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 ؾًػطني- ْٛض اشلس٣ 
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  من مطبخي 

أضٜس إ أنع بني أٜسٜهَّٔ بعض املهْٛات اييت قس .. قبٌ ايبس٤ بتكسِٜ اْٛاع كتًؿ١ َٔ اؿًٜٛات ايعطب١ٝ ٚايؿا١َٝ بايتشسٜس 

 .. ؼتادٝٓٗا يتشهرل أطبام كتًؿ١ 

 َؿطٚب ايكطط: أ٫ًٚ 

 

 : َؿطٚب ايكطط أٚ ايؿرلا 

  نٛب غهط  َع نٛب َا٤ ٚضؾ١ ؾاًْٝٝا تػ٢ً ع٢ً ايٓاض ٚبعس غًٝاْٗا ٜطف شض٠ّ ًَح يُٕٝٛ ٚضؾ١ ؾاًْٝٝا ست٢ تتُاغو2: املكساض 

 .. ٚتػ٢ً ق٬ًًٝ ٚتذلى يتدلز أٚ تسيف 

 ا نٛب غهط  َع نٛب َا٤ ٚضؾ١  ؾاًْٝٝا  تػ٢ً ع٢ً ايٓاض  ٚتذلى ست٢ تدلز ٚتػُؼ: َؿطٚب ايكطط يعكاؾرل ايكطاٜـ 

 .. ايعكاؾرل يف قشٕٛ ايتكسِٜ  ملٔ ٜطغب 

 ايهطمي١ املدؿٛق١: ثاْٝاً 
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 ..مبكساض ْكـ نٛب نبرل : بانٝت نطمي١ زضٜب ٜٚب نبرل أٚ قػرل  أٚ أٟ نطمي١ عطب١ٝ َتٛؾط٠ 

 

 ..أٚ ْكـ ؾٓذإ سًٝب غا٥ٌ يًشًٜٛات  ..  ٬َعل سًٝب بٛزض٠  ٚؾٓذإ َا٤ باضز 3

 .. ؽؿل دٝساً باـؿاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ أٚ ايٝس  ملس٠ ضبع غاع١ أٚ ست٢ تتذاْؼ ٚتتُاغو ٚتبسٚ نُا يف ايكٛض٠ 

 ايبعض ٜهٝـ املكازٜط ايػابك١ َٚع شيو ٫ تتُاغو اـًط١ ٚتبسٚ ؾب٘ غا١ً٥ ٖٚٓا املؿه١ً تهُٔ بعٜاز٠  : ٬َ1سع١ 

 شلصا تهاف ايهطمي١ يف اـؿاق١.. أٚ إ ن١ُٝ ايهطمي١ ايبٛزض٠ غرل ناؾ١ٝ َع َكساض اؿًٝب .. ن١ُٝ املا٤ أٚ اؿًٝب ايػا٥ٌ 

 ...أ٫ًٚ ثِ تهاف ن١ُٝ املا٤ ع٢ً سػب ن١ُٝ ايهطمي١ 

 :٬َ2سع١  

 ..ٜٛدس نطمي١ كؿٛق١ داٖع٠ ٜهؿٞ ٚنع ؾٓذإ َا٤ باضز ع٢ً املكساض َع ايتشطٜو ست٢ تتذاْؼ ٚتهٕٛ َهجؿ١  
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 قٛم ايؿٛن٫ٛت١: ثايجاً 

 

تصٚب يف محاّ َا٤ ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ست٢ تصٚب .. تكَٛٞ بتصٜٚب د٬نػٞ أٚ أٟ ْٛع ؾٛن٫ٛت١ َع َهػطات  : 1ططٜك١ 

 .. ٚؾٛضاً تكب ع٢ً املكساض 

 :2ططٜك١  

  .وذلم  ست٢ ٠٫ ْصٚب ضبع قايب ظبس٠ يف قسض ع٢ً ْاض ٖاز٨

  . ناناٚ َع ًَعك١ قػرلٙ ْػهاؾٝ٘نبرل٠ْهٝـ ث٬خ ٬َعل 

  ٚ سػب ايصٚم َع أغتُطاض ايتشطٜوأ .مطى املعٜر ست٢ ٜتذاْؼ, ثِ ْػهب ايػهط سٛايٞ ضبع نٛب

  .. عٝح ٜهٕٛ ايػا٥ٌ َتذاْؼ َع بعه٘   ْؿانبرل٠ْػهب َعٜر نٛبني َٔ اؿًٝب َع ًَعك١ 

 .قٛاَٗا ثِ تطؾع َٔ ايٓاض ٚتدلز  ٜجدٔ ْػتُط بايتشطٜو املػتُط ع٢ً ْاض َتٛغط٘ ست٢
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 : يف ساٍ ايػطع١ ٚعٓس اَت٬نوِ ايٛقت ايهايف يكٓع ايكٛم بإَهاْوِ ؾطا٤ ايكٛم اؾاٖع َٔ  املاضنت 

 

 ..ٚا٫ٕ أبسأ َعهّٔ دٛي١ إىل أطبام كتًؿ١ 

 أطبام ايكطط

    ايبػبٛغ١ 

 

 :املكازٜط 

  نٛب زلٝس ْاع2ِ

  نٛب غهط 1

 عًب١ قؿط١ ْػت١ً بٝها٤ بسٕٚ أٟ ْه١ٗ



 
 

70 
 

  من مطبخي 

 ًَعك١ نبرل٠ بانٓر باٚزض

 ًَعك١ نبرل٠ دٛظ ٖٓس

 ؾاًْٝٝا. م.ّ

 نٛب ظٜت ْباتٞ

 ؾػتل

 :ايططٜك١ 

 ..تُدًط املكازٜط اؾاؾ١ ثِ تٛنع ايكؿط١ ٚؽًط ثِ ايعٜت ست٢ ٜتذاْؼ اـًٝط 

 .. ٚتكب ع٢ً ق١ٝٓٝ َس١ْٖٛ بايعٜت ْٚطف ايؿػتل ع٢ً ايٛد٘ يًتعٜني 

 ..ٚتٛنع يف ايؿطٕ بعس تسؾ٦ت٘ ٚتٛنع ست٢ تتشُط ا٫ططاف ٚتكبح يْٛٗا شٖب١ٝ ثِ ؼَُّط نُا يف ايكٛض٠ 

 .. ثِ ٜكب ايكطط عًٝٗا َباؾط٠ يتتؿطب ناؾ١ ايبػبٛغ١ 

      اشلطٜػ١ ايؿا١َٝ

 

 نٛب غهط

 نٛب دٛظ ٖٓس ْاعِ اٚ عاز٣ بطاستو
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 ْكـ نًٝٛ زلٝس

 َعًك١ نبرل٠ بٝهٓر بٛزض

 عًب١ ظباز٣ ٚيف ْؿؼ ايهٛب يي

 ْل نٛب زلٔ

 َهػطات سػب ايطغب١

 ايططٜك١ 

 ىؿل ايػهط ٚايًي ٚايعباز٣ يف إْا٤ عُٝل ست٢ ٜكبح نايكؿط١ ثِ ٜهاف ْكـ نٛب ايػُٔ ٚ

 ٜهاف ايػُٝس ٚايبٝهٓر بٛزض إىل اـًٝط بايتسضٜر ست٢ اؿكٍٛ ع٢ً عذ١ٓٝ َؿتت١ ٚتكًب 

 ْسٖٔ ايك١ٝٓٝ ثِ ْؿطز ايػُٝس ٜٚؿطز دٝسا ثِ تكطع إىل قطع بايػهني ٚػٌُ باملهػطات ع٢ً سػب ايطغب١ 

1ْسخًٗا ؾطٕ ع٢ً زضد١ سطاض٠  8 0 

 :  ٖطٜػ١ بايكطؾ١ 

 .. بٓؿؼ املكازٜط ايػابك١ يهٔ ٜهاف َع اـًٝط ًَعك١ نبرل٠ قطؾ١ بٛزض٠ 

 ايكطا٥ـ ايؿا١َٝ 

 ايكطا٥ـ احملؿ٠ّٛ : ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 

  :املكازٜط 
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  نٛب زقٝل أبٝض2

  نٛب زلٝس ْاع1/2ِ

  ٬َعل نبرل٠ غهط3

 ًَعك١ نبرل٠ ْؿا

 ًَعك١ نبرل٠ بانٓر باٚزض َػح

 ضؾ١ ؾاًْٝٝا

  نٛب َا٤ زاؾ2٧

 :اؿؿ٠ٛ 

 قؿط١ ْػت١ً بٝها٤

 ؾػتل عازٟ أٚ سًيب كًٛط بػهط ٚدٛظ ٖٓس ٚقًٌٝ َٔ ايكطؾ١ ايبٛزض٠ ؽًط َع بعهٗا 

 .. أٚ قؿط١ قهط٠ َػبكاً 

 : ططٜك١ عٌُ ايكؿط١ 

 نٛب نبرل سًٝب غا٥ٌ أٚ ًَعكتني سًٝب بٛزض٠ َصّٚب مبا٤

 ًَعكتني غهط 

 ًَعكتني ْؿا

 تٛنع ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ست٢ ػُس ٚتذلى يتدلز ثِ ٜتِ خًطٗا بكًٌٝ َٔ قؿط١ ْػت١ً 
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 ..ثِ تٛنع يف ايج٬د١ ست٢ تتُاغو قبٌ اغتدساَٗا 

 : ايططٜك١ 

 ..ؽًط مجٝع املكازٜط اؾاؾ١ ست٢ تتذاْؼ 

 ُٜكب املا٤ يف اـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ ثِ ْهٝـ ايكًٌٝ َٔ اـًٝط ثِ ْؿػٌ اـ٬ط ْٚهٝـ باقٞ املكساض تسضهٝاً

 .. ست٢ تتُاغو ٚإشا ٫سعٓا قعٛب١ يف اـًط ٜهاف ايكًٌٝ َٔ املا٤ ع٢ً اـًٝط يٝػٌٗ خًط٘ 

 ٜٚذلى اـًٝط ملس٠ ضبع غاع١ ست٢ ؽُط 

ثِ ٜٛنع اـًٝط يف ابطٜل يكب٘ بػٗٛي١ ع٢ً َك٠٬ تٝؿاٍ بعس تػدٝٓٗا ق٬ًًٝ أٚ املك٠٬ اـاق١ بايكطاٜـ ٚاملتٛؾط٠ بايػٛم أٚ مبا 

 .. تػ٢ُ بايكاز 

 .. تسٖٔ املك٠٬ أٚ ايكاز بعٜت ْباتٞ ٜٚٓؿـ بايؿأٜ قبٌ قب ايكطاٜـ : ٬َسع١ 

 

 .. ٚؼؿ٢ باؿؿ٠ٛ املصنٛض٠ غابكاً ٚتػًل أططاؾٗا ناشل٬ٍ نُا ٖٛ ٚانح يف ايكٛض٠ 

 .. ٚتُك٢ً ست٢ ٜكبح يْٛٗا شٖبٝاً ٚتكًّب يف ايكطط املصنٛض غابكاً ططٜكت٘ ست٢ تتؿطَّب ٚتكؿٞ َٓ٘ 
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 عكاؾرل ايكطاٜـ: ايٓٛع ايجاْٞ 

 

 

 :املكازٜط 

 ْؿؼ ايططٜك١ ايػابك١ 

 :ايططٜك١ 

 ..ْؿؼ ايططٜك١ ايػابك١ 

  نُا ٖٛ ٚانح يف ايكٛض٠ بٓكـ ٬ٍٖ أٟ إ ايعذ١ٓٝ َػًك١ "ايكؿط١ ؾكط " ٚتٛنع سؿ٠ٛ ايكطاٜـ 

 ..ٜٚتِ تعٜٝٓٗا غًٝط ايؿػتل أٚ أٟ ظ١ٜٓ َتٛؾط٠ .. َٔ ططف ٚاسس 

 .. ٚتػُؼ َؿطٚب ايكطط ملٔ وب 

 .. َؿطٚب ايكطط يعكاؾرل ايكطاٜـ شنط بأٍٚ ايباب 

 

      أقابع ظٜٓب
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 :املكازٜط 

  نٛب طشني 3  أ

  نٛب زلٝس 2

  نٛب ظٜت ظٜتٕٛ 1

  ًَعك١ نبرل٠ ٜٓػٕٛ َطشٕٛ 2

  ًَعك١ نبرل٠ ؾَٛط َطشٕٛ 2

  ًَعك١ قػرل٠ قعس١ 1

  ًَعك١ قػرل٠ نطبْٛات ايكٛزّٜٛ 1

  نٛب َا٤ 2

  يًكًٞ ظٜت شض٠

  قطط/ ؾطبات/ يًتكسِٜ ؾرل٠

 :ايططٜك١ 

يف ٚعا٤ اـ٬ط نعٞ ايطشني , ايػُٝس , ايٝاْػٕٛ , ظٜت ايعٜتٕٛ , ايؿَٛط , ايكعس١ ٚ ايبٝهطبْٛات , ثبيت َهطب  
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  .ايتكًٝب ٚ ؾػًٞ يبهع ثٛاْٞ يتدتًط املكازٜط َع بعهٗا

  .( ٫ تعذين نجرلا ) زقٝك١ ع٢ً غطع١ بط١٦ٝ إىل إ ؼكًٞ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه١ 5-4أنٝؿٞ املا٤ , ؾػًٞ  

  .غًؿٞ ايٛعا٤ ٚ زعٝ٘ ٜطتاح َس٠ غاع١ 

خصٟ دع٤ َٔ ايعذ١ٓٝ عذِ سب١ اؾٛظ ٚ ؾهًٝٗا ع٢ً ؾهٌ اقبع , نعٝٗا ع٢ً أططاف أقابعو ٚ انػطٞ بٗا ع٢ً  

  . أنًُٞ بك١ٝ املكساض.  إىل إ تتؿهٌ يسٜو ايعخطؾ١ ع٢ً ايعذ١ٓٝ أٚ َبؿط٠غطح َكؿا٠ ب٬غتٝه١ٝ َتٛغط١ ايجكٛب

 

 

 

  .يف َك٠٬ عُٝك١ غدين ايعٜت ثِ اقًٞ أقابع ظٜٓب إىل إ ٜكبح يْٛٗا شٖيب

 .استؿعٞ بٗا يف ايج٬د١ ؿني ايتكسِٜ.  زقٝك١ إىل إ تتؿطب ايكطط ثِ اخطدٝٗا 3-2نعٝٗا يف ايكطط  

        عٝـ ايػطاٜا
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 :املكازٜط 

 خبع تٛغت قُّل

  ًَعك١ نبرل٠ ْؿا3

 نٛب قػرل غهط

  نٛب سًٝب غا٥ٌ 2

 ؾػتل يًتعٜني

 َؿطٚب ايكطط

 : ايططٜك١ 

 ..ٜتِ تكطٝع أططاف خبع ايتٛغت ايكاغ١ٝ ٚؼُٝك٘ ق٬ًًٝ بايؿطٕ ست٢ ٜبسٚ شٖبٝاً 

 ..ثِ ٜٛنع يف ق١ٝٓٝ ٜٚتؿطَّب بايكطط ست٢ ٜبسٚ يٝٓاً ق٬ًًٝ 

 ْهٝـ اؿًٝب ٚايػهط ٚايٓؿا ٚمطنٗا ع٢ً ْاض َتٛغط١ ع٢ً ايٓاض ست٢ ٜتُاغو اـًٝط ثِ ٜكب بٗس٤ٚ

 ..ٚتكسّ باضز٠ .. ٚتٛنع يف ايج٬د١ .. ع٢ً ايتٛغت ست٢ تتذاْؼ مجٝعٗا يف ايك١ٝٓٝ ٜٚطف ايؿػتل 
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 ايبعض ٜؿهٌ عسّ ؼُٝل ايتٛغت ؾتكطع َٓ٘ ا٭ططاف ايكاغ١ٝ ٚتكًب ق٬ًًٝ بعٜت ايعٜتٕٛ ع٢ً ايٓاض ثِ تُؿطب

 .. بايكطط 

 

 

 

         يٝايٞ ايؿاّ

 

 

 :املكازٜط 

  نٛب زلٝس ْاع2ِ

  أنٛاب سًٝب غا3ٌ٥

 نٛب قػرل غهط 

 قؿط١ ْػت١ً بٝها٤

 ؾػتل سًيب أٚ عازٟ أٚ يٛظ يًتعٜني
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 :ايططٜك١ 

 ٜهاف اؿًٝب ٚايػهط ٚايػُٝس يف قسض ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ٚؼطى ست٢ تتُاغو ق٬ًًٝ ثِ تكب يف ق١ٝٓٝ

 .. ست٢ تدلز ٚتبسٚ َتُاغه١ نطبك١ ٚاسس٠ 

 ٚتُكسّ باضز٠.. ٚبعس بطٚزٖا ق٬ًًٝ تسٖٔ بايكؿط١ ثِ تُطف بايؿػتل يًتعٜني ٚتٛنع بايج٬د١ 

 " .. ايكطط بٓؿؼ ططٜك١ عكاؾرل ايكطاٜـ " عٓس ايتكسِٜ ٜطف عًٝٗا ايكٌٝ َٔ َؿطٚب ايكطط 

 

         املؿبَّو

 

: املكازٜط   

 نٛب زقٝل  2

 نٛب ظبس٠ٙ  3/4

 نٛب يي  1/4

  قػرلٙ غهط ٠ًَعل
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 بٝه٘ 

 ًَح 

.. ٠  داٖع٠ أٚ ًَعك١ قػرل٠  قطع١ مخرل  

:ايططٜك١   

 ًَٚعك١ ايػهط ٚايًي ثِ ٜهاؾٛا إىل ايسقٝل ثِ تعذٔ ايعذٝٓ٘ ٠ٚب اـُرلتصٜؿطى ايسقٝل بايػُٔ ثِ ٜٛنع عًٝ٘ ايبٝه٘ ثِ 

  .عٝح تهٕٛ ْاؾؿ٘ ْٛعاً َا

ثِ تذلى ست٢ ؽُط مت تؿطز ايعذٝٓ٘ بػُو ْكـ غِ ثِ تكطع َطبعات قػرلٙ ٚتؿل املطبعات َٔ املٓتكـ ست٢ تعط٢  

   .ؾهٌ ايؿباى

1تذلى    زقا٥ل ثِ ؼُط يف ظٜت غاخٔ دساً ثِ تٛنع ع٢ً ايؿطاب ايباضز ٢ٖٚ غاخٓ٘ ثِ تطم يف طبل ايتكسِٜ ٜٚطف 0

..عًٝٗا دٛظ اشلٓس   

 ايبك٠ٚ٬ ايًصٜص٠ 

 
 

 

   :املكازٜط

 

  ْٚكـنٛب زقٝل 2
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 ًَعك٘ نبرل٠ ظٜت شضٙ 2

 

 ضؾ٘ ًَح

 

 ضبع نٛب َا٤ ؾاتط

 

  اختٝاضٟ بٝض  2

 

 نٛب ْؿا 1

 

1ٖٚصٙ املكازٜط تعٌُ  2 ضقا٥ل بكطط 0 3اىل0   غ5ِ

 

:٠ ايططٜل  

 

 نؿل ايبٝض ْٚهٝؿ٘ اىل ايطشني ٚايعٜت ٚاملًح ٚاملا٤ ست٢ مكٌ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه١ ٚططٜ٘ ٜٚتطًب ٖصا ضبع غاع٘

 
 

1ْكػِ ايعذ١ٓٝ ٖصٙ اىل  1 نطات نطٚضٟ ْكػُٗا 0   قػاض0

2 ْٚطم نٌ نطٙ ع٢ً سسٙ ٚميهٔ إ ٜذلاٚح قططٖا َٔ ٠ْطف ايٓؿا ع٢ً ايطاٍٚ 3 اىل 0   ٚهب إ تهٕٛ ؾؿاؾ٘ ٚضقٝك٘ 5

غ5ِدسا دسا ثِ ْطقٗٔ نًٗٔ ؾٛم بعض ٜٚهٕٛ ايٓؿا بٝٓٗٔ ٚبعس ٜبسا ايؿطز بايعكاٙ اـاق١ بؿطز ايبك٠ٚ٬ ٢ٖٚ عكاٙ قطط   

1ٚطٍٛ  0 3ايعذني اىل قطط  غِ ٜٚؿطز0 غِ ثِ ْبسا ؾ٢ إ ْؿكٌ اقطام ايعذني املؿطٚز٠ ع٢ً ايعكاٙ ٚاسس٠ تاىل ا٫خط٣ 0

ٖٚصا يتٓعٝـ ايٓؿا املٛدٛز بساخٌ ايعذني بؿطؾ١ داؾ١ ثِ ٜٛنع اقطام ايعذني ؾٛم بعهٗا ٫ٚتٓؼ ضف ايٓؿا بِٝٓٗ ٜٚتِ 
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تهٕٛ ا٫قطام ضقٝك١ دٝسا َجٌ زلو ايٛضم ايعاز٣ اٚ اقٌ زلو ٚبعس ٜكطع ايعذني اىل ا٣ اؾهاٍ  ايؿطز َط٠ اخط٣ ست٢

  ..ايؿطٕ يف ٜٚٛنع يٝوِ  ٚسؿٖٛاباملهػطات احملبب١ ا..٠ َطغٛب

 

 

 

 

    ايؿعٝبٝات ايػٛض١ٜ
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:املكازٜط   

5 0 2َا ٜعازٍ , عذ١ٓٝ ايبك٠ٚ٬ضاّ ؽ  0   ضقاق2١

١⁄٢  نٛب زلٔ 

١⁄٢  نٛب ظٜت 

  :اؿؿ٠ٛ

 نٛب سًٝب غا٥ٌ ٢

 نٛب غهط ١

 نٛب نطميا طاظد١ ١

 ًَعك١ نبرل٠ ْؿا ٥

١⁄٤ يتصٜٚب ايٓؿا, نٛب سًٝب غا٥ٌ   

١⁄٤  نٛب زلٝس 

 ًَعك١ نبرل٠ َا٤ ايٛضز

 ًَعك١ نبرل٠ َا٤ ايعٖط
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:ايططٜك١   

  .. ٜطؾع ايكطط عٔ ايٓاض ٜٚٛنع داْباً يٝدلزٚ . عًٝٗا  ٜهاف َا٤ ايعٖط َٚا٤ ايٛضز شنطَ غابكاً ؾكط يتشهرل ايكطط

  :يتشهرل اؿؿ٠ٛ

 ُٜصٚب ايٓؿا أ٫ًٚ يف ضبع نٛب سًٝب, ثِ ٜػدّٔ اؿًٝب َع ايػهط ع٢ً ايٓاض ُٜٚهاف ايٓؿا املصّٚب  ُٜشطّى ست٢ ٜهجـ 

  ..املعٜر

.. ثِ وؿ٢ يف ايطقاق١ بأٟ ؾهٌ ؼبني ٜٚؿطب بايكطط ٜٚكسّ َباؾط٠   

(ايعّٛا١َ)يك١ُ ايكانٞ   

 

:املكازٜط   

 نٛب زقٝل  2

 نٛب َا٤ 1 2/1

 ًَعك١ قػرل٠ مخرل٠ ؾٛض١ٜ  2

 ؾٓذإ ق٠ٛٗ زلٔ  2/1

 ظٜت يكًٞ ايًكُٝات 

 ضؾ١ ًَح 
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:ايططٜك١   

 ٜٓدٌ ايسقٝل , ثِ ٜهاف اـُرل٠ ٚاملًح ٚاملا٤ إىل ايسقٝل ٜٚعذٔ اـًٝط دٝساً

 

 ٜهطب ايعذني بايٝس ست٢ ٜكبح ايعذني َتُاغهاً ٚيٝٓاً

 

  ٜذلى ايعذني يف إْا٤ ٜٚػط٢ ٜٚٛنع يف َهإ زاؾ٧ َس٠ غاع١ ٚاسس٠ تكطٜباً

  ( (سػب سطاض٠ اؾٛ

ٜٛنع ايعٜت يف قسض عُٝل ع٢ً ْاض ٖاز١٥ , عٓسَا و٢ُ ايعٜت دٝساً تبٌ ايٝس اي٢ُٓٝ باملا٤, ثِ ٜ٪خص ق٬ًًٝ َٔ ايعذني با٭قابع 

ٖٚهصا ست٢ ميت٧ً ٕ ا٭قابع ٜٚسؾع ايعذني بإقبع اإلبٗاّ ست٢ تػكط نط٠ ايعذ١ٓٝ يف ايعٜت ايػار ٜٚؿهٌ ع٢ً ١٦ٖٝ نطات يف

 .غطح ايعٜت بهطات ايعذني 

 

 تُشطى باغتُطاض ست٢ ؼُطّ ايهطات ٚ

 

تعاز ايٓاض ؼت ايكسض ٚؼطى ايهطات ست٢ تكبح شٖب١ٝ ايًٕٛ , تطؾع ايًكُٝات مبًعك١ َتعسز٠ ايجكٛب ٚتػُؼ يف ايكطط ايباضز 

 ..ٚتذلى ؾٝ٘ ست٢ تتؿطب ايكطط ثِ تطؾع َٓ٘ ٖٚهصا ست٢ تٓت٢ٗ ايعذ١ٓٝ ٚتُكسّّ 

 س٠ٚ٬ اؾي ايػٛض١ٜ
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 املكازٜط

 .نًٝٛغطاّ دب١ٓ عهاٟٚ َكطع١ إىل ؾطا٥ح ضؾٝع١ 1

 .نٛب ٚ ْكـ َٔ ايػُٝس

 .ث٬ث١ أنٛاب َٔ ايكطط

  :َكازٜط اؿؿ٠ٛ

 

 .ث٬ث١ أنٛاب َٔ املا٤

 .عًب١ ٚاسس٠ سًٝب َطنع ق٢ً

 .ث٬ث١ أضباع نٛب َٔ زقٝل ايكُح

 .َعًكتإ َا٤ ظٖط

  :ططٜك١ ايتشهرل

 

  .َع تػٝرل املا٤ نٌ غاع١, تٓكع اؾب١ٓ يف املا٤ ملس٠ أضبع غاعات إلظاي١ املًح َٓٗا

ثِ ٜهاف َا٤ , ٚ تتُاغو ايعذ١ٓٝ, ٚ ٜتِ ؼطٜهِٗ ع٢ً ايٓاض ست٢ ٜػًٛا, ميعز اؿًٝب املطنع َع املا٤ ٚ زقٝل ايكُح يف ٚعا٤

ٚ ٜذلى بعٝسا يٝدلز, ٚ وطى املعٜر دٝسا, ايعٖط . 

 . زقا٥ل6-5ٚ وطى َٔ , ثِ ٜهاف ايػُٝس إيٝٗا, ٚ ٜتِ ؼطٜهٗا دٝسا إىل إ تصٚب, تٛنع اؾب١ٓ يف قسض ؾٝ٘ َا٤ َػًٞ

ٚ , ٚ ٜتِ ضف ايكطط ؾٛقٗا فسزا, ثِ ٜٛنع َعٜر اؾب١ٓ ؾٛقٗا, ٜتِ ضف أضبع َعايل َٔ ايكطط ع٢ً ايطاٚي١ اييت ٜتِ ايتشهرل عًٝٗا

 .بعس شيو ٜتِ ضقٗا ٚ َسٖا بأزا٠ ايؿٛبو
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أٚ ضؾٝع١, َع اؿطم ع٢ً إ تهٕٛ ايطبك١ ضقٝك١,  غ7ِتكطع ايعذ١ٓٝ أٚ اؾب١ٓ إىل َطبعات بطٍٛ  . 

 . ٚ تكسّ يٮنٌ باضز٠, ٚ ٜهاف إيٝٗا ايكطط, ٚ َٔ ثِ تًـ, ؼؿ٢ ايعذ١ٓٝ باؿؿ٠ٛ املعس٠ َػبكا

         نٓاؾ١ بايكؿط١  ٚاؾب١ٓ

 

 :املكازٜط : نٓاؾ١ ايكؿط١ 

 نًٝٛ دطاّ نٓاؾ١ ضؾٝع١

 أضبع ٬َعل زلٔ طبٝع٢ نبرل٠ اؿذِ

 ْكـ يذل قطط بٓه١ٗ ايٛضز

 نًٝٛ دطاّ قؿط١ طبٝع١ٝ

 ْكـ نٛب ؾػتل سًب٢ َطشٕٛ خؿٔ

 :ايططٜك١ 

2تذلى ايهٓاؾ١ َػطا٠ بكُاؾ١ َب١ًً يف ايج٬د١ ملس٠   غاع١ ست٢ ٫ تتؿطب نجرلاً َٔ ايػُٔ , ثِ تكطع بػهني ساز قطعاً 4

 تطؾع ع٢ً ايٓاض عاي١ٝ َع ايتكًٝب املػتُط ست٢ ٜتشٍٛ يْٛٗا إىل ايبين ايسانٔ ٚ قػرل٠ دساً ٜٚػهب ؾٛقٗا ايػُٔ ايػاخٔ دساً

 .اً ٜػتُط ايتكًٝب ست٢ تتؿطب ايكطط متاّٚ ... تػك٢ بايكطط ايساؾ٧ ٢ٖٚ غاخ١ٓ , ٚتطؾع َٔ ع٢ً ايٓاضٚ
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ايكؿط١ يتػط٢ ايهٓاؾ١ ثِ ٜهاف ايكػِ ايجاْٞ  تكػِ إىل قُػني , ا٭ٍٚ ٜٛنع يف طبل ايتكسِٜ ٜٚذلى ست٢ ٜدلز متاَاً ٚتهافٚ

 . , ٚهٌُ بايؿػتل اؿًيب

 :نٓاؾ١ اؾب١ٓ 

 ..٫ٚ َاْع َٔ إناؾ١ ايكؿط١ إٕ مل تتٛؾط اؾب١ٓ .. ْؿؼ املكازٜط باإلناؾ١ إىل دب١ٓ عها١ٜٚ ٚقبػ١ ١ًَْٛ يًشًٜٛات 

 ثِ تبؼ بايػُٔ ايػا٥ٌ ايػاخٔ ست٢ تتذاْؼ .. ٜتِ ؾطّ ايهٓاؾ١ باملان١ٓٝ املٓاغب١ أٚ بايٝسٜٔ ست٢ تبسٚ ْاع١ُ دساً 

 .. ٜٚطف قًٌٝ َٔ ايكبػ١ امل١ًْٛ ايدلتكاي١ٝ عًٝٗا ٚتكًب .. ٚتبسٚ نايعذ١ٓٝ 

 ٚتطم ْكـ ايعذ١ٓٝ ع٢ً ق١ٝٓٝ َس١ْٖٛ بايعٜت أٚ ايػ١ُٓ ثِ  تٛنع اؾٓب١ أٚ ايكؿط١ ست٢ تػطٞ

 ..ناٌَ ايعذ١ٓٝ ثِ تٛنع باقٞ ايعذ١ٓٝ ٚتطم ؾٛم ايطبك١ نصيو 

 .. ٚؼُط يف ايؿطٕ ٚتكًب عٓس ايتكسِٜ ٚتطف بايكطط ٚاملهػطات ٚايؿػتل اؿًيب 

 ايهٓاؾ١ بططٜك١ ايتٛغت 

 

 

 املكازٜط

 .غطاّ تٛغت 600
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أٚ نٛب ٚاسس َٔ ظٜت املاظ٫ٚ, غطاّ َٔ ايعبس٠٠ 400 . 

 :ايكؿط١

 .أنٛاب سًٝب غا٥ٌ 4

 .َعايل نبرل٠ َٔ ْؿا ايصض٠ 6

 .ْكـ نٛب َٔ املا٤

 .َعايل نبرل٠ َٔ َا٤ ايعٖط 3

 .َعًك١ نبرل٠ َٔ ايؿاًْٝٝا

 ضبع نٛب غهط

   :ططٜك١ ايتشهرل

بؿهٌ دٝس ست٢ تكبح عذ١ٓٝ َتُاغه١, ٜتِ ؾطى ايتٛغت بعس طشٓ٘ بايعبس٠٠ أٚ ايعٜت . 

ست٢ ا٭ططاف, ٚ ٜتِ َسٖا يف ق١ٝٓٝ باٜطنؼ, ٜ٪خص أنجط َٔ ْكـ ايعذ١ٓٝ . 

ٚ َٔ ثِ ٜصٚب , ٚ تطنٗا ست٢ تػًٞ, بػًٞ اؿًٝب ع٢ً ايٓاض َع ايػهط ٚ ايؿاًْٝٝا ٚ َا٤ ايعٖط, تٛنع ايكؿط١ بعس ؼهرلٖا

ٚ َٔ ثِ ٜذلى ْكـ غاع١ , ٚ وطى دٝسا يٝكبح َعها َتُاغها, ٚ ٜٛنع ع٢ً اؿًٝب املػًٞ, ايٓؿا بٓكـ نٛب َٔ املا٤

 .يٝدلز

1ثِ تٛنع يف ايؿطٕ ع٢ً زضد١ سطاض٠ , ٚ ٜ٪خص ايتٛغت املتبكٞ ٚ ٜٛنع ؾٛم ايكؿط١, متس ايكؿط١ ؾٛم ايتٛغت 8  يٝكبح 0

 .يْٛٗا أمحط

  ..ٚ َٔ ثِ تكسّ يٮنٌ, ٚ تؿطب بايكطط ايباضز ٚ ٖٞ غاخ١ٓ, ؽطز ايهٓاؾ١ َٔ ايؿطٕ
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 أطبام ايهٝو

 ططٜك١ ايهٝو

 

 :املكازٜط 

 نٛب زقٝل 2

 نٛب غهط بٛزض٠ 2?1 1

 نٛب سًٝب غا٥ٌ 1

 بٝض 3

 ًَعك١ نبرل٠ زلٔ 3

 ًَعك١ قػرلٙ باٜهٝٓر باٚزض 2

 ًَعك١ قػرلٙ ؾاًْٝٝا 2?1

 :ايططٜك١ 

 .ْهع ايػ١ُٓ ٚايػهط يف اـ٬ط, ْهطبِٗ دٝساً ثِ ْهٝـ ايبٝض ٚايؿاًْٝٝا, ْػتُط بايهطب, ْهع نٛب اؿًٝب -

 .ْهع ٖصا اـًٝط يف إْا٤, ْهع ايبٝهٓر بٛزض ع٢ً ايسقٝل ْٚكًب ع٢ً اـًٝط ايػابل -
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 .ْسٖٔ ق١ٝٓٝ َتٛغط١ اؿذِ زل١ٓ ْٚطف بعض ايسقٝل عًٝٗا يٓبطٔ ايك١ٝٓٝ -

2ْهع اـًٝط يف ايك١ٝٓٝ, ْهعٗا يف ؾطٕ َتٛغط اؿطاض٠, ٫ ْؿتح عًٝٗا قبٌ  -  .زقٝك١ ست٢ ٫ تٗبط ايهٝه0١

 ايهٝو بايهاناٚ

 

 :املكازٜط 

 .بٓؿؼ املكازٜط ايػابك١ بإناؾ١ ًَعكتني ناناٚ بٛزض٠ 

 :ايططٜك١ 

 .. بعس ػاْؼ خًٝط ايهٝو املصنٛض غابكاً ْهٝـ ايهاناٚ ست٢ ٜتذاْؼ َعٗا متاَاً 

 : ايططٜك١ 

 :تطبذ بايؿطٕ نُا ؾطح غابكاً ثِ ْكّٛ بإناؾ١ خًٝط ايهاناٚ ايهاغذلز 

 نٛب نبرل َا٤

 ؾٓذإ قػرل غهط

 ٬َعل نبرل٠ سًٝب2
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  ٬َعل نبرل٠ ْؿا2

 ًَعك١ نبرل٠ ناناٚ

 .. تصٚب ٚؼطى ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ست٢ تتُاغو ٚتكب ؾٛم ايهٝه١ ٜٚطف عًٝٗا دٛظ اشلٓس بعس إ تدلز ق٬ًًٝ 

 نب نٝو بايؿاًْٝٝا

 

 :املكازٜط 

2نٛب أٚ  ½1 1   ز َٔ ايسقٝل ايعاز0ٟ

  باٚزض نٓراًَعك١ طعاّ َٔ ايب 1

3عًب١ أٚ  1 9   ز َٔ سًٝب ْػتً٘ املهجـ احمل7٢ً

1نٛب أٚ  ½ 2   ٌَ َٔ املا5٤

1نٛب أٚ  ½ 0   ز َٔ ايعٜت ايٓبات0ٞ

 َٔ ايبٝض 2

 ٬َعل قػرل٠ َٔ خ٬ق١ ايؿاًْٝٝا 2

 :ايططٜك١ 
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1ُٜش٢ُّ ايؿطٕ ع٢ً سطاض٠  - 9 1 زضد١ ١ّٜٛ٦َ ُٜٚػط٢ قايبٌ َ٪يّـ َٔ 0  . قايبٍ قػرل يًؿطا٥ط بايٛضم املدطّط اـام6

 زقا٥ل أٚ إىل إ متتعز 3تُُعز نٌ املهّْٛات باغتجٓا٤ ايعٜت ٚايبٝض ٚايؿاًْٝٝا يف ٚعا٤ بٛاغط١ خ٬ّطٍ نٗطبا٥ٞ ّ ٜسٟٚ ّ ملس٠ّ  -

 زقا٥ل أٚ إىل إ تعٗط ضغ٠ٛ ثِ ُٜهاؾٛا 7 إىل 6ُُٜعز ايعٜت ٚايبٝض ٚايؿاًْٝٝا يف ٚعا٤ خ٬طٍ آخط ملس٠ّ . املهّْٛات دّٝساً ببعهٗا

 .تسضهّٝاً إىل َعٜر ايعذ١ٓٝ َع ٚتُُعز املهّْٛات باعتساٍ

2 ثِ ُٜدبع ملس٠ّ ¾ ٜكبح ؾب٘ ممت٧ً مبعسٍّ إُٜٔػهب املعٜر يف ايٛضم املدطّط إىل  - .  زقٝك١ أٚ إىل تكبح ايؿطا٥ط َط٠ّٛٗ دّٝسا0ً

 . زقا٥ل نٞ تدلز3تُػتدطز َٔ ايؿطٕ ٚتُذلى داْباً ملس٠ّ 

 

 

 نٝو دٛظ اشلٓس بايػُٝس

 

 :املكازٜط 

طشني)نٛب زقٝل  1.1/2 ) 

 نٛب زقٝل زلٝس ْاعِ 1.1/2

 نٛب غهط
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 نٛب ظٜت

 نٛب يي ظبازٟ

 ًَعك١ نبرل٠ بانٓر باٚزض

 بٝهات 3

 ؾاًْٝٝا

 دٛظ اشلٓس يًٛد٘

 

 :ايططٜك١ 

 ايطشني ٚايػُٝس ٚايبانٓر باٚزض ٜٚكب يف ق١ٝٓٝ َس١ْٖٛ بايعبس٠٠ ٚأخرلاٜتِ خؿل ايبٝض َع ايػهط ثِ ٜهاف ايًي ٚايعٜت  -

 .َٚطؾٛؾ١ بايطشني

 . ست٢ ايٓهرأنجط أٜٚٛنع يف ؾطٕ غاخٔ ٚ ٜذلى سٛايٞ ْكـ غاع١  -

  .. بعس ايٓهر ٜطف ظٛظ اشلٓس -

  نٝو بٛزٜٓر ايؿٛن٫ٛت١ باملٛظ 
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 :املكازٜط 

 .نٛب غهط 1/2 1

 .بٝه١ 2

 .ًَعك١ بٝهٓر بٛزض 1

 .نٛب َٔ ايًي ايطاٜب اٚ ايًي 12

سذِ نبرل)مثطات َٛظ  3 ) . 

 .نٛب بٓسم أٚ دٛظ فطٚف 1/2

 .ًَعك١ نبرل٠ َٔ ايعبس٠٠ 1/2 1

 .ًَعك١ َٔ بٝهطبْٛات ايكٛز

 نٛب َٔ ايسقٝل 2

 نٛب َٔ ايعبس٠ 1/2

 .نٛبإ َٔ ايًي ٚعب٠ٛ َٔ ايبٛزٜٓر بايؿٝه٫ٛت٘

 : ايططٜك١ 

اَعدٞ املٛظ ٚايًي ايطاٜب ٚاَعدٞ ايسقٝل ٚايبٝهٓر بٛزضٚايبٝهٓر قٛزا يف إْا٤ اخط, ٚقَٛٞ بسٖٔ ق١ٝٓٝ ؾطٕ َػتسٜط٠ 

 .بايعبس٠٠

 .اخًطٞ نٛب ايػهط ٚايعبس٠٠ ٚايبٓسم غ٬ط نٗطبا٥ٞ ثِ أنٝؿٞ ايبٝض ٚاغتُطٟ يف اـًط 

أنٝؿٞ ايسقٝل املُعٚز بايبٝهٓر بٛزض بؿهٌ تسضهٞ بايتٓاٚب َع ايًي ثِ أنٝؿٞ املٛظ املٗطٚؽ ْٚكـ ن١ُٝ ايبٓسم اجملطٚف  
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 .ٚباقٞ املهْٛات ٚقًيب ست٢ ؽتًط نٌ املهْٛات دٝساً

1قيب اـًٝط يف ايك١ٝٓٝ املس١ْٖٛ, غدين ايؿطٕ يسضد١  8 0 ِ  -1 9 0ِ  c  َٔ 4ٚاخبعٜٗا يف ايؿطٕ ملس٠ 0 -4  زقٝك١, قَٛٞ 5

1 زقا٥ل ثِ اقًبٝٗا ع٢ً ضف ٚقَٛٞ بعٌُ ثكٛب يف ايهٝو بػهني ٚاتطنٝٗا ملس٠ 5بإخطادٗا َٔ ايؿطٕ ٚاتطنٝٗا ست٢ تدلز ملس٠  0 

 . تعٜٓٗا بكطع املٛظإٔ ٚبإَهاْوِزقا٥ل ثِ اْكًٝٗا إىل طبل نبرل يتكسّ ؾٝ٘, 

 ٜسخٌ ايبٛزٜٓر يف ايؿتشات ٣ ٜكبح داٖعاً ثِ اغهبٝ٘ ؾٛم ايهٝو ببط٤ ست٣ ايٓاض ست٣قَٛٞ بتذٗٝع ايبٛزٜٓر َع ايًي عٌ

 . سًكات املٛظ ايعاز١ٜأٚ ٣ تعٜٓ٘ عًكات املٛظ احملٌإٔ ميهٔ بعس شيو ٚ .. املٛدٛز٠ يف ايهٝو

 

 

 

        نٝو بايتُط

 

 :املكازٜط 

 نٛب ٚضبع متط َٓعٚع اي٣ٛٓ َٚٓكٛع يف نٛب ٚضبع َا٤ غاخٔ

 نٛب ٚضبع طشني 2

 نٛب غهط
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 ْكـ نٛب دٛظ َطشٕٛ

 ْكـ نٛب يٛظ َكطع ؾطا٥ح

 بٝهات 5

  ٌٖٝ ًَعك١ طعاّ

 ْكـ نٛب ظٜت

 ًَعك١ ْٚكـ بٝهٓر بٛزض

 ضبع يذل سًٝب غا٥ٌ

: ايططٜك١   

 نًط ايتُط َع املا٤ ْٚهع٘ داْباً 

 

نًط ايبٝض َع ايػهط دٝساً ست٢ ٜتهاعـ سذُ٘ , ثِ ْهٝـ اؿًٝب ٚباق٢ املكازٜط َاعسا ايبٝهٓر بٛزض , ْهٝؿ٘ 

.بعس إ ْػًل اـ٬ط   

 

.ٚمطى باملًعك١ غؿ١ ْٚكب٘ يف ق١ٝٓٝ ايهٝو املس١ْٖٛ بايعبس٠٠ ٚتطف بايطشني   

 

  . وُط ٚدٗٗا ٚتكطع ٚتكسّإٔثِ ؽبع يف ايؿطٕ إىل 

 نٝو باؾعض 
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:املكازٜط   

 نٛب غهط 2

 نٛب ظبس٠٠ 1

 بٝه١ 3

 نٛب زقٝل 2

 ًَعك١ قطؾ١ 3

 نٛب دعض 3

 ًَعك١ قػرل٠ مخرل٠ خبع 2

 ًَعك١ ؾاًْٝٝا 2

:ايططٜك١   

 ٜهطب ايػهط َع ايعبس٠٠ دٝسا ست٢ تكبح َجٌ ايهطمي١ -

 ٜهطب ايبٝض دٝسا باملهطب -
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 تهاف ايكطؾ١ َع ايسقٝل َع اـُرل٠ َع ايؿاْبًبا -

 ٜهاف اؾعض إىل ايػهط ٚايبٝض ٚايعبس٠٠ٚاملهْٛات اؾاؾ١ -

 تطف ايك١ٝٓٝ بكًٌٝ َٔ ايسقٝل ٜٚكب ؾٛقٗا اـًٝط -

1ٜٛنع اـًٝط يف ؾطٕ  -  8 3 زضد١ ملس٠ 0   زقٝك5١

 (بسٌٜ اؾاتٛ)نٝه١ ايٓػهاؾٝ٘ ايباضز٠ 

 

 :ايططٜك١ ا٭ٚىل 

 املكازٜط

       نطمي١ كؿٛق١ 

َبؿٛض٠٠  ؾٛن٫ٛت  

ًَعك١ قػرل2٠ ْػهاؾٝ٘  

 عًب١  ْػت١ً قؿط١

 بانٝت   أٚ بػهٜٛت ؾاٟبػهٜٛت غاز٠

  :ططٜك١ ايتشهرل
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 . زقا٥ل٤ٜتِ خًط ايسضِٜ ٜٚب َع اؿًٝب ثِ ٜهاف إيٝ٘ ايكؿط١ ٚ ىًط دٝساً ملسٙ - 

. َٚٔ ثِ ٜٛنع ايبػهٜٛت يف ايٓػهاؾٝ٘ يجٛاْٞ ست٢ ٜكبح ططٟ ايكٛاّ- 

. تٛنع طبك١ أخط٣ َٔ ايبػهٜٛت يف قشٔ ايتكسِٜ- 

. طبك١ ايهطمي١ ٚ طبك١ أخط٣ َٔ ايبػهٜٛت ٚايهطمي١ نٝه١ ايٓػهاؾٝ٘ ثِ ٜهاف إىل- 

. بايؿٛن٫ٛت٘ ٚتكسّ نٝه١ ايٓػهاؾٝ٘ ايباضز٠ تعٜٔ- 

 :ايططٜك١ ايجا١ْٝ  

 .ست٢ ٜتُاغو ٜٚجدَٔع اؿًٝب ٚ ىًط دٝساً  أٚ ايهطمي١ املتٛؾط٠ ٜتِ خًط ايسضِٜ ٜٚب - 

.  يجٛاْٞ ست٢ ٜكبح ططٟ ايكٛاّ املصٚب بهٛب َا٤ ًَٚعك١ نبرل٠ غهطَٚٔ ثِ ٜٛنع ايبػهٜٛت يف ايٓػهاؾٝ٘- 

 .تٛنع طبك١ َٔ ايهطمي١ ع٢ً ايبػهٜٛت -

 .تكطع ايهٝه١ إىل ؾطا٥ح ضقٝك١ ٚتٛنع ؾٛم ايطبك١ ايػابك١ ٚتؿطب غؿ١ بايٓػهاؾٝ٘ املصٚب ْٚػطٝٗا بطبك١ ايهطمي١ -

 .تهطض اـطٛات يتهٔ آخط طبك١ َػطا٠ بايهطمي١ -

.  باضز٠ٚتكس٠ّ اـاّ املبؿٛض٠ بايؿٛن٫ٛت٘ نٝه١ ايٓػهاؾٝ٘ ايباضز٠ تعٜٔ- 

 .. غاعات ست٢ ٜتُاغو قٛاَٗا 6ٚتٛنع يف ايج٬د١ قطاب١ 

 ..ايططٜك١ َٛدٛز٠ بايكٛض يف ضابط َٛقعٞ بايؿٝػبٛى 

 أقٓاف ايتؿٝع نٝو

   تؿٝع نٝو بايؿٛن٫ٛت١
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 :املكازٜط 

 عًب١ بػهٜٛت ؾاٟ

 ًَعكتا غهط

ناناٚ)ًَعكتا َػشٛم ؾٛن٫ٛت٘  ) 

 قطؾ١ َطش١ْٛ

  طط٠ٟقايب ظبس٠

 عًبتا دي نرلٟ

 ْكـ نٛب ؾٛن٫ٛت٘ َصاب١

 ْكـ نٛب يي ظبازٟ

 مخؼ بٝهات

 نٛب غهط

 ؾاًْٝٝا
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 :ايططٜك١ 

اخؿكٞ ايبػهٜٛت َع ًَعكيت غهط َٚػشٛم ايؿٛن٫ٛت٘ ٚايكطؾ١ ٚايعبس٠ يف اـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ, ثِ نعٞ املعٜر ايٓاتر يف 

 .ق١ٝٓٝ, ٚنعٞ ايك١ٝٓٝ بايج٬د١

 .نعٞ اؾي باـ٬ط, ثِ أنٝؿٞ ايعبازٟ ٚايبٝض ٚايػهط ٚايؿاًْٝٝا ثِ ايؿٛن٫ٛت١ ٚاخؿكٞ ق٬ًٝ

 ٚظٜٓٝٗا بؿطا٥ح أخطدٝٗااخطدٞ ايك١ٝٓٝ َٔ ايج٬د١, ثِ أنٝؿٞ إيٝٗا َعٜر اؾي ٚنعٝٗا بايؿطٕ ملس٠ مخؼ ٚث٬ثني زقٝك١, ثِ 

 . ايًٛظ ٚايهطمي١ ٚقسَٝٗا باضز٠

 تؿٝع نٝو بايؿٛن٫ٛت١ ٚاملهػطات

 

 :املكازٜط 

 قطع١ بػهٜٛت  16

 َػًـ نطِٜ ؾاْيت  2

 إقبعني ظبس٠٠

 ْكـ نٛب سًٝب 

 ضبع نٛب سًٝب يػطض آخط 
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 عًبتني قؿط١ 

 قطع دي نرلٟ 8

 ي١ُْٛٝ  2/1

 سبات ؾٛن٫ٛت١ باملهػطات 6

 :ايططٜك١ 

انػطٟ ايبػهٜٛت أٚ اطشٓٝ٘ ست٢ ٜكبح ْاعُاً , نعٝ٘ يف ٚعا٤ , ٚأنٝؿٞ ي٘ ايعبس٠٠ , ٚقًيب املكساض دٝساً ست٢ ىتًط متاَاً 

 . , ٚضقٞ اـًٝط يف قٝٓٝ٘ دٝساً ثِ ازخًٝ٘ ايج٬د١

نعٞ عًبتني ايكؿط١ يف ٚعا٤ يًدًط , ٚأنٝؿٞ شلا ايهطِٜ ؾاْت٢ ٚاخًطِٝٗ " ايهطمي١" قَٛٞ بتشهرل ايطبك١ ايبٝها٤ اٯٕ

  .. دٝساً باـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ

 اْ٘ مل ٜبك٢ يًشبات ٚتأنسٟ اـًط , أنًُٞ اـًط , ثِ قطع اؾي ايهرلٟ ثِ أنًُٞ ْكـ نٛب اؿًٝب يًدًٝط ٚ اٯٕأنٝؿٞ 

  ي١ُْٛٝ إىل اـًٝط2/1 اختًطت باـًٝط متاَاً , َع اؿطم ع٢ً عكط ٚأْٗاايهرلٟ أٟ أثط 

بعسٖا أزخًٝٗا ايج٬د١ ع٢ً ا٭قٌ ملس٠   ٚظعت متاَاً ع٢ً ايػطحأْٗا , ٚتأنسٟ ببط٧اغهيب اـًٝط ع٢ً قاعس٠ ايبػهٜٛت 

  .. غاع١ ٚاسس٠

َع ضبع نٛب سًٝب , بعس ايصٚبإ اضؾعٝ٘ َٔ  ن٫ٛت١ باملهػطاتٚيف محاّ َا٥ٞ قَٛٞ بتصٜٚب ايعبس٠٠ , ثِ قطعٞ بٗا أقابع ايـ

  ..ع٢ً ايٓاض ٚاتطنٝ٘ داْبا ست٢ ٜدلز ق٬ًًٝ

 , َٚٔ ا٭ؾهٌ تطنٗا ّٜٛ ا٭قٌاغهيب املعٜر ع٢ً ايطبك١ ايع١ًٜٛ يًتؿٝع نٝو , ببط٧ ,ثِ ازخًٝٗا يًج٬د١ َس٠ غاعتني ع٢ً 

  .. ناٌَ قبٌ ايتٓاٍٚ ثِ تكسّ

 تؿٝع نٝو بايؿطاٚي١
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 :املكازٜط 

 دطاّ بػهٜٛت غازٙ اٚيهط 150

 دطاّ ظبس٠٠ غرل ممًش١ 30

 دطاّ يي ظبازٟ خايٞ َٔ ايسغِ 200

 نٛب غهط 4?1

 نٛب سًٝب بٛزض٠ 1

 ٌَ دطاّ ؾطاٚي١ 200

 

 :ايططٜك١ 

 .ٜطشٔ ايبػهٜٛت, ىًط َع ايعبس٠٠, ٜطم يف ق١ٝٓٝ ايتؿٝع نٝو -

1-5ملس٠ . يف اـ٬ط ْهع ايًي, اؿًٝب ٚايػهط, ىًط ثِ ٜكب ؾٛم ايبػهٜٛت, تسخٌ ايك١ٝٓٝ ايؿطٕ يًتُاغو -  . زقا٥ل0

2 َكساض ْأخص ٖٚٛ َهتٛب ع٢ً ايعًب١, لٗع اؾًٞ نُا - 0  .ا٭قٌ يػاعتني ع٢ً ض ًٌَ ْٚكبٗا ؾٛم ايك١ٝٓٝ, تدلز يف ايؿطٜع0

 تؿٝع نٝو باملٛنا
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 :املكازٜط 

.. أٚ بايٛقؿ١ اييت شنطت غابكاً  .. عًب١ تؿٝع نٝو داٖع٠  

 ًَعكتإ نبرلتإ غهط

  َصاب٠ًَعكتإ نبرلتإ ظبس٠

 نٛب ْٚكـ سًٝب باضز

 ظطف نابتؿٝٓٛ بٓه١ٗ املٛنا

 

 

 :ايططٜك١ 

اخًطٞ دٝسا قتٜٛات ظطف ايؿطرل٠ َع ايػهط ٚايعبس٠ يف ق١ٝٓٝ, ثِ انػطٞ ع٢ً أططاف املعٜر بأقابعو أٚ باغتدساّ ًَعك١  -

 .نبرل٠ عٝح تؿهًني دٛاْب ايؿطرل٠ ٚانػطٞ ع٢ً باقٞ املعٜر عٝح ٜكبح َتػاٜٚا يف قاع ايك١ٝٓٝ

اخؿكٞ اؿًٝب َع ظطف سؿٛ ايؿطرل٠ ٚايهابتؿٝٓٛ باغتدساّ املهطب ايهٗطبا٥ٞ ع٢ً غطع١ َٓدؿه١ ست٢ ميتعدا دٝسا, ثِ  -
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 .نعٞ املعٜر ع٢ً ايؿطرل٠ بؿهٌ َتذاْؼ. اخؿكٞ ملس٠ ث٬خ زقا٥ل أخط٣ ع٢ً زضد١ سطاض٠ َتٛغط١ ست٢ ٜكبح املعٜر زلٝها

  .ث٬د١ ميهٔ ؽعٜٔ املتبكٞ يف اٍ. نعٞ ايؿطرل٠ يف ايج٬د١ ملس٠ غاع١ ع٢ً ا٭قٌ ست٢ تكبح داٖع٠ يًتكسِٜ -

         يٝعٟ نٝو

 

:املكازٜط   

٠عًب بػهٜٛت غاز 3  

 

 نٛب ْٚكـ ؾٛن٫ٛ َكطع١

 

 نٛب نطميا 2

 

  ًَعك١ ظبس٠٠

 :ايططٜك١ 

 .تٛنع ايهطمي١ يف قسض عُٝل ع٢ً ْاض َتٛغط١ ست٢ ايػًٝإ

. تهاف ايؿٛن٫ٛ ٚؼطى ست٢ تصٚب بؿهٌ ناٌَ 

. تؿتت قطع ايبػهٜٛت ٚتٛنع يف ٚعا٤ ْعٝـ ثِ ٜهاف نٛبني َٔ قًك١ ايؿٛن٫ٛ ع٢ً ايبػهٜٛت ٚىًط بؿهٌ دٝس
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ثِ ٜهاف َا تبك٢ َٔ قًك١ ايؿٛن٫ٛ يف ايكايب َٚٔ ثِ ٜهاف  (سػب ايطغب١ )تٛنع ٚضق١ ْاًٜٕٛ يف قايب عُٝل ٚطٌٜٛ 

. ايبػهٜٛت املدًٛط َع ايؿٛن٫ٛ ٜٚهبؼ با٭ٜسٟ يٝأخص ؾهٌ ايكايب

. ٜذلى ست٢ ٜدلز ثِ ٜٛنع يف ايؿطٜعض ملس٠ غاعتني تكطٜباً ثِ تكطع ٚ تُكسّ َع قًك١ ايؿٛن٫ٛ

       نٝه١ ق٠٬ باٯٜػهطِٜ

 

 :املكازٜط

 عًب١ سًٝب ْػت١ً املهجـ

ؾٛن٫ٛت١ (قطع) يٛح 2  

  .. ق٠ٛٗ ْػهاؾٝ٘ َصاب١ يف َا٤ٍ غاخٔ ًَعك١ نبرل٠ ْٚكـ 

 2.50نٛب  نطمي١ كؿٛق١

 قايب نٝو داٖع

 ططٜك١ ايتشهرل

 .ىًط اؿًٝب ٚايهطمي١ املدؿٛق١ غ٬طٍ نٗطبا٥ٞ ّ, ٚىؿل ست٢ ٜكبح زلٝهاً - 

. ٜػهب ْكـ املعٜر يف ق١ٍٝٓٝ َػتط١ًٝ, ٚتٛنع أيٛاح ايؿٛن٫ٛت٘ ٚتدلّز يٓكـ غاع١ٍ- 
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.  دٝساً , ٚىًط ست٢ ميتعز تهاف ق٠ٛٗ ايٓػهاؾٝ٘ ملعٜر ايهطمي١ املتبك١ٝ- 

.  غاعاتٍ ع٢ً ا٭ق4ٌؽطز ايؿطرل٠ َٔ ايج٬د١, ٜٚػهب خًٝط ايٓػهاؾٝ٘ ؾٛقٗا, ثِ تػط٢ بايٓاًٜٕٛ ٚتدلّز ملس٠ - 

.  تكسَٞ نطات اٯٜػهطِٜ إىل داْبٗاإٔتكطع إىل ؾطا٥ح يًتكسِٜ, ٚميهٓوِ - 

 ْتابع  أقٓاف كتًؿ١  َٔ اؿًٜٛات

      س٣ًٛ ايباْٚيت

 

 :املكازٜط 

 :ايطبك١ ا٭ٚىل 

  نٛب دٛظ ٖٓس َبؿٛض3

 ا نٛب غهط

  نٛب سًٝب غا2ٌ٥

 اقبع  ظبس٠٠

  ٬َعل نبرل٠ زلٝس ْاع6ِ
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 :ايطبك١ ايجا١ْٝ 

  دا٫نػٞ غاز3٠

 عًب١ قؿط١

 :ايططٜك١  

ٜٚكب اـًٝط يف قشٔ باٜطنؼ .. ْهع مجٝع َهْٛات ايطبك١ ا٭ٚىل ع٢ً ايٓاض ٚؽًط دٝساً ٚاسطقٞ إ ٫ تُشطم ا٭ططاف 

 ْٚعٜٓٗا ا٭ٚىلايٓاض ست٢ تتذاْؼ ثِ ْػهبٗا ع٢ً ايطبك١ ىل عْٚهعٗا ايطبك١ ايجا١ْٝ  ْكّٛ بعٌُ ثِ  ..ْٚسخًٗا ايج٬د١ تدلز

 .. ْٚسخًٗا ايج٬د١ يتدلز ظٛظ اشلٓس املبؿٛض 

 نطات ايؿٛن٫ٛت١

 

 أْٛاع ٠ْٗا ث٬خٟبايكٛض ػس

  اؾٛظ ٖٓس: ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 :املكازٜط 

 بػهٜٛت ؾاٟ 
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 نٛب قػرل غهط بٛزض٠ أٚ عازٟ

 "سًٝب َطنع إ تٛؾط " نٛب نبرل سًٝب غا٥ٌ زاؾ٧ 

 ملٔ تطغب.. ظبس٠٠ َصٚب١ 

 ًَعك١ نبرل٠ ناناٚ

 دٛظ ٖٓس َبؿٛض 

 :ايططٜك١ 

 ْٚهٝـ ايػهط ْٚكًّب املهْٛات ثِ ْهٝـ اؿًٝب ٚايعبس٠٠ .. ْكّٛ بتهػرل ايبػهٜٛت ست٢ ٜبسٚ ؾطَاً ْاعُاً 

 ثِ ْؿهًٗا ع٢ً ؾهٌ نطات َتٛغط١ اؿذِ ْٚػُػٗا يف دٛظ اشلٓس ست٢ تبسٚ نُا .. ٚايهاناٚ ٚنًطٗا دٝساً 

 ..يف ايكٛض٠ 

 ٠ بايؿٛن٫ٛت: ثاْٞايٓٛع اٍ

 ) نٝؼ قػرل )يف   ؾٛن٬ غاَك١ ْهع

  َٔ ايتعٜنيْتُهٔ يف أغؿً٘ ثكب ٍْٚجكب

 اْعطٚا ايكٛض٠ .. ٚ إسساخ َجٌ تًو اـطٛط ع٢ً نط٠ ايهٝو

 :ططٜك١ ايؿٛن٫ٛ 

 املكازٜط

 .. (ايـذـاٖــع)نٝو أَطٜهاْا ؾٛن٫ٛت٘  1

1)بػهٜٛت أٚضٜٛ  2  ( ســــب2٘
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 ٥ٌ أٚ سػب ايه١ُٝسًٝب غانٛب 

 ( دا٫نػٞ أٚ أٟ ْٛع ) ٠ؾٛن٫ٛت٘ غاز  5 

 : ايطــــــــطٜـــــك٘

 ٠ْؿتت ايهٝو بايؿٛى 

 ْٚهٝؿ٘ ع٢ً ايهٝو ْهػط ا٫ٚضٜٛ نػط قػرلٙ 

  ايهٝو ٜتُاغوست٢يٝب احلنٝـ شلا ٕ

  ٠ْؿهٌ ايهٝو نٛض قػرل

 ْصٚب ايؿٛن٫ٛت٘ عُاّ َا٥ٞ

 املـُصابـــ١ن٠٫ٛ بايـ  ايهط٠ْػُؼ

  بايؿٛن٫ٛت٘ ٚ ايهٛضٕ ؾًٝهؼ: يحايٓٛع ايجا

 ن٠٫ٛبعس غُػٗا بايـ

ْػُػٗا يف ضقا٥ل ايهٛضٕ ؾًٝهؼ املهػط٠ 

 :أٚ تػُؼ يف ؾهٌ  أخط يف ظ١ٜٓ ايؿٛن٫ٛ اؾاٖع٠ أٚ امل١ًْٛ نُا يف ايكٛض٠ 

 
 

 نعٛاع٢ً ايكشٔ ب٬غتٝو أٚ ٚضم ايػاْسٚتـ املعطٚف



 
 

112 
 

  من مطبخي 

 .. بايج٬د١  بايكشٔ عٓس ٚنعِ٘ يكل أٚ ميػو ٟست٢ ٫

 :ٚططٜك١ قٓع ايهطات بايؿٛن٫ٛ بايهٝو َٛنح بايكٛض بايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ 

 

 

 

 

 

 

  اؾرلغ٢ تؿٛنًت

 

 

  :املهْٛات

 بٛزض٠دطاّ غهط  150

 بٝاض بٝض 2

 دطاّ عػٌ دًٛنٛظ 150
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 دطاّ دٛظ اشلٓس ْاعِ 300

  َٔ ايؿاًْٝٝاضؾ١

 نًٝٛ ؾٛن٫ٛت١  ضبع

 ٠ ن٫ٛتٚ ٚتهّٕٛ طبك١ ايـشٚب ت ست٢غاخ٥ٔٞ محاّ َاغٓكّٛ بعٌُ  .. ظٜت برل٠ َعًكتني ى

 .. ٚتػتطعٞ تصٜٚبٗا باملاٜهطٜٚـ إٕ ٚدس يسٜوِ 

 :٠ ايططٜل

1َع بٝاض ايبٝض ملسٙ ٠ ايػهط ايبٛزضْهع  ايهٗطبا٥ٞاملهطب ب ثِ .. َاضٜٓر  ست٢ ٜتهٕٛ يسٜوِ  ايعاي١ٝ ايػطع١ زقا٥ل ع٢ً 0

ثِ تأخصٜٗا َع بعهٗا ست٢ تتذاْؼ  ايؿاًْٝٝا ٚدٛظ اشلٓس ثِ تهٝؿٞ .. يط املػتُط  عػٌ اؾًٛنٛظ َع اخلأنٝؿٞ بعس شيو

 غًٗ٘ ايتؿهٌٝ دساً ٚتهٝؿٞ عًٝٗا غتذسٜٓٗا ظٜت َٚس١ْٖٛتؿطزٜٗا يف قٝٓٝ٘ يصٟ تطغبٝ٘ ثِ  ايؿهٌ اأٚٚتؿطزٜٗا ض٫ٚت 

 نطات ع٢ً ١٦ٖٝ  ؾهًٝٗا تست٢ ػُس ايؿٛن٫ٛت١ ٚتػتطٝعٞ ايج٬د١ تكطعٝٗا ٚتسخًٝٗا شيوٚبعس ٠  ايؿه٫ٛت قٛم

 .. ن٫ٛت١ ٚتػطػٝٗا يف ايـ

     ايػُػ١ُّٝ

 

 :املكازٜط 

نٛب َٔ بصٚض ايػُػِ 2  



 
 

114 
 

  من مطبخي 

 نٛب غهط

"ملٔ تطغب "  اشلٌٝ ًَعك١ قػرل٠ َٔ َػشٛم 1/2  

:ايططٜك١   

.ٜٛنع ايػهط يف قسض ع٢ً ايٓاض ٜٚصٚب يٝكبح أقؿط ايًٕٛ ٚيٝؼ شٖبٝاً  

.تهاف إيٝ٘ بصٚض ايػُػِ تسضهٝاً ٚؽًط َع٘ مبًعك١ خؿب١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً َعٜر َتُاغو   

.عٜطؾع املعٜر عٔ ايٓاض ٜٚهاف إيٝ٘ َػشٛم اشلٌٝ ٜٚذلى يٝؿذل ق٬ًًٝ ثِ ٜكطم إىل نطات قػرل٠ قبٌ تػطٝشٗا با٭قاب  

نُا ميهٔ غهب ايػُػ١ُٝ ٖٚٞ غاخ١ٓ يف ق١ٝٓٝ َس١ْٖٛ بايعٜت ٚتػ١ٜٛ غطشٗا قبٌ تكطٝعٗا إىل َطبعات أٚ 

  .َػتط٬ٝت قػرل٠ بطأؽ غهني َػُٛؽ ق٬ًًٝ بايعٜت 

 تكػٛ َٚٔ ثِ تػطٝتٗا بٛضم ايػًٛؾإ أٚ سؿعُٗا يف عًب١ قه١ُ ايػًل نٞ ٫ تكبح إٔهب تكطٝع ايػُػ١ُٝ بػطع١ قبٌ 

  ..ضطب١

 

 

 تاضت بايكؿط١

 

:املكازٜط   
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 نٛب زلٝس خؿٔ 2

 نٛب زلٝس ْاعِ 1

 نٛب زلٔ غا٥ٌ  4/3

 نٛب غهط ْاعِ 2/1

1 ٕ  ًَعك١ قػرل٠ احملًب املطشٛ

 ًَعك١ قػرل٠ َػشٛم اـُرل٠ 1

 ًَعك١ نبرل٠ َا٤ ايٛضز 1

 :ًَعك١ نبرل٠ َا٤ ظٖطَهّْٛات اؿؿ٠ٛ 1

 نٛب سًٝب 2

 عًب١ قؿط١  1

 ًَعك١ طعاّ غهط 1

 ؾطا٥ح خبع تٛغت أبٝض َٓعٚع سٛاؾ٘ َٚكطّع َهعّبات 6

 ًَعك١ نبرل٠ َا٤ ايعٖط 1

:ايططٜك١   

 يف ٚعا٤, ُُٜعز ايػُٝس اـؿٔ ٚايٓاعِ, ايػُٔ, ايػهط, احملًب ٚاـُرل٠ , 

 تُُعز املهّْٛات دّٝساً ثِّ تُػط٢ّ ٚتٛنع داْباً يف زضد١ سطاض٠ ايػطؾ١ 

 . غاعات ع٢ً ا٭ق4ٌايعاز١ٜ ملس٠ 
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 يف أثٓا٤ شيو, ُُٜعز اؿًٝب ايػا٥ٌ , ٚايكؿط١ , ٚايػهط ُٜٚػ٢ً املعٜر ثِّ 

  زقا٥ل َع ايتشطٜو 3تُهاف َهعبات اـبع ُٜٚذلى املعٜر ع٢ً ْاض خؿٝؿ١ ملس٠ 

 املػتُطّ ست٢ ٜكبح ْاعُاً ٚنجٝؿاً يًػا١ٜ , ُٜهاف َا٤ ايعٖط ُٜٚشطّى املعٜر

 .ثِّ ٜٛنع داْباً يٝدلز

 .ُٜهاف َا٤ ايٛضز َٚا٤ ايعٖط إىل َعٜر عذ١ٓٝ املعٍُٛ اؾاؾ١ّ؛ تُعذٔ ايعذ١ٓٝ بايٝسٜٔ ست٢ تكبح َتُاغه١ ق٬ًًٝ

 تُكػِّ عذ١ٓٝ املعٍُٛ إىل قطع قػرل٠ ٚتُطمّ نٌّ قطع١ يف قعط ٚدٛاْب قايب 

2تاضت قػرل ٚتُدبع يف ؾطٕ  َُش٢ُّ ع٢ً سطاض٠  5 زضد١ ١ٜٛ٦َ ملس٠ تذلاٚح بني 0  

 .زقٝك١ أٚ ست٢ تكبح قؿطا٤ شٖب١ّٝ ايًٕٛ , ثِّ تٛنع داْباً يتدلز 12-13

.ُٜػهب بعض َٔ َعٜر ايكؿط١ ايباضز٠ ؾٛم نٌّ قطع١ َعٍُٛ باضز٠ , ُٜٚػط٢ّ املعٍُٛ بؿطا٥ح ايؿٛان٘, ايًٛظ احملُّل ٚايعػٌ  

 

 

 

   املدلٚؾ١

 َدلٚؾ١  املطب٢ ٚايتُط
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 املكازٜط

 نٛب طشني 4

 نٛب ظٜت ْباتٞ 1/2

  قًٌٝ ايسغِزلٔنٛب  1/2

 نٛب غهط

 ؾاًْٝٝا 2

 بهٝٓر بٛزض 2

 ًَعك١ نبرل٠ بؿط قؿط بطتكاي١

 ًَعك١ نبرل٠ دٛظ ٖٓس

 بٝهات َتٛغط١ اؿذِ 3

  ْٛع تطغبٝ٘أٟ أٚ تٛت بطٟ ب٢عًب١ َط

 متط َػاح َػبكاً ملٔ تطغب بس٫ً َٔ املطب٢

 طشني سػب اؿاد١ يعٌُ ٚد٘ املدلٚؾ١

.. ملٔ تطغب   

2متاز ق١ٝٓٝ َػتسٜط٠ قططٖا    غ6ِ

  ٚٚٚضم املاؾٔ ٚق١ٓٝٝ املاؾٔ

 

  :ايططٜك١

اً ٚايعٜت ٚايػهط ٚنؿكِٗ َع اـًٝط ايػابل دٝسزلٔنؿل ايبٝض َع ايؿاًْٝٝا دٝسا ثِ ْهٝـ اٍ  

  تٓتٗٞ ايه٣١َُٝع ايبٝهٓر بٛزض ستق٬ًًٝ  ايطشني بإناؾ١ْهٝـ بؿط ايدلتكاٍ ٚدٛظ اشلٓس ٚقِ ْبسأ 

 عذ١ٓٝ املدلٚؾ١ بتهٕٛ َتُاغه١ ٭ٕ ايك١ٝٓٝ دٝسا بأضن١ٝ َٚٔ ثِ ْكب ضبع ايعذ١ٓٝ ْٚؿطزٖا زل٠ٔ ْٚسٖٓٗا باٍٟٕٟمهط م

  .ْٛعاً َا عٔ عذ١ٓٝ ايهٝه١ ايعاز١ٜ

  . ناؾ١ ايك٣١ٝٓٝ بايٛغط ْٚٛظع٘ عٌمتط/ ٣ َٔ ثِ ْهع َطب

 تتُاغو ايعذ١ٓٝ ست٢ َع بعض ق٬ًًٝطشني يف ٚعا٤ آخط ْٚعذِٓٗ ايكًٌٝ َٔ اٍ أخص ن١ُٝ َٔ ايعذ١ٓٝ ٕٚأخص ٕا٭خرل٠  اـط٠ٛ
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 ْٚػتطٝع بؿطٖا عًٞ املبؿط٠

 ايتُط/٣طبك١ املطباْ٘   ْتأنس إٔ ٚهب ايتُط/٣ ايطشني شلا ْٚبؿطٖا باملبؿط٠ ؾٛم طبك١ املطببإناؾ١ قُٓا تٞ ايعذ١ٓٝ اٍأخص ٕ

. املطب٢ أٚ ايتُط  وذلمٚإ٫تػطت متاَا بايعذ١ٓٝ املبؿٛض٠  . 

1 زضد١ ٣ عًُتٗا عٌأْاْػدٔ ايؿطٕ ْٚهع املدلٚؾ١ يف ايؿطٕ يف ؾطٕ َتٛغط اؿطاض٠  5  ايٓاض عؿط أؾعًت خط٠ٛ  أٍٚ  ..0

1زقا٥ل َٔ ؼت ؾكط َٚٔ ثِ ٚنعتٗا يف ايطبك١ ايٛغطٞ َٔ ؾٛم ٚؼت زضد١  5 عطتين يٕٛ أؾكطت ٚأ ملس٠ َا ٫سعت اْٗا 0

.. أؾكط ؾاتح   

 قسض ًَعك١ نبرل٠ َٔ ايعذ١ٓٝ يهٌ َاؾٔ ٚنعٝتٗا بايٛضم ٚبعسٜٔ ْل أخصت   ظازت َٔ املدلٚؾ١ عًُتٗا يف َاؾٔتٞٚايعذ١ٓٝ اٍ

1ًَعك١ قػرل٠ َٔ املطبٞ ٚبعسٜٔ بؿطت عذ١ٓٝ ؾٛقٗا ٚخبعتٗا بايؿطٕ َٔ ؾٛم ٚؼت بايطبك١ ايٛغطٞ عًٞ زضد١  5 0  . 

 املدلٚؾ١ بططٜك١ ايؿٝـ أغا١َ

 

  :املكازٜط

 نٛب ْٚكـ غهط َطشٕٛ

 نٛب ْٚكـ ظٜت ٚزلٓ٘

 بٝهات 3

  بانٝٓر بٛزض2+ًَعك١ قػرل٠ ؾاًْٝٝا 2

 نٛب ْٚكـ زقٝل

  ْٛعأٟنٛب َطب٢ 

 ًَعكتإ قػرل٠ َبؿٛض يُٕٝٛ
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  : ايططٜك١

 ىؿل ايػهط َع ايػ١ُٓ دٝسا باملًعك١ اـؿب١ٝ ست٢ ٜبٝض املعٜر-1

2- ثِ تهاف ايؿاًْٝٝا,  َع ايتشطٜو املػتُطا٭خط٣ٜهاف ايبٝض ٚاسس٠ تًٛ   

 ْهٝـ َبؿٛض ايًُٕٝٛ-3

4- َع ايبٝهٓر باٚزض ٚوطى املعٜر ٜهاف ايسقٝل بعس تٓدًٝ٘   

5-   ست٢ مكٌ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه١ا٭قابع أططافتعذٔ بٛاغط١ 

6-   ؾٛم ايك١ٝٓٝ بػُو ٚاسس غِا٭ٍٚتسٖٔ ق١ٝٓٝ بايػ١ُٓ ثِ ْكػِ ايعذ١ٓٝ إىل قػُني سٝح ٜؿطز ايكػِ 

7-   ٜهٕٛ املطب٢ بؿهٌ اؾًٝٞ ٚيٝؼ بؿهٌ قطعإٜٔؿطز املطب٢ ؾٛم ايعذ١ٓٝ بؿهٌ دٝس ٜٚؿهٌ 

 باغتعُاٍ املبؿط٠ تبؿط ايعذ١ٓٝ املتبك١ٝ-8

9-   ع٢ً طبك١ املطب٢ سٝح تػطٝ٘ متاَاٟتٛظع ايعذ١ٓٝ املبؿٛض٠ بؿهٌ َتػاٚ

10- 3ؽبع يف ؾطٕ َتٛغط اؿطاض٠ َس٠    زقٝك١ ثِ وُط ايٛد0٘

 تذلى ست٢ تدلز مت تكطع ٚتكسّ َع ايؿاٟ-11

 س٢ً ايهطِٜ نطاٌَٝ 

ايهطاٌَٝ اؾاٖع بايبانٝت: ايططٜك١ ا٭ٚىل   
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:املكازٜط   

  بانٝت نطِٜ نطاٌَٝ ٜٚؿهٌ ايبانٝت شٚ ايًٕٛ ا٭غٛز1

 نٛب قػرل غهط

"أٚ ع٢ً سػب ايه١ُٝ املطازؾ١ يًبانٝت "  ًَٞ يذل َٔ املا٤ 2  

  ٬َعل نبرل٠ سًٝب3

:ايططٜك١   

 ؽًط مجٝع املكازٜط ع٢ً ْاض َتٛغط١ ست٢ تػًٞ ٚتُٛنع يف قشِٕٛ ايتكسِٜ ست٢ تدلز ثِ

.. تٛنع يف ايج٬د١ َس٠ غاعتني أقٌ ؾ٤ٞ   

..ثِ ٚنع اـًٝط .. ٚقبٌ ٚنع اـًٝط يف ايكشٕٛ ْٛنع ايػهط ا٭غٛز يف ايكشٕٛ نُا ظاٖط يف ايكٛض٠   

:ايططٜك١ ايجا١ْٝ   

 عًب١ نطِٜ نطاٌَٝ

 عًب١ قؿط١

 أنٛاب َا٤ 3

 ٬َعل نبرل٠ سًٝب ْٝسٚ 9

 ؾٓذإ غهط
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 ايططٜك٘

ىًط اؾُٝع ثِ ٜٛنع ع٢ً ايٓاض 

ايهطاٌَٝ املكٓٛع بايبٝت: ايططٜك١ ايجايج١   

 

 

 

: املكازٜط   

 

 

 نٛب َٔ ايػهط 1/2 1

 نٛب َٔ املا٤ 1/2

:ايططٜك١   

  ؾٗطاْٗاٜت ,,٣٥٠-  غًٝٝعٟ ١٨٠ْؿعٌ ايؿطٕ ع٢ً زضد١ سطاضٙ 
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  اٯخط,,اؾاْب يف ٠ يف قسض ٚنًطِٗ دٝساً َع ٚنع ؾطؾاٙ َبًٌنًٗا املهْٛاتنًط 

 

ض ,,ا باملا٤ منػح ٖصٙ اٯخاملب١ًً ايؿطؾا٠قٌ يبسا١ٜ ايػًٝإ ططف ايكسض عًٝ٘ آثاض ايػًٝإ ف بططف  سني ٚ ٟايكٛض٠ ا٫سعٛ  

 

  ,,يٝٗاض عاٌَٝ بعس غًل ائاست٢ ٫تتذُس ايهط

 

 ,, [ ]اَليًٕٛ ايصٖيب ايؼست٢ تكٌ  تؿٛض العً٘

. ْطدع٘ إىل ايكسض ٚايعا٥سٌَٝ ا َٔ ايهطا٭ططاف ست٢ تكٌ نٌ زا٥طٟ مطى ايكايب ع ؾهٌ ايكايب يف  احملت٣ٛ ض ْٚكباْػًل ائ  
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  ع٢ً دٓب ,,ايكايبلعٌ 

 

 

ايهاغذلز:: ْٚبسأ باـط٠ٛ ايجا١ْٝ   

:َكازٜطٖا   

 

اؿذِ ايهبرل ]عًب١ سًٝب َطنع ق٢ً  2  ] 

 بٝهات نا١ًَ 6

با أن٣ٛ ]ٌَ اؿًٝب ايهاٌَ ايسغِ  750  ] 

 

 ًَعك١ قػرل٠ َٔ ايؿاًْٝٝا 1

:ْهح يف اـ٬ط املكازٜط .. ايططٜك١ نايتايٞ    

  ٚبٝض ٚؾاًْٝٝا ٚسًٝب طاظزسًٝب ق٢ً ,,
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  يًدًٝط,,ايٓٗا٥ٞ ٖٚصا ٖٛ ايؿهٌ دٝساً ست٢ ٜتذاْؼ زقا٥ل ٤لعً٘ ىًط ملس٠ 
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يف ايكايب ,, ْكب٘   

 

  ٜػتٟٛ ْٚهع٘  ْاؾـ أٚ َتكطعغرل َكاّ ايهاغذلز أٜها نطميٞ َٔ  هعٌ شٟست٢ ٜطبذ ايهاغذلز ببط٤ٞ ٖٚصا اٍ

..عُاّ َا٥ٞ بايطاس١   

 

  با٭ملّْْٛٝٛػًـ قايب ايهاغذلزٚ

 

  ,,فٚنبعٙ يف ايؿطٕ ملس٠ غاع١ ْٚل

 
 

ط١ًٜٛ   بهٌ خؿ٘ ا٭ملّْٛٝٛ ٫ٕ َست٘ يف ايؿطٕ بعس ْؿتح ايؿطٕ ٕٚايػاع١ نبعٙ َع ا٭ملّْٛٝٛ بعس َطٚض ايٓل غاع١ فأٍٚ ْل

  َٔ ؾٛم ,,بػطع١ٜتشُط  ٫ ْذلن٘  بايتايٞ ف
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  طبعا بسٕٚ أملّٓٝٛ ,,نا١ًَ غاع١ لعً٘ يف ايؿطٕ ثِ

 غرل َتُاغو ٚدستٌَ٘ٝ دٗع َٔ سٝح اْٞ ٖعٜت ططؾ٘ أٚ ملػت غطش٘ اإ ايهاغذلز نط٠ ٖٞ ايٓتٝر ..  ايٛقتٚضبعس َطٚ

ٜدلز ,,نع٘ يف ايج٬د١ ٍ ٕٚنطد٘ غا٥ٌ  

 

 

 

  (قسض٠ قازض) ايبٛزْر بايبٝض اٚ نٝه١ ايهطِٜ نطٌَٝ

 

 
 

  ؾٝ٘ ٚبعس َا  ايهٝه١ ْطبذشٟ ؽ ْكّٛ بعٌُ ايهطٌَٝ بٛنع ن١ُٝ َٔ ايػهط يف قاع ايٛعا٤ اٍتتبع ايططٜك١ ايػابك١ ٚيهٔ ٖٓا أ٫ٚ

 غهط ثِ أنٌ سبات بٝض ٚنأغني سًٝب ٚث٬خ ٬َعل أضبع نًط باـ٬ط ا٭ثٓا٤ ست٢ ٜدلز ٜٚكػ٢ , ٚيف ٖصٙ تطن٘وُط ٕ

 قٟٛ ثِ ْهع٘ يف ٚعا٤ آخط عٝح ٜطبذ ع٢ً محاّ َا٥ٞ ٚيٝؼ بايؿطٕ ٚأقبحنس اْ٘ بطز أْت ٌَٝ بعس َااْكبِٗ ع٢ً ايهطِٜ نط

  (ٚعا٤ ايهٝه١  )  ..  بإسهاّا٭ٍْٚٚػطٞ ايٛعا٤ 
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 اقٌ ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ثِ ْتأنس َٔ ْهذٗا بػطؽ أٚا تطبذ ملس٠ غاع١ تطنٟ٘ ؾٝ٘ املا٤ ٚٚعا٤ ايهٝه١ ٕٚشثِ ْػطٞ ايٛعا٤ ايجاْٞ اٍ

 تدلز إٔ إىلا يف ايج٬د١ نعٝٗا بعس شيو قس ؽطب   ٭ْٗا زاخٌ ايهٝه١ إىلغهني ؾٝٗا ٚسصاضٟ َٔ زخٍٛ املا٤ ايٓاظٍ َٔ ايبداض 

  .. ٚبعسٖا اقًبٝٗا يف قشٔ 

 

  س٢ً نطِٜ ايهطاٌَٝ

 

 :املكازٜط 

 بانٝت نطِٜ نطاٌَٝ ْٛع ممتاظ

 بػهٜٛت ؾاٟ

 ظبازٟ نٛب قػرل

  ؾٓذإ قػرل سًٝب بٛزض5٠

 نٛب قػرل غهط

 :ايططٜك١ 

 .أ٫ًٚ ْكّٛ بتؿتٝت ايبػهٜٛت ست٢ ٜكبح ؾب٘ َؿطّٚ ْٚكًّب٘ باؿًٝب ايػا٥ٌ ست٢ ٜتذاْؼ أٚ بايعبس٠٠ سػب ايطغب١ 

 .. ثِ ْكّٛ بؿطزٖا ع٢ً ايك١ٝٓٝ بؿهٌ َطتب 
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 .ثِ ْكّٛ غًط اؿًٝب ايبٛزض٠ ٚايعبازٟ ٚايػهط َع بعهٗا يف اـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ ست٢ ٜبسٚ اـًٝط ؾب٘ غا٥ٌ 

 . زقا٥ل ْٚهع ايك١ٝٓٝ ْٚطاقبٗا ست٢ هُس اـًٝط ٚنطد٘ يٝدلز ق٬ًًٝ 5ْكّٛ بتػدني ايؿطٕ 

 . نٛب َا٤ نبرل َع بٛزض٠ ايهطاٌَٝ ٚقًٌٝ َٔ ايػهط ٚؼطٜهٗا ست٢ ايػًٝإ 2ثِ مهط طبك١ ايهطاٌَٝ ٚشيو بٛنع 

  غاعات ع٢ً 5ٚبعس إ تدلز ق٬ًًٝ ْهعٗا ع٢ً طبك١ اـًٝط باملًعك١ بٗس٤ٚ ٚتطنٗا يتدلز ثِ ططسٗا يف ايج٬د١ َس٠ 

 ..ا٭قٌ 

 .٫ تكًكٞ إشا نإ ايبػهٜٛت قاغٝاً ْٛعاً َا أثٓا٤ تكسميوِ يًش٣ًٛ ؾٗصا بؿعٌ اؿطاض٠ ايٓامج١ عٔ ايؿطٕ يتُاغو اـًٝط 

 ..ؾُٝؿهٌ قبٌ ايتكسِٜ إخطاز ايك١ٝٓٝ َس٠ ضبع غاع١ َٔ ايج٬د١ ست٢ ٜطط٣ ايبػهٜٛت ؾٝػٌٗ تكسمي٘ 

 2  س٢ً ايهطِٜ نطاٌَٝ 

 

 :املكازٜط 

 بانٝت نطاٌَٝ

 سًٝب بٛزض٠ أٚ غا٥ٌ

 ناناٚ. م. 3ّ
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 ْػهاؾٝ٘ . م. 2ّ

 نطمي١ فٗع٠ َػبكاً

 .بػهٜٛت ؾاٟ 

 :ايططٜك١ 

 .لٗع طبل باٜطنؼ ْٚهع عًِٝ٘ ايػهط اـام بايهطاٌَٝ 

 . ثِ ْسٖٓ٘ ع٢ً ايك١ٝٓٝ 

 

 

 .ست٢ ٜػًٞ " كًٛط ايهطاٌَٝ+ سًٝب "ْكّٛ بكٓع ايهطِٜ نطاٌَٝ بسٕٚ غهط 
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 . ٚنًطٗا دٝساً  ٬َعل قػرل٠ نانا3ٚ ٚبعس إ تكبح نجٝؿ١ ْهٝـ عًٝٗا ًَعكتني قػاض ْػهاؾٝ٘ ٚ ٠لٗع ايهطِٜ

 

 

 .ْٚٓتعط ست٢ هُس ايهطِٜ نطاٌَٝ . ْٚصّٚب ْػهاؾٝ٘ َع َا٤ 
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ساؾ١ إىل  إ ْكٌ إىلْػطٞ ايبػهٜٛت ظع٤ َٔ ايهطمي١ ٚ ْهطض ايطبكات . ٙ ْهع طبك١ َٔ ايبػهٜٛت املػطؼ بايٓػهايف

  .ثِ ْهعٗا يف ايج٬د١ يتدلز دٝساً ايطبل
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 . قًب٘ ؾهً٘ بعسشاٚٙ  َا تتهػطست٢ بٓؿػٗا عًٝٗا يتٓعٍ ْٓتعطثِ بايػهني مسز دٛاْبٗا ٚ ْكًبٗا يف طبل نبٝرل ٚ 

  .نٓٛع َٔ ايتعٜني ؾكط  فُس٠ يهٔ ٠ٖٛ عباض٠ عٔ ايهطِٜ نط٠ اٯٜػهطِٜ طبعاً.. ٖٚصا ايؿهٌ ايٓٗا٥ٞ 

 

"دسٜس " سًٞ ا٭ٚضٜٛ   

 

:املكازٜط   
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٠َطٜهاْا ؾاًْٝٝا ٚؾٛن٫ٛتأنٝو   

 أٚ نٝو َكٓٛع يف ايبٝت ٖٚصا ُٜؿهٌ

 

 عًب١ قؿط١ 2

 ظطٚف زضِٜ ٜٚب 3

 َاضؽ نبرل 1

ايبٝه١ ايطبك١ َٚعاي١ اٚضٜٛ َطشٕٛ أنٝاؽ 4  

 نٛب ٚضبع سًٝب غاٌٜ

 سب١ نرلٟ 2

 بػهٜٛت ؾاٟ 

"قٛم ايؿٛن٫ٛت١  " ٖرلؾٞ  

:ايططٜك١   

..٠ َتٛغط .. ٠ ٫ٚ نجرل٠تهٕٛ ق٠ًٌٝ ٫  ٚايطبل٠ط بايكٝينْٚؿتت ايهٝو ْٚطق٘ َهب  
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 ْطم ايبػهٜٛت نُا يف ايكٛض٠ ْٚكب اشلرلؾٞ ؾٛق٘

:ثِ ْكّٛ غًط املهْٛات يف اـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ   

 

 قؿط١ 1

 زضِٜ ٜٚب 2

 نٛب سًٝب

 َاضؽ

 ا٫ٚضٜٛ املطشٕٛ

..  اٚضٜٛ أٚ أٟ ْٛع آخط     بػهٜٛت ؾاٟ 5

٠ اـًٝط ع٢ً ايبػهٜٛت بايكٝينف ْهع ْلٚ  
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ْهع قًٌٝ َٔ ايهٝوْٚهع .. ْٚهع باقٞ اـًٝط  ..  َط٠ أخط٣ ت ٚعًٝٗا ٖرلؾٞببػهٛاٍ ْطم طبك١ ٚ  

بظطف زضِٜ ٜٚب َع ضبع نٛب سًٞ ثِ نؿل ٜطؾٞايبػهٜٛت ٚعًٝٗا أٜهاً ايْ٘ٚطم طبك١   

 
 

ملا ٜجكٌ ْهٝـٚ  

. ْٚكبٗا ع٢ً اـًٝط ..  نرلٟ 2+ ٠ قؿط  

  .. عٓسى٤ ٚتعٜٓٝٓٗا بأٟ ؾٞا٭خرل٠ تبسعٞ بايطبك١  إَهاْوِإ بٕ ا٫اْيتنصا اْت٢ٗ اؿ٢ً ٚٙ

 أنٛاب املايتٝع
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:املكازٜط   

 

 

نٛب قٛم ؾٛن٫ٛت٘+  دي نرل2ٟ+ قؿط١   

 3 ايتٝعض أنٝاؽ ؾٛن٫ٛ  امل  

  نٝو 

  َهعبات٠ َكطع١ؾٛن٫ٛت

٠ غهط بٛزضًَعك١+ نٛب نطمي١ غا٥ً٘  

:ايططٜك١   

  نًط ايكؿط١ ٚ اؾي ٚنٝؼ ناٌَ َايتٝعض ْٚل نٛب ؾٛن٫ٛت٘

  ايكٛم ٚايهطمي١ ٚايػهط يف خ٬ط ايعكرل

 بعسٜٔ ْهع قطع ايهٝو يف ايكٛايب ْٚكب عًٝ٘ ؾٟٛ قٛم ايؿٛن٫ٛت٘

  ثِ ْهع عًٝ٘ سبات املايتٝعض َؿتؿت

  ثِ ْهع عًٝ٘ خًٝط ايهطمي١ ٚلعً٘ ست٢ ٜدلز

 ٚ تعٜٔ عبات املايتٝعض

 

 س٢ً ا٭نٛاب
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: ايططٜك١   

: ا٭ٍٚ اؿ٢ً   

   :ايطبك١ ا٭ٚىل

ٍ ٨ سًٝب غاٚبى+ٍ ٟنطِٜ نطاّ+ بػهٛت ؾاٟ نبرل  + ٠ؽًطٞ باـ٬ط قؿط  

.. ست٢ ػُس ٚنطدِٗ ْٚػهب عًِٝٗ ايطبك١ ايجا١ْٝ  ٚزخًِٝٗ ايؿطٜعض ..  ايهٛب أضباع ث٬خ ثِ اغهبِٝٗ  إىل  

 

  :  ايجا١ْٝايطبك١ 

 ىل اـًط١ باـ٬ط ثِ قبِٝٗ ع٠ بٛزض٠ ؾه٫ٛت٠ًَعل + ٠ ْػهايف٠ًَعل+ نٝؼ زضِٜ ٜٚب + بػهٛت ؾاٟ نبرل  + ٠قؿط

  . ا٭قؿطا٭ٚىل ٜٚعٜٔ بؿًو 

 

  :اؿ٢ً ايجاْٞ 

 

..٠  اٯتٞاـًط١ إىل ضبع ايهٛب ثِ تعًُٞ يف ا٭نٛاب ٚنعٝ٘ ٠ٜؿتت نٝو اَطٜهاْا ؾٛن٬ت  

نٝؼ زضِٜ ٜٚب +  عًب٘ ؾؿط٘ 2+ عًب٘ سًٝب ْػتً٘ نبرل + سب٘ دي نرلٟ  18  

  . اـ٬طٚيٝؼ ا٫ضٜٛ ٚاخًطِٝٗ َع بعض بٝسى ىل ع٠ قيب اـًط ثِ ٠َ٘ٓ ايبٝها٤ ايعبساخطدٞ اٚضٜٛ ٚأضبع٘نػطٟ 

 ٜكرل طبكات ٜعٜٔ بايتٛيف اـًط١ نعٞ َٔ َط٠ أخط٣ نعٞ طبك١ نٝو َؿتت ٚز شيوضٜٛ ؾٛم ايهٝو ٚبعٚنعٞ خًٝط ا٫

..ٚاملهػطات   

 

  : خ اؿ٢ً ايجاٍ

  :ايتؿٝع نٝو
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  ضبع ايهٛب إىل ٚنعٝ٘ بايهٛب٠ؾتيت نٝو اَطٜهاْا ؾه٫ٛت

1ايطبك١ ايبٝها٤  نٝؼ زضِٜ ٜٚب+  عًب٘ ؾؿط٘ 2+ عًب٘ سًٝب ْػتً٘ نبرل +  سب٘ دي نرلٟ 8  

 ٖا ؼبنيْه١ٗ بأٟ مجست ايطبك١ ايبٝها٤ نعٞ عًٝٗا تؿٝع نٝو ٚإشا ايهٛب زخًِٝٗ ايؿطٜعض أضباع ث٬خ إىل ايهٝو ىلتكب ع

..٠ نعت ؾطٚؾًٞٚ أْا  

 

 

 

 

 
 

 س٢ً ايبٝبػٞ

 

: املكازٜط   

 

 

 نٛب غهط  3/4

ظبازٟ عًب١  1  
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 نٝؼ نطِٜ نطاٌَٝ  1

 ؾٓذإ ؾاٟ ظٜت  2\1

 سب١ بٝض  1

 نٛب ظٜت 2\1

بٛزض٠نٛب سًٝب  1  

  ؾاًْٝٝايعك١ قػرل٠ّ 1

 عًب١ بٝبػٞ 

 

: ايططٜك١   

  ؾٓذإ ظٜت2\1ْهع ايبػهٜٛت املطشٕٛ ْاعِ ْٚهٝـ عًٝ٘ 

 

 

  نُا ٖٛ َٛنح بايكٛض٠ٜٚطم يف ايك١ٝٓٝ 

 
 

ع٢ً ايطبك١ ا٭ٚىل ْٚهٝؿ٘ (ايبٝبػٞ ٚايهطاٌَٝ  )٫ط َاعسا اخلْهع مجٝع املكازٜط يف   
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 ثِ ْهع٘ بايؿطٕ ست٢ ٜتُاغو

ٜدلزٍ ق٬ًًٝ عًب١ ايبٝبػٞ ع٢ً ايٓاض ْٚذلن٘ ٜػًٞ ق٬ًًٝ ثِ ْذلن٘ أضباعْهع ايهطاٌَٝ ٚث٬خ   

 

 
 

نعٗا يف ايج٬د١  ٕٚثا١ْٝع٢ً ايطبك١ اٍ ْهٝـ طبك١ ايبٝبػٞٚايجايج١ تدلز ايطبك١ ايجا١ْٝ ٚبعس َا   

..  نُا ٖٛ َٛنح بايكٛض٠  ايٓٗا١ٝ٥  ايؿهٌ ايٓٗا٥ٞٚ  

 

 املاضؾًٝٛ 
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: املهْٛات   

 نٛب غهط 1

 نٛب نٛضٕ غرلب أٚ ؾطاب ايصض٠ 1 1\2

 ًَعك١ نبرل٠ د٬ٝتني بٛزض٠ 1

 َعًكتإ نبرل٠ ْٚكـ َا٤

 بٝاض بٝض 2

 ث٬خ ٬َعل نبرل٠ غهط بٛزض٠

: ايططٜك١   

  إْا٤ ع٢ً ْاض َتٛغط١, ٜٚهاف إيٝ٘ ايػهط, ٜٚذلى ست٢ ٜصٚب متاَاً, ٜٚبسأ اـًٝط يف ايػًٝإيفْكّٛ بٛنع ؾطاب ايصض٠  -1

ٜصاب اؾ٬ٝتني يف املا٤, ثِ ٜهاف ـًٝط ايػهط َع ايتكًٝب دٝساً ٜٚطؾع بعٝساً عٔ ايٓاض, َع َطاعا٠ عسّ ٚدٛز نتٌ غرل  -2

  .  ست٢ ٜتُاغوايهٗطبا٥ٞشا٥ب١, ىؿل بٝاض ايبٝض دٝساً باملهطب 

ٜهاف خًٝط ايػهط تسضهٝاً يبٝاض ايبٝض َع ظٜاز٠ ايػطع١ ست٢ ٜكبح اـًٝط قًباً, ٜطف ايػهط ايبٛزض٠ يف ق١ٝٓٝ  -3

 غاعات بسٕٚ تػط١ٝ ست٢ ٜتُاغو, ٜٚكطع سػب ايطغب١ ٚوؿغ يف 8ٜٚٛنع املاضسلًٛ ؾٛم ايػهط ٜٚػا٣ٚ, ٜٚذلى ملس٠ 

  . ٚعا٤ قهِ ايػًل

 طبكات ايكابًٞ 
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: املكازٜط   

 ظبس٠ ي١ٓٝ 250 غطاّ

 غهط  140غطاّ 

 بٝه١

٠ محطا٤ٜطخِ  

 قؿط٠ بطتكاي١ قهٛن١

5ايسقٝل ايهايف تكطٜبا  0   غطا0ّ

  ناناٜٚط٠ نب٫علّ 2

ٚؽؾػتل َٗط  

 نٛى

  خاّ أغٛز  ت٫١ٚؾو

 َطب٢
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   :ططٜك١ ؼهرل قابًٞ ايطبكات بايكٛض

 

 مكٌ ع٢ً نطمي١ ثِ ْهٝـ ايبٝه١ ٚ قؿط٠ ايدلتكاي١ ٚ ايسقٝل َع اـُرل٠ ٚضؾ١ ًَح إٔ إىل ض ؽًط ايعبس٠ َع ايػوا٭قابعبط٩ٚؽ 

  ..  تتذاْؼ نٌ املهْٛات إٔ إىلٚ نًط 

 

  ثًح ايعذني ٚ ْهٝـ شلا ايهاناٚ بٛزض٠ ْأخصثِ 

 

ّ ع٢ً ؾهٌ َػتطٌٝ ؾطزٙ اثٓني ٚ ٕإىل ا٭بٝضْكػِ ايعذني   

ا٭بٝض ٚ ؾٛق٘ َػتطٌٝ ايعذني ايبين ثِ َػتطٌٝ ايعذني ا٭بٝضْهع َػتطٌٝ ايعذني   

 ٚ منطض ؾٛق٘ باملسيو يتًتكل ايطبكات ببعهٗا

1ثِ ْكػِ ايكابًٞ إىل َطبعات ْسخًِٗ يًؿطٕ املػدٔ ع٢ً  8 2 زضد١ ملس٠ 0   زقٝك5١
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  َٔ ايؿطٕإخطاد٘ٚ ٖصا ؾهٌ ايكابًٞ بعس 

 
 

 ططٜك١ تعٜني قابًٞ ايطبكات بايكٛض

 ْسٖٔ املطبع نً٘ باملطب٢ ْأخص ٚضم َك٣ٛ ٚ ْهع٘ ع٢ً ايكابًٞ بؿهٌ َا٥ٌ ٚ ْطف بايهٛى

. ت١ ٫ٚ ممهٔ تعٜني قابًٞ ايطبكات بايؿوأٚ  

 

 
 

 

 س٢ً ايطخاّ 
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:ض املكازٟ  

عًبتني قؿط١+ ظٜت ٚب ْكـ ى+ ؾا٬ْٝ + ناغ١ غهط ْاعِ + بٝهتني+  سًٝب ْٝسٚ ٚبنيى بػهٛت + ًَعك١ بهٓؼ بٛزض  +

+1 .. نع عًب١ سًٝب َط+ سب٘ نرلٟ اٚ عًب١ دب١ٓ ؾ٬ٝزيؿٝا2  

 

 

   : ايططٜك١

اً يْٛ٘ شٖيبست٢ ٜكبح    مُط اؿًٝب ع٢ً ايٓاض  ..
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.. أٚ ممهٔ نطبّٗٔ ٜسٜٚاً  بٛزض زنٔا ٚايعٜت ٚايكؿط١ ٚايبٜاؾاٌْٝاٍ ايبٝض ٚايػهط ٚ  يف اـ٬طنعٕ  

 

 

: ْٚهع اؿًٝب احملُّل   
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  .. ا يف ايك١ٝٓٝ نعْ٘أخص ْكـ ايه١ُٝ ٕٚ

 

ٟت عًٝٗا ايبػهٛنعٕٚ  

 

  عًٝٗا٠ ايباقٞ َٔ اـًطف ايٓلنعٕ
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٫1ط  شيو ْهع باخلٚبعس   .. ؾٛقٗا ْٚكب٘ .عًب١ ْػتً٘ املطنع ايهبرل+  نرلٟ ٠ سب2

.بٛزض٠  ؾٛن٬ت٘ ًَعك١ٟ َعٗا نع ٚت٠ٍْػت َٔ ايهرلٟ ٚاٍتأخصٟ  إٜٔطؾٞ ممهٔمل ٜتٛؾط اي٘ إشا أْٚٚعٜٓٗا غطٛط اشلرلؾٞ   

 

  خطْعٌُ بؿهٌ ْٚٓعٍ ؼت ٚايك١ٝٓٝ بططف ْهعٗاغهٝٓ٘ باٍ 

 

ايك١ٝٓٝ  َٔ ايػه١ٓٝ بعسٟزٕٚ َا تبؼت َٚٔ ؼت ؾٛم إىل  َٔ ؾٛم شٙ اؿاي١ثِ َٔ ؼت يؿٛم ٚع٢ً ٙ  
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 أطبام ايهاغذلز ٚاؾًٞ

:ايهاغذلز   

 

:املكازٜط   

 ايهاغذلز  شٚ ايًٕٛ ا٭قؿط 
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  أنٛاب نبرل٠ َا6٤

 نٛب قػرل غهط

  ٬َعل سًٝب5

  ٬َعل نبرل٠ ناغذلز3

 

:ايططٜك١   

 تهاف نٌ املهْٛات ع٢ً ْاض ٖاز١٥ َع ايتشطٜو املػتُط ست٢ تتُاغو ٚتكب َباؾط٠ يف

..قشٕٛ ايتكسِٜ ٚبعس إٔ تدلز تٛنع بايج٬د١   

.. تعٜٔ ظٛظ اشلٓس أٚ ايكطؾ١ ايبٛزض٠ أٚ بايبػهٜٛت ٚيوِ َا تطٜسٜٔ   
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:ايهاغذلز شٚ ايًٕٛ  ا٭بٝض   

ملٔ تطغب.. ايكًٌٝ َٔ َا٤ ايٛضز أٚ ايعٖط +  ًَعك١ نبرل٠  ْؿا 2+  ٬َعل نبرل٠ 3+ ؾٓذإ غهط +  نٛب نبرل َا٤ 2  

.. ؽًط مجٝعٗا ع٢ً ايٓاض ست٢ تتُاغو  ثِ تذلى يتدلز   

:ايهاغذلز بايهاناٚ   

.. بٓؿؼ املكازٜط ٚايططٜك١ ايػابك١ باناؾ١ ًَعك١ نبرل٠ ناناٚ يًُكساض ٚؼطى دٝساً   

 

 ايهاغذلز ايطبكات

:ايططٜك١   

ٚقيب عًٝٗا ايهاغذلز با٭ْٛاع.. ثِ ضق٘ ع٢ً ايك١ٝٓٝ .. ْطم ايبػهٜٛت بعس تػُٝػ٘ عًٝب زاؾ٧ أٚ عكرل   

..  اييت تطغبٝٓٗا ؾتهٕٛ يسٜوِ طبكات َتتاي١ٝ ٜٚطف ٚدٗٗا ظٛظ اشلٓس   
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 ايهاغذلز بايهٝو 

:ايططٜك١   

.نٝو َعٍُٛ َػبكاً ٚتٛنع عًٝ٘ طبك١ ايهاغذلز ٚتٛنع يف ايج٬د١ يتدلز ق٬ًًٝ ٚتكسّ   

 

 

 أطبام س٢ً اؾًٞ

 اؾًٞ

 
 

:املكازٜط   

.. بانٝت دًٞ أمحط أٚ أٟ يٕٛ تطغبٝٓ٘   

 ؾٓذإ غهط

  نٛب َا٤ 2

: ايططٜك١   

.. ٚتٛنع يف ايج٬د١  يتدلز .. ؽًط مجٝعٗا ع٢ً ايٓاض ست٢ تتذاْؼ ٚتػًٞ ثِ تٛنع يف قشٕٛ ايتكسِٜ   

 

 طبكات اؾًٞ
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ملكازٜطا  

 

  بٓه١ٗ ايتٛت ٚايؿطاٚي١ ٚايهطظيٞعبٛات َٔ اجل 3

 عبٛات َٔ اؾ٬ٝتني 4

(ٙ ْػتٌ)عب٠ٛ َٔ اؿًٝب املهجـ ٚاحمل٢ًّ, اـايٞ َٔ ايسٖٕٛ   

 منعز عب٠ٛ اؾًٞ َع ْكـ عب٠ٛ َٔ اؾ٬ٝتني, ثِ ْهٝـ نٛب َٔ املا٤ املػًٞ -1

 مطّى املعٜر ست٢ ٜصٚب, ثِ ْذلن٘ يٝدلز ع٢ً سطاض٠ ايػطؾ١ -2

 

1 × 9ْكبّ املعٜر يف ق١ٝٓٝ ظداز َػتط١ًٝ  -3 1غِ, ْٚهعٗا يف ايج٬د١ ملس٠ 3   زقٝك5١

4- ٞ  نًط عب٠ٛ اؿًٝب املهجـ ٚاحمل٢ًّ َع نٛب َٔ املا٤ املػً

ْذلى املعٜر يرلتاح يبهع زقا٥ل ثِ ْهٝـ  .يف ٚعا٤ قػرل, نعٞ عبٛتني َٔ اؾ٬ٝتني ؾٛم ْكـ نٛب َٔ املا٤ ايباضز -5

 ْكـ نٛب َٔ املا٤ املػًٞ إلشاب١ اؾ٬ٝتني,

   يُٝتعزيب ٜهاف اؿًٝب إىل اـًٝط ٜٚلّ

ْذلى املعٜر يٝدلز ع٢ً سطاض٠ ايػطؾ١, ثِ غهب نٛب َٔ خًٝط اؿًٝب ع٢ً ايطبك١ ا٭ٚىل َٔ ا٫ؾًٞ, ْٚسخً٘ ايج٬د١ ٚ -6

1ملس٠    . زقٝك5١

 ْهطض ايع١ًُٝ َع ايٓهٗات املتبك١ٝ, ثِ ْذلى اؾًٞ يرلتاح -7

8- ٘  ْكطع٘ ع٢ً ؾهٌ َطبعات ْٚكسَ

 

:ططٜك١ أخط٣ يًطبكات امل١ًْٛ   
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 :: املكازٜط ::

  سػب شٚقو ٚ سػب املتٛؾطأيٛإبانٝات دًٝٞ  4

 امحط ٚ اخهط ٚ بطتكايٞ

 بانٝات دًٝٞ بسٕٚ ْه١ٗ 4

 عًب١ سًٝب َطنع ٚ ق٢ً 

 

 :: ايططٜك١ ::

 

  بانٝت َٔ اؾًٝٞ املًٕٛ ْكـ بان١ٝ َٔ اؾًٝٞ بسٕٚ ؾان١ٗإىل أنٝؿٞ

  عًِٝٗ نٛب َٔ املا٤ املػًٞ ٚ سطنٞ ست٢ ٜصٚب اؾًٝٞأنٝؿٞ

 اتطنٞ املعٜر ست٢ ٜدلز ٜٚكبح عطاض٠ زضد١ ايػطؾ١

1نعٝ٘ يف باٜطنؼ َتٛغط اؿذِ ٚ ازخًٝ٘ إىل ايج٬د١ يهٞ ٜدلز ملس٠   . زقٝك5١

 قػرل نعٞ ْكـ إْا٤يف   نٛب َٔ املا٤ املػًٞ ٚ سطنٞإيٝ٘ أنٝؿٞخط نعٞ اؿًٝب املطنع ٚ احمل٢ً آ يف قسض ا٭ثٓا٤يف ٖصٙ 

  نٛب َٔ املا٤ ايباضز ٚ اْجطٟ ؾٛق٘

  ْكـ نٛب َا٤ َػًٞ ٚ سطنٞإيٝ٘ أنٝؿٞبانٝات َٔ اؾًٝٞ بسٕٚ ْه١ٗ ٚ اتطنٝ٘ يبهع زقا٥ل  2

  إىل َعٜر اؿًٝب ٚ سطنٞ دٝساأنٝؿٝ٘

1اتطنٝ٘ داْبا بعس    زقٝك١ اخطدٞ ايباٜطنؼ َٔ ايج٬د١ ٚ انٝؿٞ اي5٘ٝ

 نٛب َٔ َعٜر اؿًٝب ٚ اؾ٬ٝتني ٚ اضدعٝ٘ يًج٬د١ ست٢ ٜتُاغو
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 يف ٖصٙ ا٭ثٓا٤ سهطٟ ايًٕٛ ايجاْٞ َٔ اؾًٝٞ بٓؿؼ ايططٜك١

 .ست٢ تٓتٗٞ َٔ نٌ ايطبكات

 ممهٔ ا٫غتػٓا٤ ع٢ً ايطبك١ ايبٝها٤ ٚ ا٫نتؿا٤

  ايطٝـأيٛإ ٚ ايٓهٗات ع٢ً شٚقوِ َج٬ اختٝاض ا٭يٛإ تتؿٓين يف اختٝاض إٔبطبكات اؾًٝٞ ٚ طبعا يوِ 

 طبكات اؾًٞ بايؿٛان٘

 

 

:املكازٜط   

 

:ايططٜك١   

. ٜػُؼ ايبػهٜٛت يف سًٝب غا٥ٌ أٚ أٟ عكرل َتٛؾط يسٜوِ ثِ تطم ع٢ً ايك١ٝٓٝ   

بعس ْهذٗا ع٢ً ايٓاض كًٛط١"تكب طبك١ ايهاغذلز  ا٭بٝض أٚ أٟ ْٛع آخط ناغذلز ع٢ً ايطبك١ ا٭ٚىل بٗس٤ٚ   

.. ٚايكؿط١  اختٝاض١ٜ " ..  َع ايكؿط١  

.نُا تطغبني .. ناملٛظ أٚ ايؿطاٚي١ أٚ ايتؿاح أٚ ا٫ْاْاؽ أٚ غرلٖا : تكطع أٟ ؾان١ٗ ؼبٝٓٗا نُا ٖٛ َٛنح يف ايكٛض٠   

.. ثِ ٜكب َكساض اؾًٞ املٛنح ططٜكت٘ غابكاً ع٢ً طبك١ ايهاغذلز بعس إ تدلز ق٬ًًٝ   
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.. ثِ تٛنع يف ايج٬د١ ست٢ تتُاغو   

 

 

 

 

 سًٜٛات ايؿتا٤

 (َؿطٚب ايؿتا٤  )ايػشًب 

 

نٛب سًٝب غا٥ٌ ناٌَ ايسغِ 2  

ًَعك١ قػرلٙ غهط 6   

"ْؿا "  ٠ضزًَعك١ قػرلٙ غشًب ب6ٛ   
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 ًَعك١ قػرلٙ قطؾ١ ْاع١ُ بٛزض٠ 

ًَعك١ قػرلٙ دٛظ اشلٓس 2   

ًَعك١ قػرلٙ ظبٝب 2   

"ملٔ تطغب" عني اؾٌُ ايين٤ ٚ ,  ٖٓس ًَعك١ قػرلٙ دٛظ 2   

 : ايططٜك١ 

تهاف بٛزض٠ ايػشًب بايتسضٜر َع  ُٜٚٛنع اؿًٝب ع٢ً ْاض َتٛغط١ يف قسض قػرل ٜهاف ايػهط ٜٚكًب ست٢ ٜصٚب,

 .٣  ُٜذلى ملس٠ زقٝكتني ُٜػٌٚ . ايتكًٝب املػتُط

  . طبل َٓؿكٌيفٜتِ خًط ايكطؾ١, ايعبٝب, عني اؾٌُ ٚدٛظ اشلٓس 

   . أنٛاب ٜٚطف ؾٛق٘ خًٝط ايتعٜنييفٜكب ايػشًب 

 

  ا٭ضظ باؿًٝب أٚ ايًي ايعبازٟ 

 

 :ايططٜك١ ا٭ٚىل 

 :املكازٜط

 نٛب قػرل أضظ َكطٟ قػرل
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 نٛب قػرل غهط

 ضؾ١ ؾاًْٝٝا

  ٬َعل سًٝب بٛزض2٠نٛب َا٤ َصٚب ب

 .. أٚ سًٝب غا٥ٌ قايف 

 :ايططٜك١ 

 بعس ْكع ا٭ضظ ٜتِ تكؿٝت٘

 ثِ غًك٘ بٛنع َكساض َا٤ ٜػطٞ ا٭ضظ ٚايػهط ٚايؿاًْٝٝا ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ثِ ٜٛنع َكساض اؿًٝب ٚوطى

 ..ست٢ ٜتؿطّب ٜٚطبذ نا٭ضظ ايعازٟ 

 .. ٜٚكسّّ غاخٓاً أٚ باضز 

 :ايططٜك١ ايجا١ْٝ 

 :املكازٜط 

  ظبازٟ أٚ عًب١ نبرل٠ نًٝٛ يي

 غهط سػب ايطغب١

  أٚ َكساض ًَعك١ قػرل٠نٝؼ ؾاًْٝٝا

  َكطٟؾٓذإ أضظ 

5 أٚ قؿط١ ْػت١ً   زٟ ٬َعل نبرل٠ قؿط١ بٌ  
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 ًَعكتني ْؿا

 َهػطات

 :ايططٜك١ 

 ْػػٌ ا٭ضظ دٝساً ثِ ْهع٘ ع٢ً ايٓاض َع ْكـ نٛب َا٤ 

 

 بعس إ ٜتؿطب ا٭ضظ َكساض املا٤ ْهٝـ ايًي َع ا٫غتُطاض يف ايتكًٝب

 

 ٚايؿاًْٝٝا   قًٌٝ َٔ املا٤ ْٚهٝؿٗا يًي ٚا٭ضظ , ْٚػتُط يف ايتكًٝب بني ٚقت ٭خط , ثِ ْهٝـ ايػهط ٚايكؿط١ يفثِ ْهع ايٓؿا 

 

 .  غاعتني ٜٚكسّ باضزا2ًْٚهع ا٭ضظ يف ا٭طبام املٓاغب١ ْٚهٝـ املهػطات ْٚذلن٘ يف ايج٬د١ ملس٠ 

 

 ايؿٛؾإ

 

 :املهْٛات 
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 :ايططٜك١ 

  ٬َعل َٔ ايؿٛؾإ شٚ ايػطا٤ ا٭قؿط5 يٝذل َٔ املا٤ ٚؾٓذإ ٚغط غهط 2ٜٚٛنع 

 ..  ٬َعل َٔ اؿًٝب ايبٛزض٠ ؼطى ٚتذلى يتػ٢ً ٚتكسّ باضز٠ 3ٚ

 

 

 

  قًب١ٝ ا٭ضظ 
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 املكازٜط

 

  َا٤ أنٛاب  5

 ْٚل ؾٓذإ ق٠ٛٗ غهط 3

 ٬َعل طعاّ سًٝب ْٝسٚ 7

 ْٚل ٬َعل طعاّ ضظ َطشٕٛ 6

 َا٤ ٚضز

 ٠ايططٜل

 ..ايٛضز َا٤ ا  عس يط مجٝع املكازٜط َاتذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف اآليسكرمي
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    آٜػهطِٜ ايٓػهاؾٝ٘  

  :املكازٜط

  عًبتني قؿط١

 ظطف زضِٜ ٜٚب2

 ناضٌَٝ نطِٜ ظطف2

 ْكـ ًَعك٘ قػرلٙ ْػهاؾٝ٘

 :ايططٜك٘

  ؽًط مجٝع املكازٜط يف اـ٬ط ٜٚكػِ اـًٝط إىل قػُني ٜٚٛنع عًٝ٘ ايٓهٗ٘ املطغٛب٘

   عًٝ٘ ؾٛن٫ٛت٘ بٛزضٙٚٚنعت ْٚكؿ٘ ٠اْا ٚنعت ْكؿ٘ غاز

 .. ٠ أخط٣ممهٔ تهعٞ ْه١ٗ َالا اٚ ؾطاٚي٘ اٚاٟ ْه٘

  ... ٜدلز ٚقسَّٝ٘ست٢ ايج٬د٘ يف نعٝ٘ٚظٜٓٝ٘ باملهػطات ٚ

    آٜػهطِٜ ايؿطاٚي١

 

 :املهْٛات

 (  نٛب نٛب َٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ:ْؿؼ املكساض )نٛب نطمي١ كًٛط١ َع سًٝب 

 نٛب نطمي١ خؿل 1

 نٛب غهط 4/1+1

http://www.htoof.com/vb/t124425.html
http://www.htoof.com/vb/t124425.html
http://www.htoof.com/vb/t124425.html
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 بٝض 2

ؾاًْٝٝا يعك١ ّ 1/4  

 نٛب ؾطاٚي١ 3

 

 ايططٜك١ 

 اًيف اـ٬ط ٚنًط دٝسا إىل إ تٓػذِ دٝس ْهع سبات ايؿطاٚي١

 

 (  بايبٝضتٍٞاٜؿهٌ ؾٛم محاّ َا٥ٞ يكتٌ ايبانترلٜا ) بايٝس إىل إ ٜتدرل يِْٛٗ ٜٚؿتح ٕ ايبٝهتني ٚنؿكْ٘أخص

 

ًٜٝا ٚايبٝض إ إىل نٛب نطمي١ اـؿل ٚايػهط ٚايـإناؾ١ (نطمي١ + سًٝب) اْكاف َٔ اٍنًط نٛبني 
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 ..  ثِ مطن٘ دٝساً إىل اـًٝط  ايؿطاٚي١ْٕهٝـ ا٫

 

 

 

 

غهطِٜٟثِ ْكب اـًٝط يف َان١ٓٝ اٯ  

2ٚبعسٖا ٜؿػٌ ٍ   إىل إ ٜكبح بٗصا ايؿهٌ أٚ زقٝك١ 5
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  ٚأزا٥ٗا ؽتًـ غطعتٗا يجا١ْٝ ٜهٕٛ متاغو ٫ٕ َٔ َه١ٓٝ  َِٗ ايتٛقٝت املِٗ 

..ف ٚ ست٢ غ٬ أًٜو ؾٝو بايؿطاٚي١ ٍ تؿطظْْٛ٘ ٫ْ٘ ممهٔ ٜهٕٛ َجٌ املأٚ بٓؿؼ ايًشع١ تأنًْٛ٘ع٢ً ؾهط٠ ممهٔ   

 

ٚ بكطع ايؿطاٚي١أ.. ن٫ٛت٘ ٜٚعٜٔ ايٛد٘ ظٛظ اشلٓس احملُل ٚايـت َع سباٙ ثِ ٜكسّ بعس تدلٜس   

  ..٠ ٚقٛم ايؿه٫ٛت

 

 

 

  آٜػهطِٜ ايك٠ٛٗ

 

يًتعٜني٠ ؾٛن٫ٛت    سػب ايطغب١  ..

 2 ًَعك١ نبرل٠ تٛابٌ َٓٛع١

نٛبْكـ  ثًر فطٚف  
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 نٛب سًٝب

 ًَعك١ نبرل٠ قطؾ١ َطشٕٛ

  :ططٜك١ ايتشهرل

  إْا٤ ع٢ً ْاض  َتٛغط١ٍ, ثِ ُٜهاف ايي َع ايتكًٝب ست٢ ايػًٝإ يف ُٜٛنع اؿًٝب -

ُٜطؾع اـًٝط ُٜٚذلى يٝدلز - 

ُٜدؿل خًٝط اؿًٝب ٚايي َع ايجًر ٚاٯٜػهطِٜ يف اـ٬ط ست٢ ٜتذاْؼ - 

  .. ُٜكب يف نٛب ايتكسِٜ ُٜٚعٜٔ بكطع  َٔ ايؿه٫ٛت٘ ُٜٚكسّ ع٢ً ايؿٛض- 

 ايؿٝـ أغا١َ: املكسض*    

 ايؿاًْٝٝا ايًصٜص ؽ نطِٜآٟ

 

 
 

    : املكازٜط

 

    أنٛاب ٚبٝٓر نط4ِٜ  

    نٛب غهط1 ½ 

   غا١ً٥   ًَعك١ طعاّ خ٬ق١ ؾا٬ْٝ    1 

   نٛب سًٝب ناٌَ ايسغِ 2 
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     ضؾ١ ًَح

   

   : ايططٜك١

 

 اخؿكٞ َع بعض مجٝع املكازٜط دٝسا     يف إْا٤ نبرل

 نعٝٗا  اـاق١ ي٬بؼ نطِٜ أٚ اٯي١ثِ نعٝٗا يف 

   عًب١ قه١ُ اإلغ٬م ٚازخًٝٗا ايؿطٜعض ست٢ تتذُس   يف

 

 

 
 
 

 آٜػهطِٜ ايؿٛن٫ٛت١

 
 

    : املكازٜط

 

    نٛب نطمي١ ثك2١ًٝ 

  .  نٛب غهط½ 

    نٛب ٚبٝٓر نط1ِٜ 
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   ٬َعل طعاّ ناناٚ بٛزض٠    3 

   : ايططٜك١ 

  .    ايهٗطبا٥ٞ ست٢ ميتعدا دٝسا   اخًطٞ مجٝع املكازٜط يف اـ٬ط- 1 

 . َس نعٝٗا يف عًب١ ب٬غتٝو ٚازخًٝٗا ايؿطٜعض ست٢ تر- 2  

 ٜٛقطت بايهاناٚ ٚاملٛظ ؾطٚظٕ 

 
 

  : املكازٜط

 

    نٛب ناناٚ غرل ق٢ً بٛزض٠¼ 

     نٛب غهط¼ 

   قٛؽ    نٛب سًٝب َهجـ أب1ٛ ½ 

    (نٛضٕ غرلٚب)نٛب ؾطاب ايصض٠ اـؿٝـ      ¼ 

   عًب١ ظبازٟ قػرل٠ اؿذ2ِ 

     َٗطٚغ١   َٛظ1 

   : ايططٜك١  

 اؿطاض٠ ثِ أنٝؿٞ    نعٞ ايهاناٚ ٚايػهط يف قسض ع٢ً ْاض َتٛغط١- 1 

  .باغتُطاض ست٢ تصٚب املكازٜط إيٝٗا اؿًٝب ٚسطنٞ 

  .ايٓاض ثِ أنٝؿٞ ؾطاب ايصض٠ اتطنٝٗا تدلز متاَا   اضؾعٝٗا َٔ ع٢ً -2 
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  .ٚسطنٞ باـؿاق١ ست٢ ىتًط املعٜر   أنٝؿٞ شلا ايعبازٟ ٚاملٛظ- 3   

 ست٢ تتذُس دٝسا    نعٝٗا يف عًب١ قه١ُ اإلغ٬م ٚازخًٝٗا ايؿطٜعض - 4   

 

 آٜػهطِٜ اؿًٝب بايؿػتل

 

 

 

 

  :املكازٜط 

 

 1      سبات ؾػتل0

 2    سب١ يٛظ0

    نٛب َا2٤ 

   املطنع احملًٞ    عًب١ سًٝب ْػت1ً٘ 

    ٬َعل قػرل٠ زقٝل ايصض3٠ 

   َا٤ يتصٜٚب زقٝل ايصض٠

    (َطشٕٛ) سبات ٌٖٝ قػرل٠ 6 

   خ٬ق١ ايؿاًْٝٝا

   َؿه١ً    ٬َعل نبرل٠ نٛنتٌٝ ؾٛان4٘ 

    َػطؾ١ آٜػهطِٜ بايؿاًْٝٝا2 
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   اؾًٞ ايؿطاٚي١

   

   :  ططٜك١ ايتشهرل

    .تٓعع قؿٛض ايؿػتل ٚايًٛظ ٚتػػٌ اؿبات ٚتكطع ضؾٝعا- 1 

    .إناؾ١ سًٝب ْػتً٘ املطنع احمل٢ً إيٝ٘   ٜػًٞ املا٤ بعس- 2 

    .    إىل اؿًٝب املػ٢ً   نًط ايسقٝل َع املا٤ ست٢ ٜتهاثـ ٜٚهاف- 3 

    .ْهٝـ اشلٌٝ املطشٕٛ- 4 

    .اـًٝط يف ايج٬د١ ست٢ ٜدلز   ٜهاف ايػهط سػب ايطغب١ ٜٚٛنع- 5 

    .ٜهاف ايؿػتل ٚايًٛظ ٚؽًط- 6 

    .ْكطتإ َٔ خ٬ق١ ايؿاًْٝٝا إىل خًٝط اؿًٝب ٚتدلز ست٢ ايتجًر   تهاف ْكط١ أٚ- 7 

    ...ايتكسِٜ-8 

 , تٛنع ًَعكتإ نبرلتإ َٔ نٛنتٌٝ ايؿٛان٘ املؿه١ً ٚاؿًٝب احملهط   يف نٛب

 .. نطِٜ َٔ اٯٜؼ قـ َػطؾ١  نطِٜ بايؿاًْٝٝا ٚأخرلا ًَعكتإ قػرلتإ َٔ اؾًٞ ايؿطاٚي١ 

 
 

آٜػهطِٜ غٌٗ 

 

 

  . زقا٥ل5 اإلعساز أؾدام, َس٠ 6ٜكسّ ٍ 
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 :املكازٜط

  نٛب عكرل 2 نٛب عكرل خٛر َطنع ٚق٢ً, 2نٛب عكرل يُٕٝٛ َطنع ٚق٢ً,  2

  نٛب ثًر 2َالٛ َطنع ٚق٢ً, د٬ٝتني َصاب يف َا٤ باضز, قططات َا٤ ٚضز, 

  .فطٚف, ؾطا٥ح يُٕٝٛ ٚأٚضام ْعٓاع يًتعٜني

  . ايعكا٥ط, اخؿكٞ نٌ عكرل ع٢ً سس٠ ٚاخًطٞ َع٘ قًٌٝ َٔ اؾ٬تني َٚا٤ ايٛضزأْٛاعقػُٞ ايجًر ع٢ً : اإلعسازططٜك١ 

1اغهيب نٌ عكرل يف قايب عُٝل ٚازخًٝ٘ ايج٬د١ ملس٠   غاع١, ٚبني اؿني ٚاٯخط اخؿكٞ ايعكا٥ط ست٢ تعطٞ ايؿهٌ 2

 .اجملطٚف

  . يف طبل ايتكسِٜ ٚظٜٓٝٗا بؿطا٥ح ايًُٕٝٛ ٚايٓعٓاعاجملطٚؾ١قسَٞ نطات َٔ ايعكا٥ط 

 
 

 آٜػهطِٜ املٛنا

 

 
 

 . زقا٥ل5 اإلعساز أؾدام, َس٠ 4ٜكسّ ٍ 

 :املكازٜط

  ., ْػهاؾٝ٘ َطنع ٚق٢ً َٚجًر إٕ تٛؾطْه١ٗ ايعػٌظبازٟ ب, (آٜػهطِٜ بٓه١ٗ ايك٠ٛٗ) آٜػهطِٜ َٛنا 

 :اإلعسازططٜك١ 
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  يف طبل ايتكسِٜ ثِ نعٞ ايطٚب ؾٛق٘ ثِ نعٞ نطات اٯٜػهط٠ِٜ اغهيب ايٓػهايف

 

آٜػهطِٜ ايعػٌ 

 

1 اإلعسازٜكسّ يؿدكني, َس٠   . زقٝك5١

 

5 قؿاض بٝض, 5: املكازٜط 0 2 ٌَ سًٝب, 0 5   . قػرل٠ ؾاًْٝٝاًَعك١ ٌَ زبٌ نطِٜ, ْكـ نٛب عػٌ, 0

 

 ططٜك١اٍ

 غدين اؿًٝب . اخؿكٞ قؿاض ايبٝض َع ايعػٌ يف ٚعا٤ ٚاتطنٝ٘ داْبا : اإلعساز

  ي٘ خًٝط ايعػٌ ٚاتطنٝ٘ ست٢ ٜتُاغو أٚ ٜكبح أنٝؿٞيف ٚعا٤ آخط ٚقبٌ غًٝاْ٘ 

  . عٔ ايٓاض ٚاتطنٝ٘ يٝدلزأبعسٜ٘اـًٝط ثك٬ٝ, 

 

  .ٚبايعاؾ١ٝ ست٢ هُس ايج٬د١ ايتكسِٜ ٚازخًٝٗا أٚع١ٝاخًطٞ خًٝط ايعػٌ َع ايسبٌ نطِٜ ٚايؿاًْٝٝا, ثِ اغهيب اـًٝط يف 

 

 آٜػهطِٜ دا٫نػٞ

 

 
 

  :املكازٜط 

 نٝؼ زضِٜ ٜٚب  2

 نٝؼ نطِٜ نطاٌَٝ  2
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 عًب١ قؿط١  2

 ناناٚ دا٫نػٞ َبؿٛض  1

 )آخطأبٛ قٛؽ أٚ أٟ ْٛع )عًب١ سًٝب غا٥ٌ  2

  بػهٜٛت ؾاٟ 

 

  :ايططٜك١ 

 

  .. ؽًط مجٝع املكازٜط َاعسا ايبػهٜٛت يف اـ٬ط ست٢ ٜكبح اـًٝط َتذاْؼ

 

  . ْأتٞ بك١ٝٓٝ باٜطنؼ ْكـ ؾٝٗا ايبػهٜٛت بعس َا ْػُػ٘ يف سًٝب بٛزض٠ َصٚب يف َا٤

 

 ثِ ْهع عًٝ٘ اـًٝط ثِ ْهع طبك١ أخط٣ َٔ ايبػهٜٛت

 

 .. ٚنع ايك١ٝٓٝ يف ايج٬د١تٚ  .. طبك١ ٖٞ طبك١ اـًٝطآخطٚ ٖهصا ست٢ تكبح 

 

 ..  أٚ أٟ ْٛع ن٫ٛت٘ َجٌ ايباْٚيتٚ َٔ ايـآخطميهٔ اغتدساّ أٟ ْٛع ٚ

  غاْسٚتـ اٯٜػهطِٜ

 

  :املكازٜط

ضنٛبإ زقٝل يهاؾ١ ا٭غطا  
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 قؿاض بٝهتإ

ًَعكتإ قػرلتإ َٔ ايهاناٚ+ نٛب  1/2  

 ًَعك١ قػرل٠ ًَح 1/4

كؿٛق١) غرل ممًح ٠نٛب ظبس٠ 1 ) 

 نٛب غهط غٓذلؾٝـ 1 1/2

 ًَعك١ قػرل٠ ؾاًْٝٝا 1

 ( يذل2)آٜػهطِٜ َٔ أٟ ْٛع 

  :ايططٜك١

3إلعساز عذني ايػاْسٜٚتـ, ٜسؾأ ايؿطٕ أ٫ًٚ يسضد١  5   ؾٗطْٗٝت0

 ىًط ايسقٝل ٚايهاناٚ ٚاملًح يف إْا٤ َتٛغط اؿذِ ثِ ٜذلى داْباً

 . نبرل ست٢ ٜكبح اـًٝط يٝٓاًإْا٤ىؿل ايػهط ٚايعبس٠ باملهطب ايهٗطبا٥ٞ يف 

 .ٜهاف قؿاض ايبٝض ٚايؿاًْٝٝا ـًٝط ايعبس٠ َع اـؿل دٝساً ست٢ متاّ ا٫َتعاز

 .ؽؿض غطع١ املهطب إلناؾ١ خًٝط ايسقٝل ببط٤ ٚتسضهٝاً

 .ا٫غتُطاض يف خؿل اـًٝط ست٢ تتُاغو ايعذني ثِ تكػِ إيٞ ْكؿني, ٜٚؿهٌ نٌ ْكـ عًٞ ١٦ٖٝ َػتطٌٝ

2تًـ يف ب٬غتٝو ٚتٛنع يف ايج٬د١ ملس٠   . زقٝك0١

 .ٜٛنع ب٬غتٝو يف ق١ٝٓٝ َػتط١ًٝ ايؿهٌ يٛنع اٯٜػهطِٜ ؾٛق٘ ٚؾطزٙ عذِ ايك١ٝٓٝ

 .ٜٚػطٞ أع٬ٙ بايب٬غتٝو ٜٚٛنع يف ايؿطٜعض
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 .تؿهٌ ايعذني إيٞ قطع َٔ املػتطٌٝ قػرل٠

/ 1 غِ ٚسذِ املػتطٌٝ ايٛاسس 1/2بعس ؾطزٖا عٝح ٜهٕٛ زلهٗا سٛايٞ  5×1 1 غِ, ٚتكػِ ؿٛايٞ 0  . َػتط2ٌٝ

 .ٜجكب ايعذني بأعٛاز اـ١ً بؿهٌ َٓتعِ

1تطم ايكطع عًٞ ٚضم ظبس٠ يف ق١ٝٓٝ ٚؽبع يف ايؿطٕ ملس٠   . زقٝك5١

 .ؽطز َٔ ايؿطٕ ثِ تذلى ست٢ تٗسأ ملس٠ مخؼ زقا٥ل يف ايك١ٝٓٝ

 .ثِ تٓكٌ إيٞ طبل آخط ست٢ تدلز متاَاً

 ٜكػِ اٯٜػهطِٜ إيٞ قطع َػتطًٝٝ٘ بٓؿؼ سذِ ايػاْسٜٚتـ

 . غاْسٜٚتؿات6ٜٚٛنع بني طبكتني َٓ٘ ست٢ ٜتِ ا٫ْتٗا٤ َٔ عٌُ 

3ًٜـ نٌ غاْسٜٚتـ بايب٬غتٝو ٜٚٛنع يف ايؿطٜعض ٜٚذلى ؿٛايٞ  ...٠  زقٝل0  

 

 

 آٜػهطِٜ ايطبكات

 

 : املهْٛات 
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 خًط١ ايػهط ٚايًٛظ يًع١ٜٓ

ى غهط   1/2

 ( ٜسم زم خؿٔ ممهٔ ٚنع٘ ناٌَ أٚ ) ى يٛظ 1/2

 ْهع ايػهط ع٢ً ايٓاض ست٢ ٜصٚب ٚوُط يْٛ٘ ْهٝـ ي٘ ايًٛظ

 ٚمطنِٗ َع بعض ثِ ْكب اـًٝط ع٢ً غطح ْعٝـ ٚداف

  ضع١أٚ ظٗط ق١ٝٓٝ أٚ قكسٜط ٚميس بأقك٢ ؽ

 ٜٚذلى ست٢ ٜدلز ثِ ٜهػط ٜٚٛنع يف عًب١ ؿني ا٫غتدساّ

 َكازٜط ا٫ٜػهطِٜ

  سًٝب ق3/4٢ً-  ظطف نطمي١ زضِٜ ٜٚب 2 –قؿط١ 2

 ؽًط املكازٜط َع بعض ست٢ تجكٌ 

 ت َػُؼ يف اؿًٝبٟٜٛنع يف ٚغط ايك١ٝٓٝ قًٌٝ َٔ اـًط١ ثِ بػهٛ

 ثِ ْهع قًٌٝ َٔ اـًط١ ثِ ْطف عًٝ٘ َٔ خًط١ ايػهط ٚايًٛظ

 تهطض ايطبكات 

  طبك١ ايهطمي١ ثِ ٜطف ايٛد٘ غًط١ ايػهط ٚايًٛظ ٤آخط ؾٞ

    ٚممهٔ عًُ٘ يف ق١ٝٓٝ أٚ أنٛاب سػب ايطغب١

بات اٯٜػهطِٜ املػطا٠ بايؿٛن٫ٛح  
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  :يعٌُ ايؿٛن٫ٛ 

اًشٚبٞ عًٞ ْاض ٖاز١٥ ضبع نٛب ظبس٠ َع نٛب ؾٛن٫ٛ ٚسطنٞ ست٢ ٜسٚب متاّ  

..  ٜبك٢ غا٥ٌ إٔ ٜدلز يسضد١ سطاض٠ ايػطؾ١ ٚيهٔ هب اتطنٝ٘  ثِ   

(قٛم ؾٛن٫ٛ قهط َػبكاً  )أٚ  

  قَٛٞ بتػط١ٝ نٌ سب١ آٜػهطِٜ بايؿٛن٫ٛ ايػا٥ش١ٚ

 ٚنعٞ اؿبات عًٞ ق١ٝٓٝ َػطا٠ بايككسٜط ٚباضز٠ ٚنعٝٗا بايؿطٜعض ملس٠ ضبع غاع١ قبٌ ايتكسِٜ

 
 

   . عٓس ايتكسِٜ نعٝٗا يف طبل قػرل يهٌ سب١ ٚظٜين اؾٛاْب بايهطمي١ ٚقسَٝٗا

  غ٬ت ايؿٛن٫ٛ باٯٜػهطِٜ
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  :ايؿهط٠ يف عٌُ غ٬ت ايؿٛن٫ٛ

 ٣ بطغِ خطٛط َتعطد١ ٚعؿٛا١ٝ٥ َٔ ايؿٛن٫ٛ ايبٝها٤ عٌابس٥ٞغطٞ قشٕٛ قػرل٠ بٛضم ايككسٜط َٔ ايساخٌ ٚاـاضز ثِ 

   .دٛاْب نٌ قشٔ ٚيف ايكاع

  ٖٛ يف ايج٬د١ نُاأٜهاً ػُس ٚاتطنٝٗا ثِ نطضٟ ايع١ًُٝ بايؿٛن٫ٛ ايب١ٝٓ ايػا٥ش١ متاَاًنعٝٗا يف ايج٬د١ ست٢ ػُس ايؿٛن٫ٛ 

 ٚانح بايكٛض٠

 

 
 

  . ٕ َتُاغه١ بعض ايؿ٧ٝىهب ٬َسع١ إ ايؿه٫ٛ بتهٕٛ غا٥ش١ ٍ

  .عٓس ايتكسِٜ اْععٞ ايككسٜط بطؾل عٔ ايؿٛن٫ٛ ست٢ ٫ تتهػط ثِ بػطع١ نعٞ ؾٝٗا اٯٜػهطِٜ ٚظٜين بايؿٛان٘ ٚٚضم ايٓعٓاع

 

 
 

 أنٛاب اٯٜػهطِٜ َع ايهٝو
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اٯٜػهطِٜ نعٞ يف ايكاع قطع ايهٝو أٚ ايدلْٚٝع ٚغطٝٗا مبعًك١ نبرل٠ َٔ اٯٜػهطِٜ ثِ ظٜٓٝٗا بايهطمي١ ٚايؿٛن٫ٛ أنٛاب  يف 

 ايػا١ً٥ ٚقسَٝٗا

 غٓسٜٚؿات اٯٜػهطِٜ َع ايهٛنٝع

 

 

 

:ٍ  يٮطؿااًططٜك١ غ١ًٗ يتكسِٜ اٯٜػهطِٜ ٚخكٛم  

غطٞ أٍٚ سب١ نٛنٝع مبكساض دٝس َٔ اٯٜػهطِٜ ثِ نعٞ اؿب١ ايجا١ْٝ َٔ ايهٛنٝع ٚغطٞ اؾٛاْب بايؿٛن٫ٛ املبؿٛض٠ أٚ 

 ايػهط املًٕٛ أٚ املهػطات املؿط١َٚ

3نعٞ غٓسٜٚؿات بايج٬د١ ملس٠  . أٟ ْٛع َٔ ايهٛنٝع سػب ضغبتواغتعُاٍٚممهٔ .. قبٌ ايتكسِٜزقٝك١ 0   
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 ططٜك٘ عٌُ نٝو ايدلاْٚٝع عؿ٠ٛ آٜػهطِٜ ايتٛت

 

  : املكازٜط

 دِ ظبس٠,125

 دِ ايػهط ايٓاع200ِ

 بٝه١ نبرل٠ 2

ًْٝاٟؾا  

 َعًك١ قػرل بهٝٓر بٛزض

 ًَعك١ قػرل٠ َٔ املًح ½

 دِ زقٝل150

 دِ ايهاناٚ 50

   : ايططٜك١

يٝا ٚايبٝض دٝسا ثِ نًط ايسقٝل َع ايبهٝٓر بٛزض ٚايهاناٚ ْٚهٝؿِٗ ع٢ً املهْٛات ايػا١ً٥ َٟع ايػهط ٚايؿإ اخًطٞ ايعبس٠ -1

2ٚؽبع ملس٠    زقٝك0١

 . باٯٜػهطِٜ ٜٚعٜٔ باملكطَؿات املاؿ١ أٚ َهػطات ٜٚكسّٙمهط آٜػهطمي١ ايتٛت ْٚكػِ ايدلاْٚٝع اىل طبكتني ٚمؿٞ -2
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.ميهٔ اغتدساّ أٟ ْه١ٗ بس٫ً َٔ ايتٛت : ٬َسع١   

:ططٜك١ قٓع  بػهٜٛت اٯٜػهطِٜ   

 

  :املكازٜط

 

 دطاّ ظبس٠ 70

 دطاّ غهط 140

 220ًَعك١ قػرل٠ ؾا٬ْٝ 

 180ًًَٝٝذل سًٝب غا٥ٌ 

 دطاّ زقٝل

3ْهع مجٝع املهْٛات يف اـ٬ط ْٚهطب٘ ملس٠ زقٝك١ ْذلى ايعذ١ٓٝ تطتاح ملس٠   :ايططٜك١   خبع آي١ ٜهٕٛ عٓسى إٔ زقٝك١ هب 0

.. أٚ قس تهتؿٞ باإلغطٛاْات املعس١ْٝ  .. ايٛاؾٌ ٚايكطاطٝؼ يتؿهًِٝٗ  
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 نبع ايٛاؾٌ ملس٠ زقٝك١ ْٚكـ يسضد١ َتٛغط١ اؿطاض٠

 َٔ ثِ َباؾط٠ بعس خبعٖا َباؾط٠ يؿٗا سٍٛ ايكطاطٝؼ ٚعٌُ ؾهٌ قططاؽ ْٚهػطٗا دٝسا 

 

 ٖٓا ايؿهٌ ايٓٗا٥ٞ

 

 

 ٚيتؿهٌٝ اٯٜػهطِٜ بططم كتًؿ١
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 اٯٜػهطِٜ بٓهٗات َتٓٛع١.. ططٜك١  َكّٛض٠  

 


