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تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ُ
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 –قُاويىٍب –خُاصٍب  

اىطيُك اىمثبىي 

اىطرع  –َاىحقيقي 

 اىجسيئيت

     اىغبزاث 
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 -اىشغو -امُاع االوظمت 

اىؼمييبث اىؼنطيً 

اىطبقت  -َاىيؼنطيت

اىطؼت  –اىذاخييً 

 اىحراريً

اىقبوُن االَه 

     ىيثرمُديىبميل
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اىحبالث  -اوُاع اىخفبػالث 

اوُاع خرارة  -اىقيبضيت

قبوُن ٌيص -اىخفبػو  

اىنيميبء اىحراريت      

 

3 

يً اىخغيراث اىخيقبئ 

دَرة -َاىالحيقبئيت

طبقت  -االوخرَبي-مبروُث

 -طبقت ٌيمٍُىخس–مبص 

   اىجٍذ اىنيميبئي

اىقبوُن اىثبوي 

 ىيثرمُديىبميل
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–االطُار -اضبىً اىغبزاث 

مالضيُش  -مؼبدىت مالبيرَن

  اىيسَجت -

  انسُائم
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 ػطهت وصف انسىت
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تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 
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ُ
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اىخُاص -حنُيه اىمحيُه 

-اىذيىبمينيً ىيمحيُه

-يُهاىخُازن في اىمح

 -اىمحبىيو اىمثبىيت

-اىضغط اىبخبري

-رَببويت اىغبزاث

اىخىبضخ َاىضغط 

االوجمبد -اىخىبضحي

 َاىغييبن في اىمحبىيو

  

 انمحانٍم       

 

 

1 

-قيبضت-ثببج االحسان   Kp 

and Kc-   

حبثير ثببج االحسان 

 بذرجت اىحراري َاىضغط

 انخُازن انكٍمٍائً 
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مببدء اىذيىبميل  

اىخفطير -ئياالحصب

حطبة -االحصبئي ىالوخرَبي

فصو داىت -ػذد اىحبالث

داىت  -اىخجسئت

 -اىخجسئتاالوخقبىيت

  االٌخسازيت -اىذَراويت

  

           انثرمُدٌىامٍك االحصائً
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