
يف رصتخمل ا

ددرتمل رايتا لا تاكرحم

روطلا ةيداحأ

دادعإ

ءابرهك ينف محمد ليقع



يفت عاونأ ةدع ددرتملا رايتلا تاكرحم نم ركتبا

ةيلزنملا تامادختس يفاال املثم طيسبلا مادختس اال

تاكرحمو رعشلا تاففجمو رابغلا تاطافشك

اهريغو حوارملا و ةيئابرهكلا االت سغلا



عناصملا آالت ليغشت يف مدختسي يذلا ريبكلا اهنمو

لماعملا و

ةيئابرهكلا تاراطقلا و ماعلا لقنلا ورتم رييست وا

ةعاسلا يف رتموليك 350 اهتاعرس لصت يتلا

ورتملا يف ةمدختسملا ةريبكلا تاكرحملا كلت

دوهجب لمعت يهورج كرحم ىمست تاراطقلا و

3000v ىلإ لصت دق اريثك ىلعأ



بيكرت ةقيرط سفنب ددرتملا رايتلا كرحم بكرتي

وضع نم نوكتي هنأ ثيح نم رمتسملا رايتلا كرحم

راود وضع و نكاس

جملا ةطساوب ددرتملا رايتلا كرحم لمعيو

ةرئاد تافلم يف راملا رايتلا نم جتان يسيطانغم

رايت نع جتان يسيطانغم جملا هلباقي نكاسلا

راودلا تافلم يف ثحتسم



يذلا ( يادرف ) ضيرحت أدبمب ددرتملا كرحملا لمعي

جملا جتني ددرتملا رايتلا رورم نأ ىلع صني

اددرتم ايسيطانغم

اضيأ ددرتملا يسيطانغملا لا جملا ءيشني سكعلا بو

ددرتم يبرهك رايت



ىلع ددر تملا رايتلا تاكرحم مظعم يوتحت ال

ايئاقلت هسفن سكعي رايتلا دبمالتألن

رايتلا يرسي ددر تملا رايتلا تاكرحم ضعب يفو

ةكرحتملا ءازج ىلإاأل يجراخلا ردصملا نم مداقلا

شرفلا نم ةعومجم ربع سكعلا بو كرحملا نم

ةلصفنم تاقلح زناالقدبالنم تاقلحب ةلصتم لمعت



ددرتملا رايتلا تاكرحم لمع ةيلآ

أشنيف تباثلا وضعلا ةرئاد يف يبرهكلا رايتلا يرسي

راودلا وضعلا رمغي اددرتم ايسيطانغم جماال

ايئابرهك ارايت جتني ددرتملا يسيطانغملا لا جملا اذه

ثحلا ب راودلا وضعلا ةرئاد يف

ةرئاد يف ثحتسملا رايتلا ءيشني تقولا سفن يف

وضعلا ريودت ىلع لمعت ايسيطانغم جماال راودلا

راودلا



ددرتملا رايتلا تاكرحم ماسقأ

ةيذغتلا ثيح نم ددرتملا رايتلا تاكرحم مسقت

: نيعون ىلا يئابرهكلا رايتلا ب

روطلا يداحا ددرتملا رايتلا ب لمعت تاكرحم -1

SinglePhase

ر ثاليثاوطل ددرتم لا رايتلا ب لمعت تاكرحم -2

ThreePhase



وضعلا ثيح نم ددرتملا رايتلا تاكرحم مسقت

: نيمسق ىلا راودلا

indactionmotor يثح كرحم -1

synchronousmotor ينمازت كرحم -2

يثحلا كرحملا -1

ينمازت ريغلا كرحملا ب اضيا فرعيو

ليوحتب موقي ددرتم رايت كرحم وه يثحلا كرحملا

دحأ وهو ةيكرح ةقاط ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا

يف طقف لمعي وهف ثحلل يداراف نوناق تاقيبطت

ددرتملا رايتلا ةمظنأ

اليف السيت وكين لبق نم يثحلا كرحملا عارتخا مت

ةيكيرم األ ةدحتملا ولاالتاي 1886يف

كرحملا لمع ةيلآو سسأ سرد ثيح



يثحلا كرحملا نيوكت

: نييساسا نيوضع نم يثحلا كرحملا نوكتي

(stator) ىمسيو نكاسلا وضعلا -1

(rotor) ىمسيو راودلا وضعلا -2



ةرئادلا يف رايتلا ددرت ةميقب نارودلا ةعرس طبترتو

دبال ديدحلا نم حئارش نم راودلا وضعلا نوكتيو

دقفلا رايت ليلقتل كلذو تمصملا ديدحلا نم نمقبلا

ةءافكلا ةدايزو

نم ةفاسم نكاسلا وضعلا و راودلا وضعلا نيب امو

(airgap) ةيئاوهلا ةرغثلا ىمست ءاوهلا

راودلا وضعلا نيب ةفاسملا تلق املكو

ءاوهلا ةمواقم ةميق تلق نكاسلا وضعلا و



يثحلا كرحملا لمع ادبم

مسجلا ةهج نم ددرتملا رايتلا ريسي

ددرتملا دهجلا ردصمب طبترملا (Stator) تباثلا

هتافلم يف رايتلا رميو

يف ددرتملا رايتلا رورم دنع هنا فورعملا نمو

نوناقل ) اقبط ددرتم ىسيطانغم ضيف أشني فلم

( يادرف

يتلا ةيسيطانغملا ةرئادلا يف ضيفلا اذه يرجيو

وضعلا و نكاسلا وضعلا نيب نوكتت

طبر يأ دجوي ال ثيح -(Stator-Rotor) راودلا

يف يسيطانغم ضيف رمي امدنعو - مهنيب يبرهك

رايت ثحتسي (Rotor) راودلا وضعلا تافلم

( يادرف نوناقل ) اقبط ةيبرهكلا ةترئاد يف يئابرهك

ىسيطانغم جملا ضيفلا و رايتلا ةكرح نع جتنيف

يوناثلا فرطلا ريودتب موقي راود



رايتل با ةيذغتلا ثيح نم يثحلا كرحملا عاونأ

ددرتملا

singlephase روطلا يداحآ يثح كرحم -1

threephase روطلا ثاليث يثح كرحم -2



راودلا وضعلا ثيح نم يثحلا كرحملا عاونأ

صفقلا راودلا وضعلا وذ يثح كرحم -1

squirrelcagerotormotor يباجنسلا

wound فوفلملا راودلا وضعلا وذ يثح كرحم -2

rotormotor

االزنالق تاقلح وذ يثحلا كرحملا ب اضيا فرعيو

slipring



روطلا ةيداحأ تاكرحملا

روطلا ةيداح اال تاكرحملا ءازجا

نم روطلا ةيداحا بوانتملا رايتلا تاكرحم نوكتت

عاون لكاال يف ةدوجوم ةيسيئر ءازجأ

اهضعب يف ةدوجوم نوكت ةيفاضإ ءازجأو

نكاسلا وضعلا -1

االةيت ءازج نماال نوكتيو

(Core) يندعملا بلقلا

قئاقر نم نكاسلا وضعلل يندعملا بلقلا ليكشت متي

ةقبطب ةيلطم (SteelLamination's)وفالةيذ

اهكمس زواجتي ال لزاعلا شينرولا نم

(0.2-0.5)مم

مزر يف ضعب ىلإ اهضعب قئاقرلا هذه عمجت

ثيحب قئاقرلا صقو ليكشت متيو ، ةددحم قئارطب



يندعملا بلقلل بولطملا لكشلا ىلع لوصحلا نكمي

ةصصخملا (Slots) يراجملل لاالمز ددعلا ب

تافلملا بيكرتل



(Frame) يجراخلا لكيهل ا

ددحي ألهن كرحملا نم مهم ءزج يجراخلا غلاالف

ةلثمتملا ةيجراخلا لماوعلا ريثأت نم هتيامح ةجرد

هلخاد ىلإ ءاملا ذاذرو ةبلصلا ماسج األ لوخدب

تاحتف ىلع يوتحي موينمل وأاأل بلصلا نم عنصي

عفد ــــ نملا ءاو هلا ةطاسوب تافلملا ديربت ىلع لمعت

خالاهل نم



(Wingdings) نكاسلا وضعلا تافلم

و شينرولا ب ةلوزعم ةيساحن سأالك نم عنصتو

يراجم يف عضوت يتلا تافلملا نيبي يلا تلا لكشلا

: نيمسق ىلإ مسقتو ةصاخ

(RunningWingdings) ليغشتلا تافلم

كيمس كلسب ةفوفلم نوكتو ةيسيئرلا تافلملا يهو

عاق يف عضوتو كرحملا سفنل ءدبلا كلس نم كمسا

كرحملل ةيئابرهكلا ةرادلا نم جرخت وال يراجملا

هلمع ءانثا



(AuxiliaryWingdings) ءدبلا تافلم

نم ةعومجم نم نوكتت ةدعاسم تافلم يهو

رثكأ تافل ددع اهلو ةعيفر اهعطقم ةحاسم األسالك

ةراد نم جرخت نا نكميو ، ليغشتلا تافلم نم

%75 ىلا كرحملا لوصو دعب ةيئابرهكلا كرحملا

درطلا حاتفم قيرط نع ةررقملا هتعرس نم

يزكرملا



(Rotor) راودلا وضعلا -2

نم نوكتي ثيح يناوطسا مسج نع ةرابع وهو

ةلوزعملا ينوكيلسلا بلصلا قئاقر ةعومجم

ىلع قشي نارودلا دومع ىلع تبثت شينرولا ب

وا ليقتسم لكشب ةيلوط راجم يجراخلا اهطيحم

موينمل وأاال ساحنلا نم نابضق هب عضوت لئام

سفن نم ةكيمس ةقلحب نابضقلا فارطا لصوتو

نابضقلا ندعم



(WoundRotor) فوفلم راود اوضع وأ



نايبناجلا ناءاطغلا -3

نم يأ موينمل وأاال بلصلا ديدحلا نم ناعنصي

ظوو قال ريماسم ةطساوب ناتبثيو راط اال ندعم سفن

ىلع نايوتحي ايفلخ واآلرخ ايماما امهدحا نوكيو

ىلع بكرت يتلا روحملا يسارك بيكرت نكاما

رئادلا وضعلا نازتا ىلع لمعتو نارودلا دومع

هل حمسي عضو يف هلعجو هنارود ةكرح ليهستو

ةكرحلا ةيرحب



ةيوهتلا ةحورم -4

موينمل نماأل عنصت ثيح مهم ءزج يهو

ءاوهلا عفدنيف كرحملا نارود ءانثأ ، كيتس بلاال وأ

يتلا ةرارحلا ةجرد نم ضفختف راط اإل فناعز نيب

يديدحلا بلقلا تافلم يف رايتلا رورم نع أشنت

نكاسلا وضعلل

ليمحتلا يسارك -5

لمعتو . ةكرحلا يليب )وا ليبلا (ب اضيا ىمستو

سلس لكشب كرحتي راودلا وضعلا لعج ىلع

ا ىلعو راودلا وضعلل روحملا دوماع ىلع بكرتو

ةيبناجلا ةيطغ ال



ةيفاض اال ءازج 6-اال

يزكرملا درطلا حاتفم -1

روحم دومع ىلع امهدحا تبثي نيئزج نم نوكتي

ةجتانلا ةدراطلا ةيزكرملا ىوقلا ب رثاتيو نارودلا

يذلا اآلرخو ءزجلا ،اما راودلا وضعلا نارود نع

نيءاطغلا دحا ىلع تبثيف تاسم ملاال ىلع يوتحي

األلو ءزجلا ماما

ةرئاد يف ملاالسم قلغو حتف ىلع حاتفملا لمعي

. ةدعاسملا تافلملا

االغال ةيعضو يف ملاالسم نوكي نارودلا ءدب دنع

، ءدبلا تافلم يف يئابرهكلا رايتلا نايرسب حمسيف ق،

75%نم يلا وح يلا كرحملا لصي نا دعبو

ةوقلا لعفب حاتفملا مالسم حتفي ةررقملا هتعرس

نم كرحتملا ءزجلا يف ةرثؤملا ةيزكرملا ةدراطلا

ملاال ىلع طغاض صرق بحس ىلع لمعتف حاتفملا

دعتبيف درطلا حاتفملل تباثلا ءزجلا يف دوجوملا سم

ءدبلا تافلم ةراد حتفتف اهنع



صرقلا دوعي لمعلا نع كرحملا فاقيا دنعو

ةراد لمكيو ملاالسم قلغيف هعضو ىلا طغاضلا

االكشلا دحا حضوي يلا تلا لكشلا و ءدبلا تافلم

درطلا حاتفمل ةيراجتلا



Capacitor فثكملا -2

تافلملا تاذ ةيداح األ تاكرحملا ىلإ فاضي

ضيفختو نارودلا مزع ةدايزل كلذو ةدعاسملا

ةدعاسملا تافلملا ةرئاد يف لصويو , رايتلا الك هتسا

حاتفم نودب وأ يزكرم درط حاتفم كانه ناك ءاوس

ةرتف لمعي تافثكملا ضعب نأ ثيح يزكرم درط

دوجو نود ةدعاسملا تافلملا عم ليغشتلا و ءدبلا

ةرئادلا نم امهلصفي حاتفم



: يهو تافثكملا نم ةفلتخم عاونأ دجوتو

يقرولا فثكملا أ-

تيزلا ب ئلتمملا فثكملا ب-

يبرهكلا لئاسلا وذ فثكملا ج-



: ناعون هنم دجوي

(RunningCapacitor) ليغشت فثكم

تاكرحمل هتعسو مئادلا ليغشتلل ممصم وهو

طغاوضلل هتعسو MF5:2 نيب حوارتت حوارملا

60MF:25. نيب حوارتت

(StartingCapacitor) ميوقت فثكم

ميوقت ةرتفل ريصقلا يظحللا ليغشتلل ممصم وهو

هيلير قيرط نع ةرئادلا نم جرخي مث طقف كرحملا

رمتسا اذإ فلتيو يزكرملا درطلا حاتفم وا طغاضلا

ةليوط ةرتف ةرئادلا ب



راودلا وضعلا تاذ روطلا ةيداح اال تاكرحملا

فوفلملا

لمعلا ةيرظن

لدابملا ب يجراخلا ردصملا نم مداقلا رايتلا لصوي

تيفارجلا نم نيتريغص نيتعطقو نيكلس قيرط نع

نم نيلباقتم نيئزج "توالسم نيتشرفلا " ىمست

لدابملا تاميسقت

ةاشرف دجوتو فلملا ىلإ ةاشرفلا نم رايتلا لخديو  

رايتلا اهنم جرخي لدابملل اآلرخ بناجلا يف ىرخأ

ءابرهكلا ردصم ىلإ رايتلا دوعيو ةفللا نم

األىلو ةاشرفلا عم تاقلحلا ىدحإ لصتت امدنعو  

ربع هلسرتو ةاشرفلا نم يئابرهكلا رايتلا طقتلت

يتلا ةيسيطانغملا باطق عقتاأل امدنعو ةظفاحلا

ةهباشتملا باطق األ ضعب ةظفاحلا ىلع نوكتت

ةرام ةرود فصن ةظفاحلا رودت لا جملا سيطانغمل

تاقلحلا لصفت يتلا تاوجفلا ىدحإب

ةاشرفلا عم لدابملا نم ةيناثلا ةقلحلا لصتت  مث

ةظفاحلا ىلإ رايتلل ةلماح حبصتو األىلو



عضوم سكعني امك رايتلا هاجتا سكعني اذهبو

ةظفاحلا يف باطق األ

نيلا جملل ةهباشتملا باطق األ لباقتت امدنعو

رمتست ةظفاحلا و تباثلا وضعلل نييسيطانغملا

جماالامه رفانتل ارظن نارودلا يف ةظفاحلا

يسيطانغملا



راودلا وضعلا تاذ ةيداح األ تاكرحملا عاونأ

فوفلملا

Universalmotor ماعلا كرحملا -1

رايتلا ب هليغشت نكمي كرحم وه ماعلا كرحملا

سفنبو دحاولا هجولا يذ ددرتملا رايتلا وأب رمتسملا

ابيرقت ةعرسلا

نم ةيرسكلا ةردقلا تاذ تاكرحملا لا معتسا عيشيو

ماعطلا تاط خال لثم ةيلزنملا تاقيبطتلا يف ناصحلا

ةطايخلا تانيكامو



مزع اهلو يلا وت تاكرحم يه ةماعلا تاكرحملا

ةعرسلا ةريغتم اهنأ امك ريبك يئادتبا نارود

ةروطخلا ةجرد اهعافترا يف غلبت ةعرسب رودت يهو

عم ةداع تبثت يهف كلذلو ةلمحم نوكت ال امدنع

هترادإب موقت يذلا زاهجلا

هذه يف ةماعلا تاكرحملا نم ةديدع عاونأ لمعتست

وتلا كرحم اعويش األرثك عونلا هبشيو األماي

رايتلا تاكرحم لثم نيزراب نيبطق اذ ريغص

رمتسملا

يلع يوتحت ةماعلا تاكرحملا نم رخآ عون دجويو

كرحملا لثم امامت راجم يف ةعزوم جملا تافلم

روطشملا هجولا يذ

نم توافتت ماجحأب ةداع تاكرحملا هذه عنصتو

لوصحلا اننكمي إالهنأ ناصح 3/1 200/1ىلإ

ربكأ ماجحأب اهيلع



يرفانتلا كرحملا -2

يف هبشي تباث وضع نم يرفانتلا كرحملا نوكتي

روطلا يداحآ يثحلا كرحملل تباثلا وضعلا هبيكرت

هطيحم ىلع ةعزومو ةيسيئرلا تافلملا هيلع فوفلم

رثكأ وأ باطقأ ةعبرأ نوكيو هلك

آلالت راودلا وضعلا امامت هبشي راود وضع نمو

وضعل ةلصوم جتنملا تافلم هيلع رمتسملا رايتلا

( ديحوتلا ) ليدبتلا

عنصيو كرحملا اذهل ةينوبركلا شرفلا رصقت

لكشب تباثلا وضعلا تافلم روحم عم اهروحم

ةيواز



هتعرسو كرحملا صئاصخ اهتميق ىلع فقوتت

هنارود هاجتا سكعو هفيقوتو كرحملا ليغشت نكمي

رييغت قيرط نع ةطاسبب ةعرسلا رييغت نكميو

شرفلل ةيوازلا عضو



صفقلا راودلا وضعلا اذت ةيداح األ تاكرحملا

يباجنس

لمعلا ةيرظن

قحال كرحملا يف تباثلا وضعلا تافلم ءيشنت

تباثلا وضعلا   للختت اراود ايسيطانغم

وضعلا و لقحلا نيب ةيبسنلا ةكرحلا نع جتنيو  

صفق يف يسيطانغملا ثحلا  ب يئابرهك  رايت راودلا

راودلا

راودلا وضعلا نابضق يف ةرئاسلا تارايتلا  كلت

أشنتو نكاسلا وضعلل يسيطانغملا لقحلا عم لعافتت

ةناوطسأ حطسل هسامم نابضقلا ىلع ةيدومع ةوق 

نارودلا ىلع هربجتو راودلا

يسيطانغملا لقحلا نارود عم راودلا وضعلا رودي

لقأ ةعرسب نكلو نكاسلا وضعلل

"زنإالق" نيتعرسلا يف قرفلا اذه ىمسي  

ةلصتملا ةلومحلا ةدايزب ديزي وهو  slip  ىمسي

راودلا وضعلا روحمب



روحم عم تامام ةيزاوتم نابضقلا نوكت ال ةداعلا يف

نم للقي اذه يلقال ةفرحنم نوكت امنإو راودلا

نارودلا نع ةئشانلا ءاضوضلا

دق نارودلا مزع يف  تاريغت ضعب نم للقت امك

نابضقلا نيب لعافت ببسب ةنيعم تاعرس دنع ثدحت

تباثلا وضعلا باطقأو

تافلم ىلع اهلا جم ريثأت صفقلا نابضق ددع ددحي  

تارايتلا ىلع رثؤت يلا بوتلا تباثلا وضعلا

هيف ةراملا ةيئابرهكلا

ريثأت لا كلذ نم للقي يذلا بسانملا نيوكتلا  و

اددع صفقلا نابضق ددع نوكي نأ وه سوكعملا

ايدرف



يباجنس صفقلا وضعلا تاذ ةيثحلا تاكرحملا عاونا

روطلا ةيداحا

روطشملا هجولا وذ كرحملا -1

ةيرسكلا ةردقلا تاذ ددرتملا رايتلا تاكرحم دحأ وه

ناصحلل

لثم ةيلزنملا ةزهج األ ضعب ليغشتل غابلا مدختسيو

ةزهجأو حوارملا و ةريغصلا تاخضملا االتو سغلا

هريغو ةيكيتاموت األ يقيسوملا



دنع هتكر ح ءدب عيطتسي االمسألهنال اذهب يمسو

مت دقف اذل دحاو هجو دهج ردصم نم هفلم ةيذغت

فلم وأ فلم ةطساوب رخآ هجو ( لصف ) رطش

تاذ روطشملا هجولا تافلم ةمواقم نوكتل فثكمو

امم ةيسيئرلا تافلملل ةبسنلا ب ةريبك ةيموأ ةمواقم

تافلملا ىف رايتلا نيب هجو ةيواز دوجو ىلإ ىدؤي

دهجلا نيبو روطشملا هجولا تافلمو ةيسيئرلا

اننإف ةجرد 90 ىلإ هجولا ةيواز لصت امدنعو

حةلا لضفأ ىلع لصحن

وأ ةدعاسملا تافلملا ب روطشملا هجولا تافلم ىمستو

ءدبلا تافلمب وأ ميوقتلا تافلمب

تافلمب وأ ليغشتلا تافلمب ىمست ةيسيئرلا تافلملا و

ةكرحلا



ةيساس األ كرحملا ءازجأ

ءازجأ نمثالةث نوكتيو (Rotot) رئادلا وضعلا -1 

ةيساسأ

الذ وفلا نم ةقيقر حاولأ نم بكرتي ثيح بلقلا ا-

قئاقرلا ب يمست ةدوجلا عةيلا ةيبرهك صاوخ تاذ

هيلع بلقلا قئاقر عيمجت متي ثيح ةراد اإل دومع ب-

. اهطغض  عم

نابضق نم نوكتت ويتلا يباجنسلا صفقلا تافلم ج-

يف اهب ةصاخ راجم يف اهتييبت مت ةكيمس ةيساحن

ةقلح نيبيضق لك ةياهن نيب طبريو يديدحلا بلقلا

ةيكمس ةيساحن

  



(Stator) :  تباثلا وضعلا -2 

قئاقر نم عونصم يديدح بلق نع ةرابع وه

ةريدتسم صارقأ لكش ىلع ىنوكيلسلا بلصلا

ليلقتل شينرولا ب ىرخ نعاأل ةقيقر لك لزعتو

تبثمو ، ةقلغم هبش راجم اهيف ةيراصع اإل تارايتلا

فل متيو بلصلا وأ رهزلا ديدحلا نم راطإ يف

الن غشت ةلوزعم ةيساحن تافلم نم نيتدحو

: امهادحإ ىلع قلطيو يراجملا

( ةدعاسملا وأ ميوقتلا وأ ةكرحلا (ءدب ءدبلا تافلم  

لوزعملا عيفرلا ساحنلا كلس نم يهو

: ةيناثلا ىلعو

نم يهو ( ةكرحلا وأ ليغشتلا ) ةيسيئرلا تافلملا  

لوزعملا كيمسلا ساحنلا كلس

  



ىلع ةدعاسملل ليغشتلا ءدب دنع الةمز  ءدبلا تافلم

ةجاحلا لوزت مث مئادلا يسيطانغملا لا جملا ديلوت

درطلا حاتفم ةطساوب ةرئادلا نم لصفنتو اهيلإ

يزكرملا

75%وأ يلإ كرحملا ةعرس لصت امدنع كلذو  

ةلماكلا هتعرس %80نم

نم كرحملا عنم وه يزكرملا درطلا حاتفم ةفيظوو

نم ءدبلا تافلم ةيامحو طخلا رايت نم ديزملا بحس

ةرارحلا ةجرد عافتر ال ةجيتن فلتلا

  ىزكرملا درطلا حاتفم -3 

: نيئزج نم بكرتيو  

امهدحأ ليصوت متي تالسم ىتطقن هبو نكاس امهدحأ

ىناثلا فرطلا و كرحملا لخادب ميوقتلا تافلم ىلإ

. كرحملا ةتزورب لصوم

مامأ نارودلا دومع ىلع بكرم ىناثلا ءزجلا و

ىلإ رئادلا وضعلا ةعرس لصت امدنعو تباثلا ءزجلا



ةوقلا لعفب و ةننقملا ةعرسل 75%نما ىلا وح

ىلإ طغضني رودي ىذلا ءزجلا نإف ةيزكرملا ةدراطلا

ءزجلل تلاالسم ىفرط ىلع هطغض اعفار فلخلا

نع امهضعب لا صفن اال ةيرح امهل اكرات تباثلا

نم ءدبلا تافلم لصف ىلع كلذب ال ماعو ضعب

ايلك ةرئادلا



فثكملا وذ كرحملا -2

ددرتملا رايتلا ب لمعي تاكرحملا نم عونلا اذه

ىلإ ناصحلا 0.20نم نيب حوارتت ماجحأب عنصيو

عساو قاطن يلع لمعتسيو ناصح دحاو نم رثكأ

ةيئابرهكلا االت سغلا و فييكتلا ةزهجأ ةراد إل



ةيساس األ فثكملا وذ كرحملا ءازجا

يف روطشملا هجولا كرحم هبشي فثكملا وذ كرحم

هبيكرت

فثكملا اهيلع قلطي ةيفاضإ ةدحو هب إالنأ

وأ ءدبلا تافلم عم يلا وتلا يلع هليصوت متي ثيح

نيسحت ىلع فثكملا اذه لمعيو ةدعاسملا تافلملا

ةجرد 90 نم برتقتل هجولا ةيواز

يطعيو كرحملا ىلعأب اتبثم ةداع فثكملا نوكيو

ةكرحلا ءدب دنع نارود مزع فثكملا وذ كرحملا

روطشملا هجولا كرحم هيطعي يذلا كلذ نم ربكأ

وأ ةرانإ ةرئاد نم ةداع فثكملا وذ كرحملا ىذغتيو

دحاو هجو تاذ ىوق ةرئاد



تاكرحملا نم عونلا اذه يف ةمدختسملا تافثكملا و

تيزلا ب ةعبشملا وأ ةيقرولا تافثكملا نم ةداع نوكت

تيزلا ب ءولمم ءانإ يف ةعوضوملا

ليغشتلا ةرثكل ةجيتن ةزيمملا هصاوخ فثكملا دقفيو

دنع بجيو . رخآ ببس وأألي ةدئازلا ةنوخسلا وأ

إوال ابيرقت ةعسلا سفن هل نوكي نا رخأب هلا دبتسا

نارودلا مزع دلوي نأ عيطتسي دقال كرحملا نإف

ءدبلا دنع بولطملا

وذ كرحم يف يئادتبا نارود مزع دلوتي يكلو

رئاد يسيطانغم جملا نيوكت يغبني ، ءدبلا فثكم

. كرحملا لخادب

ءدبلا تافلم يف رايتلا دعاسي يكل فثكملا لمعتسي و

ةكرحلا تافلم يف رايتلا قبسي نأ يلع

ينمزلا هجولا ةحازإ ةيواز لعج كلذب نكميو

و ءدبلا تافلم يف رايتلا نوكيو ، ةجرد 90 ةيواسم

رايتلا نوكيف ةكرحلا تافلم امأ دهجلا امدقتم فثكملا

جملا دلوت ةلا حلا هذه نع جتنيو . دهجلا نع ارخأتم



لمعي يذلا ،و تباثلا وضعلا يف رئاد يسيطانغم

وضعلا تافلم يف ريثأتلا ب يبرهك رايت جاتنإ يلع

ةكرح ديلوت يلإ يدؤت ةقيرطب رثؤيو ، رئادلا

اذه ةعرس فقوتتو . رئادلا وضعلا يف نارودلا

هيف باطق ددعاأل يلع ، تاكرحملا يقابك ، كرحملا

ددع لق املكو ةعرسلا تلق باطق ددعاأل داز املكف

ةعرسلا تدادزا باطق األ



فثكملا ليصوت ثيح نم فثكملا وذ كرحملا مسقيو

: عاونا ىلاثالةث

ةكرحلا ءدب فثكم وذ كرحم -1

(Capacitor-startinductionmotor)

مئادلا فثكم وذ كرحم -2

(motorcapacitorrun)

ليغشت فثكمو ءدب فثكم وذ كرحم -3

motorcapacitor-startcapacitor)

(run



فثكملا وذ كرحملا عاونأ

ةكرحلا ءدب فثكم وذ كرحم -1

(Capacitor-startinductionmotor)

مزع ةدايزل فثكم تاكرحملا نم عونلا اذه لمعتسي

عم يلا وتلا ىلع بكريو ليغشتلا ةيادب ىف كرحملا

لوصو دعب ةرئادلا نم ةلصف متيو ءدبلا فلم

يزكرم درط حاتفم وا لحرم لعفب ةيلكلا ةتعرس

عم ةرييغت بجي فثكملا اذهل فلت ىا لوصح دنعو

ايواسم دهجب نوكيو ةعسلا سفنب نوكي نا ةاعارم

ىلعا وا



ءدبلا فثكم وذ كرحملا ليصوت ةقيرط

يزكرملا درطلا حاتفمب دوزملا و

دحأ و ليغشتلا فلم فارطأ دحأ ليصوت متي

رايتلا ردصم فارطأ دحأ عم ءدبلا فلم فارطأ

اآل فرطلا و ءدبلا فثكم فارطأ دحأ ليصوت متي مث

رايتلا ردصمل اآلرخ فرطلا عم ليغشتلا فلمل رخ

دحأ عم ءدبلا فثكمل اآلرخ فرطلا ليصوت متي مث

يزكرملا درطلا حاتفم فارطأ

درطلا حاتفمل اآلرخ فرطلا ليصوت متي مث

ءدبلا فلمل اآلرخ فرطلا عم يزكرملا



( ليغشتلا ) مئادلا فثكملا وذ كرحملا -2

Running

تافلملا ليصوت تاكرحملا نم عونلا اذه يف متي

ددرتملا ةيذغتلا دهجل ةرشابم ةيسيئرلا

يلا وتلا يلع ةلصوم نوكتف ةيفاض اإل تافلملا امأ

فثكملا عم

فلملا و فثكملا نم لك نأ ىلإ ةراش اإل بجي انهو

اذلو كرحملا ليغشت ءانثأ ةرئادلا يف ايقبي يفاض اإل

يف دعاسي يأ مئادلا فثكملا وذ كرحم هيلع قلطأ

ءانثأ ةرئادلا يف رمتسي مث ليغشتلل ءدبلا ةيلمع

اضيأ ليغشتلا



درط حاتفم هب سيل تاكرحملا نم عونلا اذهو

نارودلا ىف كرحملا رارمتسا ينعي اذهو يزكرم

نيهجو وذ كرحمك

رسيو ءودهب تاكرحملا نم عونلا اذه زاتميو

اهمزع ضافخنا ةجيتن نارودلا

تاعرسب هدادعإ نكمي تاكرحملا نم عونلا اذهو

تافلملا ميسقت ةقيرط مادختساب طبضلل ةلباق ةفلتخم

يتاذ لوحمل مظنم يأ وأ



( ليغشتلا ) مئادلا فثكملا وذ كرحم ليصوت ةقيرط

فارطأ دحأ و ءدبلا فلم فارطأ دحأ ليصوت متي

رايتلا ردصم فارطأ دحأ عم ليغشتلا فلم

ا فرطلا و مئادلا فثكملا فارطأ دحأ ليصوت متي مث

ردصمل اآلرخ فرطلا عم ليغشتلا فلمل آلرخ

رايتلا

عم مئادلا فثكملل اآلرخ فرطلا ليصوت متي مث

ءدبلا فلمل اآلرخ فرطلا



( ليغشتلا مئاد( فثكمو ءدب فثكم وذ كرحملا -3

motorcapacitor-startcapacitor)

(run

ةزهجم ةداع نوكت يلا علا مزعلا تاذ تاكرحملا

نيفثكمب

ةريبك ةعس وذ وهو ةكرحلا ءدب فثكم امهدحأ

فثكم ىمسيو تلوف 220 دودح ىف هليغشت دهجو

يزكرملا درطلا حاتفم عم ىلا بوتلا لصويو ءدبلا

لصت نا دعب ةرئادلا نع لصفنيو ءدبلا تافلمو

ةننقملا ةعرسلا 75%نم ىلا كرحملا ةعرس

نع اللقي هليغشت دهجو ةريغص ةعس وذ يناثلا و

ءدبلا تافلم عم ىلا بوتلا لصويو تلوف 350

ىمسيو كرحملا ليغشت ءانثأ ةرئادلا ىف رمتسيو

( ليغشتلا ) مئاد فثكم



مئاد فثكمو ءدبلا فثكم وذ كرحملا ليصوت ةقيرط

( ليغشتلا )

فلم فارطأ دحأو ءدبلا فلم فارطأ دحأ لصوي

رايتلا ردصم فارطا دحأ عم ليغشتلا

فثكم فارطأ دحأو ءدبلا فثكم فارطادحأ لصوي

فرطلا عم ليغشتلا فلمل اآلرخ فرطلا و ليغشتلا

رايتلا ردصمل اآلرخ



فارطأ دحأو ليغشتلا فثكمل اآلرخ فرطلا لصوي

فلمل اآلرخ فرطلا عم يزكرملا درطلا حاتفم

ءدبلا

فرطلا عم يزكرملا درطلا حاتفمل اآلرخ لصوي

فثكمل اآلرخ



shaded-pole للظملا بطقلا وذ كرحملا -3

motor

: اضيا ىمسيو

Cleft-polemotor قوقشم بطق كرحم

ددرتم رايت كرحم وه للظملا بطقلا وذ كرحملا

نيب ام هتردق حوارتتو دحاو هجو وذ

ابيرقت ناصحلا (0,01…0.35)نم

مزع يلإ جاتحت يتلا معتساالت يفاال مدختسي وهو

تاففجمو حوارملا لثم ضفخنم يئادتبا نارود

ىرخأ ةديدع تاقيبطتو رعشلا



ىلخادلا ليصوتلا و بيكرتلا

نماآليت : للظملا بطقلا وذ كرحملا بكرتي   

رئاد وضع 1ـ 

نم نوكتيو ، يباجنسلا صفقلا عونلا نم  ووه

قئاقر نم نوكم بلقو بلصلا نم عونصم دومع

يناوطسإ لكش اهعيمجت دعب نوكت ينوكيلسلا بلصلا

نابضق اهب عضوت يراجم يجراخلا اهطيحم ىلع

اهيفرط نم ةروصقملا موينمل وأاأل ساحنلا نم

ندعم عون بسح موينومل وأاأل ساحنلا نم نيتقلحب

  نابضقلا

تباث وضع  -2

يلعاأل يوتحي ديدحلا قئاقر نم بلق نم نوكتي

تافلم اهيلع فوفلم ةزرابلا باطق

( ةيسيئرلا تافلملا ) باطق األ

ىدحإ نم برقلا ب يراجم بطق لكب دجويو  

لكش ىلع روصقم فلم اهلوح عوضوم نيبناجلا



رصقلا ةقلح وأ رصقلا فلم هيلع قلطي ةقلح

ىسيئرلا فلملا نافلم بطق لك ىلع نوكي يلا بوتلا

ةيبطقلا ددحيو يذغملا ردصملا رايت هب رمي ىذلا

ام ةظحل ىف كرحملا باطق أل ةفلتخملا

جتنتسم رايت هب دلوتي ىذلا رصقلا فلمو

فلم رايتو يسيئرلا فلملا نيب نوكي يلا بوتلا

ببسي امم هجو ةيواز جاتنتس باال دلوتملا رصقلا

ىلع دعاسي باطق األ لوح رئاد يسيطانغم جملا

نارود مزع ديلوت

هتافلم ةروصقملا رئادلا وضعلا ىف جتنتسي كلذبو

لا جملا عم انوكم يسيطانغم جملا دلوي رايت اضيأ

مزع دلوت ببسي لصحم جملا باطق يلصلأل األ

كرحملا نارود



باطقأ ةعبرأ وأ نيبطقب تاكرحملا هذه عنصت امك

باطق األ ليصوت متي ثيحب ةينامث وأ ةتس وأ

اهتيبطق سكعت ةقيرطب ةرواجملا

تاكرحملا نم عونلا اذه عينصت اضيأ نكميو  

اهيف عضوت يراجم ةطساوب يأ ةزراب ريغ باطقأب

يجراخلا راط يفاإل ةللظملا و ةيسيئرلا تافلملا

نم طقف ثلثلا يلا وح ةللظملا تافلملا لتحت ثيحب

يسيئرلا فلملل بطقلا بناج



كلس نم ةعونصم ةفل نع ةرابع للظملا فلملا  و

عضوتو اهسفن ىلع رصقت ريبك عطقم تاذ ساحنلا

بطقلا يبناج دحأ ىلع نوكت اهب ةصاخ يراجم ىف

ىلع ةفوفلملا ةيسيئرلا تافلملا ب ةطاحم نوكتو

تافلم لمع ةللظملا تافلملا هذه لمعتو باطق األ

ءدبلا

للظملا بطقلا تاذ تاكرحملا نم ريثك يوتحتو

تافلملا اهيف عضوت يراجم يذ تباث وضع يلع

روطشملا هجولا وذ كرحملا يف لا حلا وه امك



هجولا ةيداحأ تاكرحملل نارودلا هاجتا سكع

روطلا ةيداحأ تاكرحملا ضعب لمع ةعيبط دمتعت

ضعب جاتحت ثيح اهب، لمعت يتلا االمحلا بسحب

يف امك نيهاجتاب لمعت نأ ةيئابرهكلا االمحلا

كف ةلآ يف وا نيضوحلا تاذ ةيئابرهكلا االت سغلا

نماالمحلا اهريغ وأ ةرايسلا جعالت

روطلا ةيداحأ تاكرحملا نارود هاجتا سكع نكميو

يلي: امك

ةحول ىلع جرخي يتلا ةيداح اآل تاكرحملا أ-

تافلملل (ساالك) فارطا 4 كرحملا ليصوت



يفرط U1وU2و ليغشتلا تافلم يفرط يهو

نماال اهريغو Z2وZ1 ليغشتلا ءدب تافلم

فثكملا يفرط وا درطلا حاتفم يفرط لثم فارط

تافصاوم ليغشتلا تافلمو ءدبلا تافلمل نوكت ثيح

ةفلتخم

يفرط سكعب تاكرحملا هذه نارود هاجتا سكعيو

تافلم يفرط سكع وا ردصملل ةبسنلا ب ءدبلا تافلم

ردصملل ةبسنلا ب ليغشتلا



U2 (L1عمU1وZ1)و(Nعم لصوي نا يا

(Z2و

اما يف ليصوتلا سكع متي ثيح االلو يفاالهاجت

ردصملا عم ليغشتلا تافلم يفرط ليدبتب

(L1عمU2وZ1)و(NعمU1و لصوي ثيحب

(Z2

ليغشتلا ءدب تافلم قيرط نع سكعلا متي وا

(L1عم ةيناثلا ةلا حلا يف لصوي ثيحب ( ميوقتلا )

(U2وZ1 Z2وU1)و(Nعم

يناوطسا حاتفم ةطساوب يودي تافلملا سكع متي

( تاروتكاتنوك ) ةيسيطانغم حيتافم ةطساوب يلآ وا

ةطساوب روطلا يداحا كرحم نارود هاجتا سكع

يودي حاتفم



هجولا ةيداح اال تاكرحملا نارود هاجتا سكع متي 

يلا تلا لكشلا و روطلا يداح اال كرحملا عون بسحب

روطلا يداحا كرحم نارود هاجتا سكع ةراد نيبي

أدبم دمتعي ( يناوطسا ) ينارود يودي حاتفم ةطاسوب

ءدبلا تافلم يتياهن ليصوت ليدبت ىلع هلمع

يئابرهكلا ردصملا )عم ميوقتلا )

نارود هاجتا سكعل (قالب) يودي حاتفم لمعتسي

ءدب تافلم يوتحي يذلا روطلا يداحأ كرحملا

سكعب نارودلا هاجتا سكع متيو ، ليغشت تافلمو

ليغشتلا تافلم وأ ءدبلا تافلم يفرط ليصوت



لبق لماك لكشب كرحملا فاقيا ةاعرم بجي ثيح  

عاونا ضعب يف نارودلا هاجتا سكع ةيلمع

حاتفم ىلع يوتحت يتلا روطلا ةيداح اال تاكرحملا

يزكرم درط

نكمي يتلا ( روطلا ) هجولا ةيداحا تاكرحملا عاونا

ةقيرطلا هذهب اهنارود هاجتا سكع

روطشملا روطلا وذ كرحملا -1

ليغشتلا ءدب فثكم وذ كرحملا -2

مئادلا فثكملا وذ كرحملا -3

نيعساوملا وذ يئابرهكلا كرحملا -4



  روطشملا روطلا يذ كرحملا نارود هاجتا سكع

وه روطشملا روطلا يذ روطلا يداح اال كرحملا

يزكرم درط حاتفمو تافلم ىلع يوتحي كرحم

جارخا ىلع يزكرملا درطلا حاتفم لمعي ثيح

لوصو دنع ةرادلا )نم ميوقتلا ) ليغشتلا ءدب تافلم

ةررقملا هتعرس 75%نم ىلا كرحملا ةعرس

روطلا يذ كرحملا نارود هاجتا سكع نكميو  

)ءدب ميوقتلا ) تافلم فارطأ ليدبتب روطشملا

ةبسنلا ب ليغشتلا فلم فارطأ ليدبتب وأ ليغشتلا

حيتافملا مادختساب وأ ًايودي كلذ متيو ، ردصملل

ةيسيطانغملا



ليغشتلا ءدب فثكم وذ كرحملا نارود سكع

ءدب فثكم وذ كرحملا نارود هاجتا سكع متي

وأ ليغشتلا ءدب تافلم فارطأ ليدبتب ليغشتلا

ردصملل ةبسنلا ب ليغشتلا تافلم فارطأ

ةيسيطانغملا حيتافملا قيرط نع وأ ًايودي كلذ متيو

عضو يف ليدبتلا و كرحملا فاقيإ ةاعارم عم

يزكرم درط حاتفم يوتحي يذلا كرحملل نوكسلا



مئادلا فثكملا يذ كرحملا نارود هاجتا سكع

وه مئادلا فثكملا وذ روطلا يداح اال كرحملا و

كرحملا ةراد يف ىقبي فثكم ىلع يوتحي كرحم

كرحملا لمع ةرتف وطلا

فثكملا يذ كرحملا نارود هاجتا سكع نكمي ثيح

وأ ليغشتلا )ءدب ميوقتلا ) تافلم فارطأ ليدبتب مئادلا

ردصملل ةبسنلا ب ليغشتلا فلم فارطأ ليدبتب

ةيسيطانغملا حيتافملا مادختساب وأ ًايودي كلذ متيو



وذ روطلا يداح اال كرحملا نارود هاجتا سكع

مئاد فثكمو ليغشتلا ءدب فثكم

درطلا حاتفم لمعي تاكرحملا نم عونلا اذه يف

نم طقف ليغشتلا ءدب فثكم جارخا ىلع يزكرملا

75%نم ىلا كرحملا ةعرس لوصو دنع ةرادلا

ةررقملا هتعرس

 يف ليغشتلا ءدب تافلمو ليغشتلا فثكم ىقبيو  

كرحملا لمع ةرتف وطلا ةرادلا

  نيفثكملا وذ كرحملا نارود هاجتا سكع  متيو

تافلم يفرط وأ ليغشتلا ءدب تافلم يفرط ليدبتب

ردصملل ةبسنلا ب ليغشتلا

ةيسيطانغملا حيتافملا مادختساب وا ًايودي كلذ  متيو



روطلا ةي داحأ تا كرحملا ةعرس يف مكحتلا قرط

اهنم: قرط ةدع دجوي

كرحملا عم يلا وتلا ىلع ةمواقم ةفاضا -1

قيرط نع دحاو هجو كرحم ةعرس ريغت نكمي

كرحملا عم يلا بوتلا ةيثح ةمواقم عضو

كلذ نوكت رايتلا ب هليصوت دنع كرحملا نا ينعي

ةتعرس لقت ةمواقملا عضو دنعو هل ةعرس ىلعا



( يتاذ لوحم ) قناخ فلم ةفاضا -2

داز املك تافلم ةدع ىلع قناخلا فلملا يوتحي

و رايتلا ولقي فلملل ةيثحلا ةدارلا تداز تافللا ددع

سكعلا ب سكعلا و ةعرسلا لقت

ال اهنا اال ةمواقملا لمع سفن لمعت ةيثحلا ةدارلا

ةرارح دلوت

ددرتلا و تافللا ددع ىلع دمتعت ويه

ددرتلا × ثحلا ×3.14×2= ةيثحلا ةدارلا



ةصاخ ةقيرطب كرحملا تافلم 3-فل

يهو ةصاخ تاباسح ىلا جاتحت ةقيرطلا هذهو

كرحمب ىمسي ذئدنعو كرحملا لخاد تافلم عضو

تاعرسلا

كرحملا لخاد نم تاعرسلا يتاتو

ةئملا دعب جرخي 300ةفل دحاولا فلملا ول ثمالنا

جرخي ةيناثلا ةئملا دعبو ةعرس فرط االىلو

فرط جرخي ةثلا ثلا ةئملا دعبو و لقا ةعرس فرط

لقا ةعرس

تافل ددع كرحم لكل الن لا ثملا ليبس ىلع اذه

نيعم كلس رطقو ةنيعم



روطلا ةيد احآ تاك رحملا ةلمرف قرط

رودي لب اروف فقي ال كرحم يأ نع رايتلا عطق دنع

ضعب يفو يتاذلا روصقلا لعفب تقولا نم ةهرب

ىلع طغضلا روف كرحملا فاقيإ بجوتي نايح األ

قرط ددعتتو ةلمرف ىلإ جاتحي كلذلو فاقي اإل حاتفم

ةلمرفلا اهنمو ةلمرفلا

ةيكيناكيمورهكلا ةلمرفلا -1

نم نيتقيرط اهلو ةيجراخ ةنيبوب قيرط نع كلذو

لمعلا ثيح



األىلو ةقيرطل ا

لوصو دنعو ، كرحملا يفرطب ةنيبوبلا افرط لصتي

بذجتف ةنيبوبلا ىلإ اضيأ لصي كرحملا ىلإ رايتلا

عضوت ابيرقت لكشلا ةيواضيب ةعطقب لصتم عارذ

عضو يف نوكتو نيتعطقلل نيلماحلا نيعارذلا نيب

يدومع عضو يف حبصتف لئام

يوقلا ربفلا نم (عون ليتلا يتعطق عفرتف

( ةلمرفلل

ةرادإ دومع عم رودي يذلا روبنطلا قوف نم

هنارود يف كرحملا أدبيو ارح حبصيو كرحملا

نع اضيأ عطقنيو كرحملا نع رايتلا عطق دنعو

(ياي) هتسوس لعفب اجراخ عارذلا دوعيف ةنيبوبلا

لئام عضو يف ةيواضيبلا ةعطقلا حبصتف ةيوق

قبطيف ىرخأ ةتسوس لعفب ليتلا اعارذ بذجنيف

. اروف كرحملا فقيو روبنطلا ىلع ليتلا



بذجني ةنيبوبلل رايتلا ليصوت دنع هنأ دجن (وأال)

ايدومع عضو يف ةيواضيبلا ةعطقلا نوكتف عارذلا

اًرح روبنطلا حبصيو ليتلا حتفيف

عفدني ةنيبوبلا نع رايتلا عطق دنع هنأ دجن ( (اًيناث

قبطيو ةيواضيبلا ةعطقلا ليمتف ىلإاإلمام عارذلا

. كرحملا روبنط ىلع ليتلا



ةيناثلا ةقيرطل ا

لصوت نكلو ةركفلا سفنب ةلمرفلا لمعت انهو

كرحملا ليصوت سكع ةنيبوبلا

ةعطقب لصتم عارذ بذجت ةنيبوبلا اضيا انهو

يف حبصتف لئام عضو يف نوكت لكشلا ةيواضيب

يدومع عضو

ةنييوبلا نع عطقني كرحملا ىلإ رايتلا لصي امدنعف

ةيوق (ياي) ةتسوس لعفب اجراخ عارذلا عفدنيف

لئام عضو يف ةيواضيبلا ةعطقلا عضو نوكيف

الن ماحلا ناعارذلا حتفيف يدومع عضو يف حبصتف

كرحملا روديف ارح روبنطلا حبصيو ليتلل

ةنييوبلا ىلا لصي كرحملا نع رايتلا عاطقنا دنعو



يف ةيواضيبلا ةعطقلا عضو نوكيف عارذلا بذجت

عضو يف ةيواضيبلا ةعطقلا حبصتف يدومع عضو

قبطيف ىرخأ ةتسوس لعفب ليتلا اعارذ بذجنيف لئام

اروف كرحملا فقيو روبنطلا ىلع ليتلا

بذجني ةنيبوبلل رايتلا ليصوت دنع هنأ دجن (وأال)

لئام عضو يف ةيواضيبلا ةعطقلا نوكتف عارذلا

كرحملا روبنط ىلع ليتلا قبطيف



عفدني ةنيبوبلا نع رايتلا عطق دنع هنأ دجن ( (اًيناث

يف ةيواضيبلا ةعطقلا حبصتف ىلإاألمام عارذلا

ارح. كرحملا روبنط حبصيو ايدومع عضو

ةيواضيبلا ةعطقلا ب عارذلا ليصوت يف قرفلا الظح

لصتم األىلو ةقيرطلا يف عارذلا نا دجتسو

ةيواضيبلا ةعطقلا ىلعأب

ةعطقلا لفسأب لصتم ةيناثلا ةقيرطلا يف عارذلا امأ

ةيواضيبلا

رايتلا عاطقنا حةلا يف قبطي ليتلا نأ وه قرفلا و

األىلو ةقيرطلا يف ةنيبوبلا نع

يف ةنيبوبلا ىلإ رايتلا ليصوت حةلا يف قبطيو

ةيناثلا ةقيرطلا

كرحملا فوقو خالل ةنيبوبلا يف رايتلا لظي و

هليغشت ءانثأ ةنيبوبلا ىلإ لصيو



عاطقنا دنع هنأ ثيحب مكحت ةرئاد ةيلمعلا هذهب موقتو

لصيل رخآ روتكاتنوك لمعي كرحملا نع رايتلا

اذه لصفي كرحملا ليغشت دنعو ةنيبوبلا ىلإ رايتلا

ةنيبوبلا نع رايتلا عطقيف روتكاتنوكلا

ةيسيطانغمورهكلا ةلمرفلا -2

ةطيسب ةرتفل نارودلا هاجتا سكع قيرط نع كلذو

ةطساوب ايلآ وا يودي ةكرح سكع حاتفم ةطساوب

تاروتكاتنوك



يظحل ةكرح سكع مكحت ةرئاد حرش

نايرس ىلع ةيئابرهكلا ةرئادلا لمع أدبم دمتعي

نع K1 روتكاتنوكلا فلم خالل يئابرهكلا رايتلا

S1 ليغشتلا طغاض قيرط



حتفو ةحوتفملا تاسم تلاال قلغب روتكاتنوكلا موقيف

ةقلغملا تاسم تلاال

21-22يف تلاالسم حتفيو تلاالمـس13-14 قلغتف

رايتلا لوصو مدع نامضل K1 روتكاتنوكلا

K2 روتكاتنوكلا فلم ىلا يئابرهكلا

فاقي اإل طغاض ىلع طغضلا ب كرحملا فاقيإ دنعو

فلم نع رايتلا نايرس لصفي S2 جودزملا

حتفتو ةحوتفملا تاسم تلاال قلغتف K1 روتكاتنوكلا

ةقلغملا تاسم تلاال

ةرتفلا K2نم روتكاتنوكلا فلم ىلا رايتلا لصيف

ةياغلو فاقي اإل حاتفم ىلع طغضلا اهيف رمتسي يتلا

طغاضلا نع ديلا عفر

وضعلا تافلم ىلا رايتلا اهيف لصي يتلا ةرتفلا يهو

سكاعم ايسيطانغم جماال دلويف كرحملا يف نكاسلا

لكشب راودلا وضعلا حبك ىلع لمعيف نارودلا ةهجل

رشابم






