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 ػشٔسٚخ فٙ طُبػخ األغزٚخ نؼًبٌ انؾظٕل ػهٗ  أداحرذسٚظ انًٕاد انغزائٛخ انخبو ٔانًظُؼخ ْٕ

انُٕػٛخ 

انًطهٕثخ يٍ كم يٍ انًٕاد األٔنٛخ انخبو انذاخهخ انزظُٛغ ٔانًُزٕط انُٓبئٙ، ٔٚزى رذسٚظ انًبدح انغزائٛخ 

إعزُبدا إنٗ طفبد انغٕدح انًشغٕثخ يضم انؾغى، انهٌٕ، انخهٕ يٍ انؼٕٛة، انُكٓخ، انمٕاو، انشكم، 

. انخ... دسعخ انُؼظ، انكضبفخ، انزغبَظ، األثؼبد 

 ثؼغ ٔفٙ دسعبد أسثغ أٔ صالس إنٗ ٘حانغزائ  انًبدح رذسٚظٖ ػم رغبػذ انظفبد ْزِ يٍ  طفخ كم

األؽٛبٌ 

 نهًُٕرط رؼطٗ انُٓبئٛخ انذسعخ. رؼشسْب ٔدسعخ انغزائٛخ انًبدح َٕع ػهٗ إػزًبدا رنك يٍ أكضش إنٗ

. اخزجبسْب رى انزٙ انغٕدح طفبد يٍ ػهٛٓب ؽظهذ دسعخ الم انٗ اعزُبدا انًفؾٕص



 Cleaning انزُظٛف ْٙ يًٓخ يشؽهزٍٛ رشًم انزذسٚظ رغجك انزٙ انزؾؼٛشٚخ انؼًهٛبد اٌ

ٚؼُٙ  Grading انزذسٚظ أٌ دًَٔٓب، يٍ انزذسٚظ اعشاء ًٚكٍ ٔال Classification ٔانزظُٛف

 انؾغٛخ ثبنطشق ايب انًبدح خٕاص يٍ ػذد ثفؾض انغزائٛخ نهًبدح انؼبيخ انُٕػٛخ انظفبد رمٛٛى)

sensory ٔانفٛضٚبٔٚخ ا physical أانكًٛٛبئٛخ chemical) "انزظُٛف ايبClassification (ْٕ 

 نكٍ انغزائٛخ انًٕاد رذسٚظ يٍ كغضء ٚغزؼًم انزظُٛف ٔنزا ٔاؽذح طفخ أ خبطٛخ اعبط ػهٗ انزمٛٛى

. انؼكظ نٛظ

انخبو  انغزائٛخ انًبدح يٍ ٔانًهٕصبد انغشٚجخ انًٕاد ثؼضل رزى انزُظٛف ػًهٛخ :  Cleaningانزُظٛف- أ

 يٍ رمهم أ انًغزٓهك طؾخ ػهٗ خطشا رشكم انزٙ انًهٕصبد ثبصانخ ٚزًضم انزُظٛف يٍ ٔانغشع

. انًُزظ ثغٕدح رؼش انزٙ انجبٕٚٛنٕعٛخ ٔانزفبػالد انًبٚكشٔثٙ انزهٕس ػهٗ ٔانغٛطشح انًبدح عٕدح

 انخبو انغزائٛخ انًبدح ٔرمغٛى ثؼضل ٔٚزًضم : Sorting or Classificationانزظُٛف أ انؼضل- ة

 انؾغى ْٙ انزظُٛف ٚزى اعبعٓب ػهٗ انزٙ انًًٓخ انظفبد ٔيٍ. طفبرٓب انٗ اعزُبدا أعضاء ػذح انٗ

... ٔانهٌٕ ٔانٕصٌ ٔانشكم

 انزٙ انؼٕايم يٍ ثؼذد ًٔٚضم انغٕدح اعبط ػهٗ انفظم ثبَّ اٚغبصِ ًٚكٍ اخشٖ عٓخ يٍ انزذسٚظ اٌ

 ٔانمٕاو انُكٓخ ٔكزنك لغةانذ ٔعٕد أ غٛبة ٔانهٌٕ انغٕدح ػهٗ كًضبل انًفؾٕطخ انغزائٛخ انًبدح رمٛى

 ػبدح رزى األغزٚخ رذسٚظ ػًهٛخ اٌ. انغزائٛخ انًبدح ثبخزالف رخزهف انزٙ االخشٖ انظفبد يٍ ٔانؼذٚذ

 ٚؼزجش ػبيخ ٔثظٕسح ٔاؽذح فٛضٚبٔٚخ ثظفخ انغٕدح سثؾ عذا انظؼت يٍ الَّ  خجشاء ثبعزخذاو ٚذٔٚب

 ٚزى رنك ػهٗ كًضبل. انزمٛٛى إلعشاء خجشاء ٔعٕد الشزشاؽ ٔرنك انزظُٛف يٍ كهفخ اكضش انزذسٚظ

 انجٛغ ػضل يضم انؼٕٛة ٔعٕد ػٍ نهكشف کغزٌٕ رٍػٕء عزخذاواة إَاع ػذح انٗ انجٛغ رذسٚظ

 ًٚكٍ ٔثبخزظبس. انذو ثمغ ػهٗ أ٘ػال ٔانجٛغ ،حانًشِٕ انمششح٘ ر انجٛغ ٔػضل انًخظت،

 :كبالرٙ  ْٙ ٔانًزذأنخ نالغزٚخ رؼطٗ انزٙ انذسعبد أٌ انمٕل

 

Excellence A 

Good B 

Average C 

Pass D 

 

 

 .  The importance of gradingالتذريج هويةأ

 ػهٗ ثغٛطشرٓب ٔرنك انًشيٕق يٕلؼٓب اؽزهذ انؾبػش انٕلذ فٙ انكجشٖ انششكبد يٍ كضٛشإٌ 

 نى يب يُزٕط أ٘ ثظُغ رمٕو ال انششكبد ْٔزِ .صبثزخ ٔرذسٚغبد أعظ ٔفك انًظُؼخ يُزغبرٓب عبَظد

 انًخزهفخ انزظُٛغ ػًهٛبد ٔاَغبص رغٓٛم إنٗ ٚؤد٘ انزذسٚظ أٌ كًب كبيم، ٔثشكم يزًبصال ٚكٌٕ

 انظفبد يؼشفخ ٌ إانًضبل ثٛمٖ طفؼم .ح ئٔانزؼت انؾشاسٚخ دالٔانًؼبو ٔانزغضئخ ٔانزمشٛش كبنزمطٛغ

 رؼزًذ إر انًخزهفخ، نهًؼبيالد ٔرذسٚغٓبْب رظُٛف فٙ يًٓخ انزظُٛغ فٙ انًغزخذيخ نهًٕاد انفٛضٚبئٛخ



 األٔنٛخ انًٕاد رغزجؼذ ٔػبدح األٔنٛخ انًبدح يٍ يزمبسثخ أٔصاٌ ٔ يزغبَغخ أؽغبو يضال انزؼهٛت ػًهٛخ

 العًٛب كجٛشح أًْٛخ انٕصٌ فهزؾذٚذ .انزظُٛؼٛخ انؼًهٛبد فٙ انًزغبَغخ غٛش ٔاألثؼبد انزشْٕبد راد

 ٔاال انًظُؼخ نهًبدح يزغبَظ ؽشاس٘ رٕصٚغ ؽظٕل نؼًبٌ ٔرنك انزجشٚذ أ انؾشاسٚخ انًؼبيهخ فٙ

 انغزائٛخ انًبدح يمبٔيخ رؾذٚذ ٚزى انٕصٌ يؼشفخ خالل يٍ ٔكزنك انًطهٕة يٍ اكضش أ الم رؾظم

  ٚكٌٕ ػُذيب عٕٓنخ اكضش انخٛبس رؼهٛت اٌ يضال اٚؼب كجٛشح اًْٛخ انؾغى ٔنزؾذٚذ. ٚخسانؾشا نهًؼبيهخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔثزنك يخزهفخ ٔاعؼبس ثُٕػٛبد انغزائٛخ انًبدح أ انًُزٕط ػشع انٗ ٚؤد٘ انزذسٚظ أٌ كًب. يغزمٛى

 انًؾذد ٔثبنغؼش انغزائٛخ انًبدح يٍ انًشغٕثخ انظفخ أ انؾغى اَزخبة فٙ يخٛشا انًغزٓهك ٚكٌٕ

 .االخزٛبس فٙ نهًغزٓهك اكجش فشص رٕفٛش أ٘ نزنك،

 

 Measurement methods القياس طزق

 انطشق ثبلٙ يٍ دلخ أكضش ٚؼزجش انٕصٌ رمذٚش  أٌ :Weighting Measurementالوسى قياس- 1

 انخبو انًبدح يٍ ٔاؽذح ٔؽذح ثٕصٌ األٔنٛخ انًٕاد رٕصٌ (انفبكٓخ إَٔاع يخزهف انهؾى، انجٛغ،)يضال 

 نكم ٚخنًئٕا ٔانُغجخ ٔانؼذد انٕصَٛخ انفئخ فّٛ رٕػغ عذٔلاد فٙ انجٛبٌ رشرت صى االػزٛبد٘ ثبنًٛضاٌ

االعزُزبعبد  ٔأيبيٓب فئخ

 خظٕطب كجٛشح أًْٛخ نّ انؾغى اعبط ػهٗ انفظم ٌإ  :Size Measurement الحجن قياس- 2

 اسخًٛذط لبػذح ؽغت انًبدح ؽغى ٔٚمذس انخبو انًبدح ؽغى َفظ نٓب ثًٕاد انخبو انًبدح رهٕس ػُذ

 يذسط ثٛكش فٙ األٔنٛخ انًبدح يٍ ٔاؽذح ٔؽذح رغطظ صى يذسط ثٛكش أ يذسعخ اعطٕاَخ ثٕعبؽخ



 َزٛغخ انجٛكش أ االعطٕاَخ فٙ انًبء ؽغى فٙ انضٚبدح لٛبط ثٕعبؽخ انؾغى ٚؾذد صى انًبء ػهٗ ٚؾزٕ٘

، انجبلالء)  ؽغًٓب ٚمبط انزٙ انًٕاد ٔيٍ انٕصٌ عذٔل فٙ كًب انجٛبَبد رشرت صى انًبء اصاؽخ

 ٔاالعطٕاَخ انؾضاو ْٙ انًؼبيم فٙ انًغزخذيخ األعٓضح ٔيٍ (انخ......انمشع انخٛبس، انفبطٕنٛب،

 يٍ اعزمجبنٓب نٛزى ػضنٓب انًشاد انًبدح ػهٛٓب ٔرًش يخزهفخ (صمٕة)لطبس  أراد يُبخم رغزخذو ٔكزنك

 ٔؽذاد ػذد نًؼشفخ أخشٖ ؽشٚمخ رغزخذو كًب انشؽٕثخ ثضٚبدح انطشٚمخ ْزِ عٕدح ٔرمم يخزهفخ عٓبد

 ػذد يٍ انزفبػ ؽغى ػهٗ ٚغزذل يضال انٕؽذاد ْزِ ؽغى ػهٗ نالعزذالل يؼُٛب ؽغًب رشغم انزٙ انًبدح

-96 )(عذا انؾغى كجٛشح الم، أ ؽخا رف88)فًضال خبص ٔطُذٔق يؼُٛب ؽغى رًأل انزٙ انزفبػ صًبس

 216 )(انؾغى طغٛشح – 200 - 175) (انؾغى يزٕعطخ – 163 - 138 )(انؾغى كجٛشح – 125

 . (عذا انؾغى طغٛشح– فبكضش 

 انًغزٓهك اخزٛبس فٙ سئٛغٙ دٔس نّ انهٌٕ ارغبق  أٌ :Color Measurementاللوى قياس- 3

 نزمذٚش كٕعٛهخ نالَغبٌ انجظش ؽبعخ اعزخذاو ْٕٔ انؾغٛخ انطشٚمخ اعزخذاو ٚضال ٔال انغزائٛخ نهًبدح

 خذايّاعذٔ انخؼشاء انطجمبد نفؾض انغجكزشٔفٕرٕيٛزش عٓبص ٚغزخذو ٔلذ انًبدح انهٌٕ انزمجم دسعخ

. انفبكٓخ إَاع ثؼغ َؼظ ػهٗ كًؤشش

 انؾغى انٗ انٕصٌ ثُغجخ ػُٓب انزؼجٛش ٔٚزى:  Determination of densityتقذيزالكثافة- 4

 صى فئخ نكم انكضبفخ رغزخشط صى انٕاؽذح نهفئخ انؾغًٙ ٔانًؼذل انٕاؽذح نهفئخ٘ انٕصٌ انًؼذل ٔاعزخشاط

. انٕصٌ لٛبط فٙ كًب َكًم

 ٔانمطش انؼشع انطٕل، اٚغبد ػهٗ  ٔرشزًم :Estimate of dimensionalتقذيزاالبعاد- 5

 انًغزخذيخ األٔنٛخ انًبدح ؽغى ؽغت انًغٓش ثٕاعطخ أ Vernier اCaliperٔ  أ يغطشح ثبعزخذاو

 .رمذٚشانٕصٌ فٙ كًب انجٛبَبد رشرٛت  صى.انخ انؼذط، انشص، انطًبؽخ، انخٛبس، يضم نهمٛبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انظفبد يٍ األٔنٛخ انًبدح خهٕ  ٌإ:   Measurement of Homogeneityالتجانس قياس- 6

 رطجٛك ًٔٚكٍ انًزٕفش ٔؽغت ًَٕرعٛخ فٕرٕغشافٛخ طٕسح يغ يمبسَزٓب ٔثباليكبٌ عذا يٓى انشبرح

: انزغبَظ  نًؼشفخ انزبنٙ انمبٌَٕ

 100× الكلي  العذد/ الوتجانسة  الثوار عذد= التجانس % 

 

 ػهٗ ٚذل انز٘:  The amount of bending measurement االنحناء هقذار قياس- 7

 يًُٓب كم ثخطٍٛ انزمبؽغ صأٚخ رًضم انزٙ االَؾُبء صأٚخ ثمٛبط انًظٓش فٙ شبرح طفبد ؽذٔس

 رغزخشط ُْذعٛخ يُمهخ ٔثٕعبؽخ يغزمهخ ٔسلخ ػهٗ ٚؾذد ْٔزا األٔنٛخ انًبدح ؽشفٙ ألؽذ يٕاص٘

 فٙ انزشِٕ كًٛخ نزؾذٚذ انًغزخذيخ انًٕاد يٍ انًزكٕس انؼذد نُفظ االَؾُبء انضٔاٚب ٚخئٕانى انُغجخ

.  دسعخ60 - 37انًؾظٕسح  انضأٚخ ركٌٕ ػُذيب يمٕعب ثؼذ يضال انخٛبس ؽبنخ ففٙ. ثكبيهٓب انٕعجخ

 الشكل هنتظوة غيز الونتجات هساحة قياس -  8

Measurement of products space which are irregularly shape : انًُزظ يؾٛؾ ثشعى  ٔرنك 

 (انزغطٛؼ عٓبص) Planimeter عٓبص ثبعزخذاو انمٛبط ٔٚزى يغهك يُؾُی نزكٍٕٚ يغزمهخ ٔسلخ ػهٗ

 فٙ انمبػذح ٚؾزغض يؤشش ثبعزخذاو انًغبؽخ ؽذٔد رغغٛم ٔٚزى ٔعشٚؼخ عذا دلٛمخ انطشٚمخ ْٔزِ

عًٛغٌٕ  لبػذح ؽغت انًغبؽخ رمذٚش ٚزى ٚٓب فانزٙ انشٚبػٛخ انطشٚمخ أٚؼب ٔرغزخذو صبثذ، ٔػغ

(Simpsons) ػذد انٗ ط ة انخؾ ٔٚمغى (ط ة)انًُزظًخ  غٛش انمطؼخ أعفم فٙ يغزمٛى خؾ ثشعى 

 انغفهٙ انخؾ يٍ انًُضنخ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔل ؽٔٚمبط يزغبٔٚخ ركٌٕ ثؾٛش األلغبو يٍ صٔعٙ

 األٔل انؼًٕد ؽٕل ٔٚغًغ ط ة انًغزمٛى ػهٗ ٔانًُضنخ انًُزظى غٛش ثبنشكم انًؾبؽ انؼهٕ٘ ٔانخؾ

 انزٙ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔرشثغ ٔرغًغ صٔعٛب سلًب رؾًم انزٙ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔرؼبػف ٔاألخٛش

 انًؼبدنخ فٙ كًب انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ثٍٛ  انجؼذ1/3ة  اػالِ انغًغ ؽبطم ٚؼشة فشدٚب سلًب رؾًم

: االرٛخ 

( 2+4 +2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + ) ق 1/3

 

 

 

 

 

 

 



 ٔكزنك ،(ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ األػهٗ انًُؾُٙ انخؾ ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ َغذ انطشٚمخ ٔثٓزِ

 . (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ انغفهٙ انًُؾُٗ انخؾ ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ

 نهشكم انغفهٗ انؾذٔد ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ إٚغبد ٚغت انًُزظى غٛش انشكم يغبؽخإرا أسٚذ إٚغبد ٔ

 االٔنٗ انًغبؽخ رطشػ صى ٔيٍ (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ نهشكم انؼهٛب ٔانؾذٔد (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ

. انًُزظى غٛش انشكم يغبؽخ ػهٗ َؾظم ثزنك انضبَٛخ انًغبؽخ يٍ

 

 

 


