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االَشطخ انشَبظُخ فً رًُُخ  ثبعزخذاوفؼبنُخ ثشَبيح يمزشذ 

 نألغفبل انًؼبلٍُ رهُُب انمبثهٍُ نهزؼهى انىثت ( – اندشٌ) يهبسرٍ
 

  أ.د / هشبو يسًذ ػجذ انسهُى 

  ٌأ .و.د/ عهُش ػجذ انسًُذ ػثًب 

  إػذاد : ايم اششف زغٍُ ازًذ 

 انًمذيخ ويشكهخ انجسث

 ٟ وٍّ ٌضمذَ ٌث ٗ ْإ ث وشفض ١ّزِ  قذ٠ظ ٠قُض هٍٝ ثالٔغْج ٕص وظش ٌث ؽٟ ٟف ٌث ٌٛٛ ٌضىٕ ٚث

 ٗ ّج ٔأ َ، و ِج دوذ ٠ٛ ٌٟض صقذط ٠ٛ ّضغجسهز ث ٛسثس ٌث ٌـض ٛثوخ ث شثس فٝض ٠ ٙجسثٗص دجعّض ِٚ

ؤالء   ِ٘ٓ  ٚ،ً غضمذ ُ شذجح ثٌّ ٙج ٌثظجهذر ألٙٔ َّج دأؽ١ٌج ٘ض ٗ هٍٝ ثال ٓ فشص وً ِأ ٠ض٠ذِ 

ٗ ثألؽ١جي ٌثظجهذر ثألؿفجي رٜٚ ثالفض١جؽجس  ٍفز، ف١ظ ٔأ خض خجطز ٚأ رٚٞ ثإلهجلجس ثٌّ ٌث

 ٜ ٌذ ٍفز  خض غذز ثإلهجلجس ثٌّ  ٔ ْ، إال ْأ وجٌُ ث٢ ّضغجسم ٟف ٌث ٛس ٌث ٌـض ٚث ٌضمذَ  ٓ ث شغُِ  دٌج

 ٓ ًّغ أوغشِ  ش ف١ظ أطذقش ص غّض ٌٕغذز 51ثألؿفجي ٟف صضث٠ذِ  ٘زٖ ث ٌٚىٓ   ، وجٌُ % ٟف ٌث

ٖ ثإلهجل ٙز ٌٚز د ٌذ َ ث ّج ٘ض ٗ ث ن ٢خش فغخ دسؽ ؾّض  ِٓ فِ   جس.صخٍض

هٍٝ ػشٚسر سهج٠ز ٚصأ١ً٘ ثألؿفجي  (9112ازًذ ػجذ انؼهُى )ٚوّج ثوذ 

ّشجسوز فٟ ص١ّٕز  ٌٍضوٍُ دٛطفُٙ ؿجلز دشش٠ز ِّٙز ٠ٕذغٟ ٌٙج ٌث مجد١ٍٓ  ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ٌث

ؾضّن ٚصٛف١ش ثٌغذً ثٌضٟ ِٓ شأٔٙج ص١غ١ش  ١ٍّز دِؾُٙ دثخً ثٌّ ثٌّؾضّن ِٓ خالي ه

ٕجفٝ.  ٘زٖ ثٌو١ٍّز هٍٝ وً ثٌّ

ػقش دسثعز  ّج ٚث ٗ  2002)  َدذح نطًفو ٠ٛ ٌضشد ؼ ث ٌذشِث ٓ ث ٌوذ٠ذِ  ٕجن ث  ْ٘ ( ثٌٝ ث

ؼ دجخضالف خظجةض  ِٔج ٠ٚخٍضف ًو دش ٌُّ ألؿفجي  ّٓى ْث صظ ٌٟض ٠ ١ٕج ث ّوجل١ٓ ٘ر ٌثخجطز دٌج

٘ذثف  ٠ٚقمك ثال ٚثعضوذثدثس ثالؿفجي  ٌ شغذجس  ؼ ؿذمج ِٔج ٌذش ٠ٚوذ ث  ٕٗ  ِ ٙذف١ٓ ثالؿفجي ثٌّغض

                                                           
 انزذسَظ ثكهُخ انزشثُخ انشَبظُخ خبيؼخ انًُُب*أعزبر غشق انزذسَظ ثمغى انًُبهح وغشق 
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ٌضو ٓ ٌثخجطز دجٌّشفٍز ث  ِ ٠ٗٛ ّج ٠قض ؼ د ِٔج ٌذش ٚث ؼ ،  ِٔج ٌذش ٙج ث ُّ ِٓ ثؽٍ ٠ٚظ ػن  ٌٝض ٠ٛ ١ّز ث ١ٍ

 ُ ن ل١ ٚصضغكِ  ٚد١تٗض  ـًف  ٚع١ٗم ٌثظٍز دق١جر ٌث  ْ ١ّٗ الدذ ْث صٛى ٚعجةؾ صو١ٍ ـٗٚ  ش ٚٔث خذشثس 

.ً ٖ ثفؼ ق١ج  ٌٗ ٍوجص ٚـص  ٗ ؿذ١وض  ٚٗ ِذجدة نٚ  ٌّؾّض  ث

 (Sayres   ،)"  Gallagher9114" عبَشَظ ، خالغش ٠ٚزوش

فٝ دسثعضٗ ثْ ثألٔشـز ثٌقشو١ز ٌٍـفً ِذخً أعجعٟ ١ٌظ فمؾ ٌضوٍُ ثٌّٙجسثس 

ثٌش٠جػ١ز ثٌخجطز دً ٠ضوذٜ رٌه إٌٝ ثٌّغجهذر فٟ ّٖٔٛ ثٌومٍٟ ٚثٌّوشفٟ 

ٚثالؽضّجهٟ ٚثالٔفوجٌٟ، فجٌقشوز ٟ٘ ثٌٕشجؽ ٚثٌشىً ثألعجعٟ ٌٍق١جر، فىجٔش 

ُ، ِٚٓ خالٌٙج ٠ضُ ٟ٘ ثٌـش٠مز فٟ ثٌضوذ١ش هٓ ثألفىجس ٚثٌّشجهش ٚثٌّفج١٘

صقم١ك ثٌزثس، ٚثوضغجح ثٌّوشفز دىً ِغض٠ٛجصٙج، ف١ضوٛد ثٌـفً هٍٝ ثٌغٍٛن 

 طذثس أفىجَ صم١ّ٠ٛز.ٕ  ثٌّٕـمٟ ٚفً ثٌّشىالس ٚث

١ٕج و ٓ ٘ر ّوجل١ ٌذسثعجس ٌثخجطز دٌج ٚث ٓ ثٌّشثؽن  ٌوذ٠ذِ  ٝ ث ٌذجفغز هٍ ٓ خالي ثؿالم ث ِ

ًِغ  ٍضوٍُ   ٌ ١ٍٓ ٌمجد ٍ)ث ُذ ػجذ9119أيم انهدشع ٍ) ( ،انغ ُج ً (9111ان ـف ٕضؾش ْأ ٌث ، ثعض

ّجه١زٌ ألعشر ، دغذخ  ٚثالؽض ٕفغ١ز  ٚثالػـشثدجس ٌث ّضجهخ  ٌٍ ظذسث   ِ ١ٕج ٠شًى ّوجق ٘ر ٌث

ّج وْج ث٢دجء  ٌٚ ١ٌز،  ٌّغٛت س دج هَذ ٌثشٛو شر ،ٚ  ٌّغّض ٌّالفلز ث ٚث ّز  ٌذثة ٍّقز ٌٍشهج٠ز ث فجؽجٗص ٌث

١ٕز ٌ٘ز ن فجالس ثإلهجلز ث  ِ ٌضوجًِ ٔمض ٌثخذشر ٝف ث  ٓ  ِْ ٙجسثس صذس٠ذ١ز  ٠وجٛٔ  ِٓ  ِ ٍٗذ ِج صـض ٚ

ٕفغ١ز  ٌٚث ٌّشجًو ٌثقشو١ز  ٖ٘ز ث ًّغ  ن  د ٌّؾّض ُٙض ث ٛثؽخ ْأ ٠ ٓ ٌث  ِ ٌزث أطـذ خجطز ، 

ّجهز. ؾ ٌٚث ٌفشد  ٝ ث ٝ صؤعش عٍذج هٍ ٌض ّجه١ز ث  ٚثالؽض

ؼ  ٕ٘ج قشص هٍٝ ْث صضؼّٓ ثٌّ ٌٚث ٠ٛش  ٌـض ّضخظظ١ٓ ٝف ث ٛد ٌث ٓ ؽٙ شغُِ  دٌج

ِج  ش٠جػ١زثالٔشـز ٌث ٛي ف١ظ  ِّأ َّج ٌث ٘ض ٜ ثال غٛض ٛد ٌُ صظً ٌّ ؾٙ ٖ٘ز ٌث ٍفز ثال ْث  خض ثٌّ

١ٕج  ٓ ر٘ وجل١ ْ ثالؿفجي ثٌّ ً دىغ١ش ، ف١ظ ث ٍفز ثل خض ٙجسثس ثٌّ ٙذف ثٌّ ٝ صغض ٌض ش ثالٔشـز ث صٌث

 ُ ٓ ثوضغجٙد  ِ ه ٠وضص ٍفز فْئ ٌر خض  ِ ٚصذس٠ذجس س٠جػ١ز شـز  ٍٛم ٔث ٍضوٍُ ثرث ص  ٌ ١ٍٓ ٌمجد ث

ٍفز  خض قشو١ز ثٌّ ٙجسثس ٌث ٌٍّ ٝ ـًف ف ّجد ٌث ز الهض قـ١ ٌذ١ٗت ثٌّ ن ث ٌضفجهًِ  ٚث ٌضى١ف  ٚث٠ؼج ث  ،

١ٌز . ٔضمج ٚ فشوجس غ١ش ث ١ٌز ث ٔضمج ٛثء فشوجس ث قشوز ع ٝ ٌث ٙج هٍ  ف١جصز وٍ
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١ٕج  (9112يسًذ ثذوي ) ٚثٚػقش دسثعز  وجل١ٓ ر٘ ثٌٝ ث١ّ٘ز فتز ثٌّ

١ّز لذسثصُٙ ٚأل١ّ٘ز دشث ٕص  ُٚ ّجَ ٙد ػشٚسر ثال٘ض ٌٍضذس٠خٚ  ٌٍضوٍُ ٚ  ٓ١ٍ مجد ِؼ ثالٔشـز ٌث

ٌضٟ صضًّغ ٟف ثٔشجء  ٚث ٌفتز  َّج دٙزٖ ث ٛثٔخ ثال٘ض ُ فمذ صوذدس ؽ قشو١ز ٚدٚس٘ج ٟف ف١جٙص ٌث

ُ أللظٟ فذ  ضغجهذُ٘ ٟف ثخشثػ ؿجلٙض ٚثٔذ٠ز س٠جػ١زٌ  ِذثسط ٚؽّو١جس ِٚؤعغجس 

ؾٙجس دق١ظ صضٕجعخ  قشو١ز فٟ ٘زٖ ٌث ٍضشد١ز ٌث ؼ ٌ ِٕ٘ج ِّىٓ صغّـ دٗ لذسثس وً فشد ٚ

ٜ ٚلذسثس وً فتز . ِن ِغضٛ زٖ ٌث  ثفشثد٘ 

 ٞ جَ دجالؿفجي رٚ ضٟ همذس دٙذف ثالّ٘ض ؤصّشثس ٌث ٚأٚطش هذ٠ذ ِٓ ثٌّ

١ِز الصقجد  ٌمٛ ؤصّشثس ث ٙج " ثٌّ فتز ، ِٚٓ د١ٕ ٘ضَّج دٙزٖ ٌث ١ٕز دؼشٚسر ثال ز٘ ثإلهجلز ٌث

خجطز دمـش") ضشد١ز ٌث غً ِؤصّش" ٌث ٛل١ٓ"ِ  و ٚثٌّ خجطز  فتجس ٌث ( ١٘2002تجس سهج٠ز ٌث

زٞ أٚطٟ دؼشٚسر  ١ٕز ٌٚث ز٘ ضو١ٍُ ثألوجد٠ّٟ ألؿفجي ثإلهجلز ٌث ز هاللز د١ٓ ٌث إلِج

خجطز ، ٚوزٌه " ُ ٌث ِجٙص ج ّض ُبخبد انخبصخ ثبنكىَذٚ٘ث ؤرًش األول نزوٌ االزز " اًن

خجطز دجهضذجسٖ فمج سة١غ١ج 200٢) ١ٕز ٌزٚٞ ثالفض١جؽجس ٌث ١ٙتز د١تز صّى١ (دؼشٚسر ص

ٚصٛط١جس  ؤرًش انغُىٌ انخبيظ ِٓ فمٛق ثإلٔغجْ ،   نإلغبثخ اإلعاليُخ" اًن

("2002 ٖ ٠ٓٛ ثصؾج٘جس ث٠ؾجد١ز صؾج ٌضى ٌٚز  ذز ؾٙٛد ثٌّ ( فٛي ػشٚسر صىغ١ف ٌث

ُ فمؾ  ٍذ١ز ثفض١جؽجٙص ١ٌٚظ ص  ُ ُ هٍٟ وجفز فمٛٙل ٌٙٛ وٛل١ٓ ٚػشٚسر فظ ثألشخجص ثٌّ

ن  ٛثفكِ  ١ٍُ ٚصذس٠خ ٠ض ّجَ دضو ٕجد٠ز دجال٘ض ٛثس ثٌّ ذه ٌٚث ٛثس  ٓ ٘زٖ ثألط شغُِ  ٚهٍٟ ٌث

ـٍذجس ثالؿفجي ثٌّ ؼ صضٕجعخ ِض َج دضمذ٠ُ دشِث ٓ ف١ظ ثالّ٘ض  ِ ٌٍضوٍُ  ٓ١ٍ ٌمجد ١ٕج ث وجل١ٓ ر٘

ٍذ١ز ثفض١جؽجس  ؼ س٠جػ١ز لجةّز هٍٟ ص ٕجن لظٛسث فٟ صمذ٠ُ دشِث ٚلذسثصُٙ ، غ١ش أْ٘ 

ٌفتز .  صٍه ث

ـز ثألؿفجي 2002) ػصبو ػضي٠ٍٚزوش  ش ٚٔث ؼ  َّج دذشِث ٘ض ٔذسر ٟف ثال ؽذ  ٔٗ ٛص (ث

 ٖ ٘ز ٠ٛش  ٍـض ٛدٌ  ٓ ؽٙ ِج ٠ذزيِ  ْٚأ  ٌفتجس ٌثخجطز ثألخشٜ ،  ؼ ث ٔز دذشِث ِمجس ١ٕج  ّوجل١ٓ ٘ر ٌث

 ٖ ٙز ٠ٛشٌ  ٌـض ٘زث ث  ٓ ْ ثالعضفجدرِ  ٍّٟ ٚد ٌو ٌذقظ ث ّج ٠مضظش فمؾ هٍٟ أغشثع ث ـز ٔث ثالٔش

ِج ٌٟض صضمَذ خذ ٌّؤعغجس ث ؼ دثخً ث ٌذشِث ٓ ث ّوجل١ ١ٍُ ثألؿفجي ٌث ٔٗ ٠وذ صو ّج أ ٌفتز ، و ٖٙز ث  ٌ ٙج ص

ٌضشد١ز ٌثقشو١ز  ؾجي ث  ِ ١ٍٓ ٟف ٌوِج ١ّٓ ث ّوٍ ٌىغ١ش ٌث ٌٞذ ث غٍٙز  ١ٌغش دٌج ٌٟض  ٓ ثالِٛس ث ١ٕجِ  ٘ر
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غخ  ٓ ثعضخذَث ٔث ٌّؾجيِ  ٘زث ث ١ٍٓ ٟف  ٌوِج ١ّٓ ث ٌٍّو ّىٓ ث ه ثٌٟ هَذ ص ٠ٚشؽن ٌر ٌثخجطز 

غض ّذجدا ثٌّ ّز هٍٟ ٌث ٌمجة ٍُ ث ٌضو ١ٌخ ث ُ ثعج ٌ خظجةظٙ غ١ٍُ ُٙ ٌث ٌف ٚث ٌضوٍُ ،  لش٠جس ث  ٔٓ خٍظزِ 

 ٞ قجؽجس ٚر ؼ فشو١ز خجطز صغضؾ١خٌ  ١ُّ دشِث ٍِقز ثٌٟ صظ قجؽز  ٌزٞ ؽًو ٌث ثالِش ث

 ٖ ٘ز ١ٕز دظفز خجطز هٍٟ ْأ صمَذ  ٌ٘ز ٞ ثالهجلز ث ٚٚر ِز  ثالفض١جؽجس ٌثخجطز دظفز هج

ـز دظٛسر فشد٠ز .  ثالٔش

ذجفغٗ ث١ّ٘ٗ ثعضخذثَ ثألٔشـز  ثٌش٠جػ١ز ٌألؿفجي رٜٚ ثإلهجلز ٌٚٙزث سأس ٌث

ُ ل١ّضُٙ فٝ فذ رثصُٙ ، فُٙ أٚال  ّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ٌٙ ٚأْ ثألؿفجي ٌث ٌٍضوٍُ ،  مجد١ٍٓ  ثٌز١ٕ٘ز ٌث

خ شأُٔٙ فٝ رٌه شأْ عجةش ثألؿفجي ثٌوجد١٠ٓ ،  أؿفجي رٜٚ ِشجهش ٚفجؽجس ِٚـٌج

ٚثٔـاللج ِ ٚثإلعٙجَ فٝ ِضوز ث٢خش٠ٓ .  ـجلز ٌالعضّضجم دجٌق١جر  ٓ أ١ّ٘ز ٌٚذ٠ُٙ ٌث

١ٕج  ـفً ثٌّوجق ر٘ ٍقز ٌضى١ف ٌث ضـٍذجس ثٌؼشٚس٠ز ثٌّ قشو١ز وأفذ ثٌّ ثألٔشـز ٌث

ذٗ ثٌشخظ١ز .  ٚصقم١ك ٚصٍذ١ز فجؽجصٗ ِٚـٌج

ورزجهىس يشكهه انجسث فٍ انزغبؤل انشئُغٍ ِٚٓ ٕ٘ج صضؼـ ِشىٍٗ ثٌذقظ 

 انزبنٍ :

ِٙجسصٟ  ِج ِذٜ صأع١ش ثٌذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ دجعضخذثَ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز فٟ ص١ّٕٗ

 ثٌٛعخ ( ٌألؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ ؟ –)ثٌؾشٞ 

 أهًُخ انجسث :

ؼ ثٔشـز س٠جػ١ز   ذقظ ٌضظ١ُّ دشِٔج ذجفغز دئؽشثء ٘زث ٌث ٚعٛف صمَٛ ٌث

١ٍٓ  –ِمضشؿ ٌض١ّٕز ِٙجسصٝ)ثٌؾشٜ  مجد وجل١ٓ ر١ٕ٘ج فتز"ٌث ٛعخ( ٌذٜ ثألؿفجي ثٌّ ٌث

ضٝ لذ ٌٍضوٍُ" ٛثلف ٌث ّٙجسثس إٌٝ  صغجهذ هٍٝ صشؽّز ٠ضؼّٓ ثٌوذ٠ذِٓ ثٌّ صٍه ٌث

 عٍٛن صو١ٍّٝ صـذ١مٟ فٝ شىً فشوٟ ِّضن ِٚشٛق ِٚقذخ ٌذ٠ُٙ.

 رزعر أهًُخ انجسث يٍ خالل يب َهً :

٠غُٙ ٘زثثٌذقظ فٝ إسعجء لجهذر ه١ٍّز صشد٠ٛز صغُٙ فٟ ثالسصمجء دجٌّوجل١ٓ  -1

 ر١ٕ٘جثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ ٚصٕـٍك ِٕٙج دسثعجس ِغضمذ١ٍز أخشٜ.
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ثٌّغضمذ١ٍزِٓ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١زثٌضٝ ٠ضؼّٕٙجثٌذشٔجِؼ  ثالعضفجدر -2

 ٌالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘جثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ ثٌٛعخ(  –ِٙجسصٝ)ثٌؾشٌٜض١ّٕز

 :هذف انجسث 

صظ١ُّ دشٔجِؼ ِمضشؿ دئعضخذثَ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز ٌّوشفز ِذٜ صأع١شر فٝ  -5

 ٍضوٍُ .ثٌٛعخ(ٌألؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌ –ص١ّٕزِٙجسصٝ)ثٌؾشٜ

 فشوض انجسث:

صٛؽذ فشٚق رثس دالٌز ثفظجة١ز د١ٓ ِضٛعـٟ دسؽجس ثٌّؾّٛهز ل١ذ ثٌذقظ   -1

ثٌٛعخ (   –فٟ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ هٍٟ لجةّز ثخضذجسثس ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

 ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ.

صخضٍف ٔغذز ثٌضغج٠ش ثٌّت٠ٛز د١ٓ ِضٛعـٝ دسؽجس ثٌّؾّٛهز ل١ذثٌذقظ فٟ  -2

 ثٌٛعخ (  .–ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ هٍٝ لجةّز ثخضذجسثس ِٙجسصٟ)ثٌؾشٜثٌم١جع١ٓ 

 زذود انجسث : 

ثٌقذٚد ثٌّىج١ٔز : صُ صـذ١ك ثٌذشٔجِؼ فٝ ِذسعز ثٌضشد١ز ثٌفىش٠ز  -5

 دّقجفلز ث١ٌّٕج.

( ِٓ ثالؿفجي 22ثٌقذٚد ثٌذشش٠ز : صُ صـذ١ك ثٌذشٔجِؼ هٍٟ ه١ٕز ) -2

( عٕٛثس ٚثٌوّش 52 – 8ٝ ِٓ )ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌز٠ٓ صضشثٚؿ ثهّجسُ٘ ثٌضِٕ

 (.2 – 1ثٌومٍٝ )

 . 2058/2052ثٌقذٚد ثٌض١ِٕز : ثٌوجَ ثٌذسثعٝ  -3

 : انًصطهسبد انىاسدح ثبنجسث

  انجشَبيح:  -1

هذجسر هٓ ّٔٛرػ ٔلشٞ ٘ذفٗ ثٌضـذ١ك ثٌوٍّٟ ٌٕلش٠ز أٚ ِؾّٛهز ِٓ ثٌٕلش٠جس 

ضجػ ثٌٟ فٛي ثهضالالس عٍٛو١ز ِغضٙذفز ، ٠ٚقذد ثٌذشٔجِؼ ثٌغٍٛو١جس ثٌضٟ صق

يُصىس ) صم٠ُٛ ٚثالعج١ٌخ ثٌّٕجعذز ٚثٌّغض٠ٛجس ٚثالفض١جؽجس ثٌّخضٍفز.   

 ( 422،  9112انذوزً ، ػجذهللا صمش ، 
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 االػبلخ انزهُُخ : -2

٘ٝ ثٌمظٛسثٌّقذددْٚ ثٌّضٛعؾ فٟ ثالدثءثٌومٍٟ ثٌٛك١فٟ،ثٌّظقٛح 

دمظٛسفٟ ثٌغٍٛن ثٌضى١فٟ ٠ٚلٙشرٌه دٛػٛؿ فٟ فضشرثٌّٕٛ،ِّج٠ؤعش 

ثدثءثٌـفً ثٌضو١ٍّٟ،ثِجصوش٠ف ثٌؾّو١ز ثالِش٠ى١ز ٌإلهجلز ثٌز١ٕ٘ز عٍذجهٍٟ 

ف١ٕض هٍٟ ثْ ٘ٛ ثٌمظٛس ٚثٌّقذ٠ٚز فٟ ثالدثءثٌومٍٟ ثٌٛك١فٟ ٚثٌغٍٛوٟ 

 . (12-92،  9112)عًُجغىٌ ، 58ثٌضى١فٟ ٚ٘زث ثٌمظٛس ٠لٙش لذً عٓ 

 انًؼبلٍُ رهُُب انمبثهٍُ نهزؼهى :  -3

   ( ٌٍضوٍُ  ١ٍٓ مجد ١ٕ٘جٌث وجل١ٓ ر  Educable Mentallyثألؿفجي ثٌّ

Retardation Children(ٓجد١  ِ ٓ 20-10( صمن ٔغذزروجءُ٘ فتزِ (،ٚ٘زٖ ٌث

 ُ ضى١فٟ،وّجصٛؽذ ٌذ٠ٙ ن ٌث غٍٛ ومٍٟ ٚلظٛسفٟ ٌث ْ ثػـشثدجس ٟف ثالدثءٌث ثألؿفجي ٠وجٛٔ

ضوٍُ دذسؽز ٠ز إرث ِج لذسرهٍٟ ٌث ُ خذِجس صشٛد ٛثفشس ٌٙ ؽذ  خجطز ص ٌفتز ٛص ،ٚ٘زٖ ث

ُ١ٍ ٌضو ٚث ضشد١ز  ٛصثسر ٌث ٌضجدوزٌ  ٌفىش٠ز ث ضشد١ز ث ًبل ػالو ، .دّذثسط ٌث   (41، 9112)يسًذ ك

 خطخ وإخشاءاد انجسث:

 يُهح انجسث .1

ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ شبذٗ ثٌضؾش٠ذبٟ ، صظب١ُّ ثٌّؾّٛهزثٌٛثفبذر دجصذبجم      

 ثٌذقظ.ٚ٘ذف ٘زث  ٌـذ١وز ثٌم١جط ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ ٌٙج ، ٚرٌه ٌّالةّضز

 يدزًغ وػُُخ انجسث .2

ثشضًّ ِؾضّن ثٌذقظ هٍٝ ثالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمبجد١ٍٓ ٌٍبضوٍُ دّذسعبز    

(  52-8ثٌضشد١ٗ ثٌفىش٠ٗ دّذ٠ٕٗ ث١ٌّٕج ٚثٌز٠ٓ ٠ضشثٚؿ أهّجسُ٘ ثٌغ١ٕز ِج دب١ٓ )   

، ٚثٌذببجٌ    2052 \2058( خببالي ثٌوببجَ ثٌذسثعببٝ   8-1عببٕٗ ٚثٌوّببش ثٌومٍببٝ )  

فبجي ثٌّوبجل١ٓ ر١ٕ٘بج ثٌمبجد١ٍٓ ٌٍبضوٍُ ، ٚلبذ ثخض١بشس        ( ؿفً ِٓ ثالؿ 21هذدُ٘ )

( ؿفببً فببٝ ِؾّٛهببز ٚثفببذر ، 20ه١ٕببٗ هشببٛثة١ٗ ِببٓ ِؾضّببن ثٌذقببظ لٛثِٙببج ) 

ٚثؿذك ه١ٍٙج ثٌذشٔجِؼ دئعضخذثَ ثإلٔشـز ثٌش٠جػ١ٗ ٚرٌبه فبٝ ص١ّٕبز ثٌّٙبجسثس     

 ثٌقشو١ٗ ل١ذ ثٌذقظ . 
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 ولذ رى اعزجؼبد االغفبل روي انفئبد انزبنُه: 

 (غفم 49انًشبسكٍُ فً انزدبسة االعزطالػُه وػذدهى ) االغفبل -4

 ( غفم . 2ه ثئػبلبد زشكُه وػذدهى ) االغفبل انًصبث-9 

 رىصَغ أفشاد انؼُُخ رىصَؼبً إػزذانُبً :

ي )  ٌٚثؾٚذ ٕز ثٌذقظ ،  ص٠ن أفشثد ه١ ١ٌز ٛص ٜ ثهضذث ِذ  ٓ ٌضأوذِ  ٌذجفغز دج ش ث ـ ٌره   5لِج ػ ٠ٛ ) 

 ( 4خذول )

ُبسي ويؼبيم االنزىاء )ٌ =   (                                                                            91انًزىعػ انسغبثٍ وانىعُػ واالَسشاف انًؼ

 االخزجبس
انًزىعػ 

 انسغبثٍ
 انىعُػ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ
 يؼبيم االنزىاء

 1.11 4.22 42.21 42.21 اندشٌ

 1.21 2.12 11.11 14.92 انىثت

 ( ِج ٠ٍٟ :5 ٠ضؼـ ِٓ ؽذٚي )

( ِّج ٠ش١ش 0.28،  0.00ـ صشثٚفش ِوجِالس ثالٌضٛثء ٌٍو١ٕز ل١ذ ثٌذقظ ِج د١ٓ )

ثٌو١ٕز ِٛصهز صٛص٠وًج إٌٝ أٔٙج صمن دثخً ثٌّٕقٕٝ ثالهضذثٌٟ ٚدزٌه صىْٛ 

 .إهضذث١ًٌج

 أدواد انجسث .3

 اخزجبس انزكبء:  -1

لجَ ثعضجٔفٛسد . د١ٕٗ دضظ١ُّ ٘زث ثالخضذجس ٌٍّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ 

ٚثعضخذِش ثٌذجفغز ٘زث ثالخضذجس فٝ صقذ٠ذ ِغضٜٛ ثٌزوجء ٌو١ٕز ثٌذقظ ُٚ٘ 

ثالؿفجي ثٌّوجل١ٓ رٕ٘ج ، ٚ٘ٛ ٠وذ ِٓ ثٌّمج١٠ظ شجةوٗ ثالعضخذثَ فٝ ِؾجي هٍُ 

ٚلذ ثعذش فجه١ٍز ٚوفجءٖ ثٌٕفظ ٠ٚوذ ثٚي ٚع١ٍز ِٛػٛه١ٗ ٌضظ١ٕف ثالؿفجي 

وأدثر ِمٕٕز ٌم١جط ِغضٜٛ ثٌزوجء فٝ ِؾجي ثإلهجلز ثٌز١١ٕ٘ز ٚوزٌه دجٌٕغذز 

ٌالؿفجي ثٌوجد١٠ٓ ٠ٚغضخذَ ِم١جط د١ٕ١ٗ ثٌظٛسر ثٌخجِغز ٌضم١١ُ ثٌزوجء 

ثخضذجسثس فشه١ز صضؾّن 50ٚثٌمذسثس ثٌّوشف١ز ، ٠ٚضىْٛ ثٌّم١جط ثٌىٍٝ ِٓ 

 : ِن دوؼٙج ٌضىْٛ ِمج١٠ظ ثخشٜ ٚ٘ٝ



 و9142أكزىثش 41ع  –كهُخ انزشثُخ نهطفىنخ انًجكشح ثدبيؼخ انًُُب  –يدهخ انزشثُخ وثمبفخ انطفم 
 

153 

 ِم١جط ٔغذز روجء ثٌذـجس٠ز ثٌّخضظشر  -1

 ِم١جط ٔغذز ثٌزوجء ثٌٍفلٝ -2

 ِم١جط ٔغذز ثٌزوجء غ١ش ثٌٍفلٝ  -3

ٔغذز ثٌزوجء ثٌى١ٍز ٌٍّمج١٠ظ ٚ٘ٝ ٔجصؼ ؽّن ثٌّؾج١ٌٓ ثٌٍفلٝ  -4

 ٚغ١ش ثٌٍفلٝ 

 :انًؼبيالد انؼهًُخ الخزجبس انزكبء -5

ٚلجِش ثٌذجفغز دقغجح ثٌّوجِالس ثٌو١ٍّز  الخضذجس ثٌزوجء ل١ذ ثٌذقظ فٝ ثٌفضشر 

. ٚثٌظذق 88ٚصشثٚؿ ِوجًِ ثالسصذجؽ   2052\2\52ثٌٝ   2052 \2\55ِٓ 

 .25ثٌزثصٝ ٌٗ ٠غجٜٚ 
    

 انىثت (:  –اخزجبساد يهبسرً )اندشي  -2

لجِش ثٌذجفغٗ دجالؿالم هٍٝ ِؾّٛهٗ ِٓ ثٌّشثؽن ثٌو١ٍّز ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز 

( و 9113يهب ايٍُ ) ثٌٛعخ ( ِغً دسثعز  –فٝ ِؾجي ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

دجالػجفز ثٌٝ سأٜ ثٌخذشثء فٝ ثالخضذجسثس ٚرٌه ٌضقذ٠ذ  (9111سشُذ يسًذ )

ضٝ صم١ظ صٍه ثٌٛعخ ( ص١ّٙذث الخض١جس ثٔغخ ثالخضذجسثس ثٌ –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

 ثٌٛعخ ( ٚصّغٍش فٝ :  –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

 َ ٌم١جط ِٙجسر ثٌؾش20ٜثخضذجس ثٌؾشٜ  -1

 ثخضذجس ثٌٛعخ ثٌوش٠غ ِٓ ثٌغذجس ٌم١جط ِٙجسر ثٌٛعخ -2

 

 انىثت (:  –انًؼبيالد انؼهًُه إلخزجبساد يهبسرً )اندشي  -1

 ز ِٓ طذق ٚعذجس هٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٝ:لجِش ثٌذجفغز دقغجح ثٌّوجِالس ثٌو١ٍّ

 انصذق :  -4

ٌٍضأوذ ِٓ طذق ثالخضذجس ثعبضخذِش ثٌذجفغبز  طبذق ثٌّمجسٔبز ثٌـشف١بز ، ٚرٌبه       

( ؿفبً ِبٓ   52هٓ ؿش٠ك صـذ١ك ثالخضذجس هٍٝ ثٌو١ٕز ثالعضـاله١ز  ٚلٛثِٙبج ) 

ٔفببظ ِؾضّببن ثٌذقببظ ِٚببٓ خببجسػ ثٌو١ٕببز ثألطبب١ٍز ، ٚرٌببه هببٓ ؿش٠ببك صشص١ببخ   

ألسدجهٝ ثألهٍبٝ  %( 22ٌدسؽجس ثٌو١ٕز ثالعضـاله١ز صظجهذ٠ج ٚأخزس ٔغذز )
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%( ٌألسدبجهٝ ثألدٔبٝ ، ٚلببذ صبُ فغبجح دالٌببز ثٌفبشٚق دب١ٓ ثٌشد١ببن       22، ٔغبذز ) 

 (  ٠ٛػـ ثٌٕض١ؾز . 2ثألهٍٝ ٚثٌشد١ن ثألدٔٝ ، ٚثٌؾذٚي ) 

 (  9خذول ) 

 دالنخ انفشوق ثٍُ انشثُغ األػهً وانشثُغ األدًَ نالخزجبس

 انًزغُشاد

 انشثُغ األػهً انشثُغ األدًَ
 لًُخ

 (Z ) 

يغزىٌ 

 انذالنخ
يزىعػ 

 انشرت

يدًىع 

 انشرت

يزىعػ 

 انشرت

يدًىع 

 انشرت

 1.12 *4.22 3.11 9.11 42.11 2.11 اندشٌ

 1.12 *4.22 42.11 2.11 3.11 9.11 انىثت

 (0.05(** دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )0.01* دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )

 ( ِج ٠ٍٟ :  ٠2ضؼـ ِٓ ؽذٚي ) 

5-   ٝ شد١ن ثألدٔٝ فٟ ثخضذجسثس ِٙجسص ٌٚث شد١ن ثألهٍٝ  ز إفظجة١ًج د١ٓ ٌث ؽذ فشٚق دٌث ٛص

ؾشٜ  ٟ  –)ٌث شد١ن ثألهٍٝ ، ٚ٘زث ٠وٕٟ ْأ ثالخضذجسثس لجدسر هٍ ـ ٌث ٌٚظٌج ٛعخ (  ٌث

ٍفز .   خض ؾّٛهجس ثٌّ ١١ض د١ٓ ثٌّ ّض  ٌث

 انثجبد : -2

ٚإهجدر  ـذ١ك  ض ذجفغز ؿش٠مز ٌث ٝ ٌقغجح عذجس ثالخضذجس ثعضخذِش ٌث ـذ١ك ٚرٌه هٍ ٌض ث

ٙج ) ِٛث ز ل ٟ 52ه١ٕ ِٕ ٚدفجطً ص ز ثألط١ٍز  و١ٕ ِٓ خجسػ ٌث ذقظٚ  ن ٌث ؾّض  ِٓ  ِ ( ؿًف

ؾذٚي ) ٌٚث  ، ٟ ٌغٔج ٚث ذ١م١ٓ ثألٚي  ـض ٗ عالعز أ٠جَ د١ٓ ٌث ػـ رٌه . 2ِذص ٠ٛ ) 

 ( 2ؽذٚي )

ً )اندشي  ٍ نالخزجبساد يهبسر ٍ األول وانثَب ُُم ٍ انزطج ٌ =  –يؼبيالد االسرجبغ ُث  (49انىثت ( )

 ثالخضذجسثس

 ثٌضـذ١ك ثٌغجٟٔ ثٌضـذ١ك ثألٚي
ِوجًِ 

 ثالسصذجؽ

ِغضٛٞ 

 ثٌذالٌز
ثٌّضٛعؾ 

 ثٌقغجدٟ

ثالٔقشثف 

 ثٌّو١جسٞ

ثٌّضٛعؾ 

 ثٌقغجدٟ

 ثالٔقشثف

 ثٌّو١جسٞ

 0.05 **0.25 2.50 58.٢2 2.82 58.21 ثٌؾشٞ

 0.05 **0.28 8.88 85.٢2 2.81 82.22 ثٌٛعخ

 0.208( =0.05)0.12٢( =0.01ل١ّز )س(ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )
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 (0.05(** دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )0.01* دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )

 ( ِج ٠ٍٟ : ٠2ضؼـ ِٓ ؽذٚي )

صشثٚفش ِوجِالس ثالسصذجؽ د١ٓ ثٌضـذ١م١ٓ ثألٚي ٚثٌغبجٟٔ الخضذبجسثس ِٙبجسصٝ     

( ٚ٘بببٟ ِوبببجِالس ثسصذبببجؽ دثٌبببز 0.28:  0.25ثٌٛعبببخ ( ِبببج دببب١ٓ ) –)ثٌؾبببشٜ 

 إفظجة١ًج ِّج ٠ش١ش إٌٝ عذجس ثالخضذجسثس .

 ثشَبيح األَشطخ انشَبظُخ نألغفبل انًؼبلٍُ رهُُب انمبثهٍُ نهزؼهى

 بيح :  انهذف انؼبو نهجشَ  -4

ً )اندشي ٠ٙذف ثٌذشٔجِؼ ثٌٝ ص١ّٕز  ٌالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ انىثت (  –يهبسر

 ٌٍضوٍُ ِٓ خالي ثعضخذثَ دوغ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز . 

 االهذاف االخشائُخ نهجشَبيح :   -9

ثْ ِٓ ثُ٘ خـٛثس دشٔجِؼ صو١ٍّٝ صقذ٠ذ ث٘ذثفٗ دشبىً ٚثػبـ ٚدل١بك ، ف١بظ     

٠وضذش صقذ٠ذ ثال٘ذثف ٔمـز دذث٠ٗ ل٠ٛٗ ٌٍو١ٍّبٗ ثٌضو١ّ١ٍبز ، فذوبذ صقذ٠بذ ثال٘بذثف      

ثٌوجِٗ ِٚوشفٗ خظجةض ثٌّشفٍز ثٌضٝ ِٓ ثؽٍٙج ٠ظُّ ثٌذشٔبجِؼ ، ثطبذـ ِبٓ    

 مٙج ِٓ ثٌذشٔجِؼ . ثٌغًٙ صقذ٠ذ ٚط١جغٗ ثال٘ذثف ثٌغٍٛو١ز ثٌضٝ ٠شثد صقم١

ُ  االهذاف انًؼشفُخ -5 ٌٍضوٍ ٌمجًد  ١ٕج ث وجق ر٘ فً ثٌّ ؼ ٠ىْٛ ثـٌ ذشِٔج ٓ ٌث : دوذ ثالٔضٙجءِ 

: ْ   لجدس هٍٝ ث

ٝ ٠ضوشف هٍٝ دوغ ثٌّفج١ُ٘ ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌّوشف١ز ثٌالصِز ٌض١ّٕز  - ٙجسص ِ

 ٜ ٛعخ ( –)ثٌؾش  .ٌث

 ٠ضوشف هٍٝ أ١ّ٘ز ِّجسعز ثألٔشـز ثٌقشو١ز. -

ْ ::  انًهبسَهاالهذاف  -2 ٝ ث ُ لجدس هٍ ٍضوٍ  ًٌ ٌمجد ١ٕج ث وجق ر٘ ً ثٌّ ـف ْ ٌث ؼ ٠ىٛ ِٔج ٌذش ٓ ث ٙجءِ  ٔض   دوذ ثال

 ثٌٛعخ(. –٠ؤدٞ ِٙجسثس )ثٌؾشٞ  -

 ٠ّجسط أٔشـز فشو١ز صغُٙ فٟ ص١ّٕز ِٙجسصٗ ثٌقشو١ز.  -

ً  االهذاف انىخذاَُه -2 ٌمجد ١ٕ٘ج ث وجق ر فً ثٌّ ؼ ٠ىْٛ ثـٌ ذشِٔج جء ِٓ ٌث :  دوذ ثالٔٙض

ْ :ٌٍضوٍُ  ل   جدس هٍٝ ث

 ٠ضفجهً ثٌـفً ثٌّوجق ر١ًٕ٘ج٠ٕٚذِؼ ِن ث٢خش٠ٓ. -

 –٠ىضغخ ثٌـفً ثٌّوجق ر١ًٕ٘جدوغ ثٌّٙجسثس ثالؽضّجه١ز ِغً )ثٌـٍخ  -

 ثٌضو١ٍك(. -ثٌشفغ 
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 اعظ انجشَبيح :  -2

 ٠غضٕذ دٕجء ثٌذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ فٝ ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌٝ ثالعظ ثٌضج١ٌز : 

 ِشثهجٖ ثٌفشٚق ثٌفشد٠ٗ د١ٓ ثالؿفجي  

 ثْ ٠قمك ثٌذشٔجِؼ ثال٘ذثف ثٌّـٍٛدز. -

 ثْ ٠ضٕجعخ ِقضٛٞ ثٌذشٔجِؼ ِن ث٘ذثفٗ. -

ثْ ٠شثهٟ ثٌذشٔجِؼ ثٌخظجةض ثٌغ١ٕز ٚثٌقشو١ز ٚثٌٕفغ١ز  ٚثالؽضّجه١ز  -

 ٌفتز ثالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ  ل١ذ ثٌذقظ.

 يسزىي انجشَبيح :   -1

ٌّقضٜٛ ثالعجط ثٌزٜ دٕٝ ه١ٍٗ ثٌذشٔجِؼ ، ٚدمذس ِالةّز ثٌّقضٜٛ ٠وضذش ث

٠ىْٛ ٔؾجؿ ثٌذشٔجِؼ ٌٍـفً ثٌّوجق ر١ٕ٘ج ، وّج ٠شصذؾ ثخض١جس ِقضٜٛ ثٌذشٔجِؼ 

 دج٘ذثفز ثٌضٝ ٠غوٝ ثٌٝ صقم١مٙج ٠ٚضؼّٓ دشٔجِؼ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز هٍٝ : 

 رًشَُبد زشكُخ. -1

 انؼبة صغُشح . -2

 لصص زشكُخ. -3

 ويسبكبح.انؼبة رمهُذ  -4

ِن ِشثهجٖ ثْ صؤدٜ دوغ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز دّظجفذز ثغجٔٝ ٌالؿفجي 

 ِٚمجؿن ِٛع١م١ز . 

 ٚف١ّج ٠ٍٝ ٚطف ٌّقضٜٛ ثٌذشٔجِؼ : 

 رًشَُبد زشكُخ:  -1

 )ٚلٛف( ثٌؾشٞ فضٟ ٔٙج٠ز .  -

 )ٚلٛف( ثٌٛعخ فٟ ثٌّىجْ. -

 ٚلٛف . ثٌزسثه١ٓ هج١ًٌج ( هًّ دٚثةش دجٌزسثه١ٓ ٌالِجَ. ) -

 ٚلٛف . ) -

 . عذجس ثٌٛعؾ ( صذجدي عٕٟ ثٌؾزم ؽجٔذًج  -
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 ثٌزسثه١ٓ أِجًِج( صذجدي عٕٟ ثٌزسثه١ٓ هٍٝ ثٌظذس .  –)ٚلٛف فضقًج  -

)ٚلٛف( ثٌؾشٞ ثٌخف١ف فٟ ِٕـمز ِقذٚدر ِن صغ١١ش ثالصؾجٖ ٚصؾٕخ  -

 ثالطـذثَ دجالؿفجي ثالخش٠ٓ.

 )ٚلٛف( ثٌٛعخ ٌألِجَ ٌٍٚخٍف دجٌمذ١ِٓ .  -

 ً دٚثةش دجٌزسثه١ٓ ٌٍخٍف.ٚلٛف . ثٌزسثه١ٓ هج١ًٌج ( هّ ) -

  . ٚلٛف فضقًج . ثٌزسثهجْ ؽجٔذًج ( صذجدي ٌف ثٌؾزم ؽجٔذًج ) -

 ثٌزسثهجْ أِجًِج( عٕٟ ثٌزسثه١ٓ هٍٝ ثٌظذس ِن عٕٟ ثٌشوذض١ٓ. –)ؽٍٛط ؿ٠ًٛ  -

 انؼبة صغُشح:-9

 نؼجخ ) رزبثغ انؼهى( -1

  هٍُ ِضٛعؾ ثٌقؾُ. 2ثألدٚثس : هذد 

ِؾّٛهض١ٓ ، وً ِؾّٛهز صمف هٍٟ شىً ثألدثء : ٠ضُ صمغ١ُ ثالؿفجي ثٌٟ 

َ هٍٜأْ ٠ّغه ثٌـفً ثألٚي ِٓ إفذٞ 20لـجس٠ٓ ِضٛثؽ١ٙٓ ٚد١ّٕٙج ِغجفز 

ثٌمـجس٠ٓ دجٌوٍُ ، هٕذ عّجم إلشجسر ثٌذجفغز ٠ٕـٍك ثٌـفً ثالٚي ثٌّّغه دجٌوٍُ ، 

ف١ّش ِٓ ثٌمّن ثالٚي هٕذ خؾ ثٌذذث٠ز ؽش٠ًج ٚ٘ٛ ٠شفن ثٌوٍُ ٠قجٚي صٛط١ٍٗ 

ٟ ثٌـفً ثألٚي فٟ ثٌمـجس ثٌّٛثؽٗ هٕذ ثٌمّن ثٌغجٟٔ ، ٚهٕذِج دجلظٟ عشهز ثٌ

٠ظً ٠غٍُ ثٌوٍُ ٌٍـفً ثالٚي فٟ ثٌمـجس ثٌغجٟٔ عُ ٠مف خٍف ثٌمـجس ؛ ٠ٕٚـٍك 

ثٌـفً ثٌزٞ صغٍُ ثٌوٍُ دجلظٟ عشهز ١ٌغٍّٗ ثٌٟ ثٌـفً ثٌغجٟٔ فٟ ثٌمـجس ثالٚي  

ـفً فضٟ ٠ضُ هذٛس ، ٠ٚىشس هذٛس ثالؿفجي ثٌٛثفذ صٍٛ ثالخش ٌضغ١ٍُ ثٌوٍُ ٌٍ

َ ، ثٌّؾّٛهز ثٌضٟ ٠وذش ؽ١ّن أفشثد٘ج ِٓ خؾ  20ؽ١ّن ثالؿفجي ٌّغجفز ثي

 ثٌذذث٠ز ثٌٟ خؾ ثٌٕٙج٠ز )أٚاًل( ٟ٘ ثٌفجةضر.

 نؼجخ )اكجش ثشج( :  -2

 ثألدٚثس : ِؾّٛهز ِىوذجس ِضٛعؾ ثٌقؾُ .
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 َ(  ٠ضُ ٚػن ثٌّىوذجس 20ثألدثء : ٠شعُ خـٟ ثٌذذث٠ز ٚثٌٕٙج٠ز ٚد١ّٙج ِغجفز )

هٕذ خؾ ثٌذذث٠ز دشىً هشٛثةٟ ، ٚهٕذ عّجم إشجسر ثٌذجفغز ٠ؾشٞ ثالؿفجي 

ٔجف١ز خؾ ثٌذذث٠ز ف١قًّ وً ؿفً ِىوذ١ٓ ٠ٕٚـٍك ؽش٠ًج ثٌٟ خؾ ثٌٕٙج٠ز ف١ؼن 

ثٌّىوذ١ٓ فٛق دوؼّٙج ، عُ ٠ٕـٍك ِشر ثخشٞ ثٌٟ خؾ ثٌذذث٠ز ١ٌقًّ ِىوذ١ٓ 

ذش دشػ ، ٠ٚضُ ثفضغجح ٠ٕٚـٍك دّٙج ٌٛػوّٙج هٕذ خؾ ثٌٕٙج٠ز العضىّجي دٕجء ثو

صِٓ دل١مض١ٓ ٌالدثء ، ثٌـفً ثٌزٞ ٠ىًّ أوذش دشػ ِٓ ثٌّىذجس ٘ٛ ثٌفجةض، ٚصىشس 

 ثٌٍوذز ِشثس ثخشٜ.

 رسذ(:  -نؼجخ : )فىق  -3

 ثألدٚثس : دذْٚ أدٚثس.

ثألدثء : ٠مف ثألؿفجي فٟ شىً ثٔضشجس فش فٟ ثٌٍّوخ ، ٚهٕذ عّجم ثإلشجسر 

ـٍك ثٌذجفغز طفجسر ِن ثإلشجسر د١ذ٘ج ٠ؾشٞ ثألؿفجي فٟ ثٔضشجس فش ، عُ ص

ألهٍٝ أٚ ألعفً ،  ف١مَٛ ثألؿفجي دجٌؾٍٛط هٍٝ أسدن إرث أشجسس ثٌذجفغز ثٌٟ 

أعفً ، أٚ ثٌٛعخ ألهٍٝ ِن سفن ثٌزسثه١ٓ هج١ٌج عُ ثٌٙذٛؽ هٍٝ ثٌّشـ١ٓ 

 ٚثٌٛلٛف إرث أشجس ألهٍٝ عُ صىشس ثٌٍوذز ٠ٚشؾن ثٌـفً ثألفؼً أدثًء

 نؼجخ )عهى انمفض(: -4

 ع21ُدٚثس : عٍُ خشذٟ دٗ هذد ِٓ ثٌذسػ د١ٓ ثٌذسؽز ٚثٌضٟ ص١ٍٙج ثأل

ثألدثء : ٠مف ثألؿفجي هٍٟ شىً لـجس هٕذ إفذٜ ٔجف١ضٟ ثٌغٍُ ثٌزٞ ٠ٛػن هٍٟ 

ثالسع دشىً ثفمٟ ، ٚهٕذ عّجم إشجسر ثٌذجفغز ٠مَٛ ثٌـفً ثألٚي دجٌٛعخ د١ٓ 

ُ ١ٍ٠ٗ ثٌـفً دسػ ثٌغٍُ دىٍضج لذ١ِٗ ٌٍٛطٛي ثٌٟ ثٌـشف ثالخش ِٓ ثٌغٍُ، ع

ثٌضجٌٟ ، ٚ٘ىزث فضٟ ٠وذش ؽ١ّن ثالؿفجي ثٌٟ ثٌٕجف١ز ثالخشٜ ِٓ ثٌغٍُ، ٠ٚضُ 

 صم١١ُ ثالدثء ٌضقذ٠ذ ثٌـفً ثٌزٞ ٠ٛعخ دـش٠مز ع١ٍّز.

 لصص زشكُخ:-2

 لصخ سزهخ انً انشَف  -4
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 ثالدٚثس : لظز فشو١ز دغ١ـز )ِظٛسر( هٓ ثٌذ١تٗ ثٌش٠ف١ٗ 

 :  انىصف

ثصفمش ِؾّٛهز ِٓ ثألطذلجء هٍٝ أْ ٠مِٛٛث دشفٍز إٌٝ ثٌش٠ف  ثٌؾ١ًّ ، ٌىبٟ    

٠ضّضوببٛث دجٌٙببذٚء ٚثٌّٕببجكش ثٌؾ١ٍّببز ثٌضببٟ صغببش ثٌببٕفظ ، ٚثٌٙببٛثء ثٌٕمببٟ ، ٠ٚؾوببً  

ثإلٔغببجْ ٠ضببذدش فببٟ خٍببك ثذ .  فأخببزٚث ثٌغبب١جسر ٚصٛؽٙببٛث إٌببٝ ثٌمش٠ببز ، ٚهٕببذ          

 ٛ ث ِبٓ هٕبجء ثٌغبفش ، ٚٔضٌبٛث     ٚطٌُٛٙ ثعضشثفٛث دوغ ثٌٛلش ، ٚدوذ أْ ثعبضشثف

إٌٝ ثٌقمٛي ٌٍفغبقز ٚثالعبضّضجم دجٌّٕبجكش ثٌؾ١ٍّبز ٚثٌٙبٛثء ثٌٕمبٟ ٚثٌفشؽبز هٍبٝ         

 ثٌفالف١ٓ ، ُٚ٘ ٠وٍّْٛ فٟ فمٌُٛٙ دؾذ ٚٔشجؽ .

ثٌببز٘جح ٌشوببٛح ثٌغبب١جسر : )ٚلببٛف( ثٌؾببشٞ فببٟ ثٌّقببً، أٚ ثٌؾببشٞ فببٟ ِغببجفز  

 ِض١غشر ِٓ ثألسع .

جْ أِجِبًج ٌّغبه هؾٍبز ثٌم١بجدر( ثٌؾبشٞ فبٟ       ثٌغ١جسر دذأس صضقشن : )ٚلٛف ثٌزسثه

ثٌّىجْ ِن سفن ثٌشوذض١ٓ هج١ًٌج ِن إعشثم ثٌخـٝ دجٌضذس٠ؼ ِن صغ١١ش ثالصؾجٖ ١ّ٠ًٕج 

 ٠ٚغجسًث ٚخٍفًج .

ثٌٙذٛؽ ِٓ ثٌغ١جسر دوذ ثٌٛطٛي ألخز ثالعبضشثفز : )ٚلبٛف( ثٌٛعبخ ٌٍٙذبٛؽ ِبٓ      

 ثسصفجم )أٞ ِموذ(

ج١ًٌج( عٕٟ ثٌؾزم أِجًِج أعبفً ٌؼبشح   ثٌفالؿ ٠ؼشح دجٌفأط : )ٚلٛف ثٌزسثهجْ ه

 ثألسع دجٌوظج .

 صف١ش . –ثٌغ١ش فٟ ثٌٙٛثء ثٌـٍك : )ٚلٛف( ش١ٙك 

ثٌفبالؿ ٠ببشٚٞ ثألسع دببجٌـٕذٛس : )ثٌؾٍببٛط ؿببٛاًل ثٌببزسثهجْ أِجِببًج( عٕببٟ ثٌؾببزم  

 أِجًِج أعفً ٌٍّظ ثٌّشـ١ٓ .

 ٓ  ثٌـ١ببٛس صقٍببك فببٟ ٌؾببٛ : )ٚلببٛف ثٌببزسثهجْ ؽجٔذببًج( ثٌغبب١ش ِببن خفببغ ثٌببزسثه١

 دجعضّشثس .
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ثٌضؾّن ٌشوٛح ثٌغ١جسر : )ٚلٛف( ثٌؾشٞ فٟ ثٌّقً ، أٚ فٟ ِغجفز ِض١غشر ِٓ 

 ثألسع .

ثٌٛطببٛي إٌببٝ ثٌّٕببضي ٚثٌببذخٛي : )ٚلببٛف( ثٌؾببشٞ فببٟ ثٌّقببً ، أٚ فببٟ ِغببجفز   

 ِض١غشر ِٓ ثألسع .

 :  انًذسعخلصخ  -9

ثالدٚثس : لظز فشو١ز دغ١ـز )ِظٛسر( هٓ ثالؿفبجي هٕبذ ثعبض١مجكُٙ ٚر٘بجدُٙ     

 ثٌٟ ثٌّذسعز.

ثٌٛطف: ٠ضُ عشد ثٌمظز دـش٠مز ش١مز ِن ثٌضٛػ١ـ دجٌظٛس ، عُ ٠ٕجدٞ ثٌذجفبظ  

 ِن هشع ثٌظٛسر ثٌّضوٍمز دجٌّٛلف ١٘ج ٠ج أؿفجي ٔغض١مق ٌٕز٘خ ثٌٟ ثٌّذسعز:

)ٚلببٛف( ثٌّشببٟ أِجِببج ِببن صقش٠ببه ثٌببزسثه١ٓ فببٟ ثصؾج٘ببجس ِخضٍفببز )ثالعببض١مجف     

 طذجفج(.

صقش٠به ث١ٌبذ٠ٓ أِبجَ ثٌٛؽبٗ ٚثٌبشأط )غغبً        )ٚلٛف( عٕٟ ثٌؾبزم أِجِبج ثعبفً ِبن    

 ثٌٛؽٗ(.

  )ٚلٛف( عٕٟ ثٌزسثه١ٓ ِٚذّ٘ج هج١ًٌج )ثسصذثء ثٌّالدظ(. 

)ٚلببٛف(عٕٟ ثٌؾببزم ثِجِببج ثعببفً ، عببُ ِببذ ثٌؾببزم ه١ٍببج ٚثٌّشببٟ أِجِببج )ثٌضمببجؽ         

 ثٌقمجةخ ، ٚثٌّشٟ ثٌٟ ثٌّذسعز(.

 لصخ زذَمه انسُىاٌ :  -2

ٌقشوجس ِضٕٛهز ِغً ثٌمفض ٚثٌؾشٞ  ثالدٚثس : طٛس ٌذوغ ثٌق١ٛثٔجس ، طٛس

 ٚثٌّشٟ ، طٛس ِغؾً ه١ٍٗ أطٛثس ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ دجٌظٛس.

ضٟ صقىٟ هٓ ؿفً أعّٗ أفّذ ِن  انىصف مظز دـش٠مز ش١مز ِٚغ١ٍٗ ٌٚث : ٠ضُ عشد ٌث

ٛثْ ، ٚأفّذ  ٝ فذ٠مز ثٌق١ ٚثٌذُ٘ : ١٘ج ٠ج أدٕجةٟ عٛف ٔز٘خ ٌإ  ُ أخضٗ هذ١ش ، لجي ٌٙ
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ٚأخ ٛث دزٌه ،  ٛث ٚهذ١ش فشف ٚث ِالدغُٙ ٚسوذ ١ز ، ٚ ثسصذ زٚث ٠شوؼْٛ دغشهز هٌج

ٛثْ أطذقٛث ٠ّشْٛ دذـب ِضوؾذ١ٓ ِٓ  ق١ ٛث إٌٝ فذ٠مز ٌث ثٌغ١جسر ، ٚهٕذِج ٚطٍ

غٍقفجر  مٕفز ٌٚث ١ٛس ٚثٌضسثفز ٌٚث خضٍفز ، ِٕٙج : ثـٌ ٙج ثٌّ ٛثٔجس ٚأشىٌج ق١ وغشر ٌث

ق١ ٚأطٛثس ٘زٖ ٌث ٛثٔجس ، ٚثألسٔخ ٚغ١شٖ ، ٚأطذـ أفّذ ٚهذ١ش ٠مٍذْٚ فشوجس 

مٕفز ١ٛس ، ٠ٚضىٛسْٚ ِغً ٌث غٍقفجر ٠ٚمفضْٚ ِغً  فأطذقٛث ٠قشوْٛ أ٠ذ٠ُٙ ِغً ثـٌ ٌٚث

ثألسٔخ ٠ٚقشوْٛ سأعُٙ ِغً ثٌضسثفز ٚأعضّضن أفّذ ٚهذ١ش وغ١شث فٟ ٘زٖ ثٌشفٍز، 

ٛثلف  ذجفظ دغشد ثٌمظز ِن صّغ١ً ثٌّ دجٌقشوز ٚهشػٙج دجٌظٛس ِن صشغ١ً ٠مَٛ ٌث

ق١ٛثْ ، عُ ٠ـٍخ ِٓ ثالؿفجي صم١ٍذ ٘زٖ ِظذس ثٌظٛس ٌغّجم طٛس ٘زث ثٌ

 ثٌقشوجس ٚصّغ١ً أطٛثصٙج.

 انؼبة رمهُذ ويسبكبح.-1

 نؼجخ )ًَشٍ أو َطُش( -1

 ثألدٚثس : طٛس ٌذوغ ثٌـ١ٛس ٚثٌق١ٛثٔجس.

ثألدثء : ٠مف ثالؿفجي هٍٝ شىً دثةشر ، ٚصمف ثٌذجفغز فٟ ِشوض ثٌذثةشر ٚصمَٛ 

دٖ ثعّٗ ث٠ٗ؟ٚثالؿفجي دوشع طٛسر ٌق١ٛثْ أٚ ؿجةش ٚصغأي: ١ِٓ ٠وشف 

٠ؾ١ذْٛ، عُ صغأي ثٌذجفغز ٠ـ١ش أَ ٠ّشٟ؟ ف١ؾ١خ ثالؿفجي عُ صمَٛ ثٌذجفغز دضم١ٍذ 

 ِش١ز ثٌق١ٛثْ ٚطٛصٗ ٚصـٍخ ِٓ ثالؿفجي صم١ٍذٖ.

 نؼجخ )انغُبسح( -2

 لّن. 2ثألدٚثس : شش٠ؾ الطك ، طٛس ٌغ١جسر ، هذد 

َ ، صوشع ثٌذجفغز  20ثألدثء : ٠ضُ سعُ خـٟ ثٌذذث٠ز ٚثٌٕٙج٠ز ٚد١ّٕٙج ِغجفز 

هٍٝ ثألؿفجي طٛس ٌغ١جسر ِن ششؿ ِفظً ٌٍظٛسر ، ٚفجةذر ثٌغ١جسر ٚصم١ٍذ 

طٛس ثٌغ١جسر ، عُ ٠ٛصم ثالؿفجي هٍٟ شىً طف هٕذ خؾ ثٌذذث٠ز ِن ٚػن 

( لّن هٕذ خؾ ثٌٕٙج٠ز ٚهٕذ عّجم إشجسر ثٌذجفغز ٠ؾشٞ ثألؿفجي دألظٟ 2هذد )

ن صم١ٍذ طٛس ثٌغ١جسر  ، ثٌـفً عشهز ثٌٟ خؾ ثٌٕٙج٠ز ٌٍّشٚس د١ٓ ثٌمّو١ٓ ِ
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 ثٌزٞ ٠ٕٟٙ ثٌغذجق فٟ ثلً ٚلش ٘ٛ ثٌفجةض.

 نؼجخ : ) عجبق انسُىاَبد ( -3

 ثألدٚثس : طٛس ٌذوغ ثٌق١ٛثٔجس ثأل١ٌفز. 

 –وٍخ  –ثألدثء : صمَٛ ثٌذجفغز دوشع طٛس ٌذوغ ثٌق١ٛثٔجس ثأل١ٌفز )دمشر 

ٚأ٠ٓ ٠ٛؽذ إعّٗ  –فظجْ ..( ِن صمذ٠ُ ششؿ ِفظً هٓ ٘زث ثٌق١ٛثْ  –لـز 

عُ صـٍخ ثٌذجفغز ِٓ ثألؿفجي صم١ٍذ أطٛثس ثٌق١ٛثْ ثٌزٞ   -ٚصم١ٍذ طٛصٗ ِٚش١ضٗ

صشفن طٛسصٗ فضٕجدٞ ثٌذجفغز ثعُ ثٌق١ٛثْ ِن ثكٙجس طٛسصز ف١ظ ٠شث٘ج ؽ١ّن 

ثألؿفجي ، ف١مَٛ ثألؿفجي دجٌؾشٞ فٟ أٔقجء ثٌٍّوخ ِن صم١ٍذ ِش١ز ٘زث ثٌق١ٛثْ 

 ٚصم١ٍذ طٛصٗ .

 مبغغ يىعُمُخأغبٍَ نألغفبل وي-1

 أغ١ٕز : ثالسٔخ ٚثٌغوٍخ )لٕجر ؿ١ٛس ثٌؾٕز(  -1

 أغ١ٕز : ثٌفٛثوٗ )لٕجر د١ذٟ ثٌفؼجة١ز( -2

 أغ١ٕز : أطٛثس ثٌق١ٛثٔجس )لٕجر د١ذٟ ثٌفؼجة١ز( -3

 أغ١ٕز : عٍؼ عٍؼ )لٕجر ؿ١ٛس ثٌؾٕز( -4

 أغ١ٕز : د١جم ثٌذال١ٌٓ )لٕجر وشث١ِش ثٌفؼجة١ز( -5

 ثٌفؼجة١ز( أغ١ٕز : دجدج دجدج ِجِج ِجِج )لٕجر وشث١ِش -6

 أغ١ٕز : عالط هظفج٠ش )لٕجر د١ذٟ ثٌفؼجة١ز( -7

 االيكبَُبد انالصيخ نزُفُز انجشَبيح :   -2

صضؼّٓ ثإلِىج١ٔجس ثٌالصِز ٌضٕف١ز ثٌذشٔجِؼ ٚثألدٚثس ٚثالؽٙضر ثٌضٝ        

صغضخذِٙج ثٌذجفغز ٌضٕف١ز ثٌذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ ٚثٌّجدر ثٌضو١ّ١ٍز ٚصّغٍش صٍه 

 ثالِىج١ٔجس ف١ّج ٠ٍٝ : 

 االخهضح واالدواد :  -4

 صّغٍش ثُ٘ ثالؽٙضر ٚثالدٚثس ثٌضٝ ثعضوجٔش دٙج ثٌذجفغز : 

 ؽٙجص ثٌشعضج١ِضش ٌم١جط ثٌـٛي  -1

 ث١ٌّضثْ ثٌـذٝ ٌم١جط ثٌٛصْ  -2
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 عجهز ث٠مجف ٌم١جط ثٌضِٓ  -3

 ٍِوخ ِٕجعخ  أٚ طجٌز س٠جػ١ز -4

 ثلّجم  -5

 فذجي  -6

 ِىوذجس ِضٕٛهز ثالشىجي ٚثالفؾجَ -7

 شش٠ؾ الطك -8

 ثؿٛثق دالعضه ثٚ خشخ -9

 االعزشارُدُبد انزؼهًُُخ انًغزخذيه فً انجشَبيح   -3

 ثعضخذِش ثٌذجفغز ثالعضشثص١ؾ١جس ثٌضج١ٌز فٝ ثٌذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ : 

 ثعضشثص١ؾ١ٗ ثٌضم١ٍذ ٚثٌّقجوجٖ  -1

 ثعضشص١ؾ١ز ثٌٍوخ -2

 ثعضشثص١ؾ١ز ٌوخ ثالدٚثس  -3

 رُظُى يسزىي انجشَبيح  -2

ثعببجد١ن  50( ٚفببذر صو١ّ١ٍببز ، ٌّٚببذٖ 20صببُ صٕلبب١ُ ِقضببٜٛ ثٌذشٔببجِؼ فببٝ ) -1

 دٛثلن شٙشثْ ٚٔظف

ثعجد١ن دٛثلن شٙشثْ ٚٔظبف دٛثلبن ٚفبذصجْ فبٟ      50ِذر صـذ١ك ثٌذشٔجِؼ  -2

 ثألعذٛم .

سة١غٟ  –ص١ّٙذٞ  [د( ِمغّز إٌٝ عالعز أؽضثء 21صِٓ ثٌٛفذر ثٌضذس٠ذ١ز ) -3

 .]خضجِٟ –

٠ضؼّٓ ثٌؾضء ثٌشة١غٟ ششؿ صفظ١ٍٟ ألدثء ثٌّٙجسر ِذهُ دّٕٛرػ هٍّبٟ   -4

 )٠غذش ٘زث ثٌؾضء فٟ ٚفذثس وً ِٙجسر(.

طق١ـ أِجَ ثألؿفبجي ٌٍّٙبجسر ٌٚىبً ٌوذبز      ٠شثهٝ ثٌم١جَ دأدثء ّٔٛرػ هٍّٟ -5

 أٚ صّش٠ٓ دٛفذثس ثٌذشٔجِؼ.

 ٠ٕٚمغُ صٕل١ُ ثٌّقضٜٛ وّج ٠ٍٝ : 
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 االػًبل االداسَه :  -4

 ٠ٚضُ ِٓ خالٌٙج ثٌضشف١خ دجالؿفجي ٚثخز ثٌقؼٛس ٚثهـجء ثٌضو١ٍّجس ٌالؿفجي 

 االزًبء:  -9

٠ضُ هًّ ثالفّجء دجٌٍّوخ ِٓ خالي دوغ ثٌضّش٠ٕجس ثٌذغ١ـز ثٚ ثالٌوجح 

 ثٌظغ١شر ، ٚثٌوًّ هٍٝ ص١ٙتٗ ثالؿفجي ٚثعضغجسر دثفو١ضُٙ 

 انُشبغ انزؼهًًُ وانزطجُمً :  -2

٠ضُ ف١ٗ صٕف١ز ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ٗ ثٌّخضٍفز ٚصٛػ١ـ ثالدثء ثٌظق١ـ ٌٍّٙجسثس 

 ل١ذ ثٌذقظ 

 

 انخزبو :  -1

 صّش٠ٕجس ٘جدةٗ ٚثٌوجح ٌالؿفجي ٠قضٜٛ هٍٝ 

 انمُبداد انًغبػذح :  -2

لجِش ثٌذجفغٗ دضٕف١ز ثٌذشٔجِؼ ٚدّغجهذر ِذسعز ثٌضشد١ٗ ثٌش٠جػ١ز ٚثالخظجةٝ 

 ثالؽضّجهٝ 

 اعبنُت رمىَى انجشَبيح  -1

ثعضخذِش ثٌذجفغز هذدث ِٓ ثعج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ِٕٙج ثٌّٛؽٗ ٚغ١ش ثٌّٛؽٗ هٍٝ   

 فغخ ٔٛم ثٌٕشجؽ ، ٠ٚمَٛ ثٌضم٠ُٛ هٍٝ هذٖ ِشثفً : 

صم٠ُٛ لذٍٟ : دق١ظ ال ٠ضُ ثالٔضمجي ِٓ ٚفذر ثٌٝ ثخشٜ ثال دوذ ثٌضأوذ  -1

 ِٓ ثصمجْ ثٌـفً ثٌّوجق ر١ٕ٘ج ثٌمجدً ٌٍضوٍُ ٌٙزٖ ثٌٛفذر .

  دوذ ثالٔضٙجء ِٓ صٕف١ز ؽ١ّن ٚفذثس ثٌذشٔجِؼصم٠ُٛ دوذٜ : ٠ضُ  -2

 

 انذساعخ االعزطالػُخ  : 

لجِش ثٌذجفغز دئؽشثء ثٌذسثعز ثالعضـاله١ز فٝ ثٌفضشر ِٓ 

ؿفً  52ٚرٌه هٍٝ ه١ٕز هشٛثة١ز لٛثِٙج    52/2/2052ثٌٝ  52/2/2052

 ِٓ ِؾضّن ثٌذقظ ِٚٓ خجسػ ثٌو١ٕز ثالط١ٍز .
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 انزدشثخ االعبعُخ نهجسث: 

 انمجهٍ :  انمُبط

صُ ثؽشثء ثٌم١جط ثٌمذٍٟ هٍٝ ِؾّٛهز ثٌذقظ فٝ ثٌّضغ١شثس ل١ذ ثٌذقظ  ٚرٌه 

 .58/2/2052ثٌٝ  ٠52/2/2052َٛ 

 رطجُك انجشَبيح : 

لجِش ثٌذجفغز همخ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌم١جط ثٌمذٍٟ دضـذ١ك ثٌذشٔجِؼ 

ثٌٛعخ ( هٍٝ ِؾّٛهز  –دئعضخذثَ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز ٌض١ّٕز ِٙجسصٝ ) ثٌؾشٜ 

ثٌٝ  28/2/2052ثعجد١ن دٛثلن شٙشثْ ٚٔظف، ِٓ ٠َٛ 50ٌذقظ ٌّذٖث

2/1/2052 . 

 انمُبط انجؼذٌ : 

لجِش ثٌذجفغز دوذ ثٔضٙجء ثٌفضشر ثٌض١ِٕز ثٌّقذدر ٌٍضـذ١ك دئؽشثء ثٌم١جط 

 ٢/1/2052ثٌٝ  1/1/2052ثٌذوذٞ ٌّؾّٛهز ثٌذقظ ٚرٌه ٠َٛ 

 خًغ انجُبَبد وخذونزهب : 

لجِش ثٌذجفغز دوذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضـذ١ك دؾّن ثٌٕضجةؼ ٚؽذٌٚضٙج 

 ِٚوجٌؾضٙج ثفظجة١ج 

 االعبنُت االزصبئُخ انًغزخذيخ : 

 ـ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ .

 ـ ثٌٛع١ؾ .

 ـ ثالٔقشثف ثٌّو١جسٞ .

 ـ ِوجًِ ثالٌضٛثء .

 ـ ثخضذجس ِجْ ٠ٚضٕٟ ثٌالدجسِٚضشٞ .

 ـ ِوجًِ ثالسصذجؽ .

 ثٌفشٚق .ـ ثخضذجس )س( ٌذالٌز 

 ـ ثخضذجس ث٠ضج .

 ـ ٔغذز ثٌضغ١ش ثٌّت٠ٛز .
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( ، 0.05،  0.01ٚلذ ثسصؼش ثٌذجفغز ِغضٛٞ دالٌز هٕذ ِغض٠ٟٛ )

ٌقغجح  Spss  ٚMicrosoft excel2010 ٝوّج ثعضخذِش ثٌذجفغز دشٔجِؾ

 دوغ ثٌّوجِالس ثإلفظجة١ز .

 :ػشض انُزبئح 

 يٍ خالل يب عجك َزى ػشض انُزبئح  كبنزبنٍ :

دالٌز ثٌفشٚق د١ٓ ِضٛعـٝ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٝ ٚثٌذوذٜ ٌو١ٕز ثٌذقظ فٝ  -1

 ل١ذ ثٌذقظ .ثٌٛعخ (  –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

ِوذالس ٔغخ ثٌضغ١ش ثٌّت٠ٛز ٌٍم١جعجس ثٌذوذ٠ز هٓ ثٌمذ١ٍز ٌو١ٕز ثٌذقظ  -2

 ل١ذ ثٌذقظ. ثٌٛعخ (  –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ فٝ 

 

 ( 8ؽذٚي ) 

 وانجؼذي نؼُُخ انجسث دالنخ انفشوق ثٍُ يزىعطً انمُبعٍُ انمجهً 

 91ُذ انجسث      ٌ = لانىثت (  –هبسرً )اندشي يفً 

 االخزجبس

 انمُبط انجؼذٌ انمُبط انمجهٍ 

 لًُخ د
يغزىٌ 

 انذالنخ

يؼبيم 

 9اَزب
وزذح 

 انمُبط

انًزىعػ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

انًزىعػ 

 انسغبثٍ

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ

 1.21 1.14 **41.13 4.12 43.31 4.22 42.21 ثبَُخ اندشٌ

 1.22 1.14 **2.21 41.19 12.22 2.12 14.92 عى انىثت

 2.8٢( =0.05) 2.02( = 0.01ل١ّز )س( ثٌؾذ١ٌٚز هٕذ ِغضٜٛ دالٌز )

(0.05(** دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )0.01* دثي هٕذ ِغضٛٞ دالٌز )

 ( ِج ٠ٍٟ :  ٠8ضؼـ ِٓ ؽذٚي )  

ٚؽٛد فشٚق دثٌز إفظجة١ًج د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهز ل١ذ  -5

ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٞ ، ف١ظ ثٌٛعخ (  –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ ثٌذقظ فٟ ثخضذجسثس 

(  5ٚثٌشىً )  0.01إْ ؽ١ّن ل١ُ ثفضّج١ٌز ثٌخـأ ثطغش ِٓ ِغضٛ ثٌذالٌٗ 

 ٠ٛػـ ثٌفشٚق 
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 ( 5شىً ) 

 سعُ د١جٟٔ ٠ٛػـ ثٌفشٚق د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذوذٞ ٌٍّؾّٛهز 

 ل١ذ ثٌذقظ فٟ ثخضذجسثس  ثٌّٙجسثس ثٌقشو١ز ثألعجع١ز

 

( ثْ ؽ١ّن ل١ُ ثفضّج١ٌز ثٌخـأ 5( ٚثٌشىً )  8وّج ٠ضؼـ ِٓ خالي ؽذٚي ) 

ِّج ٠ذي هٍٝ ِذٜ فوج١ٌز ثٌذشٔجِؼ دأعضخذثَ 0.01ثطغش ِٓ ِغضٜٛ ثٌذالٌز 

جػ١ز ِّج ٠قضٜٛ هٍٝ ثالٔشـز ٚثٌضّش٠ٕجس ٚثالٌوجح ثٌّغ١شر ثالٔشـز ثٌش٠

ثٌّخضٍفز ثٌضٝ صمذٍٙج ثالؿفجي فٙٛ ٠وًّ هٍٝ ثعضغجسر ثالؿفجي ٚفٛثعُٙ،وّج 

( ِّج ٠ذي هٍٝ فؾُ صأع١ش ثٌّضغ١ش 0.28: 0.20صشثٚفش ل١ُ ث٠ضج ِج د١ٓ )

ثٌذوذٜ ثٌّغضمً فٝ ثٌّضغ١ش ثٌضجدن وذ١ش ، ٚثْ ثٌفشٚق د١ٓ ثٌم١جع١ٓ ثٌمذٍٝ ٚ

ِٙجسصٝ وذ١شر ، ِّج ٠ذي  ِذٜ ثٌضأع١ش ثٌفوجي ٌٍذشٔجِؼ ثٌّمضشؿ فٟ ص١ّٕز 

ٌٍّؾّٛهز ل١ذ ثٌذقظ ٚ٘زث ٠وىظ ثٌضأع١ش ثإل٠ؾجدٟ ٌٍذشٔجِؼ ثٌٛعخ (  –)ثٌؾشٜ 

هٍٝ ثألؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ًٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ، ٚ ٠شؽن رٌه إٌٝ أْ ثعضخذثَ 

٠مز ؽ١ذر ٚثٌّوذر صٕل١ّ١ج ؽ١ذًث دشثِؼ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ز ثٌّخـؾ ٌٙج دـش

صوًّ هٍٝ ص١ٙتز ثٌفشص ٌضوٍُ ثٌّٙجسثس ثٌؾذ٠ذر ِٓ خالي ثٌضٛثؽذ ِن ثٌؾّجهز 

،ٌٍٚضوشف  ٚثٌضفجهً ٚثٌّشجسوز ف١ّج د١ُٕٙ فٝ صوٍُ صٍه ثألٔشـز ٚثٌّٙجسثس

ل١ذ ثٌذقظ ، لجِش ثٌذجفغز  ثٌٛعخ (  –ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ هٍٝ ٔغذز ثٌضقغٓ فٝ 
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ز ثٌضقغٓ ثٌّت٠ٛز ٌٍم١جعجس ثٌذوذ٠ز ِمجسٔز دجٌم١جعجس ثٌمذ١ٍز دقغجح ِوذالس ٔغذ

 (1وّج ٘ٛ ِٛػـ دجٌؾذٚي ) 

 ( 2خذول ) 

ِٙجسصٝ َغجخ انزسغٍ انًئىَخ نهمُبعبد انجؼذَخ ػٍ انمجهُخ نؼُُخ انجسث فً 

 (91)ٌ =  ثٌٛعخ (  –)ثٌؾشٜ 

 انًزغُشاد
وزذح 

 انمُبط

يزىعػ انمُبط 

 انمجهٍ

يزىعػ انمُبط 

 انجؼذي

َغجخ انزسغٍ 

% 

 %41.12 43.31 42.21 ثبَُخ  اندشٌ

 انىثت انؼشَط 
 عى

14.92 12.22 42.23% 

 ( ِج ٠ٍٟ : ٠1ضؼـ ِٓ ؽذٚي ) 

 ٟ ذوذٞ هٍ ٌٚث مذٍٟ  ٌم١جع١ٓ ٌث ٌذقظ فٟ ث ؾّٛهز ل١ذ ث ٌٍّ ٠ز  ٛت ضغ١ش ثٌّ فش ٔغذز ٌث ـ صشٚث

ؾشٜ ثخضذجسثس  ٛعخ ( –ِٙجسصٝ )ٌث ٝ 51.2٢% : 58.82ِج د١ٓ ) ٌث ّج ٠ذي هٍ ِ ،%

١ّز  مضشؿ فٝ ٕص ؼ ثٌّ ذشِٔج ؾشٜ إ٠ؾجد١ز ٌث عخ ( –ِٙجسصٝ )ٌث ١ٕج  ثٌٛ وجل١ٓ ر٘ ٌألؿفجي ثٌّ

ٌٍضوٍُ   ١ٍٓ مجد ٗ فٝ ثوضغجح ، ٌث ِج ٠ّىٓ ثعضخذِث ج ش٠جػ١ز صًّغ ِؾجال٘  ّج ْأ ثألٔشـز ٌث و

١ز  ٜ ٚصّٕ ؾش ٛعخ ( –ِٙجسصٝ )ٌث  . ٌث

 
 (  2شىً ) 

 ثٌضقغٓ ثٌّت٠ٛز ٌٍم١جعجس ثٌذوذ٠ز هٓ ثٌمذ١ٍز ٌو١ٕز  ثٌذقظ ٔغذز 

 ثٌٛعخ( ( –فٝ ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

14.87%15.76%
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 ثبَُب : رفغُش انُزبئح ويُبلشزهب 

(  ٚؽٛد فشٚق دثٌز إفظبجة١ًج دب١ٓ ثٌم١جعب١ٓ    ٠8ضؼـ ِٓ ٔضجةؼ ثٌذقظ دؾذٚي ) 

    ٜ ثٌٛعببخ (ٌببذٜ ثالؿفببجي   – ثٌمذٍببٟ ٚثٌذوببذٞ ٌو١ٕببز ثٌذقببظ فببٟ ِٙببجسصٝ )ثٌؾببش

ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ ٌظجٌـ ثٌم١جط ثٌذوذٜ  ،ِّج ٠ذي هٍٝ ِبذٜ فوج١ٌبز   

ثٌذشٔجِؼ دئعضخذثَ ثالٔشبـز ثٌش٠جػب١ز ِّبج ٠قضبٜٛ هٍبٝ ثالٔشبـز ٚثٌضّش٠ٕبجس        

ٚثالٌوجح ثٌّغ١شر ثٌّخضٍفز ثٌضٝ صمذٍٙج ثالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ فٙبٛ  

ثعببضغجسصُٙ ٚفٛثعببُٙ ، ٚخجطببز ثْ ٘ببزٖ ثالٔشببـز صمببذَ ِظببقٛدٗ   ٠وّببً هٍببٝ 

(   ٚثٌضبٝ صٕجٌٚبش صظب١ُّ دشٔبجِؼ     2001دجٌّٛع١مٝ ِغً دسثعز  ِقّذ ٘بالي ) 

 –ٌألٌوجح ثٌظغ١شر دّظجفذز ثٌّٛع١مٝ ٚثعش٘ج هٍٝ صقغٓ ِٙبجسصٝ )ثٌؾبشٜ   

١ش ثٌٛعخ ( ٌالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘بج ثٌمبجد١ٍٓ ٌٍبضوٍُ، ٚثشبجسس ثٌذسثعبز ثٌبٝ ثٌضبأع       

ثٌٛعخ ( دٛثعـز ثٌّٛع١مٝ ٚثالغبجٔٝ   –ثال٠ؾجدٝ هٍٝ صـٛس ِٙجسصٝ )ثٌؾشٜ 

( ٚثٌضبٝ  2052ٌالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ ، ٚدسثعبز ِقّبذ شبقجدر )   

صٕجٌٚببش ثٌضوببشف هٍببٟ ثعببش ثٌضّش٠ٕببجس دجٌّظببجفذز ثإل٠مجه١ببز ٚثٌّٛعبب١مٝ هٍببٟ    

جل١ٓ ر١ٕ٘ببج ثٌمببجد١ٍٓ ثٌٛعبخ ( ٌالؿفببجي ثٌّوبب  –عبشهز ثوضغببجح ِٙببجسصٝ )ثٌؾببشٜ  

ٌٍببضوٍُ ، ٚثٚػببقش ثٌشعببجٌز ثٌببٝ ثٌضببأع١ش ثال٠ؾببجدٟ ٌذشٔببجِؼ ثٌضّش٠ٕببجس ثٌذذ١ٔببز    

ثٌٛعبخ (   –دّظجفذز ثٌّٛع١م١ز ٌٗ هٍبٟ ِغبضٛٞ صقغبٓ أدثء ِٙبجسصٝ )ثٌؾبشٜ      

 ٌالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ .

دـش٠مبز   ٚ ٠شؽن رٌه إٌٝ أْ ثعبضخذثَ دبشثِؼ ثالٔشبـز ثٌش٠جػب١ز ثٌّخـبؾ ٌٙبج      

 ؽ١ذر ٚثٌّوذر صٕل١ّ١ج ؽ١ذًث صوًّ هٍٝ ص١ٙتز ثٌفشص ٌضوٍُ ثٌّٙجسثس ثٌؾذ٠ذر 

 –ٚلذ ثعش دشٔجِؼ ثالٔشـز ثٌش٠جػ١ٗ صأع١ش ث٠ؾجدٝ فبٝ ص١ّٕبز ِٙبجسصٝ )ثٌؾبشٜ     

ثٌٛعخ ( ل١ذ ثٌذقظ ٚثٌضٝ صٕٛهش د١ٓ ِٙبجسثس ثٔضمج١ٌبز ِٚٙبجسثس غ١بش ثٔضمج١ٌبز      

جسعببز ثالٔشببـز ثٌش٠جػبب١ز فببٝ ص١ّٕببز ِٚٙببجسثس ثٌىببشر ، ف١ببظ ثْ صمببن ث١ّ٘ببز ِّ

ؽٛثٔخ ثٌـفً ثٌّوجق ر١ٕ٘ج ثٌمجدً ٌٍضوٍُ ثٌّخضٍفٗ هم١ٍج ٚدذ١ٔج ٚثؽضّجه١ج ، فوبٓ  

ؿش٠ك ثالٔشـز ثٌش٠جػب١ز ٠غبضـ١ن ثٌضٛثؽبذ ِبن ثٌؾّجهبز ٚثٌضفجهبً ٚثٌّشبجسوز        
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ف١ّج د١بُٕٙ فبٝ صوٍبُ صٍبه ثألٔشبـز ٚثٌّٙبجسثس، ٠ٚضفبك ٘بزث ِبن ِبج ثشبجسس إ١ٌبٗ             

( ِٓ ثْ ِّجسعز ثالٔشـز ثٌقشو١ز ثٌش٠جػب١ٗ  2002ذذ ثٌشف١ُ) دسثعز ث٠جس ه

 ٌٙج ثعش ث٠ؾجد١ج هٍٝ ثٌىفجءر ثٌقشو١ز ٚثٌٕفغ١ز ٚثالؽضّجه١ز .

 انزىصُبد :  -

ثٌوًّ هٍٝ صٛف١ش ِظجدس ثٌضوٍُ ٚصقذ٠غٙج دثةّج دّج ٠ضالءَ ِن ؿذ١وز  -1

 ثالؿفجي ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ثٌمجد١ٍٓ ٌٍضوٍُ .

ثس ثٌّضجفٗ ٚص١ٙتٗ ثٌذ١تٗ ِّج ٠ؾزح ثٌلفً ثٌضٕٛم ِن ثعضغّجس ثالدٚ -2

 ٠ٚلٙش ثعضوذثدٖ ١ٌِٚٛٗ .

 ثٌوًّ هٍٝ ثشذجم فجؽجس ثٌـفً دّج ٠ضٕجعخ ِن ١ٌِٛٗ ٚثصؾج٘جصٗ . -3

غجهذٖ ثالؿفجي  ثٌوًّ هٍٝ -4 فىش٠ٗ ٌّ ضشد١ٗ ٌث صٛف١ش وً ِج صقضجؽٗ ِذثسط ٌث

ٌٍضوٍُ مجد١ٍٓ   . ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘ج ٌث

 

 :ثبنهغخ انؼشثُخ واالَدهُضَخ انًشاخغ

َ( : دِؼ وجًِ ف١جر أفؼً ٌٍّوجل١ٓ، ثٌّبؤصّش  2002أفّذ هذذ ثٌو١ٍُ ) -1

 ،طٕوجء . 52ثإلل١ٍّٟ ثألٚي ٌإلهجلز ، ِؾٍز خـٛر ، م

( ، صشد١ز ثألؿفجي ثٌّوجل١ٓ هم١ٍج ،  2002أًِ ِوٛع ثٌٙؾشعٟ )  -2

 دثس ثٌفىش ثٌوشدٟ ،ثٌمج٘شر.

(: ثألٔشـز ثٌضشد٠ٛز ٌألؿفجي رٚٞ  2008ثٌغ١ذ هذذ ثٌٕذٟ ثٌغ١ذ )  -3

 ثالفض١جؽجس ثٌخجطز ، ثألٔؾٍٛ ثٌّظش٠ز ، ثٌمج٘شر .

َ (  : صببأع١ش دشٔببجِؼ ِمضببشؿ ٌٍضشد١ببز  2002آ٠ببجس ٠ق١ببٟ هذببذ ثٌببشف١ُ ) -4

ثٌقشو١ز هٍٝ ثٌىفجءر ثٌقشو١بز ٚثٌٕفغب١ز ٚثالؽضّجه١بز ٌٍّوبجل١ٓ ر١ٕ٘بًج،      

 ٛثْ. سعجٌز ِجؽغض١ش ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز فٍ

( ، "فمبٛق   2002ثصقجد ١٘تجس سهج٠ز ثٌفتبجس ثٌخجطبز ٚثٌّوبٛل١ٓ )      -5

ثٌـفً ثٌّوٛق" ،ثٌّؤصّش ثٌغٕٛٞ ثٌخبجِظ ٌإلغجعبز ثإلعبال١ِز ، ٔشبشر     

 ( ، ثٌمج٘شر. 88دٚس٠ز، ثٌوذد ) 
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( : " ثٌضببببذخً ثٌّذىببببش  2002ثٌّببببؤصّش ثٌغجٌببببظ ٌٍضشد١ببببز ثٌخجطببببز )    -6

 ثٌضقذ٠جس ٚثٌـّٛفجس"  ،و١ٍز ثٌضشد١ز ، ؽجِوز لـش.

(  : "صبأع١ش دشٔبجِؼ صشد١بز فشو١بز ِمضبشؿ      2008سش١ذ هجِش ِقّذ  )  -7

هٍبببٝ ص١ّٕبببز دوبببغ ثٌّٙبببجسثس ثٌقشو١بببز ثألعجعببب١ز ٚثٌمبببذسثس ثٌذذ١ٔبببز  

ثٌقشو١ز ألؿفبجي ِبج لذبً ثٌّذسعبز     ٚهاللضٙج دّغضٜٛ ثٌىفجءر ثإلدسثو١ز 

عببٕٛثس ، ثٌّؾٍبز ثٌو١ٍّببز ٌوٍببَٛ ثٌضشد١بز ثٌذذ١ٔببز ٚثٌش٠جػبب١ز ،    ٢:8ِبٓ  

 ثٌوذد ثٌغجٟٔ ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز ثٌّٕظٛسر .

(: دسثعبز صم١ّ٠ٛبز ٌّٕٙبجػ ثٌضشد١بز     2002هظجَ ثٌذ٠ٓ ِقّبذ هضِبٟ )   -8

( عببٕٛثس فببٟ 2 - ٢ثٌش٠جػبب١ز دجٌقٍمببز ثالٌٚببٟ ِببٓ ثٌضوٍبب١ُ ثالعجعببٟ )  

ػببٛء دِببؼ ثٌّوببجل١ٓ ر١ٕ٘ببج ثٌمببجد١ٍٓ ٌٍببضوٍُ دّببذثسط ثالعبب٠ٛجء ، دقببظ   

 ِٕشٛس ، ِؾٍز هٍَٛ ثٌش٠جػز ، و١ٍز ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز،ؽجِوز ث١ٌّٕج 

(: دشٔبجِؼ أٌوبجح طبغ١شر ِظبجفخ     2001ِقّذ دذٜٚ ٘الي ٘بالي )   -9

دجٌّٛعبب١مٝ ٚصببأع١شٖ هٍببٝ دوببغ ثٌقشوببجس ثٌـذ١و١ببز ثألعجعبب١ز ٌببزٜٚ     

جس ثٌخجطبببز ثٌمبببجد١ٍٓ ، سعبببجٌز ِجؽغبببض١ش ،  و١ٍبببز ثٌضشد١بببز      ثإلفض١جؽببب

 ثٌش٠جػ١ز ، ؽجِوز ؿٕـج .

(: أعببش ثٌضّش٠ٕببجس دجٌّظببجفذز  2052ِقّببذ طببجٌـ شببقجدر ثٌو١غببٟ )    -11

ثإل٠مجه١ز هٍٟ عشهز ثوضغجح ثٌقشوجس ثألعجع١ز ٚثٌضٛثفك ثالؽضّجهٟ 

١بز  ٌٍضال١ِز ثٌّوجل١ٓ ر١ٕ٘بج دّذ٠ٕبز غبضر ، سعبجٌز ِجؽغبض١ش ، و١ٍبز ثٌضشد      

 ثٌش٠جػ١ز د١ٕٓ ، ؽجِوز ثألعىٕذس٠ز.

( : ثالهجلبببز ثٌوم١ٍبببز ، ِىضذبببز ثالٔؾٍبببٛ   2002ِقّبببذ وّبببجي هبببالَ )   -11

 ثٌّظش٠ز ، ثٌمج٘شر.

( ، " ثٌٕفبببببجر إٌبببببٟ   200٢ِوٙبببببذ ثٌى٠ٛبببببش ٌألدقبببببجط ثٌو١ٍّبببببز )      -12

ثٌّوٍِٛببجس" ،ثٌّببؤصّش ثٌببذٌٟٚ ثألٚي ٌببزٚٞ ثالفض١جؽببجس ثٌخجطببز فببٟ   

 دٕجء ِؾضّن ثٌّوٍِٛجس ، ثٌى٠ٛش.

(: دبببشثِؼ ٔلش٠بببز ٚصـذ١م١بببز 2001ِٕظبببٛس ثٌبببذٚفٟ، هذبببذ ثذ ثٌظبببمش ) -13

 ، ِؤعغز ثٌش٠جع ثٌخ١ش٠ز ٌٍوٍَٛ ، ثٌغوٛد٠ز. 2الػـشثدجس ثٌٍغز ، ػ
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( : صبأع١ش دشٔبجِؼ صبذس٠ذٟ ٌؾّذبجص ثألٌوبجح      200٢ِٙج ِقّبذ أِب١ٓ )    -14

هٍببٝ دوببغ ثٌّٙببجسثس ثٌقشو١ببز ثألعجعبب١ز ٌّشفٍببز س٠ببجع ثألؿفببجي       

 ِ ٕشبببٛس ، ثٌّؾٍبببز ثٌو١ٍّبببز ٌٍضشد١بببز ثٌذذ١ٔبببز   ٌٍّّىبببز ثٌذقبببش٠ٓ ، دقبببظ 

 ، ثٌذقش٠ٓ . 20ٚثٌش٠جػ١ز ، ثٌوذد 

َ( :  فجه١ٍز دشٔجِؼ ٌٍضّش٠ٕجس هٍٝ دوبغ  2002ٔؾذر ٌـفٟ فغٓ ) -15

ثٌمببذسثس ثٌقببظ فشو١ببز ٚثٌغببٍٛن ثٌضببٛثفمٟ ٌألؿفببجي ثٌّوببجل١ٓ ر١ٕ٘ببًج       

 ٚألشثُٔٙ دّذثسط ثألع٠ٛجء، سعجٌز  دوضٛسثٖ ، ؽجِوز ثإلعىٕذس٠ز.
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