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 / فشع اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف / اىَشديخ اىثبٍّخأجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىغٍغشح فً ٍْظٍ٘بد اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف  

 

 اىجبٍؼخ اىزقٍْخ اىشَبىٍخ 

 اىَؼٖذ اىزقًْ اىَ٘صو 

 قغٌ رقٍْبد ٍٍنبٍّل اىقذسح 

 فشع اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف 

 

 ٗاىزنٍٍفأجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىغٍغشح فً ٍْظٍ٘بد اىزجشٌذ 

 

 اىَشديخ اىثبٍّخ 

 ٍذسط اىَبدح / ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة
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 / فشع اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف / اىَشديخ اىثبٍّخأجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىغٍغشح فً ٍْظٍ٘بد اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف  

 دٗائش اىغٍغشح اىٖ٘ائٍخ   

 اىٖ٘ائٍخ ػِ اىنٖشثبئٍخ اىغٍغشح  ٍبٕ٘ اىفشق فً ٍصذس اىغبقخ اىَغزخذً فً ٍْظٍ٘بد

 ٗاالىنزشٍّٗخ؟

رغزخذً دٗائش اىغٍغشح اىٖ٘ائٍخ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ٍصذسا ىيغبقـخ الداسح اىَذشمــــبد 

ٗاىصَبٍـــبد ٗاىَشدالد ثذال ٍِ اىغبقخ اىنٖشثبئٍخ ٗاىنٖشثبئٍخ اىَخففخ اىَغزخذٍخ فً مال 

,دٍث رنُ٘  فً اىفص٘ه اىغبثقخاىَ٘ضذخ اىْ٘ػٍِ )ٍْظٍ٘بد  اىغٍغشح اىنٖشثبئٍخ ٗاالىنزشٍّٗخ ( 

ٗائش اىٖ٘ائٍخ ٍنّ٘خ ٍِ أّبثٍت ٗصَبٍبد ٗجٍَغ اىَيذقبد اىخبصخ ثز٘صٍالد االّبثٍت ثذال ٍِ اىذ

 االعالك اىنٖشثبئٍخ ٗاىَقبٍٗبد ٗاىَفبرٍخ. 

 

  رغزخذً اىذٗائش اىٖ٘ائٍخ فً ٍجبه اىزذفئخ ٗاىزجشٌذ ٗخص٘صب فً اىزغجٍقبد اىزجبسٌخ ٗرىل

 عغ ثذال ٍِ االعالك اىنٖشثبئٍخ .العزخذاٍٖب اّبثٍت اىٖ٘اء اىزً رذزبج ٍجبال اٗ

 

 ٍبًٕ ٍٍَضاد دٗائش اىغٍغشح اىٖ٘ائٍخ ؟ 

 اىَؼذاد اىٖ٘ائٍخ ىَخزيف اّ٘اع اىغٍغشح ٍِ اىغٖ٘ىخ رجٍٖضٕب. .0

 ٍِ اىغٖ٘ىخ اىذص٘ه ػيى ػذح ػَيٍبد ٍززبثؼخ ثبعزخذاً ٍؼذاد ثغٍغخ. .9

 اىظشٗف اىَخزيفخ.اىَؼذاد اىٖ٘ائٍخ قيٍيخ اٗ ٍؼذٍٗخ االػغبه ٗاٍٍْخ فً ػَيٖب فً  .3

 ميفخ اىَؼذاد ٗاىْصت ٗاىزشغٍو سخٍصخ ّغجٍب ٕٗزا ٌصخ فً دبىخ اىَْظٍ٘بد اىنجٍشح. .4

 

 ٍبًٕ ٍنّ٘بد ٍْظٍ٘بد اىغٍغشح اىٖ٘ائٍخ ؟ 

 ٕ٘اء ٍضغ٘ط ىزجٍٖض اىغبقخ. .0

 أّبثٍت ّذبعٍخ اٗ دذٌذ ٍغيُ٘ ىز٘صٌغ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ػيى ٍؼذاد اىغٍغشح مخغ٘ط سئٍغٍخ . .9

 اىَغي٘ثخ مبىَْظٌ اىذشاسي ٍْٗظٌ اىشع٘ثخ ٗاىَشدالد. ػْبصش اىغٍغشح .3

خغ٘ط ارصبه ثٍِ ػْبصش اىزذغظ ثبىَْظٌ اىذشاسي ٗغٍشٓ ٗػْبصش اىغٍغشح اىْٖبئٍخ مبىصَبٍبد  .4

 ٗاىَذشمبد ٗرغَى اىخغ٘ط اىفشػٍخ .

 ٍؼذاد اىغٍغشح اىْٖبئٍخ ٗػْبصش اىغٍغشح اىْٖبئٍخ مبىصَبٍبد ٗاىَذشمبد ٗاىَشدالد. .5
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 / فشع اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف / اىَشديخ اىثبٍّخأجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىغٍغشح فً ٍْظٍ٘بد اىزجشٌذ ٗاىزنٍٍف  

  شعٌ ٍْظٍ٘خ عٍغشح ٕ٘ائٍخ ٍزنبٍيخ ٍغ اىزبشٍش ؟ٗضخ ثبى 

 

 

 

 : ٍِ ٍْظٍ٘خ اىغٍغشح اىٖ٘ائٍخ )ٍصذس اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ( رزأىف 

( ٗ دائشح رشغٍو اىَذشك اىنٖشثبئً ٍشث٘عٔ ػجش V 220ضبغظ ٌذٗس ث٘اعغخ ٍذشك مٖشثبئً ) -

 ٍٗشث٘ط ػيى خضاُ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ىيغٍغشح ػيى اىضغظ  داخئ ثذذٗد ٍؼٍْخ. ٍفزبح ضغظ 

اضبفخ ى٘ج٘د صَبً اٍبُ ىيَْظٍ٘خ ىزٖشٌت اىٖ٘اء ىيخبسج فً دبىخ ػغو ٍفزبح اىضغظ  -

 ىزفبدي اّفجبس اىَْظٍ٘خ . 

اىٖ٘اء ٍِ ٍخفض ٌذخو اىٖ٘اء اىج٘ي اىى اىخضاُ ٍِ ٍصفً رششٍخ اىضٌذ ٍِ اىٖ٘اء ٌَٗش  -

ٍٗقٍبط ضغظ ٗصَبً اٍبُ اىضغظ اىَْخفض ٌٗجٖض اىٖ٘اء ثؼذ رىل ىيخغ٘ط  ىيضغظ

 اىشئٍغٍخ ٗاىى ٍزذغغبد اىغٍغشح ثؼذ رىل ىيخغ٘ط اىفشػٍخ ٗاىى ػْبصش اىغٍغشح اىْٖبئٍخ.



 

 اىجاٍؼح اىرقٍْح اىشَاىٍح 

 اىَؼٖذ اىرقًْ اىَ٘صو 

 قسٌ ذقٍْاخ ٍٍناٍّل اىقذسج 

 فشع اىرثشٌذ ٗاىرنٍٍف 

 

أجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ اىسٍغشج فً ٍْظٍ٘اخ اىرثشٌذ 

 ٗاىرنٍٍف

 

 اىَشديح اىثاٍّح 

 ٍذسط اىَادج / ػثذاهلل ٍذَذ ػثذاىٕ٘اب

 ٍاجسرٍش ْٕذسح ٍٍناٍّل
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  اىسٍغشج اىٖ٘ائٍح )ٍصذس اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ( ذرأىف ٍِ :ٍْظٍ٘ح 

( ٗ دائشج ذشغٍو اىَذشك V 220ضاغظ ٌذٗس ت٘اسغح ٍذشك مٖشتائً ) -

اىنٖشتائً ٍشت٘عٔ ػثش ٍفراح ضغظ  ٍٗشت٘ط ػيى خضاُ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط 

 ىيسٍغشج ػيى اىضغظ  داخئ تذذٗد ٍؼٍْح.

اضافح ى٘ج٘د صَاً اٍاُ ىيَْظٍ٘ح ىرٖشٌة اىٖ٘اء ىيخاسج فً داىح ػغو  -

 ٍفراح اىضغظ ىرفادي اّفجاس اىَْظٍ٘ح . 

ٌذخو اىٖ٘اء اىج٘ي اىى اىخضاُ ٍِ ٍصفً ذششٍخ اىضٌد ٍِ اىٖ٘اء ٌَٗش  -

اىٖ٘اء ٍِ ٍخفض ىيضغظ ٍٗقٍاط ضغظ ٗصَاً اٍاُ اىضغظ اىَْخفض 

سٍح ٗاىى ٍرذسساخ اىسٍغشج تؼذ ٌٗجٖض اىٖ٘اء تؼذ رىل ىيخغ٘ط اىشئٍ

 رىل ىيخغ٘ط اىفشػٍح ٗاىى ػْاصش اىسٍغشج اىْٖائٍح.

 

 ػْاصش اىسٍغشج اىٖ٘ائٍح :

ػَو ػْصش اىسٍغشج اىْٖائٍح ال ٌخريف ػِ ػْاصش اىسٍغشج اىنٖشتائٍح 

ٗاالىنرشٍّٗح اىرً ذذذثْا ػْٖا فً اىفص٘ه اىساتقح , اال أّ فً داىح 



( ػِ (Actuatorاىَْظٍ٘اخ اىٖ٘ائٍح ٌرٌ اىرذنٌ تؼْصش اىسٍغشج اىْٖائٍح  

 عشٌق ضغظ اىٖ٘اء فً اىخغ٘ط اىفشػٍح.

 

 
 

 



 

 

 اىَسٍغش اىٖ٘ائً :

 ٌ٘جذ ثالثح اّ٘اع ٍِ اىَسٍغش اىٖ٘ائً ًٕٗ :

 

ٍَش اذجآ  ذغٍٍش اىضغظ فً اىخغ٘ط اىفشػٍح ٍغ ذغٍش اىذاىح اىَسٍغش  .0

 اىذشاسج ٍثال( , فٍَا ٌخص ٕزا االٍش ْٕاىل ّ٘ػاُ :ػيٍٖا ) دسجح 

فً اىخغ٘ط اىفشػٍح ٗفً  ٌضداد اىضغظدسجح اىذشاسج  اصدادخارا  . أ

تاالجشاء ٕزٓ اىذاىــــــح ٌسَى اىَْظــٌ اىذشاسي )اىثشٍ٘سرــــاخ( 

 ( Direct Acting) اىَ٘جـــة اٗ اىَثـــاشش

ٌسَى  دسجح اىذشاسجصٌادج اىضغظ فً اىخغ٘ط اىفشػٍح ٍغ  قوارا  . ب

 (Reverse Acting) تاالجشاء اىؼنسًاىَْظٌ اىذشاسي )اىثشٍ٘سراخ( 

 

 عشٌقح ذقيٍو ضغظ اىٖ٘اء فً اىخغ٘ط اىفشػٍح , ْٕٗاىل ّ٘ػاُ : .9

( : ٗفً ٕزٓ اىذاىح ٌرٌ اىسٍغشج ػيى Bleed Typeّ٘ع اىَسشب ) . أ

ضغظ اىٖ٘اء فً اىخغ٘ط اىفشػٍح ت٘اسغح اىسٍغشج ػيى اىٖ٘اء 

 اىى اىخاسج , ٍقاتو ٍؼذه ثاتد ٍِ اىٖ٘اء اىَجٖض اىى اىخظ. اىَسشب

(: ٗفً ٕزٓ اىذاىح الذرٌ ػَيٍح Non Bleed Typeّ٘ع غٍش اىَسشب ) . ب

ذسشب اىٖ٘اء اىى اىخاسج اال فً داىح ذغٍٍش ضغظ اىٖ٘اء فً اىخغ٘ط 

 اىفشػٍح.

 



 

 

 
 

 ّ٘ع اىذشمح فً ػْصش اىسٍغشج اىْٖائٍح  .3

ذْاسثٍا اي ٌٗقصذ تٖا عشٌقح ذغٍٍش اىضغظ فً اىخغ٘ط اىفشػٍح فٍَا ارا ماُ ذغٍٍشا 

ذغٍٍشا ػيى تٍِ داىرٍِ ىيذص٘ه ػيى اجشاء ٍا فً اىصَاٍاخ ػيى ٍشادو اً  ذذسٌجٍا

 فقظ )فرخ اٗ غيق ( ىيصَاٍاخ ٗتذُٗ اىذاىح اى٘سغٍح .  داىرٍِ
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 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 

 اىجاٍؼح اىرقْٞح اىشَاىٞح 

 اىَؼٖذ اىرقْٜ اىَ٘صو 

 قغٌ ذقْٞاخ ٍٞناّٞل اىقذسج 

 فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف 

 

أجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ 

 ٗاىرنٞٞف

 اىَشديح اىثاّٞح 

 ٍذسط اىَادج / ػثذاهلل ٍذَذ ػثذاىٕ٘اب

  اىَٞناّٞنٞحْٖذعح فٜ اىٍاجغرٞش 

9102-9191 
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 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 دٗائش اىغٞؽشج اىٖ٘ائٞحػْاصش  

ذغرخذً ٍْظٍ٘اخ اىغٞؽشج اىٖ٘ائٞح ىرْظٌٞ دسجاخ اىذشاسج ٗاىعغػ ٗاىشؼ٘تح اظافح اىٚ 

( ،اال اّٖا Dampersاىٖ٘ائٞح ٗاالت٘اب اىٖ٘ائٞح )اداسذٖا ىؼْاصش اىغٞؽشج اىْٖائٞح ماىصَاٍاخ 

( دٞث ذذخو دٗائش اىغٞؽشج Safety controlالذغرخذً تاػَاه اىغٞؽشج ٍِ اجو اىغالٍح )

 اىنٖشتائٞح ىٖزا اىغشض ٍغ اىَْظٍ٘اخ اىٖ٘ائٞح.

   

 ٍإٜ ػْاصش اىغٞؽشج اىٖ٘ائٞح:

 اىَْظٌ اىذشاسٛ اىٖ٘ائٜ: .0

اىَْظٍ٘اخ اىٖ٘ائٞح ػِ اىَْظٍ٘اخ اىنٖشتائٞح ، دٞث ٝؼرَذ الٝخريف اىَْظٌ اىذشاسٛ فٜ 

ػيٚ ذَذد اٗ  صٝادج ظغػ عائو ٍذص٘س تراثٞش دسجح اىذشاسج ٕٗزٓ اىضٝادج تاىعغػ ذغرشؼش 

 ت٘اعؽح اىثصالخ اىَشّح ىرذ٘ٝيٖا اىٚ دشمح ذرشجٌ ذاثٞش دسجح اىذشاسج تاذجآ ٍؼِٞ .
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 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

ٞض ٍؼِٞ ٍنٞف( اٗ ٍِ اىْ٘ع اىَغَ٘س ميٞا تذٞث ٗاىَْظٌ اىذشاسٛ اٍا اُ ٝنُ٘ ىغشفح ) ىذ

ذ٘ظغ داخو اىغائو ، اظافح اىٚ اُ ْٕاىل ٍْظَاخ دشاسٝح ذغرخذً ىيصٞف ٗاىشراء ٗاىيٞو 

 ٗاىْٖاس ٗذغَٚ تاىَْظَاخ راخ دسجرٜ اىذشاسج.

 

 
 دائشج ذ٘ظخ ٍْظٌ دشاسٛ ٕ٘ائٜ ىغشفح

 ٍْظَاخ اىشؼ٘تح : .9

ذفاصٞيٖا ػِ اىرٜ ذَد دساعرٖا عاتقا . دٞث ٝغرخذً اُ ٍْظَاخ اىشؼ٘تح الذخريف فٜ 

(Human –hair element  شؼش االّغاُ مؼْصش ٍرذغظ ىيشؼ٘تح. ار اُ اىشؼ٘تح ذؤثش )

ػيٚ دسجح شذ اىؼْصش اىَرذغظ )اىشؼش( ٍَا ٝؤدٛ اىٚ ذَذدٕا اٗ ذقيصٖا ٕٗزٓ اىذشمح 

ح اىٚ فرذح اىغٞؽشج تذٗسٕا عرؤدٛ اىٚ دشمح ٍجَ٘ػح ٍِ اىؼرالخ ىرؼؽٜ اشاسج ٍؼْٞ

 ػيٚ اىٖ٘اء فٜ اىخؽ٘غ اىفشػٞح اىَجٖضج ىيذٞض اىَنٞف.

 

 ٍْظَاخ اىعغػ: .3

اُ ٍْظَاخ اىعغػ فٜ ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىَْظٍ٘اخ ذغرخذً ىيذص٘ه ػيٚ ظغ٘غ ٍخريفح 

ىرجٖٞضٕا اىٚ اىخؽ٘غ اىفشػٞح ىيَْظٍ٘ح ٝخريف ٍثذا ػَيٖا ٍِ ّ٘ع اىٚ اخش. دٞث 



4 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

ىيذص٘ه ػيٚ ظغػ ثاتد فٜ اىخػ اىفشػٜ فٜ داىح ذجٖٞض  ذؼرَذ ػيٚ ٍؼذه ذغشٝة ٍؼِٞ

 ثاتد ٍِ اىٖ٘اء اىَعغ٘غ ٕٗزا ٝفٞذ فٜ اىغٞؽشج ػيٚ ظغ٘غ اىَشاجو اٝعا.  
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 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 

 
 ػْاصش اىغٞؽشج اىْٖائٞح : .4

 ْٕاىل ػذج اّ٘اع ٍِ ػْاصش اىغٞؽشج اىْٖائٞح ٕٜٗ مَاٝيٜ :

 ٍذشك اىث٘اتاخ :  . أ

تراثٞش ظغػ اىٖ٘اء ، ٕٗزا اىرَذد ٝ٘جٔ ت٘اعؽح اىؼرالخ ٕ٘ ػثاسج ػِ تصيح ٍشّح ذرَذد 

ىٞقً٘ تفرخ اىث٘اتاخ اىخاصح تر٘جٞٔ اىٖ٘اء اٗ اىخاصح تر٘صٝغ اىٖ٘اء مَا ٍ٘ظخ فٜ 

( ْٕٗاىل اّ٘اع ٍِ ٍذشك اىث٘اتاخ فٖٞا تصيح مثٞشج ذخريف ػِ اىْ٘ع االٗه دٞث Aاىشعٌ )

مح َٝنِ دغاتٖا تذقح مَا فٜ ٝ٘جذ ّاتط تذال ػِ ّاتعح اىثصيح ّفغٖا الػؽاء دش

 .B)اىشنو )

ْٕٗاىل ٍذشماخ اىث٘اتاخ اىذٗاسج ٗاىرٜ ذذٗس تراثٞش اىٖ٘اء اىَعغ٘غ ٕٜٗ ٍ٘ظذح 

 ( .Cتاىشنو )

 



6 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

  

 



7 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

 
 

 



8 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 اىصَاٍاخ اىٖ٘ائٞح : . ب

ٕٜٗ ػثاسج ػِ صَاٍاخ ذفرخ ٗذغيق ت٘اعؽح ذاثٞش اىٖ٘اء اىَعغ٘غ اٛ ذغٞش داىرٖا اىرٜ 

 (.Aٍفر٘دح اً ٍغيقح مَا فٜ اىشنو )ػيٖٞا ع٘اء ماّد 

 

 

 

(A) 



9 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

دٞث ٝرنُ٘ ٍِ غشاء ٍشُ ّٗاتط ٝؼَو ظذ اىغشاء اىَشُ ٍِ جٖح ٍِٗ اىجٖح االخشٙ 

ٝؤثش ظغػ اىٖ٘اءْٕٗاك اىصَاٍاخ اىَشمثح دٞث ٝ٘جذ ٍذشك ٕ٘اء ٝرذنٌ ت٘ظغ اىصَاً 

 ٝ٘ظخ اجضاء ٕزا اىصَاً. B)ٗاىشنو )

 

 
 

 اىٖ٘ائٞح :اىَشدالخ  . خ

ٕٜ ػثاسج ػِ صَاٍاخ ذ٘جٔ اىٖ٘اء اىَعغ٘غ اىٚ خؽ٘غ ٍؼْٞح تراثٞش ٕ٘اء ٍعغ٘غ 

قادً ٍِ ػْاصش اىرذغظ ، ٗٝ٘جٔ اىٖ٘اء اىَعغ٘غ اىٚ ػْاصش اىغٞؽشج اىْٖائٞح الّجاص 

 ػَو ٍؼِٞ  ٗٝغرخذً اىَشدو اىٖ٘ائٜ ىرنثٞش ػَو اٗ ذاثٞش اىَْظٌ اىذشاسٛ .

ػِ عائو ٍذص٘س فٜ تصيح ٕٗزا اىغائو ٝنُ٘ ظغػ اىرشثغ ىٔ ٗاىَْظٌ اىذشاسٛ ٕ٘ ػثاسج 

ٍرْاعثا ٍغ دسجح اىذشاسج ٕٗزا اىعغػ غاىثا ٍا ٝنُ٘ صغٞشا ٗال َٝنِ اعرخذأٍ فْٞقو 

 ذاثٞشٓ اىٚ اىَشدو اىٖ٘ائٜ ىٞؼَو ػيٚ ذ٘جٞٔ اىٖ٘اء اىَعغ٘غ تراثٞش اىَْظٌ اىذشاسٛ.

 

((B 



11 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

 



11 

 اىغٞؽشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 ٍؼذاخ ذجٖٞض اىٖ٘اء اىَعغ٘غ : .5

ظاغػ اىٖ٘اء ٕٗ٘ اىجضء اىَغؤٗه ػِ عذة اىٖ٘اء ٍِ اىَذٞػ )اىج٘(  ٗٝؼْٜ تٔ

اىخاسجٜ ٗذْقٞرٔ ت٘اعؽٔ ٍصافٜ عذة اىٖ٘اء ٗظغؽٔ اىٚ دذ ) دسجح( ٍؼْٞٔ ٗخضّٔ 

 فٜ خضاُ مثٞــــــش

) دغة دجٌ اىَْظٍ٘ح( . ٗٝرٌ ٍِ خاله اىخضاُ ذجٖٞض اىخؽ٘غ اىشئٞغٞح تاىٖ٘اء  

ك مٖشتائٜ ٝؼَو ٗٝر٘قف ػِ اىؼَو تَفراح ٝؼَو اىَعغ٘غ ٗٝذاس ٕزا اىعاغػ تَذش

 تاىعغػ.

فارا ٗصو اىعغػ داخو اىخضاُ ظغػ ٍذذد )ٍفراح اىعغػ( عٞر٘قف اىَذشك اىنٖشتائٜ 

ػِ اىذٗساُ ٗارا ّقص اىعغػ داخو اىخضاُ ػِ اىذذ اىَثثد ػيٞٔ ٍفراح اىعغػ عٞقً٘ 

 ترشغٞو اىَذشك اىنٖشتائٜ اٗذٍ٘اذٞنٞا.

ػيٚ صَاً اٍاُ فارا ذؼؽو صَاً اىغٞؽشج ٝقً٘ ٕزا اىصَاً ترغشٝة ٗٝذ٘ٛ اٝعا اىخضاُ 

 اىٖ٘اء اىَعغ٘غ اىٚ اىج٘ اىخاسجٜ .

 

 
 

اىشنو اػالٓ ٝ٘ظخ ٍفراح اىعغػ ، دٞث ٝرٌ ذشغٞو ٗاٝقاف اىَذشك اىنٖشتائٜ ٗذْظٌٞ 

 دجٌ اىٖ٘اء اىَؽي٘ب ظغؽٔ ٍِ خالىٔ .



1 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 

 اىجاٍؼح اىرقْٞح اىشَاىٞح 

 اىَؼٖذ اىرقْٜ اىَ٘صو 

 قغٌ ذقْٞاخ ٍٞناّٞل اىقذسج 

 فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف 

 

أجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ 

 ٗاىرنٞٞف

 اىَشديح اىثاّٞح 

 ٍذسط اىَادج / ػثذاهلل ٍذَذ ػثذاىٕ٘اب

  اىَٞناّٞنٞحْٖذعح فٜ اىٍاجغرٞش 

9102-9191 



2 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 ػْاصش اىغٞطشج اىْٖائٞح : .4

 ْٕاىل ػذج اّ٘اع ٍِ ػْاصش اىغٞطشج اىْٖائٞح ٕٜٗ مَاٝيٜ :

 ٍذشك اىث٘اتاخ :  . أ

تراثٞش ضغظ اىٖ٘اء ، ٕٗزا اىرَذد ٝ٘جٔ ت٘اعطح اىؼرالخ ٕ٘ ػثاسج ػِ تصيح ٍشّح ذرَذد 

ىٞقً٘ تفرخ اىث٘اتاخ اىخاصح تر٘جٞٔ اىٖ٘اء اٗ اىخاصح تر٘صٝغ اىٖ٘اء مَا ٍ٘ضخ فٜ 

( ْٕٗاىل اّ٘اع ٍِ ٍذشك اىث٘اتاخ فٖٞا تصيح مثٞشج ذخريف ػِ اىْ٘ع االٗه دٞث Aاىشعٌ )

مح َٝنِ دغاتٖا تذقح مَا فٜ ٝ٘جذ ّاتض تذال ػِ ّاتضح اىثصيح ّفغٖا الػطاء دش

 .B)اىشنو )

ْٕٗاىل ٍذشماخ اىث٘اتاخ اىذٗاسج ٗاىرٜ ذذٗس تراثٞش اىٖ٘اء اىَضغ٘ط ٕٜٗ ٍ٘ضذح 

 ( .Cتاىشنو )

 

 
 



3 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

  

 

 
 



4 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

 

 اىصَاٍاخ اىٖ٘ائٞح : . ب

ٕٜٗ ػثاسج ػِ صَاٍاخ ذفرخ ٗذغيق ت٘اعطح ذاثٞش اىٖ٘اء اىَضغ٘ط اٛ ذغٞش داىرٖا اىرٜ 

 (.Aٍفر٘دح اً ٍغيقح مَا فٜ اىشنو )ػيٖٞا ع٘اء ماّد 

 



5 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 

 
دٞث ٝرنُ٘ ٍِ غشاء ٍشُ ّٗاتض ٝؼَو ضذ اىغشاء اىَشُ ٍِ جٖح ٍِٗ اىجٖح االخشٙ 

ٝؤثش ضغظ اىٖ٘اءْٕٗاك اىصَاٍاخ اىَشمثح دٞث ٝ٘جذ ٍذشك ٕ٘اء ٝرذنٌ ت٘ضغ اىصَاً 

 ٝ٘ضخ اجضاء ٕزا اىصَاً. B)ٗاىشنو )

 

(A) 



6 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

 اىٖ٘ائٞح :اىَشدالخ  . خ

ٕٜ ػثاسج ػِ صَاٍاخ ذ٘جٔ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط اىٚ خط٘ط ٍؼْٞح تراثٞش ٕ٘اء ٍضغ٘ط 

قادً ٍِ ػْاصش اىرذغظ ، ٗٝ٘جٔ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط اىٚ ػْاصش اىغٞطشج اىْٖائٞح الّجاص 

 ػَو ٍؼِٞ  ٗٝغرخذً اىَشدو اىٖ٘ائٜ ىرنثٞش ػَو اٗ ذاثٞش اىَْظٌ اىذشاسٛ .

ػِ عائو ٍذص٘س فٜ تصيح ٕٗزا اىغائو ٝنُ٘ ضغظ اىرشثغ ىٔ ٗاىَْظٌ اىذشاسٛ ٕ٘ ػثاسج 

ٍرْاعثا ٍغ دسجح اىذشاسج ٕٗزا اىضغظ غاىثا ٍا ٝنُ٘ صغٞشا ٗال َٝنِ اعرخذأٍ فْٞقو 

 ذاثٞشٓ اىٚ اىَشدو اىٖ٘ائٜ ىٞؼَو ػيٚ ذ٘جٞٔ اىٖ٘اء اىَضغ٘ط تراثٞش اىَْظٌ اىذشاسٛ.

 

((B 



7 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 
 

 



8 

 اىغٞطشج فٜ ٍْظٍ٘اخ اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / فشع اىرثشٝذ ٗاىرنٞٞف / اىَشديح اىثاّٞحأجٖضج ٍْٗظٍ٘اخ 

 

 ٍؼذاخ ذجٖٞض اىٖ٘اء اىَضغ٘ط : .5

ضاغظ اىٖ٘اء ٕٗ٘ اىجضء اىَغؤٗه ػِ عذة اىٖ٘اء ٍِ اىَذٞظ )اىج٘(  ٗٝؼْٜ تٔ

اىخاسجٜ ٗذْقٞرٔ ت٘اعطٔ ٍصافٜ عذة اىٖ٘اء ٗضغطٔ اىٚ دذ ) دسجح( ٍؼْٞٔ ٗخضّٔ 

 فٜ خضاُ مثٞــــــش

) دغة دجٌ اىَْظٍ٘ح( . ٗٝرٌ ٍِ خاله اىخضاُ ذجٖٞض اىخط٘ط اىشئٞغٞح تاىٖ٘اء  

ك مٖشتائٜ ٝؼَو ٗٝر٘قف ػِ اىؼَو تَفراح ٝؼَو اىَضغ٘ط ٗٝذاس ٕزا اىضاغظ تَذش

 تاىضغظ.

فارا ٗصو اىضغظ داخو اىخضاُ ضغظ ٍذذد )ٍفراح اىضغظ( عٞر٘قف اىَذشك اىنٖشتائٜ 

ػِ اىذٗساُ ٗارا ّقص اىضغظ داخو اىخضاُ ػِ اىذذ اىَثثد ػيٞٔ ٍفراح اىضغظ عٞقً٘ 

 ترشغٞو اىَذشك اىنٖشتائٜ اٗذٍ٘اذٞنٞا.

ػيٚ صَاً اٍاُ فارا ذؼطو صَاً اىغٞطشج ٝقً٘ ٕزا اىصَاً ترغشٝة ٗٝذ٘ٛ اٝضا اىخضاُ 

 اىٖ٘اء اىَضغ٘ط اىٚ اىج٘ اىخاسجٜ .

 

 
 

اىشنو اػالٓ ٝ٘ضخ ٍفراح اىضغظ ، دٞث ٝرٌ ذشغٞو ٗاٝقاف اىَذشك اىنٖشتائٜ ٗذْظٌٞ 

 دجٌ اىٖ٘اء اىَطي٘ب ضغطٔ ٍِ خالىٔ .





1 

 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 ِٕظِٛبد اٌغ١ـشح ٌّبوٕبد اٌزجش٠ذ 

 

 ٌٚاجٙضح اٌزذىُ ٚاٌغ١ـشح فٟ ِىبئٓ غب٠خ ِٓ اعزخذاَ ِٕظِٛبد ِبٟ٘ ا

 ِٚذـبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١ف؟

 ٌض٠بدح اٌّشدٚد االلزظبدٞ اٌّشجٛ اٌذظٛي ػ١ٍٗ ِٓ ػ١ٍّخ اٌزجش٠ذ. .1

 رم١ًٍ ِٓ اعزٙالن االجضاء اٌّىٛٔخ ٌالجٙضح ِٓ جشاء االشزغبي اٌّغزّش. .2

 رم١ًٍ ِظشٚفبد اٌظ١بٔخ. .3

ظشٚف االشزغبي)دسجخ اٌذشاسح ػّبْ عالِخ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ االخـبس اٌزٟ لذ رٕجُ ػٓ  .4

 ٚاٌؼغؾ( غ١ش اٌزٟ طّّذ ِٓ اجٍٙب ٚثّٛججٙب.

 

 ِبٟ٘ ِغز٠ٛبد اٌغ١ـشح ٌٍّٕظِٛبد ِٓ د١ش اٌّجذأ؟ 

 ِغزٜٛ ع١ـشح وٍٟ  .1

 ِغزٜٛ ع١ـشح جضئٟ .2

 ٚرظٕف ِٓ د١ش اٌزى٠ٛٓ اٌٝ ِغٍمخ ِٚفزٛدخ.

 

 ِبٟ٘ ِىٛٔبد ِٕظِٛبد اٌغ١ـشح؟ 

اٌغ١ـشح )اٌّزذغغبد ٚاٌّفبر١خ  رزبٌف ِٕظِٛبد اٌغ١ـشح ِٓ ِىٛٔبد دائشح

ٚاٌّشدالد ٚ ....اٌخ( ثبالػبفخ ٌٍجضء اٚ اٌؼٕظش اٌّشاد اٌغ١ـشح ػٍٝ ادائٗ وأْ ٠ىْٛ ) 

 اٌّىضف ، اٌّجخش ، اٌؼبغؾ ...اٌخ(.

 

 ِبٟ٘ الغبَ ِٕظِٛبد اٌغ١ـشح ؟ 

 إٌٛع االٚي : 

ؼبغؾ( اجٙضح اٌذّب٠خ ٚاٌٛلب٠خ ٚاٌزٟ ٠زٍخض ػٍّٙب فٟ ا٠مبف ػًّ اٌّبوٕخ )اٌ

ػٕذ رؼشػٙب اٌٝ ظشٚف ػًّ غ١ش رٍه اٌزٟ طّّذ ٌٍؼًّ ثّٛججٙب وذسجخ دشاسح 

 خبسج١خ اٚ اسرفبع اٚ أخفبع فٟ اٌؼغؾ . فزمَٛ ثبطذاس االٚاِش ثب٠مبف ػًّ اٌذائشح.

ِضبي / ػٕذ ثٍٛؽ ػغؾ اٌّىضف اوجش ِٓ اٌذذد اٌّظُّ ػ١ٍٗ عٛف رظذس اشبسح ِٓ 

 ٌؼبٌٟ ( ٠ٚمَٛ ثب٠مبف ػًّ اٌؼبغؾ .جٙبص اٌغ١ـشح     ) ِم١بط اٌؼغؾ ا
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 إٌٛع اٌضبٟٔ :

اجٙضح رذىُ فؼٍٟ ... رغزخذَ ٘زٖ االجٙضح ٌٍزذىُ ِضال ثى١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ 

اٌذاخً اٌٝ اٌّجخش ، فؼٕذ اٌؼًّ ٠ىْٛ اٌذًّ اٌذشاسٞ فٟ دبٌخ ص٠بدح اٚ ٔمظبْ 

ٚاٌّـٍٛة اٌّذبفظخ ػٍٝ دسجخ اٌذشاسح صبثزخ فٟ داخً اٌذ١ض اٌّؼ١ٓ فبْ االشبسح 

ثؼ١ٍّخ اٌٛطً اٚ اٌفظً. ثذ١ش رؼًّ اٌظبدسح اٌٝ طّبَ اٌزذىُ اٚ ِفزبح ١ٌمَٛ 

ػٍٝ ص٠بدح اٚ رم١ًٍ و١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ  ٚدغت اٌذبجخ ٚرٌه ٌٍّذبفظخ ػٍٝ دسجخ 

 اٌذشاسح صبثزخ فٟ اٌذ١ض ػٕذ اٌذذ اٌّـٍٛة. 

 

 ِبٟ٘ اٌّىٛٔبد اٌشئ١غ١خ ٌّبوٕبد ِٚذظبد اٌزجش٠ذ؟ 

 اٌؼبغؾ  .1

 اٌّىضف .2

 طّبَ اٌزّذد .3

 اٌّجخش  .4

 ٚٚع١ؾ اٌزجش٠ذ .5

 

  اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ؟ِبٟ٘ ؿشق 

 اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ِٓ خالي ػًّ اٌّجخش ثٛاعـخ دسجخ اٌذشاسح ٚاٌؼغؾ  .1

 اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ِٓ خالي اٌؼبغؾ .2

 اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ فٟ اٌؼٛاغؾ اٌـبسدح اٌّشوض٠خ .3

 سٞاٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ثبعزخذاَ طّبَ اٌزّذد اٌذشا .4

 اٌغ١ـشح ػٍٝ اٌّجخش ثبعزؼّبي اٌـٛافخ .5

 

  اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ِٓ خالي ػًّ اٌّجخش ثٛاعـخ دسجخ اٌذشاسح ٚاٌؼغؾ: 

 

 ٠زُ رٌه ثبعزؼّبي ِزذغظ اٌؼغؾ اٚ ِزذغظ اٌذشاسح 

فىّب ٘ٛ ِؼشٚف ػٓ اٌؼاللخ ث١ٓ دسجخ اٌغ١ٍب ْ )اٌزجخش( ٚاٌؼغؾ ٌٛعبئؾ اٌزجش٠ذ 

ٚع١ؾ دسجخ غ١ٍبْ ٚػغؾ رشجغ خبطخ ثٗ ٠ّٚىٓ ِؼشفزٙب اٌّخزٍفخ د١ش ٌىً ٔٛع 

 ِٓ خالي اٌجذاٚي اٌخبطخ ثزان اٌٛع١ؾ .
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 فٍٍّذبفظخ ػٍٝ دسجخ اٌذشاسح صبثزخ فٟ ٚعؾ ِب ، ٠ّىٓ اعزؼّبي ِزذغظ اٌؼغؾ 

د١ش ٠ؼّـــــــً اٌّزذغظ ػٍٝ فظً اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ ٌٍؼبغؾ ٚثبٌزبٌٟ )اٌغذت(

بي ٚطٛي دسجخ اٌذشاسح اٌّـٍٛثخ  ٌغشع اٌّذبفظخ ٠زٛلف اٌؼبغؾ ػٓ اٌؼًّ فٟ د

 ػٍٝ دسجخ دشاسح اٌجغُ صبثزخ ػٕذ اٌّغزٜٛ اٌّـٍٛة.

 

 
 

٠ّٚىٓ االعزؼبػخ ػٓ ِزذغظ اٌؼغؾ ثّزذغظ اٌذشاسحٌغشع اٌغ١ـشح ا٠ؼب ػٍٝ 

عؼخ اٌزجش٠ذ ف١ظذس اٚاِشٖ ا٠ؼب ثب٠مبف ػًّ اٌّذشن) اٌؼبغؾ( ػٓ ثٍٛؽ دسجخ 

ْ ِٛلؼٗ ا٠ؼب ػٕذ خؾ اٌغذت اٚ خشٚط اٌّبء ػٓ اٌّجخش اٚ اٌذشاسح اٌّـٍٛثخ ٠ٚىٛ

 اٌٙٛاء.

ٚرغزخذَ وال اٌذائشر١ٓ اٌّزوٛسر١ٓ اػالٖ ٌٍغ١ـشح ػٍٝ ػغؾ ٚدسجخ اٌذشاسح اٌـشد 

 فٟ دبي رجبٚص ادذاّ٘ب اٌذذ اٌّمشس ِٓ اٌؼغؾ ٚدسجخ اٌذشاسح.

 

  ٟوال اٌـش٠مز١ٓ اٌّزوٛسر١ٓ اػالٖ رجؼً اٌؼبغؾ اٚ اٌّذشن ٠ؼًّ ف

(  ٚرٌه ON - OFFدبٌزبْ فمؾ ّٚ٘ب اشزغبي ٚأـفبء فمؾ ٠ؼٕٟ )

 ٌٍذفبف ػٍٝ دسجخ اٌذشاسح اٌّـٍٛثخ.
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 
 

  خالي اٌؼبغؾ:اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ِٓ 

 ٠زُ رٌه ِٓ خالي ؿش٠مز١ٓ ّٚ٘ب :

 

 االٌٚٝ :

اْ عؼخ اٌزجش٠ذ رؼزّذ فٟ االعبط ػٍٝ و١ّخ اٌغبص )ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ( اٌّضاح خالي ٚدذح 

اٌضِٓ . ٌٚغشع اٌغ١ـشح ػٍٝ و١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ اٌّضاح ٚرم١ًٍ اٌذًّ االثزذائٟ ػٕذ 

ثذء دشوخ اٌؼبغؾ خالي ٚدذح اٌضِٓ ٠غزؼًّ ِذشن ِزؼذد اٌغشػبد ٠ؼًّ ثشىً 

اٚرِٛبر١ىٟ ٚثزٌه رىًّ اٌغ١ـشح ٚرٕظ١ُ عؼخ اٌزجش٠ذ اٌّشاد اٌذظٛي ػ١ٍٙب 

 ثٛاعـخ اٌؼبغؾ .

 

 اٌضب١ٔخ:

( ِبث١ٓ خؾ اٌغذت ٚاٌـشد اٌزٞ ٠غ١ـش ػ١ٍٗ رار١ب BY - PASS) ػًّ ِجشٜ جبٔجٟ 

ف١ىْٛ ِغٍمب ػٕذِب رىْٛ اٌذبجخ اٌٝ دًّ رجش٠ذ وبًِ ٠ٚفزخ ثؼذ رٌه جضئ١ب ػٕذِب 

 ٚوّب ِٛػخ ثبٌشىً ادٔبٖ رىْٛ اٌذبجخ اٌٝ دًّ جضئٟ 
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اػبفخ ٌزٌه رغزؼًّ ٘زٖ اٌـش٠مخ ػٕذ ثذا٠خ اٌزشغ١ً ٌٍؼبغؾ ٌزجٕت اٌذًّ 

(  Timerجئ ػٍٝ اٌّذشن  ٚوزٌه ِٓ اٌّغزذغٓ سثؾ اٌظّبَ اٌٝ ِؤلذ صِٕٟ )اٌّفب

ٚرٌه الْ اعزؼّبي ٘زٖ اٌـش٠مخ ٌّذح ؿ٠ٍٛخ عزؤدٞ اٌٝ اسرفبع دسجخ دشاسح غـبء 

االعـٛأبد ، ٌزا ٠غزؼبْ ثـش٠مخ اخشٜ ٟٚ٘ جؼً طّبَ اٚ طّبِبد اٌغذت ِفزٛدخ 

جش٠ذ اٌٝ خؾ اٌغذت دْٚ رؼشػٗ اٌٝ ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ سجٛع اٌغبص ِشح اخشٜ اٚ ٚع١ؾ اٌز

اٌؼغؾ ٚ دْٚ ص٠بدح ػغـٗ ٚسفغ دسجخ دشاسرٗ  ٚوّب ع١ٛػخ اٌشىً ادٔبٖ د١ش اْ 

 (.  Unloadingػًّ اٌؼبغؾ ثذْٚ دذٚس رذ١ًّ )
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 
 

 
 

ِّٚب روش اػالٖ رج١ٓ ٌٕب أٗ ٠ّىٓ اٌزذىُ ثغؼخ اٌزجش٠ذ ثبدذٜ اٌـش٠مز١ٓ اٌغبثمز١ٓ 

رغ١١ش عشػخ ِذشن اٌؼبغؾ ٚاٌضب١ٔخ رؼزّذ ػٍٝ رم١ًٍ ػذد د١ش أب االٌٚٝ رؼزّذ ػٍٝ 

اعـٛأبد اٌؼبغؾ اٌزٟ رىْٛ فٟ دبٌٗ ػًّ ٚثزٌه ٠ّىٓ اٌغ١ـشح ػٍٝ و١ّخ ٚع١ؾ 

 اٌزجش٠ذ خالي ٚدذح اٌضِٓ .

 

  فٟ اٌؼٛاغؾ اٌـبسدح اٌّشوض٠خ:اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ 

٠خ ثٕبءا ػٍٝ ٔفظ رزُ اٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ فٟ اٌؼٛاغؾ اٌـبسدح اٌّشوض

اٌّجذا اٌّزوٛس فٟ إٌٛع اػالٖ ٚ٘ٛ ص٠بدح اٚ رم١ٍض و١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ اٌّضاح 

 ثٛاعـخ اٌؼبغؾ. 
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

ٚفٟ ٘زا إٌٛع رغزخذَ ِجّٛػخ ِٓ اٌضػبٔف رىْٛ ػٕذ ِذخً فزذخ اٌغذت د١ش 

٠ّىٓ رغ١١ش ارجب٘ٙب ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌفزذخ اٌّـٍٛثخ ثٛاعـخ ١ِىب١ٔى١خ خبطخ 

 ًّ ػٍٝ اٌّجخش  ٚوّب فٟ اٌشىً ادٔبٖرزٕبعت ِغ اٌذ

 

 
 

 ( ٞاٌغ١ـشح ػٍٝ عؼخ اٌزجش٠ذ ثبعزخذاَ طّبَ اٌزّذد اٌذشاسThermal Expansion 

Valve:) 

٠ؼزجش طّبَ اٌزّذد اٌذشاسٞ ادذ اٌٛعبئً اٌّّٙخ ٚاٌٛاعؼخ االعزخذاَ ٌٍغ١ـشح ػٍٝ 

اٌجضء اٌشئ١غٟ  عؼخ اٌزجش٠ذ ار ٠ؼزّذ ِجذا ػٍّٙب ػٍٝ اٌفشق ِبث١ٓ دسجخ اٌغ١ٍبْ فٟ

ِٓ اٌّجخش ٚدسجخ دشاسح اٌجخبس اٌخبسط ِٓ اٌّجخش )خؾ اٌغذت( . ٠ٚغزذي ِٓ ٘زا 

اٌفشق ػٍٝ اٌذًّ اٌذشاسٞ ٚوٍّب صاد اٌفشق وبْ رٌه د١ٌال ػٍٝ ص٠بدح اٌذًّ اٌذشاسٞ 

 ػٍٝ اٌّجخش ٚوٍّب لً اٌفشق وبْ اٌذًّ اٌذشاسٞ ػٍٝ اٌّجخش ل١ٍال.

 

اسٞ رؼزّذ ثبالعبط ػٍٝ ِذٜ رذ١ّض اٌجخبس اٌخبسط ِٓ اْ ِغؤ١ٌٚخ طّبَ اٌزّذد اٌذش

اٌّجخش فٟ خؾ اٌغذت ، ٌزا ِغؤ١ٌٚخ اٌظّبَ رزذذد ثؼجؾ ِغزٜٛ ِؼ١ٓ ٚصبثذ ِٓ 

اٌزذ١ّض ٌزا ٔجذ اْ فزذخ ِشٚس ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ ِٓ خالي اٌظّبَ رظغش وٍّب لً اٌذًّ 

 اٌذشاسٞ ٚرىجش ارا ِب صاد اٌذًّ اٌذشاسٞ .
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

وٛسح اػالٖ ٠ؼٕٟ االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ اٌذاخً فٙٛ فٟ اٌذبٌخ اٌّز

اٌٝ اٌّجخش ٠ّٕٚغ ِشٚس اٌغبئً غ١ش اٌّزجخش ِٓ اٌؼٛدح اٌٝ اٌؼبغؾ. ٚثزٌه ٠ؼٕٟ 

االعزفبدح ِٓ وبًِ اٌّجخش ػزا رٌه ٠ّىٓ اعزخذاَ ِجّٛػخ ِجخشاد ثظٛسح 

.ِزٛاص٠خ ِٚجٙضح ج١ّؼٙب ثؼبغؾ ٚادذ ٌٚىً ِجخش طّبَ رّذد خبص ثٗ   

 

اْ طّبَ اٌزّذد اٌذشاسٞ ٠ؼًّ ثٕظب١ِٓ ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌفزذخ اٌّـٍٛثخ ٌٛع١ؾ اٌزجش٠ذ 

 ّٚ٘ب :

 ٔظبَ اٌّؼبدي اٌذاخٍٟ  .1

 ٔظبَ اٌّؼبدي اٌخبسجٟ   .2

 اٌشىً ادٔبٖ ٠ٛػخ طّبَ اٌزّذد اٌذشاسٞ اٌضشِٛعزبرٟ  اٌّمظٛد فٟ اٌذساعخ       

 

 



9 

 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 
 

P1 ٍٝػغؾ اٌجخبس فٟ ثظٍخ اٌّزذغظ ِٓ االػ : 

P2ًػغؾ اٌجخبس فٟ اٌّجخش ػٓ ؿش٠ك اٌّؼبدي ِٓ االعف : 

P3ػغؾ ٔبثغ اٌزذ١ّض ِٓ االعفب ػٍٝ اٌـجٍخ : 

 (P1= P2+ P3ثٕبءا ػٍٝ رٌه رىْٛ ِؼبدٌخ اٌمٜٛ ٟ٘ )

اْ ٌىً ٔظبَ ِٓ االٔظّخ اٌٛاسدح اٌزوش االعجبة اٌخبطخ اٌذاػ١خ العزؼّبٌٗ  -

ّجخشاد راد اٌفمذ ؼًّ فٟ اٌفبٌشىً ادٔبٖ ٠ٛػخ ٔظبَ اٌّؼبدٌخ اٌذاخٍٟ  ٠ٚغز

اٌم١ًٍ فٟ اٌؼغؾ اصٕبء ػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌذشاسٞ اٞ د١ّٕب ٠ىْٛ ِمذاس اٌفشق ِب 

٠ؼبدي دسجخ ِئ٠ٛخ ٚادذح ٚرٌه ٌٍذظٛي ػٍٝ لشاءح اٚ رذغظ طذ١خ ٌذسجخ 

 اٌزذ١ّض .
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 
 

اِب اٌّؼبدي اٌخبسجٟ ف١غزؼًّ فٟ اٌّجخشاد راد اٌفمذ اٌّشرفغ فٟ اٌؼغؾ فٟ  -

فزذخ اٌخشٚط ػٕذ خؾ اٌغذت ٚاٌشىً ادٔبٖ اٌّجخش ٚرٛػغ فٟ ِىبْ لش٠ت ِٓ 

٠ٛػخ رٌه ٠ٚشثؾ اٌّؼبدي ثؼذ اٌجظٍخ اٌّزذغغخ ٚرٌه ٌٍذظٛي ػٍٝ لشاءح 

 طذ١ذخ.



11 

 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

 
 

 :اٌغ١ـشح ػٍٝ اٌّجخش ثبعزؼّبي اٌـٛافخ 

٘زٖ اٌٛع١ٍخ ِٓ اٌٛعبئً اٌجغ١ـخ ٌٍغ١ـشح ػٍٝ و١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ اٌذاخً رؼزجش 

 اٌٝ اٌّجخش ٚرٌه ٌٍذفبف ػٍٝ ِغزٜٛ صبثذ ٌٍٛع١ؾ فٟ اٌّجخش.

اْ اٌـٛافخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ جغُ وشٚٞ اٚ اعـٛأٟ ِخزَٛ )ِفشؽ ِٓ اٌٙٛاء( ثذ١ش 

٘زٖ اٌـٛافخ ال ٠غّخ ثّشٚس اٌٛع١ؾ اٌٝ اٌذاخً الْ رٌه ع١ؤصش ػٍٝ ػٍّٗ ٚرشثؾ 

ثزساع ٠ظً اٌٝ طّبَ اثشٞ ثذ١ش ٠ىْٛ ِٓ اٌّّىٓ غٍك ٚفزخ االٔجٛة اٌزٞ ٠ّش ػجشٖ 

 ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ ٠ٚزٌه رزُ ػ١ٍّخ اٌغ١ـشح اٌزبِخ ػٍٝ و١ّخ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ.

ٚرشرجؾ ٘زٖ إٌّظِٛخ اػز١بد٠ب اٌٝ خضاْ ٌؼّبْ اعزّشاس٠خ اٌزج١ٙض ثٛع١ؾ اٌزجش٠ذ . 

رىْٛ ٕ٘بٌه اٌذبجخ اٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ  ٚػٕذ ص٠بدح اٌذًّ اٌذشاسٞ

ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ أخفبع ِغزٜٛ اٌٛع١ؾ فٟ اٌخضاْ ِّب٠ؤدٞ اٌٝ ص٠بدح فزذخ ِشٚس 

ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ . ٚػٕذ دذٚس ٔمض اٚ لٍخ فٟ اٌذًّ اٌذشاسٞ رمً اٌذبجخ اٌٝ ٚع١ؾ 

خشٚط اٚ فزذخ اٌزجش٠ذ ، ف١شرفغ ِغزٜٛ اٌغبئً فٟ اٌخضاْ ِّب٠ؤدٞ اٌٝ غٍك طّبَ 

ٚع١ؾ اٌزجش٠ذ  ٚوّب ِٛػخ فٟ اٌشىً ادٔبٖ . ٚلذ ٠ؼًّ ٘زا اٌـٛاف وٙشثبئ١ب د١ش 
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 ِذّذ ػجذاٌٛ٘بةػجذاهلل / أ.  ِٕٚظِٛبد اٌغ١ـشح فٟ ِٕظِٛبد اٌزجش٠ذ ٚاٌزى١١فأجٙضح 

٠غزؼبع ػٓ اٌظّبَ االثشح ثٕمبؽ رالِظ وٙشثبئ١خ ثذ١ش ٠ؤدٞ  فظٍٙب اٚ ٚطٍٙب اٌٝ 

فزخ ٚغٍك دائشح وٙشثبئ١خ رغ١ـش ػٍٝ ػًّ اٌؼبغؾ اٚ ػًّ اٌّؼخخ اٌّشثٛؿخ ػٍٝ 

 اٌخضاْ.
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سعات التبريد في منظومات التبريد على طرق التحكم والسيطرة  

 ماهي المكونات الرئيسية لماكنات ومحظات التبريد؟ 

 الضاغط  .1

 المكثف .2

 صمام التمدد .3

 المبخر  .4

 وسيط التبريد .5

 

 ماهي طرق السيطرة على سعة التبريد في منظومات التبريد؟ 

 السيطرة على سعة التبريد من خالل عمل المبخر بواسطة درجة الحرارة والضغط  .1

 السيطرة على سعة التبريد من خالل الضاغط .2

 السيطرة على سعة التبريد في الضواغط الطاردة المركزية .3

 السيطرة على سعة التبريد باستخدام صمام التمدد الحراري .4

 السيطرة على المبخر باستعمال الطوافة .5

 

 لسيطرة على سعة التبريد من خالل عمل المبخر بواسطة درجة الحرارة والضغط ا 
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 لسيطرة على سعة التبريد من خالل الضاغطا 

االولى تعتمد على تغيير سرعة محرك الضاغط والثانية تعتمد على تقليل عدد اسطوانات 

التبريد خالل وحدة الضاغط التي تكون في حاله عمل وبذلك يمكن السيطرة على كمية وسيط 

 الزمن

 

  تغيير سرعة المحرك 

تغيير سرعة المحرك )الضاغط( متوفر االن في االسواق من خالل النظام الحديث االنفيرتر 

(INVERTOR. ويتم ذلك اعتمادا على الحمل الحراري المحسوس داخل الحيز ) 

التيار المار الى الضاغط  حيث ان عملية تغيير سرعة المحرك تتم  من خالل تغيير التردد الخاص ب

 حيث أن عالقة سرعة الضاغط تتناسب طرديا مع التردد من خال العالقة الرياضية التالية 

 

RPM =
120 ∗ 𝐹

2𝑃
   

 
 حيث ان : 

RPM: ( سرعة المحرك)الضاغط  

F: التردد 

P: ( 01, 8, 6, 4, 2عدد األقطاب ويكون مثبتا على الضاغط وعادة يكون)  
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( ثم التحكم في تردد التيار عبر AC-DC-ACالتيار بالشكل التالي )عبر تغيير ويتم ذلك 

هذه العمليات تتم  ( متغير التردد .ACواخراج التيار بالشكل النهائي ) (DC) المرحلة الثانية

 من خالل مرور التيار على المراحل الموضحة بالدوائر ادناه .

1. Rectifier  

2. Reactor 

3. IPM 

4. Capacitor 
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 التحكم في عدد إسطوانات الضاغط 
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 (EXVو ال ) (TXVلسيطرة على سعة التبريد باستخدام صمام التمدد الحراري )ا 
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 ٍْظٍ٘بد اىسٞـشح ىي٘دذاد اىَْضىٞخ  

ظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ اى٘دذاد اىَْضىٞخ تذتبج فقؾ اىٚ ثؼغ اىَفبتٞخ اُ اغيت ٍْ

اىٞذٗٝخ اىتٜ َٝنِ ث٘اسـتٖب فتخ ٗغيق اىذائشح اىنٖشثبئٞخ اٗ اىتذنٌ ثذسجخ 

( ٗٝ٘ػغ فٜ ٍنبُ ٍب فٜ اىذٞض Thermostatاىذشاسح. ٝستخذً اىَْظٌ اىذشاسٛ )

اىَشاد اىسٞـشح ػيٚ دسجخ دشاستٔ اٗ سؿ٘ثتٔ اىْسجٞخ. اٍب ثقٞخ ٍنّ٘بد دائشح 

 اىسٞـشح فإّٖب تنُ٘ جضء ٍنَال ٍِ ٗدذح اىتجشٝذ. 

  ٗدذاد اىتجشٝذ اىتٜ تستخذً فٜ اىَْبصه ٕٜ:

 اىثالجخ. .1

 اىَجَذح. .2

 اىَنٞف اىجذاسٛ )اىَجَغ(. .3

 (.Split Unitاىَنٞف اىَْفظو ) .4

 

 اىَْضىٞخ : خدٗائش اىسٞـشح فٜ اىثالج .1

 دائشح اىسٞـشح ػيٚ دسجخ اىذشاسح : . أ

اثْبء ػَيٞخ تذ٘ه ٗسٞؾ اىتجشٝذ ٍِ اىذبىخ اىسبئيخ اىٚ اىذبىخ اىغبصٝخ فٜ ٍجخش 

اىثالجخ اىَْضىٞخ ٗاىزٛ ٝسَٚ )فشٝضس( ٝنُ٘ ٍظذ٘ثب ثبّتقبه اىـبقخ اىذشاسٝخ ٍِ 

ٗثبىتبىٜ ٝؤدٛ اىٚ اّخفبع دسجخ اىذشاسح . ٗىغشع ج٘ اىثالجخ اىٚ ٗسٞؾ اىتجشٝذ 

 اىسٞـشح ػيٚ دسجخ اىذشاسح ٝستؼَو اىَْظٌ اىذشاسٛ اىثشٍ٘ستبد.

ٗٝتبىف اىثشٍ٘ستبد ٍِ ثظيخ تتظو ثبّتفبر ٍ٘ػ٘ع فٜ ٍنبُ ٍذذد ٍِ ج٘ 

خش )اىفشٝضس( . ٗٝذت٘ٛ ٕزا االّتفبر ػيٚ جاىثالجخ ٗفٜ أغيت االدٞبُ ػيٚ اىَ

ثش ثذسجخ اىذشاسح، ٗػْذ صٝبدح دسجخ اىذشاسح فإُ دجٌ اىغبص تجؼب سبئو اٗ غبص ٝتأ

ىزىل ٝضداد ٗثإّخفبػٖب ٝتقيض دجَٔ. تجؼب ىزىل ٝقً٘ ثتذشٝل ٍنبّٞنٞخ 

ٍؤىفخ ٍِ ّ٘اثغ ٗاّتفبر دٞث ٝتظو ثَٖب ّقبؽ ت٘طٞو ٗفظو اىذائشح 

 اىنٖشثبئٞخ اىخبطخ ثَذشك)ػبغؾ( اىثالجخ.

ٔ ٝتٌ دست دسجخ اىذشاسح داخو دٞض اىثالجخ اُ اٝظبه اىتٞبس اىنٖشثبئٜ ٗقـؼ

 .ٗمَب فٜ اىشنو اىَ٘ػخ ادّبٓ
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 
 

ثبالػبفخ اىٚ رىل ، ثبالٍنبُ اىذظ٘ه ػيٚ ػذح دسجبد ٍختيفخ ىذسجخ اىذشاسح 

داخو اىثالجخ ٗرىل ٍِ خاله استؼَبه ٍْظٌ ٝقً٘ ثبىؼغؾ ػيٚ اىْبثغ اٗ سفغ 

اٗ فظو اىذائشح اىنٖشثبٝخ )ّقبؽ اىق٘ح ػْٔ ، تجؼب ىزىل فبُ اىؼغؾ اىالصً ىت٘طٞو 

اىت٘طٞو( س٘ف ٝضداد اٗ ٝقو ٗثبىتبىٜ ٝؤدٛ اىٚ صٝبدح اٗ قيخ دسجخ اىذشاسح 

 اىَـي٘ثخ ػَِ دٞض اىثالجخ.

 

 : (Overloadى٘قبٝخ ٍِ صٝبدح اىذَو )دائشح ا . ة

ٝ٘طو قبؿغ اى٘قبٝخ ٍِ صٝبدح اىذَو ػيٚ اىت٘اىٜ ٍغ اىؼبغؾ ٗثزىل َٝش ٍِ 

خالىٔ اىتٞبس اىَبس اىٚ اىؼبغؾ. ٝتأىف اىقبؿغ ٍِ ٍسخِ ٗقشص ٍظْ٘ع ٍِ ٍؼذِّٞ 

ٍختيفِٞ ، ٗٝ٘طو اىقشص ثِٞ ّقبؽ اىت٘طٞو ٗػْذ صٝبدح اىتٞبس اىَبس خاله ٍيفبد  

اىَؼذّٜ ٍَب ٝؤٛ اىٚ فبُ اىَسخِ س٘ف ٝقً٘ ثتسخِٞ اىقشص اىؼبغؾ 

تَذدٓ ٗاّذْبئٔ ٗثبىتبىٜ قٞبٍٔ ثقـغ اىذائشح اىنٖشثبئٞخ ٍِٗ ثٌ ػذً 

اىسَبح ىيتٞبس ثبىَشٗس ٗٝنُ٘ ٕزا اىجضء ٍجَغ فٜ ٍبدح ػبصىخ خبسج 

 اىؼبغؾ اٗ ٝنُ٘ ثذاخئ ٗمَب ٝ٘ػخ اىشنو ادّبٓ.
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 

 

 (Overloadٍقـغ ٝ٘ػخ ٍنّ٘بد قبؿغ اى٘قبٝخ ٍِ صٝبدح اىذَو )

 

 ئشح اىسٞـشح فٜ اىثالجخ اىَْضىٞخ ٍغ قبؿغ اى٘قبٝخ ٍِ صٝبدح اىذَودا
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 اىَْضىٞخ : اىَجَذحدٗائش اىسٞـشح فٜ  .2

ال تختيف دٗائش اىسٞـشح فٜ اىَجَذاد اىَْضىٞخ ػِ اىذٗائش اىتٜ ٍش رمشٕب سبثقب 

ٍِ دٞث اىؼَو ٗاالشتغبه ٗىنِ ٝ٘جذ ْٕب ٍفتبح اػبفٜ ٝستؼَو ىذبالد اىتشغٞو 

 اىَستَش ارا ٍب اسٝذ تجَٞذ اىَ٘اد اىَشاد دفظٖب سشٝؼًب. 

دست ٍجذأ  اُ اىَقظ٘د ثزىل ٕ٘ اىتخيٜ ػِ ػَو اىَجَذح ثشنو ٍتزثزة اٛ

ػَو(. اُ رىل ٝتٌ ثبػبفخ اىَفتبح ٗاىزٛ ٝقً٘ ثؼضه ٍفتبح   - ت٘قف -)ػَو 

اىسٞـشح االٗتٍ٘بتٞنٜ ىيَْظٌ اىذشاسٛ ٗاٝظبه اىتٞبس اىنٖشثبئٜ ثشنو ٍجبشش اىٚ 

 اىؼبغؾ ٗمَب ٍ٘ػخ ثبىشنو ادّبٓ.
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 دٗائش اىسٞـشح فٜ اى٘دذاد اىجذاسٝخ ألجٖضح تنٞٞف ٕ٘اء اىغشف: .3

 أجٖضح تنٞٞف اىٖ٘اء ىيغشف ػيٚ ّ٘ػِٞ.تنُ٘ 

فٞذت٘ٛ ػيٚ ٍْظٍ٘تٜ  اىْ٘ع االٗه ٝذت٘ٛ ػيٚ دائشح تجشٝذ فقؾ ، أٍب اىْ٘ع اىثبّٜ 

 تذفئخ ٗتجشٝذ ٍؼًب.

ٕزٓ األجٖضح تذت٘ٛ ػيٚ ّفس أجٖضح اىسٞـشح اىسبىفخ اىزمش مَب ثْٞب سبثقب ، 

الختٞبس سشػخ اىَشٗدخ اٗ ثبالػبفخ اىٚ رىل ْٕبىل ٍجَ٘ػخ ٍفبتٞخ ٝذٗٝخ ادذَٕب 

ىيذظ٘ه ػيٚ دسجخ اىذشاسح اىَـي٘ثخ اٗ ىيتغٞٞش ٍِ ّظبً اىتذفئخ اىٚ ّظبً اىتجشٝذ، 

 ٗدست فظ٘ه اىسْخ ٗٝنُ٘ ٍ٘قؼٖب فٜ ٍقذٍخ اىَنٞف.

( اٗ فٜ دبالد اىتذفئخ (Packageتستؼَو ٕزٓ اىَْظٍ٘خ ٍغ اى٘دذاد اىَجَؼخ 

دائشح اىتجشٝذ اىٚ دائشح اىتذفئخ ، ٗمَب  ٍِ شىيَْبصه. ٗال ثذ ٍِ استؼَبه ّظبً تغٞٞ

قٞو سبثقًب َٝنِ اُ ٝتٌ رىل ٝذًٗٝب. ْٕب الثذ ٍِ االشبسح اىٚ اُ ّظبً اىتذفئخ فٜ 

 ٕزٓ اى٘دذاد ػيٚ ّ٘ػِٞ .

 اىْ٘ع االٗه : ٝذت٘ٛ ػيٚ ٍقبٍٗبد دشاسٝخ .

 اىْ٘ع اىثبّٜ : فٞؼَو ٗفقب ىَجذا ٍؼخخ دشاسٝخ . 

( ، اٍب اىْ٘ع Heat-Off-Coolح تذ٘ٝو ٝنتت ػيٞٔ )ففٜ مال اىْ٘ػِٞ ْٕبىل ٍفتب

( ٗٝذت٘ٛ اٝؼب ػيٚ ٍفتبح Fusedاىزٛ ٝؼَو ثبىَسخْبد فٞذت٘ٛ ػيٚ ٍْظٖشاد )

( ٝؼَو ػيٚ فظو اىذائشح اىنٖشثبئٞخ ػْذ ثي٘ؽ دسجخ Thermostatٗقبٝخ دشاسٛ )

دشاسح اىَسخِ اىذذ اىَسَ٘ح ثٔ. ٗفٜ دبىخ ػذً فظئ اٗ ػـئ فبُ اىَْظٖشاد 

تزٗة ٗتقً٘ ثقـغ اىذائشح اىنٖشثبئٞخٗرىل ىذَبٝخ اىَيفبد اٗ اىَقبٍٗبد ٍِ اىتيف 

 ٗمَب ٍ٘ػخ ثبىشنو ادّبٓ.
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 
 

اىْ٘ع اىثبّٜ ٍِ اىَنٞفبد ٕ٘ اىزٛ ٝؼَو ٗفق اىَجذأ اىخبص ثبىَؼخخ اىذشاسٝخ 

ٗػالٗح ػيٚ تجشٝذٓ ىٖ٘اء اىغشفخ طٞفب ٝقً٘ ثتسخِٞ اىٖ٘اء شتبءأ ٗرىل الُ ٕزٓ 

( ٗٝذت٘ٛ اىظَبً ػيٚ ٍششذ Reversing Valveاىَنٞفبد ٍجٖضح ثظَبً ػبمس )

ٍٗيف مٖشثبئٜ ٗرىل ىغشع ػنس اىذائشح ، دٞث ٝقً٘ اىَنثف ثأداء ػَو اىَجخش ، 

 ٗاىَجخش ثأداء ػَو اىَنثف ٗمَب فٜ اىشنو ادّبٓ.
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 
 

ٝجت أُ َٝش  فؼْذٍب ٝشاد اُ تؼَو دائشح اىتجشٝذ ثشنو ٍؼخخ دشاسح فبُ تٞبسًامٖشثبئًٞب

فٜ ٕزٓ اىذبىخ ػجش اىَيف اىَسؤٗه ػِ سذت اىقيت اىذذٝذٛ ىيظَبً اىَششذ فٞؤدٛ 

( ػجش ٍجشٙ ٗادذ 2-3اىٚ تذشٝل اىَنجس فٜ اىظَبً اىؼبمس ، ٗٝقً٘ ثشثؾ اىفتذتِٞ )

( ٗثزىل ٝشتجؾ خؾ اىسذت ثبىَنثف، ٗٝتذ٘ه اىٚ ٍجخش 2( ػِ اىفتذخ )1ٗٝؼضه اىفتذخ )

ىَجخش، ٗٝتذ٘ه اىٚ ٍنثف ٕٗنزا ٝتٌ اىذظ٘ه اىَؼخخ اىذشاسٝخ ٗٝشثؾ خؾ اىـشد ثب

 ٗرىل ثتغٞٞش ٗػغ اىَفتبح ٝذٗٝب ٍِ ٍ٘قغ اىتجشٝذاىٚ ٍ٘قغ اىتسخِٞ .
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 أجٖضح ٍْٗظٍ٘بد اىسٞـشح فٜ ٍْظٍ٘بد اىتجشٝذ ٗاىتنٞٞف / أ. ػجذاهلل ٍذَذ ػجذاىٕ٘بة

 ٗاىشنو ادّبٓ سٞ٘ػخ دائشح اىسٞـشح اىنٖشثبئٞخ ىٖزا اىْ٘ع ٍِ اىَنٞفبد.

 
اىذائشح اىنٖشثبئٞخ اىَجسـخ ىجٖبص تنٞٞف ٕ٘اء اىغشف ٍِ اىْ٘ع رٛ اىذٗسح 

 اىَؼن٘سخ 

 ٝشَو ٍفتبح أصساس )ثٞبّ٘( ثٔ االٗػبع اىتبىٞخ

 تجشٝذ.4 .تذفئخ3.ٍشٗدخ سشػخ ٍْخفؼخ 2ٍشٗدخ سشػخ ػبىٞخ  .1

 

 

 

 





 منظومات السيطرة للمناطق 

الحاجة الى درجات حرارة مختلفة ضمن ان الحاجة الى منظومات السيطرة للمناطق تأتي من خالل 

البناية الواحدة بسبب متطلبات العمليات التكنلوجية ، واعتمادا على الفعاليات االنسانية داخل 

الحيز )المنطقة ( . ولذلك تقسم االبنية الى مناطق بحيث يجهز كل منها بمنظومات سيطرة 

 الى الرطوبة. وذلك للتحكم بدرجة الحرارة المطلوبة داخل كل حيز اضافة

 

  خصائص أجهزة تكييف الهواء للمناطق 
 ماهي خصائص أجهزة التكييف المركزية للمناطق؟

 اذ تكون اكبر بكثير مما هي عليه في اجهزة التكييف المنزلية . ،سعة التبريد  .1

 .قد تكون من النوع المركزي او من النوع المنفصل  .2

بها  وذلك لتسهيل عملية السيطرة قد يكون لكل منطقة من المناطق جهاز تكييف خاص  .3

 لكل حيز فيها.

في حالة الجهاز المركزي فان الماء البارد او الساخن يزود مناوالت الهواء )دافعات الهواء( من 

مستقلة ليست لها عالقة ببقية المصدر المركزي ويكون لكل منطقة دافعة هواء )مروحة( 

لحرارة والعوامل االخرى  وذلك باستعمال المناطق ، مما يسهل عملية السيطرة على درجات ا

 اجهزة سيطرة وتحكم في كل منطقة من المناطق التي تجري فيها فعالية ادارية او صناعية .

ان اجهزة السيطرة من حيث المبدا )طريقة العمل او التصميم( قد ال يختلف عملها في الصيف او 

، الضاغط( السيطرة اليقاف او لتشغيل )المرجلالشتاء )للتدفئة او التبريد( ، وقد يستعمل جهاز 

 او لزيادة كمية الماء )الساخن، البارد( ) البخار ، سائل التبريد( او التقليل منها ... الخ.

 دائرة التحكم والسيطرة للمناطق 

في الشكل الموضح أدناه نالحظ المكائن التي تخدم أكثر من منطقة واحدة ، وبدرجات حرارة 

تتم السيطرة على الحمل الحراري من خالل تجهيز كمية من الماء البارد أو الحار مختلفة . حيث 

)الوسيط( المستعمل إلزالة الحمل الحراري وذلك من خالل أجهزة التحسس التي تقوم بنقل 

االشارة الى أجهزة التحكم والسيطرة التي قد تقوم بتقليل أو زيادة كمية الوسيط حسب 

 ى المؤدي الى المنطقة وبإشارة من المتحسس.رلق المجطبيعة الجهاز أو تقوم بغ



 

أما السيطرة على درجة حرارة الماء الخارج من المبخر فيقوم جهاز سيطرة خاص بإيقاف الضتغط 

او مجموعة من الضواغط حسب طبيعة منظومة التبريد هذا في حالة منظومة التبريد . أما في 

المطلوب المحافظة عليها بواسطة المتحسس  حالة منظومة التدفئة فتحدد درجة الحرارة

)المنظم الحراري( والذي بدوره ينقل االشارة الى أجهزة التحكم بكمية الماء المار الى 

 (.2( و )1المشعات الموجودة ضمن المنطقة )
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 فرع التبريد والتكييف / المرحلة الثانية /أجهزة ومنظومات السيطرة في منظومات التبريد والتكييف 

 منظومات السيطرة للتبريد المركزي 

ان اهم ماتقوم به أجهزة السيطرة في دوائر التبريد المركزي هو السيطرة على درجة الحرارة 

والمحتوى الرطوبي )الرطوبة النسبية للهواء الخارج من المنظومة( اضفة الى التهوية وترشيح 

باستعمال منظومات سيطرة قد تكون الهواء ن الغبار والروائح الغير مرغوب فيها، ويتم ذلك 

هوائية او كهربائية  او الكترونية وقد تستعمل دائرة سيطرة تحتوي على أجزاء من هذه 

 المنظومة مجتمعة.

في أغلب اجهزة التبريد المراد تكييف الهواء بواسطتها ، تستعمل إحدى الطرق المعروفة 

هذه الطرق هو الماء البارد األتي من لتخفيض درجة حرارة هواء الحيز المراد تكييفه، واهم 

المبخر حيث يضخ الى منظومة التكييف التي تتم فيها معالجة الهواء ، وذلك لتخفيض درجة 

حرارته او اجراء احدى العمليات السابقة الذكر او من خالل ضخ وسيط التبريد مباشرة الى 

 فعل التبريد مباشرة.المنظومة حيث يكون المبخر جزءا من المنظومة فيتم الحصول على 

 

 مكونات منظومة التبريد المركزية 

 هي :من أهم المكونات الرئيسية لمنظومات التبريد المركزية 

 المبادل الحراري  .1

 المرشحات  .2

 المسخنات .3

 المرطبات .4

 فتحة هواء الراجع .5

 فتحة هواء نقي .6

 فتحات خدمة ، صناديق خلط .7

الحيز المراد تكييفه، ولكن تبقة هذه وقد تختلف هذه المكونات حسب طبيعة المتطلبات داخل 

 االجزاء هي المكونات الرئيسية ألغلب أجهزة التكييف المركزي بإلضافة الى المروحة.

  أهم الطرق المتبعة للسيطرة على درجة الحرارة والرطوبة النسبية 

العمليات هناك عدة طرق للسيطرة على درجة حرارة الهواء تعتمد باالساس على ترتيب او تتابع 

 لمعالجة الهواء المراد تكييف الحيز بواسطته في الشكل أدناه .
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عند مرور الهواء خالل المبادل ،  (Cooling Coilخلط الهواء أمام المبادل الحراري ) تتم عملية

حيث تنخفض درجة حرارته الى الدرجة المطلوبة ثم تتم عملية ايصاله بواسطة المروحة الى 

فه . وعند بلوغ درجة الحرارة في الحيز الدرجة المطلوبة فإن المتحسس يقوم الحيز المراد كيي

بإرسال إشارة الى جهاز التحكم بفتحة صمام المرور للماء او وسيط التبريد فيقوم بتنظيم كمية 

 الوسيط المارة الى المبادل الحراري وبالنتيجة تتم عملية السيطرة على سعة التبريد .

الرطوبة النسبية الى نفس جهاز التحكم ليؤدي نفس الوظيفة السابقة  وأحيانًا يربط متحسس

 وهي السيطرة على درجة الحرارة .

 

أما في الشكل الموضح أدناه فإن عملية خلط الهواء النقي والهواء الراجع تتم أمام المبادل 

زء االخرين عبر الحراري ، وبعد عملية الخلط يمر جزء من الهواء عبر المبادل الحراري ليبرد و الج

الفتحة التي هي أعلى المبادل الحراري. فالجزء المار عبر المبادل تنخفض حرارته إضافة الى إزالة 

جزء من رطوبته ، أما الجزء المار عبر البوابة التي تقع أعلى المبادل الحراري فيبقى محافظًا 

 على درجة حرارة المزج .

للحصول على درجة الحرارة النهائية ثم يدفع  تتم عملية خلط أخرى أمام المبادل الحراري

 بواسطة المروحة الى الحيز المراد تكييفه .
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يعمل للحصول على عمل أكثر إقتصاديا من سابقه حيث يتم إعتمادا على طبيعة  ان هذا الترتيب

( . ففي Latent( او كان غير محسوس  كامن )Sensibleالحمل الحراري ان كان حماًل محسوسًا )

هذا الترتيب بإلمكان السيطرة على كمية الهواء المار عبر المبادل والمار عبر الفتحة )البوابة( 

ومن خالل الترتيب المتعاكس لزعانف مرور الهواء يمكن إزالة الرطوبة إذا كان الحمل الحراري 

الكائنة  ( بزيادة فتحة مرور الهواء عبر المبادل الحراري وغلق الفتحةLatentمن النوع الكامن )

فوق المبادل وذلك بعد ورود اشارة من متحسس الرطوبة النسبية. وفي حالة الحمل المحسوس 

يتم بواسطة متحسس درجة الحرارة فيقوم بالسيطرة على كمية الماء المار عبر المبادل الحراري 

ة من . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على عالقة تناسبية مابين الرطوبة النسبية ودرجة الحرار

 مبدأ عمل يضمن إقتصادية أكثر.

ال يختلف المبدأ في جميع االحوال اذا ما استعمل الماء البارد كوسيط تبريد أو سائل التبريد 

نفسه للتمدد المباشر في المبادل الحراري  والفرق فقط في كيفية جعل الفائدة من دوائر 

 السيطرة أكثر إقتصادية.
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 ف المركزي التي تعمل طوال العاممنظومات السيطرة ألجهزة التكيي 

هذه المنظومات مزودة بأجهزة سيطرة ومنظومات تقوم ذاتيا بالتغيير من التدفئة في فصل 

الشتاء الى التبريد في فصل الصيف حيث تقوم بغلق دائرة التدفئة لفتح دائرة التبريد. هذه 

اليدوية حيث يتم تحديد المنظومات قد تبدو معقدة ولكن هي االفضل استعماال من المنظومات 

مسبق آلخر يوم في فصل الشتاء و آخر يوم في فصل الصيف ، فتتم بذلك عملية تحويل 

 المنظومة.

إن هذه العملية تبدو سهلة وال تتطلب الى الجهد الكثير اضافة الى كونها تتيح فترة مناسبة 

 النجاز اعمال الصيانة وخصوصا الصيانة السنوية.

ظومة سيطرة لجهاز يعمل طول العام حيث يحتوي على أغلب مكونات الشكل أدناه يمثل من

اجهزة التكييف وكما ذكرنا سابقا فمنظومة السيطرة يمكن أن تكون من النوع الهوائي أو 

 الكهربائي أو األلكتروني وعناصرها أجزاء من هذه المنظومات.
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 نظومات السيطرة للتدفئة المركزيةم 

 التكييف المركزية تحتوي على المكونات التي تؤدي الوظائف التالية:لقد بينا سابقًا أن منظومة 

 التسخين  .1

 التبريد  .2

 الترطيب .3

 الترشيح .4

 فتحات سحب ودفع الهواء .5

 المراوح وصناديق الخلط .6

وإذا ما اريد لمنظومة التكييف المركزي العمل شتاءًا فال بد من االستغناء عن منظومة التبريد 

 التدفئة. أو عزلها واألستعانة بمنظومة

ان التحويل من منظومة الى اخرى كما بينا يمكن ان يتم بشكل آلي )أوتوماتيكي( أو يدوي . 

ولكن الشي األساسي في الموضوع هو عمل أجهزة السيطرة على درجة الحرارة والرطوبة 

 النسبية حسب ماهو محدد مسبقًا.

 

 السيطرة على درجة الحرارة والرطوبة 

بداًل من منظومة التبريد المؤلفة من الضاغط والمبخر ئة ، حيث تعمل أثناء عمل منظومة التدف

( . وقد تكون هذه المسخنات على شكل مقاومة Heatersوالمكثف  مجموعة من المسخنات )

 كهربائية ) متعددة المراحل ( أ، قد يستعمل الماء الساخن أو البخار. 

تيب السابق لمنظومة السحب والخلط ، وللسيطرة على درجة الحرارة يستعمل تقريبًا نفس التر

ففي حالة استعمال المسخنات الكهربائية وعند بلوغ درجة الحرارة في الحيز المراد تكييفه يتم 

عزل مرحلة أو عدة مراحل من مجموعة المسخنات الكهربائية باشارة من المتحسس تنقل الى 

ار فتصدر االشارة إما بغلق صمام جهاز السيطرة .  أما في حالة استعمال الماء الحار أو البخ

التحكم بالماء الحار أو البخار أو بتقليل كمية الماء عبر الملفات )المبادل الحراري(. وقد يضاف 

الى ذلك التحكم بكميات الهواء المار بصورة مباشرة عبر المبادل الحراري وكمية الهواء غير 

النقي كما هو الحال في حالة التبريد .  المعامل حراريا أو كمية الهواء الراجع وكمية الهواء

ومما تجدر االشارة له هو أن عملية التسخين تكون مصحوبة عادًة بنقصان الرطوبة النسبية 
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للهواء ، ولكن المحتوى الرطوبي يبقى ثابتًا. إن ذلك يجعل الهواء جافًا وعلة هذا االساس كان 

 ألجواء المريحة داخل الحيز المراد تكييفه.البد من االستعانة بعملية الترطيب ، وذلك لتوفير ا

إن عملية الترطيب تتم بواسطة أجهزة صنعت خصيصًا لهذه العملية ، أما أهم أنواع هذه 

 االجهزة فهي :

 المرطب الحوضي  .1

 المرطب المائي  .2

 المرطب البخاري  .3

 غاسالت الهواء  .4

 

  المرطب الحوضي 

بتبخير الماء الموجود داخل الحوض ، أما عبارة عن حوض معدني يحتوي على مسخنات تقوم 

 المسخنات فقد تكون كهربائية أو انابيب يمر بها البخار وكما موضح في الشكل أدناه.

 

 
لترطيب الهواء المار فوق المرطب ، وعند بلوغ الرطوبة ممايضمن تبخر الكمية الالزمة من الماء 

صمام مرور البخار أو تقطع الدائرة النسبية المطلوبة تصدر اإلشارة من المتحسس فيغلق 
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الكهربائية للمسخنات . أما السيطرة على الماء في الحوض فيتم إستعمال طوافة تفتح أو تقطع  

 مرور الماء عند بلوغه المستوى المطلوب.

 

 المرطب البخاري والمرطب المائي 

ة المجهزة يعمل هذان المرطبان وفق نفس المبدأ السابق ، حيث يسيطر على كمية الرطوب

للهواء صمام يستلم بواسطة متحسس الرطوبة اإلشارة لفتح أو غلق مرور الماء أو البخار الى 

 في دافعة الهواء (Jets)النفاثات الموجودة 
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