
 إحظبئٍبد إطبثبد اٌؼًّ

اٌّمظٛد ثٙب ثبإلطبثبد اٌزً رمغ ٔزٍجخ اٌحٛادس دْٚ 
اٌزؼشع ٌإلطبثبد ثبألِشاع إٌٍّٙخ ٚاٌزً ٌّىٓ 

 :  رمسٍّٙب

   إحظبئٍخ ػذد ٚٔزٍجخ اإلطبثبد 

 إحظبئٍخ أسجبة اإلطبثبد 

إحظبئٍخ أٔٛاع اٌحٛادس 

إحظبئٍخ ٚلذ ٚلٛع اٌحٛادس 

 



 إحظبئٍخ ػذد ٚٔزٍجخ اإلطبثبد 

اٌغشع ِٕٙب ػشع اإلطبثبد اٌزً رمغ فً فزشح ِؼٍٕخ 
ٚإٌزبئج اٌزً أدد إٌٍٙب فً طٛسح سلٍّخ ٌّٚىٓ 

 :األرًرمسٍُ اإلطبثبد حست ٔزبئجٙب إٌى 

ُإطبثبد أدد إٌى ػجض دائ 

ٌُإطبثبد أدد إٌى ػجض جضئً ِسزذ 

ٌُإطبثبد أدد إٌى ػجض وًٍ ِسزذ 

إطبثبد أدد إٌى ٚفبح 

 



 إحظبئٍخ أسجبة اإلطبثبد 
 :ٌٛجذ ِٓ ٘زٖ اإلحظبئٍخ 

 إحظبئٍخ األسجبة اإلجّبٌٍخ ٌإلطبثبد  ٚرمسُ إٌى
 :لسٍّٓ 

ِخبٌفخ , ِثً ػذَ االٔزجبٖ : االسجبة االٔسبٍٔخ  -1
, ػذَ اسزخذاَ اٚ رؼطًٍ اجٙضح اٌٛلبٌخ, اٌزؼٍٍّبد

اٌؼًّ فً , ٔمض ثبٌزذسٌت , اسزؼًّ ِؼذاد غٍش طبٌحخ
 .ثطشٌمخ غٍش سٍٍّخ اٌؼًّ,االخزظبصغٍش 

ِثً ػذَ ِالئّخ ٚرخطٍظ ٚرشرٍت : االسجبة اٌفٍٕخ  -2
ٚجٛد اَد ٚادٚاد ِٚٛاد , ٔمض ٚسبئً اٌٛلبٌخ, ِىبْ اٌؼًّ 

 .غٍش ِأِٛٔخ
  ٌإلطبثبد اٌزفظٍٍخإحظبئٍخ األسجبة: 

ٌٚمظذ ثٙب رفظًٍ وً سجت ِٓ األسجبة اٌٛاسدح فً 
 .اإلحظبئٍبد اإلجّبٌٍخ

 



 إحظبئٍخ أٔٛاع اٌحٛادس

 ٌٚٚمظذ ثٗ ِؼشفخ أي ٔٛع ِٓ اٌحٛادس ٌىثش ٚلٛػٗ أ
رحممٗ فً ثٍئخ اٌؼًّ ِٚب ً٘ اٌظشٚف ٚاألحٛاي 

اٌزً رؤدي إٌى رٌه فً سسُ اٌخطخ اٌالصِخ 
ٚأوثش أٔٛاع اٌحٛادس شٍٛػب . ِخبطش٘بٚاٌمضبء ػٍى 

ً٘: 



 إحظبئٍخ أٔٛاع اٌحٛادس
- َاٌزظبد 
- سمٛط األشخبص ٚاألشٍبء 
- ٍٓدخٛي جسُ غشٌت فً اٌجسُ اٚ اٌؼ 
- اٌّشً ػٍى األجسبَ اٌظٍجخ اٚ اٌّذثجخ 
- االشزجبن فً األشٍبء اٚ ثٍٕٙب 
- اٌظذِبد اٌىٙشثبئٍخ 
-االٌزٙبة ثبألشؼخ 
- االخزشاق 
- ٍٓاٌزٙبة رمشحبد اٌجٍذ ٚاٌؼ 
-  اٌفزك 

 



 إحظبئٍخ ٚلذ ٚلٛع اٌحٛادس

 ِؼشفخ ػذد اٌحٛادس اٌزً رمغ فً وً ِٓ ٚججبد
اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثزحذٌذ أثش اٌؼًّ ٌٍال ػٍى ػذد 

وّب رجٍٓ اإلحظبئٍخ ػذد اٌحٛادس فً وً , اٌحٛادس
ِٓ إٌظفٍٓ األٚي ٚاٌثبًٔ ٌىً ٚججخ ػًّ ٌّؼشفخ 

أثش اإلجٙبد اٌزي لذ ٌزسجت فً صٌبدح ػذد اٌحٛادس 
 .فً إٌظف اٌثبًٔ ٌٍٛججخ

 



 إحظبئٍخ ٚلذ ٚلٛع اٌحٛادس

إحظبئٍخ ِسججبد اإلطبثخ 

 ًٌٚمظذ ثٙب إحظبء ٔٛع اٌٛاسطخ اٌزً أدد إٌى اإلطبثخ اٌز
 :   رشًّ

- ٓأَد اٚ ِىبئ 

-  ٚوشٌٕبدأجٙضح سافؼخ ا 

- سٍٛس ٔبلٍخ اٌحشوخ 

- سٍبساد اٚ ػشثبد ٌذٌٚخ 

-  (أجٙضح ِٚٛاد حبٍِخ ٌزٍبس وٙشثبئٍخ)أجٙضح وٙشثبئٍخ 

- ادٚاد ٌذٌٚخ 

- ِٛاد وٍٍّبٌٚخ 

- ِٛاد حبسح 

-ٚغٍش٘ب.... ارشثخ 

 



 إحظبئٍخ ِؼذي رىشاس ٚشذح اإلطبثبد

 ٌٚسزفبد ِٓ ٘زٖ اإلحظبئٍخ اٌّمبسٔخ ثٍٓ ٔسجخ ٚلٛع

اإلطبثخ فً اٌّؼًّ ٚآخش أٚ لسُ ٚآخش أٚ ثٍٓ اٌمسُ 

اٌٛاحذ ٚٔؼًٕ ثٗ ِجّٛػخ ِىبئٓ فً لسُ ٚاحذ 

 .  ومسُ اٌخشاطخ 



إحظبئٍخ ٔسجخ اٌّظبثٍٓ اٌى 
 اٌّؼشضٍٓ ٌإلطبثخ

 ٌٓرجشي ٘زٖ اإلحظبئٍخ ِمبسٔخ ثٍٓ ٔسجخ اٌز

 .رؼشضٛا ٌإلطبثخ فؼٍٍب ٚاٌزٌٓ ٌُ رشٍُّٙ اإلطبثخ 

   

 

 



خذياخ اإلععاف األونً فً 

 يولع انعًم 













 ٍھرك فً خالي انجغى َرٍجح نهًظ ذانذشوق ھً عثاسج ع

أو يواد عائهح داسج أو يواد كًٍاوٌح  شتاءھانكانجغى نهُاس أو 

 .أو إشعاعٍح 

 وذُمغى إنى شالز دسجاخ  : 

 ادًشاس تغٍط فً عطخ انجهذ وأنى شذٌذ: دسجح أونى. 

 ھوس فمالٍع جهذٌح يًهوءج تغائم أصفشظ: دسجح شاٍَح. 

 ذصم إنى يشدهح انرفذى انكايم نهجهذ: دسجح شانصح. 

























 :ذذروي دمٍثح اإلععاف األونٍح عهى   
  3أششطح الصمح عذد 
  3يُاشف نهٍذٌٍ عذد 
  4شاػ يعمى كثٍش انذجى عذد 
  10لطع يٍ انمطٍ انًشثع تانكذول عذد 
  5شاػ صغٍش يعمى عذد 
 كٍظ أو أكصش يٍ انثالعرٍك نوضع انطشف انًثروس فٍه. 
  3يرعذد األدجاو عذد  نفافشاػ 
  ويهمط إلصانح األشٍاء " درى ال ٌؤري انًصاب”يمص سأعه يذتة

 .انذلٍمح
  خشثٍح أو تالعرٍكٍح”دعايح نألطشاف انًكغوسج أو انًصاتح". 
  ٍٍ2عذد " شاػ يعمى ”الصمح نهع 
  جشوح األطشاف وانعٍوٌ  –" نهرُظٍف" يذهول يهذً يعرذل انرشكٍض– 

 .يم 50انذجى 



 ، شاػ كثٍش يصهس ، نذعى األطشاف انًصاتح وذعصٍة انشأط
 2يصم انًُذٌم تعذد 

  يم 20دجى ( انثونٍذٌٍ)يطھش نهجشوح يصم انٍود 
 10شاػ َظٍف نهجشوح عذد 
  أصواض( 4) لفاصاخ َظٍفح نهجشوح تعذد 
  5دتاتٍظ آيُح نرصثٍد انًُادٌم وانشاػ انكثٍش تعذد 
  3ستاط ضاغط يرعذد األدجاو عذد 
 
   "- الصك نهجشوح انثغٍطح ، شاػ فاصنٍٍ نهذشوق عذد " تالعرش

3 
  يطوٌح عٍ اإلععافاخ األونٍح ورنك العرزكاس انخطواخ إرا َغٍد

 أي يُھا




