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  يكرحلا يسفنلا جالعلا 

 مسجلا ةکرح نکامأ و لصافم يف لافطالا دنع ةیکرح تاهوشت رهظت نايحألا ضعب يف

 نمو .سفنلاب ةقثلا مدعو . يكرحلا مهكولس دییقت یف ببسیام اذهو ، كلذل ةجيتن .

 نم نوكي ام اًبلاغ .تاءارجإلا ذيفنتو طيطخت يف ةلكشم مهيدل نوکتس یرخالأ ةهج

.طسولا لولحلا ىلع ضوافتلاو تاقادص نيوكت مهيلع بعصلا

 يف لکشم مهدنع نيذلا ، لافطألل يجالعو يوبرت ضرع وه يكرحلا يسفنلا جالعلا

.مهروطت

.يبط جالع  یلا جاتحی يكرحلا يسفنلا جالعلا

  :تاحيضوتلا

 ءانثا ،اهلحو ةلکشملا ەذه زاجنإ حوضو لکب  عیطتست ةیسفنلا تاکرحلا
 لفطلل  ةیداعلا ریغ تاکرحلا ةبقارم

•  قيسنتلاو نزاوتلا يف تاهوشت. . 
•  ةینهملا ةباتكلاو مسرلا يف ةبوعص.

•  عناملا كولسلا وأ ، قلقلاو ، سفنلاب ةقثلا ضافخنا.
•  نيرخآلا لافطألا عم لصاوتلا يف تابوعص.

•  دعاوقلا ىلع ظافحلا يف ةلكشم ، قلقملاو برطضملا كولسلا.
 

: ةیسفنلا تاکرحلا حیضوت لمشیام

•  ةیسایقلا ةيكرحلل تاراهملا رابتخا .
•  ةمظنملا ماهملا يف ةكرحلا ةبقارم . 

•  ةیئاقلتلا تاکرحلا عضو.
•  ،یضاملا و يلاحلا عضولا لوح ةشقانم .

.ال ما جالعلل جاتحی تناک نا ،نیدلاولا ةدعاسملا میدقت ررقت ،يملعلا حیضوتلا دعب



  فیظوت ، ريبعتلا ، بعللا :يكرحلا يسفنلا جالعلا

 ، لفطلل ةيصخشلا ةيومنتلا اياضقلا ىلع يكرحلا يسفنلا جالعلا يف لمعلا دمتعي

.هتبرجت ملاعو هتوق طاقن ىلعو ، هتكرح كولسو يدرفلا هبعل ىلعو

 داومو ،ىقيسوملاو ،باعلألا عم بيردتلا جمارب زيفحت یلع لمعن ،يسفنلا جالعلا يف

 هدودحو هتاردق ىلع فرعتلا لفطلل نكمي ةقيرطلا هذهب .ريبعتلل ةركتبم لئاسوو ةددحم

.اههجاوت يتلا تابوعصلا عم لماعتلا میلعتو تاراهملا عيسوت متی .ةيمحم ةئيب يف

.هتجلاعمو هتاعارصو هرعاشمو هبراجت نع ريبعتلا ملعتي ، زومرلاو ةكرحلا باعلأ لالخ نم

.ةريغص تاعومجم لکشب وأ يدرف لكشب يسفنلا جالعلا ةسلج یف لافطألا كراشی

  لفطلل معدلا دادعإ متی

•  ةيكرحلاو ةقيقرلاو ةنشخلا قطانملا يف تانيرمتلا ةسرامم قاطن عيسوت  .

•   مسجلا روعشو يسحلا كاردإلا نيب قيرفتلا .

•  /داوملاو تاءارجإلاو لكاشملا عم لماعتلل ةديدج لولحو تايجيتارتسا عضو  .

•   يتاذلا طاشنلاو رحلا لمعلا .

•   لاصتالا تاراهمو ةيعامتجالا تاراهملا عيسوت .

•   سفنلاب ةقثلا زيزعت .

•   ةيصخشلا ىوقلاو تاراهملا ريوطتو فاشتكا  .

 

   كولسلاو ةكرحلا قاطن عيسوت : ةیلمعلا ەذه يف فادها

          يعامتجالا          

 روطتلا معدي ، هسفن تقولا يف .كاردإلاو ةكرحلا لاجم يف لفطلا ززعي يسفنلا جالعلا

.ةيمويلا ةايحلا يف لضفأ لكشب لماعتلا نم لفطلا نكمتي ىتح يفطاعلاو يعامتجالا

 لكشب لماعتلا ةيفيك يف نوززعی داشرإلا تاسلج يف ةياعرلا یلع نوفرشم كراشي

.لفطلل ةصاخ تاجايتحا عم بسانم
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