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(.كتل وتـد حدوذهب)اهخضرٍـبح اهخبظج تيٌؾ وخخفٍف اهنوارد اهػتٍـٍج •

.خخػٍػ اهيسيـبح اهشنٌٍج كتل حدود اهنوارد•

.اهخحوػبح اإلٌضبئٍج اهغرورٍج هخلوٍل حدث اهنوارد•

.اإلدارث اهفٌٍج هويسيـبح اهشنٌٍج اهلبئيج•

.اهخخػٍػ اهحغرً واهخظيٍيبح اهيـيبرٍج واإلٌضبئٍج تـد حدود اهنوارد•

يراحل اهيشبٌدث اهفٌٍج 
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.خلوٍل حدث اهنبرذج اهيحخيوج ؤو اهيخوكـج•

.خخفٍف ختـبح اَذبر اهسبٌتٍج هونوارد•

.يٌؾ ؤو خخفٍف شوشوج اهخػوراح اهنبرذٍج اهخٌ رتيب خحدد ٌخٍسج هونبرذج األشبشٍج•

.خحدٍد وإحخواء حسى اهيإشبث•

.خشهٍل وخٌؼٍى إشنبً اهيخغررًٍ تـد فخرث اهنبرذج•

.اهخشهٍل واإلشراؽ ألٌضػج اهخإهٍل وإؿبدث اهخـيٍر•

ؤهداف اهخخػٍػ اهحغرً نأهٍج هيٌؾ اهنوارد
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ؿوى   ، حرنج ػتلبح األرع ، خلٍٍى دكٍق هوحبهج اهراهٌج هوينبً اهذً ٍُراد خـيٍرٍ•

.اهحبهج اهسغرافٍج واهيٌبخ ، ػتلبح األرع

خحدٍد األيبنً اهخٌ يً اهيحخيل ؤً خنوً يٌبػق نوارد وهٌبم خيبٍز تٌٍهب فٌ حدث  •

.اهنوارد

.وغؾ دالئل ؤشبشٍج إلشخخدايبح األراغٌ اهيخظظج هوخخػٍػ اهحغرً•

.وغؾ يـبٍٍر إلخخٍبر اهيواكؾ اهظبهحج هويضبرٍؾ اهخٌيوٍج اهيخخوفج•

.خضٍٍد اهيتبٌٌ واهيٌضأح اهيخخوفج فٌ ؤيبنً خفٌ تبهيـبٍٍر ؤؿالٍ•

خخػٍػ اهٌيػ اهحغرً هيٌػلج شنٌٍج
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خوخٍط دكٍق هٌخبئز نل اهخحلٍلبح اهخٌ ُؤسرٍح هوؼواهر اهػتٍـٍج وخحدٍد اهيٌبػق  •

.اهخٌ تهب إحخيبالح هحدود نوارد

.خحدٍد ٌوؽ ويشخوى اهنوارد اهيحخيوج•

وظف هوخإذٍر اهخنبيوٌ أليبنً اهغـف وخوغٍحهب هٍخى إشختـبدهب يً ؤً خػج  •

.خٌيوٍج

ـٍِق تٌبء  ، وغؾ خرٍػج ػرٍق هويواكؾ اهيخخوفج• ُخوِظف اهلٍود اهيحوٍج اهخٌ ُخ

.اهيضبرٍؾ اهخٌيوٍج وخخػٍػهب

يوخط خػج اهنوارد هوخخػٍػ اهحغرً
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خحدٍد اهسدوى اهفٌٍج واإلكخظبدٍج ألً يضروؽ خٌيوً تيٌبػق اهنوارد ويٌذ  •

.اهتداٍج

غرورث وغؾ غواتػ هخدخالح إٌضبئٍج ووكبئٍج إغبفٍج ؿٌد اهتٌبء فٌ يٌبػق ذاح  •

.نوارد ػتٍـٍج ؿبهٍج

.وغؾ ؤوهوٍبح واغحج ؿٌد إؿبدث اهخخػٍػ واهـيوٍبح اهخظحٍحٍج هويٌبػق اهيٌنوتج•
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يوخط خػج اهنوارد هوخخػٍػ اهحغرً



ٍـخيد إدخبل تـع اهغواتػ اهسدٍدث فٌ ؿيوٍج اهخخػٍػ اهـيراٌٌ تيٌبػق اهنوارد،  

.ؿوي ٌوؿٍج اهخٌيٍج اهيراد خٌفٍذهب

:تٌبء يدٌٍج سدٍدث1.
.ويشئوهٍج ؤوشؾ ؿٌد خحدٍد اهيواكؾ هتٌبء يضبرٍؾ خٌيوٍج اإلخخٍبرإؿػبء حرٍج •
وخػتٍق غواتػ   اإلكخظبدٍجال خوسد ؤً كٍود ؤو ؿلتبح ؤخرى كبئيج تسبٌة اهسدوى •

.اهشاليج
خبظج خحدٍد  ، وتبهخبهٌ خظتح هٌبهم حرٍج يػولج فٌ ؿيوٍج اهخخػٍػ اهحغرً•

.األراغٌ إشخـيبالح

اهخخػٍػ اهـيراٌٌ ويهبى اهخٌيٍج
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:إؿبدث اهخـيٍر2.
.غرورث خخػٍػ وخـيٍر األيبنً ذاح األوهوٍج اهلظوى واهخدخالح اهخظحٍحٍج•
.خٌفٍذ األؿيبل اهخخػٍػٍج واهخـيٍرٍج ٍخخوف يً يٌػلج ألخرى حشة درسج اهديبر•
.يٌبػق خسيؾ تًٍ خػورث ؿبهٍج وؤخرى ؤكل خػورث•
غرورث وغؾ اهخحوػبح اهالزيج ؿٌد اهخـبيل يؾ اهيٌبػق اهخٌ ٍحخيل ؤً خحدد •

.تهب شوشوج يً اهنوارد اهسبٌتٍج نٌخٍسج هونبرذج اهػتٍـٍج األشبشٍج
.وؤخرى ال ٍينً،  تـع اهيٌبػق ٍينً إحداد خحوػبح اهشاليج تهب•

اهخخػٍػ اهـيراٌٌ ويهبى اهخٌيٍج
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:خوشٍؾ اهيدً اهلبئيج3.

.يحدودٍج اهحرٍج إلخخٍبر يواكؾ سدٍدث•

.ٍينً خػتٍق غواتػ اهشاليج اهيهيج•

.اهيحدودٍج فٌ اشخيرارٍج اهخوشـبح واإلٌخلبل تًٍ يب هو كبئى واإليخداداح اهسدٍدث•

اهخخػٍػ اهـيراٌٌ ويهبى اهخٌيٍج
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:إؿبدث خـيٍر يدٌٍج ديرح تبهنبيل4.

(.خـدٍالح)خـختر فرظج يواخٍج هخحشًٍ ضنل اهيدٌٍج فٌ اهوغؾ اهسدٍد •

(  خلوٍوهب)نذبفج اهتٌبء  ، ٌيوذر ؿيوٌ هوخخػٍػ ، خحشًٍ إشخـيبالح األراغٌ•

.وخـدٍل يشبراح حرنج اهيواظالح

اهخخػٍػ اهـيراٌٌ ويهبى اهخٌيٍج
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(:اهوؿٌ)اهخـوٍى 1.
.خوؿٍج خاليٍذ اهيدارس تأذبر اهنوارد اهػتٍـٍج وػرق اهوكبٍج يٌهب•
خدرٍس ػالة ؤكشبى اههٌدشج اهيدٌٍج نٍفٍج خظيٍى اهيتبٌٌ اهخٌ شُخضٍد فٌ يٌبػق  •

.اهنوارد اهػتٍـٍج

:اهخضرٍـبح اهخبظج تبهيتب2ٌٌ.
.ٍسة ؤً ٌحدد تدكج اهحيوهج اهيػووتج هويتبٌٌ فٌ يٌػلج اهنوارد•
خـزٍز ػرق اهخحوٍل اإلٌضبئٌ اهحدٍد هويتبٌٌ واهيٌضأح فٌ يٌبػق اهنوارد  •

.اهػتٍـٍج

:يٌؾ وخخفٍف آذبر اهنوارد اهػتٍـٍج يً خالل
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11

اإلضراف ؿوي اهيتبٌٌ خحح اهخٌفٍذ3.

ًٍسة ؤً ٍنوً اإلضراف دكٍلًب هوخإند ي:

.ؤً اهيتبٌٌ خى خٌفٍذهب حشة اهخظيٍيبح واهخفبظٍل اإلٌضبئٍج اهيظدكج•

.ونذهم اهػرق اإلٌضبئٍج اهيٌبشتج ، اهيواد اهظحٍحج نيًب وٌوؿًب إشخخداى•

:يٌؾ وخخفٍف آذبر اهنوارد اهػتٍـٍج يً خالل
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(.إكبيج اهشدود)اهحيبٍج اهفٌٍج هويٌبػق اهيهددث تبهفٍغبٌبح •

(.خظرٍف يٍبٍ األيػبر)حيبٍج اهيٌبزل واهيتبٌٌ اهـبيج تبهيٌػلج •

.اإلشخفبدث اهلظوى يً يٍبٍ األيػبر•

نٍفٍج يٌؾ اهفٍغبٌبح واهخلوٍل يً آذبرهب اهنبرذٍج
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اهخضرٍـبح اهخبظج تبهحرائق:

.اهـيل ؿوي خلوٍل يخبػر اهحرائق تبهيتبٌٌ•

.خوفٍر ػرق نبفٍج وفـبهج إلٌلبذ اهشنبً فٌ حبهج ٌضوة حرٍق•

.إشخخداى يػبفئ اهحرائق فٌ حبهج حدود حرٍق•

.اهـيل ؿوي خلوٍط فرط إٌخلبل حرٍق يً يتٌي َخر•

.إتـبد اهيٌبػق اهظٌبؿٍج ؿً اهيٌبػق اهشنٌٍج•

يٌؾ وخلوٍل نوارد اهحرائق
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وغؾ خرٍػج خوغح ؤيبنً اههزاح األرغٍج اهيفبسئج ويراسـخهب وخحدٍذهب يً وكح  •

.ألخر

ونذهم خحدٍذهب يً وكح   ، خحدٍد كوث يٌبػق اههزاح األرغٍج اهيفبسئج وخحوٍوهب•

.ألخر

.وغؾ هبيص يـلول هأليبً هنل ؤٌواؽ اإلٌضبءاح•

خػوٍر ػرق فٌٍج إٌضبئٍج هيلبويج اههزاح األرغٍج تإشخـيبل يواد تٌبء وػرق تٌبء  •

.حدٍذج

خخفٍف آذبرهب اهنبرذٍج  /خفبدً اههزاح األرغٍج
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ٍسة إشخخداى إٌضبءاح ذبتخج وكوٍج فٌ ؤيبنً اإلٌزالكبح  ، إذا إكخغح اهغرورث •

.األرغٍج

ٍسة يٌؾ إٌضبء ؤً يتبٌٌ فٌ ؤيبنً اإلٌزالكبح األرغٍج ؿيويًب وخبظج إذا نبٌح  •

.خضخهر تبههزاح األرغٍج

خخفٍف آذبرهب اهنبرذٍج  /يٌؾ اإلٌزالكبح األرغٍج
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ًؤدى هؼبهرث اهشنً   ، إً فضل ؤشواق األراغٌ هخوتٍج حبسج اهفلراء هوشن
:اهـضوائٌ ؿوي األراغٌ اههبيضٍج اهخبهٍج

.يٌبػق اإلٌزالكبح واههزاح األرغٍج•
.تبهلرة يً اهيظبٌؾ•
.يٌبػق دفً اهٌفبٍبح•
(شخـود اهيٍبٍ إهي يسبرٍهب)يسبرً األودٍج اهلدٍيج •
.تبهلرة يً يسبرً اهيٍبٍ اهيووذج•
.اهيٌبػق اهزراؿٍج ؿوي غفبف األٌهبر•

نإحد اهيٌبػق اهيـرغج ( اهـضوائٌ)اهشنً اهغٍر كبٌوٌٌ 
هونوارد
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 خخفٍف آذبر اهنوارد اهػتٍـٍج يً خالل /رفؾ درسج وؿٌ اهيواػًٌٍ تػرق يٌؾ:
.خخفٍفهب/هيٌؾ اهنوارد  (KITS)اهيشبؿدث فٌ إٌخبر يسيوؿج ؤدواح•
اهيشبؿدث فٌ إٌخبر يػوٍبح خوغح اهسبهزٍج اهيػووتج هونوارد اهػتٍـٍج وخوزٍـهب  •

.هويدً تبهـبهى اهـرتٌ
ويضبرنخهب يؾ اهسيٍؾ يً خالل  ،  خػوٍر يػوٍبح هيـوويبح فٌٍج حول اهنوارد•

.يوكؾ اهيـهد اهـرتٌ
.خٌؼٍى ورص ؿيل هيٌبكضج شتل يٌؾ اهنوارد وخدرٍة اهفًٌٍٍ تبهيدً اهـرتٍج•
.دؿوث اهختراء تبإلكوٍى هوـيل يـًب تبهيدً اهيـرغج هونوارد هرفؾ يلدراخهى اهفٌٍج•

اهيشبٌدث اهفٌٍج اهخٌ ٍينً ؤً ٍلديهب اهيـهد اهـرتٌ إلٌيبء 
(AUDI)اهيدً 


