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 ه. فَٔر ثألشوٌّ.أ. 

 نجطز ثُؾجٓؼز ث٣ًُْٞز ثُ  - ٤ًِز ؽخ ثألّ٘جٕ  –هْْ ثُؾٌثفز   

 

 جراحت عامت وصغرى                                   

 

 1ثُٔقجػٌر 

                          

 
٢ٛ ػالٓجس ٣ٌ٣ٌّٚ ٣ذقظ ػٜ٘ج ثُطذ٤خ دجُلقض ثُل٣َ٤جة٢ ُالّضوالٍ ػ٠ِ ثُٞظجةق ثألّج٤ّز  

 ُِؾْْ , ٢ٛٝ صؼط٢ ثٗؼٌجّجَ هه٤وجَ ُِقجُز ثُظق٤ز ػ٘و ثإلْٗجٕ .

 ٣ٝوظو دضق١ٌ ثُؼالٓجس ثُق٣ٞ٤ز :  

 ثُض٘لِ ٝثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ  –ثُ٘ذغ  –كقض ثُقٌثًر    

 ٌَُ ٖٓ ٛيٙ ثُؼالٓجس أًهجٓجَ ك٣َ٤ُٞٞؽ٤ز عجدضز ٣وٍ صقُٜٞج ػ٠ِ فجُز ٌٓػ٤ز ٓؼ٤٘ز .   

 

   كقض ثُ٘ذغ                                          

ثُ٘ذغ ٛٞ فِ ثُظوٓز ثُي١ صشؼٌ دٚ ثألطجدغ ف٤ٖ ػـطٜج أفو ثُشٌث٤٣ٖ , ٝىُي دْذخ صٔوه   

ثُٞػجء ثُش٣ٌج٢ٗ ثُ٘جؽْ ػٖ هٞر ثُٔٞؽز ثُو٣ٞٓز ثالص٤ز ٖٓ ثُوِخ ًٝؽٞع ثُٞػجء دؼوةي إ٠ُ فجُضٚ 

 ثأل٤ُٝز دضؤع٤ٌ مجطضٚ ثٌُٔٗز 

ٖٓ ؽٜز ٝهثٍ ػ٠ِ ٗلٞى٣ز ثُٞػجء ثُٔؾُْٞ ٖٓ ؽٜز  كجُ٘ذغ ٓشؼٌ ٓق٤ط٢ ُوهجس ثُوِخ  

  أمٌٟ .

ف٤ٖ ثُؼـؾ طـ ػظ٢ٔ ُٔؼٌكز مٞثص ثُ٘ذغ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُش٣ٌجٕ ّطق٤جَ ْٝٓض٘وثَ ػ٠ِ ّ   

    , ثُلي ثُْل٢ٍِث٣ٝز ٝثُٞؽ٢ٜ دقيثء  , ثٌُؼذ١ٌ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ثُْل٤ِز ُِْجػوػ٤ِٚ ًجُش٣ٌجٕ 

  َٗٔز ( .) ثُ Tragusٝثُظوؿ٢ أٓجّ شقٔز ثألىٕ 

 

 : أماكن جش النبض   

 ثُش٣ٌجٕ ثٌُؼذ١ٌ : ك٢ ث٤َُٔثدز ثٌُؼذ٣ٌز .  - 1  

 ثُش٣ٌجٕ ثُؼؼو١ : أ٢ْٗ ثُؼؼِز ىثس ثٌُأ٤ّٖ ثُؼؼو٣ز ك٢  ثُغِظ ثُْل٢ِ ُِؼؼو . -2 

 ثُش٣ٌجٕ ثُْذجص٢ : ك٢ ثُؼ٘ن ػ٘و ثُقجكز ثأل٤ْٗز ُِوضٌثة٤ز  ) ٓج د٤ٖ ثُوضٌثة٤ز ٝثُق٘ؾٌر ( . -3 

 ش٣ٌجٕ ثُظوؿ٢ : أٓجّ شقٔز ) ٍٗٔز ثألىٕ ( .ثُ -4 

 ثُش٣ٌجٕ ثُلني١ : صقش ٓ٘ضظق ثٌُدجؽ ثإلًد٢ . -5 

 ثُش٣ٌجٕ ثُٔؤدؼ٢ : ك٢ ثُقلٌر ثُٔؤدؼ٤ز مِق ٓلظَ ثًٌُذز. -6 

 ش٣ٌجٕ ظٌٜ ثُووّ : د٤ٖ ٓشط٢ ثُووّ ثألٍٝ ٝثُغج٢ٗ . -7 

 ثُش٣ٌجٕ ثُظ٘ذٞد٢ ثُنِل٢ : مِق ثٌُؼخ ثأل٢ْٗ .  -8 



 

2 

 

  
 

صقٞالس ثُ٘ذغ : صطٌأ ػ٠ِ ثُ٘ذغ صقٞالس ًغ٤ٌر ك٢ فجالس ك٣َ٤ُٞٞؽ٤ز ٌٝٓػ٤ز , صشَٔ   

, كؼوه ثُ٘ذؼجس ٣ضٞهق ػ٠ِ ػوه ٗذؼجس  ػوه ثُ٘ذؼجس ٝطلجصٜج ) ٖٓ ف٤ظ هٞصٜج  أٝ ٗظٜٔج (

  ثُ٘ذؼجس كضجدؼز ُؼٞثَٓ عالعز : ثُوِخ ثُٔؾو٣ز , أٓج هٞر

 ٌٓٝٗز ثُش٣ٌجٕ ثُٔؾُْٞ. -ك٢ ث٣ٌٌُْ ثُٞػجة٢. ػ ٓووثً ثُوّ ثُؾجةَ -هٞر ثُؼـؾ ثُوِذ٢. ح -أ 

 ٝٗظْ ثُ٘ذؼجس ٝصٞثصٌٛج صجدغ ُ٘ظْ ثُؼؼِز ثُوِذ٤ز . 

 ثُضقٍٞ ك٢ ػوه ثُ٘ذؼجس :  -1

 /ه 88-76ػ٘و ثٌَُٜ  ك٢ ثُقجُز ثُطذ٤ؼ٤ز     

 /ه . 148-138ٝػ٘و ثألؽلجٍ ٓج د٤ٖ    
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 /ه ٝٓج ٍثه ػ٘ٚ ٛٞ صٌْع .188ٌَُِٜ  ٝثُقو ثألػ٠ِ    

 ٣نضِق ثُؼوه دجمضالف ثُْٖ ٝثُؾِ٘ صذؼجَ ُؾوثٍٝ .   

٣َهثه ثُ٘ذغ ك٢ ثُقجالس ثُطذ٤ؼ٤ز : أع٘جء ثُقَٔ , مالٍ ثُؾٔجع , دؼو ص٘جٍٝ ثألؽؼٔز    

 )ٝمظٞطجَ ثُٞؽذجس ثُغو٤ِز ( ٝإؽٌثء ثُضٔج٣ًٖ ث٣ٌُجػ٤ز ٝثالٗلؼجٍ ثُ٘لْج٢ٗ .

  ٣ذطؤ ثُ٘ذغ دظًٞر ؽذ٤ؼ٤ز أع٘جء ثُّ٘ٞ .  

 

  : فْخ ثُؼٌٔ ُ٘ذغ ثُل٣َ٤ُٞٞؽ٤زصذوالس ث  

  :  ٖٗذؼز/ه . 168-148ثُؾ٤٘ 

  : ٗذؼز/ه . 148-128ػ٘و ثُٞالهر 

  ٌٔٗذؼز/ه . 188ّ٘ٞثس :  5فض٠ ػ 

  ٌٔٗذؼز/ه . 98ّ٘ٞثس :  6فض٠ ػ 

  ٌٔٗذؼز/ه . 88ّ٘ٞثس : 18فض٠ ػ 

  : ٗذؼز/ه . 88-78ك٢ ٌٓفِز ثُذِٞؽ ٝثًضٔجٍ ثُ٘ؼؼ 

  ٗذؼز/ه .68ػ٘و ثُش٤ٞك : ٣ضذجؽب ٤ُظَ إ٠ُ  

 

 صذوالس ثُ٘ذغ دقْخ ثُؾِ٘ :

 ػوه ثُ٘ذؼجس ػ٘و ثإلٗجط          ػوه ثُ٘ذؼجس ػ٘و ثُيًًٞ                ثُْٖ           

       

 /ه77/ه                                 69                         28-25   

 /ه72                     /ه            71                         25-38   

  /ه74/ه                                 78                         38-58   

 

 ثُضقٍٞ ك٢ هٞر ثُ٘ذغ : -2

 ٓٔضِب إىث شؼٌ ثُلجفض دجُ٘ذؼجس دظًٞر ؽ٤ور. ;٣وجٍ إٔ ثُ٘ذغ    

 ٝ ػؼ٤ق إىث ًجٗش ثُ٘ذؼجس ػؼ٤لز ثُشور .                        

 ٝ م٤ط٢  إىث ًجٕ ػؼ٤لجَ دشور , ٝٛٞ ثُٔشجٛو ػ٘و ثُٔظجد٤ٖ دجُظوٓجس                        

 ثَُ٘ك٤ز أٝ ثإلٗضج٤ٗز ٣ٝوٍ ػ٠ِ إٗيثً ٤ّب .            

 ٝ هجكَ ػ٘وٓج صَهثه هٞصٚ , ٣ٝؾِ ػ٘و ثُٔظجد٤ٖ دضؼ٤ن دٌٍك ثألدٌٜ .                         

 

 ثُضقٍٞ ك٢ ٗظْ ثُ٘ذغ : -3 

ٌٕٞ ثُ٘ذغ ك٢ ثُقجُز ثُطذ٤ؼ٤ز ٓ٘ضظٔجَ أ١ إٔ ثُلضٌثس د٤ٖ ثُ٘ذؼجس صٌٕٞ ٓضْج٣ٝز كئىث ٣  

ثمضَ ٛيث ثُ٘ظْ ٣وجٍ إٔ ثُ٘ذغ ؿ٤ٌ ٓ٘ضظْ )ٓضوطغ , ٓؼجػق( ٣ٝوٍ ػ٠ِ ثػطٌثح ٗظْ 

 . ثُوِخ ٣ٝشجٛو ك٢ ثػضالالصٚ

 ٤ًل٤ز ؽِ ثُ٘ذغ :  

 .ز ٣ؾِ ثُ٘ذغ ُِضؼٌف ػ٠ِ ثُ٘ظْ ثُوِذ٢ ٝػ٠ِ ٗلٞى٣ز ثألٝػ٤ 

كِؾِ ثُ٘ذغ ٣ؼغ ثُطذ٤خ دِطق ّذجدضٚ ّٝٝطجٙ كٞم ٤ٌْٓ ثُش٣ٌجٕ ثٌُؼذ١ٌ ٣ٝؼـؾ ػـطجَ 

مل٤لجَ دذ٘جٕ إدٜجٓٚ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُنِل٢ ُِٔؼظْ كضشؼٌ ثإلطذغ ثألٓج٤ٓز ثُؼجؿطز ػ٠ِ ثُش٣ٌجٕ 
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عج٤ٗز ٣ٝؼجه عج٤ٗز دؼو ثالٗضٜجء ٖٓ كقض ث٣ٌُٔغ , ألٕ  68-٣ٝ38ؾخ إٔ ٣وّٝ ثُلقض  دجُ٘ذؼجٕ ,

 ٖٓ ثُلقض ثُطذ٢ ػ٘و دؼغ ثٌُٔػ٠ ٣ْذخ صٌْػجَ ٓؤهضجَ ُِ٘ذغ . ُنٞفث

هو صذوٝ ك٢ ثُش٣ٌجٕ ثٌُؼذ١ٌ فجالس ؿ٤ٌ ؽذ٤ؼ٤ز ٝاله٣ز أٝ ٌٓػ٤ز صْذخ ػوّ ثُشؼًٞ دجُ٘ذغ  

٣ٝؾخ ػ٘و ىُي ؽِ ثُش٣ٌجٕ ثٌُؼذ١ٌ ٤ُِو ثُغج٤ٗز ٝػَٔ ٓوجدِز د٤ٖ ثُ٘ذغ ثُش٣ٌج٢ٗ  ٝػؼلٚ

 ٝثإلطـجء إ٠ُ ههجس ثُوِخ .

 ف ػ٠ِ ٗلٞى٣ز ثُشٌث٤٣ٖ ثُٔنضِلز :ُِضؼٌٝ 

٣ؾِ ًَ ش٣ٌجٕ ػ٠ِ فور ك٢ ٓ٘طوز ٓؼ٤٘ز  ٝٛيث ػَٔ أّج٢ّ ك٢ كقض ثٌُٔػ٠ ثُٔظجد٤ٖ  

 دآكجس ٝػجة٤ز ٓق٤ط٤ز  .

٣لؼَ ؽِ ثُ٘ذغ ػ٘و ثألؽلجٍ أع٘جء ْٜٗٞٓ  ٣ٝلؼَ ؽِ ثُش٣ٌجٕ ثُظوؿ٢ دوٍ ثٌُؼذ١ٌ ٢ً ال 

ثُ٘جؽْ ػٖ ثُنٞف ٣ؤه١ إ٠ُ صٌْع ٗذؼٚ ٝصذوٍ شٌِٚ  ٣ٞهع ثُطلَ , ألٕ ٣وظضٚ ٝدٌجءٙ ثُٔضٞثطَ

  ٓٔج ٣ؼَِ ثُضشن٤ض .

٣َهثه ثُ٘ذغ ك٢ دؼغ ثُقجالس ثٌُٔػ٤ز ًجًصلجػٚ ػ٘و ثُٔظجد٤ٖ دجُظوٓز ثَُ٘ك٤ز أٝ ثُظوٓز   

 ٗذؼجس ك٢ ثُوه٤وز( . 18-8هًؽز فٌثًر ٝثفور ص٣َو ثُ٘ذغ ٝك٢ ًجكز أشٌجٍ ثُق٠ٔ )ًَ ثإلٗضج٤ٗز

 شٌَ ػجّ ٛٞ ث٤ُز هكجػ٤ز ٣وّٞ دٜج ثُؾْْ إٓج ُٔضطِذجصٚ ثُل٣َ٤ُٞٞؽ٤ز أٝإٕ صٌْع ثُ٘ذغ د  

 ُضؼ٣ٞغ ٗوض ثألًْٝؾ٤ٖ ثُقجطَ دجَُ٘ف .

 ٝثُق٠ٔ ثُض٤ل٤ز ٝثُٔؼجُؾز  ٣ICPذطؤ ثُ٘ذغ ك٢ فجالس ٌٓػ٤ز ًجٍه٣جه ثُؼـؾ هثمَ ثُوقق  

  ر .دجُو٣ؾ٤ضجٍ ٝإفظجًثس ثُوِخ ٝػ٘و ثُذوء دجُ٘وجٛز ٖٓ دؼغ ثإلٗضجٗجس ثُنط٤ٌ

ثُ٘ذغ ك٢ ثُؾٌثفز : ُضـ٤ٌثس ثُ٘ذغ أ٤ٔٛز ك٢ ٝػغ صشن٤ض دؼغ ثُقجالس ثُؾٌثف٤ز مجطز  -  

ك٢ ٌٓثهذز ثٌُٔػ٠ دؼو ثُؼ٤ِٔجس, كئىث أطذـ ثُ٘ذغ دـضز ػؼ٤لجَ ٝثٍهثه ػوهٙ )ٗذغ ٣ٌّغ 

هٍ ىُي ػ٠ِ إطجدز  ٝم٤ط٢( ٝصٌثكن ٓغ ثطلٌثً ك٢ ثُٞؽٚ ٝإٌّثع ك٢ ثُض٘لِ ٤َٓٝ إ٠ُ ثُـش٢

 دَ٘ف دجؽٖ ؿ٣ٌَ . ث٣ٌُٔغ

ًٝيُي كئٕ صَث٣و ػوه ثُ٘ذغ ٝػؼلٚ ٝصٌثكوٚ دضٌكغ ف١ًٌٝ ك٢ ػٞثهخ ثُؼَٔ ثُؾٌثف٢ ٛٞ ٖٓ   

 ػالٓجس ثُظوٓز ثإلٗضج٤ٗز ٝصؾٌعْ ثُوّ .

ٗذؼز/ه ٝطجً م٤ط٤جَ ًجٕ ثإلٗيثً ٝم٤ٔجَ . 138-128دظًٞر ػجٓز : إىث صؾجٍٝ ػوه ثُ٘ذغ  

 ًٝيُي كئٕ كووثٕ ثُ٘ذغ ثُٔق٤ط٢ دؼو

  ثُؼ٤ِٔجس ثُٞػجة٤ز ٣وٍ ػ٠ِ ثْٗوثه ُٔؼز ثُش٣ٌجٕ ثُٔـي١ ُِ٘جف٤ز .   

 

 

 

                          كقض ثُقٌثًر                                  

 ٣ضْ ص٤ُٞو ثُقٌثًر دشٌَ أّج٢ّ ػٖ ؽ٣ٌن : 

٣لٌْ             ثُضوِظجس ثُؼؼ٤ِز دجُوًؽز ثأل٠ُٝ , ٢ٛٝ ثّضؾجدز ٣ٌّؼز ُض٤ُٞو ثُقٌثًر ) ٝٛيث ٓج  -1

 فوٝط ثُوشؼ٣ٌٌر ػ٘و ثُذٌه ًٔ٘ؼٌِ هكجػ٢ .

                                                                                                                                                                                  ثالّضوالدجس ثُن٣ِٞز دجُوًؽز ثُغج٤ٗز . -2

ػٖ ؽ٣ٌن ثُؾِو ّٞثء ػذٌ ثُضؼٌم )ثُوًٝ ثألّج٢ّ ك٢  ٣ضْ ثُضنِض ٖٓ ثُقٌثًر ثَُثةور 

 صظ٣ٌق ثُقٌثًر( أٝ ثإلشؼجع أٝ ثُضٔجُ )ٓغ ؽْْ أدٌه( .
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-3559إٕ فٌثًر ثُؾْْ ثُذش١ٌ عجدضز ػ٘و ًَ شنض ٝصضٌثٝؿ ك٢ ثُشنض ث٤ُِْْ د٤ٖ  

هًؽز أع٘جء ٝهش ثإلدجػز ٖٓ ثُوًٝر  855ثً ُ , ٝصَهثه دظًٞر ك٣َ٤ُٞٞؽ٤ز دٔوو3754

 ثُطٔغ٤ز .

   

  ; : ٣ضْ دجّضنوثّ ٤َٓثٕ ثُقٌثًر  قَاس درجت الحرارة   

 

  )٠ْٔ٣ٝ ٤َٓثٕ ثُقٌثًر ثُطذ٢( ٣ٝقضجػ ُِضط٤ٌٜ ثُؾ٤و. الزئبقٌ -1   

  
  

ن ٛٞ ػذجًر ػٖ أٗذٞح ٓوًػ ٖٓ ثَُؽجػ ٣قض١ٞ ك٢ هْٔٚ ثُْل٢ِ ػ٠ِ ثٗضلجك ِٓٔٞء دجَُةذ 

ٓغ هًؽز ثُقٌثًر ك٤وٍ  ثُي١ ٣ضٔوه دضؤع٤ٌ ثُقٌثًر ٣ٌٝصلغ ك٢ أٗذٞح ث٤َُٔثٕ ثًصلجػجَ ٓض٘جّذجَ 

ػ٤ِٜج , ُٝٞؽٞه ثٗنظجً ػ٤ن د٤ٖ ْٓضٞهع ثَُةذن ٝثُؼٔٞه ثَُةذو٢ ٣ؾخ ًػ ث٤َُٔثٕ دوٞر 

دؼو  ٣ٝؾخ ؿِْٚ ؽ٤وثَ دجُٔجء ٝثُظجدٕٞ ّ٘ضـٌثه . 35إلػجهر ْٓضٟٞ ثَُةذن فض٠ ثُوًؽز 

 ضؼٔجٍ عْ صط٤ٌٜٙ .ًَ ثّ

 

: ػذٌ ه٤جُ هًؽز فٌثًر ثُش٣ٌ٘جس ثُٜ٘جة٤ز ك٢ ؿشجء ثُطذَ,٣ٝؾخ مِٞ ثألىٕ األرنٌ  -2

 مجطزَ ُوٟ ثألؽلجٍ . ٖٓ ثُٔلٌٍثس ثُظٔالم٤ز ,ٝٛٞ ٓل٤و ؽوثَ 
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 : ٝٓ٘ٚ ٗٔٞىػ دالطن ٣ِظن ػ٠ِ ثُؾِو . الجلذً -3 

  
 

 ؽٌثةن ه٤جُ ثُقٌثًر : *

 ُؼ ث٤َُٔثٕ فض٠ ٣ضؾجٍٝ ثُٔؼظٌر .ٖٓ ثُشٌػ : ف٤ظ ٣ٞ -1  

 ٖٓ ثُلْ : صقش ثُِْجٕ . -2  

 ٖٓ ثإلدؾ : دؼو صؼ٣ٌز ث٣ٌُٔغ ٖٓ ع٤جدٚ ٝصؾل٤ق ثإلدؾ . -3  

 

 
 ٖٓ ثُٜٔذَ : ال٣ؾٍٞ ػ٘و ثألدٌجً . -4  

 ٖٓ ثألىٕ : ػ٘و ثألؽلجٍ . -5  

  ٖٓ ثُؾِو . -6  
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( , ٝكٌؽ ثُقٌثًر (Fever( , ٝثُق٠ٔ Set-Pointٓلّٜٞ ٓ٘ظْ ثُقٌثًر )*

hyperthermia): ) 

  ٣وغ ًٌَٓ ص٘ظ٤ْ ثُقٌثًر ك٢ ثُوٓجؽ ٝٛٞ ٓذٌٓؼ ػ٠ِ هًؽز فٌثًر  عجدضز   

, ٝػ٘وٓج ٗضٌِْ ػٖ هًؽز فٌثًر ثُؾْْ كئٗ٘ج ٗؼ٢٘ set-point ) هًؽز ٓت٣ٞز =37 ٓغال)    

ثُٔ٘ظْ إ٠ُ ثًٌَُٔ  37ديُي هًؽز فٌثًر ثُوّ , ٝػ٘وٓج ٣ٌه هّ دوًؽز فٌثًر أًذٌ ٖٓ 

ُِقٌثًر ٣شؼٌ دؤٜٗج ٌٓصلؼز ك٤وّٞ دجإلؽٌثءثس ثُالٍٓز ُِضنِض ٖٓ ثُقٌثًر ثَُثةور , ٝك٢ 

 فجٍ ثٗنلجػٜج ٣وّٞ دجُؼٌِ .

ٌُٖٝ  37ك٢ فجُز ثُق٠ٔ صٌٕٞ هًؽز فٌثًر ثُوّ )فٌثًر ثُؾْْ( ؽذ٤ؼ٤ز أطالَ ُٝضٌٖ   

ٓغالَ , °) 48ٌٓصلؼز )  set-pointُْذخ ٓج ) ٝؽٞه ثكز إٗضج٤ٗز أٝ ثّضوالد٤ز ٓؼ٤٘ز ( صٌٕٞ ثٍ

إ٠ُ ثًٌَُٔ كئٗٚ ٣شؼٌ إٔ ثُوّ ثُٞثًه إ٤ُٚ دجًه ك٤وّٞ   °37كؼ٘و ًٝٝه هّ هًؽز فٌثًصٚ 

 . دٌكغ هًؽز فٌثًر ثُوّ ُضظذـ ْٓج٣ٝز ُوًؽز فٌثًصٚ

 

 : ففٌ الحمي

ثُْذخ ثٌُٔػ٢ : ٛٞ كؼَ ُٓٞوثس ثُقٌثًر هثم٤ِز ثُٔ٘شؤ ) إٗضجٗجس , أٌٓثع ثُـٌثء ,  

ٖٓ مالٍ صشـ٤َ  set-point ( ٝثُض٢ صؤعٌ دشٌَ ؿ٤ٌ ٓذجشٌ ػ٠ِ ثُٞؽجء ٤ُـ٤ٌ ثٍثُضقِْ 

 ّٝجةَ ثُوكجع .

ٝثُضظجٌٛثس ث٣ٌ٣ٌُْز : شٌٟٞ ث٣ٌُٔغ ٖٓ شؼًٞ دجُذٌه ٝثُوشؼ٣ٌٌر , دْذخ ٣ٍجهر  

 ثُضوِظجس ثُؼؼ٤ِز , ٣ٝظذـ ؽِوٙ ًؾِو ثُْٔي .

 ج٤ٓ٘ٞك٤ٖأٓج ثُؼالػ ك٤ٌٕٞ دنجكؼجس ثُقٌثًر ًجألّذ٣ٌٖ , ثأل٤ّض 

 ( , ٣ٝٔ٘غ ثّضنوثّ مجكؼجس ثُقٌثًر ثُل٣َ٤جة٤ز )ثٌُٔجهثس( . set-point)ألٗٚ ٣ؤعٌ ػ٠ِ ثٍ 

ٝهو ٣ٌٕٞ ثُْذخ ثٌُٔػ٢ ك٢ ثُق٠ٔ أٌٓثع أٝ ػٞثَٓ صؤعٌ ٓذجشٌر ػ٠ِ ثُٞؽجء إلٗضجػ 

 . ثُقٌثًر )ثكجس ػظذ٤ز ,إشؼجػجس , ّّٔٞ (

 ٝثُؼالػ ًٔج صووّ . ٤ْؾ ,دؤؽٌثف دجًهر ٝصؼٌم د  ٝصٌٕٞ ثُضظجٌٛثس ث٣ٌ٣ٌُْز

 

 : أما فٌ حالت فرط الحرارة

 .  set-pointصٌٕٞ هًؽز فٌثًر ثُؾْْ ) هًؽز فٌثًر ثُوّ ( أػ٠ِ ٖٓ ثٍ  

ٝثُْذخ ثٌُٔػ٢ : هو ٣ٌٕٞ ٣ٍجهر إٗضجػ ٝص٤ُٞو ثُقٌثًر ) ثْٗٔجّ هًه٢ , كٌؽ ثُقٌثًر   

 ثألؽٌثف ّجم٘ز ,ثُنذ٤ظ ( ٣ٝضظجٌٛ ىُي ٣ٌ٣ٌّجَ دجُشؼًٞ دقٌثًر ٍثةور ٝصٌٕٞ 

أ٣ٌٕٝٞ ٣ٍجهر هًؽز فٌثًر ثُٔق٤ؾ ) ّجٝٗج , ثُظ٘جػجس ثُقٌث٣ًز (                         

 ٣ٝضظجٌٛ ىُي ٣ٌ٣ٌّجَ دضؼٌم شو٣و ,

شِٔ , فٌٝم ,  أٝ ٣ٌٕٞ ثُْذخ صؼطَ آ٤ُجس إٍثُز ثُقٌثًر)ػٌدز                        

دجُشؼًٞ دقٌثًر ٍثةور ٝصٌٕٞ ثألؽٌثف  ٣جَ ثػطٌثدجس ثُـوه ثُؼٌه٤ز ( ٣ٝضظجٌٛ ىُي ٣ٌٌّ

 ّجم٘ز ٓغ صؼطَ آ٤ُز ثُضؼٌم.
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أٓج ثُؼالػ ك٤ٌٕٞ دئٍثُز ثُٔالدِ ثَُثةور ٝثُضنِض ٖٓ ثُٔظوً  ثُقٌث١ً, ٝثّضنوثّ 

ثٌُٔجهثس ثُذجًهر , ٝك٢ فجٍ ػوّ كجةوصٜج ٣ٞػغ ث٣ٌُٔغ ك٢ ٓـطِ دجًه فض٠ صٍَ٘ 

 .  فٌثًصٚ , ٝٗضؾ٘خ إػطجء مجكؼجس ثُقٌثًر

 

 ثمضالكجس ثُقٌثًر ثُل٣َ٤ُٞٞؽ٤ز : * 

ص٘نلغ ك٢ ثُظذجؿ ػٜ٘ج ك٢ ثُْٔجء ألٕ ثُؼ٤ِٔجس ثالّضوالد٤ز صٌٕٞ دقوٛج ثأله٠ٗ ك٢   

 ثُظذجؿ .

هًؽز ك٢ فجالس ثٌُثفز , ثُّ٘ٞ ٝثُظ٤جّ دْذخ ثٗنلجع ثُؼ٤ِٔجس  1إ٠ُ  8.5ص٘نلغ ٖٓ  

 ثالّضوالد٤ز .

 ٗلؼجٍ ٝثُـؼخ ٝدؼو ثُظوٓجس .صٌصلغ دؼو ثُٞؽذجس ثُغو٤ِز ٝدؼو ثال 

صٌٕٞ هًؽز فٌثًر فو٣غ٢ ثُٞالهر ؿ٤ٌ ٓ٘ضظٔز ُؼوّ صشٌَ ثُضوِظجس ثُؼؼ٤ِز , ٣ٌٕٝٞ  

ثُضؼٌم دشٌَ ؽ٤و , ٝػجهر ٓجصٌٕٞ هًؽز ثُقٌثًر ػ٘وْٛ ٓ٘نلؼز دْذخ ًذٌ ّطـ ثُضٔجُ 

  ألؽْجْٜٓ ٓغ ثُّٞؾ ثُنجًؽ٢ ك٤نٌْٕٝ ثُقٌثًر دجإلشؼجع .

 

ك٢ ثًٌَُٔ ثُٔ٘ظْ ُِقٌثًر   set-pointثُقجالس ثٌُٔػ٤ز ٌُكغ ثٍ ك٢ فجُز ثُق٠ٔ :صؤه١

 ٓغ دوجء هًؽز فٌثًر ثُؾْْ ؽذ٤ؼ٤ز  .

,ىث ثُوًؽز ثُؼج٤ُز ٖٓ ثُقٌثًر, ٣ضؼجَٓ ٓغ  ٣ٝset-point٘ضؼ ثُشؼًٞ دجُذٌه ػٖ إٔ ثٍ  

( ػ٠ِ أٜٗج أهَ ٓ٘ٚ , ٝدجُضج٢ُ كجُوّ ٖٓ ٝؽٜز  °37هًؽز فٌثًر ثُؾْْ ثُطذ٤ؼ٤ز ) ٢ٛٝ

 ظٌٙ دجًه ٝدقجؽز ُِضوكتز , ٝٛيث ٓج ٣ؤه١ ُِشؼًٞ دجُذٌه .ٗ

ثُشؼًٞ دجُوشؼ٣ٌٌر كٜٞ ٗجصؼ ػٖ ًه كؼَ ثُؾْْ ُ٘وظجٕ هًؽز ثُقٌثًر ) ٓغ أٜٗج  أٓج

ف٤ظ إٔ أٌّع ؽ٣ٌوز ُض٤ُٞو ثُقٌثًر ٢ٛ ثُضوِظجس ثُؼؼ٤ِز ٝثُض٢ صضظجٌٛ  ؽذ٤ؼ٤ز ( ,

 دجُوشؼ٣ٌٌر . 

 ٓالفظجس 

 ٢ٛ ثُشؼًٞ دجُذٌه ٝثُوشؼ٣ٌٌر ٤ُِٝ ثُضٌكغ ثُق١ًٌٝ ( ) أٍٝ ػالٓز ُإلٗضجٕ     

 ٣ؤعٌٕٝ ػ٠ِ ًٌَٓ ص٘ظ٤ْ فٌثًر )ثألّذ٣ٌٖ ٝث٤ُْضجٍٓٞ ٝثأل٤ّضج٤ٓ٘ٞك٤ٖ "دجًث٤ّضجٍٓٞ" 

 ( إ٠ُ فجُضٜج ثُطذ٤ؼ٤ز set-point ثُؾْْ إلػجهر ثٍ 

ٝثُض٢ ,  set-point ) ػ٘وٓج صوّٞ ثُضوِظجس ثُؼؼ٤ِز دٌكغ هًؽز فٌثًر ثُوّ ُضظَ إ٠ُ ثٍ 

ُضظَ إ٠ُ ثُوًؽز ثُطذ٤ؼ٤ز   ٣set-pointوّٞ ثألّذ٣ٌٖ دنلغ ه٤ٔز ثٍ ٓغالَ , °48صْج١ٝ 

" ٗض٤ؾز ُِضوِظجس   °37ٌٕٞ هًؽز فٌثًر ثُوّ هو أطذقش أػ٠ِ ٖٓ كؼ٘وٛج ص ٢ٛٝ37° 

 ػ٠ِ ٛيث ثالًصلجع دجُضؼٌم (ثُؼؼ٤ِز " ك٤وّٞ ثُؾْْ ًٌه كؼَ 

  

ؽذ٤ؼ٤ز  set-point ٓغالَ ( ٝثٍ°48ثُوّ ٌٓصلؼز )ك٢ فجُز كٌؽ ثُقٌثًر صٌٕٞ هًؽز فٌثًر 

٣قجٍٝ إٗوجطٚ ػٖ ؽ٣ٌن ثُضنِض ٖٓ  هًؽجس 3( ك٤شؼٌ ثُؾْْ دلٌم فٌثًر ٣ؼجهٍ 37°)

 set-point   ش مجكؼجس ثُقٌثًر كئٜٗج ّضنلغ ثٍثُقٌثًر ػذٌ ثُضؼٌم , ٌُٖٝ إىث أػط٤

ػ٘وٛج ٤ّوّٞ دجُضؼٌم هًؽجس, 4ٝٓغالَ , كجُؾْْ ٤ّشؼٌ دلٌم فٌثًر ٣ؼجهٍ °36إ٠ُ      

 .ٝهو ٣ومَ ك٢ طوٓز ٗوض ثُقؾْ  ٣ٝنٌْ ٤ًٔز أًذٌ ٖٓ ثُْٞثةَ أًغٌ

 ) ُيث ٣ؾخ صؾ٘خ مجكؼجس ثُقٌثًر ك٢ فجُز كٌؽ ثُقٌثًر (            
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 ًٝهز ثُقٌثًر :

 
صْضؼَٔ ك٢ ثُٔشجك٢ , ػ٤ِٜج مطٞؽ ػٔٞه٣ز ٝأكو٤ز ٓضوجؽؼز , صٌضخ ك٢ أػالٛج ثُضٞث٣ًل  

صشن٤ض ٌٓػٚ , ٝػ٠ِ ٛجٓشٜج ثُؾجٗذ٢ صٞػغ أًهجّ ٓضٞثكوز ُوًؽز ٝثّْ ث٣ٌُٔغ ٝ

 .ثُقٌثًر ٝثُ٘ذغ ٝػوه ٌٓثس ثُض٘لِ ٝثُؼـؾ ك٢ ّطًٞ ٓضؼجهذز 

 صٌضخ هًؽز فٌثًر ث٣ٌُٔغ دجُِٕٞ ثألًٍم دٞػغ ٗوطز ػ٠ِ ثُنؾ ثألكو٢ ثُٔٞثكن ُٜج , 

 أٓج ػوه ٌٓثس ثُ٘ذغ كضْؾَ د٘لِ ثُط٣ٌوز ٌُٖٝ دجُِٕٞ ثألفٌٔ , 

 ْؾَ ػوه ٌٓثس ثُض٘لِ دجُِٕٞ ثألّٞه  .ٝص 

 صؤمي ثُؼالٓجس ثُق٣ٞ٤ز ٌٓصجٕ ك٢ ث٤ُّٞ ٝصْؾَ ػ٠ِ ثًُٞهز ًٔج ّذن .

ػ٠ِ ثُؼالٓجس ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ثأل٣جّ ثُٔنضِلز ٓغ دؼؼٜج ٣ؼط٢ مطٞؽ  إٕ ٝطَ ثُ٘وجؽ ثُوثُز

شٌثس ػ٘و ٣وٍ ًَ ٜٓ٘ج ػ٠ِ ثُضـ٤ٌ ثُطجًا ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔؤ د٤ج٤ٗز ٓضٔج٣َر دؤُٞثٜٗج ثُٔنضِلز

 ث٣ٌُٔغ مالٍ ٤ٌّ ٌٓػٚ .

 

 ٓنطؾ ثُقٌثًر :

ٛٞ ثُي١ ٣٘ؾْ ػٖ ٝطَ ٗوجؽ صؼ٤٤ٖ ثُقٌثًر ثُظذجف٤ز ٝثُْٔجة٤ز ٝك٢ ثأل٣جّ ثُٔنضِلز ػ٠ِ  

 ًٝهز ثُقٌثًر , هو ٣ل٤و ٛيث ثُٔنطؾ ك٢ ثُوالُز ػ٠ِ دؼغ ثُقجالس ثٌُٔػ٤ز .

 :٤ٔ٣َ ٣ٌ٣ٌّجّ أٗٞثع ٓنضِلز ُٔنططجس ثُقٌثًر 

 : صٌٕٞ ك٤ٚ هًؽز ثُقٌثًر ٌٓصلؼز هٝٓج حمي المتواصلتالٓنطؾ  -1

 ٝال صؼٞه ُِطذ٤ؼ٤ز , ٝصشجٛو ك٢ ثُضو٤قجس ثُٔ٘قذْز ٝثُق٠ٔ ثُض٤ل٤ز .  

       :٣ٞؽو كٌم د٤ٖ فٌثًص٢ ثُظذجؿ ٝثُْٔجء دٔؼوٍ أًغٌ ٖٓ هًؽز مخطظ الحمي المترددة -2

ٍَ ًج  ٍف .٣شجٛو ك٢ ثُضوًٕ ثٌُة١ٞ أٝ ثُضو٤قجس ؿ٤ٌ ثُٔلؾٌر دشٌ

             : صظٌٜ ثُق٠ٔ دشٌَ ٗٞدجس صلظِٜج كضٌر صٌٕٞ ك٤ٜج ثُقٌثًر  مخطظ الحمي المتقطعت -3

 ذ٤ؼ٤ز , ٝصشجٛو ػ٘و ثُٔظجد٤ٖ دجُذٌهثء ٓغالَ . ؽ
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 أٗٞثع ثُق٤ٔجس : *

 هًؽز  ص٠ْٔ دجُق٠ٔ ثُنل٤لز .3855-3755ثُقٌثًر    

 ص٠ْٔ دجُق٠ٔ ثُٔؼضوُز .  39إىث ٝطِش ٍ         

 ص٠ْٔ شو٣ور . 4855إىث ثًصلؼش إ٠ُ        

 ك٢ٜ ثُشو٣ور ؽوثَ . 4855إىث صؾجٍٝس ثٍ         

إٕ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر دؼو ثُؼ٤ِٔجس ثُؾٌثف٤ز ٣وٍ ػ٠ِ فوٝط ثإلٗضجٕ مجطز إىث فوط  

 دؼو ث٤ُّٞ ثُغجُظ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُ٘ظ٤لز , 

ثُؼ٤ِٔجس ٓذجشٌر كال  ؽز ( دؼو ٛيٙهًؽز أٝ هً 855أٓج ثًصلجع ثُقٌثًر ثُطل٤ق ) دٔووثً  

  ه٤ٔز ُٚ , ٝٛٞ ٗجصؼ ػٖ ثًصشجف ثألًٝثّ ثُو٣ٞٓز ٝدوج٣ج ثٌُع ثُؾٌثف٢ .

 

 ثُض٘لِ كقض                                           

 إٕ ػ٤ِٔز ثُض٘لِ ٢ٛ ػذجًر ػٖ صؼجهخ فًٌجس ثُش٤ٜن ٝثَُك٤ٌ .  

عج٢ٗ أ٤ًْٝو ثٌٌُدٕٞ ٝدجُضج٢ُ ثُقلجظ ػ٠ِ  ثُـج٣ز ٓ٘ٚ ص٣َٝو ثُؾْْ دجألًْٝؾ٤ٖ ٝإمٌثػ 

 ثُضٞثٍٕ ثُو١ِٞ ثُقجٓؼ٢ ٝآ٤ُجس ثُٔؼجٝػز .

 ثُقًٌز ثُض٘ل٤ْز ثُٞثفور ٢ٛ ش٤ٜن ٝثفو ٓضذٞع دَك٤ٌ . 

 ٣ضٌثٝؿ ػوه ثُقًٌجس ثُض٘ل٤ْز ك٢ ثُقجُز ثُطذ٤ؼ٤ز ػ٘و ثٌَُٜ د٤ٖ 

 ٌٓر /ه . 36-38ٌٓر/ه , ٝػ٘و ثألؽلجٍ د٤ٖ  16-28   

ًٌَٓ ػظذ٢ ٓٞؽٞه ك٢ ثُذظِز ث٤ُْْجة٤ز , ٣ٌٖٝٔ ُِٔؤعٌثس  -1ثُض٘لِ :  ٣٘ظْ فًٌجس 

 ػ٠ِ ٛيٙ ثُ٘جف٤ز إٔ صقوط ثػطٌثدجس ٓنضِلز ك٢ ثُض٘لِ هو صظَ إ٠ُ فو صٞهق ثُض٘لِ .

 ًٌَٓ ٤ٔ٤ًجة٢ ٓٞؽٞه ك٢ هُٞ ثألدٌٜ ٝثُؾْْ ثُْذجص٢ .  -2ٝ                            

 ٤ًل٤ز ػو ٌٓثس ثُض٘لِ :  

 ػ٘و ػو ٌٓثس ثُض٘لِ ثال ٣وًى ث٣ٌُٔغ أٗٚ ٌٓثهخ ٝإال ص٘لِ ص٘لْجً ؿ٤ٌ ؽذ٤ؼ٢  ٣ؾخ 

 ٝث٣ٌُٔغ ٗجةْ ٝىُي دجُ٘ظٌ إ٠ُ ثُـطجء ثُي١ ٣ـط٢ طوًٙ ٣ْٝضقْٖ إٔ ٣ؼو ثُض٘لِ  

 ٌٝٓثهذز ثٗنلجػٚ ٝثًصلجػٚ ٝٛيٙ ثٌُٔثهذز ًجك٤ز ُِؼو , أٓج إىث ُْ صشجٛو ٛيٙ ثُقًٌجس 

 ٠ طوً ث٣ٌُٔغ كضؼِٞ ٝص٘نلغ ٝػ٘وةٍي صؼو فًٌجس ثُض٘لِؽ٤وثً كضٞػغ ث٤ُو دِطق ػِ 

 مالٍ هه٤وٞ ٝثفور ٣ٝوٕٝ ثُؼوه ػ٠ِ ًٝهز ٓشجٛور ث٣ٌُٔغ أٝ ػ٠ِ ًٝهز ثُقٌثًر . 

٣َهثه ػوه ٌٓثس ثُض٘لِ )ك٣َ٤ُٞٞؽ٤جَ( ك٢ ٝػؼ٤ز ثُٞهٞف, ٝأع٘جء ثُٜؼْ  ٝثالٗلؼجالس  * 

 ثُ٘ل٤ْز , ُٝوٟ إؽٌثء ثُضٔج٣ًٖ ث٣ٌُجػ٤ز .

 ض )ك٣َ٤ُٞٞؽ٤جَ( أع٘جء ثٌُثفز ٝثالػطؾجع ٝثُّ٘ٞ .٣ٝ٘و*  

  

 ٣َهثه ػوه ثُقًٌجس ثُض٘ل٤ْز ك٢ فجالس ٌٓػ٤ز ًغ٤ٌر ٜٓ٘ج : * 

 ثألٌٓثع ثإلٗضج٤ٗز . -1 

 أٌٓثع ثُظوً ثُقجهر)ثفضوجٕ ًةز,ىثس ًةز,ىثس ؽ٘خ,طٔجس(. -2 

 ك٢ فجالس ثَُ٘ف ثُـ٣ٌَ ٝكجهجس ثُوّ . -3 

 .ك٢ دؼغ ثألٌٓثع ثُوِذ٤ز  -4 

 ػ٘و ٝؽٞه ػجةن ك٢ ثُطٌم ثُض٘ل٤ْز ثُْل٤ِز . -5 
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 ٣ض٘جهض ػوه ثُقًٌجس ثُض٘ل٤ْز ك٢ فجالس ٌٓػ٤ز ًغ٤ٌر ٜٓ٘ج : *

 ثُقجالس ثُض٢ ٣ٞؽو ك٤ٜج ػجةن ك٢ ثُطٌم ثُض٘ل٤ْز ثُؼ٣ِٞز ًٞؽٞه  -1     

 ثألؽْجّ ثألؽ٘ذ٤ز ك٢ ثُق٘ؾٌر أٝ إطجدز ث٣ٌُٔغ دٞىٓز ثَُٔٓجً .       

 ك٢ دؼغ ثالْٗٔجٓجس : ًج٤ٔ٣ًٞ٤ُجة٢ ) ثًصلجع ثُذُٞز ثُو٣ٞٓز ( , -2     

 ٝثٌُق٢ُٞ .        

 ك٢ دؼغ أهٝثً ثُْذجس ث١ٌٌُْ . -3     

 ك٢ ث٥كجس ثُوٓجؿ٤ز مجطز ثُٔؾجًٝ ٜٓ٘ج ًٌَُٔ ثُض٘لِ ًجَُ٘ف  -4     

 ٝثألًٝثّ .        

       

 ثُش٣ٌج٢ٗثُؼـؾ ه٤جُ                                     

 

٣وّٞ ثُوِخ دظًٞر ٓض٘جٝدز دجُضوِض ٝثالّضٌمجء , ٝك٢ أع٘جء ثُضوِض ٣وّٞ دوكغ ثُوّ إ٠ُ ثألدٌٜ  

دشٌَ ٓٞؽز ه٣ٞٓز , ٝٛيث ثُوكغ ٣ؤه١ إ٠ُ ٣ٍجهر ثُؼـؾ ك٢ ثألٝػ٤ز ثٌُذ٤ٌر ٝثألٝػ٤ز ثُٔضظِز 

٢ ف٤ظ ٣ضٌْح ثُوّ دٜج , إال إٔ ٛيث ثُؼـؾ ال ٣ِذظ إٔ ٣ض٘جهض صو٣ًؾ٤جَ دؼو ٍٖٓ ثُضوِض ثُوِذ

٣ٝذِؾ ٛيث ثُؼـؾ فوٙ ثأله٠ٗ ك٢ ٍٖٓ ثالّضٌمجء  ٖٓ ثألٝػ٤ز ثٌُذ٤ٌر إ٠ُ ثُشؼ٤ٌثس ثُو٣ٞٓز

 .ثُوِذ٢ 

 إٕ ثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ صجدغ ُؼور ػٞثَٓ ٜٓ٘ج : 

 هٞر ثالٗوذجع ٤ًٔٝز ثُوّ ٌٝٓٝٗز ثُشٌث٤٣ٖ  ٝثألٝػ٤ز ثُو٣ٞٓز .  

ك٢ ٓووثً ثُؼـؾ ثُو١ٞٓ .ثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ إٕ أ١ ثمضالف ك٢ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٣ؤه١ الػطٌثح  

 .ٛٞ ٓوجٝٓز ؽوًثٕ ثُشٌث٤٣ٖ ُوٞر هكغ ثُوّ ٖٓ ثُوِخ 

 ُِؼـؾ ثُو١ٞٓ ك٢ ثألٝػ٤ز فوثٕ :   

فو ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ثُؼـؾ أػظْ ٓج ٣ٌٖٔ ٣ٝٞثكن ىُي ٍٖٓ ثالٗوذجع  ثُوِذ٢ ٠ْٔ٣ٝ دجُؼـؾ  -  

 ثألػظ٢ٔ أٝ ثالٗوذجػ٢ .

ٌٖ ٣ٝٞثكن ىُي ٍٖٓ ثالّضٌمجء أٝ ثٌُثفز ثُوِذ٤ز ٠ْٔ٣ٝ فو ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ثُؼـؾ أه٠ٗ ٓج ٣ٔ -  

 دجُؼـؾ ثألطـ١ٌ أٝ ثالٗذْجؽ٢ .

ٖٓ  ³ْٓ 148-188د٤ٖ   ٤ٍؼ٤ز ػ٘و ث٣ٌُٜٞضٌثٝؿ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗوذجػ٢ ك٢ ثُقجُز ثُطذ *

ٍةذن ٝدظًٞر ػجٓز ³ ْٓ 88-68د٤ٖ  ػ٘وْٛ د٤٘ٔج ٣ضٌثٝؿ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗذْجؽ٢ ثَُةذن ,

 ٍٝ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗذْجؽ٢ عِغ٢ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗوذجػ٢ .٣ؾخ أال ٣ضؾج

                    

 : طرائق قَاس الضغظ الشرٍانٌ     

 

 : ػذٌ هغطٌر ػٖٔ ثُش٣ٌجٕ ثُلني١ أٝ ثُؼؼو١ أٝ ثٌُؼذ١ٌ , ٢ٛٝ ال صضْ إال  بشكل مباشر *  

 ك٢ ؿٌف ثُؼ٤ِٔجس ٝثُؼ٘ج٣ز ثُٔشوهر.      

 

 جّضنوثّ أؽَٜر ثُؼـؾ دؤٗٞثػٜج ثُٔنضِلز ثَُةذو٤ز , ثُٜٞثة٤ز: د بشكل غَر مباشر *  

 ٝثألٌُض٤ٌٗٝز .    
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 :   ؽ٣ٌوز ه٤جُ ثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ

٣ْضؼَٔ ُو٤جُ ثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ ٓو٤جُ ثُؼـؾ ثُٔؤُق ٖٓ ًْ ٓطجؽ٢ هجدَ ُِ٘لل ٓـِق  

ُ ثُؼـؾ ٣ضظَ دٔو٤ج دـالف هٔجش٢ , ٣نٌػ ٖٓ ٛيث ثٌُْ أٗذٞدجٕ ٖٓ ثُٔطجؽ أفوٛٔج
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ٝث٥مٌ ٣ضظَ دؤؽجطٚ صْضؼَٔ َُٔء ثٌُْ ثُٔطجؽ٢ دجُٜٞثء ,  ٓجٗٞٓضٌ( ٓؼو٢ٗ أٝ ٍةذو٢ ,)

ٝٛ٘جى ط٘ذًٞ ٓؾَٜ دٔقٟٞ د٤ٖ ٜٗج٣ز ثألٗذٞح ثألم٤ٌ ٝثألؽجطٚ إىث ٓج كضـ كٌؽ ثُٜٞثء ٖٓ 

 ثٌُْ ثُٔطجؽ٢ ٝثُؾٜجٍ دؤؽٔؼٚ .

ٝ ػ٠ِ ٣ٌٌّٙ دشٌَ ُو٤جُ ثُؼـؾ ٣طِخ ٖٓ ث٣ٌُٔغ ثالػطؾجع ػ٠ِ ؽجُٝز ثُلقض أ  

دؼو إٔ ٣ؼ١ٌ أفو ىًثػ٤ٚ ٖٓ ثُٔالدِ دظًٞر صجٓز , عْ ٣وّٞ ٣ٌٕٞ ٓؼٚ دٞػؼ٤ز ٣ٌٓقز 

ثُلجفض دؾِ ٗذغ ثُش٣ٌجٕ ثُؼؼو١ ك٢ ىُي ثُطٌف ُِضؤًو ٖٓ ّالٓز ثُش٣ٌجٕ ٝٗلٞى٣ضٚ , عْ 

٣ِق ثٌُْ ثُٔطجؽ٢ فٍٞ ػؼو ثُطٌف ٣ٝغذضٚ ك٢ ٌٓجٗٚ , عْ ٣٘لل ثُٜٞثء ك٢ ثٌُْ دّٞجؽز 

 فض٠ ٣ٍَٝ ثُ٘ذغ ثٌُؼذ١ٌ , صٞػغ ؽذِز ثُْٔٔغ ثُطذ٢ كٞم ٤ٌْٓ ثُش٣ٌجٕ ثَُٗو١  ؽجطٚثأل

, ٣ذوأ ثُلجفض دؼو ىُي دئٗوجص ثُؼـؾ ك٢ ) فيثء ع٤٘ز ثٌُٔكن ٝإ٠ُ ثأل٢ْٗ ٝثألػ٠ِ ه٤ِالَ ( 

ثٌُْ ثُٔطجؽ٢ دلضـ ط٘ذًٞ ثُٜٞثء ثُٔنظض ُيُي فض٠ ٣ْٔغ ثُلجفض ثُ٘ذغ ألٍٝ ٌٓر ك٤وٌأ 

ك٢ ثُؾٜجٍ ٝٛيث ٣ش٤ٌ إ٠ُ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗوذجػ٢ أٝ ثألػظ٢ٔ , عْ ٣ضجدغ  ٓووثً ثُؼـؾ

إ٠ُ ثُ٘ذغ فض٠ ٣ـ٤خ طٞس ثُ٘ذغ صٔجٓجً ٝػ٘وٛج ٣وٌأ ٓووثً  ثُلجفض إكٌثؽ ثُٜٞثء ٝثإلطـجء

 ثُؼـؾ ك٢ ثُؾٜجٍ ٣ٝش٤ٌ ٛيث إ٠ُ ٓووثً ثُؼـؾ ثالٗذْجؽ٢ أٝ ثأله٠ٗ .

٤ز ُِؼـؾ إٔ ٣لقض ثُؼـؾ ك٢ ثُطٌك٤ٖ ٣ْضقْٖ ك٢ فجٍ ثُقظٍٞ ػ٠ِ أًهجّ ؿ٤ٌ ؽذ٤ؼ 

 مش٤ز ٝؽٞه آكز ش٣ٌج٤ٗز دؤفو ثُطٌك٤ٖ صْذخ مِالَ ك٢ ٓووثً ثُؼـؾ ك٢ ٛيث ثُطٌف .  

 ٗوض )ثٗنلجع( ثُؼـؾ ثُش٣ٌج٢ٗ : *

ٍةذن ٣ٝظجهف ٛيث ثُ٘وض ك٢ فجالس  188ِْٓ³ٛٞ ٛذٞؽ ثُؼـؾ ثُو١ٞٓ ثالٗوذجػ٢ هٕٝ     

 ًغ٤ٌر ٜٓ٘ج :

 ٞثػٜج ثُٔنضِلز : ثَُ٘ك٤ز , ثالٗضج٤ٗز ٝثُوِذ٤ز .فٞثهط ثُظوٓز دؤٗ -1  

 فجالس ثُضؾلق ثُضج٤ُز ُإلطجدز دجُقٌٝم ,ثأله٤جء أٝ ثإلّٜجالس. -2  

 كجهجس ثُوّ ثَُٔٓ٘ز . -3  

 ٝفجطٌثس د٤ضج ( . ٔق٤ط٤ز ثالْٗٔجّ ثُوٝثة٢ )ص٘جٍٝ ّٓٞؼجس ثألٝػ٤ز ثُ -4  

 هثء أه٣ْٕٞ( . ٗوض ثُٔوجٝٓز ثُٔق٤ط٤ز )هظًٞ هشًٌظٌ ًٔج ك٢ -5  

  ٗوض ٗضجػ ثُوِخ ) ثُضٜجح ػؼِز هِذ٤ز , ثُضٜجح صؤًٓٞ ( . -6  

 

 كٌؽ ثُضٞصٌ ثُش٣ٌج٢ٗ : *  

  هو ٣شَٔ ثُؼـؾ ثالٗوذجػ٢ كوؾ , ٝٛٞ ٓج ٣شجٛو ػ٘و ثُؼظذ٤٤ٖ ٝثُذو٤٘٣ٖ ٝثُٔلٌؽ٤ٖ ك٢     

 .ثُطؼجّ         

 ًغ٤ٌر ٜٓ٘ج : ٝهو ٣شَٔ ثُؼـط٤ٖ ثالٗوذجػ٢ ٝثالٗذْجؽ٢ , ٝأّذجدٚ     

 كٌؽ ثُضٞصٌ ك٢ ثُٔظجد٤ٖ دضظِخ ثُشٌث٤٣ٖ . -1   

 كٌؽ ثُضٞصٌ ١ًِٞ ثُٔ٘شؤ . -2   

 كٌؽ ثُضٞصٌ ثُٔشجٛو ك٢ أًٝثّ ثٌُظٌ ٝثُ٘نجٓز ٝكٌؽ ٗشجؽ ثُوًم. -3   

 إٕ أّٞأ أٗٞثع كٌؽ ثُضٞصٌ ٖٓ ف٤ظ ثإلٗيثً ٛٞ ثًصلجع ثُؼـؾ ثالٗذْجؽ٢ ثُٔشجٛو ك٢ ث٥كجس   

 َٓ٘ز ثُٔؤه٣ز ُوظًٞ ١ًِٞ ٝثفضذجُ ثُْٞثةَ ك٢ ثُؾْْ .ث٣ٌُِٞز ثُٔ 

 ٝإٕ أًغٌ فٞثهط كٌؽ ثُضٞصٌ صوغ ػٖٔ ٓج٠ْٔ٣ دلٌؽ ثُضٞصٌ ثُش٣ٌج٢ٗ ثألّج٢ّ )ٓؾٍٜٞ  

  ثُْذخ( ٝصِؼخ ثًُٞثعز هًٝثً ٛجٓجً ك٢ ثفوثعٚ .   
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