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 تاألسس العلميت في تقديم البرامج اإلذاعيعنوان المحاضرة : 

ٗ: رزؼذد خقبئـ اٌّز٠غ اٌغ١ذ، ٠ّٚىٓ اخزقبس٘ب فٟ إٌمبه ا٢ر١خ: أٚال   ٟاٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّ -خقبئـ اٌّز٠غ ِٚئ٘الر

٠ّىٕٗ ِٓ فُٙ أثغذ٠بد اٌؾ١بح . ٌٚزٌه رؾزشه ِؼظُ اٌّؾطبد اإلراػ١خ ٠ٕجغٟ أْ ٠زٛافش ٌذٜ اٌّز٠غ ِغزٜٛ رؼ١ٍّٟ 
 غٚاٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ رٛافش ِغزٜٛ رؼ١ٍّٟ عبِؼی ػٍٝ األلً فٟ اٌّزمذ١ِٓ ٌؾغً ٚظ١فخ ِز٠

 ٟاٌّغزٜٛ اٌضمبف -صب١ٔب

١ذ ٌٍؾ١بح ِٓ ؽٌٛٗ، ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌّز٠غ را صمبفخ ِٛعٛػ١خ رز١ّض ثبٌّؼبسف ٚاٌخجشاد اٌٛاعؼخ امبفخ اٌٝ اإلدسان اٌغ
 .ٚوزٌه اٌّؼشفخ اٌؾبٍِخ ٚاٌّزٕٛػخ ثىبفخ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح

 :اٌزّىٓ اٌٍغٛٞ -صبٌضب

ْ اٌّز٠غ فٟ ٌغزٗ  ٓ ٠مٍذٚ ٟ ٠مذَ ثٙب ثشاِغٗ، فٕٙبن اٌىض١ش ِٓ أفشاد اٌغّٙٛس اٌز٠ ٟ اٌٍغخ اٌز ْ ٠ىْٛ اٌّز٠غ ِزّىٕب ف ٠ٕجغٟ أ

اد اٌغّٙٛس ألداء اٌّز٠غ ٠ٕقت ػٍٝ ِغزٛاٖ اٌٍغٛٞ، ؽ١ش ٠فمذ اٌجؼل ٚهش٠مخ آدائٗ، امبفخ اٌٝ أْ رم١١ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ أفش
 ٓاٌضمخ فٟ اٌشعبٌخ اإلػال١ِخ ٔز١غخ ؽ١ٛع األخطبء اٌٍغ٠ٛخ فٟ أداء اٌّز٠ؼ١

 :اٌزٛظ١ف اٌغ١ذ ٌٍقٛد -ساثؼب

 ـرشرجو عٛدح اٌقٛد ٚٔطك اٌىالَ ٚعالِخ ِخبسط األٌفبظ ثغالِخ اٌغٙبص اٌقٛرٟ اٌىالِٟ ٌٍؾخ

 :زوبء ٚعشػخ اٌجذ٠ٙخاٌ -خبِغب

رزطٍت ِٕٙخ اٌّز٠غ ِٙبسح، ٚرؾزبط اٌٝ لذساد ٚوفبءاد ر١ٕ٘خ ِؼ١ٕخ، ألْ اٌؼًّ اإلراػٟ ال ٠خٍٛ ِٓ اٌّفبعآد اٌزٟ 
 اٌزٕف١ز اٌفٛسٞ  ٝرزطٍت لشاساد عش٠ؼخ رؾزبط اٌ

 ًاٌمذسح ػٍٝ اٌزخ١ -عبدعب

ً فٟ اهبس اإلثذاع،  بثؼذ اٌخ١بي ِطٍج ٗ ٠ذخ ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ، ألٔ بٌخجبي ٘ٛ اٌطش٠ك ٌالثزىبس، فأعبع١خ ٌؼًّ اٌّز٠غ فٟ اٌشاد٠
ٚاٌؾخـ اٌزٞ ال ٠ٍّه اٌمذسح ػٍٝ اٌزخ١ً ال ٠قٍؼ ٌٙزٖ إٌّٙخ، ألٔٗ ع١ىْٛ ػبعضا ػٓ اٌزؼج١ش اٌزٍمبئٟ، ٚسثّب ٠ىْٛ 

 .عٛاء داخً االعزٛد٠ٛ أٚ خبسعٗ ػبعضا ػٓ االسرغبي ِٚٛاعٙخ اٌغّٙٛس

 :اٌزٛامغ ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ -عبثؼب

٠ؼذ اٌزٛامغ ٔز١غخ ِٕطم١خ اٌضمخ ثبٌٕفظ، ٚرزٛفش اٌضمخ ثبٌٕفظ ؽ١ّٕب رزٛافش ٌذٜ اٌفشد اٌّٛ٘جخ ٚاٌخجشح ٚاٌّؼشفخ، ٚرشعغ 
ٓ ف١ٗ، ٚثزٌه ٠قجؼ  ُ اٌزاد أِبَ اٌؼب١ٍِ ٟ ٠فزؼ ثبة اٌؾٙشح ٚرنخ١ ٟ ٚاٌز١ٍفض٠ٛٔ ْ اٌؼًّ اإلراػ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌخبف١خ، اٌٝ أ

ز٠غ، فبٌغّٙٛس ال ٠ّىٓ أْ ٠زؾًّ ؽخقؤ ِغشٚسح ٠فشك ٔفغٗ ػٍٝ اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌغشٚس خطش داّ٘ب ثٙذ: ٔغبػ اٌّ
 .خالي ١ِکشٚفْٛ اإلراػخ

 يثامنا القدرة على العمل الجماع

ػًّ عّبػٟ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠ؾمك اٌّز٠غ ٔغبؽب ؽم١م١خ ثذْٚ اٌمذسح ػٍٝ االٔذِبط فٟ فش٠ك  ٚاٌز١ٍفض٠ٟٛٔاٌؼًّ اإلراػٟ 

 اٌٛاؽذ . اٌؼًّ، ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك

 :أسس اإللقاء اإلذاعي السليم 

 رزؼذد لٛاػذ اإلٌمبء اٌغ١ٍُ فٟ اٌؼًّ اإلراػٟ، ٠ّٚىٓ اخزقبس ٘زٖ اٌمٛاػذ فٟ إٌمبه ا٢ر١خ:

اٌٛلف: ٠مقذ ثبٌٛلف فٟ اٌمشاءح لطغ اٌىٍّخ ػّب ثؼذ٘ب ٌٍزٕفظ صُ اعزئٕبف اٌمشاءح، ٠ٚئصش اٌٛلذ فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ  -5 

، ٚثبٌزبٌٟ فٟ اٌّؼٕٝ وىً، ار اْ إٌـ اإلراػٟ ١ٌظ ِغشد وٍّبد ٚرؼج١شاد، ٚأّب أ٠نؤ رزٚق األٌفبظ ٚاٌغ١بق اٌؼبَ
  ءثبالٌمب ٠ْمزش



 

 

ٟ اإلٌمبء اٌغ١ٍُ ِشاػبح ؽشوبد اٌّذ ٚاٌز١١ّض فٟ ٔطمٙب ػٓ اٌؾشوبد اإلػشاث١خ اٌضالس )اٌنّخ، اٌفزؾخ،  اٌّذ : -0 ٠مزن

 .س ؽشوز١ٓاٌىغشح( ٠ٚمقذ ثبٌّذ اهبٌخ اٌقٛد ثؾشف اٌّذ ثّمذا

إٌجش: ٠ٚمقذ ثٗ ؽذح فٟ اٌقٛد أٚ اسرفبع ف١ٗ، ٠ٚؾًّ رجش اٌىٍّبد، ٚٔجش اعًّ. ٚ٘ٛ ِٓ ِغزٍضِبد اإلٌمبء  -3
 .اإلراػٟ اٌغ١ذ

، رغبة فً تأكٌدها، أو إبراز اوٌستهدف نبر الكلمة، الضغط فً نطق كلمة معٌنة بالجملة، فٌزٌد هذه الكلمة وضوح
 رلى نبغرض خاص. وٌنطبق نفس الشًء ع

التلوٌن الصوتً: تقدم العدٌد من النصوص اإلذاعٌة وفق اإللقاء المحاٌد، إال أنه فً أحٌان كثٌرة ٌكون تلوٌن األداء  -4
تعجب  –أسف  -استفهام  -رفض  -الصوتً عامال أساسٌة من عوامل توصٌل الرسالة وفق المعنى المطلوب اغضب 

ٌنبغً توافر مجموعة من مهارات االتصال والتفاعل لدي  ةاعٌ(. مهارات االتصال والتفاعل لدى مقدمً البرامج اإلذ
مقدمً البرامج اإلذاعٌة، وٌبدأ دور هذه المهارات منذ بداٌة الجلسة التمهٌدٌة مع الضٌوف قبل تسجٌل البرنامج، 

 :وٌستمر تأثٌرها حتى تسجٌل البرامج وعرضها ورصد ردود الفعل حولها، وٌمكن اختصارها فً النقاط اآلتٌة

 :وال : إجراء جلسة تمهٌدٌة مع الضٌف قبل التسجٌلأ

 لٌفضل قبل بداٌة التسجٌل عقد جلسة تمهٌدٌة مع الصٌن لعدة اعتبارات تشم

 خلق ألفة بٌن المذٌع والضٌف.  -

 خلق ألفة بٌن الضٌف والمٌكروفون  -

 االتفاق على محاور وأبعاد الحوار.-

 االتفاق على المدة الزمنٌة للتسجٌل. - 

 فرٌق العمل من االختبار الفنً الالزم لألجهزة. تمكن - 

 .اختبار أفضل وضع للجلسة الحوارٌة - 

 :ثانٌا: مهارات تتصل بالتقدٌم الجٌد للبرنامج

 :تتعدد أنواع المقدمات التً ٌمكن االستعانة بها فً تقدٌم البرامج اإلذاعٌة وتشمل

 مقدمة تلخٌصٌة ألهم األبعاد التً ٌقدمها البرنامج.  -

 مقدمة استفهامٌة. -

 مقدمة استفهامٌة تعجبٌة. - 

 أنظارهم.  تلفمقدمة إحصائٌة تعتمد على رقم مثٌر للمستمعٌن، وٌنجح فً  - 

 مقدمة شعرٌة / زجلٌة.  -

 مقدمة تستند إلى بعض آٌات من الذكر الحكٌم أو حدٌث نبوی شرٌف. -

 رمقدمة تستند إلى مثل شعبى قوى / أو قول مأثو - 

 ن تصرٌحات متناقضة للمسئولٌن فً شكل لقطات.مقدمة عبارة ع-

 تمقدمة عبارة عن لقطات للجمهور و رأٌه فً أحد الموضوعا - 

 ةوغنً عن القول أن المقدمة ٌجب أن تشتمل على التعرٌف بالضٌف وتخصصه وخبرته فً القضٌة المطروح

 ثالثا: مهارة صياغة األسئلة في البرامج اإلذاعية : 

 ج اإلذاعٌة أن تتسم باآلتًٌفضل فً أسئلة البرام

 ٌجب أن ٌكون السؤال واضحة ومفهومة. - 

 أال ٌكون السؤال مغلقا.  - 

 . اأال ٌكون السؤال مركب -

 .اأال ٌكون السؤال إٌحائٌ -



 

 

 اأال ٌكون بدٌهٌ - 

 اال ٠ىْٛ ٚاعؼب فنفبمب  -

 أال ٠غٟء اٌٝ اٌن١ف.  -

 أال ٠ذخً فٟ خقٛف١بد اٌن١ف دْٚ اعزئزأٗ . -

 :مهاراث تتصل باإلنصاث الجيد للضيف في البرامج الحواريت -رابعا 

 :٠ّىٓ ر١ّٕخ ِٙبسح اإلٔقبد اٌغ١ذ ٌٍن١ف فٟ اٌجشٔبِظ اٌؾٛاسٞ ِٓ خالي اعزؼبٔخ ثبٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ

 ِّٙخ ٚأعبع١خ فٟ ؽذ٠ش اٌن١ف. سوض ػٍٝ ٔمبه  -

 مغ ٔفغه ِىبْ اٌّغزّغ ٚاثؾش ػٓ ٔمبه رؾزبط اٌٝ رٛم١ؼ.  -

 سوض ػٍٝ أفىبس أٚ الزشاؽبد عذ٠ذح ٠طشؽٙب اٌن١ف فٟ ؽذ٠ضٗ . -

 سوض ػٍٝ ثذائً ؽٍٛي ٠طشؽٙب اٌن١ف ٌٍّؾىٍخ اٌّضبسح.  - 

 ٌْٓٛٛ ٌٍّؾب٘ذ٠سوض ػٍٝ ٚػٛد ٠مذِٙب اٌّغئ - 

 إٌّبعت ذوٓ ِغزؼذح ٌؼشك ٚعٙبد ٔظش أخشٜ فٟ ٔفظ اٌّٛمٛع فٟ اٌٛل-

 ٌّبرا(.  ؛ؽبٚي أْ ٠غطٝ ؽذ٠ش اٌن١ف األعئٍخ اٌخّغخ )ِبرا، ک١ف، أ٠ٓ، ِزی -

 رزوش أْ أفنً أعئٍخ ٌٍّز٠غ ٟ٘ رٍه اٌزٟ رٕجغ ِٓ ؽذ٠ش اٌن١ف ٔفغٗ.  -

 .اؽزشاِب ٌه ٖثبٌّٛمٛع، وّب ٠ض٠ذ اإلٔقبد اٌغ١ذ ٌٍن١ف ٠ض٠ذ ِٓ ا٘زّبَ م١فه -

 .اإلٔقبد اٌغ١ذ ثغٕجه اٌزذاخالد غ١ش اٌّشفمخ ِغ اٌن١ف -

 حِٙبساد رزقً ثبٌؾذ٠ش اٌغ١ذ اصٕبء اٌؾٛاس -خبِغب 

 ٠غت أْ ٠زُ اٌؾذ٠ش ثبٌجغبهخ ٚاٌٛمٛػ- 

 .٠فنً اعزخذاَ اٌؾذ٠ش ِفشداد اٌج١ئخ  - 

 .ِغزٜٛ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ ٌٍغّٙٛس اٌّغزٙذف ِالئّخ-

 ِغزٜٛ اٌٍغخ اٌن١ف اٌجشٔبِظ ِالئّخ-

 –ِغزٜٛ اٌٍغخ ٌٍمن١خ اٌّطشٚؽخ ٌٍٕمبػ.  ِالئّخ - 

 اٌجؼذ ػٓ اٌزىٍف أصٕبء اٌؾذ٠ش .  

 اٌز٠ٕٛغ فٟ عشػخ اٌؾذ٠ش .  -

 اٌز٠ٕٛغ فٟ اعزخذاَ ٔجشح اٌقٛد  -

 :اٌغٍٛن غ١ش اٌٍفظٟ ٌٍن١ف ِٙبساد رزقً ثبٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ -عبدعب 

Non Verbal Communication: 

ٚرزقً ٘زٖ اٌّغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد ثمذسح اٌّز٠غ ػٍٝ فُٙ اٌؼ١ٓ أٚ اٌغّٙٛس اٌّؾبسن فٟ اٌجشٔبِظ ِٓ خالي ارقبي 
 خالي  ٓػٓ هش٠ك أداء ؽشوبد اٌغغُ ِ ٌفظٟغ١ش 

 ٔظشاد اٌؼ١ٓ -

 ا٠ّبءاد اٌٛعٗ ٚاٌشأط. - 

 اعزخذاَ ؽشوبد ا١ٌذ٠ٓ  - 

 اعزخذاَ ؽشوبد اٌغغُ. –

 .ٔجشح اٌقٛد - 



 

 

ففٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠فنً أْ ٠ىْٛ ِؾب٠ذح فٟ ا٠ّبءاد ٚؽشوبد عغّخ، ٠غت أْ ٠ّٕٟ صذٞ رارٗ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ا٢خش٠ٓ 

 ِٟٓ خالي عٍٛوُٙ غ١ش اٌٍفظ

 اإلراػ١خ:  ظِٙبساد خبفخ ثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد اإللٕبع اٌّالئّخ فٟ اٌجشاِ -عبثؼب 

رغزٙذف اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ فٟ وض١ش ِٓ األؽٛاي الٕبع اٌغّٙٛس ثفىشح ِؼ١ٕخ، أٚ ثٕٝ عٛد ِؼ١ٓ، أٚ اثطبي عٍٛن ِب، 
ْ ٠شوض اٌؾٛاس  ٖ اٌؾبالد ٠غت أ ئُ خقبئـ اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف، ٚرزٕٛع اعزشار١غ١بد الٕبػ١خ رال اٌز١ٍفض٠ٟٛٔ ٚفٟ ٘ز

 :٘زٖ االعزشار١غ١بد ٌزؾًّ

 اعزشار١غ١بد ِٕطم١خ ِمبثً اعزشار١غ١بد ػبهف١خ. -

ً اعزشار١غ١ب - ٝ رؼشك ٚعٙخ ٔظش ٚاؽذح ِمبث اعزخذاَ اٌّذخً اٌذ٠ٕٟ  -رؼشك ٚعٙزی إٌظش.  داعزشار١غ١بد رشوض ػٍ
 عفٟ اإللٕب

 اعزخذاَ اٌّذخً االلزقبدٞ. -

 االعزّبػٟاعزخذاَ اٌّذخً  -

 اعزخذاَ اٌّذخً اٌغ١بعٟ - 

 :فِٙبساد خبفخ ثبٌزفبػً ِغ اٌن١ - بصبِٕ 

ؽٛي اٌّٛمٛع اٌّطشٚػ، ٚاٌمبئُ ػٍٝ أعبط اؽزشاَ اٌّز٠غ  فاٌؾٛاس إٌبعؼ ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّز٠غ ٚاٌن١ ٠مَٛ

ٗ ِغبي خجشح فٟ رخققخ، ٚاٌمبئُ أ٠نب ػٍٝ دٚس فؼبي ٌٍّز٠غ ٚإٌبثغ ِٓ ثؤْ ٘زا اٌن١ف ٌ ّبٌٍٔٗن١ف إٌبثغ ِٓ ا٠
 .خا٠ّبٔٗ ثؤٔٗ ٠ّضً ؽك اٌغّٙٛس فٟ اٌّؼشف

ٚاٌزفبػً ث١ٓ اٌّز٠غ ٚاٌق١ف فٟ اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ ٠ؼزّذ ػٍٝ رّزغ اٌّزٞ ِغّٛػخ اٌغّبد ا٢ر١خ أصٕبء اعشائٗ ٌٍؾٛاس 

 :ػٟاإلرا

 :ٓ خالي اٌؾنٛس ٚاٌزٛاعذ أصٕبء اٌؾٛاس ِ -5 

 .خ ِا١ٌمظخ اٌزب -

 .اخز١بس اٌٛلذ إٌّبعت ٌزٛع١ٗ اٌن١ف / ِمبهؼزٗ أٚ إلصبسح رغبإي عذ٠ذ -

 .االعزفغبس ػٓ ؽٟء غ١ش ٚامؼ ٚرشغت فٟ رٛم١ؾٗ -

 .اٌزؤو١ذ ػٍٝ فىشح الزشاػ عذ٠ش ثبال٘زّبَ فٟ ؽذ٠ش اٌن١ف -

 .هٍت رؼ١ٍك اٌن١ف ػٍٝ ٚعٙخ ٔظش أخشٜ فٟ اٌّٛمٛع -

 .رمذ٠ُ ثؼل األعئٍخ ػٍٝ ٌغبْ اٌغّٙٛس اٌزٞ ٠غؤي-

 .اٌّطشٚػ عسثو ؽٛاس اٌن١ف ثبٌّغزمجً ؽٛي اٌّزٛلغ ِغزمجال ثخقٛؿ اٌّٛمٛ -

 :بد ا٢ر١خفاٌّز٠غ ثبٌق ٝرزطٍت اداسح اٌؾٛاس فٟ اٌمنب٠ب ٚاٌّٛمٛػبد راد اٌطبثغ اٌؾغبط أْ ٠زؾٍ -0

 .اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌّشٚٔخ -

 .ذٚء األػقبة٘-

 .رؾغ١غ اٌن١ف ػٍٝ اٌؾذ٠ش-

هج١ؼخ ِؼمذح، ٠فنً أْ رؼزّذ اداسح اٌؾٛاس  دفٟ ؽبٌخ رؼشك اٌّز٠غ فٟ اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ ٌمنب٠ب خالف١خ عذ١ٌخ را -3

 االر١خ : تفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ػٍٝ اٌغٛأ

 اٌجذء ثبٌمن١خ اٌغٍٙخ أٚ اٌغبٔت اٌغًٙ فٟ اٌمن١خ. -

 اٌزشو١ض ػٍٝ ٔمبه ِزؾبثٙخ فٟ أداء اٌّزؾذص١ٓ. - 

 ٠ٟغت رقؼ١ذ األِٛس ثؾىً غ١ش ِٕطم ال - 

 لذَ ٚعٙبد إٌظش فٟ األِٛس اٌخالف١خ.  - 

 ٠غًٙ الٕبع اٌغّٙٛس ثبٌمنب٠ب اٌخالف١خ ارا سثطذ ثبٌمنب٠ب اٌّزفك ػ١ٍٙب . -



 

 

 :ِٙبساد خبفخ ثخبرّخ اٌجشٔبِظ -ربعؼب  

ز٠غ فٟ اداسح ؽٛاسٖ، ِٚذٜ لذسرٗ ػٍٝ رؼذ خبرّخ اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ اؽذٜ إٌمبه اٌّّٙخ اٌزٟ ٠م١ُ ِٓ خالٌٙب وفبءح اٌّ

 :اٌزغذ٠ذ فٟ اخززبَ ثشٔبِغٗ فٟ وً ؽٍمخ، ٚرزؼذد األعب١ٌت اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠خززُ ثٙب اٌجشٔبِظ اٌؾٛاسٞ، ٚرؾًّ

 خبرّخ رٍخ١ق١خ األثؼبد اٌّٛمٛع أٚ اٌمن١خ اٌّطشٚؽخ. -

 ٔٙب٠خ ِفزٛؽخ.. ِٓ ٠زؾًّ ِغئ١ٌٛخ رٌه؟  - 

 ٍخ اٌّطشٚؽخهشػ ؽً أٚ ثذائً ؽٍٛي ٌٍّؾى -

 اٌؾٍمخ اٌمبدِخ ِٓ اٌجشٔبِظ  خاخززبَ اٌجشٔبِظ ثبصبسح رغبإي ٠ض١ش ا٘زّبَ اٌغّٙٛس ٠ٚؼٍك ا٘زّبِٗ اٌّزبثؼ - 

 ِخشعخ ِٓ اٌّؾىٍخ اٌّطشٚؽخ. ٠ًّىٓ أْ ٠خززُ اٌجشٔبِظ ثآ٠خ لشآ١ٔخ أٚ ؽذ٠ش ؽش٠ف أٚ لٛي ِؤصٛس ٠ّض -

 :ِٙبساد رزقً ثبٌمذسح ػٍٝ سفذ سدٚد فؼً اٌغّب١٘ش ٔؾٛ اٌجشٔبِظ -ػبؽشا  

ال ٠ٕزٟٙ دٚس اٌّز٠غ ثّغشد ػشك ثشٔبِغٗ، ٌٚىٓ ٠ّزذ دٚسٖ اٌفؼبي فٟ سفذ ارغب٘بد اٌشأٞ اٌؼبَ ٔؾٛ ثشٔبِغٗ، ارا 
ذ٠ذ ِٓ اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب سفذ سدٚد فؼً وبْ ؽش٠قب ػٍٝ رط٠ٛش ٘زا اٌجشٔبِظ اٌٝ األفنً، ٚرزٛافش اٌؼ

 ًاٌؼبَ، ٚرؾّ ٞاٌشأ

 .دساعخ اٌخطبثبد اٌجش٠ذ٠خ اٌمبدِخ ألعشح اٌجشٔبِظ  -

 رؾ١ًٍ اٌّىبٌّبد اٌز١ٍف١ٔٛخ اٌزٟ رقً اٌٝ اٌجشٔبِظ -

 دساعخ ارغب٘بد اٌقؾبفخ ٔؾٛ اٌجشٔبِظ ِٓ خالي ِب ٠ىزت ػٕٗ .  -

 ِٚؾبٌٚخ االعزفبدح ِٓ ِمزشؽبرٙب. ظاٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رطشلذ اٌٝ ِٛمٛع اٌجشٔبِاالهالع ػٍٝ اٌشعبئً ٚاٌجؾٛس  -

 االعزفبدح اٌذائّخ ِٓ آساء اٌّزخقق١ٓ فٟ اٌجشاِظ اإلراػ١خ.  - 

 فؼً اٌغّٙٛس ٔؾٛ اٌجشٔبِظ ثّٛمٛػ١خ. داٌؾشؿ ػٍٝ ِٕبلؾخ اٌجشٔبِظ ٚأ٘ذافٗ فٟ اٌٍمبءاد اٌغّبػ١خ، ِٚؼشفخ سدٚ -

 :اإلراػٟ اٌّٙبساد اٌف١ٕخ ٌٍّمذَ 

 :ٙب فٟ إٌمبه ا٢ر١خقىٓ رٍخ١ّب فٟ رمذَ اٌجشٔبِظ ثبالراػخ، ٠ٚرزؼذد اٌّٙبساد اٌف١ٕخ اٌزٟ ٠زجٕٝ رٛافش٘

 :ِٙبساد اٌزغغ١ً اٌخبسعٟ ثبٌىبع١ذ  -أٚال 

ْ وض١شح اٌٝ رغغ١ً ثشاِغٗ خبسط االعزذ٠ٛ، ٚرشرجو اٌىفبءح فٟ اٌزغغ١ً اٌخبسعٟ ثزذس٠ت اٌّز ٟ أؽ١ب ٠غ ٠ؾزبط اٌّز٠غ ف
 .رغغ١ال ٔم١ب ٚخب١ٌب ِٓ اٌزؾ٠ٛؼ ٠نّٓ ذ١اٌىبعػٍٝ و١ف١خ اعشاء اٌزغغ١الد اٌخبسع١خ ثبعزخذاَ 

 االر١خ: دٚلذ دسعخ ٔمبء ػب١ٌخ ٠ٕجغٟ ارجبع اإلعشاءا ٌٟٚىٟ رزُ ػ١ٍّخ اٌزغغ١ً اٌخبسع

فىٍّب أخفل اٌقٛد أػٍٝ رٌه دسعخ ٔمبء  ،( ٌغٙبص اٌىبع١ذ أصٕبء اٌزغغ١ً Volumeرخف١ل ِغزٜٛ اٌقٛد ) -
 ٚامؾخ فٟ اٌزغغ١ً 

َ صس  - َ صس  ٠Pauseغزخذ ً ثذال ِٓ اعزخذا ْ ٠غٕت رغغ١ً األفٛاد إٌبرغخ  Stopأصٕبء ػ١ٍّخ اٌزغغ١ فزٌه ِٓ ؽؤٔٗ أ

 . Stopػٓ اعزخذاَ صس 

 .ذؽش٠و اٌىبع١ ٠ٕجغٟ رغشثخ ؽش٠و اٌىبع١ذ لجً اٌزغغ١ً ػ١ٍٗ، ٚرٌه ثٙذف رٛص٠غ اٌّبدح اٌّغٕطخ ػٍٝ-

 


