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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:

إيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من إثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية 
محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق  -بالشيداء   –الى مركز شباب سالمون بحري  االقتصاد المنزلي والمتجية 

  .م  23/4/3122

  -االهداف:

.كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكمفة عالية  -  
تنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد تنمية موارد األسرة . -   
. الغذاء الصحي وعالقتو بأساليب اإلعداد والحفظ وترشيد االستيالك -  

 -المستهدفون:

 . ربات االسر ورائدات الريفيات  -  
  المترددين عمى المركز. –مدير المركز  -  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

 م. 23/4/3122الموافق الثالثاءمحافظة المنوفية وذلك يوم ا -بالشيداء  –مركز شباب سالمون بحري  -
 صباحا حتى الواحدة ظيرا التاسعة)يوم واحد( من الساعة  -

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 .أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة           / خالد عمى عبد الرحمن شاىين   .دأ -
   بالكمية . والنسيجالمالبس مدرس بقسم                         ابو السعود ايمان رأفت فريدد/ -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم  

  القوافلفريق إدارة. 
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                             

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                               

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                          
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 األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلً
 -تنفيذهب:األنشطت التي تم 

 )كٌفٌة استغالل خامات البٌئة البسٌطة فً عمل مكمالت المالبس بشكل مفٌد ومبسط بدون تكلفة عالٌة(

 في   من أشياء االستفادهو ير التدو  إعادة  وذلك عن طريق  مفيد  منتج  وتحويميا الى   حولنا خامات البيئة التي  االستفادة منيجب 
ن إعادة التدوير ىو عمى االرجح أفضل طريقة عممية لمحاولة جعل ) إلما ىو أفضل   تفعل المعجزات أن  يمكن  اليومية  الحياة 

ببساطو اعادة التدوير بدال من سمة الميمالت ،  " كل ما يتطمبو األمر عادة ىو صديقة لمبيئةو  " (نحو أفضل  عمى  االشياء من حولنا
ده من الموارد ستفالالمفيده وعمميو ،  تدوير ،  ومحاولة إلعادة جيد كلوجعل  . صةوأحيانا ، إلى مراكز إعادة التدوير المتخص

 االبيئو واستغاللي مخمفات المنزليو سواء المستخدمو لالشغال اليدويو او من الخامات بقايا استخدامف بيئة صحية ، الطبيعية ، وتعزيز
 . ومصيرىا سمو الميمالت  وال نعرف كيف يمكننا ان تستغميا وخاصو تمك التى نستخدميا بشكل دائم  باشياء جديده غير تقميديو 

وصناعة   يعتبر تصميمواالبتكار ف يساعد في تقميل التكمفة في ظل الظروف االقتصادية الحالية ومما يساعد عمى تنمية الميارات 
رافدة، ومعينة ليم عمى  مدخوالت مالّية ال بأس بيا تكون يوايات الجميمة واّلتي قد يستفيدون منيا في تحصيلالفنّية من ال األعمال

كبيرة من   تحقيق ارباحلمع امكانية عمل مشروع صغير  قضاء حوائجيم، وسد التزاماتيم المالّية، وتوفير أسباب المعيشة الكريمة ليم
من خالل عدة طرق ووسائل يمكن االعتماد  ويتم ذلك  االىم وىو البيعالجزء جيدًا يتبقى واتقانيا تعممك ىذة الطرق  خالليا، وبعد

لمبنات او صفحة   اكسسوارات يدوية عرض تواصل االجتماعى وتكون متخصصة فىصفحة عمى موقع التصميم عمييا، حيث يمكنك 
ويتم بعد ذلك شحن ” سعر مناسب ” ويمكن عرض االنتاج عمييم مع السعر  االفرادواالعمال الفنية بيا عدد كبير من  لالشغال اليدوية 

باليد اذا كانت قريبة من مكان اقامتك، كما يمكن البيع لالصدقاء واالقارب واستخدام باقى  المطموبة الى صاحبتيا او تسميمياالقطعة 
 .وغيرىا يااواليداالكسسوارات  ن التسويق الى محالت، كما يمك والبيع فى العرضوغيرىا  وتويتر رامجانست مثل  ميديا السوشيال

 إعادة تدوٌرالمالبس القدٌمة

 ٌُمكن إعادة تدوٌر المالبس القدٌمة لصنع مالبس جدٌدة، وسنذكر فٌما ٌلً عدة أفكار على ذلك: 

  .تحويل تنورة طويمة قديمو إلى تنورة قصيرة جديدة 
 الجينز إلى شورت قصير.  مونتحويل بنط 
  الفستان القديم أو تيشيرت إلى مالبس أخرى متنوعة باستعمال العديد من األفكار.تحويل 
  لمحصول عمى مالبس جديدة ذات  يخر أإضافة لمسات عمى المالبس القديمة من خالل قص بعض قطع منيا ووضعيا عمى

 رائعة.أشكال 

 .تحويل قميص قديم رجالي إلى فستان جديد 

 نورة من خالل لف األكمام عمى الخصر لُتصبح تنورة جديدة.تحويل بموزة نسائية بأكمام إلى ت 
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ٌُمكن إعادة تدوٌر المالبس القدٌمة لصنع إكسسوارات جدٌدة للمنزل، وسنذكر فٌما ٌلً : صنع إكسسوارات منزلٌة 

 -عدة أفكار على ذلك:

  .دمج مجموعة من التيشيرتات القديمة وتحويميا إلى غطاء لمسرير 
  .تحويل القمصان القديمة الرجالية إلى وسائد 
  .تحويل تيشيرت قديم إلى أكياس لمحفظ ذات ألوان متعددة 
  .تحويل القمصان القديمة إلى زىور من القماش الرائع 
  .ُصنع ألعاب لألطفال من المالبس القديمة المتنوعة 
  .تحويل تيشيرت قديم إلى براويز يتوسطيا جزء منو 
  القديمة إلى مفرش لمطاولة.تحويل القمصان 
 .تحويل الجوارب القديمة إلى غطاء ألسفل األكواب 
 أواني الزرع  الجينز إلى أوعية مونتحويل جزء البنط.  

 تزشيد االستهالك في الغذاء وكيفيت حفع األطعمت :-  

كافي بيا وذلك لتحقيق سالمة الغذاء كون عمي عمم يالسميمة والصحية من أىم األىداف التي يجب عمي المستيمك أن  التغذية تعتبر
 التي تضمن لو حياة صحية .

 بيا ىي المحافظة عمي سالمة الغذاء وذلك بإتباع طرق الحفظ المثالية لمغذاء التي درايةلذلك من أىم النقاط التي يجب أن يكون عمي 
 أثيرىا السمبي عمي صحة اإلنسان .ضمن سالمتو وخموه من الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب تمف لمغذاء وبالتالي تت

ولمعمم لمتموث بالكائنات الحية الدقيقة  تعرضلذلك نتناول أىم اإلرشادات الالزمة لحفظ األغذية منزليًا لتقميل بقدر اإلمكان من مخاطر ال
 ريا النوع األول ىي البكتريالبكتيوجد أنواع من البكتريا في األطعمة المبردة إذا أن ىناك نوعين من السالالت المختمفة تماما من ا

التي تنقميا األغذية .والنوع الثاني من البكتريا الذي يسبب في تمف األطعمة وتدىور أمراض  المسببة لإلمراض وىو النوع الذي يسبب
 الكريية بيا . حطعميا وقواميا وتطور زىور الروائ

درجات مئوية  4وتحديدًا يجب أن تكون درجة حرارة الثالجة أقل من من أجل سالمة الطعام فإن درجة حرارة الثالجة يجب التحقيق منيا 
 طوال الوقت .

 جميع األطعمة يمكن وضعيا في الفريزر ما عدا البيض الطازج واألطعمة الصمبة .
 .يجب العمم أنو عند إخراج ىذه األطعمة من الفريزر تعود البكتريا لنشاطيا في النمو والتكاثر مما قد يتسبب اإلمراض 

للحفبظ علي جىدة حفع األطعمت سىاء ببلتبزيد أو التجميد 

    -يجب األخذ في االعتببر ببلنقبط التبليت :

  يجب وضع الخضروات والفواكو جافة تماما خالية من أي أثار لمماء عمي أن تجفف بقطعة قماش قبل التغميف. 
   . قسم كمية الطعام إلي أكياس صغيرة تحتوي كل منيا عمي الكمية المحدودة المطموبة في كل استخدام 
  . ال ترفع درجة حرارة التجميد إلي الحد األقصى حتى ال تفقد األطعمة مذاقيا والفيتامينات التي تحتوي عمييا وتصبح بال فائدة 
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 وربة والمبن أو أي مواد مرطبة كالعجين والفول السوداني في الرف العموي تجنب وضع أكياس بالستيكية بيا مواد سائمة كالش
 من الفريزر ألنيا سوف تكون أقواس تدخل بين أسالك الرف العموي وتتجمد عمي ىذا الشكل . 

 لي ال تضعي أي شي في الفريزر إال في أكياس شفافة حتى ال تتحري بعد فترة ماذا بداخمو مما يؤدي تكرار فتحة وحفظة إ
 زيادة الفرصة المتاحة لمنمو الميكروبي .

 . ضعي في الثالجة نصف ليمونة طازجة فيي كافيو بحفظ الثالجة والمأكوالت التي بداخميا 
  تغميف السمك تغميف محكم بصفائح من األلمونيوم الرقيقة أثناء حفظو وكذلك وضع المحوم في القسم األكثر برودة في

 جب وضعيا في أوان من البالستيك أو الزجاج .في الثالجة أما األطعمة المطبوخة
  خيار في إناء واحد كبير .الفمفل و الال تكدس الخضار من الطماطم و 
  تحفظ الخضروات لمدة طويمة في الفريزر عمي أن يتم سمقيا قبل التعبئة في األكياس البالستيك مع مراعاة التأكد من تخفيفيا

 . مامًا من ماء السمق وحفظيا جافةت
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  االنجازات:

كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكمفة عالية .    -   
تنمية الميارات إلقامة بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد تنمية موارد األسرة . -   

 . الغذاء الصحي وعالقتو بأساليب اإلعداد والحفظ وترشيد االستيالك -

 -التوصٌات:
 . كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة في عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط -

  .المحافظة عمي سالمة الغذاء وذلك بإتباع طرق الحفظ المثالية لمغذاء -

 .إىدار دون من اإلنفاق في واالعتدال التوازن -

 الغذائي االستيالك ترشيد أىمية حول الُمجتمع أفراد بين الوعي نشر -

 :  الٌوجدالصعوبات 

 األداء:استمارة تقٌم 

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 %3 ــــ %97 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %2 ــــ %98 مدى االستفادة من الخدمة

 - ــــ %011 مستوى الرضا عن الخدمة
 - ــــ %011 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 %5 ــــ %95 الخدمةمدى مالئمة المكان لتقديم 
 %3 ــــ %97 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 %4 ــــ %96 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - ــــ %011 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %2 ــــ %98 معدل اإلقبال عمى الخدمة

 %3 ــــ %97 مدى مناسبة الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة
 

 عمٌد الكلٌة                                                   لٌةـٌل الكـوك             

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ

 

 (مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب                           خالد على عبد الرحمن شاهٌن(    أ.د /)
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 التسويق :- 

-ىميا :سويق المنتجات من خالل عدة طرق وأسيتم ت  

 محالت المالبس الكبيرة حيث ستقوم بعرض تصميماتك  عمى اصحابيا .

معارض المالبس  –محالت المفروشات   

 اىم الطرق )التسويق عمى الفيسبوك (

 االماكن الرياضية والنوادى الشعبية خصوصا اثناء مواسم الدورات 

 رأس المال :-

  -رأس المال سوف تقوم باستخدامة فى عدة اشياء وىى كاالتى :

جنية التيشرت القطن السادة فى حالة شراء كمية كبيرة ( 00أموال لشراء التيشرتات القطن )تقريبا حوالى   

جنية .0000اموال لشراء مكبس طباعة التيشرتات وااللوان الخاصة بة وتكمفة حوالى   

بمعنى انك لن تضطر الى صرفيا مرة اخرى بمعني انك شيريا سوف تقوم بصرف اموال عمى شراء التقمق الن ىذة اصول ثابتة 
 التيشرتات والوان المكبس فقط .

 

  -والمكمالث الملبسيت:إعداد وتنفيذ بعض اإلكسسىاراث  -

  -:تشكيل النحاس وعمل خواتم وانسياالت باستخدام سمك النحاس عن طريق تشكيمو واألدوات المستخدمة ىى

 سم                     31م بطول حوالي 2.6سمك نحاس مقاس  -2

 بنسة تشكيل معادن وقصافة     - 3

 مقياس تدريجي لمخواتم -4
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 كريستال أو حجر أو خامات بيئية صالحة لالستخدام في عمل اإلكسسوارات   -5

 -طزيقت العمل :

 الخاصة بالمعادن .يقص سمك النحاس بالطول المطموب باستخدام القصافة  -2
 يتم لف النحاس حول مقياس الخواتم عمي حسب المقياس المطموب .  -3

 يتم تثبيت النحاس عن طريق لفة حول بعضو بإحكام . -4

 يتم وضع الكريستال بالشكل الجمالي المطموب بإستخدام البنسة الخاصة بتشكيل المعادن واخيرًا لف الكريستال مع السمك النحاس  -5
 

 العبداث الغذائيت السيئت  :بعض أهم 

عادة إستخدام كميات من الدىون عند طيي الطعام يسبب صعوبة في اليضم ويؤدي الي السمنة التي تؤدي الي 
امراض كثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم ، وامراض القمب ، السكر، أمراض المرارة ، واالم المفاصل . وقد يؤدي تناول 

 قرحة المعدة . ويظير ذلك بعد عيد االضحي حيث يكثر االكل من المحوم . كميات كبيرة من الدىون الي حدوث 

عادة استخدام الزيت المغمي أكثر من مرة في عممية القمي يؤدي الي اضرار صحية حيث أن الزيت الذي يتناولو 
م . كما أنو االنسان بعد تعرضو لمنار ينتج عنو مواد ترىق المعدة ويميب أغشيتيا مما يؤدي الي حدوث سوء اليض

من أىم السموكات والمعتقدات الخاطئة والتي تتصل بالغذاء والتغذية واالفراط و . قد يؤدي الي حدوث بعض األورام
في تناول الحمويات ، حيث تعتبر من العادات الغذائية السيئة والتي تعودنا عمييا منذ الطفولة الن السعرات 

ينات واالمالح المعدنية . وتتمثل ىذه الحمويات في االيس الكريم المأخوذة من السكر األبيض خالية من الفيتام
والفطائر والمشروبات الغازية والجاتوىات بأنواعيا ، حيث يؤدي االسراف في تناوليا الي اإلصابة بارتفاع مستوي 

من أكل  السكر بالدم وارتفاع  ضغط الدم وغيرىا من المشاكل الصحية األخرى ، ىذا باإلضافة الي أن االكثار
را في الفم ويؤدي الي تسوس االسنان ويقمل من نسبة قموية الدم واالنسجة ، كما أن السكريات مالحموي يسبب تخ

ال يحتاج سوى القميل منيا لتوفير الطاقة ويرجع ىذا االسراف الي انخفاض تساىم في عممية زيادة الوزن والجسم 
 بحقيقة الغذائية لما يتنالونو من أطعمة.م ىالوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع وعدم تبصر 

صابة بالسمنة وما يترتب عمييا من أمراض. اإلفراط الغازية والمرطبات يؤدي الي اال عادة االكثار من المشروبات
في تناقص مزمن في البوتاسيوم في  التسبب في تناول كميات كبيرة من المشروبات الكوال الغازية يوميا، بمقدوره

ما يقود الي حدوث ضعف في العضالت، بل وحتى حدوث الشمل فييا وفقا لدراسة أجراىا أطباء جسم االنسان 
 يونانيون.

عادة تناول الشاي بعد الطعام وكذلك االفراط فييا مما يؤثر تأثيرا ضارا عمي امتصاص الجسم لمحديد الالزم لتكوين 
 الدم.
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بة اختالف الكافيين، إال أن ارنة مع القيوة من حيث نسورتو مقعمي الرغم من فوائد الشاي وعمي الرغم من قمة خط
 الشاي يصبح مضرا في الحاالت التالية:

 يث يسبب قرحة في المعدة واالثنى عشر.حإذا تم االفراط في تناولو  -2

مساك وكسل  -3 إذا تم غميو كثيرا بحيث تحول لونو الي المون البني الغامق حيث يسبب اضطراب في عضمة القمب وا 
 بالجياز اليضمي. 

 إذا تم شربو بعد األكل مباشرة حيث يسبب عصر اليضم، لذلك يفضل شربو بعد ساعة من تناولو األكل. -4

أو االعتماد في فترة الصباح عمي بعض األطعمة الضعيفة عادة حذف وجبة اإلفطار أو تناول وجبة اإلفطار خفيفة  -
كالبسكويت عادة ضارة، تعني انقاص الطاقة الالزمة لمفرد، باإلضافة الي أن فترة الصباح فترة عمل طويمة تحتاج 

 غذاء معتدل ومتوازن في وجبة اإلفطار.

سريعة بمثابة ساندوتشات صغيرة او عادة السرعة في تناول الوجبات لضيق الوقت وغالبا تصبح ىذه الوجبات ال -
كميات محدودة ينقصيا التنويع فتميل بعض المواد الغذائية الضرورية، ولقد أجريت أبحاث عمي ىذه األكالت 
السريعة فتبين أنيا ال تمد الجسم بالسعرات الحرارية وتفتقر لكثير من الفيتامينات الضرورية مما يجعميا في كثير من 

 ة القيمة الغذائية.األحيان أكالت قميم

ساخنا حتى ميعاد الغذاء كل ىذا يفقد الطعام الكثير  وعادة زيادة تسبيك الطعام بحجة تحسين عممية الطيي أو حفظ -
 من عناصره التي تتأثر بالحرارة الطويمة العالية.

ينات، كما أن الخضر قطعا صغيرة يعرضيا لتمف وفقد بعض الفيتامعادة تجييز الطعام قبل طييو بمدة أو تقطيع  -
 نقعيا في الماء مرة قبل طيييا يذيب بعض أمالحيا وفيتاميناتيا التي تذوب في الماء.

 

 عن قلة النظافة  الناتجة  لنظافة والمشكالتا
تمعب النظافة دوراً  بالغ األىمية في منع الكثير من األمراض وااللتيابات في المعدة والجمد والعينين والرئتين، 
 وفي عموم الجسم. والنظافة الشخصية ميمة، وكذلك النظافة العامة. والمثل الشعبي يقول النظافة ثمثا الصحة.

إن الكثير من التيابات األمعاء تنتقل من شخص إلى آخر بسبب قمة النظافة الشخصية أو النظافة العامة. 
الل براز المصابين بيا. وىى تنتقل من براز فالجراثيم والديدان )أو بيوضيا( تتنقل بين اآلالف من الناس من خ

 شخص إلى فم شخص آخر عن طريق األصابع القذرة أو الذباب أو الطعام والماء المموث.
 من األمراض التي تنتقل من البراز إلى الفم:

 اإلسيال والدوسنتاريا )الزحار والتي تسببيا الجراثيم أو األميبا( -
 األنواع(الديدان المعوية )متعددة  -
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 الكوليرا وحمى التيفوئيد والتياب الكبد )اليرقان( -
 شمل األطفال )البوليو( وغيره من األمراض التي تنتقل أحياناً  بالطريقة نفسيا. -

 ويمكن أن تنتقل ىذه األمراض بطريقة مباشرة تماماً . مثال:
يغسميا بعد التغوط. وتكون أصابعو مغطاة بمئات  يقدم طفل مصاب بالديدان قطعة من الحموى إلى صديقو بيده التي نسي أن

من بيوض الديدان )التي ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة أو بدون مكبر، ألنيا صغيرة جداً . يمتصق بعض من ىذه البيوض 
 بالحموى. عندما يأكل الطفل اآلخر قطعة الحموى فإنو يبمع معيا

و أيضاً  بالديدان. وقد تقول أمو أن السبب ىو أكل الحموى في حين أن بيوض الديدان الممتصقة بيا. وسرعان ما يصاب ى
 السبب الحقيقي ىو أكل البراز!

 إرشادات أساسية لمنظافة
 النظافة الشخصية:

الماء والصابون: وىما أىم أسس النظافة الشخصية. فالماء وحده ال يكفي ألننا نحتاج إلى رغوة الصابون لمتخمص من  -2
 روبات العالقة باأليدي.األوساخ والميك

 نغسل أيدينا بالماء والصابون، وخصوصاً  في الصباح وبعد التبرز )التغوط( وقبل األكل وقبل تحضير الطعام.

عمينا أن نستحم بانتظام )يوميأ إذا كان الطقس حاراً ( وأن نغسل العمل الشاق أو العرق الكثير. فالحمام المتكرر  -3
االلتيابات الجمدية ويمنع قشرة الرأس والبثور والحكة وطفرات الجمد. وعمى المريض والطفل  يساعد عمى حماية البشرة من

 أخذ حمام كل يوم.
ٔفششٟ أسٕإٔا تؼذ وً ٚجثح ٚتؼذ أوً اٌح٠ٍٛاخ. ٚفٟ حاي ػذَ ٚجٛد ِؼجْٛ ٚفششاج أسٕاْ ٔسرؼًّ  -3

 . اٌّسٛان، ٔفشن األسٕاْ تاٌٍّح ٚوشتٛٔاخ اٌظٛدا 

 

 األكل والشرب ةالنظاف

فٟ اٌحاالخ اٌّثا١ٌح، ٠جة ذؼم١ُ ج١ّغ أٔٛاع ا١ٌّاٖ اٌرٟ ال ذأذٟ ِٓ ِظذس س١ٍُ لثً ششتٙا، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك  -1

لطشاخ ِٓ  3غ١ٍٙا )ِذج ال ذمً ػٓ ػششج دلائك( أٚ ذشش١حٙا )تفٍرش خاص( أٚ ذمط١ش٘ا أٚ إػافح اٌىٍٛس إ١ٌٙا )

 ٌرشاخ ِاء(. 11ج فٟ اٌىٍٛس فٟ ١ٌرش ٚاحذ أٚ ِمذاس ٍِؼمح طغ١ش
إْ ذؼم١ُ اٌّاء أِش فٟ غا٠ح األ١ّ٘ح ٚتخاطح ٌألؽفاي اٌظغاس ٚفٟ اٌفرشاخ اٌرٟ ٠ٕرشش ف١ٙا اإلسٙاي أٚ حاالخ 

ِٓ اٌر١فٛئ١ذ أٚ اٌرٙاب اٌىثذ اٌف١شٚسٟ أٚ اٌى١ٌٛشا. إال أْ ذٛف١ش و١ّح واف١ح ِٓ ا١ٌّاٖ لذ ٠ىْٛ أوثش أ١ّ٘ح ِٓ 

تؼغ األِشاع. ٚلذ ٠حذز أْ ٠طٍة ِٓ اٌؼائالخ اٌفم١شج أْ ذخظض ٚلرٙا ِٚاٌٙا  ٔٛػ١رٙا إٌم١ح ِٓ أجً ذفادٞ

اٌم١ًٍ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌحطة ٚاٌٛلٛد تٙذف غٍٟ اٌّاء، ٌٚىٓ ِثً ٘زا اٌطٍة لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ػشس إػافٟ إرا واْ 

٠ذ ِٓ ٘زا ػٍٝ حساب اٌّاي اٌم١ًٍ اٌّخظض ٌرٛف١ش ؽؼاَ ٌألؽفاي أٚ ذذ١ِش أٚسغ ٌٍشجش ٚاٌغاتاخ. ٌّٚض

 فٟ د١ًٌ " اٌؼًّ اٌظحٟ فٟ اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرذس٠ة". 11اٌّؼٍِٛاخ حٛي اٌّاء إٌظ١ف ٠ّىٓ ِشاجؼح اٌفظً 

إحذٜ اٌطشق اٌّالئّح ٚغ١ش اٌّىٍفح فٟ ذؼم١ُ ِاء اٌششب ٟ٘ فٟ ٚػؼٗ فٟ صجاجح أٚ ٚػاء شفاف 

ساػر١ٓ ػٍٝ األلً. فٙزٖ  )ٚاألفؼً أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌضجاج ١ٌٚس ِٓ اٌثالسر١ه( ذحد أشؼح اٌشّس ِثاششج. ٌّذج

 اٌطش٠مح ذمؼٟ ػٍٝ ِؼظُ اٌجشاث١ُ فٝ اٌّاء.
 


