ةيندملا ةسدنهلا  :مسق

ةبلط زتعم  :د

تاناهدلا ـةيرامعملا تابيطشتلا نع ثحب

 :ناهدلا فيرعت
ءاشغ اهيلع نّوكتو حوطسلا اهب ىلطت يتلا ةداملا وه
.ةيوجلا ةيجراخلا لماوعلاو فورظلا نم ةيقاو ةرشق وا
 .ةفافش وا ةمتعم ةداملا هذه نوكت دقو
 :ناهدلا دئاوف
 .ناهدلاب ىلطت يتلا حوطسلل يلامج رظنم ءاطعإ )ـ1
 .حطسألا هذهل فيظنتلا ةيلمع ليهست )2-
ريثأت نم ةياقولاو ةيامحلا حطسألا حنمي ناهدلا نإ )3-
لماومعلا
 .ةعونتملا ةيجراخلا
ناهدلا ناك اذإ ةصاخو لضفأ لكشب ءوضلا راشتنإ )4-
 .حتاف نول تاذ
 .بلطلا بسح سلما وأ نشخ سملم حطسألا ءاطعإل )5-
 :ناهدلا تانوكم وأ رصانع
داوم نم ةيرولب تابيبح يهو  :ةنولملا داوملا )1-
يذلا ناهدلا لئاسب قلعت ةيوضع وا ةيكيتسالب
 ،اهئالط بولطملا حطسألا ىلع اهرشنب هرودب موقي
ريتستلا ةيصاخ ناهدلا بسكي يذلا وه قوحسملا اذهو
 ).حطسلا ءافخإ (
ناهدلا ىلا فاضت لئاوس يه  :ةففخملا لئاوسلا )2-
ةعرس ةدايزو  ،ناهدلا ءالط ةيلمع ليهست اهتفيظوو
 .ءالطلا دعب ةفافج

ىلع دعاستو  ،ناهدلا ىلا فاضت داوم  :تاففجملا )3-
 .حطسألا ىلع هئالط دعب ةعرسب ناهدلا نافج
ءاشغ تويزلا هذه نّوكت  :تويزلا وأ ناهدلا لئاوس )4-
هذهو  ،ةيلطملا حطسالا ىلع نرمو بلصو قيقر
 .ةعرسب فجت بلاغلاب تويزلا
ناهدلا فيفختل لمعتست لئاوس يه  :تابيذملا )5-
 .ةاشرفلاب هلامعتسا لهسيل هتلويس ةدايزو
اهمهأ نم ةددعتم فئاظو اهل  fillers :ةئلاملا داوملا )6-
( ناولألا قيحاسم عيزوتو ناهدلا لمحت ةوق ةدايز
 .ناهدلا لئاس يف ) لوألا رصنعلا
هتفلكت نم ففختل ناهدلل فاضت داوم  :طاملا )7-
بيلصت يف دعاست كلذكو همادختسا نيسحتلو
 .ةنوهدملا حطسألا ىلع ناهدلا ءاشغ
متي ةفلتخم داوم يه  :ةدعاسملا تافاضإلا )8-
هذه مهأ نم ،ةنيعم دئاوف ةدام لكلو  ،ناهدلا يف اهتفاضإ
 :اهدئاوفو داوملا
ىرخأ داومو  ،ةنوهدملا حوطسلل ناعمللا ليلقت داوم )-أ(
ناعمللا ديزت
.برستلا عنمل داوم )-ب(
 .ةنورلا ةدايزل داوم )-ج(
 .ةرارحلا ةمواقم ةدايزل داوم )-د(
 .هايملا ةنواقم ةدايزل داوم )-ـه(
 .تايليفطلاو ايريتكبلل ةمواقم داوم )-و(
 .ةففجم داوم )-ي(

 :تاناهدلا عاونا
ناهدلا اذه بيكرت فلتخيو  :ةيتيزلا تاناهدلا )1-
ةقبطلا بسحو هئالط بولطملا حطسلا عون بسح
بلطت الثم سيسأتلا ضارغأل ناك اذإف  ،ةبولطملا
ناك اذإ امأ  ،هبيكرت يف ناتكلا ةرذب تيز نم ةدايز
ديسكا نم ربكا تايمكل جاتحيف يئاهنلا هجولا ناهدل
حوطسلاو بشخلا ءالطل ناهدلا اذه مدختسيو  ،كنزلا
 .ناردجلا ناهدو ةيتنمسألاو ةيديدحلا
نم  ( emulsion ) :ةبلحتسملا ةيئاملا تاناهدلا )2-
مواقمو  ،فيظنتلا لهس هنا ناهدلا نم عونلا اذه تانسح
هنم دجوي كلذكو  ،فافجلا عيرسو ةيوجلا لماوعلل
 .ايجراخو ايلخاد مدختسيو ناولألا نم ديدعلا
نم تاناهدلا هذه نوكتت  :ةيعانصلا تاناهدلا )3-
اهنول تابثب زاتمتو  ،ةفلتخم ةيئايميك بيكارت
 ،اهب نهدت يتلا حطسألا ىلع ةليوط ةرتفل
ةيندعملا لكايهلا ءالط يف يسيئر لكشب مدختستو
 .تارايسلاو تارايسلاو تالآلاو
اذهل يسيئرلا مادختسألا  :يزولويلسلا ناهدلا )4-
 :ةيزولويلسلا تاناهدلا مهأو  ،باشخألا ءالط وه عونلا
 .ركاللا  2-شينرولا 1-
غابصأو ةينول قيحاسم نم جيزم وهو  gm6 :لا ناهد )5-
ةثالث نوكتي ناهدلا اذهو  ،حوطسلا يلطل اعم جزتمت

 ،ةيتحتلا ةقبطلا  ،ساسألا ةقبط ( :تاقبط نم
).ةيئاهنلا ةقبطلا
)ـ :ةظوحلم(
نوللا يطعت يتلا ةقبطلا يه  :ةيئاهنلا ةقبطلا
.يلطملا حطسلا ىلع رهاظلاو بولطملا
 :ناهدلا قرط
 :اهنم ركذن طئاوحلا ناهدل ةريثك قرط كانه
ـ :تيزلا ناهد
,ةراحملا اياقبو ةبرتألا ةلازإب الوأ طئاحلا فظني
متيو .نوجعم ةنيكس وأ ,كلس ةاشرف مادختسإب كلذو
.ءاملا ىف باذملا نوباصلاب حطسلا خيلجت
نم نوكتت يتلاو )ةناطبلا( ساسألا ةقبط ناهد متي
ىلع  50, 20, 30%ةبسنب كنزو ,طفنو ,ىوتسم تيز
.ىلاوتلا
نوجعملا وأ )ليودنأ نوجعم( تيزلا نوجعم مادختساب
ىف نيتقبط وأ ةقبطب حطسلا ةيطغت متي زهاجلا
متي نوجعملا فافج دعبو .نيدماعتم نيهاجتا
.اديج حطسلا ةرفنص
,كنز  (50%تيز ناث هجوب حطسلا نهدي
.بولطملا نوللا هيلا افاضم )طفن,20%تيز30%
)بويعلا ةاوادم ىأ( نوجعملاب حطسلا طيقلت ىرجي
.اهفافج دعب اديج نوجعملا نكامأ رفنصت مث
بلطلا بسح حطسلا بيطشت متي
 :عمال تيز ناهد

نم ليلق عم )ىوتسم تيز  (50%نم هجولا اذه نوكتيو
نوللا هيلا افاضم )كنز  + (50%فيتاكيسلا
.بولطملا
نم هجولا اذه نوكتي ثيح):عمال ريغ( طم تيز ناهد
)طفن )+(20%ئن تيز )+(20%يوتسم تيز (10%
.نوللا هيلا افاضم )كنز +(50%
لوألا :نيهجو ىلع حطسلا بيطشت متيو :هيكال ناهد
 +يوتسم تيز  + 20%زهاج هيكال  (50%طم فصن
اهجو ىطعيو ,حطسلا ةرفنص متيو )كنز 30%
).طفن  + 10%زهاج هيكال (90%اريخأ
 :كيتسالب ناهد
ءاملاب ففخملا لئاسلا رداشنلاب حطسلا ليسغ متي
 (60%ىئام كيتسالب هجو ءاطعإ مث  1%.ةبسنب
)ءام + 40%زهاج كيتسالب
طملا تيزلا ناهد ةلاح ىف ةلورلا مادختسا نكميو
.كيتسالبلا ناهد اذكو )ىفطم(
ريضحت( ناردجلا ىلع كيتسالبلا ناهد نكمي
ريضحت ناهد ءارجا نكي امك اقباس درو امك )ىتيز
نم نيهجو حطسلا ءاطعإب كلذو ,كيتسالب
)ءام  + 50%زهاج كيتسالب  (50%كيتسالبلا
.اديج بلقيو ,بولطملا نوللا هيلإ افاضم
,صيصملاب هبيطشت مت فقس وأ ارادج كانه ناك اذإو
بويعلا ةجلاعم ىرجيف ,كيتسالبلاب هناهد داريو
جاديبسإلاو سبجلا نم طيلخ مادختساب
.اديج نكامألا هذه ةرفنص متيو .ءاملا عم كيتسالبلاو
ففخملا كيتسالبلاب نيهجو وأ اهجو حطسلا نهدي مث
اديج هبيلقتو بولطملا نوللا ةفاضإ عم ,ءاملاب

ىف ةبغرلا ةلاح ىف ةلورلاو ,ةاشرفلا مادختساب
ناهدلا ةداعإ ةلاح ىفو .ببحم حطس ىلع لوصحلا
طيقلتو ,حطسلا فيظنت متيو و كيتسالبلاب
هجوب حطسلا ناهدو ,اديج اهترفنصو -تامرملا
عم )ءام  + 50%زهاج كيتسالب  (50%كيتسالب
.بولطملا نوللا ةفاضإ
 :ءارغلا ناهد
نم ةيوبلا نوكتت ثيح ,ةيئاملا تاناهدلا نم ربتعي
اهيلإ فاضيو )ءام  + 50%ءارغ  + 10%جاديبسا (40%
هسيسأتو حطسلا فيظنت ىرجيو .بولطملا نوللا
مث  1:10.ةبسنب ءاملا ىف باذملا ءارغلا مادختساب
مادختسا نكميو ,نيهجو وأ اهجو ءارغلا ةنومب نهدي
.شرلا ةقيرطب وأ ,ةاشرفلا
 :ريجلا ناهد
ةرابع وهو .مادختسإلا عئاشو ,تاناهدلا نم عون مدقأ وهو
عم ,ءاملا ىف باذملا ريجلا نم نوكتت ةيئام ةيوب نع
نوللا اذكو ,ةبشلا وأ ماعطلا حلم نم ليلق ةفاضإ
وأ ,ناهدلا ىف ةاشرفلا مادختسا نكميو .بولطملا
.شرلا ةقيرطب
دعب ىتأن تاناهدلا قرط و عاونأ ىلع انفرعت نأ دعب
ـ :ماه لاؤس ىلا كلذ
.؟ لزنم وأ ةفرغ ءالط وأ ناهد نكمي فيك ـ
ةعيرسو ةلهس ةقشلا وأ ةفرغلل ةيلخادلا ناهدلا ةيلمع
براقت جئاتن يطعي نأ ئدتبم صخش يأ عيطتسيو

دعاوقلا نم ةعومجمل هعابتإ درجمب فرتحم صخش ءادأ
:ةطيسبلا
لكشب هئالط دارملا حطسلا رضح :ىلوألا ةدعاقلا
بسانم
)ـ :تاظحالم(
ديجلا قاصتلالا ىلع دمتعت ءالطلا ةيلمع ةدوج -
هرودب ءالطلاو ،هئالط دارملا حطسلا ىلع ءالطلل
.افيظنو امعان حطسلا نوكي امدنع اديج قصتلي
فقسألاو ناردجلا ىلع ةمكارتملا بئاوشلاو رابغلا -
ةداملاب لسغلا دعب ةيئام ةفظنم ةدامب لسغت نأ بجي
كرتت مث ءاملاب ةقطنملا فطشت ،ةيئاملا ةفظنملا
ً.امامت ةفاج حبصتل
بويعلاو بوقثلاو قوقشلا ئلمل جلاملا لمعتسي -
ةنوجعم(يليركا بكرم مادختساب ىرخألا ةيحطسلا
بوقثلا لخاد عفدت نأ بجي .ةديج ةيعون )ةيئام
.سلمأو معان حطسلا لماك حبصي ثيحب ديج لكشب
ءالطلا عاونأ لضفأ مدختسا :ةيناثلا ةدعاقلا
)ـ :تاظحالم(
ريثكب رثكأ اهتيرامعم ةدوجلا ةيلاع تاناهدلا نأ دجو -
.ةيداعلا تاناهدلا عاونأ نم
ةدوجلا ةيلاع تاناهدلل ةريثكلا دئاوفلا نمض نم -
حطسلا ىلع ةاشرفلا راثآ رهظت الو رثانتت ال يهف

).ةيقبئزلا ةيصاخلا( ءالطلا ةيلمع نم ءاهتنالا دعب
هجوو ةيداعلا تاناهدلا نم ربكأ ةحاسم يطغت اهنأ امك
كيهان عيدب رهظم هيطعيو حطسلا يطغي طقف دحاو
.لوذبملا دهجلاو تقولاو ةفلكتلا يف ريفوتلا نع
ةنيتم ةدوجلا ةيلاع تاناهدلا نأ اضيأ ءاربخلا لوقي -
ىتحو ،نوللا ريغتو رارفصالاو فشقتلل ةمواقمو
لكب اهفيظنتو اهلسغ نكمي اهنول ريغتو تخستا اذا
.ةلوهس

ةصيخرلا ددعلاو تاودألا لمعتست ال :ةثلاثلا ةدعاقلا
)ـ :تاظحالم(
تالورلاو يشارفلا تايعون لضفأ مادختسا بجي -
ةيلمع كيلع لهستسو ةمهم ةوطخلا هذه ،ءالطلا يف
ةيلمع ةدوج يف يساسأ لكشب دعاستس امك ءالطلا
.ءالطلا
لمحت ،نزاوتم رعش تاذ نوكت يشارفلا لضفأ -
ىلع يواستم لكشب هعزوتو ءالطلا نم ريثكلا
نشخلا رعشلا تاذ يشارفلا لمعتسا ،حطسلا
لكشب ءاوهلل ضرعتت ال نأ صرحاو بصتنملا
.ريبك
رعش تاذ تالورو يشارف مادختسا ادج مهملا نم -
مادختسا دنع امأ ،ةيئاملا تاناهدلا مادختسا دنع يعانص

تالورلاو يشارفلا مادختسا نكمي ةيتيزلا تاناهدلا
.يعيبط وأ يعانص رعش تاذ
ناهدلا ةيلمع ىف أدبن دعاوقلا كلتب مايقلا دعب مث
ـ:ىلاتلا لسلستلا ىف لزنملل
فقسلا 1-
ناردجلا 2-
كيبابشلا 3-
باوبألا 4-
 :فقسلا ءالط
كلذو ةاشرفلا مدختسا -
فاوحلا نيب ام ةقطنملا ءالطل
دعب .شنإ  2كمسب فقسلاو
3/8وأ  (1/2لورلا مدختسا كلذ
مدق  4-5نم اهلوط اصع عم )شنإ
نم ًاءدب .فقسلا يقاب ءالطل
كلسم اعبتم عبرم مدق  3ةحاسمب عطقم نهدا ةيوازلا
عزوت ةقيرطلا هذه نأ ثيح  w،فرح لكش ىلع جرعتم
نودب عطقملا نهدا .يواستم لكشب لورلا ىلع ءالطلا
هئالط متت نأ ىلإ ءالطلا يف لورلا سمغ ديعت نأ
ةقيرطلا سفن ىلع فقسلا يقاب ءالط لمكأ .لماكلاب
.عبرم مدق  3ةحاسمب ءالط ةلوج لك ثيح
)ـ :ةمولعم(
بحتسم ريغ ريخالا رودلاب فقسالا ناهد نا ملعت له
لوزعم ريغ ناك اذا ةصاخ
كلذكو ةبوطرلاب رثأتيب فقسلا نوجعم نال
ةرارحلاب

لمع وه كلذل ليدبلا ناو نفعلل لصي دقو فلتيو
ةسوسمم ةمعان ةراهد
كلذ دعب كيتسالب اهناهد نكميو

 :طئاحلا ءالط
نيب ام ةقطنملا ءالطل كلذو ةاشرفلا مدختسا -
 2كمسب طئاحلا يقابو باوبألاو ذفاونلاو فاوحلا
اعبتم يقفأ لكشب لورلا مدختسا كلذ دعب .شنإ
مدق  3نم عطقم نهدا  m.فرح لكش ىلع جرعتم كلسم
نأ ىلإ ءالطلا يف لورلا سمغ ديعت نأ نودب عبرم
.لماكلاب هئالط متت
نأ نم دكأتلا بجي طئاح ءالط ةيلمعب ءدبلا لبق -
دحاولا طئاحلا ءالط هنأل كلذو ،ةيفاك ءالطلا ةيمك
سفنل ةفلتخم ناولأ هنع جتني دق لحارم ىلع
!طئاحلا
 :باوبألا ءالط
نكمتتل لماك لكشب بابلا حتفا
يطغ ،قطانملا عيمجل لوصولا نم
وأ شامق ةطيرشب ةيديدحلا قطانملا
دجو اذإ .ىلعألا نم أدبإ امئاد ،نوليان

مث ةيقفألا ءازجألا مث الوأ عطاقملا نهدا بابلل عطاقم
ةيسأرلا
ءالط ةيفيك نع طيسب لكشب انثدحت دق انه ىلاو
لزنملا

ـ :عجارملا
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