
 تحلٌل المنتج

لد ٌتم تنفٌذ ذلن من لبل المنتج أو . هو تمٌٌم المنتج ألغراض تطوٌر المنتج أو مراجعته أو شرائه 

كجزء من تحلٌل المنتج ، ٌمكن اختبار المنتج . العمٌل أو طرف ثالث مثل مدونة مراجعة المنتج

تحلٌل المنتج ممارنة مع لد ٌتضمن . وجمع المعلومات من مصادر مثل العمالء ومحللً الصناعة

 . المنتجات المنافسة فً السوق

فً حالة التمٌٌم من لبل العمٌل ، ٌمكن تمٌٌم المنتج بناًء على مجموعة من المتطلبات أو احتٌاجات 

 .فٌما ٌلً أمثلة توضٌحٌة لتحلٌل المنتج. العمالء

 تمٌٌم التكلفة

 .م الممترح إلنتاجه على نطاق واسعمثل فرٌك تطوٌر المنتج الذي ٌحسب ممدار تكلفة التصمٌ 

 الوظائف

على سبٌل المثال ، ٌمكن للعمٌل تمٌٌم وظائف الروبوت الصناعً . الوظائف هً ما ٌفعله المنتج 

 ممابل مجموعة من المتطلبات و المٌزات

 المٌزات

ة فً على سبٌل المثال ، اثنٌن منمٌات الهواء التً تؤدي وظائف مماثل. هً كٌفٌة تنفٌذ الوظائف 

غالبًا ما ٌتم تمٌٌم المٌزات من . إزالة الجسٌمات الدلٌمة من الهواء التً لها واجهات مستخدم مختلفة

 لة االستخدامحٌث سهو

 المكونات و الخامات

جودة مكونات أو مواد المنتج مثل منتج غذائً بمكونات عضوٌة طبٌعٌة ممارنة بمنتج ٌحتوي على 

 إضافات كٌمٌائٌة

 التحلٌل الحسً

هو تمٌٌم المنتجات باستخدام الحواس البشرٌة مثل الذوق والرائحة واللمس والبصر والصوت  

 واإلحساس

 الشكل والمظهر

 ٌعبر عنه بالجاذبٌة البصرٌة الشاملة للمنتج

 تجربة العمٌل

على سبٌل المثال ، . تجربة العمٌل الشاملة بما فً ذلن الخدمات التً لد ٌتم تمدٌمها مع المنتج 

 نظر فً مستوى دعم العمالء الذي ٌمدمه البنن كجزء من تحلٌل المنتج المالًال

 



 التعبئة والتغلٌف

 مثل تجربة فتح المنتج وإعادة استخدامه

 اإلنتاجٌة

 ممدار ما انجزنه بواسطة المنتج فً وحدة زمنٌة مثل سرعة ادخال النص الى الهاتف المحمول  

 :الكفاءة

 ل الطالة التً تستخدمها االجهزة الكهربائٌة مثل الثالجةاستهالن الموارد للمنتج مث 

 المتانة 

على سبٌل المثال ، أرٌكة . لدرة المنتج على االحتفاظ بالمٌمة بمرور الولت وعند تعرضه للضغوط

لد ٌتم تمٌٌم . أشهر 6سنوات على عكس تلن التً تبدو مهترئة فً  5جلدٌة ال تزال تبدو جدٌدة بعد 

 اختبار الحٌاة المتسارع أو بمعلومات من العمالء الحالٌٌن للمنتجذلن من خالل 

 الموثولٌة

على سبٌل المثال ، طابعة تحافظ على ولت تشغٌل عاٍل بٌن جمٌع . أداء متسك مع مرور الولت 

 العمالء ممابل طابعة تتعطل بسرعة وصعبة الصٌانة

 التوافك

مدى جودة تكامل المنتج مع أشٌاء أخرى مثل الهاتف المحمول الذي ٌتكامل بسهولة مع أدوات  

 التً تمدمها العدٌد من الشركات المصنعة تطبٌماتالنسخ االحتٌاطً للبٌانات وال

 المعاٌٌر

االمتثال لمعاٌٌر مثل وسادة معتمدة بشكل مستمل النخفاض انبعاثاتها من المركبات العضوٌة 

 طاٌرةالمت
 السالمة

 تمٌٌم سالمة المنتج مثل منظمة تموم بإجراء اختبارات التصادم على المركبات 

 المخاطرة

 هً المخاطر المرتبطة بمنتج مثل مخاطر تعلك البائع بالمنتج البرمجً 

 األمن والخصوصٌة

األجهزة المنزلٌة على سبٌل المثال ، بالنظر إلى لٌمة . اجراء تمٌٌمات لألمان والخصوصٌة للمنتج

 التً تتصل باإلنترنت ممابل اآلثار األمنٌة لهذا االتصال

 



 

 الشروط واألحكام

و هً  االتفالٌات المانونٌة المرفمة مع المنتج ، على سبٌل المثال ، اتفالٌات ترخٌص البرنامج التً 

 تنطبك على الهاتف المحمول

 جودة المطابمة

كل منتج هو نفسه على عكس العمٌل الذي ٌواجه خطر منتج مرالب بجودة كافٌة بحٌث ٌكون  

ٌمكن للعمالء تمٌٌم ذلن من خالل البحث عن مراجعات العمالء التً . الحصول على منتج معٌب

 تبلغ عن منتج معٌب أو من خالل البحث عن بٌانات من وكاالت ومنظمات حماٌة المستهلن

 المٌمة 

 سٌاق ، ٌتم تمٌٌم الجودة من حٌث مالءمة المنتج للغرضفً هذا ال. ممارنة نسبة الجودة إلى السعر 

تعتمد معظم االفكار على المنتجات السابمة المشابهة او المستوحاة من الطبٌعة و نادرا ٌموم 

 المصممون بتصمٌم منتجا جدٌدا

مما ٌساعد الفنانٌن و المصممٌن و حركات التصمٌم المختلفة حٌث ٌعد تحلٌل المنتج مٌزة رئٌسٌة 

 فً البحث عن منتج جدٌد و تطوٌره و مٌزة رئٌسة فً تحسٌن المنتج

  :ما ٌجب مراعته عند تحلٌل المنتج

 الصناعًإجراء تحلٌل مفصل للمنتج 

 أال تصف ببساطة مٌزات المنتج بل تشرح وتحلل نجاح أو فشل هذه المٌزات ٌجب    

 اذكر كٌف ألهمن تحلٌلن    

 صورن الخاصة إلبراز تحلٌلن استخدم صوًرا مختلفة أو ٌفضل    

 للمنتجاستخدم عدًدا من الصور إلبراز الجوانب المختلفة   

 مثال على تحلٌل المنتج 

 :ال تمول

 

هذا آي بود ٌحتوي على شاشة تعمل باللمس ورلٌمة جداً ، وٌحتوي على كامٌرا ومكبر صوت "

 " .أنا ال أحبها. مدمج

 :لل

باللمس ، وأعتمد أنها مٌزة تصمٌم ممتازة ألن ذلن ٌلغً الحاجة  على شاشة تعملاي بود ٌحتوي  

وهذا ٌجعله . إلى األزرار للمٌام بالوظائف ، وبذلن ٌسمح للشاشة بأن تكون كبٌرة لدر اإلمكان



ومع ذلن ، فإن الشاشة تمٌل إلى أن تصبح لذرة . أفضل كثًٌرا لمشاهدة األفالم وممارسة األلعاب

ستكون فكرة جٌدة إذا . أعتمد أنه سٌكون مزعًجا للحفاظ على النظافة. تملحٌث ٌتم لمسها بشكل مح

مع شاشة تعمل باللمس لم ٌتم وضع عالمة علٌها  هالخاص ب ام بً ثريتمكنت من تصمٌم ملفات 

 بسهولة

تذكر أنه ٌمكنن استخدام العناوٌن . فٌما ٌلً مثال على كٌفٌة تخطٌط ورلة تحلٌل المنتج التفصٌلٌة

ٌعرض هذا إحدى الطرق الممكنة لكٌفٌة تخطٌط الورلة . الخاصة بن ذات الصلة بمشروعن الخاص

كٌفٌة وضع هذه الصفحة مترون لن مرة أخرى . الخاصة بن إذا كنت بحاجة إلى المساعدة والتوجٌه

استخدم أفضل وأسوأ المنتجات أعاله حتى تتمكن من ممارنة المنتجٌن بالمٌزات . ، هنان عدة طرق

 الجٌدة والسٌئة وماذا ٌجب عدم تضمٌنه فً التصمٌم الخاص بن

ٌعرض هذا أحد الطرق الممكنة لكٌفٌة . تظهر ورلة المساعدة أدناه للصفحات التً سٌتم  إكمالها

 تخطٌط الورلة الخاصة بن 

 

 



ألمان ، الجمالٌات ، التكلفة ، المستهلن ، البٌئة ، ا: أي من الصور أدناه من األفضل أن تظهر    

الحجم ، الوظٌفة ، المواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحظات أهم

 (أوصف) نظرن وجهه حدد 

 (وكٌف لماذا) نظرن وجهه برر 

 بدائل/ تحسٌنات/تطوٌر الترح 

 التراحن تبرٌر 
 

 منتج:التحلٌل 

 المنتجات تحلٌل عندادناه  النماط جمٌع شرح علٌن ٌجب. 

 اىج٘دة عبىٞت إجبببث عيٚ ىيذظ٘ه" إٌٔ اىخيَٞذبث" احبع. 

 ٗاضذت. مخببخلحنُ٘  أُ ٝجب 

 ٍِ ٌَٖببىَ٘ض٘ع خبطت ٍفشداث حسخخذً أُ أًٝضب اى. 

 

 النماط األساسٌة عند تحلٌل المنتج:

 نفسن اسأل :االساسٌة النمطة 

 شرح/ملخص: 

 منتجن؟ تصمٌم عند ذلن سٌساعدن كٌف المنتج؟ بتحلٌل تموم لماذا -

 .عنوانن تحت السؤالٌظهر هذا  أن ٌجب -

 :جَبىٞبث 

 الشكل هذا اختٌار تم برأٌن لماذا والملمس؛ واللون الشكل المنتج: وصف -
 التصمٌم؟/  اللون/ 

 ال؟ لماذا لماذا وجذابة؟ جذابة تجدها هل -

 هو؟ هذا أن تعتمد لماذا معٌن؟ بأسلوب مصمم المنتج هل -

 المنتج؟ جمالٌات تطوٌر ٌمكن كٌف -

 :اىعَٞو 

 ؟(االهتمام/  الجنس/  العمر) لـ المصمم المنتج هو من -

 السوق؟ هذا تستهدف أنها تعتمد لماذا -

 السوق؟ لهذه المنتج ٌجذب كٌف -

 :اىخنيفت 

 اىبٞع؟ سعش ٕ٘ ٍب -

 ال؟ ىَبرا ىَبرا ٍعق٘ىت؟ بأسعبس ٕزا أُ حعخقذ ٕو -

 ىَبرا؟ مٞف اىج٘دة؟ حأثٞش سعش ٍب ٕ٘ -



 :اىبٞئت 

 اىَسخخذٍت؟ ىيَ٘اد اىبٞئٞت اٟثبس ٕٜ ٍب -

 اىبٞئٞت اىخأثٞشاث ٍعبىجت َٝنِ مٞف -

 .ٍْبسب بذٝو اقخشح ، مزىل ٝنِ ىٌ إرا اىخذٗٝش؟ إلعبدة قببيت اىَ٘اد ٕو -

 :ٌاىذج 

 ىَبرا ال؟ ىَبرا؟ ٍْبسب؟ اىذجٌ ٕو اىَْخج؟ دجٌ ٍب -

 ال؟ ىَبرا ىَبرا؟ ىيَسخخذً؟ ٍْبسب بشنو حظََٞٔ حٌ ٕو -

 ال؟ ىَبرا ىَبرا؟ ٗاىخشغٞو؟ ٗاىخنٞف االسخخذاً سٖيت ٕٜ ٕو -

 ا؟ ىَبرا ىالسخخذاً؟ ٍشٝخ ٕ٘ ٕو -

 :ُاألٍب 

 اىسالٍت؟ قضبٝب ٍعبىجت حٌ مٞف ىالسخخذاً؟ آٍِ ٕ٘ ٕو -

 اقخشح ، بْعٌ اإلجببت مبّج إرا اىَسخخذً؟ عيٚ ٍخبطش أٛ ْٕبك ٕو -

 .اىبذائو

 :ٗظٞفت 

 ٝعَو؟ مٞف اىَْخج؟ ٝفعو ٍبرا -

 ال؟ ىَبرا ىَبرا ٍقظ٘د؟ ٕ٘ مَب/  جٞذ بشنو حعَو ٕو -

 خبطت؟ ٍٞزاث أٛ ىذٖٝب ٕو -

 مٞف؟ ٗظٞفٞت؟ أمثش ىٞنُ٘ اىَْخج ٕزا حط٘ٝش َٝنِ ٕو -

 :اىخبٍبث 

 ىظْعٖب؟ اسخخذٍج اىخٜ اىَ٘اد ٕٜ ٍب -

 ؟(اىخظبئض االعخببس فٜ ضع) اىَ٘اد ٕزٓ اسخخذاً حٌ أّٔ حعخقذ ىَبرا -

 أخشٙ؟ ٍ٘اد أٛ اسخخذاً َٝنِ ٕو -

 :حظْٞع 

 ىَبرا؟ ٍْبسبت؟ طشٝقت ٕزٓ ٕو ٗحجَٞعٖب؟ طْعٖب حٌ مٞف -

 اسخخذاٍٖب؟ حٌ اىخٜ اىبْبء طشق ٕٜ ٍب -

 ٗادذة؟ دفعت أً ٗادذة دفعت ٕٜ ٕو -

 :اىشأٙ اىخبص 

 إلى اإلٌجابٌات ، المنتج عن العام رأٌن تعطً أن ٌجب الخاص الرأي -
 (.النمدي التحلٌل) الممترحة التحسٌنات جانب

 الخاصة؟ تصمٌماتن فً ستدرجها المنتج لهذا عناصر أي هنان هل -

 

 

 



 

 طرق التمٌٌم وعملٌة التصمٌم

المرحلة األكثر ابتكاًرا فً عملٌة التصمٌم هً مرحلتها المفاهٌمٌة التً تتخذ فٌها معظم المرارات 

 مع تطوٌر المنتجات المتمدمة وتصنٌع المنتج أكثر تفصٌال.

 هذا ٌعنً أنه فً هذه المرحلة من عملٌة التصمٌم ٌحتاج المصممون إلى ذلن: 

 التنبؤ بسلون المستخدمٌن وتشغٌل المنتجات أو األنظمة. 

أحد االتجاهات الرئٌسٌة خالل عملٌة التصمٌم هو أن المنتجات ٌجب أن تظهر وجهة نظر 

لسوق. هذا ٌعنً أنه ٌجب على المستخدم المستخدمٌن النهائٌٌن ، من المفهوم األولً لتوزٌعها على ا

 تمٌٌد ٌتم تضمٌنه فً مشروع التصمٌم من مرحلته األولٌة ومتابعته طوال المشروع

باستمرار. من أجل تحمٌك ذلن ٌجب على المصمم أن ٌكون له جسم معرفة المستخدمٌن وسلوكهم 

 الذي ٌمكن الحصول علٌه من 

 )أ( البحث 

 نظمة )ب( تمٌٌم نفس المنتجات / األ

 ، )ج( تمٌٌم المنتجات / األنظمة ذات الصلة 

 )د( التمٌٌم المنتجات / األنظمة المتولعه. 

لذلن ، ٌُنظر إلى التمٌٌم على أنه جزء من عملٌة التصمٌم ٌتفاعل مع جمٌع مراحلها. ٌحدث أثناء  

ٌم وتمٌٌم عملٌة التصمٌم بأكملها. بسبب اإلمكانات ٌجب تعزٌز نماط الضعف فً مفاهٌم التصم

نتائجها. الطبٌعة مشروع التصمٌم تحدد أي نوع من األسالٌب واالستراتٌجٌات والمعرفة مطلوب. 

ٌوضح الجدول طرق / تمنٌات التمٌٌم األكثر شٌوًعا المستخدمة. هم انهم تم تطبٌمه لتمٌٌم سهولة 

تعتمد على أهداف استخدام المنتج كتمنٌات منفصلة أو مجتمعة. االختٌار من الطرٌمة المناسبة س

ما هً لٌود التصمٌم التً ٌجب أن تكون تم تمٌٌمها. على سبٌل المثال ، لتحدٌد احتٌاجات  -التصمٌم 

المستخدمٌن ، لد ٌمرر المصمم تحدٌد الممابالت أو تمٌٌم لائمة المراجعة ؛ لفهم مهام المستخدم 

كول. فً هذه الورلة المهمة وتحلٌل والمعرفة الكامنة وراءهم المهمة و ٌمكن استخدام تحلٌل البروتو

 روتوكول سٌكون أكثر بسبب لابلٌة التطبٌك للتصمٌم وألنها ٌمكن أن تكمل بعضها البعض.الب



 

 مفهوم جودة المنتج

ال ٌوجد تعرٌف محدد وواضح لجودة المنتج و هذا ألن من مفاهٌم الجودة " لدرة المنتج على  

 تحمٌك اإلشباع الكامل لحاجات ورغبات المستهلن بالل تكالٌف داخلٌة 

أو أنها : " حالة دٌنامٌكٌة مرتبطة بالمنتجات المادٌة والخدمات واألفراد والعملٌات وبالبٌئة  

 ك هذه الحاالت مع التولعات .المحٌطة بحٌث تتطاب

ومن التعرٌفٌن السابمٌن ٌمكن استنتاج بأن جودة المنتج هً عبارة عن ممدرة الخصائص الملموسة  

المتواجدة فً السلعة المتمنة و الخالٌة من العٌوب على إرضاء الزبون وتلبٌة تولعانه وٌمكن التمٌٌز 

 ج. بٌن ثالث مداخل رئٌسٌة مرتبطة بمفهوم جودة المنت

 : أي المواصفات الملموسة وغٌر الملموسة فً تصمٌم المنتج .  جودة التصمٌم

 : نمصد بها مطابمة المنتج أو الخدمة للمواصفات الموضوعة فً التصمٌم . جودة المطابمة 

:  نعنً بها لدرة المنتج على أداء المهمة التً أنجز ألجلها وفك احتٌاجات ورغبات جودة األداء

 الزبائن .

 :ستوٌات وتصنٌفات المنتج م 

 أوال مستوٌات المنتج

تشٌر أدبٌات إستراتٌجٌة المنتج إلى أن هنان خمسة مستوٌات أساسٌة للمنتج تسعى من خاللها  

 المؤسسة إلى تمٌٌز نفسها فً السوق وهذه المستوٌات هً : 

 

 



 جوهر المنتج : - 1

بشرائه فعال من حمٌمة األمر ، فالمنتج هو موجه أصال  العمٌلٌدور هذا المفهوم حول ما ٌموم  

جمٌلة ، فإنن ال  .إلشباع حاجات ورغبات األفراد سواء كان سلعة أو خدمة . فعندما نموم بشراء

تشتري لونها أو شكلها أو فصلها و إنما تموم بشراء لٌمة للمظهر الجمٌل الذي ستعطٌن إٌاه هذه 

من  العمٌلٌك أن ٌعتبروا أنفسهم مزودي منافع و فوائد ٌسعى المالبس لذا ٌجب على رجال التسو

 خاللها إلشباع حاجاته ورغباته

 . مستوى المنتج األساسً : 2 

بعد أن ٌتمكن رجال التسوٌك من معرفة المنفعة التً سٌؤدٌها طرح المنتج الجدٌد ، فإنهم ٌنتملون  

المنفعة مثل الفنادق ، ال بد أن تتوافر فٌها إلى المنتج األساسً والذي ٌحتاجه الشخص فعال لتأدٌة 

الغرف ، األسرة ، المرافك الصحٌة ، وغٌر ذلن من األشٌاء األخرى التً سوف تؤدي المنفعة 

للزبائن ، أي أنه فً هذا المستوى ٌتم تحوٌل جوهر المنتج إلى سنتج أو سلعة ملموسة والتً تأخذ 

 عاد .عدة صفات مثل اللون ، الحجم ، الشكل ، األب

 . مستوى المنتج المتولع : 3 

بعد أن تجاوز رجال التسوٌك المرحلتٌن السابمتٌن ، فإنهم ٌتوجهون لعملٌة تطوٌر المنتج الجدٌد  

بشكل أساسً ، وأن المنتج المتولع ما هو إال حصٌلة اإلتجاهات والظروف التً ٌتولعها الزبائن 

، وسائل النمل تلمائٌا عند شرائهم للمنتج ، مثال فً نظام الفنادق ٌتولع الزبائن النظافة اإلضاءة 

متوفرة وهكذا . أي أن هذه المرحلة تتعلك بكافة الظروف التً ٌتولعها الزبون ومن ضمنها عملٌة 

تطوٌر المنتجات الجدٌدة فعملٌة تطوٌر المنتج الجدٌد موجودة لكافة المستوٌات ولكنها األكثر تواجدا 

 فً هذه المرحلة .

 مستوى المنتج اإلضافً :  - 4 

لخدمات المتزاٌدة التً تفوق مستوى تولع الزبون كما أن معظم أدوات المنافسة بٌن هً المنتجات وا

المؤسسات الحدٌثة و العالمٌة تتولف على الخدمات اإلضافٌة المرافمة للمنتج والتً ال ٌتولعها 

الزبون . إن معظم المؤسسات التً حممت مٌزة تنافسٌة لدمت خدمات إضافٌة مع منتجاتها إلى 

 مما أدى إلى زٌادة درجة إشباع حاجاتهم ورغباتهم وتم الحصول على رضاهم من خاللها الزبائن ،

 e  إن مفهوم الخدمات اإلضافٌة ٌعنً تلن الطرٌمة التً ٌرغب فٌها الزبون الحصول على المنتجات

ذات الخدمات األخرى ، فالمنافسة هً لٌست بٌن منتجات المؤسسات والمصانع ولكن بٌن ما تموم 

سسة بإضافته لمستوى المخرجات لدٌها من تعبئة وتغلٌف وخدمات ما بعد البٌع ، وطرٌمة كل مؤ

 تمدٌم الخدمة ، والتخزٌن وخدمات الزبائن واألشٌاء األخرى التً ٌمٌمها الزبائن .

 



 

 . مستوى المنتج الممكن أو المحتمل :5

بوضع كافة اإلضافات هذا المستوى هو ألصى مستوى ٌمكن أن تصل إلٌه المؤسسة ، إذ تموم  

والتولعات الطرح المنتج فً السوق فً المستمبل ، كمٌام المؤسسة بالبحث عن طرق جدٌدة إلشباع 

رغبات وحاجات الزبائن منذ اللحظة الحالٌة وبإٌجاد رلم التمٌٌز منتجائها عن منتجات المنافسٌن 

 مثل تركٌز المؤسسات على بناء الموالع االلكترونٌة 

 اتتصنٌف المنتج

بداٌة ٌمكن المول أن المنتجات التً تموم معظم المؤسسات بتمدٌمها تنحصر إما فً المنتجات  

 المادٌة أو الخدمات غٌر الملموسة ، وفً السطور التالٌة سٌتم التعرض لتصنٌفات المنتجات :

 . السلع االستهالكٌة  1  

 أوال . مبادئ تصمٌم المنتج

بهدف إرشاد الجهات المسؤولة عن تصمٌم المنتج السلعً أو فرٌك العمل ومساعدتهم فً تمٌٌم  

بدائل التصمٌم وصوال إلى البدٌل األفضل فإن األمر ٌتطلب اعتماد عدد من المبادئ األساسٌة فً 

 هذا الصدد و التً ٌمكن اختصارها باالئً : 

 ً صنع المنتجتملٌل لدر اإلمكان عدد األجزاء الداخلة ف - 1

 استخدام األجزاء الشائعة وكذلن العملٌات اإلنتاجٌة المتاحة . - 2 

 . استخدام األجزاء واألدوات العمل النمطٌة 3 

 تبسٌط العملٌات التجمٌعٌة من حٌث : - 4 

 المثبتات والمالحك سهلة االستخدام .  -أ        

 الل عملٌات التجمٌع . ب . التركٌز على سهولة الوصول إلى األجزاء خ       

 تامٌن التدفك المنتظم للعملٌات اإلنتاجٌة و التجمٌعٌة على حد سواء . -ج        

 استخدام طرٌمة التصنٌع المندمجة فً تصنٌع مجموعة متنوعة من المنتجات  - 5 

 جعل مواصفات المنتج و التفاوت والمسموح بها معمولة و غٌر معمدة - 6

  عله متٌنا ولوٌا. تصمٌم المنتج وج 7 

 



 -أهم المالحظات على عملٌة جمع المعلومات والمطلوب عملة :

 ٌتم تجمٌع المواضٌع على محورٌن أثنٌن وهما :-1

 تمٌٌم المنتج من خالل عملٌات االنتاج -تمٌٌم التصمٌم                    ب -ا

 محاولة تلخٌص هذة النماط . -2

ألدمها الٌكم وورد ، وانتم تنفذوها بنفس سوف ٌتم فى عروض المادمة  -3

 الطرٌمة السابمة .

 االكتفاء بالترجمة السابمة . وأنا سوف أبعث لكم المواضٌع . -4


