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 منها:هو اٌجاد عناصر وتجهٌزات تقوم بالتشغٌل دون تدخل االنسان الهدف :  الهدف من التألية -1

 إٌظبفخ -،اٌغالِخ،اٌزشغ١ً دسعخ األِٓ ػٕذ  فً مدة االنجاز،تحسٌن ظروف العمل وذلك بالتقلٌل  -

 تحسٌن االنتاجٌة: وذلك برفع المنتوج   مع تخفٌض التكلفة وضمان الجودة. -

  ( Le concept d’un Système )يفٕٓو َظبو :  -2

 . ِؼ١ِٕٓظّخ ٌزؾم١ك ٘ذف  ف١ّب ث١ٕٙب ثطش٠مخ ِشرجطخ رم١ٕخ  ٔغّٟ ٔظبِب ِغّٛػخ ػٕبطش

II- :ٕظبَ االٌٟ فٟ رجبدي اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌّؾ١ظ ثٛاعطخ:اٌ المكونات الرئيسة لنظام الي 

 اآللً مبمثابة العقل المدبر للنظا (:PC) جضء انتحكى 2-1

  ٠جؼش ِؼٍِٛبد ٌٍغضءPO  :األٚاِش 

 اٌزمبس٠شٚ ِؾ١طٗ:  ٠POغزمجً ِؼٍِٛبد ػٓ ؽبٌخ اٌغضء  -    

على المادة االولٌة للحصول على مادة  ر)ٌؤث الذي بدوره ٌقوم بتنفٌذ العملٌات المطلوبة:(POجضء انًُفز ) 2-2

 ، ٌحتوي على منفذاتالخروج(

 :يثبل

  ٌزذ٠ٚش ثغبط ِزٕمً ٚ٘زا ِضال ٌالخالء. وٙشثبئِٟؾشن 

  ٘ٛائ١خ سافؼخ 

  َ٠غّؼ ثّشٚس اٌغٛائًوٙشٚطّب 

  ٌٍزغخ١ِٓمبِٚبد 
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 )ٌٛؽخ اٌزؾىُ((pupitre: اٌؾٛاس ٠زُ ػٓ طش٠ك اٌمّطش )نظام الي –الحوار متعامل  -2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

  .فهً تضمن تبادل المعلومات بٌن المتعامل والنظام

 :فهً تمكن من
 توفٌر التعلٌمات إلى النظام -             
 تلقً إشارات)رسائل( قادمة من النظام -             

 :أِب ِىٛٔبد اٌؾٛاس اٌّغزؼٍّخ ػبدح ٟ٘
 أزرار مبدالت و مؤشرات -             
 لوحة مفاتٌح -             
 مرقنات -             
 وحدات اإلستغالل بمرقنات أو شاشات -             

 

 : اٌزٟ رشثظ عضء اٌزؾىُ ثبٌغضء إٌّفز. )انًكٍفبد(داسح انتشاثظ انًُسجى 2-4

 ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌؼٕبطش اٌزٟ رضّٓ اٌشثظ ث١ٓ عضء اٌزؾىُ ٚعضء إٌّفز

 بأمر من الجزء  هادور :إٌّفزاد اٌّزظذسحPC .هو  توزٌع الطاقة على المنفذات 

 إٌٝ ِؼٍِٛخ رؼجش ػٓ ؽبٌخ إٌظبَ  رؾٌٛٙب)عشػخ، ؽشاسح ، ضغظ...( ٚ ِمذاس ف١ض٠بئٍٟزمظ رطش بػٕ ٟ٘ :اٌٍّزمطبد

 ا٢ٌٟ ٚ ِؾ١طٗ
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III-اٌزبٌٟ ثبٌشىً  ػبِخ ثظفخ اٌٟ ٔظبَ ١٘ىٍخ ّٔضً عجك ِب خالي ِٓ: الي نظام هيكلة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- وً ٔظبَ اٌٟ ٠ذسط ِٓ خالي أسثؼخ ِٕبٚالد )رؾ١ٍالد(: :دراسة نظام الي 

  ًانتحهٍم انٕظٍف 

  ٠زُ ف١ٗ رؾ١ًٍ االٌزضاِبد اٌض١ِٕخ.انضيًُانتحهٍم : 

  رؾذ٠ذ اٌؼٕبطش اٌزم١ٕخ ٚاالخز١بس اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌّٙب ٚاٌؼاللخ ث١ٓ ِخزٍف اٌؼٕبطش ٚاٌزأوذ ِٓ  : ٠زُ  ف١ٗانًبديانتحهٍم

 اٌّخزبسح ٌٍٛظبئف اٌغضئ١خ اٌزىٌٕٛٛع١خِالئّخ 

  ثؼذ االخز١بساد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٠زُ ف١ٙب رؾذ٠ذ اٌغضء اٌج١ٕٛٞ ٌٍغضء إٌّفز. :انٍٓكهًانتحهٍم 

 ٌُٕظبَ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ ّٔٛرعخ ث١ب١ٔخ ٌّخزٍف إٌشبطبد إٌّغضح  ٍم انٕظٍفًثذساسخ ُْب ْٕ انتحه ًأيب انتحهٍم انًع

 .٠ٚزُ ف١ٙب رؾذ٠ذ اٌٛظ١فخ اٌشبٍِخ ٚاؽظبء اٌٛظبئف اٌغضئ١خ ٚاٌٛعبئً اٌّشرجطخ ثٙب.ِٓ طشف ٔظبَ 

 ًا١ٌّٙىً اٌٛظ١فٟ ٌزؾ١ًٍأال ٚ ٟ٘ :ا ٌؼًّ ٔظبَ ٠شرىض ػٍٝ ِغّٛػخ ِفب١ُ٘ ٌطش٠مخ ث١ب١ٔخ انٕصف انٕظٍف 

  (S.A.D.T) 

V نموذجSADT 

  SADT :          echniqueTesign Dnalysis and Atructured  S تعريف

 رعخ إٌظُٛاٌزم١ٕخ ا١ٌّٙىٍخ ٌزؾ١ًٍ ّٚٔ                                        

 : . (S.A.D.T)  نـ  نبذة تاريخية 5-1

 ششوخِٓ  Doug T. Ross ) اٌخج١ش ِٓ طشف ( .S.A.D.T )ٍزؾ١ًٍ اٌٛظ١فٟ ٌؼًّ ٔظبَ اٌٟ ٌج١ب١ٔخ اٌ  طش٠مخاٌرُ رط٠ٛش 

 ( Soft Tech )  طشف اٌششوخ 1977عٕخ  فشَسبإٌٝ  اٌطش٠مخأدخٍذ ٘زٖ  صُ 1974عٕخ  اليشٌكٍخا ِٓ 

 ( IGL Technology )  ٟطشف   1982ِٓ عٕخ  اثزذاء أٔسٔثبٌزؼُّ ثؼذ رٌه ف ِٓ( Michel Galiner )  ٌٟزذسط ف

ٚرجمٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ شبئؼخ االعزؼّبي فٟ  1992اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ فٟ اٌغضائش ٌشؼجخ " ٕ٘ذعخ وٙشثبئ١خ " عٕخ 

 ِٓ إ٠غبث١بد . ف١ٙباألٔظّخ اٌزم١ٕخ ٚ ا١ٌ٢خ إٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا ٌّب 
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 :كيفية تشكيل نموذج نظام الي  - 5-2

 :تعشٌف انٕظٍفخ انشبيهخ)انعبيخ( - أ

 رؾذ رأص١شاد اٌّؾ١ظ اٌخبسعٟ. إلؽذاس ل١ّخ ِضبفخ ػٍٝ ِبدح اٌذخٛي ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ إٌظبَ 

 ( La Matière d’œuvre )انًبدح االٔنٍخ :  - ة

  ٝؽ١ش ٠ذخً ػ١ٍٙب رؾ٠ٛالد أطاللب ِٓ ؽبٌخ اٌّؤصشاد  انًبدح االٔنٍخإٌظبَ ٠ؤصش فٟ عضء ِٓ اٌّؾ١ظ اٌّزّضً ف

 اٌخبسع١خ ) رؼ١ٍّبد ، ثشاِظ ، ... ( . 

  : ْٛيعطٍبد ) يعهٕيبد ( –طبقخ  –يبدح ثبٌٕغجخ ٌألٔظّخ اٌزم١ٕخ اٌّبدح اال١ٌٚخ ٠ّىٓ أْ رى 
 

 

 

 

 

 

 ( La Valeur Ajoutée ) :انقًٍخ انًضبفخ -ج

 . اٌزغ١شاد اٌطبسئخ ػٍٝ اٌّبدح األ١ٌٚخ  ٟ٘

 شرجطخ ثـضالصخ ػٛاًِ ٚ ٟ٘ :ِاٌم١ّخ اٌّضبفخ   : خيالحظ

 

   ٍانضي( Le Temps ) : 

  ( Le Stockage )انتخضٌٍ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ ٟ٘  ْإر

 : رخض٠ٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ راوشح  يثبل 

 رخض٠ٓ اٌفٛاوٗ فٟ ِىبْ ثبسد         

 

 ٌانًكب ( L’espace ) : 

 اٌّبدح اال١ٌٚخ  ( Le Transport ) َقمٟ٘ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ  ْإر

 : ٔمً اٌّؼٍِٛبد ػجش االلّبس االططٕبػ١خ  يثبل

 ٔمً االشخبص ) ِخزٍف ٚعبئً إٌمً (         

  ًاٌشى ( La Forme ) : 

اال١ٌٚخ ٚ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ اٌم١ّخ اٌّبدح  ( La Transformation )تحٌٕم  ٟ٘اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ  ْإر

 اٌّضبفخ ٠ّىٓ أْ رىْٛ :

 )... ، رغ١١ش فٟ اٌؾبٌخ ) ؽبٌخ طٍجخ ، ِبئؼخ ، غبص٠خ 

 )... ، رغ١١ش فٟ اٌشىً ) رش٠ٛٗ ، لٌٛجخ ، ٔضع اٌّبدح 

 

 

 

 :(عجبسح عMOEٍقذ تكٌٕ )

 : ػٕظش رمٕٟ ،ِبدح ثبخزالف ؽبالرٙب)عبئٍخ، غبص٠خ أٚ طٍجخ(ِٕزٛط)ِبدح(

 ِضال  فٟ اٌّؾٛي   ِٓ أعً رؾ٠ٍٛٙب ، رٛص٠ؼٙب : وٙشثبئ١خ، ٘ٛائ١خ، ؽشاس٠خ.... ، طبلخ

 ِٓ أعً رشف١ش٘ب اٚ اسعبٌٙب أٚ....: ِىزٛثخ، ِغّٛػخ، ِشئ١خ.......إٌخ ، ِؼٍِٛخ
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 اٌٛظ١فخ إٌظبَ

 اٌزذفمبد

 اٌم١ّخ اٌّضبفخ
طج١ؼخ ِبدح 

 ِبدح اٌذخٛي اٌؼًّ
ِبدح 

 اٌخشٚط

 اٌطجغ ِؤعغخ اٌظؾبفخ

 ِؼٍِٛبد -

 ٚسق -

 ؽجش -

 

 عشائذ

 ِغالد

 اٌزٛص١ك -

 اٌزؼ١ٍك -

 اٌزؾ١ًٍ -
 ِؼٍِٛخ

ِظٕغ 

اٌضعبط 

 اٌّغٛف

 اٌمٌٛجخ
صعبط 

 ِٕظٙش

 وؤٚط

 لبسٚساد
 ِبدح اٌشىً

ِؤعغخ 

 عٍٛٔغبص

 طبلخ أ١ٌٚخ أزبط
طبلخ 

 وٙشثبئ١خ
 اٌزؾ٠ًٛ

 طبلخ

 إٌمً
طبلخ 

 وٙشثبئ١خ

طبلخ 

 وٙشثبئ١خ
 إٌمً

 

 اٌّزؼٍك ثٙب.٠ىْٛ ٌّؼط١بد اٌّشالجخ رأص١ش وبثؼ أٚ ِبٔغ ٌٍٕشبط  يعطٍبد انًشاقجخ ) انعٕائق ، االجٓبداد ، االنتضايبد(:  -د

 : وب٢رٟ ٚ ٟ٘ إٌظبَ  ٚظ١فخ ػٍٝ اٌخبسعٟ اٌّؾ١ظ رزّضً فٟ رأص١شاد

 طبقٌٕخ  إنتضايبد( W ) : طبلبد رغز٠خ إٌظبَ ِضً ثّخزٍف اٌطبل٠ٛخ االٌزضاِبد رؼشف: 

 وٙشثبئ١خ ، ٘ٛائ١خ ، ... (  اٌطبلخ ٔٛع ( 

 ٜٛاٌطبلخ  ٘زٖ ِغز 

  اٌطبلخ ٔٛػ١خ. 

 

 انٕظٍفخ َشبط تغٍٍش إنتضايبد (C) ًّثـــ ٠ى٠ْٛزٛعت رغ١١ش ٚظ١فخ إٌشبط ٚ ِب ػٕذ االٌزضاِبد ٘زٖ :  رغزؼ: 

 ٠ّىٓ رغ١١ش عٍٛن إٌشبط ثؼذح ثشاِظ.: ثشٔبِظ رغ١ش 

 ؼزبدث٠ّىٓ رغ١١ش عٍٛن إٌشبط : األعٙضح  طش٠ك ػٓ رغ١١ش  

اٌجشاِظ اٌّزٛفشح ػٍٝ اٌخ اٌغغ١ً رؼزجش ػبئك رغ١١ش ٔشبط اٌٛظ١فخ ؽ١ش ٠ّىٓ ثشِغزٙب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌغغً ثؼظش أٚ  :ِضبي

 غغً ثزغف١ف.

 انٕظٍفخ َشبط ضجظ إنتضايبد (R)  ًّٚع١ظ ٠ؾزبط ِب ػٕذ ثً عزس٠ب ، اٌٛظ١فخ ٔشبط رغ١١ش ٠غت ال ِب ػٕذ : رغزؼ 

 ضجظ ٚ رٌه لجً اٌزشغ١ً ِضً : إٌٝ ٚعبئظ ػذح رؾزبط أٚ

 اٌغشػخ 

 دسعخ اٌؾشاسح 

 

 انٕظٍفً االستغالل إنتضايبد(E)  أٚ رٛل١فٙب   ثزٕش١طٙب أٚال رغّؼ اٌزٟ االٌزضاِبد ٘زٖ ضشٚس٠ب اٌٛظ١فخ : رزطٍت

 ِضبي

 صس ثذا٠خ اٌذٚسح 

 ل١بدح 

 االعزؼغبٌٟ صس اٌزٛل١ف 

 (  ِبدح اٌخشٚطMOS):ِٗىْٛ ِٓ اٌّبدح اال١ٌٚخ + اٌم١ّخ اٌّضبفخ ٘ٛ إٌّزٛط إٌٙبئٟ اٌّزؾظً ػ١ٍ ٛ٘ 
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رّضً اٌٛظ١فخ اٌشبٍِخ ثّغزط١ً ٠غّٝ اٌؼٍجخ التمثيل البياني للوظيفة الشاملة ) الوظيفة العامة(: 5-3

  . زٗاألَ ِؾبطخ ثأعُٙ ِٓ اٌغٙبد االسثؼخ ، وً عُٙ ٌٗ دالٌ

 :ٌجت االجبثخ عهى ْزِ االسئهخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A-0: ٠شِض ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ ة -أ :  ِالؽظبد
  ٠ّىٓ اضبفخ ِخبسط صبٔٛٞ ٌزّض١ً اٌزمبس٠ش اٚ إٌفب٠بد إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزظ١ٕغ  -ة               

ٚ ٘ٛ اٌؼٕظش  أٚ ِغّٛػخ اٌؼٕبطش اٌّبد٠خ ٚ / أٚ اٌجشش٠خ اٌزٟ  (Support d’Activité )ؽبًِ إٌشبط    -ط               

  رضّٓ إٔغبص اٌٛظ١فخ

 

 :» SADT «قٕاعذ انًُٕرج 

 " ٠غت اؽزشاَ اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ:SADTإلٔغبص ّٔٛرط "

 ٌٛطف ٚظ١فخ ٠غزؼًّ ط١غخ فؼً ػٍٝ اٌّذاخً ِٓ إٌٛع " أػًّ)شٟء ِب( " ػٍٝ اٌّذاخً إلٔزبط ل١ّخ ِضبفخ. -

 ال ٠ّىٓ أغبص أٞ ٚظ١فخ ثذْٚ ٚعٛد ِبدح أ١ٌٚخ )ػٕذ اٌّذاخً(. -

 ٠ؾزٛٞ ِم١بط ٔشبط ػٍٝ ِخشط ٚاؽذ ػٍٝ األلً. -

 ِؼط١بد اٌّشالجخ  ٟ٘ ػٛاًِ ِؤصشح ػٍٝ أشبء أٚ رغ١١ش أغبص ٚظ١فخ -

 ٠ؾزٛٞ ِم١بط ٔشبط ػٍٝ األلً ػٍٝ ِؼط١خ ٚاؽذح ٌٍّشالجخ اٌزٟ رزغجت فٟ ثذأ ٔشبطٗ. -

 فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ رىْٛ ِؼط١خ ِذخً ِٚؼط١خ ِشالجخ فٟ اْ ٚاؽذ فزؤخز وّؼط١خ ِشالجخ -

 ِؼط١خ اٌّشالجخ ال ٠غ١ش٘ب إٌشبط. -

 ٌّؼط١خ اٌّشالجخ طبثغ اخجبسٞ  -

 ثئِىبْ اٌٛظ١فخ رشرىض ػٍٝ ػذح عٕذاد " ١ِىٕضِبد" أٚ عضء ِٓ عٕذ اٌزٞ ٠مَٛ ثؼذح ٚظبئف. -
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 ::10نشاط

فٟ اٌّذاسط اٌؼغىش٠خ غغً اٌّالثظ شبق ِٚزؼت ٠ٚزطٍت ٠ذ ػبٍِخ ٌزا ٚعت اٌجؾش ػٓ ٔظبَ اٌٟ ٠مَٛ ثبٌّّٙخ فٟ اشكبنٍخ: 

 اعٙبد ٌٍؼّبي. ٚلذ لظ١ش ٚدْٚ

 : اٚعذ إٌّٛرط اٌؼبَ ٌٍٛظ١فخ اٌشبٍِخ إٌّبعجخ ٌٙزا إٌظبَ؟انًطهٕة

 ٔغ١ت ػٓ االعئٍخ اٌزب١ٌخ: انحم: 

 ٔطشػ اٌغؤاي اٌزبٌٟ: ِبرا ٔش٠ذ؟ ٚو١ف ٠زُ رٌه؟ دعبيتٌٍّٕظبَ ٚوزا  انٕظٍفخ انشبيهخإل٠غبد  .1

 ........... ٠مَٛ ثـ................ اٌّالثظ ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ .......................ٔش٠ذ ٔظبَ

 ِؼط١بد اٌّشالجخ: .2

o ).............. االٌخ رؼًّ ثطبلخ..........................)اٌزضاِبد 

o ٌٟٚ(غغً ثؼظش()اٌزضاِبد........ –غغً  -اٌغغبٌخ رؼًّ ثـ.................. ِخزٍفخ) غغً أ....... 

: اٌّبء ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ِؼطبح ِشالجخ اٚ ِؼطبح دخٛي ٚثّب أٗ ٠ظٙش فٟ ِخشط إٌشبط ف١ّىٓ اػزجبسٖ 01ِالؽظخ

 وّؼطبح...................

o )....................٠زُ ضجظ دسعخ ؽشاسح اٌغغً ٚوزا عشػخ اٌؼظش)اٌزضاِبد 

o ُخ اٌّٛاد إٌّظفخ )اٌزضاِبد....................(اٌزشغ١ً اال ثبٌضغظ ػٍٝ صس ثذا٠خ اٌزشغ١ً ٚو١ّ ال ٠ز 

: ِٛاد اٌزٕظ١ف ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ِؼط١بد دخٛي اٚ ِؼط١بد ِشالجخ  ٚثّب أْ ٌٙب ػاللخ ِغ ِخشط إٌشبط ف١ّىٓ 02ِالؽظخ

 اػزجبس٘ب  وّؼط١بد...................

 ِؼط١بد اٌذخٛي: .3

- ...................................................... 
- ........................................................ 
- ....................................................... 
 : معطٌات الخروج -4

- ............................. 

- ............................................... 

- ................................................  

  :(A-0نموذج الوظيفة الشاملة )

 

 

 

 

 

............................................ 

A-0 
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 :مفاهيم -2-4

ٚرؼشف ثبٌؼاللخ اٌزٟ  ِشزشن ْذفٌٙب   يشتجطخِزؼبلجخ ٚ  عًهٍبد:  ٔمظذ ثبالشغٌٛخ ِغّٛػخ  يفٕٓو االشغٕنخ 

 رؾٛي اٌّبدح األ١ٌٚخ ِٓ ٚضؼ١خ أط١ٍخ اٌٝ ٚضؼ١خ ٔٙبئ١خ.

 

 : دفتش انششٔط 

 

  ِٓ غب٠زٗ عؼً دفزش اٌششٚط االٌٟٚ أوضش دلخ ٚ ثبٌزبٌٟ اٌٛطٛي إٌٝ  يختهف ٔجٓبد انُظشإْ رّض١ً االٔظّخ اال١ٌخ

 ؽٍٛي ِمجٌٛخ ثظفخ ِٕٙغ١خ ٚ ِٓ ث١ٓ ٘زٖ اٌٛعٙبد :

  َٚعٙخ ٔظش ٔظب 

 ٍّٟٚعٙخ ٔظش اٌغضء اٌؼ 

 ُٚعٙخ ٔظش اٌغضء اٌزؾى 

 :انتًثٍم يٍ ٔجٓخ َظش " َظبو "  

٘زا اٌزّض١ً ٠ؼطٟ ششؽب ٌٍؾً اٌّمجٛي ) اٌّخزبس ( ٌٍٕظبَ اٌّذسٚط إر ٠ٛضؼ اٌى١ف١خ اٌزٟ رشرجظ ثٙب أشغٛالرٗ ، فٙٛ 

 ِٛعٗ إلػطبء فىشح شبٍِخ ػٓ إٌظبَ ) رؾذ٠ذ ٚظبئفٗ االعبع١خ ( 

 

V-  جتسئة االشغولة االمجالية الشغوالت  تفرعيه  

  حست انتصٕس) انًفٕٓو( انشاثع نهـSADT تفشقخ " يبرا " عٍ " كٍف " ٌجت  

 االَجبصي. انًُٕرج ٚ انٕظٍفًانًُٕرج أٞ ٔفشق ث١ٓ 

 :التقهية البيانية لتصكيل الهموذج 5-1

 ؽ١ش:اسٓى ٚ عذح عهتّٔٛرط اٚ سعُ ث١بٟٔ ِىْٛ ِٓ SADT اٌـ

 اٌّٛعٛد ث١ّٕٙب.االستجبط : رؼجش ػٓ االسٓى،   تجضئخ انًسأنخ )انُظبو(: رؼجش ػٓ انعهت

٠شرىض أعبعب ػٍٝ ّٔٛرط ث١بٟٔ ٚ ٠مَٛ ػٍٝ ٚطف رذس٠غٟ ٌى١ف١خ رشاثظ ِخزٍف ٚظبئف إٌظبَ  اٌٛظ١فٟ اٌزٕبصٌٟ اٌزؾ١ًٍ

 إٔظاللب ِٓ ٔظشح شبٍِخ إٌٝ ٔظشح ِفظٍخ .

ٚ ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ػٍت  ( Actigrammes) َشبطبد ثٍبٍَخ : إٌّٛرط اٌج١بٟٔ ٠زىْٛ ِٓ ِخططبد ٚظ١ف١خ 

ِزشاثطخ رّضً ِخزٍف اٌٛظبئف ٚ ػاللبرٙب داخً إٌظبَ . ٘زٖ اٌشٚاثظ رّضً ِخزٍف اٌزجبدالد ِٓ ِبدح أ١ٌٚخ أٚ ِؼط١بد 

 ِشالجخ .         
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 : التهازلي جيب إتباع اخلطوات التالية الوظيفي أثهاء التخليل

 إٌظبَ ) اٌشعٛع إٌٝ اٌفمشح اٌغبثمخ ( ّٔزعخ 

  ً2رفى١ه اٌؼٍجخ االَ ) اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ( إٌٝ ػذح ػٍت صب٠ٛٔخ رغّؼ ثئػطبء ٔظشح أوضش دلخ ٌٍٕظبَ ٚ ١٘ىٍٗ ٚفك اٌشى 

 . عزخ  ػٕبطش ) ٚظبئف ( ٚ ال ٠ض٠ذ ػٓصالصخ  ال ٠مً ػٓ رفى١ه أ٠خ ػٍت  :  يالحظخ ْبيخ جذا
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 ٌغغً اٌّالثظاٌٟ  ٔظبَ: نشاط

( ٠غت أْ ٔزم١ذ ثبٌمبػذح اٌزٟ رٕض ػٍٝ أْ اٌزفى١ه ٠غت أال ٠مً ػٓ A-0ِٓ اٌّضبي اٌغبثك ٌزفى١ه اٌٛظ١فخ اٌشبٍِخ )أطاللب 

 ( A0ػٍت فٟ اٌّغزٜٛ ) 6ػٍت ٚاال ٠زغبٚص 3

 .................... -..................... –..............  –ارْ ٠ّىٕٕب رفى١ه ٔظبَ اٌغغبٌخ اٌٝ : غغً أٌٟٚ 

 (: اٌزؾ١ًٍ اٌٛظ١فٟ اٌزٕبصٌٟ A0إٌشبط اٌج١بٟٔ )أوًّ :  انحم

 

 

ٔظشا ٌؼذَ رٛفش ػبًِ ٠مَٛ ثزض٠ٚذ )ث١غ( اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ أٚ اٌجبسدح ٌٍطٍجخ ٚاألعبرزح وبْ ٌضاِب اٌجؾش ػٓ  : نشاط

 ؽً ٌٙبرٗ االشىب١ٌخ أٞ  اٌزفى١ش فٟ أغبص ٔظبَ اٌٟ ٠مَٛ ثزمذ٠ُ اٌّششٚثبد اٌغبخٕخ ٚاٌجبسدح ؽغت اٌطٍت ٚ٘زا ثؼذ دفغ إٌمٛد.

 :انًطهٕة

 (.A0( ٚ اػطٟ اٌزؾ١ًٍ اٌٛظ١فٟ اٌزٕبصٌٟ )A-0أغض اٌٛظ١فخ اٌشبٍِخ )


