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 :ملخص البحث

من المنتجات الذكية أساس البناء في  تويرير أوير قم ذية ذكيية قنير ا.نترنيتر رتسيتعر   (IoT) تجعل إنترنت األشياء

مين الي ل تانييات الرقايية  (IIoT) رأيضيا إنترنيت األشيياء الئيناقية(IoT)  هيذ  الرراسية ا.ستائيا ية أرجيت التاير  في 

الئحية، كما تستعر  التوبياات فيما يتعنق باتجاهات تئمي  المنتجات ف  حنيرل الرقايية الئيحية الاا مية قنير إنترنيت 

في  مجيال الرقايية الئيحية مين الي ل أمصنية لتئيمي    (IIoT)  األشيياءر رقي رع قنير ذليت ، تيررس هيذ  الررذية   يرر

مع مناذشة مير  االيت ف هيذ    (IIoT) / (IoT) ن رتأصيرت ا المستابنية وباا التجاهات رتانياتالمنتجات ركيف تأصرت اآل

االبتكارات رأمصنة ذلت فر التوبياات، رالاليرمات،  رالنمياذا األرليية في  مجيال األج يبع الوبيية راألج يبع الاابنية ل رتيراء 

جمييع هيذ  التانييات ا.بتكيارات المالتنفية .نترنيت األشيياء  رالت  يمكن االستفارع من ا ف  سياق الرقاية الئحية، رسيتعال 

رالئحة ا.لكتررنية ف  جميع أنحاء العال  لتحرير الكيفية الت  يمكن ب ا تس يل االذتئاريات رالمجتمعات من حيي  تويرير 

األشيياء رالتي  يجي  الرقاية الئحيةر تار  هذ  الررذة اذتراحات لمئمم  منتجات الرقاية الئحية المستنرع إلير إنترنيت 

 .قني   رضع ا ف  االقتبار قنر تورير استراتيجية منتجات التئمي  الالائة ب   لألج بع المتئنة با.نترنت

 -:يركز موضوع البحث على ما يلي

 (IOT) إنترنت األشياء •

 (IOT) ا.نترنت الئناق  لألشياء •

 ف  العمل (IOT) الرقاية الئحية .نترنت األشياء •

 خاتمة

مع برء اتئال إنترنت األشياء ، فإن فرص الج ياب الوبي  ال حئير ل يار إن النايل التنايا   لنبيانيات ذات الئينة وبييا مين 

ال ل األج بع الوبية المتئنة بإنترنت األشيياء سيرف يحير  صيررع ريكيرن ليت تيأصير كبيير قنير ئيناقة الرقايية الئيحية 

ين ذاررين قنر مساقرع مرضاه  بشيكل أسيرو رأكصير رذية مين الي ل رورياة تحنيل البياناتر سيكرن األوباء رالمتالئئ

 .المشاركة الفررية لنبيانات

 الكلمات األساسية: 

 ( ، الوة المنتجات الئناقية ، ئناقة العناية الئحيةرIIoT( ، ا.نترنت الئناق  لألشياء )IoTشبكة األشياء )

 

mailto:elsendiony2000@hotmail.com
mailto:ghadalra1@yahoo.com

