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موضوع انبرنبمج :حىػُح معائل دقُقت َشىبها الغمىع والنقض الخشسَعٍ فٍ هرا المىػوى فوٍ القوا ىل التوىَخٍر و وسع
مقاز ت مع القا ىل المظسٌ وقا ىل المسافعواث الرس عوٍ اليدَودر والمعوخيداث فوٍ هورا الشوجل موو ر ول حيوىَس وح ودَ قوا ىل
المسافعاث التىَخٍ.
انفئاابث انتهااة ت :ز وواا القؼوواو مىمووار إدازة الرخووىي والخشووسَعر اإلدازة القا ى ُووت فووٍ بيدَووت التىَووجر الم ووامىلر ؽ و
الدزاظاث العيُا وؽيبت كيُاث القا ىل.
أه اف انبرنبمج:
انيوو األول  -انةعرف عهى انجوانب انةبنيت:
)1
)2
)3
)4
)5

قا دة اظخنراذ القاػٍ لعييخه بإطداز ال تم ..مدلىا القا دة فٍ حتمها وهل حسد يُها اظخثناواث.
الس ى إلً ذاث الم تمت لخرعُس ال تمر ياق الخرعُس وشسوؽه وا ساواحه.
الس ى إلً ذاث الم مت لخظ ُح األخياو المادَت ..مدلىلها وإ ساواث الخظ ُح.
الس ى إلً ذاث الم تمت فٍ حالت اليعو بالخماض إ ادة النظس.
حاالث االلخماض وشسوؽهار وإ ساواث زفع االلخماض وال تم الظادز فُهر و ظام اليعو فٍ ال تم الظادز فٍ االلخماض.

انيوو انثبني  -انةعرف عهى انجوانب انةبنيت:
)6

)7
)8
)9

الس وى إلوً ذاث الم تموت الخوٍ رطوودزث ال توم لييعوو بيسَقوت ا خوساع الجووازا وو الجظوىمت ..ماهُوت اال خووساع
ومدلىلهر وشسوؽ قبىلهر وا ساواث اليعو باال خساعر وظوييت الم تموت الخوٍ حنظوس اليعوور و ظوام اليعوو فوٍ ال توم
الظادز فٍ اال خساع.
رثس فتسة دم الخيصئت يً ظام اليعو فٍ حالت حعدد الجظىم ووحدة مىػى النصا ر وػسوزة ال ل الىاحد فٍ حالوت
اليعو بااللخماض واليعو فٍ اال خساع.
األثس القا ى ٍ لخناشا ؽالب إ ادة النظس و ؽيبه رو ظ به.
االقخساحاث ال شمت لخعدَل ظىص قا ىل المسافعاث التىَخٍ يوً ػوىو معوخيداث قوا ىل المسافعواث الرس عوٍ اليدَود
والخيبُقاث القؼائُت.

انتحبضاار :أ.د .عزمااي عبا انفةبي ع ياات ،اظووخاذ قووا ىل المسافعواث بتيُووت ال قووىقر امعووت المنظووىزة و امعووت التىَووجر ائووب
زئُط امعت المنظىزة ظابقار م ام رمام م تمت الونقغ الدظوخىزَت واإلدازَوت العيُوا المظوسَتر ؼوى اليمعُوت الدولُوت لقوا ىل
المسافعاث.
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