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 ِمذِخ •

 اٌّؼيٕبد اٌسّؼيخ  •

 صساػخ اٌمٛلؼخ  •

  

 ِمذِخ : 

إْ اٌزمذَ اٌؼٍّٝ اٌزٜ يشٙذٖ اٌؼبٌُ اٌيَٛ فٝ طشق اٌزشخيص اٌسّؼٝ ٚاالوزشبف 

اٌّجىش ٚاٌزىٌٕٛٛعيب اٌّزمذِخ اٌخبصخ ثزىجيش اٌصٛد لذ أدٜ إٌٝ ِسبػذح ٔسجخ 

ؽست دسعخ فمذ  وجيشح ِٓ اٌّؼٛليٓ سّؼيب ػٍٝ اسزضّبس ِب ٌذيُٙ ِٓ ثمبيب سّؼيخ

 اٌسّغ ٚٔٛػٗ فٝ اٌزٛاصً ِغ اآلخشيٓ فٝ اٌجيئخ اٌّذسسيخ أٚ إٌّضٌيخ. 

ػجبسح ػٓ عٙبص ٌٕمً اٌصٛد إٌٝ األرْ يؼًّ ػٍٝ رضخيّٗ  * اٌّؼيٓ اٌسّؼٝ :

ثٙذف ِسبػذح اٌّؼٛق سّؼيب ػٍٝ االسزفبدح ِٓ اٌجمبيب اٌسّؼيخ فٝ سّبع ٚفُٙ 

 األصٛاد. 

 

 أعضاء اٌّؼيٓ اٌسّؼٝ 

 ْٛ اٌّؼيٓ اٌسّؼٝ ِٓ ػذح أعضاء ِٕٙب: يزى

ػجبسح ػٓ غشبء سليك يؾٛي األصٛاد ِٓ اٌٙٛاء إٌٝ ريبس  اٌّيىشٚفْٛ: -

 وٙشثبئٝ أٚ إشبساد اٌىزشٚٔيخ ٚٔمٍٙب إٌٝ اٌّضخُ )خاليب اٌزىجيش( 

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ دائشح وٙشثبئيخ رؾٛي اٌزيبس amplifier خاليب اٌزىجيش: -

ثبئٝ أوجش أٜ أٔٙب رضيذ ِٓ شذح اإلشبساد اٌىٙشثبئٝ اٌصغيش إٌٝ ريبس وٙش

 االٌىزشٚٔيخ ٚٔمٍٙب إٌٝ اٌّسزمجً. 

يؼيذ رؾٛيً اٌزيبس اٌىٙشثبئٝ اٌزٜ رُ رىجيشٖ ػٓ طشيك خاليب اٌزىجيش  اٌّسزمجً : -

 إٌٝ أِٛاط صٛريخ ِشح صبٔيخ. 

ٚٚظيفزٗ اٌزؾىُ فٝ دسعخ رضخيُ اٌصٛد ٕٚ٘بن ثؼض  ِفزبػ اٌزؾىُ: -

 فزبػ اٌزؾىُ فٝ إٌغّخ. اٌسّبػبد رشزًّ ػٍٝ ِ

 ِصذس ٌٍطبلخ اٌالصِخ ٌزشغيً اٌسّبػخ. اٌجطبسيخ :  -



 

 

 أٔٛاع اٌّؼيٕبد اٌسّؼيخ 

ػجبسح ػٓ عٙبص يشوت ػٍٝ صذس اٌّشيض أٚ فٝ عيجٗ،  سّبػبد اٌغيت: -1

ٚيىْٛ اٌّيىشٚفْٛ ٚاٌّىجش ٚاٌجطبسيخ فٝ اٌسّبػخ، ثيّٕب يىْٛ اٌّسزمجً ِزصال 

 يض ٚيضجذ ثمبٌت. ثسٍه ٚيٛضغ فٝ أرْ اٌّش

يسًٙ رضجيزٙب فٝ اٌغيت فزٕبست األطفبي لجً ػّش سٕخ، الزصبديخ ِٓ ؽيش  اٌّضايب:

اٌزىٍفخ ٚألً ػشضخ ٌٍزٍف، غيش ؽسبسخ ألصٛاد اٌٙٛاء، ثؼذ اٌّيىشٚفْٛ ػٓ 

اٌّسزمجً يمًٍ ِٓ اٌصفيش، رسزخذَ ٌألرٔيٓ ِؼب أٚ ٌٛاؽذح فمظ، رؼًّ ثؾغش ثطبسيخ 

 ِزٛفش ثبألسٛاق. 

اٌشىً غيش عّبٌٝ رسجت ٚصّخ ٌٍطفً، اٌسٍه ػشضخ ٌٍؼطً ٚاٌمطغ،  يٛة:اٌؼ

 رؼطٝ اٌصٛد ِٓ ِصذس ٚاؽذ فيصؼت رؾذيذ ارغبٖ اٌصٛد.      

ػجبسح ػٓ عٙبص صغيش يٛضغ خٍف األرْ ٚيخشط ِٕٗ سّبػخ خٍف األرْ:  -2

 أٔجٛثخ صغيشح رٛضغ داخً األرْ فٝ لبٌت. 

ٖ ثشىً أوجش ِٓ سّبػخ اٌغيت، اسزؼّبي ِمجٌٛخ اٌشىً، رؾذيذ االرغب اٌّضايب:

سّبػزيٓ ٌألرٔيٓ يّبصً اٌسّغ اٌطجيؼٝ إٌٝ ؽذ وجيش، صغيشح اٌؾغُ، خبٌيٗ ِٓ 

سّبع أصٛاد اؽزىبن اٌّالثس ٚأػطبي اٌسٍه، رسزخذَ ٌٍفمذاْ اٌسّؼٝ اٌجسيظ 

 ٚاٌّزٛسظ ٚاٌشذيذ. 

صغيشح، غيش ِشيؾخ ٌّٓ يشرذٜ ٔظبسح، صؼٛثخ اٌزؾىُ فٝ أصساس٘ب اٌ اٌؼيٛة:

يؾذس ثٙب صفيش أؽيبٔب ٌمشة اٌّيىشٚفْٛ ِٓ اٌّسزمجً، الثذ ِٓ اسزؼّبي سّبػزيٓ 

 ٚثزٌه رضيذ اٌزىٍفخ، ثطبسيزٙب رسزٍٙه سشيؼب. 

ػجبسح ػٓ عٙبص يشوت ػٍٝ إٌظبسح ٚيٛصً ِغ لٕبح األرْ  سّبػخ ِغ ٔظبسح: -3

 ٚرٕمسُ إٌٝ لسّيٓ: أٔجٛة صغيش فٝ لبٌت األرْ 

شيك اٌٙٛاء ٚيٛصً ثٙب لطؼخ رٛضغ فٝ صيٛاْ ٚيّش سّبػخ ثٕظبسح ػٓ ط -

 اٌصٛد ػٓ طشيك اٌٙٛاء. 

سّبػخ ثٕظبسح ػٓ طشيك اٌؼظُ ٚفٝ ٘زا إٌٛع ال رٛعذ لطؼخ ِزصٍخ ثبٌصيٛاْ  -

 ٚيٕمً اٌصٛد ػٓ طشيك اٌؼظُ. 



 غيش ٍِفزخ ٌٍٕظش فزشيؼ اٌفشد ٔفسيب ٚسٍٙخ االسرذاء.  اٌّضايب:

 إال ِغ اسرذاء إٌظبسح.  غبٌيخ اٌضّٓ ٚال رسزخذَ  اٌؼيٛة:

ِؼيٕبد سّؼيخ ِزطٛسح ؽيش يسّغ ِٓ خالٌٙب  FMسّبػبد إٌظبَ اٌالسٍىٝ -4

ضؼيف اٌسّغ ثشىً ٔمٝ ٚٚاضؼ ثششط اٌزذسيت اٌّجىش ػٍيٙب، ٚيزىْٛ ِٓ 

ِيىشٚفْٛ)اللطخ( ِٛصً ثغٙبص ثش )إسسبي( ٚعٙبص اسزمجبي ِٛصً ثبٌّؼيٓ 

اٌمصيشح ثشىً ِجشِظ ؽيش يجش عٙبص  اٌسّؼٝ. ٚيزُ رٌه ػٍٝ اٌّٛعبد اٌصٛريخ

 اإلسسبي ٚيزٍمٝ عٙبص االسزمجبي. 

ٚضٛػ اٌصٛد ، يّىٓ اٌزؾىُ فٝ ػٍٛ اٌصٛد ٚأخفبضٗ، يّىٓ ِخبطجخ  اٌّضايب:

ِغّٛػٗ ِٓ اٌزالِيز ػششح أٚ أوضش ، ؽشيخ اٌؾشوخ ٌٍّشسً ٚاٌّسزمجً فٝ ؽذٚد 
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ِب ٌُ يىٓ ٕ٘بن ِشسً، ال يّىٓ ٌضؼيف اٌسّغ  ال يسزفيذ ِٕٙب اٌّسزمجً اٌؼيٛة:

اسزخذاِٙب فٝ ؽيبرٗ اٌيِٛيخ إال فٝ ؽبي رٛافش عٙبص إسسبي ٌىً ِشسً أٚ ِزؾذس، 

 ػبٌيخ اٌضّٓ. 

 

 


