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المقدمة
ٚغزًذ انجحش اًْٛزّ يٍ اًْٛخ انشلبثخ انذاخهٛخ ف ٙانٕحذاد االلزصبدٚخ ٔانذٔس انفعبل
انز٘ رهعجّ ف ٙانزحمك يٍ عاليخ االعًبل انز ٙرًبسعٓب انٕحذاد االلزصبدٚخٔ ,آَب
لذ عبسد عهٗ ٔفك يب ْٕ يخطػ نٓب ٔانزحمك يٍ اٌ االْذاف انز ٙرغعٗ انٕحذاد
االلزصبدٚخ انٗ رحمٛمٓب لذ رحممذ ٔكزنك ٚغزًذ انجحش أًْٛزّ يٍ أًْٛخ َظبو
اعزخذاو انحبعٕة ف ٙانشلبثخ انذاخهٛخ أر أَّ ٚعذ ثًثبثخ دنٛم ٚؤد٘ انٗ انذلخ ٔانغشعخ
ف ٙاعذاد انزمبسٚش ٔعشظٓب ثشكم افعم يًب ْٕ يٕجٕد ف ٙانُظبو انٛذٔ٘ ,ار رفزمش
اغهت انٕحذاد االلزصبدٚخ نُظبو سلبثخ انذاخهٛخ ثزمُٛخ اعزخذاو انحبعٕة عهٗ انشغى
يٍ انزطٕس انكجٛش انز٘ غشأ عهٗ أعبنٛت ٔاجشاءاد انشلبثخ انذاخهٛخ ف ٙيعظى دٔل
انعبنى ٔنكُٓب ف ٙانعشاق رجمٗ يغزخذيخ ف ٙحذٔد ظٛمخ ثغجت االجشاءاد انشٔرُٛٛخ
انًعمذح ف ٙظم االعزخذاو انٛذٔ٘ ٔ .ثُ ٙانجحش عهٗ انفشظٛخ االرٛخ أٌ اعذاد َظبو
انشلبثخ انذاخهٛخ ثبعزخذاو اَظًخ انزشغٛم االنكزشًَٔٚ ٙكُُب يٍ لٛبط ٔرمٕٚى اداء
انٕحذاد االلزصبدٚخ ثشكم دلٛك ٔعهٛىٔ .لذ رٕصم انجحش انٗ يجًٕعخ يٍ
االعزُزبجبد ٔانزٕصٛبد يٍ اْى االعزُزبجبد رزًٛض يعبنجخ انجٛبَبد انكزشَٔٛب ً عٍ
يعبنجخ انٛذٔٚخ انغشعخ ٔانذلخ انعبنٛخ يًب ٚؤد٘ انٗ اَخفبض احزًبل حذٔس االخطبء
ٔاإلًْبل ٔعذو انزشكٛض ف ٙظم انُظى االنكزشَٔٛخ عُّ ف ٙانُظى انٛذٔٚخ .
ٔاٌ اعتتزخذاو انحبعتتٕة االنكزشَٔتت ٙفتت ٙانشلبثتتخ انذاخهٛتتخ ٚتتٕفش ارصتتبل اعتتش ثتتٍٛ
االداساد انًغؤٔنخ عٍ انشلبثخ  ,ايتب اْتى انزٕصتٛبد كبَتذ رطتٕٚش يٓتبساد ٔلتذساد
انًحبعج ٍٛثبنُظى االنكزشَٔٛخ انًزطٕسح ٔرنك عٍ غشٚك أعذاد ثشايج نضٚتبدح يغتزٕٖ
يعتتشفزٓى ثتتبنجشايج انًزمذيتتخ نهًغتتزٕٚبد انعبنٛتتخ ٔانتتضاو انًحبعتتج ٍٛعهتتٗ االنزحتتبق ثٓتتب
ٔاألعتتزفبدح يُٓتتب ٔ ,ظتتشٔسح انفصتتم ثتتٔ ٍٛظٛفتتخ رحهٛتتم األَظًتتخ ٔكزبثتتخ انجتتشايج فتتٙ
انًُشأح ٔٔظٛفخ رشغٛم جٓبص انحبعٕةٔ ,أٌ رمٕو نًُشبح ثبألحزفتبظ ثكشتٕفبد خبصتخ
ثبألخطبء انزٚ ٙزى اسركبثٓب عهٗ يذاس عًش انًُشأح .

 -:االستنتاجات
رى انزٕصم يٍ خالل انجحش انٗ يجًٕعخ يٍ االعززبجبد ًٚ ,كٍ رهخٛصٓب عهٗ
انُحٕ االر-: ٙ
-1رًزبص يعبنجخ انجٛبَبد انكزشَٔٛب ً عٍ يعبنجخ انٛذٔٚخ ثبنغشعخ ٔانذلخ انعبنٛخ.
 -2اَخفبض احزًبل حذٔس االخطبء ٔاإلًْبل ٔعذو انزشكٛض ف ٙظم انُظى
االنكزشَٔٛخ عُّ ف ٙانُظى انٛذٔٚخ .
 -3اٌ اعزخذاو انحبعٕة االنكزشَٔ ٙف ٙانشلبثخ انذاخهٛخ ٕٚفش ارصبل اعش ثٍٛ
االداساد انًغؤٔنخ عٍ انشلبثخ .
 -4رٕفٛش انٕفذ ٔعشعخ اَجبص انعًهٛبد ٔثبلم ركهفخ .
 -5االحزفبظ ثغجالد احزٛبغٛخ نًٛكٍ انًُشأح يٍ اعبدح إَشبء انًعهٕيبد انعشٔسٚخ
ثزكهفخ يعمٕنخ فٔ ٙلذ يُبعت ٔرجُت انًخبغش انًبدٚخ انُبجًخ عٍ رهف انجٛبَبد
انًحزًم أل٘ عجت يًكٍ.
ٔ -6ظع ظٕاثػ ٔاجشاءاد ٔلبئٛخ فعبنخ ف ٙانًُشأح رحٕل دٌٔ دخٕل األشخبص
غٛش انًصشح نٓى انٗ غشفخ انحبعٕة اٜن. ٙ
 -7اٚخ يزغٛشاد لذ رزى ف ٙثٛبَبد انًهفبد انشٚئغٛخ الرزى اال عٍ غشٚك رفٕٚط كزبثٙ
يٍ اإلداسح انًغؤٔنخ عٍ ْزِ انجٛبَبد .

خبيغب -:انزٕصٛبد
أٌ انزٕصٛبد انزًٚ ٙكٍ اٌ ٕٚص ٙثٓب انجبحثٔ ٍٛانزَ ٙشجٕ أٌ ركٌٕ يفٛذح ٔرمذو
ثعط انعٌٕ نهًزًٓ ٍٛف ٙانًجبل انًحبعج ٙرجهذ يٍ خالل االعزُزبجبد انز ٙرى
انزٕصم انٓٛب
 -1رطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد نهًحبعج ٍٛنزعشف عهٗ انُظى نًحبعجٛخ االنكزشَٔٛخ
انًزطٕسح ٔرنك عٍ غشٚك أعذاد ثشايج نضٚبدح يغزٕٖ انًعشفخ ٔثشايج يزمذيخ
نهًغزٕٚبد انعبنٛخ ٔانحش عهٗ انًشبسكخ فٓٛب يٍ لجم انًحبعجٔ ٍٛاألعزفبدح يُٓب .
 -2انفصم ث ٍٛانٕظبئف انًزشاثطخ ٔانًزذاخهخ كزحهٛم األَظًخ ٔكزبثخ انجشايج
ٔٔظٛفخ رشغٛم انجٓبص .
 -3اعزخذاو غشق ٔأعبنٛت انشلبثخ انٛذٔٚخ يع انطشق ٔاألعبنٛت االنكزشَٔٛخ ٔرنك
نًحبٔنخ انزعشف عهٗ َمبغ انععف نكم يٍ األعهٕث. ٍٛ
 -4االعزفبدح يٍ حبالد انغش ٔانزالعت انز ٙرحذس ف ٙانًُشأح ٔانز ٙرحذس فٙ
انًُشأد انًشبثٓخ ف ٙانُشبغ يٍ اجم انعًم عهٗ ارخبر عجم ٔلبئٛخ جٛذح ٔلٕٚخ رحذ
يٍ ْزِ األعًبل .
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