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 ملخص البحث

ككثل ككيلالشككلعل زل التشككل على ككبلال ككلثنل ككللي أللزال ككأللجاككااثلز  تاككليلاجيككل لال ألككن أللال دكك  ل ككيلاجلككزاشلال ألن  كك لت     

ال قلسليل زلل  ه ل،لز تمل تأي ثلالقزىلحتبلتدعلالخل ليلإلبلحنلال  ز ك ل ك لتحن كنل سكلثولل زاسك  ل ألكنايلزتاه كاايل

الشككلعلزال قلسككليلال   ز كك بلالسككح لالأل  ككرلى ككبلال ككلثنل ككتمل تشككل علاجلككزاشلال ألن  كك لخلدكك لحتككبلتأخككءل اككااثلال  ككت ل

 زاس  ل ل سلغلل لًل لل لزيلنائثيلال ق  ،لزالشلعلال لت ل لزيلى لثةلىيلزىلثل س كل سلزيلالفثرل ك يلط كثلال لك سل

ازنةلالس حل ألكنلالسكح ،لزىكنملاقكنايلاكاثلزالق ثلالناخ أللل قلل ،لز ت  الوءالال زعل يلالتشل عل للنط ،لض  لاج أللن،ل

ل يلال ألنيلى بلو ئ لثا شب

النسثل  ليل يلتلزيل يل ليثلال ظملال ستخن  لاأللالتا   لال  لل  لأللالنائملجاااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللاكألل دكث،ل

ااثلال  ت لال د  ل يلل لل  ليلت ز ثولل يل اعلسهزل لالتد   بلح  لتألت نلالثتهللاجسلس  لى بلي أللز أللحزافل ا

االلزاشلال ألن   لازرل ألضه للال ألض،لزالضك  لى  ه كلل ألت كنةلاكأللءلككلى كبل ثز ك لوكء لاجلكزاشلى كنلى   كليلالتشكل عل

لزلنز تهلل ألنول،لللألل تملتأ  يلالي  ليل أللً،لزتزا ثلزد  ل تشل ل لطز  لنزيلإضلا ل يلى لدثلتي  يل خثىل زللحلمب

 ي لل تشل على بلال لثن،ل يل اعلالزدعلال  لكل  لأللالكنائملجاكااثلز  تاكليلاجيكل لال  دك   ل كيلالتا   ل للل سلتق   لحن

اجلكزاشلال ألن  ك ،لزالتكأللطكنلتلكزيل خت فكك لاكأللالسك كلزال كزع،لزالل سكتخنملاكأللوككءالال كزعل كيلالتا  ك ل  كلًل كيلال حككلم،ل زل

ثةلىكيلتشكل علطفكعل زلتألشك رل زضكألألل شك رلال قكثةل ا ك ل ل اليلالث  لاإلضلا  ل يعلال سل  ثل زلال ثشلمبلالزد  لى ل

  يل  قت يل زل ليثل يلاجلزاشلال ألن   ،ل زاس  لالنرل  ل سلى بل س    ل لز  ل يلاا  يل حكنو لل ناةلاللك سلزاجخكثل

لالقلل لز   ه للاجاااثلال ثانلتا  ألهمل أللً،لز  ليل يلتأخءلال قثةل شللعلو نس  ل خت ف ب

ال  لل  لأللى بلال لثنلسزاثل للنسثل زل للل سلتس حل للتشل كلالا نل  يل  ثافل اااثلال  ت لال دك  ل كيلتق  ليلالزدعل

اجلزاشلال ألن   ،ل لز  لزداليلد   لز ت   ،ل ألت نلى  هللاأللتا   لاجيليليلال ألن   ،ل ح ك لتلكزيلطكلنثةلى كبل قلز ك ل

 حل ظكملالتا  ك لالحن يك ل ت كز ثلت ككلاجيليكليلزا تلاهكلل تل فك ل طكعلا   لاإلاهلنايلالتأللتتألثضللهلل ي لثلاالستخنامبلتسك

 زازنةلىلل  ب

لالختمل-االغالرلل-ال لثا تث  لل-التشل علال لثنلل-ال قزنلال ألن   لل-التلس ثللالكلمات المفتاحية:

Abstract 

Cold forming by hemming and folding metal furniture parts and products which are made 

from sheet metal changes the shape and/or the size of these parts and products. These 

processes apply force to the materials until they reach the desired flexibility and pliability and 

thereby can determine and their track by special equipment in order to give the product the 

desired shape and size. Cold deep drawing is forming sheet metals by a press that is likely to 

have a round punch. The resulting shape is a cup whose (wall) thickness is the difference 
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between the press/punch diameter and the inner diameter of the die. This kind of forming is 

distinguished by precision, dimensional accuracy, a better surface finish and no waste in the 

metal in the form of swarf. 

Seaming can be one of the most popular techniques used in the permanent mechanical joining 

of metal furniture parts and products in Egypt which can be developed and improved for 

easier manufacturing. Its idea is based on joining the edges of the sheet metal product parts by 

folding two sheets of these parts together and pressing them to form a joint. It takes advantage 

of the flexibility and pliability of the sheets during and after the forming process in order to 

ensure folds are brought together to form a strong joint without the aid of other fasteners or 

welding. 

Clinching is a recent technique in cold forming used in permanent mechanical joining of 

metal sheet furniture parts and products which may differ in metal types and thicknesses. It 

neither uses welding nor any of the additional fasteners, e.g. screws or rivets. A joint is a form 

of a lock or an interlock that joins double- or multi-layer sheets in a push-button-like process. 

It is formed by a press containing two working parts: a punch and a die, between which the 

parts that need to be joined are located. The joint can be pressed in different geometrical 

shapes. 

The techniques of cold mechanical joining, whether it be by seaming or by clinching, allow 

better interlocking of the edges of sheet metal product parts, resulting in durable joints that 

metal furniture assembly can rely on. 

Keywords: Clinching -Coining -Cold forming –Parametric -Seaming -Stamping 

 مقدمة البحث

اجلزاشلال ألن   لى لثةلىيل أللنيلتملتحز  هلل زاس  لالأل   ليلالد لى  لإلبل لزاشل س ح ل خت ف لالس كبلز زاكنلالألن كنل

 يلالخل ليلالتألل  ليل يل دك  ل  هكللوكء لاجلكزاش،ل  هكللالدك  لال كثي،لالدك  لال قكلزملل دكن ،لاجلز   كزم،لال حكلس،ل

اجيل لال ألن ألل  خت فلالأل   كليلالدك لى  ،لسكزاثللل كيلال نز ك ل زل كل اليل زلزغ ثولبلز تملتش  علاجلزاشلال ألن   لاألل

ى   ليلالتشل على كبلال كلثنل لستخناملالتحلملالثط ألل للل   زتث،لزتاثىلوء لالأل   ليلسزاثلى بلالسلخيل زلى بلال لثنبل

التكأللتك أللسلى كبل اكااثلز  تاكليلتاثىلل خت كفلاجلكزاشلال ألن  ك لاكأللنثاك لحكثاثةلال ثاك ،لزلهكللىكننل كيلال   كاايل

اجيل لال د  ل  هلل و هللا لنةلالدالنةلز قلز  لالشن،لإ هلثلس حأللز ظهثلخكلثاأللا كن ي،ل ك لالكتحلمل دكزثةلنط قك ل

لاأللالشلعلزال قلسليللألاااثلال د أل ب

 عل للي أل،لالتشل عل للسكك،لالتشلإيلالأل   ليلالتأللتت   لشنل زلسح لال ألنيلتلزيلنائ للى   ليلتشل على بلال لثن،ل  هلل

زالتشل عل للختمبلى   ليلالي كأللى كلثةلىكيلتشكل عللكنيللأللكزاشلال ألن  ك لحكزعل حكزثلخ كألل سكتق مل زل  ح كأل،لزتكتملا كلل

 لستخنامل نزايل نز  ل زل لل سللهث لئ  لزو نثزل ل  ل خت ف بلزتتألثضلال  قكليلالخلثا ك للأللكزاشلل شكنل    كللتتألكثضل

"بلز ا ل يلتلزيلطزةلالي أللللا  لللكأللتخكثالالخل ك لىكيلحكنلال ثز ك ل1ل ض  لل لل زضحلشلعلثطمل"ال  قليلالناخ   ل

 ح  لت قبلاال فأللاليلال ن  لى نلإاال لالقزةلال س   بلز ا ل ألثا ل يلو لكلحكنل ن كبللق  ك ل دكفلط كثلالي كأل،لزتتزطكفل

   ل  هلبالق   لالد ثىللرلى بلالس كللأللزاش،لااز  لالي أل،لزالخل  لال د
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ل
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ل
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تاثيلى    لالسكل ض  لاجلزاشلال ألن   لال ثانلتشكل  هلل ك يلسك ح يل شكل  يل زاكرلزظهكثت،ل لسكتأل لعلطزالك لخلدك ل

ز دك ملالقللك ل شكلعلاللل اس   ليتللهكءالال كثض،ل لسكتخناملال لكل سلال ألثزاك ل لل ثاق ك لزال  لل  ل ك ل زلاله نثزل ل ك ،

ل"ب2 س حل ل س ل لال ألنيلإلبلالخلثالل للاأللشلعلثطمل"

اللتحتكزيلى كبلت  كثلاكزوثيلاكأللالحاكملزال قكلس،لزإ  كللال كثضل  هكللإى كلثلشكلعل ألك ي،ل يل يلنثاك لى    لالخكتم ل

نلالشكلعتبلزالتشكل عل كللختمل"،ل  أل ألل يل قناثلاال فأللعلال نيل حنزنل تحن 3التشل علا هلل حنزنةلل لل زضحل شلعلثطمل"

ل شت على بل ا زى ل ت زى ل يلالأل   لي،ل  هللاليق ل لل ل س،لالتخ   ،لال قش،لزالح ألب

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

 ت ل  كليل كيلز ألت ثلتشل علاجلزاشلال ألن   ل للسح لزالض  لى بلال لثن،ل يل وملال ثرلالتألل  لكيل  هكللت كز ثل زىكليل

ل- ظملالزدعلال  لل  لأللالنائملجاااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللال د  ل يل خت فل  زاعلاجلزاشلال ألن    ل

 كنزيللحكلم،ل زلإضكلا ل اكااثلث ك لل-تشكل على كبلال كلثنلل–اجزلب لالتا   ل للنسثلزوألل ث ق لالزدعلال  لل  لأللالنائمل

ءيل شلعلىلملت قبلناخعلالزد  ،لح  لتتحقرلالزدك  لنزيلالحلاك لإلكبللحكلم،ل زل يعلال سل  ث،ل زلال ثشلملزغ ثول،لزال

ل"ب4ى لدثلث  لإضلا  ،لاق ل لستخناملالق ألت يلال د ألت يل يلاجلزاشلال ألن   لال ثانلزد ه للل للاأللشلعل"

ز حكعلاكألللي كثل كيلاجحكزاعللاليل    لالتا   ل للل سل يلال  ليل يل لزيلاجليثلاستخنا للاكأللدك لى لاجيليكليلال ألن  ك ،

يلزدك  لنائ ك للتا  ك ل اكااثلز  تاكليلاجيكل لال دك  ل كيل  حعلالتا   ل لل حلم،لزال ثشلمل زلال سل  ث،ل ظثاًلج كرل لكز 

اجلزاشلال ألن   ،لىيل ث رلى علزداليل تشل ل لاألل قل ل تألننةل كيلحكزافلاجاكااثلال ا ألك لل كللوكزل زضكحل شكلعل

لااثاثل يلى   ليلتش   ل ألنلإ الاولل زلط علالنوليبل"،لزالتأللاللتت   5ثطم"

ل

ل

ل

ل

 "3شكل رقم "
 تشكيل األلواح المعدنية بالختم

 "4شكل رقم "
 تجميع األلواح المعدنية بالدسر

 "5شكل رقم "
 تجميع األلواح المعدنية بالكبس

 "1شكل رقم "
 تشكيل األلواح المعدنية بالثني
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ل

 ظثاًللحسلس  لاستخناملالحثاثةلاألللحلمل خت فل  زاعلاجلزاشلال ألن  ك لءايلالسك كلالثط كر،لز ظكثاًلجيل سكلل  لالتا  ك ل

 لل سل  ث،لزال ثشلملتحتلالإلبلاليق ل زلالل س،لز زااهللدألز ليلا  لل تأل رل للس  ثةلى بلالض  لى بلالزدك  ،للكءلكل

لتلتس لال ظملالحن ي لل تا   لال  لل  لأللالنائملسزاثل للنسث،ل زل للل سل و   لخلد لاأللتد   لاجيليليلال ألن   ب

 مشكلة البحث

ال  لل  ل  للتشكل علاجلكزاشلال ألن  ك ل للسكح لزالضك  لى كبلال كلثن،لاكأللت كز ثل ظكملالتا  ك ل لل يثلاالستفلنةل يلال ثرل

لالنائمللأليليليلال د أل ل يلاجلزاشلال ألن   ب

 هدف البحث

ت ز ثل ظملالتشل علال  لل  لألل للسح لزالض  لى بلال لثن،لإل لل   لالزدعلالنائملجاكااثلز  تاكليلاجيليكليلال دك أل ل

شلال ألن   ،لزالتألل  ليل يلتلزيل خت ف لاأللال زعلزالتخل  ،ل يل اعلاىت لنوكللى كبل  كلرلزاسك ،ل ح ك لتدك حل يلاجلزا

لطل   لل  قلث  ل  أل لثلالد لى لاألل دثب

 منهجية البحث

ث،ل زل ألت نلال ح لى بلال  ه لالزدفأللاألل ألثا لال  لل  لل،لزالق ملال ثاأل  لءايلالد  ل للتا   لال  لل  لأللسزاثل للنسك

 ككللل سبلزال كك ه لالتح   ككأللاككأللتزضكك حلتق  ككلي،لز  ظ كك لالتا  كك لال  لككل  لأللى ككبلال ككلثن،ل  ككثضلتحن ككنلال ألككل  ثلالف  كك ل

لزاله نس  للتحق رلالنط ،لالازنة،لزال تل  لال ي بلل تا   لالنائملجاااثلز  تاليلاجيل لال ألن ألب

 أوالً: التجميع الميكانيكي بالدسر لألثاث المعدني

لشف لال  ت ل زلشف لالتقز  لوأللى    لي أللز أللحلا لال زشلال ألن أللى بل فسرللتقز  لالاكاثلال دك زع،لزاخفكلثلال تكزثايلا

زالحزافلالخش  ،لل للتأل على بلتحس يلال ظهثبلت ن لالأل    لىيل ث رلي ألل ثفلال زشلال ألن أللإلبلااز  لحلنة،ليمل تمل

ح  لالشلعل  ليلى علالشف ل فتزح ل زل   ق ،لل لل  ليلت ف كءولل سكتز  ل زللالض  للتس  حلالشف ل  ل ستزىلال زشبل ي

ل"ب6  فزا لل لل زضحلشلعلثطمل"

ل

ل

ل
 

 "6شكل رقم "
 أنواع شفف التقوية لألجزاء المصنعة من األلواح المعدنية

ل

ى   ك لي كأللز كأللحكزافلتشل علزد  للاا  يل زل ليكثل دك أل يل كيلاجلكزاشلال ألن  ك ،لىكيل ث كرل"تألثفلالنسثةل أ هلل

ل)1/137,138( ب"اا  يلازرل ألضه لل  ثضلالتا   

ل

 تقنيات دسر تجميع األثاث المعدني -1

تق  ليلالي أللزال أللتستخنملاأللالتا   ل للنسثللاا  يل يل  ت لاجيل ل دك أل يل كيلاجلكزاشلال ألن  ك ل ألكلً،ل ح ك ل لكزيل

زتسككتخنملوككء لالتق  كك ل  ككثضلزدككعلاجاككااث،لالحفككلظلى ككبلال ظهككثلالاككاثلالخككلثاأللوككزلالألككلملزالاككاثلالككناخ أللل   ككر،ل

 "ل ألضل شللعلالنسثب7الس حأللزالنول ليلإيلزاني،لزنىملزتقز  ل اااثلال  ت لز زضحلشلعلثطمل"
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ل

ل

ل

ل

ل

 
 

 "7شكل رقم "
لأشكال الدسر المستخدمة في تجميع األثاث المعدني

ل

ول  لاناً،لج هللتؤيثل شلعلل  ثلى بللكعل كيل تل ك لالتا  ك ،لزال ظهكثلنط لإحللملالنسثةل يلخالعلى   ليلالي أللزال ألل

لألس حلالخلثا  ،لز للتللأللاهأللىل علحلسملاأللالازنةلال هلئ  لل  ت لاجيل لال ألن ألبلز  قلث  للعل يل  لءالالنسثل اكنل

الظكلوثةل كيلال  كت بلزالنسكثةلالنسكثةلال سكتز  لالشكلعل التق  ن ك ت،ل  لكيلاسكتخنا هللى كبل  كلرلزاسك لاكأللاجاكااثلغ كثل

"لنثاك ،للتسك حل ش شكلثل كثفل180ال ش زا لالشلعلالتألل  ليلت ز ثولللتلزيلااز ك لالي كأللل كزشلالخكلثاألل ليكثل كيل"

زالنسكثةلال  فزاك لتسكتخنملى كن لل كثانلتكزا ثلل ليثلزضزحلً،ل يل اعلتحس يلال ظهثلجاااثلال  ت لالخلثا ك لال تاكلزثةب

زوءالال زعل يلالنسثل  ليل  ضلًل يل ق عل يلإاهلنلالتشل علغ ثلال ثغز لا رللألس حلالخلثا  للل ز  لل س حلالخلثاأل،

لالظلوثةلال ثانلتا  ألهللاأللاجيليليلال ألن   ب

ز تملتشل علالنسكثلى كبلال كلثنل كنز لل زل لسكتخنامل لكل سلتأل كعللهث لئ كلًل زلو كنثزل ل لًلزتتكألفلالأل   ك ل سلسكلًل كيليكال ل

ل"ب8 زضحهللالشلعلثطمل"خ زايلل لل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

طزةلالنسثلز تل تهللتألت كنلى كبلخدكلئللالخل كلي،لز ث قك لاإل تكلاللأللكزاشلال ألن  ك ،للكءلكل كنىلطل   تهكللل تشكل على كبل

ل-  ضللالحنلاجن بلل دفلط ثلالح أللال   ز لل نسثةلزتلزيلالألزا علال ؤيثةلالهل  لوأل لال لثن،ل

 الس  ل لال د  ل  هللاجلزاشلال ألن   ل ال    ،لزال ألللا لالحثاث  تب 

 كلاجلزاشلال ألن   لال ستخن  ب  س   

 ساعلتقلث ثلالأل عللتشل علاجلزاشلال ألن   لزاجاااثل لل د  ب 

   للأل   ليلالي أللزال ألبلالق ملال ثاأل

خالعلى   ليلت   رلالنسثل  ليل يل حن لتشز ل زلا حثافللأللزاشلال ألن   ل ؤنيلإلبلاختالاكليلاكأللاج ألكلن،لل كلل  لكيل

 يل حن لتشقرل زلتالى نلى بلالشف ،ل لإلضلا لإلبلإ لل   لتناخعلل خل كليلاكألل  كل رلثلكيلالااز ك ،ل زلالتفكلفلخل كليل

لكل ا لى بلال د ملزض لالتفلزتليلال  لس  ل  قلًللإل لل  ليلال تلح لزالأل على بلضك  لى   كليلالشف لى بل ألضهل،للء

لالتا   ل للنسثب

 "8شكل رقم "
 خطوات تشكيل الدسر
 °90الخطوة األولى: الحني 
 °45الخطوة الثانية: الثني 
 °180الخطوة الثالثة: الطي 
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 اااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللالتألل تملتا  ألهلل يلخالعلالنسثلتلزيلحزااهلل   ثااهلتلالحلنةل خف  ل ت ا لزازنلال زشل

"لتلكزيلزظ فتهكللح ل ك لالشكقزرل9يلزض ل زانلالدق لل للاأللشكلعلثطكمل"الخلثاأللى بلال زشلالناخ ألبل دف لىل  ل  ل

ال زازنةل للشففلال لز  لل نسثل  يلا لحأللاجلزاشلال ألن   ل يلالتآلعل الدن تبل يلح  لال  كن لتق  ك لالنسكثلت كت ل شكلعل

تلadhesivesث أل لالت لسككل للفلزد  ل  لل  ل  لطز  لجاااثلاجيليليلال ا أل ل  هل،ل    للإضكلا لال كزانلالالدكق لسك

زالتألل  ليلاستخنا هللى بل  لرلزاس لاأللالنسثلال س ح لت  حلال ا نل يلالقزة،لزالدال  لجاااثلال  ت لال ا أل ،ل ك ل

 قلز كك ل ل ككثلل لسككثل زلاال ه ككلثل ي ككلثلالأل ككثلال تزطكك للككألناثبلت   ق ككليلال ككزانلالالدككق لال سككتخن  لتشكك علاج  زلسككألل

 epoxiesث   كل ت،لاجلacrylic ت،لال الست سزعلplastisols ت،لال زانلال  ل   لrubber based materialsت،ل

لتبPVC-epoxy hybridsاال  زلسألل ل-زوا يل أللاأللسأل

ل

ل

ل

ل

ل
 "9شكل رقم "

 إضافة المواد الالصقة في الدسر إلحكام التماسك والحماية من التآكل
ل

ال ألت ككنةلى ككبلالنسككثلزال ككزانلالالدككق للتا  كك لاجلككزاشلال ألن  كك لغ ككثلزطككنل نخ ككيلتدكك   ليل ليككثلت ككزثاًلل زدككاليل

ال تشل ه ،ل يعل لزاشلالد  لال ثيل  ل لزاشلاجلز   زم،ل ح ك ل  لكيلى كعلزدك  ل لز ك ل كيل  قتك يل كتملت ز قهكلل ألكلًل

ل"ب10 ثت يلل للاأللشلعلثطمل"

 

 

 

 

ل

ل

 أنظمة دسر تجميع األثاث المعدني -2

 تملتحن نل خت فل  ظ  لالنسثل  لًثلى بل ألل  ثلا   لزو نس  لخلد ل أاااثلز  تاليلاجيل لال ألن أل،للكءلكلحسك لحاكمل

 بل يل قلسليلالشففلزالفثاغلل نسكث،ل لإلضكلا لإلكبلال زيزط ك لالأل   ك لال   ز ك ،لاإل تلا،ل  ضلًل ت   ليلالنط لزالحنلاجن

ىالزةلىيلالتللل فلزغ ثولبلى كبل  ظ ك لالنسكثلال سكتخن  ل يلتفكألل كلل ثضل  هكللزوكزلتا  ك ل اكااثلز  تاكليلاجيكل ل

ل- هل لال د  ل يلاجلزاشلال ألن   ،لزتستخنمل  ظ  ل تألننةللت ف ءلى   ليلالتا   ل للنسثل 

 لنسكثلتق  ن ك لزا هكللالشكف لتلكزيل  ز ك لى كبللل كعل كزعلالاكا  يلط كنلالتدك   ،ل زاسك  ل نزايلدسر مستوية عاديةةل-أ

ز ألنايلالي أللزال كألل ك لاجسك ح لال سكلىنةلال  لسك  ،لزوكألل  لسك  للإل تكلالالل كألبلىكلنًةلى   ك لتشكل علالنسكثلال سكتز  ل

ل لي،لزى   ليلالتخ   ،ليمل تملتشل علالشففلال   ز  لل تا   لاأللىكنةلخ كزايلالفأل   لتلزيل ألنلالت لعلالثسز لي،لالحس

"بلزتش علوء لالخ زايلى بلس  علال يلعلىنةلنطليلت ه ن  لز هلئ  ،لاىت لناًلى كبلااز ك ل11زىنةلي  ليلل لل شلعلثطمل"

 ن ك ،لز للتكللأللتلكزيل ل فك لاكناًلاكأللاتحلز قلسللعلشف بلخ كز لإ تكلالالنسكثلال سكتز  لالأللن ك لتألت كنلى كبلتل زلزا كللتق 

لالزطيلالحلضثلإالل يلنزثةلزطيلالت ف ءلتلزيلطد ثةلاناًب

 "10شكل رقم "
المواد  دسرة مزدوجة مكونة من طبقتين مطويتين مع إضافة

 الالصقة

 لتجميع أجزاء مصنعة من ألواح الصلب الطري مع األلومنيوم



 عشر ثالثلعدد الا                                                          مجلة العمارة والفنون                                            

393 

 

 

 

 

 

 
 

 "11شكل رقم "

 خطوات تنفيذ الدسر المستوية
 

لتشكل علشكف لالقفكع،لل(Industrial Robot) تملا هللتزا رل لثلالي أللزال ألل زاس  لث  زيلد لىألللدسر ملفوفة:لب_

ز تملتشل علالنسثلال  فزا لتنث ا لً،ل يلخالعلتزا رلنثاا علالي ألللتشكل علالشكلعلال   كز للشكففلنسكثلالتا  ك لل كللوكزل

"بلى    لتش  علالنسثلال  فزا ل  ليلتقس  هللإلبلىننل يلالخ زايلالت ه ن  لزال هلئ  بلزى علوءال12 زضحل شلعلثطمل"

 هككء لالتل زلزا ككللى   كك ل ث كك لاككناً،لز تلككلل فل  لككيل يلتقككعللي ككثاًلىككيلتلككلل فلنسككثلالتا  كك للال ككزعل ككيلنسككثلالتا  كك 

ال ستز  ،لإالل يلنزثةلت ف ءلالنسثلال  فزا لتست ثرلزطتلًل  زعللي ثاً،ل  ءل نثللفلالنسثةلحتبلتشل علال سلثلال حننل  قلًل

لل ثسز ليلال زضزى لس فلًب

ل

 

ل

ل

ل

ل

ى بلشكلعل خكنزن،لزتألت كثلزاحكنةل كيل ليكثلال كثرلالتكألل  لكيلاسكتخنا هللى كبل  كلرلزاسك للتا  ك لدسر محصورة:  -ج

 اااثلز  تاليلاجيليليلال د أل ل يل خت فلاجلزاشلال ألن   بلزوأللتتآلفل كيلىكننلاي تك يل كيلالي  كليل  هل ك للكعلاكاث،ل

 ألن   لى بلشلعل خنزنبلزى نلغ كرلالاكا  يل ألكلًلزتشكل علالنسكثة،ل كتملال كثرلالخف كفلزالتألل تملطف ه لل أللًل زاس  ل نا ل

 لجناةلالتألل ا ل يلتلزيل  لس  ،لز قكلسلالتفث كال هكلل زسك ل كيلىكثضلشكف لالي كألل كيلال نا ك لل  هل ك لل كلل للشكلعلثطكمل

 "ب13"

 

ل

 

 

 

 

ل
 "13شكل رقم "

 تشكيل الدسر المحصورة
 

 

 "12شكل رقم "

 لملفوفةتشكيل الدسر ا

 تسلسل الثني والتجميع

أداة التجميع 
 اليدوي

على شكل 

لجزأين قفل ا
 معاً 
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النسككثلال حدككزثةلى ككبلشككلعل خككنزنلتدكك حللتدكك   ل اككااثلز  تاككليلاجيككل لاجسكك زا   ،لزال خثز  كك لالشككلعبلز زاككنل

لب"14 زىليل يلالنسثلال حدزثةل حنو للخلثا  ،لزاجخثىلناخ   ل زضحليل شلعلثطمل"

 

 

 

 

 

 

ل"ب15تستخنمللتا   لاجاااثلزال  تاليلالتأللتأخءل شللالًل ست    ،لل للاأللشلعلثطمل"لدسر مستقيمة بغطاء: -د

ل

ل

 

 "15شكل رقم "

 تشكيل الدسر المستقيمةّ ذو الغطاء

تستخنملى بل  لرلزاس للتا   لاجاااثلزال  تاليلال دك أل ل كيل خت كفل  كزاعلزتخل كليلاجلكزاشللدسر قائمة بغطاء: -ه

ل"ب16ال ألن   لالتأللتأخءلشلعل تزاايلال ست  الي،ل زلال لأل لءزلالازا للالقلئ  ،لل لل شلعلثطمل"

 

 

 

 

 "16شكل رقم "

 تشكيل الدسر القائمةّ ذو الغطاء

وأللزس   للتا   لاا  يل س ح يل د زى يل يلاجلزاشلال ألن   بل هل  لالنسثلز  أللنوكللتتفكلزيلحسك للدسر منزلقة: -و

بلل لل زاكنل  ضكلًلنسكثل"S" زعلال  ت ،ل قلسليلاجاااث،لزىثضلالشففلزغ ثولبلز زانلنسثل  الق لى بلشلعلحثفل

  ت لالتأللتت   ل يل لزيلالاا  يلاألل ستزىلز انزا ،لزالتألل تملتشل  هلللتا   ل اااثلالل"S"  الق لى بلشلعلحثفل

علنسكثل زاحن،لزالتأللتخت فلىيلالنسثلال  الق لال س   ،لح  لاللتت   لتناخعلاجلزاشلال ألن   ل يل اعلالتا   بلل للت شل 

ل"لىننل يل  زاعلالنسثلال  الق ب17زطلئ  لز زضحلشلعلثطمل"ل"S"  الق لى بلشلعلحثفل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
 "17شكل رقم "

 للدسر المنزلقة نماذج

 

 "14شكل رقم "
 المحصورة أنواع الدسر

 داخلية –خارجية 
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 ثانياً: تجميع األثاث المعدني بالكبس

 ث ق لث  ل  لل  ل ك لىلل ك لالسكثى ،للتا  ك لإي ك يل زل ليكثل كيلاجلكزاشلال ألن  ك ،ل زاسك  لى كعل"التا   ل للل سل ألت ثل

وككءالال ككزعل ككيلالتا  كك لط  ككعلل)8(ب"تشككل عل زضككألألل ككثي،لز ككنزيلإضككلا ل يل ل ككاليلتي  ككيل خككثى،ل زلتككأي ثل ككللحثاثة

التللل ف،لز تملت ف ء ل زتز لت ل لل سهزل ،لح ك ل ت  ك لاقك ل لك سلزاسك    ل لز ك ل كيلاكا  يل حكنو للى كزيل  زاك تل

ل ض  ،لزاجخثلسف ألل سلل تلل قلل بل تملزض لاجلزاشلال ألن   ل  يلشقأللاإلس    لزالض  لاستلت ل لً،ل زلن  ل  ل للى بل

ال   ز  ،لاتتشلعلاجلزاشلال ألن  ك لناخكعلتاز كفل تشكل كل شكتثكل ك يل اكااثلال  كت ،ل لز ك لث كل ل   ه كلل  لليلالتا   ل

لد  لز ت يب

فلى بل  رلى    لتحتزيلى بلخ زةلزاحكنة،ل زلىكنةلخ كزايلوكناهللتا  ك ل اكااثل ث   يلال لح  لالتق   لالتا   ل للل سل  أل 

ىيل ث رلاشتثاكلالاا  يلال ثانلض ه لل أللًلاكأللتشكل عل زضكألألل كثي،للز  تاليلاجيل لال د  ل يلاجلزاشلال ألن   ،

ىيل ث رلالض  لى بلال لثن،ل ح  ل تملتشل عل شللعل خت ف لتش رلطفعلالث  ،ل لت ل يلزط لتأي ثلالدنمل للل سلل للاألل

ل"ب18شلعلثطمل"

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 "18شكل رقم "

 التجميع بالكبس

 لنقاط التجميعاألشكال الهندسية للتشكيل الموضعي 
ل

 

 

التا  كك ل ككللل سل تلككزيل ككيل ككثح ت يل سلسكك ت يل ككيلالأل ككعلاجزلككبلالتشككل ع،لزاليل  كك لالت ككننلزالدكك لغ ،لزو ككلل ككلل سكك  لل"

ل)6/138:139(ب"إحنا ،ل زلت ي علالتشل ك،ل زلالتألش رل  يل  قليلاجلزاشلال ألن   

 قكل لالتا  ك ل كيلالخل كليلالناخ ك لاكأللتدك   ل اكااثلاجيليكليلال  اةلاجليثل و   لاأللتق   لالتا   ل للل سلوكأل،لتشكل عل

ال ألن   للزد هلل  ل ألضكهل،لل كلل يل"اجاكااثلال ألن  ك لالتكألل كتملتا  ألهكلل كللل سل  لكيل يلتلكزيلءزلسك كلزاحكن،ل زلءزل

ل للأليليكليلال ألن  ك اكأللالت   قكليلالدك لى ل)3(س للليل خت ف ،ل يل لزاشل ألن   ل  ليلايلتلزيل خت ف ل  ضلًلاأللخل لتهكل"ب

 ككمبلل ككللت   ككرلى   ككليلالتا  كك لل"2.7" ل"0.6"   ككرلالتا  كك ل ككللل سلى ككبلاجلككزاشلال ألن  كك لالتككألل تككثازشلسكك لهلل ككيل

 للل سلى بلاجلزاشلال د أل ل يلالد  لال ثي،لالد  لال قلزملل دن ،لاجلز   زم،لال حلس،لزاجلزاشل تألكننةلالتثل ك بل

لل لل   رل  ضلًلى بلاجلزاشلال ألن   لسل ق لالنولي،لز لزاشلالد  لال ثيلال ا فيب

التألش رلال  لل  لألل للل سل  يلاجلزاشلال ألن   ،لز تملتد  مل ظكملى كعلوكء لتستخنمل نزايلخلد لل تشل علال نيل يل اعل

ل-اجنزايل ح  لتأل ع ل
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 نزيلتحث كلاجاااثلال د أل ل يلاجلزاشلال ألن   ،لخالعلالتا   ل للض  ل تملى عل زرل حفزثل ش رلال قثةل أشللعل 

 زانلناخعلوء لال قثةل يل سفعل لل ش رلاجخنزنلال تارل خت ف لحس لاإلس    ،لاىت لناًلى بل ثز  لال ألنيلزتناقر،لل لل

لل خلثال يلا   لالاهليب

 ل يل اعل قلثل لى بلخدلئللال نز   ل للض  لاىت لناً لخالعلالتا    ل يلاجلزاشلال ألن   ، لال د أل   تحث كلاجاااث

  بالتاز فل ال قثةتلزاجخنزن،لالتأللتحلملاغالرلالاا  يلالناخ  يل أللًل يل اعلالتا  

ل-إلبلحنل  ألنلو لكلت ل الآخثل  ليل يل تملزاقلًللحثل  لالأل   لي،ل  لإي  يل يلال  لنئلالثئ س  لو ل ل

 ل لجلزاشلال ألن   ل لالخلد  لال ثاأل  ، لللعلزض ل يلالق م ل يلاجنزايلالخلد  ل ت   ل ا زى  لزاحنة، ل نط  التا   

لال خت ف لاأللالس كب

 للءلكلالتا   ل للنط لال انزا ،ل ست   لا لتل فل  ل نىل يلاختالفلالس كل  يلاجلزاشلال ألن   لال ثانلتا  ألهلل أللً،

 اهءال ت   لاستي لثايل لل  ل ل ث،لز يلالدأل لاال ن لالاأللاس   ليلخ ز لالتا   ل للل سب

ال كزعلال  لسك لال ا زى لالزاسأل ل يلاجشللعلاله نس  لل تا   ل للل س،لز فكلو ملاجنزايلال سكتخن  ل هكللتسك حل لخت كلثل

لل تا   لللعلت   رلحس ل زعلالخل  ،لاستخنا ليلال  ت ،لزالتل زلزا للال تلح للد لى لاجيليليلال ألن   ب

 كيلال  لككيل يل لككزيلالتا  ك ل ككللل سلاجليككثلاسكتخنا لًلاككأللدكك لى لاجيليككليلال ألن  ك ،لح كك لالل ككتملط ك ل  ككلل ككيلاجلككزاشل

تملاغالرلالاا  يللأل دثلزاحنل أل علتث لسل للل سلى بلالال  لاكألل نا تكرلزآخكثلالناخ  لاأللالتد   ل زد  ل   ق ت،لز 

التا   ل تألش رلاجلزاشلال ألن   لىيل ث رلالل س،ل  ليل يل حعلاألللي ثل كيلاجحكزاعل"األل هل ترلزاأللىنةل قل ل   ه لبل

 ل زلالن  ل  ل ك لاكأللوكءالال كزعل كيل،لح  ل  ليلاستخناملالقزىلاإلسكتلت ل (Spot Welding) حعلالتا   ل  حلملال ق  ل

ل)4/1440:1442("التا   

  لالأل مل يل قل لالزدعل للل سلتلزيل طعلطزةل يل ظ ثتهللال  فءةل  ث ق لال ثشلم،لزالس  لوكزلىكنملزاكزنل سك لثلالقفكعل

،لز للتكللألل كتملاإلضلاأللال ت يعلاألل س لثلال ثشلملال ألن أل،لالءيل ؤيثلى بلالتزتثلى ثل قل لالقكزةلى كبلزاكرلالخدكزل

استخنامل قل لالتا   ل للل سلاأللال قلملاجزعلاألل  ل رل اااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللال  ثل ألثض للال ه لثلال فلائ،ل

ل زلاللسث،للءلكلالتح مب

ى بلس  علال يلعلتا  ك ل اكااثلاجيكل لال ألكن أللال دك أل ل كيل لكزاشلالدك  لال كثيل"سكل رلالكنولي"لز لكزاشلاجلز   كزم،ل

ق  ن لًلالءيل  ليلت   قر،للحلملال ق  ل ال قلز  لاللهث لئ  ت،ل زلال سل  ث،ل زلال ثشلم،لوملتل زلزا كللالتا  ك لالسكلئنةللهكء لت

اج زاعل يلالخل لي،لزلليل سك  لالتفلدك علالتل زلزا ك لال ألقكنة،للكءلكلالت كز ،ل  ضكلًلالتشكز ل زلالت  كثايلاكأللالخكزالل

 لل زطكي،لىكالزةلى كبلالتلكلل فلزغ ثوكل،ل  دكحل كللتحزعل كيل سكلل  لالتا  ك لالتق  ن ك لإلكبلال  لل  ل  لل خل لي،ل لإلضكلا

تألت ككثلوكء لال ث قك لاسككتل لالًل زل" سكلل  لالتا  ك لال  لل  ل كك ل يكعلالتا  ك ل للتشككل كلال  لكل  لأللىكيل ث ككرلاللك سلح ك ل

س  لإ لل   لتا   ل خت فلاج كزاعلزالتخل كليللألاكااثلاست ناالًلىيلتق  ليلالتا   لالتق  ن  لاجخثىل يعلال حلمل لل ق  ،ل 

ل)5/31:41(ب"ال د أل ل يلاجلزاشلال ألن   لزالتألل يلالدأل لاناًل زلال ستح علتا  ألهلل لل حلم

زازثايلاكأللتلكلل فلتا  ك لاجيكل لال ألكن ألل كيلح ك لال لطك ،لزالزطكي،لل-تشل على بلال لثنلل–تقنمل قل لالزدعل للل سل

لملال ق ك بلل كلل تألكنىل تزسك لالأل كثلاالاتثاضكألللكداليلزاجنزايلزاإلسك   ليلال سكتخن  لاكأللى   كليلىيلالتا   ل  ح

التا   ل للل سلآالفلالنزثايل يلالأل عبل  لالأل مل  رلل سلو لكلحلا لإلاثاثلى   ليلت ظ كف،ل زلى   كليلخلدك لى كبل

يل ألللا ل زلتشك   لالحقك للألسك حل ألكنلى   كليلس حلال  ت ،لتس رلى   ليلالتا   ،للءلكلل سلو لكلحلا لجيلى   ل

التا   بل  ضلًلالتا   ل للل سلى بلال لثنل قنمل  ئ لى علولنئ لز ظ ف ،لح  لاللشثثل زل ث رل ألن أل،لاللنخليل زل  خثة،ل
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ألل  لكيل  لالق  عل يلالضزضلثبلزو لكلالئنةلإضلا  لوأللتا  لاجضثاثل زلالخسلئثلال ت ي  لاكأللإاالك ل  قك لالكنوليلالتك

ل يلتحن لجس حل اااثلز  تاليلاجيل لال ألن أللسل ق لالنولي،ل لإلضلا لإلبلتا  ل شللعلالتآلعل زلالتح عل زلالخنزشب

  ظ  لالتا   ل للل سلتأتأللاأللا   لال قلسلي،للءلكل خت فل   ل ل زل  زاعلالأل   ليلزالسثىلي،لزتتثازشلالخ لثايل يل

"،لإلكبل  ظ ك لالكثؤزسلال تألكننةل ك لى كعل19زحنايلال ح زل ل ناً،لل للاأللشلعلثطمل"ا اليلزال ألنايلال ستخن  ل يلال

نطليل انزا لالت ي ع،لزثؤزسلالت ثلالالءاتألبلوء لال لل  ليل ش لل هللاسكتخنامل ا زىك ل كيلا قكملالأل كعلال سكلىنةل ألكلًل

ز زت  ل زل  ظ  لتد   ل خثىبلز زاكنل ظكمللت ف ءلزاحنةل زل ليثل يل قل لالتا   ،لل لل  ليلن اهلل سهزل لناخعلخال للث

للت   رل قل لالزدعل للل سلو للتألش رلالخل ليل  لالشرلال زضألأل،لز نزيلشرب

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 نظام التجميع بالكبس عن طريق التعشيق مع الشق الموضعي -1

يلزدك  لنائ ك للتا  ك ل اكااثلز  تاكليلاجيكل لال دك  ل كيلالتا   ل  للل سل  ث قك لالتألشك رل ك لالشكرلال زضكألأل،ل لكز 

اجلزاشلال ألن   ،ل  قتضبلالأل علال ثلك لزال شكتثكلل قكل،لالكءيل كن  لالخل كليل ألكلًبلوكءالال كزعل كيلالتا  ك ل  كت لىكيل

  ي،لزالتألل ح  هللحنلالشر،للءلكلى   ليلالض  لى كبلى   ليلاالختثارلزالت   علاألل   ق لالزدعلال شتثكل  يلالاا

ال لثنلالتألل  زا هلل تملنا لالخل ليلخكلثال سكتزىلسك حلالاكاث،ل ح ك ل لكزيل ضك ز لز ف  كحل  قسكملإلكبل سكتز  يتل

لعل لز لل لل ش رلال قثةلال ألن   بلى   ليلالتا   ل للل سل  ليل يلتتملاأللخ زايل تألننة،ل زلاأللخ زةلزاحنةلل للاكأللشك

"،لح  ل تملتلز يلالزد  ل ي لثلنطك ل كيلءلكثلاجسك    ل  لكزيل كيل ناةل فكثنةلزاحكنةتل كاللا ق كلع،لاكأللخ كزةل20ثطمل"

لزاحنةل تألننةلال ثاحع،لالتا   ل للل سل تملتلز  رلاأللإ لثلى علالحثلليلال تأللط  ل يل لز ليلاالس    ب

ل

ل

ل

ل

 

ل
 "20شكل رقم "

 مراحل سير العملية في خطوة واحدة -نظام التعشيق مع الشق الموضعي  -تجميع األثاث المعدني بالكبس

 

زاست لناًلإلبلوءالال  ن ل  ليلت ز ثلزداليلالتا   ل للل س،للتلكزيل ت زىك لاكأللالشكلعلاله نسكألبلزلتحن كنلطكزةلزدكال  ل

 كك لا ككلنةل سككلح للوككء لالزدككالي،ل ككتملالككتحلملاككألللككعل ككيل سككلح لال ق كك ،لزالأل ككرلل   قكك لاللكك سلح كك لتككانانلالدككال  

لال ق  ،لزا خفلضلالأل رب

 ظلملالتا   ل للل سلىيل ث رلالتألش رل  لالشرلال زضألأل،لوأللاأللال قلملاجزعل  لس  للتا   ل اااثلز  تاكليلاجيكل ل

ل-ال ألن أللالتأللتحتزيلى ب ل

 "19شكل رقم "
 آلة محمولة يداً للتجميع بالكبس

 )9(ألجزاء األثاث المعدني
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  ل  قليل زل ليثتبل5 لزاشل ألن   ل تألننةلال  قليل

    لزيل  يلعلد  ل ثيل  ل لز   زمتباجلزاشلال ألن   ل خت ف لالتثل  لال

 لاجلزاشلال ألن   لغ ثلال ت لي  لاأللالس كب

 لاجلزاشلال ألن   لءايلالدال  لالأللل  ،ل  لال  ز  لال  خفض ل الزاشلالد  لالس  ك،لالد  لال قلزملل دن ،لالختب

زالتأللله للشففل ز  ك ل سك  لً،لزل يلعلى بلءلكل  ليل يل تملتشل عل قل لطفعلالتا   ،لىيل ث رلل سل  ثافلالاا  ي،ل

 ح  لتأخءل هل  لالزد  ل  علتكنث األ،لز كتملضك  لاجلكزاشلال ألن  ك لزتزسك  لالألكثضللتشكل علالقفكعلى كبلالاكل   يل نطك ل

 ل سل فثنةبلزال ت ا لال هلئ  لل زد  لتشل عل قثةلاكألل سكتزىلطللك لاالسك    لالسكف أللى كبل اكااثلال  كت لال دك أل ل كيل

ل"ب21،لزاثتنانل زلتقأل ثلى بل ستزىلالال  لا خث،ل لز  لالزد  لال   ز  لل للوزل زضحل شلعلثطمل"اجلزاشلال ألن   

ل

ل

ل

ل

ل

ل
 "21شكل رقم "

 التجميع بالكبس بنظام التعشيق مع الشق الموضعي

 تشكيل مائل بدقة مكبس مفردة

ل

 نظم التجميع بالكبس عن طريق التعشيق وبدون شق موضعي -2

 للل سل للتألش رلز نزيلشرل زضألأل،لوأللزس   للضملاي  يل زل ليكثل كيلاجاكااثلال دك أل ل كيلاجلكزاشلى   ليلالتا   ل

ال ألن   ،لى بلو ئ ل  قليلحس لالت ثلابلالض  ل لل ل سلى بلاجس    ،لتفثضلى كبل  قكليلاجلكزاشلال ألن  ك ،لال فكلءل

شككل على ككبلال ككلثنتلح كك ل ككتملاالختككثارلزالت   ككعلالث سككأللزالتككنارلاجاقككأللناخككعلتاز ككفلالقللكك لالسككف ألل ككيلاالسكك    ل ت

ال زضألأللجناةلاالس    لالأل ز  ل ت ا لاهنلالل سبل ت ا لالأل    لوكأللتشكلعل قكل لالزدكعلى كبلاجلكزاشلى كبلشكلعل قكثةل

 ألن   لى بلالال  لالسف أللال  ثلظلوثل يل اااثلال  ت لال ا أل ،لزتاز فللثزيلد  ثلى بلالال  لاجخثل يلال  ت بل

ءالال زعل يلالتا   ل أل عللزد  ل تشل ل لاألل قل ل تألننةل يلحزافلاجاااثلال ا ألك ،لزالل ت  ك لااكثاثل يلى   كليلو

تشكك   ل ألككنلإ اككلا ل زلط ككعلالككنوليبل قككل لالتا  كك ل ككللل سلال  تاكك لتت  ككال شككلعل ق ككزعل دككث لً،ل  لسكك  للا  كك لى   ككليل

  ضكلًل  لسكك  للألاككااثلال دك أل ل ككيل لككزاشلالدك  لال ككثيلسككل رلل ألللاكليلاجسكك ح،لالكنول لي،لال ككالثاي،لزالت   ككلي،

النولي،ل  لتزااثل قلز  لىلل  لل تآلع،لز قلز  لاإلاهلنلالناخ ألبل  لالأل مل  رل  ليلا شلثلال قكثةلى كبلشكلعل قكل للثز ك ،ل

تا  كك ل اككااثلاسكك زا   ،ل زل سككت    لالشككلعبلز ككثىلال لحكك ل يلوككءالال ككزعل ككيلالتا  كك ل لككزيل فضككعل دككزثةلىل كك لل

ل-ز  تاليلاجيل لال د  ل يلاجلزاشلال ألن   ،للزازنليال ل  زاعل يلزداليلالتا   ل للل سل نزيلشرل زضألأل ل

 التجميع بالكبس باستخدام قالب مصمت ال يحتوي على أجزاء متحركة -أ

 لالتشكل علال كثيللأللكزاشل  لل  ل  لتشل علزداليلالتا   ل كللل سلاكأللطللك لالل حتكزيلى كبل اكااثل تحثلك لتكتمل زاسك 

ال ألن   ،لىيل ث رلضملاجلزاشلالناخ  لاكأللالتا  ك ،لناخكعلطللك ل دك يلزدك  ،ل  يكعلالاكاثلالسكف ألل كيلاالسك    ،ل

 زاس  ل ناةلالل سل زلالااثلالأل زيل يلاالس    بلز  ليلشثشلوءالال زعل يلالزداليلاألل  س لو ئلتهل،لزوأللى   كليل

ح ك لتتكناخعلالخل كليلناخكعلتاز كفلالقللك ،لز ك لاسكت ثاثلالضك  لزتاا كن لت ضك  لالخل كليلالنط لالزاحكنةلال سكتن ثة،ل
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زتت كننل اق ككلًللتأخككءلشكلعلالحككءلال حكك  ل كللااثلالسككف ألل ككيلالقللك ،لل ككتملاحتزائهككلل كيلط ككعلحككلاالالقللك ،للتشككلعلالخل ككليل

زدك  لطز ك بلال ت اك لوكألل قكثةللثز ك لءايللال ض ز  لط لةلى بلشلعلح ق لاأللس نايل ؤ  يل  لل  ل لً،لل كتملالتزدكعلإلكب

"،لز  ليلتزا ألهللى بل اااثلال  ت ل شلعلا للألل  ضلً،لتأل عل قل لالتا   لى بلضمل22شلعلا للأللل للاأللشلعلثطمل"

ززدعل اااثلز  تاليلاجيل لال ألن أل،لنزيل يل تزثايل زلحزافلحلنة،لزءلكلجيلدال  لالخل كليلال اهكنةلاكألل   قك ل

لثا،لتق عللي ثاًل يلالحزافلالحلنة،لال لتا ل يلالتأي ثل قزةلاالحتالالالألللأللل زد  بالأل رلال ل

التا   ل للل سل لستخناملالقلل لال د يل نزيل اااثل تحثل ،لوزلاجس ز لال ثشحل كيلزاهك ل ظكثلال لحك لللكألل لكزيل

لاألل دثباجليثلش زىلًلاأللتا   ل اااثلز  تاليلاجيل لال د  ل يلاجلزاشلال ألن   ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل- ل)7/279:283("لتس سعلالأل    لال لز  ل يلخ زةلزاحنةلاألل ث  ل ثاحع23ز زضحلشلعلثطمل"

 تحكثكلالاكاثلالأل كزيل كيلاالسك    ل كللل سل الكنرتلاكأللاتاكل لالاكاثلالسكف ألل القكلعتللألسك    ،لط ك للالمرحلة األولةى:

لز اااثلالأل علاجخثىل ي ت ل شحللملزيل ت ب

 كيلخكالعلى كعلالنطك ،لتتكنارلالخل كليلإلكبلاجسكفعلناخكعلالتاز كفلالسكف ألللالسك    ،ل كيل اكعلتشكل عللالمرحلة الثانية:

تاز فل ش رلاللز ،ل تملض  للعل يلالأل   لي،لال لثا تثايلزاج أللنلللكعل كيلاجسك    ،لزطكزةلاللك س،ل  كلًثلى كبلسك كل

سح ل تكأخثلل خل كليل كيلال   قك لال ح  ك ل هكلل شكلعلاجلزاشلال ألن   لط نلالتش  ع،ل  ضلًلدال تهل،لللألل تملض ليلىنمل

لال  أللناخعلالزد  ب

 تملالزدزعلإلبلس كلاللز لالفلثغلالسف ألل ال قثةتلال حكننلسك فلً،لىكيل ث كرلالضك  ،لز اك لاإلغكالرللالمرحلة الثالثة:

سكف ألل كيلاإلسك    لزاكأللال حلملجاااثلاجسك   ،لإلا كلثلالخل كليلى كبلالت كننلناخكعلاجخكنزنلال تشكلعل سكفعلالقللك لال

لاالتال لالال  أل،لز ءلكل تشلعلالقفعلالضثزثيلل   رب

 ألنلالزدزعلل قنثلالللاألل يلالقزةلزالزدزعلل  شزاثل زلاإلااح لال   ز  لال حننةلس فلًل الس  ثةلى بللالمرحلة الرابعة:

 الس  ثةلى بلالنط ت،لزالزد  لاللتت  ك لالقزةت،ل تملتثاا لاجاااثلالأل ز  ل يلاالس    ل فضعلطزةلشنل تازعتلال ل سل

ل يل ألللاليللألس حب

ل

 التجميع بالكبس باستخدام قالب يحتوي على أجزاء متحركة -ب

األل  ظ  لالتا   ل للل سل لستخناملالقلل لال حتزيلى بل اااثل تحثل ،ل تملتا   ل اكااثلز  تاكليلاجيكل لال دك  ل كيل

اجلزاشلال ألن   ،لزتي  تهلل دزثةلىل  ل زاس  لالض  ل ألل زنلالل سلالأل زي،ل ألنلءلكل تملسح لشكث ح لالخل كليلناخكعل

 "22شكل رقم "
 ميكانيكية تشكيل وصالت التجميع بالكبس

 باستخدام قالب مصمت ال يحتوي على أجزاء متحركة

القالب العلوي

األلواح المراد تجميعها

القالبببببببببببببببببببببب 

 "23شكل رقم "
 مراحل التجميع بالكبس بدون قطع

 في خطوة واحدة
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القلل لالسف ألل قس  لإلبلاي  يل زل ليثل يلالق  لالنائث  ل الفدزلتلالتألللالقلل لالسف أل،لل تلزيل لل ش رلاللز بلازا  

 للتااعل   ق بل  اثنل يلت  سل اكااثلاجلكزاشلال ألن  ك ل ثضك  لالقللك ،للأل كعل كلل شك رلاللكز لتفكتحلوكء لالفدكزللل كلل

 لالضك  لال  كءزعل زاسك  لنطك ل"لزت ن لاجلزاشلال ألن   لاأللاال كتالثلاكأللالاكاثلالسكف ألل شكلعل اقكأل،ل ت اك24 شلعلثطمل"

ال ل س،ل تلزيلطفعل ت يلل ق  لالتا   بلالفدزلل ال خنايتلال تحثل ل للقلل لالسف ألل كتملناألهكلل لح ك لالخكلثا،ل  القك ل

ى بلطلىنةلإلبل سلا لتت لس ل  لنط لءلثلاالس    ،للتدعلإلبلط   ل حننةلس فلًبلزولءال تملتشل عل قثةلاألل اااثلاجيل ل

 يلاجلزاشلال ألن   لتش رلالتألش رلال  لل  لألبلز خ ثاًل تملاثالعل شزاثلالنط لإلكبلزضك لال نا ك ،ل كيلط كعلالألل كعلال د  ل

لالءيل فدعلالقزة،لاجاااثلال تحثل للاناثلالقلل لالسف أللتتحثكللت  رل ثةل خثىبل(Timer)ال ش عل زل زاس  لتل  ثل

ل

ل

ل

ل

ل
 "24شكل رقم"

 ة وبدون شق موضعيالتجميع بالكبس بخطوة واحد

لباستخدام قالب يحتوي على قطع دائرية متحركة

 
زتستخنملتد   ليل خت ف لل قلل لالسف أللال حتزيلى بل اكااثل تحثلك ،ل كيل اكعلالتا  ك ل كللل سل كنزيلشكرل زضكألأل،ل

  ل كل ضل زل"،لزالتكألل كتملسكح هلل ألكلًل زاسك25ز شت علالقلل لى بلاي  يل زل ليثل يلالق  لال تحثل لل للاأللشلعلثطكمل"

ا  ثكل زلآل ل تال س بلتد   ليلالقلل لالسف أللال حتكزيلى كبلاجاكااثلال تحثلك ،ل  لكيل يلتلكزيل ت زىك ،لز كتملضك  ل

ت ثلالالنط ل الل ستلى كبل ثلكالالقللك لالدك  ،لز للتكللأللضك ليلتشكل علالزدك  ل تحكنةلال ثلكالت ل كلًبلوكء لالفدكزلل

للز يلزد  لا نةل يل اعلتا   ل اااثلز  تاليلاجيل لال ألن ألبال تحثل لتس حل للتشل كلالا نلل خل ليلزت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 "25شكل رقم "

 قالب االسطمبة السفلي المحتوي على أجزاء متحركة

 يستخدم في التجميع بالكبس دون شق موضعي
ل

   اايلالتا   ل للل سل نزيلشرل زضألألل لستخناملطللك ل حتكزيلىكعلادكزلل تحثلك لوكأللال ثز ك لى كن للتلكزيلل ي

اجلزاشلال ألن   لال ثانلتا  ألهلل ألكلًل خت فك لالتخل كلي،للكءلكلال حلاظك لى كبل ال كسل سك حلاجلكزاش،ل سك  لتحسكيلتكنارل

لكك سلزتسكك حلل خل ككليل للتككنارلإلككبلازا كك لالقللكك بل  ظ كك لالخل ككلي،لجيلال خككنايلال تحثلكك لل قللكك لالسككف أللتفككتحلى ككنلال

التا   ل للل سل  لطلل ل حتزيلى بلادزلل تحثلك ل  لكيل يلتسك حل زضك لالدكرلى كنلالتا  ك ل ك يل  قكليلاجلكزاشل

ل"ب26ال ألن   لل للوزل زضحل شلعلثطمل"

ل

قالب ثنائي األجزاء 
 المتحركة

قالب ثالثي األجزاء 
 المتحركة

قالب رباعي األجزاء 
 المتحركة
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ل

ل

ل

ل

 

 

 "26شكل رقم "

 ناتج التجميع بالكبس مع قالب يحتوي على فصوص متحركة

 إمكانية وضع الصق عند التجميع بين طبقات األلواح المعدنية

 التطبيقات الخاصة للتجميع بالكبس -ج

  ليلت ز ثل ثرلخلد ل ت زى للت   قليلالتا   ل للل س،لللكأللتأخكءلاكأللاالىت كلثلال ت   كليلالخلدك ل دك لى لاجيكل ل

ى ككبلسكك  علال يككلعل ككتملت ف ككءل قككل لالزدككعل شككلعل سككتزيل ككيلال كك لالقللكك لالسككف ألل ككيلاالسكك    ،لل ككللت  ككرلال ألككن ألبل

"لالتكأللتأل كعلى كبلا كلنةلال قلز ك لزالح ل ك لتاكل لالكنزثايللألاكااثل27الزداليلءزلال ق  لال انزا لل للاأللشلعلثطمل"

لىفلتقث  ككلًل ككيلطككزةلالزدكك  لىككيل ي  تهككللءايلال ق كك لالزاحككنةبلل ككلل  لككيل  ضككلًلت   ككرلزدككاليلال ا ألكك ،لل ككلل  هككللتضكك

التا   لال انزا ل لستخناملالقلل لال حتزيلى بل اااثل تحثل ب

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

 

 معايير جودة تجميع األثاث المعدني بالكبس  -3

ى    لالتا   ل للل سلتت   لشف ل فتزح ل  ل  فءل س حل حث  لالزدزعلللاللالال   يل يلاجاااثلال ثانلتا  ألهل،لزءلكل

 اك ل يل اعلسهزل لزدزعل ناةلالل س،لز اااثلالقلل ،ل  ثضلالض  لى بلالخل ليلزالتي  يل  يلشقأللاجس    بلل لل

 يل لزيلىثضلالشف لللاأللالست ألل ل قثةلالتشل كلال  تا ل  خت فل شلللهللز قلسلتهللخالعلت   كرل قكل لالزدكع،لاضكالل

ىيل سلحليل خثىل ح   ،لحتبلالل حن لتشز ل زضألأللل خل لي،ل زلا فالثللثةلالتشل كل يلحلا لالشف بللقلىكنةلىل ك ل

خلثا  ل ا ل يل لزيل ت لس ل  لط كثل ناةلاللك س،ل  ضكللالخ كزلل ك يلالخ زلل  يل ثلال قثةلالتشل كلزحلا لالشف لال

 ثفلال قثةلزحلا لالشف لالناخ   ل اك ل يل لكزيلل  كثل  كلل لفكأللل سك لشل زدكزعلاجنزايللأل كعلالزدك  بل قكل لالتا  ك ل

ظهكزثل قكل لتا  ك ل ا ل يلتلزيل ت لىنةلا  لل   هل،للتا  ل   ق لاإلاهكلنلال تشكل  لحكزعللكعل ق ك ،ل  كللطكنل كؤنيلإلكبل

غ ثل ثض  ،لح  ل يلزض لىنةل قل لتا   ل ازاثل ألضهللطنل س  لتشز ل زلا ح كلثلالزدك  ،لز ك لءلككل اك ل يل لكزيل

لو لكل لل لفألل يل قل لالزدعللض ليل تل  لالتا   لجاااثلز لز ليل  ت لاجيل لال ألن ألب

ل س،لزالتي  كيلال  لسك للأللكزاشلال ألن  ك ،للكءلكلتي  كيلط ك لإيلالتخ   لالس  مللتس سعلى   ليلالتا   ل  قل لالتشل كل لل

الأل ع،لتض يل يل  قليلالخل ليلت ضملل ألضهل،لزتلزيل سحز  ل أللًل دكزثةلدكح ح بلالتكناخعلالكنط رلل  قكليلاجلكزاشل

ل بل ي كلثلال ألن   للأل علالزد  ،لزىثضلالشف لالدح ح،لسزفل سهعلالأل علال  تظملزال الئمل  يلط  لالأل علل ل سلزالقل

 "27شكل رقم "
 وصلة مزدوجة ومستوية

 من التطبيقات الخاصة للتجميع بالكبس

 وصلة مزدوجة وصلة مستوية من أسفل
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التا   لض  لخ زةل للط علال ق لزالتشل كلطنلتلزيل ف نةلاأللحلل ل لل لزيلىثضلشف لالزد  ل قفزل لإلكبلالحكنلاجن كببل

 اااثلاجيل لال ثانلتا  ألهلل ا ل يلتلزيل   ق لت ل لل ألنل ثح  لال ق لزالتشل ك،لجيلسزثلاالحتزاثلزال زائ ك لو كلل كيل

إلبلضألفلازنةل قكل لالتا  ك ،لزتألت كنل تل ك لالتا  ك ل  قكل لالتشكل كل كللل سل شكلعل سلسكألللاجس ل لالثئ س  لالتأللتؤني

ل-ى بل ث أل لىزا علثئ س   ل

 لح  لتألت ثلت   رلالزداليل يلى   ليلالتشل على بلنوع السبائك المصنع منها األلواح المعدنية وطريقة انتاجها .أ

ل لل للءلكلطل    لتشل علالخل ليلال ألن    لإل تلالزداليلس    لخلل  ل يلال لثن، ل لفأل، ل  ل أل    ل ا ل يلتلزيل ثتفأل 

لالتألل  ليل يلتلزيلاج يعلل تل فل  ل خت فل لتقن ملتد   ليلجنزايلالأل ع، ل تم لل ت   قليلالخلد  لز لل س   التشز ب

ل ا زىليلاجلزاشلال ثانلزد هلب

اشل ض يل يل لل لفألل يلالخل ليل  ليل يل تنارلناخعلتحن نلس كلاجلزلسمك األلواح المعدنية الداخلة في التجميع: .ب

تاز فلالقلل ،لزإاللاشيل   ق لالثط  لستلزيلوش لانابلل لل تمل ثاىلةلتد  ملالقلل ل  لًثلى بلس كلاجلزاشلالناخ  لاألل

لالتا   ب

د  ،للءال ا ل يلو لكلىالط ل ثن  ،لل  للاانلالق ثلزطعلالأل رلاانيل تل  لالزلحجم )قطر وعمق( وصلة التشابك: .ج

ل لزيلالق ثلل  ثالطنثلاإل لليب

افأللحلل لالس حلالالفلت ل ل،ل زلالس حلالخللألل يلالشحزملزالا زيلسزفللحالة أسطح خامات األلواح المعدنية: .د

لاجن بلل تشح ملزالتا  يل تفلنىلالتدلرل ل خثىلالحن ل يل لح   للزللليلس حلا تألل زلث  ، ل  ل لطز  ، تأل أللزد  

لز للتللألل ا لإ النلحعلزس لاجلزاشلا ل يلالأل ثلاالاتثاضأللجنزايلالأل ع، لز حسيل نزيلخ زثة ل ألن   ل  لاجناة،

 زتزااقألل  لس ب

 تملتحن نلاكزنةلزدكاليلالتا  ك ل كللل سل زاسك  لالألن كنل كيلالألزا كعلالتكأللتألت كنلى كبلالتاه كاايلال ألكناي،ل سك ز ل زل

تألت نل  ضلًلى بلتحن نل لثا تثايلالزدع،لزاللس  للى بلاجاااثلال كثانل ث ق لالأل ع،لز نزايلزاس   ليلالت   ر،لل لل

زدكك هلل يككعلىككننلاجاككااث،لاككزنةلالخل ككليلزسكك لهل،لحللكك لالسكك ح،لالشككلعلاله نسككأللل زدكك  ،لإ لل  كك لالزدككزع،لزاتاككل ل

التا  ك لز ثاح هكل،للالزدزعلزغ ثولبللءلكلتاثىلالتالث لزاالخت لثايلالالا  للتحن كنلال كلثا تثايلءايلالدك  ل أل   ك 

 يككعلال قلز كك لالن  ل  ل كك لزاالسككتلت ل  ،لز قلز كك لالدككنملزغ ثوككلبلل ككلل يلو ككلكلىالطكك لسكك    ل كك يلاككزنةلزدكك  لالتشككل كل

 للل سلزالشلعلاله نسألللهل،للءلكلاأحنل ألكل  ثلالحلكملى كبلالتا  ك ل لكزيل كيلخكالعلالتق ك ملال دكثيلل زدك  ،لا  كلًلإلكبل

يلاله نس  لزاج أللنلالحلل  ،لى كبلسك  علال يكلعل تل ك لال قكثةل كتملتحن كنولل زاسك  لط كث،لى كر،لا  ل  لط لسلال لثا تثا

زس كلثط  لال قثة،ل لإلضلا للس كلالقلىنةلال ت قأللاضاللىيلىثضلاجخنزنل ى بلتاز فلالقلل لل للوزل زضكحل شكلعل

لزط ثلتاز فلالقلل بل"لزتتأيثلوء لالق مل زاس  ل  أللنل ناةلالل سلزط ثول،للءلكلى ر28ثطمل"

ل

ل

ل

ل

ل

 "28شكل رقم "

 األبعاد الحاكمة لجودة وصالت التشابك بالكبس

 المستخدمة في تجميع األثاث المصنع من األلواح المعدنية
ل
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ت شألزداليلالتشل كل للل سل يلخكالعلتفلىكعللكعل كيل ألكنايلزتاه كاايلاللك س،لالسكح ،لزالخكتم،ل ك لخل كليلاجلكزاشل

لءلكلتت  ثلوء لالخل ليلو نس لًل لل قلث  لإلبلاالستزاثلاجد ألللهل،لز للتكللألل  لكيلضك  لاكزنةلى   كليلال ألن   ،لز ت ا ل

التا   لىيل ث رلط لسلاج أللنلالحلل  ،لز قلث  لوء لال  ل ليل ي كلثلى   كليلاإل تكلال ك لال كلثا تثايلال حكننةلسك فلًل  قكلًل

لازنةل زيزط للتا   لاجيل لال ألن ألل للل سبل تد  ملزاالخت لثايلال أل    ،لزءلكللض ليلض  ل

  ليلاستخناملالتحلملالثط ألللإل تلالالل ألللأل   ليلالتا   ل للل سلل تحقرل يلطك ملوكء لال كلثا تثاي،ل ق كلسلطكزةلزاااحك ل

النطكك لزالحفككلظلى  هككلل شككلعلدككح حل ككيلط ككعل ألككنايلزتاه ككاايلاإل تككلابلزءلكككلىككيل ث ككرلتي  ككيل اهككاةلاستشككأللثل

(Sensors)تق سللعل يل  أللنل قثةلالتشكل ك،لز زطك لاجنزايبلز ألكنلءلككل كتملا شكلثل  ح كبلالقكزةلزاإلااحك لاكأللالزطكيلل

تس حل للتحقرل يلالأل   لي،لزالتألل ا ل يلتلكزيل  ث اك ل سك قلًلل(Software)الحق قأللللعلزد  ،ل لستخنامل ث ا ليل

 اكااثلز  تاكليلااليكل لال ألكن أللط كنلالتا  ك بلال تكلئ للى بل زعلال  ح ببلز  ليلتألن علىثضل  لرلالق زعلل ت لس ل  

خلثال  لرلالق زعلتش ثلىلنًةلإلبل خ لثل زلاختالاليلاأللى   ليلالتش  ع،لزالتألل  ليل يلتؤنيلإلبل ستزىلاكزنةلغ كثل

ل ق زعللتا   ل اااثلز  تاليلاجيل لال ألن ألب

تكنارلل خل كليلخكلثال   قك لالزدك  ،لز للتكللأللاكشيلال ثاحكعلزد  لالتشل كلالس    لوأللالتأللتتمل ي لثلالتشكل عل كنزيل يل

اجزلبل يلالأل    لتتزاارل شلعل سلسألل  لالت ننلالس  ملل خل ليبلزاالختالفلالثئ سألللأل    لالزدعلا  لل تأل كرل للتشكل عل

زىكل زنلاللك سبلل كلل كتمللالتق  نيللأللزاشلال ألن   لوزل يلو لكلد لغ ل تأل نةللأللزاشلال تاكلزثةل ال تثال ك تل ك يلالقللك 

تق  عل ا زعلس كلاجلزاشلال ألن   لالناخ  لاأللالزد  لتحن ناًلاكأللالاكاثلالسكف ألل كيلالقللك ل ت اك لالضك  لى كبلاجلكزاشل

لال ألن   ،لالءيل ؤنيل نزث لإلبلحثل لاشأللى  لنائث  لل خل ليلل  ألثلاجخلن نلاأللالقلل ب

شلال ألن   للتشل علشلعلزس كلثط  لالزد  ل  ل قلز  لالقل،للءلكل"الأل رلز يلالخدلئللالهل  لل زد  لوألل فلءلاجلزا

الثا  ل ءزلالس كلالق  عتلسزفل ؤنيلإلبلشرلال زشلال ألن ألل  لل ؤيثلاألللسكثل زلت ا كرلال كزشلى كنلالاكاثلالأل كزيل كيل

يلاجلزاشلى كبلحكنةلاكأللالثط  بلل لل ؤنيلس كلاجخنزنلالد  ثللظهزثلتفلكل س  ل تثا  ل  لا االرلث سأللللعلااثل 

ل)2/2738:2740( قثةلالتا   "ب

 الخالصة

تا   لاجلزاشلال ألن   لثط ق لالس كل  ثل سلسأللاأللتد   لاجيليليبل سلل  لالتا   لالتق  ن  لتشك علال سكل  ث،لزال ثشكلم،ل

الزدك  بلز كيلاجسكلل  للالو لل حتلالإلبلاليق ل زلاللك س،لز زااهكللدكألز ليلا  كلل تأل كرل للسك  ثةلى كبلالضك  لى كبل

التق  ن  ل  ضلًلال حلم،لالءيل حتلالل تسكخ يلال زضكألأل،لزالكءيلطكنل كؤنيلإلكبلت   كثايلاكأللالخكزاللال  لل  ل ك لل خل كلي،ل

  ضكلًلالتشكز ،لز لكزيل كيلال كثرلال ن  ك لل تا  ك لالكنائمللألاكااثلزال  تاكليلال دك أل ل كيلاجلكزاشلال ألن  ك لوكأللالتا  كك ل

ل للنسث،ل زل للل سبل-على بلال لثنتشل ل–ال  لل  لألل

إيلى   ليلالتا   ل للنسثلتقتضأللا ح لثلال زشلال ألن أللالخلثاأل،لحكزعلال كزشلال ألكن أللالكناخ أل،لل كلل  لكيلزضك ل كزانل

الدق لتلزيلزظ فتهكللالح ل ك ل كيلالتآلكع،ل ك لإى كلثلال ا كنل كيلالقكزةلزالدكال  للألاكااثلال ا ألك ،ل  ضكلًل قلز ك ل ل كثل

 ي لثلالأل ثلال تزط لجناثلال  ت بلزتست   لالنسثلتا   لاجاااثلال د أل ل يلاجلزاشلال ألن   لغ ثلال تشل ه لسزاثلل لسثل

لاأللالخل  ،ل زلالتخل  ،ل زلل  ه لبلتق   لالنسثلت ت ل شلعلللفلزد  ل  لل  ل  لطز  لجاااثلز  تاليلاجيل لال ألن ألب

 يل وملال ظملالان نةلل تا   لالنائمللأليليليلال د أل ل كيلاجلكزاشلال ألن  ك ،لزالتكأللالتا   لال  لل  لألل للل س،لوأللزاحنةل

  ليل يلتلزيل خت ف لاأللال زع،لز  ضلًلاأللالس ك،لح  ل تملتا  ك لاكا  يل زل ليكثل دك أل يل كيلاجلكزاشلال ألن  ك ،لىكيل

رلالقفكعلال  لكل  لألبلز كتمل زاسك  ل ث رلالتشل على كبلال كلثنلز كنزيلإضكلا ل يل اكااثلث ك ،لىكيل ث كرلى كعل قكثةلتشك 
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استخنامل نزايل س   لتتلكزيل كيل نزايلل لك سل الاكاثلالأل كزيل كيلاالسك    تل ى كبلالاكا  يلال كثانلتا  أله كل،لزطللك ل

 اككزفل سككف ه لل شكك رلاللككز ل الاككاثلالسككف ألل ككيلاالسكك    تبل شككللعلوككء لاجنزايللهككلل و  كك لل ككثىلاككأللالككتحلمل للشككلعل

لتا   ل للل س،لزالتألل نزثوللتؤيثلى بللعل يلال تل  ،لزالازنةلل تا   لال هلئألباله نسأللال هلئأللل 

تشت علال ظملالحن يك لل تا  ك لال  لكل  لأللالكنائملجاكااثلز  تاكليلاجيكل لال دك أل ل كيلاجلكزاشلال ألن  ك لسكزاثل للنسكثل زل

األلتلز  هللال ألن أل،ل  ضلًلال  كثل تسكلز  لاكأللل للل سلى بل   ااي،ل و هلل  هللت  رلى بلاجلزاشلال ألن   لغ ثلال تشل ه 

الس ك،لز تملالتا   لنزيلضثثللألاااثلالناخ  لاأللالزد  ،لل كللاللتزاكنل يلاسكهل ليلل حكثاثةلاكأللالأل   كلي،لز للتكللألل

لا خفككلضلاسككتهالكلال لطكك ،لزا خفككلضلا  ألليككليلالضزضككلثبل ظككملالتا  كك لالحن يكك لسككه  لالتدكك   ،لط   كك لالتلككلل ف،لزتككنىم

لالت ز ثل  لال حلاظ لى بلال زادفليلاإل شلئ  لزىالطتهلل زظ ف ل  تاليلاجيل لال ألن ألب

لالنتائج والتوصيات

تا   لاجاااثلزال  تاليلال د أل ل يل خت فلاجلزاشلال ألن   ،لسزاثل للنسثل زلالل س،ل  ليلاىت لثوللا  لل"لحلمل ت1

  للض  لى بلال لثن"للأليليليلال ألن   ب

التا   لال  لل  لأللسزاثل للنسثل زل للل س،ل ن الًلىيلاجسلل  لالتق  ن  ل يعلال حلم،لزالتا   ل لل سل  ثللتستخنمل ظم ت2

  زلال ثشلملل  تاليلاجيل لال ألن أللال د  ل يلاجلزاشلال ألن   ب

اجلزاشلتض يلزداليلالنسث،للءلكل قل لالتا   ل للل س،لتا   ل زيزرل رلجاااثلز  تاليلاجيل لال د  ل يل ت3

لال ألن   ،لزالتأللطنلتلزيل خت ف لاأللال زع،لزالس كب

ل زل ت4 لزال ثشلم ل لل حلم، لالتا    ل قنث لاهن لت    لزال لالت   ر لاأل لسث أل  ل للل س لالتا    ل ز ل للنسث لالتا     ظم

لال سل  ثب

ل خت فلاجلزاشلال ألن   ب  ليلاستخناملال ظملالحن ي لل تا   لال  لل  لأللالنائملاأللو للعلاإل شلثلالخف فلال د أل ل يل ت5

ل أل علالتا   ل لل ظملال  لل  ل  لالحن ي لى بلخفضلتللل فل  تاليلاجيل لال ألن ألب ت6

استخنملتق  ليلال ظملالحن ي لل تا   لال  لل  لأللالنائم،لتألاال يل ظملس رلالتاه الللعل يلو للعلاإل شلثلالخف ف،ل ت7

 التالل نلال ألن   لالناخ   ،لزاجيل لال ألن ألب

 ظملالتا   لالحن ي ،لتزال لال ت  ثايلالتد     للأليليليلال ألن   ،ل  لتحق رلال ستزىلال   ز ل يلض ليلالازنةب  ت8

 زدبل لستخناملال ظملال  لل  ل  لالحن ي لاأللتا   لاجاااثلزال  تاليلناخعل ؤسسليلد لى لاجيل لال ألن أللاألل ت9

ل دثب
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