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  يف ةدعاسملا لئاسو
ةيرحبلا ةحالملا
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ةحالملا يف يرشبلا رصنعلا ةيمهأ
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 ةيلوؤسم لازت ال ،كلذ عمو ،موي دعب اًموي ةحالملا تادعمل ةيلآلا صاوخلا دادزت
.ءافكألا نيحالملا ىلع عقت ةيويحلا تارارقلا ذاختا

LED ـلا رهظم
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 LED ءاوضأ مادختساب ةيرحبلا ةحالملا يف ةدعاسملا لئاسو زيزعت متي ام ًةداع
  ةقيرط ىلإ ةفاضإلاب هب ودبت يذلا لكشلا رييغت اهنكمي يتلاو ،ةثيدح

.لئاسولا كلت لمع

ةجودزملا تانايبلا
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 ايجولونكت مادختساب ةيرحبلا ةحالملا يف ةدعاسملا لئاسو زيزعت نكمي
 تانايبو ةيفارغورديهلا تانايبلا لقن اهل حيتي امم ،تالاصتالاو راعشتسالا

.يلعفلا تقولا يف يوجلا دصرلا

AIS ايجولونكتب زيزعتلا
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 مادختساب ةيرحبلا ةحالملا يف ةيضارتفالا ةدعاسملا لئاسو زيزعت نكمي
 عقوملا ديكأت وأ ةيفاضإ تامولعم ريفوتل (AIS) يلآلا فيرعتلا ماظن ايجولونكت
 داجيإ رذعتي امدنع ةيرحبلا ةحالملا يف ةدعاسملا لئاسو ىدحإ ميدقتب حامسلا وأ

.ةيدام ةدعاسم لئاسو

GNSS/GPS ةمظنأ فعضل هيبنت

 مدختست يتلا ةيرحبلا ةحالملا يف ةيرصبلا ةدعاسملا لئاسو يناعت نأ نكمي5
.(VHF) اًدج لاع ددرت دوجو ةيناكمإو GNSS/GPS ةمظنأ فعض نم AIS ايجولونكت

زومرلا كاردإ

 زومرلا نم ةعونتم ةعومجم ةيرحبلا ةحالملا يف ةيرصبلا ةدعاسملا لئاسوب دجوي6
 اونوكي املثم اًمامت ،اهعيمجب ةمات ةيارد ىلع نوحالملا نوكي نأ بجي .فئاظولاو

.ةيداملا اهتاليثمب

؟ةرمدم ىضوف

 مادختساب ةقراغلا نفسلا عقاوم ديدحتل ةنكمملا دوهجلا عيمج تاطلسلا لذبت7
 ركذتي نأ بجي .ةيرحبلا ةحالملا يف ةيداملاو ةيرصبلا ةدعاسملا لئاسو

 قرغ نم ىلوألا مايألا وأ ىلوألا تاعاسلا يف هنأ كلذ نم مغرلا ىلع نوحالملا
.ةقدب اهنع غالبإلا وأ رطاخملا عيمج ديدحت مت دق نوكي ال دق ،نفسلا

يعامج شاقن يف ةدعاسملا لئاسو

 ،اهتفيظوو ةيرحبلا ةحالملا يف ةدعاسملا لئاسو مادختسا ةشقانم ةيلمع لثمت8
.مكحتلا ةروصقم قيرفب ةصاخلا كلتو هيجوتلا تاشقانمل ةزاتمم ةصنم

IALA تامولعم

9IALA يف ةدعاسملا لئاسو عيمج مادختسا ةمءاومو قيسنتل ةيلودلا ةئيهلا يه 
 ىلع ةيناجملا تاعوبطملاو دراوملا نم ةعساو ةعومجم رفوتت .ةيرحبلا ةحالملا

www.iala-aism.org :يلاتلا ناونعلا ىلع تنرتنإلا

كيأر نع ربع

 مادختسا ةبرجتب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيموكحلا تائيهلا نم ديدعلا موقت10
 عجشن نحنو .ةحالملا لاجم ىلإ ةيضارتفالاو ةيداملا ةدعاسملا لئاسو ميدقتو

 ىلع لئاسولا هذهل مهمادختسا ىلع قيلعتلا يف نوبغري نيذلا نيحالملا
.LinkedIn http://www باسح ربع يرحبلا دهعملا عم وأ تائيهلا هذه عم لصاوتلا

linkedin.com/groups/Nautical-Institute-1107227 ىلع ينورتكلإ ديرب لاسرإ لالخ نم وأ 
mars@nautinst.org :يلاتلا ناونعلا
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