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 ملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةةةةةةةةةة دلر العيةةةةةةةةةةةةةيراة الع بعلعة ات بلععة لةت ا عهي  بيلليدا  ال ذا عة  

الخيط ة البت بؤدي إلت سةةةةةةةلي الب ذعة ةلد طضة الرلاةةةةةةةة لاد اسةةةةةةةبخدع  البيح بيى ع عي  لب دير عد  لةى 
ى د طبق هذا الع عي  ة ا م بيلليدا  ال ذا عة الخيط ة البت بؤدي إلت سةةةةةةةةةةةةةةلي الب ذعة ةلد طض هي ا ل   لا

( أم ات عديلة طلطي لعديلة العح ة الكبر  ات  عهلرية عصةةةةةةةةةةةةةةر اللر عة )لابر ح م 055ةيلة عاللة عى )
الليلة يهدف إلت البأكد عى صةةةدج ل لد الليدا  ال ذا عة الخيط ة البت بؤدي إلت سةةةلي الب ذعة(  لب ي  ا م 

لةًي ي عع طض هي.لاد بم البلصة إلت أك ر الليدا  ال ذا عة يية ى هذا الع عي  بيللسبة لس لاعي  البت بعيرسه
الخضعضة دلى بلاف  اإلك ير عى بليل   لاد بم بصةةةةةةةةةةةةةلعضهي إلت ع علةة عى البللد لهت  بليل  الطضة ا طلعة

الليلعي   راض الطضة بليل  الخارلا , اسبخدام الطليم اعاياأة, اإلح يم ةى بليل  ل بة اإلاطير  بليل  
م أعةيم الب ضييلى  ةةدم بللعع ا طلعةة الع ةدعةة ل طضةة  لاةد بم اخبعةير هةذ  اللةيدا  ات سةةةةةةةةةةةةةةلي الب ةذعةة الطلةي

 بيلبحديد اسبليدًا إلت لبي ج الدراسة االسبطالةعة البت أ ربهي البيح بيى.
  ةلبم إةداد برليعج بدريبت لبلععة لةى ا عهي  بيلليدا  ال ذا عة الخيط ة البت بؤدي إلت سةةةةةلي الب ذع

( أم اخبير  بطري ة ةيةةةةةةةلا عة ةى طريق البدري  العبييةةةةةةةر عع ا عهي   لاد بم بصةةةةةةةععم 16لبطبع هي ة ت )
عحبلي علاةةةةةلةي  البرليعج الع برض ات اةةةةةلي عخر ي  ع عي  اللةت لبم بطبيق اسةةةةةبعيرة ب يعم ابة بطبيق 

إلت  لبحثا لبلصةةةة دا  الخيط ة.ا عهي  بهذ  اللي لةت بحسةةةى عدي لعلراة لبلدهي البرليعج البدريبت الع برض
أهععة العيةةةةيراة الع بعلعة لدلرهي الضلي  ات بلاير براعج لأليةةةةطة ةع عة ليييدة لراع لةت االعهي  الصةةةةحت 
بيإلاةةةةةةةةةةياة إلت أهععة أخذ ا عهي  دلرا  ل راعج بلةلعة عهعي ايى عسةةةةةةةةةةبلاهي البل ععت اهذا عى يةةةةةةةةةةأل  راع 

 يبلرض أطضيلهى لسلي الب ذعة.عسبلي اللةت الصحت ةلدهي لبيلبيلت ال 
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