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 انخكهفت انًانٍت نهنشش عهى صفحاث انًدهت

 عمى صفحات مجمة العمـك كالتقنية عمى المؤلفيف دفع رسـك مالية مبدئية  لمىشر 
(  تكمفة المراجعة ) (هائة وخهسون ديىار ليبي ) ليبي  ديىار150كقدرىا 

)  ديىار ليبي200 ثـ دفع مبمغ كقدره وهن,  كذلؾ  بعد إرساؿ البحث لممجمة
 .كىك تكمفة النشر الكرقي ك االلكتركني ( ديىار ليبينهائتا
 سكؼ يحصؿ عمى نسخة كرقية مف المجمة باإلضافة إلى أف البحث سكؼ الهؤلف

 .ينشر عمى صفحات المكقعااللكتركني لممجمة

 يهكن دفع الرسوم الهالية لمىشر عمى صفحات الهجمة بإحدى الطريقتين: 
 المصرفي كذلؾ بإيداع القيمة المالية  في حساب المجمة المصرفي لتحويلا- 1

: التالي

 54810-301:  رقم الحساب- فرع هديىة الزاوية– هصرف شهال أفريقيا 

 او

 0051227785001-رقم حساب -  فرع الزاوية–هصرف التجارة والتىهية 

 الدفع ىقدًا أو عن طريق -2

أحهد الصغير الهٍدي جاب اهلل عجيىة : السيد 

 00218928611623: الٍاتفرقم 
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 ..............يف هذه اجمللة

  ال تعبر اآلراء التي تىشر في ٌذي الهجمة إال عن رأي
أصحابٍا، وال تهثل بالضرورة عن وجٍةىظرالهجمة 

اأو .  ٌيئة تحريٌر
 وال يسهح  هحفوظة لمهجمةحقوق الطبع والىشر ،

 جزء هن الهجمة بأي شكل أي ىسخ أوبإعادة طبع 
 . وسيمة إال بأذن هسبقأو
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 كلمة العدد
 كثيران عمى نعمتو التي أنعـ ا  بيا عمينا ك أليمنا ك كفقنا الحمد   حمدان 

ك إنو لمف دكاعي سركرنا  أف نشيد بتكفيؽ مف ا  . إلنجاز ىذا العمؿ
 ك الذم أتاح لمبّحاث الميتميف هجمة العموم و التقىيةصدكر العدد  الرابع مف 

في مجاؿ العمـك اليندسية كالتطبيقية ك التقنية بنشر أبحاثيـ عمى صفحات 
ىذه المجمة لتكفير ك إعطاء المعمكمة كالنتيجة الصحيحة لطالب العمـ ك 

 .المعرفة
ك مف ىذا المنطمؽ فإف ىيئة تحرير المجمة تجدد حرصيا الدائـ عمى 

استمرارية صدكر المجمة برصانة ك منيجية في البحث العممي كذلؾ بإتباع 
األساليب العممية المحّكمة في تقييـ البحكث العممية المقدمة مف األساتذة ك 
البّحاث بإشراؼ أساتذة متخصصيف في جميع فركع العمكـ ك التقنية آخذيف 

 .في االعتبار الطرؽ المتبعة في المجالت العممية العريقة في ىذا المجاؿ
كبيذه المناسبة يسر ىيئة التحرير بالمجمة أف تثمف عاليان جيكد جميع البّحاث 

ك األساتذة الميتميف الذيف اختاركا صفحات ىذه المجمة لنشر أبحاثيـ ك 
كما أنيا تتقدـ بجزيؿ الشكر ك العرفاف لكؿ مف ساىـ في , أكراقيـ العممية

مجمة  )تحرير ك مراجعة  البحكث المقدمة لممجمة  كتقديـ ىذا الصرح العممي 
 لمكجكد  (العمـك كالتقنية

 هيئة التحرير
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 لفٍرسا
 3 ........................................................... المجلة صفحات على للنشر المالية التكلفة

 5 ....................................................................................... التحرير هيئة
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 16 .. امتصاصي تبريد دكرة ك بريتكف دكرة ك رانكف دكرة مف مككنة لمنظكمة حرارية ديناميكا دراسة

 40 ................................... كتعّممو الكريـ القرآف تعميـ خدمة في اإلنترنت أساليب استخداـ
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يدهت انعهىو وانخمنٍت 

جملة علمية حمكّمة تصدر بشكل دوري كل ثالثة أشهر 

:  انًدهت هىإصذاس هزهانهذف ين 

.  التقنية في التقدـ ك التنميةأىمية العمـكتأكيد عمى - 1

 إبراز دكر األجيزة كالمؤسسات العممية التقنية مف معاىد ككميات في العممية -2
. التنمكية

تعزيز القدرات العممية كالتقنية العاممة بالمؤسسات العممية التقنية مف معاىد -3
. ككميات

.  تحسيف جكدة العممية التعميمية بالمؤسسات العممية التقنية- 4

.  العمؿ عمى تحقيؽ أنظمة تقنية عربية ليبية متطكرة-5

. تجسير العالقة بيف الجانب األكاديمي كالتطبيقي في العمـك التقنية- 6

عرض التطكرات التعميمية كالتدريبية في مجاؿ التدريب التقني كالميني كتبادؿ - 7
. الخبرات
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 انًداالث انعهًٍت وانخمنٍت نهًدهت

. التقىيات الهيكاىيكية والهواد الٍىدسية: أوال

: المحاكر

 كطرؽ حمايتيا - طرؽ إنتاجيا– خكاصيا : المكاد اليندسية
  عمميات تشكيؿ المكاد اليندسية
  تطبيقات الحاسكب كالبرمجة االلكتركنية  المستخدمة في العمميات

. الصناعية
  ميكانيكية المكائع اليندسية كطرؽ االستفادة منيا في الحياة العممية
 انتقاؿ الحرارة كتطبيقاتيا .

 

. ثاىيا التقىيات الكٍربائية وااللكتروىية

 : المحاكر

  تقنية المكاد الكيربائية كااللكتركنية
  حماية منظكمات الطاقة كطرؽ التحكـ فييا
  منظكمات التحكـ االلكتركني كتطبيقاتيا
  تقنيات االتصاالت الحديثة كتطبيقاتيا
  الحاسب اآللي كتقنية المعمكمات
  نظريات اإلشارة االلكتركنية  كالرقمية
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 ثالثا التقىيات الهدىية واإلىشائية

 :المحاكر

  البنية التحتية المستدامة
  تطبيقات البناء الحديثة
 تقنية اليياكؿ الخراسانية 
 ىندسة الجسكر ك اإلنفاؽ 
  تقنية  ىياكؿ الصمب كالمكاد المركبة
  اإلنشاءات الصحية
 تاريخ كتطكر..... العمارة المدنية 
  (النفايات الصمبة كالمائية)إدارة النفايات 
  تقنية مكاد البناء

 

 رابعا التقىيات الكيهيائية والىفط

 :المحاكر

 التمكث البيئي كأثره عمى اإلنساف

  تقنيات معالجة  كتحمية المياه 
  تقنيات معالجة مياه الصرؼ الصحي
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 النمذجة الرياضية في مجاؿ اليندسة الكيميائية 
 تحسيف كتطكير تقنيات استخراج ك تكرير النفط في ليبيا 
 تأثير المكاد الحافظة كالنكيات عمى المكاد الغذائية 
 تصميـ كتنفيذ شبكات تكزيع الغاز المنزلي  

العموم الطبية والصحية : خاهسا

سادسا العموم اإلدارية والهالية 
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  :لىاعذ اننشش بًدهت انعهىو وانخمنٍت
 

: تعد الورقات عمى ىهوذج خاص يتم تىزيمً هن هوقع الهجمة عمى االىترىت
www.stj.com.ly 

:  أو هن صفحة الهجمة عمى هوقع الفي سبوك التالي
facebook/stj.journal 

 :لىشر البحوث والدراسات يجب التقيد بالقواعد اآلتية
 الهوضوع: أوال

  ً(لم يسبق ىشري  )أصالة افكار البحوث والدراسات الهقدهة لمىشر وهوضوعات 
. 

  سالهة الهىٍج العمهي وذلك وفق القواعد الهتعارف عميٍا في كتابة البحوث
 .والدراسات العمهية 

 هحتويات البحث: ثاىيا 
  :(كال حسب التخصص ) يحتَيالبحثعمىالعىاَيوالتاليةيجب أن 

 عىَاوالبحث 

 -  َاوهباشرةـَعىَاىًَيكتبتحتالعى (أَالهؤلفيو)اسنالهؤلف.   

  (فيجهيعالحاالت) كمهةبالمغتيوالعربيةَاإلىجميزية 200همخصفيحدَد 

 هقدهة 

 عرض الهشكمة 

http://www.stj.com.ly/
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 طريقة البحث 

   الهواد والهعدات الهستخدهة  

 الىتائج 

  هىاقشة الىتائج 

 ستىتاجإلا 

  الشكر 

  الهراجعَتكتبحسبالسياقالهتعارفعميًَيتنالرجَعإليٍافيالىصباسنهؤلف
 .َسىةالىشر (أَالهؤلفيو)
يجب ان تكون لغة الكتابة لمبحوث أو الدراسات الهقدهة بالمغة :الكتابة والخط: ثالثاً 

 . كمهة250العربية أو اإلىجميزية هع همخص بالمغتين ال يتجاوز 

  صفحة هن صفحات الهجمة 15يجب اال تتجاوز صفحات البحث او الدراسة  .

  يجب استخدام هحرر الىصوصMicrosoft Word لكتابة البحوت والدراسات 
 :ويكون الخط كاألتي

 (Simplified Arabic) لمغة العربية . 

 ( Times New Roman)  لمغة االىجميزية. 

 تكون ٌواهش الصفحات كاألتي : 

 بالىسبة لميسار واألعمى واألسفل.   سم2.5يهين ، .   سم3.0:  المغة العربيــــــة . 
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  بالىسبة لميهين واألعمى واألسفل.  سم2.5يسار و .   سم3.5: المغة اإلىجميزية. 
:  و  يكون حجم الخط عمى حسب الجدول التالي1.15هسافة التباعد بين السطور 

 سم و ارتفاع هساحة 16و في كل الحاالت تكون عرض هساحة الكتابة ٌي 
سم 25الكتابة 

 
يجب استخدام ىهوذج الكتابة الهوجود عمى الهوقع االلكتروىي : هالحظة هٍهة 

. جمةلمم
 

 ىوع العىوان ىوع الخط وحجم الكتابة التدكين
 العىوان الرئيسي لمبحث Simplified Arabic     16   داكن
 أسهاء الهؤلفين  Simplified Arabic     12      داكن
 عىاوين الهؤلفين  Simplified Arabic     11   عادي
 العىاوين الرئيسية Simplified Arabic     14      داكن
العىاوين الفرعية  Simplified Arabic     12      داكن
حجم الىص   Simplified Arabic     12      عادي

عادي       12     Simplified Arabic  عىاوين األشكال والصور
عادي  11Simplified Arabic  عىاوين الجداول
عادي   هحرر الهعادالت الرياضية  باستخدام

Equation editors 
الهعادالت الرياضية  

كمها أهكن ذلك   SIيستخدـ النظاـ العالمي في الكحدات
units 

الوحدات والقياسات 

الهعادالت تكتب بواسطة هحرر  الهعادالت كها ٌو هوضح بالهثال التالي 
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𝑦 =  3𝑥31

∞
+ 3𝑥 −

1

3

𝑑𝑦

𝑑𝑥
                                     (1) 

كترقـ المعادالت تسمسميا 
 .األشكال والرسوهات التوضيحية والجداول : رابعاً 

تعد األشكاؿ كالرسكمات التكضيحية باستخداـ برنامج متكافؽ مع ميكركسكفت 
كترقـ تسمسميان كتكضع  ( Origin ) أك االكرجف (   ( Exelمثؿ برنامج اإلكسؿككرد

كيفضؿ كضعيا . في أماكنيا المناسبة بالبحث كيتـ الرجكع إلييا في النص بأرقاميا
: داخؿ جدكؿ كما ىك مكضح بالمثاؿ التالي
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يوضح هىحىيات القوالب .  1. الشكل رقم 

 الهختمفة
 

بيف األشكاؿ أك الجداكؿ كالنص كيكضع عنكاف الجداكؿ في أعمى  (سطر)كيترؾ فراغ 
 .الجدكؿ ك ترقـ تسمسميا

: مالحظة
 عمى البريد االلكتركني الخاص (JPEG) أك (BMP)الصكر  ترسؿ إلينا بصيغة 

 .بالمجمة
الهراجع : خاهسا
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يشار لممراجع كالمصادر التي استشيد بيا الباحث في متف البحث مثالن 
، كفي حالة (50، 2012حدكد ك جاب ا ،)كفي حالة مؤلفيف  (2010،200زنبيؿ،):

 ( .21، 2014القانقا كآخركف ، )أكثر مف مؤلفيف، 

  قائمة المراجع كالمصادر تككف عمى النحك التالي: 

  المراجع العربية: 
. جامعة الزاكية : ، الفيزياء الحديثة، الزاكية (2009) مكلكد الصغير االحرش 

  المراجع األجنبية :
Kaplan, Robert (2000),management and Cost 
Accounting, 5th edition, (London : Thomson Learning) 
. 

 كترتب المراجع العربية أكال حسب حركؼ األبجدية كتمييا المراجع األجنبية 
 ------------------------------------------------- 

 باسـ رئيس تحرير مجمة العمـك كالتقنية : تكجو كافة المراسالت 
المعيد العالي لمميف الشاممة الزاكية 

ليبيا -                  الزاكية 57:            صندكؽ بريد 
00218928611623 

: ترسؿ الكرقات البحثية أك المقاالت العممية  الكتركنيا عمى البريد االلكتركني
Stjeditor1@gmail.com 
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هكوىة هن دورة راىكن و دورة بريتون و دورة دراسة ديىاهيكا حرارية لهىظوهة 
تبريد اهتصاصي 

، محمد عمي 3، عبدا  إبراىيـ بكالنيراف2 أمحمد صالح أمحمد ،1محمد ابكالقاسـ البشير عبدالدايـ
 4، الميدم ابكبكر احمد 3الحداد

 جامعة سبيا– كمية العمـك –  قسـ الفيزياء 1

. كادم األجاؿ (بنت بيو)- المعيد العالي لمميف الشاممة2

. جامعة سبيا– كمية العمـك اليندسية كالتقنية –  قسـ اليندسة الميكانيكية 3

المعيد العالي لمميف الشاممة سبيا 4

maa273@yahoo.com, Almhdie2@yahoo.com 

 

 الهمخص .1
ىذه الكرقة تقدـ منظكمة طاقة حرارية مركبة مف ثالثة دكرات دكرة رانكف 

البخارية، دكرة بريتكف كدكرة امتصاص لغرض تحقيؽ أقصى استغالؿ لكمية الطاقة 
الحرارية المحررة مف عممية االحتراؽ الكحيدة كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى مصادر 
الطاقة المحدكدة كالتقميؿ مف التمكث الحرارم، أنجزت ىذه الدراسة بتغيير نسب 

كاستخداـ درجات حرارة قصكل مختمفة  (دكرة برايتكف)االنضغاط لمدكرة العميا 
. كأيضا استعماؿ دكرات امتصاص بتقنيات مختمفة (T3)ليا

أظيرت النتائج المتحصؿ عمييا بأف أفضؿ أداء لممنظكمة المقترحة يككف عند 
استخداـ قيـ عالية لدرجة الحرارة القصكل لدكرة بريتكف، حيت يمكف استعماؿ نسب 

mailto:maa273@yahoo.com
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انضغاط مرتفعة في الدكرة العميا ككذلؾ الحصكؿ عمى بخار بدرجة حرارة دخكؿ 
. عالية لدكرة رانكف كأيضا إدخاؿ تقنيات امتصاص بمعامؿ أداء عالي

 دكرة رانكف، دكرة بريتكف، كحدات االمتصاص ، الدكرات :عىاصر الدراسة
 .IPSEproالمشتركة، برنامج الحاسكب 

قائهة الرهوز  

 الرهوز العموية: أوالً 

 
C.O.P  معامؿ األداء لكحدة االمتصاص  

Ee  الكفاءة الكيربائية(%) 
ET  الكفاءة الكمية(%) 
EX  فاعمية المبادؿ الحرارم 
HE مبادؿ حرارم 

h اإلنثالبي (kJ/kg )
hf   إنثالبي السائؿ المشبع(kJ/kg) 
 

CQ   كمية التبريد المنتجة(kW) 

inQ   الحرارية الممنكحة(kW) 

P  الخرج الكمي المنتج(kW) 
P  الضغط(bar) 
Pr نسبة االنضغاط 
T   درجة الحرارة(oC) 

W  الشغؿ المنجز(kW) 
 

 

 
hfg   إنثالبي التبخر(kJ/kg  ) 

LHV القيمة الحرارية الصغرل  (kJ/kg ) 
m   معدؿ التدفؽ الكتمي(kg/s) 

AQ   الحرارية المأخكذة لدكرة االمتصاص(kW )

w  الشغؿ النكعي(kJ/kg) 
x كسر الجفاؼ لمبخار 
 الكفاءة  (%) 
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 الرهوز السفمية: ثاىياً 

 
a اليكاء 
c  الضاغط
eالكيربائية   
f  الكقكد
g غازات العادـ 
 

 
i األيزكنتركبية  

m  الميكانيكية
s البخار 
Tالكمي   
w الماء 

يمذيت و يشاخعت  .2

مازاؿ يسيطر عمى مجاؿ إنتاج  (دكرتي البخار كالغاز)إف استخداـ الدكرات التقميدية 
بسبب اعتمادية ىذه الدكرات بالرغـ مف أنيا , القدرة الكيربائية في جميع أنحاء العالـ

إف استمرار استغالؿ , تفقد حكالي ثمثي طاقتيا الحرارية في الجك عمى ىيئة عادـ
, ىذه الكمية الكبيرة مف الطاقة الحرارية الميدكرة في الجك يقمؿ مف استيالؾ الكقكد

كُينِقص مف كمية نكاتج االحتراؽ المنبعثة في الجك كيحسف مف أداء منظكمة الطاقة 
. المستخدمة

أضؼ إلى ذلؾ إف كيفية زيادة استغالؿ ىذه الكمية الكبيرة مف الطاقة الميدكرة كاف 
كقد أثمرت الجيكد المبذكلة عف ظيكر الدكرة المشتركة مف , كال يزاؿ مجاؿ اىتماـ

البخار كالغاز التي القت استحسانان كبيران حكؿ العالـ حيث أنيا تعد مف أنجح الطرؽ 
يتميز ىذا النكع مف الدكرات , المستخدمة في يكمنا ىذا إلنتاج القدرة الكيربائية

بعدة ميزات منيا  (البخارية أك الغازية)المشتركة عف الدكرات التقميدية المنفردة 
قصر زمف البناء ك التركيب ، تعتبر , قمة التكمفة األساسية, الكفاءة الحرارية العالية

دكرة التربينة الغازية العنصر الرئيسي في بناء كتككيف ىذه الدكرات المشتركة حيث 
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أنيا تكفر القدرة كغازات العادـ التي تزكد بقية المنظكمة بطاقة حرارية ذات مستكل 
الغاز المشتركة مستفيدةن مف استمرار -لقد تطكرت دكرات البخار, حرارم عالي

التطكر في صناعة التربينة الغازية ك التقدـ في تقنية الدكرات المشتركة كُقّسمت 
[. 2,1]مراحؿ ىذا التطكر إلى أربعة أجياؿ

مف جانب أخر تعمؿ دكرات التبريد االمتصاصي بالحرارة ك تستخدـ إلنتاج التبريد 
كىي متكفرة بتقنيات مختمفة فمنيا أحادية المفعكؿ، مزدكجة , لمختمؼ األغراض

( GAX)المفعكؿ، نصؼ المفعكؿ كأيضان بتقنية المبادؿ الحرارم بيف المكلد كالماص 
[3-8.] 

إف استخداـ دكرات االمتصاص بدالن مف دكرات التبريد التقميدية اإلنضغاطية يخفؼ 
الحمؿ عمى شبكة الكيرباء كيقمؿ مف التمكث الذم تسببو المكائع المستعممة في تمؾ 

لى أبعد مف ذلؾ فإف دكرات االمتصاص تككف , (CFCS)األنظمة اإلنضغاطية  كا 
كما أف أنظمة , أكثر اقتصادية كخياران بيئيان متميزان عندما تتكفر حرارة التشغيؿ مجانان 

اإلنتاج الثنائية كالثالثية أتاحت الفرصة إلشراؾ دكرات االمتصاص مع التربينات 
الغازية مككنة بذلؾ أنظمة طاقة قادرة عمى تكفير القدرة كالتبريد الذم يمكف أف 

 [.9-12]يستغؿ في أغراض مختمفة
دكرة , دكرة برايتكف: تقدـ ىذه الدراسة نمكذج طاقة ثالثي مركب مف ثالث دكرات

بيدؼ االستفادة القصكل مف كمية الطاقة المحررة مف , رانكف كدكرة امتصاص
ستتـ الدراسة عمى ىذا , عممية االحتراؽ الكحيدة في إنتاج القدرة الكيربائية كالتبريد

كلقيـ  (الدكرة العميا)النمكذج الثالثي المقترح بتغيير نسب االنضغاط لدكرة بريتكف 
اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك اختبار , مختمفة مختارة لدرجة الحرارة القصكل لمنمكذج

. أداء النمكذج المقترح ك التعرؼ عمى معايير التشغيؿ المختمفة لو
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وصف اننًىرج انًمخشذ   .3

, مف ثالث دكرات (1) يتككف نمكذج الطاقة المقترح كما ىك مكضح في الشكؿ 
غرفة احتراؽ كتربينو حيث , الدكرة األكلى ىي دكرة برايتكف كتتككف مف ضاغط

الدكرة , تعمؿ ىذه الدكرة كمصدر حرارم لممنظكمة كتساىـ بجزء مف الشغؿ المنجز
مكثؼ , تربينة, HE1الثانية ىي دكرة رانكف البخارية كتتككف مف مكلد لمبخار 

كمضخة كىي تساىـ في إنتاج باقي الشغؿ المنجز مف النمكذج إضافة إلى الشغؿ 
أما الدكرة الثالثة فيي دكرة االمتصاص كأدخمت لتكفير ,  المنجز مف التربينة الغازية

منتج التبريد ككضعت لتككف ىي الدكرة األخيرة في طريؽ غازات العادـ قبؿ 
 .مغادرتيا لمجك

 
 

 النمكذج المقترح (1)الشكؿ رقـ  
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 أوال انفشضٍاث 

:-     ُأجريت ىذه الدراسة بناءان عمى الفرضيات اآلتية 

  درجة الحرارة ك الضغط لميكاء الداخؿ لضاغط الدكرة العميا
CTP 15,bar0135.1 11  

 درجة حرارة نكاتج االحتراؽ الداخمة لمتربينة في الدكرة العميا اختيرت
CC  800,1300.  

  درجة حرارة كضغط العادـ الخارج مف التربينة الغازية متغيراف ك ىما ناتج
.  لتغير نسبة االنضغاط لمدكرة العميا 

  10ضغط الدخكؿ لمتربينة البخارية اختير bar عند البداية أما ضغط 
  .  bar04.0التكثيؼ لمبخار فكاف 

  درجة حرارة دخكؿ البخار لمتربينة البخارية متغيرة ك ىي ناتج لتغير درجة
 , HE1حرارة غازات عادـ التربينة الغازية الداخمة لممبادؿ الحرارم األكؿ 

 . بفعؿ تغير نسبة االنضغاط لمدكرة العميا 
  كما ,  %99ُاختيرت  (التربينة, المضخة, لمضاغط)الكفاءة الميكانيكية

كلمتربينة  % 85ُاختيرت الكفاءة األيزكنتركبية لمضاغط كالمضخة لتككف 
90 .%  

 الكقكد المستخدـ ىك غاز طبيعي خالي مف الكبريت. 
 ضغط العادـ الخارج لمجكbar 1.04. 
  فرؽ درجات الحرارة لممبادؿ الحرارم األكؿHE1,

CTTT 10741 . 
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  فرؽ درجات الحرارة لممبادؿ الحرارم الثانيHE2,CTTT 101152  
 (.C1300عند ) C25ك (C800عند )

  [:8-3]استخدمت دكرات االمتصاص كفقان لمتقنيات المتاحة 
 

 يبيف نكع التقنية المستخدمة في دكرة االمتصاص كدرجات حرارة التشغيؿ (1)جدكؿ رقـ 
 

التقنية المستخدمة في دكرة 
 C.O.Pمعامؿ األداء  مدل درجات حرارة التشغيؿ االمتصاص

CC     نصؼ المفعكؿ  5070  0.3 

CC أحادية المفعكؿ  80120  0.7 

GAX CC  150220  1.53 

 

انخحهٍم انحشاسي نهنًىرج انًمخشذ      ثانٍاً 

تـ حساب الشغؿ الالـز لمضاغط كالمضخة كالشغؿ المنتج، الحرارة الممنكحة ككسر 
. الجفاؼ باستخداـ العالقات المعركفة

  : لتشغيؿ دكرة االمتصاص تحسب12-11كمية الحرارة المأخكذة مف العممية 

)1.1()( 1211 hhmQ wA   

:  كمية التبريد المنتجة مف دكرة االمتصاص 

 )1.2(.. POCQQ AC   
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:  كمية الخرج الكمي 

)1.3(cQWP   

 :الكفاءة الكمية لمنمكذج المقترح 

                )1.4(
in

T
Q

P




  

 

اننخائح وانًنالشت  .4

:  النتائج المتحصؿ عمييا حسابيان ُمثمت بيانيان ك ىي

i) الىهوذج الهقترح عىد C800    

أف الكفاءة الكيربائية لمنمكذج المقترح تزداد مع زيادة نسبة  (2)يكضح الشكؿ 
االنضغاط ك ُيعزل ذلؾ إلى االرتفاع في درجة حرارة اليكاء الخارج مف عممية 

االنضغاط ك التي تساىـ في التقميؿ مف كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة نكاتج 
زيادة عمى , االحتراؽ لدرجة الحرارة القصكل الثابتة كالمحددة سمفان لمنمكذج المقترح

عند  % 44.68ذلؾ يبيف الشكؿ أف كفاءة النمكذج المقترح تصؿ أعمى قيمة ليا 
عف القيمة المتحصؿ عمييا عند نسبة  % 4بزيادة , 1:10نسبة االنضغاط 

كما يكضح الشكؿ أيضان الكفاءة الكمية لمنمكذج المقترح , 1:8االنضغاط االبتدائية 
عند  % 46.25كالتي تتحسف مع زيادة نسبة االنضغاط كتصؿ أعمى قيمة ليا 

عف الكفاءة الكيربائية القصكل الُمتحصؿ  % 3.5بزيادة , 1:10نسبة االنضغاط 
. عمييا عند نفس نسبة االنضغاط
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عمى الجانب اآلخر لمشكؿ نالحظ انخفاض الشغؿ النكعي المنجز لمنمكذج المقترح 
األكؿ الزيادة البسيطة في كمية الشغؿ , مع زيادة نسبة االنضغاط كيعكد ىذا لسببيف

السالب الالزمة لتدكير الضاغط كالثاني لنقص كمية الشغؿ المنتجة مف دكرة البخار 
نتيجة انخفاض درجة حرارة عادـ , بسبب تدني درجة حرارة البخار الداخؿ لمتربينة

 ك بمغت نسبة التدني في HE1التربينة الغازية البسيطة الداخؿ إلى منتج البخار 
 كذلؾ مقارنة بكمية الشغؿ 1:10عند نسبة االنضغاط  % 3.8كمية الشغؿ المنجز 

.  1:8المتحصؿ عمييا عند نسبة االنضغاط 
إضافةن إلى ذلؾ يكضح الشكؿ الخرج الكمي لمنمكذج المقترح ك الذم تككف أعمى 

نالحظ مف الشكؿ أيضان التدني في , 1:8قيمة لو عند نسبة االنضغاط االبتدائية 
ك يعكد ذلؾ النخفاض كمية الشغؿ المنجز , الخرج الكمي مع زيادة نسبة االنضغاط

كنقص كمية التبريد المنتجة بسبب انخفاض درجة حرارة ماء التشغيؿ لدكرة 
عند نسبة االنضغاط  % 3.5بمغت نسبة التدني في الخرج الكمي , االمتصاص

. 1:8 مقارنة بتمؾ المتحصؿ عمييا عند بداية التشغيؿ 1:10
أف كمية الشغؿ النكعي المنتجة مف الدكرة الغازية البسيطة  (3)نالحظ في الشكؿ 

تككف غالبان ثابتة ك ذلؾ بسبب ضيؽ المدل المتحصؿ عميو لنسب االنضغاط 
ك كنتيجة لذلؾ فأف الزيادة في كمية الشغؿ الالزمة لمضاغط تكاد , (1:8-1:10)

يكضح الشكؿ أيضان تدني كمية الشغؿ النكعي المنتجة مف دكرة , تككف معدكمة 
ك ذلؾ بسبب انخفاض درجة , (bar 10)رانكف البخارية عند ضغط دخكؿ ثابت

عند نسبة  % 3.9حرارة البخار الداخؿ لمتربينة البخارية، كيقدر ىذا التدني بػ 
 مقارنة بكمية الشغؿ النكعي المتحصؿ عمييا عند بداية التشغيؿ 1:10االنضغاط 

زيادة عمى ذلؾ يكضح الشكؿ كمية التبريد المنتجة مف دكرة االمتصاص , 1:8
حيث نالحظ أنيا تبقى ثابتة كال تتأثر باالنخفاض الطفيؼ في , أحادية المفعكؿ
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درجة حرارة ماء التشغيؿ لدكرة االمتصاص أحادية المفعكؿ، مف جانب آخر نالحظ 
 %, 78أف نسبة مساىمة دكرة البخار في الخرج الكمي ىي األكبر حيث بمغت 

في حيف كانت نسبة مساىمة دكرة ,  %14.4تمييا الدكرة الغازية البسيطة بنسبة 
.  1:8ك ذلؾ عند نقطة بداية التشغيؿ  % 7.6االمتصاص 

 

 
 

  كدكرة االمتصاص أحادية المفعكؿoC 800 الخرج الكمي ك الكفاءة عند ,الشغؿ النكعي (2)شكؿ 

 
مف جانٍب آخر نالحظ أف كسر الجفاؼ لمبخار في نياية عممية التمدد يبقى أعمى 

 لمدل التشغيؿ المتحصؿ عميو عمى الرغـ مف استمرار انخفاض درجة 0.9مف 
حرارة البخار الداخؿ لمتربينة البخارية ك يعكد الفضؿ في ذلؾ إلى قيمة ضغط 

.  bar 10دخكؿ البخار الثابتة لعممية التمدد
كيعكد , انخفاض كمية الحرارة المطمكبة مع زيادة نسبة االنضغاط (4)يبيف الشكؿ 

ك , ذلؾ إلى زيادة المحتكل الحرارم لميكاء المضغكط الداخؿ إلى غرفة االحتراؽ
الذم بدكره يقمؿ مف كمية الحرارة الممنكحة عندما تككف درجة الحرارة القصكل 
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بمغت نسبة االنخفاض في كمية الحرارة الممنكحة لمنمكذج المقترح , لمنمكذج ثابتة
 مقارنة بتمؾ المتحصؿ عمييا عند نسبة 1:10عند نسبة االنضغاط  % 7.6

ك كنتيجة لذلؾ فأنو ُينصح بتشغيؿ النمكذج المقترح عند نسب , 1:8االنضغاط 
.  عالية لتحقيؽ أكبر تكفير في كمية الكقكد المستخدـانضغاط

 
 

 
 

 كدكرة االمتصاص oC 800الشغؿ النكعي ك كمية التبريد ككسر الجفاؼ لمبخار عند  (3)شكؿ 
 أحادية المفعكؿ
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  كدكرة االمتصاص أحادية المفعكؿoC 800كمية الحرارة الممنكحة عند  (4)شكؿ 
أف الكفاءة الكيربائية لمنمكذج المقترح تزداد مع زيادة نسبة  (5)يكضح الشكؿ 

 كالتي 2Tكذلؾ بسبب ارتفاع درجة حرارة اليكاء الخارج مف الضاغط , االنضغاط
تساىـ في التقميؿ مف كمية الحرارة المطمكبة في غرفة االحتراؽ لرفع درجة حرارة 

نالحظ , الغازات الداخمة لمتربينة الغازية إلى درجة الحرارة القصكل المحددة لمنمكذج
عند نسبة  % 46.24مف الشكؿ أف الكفاءة الكيربائية تصؿ أقصى قيمة ليا 

عف تمؾ المتحصؿ عمييا عند بداية  % 2 كىي تزيد بمقدار 1:13االنضغاط 
ك تفكؽ أيضان أعمى كفاءة كيربائية متحصؿ عمييا في حالة تشغيؿ , 1:11التشغيؿ 

كيعكد ىذا لتدني درجة ,  %3.5النمكذج بدكرة امتصاص أحادية المفعكؿ بنسبة 
حرارة التشغيؿ المطمكبة لدكرة االمتصاص بتقنية نصؼ المفعكؿ التي سمحت بزيادة 

. نسبة االنضغاط
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 كدكرة االمتصاص بتقنية نصؼ oC 800الشغؿ النكعي ك الخرج الكمي ك الكفاءة عند  (5)شكؿ 
 المفعكؿ

 

مف جانٍب آخر يبيف الشكؿ تحسف الكفاءة الكمية لمنمكذج المقترح مع زيادة نسبة 
(, 7)ك ذلؾ بسبب االنخفاض الكاضح في كمية الحرارة المعطاة شكؿ , االنضغاط

زيادة عمى ذلؾ نالحظ أف , (6)كالتدني البسيط في كمية الشغؿ المنجز شكؿ 
 1:13عند نسبة االنضغاط  % 46.98الكفاءة الكمية تصؿ أقصى قيمة ليا 

, عف الكفاءة الكيربائية المتحصؿ عمييا عند نفس النقطة % 1.6كبزيادة تقدر بػ 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى إضافة كمية التبريد المنتجة المتحصؿ عمييا مف 

.  استمرار استغالؿ كمية الحرارة التي تحتكييا غازات العادـ
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 كدكرة االمتصاص oC 800الشغؿ النكعي ك كمية التبريد ككسر الجفاؼ لمبخار عند  (6)شكؿ 
 بتقنية نصؼ المفعكؿ
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كُيعزل ذلؾ , كذلؾ بمقارنة القيـ القصكل المتحصؿ عمييا في الحالتيف % 1.6

النخفاض كمية الحرارة المعطاة بسبب زيادة نسبة االنضغاط نتيجة تبديؿ تقنية 
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(.  6)بتغير نسبة االنضغاط بسبب ضيؽ مدل التشغيؿ المتحصؿ عميو شكؿ 
انخفاض الشغؿ النكعي المنجز لمنمكذج المقترح  (5)مف جيٍة أخرل يبيف الشكؿ 

كذلؾ بفعؿ الزيادة البسيطة في كمية الشغؿ الممنكحة , مع زيادة نسبة االنضغاط
كالنقص الممحكظ في كمية الشغؿ المنتجة مف الدكرة البخارية نتيجة , لمضاغط
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بسبب تدني درجة حرارة عادـ التربينة , لمتربيفالنخفاض درجة حرارة البخار الداخؿ 
 ككمثاؿ عمى ذلؾ بمغ التدني في HE1الغازية الداخؿ إلى المبادؿ الحرارم األكؿ

 مقارنة بتمؾ المتحصؿ 1:13عند نسبة االنضغاط  % 3.2كمية الشغؿ المنجز 
إضافةن إلى ذلؾ نالحظ انخفاض كمية , 1:11عمييا عند نسبة االنضغاط االبتدائية 

الشغؿ النكعي لمنمكذج المقترح نتيجة تبديؿ تقنية االمتصاص مف أحادية المفعكؿ 
ككدليؿ عمى ذلؾ بمغت نسبة االنخفاض في الشغؿ النكعي , إلى نصؼ المفعكؿ

, عند مقارنة القيـ المتحصؿ عمييا ألعمى نقاط تشغيؿ في الحالتيف,  %5لمنمكذج 
ك يعكد السبب في ذلؾ لقيـ نسب االنضغاط العالية التي تزيد مف كمية الشغؿ 

زيادة عمى ذلؾ يبيف , الالزمة لمضاغط ك تقمؿ مف درجة حرارة عادـ التربينة الغازية
عند نسبة  % 3كالذم بمغ , الشكؿ انخفاض الخرج الكمي مع زيادة نسبة االنضغاط

 مقارنة بكمية الخرج الكمي المتحصؿ عمييا عند بداية التشغيؿ 1:13االنضغاط 
مف جية أخرل نالحظ انخفاض الخرج الكمي لمنمكذج باستخداـ دكرة , 1:11

امتصاص بنصؼ المفعكؿ عف الخرج الكمي المتحصؿ عميو مف النمكذج بدكرة 
بمقارنة القيـ  % 9.6حيث بمغت نسبة االنخفاض  , امتصاص أحادية المفعكؿ

ك يعكد ذلؾ لقيـ نسب , المتحصؿ عمييا عند أعمى نقاط تشغيؿ في الحالتيف
االنضغاط  العالية المتحصؿ عمييا نتيجة تدني درجة حرارة التشغيؿ لدكرة 

.   االمتصاص
ثبات كمية الشغؿ النكعي لمدكرة الغازية البسيطة مع زيادة  (6)نالحظ في الشكؿ 
كذلؾ بسبب صغر مدل نسب االنضغاط المتحصؿ عميو , نسبة االنضغاط

كما نالحظ أيضان االنخفاض في كمية الشغؿ النكعي لدكرة البخار , (1:11-1:13)
كذلؾ بسبب االنخفاض في درجة حرارة البخار الداخؿ , مع زيادة نسبة االنضغاط 
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 .لمتربينة البخارية نتيجة تدني درجة حرارة العادـ الداخؿ لممبادؿ الحرارم األكؿ
HE1 

إضافة إلى ذلؾ يكضح الشكؿ ثبكت كمية التبريد المنتجة مع زيادة نسبة 
عمى الرغـ مف انخفاض درجة حرارة ماء التشغيؿ لدكرة االمتصاص , االنضغاط

بتقنية نصؼ المفعكؿ، كذلؾ بسبب صغر الفرؽ في درجات حرارة ماء التشغيؿ 
CC) لدكرة االمتصاص  4.5195.71 ) , مف ناحية أخرل نالحظ أف مساىمة

دكرة رانكف في الخرج الكمي تفكؽ مساىمة الدكرة الغازية كدكرة االمتصاص بتقنية 
 % , 81.4حيث بمغت نسبة المساىمة لكؿ منيا كعمى التكالي , نصؼ المفعكؿ

. 1:11كذلؾ بمقارنة القيـ المتحصؿ عمييا عند نسبة االنضغاط  % 3.6 % , 15

مف ناحيٍة أخرل يكضح الشكؿ كسر الجفاؼ لمبخار في نياية عممية التمدد لدكرة 
 عمى طكؿ مدل نسب االنضغاط 0.88رانكف كالذم يبقى دائمان أعمى مف 

بالرغـ مف التدني المستمر لدرجة حرارة البخار الداخؿ لمتربينة , المتحصؿ عميو
(. bar10)كيعكد ذلؾ لثبكت ضغط الدخكؿ لمتربينة البخارية المحدد , البخارية

نالحظ انخفاض كمية الحرارة الممنكحة لمنمكذج المقترح مع زيادة  (8)في الشكؿ 
كذلؾ بسبب زيادة المحتكل الحرارم لميكاء المضغكط الداخؿ إلى , نسبة اإلنضغاط
زيادة عمى ذلؾ نالحظ أف االنخفاض في كمية الحرارة الممنكحة , غرفة االحتراؽ

 مقارنة بتمؾ 1:13عند نسبة اإلنضغاط  % 6.8لمنمكذج المقترح بمغ حكالي 
مف جية أخرل نالحظ أف كمية , 1:11المتحصؿ عمييا عند نقطة بداية التشغيؿ 

ككدليؿ عمى ذلؾ بمغت , الحرارة الممنكحة تنخفض بتبديؿ تقنية  دكرة االمتصاص
نسبة االنخفاض في كمية الحرارة الممنكحة لمنمكذج نتيجة تبديؿ تقنية االمتصاص 

بمقارنة القيـ المتحصؿ عمييا  % 10.6مف أحادية المفعكؿ إلى نصؼ المفعكؿ 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى االرتفاع في قيمة , عند أعمى نقاط تشغيؿ في الحالتيف



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 32 

 

ككنتيجة فأف كجكد تقنية امتصاص تعمؿ بدرجات حرارة متدنية , نسبة اإلنضغاط
يساىـ في التقميؿ مف كمية الكقكد المستيمكة حيث تساعد النمكذج المقترح عمى 

 . بمكغ نسب إنضغاط عالية
 

 
 

  كدكرة االمتصاص بتقنية نصؼ المفعكؿoC 800كمية الحرارة الممنكحة عند  (7)شكؿ 
 
 
ii) الىهوذج الهقترح عىد C1300    

يكضح تحسف الكفاءة الكيربائية لمنمكذج المقترح مع زيادة نسبة  (8)الشكؿ 
الذم يساىـ في , 2Tكذلؾ نتيجة ارتفاع درجة حرارة اليكاء المضغكط, اإلنضغاط

التقميؿ مف كمية الحرارة المطمكبة لرفع درجة حرارة نكاتج االحتراؽ إلى درجة الحرارة 
يبيف الشكؿ أيضان أف الكفاءة الكيربائية لمنمكذج , القصكل المحددة لمنمكذج المقترح

 1.6بزيادة , 1:32عند نسبة اإلنضغاط  % 53.59المقترح تصؿ أعمى قيمة ليا 
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نالحظ كذلؾ أف رفع درجة , 1:27عف الكفاءة الكيربائية عند بداية التشغيؿ % 
كتأكيدان عمى , الحرارة القصكل لمنمكذج المقترح يحسف مف الكفاءة الكيربائية لمنمكذج

 حسف الكفاءة C1300 إلىC800ذلؾ نجد أف رفع درجة الحرارة القصكل مف
ك يعكد ذلؾ , عند مقارنة أعمى نقاط تشغيؿ لمحالتيف,  %10.9الكيربائية بمقدار 

لى القيـ 3Tإلى الزيادة في كمية الشغؿ المنجزة نتيجة لرفع درجة الحرارة القصكل  كا 
ككذلؾ لتقنية االمتصاص المستخدمة , العالية المتحصؿ عمييا لنسب اإلنضغاط

. كالتي ساعدت عمى تحقيؽ مدل تشغيؿ أكسع
  

 
 ك دكرة االمتصاص بتقنية oC 1300 الخرج الكمي ك الكفاءة عند ,الشغؿ النكعي (8)شكؿ 

(GAX) 
 

إضافة إلى ذلؾ يكضح الشكؿ الزيادة في الكفاءة الكمية لمنمكذج المقترح مع زيادة 
 1.7بزيادة , 1:32عند نسبة اإلنضغاط  % 54.53نسبة اإلنضغاط كالتي تصؿ 
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مف جية أخرل نالحظ أف الكفاءة الكمية , عف أعمى كفاءة كيربائية لنفس النقطة% 
ككمثاؿ نالحظ أف رفع , لمنمكذج المقترح تتحسف برفع درجة الحرارة القصكل لمنمكذج

 زاد الكفاءة الكمية C1300 إلى C800درجة الحرارة القصكل لمنمكذج مف
كيرجع ذلؾ إلى كمية , عند مقارنة نقاط التشغيؿ العميا في الحالتيف,  11.26%

( GAX)الشغؿ المنجز ك لكمية التبريد الناتجة مف دكرة االمتصاص المستخدمة 
(. C220)كالتي يمكنيا االستفادة مف درجات الحرارة العالية 

عمى الجانب اآلخر لمشكؿ نالحظ تدني كمية الشغؿ النكعي المنجزة مع زيادة نسبة 
األكؿ لمزيادة الطفيفة في كمية الشغؿ , كيرجع ىذا التدني لسببيف, االنضغاط

الممنكحة لمضاغط كالثاني لنقص كمية الشغؿ النكعي المنجزة مف الدكرة البخارية 
بسبب تدني درجة حرارة , كذلؾ النخفاض درجة حرارة البخار الداخؿ لعممية التمدد

عند  % 3.1بمغت نسبة التدني في الشغؿ النكعي المنجز, عادـ التربينة الغازية
مف جية , 1:27مقارنة بتمؾ المنجزة عند بداية التشغيؿ , 1:32نقطة التشغيؿ 

أخرل نالحظ أف كمية الشغؿ النكعي المنجزة تزداد نتيجة لرفع درجة الحرارة 
 C800ككدليؿ عمى ذلؾ رفع درجة الحرارة القصكل مف, القصكل لمنمكذج المقترح

بمقارنة القيـ ,  %54.65 زاد كمية الشغؿ النكعي المنجزة بنسبة C1300إلى
زيادة عمى ذلؾ نالحظ أف رفع , المتحصؿ عمييا لنقاط التشغيؿ العميا في الحالتيف

حيث أمكف , درجة الحرارة القصكل لمنمكذج يسمح بزيادة ضغط الدخكؿ لمبخار
, C1300 في حالة درجة الحرارة القصكل bar41استخداـ ضغط دخكؿ مقداره

 2.8ك الذم بمغ , يبيف الشكؿ أيضان التدني في كمية الخرج الكمي لمنمكذج المقترح
مقارنة بمقدار الخرج المتحصؿ عميو عند بداية , 1:32عند نسبة االنضغاط % 

إضافة إلى ذلؾ نالحظ أف كمية الخرج الكمي تتحسف نتيجة لرفع , 1:27التشغيؿ 
 57.78حيث بمغت , C1300 إلىC800درجة الحرارة القصكل لمنمكذج مف
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كيعكد ذلؾ لمزيادة في كمية , عند مقارنة نقاط التشغيؿ القصكل في الحالتيف% 
الشغؿ المنجزة كلكمية التبريد المتحصؿ عمييا مف دكرة االمتصاص المستخدمة 

(GAX  . )
يبيف أف كمية الشغؿ النكعي المنجزة مف الدكرة الغازية البسيطة تككف  (9)الشكؿ

كىذا بسبب الزيادة البسيطة في كمية الشغؿ الممنكحة لمضاغط نتيجة , غالبان ثابتة
إضافةن عمى ذلؾ يكضح الشكؿ , لضيؽ المدل المتحصؿ عميو لنسب االنضغاط

عند  % 3حيث بمغ , انخفاض كمية الشغؿ النكعي المنجزة مف دكرة رانكف البخارية
, 1:27مقارنة بتمؾ المتحصؿ عمييا عند بداية التشغيؿ , 1:32نقطة التشغيؿ 

كيعكد ذلؾ لتدني درجة حرارة البخار الداخؿ إلى التربينة البخارية نتيجةن النخفاض 
يبيف الشكؿ , درجة حرارة عادـ الدكرة الغازية البسيطة مع زيادة نسبة االنضغاط

أيضان أف كمية التبريد المنتجة تبقى ثابتة غالبان عمى طكؿ مدل التشغيؿ المتحصؿ 
عميو كذلؾ بفعؿ التغير البسيط في درجة حرارة التشغيؿ المغذية لدكرة االمتصاص 

(GAX( , )CC  4.19568.220 ) , مف جية أخرل نالحظ أف مساىمة دكرة
 ىي األكبر 1:27البخار في كمية الخرج الكمي لمنمكذج عند نقطة بداية التشغيؿ 

في حيف كانت مساىمة الدكرة الغازية البسيطة في الخرج ,  %70.73حيث بمغت 
 5.29بينما كانت مساىمة دكرة االمتصاص ,  %23.98الكمي كعند نفس النقطة 

  .%

مف جانب آخر نالحظ أف كسر الجفاؼ لمبخار في نياية عممية التمدد يبقى دائمان 
كيعكد ذلؾ , ، عمى طكؿ المدل المتحصؿ عميو لنسب االنضغاط0.88أعمى مف 

. bar41لضغط دخكؿ البخار المحدد
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 كدكرة االمتصاص oC 1300 كمية التبريد ككسر الجفاؼ لمبخار عند ,الشغؿ النكعي (9)شكؿ 
 ( GAX)بتقنية 

 

يكضح التدني في كمية الحرارة الممنكحة لمنمكذج المقترح مع زيادة  (10)الشكؿ 
كالسبب في ذلؾ ىك ارتفاع  درجة حرارة اليكاء المضغكط الداخؿ , نسبة االنضغاط

ك الذم يقمؿ مف كمية الحرارة المطمكبة لرفع درجة حرارة نكاتج , إلى غرفة االحتراؽ
بمغ مقدار التدني في كمية , االحتراؽ إلى درجة الحرارة القصكل المحددة لمنمكذج

 مقارنة بتمؾ الممنكحة عند 1:32عند نسبة االنضغاط  % 4.8الحرارة المطمكبة 
مف جية أخرل يكضح الشكؿ أيضان أف كمية الحرارة , 1:27بداية التشغيؿ 

ككمثاؿ عمى ذلؾ رفع , الممنكحة تزداد برفع درجة الحرارة القصكل لمنمكذج المقترح
 زاد كمية الحرارة الممنكحة C1300 إلىC800درجة الحرارة القصكل مف 
. بمقارنة نقاط التشغيؿ العميا في الحالتيف,  % 80.37لمنمكذج المقترح بمقدار 
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 (GAX) ك دكرة االمتصاص بتقنية oC 1300كمية الحرارة الممنكحة عند  (10)شكؿ 
 

 أفضم نخائح يخحصم عهٍها ين اننًىرج انًمخشذ  (2)خذول 

Absorption 

Technology %T %e 
Qin 

(kW) 

Qc 

 (kJ/kg) 

W 

(kJ/kg) 
T3 

o
C 

Single Effect 

46.25    

      

(10:1) 

44.68 

(10:1) 

5620.5 

(10:1) 

88.52   

       

(8:1-

10:1) 

1074.6 

      

(8:1) 

800 

Half Effect 

46.98    

     

(13:1) 

46.24 

(13:1) 

5082.8 

(13:1) 

37.64   

       

(11:1-

13:1) 

1018  

(11:1) 

GAX 

54.53    

     

(32:1) 

53.59 

(32:1) 

9744.6 

(32:1) 

91 

(27:1-

32:1) 

1618   

     

(27:1) 

1300 

 
أف كمية التبريد المنتجة لكؿ تقنية امتصاص ال تتأثر  (2)نالحظ مف الجدكؿ 

كلكنيا تزداد , T3بتغيير نسبة االنضغاط كزيادة درجة الحرارة القصكل لمنمكذج 
نالحظ مف الجدكؿ أيضان أف , باستخداـ تقنيات امتصاص ذات معامؿ أداء عالي
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النمكذج المقترح يحقؽ أكبر شغؿ كأكبر كمية تبريد كيصؿ إلى أعمى كفاءة كيربائية 
 كباستخداـ تقنية امتصاص ذات C1300ككمية عند تشغيمو بدرجة حرارة قصكل

(. GAX)معامؿ أداء عالي 
  معايير التشغيؿ لمنمكذج المقترح عند أعمى نقاط تشغيؿ لكؿ حالة   (3)جدكؿ 

Absorption 

Technology X T6 
oC EX2 EX1 Pr T3 

oC 

Single 

Effect 0.9 82.1 0.749 0.97 10:1 
800 

Half Effect 0.885 49.36 0.749 0.968 13:1 
GAX 0.882 215.12 0.535 0.979 32:1 1300 

 

كتبديؿ تقنية ,  T3أف زيادة درجة الحرارة القصكل لمنمكذج المقترح  (3)يبيف الجدكؿ 
االمتصاص كسع مدل التشغيؿ لمنمكذج ك مكنو مف بمكغ قيـ عالية لنسب 

إف درجة  , C800نالحظ أيضان أنو في حالة  درجة الحرارة القصكل, االنضغاط
كيتطمب ذلؾ استخداـ كقكد خالي مف  (C100أقؿ مف )حرارة العادـ تككف متدنية 

, C1300عمى عكس حالة تشغيؿ النمكذج المقترح بدرجة حرارة قصكل, الكبريت
زيادة عمى ذلؾ يكضح الجدكؿ إف معايير التشغيؿ لمنمكذج المقترح تبقى دائمان في 

. المعدالت المنصكص عمييا عمى طكؿ مدل التشغيؿ

 انخالصت .5

حيث أكضحت ,  قدمت ىذه الدراسة فكرة كاضحة عف أداء النمكذج الحرارم المقترح
كما , أف أفضؿ أداء لمنمكذج المقترح يككف باستخداـ نسب إنضغاط عالية 

أكضحت أيضان أف تعدد تقنيات االمتصاص المستخدمة في كؿ حالة رفع مف كفاءة 
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إضافةن إلى , كذلؾ عف طريؽ زيادة مدل التشغيؿ لنسب االنضغاط, النمكذج المقترح
ذلؾ بينت الدراسة أف رفع درجة الحرارة القصكل حّسف أداء النمكذج كمكنو مف 

كنتيجة لذلؾ ُينصح بتشغيؿ , استخداـ تقنية امتصاص ذات معامؿ أداء عالي
النمكذج المقترح بأعمى نسبة إنضغاط كأكبر درجة حرارة قصكل ممكنة لدكرة 

مستقبالن يمكف تطكير النمكذج الحرارم المقترح في ىذه الدراسة بإدخاؿ . بريتكف
التعديالت التقميدية المعركفة مثؿ عممية االسترجاع ك إعادة التسخيف كالتحقؽ مف 
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 (الهقارئ اإللكتروىية)

خالد خميفة عمرالكميعي . ـ
قسـ ميف الحاسكب كتقنية المعمكمات 

ليبيا - طرابمس-  المعيد العالي  لمميف الشاممة قصر بف غشير
alwarflly@yahoo.com 

Phone: +218928765755   +218913771343 
Abstract:     

   Muslims throughout the ages interested in the Holy Quran 

memorization, education and service, with the development of the 

use of modern technologies, including computer in various areas of 

our daily lives, had to be adapted to serve the source of the first 

Islamic our legislation: the Quran, and the various sciences. Apart 

innovation programs that serve the Quran, and the creation of 

specialized websites aimed at the book of Allah Glorified and 

Exalted service and online methods came into existence (E- 

Memorizing) which is a specialized sites and forums correct 

recitation and memorization of the Quran over the Internet. 

    After the advent of the Internet is widely grown IT services of the 

Holy Quran and its Sciences represented hundreds of sites on the 

World Wide Web, and multiple languages, represented by sites 

interpretation of the Quran, and the meanings of the words of the 

Quran, and the translation of the Holy Quran and the problems of 

translation, manuscripts Quran and copy it, and teach the Quran and 

mailto:alwarflly@yahoo.com
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save it, and teach intonation and the provisions of the recitation, and 

provide the first two books easily, and multiple forms of display 

video and audio, and finally the ability to search in the words of 

roots and verses of the Quran. 

    With the increasing number of Muslims annually at high rates in 

the world, and because of the scarcity in the number of Memorize 

Quran qualified culturally and educationally and technically, it has 

become the establishment of  E- Memorizing ordinance modern 

urgent; that fill this scientific gap in the education of the principles 

of reading the Quran and recite, and ponder its meaning. 

 In this paper we show the importance of  E- Memorizing, and 

necessity, and its benefits, and requirements, and how to update 

them. 

   As we explain in detail how to adapt some of the new technologies 

and use them to develop E- Memorizing under the provision of  

networked computers and devices, and the Internet and multi-media. 

   And displays some of the successful models of E- Memorizing, 

and show some of their possible protection methods. 

 

: انًهخص

    ُعني المسممكف عمى َمرِّ العصكر بالقرآف الكريـ حفظان كتعميمان كخدمة، كمع تطّكر 
استخداـ التقنيات المعاصرة  كمنيا الحاسكب  في مجاالٍت شتى مف حياتنا اليكمية، 

القرآف الكريـ، : كاف ال بّد مف تطكيعيا لخدمة مصدر تشريعنا اإلسالمي األكؿ
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نشاء مكاقع إلكتركنية . كعمكمو المختمفة فغدا ابتكار برامج تخدـ القرآف الكريـ، كا 
كمف أساليب اإلنترنت ظيرت إلى -  عز كجؿ-متخّصصة ىدفيا خدمة كتاب ا  

كىي عبارة عف مكاقع كمنتديات متخصِّصة في تصحيح  (الهقارئ اإللكتروىية)الكجكد 
 .التالكة كتحفيظ القرآف الكريـ عبر اإلنترنت

 لمقرآف المعمكمات تقنية خدمات ازدادت االنترنت بشكؿ كاسع شبكة ظيكر     بعد
 متمثمة متعددة، كبمغات ،العنكبكتية عمى الشبكة المكاقع بمئات متمثمة كعمكمو الكريـ
 الكريـ، كترجمتو كمشاكؿ القرآف كممات معاني كالكريـ،  القرآف تفسير بمكاقع

 تعميـ ككحفظو،  الكريـ القرآف تعميـ ككنسخو،  الكريـ القرآف الترجمة،كمخطكطات
 العرض أشكاؿ تعدد ككيسر،  بسيكلة األكليف كتب تقديـ كالتالكة،  التجكيد كأحكاـ

. كآياتو كجذكره كممات في كأخيرا إمكانية البحث كالصكرة، بالصكت
 كنظران  العالـ، مستكل عمى مرتفعة بمعدالت سنكيان  المسمميف عدد تزايد     كمع
 أصبح فقد كتقنيان، كتربكيان  ثقافيان  المؤىميف القرآف الكريـ مقرئي عدد في ندرة لكجكد
 في العممية ىذه الفجكة لسد كذلؾ عصرية ممحة؛ فريضة اإللكتركنية المقارئ إنشاء
 .معانيو كتدبر كتجكيده، الكريـ القرآف قراءة مبادئ تعميـ
كمتطمباتيا،  ،كفكائدىا ،كضركرتيا ،اإللكتركنية المقارئ الكرقة نبيف أىمية ىذه   في
 .تحديثيا ككيفية
 المقارئ لتطكير كاستخداميا الحديثة التقنيات بعض تطكيع كيفية تفصيالن  نشرح كما

 المتعددة كالكسائط ،الحكاسيب شبكات كسائؿ كأجيزة تكفير ظؿ في اإللكتركنية
 .كاإلنترنت

 أساليب مف كتبيف بعض اإللكتركنية ، لممقارئ الناجحة النماذج    كيعرض بعض
 .ليا الممكنة الحماية
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انًمذيت  .1

 جكانب مختمؼ في المتعددة كبتطبيقاتيا المذىمة، بإمكاناتيا المعمكمات      تقنية
 عمـك فييا بما إشكاليا بكافة الشرعية العمـك في خدمة الكبير األثر ليا كاف الحياة
 أنحاء جميع يتسارع ليغطي تقنية المعمكمات في التطكير كال يزاؿ .الكريـ القرآف
إلى  في الكصكؿ الفائقة السرعة الخدمات ىذه في فنجد .المجاالت جميع كفي العالـ

 الحجـك كالمصؽ، النسخ إمكانية ككالمكضكعي،  المفظي البحث إمكانية كالمعمكمة، 
 بينيا، فيما كالربط البيانات تحميؿ عمى كالقدرة المعمكمات المخزنة فييا، مف اليائؿ

 العمماء ربط إمكانية كبأشكاؿ متعددة، ككذلؾ النتائج عرض سيكلة إلى باإلضافة
 .كتبادؿ خبراتيـ أفكارىـ كلمناقشة ؛لمتدارس بينيـ فيما العمـ كطمبة

 القرف تسعينيات بداية مع الكريـ القرآف خدمة في الحاسب استخداـ تاريخ     كبدأ
 متنكعة برامج بدأت حيث الشخصي الحاسكب عمى (كيندكز (أنظمة كشيكع الماضي

 ساعد    كقد .مف معظميا  يتجزأ ا ال جزءن  التشكيؿ ككاف .بالظيكر لمقرآف الكريـ
الكريـ  القرآف نص إظيار في الحاسكب عمى الشكؿ الجميمة العربية الخطكط انتشار
 عمؿ إلى كاسع بشكؿ الحاسكب دخكؿ صاحبت الفترة ىذه إف كحيث .جميؿ بشكؿ

القرآني  النص إظيار إمكانية تحكم (أبجد (برنامج مثؿ ظيرت برامج فقد المطابع
دخاليا ضمف نصكص جميمة كبخطكط العثماني بالرسـ  المطبكعات أك الكتب كا 
 أكليا ككاف مف القرآف بالظيكر تفسير برامج بدأت التسعينيات منتصؼ كفي .األخرل
 القرآف ظالؿ كفي كالقرطبي األخرل التفاسير مف آخر عدد أعقبو ثـ كثير ابف تفسير
 ]1.[.كغيره

 حيث عاـ بشكؿ متكاضعة الحكاسيب عمى التفاسير ىذه بعض خدمة     كقد كانت
 جذر أك صرفي بحث دكف ىي كما الكممة  عفخصائص البحث عمى احتكت
 .الكممة
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 الكريـ بالقرآف تعنى التي المكاقع كانت حتى باالتساع االنترنت ثكرة بدأت إف    كما
 تخدـ التي البرامج عشرات فنجد .بالرعاية حظيت العربية التي المكاقع أكؿ مف

  [2]الكريـ، القرآف بعمـك شبكة االنترنت الميتمة عمى المكاقع كمئات ،الكريـ القرآف
مف  تخمك ال الشبكة فإف العربية بالمغة ىي المكاقع ىذه معظـ أف كعمى الرغـ مف

 كالمغة ،األلبانية كالمغة ،اإلنجميزية المغة المغات ىذه بيف مف فنجد لغات أخرل
 كالمغة ،اإليطالية كالمغة األلمانية، كالمغة ،كالمغة الفنمندية اليكلندية، كالمغة ،البكسنية
 كالمغة  ،البنغالية، كالمغة الصينية كالمغة ،األردية كالمغة ،الركسية كالمغة ،البكلكنية

 كلغة ،الماليزية كالمغة اليابانية، كالمغة اإلندكنيسية، كالمغة ،الفرنسية الفارسية، كالمغة
 .التركية كالمغة ،السكاحيمية كالمغة اإلسبانية، كالمغة  ،البرتغالية كالمغة البشتك،

أهًٍّت انًىضىع   .2

: تتجمى أىمية المكضكع في القضايا اآلتية

 أىمية تحفيظ القرآف الكريـ كالعناية الدائمة بدركسو في المؤسسات التعميمية -1 
. الرسمية كالخيرية

 ازدياد عدد الراغبيف في تعّمـ كتاب ا ، كحفظو كقّمة عدد المعّمميف -2
.  المتخّصصيف

 ككنو مف اىتمامات العامميف في مجاؿ تحفيظ القرآف الكريـ بالتقنية كبرامجيا -3
.  التعميمية

 ككف الدراسات مف ىذا النكع مف شأنيا نشر الكعي بيا، كخاصة بعد أف أصبح -4
مف النادر استخداميا في الحمقات، كالدكر كالمؤسسات التعميمية الرسمية 

. كالخيرية، كغابت الدراسات العممية حكليا
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 الحاجة إلى إقامة الدراسات الكصفية، لمبرامج الحاسكبية كالتعريؼ بدكرىا، -5
  [3] .كالعمؿ عمى تحقيقو، كتطكيره

 حأثٍش ثمافت اإلنخشنج عهى انعًهٍت انخعهًٍٍت .3

 العممية في كسريع مذىؿ تطكر إلى التعميـ في اإلنترنت شبكة استخداـ      أدل
نجازىما كالدارس المعمـ أداء في طريقة أثر ك التعميمية،  كقد .الصؼ غرفة في كا 

 مصطمحات كشبكات المعمكمات اإلنترنت لمتعامؿ مع الدكلي المستكل عمى نشأ
 [4]:منيا متنكعة كفمسفات

 أسكار بال كجامعات أكراؽ، بال عالـ. 
 اإللكتركنية كالجامعات المدارس ك لممستقبؿ، التعميـ مؤسسات. 
 بعد عف كالتعميـ االفتراضية، كالجامعات االفتراضي، التعميـ بيئات. 
 اإللكتركنية أك االفتراضية أك الذكية كالفصكؿ الرقمي، المنيج. 

 المعمـ كجكد حيث مف التقميدية بالفصكؿ شبيية فصكؿ ىي االفتراضية كالفصكؿ
 الشبكة عبر كلكنيا كالطالب،
 تعميمية بيئات استحداث يتـ طريقيا كعف مكاف، أك بزماف تتقيد ال حيث العالمية

 الطمبة يستطيع بحيث افتراضية،
 الطالب يككف بحيث تعاكني، تعمـ حاالت في لممشاركة الشبكات بكاسطة التجمع

 .كاالستيعاب أجؿ الفيـ مف كيتعمـ التعمـ مركز في
 أىميا يتمخص األىداؼ، مف العديد تحقيؽ اإلنترنت عبر التعميـ خالؿ مف كيمكف
 :يأتي فيما

 الدراسية الشعب طالب عدد كزيادة المدرسيف فاعمية زيادة. 
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 نقص كتعكيض لمطالب التعميمية المكاد إعداد في المدرسيف مساعدة 
 . بعضيـ لدل الخبرة

 كسيكلة معان  كالطالب لممدرس اإللكتركنية بصكرتيا التعميمية الحقيبة تقديـ 
 .المناىج إدارة تطكير قبؿ مف مركزيان  تحديثيا

 بعض في كالتدريبية األكاديمية الككادر في النقص تعكيض إمكانية 
 .الفصكؿ االفتراضية طريؽ عف التعميمية القطاعات

 الطرؽ في يحدث ما بخالؼ المكظفيف، ك الطالب أكقات مف الكثير تكفير 
 .التقميدية

 المستمر لمتعميـ أكسع مفيـك إعطاء ك المجتمع في التقنية نشر. 
 ك المبكر، التسجيؿ مثؿ التعميمية العممية في المساندة الخدمات تقديـ 

 .الطالب كتكجيو كالتقييـ ،االختبارات أنظمة

انًماسئ اإلنكخشونٍت وأهًٍت انحاخت إنٍها  .4

 رسالة إليصاؿ تستخدـ بعد عف لمتعميـ حديثة تقنية كسيمة   المقارئ االلكتركنية ىي
 فكائدىا كمف اإلنترنت، عبر شبكة المتعمميف كافة إلى الكريـ القرآف تالكة تعميـ

 [5]:يأتي ما إلييا الحاجة كأسباب

 مقرئيف كجكد كندرة العالـ، حكؿ كثيرة بمداف في المسمميف أعداد تزايد 
 .الصحيحة الكريـ بالطرؽ القرآف قراءة لتعميميـ مؤىميف

 كحمقات بمدارس االلتحاؽ تستطيع ال لفئات القرآف قراءة تعميـ إمكاف 
 التعمـ يمكنيـ حيث صعكبة التنقؿ، أك المشاغؿ لتعدد القرآف تحفيظ
 .ليـ مناسبة أكقات في منازليـ مف اإلنترنت خالؿ
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 الكريـ القرآف تالكة النساء تعميـ يمكف التعميمية الكسيمة ىذه باستخداـ، 
 .خركجيف إلى دكف الحاجة منضبطة بكسائؿ بيكتيف في كىف

 غير لغات يتحدثكف لمف بعد عف الكريـ القرآف تالكة تعميـ إمكانية 
 .العربية

 التعميـ برامج مف لغيرىا بالنسبة قمة تكمفتيا. 
 العالية األسانيد عمى الحصكؿ مف العالـ في مكاف أم في ا  كتاب حفاظ   تمكيف

 أعالـ إلى إيصاليـ كذلؾ بكاسطة- ليو كسمـ عصمى ا  -   ا   كالمتصمة برسكؿ
ليبيا  في عمى شيخو يقرأ أف أمريكا في الحفظ مثالن  لطالب يمكف إذ .العالـ في القراء
 .ككؿ منيما في منزلييمابعد  عف

   اإلنكخشونٍتئسا انًكاثيًٍز .5

 خيركـ :((قكلو في- صمى ا  عميو كسمـ- النبي  بيا كعد التي الخيرية تحقيؽ- 1
 .[6] ((كعّممو القرآف تعّمـ مف
 .كأداءن  كحفظان  تالكة - تعالى -ا  كتاب تعمـ في لمراغبيف الفرصة إتاحة -2
 بتمؾ لمميتميف الكريـ القرآف كتعميـ ا ، إلى الدعكة في الحديثة الكسائؿ استثمار -3

 .الحديثة الكسائؿ
 إلى كفئاتيـ المستفيديف أعداد حيث مف كالمحدكدية اإلقميمية مف االنتقاؿ4 - 
 .كالعالمية التكسع
 الشخصيات ذكم مف الكريـ القرآف تعمـ في الراغبيف عف الحرج إزالة5 - 

 .كغيرىـ االعتبارية
 الكريـ القرآف تعميـ في منيا كاالستفادة بعد عف التعميـ تجربة تطبيؽ 6 -  
 .كتجكيده

 .كمكاف زماف أم في القرآف تعمـ في لمراغبيف التعميـ تكفير7 - 
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: يفهىو اإللشاء اإلنكخشونً .6

 مف المرعية بالضكابط القرآني النص تالكة تمقيف عممية ىك اإللكتركني    اإلقراء
  تقنيات:مثؿ إلكتركني، كسيط عبر ذلؾ كما يتبع كالقراءة، كالتجكيد المفظ حيث

 مباشر بشكؿ التمقيف عممية  كتتـ[7]مقاميا  يقـك ما أك اإلنترنت بشبكة االتصاؿ
 مف النكع كىذا  ، [8]الكسيط اإللكتركني عبر كالطالب ) المقرئ الشيخ (المعمـ بيف

 المعمـ مع فيو يجتمع  حيث، المتزامف التعميـ بنمط عادة يسمى اإللكتركني التعميـ
 أك بالصكت الحكارم ك بالنص اتصاؿ متزامف بينيـ ليتـ ،كاحد آف في الدارسيف
 .الفيديك

 المقارئ رسالة أداء تطكير في بو االستعانة يمكف الذم المتزامف التعميـ أمثمة    مف
 التعميمية الفصكؿ إدارة في تفيد كىي الفيديك، تقنيات مؤتمرات استخداـ اإللكتركنية
 المقرأة في يقـك المعمـ أف مف ىذه الطريقة تمكف حيث بعد، عف االفتراضية
 مختمفة مف أماكف كمف بعد، عف الكقت نفس في دارس مف أكثر بتعميـ اإللكتركنية

 .اإلنترنت عبر مع المعمـ تكاصميـ خالؿ
 كىك المتزامف التعميـ غير بنمط معا يستعينا أف أيضا كالدارسيف لممعمـ يمكف   كما
 مصادر كضع لممعمـ يمكف إذ.متزامنة غير أكقات في كالدارس بيف المعمـ اتصاؿ
الطالب  يدخؿ التعميمي، ثـ المكقع التدريس عمى خطة مع التعميـ

ىناؾ  يككف أف دكف التعمـ إتماـ في المعمـ إرشادات كيتبع كقت، أم في لممكقع 
 .[9] .المعمـ مع متزامف اتصاؿ
 التعميمية، الخدمات تقديـ في الحاضر الكقت في استخدامان  أكثر األسمكب  كىذا
 . معا النمطيف اإللكتركني باستخداـ التعميـ يتـما غالبا كلكف
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 لممتعمـ اإللكتركنية المقارئ تقدميا أف يمكف التي التعميمية األنشطة أبرز مفك    
 :أتيم ما الكريـ، بتعميـ القرآف تتعمؽ كالتي اإلنترنت عبر

 عمـ كشرح المختمفة، القراءات كأنكاع كاالختبارات، كالدركس كالحكارات، الدردشة - 
 .التجكيد

  .اإللكتركني البريد عبر المنتديات، كالتكاصؿكالتدريبات، ، كالكاجبات - 
 .كالمصادر كالمعاجـ كاالستطالعات، ،كاالستبيانات كالنشرات، ،التسجيالت -

: انًىاصفاث وانًؤهالث األساسٍت نإللشاء اإلنكخشونً .7

: احتياجات تقىية- أوالً 
جياز حاسكب متطكر لكؿ مقرأة بممحقات صكتية جيدة كبطاقة صكت عالية  - 1

األداء، كبرنامج صكتي جيد  
 [10] .    ،كالقط متطكر، كسماعات جيدة، مع إمكانات عالية

. شبكة محمية بيف أجيزة المقارئ كخادـ يصؿ ىذه الشبكة باإلنترنت- 2

. اتصاؿ إنترنت عالي السرعة لضماف استمرار البث كعدـ تقطع الصكت- 3

 عف تحديث البرامج كالصيانة كحماية مسئكلةكحدة تحكـ بيف األجيزة المختمفة - 4
. المقارئ

 :هواصفات الهقرئ اإللكتروىية الهتخصص في اإلقراء اإللكتروىي- ثاىياً 

 ممما يككف   البد في البداية مف تكافر المكاصفات المكجكدة في أم مقرئ أف
أك  اإلنجميزية لمغة متقنا يككف كأف العالـ، أنحاء في كالمشيكرة المعتمدة بالركايات

، - تعالى -ا  لكتاب حافظان  يككف كأف أخرل، لغة أم
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 كالقراءات طالع بالركاياتاعمـ ك عمى يككف أف ك التجكيد، بأحكاـ تاـ إلماـ كعمى
 كالمناقشة التحاكر مف يمكنو شرعي عمـ ذا يككف كأف بينيا، فيما االختالؼ كأكجو

 مع التعامؿ في الحسنة كاآلداب الكريمة باألخالؽ يتحمى كأف إذا لـز األمر،
،  كمعاممتيـ كظركفيـ كمستكياتيـ أحكاؿ الدارسيف كأعمارىـ يراعي كأف الدارسيف،

إال أف ىذا النكع مف اإلقراء يستمـز صفات تقنية البد مف تكافرىا لمف يتصدل لو، 
 [11]:منيا

 معرفة طريقة استخداـ الحاسب اآللي أك الكسيمة المستخدمة كالقدرة عمى  -1
. الطباعة عمى لكحة المفاتيح بميارة

المعرفة بالميارات األساسية لمتعامؿ مع برامج االتصاؿ الصكتي، أك - 2
. البرنامج الخاص باإلقراء

القدرة عمى الجمع بيف التركيز في السماع مع تدكيف المالحظات إلرساليا - 3
. لمطالب
القدرة عمى التعامؿ مع الثقافات المختمفة كالخمفيات المعرفية المكجكدة لدل - 4

المتعمميف إذ إف المعمـ قد يجتمع عميو في الدرس الكاحد مجمكعة مف 
. الطالب مف أكثر مف عشر دكؿ متباعدة كمختمفة

: هواصفات بيئة اإلقراء-    ثالثاً 
: تتككف بيئة اإلقراء مف مككنيف

: التجٍيزات الهادية- 1

 خادـ كيككف محمية، بشبكة متصمة الحكاسيب أجيزة مف كىى تشمؿ مجمكعة
 بميكركفكف مزكدا حاسب جياز كؿ كيككف فائقة، بسرعة باإلنترنت متصالن  الشبكة

 تمقي المقرئ يستطيع خالليا مف الدرس، كسماعات بشرح المقرئ يقـك خاللو مف
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 لبث العركض كاميرات إلى باإلضافة تالكتيـ، كسماع الدارسيف استفسارات
 الدركس محتكيات إلظيار عرض كشاشات الدارسيف، إلى كنقميا التكضيحية

 [12].كشرحيا

 :اإلىترىت عبر والهرئية الصوتية االتصال عهميات إجراء برهجيات- 2

 برنامج متخصص في االتصاؿ الصكتي المباشر عبر اإلنترنت مثؿ برنامج •
.  سكايب ،أكالبالتكؾ ،أكغيره   مف البرامج 

: آنٍت عًم انًماسئ اإلنكخشونٍت .8

 عممية بإجراء اإلنترنت عمى اإللكتركنية المقرأة مكقع طريؽ عف الدارس    يقـك
 إرساؿ يتـ معمكماتو مف التحقؽ كبعد بالتسجيؿ، خاصة شاشة خالؿ مف التسجيؿ

 .المركر ككممة بو الخاص المستخدـ اسـ
 .المقرأة إدارة قبؿ مف المكضكعة لمخطة طبقان  المحاضرات مكعد تحديد يتـ

 متصفح خالؿ مف النظاـ عمى بالدخكؿ (المعمـ) المقرئ يقـك المحدد المكعد كفي
 مف التي اإللكتركنية المقرأة شاشة لو الدرس، لتظير عمى الدخكؿ ثـ اإلنترنت،
 .محاضرتو بتقديـ يقـك خالليا
 إلى باالستماع المعمـ يقـك ثـ الدارسيف، إلى كالصكرة بالصكت الدرس بث   كيتـ
 .ليـ مالحظاتو ليـ ككتابة كتصحيحيا الدارسيف تالكات
 يمكف  كما.عمييا الرسـ أك بالكتابة إلكتركنية سبكرة باستخداـ الشرح يتـ أف   يمكف
 العركض برنامج باستخداـ المحاضرة بمكضكع الخاصة التعميمية المصادر عرض

 .التكضيحية
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عطاء الحضكر مراقبة خالؿ مف الدارسيف الطالب متابعة   يتـ  ألحدىـ اإلذف كا 
 أك خاصة محادثة بعينو طالب مع التحدث   يمكف حيث الميكركفكف، في بالقراءة

 .عامة الحاضريف محادثة الدارسيف مع
 .الحقا لمراجعتيا منيا مقاطع تسجيؿ أك بالكامؿ المحاضرة تسجيؿ يمكف

ىهاذج ىاجحة لبعض الهراكز والهؤسسات التعميهية التي تقوم بتعميم القرآن الكريم 
: عمى شبكة اإلىترىت

ىناؾ العديد مف المراكز كالمؤسسات التعميمية التي تقـك بتعميـ القرآف الكريـ 
عمى شبكة اإلنترنت، كنقصد ىنا التعميـ كاإلقراء المباشر، كتتفاكت ىذه المؤسسات 
مف حيث القكة العممية كالتجربة، كالتقنيات المستخدمة، كما تتفاكت في المقابؿ الذم 

تأخذه عمى التعميـ، فبعضيا مجاني كبعضيا بتكاليؼ رمزية، كبعضيا اآلخر 
: كمف ىذه المؤسسات .[13]بتكاليؼ ُتَعد مرتفعة نسبيان 

 مف كالتجكيد التحفيظ بتعميـ تقـك خيرية مؤسسة كىك :الشرعية لمعموم الفرقان هعٍد
 كمقره بالعربية، لمناطقيف مخصص كىك اإلنترنت، عبر مستكيات أربعة خالؿ
 .القاىرة

 منيا بعد، عف الشرعية العمـك بتعميـ كتقـك بريطانيا، كمقرىا :الهفتوحة لىدن كمية
 .كاإلنجميزية العربية بالمغتيف لممتحدثيف مكجية كىى التجكيد، لتعميـ مكاد

 كمف اإلسالمية الدراسات بتدريس تقـك تعميمية مؤسسة كىى :السىة طريق أكاديهية
 كتدرس فقط، باإلنجميزية لمناطقيف مكجية كىي الكريـ، القرآف مقرر ضمنيا

 استخداـ خالؿ بطالبو مف فييا المعمـ يمتقي مكتبية ساعات كتكجد الجنسيف،
 .(سكايب (برنامج
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 كتدريسق، القرآف، كتحفيظ لتعميـ إسالمية مدرسة كىى : أوىالين قرآن أكاديهية
 .كاألردية اإلنجميزية لممتحدثيف بالمغتيف بعد، عف كغيره التجكيد
 متخصصة تعميمية مؤسسة عف عبارة كىك :أوىالين القرآن لتعميم العالهي الهعٍد

 مخصص كىك بعد، عف كغيره التجكيد الكريـ، كتدريس القرآف كتحفيظ تعميـ في
األمريكية،  بالكاليات المتحدة نيكجيرسي كالية كمقره اإلنجميزية، بالمغة لممتحدثيف
  .(سكايب (الصكتية المحادثة برنامج كيستخدـ
 ،الكريـ القرآف تحفيظ في نشاطيا يتمثؿ تعميمية مؤسسة كىي :القرآن أكاديهية
 المتحدة الكاليات كمقرىا اإلنجميزية، بالمغة بعد عف كغيره التجكيد كتدريس
 .(سكايب (برنامج تستخدـ كىى ،األمريكية

كال تأخذ  (البالتكؾ)كتستخدـ برنامج : الجهعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف
. رسكمان عمى التدريس

: يمخشحاث نخطىٌش انًماسئ اإلنكخشونٍت .9

 مكقع إلنشاء مراعاتيا ينبغي التي الميمة الخصائص بعض المقترحات ىذه    تضمف
. تعميمية إلكتركنية كأداة المطكر النقاؿ الياتؼ اإلنترنت، كاستخداـ عمى متميز إسالمي

: تصهيم هوقع إسالهي هتهيز لمهقرأة االلكتروىية- 1

 أكبر استعدادان  يبدكف اإلنترنت متصفحي الحديثة أف الدراسات بعض     أثبتت
 التي التقميدية المكاقع تمؾ مف أكثر المتعددة المدعمة بالكسائط المكاقع زيارة لمعاكدة
 [14] .فقط النص استخداـ عمى تقتصر
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 إعالميان  مكقعان  كثالثيف كخمسة أربعمائة شممت التي الدراسة ىذه أظيرت   كقد
 لتصميـ المتعددة الكسائط مف المتكفرة مف اإلمكانات تستفد لـ المكاقع ىذه أف عربيان 

 .ينبغي كما اإلنترنت عمى مكاقعيا
 عظمى أىمية لو يككف اإللكتركنية لممقارئ اإلنترنت لمكاقع الجيد التصميـ    إف
 عمى المتعددة الكسائط استخداـ كأف اإلسالمية، المكاقع ليذه جذب المتصفحيف في

 ك كلضماف لإلنترنت، اإليجابية تعزيز السمات في الجيد لو صداه األمثؿ الكجو
 .ا  إلى الدعكة كنشر التعميمية الكسائؿ ىذه مثؿ تدعيـ

: خصائص تصهيم الهوقع اإلسالهي الجيد

 مف كخالية كدقيقة مفيدة المكقع يحتكييا التي المعمكمات تككف أف 
 .الجميكر المستيدؼ كطبيعة كتتناسب األخطاء،

 النصكص كتككف بالجاذبية، المكقع في المستخدمة األلكاف أف تتصؼ 
 .قراءتو يسيؿ بخط مكتكبة

 يقكنات صكر استخداـ  مف تزيد ألنيا المكقع لطبيعة مالئمة جرافيكس كا 
 .المكقع كمكانتو قيمة

 تبيف كاضحة لمؤشرات كتصمنيا االنتباه، بجذب المكقع صفحة تتسـ أف 
 .كالفيارس محتكياتيا طبيعة

 بسيكلة يتسـ جيد بشكؿ المكقع عمى كتصنيفيا كتنظيميا المعمكمات تقسيـ 
 .المعمكمات عف البحث

 لالستفسار بو االتصاؿ يمكف الذم الشخص كبريده اسـ عمى احتكاء المكقع 
 .معينة معمكمات عف
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 المزيد استكشاؼ تساعد التي الكصالت مف بالعديد متصفحيو المكقع تزكيد 
 .المماثمة المكضكعات مف

 احتياجات تمبي كافية، معمكمات كيعرض التفاعمية، ميزة المكقع يكفر 
 .مستخدميو كأغراض

 عند االستخداـ لكيفية كافية كتكجييات تعميمات كيكفر بسرعة، المكقع مكاد تحميؿ 
 .الضركرة

 بطريقة (فيديك رسكمات، صكت، نصكص،)المتعددة الكسائط تكظيؼ 
 .المكقع متصفحي استفادة لتعزيز كشيقة فعالة

: استخدام تقىيات التعميم بواسطة الٍاتف الىقال- 2

 أك المتعمـ انقطاع دكف متكاصؿ بشكؿ المعمكمات تكصيؿ إلى الحاجة   إف
 تطمب األمر الذم باإلنترنت، تغطية التعميـ مف أكبر مكاف أم في ك المتدرب،

عبر النقاؿ  التعميـ يعني أف كىذا النقاؿ، عبر بالتعميـ يعرؼ ما كانتشار ظيكر
 جزء يشكؿ بحيث كالتعميـ باإلنترنت، التقميدم التعميـ مف لكؿ مكمالن  يككف أف يمكف

 [15] .التعميمية كالتدريبية مف العممية
في  مكجكد ىك ما خصائص تماثؿ بو كأصبح المحمكؿ جياز الياتؼ تطكر   كما
 حساسة، سماعات الحجـ، كبيرة  ذاكرة :مثؿ المكتبية، اآللي الحاسب أجيزة بعض

 مفاتيح ككحدة عرض، كشاشة دقيقة، كاميرا األحاديث، ميكركفكنات لتسجيؿ
. مناسبة
 تطكيعيا يمكف مناسبة حديثة إمكانات الياتؼ النقاؿ في تكفرت المنطمؽ ىذا   مف

 باإلنترنت االتصاؿ يمكف خاللو كمف ذكية، تعميمية الجياز كأداة ىذا ليستخدـ
 إنترنت مكاقع فييا كجكد يصعب التي المناطؽ النائية في جدان  يفيد كىذا أيضا،
 .قريبة
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 يأخذ بالنقاؿ أنو :أىميا الخصائص مف بمجمكعة عبر النقاؿ التعميـ يتسـ    كما
 رغبة كمحترمان  كالمكاف، الزماف حدكد كاسران  ثابتة، أم نقطة عف بعيدان  التعمـ عممية
 في الحاجة لمجمكس دكف التعميمي، أطراؼ المجتمع مع يتفاعؿ أف في المتعمـ
الحرية  مف مزيدا أعطى كىذا الحكاسيب، شاشات أماـ معينو كأكقات محددة، أماكف

 إلى باإلضافة التعميمية كخارجيا، المؤسسات أسكار ليتـ داخؿ التعمـ عممية في
 النظر بغض كبيف معممييـ ببعض، الطالب بعضيـ بيف كالتعاكف المشاركة تحقيؽ
 يسيؿ عممية التقنية لتمؾ الصغير فالحجـ كمو ذلؾ كبجانب الجغرافي، التباعد عف

 المكتبية، الحكاسيب مف حجما كأصغر كزنا أخؼ النقاؿ التعميـ بيا، فتقنيات التنقؿ
 . بسيكلة الدكرات التعميمية تحديث محتكل إمكانية ككذلؾ

 :حأيٍن انًماسئ اإلنكخشونٍت انخعهًٍٍت وحًاٌخها .10

 عمى اإللكتركنية المقرأة مكقع تصميـ يتـ أف ينبغي اإللكتركنية المقارئ تطكير عند
 ما مكاجيتيا،كمنيا ينبغي التي العديدة مف المخاطر حمايتيا يتـ بحيث اإلنترنت

 :يأتي
برمجيات  كىى كالدفاع، الكقاية برامج باستخداـ كذلؾ :- الفيروسات هخاطر

 كخادـ بالشبكة المتصمة أجيزة الحاسبات عمى محممة مضادة لمفيركسات، كتككف
 .الشبكة

 النارم، الذم الحماية جدار برنامج باستخداـ مجابيتيا كيمكف:- القرصىة هخاطر
  .كاإلنترنت المقرأة بيف ينصب

 المؤسسة مكقع داخؿ الحساسة المعمكمات حماية يمكف :-التمصص هخاطر
 أك تداكليا أثناء كذلؾ المعمكمات، برمجيات تشفير بكاسطة بيا العامميف كبيانات

 .بعيد آخر لمكاف مكانيا مف تحميميا عند
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 نظاـ باستخداـ ذلؾ عمى التغمب كيتـ :-لٍم هسهوح غير أفراد هن الدخول هخاطر
 .المركرية السر لكممات فاعؿ

 آلية، احتياطية بطريقة نسخ عمؿ أيضا ينبغي فإنو ذكره سبؽ ما إلى باإلضافة
 العمميات ىذه كتتـ آمف، آخر مكاف في ككضعيا الشبكة خادـ مف البيانات لتخزيف

 تسبب فال عند تحميميا، كقتان  تحتاج إنيا حيث التشغيؿ ذركة كقت غير أكقات في
 [16] .الشبكة عمى إضافيان  عبئان 

انخاحًت  .11

  يمتاز أسمكب التعميـ باإلنترنت المكائـ متعدد الكسائط، بمراعاة الفركؽ المعرفية 
بيف الدارسيف كتمكينيـ مف إتماـ عمميات التعمـ في بيئات مناسبة ليـ كالتقدـ حسب 

قدراتيـ الذاتية، ككذلؾ إتاحة الفرصة ليـ لمتفاعؿ الفكرم إلكتركنيان فيما بينيـ مف 
جية، كبينيـ كبيف المعمـ مف جية أخرل، مف خالؿ البريد اإللكتركني، كمجالس 
النقاش كغرؼ الحكار، كما يؤدِّم ذلؾ إلى نشر ثقافة التعمـ كالتدرب الذاتييف مف 

خالؿ الحاسبات كشبكة اإلنترنت كاليكاتؼ المحمكلة التي تمكف مف تحسيف كتنمية 
قدرات الدارسيف بأقؿ تكمفة كبأدنى مجيكد، كبذلؾ تتحقؽ الجكدة المنشكدة مف 

تكظيؼ الكسائؿ التعميمية كتقنيات المعمكمات المعاصرة، كنظـ التعميـ المكائمة في 
يصاؿ رسالتو إلى فئات المجتمع كالعالـ عبر  خدمة تعميـ كتعمـ القرآف الكريـ، كا 

. شبكات اإلنترنت

اننخائح و انخىصٍاث  .12

    ازدادت خدمات تقنية المعمكمات لمقرآف الكريـ كعمكمو كتعددت أشكاؿ العرض 
في ظؿ تكفير كسائؿ كأجيزة الحكاسيب كالكسائط المتعددة كاالنترنت، كنظرا ألىمية 

كيمكف لمحفاظ - تعالى– تحفيظ القرآف الكريـ ازداد عدد الراغبيف في تعمـ كتاب ا  
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في أم مكاف في العالـ الحصكؿ عمى أم معمكمة تخص عمـك القرآف الكريـ مف 
. حفظ كتفسير كغيره كبمغات عديدة

تالكة كحفظا - تعالى–    أيضا إتاحة الفرص لمراغبيف في تعمـ كتعميـ كتاب ا  
مكانية التحدث مع مدرسي القرآف الكريـ كالطمبة عف طريؽ  في أم مكاف كزماف ، كا 

كىذا , البرامج الخاصة بالدردشة كتسجيؿ المحاضرات بالكامؿ لغرض المراجعة
اليتسـ إال مع المكاقع التي ليا تصميـ مميز حيث يجذب االنتباه ،كيتناسب مع 

.  الشريحة المستيدفة ،كيكفر ميزة التفاعمية

:- كمف ىذا يقترح الباحث عمى الميتميف بيذه التقنية المعاصرة، كيكصي باآلتي

 المقارئ في كتقنيان  عمميان  المؤىميف المعمميف عدد في ندرة لكجكد نظرا -1
 استخداـ عمى لممعمميف تدريبية دكرات عمؿ يفضؿ فإنو اإللكتركنية،

 .المعاصرة كالتقنيات عبر اإلنترنت التعميـ أساليب
عالمية،  كمغة النتشارىا نظرا اإلنجميزية؛ المغة في المعمميف ميارات تنمية -2

 .الحاجة حسب المغات األخرل بعض ككذلؾ
 الشعكب كتقاليد عادات بعض عف مكثفة دكرات المعمميف إعطاء -3

 كاأللفة الترابط ركح يزيد فيذا بتدريسيـ، التي يقكمكف األخرل اإلسالمية
 .اإلسالمية األمة شعكب بيف

 لتعميـ متكاممة، إلكتركنية قرآنية مدارس لتككف اإللكتركنية، المقارئ تطكير -4
 استخداـ خالؿ مف اإلنترنت عبر    المطيرة، النبكية الكريـ كالسنة القرآف
 .كغير المتزامف المتزامف التعميـ كسائؿ
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 المتعددة، الكسائط استخداـ بكاسطة اإللكتركنية، المقارئ مكاقع تدعيـ -5
 .اإللكتركنية   لممقرأة متميز مكقع إسالمي تصميـ بيدؼ

 تقني نظاـ بتطكير كذلؾ المحمكلة، اليكاتؼ ثقافة انتشار مف االستفادة -6
 تعميـ خدمة في الجديدة الكسائؿ التعميمية استخداميا كإحدل عمى يساعد
 .الكريـ القرآف

 لتككف مراكز ، اإلنترنت بشبكة مربكطة افتراضية خاصة شبكات إنشاء -7
 مكزعة كتككف اإللكتركنية، لممقارئ شبكية كمراكز كتعمؿ حضارية، إشعاع
 .مستكل العالـ اإلسالمي عمى

 الحماية كسائؿ أحدث استخداـ بكاسطة اإللكتركنية، المقارئ مكاقع تحصيف -8
 .القراصنة كالفيركسات مف

 انًصادس وانًشاخع -13

استخداـ الحاسكب في التعميـ ،  دار اليازكرم العممية , يحي محمد نييات  [1]
 .1998لمنشر كالتكزيع، عماف 

 كالدعكة التعميـ في اإللكتركنية التقنية استخداـ,  الجعيد  عميكم بف فكزم [2]
 المؤتمر الطائؼ، بمحافظة الكريـ القرآف لتحفيظ الجمعية الخيرية إعداد بعد، ، عف

 (  خدمة ضيكؼ الرحمف المعمكماتية في)اآللي لمحاسب عشر السابع الكطني
،2004.  
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استخداـ أساليب التعميـ اإللكتركني المكائـ في , عبد الحميد محمد رجب [3]
خدمة جكدة تعميـ كتعمـ القرآف، ، مجمع الممؾ فيد لطباعة ، الكريـ، ندكة القرآف 

 .2009، (تقنية المعمكمات)الكريـ كالتقنيات المعاصرة
-Mإستراتيجية مقترحة لتفعيؿ نمكذج التعمـ المتنقؿ , احمد محمد سالـ  [4]

Learningتعمـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية في المدارس الذكية في /   في تعميـ
دراسات في "ضكء دمج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كاقتصاد المعرفة، مجمة 

لمركز تطكير التعميـ الجامعي بجامعة عيف شمس، العدد الثاني " التعميـ الجامعي
  .2006عشر، أغسطس 

الجيكد التقنية لمعيد االماـ الشاطبئ في , الشيرم صالح بف يحي بف نكح [5]
 .2009المدينة المنكرة .(ندكة القراف الكريـ كالتقنيات المعاصرة ).خدمة القراف الكريـ

الجيكد التقنية لمعيد االماـ الشاطبئ في ,الشيرم  صالح بف يحي بف نكح [6]
. مصدر سابؽ. .خدمة القراف الكريـ

 كالدفاع اإلسالمية الدعكة نشر في كأثره اإلنترنت, الشريؼ  الرحيـ عبد  [7]
 .www.55a.netمكسكعة اإلعجاز العممي  ، اإلسالـ، عف
 الكريـ ، ،كمية القرآف تحفيظ في المفيد المرشد, حمد  طو عابديف طو [8]

 .2005األندلس  دار اإلسالمية، الدعكة كالثقافة قسـ الديف، كأصكؿ الدعكة
الكسائؿ التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ، ، الطبعة , ياسيف عبدالرحمف قنديؿ  [9]

 .109الثانية، ص 
ندكة القرآف الكريـ  )تعميـ القرآف الكريـ عف بعد, احمد بف عبدا   الفريح  [10]

. 2009، المدينة المنكرة  (كالتقنيات المعاصرة
تكنكلكجيا الكسائؿ التعميمية، ، دار اليازكرم العممية لمنشر , محمكد صباح  [11]

. 1998كالتكزيع، الطبعة األكلى،عماف 

http://www.55a.net/
http://www.55a.net/
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ثكرة التعميـ االلكتركني كأثرىا في تطكير , خالد خميفة عمر الكميعي  [12]
لمميف الشاممة ، الخمس العدد االكؿ لسنة  العالي في ليبيا، مجمة المعيد العالي

 .126-125 ص , 2012
 الحككمية اإلنترنت لمكاقع تحميمية دراسة, الخطيب  الرحمف عبد ا  عبد [13]

 ندكة (كرؤل، كاقع ،المتحدة العربية اإلمارات دكلة في كعمكمو، ، الكريـ بالقرآف الميتمة
 2009.تقنية المعمكمات, (المعاصرة كالتقنيات الكريـ القرآف

 الحككمية اإلنترنت لمكاقع تحميمية دراسة, الخطيب  الرحمف عبد ا  عبد [14]
. المصدر السابؽ .كعمكمو ، الكريـ بالقرآف الميتمة

فتح البارئ لشرح صحيح البخارم، ، باب , الحافظ محمد محمد العسقالني [15]
(. 9/85 )5027فضائؿ القراف الكريـ، رقـ  الحديث 

 عبد خالد /البديكم،أد  المحسف عبد إبراىيـ .د رجب، محمد الحميد عبد [16]
  ،"اإلنترنت عبر التحفيظ حمقات طالب أداء لمتابعة كتقييـ مطكر نظاـ, فقيو  ا 

 لتحفيظ الخيرية   لمجمعيات الثاني الممتقى الريادة، تحقيؽ كتقنيات أساليب ممتقى
 .2005-الكريـ القرآف
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Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 63 

 

 b هىال الطاٌر الزيداىي. ا a 2 زيىب عمي الشقهاىي.  د*1

، قسـ جامعة مصراتة، كمية التربية 1
الرياضيات 

، قسـ الرياضيات جامعة مصراتة، كمية التربية 2
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: الهمخص

 أصبحت الرياضيات في يكمنا ىذا تشكؿ عائؽ كبير لكثير مف الطمبة في جميع 
مراحميـ التعميمية سكاء كاف ذلؾ مف ناحية تقبميـ ليذه المادة أك مف ناحية كيفية 

 حيث يرم الكثير مف الطمبة أف مادة الرياضيات مادة صعبة كمعقدة ،تعمميـ ليا
.  كعقميانفسياالفيـ كىذا يؤدم إلي عدـ قدرة الطالب عمي تقبؿ ىذه المادة 

كلعؿ احد أىـ األسباب التي تؤدم إلي تمؾ النتائج ىي عدـ إلماـ المدرس بطرؽ 
التدريس الفعالة كالمتنكعة التي تعمؿ عمي إثارة الدافعية عند الطالب كتشكيقو لتعمـ 
الرياضيات، كاكتشاؼ ىذا العمـ الذم تطغي عميو صفة التجريد كالترميز في كؿ 

. محتكياتو
ىذا باإلضافة إلي عدـ استخداـ المعمـ لألنشطة الفكرية المتنكعة كاألشكاؿ 
كالرسكمات اليندسية كاأللغاز الرياضية التي ليا دكر كبير في تبسيط مادة 

. الرياضيات
في ىذه الكرقة العممية نقدـ بعض طرؽ التدريس الفعالة التي تساعد عمي زيادة 

كتكضح األثر الكبير الذم تتركو طرؽ التدريس , مستكم التحصيؿ العممي لمطالب
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 باإلضافة إلي معرفة أىمية الميارات الرياضية في ،الحديثة في تعمـ الرياضيات
. تعمـ الرياضيات

 

Abstract 

Mathematics has become in the present day constitute a major 

obstacle for many students in all their learning whether it be in 

terms of acceptance of the article or in terms of how they are 

taught it. A lot of students seen that mathematics is difficult and 

complex material of understanding and this leads to the 

student's ability to not accept this article psychologically and 

mentally. 

One of the main causes that lead to these results is the lack of 

familiarity with the teacher effective and varied teaching 

methods that work to raise student motivation to learn 

mathematics science and discovery this science, which 

overwhelmed by abstraction and coding in all its contents. 

In addition to the lack of use the teacher the diverse activities of 

intellectual and engineering drawings sports and puzzles that 

have a significant role in simplifying mathematics. 

In this paper we offer some effective teaching methods which 

help student to increase the educational attainment level, and 

shows the great impact of modern teaching methods in learning 

mathematics. And knowing the importance of mathematical 

skills in learning mathematics. 

 .طرؽ تدريس الرياضيات، ميارات تدريس الرياضيات، رفع كفاءة المعمـ:  الكمهات الدالة
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 هقدهة  .1
 ( 2007زيد الٍويدي،) تعريف طريقة التدريس  1.1

المذىب كالسيرة كالمسمؾ الذم نسمكو لمكصكؿ إلي : تعرؼ طريقة التدريس لغة
. اليدؼ

جممة الكسائؿ التعميمية كاإلجراءات التي نتخذىا لمكصكؿ إلي : كتعرؼ اصطالحا
. الغايات التربكية المنشكدة

كعميو فاف طريقة التدريس ىي األساليب التي يتبعيا المعمـ لتكصيؿ المعمكمات إلي 
. أك ىي العممية أك مجمكعة اإلجراءات التي يؤدم تطبيقيا إلي التعمـ, أذىاف الطمبة

 (2009خالد هحهد الخطيب )هبادئ استخدام طرق التدريس  .2

ىناؾ العديد مف المبادئ التي يجب عمي المعمـ األخذ بيا مف اجؿ تحسيف طرؽ 
: تدريسو كمنيا

 كعمي المعمـ أف ينظـ ىذه , تتككف طرؽ التدريس مف األنشطة التعميمية
 .األنشطة التعميمية عمي شكؿ خطكات لتسييؿ عممية تحقيؽ األىداؼ

 أف يككف دكر المعمـ منظما لمعممية التعميمية. 
 ثارة دافعية : أف ييتـ بمبادئ التعمـ كالتعميـ في تدريسو مثؿ التكرار كا 

 .الخ...المتعمميف نحك التعمـ كالتعزيز
  أف يشرؾ المتعمـ في كؿ مف التخطيط كالتنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ حيث

 .يصبح التدريس أكثر فعالية
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  أف يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف حيث قدرات كميكؿ كاستعدادات
 . المتعمميف

  أف يراعي الخصائص اإلنمائية لممتعمميف الجسيمة كالعقمية كالمغكية كاالنفعالية
 .الخ...كاالجتماعية

  أف ينكع في أشكاؿ التدريس الفردم كالتعمـ بشكؿ أزكاج أك مجمكعات التعمـ
 .التعاكني

  
 (2009خالد هحهد الخطيب ): هعايير اختيار الطريقة الجيدة في التدريس .3

 
 كىذا يعني إف طريقة معينة ميمة في تدريس جزء مف مادة دراسية أك : األىمية

 .لتحقيؽ ىدؼ معيف أكثر مف غيرىا
 بمعني انو يجب أف تتضمف الطريقة مجمكعة : كضكح خطكات الطريقة كدقتيا

مف الخطكات الكاضحة التي يمكف لممعمـ أف يتبعيا كيصؿ بالطالب إلي مجمكعة 
 .األىداؼ المرغكبة

 كمما كاف عدد : قمة المسممات ك االفتراضات التي تعتمد عمييا الطريقة
 .المسممات كاالفتراضات قميؿ كمما كاف ذلؾ أفضؿ في اختيارىا

 بمعني انو يمكف ترجمة الشركح كالتفسيرات النظرية لمطريقة إلي : اإلجرائية
 .خطكات عممية إجرائية

 كىذا يعني أف عمي : إمكانية تحقيؽ النمك الفردم كاالجتماعي لمفرد المتعمـ
الطريقة أف تراعي فردية المتعمـ مف جية كاف تعمؿ عمي إكسابو مجمكعة مف القيـ 
كالصفات كاالتجاىات كالميارات التي تساعده أف يككف عضكا فعاال في المجمكعة 

 .مف جية أخرم
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 (2009خالد محمد الخطيب ): الخصائص العاهة لطريقة التدريس الجيدة .4
 

 تسيؿ التعمـ كتنظمو. 
 تكظؼ كؿ مصادر التعمـ المتكفرة في البيئة. 
 ككؿ خطكة تتضمف األنشطة التعميمية , تظير عمي شكؿ خطكات

 .كاإلجراءات كمصادر التعمـ كالتقكيـ كالكقت الالـز لتنفيذ تمؾ الخطكة
 تحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد ككقت كبفعالية كبيرة. 
 تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف. 
 تراعي الخصائص اإلنمائية لمطالب. 
 تثير دافعية الطالب نحك التعمـ. 
 تنمي لدم الطالب القدرة عمي التفكير. 
 تكسب المتعمميف الميارات ك الكفاءات األدائية المطمكبة. 
 تنمي لدم المتعمميف االتجاىات كالقيـ المرغكبة. 
 حيث يمكنيا أف تأخذ بعيف االعتبار كؿ العكامؿ المؤثرة : تتصؼ بالمركنة

 .بالبيئة كالتعميمية
 
 (2003رمضاف مسعد بدكم، ): قواعد عاهة تراعي في طرق التدريس .5
 االنتقاؿ مف المعمـك إلي المجيكؿ. 
 االنتقاؿ مف البسيط إلي المركب الصعب. 
 االنتقاؿ مف المحسكس إلي المجرد. 
 التركيز عمي الفيـ. 
 تكفير الدافعية كالحافز لمتعمـ. 
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 مبدأ التعمـ بالنشاط كالعمؿ. 
 مبدأ تحقيؽ األىداؼ. 
 مراعاة الفركؽ الفردية. 

 
 (2002إبراٌيم هحهد عقيالن )هعايير تصىيف طرائق التدريس  .6

 (وهتعمم- هعمم)الهعيار القائم عمي هحور العهمية التعميهية :   أوال1.6
كفيو إما أف يككف المعمـ أك المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية، فإذا كاف المعمـ ىك 
محكر العممية التعميمية فيذا يعني أف عمي المعمـ أف يقـك بتحضير المادة العممية 
كتقديميا لمطالب بشكؿ جاىز حيث يككف دكر الطالب في ىذه الحالة االستماع 

كالتمخيص كالحفظ، كفي ىذه الحالة البد أف يمجا المعمـ إلي الطرؽ التي تتناسب مع 
. الخ...التمقيف مثؿ المحاضرة، كالشرح، كالكصؼ، كالقصة التعميمية، 

أما عندما يككف المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية فيذا يعني أف عمي الطالب أف 
يجتيد كيبدؿ جيدا لتحصيؿ المعرفة كالخبرة معتمدا في ذلؾ عمي نشاطو كعمي 
تفاعمو مع المعمـ أك مع الزمالء أك مع المادة العممية، كعميو يتعيف عمي المعمـ 

استخداـ الطرؽ التفاعمية أك الطرؽ أالكتشافيو مثؿ الحكار كالمناقشة كتمثيؿ األدكار 
  الخ...كحؿ المشكالت كالمشركعات 

 (حديثة– قديهة )الهعيار القائم عمى قدم أو حداثة الطريقة :   ثاىيا2.6
الطرائؽ القديمة ىي الطرائؽ التي تمقي العبء األكبر عمى كاىؿ المعمـ مثؿ 

الخ كفييا يككف المعمـ نشطان كيبدؿ جيدا ...المحاضرة كالشرح كالقصة التعميمية 
كبيران إلعداد المادة الدراسية، في حيف يككف دكر الطالب سمبيا يتمثؿ باالستماع 

.  كحفظ المادة التعميمية
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أما الطرؽ الحديثة فيي الطرؽ التي يككف فييا الطالب نشط كيبذؿ جيدا لمحصكؿ 
كمف أنكاع الطرؽ الحديثة . عمى المعرفة كيككف دكر المعمـ مكجيا لمعممية التعميمية

. في التدريس الطرؽ التفاعمية كالطرؽ أالكتشافيو
 (ىشاط- تمقين)الهعيار القائم عمى ىوع الفاعمية :   ثالثا3.6

الفاعمية تعني النشاط الذم يقـك بو المعمـ، إذا كاف دكر المتعمـ االستماع كحفظ 
أما إذا قدمت إليو المعمكمات مف قبؿ . المعمكمات فإف فاعمية المتعمـ تككف سمبية

المعمـ ككاف يكجد تفاعؿ ممحكظ بيف المعمـ كالمتعمـ فإف المعمـ يعتمد الطرؽ 
التفاعمية في التدريس، أما ترؾ النشاط لممتعمـ لكي يحصؿ عمى المعمكمات 
كالحقائؽ كبتكجيو محدكد مف قبؿ المعمـ عندىا يستخدـ المعمـ طرؽ التدريس 

الكشفية 
 
 :بعض الطرق الفعالة لتدريس الرياضيات .7

طريقة االكتشاف   أوال 1.7

 طريقة التعمـ باالكتشاؼ طريقة محببة لدم معظـ مدرسي كمدرسات مادة 
الرياضيات ذلؾ ألنيا مرتبطة بنمكذج العرض المباشر كمناسبة لتقديـ ميارات 

 .كمفاىيـ جديدة لمجمكعة مف الطمبة
كتعتبر ىذه الطريقة مف أركع الطرؽ التي تساعد الطمبة عمي اكتشاؼ األفكار 

كالحمكؿ بأنفسيـ كىذا بدكره يكلد عندىـ شعكر بالرضا كالرغبة في مكاصمة العمـ 
. كالتعمـ كيفسح ليـ المجاؿ الكتشاؼ أفكار جديدة بأنفسيـ

 ىك التعمـ الذم يحدث كنتيجة لمعالجة الطالب :  تعريف التعمم باالكتشاف1.1.7
لممعمكمات كتركيبيا كتحكيميا حتى يصؿ إلي معمكمات جديدة حيث تمكف الطالب 
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مف اف يجد حقيقة رياضية باستخداـ عمميات االستقراء كاالستنباط أك باستخداـ 
. المشاىد كاالستكماؿ أك أية طريقة أخرم

: ىناؾ نكعاف مف االكتشاؼ

 ًكىك النكع الذم يككف لممدرس أك المدرسة دكر اإلشراؼ :االكتشاف الهوج 
 .الكمي عمي نشاط الطمبة كتكجييو

 كىك االكتشاؼ الذم يترؾ لمطمبة حرية االكتشاؼ دكف إم :االكتشاف الحر 
 .تكجيو أك إشراؼ مف المدرس

ها : ٌىاك ىوعان هن طرق االكتشاف ٌو
 طريقة االكتشاؼ االستقرائي. 
 طريقة االكتشاؼ االستداللي. 

:   إرشادات استخدام طريقة التعمم باالكتشاف2.1.7
  يجب أف يككف المبدأ أك المفيـك المراد اكتشافو كاضحا في دىف المدرس كذلؾ

 .يساعد عمى اختيار األمثمة أك األسئمة التي سكؼ يقدميا
  يجب أف يأخذ المعمـ أك المعممة في اعتبارىـ العكامؿ ذات الصمة قبؿ أف يقرر

ىؿ يستخدـ ىذه الطريقة أـ ال فبعض المبادئ معقدة لدرجة تككف طريقة االكتشاؼ 
 فييا غير فعالة

  أيضا األخذ في االعتبار قبؿ أف يقرر ىؿ يستخدـ اكتشافا استقرائيا أـ استدالليا
أك ىما معا فمثال نظريات التباديؿ قد يصعب تدريسيا باالكتشاؼ االستقرائي كحده 

 كلكنو أسيؿ بالخمط بينيما ككذلؾ بعض نظريات التكامؿ
  في حالة استخداـ طريقة االكتشاؼ االستقرائي يجب اختيار أمثمو بحيث تمثؿ

 .المجاؿ الذم سيعمؿ فيو المبدأ
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  في حالة استخداـ طريقة االكتشاؼ االستقرائي يجب عدـ إجبار الطمبة عمى
 .التعبير المفظي

 يجب أف نيتـ باإلجابات كاالقتراحات غير المتكقعة مف الطمبة. 
 .يجب جعؿ الطمبة يتأكدكف مف صحة استنتاجيـ أك اكتشافيـ بالتطبيؽ

طريقة تهثيل األدوار :   ثاىياً 2.7
كصؼ كؿ مف فانيؾ شافتيؿ  لعب األدكار عمى أنو خط مف ممارسة الكاقع 

كيستخدـ المعممكف لعب األدكار كأداة تعميمية يتكقعكف أف يككف بإمكانيا تغذية 
تقنيات حؿ المشكالت الخاصة باالندماج بيف األشخاص كالتحميؿ التأممي لمقيـ 

.  كالسمككيات الشخصية
  تعريف طريقة تهثيل األدوار  1.2.7

ىك أحد أساليب التدريس أك التدريب التي تستخدـ في تعميـ الجماعة ، كيمعب فيو 
الطالب أدكار األبطاؿ لتكضيح مكقؼ معيف أك التكصؿ إلى حؿ مشكمة مف 

 كما عرؼ بأنو أسمكب كاسع االستخداـ في التعميـ الكتساب الميارات ،خاللو
  .حقيقيةالمعرفية ك أنو السبيؿ الكحيد لمحاكاة الخبرة لتظير اؿ

  ههيزات طريقة تهثيل األدوار 2.2.7
 تكفر فرص التعبير عف الذات كعف االنفعاالت لدل الطالب. 
  تثير الدافعية لدل الطالب كتزيد اىتماميـ بمكضكع الدرس، ألنو يتقمص

 .الشخصية التي يمثميا
  تكسب الطالب قيمان كاتجاىات كتعديالن لسمككيـ، كتساعدىـ عمى حسف

 .التصرؼ في المكاقؼ الطارئة التي يمكف أف يتعرضكا ليا
 تساعد في تنمية التفكير كالتحميؿ لدل الطالب. 
 تضفي ركح المرح كالحيكية عمى المكقؼ التعميمي. 
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 تساعد عمى اكتشاؼ المكىكبيف كدكم القدرات. 
 تقكم إحساس الطالب باآلخريف كتحتـر أفكارىـ. 
 تساىـ في حؿ مشاكؿ الطالب النفسية كتعبر عف دكاتيـ. 

  فوائد طريقة لعب األدوار 3.2.7

 عالج مظاىر االنطكاء عند الطالب. 
 كسابيـ مبادئ الطالقة في الكالـ  .إطالؽ ألسنة الطالب كا 
 تجسيد القصة في التمثيؿ يسيـ في التمييز بيف الكاقع كالخياؿ. 
 حؿ المشكالت النفسية كالتعبير عف دكاتيـ دكف رىبة مف الجميكر. 
 تسيـ في تطكير المقررات الدراسية. 
 تساعد عمى تحديد ميكؿ الطالب كاىتماماتيـ .

:    ثالثا  طريقة الهشروع3.7
ترجع فكرة المشركع إلى القرف الثامف عشر كالقرف التاسع عشر حينما تنادل 
المربكف بحرية الطفؿ كجعمو مركز العممية التعميمية ، حيث يرل الطالب أف 

المدرسة يجب أف ال تقدـ المكاد الجافة كالصعبة كالتي ليس ليا عالقة بحياة الطالب 
، كبذلؾ أصبحت المدرسة المكاف الذم يعيش فيو الطالب حياة اجتماعية كاقعية 

يتدرب فييا عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجيو خارج المدرسة كبذلؾ كجدت طريقة في 
التدريس تسمى بالمشركع كىي تعتمد كثيران عمى منيج النشاط التربكم  

 :  تعريف طريقة الهشروع1.3.7
ىك عبارة عف نشاط يقـك بو الطالب لتحقيؽ األىداؼ المحددة كالمرسكمة، حيث 

كقد . يقـك بو الطالب بشكؿ طبيعي في جك اجتماعي يشبو المناخ الحقيقي لمعمؿ
. تككف المشاريع فردية أك جماعية
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 كمف خصائصو انو يمبي حاجات كميكؿ كرغبات الطالب، كيسمح بتككيف عالقات 
. كيحقؽ النمك العقمي ك الميارل عند الطالب, اجتماعية بيف الطالب

  خصائص طريقة الهشروع 2.3.7
: يتصؼ المشركع كطريقة في التدريس بالخصائص اآلتية

 يمبي حاجات كميكؿ كرغبات الطالب. 
 يسمح بتككيف عالقات اجتماعية بيف الطالب. 
 يحقؽ النمك العقمي ك الميارل عند الطالب. 

  أىواع الهشروعات في التدريس 3.3.7
: يمكف تقسيـ المشركعات بحسب عدد المشاركيف في المشركع إلى قسميف 

هشروعات فردية : أوال
في ىذه المشركعات قد يطمب مف كؿ طالب القياـ بمشركع مستقؿ يختمؼ عف 

مشركع أم طالب أخر، كما قد يكمؼ المعمـ جميع الطالب القياـ بنفس المشركع ، 
.  كلكف كؿ طالب يقدـ مشركعو مستقالن عف بقية الطالب

هشروعات جهاعية : ثاىيا
كىي مشركعات يشترؾ فييا جميع طالب الصؼ، أك يتـ تقسيـ الطالب إلى 

. مجمكعات ، ككؿ مجمكعة تنجز عمالن كاحدان 
  خطوات طريقة الهشروع  4.3.7

: يمكف تحديد خطكات المشركع باألتي
 اختيار المشركع. 
 كضع الخطة. 
 تنفيذ المشركع. 
 تقكيـ المشركع. 
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  أسس اختيار الهشروع 5.3.7
ىناؾ مجمكعة مف األسس أك المبادئ التي يجب أف نراعييا عند اختيار المشركع 

: كىي 
 أف يككف المشركع ذات قيمة تربكية، بمعنى أف يمبي رغبات كميكؿ التالميذ. 
  أف يككف الكقت الذم يحتاجو متناسبا مع الفائدة التي يمكف أف يحصؿ عمييا

 .الطالب ، كما يجب أال يككف عمى حساب كقت المنياج الدراسي
  أف يتناسب المشركع مع قدرات الطالب العقمية كأف يككف بإمكاف الطالب

 .الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالمشركع بيسر كسيكلة
  أف يراعي المشركع الناحية المالية فال يككف مكمفان أك يحتاج إلى نفقات مالية ال

 .يستطيع الطالب أك المدرسة تحمميا
 
: الخالصة .8

حيث أف تنكع طرؽ , مف الميـ استخداـ طرؽ التدريس المختمفة في العممية التعميمية
التدريس حسب المكقؼ التعميمي يساعد الطالب عمي فيـ المادة أكثر ككذلؾ يقمؿ 

باإلضافة إلي التنكع في األنشطة كالكسائؿ المستخدمة . مف الشعكر بالممؿ عندىـ
كاستخداـ األلعاب كاإللغاز ككسيمة مسمية لتعميـ الطالب يحفزىـ عمي تعمـ المادة 

كعدـ إىماؿ الجانب المسمي في مادة الرياضيات لما لو , كارتفاع مستكم تحصيميـ
كيجب . مف دكر كبير في التقميؿ مف النظرة السمبية عند غالبية الطمبة ليذه المادة

تجنب طرؽ التدريس التقميدية التي تعتبر الطالب آلة الستقباؿ المعمكمات فقط 
. كالتركيز عمي إف يككف لمطالب دكر أساسي كايجابي في عممية إيجاد المعمكمات

تأىيؿ . كاعتماد طرؽ التدريس الحيكية كالفعالة بشكؿ أساسي في تدريس الرياضيات
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معممي الرياضيات بصكرة تتناسب مع التطكرات الطارئة عمي ىذه المادة كعمي 
.   طرؽ تدريسيا

  
: الهراجع

، مناىج الرياضيات ك أساليب تدريسيا، (2002)إبراىيـ محمد عقيالف  [1]
 . ، األردف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة(2)ط

، الرياضيات المدرسية، مكتبة المجتمع العربي (2009)خالد محمد الخطيب  [2]
 .(1)طلمنشر كالتكزيع، 

، استراتيجيات في تعميـ كتقكيـ تعمـ الرياضيات (2003)رمضاف مسعد بدكم [3]
 .(1)طدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

، (1) ط، أساليب كاستراتيجيات تدريس الرياضيات،(2006)زيد اليكيدم  [4]
 . دار الكتاب الجامعي،اإلمارات العربية المتحدة

 اإلمارات العربية ،(2) ط،(2007) استراتيجة لتنمية التفكير ،زيد اليكيدم [5]
 .  دار الكتاب الجامعي،المتحدة

، تطكير مناىج الرياضيات المدرسية، جامعة (2010)فريد كامؿ ابكزينة  [6]
 .عماف العربية لمدراسات العميا، دار كائؿ لمنشر

، (1)، تعميـ الرياضيات بيف النظرية كالتطبيؽ، ط(2000)محبات أبكعميرة  [7]
 .القاىرة، مكتبة الدار العربية لمكتاب
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 دور الثروة البحرية في االقتصاد الوطىي كأحد البدائل لمىفط

 مصطفى خميفة الذكادم. أ , أحمد عبد الجبار سعيد. أ 
المعيد العالي لمصيد البحرم بصبراتة 

 الهمخص
      يشيد العالـ المعاصر أحداثا عالمية مذىمة كتحكالت جذرية في النظاـ 

ىامة كضعت العالـ أماـ متطمبات كتحديات  االقتصادم أسفرت عف نتائج كتطكرات
يعتبر قطاع الثركة . جديدة تمكنو مف تمبية احتياجات العصر كمكاجية تحدياتو

البحرية احد القطاعات االقتصادية الميمة كرافدا حيكيا لالقتصاد الكطني باعتباره 
كتنبع أىمية قطاع الثركة البحرية مف انو يكفر عائدا , مصدرا لمدخؿ القكمي 

اقتصاديا جيدا كيسيـ في تكفير مصادر الغذاء لممكاطف باإلضافة إلى تكفير 
إف ليبيا مف الدكؿ الغنية بسبب تدفؽ النفط عمى أرضيا كتعتمد . العمالت األجنبية 

ىذا مما أدل إلى تدفقات مالية , في اقتصادىا اعتمادا كميا عمى تصدير النفط الخاـ
, ليس مف الحكمة أف نعتمد عمى النفط كمكرد كحيد داعـ لالقتصاد الكطني, كبيرة 

عمينا ,لذلؾ يجب العمؿ بجدية عمى تنكيع مصادر الدخؿ إلى جانب النفط الناضب
التفكير في كيفية االستفادة مما تبقى مف الثركة النفطية في بناء كتأميف مستقبؿ 

كلكف , البالد كخاصةن  إذا ما عرفنا إف قطاع الزراعة في ليبيا يكاجو مشكالت كبيرة
مقابؿ ىذا حبانا ا  ببحر كساحؿ طكيؿ كثركة بحرية كبيرة مستدامة بحيث تككف 

كاحدة مف مصادر الدخؿ المتنكع البديمة لمنفط كالتي يمكف مف خالليا تحقيؽ 
االكتفاء الذاتي كرفع مساىمة قطاع الثركة البحرية كخصكصا السمكية في الناتج 

 .المحمي اإلجمالي كرفع مساىمة القطاع في الصادرات غير النفطية
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 2-.النفط سمعة سائرة نحك الزكاؿ-1:- هخاطر االعتهاد عمى الثروة الىفطية 
 النفط لـ يعد مصدر لمطاقة فحسب بؿ 3- .النفط يسيطر عمى السياسة الدكلية

 تكمف أسس بناء الميزانية العامة لمدكلة في عنصريف 4-.أصبح سمعة استراتيجيو
كىي قائمة عمى إنتاج  (اإليرادات  )ك  (المصركفات)أساسيف ىما اإلنفاؽ الحككمي 

 .                               النفط كبيعو
 يؤدم إلى تقميؿ 1-:-تكمف في تحقيؽ االعتبارات التالية , أٌهية التىويع -1

 .تقمبات النمك
 يفتح التنكيع في 3-.يعد تنكيع االقتصاد أساسيا إليجاد فرص العمؿ  -2

قطاعي التصنيع كالخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة كثيرا مف الفرص 
أماـ تصدير منتجات جديدة بدال مف تصدير المنتجات ذاتيا في صكرة 

 .أكثر كثافة
 :-أٌهية الثروة البحرية في االقتصاد 

 .مساىمتيا الفعالة في الدخؿ القكمي -1
المساىمة اإلستراتيجية في تكفير المكاد الغذائية كتحقيؽ األمف  -2

 .الغذائي
 .مساىمتيا في تكفير فرص عمؿ لشريحة كبيرة مف الشباب -3
مساىمتيا في دعـ قطاعات اقتصادية أخرل مرتبطة بقطاع الثركة  -4

 .البحرية
 .  مساىمتيا في تحقيؽ التكازف في ميزاف المدفكعات -5
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 الهقدهة -1

ليبيا مف الدكؿ الغنية بسبب تدفؽ الذىب األسكد كالغاز مف أراضييا ، كنفطيا     
ذك نكعية جيدة ، كتعتمد في اقتصادىا اعتمادا كميا عمى تصدير النفط كجمب ما 
يحتاجو المكاطف الميبي مف غذاء ككساء كمرككب كجميع المتطمبات بؿ كحتى 

ليبيا لدييا عاشر أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالـ كتحتؿ . الكماليات 
سجمت ليبيا أعمى مؤشر في التنمية . المرتبة السابعة عشرة في إنتاج النفط عالميا 

كغينيا ,  بعد سيشيؿ 2009البشرية في أفريقيا كرابع أعمى إنتاج محمي أفريقيا عاـ 
كىذا يعكد إلى الحتياطياتيا النفطية الكبيرة ككثافة سكانيا , االستكائية ، كالغابكف 

أذا ما سمطنا الضكء عمى اقتصاد ىذه الدكلة منذ نشأتيا عاـ . المنخفضة نسبيا
 فنجد قبؿ اكتشاؼ النفط كتصديره كانت دكلة ليبيا فقيرة كاقتصادىا يعتمد 1952

بصكرة أساسية عمى النشاط الزراعي كالرعكم ، كلعبت المعكنات الخارجية المقدمة 
مف كؿ مف ايطاليا كبريطانيا  ك الكاليات المتحدة األمريكية في تدعيـ ىذه الدكلة 

 انخفضت الحاجة إلى تمؾ المعكنات المالية األجنبية مع 1956الفتية ، كبعد عاـ 
بدا الشركات النفطية األجنبية باالستثمار بكثافة في ليبيا كىذا ما أدل إلى تدفقات 

مالية كبيرة ، كمف ثـ ليس مف الحكمة أف نعتمد عمى النفط كمكرد كحيد داعـ 
كلذلؾ يجب العمؿ بجدية  عمى تنكيع مصادر الدخؿ إلى جانب لالقتصاد الكطني 

البتركؿ الناضب، كالبحث عف البدائؿ المستدامة التي يمكف االستثمار بيا كتنميتيا 
كيفية االستفادة مما تبقي مف الثركة النفطية في بناء كتاميف   ، كعمينا التفكير في

 إذا ما عرفنا أف قطاع الزراعة في ليبيا يكاجو مشكالت ةن   كخاصمستقبؿ البالد ،
كبيرة، كالتي منيا ندرة المياه ، نظرا لشح األنيار في المنطقة كقمة ىطكؿ األمطار، 
مما جعؿ ليبيا تكاجو تحديات كبيرة في ىذا القطاع لتكفير مصادر مياه مستدامة ، 
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كلكف مقابؿ ىذا حبانا ا  عز كجؿ ببحر كساحؿ طكيؿ كثركة بحرية كبيرة 
كمستدامة بحيث تككف كاحدة مف مصادر الدخؿ المتنكع البديمة لمنفط كالتي يمكف 

تحقيؽ االكتفاء الذاتي كرفع مساىمة قطاع الثركة البحرية كخصكصا  مف خالليا
السمكية في الناتج المحمي اإلجمالي كرفع مساىمة القطاع في الصادرات غير 

النفطية كتكفير فرص عمؿ لممكاطنيف في مجاالت الثركة البحرية كتحسيف مستكل 
المعيشة كحماية المكارد الطبيعية مف االستنزاؼ كضماف استدامتيا كتشجيع الشباب 

عمى االستثمار في قطاع الثركة البحرية كتحقيؽ اإلدارة السميمة لقطاعات الثركة 
البحرية كالسمكية كذلؾ باستخداـ التقنيات الحديثة كتحقيؽ الكفاءة العالية في إدارة 

المكارد الطبيعية كتشجيع القطاع الخاص عمى تبني مشاريع الثركة البحرية  كتكسيع 
 .دائرة نشاطاتيا 

الخصاد انذول اننفطٍت  -2

     في الكاقع المممكس فإف أغمب الدكؿ المنتجة لمنفط الزالت تعتمد في اقتصادىا 
كدخميا عمى إنتاج النفط كتصديره بصكرتو الخاـ كذلؾ عمى الرغـ مف السباؽ 

المحمـك في الكشؼ عف مصادر طاقة بديمة كمتجددة يتمثؿ بعض منيا في التكسع 
في استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية ، كتطكير خاليا الكقكد لتصبح 
أكثر فعالية كأقؿ كمفة باإلضافة إلى التكجو إلى استغالؿ الطاقة الشمسية كطاقة 

الرياح كطاقة المياه ككذلؾ طاقة الحرارة األرضية ناىيؾ عف مصادر الطاقة 
ك لكف خالؿ السنكات القميمة الماضية حققت الدكؿ . المتاحة مثؿ الطاقة الحيكية

العربية كليبيا مف ضمنيا عكائد مالية ضخمة إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستكيات 
يتكقع المراقبكف محافظة أسعار النفط عمى .   دكالران  لمبرميؿ100قياسية تجاكزت 

كمما يعنيو ذلؾ استمرار . مستكيات عالية خالؿ العاـ القادـ كاألعكاـ القميمة القادمة 
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تدفؽ المزيد مف العائدات النفطية العالية إلى الدكؿ العربية المصدرة لمبتركؿ لمعقكد 
النفط كالفحـ الحجرم )ىذا يعني إف اقتصاد الدكؿ القائـ عمى طاقة . القريبة القادمة 
يتميز بأنو أحادم المصدر كباعتماده عمى مخزكف محدكد كغير  (كالغاز الطبيعي

. متجدد مف الطاقة 
 ليس مف الحكمة أف نعتمد عمى النفط كمكرد كحيد :هخاطر الثروة الىفطية    

 : لألسباب التاليةداعـ لالقتصاد الكطني كىذا المكرد فيو مخاطر 
النفط سمعة سائرة نحك الزكاؿ كعميو سيأتي يـك قد ال يتبقى لنا نفط نصدره –  أ 

كنستفيد مف إيراداتو، فالنفط سمعة معركفة بالتقمبات الشديدة في أسعارىا كتمر في 
إف مف .مراحؿ عمى عدة سنكات مف االرتفاعات القكية كاالنخفاضات الشديدة

العكامؿ الرئيسية التي يمكف أف تؤثر في معدالت النمك في منطقة الشرؽ األكسط 
كشماؿ أفريقيا كتحديدا ليبيا ىك إذا ما حدث اليبكط االقتصادم في االتحاد 

 .األكركبي سيؤثر في أسعار النفط كالكميات المطمكبة 
يسيطر النفط عمى السياسة الدكلية حيث يرل الخبراء العسكريكف - ب 

كاإلستراتيجيكف ، أنو مف بيف مصادر الطاقة جميعيا ، ليس ىناؾ سمعة أكثر مف 
النفط قادرة عمى إثارة الصراعات بيف الدكؿ في القرف الحادم كالعشريف، فالنفط 
يمعب دكران بالغ الحيكية في االقتصاد العالمي، إذ ال يزاؿ متربعان كأكثر مصادر 
الطاقة نفعان كاستخدامان عمى مستكل العالـ رغـ الضغكط البيئية الشديدة المحيطة 

. باستخدامو 
 (سمعة إستراتيجية  )لـ يعد النفط مصدران قّيمان لمطاقة فحسب ، بؿ أصبح – ج 

سيظؿ العالـ معتمدان عمييا لعقكد طكيمة مقبمة ، طالما ظؿ إنتاج بدائؿ طاقة صديقة 
لمبيئة كمرغكب فييا أمران يستغرؽ أمدان ليس بالقصير ، فضالن عف أف المجتمعات 

الصناعية لف تقكل عمى العيش مف دكنو  لذا فقد انتشرت اآلراء الداعية إلى ضماف 
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استمرار تكافر النفط كتدفقو ؛ حتى إذا استمـز األمر استخداـ القكة العسكرية ، بعد 
أف بات النفط أحد أىـ المصالح الحيكية لمقكل العظمى في العالـ بؿ كالقكل الدكلية 

األخرل الساعية لمتنمية كالتطكر االقتصادم كالتي تسعى إلى أف تتبكأ مكانة 
. عالمية

تكمف أسس بناء الميزانية العامة لمدكؿ في عنصريف أساسييف ، كىما اإلنفاؽ - د 
كالتي تمثؿ المحرؾ األساسي لالقتصاد الدكلة ،   (المصركفات)الحككمي 

كىي قائمة عمى إنتاج النفط كبيعو كبالتالي أسعاره  (اإليرادات)كالعنصر اآلخر 
كالذم يمثؿ نحك تسعيف في المائة مف اإليرادات في بعض الدكؿ النفطية كمنيا 

ليبيا ، مما يعني أف تقدير كاردات تتأسس عمى أسعار البتركؿ خالؿ العاـ المقبؿ 
، ككما ىك معركؼ إف أسعار النفط  تتميز بحساسيتيا المفرطة نظرا لمتقمبات في 

العرض كالطمب ، كعميو إف بناء الميزانيات العامة لمدكؿ النفطية تككف شديدة 
الحذر اتجاه أسعار النفط كتقمبات أسعاره ، كلذلؾ يتبنى خبراء االقتصاد في الدكؿ 

عند مستكل سعرم ثابت كىك السعر النفطية في بناء الميزانية العامة لمدكلة 
 .المستيدؼ غير المعمف 

 يتكقع المراقبكف محافظة أسعار النفط عمى مستكيات عالية :فرص تىهوية ىادرة 
كمما يعنيو ذلؾ استمرار تدفؽ المزيد مف . خالؿ العاـ القادـ كاألعكاـ القميمة القادمة

 كارتفاع العائدات  .العائدات النفطية العالية إلى الدكؿ العربية المصدرة لمبتركؿ
النفطية أدل إلى تراكـ ثركات مالية ضخمة في الدكؿ العربية المصدرة لمنفط كفي 

كتقدر قيمة . مقدمتيا السعكدية كبمداف الخميج األخرل، إضافة إلى ليبيا كالجزائر
 فقط باإلضافة إلى 2005 مميار دكالر خالؿ العاـ 300ىذه العائدات بحكالي 

كعمى ضكء استمرار زيادة اإلنتاج النفطي كارتفاع أسعاره . األعكاـ التي تمتيا 
يتكقع خبراء االقتصاد الحفاظ عمى ىذا المستكل مف العائدات ، كيشكؿ التراكـ 
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المذككر فرصة نادرة لمدكؿ العربية مف أجؿ دفع عممية اإلصالح االقتصادم التي 
كما تشكؿ فرصة لتحديث بناىا . عانت مف مشاكؿ تمكيمية في السابؽ كذلؾ 

التحتية كاستكماؿ مقكمات تنكيع مصادر دخميا التي تعتمد عمى النفط بشكؿ 
. رئيسي حتى اآلف

يشكؿ تنكيع مصادر الدخؿ كتخفيؼ االعتماد عمى النفط : تىويع هصادر الدخل
ابرز التحديات التي تكاجو ليبيا كباقي الدكؿ العربية السيما النفطية منيا خالؿ 

. كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف ثركة النفط مف الثركات الناضبة. األعكاـ القادمة 
كيضاؼ إلى . كما أنيا ال تعكس اقتصادان يتمتع بكفاءة عالية كقدرة عمى المنافسة 

ذلؾ أف االقتصاديات النفطية ليست مف االقتصاديات القادرة عمى استيعاب األيدم 
العاممة كتخفيؼ مشاكؿ البطالة بسبب اعتمادىا الرئيسي عمى االستثمارات 

كتعتبر البطالة مف أكثر المشاكؿ تعقيدا في . الرأسمالية الكبيرة دكف األيدم العاممة
. الدكؿ العربية كخاصة في صفكؼ الشباب

إف تنكيع مصادر الدخؿ يعني بالضركرة تغيير بمنيجية كآلية النشاط االقتصادم 
بما يسمح برفع كفاءة اإلنتاج كيحقؽ مكارد متعددة لمخزينة العامة مف الضرائب 

كالرسـك كحاؿ االقتصاديات المتقدمة عمى أف يككف ذلؾ متدرجان بما يسمح بتحقيؽ 
عدة أىداؼ بكقت كاحد ، تنكيع مصادر دخؿ الخزينة العامة، كرفع كفاءة القطاع 

. الخاص كتعزيز تنافسيتو باستخداـ أحدث التقنيات كاألساليب التشغيمية الحديثة
تكمف أىمية التنكيع االقتصادم في تحقيؽ االعتبارات : أٌهية التىويع االقتصادي

:  التالية 
يؤدم التنكيع االقتصادم إلى تقميؿ تقمبات النمك ، مما يشجع عمى  _  أوالً 

كتقمب النمك في البمداف . االستثمار الخاص في القطاعات االقتصادية المختمفة 
كيمثؿ تقمب النمك في الدكؿ الست . العربية أعمى منو في بقية مناطؽ العالـ 
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األعضاء في مجمس التعاكف الخميجي ضعفي معدؿ نظيره في البمداف العربية 
األخرل الغنية بالمكارد كليبيا كاحدة منيا ، كأربعة أضعاؼ نظيره في البمداف العربية 

   .غير المصّدرة لمنفط 
ُيعد تنكيع االقتصاد أساسيان إليجاد فرص العمؿ، خصكصان في ظؿ _  ثاىيًا 

كال يمكف االستمرار في . االرتفاع المتنامي ألعداد الكافديف إلى سكؽ العمؿ 
االعتماد عمى القطاع العاـ، الذم ُيعد أكبر مشغؿ في كثير مف الدكؿ العربية ، 

 .في التخفيؼ مف معدالت البطالة المرتفعة
يفتح التنكيع في قطاَعي التصنيع كالخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة  _  ثالثاً 

كثيران مف الفرص أماـ تصدير منتجات جديدة بدالن مف تصدير المنتجات ذاتيا في 
كيتمّثؿ التحّدم الذم تكاجيو المنطقة العربية ، خصكصان .    صكرة أكثر كثافة

الدكؿ الغنية بالنفط ، في ضماف تسخير السياسة المالية لتعزيز النمك كالتنكيع 
االقتصادم في الشكؿ الصحيح ، كتنفيذ إصالحات بيئة أعماليا بيدؼ تسريع 
يجاد فرص عمؿ مستدامة لمكاكبة الزيادة الفائقة في  كتيرة النمك غير النفطي كا 

 كمف الجدير بالذكر إف أىـ مكرد طبيعي في ليبيا ك الكطف . حجـ قكة العمؿ
العربي ىي الثركة البشرية ، لككف الثركة البشرية في قمب ىذه الثكرة التي ال يمكف 
أف تنجح في غياب تأىيميا اجتماعيا كاقتصاديا غايتيا دفع عجمة التنمية لمبالد مف 

  .خالؿ االىتماـ بالفرد أكال ، كتككينو 
 الثركة البحرية تشكؿ أحد المصادر :أٌهية الثروة البحرية في االقتصاد الوطىي 

اف اعتماد الثركة البحرية كأحد البدائؿ لمثركة االقتصادية األساسية في ليبيا ، ك
 :النفطية لككنيا تتميز بالخصائص التي تؤىميا بأخذ ىذا الدكر مف النكاحي التالية 

مساىمتيا الفعالة في الدخؿ القكمي ، كذلؾ مف خالؿ زيادة معدالت التصدير  – 1
، ككذلؾ تخفيض معدؿ االستيراد لممنتجات البحرية ، كتكفير احتياجات السكؽ 
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  .المحمية منيا 
ك تحقيؽ األمف الغذائي  المساىمة اإلستراتيجية في تكفير المكاد الغذائية – 2

. الكطني كالقكمي
 مساىمة قطاع الثركة البحرية كمصدر ىاـ في تكفير فرص عمؿ لشريحة  -3

في النشاطات المرتبطة بالقطاع كنقؿ كبيرة مف الشباب باإلضافة إلى الفرص 
األسماؾ كتبريدىا كتصنيعيا كتصديرىا ككذلؾ العامميف بقطاع تجارة تصنيع 

. معدات الصيد 
مساىمتيا في دعـ قطاعات اقتصادية أخرل كصناعة كالسياحة كقطاع  – 4

. الخدمات كذلؾ لكجكد عالقة متبادلة قكية بينيا كبيف ىذاف القطاعاف 
 .مساىمتيا اليامة في التجارة الخارجية كتحقيؽ التكازف في ميزاف المدفكعات – 5

: والع انثشوة انبحشٌت فً انذول انعشبٍت -3

 ( 22.5 )      تشغؿ الدكؿ العربية مساحة جغرافية كاسعة كمتفرقة تقدر بحكالي
  كتحيطيا المياه البحرية مف جميع الجيات، فالخميج العربي كخميج 2مميكف كـ

عماف مف الشرؽ، كأكاسط شرؽ المحيط األطمنطي مف الغرب، كالبحر المتكسط 
مف الشماؿ، كالبحر العربي كالمحيط اليندم مف الجنكب، باإلضافة إلى ىذه 

المسطحات، يكجد البحر األحمر كالعديد مف الخمجاف 

     كاألراضي الرطبة، كالعديد مف األنيار أىميا نير النيؿ، كدجمة ، كالفرات، 
ككذلؾ البحيرات الطبيعية كالصناعية، ككميا تكفر إمكانيات كبيره إلنتاج األسماؾ 

 23.666 ) كيقدر إجمالي طكؿ السكاحؿ العربية بحكالي ،كالكائنات المائية األخرل
) ألؼ كيمك متر، كما تقدر مساحة الرصيؼ القارم لمدكؿ العربية مجتمعو بحكالي  (

:- ألؼ كيمك متر مربع كىك مكضح بالجدكؿ التالي ( 707
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مساحة األرضية كمساحة الرصيؼ القارم كطكؿ السكاحؿ في الدكؿ العربية          (1)جدكؿ رقـ 
مساحة الرصيؼ كيمك متر / طكؿ السكاحؿالدكلة 

/ كيمك متر/ القارم
باأللؼ 

/ مساحة الدكلة
باأللؼ / كيمك متر

 2.381.740 13.700 998الجزائر 
 660 10.000 161البحريف 
 23.000 6.280 314جيبكتي 
 1.001.450 87.120 2665مصر 
 437.072 2.000 58العراؽ 
 92.300 120 26األردف 
 17.820 7.200 499الككيت 
 120.400 1.169 225لبناف 
 1.759.540 50.000 1973ليبيا 

 1.0030.700 36.000 754مكريتانيا 
 446.550 115.000 1835المغرب 
 212.460 58.000 2092عماف 
 - 8.4 420فمسطيف 
 11.437 10.700 563قطر 

 1.960.582 95.040 2640السعكدية 
 637.657 39.000 3025الصكماؿ 
 2.505.810 22.300 853السكداف 
 185.180 900 193سكريا 
 163.610 80.000 1148تكنس 
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 82.880 31.600 1318اإلمارات 
 527.970 41.000 1906اليمف 

 22.488.818 707.129 23.666المجمكع 
 2003الباحثاف استنادا لبيانات منظمة األغذية كالزراعة لسنة : إعداد

 كيمك متر مطؿ عمى البحر األبيض المتكسط 1973     كتمتمؾ ليبيا ساحؿ طكلو 
 مف إجمالي مساحة الرصيؼ 2 كـ50. 000، كرصيؼ قارم تبمغ مساحتو حكالي 

القارم في المنطقة العربية  كتأتي ليبيا في الترتيب السادس بعد المغرب كالسعكدية 
كتكمف أىمية الرصيؼ القارم ىك مركز تكاجد األحياء . كمصر كتكنس كعماف 

البحرية دكف باقي البحار كالمحيطات ، كتشكؿ مساحة الرصيؼ القارم في العالـ 
مف األحياء  % 90مف مجمكع مساحة البحار كالمحيطات ، كتعيش فيو  % 10

. البحرية سكاء كانت نباتية أك حيكانية كخاصة ذات الجدكل االقتصادية 

. أهى خصائص انًصاٌذ انبحشٌت فً شًال أفشٌمٍا وششق انبحش انًخىسط  -4

     تضـ ىذه المنطقة المغرب عمى طكؿ الساحؿ الجنكبي الغربي لشماؿ أفريقيا، 
ككؿ مف الجزائر، تكنس ، ليبيا ، مصر كفمسطيف ككذلؾ لبناف كسكريا في الشرؽ 

:- كتتمثؿ خصائصيا 
. تعتبر مصايد البحر المتكسط بصفو عامػو فقيرة في مكاردىا البحرية الحية-  1
أف مصايد الرصيؼ القارم مستغؿ بشكؿ كثيؼ، كمع ذلؾ تكجد بعض -  2

اإلمكانيات لزيادة المصيد مف بعض مناطؽ الصيد التي يتـ استغالليا بشكؿ 
متكاضع أك غير مستغمو مثؿ ، اسماؾ القرش كاألسماؾ العائمة الكبيرة ك متكاجدة 

. خارج حدكد الرصيؼ 
تكضح إحصاءات اإلنتاج أف مصايد ىذه المنطقة لدييا المقدرة عمى مقاكمة -   3

الزيادة الكبيرة في جيد الصيد، كأنيا أحد المناطؽ البحرية القميمة التي تظير زيادة 
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كما إف الظاىرة األخرل في ىذه المنطقة الزيادة الممحكظة في . ثابتة في اإلنتاج 
. أنتاج األسماؾ السطحية الكبيرة

. بالنسبة لمصايد شرؽ البحر المتكسط، فإنو تكجد إمكانيات قميمو لزيادة اإلنتاج-  4
كبصفو عامو فإنػو يستبعد كجكد أيو مخزكناف غير مستغمو في ىذه المنطقة، كمع 
ذلؾ فإف بعض مخزكناف األسماؾ العائمة يمكف أف تزيد فجأة مف كقت إلى آخر 

. كالذم قد يككف بسبب ظركؼ بيئية مؤقتة
تكجد المصايد الغنية نسبيا في كؿ مف خميج قابس في تكنس، كخميج سرت في - 5

. ليبيا، كأماـ منطقة دلتا النيؿ في مصر كالتي تستخدـ شباؾ الجر القاعي
         كطبقا لبيانات منظمة األغذية كالزراعة قدر اإلنتاج العالمي مف األسماؾ 

 مميكف طف كبنسبة 90.3 مميكف طف، منيا 132.3 بحكالي 2003في عاـ 
مف االستزراع  (%32) مميكف طف بنسبة 41.9مف المصايد الطبيعية ،  (68%)

فقط % 2 مميكف طف أم ما يعادؿ 2.7السمكي كما ساىمت الدكؿ العربية بحكالي 
 مميكف طف 2.2مف اإلنتاج العالمي، حيث أنتجت المصايد الطبيعية حكالي 

مف اجمالى أنتاج  (%18) ألؼ طف 476كاالستزراع السمكي حكالي  (82%)
. الدكؿ العربية 

عمى  2008إنتاج األسماؾ في ليبيا حسب ما جاء في تقرير الفاك لسنة   كيبمغ 
: النحك التالي

 (طف   40347 )2006إنتاج الصيد البحرم لسنة 
 ( طف 480)  2006لسنة  (االستزراع  )إنتاج تربية األحياء المائية 

 ( طف  40827 )2006مجمكع إنتاج مصائد األسماؾ لسنة 
 ( طف 46467 ) 2005 – 2003ككما بمغ إنتاج األسماؾ لسنة 

 ( طف 11748 )2005-2003 (طف، الكزف الحي)الكاردات 
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 ( طف 3275 ) 2005-2003 (طف، الكزف الحي)الصادرات 

    كيعتبر االستزراع السمكي مصدرا إنتاجيا حديثا نسبيا في الدكؿ العربية حيث 
 عندما كاف حجـ اإلنتاج مف ىذا النشاط ال 1984حقؽ تقدما ممحكظا منذ عاـ 

إال أنو خالؿ التسعينات حقؽ االستزراع السمكي زيادة تقدر .  ألؼ طف22يتعدل 
، كيمكف تفسير ذلؾ أف ممارسة االستزراع السمكي في كؿ مف مصر %60بحكالي 

كالعراؽ كسكريا انطمؽ عمى مدل سنكات عديدة بسبب تكفر المياه العذبة في ىذه 
الدكؿ ،كفي السنكات األخيرة  تمت ممارسة ىذا النشاط في المياه البحرية في العديد 

مف الدكؿ األخرل كالتي تتصؼ بندرة المياه العذبة، مثؿ الككيت ، كالسعكدية ، 
البحريف، كدكلة اإلمارات العربية المتحدة ، كذلؾ عف طريؽ تربية األسماؾ في 

كفي ليبيا أجريت محاكالت . بيئتيا داخؿ أقفاص عائمة أعدت لذلؾ في البحر 
في كادم كعاـ ، ككادم  (المياه العذبة  )الستزراع األسماؾ في المياه الداخمية 

مجنيف ، كبحيرة أبك دزيرة في بنغازم  كعمى نطاؽ محدكد جدا ككاف اإلنتاج غير 
أما استزراع األسماؾ البحرية في أقفاص لـ تشجعو . تجارم بسبب محدكديتو 

الدكلة كترعاه الرعاية المطمكبة كعمى ىذا األساس لـ تكف إنتاجيتو مممكسة عمى 
 2000 كمف كاقع اإلنتاج السمكي مف عاـ .النطاؽ العاـ إلنتاج األسماؾ في ليبيا 

،  % 5 يتضح إف معدؿ نمك اإلنتاج لمبالد العربية مجتمعة 2003إلى عاـ 
كنالحظ في نفس الكقت تردم كضعؼ مقدار نمك اإلنتاج السمكي في ليبيا حيث لـ 

 (. 2 )ككما يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ  % 1يتجاكز 
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 2015الىهو السىوي لإلىتاج السهكي واإلىتاج الهتوقع  لعام  ( 2 )  جدول رقم 

الدولة 
اإلىتاج عام 

2000 
اإلىتاج عام 

2001 
اإلىتاج عام 

2002 
اإلىتاج عام 

2003 
هعدل الىهو 

% السىوي 
اإلىتاج الهتوقع 

 2015لعام 
 289 , 345 9 142 , 004 134 , 796 134 , 077 113 , 508الجزائر 

 24 , 965 7 13 , 641 11 , 207 11 ،230 11 , 730البحرين 

 350 0 350 350 350 350جيبوتي 

 1698 , 877 8 875 , 990 801 , 466 771 , 515 724 , 407هصر 

 34 , 611 4 23 , 100 37 , 900 35 ، 300 22 , 512العراق 

 1 , 496 3 131 ، 1 1 , 041 1 ، 060 1 , 119األردن 

 4 , 853 2 6 , 095 6 , 095 6 , 041 6 , 367الكويت 

 7 , 692 5 4 , 688 4 , 760 3 , 970 4 , 066لبىان 

 35 , 856 1 33 ، 666 33 , 666 33 , 339 33 , 457ليبيا 

 93 , 629 1 80 , 000 78 , 902 84 , 881 80 , 849هوريتاىية 

, 356,035 877 , 104الهغرب 
1 

647 , 896 669 , 886 6 284 ,499 ,1 

 245 , 809 6 138 , 833 142 , 670 129 , 907 120 , 421عهان 

- - - - - - فمسطين 

 53 , 932 33 11 , 000 6 , 880 8 , 607 7 , 142قطر 

 107 , 769 6 64 , 753 62 , 074 57 , 385 55 , 765السعودية 

 11 , 932 3 18 000 18 000  20 , 200  20 , 200الصوهال 

 90 , 366 4 59 , 600 59 , 600  59 , 000 54 , 000السودان 

 23 , 260 4 16 , 128 15 , 166  14 , 171 13 , 369سوريا 

 87 , 977 0 92 , 471 98 , 660 100 , 350 97 , 103توىس 

 47 , 645 4 97 , 450 97 , 574 112 , 561 105 , 456األهارات 
 292 , 603 7 159 , 000 159 , 262 142 , 198 114 , 751اليهن 

 4, 254, 554 5 2, 569,724 2 , 716,666 2,298,811 2,715,463اإلجهالي 

 2003الباحثاف استنادا لبيانات منظمة األغذية كالزراعة لسنة : إعداد
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.  مميكف طف2.73 بحكالي 2003قدر حجـ االستيالؾ في الدكؿ العربية عاـ 

 520الصادرات –  ألؼ طف 529الكاردات +  مميكف طف 2.72اإلنتاج المحمى )
.   (ألؼ طف

اإلنتاج المحمي  ) طف 54940 بحكالي 2003ككاف حجـ االستيالؾ في ليبيا عاـ 
  (. 3275الصادرات  – 11748الكاردات  + 46467

 
يبيف أنتاج األسماؾ مف المصائد الطبيعية كاالستزراع في الدكؿ  ( 3 )جدكؿ رقـ 
العربية  

 2003 2002 2001 2000الدولة 
االستزراع الصيد االستزراع الصيد االستزراع الصيد االستزراع الصيد 

 476 142004 476 134396 454 134077 351 113508الجزائر 
 3 13641 3 11207 0 11230 12 11730البحرين 
 0 350 0 350 0 350 0 350جيبوتي 

 445181 875990 376296 801466 342664 771515 140093 724407هصر 

 1500 23100 2000 37900 2000 35300 1745 22512العراق 
 650 1311 575 1041 540 1060 509 1119األردن 
 195 6095 195 6095 195 6041 376 6367الكويت 
 790 4688 790 4760 300 3970 400 4066لبىان 
 0 33666 0 33666 160 33339 100 33457ليبيا 

 0 80000 0 78902 0 84881 0 80849هوريتاىية 
 1538 886669 1670 896647 1403 1356035 1559 877104الهغرب 
 352 138833 0 142670 0 129907 0 120421عهان 

- - - - - - - - فمسطين 
 0 11000 0 6880 1 8607 0 7142قطر 

 11824 64753 6744 62074 1218 57385 6004 55765السعودية 
 0 18000 0 18000 0 20200 0 20200الصوهال 
 1600 59600 1600 59600 1609 59000 1000 54000السودان 
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 2217 16128 5955 15166 5550 14171 292 13369سوريا 
 2130 92471 1975 98660 1865 100350 1553 97103توىس 

 2300 97450 0 97574 0 112561 0 105456األهارات 
 0 159000 0 159262 0 142198 0 114750اليهن 

 475756 2724569 398252 2666716 364321 2811298 160551 2463715اإلجهالي 

 2003الباحثاف استنادا لبيانات منظمة األغذية كالزراعة لسنة : إعداد
 

  كقدر المتكسط السنكم الستيالؾ الفرد مف األسماؾ عمى مستكل المنطقة العربية 
.  2003في عاـ  ( كجـ9.25)بحكالي 

  ( كجـ 9 , 5 )كاما المتكسط السنكم الستيالؾ الفرد مف األسماؾ في ليبيا بحكالي 
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ أثرت في زيادة الطمب عمى األسماؾ كالمنتجات السمكية 

. كبالتالي زيادة االستيالؾ في الفترة األخيرة
: وهن أٌم ٌذي العواهل ها يمي

       إف زيادة السكاف في العالـ العربي سكؼ تدفع بالطمب عمى األسماؾ 
كمنتجاتيا إلى الزيادة حتى مع افتراض مستكل االستيالؾ الحالي المقدر بحكالي 

 كجـ لمفرد في السنة، فطبقا لتقديرات األمـ المتحدة عف أعداد السكاف في 9.25
 فإنو مف المتكقع زيادة عدد السكاف في الدكؿ العربية مف 2015العالـ حتى عاـ 

كمع . 2015 مميكف نسمو في عاـ 387 إلى 2003 مميكف نسمو في عاـ 297
، فإف الطمب 2003افتراض ثبات معدؿ االستيالؾ السنكم لمفرد عند مستكل عاـ 

. ، كتحسف مستكل المعيشة 2015 مميكف طف في عاـ 3.6المتكقع يقدر بحكالي 
إىماال كاضحا بالرغـ مف  قطاع الثركة لبحرية عمكما كالثركة السمكية بميبيا يعاني ك

امتالؾ ليبيا ثركة ىائمة في ىذا القطاع الف الحككمة عممت عمى إىماؿ دكر الثركة 
البحرية  في دعـ االقتصاد الكطني كاعتمدت عمى النفط ، كلـ تقـك بدعمو كتركتو 

لمقطاع الخاص ،  لذلؾ عزفت الحككمة عف الدخكؿ في ىذا المجاؿ كىذه مف أكبر 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 92 

 

المشاكؿ التي أدت إلى تدىكر قطاع الثركة السمكية ، فمـ تساىـ الدكلة بدكر فعاؿ 
في التنمية البشرية الخاصة بيذا القطاع التي تقـك بدكرىا بإدارة كتنمية القطاع ، 
باإلضافة إلى عدـ كجكد المعدات الحديثة التي أدت بدكرىا النخفاض معدالت 

 كما إف الحككمة لـ تقـك بتشجيع القطاع الخاص كتقديـ محفزات لو  .اإلنتاج
 الثركة البحرية تعرضت لعدد  بأالضافة إلى إف.لالستثمار في قطاع الثركة البحرية 

مف التعديات البيئية كغيرىا مف المخالفات ، كعدـ كجكد دراسة لممخزكف السمكي 
كما إف تربية األحياء المائية ىك نشاط جديد في ليبيا كذلؾ لـ . لممصائد الميبية 

يحضى بتشجيع الحككمة كترؾ لمؤسسات القطاع الخاص لمبدء في ىذا النكع مف 
.   النشاط، ك ال يزاؿ أقؿ مف األداء المتكقع

 2015كنالحظ في ليبيا ىناؾ فجكة كبيرة بيف ارتفاع الطمب عمى األسماؾ لعاـ 
كبيف مقدار النمك في اإلنتاج %7بسبب ارتفاع معدؿ النمك السكاني البالغ قدره 

، كخاصة إذا ما فترضنا بقاء معدؿ مستكل استيالؾ الفرد مف %1السمكي البالغ 
ذا ما أفترض أيضا بقاء 9.5األسماؾ عمى حالو كالبالغ مقداره   كيمك جراـ، كا 
. مستكل المعيشة عمى ما ىك عميو

 
 . مف األسماؾ حسب الدكؿ العربية2015الفجكة بيف الطمب كالعرض  لعاـ  ( 4 )جدكؿ رقـ    

تقدير عرض الدولة 
األسهاك 
2015 

(4-2 )
6 

تقدير 
ىصيب 

الفرد هن 
األسهاك 
2003 

5 

تقديرات الطمب 
عمى األسهاك 

2015 
4 

تقديرات 
الىهو 

السكاىي 
2015 

3 

تقدير اإلىتاج 
 

2015 
2 

هعدل الىهو السىوي 
لإلىتاج 

(2003-2000 )
1 

 9 289.348 38.085 194.083 5.10 95.265الجزائر 
 7 24.965 852 11 , 955 14.03 13.010البحرين 
 0 350 930 550 0.59- 200جيبوتي 
 8 1.698.877 88.175 1.370.461 15.54 328.415هصر 
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 4 34.611 36.473 36.836 1.01- 2.275العراق 
 3 1.496 6.956 28.888 4.15- 27.393األردن 
- 2 4.853 3.381 29.743 8.80- 24.890الكويت 
 5 7.692 3.965 21.525 5.43- 13.832لبىان 
 1 35.856 7.018 64.123 9.5- 28.267ليبيا 

 1 93.629 3.988 72.909 18.28 20.719هوريتاىية 
 6 1.499.284 36.152 696.817 19.27 802.467الهغرب 
 6 245.809 3.173 118.717 37.41 127.092عهان 

- - - - - - فمسطين 
 33 53 , 932 972 19.621 20.19 34.310قطر 

 6 107 , 769 30.828 21.608 6.90- 104.838السعودية 
- 3 11.932 10.970 17.785 1.62- 5.853الصوهال 
 4 90 , 366 4.035 76.408 1.74 13.958السودان 
 4 23 , 260 23.802 51.337 2.16- 28.077سوريا 
 0 87 , 977 11.104 118.870 10.71- 30.893توىس 

 4 47 , 645 5.588 162.947 29.16- 115.303األهارات 
 7 292 , 603 28.480 202.738 7.12 89.866اليهن 

 2 4.652.254 384.963 3.503.971 218.35 1.143.281اإلجهالي 

 2003الباحثاف استنادا لبيانات منظمة األغذية كالزراعة لسنة : إعداد
 

عمى مستكل العالـ ظيرت الكثير مف : الهشاكل التي تواجً الهوارد البحرية
المشاكؿ التي ارتبطت باإلفراط في الصيد، أك استنزاؼ المكارد السمكية، نتيجة 

لكثرة الطاقة التي يخصصيا الصيادكف أك العامميف عمى استغالؿ الثركات 
السمكية، كاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة في عمميات الصيد ، باإلضافة إلى استخداـ 
طرؽ صيد غير مشركعة بسبب عدـ كجكد القكانيف كالتشريعات الكفيمة بحماية ىذه 
المكارد ، ككؿ ىذا أدل في كثير مف مصايد األسماؾ في العالـ إلى تدىكر كضع 
المخزكف السمكي، كأدل في بعض الحاالت إلى انقراض أنكاع معينة، أك تدني 
كميات الصيد إلى الحد الذم تصبح فيو عمميات الصيد غير اقتصادية كمربحة 
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لذلؾ كاف عمى الجيات المسئكلة حماية الثركة السمكية كتنظيـ استغالليا ، ككضع 
الضكابط كالنظـ التي يتـ مف خالليا استغالؿ المكارد السمكية دكف إفراط، أك 

. إضرار بحالة المخزكف
 ىناؾ عدد مف اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في :إجراءات حهاية الثروة البحرية 

: سبيؿ الحفاظ عمى المكارد السمكية كحمايتيا مف أىميا 
 تحديد جيد كطاقة الصيد ، كضع مخطط لتنظيـ الصيد البحرم مف خالؿ - أوال

مثالن عف طريؽ تحديد عدد القكارب المسمكح ليا بمزاكلة الصيد ، أك نكع المعدات 
  .التي يسمح ليا باستخداميا 

مراقبة كمية ك حجـ األنكاع المصطادة كىذا يؤدم إلى مراقبة المخزكف  - ثاىيا
 .السمكي 

اعتماد فترة الراحة البيكلكجية ك نظاـ الحصص حسب األنكاع في إتباع - ثالثا
 : األسمكب األتي

 مف نكع معيف في أكقات أك مكاسـ معينة، مثؿ أكقات حظر صيد األسماؾ.  1
. كمكاسـ التكاثر كاإلخصاب، كذلؾ إلعطاء فرصة لألسماؾ كي تضع بيضيا

 في مكاقع لتجمعات األسماؾ أثناء مكاسـ التكاثر لحماية حظر صيد األسماؾ.  2
. تمؾ األسماؾ في تمؾ المكاسـ

مف األسماؾ التي ليا قابمية لمزيد مف النمك  حظر صيد األحجاـ الصغيرة.  3
. إلتاحة الفرصة ليا لكضع البيض كالمساىمة في تجديد النكع

 بالثركة السمكية ، كالتي تؤثر سمبان حظر استخداـ معدات الصيد الضارة- رابعا 
. عمى المخزكف ، مثؿ المعدات التي تصيد األنكاع كاألحجاـ المختمفة دكف تمييز

تحديد مكاصفات معدات الصيد بحيث ال تشكؿ خطران عمى المخزكف أك  -  خاهسا
. عمى المخمكقات األخرل في البيئة البحرية

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/13024/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/13024/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/13024/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/13024/posts
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: اننخائح -5

تمتمؾ ليبيا ساحؿ طكيؿ كرصيؼ قارم كبير مقارنة ببعض الدكؿ العربية - 1
. األخرل غير مستغؿ االستغالؿ األمثؿ

. تدني مستكل االنتاج السمكي مف االستزراع مقارنة بالدكؿ العربية األخرل- 2
إىماؿ قطاع الثركة البحرية كعدـ تفعيمو بالرغـ مف دكره الحيكم في االقتصاد - 3

. الكطني
. معدؿ الزيادة في نمك السكاف ال يتناسب مع معؿ نمك اإلنتاج السمكي- 4

 :حىصٍاث ين أخم اننهىض بانثشوة انسًكت فً نٍبٍا -6

. حماية الشكاطئ مف عمميات الردـ كالتآكؿ - 1

.   حماية المصائد الميبية مف التمكث البحرم بكافة أنكاعو - 2
. سف كتفعيؿ القكانيف كالتشريعات التي مف شانيا حماية الثركة البحرية  - 3
عمؿ الدراسات البيئية الالزمة لمناطؽ الصيد ، كتحديد المخزكف السمكي في -  4

   المصائد الميبية 
حياء المصائد المستنزفة  - 5  .البحث عف مصايد جديدة ، كا 
. االىتماـ باالستزراع السمكي البحرم كخصكصا زراعة األقفاص البحرية  - 6
ضركرة االىتماـ بالعنصر البشرم في مجاؿ الصيد البحرم مف اجؿ إعداد - 7

. الككادر المتخصصة
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تقىية بصهة العين لمتعرف الحيوي وهدى استخداهٍا داخل الهطارات الميبية 

 زيىب عهر هحهد . أ
جامعة طرابمس  - كمية التربية طرابمس - قسـ الحاسكب

 الهمخص
       يشيد عصرنا العديد مف التقدـ العممي كالتسارع التقني، كنتيجة ليذا التقدـ 
الكاسع كالتسارع المستمر نمحظ ظيكر كسائؿ مختمفة الختراؽ مختمؼ األنظمة 

األمنية، كفي المقابؿ ظيكر كسائؿ حديثة تحاكؿ الحد مف إمكانية اختراؽ مثؿ ىذه 
األنظمة، كأىميا األنظمة التي تعتمد عمى السمات الحيكية محاكلة باستخداميا ليذه 

.  السمات المحافظة عمى المستكل األمني مف خالؿ التحقؽ مف ىكية األشخاص
كتقدـ ىذه الدراسة معمكمات عف السمات الحيكية كاستخداميا في التعرؼ عمى 

تيدؼ . كتركز عمى بصمة العيف كتطبيقاتيا في المجاالت المختمفة.  األشخاص
ىذه الدراسة الستخداـ بصمة العيف لمتعرؼ عمى األشخاص عف طريؽ صكرة 

كدراسة ما إذا كانت ىذه التقنية مطبقة داخؿ المطارات الميبية أـ ال، .  القزحية
. كجدكل تطبيقيا

Abstract 

     Witness our many scientific progress and technical acceleration, 

as a result of this broad progress and constant acceleration observe 

the emergence of different ways to break through various security 

systems. In contrast, the emergence of modern means of trying to 

reduce the possibility of penetration of such systems, the most 

important systems that rely on dynamic features to try to use these 

features to maintain the level of security by verifying the identity of 

persons. This study provides information on the vital features and 
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used to identify people. And focus on the Iris and their applications 

in various fields. This study aims to use iris recognition to identify 

people through the iris image. And examine whether this technique 

applied inside the Libyan airports or not, and the feasibility of its 

application. 

الهقدهة 

عمى اإلنساف صفات تميزه عف غيره مف - سبحانو كتعالى -        لقد مّف ا  
الكائنات األخرل كأمثالو مف البشر، فاجتيد عمماء عصرنا في محاكلة تكظيؼ ىذه 
الميزات لخدمة البشرية، فاستخدمكىا في كسائؿ التعرؼ عمى الشخصية لصعكبة 

سرقتيا، أك انتحاليا كضياعيا مقارنة بغيرىا مف الكسائؿ، كأطمؽ عمى ىذه الصفات 
ف لجكء العمـ كالعمماء ليذه السمات ىك بيدؼ التأكد  مصطمح السمات الحيكية، كا 
مف ىكية الشخصية كمحاكلة الحد مف انتشار الجريمة في كافة المجتمعات كعمى 

  .كافة المستكيات
 كلقد احتمت بصمة العيف بنكعييا المراتب األكلى مف ىذه السمات لككنيا أكثر 

دقة؛ فبصمة العيف عمى سبيؿ المثاؿ تحتكم عمى عدد مف الخصائص يفكؽ بكثير 
، كلكجكد ىذه الخصائص فإنو ال [2,1]تمؾ الخصائص المكجكدة في بصمة اإلصبع

ف كانتا لمشخص ذاتو كىذا أكسبيا الكثير  يكجد عيف تتشابو مع أم عيف أخرل كا 
مف الدقة كالمصداقية، كما أنيا ساعدت في التحقؽ مف اليكية الشخصية، كبالتالي 
الحد مف عمميات التزكير كاالحتياؿ كالمحافظة عمى المستكل األمني لألماكف التي 
طبقت فييا، باإلضافة إلى ككنيا  تكاكب العصر، فيي سريعة ال تحتاج إال لبضع 
ثكاٍف كما أنيا مريحة، فالمستخدـ ال يجتيد في محاكلة تذكرىا كما في الرقـ السرم 
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أك المحافظة عمييا كما في البطاقات كغيرىا، كمما ما جعميا تالقي إقباالن أكبر في 
 .اآلكنة األخيرة

هشكمة الدراسة 

  تتمخص مشكمة الدراسة في كاقع استخداـ بصمة العيف في التعرؼ عمي ىكية 
. األشخاص داخؿ المطارات الميبية

األكلي ىي عكدة بعض المبعديف، كالذيف : تعاني المطارات الميبية مف مشكمتيف
يفترض عدـ عكدتيـ حيث يقكمكف بتزكير كثائؽ بأسماء أخرم في بمدانيـ ثـ 

كالثانية بقاء المخالفيف لنظاـ اإلقامة حيث مف .  يعكدكف إلي األراضي الميبية
لذا تكجينا إلي دراسة مدل تطبيؽ بصمة .  المفترض مغادرتيـ فكر انتياء إقامتيـ

. العيف لمتعرؼ عمى ىكية األشخاص داخؿ المطارات الميبية

 أٌهية الدراسة وأسباب اختيار الهوضوع

       تعد بصمة العيف اإللكتركنية كاستخداميا إلثبات الشخصية مف الحقائؽ 
الفعالة كالقكية في عممية إثبات الشخصية، حيث يتـ التحقيؽ بدقة ىؿ الشخص 

كقد لخصنا أىمية الدراسة ك أسباب .  المتقدـ لممؤسسة ىك الشخص المقصكد أـ ال
: اختيار المكضكع في النقاط التالية

  حداثة المكضكع حيث تعتبر الدراسة منيجان عمميان جديدان يكضح أىمية
 .استخداـ بصمة العيف داخؿ المطارات الميبية

  مساعدة متخذم القرار في المطارات الميبية عمى إدراؾ أىمية استخداـ
 .بصمة العيف في التعرؼ عمى ىكية األشخاص داخؿ المطارات الميبية
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  بعد إجراء الدراسة كالبحث كالتحميؿ ربما تسيـ النتائج في تعزيز إدراؾ إدارة
 .المطارات كالمكظفيف ألىمية نظاـ بصمة العيف

 قمة المؤلفات المتخصصة في مجاؿ إثبات اليكية في مكتباتنا. 
  الرغبة الجادة في تقديـ عمؿ عممي يستفيد منو طمبة العمـ في األعماؿ

 .القادمة
 المساس المباشر ليذا المكضكع بكاقع الناس كحياتيـ .

أٌداف الدراسة 

 .التعرؼ عمى مفيـك نظاـ بصمة العيف .1
التعرؼ عمى مدل إسياـ تطبيؽ نظاـ بصمة العيف في الحد مف التحايؿ  .2

 .داخؿ المطارات الميبية
 .التعرؼ عمى مدل استخداـ بصمة العيف داخؿ المطارات الميبية .3
 .التعرؼ عمى مدل مساىمة المطارات في تكفير األمف داخؿ الدكلة الميبية .4
التعرؼ عمى مدل دعـ اإلدارة العميا لممطارات الستخداـ نظاـ بصمة  .5

 .العيف في التعرؼ عمي اليكية داخؿ المطارات

تساؤالت الدراسة 

 ما المقصكد بنظاـ تقنية بصمة العيف؟ .1
 ما كاقع استخداـ بصمة العيف داخؿ المطارات الميبية؟ .2
مدم إسياـ تطبيؽ نظاـ بصمة العيف داخؿ المطارات في الحد مف  ما .3

دخكؿ المزكريف داخؿ الدكلة ككذلؾ تخمؼ األشخاص الذيف انتيت مدة 
 إقامتيـ داخؿ الدكلة؟
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هىٍج الدراسة 

استخدمت الباحثة المنيج الكصفي في كصؼ كتحميؿ بيانات الدراسة عمى ضكء 
 .المعمكمات المتكافرة في االستبانة

حدود الدراسة 

تيتـ ىذه الدراسة بمكضكع بصمة العيف مف خالؿ التعريؼ : الحدود الهوضوعية
. بالبصمة كتاريخيا كمدل االستفادة منيا كميزاتيا كعيكبيا

. استخداـ بصمة العيف داخؿ المطارات الميبية: الحدود الهكاىية

  :عيىة الدراسة

مكظفان، كتمكنت  (120)بمغ عدد المكظفيف الذيف كزعت االستبانة عمييـ  
استبانة بعد تعبئتيا مف أفراد عينة الدراسة، إال أنيا  (110)الباحثة مف استالـ 

مف تمؾ االستبانات المسممة لـ تكف مكتممة، فاضطرت إلى عدـ  (10)الحظت أف 
استبانة، لذا اعتبرت  (100)كلـ تحصؿ الباحثة إال عمى . إدراجيا في عينة الدراسة

مف  (%83.3)الباحثة االستبانات التي تمت اإلجابة عنيا كاستالميا كافية كتشكؿ 
. عدد االستبانات المكزعة كىي نسبة مقبكلة إحصائينا

: أداة الدراسة وصدقٍا 

      قامت الباحثة ببناء استبانػة صممتيا ألغراض الدراسػة معتمدة عمى ما جاء 
في أدبيات الدراسػة، كلمتحقؽ مف صدؽ األداة قامت الباحثة بتكزيع االستبانة في 

مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في مجاؿ  (7)صيغتيا األكلية عمى سبعة 
كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل مناسبة األداة ألغراض الدراسة كقد تـ تعديؿ . التربية
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ثـ قامت الباحثة بصياغة . بعض الفقرات بناءن عمى مالحظات كاقتراحات المحكميف
: االستبانة في شكميا النيائي، كقد تضمنت خمس محاكر رئيسة، عمى النحك اآلتي 

  كاقع استخداـ بصمة العيف داخؿ المطارات تضمف المحكر األكؿ ،
. كاشتمؿ عمى أربع فقرات

  مدم إسياـ تطبيؽ نظاـ بصمة العيف داخؿ تضمف المحكر الثاني
فقرات طمب  (7)، كاشتمؿ عمى المطارات في الحد مف دخكؿ المزكريف 

فييا مف أفراد العينة االختيار مف ضمف عدة بدائؿ بحيث تسمح 
. لممستجيب اختيار أكثر مف بديؿ

  تضمف المحكر الثالث مدم االستفادة مف نظاـ بصمة العيف ، كاشتمؿ
فقرات طمب فييا مف أفراد العينة االختيار مف ضمف عدة بدائؿ  (5)عمى 

. بحيث تسمح لممستجيب اختيار أكثر مف بديؿ

  تضمف المحكر الرابع الطرؽ التي تساعد عمى زيادة االستفادة مف نظاـ
فقرات طمب فييا مف  (10)كاشتمؿ عمى . بصمة العيف داخؿ المطارات

أفراد العينة االختيار مف ضمف عدة بدائؿ بحيث تسمح لممستجيب اختيار 
 .أكثر مف بديؿ

  تضمف المحكر الخامس صعكبات التعامؿ مع نظاـ بصمة العيف داخؿ
فقرات طمب فييا مف أفراد العينة االختيار  (6)كاشتمؿ عمى . المطارات

. مف ضمف عدة بدائؿ بحيث تسمح لممستجيب اختيار أكثر مف بديؿ

      تـ حساب معامؿ ثبات األداة عف طريؽ استخداـ معػامؿ ألفا كركنباخ 
، كُيعد ىذا مستكل 0.80الذم أظير أف األداة تتميز بمستكل مف الثبات بمغ 
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ثبات جيد كيمكف القكؿ إف االستبانة ثابتة كيعتمد عمييا في قياس ما ُأعدت 
. لقياسو

  األساليب اإلحصائية

دخاليا في الحاسب اآللي باستخداـ برنامج اإلحصاء   تـ تفريغ البيانات كا 
(SPSS) إلجراء العمميات اإلحصائية المناسبة لمدراسة الحالية كالتي شممت 

: اآلتي 

. حساب التكرارات كالنسب المئكية لممحكر األكؿ لكؿ عبارة في األداة -1

حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسب المئكية كالتكرارات  -2
. لتحديد درجة األىمية لبقية محاكر األداة

معامؿ االرتباط لبيرسكف لتحديد العالقة االرتباطية بيف كؿ فقرة مف فقرات  -3
. األداة كالدرجة الكمية لألداة

. معامؿ ألفا كركنباخ لتحديد مستكل ثبات األداة -4

 :مثؿ أسئمة عمى اإلجابة االستبيانات حاكلت بينما
 استخداـ نظاـ بصمة العيف ميـ لممطارات؟ أف تعتقد ىؿ 
 استخداـ نظاـ بصمة العيف يحد مف التزكير؟ أف تعتقد ىؿ 
 نظاـ بصمة العيف يعزز مف أمف الدكلة؟  استخداـ أف تعتقد ىؿ

 
مف المكظفيف يعتقدكف أف  % 95إلى أف  النتائج عمى حسب المحاكر  كأشارت

ليس لدييـ الخمفية % 5نظاـ بصمة العيف غير مطبؽ داخؿ المطارات الميبية بينما 
أف  تطبيؽ نظاـ مف المكظفيف يعتقدكف % 78.6الكافية إذا كانت مطبقة أـ ال، ك 
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يعتقدكف أف % 21.4بصمة العيف داخؿ المطارات يحد مف دخكؿ المزكريف بينما 
مف المكظفيف أكدكا عمى % 70ك . ىذا لف يككف ذك فائدة لمحد مف دخكؿ المزكريف

يعتقدكف انو يمكف االستفادة مف نظاـ % 30االستفادة مف نظاـ بصمة العيف بينما 
 أف جدا الميـ مف انو يعتقدكف مف المكظفيف ٪ 65بصمة العيف بشكؿ نسبي، 

العيف الكعي بالطرؽ التي تساعد عمى زيادة االستفادة مف نظاـ بصمة  لدييـ يككف
يعتقدكف أف نظاـ بصمة العيف سيكاجو % 66.3يركف عكس ذلؾ، ك% 35بينما 

يركف أنو لف تككف ىناؾ صعكبات مع الكعي % 33.7كـ مف الصعكبات بينما 
 .الكافي بالنظاـ

 
 الفصل األول السهات الحيوية

.     يقصد بالسمات الحيكية قياس الخصائص الفيزيائية لمشخص لمتحقؽ مف ىكيتو
ك كانت بداية ظيكر فكرة البصمة لكامؿ اليد كالرجؿ في القرف الرابع اليجرم في 
.  دكلة الصيف، حيث يكضع الحبر عمى كامؿ اليد كالرجؿ ثـ يبصـ بيا عمى الكرؽ

ثـ ظيرت بصمة األصبع كدليؿ في القضايا الجنائية في بريطانيا في القرف التاسع 
ك .  [18,5]عشر الميالدم كالتي كاف يعتقد أنيا البصمة الكحيدة في جسـ اإلنساف

مع تقدـ العمـ اكتشؼ العمماء أف ىناؾ بصمات عددية في جسـ اإلنساف تميزه عف 
 .[15,10]بصمة العيف، بصمة الكجو، بصمة العرؽ، بصمة الشفاه: غيره، مثؿ

 ظمت بصمة اإلصبع ىي كسيمة المقارنة الدقيقة بيف الناس في مراكز الشرطة حكؿ 
العالـ، كلكحظ خالؿ العقكد الثالثة األخيرة مف القرف العشريف أف بصمة اإلصبع 
ليست ىي البصمة الكحيدة عند اإلنساف بؿ ىناؾ عشرات البصمات التي يمكف 

 التي biometricsكسميت ىذه البصمات بكممة .  استخداميا لممقارنة بيف الناس
.  [16,7]تعني عمـك كتقنية تحميؿ كقياس اإلحصاءات الحيكية
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: هراحل السهات الحيوية

: 1 شكؿ رقـ [11,6] تمر تقنيات السمات الحيكية بأربع مراحؿ  

 Capture االلتقاط  .1
كيتـ في ىذه المرحمة الحصكؿ عمى البيانات الحيكية كتصكير اإلصبع، أك العيف 

. باستخداـ األجيزة الخاصة بذلؾ
  Extractاالستخراج  .2

 يتـ في ىذه المرحمة استخراج الخصائص الحيكية لمشخص مف البيانات الحيكية 
. التي تـ جمعيا في مرحمة االلتقاط بعد معالجة الصكرة

 Comparisonالهقارىة  .3
 في ىذه المرحمة تتـ مقارنة الخصائص الحيكية لمشخص التي تـ استخراجيا في 

. المرحمة السابقة بالخصائص الحيكية التي سبؽ كأف أخذت مف الشخص نفسو
 Machالهطابقة  .4

. يتـ في ىذه المرحمة مطابقة النتائج لمخركج بنتيجة إما إيجابية أك سمبية
 

 
مراحؿ السمات الحيكية. 1شكؿ رقـ  
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: أقسام السهات الحيوية

: يمكف تقسيـ السمات الحيكية إلى ثالثة أقساـ

: السمات الفسيكلكجية، مثؿ:  القسـ األكؿ
. الكجو•  
.  األصابع•  
. ىندسة اليد•  
 .الحمض النككم•  

. شبكية كقزحية العيف•  

. مخطط األكعية الدمكية•  

: السمات السمككية، مثؿ: القسـ الثاني
. التكقيع•  
. الخط أك الكتابة•  

. إيقاع حركة اليد في استخداـ لكحة المفاتيح•  

: يجمع السمات الفسيكلكجية كالسمككية معان، مثؿ: القسـ الثالث
. التعرؼ عمى الصكت•  

. التعرؼ عمى أثر قدـ اإلنساف•  
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: أىواع السهات الحيوية

السمات الحيكية التي يممكيا كؿ شخص كيمكف أف ينفرد بخصائص منيا        
: تميزه عف بقية الناس كمف ىذه السمات مايمي

 fingerprintبصهة اإلصبع  .1
مف أقدـ النظـ اآللية لمتعرؼ عمى ىكية الشخص كانت باستخداـ 

. 2 شكؿ رقـ[12]بصمة اإلصبع 
 

 
 

بصمة اإلصبع . 2شكؿ رقـ 
 

                                
 voiceprintالبصهة الصوتية  .2

طبقت مع بعض أنظمة الحاسب اآللي لمتعرؼ عمي ىكية 
. 3 شكؿ رقـ [8]الشخص
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 البصمة الصكتية .3شكؿ رقـ 
 

 Electronic signatureالتوقيع اإللكتروىي  .3
الضغط :        يقـك التكقيع اإللكتركني عمي جمع بيانات حكؿ 

عمى قمـ التكقيع، كاتجاه الكتابة، كالسرعة، كطكؿ الخطكط، 
نما .  كعددىا فالمقارنة في ىذا النكع ال تككف عمى الشكؿ فقط كا 

.  4 شكؿ رقـ [13]كؿ البيانات المتعمقة بطريقة التكقيع
 

 
 التكقيع اإللكتركني. 4شكؿ رقـ 
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 ear shapeبصهة األذن  .4
 

لشكؿ األذف كتعرجاتيا خصائص كأبعاد تختمؼ مف شخص إلي 
. 5 شكؿ رقـ [4]آخر

 

 
 

بصمة األذف . 5شكؿ رقـ 
   

 body odorبصهة رائحة الجسم  .5
    لكؿ إنساف رائحة خاصة بو، كيمكف لمجسات أف تمتقط ىذه الركائح كتحميميا 

. [17]لتككيف السمات العامة ليا، كمف ثـ ربطيا بصاحبيا
 

  بصهة العين .6
     لكؿ شخص بصمة عيف تختمؼ عف أم شخص آخر، كبصمة العيف اليسرل 
لنفس الشخص نجدىا تختمؼ عف بصمة العيف اليمني، كتنقسـ بصمة العيف إلى 

. 6 شكؿ رقـ [14]، كبصمة قزحية[3]بصمة شبكية
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 بصمة العيف 6شكؿ رقـ 

 

هاٌية بصهة العين؟ : الفصل التاىي

       إف لكؿ  إنساف بصمة عيف خاصة كالتي ال تشبو بصمة أم  شخص آخر 
غيره، كبصمة العيف اليسرل  لمشخص نفسو نجدىا تختمؼ عف بصمة عينو اليمنى، 

ك تأخذ ىذه البصمة إما مف خالؿ تصكير شكؿ القزحية أك الشبكية لمعيف، لذلؾ 
بصمة الشبكية، ك بصمة القزحية، كيستخدـ في عممية : نجدىا تنقسـ إلى قسميف 

تصكير القزحية كالشبكية آلة تصكير متخصصة بيذه العممية،  كيختمؼ كبعد 
ضاءة المكاف كعكامؿ  الشخص عنيا بحسب نكعيا كنكع العدسة المستخدمة كا 

 . [3,4]أخرل

أول ظٍور لبصهة العين 

  فكرة استخداـ رسكمات الحدقة لمتعرؼ الشخصي ، سجمت بكضكح في كتاب لػ 
 بكاسطة طبيب 1936، بؿ ربما تككف قد ذكرت عاـ 1949عاـ  (جيمس دكجارت)

كبحمكؿ الثمانينيات، ظيرت الفكرة مجددا في أفالـ جيمس .  فرانؾ بكرخ / العيكف 
بكند السينمائية، كلكنيا ظمت في نطاؽ الخياؿ العممي، كذلؾ حتى عاـ 
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آراف : ، حينما سجمت الفكرة رسميا مف قبؿ طبيبي العيكف األمريكييف 1987
، كالمذاف طمبا مف جكف دكجماف  العالـ اإلنجميزم، كالمدرس – سافير، كلينارد  فمـك

المسح )محاكلة ابتكار لكغاريتمات خاصة لػ - بجامعة ىارفارد 
.  1994، كبالفعؿ، بعد عدة سنكات تمكف دكجماف مف تسجيؿ ابتكاره عاـ (الحدقي

، لمعناية بيذه 1995عاـ " Iriscan“ (آيريسكاف)كأسس العمماء الثالثة مؤسسة 
 .Iridian Tec (التكنكلكجيا الحدقية)التكنكلكجيا الكليدة، كقد تفرعت منيا مؤسسة 

، كىي الشركة الرائدة اآلف في التطكير كاألبحاث كالتسكيؽ الخاص بػ 2000
، فيي تطكر كؿ جديد دائما، بما أنو ال يكجد ليا منافس في (المسح الحدقي)

: كمف أشير كأدؽ األجيزة في ىذا المجاؿ، تمؾ التي تخص شركتي .  األصؿ
 الخاصة بالمطارات LG- 3000، آخرىا كانت كاميرا (إؿ جي)، ك(باناسكنيؾ)

. [10,2]كالحدكد الدكلية 

 (قزحية العين )بصهة القزحية 

       ىي مجمكعة الثقكب كالشقكؽ التي يتركز بعضيا حكؿ حدقة العيف، كىي 
تختمؼ مف شخٍص إلى آخر مف حيث العدد كالشكؿ بؿ كحتى المسافة فيما بينيا، 
ف اشتركا  إضافة إلى أف الصبغات الممكنة لمقزحية تختمؼ مف شخٍص آلخر حتى كا 
في درجة المكف، كذلؾ ألف ىناؾ فركقان كبيرة داخؿ المكف نفسو مما يشكؿ البصمة 

كبصمة قزحية العيف تعتمد عمى تصكير الجزء الممكف ذك .  المميزة كالمتفردة لمعيف
الشكؿ الدائرم المكجكد في كسط العيف كالمتعارؼ عميو باسـ الحدقة ، كتتـ ىذه 
العممية بكاسطة آلة تصكير خاصة، تكضع عمى مقربة مف العيف، حيث تقـك آلة 

التصكير ىذه  بتسميط حزمة مف األشعة تحت الحمراء إلى العيف إلضاءتيا بيدؼ 
الحصكؿ عمى صكرة ذات كضكح عاٍؿ لمحدقة، ك بمجرد مركر الشخص أماـ آلة 
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التصكير كتكجيو نظره باتجاىيا يكفي إلتماـ ىذه العممية، كتسمى ىذه العممية 
كما أف نظاـ التصكير يتحقؽ مف أف العيف " iris scan "   بالمسح الحدقي

خطكط ، )إلنساف عمى قيد الحياة، كبعد ذلؾ يتـ تحكيؿ المميزات الخاصة بالحدقة 
عمـ المكغريتـ ك :إلى شفرة رقمية باستخداـ عمـك خاصة مثؿ  (...دكائر 

  .7 شكؿ رقـ [14,11]المصفكفات، ثـ تخزف البصمة المقركءة في قاعدة البيانات 

 
  قزحية العيف7شكؿ رقـ 

هزايا بصهة القزحية  

بصمة قزحية العيف ثابتة ال تتغير عمى مدل الحياة ك لذلؾ ال تحتاج  .1
أنظمة المسح لقزحية العيف إلى تجديد بياناتيا المخزنة في قكاعد البيانات 

 . الخاصة بيا
تمتاز عممية المسح لمقزحية بالدقة ك الكفاءة ك الفعالية العالية، حيث إنيا  .2

استطاعت التفكؽ بمراحؿ عديدة عمى دقة بصمة اإلصبع أك شبكية العيف 
 . أك راحة اليد، كما أنيا تمتاز أيضا بسيكلة االستخداـ
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ال يحتاج الشخص إلى تقريب عينو مف العدسة حيث يكتفي بالكقكؼ عمى  .3
 . سـ مف العدسة30بعد 

ال تؤثر العدسات الالصقة أك النظارات أك العمميات الجراحية لمعيف في  .4
بصمة القزحية مقارنة بالسمات األخرل التي يمكف تغيرىا كتغيير مالمح 

 . الكجو أك ارتداء األغطية البالستيكية عمى بصمات اإلصبع
ال يمكف استخداـ عيف الشخص المتكفى فنظاـ التصكير يتأكد مف أف ىذه  .5

العيف لشخص ال يزاؿ عمى قيد الحياة كبالتالي فيي تحافظ عمى 
 . االعتمادية

بسبب )إمكانية تطبيقيا عمى األشخاص الذيف يممككف عيف كاحدة فقط  .6
. (تعرضيـ لحادث ما مثال

: عيوب بصهة القزحية 

عدـ إمكانية إدخاؿ ىذه األنظمة بسيكلة في األدكات الشخصية كالياتؼ  .1
 .المحمكؿ أك السيارة

عدـ القدرة عمى االستفادة منيا في األدلة الجنائية مباشرة، إذ إف قزحية  .2
 . العيف ال تترؾ أثران مثؿ بصمة اإلصبع

 . تكمفتيا ال تزاؿ باىظة الثمف نكعان ما .3

  قياس بصهة العين

شكؿ رقـ " المصباح الَشقِّي"       يمكف رؤية بصمة العيف عف طريؽ جياز يسمى 
، كالذم يستخدمو أطباء العيكف، حيث إنو يصدر حزمة ضكئية تخترؽ العيف 8

بصكرة مائمة لمعرفة الطبقات المككنة لمعيف، كيمكف ليذا الجياز تكبير بصمة العيف 
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 مرة بؿ كرؤية القزحية الممكنة، كمجمؿ التفاصيؿ التي يراىا الطبيب مكبرة 300
. [14,11]عمى الشاشة التميفزيكنية ىي البصمة التي تميز عيف شخص عف آخر

 

 
 المصباح الشقي 8شكؿ رقـ 

 

       كيفية عمؿ نظاـ قارئ بصمة قزحية العيف ىي بأف يتـ التقاط الصكر كتخزف 
، طكؿ الصكرة يكّكف أعمدة كعرضيا يكّكف صفكفان حيث إنيا  arrays كمصفكفة

  بايت كىي ما يسمى512تحتكم عمى خصائص تتـ معالجتيا حتى تخرج بػ 
"templates" ثـ يتـ مقارنة templates  مع بعضيا لمحصكؿ عمى النتيجة
  دكجماف كالمعركفة بػ algorithmالمكجكدة بيا ك بػ features حسب الصفات

Image Processing"" بعد ذلؾ يتـ جمب المعمكمات الخاصة مف قاعدة ،
 لمبصمة المطابقة لمبصمة المقركءة حسب احتياجات النظاـ Data Base البيانات
  .كعرضيا
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تجارب تطبيق بصهة العين في العالم العربي 

 . هطار الدوحة_ دولة قطر .1

      دكلة قطر تعد مف أكائؿ الدكؿ في العالـ التي تطبؽ نظاـ بصمة العيف في 
مطار الدكحة الدكلي، حيث تمتمؾ كزارة الداخمية أكبر قاعدة بيانات الكتركنية 

معتمدة عمى بصمة العيف التي تميز الشخص عف اآلخر ،حيث أف دقة أداء النظاـ 
منذ تطبيقو كحتى اآلف % 100االلكتركني المعتمد في مطار الدكحة الدكلي بمغت

كىك آمف صحيان كال يؤثر عمى القرنية كليست لو آثار سمبية كيقـك بتصكير قرنية 
 العيف فقط كليس لو عالقة ببقية الكجو كليس لو أم تأثير عمى اإلنساف بصفة عامة

نظاـ بصمة العيف يعتمد عمى أخذ بصمة قرنية العيف فقط كمف ثـ يتـ عبر ىذا  ك.
النظاـ إدخاؿ بيانات البصمة ضمف قاعدة بيانات دقيقة تتمتع بخكاص تكنكلكجية 

حديثة ، قادرة عمى فصؿ الصكر المطمكبة بدقة كتعطي نتائج البحث بدرجات عالية 
مف الدقة بحيث تككف نسبة الخطأ شبو معدكمة بيدؼ التسييؿ عمى المسافريف ، 
حيث يتمكف النظاـ مف التعرؼ عمى األشخاص مف خالؿ بصمة العيف باعتباره 

نظاما متطكرا يحقؽ فاعمية إضافية في ضبط معابر الدكلة حيث لف يتمكف أم فرد 
 (.2009مجمة الرياض، )مف التالعب أك خداع النظاـ ميما بدؿ في معالـ كجيو 

هطار دبي الدولي _ دولة اإلهارات الهتحدة  .2

استخدمت إدارة الجنسية كاإلقامة في دبي  تقنية بصمة قزحية العيف في       
كحؿ مكمؿ لتقنية بصمة . مشركع البكابة االلكتركنية في مطار دبي الدكلي

كتيدؼ اإلدارة مف ذلؾ إلى ابتكار حؿ متكامؿ لألشخاص الذيف يتعذر . األصبع
كتعتبر مبادرة البكابة . عمييـ استخداـ البكابة لكجكد عيب خمقي في بصمتيـ
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االلكتركنية  التي تـ إطالقيا في مطار دبي الدكلي، حمقة ميمة مف سمسمة 
كقاـ قسـ . المبادرات االلكتركنية التي تقـك الدكائر الحككمية في دبي بإطالقيا

تكنكلكجيا المعمكمات التابع إلدارة الجنسية كاإلقامة في دبي بتصميـ نظاـ البكابة 
االلكتركنية  الذم يعد األكؿ مف نكعو في الشرؽ األكسط، كمف األنظمة الجديدة 

عمى مستكل العالـ بيدؼ تسريع عمميات تسجيؿ القادميف كالمغادريف كتحقيؽ المزيد 
لى دبي  كتعتبر ىذه .مف التحكـ كالمتابعة المركزية لعمميات الدخكؿ كالخركج مف كا 

التقنية الحديثة مف المميزات اليامة التي تتيح لكؿ مسافر أف يسجؿ اسمو مرة كاحدة 
كقد سجمت تقنية بصمة األصبع . داخؿ النظاـ ليتـ التعرؼ عميو تمقائيان بعد ذلؾ

كتحاكؿ . حيث إنيا تكفر درجة رقابية عالية% 99معدؿ إشغاؿ متكاصؿ بمغ 
كعمى سبيؿ . اإلدارة أف تبتكر حالن لألشخاص الذيف يتعذر عمييـ استخداـ البكابة

المثاؿ، ال تستطيع البكابة خدمة األشخاص الذيف لـ يبمغكا السابعة عشرة مف العمر 
كما ال .  سنة17لسبب بيكلكجي بسيط ىك عدـ ثبات بصمة الشخص قبؿ عمر الػ 

يمكف لمشخص المقطكعة يده استخداـ البكابة أك لمشخص الذم تعتبر خطكط 
بصمتو غير كاضحة نظران لطبيعة عممو التي تفرض عميو التعامؿ مع مكاد كيميائية 

كبعد . تمحي البصمة كتجعميا غير كاضحة أك في حالة كجكد خدكش بالبصمة
تكفير النظاـ الجديد، انحصرت خدمة بصمة العيف باألشخاص الذيف تتطمب 
حاالتيـ استخداـ ىذه التقنية بينما يستخدـ األشخاص العاديكف تقنية بصمة 

 كيعتبر مشركع البكابة االلكتركنية في مطار دبي الدكلي مشركعان رياديان .األصبع
ييدؼ إلى تجنب تأخير حركة المسافريف كضبط عمميات الدخكؿ غير القانكني 

لدكلة اإلمارات مف خالؿ التصميـ المبتكر لمبكابة الذم يمنع حدكث عمميات انتحاؿ 
كقد تـ كصؿ كافة البكابات االلكتركنية بكحدة مركزية لمراقبة العمميات . الشخصية

لضماف الحماية االلكتركنية القصكل لمنظاـ الذم يتطمب درجة أمنية عالية نظران 
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كتعتبر تقنية مكممة كليست بديمة لنظاـ بصمة األصبع . لدقة األعماؿ التي يقـك بيا
كيذكر أف مشركع . الذم حقؽ نتائج إيجابية متميزة مف الناحية األمنية كاإلدارية

البكابة االلكتركنية يخدـ فئة كاسعة مف شرائح المجتمع، كىك يتسـ بأنو أكثر شمكلية 
مجمة الشرؽ )مف مشاريع البكابة االلكتركنية التي تـ اعتمادىا في دكؿ أخرل 

   (. 2003األكسط،

   .حصر الالجئيف السكرييف في المممكة األردنية .3
 

      أكممت إدارة شؤكف مخيمات الالجئيف السكرييف  تجييز مركز استقباؿ 
الالجئيف السكرييف في منطقة رباع السرحاف بنظاـ بصمة العيف الذم يشكؿ نقمة 
نكعية في تدكيف المعمكمات الخاصة بكؿ الجئ سكرم يدخؿ األراضي األردنية، 
األمر الذم يسيؿ عممية إحصاء أعدادىـ إلى جانب تالفي اإلشكاالت الناجمة 
عف عكدة الالجئ كرجكعو إلى األردف مرة أخرل، ك تـ تجييز مخيـ الزعترم 

لالجئيف السكرييف بنظاـ بصمة العيف حيث يتـ تدكيف المعمكمات الخاصة 
عادة الكثائؽ المحجكزة ليـ داخؿ المخيـ  كمف .بالالجئيف مف خالؿ ىذا النظاـ كا 

خالؿ التنسيؽ مع إدارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في مديرية األمف العاـ 
 مركزا امنيا في المناطؽ السكانية التي تشيد كجكدا كثيفا لالجئيف 39فقد تـ رفد 

 .(2014مجمة عيف األردف،) مراكز108السكرييف بأنظمة بصمة العيف مف أصؿ 

تطبيق بصهة العين في الهطارات الميبية 

      لـ يتـ تطبيؽ نظاـ بصمة العيف فعميا في المطارات الميبية، كيرجع ذلؾ لعدة 
كطنية سميمة يمكف االعتماد عمييا أسباب كلعؿ أىميا عدـ كجكد قاعدة بيانات 

كيتـ العمؿ حاليا عمى مشركع الرقـ لتككف أرضية لتطبيقات اإلدارة الحديثة لمدكلة، 
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يصرؼ لكؿ مكاطف  (غير متكرر)رقـ مرجعي فريد الكطني الذم ييدؼ إلصدار 
لى كافة البيانات  كيستخدـ لمكصػػػػكؿ إلى بياناتو األساسية بقاعدة البيانات الكطنية كا 
ذات العالقة بالمكاطف كالتي مف بينيا تطبيقات األحكاؿ المدينة، السجؿ الجنائي، 

حيث يمكف االستفادة منيا لتطبيؽ نظاـ بصمة .  الجكازات، البطاقة الشخصية، الخ
المبعديف، المكاطنيف، : العيف  كذلؾ بإضافة قكاعد بيانات مكممة ليا مثؿ 

 .المساجيف، القائمة السكداء، الحرماف، الزائريف ك المقيميف

 : ههيزات تطبيق بصهة العين في الهطارات الميبية

يساىـ في تسييؿ كتسريع إجراءات  تفعيؿ نظاـ بصمة العيف في  المطار .1
 المسافريف

 . التحقؽ مف ىكية المسافر .2

 .الحد مف عكدة األشخاص المبعديف كأصحاب السكابؽ .3

. تعزيز األمف داخؿ البالد .4

   هعوقات عدم تطبيق بصهة العين داخل الهطارات الميبية

بعض المؤسسات تكتفي ببصمة اإلصبع حيث يعتبركف أف بصمة اإلصبع  .1
ليا نفس دقة بصمة العيف في حيف أف الكاقع غير ذلؾ فعمي الرغـ مف 
فاعمية أنظمة التعرؼ عمى بصمة اإلصبع في أنظمة الحماية إال أف لو 

 :عيكبان منيا
  يمكف خداع بعض أجيزة التعرؼ عمى بصمة اإلصبع عف طريؽ تصميـ

مجسـ لإلصبع، كفي أسكأ األحكاؿ قد يقـك المجـر بقطع يد شخص ما حتى 
 .يتمكف مف اجتياز النظاـ
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  قد تككف أخطر عيكب السمات الحيكية، أنو إذا استطاع أحد أف يسرؽ بصمة
أصابعؾ فمف تستطيع استخداميا ككسيمة تحقؽ مدل الحياة إال بعد التأكد مف 
إعداـ كؿ النسخ، ألنؾ لف تحصؿ عمى بصمة جديدة؛ مثؿ لك سرقت بطاقة 

 .الصراؼ أك رقمؾ السرم
 .عدـ المعرفة الكافية بنظاـ بصمة العيف .2
تطبيؽ نظاـ يعتمد عمى بصمة العيف يحتاج إلى تخطيط طكيؿ كمكارد  .3

 .كبيرة، كىك شيء ال يمكف تحقيقو في يـك كليمة
 .قمة اإلمكانات الفنية الالزمة لصيانة تقنيات التعرؼ عمى اليكية .4
 .قمة الدكرات التدريبية المؤىمة الستخداـ تقنيات التعرؼ عمى اليكية .5
 .قمة الككادر البشرية المؤىمة الستخداـ تقنيات التعرؼ الحديثة .6
. عدـ تكفر قاعدة بيانات لبصمة العيف .7

الخالصة 

       عرضنا في ىذه الدراسة نبذة عف التطكرات التقنية المختمفة في التعرؼ عمى 
الشخص باستخداـ السمات الحيكية، كمعرفة ماىية السمات الحيكية ك أبرز أنظمتيا 

المستخدمة في الحماية، كتـ التفصيؿ أكثر عف بصمة العيف كأىميتيا في تحديد 
ىكية الشخص كالتحقؽ منيا، باإلضافة إلي معرفة مدل استخداميا داخؿ المطارات 

. الميبية

 عندىـ الكعي كرفع المكظفيف النظاـ إلى تقديـ ضركرة إلى الدراسة       كتذىب
داخؿ  فعميا ىذا النظاـ تكظيؼ فكائده قبؿ كتكضيح ىذا النظاـ استخداـ بضركرة
  .المطارات
الىتائج 
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عمي الرغـ مف أىمية بصمة العيف فإنيا لـ تطبؽ داخؿ المطارات  .1
 .الميبية حتى اآلف

بصمة العيف مف أفضؿ البصمات التي يمكف استخداميا في تحديد  .2
 .اليكية

إذا تـ تنفيذ ىذا النظاـ داخؿ المطارات الميبية فإنو سيككف لو دكر  .3
كبير في القضاء عمي دخكؿ أصحاب السكابؽ كالراغبيف في الدخكؿ 

 .إلى األراضي الميبية
 .يساعد ىذا النظاـ في اكتشاؼ حاالت التزكير .4
 .يساعد ىذا النظاـ في تسييؿ خدمات المسافريف .5

التوصيات 

 . إنشاء نظاـ بصمة العيف داخؿ المطارات الميبية .1
 .ربط أنظمة المطارات بمنظكمة مكحدة .2
 .إتباع الطرؽ الصحيحة أثناء استخداـ التقنية الحديثة .3
تكعية المكظفيف كالمسافريف عف أىمية استخداـ نظاـ بصمة العيف  .4

 .كأىميتيا في المساىمة في امف الدكلة
ضركرة تخصيص الخبرات ك المكارد المالية الكافية لتطبيؽ نظاـ  .5

بصمة العيف  داخؿ المطارات بغرض االستفادة منو بأكبر قدر 
 .ممكف، لتحقيؽ أفضؿ النتائج

االستفادة مف تجارب الدكؿ األخرل في إعداد تصكرات نظاـ بصمة  .6
 .العيف كما نفذ منيا مف تجارب

7.   
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Information about the Science and 
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The Science and Technology Journal (STJ) publishes research from all 

fields of academic . technical and applied sciences. The final editing and 

formatting of all accepted papers is done by the editorial board to ensure 

the consistency of the format and the quality of the product.( please 

download  the final editing and formatting from the website or facebook 

page ). 

  

Scientific and Technical Areas of the Science and 

Technology  Journal (STJ) 

 

 

 First: Mechanical and Material Science Engeneering 

 Engineering Materials: properties - Methods of production - 

and Methods to protect. 

 Deformation processes of  the engineering materials. 

 Computer applications and programming that used in 

industrial processes. 

 Fluid Mechanical Engineering and their methods to get an 

advantage of them in practical life. 

 Heat transfer and applications. 
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Second: Electrical and Electronic Engineering  

 Technology of the Electrical and Electronic Materials 

 Protect energy systems and methods of control 

 Electronic control systems and their applications 

 Modern communication technologies and their applications 

 Computer and Information Technology 

 Theories of electronic and digital signal 

  

Third: Architecture and Civil Engineering 

o Sustainable infrastructure 

o Modern construction applications 

o Technology concrete structures 

o Engineering bridges and spending 

o Technology  of steel structures and composite materials 

o construction of  health 

o Civilian architecture ..... history and evolution 

o waste management (solid waste and water) 

o Technology building materials 

  

Forth: Petroleum and Chemical Engineering 

 Techniques of water treatment and desalination 

 Techniques for sewage treatment 

 Mathematical modeling in chemical engineering 

 Improve and develop techniques to extract and refine oil in 

Libya 

 The impact of preservatives and flavors to food 

 Design and implementation of domestic gas distribution 

network 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 129 

 

 

 

The publishing rules of science and 

technology journal 
 

 

The publishing of research and studies must adhere to the 

following rules : 

Firstly; The topics must be characterized by: 

  Originality of ideas, research studies which are submitted for 

publication were not previously published . 

Integrity of the scientific method , according to the rules generally 

accepted in writing research and scientific studies . 

 

Second, the contents of the paper: 

The paper should contains the following parts : 

 Research Title (Title). 

 The name of the author ( or authors ) and address of 

the Author (s)  

 The summary (Abstract): in the range of 200 words in 

Arabic and English ( in all cases ) 

  The introduction . 
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 The search method and the materials and equipment 

used (Experimental equipments and procedure) 

 Results  

 discuss the results (Result Dissection) 

 The conclusion (Conclusions). 

 Thanksgiving (Acknowledgement). 

 References : depending on the context and writes the 

conventional and are referenced in the text as the 

author ( or authors ) and the year of publication. 

 

Thirdly – Font and writing : 

The language of research or studies paper should be English and 

does not exceed 250 words . 

The number of pages must not exceed 15 pages. 

Use Microsoft Word text editor to write the paper, Spacing 

between the lines is 1.5 and the fonts types and size should be as 

in the following table  
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Affiliation: Department 

Name of Organization, 

Name of Organization, 

City, Country 

Times New Roman (Normal) 11 

Email: address 

desired (without 

hyperlink in E-

mail) 

Times New Roman (Normal) 10 

Heading line Times New Roman (Bold) 12 

Subheading Times New Roman (Bold) 11 

The text Times New Roman (Bold) 10 

Figure  and table 

captions 

Times New Roman (Bold) 10 

 

page margins are as follows:  

• Arabic language  

3.0 cm from the right of the pages, 2.5 cm for the left ,the 

top and bottom of the pages.  
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3.5 cm from the left of the pages and 2.5 for the right , 

top and bottom of the pages. 

Fourthly:  Figures and Tables 

Positioning Figures and Tables: Place figures and tables at the top or 
bottom of  columns. Avoid placing them in the middle of columns. Large 
figures and tables may span across both columns. Figure captions 
should be below the figures; table heads should appear above the 
tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use 
“Figure 1”and “Table 1” in bold fonts, even at the beginning of a 
sentence. 

Table 1.Table type styles (Table caption is indispensable). 

Pb Cu Fe Ag Mn Si Ni Others 

99.5 0.03 0.001 0.001 0.0005 0.001 0.001 0.022 

 

 

 

       

 

 

 

 

We suggest that you use a text box or a table to insert a 

graphic (which is ideally a 500 dpi jpg, Bmp or tiffile, 

with all fonts embedded) because, in an MSW document, 

this method is somewhat more stable than directly 

inserting a picture. 

To have non-visible rules on your frame, use the MSWord 

―Format‖ pull-down menu, select Text Box > Colors and 

Lines to choose No Fill and No Line. 
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Equations: 

Equations should be written by Equation Editor, And numbered 

sequentially,  

as shown the following example 

  

𝑦 =  3𝑥31

∞
+ 3𝑥 −

1

3

𝑑𝑦

𝑑𝑥
                                   (1) 
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Nairobi, Kenya, personal communication). Journal names are 
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1. Abstract 

The study presented in this paper examined the operational 

parameters of a proposed thermal energy system constructed from 

steam Rankine, Brayton and inverse Brayton cycles. The proposed 

thermal energy system was tested by varying the upper cycle 

pressure ratio for different values of steam turbine inlet pressure, 

different values of expansion pressure of inverse Brayton cycle and 

for three cases of exhaust gases mass split ratios (I, II and III), using 

fixed maximum system temperature. The results showed that the 

proposed thermal energy system is operational only in the first two 

mailto:Almhdie2@yahoo.com
mailto:maa273@yahoo.com
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cases of exhaust gases mass split ratios (I and II). The proposed 

thermal energy system in the third case of exhaust gases mass split 

(III) is not operational because of insufficient amount of heat energy 

to run the steam Rankine cycle. Also, the proposed energy system in 

both operational cases (I and II) has only one operating point at 11:1, 

for the value of steam turbine inlet pressure 60 bar. The proposed 

thermal energy system obtained maximum operating range in the 

first two operational cases (I and II) for the values (30 bar and 20 

bar) of steam turbine inlet pressure, respectively.  

Keywords: Steam Rankine cycle, Brayton cycle, combined cycles, 

hybrid thermal systems, and IPSEpro (the process simulator).  

2. Introduction and review 

The interest in heat recovery technique has been increased recently 

aiming to save the limited fossil fuel sources and reduce thermal 

pollution. The conducted research efforts in realizing maximum 

energy utilization have resulted in steam and gas combined cycles 

which nowadays achieved widespread due to their reliability and 

high performance. Various technical modifications have been 

introduced into these conventional combined cycles in an attempt to 

raise their performances [1,2]. The continued efforts in developing 

the field of combined cycles produced unconventional combined 

cycles with different bottom cycle arrangement. Moreover, an 

inverse Brayton cycle of various configurations was used as a 

bottom cycle for different applications. In these forms of bottom 

cycles the expansion process was taken below atmospheric pressure 
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to generate more power output. For instance, a hybrid gas turbine 

cycle known as Braysson cycle constructed from a conventional 

Brayton and Ericsson cycles was suggested [3]. The value of the 

expansion pressure of this bottom cycle arrangement reached 0.04 

bar, equivalent to condensing pressure in steam cycles. Furthermore, 

a theoretical study was performed on a thermal system contained a 

bottom cycle constructed from an expander followed by multistaged 

intercooled compressor [4]. The results of this study limited the 

bottom cycle expansion pressure of the proposed system to 0.25 bar 

to avoid mechanical problems and reduce the size of components. 

More than that, a thermal combined system proposed to include an 

inverted Brayton cycle followed by a heat exchanger, aiming to 

realize maximum energy utilization [5]. The results obtained of this 

proposed thermal system indicated that better performance could be 

achieved when using inverse Brayton cycle expansion pressure less 

than 0.7 bar. In addition to that, an unconventional simple combined 

thermal system known as Brayton and inverse Brayton cycles were 

produced and has become a field of interest in developing more 

efficient thermal energy systems [6]. This study recommended the 

values of bottom expansion pressure of inverse Brayton cycle as 

(0.3, 0.4 and 0.5 bar) for best results. Also, a hybrid thermal system 

was constructed by using two parallel inverse Brayton cycles and a 

steam Rankine cycle [7]. This hybrid thermal system was operated at 

various exhaust gases mass split ratios and obtained better results 

when the values of the expansion pressures of the two inverse 

Brayton cycles are equal to 0.5 bar. The hybrid thermal system 

configuration suggested in [7] was further developed by removing 

one inverse Brayton cycle. Consequently, the new produced hybrid 

thermal system incorporated a steam Rankine, a Brayton and an 

inverse Brayton cycles [8]. The modified hybrid thermal energy 
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system was operated at different exhaust gases mass split ratios and 

achieved best results when the mass ratio of exhaust gases mass split 

entering into the heat recovery steam generator is equal to  75% of 

the total exhaust mass. 

In this study, as a continuation in developing the hybrid thermal 

systems (unconventional combined cycles) the most of heat energy 

contained in the exhaust gases rejected from gas turbine could be 

effectively utilized in augmenting the power output by using an 

energy system composed of steam Rankine, Brayton and inverse 

Brayton cycles as shown in Figure 1. This study aims to provide a 

clear idea about the operational parameters of this proposed thermal 

energy system and it will be carried out by varying the Brayton cycle 

pressure ratio for a fixed maximum system temperature, using 

various values for the expansion pressure of inverse Brayton cycle 

and steam turbine inlet pressure, for different exhaust gases mass 

split ratios. 

 

Notations 

h specific enthalpy (kJ/kg)   P5 bottom cycle expansion 

pressure (bar) 

 

HE1 Heat exchanger of inverse 

Brayton cycle 

  T temperature (
o
C) 

 

HE2 Heat exchanger of steam cycle 

 

  X dryness fraction 

m mass flow (kg/s)   
1  effectiveness of 1

st
 heat 

exchanger 

 

P pressure (bar)   
2  effectiveness of 2

nd
 heat 

exchanger 

 

PR Upper cycle pressure ratio     
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3. System description and analysis 

The proposed energy system is constructed from an upper cycle and 

two bottom parallel cycles as shown in figure (1). The upper cycle is 

a Brayton cycle consisting of a compressor, combustion chamber, 

and turbine. It is used to produce power and in the same time works 

as an energy source for the two parallel bottom cycles (steam 

Rankine and inverse Brayton cycles). The first bottom cycle is an 

inverse Brayton cycle which consists of an expansion process 

followed by cooling at constant pressure and a compression process. 

The steam Rankine cycle is the second bottom cycle. It is 

constructed from a turbine, a condenser and a feed pump. The two 

bottom cycles have been linked with the Brayton cycle by means of 

a splitter. The splitter distributes the rejected (heat energy) from 

Brayton cycle to the bottom cycles for any ratio needed at inverse 

Brayton cycle or Rankine cycle. 

The effectiveness of the heat exchangers is defined as the ratio of the 

actual heat taken to the maximum possible heat gain. 

The effectiveness of the first heat exchanger is: 

1
141455

141514 )(

hmhm

hhm




            (1) 

The effectiveness of the second heat exchanger is: 

2
131388

131013 )(

hmhm

hhm




            (2) 

The dryness fraction of the expanded steam is calculated as: 
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x


                                                       (3) 

The Brayton cycle (upper cycle) pressure ratio is: 

12 / pppr                                                (4) 

The inverse Brayton cycle pressure ratio is: 

67 / pppr                                                              (5) 

 

 
 

Fig. 1. System layout 
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4. Assumptions 

 

The study has been made based on the following assumptions: 

 The pressure and temperature of the intake air considered as, 

1.0135 bar& 15
o
C, respectively. 

 The turbine inlet temperature of Brayton cycle (upper cycle) 

chosen to be constant (T3=1300 
o
C). 

 The inlet temperature and pressure of the inverse Brayton cycle 

chosen to be     variable, to be determined as a result of the 

Brayton cycle pressure ratio variations. 

 The range of expansion pressure of the inverse Brayton cycle 

chosen (0.2 -0.6 bar). 

 The steam turbine inlet temperature (for different values of P10) 

is a result of varying upper cycle pressure ratio. 

 Each of the stack pressures set as (P7=P9=1.04 bar). 

 Condenser pressure chosen to be (0.04 bar). 

 The fuel is natural gas sulphur free. 

 The mechanical efficiency of the turbo-machines chosen to be 

99 per cent and the component relative isentropic efficiencies 

for the turbines and compressors as 0.90 and 0.85, respectively. 

The mass of exhaust gases of the upper cycle split into two flows (m2 

and m3) and the study was carried out for three cases as follow: 

Case I: equal mass ratio (m2= m3 =50 per cent m1). 
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Case II: decreasing mass of exhaust gases into the inverse Bayton 

cycle to (m2= 25 per cent m1). 

Case III: increasing mass of exhaust gases into the inverse Brayton 

cycle to (m2 = 75 per cent m1). 

5. Results and discussion 

The results obtained presented and discussed as follow: 

Case I: equal exhaust gases mass split (m2=m3=50% m1)  

The results presented in table 1 show the values of various operating 

parameters of the proposed energy system when operated at 

maximum system temperature 1300
o
C, using steam turbine inlet 

pressure 20 bar for the values of inverse Baryton cycle expansion 

pressure from 0.2 bar to 0.6 bar. The results obtained illustrate that 

the operating range of the proposed energy system has an upper and 

lower limits. For instance, the proposed energy system has a lower 

limit at upper cycle pressure ratio 10:1, as the steam turbine inlet 

temperature exceeded the metallurgical limit (560
o
C), the rest of 

operating parameters remain acceptable. Furthermore, the topping 

cycle pressure ratio 20:1 is the upper limit of the operating range of 

proposed energy system as the effectiveness of the second heat 

exchanger reached unity, other operating parameters remain in the 

recommended range.   
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Table 1: System operating range when (P10= 20 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.95 0.91 0.86 

11 557 0.94 0.91 0.88 

12 539 0.94 0.91 0.89 

13 523 0.93 0.90 0.91 

14 509 0.92 0.90 0.92 

15 496 0.92 0.90 0.93 

16 484 0.91 0.90 0.95 

17 472 0.91 0.89 0.96 

18 462 0.90 0.89 0.97 

19 452 0.90 0.89 0.98 

20 443 0.90 0.89 1.0 

 

Table 2 show the results of operating parameters obtained when the 

steam turbine inlet pressure in the proposed energy system increased 

to 30 bar, the rest of operating conditions remain unchanged. The 

results obtained in this condition show similar operating range of the 

proposed energy system to that when the steam turbine inlet pressure 

is 20 bar, table 1. The lower limit of the operating range in this 

operating condition is 10:1 due to metallurgical limit, similar to that 

when (P10=20 bar) with the same reason. On the other hand, the 

value of the topping cycle pressure ratio 20:1 is the upper ending 

operating point of this operating condition due to the increase in 

moisture content of the expanded steam. The upper ending operating 
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point of this operating condition (P10=30 bar) is similar to that when 

(P10=20 bar) but for different reason. 

Table 2: System operating range when (P10= 30 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.93 0.91 0.86 

11 557 0.92 0.91 0.87 

12 539 0.91 0.91 0.89 

13 523 0.91 0.90 0.90 

14 509 0.90 0.90 0.92 

15 496 0.90 0.90 0.93 

16 484 0.89 0.90 0.94 

17 472 0.89 0.89 0.96 

18 462 0.88 0.89 0.97 

19 452 0.88 0.89 0.98 

20 443 0.87 0.89 0.99 

 

It can be noticed in table3 that the operating range of the proposed 

energy system decreased by increasing the steam turbine inlet 

pressure of the steam cycle to 40 bar. The results obtained 

demonstrate that the system upper ending operating point is (16:1) 

due to the increase in moisture content of the expanded steam, 

reduction in dryness fraction below the recommended value. The 

lower operating limit for (P10=40 bar) is similar to those obtained in 

previous operating conditions (10:1) and for the same reason. 
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Table 3: System operating range when (P10= 40 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
oC) X ε1 ε2 

10 576 0.91 0.91 0.86 

11 557 0.90 0.91 0.87 

12 539 0.90 0.91 0.89 

13 523 0.89 0.90 0.90 

14 509 0.89 0.90 0.91 

15 496 0.88 0.90 0.93 

16 484 0.87 0.90 0.94 

 

The operating range of the proposed energy system when the steam 

turbine inlet pressure raised to 50 bar is illustrated in table 4. The 

results show that the operating range of the proposed energy system 

further decreased by increasing the steam turbine inlet pressure. The 

upper ending operating point is limited at the value of topping cycle 

pressure ratio 14:1 because of the increase in moisture content of the 

expanded steam. The lower operating limit and first operating point 

are similar to those obtained for previous operating conditions of the 

proposed energy system. 
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Table 4: System operating range when (P10= 50 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.90 0.91 0.85 

11 557 0.89 0.91 0.87 

12 539 0.88 0.91 0.88 

13 523 0.88 0.91 0.90 

14 509 0.87 0.90 0.91 

 

The results listed in table 5 show the values of various operating 

parameters of the proposed energy system when the steam turbine 

inlet pressure increased to 60 bar. The results obtained show that the 

proposed energy system when operated at upper cycle pressure ratio 

10:1 the value of steam turbine inlet temperature rises more than the 

recommended metallurgical limit (560
o
C), the values of rest of 

parameters are acceptable. More than that, the proposed energy 

system when operated at upper cycle pressure ratio 12:1 the value of 

steam dryness fraction dropped below the recommended value (less 

than 0.88), which may cause corrosion and erosion in the last stages 

of steam turbine. Consequently, the proposed energy system when 

operated at maximum system temperature 1300
o
C, steam turbine 

inlet pressure 60 bar and using values of inverse Brayton cycle 

expansion pressure (0.2 bar to 0.6 bar) has one operating point 11:1, 

as the values of steam turbine inlet temperature, the effectiveness of 

the first and second heat exchangers and the steam dryness fraction 

lie in the recommended range.  
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  Table 5: System operating range when (P10= 60 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.89 0.91 0.85 

11 557 0.88 0.91 0.87 

12 539 0.87 0.91 0.88 

 

 

Case II: unequal mass split (m2=25%m1& m3=75%m1) 

The results presented in table 6 show the operating range of 

proposed energy system when operated at steam turbine inlet 

pressure 20 bar for fixed maximum system temperature 1300
o
C and 

unequal exhaust gases mass split, using the chosen values of inverse 

Brayton cycle expansion pressure (0.2 bar to 0.6 bar). In this case the 

increase in mass of exhaust gases entering into the heat recovery 

steam generator will provide more heat energy available to produce 

steam. Table 6 shows that the system operating range expanded more 

than that obtained in case I.  

Table 6: System operating range when (P10= 20 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
oC) X ε1 ε2 

10 576 0.95 0.91 0.57 

11 557 0.94 0.91 0.58 

12 539 0.94 0.91 0.59 

13 523 0.93 0.90 0.60 

14 509 0.92 0.90 0.61 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 150 

 

15 496 0.92 0.90 0.62 

16 484 0.91 0.90 0.62 

17 472 0.91 0.89 0.63 

18 462 0.90 0.89 0.64 

19 452 0.90 0.89 0.65 

20 443 0.90 0.89 0.66 

21 434 0.89 0.88 0.66 

22 426 0.89 0.88 0.67 

23 418 0.89 0.88 0.68 

24 411 0.88 0.88 0.68 

25 404 0.88 0.88 0.69 

26 397 0.88 0.87 0.70 

27 391 0.87 0.87 0.70 

 

 

Also, it shows that the values obtained for the effectiveness of 

second heat exchanger were smaller than those obtained in case I 

(table 1). Moreover, the upper ending operating point of the 

proposed energy system is (27:1), due to increase in moisture content 

in the expanded steam. On the other side, the lower ending operating 

point of the proposed energy system is similar to that obtained in 

case of equal mass split (10:1), for the same reason (table 1).  

The system operating range of the proposed energy system when 

operated at steam turbine inlet pressure 30 bar is reduced and ended 

at 20:1, (table 7). The system operating range and the values of 

operating parameters obtained are similar to those in case I except 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 151 

 

for the values of effectiveness of second heat exchanger, (table 2). 

Also, the reasons behind the two system ending operating points 

(10:1 and 20:1) are similar, due to metallurgical limit and moisture 

content in expanded steam, respectively. 

 

Table 7: System operating range when (P10= 30 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

 

 

 

 

 

 

Pr T10 (
oC) X ε1 ε2 

10 576 0.93 0.91 0.57 

11 557 0.92 0.91 0.58 

12 539 0.91 0.91 0.59 

13 523 0.91 0.90 0.60 

14 509 0.90 0.90 0.60 

15 496 0.90 0.90 0.61 

16 484 0.89 0.90 0.62 

17 472 0.89 0.89 0.63 

18 462 0.88 0.89 0.64 

19 452 0.88 0.89 0.65 

20 443 0.87 0.89 0.65 
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Table 8: System operating range when (P10= 40 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.91 0.91 0.56 

11 557 0.90 0.91 0.57 

12 539 0.90 0.91 0.58 

13 523 0.89 0.90 0.59 

14 509 0.89 0.90 0.60 

15 496 0.88 0.90 0.61 

16 484 0.87 0.90 0.62 

 

Further increase in steam turbine inlet pressure of the proposed 

energy system to 40 bar decreases the number of system operating 

points, table 8. The results obtained show that the values of 

effectiveness of the second heat exchanger are smaller than those 

obtained in case I but behave in a similar way, they increase with 

upper cycle pressure ratio. Also, the system operating range is 

exactly similar to that obtained in case I and with same reasoning for 

the two ending operating points, table 3.   

The results obtained in table 9 show that the system operating range 

decreased as the steam turbine inlet pressure increased to 50 bar. 

Also, the results obtained show that the number of system operating 

points decreased to three operating points for the whole values of 

inverse Brayton expansion pressure (0.2-0.6 bar), similar to system 

operating range obtained in case I (table 4). The system ending 
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operating points are 10:1 and 14:1, similar to those in case I for the 

same reasons.  

 

 

Table 9: System operating range when (P10= 50 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.90 0.91 0.56 

11 557 0.89 0.91 0.57 

12 539 0.88 0.91 0.58 

13 523 0.88 0.90 0.59 

14 509 0.87 0.90 0.60 

 

 

The results in table 10 show that the proposed energy system has one 

operating point at upper cycle pressure ratio 11:1, as the values 

obtained for the steam turbine inlet temperature, steam dryness 

fraction and the effectiveness of the two heat exchangers are in the 

recommended range. However, the proposed energy system when 

operated at upper cycle pressure ratio 10:1 the value of steam turbine 

inlet temperature exceeds the metallurgical limit which may result in 

steam turbine failure. Furthermore, the upper cycle pressure ratio 

when increased to 12:1 the steam dryness fraction drops below the 

recommended value, which may cause corrosion and erosion in the 

last stages of steam turbine. Also, the values of effectiveness of the 
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second heat exchanger were smaller than those obtained in case I of 

equal mass split (table 5), the rest of results were similar. 

 

 Table 10: System operating range when (P10= 60 bar and P5= 0.2-0.6 bar) 

Pr T10 (
o
C) X ε1 ε2 

10 576 0.89 0.91 0.56 

11 557 0.88 0.91 0.57 

12 539 0.87 0.90 0.58 

Case III: unequal exhaust gases mass split (m2=75% m1& m3=25% 

m1) 

In this case the proposed energy system is not operational as the 

amount of exhaust gases powering the steam Rankine cycle of the 

proposed energy system is reduced to 25% of the mass of exhaust 

gases leaving the upper expander of Brayton cycle. The amount of 

heat energy that contained in the hot gases is not enough to run the 

steam Rankine cycle, supplementary firing could be used in this 

case. This suggestion requires some modifications to be introduced 

on the proposed energy system which is behind the scope of this 

study.  
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6. Conclusions 

The study presented in this paper provided a clear insight into 

operational parameters of the proposed thermal energy system 

consisting of steam Rankine, Brayton and inverse Brayton cycles. It 

showed that the proposed energy system is operational only in the 

first two cases of exhaust gases mass split ratios (I and II). The 

proposed energy system in case III is not operational due to 

insufficient amount of heat energy contained in the amount of hot 

gases that powering the steam Rankine cycle. It indicated also that 

the proposed energy system in both operational cases (I and II) has 

only one operating point at 11:1 when the value of the steam turbine 

inlet pressure 60 bar, for all the chosen values of expansion pressure 

of inverse Brayton cycle. It revealed that the operating range of the 

proposed energy system in both operational cases (I and II) realized 

maximum expansion at steam turbine inlet pressure 30 and 20 bar, 

respectively. In future the proposed energy system (in case III) 

should be further developed by introducing supplementary firing into 

the heat recovery steam generator of the proposed energy system.  
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1- Abstract 

The major needs in drilling process are long life of the tool (high wear 

resistance), good surface finish and dimensional accuracy of the hole. The 

drilling operation will be safe and economical if these parameters are 

optimum for a given material of work piece and tool. In the present work, 

high speed steel drill (HSS) has been provided two treatments i.e. 

cryogenic and coatings. Full factorial design is adopted to carryout the 

experimental work. Three input parameters (type of drill, spindle speed and 

number of holes) were selected and varied at three levels. Fifty four drills 

were used, some of them were shallow cryo-treated, some were coated 

with TiAlN and the rest were ordinary drills. The performance of ordinary, 

cryo-treated and nano-coated drills has been evaluated and    compared in 

terms of surface finish, tool wear and dimensional accuracy. The nano-

coated drills have shown best result regarding tool life, surface finish and 

dimensional accuracy, at all different inputs. 

Key words: Tool wear, Surface finish, Surface coating, Cryogenic treatment. 
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الهمخص - 1

إف أىـ متطمبات ضماف انجػاز عمميػات ثقب اقتصاديػة كآمنة ىػي استخػداـ لقمػػة ثقػػػب ذك عمػػػػر 
، الحصكؿ عمى تشطيب نيائي  جيد لمسطح ، إنتاج ثقكب ذك  (ذك مقاكمة عالية لمبمى  )طكيػػػػؿ 

ففي الدراسة الحالية ، تـ استخداـ لقمة ثقب مصنكعة مف فكالذ القطع السريع كالتي . ابعاد دقيقة  
تمت معالجتيا بطريقتيف احدىا 

.  معالجة عند درجات الحرارة المنخفضة كاألخرل تمت معالجتيا مف خالؿ تغميفيا بطبقة خارجية

حيث اختيرت ثالث . تـ تصميـ الجانب العممي ليذه الدراسة باستخداـ التجارب المعممية الكاممة
كتـ تطبيقيا عمى ثالث  (نكع المقمة ، سرعة عمكد الدكراف  كعدد الثقكب  )متغيرات كمدخالت 

 (كريكجينيؾ  ) لقمة ، بعضيا تـ معالجتيا بعممية التبريد المنخفض 54فقد استخدمت . قراءات 
كبعضيا تـ تغميفيا بطبقة مف مادة تيتانيـك الكمينيـك نايتريد عند درجة النانك كالباقي استخدمت كما 

تـ تقييـ أداء عمؿ المقمات التقميدية ، كالمغمفة ، كالمعالجة . ىي ،أم تقميدية بدكف أم معالجة
بعممية كريكجينيؾ ، كمقارنتيا مع بعضيا نسبة الى التشطيب النيائي لمسطح ك مدل مقاكمة المقمة 

فمف خالؿ التجارب التي تـ إجرائيا حققت المقمات المغمفة . لمبمي كدقة أبعاد الثقكب المنجزة  
بطبقة مف التيتانيـك الكمينيـك نايتريد عند درجة النانك، أفضؿ طكؿ عمر كتشطيب نيائي لمسطح 

 .كدقة أبعاد الثقكب عند جميع مختمؼ المدخالت 

2- Introduction 

Today's manufacturing sector necessitates a never-ending demand 

for high productivity. The life of cutting tools plays a major role in 

increasing productivity. The longer the time a cutting edge can be 

used, the higher is the efficiency of the tool, or in other words, the 

better is its performance. However, while the wear of the cutting 

edge gradually increases, the precision and the quality of the surface 
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finish of the work piece decreases. Sooner or later, the tool has to be 

changed or re-grinded so it means to interrupt the machining process, 

which costs time and therefore money. The metal working industry 

demands not only a long tool life, but it is trying to pushthe limits of 

the tools still further, as higher and higher cutting speeds are 

required possibly even without lubrication and cooling liquids, 

which produces even more severe cutting conditions and  cuts the 

production cost down. The tools have to withstand high temperature 

and stress during machining, which can be obtained by giving the 

tool extra treatment to enhance its wear resistance, therefore its life. 

The extra treatment can be coating the tool with some substrate or by 

altering the microstructure of the tool material through cryogenic 

treatment. 

Previous studies showed that the cryogenic treatment improve 

tools life[1]. Cryogenic treatment profoundly improved the wear 

resistance of M2 HSS drills in the configuration of high-speed dry 

drilling of steels[
2
]. 

Further work by Babu et al, on cryogenic treatment of  different 

steels showed that, the wear resistant improvement varied from 

315% to 382% depending on the tool material[
3
].  

 The coated tool gives better result compared to the uncoated tool, 

at high cutting speed, coating material plays as a thermal barrier and 

limits the diffusion process[
4
]. It was observed that, the use of drills 

having a coating with a high hot-hardness, such as TiAlN, achieved a 

satisfactory tool life[
5
].The TiAlN-multilayer coated drills have the 

least average flank wear and the longest tool life, The reason may be 

explained by the TiAlN-multilayer coated drilling cutter has a higher 

anti-oxidation temperature, high oxidation resistance and lower 

thermal conductivity[
6
]. At higher cutting speed, the TiAlN-coated 
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cobalt high speed steel twist drills showed the same moderate tool 

wear after drilling 150 boreholes as when they were used with the 

conventional cutting speed[
7
]. Similar work by Sharif &Rahim[

8
] on 

TiAlN-coated-drill showed that, it is significantly outperformed 

uncoated-drill in terms of tool life and surface finish[8].  

3- Methodology  

In the present study the mild steel plate (SAE 1522), with 20 mm 

thickness was used as the work material. The chemical composition 

of the plate is shown in table (1). Three types of twist drill bits were 

selected in this study, which they are HSS drill bits, shallow Cryo-

treated drill bits and Nano-coated drill bits (TiAlN coatings), the 

properties of TiAlN are shown in table (2). 

 

 

Table1: Chemical composition of mild steel plate samples 

 

 

 

 

Element C Si Mn S P 

Percentage 0.18 0.26 1.18 0.013 0.008 

Table2: Mechanical Properties of Nano-coating -  TiAlN for drill  bits. 

Coating 

material 

Micro-

hardness 

HV 0.05 

Coefficient 

of friction 

Residual 

compressive 

stress (GPa) 

Maximum 

service 

temperature 

Coating 

temp 

C° 

Coating 

color 

Coating 

structure 

TiAlN 3,300 
0.30 - 

0.35 
-2.0 900 C° < 500 

violet-

grey 

Nano-

structu

red 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 162 

 

The experimental work was designed to evaluate three main 

factors which affecting drilling bit life; cutting speed, type of drill 

and number of holes. 

Drillings were made on a radial drilling machine. Fifty four trials 

were performed as per full factorial design matrix.  The run order 

was randomized and the experiment was done according to those 

values. All the drills were examined for flank wear at cutting edges 

using universal measuring microscope. Surface roughness was 

measured by surface roughness tester and hole dimensional accuracy 

was examined with coordinate measuring machine. 

Dimensional accuracy of drilled holes which is the deference 

between hole diameter and drill bit diameter (Δd= D – d) is 

measured and related to type of drill, spindle speed and number of 

holes drilled. 

4- Results and Discussion 

4-1- Analysis for Flank Wear 

The effect of spindle speed on flank wear of HSS, cryo-

treated and Nano-coated drills is shown in fig 1, the plate thickness 

is 20mm, feed rate used is 76.2 mm/min to drill 20 dray drilling 

holes. From fig. 1 it is clear that the spindle speed has great influence 

on flank wear of cutting edges of the drill bit. As the spindle speed 

increases the flank wear also increases. At high speed (1120 rpm) 

ordinary HSS and cryo-treated drills showed excessive wear and 

sometimes catastrophic failure of the drills occurred in the form of 

plastic deformation (softening) of cutting edges due to excessive 
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temperature generated at high speed because of eliminating the 

coolant during machining, this plastic deformation made chips 

welded to the drill bit itself as shown in Fig 2. 

 

 

Fig.1. Effect of spindle speed on flank wear of HSS, cryo-treated and 

Nano-coated drills. 

 

 

Fig.2. chips welded on cutting edges. 

 

Treating of drill bit with nano-coating or shallow cryo-treatment 

has shown improvement of flank wear resistance. In the case of 

cryo-treated drills significant improvement of drills life has been 

seen at low spindle speed (560 rpm). In the case of nano-coated the 
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drills life were greatly improved for all speeds (560, 710 & 1120 

rpm). Nano-coating has great resistance to wear at any temperature. 

From results shown in figure 1.  

It was concluded that, the drill bit life at high speed (1120 rpm) 

was increased by 20%  in case  of   shallow   cryo-treated   drills and 

78 % in the case of nano-coated drills, compare to ordinary HSS 

drills. Both of them have increased surface hardness, and hence flank 

wear, However, nano- coating has remarkable effect in reducing the 

bit wear. 

 Figure 3 shows the effect of type of drill and number of hole on 

flank wear at spindle speed of 560 RPM. For all drills, the number of 

holes signifies machining time. 

Hence, the flank wear increases with time. However, the 

increasing of flank wear is not uniform but non linear; it is clear that, 

the flank wear passes through three stages, which are rapid initial 

wear, steady state  and failure state. According to fig .3  the ordinary 

HSS  drills at 20 to 30  holes shows a flank  wear  is  laying  in the  

second  stage which is steady state, and at 40 holes flank wear is in 

final failure region. 

 

Fig.3. effect of type of drill and number of  holes on flank wear at feed rate 
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of 76.2 mm/min and spindle speed 560 RPM. 

 

Evaluating the effect of the spindle speed and number of holes on 

flank wear of HSS  drills is shown in Fig. 4. 

 It is clear that the flank wear increases with increasing of speed 

and number of holes.  

 

 

Fig.4 Effect of spindle speed and number of holes on flank wear  of HSS at 

feed rate of 76.2 mm/min. 

 

4-2- Analysis For Surface Roughness 

Figures 5 and 6 show the effect of type of drill, spindle speed and 

number of holes on surface roughness.  It is clear that surface 

roughness is greatly affected by cutting speed and machining time 

(which is in the form of holes in the present work). As the spindle 

speed increases roughness becomes worse because of formation of 
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BUE at cutting edges of drill or abrasion wear due to increase in 

temperature. However, Nano-coated drills has shown best surface 

finish of drilled  holes at different speeds. Shallow Cryo-treated also 

shows good surface finish compare to ordinary HSS drills. With no 

cooling fluid, generated temperature has great influence on surface 

roughness, due to plastic deformation and wear of the metal surface. 

 

Fig.5. Effect of type of drill and spindle speed on surface roughness of 20 

holes each drilled at 76.2 mm/min feed rate. 

 

 

Fig.6. Effect of type of drill and number of holes on surface roughness of 
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drills working at 560 RPM and 76.2 mm/min. 

 

Detailed study of high speed steel drill bit, with variation of 

cutting speed and number of holes in relation with surface roughness 

indicates that, as number of holes increases (cutting time) and 

spindle speed rises, the surface roughness becomes wares, as shown 

in figure 7. 

 

Fig.7.  Effect of spindle speed and  number of holes on surface roughness  

when  drilling with HSS at 76.2 mm/min feed rate. 

 

4-3- Analysis For Dimensional Accuracy               

From figs. 8, 9 and 10, it is clear that spindle speed has great 

influence on dimensional accuracy of the hole (Δd.i.e Δd= D – d  .i.e 

D diameter of hole, d diameter of drill ). Nano- coated drills has 

shown best dimensional accuracy of the hole, which was not much 

affected by speed and machining time. Therefore it can be stated that 
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nano-coated drill can be used for full range of speed and for longer  

time  without  appreciable loss of efficiency.  

 

 

Fig.8. Effect of type of drill and   spindle speed  On dimensional accuracy 

for 20 holes each type at 76.2 mm/min feed rate. 

 

 

Fig.9. Effect of type of drill and number of on dimensional accuracy at 

speed rate of 560 RPM and feed rate of 76.2 mm/min. 
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Fig.10. effect of spindle speed and number of holes on dimensional 

accuracy of  HSS at 76.2 mm/min feed rate. 

 

 

5-Conclusion 

1. Irrespective of drill type, flank wear increases with increasing of 

spindle speed andmachining time.Nano- coated drill has shown 

best resistance to flank wear at low   and high speeds. 

2. Results of this work indicate that, for all types of drillsthe Surface 

roughness increases when spindle speed increased, and hence 

more wear of drill bit. 
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3. Nano-coated drills showed great performance   (low flank wear, 

good surface finish      and high dimensional accuracy) at all 

combinations of speed rate and machining time. 

4. Shallow Cryo-treated drills at low speed givesbetter dimensional    

accuracy for limited machining time. Continued use of drill 

causes deterioration of dimensional accuracy. 
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الهمخص 

 التزايد المستمر كالسريع في استخدامات الطاقة الكيربائية كالتي ال يمكف تصكر لأد
العالـ الحديث بدكنيا إلى االنتشار الكاسع لخطكط نقؿ ىذه الطاقة ذات الجيد 

كقد انتشرت خطكط الجيد العالي في الكثير مف المدف . العالي كالجيد المنخفض
كالقرل كخاصة في الدكؿ العربية كفي بعض األحياف بالقرب مف اإلحياء السكنية 

بالرغـ مف تحذير الكثير مف الدراسات مف مخاطر ىذه الخطكط عمى البيئة 
 العربية  النامية كمنيا الدكؿكزارات الطاقة كشركات الكيرباء في الدكؿ. كاإلنساف

لتقميؿ كأحيانا نفي أم تأثير سمبي جراء نشر ىذه اتحاكؿ في الكثير مف األحياف 
الخطكط الكيربائية كاليكائية منيا بالتحديد نظرا الف الخطكط المدفكنة تحت األرض 

. ال تشكؿ خطرا

 تؤكد في  التيدكليةاؿبحاث األدراسات كاؿ  بعضتتناكؿ ىذه الكرقة عرضا لنتائج
معظميا العالقة المباشرة بيف التعرض لإلشعاعات الكيركمعناطيسية الناتجة مف 
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. خطكط الجيد العالي كاحتماؿ اإلصابة ببعض األمراض كخاصة مرض السرطاف
كما تعرض الكرقة بعض التكصيات التي مف شانيا التقميؿ مف التأثيرات السمبية 
لإلشعاعات مف خطكط الجيد العالي عمى البيئة كمسؤكلية الجيات ذات العالقة 

. بيذه المشكمة

Abstract 

   The vast increase in the utilization of electrical energy has led to a 

widespread of high-voltage lines. In some cases these lines have 

been installed close to the residential areas. Ministries and 

companies of Energy try to underestimate and sometimes deny any 

negative impacts due to the deployment of these transmission lines. 

This paper presents the findings of studies and international research 

that, in general, confirm the direct relationship between exposure to 

Electromagnetic Fields (EMFs) produced by high-voltage lines and 

the risks of some disease. Also, some recommendations that would 

minimize the negative effects of Electromagnetic Fields on people's 

health have been proposed in this paper. 

Keywords: Electromagnetic fields, High-voltage lines, Health effects 

1. INTRODUCTION 

   The rapid growth in population has negatively affected the 

environment and has led to emergence of many problems. The 

pollution is one of the severe problems that threatens the future of 

life on earth. The pollution has reached high levels because of the 

industrial revolution and the scientific renaissance currently 

experienced in the world, and has almost affected everything in the 

environment, including food, water and air. Perhaps one of the most 
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dangerous types of pollution, which has been given a significant 

concern in recent years, is the so-called electro-magnetic pollution 

resulted from electromagnetic waves. There is a public concern on 

the possible health effects from electromagnetic fields radiated from 

power lines. Despite the great power of electricity [1] and its positive 

impact in countless ways, the risk of exposure to a mixture of 

electric and magnetic fields has been discovered.  

   In this paper, some results of studies and research which, in 

general, confirm the adverse effects of EMFs on human's health are 

presented. Various recommendations to lower these risks are 

proposed. The paper is organized as follows: Section II gives a brief 

introduction to electromagnetic radiation and International standards. 

Section III demonstrates the health risks of EMFs emitted from high-

voltage lines. Some advantages of underground power lines 

compared to overhead lines are introduced in section IV. Section V 

highlights some actions taken by authorities and governments to 

protect citizens from EMFs exposure.  Recommendations to reduce 

the impacts of EMFs are proposed in section VI, and section VII 

concludes the paper. 

2. ELECTROMAGNETIC RADIATION AND  

NTERNATIONAL STANDARDS 

   Electromagnetic fields are areas of unseen energy that are 

generated from home appliances, and high-voltage lines [2] due to 

the existence and movement of electric charges. EMFs are 

categorized by frequency into three groups:  

1) Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELF-EMFs) 

with frequencies up to 300 Hz, are mainly generated from high-

voltage lines and power stations. 
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2) Radio Frequency (RF-EMFs) have frequencies of 10 MHz to 300 

GHz produced by wireless networks. 

3) Intermediate Frequency (IF-EMFs) generated by other 

technologies within frequency range 300 Hz - 10 MHz.  

   This paper will focus on the harmful effects resulted from (ELF-

EMFs). Moreover, the electromagnetic spectrum is divided into two 

types of frequencies :  

1) Non-Ionizing Radiation, includes extremely low frequencies 

(ELF), radio frequencies (RF), microwaves (µW), visible light 

(VL), and Ultraviolet (UV).  

2)  Ionizing Radiation,  includes X-rays,  and gamma rays.  

   Many national and International organizations have introduced 

standards to limit the radiation from an appliance and to set the 

levels of safety with respect to human exposure to ELF-EMFs. For 

example, International commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) has proposed a guidance for exposure limit to 

EMFs of 50-60 Hz from high-voltage lines as shown in Table (1)  

[3]. Furthermore, there are maximum exposure levels at home and 

in the environment associated with the International standards. 

Table (2)  gives some common EMF sources and the maximum 

levels below which human body is allowed to expose. 

 

Table 1. ICNIRP's LIMITATIONS OF EMF EXPOSURE 

Exposure type 
Electric field 

(V/m) 

Magnetic field 

(µT) 

Public Exposure 5000 1000 

Occupational 

Exposure 
10000 5000 
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Table 2. TYPICAL MAXIMUM EXPOSURE LEVELS [3] 

Source 
 Electric field 

(V/m) 
Magnetic field (µT) 

Natural fields 200 70 

Mains power (in homes not 

close to power lines) 
100 0.2 

Mains power (beneath large 

power lines) 
10 000 20 

Electric trains and trams 300 50 

TV and computer screens (at 

operator position) 
10 0.7 

 

3. HEALTH EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC 

FIELDS FROM POWER LINES 

   Many studies have been conducted in recent years to investigate 

the adverse effects of the electro-magnetic pollution radiated from 

power lines. The published studies are classified into three 

categories according to the findings:  

1) Research whose results are insufficient and have not discovered 

an obvious association between human's health and 

electromagnetic fields, but do not deny the risks and are required 

to conduct more research. 

2) Studies whose results are weak and are required to conduct new 

studies at different levels of radiation and at different conditions to 

obtain more accurate results, and, 
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3)  Studies were conducted on animals and humans and have 

revealed evidence that supports the association between 

electromagnetic fields and various epidemic disease.  

  In the following paragraphs a review of the findings of some 

recently published studies that confirm the health effects 

associated with exposure to electromagnetic fields generated from 

high-voltage lines will be provided. 

   Biological effects due to EMFs from power lines have been 

discovered in studies that were carried out on animals by Chalmers 

and Voorvaart [4]. This is true for humans according to the National 

Academy of Science [5] who stated that ELF-EMFs could change 

the characteristics of cell membranes, and also affect the growth of 

cell melatonin excretion. In fact, the health effects of 

electromagnetic fields from power lines depend on certain criteria 

such as exposure duration, strength of signal and distance from 

radiation source. The epidemiological records, for example, 

suggested that heavy long-term exposure to ELF-EMFs may increase 

the risk of leukemia. In addition, an occupational exposure study in 

Canada and France [6] observed that exposure to ELF-EMFs in 

some workplaces such as power stations may also increase the risk 

of leukemia and brain cancer, as the employees working in the 

electricity production sector are reported to be exposed to a greater 

amount of electromagnetic fields than any other workers. Draper et 

al. [7] investigated the relationship between distance from power 

lines and childhood cancer in England and Wales. The findings 

detected a higher risk of developing leukemia in children who live 

near to power lines. The data shows that about five cases in each 400 

childhood leukemia patients are due to these high-voltage lines. 

Moreover, the report of BioInitiative Working Group [8] brought the 

results of a study which reveals that a child who spent his pre-school 
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years within 300 meters from power lines has a 500 percent higher 

risk of developing some types of cancer in his lifetime. Negative 

effects of electromagnetic fields on pregnant women should also be 

considered. For example, medical data shows that the women who 

are long-term exposed to electromagnetic fields during pregnancy 

have a high risk of miscarriage or even having a child with defects 

[9].             

   Although findings of the studies, that have been carried out over 

the last few decades have not demonstrated DNA damage associated 

with ELF-EMFs, recent studies, however, elucidated this 

relationship. In Turkey, for instance, with research conducted by 

Celikler et al. [10] on workers in a power station, the outcome 

identified that considerable cytogenetic damage was induced in 

peripheral lymphocytes due to occupational exposure to ELF-EMFs. 

Additionally, Balamuralikrishnan et al. [11] concluded that the risk 

of genetic damage may be increased among electricians. A 

noticeable increase in DNA damage due to exposure to certain levels 

of ELF-EMFs, particularly DNA of body's fibroblasts, has also been 

discovered in [12]. 

4. UNDERGROUNDING TRANSMISSION LINES  

   Electromagnetic environment consists of an electric field and a 

magnetic field. The electric field is created by the presence of an 

electric charge. In contrast, a magnetic field is created by the motion 

of electric charges. Typically, this motion is represented by a flow of 

charge in the form of an electric current [13]. In fact,  we can reduce 

the electric field by shielding, but it is technically difficult and 

therefore very expensive to shield the magnetic field. However, the 

magnetic fields could be reduced by burying underground the power 
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cables, where the conductors are placed closer to each other than 

with aboveground cables, rather than through shielding by the earth 

[14]. Additionally, no electric field above the ground is produced by 

a buried line, mainly because underground lines practically always 

include a metal sheath which screens the electric field, and partly 

because of the screening effect of the ground itself.  

   This draws several advantages to belowground lines. The main 

advantage is that the exposure to the EMFs is lowered significantly. 

Consequently, effects of EMFs on health would be greatly 

minimized compared to aboveground cables. This is a major factor 

in favour of belowground line. Reduction of safety impacts during 

installation is an another advantage of underground cables relative to 

overhead cables, as risks to the public from structures of towers and 

aboveground lines would be reduced. Furthermore, shock hazards 

from ground faults and downed conductors would be considerably 

reduced [15]. By contrast, there are some negative environmental 

impacts of belowground high-voltage lines. Some buried lines' 

disadvantages are presented in [15] and [16]. 

   In general, impacts associated with the presence of aboveground 

lines, particularly health effects, would be significantly reduced by 

undergrounding the transmission lines. Such advantages favour the 

use of underground transmission lines in urban and residential areas.  

5. SOME ACTIONS TAKEN BY AUTHORITIES AND 

GOVERNMENTS TO PROTECT CITIZENS  

   For many years research into possible  effects of EMFs on health 

has been carried out in government, academic and industrial 

laboratories all over the world, especially in the developed countries, 

and such research is still ongoing. A large number of these countries 
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have contributed to major research projects on many aspects of 

EMFs. Major research projects are ongoing in the United States, 

Canada, EU, Russia, Switzerland, Australia, Japan, China and Korea. 

In response to increasing public concern over possible negative 

health effects associated with exposure to EMFs, an International 

EMF Project was launched by the World Health Organisation 

(WHO) in 1996. Promotion and co-ordination of research and 

studies related to the possible negative impacts of EMFs on health 

and environment is one of the major efforts that have been made by 

this projects. Many countries were founder members of the Project, 

and a significant financial contribution was provided to the Project 

by them. These governments still financially support this Project and 

other related projects, and to take part in different committees and 

working groups set up by these Projects. [17]  

 Many other governmental and non-governmental organisations have 

responded to the public concern over the adverse health effects of 

EMFs. In this context, international and national authorities have 

drawn up guidelines and standards to limit the exposure and to avoid 

any negative effects on health that might arise from exposure to 

EMFs. The International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP), for instance, is a non-governmental 

organisation responsible for non-ionising radiation protection for 

WHO, the International Labour Office (ILO), and the EU. This 

organisation provides scientific advice and references on the 

exposure limits of the public to EMFs (see section II). Governments 

and health organisations worldwide have employed the ICNIR 

guidelines to protect the people from any negative effects on health 

that associated with exposure to EMFs. For example, based on 

suspected cancer risks, five Swedish authorities responsible for 
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activities related to EMFs have recommended a precautionary 

principle mainly aimed at low frequency magnetic fields [17]. 

 Government policies, together with appropriate planning 

regulations, designed to deal with the problem that concern the 

public, would help provide the public with the reassurances it 

searches. In the U.S, Maryland is one of the states to retain an EMF 

program. The Power Plant Research Program (PPRP) continues to 

serve as a source for information for Maryland citizens, answering 

questions about EMF health effects and exposures. Moreover, 

California Public Utilities Commission (CPUC) created the 

California Electric and Magnetic Fields Program in 1993. The 

program played a prominent role in EMF research and development 

and was guided by a Stakeholders Advisory Committee. 

Additionally, several states have instituted new policy directives for 

addressing EMFs for construction of new transmission and other 

electric utility facilities [18]. 

 Practically, some protective measures have been taken by the 

responsible agencies and governments, mostly in the developed 

countries. However,  they do not offer a greater level of protection 

and therefore more efficient actions are required. In American 

studies, for example, a system of coding the conductors or wire 

supplying current for transmission or distribution has been used as a 

surrogate for magnetic field exposure, whereas in the UK the 

electricity is distributed to the majority of homes via underground 

cables as they are less risky than overhead cables. However, such 

procedures do not eliminate the exposure to EMFs completely. 

According to findings of some studies that have been carried out on 

magnetic field exposure associated with transportation, exposure can 

be relatively high due to the widespread of overhead lines network 
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that operates electrified transport and due to the use of the 

transportation, as there is a lack of exposure data for passengers 

travelling on electrified transport in the UK and other countries. [6]  

 In developing countries, on the other hand, since people are usually 

less familiar with the health effects of exposure to EMFs, very few 

or almost no preventive actions have been taken by the responsible 

authorities and governments to protect citizens from exposure to 

EMFs. Furthermore, some of these authorities deny the adverse 

effects of exposure to EMFs on health. As explained earlier, a main 

protective measure is to minimize the EMFs by burying transmission 

lines which, consequently, lowers human exposure and the 

associated health effects. Because installation of conventional 

underground cables is costly and typically involves permitting, 

working around traffic and other surface activity, trenching, laying 

cable, bringing in thermal sands, and avoiding other underground 

utilities, such as water and  gas pipelines and telecommunication 

cables [15], this makes such a preventive procedure not practical in 

developing countries, mainly due to unplanned and random 

scattering of buildings and utilities, and the lake of planned and 

efficient infrastructure.     

  

6. RECOMMENDATIONS TO REDUCE THE RISKS OF 

ELETROMAGNETIC FIELDS 

   It is important for people to know that our surroundings are 

polluted by electro-magnetic pollution and to be aware of the effects 

of electromagnetic radiation. These effects cannot be completely 

eliminated. However, more action can and should be taken to lower 

the risks of electromagnetic fields. In order to avoid the harmful 

effects of EMFs, national and international agencies, such as World 
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Health Organisation (WHO) and ICNIRP, have proposed standards 

and guidelines to limit the exposure. At the same time, protective 

action must be taken to minimize the exposure, and educate people 

about the risks of electromagnetic fields and how to reduce them. 

Furthermore, information about adverse consequences and safety 

issues of EMFs should be provided to the media and the public. A 

preventive action would be to place new high-voltage lines and 

power stations away from densely populated areas. Steps must also 

be taken to decrease exposure from current systems. Also, it would 

be useful to put warning signs around the sites that include EMFs 

above the guide levels.  

   Since they are exposed to electromagnetic fields more than any 

other groups, electrical workers' health should be examined 

periodically, and there should be a push towards using protective 

clothing and equipment. Another significant protective measure 

would be create protocols to check buildings for elevated levels of 

electromagnetic fields prior to accommodation being purchased or 

rented. After this, EMF levels could be measured continuously so 

that they are within predefined levels. This should also apply to 

schools and workplaces. During pregnancy, women should not 

expose their embryos to risky levels of EMFs from different sources. 

EMF exposure could be minimized at home by avoiding sleeping or 

sitting for long periods close to instruments that produce 

electromagnetic fields. The studies have demonstrated that children 

are more sensitive to electromagnetic fields than adults and not able 

to protect themselves from exposure. Therefore, higher protection is 

required for them and to be educated on how to protect themselves.  

    Since the high visibility of overhead power lines has resulted in 

most concern being associated with EMFs generated by such lines, 
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an important action should be taken by the companies of Electricity 

and Ministries of Energy is to switch to belowground transmission 

lines to distribute the electricity to the homes and other sectors.    

7. CONCLUSION 

   Electrical systems have greatly benefited people and have 

revolutionized the way that we live. At the same time, there are 

many hazards involved. This paper has included a study on the 

negative health effects of electromagnetic fields and highlighted the 

findings of research were conducted by many organizations in 

different countries. Most of these studies have confirmed the adverse 

impacts of EMFs in short term, whereas other studies have warned 

of the risks of exposure to electromagnetic radiation emitted from 

high-voltage lines in long term and its risks that may threaten future 

generations. 

   The degree of radiation effects resulted from power lines depends 

on various factors, for example:  

1)  The body is affected proportionally with the duration of 

exposure.  

2) The effects of radiation vary according to the type of clothes.  

3) The impacts of radiation increase as humidity percentage and 

temperature increase.  

4)  The motion of the air surrounding the body  may decrease the 

effects of radiation, and,  

5) The less the person's age, the higher levels the body absorption of 

radiation.  

   It is true that heavy long-term exposure to EMFs may adversely 

affect humans' health. However, people cannot remove themselves 

completely from this exposure. This means that in order for 

individuals, governments and the concerned organizations to lower 
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the exposure to EMFs, they should take preventive measures to 

protect the community. 
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 : انًهخص

حهذف هزِ انىسقت نفهى إداسة انصٍاَت، بًا فً رنك يعشفت انخحذٌاث نخحغٍُها وأعباب 

ثى اعخخذاو هزِ انًعهىياث نخحذٌذ يقاٌٍظ األداء انخً ًٌكٍ . االعخعاَت بًصادس خاسجٍت

اعخخذايها نخحهٍم فعانٍت أَشطت انصٍاَت عٍ طشٌق انصٍاَت انخاسجٍت ويقاسَخها بانصٍاَت 

انذاخهٍت نهًضخاث انخً حًثم انعًىد انفقشي نًُظىيت انحغاوَت بجهاص حُفٍز انُهش 

 .2012-2007انصُاعً خالل انفخشة 

حخحقق فعانٍت وكفاءة انصٍاَت فً انًؤعغاث بقذسحها عهى ححقٍق اعخًادٌت ويىثىقٍت عانٍت 

حٍث كاَج يقاٌٍظ األداء انشئٍغٍت انخً حى ححذٌذها , نآلالث و انخحكى فً حكانٍف انصٍاَت

نخقٍٍى و يقاسَت فعانٍت انصٍاَت باالعخعاَت بًصادس خاسجٍت و وانصٍاَت انذاخهٍت يٍ حٍث 

أو يا ٌعشف  (انىقج انالصو نهخصهٍح) MTTRحكانٍف انصٍاَت، ويقٍاط أداء انصٍاَت  

.  بقابهٍت انصٍاَت
وقذ أثبخج انذساعت انًٍذاٍَت أٌ أداء انًضخاث كاٌ أفضم خالل انفخشة انضيٍُت انخً َفذث فٍها 

انصٍاَت انخاسجٍت يقابم صٌادة فً انخكانٍف، يقاسَت باألداء خالل انفخشة انضيٍُت انخً َفزث فٍها  

 .انصٍاَت انذاخهٍت

 

mailto:nona_amm@yahoo.co.uk
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Abstract : 

The aim of this paper was first, to gain an understanding of 

maintenance managements & maintenance outsourcing, including 

the identification, the challenges of maintenance improvement 

factors and the reasons of outsourcing. This information was used to 

identify the critical performance measures that could be used to 

analyze the effectiveness of maintenance activities for pumps which 

considered as the backbone of Hassuna System in Man Made River 

Authority in period from 2007 - 2012 .  

The key performance measures that were identified to evaluate and 

compare the effectiveness of maintenance outsourcing and 

insourcing were the maintenance costs, and MTTR.  

The survey study approved that the maintenance outsourcing did 

improve the pumps performance, and there has been a high 

maintenance costs comparing with insourcing maintenance. 

 

Keywords: Maintenance, Outsourcing, Performance Measures, Costs. 

1. Introduction:  

 

Maintenance Management is an orderly and systematic approach to 

planning, organizing, monitoring and evaluating maintenance 

activities and their costs. A good maintenance management system 

are coupled with capable people to maintain sophisticated pumps 

systems, the optimum level of inventory of maintenance parts, 

materials, and consumables, specialist maintenance engineering for 

support and an appropriate organization arrangements.[1]. 

 Maintenance requirements continuously change due to wear and 

tear, technological developments, changing operational 

requirements, product quality and a host of other related topics. As 

organizations today strive to achieve minimum operating costs and 

lean operations in terms of manpower, the maintenance activity has 

become a target for outsourcing.[2] 



 

 

Science and Technology 

Journal 

 مجلة العلوم والتقنية

 تم النشر على موقع المجلة االلكتروني

 2015 /يونيو/بتاريخ   

http://www.stj.com.ly 

Published Online in 

June 2015 

 

 حقوق الطبع محفوظة 

 2015لمجلة العلوم والتقنية 

 

Copyright © STJ   2015 190 

 

 

 

2. Maintenance: 

 

Maintenance is an important activity for all types of assets and 

pumps. Without proper and organised maintenance, an 

pump/machine will experience damages in a short period of time. 

This situation will reduce the life time of that particular 

pump/machine. Damages or disfigurements within an pump/machine 

must be repaired as soon as possible to prevent further damages to 

happen.  

Maintenance management involve a complex and dynamic process 

required to implement maintenance practice that improve the 

operations performance. The key objective of maintenance 

management is to maximize the availability and reliability of the 

assets and pumps to produce the desired quantity of products, within 

the required quality specifications, in a timely manner. Obviously, 

this objective must be attained in a cost-effective way and in 

accordance with environmental and safety regulations [4]. 

 

2.1. The Challenges of Maintenance Improvement: 

 

If the failure patterns and consequences are well understood, there 

will always be challenges in maintenance improvement. The 

effective maintenance is the one that can bring effective 

improvement in the way maintenance is performed. The challenges 

to the maintenance improvement are as follows [5]:  

1- People: The ability of the utility to perform maintenance at low 

costs lies on the available skilled maintenance people. Finding, 

training and retaining the skilled maintenance people is one of the 

top challenges facing maintenance organizations. 

2- Maintenance Leadership: Effective maintenance organizations 

needs leadership that is able to create an environment of change. 

3- Tools and Technology: Maintenance today is far more 

technology based than it is a repair activity with need for greater 
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emphasis on predicting and forecasting maintenance needs. Now 

there is a great need to measure maintenance if improvement is 

required. 

4- Processes: In maintenance, 85% of problems are process related 

and 15% are people related.  

5- Costs: Maintenance must be able to demonstrate a measurable 

return on investment, and must be able to justify its existence 

through reduction of machine downtime and reduced overtime. 

Maintenance excellence is the balance of performance risk and cost 

to achieve optimal solu2.2. Maintenance Measured, Pumps 

performance measures : 

Maintenance performance measured is an essential step to effect 

improvement in the maintenance planning, organizing and control.   

 

The evaluation of maintenance performance can be made through 

following factors:  

1. Reliability. 

2. Maintainability. 

3. MTTR/Mean Time to Repair        

4. MWT/Mean Waiting Time 

5. Cost of Maintenance        

 

2.2.1 Reliability : 

Reliability is the ability of an item to perform a required function 

under stated conditions for stated period of time. A primary 

component of reliability analysis is referred to as failure rate, or the 

number of failures expected during a certain period of time. 

Calculation of pumps failure rate and its inverse –The Mean Time 

Between Failures (MTBF) for items which are repairable or Mean 

Time to Failures (MTTF) for non-repairable items is the basic of 

reliability predication. [1][6]. 
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                             Failure rate =
Number  of  Failures

Operating  Time
                                

(1) 

 

 

The Mean Time Between Failures (MTBF) is the expected time 

between two successive failures of the system . 

The Mean Time to Failures (MTTF) is the expected time to failure of 

a non repairable system. 

 

2.2.2 Maintainability :  

Maintainability is a design parameter intended to reduce repair time, 

as opposed to maintenance, which is the act of repairing or servicing 

an item or pumps. 

It can be defines also as the measure of ability to make pumps 

available after it has failed, or mean time to repair (MTTR). It is 

determine by: 

 

                  

MTTR =  
Total  downtime  due  to  failures

Number  of  Failures
                                           (2) 

  

The Mean Time to Repair (MTTR) is the expected time to recover a 

system from a failure. This may include the time it takes to diagnose 

the problem, the time it takes to get a repair technician onsite, and 

the time it takes to physically repair the system. Similar to MTBF, 

MTTR is represented in units of hours [6]. 

 

2.2.3 Maintenance Cost Analysis: 

In order to any organization to be successfully compete today, the 

availability and reliability must be maintained at desired levels while 

operating and maintaining costs must be kept as low as is reasonably 

achievable , the operating costs consist of operating and maintenance 

(O&M) costs. The simplified graph below shows the theory behind 

this concept. [7].   
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Figure 1: Maintenance Cost Analysis 

 

 

2.3.  Costs Performance Measures: 

 

Maintenance management is a business process, the maintenance 

costs are inputs into the process, and that means they can influence 

the outputs. Maintenance costs accrue in the following categories 

[7], 

• Labor costs. 

• Materials including all parts, components, and others used by 

maintenance. 

• Services covers all workshops, stores warehousing, 

engineering and any other facilities supporting maintenance. 

• Outside services covers all contracted services (maintenance, 

training and consultants). 

• Technical support including supervision, planning, material 

coordination and data entry. 

• Overhead covers all other support functions that are not 

directly involved with maintenance but provide that is vital in 

maintenance business. 

 

2.4. Maintenance Options:  
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To meet the maintenance requirements, the company can consider 

two specific options. The company can outsource the maintenance 

activities to the external provider (outsourcing) or choose to keep the 

capability in-house (insourcing) [4]. 

 

3. Outsourcing:  

 

Outsourcing is an age old management practice of adding specialized 

expertise where needed to help management run or improve an 

organization. 

Outsourcing now has many dimensions to fit the globalized world 

we live in.  Terms like ‗offshoring,‘ ‗insourcing‘ and ‗shared 

services‘ are becoming part of a global business lexicon that defines 

the multitude of options a company has to improve its operations[3]. 

 

3.1. The Reasons of Outsourcing: 

 

The organization will be more likely to outsource a function if there 

are multiple reasons [8]: 

• New skills: In a fast evolving market where new technologies 

are emerging, knowledge and skills of individuals are very 

limited. Not every company is able to attract the knowledge and 

skill base. The company can solve this problem by handing over 

the function to the outsourcing supplier.  

• Better Management: When the poor maintenance performance 

is attributed to poor management, outsourcing the maintenance 

function for experience managers.  

• Enhance Controls: Where the company management is 

concerned about its ability to provide sufficient control over its 

operations, some functions can be outsource.  

• Focus on Strategy: By outsourcing company managers can 

focus on strategy. 
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• Focus on Core Functions: The Company can choose to focus 

their energies on core functions and distributes all other 

functions through outsourcing. 

 

3.3. The size of relevant outsourcing markets:  

 

It is important to have a sense of the current size of various markets 

for outsourcing of technology-related services, their current rates of 

growth, and available estimates for their expected future levels. 

Although estimates are often apparently contradictory, because 

different assumptions have been made about which activities are 

outsourced, or about which outsourced activities should be 

considered in the category of information technology.[3] 

 

3.4. Outscoring from Libya Market Perspectives:   

 

Outsourcing has become a growing business practice both 

internationally as well as in Libya. The research suggests that Libya 

is moving in the same direction as the rest of the world, toward 

greater use of flexible workers such as contract temporal and casual 

workers. This is collaborated by a number of small scale surveys that 

have identified an expansion of outsourcing, subcontracting and 

other form of typical work[9]. 

Outsourcing maintenance very much depends on the sector. There is 

huge demand and it will become a growing market, but till now 

preventative maintenance with own budgets only in energy, oil and 

important water sectors.  

In most cases companies consider only budget for necessary spare 

parts but not for service works, Local service still done by own 

service departments.  

Many companies got own service workshops with personal and try 

to keep the job at their own. That‘s even due to mostly governmental 

owned companies, only in very important cases company order 

service through outsourcing [9]. 
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4. Pumps Maintenance Performance Measurement: 

 

Pumping machinery and pumping station are very important 

components in different applications. Pumping machinery is 

subjected to wear, tear, erosion and corrosion due to their nature of 

functioning and therefore is vulnerable for failures. Generally the 

number of failures or interruptions are attributed to pumping 

machinery than any other component. Therefore, correct operation 

and timely maintenance and upkeep of pumping stations and 

pumping machinery are of vital importance. Sudden failures can be 

avoided by timely inspection, follow up actions on observations of 

inspection and planned periodical maintenance.  

Downtime can be reduced by maintaining inventory of fast moving 

spare parts. Efficiency of pumping machinery reduces due to normal 

wear and tear. Timely action for restoration of efficiency can keep 

energy bill within reasonable optimum limit.[10].  

 

4.1. An Analysis of Pumps Performance & Maintenance cost: 

 

This research used the 5 years maintenance performance data from 

questionnaire designed for this purpose for pumps. The main aim of 

the research was to analyze and compare the pumps performance in 

Hassuna System during outsourcing from 2007 to 2010 & insourcing 

from 2011 to 2012.[11] 

The key objective of maintenance activities is to maximize the 

maintainability and reliability of the pumps, within the required 

quality specifications, in a timely manner. Obviously, this objective 

must be attained in a cost-effective way and in accordance with 

environmental and safety regulations [1]. 

The overall success of pumps maintainability requires knowledge of 

pumps performance and conditions, training, focus on right goals, 

teamwork, communication and leadership. [1]. 

The maintainability study or analysis normally uses quantitative data 

drown from the questionnaire, therefore the choice of research 
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variables for quantitative research was pump maintainability and 

maintenance costs.[6] 

The maintenance performance analysis only focused on the pumps, 

The reasons for this choice were that pumps are considered as the 

bottleneck of the system and the most expensive pumps, and they 

contributes the highest in maintenance costs. 

 

4.2. Pumps performance analysis: 

The breakdown of the pumps failures from 2007 to 2012 is shown in 

Figure 2: 

 

 

Figure 2 :  Number of Failures 

 

4.3. Maintainability Analysis of Pumps: 

 

Maintainability provides a measure of the reparability of a system 

when it fails. The Mean Time to Repair (MTTR) is the expected time 

to recover a system from a failure.  
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The total outage time for all the pumps incidents divided by the 

failures is the Mean Time To Repair of pumps[6].  The Mean Time 

To Repair (MTTR) trend of pumps from 2007 to 2012 in Hassuna 

System is shown in Figure 3. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Mean Time To Repair (hours) 

 

 

 

 4.4. Maintenance Cost Analysis: 

 

The Maintenance Cost Analysis of pumps from 2007 to 2012 in 

Hassuna System is shown in Figure 4. 
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Figure 4 : Maintenance Cost Analysis (LYD) 

 

There was a significant drop of the maintenance budget in 2011 to 

2012. The budget was above 3 million from 2007 to 2010, and it 

dropped below 2.5 million LYD in 2011 to 2012.  

 

The Actual Maintenance Cost Analysis of pumps from 2007 to 2012 

in Hassuna System is shown in Figure 5. 
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Figure 5 : Actual Maintenance Cost Analysis - (LYD) 

 

 

5. Results Discussion:  

 

5.1. Results Discussion of Pumps Performance Analysis: 

 

The breakdown maintenance from 2007 to 2010 was done by 

combination of outsourcing & insourcing staff; & the breakdown 

maintenance from 2011 to 2012 was done by insourcing staff only.  

The pumps analysis during 2007 -2012 period showed total number 

of 110 failures. The failure rate was constant in the first 4 years 

(2007-2010) with an average of 15 failures per year. Then there was 

a failure rate increase in the next 2 years (2011–2012), that can occur 

from different factors ; missing of spare parts  from stock due to the 

revaluation in Libya in 2011, shortage of budget due to the bad 

economy in Libya in 2011-2102 that effect of cut the costs of 

outsourcing activities like supply spare parts & emergency services, 
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also the capability of handling the maintenance activities by in-house 

staff only and poor maintenance strategies to measure the 

maintenance performance of in-house maintenance.  

The role of maintenance intervention is to reduce failures, but in 

addition the successful maintenance should reduce the pumps 

downtime. The recovery of operation after the failures is very 

essential in maintenance management. The minimum Mean Time To 

Repair (MTTR) of pumps in the first 4 years (2007-2010) was 82.5 

hours (3.43 days), and the maximum MTTR was 260 hours (10.83 

days). 

These figures indicate that the average pumps incident was taking a 

minimum of 68 hours to 260 hours to be repaired. The MTTR 

greater than 150 hours was recorded in 2011 and 2012. During these 

incidents the maintenance staff were taking an average of more than 

4 days to repair the pump. The average MTTR during 2007-2010 

period was 82.5 hours, and during 2011-2012 period the average 

MTTR increase to 222 hours.  

The recovery time or Mean Time To Repair (MTTR) has two 

components, namely: response time and repair time. The response 

time component depends on the location of the maintenance staff 

relative to the work site . 

The repair time depends on the knowledge of the maintenance 

personnel, type of failure and availability of spares. The competent 

maintenance personnel will take shorter time to do the fault finding 

and conduct the repairs. 

There are failures that can take a very long time to be addressed, but 

these failures can be eliminated with pumps modification or 

replacement if they are critical to the operations.   

The training of maintenance staff to the right competency level takes 

time. The success of maintenance insourcing depended on good 

training and development plans. In general the pumps suppliers 

understand their pumps better, therefore The combination 

maintenance of outsourcing & insourcing definitely improved the 
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maintainability of pumps, and partnering with suppliers in providing 

relevant training will normally bring better results. 

The pumps performance clearly shows that the maintenance 

outsourcing did improve the maintenance performance. 

 

5.2. Result Discussion of Maintenance Cost Analysis:  

 

There was a significant drop of the maintenance budget in 2011 to 

2012. The budget was above 3 million LYD from 2007 to 2010, and 

it dropped below 2.5 million LYD in 2011 to 2012. The maintenance 

budget started shrinking after starting the only in-house pumps 

maintenance in 2011. 

In 2011 & 2012, 100% of the pumps maintenance was done in-

house. The reduce costs of outsourcing activities like supply spare 

parts & emergency services. All these affect the pump performance 

and in-house maintenance, and increase failure rate & the recovery 

time or Mean Time To Repair (MTTR). 

 

6. Recommendation: 

 

1. An effective management of maintenance system is needed 

for the planning of the maintenance works. According to the 

maintenance experts what is not measure it cannot be 

improved, the organizations and/or companies should 

implement a system to measure the maintenance 

performance. 

Also, the maintenance team will always require training 

intervention  

to improve the skills and to meet the demands of the new 

technology. 

 

2. The implementation of outsourcing is very effective because 

it specialize 

in one activity only. Special services are needed periodically 

to provide unique or supplementary maintenance support. 
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3. Companies do not generally know the full financial effects of 

outsourcing. This, however, becomes increasingly important 

as the outsourcing trend Companies. Life cycle costing is a 

tool that can be used when the outsourcing decision is being 

made. 

4. Finally, while these are some of the major considerations for 

organisations considering outsourcing maintenance, there are 

many others that cannot be covered in this research due to 

restrictions in time and space.  

The decision to outsource the maintenance is not one that 

should be taken lightly, and careful consideration of all major 

issues is vital. 

 

7. Conclusion:  

 

The objective of this paper was to identify the maintenance key 

performance indicators (KPI‘s) and use these KPI‘s to evaluate the 

challenges and success of maintenance outsourcing and insourcing in 

Hassuna System pumps between 2007 and 2012.  

The key performance measures that were identified to evaluate and 

compare the effectiveness of maintenance outsourcing and 

insourcing were the maintenance costs, and MTTR.  

The results from the research revealed that the pumps performance 

during the outsourcing period (2007-2010) was almost constant, and 

averaging at 15 failures per year. The failures increase to an average 

of 222 failures per year during the insourcing period (2011-2012). 

The pumps Mean Time To Repair (MTTR) or recovery time also 

increase by 68% during insourcing period (2011-2012) , and there 

has been a significant reduction in maintenance costs since the 

insourcing. 

The effective maintenance (whether outsourced or insourced) should 

improved the maintainability of pumps. 

 

8. Aknwolgment: 
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Appendix A :  

Pumps Performance:  

 

 

(*) The data are collected from failures reports to the pumps 

manufacture company,  and interview with maintenance team at 

Hassuna System.  

 

 

 

 

Year 

Number of 

failures (*) 

Total downtime 

from pumps 

performance 

failures / week (*) ≈ 

Total downtime from 

pumps performance 

failures / hours (*) ≈ 

2007 15 7.6 1275 

2008 16 8.6 1440 

2009 13 5.3 884 

2010 14 7.3 1218 

2011 24 26.3 4416 

2012 28 43.3 7280 
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Appendix B : Calculation Examples 

 

Maintainability Calculation : 

MTTR =  
Total downtime from failures

Number of Failures
 

using 2007 pumps performance information : 

 The total downtime from pumps performance failures = 1275 

hours  

 

 MTTR =  
1275 hours

15 failures
= 85 hour/failure 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


