
يف رصتخملا

رمتسملا رايتلا تاكرحم

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع



تاكرحملا روطت نع ةيخيرات ةذبن

نرقلا ةيادب يف ةيئابرهكلا تاكرحملا ريوطت أدب

يئابرهكلا سيطانغملا فاشتكاب رشع عساتلا

زناه يكرامندلا يئايزيفلا فشتكا 1820م ماع يفف

رايت هيف رمي يذلا كلسلا نأ دتسروأ نايتسيرك

( رايتلا لوح ) اًيسيطانغم جماال هلوح ويدل يئابرهك



ةئيه يف لكشم ) يقلح كلس يف رايتلا رورم دنعو

ةدش رثكأ دلوتملا يسيطانغملا لا جملا نوكيف ةقلح)

ىلع ايدومع لا جملا هاجتا نوكيو ةقلحلا لخاد يف

. ةقلحلا ىوتسم

، رشع عساتلا نرقلا نم تاينيرشعلا رخاوأ يفو

نكمي هنأ يرنه فيزوج يكيرم األ يئايزيفلا حضوأ

تافل ةدع فلب ةوق رثكأ يئابرهك سيطانغم راكتبا

،يأ ديدحلا نم ةعطق لوح ةلوزعملا نماألسالك

يطانغملا كلسم كلست



لكيام يزيلجن اإل يئايزيفلا 1821م،ماق ماع

ءاعو يف هسطغأو ساحنلا نم اكلس قيلعتب يداراف

يسيطانغم بيضق قبئزلا يف ناكو ، قبئز هب

هنأ دجوف كلسلا يف ايئابرهك ارايت ياداراف ررم املف

قبئزلا يف مئاقلا يسيطانغملا لوح رودي أدب

ةأشن يف ببست يئابرهكلا رايتلا نأ يادارافل نيبتو

كلسلا لوح يرئاد يسيطانغم جملا



شوينأ " يرجملا يئايزيفلا ىرجا 1827 ماع يفو

. ةيكلسلا تافلملا هيف مدختسا ةبرجت " كيلدي

نم كرحملا نوكت ثيحب ةبرجتلا يف ليدعتب ماقو

: رمتسملا رايتلا ب لمعي كرحمل رصانع ثالةث

يئابرهك لدابم ،و راود وضع و تباث وضع

جتني امنإو ، ايتاذ اسيطانغم مدختسي ال زاهجلا اذه

نييبرهكلا نيرايتلا نم نايسطانغملا االن جملا

وضعلا تافلو تباثلا وضعلا تافل يف نيراملا

راودلا



رمتسم رايت كرحم لوأ رهظ 1873م، ماع يفو

يئابرهك سدنهم هضرع ثيح ، ايراجت حجان

انييف. يف مارج ليفويث بونيز ىعدُي يكيجلب

ةءافك نيسحت اهنأش نم ةظفاح ًاضيأ مارج مدقو

ةيئادبلا ةيئابرهكلا تادلوملا و تاكرحملا

لص األ يبرص سدنهم عرتخا 1888م، ماع يفو

بوانتملا رايتلا كرحم الستال وكين ىعدي

ريثك ريوطت اليد،مت يملا نيرشعلا نرقلا ةيادب يفو

ةمدقتملا ةيئابرهكلا تاكرحملا نم

ديدعلا ىرجأ ، نيرشعلا نرقلا نم األلو دقعلا يفو

تاكرحملا عم براجت نيعرتخملا و نيسدنهملا نم

ةيطخلا ةيئابرهكلا

ةجوم تاكرحملا هذه لثم جتنت نارودلا دبفالنم

. ةبرع رييست ةرشابم عيطتست ةيسيطانغمورهك



ًاعويش رثكأ يطخلا كرحملا مادختسا حبصأو

كيريإ يئابرهكلا سدنهملل دئارلا لمعلا لضفب

نرقلا نم تاينيتسلا و تاينيسمخلا يف تيوثيل

نيرشعلا



رمتسملا رايتلا تاكرحم

رمتسملا رايتلا كرحم تانوكم

نم: ماع لكشب يئابرهكلا كرحملا نوكتي

:stator نكاسلا وضعلا -1

ةيلا: تلا رصانعلا نم نوكتيو

راط) (اال لكيهلا وا يجراخلا راط اال

عواطملا وا رهزلا ديدحلا نم هتعانص متي ام ابلا غو

بلصلا قئاقر نم وا



: ةيسيئرلا باطق األ

يف اهتيبثت متيو بلصلا ( حئافص ) قئاقر نم عنصتو

ىمست بطقلل ةهجاو اهيلع بكريو يجراخلا راط اإل

PoleFaceShoe بطقلا ( ءاذحب )



: ديحوتلا باطقأ

يف دجوتو لقا اهمجح نكلو ةيسيئرلا باطق اال هباشت

يفاال تبثتو ةيسيئرلا باطق نيباال ةعقاولا ةفاسملا

تافلمب ىمست تافلم اهلوح فليو يجراخلا راط

ديحوتلا



لا: جملا تافلم

: نيعونل تافلملا هذه مسقتو

يلا وتلا جملا تافلم

يزاوتلا جملا تافلم

لا جملا ديلوت ىلع لمعلا تافلملا هذه ةفيظوو

فلتو اهب، يئابرهكلا رايتلا رورم دنع يسيطانغملا

نم تافلملا هذه عنصتو بطقلا لوح تافلملا هذه

نم وا شينرولا ةدامب ةلوزعملا ساحنلا ساالك

. ةريبكلا تاكرحملا يف امك ةيساحنلا حئارشلا



: ديحوتلا تافلم

لكاشم ليلقت ىلع لمعلا تافلملا هذه ةفيظوو

. ديحوتلا باطقا لوح فلت يهو ديحوتلا



:(Armature) جتنملا راودلا وضعلا -2

رشابملا رايتلا تاكرحم يف ةكرحلا رصنع وه

ليلقتل لزعت قئاقر لكش ىلع بلصلا نم عنصيو

لكش ىلع اآلةل ةردق نم ءزج دقفل ةيدؤملا ديقافملا

تافلمل ةلزاعلا ةداملا فلت ببست ويتلا ةرارح

. جتنملا تافلم فلت يلا ،بوتلا جتنملا

لوط ىلع دجويو ةراد اإل دومع ىلع جتنملا بكري

تافلم اهيف عزوت ( قوقش ) يراجم يندعملا بلقلا

ةيئابرهكلا ةعفادلا ةوقلا اهيف دلوتل ةلوزعم ةيساحن

(قدك)



االةيت: ءازج نماال جتنملا نوكتيو

:( لدابملا ) ديحوتلا وضع

ةيساحنلا عطقلا نم ةعومجم نع ةرابع وهو

رايتلل ديجلا لصوملا رمح اال ساحنلا نم ةعونصملا

ىلع ريغص ءزج ةساحن لك ةياهن يفو ، يئابرهكلا

نيفلتخم نيفلم ةياهنو ةيادب تبثت هيفو u فرح لكش

نيب ةلزاع ةدامك اكياملا مدختستو جتنملا تافلم نم

دحوملا عطق

يف رايتلا هاجتا سكع ( لدابملا ) دحوملا ةفيظوو

هاجتا يف هنارود يف رمتسي ىتح كرحملا تافلم

. دحاو

ةينوبركلا شرفلا لماح لخاد ضبان ةداع مدختسي

شرفلا نيب اديج تالاسم يطعيل شرفلا ىلع طغضيل

. لدابملا عطقو



: جتنملا بلق

قئاقر نم عونصم يناوطسا ءزج نع ةرابع وهو

ةلوزعمو ضعبلا اهضعب عم ةطوغضملا بلصلا

ليلقتل كلذو شينرولا نم ةقبط ةطاسوب ايئابرهك

جتنملا طيحم ىلع دجويو ، ةيماودلا تارايتلا ديقافم

جتنملا تافلم اهب عضوت يراجم



: راودلا وضعلا تافلم

فلملا و تافلملا نم ةعومجم نع ةرابع يهو

متيو الت صملا نم ةعومجم نع ةرابع دحاولا

لخاد تافلملا تبثتو جتنملا يراجم يف اهعضو

نم اهتيامحل كلذو ةبسانم لزاوع ةطساوب يراجملا

ال ىتحو نارودلا ءانثا ةيزكرملا ةدراطلا ةوقلا

نوكي نا ىعاريو يراجملا نم تافلملا جرخت

لصوتو رئادلا وضعلا طيحم لوح امظتنم اهعيزوت

دحوملل ةنوكملا ةيساحنلا عطقلا ب تافلملا هذه تاياهن



: ةينوبركلا شرفلا

يئابرهكلا رايتلا لا صيا ىلع ةينوبركلا شرفلا لمعت

نوبركلا نم عنصتو . دحوملا ربع جتنملا تافلم ىلا

. نوبركلا و رمح اال ساحنلا نم طيلخ وا يقنلا

ةطاسوب هيلع طغضيو اهب صاخ لماح ىلع بكرتو

نيبو اهنيب ديجلا تلاالسم نامضل ( ضبان ) كربنز

( لدابملا ) دحوملا تاساحن



: نايبناجلا ناءاطغل ا

نم عونصملا ندعملا سفن نم ناءاطغلا عنصي

ليماوصب يغارب ةطاسوب ناتبثيو يجراخلا لكيهلا

ثحيب ( جتنملا ) راودلا وضعلا لمح امهنم ةدئافلا و

نكاسلا وضعلا ب كتحي وال مظتنم نارود رودي

يسارك ىلع نانيباجلا ناءاطغلا نم لك يوتحيو

ليب) وا تاسكوب ) روحم



: ديربتلا ةحورم

. كرحملا تافلم ديربت اهتفيظوو

هماما وا كرحملا فلخ انايحا بكرتو

: روحملا يسارك

لمحت يتلا يهو نييبناجلا نيءاطغلا غابلاب نوكتو

ةكرح لهستو هنازتا ىلع لمعتو راودلا وضعلا

ةكرحلا ةيرحب هل حمسي عضو يف هلعجتو هنارود

: روحملا يساركل ناعون دجويو

( بلجلا ) تاسكوبلا أ-

( يلبلا ناملور ) ليبلا ب-



رايتلا   كرحم ل ةيسيئرلا ءازج األ لمع ةيرظن حرش

رمتسملا

لصوم نم طيسبلا يئابرهكلا كرحملا نوكتي

نيبطق نيب عوضوم ،( راود وضع ) راود يئابرهك

ةودح لكش يف تباث سيطانغمل يبونجو يلا مش

ناصحلا

ىمسيو ) راودلا وضعلا مساب لصوملا فرعيو  

( روتامر (غالفاأل ةظفاح : ةظفاحلا انايحأ

لا جملا ةَيْنِب مساب تباثلا سيطانغملا فرعي امنيب

( تباثلا وضعلا )

روحم ىلع تبثملا يئابرهكلا لدابملا   اًضيأ كانهو  

رايتلا ب راودلا وضعلا تافل دميو راودلا وضعلا



رمتسملا رايتلا تاكرحم ماسقأ

وضعلا ثيح نم رمتسملا رايتلا تاكرحم مسقت

: نيعون ىلا راودلا

( شرف (تاذ جتنم سيطانغم راود وضع -

( شرف نودب ) مئاد سيطانغم راود وضع -

سيطانغملا راودلا وضعلا تاذ تاكرحملا واال:

( شرفلا (تاذ جتنملا

: يهو اهنم ةيسيئر عاونأ ثالةث كانه

يلا وتلا تاكرحم -1

يزاوتلا تاكرحم -2

ةبكرُملا تاكرحملا -3

بيترت يف وه اهنيب اميف يسيئرلا واالتخالف

تباثلا وضعلا نيبو راودلا وضعلا نيب ةرئادلا



seriesdcmotors:يلا وتلا تاكرحم ا-

تاذ fieldwinding لا جملا تافلم لصوت

ةليلقلا تافللا ددعو ريبكلا عطقملا

،armature جتنملا تافلم عم يلا وتلا ىلع

رايتلا هسفن وه جتنملا ب يراسلا رايتلا نإف يلا بوتلا

لا جملا تافلمب يرسي يذلا

ديزي بيترتلا اذهب ةينبلا خالل رايتلا يرسي امدنعو

، ًاعيرس لمعلا يلا وتلا تاكرحم أدبتو . طناغملا ةوق

اذه نأ مغر ، ليقث لْمِح ىلع لمعت تناك نإو ىتح

كرحملا ةعرس نم للقيس لمحلا



يلا: وتلا كرحم يف نارودلا مزع

ايدرط ابسانت كرحملا اذه يف نارودلا مزع بسانتي

جتنملا رايت عبرم عم

يلا وتلا كرحم صاوخ

ريبك نارودلا ءدب مزع -1

لق املك ديزتو لمحلا رايت داز املك لقت هتعرس -2

لمح دنعلاال ةننقملا ةعرسلا هتعرس ىطختت -3

ضرعتي ال ىتح لمح نودب هنارود مدع بجي كلذلو

فلتلل

يلا: وتلا كرحم ةكرح سكع

: نيتقيرطب كرحملا اذه ةكرح سكعت

لاfieldcurrentعم جملا رايت هاجتا سكعب ا-

Armature جاتنتس اال وضع رايت هاجتا تابث

current



هاجتا تابث عم جاتنتس اال وضع رايت هاجتا سكعب ب-

لا جملا رايت

يلا: وتلا كرحم تامادختسا

و مارتلا لثم يبرهكلا رجلا يفآالت لمعتسي

عفاورلا و دعاصملا



ShuntdcMotor: يزاوتلا كرحم -2

عطقم تاذ لا جملا تافلم نوكت كرحملا اذه يف

عم يزاوتلا ىلع ةلوصوم ةريثك تافل ددعو ريغص

جتنملا تافلم

رايت ريغت امهم اتباث يسيطانغملا ضيفلا ىقبي ثيح

ريغتلا ،نإف ةتباث ردصملا ةيطلوف نأ امبو . جتنملا

يلقال. نوكي ةعرسلا يف

وضعلا لاو جملا سيطانغم نم لك لَّصوُي

خالل رايتلا نم ءزج يرسيو يزاوتلا ىلعراودلا

اآلرخ ءزجلا يرسي امنيب يئابرهكلا سيطانغملا

راودلا وضعلا فلم خالل

ةدع لا جملا سيطانغم لوح لوزعم عيفر كلس فلي

. ةتيسيطانغم ةدايز لجأ نم تارم

ةقيرطلا هذهب يسيطانغملا لا جملا ءاشنإ ببستيو



ةيسيطانغملا ةجردو رايتلا ةوق دمتعتو رايتلل ةمواقم

لْمِح دبالنم كلسلا ةمواقم ىلع ، كلذل ًاعبت

. كرحملا

رظنلا ضغب ةتباث ةعرسب يزاوتلا كرحم لمعيو

ثدحت ًادج اريبك لمحلا ناك اذإ نكلو ، لْمِحلا نع

ليغشتلا ءدب دنع كرحملل لكاشم



يزاوتلا كرحم يف نارودلا مزع

ايدرط ابسانت كرحملا اذه يف نارودلا مزع بسانتي

جتنملا رايت داز املك ديزي هنا يا جتنملا رايت عم

يزاوتلا كرحم صاوخ

االمحلا عيمجل ابيرقت ةتباث هنارود ةعرس ا-

كلذلو لمحلا رايت عم بسانم نارود مزع يطعي ب-

نارودلا لبق هليمحت بجي ال

لمح نودب نارودلا دنع ةعرسلا ىطختي ج-ال

يزاوتلا كرحم ةكرح سكع

: نيتقيرطب كرحملا اذه ةكرح سكع متي

تافلم يفرط ليدبتب لا جملا رايت هاجتا سكعب ا-

لا جملا

ليدبتب كلذو جاتنتس اال وضع رايت هاجتا سكعب ب-

شرفلا لماح ىلع نم نيفرطلا



يزاوتلا كرحم تامادختسا

طشاقملا و طراخملا ك شرولا يفآالت مدختسي

جيسنلا و لزغلا آالت يفو

و باشخ واأل قرولا تانيكام يف مدختسي اضيا

ةلفردلا و تاخضملا



بكرملا كرحملا -3

compounddcmotors

يزاوتلا و يلا وتلا كرحم ايازم كرحملا اذه كلتمي

ىلع تافلملا نم نيعون دجوي كرحملا اذه يف

يلا وت تافلم تباثلا وضعلا يف ةيسيئرلا باطق اال

يزاوت تافلمو

تفيضا يزاوت كرحم اساسا وه بكرملا كرحملا

نم اضعب ذخأيل كلذو باطق ىلعاال تافلم هل

ةعرسلا يف رارقتس لثماال يلا وتلا كرحم تازيمم

ةكرحلا ءدب مزع ةدايزو

: تافلملا ليصوت ةقيرط بسح نيعون ىلا مسقنيو

ريصق بكرم كرحم ا-

shortcompoundmotor



رايت اهيف رمي ثيحب يلا وتلا تافلم تلصو اذا

ردصملا

ليوط بكرم كرحم ب-

Longcompoudmotor

جتنملا رايت اهيف رمي ثيحب يلا وتلا تافلم تلصو اذا



ليصوت ةقيرط ثيح نم بكرملا كرحملا مسقنيو

يزاوتلا تافلم جملا ىلع اهريثأتو يلا وتلا تافلم

: نيعون ىلا

يمكارتلا بكرملا كرحملا أ-

CumulativeMotor

يلا وتلا تافلم يف رايتلا هاجتا نوكي عونلا اذه يف

هذه يفو ، يزاوتلا تافلم يف رايتلا هاجتا سفنب

يلا وتلا تافلم نم جتانلا لا جملا دعاسي ةلا حلا

هيلإ. فاضيو يزاوتلا تافلم نم جتانلا لا جملا

: كرحملا اذه صاوخ

عةيلا تاعرس وذو ةميقلا طسوتم نارود مزع هل

كرحملا اذه مادختسا

ةعفترم تاعرس بلطتت يتلا حلااالت يف مدختسي

آوالت ليفاردلا و حوارملا و تابملطلا ةرادا لثم

خيلجتلا



يقرفلا بكرملا كرحملا ب-

DifferentialMotor

يف رايتلا هاجتا نوكي تاكرحملا نم عونلا اذه يفو

تافلم يف رايتلا هاجتا اسكاعم يلا وتلا تافلم

تافلم نم جتانلا لا جملا سكاعي يلا ،بوتلا يزاوتلا

. يزاوتلا تافلم نم جتانلا لا جملا يلا وتلا

كرحملا اذه صاوخ

ةكرحلا ءدب دنع يوق نارود مزع ا-هل

لمحلا ريغت امهم ابيرقت ةتباث هتعرس ب-

هل لماكلا لمحلا قوف هليمحت نكمي ج-

: كرحملا اذه مادختسا

مزعو ةتباث ةعرس بلطتت يتلا حلااالت يف مدختسي

و شانو لثماأل ةيئاجف لا محا تاذو يوق ءدب

رفحلا آوالت خيلجتلا آوالت دعاصملا



تاكرحملا ميسقت نكمي تافينصتلا هذهل اعبتو

: عاونأ ةعبرأ ىلإ ةبكرملا

ريصق يمكارت بكرم كرحم .1

ليوط يمكارت بكرم كرحم .2

ريصق يقرف بكرم كرحم .3

ليوط يقرف بكرم كرحم .4



: بكرملا كرحملا ةكرح سكع

: نيتقيرطب كرحملا اذه ةكرح سكعت

رايت هاجتا تابث عم يلا وتلا فلم رايت هاجتا سكعب ا-

جاتنتس اال وضع

يزاوتلا فلم رايت هاجتا تابثو

هاجتا تابث عم جاتنتس اال وضع رايت هاجتا سكعب ب-

يزاوتلا و يلا وتلا يفلم رايت



ةلصفنم ةيذغت وذ رمتسم رايت كرحم -4

D.CMotorWithPermaneMagnet

اذهل باطق األ تافلمو جتنملا كالنم ةيذغت متي

دق نيدهجب نيلصفنم ةيذغت يردصم نم كرحملا

نيفلتخم وا نييواستم نانوكي

كرحملا اذهل مزعلا و ةعرسلا صئاصخ هبشتو

يزاوتلا كرحم صئاصخ



D.C مئاد سيطانغم وذ رمتسم رايت كرحم -5

MotorWithSeparateFeed

low-power ةردقلا ةضفخنم تاقيبطتلا يف

متي يسيطانغملا لا جملا نإف applications

يبرهك سيطانغم سيلو مئاد سيطانغم نم هجاتنإ

( بيكرتلا ةطاسب )

جماالت ميدقت متي مئادلا سيطانغملا تاكرحم يف

يتلا ةمئاد تايسيطانغم قيرط نع تباثلا وضعلا

كانه نوكت ال يلا بوتلا ةيجراخ ةيذغت يلإ جاتحت ال

ةدوقفم ةرارح

ضيفلا عم رمتسملا رايتلا تاكرحم مزع بسانتي

سيطانغم يذ كرحملا نوكي امدنعو جتنملا رايتو

يذلا مزعلا يف ارثؤم ريغ نوكي ضيفلا نإف مئاد

. اإلجاتن وضع رايت ىلع ايلك ادمتعم حبصي



كرحملل ةيسكعلا ةيبرهكلا ةعفادلا ةوقلا نأ نيح يف

ضيفلا نإ ثيحو ضيفلا و ةعرسلا عم بسانتت

ىلع طقف ةدمتعم حبصت جتنملا ةرئاد نع لصفنم

طقف كرحملا ةعرس يف مكحتلا نوكي .اذل ةعرسلا

جتنملا دهج قيرط نع



هنأب PMmotor مئادلا سيطانغملا كرحم زيمتي

رايتلا تاكرحم نم ًامجح رغصأو ًانزو فخأ

لا جملا ألنةوق ةئفاكملا يرخ األ رمتسملا

. عةيلا ةمئادلا تايسيطانغملل

وه يجذومنلا مئادلا سيطانغملل يرطقلا ضرعلا

تافلملا وذ ةنيرق عبر يلا وح

كرحملا اذه ةكرح سكع

نع ةلوهسب PM لـا تاكرحم ةكرح سكع نكمي

ألن كرحملا يلع طلسملا دهجلا ةيبطق ليوحت قيرط

ةكرح هاجتا ريغي امهنم لك لا جملا وأ رايتلا نم يأ

كرحملا

مكحت تاقيبطت يف ثمايلا نوكي PM لـا كرحم

هتعرسو همزع نيب علاالةق ةيطخ ببسب رتويبمكلا

ةيطخ اهنوك



رشابملا رايتلا تاكرحم يف ةكرحلا ءدب قرط

وه رشابملا رايتلا تاكرحمل ةكرحلا ءدب نم فدهلا

اذه نوكي ثيح ةيادبلا ةظحل بوحسملا رايتلا نينقت

: قرطلا هذه نمو ادج عفترم رايتلا

يوديلا ةكرحلا ئداب -1

يودي ةكرح ئداب لمعتسي ةريغصلا تاكرحملا يف

نوكت ءازجا ةدع نم ةمواقم نع ةرابع وهو

ةمواقملا هذه جرختو جتنملا عم يلا وتلا ىلع ةلصوم

ةيئاهنلا هتعرس كرحملا لصي ىتح لحارم ىلع

ةرئادلا نم ايلك تجرخا دق تامواقملا هذه نوكتو

دهجلا عبنمب ةرشابم لصوم كرحملا نوكي ذئدنعو

يودي عراذلا عاجرا نم الدب كرحملا لصف دنعو

ليغشتلا مدع عضو ىلا



لصفلا يكيتاموتوا يوديلا ةكرح ئداب -2

ىلعا ةردق تاذ رمتسملا رايتلا تاكرحم يف مدختسي

لمحلا قوف ممتم فلمب دوزم وهو ناصح 20 نم

دنع عبنملا نع كرحملا لصفي يذلا دول) رفوا )

لمحلا ةدايز

حاتفملا لمعب مايقلل يكيتاموتا عطاق دجوي امك

ةرئادلا يف رصق ثودح دنع يسيئرلا

جماال أشنت اهناف C ةظفاحلا يف رايت رورم دنع

عارذلا عم Dهيلا ةظفاحلا بذجي ايسيطانغم

اال حاتفملا وا دول االرفو لعفب رايتلا عطقنا اذاف

عراذلا دوعيو يسيطانغملا لا جملا عطقني يكيتاموتو

( كربنز ياي( ةطساو ب ليغشتلا مدع عضو ىلا



يكيتاموا ليغشت ئداب -3

ًايجيردت اهجورخو ليغشتلا ءدب ةمواقم لصو متي

ةيسيطانغملا حيتافملا مادختساب

ينمزلا ريخأتلا الت حرمو ( تاروتكاتنوكلا )

( رمياتلا )

ريغت عم ليغشتلا ءدب ةرتف يف جتنملا رايت ريغتي

ةميق ريغت عم ةعرسلا ريغتتو ءدبلا ةمواقم ةميق

جورخو رارقتس ةلااال حل لوصولا ىتح ةمواقملا

. كرحملل ةيئابرهكلا ةرئادلا نم ةمواقملا



رمتسملا رايتلا تاكرحملا ةعرس يف مكحتلا

ةدعب   رمتسملا رايتلا تاكرحم ةعرس يف مكحتلا متي

يه: قرط

دهج رييغت   قيرط نع ةعرسلا يف مكحتلا -1

: ردصملا

يف مكحتلا نكمي هنأ يف كرتشت تاكرحملا لك

بسح ردصملا دهج يف رييغتلا قيرط نع اهتعرس

n=(V-IaRa)/kФ:علاالةقاآلةيت

نأ:  ثيح

  ردصملا دهج :Vلا

كرحملا ةعرس :N لا

االجاتن وضع Ia:رايت لا

االجاتن وضع تافلم ةمواقم :Ra لا

تباث :K لا

يسيطانغملا ضيفلا :Ф لا



اهنم: ردصملا دهج يف مكحتلل قرط ةدع كانهو

كرحملا ةرئاد عم يلا وتلا ىلع ةمواقم ليصوت

كرحملا ةرئاد عم يلا وتلا ىلع   قناخ فلم ليصوت

نكمي



pwm زاهج خالل نم ردصملا دهجب مكحتلا

ىلع ةمواقم طبر قيرط نع ةعرسلا يف مكحتلا -2

االجاتن وضع عم يلا وتلا

نكمي هنأ ةظح مال نكمي ةقباسلا ةلداعملا سفن نم

طبرب رمتسملا رايتلا تاكرحم ةعرس ىلع ريثأتلا

نإف يلا بوتلا اإلجاتن وضع عم يلا وتلا ىلع ةمواقم

ةعفادلا ةوقلا نم لعجي امم عفتريس دهجلا يف طوبهلا

نأ ،يأ كرحملا ةعرس ضفخنتف ضفخنت ةيئابرهكلا

. كرحملا ةعرسو ةمواقملا هذه نيب ةيسكع علاالةق



ضيفلا رييغت قيرط نع ةعرسلا يف مكحتلا -3

يسيطانغملا

يزاوتلا كرحم حةلا يف

يف لا جملا تافلم عم يلا وتلا ىلع ةمواقم طبر

رايت نإف ةمواقملا هذه طبر دنع يزاوتلا تاكرحم

ضيفلا ةميق ضفخ يف ببسي امم لقي فوس لا جملا

نإف ةقباسلا ةلداعملا نم تظح ال اذإو ، يسيطانغملا

نإف يلا بوتلا ةعرسلا و ضيفلا نيب ةيسكع علاالةق

كرحملا ةعرس نم لعجيس ضيفلا يف ضيفختلا

عفترت



يلا وتلا كرحم حةلا يف

املك لا  جملا تافلم عم يزاوتلا ىلع ةمواقم طبر

يف راملا رايتلا عفتريس ةمواقملا هذه ةميق نم اندز

يلا بوتلا ضيفلا عفر يف ببسيامم لا جملا تافلم

. كرحملا ةعرس يف ضيفختلا



ةيذغتلا لصفنم كرحم حةلا يف

نم عونلا اذه يف دهج يردصم كانه نأ امب

ب دهجلا ةميق نم ريغن نأ اننكمي هنإف تاكرحملا

لا جملا تافلم عم لصتملا لا جملا دهج يف رييغتلا

  هرودب ريغيس يذلا لا جملا رايت ريغتيس يلا بوتلا

. كرحملا ةعرس ريغتتف ضيفلا

: ةعرسلا يف مكحتلل درانويل   دروو ةقيرط -4

  جتنملا فارطأ ىلع طلسملا دهجلا ب مكحتلا نكمي



درانويل دروو ةقيرط مادختساب

Mنم هتعرس ميظنت دارملا كرحملا ىذغي ثيح

نم ةتباث ةعرسب رادي دلوملا اذهو G موكحم دلوم

M' رخآ رمتسم رايت كرحم خالل

رييغت نكمي دلوملا جملا يف مكحتلا قيرط نعو

يذغملا دهجلا يلا بوتلا هفارطأ ىلع دلوتملا دهجلا

هتعرس ميظنت دارملا كرحملل

مكحتلا ماظنل ةيلكلا ةفلكتلا ةقيرطلا هذه بويعو



مكحتلل ةردقلا تاينورتكلا رئاود مدختست اآلن نكلو

ةرشابم كرحملل يذغملا رمتسملا دهجلا يف

اموكحم هجولا يداحآ دحوم مادختسا متي ثيح

جتنملا فارطأ ىلع طلسملا دهجلا ىلع ةرطيسلل

دحوملا لا عشا ةيواز يف مكحتلا ب كلذو



رمتسملا رايتلا تاكرحم ةلمرف قرط

نع يئابرهكلا رايتلا لصفب كرحملا ءافطإ دنع

هتعرس صقانتتو ؤطابتلا ب كرحملا أدبيس كرحملا

ىتح لاالمز نمزلا ىمسيو رفصلا ىلإ لصت نأ ىلإ

ىتح لصي دقو فاقي اإل نمزب ًامامت كرحملا فقوتي

روصقلا مزع ىلع كلذ دمتعيو لقأ وأ ةيناث 20

ةيلخادلا ديقافملا و جتنملل يتاذلا

لكشب كرحملا إلفاق ةمدختسملا قرطلا نمو  

 : عيرس

: ةيكيمانيدلا ةلمرفلا  -1

ةجتانلا ةيكيناكيملا ةقاطلا ليوحت ىلع ةينبم يهو  

ةيئابرهك ةقاط )ىلإ لصفلا ةيلمع (دعب كرحملا نم

نأ ثيح ةلوهسب اهديدبت وأ اهصاصتما نكمي ويتلا

: ةيلمعلا هذه ءارج إل ناتقيرط كانه



جتنملا عم يزاوتلا ىلع ةمواقم طبر

ةعفادلا ةوقلا صتمت ثيحب ( اإلجاتن وضع )

)نم لصفلا ةيلمع (دعب كرحملا ب ةدلوتملا ةيئابرهكلا

. ةرارح ىلإ لوحتتل ةمواقملا هذه خالل



يئابرهك دلومب كرحملل نارودلا دومع طبر

ا كرحملا لمع حةلا يف دلوملا اذه رابتعا متي ثيح

ةننقملا ةعرسلا ىلع رثؤي ال فيفخ لمحك يدايتع ال

طبر متي كرحملا فاقيإب رمأ ءاطعإ دنعو ، كرحملل

هذه بحست ثيحب دلوملا فارطأ عم ةمواقم

ةجيتن دلوملا نم ةجتانلا ةيئابرهكلا ةقاطلا ةمواقملا

هذه لوحتت مث نمو فاقي اإل رمأ دعب كرحملا نارودل

مسج ىلع ةيرارح ةقاط ىلإ ةيئابرهكلا ةقاطلا

. ةمواقملا



: ةيسيطانغمورهكلا ةلمرفلا -2

بجوتي هنإف ًادج عةيلا كرحملا ةعرس تناك  اذإ

ىلع قلطي ، تاكرحملا ةلمرفل ىرخأ ةيلمع ءارجإ

.( نارودلا هاجتا رييغت ةقيرط ) مسا ةيلمعلا هذه

فلخلا ىلإ ةرايسلا ةدايقب ةقيرطلا هذه هبشن نأ نكمي

كلذ يدؤي ثيح ىلإاألمام، ريست يه امنيب ةءاجف

لطع يأ ثدحي نأ نود ةكرحلا لقان لطع ىلإ

. ةرايسلا كرحمب

ةيبطق رييغت قيرط نع نارودلا هاجتا رييغت نكمي

هاجتا ريغتي امدنعو ،( اإلجاتن وضع ) جتنملا

ةكرح ءاطبإ يف ببسي كلذ نإف ةءاجف نارودلا

نارودلا فقوتي املا ًادج،حو ةديدش ةعرسب كرحملا

كرحملا لصفي ؛ نارودلا هاجتا ريغت لبق كلذو  

ةيذغتلا ردصم نع ًايكيتاموتأ

(H) رسج ةرادب جتنملا باطقا بلق ةيلمع ىمستو



اهنم: قرط ةدعب ةيلمعلا هذه ومتت

قالةب: ةيودي حيتافم ةطساوب

:( تاروتكاتنوك ) ةيسيطانغم حيتافم ةطساوب



: تراروتسزنارت ةطساوب

: تادويد ةطساوب



رايت عافترا وه ةقيرطلا هذه يف ةديحولا ةلكشملا

ةيبطق ريغت ببسب كلذو ةيبطقلا رييغت دنع جتنملا

رايت حبصي فوس يلا بوتلا ةيئابرهكلا ةعفادلا ةوقلا

ةيئابرهكلا ةعفادلا ةوقلا عمج لصاح وه جتنملا

ةجردب هعافترا ىلإ يدؤي امم ردصملا ةيتلوفو

رم ولو ىتح جتنملا تافلم فلت ىلإ يدؤت ةريطخ

. ةيناثلا رشعل اهيف

جتنملا عم يلا وتلا ىلع طبرت ةمواقم مادختسا متي انه

ةكرحلا ءدب ةمواقم اهب موقت يتلا ةمهملا سفنب موقت

نإف يلا ،بوتلا ةنمآ ةميق ىلإ جتنملا رايت ليلقتل

ةياهن يفو ءدبلا يف متي ةمواقملا هذه مادختسا

ىلإ جاتحن ألانن ةميقلا سفنب سيل نكلو ليغشتلا

. ةيبطقلا رييغت حةلا يف ربكأ ةمواقم



UniversalMotor ماعلا كرحملا

لمعي نا نكمي االمسالهن اذهب كرحملا ةيمست ببسو

ةعرسلا سفنبو بوانتملا رايتلا واب رشابملا رايتلا ب

هليغشت حةلا يف ىلعا هتعرس تناك (ناو ابيرقت

( رشابملا رايتلا ىلع

لثم ةيلزنملا تاقيبطتلا يف ماعلا كرحملا مدختسي

سناكملا و ةطايخلا تانيكامو ماعطلا تاط خال

ةيوديلا حداقملا و االتاآلةيل سغلا و ةيئابرهكلا

( روينشلا )

مزع اهلو يلا وت تاكرحم يه ةماعلا تاكرحملا



عيلا يئادتبا نارود

ةجرد اهعافترا يف غلبت عةيلا ةعرسب رودت يهو

ةلمحم نوكت ال امدنع ةروطخلا

لمعت يذلا لمحلا ب ةلمحم يهو لمعت يهف كلذلو

هترادا ىلع

ةعرسلا ةريغتم اهنا اهتايبلس نمو



ماعلا كرحملا نارود هاجتا سكع

: نيتيلا تلا نيتقيرطلا ىدحاب نارودلا هاجتا سكع متي

تافلم يف يرسي يذلا رايتلا هاجتا سكعب -1

كلذ: حضوي يلا تلا لكشلا و باطق اال

يف باطق لال ةلخادلا فارط اال هاجتا سكع متي ثيح

لا جملا هاجتا سكعني ثيحب ، ماعلا كرحملا

يسيطانغملا



ةينوبركلا شرفلا ىلع فارط اال سكعب -2

ماعلا كرحملا نارود هاجتا سكعل همادختسا عئاشلا و

نم متي ويتلا يلا تلا لكشلا ب ةحضوملا ةقيرطلا وه

شرفلا لماوح ىلع األسالك عقوم رييغت خالاهل

.Brushholders

نيتشرفلا عم نيلوصوملا نيفرطلا ليدبت متي ثيح )

كلذ: حضوي يلا تلا لكشلا )و نيتينوبركلا



ServoMotors وفريسلا تاكرحم -7

روتوم وفريسلا فيرعت

ةرئادب زهجم رمتسم رايت كرحم نع ةرابع وه

دومع نارود ةاجتا ىف ةقدب مكحتلل هينورتكلا

سكوب ريج سورت هعومجم و هعضو و روتوملا

gearbox



وفريسلا تاكرحم عاونا مها

غرفملا رئادلا وضعلا وذ وفرسلا كرحم -1

(hollowrotorservomotor)

disk) ىصرقلا رئادلا وضعلا وذ كرحملا -2

(armaturedcservomotor

bryshlessdc) شرف نودب وفرسلا كرحم -3

(servomotor

Standard: نيهاجت يفاال نارودلل لباق كرحم -4

0ْ 120ْ 180ْ نم :ServoMotor

يف نارودلل لباق كرحم -5

نم ContinuousServoMotor نيهاجت اال

360ْ:0ْ



وف ريسلا كرحم ءازجأ

: ءازجا هعبرا ىلع روتوم وفريسلا ىوتحي

نم مكحتلا ةراشا الم تسا اهتفيظوو : مكحتلا ةرئاد -1

روتوملا ليغشت و لورتنكوركيملا

ةكرحلا ب مايقلا هتفيظو و روتوملا -2

و ةعرسلا هفعاضم اهتفيظو و سورتلا ةعومجم -3

مزعلا ةدايز

potentiometerلا وا ةريغتملا ةمواقملا -4

عضو رظانت دهج ةميق ءاطعا انلق امك هتفيظوو

و اهتمواقم ةميق ىلع ءانب كرحملا نارود دوماع

كرحملا نارود دوماع عم كرحتت يه



روتوم وفريسلا ةكرح ىف مكحتلا ةيفيك

: باطقأ ثالةث وفريسلا كرحمل

تلوف ب5وأ6 ىذغي األلو

GND يعجرملا دهجلا وه يناثلا

. مكحتلا بطق وهف األريخ بطقلا ثلا ثلا

ضرعلا ةريغتم تاضبن مكحتلا بطق ىلإ ررمي  

ms2–1 لا جملا نمض ضورع تاذ PWM

ةجرد 180–0 نم كرحملا نارود قفاوت يتلا

و كرحملا ىلع رمتسم لكشب قبطت تاضبنلا  هذه

نودب كرحملا لمعي (ال زتره 50–40 ددرتب

دودح ةيمهأ ىلإ ةراش اإل ردجت ),و مكحتلا تاضبن

جورخ ألنيأ اهل ملاالمز ددرتلا و ةضبنلا ضرع

. كرحملا تإالف ىلإ يدؤي ةروكذملا االت جملا نع



نوكت " مكحت ةراد نم ًايلخاد وفريسلا كرحم نوكتي

يطعن امدنع ",و رلورتنكوركيام بلا غلا يف

رودي نيعم ينمز تباثب Pulses تاضبن كرحملا

. ينمزلا تباثلا اذه بسح ةيوازلل كرحملا



ىلإ كرحم نم ينمزلا تباثلا فلتخي عون لك يف

يتأت يتلا ةينفلا ةرشنلا و عينصتلا ةهج بسح رخآ

. وفريسلا كرحم عم



وفريسلا كرحم تازيم  

عم ًةنراقم ًايبسن رايتلل فيعض رارجتسإ -1 

. ةيوطخلا تاكرحملا

kg.cm40 ىلإ لصت نأ نكمي ةيوق موزع -2 

. ةجمدملا ةيكيناكيملا ةعرسلا ةبلع دوجول كلذو

تاقيبطتلا عيمج تلالمئ ةفلتخم ماجحأب رفاوتلا -3 

.( ةيرشبلا تاتوبورلا و ةيرشحلا تاتوبورلا )

يف عافترا نود ةليوط تارتفل لمعلا ةيناكمإ  -4

ةرارحلا

األ ةقبطملا ةضبنلا ضرع تاريغتل ةريبكةيساسح -5

مكحتلا يف ةلئاه ةقد بلطتي يذلا رم

نم اهريغ عم ًةنراقم ةدايقلا ةراد رغص -6

تاكرحملا



fastresponse عيرس لعف 7-در

ليصوت روف ةننقملا هميقلل ةتعرس لصت هنا يا

هنع ءابرهكلا لصف روف فقوتي و ءابرهكلا ب كرحملا

عال هعرسلا و دهجلا نيب 8-علاالةق

(Linear). ةيطخ ةق

امهم ليصوتلا و لصفلا تايلمع راركت 9-لبقي

. تددعت



دهجلا ثيح نم وفريسلا تاكرحم ماسقا

: نيعون  ىلا مسقيو

 

DcServoMotor: رمتسم رايت وفريس كرحم -1

: هتازيمم  

نيبو , ةعرسلا و دهجلا نيب ةيطخلا بعلاالةق زيمتي  ا-

. عةيلا ةءافك وذ وهف هعرسلا و مزعلا

AcServoMotorنم انزوو ارعس ىلعأ ب-

نكام ىفاال همادختسا نكمي وال ةنايص ىلا جاتحي ج-

دنع ثدحت ىتلا ةرارشلا ببسب كلذ و ةرطخلا

.(brushes) شرفلا

AcServoMotor ددرتم رايت وفريس كرحم -2 

: هتازيمم

ةرعس صخر و لمحتلا ةوقو  بيكرتلا ةطاسب  



: هبويع

نا ثيح (HighCoupled)نماالالتلا ا-هنا

90ْ تسيل (Stator)و(Rotor)لا نيب ةيوازلا

. ةيطخ تسيل هعرسلا و مزعلا نيب  2-علاالةق

وفريسلا تاكرحم االت معتسا

تاتوبورلا تاقيبطت  يف وفريسلا تاكرحم لمعتست

يف ةقد بلطتت يتلا تامزيناكيملا و ةريغصلا

نم تاكرحملا هذه هب زاتمت امل كلذ و كيرحتلا

. مكحتلا يف وةقد ةلوهس و ةيوق موزع



StepperMotor ةوطخلا كرحم

ال كرحملا االمسألناذه اذهب ةوطخلا كرحم ّيمس

لب رمتسملا رايتلا تاكرحم ةيقبك رارمتساب رودي

ةددحم اياوزب يوطخ لكشب رودي



كرحملا تامادختسا

تاعباطلا و بيساوحلا يف ةوطخلا تاكرحم مدختست

ةدايقلا ةمظنأ يف ماع لكشبو توبورلا و تامسارلا و

ةيمقرلا

تافلم لكش ىلع باطقأ نم نكاسلا وضعلا نوكتي

وال ةيسيطانغم ةيديدح ةدام وهف راودلا وضعلا امنيب

ت افلم هيف دجوي



:(AngleStep) تاكرحملل ةوطخلا ةيواز

. مكحت ةضبن لكل كرحملا اهرودي يتلا ةيوازلا يهو

دودحب ةريغص ةميقل لصت نأ نكمي ةيوازلا هذهو

ثيح ةجرد 90  ىتح ةريبك ةميق وأ ةجرد 0.72

نيب ةيوطخلا تاكرحملل ةوطخلا ةيواز رصحنت

 . ةجرد 90 ىتح ةجرد 0.9

ةرودلا يف ةوطخ 400 0.9يا

ةرودلا يف ةوطخ 200 1.8يا

ةرودلا يف ةوطخ 100 3.6يا

ةرودلا يف ةوطخ 48 7.5يا

ةرودلا يف ةوطخ 400 15يا



ةوطخلا تاكرحم عاونأ

ةيسيطانغملا ةعنامملا تاذ ةوطخلا تاكرحم

ةريغتملا

VariableReluctanceStepper)

:(motor

تافلم لكش ىلع باطقأ نم نكاسلا وضعلا نوكتي  

وال ةيسيطانغم ةيديدح ةدام وهف راودلا وضعلا امنيب

تافلم هيف دجوي



ةمئادلا طناغملا وذ كرحملا

PermanentMagnetstepper)

 :(motor

ةيسيطانغم باطقأ نع ةرابع راودلا وضعلا نوكي

األ لكشت تافلم نم نكاسلا وضعلا نوكتيو ةمئاد

باطق

تاكرحملا نم عونلا اذه بيكرت يلا تلا لكشلا نيبيو



ةنيجهلا ةوطخلا تاكرحم

:(Hybridsteppermotor)

نكل مئادلا سيطانغملا وذ ةوطخلا كرحم هبشي

ةيلا مش باطقأ ةعومجم ىلع راودلا وضعلا يوتحي

ءزجلا يوتحيو راودلا وضعلل يمام األ ءزجلا يف

. ةيبونج باطقأ ىلع راود ـولـا ضعلل يفلخلا

راودلا وضعلا نيبيو ًايبناج ًاعطقم (أ) لكشلا نيبيو  

ًاطقسم نيبي (ب) لكشلا امنيب ةيلا مشلا باطق اذاأل

وضعلا العم صتم مئادلا سيطانغملا نيب ايمامأ

وضعلا نيبيو ًايبناج ًاعطقم (جـ) لكشلا نيبيو راودلا

. ةيبونجلا باطق اذاأل راودلا



ةوطخلا كرحم لمع أدبم

(A)امك روطلا يف يئابرهك رايت نايرس  دنع

بطقو يبونج بطق نابطق لكشتيس لكشلا حضوي

.(̀A- A)  نيفلملا يف يلا مش

يف امك راودلا وضعلا باطقأ بذجل يدؤي اذهو

(أ) لكشلا



ليصوتو (̀A -A) نيفلملا نع رايتلا لصف دنعو

حضوي امك (̀B–B) نيفلملا ب يئابرهكلا رايتلا

بطقو يبونج بطق نابطق دلوتيس (ج) لكشلا

نكاسلا وضعلا باطقأ نيب بذاجت ثدحيسو يلا مش

(ب) لكشلا نيبي امك راودلا وضعلا و

نيفلملا يف يئابرهكلا رايتلا نايرس هاجتإ سكعبو

راودلا وضعلا روديس (د) لكشلا يف امك (̀A -A)

رايتلا نايرس هاجتا سكعب ًاضيأو ،( ةجرد 180)

(د) لكشلا يف امك (̀B–B) نيفلملا يف يئابرهكلا

( ةجرد 270) ةيوازب راودلا وضعلا روديس



ينورتكلا دحومب رمتسم رايت كرحم

سيطانغملا كرحم سكعب وه ايلمع كرحملا اذه

مئادلا

مئاد سيطانغملا نوكي مئادلا سيطانغملا كرحم يف

تباثلا وضعلا يف

وضعلا يف مئادلا سيطانغملا ناف كرحملا اذه اما

راودلا

تافلم نمثالث كرحملا اذهل نكاسلا وضعلا فلأتي

طناغم نم باطقأ هيلع تبثيف راودلا وضعلا اما

هنارود عم رودت ةمئاد

تافلملا امنيب يسيطانغملا لا جملا لا جملا رودي ثيح

تباثلا وضعلا يفةتباث



دحوم دجوي رمتسملا رايتلا كرحم يفو

جتنملا تافلم يف رايتلا هاجتا سكعب موقي ( لدابملا )

تافلم يف رايتلا هاجتاب مكحتلا ةيلمع ناف اذه يف اما

عم نمازتلا ب اينورتكلا اهب مكحتلا متي تباثلا وضعلا

رئادلا وضعلا عضو



عضوم سايقل تاسجم ىلع   كرحملا اذه يوتحي

وا ةيئوض تاسجم نوكت دق ويتلا راودلا وضعلا

هلا) تاسجم ) ةسيطانغم تاسجم



StrterMotor ةكرحلا ئداب كرحم

شراملا : اضيا ىمسيو ليغشتلا ئداب وا

فلسلا : اضيا ىمسيو

عيلا مزع وذ وهو رشابملا رايتلا ب لمعي كرحم وه

ادج

يفو تارايسلا يف ةكرحلا ئداب كرحم مدختسي

ليغشت ئدابك نيزنبلا و لزيدلا تادلوم

همجح وه ةكرحلا أدب كرحم تازيمم مهأ نمو

ادج  يوق يئابرهك روتوم نع ةرابع وهف ريغصلا

ةينمز ةرتف يف عةيلا ةوق ريفوتب موقي



كرحم وا ةرايسلا كرحم ليغشت أدب ماظن موقي

نم يتأت ويتلا ةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحتب دلوملا

ةرادا لجأ نم كلذو ةيكيناكيم ةقاط  ىلا ةيراطبلا

كرحملا

ةنكمم ةرايسلا يف ليغشتلا أدب ةيلمع نوكت ىتح  

لمعلا ب كرحملا أدبيو

ثيح   ليغشتلا أدب كرحم ةطساوب ةيلمعلا هذه متتو  

ليغشت أدبل ةبولطملا ةعرسلا حوارتت نأ بجي

ةرود 100 60ىلا نيب  ام ةكرحلا أدبم يف ةرايسلا

لزيدلا تاكرحمل ةبسنلا ب ةدحاولا ةقيقدلا يف

70و نيب ام نيزنبلا تاكرحم صوصخب  امأ

  ةقيقدلا يف ةرود 200



  ةيسيئر تانوكم عبرأ نم ليغشتلا  ءدب ماظن نوكتي

 : يهو

ليغشتلا حاتفم -1

  ليغشتلا ئدابل يبلوللا فلملا -2

ليغشتلا أدب كرحم -3

  ةيراطبلا -4



ةكرحلا ئداب كرحم لمع ةقيرط

ةيئابرهكلا ةقاطلا ليوحتب ليغشتلا ئداب كرحم موقي

ىلإ ليغشتلا حاتفم ربع ةيراطبلا نم هيلإ ةلصاولا

ةيادب دنع كرحملا ةراداب موقت ةيكيناكيم ةقاط

عم قشعملا ( (فالنيو كرحملا فاذح ربع ليغشتلا

نيب ةكرحلا لقن ةبسن غلبتو   ةكرحلا ئداب سرت

:1) يلا وح كرحملا فاذح سرتو ئداب سرتلا

قيشعتلا لصف بجي كرحملا لمعي امدنعو  (20

ةصاخ تازيهجت ةطساوب لقنلا نم ةبسنلا هذه دنع

طقف هتمهم ثيح ليغشتلا ئداب كرحم اهب لمعي

مزعلا ب هديوزتل طقف ليغشتلا ةيادب دنع كرحملا ةرادا

هتراد لاالمزال




