AL ANDALUS UNIVERSITY
FOR MEDICAL SCIENCES

مكغوع اإلالالت عكم ()91
صعاؾت جأزير العمغ على الغؾ إلاجمىعت مً ألاقيال الهُضالهُت اإلاىجىصة في الؿىق الضوائُت اإلادلُت
والحاوٍت على الياؿُين على زهائو الاهدالل والثباجُت
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اإلالخو:
الٗمغ ٖلى الغ ٝهى اإلاضة الؼمىُت التي حُٗى للضواء ٢بل أن ًخم اٖخبرها ٚحر مىاؾبت لالؾتهالً ،٥خٗل ٤هظا اإلاهُلح بهىعة مباقغة م٘ ظىصة الضواء.
جخأزغ نالخُت الضواء ئلى خض ٦بحر بٗىامل ٖضًضة ٧الًىء والخغاعة ووؿبت الغَىبت ،لظلٌٗ ٪ض مً اإلاهم صعاؾت زهـائو الـضواء َـىاٞ ٫تـرة جىاظـضه ٖلـى
الغ ٝمً أظل يمان ب٣ائه يمً الخضوص اإلا٣بىلت لالؾتهال٥
ً
ً٣ضم هظا البدض مشاال ًٖ مجمىٖت مً ألاصوٍت اإلاىظىصة ٖلى الغ ٝوٍضعؽ الخٛحراث الخانلت ٖلى زباجيها واهداللها زال ٫هظه اإلاضة.
الجضوي الاكخهاصًت:
ً
ً
ً٣ــضم البدــض نــىعة ٖلمُــت ٖــً اإلاــضة التــي ًب٣ــى ٞيهــا الــضواء زابخــا ونــالخا لالؾــخسضام ٖىــض جسؼٍىــه ،أو ٖىــض وظــىصه ٖىــض اإلاــغٌٍ لٟتـراث َىٍلــت .وبالخــالي
ٌُٗــي ٨ٞــغة ٖــً اإلاــضة الىاظــب جسؼٍىــه أو ويــٗه ٖلــى الــغ ٝاهــا ممــا ًــإصي ئلــى جٟــاصي ألاي ـغاع الا٢خهــاصًت ظ ـغاء ؾــىء الخســؼًٍ أو َــى ٫اإلاــضة ؾــىاء فــي
اإلاٗامل الضوائُت أو في الهُضلُاث او مؿخىصٖاث ألاصوٍت او ختى ٖىض اإلاغض ى.
الجضوي الاجخماعُت:
ٌٗـض الُ٣ـإ الـضوائي مــً اهـم الُ٣اٖـاث فـي اإلاجخمــ٘ وأ٦ثرهـا خؿاؾـُت وطلــ ٪الجهـاله اإلاباقـغ مـ٘ صــخت ؤلاوؿـان ،لـظلٌٗ ٪ـض الخســؼًٍ الجُـض مـً ألامــىع
الهامت التي جًمً ب٣اء اإلااصة الضوائُت زابخت و٢ابلت لالؾخسضام بأمان ٖىض اإلاغض ى.
ً٣ضم البدض ٨ٞغة ًٖ الكغوٍ الىاظب خ ٟٔالضواء اها ،ألن أي زلل في هظه الكغوٍ ؾُإزغ بك٩ل مباقغ ٖلى الصخت الٗامت في اإلاجخم٘.
الجضوي العلمُت:
صعاؾت مدخىي اإلااصة الٟٗالت في ألاق٩ا ٫الهُضالهُت أزىاء جسؼٍنها وطل ٪بمٗاًغة اإلاىاص الٟٗالُت و ٤ٞالُغ ١الضؾخىعٍت واإلاغظُٗت.
الجضوي الخعلُمُت:
ًدُذ البدض للُالب الخٗامل م٘ صؾاجحر ألاصوٍت الٗاإلاُت والخٗغٖ ٝلى الُغ ١الخدلُلُت اإلاسخلٟت اإلاؿـخسضمت فـي الخدلُـل الهـُضالوي٦ ،مـا ٌٗـغ ٝالُـالب
والباخشحن ٖلى قغوٍ الخسؼًٍ الجُضة التي جد ٟٔالضواء وج٣ضمه بك٩ل آمً للمغٌٍ.
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