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I. میدقلا يرصملا راخفلا نع ةمدقم 

 طسوتملا يرجحلا رصعلا ةراضح يف ماع 8000 يلاوح ذنم لینلا يداو يف اركبم راخفلا رھظ

 ثیدحلا يرجحلا رصعلا راخفب اقیثوً اطابترإ رصم دیعص يف تارسإلا لبق ام رصع راخف طبتریو .موطرخلاب

 دالبب ثیدحلا يرجحلا رصعلا دیلاقت ةدمرم يفو مویفلا يف لامشلا يف ةركبملا عقاوملا تعبت امنیب ,نادوسلاب

 نیحلا كلذ ذنمو ,ةیرظنلا هذھ روصت يرتبل ةجومملا يدیألا تاذ ةینیطسلفلا يناوألا تحوأ دقو  .ماشلا

 .نییرثألل ةیسیئر هادأ راخفلا بیلاسا روطت ةساردو لیلحت تحبصأ

 نیح لوحتی يذلاو .ينیرغلا لینلا يمط ھیلع قلُطاو رھنلا ينط نم لینلا يداوب ركبملا راخفلا عنُص

 قطانملا نإف كلذ عمو .نیجسكألا عمً ادحتم يمطلا تانوكم يف دیدحلا دوجول كلذو رمحألا نوللا ىلإ قرحلا

 ناعرس نكلو ةیئاوشع ةرھاظلا هذھ تناك ةیادبلا يف .دوسألا نوللا ىلأ اوحتیو دیدحلا لقی حطسلا اھیطغی يتلا

 تاذو دوسألا نوللا تاذ يناوألا عنص نم نرفلا لخاد يناوألا عضو لیدعت قیرط نع نوینارخفلا عاطتسإ ام

 راخفلا لك .تارسإلا لبق ام يناوأل يساسا جذومن حبصأ يذلاو ءادوسلا ةفاحلا تاذ يناوألاو رمحألا نوللا

 رصانع ةنمضتم ضیبألا نوللاب تفرخُز ءارمحلا يناوألا ضعب ,II ةداقن دھع يف رھظ رمحألاو دوسألا

 .يمیلقألا عونتلا نیبت ةیسقط ةطشنا لثمت رظانمو ةیعیبط

 ,ةیوئم ةجرد 800-500 نیب اھترارح ةجرد تحوارت نارفأ يف تارسألا لبق ام رصع يناوأ تقرح  

 نیبام اھترارح ةجرد تلصو اھل اصیصخ عنُص يذلا نبللا بوطلا نم ةینبملا نارفألا ءانب روطت عم نكلو

 .ءاضیبلا ءارحصلا ةلفط نم تعنُص ةفاثكو ةدالص رثكأ يناوأ جاتنإب كلذ حمسو ةیوئم ةجرد 850-1000

 ةطیسب ةیسدنھ لاكشأ نیب ةیفرخزلا اھرصانع تحوارت رمحالا نوللاب تاموسرب يناوألا هذھ ضعب تیلُط

 .نفدلاب ةقلعتم ةیسقط ضارغأ يناوألا هذھ نم ضرغلا نوكی دقو ,ةددعتم براوقل ریوصتو ةیعیبط رظانمو

 وأ ةیبشخ ةقرطم لثم ةلأب وأ دیلاب ءاوس اقبسم زھجُملا نیطلا نم ةلتك قیرط نم يناوألا هذھ تلكُش

 تلكُش يناوألا نم جذامنلا ضعب .نیطلا نم تاحول وأ فئافل قیرط نع يناوألا لكُشت نأ اضیأ نكمی .رجح

 بلاوق جاتنإل تمدختُسا ةقیرطلا هذھ ,)بلاق( لكش ىلع اھطغض وأ فوجم بلاق يف نیطلا طغض قیرط نع
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 لبق ام رصع يف يرصملا راخفلا نأ مغرو .ةفغرألا نم ةصوصخم لاكشا جاتنإ يف تمدختُسأ يتلا زیبخلا

 ةفاحلا لثم ءانإلا نم ءازجأ ضعب لیكشت أدب ام ناعرس دیحوتلا رصع يف ھنأ ریغ ,دیلاب عنُص دق تارسإلا

 ةلودلا رصع يفو .طغضلا قیرط نع دیلاب لكشُملا ندبلا ىلع ةفاحلا تقحلإو ,ةئیطب ةلجع وأ ریودت ةلأ ىلع

 ةعجلا يناوأ لثم دیلاب يناوألا نم جذامنلا ضعب لیكشترمتسا نكلو ةلجعلا يلع ةدیج يناوأ تجتُنا ةمیدقلا

 .زیبخلا بلاوقو

 ةفاك يف مكحتلا اھعم نكمی يتلاو راود لماح نع ةرابع ةراودلا ةلجعلا ىمست ام وا ةئیطبلا ةلجعلا تناك

 حرطل ةیفاك نارود ةعرس كلذ نع جتن امبرو دیلاب راُدی عونلا اذھ ناك .اھیلع ةعوضوملا يناوألا بناوج

 مل مدقلاب ينارخفلا اھریدی ناك يتلاو )بالودلا( مدقلاب ةرادملا ةلجعلا اھیلع قلُطی ام وأ ةعیرسلا ةلجعلا .ءانإلا

 امم هدیب يناوالا ناردج ءانبب ينارخفلل ةلجعلا هذھل نارودلا لدعم حمس .رخأتملا رصعلا لبق رصم يف مدختُست

 نم مغرلا ىلع كلذ ,ةمیدقلا رصم يف ةدئاسلا ةقیرطلا يھ ةلجعلا ىلع لیكشتلا ناكو .الثامت رثكأ اھلكش لعج

 .دحاولا ءانإلا لیكشت يف تمدختُسا دق لكشتلا تاینقت نم دیدعلا نأ

 تاذ يناوألا ضعب امنیب .ھلكشملا يناوألا لاكشأ نم ریثكلا مدختست تناك فیك ددحن نأ بعصلا نم

 يتلا يناوألا ضعب كانھ .Nw يناوأو  hes يناوأ لثم اھمادختسا دیدحت نكمی ةددحملا فئاظولاو ءامسألا

 تاذ( مودیم تایناطلس لثم ةفلتخم تامادختسا تاذ نوكت ام ابلاغ نكلو رباقملا رظانم يف رھظت يتلا

 ,راقبألا ناعطإ يف ةمدختسم ترھظ اضیأ نكلو ,ءالبنلا ةیذغت يف ھمدختسم رظانملاب رھظت يتلاو )شینروكلا

 ىرخا ةرم نكلو ,ھمادختسا نیبی ءانإلا لخاد ةدوجوملا ایاقبلل يلمعملا لیلحتلا ابلاغ سیلو نایحألا ضعب يف

 .ةددعتم فئاظو يف امدختسم رھظی دیدعلا

 يمط نم دیلاب ةماع ةفصب لكشی ھكالھتسإو ماعطلا ریضحت يف مدختسملا ةینكسلا تاعمتجملا راخف ناك

 يف ةلمعتسملا عنصلا ةدیجلا يناوألا تناك امنیب .ةفرخز نودب وأ ةلیلق فراخز عم ةنشخلا ةلفطلا نم وأ لینلا

 .ةفرخزم نوكت امٌ انایحأو نیطلا عاونأ دوجأ نم ةلجعلا ىلع لكُشت ام ةداع ةراجتلا وأ سوقطلا وأ ةزانجلا

 نم لیمج بطشُم حطس داجیا نكمیف .يرصملا راخفلا حطسا ىلع فراخزلا عاونوأ نم دیدعلا مدختُسا
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 ةقیقر ةقبط ةفاضإ وأ ,ساحنلا ھبشت ةعمال ءارمح يناوأ يطعتل اھعیملتو ءالطلا نم ةقیقر ةقبط ةفاضإ لالخ

 ةیفرخز رصانع قحلت تناك ام نایحألا ضعب يفو  .رمرملا ھبشت يناوأ يطعتل رفصملا ضیبألا نوللا نم

 تارسإلا لبق ام رصع دعب يرصملا راخفلا حطسأ ىلعٌ اران ناك نیولتلا .ءانإلا فتك وأ ةفاحلا ىلع ةبكرم

 ایروسو صربق نم ةدراولا ةیبنجألا ينوألا دیلقت مت نیح ,ةثیدحلا ةلودلا رصع يف اھدوجو رثك نكلو

 نوللا تاذ فراخزلا ریوطت عم الیصفت رثكأ ةقحاللا روصعلا يف ةنولملا تاموسرلا تحبصأ .نیطسلفو

 ىلع روھظلا يف تأدب يتلاو تاناویحلا ىتحو روھزلا لیلاكأ دلقت يتلاو ناولألا ةددعتملا فراخزلاو قرزألا

 يف تلكُش يتلا يناوألا يھو ةثیدحلا ةلودلا رصع نم ةرخافلا يناوألا نم رخأ عون كانھ .رصقلا راخف عاونأ

 اھریغ وأ مألا بیلح ءاوتحإل مدختُسا يناوألا نم عونلا اذھ نأ دقتعیو ,تاناویح انایحأو ءاسن لكش ىلع بلاوق

 .لیمجتلا تارضحتسم وأ ةیودألا لثم داوملا نم

 كرتت ام نایحألا ضعب يف ً.افرخزم نوكی امً اردانو الامج لقأ ةثیدحلا ةلودلا رصع دعب راخفلا حبصأ

 مكحتلا لھسی حطس كرتت اضیأ ,يفرخز لكش ةعیرسلا ةلجعلا ىلع ينارخفلا دی اھذفنت يتلا ریودتلا تامالع

 روصعلا يفً اعئاش ججزملا راخفلا حبصأو ,فرخزُملا يطبقلاو ينامورلا ينانویلا راخفلا رھظ اریخأ .ھیف

 .ةیمالسإلا

 خیرأتلل طقف سیل ةیاغلل مھم راخفلا ناك يرتب مایأ ذنمف ,نییرثألا نیب ةمیق هادأ يرصملا راخفلا حبصأ

 .سانجألا دیدجتو عقاوملا فئاظوو ةراجتلا طامنأ دیدحتل اضیأ نكلو

 :رظنإ دیزملل

 Bourriau, Janine, Umm el-Ga'ab, Pottery from the Nile Valley before the Arab 

Conquest, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. 

Hope, Colin, Egyptian Pottery, London: Shire Publications, 2001. 
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II – ؟راثألا ملعل مھم راخفلا ربتعی اذامل 

 هذھ تیقب دقف ,ةمیقلا ةمیدع ةیراخف تافاقش اھرسك نع جتنیو رسكلا ةفھس ةیراخفلا يناوألا نإل 

 يناوألا نإف كلذ ىلع ةوالع .اھعنُص نم ریصق تقو دعب يناوألا هذھ رسكنت ام ةداعو ,اھنكامأ يف تافاقشلا

 يناوألا هذھ انربخت نأ نكمی ثیحب ,ةفلتخم ضارغألو عمتجملا تاقبط نم دیدعلا اھمدختسا دق ةیراخفلا

 لثم ةیصوصخ رثكألا ةطشنألا كلذك ,يمویلا مادختسإلا ةطشنأو ناكسلا نع تامولعملا نم ریثكلاب تافاقشلاو

 .سوقطلا میدقت وأ ةیزئانجلا ضارغألا

 

III – راخفلا وھ ام 

 ."ينارخفلا موی" ىنعمب Keramos ةنیانویلا ةملكلا نم "ceramics" وأ "راخفلا" حلطصم قتُشا 

 تایوتحم .نیطلل ةنودللا يطعی يذلا رصنعلا وھ ءاملاو ,ءاملاو نیطلا امھ نییسیئر نیرصنع نم راخفلا نوكتیو

 هذھ لدعت ,”temper“ "تافاضإ" مسا نویرثألا اھیلع قلُطی دمع نع ةفاضم وأ ةیعیبط ءاوس نیطلا

 تارییغتلاو فیفجتلا تقوو شامكنإلاو ةیماسملاو ةجوزللا لثم ةصئاصخ نم لوحتو نیطلا جیسن نم تافاضإللا

 وأ ،لمرلا كلذ يف امب ماخلا داوملا نم ددع يأ نوكت نأ نكمی تافاضإلا .قرحلا تقو ءانإلا ىلع أرطت يتلا

 نیطلا ىلإ راشیو .روخصلا وأ ،نوحطملا راخفلا وأ ، ةنوحطملا عقاوقلا وأ ،يناكربلا دامرلا وأ ،ةیتابنلا فایلألا

  .”paste“ "ةنیجع" ریبعتب اعم ةفاضملا داوملاو

 نكلو امھنیب لدابتلاب ”pottery“  "راخف" و ”ceramic“"فزخ" نیحلطصملا مادختسا متی ام ًابلاغ  

 ةجرد يف تقرُح يتلا عطقلا ىلإ ریشی ”ceramic“ "فزخ" حلطصمف .ةفلتخم ناعم امھل نوكی نأ نكمی

 ”pottery“ "راخف" حلطصم رصتقی امنیب ,يناوألاو سنایفلا لثم ةججزم نوكت ام بلاغلا يفو ,ةیلاع ةرارح

 .ةینیطلا يناوألا ىلع

 مل .بلاقلا ىلع اھیلطشت وأ ةلجع ىلع نم حرطلا وأ دیلاب ءاوس ةفلتخم قرط ةدعب راخفلا ةعانص نكمی 

 ةلودلا رصع يف رصم يف ةرم لوأل ترھظ اھنكلو ، تارسألا لبق ام رصع يف يناراخفلا ةلجع مدختست

 حاولأ نم ةركبملا يناوألا تعنُص .كلذ نع رخأتم تقو يف الإ ينارخفلا ةلجع رھظت ملف ةبونلا يف امأ ,ةمیدقلا

 ةففجُملا يناوألا كُحت .بطُشت مث فجتل يناوألا كرتت بطرلا نیطلا لكُشی نأ درجمبو .دیلاب تلكُشو ةبطر ةینیط

 قیرط نع معُنی وأ حطسلا لقُصی نأ اضیأ نكمی .سلمأ ھلعجو حطسلا ةیوستل فقشلا وأ طلزلا لثم ةبلص هادأب

 ام نایحألا ضعب يف ٌ.ادج عمالو مكحُم حطس ىلع لوصحلل كلذو ,طلزلا لثم ھبلص هادأب ةرركتم ةروصب ھكح

 .لقصلا طمن ىمست ةینقت يف حطسلا ىلع ةمظتنم ریغ طوطخ لقصلا هادأ كرتت

 نول ةفاضإ نكمی .ىرخأ فراخز وأ لابح تاعبط وأ زوزحی كلذ دعب يناوألا حطسأ فرخُزت نأ نكمی 
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 میدقلا رصملا راخفلا يف جیجزتلا مدختُسی مل .ءاملاب طولخملا معانلا نیطلا نم ةیشغت مادختسإب حطسلا ىلإ فلتخم

 ةرسألا رصع رخاوأ يف نكلو ,تارسألا لبق ام رصع دعب اردان راخفلا ىلع مسرلا ناك .ينامورلا رصعلا لبق

 ةیفرخز طامنأب ةیراخفلا يناوألا تفرخُز ,ةنرامعلا لتو ةطقلملا لثم ةیكلملا روصقلا يف ةصاخ ,رشع ةنماثلا

 .ىرخا ناولأ وأ قرزألا نوللاب ةنولم ةنقتم

 لصت ,رفح يف نارفأ وأ )لعاشم وأ ةطیسب نارفأ( ةحوتفم نارفأ يف رصم يف ركبملا راخفلا قرُح 

 ةینوعرفلا روصعلا يف راخفلا عنُص .ةیوئم ةجرد 1100 – 900 نیب ام نارفألا نم عاونألا هذھ ةرارح ةجرد

 ينیرغلا نم لینلا يمط نوكت .ءارحصلا ةلفطو ينیرغلا لینلا يمط مھ ,يمطلا نم نیعون نم ماع لكشب رصمب

 امنیب .معانلا لمرلا تابیبحو ةیعیبطلا داوملاب ينغ نكاد يمط نع ةرابع وھو رھنلا ناضیف نع جتن يذلا ينیطلا

 ةظفاحمب صالبلا يف ةصاخ ءارحصلا نم جرختُسی لازامو ناك يذلا يریجلا رجحلا لكأت نم ةلفطلا تردحنا

 رسكلا نم اھعنملو لیكشتلل ةیلباق رثكأ اھلعجل ىصحلا وأ شقلا لثم ىرخا داوم عم نیطلا طلخ متی امً ابلاغ .انق

 Dorothea و Janine Bourriau تمسق ."تانسحم" ”temper“ تافاضإلا هذھ ىمُست .قرحلا نیح

Arnold راخفلا ةعانص ةدام فینصتل انییف بولسإ" ىمُسی ام ىلإ نیطلا عم تانسحملا نم ةنوكملا داوملا هذھ". 

 -:ةیلاتلا عاونألا ىلإ راخفلا ةعانص ةدام مسقی يذلاو

 انییف بولسإ :يرصملا راخفلا ةعانص ةدام

 :لینلا يمط ةدام

 .شق دوجو مدع عم نشخلاو دیجلا نیب حوارتی يذلا لمرلا نم ةریبك ةیمك -”A “Nile A لینلا يمط

 طسوتملاو دیجلا نیب حوارتی شقو نشخلاو دیجلا نیب حوارتی لمر  -Nile B” B“ لینلا يمط

 .ریبكلا شقلا نم ةریبك ةیمكو نشخلاو دیجلا نیب حوارتی لمر    -Nile C” C“  لینلا يمط

 

 لینلا يمط نم ةردان عاونأ

 نوحطم يریج رجح ىلع يوتحت –”D “Nile D لینلا يمط

 )اتلدلا نیط( نشخ يرئاد لمر ىلع يوتحت –”E “Nile E لینلا يمط

 

  :ةلفطلا ةدام

 .نشخ ىلإ ةدوجلا طسوتم نوحطم يریج رجح ھیلا فاضُم معان يمط – ”A1 “Marl A1 ةلفطلا

 .معان نوحطم يریج رجح ھیلا فاضُم معان يمط – ”A2 “Marl A2 ةلفطلا

 .سناجتم معان يمط -  ”A3 “Marl A3 ةلفطلا

 .نشخ لمر ھیلا فاضُم نشخ يمط – ”A4 “Marl A ةلفطلا

 .ببحُم حطس ھلو ,لمرلا نم ریثكلا ھیلا فاضُم سناجتم ,ةیماسملا فیثك يمط – ”B “Marl B ةلفطلا
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 .ككفملا يریجلا رجحلا نم ریثك ھب يمط – ”C “Marl C ةلفطلا

 .ءادوس تابیبحو يریجلا رجحلا نم ةدوجلا ةطسوتم ىلإ ةدیج رصانع ىلع يوتحت – ”D “Marl D ةلفطلا

 .شقلا نم ریثكلا ھیلا فاضُم ةیماسملا فیثك سناجتم يمط – ”E “Marl E ةلفطلا

 

 -:ةأرقلا نم دیزملل

Arnold, Dorothea, and Bourriau, Janine, eds.  An Introduction to Ancient Egyptian 
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IV- ؟راخفلا انربخی اذامب 

 يرثأ عقومل يخیراتلا لسلستلا ةفرعم وھ راثألا ملع يف راخفلا مادختسإل ةمھملا ضارإلا مھأ نم ةدحاو 

 ةنراقم قیرط نع عقوملل يبسن خیرأت انل يطعی نأ رفحلا عقومب ةددحم تاقبط نم فشتكُملا راخفلل نكمی .نیعم

 .لعفلاب ھخیرأت مت دق رخأب فشتكملا راخفلا

 خیرأتلا" مسا ھیلع قلطأ رصمب ةرم لوأل راخفلل اخیرأت يرتب زردنیلف ویثام مایلو ریسلا سسأ 

 ىنعمب seriation مسا میلع نوقلطیو ملاعلا ءاحنأ لك يف خیرأتلا اذھ نومدختسی راثألا ءاملع لازامو ."يعباتتلا

 ةیبنجألا تاریثأتلاو يجولونكتلا ریغتلا اھنم ةدیدع بابسأل تقولا رورمب طامنألا ریغتت .ةلسلس يف ءایشألا بیترت

 ةددحم عاونأ نأ اھعم حجُری نأ نكمی فراخزلاو ةینقتلا نإف راخفلا عم نكلو ,كلذ ىلإ امو ةیداصتقإلا فورظلاو

 اذإف .تقولا رورمب يفتخت مث اھراركت دادزیو يناوألا نم ةددحم عاونأ رھظت ام ةداعو .ينمز طخب اھدیدحت نكمی

 نم عون يأ عویش نإف ھیلعو ."بكرملا تاینحنم" ىمستو ةسدعلا لكش ذخأت اھتإف ينایب ىنحمب كلذ مسر مت

 يف ةطقن ىلعأ لباقی اھضارقناو ىنحنملا يف ةطقن يندأ لباقت ھتیادبو ىنحنملا يف ةطقن ربكأ لباقی يناوألا

 .ىنحنملا

 راخفلا نم ةعومجم ھنأب طمنلا فرُعیو .طامنألا عونت ماظن وھ راخفلا ةساردل مدختسُملا يسیئرلا ماظنلا 

 .لقأ تافالتخإ ىلإ ”varieties“ "عونت" حلطصم ریشی دحاولا طمنلا يفو ,تافصلا نم ةعومجم يف كرتشت

  

V – ؟راخفلا مسرن اذامل 

 وأ ةینف تاحول تسیلو ةینقت تاموسر راخفلا مسر ربتعیو .يرثألا راخفلا ةساردل ادج مھم مسرلا ربتعی 

 مسرل ةرطسم :ةطیسب تاودأ رخفلا مسرل ةمزاللا تاودألا .مسرلا اذھ ذیفنتل عبتت ةیساسأ دعاوق كانھو .ةیعقاو

 صاصرلا ملقلاب مسرل متی نأ دعب .هاحممو صاصر ملق ,فصتنملا نم مسرلا میسقتل ثلثم ,ةمیقتسملا طوطخلا

 .ضرغلا اذھل رتویبمكلا جمارب مدختست يلاحلا تقولاو يفو ,ریبحتلا ملق لامعتسإب مسرلا خسن متی ام ةداعف

 نأ نكمیب ,اھمسر دارملا ةعطقلا مجح بسح كب صاخ مسر سایقم فیضن نأ مسراب أدبن نأ لبق بجی 
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 نم لقأ وأ ,1:4 مجحلا عبر نوكت نأ نكمی وأ ,1:2 مجحلا فصن نوكت نأ نكمی وأ ,1:1 يعیبطلا مجحلاب نوكت

  .(cm) يرتملا ماظنلا مدختسی ام ةداعو .مسرلا ىلع سایقم طیرش عضو بجی مسرلا ةبسن ىلإ ةفاضألاب .كلذ

 

cm 

0 1 2 3 4 5 

 ,ةقبطلاو ناكملا ,عقوملا انمضتم ةعطقلا نع ةیساسأ تامولعم مسرلا ةقرو ىلع نودی نأ اذیا بجی 

 .ةعطقلا مسا ,ماسرلا مسا ,مسرلا خیرات

 ةفاح نوكت ثیحبً الماك ناك اذإ ءانإلا اھعم رھظی يتلا ةیقرطلا يھ راخفلا مسر يف ةعبتملا دعاوقلا 

 ةفقشلا عضوم ریسفت يف ءانإلل يلصألا لكشلا مھف دعاسی دقو .لفسألا يف ءانإلا ةدعاقو ىلعألا يف ءانإلا

 ةلصتملا ریغ ةصاخ ریبانصلاو يدیألا لثم ةفاضملا ءازجألا هاجتإ دیدحت نكمی اضیأ .ءانإلا ىلع ةیراخفلا

 .ءانإلل يلصألا لكشلل اقبط دعاوقلا وأ فاوحلاب

   .ناردجلا كمُسو ءانإلا لكش ةیراخفلا ةفقشلا وأ ءانإلا مسر ىلع حضوی نأ بجی 
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 نم رسیألا ءزجلا ىلع حضوی .يجراخلاو يلخادلا حطسلا ةلماعم حیضوتل فصتنملا نم مسرلا مسقی 

 حضویو .لخادلا يرتل ءانإلا فصتنم لالخ رظنت تنك ول امك عوطقم لكش نع ةرابع وھو ,ءانإلا عطقم مسرلا

 1ءانإلل يجراخلا حطسلا ءانإلا نم نمیألا فصنلا

 

 

 يف ةزیمملا ءازجألا مسرن اننإف اذل ةروسكم دجوت ةیرثألا عقاوملاب فشتُكت يتلا ةیراخفلا يناوألا مظعم 

 ىلوإلا ةوطخلا .دعاوقلاو فاوحلا نوكت ام ةداعو ,diagnostics "ةیرابتعإلا تافاقشلا" مساب ةفورعملاو ءانإلا

 ةدعاقلا رطقو ةفاحلا رطق نإف يرئاد لكشب يراخفلا ءانإلا نأ ضارتفإ عم .تاساقملا ذخأ وھ راخفلا مسر يف

 ةفقشلا عضن اننإف ةقرولا هذھ مادختسإلو .”diameter sheet“ رطقلا باسح ةقرو قیرط نع مھتفرعم نكمی

 ىتح ةقرولا رئاود ىلع ررمت مث 2اھتحت ءوضلا يفتخی ىتح فلخلاو مامألا ىلإ اھكرحنو ةقرولا ىلع ةیراخفلا

 ةفاح رطق وھ مقر انیطعیس قباطتملا ىنحنملا اذھ .ةقرولا تایحنم نم ةدحاو عم ةفقشلا ةفاح ىنحنم قباطتت

 .ةیراخفلا ةعطقلا

 مسقن .رطقلا باسح ةقرو نم ھیلع لوصحلا مت يذلا رطقلا لداعت ةفاسمب يقفا طخ مسرن اننف مسرلا أدبا 

 لمتشت ةیراخفلا ةفقلا تناك اذإ .لفسأل يقفإلا طخلا عم دماعتم طخ مسرن فصتنملا نمو نیمسق ىلإ طخلا اذھ

 مسرن يسأرلا طخلا اذھ ةیاھن يف .يسأرلا طخلا ىلع قبطیو عافترإلا ذخأنف لماك ءاعو وأ ةدعاقو ةفاح ىلع

 ةقرو لامعتسإب ةدعاقلا رطق ددحن نأ طخلا اذھ نم اضیأ نكمیو .مسرلل ساسألا طخ وھ نوكیس يذلاوً ایقفاً اطخ

  .3رطقلا باسح

 وأ ءانإلا عطقم ھب حضویو راسیلا ىلع لوألا نییئزج ىلإ مسرلا مسقی يذلا طخلا وھ يسأرلا طخلا 

 مسرل ناتطیسب ناتقیرط كانھ ,4نیمیلا ةھح ىلإ يجراخلا حطسلا حضویو نیمیلا ىلإ يناثلاو ,ةیراخفلا ةفقشلا

 يف ةفقشلا كسمب عطقملا عبتت نكمیف يسأر لكشب ةروسكم ةیراخفلا ةفقشلا ةفاح تناك اذإ .ةیراخفلا ةفقشلا عطقم

 يجراخلا ةفقشلا حطس ىلع طشملا عفدن نأب راخفلا مسر طشم مادختسا يھ ىرخالا ةقیرطلا .حیحصلا اھھاجتإ

 .ةقرولا ىلع طشملا ةعبط مسرن مث لفسأ ىلإ ةفاحلا نم
                                            

 ةعبتملا ةقيرطلا يھو راسیلا ةھج يجراخلا حطسلاو نیمیلا ةھج عطقملا نوكي ام نایحألا نم ریثكلا يف  1
 .لاوحألا بلغأ يف مسرلل
 الماك ءانإلا ناك نأ تقو يلصألا اھھاجتإ يف ةيراخفلا ةفقشلا عضو وھ ةیلمعلا هذھ نم ضرغلا  2
 ةفاحلا لثم ةقيرطلا قیبیطت متي  3
 .راسیلا ةھج يجراخلا حطسلاو نیمیلا ةھج عطقملا نوكي نأ نكمي  4
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 بجی ةفاضملاو ةیوطملا فاوحلاو تاءوتنلا لثم ةفقشلا حطس ىلع ةرھاظ تاینحنم وأ ةداح فاوح يأ 

 نیحطسلا الك ىلع فراخز وأ تامالع يأ رھظت نأ بجی اریخأ .يقفأ طخ لكش ىلع مسرلا ىلع رھظت نأ

 .روثعلا ناكم نع تامولعم فیضت مث يلخادلا وأ يجراخلا
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VI- صالبلا رید راخف 

 رصعو يناثلا لاقتنإلا رصع رخاوأ نیب ةرتفلا يف خرؤی صالبلا رید راخف مظعم نأ نم مغرا ىلع 

 رخأتملا رصعلا لثم ةقحال روصعب خرؤت يتلا ةلثمألا ضعب كانھ نأ الإ ,ةثیدحلا ةلودلا نم رشع ةنماثلا ةرسألا

 ریدب ةعانصلا ةدامو طامنألاو ةیسیئرلا عاونألا يھ لفسألاب رطسملا .يطنزیبلا رصعلاو ينامورلا رصعلاو

 .رشع ةنماثلا ةرسالا رصعو يناثلا لاقتنألا رصع نیب ام ةرتفلاب خرؤت يتلا صالبلا
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 ةعانصلا ةیودی طامنأ 1-4 لكش

 حطس ,طشملا عبطب فرخزم ,ةیودی ةعانص ,شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم نشخ راخف .1
 .لوقصم

 .شودخم حطس ,ةیودی ةعانص ,شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم نشخ راخف .2

 .شودخم حطس ,ةیودی ةعانص ,شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم نشخ راخف .3

 .ةریصحلا لكش تاعبطب حطس ,ةیودی ةعانص ,شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم نشخ راخف .4

 .ةریصحلا لكش تاعبطب حطس ,ةیودی ةعانص ,شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم نشخ راخف .5

 حادقأ ,لوقصم حطس ,ةیودی ةعانص ,ناویحلا ثور ھیلإ فاضم لین يمط نم عنص ,دیج راخف .8 _ .6
 .امركلا

 
 .Nile C = شق ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عنص ,نشخ راخف .13_10
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 .ةلجعلا ىلع لكشُم لین يمط 2-4 لكش

 .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .1

 .لزجلاب بذھُم حطس .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .2

 .ةدعاقلا ربع عبصألای ةبوقثم .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .3

 .رفحلاب فرخزُم حطس .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .4

 .رفحلاب فرخزُم حطس .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .5

 نم رمحالا نوللاب لوقصم حطس .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .6
 .جراخلاو لخادلا

 رمحألا نوللاب لوقصم يجراخ حطس .(Nile C) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,نشخ راخف .7
 .لابحلا تاعبطو رفحلاب فرخزُمو

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .8
 .رمحألا

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .9
 .رمحألا

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .10
 .رمحألا

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .11
 .رمحألا

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .12

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .13

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .14
 .رمحألا

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .15
 .لخادلا نم لوقصم

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .16
 .لخادلا نم لوقصم

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .17
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 .ةلجعلا ىلع لكشُم ةلفطلاو لینلا يمط نم عونصم راخف 3-4 لكش

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .1

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .2

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .3

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .4
 .جراخلا نم لوقصمو

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .5
 .جراخلا نم لوقصمو

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .6
 .جراخلا نم لوقصمو

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .7

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .8

 رمحألا نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .9
 .لخادلا نم لوقصمو

 نوللاب ىشغُم حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .10
 .رمحألا

 .يداع حطس .(Nile B2) شقلا ھیلإ فاضملا لینلا يمط نم عونصم ,ةدوجلا طسوتم راخف .11

 .يداع حطس ,(Nile D) يریج رجح ھب لین يمط .12

 .يداع حطس ,(Nile D) يریج رجح ھب لین يمط .13

 .(Marl A2) ةدیج ةلفط .14

 .(Marl A2) ةدیج ةلفط .15

 .(Marl A2) ةدیج ةلفط .16

 .معنُم حطس ,(Marl A3) ةدیج ةلفط .17

 .معنُم حطس ,(Marl A3) ةدیج ةلفط .18
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 .معنُم حطس ,(Marl A3) ةدیج ةلفط .19

 .(Marl A3) ةدیج ةلفط .20

 .(Marl B) لمر اھب ةدیج ةلفط .27 _ .21
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 .ةلجعلا ىلع تلكُش B (Marl B) ةلفط 4-4 لكش

 .يداع حطس ,(Marl B) لمر اھب ةلفط .14 _ .1
 .ةشودخمو ةزوزحم فراخزب فرخزُم راخف ,(Marl B) لمر اھب ةلفط .18_15
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 .ةلجعلا ىلع ةلكشُم ةلفط 5-4 لكش

 .ةشوقنم طامنأب فرخزُم حطس ,(Marl B) لمر اھب ةلفط .1

 .ةشوقنم طامنأب فرخزُم حطس ,(Marl B) لمر اھب ةلفط .2

 .ةعوبطمو ةشوقنم طامنأب فرخزُم حطس ,(Marl B) لمر اھب ةلفط .3

 .(Marl B) لمر اھب ةلفط .4

 .(Marl B) لمر اھب ةلفط .5

 .(Marl B) لمر اھب ةلفط .6

 .ةزوزحم فراخزب فرخزُم حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .7

 .طوشكم حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .14 _ .8
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 .D (Marl D) ةلفطلا نم عونصم ,ةلجعلا ىلع لكشُم راخف 6-4 لكش

 .يداع حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .1

 .طوشكمو يداع حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .2

 .يداع حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .3

 .يداع حطس ,(Marl D) يریج رجح اھب ةلفط .7- .4
 

 .(Marl E) شق اھیلإ فاضُم ةلفط .8-11
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