
 الملخص

 ناللطبة  ثبعزخذاو يٕاد يخزهفخسٚخٚىٔلةالرى دساعّ كفبئّ اداء خهّٛ انٕلٕد فٙ ْزِ انشعبنخ، 

، 316، ٔعزبَهظ عزٛم  انُمٗ انغشافٛذ، انغشافٛذ يشكت، عجبئك األنٕيُٕٛوانجٕكٕ انضُبئٛخ يضم

 ػهٗ كفبئّ اداء دساعخ رأصٛش يؼبٚٛش انزشغٛم انًخزهفخٔرى .  نزصُٛغ الطبة خالٚب انٕلٕدكًٕاد

 دسعخ يئٕٚخ، َغجخ انشطٕثخ 70 دسعخ يئٕٚخ انٗ 25ْٔٙ دسعخ انؾشاسح رزشأػ يٍ انخهّٛ 

، َغجخ رذفك انٕٓاء انًزكبفئ (٪100٪، 80٪، 50 ) انٓٛذسٔعٍٛ ٔاالكغغٍٛ انًزفبػهخٔادانى

 سطم نكم ثٕصخ 15، 10، 5، 0) انًزفبػهخ ٔادنى ل، ٔانضغظ انخهفٙ(3، 1.5، 1.0، 0.5)

نذساعّ كفبئّ اداء صالصخ أَظًخ رؾكى ل  ٔرصُٛغ ٔرمٛٛى نالداءرى رصًٛىٔ. ػهٗ أداء انخهٛخ (يشثؼخ

نًصفٕفخ نٓٛذسٔعٍٛ ، َظبو رجشٚذ أرٕيبرٛكٗ ل، صًبو انخهّٛ خالل رشغٛم اَظًّ انزؾكى ْٔٗ 

.  انًجشيظ انٕٓاء، انؾًم اإلنكزشَٔٙخالٚب انٕلٕد ثٕاعطّ 

 ظشٔف رؾكى فٗ ػٕايمعزخذو عٓبص اخزجبس خهٛخ انٕلٕد يٍ أعم الا  رىنزُفٛز ْزِ انزغبسة

 يؼذل عشٚبٌ انٓٛذسٔعٍٛ ٔانٕٓاء، َغجخ انشطٕثخ ٔانضغظ ،يضم دسعخ ؽشاسح انخهٛخ انزشغٛم 

. حرظاانٍرغغٛم لًٛخ انغٓذ ٔشذح انزٛبس ٔانمذسحح انكٓشثٛخ  ٔأٚضب .انخهفٗ نهٓٛذسٔعٍٛ ٔانٕٓاء

َٔغزخذو . كًب ٚغزخذو دٔائش انزؾكى نهغٛطشحػهٗ اداء خالٚب انٕلٕد ٔنهؾصٕل ػهٗ كفبئّ اػهٗ

ثشٔرَٕٗ  انزٗ ْٗ يؾم االخزجبساد فٗ ْزا انجؾش غشبء سٚخٚىٔلةالفٗ خهّٛ اَزبط انٕلٕد 

 عى 10 انُشطخ االنكزشٔديغبؽخ عطؼٔ (212انُبفٌٕٛ)
2

 انغشبء ٚزى رغًٛغٔ.  نغًٛغ انزغبسة

 طجمّ يٍ  انًصُغ يٍ ٔسق يٍ انكشثٌٕ يشعت ػهّٛيؾصٕس ثٍٛ لطجٍٛ انخهّٛ انجشٔرَٕٗ ال

عى/ يظ0.4 حانجالرٍٛ رشكٛض
2

. 

 فٗ  رؾغٍ يغ اسرفبع دسعخ ؽشاسح سٚخٚىٔلةالأظٓشد انُزبئظ أٌ كفبئّ  أداء خالٚب اَزبط انٕلٕد 

عى /دٔانهٗ  ي120ٌٙ وانخهٛخ كًب اٌ يمذاس انطبلّ انُبرغّ يٍ انزغشثّ  ٚضٚذ 
2 

 دسعخ 25ػُذ 

عى /  يٛغبٔاط 180يئٕٚخ إنٗ 
2

ٚظٓش انزؾغٍ فٗ اداء انخهّٛ  دسعخ يئٕٚخ، ٔكًب اٌ 70 ػُذ 

عى  / دٔانهٗ  ي80ٙانًزفبػهخ ؽٛش كضبفخ انطبلخ انُبرغّ يٍ اصُبء صٚبدِ ضغظ انغبصاد 
2

 ػُذ 

عى /دٔانهٗ  ي120ٙانضغظ انغٕ٘ إنٗ 
2

كضبفخ انطبلخ انُبرغّ ٔ سطم نكم ثٕصخ يشثؼخ 15 ػُذ 

عى/دٔانهٗ  ي115ٙرغبٖٔ
2

كضبفخ انطبلخ انُبرغّ ٔ 0.5  يؼذل رذفك انٕٓاء رغبٖٔ ػُذ َغجخ

عى/دٔانهٗ  ي145ٙ رغبٖٔ
2

كًب اظٓشد انُزبئظ اٌ رغٛٛش انًٕاد . 3 ػُذ يؼذل رذفك انٕٓاء 

 عشافٛذ نذّٚ أداء أػهٗ انًصُؼّ ناللطبة رغبػذ ػهٗ صٚبدِ كفبئّ اداء انخهّٛ فٕعذ اٌ انجٕكٕ

 ؽٛش كضبفخ انطبلخ انمصٕٖ 316يشكت، عجبئك األنٕيُٕٛو ٔانفٕالر انًمبٔو نهصذأ اليٍ انغشافٛذ 

عى /دٔانهٗ  ي45ٙ، 55،78، 117كبَذ 
2 

 انغشافٛذ، انغشافٛذ يشكت، عجبئك ثٕكٕثبعزخذاو 




