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ن CRO
حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا
جذومن صاخ كلامل لحم )حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا ( نورك
ىلع ةوالعو .ضيوعت نود حبرتلا ةصاخلا تاكرشلا لادبتسا متي .حبرلا لامعألا
!  R6ةسنآلا ،مهتمكاحمو درج لوصألا يهف كلذ

،قرخأ ،ةلاعف ريغ اهليغشت متي .ليغشتلا تانايكلا ةلودلل ةكولمملا لدبتسي نورك
ليغشت متي وأ نورك ،حبصت نأ امإ تانايكلا هذه .عمتجملا تاجايتحا ساسأ ىلع سيلو
) .عنص ةنجل رارق ( ، D-MCمادختساب نورك لثم
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ةنايص مداخ نوكلا لمع جذومن )حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا ( نورك
ةيلامسأرلا .ةيراجتلا ةيكلملا جذامن ةصاخلاو ةلودلل ةكولمملا تانايكلا لحم لحي يذلا روتسدلا
،مرجم  1 GOD،ةحفاكمو ،ةيليفطلا حبرتلا ةسرتفملا ،عشجلا لالغتسالاو ،ةيقالخأ ريغ يه
يتلا ةيعويشلا ) .دلاخلا( كالملا حبصتل ةلهؤم تسيل ةيلامسأرلا يف  R6 ".ةسنآلا '
يعويشلاو !ةلوبقم ريغ ةثرتكم ريغ ءفك ريغ نييطارقوريبلاو طارقونكتلا اهريدت
ةيلامسأرلا" نمزلا اهيلع افع لعجيو لحي نورك ) .دلاخلا( كالملا حبصيل الهؤم نكي مل
! ! !لامعألا جذامن "ةيعويشلاو

نورك سسأي
نورك " ك لمعلل ةلودلل ةكولمملا نايك ليوحت متي  ".نورك " عضي ' يزيلكنإ ناصح
 compenنود ةصاخلا ةيكلملا نايك ترداصو ".
 ".نورك " ك لمعللو ةيلاملا تاضيوعتلا ليوحت متي -
 ".يزيلكنإ ناصح ' وه عمتجملا ' ' C

اهكلمت يتلا '  7) . ' Oنم رارقلا عنص ةنجل ( ' مالعإلل يبد ةنيدم ' اهريدت يتلا ' ' R
.نيعوطتملاو لامعلا ) (WMWاهل تعفد
.حبرلا لجأ نم سيل ' ن '

يه ةدحاو ةدايق .ةمظنملا رادت نأ ىلإ جاتحت نورك
مادختسا  DMCنورك .ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا .دادبتسالا
باحصأ عيمج نم  and.feedbackلامعألا ءادأ تارشؤم
.تارارقلا ذاختا لجأ نم ةحلصملا

:مه ءاضعأ  7نم نوكتي )عنص ةنجل رارق ( ' مالعإلل يبد ةنيدم '

.ميقلا ، 4ل بهذا ،قودنصلا نيمأ ،قسنم
) ،لامعألا ءادأ تارشؤم (  BPIمادختسا ىلإ جاتحي  DMCنورك
) .يداصتقا سايقم ( قافو ) ،ةلاح يف طقف ( ةكرتشملا تارابختسالا ةنجل

:ةيفلخ
قفارملاو ىنبم لك رفويو ،ينابملاو يضارألا عيمج يريش كلتمت

دقع" اهيدل نورك لك .نوركل مادختساب ةنايصلا ) ،هايملا ،يحصلا فرصلا ،ءابرهكلا(
ةداعإ "مادختسالا دقع"ل نورك لك اهيدل .رياش لبق نم تاونس  7لك ضوافتلا ةداعإ "راجيإلا
.رياش لبق نم تاونس  7لك ضوافتلا

) (NAtmعيباسأ  4لك يواستلاب عفدت نا ىلع ددحم مسر دقو )ينابملاو يضارألا( راجيإلا دقع
مادختسال )ينابملاو ةنايص( مادختسالا دقع .
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.عيباسأ  4لك موسر عفد متي )ريغتم(

رياش  1نم رثكأ لمشت يتلا تامدخلا ىربكلا عيراشملا وأ عيراشملا بلطتت
) .نورك ةعومجملا( نواعتلل ةلصفنم نورك نم ديدعلا
،ءالمعلا يف ضعبلا اهضعب عم نورك يف نواعتلا نم ةعومجم نع ةرابع يه ةيدوقنعلا نورك
نوركو ) .جتنملا( 'يحوللا قحلملا نيماتيف حابص' لاثملا ليبس ىلع .نيدروملا تاقالعو
،ةيمنتلا ثوحب ،يئادتبالا جتنمو فيلغتلاو قيوستلاو عينصتلاو عيزوتلا :ةينعملا
.ةئزجتلا ةراجتو

.لاصتا ةماقإ ىلإ ةروصلا ' مالعإلل يبد ةنيدم مهب جاتحت نورك ةلتكلا نم ءزج يه يتلا ةروصلا ' نورك

مهب ةصاخلا نورك حلاصملا ليثمتل صخش ) 1رارق ذاختا( نيكمت بجي  DMCلك
ةلتكلا نم رارقلا عنص لثمم رفوي ال يذلا نورك يأ ةلازإ متت .نورك ةلتكلا لخاد
.رخآب هلادبتساو

مه نيعوطتملا  ' WMW '،ىلع مه فظوم بحاص .نيعوطتملاو ديحولا فظوملا باحصأ كانه
.ةيفاضإلا ايازملا ىلع لوصحلا نكلو رجأ نود

.ةعطاقم ةموكح نم WMWو عوطتلا دئاوف نييعت متي

)عنص ةنجل رارق ( DMC
يه ةدحاو ةدايق .ةدايقلل نورظني اعم سانلا نم ةعومجم ىلع لصحت امدنع
يبد ةنيدم :نورك ةمظنم رادت نأ ىلإ جاتحت .ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا .دادبتسالا
.ايونس بختنا مالعإلل
:مه ءاضعأ  7نم نوكتي )عنص ةنجل رارق ( مالعإلل يبد ةنيدم

ليثمتل راتخا ،تاتيوصت  2هيدل ،تاعامتجا سأري  ،قسنم
.ةرادإ
ل رتافدلا كسم هراتخا ،توص  1هل سيئرلا بئان  ،قودنص نيمأ

.مهلثمت
ل بتكملا يف نيلماعلا هراتخا ،توص  1اهيد ةقيقد يقبت  ،ىلا بهذإ

.مهلثمت
.مهليثمتل بتكم ريغ لامعلا هراتخا ،توص  1اهيدل  ،ميق
.مهليثمتل ءالمعلا لبق نم رايتخا ،توص  1اهيدل  ،ميق
.مهليثمتل نيدروملا لبق نم راتخملا ،توص  1اهيدل  ،ميق
.دقاعتلا ينوناقلا راشتسملا ،توص  1اهيدل  ،ميق

نايكلا جراخ وأ لخاد نم سانلا وعدي نأ مالعإلل يبد ةنيدم لا !ةظوحلم
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.تيوصتلا قح مهيدل سيل .ةنجلل ةصصختملا تامولعملا ريفوتل

:ةالصلا عم ءاقل لك أدبي

 DMCةالصلا نورك
رارقلا عنص يف اندشرت لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
انيدل
انتارارق ةيرشبلا ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا تارارقلا لذبنسو
ةثولملا ريغ جئاتن انيدل تارارقلا لئوملا عم ةمءاوم ىلإ ىعست
ةيرشبلا ريخو  1 GODدجمل عمتجملل ةديفم نوكنسو

! DMCنورك عامتجا لك ةيادب يف ةالصلا هذه مدختستو
 5ىلإ ةجاح كانهو  implementa-.اهئوشن لبق ذختا رارق لك ىلع تيوصتلا وه ةنجللا
روضح نكمي ال يتلا ةنجللا وضعلل زوجيو .ةحجان نوكت نأ حارتقا حلاصل تاوصألا
.نيرخآلا ةنجللا وضع يأل ليكو يطعت

مادختسا .مظنم يقطنم جهن دامتعا لالخ نم رارقلا عنص ةيلمع ةنجللا هذه ريدت
بلاوق( لدابتلا ةردقلاو ةزهاج ةيجاودزالا حامسلاو ةطيسب يه يتلا بيلاسألا
رييغتو ،ةريغتملا فورظلل بيجتستو ةنرم يه ةنجللا هذه ) .ةرركتملا فادهألل
.أشنت يتلا ةديدجلا صرفلا مانتغا ،ءاضتقالا دنع تايجيتارتسالا

فادهألا هذه حيرشت فوس ) .دوجولا ببس( ةمظنملل ةيسيئرلا فادهألا ءاشنإ دعب
لمعلا فادهأ قلخ
هذه ذيفنت نيذلا لمعلا قرف ىلإ هذه ريرمت متي ) .تقولا طوطخ عم ةريغص فادهأ(
.ةنجلل ةعجارلا ةيذغتلا ءاطعإو فادهألا
تايدحتلل ةديدج لولح لمعلل ةديدج لبس نع ثحبلل قرفوأ ءاضعأ عيجشت متيو
ءالمعلاو لمعلا قرف ىلع نم ىرخأ ةرم  DMC feed-صتمي جنفسإلا هبشتو .ةميدقلا
.لبقتسملا يف رارقلا عنص ةيلمع يف تانايبلا هذه مادختساب .نيدروملاو

:مث  ،مالعإلل يبد ةنيدم جذومن ةرادإ

.بلاوق ءاشنإ :ةيسيئرلا فادهالا ءاشنإ
بلاوق قلخو ،ةينمزلا لوادجلا عم ةريغص فادهأ :لمعلا فادهأ قلخ
.لمعلا فادهأ ذيفنتل ،لمعلا قرف ءاشنإ
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ةنم راكفألاو لكاشملاو ذيفنتلا( لمعلا قرف :ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا
،رمأي( نيدروملا )نيسحت راكفألاو ،نامضلاو ،ءالمعلا ةمدخ( نئابزلا improve-) .
) .نيسحت راكفألاو ،ينواعتلا قبسملا طيطختلا
) .ةأفاكمو ،درلاو ،مييقت( لعفلا دودر صتمت

.لامعألا ءادأ تارشؤم مييقت
.تاوطخ  6ةقباسلا قيقدت

 (BPI) :لامعألا ءادأ تارشؤم مادختسا D-MC ،
 (BPI) .لامعألا ءادأ تارشؤم ىلع لمعلا ،ايرهش
تاءارجإلا ةجاح يأ ؟اذامل قرف يأ ،قباسلا رهشلا عم ) (BPIيلاحلا رهشلا نراق
.ربتعأ ،معن ؟اهذاختا بجاولا
؟اذامل ،رييغت يأ .قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن عم ) (BPIيلاحلا رهشلا نراق

.ةيونسو ةيلصف ططخ عم )  ( BPIيلاحلا رهشلا نراق
.اهذخ .لمعلا نم دب ال اذإ ،تانراقملا مييقت
نم ىلعأ نوكت نأ ىلإ فدهتو ،ةعانصلا طسوتم عم ) (BPIيلاحلا رهشلا نراق
اركش  manage-.ةنم ةنجللاو ءانثلا ةجيتن لمعلا قرف طسوتملا قوف .طسوتملا
.ةرادإلا ةنجل ىلع تارييغت ءارجإ ةجيتن طسوتملا نم لقأ .نيدروملاو ءالمعلل

)" (WCMريبدتلا لماعلا لاملا سأر" :ريصقلا ىدملا ىلع ةلويسلا نم ردق لماعلا لاملا سأر WCM
ةجيتنو .هيف بوغرم رمأ  1: 1نم ربكأ كلذل ةجيتن ةلوادتملا تابولطملا ةلوادتملا تادوجوملا =
.ةلكيهلا ةداعإ جاتحت تابولطملا  1: 1نم لقأ

يفاص" :ريصقلا ىدملا ىلع ةلويسلا نم ردق لماعلا لاملا سأر يفاص ةينطولا هايملا ةكرش
ةميق ةلوادتملا تابولطملا ةلوادتملا تادوجوملا = )ةينطولا هايملا ةكرش( "لماعلا لاملا سأر
.لامعألا لشفل اعويش رثكألا ببسلا وه اذه .اهتلمسر تحت لمعلا ةبلاس

 /نوزخملا يلامجإ = )م ت( " نارود سايق درج' :ةءافكلا نم ردق نوزخملا نارود لدعم م ت
هالعأ .ةعانصلا طسوتم عم ةجيتنلا ةنراقمو .نوزخملا نم ىوتسملا طسوتم
.هيف بوغرم رمأ ةعانصلا طسوتم

نم ردق ىلع قباسلا رهشلا عم ةنراقمو ٪اهب لمعلا قيوست ليلحت MA
:ةءافكلا
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رهشلا نم لقأ ناك اذإ يدؤي  • 100تاعيبملا تاداريإ  /قيوستلا فيلاكت عومجم
) .قيوستلا ةلمح ببسب ديازتت امبرو تاعيبملا تاداريإ( ديج رمأ قباسلا

فيلاكتلا  +ةتباثلا فيلاكتلا = لداعتلا ةطقن :عيبلا رعس ساسأ ىلع لداعتلا ةطقن
) :تاداريإ( تاعيبملا مجح ساسأ ىلع لداعتلا ةطقن ) .ةدحو يه ةجيتنلا ( ةيمك ) /ةيمك ( ةريغتملا
ةطقن  $.يه ةجيتنلا )ةيمكلا ( ةريغتملا فيلاكتلا  +ةتباثلا فيلاكتلا = لداعتلا ةطقن
راعسألا  /ةتباثلا فيلاكتلا = لداعتلا ةطقن ) :جاتنإ( ةيمكلا ساسأ ىلع لداعتلا
) $يه ةجيتنلا ( ةريغتملا فيلاكتلا

لداعتلا فيلاكت
رعس = يطايتحالا + 3٪
ةيساسألا ةدحولا

حيرشت تاداريإلا

ةميقلا ةبيرض + 21٪
 1٪ةبسنب ةفاضملا
عيبلا رعس = عربتلا
يئاهنلا

:ميلستلاو درجلا :درجلا ليغشتلا ماظن "ةلاح يف طقف" ةكرتشملا تارابختسالا ةنجل
نزو ( ةيمك ) ،للدم وأ ةهوشملا سيلو ،عاطقنا نودو ( ةدوج ماظنلا عم قفاوتي ميلست نامض
) .سابتقالا ةنراقم ( رعسلا و )دامتعالاو

.ةروتاف لدعي اروف ماظنلا عم قفاوتي ال ميلستلا
!لسرملا لاصتالا .ةنحش لك دوعي امبر .كلذ يئدبم صلخملا كيدل له
.اهنيزختو ةيمستلا عئاضبلا '.مالتسالا مت " ةروتاف ةمالعو ،ميلستلا قفاوتي

عفد '.مهسألا ةقاطب ' لدعي .ميدقلا نوزخملا ءارو ميلست عضو

.لسرم
طبض  1) .ةيلاملا مدقأ ( '  " oS1نوزخملا نم ةلهس باهذ نيكمت بجي :نيزخت
ماقأ رهش لك دعب " "Stockcardطبض .نوزخملا نم باهذلا 'جراخ " وأ 'يف " لك ""Stockcard
) .فلت ،نادقف ( عضولا
، ..) .تعربت( نم ارهش  14ةدمل نيزختلا يف يذلا نوزخملا لقن متي
 ".عراش  1مهسأ مدقأ"  ،نوجرخي مزلتست ةكرتشملا تارابختسالا ةنج ةيراجلا ثادحألا نم درج oS1
 ".قاطن درج بيترت تايداصتقا"  ،ةكرتشملا تارابختسالا ةنج نوزخملا عبتتسي EsIo
تسأ ل'  ،ساسأ ىلع ةيرهشلا نوزخملا تايوتسم ىلع ظافحلا بلطتي نوزخملا ةكرتشملا تارابختسالا ةنجل

لا ىلع م يمآ ةروصلا ناذآ ذ تسأ ل' و ' ) (LMAOريرحتلا يرجي ام س  verageا onthو م
 (lysmao) ".ريرحتلا يرجي ام س  verageا
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و '  ' LMAOةنراقمب يرهشلا بلطلا مجح ءاشنإ :بيترتلا
 EsIoةيمكلا مصخ ربكأ مادختسا :تافطتقم ىلع لوصحلا lysmao ".

.يرهش لجأ لخدأ ) .و قاطن ىلع درج بيترت تايداصتقا(
.با كيبلا يف دادعتسا ىلع وه كب صاخلا نحشلا نأ نم دكأت :درجلا نم لاسرإ

لاثتمالا كانه قاروألا لك وه .ةفلاتلا ةاخوتملا ةلحر لمحت ىلع رداق وه
، ...ةينوناقلا تابلطتملاو حيراصتلاو ةيراجتلا ةديجلا تاسرامملا
تاراشإ طاقتلا نامض  ...جولاتك ،رابتخا ةنيع ،ةصاخلا ضورعلاو ،اركش  :نمضتت
.عزوملا ىلإ عئاضبلا لقن قئاثو
جاتحي كلمع .ةيراجتلا تاقفنلا ربكأ نم  1وه نحشلا  ...) :عيرسلا مارتلا ( نحش
اهلو نحشلا ميلست يف ةميمحلا ةفرعملا يوذ نم نيلهؤملا نحشلا ليكو ىلإ
ددحملا تقولا يفو ةفلاتلا عئاضبلا ميلست .نحشلا ةعانص عم ةديج تاقالع
نحشلا رارق وه مادختسال ماظنلا ميلست يذلا .ةديج ءالمعلا عم تاقالعلا ززعي
.رداصملا جراخ وأ لزنملا يف كانهو .ةماهلا ةيراجتلا

دق ةفلكتلا عقاو  1ST.رايخلا وه ءالمعلا تاجايتحا يبلت يتلا ميلستلا ماظن
ءالمعلا اضر نيب  compro-يايإ مههيبنت ىلإ ةجاح كانهو  1ST.رايخ قيبطت عنمت
.فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاو

يداصتقا سايقم ( ' قافو ' نم ةدافتسالا نحشلا رداصم جورخلا دنع
.ىرخألا ايازملاو تاموصخلا )

ال .انكمم كلذ ناك املك ،ميلستلا ةقيرط ديدحتل لسرملا قثت ةدراو نحشلل
.نوزخملا مادختسا ءارجإلا نحشلا لوبق دنع .صلخملا عفدت

يلامجإ = )م ت( " نارود سايق درج ' .ةءافكلا نم ردق نوزخملا نارود لدعم م ت
.ةعانصلا طسوتم عم ةجيتنلا ةنراقمو نوزخملا طسوتم ىوتسم  /نوزخملا
.هيف بوغرم رمأ ةعانصلا طسوتم هالعأ

يداصتقا سايقم قافو
قافو .طسوتملا ضافخنا يف ةدحو لكل ةفلكتلا ىلع ظافحلل لمعلا جاتحي

ةرادإ ،ةيدوقنعلا قيوستلاو طوغضم تامدخلاو عينصتلاو نوزخملا ىلع قبطنت
.نالعإلا جمدلا تايلمعو ةكرتشملا عيراشملاو ،ةعومجملا

.ةيمكلا مصخ ربكأ ) (ESمادختساب بلط )ا( .تافطتقم ىلع لوصحلا :نوزخملا
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) .بيترتلا سفن عم ةفلتخم تادحو بلط( ةلتكلا ضيفخت لجا نم )ب( وأ

نوكت دق )ا( .تباث قلخ نم ةتباثلا ةفلكتلا تلمعو عينصت يف :عينصت
ضافخناو ليغشت جاتنإ دعيو .جاتنإلا تقو ةرود ىدم ىلع تباثلا اذه ةكرتشم
ءدب دنع ةيلاع ىقبي ةدحولا ةفلكت ةتباثو )ب(  (ES) .ةدحولا ةفلكت طسوتم
)يف مجحلا ةلكر تايداصتقا( جاتنإ نم ديزي امك .جاتنإلا
.ةدحولا ةفلكت ضافخنا
 elecكينورت ،ةعابطلا( ةددعتملا طئاسولا مزلتسي ةعومجم قيوست :ةيدوقنعلا قيوستلاةيجيتارتسا )...اراركتو ارارم ىرخأ ةرم( راركت مادختساب قيوستلا ) ...ضورعلاو ةينالعإلا تاحوللاو
ىلع رشن عراش  1مجحلا ةيفاضا تاداصتقالا عفتري كلذبو  (ES) .ةدحولا فيلاكت طاقسال قيوستلا
دب ال رمأ راركت نكلو مالعالا لئاسو  1مادختسا نكميو .راركتلا نم ةيناثلا 2و ةفلتخملا مالعإلا لئاسو
.هنم

قرف( جمد .اهتطشنأ يف ةيافكلا هيف امب تارادإلا ةقلعتم تناك اذإ :ةيدوقنعلا ةرادإ
 (ES) .ةدحولا فيلاكت ضفخو ،ةلصلا تاذ ةطشنألا ) ...ةرادإو ،لمعلا

) (ESةدحولا فيلاكت ضفخ ىلإ ةيمارلا ةطشنألا مضنت دق ةلقتسم تانايك : 2كرتشم عورشم
.

 (ES) .ةدحولا فيلاكت طاقسا بجي ةلقتسم تانايك  2جمد :جامدنالا

لوصحلا خيراتو ،هنم ضرغلاو ،لوصألا مسا  :لوصألا لجس نورك رتافدلا كسم نورك
ءدب خيرات ،ةزهاج مادختسا ىلع لوصحلاو باستكا ةدبكتملا فيلاكتلا عيمج ،اهيلع
.عيبلا خيرات ،ببسلاو ،مادختسا فقوت خيرات .حيلصتلا خيرات .ةمدخلا خيرات .همادختسا

فيلاكتلا عيمج ،اهيلع لوصحلا خيراتو ،هنم ضرغلاو ،ةيلوؤسملا مسا  :ليجستلا ةيلوؤسملا نورك
)كالهتسالا( صقانتملا ديصرلا .همادختسا ءدب خيرات ،ةزهاج مادختسا ىلع لوصحلاو باستكا ةدبكتملا
.لماكلاب ةعوفدم خيرات .

دعوملا وهو ،حيحصلا وه له ،مالتسالا خيرات ،هنم ضرغلاو ،عورشملا مسا  :ليجستلا ريتاوف نورك
.نعطلا ريتاوف ىلع تاقيلعت ! ةظوحلم .عفدلا خيرات .ررقملا

مكارت .ةلماعملا مقر ،تامدخلا ،علسلا ،خيرات ،عفدلا عونو مجح  :ليجستلا لخدلا نورك
.عيماجملا
.دادرتسا تايمك ىلع تاقيلعت !ةظوحلم
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وهو ،قحتسملا غلبملا ،ةروتافلا مقرو ليمعلا مسا  :لخدلا زيمتملا ليجستلا نورك
.مالتسالا خيرات .ررقملا دعوملا
.ةرخأتملا غلابملا ىلع تاقيلعتب ءالدإلا !ةظوحلم

ليجستلا لخدلا يلامجإ  :نايب تافورصملا  /لخدلا نورك
.ضئافلا وأ زجعلا ،لداعتلا = لجس .ريتاوف عومجم -
.تاقيلعت ةيريسفتلا كانه نوكي دق ! ةظوحلم

= تابولطملا عومجم  -لوصألا عومجم :مهسألا نورك نايب
.تاقيلعت ةيريسفتلا كانه نوكي دق ! ةظوحلم  .مهسألا نورك

BASIC
ةيريسفتلا كانه نوكي دق .تانايبلا هذه ةيضاملا ضرعيو ثادحألا :ةبساحملا تالجس
.تاقيلعت
.ةلوبقم ريغ ،قحلا عارتخالا تاءاربو ،ةنسحلا اياونلل ،رشنلاو فيلأتلا قوقح

.مدختست ال ،دويقلا سكع ،اقبسم ةعوفدملا ،كالهتسالا ،ةقحتسملا

.يعارلا ال نورك .تاعربتلا لعجت ال نورك
لاغشنا ىدم ىلع دمتعي تانايبلا ددرت .ايعوبسأ ليجستلا اهثيدحت متي
.ةيمازلإ ةيونسلا تانايبلا .وه نورك

.ةنواعتملا ق ' نورك نم ةعومجم نورك ةلتكلا
ةظفاحم ةمدخل نورك ةلصفنمو نواعتلا نم رفاو ددع ءاعدتسا ءايصوألا مداخ
حبرتو عشجلا لادبتسا ةيدوقنعلا نورك  ".نورك ةلتكلا " ) :ةيلبقلا( اهلمكأب
.تايسنجلا ةددعتم وأ ةينطو تامظنمو
.ةلودلل ةكولمملا تانايكلا لادبتسا ةيدوقنعلا نورك

ديدعلا رياش  1نم رثكأ لمشت يتلا تامدخلاو ،ىربكلا عيراشملا وأ عيراشملا بلطتت
) .نورك ةعومجملا( نواعتلل ةروصلا نورك ةلصفنم نم
،ءالمعلا يف ضعبلا اهضعب عم نواعتت ةروصلا نورك نم ةعومجم نع ةرابع وه نورك ةلتكلا
نوركو ) .جتنملا( 'يحوللا قحلملا نيماتيف حابص' لاثملا ليبس ىلع .نيدروملا تاقالعو
،ريوطتلاو ثحبلا ،جتنم يئادتبالاو فيلغتلاو قيوستلاو عينصتلاو عيزوتلا :ةينعملا
.ةئزجتلا ةراجتو

.لاصتالل ةروصلا مالعإلل يبد ةنيدم مهب جاتحت نورك ةلتكلا نم ءزج يه يتلا ةروصلا نورك

ليثمتل صخش ) 1رارق ذاختا( نيكمت بجي  DMCلك
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عنص لثمم رفوي ال يذلا نورك يأ .نورك ةلتكلا لخاد مهب ةصاخلا نورك ةدئافلا
.رخآب هلادبتساو ةلتكلا نم اهتلازإ وه رارقلا

رئاودلا ...) .تامدخ( اهتامظنم وأو ةعطاقم ةموكح عم لماعتلا يف بغرت دق ةروصلا نورك
نكمي مالعإلل يبد ةنيدم يرادإلا ماظنلا نورك مدختست يتلا تامظنملاو ،طقف ةيموكحلا
.ةيدوقنعلا نورك ىلإ مامضنالا

نورك ىلإ اهليوحت متي مل يتلا ةيراجتلا تالحملا ةموكحلا !ةظوحلم
) ...ءاضفلا فاشكتساو ،نيدعتلاو ،ةليوط تافاسمل لقنلاو قفارملا( لامعا
 .مالعإلل يبد ةنيدم يرادإلا ماظنلا نورك مادختساب ليغشت متي

)عمجم ةئزجتلا رازاب نورك ( '  ' CRBCنم لمعت نورك ةلتكلا
.لمعلا تايلصملاو

يفيظولا نورك
ىلع لصحي  CEدعب ئدتبملا .حاتم ) (wmw1ةيعانصلا ةذملتلا لعج نورك مظع
.انه ةينهملا نورك راسم أدبي  (wmw2) .ةراجت ةداهش

 (wmw3) .ريبك ىلإ هتيقرت ىلع لصحي لمعلا ةبرجت دعب Trady

ةداهش 'بسكي'  PheCةينقتلا ةيلكلا " رضحي ةبرجت لمعلا ءانثأ لوأ
) (wmw4فرشملا ىلإ ةيمدقألا قيرط نع جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع  ".فرشملا
.
مولبد 'بسكي' ةنيفس  PheC Leader-ةيلك " رضحي ةبرجت لمعلا ءانثأ فرشم
 (wmw5) .ميعزلل ةيمدقألا قيرط نع جيورتلا ةصرف كانه نوكي امدنع  ".ميعزلا

امدنع  ".ةرادإ مولبد 'بسكي' ةدايقلا  PheCةيلك " رضحي ةبرجت لمعلا ءانثأ ميعز
 (wmw6) .ريدم ىلإ ةيمدقألا قيرط نع جيورتلا ةصرف كانه نوكي

امدنع  ".ريدم ةجرد 'بسكي' ةدايقلا ركسعم  " PheCرضحي  workexperienceلالخ ريدم
 (wmw7) .لوؤسم ىلإ ةيمدقألا قيرط نع جيورتلا ةصرف كانه نوكي
 1هيدل صخش لك نأ دقتعن نايدراجلا مداخ " .ةعطاقم راشتسم ةكرب" ىلإ مضني
لكلا .قرحلا ىلإ دهملا نم" ) 3ريرمتلا( يناجملا ميلعتلا " يف قحلا ارظن GOD
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ميلعتلا " يف قحلا ارظن  1 GODهيدل صخش لك نأ دقتعن نايدراجلا مداخ
نم ميلعتلا لحارم عيمج ريفوت متي .قرحلا ىلإ دهملا نم" ) 3ريرمتلا( يناجملا
.ؤطاوتلا عمتجملاو ةموكحلا لبق
.تاعماج دجوت ال .ةيموكحلا ريغ ميلعت دجوي ال

IDEAS
ةيكلملا ةطشنألا عيمجل اجاتنإ رثكألا يه راكفألا .لبقتسملل ةيادب يه راكفأ
.راكفألا ةفرعملا ةيرارمتسا لالخ نم اهيلع ظافحلا نم دب ال .ةيركفلا

نأ ببسلاو .تدقف وأ يسن ةعرسب فاقيإو راكفألا نم ريثكلا موي لك نأ دقتعيو
!لضفأ نادقف متي .هتباتك وأ لجس ،ظافتحالا متي ال اوناك

نيعوطتملاو نيدروملاو نيفظوملا( ةحلصملا باحصأ عيجشت وه نورك لك
 .نورك اذه لوح مهيدل راكفأ يأ ميدقتل )ءالمعلاو

دارفألا
راكفألا ةياعرو ىلع ظافحلاب رمألا قلعتي امدنع اهيلع دامتعالا نكمي ال ةركاذ
،ةركف روطت امدنعو مكعم لجسم وأ )ططخم( لومحم رتويبمك زاهج لمح .ةديدجلا
.هيلع ظافحلا
!كراكفأ يعوبسألا فلم
اهل نوكي نل ضعب ) .رهشلا يف ةرم( كراكفأ ةعجارم كنكمي امك .كراكفا رظنلا ةداعإ
راكفألا ضعب نأ ودبيو .اهنم صلختلا .ل ىلع ةقلعم قحتسي ال يهو ،ةميق يأ
".قحال تقو يف" وأ "،طشن" :اهظفح ،هذه ءاقبإ .ةقحال ةلحرم يف وأ نآلا ةديفملا
".طشنلا" فلم ذخأت تافلملا ظفحو ضارعتسا دعبو

راكفألا نأ ةركف طبر .رمألا يف ركف .ومنت ةركفلا هذه لعج نآلا !ةركف فطقي وا فطق
.ةركفلا هذه عم قفاوتم وأ لثامم ءيش يأ ىلع روثعلل ةلواحم يف ،ثوحبلا .ةلصلا تاذ
.تالامتحالاو اياوزلا عيمج يف قيقحتلا

ضعب يف  ...تابتكملاو تاظوفحملا ،تنرتنإلا يف ثحبلا .ثوحبلا عم كب ةصاخلا راكفألا معدلا
.تانايبتسالا مادختسا تالاحلا

.كلذب مايقلا .اهقيبطت متيل ةزهاج ةركف كيدل نأ دقتعت تنك ىتم

.اهلقص نكمي ةركف ىتح لعفلا دودر ىلع لوصحلل ةلواحم
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ةيرارمتسا نامض  (NAtm) .ةفرعملا ةيرارمتسا لالخ نم ةداضم راكفأ لبقتسم
ركذت 'له' ةحفص يف .ةثدحملا راكفألا تافلملا ىلع ظافحلا قيرط نع ةفرعملا
.اهيلع روثعلا نكمي ثيح
تاعامجلا يصولا لمع ظفحلا قيرط نع راكفألا ءارجإلا مدختسي
 CG.ططخم مادختسا .ناجللاو دارفألاو

دادعأ
!نورك و نايدراجلا مداخل ةمهم ماقرأ

ةميقلا -دادعأ
ةسمخ > 5ةعبرأ > 4ةثالث > 3نانثا > 2دحاو > 1رفص >0
ةرشع > 10ةعست > 9ةينامث > 8ةعبس > 7ةتس >6
ةئامسمخ > 500ةئام > 100نوسمخ >50
فالآ ةسمخ > 5000فلأ >1000
فلأ نوسمخ > 50000فالآ ةرشع >10000
فلأ ةئم >100000
نويلم > 1،000،000فلأ ةئامسمخ >500000
نييالم ةرشع > 10000000،نييالم ةسمخ >5،000،000
نويلم نيسمخ >50000000
نويلم ةئام >100000000000
ددع نويلم ةئامسمخ غلبي >500،000،000
تارايلم ةسمخ > 5000000000رايلم >1000000000
تارايلم ةرشع >10000000000
رايلم نيسمخلاو >50000000000
رايلم ةئام >100000000000
نويليرت >1،000،000،000،000
تانويليرت ةسمخ >5.000.000.000.000
تانويليرت ةرشع >10.000.000.000.000
نويليرت نيسمخلاو >50.000.000.000.000

نويليرت ةئام >100.000.000.000.000
 3RD.مقر لك دعب عضوي ةلصاف راسيلا ىلإ نيميلا نم !ةظوحلم
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زان" سايقم مادختسا نورك تاءارجإلا
 ..يرتملا ةثدحم ةخسن يه سايقلا تادحو ديدج رصع
~ )م( رتم :ةدحو لوط ةدعاق
~ )بعكم رتم( ) ~ 3Dmeterعبرم رتم( عبرم رتم :ةدحو ةقطنم ةدعاق

)ز( مارغ :ةدحو ةدعاق نزولا ~ )ل( رتل :ةدحو مجح ةدعاق
زمر ةئداب .ةيباجيإ ىوقلل لام سأر غلبي تائدابلا مادختسا .ريبدتلا تائدابلا
ةميقلا ][ ةطلسلا

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1،000،000،000،000
1000000000
1،000،000
10000
1000
100
10
1

0.1

0.01
0.001
0.000،001
0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،000،001

]10 [24
]10 [21

Y

Yotta

Z

Zetta

]E 10 [18

ءاسكإ

]10 [15

P

اتيب

]10 [12

يت

اريت

]G 10 [ 9
]M 10 [6
] 10 [4يل

اجيم
Myria

] 10 [3ك

وليك

]H 10 [2

وتكه

] 10 [1د
ب
]10 [0
د
] 10 [ -1
ج
] 10 [ -2
]  10 [ -3م
μ
] 10 [ -6
ن
] 10 [ -9
ص
] 10 [ -12
F
] 10 [ -15
ا
] 10 [ -18
ض
] 10 [ -21
ذ
] 10 [ -24

يراشع

اجيج

ةدعاق
يسيد
يتنسلا

يلم
ريغصلا

ونان
وكيب
وتميف

وتأ
ZEPTO

yocto

ةميق لوقا نيفوقعمب ةدعاق ميق )≤( ةريغصلا ينورتكلإ تائدابلا )م( رتم :لوط ةدعاق ةدحو
لاثملا ليبس ىلع .ةطقن  2نيب ةفاسملا .ةطلسلا

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1،000،000،000،000

م-يف 15.03.2.1 N-يزيلكنإ ناصح يعامتجا لصاوت
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.. 10 = 10ا 0 ..
ةميقلا ][ ةقاطلا زمر ةئداب
1 Yotta
] 10 [24ي
] 10 [21مناه بنيز

1 Zetta

] 10 [18م

ءاسكإ 1

] 10 [15ءاسم

اتيب 1

] 10 [12ميت

اريت 1
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1000000000
1،000،000
10000
1000
100

] 10 [2كلملا ةلالج وتكه 1

10

يراشع 1

1

] 10 [ 9مج
] 10 [6مم اجيم 1
اجيج 1

] 10 [4نيدهاجملا بابشلا ةكرح 1 Myria

] 10 [3مك
] 10 [1يبد ةيدلب

]  10 [ 0م

وليك 1

رتم 1

0.1

]  10 [ -1يبد ةيدلب

يسيد 1

0.01
0.001
0.000،001
0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،000،001

]  10 [ -2مس

يتنسلا 1

]  10 [ -3مم

يلم 1

]  10 [ -6نوركيم

ريغصلا 1

]  10 [ -9رتمونان

ونان 1

]  10 [ -12ءاسم

وكيب 1

]  10 [ -15ةيجراخلا ريزو

وتميف 1

]  10 [ -18احابص

وتأ 1

]  10 [ -21مناه بنيز

1 ZEPTO

]  10 [ -24ي

1 yocto

.ةيساسألا ةدحولا ميق )≤( ةريغصلا ينورتكلإ تائدابلا )عبرم رتم ( عبرم رتم
 10 • 10 = 100m²لاثملا ليبس ىلع .تفعاضت ةقطنم نم عاستاو ضرع

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1،000،000،000،000
1000000000
1،000،000
10000
1000
100
10
1

ةميقلا ][ ةقاطلا زمر ةئداب
1 Yotta
]Ym² 10 [24
]Zm² 10 [21
]Em² 10 [18
]Pm² 10 [15
]Tm² 10 [12

1 Zetta
ءاسكإ 1
اتيب 1

اريت 1

]Gm² 10 [ 9
] ² 10 [6مم اجيم 1
]1 Myria Mym² 10 [4
اجيج 1

] 10 [3عبرم رتموليك

وليك 1

] Hm² 10 [2وتكه 1
يراشع 1
]Dm² 10 [1
رتم 1
]  10 [ 0م
عبرم

0.1

] dm² 10 [ -1

يسيد 1

0.01
0.001
0.000،001
0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001

]  ² 10 [ -2مس

يتنسلا 1

م-يف 15.03.2.1 N-يزيلكنإ ناصح يعامتجا لصاوت
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]  ² 10 [ -3مم
] μm² 10 [ -6
] nm² 10 [ -9
] pm² 10 [ -12
] fm² 10 [ -15

يلم 1
ريغصلا 1

ونان 1
وكيب 1
وتميف 1
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] am² 10 [ -18
0.000،000،000،000،000،001
] zm² 10 [ -21
0.000،000،000،000،000،000،001
] ym² 10 [ -24
0.000،000،000،000،000،000،000،001
رتم ( عبرم رتم
)بعكم رتم ( بعكم رتم
)عبرم

وتأ 1
1 ZEPTO

1 yocto

.ةيساسألا ةدحولا ميق )≤( ةريغصلا ينورتكلإ تائدابلا )بعكم رتم ( بعكم رتم

=  10 • 10 • 10لاثملا ليبس ىلع .تفعاضت نئاك قمعو عاستاو ،ضرع
1000m³

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1،000،000،000،000
1000000000
1،000،000
10000
1000
100
10
1

ةميقلا ][ ةقاطلا زمر ةئداب
1 Yotta
]Ym³ 10 [24
]Zm³ 10 [21
]Em³ 10 [18
]Pm³ 10 [15
]Tm³ 10 [12

1 Zetta
ءاسكإ 1
اتيب 1

اريت 1

]Gm³ 10 [ 9
] Mm³ 10 [6اجيم 1
]1 Myria Mym³ 10 [4
اجيج 1

] 10 [3بعكم رتموليك

وليك 1

] Hm³ 10 [2وتكه 1
يراشع 1
]Dm³ 10 [1
رتم 1
]  10 [ 0بعكم رتم
بعكم

0.1

] dm³ 10 [ -1

يسيد 1

0.01
0.001
0.000،001
0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،000،001

]  10 [ -2بعكم مس

يتنسلا 1

] mm³ 10 [ -3
] μm³ 10 [ -6
] nm³ 10 [ -9
] pm³ 10 [ -12
] fm³ 10 [ -15
] am³ 10 [ -18
] zm³ 10 [ -21
] ym³ 10 [ -24

يلم 1
ريغصلا 1

ونان 1
وكيب 1
وتميف 1

وتأ 1
1 ZEPTO

1 yocto

.ةيساسألا ةدحولا ميق )≤( ةريغصلا ينورتكلإ تائدابلا )ل( رتل :مجح ةدعاق ةدحو
.ريبادتلا  2نيب ام مجح .ةطلسلا ةميق لوقا نيفوقعمب
.. 10 = 10ا  0 ..لاثملا ليبس ىلع

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000

م-يف 15.03.2.1 N-يزيلكنإ ناصح يعامتجا لصاوت
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ةميقلا ][ ةقاطلا زمر ةئداب
1 Yotta
YL
]10 [24
]10 [21

لذ

1 Zetta

]10 [18

ةكرش

ءاسكإ 1

]10 [15

رر

اتيب 1
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1،000،000،000،000
1000000000
1،000،000
10000
1000
100
10
1

0.1

0.01
0.001
0.000،001
0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،000،001

ةيكرت ةريل
]10 [12

اريت 1

]10 [ 9
لم
]10 [6
]10 [4
روبمل الاوك
]10 [3
عمسلا نادقف
]10 [2

اجيج 1

وتكه 1

لد

يراشع 1

يليلج

]10 [1

] 10 [ 0
لد
] 10 [ -1
]  10 [ -2دونبلا
لم
] 10 [ -3
رتلوركيم
] 10 [ -6
غنال الوكين
] 10 [ -9
رر
] 10 [ -12
] 10 [ -15اديرولف
هللا
] 10 [ -18
لذ
] 10 [ -21
YL
] 10 [ -24
ل

اجيم 1
1 Myria MYL
وليك 1

رتل 1
يسيد 1
يتنسلا 1

يلم 1
ريغصلا 1

ونان 1
وكيب 1
وتميف 1

وتأ 1
1 ZEPTO

1 yocto

.ةيساسألا ةدحولا ميق )≤( ةريغصلا ينورتكلإ تائدابلا )ز( مارغ :ةدعاق نزولا ةدحو
.ريبادتلا  2نيب نزولا .ةطلسلا ةميق لوقا نيفوقعمب
.. 10 = 10ا  0 ..لاثملا ليبس ىلع

ةميقلا ][ ةقاطلا زمر ةئداب
1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta
]ZG 10 [21
1.000.000.000.000.000.000.000
ءاسكإ 1
 10 [18]1.000.000.000.000.000.000لاثملا ليبس ىلع
اتيب 1
] 10 [15جيرخ
1.000.000.000.000.000
اريت 1
]TG 10 [12
1،000،000،000،000
اجيج 1
] 10 [ 9زز
1000000000
اجيم 1
] 10 [6غلم
1،000،000
]1 Myria MYG 10 [4
10000
وليك 1
] 10 [3غلك
1000
وتكه 1
] 10 [2قبئز
100
10
1

م-يف 15.03.2.1 N-يزيلكنإ ناصح يعامتجا لصاوت

] 10 [1لل ةماعلا ةيريدملا

يراشع 1

] 10 [ 0

ز

مارغ 1

 10 [ -1 0.1لل ةماعلا ةيريدملا
]

يسيد 1

 10قيرفلا
يراشتسالا
] [ -2

يتنسلا 1

0.01
0.001
0.000،001

!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا

]YG 10 [24

1 Yotta

]  10 [ -3غلم

يلم 1

]  10 [ -6مارغوركيم

ريغصلا 1

16

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1
www.universecustodianguardians.org

0.000،000،001
0.000،000،000،001
0.000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،001
0.000،000،000،000،000،000،000،001

]  10 [ -9مارغونان

ونان 1

] 10 [ -12

جيرخ

وكيب 1

] 10 [ -15

FG

وتميف 1

] 10 [ -18
] 10 [ -21
] 10 [ -24

يج يا

وتأ 1

ZG

1 ZEPTO

YG

1 yocto

جتنملا تايمك ةنراقمل ةلوهسب ةقداص :كلهتسملا تاجايتحا يطغي )يسايق فيلغتلاو ةئبعتلا ( PS-1
.ريودتلا ةداعإ نوكي نأ بجي فيلغتلاو ةئبعتلا .فيلغتلاو ةئبعتلاو"

ةبلصلا :ىوتحملا مجح فيلغتلاو ةئبعتلا ديحوتل ةموكحلا جاتحت
ةيعانصلاو ةيراجتلا فيلغتلاو ةئبعتلا قيبطتل ريياعم اهيدل ) .رتل  /لم( ةلئاسلاو )غك  /مارغ(
.ريودتلا ةداعإل ةلباقلا فيلغتلا نوكي نأ بجي امك .ةيصخشلاو

.يسايق لودج فيلغتلا ءايصوألا مداخ نوكلا
 ))]،يت ( نط  ) /غلك ( مارغوليك  ) /ز ( مارغ[ بلص
ز  > 500ز  > 200ز  > 100ز  > 50ز  > 20ز  > 10ز  > 5ز  > 2ز  )]. 1روبمل الاوك ( رتلوليك  ) /ل (رتل )/لم ( رتليللم[ لئاس
 > 10يت  > 5يت  > 2يت  > 1غلك  > 500غلك  > 200غلك  > 100غلك  > 50غلك  > 20غلك  > 10غلك  > 5غلك  > 2غلك > 1
لم  > 200لم  > 100لم  > 50لم  > 20لم  > 10لم  > 5لم  > 2لم  > 1يت  > 500يت  > 200يت  > 100يت  > 50يت  > 20يت
الاوك  > 5روبمل الاوك  > 2روبمل الاوك  > 1ل  > 500ل  > 200ل  > 100ل  > 50ل  > 20ل  > 10ل  > 5ل  > 2ل  > 1لم > 500
الاوك  > 500روبمل الاوك  > 200روبمل الاوك  > 100روبمل الاوك  > 50روبمل الاوك  > 20روبمل الاوك  > 10روبمل
.ةيصخشلاو ،فيلغتلاو ةئبعتلا ،يعانصلا يراجتلا ىلع قبطنت نأ دردناتس > روبمل

.اضيأ ريودتلا ةداعإو فيلغتلاو ةئبعتلا .نمزلا اهيلع افع ةيروطاربمإلا ريبادت !ةظوحلم

ةنراقمل  / 1Lغك  1ل رعس راهظإل ةلئاسلاو ةبلصلا نازوألا جاتحت :هيجوتلا كلهتسملا
.رعسلاو يلعفلا نزولا  +راعسأ

'.ةقفص ' وه رعسلا رتل  /مجك ىندأ عم جتنملا

حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا
ةياهنلا

م-يف 15.03.2.1 N-يزيلكنإ ناصح يعامتجا لصاوت
!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا بها نوناقلا
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