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I: كٍفٍخ يعبنجخ انًٍبِ نتصجح صبنحخ نهششة )  
يٍ ثٍٍ انًٍبِ انًستغهخ نهحصٕل عهى انًبء انصبنح نهششة، َجذ انًٍبِ انجٕفٍخ ٔانًٍبِ   

انتهٕث، ايب انًٍبِ انسطحٍخ، حٍج أٌ انًٍبِ انجٕفٍخ تعبنج ثطشق ثسٍطخ نكَٕٓب لهٍهخ 
 انسطحٍخ فتتى يعبنجتٓب يٍ خالل اتجبع انًشاحم انتبنٍخ :

 
  انغشثهخانًشحهخ األٔنى :    
 
  ٔرنكانًشحهخ يٍ انحصٕل عهى يبء صبف، تًكٍ ْزِ 
بو انصهجخ ـشٔس األجسـبح تحٕل دٌٔ يـبل يصفـثبستعً   

 راد انحجى انكجٍش يخم انحجبسح ٔ االغصبٌ.
 
انتُذف ٔانتصفٍك بٍَخ : انًشحهخ انخ     
 
ٕوـخ تمـخ يٕاد كًٍٍبئٍــخ إظبفـهـٌتى خالل ْزِ انًشح   
زِ ـبء، تسًى ْـًـً انـخ فــبو انعبنمـثتشسٍت األجس   

خ ـك إلصانـٍـفـصـتـخ انـب عًهٍـحى تهٍٓخ ثبنتُذف، ــانعًهٍ  
 األجسبو انصهجخ انًتٕظعخ.

 
انتششٍح ثبنشيم انذلٍك انًشحهخ انخبنخخ :      
 
ح ثبستعًبلـششٍـانتخ ــخ عًهٍــتتى خالل ْزِ انًشحه   
حٍج ٌتسشة انًبء عجش غجمخ سيهٍخ،يًبانشيم انذلٍك،   
ًٌكٍ يٍ إصانخ انُذف ٔكم األجسبو انذلٍمخ.   
 
انتعمٍى ثبألٔصٌٔ انًشحهخ انشاثعخ :     
 
بء عهى ــح نهمعــبء انًششـًـً انـبص األٔصٌٔ فــًٌشس غ   

انشائحخ ٔانزٔق. انًٍكشٔثبد ٔإصانخ  
 
انتششٍح ثبنفحى انُشػانًشحهخ انخبيسخ :      
 
ع يٍ انكشثٌٕ ـش لطـّ عجـم عهٍصحـًـبء انـًـشة انـٌتس   

 نتُمٍتّ يٍ انشٕائت.
 
انتعمٍى ثبنكهٕسانًشحهخ انسبدسخ :      
 
ٌتى تعمٍى انًٍبِ انًحصم عهٍٓب ثبنكهٕس، ٔثعذ رنك ٌتى   
  ى انًستٓهك.تخضٌُٓب انى أٌ ٌتى تٕصٌعٓب ان 
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 II: يشاحم يعبنجخ انًٍبِ انًستعًهخ )  
تتى يعبنجخ انًٍبِ انًستعًهخ لجم ٔ انًٍبِ انجٕفٍخ،نهحذ يٍ تهٕث يٍبِ االَٓبس ٔانجحبس   

 إنمبئٓب، ٔرنك يٍ خالل اتجبع انًشاحم انتبنٍخ :
 
تجًٍع انًٍبِ انًستعًهخ انًشحهخ االٔنى :      
 
ىـٌتى َمم انًٍبِ انًستعًهخ عجش لُٕاد خبصخ نٍت    
تجًٍعٓب فً أحٕاض كجٍشح.   
 

انغشثهخانًشحهخ انخبٍَخ :     
 
شٔس االجسبوـٕل دٌٔ يـبح تحــتًشس انًٍبِ عجش يصف   
بل فًــاألٔح   ٍ تتشستـخ انكجٍشح ، فً حٍـهجـانص   
مـــٓـٓب، كًب ٌســخ إصانتـم عًهٍـاالسفم، يًب ٌسٓ   
ٕد انتً تتجًع عهى انسطح.ـخ انضٌـاصان   
 
انًعبنجخ انكًٍٍبئٍخانًشحهخ انخبنخخ :      
 

بدـشسٍت انًهٕحـٕو ثتـخ تمــٍـٕاد كًٍٍبئـبف يـتع    
انتصفٍك.  ذ رنك ثعًهٍخـعـضال ثـً تـخ انتـانكًٍٍبئٍ   
 
انتٌٕٓخ ٔانًعبنجخ انجٍٕنٕجٍخ انًشحهخ انشاثعخ :      
 
بد ـد )كبئُثكتٍشٌب إنٍٓبف بـتعتٌٕٓخ انًٍبِ ثعذ أٌ     

،حٍج تفتك ثكم انًٕاد انععٌٕخ انتًحٍخ يجٓشٌخ (  
لذ تهٕث انجٍئخ.    

بِ ــخ،ًٌكٍ انتخهص يٍ انًٍــخ انشاثعــثعذ انًشحه     
 انًستعًهخ، ٔنٍ تشكم أي خطش عهى انجٍئخ.

 
بِ     ــل انًٍالـذْب استغـعـٍ ثـخ ًٌكـخ إظبفٍـخ ، تتى يعبنجـذاٌ انصُبعٍـط انجهـفً ثع    

 انًستعًهخ فً انسمً ٔانصُبعخ. 
خـــالصـــخ عـــبيــــخ :    
تعتجش يشاحم يعبنجخ انًبء اعتًبدا عهى يصبدسِ انطجٍعٍخ ، ٔثعذ استعًبنّ ٔتصشٌفّ فً  

.انطجٍعخ يكهفخ ، نزا ٔجت تششٍذِ ٔاستعًبنّ ثشكم يعمهٍ، ٔعذو تهٌٕج يصبدسِ  
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