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ماٌؼدعيم:

وعومؼلريمخطقطماظلؽؽمايدؼدؼيمميفمػذاماظؽؿوبمدقؿؿمسرضمدراديمعؾلطيمسـمدور

وعديمجدوىماظؿطقرماظػينميفمطؾمعوم,ممسؾقفومعـمضورراتموسربوتميفمسؿؾقيماظـؼؾم

ػؿمودقؾيمعـمأصفلم,مؼؿعؾؼمبفـدديماظلؽؽمايدؼدؼيميفمهؼقؼماظؿـؿقيماالضؿصودؼيم

عؿمغؿوجموتؼدمماألػؿمبشؽؾمطؾريميفمزؼودةمععدالتماإلتلوحقٌمودوئؾماظـؼؾميفماظعوملم

م.ورصوػقيماجملؿؿعوتم

غفومتـؼؾماظرطوبمطؿومأ,وظلؽؽمايدؼدؼيمميؽـفومغؼؾمعبقعماٌقادمبؿؽوظقػماضؿصودؼيمص

م.سدادمطؾريةموتقصرمسـصريماظراحيمواظلرسيمظؾرطوبملب

نمتؿضؿـمدراديمماألدوسموجىمأصؾؿومطوغًمسؿؾقيماظـؼؾمػلمغشوطماضؿصوديميف

ماظلؽؽمايدؼدؼيم:

ماالولم(م)ماىزءمػـدديماظلؽؽمايدؼدؼيماىوغىماظػينموػقم

م)اىزءماظـوغلم(ماضؿصودؼوتماظلؽؽمايدؼدؼيماىوغىماالضؿصوديموػقموم

م:ميدؼدؼيمأػؿمصروعمسؿؾقيماظـؼؾموػلضبؼؼماظـؼؾمسـمررؼؼماظلؽؽما

ـماٌديمضؿصوديمظؾـؼؾماظربيموتؼؾمسقدةمتزؼدمسـماٌديماإلــماظـؼؾمٌلوصوتمبعم1

م.موماىقيضؿصوديمظؾـؼؾماظؾقريمأاإل

 .مؼدمسـمحدودمدعيماظلقوراتمواظطوئراتقوتمطؾريةمتزؿؽــماظـؼؾمبم2

م

م
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م:ماظـؼؾسؿؾقيمسـوصرم

مــماٌودةماٌـؼقظيم:م1

م.مومبضوئعأنمتؽقنمرطوبمأعومإاٌودةماٌـؼقظيم

م:ــمضقةماىرماٌلؿكدعيميفماظـؼؾمم2

م.ضقةماىرمػلماحملرطوتماٌلؿكدعيميفمودوئؾماظـؼؾم

م:مــماظطرؼؼماظذيمتـؿؼؾمسؾقفماٌقادم3

مػقائقيم.ومممراتمأومضـقاتمعالحقيمأومدؽؽمحدؼدمأنمتؽقنمبرؼيمأعومإاظطرقم

ذهمهلسؾلمصوئدةماضؿصودؼيمالمبدمعـماظؿطقؼرماظػينممأوظؿطقؼرماظـؼؾموايصقلمسؾلم

مصرماظـالثيماٌؽقغيمظعؿؾقيماظـؼؾم.اظعـو

 

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:م(Railway Dynamics)ؾلؽؽمايدؼدؼيمايرطيماظدؼـوعقؽقيمظ

ماىرم:

اظلؾؾمعـمموبلصضؾعقـيمبنيمغؼطؿنيمربددتنيمخاللمزعـمععنيمعػقمسؿؾقيمغؼؾمغبقظيم

م.ضؿصودؼيماظـوحقيماإل

م:مؿودودقنيميفمسؿؾقيماىرمػاظعـصرؼـماأل

م.عؼدارماىفدماٌؾذولماظذيمؼؿطؾؾفمػذاماظـؼؾمــمم1

م.اظؼدرةماظقاجىمادؿكداعفومظؾقصقلمسؾلمػذاماىفدمــمم2

ضؾميماظؼدرةمصونماظلؽؽمايدؼدؼيمػلمأتلووتمودوئؾماظـؼؾماٌكؿؾػيمعـمغوحقماذإ

م.ؾمادؿفالطومهلذهماظؼدرةمعـماظـوحقيماالضؿصودؼيمؼودوئؾماظـ

تؿقظدمعـمسزممدورانمععنيمؼعربمسـفمبوظؼقةماٌؿودقيماظيتمتمثرميفماظيتمؼقةماىرمالمبدمظ

ثـوءمأظيتمؼصودصفوماظؼطورمعوتمانمتؿغؾىمسؾلمعبقعماٌؼووأقماظعفالتماىورةمعـمقر

,موػذامؼعينمأنميماغزالقممأدورانماظعفالتمصققماظؼضؾونمبدونممؼؿؿنمدريهم,موصبىمأ

مطربمعـمضقةماىرأماظؼطورضقيماظؿؿودؽمبنيماظعفالتمواظؼضؾونماظـوذؽيمعـموزنمؼؽقنم

م.ممعـمهركماظعفؾمدوراغقًومحيتمالضبدثمإغزالقمبداًل

اظؿؿودؽمأطربمعـمضقةمجرماظؼوررةمأطربمعـماٌؼووعوتماظيتمظذظؽمصبىمأنمتؽقنمضقةم

متصودفماظؼطورمأثـوءمدريهم.

م

م

م
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مهم:ثـوءمدريأاٌؼووعوتماظيتمؼصودصفوماظؼطورم

صبىماظؿغؾىمسؾقفومسـمررؼؼمضقةماىرماظـوويمعـماظؼوررةماظيتمورممػلمعؼووعوت

مواظؼضقىم.ضؾمعـمضقيماظؿؿودؽمبنيماظعفؾيمأؽقنمتنمأاظؼطورمواظيتمصبىم

وطذظؽمدطقاغوتمإلبنيمامحؿؽوكركماظؼوررةماظـوويمعـماإلــماٌؼووعيماظداخؾقيمحملم1

م.مغؼطمغؼؾمايرطيمداخؾماحملرك

م:ايؿؾماظقاضعمسؾلماحملقرموتلؿلمعؼووعيماظدنؾمموتشؿؾمعؼووعيمــمم2

م(Journal friction)ماٌؼووعيماظـوويمعـماالحؿؽوكمداخؾمصـدوقماظدنؾمــمأم

م(Rolling resistance)معؼووعيماظؿدحرجمــمبم

م(Track resistance)عؼووعيماظلؽيمــمجم

م.وتلؿلمعؼووعيمذػيماظعفؾم,متؿـودىمععمدرسيماظلريماظيتموعيموؼاٌــمم3

م.سيمــمعؼووعيماهلقاءموتؿـودىمععمعربعماظلرم4

م.وورمعـؾمعقظداتماظؿقورماظؽفربلمضوصقيمسؾلماحملــماٌؼووعيماظـوويمعـماألغبولماإلم5

م.ـوويمسـمترخقؿماظلؽيمــماٌؼووعيماظ6

م.ؼووعيماٌـقـقوتمــمعم7

م.سبدارمــمعؼووعيماإلم8

م.ــمعؼووعيماظؿلورعم9

م.عؼووعيماظؾدءممــم10

م.ماظعوصػيحموؼـمعؼووعيماظرـم11

م

م
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حلوبفومسؾلمعمحرطيماظؼطورموميؽـمتؿقظدماٌؼووعيماظيتمتؿعورضمعمقىهماظؼعـمػذ

ثـوءماظلريمبلرسيمرـمعـموزنماظؼطورمواظؼوررةمععومأمدوسمسددماظؽقؾقجراعوتمظؽؾأ

م..عـؿظؿيموؼطؾؼمسؾقفوموحدةماٌؼووعيم

صبودمععودظيمإحرطيماظؼطورمؼصعىممتؼووماظيتمماظعقاعؾماٌمثرةمسؾلماٌؼووعوتظؽـرةم

قيمميؽـفومهدؼدمتؾؽمثوبؿيمظؿقدؼدمضقؿيمطؾمعؼووعيمعؾوذرةموظؽـمػـوكمععودالتمتؼرؼؾ

م.اٌؼووعوتم

م:م(Rolling and Air Resistance)واهلقاءممعوتماظلريمعؼوو

م( Friction Resistance)مكموــمعؼووعيماالحؿؽ1

م,معيماظؿدحرجموتلؿلمعؼووماظلؽيظعفؾمودطحمضضقىمبنيمرققماوػلمتـشلم

مومصدأماوجقدمبؾؾمأومذقؿميفمدنماظؼضقىمواظعفؾمدقاءمحوظيمععاظيتمتؿقضػمسؾلم

م,مفؾمؾماالحؿؽوكمبنيمععدنماظؼضقىمواظعععوعوسؾكم

م.ميمطؾؿومذادمايؿؾمسؾلماظعفؾمضؾمععوعؾماالحؿؽوكمأ

م(م Air Resistance)ــمعؼووعيماهلقاءمم2

م:وػلمتؿـودىمرردؼومععم

م.مــمعربعمدرسيماظؼطور

م.علوحيموذؽؾماٌؼطعماٌعرضمظؾفقاءمــم

م.اٌلوصيمبنيماظعربوتمــم

م.دػؾماظعربوتمأاظؿففقزاتمــم

م.مأدطحماظعربوتاالحؿؽوكمععمــم

م
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م(م Track Resistance)عؼووعيماظلؽيممــم3

ظعفؾمسؾلماظؼضؾونماظذيمؼمديمإظلموػلمتؿقظدمغؿقفيمػؾقطماظلؽيمهًمغبؾما

قضػمسؾلمايؿؾماظقاضعمسؾلمؿوعيمتوعقجيمتلؾىمعؼمربدثيعومماظعفؾمأرتػوعماظلؽيما

م.ؼدماهلؾقطماظذيمؼمديماظلمزؼودةماٌؼووعيمزايؿؾمؼيمطؾؿومزادمأاحملقرم

مممممممممممممممممممم

م (Journal friction  )مماظدنؾــمعؼووعيمم4

ظذظؽممظدنؾحؿؽوكمبنيمغفوؼيماحملقرمواظؽرادلمداخؾمصـدوقمالمغؿقفيماإلوتـش

جيمايرارةمداخؾماظصـدوقموطؾؿومزادمحيتمالمترتػعمدرمدنؾوجىمتزؼقًمصـدقماظ

ؼدمسـدماشبػوضمدرجيمحرارةموظؽـفومتزمايؿؾمسؾلماحملقرمطؾؿومضؾًمعؼووعيماحملقرم

م.ءماظؾوردةماجقيفماألمومطيماظؼطورمريميفمبدءمحاظزؼًمأ

ممممممممممممممممممممم
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م( Flange Resistance ) معؼووعيمذػيماظعفؾيمــمم5

اتلوعماظلؽيمألنمغؿقفيماظلؽيمضضقىموتـشلمسـمررؼؼماإلحؿؽوكمبنيمذػيماظعفؾموتوجم

م.طربمعـماتلوعماظعفؾمأ

مواهلقاءم:مععودالتمحلوبمعؼووعوتماظلريم

م.طؿم/مدوسيممم80عـمماضؾــمععودالتمدؼػقزمظؾلرسوتماظعودؼيمم

م.طؿم/مدوسيممم80ــمععودالتمتؿفؾمظؾلرسوتماظعوظقيماطربمعـم

م.تماظلريماظـقسقيمععودالتمدرتاػؾميلوبمعؼووعوــم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:( Resistance curves ) عؼووعيماٌـقـقوتم

م.تـشومعـمعرورماظؼطورمسؾلماٌـقـقوتموؼؿطؾىمعـماظؼطورماظؿغؾىمسؾلمػذهماٌؼووعيم

م:مدؾوبمعؼووعيماٌـقـقوتأ

م.ماٌؿوستؽقنميفماووةماظعفالتماظشدميفماٌـقينمألنمحرطيمربوورمزؼودةمضقةمــم

م.دطحماظؼضؾونمرقاقماظعفؾمبلأؿؽوكمذػيماظعفالتموــماٌؼووعيماظـوويمعـماح

مدطحمتوجماظؼضقىم.غزالقماىوغيبمظطققماظعفؾيمسـمإلــما

م.تكطؾماظؼضؾونمموأــمدقءمسؿؾقوتماظصقوغيمعـؾمتكطؾماظقصالتم

ضؾمأػلمعصرم,مصمغصػمضطرماٌـقينمتـودىمسؽللمععـقوتمعؼووعيماٌـقمتؿـودى

ظؽـميفمحولماظلرسوتماظعوظقيمؼؿؿم,ممعرتمم500غصػمضصرمعـقينميفماالراضلماٌلطقيم

م.طربمأادؿكداممضقؿم

مممممممممممممممممممم

م

م
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م:(   Regression resistance)معؼووعيماالسبدار

سـدعومؼلريماظؼطورمسؾلماظلؽؽمايدؼدؼيمسؾلماسبدارمصننموزنماظعربوتماظعؿقديمسؾلم

اٌوئؾماٌلؿقيماالصؼلممميؽـمتؼلقؿفماظلمعرطؾؿنيماالوظلمسؿقدؼيمسؾلماٌلؿقيم

ظلماًؾػموتعؿؾمسؾلمدقىماظؼطورمإواووػفومماٌوئؾمواظـوغقيمعقازؼيمظؾؿلؿقي

سـمررؼؼمظؾكؾػمعـعماظؼطورمعـمايرطيممميؽـماظؿغؾىمسؾلمػذهماظؼقةمومظؾكؾػمو

مم,وػلمضقةمجرماظؼوررةمهلوميفماالووةممعضودةمضقةمعلووؼيمهلوميفماظؼقؿيموإصبودم

م.ماظلمخػضمدرسيماظؼطورممأدتمؽؾؿومزادتمضقؿيمعؼووعيماالسبدارص

م:روضيماظلريماظؽوعـيم

عرتمدونمم1ػلمروضيمؼلريمبفوماظؼطورمبلرسيمععقـيمحبقٌمميؽـفوماظؿغؾىمسؾلمارتػوعم

م.اظزؼودةميفمضدرةماظؿشغقؾماٌقؽوغقؽقيم

م

ممممممممم

م

م
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مم: ( Accelerometer resistance )معؼووعيماظؿلورع

عـماظؼوررةمضوصقيمتؿطؾىمجفدماضويفمإيفمحوظيماظلريمبعفؾيمعـؿظؿيمتـؿٍمعؼووعيم

ماظعفؾيماظيتمؼلريمبفوم.مفدمبؽؿؾيماظؼطورمووؼؿعؾؼمػذاماى,مظؾؿغؾىمسؾلمػذهماٌؼووعيم

مم:م( Start resistance ) عؼووعيماظؾدء

صـدوقماظدنؾمواالحؿؽوكمووعيماظذاتقيمظؾعربوتمتـؿٍمعـماإلحؽؿوكمداخؾماٌؼػلم

م,ممبنيماظعفؾمواظؼضؾونم

نموضقفماظؼورراتمعدةمرقؼؾيمؼمديماظلمزؼودةميفمعؼووعيماظؾدءمأثؾؿًمأاظؿفربيمو

صـدوقماظدنؾمظدرجيمتؼرتبماظلمشبػوضمدرجيمحرارةماظزؼًمواظشققممداخؾمال

وممبفردمهركمتدرصبقيرطيمظؾؼطورموتؼؾمػذهماٌؼووعيموعيمبدءماوؿفؿدمممومؼزؼدمعؼاظ

م.شققمميفمصـدوقماظدنؾمواظمغؿقفيمالتػوعمدرجيمحرارةماظزؼقتماظؼطورموزؼودةمدرسؿف

م:(  ( Wind resistanceعؼووعيماظرؼوحماظعوصػيم

وحميمسـدعومتفىمرؼأ,معؼووعيماظرؼوحماظعوصػيماظلمعؼووعيماهلقاءماظلوطـماضوصيمؼؿؿم

ضوصيمدرسيمماظرؼوحماظعوصػيماظلمدرسيمإقيميفماالووةماٌضودميرطيماظؼطورمؼؿؿمعوعأ

سـدمغػسمدرسيماهلقاءماظلوطـماٌصطدممبوظؼطورم(مػلم)مدرسيماظؼطورمػلماظؼطورم

ذامطوغًميفمغػسماووهمإػؿولماظرؼوحماظعوصػيمإؼؿؿماظرؼوحماظعوصػيم,موحلوبمعؼووعيم

م.ماظؼطورم

مم:م(  Additional resistance)مضوصقيعؼووعيماألغبولماإل

جفزةماظؿؽققػماظيتمتلؾىمعؼووعيمتؿـودىمسؽلقومععمأواظؽفربوءمعقظداتمأغبولمعـؾم

م.درسيماظؼطورم
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مم: ( Total resistance )مماٌؼووعيماظؽؾقي

م.ظؾؼطورمممطيماظؼطورمعضروبيميفماظقزنماظؽؾلػلمذبؿقعماٌؼووعوتماٌمثرةمسؾلمحر

ماٌؼووعيم:حوالتم

ملرينماظؼطورمؼصنمةرورضؾمعـمضقةمجرماظؼإذامطوغًماٌؼووعيماظؽؾقيمأم:مايوظيماالوظل

م.بعفؾيمتزاؼدؼيم

ذامتلووتماٌؼووعيماظؽؾقيمععمضقةمجرماظؼوررةمصننماظؼطورممؼلريمبلرسيمإ:مايوظيماظـوغقيم

م.عـؿظؿيم

نماظؼطورمؼلريمصنجرماظؼوررةمضقةممضؾمعـاظؽؾقيمأاٌؼووعيمطوغًمذامإ:مايوظيماظـوظـيم

م.بعفؾيمتـوضصقيم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:م( Tractive effort) ماظؼوررةمضقةمجرم

اظؼوررةممعـبدمماظؿغؾىمسؾلماٌؼووعوتماٌمثرةميفمحرطؿفمالؼؿؿمظؽلمؼؿقركماظؼطورمو

مثـوءمدريهمأاٌؼووعوتماظؽؾقيماظيتمؼؿعرضمهلوماظؼطورمتزؼدمسـمومأنمتقظدمضقةمتلوويمأ

م.ضقةماىرمممتلؿلمػذهماظؼقة

م.عفورةماظلوئؼممخصوئصماظؼوررةمومسؾلمتصؿقؿماظؼوررةموضقةماىرموتؿقضػم

تطقرتماظؼورراتماظؾكورؼيموحؾمربؾفومضورراتماظدؼزلموضورراتماظدؼزلميفماظؾداؼيم

م.اظؽفربوئقيمماظؽفربوئلمواظؼوررات

مغظومماظؿعؾقؼميفماظؼطورم:

ماظؼورراتمتؽقنمربؿؾيمسؾلمبقاجلمــمم1

تؿصؾماحملوورمومانمتؽقنمجورةمأيمعإ,مواحملوورماظؾقجلمبفمسددمعـماحملوورمم

يمالمتؿصؾمبوحملركموتؿقركمأنمتؽقنمشريمجورةمأعومإبوحملركموتوخذمعـفمحرطؿفوم,مو

متؾعوميرطيماحملوورماىورةم.

دقاءمربوورهمجورةمعؿصؾيمبوحملركممعـمررازماظؼوررةموؼؿؿماظؿعرفمسؾلمغقعماظؾقاجلم

ماومربوورهمشريمجورةمشريمعؿصؾيمبوحملركم

م

م

م

م

م

م
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مصؼطمومربوورمأنمتؽقنمربؿؾيمسؾلمبقاجلمأعومإاظعربوتمــمم2

عرتمووزغفومم22اظعربيمتؼرؼؾوماظلممسربوتماظرطوبمعبقعفومربؿؾيمسؾلمبقاجلموؼصؾمرقل

م.مرـم50ؼصؾمتؼرؼؾوماظلم

مغظوممتعؾقؼماظعربوتمسؾلماحملوورمعؾوذرةم:

ممممممممممممممممم

م

موماظعربوتمسؾلماظؾقاجلم:أغظوممتعؾقؼماظؼورراتم

م

ربوورمجورةموربوورمشريمجورةموؼؿؿمععرصيمذظؽمعـمررازممؼؽقنمصقف**مرؾعوماظؾقجلمػـوم

م.اظؼوررةم
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م:مسربوتماظؾضوسيغقاعمأ

م.ــمسربوتمصـدوقمم1

م.ــمسربوتمطشػمم2

م.ــمسربوتمدطحمم3

م.ــمسربوتمػقبرمم4

م.ــمصفورؼٍمم5

م.ثالجوتممــم6

م.ــمدؾـلوتمم7

تلوسدميفمم,موتلؿعؿؾميفمتؽقؼـمضطورماظؾضوئعميفماظشقـمظؽـماظلؾـلوتمتلؿعؿؾمالم

ممعزودمبػراعؾم.صرعؾيماظؼطورماظغري

م
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مغقاعماظؼورراتماٌلؿكدعيميفمخطقطماظلؽؽمايدؼدؼيم:أ

م.ــماظؼورراتماظؾكورؼيمم1

م.ــمضورراتماظدؼزلمم2

مئقيم.ــماظؼورراتماظؽفربوم3

مغؼؾماظؼدرةمميفماظؼورراتم:

مــميفماظؼورراتماظؾكورؼيم:م1

اظؾكورممسـمررؼؼمضغطؼؾماظؼدرةمؿـ,موتمحرتاقمميؽـمزؼودةماظؼدرةمبزؼودةمذدةماإل

م.ماٌؽوبسمبصقرةمعؾوذرةماظلجؾمرااظـوتٍمعـماٌ

مضورراتماظدؼزلم:ــميفمم2

ودقطمبنيممزؼؾماظؼدرةممسـمررؼؼمجفوؿـ,موتميموالمميؽـمتعدؼفوبضدرةماحملركمربلق

م.مفالتمميللمجفوزمغؼؾمايرطيماظعاحملركمو

طيمسـمغفمالبدمعـمغؼؾمايرربركماظدؼزلمضؾؾمضقومماظؼوررةمألموعـمػـومصبىمتشغقؾ

مررؼؼمجفوزمغؼؾمايرطيماواًلم.

مــميفماظؼورراتماظؽفربوئقيم:م3

م.اظؿقورماظذيمتعؿؾمسؾقفماظؼوررةممميؽـمزؼودةماظؼدرةمبزؼودةمذدة

م

م

م

م

م
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م:اظؾكورؼيممظؼورراتاــمم1

مسققبماظؼورراتماظؾكورؼيم:

م.سـدمبداؼيماظؿشغقؾمماظؾكورؼيؼوررةمؾعؾيمظوميؽـمايصقلمسؾلماظؼقةماظؽالمــمم1

م.معـفوثيمظؾؾقؽيمبوظعودمماظـوتٍمقعؾماظؼورراتماظؾكورؼيــمم2

م.ماظؾكورؼيؼورراتماظاغؿظوممعقاسقدموصقلموضقوممسدممــمم3

م.وعقؽلمسؾلماظلؽيمهلومتوثريمدؼقـمــماظؼورراتماظؾكورؼيم4

م.يفماحملطوتمظؾؿزوؼدمبوظػقؿمواٌقوةممــموضقفماظؼورراتماظؾكورؼيمم5

مممقزاتماظؼورراتماظؾكورؼيم:

م.ضوررةماظدؼزلغصػممثـممرؼيمواظؼوررةماظؾكــممثـم

م.مـمتؽوظقػمتشغؾقؾمضوررةماظدؼزلعماضؾماظؼوررةماظؾكرؼيــمتؽوظقػمتشغقؾم

م1963اغؿفلمادؿكدامماظؼورراتماظؾكورؼيميفمعصرمسومم

ممممممممممممممممم

م

م
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مضورراتماظدؼزلم:ــمم2

م:يفمضورراتماظدؼزلماظؼدرةمغقاعمغؼؾمأ

مــماظـؼؾماٌقؽوغقؽلم:م1

مالتؿعديمضدرتفومغػسمررؼؼيمغؼؾمايرطيميفماظلقوراتموؼلؿكدمميفماظؼورراتماظيت

محصـيماٌقؽوغقؽقيمبضعمعؽوتمعـماأل

ممممممممممممم

م**مغظوممغؼؾماظؼدرةميفماظلقورةم

ماظـؼؾماهلقدروظقؽلم:ــمم2

زمغؼؾمجفوسبقمدوئؾمععنيمتدصعمظلمضدرةمحرطيمربركماظدؼزلمإؼؿؿمهقؼؾمضدرةم

وؼلؿكدمميفممظلماظعفالتمرةمإؼؾماظؼداظؼدرةمؼؼقممبـمطؿلوبفمهلذهايرطيموبعدما

محصونم.م800حصونماظلمم200درتفومعـماظيتمؼرتاوحمضماظؼوررات

م

م
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ماظؽفربوئلم:ماظـؼؾــمم3

ممظؿشغقؾماظؼوررةمزدارةممعقظدمطفربلمؼعطلماظؿقورماظالإحرطيماظدؼزلميفممادؿكدامؼؿؿم

اظـوتٍمعـماٌقظدمؽفربوئلموظؿقورماظبوتقضعمسؾلمربوورماظؼوررةمربرطوتمطفربوئقيمتعؿؾم

وتدورماحملوورمعؾوذرةمبقادطيماظرتسماٌرتؾطمبوظرتسماٌقجقدميفماحملركماظؽفربلم,م

م.اظؼدراتماظعوظقيمماظؼورراتمذات,موؼلؿكدامميفماظؽفربوئلم

مممممممممممم

م

اغفومضورراتمطفربوئقيمعؾقؼيممبقركممذاتماظـؼؾماظؽفربوئلوصؽرةماظؼورراتماظدؼزلم

دؼزلمظؿقظقدماظؽفربوءمومميؽـماالدؿغـوءمسـمربركماظدؼزلموؼؿؿماخذماظؿقورمعؾوذرةمعـم

م.دؾؽمػقائلمعـؾماظرتامماومضضقىمثوظٌمسؾلماظلؽيم

م

م

م

م
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ماظؼورراتماظؽفربوئقيم:

مررقمغؼؾماظؿقورميفماظؼورراتماظؽفربوئقيم:

اٌـؾًمدالكمسؾقؼيمبقادطيماظؾوغؿقجرافمأاظؿقورماظؽفربلمعـمػذهماظؼورراتمتلؿؿدمــمم1

م.صقظًمم3000اظلمم1500بنيمسـدػومصرقماىفدممؼرتاوحوصققمجلؿماظؼوررةم

ؿقورماظيفمحوظيمادؿكدامماٌـؾًميفماظلؽيماظؼضقىماظـوظٌمػذهماظؼورراتمــمتلؿكدممم2

م.مصقظًم600لؿؿرمظؿشغقؾماحملرطوتموؼؽقنمصرقماىفدماٌ

خذماظؿقورماٌرتددمألاظؾوغؿقجرافماظعؾقؼيمععممدالكاألمــمتلؿكدممػذهماظؼورراتمم3

م.صقظًمم15000اظلم11000بنيممسـدػوصرقماىفدمموؼرتاوح

صقظًمم400ظلمرطوتمظؾقصقلمإاحملمظلإمىمدبػقضماظؿقورماظؽفربلمضؾؾموصقظفوصب

م.تمخػضمخوصيمعرطؾيمداخؾموحدةماظؼوررةمبقادطيمربقال

م

ممممممم

م

م
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مم:ضقةمجرماظؼطورمغقاعمأ

م:اظؼقةماظالزعيمظؾؿلورعمــمم1

م.عيمظؾؿعؾىمسؾلمعؼووعيماظؿلورعمزوػلماظؼقةماظال

ماٌؼووعيماظؽؾقيم:اظؼقةماظالزعيمظؾؿغؾىمسؾلمــمم2

مهاظيتمتصودفماظؼطورماثـوءمدرياٌؼووعوتماٌكؿؾػيم

مسفؾيماظؿلورعم:

ؿقضػماظؼطورمتمصؽػوءةماًطموزعـمرحؾيلورعمعفؿمبوظـلؾيمظلريماظؼطوراتم,مععدلماظؿ

مطيماحملمواظؼقوممعـاظقضقفممقيمظؾؼطورمبعدسؾلماظقضًماظالزممظؾقصقلمظؾلرسيماظؼص

عؿؼوربيموػـوملمحقٌمتؼػميفمعلوصوتمطـرميفمضطوراتماظضقاحوتظفرمضقؿيماظؿلورعمأ

اظؾلمعشمطربمعـماحملرطوتماظؾكورؼيمدؼزلمألنمععدلمتلورسفومأتظفرمعقزةمضورراتماظ

معقجقدةمدظقضيتماصالم.

عـممايرطيظلمضقةمجرماضوصقيمظؽلمميؽـفوماظؼورراتمإمعؼووعيماظؿلورعمسـدمحوجيموتظفر

م)مطنغفومبؿزودمجوزمسشونمتزودمدرسؿفوم(ماطربممدرسيماظلمدرسي

ممعؼووعيماظؿلورعضوصقيمػلمإلومضقةماىرما

م

م

م

م

م

م



23 

 

مم:م( Brakes ) اظػراعؾ

ررؼؼماعؿصوصممومتؼؾقؾمدرسؿفومسـاٌطؾقبمعـماظػراعؾمإؼؼوفماظعربوتماٌؿقرطيمأ

ضغطمعوؼلؿلمموؼؿؿمذظؽمسـمررؼؼ,مضؾمعلوصيمضدرتفومايرطقيميفمأضؾموضًمويفمأ

تعفؾمبقضػماظعربوتمطؾريةمعؼووعيمرقاقماظعفالتماظيتمتلؾىمبؼوضقىماظػراعؾمسؾلمأ

وغؿقفيمظردم,ممثـوءمدريهأماظؼطورمتصودفخريماظيتماظلماٌؼووعوتماألصالمأضوصيموإلب

ظلماظدورانمرشؿمضغطماظػراعؾمفؾيمؼدصعمبوظعفؾيمإاظػعؾماظذيمضبدثفماظؼضقىمسؾلماظع

م.ماظؼطورمطؾقًومنمؼؿقضػوظؿدرؼٍمتؿؾورهمدرسيماظؼطورمإظلمأوصماظؼدرةمبصوععماعؿ

دماظػعؾماظذيمضبدثفماظؼضقىمؼمديمنمراظعفؾيمصنققمرذامطونماظضغطمطؾريمسؾلمأعومإ

م.سؾلماًطمايدؼديمماظعفؾيمبدالمسـمتدحرجفوظلماغزالقمإ

م

ممممممممم

م
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مصرميفماظػراعؾم:اٌؿقزاتماظيتمتؿق

م:ماالدؿؿرارمــمم1

مطربمسددمعـماظعربوتمبوظػراعؾمم,مطؾريةمصبىمتزوؼدمأظؽلمسبصؾمسؾلمضقةمصرعؾقيم

طمغفومتلريمبلرسوتمسوظقيموسـدمضغيفمسربوتماظرطوبمألموعومػقمعؿؾعوؼػضؾمعبقعفوم

سؿؾماظؼؾوضقىمطؾفوميفموضًمواحدموبـػسماظشدةممنمؼؾدأاظلوئؼمسؾلماظػراعؾمصبىمأ

محيتمالمتـػصؾماظروابطمبنيماظعربوتموتلؿلماظؼطوؼرم)متؼطرماظعربوتم(م.

معوتقؽقيم:االوتقــمم2

ػذهماظػراعؾميفماظعؿؾممنمتدخؾسـدمحدوثمأيمخؾؾميفمتقصقالتماظػراعؾمصبىمأ

 . وتقعوتقؽقيبصقرةمأ

مضوبؾيمظؾؿعدؼؾم:مــمم3

روراتماظعفؾمضقىمسؾلمإضغطماظؼؾوحبقٌمؼؿغريمنمتؿقصرمعقزةمضوبؾقؿفومظؾؿعدؼؾمصبقىمأ

ؼقةماظػرعؾقيمحلىمايوجيميفمحوظيموبوظؿوظلمميؽـمهدؼدماظحلىماظطؾىم,م

معـالموماٌـقـقوتمأسبداراتماإل

مغقاعماظػراعؾم:أ

مٌضغقطمؾماهلقاءماصراعــمم1

مصراعؾماهلقاءماٌػرغمــمم2

م

م

م
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م:صراعؾماهلقاءماٌضغقطم

م:صراعؾمودؿـففووسماٌؾوذرةمــمم1

موتؿؽقنمعـم:

م.ــمخزانمػقاءمرئقللمضبػظماهلقاءماظالزممضغطفميفمادطقاغوتماظػراعؾممممممممممممممممممممم

م.ــمعؽؾسمػقاءمؼعؿؾمسؾلمضغطماهلقاءميفمادطقاغوتماظػراعؾممممممممممممممممممممم

م.مــمصؿوممتقزؼعمعلؽقلمسـمتقزؼعماهلقاءماٌضغقطميفمادطقاغوتماظػراعؾمممممممممممممممممممم

مــمعودقرةمتقزؼعمعلؽقلمسـمتقصؾماهلقاءماٌضغقطميفمادطقغوتماظػراعؾممممممممممممممممممممم

م.عؿصؾيمععمعؽوبحماظػراعؾمــمادطقاغوتماظػراعؾممممممممممممممممممممم

مــمصراعؾمودؿـففووسماالوتقعوتقؽقيم:م2

م.ءمعلوسدمــمؼؿؿماضوصيمصؿوممثالثلميفمطؾمسربيموؼؿصؾمععمخزانمػقاممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممم

م

م
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مصراعؾمتعؿؾمبوهلقاءماٌضغقطم:

مــمصراعؾمعلؿؿرةمعؾوذرةم:م1

تعؿؾمػذهماظػراعؾمسؾلمتػرؼغماهلقاءمعـماٌودقرةماظرئقلقيمبداًلمعـمإردولماهلقاءم

اٌضغقطمعـفومصعـدماظؿػرؼغمؼؾدأمزراعماظػراعؾميفماظؿقركمواظضغطمسؾلمأرقاقم

ماظعفالتم.

مــمصراعؾمعلؿؿرةماوتقعوتقؽقيم:م2

هوطمادطقاغيماظػراعؾمبقسوءمعػرغمعـماهلقاءمصنذامأصرشًماٌودقرةماظرئقلقيماهلقاءم

ظؾػرعؾيمأصرشًمععفومادطقاغيماظػراعؾموبوظؿوظلمأصرشًماظقسوءماظذيمضبقطمبفمصقفؾطم

ؿؾمعؽؾسماالدطقاغيمربدثومصرعؾيم,موسـدمحدوثمخؾؾميفماٌودقرةماظرئقلقيمؼؾدأمس

اظقسوءماٌػرغمحقلماإلدطقاغيمعـمتؾؼوءمغػلفمواظضغطمسؾلمإدطقاغيماظػراعؾموػؾقطم

م.اٌؽؾسموإحداثماظػرعؾيماٌقضقعمبلقطمجدام

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:م( the track) ماظلؽي

م.اٌلورماظرئقللماحملددمظشؾؽيماظلؽؽمايدؼدؼيم

م:تؿؽقنمعـم

م:م(  Infrastructure)اظؾـوءماظؿقيتمــمم1

م( Subgrade )وؼطؾؼمسؾقفمادوسماظلؽيم

م:م( Superstructure )اظؾـوءماظػقضلمــمم2

موؼؿؽقنمعـم:

م( Ballast section )مــمضطوعماظزظطممأممممممممممممممممممممممممممممم

م( Sleepers )ماظػؾـؽوتمــممبممممممممممممممممممممممممممممم

م( Rail )ممــماظؼضؾونمجممممممممممممممممممممممممممممم

ماطموأخرًيىماظلماظػؾـؽيمثؿماظلمضطوعماظزظؼـؿؼؾمغبؾماظؼطورمعـماظعفؾيماظلماظؼضق

م.اظلؽيمدوسمأظلمإ

ولمسؾلموظؽلمغـشهمخطمدؽيمتلريمسؾقفماظؼطوراتمبلرسيمودالعيمالبدمعـمتقزؼعماالغب

م.شبػوضميفماظلؽيمضبدثمإغفقوراتموالمإمجزاءماٌكؿؾػيمحيتمالاأل
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مم:م(  Infrastructure)اظؾـوءماظؿقيتم

هدؼدمحرمماظلؽيموػلمحدودماظلؽيممبؾقؼوتفوموهددمدوسماظلؽيمصبىمظعؿؾمأ

م:بعالعوتمواضقيموؼؿقضػمسرضفومسؾلم

مسددماظلؽؽمــممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمارتػوعماظلؽيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مطمضطوعماظزظسرضمــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مماٌققلماىوغؾقيمــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمعؿطؾؾوتماظصرفماظلطقلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجقدمربطيمرطوبمــموممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمعؼوسماظػؾـؽوتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مبوظؼضؾونماظلماظلؽيمٌـؼقظياالوزانماــمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؼطوراتمحرطيفؿمدرسيموحــممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؿغريميفماٌلؿؼؾؾميفمسددموازوانماظؼطوراتــممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مظــم:غىماظلؽيمعـمجقانمتزالماالذفورمصبىمأو

م.ــمهلنيماظرؤؼيمواظؿقؼؼمعـمعدظقلماالذوراتمم1

م.ــمتؼؾقؾماحؿؿولمغشقبمحرائؼمغؿقفيماظشررماٌؿطوؼرمعـماظؼطوراتمم2

م.هلنيمصػماٌقوةمــمم3

م.جزاءماظلؽيمايدؼدؼيمصدأمامــمسدمم4

م.سؿؾمممرمظعؿولماظلؽيمــمم5

م
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ماظلؽيم:دوسماظغرضمعـمأ

م.طمواظػؾـؽوتماظزظضطوعمسؿؾمصرذيمعـؿظؿيمؼقضعمسؾقفوممــم1

م.ضؾماظلؽيموتقزؼعفومبضغقطمأماظؼطورموومطموزانماٌـؼقظيمعـمضطوعماظزظهؿؾماالمــم2

م.متلفقؾمسؿؾقيماظصرفــمم3

ماتلوعمجلرماظلؽيم:

م.م)ماووهمواحدم(معرتمم6.5يفماظلؽيماٌػردةمــمم1

م.ماووػنيم()معرتمم10اعوماظلؽيماٌزدوجيمــمم2

م:وؼؿقضػمػذاماظرضؿمسؾلم

عشماٌلوصيماٌلوصيمبنيماظؼضقؾقنيماظداخؾقنيمظؾلؽؿنيماٌؿفوورتنيمم)مػلممظػدومأــمم1

م.مبنيماظؼضقؾنيمظؾلؽيماظقاحدةم(

م.مــممسؽمضطوعماظزظطم2

م.مدوسمدؽيماظؼطورم(أظؾفلرم)ماىلرمػقماىوغؾقيمماٌققلــمم3

مادوسماظلؽيم:مررقمتـػقذم

م.زاظيماظعقائؼموتلقؼؿفمودطفموفقزمدطحماألرضماظطؾقعلمبنــمم1

م.دؿمم20دوسمسؾلمرؾؼوتممسؽفومــمتقضعمتربيماألم2

م.مــمدعؽمطؾمرؾؼيمبوهلرادوتمم3

مدوسماظلؽيموتلقؼؿفومجقدًاعـمدطحمأمــماظؿلقؼيماظـفوئقيمبدعؽماظطؾؼيماظعؾقؼيمجقدًامم4

م.حلىماٌـلقبماٌطؾقبم

م

م
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م:مادوسماظلؽياظرتبيماٌلؿعؿؾيميفمبـوءمخقاصم

م.اظؿؿودؽمبنيمحؾقؾوتماظرتبيمسوظلمأنميمأــمضقةمضصمسوظقيممم1

م.اظرتبيمظؾؿقوةممؼيارتػوعمخوصقيمغػوذمــم2

م.غبولماٌؿقرطيمبوألمضؾيماالغضغوطمسـدماظؿقؿقؾممــم3

م.زؼودةماٌقوةممععــمالمضبدثمتغريمحفؿلميفماظرتبيمم4

مزاظيمايؿؾمعـمسؾقفوملمضوبؾقيماظرتبيمظؾعقدةمإظلموضعفوماالصؾلمبعدمإوػــمضؾيماٌروغيمم5

مؼعينمالضبدثمتغريميفمذؽؾماظرتبيمغؿقفيمحرطيماظؼطوراتمدورؼوم.

ماظلؽيم:دوسمأعشوطؾم

مادوسماظلؽيم.ــموجقدمجققبمداخؾماظرتبيمهؿؾماٌقوهمضدمتلؾىماغفقورم1

موايؾم:

م.خرمعـماظرتبيماظصوييمآصبىمإزاظيماظرتبيموإحالهلومبـقعمــمأم

م.ضوصيمخؾقطمعـماظرعولمبمــمإ

م.ريمعلورماًطمقتغــمجم

مسـمررؼؼم:موميؽـماظؿغؾىمسؾلمػذهماٌشؽؾيمعـماظؾداؼي

م.مدوسمورؾؼيماظزظطمبوظلؿؽماٌطؾقبأمــماظعـوؼيميفمتؽقنماأل

م.ولمبوٌصورفماظؿكؾصمعـماٌقوةمأولمبلــمبم

مدوسماظلؽيم.ُأغشلتمسؾقفومأصؾقيماظذيمبيماألــماالغزالضوتمغؿقفيماغفقورماظرتم2

م

م

م
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مدوسماظلؽيم:ودوئؾمسالجمأ

مــمصرفماٌقوةم:م1

م.ومهًماظرتبيمسـماظلؽيمسـمررؼؼمغظوممصرفمدطقلمأمبعقدًاؼؿؿمصرفماٌقوةم

مـمايؼـمبوالمسـًم:ـم2

مسـًمضغطمخؾقطمعـماألدوسماظلؽيمسـمررؼؼمطموأظؿـؾقًمضطوعماظزظوؼلؿكدمم

م.وماظضغطماهلقدروظقؽلمواٌوءمبوهلقاءماٌضغقطمأواظرعؾم

مــمدقماالسؿدةم:م3

م.بعودمعؿؼوربيميفماالووهماظطقظلمطؾمعرتمسؾلمأتدقماالسؿدةم

مــمسؿؾمثؼقبم:م4

ودقؾفومعـماظصؾىممػومبوظرعولمسـمررؼؼمدقمخقازؼؼمؾوعاظلؽيمدوسمأؼؿؿمثؼىم

م.ومتؾهماظـؼقبمبوظرعولماظيتمضدمهلـمعـمخقاصماظرتبيم

مــمسؿؾمجققبم:م5

م.مسؿؾمصراغمبوظدؼـوعقًموعؾمهمبوظرعولمهًمضغطماهلقاءؼؿؿم

محصوئرم:ــمسؿؾمم6

ظلمطمحقٌمتمديمإدػؾمضطوعماظزظعمأسؾلمأدوسماظلؽيموأبالروتمخردوغقيمتقضموػل

م.دوسماظلؽيمطمسؾلمأغاغؿظوممتقزؼعماظض

مــمايقائطماىوغؾقيم:م7

محقائطمخردوغقيموموتمأومدؿوئرمععدغقيمأأوماظؼضؾونمأوماظػؾـؽمسؿدةعـماألتلؿكدمم

م.لماٌققلمظؾقػوزمسؾلماٌققلمعـماالغفقورمودضفومسؾ

م



32 

 

م:رضوئؼماظـققبرؼـمــمم8

مدؿمم10لؿؽمبصققمرؾؼيمعـماظرعولماظلؽيمدوسمواسؾلمأطمدػؾمعودةماظزظأؼؿؿمصرذفومو

مــماظرشمبوظؾؿقعنيم:م9

م.مبوظؾقؿقعنيمظؾقدمعـمتكطؾفمبػعؾمسقاعؾماىقمدوسماظلؽيألؼرشماظلطحماًورجلم

مــمابودةمايشوئشم:

م.وماٌؾقدماظؽقؿقوئلمويرقمأوماظؼصمأعومبؼؿؿماظؿكؾصمعـمايشوئشمإو

ماتلوعماظلؽيم:

طؾمخطمعـمخطقطماظلؽؽمايدؼدؼيمؼؿؽقنمعـمضضؾنيمعؿقازؼنيمعـؾؿنيمسؾلم

ؽيموؼمخدمػذامضيبماظلضمواتلوعماظلؽيمػقماٌلوصيمبني,مسرضقيمهؿفؿوممصؾـؽوت

معرتم.م1.435االتلوعم

ممظػدوم:أسالعيم

دؿمعدػقغيمبوظؾقنماألبقضمبنيمم75دؼدمبطقلمومعودقرةمحتقضعمضطعيمعـماًشىمأ

ػذهماظعالعيموػلمسؾلماظلؽؽمحيتمالمماظؼطوراتتؿعديممالمدؽؽماٌكوزنموصبىمأ

م.تزاحؿمبقـفومهدثم

م

م

م

م

م

م
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م:(م superstructure )اظؾـوءماظػقضلم

مم:م( ballast section )ــمرؾؼيماظزظطمم1

دوسماظلؽيمسؾلمأغغراسماظػؾـؽوتمحيتممتـعمإمدوسماظلؽيرؾؼيماظزظطمسؾلمأوجقدم

م.سؾقفومعرورماظؼطوراتمصقضفومبلؾىمارتػوعماالجفوداتممدسـ

ممتلدقسمرؾؼيماظزظطم:دؾوبمأ

م.دوسماظلؽيموتقزؼعفومتقزؼعمعـؿطؿمــمغؼؾموزنماظلؽيمواظؼطوراتمإظلمأم1

ممموماظعرضلايرطيمدقاءميفماالووةماظطقظلمأمتـؾقًماظػؾـؽوتميفمعؽوغفوموعـعفومعـمــم2

م.سـماظػؾـؽوتمواظؼضؾونممبعقدًاــماظلؿوحمبصرفماٌقوةمم3

م.ــمتلفقؾمسؿؾقيمصقوغيماظلؽيمم4

م.ــماظؿؼؾقؾمعـممنقمايشوئشميفماظلؽيمم5

م.مصدعوتماظـوويمعـمعرورماظؼطوراتــماعؿصوصمم6

م:زظطماىقدمضطوعماظمخقاص

غبولمطؿفؿقسيمعلؿؼرةمهًمتوثريماألمعروغيمسوظقيمحبقٌمؼؿشؽؾمضطوعماظزظطمــم1

م.يمبعدمعرورماظؼطورمامغبولماالصؾلمبعدمزوالماالمضعفظلموعقدمإؿاٌورةموغ

م.غبولماظػؾـؽوتمواظؼطوراتمووعيمسوظقيمضدماظؿػؿًمهًمتوثريمأــمعؼم2

م.ضدماظؿكطؾمغؿقفيماحؿؽوكمايؾقؾوتمععمبعضفوموضدمسقاعؾماظؿعرؼيمعؼووعيمسوظقيمــمم3

م.ــمصرفماٌقوةماظلطققيمبلرسيمم4

م

م

م
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مغقاعمرؾؼيماظزظطم:أ

مــمرؾقعقيم:م1

م.طلرماظصكقرمطوظؾوزظًمواىراغقًمومحفورمطلرماألــمأم

م.مدؿدارهمحؾقؾوتفإلحفورماألطلرمضؾمعؿوغيمعـموػقمأاظزظطممــمبم

م.ثوغقؼيممؾؼيروػقماظرعؾمــمجم

مصـوسقيم:ــمم2

م.عـماًؾٌمصرانماظؿعدؼـمزبؾػوتمأــمأم

م.اظػقؿماظـوتٍمعـماٌصوغعمــمبم

مووربمرؾؼيماظزظطم:

م.اظؿدرجمايؾقيبماخؿؾورمــمم1

م.غلؾيمايؾقؾوتماظضعقػيماخؿؾورمهدؼدمــمم2

م.طؿقيماظطنيماخؿؾورمهدؼدممــم3

م.وعيماظؿكطؾموعؼــماخؿؾورمم4

م.اظصالبيماخؿؾورمــمم5

م.اظؽـوصيماخؿؾورمــمم6

م

مم

م

م

م
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مم:م( sleepers )مماظػؾـؽوتــمم2

وتـؿؼؾمظقفوماظؼضؾونمايدؼدؼيمػلماظعقارضماظيتمتلؿـدمإاظػؾـؽوتميفماًطقطم

م.دوسماظلؽيمطموعـفمإظلمأظلمضطوعماظزظغبولماظقاضعيمسؾقفومإاأل

ماظغرضمعـماظػؾـؽوتم:

م.اتلوعماظلؽيممػظماظؼضؾونمسؾلمعلوصيمثوبؿيمتلؿكــمحم1

ػؿزازاتماظـوويمطمميؿصماظصدعوتمواإلودمودطمعرنمبنيماظؼضقىموعودةماظزظصبــمإم2

م.سـمدريماظؼطوراتم

م.طمطربمعـمضطوعماظزظوتمأتقزؼعمايؿؾمسؾلمعلوحــمم3

م.ظطقظلمغؿقفيمتغريمدرجوتمايرارةمووةمامتددماظؼضقىميفماإلممتـعــمم4

مذؽولماظػؾـؽوتم:أ

حدمضضقيبماظلؽيموترتؾطونميمعـمرطقزتنيمتقضعمطؾمواحدةمهًمأغصؾـؽوتمعؽقــمم1

م.ععمبعضفؿومبشدادمحدؼديم

م.ــمصؾـؽوتمرقؼؾيمؼرتؽزمسؾقفوماظؼضقىمبؽوعؾمرقظفمم2

م.دػؾماظؼضقىمسؾلمعلوصوتمعؿلووؼيمتقضعمأــمصؾـؽوتمسرضقيمم3

م.اظعرضقيممصؾـؽوتمعرطؾيمعـمذبؿقسيمعـماظػؾـؽوتماظطقظقيموــمم4

م

م

م

م

م
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مومغقعمعودةماظػؾـؽوتم:بعودماخؿقورمأذروطم

ماظعرضمعـودؾيمحبقٌمتؽقنمطوصقيمإلدؿـودماظؼضؾونمسؾقفوم,مومبعودػوميفماظطقلمأــمم1

م.قؽقنماظضغطماظقاضعمسؾقفوميفمحدودماٌلؿقحمبفمص,مطمضطوعماظزظوادؿـودػومػلمسؾلم

م.سطوءمدرجيمطوصقيمعـماظصالبيمععمبؼوءػومعرغيممسؽماظػؾـؽيمطويفمإلــمم2

م.ووةماظطقظلمواظعرضلمػؾـؽيمعـودىمٌؼووعيماظزحػميفماإلــمذؽؾماظم3

م.ــمعؼووعيمسوظقيمظؾظروفماىقؼيمم4

ممغقاعماظػؾـؽوتم:أ

م.اًشؾقيمــماظػؾـؽوتمم1

م.اظصؾىمــماظػؾـؽوتمم2

م.اًردوغقيمــماظػؾـؽوتمم3

ممــماظػؾـؽوتماًشؾقيم1

مدؿكدعوتماظػؾـؽوتماًشؾقيم:ا

م.اظعودؼيمماظؼطوردؽيمــمصؾـؽوتمم1

م.عرتمم4ظلمعـماظػؾـؽوتماظعودؼيمؼصؾمرقهلومإمرقلأثؼؾموأوػلمصؾـؽوتماظؽؾوريمــمم2

م.طـرمجقدةمعـماظػؾـؽوتماظعودؼيموػلمأصؾـؽوتماظقصالتمــمم3

م.عرتمم5ظلمإصؾـؽوتماظؿققؼالتمؼصؾلمرقهلومــمم4

م

م

م

م
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ماظػؾـؽوتماًشؾقيم:ممقزاتم

م.دواتمعقؽوغقؽقيمظرتطقؾفوميفماظلؽيمأمظبإمهؿوجمالــمخػقػيماظقزنمصم1

م.دفقظيمربطفومبوظؼضؾونمــمم2

م.ــمعؼووعيمسوظقيمظؾعزلماظؽفربوئلمم3

م.ملوسماظلؽيض7يفمأسؿولمثوغقؼيمعـؾمتـؾقًمأموــمادؿكدامماٌكؾػوتمعـفم4

م.ــمدفقظيمصـعفومووفقزػومظؾعؿؾمم5

ماظػؾـؽوتماًشؾقيم:مسققب

م.دـيمم20ظلؽيمايفممــمصرتةمسؿؾماظػؾـؽوتماًشؾقيمم1

م.ــمععرضيمبلفقظيمظؾؿؾػمم2

م.ــمتؿعرضمظؾؿشؼؼمسـدماظؿكزؼـمم3

م.ؼدمدعرػوموتمععوىيمطويؼـمواظؿعؼقؿمممومؼزظلمسؿؾقــمهؿوجمإم4

ممممممممممممممممممممم

م

م
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م:ماظػؾـؽوتماًردوغقيــمم2

وٌأثؾًمبوظؿفربيماظعؿؾقيم,مومدوبؼيماالجفودمأمتؽقنمعـماًردوغيماٌلؾقيمتلؾققومسودؼًومو

مذاتماظؿلؾقحماظعوديمشريمصوحلمظإلدؿعؿولمألنمسؿرػوماالضؿصوديمضصريممنماظػؾـؽوتأ

م.دـيمم50دوبؼيماالجفودمالؼؼؾمسـممعومسؿرماظػؾـؽوتأ

مم:متطقرمادؿكدامماظػؾـؽوتماًردوغقي

ممم1884ولمعـمضوممبؿصؿقؿموتـػقذماظػؾـؽوتماًردوغقيمسوممأطونمعقغريماظػرغللم

غؿوجماظػؾـؽوتماًشؾقيمممومدسوماٌلمظنيميفماظلؽؽمويفمايربماظعوٌقيماظـوغقيمضؾمإ

مايدؼدؼيماظلمعقاصؾيماىفدميفمادؿعؿولماظػؾـؽوتماًردوغقيم

م.وبؼيماالجفودماظػضؾميفماطؿشوفماًردوغيمدموطونمظؾؿفـدسمصردقـقف

مم:متطقرماظػؾـؽوتماًردوغقيميفمعصر

قؼـماظؼورراتماظؾكورؼيماظػؾـؽوتماًردوغقيمسـدمعقاضعممتمعًادؿكدم1900يفمسومم

م.بوٌقوةم

ربماظعوٌقيماظـوغقيموماظصؾىميفموضًمايصعقبيمادؿريادماظػؾـؽوتماًشؾقيمأغظرامظومم

صؾـؽوتمخردوغقيمطؾمصؾـؽيمسؾورةمسـمطؿؾؿنيمعـماًردوغيمهًمطؾممًصؼدمادُؿعؿؾ

م.ضضقىمسؾلمحديموربطفومبلقخمعـمايدؼدم

مبؼيماالجفودمسؾلمدؾقؾماظؿفربيماظػؾـؽوتماًردوغقيمدومادؿكدعًم1946ويفمسومم

ربؾقوممبدأتماالحبوثميفمصـعمػذاماظـقعمعـماظػؾـؽوتماًردوغقيم1957ويفمسومم

زعيمظصـعفومعـمرعؾموزظطماغؿوجفوموصالحقيماٌقادماظالمعؽوغقيـمإوأدػرتماظؿفربيمس

م.م1964وامسـًمهلذهماظصـوسيموبدأماغؿوجفوم

م



39 

 

جراءماالخؿؾوراتماٌعؿؾقيممسؾلمماظػؾـؽوتماًردوغقيمدوبؼيماالجفودمسـدمادؿالعفوموبدأمإ

م,مؼقعومعـمتورؼخمصؾفومم28صبىمانمتؿؿماالمبعدمعضلمماظيتمالمعـماٌصـعمو

مضقةمهؿؾفومظالغبولماٌؿقرطيمسؾقفوم.ٌعرصيم

مظؿصؿقؿماظػؾـؽيميفمعصرم:مدودًوغوتماألتقيمأدبذتمػذهماظؾقووإ

م.رـمم27احملقرماٌمثرمسؾلمؿؾمــمايم1

م.ممم1.435ماتلوعماظلؽيمــمم2

م.م1:20معقؾماظؼضقىماظداخؾلمــمم3

م.ممم2.40مرقلماظػؾـؽيمــمم4

م.ؼقممعـماظصىمم28بعدمممدؿ طفؿم/600تؿقؿؾماجفودمضغطمــمم5

م.دوسوتمم8ٌدةمبعدمععوىؿفومظؾؿصؾدمبوظؾكورممدؿ /م450تؿقؿؾماجفودمــمم6

م.مممؼوممعـماظصىأم7بعدممدؿ /م65سـمــمالؼؼؾمجفدماظشدميفماالسبـوءمم7

ممـؽوتماًردوغقيمدوبؼيماالجفودم:ؾاظػمخطقاتمصـوسي

م.مسـًمورطوممبوٌؼودؼرماحملددةمزمعؽقغوتماًردوغيمعـمرعؾموزظطموأــموفقم1

م.وفقزماظؼقاظىمظؿؽقؼـماظػؾـؽيمــمصىماًردوغيميفماظؼقاظىماًوصيمبعدمم2

م.تصؾىماًردوغيمبودؿعؿولماظؾكورممتوممإمــم3

م.حداثماالجفودمواظؽشػماظظوػريمسؾلماظػؾـؽيمضؾؾمإبعودماظـؼقبماظؿقؼؼمعـمأــمم4

وربطفومبوظصوعقظيمثؿموذدػوميفماظػؾـؽوتمماالدقوخ:موذظؽمبقضعمجفودماٌؾدئلمــماإلم5

معؾهمغفوؼيماظػؾـؽيمبوٌقغيمظؿغطقيمادقوخماالجفودمحؼـماظػراشوتمحقلماالدقوخمو

م.اٌؾدئلمودػوغفومبوظؾقؿقعنيم

م
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مم:معماظػؾـؽوتاقاغ

مــمصؾـؽوتماظؾؾقطوتماٌـػصؾيم:مم1

سرضقيمعـممدلمععمصؾـؽوتنمتؿؾوؿكدمميفماًطقطمضؾقؾيمايرطيموصبىمأتلو

م.اظصؾىمظؾؿقوصظيمسؾلماتلوعماظلؽيموماًردوغيمأوماًشىمأ

مصؾـؽوتمزبؿؾطيم:ــمم2

عـمايدؼدمذاتممطؿرةمودطقيبقـفوممعـمطؿؾؿنيمعـماًردوغيماٌلؾقيممتؿؽقنوػلم

طحمادؿـودمطوفمسؾلمحبقٌمتمعـماظؽؿؾؿونماًردوغقيمد,معؼطعمعؼووممظعزومماالسبـوءم

م.مقدطقيماغؿظومماظؾعدمبنيماظؽؿؾؿنيماظمعودةماظزظطموتمعـماظؽؿرة

مم:ماظػؾـؽوتماظعرضقيمــمم3

م,مػلمشوظؾوممعـماًردوغيمدوبؼيماالجفودم

تمضغطمعلؾؼيميفماًردوغيمبقادطيمأدالكمصؾىمجفوداثمإحدادوبؼيماالجفودمتعينمإو

جفوداتماظشدماظيتمتؿقظدمداخؾمريمإجفوداتمتػققمبؽـسوظلماٌؼووعيموػذهماإل

مسـدمهؿقؾفوميفماظلؽيم,مءمخضقعماظػؾـؽيمظعزومماالسبـوءمثـوأاًردوغيم

ثـوءمعرورموحيتمإذامحدثًمػذهماظشؼققمأ,موػذامعومميـعمحدوثماظشؼققميفماًردوغيم

نمػذهماظشؼققمتؾؼلمصننماظؿفوربمضدمدظًمسؾلمأ,مماظػؾـؽيمسؾلماظعربوتمواظؼطوراتم

موزوالمغبؾماظؼطوراتمقةماًورجقيمبعدمزوالماظؼميمتشؾفماٌروغيمصفلمتغؾؼممتوعًوظيفمحو

م

م

م

م
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م:مدوبؼيماالجفودممقزاتماظػؾـؽوتم

م.ــموزنماظػؾـؽيمطؾريمممومؼلوسدمسؾلمثؾوتماظلؽيمم1

م.مــمهػظماتلوعماظلؽيمثوبؿًوم2

م.غفومدفؾيماظعزلمظؿلربماظؿقورماظؽفربلمحقٌمأميؽـمزؼودةمعؼووعؿفوممــم3

م.ومبوظؿكطؾمطؿوميفماظػؾؽوتماظصؾىماًشؾقيمأشراتمطؿوميفماظػؾـؽوتمــمالمتؿلثرمبويم4

م.دـيمم50ــماظعؿرماٌؼدرمهلومم5

م.ورخقصيماظؿؽوظقػممغؿوجمربؾقًوــمدفؾيماإلم6

م.سـماظؿكزؼـممرضراــمالمضبدثمهلومأم7

مػؾـؽوتمدوبؼيماالجفودم:سققبماظ

مهؿوجماظلمععداتمخوصيمظرتطقؾفومــمصعقبيمغبؾفوموغؼؾفومومم1

مظشقـمواظؿػرؼغماظذيمضدمؼعرضفوماظلمتؾػمطؾريمـمتؿلثرمبلقءماـم2

مؼورعوتمعـالمدفقظيماغؿوجماغقاعمخوصيمعـفومممومؼصعىمادؿكداعفومطػؾـؽوتمتمسدممــم3

م

ممممممممممممم
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ماظػؾـؽوتماظصؾىم:ــمم3

ممسبوجًومهؼؼعؿؾًماظػؾـؽوتماظصؾىميفماظؾداؼيمسؾلمػقؽيمصؾـؽوتمرقظقيموظؽـفومملمادُؿ

ظؿؽؾريممسؾلمػقؽيمطؿرةمعزودةمبقدوئدمخوصيعـماظصؾىمولمصؾـؽيمسرضقيمأمتمتـػقذم

م,ماظقدوئدمعربمشيميفماظؽؿرةممعلوحيمارتؽوزماظؼضقىموػذه

م.مخذمذؽؾمذبرةمعؼؾقبيأعوماآلنمصوظػؾـؽيمتل

ؾؿعدنموهلذامثـوءمسؿؾقيماظلقىمظاجملرةماٌؼؾقبيميفماٌصـعمأموسبصؾمسؾلمػذه

م:ػؿفومؿعددةمأقزاتمعمم

م.طلمظؾؼضؾونمدطحمادؿـودمجقدمعــمؼم1

م.موماظعرضلؾـؽيميفماإلووةماظطقظلمأطمصؿؿـعمحرطيماظػيفمرؾؼيماظزظمــمتـعرسمجقدًام2

مسققبماظػؾـؽوتماظصؾىم:

م.دػؾفوماظزظطمأمرؾؼيــمؼصعىمدكمم1

م.ــمتلؾىمبعضماظضقضوءمسـدمعرورماظؼورراتمم2

م.ؿؾمتضعػفومسـدمعقضعمارتؽوزماياظؼضقىمبفومربطمــمثؼقبمم3

م.يفمحوظيمسدمماظدعؽماىقدممــمايقافماٌوئؾيمضدمتلوسدمسؾلمزحزحيماظػؾـؽيمسرضقًوم4

م.مسؽماظػؾـؽيمىممعوتمبنيماظؼضقىموعودةماظزظطمدقــمالمؼقجدمودطمميؿصماظصدم5

م.صدأمواظؿكطؾميفماىقماظررىمؾطـرمسرضيمظــمأم6

م.طـرمسرضيمظؾؿؾػمسـدمايقادثمــمأم7

مم.مظؾؽفربوءموتؽوظقػماظعزلماظؽفربوئلمسوظقياظؿقصقؾمــمجقدةم8

اًطقطممدـيميفم50ظلمدـقاتموظؽـفومضدمتصؾمإم7سؿرػوماالصرتاضلمالؼزؼدمسـممــم9

م.اظـوغقؼيماظؼؾقؾيمايرطيم
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مممقزاتماظػؾـؽوتماظصؾىم:

م.ــمالمتؿلثرماظػؾـؽوتماظصؾىمبويشراتماظيتمتصقىماظػؾـؽوتماًشؾقيمم1

م.صفلمدفؾيمايؿؾمطفؿممم70ؼصؾماظلمنموزغفوــماظػؾـؽيمخػقػيماظقزم2

م.ظقلًمسرضفمظؾػؽممــمضطعماظربطمبفومضؾقؾيماظعددمودفؾيماظصـعموم3

م.ؽماىقدمعضؾمسرضيمظؾزحػمسـدماظدــمأم4

سودةمؿومميؽـمادؿكدامماًردةمعـفوميفمإغؿوجفومربؾقومطــمدفؾيماظؿشؽقؾموميؽـمإم5

م.معـمجدؼدمصؾفو

ممممممممممم

م

م

م

م

م

م
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ميم:رغقعماظػؾـؽخؿقواألدودقيماظيتمهددمامظعـوصرا

ميم:قعاٌقضاظعـوصرممواًلأ

م:ــمؼلؿقلـمسدممادؿكدامماظػؾـؽوتماظصؾىموادؿؾداهلومبوًشؾقيميفمايوالتماالتقيمم1

م.ــميفماالغػوقماظررؾيم

نمؼؽقنمػذاماظرعودمطمعـماظرعودمحقٌمميؽـمأزظاظمــميفماًطقطماجملفزةمبطؾؼي

م.اظصؾىممثرمسؾلطربؼؿقيمتمحووؼومٌرطؾوتم

م.اهلقاءماظررىماٌشؾعمبوٌؾقحيموجقدمسؾلمذقارهماظؾقرمحقٌممــ

م.خبرةمحوعضيمغعماٌقادماظؽقؿقوئقيماظيتمتطؾؼمأــمبوظؼربمعـمعصو

ــميفماًطقطماظؽفربوئقيمواجملفزةمبوالذوراتماظؽفربوئقيماظيتمتعؿؾمبـظومماظؾؾقكم

م.اظؼضؾونمواظيتمصبىمسزهلومسـماظػؾـؽوتمميفاالوتقعوتقؽلمحقٌمتقجدمدوائرمطفربوئقيم

مثوغقوماظعـوصرماالضؿصودؼيمم:

تلؿقردماًشىمطؿومــماظؾالدماظيتمالتـؿٍماًشىماٌـودىمظؾػؾـؽوتموؼؾزممهلومادؿريادم

م.اغقاعماظػؾـؽوتمعـمميايدؼدمتلؿطقعمأنمتلؿعؿؾمأ

ظدراديماالضؿصودؼيمتربرمنمااظيتمتـؿٍمأحدمػذؼـماظـقسنيمدونماآلخرمصنمعوماظؾالدأ

م.خرمادؿكداممأحدماألغقاعمدونماآل

ؽؾػيماظقاحدةممبـقؾؿفومعـمجفودموتـقعماظػؾـؽوتماًردوغقيمدوبؼيماإلصبىمعؼورغيمتصــم

م.موماًشىاظصؾىمأ

ًطقطمايدؼدةميفماظعوملمندماوعـمعالحظيماظػؾـؽوتماظيتمتقضعميفمطؾمسومميفم

هؾمربؾمنمأجفودمتؾشرممبلؿؼؾؾمسظقؿمحقٌمميؽـفومأنماظػؾـؽوتماًردوغقيمدوبؼيماإل

م.مخرىاألغقاعماآل
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م: ( rail )ــماظؼضؾونمم3

اظؿطقرممعدمعراحؾمرقؼؾيمعـظلماظشؽؾماظذيمغراهماظققممبظؼدموصؾمعؼطعماظؼضقىمإ

ػؿومضضقىماظػقـقلممظقفؿمػذاماظؿطقرموػـوكمعؼطعونمرئقلقونموصؾمإمـنيموداعًمد

م.وماظؿوجنيموضضقىمذ

م: ( bull headed rail) وماظؿوجنيمممقزاتماظؼضقىمذ

م.اظضغطماظقاضعمسؾلماظػؾـؽوتممؼؾؾوادعمحبقٌمؼمهــمدطحمادؿـودم1

م.بؿغقريماظؼضققىمبلرسيمماٌعدغقيمتلؿحومفمبقادطيماًقابريماًشؾقيمأتـؾقؿــمررؼؼيمم2

م.مــمتقزؼعماٌعدنمسؾلمعلوحيماٌؼطعماطـرمووغلًوم3

حبقٌممػؿؾًمصقوغؿفوذامٌاــماًقابريماًشؾقيمأوماٌعدغقيمتشؽؾمغؼوطمضعػمإم4

م.متؿكؾكؾمثؿمدبرجمعـمعؽوغفو

مممممممممممممممم

م
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مؼضقىماظػقـقلم:ممقزاتماظ

م.ـمغػؼوتمصقوغؿيمتؼؾمـم1

م.وماظؿوجنيمبؼضقىماظػقـقلمؼقصرمسددمطؾريمعـماظؼطعمذــمادؿؾدالماظؼضقىمم2

ماظػقـقلمضضقىمذوماظؿوجنيمصونمطرغوػومبوظـلؾيمظؾؼضقىمذبرشؿماٌؿقزاتماظيتم

ظذيماديماظلمادؿكدامموبلفقظيمادؿعؿوظفماالعرماضضقىمذواظؿوجنيمممقزاتمضدمصوقم

قىمذوماظؿوجنيميفماظطرؼؼماظلممطوصيماسبوءماظعوملمواصؾحماظؼضضضقىماظػقـقلميف

م.اظزوالم

معؽقغوتماظؼضقىماظػقـقلم:م

م(head)اظؿوجمــمم1

م(web)ممــماظقترم2

م(base)اظؼوسدةمــمم3

مممممممممممممممممممممممممم
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ظلمزؼودةمووصؾفومععمبعضفومتمديمإضضؾونماظلؽؽمايدؼدؼيممسدادمعـأمسـدمادؿكدام

ممسددماظقصالتماظيتمتلؾىم:

م.بـعقعيماظلريممضرارــماإل

م.سؾلماظؼضؾونمتؿعىماظقحداتماٌؿقرطيمومــم

م.غؼطيماظضعػماالدودقيميفماًطماظقصالتمتشؽؾمومــم

نمتؽقنمعشقبيمبوظعققبمتؿطؾىمظؼضؾونماظطقؼؾيمداخؾماٌصـعمدونمأغؿوجماإظذامصننم

سـمررؼؼماظؾقوممميؽـممعرتموم18وفقزاتمععؼدةمضكؿيمواظطقلماظشوئعمظؾؼضؾونمػقم

ومسدةمطقؾقموؿقعمأيمرقلمصننماظطقلماٌؾققممضدمؼصؾمإظلمعؽوتمعـماألعؿورمأ

م.عرتاتم

مررؼؼيمصـوسيماظؼضؾونم:

مررؼؼيمدقؿـسموعورتـم

طلدمسوظقيموؼؿلطـرمذققسومحقٌمؼقضعمايدؼدميفماظػرنموؼعرضمظدرجيمحرارةمػلماأل

مطمػقاءمدوخـميفضغاًؾٌمحقٌمؼطػقمسؾلمدطحماٌعدنموؼؼؿؽقنممؽربقنمواظ

طلدةمبوضلماٌعدنمسوزلمضدمأممومصبعؾماًؾٌمطلدةماًؾٌماظػرنميفماظػرنمأل

م.ايدؼدميفماظؿفؿدمماظؼضقىموؼؾدأوطبرجمايدؼدمعـماظػرنموؼقضعميفمضوظىم

م

م

م

م
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ماخؿؾوراتماظؼضؾونم:

م:اظؿفوربماظؽقؿقوئقيمــمم1

م.غفومتؼعمداخؾمايدودماٌطؾقبيمظؿلطدمعـمأظؿؼدؼرمغلىماظعـوصرماٌؽقغيمظؾصؾىموا

ماظؿفوربماٌقؽوغقؽقيمــمم2

م.ــموربيماظشدمٌعرصيماىفدماظـفوئلمأم

م.دؿطوظيمظؾؿعرفمسؾلمعؿوغيماٌعدنموعروغؿفماإلــموربيمبم

سؾقمربددمسؾلمجزءمعـمعـمدؼوطمطؿؾيمععؾقمموزغفومجمــموربيماظـؼؾماظلوضطموذظؽمبن

م.اظؼضقىمثؿمؼؼوسماظرتخقؿم

ـموجقدمتشؼؼوتمأومعقادمظؾؾقٌمســموربيماظؽلرمووريمسؾلمسقـوتمعـماظؼضقىم

م.ومصفقاتمشرؼؾيمأ

معشوطؾماظؼضؾونم:

م:متؿقضػمسؾلمسقاعؾمطـريةمعـفووم

م.غلؾيماٌقادماظؽقؿقوئقيماٌقجقدةميفماظؼضقىمــمم1

م.وزنماظؼضقىمــمم2

م.غبولماٌورةمودرسؿفوماألــمم3

م.يماظزظطموعديمصقوغؿفومورؾؼدوسماظلؽيمــمحوظيمأم4

م

م

م

م
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ماظعققبماظيتمتظفرميفماظؼضؾونم:

م.حبوصيماظلريمــمتكطؾمم1

م.دلمبؿوجماظؼضؾونمــمتشؼؼمأصؼلمأومرأم2

م.اظؼضقىمموترــمتشؼؼمم3

م.ــمطلرمبؼوسدةماظؼضقىمم4

م.ققبمشريمعرئقيمداخؾمتوجماظؼضؾونمــمسم5

ماظؽشػمسـماظعققبم:

ومبقادطيمسربوتمخوصيمعـؾمسربيمأاظؾؿسماػذهماظعققبمسـمررؼؼمؼؿؿماظؽشػمسـم

جفزةمدضقؼيمظؾؽشػمسـمعزودةمبلميمبعربيماظرطوبوػلمسؾورةمسـمسربيمذؾقف,مدربيم

ـورقللمعؾينمسؾلمصؽرةماجملولماٌغولماألجفزةم,موػـوكمغقسونمعـماألعققبماظ

م.ععوممجفزةغقسلماألظرتادقغقؽموهؿقيماظعربيمسؾلمواظـوغلمعؾينمسؾلمصؽرةماأل

مممممممممممممممممممم

 (spray train)مديمايوجيمدربي

م
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مررؼؼيماظؽشػمسـماظعققبم:

ميؽـمهدؼدموعـفمصقؾؿمطوعؾمظؾكطمموتؼقممبؿصقؼرمطؿم/مدوسيمم20بلرسيماظعربيمتؿؼدمم

م.عوطـمتقاجدػومسـمررؼؼمعؿكصصنيميفمضراءةماظداصبراعوتمغقعماظعققبموأ

مظؼضؾونمبوظػؾـؽوتم:ودوئؾمتـؾقًما

م:م(tie plate  )اظقدوئدمــمم1

تقضعماظقدوئدمبنيمضوسدةماظؼضقىمودطحماظػؾـؽيمواظغرضمعـفومتؼؾقؾمتكطؾماظػؾؽـيم

محؿؽوكمضوسدةماظؼضقىمبلطحماظػؾـؽيم,مغؿقفيما

يماًورجقيمظؼوسدةمثريمايوصيمتلؼؾؾمعـمحدوثماظؼطعميفماظػؾـؽيمغؿقفغفومتطؿومأ

م,مطربمعـمعلوحيمضوسدةماظؼضقىماٌالعسمظؾػؾـؽيمعلوحيماظقدودةمأمناظؼضقىمغظرامأل

م.تقزؼعمايؿؾمسؾلماظػؾـؽيماطـرماغؿظوعومطؿومانم

م

مممممممممممممممممم

م
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معلوعريماظؿـؾقًم:ــمم2

مماغقاعماٌلوعريم:

ممعلوعريمحربيم:ــمأم

ؼـؾًماظؼضقىممبلؿورؼـممتدقمسؾلمجوغيبمضوسدةماظؼضقىموذظؽميفماظلؽؽماظـوغقؼيمو

م.واحدمعـماًورجمماظداخؾموواحدمعـم

معلوعريمعرغيم:ــمبم

م.ذوئعيماالدؿكداممميفمدؽؽمحدؼدماوروبوم

معلوعريمخشوبلم:مــمجـم

معـتلؿكدمميفماظلؽؽماظرئقلقيموؼـؾًماظؼضقىمسودةمبقادطيمثالثمعلوعريماثـنيم

م.واحدمعـماظداخؾمماًورجمو

مطؿلوسداتمتـؾقًممالوزمؼؿؿمادؿكدامماظؽؾؾلوتمواظقدماظزغربطقيمواٌلوعريماظؼطؿوم

بدمعـماظؿوطدمعـمربطمػذهماٌلوعريمجقدامسؾلمصرتاتمعؿؼوربيمحيتمتؼقمممبفؿؿفوممالو

مخريمعؼومم

م

م

م

م

م

م

م
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م:م(  joint bars)اظؾؾـفوتم

نمبؾعضفوماظؾعضمحيتمررافماظؼضؾوسؾورةمسـمأظقاحمعـماظصؾىمتلؿعؿؾميفمربطمأػلم

م,ظؼضؾونمسؾلمادؿؼوعيمواحدةمتؽقنمحوصؿومدريما

يفمطؾمصالمبدمعـمادؿعؿولماظؾؾـفوتمعـفممموٌومطوغًماظػفقةمبنيماظؼضؾونممذرمالمبد

م,مومحلىمرقلماظؼضؾونماٌلؿعؿؾيمأمصوصؾ

وظؿوظلمتؼؾقؾمسددمبودؿعؿولماظؼضؾونماٌؾققعيمميؽـمتؼؾقؾمسددماظػفقاتمووب

م:بشرطماظؾؾـفوتمم

م.نمتضؿـمادؿؿرارمادطحماظؼضؾونمأــم

م.ؼؼؾمسـمعؿوغيماظؼضقىمغػلفممعؿوغيمطؾقيمالموؾممسـدماظػفقةمذؿؼؽقنماظؼطوعماحملــمو

دؿمومضدموجدماغفمالمجدويمم60ورقلماظؾـفيماظيتمتؿلعمظلؿيمثؼقبمؼمخدمسودةمرقهلوم

مدؿم.م90عـمزؼودةمرقلماظؾؾـفيمسـم

مغقاعماظؾؾـفوتم:مأ

مـمبؾـفوتمظقحقيم:مـم1

م:تػؼدموزقػؿفوممبرورماظقضًمغؿقفيم

م.ــمضؾؼيمعلوعريماظؾؾـفوتم

م.ؾماالحرفماظعؾقؼيمواظلػؾقيمــمتكط

م.قىمحؿؽوكمبنيماظؾؾـفيمواظؼضغؿقفيماإلــم

م

م

م
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مبؾـفيمظقحقيمعؼقديم:مــمم2

سماظؾؾـفيمصوغفومتعؿؾمطزغربكمغظرًامإلدؿـودػومعـمأسؾلمسؾلمتوجماظؼضقىمغؿقفيمظؿؼق

م,ممضوسدةماظؼضقىدػؾمسؾلموعـمأ

م.وتمطؾؿومزادماظضغطموضؾًمصرضمضؾؼؾيماٌلوعريمعلوعريماظؾؾـفحؽؿمربوطموطؾؿومٌأ

مبؾـفيمزاوؼيم:مــمم3

تلمهلومزؼودةمسزمماظؼصقرماظذاميماٌؼطعموؽقؾفومسؾلمػقؽيمزاوؼيمظزؼودةمعلوحتشؼؿؿم

موبوظؿوظلمزؼودةمعؼووعؿفوم.

مبؾـفيمزاوؼيمذاتمذػيم:ــمم4

ؼدمعـمضقؿيمسزمماظؼصقرماظذاتلمخوصيمسـدمإضوصيمذػيمدوضطيمإظلمأدػؾمممومؼزمؼؿؿ

م.عؽونماظقصالتم

م:بؾـفيمتقاصؼقيمــمم5

م:ميفمحوظيربطمضضقؾنيممؼؿؿمادؿكداعفومسـد

م.ارتػوعماظؼضقىمــماخؿالفم

م.ومسؿؼماظؿوجمسرضمأوماخؿالفمــمأ

م.مقتروممسؽماظعمأوارتػاخؿالفمومأــم

م.عقضعمثؼقبماظؿـؾقًمماخؿالفومــممأ

محوصيماظلريم.ادؿؿرارمظضؿونم

م

م

م
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مــمبؾـفيماظقصؾيماظعوزظيم:م6

ذوراتمسـمبلماًوصمبؿشغقؾماإلميرماظؿقورماظؽفرمذوراتماظؽفربوئقيمسـدمادؿكدامماإل

بؾـفيموتقعوتقؽلمسـمبعضفومؼؾزممادؿكداممظػصؾمأضلومماظؾؾقكماألمررؼؼماظؼضؾونمو

م.ممتـعماغؿؼولماظؿقورماظؽفربلمحبقٌمعوزظيماظماظقصؾي

م:وؿقعماظقصؾيمغقاعمأ

م:وصؾيمربؿؾيمــمم1

ظلماظػؾـؽيمممومػـوكمؼـؿؼؾمايؿؾمعؾوذرةمإمعؾوذرةمصققماظػؾـؽيموموصقفومتقضعماظقصؾيم

وبذظؽمؼؾزممعداوعيمصقوغؿفومسؾلمصرتاتمعؿؼوربيموظذظؽمؼػضؾم,مؼلؾىمضؾؼؾؿفومبودؿؿرارم

م.وضعمصؾـؽؿنيمهًماظقصؾيم

م

ممممممم

م

م

م

م
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موصؾيمععؾؼيم:مــمم2

ؿؼؾمايؿؾمبطرؼؼيمؼـؽؿنيمسؾلمجوغيبماظقصؾيموؾـظلماظػإماظقصؾيؼـؿؼؾمايؿؾمبقادطيم

م.مطـرمثؾوتًوممومصبعؾماظػؾـؽؿنيمأاظقفؿومشريمعؾوذرةم

مممممممممممممممممممم

م

موصؾيمغصػمععؾؼيم:مــمم3

معـودؾًوم.اظؿؼلقطمبنيماظػؾـؽؿنيممؼؽقنٌمػقمحؾمودطمبنيماحملؿؾيمواٌعؾؼيمحق

ممممممممممم
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معقضعماظقصؾيميفماظؼضقؾنيم:

موصؾيماظؿعوعدم:ــمم1

فؾؿومربقرماظعربيممبعضفومحبقٌمتصطدممسمتؼعمصقاصؾمضضقيبماًطميفمربوذاة

م.وػقماظقضعماالطـرمذققسوميفمعصرم,منمواحدمبوظػوصؾنيميفمآ

موصؾيماظؿـصقػم:مــمم2

ثمحبقٌمضبدحدمضضيبماًطمعؼوبؾمعـؿصػماظؼضقىماالخرمؼؼعمطؾمصوصؾميفمأ

مطـرمذققسوم,موػقماظقضعماألبوظؿـووبماصطدامماظعفالتمبػقاصؾماًطمعـمجفيمواحدةم

م.اعرؼؽوميفم

م:وصؾيمعؿؼوربيمــمم3

م.مةمععمبؼوئفومبعقدةمسـماظؿـصقػماظػقاصؾمسـمبعضفوممبلوصوتمضصريمتؾؿعد

سبقماهلؾقطميفمعؼدعؿفومتؿففمسـدعوممترماظعربوتمصققماظقصالتمصوغفومايوظيماالوظلميفم

مجحمسبقماظقؿنيمواظقلورمبوظؿـووبم.يفمايوظيماظـوغقيمصفلمتؿوروم

عوتمداظلوبؼؿنيمحقٌمتؼؾمذدةماظصبنيمايوظؿنيممايوظيماظـوظـيمتعؿربمحؾمودطوميفم

م.تـعدممحرطيماظؿورجحمموبنيماظعفالتمواظػقاصؾم

مظغوءماظػقاصؾمبنيمضضؾونماظلؽؽاظـوحقيماظػـقيمواالضؿصودؼيمػقمإماصضؾمايوالتمعـ

م.مايدؼدؼيموادؿعؿولماظؼضؾونماٌؾققعي

م

م

م
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ممعزاؼوماظؼضؾونماٌؾققعيم:

م.ــماالضاللمعـماظقصالتموبوظؿوظلموصرةميفمتؽوظقػماظصقوغيمم1

م.ــماظزؼودةميفمسؿرماظؼضؾونموماظػؾـؽوتموماظقحداتماٌؿقرطيمم2

م.ــماظؿكؾصمعـمزحػماظؼضؾونمم3

م.غشوءماإلــماظؿكؾصمعـماظؾؾـفوتموعلوعريػوموبوظؿوظلمخػضمتؽوظقػمم4

م.ــمسدممايوجيماظلمادؿعؿولماظقصالتماظـقودقيمظؾدوائرماظؽفربوئقيمسـدماظػفقاتمم5

م.ــمهلنيمحوظيمدريماظؼطوراتموزؼودةمراحيماظرطوبمم6

مررقميومماظؼضؾونم:

م.ــماظؾقوممبوظـرعقًم

م.ــماظؾقوممبوظؼقسماظؽفربلم

م.ــمررؼؼيماظقعقضماظؽفربلم

م.مــمررؼؼيماالوطللمادؿقؾني

مررقمتـؾقًماظؼضؾونمبوظػؾـؽوتم:

مــمتـؾقًمعؾوذرم:م1

اٌمثرةمدقاءمطونمذدممةمبلطحماظػؾـؽيموبذظؽمتـؿؼؾماظؼقىاظؼضقىمعؾوذرمضوسدةؼـؾًم

م.عريماظؿـؾقًمبدونمودقطمقادطيمعلواومضغطمعـمصرشماظؼضقىماظلماظػؾـؽيمعؾوذرةمبؾ

متـؾقًمشريمعؾوذرم:مــمم2

اظقدودةمتـؾًمبوظػؾـؽيموبذظؽمتـؿؼؾمماظؼضقىمومضوسدةدػؾمادؿكداممودودةمأمؼؿؿ

اظؼقيماٌمثرةمعـماظؼضقىماظلماٌلوعريماظيتمتربطماظؼضقىمبوظقدوئدمثؿمعـماظقدوئدم

م.اظلماٌلوعريماظيتمتربطفومبوظػؾـؽيم
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ممممممممم:االجفوداتماٌمثرةمسؾلماظلؽيم

مجفوداتمرادقيم:إــمم1

موػلمتؿقضػمسؾلماالغبولماظرادقيماٌورةمسؾلماظلؽيم

مجفوداتمسرضقيم:إــمم2

وغظرًامحداثمضقيمسرضقيمسؾلماظؼضؾونمىماظعفالتماالعوعقيمظؾؼطوراتميفمإحقٌمتؿلؾ

ػذهمجفوداتماظعرضقيماظـوويمعـمػذهماظؼقيمصعودةمتمخدمظصعقبيمهدؼدماإل

م.مجفوداتماظيتمهدثمغؿقفيماالغبولماظرادقياإلجفوداتمعلووؼيمظإل

ميم:ــماجفوداتمرقظقم3

ممومؼلؾىماغؽؿوشمومتددمثريمضقوممومصرعؾيماظؼطورموماظؿغريميفمدرجيمايرارةمتلغؿقفيم

م.اظؼضؾونم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 : ( turnouts ) تػرؼعوتماظلؽؽ

تعؿربماظلؽؽمايدؼدؼيمعـمودوئؾماظـؼؾمربددةماٌلورموعـمػـومؼؿضحمأنمعفؿيمدوئؼم

معوم:إاظؼطورماظؿقؽؿميفمدرسيماظؼطورم

م.اظلماظؿلورعمحيتمايدودماظؼصقىماٌلؿقحمبوظلريمبفوممفدصعـــم

م.ماحملطوتاالضاللمعـمػذهماظلرسيماظلمحدماظقضقفميفمأومـــم

جفزةمخورجمغطوقماظؼطورمغػلفمصنغفمؼؿؿمسـمررؼؼمأمؼطورمسـمعلورهعوماسبرافماظأ

متـظقؿمذؽؾماظؼضقىممبعينمأنم:واظذيمؼؿؿمبلفقظيمسـمررؼؼم

ؾدأمسـدػوماًطقطمايدؼدؼيميفماإلتصولمأوماظؿػرعمذاتمحوصيماظلريمسـدماظـؼطماظيتمت

 . خقاصمػـددقيممبومؼضؿـمدالعيماغؿؼولمسفالتماظؼطورمعـمخطماظلمخطمآخر
وؼطؾؼمسؾلماظـظؿماٌؿؾعيميفمتشؽؾمضطوعماظؼضؾونموتؼورعوتفومسـدمغؼطماتصولم

مماظؿػرؼعوتادؿماًطقطمبؾعضفوم

 وتؿكذمػذهماظؿػرؼعوتماذؽوالمعؿعددةمحلىموزقػؿفوميفماظلؽيم.

م
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م: غقاعماظؿػرؼعوتأ

م.ــماٌػؿوحم

م.اظلؼقطممعػؿوحــم

م.ــماظؿققؼؾيم

م.ــماظؿكطقيم

م.ــماٌؼصم

م.ػردماٌــماٌػصؾيم

 .ــماٌػصؾيماٌزدوجيم
م ذروطمتصؿقؿمتػرؼعوتماظلؽيم:

معيماظلريمسؾقفومبوظلرسيماٌؼررةم:ــماظؿكطقطماهلـددلمظؾؿػرؼعيمدؾقؿممبومؼضؿـمدالم1

م.نمؼؿؿماظؿػرعممبـقينمدؾسمؼؿـودىمغصػمضطرهمععماظلرسيماٌؼررةممبعينمأ

متشغقؾماظؿػرؼعيموصقوغؿفومعـودؾيم:مــمتؽوظقػم2

م,ممظلالعيماظلريمبوظلرسيماٌؼررةؼدمرقلماظؿػرؼعيمسؿومػقمضروريمالمؼزأمبعينم

م.جزاءمعؿقـيمعـودؾيمظلرسيمواغبولماظؼطوراتماٌورةمسؾقفوموأنمتؿشؽؾماظؿػرؼعيمعـمأ

م.مجزاءماظؿػرؼعيمعؿقلرميفمحدودماالعؽوغقوتماٌؿوحيــمتشغقؾمأم3

م

م

م

م

م
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م(  switch turnouts)اٌػؿوحم

ػلمودقؾيمتػرعمدؽيمعـممومطـرػومذققسًواظلؽيمعـمأػؿماغقاعماظؿػرؼعوتموأمؼعؿربمعػؿوح

م.دؽيماخرىم

م

ممممممممممممم

معؽقغوتماٌػؿوحم:

م.برتونمؼرتؾطونمععمبعضفؿومخبقصيمتعؿؾمسؾلمتقحقدمحرطؿفؿمــمإم1

م.ــمذراعمتشغقؾماٌػؿوحمم2

م.ــمضضقىمجـىماٌػؿوحمم3

م.مــمحوجزمعؼوبؾماظؿؼورعم4

م

م

م

م



62 

 

م: ( ( crossingاظؿؼورعوتم

ػقماىزءماظذيمؼؿؼورعمصقفمضضقؾونمعـمضضؾونمدؽؿنيموؼراسكمصقفمتركمصفقةمسـدمطؾم

عـماظؼضقؾنيماٌؿؼورعقنيمتلؿحممبرورمذػيماظعفالتماٌورةمسؾلماظؼضقىماآلخرم

م.م αوؼطؾؼمسؾلماظزاوؼيمبنيمحوصيتمدريماظؼضقؾنيماٌؿؼورعنيمزاوؼيماظؿؼورعم

م:مغقاعماظؿؼورعوتأ

م:ــمتؼورعمحربيمم1

مم   عـمموؼلؿكدممسـدعومتؽقنمزاوؼيماظؿؼورعماضؾم

موؼـؼلؿماظلم:

مــمتؼورعمعػردممممممممممممممممممممم

مــمتؼورعمعزدوجمممممممممممممممممممم

مــمتؼورعمضقرةم:م2

م    ومممم   موؼلؿكدممسـدعومتؽقنمزاوؼيماظؿؼورعمتؼعمبنيم

مممممممممممممممممم
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م:م(  trap points)اظلؼقطممعػؿوح

وترتؾطمععممظؿؼوءمخطقطماظطقاظلمععمدؽؽماٌكوزنؼؿؿمترطقىمعػؿوحماظلؼقطمسـدمإ

ماظذيمؼؿقؽؿمبؿشغقؾفومسـدماظؾزومم.طشؽماظؾؾقكم

ووةماًطماظطقاظلمصننمهركمأيمضطورمدونمإذنمعـمطشؽماظؾؾقكميفمإمصػلمحوظي

ماظطقاظلماظلمخطماٌكوزنم.عػؿوحماظلؼقطمؼؿقظبمتقجقفمػذاماظؼطورمعـمخطم

ماغقاعمعػؿوحماظلؼقطم:

مــمعػؿوحمعػردمم1

موؼؿؿمترطقؾفمسؾلماًطقطماظطقاظلماظيتمبفوماسبداراتمذدؼدةم

مــمعػؿوحمبوبرتنيم2

وميؿدمٌلوصيمتلؿحمبؿكزؼـمضوررةماوماطـرموتـؿفلمػذهماظلؽيمبؿصودمميؿوؼيم

ماظؼورراتممعـماظؿصودمممبومؼؽقنمضرؼىمعـمدؽيماظلؼقط

م

م
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 : ( dead end tracks ) اظؿصودعوت

ـؿفقيموضؿونمؼؼوفماظعربوتمواظؼورراتمسـدمعبقعماظلؽؽماٌظؿصودعوتمإلتلؿكدمما

وماظؼورراتممماظؼقةماظـوويمسـمصدمماظعربوتمأميؿصماظؿصودمنسدممخروجفوم,موصبىمأ

مبفذاماظؿصودمم.

معوطـمترطقىماظؿصودعوتم:أ

مــماحملطوتماظـفوئقيمم1

مــمدؽؽماٌكوزنماٌـؿفقيمم2

 ــمعػوتقحماظلؼقطمم3

 غقاعماظؿصودعوتم:أ

مــمتصودممحدؼدم1

ؼؿقؿؾماظصدعوتموػقمعصـقعمعـماظؼضؾونماظؼدمييم,مظذظؽمصفقمضعقػماٌؼووعيموالم

 . اظشدؼدةم,موؼلؿكدمميفمغفوؼيمدؽؽماٌكوزنمويفمحوظيمعػوتقحماظلؼقط
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مــمتصودممعؾوغلمم2

وػقمسوظلماٌؼووعيموؼلؿكدمم,مومطؿؾيمعـماظطقبموػقمسؾورةمسـمطؿؾيمعـماًردوغيمأ

م. ومطشؽمبؾقكقاضعماهلوعيمحقٌمؼقجدمخؾػفمعؾينمأيفماٌ

ممممممممممممممممممممممم

م

مــمتصودممعؽؾسمم3

 .وؼلؿكدمميفماحملطوتماظـفوئقيمظؾرطوبماظؿصودمميفمعؼووعيمموػقمتصودممسوظلمجدا
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 :م( cross _ over )اظؿققؼؾيم

 . وػقمسؾورةمسـمعػؿوحقنيمعؿعوطلنيمؼؿصالنمععمبعضفؿومظربطمدؽؿنيمعؿقازؼؿني

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

م
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م:م( diamond crossing )اظؿكطقيم

م,موػقمتؼورعمدؽؿنيمهصرانمبقـفؿومذؽالمععقـوم

م,ممؽقنماظؿكطقيمعـماربعمتؼورعوتماثـؿونمعػردمواثـؿونمذبقزمؿوت

م,وؼلؿلماظؿؼورعمعػردماذامطوغًمزاوؼؿفمحودةم

م.وؼلؿلماظؿؼورعمذبقزماذامطوغًمزاوؼؿفمعـػرجيم

ممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م
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م:م(  scissors cross _ over)اٌؼصم

غفمؼربطمدؽؿنيمعؿقازؼؿنيمبؿققؼؾؿنيمؼصمبلغفمهقؼؾيمعزدوجيمألاٌمميؽـمتعرؼػ

م,.عؿعوطلؿنيمتؿؼوبالنميفمدبطقيم

وؼؿقضػمعقضعماظؿكطقيمسؾلمحلىمغقعم,ممواظؿكطقيمػلماظشؽؾماظذيمؼؽقغفماظؿؼورع

ماٌؼصمدقاءمعؿؿوثؾمأومشريمعؿؿوثؾم

 . عػوتقحمودبطقيوؼؿؽقنماٌؼصمعـمأربعم

       

م
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م:م( slips )اٌػصالتم

مربطماظلؽؿنيماٌؿؼورعؿنيمععمبعضم,مصنعومأنمتؽقنماٌػصؾيمعػردماومذبقزممقيوػلمغقس

م:اٌػصؾيماٌػردم

م,مػلمربطماظلؽؿنيمععمبعضمعـمغوحقيمواحدةمعـماظؿكطقي

 . ضضقؾنيمعـقـقنيمبرمووتؿؽقنمعـمدبطقيموأربعمإ
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م:ماٌػصؾيماجملقز

م,مػلمربطماظلؽؿنيمععمبعضمعـمغوحقؿنيمعـماظؿكطقيم

 . ربعمضضؾونمعـقـقيأمبرمووتؿؽقنمعـمدبطقيمومثونمإ

 

           
مانمميرمعلؿؼقؿوماومميرميفماظلؽيماظـوغقيممدؽي*مػـومميؽـمظؾؼطورماظؼودممعـمايم

 ؼعينممتمربطماظلؽؿنيمععمبعضمعـماظـوحقؿنيم.

م
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 م:م( Railway station )ماحملطوت

وبػرضماظؿعوعؾمععماظرطوبمصعقدًامماٌؽونماظذيمتؼػمصقفماظؼطوراتمبرتتقىمدائؿػقم

م.موتػرؼغًومومععماظؾضوئعمذقـًوأ,ممومػؾقرًوأ

ماضلوممربطوتماظلؽؽمايدؼدؼيم:

م.ربطوتماظرطوبموربطوتماظؾضوئعمربطوتمتؿعوعؾمععماىؿفقرمعـؾمماظـقعماالولم:

ربطوتماظػرزمسؿولماظلؽؽمايدؼدؼيمعـؾمأربطوتمتؼؿصرمسؾلمماظـقعماظـوغلم:

م.حقاشماظعربوتموأحقاشماظؼورراتموأ

م:م( Passenger station )ربطوتماظرطوبممأواًلم

ثـوءمدريػومحلىمتقضقًموترتقىمعلؾؼنيمٌؽونماظذيمتؿقضػمسـدهماظؼطوراتمأػلما

م.ظصعقدماومغزولماظرطوبم

محقٌم:وؼؿوثرمذؽؾماحملطيمخبصوئصماٌدؼـيمماىغرصقيم

مم:ماحملطوتماظرئقلقي

تـودىماٌدنماظيتمبفومطؾوريمرئقلقيممترمسؾقفومحرطيماظـؼؾمبوظلؽؽمايدؼدؼيمعـؾم

م.اظؼوػرةمواٌـصقرةم

مم:ماحملطوتماٌؿقدطيو

م.تـودىماٌدنماظيتمتؼعمسؾلماعؿدادماالغفورمعـؾمربطوتماظقجفماظؼؾؾلم

مقيم:مطوتماظـفوئواحمل

سؿقديمسؾلماووهماظؾقرمعـؾمميايدؼدؼاظلؽيخطمتـودىماٌدنماظيتمؼؿففمصقفوم

م.االدؽـدرؼيموبقرمدعقدم
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ماظعقاعؾماظيتمتمثرمسؾلمطػوءةمتشغقؾماحملطيم:

م.رصػيماحملطيمعـمحقٌمحرطيماظرطوبمعـموإظلماألمــمتصؿقؿم1

م.رصػيمبوظـلؾيمظألــمعقضعمعؽوتىمصرفماظؿذاطرمم2

م.ومخدعيماظرطوبماظرئقلقيماًوصيمبؿشغقؾماحملطيمأمــماٌراصؼم3

م.حملطيماــماظؿكطقطماهلـددلمظؾكطقطمايدؼدؼيماٌمدؼيماظلمم4

ظـؼؾماٌكؿؾػيممعـمــمدبطقطماٌقدانماًورجلمظؾؿقطيمممومؼضؿـموجقدمودوئؾمام5

م.عوطـماغؿظورماظلقوراتمدقوراتمسوعيموأجرةموأ

متصؿقؿمربطيماظرطوبم:اٌراصؼمصبىمتضؿـفوميفم

معراصؼمخدعيماظرطوبم:ماوالم

م.ــمعؽوتىماالدؿعالعوتمم1

مم.مــمعؽوتىمحػظماالعوغوتم2

م.ــمعؽوتىماٌػؿشمم4

م.ــمادرتاحيماظرطوبمم5

م.برؼدممعؽوتىمــم6

مم.مــمعؽوتىمذرريم7

م.ـمعطوسؿموطوصقفوتمـم8

م.ــمدوراتمعقوةمم9

مم.مــمربالتمبقعم10

م

م
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مسؿولماحملطيمعراصؼمأم:مثوغقو

م.غوزرماحملطيموععوونماحملطيموايرطيمعـؾمرئقسمــمعؽوتىماظعوعؾنيمم1

م.مــمعؽوتىمصرفماظؿذاطرمم2

م.ــمعؽوتىماظؽـرتولمم3

م.ــمعؽوتىماظلوئؼنيمواظؽؿلورؼيموعالحظلماظعربوتمم4

م.عوطـماجفزةمغظوصيماحملطيمواظؼطوراتمـمـم5

مدبطقطمربطوتماظرطوبم:

بلطمعـمغوحقيمأموػلم(  Halt)اظذيمؼطؾؼمسؾقفماهلوظًمممػلغقاعماحملطوتمأبلطمأ

المتؼقممبصرفممحقٌحقٌمتؽقنماًدعيمبفومضوصرةمسؾلماظرطوبمصؼطم,مطؿقيمايرطيم

م,ماظؿذاطرمعـمخالهلومبؾمتصرفماظؿذاطرمعـماظؼطورم

يفماًطقطمايدؼدؼيماظػرسقيماظيتمؼؼؾمبفومسددماظرطوبموؼؿؿمتـػقذمػذهماحملطوتم

طشوكمبؾقكموالمهؿوجماظلمإغشوءاتمخوصيموالمأاحملطوتمبلرصػيمبلقطيموتزودمػذهم

م.ماظلؾقممم(ــممموتقجدميفمعصرمسؾلمخطماظصقراءماظغربقيم)مررؼؼمادؽـدرؼيم

م

ممممممممممممممم
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مغقاعماحملطوتم:أ

معؿقدطيمربطوتمــمم1

وتؽقنمعؾوغلماحملطيمسؾلماالرصػيماٌقازؼيمظؾلؽؽموضدمتؽقنماالرصػيمخورجماظلؽؽم

م.عـؾمربطيماظعصوصرةماومبقـفوم

مربطيمغفوئقيمــمم2

وتؽقنمعؾوغلماحملطيمعقازؼيماومعؿعوعدةمسؾلماًطقطمايدؼدؼيموتـؿفلمسـدػومحرطيم

م.عـؾمربطيمعصرماًطقطمايدؼدؼيم

مربطيمتػرعمــمم3

عمومبعدماظؿػروتؼعمأرصػؿفومضؾؾمأطـرمعـماووهم,مطقطمايدؼدؼيمإظلمأاًوتؿػرعمسـدػوم

م.ومبنيمخطقطماظؿػرمعمعـؾمربطيمدقديمجوبرمخورجماظلؽيمأ

م

ممم

م
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م:م( Goobs station )ربطوتماظؾضوئعممثوغقوم

ضوئعماٌكؿؾػيمدقاءمطوغًمربزوعيمأومدوئؾيمعـمتؼقممػقؽيماظلؽؽمايدؼدؼيمبـؼؾماظؾ

درسيماظـؼؾمواظطوضيماظؽؾريةممؾمسقاعؾماًدعيمعـمغوحقيحقٌمتؽٌػظلمآخرمعؽونمإ

م,معونمظؾـؼؾمواآل

غفومقاضعمربطوتماظرطوبمووصؾًماظلمحدمأصنذامزادتمحرطيمغؼؾماظؾضوئعميفمع

غشوءمربطوتمخوصيمظلمإظرطوبمتؾفلمػقؽيماظلؽؽمايدؼدؼيمإتؿعورضمععمحرطيما

ماظؼطوراتمودقوراتماظـؼؾممبنيظشقـموتػرؼغماظؾضوئعممزبؿؾػيعزودةمبؿففقزاتم

ممربطوتماظؾضوئعتلؿلمػذهماحملطوتم

م

ممممممممم

م

م
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مدسمتصؿقؿمربطوتماظؾضوئعم:أ

م,موضرؼؾيمعـماظطرقماٌمدؼيماظلماٌدؼـيمتؽقنمربطيماظؾضوئعمضرؼؾيمعـمربطيماظػرزم

عزودةمبؾعضماظلؽؽممتعؿؾمسؾلمتـظقؿماظعربوتمبؽؾمضطورممربطيوربطيماظػرزمػلم

مععمترتقىماحملطوتماظيتممترمسؾقفوم,موترتقؾفو

م.دؿؼؾولماظؼطوراتمودؽؽمظؾشقـمودؽؽمظؾؿػرؼغمــموفزمبلؽؽمزبوزنمإلم1

م.دبصقصماعوطـمظشقـموتػرؼغماظؾضوئعماظلوئؾيمواحملزعيمــمم2

م.ظلمالرصػيمبقدوئؾماظشقـمواظؿػرؼغماآلتزوؼدماــمم3

قػيمهؿلماظؾضوئعمعـمرصػيمعغطوةمبلؼأدؽؽماظؾضوئعماحملزوعيماظلمهؿوجمــمم4

م.اظظروفماىقؼيم

دؽؽماظؾضوئعماظلوئؾيماظلموجقدمررؼؼمظؾلقوراتممبقوذاةمررؼؼمدؽيمهؿوجمــمم5

م.اظؼطورمحبقٌمميؽـماظؿقؿقؾمبلفقظيم

م.تزودماحملطوتممبكزنمخوصمظؾؾضوئعماظـؿقـيماحملوصظيمسؾقفومــمم6

م.دؿالعفومإواظؽشػمسـماظؾضوئعمووفزمممبؽوتىماظؿكؾقصمــمم7

م.مبقزانمظؾلقوراتموسربوتماظـؼؾموسربوتماظلؽؽمايدؼدؼيممزودماحملطوتتــمم8

م.ميفماحملطوتماظؽؾريةمدؽؽماظصودراتمسـمدؽؽماظقارداتمتػصؾمــمم9

م.رػوءمنمعـؾمايراديماظدائؿيموودوئؾماإلعوــمتزودماحملطيمبقدوئؾمآم10

م

م

م
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ماغقاعمربطوتماظؾضوئعم:

موعيمــمربطوتماظؾضوئعماحملزم1

وتقضعمهًم,ماحملزوعيماظؾضوئعمدؿؼؾولموذقـموتػرؼغمؼؿؿموفقزماحملطيممبومؼؾزممإل

رتةمبنيموصقلماظؾضوئعمتقلريمدبزؼـفوميفماظػومدؼقػيميؿوؼيماظؾضوئعمعـمزروفماىقم

م.صقوبفوموتلؾقؿفومأل

مربطيماظؾضوئعماظلوئؾيمــمم2

اظـؼؾمدقوراتمؾضوئعمبنيمغؼؾماظغفمؼؿؿمحملطوتمبلرصػيمأومدؼقػيمألالمؼؿؿموفقزمػذهما

بقادطيمسربوتماظلؽؽمايدؼدؼيمعؾوذرةمبقادطيماظراصعوتماومبقادطيماظشػطوتماومو

عـماالخشوبماوماظغاللماوماظػقؿماوماظؾرتولماوماظؾضوئعمتؽقنم,مواظلققرماٌؿقرطيم

م.ظـقعماظؾضوئعماٌـؼقظيممحقٌمطبؿؾػمذؽؾمسربوتماظلؽؽمايدؼدؼيمتؾعًو,ماالمسـًم

ؼقجدميفمدبطقطمربطوتماظؾضوئعموحداتمغؼؾموععداتمتلؿكدممملظايواظقضًميفم

ؼؾمػذهمايووؼوتمـراصعوتمظوظـؼؾماظؾضوئعمبؽػوءةمسوظقيمعـؾمايووؼوتماوماٌؼطقراتم

م..اظـؼؾممقوراتمايدؼدؼيمودبنيمسربوتماظلؽؽم

م

م

م

م

م

م
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معماظؿقؿقؾم:اقاغ

مم:اظؿقؿقؾماظطريفــمم1

ععمتطوبؼمعـلقبماظرصقػمععمعـلقبمبزالضيمؼؿؿمتزوؼدماحملطيمبرصقػمرريفمعزودم

وعـؾمػذهمايوظيمالمميؽـممدقوراتماظـؼؾم,اومماظؼطوراتسربوتماظؼطورمظقلفؾمهؿقؾم

م.وعبقعمدؽؽماظؿقؿقؾمتـؿفلمبؿصودعوتم,مادؿكدامماظراصعوتم

ممممممممم

م

م

م

م

م

م

م
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ماظؿقؿقؾماىوغيبم:ــمم2

م.ؼؿؿمادؿكدامماظراصعوتماظيتمتؼقممبـؼؾمايووؼيمبنيماظؼطورمودقوراتماظـؼؾم

ممممممممممممممم

مقؾماظعؾقيم:ــماظؿقؿم3

وغوشمسؾقؼيمعؿـؼؾيمسؾلمعلورمربددماظيتمتؼقممبـؼؾمايووؼيمبنيمؼؿؿماظؿقؿقؾمبقادطيمأ

م.والمؼؾزممسؿؾمارصػيموؼؽؿػلمبوظطرفماٌرصقصيم,ماظؼطورمودقوراتماظـؼؾم

ممممممممممممممممممم
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م:م( Marshalling  yards )مثوظـومربطوتماظػرزم

غظرامظزؼودةمحرطيمغؼؾماظؾضوئعمؼؾزممتطقؼرمودوئؾماظـؼؾمظرصعمطػوءتفومواالضاللمعـمزعـم

م,مدورةمودقؾيماظـؼؾموزؼودةماظطوضيماظـوضؾيم

تلؿغرقمنمسؿؾقيمعـوورةمسربوتماظؼطوراتمأصعـدمزؼودةمطـوصيمحرطيمغؼؾماظؾضوئعمندم

م,موضًمرقؼؾمظػصؾموضؿماظعربوتمععمبعضفوميفماحملطوتماٌؿقدطيم

غشوءمربطوتمعزودةمبؾعضماظلؽؽممتعؿؾماحؿوجًمػقؽيماظلؽؽمايدؼدؼيماظلمإظذام

سؾلمتـظقؿماظعربوتمبؽؾمضطورموترتقؾفومععمترتقىماحملطوتماظيتممترمسؾقفوموتلؿلم

ممربطوتماظػرزػذهماحملطوتم

ماظػرزم:شوءمربطوتماظغرضمعـمإغ

تؽقؼـمضطورمعرتىمحلىماظرتتقىماىغرايفمظؾؿقطوتماظيتمميرمسؾقفومظؿؼصريمزعـم

أومدعٍمضطورمععمضطورمآخرمضودممعـمربطيمصرزمصصؾماظؼطورمظؾعربوتمبفذهماحملطوتم

م.وموؿقعمضطورمطوعؾمآخرىمأ

مم:مظػرزعقضعمربطوتما

مخرىراتمآيمطؾريةمتـؿفلماظقفومضطوراتموتؾدأمعـفومضطوتؽقنمذبوورةمٌدؼـ

 .ةمعـؾمربطيمصرزماظؼؾوريميفماالدؽـدرؼيموتؽقنمضرؼؾيمعـماٌقاغهماظؽؾري

م

م

م

م



81 

 

م:عفوممربطيماظػرزم

سودةموؿقعفومبرتتقىمعـمجدؼدمإطوتماظػرزميفمصؽمسربوتماظؼطورموؼؿؾكصمدورمرب

م.ظؿؽقؼـمضطوراتمصودرةمعؿففيماظلماىفوتماٌكؿؾػيم

م:مظػرزماوعـمػـومؼؿضحمعفوممربطيم

م.ادؿؼؾولماظؼطوراتماظقاردةمــمم1

م.زماظؾطوراتماظقاردةمصرــمم2

مم.متلؿقػماظؼطوراتماظصودرةــمم3

م.دػرؼيماظؼطوراتماظصودرةمــمم4

مممممممممم

م

م

م

م
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م:عؽقغوتمربطيماظػرزم

م:ذبؿقسيماالدؿؼؾولمــمم1

نمنحقٌمتـؿظرمدورػوميفماظػرزمظذامصملؿؼؾؾماظؼطوراتماظقاردةتػلماجملؿقسيماظيتم

م.مؼؾؾمعبقعماظؼطوراتميفموضًماظذروةؿنمتلأسددمدؽؽمػذهماجملؿقسيمصبىم

م:مذبؿقسيماظػرزــمم2

م.ظؿؽقؼـمضطوراتمجدؼدةمصودرةمماًدػلماجملؿقسيماظيتمتػرزماظؼطوراتماظقاردةممتفق

م:مذبؿقسيماظؿلؿقػمــمم3

زعـمػلماجملؿقسيماظيتمتؼقممبؿفؿقعماظعربوتماًوصيمبؽؾمربطيمععمبعضفومظؿؼؾقؾم

م.مسؿؾقيماٌـوورةميفماحملطوتماٌؿقدطيماظيتممترمبفوماظؼطوراتمظؿػرؼغماظؾضوئع

م:مذبؿقسيماظلػربيــمم4

دوضؾوهلوموصرزػوموتلؿقػفومينيمإػلماجملؿقسيماظيتمتـؿظرصقفوماظؼطوراتماظصودةمبعدم

م.ععودمعغودرتفوماحملطيم

م:مربطيماظػرزممتصؿقؿ

م:صبىمعبعمػذهماظؾقوغوتمظؿصؿقؿماحملطيم

م.ومدبرجمعـفومأطوراتماظؾضوسيماظيتمتدخؾماحملطيمسددمضــمم1

م.سددماظعربوتماظيتمؼؿؿمصرزػومؼقعقومــمم2

م.سددماظعربوتماظيتممترمعـماحملطيمدونمصرزػومــمم3

م.ظلمصقوغيمضؾؾمعغودرتفومإسددماظعربوتماظيتمهؿوجمــمم4

م.سودةمذقـمغبقظؿفومبوظؽوعؾمسددماظعربوتماظيتمهفزمإلــمم5

م.ومتغودرمبـػسمسربوتفوممسددماظؼطوراتماظيتمتدخؾماحملطيمظعؿؾقيماظػرزــمم6

م

م



83 

 

م:م( Loco  yards )حقاشماظؼورراتمأرابعوًم

سدادػومبؽؾمعومإوغيمظؾؼورراتموتزوؼدػومبوظقضقدموعوطـماٌكصصيمظعؿؾماظصقػلماأل

عونمظؾؼوررةمضصلمسقاعؾماألأريػوميفمرحالتفوماظطقؼؾيموتقصريمؼؾزممظضؿونمدالعيمد

م.وبوظؿوظلمظؾؼطورمخؾػفوم

تمػقؽوتملوتماظـؼؾمبوظلؽؽمايدؼدؼيمظذامىبوظـلؾيمظعؿؾقمماظؼوررةمػلماظعـصرماهلو

جراءماظصقوغيمواظعؿراتمإمأضصكمدرجوتماظعـوؼيمبوظؼوررةموظلمتقصريإاظلؽؽمايدؼدؼيم

م.حيتمتمديماظؼوررةمدورػومبؽػوءةمسوظقيم

محيتماظعؿراتماظؽؾريةموطذظؽمتزوؼدسؿولماظصقوغيمبنيماالصالحماظؾلقطمأوتؿػقاتم

م.حقاشماظؼورراتمأسدادمإبوظقضقدموذقـماظؾطرؼوتمظذاموجىمماظؼوررات

م:ضلومماظصقوغيمسؾلماظؼورراتمأ

مطقؾقمعرتم٠٢.000طؾماظؽشػماظدوريمــمم1

مطقؾقمعرتم٠٤٢.000اظؽشػمسؾلماظؾقاجلمطؾمــمم2

مطقؾقمعرتمم٠٣٢.000اظعؿرةماظؽوعؾيمطؾمــمم3

مممممممم
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م:معؽقغوتماحقاشماظؼوررات

م.مػودؽؽمطشمدؽؽمادؿؼؾولــمم1

م.مراتؿاظعددماٌـودىمعـماظؼورراتماحملفقزةمظؾعمالدؿؼؾولدؼقػيمــمم2

م.ؾقوتماظصقوغيمؿورذيمطوعؾيمظعــمم3

م.قوغيمصزعيمظؾالدواتمواٌقادماظزبزنميػظماٌعداتمواألــمم4

م.اظقضقدمواظزؼقتمواظشققممدمزبزنمعقاــمم5

م.مالغؿظورميفماظعراءظدؽؽمظؾـظوصيمودؽؽمــمم6

م.مصالحفإسودةمخررفموإدؼوطماظعفؾموإلدؽؽمــمم7

م.ؼؾماظؼورراتمعـمدؽيماظلمدؽيمـغؼوالتمعؿقرطيمداخؾماظلؼوئػمظــمم8

مـم.ؼددارةموادرتاحوتماظلوئؼنيمواٌلوسعؽوتىماإلــمم9

م.مرػوءنمعـؾمايراديموودوئؾماإلعوأودوئؾمــمم10

م.مةرؾقوتماٌـووؿعـؾٌمتدوؼرماظؼورراتمظعــمم11

ممممممممممممممممم

م
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م:م( Corona  yards )ماظعربوتمحقاشأخوعلًوم

ظلماحملطوتمحمووفقزمسربوتماظرطوبماظيتمتصؾمإصالوإمصقوغيبحقاشمتؼقممػذهماأل

خؿالفمغقعموتؼقممعـفومودبؿؾػماًدعيمداخؾمأحقاشمسربوتماظرطوبمبنماظـفوئقي

وظبمسربوتمزبؿؾػيماظدرجوتمعـؾمدرجيمأماظعربوتمحقٌمؼقجدميفماظؼطورماظقاحد

م.ودرجيمثوغقيمودرجيمثوظـيموسربوتماظـقمموسربوتماالطؾموسربوتمبرؼدم

الموسددمربوتمذبؿقسيمعـماظلؽؽمتؿـودىمععمأرقحقاشماظعوصبىمأنمؼؿقاصرميفمأ

م.حقاشمبصقوغؿفومووفقزػومظؾعؿؾموأغقاعماظعربوتمماظيتمتؼقمماأل

محقاشماظعربوتم:أغقاعمورشمأ

م:ــمورشماظعربوتمم1

م.دبؿصمبعؿؾماظعؿرةماظؽوعؾيمواظصقوغيماىلقؿيم

م:ــمورشماظؿػؿقشمم2

م.تؼقممبوظؽشػماظدوريمواظصقوغيماًػقػيم

م:ــمورشماظؽفربوءمم3

م.جفزةماظؿؽققػماظؽفربوئقيمعـؾمأجفزةماالدارةموأتؼقممبصقوغيماألجفزةم

مــمورشمضورراتماٌـوورةم:م4

م.اٌـوورةمبوظقضقدمتؼقممبؿزوؼدمضورراتم
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م:م(  Railway signaling)ذوراتماإل

ذبردمخطمعػردمؼربطمربطؿنيموؼلريمسؾقفمضطورمواحدمملممخطماظلؽيمايدؼدمعـذمطون

م.يمتصودممأحدوثممعـؼؽـمػـوكمخقفم

دماظؼطوراتميفمزدؼودمسدعـمودوئؾماظـؼؾمربددماٌلورموععماوٌومطونماظؼطورم

صؾحماسؿؿودماظلوئؼمخاللمدريهمسؾلمذبردماظرؤؼيمشريمطوفمظضؿونمدالعيماًطقطمأ

م.مدريماظؼطورم

صلدتمايوجيمإظلمتطقرمغظومماإلذوراتمعـمإذوراتماظراؼوتمعؿعددةماألظقانمعرورًام

ظلمادؿكدامماظلقؿوصقراتماظضقئقيمظيتمتلؿلماظلقؿوصقراتموصقالمإاظـوبؿيمابوالذوراتم

م.ماظيتمتعؿؾمبوظؿقورماظؽفربلمععمغظومماظؾؾقكماالوتقعوتقؽل

ماظغرضمعـماالذوراتم:

م.اًقطماظطقاظقيمميفمتـظقؿمتؿوبعمدريماظؼطوراتمسؾلمــماظؿقؽؿم1

م.عمتصودمماظؼطوراتمـــمتوعنيمدريماظؼطوراتمٌم2

م.ماظؼطورممحرطيماغؿؼولعنيماالبرةمععمضضقىماىـىمظؿلضؿونمهضنيمدـمــمم3

م.زظؼوغوتموسؾلماظؽؾوريماٌؿقرطيمواًطقطماٌؿػرسيمــمتلعنيمايرطيمسؾلماٌم4

م.وماًروجمعـفوماظؿعؾقؿوتمظؾلوئؼمبدخقلماحملطيمأموءطســمإم5

م

م

م

م
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مأغقاعماالذوراتم:

م:االذوراتماظقدوؼيمــمم1

م.رذودماظلوئؼنيمإلماٌؾقغيمغفورامواظػقاغققسماٌضقؽيمظقاًلتلؿعؿؾماظراؼوتم

م:االذوراتماظـوبؿيمــمم2

م.رذودماظلوئؼنيموػلماظلقؿوصقراتمظألمفوومصقضأمفوومبقـتلؿكدممجبقارماظلؽيمأ

ماظلم:ومضقئقيمأعقؽوغقؽقيمؼلؿماظلقؿوصقراتمدقاءموتـ

م.بقادطيماٌالرؼـوتممدقؿوصقراتمتعؿؾمعقؽوغقؽقًوــمم1

مــمدقؿوصقراتمتعؿؾمأوتقعوتقؽقًو.م2

م.ظلريماظؼطوراتممتؾعًوموتقعوتقؽقًوبوٌوالرؼـوتمأومامدقؿوصقراتمتعؿؾمعقؽوغقؽقًوــمم3

مؼلؿماظلقؿوصقراتماٌقؽوغقؽقيمإظلم:تـ

م.ماٌلوصيمدقؿوصقراتــمم1

م.دقؿوصقراتماظقضقفمــمم2

مم.مــمدقؿوصقراتماظقدطم3

م.ـمدقؿوصقراتماظؼقوممـم4

م.عوعلماألصقراتماظؼقوممــمدقؿوم5

مرصػيمــمدقؿوصقراتمودطماألم6

مــماظلؿػوصقراتماظـوغقؼيم.م7

م.دقؿوصقراتماٌـوورةمــمم8

م.دقؿوصقراتماظـداءمــمم9

م.دقؿوصقراتماظددؽوتمــمم10
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م:م( Track maintenannce )صقوغيماًطقطمايدؼدؼيم

ومتػرؼعوتماًطقطمايدؼدؼيمعـمخطقطمرقاظلمأومدؽؽمزبوزنمأمتؿؽقنمذؾؽي

ماظلؽؽماٌكؿؾػيم.

أمغفومتؾؼلمصرتةمعـماظقضًمحبوظيمجقدةمثؿمتؾدطماظلؽيمايدؼدؼيمصنغشوءمخطقبعدمإ

جزاءمعؽقغوتماظلؽيموتراطؿمػذهماظعققبمؼشؽؾماظعققبميفماظظفقرمععماظقضًميفمأ

مخطقرةمسؾلمثؾوتماظلؽيموحرطيماظؼطوراتم.

تلؾىماإلجفوداتماٌمثرةمسؾلماظلؽيمدقاءمطوغًمإجفوداتمرأدقيماومإجفوداتمو

ظقضًمممومؼدسقماظلميموتعرجفومععماتغريميفمعـودقىماظلؽجفوداتمرقظقيمسرضقيمأومإ

مصالحماظعققبم.صقوغيماظلؽيموإ

ؾلماظلؽيماظيتمضدمتؿلؾىميفموغؿقفيمظؾقرطيماٌلؿؿرةمواظعقاعؾماىقؼيماٌمثرةمس

ردوغيمممومؼؼؾؾمخشوبموتدػقرماًظلؽيمعـمصدأماظصؾىموهؾؾماإلزاءماجتكطؾمأ

مجزاءماظيتماغؿوبؿفوماظعققبم.األمممومؼدسقماظلمادؿؾدالوضؿصوديمسؿرػوماظػينمواإل

مممممممممممممممم

م
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ماظعقاعؾماٌمثرةمسؾلمعديمهؿؾماظلؽيم:

م.عـماظؼطورمــمايؿؾماظقاضعمسؾلمربوورماظعفالتمم1

مووزنماٌـؼقلموزانماظؽؾقيمعـموزنماظؼطورممايرطيمسؾلماظلؽيماظيتمهددمبوألمــمطـوصيم2

م.اٌؼررةمظؾؼطوراتممــماظلرسيماظؼصقىم3

مصقوغيماظلؽيم:داريمظاظؿـظقؿماإل

م.جزاءمؼطؾؼمسؾقفومادؿماظؿػوتقشمــمؼؿؿمتؼلقؿمذؾؽيماًطقطماظلمأم1

مضلوممؼشرفمسؾلمطؾمضلؿمعفـدسمؼلؿلمعفـدسماظؼلؿمــمؼؿؿمتؼلقؿماظؿػوتقشماظلمأم2

مــمؼؿؿمتؼلقؿماظؼلؿماظلمعـورؼموؼشرفمسؾلمطؾمعـطؼيمعفـدسمؼلؿلمعفـدسمعـطؼيمم3

م.ؼشرفمعفـدسماٌـطؼيمسؾلمذبؿقسيمعـمعػؿشلماظدرؼليموسؿوهلؿمــمم4

م.طقؾقمعرتمم80رقالمعـماظلؽيمتؾؾغمــمؼشرفمعػؿشماظدرؼليمسؾلمأم5

م.طقؾقمعرتمم10اظدرؼليماظلمعلوصوتمضصريةمتلؿلماظؾقدؿيمتؾؾغمرقهلوممــمؼؿؿمتؼلقؿم6

ذراصفمذبؿقسيمعـماظعؿولمؼطؾؼمــمؼشرفمسؾلماظؾقدؿيمأدطلماظدرؼليموؼعؿؾمهًمإم7

م.سؾقفؿمسلوطرماظدرؼليم

م

م

م

م

م

م

م
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ماظصقوغيميفماظلؽيم:مسؿولأ

مــماسؿولماظصقوغيموتشؿؾم:م1

مــماظصقوغيماظشوعؾيمأمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــماظصقوغيماىزئقيمبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

موتشؿؾم:ــماظؿفدؼداتمم2

مــمودؼدمطوعؾمظؽؾماظلؽيممأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجراءماظلؽيــمودؼدمطوعؾمظؾعضمأمبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــماظؿغرياتموتشؿؾم:م3

مــمتغقريماظلؽيمبوظؽوعؾممأممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجزاءماظلؽيمــمتغقريمبعضمأممبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظصقوغيم:اسؿولمــمم1

ماسؿولماظصقوغيماظلم:تـؼلؿم

مــمصقوغيمدورؼيممأمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمصقوغيمؼقعقيممبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمصقوغيمعقمسقيممجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

م

م

م
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ماسؿولماظصقوغيماظدورؼيم:م

معـمخؾقػومعـماظعققبمسؾلمصرتاتمعؿؼوربيموؼشؿؾماظػقصم:ؼؿؿمصقصماظلؽيمواظؿلطدم

م.ــمثؾوتمعـلقبماظؼضؾونمم1

م.مــماظػؾـؽوتم2

م.ــماظؾؾـفوتموعلوعريماظربطمم3

م.ــماتلوعماظلؽيمم4

م.ــمغظوصيمرؾؼيماظزظطمم5

م.مــماظلقؿوصقراتمم6

م.ــمعراضؾيماظلؽيماثـوءمدريماظؼطوراتموعالحظيماظرتخقؿمم7

م.مــماٌزظؼوغوتم8

ومأومسربوتمخوصيمذبفزةمبنروراتمتلريمسؾلماظطرقمأوؼؿؿماظػقصمسـمررؼؼمسؿولم

ميفماظؼضؾونمعـؾمسربيمدربيماٌلؿكدعيميفمطشػماظعققبماظغريمزوػرةمسؾلماظلؽؽم

م.جفزةمظضؾطماتلوعماظلؽيموسربوتمخوصيمتلؿكدممأ

مػؿماسؿولماظصقوغيماظدورؼيم:أ

مــمتـظقػمرؾؼيماظزظطم:م1

حدوثمعشوطؾمظلمالممتـعمتصرؼػماٌقوةمممومؼمديمإماظزظطمحيتصبىمتـظقػمرؾؼيم

وػلمتلريمسؾلمضضؾونماظلؽيمم(  Ballast Cleaner)مبوطقـيمميفماظلؽيموؼؿؿماظؿـظقػ

عرتمرقظلمعـماظلؽيميفماظدضقؼيمحقٌمؼؿؿمدقىمم1اومضضؾونمخوصيموتؼقممبؿـظقؿم

زظطميفمسربوتمعؾقؼيمقؼـماظبعودماٌكؾػوتموتشحقٌمتؼقممبناظزظطمورصعفماظلمعـوخؾم

م.ممدعؽفاظلماظلؽيممبفوموإسودتف
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اظؾقؿقعنيمحيتمالمؼلؾىمتطوؼرممومخؾطمرؾؼيماظزظطممبودةأوؼؿؿمرشمرؾؼيمعـماظزؼقتم

تربيماظـوتٍمعـمسؿؾقيمتـظقػمرؾؼيماظزظطمعضوؼؼيمسؿولماظصقوغيموتلثريػومسؾلماأل

موحداتماظصقوغيم

مممممممممممممممممم

مظؾلؽيم:مــمهدؼدماظشؽؾماهلـددلم2

دواتماظربطموربطماظػؾـؽوتمععمأاظؿلطدمعـمعديمترابطماظؼضؾونمععمبعضفومبقادطيم

م.دواتماظؿـؾقًمواحملوصظيمسؾلماالبعودماظؿصؿقؿقيمظؾلؽيمأبعضفومبقادطيم

موضبددماظشؽؾماهلـددلممبالحظيم:

م.ووةماظطقظلمإلــمادؿقاءماظؼضؾونميفمام1

م.ووةماظعرضلمإلــماإلرتػوعماظـليبمبنيماظؼضؾونميفمام2

م.ــماتلوعماظلؽيماظؼقودلمم3

م.ــماتلوعماظػفقةمبنيماظقصالتمم4

م.ــمتؼلقطماظػؾـؽوتمم5
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مــمضؾطمعـودقىماظلؽيم:م3

اٌـلقبماظرأدلمظؾلؽيمدقاءميفماإلووةماظطقظلمأومواهلدفمعـفومتصققحماًطلميفم

اظزظطمهؿفومظقجقدمجققبمووةماظعرضلماظـوتٍمسـمػؾقطماظػؾـؽوتمهلروبمرؾؼيماإل

ومأصقؿؿمرصعماظلؽيماظيتمحدثمبفومػؾقطمبرواصعمؼدوؼيمصراغميفمأدوسماظلؽيم,م

ممعقؽوغقؽقيمظؾؿـلقبماظؿصؿقؿلمهلومووضعمرؾؼيمعـماظزظطماىدؼدمبعدمدعؽفمجقدًا

مــمادؿؼوعيماًطم:م4

دؿدراةمعيميفماًطقطماٌلؿؼقؿيمومتومماإلدؿؼوهلدفمعـفمتصققحماًطلميفممتومماإلوا

ظلمحدوثملؽيمسـماظقضعماظؿصؿقؿلمهلومؼمديمإيفماًطقطماٌـقـقيم,موخروجماظ

م:موتغريميفمعلوصيماظػدوممموسرضًومتكطؾميفماظؼضؾونموزحػماظلؽيمرقاًل

ماظقاحدم,يفمحرمماظلؽيمملؽؿنيوػلماٌلوصيمبنيماظ

ععمضؾطمدرجيمظلموضعفوماظؿصؿقؿلمصقؿؿمادؿكدامماظعؿالتمإلسودةماًطقطمإ

التماٌلوحقيمطوٌقزانمظؿعرجمايودثم,موؼػضؾمادؿعؿولماألحزحيمالصالحمااظز

مسودةمضؾطمادؿؼوعيماًطقطم.دمعؼدارماظزحزحيماٌطؾقبيمبدضيمإلظؿقدؼ

م

م

م

م

م

م
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م:مــماظؿفدؼداتم2

مـؿؼلؿماظلم:تومممم

مــماظؿفدؼدماظؽوعؾمظؾلؽيممأمممممممممممممممممممممم

مجزاءماظلؽيمعـفوم:أــمودؼدماظؽوعؾمبعضممبممممممممممممممممممم

مــمودؼدماظػؾـؽوتمم1ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمودؼدماظؼضؾونم2ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مــمودؼدمرؾؼيماظزظطممم3مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جزاءمعلؿعؿؾيمظؽـمحبوظيمأومأجزاءمجدؼدةملجزاءماظلؽيمبأوسؿؾقيماظؿفدؼدمػلمتغقريم

ومتطقؼرهمأدؾوبمعـفومتغريماًطمعـالمترطقؾفوميفماظلؽيممومتمرصعفومألمجقدةمحقٌممت

م.ظيمجقدةمتلؿحمبودؿعؿوهلومعرةماخرىمظؽـفومحبو

موتؿؿمسؿؾقيماظؿفدؼدميفماظقضًماظذيمؼلؿحمبؿعطقؾمايرطيمسؾلماًطمطؿومؼؾلم:

مــمتعطقؾمايرطيمطؾقومرقلماظعؿؾم.م1

مم.مــمتعطقؾمايرطيمجزئقومظعدةمدوسوتم2

مؿؾميفماظػرتاتمبنيمعرورماظؼطوراتم.ــمسدممتعطقؾمايرطيماظعم3

حدميفماًطقطماٌزدوجيماالوظلمسـمررؼؼمتشغقؾفمبـطومماًطماظقاوؼػضؾماظطرؼؼيم

ظغوءمايرطيميفمخطموتؿؿمايرطيميفماًطماظـوغلمععموجقدمهقؼالتمحبقٌمؼؿؿمإ

م.تلؿعمبوغؿؼولماظؼطورممعـماًطماٌعطؾماظلماًطماظغريمععطؾم

وضؿفومعداتماٌقؽوغقؽقيمبؽوعؾمرحيتمؼؿؿمتـػقذماظؿفدؼداتمبكعونمععمادؿعؿولماٌ

مضصرموضًمممؽـم.وإمتومماظعؿؾميفمأ

م
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مودؼدماظؼضؾونم:

موفقزاتمضؾؾمودؼدماظؼضؾونم:

م.جزاءماٌلؿؼقؿيمواٌـقـقيمـمهدؼدمسددماظؼضؾونماٌطؾقبيمظألـم1

م.جزاءماٌلؿعؿؾيميفمسؿؾقيماظؿفدؼدمــمحصرمعبقعماألم2

م.ــمهدؼدماظعؿوظيمووفقزماٌعداتموودوئؾماظـؼؾمم3

م.ولمزعينمظؾؿفدؼدمــمسؿؾمجدم4

م:مخطقاتمسؿؾقيماظؿفدؼد

مــمتقزؼعماالجزاءم:م1

م.ؼؿؿمتقزؼعفومسؾلماظلؽيمضؾؾمؼقممواحدمعـمسؿؾقيمتغقريماظؼضؾونم

مــمرصعماظؼضؾونماظؼدمييم:م2

وصؽمعلوعريمتـؾقًماظؼضقىمععماظػؾـؽيموزحزحيماظؼضقىمؼؿؿمصؽمعلوعريماظؾؾـفوتم

اظرواصعماٌقؽوغقؽقيممرصعماظؼضؾونماظؼدمييمسؾلمومعـؿصػفمظقلفؾمسؾلمأخورجماظلؽيم

مسربوتماظؼضؾونم.

مــموفقزماظلؽيم:م3

زاظيماظقدوئدمعـمسؾلماظػؾـؽوتمععمشؾؼمعؽونمعلوعريمتـؾقؿفومبوظػؾـؽيمخبقابريمإؼؿؿم

م.خرىمسؾلماظػؾـؽوتمأخشؾقيم,موتـظقػمعؽوغفومووضعفومعرةم

م

م

م

م
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مــموضعماظؼضقىماىدؼدم:م4

ؼؿؿموضعماظؼضقىماىدؼدمسؾلماظقدوئدمسـمررؼؼمراصعوتمذبفزةمظؾؿقركمسؾلم

م,ماظؼضؾونميفمحوظيماظؼضؾونماظعودؼيم

غزالضفمسؾلمبؽراتمعؿقرطيمحبقٌمؼلؼطمعؾوذرةمسؾلمإوؼؿؿمدقؾفمعـمسؾلماظعربوتمو

م.اظقدوئدميفمحوظيماظؼضؾونماٌؾققعيم

مــمتـؾقًماظؼضؾونماىدؼدةم.م5

مماظػؾـؽوتموربطفومععمبعضمسـمررؼؼماظؾؾـفوتممبلوعريػوم.ؼؿؿمتـؾقًماظؼضؾونميف

مــمأسؿولماضوصقيم:م6

م.اظقصالتممدومدكماظلؽؽمسـأوػلمتؼطقعماظؼضؾونماٌعدةمظؾرتطقىم

م:مــماظؿـظقػم7

مجزاءماٌلؿعؿؾيمعـماظلؽيممووفقزماًطمظؾعؿؾإزاظيماألزاظيماظؼضؾونماظؼدمييموإؼؿؿم

مععداتماظؿفدؼدم:

م.ورصعموترطقىماظلؽيمموغوشمصؽأــمم1

م.وغوشمذقـموتػرؼغماالجزاءماٌلؿكدعيمأــمم2

م.ــمعؼطقراتمم3

م.ــموحداتمتقظقدماظؿقورماظؽفربلمم4

م.ــمودؼدماظػؾـؽوتمورؾؼيماظزظطمم2

م

م

م



97 

 

مودؼدمرؾؼيماظزظطمواظػؾـؽوتم:

ميفمحوظيمودؼدماظػؾـؽوتمؼؿؿمتغقريماظػؾـؽوتماظؿوظػيموتركماظػؾـؽوتماىقدةميفماظلؽيم

م.حوظيمودؼدمرؾؼيماظزظطمؼؿؿمتغريػومبوظؽوعؾماعوميفم

ماظػؾـؽوتم:ورؾؼيماظزظطممخطقاتمتغقري

م.زاظيمرؾؼيماظزظطمبودؿكدامماظؾؾدوزرماومسربوتمطلحمــمؼؿؿمإم1

م.خورجماظلؽيممعفومسرضقًوــمصؽماظػؾـؽوتمعـماظقدوئدمودصم2

م.ــمترطقىماظػؾـؽوتماىدؼدميفماظقدوئدممبلوعريػومم3

م.ــموضعمرؾؼيماظزظطماىدؼدمم4

م.مــمرصعماظلؽيميفمحدودمدـؿقؿرتاتمظدعؽماظطؾؼيماظزظطمجقدًام5

م.ــمضؾطماظلؽيميفماالووةماظطقظلمم6

م..زظيماٌكؾػوتماظلؽيموإمــمتـظقػم7

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماٌراجعم..

مػـدديماظلؽؽمايدؼدؼيمدطؿقرمحلـمربؿدمغبقدةمودطؿقرمربؿدمتقصقؼمدوملطؿوبم

ماىزءماألولمواظؿوغلم

مطؿوبمخطقطماظلؽؽمايدؼدؼيمعفـدسمسؾدماظؽرؼؿ

مpdfربوضراتمػـدديماظلؽؽمايدؼدؼيمدطؿقرمسالءمجربمعقجقدةمسؾلماظـًم

مpdfسؾلماظـًممةربوضراتمػـدديماظلؽؽمايدؼدؼيمدطؿقرمسؾدمايؿقدمعقجقد

م

مم


