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ا    أردنا  أن يكون هذا العدد مختلفا قدر المستطاع في محتواه ،مضمونه واخراجه، أردن
رة              قى في ذاآ ب أن نقدم العدد العاشر آبصمة جديدة عن ما عداه من األعداد، بصمة ت
عشرات من                                          ال ل ب اف ح حات ال ذا الصف ه في ه رؤون ق ا سوف ي القراء من خالل م
دال           ب ة، ف احي ت ت الموضوعات، فكان البد من تغير أول ما يصادف القراء، أال  وهي االف
تي                  ة األعداد، وال ي ق ادة في ب من طرح موضوع جدلي ذات طابع  تقني آما جرت الع
ة          سل دخل لسل تابعتم معنا مختلف موضوعاتها، لم يقف األمر عند االفتتاحية بل هي م
ن في        زي رآ من التغيير ولتطوير في المجلة آإصدار واآبه  مثيله في المجلة آكيان،  م

 : هذا العدد على
 

ألول مرة في المجلة نرآز على تناول موضوع  في أآثر من قالب  وبأآثر من محتوي، 
ا    ”  قوقل“  فتطرقنا إلي  من خالل سلسلة من المقاالت المتخصصة التي تشرح الكثير م

ي                  ”  قوقل”  له وما عليه، فمن األستاذ  المبجل دي، إل جن اسر ال داء ي ر ف ي للكتاب الكب
ي شرح مفضل ألحدث                            قضاء، إل ة ال وضع قوقل بين سندان الخصوصية و مطرق
ع                          واق م شار ال ت م، من خالل خدمة ان هشي خدماته التي انتشرت آانتشار النار في ال
ميق في               ع االلكترونية، هذه الموضوعات ذات الطابع التحليلي المبسط في طرحه، ال

 . محتواه،  أردنا من خالل  أن نغير أسلوب عرضنا للقارئ الكريم
 

ة،   ألننا في المجلة  نتناول أآثر من محتوي بمستويات متباينة من خالل أبوابنا المختلف
ة، أال وهي                      ي ن ق ت م ال ال ة في ع آان ال بد لنا من شرح أحد أآثر الموضوعات حساسي
ل                            ي أه ة ت ي ف ي ك معمق ل عرض ال ل وال ي ل ح الجودة، فتناولنا من خالل موضوعين بالت

 . الشرآات للجودة، والمعايير واألنماط المستخدمة في هذا
 

ة                  ا مجل إصداره رد ب ف ن أحد أآثر األبواب التي تفتخر هي باب األبحاث العلمية التي ت
ن                              ي احث ب رة ال زة من خي ي م ت ة م دد مشارآ ع التقنية منذ العدد األول لها،  في  هذا ال

 . والمتخصصين على صعيد الوطن العربي، والعالم آكل
 

 
 من آل ما سبق عسى أن نكون قد وفقنا في تقديم شيء مختلف لكم 

 
 رئيس التحرير 
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ة            ف ل ت خ م ات ال آانت المعارض التقنية، من بين أآثر المناسب
ذه                خذ ه ت ا، ت ه ي ة ف التي تحرص مجلة التقنية على المشارآ
ة     ق وت المشارآة صيغ مختلفة، لما تشكله هذه المعارض من ب
اشرة                   ب ة م جرب زوار في ت تلتقي فيها التقنية بجديدها مع ال
د      ي أآ ت واحتكاك يحرص عليه آل من العارض و الزائر،  بال
ذه                      ة ورصد ه ع اب ت م ة ب ي م ل ع يجب إن تحرص المجالت ال
ة      المناسبات لكي تضع القاري في قلب الحدث لكن من زاوي
م    دي مختلفة، وتضع العارض أمام انطباع الزائر من خالل تق

م آراء                        دي ق ا عرض وت م وعة ل ن ت م سلسلة من التحليالت ال
 . وانطباعات

 
ا                   ي ب ي ارزا في معرض ل ة حضورا ب ي ن ق ت ة ال ل ج م ان ل آ

لس           )  2008تقنية (لالتصاالت والتقنية  د في طراب ق الذي ع
ة،              2008-5-29إلى  24حالل الفترة من  ث ال ث ه ال في دورت

ن    والتي شهدت تقدما ملحوظا في الخدمات المقدمة للعارضي
ة           ي ن ق معارض           2008والزوار، ويعتبر معرض ت ر ال ب أآ

ي                     ه إل وا ب ق رت ه أن ي ي ل ن ع المحلية التقنية، ويحاول القائمي
معرض         مصاف متقدم دورة بعد دوره، الجدير بالذآر أن ال
ع أن     في دورته الرابعة قد شهد إقباال جماهيريا واسع، ويتوق
دت            األخص أن زي يتعاظم االهتمام به من قبل الشرآات وب
م                  دي ق ى ت المساحة المخصصة  لالجنحة،  مع الحرص عل

 . خدمات أفضل للعارضين
 

ة       ي ن ق ت خالل فعاليات المعرض التقنية المختلفة، آان لمجلة ال
شرة                           ن د شارآت في إصدار ال ق ا، ف ه ف ل ت خ مشارآة في م
اإلعالمية في مختلف إصداراها الثالثة ، تم آان لها مشارآة 
ا               ه ت ارآ ة من خالل مش ي م ل ع ة ال ي اف ق ث ات ال ي ال ع ف ي ال ف
بمحاضرتين األولى ألقاها المهندس عمر محمد التومي عن     

وع            ن ذا ال ة ه ي م واقع النشر االلكتروني، واستعرض فيها أه
حه            ي ت ا ي ن م من النشر ومستقبله من خالل إجراء مقارنة بي
م         ة، ث ف ل ت النشر االلكتروني والنشر الورقي من إمكانيات مخ
ة                    ئ ي ى عضو ه ة عل ي ام اذة س محاضرة أخرى ألقتها األست
ا         ه ي التحرير عن صناعة البرمجيات العربية، استعرضت ف
ه           وم ب ق واقع هذه الصناعة بمختلف ارآانها، وما يمكن أن ت

ي،                 ن ق ت ع ال واق دم ال ق من رفع للتنمية العربية ومساهمة في ت
ا خاصا                     معرض قسم اء ال ن ة أث ي آما خصصت مجلة التقن
ا           كل م ة ل ي وآامال لفعاليات المعرض  من خالل تغطية يوم
يخص المعرض،  وشهد موقع المجلة خالل هذه الفترة إقباال 

 .جماهيريا واسعا
 

معرض              ام ال ت ت ل اخ لهذه المشارآات المختلفة،  وخالل حف
م        ري ك ى ت وتوزيع جوائز المعرض، حصلت مجلة التقنية عل
ومي، وفي                   ت د ال في المعرض استلمه المهندس عمر محم

ة  ”  : تعقيب له يقول إن هذا التكريم  الذي نعتز به يعكس حقيق
ة              ان ك ه من م أهمية ما تقوم به مجلة التقنية ،  وما وصلت ل
م    ري لدى مختلف األوساط في المعرض،  ونعتبر أن هذا التك
وى                   ع مست رف د ل جه د من ال هو دافع لنا من أجل بذل المزي

 ”.المجلة وتقديم المزيد للقراء والباحثين
 

الجدير بالذآر أنه خالل ذات العام تم تكريم مجلة التقنية من    
ة                 ي ع جم م ال ري ك ت ل ب قبل جامعة السابع من أبريل خالل حف

 .الليبية للذآاء االصطناعي

  )  2008تقنية (على هامش معرض ليبيا لالتصاالت والتقنية
  تكريم مجلة التقنية لدوريها في العمل األهلي العلمي واإلعالمي 
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ة         اوي س م ن ة      ال    الدراسة ال ث تي     حدي من   حذرت ال
ة    "  جوجل" خطورة محرك البحث  على خصوصي

ة                             ال ر وآ ب ى أآ ه إل ل حو ة ت ي ان ك خدم وإم ست الم
 .استخبارات في العالم مما يمثل خطرًا يجب إيقافه

ة            ه جراتس عاصم فقد أشارت الدراسة التي أجرتها جامع
قد يتحول إلى نسخة من  إلى أن جوجل مقاطعه النمسا العليا

ر جورج      «األخ األآبر» في رواية الكاتب البريطاني الشهي
ر من             ضفرمن خالل  أورويل ي ث هيمنة غير مقبولة في آ

حو                مجاالت شبكة المعلومات الدولية جري ن  61حيث ُت
ات          والي ر، وفي ال مليار عملية بحث على اإلنترنت آل شه

وسط عن                    %  57المتحدة تتم  ت م ات في ال ي ل م ع من تلك ال
رنت            %  95طريقه، آما أن أآثر من  ت خدمي اإلن من مست

د من                  زاي ت وذ جوجل ت ف يستخدمون المحرك أحيانًا، وأن ن
 .خالل تصنيف نتائج عمليات البحث

مكن   أن محرك البحث جوجل ي  وحذر الباحثون النمساويون
ك                       م وذل ال ع ارات في ال ب خ ة است ال أن يتحول إلى أآبر وآ
رامجه        ر ب باستخدام البيانات التي جمعها من مستخدميه عب
ذه                       خدم جوجل ه م تست ى إذا ل المختلفة، وأضافوا أنه حت
ل      ب ق ت اإلمكانية حاليًا فإنها قد تضطر إلى استغاللها في المس

 .من أجل مصلحة حملة أسهمه
ة ألن               آدتوأ خصوصي ى ال الدراسة أن جوجل تعتدي عل

ومات                        ل ع ة أخرى، م ظم ن ر من أي م ث الشرآة تعرف أآ
الد                     ب ن ال ي وان ق ة ب زم ت ل يست م األفراد والشرآات، لكنها ل
ة من            ات ضخم ان الخاصة بحماية البيانات، وتقوم بجمع بي
ل   خالل استغالل أدوات استخالص البيانات في تطبيقاتها مث

في "  جي ميل" أو البريد االلكتروني "  جوجل إيرث" برنامج 
 . إطار وظيفتها للبحث على اإلنترنت

ى                    ل ر ع ؤث وجل ي حرك ج ى أن م ة إل دراس ارت ال وأش
ة              ب رت م ائق ال وث ات وال اقتصاديات الدول من خالل اإلعالن

ة أن         على موقعه جاري وقال إنه يمكن مستقبال وألغراض ت
عون         دف ن ي ذي يعطي أفضلية في نتائج البحث للمستخدمين ال

 . رسوما
ظم        وهيرمان ماورير األستاذ الجامعي وقال  د ن ه ع رئيس م

ة في      المعلومات واإلعالم الرقمي بجامعة جراتس النمساوي
اض، إن من                        ري ة ال ف ي ه صح ذي نشرت ملخص التقرير ال
ة                ي ل ى عم الخطورة أن يسيطر آيان واحد مثل جوجل عل

ول  " البحث على شبكة االنترنت، لكن األمر  ب هو  "  غير المق
خدمات األخرى               ر من ال ي أن جوجل في الواقع تشغل الكث

 .ومن المرجح أنها تعمل مع العبين آخرين
ا                               ه ت رف ع خدم م د تست ر من أن غوغل ق اوري وتخوف م

بما يحدث في العالم لتوجيه أسواق األسهم  «العالمية تقريبا»
ع        .  العالمية في صالحها وقالت الدراسة إن خطر وجود واق

مزيف بسبب غوغل أصبح يلقي بظالله بشكل أآبر، مشيرة 
 . غوغل أصبحت الواجهة الرئيسية لواقعنا»إلى أن 

د        م ت ع ونوهت الدراسة إلى أن معظم المواد المكتوبة اليوم ت
حرك               ي م ع وق ى م ل ا ع ل م ك وجل" بش ة "  ج وع وس وم

إن                 " ويكيبيديا"  ة ف ق ي ق ح كسان ال ع ، وإذا لم يكن الموقعان ي
ى                   ك إل رة في ذل ًال، مشي م ت ح حدوث تشويه يصبح أمرًا م

موجودة في          ا      " المساهمات المتحيزة الكثيرة ال دي ي ب ي ك ، " وي
ن        ي اون ب ع خاصة مع وجود بعض المؤشرات على وجود ت

 .جوجل وويكيبيديا
ع       فما زالت  واق حي م مشكلة الحفاظ على خصوصية متصف

د من             دي ع ام ال م ت اإلنترنت ومحرآات البحث هي محور اه
قف فى وجه                 تي ت ا ال الجهات وبعض شرآات التكنولوجي

 القضاء األمريكي بين سندان الخصوصية ومطرقة 

 رمضان إسماعيل

 بعد

 Googleمقاالت تحليلية    عن 
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الحكومات لمنع آشف أسرار مستخدميها إال أن في بعض        
لضغوط           عرضون ل األحيان تخرج السيطرة من أيديهم ويت
التي معها ال يستطيعون الصمود آثيرًا خاصة إذا آانت من  

 .الجهة القضائية
وع      أما الغريب في األمر تطايرت وسائل اإلعالم في األسب

ة            ي ك ري ه أم م ى      الماضي على مسامعنا بأن محك قضت عل
خدم                 كل مست دة ل شاه م شرآة جوجل بأن تكشف عادات ال

ع               وق ى م و عل دي ي وب   " شاهد ف ي وت و             "  ي دي ي ة ف ك ر شب ب أآ
ة            رآ ع م ضمن م اجتماعية على اإلنترنت، ويأتي هذا الحك
اك         ه ت ان قانونية طويلة بين جوجل وفياآوم حول ادعاءات ب

 . حقوق الملكية الفكرية
ة              من جانبها فقد وصفت  ي م رق حدود ال إي إف   " مؤسسة ال

ة      " القرار بأنه "  إف وق السري وى        "  انتكاسة لحق حت حيث ي
كل          عريف ل ت سجل المشاهدة الذي سيسلم إلى فياآوم اسم ال
ل           اصي ف ه وت خدم مستخدم وهوية جهاز الكمبيوتر الذي يست

 . عن عادات المشاهدة لديه
ة  هذا وقد أعربت جوجل عن خيبه أملها لهذا الحكم  ، مضيف

ع،    وق أنها ستطالب فياآوم باحترام خصوصية مستخدمي الم
ورغم أن المعرآة القضائية تجري في الواليات المتحدة إال   

أنه يعتقد أن الحكم سينطبق على مستخدمي يوتيوب في آل    
 . مكان
دت   و ك         أآ ل م ي ت ت وم ال اآ ي ي    " ف ي ف ت " و"  إم ت ون ارام ب

اآات صارخة                "  بكتشرز ه ت ارس ان م ا ت على يوتيوب بأنه
حو              ة، وحددت ن ي ك ر              160لحقوق المل ل غي ألف تسجي

 . مليار مرة 1.5مرخص تمت مشاهدتهما نحو 
جوجل   -وقام موقع يوتيوب  دعوى           -المملوك ل ع ال ور رف ف

ة          اول ح التي ستتكلف مليار دوالر باستخدام مرشحات في م
 .لمنع ظهور المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية

دؤوا بشكل         وفي النهاية انتقدت الباحثون الصحفيين الذين ب
ك      ذل متزايد إعداد تقاريرهم الصحفية باالستعانة بجوجل وآ
ة          ك الطالب الذين يقومون بنسخ آم آبير من عملهم من شب

 . اإلنترنت
مكن                      »وحذروا من أن  ة آل شيء ي رف ع هدف غوغل م

دى           ..  معرفته على األرض كون ل ول أن ي وليــس من المقب
كن أن                            ـ ـ م رة إذ ي ي ـ ـ ب ك وة ال ق ذه ال شــرآة خاصة مثل ه

 تغتصب وتسيطر وتحتكر العالم بسهولة

 Googleمقاالت تحليلية    عن 
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 قصة واقعية
ة           )  فالنة الفالنية( الطالبة  ع جام ى ال ا إل من بيته

وب    فرحة مسرورة، بعد أن أعدت البحث المطل
م              دي ق د ت ع ساء ب م في مدة قياسية، وعادت في ال
غ من                       ال ب ر ال دي ق ت ة وال ي ال ع البحث وهي تحلم بالدرجات ال
ومات                                ل ع م ا ال ه ث ح د حشدت في  ب مدرسها، آيف ال وق
عت          ال، وطب ي والشواهد واألدلة، ونسقته تنسيقا حاسوبيا جم
اخرًا،                             دا ف ي ل ج ا ت ه دت ل ل، وج ي ى ورق صق نسخة منه عل
ى قرص             مدرس عل باإلضافة إلى نسخة إلكترونية طلبها ال

 .مدمج
ات،        ب ال ط في اليوم التالي أعاد األستاذ األقراص للطالب وال

فظ     :  وقال لهم درجات البحث تجدونها على أقراصكم، سأحت
ة ذات                  !  بالنسخة الورقية للذآرى ام س ت سم اب ت ب قالها وهو ي

 ...مغزى
د وضع         ق لم تصدق عينيها عندما شاهدت ما حدث لبحثها، ف

طشت   ( أستاذها بعد آل فقرة من فقراته الرابط الذي    ه   )  ل ن م
ول             ق بحث مالحظة ت را   :  محتويات الفقرة، وفي آخر ال شك

 ".غوغل"أستاذ 
 

ان           خطب آ لم تعرف آيف ستواجه األمر في الغد، ولكن ال
د                   ا ق ه ات صف ب أهون مما توقعت، ألن معظم طالب وطال
ا     دم ن صنعوا ما صنعت، فصنع بهم األستاذ ما صنع بها، وع
ة ذات          ام س ت دخل األستاذ الصف، آانت على وجهه تلك االب

 .المغزى التي ودعهم بها في الدرس الماضي
 

 ...بين اليوم واألمس
 

ان،          ام زم رحم اهللا أي
مضي       ا ن ن ا آ دم ن ع
الساعات الطوال في     
افي    مكتبة المرآز الثق

ي    ي ف رب ع ق،  ال دمش
في التنقيب بين الكتب  
ادة       م ار ال ي ت الخ
المطلوبة، ثم تنقيحها، 

ا       ه ت اب ت م آ م ( ث ل ق ال ب
ا              ن ان م ًا، من آ ع طب
ك            ل حاسوب ت م ب يحل

ام؟ ا     ) األي ة ( ، أم الن ف
ا   )  الفالنية ه التي أعرف

ا          ه شخصيًا، فما حدث معها يدل على أنها هي ومن في صف
ا                  ره وف تي ي ة ال ول بدال من أن يستفيدوا من السرعة والسه
ة   محرك البحث، لتحضير واجباتهم الدراسية بطريقة أآاديمي
هرب من           ت ل أفضل، استفادوا، أو قل حاولوا االستفادة منها ل

فكانت السرعة والسهولة بالنسبة لهم آفة  العمل الجاد المثمر،
ه          مضي ا ن ن ال ميزة، ولو أنهم أمضوا على أبحاثهم ربع ما آ
ا أن نصل              ن ان ل من وقت على أبحاثنا، لخرجوا بنتائج ما آ

 .إليها
حاسوب أو            خدام ال ال تحسبوا أنني أطالب بالتوقف عن است

ث،     ح ب ات ال رآ ح ال م ان            ف رم ح ب ب ال ط ل ي اق د ع وج ي
ات      البشرية من هذه النعمة العظيمة، ولكن لكل اختراع حسن

ر    وآفات، ومشكلة معظم أبناء ي هذا الجيل أنك ترى عليهم تأث
ات                             ن س ح د ال وائ م ف ده ن س ع م ل ات وال ت  .اآلف

 
 

 غوغل ال يحوي آل شيء
 

يست              على أن حث، ول ب هذه ليست اآلفة الوحيدة لمحرك ال
ة وال                         ول د من السه ي ف ت د يس ه جت م أخطر اآلفات، فالجاد ال

ا          يتضرر، ولكن هناك من اآلفات ول م ق ل ي ما يخفى، والمث
 .خفي أعظم

الباحثين عن المعلومات يفترضون أمورًا ثالثة،  من ذلك أن 
ك                  ذل ا هي آ ات، وم م ل س م ا         : يعتبرونها من ال األول أن م

اني أن            يريدون البحث ث ًا، وال م ت عنه موجود على الشبكة ح
ومات إن                       ل ع م الث أن ال ث ه، وال ي ل محرك البحث سيدلهم ع

 .وجدوها صحيحة موثوق بها
 
ى     ة                          أما اآلفة األول وم ل ع اس أن آل م ن اد ال ق ت ا اع ه ب ب فس

ان          ك ة، في م مطبوعة في الدنيا موجودة على الشبكة العالمي
ح،  ة                 ما، وهذا األمر غير صحي رغم من الضخام ى ال ل ع ف

دول                                ا زالت ال موجودة، م ومات ال ل ع م ة ال ي م ك ة ل ل ائ ه ال
ا             وده واصل جه ة ت ي والمؤسسات الفكرية والعلمية والتعليم
د،    ل لوضع المزيد من المعلومات، ويتفاوت ذلك من بلد إلى ب
وهو في بالدنا العربية أمر ما زال أقل آثيرًا من طموحات      
ا   المواطن العربي، ومشكلة هذه اآلفة أن الباحث إن لم يجد م

م        ع جده      "  غوغل  " يريد يكف عن البحث، وعذره أن ال م ي ل
 .على الشبكة، فهو إذن غير موجود

 
 
 

 )السورية(فداء ياسر  اجلندي    نقال عن جملة املعلوماتية : بقلم

 خرجت 

 .. األستاذ املبجل

 Googleمقاالت تحليلية        عن 
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   "...شّبيك لّبيك"
 

وه      ل ع ف أما الثانية، فسببها ظنهم الخاطئ أن آل ما عليهم أن ي
ا       هو اختيار آلمة أو م             آلمات تعبر عن م ه، ث ن ون ع حث ب ي

ديك                  : ( بكبسة واحدة ن ي ي يك غوغل ب ب ، سيضع      ) شبيك ل
ق          "  غوغل" الساحر    ى طب م عل ه دي ن أي ي ات ب وم ل ع م ال

 !!ذهب من
ا                    .. نعم ه تي ل ومات ال ل ع م ًال من ال سيجد المستخدم آمًا هائ

بحث           ا ي عالقة بكلمة أو آلمات بحثه، ولكن هل هي فعال م
 عنه؟
ة،       "  غوغل"يعلمه معظم من يستخدم  ما ال ي رب ع في بالدنا ال

حث،           ب ات في ال أن البحث علم وفن، وأنه توجد آتب ومؤلف
ح       ن م وأن هناك بعض الجامعات لديها مساقات في البحث وت

 .فيه شهادات الماجستير
ع                  ي طالب جم ا ال ن ن ليس في هذا الكالم أية مبالغة، على أن
كن    المستخدمين بأن ينالوا شهادات الماجستير في البحث، ول
د أي                               ن ا ع د من وجوده ارة ال ب ه م ى من ال هناك حد أدن
ارة وأصول           ه كون م مستخدم لمحرك البحث، ونقترح أن ت
ا في            ن ا طالب البحث على الشبكة من المقررات التي يدرسه

فهذا أنفع لهم وأجدى من       الدول العربية في مادة الحاسوب،
 .آثير مما تراه محشوًا في المقررا ت لحاسوبية اليوم

ة                  "  غوغل" نعود إلى األستاذ  ل مشك حث، ال ب ج ال ائ ت وإلى ن
ة                " غوغل" ليست في  م ائ ون أن ق ظن من ي ي ، المشكلة هي ف

ر                  ذا غي راد، وه م ة ال اي النتائج التي يحصلون عليها هي غ
ا     ى  "  غوغل  " صحيح، وبيان ذلك أن القائمة الذي يعود به إل

احث هي         ب ن             " ال ه م ي وصول إل طاع غوغل ال ت ا اس م
تي       المعلومات الموجودة على الشبكة مرتبة حسب قواعده ال

يب     "  غوغل  " ، والقواعد التي يقوم   " يتبعها في األهمية رت ت ب
ا عدد زوار                             ه ن دًا، م ة ج ي دًا وذآ دة ج ق ع ا م ه القوائم حسب
الموقع، ومدى تكرار آلمة البحث في صفحاته، وهل جرى     

 .تسجيلها في محرك البحث أم ال، وأمور أخرى آثيرة جدًا
رة زوار                    ث ي، وبسبب آ رب ع وى ال وبسبب الفقر في المحت
ا،     ه ن المنتديات العربية، فإن آثيرًا من النتائج األولى تكون م
ه       ولكنها ال تسمن وال تغني من جوع، فهي غالبًا آالم أضاف
د                         ة، وق ي مرجع ة وال دق ى ال ر إل ق ت ف مستخدمون عاديون، ي

جمع                  ان ي ه آ م أن ي أحده اليكون له عالقة بالبحث، أخبرن
حال  ( معلومات عن    ج                  )  ال ائ ت ن ان عدد ال ك في اإلعراب، ف

ا   آبيرًا، والغالبية الساحقة منها من المنتديات ألنها تتكرر فيه
 )!!  آيف الحال...مرحبا شباب(عبارة 

 
 الصدقية والمرجعية

 
وعة         مطب أما اآلفة الثالثة، فهي صحة المعلومات، فالكتب ال
ا                     ه ن ر م ي ث ك تسب ال ك شر ي لها آتابها وناشروها، ودور الن
ذا       ن ه أي صدقيته من تاريخه وخبرته في التحقيق والتنقيح، ف
ه من            ي ف ك ا ي األمر من المواقع الشبكية؟ وهل عند الباحث م
ه من                ي ل ا يحصل ع الخبرة ليتحقق من صدقية ومرجعية م

 معلومات عن طريق محرك البحث؟
د  : " أسمع آثيرًا في بعض المجالس أحدهم يقول مثًال أنا متأآ

ه السامعون               " غوغل  " من ذلك، وجدته بواسطة  م ل ل س ي ، ف
 !! هي أم المراجع" غوغل"بصحته وآأن نتائج 

 
 ..السالح في يد الجاهل يجرحه...آخر الكالم

 
كن    الشبكة العالمية نعمة آبرى، ومحرك البحث مفتاحها، ول
م                  ه ل حث، وجه ب محرك ال سوء استخدام بعض أبناء أمتنا ل
د      ك ق بطرق التعامل معه، واتكالهم عليه تمام االتكال، آل ذل
دًال من أن             ه ب يجعله آالسالح في يد الجاهل، فيؤذي نفسه ب
إن                      رًا زاخرًا، ف ح بحث ب ان محرك ال يدافع عنها، ولئن آ
ا             ف، وم ي الصياد الماهر يعلم ماذا يريد، وأين يصطاد، وآ
اك         حر، واألسم ب هي أدواته، فال أحد يصطاد األرانب في ال
ة             اف ق ة ث ي م ن في الغابة، وما نريد التنبيه عليه، هو ضرورة ت
البحث على الشبكة، وعدم اإلعراض عن المصادر األخرى  
غيرها، حتى ال يحدث ما حدث مع بعض من أعرفهم، وهو    
ومات عن                            ل ع جمع م طوال ي صديق أمضى الساعات ال
ه    ن االستعارة في البالغة العربية، وبعد جهد ودأب اآتشف اب
اب واحد                  ت أخوذ من آ ة م ك أن آل ما جمعه والده من الشب

، ولكن الفرق أن الكتاب " البالغة الواضحة" شهير هو آتاب 
وءاًً          ل م ان م محقق ومدقق، في حين أن ما أخذه من الشبكة آ

ه ألن            !!  باألخطاء ت ي والفرق اآلخر أن الكتاب موجود في ب
ة                               غ ل اذ ال ت ه أس درسي نصحه ب مرجع م ه آ مل ع ابنه يست

   "...!!غوغل... ال األستاذ المبجل...العربية
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ى       د عل النصف الثاني من القرن العشرين هو الشاه
ى               ة عل م ائ ق ة ال ي ق صعود ونهضة الدراسات التطبي

 ). حزمة من األلياف ( صعيد األلياف والخيوط 
 

ر    :   1950في عام  تم تجهيز أول حاسب مبرمج في مانشست
ل        ب ن ق ورن        “ م ب ل ي ز و آ ام ي ل  Williams and(  ”  وي
Kilburn (          رغة مع ضوابط ، باستخدام أنابيب زجاجية مف

 . إلكترونية للتحكم
غرق       .   البطاقات المثقبة :    1960في عام  و التي آانت تست

 .ساعات أو أياما لتعطي النتيجة
ة              :    1970في عام  ب ات ك ة ال ل اآلل ث تحليل إدخاالت بجهاز م

teletype . 
طة       :   1980في عام  ق ى ن سلسلة حواسب من خط البدء و حت

 .اإلنتاج األساسي
بلغات متقدمة مع صور  .  حواسب شخصية:    1990في عام 
 .تفصيلية
التواصل على مستوى الكرة األرضية عن    :    2000في عام 

 .طريق اإلنترنت والبريد اإللكتروني
 

ى أخرى عدة                     ال من خطوة إل ق ت وفي الواقع استغرق االن
ات   سنوات،  وآان الباحثون والمؤسسات المختلفة في مستوي

موز من      .  متعددة من التقدم أو التأخر على سبيل المثال في ت
ن        1967عام  ي قمنا بمد أول خط لالتصال عبر األطلنطي ب

ة في          جي ، MITمانشستر ونظام استرجاع المعلومات النسي
ا                     ي وج ول ن ك ت ذه ال ل نشر ه ب ولكن آنا بحاجة لعدة سنوات ق

 . وإتاحتها للجميع
وع من اآلالت                    ا ن ه أن حواسب وآ في البداية آنا نستخدم ال
مجموع            الحاسبة العمالقة ،  وذلك لتقدير المتوسطات أو ال

ولكن في وقت الحق أصبحت                .   العام في نهاية آل بحث
أسلوبا شائعا إلنجاز عمليات حسابية معقدة أو تحليل مفصل   

 .  لنتائج البحوث
اه   .   فيما بعد فرضت الحاجة الملحة طرقا بديلة للدراسة ج فات

ي من              ان ع ا وهو ي النتائج في المنسوجات ليس دائما مستقيم
ظاهرة العوامل الترآيبية، ونجم عن ذلك بعض االفتراضات 

 .الخاطئة فيما يتعلق بتصميم األدوات الكمية
مكن     لذلك آان من الواجب الوصول إلى البرنامج المثالي لنت

ة          ج صادق ائ ت ا   .   من استخدامه صناعيا ولنتوصل إلى ن ن وه

ة             .   يجب التخلي عن العناد وتجاوزه جي سي ن اعات ال الصن ف
د              ان ال ب كن آ حققت تقدما مذهال عبر تاريخها العملي،  ول
ى       وصول إل من إدماجها مع انتصارات الثورة المعلوماتية لل

 . نتائج أفضل
رن                       ق ر من ال ع األخي رب ن في ال ي ت لقد سجلنا قفزتين واسع

 :العشرين 
ا حصل في           – 1 م التحكم باآلالت عن طريق الحاسوب،  آ

اد      3آالت الحياآة اإللكترونية ،  وفي إنتاج مالبس  من    ع أب
 .وباستخدام خيط تريكو واحد

ر           –  2 انشست ام       .  واآلخر آما فعلنا في م م    1975في ع ، ل
ا       م ي تعجب فكرة توظيف الحواسيب بعض المصممين وال س

د         .   في مجال اللون والتفصيلة ي كن الس غ       “  و ل ر غري ي ت ”  ي
Peter Grigg       وت ي  –حصل على حاسب مستعمل نوع إل

903  Elliot 903 )    (          ة مالحي خطوط ال ، استغنت عنه ال
سوجات         CADالبحرية، وبه طور نظام     ن م ل ام       .  ل ذ ع ن وم

ادة           TCSانتبهت له شرآة  1980 ف ت ة االس ي ان ك ودرست إم
طاق             CADوهكذا أصبح نظام .  منه ى ن شر عل ت شائعا وان

رن       .   واسع راجع        21ومن وجهة نظري يجب في الق أن ن
طرق                       طور ال ا مضت، وأن ن ام ن ع ماذا فعلنا في خمسي
ن                  ي ار ب ك ت خالق واالب اون ال ع ت المستخدمة ،  وأن نشجع ال

 . األآاديميين والصناعيين
إن أول نقطة تؤخذ في عين االعتبار لتصميم نوع  ميكانيكي 

ه       ج رم ب اج وي ت وة         :  يصف اإلن ق ن ال ي وازن ب ت اة ال راع م
اب     .  والحرآة، آانت الطاقة تتمتع باألولوية وهنالك عدة أسب

ة                .  لذلك دل ب ت ات م ي م ة هي آ وهي  .  أهمها أن القوة والحرآ
ات            ون ك ة     .  تفرض علينا لفهمها معادالت من ست م طاق ال ف

ط      سي ب ت ات            .  آمية قابلة للقياس وقابلة لل اك عالق ن و أن ه ول

 خمسون عاما 
 !من أتمتة المنسوجات

 هيرل مانشستر. س. و. ج: بقلم 
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ة  )  طول وعرض وعمق  سوى ذلك (  مورفولوجية   بين البني
دالت                       ب ت حال في ال ا هي ال م التحتية الكبرى والصغرى، آ

ولو أن   .  الشكلية، إن وصف الحفاظ على الطاقة ، يكون مفيدا
ة                  ي حال في آل ا هي ال م التبدل في الشكل ال يمكن تعريفه، آ
ا، أو            ي دن ا ال حدوده التعجن، يمكن اللجوء إلى منطق الطاقة ب

ة             .  مبدأ الجهد النهائي ل ت ك خدام وحدات ال و ينصح عمليا است
آم /  غ =  تيكس ، حيث أن تيكس / الجهد النوعي بالنيوتون ( 

تي      ).  غ / ، و الطاقة جول  ة ال هذا أفضل من الوحدات القديم
 ) .الباسكال ( تقدر الجهد بـ 

 
 : تحويل الجزيئات إلى ألياف 

 
فهي تتألف .  يعتبر الصوف والشعر من أشد األلياف تعقيدا

أنواع من الذرات ومجموعة من البروتينات التـي   10من 
 –و إن منحنى الشد .  تؤهلها لالنتقال إلى شكل تيلة أو وبرة

التحمل الخاص بها يتبع قانون هوك ، وله نقط استجابة وما 
بعد االستجابة ، ومن دواعي الدهشة، له قـدرة عـلـى      

. استرجاع الشكل السابق بعد التعرض إلجهادات مرتفعـة 
و البنية هي تركيبـة مـن     .   ولكن لذلك منحنى مختلف

مكونات أساسية مطاطية تحيط بخيوط توسطية ، و هـذه    
عبارة عن حلزون بلوري تتمتع بتوازن مـحـدود مـع      
اإلجهادات الطبيعية وتؤمن مرحلة انتقالية يمكن الـقـول   

هـذا  %.    80إنها السالسل القابلة لالستطالة بنسبة :  عنها
ولـكـن   .  الموديل بسيط جدا وال حاجة  لبرمجته بالحاسب

يغطي تفاصيل أخرى عن عـالقـات    ) فورتران ( برنامج 
مصـغـر   BBCوفيما بعد أضاف حاسب .  الشبكة/  الخيط 

 .لدراسة عامل الزمن وتأثيره على الموديل
وقد تبين أن الجزيئات حلزونية وتتألف من وحدات صغرى 
تتجمع في وحدات أعلى،  غير أنها في منطقة ما فـوق    

كـمـا     القشرة تكون متوازية مع المحور الطولي للشعرة
 ) 1صورة ( توضحه 

و إذا كان من المعروف أن شعرات الصوف غـيـر     .  
وأسباب ذلك معروفة أيضا منذ  حوالي عـام    (  مستقيمة 

، لم نكن ندرك أن ما فوق القشرة والـقـشـرة      )   1950

األساسية تتقاطع بموديل متكرر، وقد تم تصويـر ذلـك     
و يتوفر  اآلن موديل بثالثة .  والتنبؤ به عن طريق الحاسب

ومع ذلك هذا الموديل حـتـى     .  مستويات لتوقع الصالبة
إنه يفسر المالحظات العلمية، ولكن .  ساعته مبسط وتكويني

أن يستكشف الفروق بـيـن   )  سوفت وير (  على البرنامج 
األصواف المختلفة، باألخص إذا كانت الهندسة الوراثـيـة    

ونحن دائما بحاجة لعدد .  سوف تتدخل لتعديل البنية التقليدية
 . من التعديالت في البرامج

ويجب التركيز على إطار تحليلي يتعامل مع النتائج مـن    
إن .  مستوى معين كمقدمة أو كمعطيات لمستوى آخر أعلى

ولكن هناك .  دراسة أجزاء من الموديل الشامل  شيء وارد
فعلى المستوى المجهري ، ال   .  أجزاء أخرى أكثر إشكالية

بد من برمجة الجزيئات وتراكيبها لتحديد االسـتـجـابـة     
الميكانيكية النهائية لما يسمى بالتجمع البروتيني المعقد فـي  

إن القوى المختلفة لم تؤخذ بعين االعتبار فـي    .   الخيوط
البرامج الحالية و كذلك على مستوى الجزيئات المعـقـدة   

 ) .  2صورة ( 

ة روابط        :  بالمقابل يؤثر على الطاقة أيضا عامالن      طال است
امج            .   السالسل ، والتبدل في الحجم رن ا ب ي ال ر ح وف  TKو ي

Solver  وهو جزء من برنامجTexEng Software Ltd 
شاآل               2005 م ذه ال ومن  .  نوعا من التفصيل في وصف ه

ذه                  امل مع ه ع ت ل رامج ل ب المتوقع أن ينمو عدد وإمكانيات ال
ات             ي ان ك ذهل إلم م العيوب و الخالفات بعد النمو السريع و ال

 .البرمجة و الهندسة اإللكترونية فائقة الصغر والدقة
و أخيرا أنوه أن ما تعاني منه األلياف المفردة ينسحب أيضا      

 .على الخيوط  و األقمشة ، وهذا  موضوع لحديث الحق
 
From Biological Macromolecules to Drape of 
Clothing: 50 Years of Computing for Textiles, by : 
J.W.S. Hearle, SCI, 2007  
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التزايد المستمر لمستخدمي االنترنيت على الصعيد     
األخص في الخمس سنوات األخيرة،               العربي،  وب
شبكة           ا في ال شهدت الكثيرة من اللغات حضورا قوي
الدولية، من خالل المضمون والمحتوي لها، ومن خالل عدد  
رب               س الع شبكة،  لي ى ال دون عل ذين يتواج ستخدمين ال الم
استثناء من هذه المعادلة، مع الفارق في بعض تفاصيلها، فقد  
دد                ي ع د  ف دل جي دا  بمع ك تزاي ت اإلحصائيات أن هنال دل
ا   األشخاص الذين يستخدمون الشبكة، ال نريد أن نخوض فيم
ذه               ع له ضمار موضوعنا، ويتوق س م ذا لي ستخدم، ألن ه ت
المعدالت أن تتزايد باضطراد  في السنوات القادمة، صحيح     

ف                 %0.11أن   ون هوات ذين يملك رب ال وع الع ن مجم م
الغ   ا                %5والب دده تقريب ا ع سكان أي م وع ال ن مجم  10م

ول  أن التواجد       مليون مستخدم،  وآمعدل عام فان األرقام تق
و      ي ه ه         591,753العرب د ل صى تواج   538,541، وأق

ي          ة ه ى قيم ا أعل د          644,966بينم ن أن التواج ي حي ، ف
دل        يزي  آمع ه         210,058,515االنجل ه ل ل  قيم ، وأق

ه        210,354,525 ه ل ى قيم ا أعل ، 209,762,505بينم
ذه                      ي أن ه شير إل م أن ن ل، لكن من المه د هائ الفارق بالتأآي

ى سنة          ود إل ى         2005إحصائية تع ا أن نعرج عل ، وال يفوتن
شكل                    دل ب د تب ذا ق ي، إال أن ه ا العرب أزمة األرقام في عالمن
صاالت،  وتنافس            ملحوظ من خالل خصصت  قطاع االت
اض              ي انخف ا أدى إل ال، مم ذا المج ي ه ة ف شرآات العامل ال
اتف األرضي،                 ى اله األسعار وظهور وسائل ال تقتصر عل
ى      ق عل جودة الخطوط بشكل أآبر من السابق،  وهو ما ينطب
دى               رى ع ات األخ ا اللغ صد هن د،  ونق رب بالتأآي ير الع غ
ادة            ى وجود زي االنجليزية، ففي إحدى اإلحصائيات دلت عل
ع في         مضطربة للغات األخرى بشكل آبير آما تعكسه توزي

 . الصورة المرفقة مع المقال
ز                  ادة تعزي ة لزي ة الماس ر الحاج ام، تظه ذه األرق ط ه وس
ة من خالل                  ة اللغ ة لخدم شبكة الدولي الوجود العربي على ال
ام        عدد من الخطوات األساسية التي تبدأ بتعزيز المحتوي الع
لها أوال، فأنت آمستخدم عربي أن أردت البحث عن معلومة  
ك                 ني أن ذا يع ان ه ت متخصصا ف األخص إن آن ة وب معني
ة وضعف              ذا يعكس قل اة، ه ن المعان ة م دخل متاه سوف ت

راد      .  المحتوي هذا األمر ال يقع على عاتق الحكومات أو األف
بل هو مسؤولية جماعية تلحق بالجميع ويساهم فيها آل على    

 . قدر استطاعته
بكة                      ى ش ال عل ل اإلقب تي تجع ر ال ثر العناص ن أآ ن بي م
صفح            ي ت ستخدمة ف ات الم ب البرمجي و تعري ت، ه االنترني

ة   الشبكة، فتشير الكثير من اآلراء أن إشكالية التعامل مع اللغ
ستخدمين،            ير من الم االنجليزية تعتبر حاجزا نفسيا لدى الكث
ذا               ى ه ة، يتجل الم المعلوماتي ى ع دخول إل وبالخص حديثي ال
ات ذات      بشكل آبير من خالل اإلقبال الواضح  على البرمجي

 . الواجهة العربية، والبرمجيات العربية الخالصة
 

د هو                   ذا التوجه، بالتأآي تعريب النطاق، نعتبره جزء من  ه
ني، لكن من                      ير من العمل التق ي الكث اج إل ه، ويحت في بدايت
ة                  ه ليست تقني تي تواجه صعوبات ال ي أن ال المهم اإلشارة إل
ي                   صعوبات الت رز ال ن أب ا، لك ل منه ا ال نقل ه و إن آن بحث
ام      تواجه مشروع النطاق العربي هي توحيد المعايير في المق
ل                   ن قب شروع م دوى الم اع بج م االقتن ا، ت األول عربي
ور، ويصبح                 ي الجمه ل إل ل أن ينتق ة، قب المؤسسات المختلف
ة، يتطلب               ة المتقدم ي المرحل على نطاق واسع، الوصول إل
ة                 ذه اللغ ون ه ن يحب ص لم ل المخل ن العم ير م الكث
ي           ة أن يرافق العمل التقن ويحرصون عليها، وال يفوت أهمي
ن متصفحي                   شر الوعي بي وما يتبعه من عمل مؤسسات، ن

 . الشبكة من جمهور القراء

تعزيز المضمون والتواجد 
 العربي على االنترنيت

 بقلم المهندس أحمد صالح

 مع

 مقاالت تحليلية    
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تكلمنا في الجزء السابق عن البرمجة اللغوية العصبية ما              
هي وما أهميتها وشرحناها شرحا وافيا رغم أنه آان                        
مختصرا  أما في جزئنا الثاني سنحاول تطبيق جزء بسيط              
من البرمجة العصبية لنستفيد منها فالعلم مع التطبيق                       
تجسد الصورة الكاملة، لذلك دعونا نبدأ ونحاول أن نستفيد          
بكل ما نقرأ من علوم وليس فقط موضوع اليوم ولنكن                      
قراء نعي ما نقرأ وندرك ما هو ونميز بعقلنا ما ينفعنا وما               

 .يضرنا
 

لكي نستطيع أن نتعامل مع أنفسنا ومع غيرنا بطريقة أفضل            
يجب أن نستكشف عالمنا الداخلي وجزء بسيط من اآلخر                 

لكل منا نظام     .  لنسهل الحوار ونفهم اآلخر بطريقة ايجابية          
تمثيلي فما هو النظام التمثيلي الموضوع بسيط جدا وال                       
يحتاج لتعقيدات ببساطه نحن نستقبل المعلومات بحواسنا                 
ونقوم بتخزين هذه المعلومات على شكل صور وأصوات                
وأحاسيس ولكن آيف نسترجع هذه المعلومات بطريقة                      
سريعة سهلة بدون تعقيدات آل هذا باإلضافة لتسهيل عملية           
الحوار مع اآلخرين يتم من خالل النظام التمثيلي ولكن قد                 
يتفوق نظام ع باقي هذه األنظمة عند اإلنسان فيختلف من                  

 :شخص ألخر،  إذا األنظمة الثالث الرئيسية هي
 
 نظام بصري -1
 نظام سمعي   -2
 نظام حسي-3

 لكن آيف نكتشف النظام الذي يغلب لدينا على األخر؟
هنا نستطيع أن نختلي بأنفسنا ونسال أنفسنا عدة أسئلة                          

 .لنكتشف ما هو النظام الذي نتميز به على اآلخر
 

وآمثال على األسئلة التي تستطيع طرحها على نفسك                         
 :لتكتشف نظامك هي

تخيل نفسك بعد خمس سنوات من اآلن في حالة معينة                         
 أوصف هذه الحالة بالتفصيل؟

 أوصف صديق عزيز لديك في ثالث سطور؟
تستطيع أن تسأل نفسك أسئلة مشابهة، واآلن قد تتساءل ما               
الفائدة من هذه األسئلة، حسنا يا صديقي العزيز من خالل                 
أجوبتنا على هذه األسئلة نستطيع أن نكتشف ما هو النظام                
الذي يتفوق على اآلخر، آيف؟ من خالل مالحظتنا                             
للعبارات والكلمات التي استخدمناها في أجوبتنا على                         
األسئلة السابقة هل آانت هذه العبارات والكلمات بصرية ؟            

 أم سمعية ؟ أم حسية؟
 

فمثال لو آان وصفك لصديقك بأنه جميل أبيض البشرة أو                 
الخ فهذه صفات تتعلق بحاسة            .  أسمر، طويل أو قصير        

البصر،  ولكن لو وصفته بأنه صادق  ومحبوب لطيف فهذه           
صفات تتعلق بالمشاعر واألحاسيس، ولو وصفته بأنه هادئ        

الخ فهذه صفات تتعلق        ..أو مزج، صوته خشن أو ناعم               
بحاسة السمع، وقبل أن نشرح آيف سنستفيد من معرفتنا                  
لنظامنا التمثيلي ونظام الشخص اآلخر إليكم بعض صفات             

 : آل نظام
الشخص البصري يخزن المعلومات على شكل صور                       

 .وأشكال وتفكيره عبارة  عن صور 
 .سريع الكالم والحرآة واتخاذ القرار

 :الشخص ذو النظام السمعي 
يخزن المعلومات على شكل أصوات ويتذآر الكلمات                       
واألصوات أآثر من أي شيء آخر يميل إلى العقالنية                         

 .وتحليل األمور

 الجزء الثاني   فاطمة محمود العمري

   البرمجة العصبية 

 مقاالت تحليلية    
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الشخص الحسي يخزن المعلومات على شكل مشاعر                        
 .وأحاسيس 

منخفض الصوت بطئ في الكالم قراراته تتحدد حسب                      
 .مشاعره وأحاسيسه، ال يهتم بالمظهر

بالطبع آما ذآرنا سابقا آل إنسان يمتلك آل هذه األنظمة                   
ولكن هناك نظام أو نظامين يغلب استخدامهم عند آل إنسان           
. آأن يكون الشخص بصري حسي أو حسي سمعي وهكذا              

ماذا نستفيد من معرفة نظامنا التمثيلي أو حتى نظام                              
 الشخص اآلخر؟

 
آما ذآرنا سابقا بالنسبة لمعرفة نظامنا هذا يساعدنا جدا                    
لتسهيل عملية التعليم والدراسة فلو آنت شخص بصري                  
سأقوم برسم المعلومات وتحويلها لصور على ورقة أو                     

 .بخيالي لتخزينها بطريق أسرع وأسهل لالسترجاع أيضا
أما بالنسبة للفائدة التي نحققها بمعرفة نظام اآلخر تسهل                   

علينا عملية التواصل معه وتقبل وجهة نظره وأسلوبه في                
إيصال أفكاره وأيضا نستطيع إن نوصل له أفكارنا وإقناعه            

 .بها حسب نظامه فنسهل علينا األمر أآثر 
مثال على ذلك لو أردت أن اقنع صديق لي برحلة لو آان                   
بصري سأوصف له الرحلة والمكان الذي سنذهب إليه                      
بعبارات بصرية آأنه جميل واخضر والسماء زرقاء                         

 .الخ ..صافية
وآذلك لو آان سمعي أو حسي نقوم باستخدام عبارات                        
سمعية أو حسية إلقناعه بصورة أفضل ولجعله يتخيل                       

 .الموضوع بشكل أفضل وهكذا
أستخدم عقلك الآتشاف نظامك والستغالله بالطريقة                         

ذآرنا لق بعض األمثلة البسيطة ولكن تستطيع               ,  السليمة   
أنت إن تستفيد وتستغل هذه القدرات باستخدامهما وتطبيقها           

 .بشكل اآبر
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 من أجل آابوس العبوات الناسفة
 

ال                أنها  الم الخي ير من أف ا في آث تي رأيناه احدي التقنيات ال
العلمي، تقنية التحكم بالصواعق الكهربائية وعمليات التفريغ   

 .الكهربي آسالح رهيب ومدمر
 

ره شرآه             ي تطوي وم عل يرجيتكس “هذا ما تق تحت اسم    ”  ان
ك( ي        )  جيجانتي دره عل ك ق ذي يمتل صاعق وال أو المسدس ال

ي          ة عل فة المزروع وات الناس ير العب سيارات وتفج اف ال إيق
 .جانبي الطريق

 
م     طور هذا السالح أساسا ليكون سالح مضاد لألفراد ولكن ت
فة           وات الناس ات والعب ضادا للعرب ون م را ليك ره مؤخ تطوي
م    التي يعاني منها الجيش األمريكي في العراق بكثرة والتي ل

 .يجدي معها أي حلول حتى اآلن
اط                    د نق ات عن ف العرب سالح لتوقي تخدام ال ن اس ا يمك آم
ي                   افي عل أثير إيق ه ت ون ل ث يك دميرها حي ش دون ت التفتي

 .محرك السيارة إذا صوب إليه
 

ويتوقع أن يخرج هذا السالح إلي النور في خالل الخمس أو     
 .الست سنوات القادمة

 
 

 جهاز العرض الضوء بهاتفك الخلوي
 

ات العصرية           ثر التقني ضوئي من أآ ة العرض ال بر تقني تعت
ن              ال،  م ذا المج ي ه شرآات المتخصصة ف اول ال تي تح ال
ا         خالل ما سوف تتيحه هذه التقنيات حين التمكن من إدماجه
سبة             دا بالن ة ج ات مرن ن تطبيق ة م زة المحمول ع األجه م
شكل شرس            سة ب دمت المناف ائن، احت لشريحة آبيرة من الزب

سبق    بين آبريات الشرآات العاملة في هذا القطاع من أجل ال
م إن من سوف                        ا تعل يزة، ألنه ذه الم دم ه ج يق زال منت في إن

 . يكون له السبق سيحظى بتحقيق عائدات مالية آبيرة جدا
 

ة،          ات مختلف من خالل ما أضيف إلي الهواتف النقالة من تقني
يز،            يقي المتم رض الموس ات الع ديو، وإمكاني شمل  الفي ت
فرجاء ال تتعجب،  اآلن حان الوقت لكي تتمكن من عرضها    
د أعلنت                    ك،  فق ي جدار مكتب علي حائط غرفة نومك أو عل

رآة    عيها   Texas Instrumentsش ن س ه     ع دمج تقني ل
 .إلي الهواتف المحمولة   Projectorالعرض الضوئي 

 
ة                 ذه التقني ر ه شرآة أن تظه صريحات ال سب ت ع ح ويتوق
ف                   اج الهوات رآات إنت شهد ش ام وت ذا الع ة ه ا بنهاي تجاري
ضوئي            ه العرض ال ج تقني وم نحو دم باق محم ة س المحمول

 .الرقمي في هواتفها
 

ة للمحاضرين      فمن حيث فاعليه التقنية فهي جذابة جدا ومهم
ورجال األعمال ويتوقع أن تلقي إقباال منقطع النظير من قبل  

 .مستخدمي الهواتف المحمولة
 

رآة     ع ش ه      Texas Instrumentsوتتوق صبح تقني أن ت
العرض الضوئي الرقمي تقنيه شعبيه ومتوفرة بكل األجهزة 

ا        .  المحمولة خالل عشر سنوات من اآلن     ذا وسط م أتي ه ي
ي                 ول ف ى المحم شار حم راقبين انت ن الم ير م سميه الكث ي

شهده من       .مختلف التطبيقات التقنية لألفراد فترى ما سوف ن
زة                  من األجه سابق ض ي ال ن ف م تك ات ل ر لتقني اج آخ إدم

 . المحمولة
 
 

 
 
 

 المهندس هاني جالل 

 جديد التكنولوجيا 
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ة             ي ان ك دة من إم وتأمل شرآه جوجل أن تعزز الخدمة الجدي
ال              ن وقت و أن ت إنشاء مواقع احترافية و بسيطة في نفس ال
كون من                  ن حيث سي ي خدم الخدمة الجديدة استحسان المست
د     دي ع الممكن إنشاء مواقع السيرة الذاتية و مواقع تعليمية و ال
من التطبيقات األخرى و ستنقسم الخدمة إلى أربع إصدارات 

ي   . لألشخاص و الشرآات و األآاديميات و القياسية  ل وفيما ي
 .شرح يبين مدى سهوله إنشاء موقع باستخدام هذه الخدمة

 :الخدمة الجديدة متوفرة على الرابط 
http://Sites.google.com 

آما يمكنك الحصول على الدعم و إجابة لألسئلة الشائعة 
 http://sites.google.com/supportعلى الرابط 

ى         ” جوجل  “  و اآلن نأتي لشرح خطوات إنشاء موقعك عل
ع        طي ست وسترون آم هي بسيطة تلك الخطوات حتى انك ست

 .إنشاء موقعك خالل دقائق 
  قم بفتح المتصفح وأذهب للرابط: أوال 
com.google.Sites://http 

 ستظهر لك الصفحة التالية 

دء              ) حساب(إذا لم يكن لديك بريد  ب نك ال ك م ي على جوجل ف

 و أتبع التعليمات واختار االسم المناسببعمله من هنا
اشره       )  حساب( إما إذا آان لديك بريد  ب وم م على جوجل ستق

ثم قم بالضغط   و آتابه آلمه السر في  بكتابته في 
أمل                     .   sign inعلى  يال و ت ل وقف ق دخول ت ل ال و لكن قب

من خالل الضغط     tourيمكنك أخذ جولة . الصفحة الحالية 

ط      راب ى ال ل ا      watch a short tutorialع ده ن و ع
ة                     خدم زات ال ي م وضح بعض م ر ي سيظهر لك فيديو قصي

 الجديدة آما في الشكل التالي  

ى           الضغط عل جد          How it worksو إذا قمت ب ست
اج     حت مميزات الخدمة وهي آما ذآرنا أنها مجانية و أنه ال ت

م            HTMLلمعرفه لغة  حك ت ساطه وال ب و انه يمكنك عمله ب

آما يمكنك من خالل       .  بشكله و تنسيق الموقع بسهوله بالغه 

 اصنع موقعك 
 Googleخدمه جديدة من 

اآلن أصبح بإمكانك امتالك موقعك الشخصي في دقائق دون   
أن تشغل بالك بأمور االستضافة و التصميم و بدون الحاجة   

و بدون أن يكون    HTMLلمعرفه لغات برمجيه وال أآواد 
ا      ان ج ه            !  لك سابق خبره فى التصميم و م نت شرآ د أعل ق ف

تي   ”  غوغل سيت     “ جوجل عن إطالقها خدمتها الجديدة  وال
ه   تتيح للمستخدمين إنشاء مواقع على اإلنترنت بسهوله بالغ

دون         documentتماما آسهوله إنشاء ملف  ه وب ديل ع و ت
الحاجة لبرامج إضافية أو لغات برمجه أو خبره في التصميم 
ة       ك إضاف صمم موقعك و أضف له لمستك الخاصة بل ويمكن
ل                 ث عك م وق م ات جوجل ل العديد من أنواع الملفات و تطبيق

google Calendar وgoogle picasa   و و ملفات الفيدي
واد               youtubeمن موقع   ة أآ ة إضاف ي ان ك الشهير بل و إم
HTML    إذا أردت ذلك. 

 م محمد عصام الدين 

 تحت الضوء 
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ى        ل ط ع عض          Example sitesالضغ ده ب اه مش
ا هو واضح في                  م ا آ ه ائ النماذج للصفحات التي يمكن إنش

 :الصورة التالية 
 : و اخترنا مثال هذه المثال لموقع أسره مثال

مثال طلبه مشروع التخرج ( و مثاال آخر لموقع لفريق عمل 

 وآما ترون تم وضع ملفات العمل في الموقع ) أو ما شابه 

ى          دك عل ري ل ب ل      ”   واآلن بعد تسجي ي جى م دخول   ”   ال وال
 : سننتقل للصفحة التالية

 Create siteاآلن لنبدأ التصميم قم بالضغط على : ثانيا

 ستظهر الصفحة التالية 

اره    ت ابدأ باختيار اسم للموقع و لكن تذآر أن االسم الذي ستخ

د        ن د ع ع سيكون اسم الموقع الذي لن تتمكن من تغييره فيما ب

ه          آتابتك لالسم  سيظهر الرابط الذي يمكنك من خالل

دأ بوصف        .   مشاهده الموقع في الخانة التالية    واآلن اب

ه      موقعك  اري ي ت مع مالحظه أن خطوه الوصف هذه اخ
اذا               م ع ول وق م ه ال رف ع م و يمكنك تجاوزها و لكنها ستفيدك ل
ع و            وق ر من م أنشأته ألننا آما سنعلم الحقا يمكنك عمل أآث
ه             شئ ن ع ت وق سيكون من المفيد أن تكتب وصفا بسيطا لكل م
ذه                             ل ه ث مل أم ال وم ت ثال و هل أآ ه م أت لمعرفه لماذا أنش

هي إما أن تختار أن يكون  المعلومات والخطوة التالية 
 Everyone in theالموقع متاحا للجميع من خالل االختيار

world can view this site          والتي تعنى أن أي شخص
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 only people I specify يمكنه رؤية موقعك أو االختيار
can view this site   و في هذه الحالة لن يتمكن من رؤية

ا           ق م الح ده حدي ت موقعك إال عدد محدد من األشخاص تقوم ب
ار عدد محدد من                           ي ت نك اخ ك م ه ي ة أن وفائدة هذه الخاصي
ثال                         ك م رغب في ذل ع إذا آنت ت وق م األشخاص لرؤية ال
ه أو          ي ل مشروع أو ما شابه وال تريد لآلخرين االضطالع ع
ع                      وق م م ال ي ال تصم م ت ى اآ يمكنك اختيار هذه الخطوة حت
حات             ه الصف ي وعندما تكون انتهيت من الموقع و أضفت إل
ود            ع األمر ي ه ف ي والملفات وغيرها يمكنك إطالع الجميع عل

 . إليك
 building aمثال في الصورة التالية آتبنا أسم الموقع و هو 

site                م ا ث ا وصف ن ب ت و قد ظهر أسفل منه رابط الموقع و آ
 جعلنا االختيار انه متاح للجميع 

ويمكنك اختيار المزيد  بعد ذلك أختر الخلفية التي تريد 

ر        (   من الخلفيات للموقع  ي غ د ت ع ملحوظة يمكنك فيما ب
ذه                 ق من ه ل ق ة فال ت األلوان إذا أردت أو إعادة تغير الخلفي

 .  create siteبعد ذلك أضغط على ) . النقطة 

 !!مرحبا بك فى موقعك : ثالثا
ع               وق م ال م ب حك ت ه ال أنت اآلن في موقعك و تحديدا في منطق
ا              حات وم ة الصف اآلن تم عمل الموقع و ما عليك إال إضاف

 .تراه مناسبا

ة              create new pageبالضغط على  إضاف وم ب ق ت س

ى              الضغط عل   edit pageصفحه جديدة لموقعك وب
  Homeستقوم بتعديل الصفحة المفتوحة اآلن و هي صفحه 

يمكنك    Navigationومن خالل القائمة الجانية  
ع       وق م ا      site mapالتنقل عبر الموقع و رؤية خريطة ال م آ
  Attachmentsيمكنك إضافة ملحقات بالصفحة من خالل 

يت وفي                         رن ت ى اإلن ان عل ملف سواء آ و اختيار ال
حة من خالل               ى الصف جهازك آما يمكنك إضافة تعليق عل

comments       )                  ه في د عمل ري ا ت م رك ب ي مثال لتذآ
ومن خالل     ).  الصفحة أو ما قمت به أو أي مالحظات لديك 

ل          القائمة العلوية  ث يمكنك التحكم بالعديد من األمور م
ا        ه ائ إنش  Myخصائص الموقع و رؤية المواقع التي قمت ب

sites                         د ري ب ل ال ث ات م ق ي طب ت د من ال دي و أيضا رؤية الع
ه و       Calendarو  Gmailاإلليكتروني  ل و وهو ما يمثل سه

ديك                ات غوغل األخرى ل ا من     .  سرعه الذهاب لتطبيق أم

ة         More actionsخالل المفتاح  م ائ فستظهر لك الق
 .التالية والتي تتيح العديد من المميزات 
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و يتضح منها انه يمكنك حذف وطبع وحتى تحريك الصفحة  
غك               )  نقلها من مكانها في الموقع (  ي ل ب ة ت ي ان ك ة إلم باإلضاف
ل       “  ي م اإلي وحة                      “ ب ت ف م حة ال الصف رات ب ي غ د حدوث ت ن ع

subscribe to page changes           ام سواء آنت أنت من ق
بهذه التعديالت أو أحد الذين لهم هذا الحق على افتراض انك 
ع                     وق م ال م ب حك ت ة ال ي ان ك ه إم عرفت أآثر من شخص بأن ل

د   )   سنأتي لهذه النقطة الحقا (  ن أو إضافة أمكانيه إخبارك  ع
 subscribe to siteحدوث تغيرات بأي جزأ في الموقع      

change         ذهاب ع وال وق م آما يمكنك الذهاب من لخريطة ال
 :لخصائص الصفحة و التي تظهر في الصورة التالية 

ا رابط              ه ن و التي توفر إمكانية التحكم بالعديد من األمور م
ه            م ائ ا في ق ه الصفحة و السماح بالتعليقات و هل تريد رؤيت

ار     ح زات                navigationاإلب ي م م ن ال د م دي ع وال
 .األخرى 

 ابدأ بإثراء موقعك بإنشاء العديد من الصفحات : رابعا 

د من                    زي م ة ال نك إضاف ك م آما ذآرنا في الخطوة السابقة ي
ومن     create new pageالصفحات من خال الضغط على 

 :ثم ستظهر الشاشة التالية

تي من            حات ال وستجد هناك اختيارات متعددة ألنواع الصف
ه   الممكن إضافتها و هو ما يعطى قوه و مرونة استخدام عالي
إلعالن      جدا فيمكنك عمل صفحه عاديه أو قوائم أو صفحه ل

سك            (   ف ن حات ب د اسم           .  )  قم بتجربة الصف حدي ت م ب ق

أختر مكان الصفحة وما إذا آنت .     الصفحة التي تريد 
ان       Homeتريدها أسفل صفحه  ك أو في البداية أو في أي م

اآن                       :  مالحظه      (    تريده  ر أم ي ي غ د ت ع ا ب م ي مكن ف ي
ا        ه ائ ى              )  الصفحات و حتى تغير أسم ك اضغط عل د ذل ع ب

Create page        حة ل            .  إلنشاء الصف ق ت ن ك ت د ذل ع وب
 .للصفحة التي قمت بإنشائها

ا                 ستجد في القائمة العلوية  ه ن ام م ه م مجموعه من ال
د من              formatو تعديل الشكل   save حفظ دي ع حاق ال و إل

ات ون ك م داول         insert ال ج ة ال ات     tableوإضاف ق ب ط وال
layout و التي تمكنك من الكتابة في عمودين. 
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تمكنك من تعديل حجم   أسفل منها ستجد قائمه أخرى 
رة           خطوة األخي   undoولون و نوع الخط و التراجع عن ال

إما أن يكون رابط      آما يمكنك إضافة رابط  
رنت          ت ى اإلن حه داخل            web addressلموقع عل أو لصف

حتى إن بإمكانك من خالل أضافه  Existing pageموقعك 
ا   !  صفحه و عمل رابط لها قبل أن تضع محتوى بداخلها  م آ

 :في الصورة التالية

ود       ى                 HTMLآما يمكن إضافة آ من خالل الضغط عل

  

حة                 وان الصف ل في عن دي ع وبعد ذلك يمكنك التعديل في الت

ة           ح ب الصف ل ات           وق ق ح ل ة م ى إضاف ت وح

attachment  و تعليق  بالصفحةcomments . 
ات           insertتوفر لك القائمة  زات من إضاف العديد من الممي

تي   )  تطبيقات جوجل (  للعديد من التطبيقات الرائعة جدا   وال
ات                   ف ل م ة ال ل إضاف ث ستجعل من موقعك موقع احترافي  م

ة        picasa web slideshowو          calendarو اف وإض
عك       presentations عرض تقديمي وق م و إضافة الفيديو ل

دا                      ”   جوجل  ”  سواء من ر ج ي ع الشه وق م و أو من ال دي ي ف
youtube  شاهد الصورة التالية : 

ى  !  انتظر  فهذا ليس آل ما يمكنك عمله إذا قمت بالضغط عل
م آخر من              insertمن القائمة  Moreاالختيار  ال رى ع ست

قى    المكونات التي يمكن إضافتها من ألعاب ومشغالت موسي
 . و رياضه و غيرها الكثير مقسمه إلى أقسام

عند الضغط على الصورة الخاصة بكل تطبيق ترى عرضا   
ه        previewله قبل االستخدام  ت د إضاف أما إذا أعجبتك وتري

ه أو أضغط                    ى اسم الضغط عل مت ب ق ه         okف م ائ ي ق ف
preview  على سبيل المثال اخترت تطبيق السمك المتحرك

 fun and gamesو لذي ستجده في  fishإلضافته لموقعي 
خدام              ل االست ب ا ق عند الضغط على الصورة أرى عرض م

preview  ظاهر أمامي آما هو موضع بالصورة: 
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ه                    ك ون سم ل م ب حك ت ي ال ن ن حتى أن هذا التطبيق بداخله يمك
كل             !  سمكه على حده و حتى لون الطعام    ل ف ث م ال ره ب وغي

م        حك ت تطبيق عن اختياره ستظهر صفحه مماثله لعرضه وال
ى         م          okفيه عندما يعجبك التطبيق قم بالضغط عل ا إذا ل أم

حتى انه يمكنك إضافة إرسال   cancelيعجبك فأضغط على 
ه           communicationرسائل من قائمه  م ائ الموجودة في ق

more             ي ودة ف وج م --- insert  Insert--à moreال
àcommunication         اقي ه ب قمت بنفسك بتجربته و تجرب

 ثم قم بالحفظ. المكونات التي يمكن إضافتها
 

أنت اآلن انتهيت تقريبا و لكن هناك أمور مهمة : خامسا 
 يجب معرفتها  للتحكم بالموقع 

ار        navigationمن القائمة  ي ت رى      site mapيمكن اخ ت ل
ا هو                     م ا آ ه ق ي س ن ا و ت ه خريطة الموقع و صفحاته و أماآن

 من خالل القائمة بأعلى الموقع واضح بالصورة  
 

 
ذهب       my sitesيمكنك عمل العديد من األمور فاالختيار  ي

كون           ع سي طب ال بك لصفحه بها قائمه بالمواقع التي أنشأتها ب

ع أخرى             واق ة م هناك موقع واحد اآلن ولكن بإمكانك إضاف
 create new siteبنفس اإليميل من خالل الضغط على 

تي        ع ال واق أما إذا آان لديك أآثر من موقع فسترى جميع الم
ار أي      ”  اإليميل“  أنشأتها من نفس  ي ت في القائمة و يمكنك اخ

 منهم و الدخول عليه والتعديل واإلضافة والحذف إن أردت 

 من خالل القائمة بأعلى الموقع أيضا
ع                   وق م خصائص ال م ب حك ت د      site settingsيمكنك ال ن ع
 : الضغط عليها ستظهر الصفحة التالية
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ثم قمت بالضغط   االختيار من قائمة األشخاص ببريدك

وأخيرا إذا ما شعرت         invite these peopleعلى 
ة من خالل                      ام ع ل ه ل ت اح بالرضا عن موقعك يمكن اآلن إت

ار                 ي ت ى االخ م عل ي ل ع  Anyone in the world mayالت

view this site(make it public)     .  يمكنك أيضا
ه         Appearanceاختيار  ديل ع للتحكم في مظهر الموقع و ت

أو     themeسواء تعديل العناصر آالشعار  أو تغير الخلفية   

  change colorتغير األلوان 

ار         ي ت ل االسم                  other stuffمن االخ دي ع نك ت ك م ي

ع وال                 (   وق م ى ال اس أعل ن راه ال االسم هنا هو االسم الذي ي
ة           داي ب ده في ال ) عالقة له باسم الموقع و لرابط الذي تم تحدي

ع إذا أردت من           وق ويمكنك تغير الوصف أو حتى حذف الم
 saveو ال تنسى حفظ التغييرات    Delete this siteخالل 

changes. 
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وم مطلب                  ي جودة ال أعزائي قراء مجلة التقنية صارت ال
ا      ق تطبيقي هام بالمصانع  والشرآات في عالمنا العربي، ح
د    ي قد يكون الكثير منا بدأ تطبيقها فعليا منذ  أمد ليس بالبع

يق        ,  ولكن الكثير أيضا لم يبدأ بعد في هذا التطبيق    طب ت ل ف
الجودة بأي شرآة أو مصنع تعمل بالمجال الصناعي وهو    
محور ملفنا هذا  عليها أن تبدأ بإنشاء نظام لضبط الجودة  
وهو الرآيزة األساسية التي يبنى  عليها نظام إدارة جودة    
ة          في مرحلة تالية وإيمانا منى بأهمية مشارآتنا في  مجل
التقنية هموم مجتمعاتنا فقد وجدت أنه لزاما علينا أن ننقل 
خبرة عملية   لكيفية إنشاء نظام ضبط جودة والتحدث عن 

ذا  ,  بعض ما يرتبط بهذا  المجال من وجهة نظر تطبيقية    ل
ى أن            ن م مجال أت أضع بين أيديكم خبرة بسيطة في هذا  ال

تكون بداية لهذا التطبيق أو تضيف جديد لمن يعملون فعال   
وسوف نتناول هذا الموضوع من خالل ثالث  ,  بهذا المجال

 : محاور أساسية وهى
 
 المحور األول وهو مقدمة عن ضبط الجودة                                  -1
 المحور الثاني الخطوات العملية لضبط الجودة  -2
  المحور الثالث إدارة ضبط الجودة -3
 

 )مقدمة عن ضبط الجودة( المحور األول  
  QUALITY CONTROL )( ضبط الجودة      
ضبط الجودة هي التقنيات واألنشطة المستخدمة إلنجاز                -

 وتحقيق متطلبات الجودة
ضبط الجودة هي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات                       -

المعنية بالتأآد من أن المنتج المصنع أو الخدمة المقدمة                      
تلتزم بمجموعة محددة من معايير الجودة وتحقيق متطلبات           

 .الزبون
بتوضيح أآثر ضبط الجودة هي آل األعمال واألنشطة           •

وخطوات وطرق التفتيش التي تتم على المنتج وأجزائه         
خالل مراحل اإلنتاج المختلفة بدءا من التفتيش على                 
الواردات مرورا بمراحل اإلنتاج المختلفة وصوال إلى          

ويكون الهدف الرئيسي من         .  تفتيش المنتج النهائي         
عملية ضبط الجودة هو تحقيق المواصفات والتأآد من           

 .سالمة األداء وتحقيق الغرض المطلوب من المنتج

ويتم ذلك من خالل االستعانة بمجموعة من الوسائل والتي 
 :تتمثل في 

 
توافر مواصفة دوليه أو محليه أو حتى مواصفة خاصة       -1

ع        مصن معدة من جانب اإلدارة الفنية الخاصة بالمنظمة أو ال
حقق أداء              تي ت ة وال ويراعى فيها متطلبات الجودة األساسي

 .مالئم للغرض وترضى متطلبات الزبون
تتمثل في رسومات ومعايير أداء محددة     ( مستندات فنية   -2

 )تحت ظروف   معينة
ة        -3 م ار مالئ د     .  أجهزة قياس ومحددات ووسائل اختب أآ ت ل ل

ج     ت ن من تحقيق المواصفات والتأآد من العمر اإلفتراضى للم
 .وغيرها من طرق التأآد من جودة المنتج

ج    -4 معايير للقبول والرفض وصفحات تشغيل وتفتيش للمنت
 خالل مراحله 

اجه                     -5 ت راحل إن ج خالل م ت ن م ال خطط جودة خاصة ب
 .المختلفة

ى               -6 ة عل اب رق ل ي ل استخدام بعض طرق الضبط اإلحصائ
 .المنتج

جودة          ط ال إدارة خاصة داخل إدارة          )    QC(  وتكون لضب
ق                ي ق ح جات وت ت ن م ودة ال ط ج ة عن ضب ول ئ ودة مس ج ال

 .المواصفات المطلوبة للمنتج
 

 المحور الثاني  الخطوات العملية لضبط الجودة
 

ط جودة       الغرض األساسي من ضبط الجودة هو ضمان ضب
ك إال                  ق ذل ي حق مكن ت المنتج بأقل تكلفة ممكنة  وعمليا ال ي
اج                 ت ل من حدوث إن ي ل ق ت بالتحكم في العمليات اإلنتاجية وال

ة             ,  معيب وخارج المواصفات ع خطوات أساسي وتوجد أرب
 : لضبط الجودة وهى 

 
ك من خالل                .1 م ذل ت وب وي تحديد مستوى الجودة المطل

 أبحاث السوق وتصميم المنتج ووضع المواصفات 
ذا عن                        .2 ات وه واصف م ج وال ت ن م ن ال ي تقييم المطابقة ب

طريق أخذ عينات منتظمة من خطوط اإلنتاج ثم إجراء 
ج مع                 ائ ت ن ة ال ارن ق ا وم عمليات قياس على خصائصه

 ملف العدد  
 ISOعالم   

 م سليمان خطاب

2008|| العدد العاشر || مجلة التقنية   
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م                ي د ق دي ح ات وت واصف م ي ال ددة ف ح م ا ال ه الت ي ث م
 .االختالفات الموجودة بينهما

ات                   .3 الف ذه االخت ي ه ة إل ؤدي م اب ال تقييم وتحليل األسب
 .واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة

التخطيط للتحسين المستمر للجودة وهذا عن طريق  .4
 .مراجعة مواصفات المنتج

 
 العناصر األساسية لضبط الجودة بشرآة صناعية

 
 متطلبات ورغبات العميل  -1
 خصائص التصميم  -2
 خصائص اإلنتاج  -3

 وهو موضح بالشكل التالي وما نسميه بمثلث الجودة 

 
ط              ة لضب ي ال ت ة ال حددت إدارة ضبط الجودة النقاط األساسي

 :الجودة لمنتجات الشرآة 
 :   Specificationsالمواصفات  

ات    وتتم بتحديد الخواص المهمة لجودة المنتج والملبية لرغب
 .العميل أما الباقي فأولوية ثانوية

 :   Designالتصميم  
ة أى                 ات وعدم إضاف واصف م ويتم بتصميم المنتج حسب ال
 .خصائص زيادة حيث أنها تعتبر مضيعة للوقت والتكاليف

 :  Productionمرحلة التصنيع 
ات      واصف حيث نقوم بتصنيع المنتج حسب التصميمات والم

 .الموضوعة
 : Inspectionتفتيش ورقابة الجودة 

للتأآد من مطابقة المنتج مع المواصفات وتصحيح المشاآل   
 .ونقاط عدم المطابقة

 :  Review Of Specificationsمراجعة المواصفات 
 وتتم هذه العملية بغرض مواآبة التطور فى رغبات العميل  
 

 مناطق ضبط الجودة
حددت إدارة ضبط الجودة المناطق التالية والتى يجب عندها 

 :مراقبة الجودة 
 وضع مواصفات المنتجات 

 ضبط جودة المواد الداخلة إلى عمليات التصنيع 
 ضبط جودة المنتجات أثناء التصنيع 

 ضبط جودة المنتج النهائي 
 ضبط جودة المنتج بعد البيع 

 
 خصائص الجودة

ن               وعي ن جودة في ال حددت إدارة ضبط الجودة خصائص ال
 :األساسيين التاليين 

א • א:א  Attributesא
مكن                تي ال ي ج وال ت ن وهى مجموع الخصائص المحددة للم
ة أو        ب ي ع تحديد قيمها عن طريق القياس مثل أعداد القطع الم

 المقبول والمرفوض
א • א:א Variablesא

ق                       ا عن طري ده حدي مكن ت م وهى مجموع الخصائص ال
 .القياس مثل أبعاد المنتج أو وزنه

 
 األقسام المسئولة عن ضبط الجودة داخل الشرآة

 
جودة داخل                ة عن ال ول سئ الشكل التالي يوضح األقسام الم

 .الشرآة بدءا من العميل

 Marketingالتسويق : أوال
ذي                .1 ج ال ت ن م وى جودة ال يساعد التسويق في تقييم مست

 يريده العميل
ة            .2 جودة األساسي ات ال يساعد التسويق في تحديد متطلب

 .في المنتج
جات أن      .3 من ضمن مهام التسويق لدعم الجودة في المنت

ك من         يوفر المعلومات الكافية عن رضاء العمالء وذل
 : خالل 

 استقبال شكاوى العمالء  •
 تقارير ممثلي البيع والموزعين للمنتج •
 خدمات ما بعد البيع  •
 مقارنة حجم المبيعات  •
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ا      ه ي ل يقوم التسويق بمراجعة البيانات المتوافرة لديه وبناءا ع
  :يحدد احتياجات وتوقعات العمالء في المنتج ويترجمها إلى 

ارات             (  خواص األداء  • ب ت ة واع ي ئ ي ب مثل االعتبارات ال
 )االستخدام والمعولية 

دهان       (  خواص حسية  • ة ال مثل اللون والتشطيب ونوعي
 )وغيرها 

 خواص شكلية للمنتج  •
عمالء هي               • عات ال وق مراعاة أن تكون االحتياجات وت

ا                   ه ع ي ا وتصن ه م ي ا وتصم ه ق أشياء واقعية يمكن تطبي
 .بالشرآة

مراعاة توافق المتطلبات واالحتياجات الخاصة بالعميل  •
ا أي                       ه ي ل رتب ع ت ة ومشروعة وال ي ي أن تكون قانون

 .مسائل  قانونية أو جنائية على الشرآة
 اعتبارات التعبئة والتغليف للمنتج •
جودة في          • يوفر التسويق دالئل ومقارنات عن صحة ال

ات                 ب طل ت م اء ب وف المنتج تساعد الشرآة وتوجها في ال
 العميل

 
 Designالتصميم   : ثانيا 

ج           .1 ت ن م تقوم إدارة التصميم في سبيل دعم ضبط جودة ال
 :باألنشطة التالية 

ى خواص                .2 ج إل ت ن م جودة ال ترجمة متطلبات العمالء لل
 تشغيل مناسبة 

  -:مواصفات محددة للمنتج والتي تشمل •
للمنتج الضرورية إلنتاجه  جميع الخصائص الفيزيائية  •

 .و تصنيعه مثل األبعاد و األوزان إلى غير ذلك
ل                    أوصاف محددة للمواد  • ث ج م ت ن م ة في ال ل م ع المست

 .الكيميائية و الميكانيكية للمادة, الخواص الطبيعية
زة                     • ة األجه وعي اس و ن ي ق تحدد المواصفات طرق ال

ذا              ه و آ ة ل الزم المستعملة الختبار المنتج  و المواد ال
 .الطرق المستعملة لضبط و معايرة هذه األجهزة

ال              • م ع يجب أن تحدد المواصفات و صف طرق است
المنتج و تحديد الظروف الواجب توفرها أثناء استعمال 

 .المنتج و صيانته
اوت                             • ف ت دود ال ات  ح ف واص م دد ال ح ب أن ت ج ي

Tolerances    التي توضع على خواص المنتج ويجب
ى خصائص            اوت عل ف مراعاة التأثيرات المزدوجة للت

  :الجودة وهى 
عند تصميم األجزاء أو المنتجات بـ  •

Tolerances  متقاربة نستطيع الحصول على
 منتجات أفضل لكن 

 Tolerancesتكاليف التصنيع تزيد آلما آانت  •
 متقاربة 

ويجب مراعاة أهم عامل في هذه العملية أال     •
 .      وهو مقدرة العملية المستخدمة في اإلنتاج

خدام           .  3 است م ب ي يكون من المستحسن أن تقوم إدارة التصم

ا                ه ي خدم ف ل ويست ب تصميمات سبق تجربتها وإنتاجها من ق
 مكونات نمطية تنتجها الشرآة 

د                      .  4 ن كون أمن ع م أن ي مصم ج ال ت تراعى إدارة في المن
ه وأن                    عطل استعماله وأن يكون قابل لإلصالح في حال ت

 يكون سهل صيانته إذا لزم األمر
ل            .  5 ي م ع ات ال ب طل ت التصميم األبسط واألقل تكلفة ويفي بم

 .يكون له األولوية في التنفيذ
تتم مراقبة الجودة لعملية التصميم عند مراحل محددة في  .  6

ج                   ت ن م ل م ل ي تصم تصميم المنتج حيث يجب التأآد من أن ال
 يحقق الغرض منه ويناسب ويحقق متطلبات العميل 

ى                  .  7 م عل ي تصم ة ال راجع م م بعد أن يوافق فريق التصمي
وط    (  التصميم المقترح للمنتج يطلب عمل عينات  ل ال تسمى ب

 من المنتج إلجراء االختبارات عليها ) الصفري 
جودة                .  8 ارات ال ب ت ري اخ وط الصف ل بعد اجتياز المنتج بال

اج                ت اإلن ه ب اح ل م السم ت وقياسات األداء والتحمل وغيرها ي
 الكمي 

ال يوجد منتج تصميمه آامل على مدار الوقت لهذا يجب   .  9
كون          أخذ االحتياطات لمراقبة تغير التصميم آما يجب أن ي
د من أن                       أآ ت هدف ال ج ب ت ن م ل هناك إعادة مراجعة دورية ل
 .التصميم ال يزال صحيحا وأنه يحقق رغبات العميل الحالية

 
 Purchasingالمشتريات : ثالثا

 
ج     .1 ت ن تستخدم متطلبات الجودة التي أعدت في تصميم الم

ات             ري شت م من قبل إدارة التصميم آمدخالت إلدارة ال
ات ذات جودة                  ون ك ر م ي وف والتي تكون مسئولة عن ت
ات                       واصف م م حسب ال ي تصم ات ال ب طل ت مناسبة مع م

 الموضوعة من قبل التصميم 
ا          .2 ره ي وف ت ات ب المواد األساسية التي تقوم إدارة المشتري

 :ويكون لها تأثير مباشر على جودة المنتج مثل 
ة       (  المواد الخام المستخدمة في المنتج مثل  • دي واد حدي م

 )وغيرها....زامك& قصدير & نحاس & 
 )مثل بارات النحاس المشكلة ( مواد نصف مصنعة  •
ج            • ت ن م ع ال ي جم مواد مصنعة تصنيع آامل وتدخل في ت

 النهائي 
ماآينات أو معدات أو أي أجهزة تستخدمها الشرآة في     •

 عملياتها 
تقوم إدارة المشتريات بعمل تقييمات دورية لمورديها . 3

 : على أساس
 جودة المنتجات الموردة  •
 سرعة توفير المنتجات وفى األوقات المحددة •

 السعر
ار        • أسع أن تكون األولوية عند الشراء للمنتج األجود وب

 مناسبة     
جات                        .  4 ت ن م م درجة جودة ال ي ي ق ت دة ل م ت من الوسائل المع

ى               وقوف عل ورد وال م ع ال الموردة هو إمكانية زيارة مصن
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ع                    ي جم ه وت ه ودراسة إجراءات دي إجراءات ضبط الجودة ل
 البيانات الالزمة وبناء عليه يتم تقييم درجة جودة منتجاته 

ات                               .5 ن ي ع يب أخذ ال ال ى أس اد عل م ت مكن االع م من ال
جات                ت ن م د جودة ال حدي ت بمخاطرة مناسبة ومحسوبة ل

 الموردة
 

يف             ال ك ت ي ال ال إجم يجب أن يهتم قسم أو إدارة المشتريات ب
 Bلديه سعر أقل من المورد    Aفمثال المورد ,  وليس بالسعر

تكون أآبر آثيرا من   Aإال أن تكلفة االستخدام لمادة المورد 
 Bتكلفة استخدام مادة المورد 

 
 Process Designتصميم العمليات  : رابعا

 
ذ إجراءات                       -1  ي ف ن م وت ي ة عن تصم ول هي اإلدارة المسئ

ة      ي ول ئ وعمليات إنتاج منتج ذو جودة عالية وتتحقق هذه المس
 :من خالل أنشطة وعمليات محددة منها 

ر              • طوي جزء وت ل ة ل اختيار عملية اإلنتاج المناسب
 عمليته 

 تخطيط اإلنتاج والربط بيم مراحله المختلفة  •
 أنشطة دعم عمليات اإلنتاج  •

ع                           -2    وق ت ج ل ت ن م م ال ي ة تصم راجع م تقوم هذه اإلدارة ب
كون        تي ت المشاآل التي من الممكن أن تحدث في الجودة وال

م دراسة       ,  مشاآل تتعلق بتحقيق مواصفات المنتج فمثال إذا ت
ل             ب ه من ق م ي خاصية ما من خصائص المنتج الذي تم تصم
د أن                      ج ووج ت ن م ي ال ا ف اد جزء م ع د أب ال أح ث كن م ي ول

Tolerance                    دراسة دا ول ق ج د ضي ع ب ذا ال الموضوع له
ام         كون أم إمكانية أنتاج هذا الجزء من خالل عملياتها فإننا ن

 :عدة خيارات من التالي 
حقق                      • ع أن ت طي دة تست ات جدي ن ي شراء معدات وماآ

 التجاوزات المطلوبة 
 المطلوب وتغيره   Toleranceمراجعة هذا  •
 تحسين إمكانيات العملية  •
 مراجعة التصميم  •
 Toleranceلموافقة على إنتاج المنتج بالمواصفات       •

ي           ج إل ت ن م %   100المحددة مع رفع درجة الفحص لل
عيب                  م ه ورفض ال ن ق م وفرز المنتج وقبول المطاب

 وهى عملية غير مقبولة في أغلب األحيان 
ذ      -3  ي ف تهتم إدارة تصميم العمليات بتكلفة العملية ووقت التن

 والكفاءة بحيث تحقق الجودة لمطلوبة في المنتج 
أحد أهم العوامل التي تهتم بها إدارة تصميم العمليات هو    -4

ق                        ي حق ى ت ة عل ي ل م ع درة ال ق إمكانية العملية والتي تحدد م
ة              ي ل م ع درة ال ق المواصفات حيث أنه عن طريق معلومات م

 :يمكن الوصول إلى 
 قرارات التشغيل أو الشراء •
 مشتريات الماآينات والمعدات  •
 اختيار مسارات العملية اإلنتاجية  •

جودة     -5 يؤخذ في االعتبار تسلسل العمليات لتقليل مشاآل ال
سل                  سل ت ذا ال حرجة في ه على أن تحدد العمليات الدقيقة ال
ر                    ب درجة أآ ة وفحص ب اب ى ورق والتي تتطلب اهتمام أعل

 للتأآد من تحقيق المواصفات المطلوبة عند هذه العمليات 
ال األخرى                 -6 بعض األعم ات ب ي تقوم إدارة تصميم العمل

دات                 ع ة م ان فحص وصي منها تصميم المعدات ووحدات ال
طع           (  اإلنتاج  ق الم ال ز            &  مثل أق راي ف ن ال ي اآ ط   &  سك ن ب
  )وغيرها ....الثقب 

 
 Productionاإلنتاج    : خامسا

جات ذات جودة           ت اإلنتاج هو اإلدارة المسئولة عن إنتاج من
ج ذو جودة            ت ن عالية وتبنى أهدافه على زرع أهداف تقديم م
ة     ي ول بين العمال وأن يكون آل عامل فى عمليته مسئوال مسئ
مباشرة عن جودة ما ينتجه وأن يتأآد من تحقيقه للمواصفات 

 .المطلوبة
 

ا  ادس ار                 :  س ب ت حص و االخ ف  Inspection andال
Testing 

وم                        ق تي ت جودة وال ط ال ى إدارة ضب تقع هذه المسئولية عل
 :باألعمال التالية

اصر             .1 ن ع م ال وي ق يقع على الفحص واالختبار مسئولية ت
 المشترى  أو المصنعة وإعداد تقارير بالنتائج 

ة   .2 لكي تنفذ عمليات الفحص يلزم لذلك معدات قياس دقيق
على أن تعاير هذه األجهزة من وقت لآلخر على حسب 
ع        ق جودة ت خطط معيرة موضوعة وعلى إدارة ضبط ال
ظهر                         تي ت ة ال ق طاب م ة حاالت عدم ال مسئولية متابع
اب          ل األسب ي ل ح باألجزاء والمنتجات المصنعة وذلك بت
ة              ي ائ وق ة وال حي الجذرية لها وأخذ اإلجراءات التصحي

 المناسبة 
فحص         .3 ى ال يجب على إدارة ضبط الجودة أال تعتمد عل

يب    فقط لمراقبة المنتجات ويجب اعتماد استخدام األسال
 )   SPC( اإلحصائية في ضبط عمليات الجودة 

جودة        .4 ة ال ب الترآيز واالعتماد على الفحص الكلى لمراق
ى    ,  بالشرآة هو مضيعة للوقت وللجهد والمال إضافة إل

 .صعوبته في بعض األحيان
 

 Packing and Shippingالتعبئة والشحن  : سابعا
ة               -1  اي ة وحم اب قسم التعبئة والشحن يكون مسئوال عن رق

ة                  ئ ب ع ت ة ل اسب ن جودة المنتج وذلك بتوفيره وسائل وطرق م
 وشحن المنتج

كون                -2 ة والشحن وي ئ ب ع ت يتم وضع مواصفات خاصة بال
طرق                     ة ل م مالئ ظروف ال ل ات شرح ل ضمن هذه المواصف

اة الصدمات         (  الشحن للمنتج مثل  راع ر درجات       &  م ي أث ت
د  &  الغبار واألتربة &  الحرارة والرطوبة  تنظيف المنتج بع

ك            ى ذل اج إل ا من       ..... إتمام عملية تصنيعه إذا احت ره وغي
 )الظروف األخرى 
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اء                -3 ن ج أث ت ن م ة ال اول ن يتم وضع مواصفات آذلك لطرق م
 التحميل والتفريغ والشحن 

يكون من الضروري تغير مواصفات التعبئة والشحن إذا    -4
اء      ن آان هناك عقبات أو صعوبات تؤثر على جودة المنتج أث

 . مروره بهذه العملية
 

 Product Serviceخدمة المنتج : ثامنا
تي               .1 ع وال ي ب د ال ع نقصد بخدمة المنتج هنا بخدمات ما ب

ة                  تي تسعى الشرآ ل وال ي م ع تعتبر من أهم رغبات ال
 .جاهدة إلى أدائها وبمستوى متميز من األداء

د شراء      .2 وتقدم خدمة المنتج في صورة صيانة المنتج بع
تي      العميل له أو اإلصالح في حال توقفه عن العمل وال
ر                     ي غ ى ت دال أجزاء أو حت ب ت من الممكن أن تشمل اس
ك   المنتج بالكامل إذا ما ثبت أن به خلل فني يستوجب ذل

 .خاصة إذا آان المنتج في فترة الضمان
م                     .3 ت ه ي إن ج ف ت ن م ة ال ه خدم وألهمية الدور الذي تقوم ب

ة          اب ج مراقبة جودة هذه العملية من خالل سرعة االست
ر       ي غ مع طلب العميل والتي يكون لها دور أساسي في ت

 .العميل الغير راضى إلى عميل راضى
 

 Quality Assuranceتوآيد الجودة : تاسعّا
ة                   .1 ي ول ئ رة مس جودة في دائ د ال لم يتم وضع إدارة توآي

ساعدة                 م ا من أحد اإلدارات ال الجودة على أساس أنه
جودة                        ظام ال واضح في ن ا ال ره ي أث على الرغم من ت
ى                 ذه اإلدارة عل عمل ه وضبط الجودة عموما حيث ت

 وضع نظام الجودة ومراقبة تحقيقه في آل العمليات 
مر            .2 ست م م ال وي ق تقع آذلك مسئولية ضبط الجودة في الت

ظام              ن ة ال ي ال ع لفعالية نظام الجودة المطبق فهي تحدد ف
اطق مشاآل            ن الموجود وتقوم الجودة الحالية وتحدد م
وقت               دخل في ال ة وت ل الجودة أو حتى المناطق المحتم
ك       ا وذل ره المناسب لتصحيح هذه المشاآل أو تقليل تأثي
ة                  اسب ن م ة ال ي ائ وق ة أو ال باتخاذ اإلجراءات التصحيحي

 .ومتابعتها حتى تتم
مر في         .3 ست تتابع إدارة توآيد الجودة سلسلة التحسين الم

أداء المنشأة أو الشرآة والتي تنعكس بالتالي على جودة 
 .المنتج

 
 
 

 Quality Controlالمحور الثالث إدارة ضبط الجودة 
وضح                  مشروع وسوف ن ذا ال وهى الهدف األساسى من ه

 :آامل نظام ضبط الجودة آالتالي 
 أهداف ووظائف إدارة ضبط الجودة .1
 الهيكل التنظيمي إلدارة ضبط الجودة  .2
ط             .3 راحل ضب مفاهيم ومصطلحات يتم تداولها خالل م

 الجودة

 األقسام التي تتم عليها عمليات ضبط الجودة .4
ات                 .5 ي ل م ع ى ال ة عل اب رق ل إجراء ضبط الجودة والمتبع ل

 وضبط الجودة 
 
 أهداف ووظائف إدارة ضبط الجودة -1

ق                     ي حق جودة هى ت ط ال األهداف الواضحة والمحددة لضب
حصول          ي ال المنتجات للمواصفات الموضوعة بما يؤدى إل
اقي                            ات ومساعدة ب واصف م ل ق ل ي مطاب ائ ه ج ن على منت

 اإلدارات على تحقيق هذا الهدف
א  :א

جودة          .1 ق ال ي حق مساعدة اإلدارات المعنية بالمنتج على ت
 في آل مراحل المنتج

م               .2 ي ة تصم ل تحقيق رغبات ومتطلبات العميل في مرح
 المنتج والرقابة على عملية التصميم

ات     .3 واصف الرقابة على الواردات والتأآد من تحقيقها الم
 المطلوبة

ات      .4 ي ل م الرقابة أجزاء المنتج خالل مراحل تصنيعه بالع
 المختلفة 

 الرقابة على المنتج النهائي  .5
 الرقابة على تعبئة وتغليف المنتج  .6
 الرقابة على تخزين المنتج  .7
ج         .8 ت ن م مراجعة مواصفات المنتج مع ما تم تحقيقه في ال

 وذلك قبل خروجه إلى العميل 
ات       .9 واصف إيقاف أي عملية إنتاجية يثبت أنها ال تحقق م

 المنتج في عمليتها 
عض                 .10 ول ب ب ي ق ة ف ي ودة الصالح ج ط ال إلدارة ضب

ا     عدم  (  المنتجات الغير مطابقة تحت شروط معينة منه
ة      &  التأثير على أداء المنتج  عدم تأثيرها على صالحي

 )عدم تأثيرها على أمان المنتج & المنتج 
 إلدارة ضبط الجودة صالحية إعادة تقيم درجة المنتج  .11
إجراء االختبارات الميكانيكية على المنتجات للتأآد من   .12

زة            خدام أجه است تحقيقها المواصفات المطلوبة وذلك ب
 ومعدات معدة لهذه الغرض

معايرة أجهزة القياس والمحددات المستخدمة في  إدارة    .13
 ضبط الجودة وباقي اإلدارات 

اقي                    .14 جات مع ب ت ن م دراسة أسباب رفض األجزاء وال
 اإلدارات واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة 

جات في                       .15 ت ن م ة األجزاء وال ال وضح ح عمل تقارير ت
 مختلف العمليات 

 وضع خطط الجودة للمنتجات  .16
اون مع      .17 عمل صفحات التفتيش والتشغيل لألجزاء بالتع

 إدارة اإلنتاج وتصميم العمليات 
 المساعدة في تصميم محددات قياس األجزاء  .18
اون           .19 ع ت ال ات ب ي ل وضع معايير القبول والرفض في العم

 مع تصميم العمليات واإلنتاج والتصميم 
 تميز األجزاء والمنتجات خالل العمليات  .20
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ط         .21 ى ضب سلطة تكهين المنتجات الغير مطابقة ترجع إل
 الجودة

اون      .22 ع ت ال تصميم نماذج وتقارير عمليات ضبط الجودة ب
 .مع توآيد الجودة

 
 الهيكل التنظيمي إلدارة ضبط الجودة -2

א
د   وهو المدير المسئول عن مراقبة المنتجات واألجزاء والتأآ
وب            مطل هدف ال من مطابقتها للمواصفات والرسومات  وال
ي    ب منها وهو المسئول المباشر عن مهندسي ومشرفي ومراق

 الجودة باإلدارة 
א

ه              ي ة إل ف ل ك م ات ال وهو المسئول عن ضبط الجودة في العملي
 ويعاونه مشرفي ومراقبي الجودة  

א
 وهو رئيس مجموعة مراقبي الجودة في القسم

א א
وهو مفتش الجودة المسئول عن تفتيش ومراجعة األجزاء أو 
 المنتج النهائي وهو تابع لمشرف الجودة المسئول عن القسم

א א
ك األجزاء                            ذل ات وآ ب اس االسطم ي ول عن ق مسئ وهو ال
ول              مسئ ا وال واعه وعمليات اختبارات أداء الكوالين بكل أن
عن تصميم محددات القياس ومعايراتها بإشراف مدير ضبط 

 الجودة
א

خاصة              ات ال ف ل م ة وال وهو المسئول عن البيانات اإلحصائي
خاصة                ة ال اري رت ال السك أعم بإدارة ضبط الجودة والقيام ب

 باإلدارة
 

 مفاهيم ومصطلحات يتم تداولها خالل مراحل ضبط الجودة
א
ة                : األداء  ي خواص األول ه ال ي ب ن ل وضوح      "  ونع ث م

 الصورة فى التلفزيون 
ة    :  السمات " وهي الخواص الثانوية أو السمات المضاف

 " مثل عدد سكات الكالون 

ج   :  المطابقة  ت وهي التوافق مع المواصفة الخاصة بالمن
 أو مطابقة األبعاد للرسومات 

وسط                       :  الّعول ت وقت أو م ر ال اسك األداء عب م وهو ت
 الوقت لفشل المنتج 

 وهي الحياة النافعة بما في ذلك اإلصالح : االستدامـة
ة                :  الخدمــــة ول اوي وسه شاآل والشك م وهي ثبات ال
 اإلصالح 
 التداخل من إنسان إلنسان أخر :االستجابة
 الخواص الحسية مثل التشطيب الخارجي : المظهر
 األداء السابق والملموسات األخرى: السمعة 

 
 و الجدول في الصفحة التالية يعرض أهم التعريفات 
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 א א מ
 هو أي حالة من حاالت عدم المطابقة لالستخدام أو عدم المطابقة للمواصفات العيب 1

 هي واجب متوقع ناشئ من العيوب الموجودة المشكلة 2

 العيب وأحيانًا وليس معتادًا وصف العيب" للمشكلة " هي ظاهرة واضحة مصاحبة  "مظهر " عرض  3

 وهو أصل حدوث العيب وغالبًا ما تتعدد األسباب سبب محتمل 4

وهو المساهم األعظم في وجود المشكلة أو العيب والذي يجب عالجه حتي يمكن تحقيق الحل  سبب مهيمن 5
 المضبوط

هو تحليل مبسط يشرح ما هو العيب أو الفرق في األداء للمنتج الحالي عن الحالة التي يجب أن يكون  وصف العيب 6
 عليها

هو عملية دراسة لألعراض بجمع وتحليل البيانات وإجراء التجارب وتحديد االرتباط بين األسباب  تشخيص 7
 واآلثار

هو تغيير لألوضاع يمكن بواسطته القضاء علي أو تحليل أسباب العيوب وعادة ما يكون هناك عدد  عالج 8
 من العالجات المطروحة

 هو قبول العينة عند تحقيها المواصفات المطلوبة acceptationالقبول 9

 هو رفض العينة أو المنتج عندما تفشل فى تحقيق المواصفات rejectالرفض  10

هو قبول المنتج أو الجزء وهو فى حالة عدم مطابقة وذلك بعد عرضه على مهندس الجودة والموافقة  القبول بموافقة 11
 عليه

التفتيش هو عملية فحص تتم على المنتج بغرض التأآد من مطابقته للمواصفات وتحقيقه متطلبات  inspection التفتيش 12
 .األداء المطلوبة

 .بصفة عامة هو المقدرة على تتبع تاريخ أو تطبيق أو موقع الشئ اإلعتبارى traceabilityقابلية التتبع  13

والتصحيح قد يكون باإلصالح أو إعادة , هو إجراء يتخذ بغرض التخلص من حالة عدم المطابقة  correctionالتصحيح  14
 .التشغيل أو إعادة تقييم درجة جودة المنتج

اإلجراء التصحيحي  15
corrective action 

 .هو إجراء يتخذ بغرض إزالة أسباب عدم مطابقة موجودة لمنع تكرار حدوثها

اإلجراء الوقائي  16
preventive action 

 .هو إجراء يتخذ إلزالة أسباب عدم مطابقة متوقع حدوثها لحالة معينة

 Concessionالتجاوز   17
  

ويكون ) المواصفات(هي سلطة باالستخدام أو اإلفراج عن منتج غير مطابق للمتطلبات المحددة 
 .التجاوز للكمية المحددة فقط أو لفترة زمنية متفق عليها

 .تفويض بالسماح باإلنتقال إلى المرحلة التالية من العملية Releaseاإلفراج   18

 هو عمل يتخذ على المنتج الغير مطابق لجعله مقبول لإلستخدام المصنوع من أجله Repairاإلصالح  19

 هو عمل يتخذ على المنتج الغير مطابق لجعله مطابق للمتطلبات Reworkإعادة التشغيل   20

إعادة تقييم الدرجة   21
Regrade 

للمنتج الغير مطابق لجعله مطابقا لمتطلبات مختلفة عن المتطلبات ) المستوى(هو تعديل الدرجة 
 .األصلية 

 .وغالبا إعدامه,هو عمل يتم على المنتج الغير مطابق لمنع االستخدام األصلي له Scrapتكهين   22

 .هو عملية فنية تتكون من تحديد خاصية أو أآثر لمنتج معين أو عملية ما أو خدمة ما إلجراء محدد Testاإلختبار  23

 Verificationالتحقيق  24
  

وعملية التأآيد قد ,هو عملية تأآيد وإعطاء الدليل الملموس على أن المواصفات المحددة قد تم تحقيقها
إجراء االختبارات و استعراض ,مقارنة تصميم جديد مع تصميم مشابه( تشمل أنشطة مثل

 ).مراجعة وثائق التصميم قبل اإلفراج عنها,النتائج

اإلقرار بالصالحية   25
Validation 

هو عملية تأآيد وإعطاء الدليل الملموس على أن المتطلبات المحددة لالستخدام أو التطبيق قد تم 
 .تحقيقها
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ام     (  الخطوات العملية التي تتم على  خ األجزاء  &  المواد ال
 لضبط الجودة للعملية تحت المراقبة ) المنتج & 

وصول أمر التشغيل إلي العملية اإلنتاجية ويكون موضح 
 :بأمر التشغيل البيانات التالية

 رقم أمر التشغيل  •
 أسم العميل •
 تاريخ بدء التشغيل  •
 تاريخ انتهاء التشغيل  •
 الكمية المطلوبة  •
محددة             • ج وال ت ن م المواصفات المطلوبة فى الجزء أو ال

 من قبل العميل
جزء أو                 .1 اج ال ت ه إلن ت ي ل يقوم عامل اإلنتاج بتجهيز عم

ل     ي المنتج المطلوب ويقوم آذلك بتجهيز تعليمات التشغ
ة       اسب ن م وصفحات التفتيش والتشغيل وأجهزة القياس ال

 للعملية ثم توفير الرسم المطابق للمنتج المطلوب
ة     .2 ي ل يراقب مراقب الجودة عامل اإلنتاج في تجهيز العم

ن                 ل وم ي غ ش ت م ال ة رق ن صح د م أآ ت ة وي ي اج ت اإلن
ك         ذل د آ أآ ت الرسومات وصفحات التشغيل والتفتيش وي
ى     من مطابقة المادة الخام أو الجزء أو المنتج الداخل ال

ه من       ي العملية وذلك من بطاقة المطابقة الموضوعة عل
 العملية السابقة 

ى                  .3 ة عل اب رق ال خاصة ب ه ال يجهز مراقب الجودة أدوات
 :العملية وهى 

 الرسومات الهندسية لألجزاء •
 دفاتر وسجالت الجودة •
 -:أدوات القياس والمحددات وهي  •

 "البوآليز " القدمة ذات الورنية .1
 الميكروميتر.2
 " Go – Not Go "محددات القياس .3

 آيفية القيام بمراجعة الجزء أو المنتج .4
 الفحص النظري : أوال  
يجب أن يكون مراقب الجودة قوي المالحظة ويفحص   

ي                  زًا عل ق مرآ ري دقي ج فحص نظ زء أو المنت الج
  -:اآلتـــي 

 عدم وجود خدوش أو خربشة  •
 عدم وجود خبطات أو صدمات في الجزء  •
وت   ”   شحومات“  أو  ”   رايش“  عدم وجود   • أو زي

 علي الجزء أو المنتج 
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 .عدم وجود خالصات زائدة
جزء           وف في ال مالحظة أي شيء غير طبيعي أو غير مأل

 أو المنتج
 استخدام الرسم وصفحات التشغيل والتفتيش: ثانيا

ج                ت ن م ي ال يش عل يجب أن يقوم مراقب الجودة بالتفت
يش وعدم       باستخدام الرسم الخاص به أو صفحات التفت

 الخروج نهائيًا علي الرسم 
 استخدام محددات القياس وتحقيق الجزء لها: ثالثا 

 وهي حالــة دخــول الجــزء في المحـــــدد    Goحالة 
 وهي حالة عدم دخول الجزء في المحدد  Not Goحالة 

 
ا       -6 ه ي ق يتم ضبط الماآينة على حسب الجزء المطلوب وتح

أخذ                    جودة ب راقب ال وم م ق اج وي ت للرسومات ويبدأ في اإلن
ة           وب مطل ات ال العينة األولى من اإلنتاج ويطابقها بالمواصف
امل                ع عطى أذن ل ات ي وإذا تأآد من المطابقة مع المواصف
ر                     ج غي ت ن م ان ال ا آ اج وإذا م اإلنتاج باالستمرار في اإلنت
مطابق يوقف العملية ويعيد عامل اإلنتاج ضبط الماآينة من  
م                    ت ى ي ذا حت ك ة وه ي ان ة ث جديد ثم يأخذ مراقب الجودة عين
اج                 ت ة اإلن ق طاب جودة من م ضبط الماآينة ويتأآد مراقب ال

 .للمواصفة
رات     -7 ت يقوم مراقب الجودة بسحب عينات منتظمة خالل ف

د من أن                        أآ ت ة محدد وي ن ي حجم ع زمنية محسوبة وذلك ب
 اإلنتاج مازال مطابق 

دوق خاص                  -8 يتم تجميع اإلنتاج مثال آل ساعة في صن
يكون آافي الستيعاب إنتاج الساعة وفى حالة مرور مراقب  
اج    ت الجودة وأخذ عينات ووجد اإلنتاج مطابق فإن عامل اإلن
ع   يقوم بتفريغ منتج هذه الساعة في صندوق آخر آبير لتجمي

 المنتج المطابق وعادة يميز هذا الصندوق باللون األخضر 
وم        -9 ق ه ي إذا وجد مراقب الجودة أن المنتج غير مطابق فإن

اج في         ت بإيقاف الماآينة عن العمل فورا ويبدأ مع عامل اإلن
ج   فرز إنتاج الساعة السابقة وفصل المنتج المطابق عن المنت
ر    ي الغير مطابق في صندوقين أحدهما لونه أصفر للمنتج الغ

 .مطابق ويتم عزل هذا المنتج التخاذ إجراء الحق بشأنه
يتم إعادة ضبط الماآينة وأخذ عينات فإذا لم يتم الضبط   -10

عمل       يقوم مراقب الجودة بعمل إخطار توقف للماآينة عن ال
جودة               دس ال ن ه اج وم ت ويتم عرض األمر على مهندس اإلن

 المسؤول عن العملية التخاذ ما يرونه مناسبا 
ول                    -11 ب ة ق طاق ب زه ب ي م م ت ت المنتج المطابق من العملية ي

 .خضراء ويتم السماح له باالنتقال الى المرحلة التالية
ه     -12 ع المنتج الغير مطابق يكون له أربع حاالت للتعامل م
 :وهى

وهو عرض المنتج على :  الحالة األولى القبول بموافقة  •
ة    ي مهندس الجودة ومهندس اإلنتاج المسئولين عن العمل
ا          ه ة وأن ول ب ق وإذا ما رأوا أن عدم المطابقة فى حدود م
ر طلب                  حري م ت ت ي ج ف ت لن تؤثر على أداء وجودة المن
موافقة بالسماح لهذا المنتج أن يكمل باقي المراحل مع     

اذ                خ م وات ل ع ل ج ل ت ن م تسجيل حالته في آارت متابعة ال
 إجراءات احترازية معه

إذا آان المنتج الغير مطابق ال :  الحالة الثانية اإلصالح  •
ة           (  يمكن قبوله بموافقة ويمكن  ي ان رة ث ه م يل إعادة تشغ

ة   )  إصالحه بإضافة عملية جديدة &  أ ال فيتم اختيار الح
ن                         ي ت ال ح ا ال ت ل ر طلب إصالح في آ المالئمة وتحري
د           ع ك ب اسب وذل وتوجيه المنتج إلى قسم اإلصالح المن

راء     (  تميزه ببطاقة عدم مطابقة  ة     )  بطاقة صف ع اب ت وم
 .باقي المراحل

م           :  الحالة الثالثة إعادة تقيم درجة المنتج    • ت ا ت ا م ب ال وغ
ق   هذه العملية على المنتج النهائي والذي يخفق في تحقي
ل            ي م ع ة من ال آامل المواصفات الموضوعة والمطلوب
ثال       م ومن الممكن في هذه الحالة خفض درجة المنتج ف
ج درجة              ت ن ى م بدل منتج درجة أولى بتغير الدرجة إل
ر                  تصدي ل ه ل ج موجه ت ن م ثانية أو بدال من أن يكون ال

م          , يوجهه إلى السوق المحلى وهكذا ت ة ي ال ح وفى هذه ال
را    دي تحرير طلب تغير درجة منتج نهائي ويعتمد من م

 .اإلنتاج والجودة
ة      :  الحالة الرابعة تكهين المنتج  -13 ق طاب م وهو حالة عدم ال

ة              ال ح ى است ؤدى إل الكاملة للمنتج وحدوث عيب جسيم به ي
ا       ,  استخدامه ي ائ ه في هذه الحالة يتم رفض المنتج أو الجزء ن

ويؤخذ قرار بإعدامه وتكهينه وذلك بعد تحرير تقرير رفض 
 ) بطاقة حمراء ( للمنتج وتميزه ببطاقة تكهين 

 
ل         -14 سجي ت ال يقوم آل من عامل اإلنتاج ومراقب الجودة ب

وضح      في تقارير وسجالت اإلنتاج والجودة الالزمة والتي ت
ذه                 ج خالل ه ت ن م ل جودة ل ما تم في عملية اإلنتاج وضبط ال

 .العملية
ات        -  15 ان ي ب تتسلم إدارة ضبط الجودة عن طريق مدخل ال

وسكرتير ضبط الجودة التقارير والسجالت ويبدأ في إدخال    
جودة          ط ال بياناتها إلى الكومبيوتر تمهيدا لقيام مهندسي ضب
ج          ائ ت بإجراء اإلحصاءات والتحاليل للبيانات واستخالص ن
شاآل                     م كشاف ال ات واست ي ل م ع منها تستخدم في دراسة ال
ة     ي ائ المتوقعة الحدوث والقيام باإلجراءات التصحيحية والوق

 .المناسبة
ط                     ة في إدارة ضب خدم مست ر ال اري بعض السجالت والتق

 الجودة

 نموذج إخطار توقف 
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 نموذج تقرير تفتيش واردات



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  37 

 فارسمها بنفسك.. هى صورتك أنت 
سمعنا عن االنطباع األول ، وأنه عادة ما                  ما 

يكون له تأثير آبير على شكل وطبيعة تعامل                   
اآلخرين معنا لفترة قد تطول، وإذا ما لم ننجح في تكوين                     
انطباع أول جيد لدى من نتعامل معهم ألول مرة ـ في حالة                
انتقلنا إلى بيئة عمل جديدة على سبيل المثال ـ فإننا بالتأآيد                
نحتاج إلى بذل جهد آبير لكي نغير من هذا االنطباع ونكون            
صورة ذهنية جيدة عنا لدى من يتعاملون معنا ومنهم بالطبع           
رؤسائنا في العمل ومرؤوسينا وزمالئنا وعمالئنا ، وآل من         

 . يحيط بنا
ومن هذا المنطلق يتبين لنا أنه يجب أن يتمتع اإلنسان                           
بمهارة في غاية األهمية وهى القدرة على تكوين صورة                    
ذهنية إيجابية لدى اآلخرين ، والحفاظ على هذه الصورة                   
وتعزيزها دومًا سواء في مجال العمل أو على الصعيد                        

 .الشخصي
وال شك في أننا إذا لم نأخذ بزمام المبادرة لتكوين هذه                           
الصورة اإليجابية ، وإذا لم نكن نحن السباقين في التأثير                    
على المحيطين بنا في رسمها، فإننا نترك لهم المجال                           
الخصب لتكوين انطباعاتهم وآرائهم عنا والتي ربما تكون              

 إيجابية أو سلبية حيث يعتمد ذلك بدرجة آبيرة 
على تفسيراتهم لكلماتنا وأفعالنا ولغة أجسادنا ، آما أنه                       
يعتمد أيضًا على مدى ما قد يحملوه لنا من مستوى قبول                      

 نفسي أو عقلي 

 )االنطباع(الذهنية  الصورة
في البداية يجب أن نّعرف الصورة الذهنية في مجال العمل              
والتي هي مجموعة الخصائص والصفات الذاتية التي تكون          
آراء وانطباعات المحيطين بنا عن طبيعة شخصيتنا ومدى             
آفاءتنا وقدرتنا على االنجاز ، وهؤالء المحيطين بنا هم                    
األشخاص المؤثرين في حياتنا ومستقبلنا المهني في مجال              

 . العمل مثل العمالء والرؤساء والمرؤوسين والزمالء
ومن المهم جدًا التمييز بين الصورة الذهنية التي ترغب في             
أن يراك اآلخرون عليها وبين تلك التي تكونت بالفعل لديهم            
، فالغالبية من الناس يأملون أن يراهم اآلخرون على درجة             
عالية من الكفاءة في تنفيذ أعمالهم ، ماهرون في التعامل مع           
المجتمع المحيط بهم ، أقوياء الشخصية ، يتمتعون بااللتزام            
تجاه ما يقومون به من اعمال، وتجاه فريق العمل الذي                        

الغالبية من  .  يشارآون فيه ، وتجاه الجهة التي يعملون بها             
الناس تحب أن يراها اآلخرون على أنهم شخصيات متكاملة          

 . الجوانب ال تحمل صفات الضعف التي تعاب على غيرهم
وهنا يجب أن تسأل نفسك سؤاًال في غاية األهمية وهو ماذا              
أريد أن  يقولوا عنى عندما أغادر المكان أو في غيابي                          

 آيف يراك اآلخرون

 جمال عرفه/ م

  آثيرًا

 مقاالت تقنية

حن من                   كون ن أن ن ون ب ب ال وفى جميع األحوال فإننا مط
تي      يحمل الريشة ويختار األلوان عند إنشاء تلك اللوحة ال
ا وعن         ن ت يرسمها اآلخرون في أذهانهم عنا وعن شخصي

 .ما يمكن أن ننجزه معهم
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 بشكل عام؟
اإلجابة على هذا السؤال تجسد الشق األول من السؤال وهو             

 Desired professional)الصورة الذهنية المرجوة            
image) 

ما الذي أخشى أن يقولوه        :  على الجانب اآلخر اسأل نفسك       
عنى في غيابي؟، واإلجابة على هذا السؤال تجسد الصورة             

 Undesired professional) الذهنية العبر مرغوبة        
image)   التي ال تريد أن تتكون عنك لدى اآلخرين . 

وفى جميع األحوال ال يمكنك أن تعرف بشكل آامل ما يظنه            
اآلخرون بك ، وما هي طبيعة انطباعاتهم عنك ، إال أنه                       
يمكنك أن تكون بعض االستنتاجات التي تمثل الخطوط                      
العريضة النطباعاتهم عنك ، فمن الممكن أن يخبرك البعض 
بشكل مباشر بما يرون ، وما أنت عليه لديهم ، ولكن يجب                 
تناول هذه اآلراء ببعض الحذر فربما تكون هناك أغراض              

بينما .  أخرى من وراء تلك اآلراء التي قد تكون مضللة                    
يمكنك أن تستنتج الكثير عن االنطباعات المتكونة عنك                     
بشكل غير مباشر ، وبخاصة لدى رؤسائك من خالل                           
التكليفات التي توآل إليك وآذلك التوصيات والترقيات التي           

 . قد تحظى بها
هذه االستنتاجات المباشرة وغير المباشرة تشكل إلى حد                   

 Perceived  آبير مدى معرفتك بالصورة الذهنية الحاصلة     
professional image                    والمتكونة فعليًا عنك لدى
 .لالمحيطين بك في مجال العم

آيف تؤثر اآلراء الشائعة فى تكوين الصورة الذهنية في                 
 بيئات العمل المختلفة

مع التغيرات الكبيرة التي تحدث يوميًا في مختلف بيئات                    
العمل وما يصاحب ذلك من ازدياد أهمية العوامل النفسية                 
للعاملين ، فقد أصبح لزامًا على من ينتقل إلى بيئة عمل                       
جديدة أن يواجه تحديات آبيرة في تكوين صورة إيجابية                   
عنه لدى الزمالء الجدد ، والحقيقة أنه عادة ما تكون هناك                 
فجوة لدى الكثيرين بين الصورة التي يرغبون أن تتكون                   
عنهم ، وتلك التي تتكون فعليًا في أذهان اآلخرين ، وهنا                     
تظهر مشكلة قد تمتد آثارها لفترات طويلة ما لم تكن لديهم                

  .القدرة على تكوين صورة إيجابية من البداية
وتكمن أسباب هذه الفجوة في عاملين رئيسيين أولهما صورة    
سلبية تكونت لدى المحيطين بشخص ما نتيجة ألخطاء                      
شخصية أو مهنية ارتكبها فئ الماضي أو سلبيات آان يعانى          
منها سابقًا ، وأصبحت هذه الصورة السلبية مقترنة بذآر هذا     
الشخص وانتشرت بين المحيطين به ، وقد تصاحبه إلى بيئة           
عمله الجديدة ، ذلك على الرغم من تخلصه هو من تلك                        
األخطاء والسلبيات وأسبابها ، إال أنها مازالت مقترنة به                   
وتحتاج إلى جهد آبير منه لكي يعدل صورته الذهنية لدى                 

 . المحيطين
العامل الثاني يتمثل في الصورة الذهنية النمطية السائدة عن           
مجموعة أو طائفة أو شعب ما ، والحقيقة أن مثل هذا النوع              
من الصعوبات يواجهه الكثير من األشخاص في آل                            

المجتمعات حتى المتقدمة منها ، فانك تجد انطباعًا نمطيًا                  
سائدًا لدى معظم األمريكان مثًال بأن الزنوج هم األقل ذآاًء              
واألآثر ميًال للسلوك االجرامى ، بينما هناك انطباعًا سائدًا              
عن األمريكان من أصول آسيوية بأنهم على مستوى عالى               
من المهارة التقنية ولكن لديهم مشكلة آبيرة فى االندماج                    

وعلى صعيدنا العربي آثيرًا ما       .  بالمجتمعات المحيطة بهم     
تواجه جنسيات معينة صعوبات آبيرة في إثبات آفاءتها                   
بسبب انتشار انطباع عن ذلك الشعب بأنه آسول مثًال أو                    
عن شعب آخر بأنه غير أمين ، وحتى داخل الدولة ذاتها                     
هناك المنطقة التي تتميز بالبخل ، وتلك التي تتميز بعدم                     

  .األمانة وهكذا
وحتى الصور النمطية اإليجابية السائدة عن طائفة ما قد                    
تمثل عبئًا إضافيا على منسوبيها ، فعلى سبيل المثال يتوقع               
الزمالء في بيئة العمل من ذلك الوافد الجديد ـ والحاصل                     

على سبيل المثال ـ           MBA على شهادة إدارة األعمال        
يتوقعون منه مستوى أداء على درجة عالية من االحترافية              
والكفاءة في ذات الحين الذي يحتاج هو إلى الكثير من                          
الخبرات العملية حتى يصل إلى مستوى توقعاتهم ، مما                     

 . يخلق نفس الفجوة التي تحدثنا عنها سابقًا

 إدارة االنطباعات
ما سبق يقودنا إلى ضرورة التعرف على ماهية إدارة                          

وما هي         (Impression Management)االنطباعات
 .الفوائد التي تعود علينا في حال مارسناها بطريقة صحيحة

فبالرغم من التعقيدات التي تسببها الصور النمطية السائدة              
وآذا المحاولة الضرورية إلثبات الذات والكفاءة في محيط             
العمل إال أن إتباع الطرق الصحيحة في إدارة االنطباعات               
غالبًا ما يؤدى إلى نتائج موفقة للغاية في تكوين صورة                       
ذهنية إيجابية لدى المحيطين تتمثل في االحترام واالحترافية         

 . وثبات الشخصية في مجال العمل
وهنا البد من اإلشارة إلى عمق تأثير االستخدام الصحيح                   
للسلوك اللفظي وغير اللفظي على تكوين الصورة الذهنية               
اإليجابية  مثل المظهر والتصرفات واإلشارات السمعية                  
والبدنية ومدى االلتزام السلوآي والعملي وطريقة التحدث              
والنطق ، واستخدام قواعد اللغة ودرجة ارتفاع وانخفاض               

 .الصوت حسب الحاجة ، واستخدام لغة الجسد بشكل عام
إال أنه بجدر اإلشارة إلى عامل آخر ال يقل أهمية أال وهو                   

ك الشعوب أو                      ل ى ت مون إل ت ن م وهكذا يجد األشخاص ال
يس             ة ل ي ات إضاف المجموعات أنفسهم في مواجهة تحدي
جدون أن                       م ،وي ه ن ب طي محي دى ال لهم يد في تكوينها ل
ز                   زي ع ن وت وي ك ة من اجل ت عليهم بذل مجهودات إضافي
انطباعات إيجابية في بيئة العمل الجديدة  سواء آانت تلك 
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 social(  استخدام إدارة االنطباع القائم على الهوية                       
identity-based impression management (  ،

وهناك إستراتيجيتان يمكن استخدامهما في إدارة االنطباعات   
القائمة على الهوية ؛ أوالهما ُتدعى التحيز االيجابي وهو                  
العمل بمختلف الطرق لتعريف اآلخرين بهويتك االجتماعية         
، وتصحيح االنطباعات السلبية عنها ، وذآر حقائق وأمثلة             
تدل على الخلفيات الصحيحة واإليجابية عن تلك الهوية ،                 
والحقيقة أن هذا النوع من إدارة االنطباع يتطلب ثقافة                         
ومعرفة بتلك الهوية أو الجنسية ويتطلب معرفة بتاريخ                      
الجماعة أو األمة التي تنتمي إليها، وبالتالي يسهل عليك                     
تكوين صورة ذهنية إيجابية عن هويتك التي تنتمي إليها لدى     
المحيطين بك تحل مكان تلك الصورة النمطية السلبية التي              
آانت موجودة لديهم  ومن ثم ينعكس ذلك إيجابا  على                            

 .صورتك أنت شخصيًا وعلى انطباع اآلخرين عنك
اإلستراتيجية األخرى وهى إستراتيجية العزل ، ويتم إتباعها        
في حال وجود صعوبات تقف في سبيل تغيير الصورة                       
النمطية السائدة ألسباب تتعلق بالهوية ذاتها أو بعدم القدرة               
على تكوين صورة إيجابية عن تلك الهوية ، أو بوجود                         
اعتقاد راسخ لدى المحيطين بك بتلك الصورة السلبية عن                 
هويتك نتيجة عوامل أيدلوجية مثًال ، وفى هذه الحالة يجب               
البدء فى عزل نفسك عن تلك الهوية والبعد التام عن مناقشة             
الفوارق بين الهويات أو الفجوات بينها مع االستمرار في                  
بناء هويتك الذاتية ومصداقيتك الشخصية لدى اآلخرين مما           
يكون انطباعًا سائدًا عنك بأنك شديد االختالف عن منسوبي            
تلك الهوية فيقل بذلك التأثير السلبي لتلك الصورة النمطية                

 . لتلك الهوية عليك وعلى صورتك لدى المحيطين
و من الممكن لنفس األشخاص إتباع خليط من أآثر من                       
إستراتيجية وذلك حسب الموقف والجهات أو األشخاص                  
الذين يتعاملون معهم، فمن الممكن مثًال الترآيز على                           
ايجابيات الهوية التي يتبعونها مع بعض العمالء أو الزمالء            
الذين يثمنون غاليًا قيمة االنتماء إلى الوطن أو أولئك الذين               
يعلمون عن آفاح أو التاريخ المشرف ألصحاب هذه الهوية            
، بينما في مواقف أخرى يتم االبتعاد عن اإلشارة إلى الهوية           
والترآيز على عوامل أخرى مثل الدين أو نوع الجنس أو                 
الهوية التعليمية أو الخبرة للفت االنتباه بعيدًا عن التأثير                      

وإتباع هذا الخلط ال يعنى أن من           .  السلبي لالنطباع السائد      
يتبعه هو شخص متلون أو يتعامل بأآثر من وجه ، فهو                       
عندما ابتعد عن اإلشارة إلى هويته فانه لم يتنصل منها ، ولم        
يسئ إليها ولكنه عزلها بعيدًا عن بؤرة اهتمام اآلخرين الن              

 . طبيعة الموقف اقتضت ذلك
وفى جميع األحوال فان استخدام  إدارة االنطباعات بطريقة           
تحوى الكثير من الترآيز واالحترافية غالبًا ما يؤدى إلى                   
نتائج ناجحة تعزز وجودك في المكان وتخلق صورة إيجابية         
عالية عنك لدى الزمالء والعمالء وآل المحيطين بك مما                 

ينعكس بشكل آبير على المناخ العام للعمل حيث تترسخ                    
 الثقة واالعتمادية وتقوى روح الفريق الواحد بين الزمالء

 
على الجانب اآلخر فان استخدام إدارة االنطباعات بطرق                
غير صحيحة من الممكن أن يفقد صاحبه المصداقية بشكل              
آبير مما يؤثر بالسلب على المناخ العام في العمل وبالتأآيد             

 . سوف يؤثر بشكل سلبي على العالقة بالعمالء والمحيطين
 المصداقية واألصالة

في الطريق لبناء صورة ذهنية إيجابية عنك ، وعند إتباعك              
ألساليب إدارة االنطباعات فانك البد من أن تحقق شيئين                   
مهمين في ذات الوقت وهما بناء المصداقية ، والحفاظ على             

وهنا يجب أن نعلم أنه في بعض األحيان قد تنشأ             .  األصالة  
بعض مظاهر عدم التوافق بين بناء المصداقية والحفاظ على         
األصالة وخاصة في مجال العمل حيث قد تتضمن محاولتك           
لبناء صورة إيجابية تحمل المصداقية بعض المتطلبات التي          
من الممكن أال تتوافق بسهولة مع صفاتك الشخصية                             

وهذا األمر   .  األصيلة التي تحب دائمًا أن تحافظ عليها                    
يحتاج إلى الكثير من التدقيق والمرونة في ذات الوقت حيث            
يتوجب أن تصل إلى توصيف صحيح ودقيق لمتطلبات                     
تحقيق المصداقية في مكان عملك ، وآذلك األمر بالنسبة إلى  
صفاتك الشخصية األصيلة ذات الصلة ، ثم تقوم بدراسة                   
أوجه التوافق من أجل االستفادة المتبادلة بينهما ، وآذلك                    
أوجه عدم التوافق والتي من الممكن أن تتسبب في تعطيل                 
بناء الصورة اإليجابية ومن ثم تعمل على التوفيق بينهما في            

فعلى سبيل المثال نجد         .  الطريق إلى بناء تلك الصورة              
شخص ما يميل إلى الهدوء الشديد وقلة الكالم إال للضرورة            
القصوى ، تم توظيفه لظروف قد تكون خارجة عن إرادته               
في مجال خدمة العمالء والتي تتطلب في آثير من األحيان              
إجراء حوارات طويلة مع بعض العمالء قد تحمل في                          
طياتها بعض المجامالت والحوارات الجانبية التي ربما                   
تكون ضرورية لكسب ثقة العميل ، هذا الشخص يجد نفسه              
في مواجهة تعارض بين صفة أصيلة عنده ، اعتاد عليها                   
وأحبها وهى صمته وهدوئه ، وبين متطلبات وظيفته الجديدة         

هنا .  والتي يرغب في االحتفاظ بها أيضًا ، وبناء ذاته فيها                
يتوجب عليه بذل بعض الجهد من أجل التوفيق بين متطلبات          
تكوين المصداقية في بيئة عمله الجديدة وبين بعض صفاته              

 . األصيلة  التي آان يحب أن يحافظ عليها
 
 

ولكن هل يمكن أن يكون شخص ما صورة إيجابية عنه في            
 مجال عمله على أسس زائفة أو واهية ؟

 
هل يصلح الكذب والخداع والظهور بما ليس عليه للحصول       

 على ثقة الزمالء والرؤساء والعمالء ؟
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م   لقد مرت بنا تجارب عدة رأينا فيها أناس أتقنوا تلميع أنفسه
م                   ه ائ ى رؤس م، حت ه في البداية ونجحوا في خداع من حول

دأت               .  الجدد أعطوهم آامل ثقتهم  وقت ب م مع مرور ال ولك
دأ                      ر، وب ظه ة ت ل ات األصي دأت الصف تتكشف األقنعة ، وب
دد             ع ًا مع ت ي ج دري حديثهم القديم عن القيم والمبادئ ينحسر ت
م             ت ح ت ل ي كالم ب المواقف واالمتحانات التي ال يصلح فيها ال
كشف                    ن ي، وي ق ي ق ح دن ال ع م رغما عنهم أن يظهروا فيها ال
تي              ادئ ال ب م م وال ي ق رويدًا رويدًا افتقارهم الشديد إلى تلك ال

 آثيرًا ما حاولوا الظهور عليها والحديث عنها

مات                  ل كون مجرد آ ح أن ي الحديث عن المصداقية ال يصل
ده                    ؤآ ًال ت ًال وعم ع كون ف نرددها هنا وهناك بل يجب أن ي

  . التجربة ويظهره الموقف

وبالنظر إلى الدوائر في الشكل أعاله نجد أن الغالبية العظمى              
من الناس يقولون أن عندهم قيم ، ولكن في الواقع فإن البعض               
منهم فقط من يحمل بالفعل تلك القيم بين طيات نفسه ، ثم                            
تضيق الدائرة أآثر لنجد أن بعضًا من هؤالء هو من يحاول أن            
يعمل بتلك القيم التي يعتنقها ويؤمن بها ، ولكنه يوفق أحيانًا                    
ويخفق أخرى ، وتدريجيًا ومع وضوح الهدف واإلصرار على         
تحقيقه تضيق الدائرة أآثر ليصبح لدينا هؤالء الصفوة الذين                 
يجسدون تلك القيم ، وُيذآرون عندما ُتذآر تلك القيم ، سواء                   

  .آانوا أشخاصًا أو جماعات
والتاريخ بل والواقع الحديث يذخر بهؤالء الذين هم قيم تمشى              
على األرض ، وسوف أدع لك المجال لتذآر فى نفسك من هو             
مثال العدل مثًال ، ومن هو مثال الصفح والتسامح ، ومن هو                  
مثال األمانة والصدق ، ومن هو ذلك الشعب الذى يضرب به               
المثل فى االتقان ، وذلك الشعب المتمسك بالحق والحرية                       
المدافع عنهما على مر تاريخه  إذًا وأنت فى بيئة عملك بل                      

فى أى  ..  وفى حياتك آلها يتوجب عليك أن تسأل نفسك بصدق          
دائرة أنا؟  وما هي القيم التي أؤمن بها ويجب على أن أترجمها 

 .تجسيدًا لتلك القيم  ) أنا(إلى مبادئ ثم إلى أفعال، ثم أآون 
 إمضاءات على الطريق

واآلن ما هي الخطوات التي يمكن االسترشاد بها من أجل                 
تكوين صورة إيجابية في مجال العمل ، وقبل اإلجابة على               

هذا السؤال ينبغي أن نذآر أنك بدخولك محيط جديد عليك                 
فبدون شك سوف يرسم اآلخرون عنك انطباعات وصور                
ذهنية سوف يكون من الصعب محوها أو تغييرها مستقبًال،            
فال تدع األمور تخرج عن سيطرتك ، وبادر أنت لتكون                     
العامل األهم في رسم هذه الصورة ، وآن سباقًا باستخدام                  
إدارة االنطباعات لتكوين الصورة التي ينبغي أن تكون                      
 :عليها، ومن الممكن أن نسترشد بتلك النصائح الهامة التالية

 
في البداية أجب على سؤال هام ؛ وهو هل أنت مهتم                    •

 بالفعل بانطباعات اآلخرين ومالحظاتهم عليك ؟
هل أنت قادر على تغيير صورتك وانطباعات الناس                •

 عنك ؟ 
هل تستحق النتائج المرجوة الجهد النفسي والعصبي                •

 والذهني الذي سوف تبذله أثناء وبعد عملية التغيير
 واآلن حدد الحالة المثلى التي تحب أن تكون عليها •
ما هي الهوية االجتماعية التي تود أن تظهر انتماءك                 •

لها والتي سوف تساعدك في تكوين صورة إيجابية في           
محيطك، وما هي الهوية التي تريد أال تقترن بك وقد                 

 تكون عائقًا في سبيل تحقيق هدفك
ما هي متطلبات الحالة االحترافية المتعلقة بمجال                       •

 عملك
ما هي الكفاءات األساسية التي تتمتع بها ، وما هو                       •

الشكل العام الذي تود أن تظهر عليه في مجال عملك                
 ويؤثر في اآلخرين

ابدأ في تقييم صورتك الحالية ، وثقافتك الحالية                             •
 وهويتك الحالية

ابدأ في تقييم المحيطين بك والمناخ العام من حولك                     •
 واتجاهات عمالئك

 حدد آيف يراك اآلخرون اآلن •
حلل الفجوة بين ما تأمل أن تكون عليه ، وما أنت عليه               •

 بالفعل وآذا بالنسبة للمناخ المحيط بك
ابدأ في دراسة وتحليل المكاسب والخسائر التي من                   •

الممكن أن تنجم عن عملية التغيير التي تنوى اإلقدام                 
 عليها

استخدم مهاراتك وطريقتك الخاصة للبدء في عملية                  •
 التغيير بدون افتعال

استخدم إحدى استراتيجيات التغيير القائم على الهوية              •
 التي أشرنا إليها ، أو خليط منها حسبما تقتضيه الحالة

وازن بحرص بين محاوالتك لبناء مصداقيتك ، وبين               •
 صفاتك األصيلة التي تعتز بها

 نظم جهودك وأدر عملية التغيير بروية •
 راقب مدى التغير في انطباعات اآلخرين عنك •
راقب بترآيز تصرفاتك واالختالفات التي تنتج عن                 •

 عملية التغيير
آن أمينًا وشفافًا مع نفسك ألقصى درجة وال تخدعها                •

 بقناعات أو نتائج وهمية
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بل هناك آخرون       ..  وأخيرًا تذآر أنك ال تعيش وحدك                   
يحيطون بك ، ويفكرون فيك ، ويكونون انطباعات وآراء                
عنك ، وعادة ما تنتشر تلك االنطباعات واآلراء في المحيط            
آله ، وهذه اآلراء واالنطباعات بالتأآيد سوف تؤثر في                     
حياتك وباألخص في مجال عملك، وتذآر أننا في منطقتنا                
العربية آثيرًا ما تؤثر تلك االنطباعات على المسار الوظيفي         
. والمستقبل المهني أآثر مما تؤثر الكفاءة واالحترافية                       

فتناول مسألة إدارة االنطباعات على محمل الجد ، وآن أنت           
العامل المؤثر األول في تكوين صورتك لدى المحيطين بك            

، وال تفعل ذلك بافتعال أو تظاهر ، بل اهتم فى األساس                       
بالحفاظ على مجموعة القيم التي تؤمن بها، واعمل بها ، وال           
تيأس فقد تنجح أحيانًا وتخفق أحيانًا أخرى، ولكن مع                           
اإلصرار على تحقيق الهدف سوف تتحول تدريجيًا إلى أن              
تكون واحد من تلك الصفوة التي ُتظهر مثلما ُتبطن ، والتي               
تمثل تلك القيم وُتذآر عندما ُيذآر االلتزام والثبات على                      
المبدأ ، وعندها تتحقق لك المصداقية ، وعندها أيضًا سوف             
يسهل عليك آثيرًا التأثير فيمن حولك ورسم صورتك في                  
أذهانهم وقلوبهم، فتتحقق لك تلك الصورة المنشودة ؛ صورة         
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جوده مصدر   "  عن مصطلح        (*)تحدثنا في المقال السابق       
واألسباب التي أدت لظهوره و وضحنا آيف أنه              "  الطاقة  

ظهر نتيجة التطور الكبير في المعدات وألجهزة هو أنظمة             
 .التحكم و دخول عنصر الذآاء بها 

ومن المفارقات التي ذآرناها آيف أن أآثر األجهزة                             
حساسية و تأثرا بمصدر الطاقة  والتلوث الذي به هي نفسها            

مثل !  من أآثر مصادر توليد هذا التلوث في مصدر الطاقة             
 معدات إليكترونيات القوى 

)power Electronics  (        واللمبات الموفرة واMotor 
drives               و غيرها و أجهزه الكمبيوتر، تعرفنا على أشكال

هذا التلوث وصوره وأهم أسبابه ونتائجه نكمل اليوم                            
بالتعرف على أطراف المشكلة وآيف ينظر آل طر للمشكلة          

 .و آيف يتعامل معها لنحيط أآثر بأبعاد المشكلة المختلفة 
نأتي ألطراف المشكلة  ويمكننا القول أن هناك ثالثة أطراف          
لهذه المشكلة ينظر آل طرف من زاويته الخاصة  ويتفاعل             

 :منها مع هذه المشكلة  وهذه األطراف هي
محطات توليد الطاقة   (  الطرف المنتج للطاقة الكهربية       •

 ) الكهربية المختلفة 
و هنا سنرآز أآثر    (  الطرف المستهلك للطاقة الكهربية      •

على المستهلك الصناعي باعتباره الطرف األبرز                    
واألآثر تأثرا ألن تأثير الحمل غير الصناعي وأعنى              
هنا األحمال السكنية يكون قليل للفرد أو الوحدة الواحدة         
ولكن هذا ال يمنع من آون األحمال السكنية لها تأثر                   
آبير على الشبكة لكثرتها و تعتبر أحد المصادر الملوثة     
للشبكة نتيجة استخدام الكثير من األجهزة المنزلية                     
الحديثة التي تتسم بعنصر الذآاء و تكون ملوثه للشبكة            

أجهزه آمبيوتر، اللمبات الموفرة، بعض األجهزة              (  
 )الكهربية األخرى 

 .الطرف المصنع لألجهزة الكهربية المختلفة •
بذلك يمكن القول أن هناك مثلث لجوده مصدر الطاقة                          
أضالعه هم المنتج و المستهلك و صانع األجهزة الكهربية              

 1آما بالشكل رقم 
 :وبالنظر الهتمام آل طرف نجده آالتالي

)محطات توليد الطاقة الكهربية      (  المنتج للطاقة الكهربية     
  Utilitiesالتي تقوم بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية 

نجد أنها تهتم بمقدار التلوث الذي يولده المستهلك و مدى          
تأثير هذا التلوث على معداتها المختلفة وعلى معدات                          
وأجهزه المستخدمين اآلخرين بالشبكة فمن المهم جدا وضع         
المعايير وتحديدها جيدا و التي يسمح للمستخدم بها وما                     
القواعد التي ستتبع للتعامل مع هذا المستخدم في حاله                         
مخالفته لهذه القواعد ألن لشرآه الكهرباء التزام تجاه                         

 1شكل رقم 

 مقاالت تقنية    

 الجزء الثاني 

 م  محمد عصام الدين

 .بإمكانك عزيزي القارئ االطالع على الجزء األول من مقال جودة مصدر الطاقة في العدد التاسع من مجلة التقنية *
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المستهلكين بتسليمهم مصدر طاقه مطابق للمواصفات                     
والعمل على أال يقوم أحد المستهلكين في إنتهاك هذه                            
المواصفات  ومثال لتوضيح ذلك في موضوع مماثل وهو              

حيث تلزم شرآة          ) power Factor (معامل القدرة    
الكهرباء المستهلكين بضرورة أال يقل معامل القدرة للمنشأة         

آما الحال في مصر وهو      (  أو األحمال لديهم عن حد معين         
و إال يعتبر مخالفا ويتحمل غرامه ماليه معينه                   )    0.85

تحددها الشرآة وتعتمد على مقدار معامل ألقدره لديه على              
استهالآه وبالمثل  في موضوعنا يجب وضع قواعد معينه             
لجوده مصدر الطاقة وآيفيه قياسها وما الحدود المسموح                

 بها
أيضا تهتم بمدى تأثير تلوث الطاقة على معدات المستهلكين          
المختلفة األضرار التي قد يتسبب بها وذلك لوضع الحدود               

 .المسموح بها آما ذآرنا

  المستهلك لتلك الطاقة الكهربية

أما المستهلك فنجده يهتم بكيفية ومدى تأثير جوده مصدر                 
الطاقة على المعدات الخاصة به وخاصة الحساسة منها وما           
األضرار التي يمكن أن تسببها و قد يؤدى تلوث المصدر                  
على سبيل المثال لتلف بعض المعدات أو الكروت                                 
اإلليكترونية أو خلل في وظيفتها آأن تعمل بطريقه غير                   

 صحيحة أو تعطى قراءات غير دقيقه 
أيضا يهتم بكيفية التعامل اقتصاديا مع المسألة من حيث                     
األضرار التي قد يسببها تلوث مصدر الطاقة والتكلفة التي              
 سيتحملها في استخدام تقنيات معالجه مصدر الطاقة                         

mitigation techniques)  (    تشبيه للتوضيح في موضوع
 معامل القدرة يقوم المستهلك بشراء بنوك المكثفات                           

capacitor Banks              لمعالجه مشكله معامل القدرة لديها
 وأن تظل في الحدود المسموح بها

 مصنع األجهزة الكهربية
أما الطرف الثالث و هو مصنع األجهزة فيهتم بكيفية بناء 
أجهزته و معداته لتتحمل حدود معينه من تلوث مصدر 
الطاقة وآيف يتعامل معها حتى يتجنب قدر اإلمكان تلف 
معداته أو العمل غير الصحيح لها و ما الحدود اآلمنة التي 
يمكن أن يصل لها و تعمل األجهزة بأمان في تلك الحدود  
 وآيف سيراعى هذه المشكلة في تغيير تصميمات أجهزت

ه أو                        "    ن ي ع آلن حدود م وجد ل ه ال ي من الجدير بالذآر أن
ا في موضوع                     ه زم ب ت ل عقوبات على المصانع يجب أن ت

 "تلوث مصدر الطاقة الكهربية 

من هنا يتضح اتساع المشكلة واختالف اهتمامات آل طرف   
من األطراف وبصفه عامه يمكن تقسيم األسباب التي تؤدى          

 لحدوث مشكله التلوث في مصدر الطاقة إلى قسمين 

 أسباب طبيعية
أو ضربات للبرق            "   Faults "حدوث خطأ           •

lightning strikes                    على خطوط  نقل الطاقة أو
  transmission lines or feedersالتوزيع 

سقوط شجرة أو فرع على خطوط الطاقة أثناء أوقات                •
ربما يكون هذا ظاهر أآثر في مناطق            "  العواصف     

 الريف مثال أو مناطق الغابات أو األشجار الكثيفة
  حدوث فشل للمعدات واألجهزة

 بسبب طبيعة الحمل أثناء عمل خطوط النقل
 starting, energizing ofبداية عمل المحوالت         •

transformers 
أثناء عمليات إدخال المكثفات أو خطوط التغذية                          •

capacitor or feeder switching   " تستخدم
 "المكثفات لتحسين معامل القدرة

الكترونيات القوى     "بسبب األحمال غير الخطية                     •
 و غيرها  motor  drivesوال USPواألجهزة 

 switchingبسبب دخول أو خروج األحمال الكبيرة           •
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of large loads 
 

و اآلن لنتعرف على بعض العالقات الرياضية الهامة و                     
التي سنستخدمها فيما بعد و التطبيقات التي تستخدم بهاو                    
سنقوم بالتحدث عن هذه المصطلحات بشكل أآبر عندما                    

 .آما يوضحها الجدول في الصفحة السابقةنستخدمها و هي  
 

 :تأثير تلوث المصدر على معامل القدرة 
من المعلوم عن معامل القدرة أنه مقدار القدرة الفعالة                           

 مقسوما القدرة الكلية أو جيب الزاوية بين الفولت و التيار

 

هي معامل الزاوية بين موجه الفولت و موجه التيار           qحيث  
و لكن هذا التعريف لم يعد مناسبا مع تلوث المصدر و                          
بالتالي حدوث تغيرات في شكل موجه الفولت و التيار حيث           
أن جيب الزاوية بين الفولت و التيار لم يعد يساوى حاصل               
قسمه القدرة الفعالة على القدرة الكلية وبالتالي أصبح                          
التعريف السابق يندرج تحت أسم معامل القدرة اإلزاحى                 

أي يمثل اإلزاحة بين الموجه الرئيسية لكل من الفولت و              (  
أما     Displacement power factor (DF))  التيار    

 True power factor ( TPF)معامل القدرة الحقيقي        
فرجعنا للتعرف األساسي له و هو القدرة الفعالة على القدرة           

 الكلية من خالل العالقة 

 

 

فى األحمال الخطيه نجد أنهما متساويين أما فى األحمال                 
غير الخطيه ال نجدهم متساويين و نجد أن معامل القدره                 

جيب الزاويه بين   (  الحقيقى أقل من معامل القدره اإلزاحى        
 ) الفولت و التيار 

 
وهذا مثال بسيط يوضح آيف أن تلوث مصدر الطاقه                         
سيؤثر على الكثير من األمور الشائعه و آيف انه يجب                     

 .اإلهتمام بهذا األمر و أهميته 
فى المقال القادم بإذن اهللا نبدأ فى التعرف عن قرب و                          
بشيىء من التفصيل عن أشكال التلوث و ما الطرق التى                  

  .يمكن بها التعامل مع هذه المشكله 
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ورة              ل ث الم بفع هده الع ذي ش ل ال ور الهائ التط

ات     االتصاالت والمعلومات، تأتي صناعة البرمجي

ستقبل  وهي في نفس الوقت                  م صناعات الم آواحدة من أه

صناعة   ات             -ال ورة المعلوم ا ث وم عليه تي تق اس ال األس

فما هو مستقبل صناعة البرمجيات    واالتصاالت في العالم ، 

 في عالمنا العربي؟

صناعة من                   ذه ال نتناول ه ساؤل س ذا الت ى ه عدة  لإلجابة عل

جوانب آأهمية صناعة البرمجيات وأهم مقوماتها ثم الوضع  

ي               ذلك التحديات الت ة وآ ات العربي صناعة البرمجي الراهن ل

يًرا              ي وأخ الم العرب ستوى الع ى م صناعة عل ذه ال ه ه تواج

 . الفرص المتاحة أمام صناعة البرمجيات العربية

ي مجال              تثمار ف إن االس ة، ف دو ألول وهل ا يب ى عكس م عل

رغم من أن              ى ال ف، وعل إنتاج البرامج استثمار ضخم ومكل

ة م    -تقني ن ث د           -وم ى ح ور إل ريع التط ات س وق البرمجي س

ا               ل لتحويله اج لوقت طوي برامج يحت اج ال اث، إال أن إنت الله

ائي                 ج نه م منت ى ث وذج أول ى نم رة إل ن فك ن    .م الرغم م ب

صناعة فليس              ذه ال متطلبات الجهد والوقت والمال إلنجاح ه

من قبيل الحلم الحديث عن صناعة برمجيات عربية متطورة 

ال            دة المن صناعة ليست بعي . خاصة أن مقومات نجاح هذه ال

ة       بر ترجم تي تعت ونعرض فيما يلي مجموعة من األفكار وال

 .عملية لمقومات نجاح هذه الصناعة

 الدور التقني واإلداري

م إدارة               ى تعل ادروا إل ات أن يب ي البرمجي ى منتج ن عل تعي

ته   اج وممارس ى           .  اإلنت ي عل ا ينبغ اذج لم ي نم ا يل وفيم

ا يخص                 امهم فيم وه اهتم ن العرب أن يول اإلداريين والتقنيي

 :صناعة البرمجيات

ة     • ية واإلداري سيطرة الهندس ة       .ال ائل عملي ن وس د م الب

م        -ثم محاسبة   -لمراقبة دل إنتاجه المبرمجين وقياس مع

م األداء         ايير تقيي وهو  .  مع ما يستلزم ذلك من وضع مع

اج،              ودة اإلنت صالح ج ة ل ة هام ة نوعي ل نقل ا يمث م

 .ولصالح المستهلك في النهاية

ى إدارة            • ن عل تي يتعي تراتيجية ال من أهم القرارات اإلس

ات          ار األدوات والتقني رص اختي ا بح اج اتخاذه اإلنت

ة           رارات الخاطئ اليف الق ك أن تك اج، ذل بة لإلنت المناس

ة للحاجات           .  تكون باهظة ى اإلدارة أن تكون واعي وعل

الحقيقية للمنتج، وقابليته للتوسع، وانتقاله من بيئة عمل    

رى،              ات األخ ع المنتج ه م رى، وتعامل وبية ألخ حاس

ه   ة تعريب رة            .  وإمكاني ا نظ ون له ضًا أن تك ا أي وعليه

اج           ة ألدوات اإلنت شرآات المنتج درة ال ى ق ستقبلية ف م

 . على االستمرار فى المنافسة وتقديم الخدمة

ذا            • تغرق ه د اس برامج  قق ب ال ات التعري ام بتقني االهتم

 نظرة في حاضرها ومستقبلها

 مع 

 واقع صناعة البرمجيات العربية

  سامية على أبو غرارة.أ
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سنوات         ى ال صين ف يرين من المخت ات آث ام طاق االهتم

ة               ضايا المتعلق ن الق يرًا م اك آث ذا هن ع ه سابقة، وم ال

ًا               سابقة بحث ول ال ديم الحل بطبيعة اللغة قد أهملت عند تق

 . عن الحل األسرع

بخصوص  ISO)(صدرت المعايير القياسية لأليزو •

والقراءة . 1991إنتاج وصيانة البرمجيات عام 

السريعة لهذه المعايير تؤآد أن هناك الكثير مما يجب 

المعايير  إنجازه من قبل الحاسوبيين العرب لتحقيق هذه

والوصول إلى معايير الجودة العالمية وآسب ثقة 

 السوق المحلية والدولية

 الدور الحكومي والتشريعي

ناعة             ة ص دفع عجل ي ل ة دور أساس ات العربي للحكوم

شريعات           ضا للت ة وأي البرمجيات من خالل القرارات التنفيذي

و       ة مناسبة لنم درجة آبيرة من األهمية في توفير بيئة قانوني

 مثل هذه الصناعة 

ير حدود            .1 ار بغ شجيع االبتك . يجب على الدول العربية ت

داع                     ة؟  واإلب ي التقني ون إال ف ار ال يك ال إن االبتك ن ق فم

واالبتكار تعبير يخص االقتصاد واالجتماع أآثر مما يخص  

ل                   ه تحوي ى أن ساطة عل ه بب ر إلي ن النظ ة، ويمك التقني

ة عن                   دة ومختلف م جدي اد قي ى مصادر، و إيج الالمصادر إل

ى            “  مادة ما "طريق تحويل    ًا إل ا أحد اهتمام م يعره “ أداة”ل

ة           “مصدر”أو   صادر المتاح ن الم دد م ن ع م بي ، أو بجمعه

 .بطريقة جديدة، لينتجوا ما آان بعيدًا عن التوقع

ال ينتظر   .  تشجيع البحث العلمي في البحوث األساسية      .2

تحقيق طفرات علمية عربية في تقنية المعلومات إال بتطوير   

ة      .  العمل في البحوث األساسية شرآات العربي ستطيع ال وال ت

ذا         -في ظل العمل خالل سوق محدود   - ًا فى ه أن تقدم عون

ه              بء آل ات الع ل الحكوم ا تتحم ال، وإنم ى .  المج وعل

اء   الحكومات أن تدعم مشاريع طويلة األجل في مجال الفيزي

ا            ا مم صناعي وغيره ذآاء ال ة وال ة اللغ والرياضة وهندس

شرآات الخاصة       درات ال اون        .  يتجاوز ق و حدث تع ذا ل وحب

ة            دول العربي ي ال صة ف ة المخت ات العلمي ن الجه شترك بي م

على أال يقتصر هذا التعاون على توقيع بروتوآوالت شكلية    

 . دورية، وإنما عن طريق تبادل معرفي وخبراتي حقيقي

د أن اشتراط الجهات             .3 ات، أعتق تشجيع تعريب البرمجي

ساهم                 ة سي ة أو معرب ات عربي الحكومية التعامل مع برمجي

ضية                 ام بق رب لالهتم ورين الع يز المط ي تحف يرًا ف آث

ه             ام ب بي لالهتم ج األجن التعريب، فضُال عن اضطرار المنت

ات              م المعلوم ل نظ ضخمة مث ات ال ي البرمجي ة ف خاص

د، أو                 الجغرافية، شعار عن بع ونظم المسح الجوى واالست

 .وآذلك. نظم القراءة اآللية للقياسات

ة          .4 ات العربي وضع مواصفات ومقاييس لتطوير البرمجي

ات              ل للحكوم ى األق ة عل ا ملزم ون قراراته ى أن تك عل

ن           .  والهيئات الحكومية  ضًا بخبرة المنتجي ستفاد أي يمكن أن ي

ة         .  وتجاربهم الشخصية ود دولي آما ينبغي أن يستفاد بأية جه

ات       م البرمجي ال تقيي ي مج ن         .  ف الء م ن العم ا يمك و م وه

م        ي التقيي فات ف ذه المواص ى ه اد عل ذه  .  االعتم ع ه وض

 . المقاييس 

ة        .5 وق الملكي ام بحق ة واالهتم شريعات القانوني ر الت تطوي

 الفكرية

ا                 .6 ي حياتن دة ف ب عدي رأي جوان ر وال ة الفك ي حري تغط

ادة            ة ج ات عربي ناعة برمجي ن ص ديث ع يظل أي ح وس

شريعية مناسبة                 ه نهضة ت م تواآب ا ل وناجحة مجرد أحالم م

ة الخاصة لمصنفات الحاسوب، ضرورة                ى الطبيع تنظر إل
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اتي ألصحاب االختصاصات خاصة           االهتمام بتأهيل معلوم

ت             ا تفهم ضاء، فكلم وق والق ات الحق عيد آلي ى ص عل

وق وتراخيص              ي حق تي تحم وانين ال ة الق ات أهمي الحكوم

زداد       ى        .  البرامج فإن قيمة هذه البرامج ت ا عل ر إيجاب ا يؤث مم

برامج من      ا لمستخدمين من جهة وعلى الشرآات المطورة لل

 .جهة أخرى

 الدور االقتصادي االجتماعي 
ة            .1 ة ودراس صادية واالجتماعي يرات االقت ة المتغ متابع

ه إلنجاح مفاجئ           .  احتياجات المجتمع الفعلية   ديهي أن من الب

صادية              اس االقت م الن ير قي ة تغ اجئ إال نتيج شل مف وال ف

ات المنتجة عن          .واالجتماعية، آذلك ينبغي أن تعبر البرمجي

ا            ة، وأن يكون هدفه االحتياجات الحقيقية للمجتمعات العربي

ة         ن الفني درات التقنيي ات ق ع ال إثب ة المجتم و يجب أن   .  تنمي

تعرف هذه االحتياجات عبر سالسل مخططة ومدروسة من    

ة عن     البحوث االجتماعية المبنية على دراسات ميدانية موثق

 . عالقة الحاسوب وتقنياته بالمجتمع العربي وحاجياته

فالنظر   ،توجه النظر إلى مشاآل واقعية وإيجاد الحلول  .2

ام             ؤرة االهتم ى ب ا إل شكلة، ونقله م النظر    .  بعين التأمل للم ث

سعى       بعناية في البدائل المتاحة يحمل الحلول المبتكرة التي ت

  .إلى نجاحات عظيمة

ة     .3 شراآات العالمي شترآة     إن  .  ال ة الم شرآات العالمي ال

ة                  ل وفق خطط قومي د والبرازي تجربة تمارسها بنجاح الهن

برى        .  مدروسة ة الك شرآات العالمي آما أن هناك عددًا من ال

ترحب بالتعاون مع الشرآات العربية المتميزة حيث سترفع       

وقُا             ضمن س ه، وست ب واحتياجات بء التعري ا ع ن آاهله ع

ة          ة مقبول ا بتكلف ير من أعماله تنفذ الكث ة ضخمة، وس . عربي

ن             د م ضمن المزي ي سي ب العرب إن الجان ل ف ى المقاب وف

ي برامج           سوق العرب االحتكاك العلمي والتقنى، وسيضمن ال

 .تعبر عن احتياجاته الفعلية من صنع محترفين متميزين

شترك        .4 ي الم اج العرب ام باإلنت ر     .  االهتم ر تأخ ذا أم ه

ي        .  آثيرًا اون العرب ي المشترك    /وينتظر أن يحقق التع العرب

وا              ن العرب أن يول نجاحات غير منظورة آما يمكن للمنتجي

ر امهم،                أم ة اهتم ير تقليدي ل غ صادر تموي ن م ث ع البح

الكبرى، أو فتح مجال    بالتعاون مع القالع الصناعية العربية

شاء               ا يمكن إن ات، آم للتسويق واإلعالن من خالل البرمجي

شرآات ضخمة عابرة لألقطار تتحسس اتجاهات السوق في 

 . آل قطر عربي

 مستقبلية وتحديات سوق البرمجة العربية ةنظر

شرآات       السبب الرئيسي لظهور ذلك العدد الكبير جدا من ال

ى المؤسسة المصنعة            هو العائد المادي الممتاز الذي يعود إل

ك         ني ذل ا نع للبرامج، وعندما نقول العائد المادي الممتاز فإنن

شرآات              ض ال سنوي لبع دخل ال ة إن ال ًال، لدرج فع

سنوية             ة ال وق الميزاني ات يف المتخصصة في تطوير البرمجي

ر     للكثير من دول العالم، وشرآة مايكروسوفت األمريكية خي

ة أصبحت تحسب بالثواني                ا المالي ك، فأرباحه ى ذل دليل عل



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  48 

ذا     وليس بالساعات أوااليام، وليست مايكروسوفت وحدها به

ولألسباب الربحية  .  المستوى، فهناك الكثير من على شاآلتها  

ر             صميم وتطوي ى ت ه إل ي التوج شرآات ف ت ال تي دفع ال

ذا    البرمجيات يلوح في األفق أسماء لشرآات عربية دخلت ه

ة   السوق إال أنها توقفت مكتفية بتصميم وإعداد لبرامج العربي

شرآات                   ذي فرضته ال ع ال د إن واجهت األمر الواق فقط، بع

ة رى     العمالق ن            األخ وب م دعم المطل ى ال دون أن تلق ب

 .الحكومات العربية

توافر اإلمكانيات المادية والبشرية إال أن العرب         من رغم بال

ير من                  اك الكث ة وهن ات العالمي ى خريطة البرمجي سوا عل لي

ي        الم العرب ه الع تي تواج شاآل ال ة       .الم اج رغب األمر يحت ف

ات وبخاصة في ظل                دعيم صناعة البرمجي سياسية لدفع وت

ة            شاء منظوم ي إن ة، والحل ف شرية والمالي درة الب ر الق تواف

ة االحتياجات               ى تغطي ات تعمل عل صناعة البرمجي ة ل عربي

واق          ا لألس م دخوله م يت ات ث ن البرمجي ة م ة  العربي ،  العالمي

ة        وضرورة   ب ومتابع ر العرض والطل ى تطوي يز عل الترآ

ة          صاد هندس ة آاقت صادية واالجتماعي يرات االقت التغ

روع              د الف بر اح ذي يعت ي وال صاد الرقم ات واالقت البرمجي

صادية            يرات االقت ا المتغ تي ألزمته ة وال صادية الحديث االقت

ع أصحاب المصلحة            ان أدوار جمي ة  "الراهنة مع بي الحكوم

ال            اع األعم ة وقط ة والمهني ة والعلمي ات األهلي . "والمنظم

ة                ة العلمي ضريبة بالقيم اءات ال ط اإلعف ب رب ذلك يج آ

م                رة لدع ل مبتك ات تموي اد آلي ضافة وإيج ة الم والفكري

 .الصناعة المعلوماتية وخاصة بالنسبة للشرآات الناشئة

آدعامة أساسية في التنمية ومجابهة تحديات السوق التنافسية  

 .التي تميز هذه الصناعة

ام      ضرورة تهيئة المناخ العام الزدهار هذه الصناعة واالهتم

بالتسويق العالمي، وهذا يقع على عاتق الحكومات والجهات     

ع            داد المجتم صناعية إلع ة وال اع العلمي ة باألوض المعني

ي           د الت ذلك الهن لخوض غمار هذه التجربة ، ونضرب مثًال ل

د              ا يزي ات بم ات واإللكتروني وصلت صادراتها من البرمجي

ام          ارات دوالر ع ى عشرة ملي غ       2004عل ع أن تبل  20يتوق

ار دوالر     دى             2008ملي ت ال تتع د أن آان ار   1.5بع ملي

ام     د      ،    1989دوالر ع ي الهن د ف ات     46توج رآة برمجي ش

ة الخامسة من         CMMحاصلة على االعتمادية     من المرتب

الم   80أصل   ول الع ضًا   ح د     ، أي ي الهن د ف رآة   286توج ش

حيث اعتمدت في    ISO9002برمجيات حاصلة على شهادة 

ي               صين ف براء المخت ن الخ ش م ير جي ى توف شأن عل ذا ال ه

 .البرمجة

شجيع               سهم في ت ة ي ة الفكري أن االلتزام بقوانين حماية الملكي

ى              افة إل ة ، إض دول العربي ل ال ات داخ ناعة البرمجي ص

 اآتسابها ثقة المؤسسات الكبرى العاملة في مجال البرمجة 

ل                 طف م ال ي ل ع ت ام ب م ت ضرورة التنمية البشرية بدءًا من االه

ساب                           ت ة الآ ل ام ك ت ة م جي ي رات وصول إلست ي ال العربي إل

وحة                          .  المهارات ت ف ات م جي رم ب ال ام ب م ت ك يجب االه ذل آ

اب               ي غ ة ف ي رب غ ا ال ن المصدر آحجر زاوية لتطوير برمجيات

ة       ب ق البعد التجاري عن البرمجيات مفتوحة المصدر يزيل ع

خدم                         ست م م حاجات ال الئ ا ب م ر ب طوي ت هامة من عقبات ال

د                           .العربي ع ب اب ال ى إن غي اه إل ب ت م االن ه م وأخيرا من ال

ة       ام ة ه التجاري عن البرمجيات مفتوحة المصدر يزيل عقب

 .من عقبات تطويرها بما يالءم حاجات المستخدم العربي
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اة                   ي ح ة في آل مجاالت ال ي وتدخل السالمة والصحة المهن
ة        ي ائ رب ه ك فعندما نتعامل مع الكهرباء أو األجهزة المنزلية ال
ادة                    ي د ق ن ا وع ه ة وأصول فال غنى عن أتباع قواعد السالم
اع       ب ى أت السيارات أو حتى السير في الشوارع فأننا نحتاج إل
اآن        ع وأم قواعد وأصول السالمة وبديهي أنه داخل المصان

فأننا نحتاج إلى قواعد   وفي المنشآت التعليميةالمختلفة العمل 
بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول األدوية للعالج  ، السالمة 

 أو الطعام لنمو أجسامنا فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد السالمة
 وحتى تتضح أهمية السالمة والصحة المهنية نوضح أهدافها

ى              ة إل ي ن ه م األهداف العامة التي تسعى السالمة والصحة ال
 اتحقيقه

 
ة عن                        -1 اجم ن ات ال شري من اإلصاب ب حماية العنصر ال

حوادث                ل م ل عرضه ع ت ن م ك ب مل وذل ع ة ال ئ ي خاطر ب م
ة                        ي ن ه م راض ال ات واألم اب  .واإلص

ل في                         -2 ث م ت م ادي ال م عنصر ال ومات ال الحفاظ على مقـ
المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع 

 .نتيجة للحوادث 
 
ة          -3 ي ن ه م توفير وتنفيذ آافة اشتراطات السالمة والصحة ال

مخاطر                           ة من ال اي وق حقق ال ة ت ن ة آم ئ التي تكفل توفير بي
 .للعنصرين البشري والمادي 

يت          -4 ب ث تستهدف السالمة والصحة المهنية آمنهج علمي ت

م         ه ال أعم اآلمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم ب
ايشون        ع ت والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم ي
ن        ي بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآالت يكمن ب
ر                      م وتحت ظروف غي ه ات ي دد ح ـ ه ثناياها الخطر الذي يت

 مأمونة تعرض حياتهم بين وقت
وتتسع منظومة األمان والصحة المهنية لتشتمل على أنواع 

 مختلفة من األمان نذآر منها التالي 
 سالمة الموارد البشرية  .1
 سالمة المعدات  .2
 سالمة العمليات  .3
 سالمة المواد المستخدمة في العمل  .4
األمان الخاص بالعقود والتعامالت المالية وغيرها  .5

 من التعامالت
سالمة وأمان الزوار من خارج المؤسسة للمؤسسة  .6

 السالمة البيئية 
 

ع مجموعة           ب ت ولكي نقوم بتطبيق نظام لألمان البد من أن ن
 من الخطوات نذآر منها 

 البد من تحديد الهدف من نظام األمن والسالمة 
 نضع سياسة توضح اإلطار العام لمنظومة األمن والسالمة

 البد من تدريب فريق مدرب للعمل في هذه المنظومة
 جمع المعلومات األزمة لألمن السالمة  والعمل على تحليلها 

 وضح خطة 

يكن لوقت قريب مفهوم السالمة والصحة المهنية وأهميته واضحة لدى الشرآات والهيئات المهنية والصناعية ولكن   
ام                  نصر ه ع ة آ ي ن ه م مع ازدياد الخسائر الفادحة في األرواح واالموال الناتجة من عدم االهتمام بالسالمة والصحة ال
هوم             ف إيضاح م دأ ب ب يساهم بشكل واضح وملموس في اآتمال منظومة العملية الصناعية وفي بيئات العمل ومن هنا ن

ة                  :  السالمة والصحة المهنية  ونعرفها آالتالي ى سالم اظ عل حف ال م ب ت ه تعرف السالمة والصحة المهنية بأنها العلم الذي ي
ارة            ، وصحة اإلنسان  ب ع ة ، أو ب ي وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو اإلصابات أو األمراض المهن

ة                 ى اإلنسان من خطر اإلصاب أخرى هي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ عل
 . والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع 

 السالمة والصحة المهنية

 لم

 مقاالت تقنية

 عماد حمدي إبراهيم.م
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 قياس األداء الحقيقي لهذه الخطة
 مراجعتها والتفتيش على فاعليتها

 تقيم أداء العمل باستخدام معايير مناسبة
 اخذ اإلجراء المناسب في آل ما يخل بالخطة

وآما ذآر في الخطوات السابقة انه البد من جمع المعلومات 
الالزمة لهذه المنظومة فعلى رأس هذه المعلومات التي البد 

 من تحديدها وجمعها 
خطر أي                        مصادر  ال قصد ب خطر ون أن نحدد مصادر ال
ى                 ى أذى أو ضرر عل ؤدي إل مصدر يكون سبب في أن ي

 سبيل المثال التعامل مع الماآينات الخطرة والكهرباء 
 :وتصنف مصادر الخطر إلى التالي 

 المخاطر الفيزيائية 
هي تلك المخاطر التي يتعرض لها العاملون نتيجة التعرض  
ة أو             رطوب دة أو ال زائ لمؤثرات غير مالئمة مثل الحرارة ال
ة أو الضوضاء أو            البرودة الزائدة أو اإلضاءة غير المناسب
ؤدى              تي ت جوى وال التعرض لزيادة أو نقص في الضغط ال
ال                        م ع ل ة ل ف ل ت خ ة م ي ح رار ص دوث أض ى ح  إل

ويقصد بها االرتفاع في درجة الحرارة المحيطة الحرارة   -1
مخاطر                  عرضه ل ا ي م ه م باإلنسان عن الحد الذي ال يحتمل
ة                         ي م اس آ ق رة ، وت ا األخي ه ت ل رح اة م عديدة قد تكون الوف
ة                           ي م ورى أو السعر وهى آ ال ك وحدة تسمى ال الحرارة ب
ادة             م و جرام من ال الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة آيل

 .درجة مئوية واحدة 
 

رات الضارة                           ي أث ت ل ال ل م ع ا ال ه ي عرض ف ت األعمال التي ي
 :للحرارة هي 

 
س                                - م رارة الش ر ح ي أث ت ت ح راء ت ع ي ال ل ف م ع  ال
اق                             - ف م واألن اج ن م ال ح األرض ب ط ت س ح ل ت م ع  ال
د                              - حدي اعة ال ل صن ث د م واق م ران وال جوار األف العمل ب

ر         طي ق ات ت والصلب والمسابك في صهر المعادن وفى عملي
دة                          م ة األس اع ن ى ص رول وف ت ب  ال

ز                       - اب خ م ران وال ام األف ات وأم الي غ وار ال ج ل ب م ع  ال
 

درجات              م ل عرضه د ت األضرار التي يتعرض لها العمال عن
 الحرارة العالية

 
اضطرا بات نفسية وعصبية وشعـور بالضيق ويظهر ذلك   -

االت                         م ادة احت عمل وزي ادة األخطاء في ال في صورة زي
عمل                        ز في ال ي رآ ت ى ال درة عل ق  حدوث اإلصابة ونقص ال

 الشعور بالتعب واإلرهاق  -
ن وجدار                  • ي اق ة في الس تقلصات في العضالت اإلرادي

 البطن 
 
د                   - ل ج ال ة ب وي دم ة ال دد األوعي اإلجهاد الحراري وسبب تم

دوخة                        لب ، ال ق ات ال ادة عدد ضرب واندفاع الدم أليها وزي
 الصداع، القيء ثم اإلغماء 

 
ة مع                    - ي ال درجات ع عرض ل ت ضربة الشمس وتنشأ من ال

تخلص من                ارتفاع نسبة الرطوبة مما يعطل الجسم عن ال
دأ درجة                  ب م ت د  ث حرارته ويشعر المصاب بالصداع الشدي
ة             ي عصب جات ال شن حرارة الجسم في االرتفاع ويلي ذلك الت

 وفقد الوعي وإذا لم يسعف المصاب بالعالج تحدث 
 الوفاة

 
عرض                        - ت جة ال ي ت ك ن حدث ذل ون وي ي ع التهابات الجلد وال

 .المزمن للحرارة العالية 
 

 طرق الوقاية 
 
ة                   - ي ال ع حرارة ال درجات ال  حماية العاملين من التعرض ل
أبعاد العاملين المصابين بأمراض القلب والكلى عن العمل    -

رارة                        ح ة ال ا درج ه ع ب ـ ف رت ي ت ت ن ال اآ ي األم  ف
حرارة في             - ل عمل نظام لتبادل العاملين الذين يتعرضون ل

ل                    ق ن م ت ران ث ام األف أماآن عملهم فمثًال تعمل مجموعة أم
ران            ام األف ورش أم للعمل داخل الورش وتعمل مجموعة ال
رارة                           ح ل رض ل ع ت دل ال ع ل م ل ق ك ن ذل  وب

ة من                      - اي وق ل ال ل م ع ل ة ل استخدام مهمات الوقاية الشخصي
 الحرارة العالية 

تقديم آميات آبيرة من السوائل واألقراص التي تحتوى على 
ل وأمالح             أمالح معدنية لتعويض ما يفقده الجسم من سوائ

 نتيجة التعرض للحرارة 
عمل آشف طبي ابتدائي ودوري على العاملين المعرضين   -

 للحرارة العالية 
 
ه          - ة ل ي نقل المصاب إلى مكان بارد وعمل اإلسعافات األول

 في حالة ضربة الشمس 
 
 البرودة -2

ذي                   حد ال ى ال حرارة إل ويقصد بها االنخفاض في درجة ال
دم            ع عرضه ل يؤثر على اإلنسان الموجود في بيئة العمل وي
مخاطر      القيام بوظائفه الحيوية بالشكل المطلوب ويتعرض ل

 قد تكون نهايتها الوفاة 
 

األعمال التي يتعرض فيها العمال للتأثيرات الضارة للبرودة 
 :هي 
 
ا         - ره العمل داخل الثالجات ومصانع الثلج والمثلجات وغي

 من األماآن الباردة
 .األماآن الباردة مثل القطب الشمالي -
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درجات         م ل األعراض التي يتعرض لها العمال عند تعرضه

 :من البرودة العالية 
 
ع واألطراف         -  شحوب اللون وتأثيرات ضارة على األصاب
لب                           - ق اد في ال وط ح ب ة وه وي دم دورة ال  اضطراب في ال
 

 طرق الوقاية 
 
لب عن                      - ق أمراض ال ن ب ي مصاب أبعاد العمال المرضى ال

اردة                                 ب ن ال اآ ي األم ل ف م ع  ال
جسم                   - ع درجة حرارة ال رف ة ل  إعطاء العمال لسوائل دافئ
رودة                         - ب ن ال ة م ي واق س ال الب م داء ال  ارت
ه         - ة ل ي  نقل المصاب إلى مكان دافئ وعمل اإلسعافات األول

 
 اإلضاءة -3

حد                   ويقصد بها الزيادة أو النقص في شدة اإلضاءة عن ال
ن                                   ي ع ة ال الم ى س ل ر ع ؤث ا ي م وب ب ل ط م  ال

 
 األعمال التي يتعرض فيها العمال لضعف اإلضاءة

 
عمل تحت سطح األرض                          - اق وال ف اجم واألن ن م  عمال ال
ا              - ره ة وغي ر واألشع  عمال التحميض في معامل التصوي
 

 األعمال التي يتعرض فيها العمال لشدة اإلضاءة 
 
ام                          - ح ل ع وال ط ق ات ال ي ل م اء ع ن ج أث وه ل رض ل ع ت  ال
اعات       - التعرض لإلضاءة المبهرة آما يحدث للعاملين في ق

ر              تصوي رات ال ي ام  السينما والتلفزيون بسبب شدة إضاءة آ
 

إلضاءة           م ل عرضه األضرار التي يتعرض لها العمال عند ت
 الغير مناسبة

 
 ضعف شدة اإلبصار  -
 عامة عدسة العين  -
 

 :طرق الوقاية 
 
ه        - ت زاول توفير اإلضاءة المناسبة لنوع العمل الذي تجرى م

ك أن        سواء آانت إضاءة طبيعية أو صناعية ويراعى في ذل
ة               ي ع ي طب حات اإلضاءة ال يكون توزيع المنافذ والمناور وفت
اآن            ى أم ًا عل م تسمح بتوزيع الضوء توزيعًا متجانسًا منتظ
ة                  خارج بصف داخل وال ًا من ال العمل ويكون زجاجها نظيف
ق                                   ائ أي ع ًا ب وب ج ح ون م ك ة وإال ي م  دائ

ة       - اعي مراعاة أن تضمن مصـادر الضوء الطبيعية أو الصن

وهج            جنب ال ت إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل المناسبة ل
 المنتشر والضوء المنعكس 

خاصة           - ظارات ال ن ارتداء مهمات الوقاية الشخصية مثل ال
 .بأعمال اللحام والقطع

ر اإلضاءة                       - وف تي ت ة ال اسب ن م ات ال ان استخدام ألوان الده
 المناسبة 

 
 الضوضاء -4

 
يقصد بها الخليط المتنافر من األصوات والذي ينتشر في جو 
ال                     م ع ر عل نشاط ال ؤث العمل أو في الشارع العام حيث ي
ل    فتنقص من إنتاجهم فضًال عما تحدثه لهم عل المدى الطوي
م            ى الصم هى إل ت من ضعف تدريجي في قوة السمع ربما ان

 الكامل الذي ال عود فيه 
 

 :أنواع الضوضاء 
 
رة           - م ت اء مس وض ج             (  ض ي س ن زل وال غ  )آالت ال
ة      - ات            (  ضوضاء متقطع جاري ف مطارق واالن  )أصوات ال
ة     (  الضوضاء الطرفية   - ي  )الصدامات واالرتطامات المتتال
ضاء       - ات                  (  الضوضاء البي غالي خار من ال ب  )انطالق ال
 

رات الضارة                           ي أث ت ل ال ل م ع ا ال ه ي عرض ف ت األعمال التي ي
 للضوضاء

 
رة                         - ك حدادة والسم ات ال ي ل ج وعم سي ن  صناعة الغزل وال
ادن واألحجار                            - ع م ة ال ي ق ن ت ة ل ل رب غ طحن وال  عمليات ال
رات               - طائ ود ال وط وصع ب  العمل بالمطارات عند أماآن ه
زل      - دي  اختبارات اآلالت المحرآة في صناعة السيارات وال
 

عرض                 ت ة ال ج ي ت ال ن م ع ا ال ه عرض ل ت ي ي ت األضرار ال
 للضوضاء 

 
ق         - الضي تأثيرات غير سمعية صعوبة التخاطب والشعور ب

ز                              ي رآ ت ى ال ل درة ع ق ص ال ق ة ون ي ب ص ع  وال
ى          - ؤدى إل تأثيرات سمعية وهى تصيب الجهاز السمعي وت

ة، وهى                ت ؤق ة م ي ع الصمم وتنقسم إلى نوعين، تأثيرات سم
 .تؤثر على قوة السمع ولكنها تزول بمجرد انتهاء التعرض     

ا   :  تأثيرات سمعية مستديمة  وهى تحـدث نتيجة لتحلل الخالي
 .الحسية ويصاب اإلنسان بالصمم المهني

 
 طرق الوقاية

 
م           - ي ن تصم منع الضوضاء من مصدرها عن طريق تحسي

 الماآينات واألجهزة 
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ا ضوضاء                          - ه ن تي يصدر ع ات ال ي ل م ع استبدال بعض ال
بأخرى غير محدثة للضوضاء مثل اللحام بالقوس الكهربائي 
طرق     ال أو بلهب األآسجين واالستيلين محل عمليات اللحام ب

 ) البرشام ( 
 
واسطة                        - ا الضوضاء ب ه ن تي يصدر ع عزل العمليات ال

 الحوائط العازلة 
 
اء                    - وض ض ل ال ل م ع رض ال ع دة ت ل م ي ل ق  ت
اصة أو               - واعد م ى ق تقليل الذبذبات بترآيب الماآينات عل

 عازلة للصوت 
 
جدران                - استخدام المواد الماصة للصوت في األسقف وال

رة أو الضوضاء                  اش ب م ر ال ي ن الضوضاء غ الل م إلق ل
 المنعكسة 

 
اء                           - وض در الض ل ومص ام ع ن ال ي ة ب اف س م ادة ال  زي
ن                    - ي ل ام ع ى ال دوري عل ي وال دائ ت عمل الكشف الطبي االب

دء       د ب ن المعرضين للضوضاء لتحديد مستوى السمع لديهم ع
عمل في                        ة من ال ي ع وب سم م عي العمل واستبعاد من لديه

 األماآن المعرضة للضوضاء 
 
ل          - ث ال م سدادات  (  استخدام مهمات الوقاية الشخصية للعم

اعات األذن         -األذن  رأس                 -سم غضي ال تي ت خوذات ال ال
 )واألذنين 

 
 الضغط الجوي -5

 
جة     ي يقصد به التغير في الضغط الواقع على جسم اإلنسان نت
ل          ث ة م ن ي ع التواجد في أجواء معينة أو نتيجة القيام بأعمال م
ران                     ي ط طس أو ال غ ال ال م اق أو أع ف ل األن ل داخ م ع  ال

 
 األعمال التي يتعرض فيها العمال الختالفات في الضغط

 
رات                       - طائ ا داخل ال ي ل ع جو ال ات ال ق  عند االرتفاع إلى طب
رة    - ي  عند القيام بأعمال حفر الخنادق واألنفاق إلى أعماق آب
رة                             - ي ب اق آ م ى أع طس إل غ ال ال م أع ام ب ي ق د ال ن  ع
 

 طرق الوقاية 
 
امل         - ع ل تقليل تأثير الضغط عن طريق الصعود التدريجي ل

من الخنادق واألنفاق إلى غرف مكيفة الضغط ويبقى العامل  
ى الضغط                     ى يصل إل ل الضغط حت بها مددًا تطول آلما ق

 الجوى العادي 
 
 الرطوبة -6

ل           ث اعات م قد تكون الرطوبة عامل أساسي في بعض الصن
ل       ث ة م الغزل والنسيج وقد تنتج من بعض العمليات الصناعي
حدث                    ل وت ر السوائ ث ك ا حيث ت الصباغة والدباغة وغيره
ة    ي الرطوبة الزائدة أمراضًا تنفسية وروماتزمية وآالمًا عصب
 وذلك نتيجة زيادة رطوبة الجو أو من بلل الجسم أو المالبس 

 
 طرق الوقاية 

 
جو ال                       - ا في ال ه ت ب د أن نس أآ ت بالنسبة لرطوبة الجو يتم ال

ة                            اعـ ن ا الص ه زم ل ت ي تس ت دود ال ح دى ال ع ت  ت
ا عن             - ه ن بالنسبة للرطوبة الناشئة عن البلل يتم التخلص م

ا               ل ضرره ي ل ق مكن ت طريق التخلص من السوائل وآذلك ي
ازات                   ف ق ال ل آ سوائ ل اذة ل ف ن بتزويد العمال بالمالبس غير ال
اط                    ط م ن ال ة م وع صن م ة ال ذي ك األح ذل س وآ الب م  وال

عمل سواء                    - اآن ال ة داخل أم يجب توفير التهوية المناسب
 .آانت طبيعية أو صناعية 

 
 التهوية -7

انت      يجب توفير التهوية المناسبة داخل أماآن العمل سواء آ
 .طبيعية أو صناعية 

 
 اإلشعاعات -8

 
حرارية أو ضوئية أو آهربية أو (  هي نوع من أنواع الطاقة 

 ) ذرية 
ار                :  اإلشعاعات الحرارية   - ن ي تصدر عن الشمس وال الت

لف في                 ن وتسبب ت ي ع ل والمعادن المنصهرة وتسبب أذى ل
 .بلورتها فتعتم وتحجب األبصار

 
وق              :  اإلشعاعات فوق الضوئية   - ة ف األشع عرف ب والتي ت

ح                              ي مصاب ج عن الشمس وبعض ال ت ن تي ت ة وال البنفسجي
اعة                خدم في الصن ا تست الكهربية وهذه لها تأثير مطهر آم
ة                  وظ ف ح م ة ال ي ذائ غ واد ال م اه أو ال ي م م ال ي ق ع ت  ل

وة                   :  اإلشعاعات الذرية   - اوت في ق ف ت واع ت ة أن الث وهى ث
ة               م ات جسي اب ه ت نفاذها واختراقها لجسم اإلنسان وتسبب ال
ا             م اصل آ ف م باليدين واألصابع وتآآل األظافر والعظام وال
ى         ؤدى إل د ت تؤدى إلى قلة آرات الدم الحمراء والبيضاء وق
ذي       حد ال نشاط نخاع العظام في إنتاج الكرت البيضاء إلى ال

 يعتبر سرطانًا بالدم
 

 طرق الوقاية 
 
ذه           - ه ن ل الفحص الطبي الدوري الشهري للعمال المعرضي

 .اإلشعاعات
 
واعد             - التخزين والنقل والتشغيل للمواد المشعة في إطار ق
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 خاصة للسالمة 
 
ا                         - ه ن ة م اي وق ة ال ي ف ي ة وآ توعية العاملين بمخاطر األشع

 وارتداء أجهزة الوقاية الشخصية
 

ة من                      اي وق ل ن ل ي ل ام ع ا في ال االشتراطات الواجب توافره
 المخاطر الفيزيائية 

 
اآن           -1 ة في أم يجب توفير وسائل السالمة والصحة المهني

ة وهى        ي ع العمل بما يكفـل وقاية العاملين من المخاطر الطبي
عرضه                جة ت ي ت ه ن آل ما يؤثر على سالمة العامـل وصحت
لعوامل خطر أو ضرر طبيعي من حرارة أو رطوبة وتهوية 
رات             ي غ ات وت اع ع زازات وإش ت وإضاءة وضوضاء واه
ا                               ه مسموح ب حدود ال ا ضمن ال ه ل جوى وجع الضغط ال

 والموضحة بالجداول المرفقة 
 
يجب توفير أجهزة قياس المخاطر الطبيعية الموجودة في   -2

اسات                     ي ق زاول وإجراء ال م شاط ال ن وع ال بيئة العمل تبعًا لن
الدورية الالزمة وتسجيلها ومقارنتها بصفة دورية للتأآد من  

 .أنها في الحدود المسموح بها
 
ى آل عامل                   -3 ي عل دائ ت يجب أجراء الفحص الطبي االب

ة          ال شاف أي ح يلتحق بعمل يعرضه للمخاطر الطبيعية الآت
د                         ن ل بشدة ع امـ ع ى ال ر عل ؤث ة ت ن ام مرضية ظاهرة أو آ
ملف            طبي ب تعرضه لنوع المؤثر ويحتفظ بنتيجة الكشف ال
ة                  ي ال ت ة ال ي ب ط حوص ال ف ج ال ائ ت ن ا ب ه ت ارن ق م ل ل ام ع  ال

 
ن                            -4 ي ل ام ع ى ال دوري عل ي ال طب يجب إجراء الفص ال

ي              ن ه شاف أي مرض م المعرضين للمخاطر الطبيعية الآت
ال          م ع ة ل اق ي مبكرًا نتيجة التعرض لها وللتأآد من استمرار ل

 .الطبية للعمل
 
ن     -5 يجب توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال المعرضي

ذي                 عمل ال ة ال ع ي للمخاطـر الطبيعية والتي تتناسب مع طب
 يقومون به وان تكون مطابقة للمواصفات 

 
عمل      -6 يجب توعية العاملين بالمخاطر الموجودة فى بيئة ال

 وآيفية الوقاية منها
 
تجنب درجات الحرارة المرتفعة داخل أماآن العمل وان      -7

د                      جه دار ال ق عمل وم ة ال ع ي تتناسب درجة الحرارة مع طب
 المبذول في أدائه مقاسه بالترمومتر المبلل األسود 

 
اآن                  -8 ة داخل أم ي ب س ن ة ال يجب أن ال تزيد درجة الرطوب

  80% العمل على 

 
خفاض في درجات                           -9 ن الن ي ل ام ع عرض ال د ت ن يجب ع

اطق      ن م الحرارة مثل العمل في الثالجات أو في العراء في ال
حيث                    ة ب ة الشخصي اي وق مات ال الباردة أن يتم استخدام مه
يغطى آافة أجزاء الجسم وآذلك توفير أماآن مزودة بالتدفئة 

 .المناسبة
 
ة                            -10 ي اف عمل آ اآن ال ة داخل أم وي ه ت كون ال يجب أن ت

اذ                         خ ة ويجب ات ي اع ة أو صن ي ع ي ومناسبة سواء آانت طب
ة                  ع ي دعى طب تي تست ن ال االحتياطات الكفيلة لوقاية العاملي

 عملهم التعـرض لزيادة أو نقص في الضغط الجوى 
 
زاول            -11 م عمل ال يجب توفير اإلضاءة المناسبة لطبيعة ال

ات                           وي ست م رشد ب ة ويست ي اع ة أو صن ي ع ي سواء آانت طب
ق                         رف م دول ال ج ال ة ب ح وض م ة ال ون أم م اءة ال  .اإلض

 
ل                                  -12 ي ل ق ع أو ت ن م ة ب ل ي ف ك اطات ال ي ت ر االح ي وف يجب ت

ن   الضوضاء واالهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملي
ا عن                         ه عـرض ل ت دة ال بحيث ال تزيد شدة الضوضاء وم

 .المستويات الموضحة بالجدول المرفق
 
ن من               -13 ي ل ام ع ة ال اي يجب توفير االحتياطات الكفيلة بحم

ل         ائ ر وس ي وف مخاطر المواد المشعة واإلشعاعات المؤبنة وت
قياس اإلشعاعات المؤبنة آأفالم الحساسة ويسترشد بالحدود  

 .المأمونة الموضحة بالجدول المرفق
 

 المخاطر الهندسية  
 والذي تشمل المصادر الميكانيكية والكهربائية 

 
 مخاطر الكهرباء

 
ة                 محرآ وى ال ق ة وال طاق تعتبر الكهرباء من أهم مصادر ال
د   وتستخدم في معظم أوجه الحياة ولكن على الرغم من الفوائ
ى اإلنسان            الكثيرة للكهرباء إال إنها لها بعض المخاطر عل
ة          م ي ل ة الس ي والمواد إذا لم يتم استخدامها حسب األصول الفن
اون          ه وحسب تعليمات السالمة الخاصة بها ، حيث أن أي ت
د        اء ق رب ه في اتخاذ احتياطات اآلمان والسالمة الخاصة بالك
آت                               ش ن م ل راد ول ألف ة ل م ي وادث جس ى ح ؤدى إل  .ي

م أن                  ل ع ة يجب أن ن ي ائ وقبل أن نشير إلى المخاطر الكهرب
 :هناك نوعان من الكهرباء هما 

 
ة    (  الكهرباء التيارية   -1 ج عن              )  الديناميكي ت ن تي ت وهي ال

ة في                    ف ل ت خ م ا ال واعه أن ات ب المولدات الكهربائية والبطاري
ر       ي غ ردد     (  صورة تيار آهربائي مت ت ر،          )  م م ار مست ي أو ت

األسالك                         ك محددة آ ي في مسال ائ رب ه ك ار ال ويسري التي
 .والكابالت
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 . 
اك                            -2 ك أ عن احت ش ن تي ت ة  وهي ال ي ك الكهرباء االستاتي

ر      , جسمين غير موصلين للكهرباء أو جسم موصل    آخر غي
ى                 جمع عل ت ة ت ف ل ت خ موصل ، وتتولد على شكل شحنات م
تي             زات ال ي جه ت أسطح هذه األجسام ومن أمثلة المعدات وال
ة    تتولد فيها هذا النوع من الكهرباء هي السيور الناقلة للحرآ
ة في مجاالت                    ي ائ رب ه ك خالطات ال والسيور المتحرآة وال
ل                 ة بعض السوائ اعة وحرآ صناعة البويات وأحبار الطب
ة                  ي رول ت ب واد ال م ل غ ل ري ف ت داخل المواسير وأثناء الشحن وال
وط                      خي وعة من ال مصن مالبس ال واحتكاك بعض أنواع ال

 .الصناعية بجسم اإلنسان
 

ن                       ي ى قسم ا إل ره ي أث ة حسب ت ي ائ رب تنقسم المخاطر الكه
 أساسين

 
ى اإلنسان       -1 ه ألجزاء             :  مخاطر تؤثر عل جة مالمست ي ت ن

حاملة للتيار الكهربائي أثناء وقوفه فوق األرض أو مالمسته 
ة                   ي ائ رب ه ك رة ال دائ كمل ال لبعض أجزاء من مبنى وحينئذ ي

 :ويسرى فيه التيار الكهربائي وينتج عن ذلك ما يلي 
 
ة   :  صدمات آهربائية   -أ قد تؤدي للوفاة وتختلف شدة الصدم

ا                     ه ن ل م وام دة ع ي ع ل ان ع ا اإلنس ه عرض ل ت ي ي ت  :ال
رًا   ( شدة ونوع التيار المار بالجسم   - ي فالتيار المستمر أقل تأث

 ). من التيار المتغير
 
ان                 - دة سري ا زادت مـ م ل ك مدة سريان التيار في الجسم ، ف

 .التيار في الجسم زاد تأثيره الضار 
 
لب              - ق عصبي وال از ال العضو الذي يسرى فيه التيار فالجه

 .أآثر األعضاء تأثرًا بالكهرباء 
 
فالجلد الجاف أآثر مقاومة لإلصابة بالكهرباء   -حالة الجلد   -

 . من الجلد الرطب
 
 .مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء  -

 
أ عن                  :  حروق   -ب ش ن طة ت تختلف شدتها من حروق بسي

ارات ذات                    ي أ عن ت ش ن دة ت تيارات ضعيفة إلى حروق شدي
 .ضغط عالي والتي تؤدي إلى تدمير لمعظم طبقات الجلد 

 
ة  :  انبهار العين   -ج ينتج عن الصدمة الكهربائية فتحدث عتم

 في العدسة آنتيجة لدخول أو سريان التيار المباشر 
ا          م ات آ اب ه ت وينتج عن تعرض العين للوميض الكهربائي ال

 .يحدث لعامل اللحام بالكهرباء 
 
 .مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد -2

 
لف                             ق أو ت جارات وحرائ ف حدث ان د ت ة ق ال ح وفي هذه ال
ت                   د دل ق اء ول رب ه ك دام ال خ ت وء اس ب س ب دات بس ع م ال ب
ال     م ع اإلحصائيات على أن أسباب الحوادث الناجمة عن است

 :الكهرباء تنحصر فيما يلي
 
 التحميل الزائد ، قصور الدائرة  -
ة                                - ف ال ة ت ي ائ رب ه ات آ م ه دات أو م ع ال م م ع ت  اس
ة                  - ي ائ رب ه ك ات ال م ه م دات وال ع م ل ال ل م ع ت وء االس  س
 .لمس أجزاء مكهربة  -

 
شمل المصادر   عدم توصيل األجهزة والمعدات باألرضي   -

 .الميكانيكة والكهربائية
 

ارة أن           ة ألغراض اإلن يجب عند ترآيب األسالك الكهربائي
ا               ه رآ جوز ت ل وال ي ـ تكون في مواسير معزولة من الداخــ
مكشوفة حتى ال تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها الحرارة  

 وتؤدى إلى قصر آهربائي 
 
ه                          -2 ي ل دق ع ره أو ي قصي ت ى ل دل م ك ال يجب أال يعقد السل

طع                   ق ر ي قصي ت مسامير لتقريبه من الحوائط وألغراض ال
 السلك حسب المقاس المطلوب 

 
ة في                          -3 خدم مست ابالت ال ك كون األسالك وال يجب أن ت

ل                 وصي ا وت ه ار ب م ار ال ي التوصيالت الكهربائية مناسبة للت
 .الهياآل المعدنية لألجهزة الكهربائية باألرض 

 
ادة عن حده                    -4 ي زي ائ رب ه بس آ يجب عدم تحميل أي مق

وصيالت                         ت ح أو ال ي ات ف م ة في ال وعند مالحظة أي سخون
الزم ويجب               عمل ال الكهربائية إبالغ الكهربائي المختص ل
عدم القيام بأي أعمال توصيالت آهربائية أو إصالحات إال     

 .بمعرفة المختصين في مجال الكهرباء 
 
كى                 -5 ي ات ت مجمع ارضي اس توصيل األجهزة والمعدات ب

 .مناسب لتفريغ آي شحنات فور تولدها 
 
ة في                          -6 خدم مست ابالت ال ك كون األسالك وال يجب أن ت

ل                 وصي ا وت ه ار ب م ار ال ي التوصيالت الكهربائية مناسبة للت
 .الهياآل المعدنية لألجهزة الكهربائية باألرض

 
ادة عن حده                    -7 ي زي ائ رب ه بس آ يجب عدم تحميل أي مق

وصيالت                         ت ح أو ال ي ات ف م ة في ال وعند مالحظة أي سخون
الزم ويجب               عمل ال الكهربائية إبالغ الكهربائي المختص ل
عدم القيام بأي أعمال توصيالت آهربائية أو إصالحات إال     

 .بمعرفة المختصين في مجال الكهرباء 
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حوالت أو                 -8 م ال ة آ ي ائ رب ه زة آ ه ب أي أج ي رآ د ت ن ع
ان يجب أن               ك الموتورات أو المفاتيح الكهربائية، في أي م

 .تكون هذه األجهزة في حالة آمنة آذلك 
 
ة     -9 ل يجب منع أي احتمال للمس المفاجئ للموصالت الحام

 .للتيار 
 
ة       -10 ن ك م يجب وضع األجهزة الكهربائية في أقل مساحة م

يجب                 ,  أو في حجرة خاصة بها راء ف ع وإذا وضعت في ال
 . إحاطتها  بالحواجز الواقية لمنع االقتراب منها

 
زة              -11 انب األجه ج ة ب ري ذي ح ات ت م ي ل ع جب وضع ت ي

ولت              ف دار ال ق ن م ي ب والموصالت الحاملة للتيار الكهربائي ت
ار ذي      ي المار بهذه األجهزة خاصة في األجهزة التي تحمل ت

مات واضحة                  0ضـغط عالي  ي ل ع ت ذه ال ويجب أن تكون ه
 . بحيث يسهل قراءتها بسهولة

 
زة          -12 ألجه ة ل ان يجب أن يكون القائمين على أعمال الصي

الكهربائية عماًال فنيين ويجب أن ال تجرى أية إصالحات أو   
د من عدم                      أآ ت د ال ع ة أال ب ي ائ ترآيبات في األجهزة الكهرب
األرض  ويجب                ا ب ه ل وصي مرور التيار الكهربائي فيها وت

 استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة 
 
د            -14 ن ة وع ي ائ رب ه يجب أجراء صيانة دورية لألجهزة الك

عطب               جرى إصالح ال اآتشاف أي عطب أو آية مخاطر ي
 وإزالة أسباب المخاطر فورًا 

 
طاة                            -15 غ م ة ال ي ائ رب ه ك عريض األسالك ال يجب عدم ت

لف                     ت ى ال ي حرارة حت بالمطاط أو البالستيك للشمس أو ال
 المطاط إذا تعرض لها لمدة طويلة 

 
ى                 -16 ة أو األشرطة عل ون ل م يجب عدم لصق األوراق ال

األسالك في االحتفاالت أو بغرض الزينة حتى ال تكون سببًا 
ا                     ه ت جة مالمس ي ت حدث أو ن فى التقاط النار من آي شرر ي

 .لمصباح ساخن 
 
اس                         -17 ب ق األآ ادي ن ع ص ي وض ى ف راع ب أن ي ج ي
ة أن               )  المصهرات (   ي ائ رب ه ك ح ال ي ات ف ولوحات التوزيع الم

ة أو                رب خرة أو أت ى أب تكون خارج الغرف التي تحتوى عل
 .مواد أو غازات قابلة لالشتعال

 
اس                -18 ب دوق أآ كل   )  مصهرات  ( يجب تخصيص صن ل

حاالت           ار في ال ي مجموعة من التوصيالت وسكين لقطع الت
االضطرارية ويجب استخدام الفاصل الكهربائي األتوماتيكي 

ة حدوث             )  سرآت بريكر (   ال اء في ح رب وذلك لفصل الكه
 .تماس آهربائي 

 
واد   -19 يجب أن تكون المفاتيح المستخدمة داخل مخازن الم

الكيميائية من النوع المعزول المميت للشرر المخصص لهذا 
 الغرض 

 
شآت في                  -20 ن م ع ال ي يجب قطع التيار الكهربائي عن جم

د                ن دوام وع اء ال ه ت د ان ع حالة إخالئها آالورش والمخازن ب
ار            ي ت مغادرة المنزل لمدة طويلة آالسفر مثًال يجب فصل ال

 .الكهربائي عن المنزل 
 
ة في               -21 ي ائ رب ه ك ح ال يمنع منعًا باتًا ربط أو تثبيت المفاتي

اشرة الن               ب ار م ي ت ل الحوائط واألسقف أو أي مادة موصلة ل
موجودة خلف         هناك احتمال قوى دائمًا أن تكون األسالك ال
جم         ن ة وي وب هذه المفاتيح غير معزولة جيد فتتعرض للرطـــ

 .عنها ماس آهربائي وبالتالي يتسبب في حدوث حريق
 

 المخاطر الميكانيكية
عنصر            ه ال يعتبر من المخاطر الميكانيكية آل ما يتعرض ل
ن                    ي البشرى في مكان العمل من االصطدام أو االتصال ب
ا                م ة أحده اء حرآ ن ك أث جسمه وبين جسم صلب ويكون ذل

ا              0 م ن ي ة ب فالعامل الذي يسقط على األرض يكون في حرآ
مخرطة أو                      ر من ال اث ن ت م رايش ال األرض ثابتة ، آذلك ال
مكن أن                    امل وي ع ه ال المثقاب والذي آثيرًا ما يسبب أصاب
ًا                   ب ب حرك س ت جزء م امل ب ع يكون اتصال جزء من جسم ال
روس أو اتصال               ت ن ال ي مباشرًا لإلصابة آإدخال األصابع ب
محاور                        دة ال أعم ر في اآلالت آ جزء دائ مالبس العامل ب
ة                           اب دث اإلص ح ة وت ى اآلل ل إل ام ع ذب ال ج ن ي  ف

 :ويمكن حصر الحرآات الميكانيكية في ثالث أشكال هي 
 
 .الحرآة الدائرية  -1
 .الحرآة االنزالقية أو الترددية -2
 .نقط تداخل الحرآة  -3

 
 طرق الوقاية من المخاطر الميكانيكية 

 
ل             ث ة م اسب ن م يجب أن تحتوى اآلالت على وسائل الوقاية ال
ة      ة اآلل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو متحرآة حسب طبيع
ة                             ي ال ت روط ال ز الش واج ح ذه ال ه ر ب وف ت ب أن ت ج  وي

ه             - ي الف ت  .أن توفر الوقاية الكاملة من الخطر المخصصة ل
ى                       - ه إل امل أو جزء من جسم ع أن تحول دون وصول ال

 منطقة الخطر 
 
اج                              - ت ل اإلن ي ط ع ي ت ًا ف ب ب ون س ك  أن ال ت
ه                              - مل ة ع أدي ن ت ل ع ام ع ة ال ل رق ى ع ؤدى إل  أن ال ت
طة                       - ا بسي ه ت ان كون صي ق وأن ت  أن تقاوم الصدأ والحري
 أال يتسبب عنها حوادث أثناء العمل  -
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دد               ع ات من اآلالت وال حوادث واإلصاب وع ال جنب وق ت ل
 :اليدوية يجب أتباع ما يلي 

 
خدام آل أداة في                          - عمل واست ل ة ل توفير العدد الضروري

 العملية المخصصة لها 
د     - أآ التفتيش على العدد واآلالت اليدوية قبل استخدامها والت

 .من صالحيتها قبل االستخدام 
ة في                        - ون أم م حة وال طرق الصحي ى ال تدريب العمال عل

 استخدام العدد واآلالت اليدوية 
ق                  - ي ل ع حفظ أو ت ة ل إعداد دواليب وأرفف ولوحات مناسب

 العدد واآلالت 
ة وآل         - ي ل توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة لكل عم

 .آداه
 

 المخاطر الكيميائية
 
راد                                 اة األف ي رًا في ح ي ب ة دورًا آ ي ائ ي م ي ك واد ال م تلعب ال

ا              م اس ب ق والشعوب حتى أصبحت رفاهية وتقدم الشعوب ت
ا في         ه خدام توصلت إليه من اآتشاف المواد الكيميائية واست
ة سالح ذو         ي شتى مجاالت الحياة ، واستخدام المواد الكيميائ
مضيء        حدين فأذا أحسن استخدامه آانت تعبر عن الوجه ال
والمفيد للبشرية  أما إذا أسئ استخدام هذه المواد فأنها تفصح 
اة                    ي در ح ه ة وي شري ب ار ال عن الوجه القبيح الذي يسبب دم
عمل في إحدى                   ة ال ئ ي األفراد وتوجد المادة الكيميائية في ب

 :الصور التالية 
 
 الغازات واألبخرة  -
 )غير عضوية -عضوية ( األتربة  -

 
ل   - وائ اض      (  الس م ات         -األح وي ل ق ات    -ال ب ذي م  )ال

واجه                        ا ي ة من أشد وأخطر م ي ائ ي م لذلك تعتبر المواد الكي
 :اإلنسان ألسباب آثيرة نذآر منها ما يلي 

 
ى        - أن المواد الكيميائية تأخذ أآثر من شكل فهي تتواجد عل

 ) صلبة  -غازية  -سائلة ( صورة 
 
ق                 - ري ـ ة وعن طـ ع أن قدرة نفاذها إلى جسد اإلنسان سري
 ) الجهاز التنفسي والهضمي ومالمسة الجلد ( 
 
ا مع بعض                    - ه ل اع ف ت م ب ت أن تأثيرها على أعضاء الجسد ي

يف     ل أعضاء الجسم وبالتالي فأنها تؤثر فيه تأثيرًا سيئا مثل ت
 .الرئة وتسمم الدم

 
د      - أن درجة التأثير الحاد الذي ينتج عن هذه المادة بالجسد ق

ة                                ي ن رة زم ت د ف ع حدث ب جسد أو ي ل ا ل ه  يحدث فور دخول
حة                  - ون وال رائ م وال ل أن بعض هذه المـواد ليس لها طع

ا أو سرعة                        ه ى اإلنسان اإلحساس ب وبالتالي يصعب عل
 اآتشافها 

 
وسع                - ا ي واجده ن ت اآـ أن سرعة انتشار هذه المواد من أم

رار                             ن أض ه م دث ح ا ت ا وم ره ي أث دة ت اع  ق
ر    - أن وجود هذه المواد بالجسم يؤدى إلى عدم االتزان وتؤث

م                             س ج اء ال ـ ض أعض ع اءة ب ف ى آ ل  ع
ل                     - ث عمل م دات ال ع زة وم قد تحدث تأثيرًا في بعض أجه

 .الصدأ أو التآآل واالنفجار والحريق الذاتي 
 

ا                    ره واف واجب ت ة ال ي ن ه م اشتراطات السالمة والصحة ال
 لوقاية العاملين من مخاطر المواد الكيميائية

 
ال              -1 م ع ة ال اي م ح ة ب ل ي ف ك اطات ال ي ت ر االح ي وف جب ت ي

ة               خدم مست ة ال ي ائ ي م المعرضين لخطر التعرض للمواد الكي
ة أو                      ل ائ ة أو الس ازي غ ة ال ال ح سواء أآانت هذه المادة في ال
موضحة                  ا وال ه مسموح ب الصلبة وجعلها ضمن الحدود ال

 بالجدول المرفق 
 
د             -2 ن ال ع م ع ى ال يجب أجراء الفحص الطبي االبتدائي عل

شاف أي             ت ة الآ ي ائ ي التحاقهم بعمل يعرضهم للمخاطر الكيم
د           ن ال بشدة ع م حالة مرضية ظاهرة أو آامنة تؤثر على الع
طبي            كشف ال تعرضهم للملوث الكيميائي ويحتفظ بنتيجة ال
ة                     ي ال ت حوص ال ف ج ال ائ ت ن ا ب ه ت ارن ق م ل ل ام ع ف ال ل م  ب

ال                    -3 م ع ى ال ل دوري ع ي ال ب ط فص ال راء ال جب أج ي
ي            ن ه المعرضين للمخاطر الكيميائية الآتشاف أي مرض م
ال        م ع ة ال مبكرًا نتيجة التعرض لها والتأآد من استمرار لياق

 الطبية لطبيعة العمل 
 
واد                      -4 م ة من ال اي وق ل ة ل ال ع ف يجب توفير الوسائل الفنية ال

تي               ة ال اعي ات الصن ي ل الكيميائية الضارة مثل  استبدال العم
ل               ر ضارة أو أق رى غي تستخدم موادًا ضارة بالصحة بأخـ

 . ضررًا
 
اآن                      - الصحة في أم ة الضارة ب اعي عزل العمليات الصن

ل            ائ ر وس ي دب خاصة بها لتقليل عدد العمال المعرضين مع ت
ال                          م ع ن ال ل م ي ل ق دد ال ع ذا ال ه ة ل اي وق  ال

ج عن                               - ت ن تي ال ي ًا وال ام م ة ت ل ف ق م ات ال ن استخدام الماآي
ان              ك م ن ل ي ل ام ع استعمالها أي شوائب وال تحتاج لمالمسة ال

 .الضرر آلما أمكن ذلك 
 
ألشراف                - اج ل حت ًا وال ت اختيار اآلالت التي تدار ميكانيكي

ا مع              ه ل ي المباشر من العمال على إدارتها بحيث يمكن تشغ
شاق                   ن ت عرض الس ت ى ال ي بقاء العامل على بعد مأمون حت
ل                     خار السوائ ة الضارة أوب رب خرة أو األت الغازات أو األب

 .المتصاعدة من الماآينات
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ة       - رب استخدام طرق الترسيب أو الترطيب للتخلص من األت

 أو األدخنة الضارة
 
ة                             - وي ه ة أو ت ام ة عـ وي ه انت ت ة سواء آ وي ه استخدام الت

ة   موضعية بجوار مكان تصاعد الغازات واألبخرة أو األدخن
ل أن تصل              ب ا ق ه ن أو األتربة الضارة لتجميعها والتخلص م
ال                                   م ع س ال ف ن ط ت ي ح ى م  إل

ة أو         - رب استخدام الكنس بالشفط أو بعد الترطيب إلزالة األت
رة      واء م الشوائب من أماآن ترسبها حتى ال تتصاعد إلى اله
ة    أخرى ويستنشقها العمال إذا استخدمت طريق الكنس العادي

خاطر              -5 م ل ة ل الزم ة ال دوري اسات ال ي ق جب إجراء ال ي
الكيميائية فى بيئة العمل تبعًا لنوع النشاط المزاول وتسجيلها 
حدود                              ا ضمن ال ه د من أن أآ ت ل ة ل ة دوري ومقارنتها بصف

 المسموح بها 
 
تي                -6 ن وال ي ل ام ع ل ة ل يجب توفير مهمات الوقاية الشخصي

ة        ق طاب تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوموا به وان تكون م
 .للمواصفات الفنية لذلك 

 
ال      -7 م ع يجب توفير المياه الكافية لالغتسال أو االستحمام لل

ق    ل بعد انتهاء الدوام وقبل مغادرتهم مكان العمل إلزالة ما يع
ة   بالجسم من ملوثات آيميائية ضارة مع توفير معدات النظاف

ويجب تأمين أد شاش      )  الصابون والمناشف وغيرها (  مثل 
ا                       ه ي وصول إل حيث يسهل ال عمل ب  للطوارئ في أماآن ال

 
يجب توفير مكان خاص الستبدال مالبس العمال بمالبس   -8

ذه                    كون ه ى أن ت عمل عل العمل أو العكس حسب طبيعة ال
 األماآن بعيدة عن أماآن التعرض 

 
اآن     -9 يجب توفير أماآن لتناول العمال للطعام بعيدًا عن أم

عرض   (  العمل    ت ام أو الشراب أو                    )  ال طع اول ال ن ع ت ن م وي
 التدخين داخل أماآن العمل 

 
ة                           -10 ي ائ ي م ي ك واد ال م مخاطر ال ن ب ي ل ام ع يجب توعية ال

ا                                ه ن م م سه ف ة أن اي ة حم ي ف ي عمل وآ ة ال ئ الموجودة في بي
وااللتزام بالتنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن الشرآات      

 المنتجة للمواد الكيميائية 
 
مر يضمن                   -11 مخازن أت توفير التهوية المالئمة داخل ال

ة               راجع ار م ب ت سالمة المواد المخزونة مع الوضع في االع
ة          ي ن ف ا ال  وسائلها الصناعية تباعا وتشغيلها في إطار قواعده

 
عند انسكاب أية مواد ملتهبة على مالبسك أو اى من              -12

اء                م ار من ال ي خدام ت أجزاء جسمك فمن الواجب عليك است
مالبس                       تخلص من ال على موضع اإلصابة مع سرعة ال

ك              مكشوف وذل هب ال ل الملوثة وعدم االقتراب من أماآن ال
 لمنع تضاعف اإلصابة والحد من خطورتها 

 
تك من                     -13 ري ب ك ريك وال ت ن وريك وال أحماض الهيدروآل

ذا يجب                    خاصة ل ات ال المواد الكيميائية السائلة ذات الصف
 وضعها فى االعتبار عند تخزينها او التعامل معها 

 
ا              -14 ه ت راعى إضاف ا ي عند تخفيف األحماض المشار إليه

جارات ودرء أحد                  ف حوادث االن ا ل ع للماء وليس العكس من
ة                 ي ائ ي م ي ك رات ال ب ت خ م ال ق ب رائ ح ات ال ب ب  مس

 
يحظر تخزين حامض الهيدروآلوريك بجوار حامض        -15

 النيتريك او أية مواد أخرى قوية التأآسد 
 
ريك        -16 ت ي ن يحظر تخزين حامض الكبريتيك مع حامض ال

مل                خر أو تشت ب ت ة ال أو مع أية مواد آيميائية سائلة لها صف
 .على عناصر مؤآسدة مثل البيروآسيد ومشتقاته 

 
تصاص األحماض              -17 راب الم ت ال وال رم دام ال خ ت اس

ظر              ة ن ل من وجه المنسكبة على األرض من انسب الوسائ
 السالمة 

 
ات                   -18 ي م ك ى األرض ب ة عل وب معالجة األحماض المسك

ل                         وسائ ة من ال وي ل ادة ق اء أو م م ال وفيرة بالجير المشبع ب
 المناسبة واجبة اإلتباع 

 
ة من            -19 سب ن استعمال محلول آربونات الصودا المرآز ب
ات من                   20إلى  10 ظيف األرضي ن ت ل ل وسائ من انسب ال

ا                     ه ي ل ة ع وب ك س م اض ال م  األح
واد                 -20 م ى داخل مخزن ال منع دخول غير المختصين إل

ة       اي الكيماوية وفرض الرقابة على أماآن تخزينها آمر في غ
 األهمية 

 
ا            -21 ه ات ب إث ة ب ي إتباع تعليمات استالم وتسلم المواد الكيميائ

اع أمر في              د والضي ق في السجالت المعدة لذلك لمكافحة الف
 غاية األهمية 

 
ى           -22 درب عل ت توفير وسائل المكافحة األولية للحريق وال

 .آيفية استعمالها من احتياطات السالمة الواجبة اإلتباع
 
 يتفادى سقوط العبوات الزجاجية  -23
 
يجب عدم استخدام حواس اللمس أو الشم أو التذوق في    -24

 التعرف المواد الكيماوية
 
اردة       -25 يجب أن تحفظ المواد القابلة لالشتعال في أماآن ب
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ة او الشرارات                      ي ائ رب ه ك زات ال ي جه ت بعيدة عن مصادر ال
 الحرارية 

 
واد                  -26 م ل ة ل ي ائ ي م ي ك ة وال يجب معرفة الخواص الفيزيائي

ة خواص      المستخدمة فى التجارب بالمختبرات وآذلك معرف
ار                       ي ت م اخ ت ا ي ه ى ضوئ اعالت وعل ف المواد الناتجة من الت
ازات            ف امات وق م  مهمات الوقاية الشخصية من نظارات وآ

 
ة          -27 ي ائ ي م ي ك يجب ارتداء المعطف الخاص بالمختبرات ال

أثناء إجراء التجارب وحظر ارتداء المالبس الفضفاضة أمر 
رات                   ب ت خ م  .هام لمنع حدوث إصابات او حوادث داخل ال

 
يجب ان تكون أعداد الطالب داخل المختبر تتناسب مع   -28

مساحة المختبر وذلك بوضع الفراغ المخصص لكل فرد في  
 االعتبار 

 
ك                          -29 م وذل ل ع م مات ال ي ل ع ت زام ب ت ة االل ب يجب على الطل

ارب                           ج ت راء ال وات إج ط خ ب ل س ن ال  ب
 
تي يحب                 -30 ة ال مات السالم يجب على المعلم آتابة تعلي

ى              د عل ي أآ ت ر وال ب على الطلبة إتباعها إثناء تواجدهم بالمخت
 تنفيذها 

 
از          -31 غ يجب على المعلم معرفة مكان مفتاح التحكم في ال

ه عوائق          ام وان يكون سهل الوصول اليه بحيث ال يوجد أم
 تمنع الوصول إليه بسرعة وذلك لمنع تدفق الغاز فى حاالت 

 الطوارئ 
 
يجب حفظ الفسفور األبيض واألصفر تحت سطح الماء   -32

 لمنع اشتعالها تلقائيا حيث أنها تشتعل بمجرد تعرضها للهواء 
 
دًا عن        -33 ي يجب تخزين النترات فى مكان جاف مستقل بع

ال                   ع ت ش ال ة ل ل اب ق واد ال م ة أو ال وي ض ع واد ال م  ال
 
وم       -34 ي ن م يجب حفظ البوتاسيوم والصوديوم ومسحوق األل

ا              ه ل ى داخ اء إل م داخل أوعية محكمة الغلق ال تسمح بنفاذ ال
نظرًا ألنها تتفاعل مع الماء ويصحب ذلك ارتفاع في درجة    
ال                              ع ت ش ال ة ل ل اب ازات ق در غ رارة أو تص ح  ال

 
م في                   -35 ظل ان م ك م ة ب يجب حفظ األآسيد فوق العضوي

 درجة مئوية ويحذر إشعال  24درجة حرارة ال تزيد عن 
 النار أو التدخين بالمكان

 
عند تخزين آلوريت الصوديوم يجب تخزينها فى مكان   -36

ة              ادي ع حرارة ال درجة  15فى حدود       ( جاف وعند درجة ال
ويجب أن ال تالمس المادة أي أحماض أو مواد قابلة  0مئوية

واد                            م سوجات، ال ن م ش، ال ق ل األخشاب ، ال ث ال م ع لالشت
ة                          وي دة ق ؤآس ادة م ا م ه رًا ألن ظ وت ن زي ة، ال ي ن ده  ال

 
وة         -37 ب ع د ال ال تطفأ بالماء ويمكن استخدام الماء فقط لتبري

ة               ل ع ت ش م وة ال ب ع ن ال ة م ب ري ق وات ال ب ع ارج وال خ  من ال
 
ي                    -38 ان ق غاز ث طل ن وى ي إذا تعرضت المادة لحامض ق

واد                               م آآل ال دا ويسبب ت ام ج ور وهو غاز س ل ك أآسيد ال
ال إذا              ع الشت ه ل ت ي المعدنية وقد يؤدى الى انفجار نظرا لقابل
دا عن األحماض                      ي ع خزن ب ذا ت ه  زاد ترآيزه فى الجو ول

 
واد                    -39 م ل جسم ل فى حالة تعرض أى جزء من أجزاء ال

يب             طب ى ال ة عل الكيماوية يغسل جيدًا بالماء وتعرض الحال
 إلجراء اإلسعافات السريعة 

 
وم يضاف                      -40 د الصودي ي روآس ي ول ب ر محل عند تحضي

س                            ك ع س ال ي ب ول ي ل ق ت ع ال اء م م ل د ل ي روآس ي ب  0ال
 
واد                         -41 م دا عن ال ي ع وم ب ي ون ات االم ف ل رس ي يتم تخزين ب

ال     ع  0المختزلة أو األحماض المعدنية أو المواد القابلة لالشت
ل                   ث ل م حل ت ل شطة ل ن ويجب مراعاة عدم تعريضها لمواد م

خ ويجب عدم مالمسة             00الحديد والنحاس والرصاص      ال
ا تسبب حروق               ه المادة أو محاليلها للجلد أو العين حيث إن
ل         ث ة م اي وق آيماوية وحرارية شديدة ويراعى لبس مهمات ال

ا         -الجوانتى   -النظارات  ه وإذا تعرض الجسم أو المالبس ل
 تغسل جيدا بالماء الوفير

 
واد                         -42 م دا عن ال ي ع وم ب ريت الصودي ت ي يجب تخزين ن

وم             ي ون م األخرى القابلة لالشتعال أو المختزلة أو أمالح األل
 وعدم تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة

 
داول أو              -43 ت اء ال ن يجب عدم تعريض آلورات الصودا أث

ة أو       زل االستخدام أو النقل آلي أحماض معدنية أو مواد مخت
مواد قابلة لالشتعال ، وعند تحضير محاليل آلورات يراعى 
حدث               ى ال ت ة حت استخدام ماء بارد وال تستخدم مياه ساخن

 انفجار
 
يجب تخزين حامض الكروميك بعيدا عن المواد القلوية   -44

خواصه               ظرا ل ال ، ون ع أو المختزلة أو المواد القابلة لالشت
ة          ة الشخصي اي الحامضية والمؤآسدة تراعى احتياطات الوق
ى          ا إل ه فضال عن أنها مادة سامة وآآلة للجلد ويؤدى وصول

 .الجهاز التنفسي أو الهضمي إلى التهابات جسيمة
 

 المخاطر البشرية 
 

والتي تتولد نتيجة طبيعة العامل البشري مثل العمل تحت 
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 ضغط نفسي شديد
Biological hazards 

 مثل التدخين وغيره
ج        ت ن ذي ي هذا بالنسبة لمصدر الخطر أما الخطر نفسه فهو ال
كون                ا ت م ى حوادث رب عن هذا المصدر والذي قد يؤدي إل
تي تسبب              موت وال مميتة أو حوادث لها أضرار اقل من ال
ع        طب ال نقص في فاعلية العمل وآفائتة وتدي إلى الخسائر وب
حوادث  أيضا من                                واع ال ع أن ي جم ة ب ان ه ت مكن االس ال ي

وم                  ه ف ا م ده حدي   unsafe actاألساسيات التي البد من ت
والذي يشمل آل ما يخل باألمان ويكون العامل هو المتسبب  
دات        ع فيه مثل العمل بدون سلطة وعدم االلتزام بمالبس وم

وم         ه ف ان وم ل      unsafe conditionsواألم م ذي يش وال
ل حصول عطل                      ث العوامل الخارجة عن أرادة اإلنسان م
ار في احد                            ي ه دة أو ان ع م خارج عن إرادة اإلنسان في ال
عرض بعض           المعدات  ولكي يتم استيعاب مأتم شرحه نست
ة         راري ك ت األمثلة ونعمل لها تحليل آامل نوضح فيه درجة ال

 .والخطورة ومستوى الخطر
 

 المثال األول  
:Hazard description 

 
Person carry over load that will cause 
muscle strain 
Un Balance                            

 
:Hazard type 

 
Ergonomic 
Un safe act 

 
ة       ي ن ه م لذا ختاما أؤآد على تدعيم مفهوم الصحة والسالمة ال
مرجوة من             ج ال ائ ت والذي البد من اجل نصل إلى أفضل الن

 :أهدافها أن نوفر المقومات التالية
 

التخطيط الفني السليم والهادف ألسس الوقاية في  .1
 .المنشات 

  التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني .2
التنفيذ المبنى على األسس العلمية السليمة عند عمليات   .3

 اإلنشاء مع توفير األجهزة الفنية
المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السالمة  .4

 وآخر ألخطار فادحة. والصحة المهنية 
 

* Use forklift 
* Check load 
* Check health of labor  
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حوالت                      ت ل ة ل ع داف وة ال ق ومات ال ل ع م لقد أصبحت تقنية ال
وى        مست االقتصادية واالجتماعية والحياة السياسية على ال
ذا           دم في ه ق ت العالمي، وال توجد فرصه جيده إمام الدول لل

ن       .  العصر بدون االندماج في ثورة المعلومات ي فرق ب إن ال
زداد         "  ال يملكون " والذين "  يملكون" الذين  ومات ي ل ع م ال

بعض أو في داخل                 ا ال باضطراد، سواء بين الدول بعضه
د       دي ع الدولة الواحدة وانه من الضروري إن يتم استيعاب ال
دول            ومات في ال ل ع من األمور في عمليات إدخال تقنية الم
ة                 ي ب ل ت أول ل ه أوال ب النامية والتعامل مع الشئون االساسي

 .احتياجات األفراد رجاال ونساء
كيف بسرعة مع                         ت ة ال ي م ي ل ع ت آيف يمكن للمؤسسات ال
ن                  م؟ وأي ي ل ع ت ل ي ل حال التطورات التقنية؟ ما هو الوضع ال
مكن             ى ي م حت ي يجب إن نوجه استخدامات التقنية في التعل

 تطوير النظام التعليمي في الجماهيرية العظمى؟
ة               ي ن ق ت ة ل ي ت ح ت ة ال ي ن ب ة ال ورق ذه ال عرض في ه ن
ة        ي م ي ل ع المعلومات ودورها في إعادة هيكلة المؤسسات الت
وارد                 ق م شة من خالل خل ي ع م وى ال ع من مست رف وال
ة،                  دم ق م خدمات ال ة ال ف ل اقتصاديه جديده أو التقليل في آ
ة        ي ن ق ونسلط الضوء على أهم المسائل المتعلقة باستخدام ت
م وفي                  ال ع م في ال ي ل ع ت المعلومات في التعليم، ومستقبل ال

 .الجماهيرية باعتبارها جزء من المنظومة الدولية
 

 
تعتمد البنية التحتية للمعلومات على منتجات التقنية                  
المستمرة التطور مثل الهواتف، آالت البريد المصور                        

،الحواسيب،االسطوانات المضغوطة،األشرطة             )الفاآس(
المرئية والمسموعة، والكبل المحوري، واألقمار                                 

، fiber opticsاالصطناعية، وخطوط االتصال البصرية         
وشبكات الموجات الدقيقة، وأجهزة االستقبال، والماسحات،         

إضافة إلى التقدم في عمليات         .  وآالت التصوير،والطابعات  
 .الحوسبة والمعلومات، وتقنيات الشبكات

ولكن البنية التحتية لتقنية المعلومات تتجاوز المعدات                        
والبرمجيات، أنها تحتوي النظم التطبيقية، والنشاطات                      

وهناك المعلومات في حد ذاتها، بغض النظر               .  والعالقات
عن الغرض منها أو شكلها مثل قواعد البيانات العلمية أو                  
التجارية ، وتسجيالت الصوت والصورة، وأرشيف                           

وهناك أيضا القوانين           .  المكتبات، أو وسائط أخرى                
وشفرات البث      interfacesواألعراف، ووسائط االتصال       

التي تسهل التعامل بين الشبكات وتضمن الخصوصيات                   
وأهم من ذلك    .  واألمان للمعلومات التي تنقل عبر الشبكات         

الذي يعمل على تكوين المعلومات                   "  اإلنسان"  آله     
واالستفادة منها، وبناء التطبيقات والخدمات، والتدريب                   

 .الضروري لتحقيق مستهدفات البنية المعلوماتية
 

يمكن إن تساعد البنية المعلوماتية في تحسين الخدمات            
،إذ    telemedicineالصحية من خالل العالج عن بعد                  

بربط األطباء في المناطق النائية بإمكانيات ماديه اآبر ،                   
فإذا توفر جهاز    .   للتشاور فيما يخص التشخيصات الصعبة      

حاسوب وربط السلكي، يمكن تقديم قواعد بيانات بحثيه                    
واالستفسار المباشر من خبير استشاري، وإذا توفرت                       

فإن الخدمات الطبية      fiber opticشبكات خيوط بصريه        
ألبعديه، يمكن إن تشمل الفحص المرئي عن بعد، وخدمات              

آما .  آهذه تعتبر هبة ذات قيمة عاليه ألطباء المناطق النائية          
يمكن إن تساعد البنية المعلوماتية في جعل المصانع أآثر                  
آفاءة،وتعجيل صناعة مواد جديدة وتقديم خدمات افضل،               
وفتح وظائف جديدة وأسواق متجددة، وازدياد التجارة                       

وعلى .  الداخلية والخارجية، وتسهيل انسياب المعلومات             
الصعيد السياسي، يمكن استخدام البنية المعلوماتية لتعزيز              
المشارآة الديمقراطية للمواطنين من خالل خلق مؤتمرات            

 .الكترونية للمشارآة الحرة والتفاعلية 
 

 البنية التحتية لتقنية المعلومات
 

يعرف البعض البنية التحتية لتقنية المعلومات بأنها                            
مجموعة الوسائل والقدرات التي يتم تنسيقها عادة بواسطة              

فمثال شبكة االتصاالت التي         .  منظمة مرآزيه للمعلومات     
تديرها مؤسسة معينه ويشترك في استغاللها العديد من                      

البنية التحتية لتقنية 
 المعلومات  ومستقبل التعليم

 
 الدآتور محمد الرتيمي

 مقاالت تقنية    



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  62 

. المؤسسات التجارية والخدمية تشكل بنية تحتية مشترآة               
وتشكل القوانين واألعراف اآلليات التي تربط استغالل آل             
. من المرآبات الفيزيائية والذهنية لبنية تقنية المعلومات                   

المرافق المشترآة لبنية تقنية المعلومات هي تجسيد للبنيه                
مخططا لمفهوم    1يوضح الشكل    .  وتحقق التطبيقات العملية   

وتمثل القوانين واألعراف     .  البنية التحتية لتقنية المعلومات      
القاعدة هي قانون محدد      .  الوحدة الرابطة للبنيه المعلوماتية     

أو مبدأ أو دليل إرشادي وضع من طرف جهة مسئوله                         
 لغرض 

إيجاد تناسق وتناغم في األنشطة والسلوك المرتبط بهذه 
 األنشطة

 تأسيس روتين تنظيمي النجاز المهام بمجال معين
تحديد خيارات الالمرآزية في األنشطة االقتصادية بما       

 يتماشى واألهداف العامة للدولة
وتملي قواعد البنية التحتية للمعلومات آيفية اآتساب الموارد        
وإدارتها أو استغاللها فمثال، أسلوب تطوير برمجيات في               
مؤسسة ما، يمثل القاعدة المستخدمة في مزج مهارات                       

وقد يكون  .  المستغلة في بناء البرمجيات    )  الذهنيان(اإلنسان  
لمجموعات العمل برمجيات للبناء والتطوير  ذات قواعد                 

(تملي استخدام إمكانات فيزيائيه معينه مثل لغات البرمجة             
c++, Pascal  . في هذا المثال تقدم معايير تقنية                     ) 

المعلومات دليل إرشادي لتحديد آل من استخدام اإلمكانات            
الذهنية في أسلوب تطوير البرمجيات وآذلك استخدام                        

في عملية تطوير    )  لغات البرمجة (إمكانات فيزيائيه محدده      
 .البرمجيات التطبيقية

 
 المرافق المشترآة لتقنية المعلومات

 
المرافق المشترآة هي مزيج من اإلمكانات المادية                             

. والذهنية طبقا للقواعد واإلرشادات التي تضيفها المعايير              

وتمثل المرافق المشترآة أية قدرات معلوماتية متاحة لكافه            
الزبائن أو المستفيدين، وتمثل قواعد البيانات التوزيعية                     
،وشبكات االتصاالت،وتبادل المعلومات االلكترونية،والبريد    

 video conferencingااللكتروني، والمؤتمرات الفيديو       
 .أمثلة على المرافق المشترآة

 
 

 أنظمة التطبيقات التجارية والخدمية
تقدم المرافق المشترآة ، األرضية التي تمكن المؤسسات               

من تطوير تطبيقات تجاريه محدده، إذ إن الغرض من البنية           
التحتية للمعلومات والمرافق المشترآة هو إيجاد أرضية                  
تمكن من بناء تطبيقات تجاريه  أو خدمية في المستقبل تهم                

 .شرائح اجتماعيه متعددة وفي مجاالت حياتيه متنوعة
 

 الميزة التنافسية للشعوب في عصر المعلومات
 

تشير األبحاث التي أجريت لتحديد الميزات التنافسية إلى                
إن العوامل االساسيه هي البنية التحتية لالتصاالت و القوة               

العاملة الماهرة و اإلمكانيات البحثية والمعرفة التقنية                          
know how                    و قوة الطلب لدى المستفيدين المحليين و

الصناعات الداعمة القادرة على المنافسة الدولية                                    
 .وإستراتيجية المؤسسات وهيكلي وقدرتها التنافسية

وحتى يمكن إن تكون الجماهيرية العظمى قطبا في عصر            
وريادةة موآب التقنية المعلوماتية في       )  أو العولمة (الكوآبة  

 :القارة االفريقيه يجب
توفير التقنيات المتقدمة في قطاع االتصاالت، ويجب              .1

اعتبار هذه التقنية بمثابة الطريق الذي يؤدي إلى أهداف                    
وطموحات ، وتسهيل النمو في القطاعات أالقتصاديه                        

إذ تلعب االتصاالت في عصر المعلومات        .  األخرى بالدولة 
دور الطرق المعبدة في عصر الثورة الزراعية والصناعية            

ويجب إن أليتم الترآيز على اعتبار إن نظام االتصاالت             ،  
 .قطاع للربح في حد ذاته ولكنه وسيلة تنموية

يجب إن تمتلك المؤسسات االآاديميه والبحثية شبكات            .2
معلوماتية تخصصيه ، وان ترتبط بالمؤسسات األخرى                   

 .بالداخل والخارج
تحفيز المواطنين والمؤسسات على تعاطي تقنيات                    .3

المعلومات والتدريب عليها من شأنه إن يزيد من إمكانية                   
خلق فرص عمل جديده وقوة تنافسيه للمؤسسات الوطنية                
ويعد إعفاء أجهزة الحاسوب وملحقاتها ومعدات االتصال               

 من األعباء الجمرآية احد هذه الحوافز
تعد الجماهيرية دولة قليلة السكان ويمكن للمؤسسات               .4

ذات الحجم المتوسط والصغيرة إن تستفيد من صناعة             
المعلومات إذ تسمح لهم بالظهور على شبكة المعلومات         
مثلها مثل الشرآات الكبرى التي لها قدرة على الدعاية            

 والوصول إلى مكان المستفيد النهائي
تشجيع المؤسسات المعلوماتية من شرآات وتشارآيات       .5

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

نظمة التطبيقات التجاريه والخدميه
  قنية المعلومات لألعمال التجارية

  
  المرافق المشترآه لتقنية المعلومات

المعدات الماديه المشترآه، قواعد البيانات، 
 وسائط االتصال

واالعرافالذهنيهالقدرات المكانات الفيزيائيه اوالقوانين
  الماديه

  مفهوم البنية التحتية لتقنية المعلومات
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على العمل مع بعضها البعض ومع غيرها من                             
. الشرآات العالمية الستغالل قنوات التوزيع العالمية            

ويعد هذا دافعا لتطوير منتجات جديده ، وهذا من شأنه            
إن يبرز انه حتى بالنسبة للشرآات الصغيرة يمكن إن             
تكون ناجحة على المستوى العالمي بغض النظر عن             
بنية المؤسسة آما يمكن للمواطنين بشكل انفرادي إن              

 .يكونوا آذلك
 

 تشجيع استخدام البنية المعلوماتية
 

رغم إن تبني األسس الرئيسية للبنية المعلوماتية من                          
األمور المهمة جدا لخلق بنية تتحقق فيها آامل األهداف،                  
فإن هذه اإلجراءات وحدها غير آافيه لضمان تحقيق                          

وبغض النظر عن اإلمكانات الفنية المستخدمة أو        .   األهداف
الخدمات ألمقدمه، فمن الضروري إطالع المستخدمين                     
وطمأنتهم تجاه التقنية التي سيسمح لها بالدخول إلى منازلهم           
ومكاتبهم وحياتهم للمشارآة في المعلومات بأمان ، وبدون             

على مؤسسات القطاع العام             .    فقد أي من حقوقهم            
والشرآات والتشارآيات والمؤسسات األهلية إن تعمل مع              
بعضها البعض لخلق سياسة معلوماتية شامله تضم آل من              

 .المحتوى ألمعلوماتي واإلطار التشريعي
ومن مهمة القطاع العام بالدرجة األولى توضيح الفوائد                     

ويبدأ .  المحتملة للبنية الوطنية للمعلومات للمواطنين                     
المواطنون بادراك أهمية هذه البنية فقط إذا ما رأوا نتائج                   
ملموسة لتطبيقاتها لتحسين الخدمات وبالتالي رفع مستوى              

وهذا اإلدراك هو المفتاح لتحفيز المواطن على                .  المعيشة
 .طلب الخدمات وتنشيط الحرآة أالقتصاديه

 
 تطبيقات لتقنية المعلومات

 
يجب على القطاع العام تكريس المجهودات                            

إفراد ومؤسسات     (إلشراك المستفيدين من المعلومات                   
في استغالل التقنيات ألحديثه، حيث يمكن      )  تجاريه أو خدمية  

استخدام المعلومات وتقنيات االتصاالت في العديد من                       
تحسين اإلنتاج وتنمية         :  الشئون الهامة والمعقدة مثل                 

االقتصاد في إطار االقتصاد العالمي الذي يزداد فيه                              
التنافس، وتقديم خدمات صحية جيده، وتأهيل آفاءات                        
ومهارات متميزة عن طريق التعليم والتدريب، ومنح فرصة        
االطالع على المعلومات العامة آالتي لدى مصلحة                             
اإلحصاء والهيئة القومية للبحث العلمي ومصلحة األرصاد            
والمكتبة الوطنية ، وتقديم الخدمات ألعامه مثل خدمات                      
الجوازات والتأمين والمعامالت المصرفية من خالل                         

 .استخدام البنية التحتية الوطنية لتقنية المعلومات
 

هذه التطبيقات تجعل البنية الوطنية لتقنية المعلومات حقيقة             
فيما يلي  .  ملموسة للمواطنين وعلى المستوى العالمي آذلك        

نسرد بعض التطبيقات الممكن استحداثها في الجماهيرية                 
 :العظمى

 
 تدشين مشروع التعلم عن بعد والجامعة االفتراضية

 
والذي يمكن إن ينتج آما هائال من المصادر التعليمية 

لتحسين التعليم والتدريب، والذي يقدم بديال ارخص من 
 السفر إلى الخارج للتعلم

إنشاء شبكات حاسوب تربط المكتبات التخصصية                        .2
 .وقواعد المعلومات  

 تمكين بلوغ األسواق العالمية
وخاصة بالنسبة للشرآات الصغيرة والمتوسطة                                    

 والتشارآيات
 ربط الجامعات ومراآز البحوث

لتمكين أعضاء هيئة التدريس الجامعي والخبراء بمراآز                
البحوث من تبادل الخبرات والعمل مع بعضهم البعض                     
بغض النظر عن المسافة أو الزمن، إذ يحتاج العلماء                           
إلمكانيات المشارآة في المعلومات وأدوات تحليل البيانات          

 ومراقبة معدات عن بعد
د   ازدياد استخدام ألشيكه الدولية للمعلومات وبدء ظهور العدي
ومات                 ل ع م ات وال ان ي ب واعد ال من المكتبات االفتراضية، وق
خاصة                        ة األدوات ال ي م رز أه ب ه ي ن ي ع الخاصة بمجاالت م
ده            ارف جدي ع راء م ق باآتشاف المعلومات واستجالبها واست
ة     ي م منها بواسطة أنظمة الذآاء االصطناعي وتبرز آذلك أه

 .حماية حقوق الملكية الفكرية واألمن ألمعلوماتي
 

 الحاجة لتصحيح عدم التوازن الدولي
 

يزداد إجمالي الناتج العام للدول الصناعية آل يوم وتطفح              
أنهم في مقدمة التقنيات            .سوق األسهم بإرباح ضخمة                

ويفتحون مسارات جديده في الهندسة الحيوية،واستكشاف              
الفضاء والتنقيب عن الموارد الطبيعية والتجارة العالمية                  

هناك حائط عازل يفصلهم عن الماليين        .  والتنقل عبر العالم   
الفقيرة في العالم الذين ما زالوا يتعثرون في زراعات بدائيه            

تقدر بعض      .  وصناعات أساسيه واقتصاديات هزيله                
بمليونير فقط واغلبهم من الدول                  350اإلحصائيات إن       

من %  45المتقدمة اقتصاديا يتحكمون بمقدرات تعادل                  
وقد يعمل هذا التكدس في الثروة بعدد صغير             .  سكان العالم 

من األيدي إلى انقالب الفقر الشديد إلى أسلحة فوضويه ضد            
المجتمعات، معرضة الحضارة المدنية بشكل عام إلى                        
مخاطر شديدة من االختطاف والمساومة والفوضى                             

إن تحكم مجموعة بسيطة في تقنية المعلومات            .  االجتماعية
 .سيزيد حتما الوضع تعقيدا وسوءا

في الحقيقة ان الفجوة المعلوماتيه تزداد بين الذين يملكون                 
والذين اليملكون مؤدية الى االزدياد في انسياب القوه باتجاه           
االغنياء الذين يملكون القوة اآلن ومضعفة اولئك الذين هم               
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بحاجة لها والذي قد يزيد عدد الجماهير الفقيرة ومساحات                
 .فقر أوسع وآوارث اجتماعيه محتملة

 
 إعادة بناء نظام التعليم لمجتمع معلوماتي

 فكرة عامه
 

تعد األنظمة التعليمية ضعيفة على آافة المستويات                 
التعليمية، وتنحدر وجهة النظر التعليمية القائمة منذ إن آان            

ولكن .  عدد السكان في العالم اقل بكثير مما هو عليه اآلن                 
إنسان منذ سن    )  أالف مليون   6(بليون    6آيف يمكن تعليم      

 السادسة وحتى وفاته ؟
حاليا، تفتح آل أسبوع جامعه جديدة في العالم الستقبال                       

. طالب جدد لتلقي العلوم والمعارف، ولكن هذا غير آاف                
إن هذا   .  إذا نحن بحاجة ماسه إلى نماذج تعليمية جديده                   

مؤشر على إن المدارس والجامعات بوضعها الحالي لن                   
تستمر طويال وعلينا إن نتحلى بالشجاعة للتفكير جديا في                 

 .إيجاد الحلول لهذه المشاآل
. يعتمد أسلوب التعليم الحالي على مبدأ التقدم التدريجي                      

المقرر الواحد له نفس الطول الزمني لكل الطالب، فهذا                    
ولكن .  النظام يعمل على تثبيت الزمن ويغير الكم التعليمي             

يجب إن يدرس الطالب في موضوع          .  الصحيح هو العكس   
ما حتى يتمكن من استيعابه، فاختالف اهتمامات الطالب،               
. والخلفيات وطرق التعلم تمكن من التعلم بمستويات مختلفة           

البنية التعليمية الحاليه تجعل التقدم الفردي صعب، وهذا ما             
 يجعل تغيير الترآيبه التعليمية بشكل جذري امر ال مفر منه

بمعنى آخر، يفترض النظام التعليمي إن مهمته هي                   
فالتعليم آما يوجد    .  تزويد الطالب بالمعلومات وتغذيتهم لها       

اآلن في المحاضرات  هو من منظور نقل المعلومات من                  
وغالبا ما نختبر على تذآر هذه المعلومات ،           .  شخص آلخر 

يتم هنا اغفال الطالب الذين لم       .  وربما بوسائل مرعبه احيانا   
يتعلموا او الذين تعلموا جزئيا في هذا االسلوب التعليمي                    

، باعتبارهم ليسوا اذآياء او لم               )اسلوب نقل المعلومات     (
يشتغلوا بجدية آافيه، آما تهمل المهارات العاليه والمهمه                

لذا فإن نموذج التعليم الحالي     .  مثل القدرة على حل   المسائل      
 غير مناسب لمستقبل البشريه

االساليب الجديده للتعلم يمكن إن تمثل التفاعل بين                      
تعلم آهذا   .  الطالب او مجموعة من الطالب، ومعلم آفؤ                

انه ال يقدم نفس        .  سيكون تفاعليا لكل من الطالب والمعلم           
االسلوب لكل طالب آما في المحاضرة التقليديه، ولكنه                      

آما إن للطالب الوقت الكافي        .  منفرد الحتياجات آل طالب     
وحتى تصل هذه الخدمه ألعداد            .  لتعلم المادة بشكل جيد        

آبيره من الطالب وهذا امر ضروري في المستقبل، نحتاج            
يجب إن يكون     .  الى اسلوب تعلم عن بعد ذو آفاءة عاليه               

للطالب امكانية إن يتعلموا أي شيء ،في أي مكان، وفي أي            
 .زمان

إن خاصية التفاعل بين المتعلم والمعلم امر ضروري، وهنا           

 يمكننا إن نذآرثالثة عوامل مهمه في نظام التعلم التفاعلي
 يجب إن يكون التعامل سلسا آما في المحادثة بين البشر

جودة التفاعل، يجب إن يكون التفاعل في الحوار في                           
االتجاهين آالسؤال والجواب بلغة غير مقيده وربما                            
 بالمحادثة المباشرة وليس بالكتابه على لوحة المفاتيح مثال

) االنسان(التذآر الطويل، يتذآر معلم الفصل االعتيادي                 
يمكننا تقديم هذه    .  اساليب التعليم والمشاآل الماضيه لطالبه      

الخاصيه باستخدام الحاسوب، محتفظين بسجالت مفصله              
عن اداء الطالب واستخدام هذه السجالت التخاذ قرارات                 

 عما يجب تقديمه للطالب من معلومات مستقبال
 وتسمح هذه الخصائص بالتغلب على المشكلة التاليه

في البيئات التقليديه للتعليم، البعض من الطالب يتعلم                     
ومن المهم إن نهتم بالمجموعة          .  والبعض اآلخر ال يتعلم       

الكل يجب إن يتعلم    .  الثانيه من الطالب وتقديم المساعدة لهم      
وهذا هو العامل الرئيسي الذي يرتكز عليه النظام التعليمي             
 .العالمي في المستقبل، وهو ضروري لبقاء الجنس البشري

اسلوب المعلم الخصوصي في التعليم، يجعل من الممكن                 
ولكن يعد هذا     .للجميع إن يتعلم  بدون استخدام الحاسوب              

االسلوب مكلفا جدا لغالبية الناس وحتى اذا ما آان هذا                        
 .ممكنا ماديا، فقد ال يتوفر المدرسون االآفاء لكل الطالب

 
بشكل متكرر وعلى فترة زمنيه غير قصيره، تبرز الحاجه           

العادة بناء نظامنا التعليمي في الجماهيرية لتلبية احتياجات          
مختلفة في المستقبل، إن هذا يدعو الى إن يكون المجتمع                   

وهذا يعني انه يجب     "  مجتمع تعلم مدى الحياة    "  المعلوماتي  
توسيع مقدرات التعليم والتدريب الى ما وراء المؤسسات                
التقليديه لتضم المنزل و المؤسسات االجتماعيه والشرآات           

وهذا يعني ايضا إن القائمين على             .  والمؤسسات االخرى  
المهمة التعليمية بحاجة الى مساعدة لتبني التغير حتى يتم                 
استغالل الفرص الجديده بالكامل، حيث إن التقنيات الجديده          
ستخلق فرص عمل جديده اآثر مما تلغي وان العمل عن                   

سيكون مستقبل التوظيف او العمل              teleworkingبعد       
بالنسبة للماليين، وان الحريه الشخصيه يجب إن تصان                   

 . ضد المتطفلين
نظرا الن معدل التغير سريع جدا فان امكانية التكيف تصبح           

مجتمع تعلم مدى       "  ممكنة اذا صار مجتمع المعلومات                
.  الحياة ولبناء اقتصاد منافس فان المهارات والمواهب              " 

يجب تشكيلها باستمرار لتلبية الحاجات المتغيرة لمواقع                    
 .العمل اينما آانت

ويجدر بنا هنا إن نذآر بعض من المعوقات للتغيرات                           
 :االساسيه التي نحتاجها

المقاومة للتغيير من داخل النظام التعليمي وتغير             •
 الدور في المهمة التعليمية

عدم المقدره على بناء نظام تعليمي يعتمد على                   •
تقنيات المعلومات وذلك لقلة االمكانيات مثل                     

 االجهزة والبرامج في المدارس والجامعات



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  65 

التحدي الكبير فيما يتعلق بتجهيز المعلمين بالمهارات                     •
 الجديدة الستغالل المعلومات بالشكل الجيد

 قلة البرمجيات الحاسوبية المالئمة لتدريس المقرر
آما يبرز التوجه الذي يؤآد انه من الضروري إن يتحول                  

 teacher-centerednessالتعليم من الترآيز على المعلم           
من .  learner-centerednessإلى الترآيز على المتعلم            

بين المهام المستعجلة التي تواجهنا هي الحاجة إلى تدريب               
المعلمين الستخدام تقنيات المعلومات، واستخدام إمكانيات            

وتحفيز إنتاج برمجيات الحاسوب التعليمية        .  التعلم عن بعد   
 .والمناهج

 
 )االستجابة لثورة المعلومات(معلمة التعليم   

 
المعتمد على المعرفة في القرن        -مع بزوغ ظاهرة المجتمع     

الحادي والعشرين هناك حاجة لخلق مجتمع يتعلم مدى                       
الحياة بحيث يسمح لكل األفراد وبكل حرية اختيار التعليم                 
المناسب بغض النظر عن الزمان او المكان، مما يمكنهم من           
استغالل قدراتهم ألقصى حد طيلة فترة الحياة ، وهذا يدعم               

 .النمو االقتصادي للمجتمع بشكل مباشر
لقد عملت تقنيات المعلومات في السنوات األخيرة على                      
توسيع إمكانيات التعلم بالمجتمع وهذا يدعم القدرات                            
االبداعيه لدى األطفال والطالب والذي من شأنه إن يغير                  

 :األسلوب الذي به تقدم الفرص التعليمية مثل
 استغالل تقنية المعلومات آأداة

يجب استخدام التقنية بشيء من الحذر وبقصد جعل حياة                   
التعلم باستخدام تقنية المعلومات       .  الناس أآثر آفاءة وثراء      

. بواسطة تقنية المعلومات هي أمثلة لذلك     )  التدريس(والتعليم  
آما يمكن استغالل التقنية للتغلب على القيود الجغرافية                      

وهذا يمكن من اختيار موارد التعلم والفرص التي         .  والزمنية
 تالئم احتياجات المتعلم الفردية

آما يشير بعض الباحثين والمهتمين بتقنية المعلومات إلى               
بعض التأثيرات السلبية مثل انعزال االفراد، وضعف                        
العالقات االنسانيه، واالفتقار إلى الخبرات االجتماعية                     
وانتشار وتعدد المعلومات المؤذية والمشاآل التنظيمية                     

 .للشبكات والتي يجب االنتباه لها
 

 تحسين الثقافة المعلوماتية لكافة المواطنين
لتحفيز الثورة المعلوماتية بالمجتمع الجماهيري آقاعدة                   
اساسيه، نحتاج إلى تعريف المجتمع بان آل مواطن يمكنه              

لذلك فانه من الضروري     .  االستمتاع بفوائد تقنية المعلومات    
إن يكون لكل فرد القدرة على استغالل تقنية المعلومات                     
وهذا يعني ضرورة تقديم هذه المعرفة في مراحل التعليم                  

آما يجب بذل مجهود اآبر الطالع الراشدين                .  االجباريه
وآبار السن الذين لم تسمح لهم الفرصة القتناء ثقافة التقنية              

 المعلوماتيه
 تكوين موارد بشريه لتقنية المعلومات

للدفع بثورة المعلومات التقنيه، نحن بحاجة إلى تحسين ثقافة          
التقنية المعلوماتية للطالب من خالل تقديم التقنية                                   
المعلوماتية بمراحل التعليم العالي، وتقوية البنية المهنية                   
للمواطن العربي الليبي والذي سيكون القوة الدافعة لنمو                    

 .مجتمع معلوماتي متقدم
) جامعة األثير    (وهنا نقترح إنشاء جامعة افتراضيه                         

آمؤسسة نوعيه بقصد تقديم فرص التعليم الجامعي                              
للراشدين والمساهمة في تحسين محتوى وأساليب التعليم                
المستخدمة في الجامعات الحالية من خالل استغالل اإلذاعة          

، آما يمكن      )االنترنت(المرئية وشبكة المعلومات الدولية           
 .إعادة بناء ألجامعه المفتوحة لتقديم ذات الفرص

 
 أثر التقنية في القاعة الدراسية

 
تأسيسا على أسلوب التعليم المعتمد على فكرة                    
االتصال بين آل من المعلم والمتعلم والذي تكون فيه المهمة           
التعليمية شفوية بالدرجة األولى وتستخدم اللغة المكتوبة                   

بدرجة اقل، فإن هذا يقربنا إلى مفهوم جديد، يكون          )  الكتاب(
فيه العمل الجماعي والشبكات ذات قيمة اعلي مما يعكس                  

انه .  تغييرات اجتماعيه وتقلبات في القوة العاملة بالمجتمع            
نموذج تعليمي جديد إذ تسمح الشبكات التقنية للتفاعل بين                 
الطالب والخبراء ومصادر المعلومات مع توفر إمكانية بناء         

وتعمل .  معرفه مشترآه بشكل مستمر وتنمية القدرات                    
الشبكات على توفير خصائص وميزات للطالب والمعلمين           
لم تكن ممكنه، فمن اليسير االتصال بالخبراء وآذلك بلوغ               

 أفضل المكتبات وقواعد البيانات في العالم
لم   networked learningالعديد من أوجه التعلم الشبكي         

تكن متاحة في الفصل التقليدي، إذ انه ليس باإلمكان لكل                   
فرد في الفصل إن يساهم بشكل فعال ومستمر في النقاش                  

 .والحوار نتيجة للقيد الزمني المفروض
من وجهة النظر التعليمية الصرفة، يعتبر دور الشبكات ذو             
قيمة عاليه إذ أنها تقدم للطالب العديد من إمكانيات التفاعل                
والنشاط أآثر مما هو متاح للطالب التقليدي عندما يحضر                
في الفصل الدراسي حيث تسمح الشبكة التعليمية للطالب إن           

لقد .  يتعلم من زمالئه الطالب أيضا وليس فقط من معلمه                
 cooperative learningالتعاوني        -بزغ مفهوم التعلم      

 آمفهوم قوي للنموذج التعليمي للمستقبل على مستوى الكون
 

 التغييرات الواجب إحداثها
 تغييرات في النظام المنهجي

 
إذا أردنا استخدام أدوات االتصال لتقنية المعلومات فإننا                   

. بحاجة إلى تغيير في ألترآيبه الزمنية والعمق المنهجي                   
يمكن للمعلم إن ينظم وقته ألن استخدام الحاسوب يسهل                     
عليه العملية التعليمية والذي ربما يكون بحاجة إلى توجيه               

هناك أيضا حاجه لتغيير الترآيبة الزمنية              .  حسب خبرته  
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للعام الدراسي، بحيث تسمح هذه التغييرات للطالب إن                      
وهنا تعد التقنية حليف      .  يتقدموا في المنهاج حسب قدراتهم       

مخلص للمعلم والمؤسسة، وهنا تتكسر اللوائح، وتحتاج                   
المناهج إلعادة هيكلة ومراجعة عميقة، حتى تسمح بتقديم               

 .جرعات معرفيه آبيره
وفي هذا اإلطار تحتاج المؤسسات التعليمية للتكيف مع هذه           

 التغييرات استجابة لمتطلبات المجتمع مثل
 التكامل 

يصبح تعلم تقنيات المعلومات جزء من المنهج العام، ملغية            
بذلك فكرة المواد التخصصية المحددة آهدف نهائي بحد                   

 .ذاتها
 التقاطع

عند استخدام تقنية المعلومات بالفصل يسهل العمل المتعدد             
 العلوم ضمن عدة مجاالت مختلفة من المعرفة

 المعلم
العوامل السالفة الذآر ال تجعل الطالب يرآز على المعلم بل           
يرآز على عمليته التعليمية وترفع من مجهوده تبعا لذلك،               
وتتضمن الالمرآزية هذه منح الطالب األدوات التي تعود               
على تعلمه بالنفع بدال من توجيهه على الدوام، وتقترب هذه            
األدوات تدريجيا من البيئة المهنية التي سيدخلها الطالب في           

 .المستقبل
ويتوقف المعلم عن آونه مصدر المعلومات ليكون أداة                      

هذا ال يعني إن يقتصر دوره على إدارة                   .  لتسهيل التعلم  
فالغرض من المعلم هو تزويد الطالب       .  وتوجيه عملية التعلم  

باألدوات والمعلومات الموثوق التي تساعده في تطوير نسقه        
 .التعليمي

يعمل التقدم في التقنيات ألحديثه وازدياد أمكانيه بلوغ                         
مصادر المعلومات على تغيير دور المعلم، علينا إن نتعلم                
التمييز بين الجيد والخبيث، ونحن بحاجة إلى مصفي آفؤ                

 .وهذه هي إحدى مهام المعلم
بغض النظر عن حقيقة إن الكثير منا يصدق إن ما يزيد من              

أي المحتوى ألمعلوماتي  -قيمة المعلم هو ما يملكه من معرفه      
فإن المستقبل يبين لنا إن أهم شيء ليس هو المعلومات                     -

آيف يفعل المعلم األشياء، آيف     .  ولكن األسلوب أو المنهجية   
يزود الطالب باألدوات التي يحتاجونها ليكبروا ، ويجدوا               
المعلومات والمعرفة ويكونوا قادرين على معرفة                                
المعلومات الصحيحة والخاطئة، وآيف يمكن بناء الحس                

 .النقدي عند الطالب
إن ألطريقه التي نجعل بها الناس يتعلمون هي التي تميزنا،              

 . وتجعلنا افضل وتمنحنا احترام وهيبة
ويمكننا اآلن سرد بعض الخصائص التي يجب توفرها في              

 :معلم الغد
 إن يكون متعاونا

يحتاج المعلم ألن يعمل في شبكة وليس منفردا ، حيث إن                   
إمكانات ألشبكه المعلوماتية تجعل العمل التفاعلي عمليا                   

 لمعلمين من عدة مؤسسات مختلفة

 المشارآة المثيرة
هذا ال يعني المشارآة في الفصل فقط ولكن المسئولية                         

 المشترآة في المشاريع المستحدثة في الفصل
 االعتراف بحقيقة انه ال يملك المعرفة وحده

قد يكون لدى الطالب مهارات جيده بحكم استخدام تقنية                    
المعلومات ، آما يمكنهم الوصول إلى المعلومات بكل                        

 سهولة ويسر آما يمكن للمعلم
 امتالك مهارات تنظيميه هامه

حيث إن المعلومات في الفصل الدراسي لن تكون ثنائية                     
وإنها ستأتي من    )  من المعلم إلى الطالب وبالعكس       (االتجاه  

عدة أساليب عمل، فإن تغييرات في طريقة  التعليم سوف                  
 .تنتج عن ذلك

 إن يكون منفتحا
أي إن يتقبل طرق جديدة للعمل مع الطالب وآذلك                                
 المنتجات الجديدة والخدمات التي تقدمها الشبكة المعلوماتية

 إن تكون له القدرة على التعديل والتكيف
القدرة على التحديث من البداية إلى نهاية األسلوب المطبق             

 على عملية التعلم والتعليم
 الطالب

يحدث للطالب أيضا تغييرات، فهو يتبنى دور البطل في                    
العملية التعليمية بينما يغير المعلم دوره ليصبح المرشد أو               
القوه الديناميكية لعملية التعلم للطالب، ولكن العنصر                          
األساسي في التغيير في العملية التعليمية هو محتوى ما                     

بينما يكمن المحتوى         .  يدرس وآيفية نقله إلى المتعلم                
ألمعلوماتي في المعرفة الموجودة لدى المعلم والخبرة                        

في )  مثل الكتب   (الكامنة في مصادر المعلومات الثابتة                 
النظام التعليمي المستخدم اآلن، فإن النظام الجديد يعتمد                    
على استخدام تقنية المعلومات أو المحتويات الموجودة على          

هذا يعني إن هناك فضاء من التواصل           .  ألشبكه المعلوماتية 
المشترك والذي طبقا لقدرات وإمكانات أولئك الذين                            

المعلم والخبرة،      -يتواصلون به ،ووسائل الدعم المتاحة             
 يستطيع المتعلم بناء عمليته التعليمية

 
 ما يجب عمله 

 نقطة االنطالق
طالب                  :  شفافية التقنية ل ة ل ي م ي ل ع ة أداة ت ي يجب اعتبار التقن
 والمعلمين

وتشجيع األسس المهنية الجديدة من خالل بناء ثقافة                             
 .الستخدام التقنية في المدارس والمعاهد

يجب إن ليسمح للفارق ألمعلوماتي إن يزداد وبذلك تصبح               
التقنية حليفا لمحاربة العزلة االجتماعية الدولية التي تنجم               

علينا استخدام التقنية      .  مع ازدياد الفارق بين المجتمعات           
المعلوماتية لدعم البحث في هذا االتجاه وغيره ، فربما في               
األعوام القليلة القادمة ستكون الثقافة التقنية حقا من حقوق               

 .عموم الناس
إدراك المنافع اإلضافية الستخدام تقنية المعلومات في البنية          
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 التعليمية
 

من المحتمل جدا إن تتغير بني التعليم التقليدية بحكم تأثيرات  
تقنية المعلومات عليها، إذ تبرز مفاهيم وتطبيقات جديدة                   
لهذه التقنيات في بيئات ليست تعليمية بالضبط ولكنها تؤثر              

عندما تتغير  "  في التعليم وبسرعة ، تمشيا مع المبدأ القائل            
ترآيبة ما في المجتمع فإن آل األشياء األخرى تتأثر بهذا                 

 " التغيير
 معرفة التغيرات المحتملة على الصعيد العالمي

ا هي      علينا إن نعرف ما نفعل وما يحدث في العالم اليوم وم
ى      .  نتائجه ر حت نحن بحاجة لمعرفة األشياء التي سوف تتغي

اط رصد                  .  يمكن توقعها  ق ات ون اء أرضي ن ب نحن بحاجة ل
ة                   ي ول ئ س م ذه ال حمل ه ت ومراقبه لتحدد لنا التوجهات وان ن
ا إذا       التنبؤية، وان ننفذ مشاريع مرحليه سريعة توضح لنا م

 .آنا في الطريق الصحيح
 

 الخاتمة
 

يطرح العديد من الباحثين والمختصين بالعملية التعليمية                  
هل ستستمر المدارس والجامعات في                 :  التساؤل التالي    

المستقبل أو على األقل هل ستكون بالشكل الذي نعرفه اآلن             
. ؟ اإلجابة هي حتما ال ، أنها ستكون مختلفة، ستكون أفضل            

وفي النصف الثاني من هذا القرن ستكون المرآبات                             
فالجامعات لن تحيى طويال    .  الجامعية الكبرى آثارا تذآاريه     

بالوضع التي هي عليه اآلن، انه تغيير آبير آذلك الذي                       

 .أحدثته ثورة الطباعة
إذا استطعنا تعميم خبراتنا وبث روح الثقة في زمالئنا فلن                
نتخوف على اإلطالق، فمؤسساتنا ستكون مختلفة، لكنها                  

 .ستكون أحسن بفضل تقنيات المعلومات
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 مبادئ ومفاهيم إدارة الجودة
 األهداف

 الشاملة الجودةإدارة غرس مفاهيم   
 هل تستحق إدارة الجودة هذا الجهد؟  
 تقديم الفرص للتحاور ومناقشة المواضيع المتعلقة بالجودة  
تحقيق نتائج وأداء لالمساعدة في إنشاء خلفية وفكر ايجابي  

 أفضل
تشجيع ومراعاة وتبنى استخدام أفضل التطبيقات بما  

 ةيتناسب مع مناخ البيئة المحلي
 ما هي الجودة؟

 : الجودة هي 
تحقيق احتياجات وتوقعات العميل حاضرًا ومستقبًال تحقيق 

 احتياجات وتوقعات العميل حاضرًا ومستقبًال
 دقة االستخدام حسب مايراه المستفيد

 العطاء الواسع واألداء الجيد الذي يبلغ حدًا فائقًا
 الرضاء التام للعميل

 المطابقة مع المتطلبات
 المطابقة مع المتطلبات

 أي إن الجودة تعنى تلبية حاجات وتوقعات العميل
سورة ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( قال اهللا تعالى 

أن ( ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  7اآلية : المائدة  
 )اهللا يحب أحدآم  إذا عمل  عمًال أن يتقنه 

 
 :تطوير الجودة الشاملة 

 
 عمالءإدارة وتقوية عالقات ال

 تحديدهم -
 تصنيفهم -
 تحديد احتياجاتهم -
 إدارة تضارب المصالح -
 حماية سرية معلوماتهم -
 الحصول على تغذيتهم الراجعة -
 اطالعهم بالمستجدات -
 قياس رضاهم -

 آيف يمكنني الوفاء بمتطلبات العميل؟
 اللقاءات -

  سعيد بن حمود الزهرانى. م
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 مراآز االتصال -
 استطالعات الرأي -
 استبيانات قياس الرضا -
 نظام الشكاوى واالقتراحات -
 استبيانات تحديد االحتياجات -
 المجموعات الحوارية -
 المقابالت -
 اللجان المشترآة -
 الزيارات الميدانية -

 من هو العميل الداخلي؟
 لمديرا -
 الزميل  -
 الزمالء باألقسام األخرى  -

 منهجيات التعامل مع الموظفين
 تقييم األداء -
 تقديم الحوافز -
 استطالعات الرأي -
 استبيانات قياس الرضا -
 نظام الشكاوى واالقتراحات -
 تمكين الموظفين -
 المجموعات الحوارية -
 رسم المسار الوظيفي -
 تحديد االحتياجات التدريبية -
 توظيف الموظفين المالئمين -

 آيف نطبق مفهوم الجودة ؟
 

 للمنظمة رفع الواقع
 وضع القياسات

 معرفة الوضع المرغوب فيه
 قياس الفجوة

 مراجعة الهيكل
 التوثيق و الحفظ

 ” تدريب مدربين“ التدريب المستمر 
 ” مادي و معنوي“ التحفيز 

  وضع دليل إجراءات لكل العمليات و األنشطة
 وضع نظام للمتابعة و الرقابة و التصحيح

 
 ساهم في تحقيق الجودة؟نآيف 

ل     م تصنيف    .  الترآيز األهم في أي نشاط هو إرضاء العمي يت
داخليين     الء آ ل    (العم ي العم الء ف ارجيين )  زم ن .  أو خ وم

، ستساهم في )داخليا أو خارجيا(خالل توفير رضاء العمالء 
 تعزيز الجودة

 تعريف إدارة الجودة الشاملة
م       ق دائ ي هي فلسفة المنظمة لكل فرد فيها آما تعمل على تحق
دريب         ت ات وال ي الرضا العميل من خالل دمج األدوات والتقن

ا                       م ة م ظم ن م ات داخل ال ي ل م ع ليشمل تحسنًا مستمرًا في ال
 سيؤدي إلي منتجات وخدمات عالية الجودة

 معوقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في المنظمات
 استعجال النتائج
 مقاومة التغيير

 ضعف العمل الجماعي
 المرآزية الخانقة في بعض اإلدارات واألقسام

 التعقيد في بعض إجراءات وأساليب العمل القائمة
 الحاجة إلى بعض معايير عمل واضحة وآلية عمل مرنة

 الحاجة إلى تفعيل أدق لتقويم أداء العمل والعاملين
 عدم وجود نظام دقيق للمعلومات والبيانات

 عدم الوعي الثقافي
 قلة الدعم من اإلدارة العليا

 9001ما هي شهادة االيزو 
 9001الفروقات بين إدارة الجودة الشاملة و آيزو 

 9001خطوات تطبيق االيزو 
 تحليل االختالفات

 تدريب فريق الجودة
 التخطيط للمشروع

 توثيق العمليات واإلجراءات
 تدريب العاملين وتطبيق النظام

 تدريب أعضاء فريق التدقيق الداخلي
 تقييم مبدئي

 التسجيل للتدقيق الخارجي
 9001فوائد شهادة االيزو 

 نظام توثيقي
 التطوير المستمر

 أول خطوة لتطبيق الجودة
 دعاية تجارية و إعالمية فعالة و قوية 

 تنسيق سير العمل
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 تحسين رضاء العمالء
 تحفيز العاملين

 ترشيد المصاريف التي ال عالقة له بالجودة
 جوائز الجودة

جودة من          تقدم جوائز الجودة للمنشآت المتميزة في مجال ال
ة          حاصل أة ال ش قبل جهة رسمية مستقلة ليس لها ارتباط بالمن
م           وي ق ى أساس ت على الجائزة، وبنيت جميع هذه الجوائز عل
ر     ي اي المنشآت المتقدمة حسب معايير محددة، بعض هذه المع
شآت ،                        ن م جودة في ال وى ال ج مست ائ ت ترتكز على قياس ن
ل                ي م ع ات ال ب طل ت م والبعض اآلخر يقيس مطابقة المنشآت ل
والبعض اآلخر ُيقوِّم الجهد المبذول من قبل المنشآت لضمان 
ا                       ه دي ه ل ات ب ج وث ت ن م ودة ال ق ج واف  .ت
ات                      وي ت ة مس ع ى أرب جودة إل ز ال يف جوائ كن تصن م  :وي

  
ي                -1 م ال ع وى ال ت س م  :ال

مي،                  ال ع وى ال مست ى ال وهي جوائز الجودة التي تعطى عل
 .حيث ال تنحصر في دولة معينة

 
ج   -1-1 ام              (Deming( جائزة ديمن تي أنشئت ع  1951ال

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية
 الرقابة الذاتية الرقابة اللصيقة وتصيد األخطاء

 العمل الجماعي وروح الفريق العمل الفردي
 الترآيز على المنتج والعمليات الترآيز على المنتج
 اندماج الموظفين مشارآة الموظفين
 التحسين المستمر التحسين وقت الحاجة

 مرونة  السياسات واإلجراءات جمود السياسات واإلجراءات
 تحليل البيانات وإجراء المقارنات البينية حفظ البيانات

 الترآيز على رضاء العمالء الترآيز على جني اإلرباح
 مشارآة الموردين النظرة إلى المردين على انهم مستغلين

 العميل الخارجي والداخلي العمل الخارجي
 الخبرة واسعة عن طريق فريق العمل الخبرة ضيقة تعتمد على الفرد

 9001آيزو  إدارة الجودة الشاملة

 ال ترتبط بإستراتيجية موحده ترتبط بإستراتيجية المنظمة

ترآز على الفلسفة والمفاهيم 
 واألساليب

ترآز على النظم الفنية 
 واإلجراءات

 مشارآة العاملين ليست ضرورية التأآيد على مشارآة العاملين

 يمكن أن يكون الترآيز جزئيا تعنى بالمنظمة آكل

قسم الجودة هو المسئول عن  آل فرد مسئول عن الجودة
 الجودة

من األنسب إبقاء األوضاع على  تتضمن تغير الثقافات والعمليات
 حالها
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ام                 مي ع ال ع وى ال مست على مستوى اليابان وتحولت إلى ال
1 9 8 4  . 

ة            -1-2 ي ودة األورب ج زة ال ائ ام          ج ست ع أس   1992ت
ا ودول                        -1-3 ي ة شرق أس طق ن م ة ل ي جائزة الجودة الذهب

ادي                     ه ط ال ي ح م  .ال
ي               -2 م ي ل وى اإلق ت س م  :ال
ة        ع اب وهي جوائز جودة على مستوى األقاليم أوالواليات الت

دول                           ض ال ع ب  .ل
ي                   -3 ن وط وى ال ت س م  :ال

ة                    دول وى ال ى مست وهي جوائز الجودة التي تعطى عل
ة                             دول ك ال ل عمل في ت تي ت شآت ال ن م حيث تنحصر في ال
زة جودة                      ائ ن ج ي ع ر من أرب ث والجدير بالذآر أنه يوجد أآ

ا                      ه م ن أه ة م ي ام ن ة وال دم ق ت م م ال ال ع م دول ال ظ ع م  : ل
درج               -3-1 ال م ب ول ك ال زة م ائ  Malcolm)   ج

Baldrige)                     ام ت ع ئ ي أنش ت ة ال ي ك ري  .م   1987األم
ام                        -3-2 جودة ، أنشئت ع ل ة ل ي جائزة سنغافورة الوطن

1 9 9  .م                                                                                                                  4
 1994جائزة المملكة المتحدة للجودة ، أنشئت عام         -3-3

 .م                                                                                                                                             
ام                    -3-4 ودة ، أنشئت ع ج ل ي ل زة دب ائ  . م      1995ج
 .م   1996جائزة السويد للجودة ، أنشئت عام      -3-5
جائزة  الملك عبدالعزيز للجودة ، أنشئت عام      -3-6

 م  2000
  
 : المستوى المهني -4

وهي جوائز جودة تمنحها الجمعيات والمؤسسات المهنية 
 .على مستوى النطاق الذي تغطيه

 فوائد جوائز الجودة و التميز
استخدام معايير الجائزة آدليٍل لألداء المتميز وموجٍه لتطوير 

 األداء
 استالم تقرير تقييمي يوضح  نقاط القوة وفرص التحسين 

 أداة للتقييم الذاتي والتطوير المستمر
 مقارنة األداء مع مؤسسات عالمية متميزة

 تسريع الجهود التطويرية
 تحفيز الموظفين وفرق العمل

 زيادة رضا المتعاملين الخارجيين
 اإلدارة آجهة رائدة ونموذٍج للتميز / العتراف بالدائرة

 استالم تذآار الجائزة آحافٍز وتكريٍم معنوي
 مبادئ إدارة الجودة

 
 الترآيز على العميل وتحقيق توقعاتهم في جميع األوقات
التزام ومشارآة اإلدارة العليا بصفة مستمرة وذلك بدعم 
القيادة إما الدعم البشري أو المادي أو المعنوي وتطبيق 

 مفهوم العدالة بين جميع منسوبي المنظمة 
المشارآة من جميع منسوبي المنظمة إدارة وتسلسل 

العمليات البد من وجود وثائق لكل إدارات المنظمة توضح 

 عمليات العمل
إدارة وارتباط العمليات يبعضها البد من ارتباط العمليات 

 في جميع إدارات المنظمة 
 التحسين والتطوير المستمر

 اتخاذ القرارات مبنية على وقائع
العالقات مع الموردين وهي مشارآة بين المورد والعميل 

 لتحقيق رضاء العميل
 الطرق واألساليب المستخدمة في إدارة الجودة

 أدوات اإلحصاء
 Sigma 6سيجما 

 حلقات الجودة
 إعادة الهيكلة

 9001ISOشهادة االيزو 
 جوائز التميز
 إدارة التغيير

 الجودة والقيادة
 :تعريف القيادة

الهيئة العليا المسئولة عن توجيه الدائرة وسياستها  
بصورة عامة وقيادة مواردها البشرية نحو تحقيق رؤيتها 

 .ورسالتها
تضم المدير العام ونوابه ومساعديه ومدراء  

الوحدات التنظيمية وغيرهم من المشرفين الذين يتحملون 
 .مسؤوليات قيادية

 ما دور اإلدارة العليا في تفعيل مفهوم الجودة
 صياغة وصيانة سياسة الجودة

 نشر الوعي
 الترآيز على احتياجات العمالء

 الترآيز على العمليات واإلجراءات
 تأآيد الكفاءة والفعالية
 تأآيد الموارد الالزمة
 المتابعة والمراجعة
 منهجيات القيادة

 تقييم األداء
 االلتزام بالقيم المؤسسية
 تطوير الرؤية والرسالة
 المشارآة الشخصية
 وضع وتطوير العمل

 التعامل مع جميع الفئات
 تبني سياسة التغيير

 بناء ثقافة التميز لدى الموظفين
 توفير بيئة مشجعة على اإلبداع

 تقديم الحوافز
 وضع سياسة وأهداف الجودة

 
 

 من المسئول عن تطبيق الجودة؟
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 ضابط الجودة 
 اإلدارة العليا
 عامل النظافة

 الموظف
 السائق  -أمين المخزن 

 الخ  العميل....... -المورد  -
 الجودة هي مسئولية آل فرد في المنظمة

 ؟ 9001وماذا بعد الحصول على االيزو 
آدعاية ) آيزو(أن المنشأة التي تحاول الحصول على شهادة 
آذلك فان الجودة .فارغة فهذه ال ناقة لها في الجودة وال جمل

قبل أن تكون شهادة هي سلوك وثقافة على مستوى القائد 
والتفكير في تحقيق . واألفراد بل وعلى مستوى المنشأة آكل

الجودة هو قرار استراتيجي بال شك ويعتبر هذا النمط 
التفكيري الهادف مكسبًا لإلدارة وللمنشأة وللمجتمع ولكن 

التفكير والرغبة والطموح ال يعني شيئًا البتة إذا لم يصاحبه 
 .استعداد ووالء وتضحية

لذا البد الترآيز على النقاط التالية بعد الحصول على االيزو 
9001 

 . االهتمام بالبحوث والتطوير -1
 . االهتمام بالتدريب والتنمية البشرية -2
 . تحقيق الريادة التقنية -3
 . تشجيع العمل الجماعي واالبتكار -4
 . فتح خطوط االتصال و واستمراريتها -5
 . توفر القيادات الواعية والمتفتحة -6
 .توفر المعلومات المحدثة -7
 .تحسين العمليات -7
الذي يؤثر ) العامل األول(االهتمام بالمستهلك وجعله -8 

 .على قرارات وتصرفات المنشأة
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آثيرا ما يستوقفك خبر علمي، أو شريط وثائقي، يتحدث عن   
د              شرية، فتج ستقبل الب ير م اء أن تغ ل العلم دة يأم ة جدي تقني
نفسك تقف أمام التلفاز منسجما حتى ينتهي، ذات األمر مع           
مقالة تتناول بالنص و الصورة موضوعا عن دواء جديد، أو    
الم،  و إن         تحلل أثرا أنتجته الصناعة على مستقبل ومناخ الع

ة              رت النعج دما ظه ه، فعن ل صورة ل ي اق ر ف ي(األم ) دول
ة أو                 م تكن مجل شرية، ل اريخ الب رة في ت المستنسخة ألول م
م                  ضائية أو أرضية إال تناولت الخبر، العال جريدة، إذاعة ف
آله تابع باهتمام، هذه األحداث و التناول لقضايا علمية تمس   
وم اإلعالم              ستقبلهم، هي جزء من مفه حياة الناس و تغير م

ور،          سط للجمه شكل مب وم ب العلمي، اإلعالم الذي يطرح العل
شعوب،              اة ال ير حي يعتبر احد أهم األمور التي تساهم في تغي
تي يتوجب               ضة ال باب النه د أس ه أح ائمون علي ده الق ل يع ب
شكل مفصل،                     ذا الموضوع  ب اول ه ا، من اجل تن األخذ به

ي،                   ا العرب ه في عالمن ل ل د الممث وعن اإلطار العربي الوحي
دي             ر الجن داء ياس دس ف ع المهن اء م ذا اللق ري ه ب .  نج نائ

ن         ن العلميي ة لإلعالميي آاتب وباحث    .  رئيس الرابطة العربي
ذ      اء        ، و 1996في تقنية المعلومات من عضو في شبكة العلم

ارج              ي الخ سوريين ف ترعين ال ن والمخ تيا (والتقنيي ، )نوس
استشاري في مؤسسة مدار  .   وعضو في نادي دبي للصحافة

ي    صاد الرقم اث االقت ق     و  ألبح ي فري شاري ف ضو است ع
 .تحرير مجلة التقنية

  
االت              اث والمق ن األبح د م ه العدي شورة   ل ة   المن ول تقني ح

ة          PC Magazineالمعلومات في الطبعة العربية من مجل
ت  ة باي ة         ومجل ات ومجل ة الرقمي ة، ومجل ة المعلوماتي ومجل

 .التقنية وغيرها من المجالت والمطبوعات والمواقع الشبكية
" العرب والعربية في عصر الثورة الحاسوبية  "مؤلف آتاب 

 .2003الصادر عن دار الفكر بدمشق عام 
ة حول                  ة والدولي د من المؤتمرات العربي محاضر في العدي
ر األول            ا المؤتم ي، منه الم العلم ات واإلع ة المعلوم تقني

ام          شق ع ي دم ة ف ات المفتوح ر  2004للبرمجي ، والمؤتم
م المتحدة في                ه األم ذي نظمت التحضيري لقمة المعلومات ال

ام     شق ع الم        2005دم امس لإلع دولي الخ ر ال ، والمؤتم
ي                  ي ف الم العلم المي لإلع اد الع ه االتح ذي نظم ي ال العلم

 .وغيرها 2007أستراليا عام 
 

 مجلة التقنية
ة       ا بالرابط م أن تعرفون ل لك ية      ه دوافع األساس دافها وال وأه

 ؟لتاسيسها  
 فداء ياسر الجندي

ن         ن العلميي ة لإلعالميي ة العربي  Arab Scienceالرابط
Journalists Association (ASJA).      ي ا ف م إطالقه ت

اني    بر (شهر تشرين الث ،  وهي إحدى شبكات        2006)  نوفم
ذه                   ر ه ا، ، ومق وم و التكنولوجي ة للعل سة العربي المؤس
ة                ارات العربي ة اإلم شارقة، دول ارة ال ي إم سة ف المؤس

 . المتحدة،أما الرابطة فتتخذ من القاهرة مقرا لها
 
ي                    صها  ف دافها فيمكن تلخي ع تأسيس الرابطة وأه ا دواف أم

األول هو النهوض بمستوى اإلعالمي العلمي            :  أمور ثالثة 
ى اإلعالم         د عل العربي، فمن الواضح أن هذا المصطلح جدي
ذا                 ة جامعات تخرج مختصين في ه العربي، لعدم وجود أي
ي                   روف ف صطلح مع د أن م ا نج الم، بينم ن اإلع وع م الن
ه        الجامعات الغربية، وذلك ألنهم أدرآوا أن اإلعالم العلمي ل
ع                  ي أن تمت ه ينبغ ل في ن يعم ه، وم يته وأدوات خصوص
ا                   ع به تي يتمت ك ال ن تل ة ع تعدادات مختلف ؤهالت واس بم
ن،   اإلعالمي الذي يعمل في مجال األخبار أو الرياضة أو الف
ا                   ى جعل اإلعالم العلمي إعالم سعي إل واألمر الثاني هو ال

اإلعالم العلمي 
رؤية إعالمية لتغيير 
 مفاهيم تمس واقع حياتنا

 األردن   -فاطمة محمود العمري

 لقاءات و محاور 
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جماهيريًا، عن طريق تقريبه للناس، واستخدام آل الوسائل          
ه، والثالث هي أن تكون             الممكنة لجذب المواطن العربي إلي
ن           الرابطة صلة الوصل بين العلماء العرب في  الخارج وبي

 .المؤسسات العلمية والجماهير العربية داخل الوطن العربي 
 

 مجلة التقنية
قد يتساءل البعض من القراء ما هي التزامات األعضاء نحو     

 الرابطة ؟
 فداء ياسر الجندي

ة           ضاء، فالرابط ة واألع ن الرابط ادل بي تزام متب اك ال هن
تي تنهض              ملتزمة بأن تقدم لألعضاء العديد من الخدمات ال
ا           دة، منه ائل عدي ة، بوس ة العلمي اقهم اإلعالمي براتهم وآف بخ
ي               ة المخصصة ألعضاء الرابطة، والت شرة الدوري ًال الن مث
تطلعهم من خاللها على آل ما يدود في عالم اإلعالم العلمي     
ي          ة الت من أخبار، وال سيما المؤتمرات والمناسبات اإلعالمي
م                   شكل خاص وفي دول العال ي  ب يتم عقدها في العالم العرب
وم الرابطة ومن خالل صالتها              ا تق المختلفة بشكل عام، آم
دورات            ى ال ضاء عل إطالع األع ي ب الم العلم الم اإلع بع
ي          ي، وف الم العلم رة حول اإلع ساقات المتوف ة والم التدريبي
ة       ن المؤسسات اإلعالمي بعض الحاالت تكون صلة وصل بي
ا                  ب منه ث يطل ضاء، حي ن األع الم، وبي ول الع ة ح العلمي
ن العرب لبعض            باستمرار ترشيح بعض اإلعالميين العلميي
ة    المنح الدراسية في دراسات اإلعالم العلمي، وفي هذه الحال
ع األعضاء، وتجمع                ى جمي دعوة عل م ال تقوم الرابطة بتعمي
لها     المعلومات المطلوبة ممن يرشح نفسه لهذه المنح، ثم ترس

 .إلى الجهات الداعية لتقوم باختيار من تراه مناسبًا
ه               ا بخبرت ه له ي بدعم ة، فه و الرابط ضو نح تزام الع ا ال أم
ن             صله م ا يح رين فيم ضاء اآلخ راك األع ة، وإش اإلعالمي
معرفة وعلم في مهنته، وإبالغ اللجنة اإلعالمية في الرابطة     
ه في                    م اإلشارة إلي ده ليت شاط علمي يحصل في بل عن أي ن

 .النشرة الدورية للرابطة
ام                   سع المق ن يت ادل، ول تزام المتب هذا ملخص سريع عن االل

 .للحديث عن جميع النشاطات
 
 

 مجلة التقنية
صحفيين؟            ة ال هل يمكن اعتبار الرابطة شكل من أشكال نقاب

 و هل هنالك تقاطع بينهما ؟
 فداء ياسر الجندي

ات                   ا أن النقاب ة والرابطة، منه ن النقاب دة بي روق عدي هناك ف
ة،                   ي عربي ا فه ا رابطتن ة، أم ة أو محلي ادة قطري ون ع تك

يان         دفان أساس ا ه ون له ادة يك ة ع م    :  والنقاب و تنظي األول ه
ة مصالح                  اني رعاي ني، والث ة في القطر المع ممارسة المهن
األعضاء من ناحية الحقوق المهنية والمادية، واألهداف التي  
و     اطع فه ذآرناها آنفًا مختلفة من ما تقوم به النقابات، أما التق
ة          اءة المهني أن لكل من النقابة والرابطة  دور في تطوير الكف

 ألعضائهما
 

 مجلة التقنية
ن                   ديث ع ي الح ضرورة إل ا بال شأة يقودن ن الن ديث ع الح
ذه الرابطة       األعضاء الذين آان لهم األثر الكبير في تكوين ه

 و انطالقها؟
 فداء ياسر الجندي

ًا طويًال،              ًا، واستغرق وقت ًال جماعي تأسيس الرابطة آان عم
ن                ن اإلعالميي ة م ضم مجموع ة ت ة بريدي دأ آمجموع ب
العلميين، واستمرت لمدة سنتين، يتبادل األعضاء من خاللها  
ام                  ميًا ع سجيلها رس م ت م ت المعلومات عن اإلعالم العلمي، ث

وم               2006 ة للعل سة العربي بكات المؤس ن ش شبكة م آ
دة، وال           ة المتح ارات العربي ي اإلم ا ف ا، ومقره والتكنولوجي
سة                 كرنا للمؤس دم ش ك دون أن نق ى ذل ر عل ستطيع أن نم ن
ا              ث تمكن ار، حي د اهللا النج دآتور عب سها ال ذآورة ولرئي الم
ا الرابطة،         ا لن تي وفرته بفضل المظلة االعتبارية القانونية ال
م إعالن              ة، وت ة عربي ميا آرابط سجيلها رس وم بت ن أن نق م
إنشائها في دمشق على هامش المؤتمر الرابع للبحث العلمي       
في العالم العربي، أما األعضاء الذين بدءوا الفكرة وساهموا    
ي            دد الكل في تحقيقها فعددهم ستة عشر عضوًا من أصل الع
ضوًا،                   شرين ع ة وع ن مائ د ع ا يزي و حالي ضاء وه لألع

ماء   ذآ  وأس ام األساسي     األعضاء المؤسسين م ي النظ ورة ف
 .للرابطة

 
 مجلة التقنية

ن        اب العلميي السيد فداء ياسر الجندي، الكثير منا يعلم أن الكت
ذا              أثير ه ا هو ت ب، فم آما يطلق عليهم اليوم هم قلة في الغال

 على انطالق الرابطة و بداياتها األولى؟
 فداء ياسر الجندي

ميًا                    سجيل الرابطة رس أخير ت ك في ت اهم ذل د س صحيح،  لق
ق لتأسيس رابطة       وإشهارها آمؤسسة قائمة، ذلك ألن الطري
عربية هو أن يتم تأسيس رابطة قطرية في آل بلد عربي، ثم  
ى                  ة حت روابط القطري اد لل ة اتح ة بمثاب تكون الرابطة العربي
دد                 ن ع ة، ولك ة العربي ي الجامع سجيلها ف ن ت ن م نتمك
ل من               ة أق اإلعالميين العلميين في العديد من األقطار العربي
سجيل         أن يكون آافيا لتأسيس رابطة، وهكذا لم  نتمكن من ت
د أن حصل تواصلنا مع المؤسسة              الرابطة وإشهارها إال بع
هرناها              ة  وأش جلنا الرابط ا وس وم والتكنولوجي ة لعل العربي
وم                  ة للعل سة العربي ة المؤس ت مظل ة تح ة عربي آرابط

 .والتكنولوجيا
 

 مجلة التقنية
ن                  ضرورة  ع دث بال ا نتح شأة فإنن ن الن دث ع دما  نتح عن
ا، فهل                  سية ، و الهيكل التنظيمي له مكونات الرابطة التأسي

 لكم أن تقدموا لنا شرحا حولها؟
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 فداء ياسر الجندي
ل                     ن قب ه م م انتخاب د ت ب، وق س إدارة منتخ ة مجل للرابط
األعضاء المؤسسين، ولفترة مقدارها سنتان تنتهي في شهر       
د،                  س إدارة جدي اب مجل يتم انتخ ث س ل، حي بتمبر المقب س
ل،             ى األق دين عل والذي ينبغي أن يحتوي على عضوين جدي
ي             ام األساس ي النظ صلة ف يح مف اب والترش ة االنتخ وآلي
ًا خمس أعضاء،                للرابطة، ويبلغ عدد أعضاء المجلس حالي
ة،                  دورة القادم ى سبع أعضاء في ال ه إل رة لزيادت وهناك فك
ة ألعوضي من              دآتورة نادي وترأس مجلس اإلدارة الحالي ال
مصر، واألعضاء اآلخرون باإلضافة إلى الرئيس ونائبه هم    
الدآتور مجدي سعيد من مصر، واألستاذ عبد الحكيم محمود 

 .من اليمن، واألستاذة زينب غصن من لبنان
 

 مجلة التقنية
شكورين              ه م م عن ذين أجبت ي ال ل التنظيم ضرورة الهيك بال
ات العمل في الرابطة، فهل                  يجعل القراء يتساءلون عن آلي

 لكم أن تشرحون لنا هذه اآلليات؟
 فداء ياسر الجندي

سيير أمور الرابطة         ة لت يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دوري
شاريع            شة الم ة، ولمناق واتخاذ القرارات المطلوبة لكل مرحل
ن               ل بي ة التواص ات الحديث هلت التقني د س ا، وق وإقراره
ا         ا نعقده دانهم، فمعظم اجتماعاتن ى اختالف بل األعضاء عل
ة،             ة الفوري ات المحادث على الشبكة العالمية باستخدام برمجي
رة                     ثر من م سنة أآ ذه ال آما التقى أعضاء المجلس خالل ه
تي شارآوا            ة ال فعليًا على هامش بعض المؤتمرات اإلعالمي
م التصويت                تي يتخذها مجلس اإلدارة يت فيها، والقرارات ال
عليها بين أعضاء المجلس قبل اعتمادها، ويتم إبالغ أعضاء    
الرابطة بالقرارات والنشاطات والمشاريع عن طريق القائمة  
شات                 ع المناق يل جمي ذا وإن تفاص ة، ه ة للرابط البريدي
س                 اع مجل الل اجتم م خ تي تت راءات ال رارات واإلج والق
دقيقها،          ا وت اإلدارة يتم توثيقها في محاضر رسمية لمراجعته

 .ثم يتم اعتمادها رسميًا وحفظها في أرشيف الرابطة
 

 مجلة التقنية
هل يتفق السيد فداء ياسر الجندي نائب رئيس الرابطة مع أن 
و                ا ه شيا آم ارس دورا هام ا إال إن تم ن له ة ال يمك الرابط

 الحال مع بقية النقابات الصحفية في عالمنا العربي؟
 فداء ياسر الجندي

ة،                      ذه المرحل ي ه ذه ف ام آه الق أحك دا إط ر ج ن المبك م
ا                ذ إعالنه ا من ة  من عمره سنة الثاني فالرابطة الزالت في ال
ى                  اء عل ه بن ا أتوقع ن م ألتني ع و س ن ل مي، ولك الرس
ل       ي متفائ المؤشرات التي تلوح خالل السنة األولى، فأقول إن
جدا بإذن اهللا، وذلك لما تلقاه الرابطة من ترحيب وتعاون من  
ا                ي، وم الم العرب ي الع ة ف ة العلمي اط اإلعالمي ة األوس آاف
م             ا، وترحيبك ة وأخباره رة بالرابط م الموق ام مجلتك اهتم
ا،  وتخصيصكم مشكورين            سابكم له بتأسيسها، وتشرفنا بانت

ى                    ل عل ه إال دلي ك آل ا ذل ا، م لمساحات واسعة للحديث عنه
برر              إذن اهللا، وم ة ب ر الرابط ذي ينتظ شرق ال ستقبل الم الم
ة           مشروع للتفاؤل بما تحمله األيام القادمة من نهضة إعالمي

 .علمية عربية
 

 مجلة التقنية
وم اإلعالم العلمي في رأيك                    شار مفه ة انت ما هي أسباب قل
ا نلحظه        حيث نعلم يقينا أنه ال يحظى بانتشار آبير، عكس م
ة األصناف األخرى،              في الساحة اآلن من انتشار واسع لبقي

 وآيف ترى دور هذا في الحد من فعالية الرابطة؟
 فداء ياسر الجندي

ا     لذلك أسباب عديدة وهي التي دعت إلى إنشاء الرابطة، منه
ي،      بل من أهمها سوء ظن وسائل اإلعالم في المواطن العرب
سلية                   ه ال يبحث في وسائل اإلعالم إال عن الت ألنها تظن أن
شاهدة               ة م برامج التلفزيوني ثر ال ه ثبت أن أآ والترفيه، مع أن
ن                    ريحة م ود ش ر وج ادة، وال ننك رامج ج ي ب ال ه مث
سلية، ولكن واجب            المشاهدين والقراء ال يهمها إال  اللهو الت
ادة        برامج الج ى ال وسائل اإلعالم مع هؤالء هو أن تجذبهم إل
م          عن طريق تقديمها لهم بقوالب شيقة مناسبة، فتصعد بذوقه
إلى آفاق عالية، ال أن تهبط هي إلى مستواهم وتسايرهم، وال 
أرى أن يكون السؤال عن دور وسائل اإلعالم في الحد من           
ائل                   ه وس ي توجي ة ف ن دور الرابط ل ع ة، ب شاط الرابط ن
ى المدى               ه عل ام  ب ى القي اإلعالم، وهذا ما نرجو أن نوفق إل

 .البعيد
 

 مجلة التقنية
ا الرابطة آإطار              وم به ما هي الفعاليات و النشاطات التي تق
ي                     ا ه ن م سؤال ع ي ال ا إل ضرورة يقودن ذا بال ام؟ و ه ع

 الفعاليات التي قامت بها الرابطة منذ تأسيسها إلي اآلن؟
 فداء ياسر الجندي

ذ                    دة من شاطات عدي وم بن ت تق ة وال زال ت الرابط د قام لق
اد        ساب لالتح ًال االنت تأسيسها، رغم عمرها القصير، منها مث
ذ    الدولي لإلعالم العلمي، وآان من ثمرات هذا االنتساب تنفي
ي                 اد الدول ع االتح شترآة م ة الم شاريع التدريبي ض الم بع
دولي الخامس      لإلعالميين العرب، والمشارآة في المؤتمر ال
سان                 هر ني ي ش تراليا ف ي أس د ف ذي عق ي وال الم العلم إلع
ي              ل اإلعالم دار دلي ة إص شاطات الرابط ن ن الماضي، وم
ن               ن العلميي امل لإلعالميي ع ش و مرج ي، وه ي العرب العلم
م             ضا تنظي ا أي ة، ومنه ضايا اإلعالمي ي مختلف الق العرب ف
اإلعالم العلمي              ة ب دوات المتعلق العديد من المحاضرات والن
ر           ارات والجزائ صر واإلم ي م م ف شكل دوري ومنتظ وب

 .واألردن ،  ونعمل على تعميم ذلك في دول عربية أخرى
م المؤتمر األول لإلعالم العلمي              م اإلنجازات تنظي ومن أه
شرين األول                   يقام في المغرب في شهر ت ذي س العربي، وال

ر( وم          )  أآتوب ة للعل سة العربي ع المؤس اون م ادم، بالتع الق
اص             ه والخ ن نوع ر األول م و المؤتم ا، وه والتكنولوجي



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  76 

الق                ضًا إط ازات أي ن اإلنج ي، وم ي العرب اإلعالم العلم ب
ا     جائزة اإلعالم العلمي العربي، وهي جائزة سنوية يتم منحه
يتم اإلعالن            ة، وس ة العربي ألفضل األعمال اإلعالمية العلمي
ى خالل مؤتمر                 دورة األول ز لل ع الجوائ عن الفائزين وتوزي

 .اإلعالم العلمي العربي الذي سبق ذآره
ي            ة األخرى الت ة العلمي وهناك العديد من المشاريع اإلعالمي
دًا،                   ًا ج ا قريب الن عنه يتم اإلع ًا، وس ا حالي داد له م اإلع يت
ة                  ا حقيق ا وآونه د إطالقه شاريع بع ونفضل أن نتكلم عن الم

 .واقعة
 

 مجلة التقنية
تي تعلمون من اجل                  ة ال ما هي الروابط العلمية غير العربي

 تعزيز تواصلكم بها؟
 فداء ياسر الجندي

ا            ا معه رى في تعاونن نحن منفتحون للتعاون مع أي رابطة ن
روابط ومن                ذه ال ن ه ي، ومن بي دعما لإلعالم العلمي العرب
د               تي يوج ي، وال الم العلم ة لإلع ة األمريكي ا، الرابط أهمه
د                 دولي لإلعالم العلمي، ق اد ال تعاون معها يتم برعاية االتح
ثر من        أثمر هذا التعاون عن مشارآة الرابطة العربية في أآ
شارآة                    ا أثمر عن م الم، آم ى مستوى الع مؤتمر علمي عل
ة               ي دورات تدريبي ة ف ة العربي ضاء الرابط ن أع دد م ع
دة               برات جدي ضيف خ أنها أن ت ن ش ة م رات هام ومؤتم
ة،           م أهداف الرابطة العربي ذا من أه ألعضاء الرابطة، وه
دم وأعرق الروابط                 ة هي من أق علمًا بأن الرابطة األمريكي

 .اإلعالمية العلمية العالمية وأآثرها خبرة
 

 مجلة التقنية
ن أوساط                    ا بي ز مكانته ما هي خطط الرابطة من أجل تعزي
 المتخصصين في النواحي العلمية الذين لهمم نشاط إعالمي؟

 فداء ياسر الجندي
ه الرابطة هو                      وم ب ساهمة أو مشروع  تق شاط أو م إن آل ن
ذي         تعزيز لمكانتها بين أوساط  المتخصصين، فالعمل هو ال
ة            يمنح المكانة، وإن العمل على تحقيق أهداف الرابطة األنف
ع                   ضم جمي وئال ي إذن اهللا م ا ب أن يجعله ل ب ذآر لكفي ال
ى              ه إل صلون من برا ي رب، ومن ن الع ن العلميي اإلعالميي
المواطن العربي، ومرآزا يقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات     
ة         مهنية وتدريبية، ونافذة يصلون منها إلى األوساط اإلعالمي

 .العلمية في مختلف أنحاء العالم
 

 :مجلة التقنية
ما هي مشاريعكم المستقبلية و ما هي رؤيتكم للرابطة آكل ؟  
وأين تتوقعون أن تجدوا أنفسكم بعد أن تمضي خمس سنوات 

 من إنشاء الرابطة؟
 فداء ياسر الجندي

ة،               ة واقع ل أن تصبح حقيق شاريع قب ال نفضل الكالم عن الم
ولكن هناك مشروع أوشك على اإلطالق وأصبح إعداده في       

الل              ه خ ي إطالق ا اهللا ف و أن يوفقن ة، ونرج ل النهائي المراح
ة                 شروع وآال و م ه، وه دثتك عن ذي ح رب ال ر المغ مؤتم
ى      األنباء العلمية العربية، وهو المشروع األول من نوعه عل
ة                  اون مع مجل ه بالتع م اإلعداد ل ي، ويت الم العرب مستوى الع
ا إن شاء             ا في حينه التقنية، وسأترك التفاصيل لإلعالن عنه
ي                ة ف ة نوعي شروع نقل ذا الم ون ه ل أن يك ا نؤم اهللا، ولكنن

 طريق تقدم اإلعالم العلمي العربي بإذن اهللا
 

 :مجلة التقنية
ي          ما هو رأيكم لو تم إنشاء قناة خاصة لإلعالم العلمي العرب
ر                 شكل آبي شر ب ضائية تنت وات الف قناة هادفة، خاصة أن القن
الت أو                  ن المج بر م شكل اآ ار ب شر األفك ى ن ساعد عل وت

 الدوريات؟
 فداء ياسر الجندي

اج                ع نحت يرًا، وفي الواق أخر آث د ت هذا أمر مطلوب جدًا، وق
زدحم الفضاء         إلى قنوات علمية آثيرة ال قناة واحدة، فلماذا ي
ة وال يوجد                وات الرياضية والفني العربي بالعشرات من القن
ى     م إل فيه قناة تقنية علمية متخصصة؟ هذا سؤال نوجهه معك
ى المحطات         ائمين عل ى الق المؤسسات اإلعالمية العربية وإل

 .الفضائية العربية
 

 :مجلة التقنية 
الم                 ة اإلع ي منهجي ضل ف لوب األف و األس ا ه م م ي رأيك ف
ن                      م م ا له رب لم راء الع د الق ي ش ساهم ف ذي ي ي ال العلم

 خصوصية ؟
 فداء ياسر الجندي

ن اإلعالم العلمي            ق بي حتى نشد المتلقي العربي يجب التفري
ارئ ال يبحث عن درس             واإلعالم التعليمي، فالمشاهد أو الق
م             ذلك يجب أن يت از، ل علمي عندما يقرأ مجلة أو يشاهد التلف
لوب                    ن األس دة ع ة بعي ة جذاب ة بطريق ادة العلمي ديم الم تق
التعليمي واإللقاء المباشر، آما يجب من جهة أخرى التفريق    
الم             صي، اإلع الم التخص شعبي واإلع الم ال ن اإلع بي
ة أو              ل األوراق العلمي ة مث ذه الخاص ه مناف صي ل التخص
اء            اس آاألطب ن الن ددة م ة مح صة لفئ الت المتخص المج
ة شرائح             و موجه لكاف شعبي فه ا اإلعالم ال والمهندسين، أم

 المجتمع، وهو الذي نرآز عليه في رابطتنا
 

 :مجلة التقنية
ي              ة ف شار الرابط ي انت واجهكم ف تي ت صعوبات ال ا هي ال م

ذين تهتمون         ,أنحاء الوطن العربي دعم ال ة ال ؟ و ما هو طبيع
 بالحصول عليه ؟
 فداء ياسر الجندي

ي            هناك صعوبتان أساسيتان، األولى هي ضيق المساحة الت
ة            ة لإلعالم العلمي، والثاني تخصصها وسائل اإلعالم العربي
ة                 ة العربي ه المؤسسات العلمي ذي تبدي اون ال هي ضعف التع
ى                 صول عل ن الح ل م ا يجع ن، مم ن العلميي ع اإلعالميي م
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 .المعلومة العلمية أمرا صعبا في آثير من األحيان
 

 :مجلة التقنية
دى                     ي أي م ام ؟ و إل شكل ع ي ب اإلعالم العرب م ب ا رأيك م
 ؟تعتقدون انه يمكن أن يساهم في نشر مفهوم اإلعالم العلمي

 فداء ياسر الجندي
ة،               ذه المقابل ه سطور ه تقييم اإلعالم العربي أمر تضيق عن
د                    وم اإلعالم العلمي فهي بالتأآي شر مفه ساهمته في ن أما م
ة، ومن              ذه الناحي مطلوبة بإلحاح، وهناك تقصير آبير في ه
رت،                بق أن ذآ ا س ر آم ذا األم ي ه صير ف باب التق م أس أه
ة               سات اإلعالمي ى المؤس ائمين عل د الق سائد عن اد ال االعتق
ن               أن المواط ه، ب ور ل ي ال جمه الم العلم أن اإلع ة ب العربي
ه في اإلعالم               ل هم العربي ال يهتم بهذا النوع من اإلعالم ب
د أثبتت التجارب              ي، فق واطن العرب م للم الترفيهي، وهذا ظل
د              بة، وج ة مناس ي بطريق الم العلم ديم اإلع م تق دما ت ه عن أن

 .إقباًال فاق التوقعات من المشاهد والقارئ العربي
 

 :مجلة التقنية
ات                 اري لمنتج الم التج ن اإلع ط بي ن الخل ير م ك الكث هنال
 تقنيات جديدة و األعالم العلمي هل لكم أن توضحوا لنا هذا؟

 فداء ياسر الجندي
ة                ة أو نوعي سلعة معين روج ل ذي ي و ال اري ه الم التج اإلع
معينة، فالكالم عن ميزات هاتف نقال جديد صدر حديثًا ليس  
ي                 الم العلم ا اإلع اري، أم الم تج ل إع ا ب ا علمي إعالم
فموضوعه العلم وظواهره واآتشافاته وأثره في حياة الناس،    
ادل                    ي تب ة ف صال الحديث ائل االت ي دور وس الم ف ل الك مث
المعلومات بسرعة وآفاءة آانت قبل سنوات قليلة ضربًا من    

 .األحالم
 

 مجلة التقنية
 . نشكر لكم سعة صدرآم وتعاونكم معنا

 فداء ياسر الجندي
ا       وأنا باسم الرابطة أشكر مجلة التقنية إلتاحة هذه الفرصة لن
 .لمخاطبة قراء المجلة األعزاء والتواصل معهم من خاللكم
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ا              تي تواجه واقع ثر اإلشكاالت ال يعتبر البحث العلمي من أآ

د          صعوبات من بل ذه ال صعبا في عالمنا العربي، و تتفاوت ه

ن                    ي أخرى، لكن القاسم المشترك بي ة إل إلي آخر و من دول

ادرات                   ه مب الجميع هو أن البحث العلمي ال يخرج عن آون

ن                 ن و الباحثي صين و المهتمي ا المتخص اول فيه ة، ح فردي

د                 ره اح و دب رحمن أب د ال دآتور عب اربهم، ال راز تج إب

ة في مجال          الشخصيات العلمية التي لها أبحاث علمية متقدم

ا                 رض ليبي ات مع امش  فعالي ى  ه صاالت، و عل االت

الذي أقيم خالل الفترة من     )  2008تقنية (لالتصاالت والتقنية

ع            5/2008/  29  -24 ل م نا أن نتواص ان حرص ، آ

ا                   ان له تي آ زور المعرض، و ال تي ت ة ال الشخصيات العلمي

اء           ذا اللق ا ه بصمة في االتصاالت و نشاطه في ليبيا، فأجرين

 .  معه،  ننقل لكم تفاصيله، من المرآز اإلعالمي

 

م أن               :  مجلة التقنية  رة، هل لك و دب رحمن أب د ال الدآتور عب

 تعرفوا القراء على شخصكم الكريم؟ 

د طرابلس        .د رة، موالي و دب رحمن أب د ال نة    10عب ارس س م

ال            1958 ي مج وراه،  ف ة دآت صاالت بدرج دس ات ، مهن

صناعية      ار ال شرآة    -إدارة الفضاء    -االتصاالت عبر األقم ال

 .العامة للبريد و االتصاالت السلكية و أالسلكية

م؟           :  مجلة التقنية ة لك ة العلمي هل لكم أن تحدثونا عن البداي

رة       ل آل          :الدآتور عبد الرحمن أبو دب اتي آانت مث ة حي بداي

ى شهادة                    ا حتى تحصلت عل بي درست في ليبي شباب اللي ال

الثانوية ثم تحصلت على منحة من الدولة الستكمال دراستي     

ة األمر       1970الجامعية وتوجهت إلى اليابان سنة         ، في بداي

شفت ان            ة ولكن اآت ة االنجليزي آنت اعتقد اننا سندرس باللغ

دة              ة لم ة الياباني ة ودرست اللغ ة الياباني الدراسة ستكون باللغ

سنة، بعدها استكملت دراستى في مجال هندسة االتصاالت           

الوريوس في هندسة االتصاالت               ى درجة باآ وتحصلت عل

نة      دًا س دير جيدج شروع       1985بتق ان موضوع بحث م وآ

تخدام          ات الس ة تطبيق رج دراس   Microprocessorالتخ

ة              تخدام لغ زة واس ض األجه م ببع ادة والتحك وم بقي يق

ع ان      Assembly  languageالتجمي الج آ والمع

ECTK85 .  

د، إدارة                ة للبري اإلدارة العام تغلت ب الد واش ت للب م رجع ث

ترة الدراسة             اإلتصاالت الفضائية آمهندس صيانة وآانت ف

 .سنوات فترة قياسية بالنسبة لموضوع الدراسة 5

ة    ة التقني التي               :  مجل ن رس دثونا ع م أن تح ل لك ا ه م

البحث العلمي  
بين االجتهادات الشخصية 

 وعقبات الواقع 
 المهندس عمر محمد التومي: حاوره 

 الدآتور عبد الرحمن أبو دبرة  عبد اهللا خماج : عدسة

 لقاءات و محاور 
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 الماجستير و الدآتوراه خاصتكم؟ 

آما ذآرت سابقًا فقد التحقت    : الدآتور عبد الرحمن أبو دبره

ترة         ك الف للعمل آمهندس صيانة بالشرآة العامة للبريد في تل

ة        ية من جامع ى منحة دراس اي(تحصلت عل تكمال )توآ الس

ن            اري م ستير باعتب ة الماج ى درج تي والحصول عل دراس

ان واستكملت دراستي في              الطلبة األوائل، توجهت إلى الياب

ان             ى وآ شرف األول ة ال ى مرتب ية وتحصلت عل ترة قياس ف

سمى                اهرة ت ة لظ ق بدراس ة يتعل وع الدراس موض

اهرة و"ظ ن        "الخب اع معي ارة ويعطي انقط ذي يحدث لإلش ل

للصورة في مجال اإلشارة المستقبلة من القمر الصناعي في     

الها ضمن         KUالموجة  تي إرس تقبالها    14GHZ/Sوال واس

11GHZ/S            ي ث التلفزيون تقبال للب م االس رف بنظ ا يع بم

صناعية        ار ال بر األقم رقُا و    °  Europe TV  13ع ° 10ش

 .شرقًا 

ارز           د آعضو ب بعدها رجعت واشتغلت بالشرآة العامة للبري

م تحصلت                 بي، ث صناعي اللي في اللجنة التحضيرية للقمر ال

ة                   ل الدول دآتوراه من قب ى درجة ال على منحة للحصول عل

از،          1998-9-25وآان ذلك في      دير ممت ى تق وتحصلت عل

شاري لإلشارة       "  وآان موضوع الدراسة  دراسة األداء االنت

ل أرضي          ان      Mobile landفي بيئة السلكية لمتنق سواء آ

ة              ذلك نموذج عبر منظوم في مرآبة أو محمول وصممت ل

االتصال بالقمر الصناعي ، عندما تعاني اإلشارة انقطاعات    

) طويل وقصير (صادرة عن البيئة وتحصل خبو وينقسم إلى 

 LONG TEARMوآان موضوع اهتمامي الخبو الطويل  

ي             .   يما اليابان وأتاحت لي الفرصة أن أشتغل في مرآز آاش

ة              شاء محط الم وقمت بإن ي الع دة ف ز الرائ ن المراآ و م وه

ر         ن القم تقبلت م ي واس ار      ETS5وهوائ ر االختب و قم وه

الهندسي الرابع، رب ضارة نافعة فقد آانت توجد مشكلة في  

 من اليمين الدآتور عبد اهللا أبو دبرة و  المهندس عمر التومي أثناء إجراء الحوار 
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دار       ”   االبواج”   القمر الصناعي في حرآة   حتى ال تصل لم

الشبه األرضي الذي يتزامن مع المدار االهليجي البيضاوي      

ع           ان يرتف و في      32000مع تزامن الكرة األرضية فقد آ آيل

ه في             8000نقطة االبوج ويصل إلى  ستقبل من ا ن آيلو ، فكن

ا في       14دقيقة أي  862هذه فترة الزمن الظاهري  ساعة فكن

ا باستخدام           وم بتحليله ات ونق هذه الفترة الزمنية نستقبل البيان

ى        ++C  ،Cلغة فورتران ثم  ة وحصلنا عل وآانت نتائج طيب

ن الدراسة       ة بي التوزيع المعروف للخبو الطويل وقمنا بمقارن

النظرية والدراسة العملية حتى تحصلنا على النتائج ووصلنا   

إلى أن آل ما آانت زاوية االرتفاع المعروفة أآبر آلما تزيد   

ة المشرقية نتحصل           العتبة أو الحد البائي أو ما يعرف بالقيم

ا            no valid durationعلى الحالة    د آلم ه فق ان في ا آ وآلم

ة أو          ة متنقل واء لمرآب اع س ان انقط ل”  آ دف ”  موباي وه

ى                دى عل ى م صل عل ف نتح ي آي ة ه  no validالدراس

duration  ى أن مناطق         10إلى   5لمسافة أمتار فتوصلنا إل

 .الحضرية والمفتوحة وتحصلت على مرتبة الشرف األولى 

 

ما هي المشارآة األآاديمية و العلمية األخرى  :مجلة التقنية

 لكم عدى رسائل الدآتوراه و الماجستير؟ 

ي      :   الدآتور عبد الرحمن أبو دبرة     ة الت أول األوراق البحثي

ن         ة للمهندسين الكهربائيي نشرتها آانت في الجمعية األمريكي

نة        ي س ترونيين ف ي          1977وااللك ل الدول ي المحف ان ف وآ

ي    ي ف شار الموج ال”  لالنت ى    ”  منتري  AABوتحصلت عل

star            روس ة الكنغ ي مكتب سجلة ف ا وهي م تي افتخر به وال

 .األمريكي 

ة       ة العالمي والبحث الثاني آان في الجمعية الهندسية الكهربائي

البريطانية في محفل االنشار االشاري والهوائي والموجات       

ة      ستنمترية والمعروف وعها     Microwaveال ان موض ، وآ

ر                صاالت عب ال االت ي مج اري ف و االش ى الخب ة عل دراس

م                  ى األرض ث ل عل لكي متنق ة الس صناعية لبيئ ار ال األقم

تخدام            ستقبلة  باس ات الم صائية للبيان واص اإلح ة الخ دراس

شرت في             ة ن ة الثالث القمر الصناعي الهندسي الخامس،الورق

ل              اهرة الظ ن ظ دث ع ي تتح ا وه ا   shadowألماني فعندم

ل  وهو              ده تظلي ج بع ل ينت يحدث خبو يصل إلى الخبو الطوي

وع               ه من الن نوعان سريع وبطيء ، والقياسات اطهرت ان

ع لوغاريتمي معروف                ى توزي الطويل المدى وتحصلت عل

log normal distribution         ى وآنت اسعي للحصول عل

م       سجل باس النموذج الم مي آ وذج باس ورا"نم ي "اآوم اليابان

وسجل في هيئة االتصاالت العالمية، ولكن لألسف لم استطع 

ة                  ة للدراس ترة الزمني يق الف سبب ض ان ال ك وآ ق ذل تحقي

ت                   تي جعل باب  ال م األس ن أه شروع م الي للم دعم الم وال

ي أبحاث أخرى             .المشروع يتوقف ه آانت ل باإلضافة إلى ان

 :نشرت باللغة اليابانية ومنها

ل ارضي            " شار الموجي لوصلة اتصاالت متنق األداء لالنت
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صناعية               ار ال بر األقم صاالت ع ة االت ستخدم منظوم " ي

 1998نشرت سنة 

ل          " الخواص اإلحصائية لالنتشار الموجي من السلكي متنق

ار             بر األقم صاالت ع ة االت ستخدم منظوم ي ي ارض

 .1999سنة " توآاي"ونشرت في جامعة" الصناعية 

شرت مجموعة           ازي ن وفي مؤتمر المهندسين الثاني في بنغ

ى عدد من              ا عل من األوراق البحثية والتي آنت اشرف به

ى      ضائية وعل زمالئي المهندسين وتتكلم عن االتصاالت الف

شاريع               ابع احد   م اري آنت أت منظومة االتصاالت  باعتب

سي                 د مع شرآة لين ة للبري شرآة العام االتصاالت التابع لل

 .اليابانية 

هل لكم أن تحدثونا عن مشارآتكم في بعض    :  مجلة التقنية

 األعمال العلمية و البحثية األخرى؟ 

هنا أحب أن أشير إلي جملة   : الدآتور عبد الرحمن أبو دبره

ا                 ارآت فيه تي ش شارية ال ة و االست ائف العلمي ن الوظ م

 : بمجال االتصاالت و التي افتخر بها و منها

عضو في لجنة االختبارات و االستالم لمحطة االتصاالت            

 .ف 1987حتى نهاية )  MODSAT(الفضائية المحلية 

عضو لجنة فرعية مع خبراء االتحاد الدولي التصاالت في       

د تحت             ة للبري شرآة العام ر ال مشروع المخطط العام لتطوي

  1991سنة ) NDP(برنامج األمم المتحدة 

و           ترددات الرادي سي ل  WRC(عضو لجنة في مؤتمر الرئي

2000( 

ي و احد                صناعي اإلفريق ة التحضيرية للقمر ال عضو اللجن

 .أعضاء فريق عمل مشروع القمر الصناعي اإلفريقي

شروع             ديم م ية  لتق ة التحضيرية  األساس ي اللجن شارك ف م

المي من             )  االنترنيت (  شبكة   ير ع اون مع خب ة بالتع العالمي

 .إدارة المعلومات التابعة لليونسكو 

د            ة للبري شرآة العام شعبية لل ة ال ن اللجن ل أمي مكلف من قب

شروع     ة م ي  "  بدراس وس الروس ر   "  آوزم صاالت عب لالت

 .2000المرآبات الفضائية الروسية سنة 

 

ة   ة التقني ل             :  مجل ا العام د انه تي تعتق باب ال ي األس ا ه م

 الرئيسي لقلة  األبحاث العلمية أو ندرتها؟

رة         يوجد عدد من الجامعات        :  الدآتور عبد الرحمن أبو دب

برات وال توجد                  ذه الجامعات ال توجد مخت في لكن داخل ه

جمعيات متخصصة وان وجدت فهي ال تتمتع بالهيكلية ذات    

ة              ه عالق شاري ل اقم است ود ط ن وج د م اءة فالب الكف

سياق             ذا ال ي ه ة ف د قمت بمحاول ة ، وق المختبرات العالمي ب

صعوبات، فمادامت توجد شرآات                شل نتيجة ال وباءت بالف

ر                       ة عب ل التقني ن نق تفادة م اذا ال اس الد فلم ي الب ل ف تعم

شرآات            وادر ال ين وآ احثين والمهندس ن الب اك بي االحتك

اث                 شجع األبح ن أن ت ن الممك ة م ذه العملي ستهدفة فه الم

وادر        وتمكنهم من إيجاد الحلقة المفقودة في عملية تطوير الك

ي              ستوى العالم ى الم ول إل الد والوص ي الب المتخصصة ف
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فمثال المختبرات االيطالية القريبة لبالدنا جغرافيا  تعتبر من  

م            ا وبينه اك بينن د احتك اذا ال يوج ورة فلم برات المتط المخت

شار              ة لالنت ات عالي ى نطاق شتغل عل برات ت ذه المخت فه

ذات   c band    ،ku band    ،ka bandالموجي ابتداًء من     

ة      ترددات العالي ون               .ال د أن تك ه الب ا ان صيد هن ت الق وبي

ود    مشارآة واحتكاك مع الشرآات المتعاقد معها والبد أن يع

 .بالنفع على مهندسينا 

 

ة   ة التقني ة و           :  مجل اث العلمي ع األبح م م الل رحلتك ن خ م

العمل عليها هل تعتقد أن الدافع الفردي قد يساهم في خلق     

 بيئة انه يضل قاصرا و ال يمكن أن يتوج بشيء؟ 

ر   :   الدآتور عبد الرحمن أبو دبرة  هذا النوع الموجود األآث

ة             ة الكهربائي ع للهندس ر الراب دليل  المؤتم ا وال ي بالدن ف

ر                 ذلك مؤتم اتح آ ة الف ي جامع د  ف ذي عق ة ال وااللكتروني

ترة          د في الف ذي عق من شهر      24-19االتصاالت والتقنية ال

ايو   ل              2008م ن قب ة م ودات العالي ى المجه ل عل ير دلي خ

ذا العامل موجود لكن المشكلة تكمن                 الطلبة والمهندسين ه

 .في اإلطار العام لهذه االجتهادات 

 

ة    ة التقني ا أن مسألة البحث العلمي تمول            :  مجل إذا اعتبرن

ن                     ودة بي ة المفق ي الحلق ا ه اص م اع الخ ل القط ن قب م

 االستثمار الخاص وجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ؟

ره         و دب رحمن أب د ال دآتور عب ضة     :  ال شرآة القاب دأت ال ب

ن          ون م ة تتك ة بخط صاالت والتقني انوني،     3لالت اور ق مح

ة المشروع في             ان بداي ح      2002اداري، وتقني وآ وهو لفت

 .السوق والخصخصة ولكن أسباب ال نعلمها عرقلت ذلك

 

ل دوالر يوظف للبحث العلمي              :  مجلة التقنية  ا آ في أمريك

دوالر لكن العائد الربحي من البحث       132يكون العائد منه 

ى                    ا تعليقك عل شكوك م ه ال ا مازالت تنتاب العلمي في بالدن

 الموضوع؟

ك               ة في ذل دخل الدول مازلنا في البدايات األولى والبد من تت

ام ودون               شكل ع ذلك، وب ة ل ع هيكلي احثين ووض م الب ودع

نة           ي س ال ف باب مث ن األس ديث ع ا    2001الح ي آوري ف

راءة           سجيل ب دمين لت احثين المق دد الب ديها ع ان ل ة آ الجنوبي

 236باحث وفي نفس السنة آان لكل العرب    1500اختراع 

 ! باحث فقط 

 

م مشارآات مهمة       : مجلة التقنية باعتبارآم باحث عربي لك

ون                ذين يرب ا نصيحتكم للطالب ال ل م في الكثير من المحاف

 في خوض هذا المضمار؟ 

رة           و دب رحمن أب د ال ابعوا األبحاث       :   الدآتور عب د أن يت الب

م                  و واجهته تى ل صهم ح امهم أو تخص ال اهتم ي مج ف

صعوبات فأنا انصحهم بمواآبة التعليم عبر االنترنت وآذلك 

ة        تطوير قدراتهم في استخدام الحاسوب ألنه أصبح أداة مهم

ة             م االنجليزي ة لغته ن تقوي د م ة الب ة المهم اآلن، والنقط

 . واللغات العالمية األخرى

ترقبوا  مقابلة متميز في العدد المقبل حول أفاق 
 البحث العلمي في العالم العربي



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  83 

ة              ي الطاق يارتك احصل عل ذا شعار      ...  من دخان س ليس ه
ي              اء ف ا ج ا م ستقبل وإنم ي الم ا سوف يحدث ف لتوقعات لم

ر           ”   أوريجون ”  إعالن شرآة      ا من تطوي ه حالي وم ب ا تق لم
ي            ه عل سيارات والحصول من ان ال دوير دخ ادة ت دة إلع وح

 .غاز ثاني أآسيد الكربون والذي بدوره يتحول إلي طاقة
 

ون من                   سيد الكرب اني أآ ع غاز ث وم بتجمي الوحدة الجديدة تق
دويره            ادة ت ام بإع ن القي ا لحي ه داخله يارتك وتخزين ادم س ع
بر يمكن            ده أخري اآ ة من من خالل وح واستخراج الطاق

 .ترآيبها بالمنزل
 

ون                سيد الكرب اني أآ از ث دوير غ ادة ت دة إع د وح وتعتم
حات               تخدام مرش ي اس يارتك عل ادم س ن ع ستخلص م الم
سيد             اني أآ از ث ل غ ة لتحوي ب بحري ي طحال وي عل تحت

 .الكربون إلي زيت يمكن استخدامه آوقود لسيارتك
 

ه يمكن                 ة فان ذه التقني شرآة صاحبه ه وحسب تصريحات ال
اج    ذه                660إنت تخدام ه نه باس الل س ود خ ن الوق الون م ج
 .التقنية

 
شرآات                 ن ال ه بي سه حامي الي مناف ام الح ة الع شهد نهاي وت

 .العاملة في مجال إنتاج أول سيارة صديقه للبيئة بشكل آامل
 

ه     ات التصميم المميز واأللوان الخاطفة لألبصار ثم تأتي حرآ
ه               ي ان ق ي وس م اع ال ق ي إي ل ه ع ي" ورقصات ل "  رول غ مش

ة             .  الموسيقي من إنتاج شرآة سوني  ي ل ب ق ت س م ه ال تلك التحف
ي، اآلن                  ق ي وس م ي عشاق ال ا إل التي أطلقت مؤخرا مباشرت

ي            يك إل ي " سوف يتحول مشغل الموسيقي المحبب إل " رول

ادر         و ق ه سوف تشاهده وهو يرقص على  إيقاع الموسيقي ف
ا                م ة آ ف ل ت خ م ه ال علي االلتفاف واالهتزاز والحرآة بأجزائ
يتميز بإيقاع أضواءه المختلفة التي تخطف اإلبصار إليه، لن 
قي     تملك نفسك وسوف تقوم بالرقص معه علي أنغام الموسي

 .المحببة إليك
 

في لونين ابيض أو اسود ويحتوي ذاآره ” رولي“ يأتي 
جيجا بايت آافيه لتخزين آل أغانيك وموسيقاك  2مقدارها 

المفضلة وقد طرح في آال من الواليات المتحدة واليابان 
 .دوالر أمريكي 400مقابل 

 

 
وي         )  أي أم دي (أعلنت شرآة  الج يحت اج مع ا إلنت عن خطته

ة                  ا المعلن ذلك خطته ي محبطه ب الج داخل علي اثني عشر مع
 .سابقا إلنتاج معالج ذو ثماني معالجات داخليه

ج           ا معال د إنتاجه ويأتي هذا المعالج آقفزه من قبل الشرآة بع

 جديد التقنية

 طاقة من عادم سيارتك

 الراقص الكتروني من سوني

 معالج من أي دي ام ذو ثماني محاور 
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م             ه تحت االس تزم إنتاج تي تع ه وال ذو ست معالجات داخلي
 .2010بحلول عام ) مجناي آورس(الكودي 

 
ه     وسوف يوجه هذا المعالج لخدمه أجهزة الخوادم حيث يمكن
ر     القيام بكميات هائلة من معالجه البيانات وبشكل أفضل بكثي
شرآة     تزم ال من المعالج ذي الثماني معالجات والتي آانت تع

 .2009إنتاجه بحلول عام 
 

ي       وي عل وف يحت أة          12وس ذاآرة المخب ن ال ت م ا باي ميج
ويدعم العمل بكفاءة مع الجيل الثالث من  )  الكامش ميموري(

 ).دي دي ار ثري(الذاآرة األساسية  الديناميكية 
 

ي                    ط إل س فق اور لي دد المح الج المتع ذا المع وه ه ود ق وتع
ك                      ي تل ن إل ي ولك الج داخل شر مع ني ع ي اث واءه عل احت
ي               ا الت صنيعه وهي التكنولوجي التكنولوجيا المستخدمة في ت

ي      ا إل صل دقته ه          45ت ن تكنولوجي ر م انومتر وهي تطوي ن
الج    65 يلونا (نانومتر المستخدمة حاليا في تصنيع المع ) برس

 .ذو الثماني محاور
 

اج                ن إنت شرآة م ه ال ير خط ي تغ ادث ف ير الح بر التغ ويعت
ني عشري هو هروب                  الج اث ي مع معالج ثماني ألي القفز إل

صاحبه المعالج الثماني الذي سوف   )  إنتل(من منافسه شرآه 
 .يخرج إلي األسواق قريبا

 
شرآة           ذي لل دير التنفي سه تحدث الم وحول تصميم المعالج نف
ا   حول آون هذا المعالج سوف يتكون من شريحتين آال منهم

اور      الج سداسي المح ي مع ذا       ,  ه ي ه شرآة إل أت ال د لج وق
التصميم الن إنتاج معالج اثني عشري المحاور علي شريحة    

 .واحده سوف يعجل تكلفه تصنيعه اعلي

 

ستطيعون أن          اقين ومن ال ي إنها تكنولوجيا جديدة لتمكن المع
ر          يستخدموا إطرافهم بشكل جيد في ممارسه العاب الكمبيوت

 .من اللعب باستخدام أعينهم فقط
 

سعينات                   د الت ة عق ا مع بداي ذه التكنولوجي آان أول ظهور له
والذي تمثل في التحكم في أجهزة الكمبيوتر بمجرد النظر أو     
ه                ي شاش ارة عل ر الف ان مؤش ي مك م ف ديق والتحك التح
ي            ا عل ي عنصر م ة ف ده طويل ن التحديق لم ر وحي الكمبيوت

ولكن هذه التكنولوجيا لم   , الشاشة يمثل ضغطه من زر الفارة
ه                  ي لعب دخول إل ستخدمها من ال تكن بالمستوي التي تمكن م

 .ثالثيه األلعاب
 

ل        اد مث ه األبع ه ثالثي ة "فخالل لعب اة الثاني م تكن   "  الحي إذا ل
ه      ل أعاق بالسرعة المطلوبة في التفاعل مع اللعبة فأن هذا يمث

 .ال تمكنك من مجاراة باقي الالعبين واالستمتاع باللعب
 

ي انبعاث شعاع من              م بالتحديق عل وتعتمد تكنولوجيه التحك
وم                  ر لتق ه الكمبيوت فل شاش ن أس راء م ت الحم عة تح األش
ع إن                    ان المتوق تنتاج المك م اس ن ومن ث برصد حرآات الحي

ي             أ تصل إل  5تكون العين تنظر إليه علي الشاشة بنسبه خط
 .ميلي متر 

 
ه             يات التولي س األساس ي نف ة عل ذه التكنولوجي د ه وتعتم
سينات              ديالت والتح ض التع ع بع ديق م ا التح لتكنولوجي

م        زاد التحك صميم نظام        ,  الخاصة بزيادة السرعة وي م ت د ت فق
ه               ة بمجرد التحديق مع أمكاني خاص باختيار وظائف مختلف
ستخدم             داخل مع نظرات الم إفالت النظام بالكامل حتى ال يت
ذي يحدث     العابرة عبر تفاصيل الشاشة، وهو نفس الوضع ال
مع مستخدم الفأرة حين يفلتها ليتصفح مقال ما بعينه دون أن       

 .يصدر أمر معين
 

دا لتوصيل           صارا جدي ا انت ذه التكنولوجي ر ه وينتظر إن توف
دة             ة جدي ي فئ ة إل ا المختلف ات وتطبيقاته ا المعلوم تكنولوجي
ا                  ستطيع في حياته م تكن ت الم ل وتمكنها من التواصل مع الع

 .اليومية أن تتواصل معه

 مجرد التحديق آافي للقتل
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ا               اليشكل قطاع  س م ن ة واالتصاالت في ال ي تقنيات المعلومات
IKT  ة           أحد اوي س م ن ة ال دول د   .  القطاعات المهمة لدى ال ع وت

ة                                    ي ات وم ل ع م ات ال ي ن ق ت ل ي ل ر أوروب ق ر م ب الث أآ فيينا  ث
ا            .  واالتصاالت ن وسط أوروب ي وهى تعتبر همزة الوصل ب

ا              ي وج ول ن ك ن ت ي وغربها في المناحي الحياتية واالقتصادية ب
أوروبا الغربية وبين الطاقات النامية والمتصاعدة في أوروبا 

 الشرقية 
ذي     الويعتبر قطاع  وم وال تقنيات المعلوماتية واالتصاالت الي

ة           28يبلغ حجم تعامالته حوالي  ورو في سن  2005 مليار ي
وبأآثر من مئة وخمسة وعشرين ألف عامل وموظف، من        

 .أهم القطاعات االقتصادية في النمسا
 

 النمسا موقع مهم لتقنيات المعومات واالتصاالت
ًا من حجم                         ب ري ق ة ت ائ م ال ن ب ي ع تستثمر النمسا خمسة وسب

ة في مجال          ي ة              ال    استثماراتها اإلجمال ي ات وم ل ع م ات ال ي ن ق ت
ا     ا            .  واالتصاالت في مقاطعة فيينا وحده س م ن وجد في ال وي

ًا في       ي حوالي ست وعشرين ألف مؤسسة تملك ترخيصًا مهن
ر من             المجال  ث وجد أآ تقنيات المعلوماتية واالتصاالت، وي

د             .  ثمانية آالف منها في فيينا وحدها ع ا، ب ن ي ي كون ف وبذلك ت
ا                             ر في أوروب ق ر م ب الث أآ خ، ث ي ون ي دن وم ل  لن ات     ل ي ن ق ت

ا    .  المعلوماتية واالتصاالت ن ي وباإلضافة إلى ذلك أصبحت في
ة ل             رة عاصم ي وات األخ ة      ل في السن ي ات وم ل ع م ات ال ي ن ق ت

ة       ي ارت      .  واالتصاالت في أوروبا الوسطى والشرق د اخت وق
د     دي ع العديد من الشرآات متعددة الجنسيات، باإلضافة إلى ال
من الشرآات النمساوية، فيينا آمرآز لفعالياتها التجارية في    
تي                 خاصة ال زات ال ي م ل أوروبا الوسطى والشرقية، نظرًا ل
ال                                م ذه األع ه ع ل وق م ا آ ن ي ي ا ف ه ع ب ت م ت  . ت

 
ا             ن ي ي  VITEوقد قامت مؤسسات التقنيات المعلوماتية في ف

ة      2004في سنة  ئ بتأسيس شبكة تضم حاليًا ما يقرب على م
ر              طوي حاث وت شآت أب ن ة وم ؤسس ن م ه وعشري س وخم
عمل في مجال                       ا ت ه ل ة، وآ ي م ي باإلضافة إلى منظمات تعل

اك في     .  تقنيات المعلوماتية واالتصاالتال ن  أضف إلى ذلك ه
م فضاء           , مقاطعه فيينا ح أه تصب التي استطاعت أن تتطور ل

غ        .  اقتصادي في آل أوروبا الوسطى ل ب تي ت فمقاطعة فيينا ال
ي خمسه وعشرون                  ) 415km2  (  مساحتها    ، أي حوال

ة   .  بالمائة من مساحة النمسا اإلجمالية ويسكن في هذه المنطق
من  30% حوالي مليون وستمائة ألف من السكان أي حوالي 

ا           .  عدد سكان النمسا اإلجمالي ن ي ي ة ف اطع ق آما يستثمر في م
ا                         45% حوالي  س م ن وطني في ال اج ال ت ي اإلن ال  .من إجم

 
اطعات           ق وإلى جانب فيينا يوجد في آل والية اتحادية من م
راآز                        تخصصة وم م راآز ال م د من ال دي النمسا التسع الع
ع             واق معارض وم التقنيات الحديثة باإلضافة إلى ساحات ال

طاع         ة              ال تكنولوجية بحثية في مجال ق ي ات وم ل ع م ات ال ي ن ق ت

 تقنيات المعلوماتية  واالتصاالت الطبيعة مع النمسا تناغم

 إسماعيل  رمضان

 

 جولة مجلة التقنية
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ات   .  واالتصاالت ي لذلك فإن الخدمات الشاملة لمؤسسات التقن
المعلوماتية متوفرة ومضمونة في آل أنحاء النمسا، وبشكل     
واجد مجموعة                          ت د حيث ت الن ورجن ه ب اطع خاص فى مق

د       ICTلشرآات المعلوماتية واالتصاالت ال  الن ورجن . في ب
ة                            ن دي وجي في م ول ن ك ت مرآز ال مجموعة ال وتتخذ هذه ال
ه               دم ق ا ت م ا ل ه آيزنشتات عاصمة مقاطعه بورجنالند مقرًا ل

طاع            ق ة ل ي ال ة              ال المدينة من شروط مث ي ات وم ل ع م ات ال ي ن ق ت
حاث                       ا حول مرآز األب ه ات ام م ت رآز اه واالتصاالت، وت
ا        ي ل ع والمختبرات التقنية التابع ِل مواد دراسية في المعاهد ال

ذا                         ICSالمتخصصة   ة في ه ل ام ع مؤسسات ال ل ك ل ذل وآ
 .المجال والكائنة في هذا الموقع

 فعاليات
معرض          ًا ال وي ن وفي نطاق الفعاليات يقام في النمسا أيضًا س

ة واالتصاالت في          ,  ITnTالمتخصص  ي ات للتقنيات المعلوم
ذا    2005وبعد البداية الناجحة له فى سنة    .  النمسا ، تحول ه

ة واالتصاالت في           ي ات المعرض إلى منصة للتقنيات المعلوم
ة                             ي وب جن ة وال ي وسطى والشرق ا ال جانب أوروب ا، ب س النم

ة     2007وقد عرض في هذا المعرض سنة .  الشرقية ائ م ثالث
ا    ه وتسعة وثمانون شرآة من مختلف دول أوربا والعالم ، من
ان عدد زوار                           خارج، وآ ة من ال ئ م ال ة وعشرون ب ثماني
ة   المعرض في هذه السنة أيضًا حوالي ستة عشر ألفًا وثمانمئ

ي         12% زائٍر متخصص من جميع أنحاء العالم، منهم حوال
 .من الخارج

 
ة       WKÖأضف إلى ذلك ما تقوم به غرفة التجارة النمساوي

ومات        من خالل  ل ع م موقعها اإللكتروني من توفير وتقديم ال
ات     ي ن الالزمة والضرورية لعقد اتصاالت جديدة في مجال تق
ر عن             ي ب ع ت ادل اآلراء وال ب ات، وت وم ل ع م االتصاالت وال
ع       الرغبات التي تحتاجها المؤسسات واألفراد، وآذلك تشجي
خدام                        ة االست ي ان ك ة وإم ث حدي ارات ال ك ت االختراعات واالب

 الواقعي والتطبيق الفعلي في تكنولوجيا االتصاالت

 التعليم والتأهيل العالي
ى روك               جانب   إل سب ن ز وإي ن ي دن ل ات م ع ام دم ج ق ك ت ذل

ا                     ن ي ي ة في آل من ف وجي ول وآالجنفورت والجامعات التكن
ًا     ي دريس وجراتس بمعاهدها المتخصصة أحد عشر برنامجًا ت
ات،                         وم ل ع م ات االتصاالت وال ي ن ق متخصصّا في مجال ت

أما الجامعة التكنولوجية .  غالبيتها في المعلومات والتيليماتيك
ا                        رًة فى أوروب ة شه ي ع ام أة ج ش ن ر م في جراتس فهي أآث

طاع         .  وأقدمها في مجال التيليماتيك في النمسا رآز ق آذلك ي
ات                        ي ن ق ى ت رة عل ة في األعوام األخي ي المعاهد العليا المهن

د          زاي ت وجد           .  االتصاالت والمعلومات بشكل م ي وم ف ي ا ال أم
ة عشر         الث ثمانية معاهد عليا مهنية وطنية تقدم بمجموعها ث
وع                      وض م ذا ال ي ه ا ف ص ص خ ت ًا م ي ًا دراس رع  ف

تخصصة في                 م دراسة ال ة     إلى ذلك يمكن متابعة ال ع ام ج
مز   ن مع                          الدانوب في آري ي ظري ن ن ي ن دراسي ي في فصل

موضوع                     ة خاص ب ع جام امل ال ع التطبيق العملى داخل م
 . تيليماتيك المواصالت 
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1-Introduction: Compression of digital data 

is based The purpose of the image on various com-

putational algorithms,  

compression is to represent images with which 

can be implemented either in less data in order to save 

storage costs software or in hardware. Compression 
or trans-

mission time and costs. techniques are classified into 

two However, the most effective categories: (a) loss-

less, and (b) lossy compression is achieved by ap-

proaches. Lossless techniques are approximating 

the original image capable of recovering the origi-

nal n reducing it exactly).  representation perfectly. 

Lossy techniques involve algorithms, which  

recover the presentation similar to the origi-

nal one. The lossy techniques provide higher 

compression ratios, and, therefore, they are 

more often applied to image and video com-

pression than lossless techniques. The classi-

fication schemes for lossless and lossy com-

pression are presented in Figures 2(a) and 

(b), respectively [1], [2].  

The lossy techniques are classified 

into: (1) prediction-based techniques,  
(2) frequency oriented techniques, (3) impor-

tance-oriented techniques, and (4) hybrid 
techniques. Predictive-based techniques, 
such as ADPCM, predict subsequent val-
ues by observing previous values. Fre-
quency-oriented techniques apply the 
Discrete cosine transform(DCT),or sub 
band coding , which relates to Fourier 
transform. Importance-oriented tech-

Utilizing a FCM algorithm and RLE for YUV image 
compression  

Sura zaki  assist.leacture  Bahija khudaier shukur  Assist.Prof.  

Babylon university/computer science  

The purpose of the image compression is to represent image with less data in order to save 

storage costs or transmission time and costs. However, the effective compression is achieved 

by approximation the original image (rather than reducing it exactly). Fuzzy logic offer the 

potential for providing anovel solution to the problem of data compression by its ability to 

generate an internal data by using FCM algorithm.In this paper we have been taken acolor 

image and convert it to the Y,U,V component ,then using FCM (Fuzzy –c-mean algorithm) 

on the Y component ,which determine the number of cluster.Finally we have been used RLE

(Run length encoding) algorithm on the (Y,U,V) component,and compute (PSNR) to meas-

ure the amount of distortion and find the compression ratio to compare our work with other 

work. In the other side we have been used the RLE decompression algorithm to the result-

ing (YUV) and costruct the RGB color image.  

Keywords  FCM, RLE ,PSNR, Image Compression, YUV, RGB.  
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niques use other characteristics of images 
as the basis for compression. For exam-
ple, DVI technique uses color look-up 
tables and data filtering [3], [2].  

also fuzzy logic relates to the notion of fuzzy 

sets, the theoretical basis for which is usually 

attributed to Zadeh (1965). Under regular set 

theory, elements either belong to some par-

ticular set or they do not. Another way of ex-

pressing this is to say that the “degree of 

membership” of a particular element with 

respect to a particular set is either unity or 

zero.  

The boundaries of the sets are hard, or 

“crisp”. In contrast to this, in the case of 

fuzzy sets, the degree of membership may 

be any value on the continuum between 

zero and unity, and a particular element 

may be associated with more than one set. 

Generally this association involves differ-

ent degrees of membership with each of the 

fuzzy sets. Just as this makes the bounda-

ries of the sets fuzzy, it makes the location 

of the centroid of the set fuzzy as well. To 

consider an illustrative situation relating to 

a single economic variable, suppose we 

wish distinguish between situations of ex-

cess supply and those of excess demand in 

relation to the price of some good [4].  

2-the RGB color space:  

Red-green-blue (RGB) space is one 

of the most common color spaces repre-

senting each color as an axis. Most color 

display systems use separate red, green, 

and blue as light sources so that other col-

ors can be represented by a weighted com-

bination of these three components. The set 

of red, green, and blue can generate the 

greatest number of colors even though any 

other three colors can be combined in vary-

ing proportions to generate many different 
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colors [5].  

 All colors that can be displayed are specified 
by the red, green, and blue components. One 
color is presented as one point in a three-
dimensional space whose axes are the red, 
green, and blue colors. As a result, a cube can 
contain all possible colors. The RGB space 
and its corresponding color cube in this space 
can be seen in Figure 1. The origin represents 
black and the opposite vertex of the cube 
represents white [6].  

Figure 1 RGB color space and the color cube.  

 Any color can be represented as a point 

in the color cube by (R, G, B). For example, 

red is (255, 0, 0), green is (0, 255, 0), and 

blue is (0, 0, 255) .  

  The axes represent red, green, and blue 

with varying brightness. The diagonal from 

black to white corresponds to different levels 

of gray.  The magnitudes of the three compo-

nents on this diagonal are equal. The RGB 

space is discrete in computer applications. 

Generally, each dimension has 256 levels, 

numbered (0 to 255). In total, (256^3 ) differ-

ent colors can be R Represented by (R, G, B), 

where R, G, and B are the magnitudes of the 

three elements, respectively. For example, 

black is shown as (0, 0, 0) while white is 

shown as (255, 255, 255).  

3- the YUV color space:  

YUV uses a matrixes combination of 

Red, Green and Blue to reduce the amount of 

information in the signal. The Y channel de-

scribes Luma (slightly different than Lumi-

nance), the range of value between light and 

dark. Luma is the signal seen by black and 

white televisions. The U (Cb) and V (Cr) 

channels subtract the Luminance values from 

Red (U) and Blue (V) to reduce the color in-

formation. These values can then be reassem-

bled to determine the mix of Red, Green and 

Blue [5], [7].   

 Some deeper research into YUV reveals 

two reasons why Blue always looks so 

crummy when extracted from video images. 

The U channel ranges from Red to Yellow, 

the V channel ranges from Blue to Yellow. 

Because Yellow is Red and Green, Red is 

essentially sent three times, Green twice and 

Blue only once. Reconstructing the Lumi-

nance component reveals another reason why 

Blue suffers; the Blue channel is only 11% of 

Luminance. The following formula shows 

the weighting of each channel in  the Lumi-
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nance mix:  

Luma = 30% Red + 59% Green + 11% Blue.  

  The large percentage of Green and the 

small percentage of Blue (along with Green 

being sent twice) help to explain why chroma

-keying for video is done against green 

screens and not blue screens like film. 

 4- The Fuzzy logic c-means:  

In our work analysis,we need to deter-

mine the partitioning of the sample data for 

each explanatory (input) variable into a num-

ber of clusters. These clusters have “fuzzy” 

boundaries, in the sense that each data value 

belongs to each cluster to some degree or 

other. Membership is not certain, or “crisp”. 

Having decided upon the number of such 

clusters to be used, some procedure is then 

needed to locate their mid-points (or more 

generally, their centroids) and to determine 

the associated membership functions and de-

grees of membership for the data-points. To 

this end, Shepherd and Shi (1998) used a 

variant of the “fuzzy c-means” (FCM) algo-

rithm. (The latter is sometimes termed the 

fuzzy k-means algorithm in the literature.) 

The FCM algorithm is really a generalization 

of the “hard” c-means algorithm. It appears 

to date from Ruspini (1970), although some 

of the underlying concepts were explored by 

MacQueen (1967). The FCM algorithm is 

closely associated with such early contribu-

tors as Bezdek (1973) and Dunn (1974, 

1977), and is widely used in such fields as 

pattern recognition, for instance [8]. 

 

 5- RLE Compression: 
 RLE is a natural candidate for com-

pressing graphical data, a digital image consists 

of small dots called pixels, each pixel can be 

either one either one bit, indicating a black or 

white dot, or several bits, indicating one of sev-

eral colors or shades of gray. We assume that 

the pixels are stored in an array called a bit-

map, so the bitmap is the input stream for the 

image. Pixels are normally arranged in the bit-

map in scan lines, so the first bitmap pixel is 

the dot at the top left corner of the image, and 

the last pixel is the one at the bottom right cor-

ner [9].  

Compressing an image using RLE is 

based on the observation that if we select a 

pixel in the image at random, there is a good 

chance that its neigh ors will have the same 
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color[].the compressor thus scans the bitmap 

row by row. Looking for runs of pixels of the 

same color. If the bitmap starts,e.g., with 17 

white pixels followed by 1 black one, followed 

by 55 white ones ,ets. Then only the numbers 

17, 1,55,… need be written on the output 

stream.  

6-  YUV –RGB conversion:  

There are many slightly different for-

mats to convert between YUV and RGB. The 

only major difference is a few decimal 

places. The CCIR 601 standard (now ITU-R 

601) specifies the correct coefficients. These 

formulas assume U and V are unsigned bytes 

[5], [7].  

7- the Fuzzy C-means Algorithm:  
In this section we briefly review the 

fuzzy c-means algorithm [8], for a thorough 

overview of objective function based fuzzy 

clustering, for instance. Let us denote the 

membership degree of datum xi  X, j ,...,1

{ n} , to cluster  

c 

pi  P, i } ,...1{ , by ui, j [o1, ].  

Denoting the Euclidean distance by dE,we 

minimize the objective function 

 

 
 …(7)  

Iteratively subject to the constraints  

 
…(8) In every iteration 

step, minimization with respect to ui, jand pi is 

done  

separately. The necessary conditions for a 

minimum yield update equations for both 

half-steps as follows  

 
…(9) And for the prototypes  

 
…(10) Figure 3 

shows an example for an FCM clustering 

with c=7. the membership degrees are indi-
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cated by contour lines, the maximum over all 

membership degrees is depicted   

Figure 3 shows an example for an FCM 

clustering with c=7. 8- RLE Algorithm:  

now applying the RLE algorithm to each 

component Y,U, and  V. explains this algo-

rithm by used test numeric text.  

Example:100,20,20,20,20,30,40,255,40,4 

0,40,40,40,40,10,10,10 

 Compressed text :100, # 20 

4,30,40,255,# 40 6,10,10,10 9- The Decom-

pression Stage:  

1-Retrieve the parameters of original image 

weight and height the image, and number of  

the clusters, and value of each cluster. 2-For 

each components Y,U,V  

* Read compressed files with RLE Algo-

rithm then apply decompressed algorithm to 

produce Y,U,V components.  

3-Conversion YUV color space to RGB 

color space.  
 
10 – The proposed system  

The proposed system involved the fig-

ure 4, where used the BMP image 24 bit  per 

pixel, read the image with RGB color space 

and then apply the compression algorithm 

(the Fuzzy clustering algorithm and then 

RLE algorithm )on the image after the image 

from RGB color space to YUV color 

space ,apply this system on three pictures and 

comparison the result between them .  

The Decompression Stage  

Figure 4 the structure of proposed system. 

ow the execution st ep of our work  

11-Case study: 11-1-1 convert to YUV color 
space Figure 5 explains the image RGB  
 
color space in (a) and image YUV color  space 
in (b).  
Figure 5 the image RGB and YUV color space. 

he T 2 -1 -1 1  
 
 

clustering Proce ss R e su lt:  

 in this stage will apply the FCM on the 

lenna picture,after making the YUV image 

where table 1 explains the all parameters be-

fore the input to applying the FCM algorithm  

In the end of the FCM algorithm the actual 

number of the clusters is (25) clusters with 

(22) iterations, as explained in Table 2, (7) 

clusters have the same value as (192.9709). 

(14) Clusters have same value as (56.8233), 
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but (4) cluster have different values of  

(160.7186,102.8144,146.4812,128.3826)  

Table1: the parameters of the FCM Table2: 

the values of the clusters in algorithm lenna  

Now the value of each pixel must be com-

puted to result the final image, where in the 

original image each pixel has membership 

values equal to the number of clusters, we 

make of maximum membership value of the 
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pixel and this pixel matches with value of 

cluster with the same index of the member-

ship value>                             

11-1-3 RLE compression and compres-
sion stages:  

After applying the FCM algorithm, now will 

applying the RLE algorithm on the Y , U and 

V components. The table 3 Obtains  the all 

components before and after compression.  

table3: Obtains  the all components before 

and after compression.  
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11-1-4 Co n v ert t h e Ima g e t o RGB 
Color Sp ace:  

After the end of the FCM and making the 

YUV segmented image then  
 

this image is converted to RGB color  

space. 

11-2 The second c a se:  

11-2-1 Convert to YUV  

Color Space: 

 

 Figure 6 explains the image RGB color 

space in (a) and image YUV color space in 

(b).  

Figure 6 the image RGB and YUV  

 

color space. 1 1 -2-he T 2 cluste ring 
Pro c ess :Result  
After making the YUV image then we imple-

ment the FCM algorithm with parameters in 

the table 4. Table 4:the parametersof the 

FCM  algorithm.  
clusters with (10) iterations, as  

explained in Table 5, (23) clusters have Table 

5: the values of the clusters in the same value 

as (76.60.43). (7) New York City1.  

Clusters have same value as (230.8318), but 

(4) cluster have different values of (191.684 , 

111.7449 , 136.5829 , 158.5767).  

Now the value of each pixel must be 

computed to result the final image, where in 

the original image each pixel has member-

ship values equal to the number of clusters, 

we make of maximum membership value of 

the pixel and this pixel matches with value of 

cluster with the same index of the membershi 

value.  

11-2-3 RLE compression 

  Y   U   V   

Be-
fore 

1638
4 

* 
8 

16384 
* 

8 163
84 

 * 
8 

  bit   bit   bit   

After 9907 
bit 

* 
8 

16368 
* bit 

8 163
84bi
t 

* 
8 
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and compression stages:  

After applying the FCM algorithm, now 

will applying the RLE algorithm on the Y , U 

and V components. The table 6 Obtains  the 

all components before and after compression.  

 Table 6: Obtains  the all components be-

fore and fter compression.  

11-2-4 C o n v e r t t h e I m a g e t o R G B Co 

lo r Spa ce:  

After the end of the FCM and making the YUV 

clustering image then this image is converted 

to RGB color space. 

 11-3 The third case:  11-3-1Convert 

toYUV Color Space:  
Figure 7 explains the image RGB color space 

Symbol description Value 

wm Width of the image 197 

hm Height of the image 224 

Size_image The size of image   

Cmax The max number of the clusters in the image 40 

Cmin The min number of the clusters in the image 20 

C The exact value of the number of the clusters 34 

M Limit the fuzzy value in the membership func-
tion 

1.5 

exponent The minimum error value is accepted between 
the membership value in the current iteration 
and the previous iteration. 

0.5 

maxiter The max value of the number accepted itera-
tions 

30 

  

 

in (a) and image YUV color space in (b).  

Figure 7 the image RGB and YUV  

color space. 1 1 -3-he T 2 cluste ring Pro c 

ess : Result  

in this stage will apply the  FCM on the picture, 

After making the YUV image ,where table 7  

explains the all parameters before the input to 

applying the FCM algorithm.  

In the end of the FCM algorithm the actual num-

ber of the clusters is (25) clusters with (25) it-
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erations, as explained in Table 8, (14) clus-

ters have the same value as (38.9439). (6) 

Clusters have same value as (152.62),  

(2) Clusters have same value as 

(123.0017),but (2) clusters have different val-

ues of (76.6755 , 105.4254).  

Now the value of each pixel must be 

computed to result the final image, where in 

the original image each pixel has member-

ship values equal to the number of clusters, 

we make of maximum membership value of 

Table 8 the values of the clusters in the pixel 

and this pixel matches with natural image.  

value of cluster with the same index of the 

membership value. Table 7: the parameters 

of th FCM algorithm .  

11-3-3 RLE compression 
and compression stages: 

The index of clus-
ter 

The values of clusters 
centers 

1 230.8318 
2 230.8318 
3 191.68 
4 230.831 
5 230.8318 
6 230.8318 
7 111.7449 
8 230.8318 
9 136.5829 
10 230.8319 
11 158.5767 
12 76.6043 
13 76.6043 
14 76.6043 
15 76.6043 
16 76.6043 
17 76.6043 
18 76.6043 
19 76.6043 
20 76.6043 
21 76.6043 
22 76.6043 
23 76.6043 
25 76.6043 
26 76.6043 
27 76.6043 
28 76.6043 
29 76.6043 
30 76.6043 
31 76.6043 
32 76.6043 
33 76.6043 
34 76.6043 

  Y U V 
Before 44128 * 8 44128 * 8 44128 * 8 
  bit bit bit 
After 34730  * 8 43908 * 8 44006 * 8 
  bit bit bit 
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After applying the FCM algorithm, now will 

applying the RLE algorithm on the Y , U and 

V components. The table 9 Obtains the all 

components before and after compression.  
table 9: Obtains  the all  components  reduce 

size  them  obtain  on  before  and  after  com‐

pression. the size of Y reducing very 

11-3-4 C o n v e r t t h e I m a g e t o R G B 

Co lo r Spa ce:  

After the end of the FCM and making the 

YUV segmented image then this image is 

converted to RGB color space. 12-

Conclusions:  
•Used the YUV color space because reducing 
the time of three process to RGB compo-
nents, but when convert RGB to YUV color 
space clustering on only Y, and U, V are in-
formation about image.  
•In FCM algorithm the number of clusters 
effect on the size of compression image, 
where in lena image the number are 25  pro-
ducing  high compression ratio but in NEW 
YOURK image the number of clusters 34 
producing  low compression ratio.  
•In RLE algorithm, applying it on the Y,U,V 
components to  

largely, because the Y contains of the similar 

pixels depending on the number of clusters.  

•In using  third image the PSNR is 31 com-

pressed with other papers  where best paper 

the PSNR IS 22 as exp,lianse in the table 10.  

13-References: [1]- D.¨Ok¨um T.," An Algo-

rithm For Image Clustering and Compres-

      
Symbol description Value 

wm Width of the image 154 
hm Height of the image 231 

Size_im
age 

The size of image   

Cmax The max number of 
the clusters in the 
image 

30 

Cmin The min number of 
the clusters in the 
image 

15 

C The exact value of 
the number of the 
clusters 

25 

M Limit the fuzzy 
value in the mem-
bership function 

1.5 

expo-
nent 

The minimum error 
value is accepted 
between the mem-
bership value in the 
current iteration 
and the previous 
iteration. 

0.5 

maxiter The max value of 
the number ac-
cepted iterations 

30 

  

  Y U V 

Before  44128 * 
8 bit 

44128 * 
8 bit 

44128 * 
8 bit 

After 34730  * 
8 

43908 * 
8 

44006 * 
8 

  bit bit bit 
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The index of The values of 
cluster clusters centers 

1 152.62 
2 152.62 
3 152.62 
4 152.62 
5 123.0017 
6 123.0017 
7 76.67 
8 152.26 
9 105.4254 
10 152.6261 
11 93.0864 
12 38.9439 
13 38.9439 
14 38.9439 
15 38.9439 
16 38.9439 
17 38.9439 
18 38.9439 
19 38.9439 
20 38.9439 
21 38.9439 
22 38.9439 
23 38.9439 
25 38.9439 
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Design layouts of territorial planning of the 
Russian Federation are developed on the 
basis of engineering surveys results in com-
pliance with the requirements of technical 
regulations and with due account of federal 
programs in the field of state, economic, 
ecological, social, cultural and national de-
velopment of the Russian Federation, provi-
sions on territorial planning of the docu-
ments on territorial planning of the con-
stituent parts of the Russian Federation, 
documents on territorial planning of mu-
nicipal settlements as well as with due ac-
count of proposals of interested persons  
 

The composition and way of elaboration 

of design layouts of territorial planning of the 

Russian Federation as well as the order of 

submitting amendments into the designs are 

established by the Russian Federation Gov-

ernment.  

According to the provisions of the RF 

Law "On the state secret" data on the loca-

tion, function, extent of completion, protec-

tion of special and particularly significant 

projects, their design, construction and op-

eration as well as allotment of land, sub-soil 

assets and water areas for such projects con-

stitute the list of the state secret. That is why 

the composition, order of preparation, order 

of conciliation of design layouts of territorial 

planning of the Russian Federation, includ-

ing maps (diagrams) of planned location of 

projects of defense and security, the order of 

submitting amendments into such docu-

ments, particularities of their publication are 

established with due account of the provi-

sions of the legislation of the Russian Fed-

eration in the field of defense and legislation 

of the Russian Federation on the State secret. 

Design layouts of territorial planning of 

the Russian Federation prior to their approval 

should be submitted for agreement to State 

authorities of the RF constituent parts. 

Town-planning regulation and territorial 
planning of the Russian Federation 

Rimshin V.I. the main correspondent RAASN, Dr.Sci.Tech., professor  
Moscow institute of a municipal services and construction)  
Shubin L.I. post-graduate student  
Scientific research institute of building physics RAASN) 
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It should be noted that the rates on recon-

ciliation of the said designs established  by the 

Town planning Code are formulated, to our 

opinion, not quite satisfactorily. Below it is 

explained why. 

According to P. 4, Cl. 11 of the Town 

planning Code  design layouts of territorial 

planning of the Russian Federation prior to 

their approval are subject to compulsory 

agreement with the interested bodies of ex-

ecutive authorities of the RF constituent enti-

ties in the order established by Cl.12 of the 

Town planning Code  

But according to P.1 of Cl.12 of the Town 

planning Code  the design layout of territorial 

planning of the Russian Federation is subject to 

agreement with superior Executive authorities 

of state power of the RF constituent entities  in 

cases when proposals in the design layout pre-

sume alteration of the existing or planned 

boundaries (according to documents of territo-

rial planning of the RF constituent part) of 

agricultural land, boundaries of natural areas 

of preferential protection of regional signifi-

cance, boundaries of earth areas owned by the 

RF entity, boundaries of units of cultural heri-

tage, boundaries of zones of planned location 

of capital construction projects of regional 

significance. Also subject to agreement are 

matters of location of capital construction pro-

jects of federal significance which may exert 

negative effects on the environment of the ter-

ritory of the RF entity. Other matters cannot 

be subject to agreement in connection with 

elaboration of the design layout of territorial 

planning of the Russian Federation. 

The divergence in the juridical content of 

the indicated Code seems quite evident.  

First of all, the first case considers com-

pulsory reconciliation of design layouts of 

territorial planning of the Russian Federa-

tion, in the second case the designs are sub-

ject to reconciliation only in case of two con-

ditions: 

—if proposals in the designs presuppose 

the alteration of existing or, in accordance 

with the documents of territorial planning of 

the Russian Federation constituent part, 

planned boundaries of agricultural land, 

boundaries of natural areas of preferential 

protection of regional significance, bounda-

ries of earth areas owned by the RF entity, 
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boundaries of units of cultural heritage, 

boundaries of zones of planned location of 

capital construction projects of regional sig-

nificance;  

—if projects of capital construction of 

federal significance which are supposed to be 

allocated, may exert negative effects on the 

environment of the territory of the Russian 

Federation entity.  

Secondly, in the first case the coordinat-

ing subjects are "the interested bodies of ex-

ecutive authorities of the Russian Federation 

entities", in the second case such subjects are 

"the superior executive bodies of state au-

thorities of the Russian Federation entity". 

Part 1 Cl. 17 of the Federal Law of Octo-

ber 6, 1999 № 184-ФЗ "On general princi-

ples of arrangement of lawmaking 

(representative) and executive bodies of state 

power of the Russian Federation entities" 

sets out that the Russian Federation entity 

should have a system of bodies of executive 

authority headed by the superior executive 

body of the state power of the RF entity, with 

the chief of the superior executive body of 

the state power of the RF entity at the head. 

"The interested bodies of executive 

power of the Russian Federation entities" 

may, therefore, include, e.g., bodies respon-

sible for formation of town-planning policy 

in the Russian Federation entity or bodies 

responsible for those activities which con-

cern the elaboration of the design layout of 

territorial planning in the field at the federal 

level.  For example, the design layout of ter-

ritorial planning in the field of usage and 

conservation of the forest fund of the Rus-

sian Federation might be agreed with Minis-

tries (departments, boards) of forest re-

sources of the Russian Federation entities. 

Thus, the content of the notion 

"interested bodies of executive power of the 

Russian Federation entities" differs from the 

content of the notion "superior executive 

bodies of state power of the Russian Federa-

tion entities". 

The Town-planning Code does not give a 

commission to the RF Government to elabo-

rate the order of conciliation of design lay-

outs of territorial planning with interested 

federal bodies of the executive power. But if 

to interpret the Law literally, the mentioned 
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designs should be conciliated only with supe-

rior bodies of the executive power of the RF 

constituent parts (in cases established by the 

Town-planning Code) and bodies of local 

governments (which is discussed below). 

The former Town-planning Code defined 

clearly that designs of the General layout and 

consolidated layouts should be elaborated 

and conciliated in the order established by 

the Russian Federation Government. In its 

turn both the Key requirements to develop-

ment and conciliation of the General Layout 

of settling on the territory of the Russian 

Federation and the Key requirements to de-

velopment and conciliation of consolidated 

layouts of town-planning and basic provi-

sions of consolidated layouts of town-

planning set out that the said draft documents 

should have been agreed with the interested 

federal bodies of executive power and re-

spective organizations on the matters within 

their competence. 

The newly adopted Town-planning Code 

on the matter of conciliation of layouts of 

territorial planning with interested federal 

bodies of executive power indicates only 

documents of territorial planning, including 

maps (schemes) of planned location of de-

fense and security projects.  

At the same time it is difficult to con-

ceive a situation when the document elabo-

rated by a federal body of executive power 

would not be submitted for agreement with 

other interested federal bodies of executive 

power. It is therefore necessary that the Rus-

sian Federation Government should amend 

the Town-planning Code extending P. 12 Cl. 

11 with a rule of establishing an order of 

conciliation of the design layout of territorial 

planning of the Russian Federation. If this 

rule is realized by default directly in the 

document of the Russian Federation Govern-

ment which will establish the composition, 

order of development an order of submission 

of amendments into the mentioned design, 

then formally that would be an infringement 

of the provision of the Town-planning Code. 

To our opinion, it is necessary to intro-

duce amendments into the Town-planning 

Code specifying the order of conciliation of 

the design layout of territorial planning of 

the Russian Federation.  
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Thus, design layouts of territorial plan-

ning of the Russian Federation should be 

conciliated with superior bodies of the ex-

ecutive power of the Russian Federation con-

stituent part (in circumstances enumerated 

above) and with bodies of local government 

administration. 

The time of reconciliation of the design 

layout of territorial planning of the Russian 

Federation should not exceed three months 

since the day of its submission to the superior 

executive bodies of state power of the Rus-

sian Federation constituent parts with regard 

to the territories of which the design layout of 

territorial planning was elaborated or on the 

territory of which the planned project of capi-

tal construction of federal significance may 

exert a negative effect.  

If a consolidated conclusion from the supe-

rior executive body of state power of the RF 

constituent part on the design layout is not re-

ceived in due time, then this is considered as an 

agreement of the said body of state power of 

the RF constituent part on the design layout of 

territorial planning of the Russian Federation. 

The superior executive body of state 

power of the Russian Federation constituent 

part should send the design layout of territorial 

planning of the Russian Federation to bodies 

of local government administration of munici-

pal settlements with regard to which territories 

the design has been elaborated. 

Local government bodies consider the 

design layout of territorial planning of the 

Russian Federation from the point of view 

that the proposals of the design layout take 

into account the provisions on territorial 

planning set out in the documents of territo-

rial planning of municipal settlements, that 

the rules on land utilization and land devel-

opment are taken into account, proposals on 

alteration of boundaries of land areas owned 

by the municipal settlement. Also subject to 

agreement are matters of location of capital 

construction projects of federal significance 

which may exert a negative effect on the en-

vironment of the territories of municipal set-

tlements. 

The maximum time of considering the 

design layout of territorial planning of the 

Russian Federation cannot exceed 30 days 
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since its receipt. If the conclusion from the 

bodies of local administration is not received 

in due time the design layout of territorial 

planning of the Russian Federation is re-

garded as agreed with those bodies. 

 

The superior body of state power of the RF 

constituent part elaborates a summary conclu-

sion on the basis of conclusions of local ad-

ministration bodies for the design layout of 

territorial planning of the Russian Federation 

which may include a statement on agreement 

or disagreement with the design layout of ter-

ritorial planning of the Russian Federation 

substantiating the decision made. 

If one or several RF constituent parts submit 

summary conclusions containing statements 

on disagreement with the design layout of 

territorial planning of the Russian Federation 

substantiating their decision, then during 30 

days since the deadline for reconciliation of 

such a design, a decision is passed on forma-

tion of a conciliation commission. The maxi-

mum time of work of the conciliation com-

mission cannot exceed three months. 

The conciliation commission submits the fol-

lowing documents on the results of its work: 

1) a document on reconciliation of the design 

layout of territorial planning of the Russian 

Federation and the amended design layout of 

territorial planning of the Russian Federation 

prepared for approval. This material may 

contain:  

proposals to exclude from the design layout 

of territorial planning of the Russian Federa-

tion the material on matters not conciliated 

(also indicating them on the respective map 

(or scheme) with an aim to fix the non-

conciliated matters till the moment of their 

conciliation;  

a plan of conciliation of the matters indicated 

in Cl. 1of the current part after the layout of 

territorial planning of the Russian Federation 

is approved, by preparing proposals on insert-

ing respective amendments in such a layout; 

 2) Material in a text form and in the 

form of maps (schemes) on the matters not 

yet conciliated. 

 Basing on the documents and material 

submitted by the conciliation commission a 

decision is passed concerning approval of the 

layout of territorial planning of the RF or on 
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refusal of the design layout of territorial plan-

ning of the Russian Federation and asking for 

its further elaboration and completion. 

The order of conciliation of the design layout 

of territorial planning of the Russian Federa-

tion, membership and order of work of the 

conciliation commission are established by 

the Russian Federation Government.  

 

If the material on the non-agreed matters is 

available the Russian Federation Government 

may approve the layout of territorial planning 

of the Russian Federation providing for loca-

tion of capital construction projects of federal 

significance. 

Layouts of territorial planning of the Russian 

Federation containing maps (schemes) of the 

planned location of defense and security pro-

jects are approved with due account of the 

legislation provisions of the Russian Federa-

tion in the field of defense and legislation of 

the Russian Federation on state secret. 

Along with the process of conciliation, the 

design layout of territorial planning of the 

Russian Federation is submitted for public 

discussion. The Town-planning Code fore-

sees that the design layout should be pub-

lished in the way established for official pub-

lishing of statutory legal acts of the Russian 

Federation. The design layout should be pub-

lished not later than three months prior to its 

approval. Besides, the design layout of terri-

torial planning of the Russian Federation can 

be placed on the official site of the Russian 

Federation Government in the Internet.  

Drafts of dispositions on  territorial planning 

and drafts of maps (schemes) available in the 

layout of the territorial planning should be 

published. 

 

The interested persons have the right to sub-

mit their proposals concerning the published 

designs. 

Having been approved, the layouts of territo-

rial planning of the Russian Federation 

should be published in the established order.  

Within three days since their approval the 

said layouts should be submitted to superior 

executive bodies of state power of the Rus-

sian Federation constituent parts and local 

administration bodies of municipal settle-

ments for which territories they had been in-
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tended. 

Right holders of land areas and capital con-

struction projects, if their rights and legal in-

terests are infringed or might be infringed as 

a result of approval of layouts of territorial 

planning of the Russian Federation have the 

right to bring the case before the court.   

Bodies of state power of the Russian Federa-

tion, bodies of state power of the Russian 

Federation constituent parts, bodies of local 

administration, interested natural and legal 

persons have the right of submitting propos-

als on amendments for the layouts of territo-

rial planning of the Russian Federation. 

Within three months since the day of ap-

proval of such a layout the Russian Federa-

tion Government should elaborate and ap-

prove the plan of realization of the layout of 

territorial planning of the Russian Federation. 

It should contain the following data: 

1) The time schedule of elaboration of docu-

mentation on planning the territory to locate 

capital construction projects of federal sig-

nificance, on which basis boundaries of land 

areas for location of such projects are defined 

and specified; 

2) The time schedule of elaboration of design 

documentation and the deadline of comple-

tion of capital construction projects of federal 

significance. 

3) The financial and economic feasibility 

study for the implementation of the layout of 

territorial planning of the Russian Federation.  
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INTRUDICTION 

A Composite in engineering sense is any ma-

terials that have been physically assembled to 

form one single bulk without physical blend-

ing to foam a homogeneous material. The 

resulting material would still have compo-

nents identifiable as the constituent of the 

different materials [1]. One of the advantages 

of composite is that two or more materials 

could be combined to take advantage of the 

good characteristics of each of the materials. 

Composite materials will consist of two sepa-

rate components, the matrix and the filler. 

The matrix is the component that holds the 

filler together to form the bulk of the mate-

rial. It usually consists of various epoxy type 

polymers but other materials may be used. 

Metal matrix composite and thermoplastic 

matrix composite is some of the possibilities. 

The filler is the material that has been im-

pregnated in the matrix to lend its advantage 

(usually strength) to the composite. The fill-

ers can be of any material such as carbon fi-

ber, glass bead, sand, or ceramic. Composites 

offer many advantages over other materials; 

Stronger and stiffer than metals on a density 

basis; Capable of high continuous operating 

temperatures; Highly corrosion resistant; Tai-

lorable thermal expansion properties; Tun-

able energy management characteristics; Ex-

ceptional formability; Outstanding durability; 

Corrosion Resistance. 

    Semi-solid metal forming processes are of 

large industrial interest for the production of 

various components because they have ad-

vantages over casting, forging and powder 

Study the toughness behavior of aluminium A355 and A356 
composites reinforced with SiC particles after the extrusion 

process 

The influence for group of variables on the resistance to 
failure of a material to a suddenly applied force. The test 
measures the impact energy  for aluminium A355 and A356 
composites reinforced with SiC particles after the extrusion 
process was investigated  by the finite element method. 
These variables are the percentage of liquid fraction. The 
volume percentage of the SiC particles was 10%,15% and 
20% percentage and the investigation is carried out at room 
temperature . The results show that Impact energy de-
creases by increasing the volume fraction of particles.  M. rshdan. Ibrahim  
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metallurgy techniques, such as reduction of 

macro-segregation, reduction of porosity, low 

forming efforts and possibility of near-net 

shape forming etc[2]. In the semi-solid extru-

sion, because the material of the semi-solid 

state flows out only through a die exit, the 

flow and deformation of material is con-

strained. The flow and deformation of the 

semi-solid alloy studied in the investigation 

at changing initial liquid fraction, angle of 

die and reduction in area [3]. A computer 

simulation or a computer model is a com-

puter program that attempts to simulate an 

abstract model of a particular system. Com-

puter simulations have become an useful part 

of mathematical modeling of many natural 

systems in physics (Computational Physics), 

chemistry and biology, human systems in 

economics, psychology, and social science 

and in the process of engineering new tech-

nology, to gain insight into the operation of 

those systems. Traditionally, the formal mod-

eling of systems has been via a mathematical 

model, which attempts to find analytical so-

lutions to problems, which enables the pre-

diction of the behavior of the system from a 

set of parameters and initial conditions. Com-

puter simulations build on, and are an useful 

adjunct to purely mathematical models in sci-

ence, technology and entertainment. Finite 

element analysis (FEA) is a computer simula-

tion technique used in engineering analysis. 

It uses a numerical technique called the finite 

element method (FEM). There are many fi-

nite element software packages, both free and 

proprietary [8,9]. 

    The present work is devoted to study the 

effect of the extrusion process parameters on 

the impact energy of A355 and A356 alloy 

reinforced with different weight percentages 

of silicon carbide particles. This study made 

by simulating this process using computer 

software based on the finite element, after 

validated all software by comparing the pre-

dicted results from this software with the ex-

perimental results. The validation process 

done by using simulation model prepared by 

tin-lead alloy reinforced with silicon carbide 

particles. 

Experimental Work 

   In this section, experimental processes have 

been explained to validate the finite element 

software (Impact dynamic program version 

0.7.1). SiC particles with different percents 

of volume fractions (10,15and 20) percent is 

used as reinforcing particles for the produc-

tion of particle reinforced Pb-Sn alloy matrix 

composites. Particle was mixed by stirrer in 

the liquid alloy, and then poured into dies to 

solidify composite specimens. The specimens 

were extruded at temperature ranging from 

247 to 308 0C. All extruded specimens had 
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an initial diameter of 20 mm, final diameters 

of 16 mm and 12 mm after extrusion with 

reduction in area of ratios 20% and 40%. A 

schematic view of the apparatus involved in 

this process is presented in figure (1). Charpy 

(simple-beam) subsize impact test specimens 

were prepared from the casting. The speci-

men of Charpy test   have a dimension 

55x10x10mm and have a notch machined 

across one of the larger faces, the impact en-

ergy reported is the average of two readings. 

Figure (3-6) shows the impact energy of the 

specimens when liquid fraction 45%, 55%, 

65% and 75%.  

Figure (1): Schematic view of the appara-

tus involved in this process is presented 

b 

C 

d 
Figure (2): variation of impact energy with volume 

fraction at 

45%,(b)55%,(c)65%, (d) 75%  liquid fraction 
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Finite Element Modeling 
 
 To use the finite element software a valida-

tion process are made by applying this soft-

ware on the Pb-Sn alloy matrix composites 

reinforced with different volume percents of 

SiCp to predict the deformation and tensile 

behaviour. The predicted results and the ex-

perimental results then compared to validate 

the software.  , Impact dynamic program ver-

sion 0.7.1 simulated the impact tests. In 

simulation process the program input were 

the specimen geometric, alloy type and SiC 

weight percent. The output is the impact en-

ergy (J) in each case. The predicted impact 

energies at different alloy kinds show a good 

agreement with the experimental impact en-

ergies figure (2) represent the relation be-

tween the experimental and predicted impact 

energies. This result is consistent with that 

resulted by Hoffman et al [4]. They proved 

that the prediction for the impact of the rein-

forced metal matrix composites by different 

finite element analysis codes was consistent 

with experimental data. 

 

Impact tests simulation for A355  

 

In the investigation, Impact dynamic program 

version 0.7.1 simulated the impact tests for 

A355 reinforced with different weight per-

centage of SiC particles. In simulation proc-

ess the program input were the specimen 

geometric, alloy type and SiC weight percent. 

The output is the impact energy (J) in each 

case. The results show that the impact energy 

decreases by increasing the volume fraction. 

The extrusion process improves the impact 

energy of the composites. Figure (3-5) repre-
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sent the predicted impact energy for A355 

reinforced with different weight percentage 

of SiC particles.   

Figure (3): Variation of impact energy for 

A355 with volume fraction (as cast and as 

extruded) at liquid fraction 65%. 

 

Figure (4): Variation of impact energy for 

A355 with volume fraction (as cast and as 

extruded) at liquid fraction 45%. 

 

Figure (5): Variation of impact energy for 

A355 with volume fraction (as cast and as 

extruded) at liquid fraction 75%. 

 

 

Impact tests simulation for A356 

Impact dynamic program version 0.7.1 simu-

lated the impact tests for A356 reinforced 

with different weight percentage of SiC parti-

cles. In simulation process the program input 

were the specimen geometric, alloy type and 

SiC weight percent. The output is the impact 

energy (J) in each case. The results show that 

the impact energy decreases by increasing the 

volume fraction. The extrusion process im-

proves the impact energy of the composites. 

Figure (6) represent the predicted impact en-

ergy for A356 reinforced with different 

weight percentage of SiC particles  
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   Figure (6): Predicted impact energy of 

A356 

at liquid fraction 65%  

at liquid fraction 45% 

at liquid fraction 75% 

 

Discussion 
 
  The results obtained from the finite element 

modelling of the behaviour of A355 and 

A356 alloy matrix composites for the effects 

of the percentage of liquid material. The in-

vestigations shown that the impact energy of 

the composites less than the base alloy. Many 

investigators [5,6,7] showed that the effect of 

volume fraction of the reinforcement parti-

cles in the percentage of the impact energy of 

the composites.    The results of the finite ele-

ment simulations for Pb-Sn alloy matrix 

composites show good agreement with the 

experimental results . This result is consistent 

with that resulted by Chen J.M. et al. [5]. 

They proved that the prediction for the me-

chanical properties of the reinforced metal 

matrix composites as cast and as extruded by 

finite element simulation revealed good 

agreement with experimental data. 
Conclusions 

  This investigation on the extrusion of parti-

cle reinforced aluminum alloy was conducted 

by using finite element conclusions can be 

summarized as follows: 

1. Very good agreement is obtained be-

tween the predicted values from neural 

network modeling and experimental re-

sults for the Pb-Sn alloy matrix compos-

ite. 

2. Impact energy decreases by increasing 

the volume fraction of particles. 

3. The highest impact energy value was ob-

tained at 10% SiC .  

4. The highest impact energy value was ob-

tained when the liquid fraction was 55%  
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Introduction 
 
     Metal Matrix Composites (MMCc) exhibit 
a combination of properties not found in 
monolithic metals. The addition of high 
modulus fibers , particles, nodules or whisk-
ers to conventional alloys can result in favor-
able changes in strength, elastic modulus, 
wear resistance, creep resistance, coefficient 
of thermal expansion and fatigue life. In ad-
dition, although second phase additions can 
result in a loss of tensile ductility, lower frac-
ture toughness, and an increase in density, 
specific properties of the composites are usu-
ally improved enough to provide consider-
able weight savings potential in load bearing 
and high temperature applications. In particu-
lar, they offer widespread potential due to 
their essentially isotropic properties and sub-
stantially improved strengths and stiffness 
compared to unreinforced alloy [1-3]. Alumi-
num-silicon metal matrix particulate compos-
ites are attractive for these applications be-
cause they exhibit unusual combinations of 
structural, physical thermal properties, low 

density, low thermal expansion, high 
modulus and strength, and good creep and 
wear resistance [4]. Semi-solid metal forming 
processes are of large industrial interest for 
the production of various components be-
cause they have advantages over casting, 
forging and powder metallurgy techniques, 
such as reduction of macro-segregation, re-
duction of porosity, low forming efforts and 
possibility of near-net shape forming etc. In 
the semi-solid extrusion, because the material 
of the semi-solid state flows out only through 
a die exit, the flow and deformation of mate-
rial is constrained. The flow and deformation 
of the semi-solid alloy studied in the investi-
gation at changing initial liquid fraction, an-
gle of die and reduction in area [5-7]. A com-
puter simulation or a computer model is a 
computer program that attempts to simulate 
an abstract model of a particular system. 
Computer simulations have become an useful 
part of mathematical modeling of many natu-
ral systems in physics (Computational Phys-
ics), chemistry and biology, human systems 
in economics, psychology, and social science 
and in the process of engineering new tech-

Simulation of Settling, Casting Fluidity and 
Solidification of Aluminum SiC Particle Composites  

Eman Ebrahim Mohamed Nassar   

The influence for group of variables on aluminium A355 and A356 composites 
reinforced with SiC particles after the extrusion process was investigated  by the 
finite element method. These variables are the percentage of liquid material and 
the ram speed, die angle and the reduction percentage in the area. The volume 
percentage of the SiC particles was 10%,15% and 20% percentage and the investi-
gated made at room temperature ,150 0C and 300 0C. The results show that the 
ram speed increased with the increasing in the liquid fraction and decreasing in 
the die angle and reduction percentage, the results show also that the porosity per-
centage decreased and the mechanical properties improved  
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nology, to gain insight into the operation of 
those systems. Traditionally, the formal mod-
eling of systems has been via a mathematical 
model, which attempts to find analytical so-
lutions to problems, which enables the pre-
diction of the behavior of the system from a 

set of parameters and initial conditions. Com-
puter simulations build on, and are an useful 
adjunct to purely mathematical models in sci-
ence, technology and entertainment. Finite 
element analysis (FEA) is a computer simula-
tion technique used in engineering analysis. 

. Tensile properties of(Pb-Sn) unreinforced 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong 

Room temperature 
  

As-cast 34 34.1* 23 24.1* 18.2 18.8* 

Extruded 47 48.3* 27 28* 23.7 24.2* 
  

100 C As-cast 42 44.2* 30 31.1* 15.2 16.3* 
Extruded 49 50.1* 35 36.1* 15.1 21.1* 

Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 10% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 39 40.3* 29 30,2* 16.5 16.9* 

Extruded 42 42.9* 24 25,1* 19.3 20.3* 

100 C 
  

As-cast 30 31.2* 17 17,3* 14.2 15.4* 

Extruded 37 38.3* 14 15,3* 12.7 10.6* 

Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 27 23.7* 20 20.1* 14.3 14.9* 

Extruded 36 27.8* 16 16.9* 16.1 16.7* 

100 C 
  

As-cast 21 19.2* 12 12.9* 16.3 17.3* 

Extruded 39 22.4* 15 15.6* 17.4 18.1* 

Tensile properties of(Pb-Sn) reinforced  with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) Y.S. (MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 23 17 17.8* 10.7 11.2* 

Extruded 27 13 14.1* 16.2 17.3* 

100 C 
  

As-cast 18 10 11.3* 17.4 18.7* 

Extruded 21 12 13.5* 19.3 19.8* 

Table1: The experimentally and predicted tensile properties of Pb-Sn alloy matrix composites 

 *predicted result  
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It uses a numerical technique called the finite 
element method (FEM). There are many fi-
nite element software packages, both free and 
proprietary [8-11]. An artificial neural net-
work (ANN), often just called a "neural net-
work" (NN), is an interconnected group of 
artificial neurons, that uses a mathematical 
model or computational model for informa-
tion processing based on a connectionist ap-
proach to computation. In most cases an 
ANN is an adaptive system that changes its 
structure based on external or internal infor-
mation that flows through the network [12]. 
The present work is devoted to study the ef-
fect of the extrusion process on the mechani-
cal properties of A355 and A356 alloy rein-
forced with different weight percentages of 
silicon carbide particles. This study made by 
simulating this process using computer soft-
ware based on the finite element and artificial 
neural techniques, after validated all software 
by comparing the predicted results from this 
software with the experimental results. The 
validation process done by using simulation 
model prepared by tin-lead alloy reinforced 
with silicon carbide particles. 
Experimental Work 
   In this section, experimental processes have 
been explained to validate the finite element 
software (JL Analyzer). SiC particles with 
different percents of volume fractions 
(10,15and 20) used as reinforcing particles 
for production of particle reinforced Pb-Sn 
alloy matrix composites. Particle was mixed 
by stirrer in the liquid alloy, and then poured 
into dies to solidify composite specimens. 
The specimens were deformed at temperature 
ranging from 247 to 308 0C. All extruded 
specimens had a diameter of 20 mm before 
extrusion and had a final diameter of 16 mm 
and 12 mm after extrusion with reduction 
ratio in area 20% and 40%. Table 1 shows 
the tensile properties of the specimens; Fig-
ure 1 shows the effect of liquid fraction on 
ram speed at different die angles.   
 

Finite Element Modeling 
 To use the finite element software a valida-
tion process are made by applying this soft-
ware on the Pb-Sn alloy matrix composites 
reinforced with deferent volume percents of 
SiCp as cast and as extruded to predict the 
deformation and tensile behaviour. The pre-
dicted results and the experimental results 
then compared to validate the software. 
In Extrusion 
     A finite element code JL analyzer simula-
tion simulated extrusion process. JL Ana-
lyzer  Engineering solution, developed to 
analyze the two-dimensional plastic deforma-
tion. Finite element simulation performed for 
each combination of variables to predict the 
ram speed in extrusion process in each case. 
Predicted results from JL analyzer soft ware 
illustrated in figure 1. The investigations 
proved that results of the finite element simu-
lation for extrusion of semi solid alloy re-
vealed a good agreement with experimental 
results. 
Tensile Tests 
     Tensile tests ware simulated also by JL 
Analyzer Engineering solution. In tensile test 
simulation, the specimen is presumed to 
drawn axially through two jaws. The jaws 
were forces. Two temperatures (room tem-
perature and 1000 C) and two cases for the 
material (as cast and as extruded) were con-
sidered in the finite element model simula-
tions. Predicted results for the Pb-Sn alloy 
matrix composites reinforced with SiC parti-
cles with deferent weight percents were sum-
marized in table 1.The results of the finite 
element simulations show good agreement 
with the experimental results. 
Neural Network Modeling 
    To use the neural network software a vali-
dation process are made by applying this 
software on the Pb-Sn alloy matrix compos-
ites reinforced with deferent volume percents 
of SiC particles as cast and as extruded to 
predict the wear behaviour. The predicted 
results and the experimental results then 
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compared to validate the software. 
In Wear Rate 
    In this investigation, the wear rate studied 
by using a neural network software (EasyNN
-plus). EasyNN-plus grows multi-layer neu-
ral networks from the data in a grid. The neu-
ral network input and output layers created to 
match the grid input and output columns. 
Hidden layers connecting the input and out-
put layers grown to hold the optimum num-
ber of nodes. Each node contains a neuron 
and its connection addresses. The whole 
process is automatic. The grid is produced 

manually using the EasyNN-plus editing fa-
cilities. The neural networks learn the train-
ing data in the grid and they can use the vali-
dating data in the grid to self validate at the 
same time. The input or independent vari-
ables are the applied pressure in MPa, SiC 
weight percentage and the temperature in de-
grees. The output is the wear rate in milli-
grams per meter figure 2 shows the relation 
between the experimental and predicted wear 
rate results at deferent temperatures  
 
 



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  

Figure 1: Relation between liquid fraction, 
die angle and ram velocity for (Pb-Sn) alloy 
matrix composites at different reduction ar-
eas for the Measured values and Predicted 
values. 
 
Mechanical tests simulation for A355 and 

A356 

  In this section the validated simulation soft-
ware were used to predict the mechanical 
properties of A355. Finite element code JL 
analyzer simulated Extrusion process for 
A355 and A356 alloys. Finite element simu-

lation performed for each combination of 
variables to predict the ram speed in extru-
sion process in each case, soft ware assumed 
that the ceramic particles distributed uni-
formly in the composite. Predicted results 
from JL analyzer soft ware illustrated in fig-
ure 3 for A355 alloy and figure 4 for A356. 
In the simulation process, the extruded speci-
mens had a diameter of 20 mm before extru-
sion and the percentage of reduction in area 
was 20% and 40%.  
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Figure 2: Wear rate of Pb-Sn  alloy matrix composites 
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Tensile Tests                
  JL Analyzer Engineering solution simulated 
the tensile tests for A355 and 356 as cast and 
as extruded. In tensile test simulation, the 
specimen assumed to drawn axially through 
two jaws. The jaws defined as forces. Three 
temperatures (room temperature, 1500 and 
3000). Predicted results for A355 and A356 
reinforced with SiC particles with deferent 

weight percents were summarized in table 2 
and 3 respectively.   
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 Tensile properties of A355 unreinforcrd 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

 (MPa) %Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 226 140 2,3 
Extruded 233 166 3,5 

150 C 
  

As-cast 251 150 1,9 
Extruded 250 141 2,8 

300 C 
  

As-cast 202 120 4,2 
Extruded 229 133 3,7 

Tensile properties of A355 with 10% wt SiCp 

Test temperature condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) %Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 234 136 1,6 
Extruded 242 128 2,5 

150 C 
  

As-cast 222 105 2 
Extruded 234 131 1,5 

300 C 
As-cast 179 100 5,1 

Extruded 218 121 4,7 
Tensile properties of A355 reinforced with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S(MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 223 134 1,4 
Extruded 238 124 1,9 

150 C 
  

As-cast 215 95 2 
Extruded 230 111 3,2 

300 C 
  

As-cast 152 72 5,2 
Extruded 164 97 4,9 

Tensile properties of A355 reinforced with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 
Room temperature As-cast 214 127 1,2 

  Extruded 227 115 1,8 
150 C As-cast 207 90 1,9 

  Extruded 215 105 2,4 
300 C As-cast 141 59 5,3 

  Extruded 153 81 4,6 

Table 2: The predicted tensile properties of A355 alloy matrix composites 
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 Tensile properties of  A356 unreinforced 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
As-cast 255 170 14,2 

Extruded 297 192 19,3 

150 C 
  

As-cast 283 208 11,1 
Extruded 281 200 11,3 

300 C 
  

As-cast 188 163 26,2 
Extruded 208 171 29,2 

Tensile properties of  A356 reinforced with 10% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

  
Room temperature 

As-cast 259 220 10,2 
Extruded 282 187 11,5 

150 C 
  

As-cast 227 130 11,8 
Extruded 281 153 18,1 

300 C 
  

As-cast 165 73 24,1 
Extruded 237 93 27,2 

 Tensile properties of  A356 reinforced with 15% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 245 155 8,3 
Extruded 267 164 11,5 

150 C 
  

As-cast 167 83 11,7 
Extruded 174 97 18,1 

300 C 
  

As-cast 183 63 25,1 
Extruded 213 84 28,8 

 Tensile properties of  A356 reinforced with 20% wt SiCp 

Test temperature Condition U.T.S (MPa) 
Y.S. 

(MPa) % Elong. 

Room temperature 
  

As-cast 230 137 7,3 
Extruded 243 144 13,7 

150 C 
  

As-cast 145 66 12,9 
Extruded 151 83 15,6 

300 C 
  

As-cast 163 55 29,7 
Extruded 179 76 24,7 

Table 3: The predicted tensile properties of A356 alloy matrix composites  
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Wear Rate  
    In this investigation, A355 and A356 wear 
rate were predicted by using a neural network 
software (EasyNN-plus) at two temperatures 
(100 0C and 200 0C). The grid produced 
manually using the EasyNN-plus editing fa-

cilities. The input or independent variables 
are the applied pressure in MPa, SiC weight 
% and the temperature in degrees the pre-
dicted results illustrated in the figure 5 and 
figure 6 
 

Figure 6: wear rate of A355 alloy reinforced with different weight percentage of SiC particles at 
100 0C and 200 0C 
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Discussion 
   The results obtained from the finite element 
modelling of the behaviour of A355 and 
A356 alloy matrix composites for the effects 
of the percentage of liquid material and die 
angle and reduction percentage in the area on 
the ram speed. The result showed that the 
ram speed increased when:  

•The die angle and the percentage of the re-
duction in area decrease. That result from the 
liquid phase flows heavily for the free sur-
face due to the contact force acting on the 
specimen from the die. 
• Liquid fraction percentage increase. That 

result from the liquid phase flows easily 
for the free surface due to the contact 
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force acting on the specimen from the 
die. 

     The previous result is consistent with that 
noticed by O. P. Grover and U.C. Jindal [13]. 
They proved that the liquid fraction percent-
age, the die angle and the reduction percent-
age effected in the ram speed in the extrusion 
of semi solid composites. Mechanical results 
for composites show that the yield strength of 
matrix as cast and as extruded decreases with 
further increase in volume fraction of rein-
forcement, B. S. Majumdar and A. B. Pandey  
[14] have found good agreement with this 
results. The results also show that ultimate 
tensile strength decreases when the tempera-
ture increases, but the yield strength in-
creases at high temperatures. 
   
 Mechanical results revealed that the hot de-
formation process (extrusion) improving the 
strength. These improvements result from the 
reduction in the grain size and reduction in 
the porosity at room temperature and causes 
redistribution of SiC particles clusters in a 
more uniform distribution of the SiC parti-
cles ,but at 100 0C the extrusion had no effect 
in ductility for the composites and unrein-
forced alloy specimens had no differences in 
the  value  at high temperature. More uniform 
distribution in the extruded specimens re-
duced the wear rate.  Similar observation of 
the wear rate of the composites has been re-
ported by several investigators [15,16]. The 
composites show a higher resistance to wear 
as compared to the unreinforced alloy. The 
results reveal that the resistance to wear of 
the composites improved by increasing the 
weight percent of the reinforcement of the 
composites. 
     
The results of the finite element simulations 
for Pb-Sn alloy matrix composites show 
good agreement with the experimental re-
sults . This result is consistent with that re-
sulted by Chen J.M. et al. [17]. They proved 
that the prediction for the mechanical proper-

ties of the reinforced metal matrix compos-
ites as cast and as extruded by finite element 
simulation revealed good agreement with ex-
perimental data. 
    
 Neural network found successful in predic-
tion of wear results. This result is consistent 
with that resulted by Necat altinkok et al. 
[18]. They proved that the prediction for the 
mechanical properties of the reinforced metal 
matrix composites by using the artificial neu-
ral network revealed a good accord with ex-
perimental data. 
 
Conclusions 
  This investigation on the extrusion of parti-
cle reinforced aluminum alloy was conducted 
by using finite element and neural network 
modeling, the principal conclusions can be 
summarized as follows: 
1. The addition of SiC particles to A355 and 

A356 alloy matrix composites are im-
prove the strength of the alloy at room 
temperature, up to 10% SiC, then the 
strength decreases with further increase 
in the weight percentage of the reinforce-
ment. Extruded composites generally fol-
lowed a similar trend but with relatively 
higher values of strength. 

2. extrusion process reduces the porosity 
content of the as cast composites and 
causes redistribution of SiC particles 
clusters in a more uniform distribution of 
the SiC particles 

3. The tensile tests carried out at 150 0C, the 
extruded composites showed gradual in-
crease in tensile strength with increasing 
the weight percent of SiC particles up to a 
value of 10%by weight. Further increase 
in the weight % of particles resulted in 
decrease in the strength.  

4. Ram speed increased when the die angle 
and the percentage of the reduction in 
area decrease. 

5. Ram speed increased when liquid fraction 
percentage increase. That result from the 
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liquid phase flows easily for the free sur-
face due to the contact force acting on the 
specimen from the die. 

6. Very good agreement is obtained between 
the predicted values from finite element 
simulation and experimental results for the 
Pb-Sn alloy matrix composite. 

7. Very good agreement is obtained between 
the predicted values from neural network 
modeling and experimental results for the 
Pb-Sn alloy matrix composite. 

8. The yield strength of matrix as cast and as 
extruded decreases with further increase in 
volume fraction of reinforcement 
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1 . INTRODUCTION 
The problem of synthesis of optimal 

control consists in finding the control de-
pending on problem space vector of object. 
Formally such problem has no decision 
though real control systems in overwhelming 
majority of cases work on a condition of ob-
ject, instead of on time. Usually at synthesis 
of optimal control originally find an optimal 
condition of system or optimal trajectories by 
method of Lagrange [1] or the principle of 
maximum of Pontryagin [2], and then build a 
control system providing stabilization of sys-
tem near the optimal condition. The finding 
of optimal control as function of problem 
space by the principle of optimality [3] de-
mands the solution of Bellman equation 
which is possible only for special cases, for 
example for linear systems with square-law 
functional. 

The main complexity of construction of 
numerical synthesis algorithms of optimal 
control is that search of the solution to a 
problem is necessary to perform on the space 
of mathematical expressions. The solution of 
a problem of synthesis is functional depend-
ence of control on values of problem space 
vector, therefore at elaboration of algorithms 
of the solution of a problem of synthesis it is 
necessary to create the space of mathematical 
expressions and to provide the search of solu-
tion in it. 

In the present paper for this purpose we 
use the new data structure, the network op-

erator [4] that allows to represent mathemati-
cal expressions in the form of an integer ma-
trix. Thus, search of the solution of a prob-
lem of synthesis is carried out on space of 
integer matrixes. 

2 . PROBLEM STATEMENT 
The following problem of optimal con-

trol is considered. The system of differential 
equations which describes the dynamics of 
the object is given 

          ,(1.1) 

where  is problem 

space vector,  is the control 

vector, ℝn,  ℝm, ,  
is the limited set. 

Given performance functional 

       ,            (1.2) 

where  is the duration of control 
process. 
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.                                                       
(1.4) 

Synthesize a control system in the fol-
lowing form 

                                                    ,
                         (1.5) 

where  is the vector of 

parameters of control system, ℝl, that 
provides the next conditions 

 
 

 ,    
   )1.6(  

,  
   )1.7(  

,    
  )1.8(  

where  is a given small value. 
The solution of the problem is function 

. The form of this function is not 

determined. Function  may be 
nonsmooth and discontinuous. The only re-

quirement to the properties of  is the 

condition of uniqueness, ℝn, 

ℝl  exists the unique 

. 
We create the space of mathematical 

expressions 

 .   
  )1.9(  

Functions  in the space  
must be distinguished by structure, 

,  ,  wi th 

, ℝn, and  

 , .   
  (1.10) 

We perform the search of mathematical 

expression  and optimal pa-

rameters ℝl . The first problem belongs 
to the integer programming, the second prob-
lem belongs to the nonlinear programming. 
Thus the problem of optimal control synthe-
sis belongs to the class of the combined pro-
gramming. 
 
2 . Network operator 

 
To create the space of functional de-

pendences it is necessary to define some 
bounded ordered sets. These ordered sets 
contain items that are used in expressions. 
Variable set is an ordered set which contains 
components of problem space vector, 

 , ℝ1, . 
   (2.1) 

Set of parameters is an ordered set 
which contains components of vector of pa-
rameters,  

 , ℝ1, . 
   (2.2) 

Unary operations set is an ordered set 
of functions or single-valued transformations 
defined over a certain number set 

( ) [ ]Tf
n

ff
f xxt K1== xx

( )qxgu ,=

[ ]Tlqq K1=q

∈q

U∈u

( ) ( )( ) min
0

0 →= ∫
ft

dtttfJ ux ,

( ) ε≤− f
ft xx

ε

( )qxgu ,=

( )qxg ,

( )qxg ,

∈∀x ⊆∃Q

⇒ Q∈∀q

( ) U, ∈= qxgu

( ){ }Mii ,,,G 1== qxg

( )qxg ,i G

( ) G, ∈∀ qxgi ( ) G, ∈∀ qxg j

const=∀q ∈∃x

( ) ( )qxgqxg ,, ji ≠ ji ≠

( ) G,~ ∈qxg i

∈q~

( )nxx ,,V K1= ∈iv ni ,1=

( )lqq ,,С K1= ∈iq li ,1=



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  

, 
    )2.3(  

where ℝ1 ℝ1, ℝ1, 

ℝ1 , . 
Binary operations set is an ordered set 

of binary functions or single-
valued transformations of two equal number 
sets in one the same number set 

,    )2.4(  

где ℝ1 ℝ1 ℝ2 ℝ1, 

ℝ1,  ℝ1 , 

. 
Definition 1. Program notation of 

expression is a notation of unary or binary 
operation that uses as its arguments items of 
set of parameters, variables, unary or binary 
operations. 

Suppose that all binary operations used 
in program notations possess the following 
properties:  

- commutativity; 

 , , 

,   (2.5) 
- associativity 

 ,

, ,  (2.6) 
- have a unit element 

 , , 

ℝ1, ,  
 (2.7) 

where  is a unit element for binary opera-

tions . 
Definition 2. Graphic notation of 

expression is a notation of binary operation 
that satisfies the following: 

à) binary operation uses unary opera-
tions or appropriate unit element as its argu-
ment; 

b) unary operation uses binary opera-
tion, parameter or variable as its argument; 

c) unary operation with equal parame-
ter or variable cannot be used as an argument 
of binary operation. 

Theorem 1. Any program notation can 
be convert to graphic notation.  

Proof. According to definition 2 
graphic notation of expression is at the same 
time a program notation. If program notation 
differs from graphic one it means that one of 
the following has taken place:  

а) unary operation uses as its argument 
unary operation; 

b) binary operation uses as its argument 
binary operation, parameter or variable; 

c) unary operations with equal parame-
ter or variable are used as arguments of bi-
nary operation. 

Let us consider all possible differences 
between program and graphic notations. 

If unary operation uses as its argument 
unary operation  

. 
We should introduce binary operation 

for example addition with unit element 0. 
Then we obtain 

, 

where  is the operation 
of addition. 

( ) ( ) ( )( )zzz Wρρρ ,,,O K211 =

( )   :ziρ → ∈∀z ∈∃y

( )zy iρ=⇒ Wi ,1=

( ) ( ) ( )( )zzzzzz V ′′′′′′′′′= − ,,,,,,O 1102 χχχ K

( )   :zzi ′′′,χ × = →

∈′′′∀ zz , ∈∃y ( )zzy i ′′′χ= ,

1,0 −= Vi

( ) ( )zzzz ii ′′′=′′′ ,, χχ 2O∈iχ

10 −= Vi ,

( )( ) ( )( )zzzzzz iiii ′′′′′′=′′′′′′ ,,,, χχχχ

2O∈iχ 10 −= Vi ,

( ) ( ) zezze iiii =χ=χ ,, 2O∈χi

∈ie 10 −= Vi ,

ie

iχ

( )( )aji ρρ

( )( ) ( )( )( )( )aa jiji ρχρχρρ ,, 00 00=

( ) zzzz ′′+′=′′′,0χ
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If binary operation uses as its argument 
binary operation, parameter or variable for 
example  

. 
We use identical unary operation. 

Получаем  следующее  уравнение:

 

where  is the operation of identity. 
If unary operations with equal parame-

ter or variable are used as arguments of bi-
nary operation, for example 

. 
To convert the notation in graphic nota-

tion we should introduce additional unary 
and binary operations, 

where  is the operation of identity, 

 is the operation of addi-
tion. 

According to definitions 1 and 2 there 
are not any other differences, except men-
tioned above, between program and graphic 
notations.■ 

Graphic notation allows presenting an 
expression in the form of oriented graph. The 
number of nodes is equal to the number of 
binary operations, parameters and variables 
used in graphic notation. The source nodes 
correspond to parameters or variables, unary 
operations correspond to the edges. The edge 
comes out the node that corresponds to the 
argument of unary operation and comes in 
the node that corresponds to the unary opera-
tion itself. 

Using this method we get the graph of 
the expression. 

Consider an example. We have the fol-
lowing expression  

 . 
Define for this expression the sets of 

v a r i a b l e s  ,  p a r a m e t e r s 

,  u n a r y  o p e r a t i o n s 

 a n d  b i n a r y  o p e r a t i o n s 

. 
Using these sets we get the program notation  

. 
We convert program notation to 

graphic one using restrictions on graphic no-
tat ion according to  theorem 1 

. 
To create the graph of this expression 

we should use one element from the set of 
variables, four elements from the set of pa-
rameters and six binary operations, thus there 
will be 11 nodes in the network operator. 
Connect all nodes by edges that correspond 
to unary operations and we shall get the 
graph, pictured in Fig. 1.  

We place numbers of binary operations 
in the non-source nodes, numbers of unary 
operations at the edges, elements of sets of 
variables and parameters in the source nodes. 
Numbers of nodes are depicted at the top of 
each node.  

 
Definition 3. Network operator is a 

directed graph with following properties: 
a) graph should be circuit-free;  
b) there should be at least one edge 

from the source node to any non-source 
node; 

c) there should be at least one edge 
from any non-source node to sink node; 

( ) ( )( )( )cba kmil ρχρχ ,,

( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )cbacba kmilkmil ρρχρρχρχρχ ,,,, 11=

( ) zz =1ρ

( ) ( )( )aa kil ρρχ ,

( ) zz =1ρ

( ) zzzz ′′+′=′′′,0χ

( )ϕ+ωα= β− tey tsin

( )t=V

( )ϕωβα= ,,,С

( ) ( ) ( ) ( )( )zezzzzzzz =ρ−=ρ=ρ=ρ= 43211 sin ,,,O

( ) ( )( )zzzzzzzz ′′′=′′′χ′′+′=′′′χ= ,,,O 102

( )( )( ) ( )( )( )( )( )ϕωχχρβχρρχαχ= ,,,,, tty 10213411

( ) ( ) ( )( )( )( )( )((( ,,,, ty 1113041111 0 ρβρχρχρχραρχ=

( ) ( )( ) ( )( )( )( ))))ϕρρωρχρχρ 1111102 ,, t
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d) every source node corresponds to the 
item of variable set or set of parameters; 

e) every non-source node corresponds 
to the item of binary operations set; 

f) every edge corresponds to the item 
of unary operations set. 

Calculations based on network operator 
consist of three steps. At the first step we 
search for the node that has outcoming edges 
and does not have incoming ones. At the sec-
ond step we perform unary and binary opera-
tions. Unary operation corresponds to the 
outcoming edge from the found node. As the 
argument of unary operation we use the value 
in the node. Binary operation corresponds to 
the node with incoming edge. As the first ar-
gument of binary operation we use either unit 
element or the result of last calculation that is 
saved in this node. As the second argument 
we use the result of unary operation. At the 
third step we delete the node and the edge 
from the graph. We delete the found node if 
it is not a sink node and has no outcoming 
edge. We delete the edge if the unary opera-
tion was performed. 
• We repeat the steps until only sink nodes 

remain in network operator. The results 
of calculations are in the sink nodes.  

• Fig.1 shows a directed graph, network 
operator. 

• To create a network operator the expres-
sion should be presented in the correct 
notation.  

• Let us number all nodes in the network 
operator so that the number of source 
node would be smaller then the number 
of incoming node. It can easily be done 
with the help of topology sorting since 
network operator is a circuit-free directed 
graph. An example of such sorting is 
given at Fig.1. The number of node is 
placed on the top of the node. 

Let us examine an incident matrix of 

the network operator , . 
If we sort the nodes as shown above we get 

the incident matrix . In  replace off-
diagonal ones with the numbers of unary op-
erations that correspond to the certain edges, 
and use numbers of binary operations for di-
agonal elements. Finally we obtain an integer 
upper triangular matrix that is equal to the 
network operator. 

Definition 4. A network operator ma-
trix (NOM) is an integer matrix that has 
numbers of binary operations in diagonal ele-
ments and numbers of unary operations in off
-diagonal ones. If we replace diagonal ele-
ments by zeros and nonzero off-diagonal by 
ones we get the incident matrix that satisfies 
properties a-c in definition 3.  

NOM for network operator shown in 
Fig.1 is the following 

. 
We need to set some additional integer vec-
tors to define what source node corresponds 
to the certain parameter or variable, and what 
sink node corresponds to the result.  
Vector of nodes’ numbers for variables  

, )2.8(  

where  is the  number of source node in 
the network operator that corresponds to 

variable , . 
Vector of nodes’ numbers for parameters  

,    
  )2.9(  [ ]ija=A Lji ,, 1=

A A

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
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⎢
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⎣

⎡

=

10000000000
11000000000
04000000000
00310000000
02000000000
00000100000
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00000100000
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10000000000
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Ψ
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ix ni ,1=

[ ]Tlss K1=s
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where  is the number of source node in 
the network operator that corresponds to pa-

rameter , . 
Vector of nodes’ numbers for result variables  

.   )2.10(  

where  is the number of the node that 

corresponds to result , . 
To simplify the calculations and keep inter-
mediate results we introduce the node vector 

, where  is the number of 
nodes in the network operator. Let us set ini-
tial values to the node vector.  
Theorem 2. Suppose we have graphic nota-
tions of binary operations and a network op-
erator. The network operator is defined by 

the NOM , , vector of 

nodes’ numbers for variables 

, for parameters  and for result 

variables . Then these ele-
ments are enough to calculate the expression. 
Proof. Let us set initial values of node vector 

 ,

, 

where  is the unit element for binary op-

eration . 

Look through all elements of matrix , that 

are over main diagonal. If , then 

, 

, . 

We prove that , , , 
includes the results of calculations of expres-
sions for NOM. It is necessary to show that 
all operations of graphic notations and the 
order of brackets’ opening is kept.  

For a nonzero element  in network op-

erator  the unary operation that corre-

sponds to edge  and binary operation 

that corresponds to node  are performed, 
thus all operations in NOM will be done but 
for node 1. According to topology sorting it 
is a source node that has no relation to binary 
operation.  
Suppose that the arguments of any binary are 

unary operations . Ac-
cording to topology sorting the number of 

node  with binary operation , 

should be more than the numbers of nodes  

and . Edges that come from of nodes  

and  to node  are unary operations 

, , that’s way  and 

. That means that unary operations are 
done before the binary one.  

is
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Assume that binary operation is an argument 

of unary operation , , 

, . Then binary operation will 
be performed before the unary operation. Ac-
cording to the algorithm binary operation 

, will be performed for all non-

zero elements  of NOM in row  

and columns over column , . 
Since the move to the next row is possible 
only if all operations for upper rows are suc-
cessfully performed then operation 

 will be done only if all 

unary operations , , 
are performed. These unary operations relate 

to all edges that come in node . The se-
quence of unary operations calculation is 
right.  
All operations are calculated and the order of 
brackets’ opening is kept and the expression 
is correctly calculated by NOM.■  
 
3 . Principle of basis structure 

To elaborate the algorithm of optimal control 
synthesis we use the principle of basis struc-
ture [4, 5]. While solving the problems of 
optimization firstly we set a basis solution 
that is one of possible solutions, and then we 
define its small variations and elaborate the 
algorithm for the search of optimal solution 
over the small variation space.  
Define the following variations for network 
operator: 
a) replacement of unary operation on the 
edge; 
b) replacement of binary operation in the 
node; 
c) addition of an edge with a unary operation; 

d) deletion of the edge. 
To present any variation it is sufficient to use 
an integer vector of four elements. 
Definition 4. Vector of variations is an inte-
ger vector of four elements 

, 

where  is the number of variation,  is 
the number of the node the edge comes out 

of,  is the number of the node the edge 

comes in,  is the number of unary or bi-
nary operation.  
All variations of network operator can be 

done on the NOM , . In 
that case the second and the third elements of 
vector of variations consequently point to the 
number of row and column in the NOM. 

Suppose we have the NOM , 

, and vector of variations 

, then variation  

is applied to NOM  and we get a new 

NOM , , 

.   
   )3.1(  

To perform variation of NOM we need to 

copy  in  

 , .   
   (3.2) 

We check the first element of vector of varia-
tions.  
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If , then we perform the replacement 
of unary operation on the edge between 

nodes  и , if the edge exists. If 

, then , other-
wise we do not perform any variations. 

If , then we perform the replacement 

of binary operation in the node . Since 
all non-source nodes correspond to certain 
binary operation no additional checking is 

needed, . The third element 

 is not used for this variation.  

If , then we add an edge with a unary 

operation between nodes  and , if the 

edge exists. If , then 

. 

If , we delete the edge between 

nodes  and . This variation can be 
performed only if more than one edge comes 

out the node  and comes in the node 

. We have to calculate the number of 

nonzero off-diagonal elements in row  

and in column .

 , ,   
 (3.3) 
 

where . 

If ,  and , then 

. 
Each variation modifies one element in NOM 

. If we have two NOMs , 

, and , , of 

equal size , then the number of mis-
matched elements gives the number of varia-
tions to be done to get one matrix from the 
other. The number of such variations is equal 
to the distance between matrices

).3.4(  
 
4 . Genetic algorithm of control system 

synthesis 
To receive optimal solution we use a genetic 
algorithm [5] and the principle of basis solu-
tion. At first we set the basis solution of a 
synthesis problem. This solution can repre-
sent linear feedback coupling of observed 
state space coordinates or any other solution 
derived from common sense and experience 
of control system developer. 
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The basis solution described as matrix of net 

operator: , . 
Then we generate ordered sets of variation 

vectors  , , 
    ( 4 . 1 )

 , , , 
    (4.2) 

,   )4.3(  

,    
  )4.4(  

, )4.5(  

, )4.6(  
 

where  is a number of possible solutions 

or population dimension,  is a random 
evenly distributed number in the range of 

,  is an integer part of number . 
Then we generate bit strings that define pa-
r a m e t e r  p a r t  o f  c h r o m o s o m e

 , , (4.7) 

where  is a number of parameters,  is 

bit number of integer part,  is bit number 

of fractional part  , , 

. (4.8) 

For every chromosome , 
, we determine functional values. To achieve 

this goal we construct matrix of net operator 
for structure part of chromosome 

 and basic matrix  

.  
   )4.9(  

The parameter part of chromosome 

, , we con-
vert to a vector of parameters. To achieve 
this goal we convert bit sting of Gray’s code 

 to binary code , 
     )4 . 1 0(

 ,

.(4.11) 
Then from binary code we obtain the vector 

of parameters ,  
    )4.12(  

 
(4.13) 
 
For every obtained matrix of net operator 

 and vector of parameters  we calcu-
late the functional value 

 ,   
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From all these functional values we 
find the minimum value 
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where  is a number of best solution or 
chromosomes in the current population. 

We choose two random solutions 

,  and estimate the possibility of 
their crossing. To achieve this goal we calcu-
late probability of crossing 

.  
   (4.16) 

We generate a random value 

. If terms  are met then we 
perform crossing. If crossing is met then we 
choose random points of crossing for struc-
ture and parameter parts of chromosome 
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Then we construct new chromosomes 
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For every new chromosome , 

, we verify the probability of muta-

tion , where  is set probability 

of mutation, . While performing 
mutation at first we find points of mutation 
for parts of new chromosomes both structure 
and parameter. 
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structure part and bit  in parameter 
part. 
Then we calculate functional values for every 
new solution 

 , .
    
 (4.29) 

For every new solution we find the worst 
chromosome in population that gives the 
maximum value of suitability function. Then 
we compare functional value for new solu-
tion and the worst functional value. If the 
worst solution is worse than new one then we 
substitute the worst solution for new one. 
Thus for every new solution i.e. for four 
times we do the following 

 ,  
  )4.30(  

where  is a number of the worst chromo-
some in population 
If 

.     
  (4.31) 

Then 

 , , . 
   (4.32) 
Then we repeat all steps of algorithm starting 
from findings of the best solution (4.15) for 

 set number of times. 
Then we substitute the basis solution for the 

best solution , found for this 
time: 

,  
  )4.33(  

,     
 )4.34(  

.     
   )4.35(  
Then we repeat all steps of algorithm (4.9) – 
(4.35) for new basis solution. 
We end all calculations when we perform for 

 set number of times substitution of basis 

solution. The best solution , 
found in the end moment, is the result of al-
gorithm operation. 
 

5 . The synthesis of control system for 
optimal airfield maneuver 
Mathematical model of control object was 
described by the following system of equa-
tions:  
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angle of attack,  is control, . 
Other constants had the following values: 

,  ,  , 

, , , . 
It was necessary to make synthesis of control 

in the form of  in order to exe-
cute a hitting of object from a given initial 

state  on a given glissade 

, 

where  is given values. 
The target accuracy on the glissade was de-
fined by the following functional: 

, 

where  is weight coefficient. 
For synthesis we used the principle of basis 
solution for build of the genetic algorithm. 
In consequence of the synthesis we obtained 
the following control:

, 
where  

,

, 

, , 

, . 
The synthesis was implemented with the fol-
lowing values of then given parameters: 

, , , 

, , , 

, , , 

, , . 
Results of simulation are presented on fig. 2, 
3. The trajectory of flight in vertical plane 
with non-optimal control system, which was 
selected as the basis solution, is presented on 
Fig. 2. 

, 
where 

. 
The trajectory of flight in vertical plane with 
synthesized optimal control system is pre-
sented on Fig. 3. 
The dashed lines on Fig. 2, 3 define the given 
glissade. We see on figures that the synthesis 
control system solves of the problem of hit-
ting on the given glissade for the given time.  
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Fig. 2. The trajectory of aircraft flight in vertical plane with non-optimal control 

system 
 

 
Fig. 3. The trajectory of aircraft flight in vertical plane with synthesized  

optimal control system 
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The graphic of the angle of attack is pre-
sented on Fig. 4. We see on Fig. 4, that the 
optimal control frequent changes the angle of 
attack near the given glissade. 
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Les structures en béton armé des 

installations hydrauliques, des réservoirs, 

des structures résistantes à la chaleur 

etc..., sous l'influence agressive de l'envi-

ronnement, sont en général calculées  selon 

des normes speciales. Ces normes sont de-

finies selon les changements des caractéris-

tiques de la matière,  à savoir la solidité  et 

la déformabilité. Ces changements sont 

l’effet de l'influence de l'environnement.  

Par ailleurs, il existe un nombre de 

structures en béton armé dont l'exploitation 

doit se passer théoriquement dans des condi-

tions normales.  Mais pour certaines raisons, 

elles subissent  l'influence agressive de l'en-

vironnement. Dans la plupart des cas, dans 

les documents normatifs existent, les change-

ments des caractéristiques des matières de 

telles structures en béton armé ne sont pas 

considérés. 

Ces derniers temps, l'attention des 

chercheurs est attirée par un des aspects d’u-

ne telle influence de l'environnement sur le 

béton et le béton armé. Les structures en bé-

ton armé telles que les dalles, les colonnes, 

les fondations et les murs des ateliers, dans 

plusieurs cas, sont intensément imprégnées 

par les huiles minérales et les émulsions, uti-

lisées pour le graissage et le refroidissement 

des pièces mécaniques. Cette imprégnation 

s’observe aussi dans les réservoirs en béton 

armé, utilisés pour la conservation des huiles 

minérales, sur les traverses des voies ferrées 

et dans les  planchers des garages etc...  

Les essais faites sur des modèles dé-

coupés  dans des dalles huilées montrent une 

solidité inférieure  à celle des modèles décou-

pés dans des dalles non huilées. Tout cela 

provoque des doutes sur la  capacité porteuse 

des structures huilées en béton armé. 

Cependant, plusieurs établissements 

industriels sont reconstruits suite  à des chan-

gements technologiques. Cela est souvent lié 

à l'installation de nouveaux équipements plus 

lourd pour les recoupements affaiblis existant 

en béton armé. 

MALOV A., PhD, Professor 
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La réduction de la solidité du béton 

huilé et  de son adhésion avec l'armature sou-

lèvent des questions sur l'influence diminuti-

ve des huiles minérales sur la capacité por-

teuse des structures en béton armé. 

La tâche qui se formule est l'étude  de 

l'effet de l'imprégnation par l'huile de graissa-

ge minérale  sur  la résistance  du béton et la 

capacité porteuse des structures en béton ar-

mé, soumises à une compression axiale. 

Pour un apport de solutions au problè-

me qui se pose, fûrent fabriquées des colon-

nes en béton armé hautes de 90 cm et de sec-

tion transversale carrée de dimensions 15x15 

cm.  

La féraille est constituée de quatre 

barres d'acier А-II, à profil périodique et de 

diamètre de 12 mm. Les barres  longitudina-

les d’acier  sont liées entre elles par des  

étriers transversaux. 

Dans la zones des supports, les étriers 

sont distants de 50mm et dans la partie 

moyenne de 100mm. Les treillis métalliques 

sont ete disposés aux extrémités des colonnes 

pour la prévention de froissements locaux. 

Fûrent fabriquées deux séries des co-

lonne-modèles en béton des classes "B20" et 

"B30" avec le ciment Portland de classe de 

résistance "500". 

Composition du béton de marque  

"B20" – 1:3:4 avec E/C =0,65.  

Composition du béton de marque  

"B30" – 1:2,5:3,5 avec E/C =0,56.  

Après 30 jours de conservation sous 

une humidité de 90% et une température de 

20ºC, une partie des colonnes fût soumise à 

une compression axiale et la partie restante 

divisée en deux parties; l’une des deux par-

ties continua le durcissement aux  conditions 

fixées, l’autre partie fût répartie dans des  

réservoirs spéciaux contenants de l'huile mi-

nérale de graissage de la marque I-12. L'huile 

minérale fût remplacée presque tous les 6 

mois. Un mois plûtard, puis six, douze, dix-

huit, vinght-quatre et trente-six mois, des es-

sais de compression centrale fût faites sur ces 

colonnes. Les colonnes non trempées subî-

rent les même essais dans la même chronolo-

gie. 

Après trois ans d’inprégnation, délai 

maximum fixée expérimentalement, une 

baisse de vitesse de réduction de la résistance  

du béton huilé  fût remarquée.  Cela permet 

de conclure que la capacité porteuse des 

structures en béton armé, sous l’effet d’huile 

minérales, connaît une baisse très intense 

pendant les trois premières années.  

Toutes les colonnes furent testées en 

position verticale  par une presse hydraulique 

de capacité 250 t  à la compression axiale. La 

charge d'essai, appliquée à chaque étape, était 

de 5 t, soit près de 10% de la charge suppo-
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sée de destruction. La durée de ce test était de 

15 minutes. Pendant ce temps furent fixées 

les déformations longitudinales. 

Ainsi  furent définis le caractère du 

développement des fissures et le caractère de 

la destruction.  

Au total, 60 colonnes (30 colonnes en 

béton de marque "200" et 30 colonnes en bé-

ton de marque "300") furent testées à la com-

pression axiale.  

Huit colonnes (4 colonnes en béton 

huilé  et 4 colonnes en béton sec) furent 

éprouvés en vue de définir l'influence de l'âge 

du béton avant la saturation sur leur capacité 

porteuse. Ces colonnes avait une structure et 

une composition du béton analogues aux tous 

L'âge des 
éprouvettes, 

mois 

Classe de résistance "B20" Classe de résistance "B30" 
Eprouvettes-

prisme de 
contrôle (sec)  

Rb, MPa 

Eprouvettes-
prisme  huilés  

Rb, MPa 

Eprouvettes-
prisme de 

contrôle (sec)  
Rb, MPa 

Eprouvettes-
prisme  huilés  

Rb, MPa 

1 17,8 17,8 24 24 
7 25,8 17,7 34,4 25 
13 29,4 15,9 38,4 21,9 
19 30,8 14,8 40,1 20,7 
25 31,4 13,9 41,7 19,3 
37 32 12,9 42,4 18,4 

Tableau1. L'influence des huiles minérales sur la résistance  des éprouvettes- prisme   à la com-
pression  
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La courbe1. L'influence des huiles minérales sur la résistance  des éprouvettes- prisme   à la 
compression  
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les autres modèles. La différence consistait 

en diverses conditions de conservation (7 

mois  sous une humidité de 70 % et une tem-

pérature de 20ºC. Ensuite ces colonne furent 

placée dans des réservoirs d'huile I-

12pendant 30 mois).  

Des modèles de prismes en béton 

10x10x30cm de même composition furent 

fabriqués et testés  parallèlement.  

Les résultats des expériences sont pré-

L'âge des colonnes, mois 

Classe de résistance "B20" Classe de résistance "B30" 

Colonnes de 
control (sec)  

N, t 

Colonnes  
huilées  N, t 

Colonnes de 
control (sec)  

N, t 

Colonnes  
huilées  N, t 

1 48,35 48,35 65 65 
7 67,2 55 77,9 63,8 
13 75,7 50,96 92,1 61,8 
19 79,1 48,51 98,2 58,1 
25 81 46,45 99,9 58,05 
37 81,7 44,21 101,3 57,8 

Tableau 2. L'influence des huiles minérales pour la capacité porteuse des colonnes en béton 

armé.  (La charge de rupture). 
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La coube2. L'influence des huiles minérales sur la capacité porteuse des colonnes en béton ar-

mé.  (La charge de rupture). 



 

www.altariq.ps   || الطارق للنظم والمشاريع                                                                                                 2008|| العدد العاشر ||   مجلة التقنية  

sentés dans les tableaux 1- 3 et par les cour-

bes 1-3.  

L'analyse des résultats expérimentaux 

permet de faire les conclusions suivantes: 

1 . L'influence de longue durée de 

l'huile de graissage minérale  sur les colonnes 

en béton armé provoque la réduction de leur 

capacité porteuse de 10 ÷ 15 % de leur capacité 

porteuse avant la saturation en huiles, et de 40-

50 % de la capacité porteuse - des colonnes - 

d'âge identique - se trouvant dans des condi-

tions normales. 

           2.  Les colonnes âgées de sept mois, 

placées dans l'huile minérale connaissent une 

réduction leur capacité porteuse, inférieure à 

celle des colonnes d'âge 1 mois, placées aussi 

dans l'huile minérale. Ainsi, la capacité porteu-

se des colonnes en béton armé fabriquées en 

béton de la classe de résistance "B20" et  "B30"  

baisse de 12,6 % et 9,9%, après saturation par 

l'huile minérale durant 30 mois. 

           Ainsi, l'âge des colonnes en béton armé, 

avant l'immersion dans l'huile de graissage mi-

nérale, exerce une influence insignifiante sur le 

changement de la capacité porteuse des colon-

nes huilées. 

           3 . La réduction de la capacité porteuse 

des colonnes en béton armé à l'ensimage se 

passe plus lentement que la réduction de la so-

lidité du béton 

          4.   Pour remédier à l'influence négative 

des huiles de graissage minérales sur la capaci-

té porteuse des colonnes en béton armé, il est 

recommandé dans les calculs.. 

L'âge des colon-
nes, mois 

Classe de résistance "B20" Classe de résistance "B30" 
Colonnes de 

control (sec)  N, 
t 

Colonnes  hui-
lées  N, t 

Colonnes de 
control (sec)  N, 

t 

Colonnes  hui-
lées  N, t 

7 67,2   77,9   
37 81,7 58,75 101,3 71,0 

Tableau 3. L'influence de l'âge des colonnes avant la saturation en huiles minérales sur la 
capacité porteuse des colonnes en béton armé.   (La charge de rupture).  
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Le graphique 3.  L'influence de l'âge des colonnes, avant la saturation en huiles minérales 
sur la capacité porteuse des colonnes en béton armé.   (La charge de rupture). 
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