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 :انصغرِرة انتذريبيت ائانذ
: تعرف باوٍا 

رؼٕٝ اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌظغ١شح ِٕٙبط اٌزذس٠ت األعجٛػٟ اٌزٞ ٘ٛ عضء ِٓ ِٕٙبط اٌزذس٠ت - 

اٌغٕٛٞ فبٔٗ ٠ٕظُ ثشىً ِؼ١ٓ ؽجمبً الؽز١بعبد اٌٛطٛي اٌٝ اٌمّخ ٌزؾم١ك اٌٙذف اٌشئ١غٟ 

 .اٌغٕٛٞ (اٌغجبق اٌشئ١غٟ)

 اٌمبػذح األعبع١خ اٌزٟ ٠زىْٛ ِٓ ِغّٛػٙب دائشح اٌؾًّ اٌّزٛعطخ صُ اٌط٠ٍٛخ ٟٚ٘ رؼٕٟ اٌفزشح -

ٚغبٌجبً ِب ٠ىْٛ . اٌض١ِٕخ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌؾًّ ِٕزظّبً ِٚىشساً ٌٕفظ ِؾز٠ٛبد اٌزذس٠ت ٔغج١بً 

 .صِٓ ٘زٖ اٌذائشح  عجٛػبً ٚاؽذاً 

.  رشى١ً ؽًّ اٌزذس٠ت فٟ ػذد ِٓ ٚؽذاد اٌزذس٠ت فٟ خالي  عجٛع -

.  رىْٛ فٟ ِغّٛػٙب اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ اٌمظ١شح رٕظ١ُ اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ ا١ِٛ١ٌخ ٌّذح اعجٛع -

ؽ١ش رشرجؾ ثجشٔبِظ إ٠مبػٟ ,رغّٝ اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌظغشٜ ثذائشح اٌؾًّ األعجٛػ١خ - 

 2-1ٚثزٌه ٠ّىٓ  داء ,ٚلذ رطٛي اٌذائشح ؽزٝ  عجٛػ١ٓ  ٚ لذ رمً إٌٝ ١ِٛ٠ٓ رذس٠ج١١ٓ , عجٛػٟ 

 ٚؽذح رذس٠ج١خ فٟ وً دائشح ؽغت ؽج١ؼخ 12-4ٚؽذح رذس٠ج١خ فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ إٞ فٟ ؽذٚد 

ٚثزٌه ٠زُ رشى١ً ؽًّ اٌذائشح ,إٌشبؽ اٌجذٟٔ اٌّّبسط ِٚغزٜٛ اٌالػت ٚاٌّٛعُ اٌزذس٠جٟ 

اٌزذس٠ج١خ اٌظغشٜ ثٕبءاً ػٍٝ ِٛلؼٙب داخً ِٛلغ اٌزذس٠ت ٚ٘ذف وً ِٛعُ ِٓ عٙخ ٚاسرجبؽٙب 

٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ , ِىٛٔب  عبع١ب ِٓ ِىٛٔبرٙب ار رؼذ.ثبٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌّزٛعطخ ِٓ عٙخ  خشٜ 

ٔٛع اٌذائشح ً٘ ٟ٘ دائشح إػذاد  َ دائشح ِغبثمبد  َ دائشح اعزشفبء وّب ٠زُ رشى١ً ؽًّ اٌذائشح 

 ,اٌزذس٠ج١خ اٌظغشٜ ثٕبءاً ػٍٝ ِغزٜٛ اٌالػت ٚلذسارٗ ػٍٝ رمجً  ؽغبَ رذس٠ج١خ ثشذد ِخزٍفخ

ؽ١ش ٠زُ رخط١ؾ اٌزذس٠ت ػٍٝ  عبط ِٓ ,  ِٓ  ُ٘ اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠تٟٚ٘

رشو١ت اٌٛؽذاد اٌظغشٜ ٚاٌزٟ رغّؼ ثبعزخذاَ إِىبٔبد اٌالػت ثبإلػبفخ اٌٝ اٌزٛافك اٌغ١ذ ث١ٓ 

ٚػٍٝ رٌه فٟٙ  عبط ثٕبء اٌذٚساد , اٌزؼت ٚاعزؼبدح اٌشفبء ثبٌٛطٛي اٌٝ اٌزؼ٠ٛغ اٌضائذ

 وً دائشح طغشٜ ثّب رؾز٠ٛٗ رؼذٚ. اٌزذس٠ج١خ اٌط٠ٍٛخ ٚاٌّزٛعطخ ؽ١ش ٠زشىً ِٕٙب رٍه اٌذٚساد

ِٓ ٚؽذاد رذس٠ج١خ ٚؽذح ِزىشسح راد اخزظبص ِؼ١ٓ ِٕز ثذء اٌغٕخ اٌزذس٠ج١خ ٚؽزٝ ٔٙب٠زٙب 

فٟٙ ثزٌه ِزغ١شح فٟ رشى١الرٙب ِخزٍفخ فٟ ِؾز٠ٛبرٙب ١ٌظ فمؾ ِٓ ِشؽٍخ ألخشٜ ثً ِٓ دائشح 

 ً . رذس٠ج١خ ألخشٜ الؽمخ ِٚٓ عٕخ رذس٠ج١خ ألخشٜ  ٠ؼب

 :-انتذريبيت انصغرِانذائرة انعُامم َانشرَط انمؤثرة في تركيب 

رزؾذد اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌظغشٜ ؽجمبً ٌؼٛاًِ وض١شح ٌٙب رأص١شارٙب ٚاٌزٟ ٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ   

:- ِٚٓ ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٟ٘ رى٠ٛٓ ٚرشى١ً دائشح اٌؾًّ 

ف١غت  ْ رىْٛ ٕ٘بن اسرجبؽ ٚرٛف١ك :  ٔظّخ ؽ١بح اٌش٠بػٟ  ٚخبطخ إٌظبَ اٌغزائٟ ٚاٌؼًّ - 1

ث١ٓ رٕظ١ُ اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌظغ١شح ٚإٌظبَ اٌىٍٝ ٌؾ١بح اٌش٠بػٟ ِٚشاػبح إٌظبَ اٌغزائٟ 

 . ِٚغزٜٛ اٌؼًّ ػٕذ رشى١ً اٌذائشح

 رزؾذ ؽجمب الرغب٘بد اٌزذس٠ت ٚخظبئض اٌزٟ ٚ:ػذد اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ ٚل١ُ اٌؾًّ وىً- 2

  .إٌشبؽ اٌّّبسط ٚؽبٌخ اٌش٠بػٟ

 ؽ١ش رخزٍف سدٚد فؼً األعٙضح اٌٛظ١ف١خ إٌبرغخ ػٓ رأص١شاد :سد اٌفؼً ٌألؽّبي اٌزذس٠ج١خ- 3

األؽّبي اٌزذس٠ج١خ ِٓ س٠بػٟ ٢خش ِٚٓ صُ اٌمذسح ػٍٝ اعزؼبدح اٌشفبء ، ٠ٚغزذػٝ رٌه ِشاػبح 

  .اٌؼاللخ ث١ٓ ل١ُ اٌؾًّ ٚاٌشاؽخ ػٕذ رشى١ً دائشح اٌؾًّ
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 ؽ١ش ٠زؾذد اٌغشع اٌّشاد :ِىبْ دائشح اٌؾًّ اٌظغ١شح فٟ إٌظبَ اٌؼبَ ِٓ خطخ اٌزذس٠ت- 4

. رؾم١مٗ ِٓ اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ ثٕبء ػٍٝ رى٠ٛٓ ِزغ١شارٙب

ِٚٓ خالي اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح  ػالٖ ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼت ٚػغ رشى١ً ٚاؽذ ٠ظٍؼ ٌغ١ّغ   

ٌزا ٠زطٍت ِٓ اٌّذسة اخزجبس ,اٌش٠بػبد فٟ ع١ّغ اٌّشاؽً ٚفزشاد اإلػذاد ٌغ١ّغ اٌش٠بػ١١ٓ 

. اٌذائشح إٌّبعجخ ؽجمب ٌٙذفٗ اٌّٛػٛع ٚاٌّشاد رؾم١مٗ ِٚىبْ اٌذائشح خالي ِٛعُ اٌزذس٠ت

 :شكال انذَراث انتذريبيت انصغيرةا

 :ٟٚ٘رمغُ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌظغ١شح اٌٝ اشىبي 

  :دائرة مذخهت - 1

ٟٚ٘ ػبدح ِب رزشوت ِٓ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ االؽّبي اٌزذس٠ج١خ ثظفخ ػبِخ ٚاالؽّبي اٌّؤصشح    

ثظفخ خبطخ ٚرىْٛ ِٛعٙخ ٌزأ١ً٘ دخٛي إٌبؽ١خ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍش٠بػٟ ٌٍؼًّ اٌزذس٠جٟ اٌشذ٠ذ ٟٚ٘ 

 .ٚفٟ اٌؼبدح ِبرجذ  ثٙب فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّزٛعطخرغزخذَ فٟ اٌفزشح االٌٚٝ االػذاد٠خ 

 :(انطارقت)انذائرة انمؤثرة - 2

 ٟٚ٘ رؾزٜٛ ػٍٝ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ االؽّبي راد اٌّغزٜٛ األلظٝ ،ٚٚاعجٙب االعبعٟ 

اعزضبسح ػ١ٍّبد اٌزى١ف اٌؾ١ٛٞ ٌٍش٠بػٟ ٚرجؼبً ٌزٌه فبْ اٌذائشح اٌّؤصشح رىْٛ اٌّؾزٜٛ 

 .االعبعٟ ٌٍّشؽٍخ االػذاد٠خ 

 :انذائرة انمُصهت- 3

ِؾزٜٛ ٘زٖ اٌذائشح ٠ّىٓ اْ رىْٛ را اخزالفبد وج١شح رؼزّذ ػٍٝ ٔظبَ ٔمً اٌش٠بػٟ ٌٍّغبثمبد 

ٚاٌزٟ رٛعٗ ا١ٌٙب ٘زٖ اٌذٚساد ٚخظبئض اٌش٠بػٟ اٌفشد٠خ ٚخظبئض االػذاد فٟ اٌّشؽٍخ 

إٌٙبئ١خ ،اسرجبؽبً ثٙزٖ االعجبة فبٔٗ داخً ٘زٖ ٠ّىٓ اداء ٔظبَ اٌّغبثمخ اٚ ٠ؾمك ٘ذف اعزؼبدح 

 .اٌشفبء اٌىبًِ ٚوزا اٌزى٠ٛٓ إٌفغٟ 

 : دائرة االستشفاء - 4

ً  (فٟ ٔٙب٠خ اٌذٚساد اٌّزٛعطخ)رأرٟ ٘زٖ اٌذائشح فٟ ٔٙب٠خ ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚساد اٌّؤصشح   ٚ ٠ؼب

رخطؾ ٘زٖ اٌذائشح ػٕذ االٔزٙبء ِٓ اٌّغبثمخ اٌؼ١ٕفخ  ٚدٚس٘ب االعبعٟ ٘ٛ ػّبْ اٌظشٚف 

اٌّضب١ٌخ ٌؾذٚس  ػ١ٍّبد اعزؼبدح اٌشفبء ٌٍٕٛاؽٟ اٌؾ٠ٛ١خ ٚؽذٚس اٌزى١ف ٌٍش٠بػٟ ٌٚٙزا ٠غزخذَ 

داخٍٙب اؽّبال ل١ٍٍخ ِٓ ؽ١ش اٌؼذد ٚاٌّغزٜٛ ٠ٚغزخذَ داخٍٙب ػٍٝ ٔطبق وج١ش اٌؾًّ اٌّؼشٚف 

 .ثبٌشاؽخ إٌشطخ

 :دائرة انمسابقاث - 5

رٛػغ ِطبثمخ ٌجشٔبِظ اٌّغبثمبد اْ رشو١ت ٚاعزّشاس ٘زٖ اٌذائشح ٠ؾذد رجؼبً ٌطج١ؼخ اٌّغبثمخ   

 ٚرشر١ت اٌغجبلبد ٌٍش٠بػٟ اٌّؼ١ٓ ٚوزٌه ػذد اٌغبثمبد ٚفزشاد اٌشاؽخ ث١ٕٙب
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يبيه اتجاٌاث جرعاث انذَائر انتذريبيت انصغرِ  (1)انجذَل  

 

  :تركيب انذَراث انتذريبيت انصغيرة يتُقف عهّ عُامم كثيرة مىٍا 

اْ اٌّؼب١٠ش اٌشئ١غ١خ اٌّغزؼٍّخ ٌزط٠ٛش دائشح اٌزذس٠ت اٌظغ١شح رأرٟ ِٓ ٘ذف اٌزذس٠ت اٌؼبَ 

٠زٛلف ػٍٝ ػٛاًِ ٚ. ٚاٌزٞ ٘ٛ رؾغٓ اٌؼٛاًِ اٌزذس٠ج١خ ٚسفغ ِغزٜٛ االداء ٚاالٔغبص اٌش٠بػٟ

 :-وض١شح ِٕٙب

 .ِشؽٍخ االػذاد اٌزٝ ٠ّش ثٙب اٌش٠بػٟ ثبٌٕغجخ ٌألػذاد  ِزؼذدح اٌغٕٛاد- 1

اٌّشؽٍخ اٌزٟ ٠ّشثٙب اٌش٠بػٟ ثبٌٕغجخ ٌٍذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌىجشٜ ٚاٌظغشٜ ٚاٌذائشح اٌزذس٠ج١خ - 2

 .اٌّزٛعطخ

 .شىً اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ ٔفغٙب- 3

  .خظبئض اٌش٠بػٟ اٌفشد٠خ- 4

٘زٖ اٌؼٛاًِ عّؼ١ٙبً رؤصش ػٍٝ ِغّٛع ِمبد٠ش االؽّبي داخً اٌذٚساد اٌظغ١شح ٚوزٌه ا٘ذافٙب 

االعبع١خ ٚا٠ؼبً اٌطشق ٚاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ِٚمبد٠ش االؽّبي ٚوزٌه خظبئض ؽغبثبد 

 . اٌغشػبد إٌّفظٍخ

  :مىٍجيت بىاء دائرة انتذريب انصغيرة

فٟ ثؼغ اٌذٚائش اٌزذس٠ج١خ اٌظغ١شح لذ رزىشس األ٘ذاف  ٚ رزشبثٗ ٌزٌه ٠فؼً إػبدح اٌزّبس٠ٓ    

ِشاد  صٕبء ٔفظ دائشح اٌزذس٠ت األعجٛػٟ ٚخبطخ  را وبْ ٌزؼ١ٍُ ػٕبطش فز١خ ٌّٙبساد  (2-3)

  .ِؼ١ٕخ  ٚ خط١طخ آٚ ٌز١ّٕخ لبث١ٍخ ؽشو١خ

وّب ٠غت  ػبدح اٌزّبس٠ٓ اٌزٟ رىْٛ ِظّّخ ٌز١ّٕخ اٌغشػخ ٚاٌّطبٌٚخ ٚاٌمٛح ثزٛاٌٟ اٚ ثزغٍغً    

 ٞ ٠غزط١غ اٌّذسة ثز١ّٕخ اٌّطبٌٚخ اٌؼبِخ ٚاٌّشٚٔخ اٚ اٌمٛح  (األعجٛػ١خ) صٕبء اٌذائشح اٌظغ١شح 

اٌؼؼ١ٍخ ٌّغّٛػبد اٌؼؼالد اٌىج١شح ٠فؼً  ػبدح ث١ٓ ٠َٛ ٚآخش ٚرٌه السرجبؽٙب ثبٌغٙبص اٌمٍجٟ 

ػىظ اٌّغب١ِغ اٌؼؼ١ٍخ اٌظغ١شح ف١ّىٓ  ْ رّٕٝ ١ِٛ٠ب فٟ , اٌزٞ ٠ؾزبط إٌٝ فزشح ساؽخ  ؽٛي 

( 3) ِب ف١ّب ٠خض ر١ّٕخ اٌزؾًّ اٌخبص ثشذح شجٗ لظٜٛ ف١ّىٓ  ْ رّٕٝ . اٌذائشح األعجٛػ١خ

ٚؽذح  عجٛػ١ب  را وبٔذ اٌشذح لظٜٛ فٟ ِشؽٍخ اٌغجبلبد  (2)ٚؽذاد اعجٛػ١بً ٚلذ رٕخفغ إٌٝ 

االيام 
 

استشفاء ( طارقة)مؤثرةمدخلة 

اتجاه االحمال  مقاديراتجاه الجرعات مقادير االحمال اتجاه الجرعات  
الجرعات 

مقادير 
االحمال 

االرتقاء بإمكانيات  1
السرعة 

تحقيق االهداف )مركبة أقصى )كبير تطوير التحمل الخاص قريب من االقصى 
 تابعبالت

متوسط 

االرتقاء بالتحمل  2
الهوائي 

متوسط االرتقاء بالتحمل الهوائي أقصى )كبير االرتقاء بالتحمل الهوائي  (أقصى)كبير 

االرتقاء بإمكانيات  3
السرعة 

تحقق االهداف )مركبة متوسط 
بالتتابع 

االرتقاء بإمكانيات متوسط 
السرعة 

صغير 

تحقيق )مركبة  4
االهداف بالتتابع 

االرتقاء بمستوى قريب من االقصى 
امكانيات السرعة 

تحقيق االهداف )مركبة أقصى 
بالتتابع 

صغير 

االرتقاء )مركبة  5
بالسرعة والتحمل 

 بالتوازنوالالهوائي 

مركبة تحقيق االرتقاء أقصى 
 الهوائية باإلمكانيات

والالهوائية 

تحقيق االهداف )مركبة أقصى 
بالتتابع 

متوسط 

 باإلمكانياتاالرتقاء  6
الهوائية 

 باإلمكانياتاالرتقاء صغير 
الهوائية 

قريب من 
االقصى 

تحقيق االهداف )مركبة 
بالتتابع 

صغير 
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ٚؽذح رذس٠ج١خ رىْٛ وبف١خ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌمٛح ٚاٌغشػخ اٌزٟ  (2)خالي فزشح إٌّبفغخ فٟ ؽ١ٓ  ْ 

اوزغجٙب فٟ ِشؽٍخ األػذاد اٌؼبَ ٚاٌخبص فٟ ؽ١ٓ رىْٛ اٌٛؽذاد األخشٜ ثشذح ٚاؽئخ فٟ اٌٛلذ 

ٔفغٗ ففٟ اٌؼبة اٌمٜٛ ٠ّىٓ ر١ّٕخ اٌمٛح االٔفغبس٠خ ٚاٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌغشػخ ٚرؾً اٌغشػخ ِؾً 

ٚؽذاد  عجٛػ١ب رىْٛ وبف١خ ثبعزخذاَ رّبس٠ٓ اٌمفض ٚاٌّشرفؼبد ٚاألسع  (3-2)اٌمٛح ف١ّىٓ 

ٚاٌشاؽخ ألٔٙب  (اٌؾغُ ٚاٌشذح)وً ٘زا ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌزجبدي اٌظؾ١ؼ ث١ٓ اٌغٙذ . اٌش١ٍِخ ٚاٌّذسعبد

 ثبْ ٠ؤوذ ثؼغ اٌّذسث١ٓؽ١ش .  ُ٘ األِٛس اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ ٔغبػ رخط١ؾ اٌزذس٠ت األعجٛػٟ

ٚؽذر١ٓ رذس٠ج١ز١ٓ اعجٛػ١بً ثشذح لظٜٛ ٠غت  ْ الرض٠ذ فٟ ؽ١ٓ  ْ رّبس٠ٓ اٌشاؽخ اال٠غبث١خ  ٚ 

اٌشذح اٌٛاؽئخ ِغ رّبس٠ٓ االعزشخبء ِشح ٚاؽذح  عجٛػ١ب ػٍٝ ششؽ  ْ رأرٟ ثؼذ  ٠بَ اٌغٙذ 

 .اٌؼبٌٟ

  :-معايير بىاء انذائرة انتذريبيت انصغيرة

ثّب  ْ رخط١ؾ اٌزذس٠ت ثشىً ػبَ ٠ؼزّذ  صٕبء ثٕبء اٌخطؾ اٌجؼ١ذح ػٍٝ شىً ِضٍش  ٞ ثذا 

ثبٌزخط١ؾ اٌجؼ١ذ صُ إٌضٚي إٌٝ اٌّزٛعؾ ٚاٌمظ١ش  ال  ْ االػزّبد اٌىج١ش فٟ رغ١ش  ٚ ِشٚٔخ 

  .اٌزخط١ؾ ٠ؼزّذ ػٍٝ ِؼٍِٛبد آخش دائشح رذس٠ج١خ طغ١شح ٌىٟ رىْٛ د١ٌالً ٌٍزغ١ش

  .رؾذ٠ذ  ٘ذاف اٌذائشح اٌزذس٠ج١خ اٌظغ١شح -

  ).ِىٛٔبد اٌؾًّ وبٌشذح ٚاٌؾغُ ٚاٌشاؽخ, ػذد  ٠بَ اٌزذس٠ت)رؾذ٠ذ ِؾز٠ٛبد اٌزذس٠ت  -

  .رؾذ٠ذ ِٛلغ اٌذائشح اٌظغ١شح ِٓ ؽ١ش اٌظؼٛثخ ث١ٓ اٌذٚائش األخشٜ ٚرجبدي ِىبٔٙب- 

  .رؾذ٠ذ اٌطشق ٚاألعب١ٌت اٌزذس٠ج١خ اٌّغزخذِخ فٟ وً دائشح- 

  .رؾذ٠ذ  ٠بَ االخزجبساد ٚاٌغجبلبد- 

  .طؼجخ– ِزٛعطخ – ٚاؽئخ – اٌزذسط فٟ اٌظؼٛثخ فٟ ثٕبء اٌذائشح اٌظغ١شح -

ً )  ٠بَ ِٓ اٌغجبق 5-٠3غت  ْ ٠ىْٛ ا١ٌَٛ اٌزذس٠جٟ اٌمٛٞ لجً -   إلػطبء (ِشح ٚاؽذح اعجٛػ١ب

  فشطخ وبف١خ ٌٍغغُ العزؼبدح اٌشفبء ٚاٌز١ٙؤ ٌٍغجبق 
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 انتخطيط نألعذاد نهبطُالث

 اٌزذس٠ج١خ اٌظغشٜ ٟ٘ االعبط فٟ اٌزخط١ؾ ٌألػذاد ٌٍجطٛالد ٌؼ١ٍّخ اٌجٕبء ٌٍّٕٙظ أن انذائرة

 .ٌزذسث١خ اٌّزٛعطخ ٚاٌىجشٜ ٚرز١ّض ثـاٌزٟ  رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌذائشح ا

ــ رذسة ػٍٝ اعبط اِىب١ٔخ اٌفشد ِغ االخز ثبالػزجبس  وٍّب رمذَ اٌفشد :مبذأ االوفراديت - 1

ٚوٍّب رمذَ اٌالػت رشوض ػٍٝ اٌخًٍ اٌّٛعٛد . ثبٌزطٛس وٍّب رطٍت خظٛط١خ اوضش ثبٌزذس٠ت 

 . ػٕذ اٌالػت ٚوٍّب رمذَ ثبٌّغزٜٛ وٍّب ظٙش اٌخًٍ 

ػٍٝ اٌظفبد اٌجذ١ٔخ اٚ رذس٠ت اٌظفبد اٌجذ١ٔخ خالي فزشح إٌّٛ اٌفشد ٠ّش ثّشاؽً :انتركيس- 2

 .إٌؼظ اٌجذٟٔ ٠ٚىْٛ ثٕبء اٌظفبد اٌجذ١ٔخ ػٍٝ اعبط ٘زا إٌؼظ ػ١ٍّخ اٌجٕبء ِشادفخ ٌٍٕؼظ 

 : داخم انذائرة انتذريبيت انصغرِانتسهسم انمثاني نمحتُياث انُحذة انتذريبيت

 .تعهم َاتقان مٍارة فىيت بشذة متُسطت- 1

 .اتقان مٍارة فىيت بشذة شبً قصُِ َشذة قصُِ- 2

 .تىميت انسرعت راث فترة زمىيت قصيرة- 3

 .(انمطاَنت انخاصت َمطاَنت انسرعت)تىميت انمطاَنت انالَكسجىيت - 4

 .(مه انقُة انقصُِ%100%-90)تىميت انقُة باستعمال شذة بيه - 5

 .(متُسط ََاطئ)تىميت مطاَنت انقُة باستعمال حمم تذريبي- 6

 . تىميت مطاَنت انقُة بشذة عانيت َقصُِ- 7

 .انتىفسي بشذة قصُِ– تىميت مطاَنت انجٍاز انقهبي - 8

 .انتىفسي بشذة معتذنت– تىميت مطاَنت انجٍاز انقهبي - 9


