى ممشلت لاعى ٖلى بقاعاث وي 

 .واخضة بسُىة ٣ًُٗها املضعب ؤو املضعؽ

  ًبحن املؿاٞت و٢ُ٘ الهاظمت لل٣ضم الٟني لاصاء ٖلى الخإ٦ُض م٘ م٣لىبت خىاظؼ باؾخسضام ول٨ً هٟؿه الخمٍغ 

 .زُىاث بشالر وآلازغ خاظؼال

 :الالحلت اللذم حشهت حػلُم 2.2

 .الخاظؼ ٞى١  وهي وزانت الالخ٣ت ال٣ضم لخغ٦ت الٟني لاصاء ٖلى الخإ٦ُض م٘ ول٨ً هٟؿها الؿاب٣ت الخماٍعً -

 لؤلمام الجظٕ خني ٖلى التر٦حز م٘ الؼمُل بمؿاٖضة الالخ٣ت بال٣ضم الخاظؼ ججاوػ  -

 الخاظؼ ٞى١  مً مغاعا املمغجخت ال٣ضم وجدٍغ٪ لمالؿال باؾخسضام ول٨ً هٟؿه الخمٍغً -

 :لألداء الحشوي إلاًلاع غلى التره ز مؼ الحىاحض وب ن الحىاحض فىق  مً املشوس حػلُم 3.2

بُت ع٦ًت ازظ بٗض مىسٌٟ باعجٟإ الخاظؼ ججاوػ  -  الخاظؼ بحن املؿاٞت ٢ُ٘ ٖلى الخإ٦ُض م٘ م6 ًٖ ج٣ل ال ج٣ٍغ

 .زُىاث بشالر وآلازغ

اصة ول٨ً هٟؿه الخمٍغً - اصة الخىاظؼ ٖضص بٍؼ بُت ع٦ًت ازظ م٘ اعجٟاٖها وٍػ  م3 ًٖ َىلها ٣ًل ال ج٣ٍغ

 :معاغذة أدواث باظخخذام واملت بصىسة للحىاحض الفني ألاداء حػلُم  4.2

 - مغاث 0 3 مً الخمٍغً ٌٗاص ... جخاب٘ ٖص ي ؤو َبُت ٦غاث ججاوػ  م٘ يابُت ٖالماث ٖلى ب٣ًاعي ع٦ٌ -

 .وآلازغ الخاظؼ بحن ال٣اهىهُت واملؿاٞت ال٣اهىوي باالعجٟإ خىاظؼ 0 وي٘ املىسٌٟ البضء مً -

اصة املىسٌٟ البضء مً - جُا الخىاظؼ ٖضص ٍػ  وباملؿاٞاث خىاظؼ 70 ال٣اهىوي الٗضص بلى الىنى٫  ختى جضٍع

 .ال٣اهىهُت

ى٫  الغظلحن وخغ٦ت الُضًً لخغ٦ت الخصخُذ م٘ ٧املت الخغ٦ت بظغاء - ى٢ه الخاظؼ ٢بل الخُىة َو  م٘ ضهوبٗ ٞو

 .وبُنها الخىاظؼ ٞى١  املؿخ٣ُم الغ٦ٌ ٖلى الخإ٦ُض

 :اللاهىن  .3

 م 400 م، 110 للغظا٫ ال٣ُاؾُت للمؿاٞاث بُان هي الخالُت املؿاٞاث

 م 400 م، 100 لليؿاء
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 املخىاٞـ ا٢تراب هاخُت مً ٢ىاٖضها ج٩ىن  بدُض املًماع في الخىاظؼ جىي٘ -

 الؿبا١ َىا٫ مؿاعه مخىاٞـ ل٧  ًلؼم ؤن ٖلى مؿاعاث في الؿبا٢اث ظمُ٘ ججغي  -

 - الخاظؼ ظاهب ٖلى مً عظله ؤو ٢ضمه ًمغع  ؤن للمخىاٞـ ًجىػ  ال- -

 ؾبا٢ه ًلغى مخٗمضة بهىعة ٢ضمه ؤو بُضه الخاظؼ ٌؿ٣ِ الظي املخىاٞـ -

 الخ٨م ًدضصه وهظا زُإ ٌٗخبر ال مخٗمضة ٚحر بهىعة الخاظؼ بؾ٣اٍ -

 مىاؾبت ؤزغي  ماصة ؤي ؤو الخكب مً ٖاعيت ؤٖاله يوف مىاؾبت، ؤزغي  ماصة ؤي ؤو مٗضن مً الخاظؼ ًهى٘ -

همم ت ٢ىة ٖلُه ؤزغث بطا بدُض الخاظؼ ٍو  بلى وظهذ ولى ٢لبه حؿخُُ٘ ٦ٜ 8.6 ًٖ ٣ًل ال لىػن مؿاٍو

 الٗاعيت خاٞت وؤٖلى مىخه٠

غيه ٦ٜ 70 الخاظؼ وػن -  لا٦ثر ٖلى ؾم 710 ٖو

جب مم 70 10 بحن وؾم٨ها مم 10 احؿاٖها ؤو الٗلُا الٗاعيت ٖغى -  .نهاًتها - ٖىض بةخ٩ام الٗاعيت جشبُذ ٍو

 :جصحُحها وهُفُت الؽائػت ألاخؼاء .4

 .خاظؼ ؤو٫  بلى الاهُال١ لخٓت مً الالٖب حؿإع اهخٓام ٖضم  : الخؼأ

بُت الغ٦ًت يبِ مً جإ٦ضه لٗضم الالٖب ٢ل٤  : العبب ه الخ٣ٍغ  . الخاظؼ ٞى١  مً املغوع مً وزٞى

باث وإظغاء الخىاظؼ بجاهب الغ٦ٌ ٗلُموح لاصاء ٖلى الخضعب : خُذلخصا لى البضاًاث ٖلى جضٍع  ٞى١  مً املغوع ٖو

 .مىسًٟت باعجٟاٖاث الخىاظؼ

 .الخاظؼ باججاه الاهُال١ بٗض ٢امخه حٗضًل في الالٖب حؿٕغ  : الخؼأ

٘ : العبب  . الاهُال١ لخٓت في ال٣ضمحن وي٠ٗ الخىاظؼ ملكاهضة الغؤؽ ٞع

ً  : الخصحُح  .م 700 ع٦ٌ في الخا٫ هى ٦ما لؤلمام الالٖب و٢امت ظظٕ لجٗل الخمٍغ

 .لؤلٖلى ٩ًىن  الخاظؼ ٞى١  الالٖب اججاه  : الخؼأ

ت في البِء  :العب بُت الغ٦ًت زال٫ الؿٖغ  . املٗا٦ؿت والظعإ الهاظمت ال٣ضم في وي٠ٗ الخ٣ٍغ

اصة ٣ًٟؼ وال الخاظؼ ٞى١  ًغ٦ٌ اهه ٖلى الالٖب حٗلُم  :الخصحُح  . الالٖب حؿإع وٍػ

 . الخاظؼ زُىة زال٫ الجؿم جىاػن  ٖلى الؿُُغة ٣ٞضان : الخؼأ

 . الالٖب ظؿم مً والٗلُا الؿٟلى لاظؼاء بحن الاعجباٍ ي٠ٗ :  العبب

ً :  الخصحُح   مىسًٟت باعجٟاٖاث خىاظؼ باؾخسضام ال٣ضمحن لخغ٦ت ومُاب٣تها الُضًً الخغ٦ت يبِ ٖلى الخمٍغ

 . مؿخ٣ُم ك٩لب ٩ًىن  ال الخىاظؼ بحن الغ٦ٌ  :الخؼأ

 . الالٖب ٖىض والغقا٢ت املغوهت في ي٠ٗ بؿبب الصخُذ بك٩لها الخاظؼ زُىة ج٩ىن  ال : العبب

ً : الخصحُح   املغوهت مؿخىي  وجدؿحن مىسًٟت خىاظؼ باؾخسضام صخُذ بك٩ل الخاظؼ زُىة ازظ ٖلى الخمٍغ

 .الالٖب ٖىض والغقا٢ت

 . وزباث ؤو ٢ٟؼاث ق٩ل ٖلى الخىاظؼ بحن الخُىاث ج٩ىن  : الخؼأ

بت: العبب  . الخالي للخاظؼ الىنى٫  في والدؿٕغ زُىاث زالر في املؿاٞت ٢ُ٘ في الالٖب ٚع
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ب : الخصحُح اصة الخىاظؼ بحن الخُىاث ب٣ًإ جدؿحن ٖلى الخضٍع جُت بهىعة الخىاظؼ بحن املؿاٞت وٍػ   ؤن بلى جضٍع

 .ال٣اهىهُت املؿاٞت بلى ًهل

 . ٢ٟؼ ق٩ل ٖلى ٩ًىن  للخاظؼ الالٖب اظخُاػ: الخؼأ

 . الخاظؼ مً ٢ٍغب م٩ان مً ًخم اج٣ائه ؤو الخاظؼ مً الالٖب زٝى: العبب

 امل٩ان  مً الاعج٣اء ه٣ُت بم٩ان يابُت ٖالمت ووي٘ مىسٌٟ اعجٟإ ٖلى وهى الخاظؼ ٞى١  مً الغ٦ٌ : الخصحُح

 .املىاؾب

ه مً ظؼءا الالٖب ٣ٞضان  : الخؼأ  . الخىاظؼ بحن حؿاٖع

 . آلازغ الخاظؼ هدى مؿخ٣ُمت بهىعة ٩ًىن  ال واججاهه للخىاظؼ الٟني صاءلا  في ي٠ٗ :العبب

ٗت البضاًت ج٩ىن  وان لؤلصاء الصخُذ الٟني لاصاء ٖلى الخمٍغً:ح الخصحُ  لخغ٦ت  ومُاب٣تها الُضًً خغ٦ت وجدؿحن ؾَغ

 .ال٣ضمحن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

 الرابعة عشر
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 :املىاوؼ .1

 الٟٗالُاث ؤنٗب مً الٟٗالُت هظه حٗخبر

 حٗضًت املهاعة جخُلب خُض ال٣ىي  بإلٗاب

 ٖلى مخ٨غعة بهىعة واملاجي الٗاصي املاو٘

 ٦ما م 3000 وهي الؿبا١ مؿاٞت مضاع

 املىاو٘ بحن للغ٦ٌ ٞىُا ؤصاء جخُلب

 حٗضًت زال٫ الش٣ل مغ٦ؼ ٖلى والؿُُغة

 .املاجي وزانت املىاو٘

ظغث الٗاصة ؤن ج٩ىن مؿاٞت هظا الؿبا١ 

ان مً الٗىاث٤ ؛  3000م، وج٣ام ُٞه هٖى

الخىاظؼ واملىازب املاثُت. ًجب ؤن ًصب 

الٗضائون ٞى١ خىاظؼ اعجٟاٖها 91 ؾم 28 

ا مً املؿخسضمت في ؾبا١ الخىاظؼ، وللٗضاء ؤن ًُإ ب٣ضمه ٖليها ٖىضما ًخسُاها. 
ً
ت وؤ٦ثر زباجـ مغة. هظه الخىاظؼ ٢ٍى

جب ٖلى الٗضاء ؤن ٌٗبر الخاظؼ املاجي ؾب٘ مغاث. ًخ٩ىن الخاظؼ املاجي مً خاظؼ وخٟغة مغبٗت الك٩ل مملىءة باملاء  ٍو

٩ىن ٖم٤ الخٟغة ؤؾٟل  ا ٖبر املاء. ٍو
ً
خسُى وازبـ َى٫ يلٗها 66a3م. ًجخاػ الٗضاء في ؾبا١ املىاو٘ مً ٞى١ الخاظؼ ٍو

لى لُهل بلى مؿخىي املًماع. ويهبِ مٗٓم الٗضاثحن في ؾبا١ املىاو٘ في مُاه الُٝغ  الخاظؼ 70ؾم، زم ًخضعط أٖل

هم  .الطخل مً الخٟغة لخل٠ُُ هبَى

 :مىاوؼ م 3000 ألداء الفىُت املشاحل .2

  املىاو٘ بحن الغ٦ٌ -3     املاو٘ ججاوػ   -2     البضاًت -1

  :البذاًت 1.2

 .املىدنى مى٣ُت في البضاًت ٖلى الخضٍعب ًخُلب وهظا م 200 بضء م٩ان ومً الٗالُت البضاًت مً الغ٦ٌ الالٖب ًبضؤ

  :املاوؼ ججاوص  2.2

 :ق٩لحن ٖلى ٩ًىن 

  :الػادي املاوؼ ججاوص  1.2.2

٣ت الٗاصي املاو٘ ججاوػ  ًم٨ً ٘ بلى الالٖب ًًُغ الخالت هظه وفي خىاظؼ م 400 م، 110 ججاوػ  بٍُغ لى ظؿمه ٞع  أٖل

ا  بحن املؿاٞت لُى٫  وهٓغا الالٖب، ع٢لت ٕ بلى ًاصي الش٣ل وهظا ٦ٜ 80 ًٖ وػهه ٣ًل ال الظي باملاو٘ الانُضام مً زٞى

 ٦ما خىاظؼ م 400 و م 110 في الخا٫ هى ٦ما زُىاجه ج٣ىحن في نٗىبت الالٖب ًغي  لظا م 13 ب ج٣ضع التي ولازغ و٘املا

ت ؤن خه مً ا٢ل ج٩ىن  املىاو٘ في الالٖب ؾٖغ  . املؿاٞت َى٫  بد٨م مشال م 400 في ؾٖغ

٣ت اما ٣ت ٞهي املاو٘ حٗضًت في الشاهُت الٍُغ غ الخالت وبهظه خغةال بالغظل املاو٘ ٖلى الاعج٩اػ ٍَغ  ظهضا الالٖب ٖلى ؾخٞى

 ب٣ل ؾم1354 -130 ٣ًاعب ما املاو٘ لٗاعيت الٗمىصي الخِ مً بٗض ٖلى جخم التي الاعج٣اء لخٓت ؤزىاء الضٞ٘ في ٦بحرا

 ؾم 70 ًٖ ج٣ل ال بمؿاٞت - املاو٘ بٗض ال٣ضم الهبٍى ًخم طل٪ وبٗض لؤلمام الالٖب ظظٕ ًمُل الخالت هظه وفي املاو٘
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م  الاعج٣اء بغظل بما الالٖب يهبِ ؤن ٨ًٍو

 ج٩ىن  ٖام بك٩ل ول٨ً الخغة الغظل ؤو

ا لا٦ثر هي املغج٣ُت ال٣ضم  في قُٖى

 ٖليها الهبٍى

 :املائي املاوؼ ججاوص  2.2.2

 زماوي بلى بؿذ املاجي املاو٘ ونى٫  ٢بل

ض ؤن الالٖب ٖلى زُىاث ه مً ًٍؼ  حؿاٖع

 لٗبىع  لؤلمام الضٞ٘ ٖملُت في لِؿاٖضه

 املاو٘ ٖلى ًغج٨ؼ ؤن الالٖب لىٖو املاء،

ت بال٣ضم لى ال٣ٍى  وج٩ىن  املاو٘ خاٞت ٖو

 خالت في منها ا٢ل الغ٦بت اهصىاء صعظت

جُا باملُل الجؿم ًبضؤ طل٪ بٗض الٗاصي، املاو٘ ٖلى الاعج٩اػ  هظه زال٫ الالٖب جىاػن  ٖلى املخاٞٓت م٘ لؤلمام جضٍع

البا الظعاٖحن، خغ٦ت باؾخٛال٫ بال طل٪ ًخم وال اللخٓت  وهظا املاء، خٟغة مً ه٣ُت آزغ ٖىض الالٖب هبٍى ٩ًىن  ما ٚو

ه ٖلى املخاٞٓت في وإم٩اهِخه الالٖب ٢ضعة ٖلى ٌٗخمض  وزانت بالخٗب الالٖب ٌكٗغ خُىما ول٨ً الى٣ُت هٟـ في هبَى

 .الؿبا١ مً لىلاو  الضوعاث بضاًت في ٖلُه ٧اهذ مما الخاظؼ باججاه ا٢ل ملؿاٞت الالٖب يهبِ لازحرة الضوعاث في

 :املىاوؼ ب ن الشهع 3.2

 واملخىؾُت ال٣هحرة املؿاٞاث ع٦ٌ في الخا٫ هى ٦ما ٞني ألصاء بداظت ل٨ىه اٖخُاصًا ع٦ًا املىاو٘ بحن الغ٦ٌ ٩ًىن 

لت، م٨ً والٍُى  اٖخُاصًا الغ٦ٌ ٩ًىن  خُض املؿاٞت هظه في املاو٘ ججاوػه زال٫ امل٣ٟىص الؼمً ًٖ ٌٗىى ؤن لالٖب ٍو

 .٤ٖاث ٌٗتريه ال

 :املىاوؼ سهع في الخػلُمُت الخؼىاث

 ٖلى ؤًًا بخُب٣ُها والبضء خىاظؼ م 770 ٞٗالُت في بُٖائها جم التي الخٗلُم لُغ١  ٌٗىص ؤن املخٗلم ؤو لالٖب م٨ًً -

 .املىاو٘

 ٧ي باؾخمغاع الخماٍعً هظه وحٗاص ٖنها الهبٍى زم ٖليها والهٗىص زابخت نىاص٤ً ؤو مىاو٘ ٌؿخسضم ؤن لالٖب ًم٨ً -

 .لالٖب ومِؿغا ؾهال ٖىه والهبٍى ٖلُه والاعج٩اػ املاو٘ باججاه لالعج٣اء الٟني لاصاء هبذً

 :اللاهىن  .3

 .ماثُت مىاو٘ ٢ٟؼاث 7 و ٖاصي ماو٘ وزبت 28 الالٖب ًاصي -

 .للمًماع لٟت ٧ل في الغاب٘ املاجي املاو٘ جغجِب ٩ًىن  -

 مً الجؼء هظا في املىاو٘ حؿدبٗض لظا للماو٘ اظخُاػ ؤي لاولى اللٟت بضاًت وختى البضاًت زِ مً املؿاٞت ًخًمً ال -

 .ويٗها ٌٗاص خُض لاولى اللٟت املخىاٞؿحن صزى٫  ختى الؿبا١

 .لامغ لؼم بطا املًماع مً آزغ م٩ان بلى النهاًت زِ ه٣ل ًم٨ً -

 مم. 3.96ًٖ احؿاٖه ٣ًل وال مم3+   ؾم 91.4 املاو٘ اعجٟإ ٩ًىن  -
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