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 اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ ألػضبء رص٘س ٍقزشػ ىزَْٞخ 

 "دساعخ ؽبىخ"اىزذسٝظ ثغبٍؼخ اىَْٞب ٕٞئخ 

 إعساز

 ٖاؾِ ؾتض اهلل عبس ايطمحٔ عبس ايععٜع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ - أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ املػاعس

 اىَيخص

١ ايتددسضٜؼ ٖددسؾه ٖددصٙ ايسضاغدد١ املٝساْٝدد١ اا تعددطف ٚاقددن ايددٛعٞ ايكدداْْٛٞ يددس٣ اعهددا٤ ٦ٖٝدد     

جباَع١ املٓٝا ٚتعطف اِٖ املعٛقات اييت تكدـ عا٥كدا اَداّ ذبكٝدل ايدٛعٞ ايكداْْٛٞ, ٚايتٛقدٌ اا تكدٛض         

 َكرتح يت١ُٝٓ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

اغددتدسّ ايباسددح املددٓٗر ايٛقددؿٞ قٛاَدد٘ زضاغدد١ اسبايدد١, نُددا اغددتدسَه ا٫غددتبا١ْ ازا٠ يًبشددح      

 كًٝٝا ٜهؿـ عٔ ٚاقن ا٫ملاّ املعطيف ٫سس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ.ٚتهُٓه دع٤ا َعطؾٝا ذب

َدٔ شٟٚ اشبد ٠    125( عهدٛا َٓٗدا   210طبكه ا٫غدتبا١ْ عًد٢ عٝٓد١ َدٔ اعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ          

 غٓٛات, ٚقس مت ذبًٌٝ ايبٝاْات اسكا٥ٝا.  10َٔ شٟٚ اشب ٠ اقٌ َٔ  85غٓٛات,  10انجط َٔ ايتسضٜػ١ٝ 

 نؿؿه ايٓتا٥ر عٔ: 

 املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ١َُٗ ٫عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. -

 نعـ ا٫ملاّ املعطيف يس٣ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ناسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ. -

ضغِ نعـ ا٫ملاّ املعطيف يس٣ اعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ا٫ إ اايٓتا٥ر نؿؿه إ يسِٜٗ ضغب١ ٫َٛٝٚ  -

شيو يف املهٕٛ ايٛدساْٞ, ٚندصيو   ٚاٖتُاَات ٚادباٖات اػباب١ٝ عبٛ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ نُا ظٗط

 ٖٓاى مماضغات قا١ْْٝٛ تتشكل يف ايٛغط ازباَعٞ نُا ظٗط شيو يف املكّٛ ايػًٛنٞ.

ٖٓاى َعٛقات ذبٍٛ زٕٚ ذبكٝل ايٛعٞ ايكاْْٛٞ َٓٗا َا ٜتعًل باعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٓٗا َا  -

 ٜتعًل بامل٪غػ١ ازباَع١ٝ.

تٛع١ٝ ايكا١ْْٛ بهًٝات ازباَع١, ٚنصيو تؿعٝدٌ َٗداّ   اٚقه ايسضاغ١  بهطٚض٠ اْؿا٤ ٚسس٠ خاق١ باي -

املطنددع ا٫ع٬َددٞ بازباَعدد١ ؾُٝددا ؽبددل ازباْدد  ايكدداْْٛٞ, ٚنددطٚض٠ عكددس اختبدداض ذبطٜددطٟ يًددصٜٔ        



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 ٜتكًسٕٚ َٓاق  قٝاز١ٜ بايهًٝات, ٚنطٚض٠ تسضٜؼ َكطض ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ نُكطض ثكايف بازباَع١.

ْاَر تسضٜيب سٍٛ ازبٛاْٞ ايكاْْٛٝد١ ٫عهدا٤ ٦ٖٝد١    ٚقسَه ايسضاغ١ تكٛضا َكرتسا يف قٛض٠ بط

 ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ. 

Proposed explanation for the development of legal awareness of 

members Faculty Teaching at Minia University 
Case Study 

Summary 
The objective of this study was to identify the reality of the legal 

awareness among faculty members at Minia University, to identify the 

most important obstacles to achieving legal awareness, and to reach a 

proposed vision for the development of legal awareness among faculty 

members. 

The researcher used the descriptive approach of the case study. 

The questionnaire was used as a research tool and included a cognitive 

part that reveals the reality of cognitive knowledge of an aspect of 

legal awareness. The questionnaire was applied to a sample of 210 

faculty members of which 125 experienced with more than 10 years, 

85 experienced with less than 10 years, the data were analyzed 

statistically. 

Results revealed: 

- Legal knowledge is important for faculty members. 

- Lack of cognitive knowledge among faculty members as one aspect 

of legal awareness. 

- Despite the weakness of cognitive knowledge among faculty 

members, the results revealed that they have a desire, tendencies, 

interests and positive attitudes towards legal awareness as 

demonstrated in the emotional component, as well as there are legal 

practices achieved in the university, as shown in the behavioral 

index. 

- There are obstacles that prevent the achievement of legal awareness, 

including the faculty members, including the university institution. 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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- The study recommended the establishment of a special unit for legal 

awareness in university faculties, as well as activating the functions 

of the media center in the university regarding the legal aspect, and 

the necessity of holding a written test for those holding leadership 

positions in faculties and The necessity of teaching the course of 

legal education as a cultural course in the university. 

The study presented a proposed scenario in the form of a 

training program on the legal aspects of faculty members and the 

supporting body. 
 اىَقذٍخ:

ُتعس ايرتبٝد١ عًُٝد١ ادتُاعٝد١ ٜهدبًن بٗدا امتُدن َدٔ أددٌ بٓدا٤ أؾدطازٙ عًد٢ عبدٛ  هدِٓٗ َدٔ                

ُادا عًد٢ ا زضاى          ٗادا ندا٬ًَ قا٥ َٛاق١ً اسبٝا٠ ٚتبٜٛطٖا اْب٬ًقا َٔ نْٛٗدا  ايرتبٝد١( عًُٝد١ َٛدٗد١ تٛدٝ

 ١ ؾ٢ ا٭غاؽ ٖٛ ا ْػإ.ايٛاع٢  سساخ تػٝريات َطغٛب ؾٝٗا ؾ٢ غًٛى ا٭ؾطاز, ٭ٕ َٛنٛع ايرتبٝ

ٝادا بكدؿ١ عاَد١,       ٚإشا نإ ايتعًِٝ دع٤اا َٔ ايرتب١ٝ, ؾإْ٘ َػ٦ٍٛ عٔ ت١ُٝٓ ٚع٢ ا٭ؾدطاز ادتُاع

 يهْٛ٘  جٌ ا٭غاؽ يًبٓا٤ ا٫دتُاع٢ يٮؾطاز سٝح ٜكٛزِٖ عبٛ ايتكسّ ؾ٢ ؾت٢ صبا٫ت اسبٝا٠.

ه١ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ؾد٢ أ٣ بًدس   ٚايتعًِٝ ازباَع٢ ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم  جٌ ايعُٛز ايؿكط٣ يًٓٗ 

َٔ ايبًسإ, ؾٗٛ ا طاض ايعاّ ٚاملتدكل ايص٣ تٓبن َٓ٘ ا٭حباخ ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ايت٢ تكٛز امتُدن إا  

ؾ٢ تٓٛع٘ ٚتعسز أْؿدبت٘ ٜػبد٢ ناؾد١     –أ٣ ايتعًِٝ ازباَع٢  –ايت١ُٝٓ ٚا٫ظزٖاض ؾ٢ ناؾ١ املٝازٜٔ, ٖٚٛ 

ؾ٢ ايسٚي١ غدٛا٤ ؾد٢ ايعًدّٛ ايٓعطٜد١ أّ امدا٫ت ا٭ناز ٝد١ ايبشجٝد١..        ْٛاس٢ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

ٝادا           ٚمجٝن ٖصٙ ا٭ْؿب١ تتهاتـ ؾ٢ ايٛقدٍٛ إا ٖدسف ٚاسدس ٖٚدٛ ذبكٝدل ايتُٓٝد١ ايؿدا١ًَ ؾهطٜادا ٚثكاؾ

ٝاددا...ا    ٝاددا ٚعًُ  (98: 7ٚادتُاع
)  ٭ٕ ازباَعدد١ تعددس َٓبددن ايددتؿهري ايددٛاع٢ املػددتٓري َٚهاْاددا يًشددٛاض ,

 –ازباَعد١   –ٛنٛع٢ ايٓاقس, نُا أْٗا أسس أِٖ ايتٓعُٝات ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜتشسز َؿَٗٛٗا ؾ٢ نْٛٗا امل

هلا ؾًػؿ١ ٚؾهط ٚغٝاغ١ ٚأٖساف, با ناؾ١ إا ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات ايت٢ تٓعِ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ, 

ايهددبط –٭ْدد٘  ٚنددصيو ا٭ناز ٝدد١ بددني أعهددا٥ٗا ستدد٢ ٜتشكددل ايهددبط ا٫دتُدداع٢ ؾدد٢ ٖددصٙ امل٪غػدد١,       

                                      
 يشري الرقم األول إىل رقم املرجع ىف قائمة املراجع، بينما يشري الرقم الثاىن إىل رقم الصفحة ىف ذات املرجع ) 
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َدٔ ا٭َدٛض ايهدطٚض١ٜ ايتد٢ تبخدص بٗدا امتُعدات ايبؿدط١ٜ َدٔ أددٌ اساؾعد١ عًد٢ غد١َ٬               -ا٫دتُاع٢

ايبٓٝإ ا٫دتُاع٢ َٚػاْست٘, ؾا٫دتُاع ايبؿدط٣ ندطٚض٣ ٖٚدٛ َعٓد٢ ايعُدطإ, ٚ٭ْد٘ ٫بدس يٮؾدطاز ؾد٢          

ايبؿددط٣ ٫بددس يدد٘ َددٔ غٝاغدد١ , نُددا إٔ ايعُددطإ -ٖٚددٛ ايهددُري –ا٫دتُدداع َددٔ ٚاظع سددانِ ٜطدعددٕٛ إيٝدد٘ 

 ( 21: 20بتٓعِٝ بٗا أؾطازٙ  

يدس٣   Legal Awarenessٚعًٝ٘, ؾامتُن ازباَع٢ ٜػع٢ إا خًدل ٚإػبداز ٚعد٢ قدا٢ْْٛ      

أعها٥٘ يٝهْٛٛا قازضٜٔ ع٢ً تؿهٌٝ ايباي  يٝهٕٛ َٛاطٓاا قاسًبا, ٚئ ٜتشكدل شيدو إ٫ إشا ندإ أعهدا٩ٙ     

١ ايتع١ًُٝٝ, ٭ْ٘ أقبض َٔ ايهطٚض٣ ايػع٢ بادباٙ ت١ُٝٓ َعداضؾِٗ  ع٢ً ٚع٢ بايكٛاْني ايت٢ ذبهِ ايعًُٝ

 أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ؾدد٢ امتُددن ازبدداَع٢( َٚٗدداضاتِٗ ٚادباٖدداتِٗ عًدد٢ ايٓشددٛ ايددص٣  هددِٓٗ َددٔ      

( إا إٔ 83: 39ا٭نب٬ع مبػ٦ٛيٝاتِٗ ايت٢ تٓػذِ َن َتبًبات ايعكط, ٚقس أؾاض ضبُس ضبُٛز سػد٢ٓ   

بؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٜتؿكٕٛ ع٢ً إٔ َعطؾ١ ايكٛاْني املٓع١ُ يعًُٝد١ ايتعًدِٝ, ٚايهدٛابط ايتد٢      املعٓٝني ٚاملٗتُني

ذبهِ ايع٬قات بني أؾطازٙ َٔ د١ٗ, ٚامل٪غػات ايكا١ُ٥ ع٢ً ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ َٔ د١ٗ أخط٣ متجٌ أ١ُٖٝ ن ٣ 

( إٔ ٫Jerome  56: 2-11  هدٔ إغؿاهلدا يهدٌ َدٔ ا٭ؾدطاز ٚاهل٦ٝدات ؾد٢ عاملٓدا املعاقدط, ٚقدس أندس            

ا ملاّ املعطؾ٢ بدايكٛاْني ايتعًُٝٝد١ ٜػدِٗ ؾد٢ ؾٗدِ ا ددطا٤ات ايكاْْٛٝد١ ٚتًبٝد١ ا٫ستٝاددات ايكاْْٛٝد١           

٭غاتص٠ ازباَعات ايت٢ تػاعسِٖ ؾ٢ قٝاغ١ ايكطاضات امل١ُٗ, نُا إٔ ٖدصٙ املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١ تػدِٗ ؾد٢      

اْب٬ًقدا َدٔ إٔ ش٣ٚ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ     (54:1522تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚتؿعٌٝ املُاضغات ايكاْْٛٝد١   

َٔ أغاتص٠ ازباَعات أنجط اغتذاب١ مبعطؾ١ ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عٓدس َٛادٗد١ أٜد١ َؿده١ً, نُدا أؾداض إا       

ًَُش١ يًكا٥ُني ع٢ً ؾد٦ٕٛ  Jomy Jose  23: 58شيو  (, هلصا أقبشه املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ١َُٗ ٚنطٚض٠ 

إا ا٫َتجدداٍ يًكددإْٛ ٚا ملدداّ    -ملعطؾدد١ اا ايكاْْٛٝدد١ ا–ايتعًددِٝ ٚخباقدد١ ايتعًددِٝ ازبدداَع٢ ؾتدد٪ز٣     

( ٭ٕ Edward William  71:2مبدتًـ دٛاْ  ايع١ًُٝ ايتبزٜب١ٝ ا٭ناز ١ٝ, نُدا أؾداض اا شيدو    

ًَُشد١ ٫ٚظَد١ ٚستُٝد١ سبُاٜد١ استٝاددات امل٪غػدات ايتعًُٝٝد١ ؾد٢ ْبدام ايػدًب١              ايكإْٛ أقدبض ندطٚض٠ 

  ٚايًٛا٥ض املٓع١ُ يًعٌُ بساخًٗا.املؿطٚع١ ٚاملػتُس٠ َٔ ايكٛاْني

ٝادا  هدٔ َدٔ خ٬هلدا ايدٛعٞ        ٚعًٝ٘, ؾتُجٌ َعطؾ١ ايكٛاْني أزا٠ تٓع١ُٝٝ ٚإزاض١ٜ ٚمنٛشداا تعًُٝ

بايكٛاْني ايت٢ تٓعِ ايعٌُ زاخٌ ازباَع١ مبا ٜ٪ز٣ إا ت١ُٝٓ ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ ٚا٫َتجاٍ ٭سهاَ٘, 
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أْا سط َازَه اسرتّ ايكإْٛ, ٭ٕ ايكإْٛ ؼبؿدغ يًُذتُدن أَٓد٘     ٚبايتاا تتشكل اسبط١ٜ نُا قاٍ غكطاط

 (186: 22ٚاغتكطاضٙ.  

نُا إٔ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ متجٌ ايبٓا٤ ايؿهط٣ ايطقني ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بامتُن ازبداَع٢   

كدا٢ْْٛ,  مبا ٜتٛاؾل َن ايكِٝ ٚا٫دباٖات ا ػباب١ٝ ٚايػًٛى ايعك٢ً يهْٛٗا أسس َكازض تؿهٌٝ ايٛعٞ اي

٭ٕ ٖصا ايٛعٞ ايكا٢ْْٛ  جٌ دٖٛط ايعٌُ ا٭ناز ٢ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾهٌ قطاض ٜتدصٙ عهدٛ ٦ٖٝد١   

ايتسضٜؼ أثٓا٤ املٛقـ ايتع٢ًُٝ أٚ َا ؽبل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ؾ٢ اسبٝدا٠ ازباَعٝد١ ٫بدس    

 ٌُ ا٭ناز ٢ زاخٌ ازباَع١.إٔ ٜهٕٛ َطدع١ ا٫يتعاّ بتؿعٌٝ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض املٓع١ُ يًع

يًُذتُن ازباَع٢ ْٚادًبا  Super Structureٚملا نإ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ  جٌ ايب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ  

َٔ ْٛاتر ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ, ؾإْ٘ ٜػِٗ ؾ٢ تؿهٌٝ بٓا٤ ايؿدك١ٝ يس٣ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ؾدٛعِٝٗ    

َددٔ املُهددٔ إٔ ٜعددطه عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ  بايتؿددطٜعات ٚايكددٛاْني َٗددِ ٭ْدد٘ اشا سددسخ خبددب أثٓددا٤ ايعُددٌ

: 11, نُا أؾداض إا شيدو أض٣ٚ خايدس ٚضبُدٛز سػد٢ٓ       Legal Accountabilityيًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ 

(, ؾدداسرتاّ ايكددا٥ُني عًدد٢ ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١ ايكددإْٛ ٚسطقددِٗ ايددس٩ٚب عًدد٢ إٔ تهددٕٛ تكددطؾاتِٗ     232

٘ إٔ تتشدٍٛ املدٛاز ايكاْْٛٝد١ ايٓعطٜد١ إا غدًٛى عًُد٢       ا زاض١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ, ٚؾًكا يكشٝض ايكإْٛ َٔ ؾبْ

ؼبهِ ٜٚهبط ايع٬قات ا٭ناز ١ٝ زاخٌ امتُن ازباَع٢ غٛا٤ َن ايب٬ب َٔ ْاس١ٝ أٚ ايع٤٬َ َٔ ْاسٝد١  

أخط٣, ٭ٕ ايكإْٛ ٜع  عٔ استٝاز إْػا٢ْ ٚادتُاع٢ يهُإ غدري اسبٝدا٠ ايبؿدط١ٜ ؾد٢ اْتعداّ ٫ٚغدُٝا       

 ع٢.زاخٌ امتُن ازباَ

ٚعًٝ٘, ؾايٛع٢ ايكا٢ْْٛ أسس ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ايت٢ تػع٢ ايرتبٝد١ إا تُٓٝتد٘ ٚذبكٝكد٘ يدس٣      

املسخ٬ت ايبؿط١ٜ ٚخباق١ ؾ٢ ازباَع١, إش مل تعدس ازباَعد١ َهاْادا يتُٓٝد١ املٗداضات ايصٖٓٝد١ ؾشػد , بدٌ         

 صبا٫ت اسبٝا٠. اَتست يتؿٌُ دٛاْ  قا١ْْٝٛ يت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يهٕٛ ايكإْٛ ٜسخٌ ؾ٢ ؾت٢

 ٍشنيخ اىجؾش:

ُادا ؾد٢ امتُعدات         اْب٬ًقا َٔ إٔ ايكإْٛ أقبض ٜسخٌ ؾ٢ أزم سٝاتٓدا يهْٛد٘ ًٜعد /ٜ٪ز٣ زٚضاا َٗ

ايبؿدط١ٜ, ٭ْدد٘ ايدص٣ ٜددٓعِ سٝددا٠ ٖدصٙ امتُعددات, ٚؼبدسز اسبكددٛم ٚايٛادبددات ٭عهدا٥ٗا, ٚؼبؿددغ هلددِ      

نٌ َهإ, ٚإُٜٓا تٛدس سٝا٠ إْػا١ْٝ, ٚيهٌ ؾهٌ  ا٫غتكطاض ٚايٓعاّ ٚا٭َٔ ٚايػ١َ٬, ؾايكإْٛ ٜٛدس ؾ٢



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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َٔ أؾهاٍ اسبٝا٠ قاْْٛٗا ايص٣ ؼبهُٗدا يتهدُٔ بكا٤ٖدا ٚاغدتُطاضٖا, ؾبدسٕٚ ايكدإْٛ ٫ ٜكدّٛ أ٣ ْعداّ,         

ٚبسٕٚ ايٓعاّ ٜهدٌ ايٓداؽ طدطٜكِٗ ٜٚهدطبٕٛ ؾد٢ ا٭ضه زٕٚ ٚعد٢ أٚ ازضاى يببٝعد١ ا٭ٖدساف ٚا٭عُداٍ          

 (.63: 3ايت٢ ذبكل َكاسبِٗ  

ا نإ ايعإًَٛ بايتعًِٝ, ٚايتعًِٝ ايعاا  َٚٓ٘ ازباَع٢( ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم حبهِ َهداْتِٗ  ٚمل 

ؾ٢ امتُن, ٚأِْٗ  جًٕٛ ايك١ُ ؾ٢ ازباَع١, ؾِٗ ؾ٢ َػٝؼ اسبادد١ إا ايكدإْٛ ٚإا اشبد ٠ ايكاْْٛٝد١     

خد٬ٍ بٗدا ستد٢ ٫    ست٢  هدِٓٗ مماضغد١ سكدٛقِٗ ا٭ناز ٝد١ ٚأزا٤ ٚادبداتِٗ ايؿٓٝد١ ٚا زاضٜد١ ٚعدسّ ا         

( قس ػبعًِٗ ٜتكاعػدٕٛ عدٔ   Jerome  56:5ٜكعٛا ؾ٢ اسعٛضات ٭ٕ ْكل اشب ٠ ايكا١ْْٝٛ نُا أؾاض 

أزا٤ ٚادباتِٗ مما ٜٓعهؼ ع٢ً أزا٥ِٗ امل٢ٓٗ ٭ٕ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ اي١َٝٛٝ ذبُدٌ َٛاقدـ سٝاتٝد١ ٜعٝؿدٗا     

ايبشح ايع٢ًُ أٚ خسَد١ امتُدن.... ؾُدا     أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ غٛا٤ تًو ايت٢ تهٕٛ َتعًك١ بايتسضٜؼ أٚ

ٜتعًل بٗصٙ ايٛظا٥ـ ٜتبً  َعطؾ١ بايكإْٛ, ٚارباش ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تػداعسِٖ عًد٢ ايكٝداّ    

( عًد٢ إٔ تعُٝدل ايدٛع٢ بايكدإْٛ     Jomy Jose  58 :24بٗا ع٢ً أنٌُ ٚدد٘ ٚتؿعًٝدٗا ٚقدس أندس شيدو      

اعسِٖ عًد٢ إٔ ٜهْٛدٛا أنجدط اغدتذاب١ مبعطؾد١ ا ددطا٤ات       ٚتععٜعٙ يس٣ اهل١٦ٝ ا٭ناز ٝد١ ازباَعٝد١ ٜػد   

 ايكا١ْْٝٛ عٓس َٛاد١ٗ أ١ٜ َؿه١ً.

إٕ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛاْني َٔ ايٓاس١ٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚا زاض١ٜ ٜهؿ٢ قُٝد١ تطبٜٛد١ تعدٛز     

ٌ ازباَعدد٘ عًد٢ تُٓٝدد١ املددٛاضز ايبؿدط١ٜ زاخددٌ امل٪غػدد١ ايتعًُٝٝد١  ازباَعدد١(, ؾتؿعٝددٌ ٖدصٙ ايكددٛاْني زاخدد    

ٝاا.  ٜػاعس ع٢ً تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٥ٗا, ٜٚهٕٛ َكسضاا َٔ َكازض تطب١ٝ ا٭عها٤ قاْْٛ

ٚعًٝ٘, ؾتشكٝل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜٓبًل َٔ ايرتبٝد١ ايكاْْٛٝد١ أ٣ ا ملداّ املعطؾد٢ بٗدصٙ ايكدٛاْني        

ٝدا٠ ا٭ناز ٝد١ ؾد٢    ست٢  هٔ تُٓٝد١ ا٫دباٖدات ا ػبابٝد١ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ مبدا ٜدسعِ اسب         

امتُن ازباَع٢, ؾدامتُن ازبداَع٢ ايدٛاع٢ ٜػدع٢ اا ذبكٝدل ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٥٘ ٚتُٓٝتد٘           

ُاا هلِ بٗدسف ذبكٝدل ايهدبط ا٭نداز ٢ ٚذبكٝدل ْتدا٥ر َطند١ٝ ٚا٫يتدعاّ بدبزا٤           يهْٛ٘  جٌ استٝاداا َٗ

 ٔ إٔ تعٗط ؾ٢ امتُن ازباَع٢.ايٛادبات ايؿ١ٝٓ ٚا زاض١ٜ ٚايتػً  ع٢ً املؿه٬ت ايت٢  ه

صٙ املؿه١ً  ٔ امل ضات غاعست ايباسح ع٢ً زضاغ١ٖ  ٓاى صبُٛع١َ  ٛ دسٜط بايصنط, إٖٔ   َٓٗا: ٚمماٖ 

: Philip H Wagner  66َا ٜتعًل بتٛقٝات بعض ايسضاغدات ايػدابك١, سٝدح أندست زضاغد١       -أ٫ًٚ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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3  ْ ٝد١, ٚإزخداٍ تعدس٬ٜت ٚتػدريات عًد٢      ( ع٢ً نطٚض٠ إدطا٤ ايبشٛخ شات ايع٬قد١ بايرتبٝد١ ايكاْٛ

بددطاَر ايتُٓٝدد١ املٗٓٝدد١ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚا٫غددتؿاز٠ َددٔ اشببددط ايسضاغدد١ٝ ستدد٢ تتهددُٔ     

 َٛنٛعات أنجط تؿك٬ًٝ عٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ.

( إا ْسض٠ ايهتابات ايعطبٝد١ ؾد٢ صبداٍ ايرتبٝد١     272-265: 33أؾاضت َادس٠ قاحل ٚآخطٕٚ   

سٜسٙ ١َُٗٚ يًكا٥ُني ع٢ً ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١ َدٔ سٝدح نْٛٗدا تٗدسف إا تطبٝد١        ايكا١ْْٝٛ يهْٛٗا قه١ٝ د

 املتعًُني ع٢ً اسرتاّ ايكإْٛ ايص٣  جٌ ا٭زا٠ ا٭نجط ؾعاي١ٝ ؾ٢ ع١ًُٝ ايهبط ا٫دتُاع٢.

عًد٢ أْد٘ بدايطغِ َدٔ ْدسض٠ ايبشدٛخ ٚايسضاغدات ؾد٢ صبداٍ           Jerome( 11: 56ٚأنست زضاغد١    

صا ٫  ٓدن َدٔ ندطٚض٠ إَعدإ ايٓعدط ؾد٢ طبتًدـ املػدا٥ٌ ايكاْْٛٝد١ يهْٛٗدا متجدٌ            ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ إ٫ إٔ ٖ

ق١ُٝ ن ٣ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ ست٢ ٜهٕٛ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ قدازضاا عًد٢ مماضغد١ ٚتؿعٝدٌ َػد٦ٛيٝات٘         

املتعددسز٠ َددٔ ايٓاسٝدد١ ايعًُٝدد١ ٚؾًكددا ملددا ؽبٛيدد٘ يدد٘ ايكددإْٛ ممددا ػبعًدد٘ أقددٌ عطندد٘ يًعجددطات عٓددس ايكٝدداّ  

ادبات٘ امل١ٝٓٗ, ؾتذاٌٖ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ ازباَعات  جٌ َؿه١ً خبري٠ ٜٓتر عٓٗا نعـ اٖتُاَات بٛ

ايب٬ب حبكٛقِٗ ٚبازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ؾد٢ ازباَعد١, ْٚدسض٠ تبكدري ا٭عهدا٤ بٛادبداتِٗ نُدا أؾداضت اا         

 (.Guangtang Yu He  54 :1522شيو زضاغ١ 

ٝاا ه أ١ُٖٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاستٝدادِٗ  أنست ْتا٥ر زضاغات عسٜس٠ تٓاٚي -ثاْ

 & Khalmakshinova( 185: 62ي٘ عٓس مماضغتِٗ ايعٌُ ازباَع٢, ؾُج٬ ضببه زضاغ١  

Fandaogan         بني ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚتُٓٝت٘ يس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ مبدا ٜػدِٗ ؾد٢ ذبػدني

از ب١٦ٝ داَع١ٝ دٝس٠, ٚأنست ْتا٥ر زضاغ١ دٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚت١ُٝٓ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ ٚإػب

 54  :1523 )Guangtang Yu He        عًد٢ إٔ ا ملداّ املعطؾد٢ بدايكٛاْني ازباَعٝد١ ٭غداتص٠

ِ ازبداَع٢      ز٠ ايتعًٝد ٪ز٣ إا ذبكٝدل دٛد ٓتر عٓ٘ ايتػً  ع٢ً املؿه٬ت ازباَع١ٝ ا٭َط ايص٣ٜ  ازباَعاتٜ 

٠ ايط٥ٝػدد١ ا     يًُذتُددن  ملدد٪ثط٠ ؾدد٢ ايبٓددا٤ ا٫دتُدداع٢ ٚاملعطؾدد٢   باعتبدداض إٔ أغدداتص٠ ازباَعدد١ ٖددِ ايكدٛد

ازباَع٢, ؾٓكل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يسِٜٗ َٔ ؾبْ٘ إٔ ٜ٪ز٣ إا عسّ ا٫ٖتُاّ بتؿعٌٝ سكٛم ايبد٬ب  

ٚعسّ تًب١ٝ َبايبِٗ ا٭َط ايص٣ ٜ٪ز٣ إا عسّ ذبكٝل ْتا٥ر َطن١ٝ مما ٜ٪ثط عًد٢ ددٛز٠ ايعًُٝد١    

 Ranjana Bhatiaٚنُا أؾاض نددٌ َدٔ Peng Guo ( 2: 65ايتع١ًُٝٝ, ٖٚصا أنست٘ زضاغ١  
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& Bandy  67 :3  )58  :24 )Jomy Jose  إا إٔ ٚعددد٢ َعًُددد٢ ازباَعددد١ بدددايكٛاْني

ٚايًٛا٥ض ايت٢ تٓعِ عًُِٗ ؾ٢ ازباَع١ ٜعِٝٓٗ ع٢ً ا٫غتذاب١ ايؿعاي١ يب٬بِٗ ٚإرباش ا دطا٤ات 

ِ ٚا زضاى املعطؾد٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣    ايكا١ْْٝٛ عبٛ أ١ٜ قهد١ٝ أٚ َؿده١ً هلدِ, ؾتعُٝدل َػدت٣ٛ ايؿٗد      

 أغتاش ازباَع١ أسس َتبًبات ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ ايعٌُ ازباَع٢.

نبسددس دٛاْدد  ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ يددس٣ أغددتاش  –َٚددٔ ْاسٝدد١ أخددط٣, ؾددإٕ ْكددل املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١  

يًبد٬ب  هدٔ إٔ    املتعًك١ بإملداَِٗ مبدتًدـ دٛاْد  ايعًُٝد١ ايتبزٜبٝد١ أٚ ازبدعا٤ات ايتبزٜبٝد١       –ازباَع١ 

 William Edward( 71:2ٜ٪ز٣ إا عدسّ ذبكٝدل ا٫ْهدباط ا٭نداز ٢ هلدِ, هلدصا أٚقده زضاغد١          

بهطٚض٠ تؿعٌٝ ايكٛاْني ٚتععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚنٝؿٝد١ ا٫َتجداٍ يًكدإْٛ ستد٢  هدٔ مماضغد١ ازبٛاْد         

س٣ أغدتاش ازباَعد١ يػدطؽ ؾدطع١ٝ     ٜػِٗ ؾ٢ ت١ُٝٓ قِٝ ا٫يتدعاّ ايتٓعُٝد٢ يد   ايكا١ْْٝٛ, ٭ٕ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ 

 & Jolanta( 149:  57  ايػدددًٛى ايكدددا٢ْْٛ ؾددد٢ امل٪غػددد١ ازباَعٝددد١ نُدددا أؾددداضت إا شيدددو زضاغددد١  

Vytautes        ِٗستدد٢  هددٔ بٓددا٤ ع٬قدد١ أناز ٝدد١ قٜٛدد١ َددن ايبدد٬ب تػددِٗ ؾدد٢ تعددسٌٜ غددًٛنِٗ ٚمتددتع

نداز ٢ ٚايٓذداح ايب٬بد٢ نُدا     حبكٛقِٗ ا٭ناز ١ٝ مبا ٜ٪ز٣ ؾ٢ ايٓٗاٜد١ اا ذبكٝدل ْدٛع َدٔ ايهدبط ا٭     

٭ٕ عدسّ متتدن ايبد٬ب حبكدٛقِٗ ؾد٢ امل٪غػد١ ايتعًُٝٝد١         Li Jun Du( 64:2اْتٗه إا شيو زضاغددد١  

بػب  ْكل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أغتاش ازباَع١  هٔ إٔ ٜ٪ز٣ إا سدسٚخ أخبدا٤ ؾد٢ ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١,      

ظٕ بدددني املػددد٦ٛيٝات ايؿٓٝددد١ ٚا زاضٜددد١ ٚؼبكدددل ؾدددٛع٢ أغدددتاش ازباَعددد١ بدددايًٛا٥ض ٚايكدددٛاْني ؼبكدددل ايتدددٛا

ٝاا ٚتبٜٛط مماضغاتِٗ زاخٌ قاعات ايتسضٜؼ, ٚعًٝ٘,  ا٫ستٝادات امل١ٝٓٗ هلِ مبا ٜ٪ز٣ إا تُٓٝتِٗ َٗٓ

ؾدايٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٜد٪ز٣ إا تبددٜٛط املُاضغدات املٗٓٝدد١ ايتسضٜػد١ٝ, ٚبايتدداا ٜتشكدل إظبدداظ ايبد٬ب نُددا       

 Philip H. Wagner  ,55:14 )Jennifer Wagner( 10: 66إؾاضت إا شيو زضاغ١ نٌ َٔ  

عًدد٢ إٔ َعًُدد٢ ازباَعدد١ ؾدد٢ ساددد١ إا ؾٗددِ ا طدداض ايكددا٢ْْٛ املتعًددل بعًُددِٗ, ٚنددطٚض٠ إزخدداٍ ايرتبٝدد١        

 ايكا١ْْٝٛ نُٔ بطاَر تهٜٛٔ ٚإعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١.

( نعـ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يدس٣  247:  12َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣, ؾكس أضدعه زضاغ١ أَا٢ْ ايػٝس غبٛض   

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إا ندعـ بدطاَر ايتُٓٝد١ املٗٓٝد١ ٚخباقد١ زٚض٠ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ ٚاملايٝد١ سٝدح          

( َٔ سٝح اغتؿاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ مبشتٛاٖدا, ٚطايبده زضاغد١     18دا٤ت ؾ٢ ايرتتٝ  ايجأَ عؿط  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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بهطٚض٠ ضؾن َػتٜٛات ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايكا٢ْْٛ  (232:  11أض٣ٚ خايس عُا٣ٚ ٚضبُٛز سػٔ ب٢ٓ خًـ  

  46جبٛاْب٘ املدتًؿ١ َٔ خ٬ٍ دبٜٛس بطاَر ايت١ُٝٓ املٗٓٝد١, ٚقدس أٖتُده زضاغد١ ْٗدا ساَدس عبدس ايهدطِٜ          

( بهطٚض٠ عكس زٚضات تسضٜب١ٝ يت١ُٝٓ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ حبكدٛقِٗ ايكاْْٛٝد١ ٚٚادبداتِٗ     507:

 ٗ ِ بددإدطا٤ات ايتبزٜدد  ايتدد٢ تٓبددن عددٔ ٚقددٛع املدايؿددات ايتدد٢ تػددتٛد     ايٛظٝؿٝدد١, ٚنددصيو تُٓٝدد١ ٚعددٝ

 املػا٤ي١, هلصا أٚقه تًو ايسضاغ١ بهطٚض٠ تٛعٝتِٗ بكٛاعس املػا٤ي١ بازباَع١.

َٚدا أٚقده بد٘, َٚدا ملػد٘       ن٤ٛ ْتا٥ر بعض ايسضاغدات ا٭دٓبٝد١ ٚايعطبٝد١   ٚبٓا٤ا ع٢ً َا غبل ٚؾ٢  

يٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚتُٓٝت٘ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ ٚندطٚض٠   ايباسح َٔ ٚدٛز ساد١ َاغ١ يسضاغ١ ٚاقن ا

ٝاا ايت٢ ِٖ ؾ٢ َػٝؼ اسباد١ إيٝٗا ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.  تبكريِٖ ببِٖ ايكهاٜا ازباَع١ٝ قاْْٛ

بهًٝدات عٝٓد١ ايبشدح     خ٬ٍ ايًكا٤ات ٚاملكاب٬ت ٚاملٓاقؿات َن بعض أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ  َٚٔ  

٣ٚ َٓاقد  قٝازٜد١ بدس٤اا َدٔ ْا٥د  ض٥دٝؼ داَعد١ ستد٢ ض٩غدا٤ ا٭قػداّ,           جباَع١ املٓٝا, َٚدِٓٗ َدٔ نداْٛا ش   

ٚبعهِٗ سسٜجٛ خ ٠ بايعٌُ ازباَع٢, ٚقس أتهض َٔ خ٬ٍ تًو املكاب٬ت أْ٘ ٜٓكل ْػب١ نبري٠ دساا َدِٓٗ  

ا ملدداّ املعطؾدد٢ بددايكٛاْني ٚايًددٛا٥ض ٚايتؿددطٜعات ازباَعٝدد١ يسضددد١ إٔ َددِٓٗ َددٔ اقددرتح عكددس ٚضف عُددٌ         

 ِٖ تًو ايكهاٜا ازباَع١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ.يتٛعٝتِٗ بب

ع٢      ايسضاغات ٚايبشٛخ ؾ٢ صباٍ ايٛع٢ ايكا٢ْْْٛسض٠   ١  ايٛد بايتعًِٝ ازباَع٢, ٚتتعًدل ٖدصٙ ايكهٝد

ضات     ٜٔ ٚإعددساز أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ َٚعدداِْٚٝٗ, ٭ْٗددا َددٔ ايكهدداٜا املُٗدد١ ؾدد٢ ظددٌ ايتبدٛد ايكددا٢ْْٛ( بتهدٛد

هٕٛ ا٭عها٤ ع٢ً ٚع٢ تاّ بٗا اْب٬ًقا َٔ أزٚاضِٖ امل١ُٗ ؾ٢اسبازث١ ؾ٢ امتُن ايت٢ تتبً  ازباَع١.   إٜٔ 

ٚذبكٝل ا٫ْهباط ا٭ناز ٢ يًب٬ب ٚتبكري نٌ َدٔ   ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ بكهاٜا دبٜٛس ايتعًِٝاضتباط  

تا٥ر ايسضاغات ايػابك١.  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايب٬ب حبكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ, نُا أغؿطت عٔ شيوْ 

 زاا إا َا غبل  هٔ ذبسٜس َؿه١ً ايبشح ؾ٢ ايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ:اغتٓا 

 ؟َا ٚاقن ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ جباَع١ املٓٝا 

 ٜٚتؿطع َٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ ا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ اٯت١ٝ:

ت َا َس٣ إزضاى ع١ٓٝ ايبشح أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ سٝاتِٗ ازباَع١ٝ, ٌٖٚ ٖٓاى ؾطٚم شا -1

غدٓٛات ٚأقدٌ   10ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ش٣ٚ اشب ٠ أنجط َدٔ  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 غٓٛات؟10َٔ 

سٍٛ بعدض ايكهداٜا ازباَعٝد١     -ع١ٓٝ ايبشح –َا ٚاقن ا ملاّ املعطؾ٢ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  -2

ؾدد٢ َددٔ خدد٬ٍ تببٝددل ازبددع٤ املدكددل يددصيو   1972يػدد١ٓ  49ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات 

ا٫غددتبا١ْ ٖٚددٛ ازباْدد  املعطؾدد٢ نبسددس دٛاْدد  ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ؟ ٖٚددٌ ٖٓدداى ؾددطٚم شات ز٫يدد١    

غٓٛات 10إسكا١ٝ٥ بني اغتذابات عٝٓت٢ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ش٣ٚ اشب ٠ ا٭نجط َٔ 

غددٓٛات سددٍٛ ا ملدداّ املعطؾدد٢ بددبعض ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ       10ٚا٭قددٌ َددٔ  

 ؟1972يػ١ٓ 49 ازباَعات

َددا َددس٣ ٚعدد٢ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ بايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات      -3

َٔ خ٬ٍ املهٕٛ ايٛدسا٢ْ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ؟ ٌٖٚ ٖٓداى ؾدطٚم شات ز٫يد١ إسكدا١ٝ٥ بدني       1972يػ١ٓ 49

ٛات ٚا٭قدٌ َدٔ    10عٝٓت٢ ايبشح َٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ش٣ٚ اشبد ٠ ا٭نجدط َدٔ        ٍ  غد 10غٓد ٓٛات سٛد

 ؟1972 يػ49١ٓاملهٕٛ ايٛدسا٢ْ ببعض ايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

َددا َددس٣ ٚعدد٢ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ بايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات      -4

َٔ خ٬ٍ املهٕٛ ايػًٛن٢؟ ٌٖٚ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشدح   1972يػ١ٓ 49

غددٓٛات سددٍٛ املهددٕٛ  10غددٓٛات ٚا٭قددٌ َددٔ 10أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ش٣ٚ اشبدد ٠ ا٭نجددط َددٔ  َددٔ 

 ؟1972يػ١ٓ 49ايػًٛن٢ ببعض ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

َا أِٖ املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ذبكٝل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ جباَعد١ املٓٝدا؟       -5

ٔ   10ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشح ا٭نجط َٔ  ٌٖٚ ٖٓاى ؾطٚم شات ٛات  10غٓٛات خد ٠ ٚا٭قدٌ َد غٓد

 ايتسضٜؼ  خ ٠ سٍٛ املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ذبكٝل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ

َا ايتكٛض املكرتح يتؿعٌٝ زٚض داَع١ املٓٝا ؾ٢ تععٜع ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ٦ٖٝد١   -6

 ايتسضٜؼ بٗا؟

 ىجؾش:إٔذاف ا

ٖسف ٖصا ايبشح إا حبح ٚذبًٌٝ أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكاْْٛٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢ اسبٝدا٠        -1

ٛات ؾد٢ ايعُدٌ ازبداَع٢, َدن زضاغد١       10غٓٛات ٚأقٌ َدٔ  10ازباَع١ٝ غٛا٤ ممٔ ِٖ شٚٚ خ ٠ أنجط َٔ  غٓد



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ايكا١ْْٝٛ. ٚتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني نًتا ايعٝٓتني سٍٛ أ١ُٖٝ املعطؾ١

نُدا ٖددسف ايبشدح أٜهاددا إا تعددطف ٚاقدن ا ملدداّ املعطؾد٢ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدسضٜؼ سددٍٛ ايكهدداٜا       -2

, ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا دابد١ عًد٢ ا٭غد١ً٦    1972يػ49١ٓازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

 ايٛاضز٠ ؾ٢ ٖصا املهٕٛ املعطؾ٢ املدكل يصيو ؾ٢ ا٫غتبا١ْ  أزا٠ ايبشح(.

ا تعددطف إشا ناْدده ٖٓدداى ؾددطٚم شات ز٫يدد١ إسكددا١ٝ٥ بددني عٝٓتدد٢ ايبشددح  أنجددط َددٔ    نُددا ٖددسف إ -3

 غٓٛات( سٍٛ ا ملاّ املعطؾ٢ مبؿطزات ايكهاٜا ازباَع١ٝ َٛنٛع ايبشح.10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10

نُا ٖسف ايبشح إا إزضاى َس٣ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ بكإْٛ  -4

 َٔ خ٬ٍ املهٕٛ ايٛادسا٢ْ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ. 1972ػ١ٓ ي49تٓعِٝ ازباَعات 

5-         ٔ د ٓاى ؾطٚم شات ز٫يد١ إسكدا١ٝ٥ بدني عٝٓتد٢ ايبشدح  أنجدطَ  سف ايبشح أٜهاا إا تعطف إشا ناْهٖ  نُاٖ 

10 ٔ  ٌَ أق ٕ ايٛدسا٢ْ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾُٝا ؽبل ايكهاٜا ازباَع10.١ٝغٓٛاتٚ  ٍ املهٛ  غٓٛات( سٛ

ى َدس٣ ٚعد٢ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بايكهداٜا ازباَعٝد١ ايدٛاضز٠         نُا ٖسف ايبشح أٜهاا إا إزضا -6

َددٔ خدد٬ٍ املُاضغددات ايعًُٝدد١ نبسددس دٛاْدد  ايددٛع٢       1972يػدد49١ٓبكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات   

 ايكا٢ْْٛ.  املهٕٛ ايػًٛن٢(

نُا ٖسف ايبشدح إا تعدطف إشا ناْده ٖٓداى ؾدطٚم شات ز٫يد١ إسكدا١ٝ٥ بدني عٝٓتد٢ ايبشدح  أنجدط َٔد              -7

 ازباَع١ٝ. غٓٛات( سٍٛ املهٕٛ ايػًٛن٢ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾُٝا ؽبل ايكهاٜا10َٔ غٓٛات ٚأقٌ 10

نُا ٖسف ايبشح اا ذبًٌٝ املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ت١ُٝٓ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١       -8

 ايتسضٜؼ بازباَع١ 

َدٔ  نُا ٖسف ايبشح إا تعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشح  أنجط  -9

 غٓٛات( سٍٛ تًو املعٛقات.10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10

ٚأخرياا ٖدسف ايبشدح إا ٚندن تكدٛض َكدرتح يهٝؿٝد١ تُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١              -10

َددٔ خدد٬ٍ  1972يػدد49١ٓايتددسضٜؼ سددٍٛ ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات   

 بطْاَر تسضٜب٢ اقرتس٘ ايباسح.

 إَٔٞخ اىجؾش:



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ح أ١ُٖٝ ْعط١ٜ ٚأخط٣ تببٝك١ٝ/ع١ًُٝ, ٚ هٔ عطه شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:هلصا ايبش 

 األَٕٞخ اىْظشٝخ:-

ؾكددس ْبعدده أُٖٝدد١ ٖددصا ايبشددح َددٔ أُٖٝدد١ امدداٍ ٜٓددسضز نددُٓ٘ ٖٚددٛ صبدداٍ ايرتبٝدد١ ايكاْْٛٝدد١,     -

باعتباضٖا َكسضاا َٔ َكازض تهٜٛٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚضٚاؾسٙ امل١ُٗ يس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ    

٘ اشبكٛم ْعطاا ي٬ستٝادات امُلًش١ يًجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ هلِ, ؾُٝا ٜٛادْٗٛ٘ َدٔ قهداٜا   ع٢ً ٚد

ُاا ٚإزضاًنا ٚاغتٝعاباا( بايكٛاْني. ٝاا  سؿًعا ٚؾٗ  َٚؿه٬ت تتبً  إملاَاا َعطؾ

 تهٜٛٔ إطاض َؿا٢ُٖٝ سٍٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚآيٝات تععٜعٙ زاخٌ ازباَع١. -

ٝد١ ايرتبٜٛد١ يٓدسض٠ ايسضاغدات ٚايهتابدات املتعًكد١ بدايٛع٢        ُٜعس ٖصا ايبشح إناؾ١ يًُهتب١ ايعطب -

ايكا٢ْْٛ ؾ٢ ايتعًِٝ ازباَع٢ مما ٜجط٣ َػتكبٌ ايتعًِٝ ازباَع٢ َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ بعدض ايكهداٜا   

ازباَع١ٝ شات ا٭١ُٖٝ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ ٚا٭نجط مماضغ١ َٔ قبٌ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زاخدٌ  

بشح ٜػاٜط ايتٛد٘ ايػا٥س ؾ٢ ْؿط ثكاؾ١ ايدٛع٢ بايكدإْٛ   ايٛغط ازباَع٢, ٚخباق١ إٔ ٖصا اي

 ٚاسرتاّ ايكإْٛ, ٚذبكٝل ايتهاٌَ بني ايتعًِٝ ازباَع٢ ٚايكا٢ْْٛ ؾ٢ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ.

ُتعس زضاغ١ أٜعاز ٚدٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚخباق١ ا ملاّ املعطؾ٢ َٓبًًكا سٜٝٛاا يتهٕٛ ازباَعد١   -

 ٚذبكًٝكا يتهاٌَ أٖساف ايرتب١ٝ مبا ؾٝٗا ازباْ  ايكا٢ْْٛ. َعك٬ً يًؿهط ايٛاع٢ املػتٓري,

 س ٖصا ايبشح ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بطقدٝس ؾهدط٣ عدٔ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٫ٚغدُٝا إ        -

 ٖٓاى ْسض٠ ؾ٢ صباٍ ايسضاغات املتعًك١ بايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً املػت٣ٛ ازباَع٢.

ٔ خ٬هلا  هٔ ت٦ٝٗد١ ايب٦ٝد١ ازباَعٝد١ يتبكدري      هٔ إٔ تهؿـ ْتا٥ر ٖصا ايبشح ايػبٌ ايت٢ َ -

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚنٝؿ١ٝ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ض

تٛدٝ٘ أْعاض املػ٦ٛيني عٔ ايتعًدِٝ ازبداَع٢ اا املعٛقدات ايتد٢ تكدـ سدا٬ً٥ زٕٚ تُٓٝد١ ايدٛع٢          -

 ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٥٘ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 األَٕٞخ اىزغجٞقٞخ/اىؼَيٞخ: -

ٜتبٛأ ٖصا املٛنٛع أ١ُٖٝ تببٝكٝ٘ ع٢ً املػدت٣ٛ ايؿدطز٣ يعهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ يهْٛد٘ أقدبض َدٔ          -

ا٭َٛض اسبٝات١ٝ امل١ُٗ ؾد٢ ازباَعد١ ٫ضتباطد٘ بايٛادبدات ٚاملػد٦ٛيٝات املًكدا٠ عًد٢ عاتكد٘ ٭ٕ         

٫ ٜعؿدد٢ َددٔ  Ignorance of Law is no Excuseازبٗددٌ بايكددإْٛ يددٝؼ عدددصضاا  

 إا نطٚض٠ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛاْني إش إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜكَٕٛٛ ؾد٢  املػ٦ٛي١ٝ, مما ٜؿري

 ايّٝٛ ايٛاسس ببعُاٍ ٚإدطا٤ات تتبً  إٔ ٜهٕٛ هلا ُأطط قا١ْْٝٛ ست٢ ٫ تهٕٛ ٖٓاى طبايؿات.

حبح ٚزضاغ١ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜػاِٖ ؾ٢ تبكريِٖ حبكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ  -

ع٢, ٚاَتجاهلِ يًكإْٛ سٝح  هٔ إٔ ٜٓذِ عٔ شيو تٛظٝـ ازبٛاْ  املعطؾ١ٝ ؾ٢ امتُن ازباَ

هلددصٙ ايكددٛاْني ؾدد٢ اسبٝددا٠ ازباَعٝدد١ ستدد٢  هددٔ دبٓدد  ايٛقددٛع ؾدد٢ ا٭خبددا٤ ٚاسعددٛضات ايتدد٢  

 تػتٛد  املػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ

هدٕٛ  ٜػس ٖصا ايبشح ايجػط٠ ايكا١ْْٝٛ املتُج١ً ؾ٢ استٝادات أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ايتد٢ قدس ت     -

َتعًك١ بٓكل ؾ٢ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛاْني أٚ قكٛض ؾ٢ سٌ املؿه٬ت ازباَع١ٝ أٚ نعـ ؾد٢ ا٭زا٤  

 Allinalionازباَع٢, ٭ٕ ْكل ا٫ستٝادات ايكا١ْْٝٛ  هٔ إٔ ٜ٪ز٣ إا ساي١ َٔ ا٫غدرتاب  

 زاخٌ امتُن ازباَع٢.

ٌ ايبشح ؾ٢ أِٖ ايكطاضات ايتد٢   هٔ تٛظٝـ املٛاز ايكا١ْْٝٛ املطتبب١ بايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ ضب -

تكٓن ٚتتددص زاخدٌ امل٪غػد١ ازباَعٝد١ ستد٢ تهدٕٛ هلدا َطدعٝد١ قاْْٛٝد١ ٚإطداض قدا٢ْْٛ غدٛا٤             

يًباي  أّ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, يصا ؾ٢ٗ ضباٚي١ َتٛانع١ َٔ ايباسح قس ٜعكبٗا َػداُٖات َدٔ   

 .قبٌ ازباَع١ يٓؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٔ خ٬ٍ املطنع ا ع٢َ٬ بازباَع١

ٜرتت  ع٢ً ْؿط ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ بايعُدٌ ازبداَع٢ تؿعٝدٌ َبدسأ املػدا٤ي١ ٚاساغدب١ٝ باعتبداضٙ           -

َسخ٬ً يتشكٝل دٛز٠ ايتعًِٝ ازباَع٢, نُا ٜد٪ز٣ إا متهدني ا٭عهدا٤ َدٔ املبايبد١ بتؿعٝدٌ َبدسأ        

 ايعساي١ ؾ٢ ع٬ز املؿه٬ت ببطٜك١ ؾعاي١.

اسجني ؾ٢ ايتعًِٝ ازباَع٢ إ٫ ْازضاا, ٖٚدٛ ٫ ٜكدٌ   مل ًٜل ازباْ  ايكا٢ْْٛ أ١ُٖٝ ن ٣ َٔ قبٌ ايب -

أ١ُٖٝ عٔ ايٛع٢ ايػٝاغ٢ ٚايس٢ٜٓ ٚا٫قتكاز٣ ٚايع٢ًُ ٚايب٢٦ٝ, ؾذُٝن أؾهاٍ ايدٛع٢ تٓدسضز   



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ذبه َا ٜػ٢ُ بايٛع٢ ا٫دتُاع٢, يصا  هٔ إ تػِٗ ْتا٥ر ٖصا ايبشح ؾ٢ ذبؿٝع أعها٤ ١٦ٖٝ 

 ٜٓعِ عًُِٗ ا٭ناز ٢ ٚايبشج٢ ٚامتُع٢. ايتسضٜؼ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بازباْ  ايكا٢ْْٛ ايص٣

 اىَغزفٞذُٗ ٍِ اىجؾش: -

 هٔ إٔ تؿٝس ْتا٥ر ٖصا ايبشح ؾ٢ ضباٚي١ تبٜٛط بطاَر ايسضاغات ايعًٝا ع٢ً َػت٣ٛ ازباَع١,  -

ٚخباقدد١ بددطاَر املادػددتري ٚايدددسنتٛضاٙ بهًٝددات ايرتبٝدد١ ٚايرتبٝددد١ ايٓٛعٝدد١ ٚايرتبٝدد١ ايؿٓٝددد١        

, ٚ هددٔ إندداؾ١ َكددطض ايرتبٝدد١ ايكاْْٛٝدد١ أٚ ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ ٭ٕ   ٚايرتبٝدد١ يًبؿٛيدد١ املبهددط٠ 

َكطضات املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ تعاٍ تكًٝس١ٜ ٚغري َٛانب١ ايتبٛضات اسبازثد١  

ؾ٢ امتُن ؾبغًبٗا إَا غبل تسضٜػ٘ ؾ٢ َطس١ً ايًٝػاْؼ أٚ  هٔ إٔ تهٕٛ َكدطضات دسٜدس٠ ؾد٢    

 .ثٛبٗا ايتكًٝس٣ ايكسِٜ

 هٔ يًُطنع ا ع٢َ٬ بازباَع١ ْؿط نتٝبات ذبُدٌ عٓدٛإ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ َتهدُٓ٘ ايدٛع٢        -

 .1972يػ١ٓ 49ايكا٢ْْٛ متٗٝساا يإلملاّ املعطؾ٢ بايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

كدسّ   هٔ ملطنع تُٓٝد١ قدسضات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ إ ٜبدٛض ؾد٢ ايدسٚضات ايتسضٜبٝد١ ايتد٢ ت           -

٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ  سدصًؾا ٚإنداؾ١ ٚاغدتبسا٫ً( إش ػبد  إٔ تهدٕٛ زٚضٙ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١           

ٚاملاي١ٝ زبُٝن ؾ٦ات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بؿطط عدسّ ضبدط ٖدصٙ ايدسٚض٠ ببٜد١      

 تطق١ٝ ٚظٝؿ١ٝ ست٢ ٜطغ  ؾ٢ سهٛضٖا ازبُٝن ٚذبكل ايؿا٥س٠ املطد٠ٛ َٓٗا

ْتا٥ر ٖصا ايبشح ع١ٓٝ ايبشح شاتٗا ؾ٢ ضباٚي١ إملاَِٗ بايكهاٜا ازباَع١ٝ   هٔ إٔ ٜػتؿٝس َٔ -

ْٚبكددطِٖ بٗددا ٚحبكددٛقِٗ ايكاْْٛٝدد١ ٚتددٛعٝتِٗ مبددا ٜؿٝددسِٖ ؾدد٢ صبددا٫ت عًُددِٗ مبددا ؾٝٗددا          

 املُاضغات اسبٝات١ٝ ازباَع١ٝ اي١َٝٛٝ.

ا٠ ايبشح ع٢ً ملػٗا ايباسح َٔ خ٬ٍ ايتببٝل ٭ز– هٔ إٔ تؿٝس ْتا٥ر ايبشح ؾ٢ دع١ٝ٥ خبري٠  -

ٚيهٓٗدا َُٗد١ َؿازٖدا إٔ َدٔ ٜكدن عًدِٝٗ ا٫ختٝداض ؾد٢          -ايع١ٓٝ مبدتًـ ايهًٝات عٝٓد١ ايبشدح  

ايتعٝني ؾ٢ َٓاق  قٝاز١ٜ بازباَعد١, ٜعدس اغدتٝؿا٤ ايؿدطٚط ايكاْْٛٝد١ بدس٤اا َدٔ ض٥دٝؼ ايكػدِ          

تبداض  ست٢ أع٢ً املٓاق  ايكٝاز١ٜ بازباَع١  ض٥ٝؼ ازباَع١( إٔ ػبط٣ هلِ َكاب٬ت ؾدك١ٝ ٚاخ

 1972يػد١ٓ 49ذبطٜط٣ ٜدسٚض سدٍٛ إملداَِٗ املعطؾد٢ بايكهداٜا ايدٛاضز٠ بكدإْٛ تٓعدِٝ ازباَعدات          



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 ِ ؼ ازبُٗٛضٜدد١ ضقدد ٘ ايتٓؿٝصٜدد١ بكددطاض ض٥دٝد ١ ٥٫ٚ809شتدد ؼ  1975يػدٓد ٌ هلددا بكددطاض ض٥دٝد ٚؾًكددا ٯخددط تعددسٜ

نصيو ايًٛا٥ض ايساخًٝد١ يًهًٝدات املدتًؿد١, با نداؾ    2016يػ١ٓ  2021صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ   ٚ,  ٕ ١ إا قداْٛ

١  ٥٫ٚ1216شت٘ ايتٓؿٝصٜد١ ضقِد    2016يػ١ٓ 81اشبس١َ املس١ْٝ ضقِ ٣ زٚض٠    2017يػٓد دصا جباْد  ضبتٛد  ٖ,

ػتؿاض قا٢ْْٛ ٓاىَ  إٕ نإٖ  املاي١ٝ ست٢ٚ   يط٥ٝؼ ازباَع١. ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛٚ 

 ؽذٗد اىجؾش: -

 ذبسز ايبشح ؾ٢ اسبسٚز اٯت١ٝ: 

ت  ايرتب١ٝ ٚايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ٚايرتبٝد١  بعض ايهًٝا –: داَع١ املٓٝا اسبس املها٢ْ -

 يًبؿٛي١ املبهط٠ ٚايعًّٛ ٚايعضع١ ٚاٯزاب(.

ِ        سسٚز املٛنٛع - : سٝح اقتكط ايبشح ع٢ً تٓاٍٚ بعض ايكهداٜا ازباَعٝد١ املتهد١ُٓ ؾد٢ قدإْٛ تٓعٝد

 ٢ٖٚ: , ٚقاّ ايباسح بتشًًٝٗا ٚتهُٝٓٗا ؾ٢ ا٫غتبا١ْ أزا٠ ايبشح1972يػ١ٓ 49ازباَعات 

o ا ؾطاف ٚاملٓاقؿ١ ٚايؿشل ٚايتعٝني ٚايرتق٢ 

o امايؼ ازباَع١ٝ  ع٢ً َػت٣ٛ ايكػِ ٚايه١ًٝ( ٚايًذإ املٓبجك١ 

o .ا٫داظات ببْٛاعٗا املدتًؿ١ 

o ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات 

o  ايٓعاّ ايتبزٜب٢ –ازبعا٤ات/ ايعكٛبات 

o .بعض ازبٛاْ  املاي١ٝ 

أْٗدا متددؼ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ؾدد٢ اسبٝددا٠   ٚيعدٌ اختٝدداض َجددٌ ٖددصٙ ايكهدداٜا ٭ٕ ايباسددح ضأ٣ 

 ازباَع١ٝ ببؾهاهلا املدتًؿ١.

 : بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايهًٝات ع١ٓٝ ايبشح.اسبس ايبؿط٣ -

: سٝح مت تببٝل أزا٠ ايبشح بس٤اا َٔ ايٓكدـ ايجدا٢ْ َدٔ ؾدٗط أنتدٛبط ٚبايتشسٜدس       اسبس ايعَا٢ْ -

يبشدح أضبعد١ اؾدٗط, سٝدح قداّ ايباسدح       سٝح اغتػطم تببٝل أزا٠ ا 24/2/2018ست٢  22/10/2017

بتٛظٜن ا٫غتباْات بٓؿػ٘ ع٢ً أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بايهًٝدات عٝٓد١ ايبشدح إَدا ؾد٢ أَدانِٓٗ          

بهًٝاتِٗ اٚ أثٓا٤ تٛادسِٖ به١ًٝ ايرتبٝد١  عُدٌ ايباسدح( أٚ أثٓدا٤ تػدًِٝ ٚتػدًِ ا٫َتشاْدات        



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

001 

ِ  2018اشباق١ بايؿكٌ ايسضاغ٢ ا٭ٍٚ  ٜٓاٜط  باساندطات أٚ أثٓدا٤ اْعكداز     ( أٚ أثٓدا٤ تٛاددسٖ

 ايػُٝٓاض بهًٝاتِٗ, ٚنإ ػبُعٗا أٜهاا بٓؿػ٘.

 ٚع٢ً ن٤ٛ شيو اْكػِ ايبشح إا:

 ٜؿٌُ: داْ  تط ب٣ٛ, ٚداْ  قا٢ْْٛ إطاض ْعط٣ - أ

ٝاا إطاض َٝسا٢ْ - ب  ٜٚؿٌُ: تببٝل أزا٠ ايبشح, ٚذبًٌٝ ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا نٝؿ

 ٜٚؿٌُ: ايتكٛض املكرتح إطاض َػتكب٢ً - ت

 جؾش:ٍْٖظ اى -

اتػاًقا َن أٖساف ايبشح ايت٢ غع٢ إا ذبكٝكٗا, ؾكس مت ا٫عتُاز ع٢ً املٓٗر ايٛقؿ٢ باعتباضٙ  

أْػ  املٓاٖر ٚأنجطٖا ١َ٤٬َ يببٝع١ ٖصا ايبشح َٔ خ٬ٍ مجن املعًَٛات ٚذبًًٝٗا ٚتؿػريٖا, ٚاغتدسَه 

اسبايد١ نبطٜكد١ ؾد٢ مجدن     نبسس َكَٛات ٖصا املٓٗر, ٚبٗصا ؾتتشسز زضاغ١  Case Studyزضاغ١ اسباي١ 

 Inductionاملعًَٛات سٍٛ َؿه١ً اٚ قهد١ٝ َعٝٓد١, ٚحبهدِ طبٝعد١ زضاغد١ اسبايد١ نبطٜكد١ اغدتكطا١ٝ٥         

تطنددع عًدد٢ َٛنددٛع أٚ قهدد١ٝ تػددرتع٢ ا٫ْتبدداٙ ٚغايباددا تهددٕٛ َؿتٛسدد١ ايٓٗاٜدد١ ٚتطَدد٢ إا ايٛقددٍٛ إا     

 (121-120: 29تعُُٝات قازق١  

 شٛ ايتاا:ٚأِٖ خبٛات زضاغ١ اسباي١ ع٢ً ايٓ 

 مجن املعًَٛات عٔ ايكه١ٝ أٚ املٛنٛع -

 ذبسٜس املٛنٛعات ٚايكهاٜا ازباَع١ٝ املتعًك١ مبٛنٛع ايسضاغ١ -

 إدطا٤ َٓاقؿات تسٚض سٍٛ تًو ايكهاٜا ازباَع١ٝ ضبٌ ايبشح -

 ؾشل َا أغؿطت عٓ٘ املٓاقؿات َٔ ْتا٥ر. -

 ٚعًٝ٘, اتبن ايباسح اشببٛات اٯت١ٝ عٓس زضاغ١ اسباي١:

٥٫ٚشتدد٘  1972يػدد١ٓ 49ثددا٥ل ازباَعٝدد١ املتُجًدد١ ؾدد٢ قددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات ضقددِ   ذبًٝددٌ ايٛ -1

, ٚايًددٛا٥ض ايساخًٝدد١ يددبعض ايهًٝددات  1975يػدد١ٓ 809ايتٓؿٝصٜدد١ بكددطاض ض٥ددٝؼ ازبُٗٛضٜدد١ ضقددِ   

ٝاا   Qualitative Analysisذب٬ًًٝ نٝؿ

ا املطتببد١ بدإدطا٤   ذبًٌٝ املهاتبات ايٛاضز٠ َدٔ امًدؼ ا٭عًد٢ يًذاَعدات ٚٚظاض٠ ايتعًدِٝ ايعدا       -2



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 .1972يػ١ٓ 49بعض ايتعس٬ٜت ع٢ً قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

ا ط٬ع ع٢ً بعض ضبانط صبايؼ ازباَع١ ٚصبًؼ ايسضاغات ايعًٝا ؾُٝا ؽبدل بعدض ايكدطاضات     -3

 ٚايسنتٛضاٙ ٚغريٖا. املطتبب١ با ؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ املادػتري

٢ يًذاَعدات املتعًكد١ بدبعض ا٭َدٛض ايتد٢      ا ط٬ع ع٢ً بعض اشببابات ايٛاضز٠ َدٔ امًدؼ ا٭عًد    -4

 ربل ايتكسّ يًرتق١ٝ

ّ املعطؾ٢ املتعًل باملعًَٛات. -5 عهؼ ا ملا ٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ايص٣ٜ  ٕ املتعًل بازباْ  املعطؾ٢َ  ٌ املهُٛ  ذبًٝ

غدٛا٤ ايدصٜٔ تكًدسٚا َٓاقد  قٝازٜد١ بهًٝداتِٗ أّ َدن ش٣ٚ         ( َكاب٬ت َؿتٛس١ َدن بعدض اشبد ا٤    -6

بازباَع١ سٝح مت َطادع١ املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ ؾ٢ أزا٠ ايبشح ٚخباق١  اشب ات ايعطٜك١

 ؾ٢ ازبع٤ املعطؾ٢ َعِٗ

 َكاب٬ت َن خ ا٤ ايكإْٛ به١ًٝ اسبكٛم بازباَع١ -7

ٚأخرياا اغتدسّ ايباسح ايتشًٌٝ ايهٝؿ٢ ٭ْ٘ أنجط ايبطم نؿا٠٤ ؾ٢ ايهؿـ عدٔ َ٪ؾدطات ايدٛع٢     -8

ؼ َٔ خ٬ٍ ازبٛاْ  املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚايػًٛن١ٝ ٚملا ندإ  ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ

أسس أٖساف ايبشدح تعدطف ٚإزضاى عٝٓد١ ايبشدح ا ملداّ املعطؾد٢ نبسدس دٛاْد  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ,           

ؾإْ٘ َٔ املؿهٌ اغتدساّ ايبطم ايهٝؿ١ٝ, نُا إٔ ٖصا ايتشًٌٝ ايهٝؿ٢ ٜرتدِ ا٭ضقاّ ا سكا١ٝ٥ 

 (59:19ا دٛاْ  نٝؿ١ٝ  ايٓادب١ عٔ ايتشًٌٝ ا سكا٢٥ إ

 اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: :ٍصغيؾبد اىجؾش -

ٝاا ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:   عطؾ٘ ايباسح إدطا٥

ٜككس بايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ْتداز َعطؾد١ ٚإزضاى ٚؾٗدِ ٚاغدتٝعاب أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ايكهداٜا           

هد١ٝ َدٔ ايكهداٜا    مبؿطزاتٗا املتها١ًَ ٚؾل نٌ ق 1972يػ١ٓ 49ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

ايتدد٢ تددٓعِ عًُددِٗ ؾدد٢ ايب٦ٝدد١ ازباَعٝدد١ ٚض٩ٜددتِٗ ٚتكددٛضاتِٗ ٚضزٚز أؾعدداهلِ عبٖٛددا َددٔ خدد٬ٍ تهددٜٛٔ      

 ادباٖات ٚقِٝ ٚق٫ًٛ إا املُاضغات ايع١ًُٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ.

                                      
 يد عبداحلميد، أ.د/ أمحد شوقى زهران، أ.د/ أنور رياض عبدالرحيم، أ.د/ فاروق بددران، أ.د/ يديا االيدجا جداد احلدد، أ.د/ ( أ.د/ أمحد الس

 فتحى كامل زيادى 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ:  

ايتدسضٜؼ ؾد٢    َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ايت٢ تدٓل عًد٢: إٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١     64ٚؾًكا يٓل املاز٠  

 (29: 19ازباَعات اشبانع١ يًكإْٛ ِٖ ا٭غاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعسٕٚ ٚاملسضغدٕٛ.  

 إٌٔ اىصؼ٘ثبد اىزٚ ٗاعٖذ اىجبؽش: -

أثٓدا٤ ايتببٝددل عًدد٢ عٝٓدد١ ايبشددح, متجًدده أٖددِ ايكددعٛبات ؾدد٢ عددسّ اسبكددٍٛ عًدد٢ ا٫غددتباْات   -1

اْني ٚإملاَِٗ بٗا, با نداؾ١ إا  بػٗٛي١ ٜٚػط, ٚعسّ اٖتُاّ ايبعض حبذ١ ْسض٠ َعطؾتِٗ بايكٛ

 َػ٦ٛيٝاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ ٚا زاض١ٜ. 

 سػاغ١ٝ ايٓكاط املته١ُٓ ؾ٢ ا٫غتبا١ْ -2

سددصض ايعدداًَني ؾدد٢ إزاض٠ ايؿدد٦ٕٛ ايكاْْٛٝدد١ ب٦ٝٗدد١ ايتددسضٜؼ َددٔ ا ز٤٫ ببٜدد١ َعًَٛددات خؿدد١ٝ        -3

 ا ط٬ع عًٝٗا أٚ تؿؿ٢ َعًَٛات تهط بِٗ ٚبازباَع١.

١٦ٝ ايتسضٜؼ أثٓدا  -4  ٖٛ ٘ بدبعض ا دابدات        إٔ عه عطؾتد  َّ ٕ عدس ض أ تكٛد  ٜٕ دا   –٤ ا٫غدتذاب١ ندا ٚخكٛقاداَ 

ٍ ايكهداٜا ازباَعٝد١   ّ باملعًَٛات سٛ ٘ عًد٢ زضدد١      -ٜتعًل بازباْ  املعطؾ٢ املتعًل با ملا ي ٜعٓد٢ سكٛد

ٓعط إا ا٫غتبا١ْ ناَتشإ ي٘    نعٝؿ١, ا٭َط ايص٣ دعًٜ٘ 

 َٔ تٓاٚي٘ حبجاا ٚزضاغ١َٛنٛع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ػبعٌ بعض املػ٦ٛيني ٜتدٛؾٕٛ  -5

متجًه ايكعٛب١ ا٭غاغ١ٝ ايتد٢ ٚادٗده ايباسدح ؾد٢ عدسّ متهدٔ ايباسدح َدٔ اسبكدٍٛ عًد٢ بعدض             -6

املدايؿات ايت٢ اضتهبٗدا بعدض أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ٚيهدٔ بعدس ْكداف طٜٛدٌ بدإزاض٠ ايؿد٦ٕٛ            

بطٜك١ غدري  ايكا١ْْٝٛ َن املػ٦ٛيني ٚايرتزز عًِٝٗ َطات عسٜس٠, اغتباع إٔ ؼبكٌ ع٢ً بعهٗا ب

َباؾددط٠, ٚناْدده تتػددِ بايعَُٛٝدد١ بددس٫ً َددٔ َعطؾدد١ أقددا٤ َطتهبٝٗددا ٚقددس متجًدده ؾدد٢ غددطقات     

حبج١ٝ, ٚطبايؿات َاي١ٝ نا٫غت٤٬ٝ ع٢ً َهاؾآت بعض ايب٬ب َدج٬ً, َٚدٔ ٜبخدص ادداظ٠ َطند١ٝ      

ُدٌ  ٚتكان٢ بسٍ ساؾع ازبٛز٠ ٚايػاعات ايعٜاز٠, َٚٓٗا َا ٜتعًل بعسّ ا٫يتعاّ بايعٛز٠ إا ايع

بعددس اْتٗددا٤ ا٫ددداظات ايتدد٢ ضخكدده هلددِ ٖٚهددصا. نُددا اغددتعإ ايباسددح بددبعض ضبانددط صبددايؼ    

 ست٢ تاضٜذ إدطا٤ ْٗا١ٜ ايبشح 2011ازباَع١ بس٤اا َٔ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 خغ٘اد اىغٞش فٚ اىجؾش:

اتػاًقا َن ا٭ٖساف ايت٢ غع٢ ايبشح إا ذبكٝكٗا, ؾكس اْتعُده خبدٛات ايػدري ؾد٢ ايبشدح عًد٢        

 ايٓشٛ ايتاا:

ع عًدد٢ ا٭زبٝددات ٚايسضاغددات املتعًكدد١ بازبٛاْدد  ايكاْْٛٝدد١ ٚخباقدد١ ؾدد٢ صبدداٍ ايددٛع٢     ا طدد٬ -1

 ايكا٢ْْٛ مبدتًـ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ٚذبًًٝٗا يتشكٝل ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ؾ٢ ايبشح اسباا.

ا ط٬ع ع٢ً أزبٝات عًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ يتهٜٛٔ خًؿ١ٝ ْعط١ٜ عٔ ازبع٤  ازباْ ( ايٓعط٣  -2

 ٚذبًٌٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚدٛاْب٘.املتعًل بسضاغ١ 

٥٫ٚشتدد٘ ايتٓؿٝصٜدد١ ٚؾددل آخددط تعددس٬ٜت  49/1972ا طدد٬ع عًدد٢ قددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات ضقددِ  -3

, ٚبعض ايتعس٬ٜت ايت٢ أدطٜه عًٝ٘ ٚندصيو ايًدٛا٥ض   2016يػ١ٓ  2021ض٥ٝؼ صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ايساخ١ًٝ يبعض ايهًٝات غٛا٤ ملطسًت٢ ايًٝػاْؼ أٚ ايسضاغات ايعًٝا

أؾددطز ايباسددح دددع٤اا خاقاددا ؾدد٢ ايبشددح سددٍٛ ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ َٛنددٛع ايبشددح ٚبعددض املددٛاز           -4

ايكا١ْْٝٛ املطتبب١ بٗا ست٢ تهٕٛ َطدعٝد١ قاْْٛٝد١ يدبعض ايتػدا٫٩ت ٚندصيو يدبعض َؿدطزات        

 تًو ايكهاٜا

ِٗ يإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ املتعًل مبس٣ إزضاى ع١ٓٝ ايبشح أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ سٝات -5

ازباَعٝدد١, ؾكددس طبددل ايباسددح ا٫غددتبا١ْ ٚسكددٌ عًدد٢ ا٫غددتذابات املتعًكدد١ بٗددصا ازبددع٤ ٚقدداّ  

ٝاا أٚ غري زاي١ بدني عٝٓتد٢ ايبشدح  شٚٚ     ٝاا ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥ بتشًًٝٗا نٝؿ

غٓٛات( قاّ ايباسح حبػداب قُٝد١  ظ( يتعدطف    10غٓٛات, ٚشٚٚ اشب ٠ أقٌ َٔ 10اشب ٠ أنجط َٔ 

(, ؾٗد٢  1.96شيو, ٚعًٝ٘, ؾإشا دا٤ت ق١ُٝ  ظ( أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫يد١ ايتد٢ تػدا٣ٚ     

(, مما ٜ٪نس اتؿدام عٝٓتد٢ ايبشدح. ٚإشا ددا٤ت قُٝد١  ظ( أند        0.05ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ  

( يكدداحل 0.05( ؾٗد٢ قُٝد١ زايد١ عدٔ َػدت٣ٛ       1.96َدٔ ايكُٝد١ اسبطدد١ يًس٫يد١ ايتد٢ تػدا٣ٚ        

 تنياسس٣ ايعٝٓ

ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايجا٢ْ املتعًدل بٛاقدن ا ملداّ املعطؾد٢ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ سدٍٛ بعدض           -6

, ؾكددس مت شيددو َددٔ خدد٬ٍ  1972يػدد49١ٓايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات   
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املتعًل جبٛاْد  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ, ٚبايتشسٜدس ؾد٢ املهدٕٛ        –تببٝل ا٫غتبا١ْ ؾ٢ ازبع٤ ايجا٢ْ 

( أضبع١ 44ٍ  ازباْ  املعطؾ٢( سٝح قاؽ ايباسح ٖصا ازبع٤ ؾ٢ قٛض٠ اختباض َعطؾ٢ تهُٔ  ا٭ٚ

ٝاا, ٚإددطا٤ ايتشًٝدٌ ايهٝؿد٢       ٚأضبعني غ٪ا٫ً, ٚبعس اسبكٍٛ ع٢ً ا٫غتذاب١ ثِ َعازبتٗدا إسكدا٥

هلصٙ ايٓتا٥ر, ٚاتهشه ايٓتا٥ر ؾ٢ دساٍٚ, ٚيتعطف ايؿطٚم ا سكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشح  شٚٚ 

غٓٛات( سٍٛ ٖصا ا ملاّ املعطؾ٢, قاّ ايباسح حبػاب ق١ُٝ 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ ٠10 أنجط َٔ اشب 

  ظ( ٚاتهشه ايٓتا٥ر ؾ٢ شات ازبساٍٚ املٛنش١ ؾ٢ ايبشح.

ٝاا بايكهداٜا ازباَعٝد١    -7 ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايجايح املتعًل بٛع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قاْْٛ

, َددٔ خد٬ٍ املهددٕٛ ايٛددسا٢ْ يًددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ   1972يػد١ٓ 49ايدٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعدِٝ ازباَعددات   

 ايكِٝ ٚا٫دباٖات ٚا٫ٖتُاَات ٚاملٍٝٛ عبٛ ٖصٙ ايكهداٜا ايكاْْٛٝد١( ؾكدس مت شيدو َدٔ خد٬ٍ       

( أضبعددني عبدداض٠ ؾدد٢ غددت١ ضبدداٚض,    40تببٝددل ا٫غددتبا١ْ ؾدد٢ ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ ايددص٣ تهددُٔ      

ٝاا, ٚظٗطت ايٓتا٥ر ؾ٢ دساٍٚ, ٚيتعطف ايؿطٚم بني عٝٓت٢  ٚاسبكٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا نٝؿ

غدٓٛات(, ؾكدس مت سػداب قُٝد١  ظ( ٚاتهدشه ايٓتدا٥ر ؾد٢        10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10ايبشح  أنجط َٔ 

 شات ازبساٍٚ املٛنش١ ؾ٢ ايبشح.

ٝادا بايكهداٜا ازباَعٝد١     -8 ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايطابن املتعًل بٛع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قاْْٛ

, َددٔ خدد٬ٍ املهددٕٛ ايػددًٛن٢ يًددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ  1972يػدد49١َٓعددات ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازبا

 املُاضغات ايع١ًُٝ( ؾكس مت شيو َٔ خ٬ٍ تببٝل ا٫غتبا١ْ ؾد٢ ازباْد  ايػدًٛن٢ ايدص٣ تهدُٔ      

( اثٓني ٚأضبعني عباض٠ ؾ٢ غت١ ضباٚض, ٚاسبكٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚذبًًٝٗا اسكا٥ٝا ٚظٗطت ؾ٢ 42 

غٓٛات( ؾكس مت سػاب 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10بشح  أنجط َٔ دساٍٚ, ٚيتعطف ايؿطٚم بني عٝٓت٢ اي

 ق١ُٝ  ظ( ٚاتهشه ايٓتا٥ر ؾ٢ شات ازبساٍٚ املٛنش١ ؾ٢ ايبشح.

ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ اشباَؼ املتعًدل بدبِٖ املعٛقدات ايتد٢ ذبدٍٛ زٕٚ تُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ          -9

بٗصٙ املعٛقات, ٚأغدؿط  يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾكس مت تببٝل أزا٠ ايبشح ؾ٢ ازبع٤ املتعًل 

ٝاددا, 22ايتشًٝددٌ عددٔ ْتددا٥ر متدده ؾدد٢ ازبددسٍٚ ضقددِ    (, ٚمت ذبًٝددٌ ٖددصٙ ايٓتددا٥ر ٚتؿػددريٖا نٝؿ

غدٓٛات خد ٠(   10غٓٛات خ ٠ ٚأقٌ َدٔ  10ٚيتعطف ايؿطٚم بني اغتذابات عٝٓت٢ ايبشح  أنجط َٔ 
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 مت سػاب ق١ُٝ  ظ( ٚدا٤ت ايٓتا٥ر ؾ٢ ْؿؼ ازبسٍٚ

ايػازؽ املتعًل بٛندن تكدٛض َكدرتح يبٝدإ زٚض ازباَعد١ ؾد٢ تععٜدع        ٚأخرياا يإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ  -10

ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بٗدا, ؾكدس قداّ ايباسدح بٓدا٤ا عًد٢ ْتدا٥ر            

ايبشح ٚا طداض ايٓعدط٣ ٚايسضاغدات ايػدابك١ بداقرتاح تكدٛض َكدرتح َٛندشاا ؾًػدؿت٘ ٚأٖساؾد٘           

٘ َٚتبًبات تؿعًٝ٘ ٚإدطا٤ات اي تٓؿٝص, ٚشيو ؾ٢ قٛض٠ بطْاَر تسضٜب٢ ٭عها٤ ١٦ٖٝ َٚتبًكات

 ايتسضٜؼ ايطاغبني ؾ٢ تععٜع ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يسِٜٗ.

 اىذساعبد اىغبثقخ:

إٕ ا طدد٬ع عًدد٢ أزبٝددات ايبشددٛخ ٚايسضاغددات ايػددابك١ َددٔ اشببددٛات املٓٗذٝدد١ املُٗدد١, ٚشيددو           

ػددابك١ متهٓٓددا َددٔ َعطؾدد١ َٛقددن ايسضاغدد١  ي٬غددتؿاز٠ َٓٗددا أٚ َددٔ ْتا٥ذٗددا ٚايبٓددا٤ عًٝٗددا, ؾايسضاغددات اي 

اسباي١ٝ َٔ ْتا٥ر ٚتهُٝٓات ايسضاغات ايػابك١, ؾه٬ً عٔ ا ساطد١ جبٛاْد  املؿده١ً َدٔ مجٝدن أبعازٖدا       

 َٚا ٜطتبط بٗا.

٫ تكتكط ٖصٙ ايسضاغات ع٢ً ايبشٛخ املطتبب١ َٔ قطٜ  مبٛندٛع ايسضاغد١, بدٌ تؿدٌُ زضاغدات       

س متس ايباسح ببؾهاض دسٜس٠ هلا قُٝتٗدا ايعًُٝد١ ٚايكاْْٛٝد١, ٖٚدصا     ؾ٢ صباٍ ازباْ  ايكا٢ْْٛ يهْٛٗا ق

 مما ٜعُل ؾِٗ ايباسح ملٛنٛع حبج٘ ست٢  هٔ ذبكٝل ٚذبسٜس ا٭بعاز اسبكٝك١ٝ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ.

 ٚتبغٝػاا ع٢ً َا غبل, ؾُٝهٔ تٓاٍٚ صبُٛع١ َٔ ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

 اىذساعبد األعْجٞخ: -أٗال

 Philip H. Wagner, 2007( 1 :66-27  زضاغ١ -1

 An Evaluation of The Legal Literacy of Educatorsبعٓدٛإ:   

and The Implications for Teacher Preparation Programs 

حبجه ٖصٙ ايسضاغ١ ؾه١ٝ ؾ٢ غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٢ٖٚ ا٭١َٝ ايكا١ْْٝٛ يًُعًُني, ٚزضاغ١ تبثري ا ملاّ  

 ١ْْٝٛ ع٢ً املُاضغات ايرتب١ٜٛ يًُعًُني َٚسٜط٣ املساضؽ ٚأغاتص٠ ازباَعات.بايكهاٜا ايكا

( َدٔ  276ٚاغتدسَه ايسضاغ١ املٓٗر ا٫غتككا٢٥, ٚمت تببٝل أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً عٝٓد١ قٛاَٗدا     

املعًُني ٚأغاتص٠ ازباَعات َٚسٜط٣ املساضؽ أظٗطت ْتدا٥ر ايسضاغد١ إٔ املعًُدني يدسِٜٗ ايطغبد١ ؾد٢ ا ملداّ        

عطؾ٢ بايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ ٚذبسٜس املػ٦ٛيٝات, نُا خًكه ايسضاغ١ إا إٔ ٖٓاى َػا٥ٌ قا١ْْٝٛ ٜبٓػ٢ امل
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إزضادٗا ؾ٢ بطاَر إعساز املعًُني نا٫ْهباط زاخٌ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚتبكري ايب٬ب حبكدٛقِٗ ٚإزخداٍ   

 املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ نُٔ بطاَر إعساز املعًُني.

نٝع ع٢ً إدطا٤ ايبشٛخ ايتد٢ تٓداٍٚ ايتؿدطٜعات شات ايكد١ً بد اَر      ٚأٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ ايرت 

إعساز املعًُني ستد٢ تهدٕٛ ايكدطاضات ايتد٢ ٜتددصٖا املعًُدٕٛ قاْْٛٝد١, ٚندطٚض٠ إزخداٍ ايرتبٝد١ ايكاْْٛٝد١            

نُٔ بدطاَر إعدساز املعًُدني, ستد٢  هدٔ تًبٝد١ ا٫ستٝاددات ايكاْْٛٝد١ يًكدا٥ُني عًد٢ ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١             

كًدل ٚاشبدٛف يدسِٜٗ عبدٛ قدٓاع١ ايكدطاض ايرتبد٣ٛ ؾد٢ اسبٝدا٠ ايَٝٛٝد١ أثٓدا٤ أزا٤ املػد٦ٛيٝات ؾد٢              ٚإظاي١ اي

 امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ.

 .Bernard Moswela, 2008(51 :93-105زضاغ١   -2

  ٕ  Knowledge of Educational LawAn Imperative to: بعٓدٛا

The Teachers Practice  

َددس٣ ٚعدد٢ َعًُدد٢ املددساضؽ ايجاْٜٛدد١ ؾدد٢ بْٛػددٛاْا بكددإْٛ    ٚقددس غددعه ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعددطف   

ايتعًدِٝ, ٚشيدو بٗددسف ذبسٜدس َػدت٣ٛ ٚعددِٝٗ بكدإْٛ ايتعًدِٝ, ٚأَددت٬ى املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١, ٚتعددطف آضا٤         

املعًُني سٍٛ إَها١ْٝ تسضٜؼ ايكإْٛ ايتع٢ًُٝ ؾ٢ َ٪غػات ٚإعساز املعًُدني ؾد٢ بْٛػدٛاْا, ٖدصا, ٚطبكده      

ٝاا,       ١ْ171( ع٢ً عٝٓد١ قٛاَٗدا    أزا٠ ايسضاغ١  ا٫غتبا ( َا٥د١ ٚٚاسدس ٚغدبعني َسضغادا مت اختٝداضِٖ عؿدٛا٥

 ٚخًكه ايٓتا٥ر إا أْ٘ يٝؼ ٖٓاى غ٣ٛ عسز قًٌٝ َٔ املعًُني ع٢ً َعطؾ١ ق١ًًٝ بكإْٛ ايتعًِٝ.

ٚأٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ عكدس زٚضات تسضٜبٝد١ أثٓدا٤ اشبسَد١ تتٓداٍٚ ايكهداٜا ايكاْْٛٝد١ ايتد٢          

 ٕ ايتعًِٝ ٚشيو تًب١ٝ ٫ستٝادات املعًُني ٚذبكٝل ؾاع١ًٝ ايتعًِٝ َس٣ اسبٝا٠ٜتهُٓٗا قاْٛ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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  Li. Jun Du (2008)( 1:64-2 زضاغ١  -3

 On Legal Relationship Between Teachers andبعٓٛإ: 

Students in Universities. 

ق١ ق١ٜٛ قاْْٛٝد١ بدني   ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني اسبل ٚايٛاد  َٔ أدٌ بٓا٤ ع٬ 

ايب٬ب ٚأغاتص٠ ازباَع١ يتشكٝل ا٫ْهباط ايب٬ب٢ ايص٣ ٜػِٗ ؾ٢ ذبكٝل َباي  ايب٬ب ٚاستٝاداتِٗ 

ايكا١ْْٝٛ َٔ قبٌ أغاتص٠ ازباَع١, ستد٢  هدٔ ايتػًد  عًد٢ اٜد١ ؾدكاقات  هدٔ إٔ تٓؿدب زاخدٌ امل٪غػد١           

ًدد٢ ْٛعٝدد١ تًددو ايع٬قدد١ بددني ايبدد٬ب   ازباَعٝدد١, ٭ٕ عددسّ ايتػًدد  عًدد٢ تًددو ايؿددكاقات ٫ ٜدد٪ثط ؾكددط ع   

 ٚا٭غاتص٠, بٌ ت٪ثط ؾ٢ تؿعٌٝ ا٭ْؿب١ ا زاض١ٜ بازباَع١.

اغتدسَه ايسضاغ١ املكاب١ً املؿتٛس١ َن ايب٬ب يتعدطف استٝادداتِٗ َدٔ قبدٌ أغداتص٠ ازباَعد١,        

ًد١ ؾد٢   ٚقس تٛقًه ايسضاغ١ بعس ذبًٌٝ تًدو املكداب٬ت إا صبُٛعد١ َدٔ تًدو ا٫ستٝاددات  اسبكدٛم( َتُج       

 اسبل ؾ٢ ايتعًِٝ ٚاملعطؾ١ ٚاملؿاضن١ ٚايتسضٜؼ جبس١ٜ ٚاسرتاّ ؾدك١ٝ ايب٬ب

أؾدداضت ايسضاغدد١ إا إٔ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٜػددِٗ ؾدد٢ إضغددا٤ َبدداز٨ قٜٛدد١ يًع٬قدد١ ايكاْْٛٝدد١ بددني     

 ايب٬ب َٚع٢ًُ ازباَع١, ٚإ ٖصٙ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ  هٔ إ تتِ َٔ خ٬ٍ: 

 ٚايٛع٢ باسبكٛم ايكا١ْْٝٛ. إضغا٤ َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ -

 خًل دٛ َٔ ايس كطاط١ٝ ؾ٢ تهٜٛٔ ايع٬ق١ بني ايب٬ب ٚا٭غاتص٠  -

 ت١ُٝٓ قٛاعس ا٫يتعاّ ايتٓع٢ُٝ يس٣ ايب٬ب ٚتععٜع بٓا٤ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ. -

 Peng Guo (2011)( 1:65-2  زضاغ١  -4

 On Strengthening Legal Awareness ofبعٓدددٛإ:  

University Counselor in Working  

اْبًكه ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ َػ١ًُ َؿازٖا إٔ تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ َع٢ًُ ازباَعات َٔ خ٬ٍ  

ا ملاّ املعطؾد٢ بدايكٛاْني ٚا٫يتدعاّ بٗدا ٚبدايًٛا٥ض ايتد٢ تدٓعِ ايعًُٝد١ ايتعًُٝٝد١  هدٔ إٔ ذبكدل تكدسَاا             

  ٔ خد٬ٍ ا٫يتدعاّ بتؿعٝدٌ ا ددطا٤ات ايكاْْٛٝد١       ًَشًٛظا ؾ٢ ايتعًِٝ ازباَع٢ ٜتعًل جبٛز٠ ايتعًِٝ ٚشيدو َد

 زاخٌ ازباَع١, 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚيًتشكل َٔ قش١ ٖصٙ ايؿطن١ٝ, ثِ تببٝل أزا٠ ايسضاغ١ ٢ٖٚ ا٫غتبا١ْ, ٚذبًٌٝ ْتا٥ر ايب٬ب  

ا٭ناز ١ٝ, ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ عٔ إٔ ايتعًِٝ ازباَع٢ مل ؼبكل ْتا٥ر َطن١ٝ ٚدٝس٠, ٚيعٌ شيو َطزٙ إا 

املتُج١ً ؾ٢ تكسِٜ تدسضٜؼ ٚتعًدِٝ دٝدس, ا٭َدط ايدص٣ زؾعٗدِ إا ا٫ستذداز ايػدًب٢          دباٌٖ سكٛم ايب٬ب

 ايص٣ َطزٙ نعـ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ايٓاتر عٔ ْكل املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ أغتاش ازباَع١

نُددا أؾدداضت ْتددا٥ر ايسضاغدد١ إا إٔ ا٫يتددعاّ بددايًٛا٥ض ٚايكددٛاْني ازباَعٝدد١, َٚددس٣ ٚعدد٢ املعًددِ        

ٯيٝات ا٭غاغ١ٝ  زاض٠ ايتعًِٝ ايعاا, يصيو أٚقه ايسضاغد١ بهدطٚض٠ ا٫يتدعاّ ٚايعُدٌ     ازباَع٢ بٗا أسس ا

ٚؾل ايًٛا٥ض ايكاْْٛٝد١ ستد٢ ٜتُتدن ايبد٬ب حبكدٛقِٗ ممدا ٜد٪ز٣ إا تًبٝد١ َبايد  ايبد٬ب ٚاٖتُاَداتِٗ            

 ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ اسبكٛق١ٝ.

كدل ْٛعادا َدٔ ايتهاَدٌ بدني أزٚاضٙ      نُا أؾاضت ايسضاغ١ إا إٔ ايدٛع٢ بايكدإْٛ ملعًُد٢ ازباَعد١ ؼب     

َٚػ٦ٛٚيٝات٘, ٚتكس ٘ اشبسَات ايتع١ًُٝٝ مبا ٜعٛز ع٢ً ايب٬ب بدايتجكٝـ ايكدا٢ْْٛ ايدص٣ ٜٓدتر عٓد٘      

 اسرتاّ ٚمحا١ٜ سكٛم ايب٬ب, ٚإػباز ب١٦ٝ دٝس٠ يًُػاعس٠ ؾ٢ إسساخ ت١ُٝٓ ؾا١ًَ يًب٬ب.

  2014Salha Abdullah Issan & Others)((168:69-209 زضاغ١  -5

 Legal Awareness and Attitude Towards Lawبعٓدٛإ:   

Among Teachers in The Sultanate of Oman 

ٖسؾه إا َعطؾ١ َػت٣ٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٚػت٣ٛ ا٫دباٙ عبٛ ايكإْٛ يدس٣ املعًُدني ؾد٢ غدًب١ٓ      

١ بني ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ   عُإ, َٚعطؾ١ تبثريُٖا مبتػري٣ ايٓٛع ٚعسز غٓٛات اشب ٠, ٚنصيو َعطؾ١ ايع٬ق

ٚا٫دبداٙ عبدٛ ايكددإْٛ, ٚيتشكٝدل ٖدصٙ ا٭ٖددساف, اغدتدساّ ايبداسجٕٛ اختٝدداض ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٚتكددُِٝ         

ُادا َٚعًُد١      172َكٝاؽ ي٬دباٙ عبٛ ايكدإْٛ, ثدِ تببٝكُٗدا عًد٢ عٝٓد١ بًػده         ( َا٥د١ ٚاثدٓني ٚغدبعني َعً

ٝادا, ٚأغدؿط ايتشًٝدٌ       بٛظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بػًب١ٓ عُإ, ٚاعتُست ايسضاغ١ ا ملدٓٗر ايٛقدؿ٢ َٓٗذادا حبج

ا سكا٢٥ إا ْتا٥ر َٓٗا: إٔ َػت٣ٛ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ املعًُدني َدٓدؿض, يهدٔ ا٫دبداٙ عبدٛ ايكدإْٛ          

إػباب٢, ٚناْه ايع٬ق١ بني ايٛع٢ ٚا٫دباٙ عبٛ ايكدإْٛ غدري زايد١ َاعدسا ايع٬قد١ بدني ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ         

تٓؿٝص ايكإْٛ ؾهإ ا٫ضتبداط غدايباا, ٚبٓدا٤ا عًد٢ ٖدصٙ ايٓتدا٥ر, ؾكدس أٚقده         ٚا٫دباٙ عبٛ ايكا٥ُني ع٢ً 

ايسضاغدد١ بهددطٚض٠ ا٫ٖتُدداّ بتبددٜٛط املعدداضف ايكاْْٛٝدد١ يًُعًُددني ؾدد٢ طبتًددـ ايكددٛاْني شات ايكدد١ً بعُددٌ     



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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٤ املعًُني, ٚنطٚض٠ ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٔ قبٌ زب١ٓ َٔ ايرتبٜٛني ٚايكاْْٛٝني بايٛظاض٠, ٚتػًٝط ا٭ندٛا 

ع٢ً املُاضغات غري ايػ١ًُٝ يًُعًُني ٚايعاًَني ؾ٢ اسبكدٌ ايرتبد٣ٛ َدٔ أددٌ تععٜدع ا٫دبداٙ عبدٛ ايكدإْٛ,         

 ٚنطٚض٠ تكُِٝ سكا٥  تسضٜب١ٝ قا١ْْٝٛ يًُعًُني.

 Jomy Jose (2014)( 58: 22-26   زضاغ١ -6

 Legal Awareness of Academic Professionals: Aبعٓدٛإ:   

Case Study of U G G Net June 2012 Case 

اْبًكه ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ َػ١ًُ َؿازٖا نطٚض٠ تعُٝل َػت٣ٛ ايؿٗدِ ٚا زضاى  ازباْد  املعطؾد٢(     

ايتد٢ تتبًبٗدا ا ددطا٤ات ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ ٜكدّٛ بارباشٖدا ا٭نداز ٕٝٛ          –نبسس دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ 

باسبٝدا٠ ازباَعٝد١, يدصا ؾكدس ٖدسؾه       أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١( عٓس َٛادٗتِٗ أ١ٜ َؿده١ً تتعًدل   

ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعددطف َػددت٣ٛ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ يددس٣ اهل٦ٝدد١ ا٭ناز ٝدد١ بازباَعدد١, ٚتعددطف َكددازض       

املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ٚنٝؿ١ٝ قٝاؽ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يسِٜٗ, ٚآيٝدات ذبػدٝٓ٘ ٚتُٓٝتد٘ يدسِٜٗ, اغدتدسَه      

ٛاا أناز ٝاددا 650عًدد٢ عٝٓدد١ َددٔ َهْٛدد١ َددٔ   ايسضاغدد١ ا٫غددتبا١ْ ٚاملكابًدد١ ايؿدكدد١ٝ ايًددتني طبكتددا ( عهدد

 بايتُطٜض  اهل١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ بايتُطٜض( يتكِٝٝ َػت٣ٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يسِٜٗ ٚنٝـ  هٔ ذبػٝٓ٘

أغؿطت ايٓتا٥ر بعس ايتشًٌٝ ا سكا٢٥ عٔ: إٔ ايصنٛض َٔ أعها٤ اهل١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ بدايتُطٜض   

    ْ ٢, ٚإٔ ا٭َٝدد١ ايكاْْٛٝدد١ ذبددٍٛ زٕٚ ؾٗددِ ٚإزضاى اسبكددٛم    أؾهددٌ َددٔ ا ْدداخ ؾدد٢ َػددت٣ٛ ايددٛع٢ ايكدداْٛ

ٚايٛادبددات ٚاملُاضغددات ايكاْْٛٝدد١ زاخددٌ اسبددطّ ازبدداَع٢, هلددصا أٚقدده ايسضاغدد١ بهددطٚض٠ تعُٝددل ايددٛع٢     

ايكا٢ْْٛ ٚتععٜعٙ يس٣ اهل١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ مبا ٜػداِٖ عًد٢ إٔ ٜهْٛدٛا أنجدط اغدتذاب١ مبعطؾد١ ا ددطا٤ات        

َؿه١ً, نُا ٜهْٕٛٛ انجط ؾعاي١ٝ يًتعاٌَ َن ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ, ٚأنست ايسضاغ١  ايكا١ْْٝٛ عٓس َٛاد١ٗ أ١ٜ

 إٔ اسانِ يٝؼ َٔ سكٗا ايتسخٌ ؾ٢ ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ إ٫ ؾ٢ ساي١ اْتٗاى ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ.

 Jennifer Boman & Others (2015(( 13:55-17   زضاغ١  -7

 Support for News Faculty Members: What Doبعٓدٛإ:   

They Perceive They Need? 

ٖسؾه ٖصٙ املكاي١ إا تكٝدِٝ استٝاددات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ازبدسز ؾُٝدا ٜتعًدل بتبدٜٛطِٖ           



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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امل٢ٓٗ املتعًل بايتسضٜؼ ٚايبشح ايع٢ًُ ؾ٢ امل٪غػات ازباَع١ٝ ايتد٢ ٜعًُدٕٛ ؾٝٗدا اْب٬ًقدا َدٔ ندِْٛٗ ؾد٢        

بت١ُٝٓ ٚعِٝٗ ايكا٢ْْٛ يتشكٝدل ايتدٛاظٕ بدني املػد٦ٛيٝات     ساد١ إا زعُِٗ ايؿطز٣ ٚازبُاع٢ ؾُٝا ٜتعًل 

امل١ٝٓٗ ٚاملػ٦ٛيٝات ايؿدك١ٝ, ٚشيو َٔ خ٬ٍ بطاَر تٛدٝٗٝ٘ ضقٝد١ ٚغدري ضقٝد١ يبٓدا٤ ع٬قدات بٝدِٓٗ       

ٚبني ايب٬ب ؾ٢ امتُن ازباَع٢ ٚؾل إطاض قا٢ْْٛ ٜؿٝسِٖ ؾ٢ صباٍ ايتسضٜؼ ٚايبشح, ٭ٕ استٝاداتِٗ 

ت ايتبٜٛط امل٢ٓٗ ايت٢ تعٌُ ع٢ً تبدٜٛط ٚدبٜٛدس املُاضغدات املٗٓٝد١ زاخدٌ ايكاعدات       ايكا١ْْٝٛ أسس َهْٛا

ايتسضٜػ١ٝ بػب  قها٥ِٗ أغً  ايٛقه ؾ٢ ا عساز يًتسضٜؼ ٚؾ٢ ْٗا١ٜ املكاي١, أٚق٢ ايبداسجٕٛ بهدطٚض٠   

ٝادا يهدِْٛٗ ؾد٢ سادد١ إا شيدو ايدسعِ املٗٓد٢ ؾد٢             تكسِٜ زٚضات َهجؿ١ يتبٜٛط أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َٗٓ

 سٝاتِٗ ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ.

 Jerome G. Delancy (2015) (1:56-23 زضاغ١  -8

 The Value of Educational Law to Teachers inبعٓدٛإ:   

The K-12 School Systems 

ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا تعدطف أُٖٝد١ ا ملداّ املعطؾد٢ بكدٛاْني ايتعًدِٝ يهدٌ َدٔ املعًُدني ٚأغداتص٠            

ِٗ ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚتًبٝد١ ا٫ستٝاددات ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ تػداعس ؾد٢ قدٝاغ١        ازباَعات, ٚزٚضٙ ؾ٢ ؾ

ايكطاضات امل١ُٗ ٚأثطٖا ع٢ً ايػٝاغ١ ايتع١ًُٝٝ غٛا٤ ؾ٢ ازباَع١ أّ املساضؽ, نُا ٖسؾه أٜهادا إا ندطٚض٠   

ملٗٓد٢ عٓدس   تععٜع ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚاساؾع١ ع٢ً ايػًٛى امل٢ٓٗ ٚاساؾع١ عًد٢ ايػدًٛى املٗٓد٢ ٚايبدابن ا    

َعازب١ طبتًـ ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ غٛا٤ ؾ٢ ازباَعد١ أّ املدساضؽ, ٚأخدرياا ٖدسؾه ايسضاغد١ أٜهدًا إا تعدطف        

 أثط اشب ٠ بايكإْٛ يس٣ املعًُني ازبسز ؾُٝا ٜتعًل بإزا٤ ٚادباتِٗ.

عًدِٝ  اغتدسّ ايباسح اغتب٬عاا يًطأ٣ ؾ٢ قٛض٠ اختباض َعطؾ٢ يكٝاؽ ا ملاّ املعطؾ٢ بكدٛاْني ايت  

ُقددسّ ٭غدداتص٠ ازباَعددات ٚآخددطاا ُقددسّ يًُعًُددني, نُددا أدددط٣ ايباسددح َكدداب٬ت ؾدكدد١ٝ َددن أؾددطاز ايعٝٓدد١,    

 اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛقؿ٢

 أغؿطت ايسضاغ١ عٔ ْتا٥ر َٓٗا:  

ْكل اشب ٠ بايكإْٛ غدٛا٤ يدس٣ املعًُدني أّ أغداتص٠ ازباَعدات قدس ػبعًدِٗ ٜتكاعػدٕٛ عدٔ أزا٤           -

ٝااٚادباتِٗ, مم  ا ٜٓعهؼ بسٚضٙ ع٢ً أزا٥ِٗ امل٢ٓٗ ٚتُٓٝتِٗ َٗٓ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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تعًدل بايتُٓٝد١ املٗٓٝد١ سٝدح      - أغاتص٠ ازباَعات ؾُٝاٜ  ٖٓاى تبثري اػباب٢ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ املعًُنيٚ 

ايكهاٜا ـ املٛنٛعاتٚ  عًَٛات دسٜس٠ تًك٢ ايه٤ٛ ع٢ً طبتً  ايتع١ًُٝٝ  ٜتاح هلِ تعطفَ 

ا٭ناز ٢, سٝح ٜؿٝس ؾ٢ ايتػً  ع٢ً َؿه٬ت ا٫ْهباط  ؼبكل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ْٛعاا َٔ ايهبط -

زاخٌ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ, ؾاملعطؾ١ بايكٛاْني تدٓعهؼ عًد٢ نٝؿٝد١ ايتعاَدٌ َدن سدا٫ت ايؿدػ ,        

 ٖصا ٚقس أٚقه ايسضاغ١ باٯت٢:

 نطٚض٠ ؾِٗ ٚاغتٝعاب ايكٛاْني املتعًك١ بايتعًِٝ ايعاّ ٚايتعًِٝ ازباَع٢ -

ا٢ْْٛ نددُٔ بددطاَر ا عددساز ٚايتهددٜٛٔ غددٛا٤ ملطسًدد١ ايًٝػدداْؼ أٚ       نددطٚض٠ إزخدداٍ ايتعًددِٝ ايكدد    -

ٝاددا نددُٔ ايدد اَر    ايسضاغددات ايعًٝددا ستدد٢ ايددسنتٛضاٙ, عًدد٢ إٔ ٜهددٕٛ ٖددصا ايتعًددِٝ ايكددا٢ْْٛ إيعاَ

 ايتع١ًُٝٝ بازباَع١

نددطٚض٠ إزضاز زٚض٠ سددٍٛ قددإْٛ ايتعًددِٝ ؾدد٢ بددطاَر أغدداتص٠ ازباَعددات ٚشيددو ستدد٢ ٜهددٕٛ يددسِٜٗ    -

كٝاّ بعًُِٗ َدٔ َٓعدٛض قدا٢ْْٛ ستد٢ ٜهْٛدٛا أقدٌ عطند٘ يًعجدطات عٓدس ايكٝداّ           اغتعساز أؾهٌ يً

بٛادباتِٗ امل١ٝٓٗ ٚمماضغ١ غًباتِٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايعًُٝد١ ٚؾًكدا ملدا ؽبٛيد٘ هلدِ ايكدإْٛ, ٚؾٗدِ        

 سسٚز أزٚاضِٖ ٚق٬سٝاتِٗ عٓس ايتعاٌَ َن أٚيٝا٤ أَٛض ايب٬ب

e & Vytaules Jolanta Bicliauskail( 148 :57-155 زضاغدد١   -9

Slapauskas (2015) 

 The Content of The Education of Legal Consciousnessبعٓدٛإ:  

in a Comprehensive School Lithvania's Experience 

ُاا ؾ٢ ذبكٝل ايت١ُٝٓ ٚؾ٢ عًُٝدات ا قد٬ح ازبصضٜد١ ؾد٢ ا٣       ٚ٭١ُٖٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يهْٛ٘ عا٬ًَ َٗ

ٛعٝد١    كًدْ٘  ِ ايػدا٥س٠ ؾد٢ تًدو             صبتُن يتشكٝدلْ  َٔد ا٫غدتبساز إا ايس كطاطٝد١ َٔد خد٬ٍ تػدري َٓعَٛد١ ايكٝد

امتُعات, ؾكس أدطٜه ٖصٙ ايسضاغ١ يتشكٝل ٖصا اهلسف ٚقس غً  عًٝٗا ازباْد  ايٓعدط٣ سٝدح سًًده ايعدطٚف      

ع٢ ايكددا٢ْْٛ ٭ؾددطاز امتُددن ؾدد٢  يعؾاْٝددا( ٚنٝؿٝدد   ١ ايػددا٥س٠ ؾدد٢ امتُددن, ٚتعددطف َعٛقددات عددسّ ذبكٝددل ايدٛد

تؿهًٝ٘ يس٣ ا٭ؾطاز, ٚنإ َٔ نُٔ تًو املعٛقدات ايهدػٛط ا٫دتُاعٝد١ ٚا٫ضتبداى ا٫دتُداع٢ با نداؾ١ إا       

ْكل املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ ايػايب١ٝ ايععُد٢, ٚيتشكٝدل ٖدصا اهلدسف قداّ ايباسدح باغدتب٬ع آضا٤ ايعداًَني ؾد٢          



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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تدا٥       ر َٓٗدا: ندعـ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ يدس٣      املسضغ١ ايؿا١ًَ ٚبعض أغداتص٠ ازباَعدات, ٚأغدؿطت ايسضاغد١ عدْٔ 

ع٢ ايكدا٢ْْٛ, ٚعًٝدد٘, ؾكددس أٚقدده      ِٗ املعًُددني ٚأغدداتص٠ ازباَعد١ نبسددس ضٚاؾددس ايدٛد مجٝدن أؾددطاز امتُددن مبدا ؾدٝد

ِ ا٫يتدعاّ يدس٣ ا٭ؾدطاز يًعُدٌ بؿدهٌ              ايسضاغ١ بهطٚض٠ تٛؾري سس أزْد٢ َٔد ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ ٚشيدو يتُٓٝد١ قٝد

ٝادا, يدصا  هٔد            قا٢ْْٛ زاخٌ امل٪غػات ايتعًُٝ ١ ايؿدطز ادتُاعٝادا ٚقاْْٛ ٜط ٚتُٓٝد١ ؾدكٝد ٝد١ ستد٢  هٔد تبٛد

تهدُٔ َعطؾد١           -نُا اقرتسه ايسضاغ١–ذبكٝل شيو  ع٢ ايكدا٢ْْٛ َٔد خد٬ٍ بطْداَر تدسضٜب٢ٜ  ِ ايٛد بٓؿط تعًٝد

 قا١ْْٝٛ تؿٌُ عًِ ايٓؿؼ ايكا٢ْْٛ, ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ, ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ايكا١ْْٝٛ.

 lliam Edward Kelleher (2016Wi(( 1:71-2   زضاغ١ -10

 Canadian Laws Relevant to University Studentبعٓدٛإ:   

Academic Discipline  

ٚ٭١ُٖٝ تعطف ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝد١ ؾد٢ ازباَعدات ايهٓسٜد١ طبتًدـ دٛاْد  ايعًُٝد١         

  َ عدات بػدب  غدًٛى ايبد٬ب     ايتبزٜب١ٝ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾٛن٢ ٚعسّ اْهباط ٚؾؿٌ أنداز ٢ زاخدٌ ازبا

ا٭ناز ٢ ؾ٢ ٖصٙ ازباَعات ايص٣ أقبض َكسض قًل ٚتٛتط هلا, ؾكس ٖسؾه ايسضاغ١ إا ؾشل أغباب غد٤ٛ  

ٖصا ايػًٛى ايكازض َٔ ايب٬ب ؾ٢ ازباَعات ايهٓس١ٜ اْب٬ًقا َٔ اسباد١ املاغ١ يتٛع١ٝ ايب٬ب ايهٓسٜني 

 ١ْٝ ع٢ً ايب٬ب غري املٓهببني أناز ٝاا.با٫ْهباط ا٭ناز ٢ َٔ أدٌ تببٝل ايكٛاعس ايكاْٛ

اغتدسّ ايباسح ا٫غتبا١ْ زبُن املعًَٛات سدٍٛ أغدباب ٖدصٙ ايعداٖط٠, ٚبعدس ذبًٝدٌ املعًَٛدات,         

 تبني إٔ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ ٚضا٤ غ٤ٛ غًٛى ايب٬ب ا٭ناز ٢ ؾ٢ ازباَعات ايهٓس١ٜ ضادن اا:

 ١ٝ ايؿؿٌ ازباَع٢ ؾ٢ إزاض٠ ا٫ْهباط ا٭ناز ٢ بؿعاي -1

عددسّ ٚدددٛز ٚعدد٢ قددا٢ْْٛ ْٚكددل املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يددس٣ ايكددا٥ُني عًدد٢ ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١            -2

 بازباَعات ايهٓس١ٜ.

 إخؿام ايػٝاغات ايتبزٜب١ٝ ؾ٢ ا٫َتجاٍ يًكإْٛ ايهٓس٣ -3

ٚقددس أٚقدده ايسضاغدد١ بهددطٚض٠ عكددس زٚضات تسضٜبٝدد١ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ  ع٬َٗددِ جبٛاْدد   

تكٝدِٝ ايػٝاغدات ازباَعٝد١ ي٬َتجداٍ يًكدإْٛ, ٚندصيو ْؿدط ثكاؾد١ اسدرتاّ           ايع١ًُٝ ايتبزٜب١ٝ, ٚندطٚض٠ 

 ايكإْٛ ٚثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 Guangtang Dan Yu He (2016)( 1520 :54-1525 زضاغ١  -11

 'Study on The Path of Enhancing Studentsبعٓدٛإ:   

Awareness and Faith in Ideological and Political Theory 

Courses  

ضنددعت ٖددصٙ ايسضاغدد١ عًدد٢ تُٓٝدد١ املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يددس٣ طدد٬ب ازباَعددات اْب٬ًقددا َددٔ دباٖددٌ   

ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ ايهًٝدات ؾد٢ ايٛقده اسبداا, ٚخباقد١ قهد١ٝ املعتكدسات ايكاْْٛٝد١, يدصا ٖدسؾه ٖدصٙ            

         ٚ ْعدطف أغدباب   ايسضاغ١ إا تعطف زٚض أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢ تععٜدع ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ ايبد٬ب, 

املؿه٬ت ايب٬ب١ٝ ؾ٢ ازباَعات, ٚنٝؿ١ٝ ذبػني ٚتععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ طد٬ب ازباَعدات َدٔ خد٬ٍ     

 تكٛض َكرتح يتشكٝل شيو اهلسف.

ٚقس اغتدسَه ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقدؿ٢ يتشًٝدٌ املعًَٛدات املطتببد١ باملٛندٛع, ٚندصيو َكداب٬ت         

 ؾدك١ٝ َن ايب٬ب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 ؿط ايتشًٌٝ إا ْتا٥ر سككه أٖساف ايسضاغ١ ٢ٖٚ:أغ 

بايٓػب١ يسٚض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ طد٬ب ازباَعدات, ؾُٝتجدٌ     

شيو ؾ٢ ايرتنٝع ع٢ً ايتعًِٝ ا٫ٜسٜٛيٛد٢ ٚايػٝاغ٢ ايص٣  هٔ إٔ ٜ٪ز٣ إا تبٜٛط ٚذبػني ا٭ؾهاض ايت٢ 

ضات ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ َؿاِٖٝ اٜسٜٛيٛد١ٝ ست٢  هٔ تعُِٝ ايتعًِٝ ذبهِ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ, ٚتهُني َكط

ايكددا٢ْْٛ ٚذبكٝددل دددٛز٠ ايتعًددِٝ, ٚضبددط ازباْدد  ايٓعددط٣ بازباْدد  ايعًُدد٢ ايتببٝكدد٢, ٚنددصيو تهددُني     

 ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ َٛنٛعات أٜسٜٛيٛد١ٝ يتعُٝل ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ يس٣ ايساضغني.

اَع١, ؾكس أضدعتٗا ايسضاغ١ ع٢ً ندعـ اٖتُاَدات ايبد٬ب    ٚبايٓػب١ ٭غباب َؿه٬ت ط٬ب ازب 

ِ إا املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ, ٚنعـ مماضغ١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚنعـ ثكاؾ١  بازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ, ٚاؾتكاضٖ

 اسرتاّ ايكإْٛ ٚايعًِ بايكإْٛ.

ض ايتعًِٝ ٚعًٝ٘, ؾكس اقرتسه ايسضاغ١ يتععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ أْ٘  هٔ إٔ ٜتِ َٔ خ٬ٍ: اعتبا 

ايكا٢ْْٛ دع٤اا َٔ ايتعًِٝ ايٛط٢ٓ, ٚذبكٝل ايتهاَدٌ بدني ايرتبٝد١ ا٭خ٬قٝد١ ٚايتعًدِٝ ايكدا٢ْْٛ, إػبداز        

َٓار دٝس يتبٜٛط أغايٝ  ايتؿهري ايكا١ْْٝٛ ست٢  هٔ يًب٬ب ؾِٗ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ٚايٛثا٥ل املعٝاضٜد١  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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     ّ ازبداَع٢ ٚاهل٦ٝدد١ ايكهدا١ٝ٥, ٚأغداتص٠ نًٝدد١     ؾد٢ ا زاض٠, ٚايتٓػدٝل بددني اهل٦ٝد١ ايتسضٜػد١ٝ زاخددٌ اسبدط

اسبكٛم  يكا٤ ضبانطات يتشػني ٚدبٜٛس قدسض٠ ايبد٬ب عًد٢ بٓدا٤ املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١, ٚايكٝداّ ببْؿدب١         

 تع١ًُٝٝ قا١ْْٝٛ ع٢ً َػت٣ٛ عاٍ َٔ ازبٛز٠ جباْ  ايسضاغات ا٭ناز ١ٝ ايطق١ٝ.

 & Khalmakshinova Svetiana (183:62-187   زضاغدددد١ -12

Fandaoyan (2016) 

 The Theory of Legal Education of Non-Legalبعٓدٛإ:   

Profession in Colleges and Universities 

ٚسٍٛ أ١ُٖٝ تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ي١٦ًٝٗ ا٭ناز ٝد١ ٚايبد٬ب ؾد٢ ازباَعدات يهدِْٛٗ  جًدٕٛ        

ٙ ايسضاغ١ إا ذبًٌٝ ا٫ضتبداط بدني   ايك٠ٛ ايط٥ٝػ١ ؾ٢ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ يًُذتُن ازباَع٢, ؾكس ٖسؾه ٖص

ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ي١٦ًٝٗ ا٭ناز ٝد١ غدري ايكداْْٛٝني ؾد٢ ايهًٝدات ازباَعٝد١ ٚإػبداز ب٦ٝد١ داَعٝد١ دٝدس٠,           

ٚيًتشكددل شيددو ثددِ تببٝددل اغددتبا١ْ عًدد٢ صبُٛعدد١ َددٔ أعهددا٤ اهل٦ٝدد١ ا٭ناز ٝدد١ غددري ايكدداْٜٛني يتعددطف   

تع١ًُٝٝ بازباَع١, ٚقس غًبه ايسضاغ١ ا٭نٛا٤ عًد٢ أُٖٝد١   ايع٬ق١ بني ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚدٛز٠ ايع١ًُٝ اي

 ايتعًِٝ ايكا٢ْْٛ يػري ايكاْٜٛني َٔ اهل١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ

 اْتٗه ايسضاغ١ إا ْتا٥ر َٓٗا: 

 ْؿط ايٛع٢ ايجا٢ْْٛ ٜػاعس ع٢ً بٓا٤ زٚي١ ؼبهُٗا ايكإْٛ ٚيٝؼ غبب٘ َٔ ايكاْْٛٝني -1

 ُاّ ؾ٢ ازباَعاتمل ٌٜٓ ايتعًِٝ ايكا٢ْْٛ َها١ْ تػتشل ا٫ٖت -2

دسض٠ عكددس               -3 ـ اا:ْ  دصا ايهدع قدس اضدعده ايسضاغد١ٖ  ع٢ ايكدا٢ْْٛ يػدري ايكداْٜٛني,ٚ  ـ ؾد٢ ايٛد ٖٓداى ندع

ٔ ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ خًٛ املكطضات ايسضاغ١َٝ   زٚضات تسضٜب١ٝ زاخٌ ايهًٝات ازباَع١ٝ,ٚ 

 املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ أسس أِٖ َكازض ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -4

٠ عكدس زٚضات تسضٜبٝد١ يتععٜدع ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ نايدسٚضات املٗٓٝد١        هلصا أٚقده ايسضاغد١ بهدطٚض   

ٚايكاْْٛٝددد١, تكدددُِٝ ضبتددد٣ٛ ؾددد٢ ايتعًدددِٝ ايكدددا٢ْْٛ ٜتهدددُٔ تدددسضٜؼ ايرتبٝددد١ ايكاْْٛٝددد١         

ٚأٜسٜٛيٛدٝا ايكإْٛ ٚعًِ ايٓؿؼ ايكا٢ْْٛ, ٚربكٝل غاعات تسضٜػد١ٝ عٓدس تكدُِٝ ضبتد٣ٛ     

 تسضٜب٢ يًسٚضات ايتسضٜب١ٝ ايكا١ْْٝٛ.



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 ىذساعبد اىؼشثٞخ:ا –صبّٞب 

 مت تكٓٝـ ٖصٙ ايسضاغات إا ؾكني: 

 اسسُٖا ٜتعًل بايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ -

 اٯخط ٜتعًل بايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 ؾُٝا ٜتعًل بايؿل ا٭ٍٚ: -

 دساعبد رزؼيق ثبىضقبفخ اىقبّّ٘ٞخ: -

دساعخ: فبعَخ ػجذ اىقبدس ؽغِ ٗعٖٞش ٍؾَذ أؽَذ  -1

خ اىضقبفو :ثؼْو٘اُ (23-03: 33(: )1225ؽ٘اىخ )

عشٝغ  ػبىٌ  فٚ  صشٙ  َ٘اعِ اىَ ٞخ ىي اىقبّّ٘

 دساعخ ٍٞذاّٞخ –اىزغٞش 

ٖددسؾه ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعددطف َؿٗددّٛ ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ نُبًدد  يتهددٜٛٔ املددٛاطٔ ؾدد٢ امتُددن   

املكط٣, ٚٚاقن ا ملاّ املعطؾ٢ ٭ؾطاز امتُن املكدط٣ بايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ ٚؾدل َدتػريات ازبدٓؼ ٚايتعًدِٝ        

( َا٥د١  129 هدٔ تكدسِٜ ٖدصٙ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ يًُدٛاطٔ املكدط٣, ٚتهْٛده ايعٝٓد١ َدٔ            ٚايػٔ, ٚنٝـ 

غدد١ٓ, ٚاغددتدسَه ايباسجتددإ املددٓٗر ايٛقددؿ٢,    50-18ٚتػددن ٚعؿددطٜٔ َٛاطٓاددا ٜددرتاٚح أعُدداضِٖ بددني     

 ٚا٫غتبا١ْ أسس أزٚات املٓٗر ايٛقؿ٢.

ّ املعطؾد٢ ؾُٝدا ٜتعًدل بداسبكٛم     َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر ايت٢ تٛقًه إيٝٗا ايسضاغ١, تس٢ْ َػت٣ٛ ا ملا 

ايػٝاغدد١ٝ, ٚظٜازتدد٘ ؾُٝددا ٜتعًددل باملُاضغددات اسبٝاتٝدد١ ايَٝٛٝدد١ املطتببدد١ باسبطٜدد١ ايؿدكدد١ٝ, ٖٚٓدداى   

 ع٬ق١ إػباب١ٝ بني ايتعًِٝ ٚا ملاّ باملعًَٛات ٚاملعاضف ايكا١ْْٝٛ.

ُٝددا ٜتعًددل ٚأٚقدده ايسضاغدد١ بهددطٚض٠ تكددسِٜ بددطاَر ثكاؾٝدد١ قاْْٛٝدد١ يتٛعٝدد١ املددٛاطٔ املكددط٣ ؾ 

 حبكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٚؾًكا يًسغتٛض ايسا٥ِ 

دساعخ: عبٍؼ عَٞو ػجذ اىشؽٌٞ ٗفزؾٚ مبٍو صٝبدٙ  -2

(1221( :)24 :61-136) 

 ثؼْ٘اُ: اىضقبفخ اىقبّّ٘ٞخ ىيَؼيٌ 

سٝددح ادبٗدده ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعددطف ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يددس٣ املعًددِ, ٚذبسٜددس َٛقددـ بددطاَر       

ٖدصٙ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١, َٚدس٣ َعطؾد١ ٚعد٢ املعًُدني بايكدإْٛ, ٚنٝدـ  هدٔ           ا عساز بهًٝد١ ايرتبٝد١ َدٔ    
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ٝادا         ٗر ايٛقدؿ٢ َٓٗذادا حبج تكسِٜ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ املطتبب١ بكشٝض ايكإْٛ يًُعًُدني, ٚأربدصت ايسضاغد١ املٓد

عًد٢ عٝٓد١    هلا, ٚقس اغتدسّ ايباسجإ اختباض ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ  َٔ إعسازُٖا( يًُعًِ, ٚقس طبك١ ايباسجإ

َددٔ ايساضغددني املًددتشكني ب ْدداَر ايسضاغددات ايعًٝددا  ايعدداّ ايٛاسددس ٚايعدداَني(, ٚبطْدداَر تبٖٝددٌ َعًُدد٢ املطسًدد١     

 1997/1998 ( زاضغاا ؾ٢ ايعاّ ازباَع202٢ا٫بتسا١ٝ٥ يًُػت٣ٛ ازباَع٢, ٚبًؼ عسزِٖ إمجا٫ً  

    ْ ْٛٝدد١ يعًُددِٗ َٚعددطؾتِٗ بٗددا   ٚتٛقددًه ايسضاغدد١ إا ْتددا٥ر َٓٗددا: إزضاى املعًُددني يًذٛاْدد  ايكا

نعٝؿ١, غري أِْٗ ٜسضنٕٛ َػ٦ٛي١ٝ عًُِٗ ٚٚادباتِٗ بكدٛض٠ دٝدس٠ ٜٚكدرتب َدٔ قدشٝض ايكدإْٛ, ٚندصيو        

ٜسضنٕٛ سكدٛقِٗ بسضدد١ أقدٌ, ٖٚدصا ْدابن َدٔ ثكاؾد١ قاْْٛٝد١ قاعٝد١ ؾدا٥ع١ بٝدِٓٗ ٜتٛاضتْٛٗدا, ٖٚد٢              

١ بهًٝدات ايرتبٝد١    تهُني  ثكاؾ١ نعٝؿ١ ا٫ضتباط بايكإْٛ, هلصا أٚق٢ ايباسجإ بهطٚض٠ املكطضات ايسضاغٝد

       ّ ندطٚض٠ قٝدا نصيو تكسِٜ زٚضات تسضٜب١ٝ تػاعس ع٢ً إنػداب املعًُدني ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١,ٚ  ا٭بعاز ايكا١ْْٝٛ,ٚ 

 ْكاب١ املٗٔ ايتع١ًُٝٝ بتعٜٚس املعًُني باملعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ.

:  44 ( )2313دساعخ: ٍْٚ ٍؾَذ اىغٞذ اىؾشُٗ ) -3

251-335) ْ ىذٙ ثؼ ٞخ  فخ اىقبّّ٘ ٘اُ: اىضقب

ششٝؼبد  ٞخ ىيز عخ رؾيٞي ؼبد: دسا عالة اىغبٍ

 اىَْظَخ ىيؾٞبح اىغبٍؼٞخ.

أَدا ٖدصٙ ايسضاغدد١, ؾكدس غدعه إا ايٛقددٛف عًد٢ َددس٣ إملداّ طد٬ب ازباَعدد١ بايتؿدطٜعات املٓعُدد١          

١ ْؿددط يًشٝددا٠ ازباَعٝدد١, ٚذبسٜددس آيٝددات ْؿددط ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ ثددِ ايتٛقددٌ إا تكددٛض َكددرتح يهٝؿٝدد    

ٚاغددتدسَه ايباسجدد١ ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يبدد٬ب املطسًدد١ ازباَعٝدد١, ٚاغددتدسَه ايسضاغدد١ املددٓٗر ايٛقددؿ٢,  

ٔ    505ا٫غتبا١ْ يكٝاؽ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ ايع١ٓٝ ايبشج١ٝ ايت٢ بًؼ عدسزٖا    د ٛظعد١َ  ( 131( طايبادا,   374(َ 

ا غهٓسض١ٜ, س١ٜٓ ايػازات,ٚ  ٔ بني داَعاتَ   ١ٝ.ٚاملٓٛؾ طايب١,َ 

 ٚتٛقًه ايسضاغ١ إا ْتا٥ر َٓٗا: 

 اغبؿاه َػت٣ٛ ايجؿاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ أؾطاز ايع١ٓٝ ؾ٢ نٌ ضباٚض ا٫غتبا١ْ -

ٖٓدداى ؾددطٚم شات ز٫يدد١ إسكددا١ٝ٥ بددني َتٛغددبات زضدددات أؾددطاز ايعٝٓدد١ سددٍٛ َػددت٣ٛ ايجكاؾدد١        -

 اٚض ا٫غتبا١ْايكا١ْْٝٛ ٚؾًكا ملتػري ايهًٝات  ْعط٣ / ع٢ًُ( يكاحل ايهًٝات ايع١ًُٝ ع٢ً ضب

ٝاا بني َتٛغدبات زضددات أؾدطاز ايعٝٓد١ سدٍٛ َػدت٣ٛ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١          - ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥
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ٝاا ؾ٢ ضباٚض ا٫غتبا١ْ نًٗا,   ٚؾًكا ملتػري املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يكاحل ايب٬ب املؿاضنني غٝاغ

 اَعاتايسضاغ١ تكٛضاا  هٔ َٔ خ٬ي٘ ضؾن ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ ط٬ب ازب هٚاقرتس

 دساعبد رزؼيق ثبى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: -صبّٞب
صغفٚ ) -1 غٚ ٍ جذ اىَؼ عف ػ عخ: ٝ٘ -110: 42( )1223دسا

( ثؼْوو٘اُ: ثؼووق اىقضووبٝب اىغبٍؼٞووخ فووٚ 156

دساعوخ  –اىق٘اِّٞ اىَْظَوخ ىيغبٍؼوبد اىَصوشٝخ 

 رؾيٞيٞخ

أَددا ٖددصٙ ايسضاغدد١ ؾكددس سًًدده قهدداٜا ٚٚظددا٥ـ ازباَعدد١ ٚاغددتك٬هلا, ٚاختكاقددات ايكٝدداز٠          

امددايؼ ازباَعٝدد١, َٚػددا٥ٌ ايتعٝٝٓددات ٚايرتقٝددات ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ, َٚددا ٜتكددٌ حبطٜدداتِٗ       ٚ

ٚتبزٜبِٗ, ٚقس مجعه ٖصٙ ايسضاغ١ بني املٓٗر ايتاضؽب٢, ٚذبًٌٝ ايٛثا٥ل ايطق١ٝ ٚايكدٛاْني َٓدص قدسٚض    

 .1972يػ49١ٓست٢ ايكإْٛ اسباا املعٍُٛ ب٘  1908أٍٚ قإْٛ َٓعِ يًذاَع١ 

ٔٚتٛقًه   ١٦ٝ ايتسضٜؼَ  ٌ اشباق١ ببعها٤ٖ  تا٥ر تتعًل ببعض املػا٥  أُٖٗا: ايسضاغ١ إاْ 

ؾُٝدا ٜتعًددل بايتعٝٝٓددات ٚايرتقٝددات, سٝددح تددبني إٔ مجٝددن ايكددٛاْني املٓعُدد١ يًذاَعددات املكددط١ٜ   

ت٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ تٛؾط ايؿطٚط ايع١ًُٝ ٚا٭ناز ١ٝ ٚغٓٛات ا٭قس١َٝ ؾ٢ عًُٝدات ايتعٝٝٓدات ٚايرتقٝدات    

 ا٭ٖتُاّ بازبٛاْ  املٗاض١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ.زٕٚ 

ٚؾُٝددا ٜتعًددل مبػددا٥ٌ سطٜددات أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ, ؾكددس تددبني إٔ مجٝددن ايكددٛاْني املٓعُدد١        

يًذاَعددات املكددط١ٜ مل تتهددُٔ َددا ٜٛنددض سطٜددات أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ َٚددا ٜتكددٌ بٗددا َددٔ نددُاْات         

 ٚسكاْات, ٜٚؿهٌ ٖصا ثػط٠ ؾ٢ ٖصٙ ايكٛاْني.

ا٥ٌ ايٓكٌ ٚايتبزٜ  ٚازبعا٤ات, ؾٗٓاى ايهجري َٔ ايجػطات ؾ٢ ايكدٛاْني املٓعُد١   ٚؾُٝا ٜتعًل مبػ 

ابط ايتد٢ تهؿدٌ اسبٝدس٠ ؾد٢ َػدا٥ٌ ايٓكدٌ ٚايتبزٜد  ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١             تِ ٚندن ايهٛد يًذاَعات املكط١ٜ, سٝح ملٜ 

اْني املٓعُد١ يًذاَعدات     املكدط١ٜ  ايتسضٜؼ, ٚهلصا أٚقه تًو ايسضاغ١ بهطٚض٠ ططح قٝؼ دسٜس٠ يًكٛاعس ٚايكٛد

 املػتكبٌ. تبخص ؾ٢ أعتباضٖا ايتػٝريات ٚايتبٛضات ايت٢ تٛاد٘ ازباَع١ ؾ٢ ايٛقه اسبانط ٚؾ٢

 1 (. )1223دساعخ أؽَذ ٍؾَ٘د ٍؾَذ ػجذ اىَغيت ) -2

ثؼْ٘اُ: اىزشثٞخ ٗدٗسٕب فٚ ّشش اى٘ػٚ  (13: 1:

 اىقبّّ٘ٚ ٗاعززجبة األٍِ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ُٖٝدد١ ا٫ضتكددا٤ بددسٚض ايرتبٝدد١ ؾدد٢ َٝددسإ  ٚقددس ساٚيدده ٖددصٙ ايسضاغدد١ إٔ تعهددؼ إزضاى ايباسددح ٭  

ايكإْٛ َٚٝسإ ا٭َٔ, ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿ٢ متؿٝاا َن أٖساف ايسضاغ١ ٚأْتٗه ايسضاغد١ إا  

ْتا٥ر َٓٗا: إٔ ا٭خ٬م ٚايكٛاْني ٜع٬ُٕ ع٢ً ذبكٝدل اغدتكطاض امتُدن ٚاغدتتاب أَٓد٘, ندصيو ْطاددن زٚض        

بِٝٓٗ, ٚإٔ ٚغا٥ٌ ا ع٬ّ هلدا زٚض ندبري ؾد٢ ْؿدط املعداضف ايكاْْٛٝد١, ٚإٔ        ا٭غط٠ ؾ٢ ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ

 امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ هلا زٚض نبري ؾ٢ تعٜٚس املتعًُني باشب ات ايبٝب١.

ٚأٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ إْؿا٤ َطانع ٚأقػاّ ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايسضاغدات ا٭َٓٝد١ ؾد٢ َكدط      

بددٝط املٓدداٖر ايسضاغدد١ٝ ٚايدد اَر ايتعًُٝٝدد١ حبٝددح تددطتبط    يٓؿددط ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ, ٚنددصيو نددطٚض٠ رب  

 اضتباًطا ٚثًٝكا حبادات امتُن ايكا١ْْٝٛ ٚعكس ْسٚات تػتٗسف ا٫ضتكا٤ بايٛع٢ ايكا٢ْْٛ.

( 65-1:  35(: )2333دساعووخ: ٍؾَووذ ر٘فٞووق عووالً ) -3

ثؼْوو٘اُ: ٗػووٚ اىَؼيَووِٞ ثؾقوو٘نٌٖ اىقبّّ٘ٞووخ 

 دساعخ ٍٞذاّٞخ. –ٗٗاعجبرٌٖ اىَْٖٞخ 

ٚقس ادبٗه ٖصٙ ايسضاغ١ إا ذبسٜس َؿّٗٛ ٚع٢ املعًُني حبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٚٚادباتِٗ امل١ٝٓٗ,  

ٚايٛقددٛف عًدد٢ ا ملدداّ املعطؾدد٢ يًُعًُددني ٚإزضانٗددِ سبكددٛقِٗ ايكاْْٛٝدد١ ٚٚادبدداتِٗ املٗٓٝدد١ ٚٚعددِٝٗ بٗددا,    

  ٛ قِٗ ايكاْْٛٝدد١ ٚايهؿددـ عددٔ َعدداٖط ايددٛع٢ َٚ٪ؾددطات٘ ٚايهؿددـ عددٔ استٝادددات املعًُددني املعطؾٝدد١ حبكدد

ٚٚادبدداتِٗ املٗٓٝدد١, ٚاغددتدسَه ايسضاغدد١ املددٓٗر ايٛقددؿ٢, ٚا٫غددتبا١ْ نددبزا٠ يًشكددٍٛ عًدد٢ ايبٝاْددات         

ٝاا, ٚاعتُست ايسضاغ١ ع٢ً بعض ايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ, أْتٗه ايسضاغد١ إا ْتدا٥ر َٓٗدا:     ٝاا ٚنٝؿ ٚذبًًٝٗا نُ

ٚشيددو يهدِْٛٗ مل ٜسضغددٛا أثٓدا٤ َطسًدد١    إٔ َعطؾد١ املعًُددني ٚإزضانٗدِ سبكددٛقِٗ ايكاْْٛٝد١ َعطؾدد١ َٓدؿهد١    

ٝاا, نُدا    ا عساز َٛنٛعات عٔ اسبكٛم ايكا١ْْٝٛ يًُعًِ, غري إٔ َعطؾتِٗ بٛادباتِٗ امل١ٝٓٗ َطتؿع١ ْػدب

 أْتٗه ايسضاغ١ بٛنن تكٛض َكرتح يتهٜٛٔ ٚع٢ املعًُني حبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٚٚادباتِٗ امل١ٝٓٗ.

 (31-31: 45  ( )2332دساعخ: ّجٞو ػجذ اىفزبػ ) -4

ثؼْوو٘اُ: اىوو٘ػٚ اىقووبّّ٘ٚ ٗرَْٞووخ اىضقبفووخ 

 اىغٞبعٞخ فٚ ٍصش.

ع٢  ايكدا٢ْْٛ عًد٢       ؿدط ايٛد ٪ثطْ  ٚقس ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا ا داب١ ع٢ً تػا٩ٍ َؿازٙ ٌٖ  هٔ إٜٔ 

 اٯٕ. ت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝ ٚع٢ً ايتبٛض ايس كطاط٢ ؾ٢ َكط, َٚا َػت٣ٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ َكط



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ًٌٝ أْتٗه ايسضاغ١ إا إٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٫  هٔ إٔ ٜؿِٗ إ٫ َٔ خ٬ٍ ضببد٘ بدايٛع٢   ٚبعس ايتش 

ا٫دتُاع٢, نُا ٫  هٔ ؾِٗ ايٛع٢ ا٫دتُاع٢ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٛدٛز ا٫دتُاع٢, نُا إٔ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ   

         ٛ ٢ْ ٜدطتبط  ؽبتًـ عٔ املعطؾ١ ايكاْْٛٝد١ ايؿدا٥ع١ يدس٣ بعدض ايؿ٦دات ا٫دتُاعٝد١, نُدا إٔ ايدٛع٢ ايكداْ

بايجكاؾ١ ٚايؿًػؿ١ ٚايكِٝ ٚاملباز٨ ايكاْْٛٝد١ يكدإْٛ ايسٚيد١ ا٭غاغد٢, ٚ جدٌ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ َهْٛادا         

ض٥ٝػٝاا َدٔ َهْٛدات ايتُٓٝد١ املٗٓٝد١, مبدا ٜرتتد  عًٝد٘ َدٔ َعداضف بايؿًػدؿ١ ٚايكدِٝ ٚاملكداحل ايكاْْٛٝد١              

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاسبطٜات ايعا١َ 

:  2 ( )2336اىَغيت ) دساعخ: أؽَذ ٍؾَ٘د ٍؾَذ ػجذ -5

ثؼْ٘اُ: نشاءح ّقذٝخ فٚ نبُّ٘ رْظٌٞ  (032-003

نٌ  صشٝخ س ؼبد اىَ غْخ 42اىغبٍ َذخو 1202ى ، م

 ىزغ٘ٝش اىزؼيٌٞ اىغبٍؼٚ فٚ ٍصش ٗاى٘عِ اىؼشثٚ

اْبًكه ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ َػ١ًُ َؿازٖا, إٔ تبٜٛط ٚذبسٜح ايكٛاْني ايػاض١ٜ ٜهؿ٢ عًٝٗا ْٛعاا  

ٜٚبعدسٖا عدٔ ايجبدات ٚازبُدٛز ستد٢ تٓػدذِ َدن ايتػدٝريات ٚا٭سدٛاٍ ايتد٢ تكدٝ             َٔ اسبطند١ ٚاسبٜٝٛد١,   

امتُدن, ٚضندعت ٖدصٙ ايسضاغد١ عًدد٢ قهداٜا َعٝٓد١ يتشًًٝدٗا ْٚكدسٖا َتُجًدد١ ؾد٢ ندٛابط اختٝداض ٚتعددٝني            

ايكٝازات ازباَع١ٝ ٚامايؼ ازباَع١ٝ ٚايًذإ املٓبجك١ ٚأسهاّ تبزٜ  ايب٬ب ٚأعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ,    

ايتشًٌٝ أنس ايباسح إٔ ا٫ختٝاض ؾ٢ تعٝني ايكٝازات عٓسَا ٜػتٓس إا أنجط َٔ َعٝاض ؼبكل قدسضاا َدٔ   ٚبعس 

ايعساي١, ٚطاي  ايباسح نطٚض٠ ايتٛغن ؾ٢ ٚنن ؾطٚط إناؾ١ٝ ؼبكل ايعساي١ بني ا٭غاتص٠ يؿػٌ ٚظٝؿ١ 

بهدطٚض٠ َطادعد١   ض٥ٝؼ صبًدؼ ايكػدِ ٚٚنٝدٌ ايهًٝد١ ٚبايٓػدب١ يًُذدايؼ ازباَعٝد١, ؾكدس طايد  ايباسدح           

ايكددإْٛ ؾُٝددا ؽبددل تعددٝني أعهددا٤ صبًددؼ ازباَعدد١ نددايٓٛاب ٚايعُددسا٤, ستدد٢  هددٔ تؿعٝددٌ مماضغدد١            

ايس كطاط١ٝ زاخٌ صبًؼ ازباَع١ َٔ داْ  ا٭عها٤ أنجط مما ٖٛ عًٝ٘ اسباٍ ايّٝٛ, ٚبايٓػب١ يٮسهداّ  

( ؾٝٗدا تعػدـ   125ؾاملداز٠    ايتبزٜب١ٝ يًب٬ب, ؾكس سسز ايباسح إٔ ٖٓاى َآخص ع٢ً ْعاّ تبزٜ  ايب٬ب

ٖٚددٛ اسبطَددإ َددٔ زخددٍٛ ا٫َتشددإ, ٭ٕ ٖددصا اسبطَددإ َػددبي١ ٚقتٝدد١ قددس تهددٝن عًدد٢ ايبايدد  ؾطقدد١ أزا٤  

ا٫َتشإ إشا ثبته بطا٤ت٘ ٚبايٓػب١ يتبزٜ  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٝ٪خص عٝ٘ ق١ً ايعكٛبات ايدٛاضز٠ ؾد٢   

يتكدطؾات ايتد٢ تكدسض َدٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ,        (, ؾٗصٙ ايعكٛبات ٫تتٓاغ  َن ا٭ؾعداٍ ٚا 110املاز٠  

 ايص٣ ٜرتت  عًٝ٘ إٔ صبًؼ ايتبزٜ  مل ٜط أَاَ٘ إ٫ عكٛب١ ايععٍ يتٛقٝعٗا ع٢ً عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

021 

ٚقس طايد  ايباسدح ندطٚض٠ َطادعد١ ٖدصا ايكدإْٛ يرتاددن عٓكدط امل٤٬َد١ َدن غدريٙ َدٔ ايكدٛاْني               

 املٓاظط٠ ؾ٢ َكط ٚايٛطٔ ايعطب٢

عخ: ّ -6 نشٌٝ )دسا جذ اى ٍذ ػ -442:  46( )2336ٖب ؽب

ثؼْ٘اُ: اىَغبءىخ اىزشث٘ٝخ مَذخو ىزقٌ٘ٝ  (512

 أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ

سٝددح غددعه ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعددطف املػددا٤ي١ ايرتبٜٛدد١ ٚتبثريٖددا عًدد٢ تكددِٜٛ أزا٤ عهددٛ ٦ٖٝدد١      

ايتددسضٜؼ ايتددسضٜؼ ٚدبٜٛددسٙ, ٚايهؿددـ عددٔ املُاضغددات ايتدد٢ تػددتٛد  َػددا٤ي١ ٚضباغددب١ عهددٛ ٦ٖٝدد١      

بازباَعدد١, ٚاغددتدسَه ايسضاغدد١ املددٓٗر ايٛقددؿ٢, ٚقددُُه ايباسجدد١ اغددتبا١ْ زبُددن املعًَٛددات, ٚخًكدده       

ايسضاغ١ إا ْتا٥ر سٍٛ املُاضغات ايت٢ تػتٛد  املػا٤ي١ ايت٢ َٔ أُٖٗا: ا٫َتٓاع عٔ سهٛض اسانطات, 

ا ؾداض٠ إا امل٪يدـ ا٭قد٢ً,    ٚاغتدساّ املٓك  يتشكٝل َهاغد  ؾدكد١ٝ, ٚايٓكدٌ َدٔ املطاددن ايعًُٝد١ زٕٚ       

ٚإعبا٤ زضٚؽ خكٛق١ٝ, ٖٚصٙ املُاضغات اي٬أخ٬قٝد١ تعدٛز إا غٝداب ايدٛاظع ايدس٢ٜٓ ٚايرتبٝد١ ا٭غدط١ٜ        

 ٚغٝاب ايكس٠ٚ ٚعسّ ضباغ  املدايؿني, ٖٚٓاى طبايؿات أناز ١ٝ تتعًل با٭َا١ْ ايع١ًُٝ.

كدٛقِٗ ايكاْْٛٝد١ ٚٚادبداتِٗ    ٚقس أٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ ظٜاز٠ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ حب  

ايٛظٝؿٝدد١, ؾهدد٬ً عددٔ إدددطا٤ات ايتبزٜدد  ايتدد٢ تٓبددن عٓددس ٚقددٛع املدايؿددات َددٔ داْدد  بعددض أعهددا٤ ٦ٖٝدد١  

ايتسضٜؼ ايتد٢ تػدتٛد  ٚتػدتًعّ املػدا٤ي١, ٚأٚقده ندصيو بايعُدٌ عًد٢ تدٛؾري زٚضات تسضٜبٝد١ تتهدُٔ            

ٔ تُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤      َعًَٛات َؿك١ً سٍٛ قٛاعس ٚأسهاّ املػا٤ي١ بازباَعد١ ستد٢  هد   

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

( 142-21:  5( )2330دساعخ: أؽَذ شؾبرٔ ٍؾَذ ؽغِٞ ) -0

زأدٝجٚ،  غأ اى قبّّ٘ٚ ثبىخ ى٘ػٚ اى ْ٘اُ: ا ثؼ

ٞخ  ٞخ اىزشث عالة مي ىذٙ  ٞخ  غضاءاد اىزأدٝج ٗاى

 ٗػالنزٔ ثبىزضاٌٍٖ اىزْظَٞٚ

طدد٬ب نًٝد١ ايرتبٝدد١ بددبعض املػدد٦ٛيٝات  غدعه ٖددصٙ ايسضاغدد١ إا تعدطف ايٛاقددن ايؿعًدد٢ ملدس٣ ٚعدد٢     

ايكاْْٛٝدد١ املطتببدد١ باسبٝددا٠ ازباَعٝدد١ املتُجًدد١ ؾدد٢ سكددٛقِٗ ٚٚادبدداتِٗ, نُددا ٚضزت بكددإْٛ تٓعددِٝ          

( ٚع٬قتد٘ بدايتعاَِٗ ايتٓعُٝد٢, ٚقدس اغددتدسَه     49/1972ازباَعدات ٚاي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ يد٘  ايكدإْٛ      

بسس أغدايٝ  ٖدصا املدٓٗر, ٚاغدتدسَه ا٫غدتبا١ْ ندبزا٠       ايسضاغ١ املٓٗر ايٛقؿ٢ ٚاغتدسَه زضاغ١ اسباي١ ن
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( طاي  ٚطايبد١ بدايؿطقتني ا٭ٚا ٚايطابعد١ بهًٝد١ ايرتبٝد١ باملٓٝدا       835حبج١ٝ طبكه ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا  

 2005/2006عاّ 

 ٚتٛقًه ايسضاغ١ إا ْتا٥ر َٓٗا: 

ٝاا با٭خبا٤ ايت٢ تػدتٛد  ايعكٛبد١ ٚندصيو ازبدعا٤ات اي     - تبزٜبٝد١ ايدٛاضز٠   إٔ ايبايبات أنجط ٚع

  49/1972بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

 تٛؾط عٓاقط ا٫يتعاّ ايتٓع٢ُٝ يس٣ مجٝن أؾطاز ايع١ٓٝ  طًب١ ٚطايبات(  -

ٝاا بددني ايبًبدد١ ٚايبايبددات يكدداحل ايبايبددات ؾُٝددا ٜتعًددل بددٛعِٝٗ          - ٖٓدداى ؾددطٚم زايدد١ إسكددا٥

 باملػ٦ٛيٝات ايكا١ْْٝٛ بازباَع١

َر يت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يدس٣ طد٬ب نًٝد١ ايرتبٝد١ َدٔ      ٚقس أٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ تكُِٝ بطا

 خ٬ٍ ا٭دٗع٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ اسبسٜج١.

ج٘س ) -1 غٞذ غ ٍبّٚ اى عخ: أ  (250-213:  12( )2313دسا

ثؼْ٘اُ: دساعخ رقَ٘ٝٞخ ىجشاٍظ اىزَْٞخ اىَْٖخ 

ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثبىغبٍؼبد اىَصشٝخ فٚ ض٘ء 

 ثؼق اىزغبسة اىؼشثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

س ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢    ؾك 

ايتعًِٝ ازباَع٢ املكط٣, ٚتعطف أبطظ ايتذاضب ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ َن ططح ٬ََدض ايتذطبد١   

ز٠ َدٔ بدطاَر ايتُٓٝد١    املكط١ٜ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ ازباَعات ٚذبسٜس َدس٣ ا٫غدتؿا  

امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ, ٚٚندن تكدٛض َكدرتح يتؿعٝدٌ زٚض ٚسدس٠ تبدٜٛط ا٭زا٤ ازبداَع٢ بايهًٝد١,          

 ٚقس اغتدسَه ايباسج١ املٓٗر ايٛقؿ٢, َن تكُِٝ اغتبا١ْ طبكه ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

 ٚقس تٛقًه ايسضاغ١ إا ْتا٥ر َٓٗا: 

ي١ٝ ٚايكاْْٛٝد١ ؾد٢ ا٭عُداٍ ازباَعٝد١ ددا٤ت ؾد٢ ايرتتٝد  ايتاغدن َدٔ سٝدح           إٕ زٚضٙ ازبٛاْ  املا 

ا٭١ُٖٝ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكؿ١ عا١َ, ٚدا٤ت ؾ٢ ايرتتٝ  اسباز٣ عؿط بايٓػب١ يًُسضغني ٚؾ٢ 

ايرتتٝ  ايطابن عؿط ا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ, ٚؾ٢ ايرتتٝ  ايجا٢ْ يٮغداتص٠, َٚدٔ سٝدح ا٫غدتؿاز٠ َدٔ ٖدصٙ       

ؾذددا٤ت ؾدد٢ ايرتتٝدد  ايػددازؽ عؿددط بكددؿ١ عاَدد١, ٚدددا٤ت ؾدد٢ ايرتتٝدد  ايجددأَ عؿددط بايٓػددب١        ايدد اَر
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 يٮغاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعس ٚاملسضغني.

ف٘صٙ  -2 َذ  ْبُ ٍؾ َبس ٗؽ َذ ػ َذٙ ٍؾ َبُ ؽ عخ: إٝ دسا

ثؼْوو٘اُ: رصوو٘س  (431-312: 14( )2311اىصووبد) )

ٍقزووشػ ىزَْٞووخ ٗػووٚ ٍؼيَووبد سٝووب  األعفووبه 

 خ ىؼَيِٖ.ثبىزششٝؼبد اىَْظَ

ٚقس ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا ٚنن تكٛض َكرتح يت١ُٝٓ زضد١ ايٛع٢ املعطؾ٢ ملعًُات َطس١ً ضٜاه  

ا٭طؿدداٍ بايتؿددطٜعات املٓعُدد١ يعًُددٗٔ,  نُددا ٚضزت ؾدد٢ ايسغددتٛض املكددط٣ ٚايكددٛاْني ٚايًددٛا٥ض ٚايكددطاضات     

ؿ٢, ٚتببٝل أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً ايٛظاض١ٜ شات ايك١ً بامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ, ٚاغتدسَه ايسضاغ١ املٓٗر ايٛق

( َعًُد١ مت اختٝداضٖٔ ببطٜكد١ طبكٝد١ عؿدٛا١ٝ٥      163ا٫غتبا١ْ َٔ إعدساز ايبداسجني عًد٢ عٝٓد١ قٛاَٗدا       

غري تطب٣ٛ( ٚشيو يكٝاؽ زضد١ ا ملاّ املعطؾ٢ ببِٖ ايتؿطٜعات –سه٢َٛ/ تطب٣ٛ  –سهط/خام  – ضٜـ 

 املٓع١ُ يًعٌُ ؾ٢ َ٪غػات ضٜاه ا٭طؿاٍ.

 اغ١ عٔ ْتا٥ر َٓٗا:ٚأغؿطت ايسض 

ٝاا بددني زضددد١ ٚعدد٢ املعًُددات بددايكط٣ ٚاملددسٕ ٚاملدد٪٬ٖت ٚغددري املدد٪٬ٖت     ٫ تددٛز ؾددطٚم زايدد١ إسكددا٥

تطبٜٛاا ؾُٝا ٜتعًل با ملاّ املعطؾ٢ بايتؿطٜعات املٓع١ُ يعًُٗٔ, بُٝٓا تٛدس ؾطٚم ؾ٢ زضد١ ٚع٢ َعًُات 

 ضٜاه ا٭طؿاٍ اسبه١َٝٛ.

ّ بايبعس املعطؾ٢ ؾ٢ بطاَر إعساز َع١ًُ ضٜاه ا٭طؿاٍ, ٚنصيو ٚأٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ ا٫ٖتُا 

 نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط ؾ٢ ؾًػؿ١ ٚأٖساف ٚبطاَر نًٝات إعساز َع١ًُ ضٜاه ا٭طؿاٍ.

يف  -13 ْٚ خ غِ ث َ٘د ؽ َبٗٙ، ٍٗؾ ىذ ػ عخ: أسٗٙ خب دسا

ثؼْوو٘اُ: ٗػووٚ ٍؼيَووٚ  (225-253:  11( )2314)

اىؼيووً٘ ثبىَغووبءىخ اىقبّّ٘ٞووخ ىََبسعووبرٌٖ 

اىشخصووٞخ ٗاىزؼيَٞٞووخ فووٚ اىجٞئووخ اىَذسعووٞخ 

 اإلسدّٞخ

سٝح ٖسؾه ٖصٙ ايسضاغ١ إا ذبسٜس زضد١ ٚع٢ َع٢ًُ ايعًّٛ باملػدا٤ي١ ايكاْْٛٝد١ املرتتبد١ عًد٢      

مماضغتِٗ ايؿدك١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ؾ٢ َساضغِٗ, ٚاغتدسّ ايباسجإ املٓٗر ايٛقؿ٢ َٔ خ٬ٍ اغتبا١ْ طبكده  

ُاا َٚع١ًُ ؾ٢ اقًدِٝ اداٍ ا٭ضزٕ, ٚاْتٗده ايسضاغد١ إا ْتدا٥ر َٓٗدا       ( 430ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ قٛاَٗا   َعً

 تس٢ْ زضد١ ٚع٢ َع٢ًُ ايعًّٛ باملػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ٚأٚقه ايسضاغ١ بهطٚض٠ ضؾن َػتٜٛات ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايكا٢ْْٛ َٔ دٛاْ  طبتًؿ١ َٔ خد٬ٍ   

 بطاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني

جذ اى -11 غِٞ ػ َبُ ٝ عخ: إٝ ٞف )دسا -1:  15( )2310يغ

ثؼْوو٘اُ: رَْٞووخ ٗػووٚ ٍؼيَووٚ اىزؼيووٌٞ  (125

اىضووبّ٘ٙ ثؾقوو٘نٌٖ اىقبّّ٘ٞووخ ٗٗاعجووبرٌٖ 

ٞخ،  ٖبٌٍٖ اىَْٖ عخ ٍ ض٘ء ٍَبس فٚ  ٞخ  اىَْٖ

 دساعخ ٍٞذاّٞخ

سٝح غعه ٖصٙ ايسضاغ١ إا تعطف ا طاض املؿا٢ُٖٝ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ َع٢ًُ ايتعًِٝ ايجدا٣ْٛ   

 139, ٚايكإْٛ ضقِ 47/1978يٛادبات امل١ٝٓٗ يًُعًِ نُا ؼبسزٖا ايكإْٛ ضقِ ايعاّ, ٚتٛنٝض اسبكٛم ٚا

 .155/2007ٚايكإْٛ ضقِ  93/2012, ٚايتعسٌٜ بكإْٛ 1981يػ١ٓ 

ٝادا ؾد٢ ايسضاغد١, نُدا اغدتدسَه ا٫غدتبا١ْ ندبزا٠             اغتدسَه ايباسج١ املدٓٗر ايٛقدؿ٢ َٓٗذادا حبج

 ( َعًِ َٔ َع٢ًُ ايتعًِٝ ايجا900.٣ْٛهْٛه ايع١ٓٝ َٔ  يتعطف ٚاقن املعًُني حبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ, ٚت

 تٛقًه ايسضاغ١ إا ْتا٥ر َٓٗا: 

إٔ ق١ً ٚع٢ املعًُني مبتبًبات َٗٓتِٗ ٚحبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٚٚادبداتِٗ َٚػد٦ٛيٝاتِٗ ٜعطندِٗ     -

 يًُدايؿات ايكا١ْْٝٛ ٚا خ٬ٍ مبكتهٝات ٚادباتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ 

ِ غري قازض عًد٢ ذبكٝدل أٖدساف املسضغد١ ٚايرتبٝد١ ؾد٢ تهدٜٛٔ        إٔ ْكل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ػبعٌ املعً -

 املٛاطٔ ايكاحل

 اؾتكاض املعًُني ٚاملتعًُني إا املعطؾ١ املبًٛب١ زبٛاْ  املػ٦ٛيٝات ايكا١ْْٝٛ -

 نعـ ا ملاّ ايهاٌَ بايكٛاْني ٚايكطاضات املٓع١ُ يًعٌُ ؾ٢ َٝسإ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ -

 رؼيٞق ػبً ػيٚ اىذساعبد اىغبثقخ: -

مل ذبغ قه١ٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٔ ايبشح ٚايسضاغد١, ٚمل تكدٌ إا املػدت٣ٛ املبًدٛب ؾد٢ ايب٦ٝد١        -1

ايعطب١ٝ َجٌ َا سعٝه بد٘ ؾد٢ ايب٦ٝد١ ا٭دٓبٝد١, ممدا تطتد  عًد٢ شيدو ْكدل ؾد٢ ا ملداّ املعطؾد٢             

 بايكإْٛ ٚايًٛا٥ض ايكا١ْْٝٛ أ٣ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ بكؿ١ عا١َ 

2-  ٝ ُاددا ؾدد٢ صبدداٍ ايرتبٝدد١    تٓاٚيدده ايسضاغددات ايػددابك١ بؿددك ٗا  ا٭دٓبٝدد١ ٚايعطبٝدد١( َٛنددٛعاا َٗ

ايكا١ْْٝٛ ٖٚٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ, ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ٚندطٚض٠ تطبٜٛد١ ؾد٢ ايٛغدط ايتعًُٝد٢ َدٔ أددٌ        
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 ذبكٝل ايتهاٌَ بني أٖساف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚأسساخ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ 

 أدطٜه ٖصٙ ايسضاغات ؾ٢ ب٦ٝات عطب١ٝ ٚأخط٣ غري عطب١ٝ  -3

اًَه ايسضاغدات ا٭دٓبٝد١ َدن ايسضاغدات ايعطٜبد١ ؾد٢ تٓاٚهلدا يكهد١ٝ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ, ٚإٕ           ته -4

ناْدده ايسضاغددات ا٭دٓبٝدد١ تٓاٚيدده املٛنددٛع بكددٛض٠ اٛيٝدد١ َٛنددش١ ع٬قتدد٘ بكهدداٜا أخددط٣       

نا٫ْهباط ا٭نداز ٢ ٚايب٬بد٢, ٚايتُٓٝد١ املٗٓٝد١, ٚددٛز٠ ايتعًدِٝ ٚسكدٛم ايبد٬ب ٚٚادبدات          

 ؼ ٚسكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜ

تٓٛعه املٓاٖر ايبشج١ٝ املػتدس١َ ؾ٢ ايسضاغدات ايػدابك١, ؾبذاْد  اغدتدساّ املدٓٗر ايٛقدؿ٢,        -5

, املدٓٗر ا٫غتككدا٢٥, ٚاغدتدسَه    Philip H. Wagner (2007)ؾكدس اغدتدسَه زضاغد١    

 أغًٛب ذبًٌٝ است٣ٛ ٚؾشل ايٛثا٥ل. William Edward (2016)زضاغ١ 

١ املػددتدس١َ ؾدد٢ ايسضاغددات ايػددابك١, ؾكددس اغددتدسَه أغًدد  ايسضاغددات   تٓٛعدده ا٭زٚات ايبشجٝدد -6

, ٚزضاغ١ Jomy Jose (2014)ا٫غتبا١ْ نبزا٠ حبج١ٝ, جباْ  املكاب٬ت ايؿدك١ٝ نسضاغ١ 

 Li Jun Du (2008  ٚزضاغ١ ,Peng Guo (2011. 

7-      ْ ٢ْٛ أؾدداضت بعددض ايسضاغددات ا٭دٓبٝدد١ إا أُٖٝدد١ املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ ؾدد٢ ذبكددني ايددٛع٢ ايكددا

, ٚزضاغدد١  Jomy Jose  (2014) , ٚزضاغدد١ William Edward( 2016يسضاغدد١  

Guangtang Pan Yu He (2016)   نُا أؾاضت بعهٗا إا إٔ ْكل املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١ ,

, ٚزضاغددد١ Khalmakshinova (2016)ٜٓؿدددب عٓددد٘ ندددعـ ايدددٛع٢ ايكدددا٢ْْٛ نسضاغددد١ 

 Peng Guo (2011 ٚزضاغدد١ ,Jerome (2015) إٔ ايتكدداعؼ ؾدد٢ أزا٤ , أؾدداضت إا

 ايٛاد  امل٢ٓٗ ْادِ عٔ نعـ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ

أؾدداضت بعددض ايسضاغددات إا أُٖٝدد١ ايددسٚضات ايتسضٜبٝدد١ ؾدد٢ تُٓٝدد١ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ نسضاغدد١          -8

 Jennifer Boman (2015  ٚزضاغد١ ,Jolanta & Vytautes (2015)  ٚزضاغد١ ,

Guangtang Pan (2016) 

, Peng Guo (2011), ٚزضاغد١  Guangtang Pan (2016)اتؿكده زضاغد١ ندٌ َدٔ      -9

, ع٢ً إٔ ٖٓاى ع٬ق١ إػباب١ٝ بدني ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ    Khalmakshinov (2016)ٚزضاغ١ 
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 ٚذبكٝل دٛز٠ ايتعًِٝ

 Jennifer, ٚزضاغدد١ Jolanta & Vytauls (2015)نددصيو اتؿكدده زضاغدد١ نددٌ َددٔ   -10

Boman (2015)      ساز املعًدِ  , ع٢ً نطٚض٠ إزخاٍ ايتعدًِٝ ايكدا٢ْْٛ ندُٔ بدطاَر تهدٜٛٔ ٚإعد

ٝاا.  َٚعًِ املعًِ ع٢ً إ ٜهٕٛ إيعاَ

, William Edward (2016), ٚزضاغد١  Li Jun Du (2008)اتؿكده زضاغد١ ندٌ َدٔ      -11

, عًدد٢ إٔ ٖٓدداى ع٬قدد١ إػبابٝدد١ بددني ايددٛع٢ Jolanta & Vytautes (2015)ٚزضاغدد١ 

زاخددٌ  ايكددا٢ْْٓٛ ٚذبكٝددل ا٫ْهددباط ا٭ندداز ٢ ٚايب٬بدد٢ ٚتُٓٝدد١ قُٝدد١ ا٫يتددعاّ ايتٓعُٝدد٢    

 امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ

, ٚزضاغد١  Jerome (2015), ٚزضاغد١  Jomy Jose (2014)نصيو اتؿكه زضاغد١ ندٌ َدٔ     -12

William Edward (2016)      ايتبنٝددس عًدد٢ نددطٚض٠ ايددٛع٢ بددا دطا٤ات ايتبزٜبٝدد١ ,

  إدطا٤ات ايتبزٜ  ايكا١ْْٝٛ( ست٢ ٜهٕٛ ا٭عها٤ ع٢ً عًِ بٗا 

 Philip H. Wagner, ٚزضاغ١ Jennifer Boman (2015)نُا أتؿكه زضاغ١ نٌ َٔ  -13

, ع٢ً إٔ ٖٓاى ع٬ق١ إػباب١ٝ بدني ايتبدٜٛط املٗٓد٢  ايتُٓٝد١ املٗٓٝد١( ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١        (2007)

 ايتسضٜؼ ٚايٛع٢ ايكا٢ْْٛ

أَدا بايٓػدب١ يًسضاغدات ايعطبٝد١ ؾكدس أندست مجٝدن ايسضاغدات ايعطبٝد١ غدٛا٤ ؾد٢ َطسًد١ ايتعًدِٝ              

تُاّ بدايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يًُعًدِ ٚا٭غدتاش ازبداَع٢ يسضاغد١ ْٗدا ساَدس         ازباَع٢ أٚ َا قبً٘ ع٢ً نطٚض٠ ا٫ٖ

 (2014(, ٚزضاغ١ أض٣ٚ خايس عُا٣ٚ, ٚضبُٛز سػٔ ب٢ٓ خًـ  2006عبس ايهطِٜ 

نُا أؾاضت زضاغات عسٜس٠ إا نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بايبعس ايكا٢ْْٛ ؾ٢ تهٜٛٔ ٚإعساز َعًدِ ايتعًدِٝ   

(, ٚزضاغدد١ أمحددس ؾددشات٘ ضبُددس٠  1998ناَددٌ ظٜدداز٣  ايعدداّ نسضاغدد١ غدداَض مجٝددٌ عبددس ايددطسِٝ, ٚؾتشدد٢  

(, 2000(, ٚزضاغ١ ضبُس تٛؾٝل غ٬ّ 2011(, ٚزضاغ١ إ إ محس٣ ضبُس, ٚسٓإ ضبُس ؾٛظ٣ 2007سػني 

 (2013ٚزضاغ١ ٢َٓ ضبُس ايػٝس اسبطٕٚ  

( ؾكدس  1990أغتدسَه أغً  ايسضاغات املٓٗر ايٛقؿ٢, َاعسا زضاغ١ ٜٛغـ إبطاِٖٝ عبس املعب٢  

 سَه املٓٗر ايتاضؽب٢أغتد
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(, ٚزضاغد١  2013تٓاٚيه بعض ايسضاغات ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ نسضاغد١ َٓد٢ ضبُدس ايػدٝس اسبدطٕٚ       

ؾتش٢ ناٌَ ظٜاز٣   غٗري أمحس سٛاي١  1998غاَض مجٌٝ عبس ايطسِٝٚ  زضاغ١ ؾاط١ُ سػٔ أمحسٚ   ٚ,)1995) 

( ؾكددس 1990ملعبدد٢  اغددتدسَه مجٝددن ايسضاغددات ا٫غددتبا١ْ َاعددسا زضاغدد١ ٜٛغددـ إبددطاِٖٝ عبددس ا 

 اغتدسَه ذبًٌٝ ايٛثا٥ل

أظٗدطت أغًد  ايسضاغددات إٔ ندعـ ايدٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٜعدٛز إا ْكدل ا ملدداّ املعطؾد٢ ٚعدسّ تًبٝدد١         

 ا٫ستٝادات ايكا١ْْٝٛ يٮعها٤ 

( ٚزضاغد١ أض٣ٚ خايدس عُدا٣ٚ ٚضبُدٛز سػدٔ بٓد٢       2010اتؿكه زضاغد١ ندٌ َدٔ أَدا٢ْ ايػدٝس غبدٛض        

ػتٜٛات ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايكا٢ْْٛ َٔ خ٬ٍ بطاَر ايت١ُٝٓ املٗٓٝد١, نُدا   ( ع٢ً نطٚض٠ ضؾن 2014َخًـ 

, Jennifer Boman (2015)(, َن زضاغ١ ندٌ َدٔ   2006اتؿكه زضاغ١ نٌ َٔ ْٗا ساَس عبس ايهطِٜ  

, ع٢ً نطٚض٠ َعطؾ١ ا دطا٤ات ايتبزٜبٝد١ ايتد٢ تتددص ندس أ٣     William Edward (2018)ٚزضاغ١ 

 ١.إخ٬ٍ بايٛادبات املٗٓٝ

ٚأِٖ َا ٜتُٝدع أٚ ٜٓؿدطز بد٘ ٖدصا ايبشدح عدٔ ايسضاغدات ايػدابك١ ؾد٢ أْد٘ تٓداٍٚ املٛندٛع بكدٛض٠              

ٍ زٕٚ ذبكٝدل     اٛي١ٝ َٔ سٝح أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚدٛاْ  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٚأٖدِ     املعٛقدات ايتد٢ ذبٛد

ض َكدرتح يدسٚض           ازباَعد١ ؾد٢ تععٜدع     ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ جباَعد١ املٓٝدا َدن تكدسِٜ تكٛد

 ايتسضٜؼ. ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ

ٝادا ٖٚدٛ املدٓٗر ايٛقدؿ٢ قٛاَد٘ زضاغد١                ندصيو اختًدـ ٖدصا ايبشدح َدٔ سٝدح اغدتدساَ٘ َٓٗذادا حبج

ٚايًٛا٥ض  1972يػ49١ٓاسباي١ ببزٚات٘ املدتًؿ١ املتُج١ً ؾ٢ ذبًٌٝ ايٛثا٥ل  نكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ 

امًؼ ا٭عًد٢ يًذاَعدات, نُدا مت اغدتدساّ َكداب٬ت       –ايهًٝات ٚبعض املهاتبات ايٛاضز٠ ايساخ١ًٝ يبعض 

 ؾدك١ٝ َؿتٛس١ َن عسز َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ش٣ٚ اشب ٠ ايكٝاز١ٜ ؾ٢ ايعٌُ ازباَع٢

اْؿددطز ٖددصا ايبشددح ؾدد٢ تبددٜٛط ا٭زا٠ ايبشجٝدد١  ا٫غددتبا١ْ( املػددتدس١َ ٖٚدد٢ َددٔ إعددساز ايباسددح   

ا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ جباَعد١ املٓٝدا, سٝدح تهدُٓه صبُٛعد١ َدٔ ا٭غد١ً٦            يكٝاؽ ايٛع٢ ايكد 
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ُادا          1ايتشك١ًٝٝ ؾ٢ قدٛض٠ َٛاقدـ قاْْٛٝد١    بٗدسف تعدطف ا ملداّ املعطؾد٢ بايكهداٜا ايكاْْٛٝد١  سؿًعدا ٚؾٗ

يكهاٜا ٚإزضاًنا ٚاغتٝعاباا( َٚس٣ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, ٖصا با ناؾ١ إا قٝاغ١ َؿطزات ا

ازباَع١ٝ ؾ٢ ازباْد  ايٛددسا٢ْ يبٝدإ ايكدِٝ ٚا٫دباٖدات ا٫ػبابٝد١ عبٖٛدا, ٚددا٤ ازباْد  ايجايدح ؾد٢            

 قٛض٠ ا٭زا٤ات ايتع١ًُٝٝ ايػًٛن١ٝ أ٣ املُاضغات ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.

ٚأخرياا, أؾازت ايسضاغات ايػابك١ ايبشح اسبداا ؾد٢ بعدض دٛاْد  ا طداض ايٓعدط٣, ٚيهدٔ متٝدع         

بعطه داْ  ْعط٣ ذب٢ًًٝ سٍٛ ايكهاٜا ازباَع١ٝ َٛثك١ باملٛاز ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ تٗدِ أعهدا٤     ٖصا ايبشح 

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايت٢ تطتبط جبٖٛط عًُِٗ َٔ خ٬ٍ تًو ايكهاٜا.

 اإلعبس اىْظشٙ:

 مت تٓاٍٚ ا طاض ايٓعط٣ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

 َؿّٗٛ ايٛع٢ يػ١ ٚاقب٬ساا. -

 َؿّٗٛ ايكإْٛ يػ١ ٚاقب٬ساا. -

 ّٛ ايٛع٢ ايكا٢َْْٛؿٗ -

 املؿّٗٛ ا٫دطا٢٥ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 ْٛعا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 خبٛات تؿهٌٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 ٚظا٥ـ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 أ١ُٖٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 َكَٛات ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 آيٝات ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -

 ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ يًكهاٜا ازباَع١ٝ -

 خص اى٘ػٚ )ىغخ(:فَٞب ٝ -أٗال

                                      
 انظر ممحق رقم  1
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 دا٤ ؾ٢ يػإ ايعطب: 

ٝاا أ٣ سؿع٘ ٚؾُٗد٘ ؾٗدٛ ٚاع, ٚؾد٬ٕ أٚعد٢ َدٔ       ايٛع٢  يػ١: سؿغ ايكً  ايؿ٧, ٚع٢ ايؿ٧ ٜعٝ٘ ٚع

 (4876: 18ؾ٬ٕ أ٣ أسؿغ ٚأؾِٗ, ٚؾ٢ اسبسٜح ايؿطٜـ: ْهط اهلل اَطأ قن َكايت٢ ؾٛعاٖا  

 ٚؾ٢ املعذِ ايٛغٝط: 

عا٤, ٚع٢ اسبسٜح: سؿع٘ ٚؾُٗ٘, ٚع٢ ا٭َط: أزضند٘ عًد٢   " يػ١: ٚع٢ ايؿ٧: مجع٘ ؾ٢ ٚايٛع٢" 

 (1044: 4سكٝكت٘, ؾايٛع٢: ٜع٢ٓ اسبؿغ ٚايتكسٜط, ايؿِٗ ٚغ١َ٬ ا زضاى  

٬ٜسددغ إٔ املعٓدد٢ ايًػدد٣ٛ ؾدد٢ املعذددِ ايٛغددٝط أؾدداض إا ددداْبني َُٗددني َددٔ دٛاْدد  ايددٛع٢ ُٖٚددا:      

  ايتكسٜط( نذاْ  ٚدسا٢ْ, ٚ ا زضاى ٚايؿِٗ( نذاْ  َعطؾ٢

 يػ١"" قٔ ايؿ٧ قٓا أ٣ تؿكسٙ بايبكط, قٓٔ: ٚنن ايكٛاْني ايكإْٛأَا " 

 ٚايكإْٛ: َكٝاؽ نٌ ؾ٧ ٚططٜك١  

أَا َٔ سٝدح ا٫قدب٬ح, ؾذدا٤ َعٓد٢  ايدٛع٢( اقدب٬ساا عًد٢ ايٓشدٛ ايتداا: ؾكدس عطؾد٘ غد٬َ٘              

ٜبددسٜٗا ٜٚعٗطٖددا  ( عًدد٢ أْدد٘ املعطؾدد١ ٚايؿٗددِ ٚا زضاى ايتدد٢  تًهٗددا ايؿددطز أٚ     108: 26قددابط ايعبدداض   

ايؿدل, نُا أْ٘ ا٫ٖتُاّ ٚايؿعٛض املتدٝكغ ٚأْد٘ املػدت٣ٛ ا٭عًد٢ يًشٝدا٠ ايعكًٝد١ مبعٓد٢ أْد٘ ايؿدعٛض مبدا           

 ؼبت٣ٛ ايصٖٔ املتبكغ َػاٜطاا َٚتبآٜا َن ايعًُٝات ا زضان١ٝ

( ببْد٘ ايعًُٝد١ ايتد٢ ٜػدتبٝن     339: 40ٚعطؾ٘  باٚيٛ ؾطٜط٣( نُا شنط ضبُس ضبُدٛز اشبٛايدس٠      

صٙا تػريٖ  ايت٢ ت٪ثط ؾٝ٘ٚ  عٝـ ؾٝٗاٚ  َعطؾ١ ايعطٚف ايت٢ٜ  تػٝريٙٚ  عطؾ١ ايعاملٚ   ايعطٚف  ْػإ عٔ ططٜكٗاَ 

ٚقس ضنع ٖصا ايتعطٜـ عًد٢ ازباْد  املعطؾد٢ املتعًدل بدايؿِٗ ٚاملعطؾد١ ٚا زضاى ٚا٫غدتٝعاب, ا٣         

            ِ ٚإزضاى ايؿدطز يًشكددا٥ل   ايرتنٝدع عًد٢ ازباْد  ايعكًد٢ ؾكدط أ٣ إٔ ايدٛع٢ ٖٓدا سايد١ شٖٓٝد١ تتُجدٌ ؾد٢ ؾٗد

ٚا٭ؾٝا٤ ع٢ً عبٛ عك٢ً, ٜٚتذ٢ً ايٛع٢ ا ْػا٢ْ ؾ٢ قٛض ؾت٢ تتبأٜ بتبأٜ َٛنٛع ايدٛع٢, ٚاا ٖدصا   

إا إٔ ايددٛع٢ ٖددٛ امُددٛع ايهًدد٢   Rosenthal  & Yudin (120:68)أؾدداض ضٚظْتددداٍ ٜٚٛزٜدددٔ  

املٛنددٛع٢ ٚيصاتدد٘, ٚؾكددط ؾدد٢  يًعًُٝددات ايصٖٓٝدد١ ايتدد٢ تػدداِٖ بكددٛض٠ ْؿددب١ ؾدد٢ إزضاى ا ْػددإ يًعددامل 

ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚؾ٢ ع١ًُٝ ايعٌُ ا٫ْتاد٢ ٜكبض ا٭ؾطاز َدسضنني شبكدا٥ل ا٭ؾدٝا٤ ٜٚهؿدؿٕٛ عدٔ      

ع٬قاتِٗ اشباق١ بايب١٦ٝ اسٝب١ بِٗ ٚ ٝعٕٚ أْؿػِٗ عٓٗا ٜٚباؾطٕٚ ؾع٬ً ٖازًؾا ع٢ً ايببٝع١ بؿطه 
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 تُاع٢, ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜٛدس خاضز امتُن.اخهاعٗا ٫ستٝاداتِٗ, ؾايٛع٢ ْتاز ايتبٛض ا٫د

ٝاددا أ٫ٚ جبٛاْدد  َٛنددٛع َددا أٚ تكٓٝدد٘    Awarenessإٕ ايددٛع٢   ٜعدد  عددٔ َددس٣ إملدداّ ايؿددطز َعطؾ

ٝادا            ُادا اظزاز ٚع ُادا ٚؾٗ بعٝٓٗا أ٣ ٜع  عٔ ازباْ  املعطؾد٢ ٭ْد٘ ٫ ٚعد٢ زٕٚ عًدِ ٚؾٗدِ, ؾهًُدا اظزاز املدط٤ عً

 43ا ايعكٌ حباي١ إزضاى ٚع٢ً تٛاقٌ َباؾط َن ضبٝب٘ اشباضد٢  "ؾايٛع٢ ٜع  عٔ ع١ًُٝ عك١ًٝ ٜهٕٛ ؾٝٗ

ُاا َٚعطؾ١ ٚإزضاًنا تدبت٢ َطسًد١ أخدط٣ ٖٚد٢ ازباْد  ايٛددسا٢ْ       140:  ( ٚبعس تهٜٛٔ ٖصا ازباْ  املعطؾ٢ ؾٗ

عبٛ دٛاْ  املٛنٛع َٚؿطزات٘ غٛا٤ نإ شيو غًباا أّ إػباباا ٜٚعك  شيو املطسًد١ ايٓعٚعٝد١ ايتد٢ تعد  عدٔ      

 املتٛقن إٔ ٜػًه٘ ايؿطز ؾ٢ امتُن ايػًٛى

ٚعًٝدد٘, ؾددايٛع٢ اقددب٬ساا ٜعدد  عددٔ إملدداّ ايؿددطز مبؿددطزات قهدد١ٝ بعٝٓٗددا, أ٣ ٜعدد  عددٔ ازباْدد    

املعطؾ٢, ٜٚ٪ٜس شيو َا دا٤ ؾ٢ َعادِ ايًػد١ بدبٕ ايدْٛع٢ ٜعٓد٢ اسبؿدغ, ٚتدبت٢ بعدس شيدو َطسًد١ ا٫دبداٙ           

 ايٛدسا٢ْ عبٛ تًو املؿطزات غًباا أٚ أػباباا.

ٜؿهددٌ ٖددصا ايددٛع٢ ٜهتػدد  ا ْػددإ ايكددسض٠ عًدد٢ َطاقبدد١ ايددصات ٚإَهاْٝدد١ ايتٛدٝدد٘ اهلددازف       ٚ 

يتكطؾات٘ ٚنببٗا ٚتطب١ٝ ايصات, ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ع٢ً ايصات َػد٦ٛي١ٝ أخ٬قٝد١, ٚتتشكدل قٓاعدات ايدصات      

 )427-426: 16َٔ قسض٠ املط٤ ع٢ً ايهبط ايصات٢ ٭ؾعاي٘  

 أٍب اىقبُّ٘ اصغالًؽب:

( ببْد٘ صبُٛعد١ َدٔ ايكٛاعدس ايتد٢ تدٓعِ بكدٛض٠ ًَعَد١ غدًٛى          11: 37ًٝؿد١   عطؾ٘ ضبُس غعس خ 

ا٭ؾطاز ؾ٢ امتُن, ٖٚصا ٖٛ املع٢ٓ ايٛاغدن, ؾايكدإْٛ صبُٛعد١ َدٔ ايكٛاعدس ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ تدٓعِ عًد٢          

 غبٌٝ املجاٍ غًٛى ا٭ؾطاز ؾ٢ بًس َعني أٚ ظَٔ َعني َجٌ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات.

ببْ٘ صبُٛع١ َٔ املبداز٨ ايتد٢ تػدتُس قٛتٗدا املًعَد١ َباؾدط٠ أٚ غدري        ( 207: 22ٚعطؾ٘ زٜٓٝؼ   

َباؾط٠ َٔ أسس أدٗع٠ ايسٚيد١ ايتد٢ أْٝبده بد٘ غدًب١ ايتؿدطٜن مبٛدد  زغدتٛض, ٭ٕ ايكدإْٛ أزا٠ يتٛدٝد٘           

ايٓؿاط ا ْػا٢ْ ٚٚنن ايكٝٛز عًٝ٘, ٚيصيو ػب  إٔ ٜؿعط ايؿطز َٔ ٚد١ٗ ْعط ايٛادبات ايكا١ْْٝٛ ببْ٘ 

شعإ يٝؼ ؾكدط ببطٜكد١ ضقٝد١ ٭ْد٘ ندُٔ ْبدام اختكدام ايكدإْٛ, ٚيدٝؼ ؾكدط ٫ْد٘ ؽبؿد٢             ًَتعّ يإل

ايعكاب ْتٝذ١ ا خ٬ٍ بٛادبات٘, بٌ ٭ٕ غًبإ ايكإْٛ ٚسهِ ايكإْٛ ْؿػ٘ ٖٛ دع٤ َِٗ َٔ ا٭خ٬قٝات 

 ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُن ايص٣ ٜعٝـ ؾٝ٘
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ًػدًٛى ٚايدطٚابط ؾد٢ امتُدن ٚايتد٢      نُا ٜعطف ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ صبُٛعد١ َدٔ ايكٛاعدس املٓعُد١ ي     

( ٫ٕ ثكاؾد١  42: 10تكّٛ ايػًب١ ايعا١َ جبعدٌ ا٭ؾدطاز ؾد٢ امتُدن عًد٢ اسرتاَٗدا ٚيدٛ عدٔ ططٜدل ايكد٠ٛ            

اسرتاّ ايكإْٛ دبعٌ ايؿطز ٜ٪َٔ ببٕ املعاٜري ايكا١ْْٝٛ دع٤ دٖٛط٣ َٔ ْعاّ ايعساي١ إش أْٗدا ايٓدٛا٠ ايتد٢    

ٚست٢ ؾ٢ ٚدٛز قدإْٛ َتهاَدٌ    –ؾ٢ ساٍ غٝاب ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ َٔ خ٬هلا  هٔ ذبكٝل ايعساي١, ٚ

اْني    – ٕ ايكدٛد بددسٚ ددس٣ قاْْٛٝتٗددا,ٚ   َٔ ِ اٯْٝدد١ بػددض ايٓعددط عدد ٕ  ؾددباع ساددداتٗ تػددابكٛ ٔ ا٭ؾددطازٜ  دد ٕ نددجريااَ  ؾددإ

  ٕ ِ ايكاْٛ ٕ ذبكل سه ٕ مبؿطزٖا يٝػه بٛغعٗا أ ّ ايكاْٛ ٕ ثكاؾ١ اسرتا ؾعاٍ, ؾإ ٌ عاز٣ٚ   (208: 23ٚتٓؿٝصٖا بؿه

ٚبٗصا, ؾإٕ ايتؿطٜن يٝؼ ٖٛ املكسض ايٛسٝدس ايدص٣ ٜعبد٢ يًكٛاعدس ايكاْْٛٝد١ ؾٛتٗدا املًعَد١ ؾد٢          

 ايتببٝل, نُا أْ٘ يٝؼ املكسض ايٛسٝس يًكإْٛ, بٌ ٖٛ املكسض ا٭ٍٚ

ٚعًٝدد٘, ؾٝهددٕٛ ايكددإْٛ صبُٛعدد١ َددٔ ايكٛاعددس ايتدد٢ تددٓعِ ع٬قددات أؾددطاز امتُددن  ازبدداَع٢(    

َٔ قبٌ ايػًب١ ايتؿطٜع١ٝ يتٓعِٝ َٛنٛع َعني أٚ قهاٜا َع١ٓٝ َجٌ ايكهداٜا  بعهِٗ ببعض, ٚقِٝ ٚنع٘ 

 املتعًك١ بايتعًِٝ ازباَع٢

ؾ٢ امتُدن بكدؿ١ عاَد١, ٖٚدٛ بٗدصا       Super Structureٚبٗصا  جٌ ايكإْٛ ايبٓا٤ ايؿٛق٢  

٠, ؾددامتُن ٜعًددٛ ايكٛاعددس ايٛاقعٝدد١, ٚعًٝدد٘ ٜهددٕٛ غددٝاز٠ ٚاسددرتاّ ايكددإْٛ َددٔ آيٝددات ايجكاؾدد١ املتشهددط   

ا ْػا٢ْ ايص٣ ٜكّٛ ؾ٢ ا٭غاؽ ع٢ً اتؿام َهتٛب  ايسغتٛض اٚ ايكإْٛ( ٚبكسض َا ٜهٕٛ ٖٓداى اسدرتاّ ملدا    

اتؿل عًٝ٘ بكسض َا ٜهٕٛ امتُن َتشهطااا, ؾ٬ ٜػتبٝن أؾطازٙ إٔ ٜب٦ُٓٛا إا َػتكبًِٗ إ٫ ؾ٢ ظدٌ غدٝاز٠   

 ايكإْٛ ٚاسرتاّ تببٝك٘ ؾ٢ امتُن 

ايكددإْٛ ٖددصٙ سددسثه تػددريات عًدد٢ غدداس١ امتُددن, نددإ َددٔ ايهددطٚض٣ إٔ ٜتددابن    َٚددٔ ٖٓددا نًُددا   

ايتبٛضات يًٝشل بٗا َجبتاا تؿاعً٘ ايسا٥ِ َن ظطٚف امتُن يٝبك٢ ايتعدبري ايكدازم يهدُري ازبُاعد١ ؾايكدإْٛ      

 امتُن. ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ ٖٚصٙ ايعٛاٖط اْعهاؽ يعٛاٖط ادتُاع١ٝ أخط٣ ؾ٢

٘ أنجطٖدا   ٚايكإْٛ أع٢ً أْٛاع ا  ٔ بك١ٝ ايهٛابط ا٭خط٣ بهْٛد ٜتُٝع ع ُاا,ٚ  تٓعٝ يهبط ا٫دتُاع٢ زق١ٚ 

ايعكاب نٛابط  ؿطم بني ابٓا٤ امتُن ايٛاسس ؾايجٛابٚ  ٓب٣ٛ ع٢ً عساي١ ؾ٢ املعا١ًَ, ٫ٜ  ذبسٜساا, نُاٜ  َٛنٛع١ٝٚ 

اضتهاب اشببب  قٛع ازبط ١ٚ  ٓنٚ   َٚ ٛ ايطزع أ ايعكابٖ  صا ازبعا٤ٚ  ٖسفٖ   ٕٚ  (.81: 48 ؾ٢ ايكاْٛ

٘ ملٓدن ا٫عبدطاف     ات ايت٢ ت٪ًٖ ٓب٣ٛ ع٢ً مجٝن اٯٝي  ٜ٘ ٘ نابًبا ادتُاعٝاا ؾإْ ٕ بكؿت ٕ ايكاْٛ باختكاض, أ
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ٚاسسز٠ ايت٢ تٛقن ازبعا٤ ع٢ً ٛانش١  ٘ اي ْكٛق  ٚ,١ٝ ٘ ا يعَا عطاا إا قٛت  َٔ ؽبايؿ٘ ٚعكاب املٓشطف,ْ 

ًك٢ ٚا يعاّ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ ق٠ٛ ٚزضدد١  ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط ٖٓا, إٔ ٖٓاى ؾطًقا بني ايٛاد  اشب 

ا٫يعاّ, ؾايٛاد  اشبًك٢ ٜٓبن َٔ ايساخٌ, بُٝٓا ايكإْٛ ٜؿطه َٔ اشباضز, نصيو عٓسَا تهدعـ غدًب١   

ز امتُدن اهلدطز ٚايؿٛند٢, ٚقدس ٚندض ٖٝذدٌ إٔ ايٛادد  اشبًكد٢                تؿًده ايٓداؽ َٔد ٖدصا ا٫يدعاّ ٜٚػٛد ايكإْٜٛ 

ؿرتنإ ؾ٢ ازبٖٛط ٚايػا١ٜ, ؾذٖٛطُٖا ٚاسس ٖٛ ا٫يعاّ ٚغاٜتٗا ٚاسس٠ ٢ٖٚ تٓعِٝ امتُدن ٭ُْٗدا    ٚايكإْٜٛ 

 (9:  21  ٜٓبعإ َٔ َعني ٚاسس ٖٚٛ ا ضاز٠ اسبط٠ ايت٢ تٓب٣ٛ ع٢ً عٓكط عك٢ً ٚعٓكط َٛنٛع٢ خاضد٢

ٚاْب٬ًقا َٔ نٕٛ ا ْػإ ؾ٢ ْعط ايكإْٛ صبُٛع١ َٔ ايكِٝ دسٜط٠ بايطعا١ٜ بٌ إْد٘ ندٌ قُٝد١     

ٖا ايكإْٛ إمنا تػتُس أقًٗا ٚٚظْٗا َٔ تكسٜط ا ْػإ هلدا, َٚبًدؼ تعًكد٘ بٗدا, ٚيدصيو      ادتُاع١ٝ ٜطعا

ٜكبض ايكٍٛ ببٕ ا ْػإ ٖٛ اسٛض ايص٣ ٜسٚض سٛي٘ ايٓؿاط ايكا٢ْْٛ نًد٘, ٖٚدٛ ؾد٢ ْٗاٜد١ املبداف ٖسؾد٘       

 (1: 49اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ بٛد٘ عاّ  

عس ايكإْٛ أسس ا٭زٚات امل١ُٗ ؾ٢ تٓعِٝ  ٔ ا٭غباب   ٚعًٝ٘,ٜ   (8-7: 35ايػًٛى ا ْػا٢ْ يعسٜسَ 

 ا٫يتعاّ ايبٛع٢ بايكإْٛ ٚاد  أخ٬ق٢ ٜ٪ز٣ إا اسرتاّ ايكإْٛ ٚثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ -

اسرتاّ ايكإْٛ ٫ ٜطتبط بؿهط٠ ايبٛع١ٝ ؾكط, ؾٗٛ ٜػتٓس إا ؾهط٠ ازبعا٤ ايص٣ تٛقع٘ امل٪غػ١  -

 ع٢ً َٔ ؽبايؿ٘

 ٕٚ ايسؾن بؿهط٠ ٚدٛب اسرتاّ ايكإْٛٚدٛز امل٪غػ١ ٫ ٜػتكِٝ َٔ ز -

 :أ١ُٖٝ ايكإْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -

ٜعس ايكإْٛ ايعًِ ايٛسٝس ايص٣ ٜسخٌ ٜٚدطتبط بؿدت٢ صبدا٫ت اسبٝدا٠ املدتًؿد١, اْب٬ًقدا َدٔ إٔ         

ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ صبُٛع١ َدٔ ا٭سهداّ ايتد٢ تدٓعِ غدًٛى أؾدطاز صبتُدن َعدني ؾد٢ ؾدت٢ َٝدازٜٔ اسبٝدا٠,             

 ٛ ٕ ٚغدد١ًٝ ؾدد٢ نددبط ٚتددبَني اسبٝددا٠ ا٫دتُاعٝدد١ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ زاخددٌ امتُددن ازبدداَع٢ ؾايكداْ

اْب٬ًقددا َددٔ أْدد٘ صبُٛعدد١ َددٔ ايكٛاعددس ايتدد٢ تتهددُٔ ايددطٚابط ايتعًُٝٝدد١ ٚايبشجٝدد١, ٚامتُعٝدد١ ؾدد٢ امتُددن     

ٓدتر عٓد٘ إقاَد١ ايٓعداّ ٚذبكٝدل ا٫غدتكطاض ٚاي       َدٔ   بٓدا٤ ا٫دتُداع٢  ازباَع٢ ببسهاّ ًَع١َ هلصا امتُن مماٜ 

خ٬ٍ ايتٛاظٕ بني املكاحل املؿرتن١ يًب٬ب ٚا٭عها٤, ٖٚصا ايكإْٛ يٝؼ غا١ٜ ؾ٢ سس شات٘, بٌ ٚغ١ًٝ يتشكٝدل  

 ازباَع٢. غا١ٜ أق٢ ٢ٖٚ َكاحل أعها٤ امتُن ازباَع٢ ٚتٓعُٝٗا مبا ؼبكل اغتكطاض ٚتكسّ امتُن



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

031 

عًددِٝٗ َددٔ ٚادبددات ٚٚعددِٝٗ سبددسٚز     ؾُعطؾدد١ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ مبددا هلددِ َددٔ سكددٛم َٚددا      

َػ٦ٛيٝاتِٗ ايؿطز١ٜ ٚنصيو ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ بِٝٓٗ نبؾطاز ٚنُٔ املٓعَٛد١ ازباَعٝد١ أزعد٢ إا إملداَِٗ     

 بايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تهبط عًُِٗ.

ٚبٗصا ؾايكإْٛ ٚغد١ًٝ يتشكٝدل ا٫ْػدذاّ ا٫دتُداع٢ بدني أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ نُدا أْد٘ أزا٠            

شكٝل أٖساف امل٪غػ١ ازباَع١ٝ, ٚنصيو أْ٘ َع٢ٓ بٛنن قٛاعس َٚعاٜري يًػًٛى ايبؿط٣, ٖٚدٛ َدا   ؾعاي١ يت

ٜع  عٓ٘ ؾ٢ ايًػ١ ايكا١ْْٝٛ با٫يتعاَات ٚايٛادبات َٚا ٖٛ قٛاب َٚا ٖٛ خبب, نُا أْ٘ ٜػع٢ إا ذبكٝل 

يتشكٝدل ا٫ْهدباط    ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚتٓعِٝ ايػًٛى ايبؿط٣ ٚتػ١ٜٛ ايٓعاعات, ٚعًٝد٘ ؾايكدإْٛ ٚغد١ًٝ   

ٝاا.  ا٭ناز ٢ ٚا٫دتُاع٢.. مما ػبعً٘ ًَعَا ادتُاع

 :ايع٬ق١ بني ايكإْٛ ٚايرتب١ٝ -

٫ؾو إٔ ٖٓاى ع٬ق١ ق١ٜٛ ٚثٝك١ بني ايكإْٛ ٚايرتب١ٝ, ؾايرتب١ٝ هلا زٚض َِٗ ؾ٢ سٝا٠ ا٭ؾدطاز   

ا٫دتُاعٝدد١, ٖٚددسؾٗا بكددؿ١ عاَدد١ ٭ْٗددا نددطٚض٠  ضغددا٤ ايس كطاطٝدد١ ايتدد٢ ٖدد٢ أسددس عٛاَددٌ ايتُٓٝدد١    

ا٭غاغ٢ تهٜٛٔ املدٛاطٔ ايكداحل ايكدازض عًد٢ أزا٤ زٚضٙ ٚايكٝداّ مبػد٦ٛيٝات٘ عًد٢ أنُدٌ ٚدد٘ ٭ٕ ذبكٝدل           

ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ أسس ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ ايت٢ تػع٢ ايرتب١ٝ إا ا٫ٖتُاّ بٗا ست٢ تهتٌُ َٓع١َٛ أ٭ٖدساف  

ٚٚادبات٘ ايت٢ ٜهؿًٗا ي٘ ايكإْٛ ٚايسغدتٛض, يدصا    ايرتب١ٜٛ ٚبٗا ٜتهٕٛ املٛاطٔ ايكاحل ايص٣ ٜع٢ سكٛق٘

ُاددا ؾدد٢ ْؿددط ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٚيتشكٝددل شيددو ؼبتدداز إا زضاغدد١ ايكددإْٛ    ؾايرتبٝدد١  هددٔ إ تًعدد  زٚضاا َٗ

ٚخباق١ ايكدإْٛ ايتعًُٝد٢ ٚظبداح ايرتبٝد١ ؾد٢ شيدو ؼبكدل أٚ ٜػداعس عًد٢ اغدتكطاض امتُدن, ٖٚدصا أسدس              

ذبكٝكٗا, ٭ٕ ايكإْٛ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعدس ايػد١ًُٝ ايتد٢ ذبهدِ ايدطٚابط      أٖساف ايكإْٛ ايت٢ ٜػع٢ إا 

زاخٌ امتُن بككس إقطاض ايٓعاّ ٚاغتتباب ا٭َٔ, ؾايرتب١ٝ ت٧ٝٗ ايب١٦ٝ امل٥٬ُد١ ايتد٢ ٜعُدٌ ؾد٢ ضسابٗدا      

 (6: 8ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ َا تعهػ٘ َٔ َكطضات زضاغ١ٝ, ٚمماضغات تطب١ٜٛ  

إٔ ايكإْٛ تٛأّ ايرتب١ٝ َٔ ظا١ٜٚ ايهدبط ا٫دتُداع٢ ٭ٕ ايرتبٝد١     نُا إٔ تًو ايع٬ق١ تتُجٌ ؾ٢ 

أزا٠ َٔ أزٚات ايكإْٛ, ٭ْ٘ إشا نإ ايكإْٛ متجٌ سذط ايعا١ٜٚ ؾ٢ ايهبط ا٫دتُداع٢ ٚأٖدِ ا٭زٚات عًد٢    

ا٫ط٬م, ؾإٕ ايرتب١ٝ ٫ تكٌ أ١ُٖٝ ؾ٢ ٖدصا املٝدسإ َدٔ سٝدح أْٗدا ايهدابط اسبكٝكد٢ يعدسّ اعبدطاف أؾدطاز           

تُن يٝؼ بتٛؾري ايػًب١ اشباضد١ٝ َتُجًد١ ؾد٢ ايكدإْٛ نٛغد١ًٝ قٗدط ٚإدبداض, ٚإُٜٓدا بتدٛؾري ايػدًب١          ام



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ايساخ١ًٝ ٚايهبط ايصات٢ يس٣ أؾطاز امتُن.

 :ايع٬ق١ بني ايكإْٛ ٚايتعًِٝ -

تتشسز ايع٬ق١ بني ايكإْٛ ٚايتعًِٝ ببْٗا ع٬ق١ عه١ٜٛ ٚتباز١ٜ َعا ؾهٌ َُٓٗدا ٜد٪ثط ٜٚتدبثط     

ٌ ؾد٢ امل٪غػد١       باٯ تُجد اسدسٜ   ِٚ ايتعًٝد  ٕٚ ٔ ايكداْٛ  ٌَ ٌ ن بام عُ  ْٕ ِ ازباَع٢, شيو أ طس١ً ايتعًٝ خط خكٛقاا ؾ٢َ 

كداحل مجٝدن       ػدتٗسؾإ ذبكٝدلَ   ٜ)ِ ايتعًٝد ُٓٗا  ايكدإْٛٚ  ا٭عهدا٤ ؾد٢    ايتع١ًُٝٝ  ازباَع١(, ؾه٬ً عٔ إٔ ن٬ًَ 

 (.752: 9باخت٬ف ايعَإ ٚاملهإ  ازباَع١ بؿهٌ َتٛاظٕ نُا إٔ ن٬ َٔ ايكإْٛ ٚايتعًِٝ ؽبتًؿإ 

             ٔ ٕ  هد ٍ ايكداْٛ ٔد خد٬  َ طاسً٘د ؼبتداز إا ايكدإْٛ ٭ْ٘د ِ ؾد٢ مجٝدنَ  ٓا إا إٔ ايتعًٝد ٚدبسض ا ؾاض٠ٖ 

إعساز أدٝاٍ ايكإْٛ ؾ٢ تٛا تهٜٛٔٚ  ٪غػاتٜ٘  ٔ خ٬ٍَ  ٪غػات ايتعًِٝ, نُا إٔ ايتعًَِٝ   امتُن. تٓعَِٝ 

ْه ايع٬ق١ قٜٛد١ بدني ايتعًدِٝ ٚايكدإْٛ, ٚإٔ ايتعًدِٝ َدٔ أسدس        ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط, إْ٘ إشا نا 

أٖساؾ٘ تهٜٛٔ ايٛع٢ يس٣ ا٭ؾطاز, ؾهصيو ايع٬ق١ بني ايٛع٢ ٚايكإْٛ تعس اْعهاغاا َباؾدطاا يًع٬قد١ بدني    

 ايتعًِٝ ٚايكإْٛ أٚ دع٤اا َٓٗا 

 رؼقٞت: -

ِ ٚأسدس أٖساؾد٘ تهدٜٛٔ ايدٛع٢     ٖٓاى ع٬ق١ تؿاع١ًٝ بني ايكإْٛ ٚايتعًِٝ ٚايٛع٢, ؾايتعًِٝ أٖ 

 نُا إٔ َٔ أسس أٖساف ايرتب١ٝ تهٜٛٔ ايٛع٢ َٔ خ٬ٍ ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ( َٚٔ خ٬ٍ ايكإْٛ ٜتذسز َؿّٗٛ 

امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ازباَع١ٝ با ناؾ١ إا تهٜٛٓٗا املاز٣, ؾازباَع١ نُؿّٗٛ هلا ؾهط ٚهلا قإْٛ ٚيدٛا٥ض  

ٝاا . ٚتؿطٜعات, ٖٚصا ايكإْٛ ٜٓعِ ايع١ًُٝ  ايتع١ًُٝٝ ٜٚ٪طط ايعٌُ ٚػبعً٘ قاْْٛ

َٚٔ خ٬ٍ عطه املع٢ٓ ايًػ٣ٛ ٚا٫قب٬س٢ يهٌ َدٔ ايدٛع٢ ٚايكدإْٛ, ٜتهدض أْد٘ إشا ندإ املعٓد٢         

ايًػ٣ٛ يًٛع٢ ٜرتنع ؾ٢ ايؿِٗ ٚاسبؿغ ٚا زضاى ٭٣ أَط َٔ ا٭َٛض مبا ٜع٢ٓ قسض٠ ايؿطز إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ 

َادا    ٚعًِ ٚؾِٗ بٗصٙ ا٭َٛض, أ٣ ٜهٛ ٕ قازضاا ع٢ً ا ملاّ جبٛاْ  نٌ قك١ٝ َٔ ايكهاٜا ايعاَد١ أٚ اشباقد١ إملا

ٝاا, ٚيهٔ ٖصا ا ملاّ املعطؾ٢ ٜع٢ٓ إٔ ٖصا ايؿطز  هٔ إٔ ٜتُتن مبُاضغ١ ٖصا ايٛع٢ عبٛ تًو ايكهاٜا  َعطؾ

 متتعاا َٛنٛعٝاا ؾكط, أ٣ ٜعطف ْعطٜاا ؾكط, ٖٚصا َا تؿري إيٝ٘ ايكٛاَٝؼ ايًػ١ٜٛ.

ٓاٍٚ نًُت٢ "ايٛع٢ ٚايكإْٛ" ذب٬ًًٝ يؿعٝاا ٚاقب٬سٝاا ٚتٓاٍٚ أ١ُٖٝ ايكدإْٛ ٚايع٬قد١   ٜٚعس ت 

 بني ايكإْٛ ٚايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ,  هٔ تٓاٍٚ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 أٍب ػِ اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: -

ُٜعس ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َبًباا نطٚضٜاا تكتهٝ٘ ايعطٚف ايت٢  ط بٗا امتُدن ؾد٢ ايٛقده اسبداا,      

اعتباضٙ دع٤اا َٔ ايٓػٝر ايجكاؾ٢ يًُذتُن يهْٛ٘  جدٌ ايجكاؾد١ ايؿطعٝد١ يًُذتُدن ازبداَع٢ سٝدح ًٜعد         ب

ُاا ؾ٢ سٝا٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿدكد١ٝ جباْد  مماضغداتِٗ ايتعًُٝٝد١ ٚايبشجٝد١ ٚامتُعٝد١        زٚضاا َٗ

 ٭ْ٘  جٌ صبُٛع١ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ايكا١ْْٝٛ ايػا٥س٠ ؾ٢ صبتُن ازباَع١.

عًٝ٘, ؾإٕ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜعدس ددع٤اا َدٔ ايدٛع٢ ا٫دتُداع٢ ٖٚدٛ أسدس أضندإ ايبٓٝد١ ايؿٛقٝد١           ٚ 

Super Structure  ٌٝايت٢ ٢ٖ اْعهاغات يًٛدٛز ا٫دتُاع٢ بهٌ َػتٜٛات٘ ٚمماضغات٘, ٚقس أؾاض ْب

ٝاا بددني ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٚايددٛع٢ ا٫دتُدداع٢ ؾددا    32: 46عبددس ايؿتدداح   يٛع٢ ( إا إٔ ٖٓدداى متدداٜعاا ْػددب

صبُٛعدد١ اٯضا٤ ٚا٭ؾهدداض ٚايٓعطٜددات ايؿًػددؿ١ٝ ٚايكاْْٛٝدد١     Social Awareness ا٫دتُدداع٢  

إ٫ َٔ خ٬ٍ ايٛدٛز ا٫دتُاع٢  –نبعس َع٣ٛٓ  –ٚازبُايٝات ٚا٭خ٬قٝات ٫ٚ ٜؿِٗ ٖصا ايٛع٢ ا٫دتُاع٢ 

ٓاؽ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ا٫ْتاز مبا ٜعٓٝ٘ َٔ اسبٝا٠ املاز١ٜ ٚامتُن ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ تكّٛ بني اي

 Jolanta 57: 148    أَا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾٝككس ب٘ صبُٛع١ اٯضا٤ ٚاملؿداِٖٝ ٚا٭ؾهداض ٚايٓعطٜدات ,)

غدري إٔ ٖدصا ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ْعطٜادا مبدا ٜٓبد٣ٛ عًٝد٘ َدٔ           –ايؿًػؿ١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايسغتٛض١ٜ ؾ٢ بًدس َدا   

طاط ؾ٢ ع١ًُٝ تعًِٝ َٓع١ُ ٚبطاَر ضبسز٠ ٫ تتٛاؾط َعطؾ١ ٚتعًِ ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ ايػا٥س, ٜتبً  ا٫غب

 إ٫ ملٔ تابن زضاغ١ أناز ١ٝ َٓٗذ١ٝ ؾ٢ اسس٣ نًٝات اسبكٛم.

ؾٗصا ايتعطٜـ ٜ٪نس ع٢ً ازباْ  ايتدكك٢ ا٭ناز ٢ ايص٣ ٜطتبط بايجكاؾ١ ٚايؿًػؿ١ ٚاملباز٨  

هٜٛٔ ادباٖات ادتُاع١ٝ ٚقِٝ ايكا١ْْٝٛ, يهٔ ايٛع٢ سٍٛ أ٣ قإْٛ ٚيٝهٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ٖٛ ت

 ٚغًٛنٝات ٜػبكٗا إملاّ َعطؾ٢ َٓعِ سٍٛ ايكهاٜا ازباَع١ٝ 

ٚبٗصا املع٢ٓ ايػايـ, ؾدايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ أسدس َهْٛدات ايدٛع٢ ايعداّ ايدص٣ ؼبكدٔ ايؿدطز بكدؿ١            

عا١َ عبٛ أ٣ اخرتام يًكٛاْني زاخٌ امتُن, ٚع٢ً ٚد٘ اشبكدٛم ؽبدل أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ دبداٙ أ٣       

ع٢ً سكٛقِٗ زاخٌ امتُن ازباَع٢, ٚئ ٜتشكل ٖصا إ٫ إشا غع٢ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إا ذبكٝل ٖصا  تعس

ٝاا ٭ٕ امتُعات املتكس١َ ذبطم زا٥ُا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ يس٣ أؾطازٖا عا١َ سدس   اهلسف ٖٚٛ ت١ُٝٓ شات٘ قاْْٛ

ٛاْ  اسبٝات١ٝ ايعا١َدد  غٛا٤ تًو ايت٢ تهٕٛ َتعًك١ بازب Legal Cultureأز٢ْ َٔ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ 
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 أٚ بازبٛاْ  ا٭نجط ربككاا ٚؾطع١ٝ ٚخباق١ عٓسَا ٜتعًل شيو بازباْ  ايتع٢ًُٝ.

نُددا إٔ غٝدداب ٖددصا ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٫ ٜدد٪ثط غددًباا عًدد٢ ايؿددطز ؾكددط, بددٌ ٜدد٪ثط عًدد٢ ناؾدد١ أؾددطاز   

ض ْتٝذد١ غٝداب ٖدصا    امتُن ٭١ٜ ٜػِٗ ؾ٢ ذبكني امتُن نس أ١ٜ ضبا٫ٚت تػتٗسف إثاض٠ عسّ ا٫غتكطا

 ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ.

( ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ببْ٘ مجًد١ اٯضا٤ ايتد٢ تعهدؼ ع٬قد١     144: 29ٚتعطف عبري عبس املٓعِ ؾٝكٌ   

ايبؿط باسبل ايكا٥ِ, ٚايتكٛضات ايت٢  تًهٗدا ايبؿدط سدٍٛ سكدٛقِٗ ٚٚادبداتِٗ, ٚسدٍٛ ؾدطع١ٝ أٚ عدسّ         

ُاا يًشٝ ا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٜعُدٌ عًد٢ تدبَني ايٓعداّ ؾد٢ امتُدن       ؾطع١ٝ ٖصا ايػًٛى, ٖٚٛ بٗصا ٜعس ؾه٬ً َٓع

 ٚإػباز ْٛع َٔ ا٫غتكطاض

ُاا ٚممٓٗذاا  هدٔ إٔ ٜبٓد٢ عًٝد٘    –أ٣ أْ٘ صبُٛع١   املعاضف ايكا١ْْٝٛ ٚؾُٗٗا ٚإزضانٗا إزضاًنا َٓع

تببٝددل أٚ تٛظٝددـ َددٛاز ايكددإْٛ ؾدد٢ امتُددن ازبدداَع٢ نددُاْاا ملددا ٜرتتدد  عًدد٢ شيددو َددٔ سكددٛم ٚٚادبددات   

 اَات يٮعها٤ ٚتبكريِٖ بٗاٚايتع

ٖط      Wanada Cassidy  70 :279ٚتعطؾ٘    ٍ دٛد ( ببْ٘ ايكسض٠ ع٢ً إقدساض أسهداّ ساقد١ سٛد

 ايكا٢ْْٛ,  ايكإْٛ ٚايع١ًُٝ ايكا١ْْٝٛ, ٚنصيو املٛاز ايكا١ْْٝٛ املتاس١ ٚا٫غتؿاز٠ بؿهٌ ؾعاٍ َٔ ايٓعاّ

ملتعًك١ مبذُٛع١ َٔ ا٭ْؿدب١ ايتد٢ تعد     ٚبٗصا ؾايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜؿري إا املُاضغات ايػًٛن١ٝ ا 

عٔ ا٫يتعاّ امتُع٢ َٔ خ٬ٍ تجكٝـ أؾطازٙ سٍٛ ايكإْٛ, ؾا ملاّ بايكإْٛ ندطٚض٠ يًُؿداضن١ ايؿعايد١    

ُادا               ؾ٢ امتُن بكدؿ١ عاَد١ ٚامتُدن ازبداَع٢ عًد٢ ٚدد٘ اشبكدٛم, سٝدح ػبعدٌ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ًَ

بٛنٛح بػًٛن٘ ست٢ ٜتشكل ْٛع َٔ املٓٗر ايتٛاق٢ً, ٚبٗصا ٜهٕٛ  مبذُٛع١ َٔ املٗاضات ايٛظٝؿ١ٝ املتعًك١

 ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾطًطا يًتؿاعٌ ا ػباب٢ َن ايعسٜس َٔ ايكهاٜا املتٓٛع١ باسبٝا٠ ازباَع١ٝ.

ٚؽبًل ايباسح إا إٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يعهٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٜعٓد٢ ؾُٝدا ٜعٓد٢ إملداّ عهدٛ ٦ٖٝد١          

١ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدك٢ ٚ هٔ إٔ ترتدِ إا َعاضف قاْْٛٝد١ تٛظدـ زاخدٌ    ايتسضٜؼ باملعًَٛات ايكاْْٛٝ

امل٪غػد١ ايتعًُٝٝدد١  ازباَعد١( ؾُٝددا ٜتعًدل مبؿددطزات ايكهداٜا ازباَعٝدد١ ايتد٢ تتكددٌ مبػدد٦ٛيٝت٘ ٚأزٚاضٙ      

ايتسضٜػ١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚا زاض١ٜ ٚامتُع١ٝ, ؾٗصا ايٛع٢ ؼبسز َكسض٠ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ؾِٗ ٚإزضاى 

١ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض زاخٌ امتُن ازبداَع٢ ممدا ٜرتتد  عًٝد٘ ايتعاَدٌ ا٫ػبداب٢ ايٓدادض َدن أعهدا٤          َٚعطؾ
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امتُن ازباَع٢ ٚنٝـ ٜتعاٜـ َعِٗ ٭ٕ ٖصا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜع  عٔ صبُٛع١ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ايكا١ْْٝٛ 

اّ ايكدا٢ْْٛ ٚعدٔ ؾُٗٗدِ    ايػا٥س٠ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ ايت٢ تٓتر عٔ ع٬ق١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايٓعد 

ع٢ ايكدا٢ْْٛ إزضاى عكًد٢ يًكدإْٛ َبٓد٢ َٚعٓد٢,        هٕٛ ايٛد عس َبابًكا يًكإْٛ أٚ طبايًؿا ي٘ ٚبٗصاٜ  ٚإزضانِٗ ملاٜ 

كتكط ٖٓا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ عًد٢ ايكدإْٛ ؾكدط, بدٌ ؼبتداز إا َعطؾد١ قاْْٛٝد١ تتٛظعٗدا صبدا٫ت َعطؾٝد١             ٜ٫ٚ

 ايكا٢ْْٛ. ٜسٜٛيٛدٝا ايكإْٛ ٚعًِ ايٓؿؼ ايكا٢ْْٛ ٚاملٓبلنجري٠ َٓٗا عًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ ٚأ

( ػبط٣ تساٚهلا ؾ٢ ايبشٛخ 111-110: 28ٚمث١ َعٓٝإ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ سسزُٖا ايػٝس ٜػٔ   

 املعاقط٠ يعًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ ٚؾًػؿ١ ايكإْٛ ُٖا:

قٝاغ١ ايتؿطٜعات ايكا١ُ٥ ٖٚصا أٚهلُا: ٜككس ب٘ إزضاى ضبسز َٔ داْ  املؿطع ملؿّٗٛ ايعسٍ, ٜٚتُجٌ ؾ٢ 

  هٔ تػُٝت٘ بايٛع٢ ايتؿطٜع٢ بايعسٍ 

ثاُْٝٗددا: ٚعدد٢ املددداطبني ببسهدداّ ايكددإْٛ غددٛا٤ ايكهددا٠ أٚ املتكددسَني أٚ أؾدددام ايكٛاعددس ايكاْْٛٝدد١        

 مبهُٕٛ ٖصٙ ايكٛاعس ٚضبتٛاٖا 

ؼبكدل ْدٛاتر   ٚعًٝ٘, ؾٝذ  إٔ ٜتٓاغِ ٜٚتهاٌَ ٖصا ايٓٛعإ ؾد٢ أزا٤ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ مبدا       

إػباب١ٝ هلصا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٔ سٝدح ا ملداّ بدا دطا٤ات ايكاْْٛٝد١ يًتػًد  عًد٢ أٜد١ َؿده٬ت  هدٔ إ          

 تٛادٗ٘ ؾ٢ ايٛغط ازباَع٢.

إٔ ايددٛع٢ بايكددإْٛ يددٝؼ صبددطز َعطؾدد١ ايتؿددطٜعات ٚايٓكددٛم ايكاْْٛٓٝدد١, أٚ املؿدداضن١ ؾدد٢           

ٜٚتِ َٓاقؿد١ قهداٜا قاْْٛٝد١ بٗدا بدني املدتكدني َدٔ        املٓاقؿات ايٓعط١ٜ ٚايٓسٚات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تعكس 

ضددداٍ ايكددإْٛ ٚايكهددا٤ ايتدد٢ قددس تهددٕٛ خدداضز اٖتُاَددات ايؿددطز ايعدداز٣, ٚيهددٔ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ قددٛض٠    

(, مما ػبعٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َسضًنا َٚػدتٛعباا ندٌ َدا ٜدسٚض     1: 41َتُاشد١ ٚؾا١ًَ يهٌ أْٛاع ايٛع٢  

تتعًل بٛظا٥ـ ازباَع١ غٛا٤ ناْه تسضٜػ١ٝ اّ حبج١ٝ أّ صبتُعٝد١ أّ   سٛي٘ َٔ ع٬قات َٚؿاِٖٝ ٚأٖساف

َتعًك١ بتبٜٛط ٚتكسّ امتُن, بٌ عًٝ٘ إ ػبعٌ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ق١ُٝ َٔ ايكِٝ ايت٢ ًٜتدعّ بٗدا   

ستدد٢ ٜتعاَددٌ َددن ٚادباتدد٘ ازباَعٝدد١ عًدد٢ أْٗددا َػدد٦ٛي١ٝ تتهددُٔ ْٛعاددا َددٔ ايتعٗددس ٚا٫يتددعاّ بٗددا بكددٛض٠  

 ست٢ ٫ ٜتعطه يًُػا٤ي١ ْتٝذ١ ا٫خ٬ٍ بتًو ايٛادبات.قا١ْْٝٛ 

 :ْٛعا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -
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ٜٚتهض ٖصإ ايٓٛعإ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ َتهاًَني ؾ٢ أسس ؾه٢ً ايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ أٚ ُٖدا َعادا عًد٢      

 :Karataeva Aygul (60 : 172)ايٓشٛ ايتاا نُا سسزتُٗا 

 :Individual Legal Awarenessٚع٢ قا٢ْْٛ ؾطز٣  -1

ٜٚطتبط ٖصا ايؿهٌ مبػت٣ٛ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يدس٣ ايؿدطز  َعطؾد١ ٚٚددساْاا ٚغدًًٛنا( ستد٢ ٜهدٕٛ         

ٝاا ؾُٝا ٜٛادٗ٘ َٔ َٛاقـ.  قازضاا ع٢ً ايتعبري عٔ ٚد١ٗ ْعطٙ قاْْٛ

 :Group Corporate Legal Awarenessٚع٢ قا٢ْْٛ مجاع٢ َؿرتى  -2

سس٠ ايت٢ تٓت٢ُ إا ١َٓٗ َع١ٓٝ َٔ إملاّ َعطؾد٢  ٜٚطتبط ٖصا ايٓٛع مبا ٜػٛز زاخٌ امُٛع١ ايٛا 

 ٚٚدسا٢ْ ٚغًٛن٢, ست٢  هٔ تٛظٝؿ٘ زاخٌ ب١٦ٝ ايعٌُ

 :خبٛات تؿهٌٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ْٚؿطٙ -

يه٢ ٜتِ تؿهٌٝ ايٛع٢ بكؿ١ عا١َ يس٣ ا٭ؾطاز, ٫ٚبس َٔ إٔ إتباع صبُٛعد١ َدٔ اشببدٛات عًد٢      

 ايٓشٛ ايتاا 

 يٛع٢ بٗاقٓاع١  قٝاغ١( ايؿهط٠ املطاز ا -1

 ْكٌ ٖصٙ ايؿهط٠ زاخٌ ايؿ١٦ أٚ امتُن نً٘ -2

تجبٝه ٖصٙ ايؿهط٠ ٚذبًٜٛٗا إا ق١ُٝ أٚ َعتكس ضاغذ, ٚتؿعٌٝ ا٭خري٠  ايك١ُٝ( أ٣ ذبًٜٛٗا إا  -3

 (29: 13  غًٛى ظاٖط َٚٓتؿط بني ا٭ؾطاز

ٚعًٝدد٘,  هددٔ تٛظٝددـ ٖددصٙ اشببددٛات عٓددس تؿعٝددٌ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ    

 اَع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:بازب

صْبػخ )صٞبغخ( اىفنشح اىَشاد اى٘ػٚ ثٖب ٗرقذَٖٝب  -1

 ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثبىغبٍؼخ:

ؾؿ٢ ٖصٙ املطس١ً ٜتِ بًٛض٠ ؾهط٠ َع١ٓٝ سٍٛ اسس٣ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠, ؾ٢ قإْٛ تٓعدِٝ  

املعطؾد٢ ستد٢  هدٔ ؾُٗٗددا     ازباَعدات ٚايتد٢ ٜدتِ ايتبندس أْٗدِ ؾدد٢ استٝداز إيٝٗدا, أَدا يدٓكل ؾدد٢ ازباْد           

ٚاغتٝعابٗا ٚإزضانٗا, أٚ يككٛض ؾ٢ ا٭زا٤ ازباَع٢ سٍٛ بعض َؿطزات ٖصٙ ايكه١ٝ َدج٬, أٚ يهدعـ َٛددٛز    

يددسِٜٗ ؾدد٢ سددٌ َؿدده١ً َددا تددطتبط أٜهاددا باسددس٣ َؿددطزات ٖددصٙ ايكهدد١ٝ أٚ غريٖددا, ٚشيددو متٗٝددساا يتهددٜٛٔ    
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عبٛ ٖدصٙ املؿده١ً, ٚ هدٔ تببٝدل شيدو عًد٢        ادباٖات إػباب١ٝ سٛهلا ست٢  هٔ ايتكطف ايػًِٝ ايؿعاٍ

مجٝددن ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات غددٛا٤ تًددو املتعًكدد١ بازباْدد  ايتسضٜػدد٢          

 ٚا٫َتشاْات أٚ ايبشح ايع٢ًُ ؾ٢ صباٍ ايسضاغات ايعًٝا أٚ خس١َ امتُن ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 ّشش اىفنشح أٗ ّقيٖب داخو اىَغزَغ اىغبٍؼٚ: -2

ٖصٙ اشبب٠ٛ ٜتِ ايرتٜٚر يًؿهط٠ املطاز ْؿطٖا إَا َٔ خ٬ٍ ايٓسٚات ٚٚضف ايعُدٌ ٚاملد٪متطات    ؾؿ٢ 

أٚ َٔ خ٬ٍ ايبٛاب١ ا٫يهرت١ْٝٚ يًذاَع١ أٚ َٔ خ٬ٍ املطنع ا ع٢َ٬ بازباَع١ نآيٝدات غدري ضقٝد١, أٚ َدٔ     

ست٢ ٜتِ اغدتسَادٗا ؾد٢    خ٬ٍ تهُٝٓٗا ؾ٢ املكطضات ايسضاغ١ٝ, أٚ ٜتِ َٔ خ٬ٍ تهٜٛٔ ادباٖات إػباب١ٝ

ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ, إش إٔ ٖٓدداى اضتباًطددا بددني ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ ٚازباْدد  املعطؾدد٢, ؾدد٬  هددٔ تهددٜٛٔ        

املكدّٛ ايط٥ٝػد٢ يًددٛع٢ ٚأٚا    -ازباْدد  املعطؾد٢  –ادباٖدات ٚدساْٝد١ إ٫ َدٔ خدد٬ٍ ا ملداّ املعطؾد٢ ٭ْد٘       

ٜهْٛدإ ايكُٝد١, ٚأمندا ايكُٝد١ تعًدِٝ ٚتطبٝد١ أ٣       عًُٝات٘ أٚ دٛاْب٘, ٚيهٔ ٖدصإ ازباْبدإ ٫ ٜهْٛدإ أٚ    

 ايتعٛز ع٢ً املُاضغ١ ايؿع١ًٝ ٚايع١ًُٝ ؾ٢ امتُن ازباَع٢, ٖٚصا ٜتهض ؾ٢ اشبب٠ٛ اي٬سك١.

 اىزضجٞذ: -3

أ٣ تجبٝه ايؿهط٠ أٚ ايكه١ٝ ست٢  هٔ ذبًٜٛٗا إا ق١ُٝ ثِ تطمجتٗا إا غًٛى ؾتجبٝه ايؿهدط٠   

ْْٛٝدد١ أَهددٔ إزضانٗددا ٚؾُٗٗددا ٚاغددتٝعابٗا بعددس إ مت ا٫قتٓدداع بٗددا نؿهددط٠    ْدداتر َددٔ تددٛؾط املعًَٛددات ايكا 

ٚايتعطف بٗا, ٜٚعك  نٌ شيو ازباْ  ا٭زا٢٥  ايػًٛى ايؿع٢ً, إش ٫  هٔ يعهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ إٔ ٜػدًو     

ٝاا أٚ  اضؽ ٚادبات٘ مماضغ١ قا١ْْٝٛ زٕٚ ايٛقدٛع ؾد٢ اسعدٛض ٚايتعدطه يًُػدا٤ي١, إ٫ َدٔ        غًًٛنا قاْْٛ

٬ٍ قاعس٠ قاْْٛٝد١ َعًَٛاتٝد١ ضقد١ٓٝ ٭ٕ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدٝؼ صبدطز ا ملداّ املعطؾد٢ بٓكدٛم َٚدٛاز            خ

ايكإْٛ  قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات( ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم أٚ قٛاْني ايتعًدِٝ عاَد١ أٚ   

تعًُٝٝد١ ازباَعٝد١, ٚيهدٔ    ا ملاّ بايسغتٛض أٚ ايًٛا٥ض ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تٓعِ ايعُدٌ زاخدٌ ٖدصٙ امل٪غػدات اي    

تهٜٛٔ ادباٖات إػباب١ٝ عبٛ تًو ايكٛاْني, با ناؾ١ إا املُاضغ١ ايع١ًُٝ يهاؾد١ َدا ددا٤ بتًدو املكدازض      

 ايت٢ تؿهٌ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ با ناؾ١ إا ايٛع٢ ا٫دتُاع٢ عا١َ.

ت ٚممددا ٖددٛ دددسٜط بايددصنط, إٕ غٝدداب ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ  هددٔ إٔ ٜدد٪ز٣ إا ٚدددٛز ْٚؿدد٤ٛ َؿدده٬     

 تطتبط مبؿطزات ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايت٢ مت تٓاٚهلا ؾ٢ ٖصا ايبشح
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ٚبٗصا ؾٝتُجدٌ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢ عٓكدطٜٔ َُٗدني ُٖدا ثكاؾد١ ايعًدِ              

بايكددإْٛ ٚثكاؾدد١ اسددرتاّ ايكددإْٛ, ؾجكاؾدد١ املعطؾدد١ ٚايعًددِ بايكددإْٛ تعددس خبدد٠ٛ َُٗدد١ ٚأغاغدد١ٝ يًددٛع٢  

ْد٘  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ( عًُٝد١ شاتٝد١ يعهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ٜتبًد  َعطؾد١ شاتٝد١            ايكا٢ْْٛ ع٢ً اعتباض أ

ٜٚؿرته إٔ تهٕٛ َعطؾ١ ٚثٛق١ٝ, ؾٛدٛز ٖصٙ املعطؾ١ ايٛثٛق١ٝ ٜٓتر تهُني ايػٝام ايه٢ً يًٛع٢ باعتباض 

( َٚدٔ خد٬ٍ ثكاؾد١ ايعًدِ بايكدإْٛ  هدٔ يعهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ          37-36: 33إٔ ايٛع٢ َػبي١ سٜٝٛد١   

يب٬ب مبطس١ً ايًٝػاْؼ عٔ بعض ا٭َٛض املتعًك١ بٓعاّ ا٫َتشاْات ٚايتسضٜؼ ٚغريُٖا, ٚنصيو تعٜٚس ا

بايٓػب١ يب٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٜكّٛ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتعٜٚسِٖ باملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تتٓاغ  

ٚايؿشدل ٚايتعدٝني,   ٚطبٝع١ زضاغتِٗ, ٚ هٔ إٔ تهٕٛ, ٖصٙ املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ َطتبب١ بٓعاّ ا ؾطاف 

 ٚازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ ايت٢  هٔ إٔ تٛقن عًِٝٗ ؾ٢ ساٍ ا خ٬ٍ بايٛادبات ايع١ًُٝ.

أَددا ثكاؾدد١ اسددرتاّ ايكددإْٛ ؾددصاى عٓكددط آخددط سٝددح ٜعهددؼ ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ املتعًددل بتهددٜٛٔ       

ٜرتتد  عًد٢   ادباٖات إػباب١ٝ عبٛ ايكإْٛ ٚنصيو تُٓٝد١ قدِٝ إػبابٝد١ عبدٛ ايكدإْٛ...... ا٭َدط ايدص٣        

ٝاا  شيو َٔ إملاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايكٛاْني مما ػبعً٘ قازضاا ع٢ً مماضغ١ سكٛق٘ ٚايتُتن بٗا متتعاا ؾعً

 ًَٚتعَاا بٛادبات٘ عبٛ ازباَع١.

 ع٘اّت اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: -

 ىناك ثالثة جوانب رئيسية لموعى القانونى يمكن تناوليا عمى النحو التالى: 
 اىغبّت اىَؼشفٚ: -1

با ملداّ   -نبسس ْٛاتر املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ ٢ٖ املاز٠ اشبداّ يًصٖٓٝد١  –ٜتعًل ٖصا ازباْ   

ُاا ٚاغتٝعاباا ٚإزضاًنا يهٌ َا ػب  إٔ ًِٜ بد٘ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َدٔ َعطؾد١ بدايكٛاْني         املعطؾ٢ سؿًعا ٚؾٗ

اّ يًعكٌ ست٢  هٔ تٛظٝؿٗدا  ٚايًٛا٥ض ايساخ١ًٝ ايت٢ تٓعِ ايعٌُ ازباَع٢ يتهْٛٔ أسس َهْٛات املاز٠ اشب

عٓس تٓاٍٚ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ غٛا٤ َن ايب٬ب أّ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َٚعداِْٚٝٗ,    

( إٔ ٖصا ازباْ  ايعك٢ً أنجط تبٛضاا ٜٚع  عٔ املطس١ً ايؿهط١ٜ ايت٢ 28: 13ْٚٛنض أَري٠ عبس ايػ٬ّ ظاٜس  

ٝاا ٜعٝـ ضغِ َٛت َبسع١ٝ ايصٜٔ ساؾعٛا ع٢ً َٛقؿِٗ ايسا٥ِ ايؿطٜس, سٝح  متجٌ ؾ٢ شضٚتٗا إْتاداا إبساع

 هٔ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مماضغ١ ا٭ْؿب١ ايعك١ًٝ َٔ خ٬ٍ املػدتٜٛات املعطؾٝد١ هلدصا ازباْد  إش  هٓد٘      
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اغرتداع َا قطأٙ ؾ٢ قاْْٛٔ تٓعِٝ ازباَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ٚندصيو ٥٫شد١ ايهًٝد١ ايتد٢ ٜعُدٌ ؾٝٗدا       

ضغدِ  –ًٝ٘ ببطٜكت٘ ايصات١ٝ َٚا اغتسصب٘ َٔ َعًَٛات قا١ْْٝٛ َدٔ خد٬ٍ ايٓدسٚات ايتجكٝؿٝد١     َٚا أطًن ع

َٚددا تهددٕٛ ؾدد٢ شانطتدد٘ ْتٝذدد١ ايػددُاع َددٔ ايػددري, ممددا ٜرتتدد  عًدد٢ شيددو ؾٗددِ ٖددصٙ املعًَٛددات       -ْددسضتٗا

رتمجٗا ايكا١ْْٝٛ ٚنٝـ ٜتعاٌَ َعٗا ٜٚع  عٓٗا بٛد١ٗ ْعطٙ مما ٜكٛزٙ إا نٝـ ٜٛظـ ٖصٙ املعًَٛات ٜٚ

ؾ٢ أزا٤ات غًٛن١ٝ ٚؾل طبٝع١ املٛقـ ايدص٣ ٜٛادٗد٘, ممدا قدس ٜد٪ز٣ شيدو إا اغدتدساّ عكًٝتد٘ ؾد٢ إزضاى          

ايع٬قات ازبسٜس٠ بط١ٜ٩ أادٌ ٚٚندٛح أنجدط, ٭ٕ ؾٗدِ املعًَٛدات ايٓعطٜد١ ايكاْْٛٝد١ ٜتبًد  ايتذدطز َدٔ           

 اب١ٝ.اسػٛؽ ست٢  هٔ ض٩ٜتٗا ٚإزضانٗا بكٛض٠ اٛي١ٝ ٚتعطف تبثرياتٗا ا ػب

, أْ٘ ؾ٢ َػدت٣ٛ ايدٛع٢   Krathwohl David R. (63 :20)ٚقس أنس شيو نطاثٍٛ زٜؿٝس  

ٗاا إا ايدصانط٠ أٚ ايكدسض٠ عًد٢ اغدرتداع املعًَٛدات  سؿدغ ايكدإْٛ( َدٔ خد٬ٍ ا ملداّ            ٫ ٜهٕٛ ا٫ٖتُاّ َٛد

, َٚعٓد٢ شيدو إٔ   بازباْ  املعطؾد٢ بكدسض ا٫ٖتُداّ بدبٕ ايؿدطز ٜدسضى أؾدٝا٤ َعٝٓد١ ؾد٢ املٛقدـ أٚ ايعداٖط٠           

َاا  يًذاْ  املعطؾ٢(.  ايٛع٢  ايكا٢ْْٛ( ٜتهُٔ املهٕٛ املعطؾ٢ مما ػبعٌ ازباْ  ايٛدسا٢ْ ٬َظ

ثِ تبت٢ ع١ًُٝ / َطس١ً إقساض اسبهِ ع٢ً ٖصا املٛقـ ايص٣ تعاٜـ َع٘  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ(  

تعطه ملٛقـ آخط إٔ ٜبٛض َدٔ   ٚؾل ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اسسز٠ ٚاملطتبب١ بببٝع١ شيو املٛقـ, ٚ هٔ إشا

 اغتدساّ تًو ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ سػ  طبٝع١ املٛقـ

إٕ ٖصا ا ملاّ املعطؾ٢ ٜعس أسس َتبًبات ايتؿاعدٌ ا٫ػبداب٢ زاخدٌ ازباَعد١ ٜٚ٪ندس ايػدٝس عبدسٙ         

( أْ٘ إشا ؾكس ايكإْٛ تؿاعً٘ َن امتُن  ازبداَع٢(, ؾدإٕ ايعسايد١ تػٝد  َدٔ ا٭ؾدل يتشدٌ        473: 27ؾٛزٙ  

ضبًٗا ايؿٛن٢, مبع٢ٓ إٔ عسّ أٚ ْسض٠ تؿعٌٝ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ؾ٢ ايٛغط ازباَع٢ ٜرتت  عًٝ٘ اشبًٌ ؾ٢ 

 َٛاد١ٗ املؿه٬ت اغتٓازاا إا إطاض َعطؾ٢ َطدعٝت٘ ايؿِٗ يًُٛاز ايكا١ْْٝٛ.

ٚممددا ٖددٛ دددسٜط بايددصنط, إٔ ٖددصا ازباْدد  املعطؾدد٢ ٜتهددُٔ ؾددكني َٗددُٝٔ ُٖددا: قهدداٜا امتُددن       

 يساخ١ًٝ َٚؿه٬ت٘ ٚا٭خط٣ املُاضغات اي١َٝٛٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼازباَع٢ ا

( أْد٘ يهد٢ ٜهدٕٛ ٖٓداى     36-33: 33ٚعًٝ٘, ؾٝ٪نس إزغداض َدٛضإ نُدا شندط يدٛضاْؼ باضاْػده٢         

ٚع٢ شات٢  قا٢ْْٛ( ٜؿرته ٚدٛز َعطؾ١ شات١ٝ, ٚتتُٝع ٖصٙ املعطؾ١ ع٢ً اْٗا ٚثٛق١ٝ أ٣ َٛثٛم بٗا ست٢ 

( أْ٘  هدٔ تُٓٝد١   18: 25ْ  املعطؾ١ ببطٜك١ س١ٜٛٝ, ٚؼبسز غعٝس إقاعٌٝ ع٢ً   هٔ تطق١ٝ ٖصا ازبا
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 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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عدٔ ططٜدل تعٜٚدسٙ بهدِ َدٔ املعًَٛدات ٚاملعدا٢ْ ٚاملؿداِٖٝ          -يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ –ٖصا ازباْ  املعطؾ٢ 

ٚاسبكددا٥ل ؾهدد٬ً عُددا ٜددطتبط بٗددصا َددٔ سٝددح ططٜكدد١ ايددتؿهري َٚددٓٗر ايبشددح ٚأغددايٝ  ايددطبط ٚا٫غددتٓتاز   

 تٓباط ٚايتشًٌٝ.ٚا٫غ

ٚبٗصا ؾدإٕ ازباْد  املعطؾد٢ ٜدطتبط بدايٛع٢ بدايعًِ ٚاملعطؾد١ ٚايؿٗدِ ٚايتببٝدل َٚطاقبد١ ايدصات             

ٗاا ٖازًؾا, نُدا إٔ ٖدصا ا ملداّ املعطؾد٢ نبسدس دٛاْد  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٜ٪ندس           ٚنبط غًٛنٗا ٚتٛدٝٗ٘ تٛدٝ

٢ً بكري٠ بٗدا ستد٢  هدٔ تؿعًٝدٗا     إسػاؽ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ببٕ ي٘ سكًٛقا ػب  إ ٜتُتن بٗا ٜٚهٕٛ ع

ؾ٢ ايٛاقن ايع٢ًُ ٭ٕ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜ٪غؼ ع٢ً املعطؾ١ ٚا زضاى ٚايؿِٗ أ٣ َعطؾ١ املعًَٛدات ٚتطمجتٗدا   

 إا َعاضف ٚاغتٝعابٗا.

 ٚبٗصا ؾإٕ ٖصا ازباْ  املعطؾ٢ يًٛع٢ ايكا٢ْْٛ  هٔ إٔ ٜ٪ز٣ إا: 

اَع١ٝ غٛا٤ ؾ٢ ايتدسضٜؼ ٚا٫َتشاْدات أٚ أ٣   تععٜع مماضغات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ اسبٝا٠ ازب -

 داْ  ٜتكٌ باملؿه٬ت اسبٝات١ٝ ازباَع١ٝ.

 تعطٜـ ايب٬ب باملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تؿٝسِٖ ؾ٢ عًُِٗ املػتكب٢ً -

إزضاى أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكٛاعس ٚازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ غٛا٤ املتعًك١ بدايب٬ب أّ تًدو ايتد٢     -

 باسعٛضاتتكن عًِٝٗ ؾ٢ ساٍ إتٝاِْٗ 

 اغتدساّ ايبطم ايكا١ْْٝٛ يًكها٤ ع٢ً ايكطاعات ٚاشب٬ؾات زاخٌ اسبطّ ازباَع٢ -

 تؿعٌٝ َبسا املػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ ايٛغط ازباَع٢ -

تؿعٌٝ ايك٬سٝات ايت٢ ٜهؿًٗا ايكإْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٓس مماضغ١ ايعٌُ ا زاض٣ عًد٢   -

 ٚد٘ اشبكٛم

يدس٣ أعهددا٤ ٦ٖٝد١ ايتددسضٜؼ يتشًٝدٌ ايٛثددا٥ل ٚقدٓاع١ ايكددطاض     تُٓٝد١ بعددض املٗداضات ايكاْْٛٝدد١    -

 ٚتؿهٝو ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ

 ذبكٝل ا٫ْهباط ا٭ناز ٢ ٚايب٬ب٢ زاخٌ ازباَع١ -

 اىغبّت اى٘عذاّٚ: -2

ٜتعًدل ٖددصا ازباْد   ايٛدددسا٢ْ( بعٓاقددط املؿداضن١ ٚايكددِٝ ٚتهددٜٛٔ ا٫دباٖدات ٚغددطؽ ٚتُٓٝدد١      



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ِ املتعًكدد١ بازبٛاْدد  ايكاْْٛٝدد  ٕ    ايكدٝد ضزت بكدداْٛ َؿطزاتٗددا نُدداٚ  ِ بايكهدداٜا ازباَعٝدد١ٚ  تُجًدد١ ؾدد٢ اٖتُاَدداتٗ  َ١

ا زاض١ٜ عبٛ ط٬بِٗ 1972يػ١ٓ 49تٓعِٝ ازباَعات  َػ٦ٛيٝاتِٗ ايؿ١ٝٓٚ  ٚادباتِٗٚ   ٚصبتُعِٗ ٚسكٛقِٗٚ 

( إٔ ٖصا ازباْ  َٔ أخبط ازبٛاْد  ايج٬ثد١ ٭ْد٘ ٜتعًدل مبدا      19: 25ٜٚ٪نس غعٝس إقاعٌٝ ع٢ً   

 ْػإ ؾٗٛ ٜؿتٌُ عًد٢ املٝدٍٛ ٚا٫دباٖدات ٚايكدِٝ ْتعدطف عًٝد٘ عداز٠ ببدطم غدري َباؾدط٠ عدٔ            ٖٛ زاخٌ ا

ططٜل ٬َسع١ دبًٝات٘  ايٛع٢( ايػًٛن١ٝ ٚت١ُٝٓ ٖصا ازباْ  يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٫ ٜعتُس عًد٢  

إ, ايٛغددا٥ٌ ايتكًٝسٜدد١ ايتدد٢ تكددّٛ عًدد٢ ايهدد٬ّ ؾددؿا١ٖ ٚنتابدد١, ٭ْٗددا انددعـ ايٛغددا٥ٌ يرتبٝدد١ ايٛدددس      

 ايتعاٜـ َن املٛاقـ اسبٝات١ٝ ايٛاقع١ٝ ٢ٖ ا٭نجط ؾ٢ ايتبثري ٚايتػٝري ٚإٕ ناْه أنجط قعٛب١ 

ٚعًٝ٘ ؾُعاٜؿ١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚؿاضنت٘ ايب٬ب ٚظ٥٬َ٘ قهاٜاِٖ َٚؿه٬تِٗ ؾ٢ اسبٝا٠  

:  Kraththwonl  120ازباَع١ٝ أنجط ايعٛاٌَ إغٗاَاا ؾ٢ ت١ُٝٓ ازباْ  ايٛدسا٢ْ ايص٣ ٜعس نُا ٜ٪ندس  

( اشبب٠ٛ ا٭ٚا ؾ٢ تهٜٛٔ ا٫دباٖات ايٛدسا١ْٝ عبٛ  ايكهاٜا ايكا١ْْٝٛ( ًٜٝٗا َطس١ً تطٚع١ٝ تع  63

 عٔ ايػًٛى املتٛقن عك  ٚع٢ ايؿطز بتًو املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ, ٚتهٜٛٔ ادباٖات إػباب١ٝ عبٖٛا.

يٝددات تددسعِٝ ايددٛع٢  َٚددٔ ا٭ُٖٝدد١ مبهددإ إٔ ٖٓدداى ع٬قدد١ تبازيٝدد١ بددني ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ ٚآ    

ايكا٢ْْٛ َٔ خ٬ٍ ٖصا ازباْ  أ٫ ٢ٖٚ ايتٛع١ٝ ايٛدسا١ْٝ, إش  هٔ إٔ ٜتِ شيو َٔ خد٬ٍ تؿعٝدٌ ٚتُٓٝد١    

ا٫دباٖات ا ػباب١ٝ ٚايكِٝ عبٛ أ١ُٖٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ست٢ ٜهٕٛ ضاغباا ؾ٢ مماضغ١ زٚضٙ ٚأزا٤ َدا عًٝد٘   

 ا١ْْٝٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:َٔ ٚادبات َٚػ٦ٛيٝات ست٢ تهٕٛ َ٪طط٠ بازبٛاْ  ايك

تهٜٛٔ ٚإػباز ايساؾن يس٣ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ عبدٛ مماضغد١ عًُدِٗ ؾد٢ إطداض قدا٢ْْٛ ستد٢           -1

ٜتشكل هلِ ا٭َدٔ ايدصات٢ ٚعدسّ ا٫ستهداٍ ٚايتكدازّ َدن ايبد٬ب ٚايدع٤٬َ ؾُٝدا ؽبدل َؿدطزات            

 ايكهاٜا ازباَع١ٝ.

ست٢  هٔ ت١ُٝٓ ازبٛاْ  ا ػباب١ٝ  إط٬عِٗ ع٢ً ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بايعٌُ ازباَع٢ -2

ٝاا ع٢ً ا٫ٖتُاّ بازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ.  يسِٜٗ مما ؼبؿعِٖ ٚدساْ

ٖٛ ازباْ   -نبسس دٛاْ  ايٛع٢–َٚٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ, إٔ املسخٌ ازبٖٛط٣ يًذاْ  ايٛدسا٢ْ 

ُاا ٚذب٬ًًٝ ٚاغتٝعاباا يدصا ٬ٜ  سدغ إٔ ٖٓداى تدساخ٬ً    املعطؾ٢ َٔ خ٬ٍ إعُاٍ ايعكٌ ؾ٢ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ؾٗ

ٚتها٬ًَ بني ازباْ  املعطؾ٢ ٚازباْ  ايٛدسا٢ْ ؾ٢ صباٍ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ قس ؾهٌ َا ٜػ٢ُ ببٜدسٜٛيٛدٝا  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

042 

ايكإْٛ ايت٢ ٢ٖ عباض٠ ْػل َدٔ ا٭ؾهداض  ايكاْْٛٝد١, ٚايكٛاعدس ايكاْْٛٝد١ سدٍٛ قهداٜا داَعٝد١ َعٝٓد١(          

ٖددات أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚغددًٛنِٗ إظا٤  ٜكددّٛ ؾدد٢ اضتهدداظٙ عًدد٢ ْػددل َكبددٍٛ َددٔ ايكددِٝ بتشسٜددس ادبا   

ا٭غددطاه املبتػدداٙ يتبددٜٛط امتُددن ازبدداَع٢ ْٚؿددط ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ بددني أعهددا٥٘ ٭ٕ َجددٌ ٖددصا ايددٛع٢       

 ايكا٢ْْٛ ٜعٌُ ع٢ً تبٜٛط ايعٌُ ازباَع٢ ٚذبكٝل دٛزت٘ ٚنصيو تؿعٌٝ ايكٛاْني زاخٌ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.

 اىغبّت اىغي٘مٚ: -3

 هددٔ ايكددٍٛ أْدد٘ ٫ ٜهؿدد٢ ازباْبددإ  املعطؾدد٢ ٚايٛدددسا٢ْ( يتهددٜٛٔ ايددٛع٢   بٓددا٤ا عًدد٢ َددا غددبل, 

ايكا٢ْْٛ, ٭ُْٗا ٫ ٜؿه٬ٕ غ٣ٛ ق١ُٝ دع٥ٝد١ إ٫ باْهدُاّ ازباْد  ايجايدح ٖٚدٛ املُاضغد١ ٚايػدًٛى ايدص٣         

ُاا َن ايك١ُٝ ايها١َٓ ؾٝت٤٬ّ َن املهْٛني  املعطؾ٢ ٚايٛددسا٢ْ( َٚدٔ ثدِ تهتُدٌ دٛاْد  ايدٛع٢        ٜهٕٛ َٓػذ

ُاا ٭ْ٘ ٜتعًل برتمج١ ندٌ َدٔ ازبداْبني املعطؾد٢ ٚايٛددسا٢ْ إا أزا٤ات      285:  6  (, يصا ٜعس ٖصا ازباْ  َٗ

ٝاددا يددس٣ ايؿددطز  عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ( ؾددإٕ      غددًٛن١ٝ  مماضغددات عًُٝدد١(, ٚنًُددا نددإ ا ملدداّ املعطؾدد٢ ناؾ

ضغ١ ايع١ًُٝ ايٛظٝؿ١ٝ بعس َِٗ ادباٖات٘ َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ إػباب١ٝ, ٚتبت٢ املُاضغات يت٪نس شيو ؾاملُا

تدبت٢            َٔ أبعاز ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢  ٌ ازباَعد١,ٚ  ٘ زاخد دسٚض سٛيد داٜ   َ عد٢ بهٌد ٕ ايعهٛد عًد٢ٚ  هٛد ازباَع١ ست٢ٜ 

ٔ ا٭ٖٛا٤ ابع١َ  غريْ  تعًك١ مبػتكبٌ ايب٬ب أٚ ايباسجني قشٝش١ٚ  قطاضات٘ ايت٢ تهَٕٛ   ايصات١ٝ أسهاَ٘ٚ 

١ًُٝ يًكهاٜا ازباَع١ٝ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَعٝد١ ت٪ندس عًد٢ إٔ    ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط إٔ املُاضغ١ ايع 

ٝادا بهدٌ َاٜدسٚض سٛيد٘ زاخدٌ امتُدن                 عهٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٜد٪ز٣ عًُد٘ ؾد٢ غدٝاز قدا٢ْْٛ ممدا ػبعًد٘ ٚاع

١َ عبدس ايكدازض ٚغدٗري سٛايد٘     طازباَع٢ َن اعتباض إٔ شيو سل َٔ سكٛق٘ ا ْػا١ْٝ ٚخكٛقاا نُا تط٣ ؾا

س َِٗ َٔ أبعداز ايرتبٝد١ ٚبكدؿ١ خاقد١ ؾد٢ امتُعدات شات ايدٓعِ ايرتبٜٛد١ ايتد٢          ( إٔ املُاضغ١ بع74: 31 

ٜٗتُدٕٛ   تهن ؾ٢ اعتباضٖا أ١ُٖٝ نبري٠ ملا  اضغ٘ ا٭ؾطاز َٔ أْؿب١ سٝات١ٝ, ا٭َط ايدص٣ دعدٌ ايرتبدٜٛني   

كدؿ١  بٛنن اي اَر املدتًؿ١ ايت٢ تعٜس َؿاضن١ ايؿباب ؾ٢ اسبٝدا٠ زاخدٌ امل٪غػدات ايتعًُٝٝد١ ٚخاضدٗدا ب     

 خاق١ ؾ٢ ن٤ٛ َا ؼبسخ َٔ تػريات ؾ٢ ايعامل عَُٛاا, ٚؾ٢ امتُن املكط٣ بكؿ١ خاق١.

ٚبايتداا ؾهًُددا سدسثه تػددٝريات عًدد٢ غداس١ امتُددن ندإ َددٔ ايهددطٚض٣ إ ٜتدابن ايكددإْٛ ٖددصٙ       

ػًٛى ( ٚبٗصا ؾإٕ ازباْ  اي473: 27ايتبٛضات يًٝشل بٗا َجبتاا تؿاعً٘ ايسا٥ِ َن ظطٚف امتُن املس٢ْ  

داْ  تببٝك٢ َٗاض٣ ْادِ عٔ نٌ َا انتػب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ َعًَٛات ٚتهٜٛٔ ادباٖات إػباب١ٝ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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أطًددل عًٝدد٘ قدد٠ٛ ا ضاز٠  Corina Buzdugan (52 : 42)عبٖٛددا, ٚممددا ٖددٛ دددسٜط بايددصنط إٔ 

Strong Willed          ْ ْٛٝد١  يدس٣ ا ْػدإ, أ٣ أْد٘ بعدس ا ملداّ املعطؾد٢ بايكدإْٛ, ٚتكدسٜط ايٓكدٛم ايكا

ٜكطض َاشا غٝؿعٌ عٓس تؿعٌٝ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚعٓسَا تٛاد١ٗ َؿده١ً َدا... ٖدٌ غٝػدتدسّ ايكدإْٛ أّ      

 ٫, مبع٢ٓ إٔ ازباْ  ايػًٛن٢ ٜتٛقـ ع٢ً ق٠ٛ ا ضاز٠ ايؿع١ًٝ يس٣ ا ْػإ.

 رؼقٞت: -

اْدد  اتهددض ممددا غددبل, إٔ ازباْدد  املعطؾدد٢ ٜعٓدد٢ بتددٛؾري املعًَٛددات عددٔ املٛنددٛع أٚ ايكهدد١ٝ, ٚازب  

ايٛدسا٢ْ ضبً٘ تهٜٛٔ ادباٖات إػباب١ٝ عبٛ املٛنٛع أٚ ايكه١ٝ شاتٗا, ٚأَا ازباْد  ايػدًٛن٢ أٚ ا٭زا٥د٢    

ؾذاْ  ع٢ًُ ٚظٝؿ٢ يًذاْبني ايػابكني أ٣ اغتذاب١ ايؿطز اغتذاب١ قدشٝش١ عبدٛ َؿدطزات ندٌ قهد١ٝ َدٔ       

 ٜؼ ٜهٕٛ شا ٚع٢ قا٢ْْٛ.ايكهاٜا ازباَع١ٝ, ٚبٗصا ؾعٓسَا تهتٌُ ٖصٙ ازبٛاْ  يس٣ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسض

 ٗظبئف اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: -

تتعددسز ٚظددا٥ـ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٚيهٓٗددا تؿددرتى مجٝعٗددا ؾدد٢ ٚظٝؿدد١ ٚاسددس٠ ٖٚدد٢ ايتؿاعددٌ         

ا ػباب٢ َن ايكهداٜا ازباَعٝد١ ؾد٢ ايٛغدط ازبداَع٢, ٚنٝدـ ٜػدتذٝ  أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ يًُٛاقدـ            

ضٜد١ غدٛا٤ َدن طد٬ب املطسًد١ ازباَعٝد١ ا٭ٚا أٚ َدن        اسبٝات١ٝ ازباَع١ٝ َٚدا بٗدا َدٔ َؿده٬ت تعًُٝٝد١ ٚإزا     

 ايب٬ب ٚايباسجني ؾ٢ صباٍ ايسضاغات ايعًٝا.

 َٚٔ أِٖ تًو ايٛظا٥ـ: 

 The Function of Knowledge: ايٛظٝؿ١ املعطؾ١ٝ -أ٫ٚ

تتُجدٌ ٖددصٙ ايٛظٝؿد١ ؾدد٢ تُٓٝد١ ايٓؿدداط ايؿهددط٣ املتعًدل با ملدداّ املعطؾد٢ بايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١       

( ٚايكهدداٜا املتعًكدد١ 43-40 : 52املعًَٛددات ٚاملؿدداِٖٝ ايكاْْٛٝد١ ٚأٜددسٜٛيٛدٝا ايكددإْٛ    َتُجًد١ ؾدد٢ 

ببعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ ممدا ٜرتتد  عًد٢ شيدو إعُداهلِ ايؿهدط ايٓاقدس عبدٛ سكدٛقِٗ ٚٚادبداتِٗ ٚندصيو             

ٝدا٠  َطٚضِٖ خب ات َطب١ٝ ؾ٢ اسبٝدا٠ ازباَعٝد١, نُدا تتعًدل ٖدصٙ ايٛظٝؿد١ أٜهادا, با غدٗاّ ؾد٢ ؾٗدِ اسب          

ا٭ناز ٝدد١ بايٛغددط ازبدداَع٢, ٚؾٗددِ ايٛاقددن ا٫دتُدداع٢ باسبٝددا٠ ازباَعٝدد١ َددٔ خدد٬ٍ بعددض ا٭ْؿددب١         

ايكاْْٛٝدد١ املدتًؿدد١ ايتدد٢  هددٔ إٔ تبددطح ؾدد٢ ٚضف ايعُددٌ أٚ ايددسٚضات ايتسضٜبٝدد١, أ٣ إٔ ٖددصٙ ايٛظٝؿدد١      

 املعطؾ١ٝ  هٔ إٔ تؿِٗ َٔ خ٬ٍ ازباْ  ايعك٢ْ٬ ٚتؿعًٝ٘ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 The Function of Organizational: ١ُٝايٛظٝؿ١ ايتٓعٝ -ثاْٝا

ٌ  تػع٢ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ايتٓع١ُٝٝ إا ت١ُٝٓ قِٝ ا يتعاّ ايتٓعُٝد٢ ٚا٫ْهدباط ا٭نداز ٢      زاخد

          ٕ هٛد ٦ٝد١ ايتدسضٜؼ ستد٢ ٫ٜ  ٔد خد٬ٍ أزا٤ ايٛادبدات املٛنًد١ إا أعهدا٤ٖ  تٝذد١     اسبٝا٠ ازباَعٝد١َ  ػدا٤ي١ْ  ٖٓداىَ 

ٕ سك     بايتداا ؾدإ ضات,ٚ  ٔ           ايٛقٛع ؾد٢ اسعٛد د عَ  ٛد زٖاْ  ػٛد ع٢ ايكدا٢ْْٜٛ  ٙ ايٛظٝؿد١ يًٛد ٘ ايب٦ٝد١ ازباَعٝد١ بٗدص ٝكد

١٦ٝ كّٛ بٗا أعها٤ٖ  املػ٦ٛيٝات ايت٢ٜ  تؿعٌٝ ايٛادباتٚ   ايتسضٜؼ. ا٫يتعاّٚ 

 The Fumction of Appreciation of Revolution ايٛدسا١ْٝ(:  ايٛظٝؿ١ ايتكسٜط١ٜ -ثايجا

ٜٔ ازبٛاْددد     تتعًدددل ٖدددصٙ ايٛظٝؿددد١ بازباْددد  ايٛددددسا٢ْ أ٣ مبذددد      ؼ ٚتهددٛد اٍ املؿددداعط ٚا٭ساغددٝد

ٕ َعدداٜري إضؾدداز١ٜ ٚأغاغاددا يًددد ٠      172 :61ٚا٫دباٖددات ا٫ػبابٝدد١,    ِ املٗٓٝدد١ ستدد٢ تهدٛد ( ٚتُٓٝدد١ ايكدٝد

ايكا١ْْٝٛ ٚنصيو مماضغ١ ايعًُٝات ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ اسبٝدا٠ ازباَعٝد١ ٭ٕ إندؿا٤ ازباْد  ايكُٝد٢ ايتكدسٜط٣ عًد٢        

ز عًٝد٘,          ايكه١ٝ َٛنٛع املٓاقؿ١, ػبعٌ عه تكدطف ببطٜكد١ قُٝٝد١ ٚاندش١ زٕٚ ؾدطه قٝٛد ٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼٜ 

نُدا إٔ ٖدصٙ ايٛظٝؿد١ تػداعس عًد٢ ذبكٝدل ايكٓاعددات ٚاملٛاقـد ٚإػبداز ايدطٚابط ايؿعايد١ بدني مجٝدن ا٭عهددا٤             

        ١ َكطْٚ٘ بايٛظٝؿ١ ا ضاز١ٜ ايت٢ تسؾن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عبٛد ايػدًٛى ايكدا٢ْْٛ ايكدا٥  دبداٙ أٜد١ قهٝد

١ يدسِٜٗ ٭ٕ اضتبداط ٖدصٙ ايٛظٝؿد١             هٔ إٜٔ  د٪ز٣ إا ذبكٝدل ايكدش١ ايٓؿػٝد تعطه هلا ٖد٪٤٫ ا٭عهدا٤ ممداٜ 

٪ز٣ إا تععٜع ا٫دباٙ عبٛ ايكإْٛ   ايك١ُٝٝ( باملؿاعط ايت٢ ٢ٖ دع٤ أغاغ٢ َٔ َهْٛات ايٛع٢  ايكا٢ْْٛ(ٜ 

 The Predictional Function: ايٛظٝؿ١ ايتٓب١ٝ٥ٛ -ضابعا

ايٛظٝؿدد١ ايكُٝٝدد١ عًدد٢ اعتبدداض إٔ ايكددِٝ َٛدٗددات ايػددًٛى, ٭ٕ ٖددصٙ     تددطتبط ٖددصٙ ايٛظٝؿدد١ ب  

ايٛظٝؿ١ ايتٓب٪١ْٝ تعهدؼ املهدٕٛ ايجايدح يًدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٖٚدٛ املهدٕٛ ايػدًٛن٢, ٭ْد٘ َدٔ خ٬هلدا  هدٔ             

تؿهٌٝ قٛاعس ٚمناشز ٜكاؽ عًٝٗا ايػًٛى ايكا٢ْْٛ إش تهٕٛ َباز٨ سانُ٘ َٚٛدٗات ايػًٛى نُا تعهدؼ  

 ع١ٝ ايهطٚض١ٜ ؾ٢ امتُن ازباَع٢.ايكٛاعس ا٫دتُا

 The Educational Function: ايٛظٝؿ١ ايرتب١ٜٛ -خاَػا

تتُجٌ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ؾ٢ ضباٚي١ اغتسَاز املعاٜري ٚايكٛاعس ايكاْْٛٝد١ َدٔ خد٬ٍ ا ملداّ املعطؾد٢       

ٛ ٦ٖٝد١  بايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ, إش إٔ ٖصٙ ايٛظٝؿ١  ايرتب١ٜٛ( تعهؼ ازباْ  ايتٓع٢ُٝ, ست٢ ٜػدتبٝن عهد  

ٚعسّ ايٛقٛع ؾ٢ ا٭خبا٤ ايتسضٜؼ ا٫يتعاّ ؾ٢ أزا٤ َػ٦ٛيٝات٘ ٚٚادبات٘ ٚؾل املعاٜري ايكا١ْْٝٛ ازباَع١ٝ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٚعسّ تعطن٘ يًُػدا٤ي١ أ٣ أْد٘ عٓدس ذبكٝدل ٖدصٙ ايٛظٝؿد١  هٔد ايكهدا٤ عًد٢ اي٬َبدا٫ٙ ايتد٢ قدس تعٗدط ؾد٢               

تٝذ١ عسّ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ    ايٛغط ازباَع٢ْ 

 The Cultural Function: كاؾ١ٝايٛظٝؿ١ ايج -غازغا

تتُجٌ تًو ايٛظٝؿ١ ؾد٢ تدسعِٝ ٚتُٓٝد١ املؿداِٖٝ ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ تتعًدل بايكهداٜا ايكاْْٛٝد١           

بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات ٚنٝددـ  هددٔ اساؾعدد١ عًٝٗددا َددٔ ا٫ْددسثاض ستدد٢ ٜهددٕٛ ٖددصا ايتددسعِٝ َػددتُطاا  

ساا ٚتٓؿ١٦ ايب٬ب ع٢ً ايجكاؾ١ ايكاْْٛٝد١  ٚعايًكا ؾ٢ أشٖإ أعها٤ امتُن ازباَع٢ َٔ أدٌ تٛظٝؿ٘ دٝ

ٚنٝـ ٜتػًشٕٛ بٗا نس أ١ٜ اعبطاؾات تهط بامتُن ازباَع٢, ٚنصيو ست٢ ٜهْٛٛا ع٢ً ٚع٢ قا٢ْْٛ مبا 

 ٖٛ نا٥ٔ سٛهلِ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.

 The Security Function: ايٛظٝؿ١ ا٭١َٝٓ -غابعا

ؾد٢ امتُدن عاَد١, ٜٚعُدٌ عًد٢ ذبكٝدل ايعسايد١         اْب٬ًقا َٔ إٔ ايكإْٛ ؼبكل ا٭َٔ ٚا٫غدتكطاض  

ٚاملػاٚا٠ بني أعها٤ امتُن هلصا ؾايٛع٢ ايكا٢ْْٛ بايكهاٜا ازباَع١ٝ ٜؿبن ْٛعاا َٔ ا٭َدٔ ٚا٭َدإ ؾد٢    

ناؾ١ أعبا٤ امتُن ازباَع٢, َن ا ؾاض٠ إا إٔ شيو ئ ٜتشكل إ٫ بتؿعٌٝ ايكٛاْني ٚايًدٛا٥ض زاخدٌ ايٛغدط    

  ٔ اسبؿداظ عًٝد٘ َدٔ ايتكدسع ٚنٝؿٝد١ إػبداز ع٬قد١ ٜػدٛزٖا ايدٛز ٚا٭َدٔ ٚا٫غدتكطاض             ازباَع٢, ستد٢  هد

 ايٓؿػ٢ زاخٌ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ.

 The Psychological Function: ايٛظٝؿ١ ايٓؿػ١ٝ -ثآَا

إشا ذبكل ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢ امتُدن ازبداَع٢, ؾدإٕ شيدو ؼبكدل              

ايكش١ ايٓؿػ١ٝ تعس أغاغاا يًتؿاعٌ ا ػباب٢ ايبٓا٤ ؾ٢ امتُن ازباَع٢ ست٢ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ هلِ, ٭ٕ 

 هددٔ يًكٛاعددس ايكاْْٛٝدد١ إٔ تهددٕٛ أغاغاددا يتشكٝددل ا٫غددتكطاض ٚا٭َددإ ايٓؿػدد٢ ٚايكهددا٤ عًدد٢ ايكًددل            

 ٚا٫نبطاب, ٭ٕ ايعٌُ ؾ٢ ب١٦ٝ ٜػٛزٖا ٖصٙ ازبٛاْ  اٯ١َٓ ْؿػٝاا ؼبكل إْتاداا دٝساا ْٚتا٥ر َطن١ٝ.

 َٕٞخ اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ:أ

إٕ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ملعًدِ املعًدِ عًد٢ زضدد١ ندبري٠ َدٔ ا٭ُٖٝد١ ٭ْد٘ تكدن عًدِٝٗ َػد٦ٛي١ٝ تهدٜٛٔ              

ايب٬ب ٚتُٓٝتِٗ ؾ٢ مجٝن دٛاْ  ايؿدك١ٝ, َٚا ايبعس ايكا٢ْْٛ إ٫ داْ  َِٗ َٔ دٛاْ  ؾدكد١ٝ ٖد٪٤٫   

ٝادا َدٔ خد٬ٍ        ايب٬ب املعًُني ست٢ ٜهْٛٛا ع٢ً عًِ ٚع٢ً زضا١ٜ حبكدٛقِٗ امل  دتًؿد١ ٜٚتُتعدٛا بٗدا متتعادا ؾعً



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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تعٜٛسِٖ مماضغتٗا ؾ٢ ايٛاقن ايتع٢ًُٝ, ٚئ ٜتشكل شيو إ٫ إشا مت تهُني َكطض عٔ ايرتبٝد١ ايكاْْٛٝد١ أٚ   

ايجكاؾ١ ايكاْْٛٝد١ ندُٔ بدطاَر تهدٜٛٔ ٚأعدساز ٖد٪٤٫ ايبد٬ب املعًُدني ٚقدس اؾداض إا شيدو ندٌ َدٔ: أمحدس               

(, ٚأمحدس  2000(, ٚضبُس تٛؾٝل غ٬ّ  1998( ٚغاَض مجٌٝ ٚؾتش٢ ناٌَ  1993ضبُٛز ضبُس عبس املبً   

ظ٣        2007ؾشات٘ ضبُدس سػدني     س اسبدطٕٚ     2011(, ٚإ دإ محدس٣ ضبُدس ٚسٓدإ ضبُدس ؾٛد (, َٚٓد٢ ضبُدس ايػٝد

ػددني عبددس ايًبٝدـد   2013  قِٗ ٚٚادبدداتِٗ   2017(, ٚإ ددإٜ  ٕ عًدد٢ ٚعدد٢ حبكدٛد ٕ ايبدد٬ب املعًُدٛد هدٛد (, ستدد٢ٜ 

 ٕ يسِٜٗ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ مبدتًـ َطاسٌ ايتعًِٝ ٚشيو ملٛاد١ٗ ايتػريات اسبازث١ ؾ٢ امتُن.امل١ٝٓٗ ٜٚتهٛ

 ٚعًٝ٘  هٔ تٓاٍٚ أ١ُٖٝ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

دبٓ  ايٛقٛع ؾ٢ ا٭خبا٤ ايكا١ْْٝٛ ٭ٕ ايعصض بازبٌٗ بايكإْٛ ٫ ٜعؿ٢ َٔ املػ٦ٛي١ٝ, ؾعٓدسَا   -1

ٝاددا بايكددإْٛ ػبعًدد٘ مبٓددب٣ عددٔ اضتهدداب طبايؿددات أٚ أخبددا٤      ٜهددٕٛ  عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚاع

ٝادا ٭ٕ     ؼبعطٖا ايكإْٛ ٜٚعاق  عًٝٗا, ٚنصيو ايتُتن باسبكٛم امل١ٝٓٗ ٚا٭ناز ٝد١ متتعادا ؾعً

 (4-3: 69ايٛع٢ بٗا ٜ٪ز٣ إا عسّ إٖساضٖا  

2-       ٔ عًد٢ ايتؿاعدٌ َدن املؿده٬ت      تهٜٛٔ عك١ًٝ َٓع١ُ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ستد٢ ٜهْٛدٛا قدازضٜ

 ا٭ناز ١ٝ ٚا زاض١ٜ ايت٢ تعرتنِٗ ٚنٝؿ١ٝ سًٗا ببغًٛب قا٢ْْٛ.

تهٜٛٔ ؾدك١ٝ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايت٢ دبعٌ َٓ٘ َٛاطتاا قاسًبا ًَتعَاا ؾ٢ سٝات٘, ٚبايتاا  -3

تهددٕٛ تكددطؾات٘ َٛاؾكدد١ ملددا دددا٤ بدد٘ ايكددإْٛ ٫ َعاضندد١ يدد٘, ممددا ٜػدداعس عًدد٢ اْتؿدداض ا٭َددٔ     

 تكطاض ا٫دتُاع٢ ٚا٫غ

ٜػِٗ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ ذبكني امتُن ازباَع٢ مبهْٛات٘  َسخ٬ت٘( ايبؿط١ٜ املدتًؿ١ نس  -4

أ١ٜ ضبا٫ٚت تػتٗسف إثاض٠ عسّ ا٫غتكطاض ْتٝذ١ غٝاب ٖصا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ, ٚئ ٜتِ شيو إ٫ 

 َ ٝاددا, ٭ٕ ا ملدداّ بكددٛاْني ايتعًددِٝ ازبددا ع٢ ٚتؿعًٝددٗا ؾدد٢ بتجكٝددـ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ قاْْٛ

 ازباَع١ ٜعس أزا٠ تٓع١ُٝٝ ٚأزاض١ٜ با ناؾ١ إا نْٛٗا ْعاَاا تطبٜٛاا 

 جٌ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َهْٛاا ض٥ٝػٝاا َٔ َهْٛات ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ يهْٛد٘      -5

ٜ٪ز٣ إا ت١ُٝٓ ايٛع٢ امل٢ٓٗ ايص٣  هِٓٗ َٔ ايتؿاعدٌ ا ػبداب٢ زاخدٌ ايٛغدط ازبداَع٢, ؾكدس       

, عًد٢ إٔ ا٫ستٝاددات   Jennifer Boman and Jerome G. Delaneyس ندٌ َدٔ:   أن
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ايكا١ْْٝٛ أسس َهْٛات ايتبٜٛط امل٢ٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مبا ٜؿٝسِٖ ؾ٢ املُاضغات امل١ٝٓٗ 

 ( 55 :15(   56 :9زاخٌ ايكاعات ايتسضٜػ١ٝ  

ع١ٝ غٛا٤ تًو ايت٢ تهدٕٛ  ٜعُل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َبسا ايس كطاط١ٝ عٓس َٓاقؿ١ ايكهاٜا ازباَ -6

َتعًك١ بدايب٬ب أّ ببعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ممدا ؼبكدل تكدسّ امتُدن ازبداَع٢, ٚتعُٝدل قدِٝ            

 اسبط١ٜ ا٭ناز ١ٝ ٚا٭َا١ْ ايع١ًُٝ.

ٜعٌُ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ داَع١ٝ ت٪َٔ ٭عها٥ٗا سكٛقِٗ ٚتععٜع ايكِٝ ايرتبٜٛد١   -7

 اسبان١ُ ٚنٝؿ١ٝ تؿعًٝٗا.

ع٢ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ إضغا٤ َباز٨ ق١ٜٛ يًع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ بني ايب٬ب َٚع٢ًُ ازباَع١ مما ٜػِٗ ايٛ -8

ٜددد٪ز٣ إا إضغدددا٤ َبدددسأ غدددٝاز٠ ايكدددإْٛ ٚتُٓٝددد١ قٛاعدددس ا٫يتدددعاّ ايتٓعُٝددد٢ ٚإػبددداز ددددٛ َدددٔ   

 (Li Jun Du 2008  2  : 64ايس كطاط١ٝ نُا أنس شيو 

َددٌ بددني أزٚاضٙ َٚػدد٦ٛيٝات٘ ٚتكس دد٘  ؼبكددل ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ملعًُدد٢ ازباَعدد١ ْٛعاددا َددٔ ايتها    -9

 Peng Guoاشبسَات ايتع١ًُٝٝ مبا ٜعٛز ع٢ً ايب٬ب بدايتجكٝـ ايكدا٢ْْٛ, ٚقدس أندس شيدو      

( عًد٢ إٔ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ  هدٔ إٔ ٜد٪ز٣ إا محاٜد١ سكدٛم ايبد٬ب ٚإػبداز           2  : 65  2011

 ب١٦ٝ َٛات١ٝ  سساخ ت١ُٝٓ ؾا١ًَ يًب٬ب.

١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ نٝؿ١ٝ تؿعٌٝ ا ددطا٤ات ايكاْْٛٝد١ عٓدس َٛادٗد١     ٜعُل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ اهل -10

( إٔ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ أسدس اٯيٝدات     Jomy Jose 2014  58   :25اٜد١ َؿده١ً, ٚقدس ٚندض     

ايت٢ دبعٌ أعها٤ اهل١٦ٝ ا٭ناز ١ٝ يسِٜٗ إملاّ ناف بهٝؿ١ٝ تؿعٌٝ ا دطا٤ات ايتبزٜب١ٝ ٚؾًكا 

٠ ازباَعٝد١, ممدا ػبعًدِٗ أنجدط اغدتذاب١ يًُؿده٬ت ايتد٢        يببٝع١ املؿه١ً ايت٢ ذبسخ ؾد٢ اسبٝدا  

 ذبسخ ؾ٢ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ

ُاا ؾ٢ َػاعس٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ نٝؿ١ٝ ايتػً  ع٢ً عٛاٌَ  -11 ٜ٪ز٣ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ زٚضاا َٗ

( William Edward 2016   71   :2ٚأغباب ايؿؿٌ ا٭نداز ٢ يدس٣ ايبد٬ب نُدا أؾداض      

ز ْددٛع َددٔ ايهددبط ا٭ندداز ٢ يددس٣ ايبدد٬ب َددٔ خدد٬ٍ تؿعٝددٌ ايػٝاغددات إا أْدد٘ ٜعُددٌ عًدد٢ إػبددا

 ايتبزٜب١ٝ ايٛاضز٠ بايكٛاْني مما ٜرتت  عًٝ٘ غطؽ ق١ُٝ ا٫َتجاٍ يًكإْٛ.
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 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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تععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٜ٪ز٣ إا ذبكٝل دٛز٠ ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝد١ َدٔ خد٬ٍ تؿعٝدٌ ايعٛاَدٌ ايتد٢        -12

 Guangtang Pan Yu He 2016يدو  تػاعس عًد٢ دبٜٛدس ايب٦ٝد١ ازباَعٝد١ نُدا اندس ش      

 54  :1523 ) 

نبط ٚتبَني اسبٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ناز ٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ زاخدٌ امتُدن ازبداَع٢         -13

ؼبسز ايكٛاعس ايت٢ تٓعِ ازبٛاْ  ايتعًُٝٝد١ ٚايبشجٝد١    -ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ–اْب٬ًقا َٔ نْٛ٘ 

متُددن ازبداَع٢ ممدا ٜٓددتر عٓد٘ إقاَدد١    ٚامتُعٝد١ ؾد٢ امتُددن ازبداَع٢ ببسهداّ ًَعَدد١ هلدصا ا     

ايٓعاّ ٚذبكٝل ا٫غتكطاض ٚايبٓا٤ ا٫دتُداع٢ َدٔ خد٬ٍ ايتدٛاظٕ بدني املكداحل املؿدرتن١ يهدٌ َدٔ          

 ايب٬ب ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

دبٓ  سدسٚخ املدايؿدات ايكاْْٛٝد١ ٚا زاضٜد١ نا ُٖداٍ ٚايتػدٝ  ٚايتككدري ؾد٢ أزا٤ ايٛادبدات           -14

ا٤ ايصات١ٝ اْب٬ًقا َٔ نْٛ٘  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ( ٚغ١ًٝ ١َُٗ ؾ٢ ندبط  امل١ٝٓٗ ٚايكها٤ ع٢ً ا٭ٖٛ

 ٚتبَني اسبٝا٠ ا٭ناز ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ زاخٌ امتُن ازباَع٢

تعطف املػ٦ٛيني غٛا٤ ناْٛا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  اضغٕٛ أزٚاضٖدِ ايتسضٜػد١ٝ أّ ش٣ٚ َٓاقد      -15

ًؿٗدا هلدِ ٚظٝؿدتِٗ ٚايتد٢ ؼبدسزٖا      قٝاز١ٜ ؾ٢ امتُن ازباَع٢ بايك٬سٝات اشباق١ ايتد٢ ته 

 قاْْٛٔ تٓعِٝ ازباَعات

ـ      -16 ؾًكدا يٛظدا٥ ٛن١ٝٚ  تهٜٛٔ ا٫دباٖات ا ػباب١ٝ ايت٢ ت٪ز٣ إا املُاضغدات ايػًد بح املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛٚ 

غ١ًٝ زاع١ُ ملُاضغ١ ايػًٛنٝات امتُع١ٝ, ٭ْ٘ٚ  ايبشج١ٝٚ   ا ػباب١ٝ. ازباَع١ ايتسضٜػ١ٝٚ 

٠ قازض٠ ع٢ً تٓاٍٚ املؿه٬ت اسبٝاتٝد١ ازباَعٝد١ يدس٣ ا٭عهدا٤     تهٜٛٔ ؾدكٝات قا١ْْٝٛ ْاقس -17

ست٢ ٜهْٛٛا قازضٜٔ ع٢ً َٛاد١ٗ تًو املؿه٬ت, ٚاقرتاح اسبًدٍٛ املٓاغدب١ ٚؾًكدا يإلطداض املعطؾد٢      

 يسِٜٗ املتُجٌ ؾ٢ ا ملاّ املعًَٛات٢ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ.

ٝاا ست٢ تهدٕٛ ايػدًٛنٝات ٚايتكدطؾات     تهٜٛٔ ؾدكٝات تًتعّ بايكإْٛ ْعطٜاا -18 ٝاا ٚغًٛن ٚٚدساْ

 ايت٢ ٜػًهْٛٗا تببًٝكا  ملاَِٗ بكشٝض ايكإْٛ.

تؿعٌٝ َبسا املػدا٤ي١ ٚاساغدب١ٝ باعتبداضٙ َدسخ٬ً يتشكٝدل ددٛز٠ ايتعًدِٝ ازبداَع٢ ٚا٫ْهدباط           -19

 ا٭ناز ٢ بازباَع١
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بددايكٛاْني ٚذبكٝددل ا٫ْهددباط   ٚايؿددهٌ ايتدداا ٜٛنددض ايع٬قدد١ ايتؿاعًٝدد١ بددني ا ملدداّ املعطؾدد٢      

 ا٭ناز ٢ ٚدٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚغريٖا ؾ٢ امتُن ازباَع٢:

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شنو سنٌ )

ٝاددا عًدد٢       ٜتهددض َددٔ ايؿددهٌ إٔ ا ملدداّ املعطؾدد٢ بددايكٛاْني ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٜددٓعهؼ إػباب

٫ْهددباط ا٭ندداز ٢ ٚايتبكددري املُاضغددات ايعًُٝدد١ ؾدد٢ اسبٝددا٠ ازباَعٝدد١, ا٭َددط ايددص٣ ٜدد٪ز٣ إا ذبكٝددل ا  

باسبكٛم ٚايٛادبات ٚدٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ا٭َط ايص٣ ٜتبً  إٔ تهٕٛ ازباَع١ ع٢ً ٜكني بب١ُٖٝ ايٛع٢ 

 ايكا٢ْْٛ َٔ خ٬ٍ آيٝات تععٜعٙ ٚتُٓٝت٘ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

 ٍقٍ٘بد اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ: -

  هٔ تٓاٚهلا ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:ٜطتهع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املكَٛات  

ٜطتبط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ بايٓعداّ ايكُٝد٢ ايػدا٥س ؾد٢ امتُدن ٫ٚغدُٝا امتُدن ازبداَع٢, ٭ْد٘           -1

ٜتعًدل بدايتعًِٝ بكدؿ١ عاَدد١, ٚيدٝؼ ايتعًدِٝ ايكدا٢ْْٛ مبعٓدداٙ ايهدٝل, ؾايٓعداّ ايتعًُٝد٢ يدد٘          

ٚددٛز ْػدل قُٝد٢ َتهاَدٌ     تبثريٙ ايٛاندض ؾد٢ تؿدهٌٝ ايٓعداّ ايكُٝد٢ ا٭َدط ايدص٣ ٜرتتد  عًٝد٘          

 (124: 22ٜتبًل َٓ٘ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يٝهٕٛ ايساؾن إا خًل ضأ٣ عاّ َتٝكغ  

ٜطتهع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً ايب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ نبسس َهْٛات٘ ا٭غاغ١ٝ ايت٢ تعس اْعهاغاا يًٛدٛز  -2

ٝدد١ ( إٔ ع٬قددات ايب84ٓ: 2ا٫دتُدداع٢ بهددٌ َػددتٜٛات٘ ٚمماضغددات٘. ٚقددس أنددس أ.ى. أٚ يٝددسٚف  

اىَؼشفخ 

اىقبّّ٘ٞخ 

)اإلىَبً 

اىَؼشفٚ 

ىق٘اِّٞ ثب

 ٗاىي٘ائؼ(

رؼضٝض 

ٗرَْٞخ 

اى٘ػٚ 

اىقبّّ٘ٚ 

 ٗرؾقٞقٔ

ٍَبسعبد 

ػَيٞخ فٚ 

اىؾٞبح 

 اىغبٍؼٞخ

رؾقٞق األٍِ 

ٗاالعزقشاس 

ٗاالّضجبط األمبدَٝٚ 

ٗاىزجصٞش ثبىؾق٘) 

ٗاى٘اعجبد ٗإّغبص 

اىغالة ٗع٘دح 

 اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ

 

ر٘عٖبد اىغبٍؼخ ّؾ٘ ّشش اى٘ػٚ 

قبّّ٘ٚ ٗرؼضٝضٓ ىذٙ أػضبء ٕٞئخ اى

 اىزذسٝظ
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ايؿٛق١ٝ تؿهٌ اشبكٛق١ٝ ايٓٛع١ٝ يًتكٛضات ٚا٭ؾهاض ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ست٢ ٜهٕٛ ٖٓداى  

 تبابل بني ع٬قات ايب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ ايؿع١ًٝ ٚا٭ؾهاض ٚايتكٛضات ايكا١ْْٝٛ.

ٝادا, ؾعهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ       -3 ٜطتهع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً ايهبط ا٫دتُاع٢ يهْٛ٘ ًَعَادا ادتُاع

ًَتدعّ ي٬َتجداٍ يًكداْْٛٔ يدٝؼ يًددٛف َدٔ تٛقٝدن ددعا٤ات تبزٜبٝد١ ْتٝذد١           ػب  إٔ ٜؿعط ببْ٘ 

إخ٬يدد٘ بٛادباتدد٘, بددٌ ٭ٕ غددًب١ ايكددإْٛ ٚسهددِ ايكددإْٛ ْؿػدد٘ ٖددٛ دددع٤ َٗددِ َددٔ ا٭خدد٬م            

 (288: 22ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُن ايص٣ ٜعٝـ ؾٝ٘  

4-         ٔ ا٭ؾهداض   ٜطتهع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ عًد٢ أٜدسٜٛيٛدٝا قاْْٛٝد١ ٚاندش١ ٚسدسز٠, باعتبداضٙ ْػدل َد

 ايكا١ْْٝٛ ٜطتهع ع٢ً ْػل َٔ ايكِٝ

 ٜتهُٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس َطتهع٠ ع٢ً أغؼ س١ٜٛٝ يتٓعِٝ ايػًٛى ايبؿط٣ -5

 ٜطتهع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً املعٝاض١ٜ إش إٔ املباز٨ املعٝاض١ٜ ٢ٖ اسبان١ُ ؾ٢ تٛدٝ٘ غًٛى ايؿطز -6

 :آىٞبد ّشش ٗرَْٞخ اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ -

 عإ َٔ آيٝات ْؿط ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ  هٔ تٓاٚهلُا ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:ٖٓاى ْٛ 

إش  هدٔ إٔ ٜدتِ    ،ثبىْغجخ ىيْ٘ع األٗه ٕٗٚ اٟىٞبد اىشعَٞخ -أٗال

ندصيو          شيو َٔ خ٬ٍ تهُني  أغداتص٠ ازباَعداتٚ  إعدساز املعًُدنيٚ   ٚٔ ٜ ٔ بدطاَر تهٛد املعطؾ١ ايكاْْٛٝد١ نُد

ٕ      إدطا٤ ايبشٛخ ايت٢ تتٓاٍٚ ايتؿطٜع هٛد  ٜٕ ٦ٝد١ ايتدسضٜؼ عًد٢ أ ات ايكا١ْْٝٛ يتًب١ٝ استٝادات أعهدا٤ٖ 

قدس      ايهًٝداتٚ   ّٚ ٔ اشببد١ ايبشجٝد١ يٮقػدا  َ٘ ْابع طتبب١ٚ  ٙ ايبشٛخَ   Philip H Wagnerأؾداض   ٖص

2007  66: 23    ٘ عددد اتؿدددلَ   ِٚ ٪غػدددات إعدددساز املعًددد ٕ ايتعًُٝددد٢ ؾددد٢َ  ( إا ندددطٚض٠ تدددسضٜؼ ايكددداْٛ

Guangtang Pan Yu He 2016   45: 1523      ُٔعًد٢ إزخداٍ ايتعًدِٝ ايكدا٢ْْٛ ند )

ٝاا, ٚعًد٢ إٔ   بطاَر ايتهٜٛٔ ٚا عساز غٛا٤ يًُعًِ قبٌ ازباطبع٢ أٚ ازباَع٢ ؾطٜب١ إٔ ٜهٕٛ إيعاَ

إا نطٚض٠ تدٛؾري سدس أزْد٢ َدٔ ايجكاؾد١       Jolanta 2015ٜهٕٛ دع٤اا َٔ ايتعًِٝ ايٛط٢ٓ, ٚاؾاض 

ا قبدٌ ازبداَع٢ ٚازبداَع٢ ٚقدس اتؿكده َدن شيدو        ايكا١ْْٝٛ نُٔ بطاَر ايتهدٜٛٔ ٚا عدساز ملعًُد٢ َد    

, ع٢ً تهُني بطاَر 2000, ٚضبُس تٛؾٝل غ٬ّ 1998ْتا٥ر زضاغت٢ نٌ َٔ غاَض مجٌٝ ٚؾتش٢ ناٌَ 

 إعساز املعًِ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ 
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ًٞب عَٞخ  -صبّ ٞش اىش ٞبد غ ٕٚ اٟى ضبّٚ ٗ ْ٘ع اى غجخ ىي ثبىْ

 خاله:  ؽٞش َٝنِ اُ ٝزٌ رىل ٍِ

 ٝجٞخ )اىزَْ٘ٝخ(:اىذٗساد اىزذس -1

َٔ ا٭١ُٖٝ مبهدإ إٔ ايتدسضٜ   ايتُٓٝد١( أثٓدا٤ اشبسَد١ أسدس أِٖد اٯيٝدات ايتد٢  هٔد إٔ تػدِٗ ؾد٢              

عطٜد١        تًب١ٝ استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايت٢ تعٗط قٛضتٗا ؾد٢ استٝداز ٖد٪٤٫ ا٭عهدا٤ إا َعًَٛداتْ 

ايتعًُٝٝد١ ٚا زاضٜد١ ايتد٢  هدٔ إٔ تعٗدط أثٓدا٤       قا١ْْٝٛ أٚ أغايٝ  ٚإدطا٤ات قا١ْْٝٛ تػاِٖ ؾ٢ سٌ املؿه٬ت 

 ايكٝاّ بايٛادبات امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ استٝادِٗ إا نٝؿ١ٝ تٓؿٝط أزا٥ِٗ ايع٢ًُ.

ٝادا            ٚعًٝ٘, ؾايٛع٢ ايكا٢ْْٛ  هدٔ إٔ ٜػدِٗ ؾد٢ تُٓٝد١ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ أناز ٝادا ٚثكاؾ

٭َط ايص٣ ٜػداعس عًد٢ تؿدهٌٝ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ ٚايدٛع٢       ست٢  هٔ أزا٤ َػ٦ٛيٝاتِٗ ع٢ً أنٌُ ٚد٘, ا

ٝاا.  بايتؿطٜعات املٓع١ُ يعًُٗٔ ست٢ تهٕٛ ٖصٙ املُاضغات َطدعٗا قاْْٛ

 Jerome 2015 ,Guangtang Pan Yu He 2016 ,Bernardٚقدس أندس ندٌ َدٔ      

Moswella 2008 ,Khalmakshinova & Fandeoyan 2016 ,Jolanta & 

Vytaules 2015 ,William Edward 2016  ع٢ً نطٚض٠ عكس زٚضات تسضٜب١ٝ أثٓا٤ اشبسَد١ ,

ٚربكدٝل زٚض٠ سددٍٛ   1972يػد١ٓ 49تتٓداٍٚ ايكهداٜا ازباَعٝد١ ايتدد٢ ٜتٓاٚهلدا قدإْٛ تٓعدِٝ ازباَعددات       

قددٛاْني ايتعًددِٝ نددُٔ بددطاَر أغدداتص٠ ازباَعددات, عًدد٢ إٔ ٜتٓدداٍٚ ضبتدد٣ٛ ٖددصٙ ايددسٚضات َعطؾدد١ قاْْٛٝدد١    

ٚأخ٬قٝدد١ يتعُٝددل ازبٛاْدد  ايكاْْٛٝدد١, ٜٚتهددُٔ نددصيو ضبتدد٣ٛ ايتعًددِٝ  تتهدُٔ َٛنددٛعات أٜسٜٛيٛدٝدد١ 

( ؾ٢ نطٚض٠ 2006ايكا٢ْْٛ ا دطا٤ات ايتبزٜب١ٝ ٚاملػا٫٤ت ايكا١ْْٝٛ. ٚاتؿكه ؾ٢ شيو زضاغ١ ْٗا ساَس  

 تكسِٜ زٚضات تسضٜب١ٝ يت١ُٝٓ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ حبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ ٚٚادباتِٗ ايٛظٝؿ١ٝ.

ب١ يًتسضٜ  ؾ٢ َهإ ايعٌُ, أ٣ ٜتِ ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ أَا بايٓػ 

املهإ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ؾٝ٘ ٖٚٛ نًٝاتِٗ ٭ْ٘ بايطغِ َدٔ ا٫ٖتُداّ املتعاٜدس بد اَر ايتُٓٝد١ املٗٓٝد١ ٭عهدا٤        

         ٕ ايدسٚضات   ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايت٢ تكسّ َدٔ خد٬ٍ َطندع تُٓٝد١ ٚتبدٜٛط قدسضات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ إ٫ أ

املكس١َ تطتبط برتقٝات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يسضدات ٚظٝؿ١ٝ أع٢ً أٚ تكًٝسِٖ َٓاق  قٝاز١ٜ إَا ؾد٢  

ايه١ًٝ أٚ ازباَع١ غري إٔ ٖصٙ ايسٚضات مل تعط ايبعس ايكا٢ْْٛ إ٫ داْبا ن٬ًٝ٦, يصا ؾدُٝهٔ إٔ ٜدتِ تُٓٝد١    

ددسِٖ بهًٝداتِٗ ستد٢  هدٔ ازبُدن بدني       ٚتععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ٦ٖٝت٘ ايتسضٜػد١ٝ َدٔ خد٬ٍ تٛا   
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 ب١٦ٝ ايعٌُ ٚب١٦ٝ ايتسضٜ .

ٚبتشًٝددٌ ٚؾشددل ضبتدد٣ٛ ايددسٚضات ايتدد٢ تكددسّ َددٔ خدد٬ٍ َطنددع تُٓٝدد١ ايكددسضات ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١        

ايتددسضٜؼ, ٚدددس أْٗددا تتهددُٔ زٚضٙ خاقدد١ بازبٛاْدد  ايكاْْٛٝدد١ ٚاملايٝدد١, ٖٚددصٙ ايددسٚض٠ َككددٛض٠ عًدد٢         

إٔ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدٝؼ سهدطاا عًد٢ ؾ٦د١ زٕٚ أخدط٣, نُدا أْد٘ يدٝؼ            ا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ, َن ا ؾاض٠ إا

َطتبًبددا بسضددد١ ٚظٝؿٝدد١ أٚ قٝازٜدد١ َعٝٓدد١, إش ػبدد  إٔ ًٜددِ بدد٘ مجٝددن أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚاهل٦ٝدد١      

املعا١ْٚ, نُا إٔ ٖصٙ ايدسٚض٠ َدستٗا ايعَٓٝد١ قكدري٠, إش ؽبكدل هلدا َٜٛدإ اسدسُٖا يًذٛاْد  ايكاْْٛٝد١           

اي١ٝ َس٠ نٌ َٓٗدا سدؼ غداعات, ٫ٚ ٜهؿد٢ ا ملداّ بازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ َٚعطؾتٗدا ؾد٢          ٚاٯخط يًذٛاْ  امل

 سؼ غاعات ؾكط, ٚعسّ تٓاٚهلا بعض املدايؿات املاي١ٝ ٚغريٖا.

ًَُشد١ يتهدٜٛٔ بعدض دٛاْد  ايدٛع٢              ٚمما ٖٛ دسٜط بايدصنط إٔ ٖدصٙ ايدسٚضات بكدؿ١ عاَد١ ندطٚض٠ 

كسَدد١ يبدد٬ب املادػددتري ٚايددسنتٛضاٙ, ؾبغًبٗددا َكددطضات   ٫ايكددا٢ْْٓٛ ٚخباقدد١ ؾدد٢ سدداٍ ْددسض٠ ايدد اَر امل  

 تكًٝس١ٜ, ٜٚػً  عًٝٗا ازباْ  ايٓعط٣

 اىخجشح اىزذسٝغٞخ ٗاىجؾضٞخ ٗاىَغزَؼٞخ: -2

إشا ناْه اشب ٠ تؿٌُ املعطؾد١ ٚايدتؿهري ايعًُد٢ ٚا٫دباٖدات ايعًُٝد١ ٚاملٗداضات ٚاملٝدٍٛ ٚايكدِٝ,          

ايكددا٢ْْٛ ٚخباقدد١ إٔ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ  ددطٕٚ   ؾددُٝهٔ إٔ ٜػدداعس ٖددصا ازباْدد  ؾدد٢ تُٓٝدد١ ايددٛع٢ 

خب ات َتٓٛع١ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ اسانطات أٚ ازبٛاْ  ايبشج١ٝ املتعًك١ بايتؿدطٜعات ايكاْْٛٝد١ يًتعًدِٝ أٚ    

ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ, ٚنصيو عٓس َؿاضنتِٗ ؾ٢ ايٓسٚات ايتجكٝؿ١ٝ ايت٢ ربسّ امتُن 

عٌٝ املؿاضن١ امتُع١ٝ مبا ٜػِٗ ؾ٢ تبٜٛط امتُن ٚتُٓٝت٘ مبا ٜعهدؼ ٚظٝؿد١ ضابعد١    اس٢ً ذبكًٝكا يتؿ

 يًُذتُن ازباَع٢ ٢ٖٚ ت١ُٝٓ امتُن ٚتبٜٛطٙ.

ددعزاز             ضٖا املدتًؿد١  هٔد إٜٔ  ٚعًٝد٘, ؾهًُدا ظازت خد ٠ عهٛد ٦ٖٝد١ ايتددسضٜؼ باسبٝدا٠ ازباَعٝد١ بكٛد

 ايكا٢ْْٛ ايك١ُٝٝ يسٜ٘ تُٓٛ ٚتتبٛض نذع٤ َٔ ايٛع٢ ُٜٚٓٛ ٚعٝ٘ ايكا٢ْْٛ, ٜٚرتت  ع٢ً شيو إٔ ايتٛدٗات

 اىْذٗاد اىزضقٞفٞخ: -3

 هٔ إٔ تػِٗ ؾ٢ تؿهٌٝ ايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٚشيدو َدٔ خد٬ٍ عًُٝدات املجاقؿد١ ٚايدت٬قض ايؿهدط٣          

ٚايجكاؾ٢ ايص٣ ؼبسخ َٔ سٛاض َٚٓاقؿ١ َٚؿاضن١ ؾ٢ ايتعًٝل ع٢ً ايكهاٜا املعطؾ١ٝ ايكا١ْْٝٛ مب٪ؾطاتٗا 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ١ مما قس ٜٓتر عٔ شيو ا ملاّ املعًَٛات٢ ْهر َعطؾ٢ قا٢ْْٛ.املدتًؿ

 ٍشمض اإلػالً ثغبٍؼخ اىَْٞب: -4

 هٔ إٔ ٜػِٗ ؾ٢ ت١ُٝٓ ازباْ  ايكا٢ْْٛ َٔ خد٬ٍ ايٓؿدطات ايكاْْٛٝد١ ٚايهتٝبدات ٚاملهاتبدات       

ع عًد٢ ٖدصٙ   ايكاْْٛٝد١  عد٬ّ ا٭عهدا٤ بهدٌ دسٜدس ؾُٝدا ٜتعًدل باملعًَٛدات ايكاْْٛٝد١, ؾُدٔ خد٬ٍ ا طد٬            

ايٓؿطات ٚايهتٝبات  هٔ إٔ ًِٜ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ بازبٛاْد  املعطؾٝد١ ايكاْْٛٝد١, َٚدٔ خد٬ٍ عدطه        

ٛ       بعض املدايؿات ايكا١ْْٝٛ  هٔ إٔ ٜتِ تعدسٌٜ أٚ تػدٝري ا٫دباٖدات     ٦ٝد١ ايتدسضٜؼ عبد يدس٣ بعدض أعهدا٤ٖ 

رتتد  عًد     بٓا٤ تٛدٗات إػباب١ٝ عبٛ ا٭َتجاٍ يًكدإْٛ, ممداٜ  ـ ايتد٢       ا٭سػٔٚ  ٢ شيدو ايتكدطف ايؿعًد٢ ؾد٢ املٛاقد

١٦ٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ اسبٝا٠  ٖٛ  ازباَع١ٝ  تٛاد٘ عه

 اىزضقٞف اىزارٚ ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ: -5

ٖٚصا ٜعهؼ أ١ُٖٝ املػ٦ٛي١ٝ ايصات١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ بايكطا٤ات ايصات١ٝ  

 ١ْٝ ايت٢ تعهؼ سطق١ ع٢ً ا ملاّ املعطؾ٢ بازبٛاْ  ايكاْٛ

 اىؼالنبد اإلّغبّٞخ: -6

ٜ٪ثط ايٛغط ايجكاؾ٢ ٚا ْػا٢ْ ايص٣ ٜعٝـ ؾٝ٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ تؿهٌٝ ٚعٝ٘ ايعاّ ٭ٕ  

ٖصا ايٛع٢ ايعاّ ٜتؿهٌ ٚؾل ايٛدٛز ا٫دتُاع٢ ايص٣ ٜعٝـ ؾٝ٘, َٚا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ إ٫ ؾهٌ َدٔ أؾدهاٍ   

تدسضٜؼ َعًَٛدات تدطتبط بايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١      ايٛع٢ ا٫دتُاع٢, ٚبٗدصا ؾدُٝهٔ إٔ ٜتعدطف عهدٛ ٦ٖٝد١ اي     

ؾتُٓٛ َعاضؾ١ ايكاْْٛٝد١ ٚتكدكٌ ثكاؾتد٘ ٚتدعزاز خ اتد٘ ؾد٢ ٖدصا امداٍ, ٚبايتداا  هدٔ دبٜٛدس أزا٥د٘             

ٚمماضغات٘ ايع١ًُٝ َسع١َٛ بازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ, ؾٝهتػ  بٗصا املٗاضات اي٬ظَد١ يهٝؿٝد١ تؿعٝدٌ ازبٛاْد      

َٚٓاقؿتٗا مما ؼبسخ ْٛعاا َٔ املجاقؿ١ ايؿهط١ٜ ايت٢ ٜٓتر عٓٗا املدطٚض   ايكا١ْْٝٛ َٔ خ٬ٍ تبازٍ ا٭ؾهاض

 خب ات َطب١ٝ  إػباب١ٝ( تػاعس ؾ٢ ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ.

ٜٚٛنض املدبط ايتاا أِٖ آيٝدات تععٜدع ٚتُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ           

 جباَع١ املٓٝا:



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ٍخغظ ٝ٘ضؼ آىٞبد رَْٞخ اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ

 ىذٙ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

 
أصْوووووووبء        نجو اىخذٍخ 

 اىخذٍخ

 أصْبء اىزنِ٘ٝ ٗاإلػذاد    

دٗساد  

 رذسٝجٞٔ

ثؾ٘س 

 ٗدساعبد

رضقٞف 

 رارٚ

ر٘ػٞخ 

 إػالٍٞخ

اىَشبسمخ 

 اىَغزَؼٞخ

مقررررررررررررررررررررررررررات  -
الماجسرررررررررررررررررررررررتير 

 والدكتوراه
الررردممومات  رررى  -

 معض الكميات

مركرررررررررررز تنميرررررررررررة 
وتطررررررروير  ررررررردرات 

ئرررررررررة أعضرررررررررا  ىي
 التدريس

محررروث مينيرررة مرررن 
 خالليا يمكن:

نرررردوات  –محاضرررررات 
ورش عمل من خرالل 
مجررررررررالس ا  سررررررررام 
والكميررررررررات والمجرررررررران 

 المنمثقة 

نشرررررات تيةرررريمية 
حررررررررول الجوانررررررررب 

 القانونية

التعرررراون مررررين  -
الجامعرررررررررررررررررررة 
ومجمررررررررررررررررررس 

 الدولة 
 ورش عمل

مرررررررررامة التنميررررررررة  
 المينية

تشرررررخيص الوا ررررر  
)نرررررررررواحى القررررررررروة 

 والضعف(

  كتيمات ممسطة يةأنشطة ذات

دورة الجوانررررررررررررررررب  
 القانونية

تحميل الوثائق ونقردىا 
 والموائح كذلك

الموامرررررة اولكترونيرررررة   را ات تحميمة
 مالجامعة 

 لقا ات  كرية

 

تحميرررل  رررانون تنظررريم  
الجامعرررررات والوثرررررائق 
 القانونية المرتمطة مو

نقرررررررررررد المحررررررررررروث 
 وتحميميا

مرررراتمرات ونرررردوات  
تتنرررررررراول تحميررررررررل 

 رستوالقانون ومدا

 

 
اىزشووشٝؼبد اىقبّّ٘ٞووخ/ اىْصوو٘ن اىقبّّ٘ٞووخ ىيقضووبٝب  -

 اىغبٍؼٞخ اىزٚ رٌ رْبٗىٖب فٚ ٕزا اىجؾش:

ٚؾًكا ٯخط تعس٬ٜتد٘ بدايكطاض    1972يػ١ٓ  49َٔ خ٬ٍ ا ط٬ع ع٢ً قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ  

ن ٥٫شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايكازض٠ بكطاض ض٥ٝؼ ازبُٗٛضٜد١ ضقد  2015يػ١ٓ 3بكإْٛ ضقِ   َ, ِ809  ١ ؾًكدا ٯخدط   1975يػٓد  ٚ,

ٛ  2016يػ١ٓ  2021تعسٌٜ هلا بكطاض ض٥ٝؼ صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ  ٛيٝ ِ ايتؿدطٜعات    2016قازض ؾ٢ٜ  ٔ عدطه أٖد .... أَه

صا ايبشح تععظ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايت٢ مت تٓاٚهلا ؾ٢ٖ   ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تسعِٚ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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اف ٗاىَْبنشووخ اىزشووشٝؼبد اىقبّّ٘ٞووخ اىخبصووخ ثبإلشووش -أٗال

 ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٚ:

( َٔ اي٥٬شد١  98ؾُٝا ٜتعًل با ؾطاف غٛا٤ ع٢ً ضغاي١ املادػتريض أّ ايسنتٛضاٙ ؾكس ْكه املاز٠   

ايتٓؿٝص١ٜ يًكإْٛ ع٢ً أْ٘ بعني صبًؼ ايه١ًٝ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح صبًؼ ايكػدِ املددتل أغدتاشاا ٜؿدطف عًد٢      

 ؾطاف ع٢ً ايطغاي١ ٭سدس ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ, ٚػبدٛظ إٔ ٜتعدسز      ذبهري ايطغاي١, ٚيًُذًؼ إٔ ٜعٗس با

املؿددطؾٕٛ َددٔ بددني أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ أٚ َددٔ غريٖددِ, ٚؾدد٢ ٖددصٙ اسبايدد١ ػبددٛظ يًُسضغددني ا٫ؾددرتاى ؾدد٢  

( َددٔ اي٥٬شدد١ ايتٓؿٝصٜدد١ أٜهاددا أْدد٘ ػبددٛظ إٔ ٜتؿددطز با ؾددطاف عًدد٢ ضغددا٥ٌ      99ا ؾددطاف, ْٚكدده املدداز٠   

 اٙ ض٩غا٤ ازباَعات أٚ ْٛابِٗ إشا نإ ايتػذٌٝ ؾ٢ ازباَع١ ايت٢ ٜعًُٕٛ بٗا.املادػتري ٚايسنتٛض

ٜتهض َٔ ٖاتني املازتني: إٔ املؿدطعع أدداظ يًُسضغدني ا ؾدطاف عًد٢ املادػدتري ٚايدسنتٛضاٙ ٚإدداظ          

تعسز املؿطؾني ٚؼبػ  قٛتِٗ مجٝعاا بكٛت ٚاسس, نُا أداظ اْؿطاز ض٩غا٤ ازباَعات ٚايٓدٛاب با ؾدطاف,   

ٜؿِٗ أْ٘ ٫ ػبٛظ يٮغتاش ٚسس٠ ايكٝاّ بع١ًُٝ ا ؾطاف زاخدٌ ازباَعد١ ايتد٢ ٜعُدٌ بٗدا, بدٌ ٫بدس َدٔ إٔ          أ٣

 ٜؿاضن٘ آخط.

نُا إٔ املؿطع أداظ زبُٝن املؿطؾني  أغاتص٠ ٚأغداتص٠ َػداعسٜٔ املؿداضن١ ؾؿد٢ زبٓد١ املٓاقؿد١(        

اسبهِ ع٢ً ايطغاي١ َٔ ث٬ثد١ أعهدا٤   ( ايت٢ تٓل ع٢ً أْ٘ ٜؿهٌ صبًؼ ايه١ًٝ زب١ٓ 104ٚؾًكا يٓل املاز٠  

أسسِٖ املؿدطف عًد٢ ايطغداي١, ٚايعهدٛإ اٯخدطإ َدٔ بدني ا٭غداتص٠ ٚا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ بازباَعدات,            

ٜٚهٕٛ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ أقسّ ا٭غاتص٠ ٚؾ٢ ساي١ تعسز املؿطؾني ػبٛظ إٔ ٜؿرتنٛا ؾ٢ ايًذ١ٓ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلِ 

أنست شات املاز٠ أْ٘  هٔ إٔ ٜهٕٛ أسسُٖا ع٢ً ا٭قدٌ َدٔ خداضز    قٛت ٚاسس, ٚبايٓػب١ يطغاي١ املادػتري 

 ايه١ًٝ بصات ازباَع١, ٚؾ٢ ايسنتٛضاٙ اسسُٖا َٔ خاضز ازباَع١

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ َا ٜتعًل بإعاض٠ أسس املؿدطؾني, عًد٢   100ٚقس سسز املؿطع ؾ٢ املاز٠ ضقِ   

طغداي١ إا دٗد١ خداضز ازباَعد١ ٜكدسّ إا صبًدؼ       د١ٗ خاضز ازباَع١, أْ٘ ؾ٢ سايد١ إعداض٠ املؿدطف عًد٢ اي    

ايه١ًٝ تكطٜطاا عٔ املس٣ ايص٣ ٚقٌ إيٝ٘ ايباي  ؾ٢ إعساز ايطغداي١ ٚؾد٢ ند٤ٛ شيدو ٜعدني امًدؼ َدٔ ؼبدٌ         

 ضبً٘ أٚ َٔ ٜٓهِ إيٝ٘ ؾ٢ ا ؾطاف.

انب١ ٚأتهض َٔ ٖٛ املاز٠ إٔ املؿطع مل ٜهن قٝٛزاا ع٢ً بكا٤ املؿطف املعاض, ٚيهٔ تطنٗا َؿتٛس٘ ملٛ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ايتػريات ايت٢  هٔ إٔ ؼبسخ, ٚقدس سدسثه ؾعد٬ً, إش أْٓدا ؾد٢ عكدط ايتكدسّ ايتهٓٛيدٛد٢ ؾدُٝهٔ يًُؿدطف           

املعاض إٔ ٜتٛاقٌ َن ايباسجني َٔ خ٬ٍ َٛاقن ايتٛاقدٌ ا٫دتُداع٢ ٚؾد٢ أغدطع ٚقده ٚقدس تتعدسز ايًكدا٤ات         

ًباددا ٚاغددتذاب١ يًددتػريات   ا٫ؾرتاندد١ٝ أنجددط َددٔ ايًكددا٤ات ايؿعًٝدد١ ؾدد٢ أضه ايٛاقددن, يددصا ؾبكددا٩ٙ ٜعددس َب       

 ايتهٓٛيٛد١ٝ اسبازث١ ؾ٢ امتُن, ٚتٛظٝؿٗا شبس١َ ايبشح ايع٢ًُ.

ُاا تٓش١ٝ املؿطف أٚ اختٝاض َؿطف آخط 72: 7ٚقس أؾاض أمحس عبس اي٬ٙ املطاغ٢    ( أْ٘ ٫ ػبٛظ زا٥

 املؿطف ٚا٫غتُطاض بس٫ً َٓ٘ إ٫ ؾ٢ ساي١ إعاض٠ املؿطف إا خاضز ازباَع١ َٚا  اثًٗا َٔ سا٫ت ذبٍٛ بني

 ؾ٢ ا ؾطاف.

٬ٜٚسغ ؾ٢ َجٌ ٖصٙ اسبا٫ت إبكا٤ املؿطف أٚ اْهُاّ آخط عًٝ٘ ٚخكٛقاا إشا ناْا اثٓني سٝح أْ٘  

 قبن ؾًٛطا نبرياا َن ايباسح, ٚٚنن َع٘ اشبب٠ٛ ا٭ٚا ٚا٭ؾهاض ا٭غاغ١ٝ يًبشح.

إٔ ايكدإْٛ  أدداظ( ٚمل ٜٛدد      ٚعًٝ٘, ؾ٬  هٔ إٖساض سك٘ ؾ٢ عسّ بكا٥٘ ؾ٢ ا ؾطاف ٚخكٛقاا 

 تعٝني آخط أٚ نِ آخط إا َٔ غبل تعٝٝٓ٘ ؾ٢ ا ؾطاف

 ٍب ٝخص اىفؾص: -

سددسز املؿددطع يؿشددل ضغدداي١ ايددسنتٛضاٙ ث٬ثدد١ َددٔ ا٭غدداتص٠ ؾدد٢ ايتدكددل غددٛا٤ بددساخٌ ازباَعدد١ أّ   

ٛاؾكد١ صب      كتهد٢ ا٭َدطَ   ٍٜ ٙ اسبدا دص ؾ٢ٖ  اسس,ٚ   ٚٚ ٕ أ ػاعسا  َٕ ِ أغتاشا عٗ ؿرتىَ  اعتُداز    خاضدٗا أٜٚ  ًدؼ ايهًٝد١ٚ 

ل املاز٠   ؾلْ  ٔ ض٥ٝؼ ازباَع١,ٚ  ٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓع55ِٝايًذ١ٓ بكطاضَ   ازباَعات (َ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً: ٜتٛا صبًؼ ايكػِ املدتل ١َُٗ ايًذ١ٓ ايعًُٝد١  55ٚقس ْكه املاز٠   

ث٬ث١ َٔ ا٭غداتص٠ أٚ ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ     بايٓػب١ يًُتكسَني يؿػٌ ٚظٝؿ١ َسضؽ ٚؾ٢ ساٍ خًٛ ايكػِ َٔ

 املتدككني ٜتِ تؿهٌٝ ايًذ١ٓ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ بعس أخص ضأ٣ صبًؼ ايه١ًٝ.

(, 294ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط أْ٘  هٔ  يًُؿطف( إٔ ٜؿداضى ؾد٢ زبٓد١ ايؿشدل ٚؾًكدا يدٓل املداز٠          

تٓؿٝص١ٜ ٚيًُؿطف ع٢ً ايطغاي١ إٔ ػبُن بدني ٖدصٙ   ( َٔ اي٥٬ش١ اي295( سٝح دا٤ ؾ٢ آخط املاز٠  295ٚاملاز٠  

(, ؾبدداظ  293املهاؾب٠  ٜككس َهاؾدب٠ ايؿشدل( َٚهاؾدب٠ ا ؾدطاف عًد٢ ايطغداي١ املٓكدٛم عًٝٗدا ؾد٢ املداز٠            

املؿطع ٖٓا ازبُن بني تكان٢ املهاؾدبتني ممدا ٜٛندض أْد٘  هدٔ يًُؿدطف عًد٢ ضغداي١ ايدسنتٛضاٙ إٔ ٜٓهدِ إا           

١ ايص٣ نإ ٖٛ نُٔ زب١ٓ ا ؾطاف عًٝٗا, سٝدح إٔ املؿدطع مل ؼبدسز إٔ َؿداضنت٘     تؿهٌٝ زب١ٓ ايؿشل يًطغاي



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 يعسّ ٚدٛز أغاتص٠ ؾ٢ ايكػِ أٚ ايعذع ؾ٢ ايعسز َٔ ا٭غاتص٠, بٌ تطنٗا َؿتٛس١ زٕٚ قٝس َٓ٘.

 أٍب ثبىْغجخ ىيزؼِٞٞ فٚ ٗظٞفخ ٍذسط: -

ًد٢ أْد٘ إشا ندإ املطؾدض     ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ع60سٝح أنست املاز٠   ٍِ خبسط اىغبٍؼخ -1

يؿػٌ ٚظٝؿ١ ؾ٢ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خاضز ازباَع١ ٜؿهٌ قدطاض َدٔ ض٥دٝؼ ازباَعد١ بٓدا٤ عًد٢ اقدرتاح        

صبًؼ ايه١ًٝ املدتل, زب١ٓ َٔ ث٬ث١ أعها٤ َدٔ ا٭غداتص٠ اسبدايٝني أٚ ايػدابكني بازباَعد١, ٜهًدـ       

ٜكّٛ بإيكا٥ٗا أَاّ ايًذ١ٓ, َٚٔ املطؾض بإعساز عسز ضبسٚز َٔ ايسضٚؽ خ٬ٍ َس٠ ٫ تكٌ عٔ أغبٛع, ٚ

 ٜسع٢ َٔ أعها٤ صبًؼ ايه١ًٝ ٚصبًؼ ايكػِ املدتل, ٚتكسّ ايًذ١ٓ تكطٜطاا عٔ املطؾض يًتسضٜؼ 

ٖٚٓددا ؾددإٕ املؿددطع مل ؼبددسز ْٛعٝدد١ ايددسضٚؽ ٚع٬قتٗددا بتدكددل املتكددسّ يًٛظٝؿدد١, ؾكددس تطنٗددا    

املؿدطع ستد٢ ٫ ٜؿدطه عًٝد٘ قٝدٛز َدٔ         املؿطع( يببٝع١ ايكػِ ايص٣ غٝعني ؾٝ٘, ٚؾ٢ ٖصا َط١ْٚ َٔ داْد  

 قبٌ ايكػِ ايص٣ غٝعني ؾٝ٘

بايٓػدب١ يًُسضغدني املػداعسٜٔ ؾكدس أنتؿد٢ املؿدطع        أٍب ٍِ ٝؼِٞ ٍوِ )اىوذاخو( -2

 بتؿهٌٝ زب١ٓ ايؿشل نُا غبل, ٚػبط٣ ي٘ ع١ًُٝ ا٫غتُاع إشا ضأت ايًذ١ٓ ؾبْا آخط ؾ٢ شيو 

إٔ ٜتًك٢ املسضغدٕٛ املػداعسٕٚ ٚاملعٝدسٕٚ( تدسضٜباا     ( اي٥٬ش١  59ٚاؾرتط املؿطع نُا ْكه املاز٠   

ع٢ً اقٍٛ ايتسضٜؼ ايعاَد١ ٚاشباقد١ ؾد٢ ؾدهٌ َكدطضات أٚ ْدسٚات أٚ زضٚؽ عًُٝد١ ٚؾًكدا يعدطٚف ندٌ نًٝد١            

ٚطبًكا يًكٛاعس ايت٢ ٜهعٗا صبًؼ ازباَع١, ٚأنست املاز٠ إٔ سهٛض ايتسضٜ  بكؿ١ َطند١ٝ ؾدطط يًتعدٝني    

 ؾ٢ ٚظٝؿ١ َسضؽ 

 ىيزشنٚ: أٍب ثبىْغجخ -

 ( َٔ ايكإْٛ, ؾطٚط ايرتق٢ غٛا٤ ؾ٢ ٚظٝؿ١ أغتاش َػاعس أّ أغتاش:70, 69ؾكس سسزت املازتإ   

إٔ ٜهٕٛ ؾػٌ ٚظ١ٝ َسضؽ َس٠ سؼ غدٓٛات ٚندصيو أغدتاش َػداعس ٚإٔ ٜهدٕٛ قدس أددط٣ حبٛثادا          -1

ضٜؼ َبتهط٠, ٚإٔ ٜهٕٛ ًَتعَاا ؾ٢ عًُ٘ َٚػًه٘ َٓص تعٝٝٓ٘ َسضغاا َٛادبات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدس   

 ٚضبػٓاا أزا٤ٖا.

ٜٚسخٌ ؾ٢ تعٝٝٓ٘ ْؿاط٘ ايع٢ًُ ٚا٫دتُاع٢ املًشٛظ بايهًٝد١, َٚدا ٜهدٕٛ قدس أؾدطف عًٝد٘ َدٔ        

 ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ, با ناؾ١ إا َا ٜكطضٙ صبًؼ ازباَع١ َٔ عسز َٔ ايسٚضات.
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امًددؼ  ( عًدد٢ تؿعٝددٌ قددطاض11دًػدد١ ضقددِ   28/6/2011ٚقددس ٚاؾددل صبًددؼ داَعدد١ املٓٝددا بتدداضٜذ 

ٚايدص٣ ٜدٓل عًد٢: استػداب ايدسٚضات ايتسضٜبٝد١ ايتد٢         22/3/2006( بتداضٜذ  439ا٭ع٢ً يًذاَعدات ضقدِ    

ػبتاظٖددا عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚايتدد٢ ٜكددسَٗا َؿددطٚع ايتددسضٜ  عًدد٢ تهٓٛيٛدٝددا املعًَٛددات ٚا٫تكددا٫ت   

ICTP   ْد٘ ٫ ػبدٛظ ايتعدٝني ؾد٢     ( بب77نُٔ اي اَر املبًٛب١ يًرتق١ٝ يًٛظٝؿ١ ا٭ع٢ً. ٚقس أنست املاز٠

ٚظٝؿ١ أغتاش َػداعس أّ أغدتاش إ٫ ٜعدس ا٫ْتٗدا٤ ممدا ضخدل يد٘ َدٔ إعداض٠ أٚ َُٗد١ عًُٝد١ أٚ ادداظ٠ إ٫ بعدس              

 ( 117عٛزت٘ إا ايعٌُ زٕٚ إخ٬ٍ بٓل املاز٠  

ٞخ  - غبىظ اىغبٍؼ صخ ثبىَ ٞخ اىخب ششٝؼبد اىقبّّ٘ ٞب : اىز صبّ

 ٗاىيغبُ اىَْجضقخ ػيٚ ٍغز٘ٙ اىغبٍؼخ:

ايؼ داَع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ازباَع١ ٚتؿٌُ صبًؼ ازباَع١ ٚصبًؼ ؾ٦ٕٛ ايتعِٝ ٚايب٬ب ٖٓاى صب

 ٚصبًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚصبًؼ خس١َ امتُن ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 أٍب ػيٚ ٍغز٘ٙ اىنيٞخ فزشَو: -

صبددايؼ ا٭قػدداّ ٚقددس ْدداط صبًددؼ ايهًٝدد١ مبذًددؼ ايكػددِ اختكددام ٚنددن َؿدداِٖٝ ايسضاغدد١          

ل بني ا٭قػاّ املدتًؿ١ ٚتٛظٜن ايسضٚؽ ٚاساندطات عًد٢ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٚقدس       ٚبطاصبٗا ٚايتٓػٝ

( اختكاقدات صبًدؼ ايكػدِ أْد٘ ؽبدتل بدايٓعط ؾد٢ مجٝدن ا٭عُداٍ ايعًُٝد١ ٚايسضاغد١ٝ            55سسزت املاز٠  

ٚا زاض١ٜ ٚاملاي١ٝ بايكػِ ٚبدا٭خل ذبسٜدس املكدطضات ايسضاغد١ٝ ايتد٢ ٜتدٛا تسضٜػدٗا ٚذبسٜدس ضبتٛاٖدا          

عًُدد٢ ٚاقددرتاح تٛظٜددن اسانددطات ٚايددسضٚؽ ٚا٫ْتددساب َددٔ ايكػددِ ٚإيٝدد٘, ٚاقددرتاح تعددٝني َؿددطؾني عًدد٢  اي

ضغا٥ٌ املادػدتري ٚايدسنتٛضاٙ ٚتؿدهٌٝ زبدإ اسبهدِ عًٝٗدا َٚدٓض زضددات املادػدتري ٚايدسنتٛضاٙ َٚٓاقؿد١            

ت املد٪متطات  ايتكطٜط ايػ٣ٛٓ يط٥ٝؼ صبًؼ ايكػِ َٚٓاقؿد١ ْتدا٥ر ا٫َتشاْدات ؾد٢ َدٛاز ايكػدِ ٚتٛقدٝا       

ايعًُٝدد١ يًكػددِ أٚ ايهًٝدد١ ٚتكٝددِٝ ْعدداّ ايسضاغدد١ ٚا٫َتشددإ ٚايبشددح ايعًُدد٢ ٚيدد٘ ؾدد٢ ايكػددِ َٚطادعتٗددا    

 ٚذبسٜسٖا َٚتابع١ تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًتعًُٝذ ٚايبشٛخ ٚايكػِ.

أْ٘ مًؼ ازباَع١ إيػا٤ ايكطاضات ايكدازض٠ َدٔ    1972يػ49١ٓ( َٔ ايكإْٛ 24ٚقس سسزت املاز٠  

يؼ ايهًٝات ايتابع١ يًذاَع١ إشا ناْه طبايؿ١ يًكٛاْني أٚ ايًٛا٥ض أٚ ايكطاضات ايتٓعُٝٝد١ املعُدٍٛ بٗدا    صبا

 ؾ٢ ازباَعات.

ٖٚصا ٜٛنض إٔ ايكطاضات ايتد٢ تكدٓن  تتددص( غدٛا٤ ؾد٢ صبدايؼ ا٭قػداّ ٫بدس إٔ تهدٕٛ َٛاؾكد١           
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٫ ٜهٕٛ يٮٖٛا٤ ايصات١ٝ َهاْٗدا ؾد٢    يًكٛاْني ٚايًٛا٥ض ٚايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ املعٍُٛ بٗا ؾ٢ ازباَع١, ست٢

 َجٌ ٖصٙ ا٫دتُاعات ايت٢ تتُٝع باملٛنٛع١ٝ ؾ٢ ارباش ايكطاضات.

( َدددٔ ايكدددإْٛ  63, 50ٚبايٓػدددب١ يًُددد٪متط ايعًُددد٢ يًكػدددِ ٚايهًٝددد١, ؾكدددس سدددسزت املازتدددإ       

ِ  1972يػدد49١ٓ , اختكاقددُٗا ٜتددساضؽ َٚٓاقؿدد١ ناؾدد١ ؾدد٦ٕٛ ايتعًددِٝ ٚايبشددح ايعًُدد٢ ؾدد٢ ايهًٝدد١ ٚايكػدد

ٚتكٝددِٝ ايددٓعِ املكددطض٠ ؾدد٢ ؾددبْٗا َٚطادعتٗددا ٚذبسٜددسٖا مبددا ؼبكددل اْب٬قٗددا مل٬سكدد١ ايتكددسّ ايعًُدد٢       

 ٚايتع٢ًُٝ َٚباي  امتُن ٚسادات٘ املتبٛض٠.

( َدٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ يًكدإْٛ,     44ٚبايٓب١ يتؿهٌٝ امل٪متط ايع٢ًُ يًكػِ ؾكدس سدسزت املداز٠     

 ١ ض٥ٝؼ صبًؼ ايكػِ ٚعه١ٜٛ:أْ٘ ٜؿهٌ امل٪متط ايع٢ًُ يًكػِ بط٥اغ

 مجن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ ايكػِ. - أ

% َدٔ عدسز أعهدا٤ ٦ٖٝد١     30ممجًني عٔ املسضغني املػاعسٜٔ ٚاملعٝسٜٔ ؾ٢ ايكػدِ بعدسز ٫ ٜتذداٚظ     - ب

 ايتسضٜؼ ؾ٢ ايكػِ ٜٚهٕٛ اختٝاضِٖ غٜٓٛاا تبعاا يٮقس١َٝ

ِ ٜٚطاع٢ ؾ٢ اٖتٝاضِٖ متجٌٝ % َٔ عسز أعها٤ ايكػ20ممجًني عٔ ايب٬ب بعسز ٫ ٜتذاٚظ ْػب١  - ت

 ايؿطم ٚايؿع  ايسضاغ١ٝ بايه١ًٝ 

ٖٚٓدداى صبُٛعدد١ َددٔ املبدداز٨ ايكاْْٛٝدد١ ايعاَدد١ ايكددازض٠ عددٔ اسهُدد١ ا زاضٜدد١ ايعًٝددا بؿددبٕ           

(, يكس ْاط قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات مبذًدؼ ازباَعد١ اختكدام    87:  42اختكاقات امايؼ ازباَع١ٝ  

اّ يًددسضٚؽ ٚايبشددٛخ ٚتٛظٜددن اسانددطات ٚايددسضٚؽ بايهًٝدد١, ْٚدداط ٚنددن اشببددط ايسضاغدد١ٝ ٚايٓعدداّ ايعدد

مبذًؼ ايه١ًٝ اختكام ٚنن اي اَر ٚايتٓػٝل بني ا٭قػاّ ٚتٛظٜدن ايدسضٚؽ ٚاساندطات, ٚندصيو ْداط      

مبذًؼ ايكػِ اختكام تٛظٜن املكطضات ايسضاغ١ٝ.. يصا ٜتعني ع٢ً صبًؼ ايهًٝد١ ٚصبًدؼ ايكػدِ ا٫يتدعاّ     

ايت٢ ٜهعٗا صبًؼ ازباَع١ ٚؾ٢ ساٍ عسّ ا٫يتعاّ بٗدا, ؾًُذًدؼ ازباَعد١ إيػدا٤ َدا       بايكٛاعس ايتٓع١ُٝٝ

 ٜكسض َٔ صبًؼ ايه١ًٝ ٚايكػِ َٔ قطاضات ٚؾل ايػًب١ املدٛي١ ي٘ قاْْٛاا

( َدٔ  32, 31, 30, 29, 28أَا بايٓػب١ يًذإ املٓبجك١ َٔ صبًؼ ايه١ًٝ سٝح ْكده املدٛاز أضقداّ     

( سٝح ْكه ٖصٙ املٛاز ع٢ً إٔ مجٝن ايًذدإ املٓبجكد١ تتٓداٍٚ ايكهداٜا     98-97:  19اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ  

ايتعًُٝٝدد١ ملٓاقؿدد١ ْتددا٥ر ا٫َتشاْددات ٚتكددسِٜ تٛقددٝات بؿددبْٗا إا صبًددؼ ايهًٝدد١, َٚتابعدد١ بددطاَر          
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ايسضاغات ايعًٝدا ٚتٓػدٝل ايبشدح ايعًُد٢ بدني ا٭قػداّ املدتًؿد١ بايهًٝد١ ٚتٓؿدٝط ايبشدح ايعًُد٢ املؿدرتى             

٢ سٌ املؿه٬ت ايع١ًُٝ, ٚٚنن غٝاغ١ ٫ٜؿاز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ ؾد٢ َُٗدات عًُٝد١ ملتابعد١      يًتعإٚ عً

 ايتكسّ ايع٢ًُ ؾ٢ صباٍ ربككِٗ ٚتٓؿٝص اي اَر ايتسضٜب١ٝ.

ثبىزووذسٝظ  اىزشووشٝؼبد اىقبّّ٘ٞووخ اىخبصووخ -صبىضووب

 :ٗاالٍزؾبّبد

ٝن أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ   ُٜعس ايتسضٜؼ أسس أِٖ ايٛظا٥ـ ايج٬ث١ يًذاَع١, ٜٚكّٛ بتؿعًٝ٘ مج 

غٛا٤ يًعاَني َٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١    1972يػ49١ٓبازباَع١, ٚؾًكا يًٓكاب ايص٣ سسزٙ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

( َدٔ اي٥٬شد١   280ايتسضٜؼ أّ املتؿطغني, هلصا ؾه٬ُٖا ٜتػدا٣ٚ ؾد٢ ايٓكداب, ٚعًٝد٘, ؾكدس ْكده املداز٠         

ش املتؿطؽ َعاًَد١ ا٭غدتاش ايكدا٥ِ بايعُدٌ َدٔ سٝدح       ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ع٢ً  ٜعاٌَ ا٭غتا

ذبسٜس ْكاب ايتسضٜؼ َٚهاؾآت ايػاعات ايعا٥س٠ ع٢ً ايٓكاب ٚغريضٖا َٔ املهاؾدآت( إش ٜتُتدن ا٭غدتاش    

 املتؿطؽ بهاؾ١ سكٛق٘ َاعسا تكًسٙ املٓاق  ا زاض١ٜ نُا ٜتُتن حبل سهٛض صبًؼ ايه١ًٝ ٚايكػِ أٜهاا.

ٔ اي٥٬شدد١ ايٓكدداب ايتسضٜػدد٢ مثددا٢ْ غدداعات بايٓػددب١ يٮغدداتص٠, ( َدد279ٚقددس سددسزت املدداز٠   

 ٚعؿط٠ بايٓػب١ يٮغاتص٠ املػاعسٜٔ, ٚاث٢ٓ عؿط٠ بايٓػب١ يًُسضغني.

( َددٔ ايكددإْٛ, َػدد٦ٛي١ٝ سؿددغ ايٓعدداّ إش ْكدده عًدد٢: ٜتددٛا أعهددا٤ ٦ٖٝدد١  97نُددا سددسز املدداز٠   

ٚاملعاَدٌ ٜٚكدسَٕٛ إا عُٝدس ايهًٝد١     ايتسضٜؼ سؿغ ايٓعاّ زاخدٌ قاعدات ايدسضٚؽ ٚاساندطات ٚايبشدٛخ      

 تكطٜطاا عٔ نٌ سازخ َٔ ؾبْ٘ ا خ٬ٍ بايٓعاّ َٚا اربص َٔ إدطا٤ات سبؿع٘

( َٔ ايكإْٛ 104نُا أْ٘ ؾ٢ ساي١ قٝاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َباؾط٠ بب٣ عٌُ ضبعٛض ؾإٕ املاز٠   

ايتسضٜؼ َٔ َباؾدط٠ أ٣ عُدٌ    ؾكط٠ ثا١ْٝ َٔ ايكإْٛ ْكه ع٢ً: ٚيط٥ٝؼ ازباَع١ إٔ ٜكطض َٓن عهٛ ١٦ٖٝ

 ٜط٣ إٔ ايكٝاّ ب٘ ٜتعاضه َن ٚادبات ايٛظٝؿ١ ٚسػٔ إزاضتٗا

عدد إ عددٔ إيتددعاّ عهدٛد ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ بعددسّ    ضات ٚدٗددإ يعًُدد١ ٚاسددس٠, ُٖٚدداٜ  ؾايٛادبددات ٚاسعدٛد

 (56:  42بٗا  ا خ٬ٍ مبكتهٝاتُٗا غٛا٤ بايتككري أٚ عسّ أزا٤ ايٛادبات أٚ غٛا٤ باتٝإ اسعٛضات أٚ ايكٝاّ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ 71ؾكس سسزت املاز٠  ، ٗثبىْغجخ ىالٍزؾبّبد 

ازباَعات ٜعني صبًؼ ايه١ًٝ ٜعس أخص ضأ٣ صبًؼ ايكػِ املدتل أسس أغاتص٠ املاز٠ يٝتٛا ٚنن َٛندٛعات  
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   ٕ ٜؿدرتى ؾد٢ ٚندعٗا َدٔ      ا٫َتشاْات ايتشطٜط١ٜ با٫ؾرتاى َن ايكا٥ِ بتسضٜػٗا, ٚػبدٛظ عٓدس ا٫قتهدا٤ أ

 ؽبتاضٙ صبًؼ ايه١ًٝ هلصا ايػطه.

٬ٜٚسغ إٔ املؿطع ٖٓا ْاط بايكػِ نطٚض٠ ذبكٝل ايعساي١ ٚاملػاٚا٠ بني مجٝدن ايبد٬ب َدٔ خد٬ٍ      

آي١ٝ ٚاسس٠ ٢ٖٚ تٛسٝس ا٫َتشاْات ع٢ً ؾطق١ ٚاسس٠ ست٢ ٫ ٜهٕٛ يٮٖٛا٤ ايصات١ٝ ضبٌ ؾ٢ ٖصا ايؿبٕ َٔ 

ٚعسّ ا٫ٖتُاّ جبع٤ َعني ٚشيو يػ٤ٛ ؾِٗ اسبط١ٜ ا٭ناز ١ٝ َٔ قبٌ بعض  تسضٜؼ دع٤ ٚإغؿاٍ دع٤ آخط

 أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

 ٗثبىْغجخ ىألػزاس، فْٖبك ّ٘ػبُ: 

ٜكبً٘ صبًؼ ايهًٝد١, ٫ٚ ؼبػد  غٝداب ايبايد  ضغدٛباا ؾد٢ ا٫َتشدإ, ٚعٓدسَا          ،ػزس نٖشٙ - أ

ًٝد٘, ٚعًٝد٘, ؾكدس ْكده     ٜ٪ز٣ ا٫َتشإ ؾ٢ عاّ ٫سل ؾٝشػ  ي٘ تكدسٜط ايٓذداح ايدص٣ ؼبكدٌ ع    

 ؾكط٠ أخري٠: –( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يًكإْٛ 80املاز٠  

كبً٘ صبًؼ ايه١ًٝ ؾ٬ ؼبػ  غٝاب٘ ضغٛباا(.   ٚإشا ربًـ ايباي  عٔ زخٍٛ ا٫َتشإ بعصض قٗط٣ٜ 

( َٔ ْؿؼ اي٥٬ش١....  أَا إشا نإ قس تػٝد  بعدصض َكبدٍٛ, ؾٝشػد  يد٘ تكدسٜط       83ٚأنست املاز٠  

 ص٣ ؼبكٌ عًٝ٘.ايٓذاح اي

( َدٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ يكدإْٛ تٓعدِٝ      69ٚقدس أؾداضت إيٝد٘ املداز٠       ،ػزس غٞش نٖشٙ - ب

ازباَعدات, ؾكدط٠ ثاْٝدد١....  ٚمًدؼ ايهًٝد١ بٓددا٤ عًد٢ طًد  صبددايؼ ا٭قػداّ املدتكد١ طبًكددا         

٭سهدداّ اي٥٬شدد١ ايساخًٝدد١, إٔ ؼبددطّ ايبايدد  َددٔ ايتكددسّ ي٬َتشددإ  نًدد٘ أٚ بعهدد٘( إشا ضأ٣ إٔ     

اظبت٘ غري َطن١ٝ...( ٚؾ٢ ٖصٙ اسباي١ ٜعت  ايباي  ضاغباا ؾ٢ املكطضات ايت٢ سطّ َٔ ايتكدسّ  َٛ

ي٬َتشإ ؾٝٗا, ٚعًٝ٘ ٜعس ايباي  املتػٝ  عٔ ا٫َتشإ بػري عصض َكبدٍٛ ضاغدباا بتكدسٜط ندعٝـ     

ٍ ؾ٢ ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ...  َن َطاعا٠ إ٫ ٜعٜس تكسٜطٙ عٔ َكب83ٛدساا, ٚقس ْكه املاز٠  

 املكطض ايص٣ غبل إٔ ضغ  ؾٝ٘ ٜٚتػٝ  بسٕٚ عصض..(

 :شٝؼبد اىقبّّ٘ٞخ اىخبصخاىزش -ساثؼب

 –اىََٖووخ اىؼيَٞووخ  –اىَشافووق  –االعووبصاد: اإلػووبسح  

 اىزفشؽ اىؼيَٚ –اىْذة  -اىخبصخ

 اإلعبصح:  -

ٝادا ٚؾدل             ايتد٢  ايكٛاعدس  تعس سًكا َٔ سكدٛم أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ايتد٢ ٜتُتعدٕٛ بٗدا متتعادا ؾعً
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 1975يػ٥٫ٚ809١ٓشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ  1972يػ49١ٜٓهعٗا قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

 :ا داظات إا ْٛعنيٚ هٔ تكٓٝـ تًو  

 أعبصاد ثَشرت ٗإعبصاد ثذُٗ ٍشرت. 

 ٚؾُٝا ٜتعًل بايٓٛع ا٭ٍٚ  أداظات مبطت ( ٚتؿٌُ: 

 87كه املداز٠  ٚغطنٗا ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚقسْ  اىََٖبد اىؼيَٞخ -أ 

١ ٚاسدس٠ قابًد١ يًتذسٜدس عٓددس              ٕ املُٗد١ ايعًُٝد١ غٓد ِ ازباَعدات ؾكدط٠ ثاْٝد١.. ٚتهدٛد َٔد قدإْٛ تٓعٝد

ٍ َدس٠ املُٗد١ ايعًُٝد١, عًد٢ إٔ              ايهطٚض٠ ايكك٣ٛ َدط٠ ٚاسدس٠, ٜٚتكاند٢ املٛؾدس ؾٝد٘ َطتبد٘ ندا٬ًَ طٛد

أٟ إٔ َدس٠ املُٗد١ ايعًُٝد١     ٜكسّ ايعهٛ بعدس اْتٗدا٤ املُٗد١ ايعًُٝد١ تكطٜدطاا عٔد ا٭عُداٍ ايتد٢ قداّ بٗدا          

 غٓتإ

ي٘ عًد٢ زضدد١                ٛات بعدس سكٛد ٖصا, ٚقدس اؾدرتط املؿدطع ندطٚض٠ قهدا٤ عهٛد ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ثد٬خ غٓد

ل املاز٠  ِ ازباَعدات املكدط١ٜ ضقدِ     –َٔ ايكإْٛ  90ايسنتٛضاٙ, ٚشيو ٚؾلْ   -49/1972قإْٛ تٓعٝد

طخل ي٘ بامل١ُٗ ايع١ًُٝ قبٌ اْكها٤ ث٬خ غٓٛات ع   ٢ً خس١َ املطخل ي٘ع٢ً إٔ ٫ٜ 

ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫داظات ٚنن املؿطع ي٘ ؾطًٚطا أُٖٗدا أْٗدا   ، اعبصح اىزفشؽ اىؼيَٚ -ب 

تطخل يٮغاتص٠ بعس َه٢ غه غٓٛات ؾ٢ زضد١ ا٭غتاش١ٜ, ٚنطٚض٠ تٛؾري َٔ ٜكّٛ َكاّ ا٭غتاش 

   ٛ اسدس٠,  ايص٣ غريخل ي٘ بتًو ا٫داظ٠, ٚعسّ ايرتخٝل إ٫ ٭غتاش ٚاسس ؾ٢ ايكػدِ ؾد٢ ايػد١ٓ اي

َدٔ ايكدإْٛ    88َن نطٚض٠ أقطاض املٓٗر ايع٢ًُ ايص٣ ٜتكدسّ بد٘ طايد  ا٫دداظ٠. ٚقدس ْكده املداز٠        

ع٢ً تًو ايؿطٚط ٚؾكا يًكإْٛ:  ػبٛظ ايرتخٝل يٮغاتص٠ ؾ٢ اداظ٠ تؿطؽ ع٢ًُ زاخٌ ازباَع١ 

ّٛ أٚ خاضدٗا ٚشيو ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ مبطت  بعس َه٢ غه غٓٛات ع٢ً ا٭غتاش١ٜ َتد٢ ٚددس َدٔ ٜكد    

َكاَِٗ أثٓا٤ تؿطغِٗ, َن َطاعا٠ عسّ ايرتخٝل ؾ٢ ا٫داظ٠ ٭نجط َٔ اغتاش ٚاسدس ؾد٢ ندٌ قػدِ     

ؾ٢ ايػ١ٓ ايٛاسس٠... ( ٚؾ٢ نٌ شيو ٫بس َٔ َٛاؾك١ صبًؼ ايسضاغدات ايعًٝدا بعدس اقدرتاح صبًدؼ      

 ايه١ًٝ ٚايكػِ املدتل ثِ ٜكسض بعس شيو قطاض َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١.

َطت ( ملس٠ ث٬ث١ ؾدٗٛض ٚقدس ْدل ايكدإْٛ ؾد٢ َازتد٘ ضقدِ          مبطت  أٚ بسٕٚ أعبصح خبصخ -ج 

, ببْ٘ َن َطاعا٠ قاحل ايعٌُ, ػبٛظ ايرتخٝل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ  49/1972( َٔ ايكإْٛ 93 
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ًَُش١ ؾد٢ ادداظ٠ خاقد١ مبطتد  أٚ بدسٕٚ َطتد  أثٓدا٤ ايسضاغد١ ٚملدس٠ ضبدسٚز٠ ٫ تتذداٚظ             ٭غباب 

 َع١ بعس أخص ضأ٣ عُٝس ايه١ًٝ ٚصبًؼ ايكػِ املدتلث٬ث١ اؾٗط ٜٚهٕٛ شيو بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ازبا

ٖٚدصا ايٓدٛع مبطتد  ناَدٌ ملدس٠ غد١ٓ ٚاسدس٠ ٚث٬ثد١ أضبداع املطتد  إشا مل            اعبصح ٍشضٞخ: -د 

َدٔ ايكدإْٛ... َدن     94ٜػتبن ايعهٛ عٓس اْكها٤ ايػ١ٓ ايعٛز٠ إا عًُد٘, ٚشيدو ٚؾدل ْدل املداز٠      

ؾدبٕ ا٭َدطاه املعَٓد١ ٜهدٕٛ يعهدٛ ٦ٖٝد١        ؾد٢  1963يػد١ٓ   112عسّ ا٭خ٬ٍ ببسهاّ ايكإْٛ ضقِ 

ايتسضٜؼ نٌ ث٬خ غٓٛات تكه٢ ؾ٢ اشبس١َ مبطت  ناٌَ ملس٠ أقكاٖا غ١ٓ, ٚإشا مل ٜػتبن عهٛ 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٓس اْكها٤ ايػ١ٓ ايعٛز٠ إا عًُ٘, داظ يدط٥ٝؼ ازباَعد١ إٔ ٜدطخل ؾد٢ اَتدساز      

 املطت . ا٫داظ٠ ملس٠ أخط٣ ٫دباٚظ غ١ٓ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ بج٬ث١ أضباع

ملس٠ َٜٛني مبطت  ناٌَ , ٖصا ٚقس اؾرتط املؿطع يًٓسب ازبع٢٥ غٛا٤ ؾد٢ َطسًد١    ّذة عضئٚ -ٙ 

ايًٝػدداْؼ أٚ ايسضاغددات ايعًٝددا اغددتٝؿا٤ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ؾدد٢ َطسًدد١ ايًٝػدداْؼ ٚنددصيو   

ا٭غاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ ؾ٢ َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا ْكابِٗ ايتسضٜػد٢ ٚؾًكدا يدٓل املداز٠     

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ:  ػبٛظ ايٓسب يًتسضٜؼ خاضز ازباَعد١ بكدطاض َدٔ ض٥دٝؼ ازباَعد١      277 

بعددس أخددص ضأ٣ صبًددؼ ايكػددِ املدددتل بؿددطط أ٫ ٜهددٕٛ َددٔ ؾددبٕ ايٓددسب املػدداؽ حبػددٔ غددري ايعُددٌ  

 بايه١ًٝ املٓتسب َٓٗا, ٫ٚ إٔ ٜ٪ز٣ إا تػٝ  املٓتسب عٔ َكط عًُ٘ ٭نجط َٔ َٜٛني ؾ٢ ا٭غبٛع(

( َددٔ اي٥٬شدد١ ايتٓؿٝصٜدد١ يكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات, ؾددطط ايٓددسب,   278ٚسددسزت املدداز٠   ٖددصا,

اغتٝؿا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ َطس١ً ايًٝػداْؼ, ٚؾد٢ َطسًد١ ايسضاغدات ايعًٝدا  ا٭غداتص٠       

 ٚا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ( ْكابِٗ ايتسضٜػ٢.

 أٍب اىْ٘ع اىضبّٚ: أعبصاد ثذُٗ ٍشرت ٗرشَو:

كإْٛ ؾطًٚطا  عاض٠ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َٓٗدا اْكهدا٤ ثد٬خ غدٓٛات        ٚقس سسز اي: اإلػبسح -أ 

ع٢ً بس٤ خس١َ املدطخل يد٘ ؾد٢ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بايٓػدب١ يإلعداض٠ ا٭ٚا, ٚاْكهدا٤ َدس٠ مماثًد١           

( َٔ ايكإْٛ ببْ٘  ٫ػبٛظ ايرتخٝل ؾ٢ إعاض٠ عهدٛ ٦ٖٝد١   90يإلعاض٠ ا٭ٚا, ٚقس سسزت املاز٠  

ٌ اْكها٤ ١ًُٝ أٚ اداظ٠ تؿطؽ ايتسضٜؼ أٚ إٜؿازٙ ؾ٢ ١َُٗ ع طاؾك١ ايعٚز...... قب ٚ اداظ٠َ  ع٢ًُ... أ

ٚ ادداظ٠ ملطاؾكد١ ايدعٚز, نُدا ٫            ُٗد١ عًُٝد١ أ  َٚ ٛ ؾد٢ إعداض٠ أ ٕ قهداٖا ايعهد َس٠ مماث١ً يًُس٠ ايت٢ غبل أ
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١٦ٝ جٌ اْكها٤ ث٬خ غٓٛات ع٢ً بس٤ خس١َ املطخل ي٘ ؾ٢ٖ   ايتسضٜؼ(. ػبٛظ ي٘ ايرتخٝل ؾ٢ ا٫عاض٠َ 

( َدٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ ؾكدط٠ ثاْٝد١: ٚػبدٛظ       277ٚقس سدسزت املداز٠     :اىنبٍو اىْذة -ب 

 ايٓسب نٌ ايٛقه ٚؾ٢ ٖصٙ اسباي١ ٜعت   ايٓسب ايه٢ً( إعاض٠ ٚؽبهن ٭سهاّ ا عاضات.

ٚيهٔ ؾ٢ ساٍ عسّ ايعٛز٠ بعس اْتٗا٤ َا ضخل يعهٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َدٔ ادداظ٠ ٚاْكبدن أنجدط َدٔ         

ع٢ً شيو َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات  117إشٕ أقبض َػتك٬ًٝ, ٚقس ْكه املاز٠  ؾٗط عٔ َباؾط٠ عًُ٘ بسٕٚ

ٜعت  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َػتك٬ٝ إشا اْكبن عٔ عًُ٘ أنجط َٔ ؾٗط بسٕٚ إشٕ ٚيٛ نإ شيو عك   49/1972

            ٚ أ٣  اْتٗا٤ َس٠ َا ضخل يد٘ ؾٝد٘ َدٔ إعداض٠ أٚ َُٗد١ عًُٝد١ أٚ ادداظٚ تؿدطؽ عًُد٢ أٚ ادداظ٠ َطاؾكد١ ايدعٚز أ

اداظ٠ أخط٣, شيو َا مل ٜعس خ٬ٍ غت١ أؾٗط ع٢ً ا٭نجط َدٔ تداضٜذ ا٫ْكبداع, ٚتعتد  خسَتد٘ َٓتٗٝد١ َدٔ        

 تاضٜذ اْكباع٘ عٔ ايعٌُ......ا .

( َٔ ايكإْٛ ع٢ً صبُٛعد١ َدٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ جباَعد١       117ٖصا, ٚقس مت تببٝل املاز٠   

, ٚاستػددبه 31/1/2017ستدد٢  26/7/2011س٤اا َددٔ دًػدد١ املٓٝددا, نُددا ٚضز شيددو ؾدد٢ صبددايؼ داَعدد١ املٓٝددا بدد 

يعهددٜٛٔ أددداظ٠ بددسٕٚ َطتدد  يعٛزتُٗددا أثٓددا٤ ايػددت١ أؾددٗط ٚتكددسِٜ عددصضاا قبًدد٘ صبًددؼ ازباَعدد١ بتدداضٜذ     

 .2012( 7, ٚدًػ١  24/2/2012

ثووبىغضاءاد  شٝؼبد اىقبّّ٘ٞووخ اىخبصووخاىزشوو -خبٍغًووب

 ٗاىزأدٝت:

ٚشيدو ٫ؾدرتاه ايدعاّ مجٝدن ايعداًَني بٛادبداتِٗ        إٕ ٚدٛز ْعاّ ايتبزٜ  بب٣ تٓعِٝ أَط نطٚض٣ 

ايٛظٝؿ١ٝ, إ٫ إٔ ايٛاقن ايؿع٢ً قس ٜجبه أْ٘ اؾرتاه غري ٚاقع٢ أٚ ٜؿٜٛ٘ ايككٛض, ٭ْ٘ إشا ناْه ايػايب١ٝ 

ايعع٢ُ تًتعّ بكٛاعدس ايعُدٌ, ؾدإٕ ٖٓداى قًد١ تتجاقدٌ ؾد٢ ايعُدٌ ٚتُٗدٌ ؾد٢ أزا٤ ٚادباتٗدا يدصيو إشا مل             

اطط ٖصا ايػًٛى إا باق٢ ظ٥٬َِٗ ٚخاق١ إشا ٚدسٚا املدايـ بِٝٓٗ ٫ ٜتعطه ٜٛاد٘ حبػِ ؾكس متتس طب

 ( ع٬ًُ باملكٛي٘  َٔ أَٔ ايعكاب اغا٤ ا٭زب(360:  14يًعكاب امل٥٬ِ  

ٜٚككدس بايٓعدداّ ايتددبزٜب٢ صبُٛعدد١ ايكٛاعددس ايكاْْٛٝدد١ ٚاي٥٬شٝدد١ اسددسز٠ يهددٌ َددٔ املدايؿددات   

تكد١ بتٛقٝعٗدا َدٔ ْاسٝد١ ٚا ددطا٤ات ٚايهدُاْات املدتعني َطاعاتٗدا         ٚايعكٛبات ايتبزٜبٝد١ ٚايػدًب١ املد  

 (63:  42ٚا٫يتعاّ بٗا ؾ٢ َٛاد١ٗ ايعاًَني ضبٌ املػا٤ي١ َٔ ْاس١ٝ أخط٣  
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ٝادا بكدٛض٠          ٝادا ٚع٬د ٚ٭١ُٖٝ اساط١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكٛاعدس أسهداّ ايٓعداّ ايتدبزٜب٢ ٚقا٥

 املٛنٛعات اٯت١ٝ: نا١ًَ, ؾُٝهٔ تٓاٍٚ املػ٦ٛي١ٝ ايتبزٜب١ٝ ٚؾل

٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ؾُُدا ٖدٛ       ٍجذأ ششػٞخ اىَخبىفبد اىزأدٝجٞخ -أٗال

دسٜط بايصنط إٔ ايتبزٜ  ٖٛ ايهُاْ٘ ايؿعاي١ ٫يتعاّ املٛظـ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚتؿعٝدٌ أزا٥د٘   

زاخددٌ املهددإ ايددص٣ ٜعُددٌ ؾٝدد٘, ٚملددا نددإ عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٜعُددٌ زاخددٌ امل٪غػدد١ ايتعًُٝٝدد١           

زباَع١(, ؾٗٛ َٛظـ ي٘ سكٛم ٚعًٝ٘ ٚادبات ًٜتعّ ببزا٥ٗا زاخٌ تًدو امل٪غػد١, نُدا أْد٘ يدٝؼ       ا

ا خ٬ٍ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ أٚ امل١ٝٓٗ ؾكط ٜسخٌ ذبه ضباٍ املدايؿ١ ايتازٜب١ٝ, بٌ ندٌ َدا  دؼ    

إْٛ ( َدٔ ايكد  4( ضقدِ   110 (, ٚقس سسزت املداز٠  368:  17نطاَت٘ ٚنطا١َ امل٪غػ١ ايت٢ ٜعٌُ ؾٝٗا  

عاٖتدد٘ ٚنطاَتدد٘ ٚنطاَدد١   49/1972 ددعض٣ بؿددطف عهدٛد ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ أٚ َددٔ ؾددبْ٘ إٔ  ددؼْ  , نددٌ ؾعددٌٜ 

ل املددداز٠    ظ ٭عهدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتدددسضٜؼ إعبدددا٤ زضٚؽ  103ايٛظٝؿدد١ أٚ ؾٝددد٘ طبايؿددد١ يددٓد : ٫ ػبددٛد ( ٖٚدٛد

 َكابٌ. خكٛق١ٝ مبكابٌ أٚ بػري

       ٜ طتهبدد٘ ايعاَددٌ زاخددٌ ٚخدداضز   ٚقددس عطؾدده املدايؿدد١ ايتبزٜبٝدد١ عًدد٢ أْٗددا نددٌ عُددٌ أٚ اَتٓدداع 

ايٛظٝؿ١, ٜٚتهُٔ ا خ٬ٍ بٛادباتٗا أٚ املػاؽ بهطاَتٗا إخ٫ً٬ قازضاًَا عٔ إضاز٠ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖدصا ايعُدٌ   

 (.71:  38أٚ ا٫َتٓاع اغتهُا٫ً سبل أٚ أزا٤ ايٛاد   

 ٍِٗ إٌٔ اىزششٝؼبد اىقبّّ٘ٞخ ىٖزٓ اىَخبىفبد: 

 ا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إعبا٤ زضٚؽ خكٛق١ٝ مبكابٌ أٚ بػري َكابٌ.( َٔ ايكإْٛ: ٫ ػبٛظ ٭عه103َاز٠  

ؿرتنٛا ؾ٢ إزاض٠ عُدٌ دبداض٣   14َاز٠   ؿتػًٛا بايتذاض٠ أٚ إٜٔ  ( َٔ ايكإْٛ: ٫ ػبٛظ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إٜٔ 

تؿل ٚنطا١َ ٖصٙ  ايٛظٝؿ١. أٚ َاا أٚ قٓاع٢ أٚ إٔ ػبُعٛا بني ٚظٝؿتِٗ ٚأ٣ عٌُ ٫ٜ 

دايؿات يط٥ٝؼ ازباَع١ إٔ ٜكطض َٓن عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ َباؾط٠ أ٣ عٌُ ٜٚرتت  ع٢ً ٖصٙ امل 

 ٜط٣ إٔ ايكٝاّ ب٘ ٜتعاضه َن ٚادبات ايٛظٝؿ١ ٚسػٔ أزا٥ٗا 

 (:71:  38سسزُٖا ضبُس َادس ايٝاقٛت  ي٘ ضنٓإ ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط إٔ اشببب ايتازٜب٢  

 عٔ ايكٝاّ بايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ ايكٝاّ با٭ؾعاٍ اسعٛض٠ أٚ ا٫َتٓاع :اىشمِ اىَبدٙ -
سسز ايكإْْٛٝٛ أْ٘ يكٝاّ املػ٦ٛي١ٝ ايتازٜب١ٝ ٫بس َٔ يدعّٚ صبداٚض٠    :اىشمِ اىَؼْ٘ٙ -
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ايطنٔ املع٣ٛٓ يًطنٔ املاز٣ ٚبػري ادتُاعُٗا ٫ تكّٛ املػ٦ٛي١ٝ ايتبزٜب١ٝ ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ أٚ 

ػبداب٢ أٚ ايػدًب٢ بدإضاز٠ عُسٜد١, أ٣ إٔ     ا٫َتٓاع مثط٠ إضاز٠ آمث١, مبع٢ٓ قسٚض ايؿعٌ املداز٣ ا٫ 

 قسٚض ايؿعٌ عٔ إضاز٠ عُس١ٜ ٜؿهٌ طبايؿ١ ٚانش١ َككٛز٠

( عدسّ تٛقٝدن   66:  42ٜٚككدس بٗدا     ٍجذأ ششػٞخ اىؼق٘ثخ اىزأدٝجٞخ: -صبّٞب

اسٝد١, ؾهد٬ً عدٔ عدسّ        ل تؿطٜع٢ أٚ ٥٫شد٢ َدْٔ  ُاا ٚنًٝؿا ؾ٢ْ  أ١ٜ عكٛب١ غري َٓكٛم عًٝٗا ٚضبسز٠ ن

يعكٛب١ املكرت١ْ باملدايؿ١ أٚ اشببب أٚ ازبط ١ املٛقع١ عٓٗا ٚٚؾًكا ملا قاّ املؿدطع بتشسٜدسٙ   تٛقٝن غري ا

اس١ٝ أخط٣    أٜهاا َْٔ 
ٍٗووِ إٔووٌ اىزشووشٝؼبد اىقبّّ٘ٞووخ اىزووٚ رقزووشُ ثووجؼق  

 اىؼق٘ثبد اىزٚ ؽذدٕب نبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍؼبد:

زباَع١ إٔ ٜٛقـ أ٣ ( َٔ ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ يط٥ٝؼ ا106تٓل املاز٠   :اى٘نف ػِ اىؼَو -

عهٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عًُ٘ استٝاطٝاا إشا اقتهه َكًش١ ايتشكٝل َع٘ شيو, ٜٚهٕٛ 

 ايٛقـ ملس٠ ٫ تعٜس عٔ ث٬ث١ أؾٗط, ٫ٚ ػبٛظ َسٖا إ٫ بكطاض َٔ صبًؼ ايتبزٜ .

هدا٤  ( َدٔ ايكدإْٛ أٖدِ ازبدعا٤ات ايتبزٜبٝد١ ايتد٢ ػبدٛظ تٛقٝعٗدا عًد٢ أع         110نُا سسزت املاز٠  

( َٔ ايكإْٛ  يط٥ٝؼ ازباَع١( تٛقٝن عكٛبت٢ ايتٓبٝ٘ ٚايًّٛ عًد٢  ١٦ٖٝ112 ايتسضٜؼ: ٚؾًكا يٓل املاز٠  

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ ؽبًٕٛ بٛادباتِٗ أٚ مبكتهات ٚظا٥ؿِٗ ٚشيو بعدس قداع أقدٛاهلِ ٚذبكٝدل     

ضٜؼ بازباَعد١ بتداضٜذ   زؾاعِٗ  ٚؾد٢ ٖدصا ايؿدبٕ مت تٛقٝدن عكٛبد١ ايتٓٝد١ عًد٢ أسدس أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدس           

( أضبعدد١ َددٔ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١   4نُددا مت تٛقٝددن عكٛبدد١ ايًددّٛ عًدد٢ عددسز       -675بددايكطاض ضقددِ   30/4/2013

 28/2/2012, 31/10/2006 31/8/2002, 28/6/2002ايتسضٜؼ ؾ٢ صبايؼ داَع١ املٓٝا بتاضٜذ 

ض٥ٝؼ ازباَع١ عٗا َٚٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ, إٔ ٖاتني ايعكٛبتني متج٬ٕ أز٢ْ زضدات ايعكٛب١ ايت٢ ٜٛق

         ٛ ٕ تبكدري عهد ػدتٗسؾا يهُٓٗداٜ  رتت  عًٝٗدا آثداض تتعًدل باملطتد ,ٚ  ملٜ  ٔ ؽبايـ طبايؿات يٝػه دػ١ُٝٚ  ع٢ًَ 

ط٠ ذبصٜطٙ ايٛقٛع ؾَٝ٘   أخط٣ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باشببب ايص٣ اضتهب٘ٚ 

ؾد٢   ايًّٛ َن تبخري ايعد٠ٚ٬ املػدتشك١ يؿدرت٠ ٚاسدس٠ أٚ تدبخري ايتعدٝني ؾد٢ ايٛظٝؿد١ ا٭عًد٢ أٚ َدا           -

 سهُٗا ملس٠ غٓتني ع٢ً ا٭نجط



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ايععٍ عٔ ايٛظٝؿ١ َن ا٫ستؿاظ باملعاف أٚ املهاؾب٠ -

 ايععٍ َن اسبطَإ َٔ املعاف أٚ املهاؾب٠ ٚشيو ؾ٢ سسٚز ايطبن -

ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط إٔ َػا٤ي١ مجٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ تهدٕٛ أَداّ صبًدؼ تبزٜد  ٜؿدهٌ       

 ت١ٝ أقا٩ِٖ:( َٔ ايكإْٛ َٔ اٯ109ٚؾل ْل املاز٠  

 أسس ْٛاب ض٥ٝؼ ازباَع١ ٜعٝٓ٘ صبًؼ ازباَع١ غٜٓٛاا - أ

أغتاش َٔ ن١ًٝ اسبكٛم أٚ أسس أغتاش٠ نًٝات اسبكدٛم ؾد٢ ازباَعدات ايتد٢ يدٝؼ هلدا بهًٝد١ سكدٛم          - ب

ٛاا ٜعني غٜٓٛاا  عه

َػتؿاض َٔ صبًؼ ايسٚي١ ُٜٓسب غٜٓٛاا, ٚؾ٢ ساي١ ايػٝاب ؼبٌ ايٓا٥  اٯخط يط٥ٝؼ ازباَع١ ثِ  - ت

 عُسا٤ ثِ َٔ ًٜٝ٘ ؾ٢ ا٭قس١َٝ.أقسّ اي

 اىغيغخ اىَخزصخ ثز٘نٞغ اىغضاءاد:  -صبىضب

 ايػًب١ املدتك١ بتٛقٝن ازبعا٤ات ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ُٖٚا: ْٛعإ َٖٔٓاى 

( َدٔ ايكدإْٛ بتٛقٝدن عكدٛبت٢ ايتٓبٝد٘      112ٚقدس سدسزتٗا املداز٠      عيغخ سئٞظ اىغبٍؼخ-1

 ًٕٛ بٛادباتِٗ ٚمبكتهٝات ٚظا٥ؿِٗٚايًّٛ ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٜٔ ؽب

( إٔ ؾ٢ ٖصا ايٓل خبٛض٠ ٖٚٛ إٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ ػبُن 141:  7ٚقس أؾاض أمحس عبس اي٬ٙ املطاغ٢  

ؾ٢ ٖصٙ اسباي١ بني غًبت٢ ايتشكٝل ٚاسان١ُ, ٚأؾداض إا إٔ ٖدصا عٝد  ؾد٢ ايدٓل خبدري بدايٓل        

اَعدد١ ٖدد٢ عكٛبتددإ ندد٦ًٝتا   ٜػددتٛد  َطادعتدد٘ ٚيهددٔ تٛقٝددن ٖدداتني ايعكددٛبتني َددٔ ض٥ددٝؼ ازب    

ازبػا١َ ٚتكٓؿإ ؾ٢ عساز َا ٜػ٢ُ بايعكٛبات ايتبزٜبٝد١ ا٭زبٝد١ ٚايتد٢ ٫ ذبُدٌ أ٣ اْعهداؽ      

 (70-69: 42َاا أٚ َاز٣ ناض يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

سٝح ؽبتل صبًؼ تبزٜ  أعها٤ ١٦ٖٝ  ٍغيظ رأدٝت أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ -2

ل املدداز٠   ايتددسضٜؼ ٚؾًكددا   اضز٠     ( بتٛقٝددن نا109يدٓد اع ٚطبتًدـد زضدددات ازبددعا٤ات ايتبزٜبٝدد١ ايدٛد ؾدد١ أْدٛد

( ايتد٢ تبدسأ بايتٓبٝد٘ ٚتٓتٗد٢ بدايععٍ َدن اسبطَدإ َٔد املعداف أٚ املهاؾدب٠           110بايؿكطات اشبُػ١ يًُداز٠   

 ايطبن ٚشيو ؾ٢ سسٚز

ٚاختتُه ٖصٙ املاز٠ بعباض٠: ٫ ػبٛظ ؾ٢ مجٝدن ا٭سدٛاٍ عدعٍ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ إ٫ حبهدِ َدٔ         



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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( إٔ ؾ٢ ْعاّ تبزٜد  أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ     765:  9زٜ  ٚقس اؾاض أمحس ضبُٛز عبس املبً    صبًؼ ايتب

َاا هلِ إش إٔ ايتشكٝل َعِٗ ٫ دبطٜ٘ دٗات خاضد١ٝ عٔ ازباَعات بٌ ػبطب٘ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ     اسرتا

ُدا ٬ٜسدغ   ؾ٢ نًٝات اسبكٛم ٚبؿطط أ٫ تكٌ زضد١ املهًـ بايتشكٝل عٔ زضدد١ َدٔ ػبدط٣ ايتشكٝدل َعد٘, ن     

تٛؾط أغباب إقا١َ ايعساي١, ٚشيو َٔ خ٬ٍ تؿهٌٝ صبًؼ ايتبزٜ  ايدص٣ ٜهدِ أسدس أغداتص٠ نًٝد١ اسبكدٛم       

َٚػتؿدداض صبًددؼ ايسٚيدد١, ؾهدد٬ً عددٔ شيددو خهددٛع قددطاضات صبًددؼ تبزٜدد  أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ يطقابدد١  

 اإلعشاءاد ٗاىضَبّبد ٗاىغؼُ٘ اىزأدٝجٞخ: -ساثؼبايكها٤ ا زاض٣

يػ١ٓ  49َٔ ا دطا٤ات ٚايهُاْات ايتبزٜب١ٝ نؿًٗا قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ ٖٓاى صبُٛع١  

 ٚضزت بؿبْٗا ْكٛم قا١ْْٝٛ أُٖٗا: 1972

َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ع٢ً أْ٘: ٜهًـ  105سٝح ْكه املاز٠  اىزؾقٞق اىزأدٝجٚ -أ 

ٝدل ؾُٝدا   ض٥ٝؼ ازباَع١ أسس أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ ؾد٢ نًٝد١ اسبكدٛم بازباَع١.مبباؾدط٠ ايتشك     

 ٜٓػ  إا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.... 

( ايؿكدط٠ ايجاْٝد١ ايتد٢ تٛندض نٝؿٝد١      105ٚاغدتهُا٫ً يًُداز٠     :اىزصشف فٚ اىزؾقٞق -ب 

ايتكطف ؾ٢ ايتشكٝل.. ٚيط٥ٝؼ ازباَع١ بعس ا ط٬ع ع٢ً ايتكطٜط إٔ ؼبؿغ ايتشكٝل أٚ إٔ ٜبَط 

و/ أٚ إٔ ٜهتؿد٢ بتٛقٝدن عكٛبد١    بإساي١ ايعهٛ اسكل َعد٘ إا صبًدؼ ايتبزٜد  إشا ضأ٣ ضبد٬ يدصي     

( ٜٚتهدض َدٔ شيدو إٔ ض٥دٝؼ ازباَعد١  هٓد٘ سؿدغ        112ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ ٚؾل َا ٚضز ؾ٢ ْل املاز٠  

ايتشكٝل أٚ إساي١ ايعهٛ إا صبًؼ ايتبزٜ  أٚ ٜهتؿ٢ بتٛقٝن إسس٣ ايعكٛبتني ايتٓبٝ٘ أٚ ايًدّٛ,  

( إٔ غدًب١ ض٥دٝؼ   147:  7اي٬ٙ املطاغ٢   نُا إُٜٗا أٜػط ٚؾًكا يٓٛع املدايؿ١ . ٚقس أنس أمحس عبس

ػدبباا    ازباَع١  ٕ ايكدطاض بداسبؿغَ  هٛ  ٜٕ ؿرتط أ  ٜ٫  ٌٚ ِ ازبط ١, ب ٕ سذ بًك١ أٜا نا ؾ٢ سؿغ ايتشكٝلَ 

ل املدداز٠   ز112إش تدٓد ٕ املككدٛد ٜددط٣ أمحددس املطاغدد٢ أ ٗا٥ٝدداٚ   ْٕ هدٛد ؼ ازباَعدد١ٜ  ٕ قددطاض ض٥دٝد ٕ أ ٔ ايكدداْٛ دد  َ) 

عٓد٢ سكداْت٘ َٔد ايبعٔد عًٝد٘, ثِد          بايٓٗا١ٝ٥ ٖٓا عسّ استٝاد٘ عًد٢ تكدس   ٜل غدًب١ عًٝدا, نُدا ٫ٜ 

ٕ ٖٓدداى ؾطقدد١ أخددط٣ يًبعددٔ عًدد٢ اسبهددِ ايكددازض َددٔ اسهُدد١ ايتبزٜبٝدد١ أَدداّ اسهُدد١ ا زاضٜدد١    ٜهدٛد

 ايعًٝا.

( َدٔ ايكدإْٛ   106سٝدح ْكده املداز٠      :اى٘نف االؽزٞبعٚ ىَصيؾخ اىزؾقٞق -ز 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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سضٜؼ عدٔ عًُد١ استٝاطٝدا إشا اقتهده     ٚيط٥ٝؼ ازباَع١ إٔ ٜٛقـ أ٣ عهٛ َٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتد   

َكًش١ ايتشكٝل َع٘ شيو, ٜٚهٕٛ ايٛقـ ملس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ث٬ث١ أؾٗط, ٫ٚ ػبٛظ َسٖا إ٫ بكطاض 

 َٔ صبًؼ ايتبزٜ  

 ٜٚرتت  عًد٢ ٚقدـ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ عدٔ عًُد٘ ٚقدـ قدطف ضبدن َطتبد٘ ابتدسا٤ا َدٔ تداضٜذ               

طت , ٚإشا مل ٜطؾن ا٭َط إا صبًؼ ايتبزٜ  خ٬ٍ ؾٗط َٔ ايٛقـ, َا مل ٜكطض صبًؼ ايتبزٜ  قطف ناٌَ امل

تاضٜذ ايٛقـ بكطف ناٌَ املطت  إا إٔ ٜكطض امًؼ غري شيو, ٚإشا تكطض سؿغ ايتشكٝدل أٚ سهدِ بداي ا٠٤    

أٚ ٚقعه عكٛب١ ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ, قطف َا ٜهٕٛ قس أٚقـ َٔ املطت , إَا إشا ٚقعه عكٛب١ أؾس, ؾٝتبن ؾد٢  

قطؾ٘ َٔ املطت  َا تكطضٙ بؿبْ٘ ايػًب١ ايت٢ ٚقعده ايعكٛبد١( ٜتهدض َدٔ شيدو, إٔ ايٛقدـ       ؾبٕ َا أٚقـ 

ا٫ستٝاط٢ ٜرتت  عًٝ٘ آثاض َاز١ٜ غايب١ ع٢ً عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٢ٖٚ ٚقدـ قدطف ضبدن ايطاتد  ابتدسا٤      

 َٔ تاضٜذ ايٛقـ

 اىذساعخ اىَٞذاّٞخ: -

 ٜتٓاٍٚ ايباسح ؾ٢ ٖصا ازباْ  َٔ ايبشح ؾكني َُٗني ُٖا: 

 ا٭ٍٚ: اٖساف ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚإدطا٤اتٗا

 ايجا٢ْ: ذبًٌٝ ٚتؿػري ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ

 أَا ؾُٝا ٜتعًل بايؿل ا٭ٍٚ: 

 إٔذاف اىذساعخ اىَٞذاّٞخ: -

 ؾكس غعه ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ إا ذبكٝل ا٭ٖساف ايتاي١ٝ: 

 ضقس ٚاقن ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ جباَع١ املٓٝا  -1

ضقدددس إزضاى عٝٓددد١ ايبشدددح ٭ُٖٝددد١ املعطؾددد١ ايكاْْٛٝددد١ ٭عهدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتدددسضٜؼ ؾددد٢ سٝددداتِٗ  -2

ٝاا بددني عٝٓتدد٢ ايبشددح َددٔ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١      ازباَعٝدد١, ٚتعددطف إشا ناْدده ٖٓدداى ؾددطٚم زايدد١ إسكددا٥

 غٓٛات(10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10ايتسضٜؼ  ش٣ٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

ٍ بعض ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ ؾ٢ قإْٛ ضقس ٚاقن ا ملاّ املعطؾ٢ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٛ -3

ُاا ٚإزضاًنا ٚإغتٝعاباا( ٚشيو َٔ خ٬ٍ ذبًٝدٌ   1972( يػ١ٓ 49تٓعِٝ ازباَعات ضقِ    سؿًعا ٚؾٗ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٖصٙ ايكهاٜا اسٛض١ٜ ٚذبًٜٛٗا إا َٛاقـ قا١ْْٝٛ ؾ٢ قدٛض٠ اختبداض َعطؾد٢ ذبكد٢ًٝ ٜتهدُٔ      

بب( ٚاٯخط ايطابن َٔ ايبسا٥ٌ  قدشٝض(,  نٌ غ٪اٍ/َٛقـ أضبع١ ادابات/بسا٥ٌ, ث٬ث١ َٓٗا  خ

ٚإشا مت ا٫ختٝاض ايكشٝض ع٢ً ايػ٪اٍ ذبػ  زضدد١ ٚاسدس٠ هلدصا ايػد٪اٍ نإدابد١ قدشٝش١, ٚإشا       

أدٝ  عًٝ٘ إدابد١ غدري قدشٝش١, ؾتشػد  يد٘ قدؿط, ثدِ ذبػد  بعدس شيدو ايتهدطاضات ايكدشٝش١             

سبػداب ايؿدطٚم بدني     ١2 ندا ْٚػبتٗا امل١ٜٛ٦, ٚايتهطاضات اشباط١٦ ْٚػبتٗا امل١ٜٛ٦, ٚذبػ  قُٝ

 غٓٛات( ٚشيو يتعطف ايؿطٚم بني ايعٝٓتني َٔ سٝح اشب 10٠غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10ايعٝٓتني  ان  َٔ 

تعطف زضد١ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ سدٍٛ ْؿدؼ ايكهداٜا ازباَعٝد١ ايدٛاضز٠ بكدإْٛ تٓعدِٝ          -4

سٝح ٚنعه عباضات َٔ خ٬ٍ ازباْ  ايجا٢ْ يًٛع٢ ٢ٖٚ ازباْ  ايٛدسا٢ْ:  49/1972ازباَعات 

غدري   –َدرتزز   –ٖصا ازباْ  ٚؾًكا يهٌ قه١ٝ َٔ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ؾ٢ َكٝداؽ ٜٓدسضز َدٔ أٚاؾدل     

سػددد  اختٝددداضٙ, ٚ هدددٔ سػددداب ْػدددب١ َتٛغدددط  1- 2 – 3حبٝدددح ٜعبددد٢ املػدددتذٝ   –َٛاؾدددل 

ٝاا بدني           ا٫غتذاب١ يهٌ ضبٛض.. بعباضات٘ املدتًؿد١, ثدِ تعدطف إشا ناْده ٖٓداى ؾدطٚم زايد١ إسكدا٥

 غٓٛات( َٔ خ٬ٍ اغتدساّ  ظ(10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10عٝٓت٢ ايبشح  أنجط َٔ 

تعطف زضد١ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٍٛ ْؿؼ ايكهداٜا ازباَعٝد١, ايدٛاضز٠ بكدإْٛ تٓعدِٝ       -5

َٔ خ٬ٍ ازباْ  ايجايح يًٛع٢ ٖٚٛ ازباْ  ايػًٛن٢, سٝدح ٚندعه عبداضات     49/1972ازباَعات 

 –بسضدد١ قًًٝد١    –بسضدد١ َتٛغدب١    –ٜتشكدل بسضدد١ ندبري٠     ٖصا ازباْ  ؾ٢ َكٝاؽ ٜٓسضز َٔ:

سػ  اختٝاضٙ ؾ٢ زضد١ ايتشكل, ٚ هٔ سػاب ْػب١ َتٛغدط   1-2-3حبٝح ٜعب٢ املػتذٝ  

ٝاا بددني   ا٫غددتذاب١ يهددٌ ضبددٛض بعباضاتدد٘ املدتًؿدد١, ثددِ ْعددطف إشا ناْدده ٖٓدداى ؾددطٚم زايدد١ إسكددا٥

 خ٬ٍ اغتدساّ  ظ(. غٓٛات( 10َٔغٓٛات ٚأقٌ َٔ 10عٝٓت٢ ايبشح  أنجط َٔ 

ضقس ٚذبًٌٝ املعٛقات ايت٢ ذبدٍٛ زٕٚ تُٓٝد١/ذبكل ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ         -6

ٝاا بني نًتا ايعٝٓتني َٔ سٝح اشب ٠  جباَع١ املٓٝا ٚتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

 , ؾكس متجًه ؾ٢ اشببٛات اٯت١ٝ:بإدطا٤ات ايسضاغ١ املٝسا١ْٝأَا ؾُٝا ٜتعًل 

 بٓا٤ أزا٠ ايبشح  ا٫غتبا١ْ( يتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ. -1



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

071 

 \ايع١ٓٝ  امتُن ا٭قٌ + ع١ٓٝ ايبشح( -2

 املعازب١ ا سكا١ٝ٥ -3

٢ٖٚ ا٫غتبا١ْ, ٚأؾري ٖٓا, إٔ ٖصٙ ا٭زا٠ ربتًـ َدٔ سٝدح ايؿدهٌ    ، أداح اىجؾش أَا عٔ

ْْٛٝدد١ ٚأُٖٝتٗددا ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١  ٚاملهددُٕٛ, َددٔ سٝددح ايؿددهٌ, تهددُٓه تًددو ا٭زا٠ دددع٤اا عددٔ املعطؾدد١ ايكا   

ايتسضٜؼ, ٚدع٤اا آخطاا عٔ املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ت١ُٝٓ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ, نُدا مت تهدُني ا٭زا٠ ددع٤اا      

عٔ ا ملاّ املعطؾ٢ يكٝاؽ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ قٛض٠ اختٝاض ذبك٢ًٝ ٖٚٛ َا مل 

يكدا٢ْْٛ ؾد٢ طبتًدـ املطاسدٌ ايتعًُٝٝد١ عًد٢ قدسض َدا اتدٝض          ٜتِ تٓاٚيد٘ َدٔ قبدٌ عٓدس َدٔ تٓداٍٚ ايدٛع٢ ا       

 يًباسح َٔ زضاغات ٚاغتعإ بٗا.

 ٚعًٝ٘, ؾكس َط بٓا٤ ٖصٙ ا٫غتبا١ْ ٚؾًكا مُٛع١ َٔ اشببٛات اٯت١ٝ:

(  َن ايرتنٝدع عًد٢ أٖدِ ايكهداٜا ازباَعٝد١      1972يػ١ٓ  49قطا٠٤ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات  ضقِ  -1

 3ٚاغتٝعابٗا ٚذبًًٝٗا( ٚؾًكدا ٯخدط تعس٬ٜتد٘ بدايكطاض بكدإْٛ ضقدِ       ايٛاضز٠ ؾ٢ ايكإْٛ ٚؾُٗٗا 

ٚؾًكددا ٯخددط  1975يػدد١ٓ  809, َددن ٥٫شتدد٘ ايتٓؿٝصٜدد١ بكددطاض ض٥ددٝؼ ازبُٗٛضٜدد١ ضقددِ   2015يػدد١ٓ 

 2016, ايكازض ؾ٢ ٜٛي2016ٛٝيػ١ٓ  2021تعسٌٜ هلا بكطاض ض٥ٝؼ صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ا٤ ؾ٢ َطس١ً ايًٝػاْؼ أّ ايسضاغات ايعًٝاا ط٬ع ع٢ً يٛا٥ض ايهًٝات ع١ٓٝ ايبشح غٛ -2

ا ط٬ع ع٢ً املهاتبات ايدٛاضز٠ َدٔ َهتد  أ.ز/ ٚظٜدط ايتعًدِٝ ايعداا ٚامًدؼ ا٭عًد٢ يًذاَعدات           -3

 1972يػ49١ٓؾُٝا ٜتعًل ببعض ايتعس٬ٜت ع٢ً قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

َٚا مت ايتٜٓٛ٘ عدٔ ؾد٢    ا ط٬ع ع٢ً املهاتبات ايٛاضز٠ َٔ َهت  أ.ز/ض٥ٝؼ داَع١ املٓٝا ْٚٛاب٘, -4

 صبايؼ ازباَع١

ا طدد٬ع عًدد٢ ايبشددٛخ ٚايسضاغددات ايػددابك١ ؾدد٢ صبدداٍ ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ٚايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١       -5

 مبدتًـ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ.

 ا ط٬ع ع٢ً بعض ايهت  ايكا١ْْٝٛ غٛا٤ تًو ايت٢ تتعًل مبباز٨ ايكإْٛ أّ ايكإْٛ ا زاض٣ -6

 ١ بايتعًِٝ ايكا٢ْْٛ ازباَع٢ا ط٬ع ع٢ً بعض ايهت  املتعًك -7

ا طدد٬ع عًدد٢ بعددض ايددسٚضٜات ايكاْْٛٝدد١ نُذًدد١ ايؿهددط ايكددا٢ْْٛ ٚا٫قتكدداز٣, ٚصبًدد١ ايددٛع٢   -8



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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بايكإْٛ, ٚايسيٌٝ ايكا٢ْْٛ ؾ٢ تبزٜ  أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ٚبعدض املد٪متطات ايتد٢ عكدست       

 بهًٝات اسبكٛم َٚا ْؿط َٔ حبٛم تتعًل بتعًِٝ ايكإْٛ

قسضٙ َطنع ت١ُٝٓ ايكدسضات ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ غدٛا٤ ؾد٢ داَعد١ املٓٝدا أّ         ا ط٬ع ع٢ً َا أ -9

 َببٛعات املطنع ايط٥ٝػ٢

اغتباع ايباسح إٔ ٜهٕٛ خًؿ١ٝ قا١ْْٝٛ أعاْت٘ ع٢ً بٓدا٤ أزا٠ ايبشدح  ا٫غدتبا١ْ( ٚقدس ددا٤ت      

 عدٔ ازبٛاْد    ا٭زا٠ َػاٜط٠ عُا غبكٗا َٔ أزٚات ؾكدس مجعده بدني ايعبداضات اشب ٜد١ ايتكطٜطٜد١ ايتد٢ تعد         

ايٛدسا١ْٝ أٚ دٛاْ  املُاضغدات ايؿعًٝد١ ٚبدني ا٫ختبداض ايتشكد٢ًٝ املعطؾد٢ َٚدا ٜتهدُٓ٘ َدٔ أغد١ً٦ تكدٝؼ            

ايؿِٗ أٚ اسبؿغ أٚ ايتشًٌٝ ٚإقساض اسبهِ.....( ٖٚصا َٔ أدٌ قٝاؽ ا ملاّ املعطؾ٢ قٝاغاا زقًٝكا بعٝساا عٔ 

 ايعؿٛا١ٝ٥ ؾ٢ اختٝاض بسا٥ٌ ا٫غتذابات

 ايكٛض٠ املبس١ٝ٥  يًتشهِٝ(: –٠ ٚقـ ا٭زا -

 اْكػُه ا٫غتبا١ْ إا ث٬ث١ أدعا٤ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

 ( تػن عؿط٠ عباض19٠ازبع٤ ا٭ٍٚ: ٜتعًل بب١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ, ٚقس تهُٔ ٖصا ازبع٤   -

ازبع٤ ايجا٢ْ: سٍٛ دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚقس تهدُٔ صبُٛعد١ َدٔ اسداٚض ٚؾدل ندٌ داْد  َدٔ          -

 ٛع٢ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:دٛاْ  اي

 اىغ٘اّت

 اىَؾبٗس

اىغبّت 

 اىَؼشفٚ

اىغبّت 

 اى٘عذاّٚ

اىغبّت 

 اىغي٘مٚ

 00 7 5 ا ول
 7 6 5 الثانى
 01 5 01 الثالث
 8 8 5 الرام 
 01 6 01 الخامس
 6 5 2 السادس

 55 42 43 االعَبىٚ

-   ٔ تهُ عٛقات ايٛع٢ ايكا٢ْْٛٚ  ٍ بعضَ   ط٠ عباض٠( مثا٢ْ عؿ18ازبع٤ ايجايح: سٛ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٝاا بًؼ  قبٌ ايتشهِٝ( أ٣ قبٌ عطه ا٭زا٠ ع٢ً ايػاز٠ اسهُني:  أ٣ إٔ عسز َؿطزات ا٫غتبا١ْ إمجاي

  َا١٥ ٚغبن ٚغبعني عباض٠( 177=  18+  55+  42+  43+  19 

 صذ) اىَؾنَِٞ: -

يدو   تطبدٜٛني ٚقداْٜٛني( ٚش  ( ُعطنه ا٫غتبا١ْ ؾ٢ قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ ع٢ً صبُٛع١ َٔ اسهُدني   

 بددسا٤ آضا٥ٗددِ  ٚدٗدد١ ْعددطِٖ( سددٍٛ َهددُٕٛ ايعبدداضات َددٔ سٝددح: ا٫ْتُددا٤ يًُشددٛض, ٚايكددٝاغ١ ايًػٜٛدد١,  

 ٚايسق١ ايع١ًُٝ.

ٚؾُٝا ٜتعًل بازباْ  املعطؾ٢  ا ملاّ املعطؾ٢( ؾ٢ ازبع٤ ايجا٢ْ َدٔ ا٫غدتبا١ْ, ندإ ايػدطه َدٔ       

ٚايرتبٜٛدد١ ٚأٖدِ ايبددسا٥ٌ  ا٫دابددات   ايتشهدِٝ أبددسا٤ ايدطأ٣ سددٍٛ قددٝاغ١ ا٭غد١ً٦ َددٔ ايٓاسٝد١ ايكاْْٛٝدد١    

 املتعًك١ بهٌ غ٪اٍ( ٖٚصا نً٘ بػطه ايتبنس َٔ إٔ ايعباضات تكٝؼ َا ٚنعه يكٝاغ٘.

أخص ايباسح ًَتعَاا بسق١ مبا أٚضزٙ اسهُٕٛ َٔ تعس٬ٜت غٛا٤ َٔ سٝح ايتعدسٌٜ ايًػد٣ٛ ٚاملعٓد٢     

 ٚؾهٌ ايػ٪اٍ ٚإعاز٠ ايكٝاغ١ أٚ سصف ناٌَ يبعض ايعباضات

 ا٤ت ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:ٚد 

( عباض٠ غه عؿط٠ عباض٠, َن 16ازبع٤ ا٭ٍٚ: أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ بًؼ عسزٖا بعس ايتشهِٝ   -

 إدطا٤ ايتعس٬ٜت ايًػ١ٜٛ ٚايكا١ْْٝٛ ٚغريٖا

 ازبع٤ ايجا٢ْ: ؾُٝا ٜتعًل جبٛاْ  ايٛع٢, ؾذا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: -

 اىغ٘اّت

 اىَؾبٗس
 اىغي٘مٚ اى٘عذاّٚ اىَؼشفٚ

 7 7 5 ا ول
 5 5 5 الثانى
 7 5 01 الثالث
 5 7 5 الرام 
 7 5 01 الخامس
 5 5 3 السادس

                                      
 )   ( ملحد رقم ) 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 42 43 44 االعَبىٚ

ازبع٤ ايجايح: اشبام باملعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ت١ُٝٓ/ ذبكٝل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١    -

 ( غه عؿط٠ عباض16٠ايتسضٜؼ أقبض عسز عباضات٘  

 أقبشه ايكٛض٠ ايٓٗا١ٝ٥ ي٬غتبا١ْ ؾ٢ عسز عتباضاتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:ٚبٗصا 

16  +44  +40  +42  +16  =158 

 ثبات ا٫غتبا١ْ: -

( عهدٛ ٦ٖٝد١ تدسضٜؼ, ٚقدس مت سػداب ايجبدات ببطٜكد١        30طبكه ا٫غتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا   

 (378:  32ايؿانطْٚبار  

 ك 1مجر ع     ن      
 ررررررررر ( -0رأ أ = ررررر )  
 1ع         0 –ن   
 سٝح ٜسٍ ايطَع  ض أ أ( ع٢ً َعاٌَ ثبات عباضات اسٛض / ا٫غتبا١ْ 

 ٜٚسٍ ايطَع  ٕ( ع٢ً عسز عباضات اسٛض/ ا٫غتبا١ْ 

 ى( ع٢ً صبُٛع تبأٜ عباضات اسٛض/ ا٫غتبا١ْ 2ٜٚسٍ ايطَع  َر ع 

 ا١ْع٢ً ايتبأٜ ايه٢ً يًُشٛض/ ا٫غتب (2ٜٚسٍ ايطَع  ع 

 ٚبتببٝل ٖصٙ املعازي١ مت اسبكٍٛ ع٢ً َعاٌَ ايجبات ؾ٢ ازبسٍٚ ايتاا 

 (1عذٗه سنٌ )

 ٝ٘ضؼ نٌٞ ٍؼبٍالد اىضجبد ىنو  ٍؾ٘س ٍِ ٍؾبٗس األعزجبّخ

 ػذد اىؼجبساد اىَؾبٗس اىغضء

نٌٞ ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 أىفبمشّٗجبؿ

 0.79 16 املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ا٭ٍٚ

 0.83 44 ازباْ  املعطؾ٢ ايجا٢ْ أ

 0.55 40 ازباْ  ايٛدسا٢ْ ايجا٢ْ ب

 0.88 42 ازباْ  ايػًٛن٢ ايجا٢ْ ز

 0.85 16 املعٛقات ايجايح



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 0.88, 0.55ٜتهض َٔ ٖصا ازبسٍٚ إٔ قِٝ َعا٬َت اضتباط أيؿانطْٚبار ي٬غتبا١ْ تطاٚسه بدني   

ٝاا مما ٜؿري إا ثبات ا٫غتبا١ْ  ٢ٖٚ َعاٌَ اضتباط زاي١ إسكا٥

 ْٞخ اىجؾش:ٍغزَغ اىجؾش ٗػ -

ٚقن اختٝاض ايباسح ع٢ً غه نًٝات َٔ نًٝات ازباَع١ ٖٚد٢ ايعضاعد١ ٚايعًدّٛ ٚايرتبٝد١ ٚايرتبٝد١       

ايٓٛعٝدد١ ٚايرتبٝدد١ يًبؿٛيدد١ املبهددط٠ ٚايرتبٝدد١ ايؿٓٝدد١, ٚبًددؼ عددسز أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ بٗددصٙ ايهًٝددات     

 ١ ؾ٢ ازبسٍٚ ايتاا:عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ  َٛظع 736 َسضؽ / أغتاش َػاعس / أغتاش / أغتاش َتؿطؽ( 

 (2عذٗه سنٌ )

 ٝ٘ضؼ ػذد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثبىنيٞبد ٍغزَغ اىجؾش

أعزبر  ٍذسط اىنيٞخ

 ٍغبػذ

أعزبر  أعزبر

 ٍزفشؽ

 

 113 013 23 8 26 الزراعة
 128 62 51 21 65 العموم
 028 26 7 10 62 الترمية

 53 1 4 7 38 الترمية النوعية
 15 0 1 2 11 الترمية لمطيولة الممكرة

 53 4 3 21 14 الترمية الينية
 036 242 113 131 213 االعَبىٚ

 ػْٞخ اىجؾش: -

 ( عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٛظع١ ع210:٢ًمت تببٝل أزا٠ ايسضاغ١ ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا   

 غٓٛات 10( عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ ش٣ٚ خ ٠ أنجط َٔ 125  

 غٓٛات 10( عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ ش٣ٚ خ ٠ أقٌ َٔ 85  

(, ٚدبدسض ا ؾداض٠ ٖٓدا إٔ ايباسدح ٚظع     736% َٔ امتُدن ا٭قدٌ    28.5ب١ ٖصٙ ايع١ٓٝ ٚبًػه ْػ 

( سػُا١٥ اغتُاض٠ ع٢ً أغً  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتًدو ايهًٝدات ٚيهدٔ مل ٜدتض يد٘ ايكدسض إ٫ مجدن        500 

 َا٥تني ٚعؿط٠ اغتُاضات غ١ًُٝ 210

 أٍب ػِ اىغضء اىضبّٚ: 

 ٞو اىجٞبّبد اىَؼبىغخ اإلؽصبئٞخ اىَغزخذٍخ ىزؾي 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٝاا, ٚقدس مت اغدتدساّ ا٭غدايٝ  ا سكدا١ٝ٥           بعس مجن ايبٝاْدات ٚددسٚيتٗا مت َعازبتٗدا إسكدا٥

 اٯت١ٝ سبػاب ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا. ٚؾًكا يًبسا٥ٌ

 يإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦: ا٭ٍٚ, ايجاْٞ, ايجايح, ايطابن, اشباَؼ, ثِ اٯت٢: 

 ايكا١ْْٝٛ: املتعًل بب١ُٖٝ املعطؾ١ -ا٭ٍٚ 

 1-2-3قًٌٝ ا٭١ُٖٝ, ٚأعبٝه بسا٥ٌ  –َتٛغط ا٭١ُٖٝ  –َِٗ  

ايػ٪اٍ ايجا٢ْ: ٜتعًل بٛاقن ا ملداّ املعطؾد٢ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بايكهداٜا ازباَعٝد١ ٚأٖدِ          

 بسا٥ٌ ا داب١  اختٝاض ا داب١ ايكشٝش١ َٔ بني أضبن إدابات( 

 ايٛدسا٢ْضٜؼ بايكهاٜا ازباَع١ٝ َٔ خ٬ٍ املهٕٛ املتعًل مبس٣ ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتس –ايجايح  

 ٚأِٖ بسا٥ً٘:

 ٫ أٚاؾل –َرتزز  –أٚاؾل  

 ٚأِٖ بسا٥ً٘ ايػًٛن٢ايطابن: َٚٔ خ٬ٍ املهٕٛ  

 بسضد١ ق١ًًٝ –بسضد١ َتٛغب١  –ٜتشكل بسضد١ نبري٠  

 اشباَؼ: ٜٚتعًل باملعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٚض ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚأِٖ بسا٥ً٘: 

 غري َٛاؾل –َرتزز  –ؾل َٛا 

 ٚأعب٢ نٌ بسٌٜ َٔ ٖصٙ ايبسا٥ٌ ع٢ً ايرتتٝ : 

 3-2-1 

( ايددص٣ ٜتعًددل بٛاقددن  ا ملدداّ املعطؾدد٢ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١   ايجددا٢ْٚبايٓػددب١ يإلدابدد١ عًدد٢ ايػدد٪اٍ    

ايتسضٜؼ بايكهاٜا ازباَع١ٝ, ٚناْه ا دابات َٔ خ٬ٍ اختٝاض ايبسٌٜ ايكشٝض َٔ نُٔ ايبسا٥ٌ ا٭ضبع١ 

 ٜعب٢ ايبسٌٜ ايكشٝض زضد١ ٚاسس٠ ٚايبسٌٜ اشببب قؿط ٚبٗصا

ٚمت سػاب ايتهطاضات ٚايٓػ  امل١ٜٛ٦ يإلدابات ايكشٝش١ ٚا دابات اشباط٦د١, ٚسػداب قُٝد١     

 غٓٛات(10سبػاب ايؿطٚم ا سكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢  أنجط ٚأقٌ َٔ  2نا

, اشبداَؼ, َدن ايتٛندٝض إٔ    اَا املعازب١ ا سكا١ٝ٥ يإلداب١ ع٢ً ا٭غ١ً٦ ا٭ٍٚ, ايجايح, ايطابدن  

 1-2-3بسا٥ٌ ا٫غتذاب١ عًٝٗا ث٬ث١ٝ ٚأخصت زضدات اعتباض١ٜ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ٚمته املعازب١ ا سكا١ٝ٥ ٚؾل اشببٛات اٯت١ٝ: 

سػاب ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يهدٌ عبداض٠ َدٔ عبداضات ا٫غدتبا١ْ عًد٢ ايٓشدٛ ايتداا  ٚؾًكدا ٭غد١ً٦            -أ

 اشباَؼ( ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: -ايطابن -ايجايح -ايبشح املؿاض إيٝٗا أع٬ٙ  ا٭ٍٚ

مت سػاب تهطاضات اغتذابات أؾطاز ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ عباض٠ َٔ عباضات ا٫غتبا١ْ ايت٢ ددا٤ت ذبده ندٌ     -

 بسٌٜ َٔ بسا٥ٌ ا٫غتذابات:

 قًٌٝ ا٭١ُٖٝ(  –َتٛغط ا٭١ُٖٝ  –ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ َا ؽبل أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ  َِٗ   -

 ٫ أٚاؾل( َا ؽبل ازباْ  ايٛدسا٢ْ –َرتزز  –ل  أٚاؾ ايػ٪اٍ ايجايح -

 بسضد١ ق١ًًٝ( َا ؽبل ازباْ  ايػًٛن٢  –بسضد١ َتٛغب١  – ٜتشكل بسضد١ نبري٠  ايػ٪اٍ ايطابن -

 غري َٛاؾل(  –َرتزز  –اشبام باملعٛقات  أٚاؾل  ايػ٪اٍ اشباَؼ -

تذاب١ عًد٢ عبداضات   ( ع٢ً ايرتتٝ  يبسا٥ٌ ا٫غ1-2-3أعب٢ ايباسح ايسضدات ا٫عتباض١ٜ   -

 ا٫غتبا١ْ ٚؾًكا يًبسا٥ٌ أع٬ٙ قط١ٜٓ نٌ غ٪اٍ َٔ ايبشح , ٜٚطَع هلصٙ ايتهطاضات بايطَع  ى(

نطب عسز تهطاضات ا٫غتذاب١  ى( ذبده زضدد١  ايبدسٌٜ( ؾد٢ ايسضدد١ ايٛظْٝد١ ا٫عتباضٜد١  ز(         -

 املعباٙ يهٌ عباض٠ َٔ عباضات ا٫غتبا١ْ

ايسضدد١ ايٛظْٝد١ يهدٌ عبداض٠ َدٔ عبداضات ا٫غدتبا١ْ         مجن ساقٌ ندطب عدسز ايتهدطاضات  ى( ؾد٢     -

 ز(× يًشكٍٛ ع٢ً صبد  ى 

اسبكٍٛ ع٢ً َتٛغط ايٛظٕ ايٓػب٢ يهٌ عباض٠ َٔ عباضات ا٫غتبا١ْ ٚشيو بكػد١ُ ساقدٌ ازبُدن     -

 ز( ع٢ً أؾطاز ايع١ٓٝ  ٕ(×ايػابل َر  ى

١ْ ٚشيدو بكػد١ُ   اسبكٍٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يهٌ عباض٠ ٚيهٌ ضبٛض َٔ ضبداضٚ ا٫غدتبا   -

 ( ٚشيو نُا ٜبني َٔ املعازي١ ايتاي3:١ٝاملتٛغط ايٛظ٢ْ ع٢ً  عسز استُا٫ت ا٫غتذاب١ ٢ٖٚ  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 0×2+ مجر ك  1× 1+ مجر ك 2×0مجر ك
  نسمة متوسط اوستجامة = ررررررررررررررررررررررر

 ن 2      
سضدد١ أٚ أٚاؾدل(, سػد  ا٭غد١ً٦     ( عسز تهطاضات زضد١ ايبسٌٜ ا٭ٍٚ  َِٗ أٚ َٛاؾل, ٜتشكل ب1سٝح  ى -

 ايبشج١ٝ

َدرتزز(   –( عسز تهطاضات زضد١ ايبسٌٜ ايجا٢ْ  َتٛغط ا٭١ُٖٝ, َرتزز, ٜتشكل بسضدد١ َتٛغدب١   2 ى -

 سػ  ا٭غ١ً٦ ايبشج١ٝ

٫ أٚاؾددل, ٜتشكددل بسضددد١ قًًٝدد١, غددري   –( عددسز تهددطاضات زضددد١ ايبددسٌٜ ايجايددح  قًٝددٌ ا٭ُٖٝدد١   3 ى -

 ١َٝٛاؾل( سػ  ا٭غ١ً٦ ايبشج

  ٕ( عسز أؾطاز ايع١ٓٝ -

 تكسٜط ْػب١ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ يهٌ عباض٠ َٔ عباضات ا٫غتبا١ْ نُا ٢ًٜ: -ب

 ْػب١ ؾس٠ َتٛغط ا٫غتذاب١ = 

 الدرجة الوزنية   ل درجة موا قة –الدرجة الوزنية  عمى درجة موا قة  
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 امةعدد احتماوت اوستج    
    2-0 
 1656ررررر =         
     2 
 (315:  32سػاب اشببب املعٝاض٣ ملتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ طبكا يًكإْٛ   -ز

 ب× أ        
 خ6 م = رررررر   
 ن         



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 0.67سٝح  أ( ْػب١ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ يًعباض٠ =  

 0.33 ب( باق٢ ايٓػب١ َٔ ايٛاسس ايكشٝض =  

 0.33=  0.67 – 1أ = – 1 

  ٕ( عسز أؾطاز ايع١ٓٝ 

 تعٝني سس٣ ايجك١ يٓػب١ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتذاب١ = -ز

 (792:  1اشببب املعٝاض٣  ×  1.96 ±ْػب١ َتٛغط ؾس٠ ا٫غتساب١ 

 ب× أ        
 خ6 م = رررررر   
 ن         
 
    1656  ×1622 
 16121رررررررررر =     خ6 م =   
         101 
 16121خ6م =    
 0.032×  1.96 ± 0.67ا ايجك١ يٓػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ = سس 

 0.73=  0.032×  1.96+  0.67إشٕ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ =  

 0.61=  0.032×  1.96 – 0.67اسبس ا٭ز٢ْ يًجك١ =  

 ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾإْ٘: 

ٕ 0.73إشا ناْه ْػدب١ َتٛغدط ا٫غدتذاب١ ٭ؾدطاز ايعٝٓد١ عًد٢ ايعبداض٠ أعًد٢ َدٔ أٚ تػدا٣ٚ             -  ( ؾدإ

 ايعباض٠ تتشكل بسضد١ نبري٠, أٚ ١َُٗ بسضد١ نبري٠

( ؾدإٕ  0.61(,  0.73إشا ناْه ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٭ؾطاز ايع١ٓٝ عًد٢ ايعبداض٠ تٓشكدط بدني       -

 ايعباض٠ تتشكل بسضد١ َتٛغب١, أٚ ١َُٗ بسضد١ َتٛغب١.

ايعبدداض٠ ٫  ( ؾددإ0.61ٕإشا ناْدده ْػددب١ َتٛغددط ا٫غددتذاب١ ٭ؾددطاز ايعٝٓدد١ عًدد٢ ايعبدداض٠ أقددٌ َددٔ     -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 تتشكل, أٚ قًٌٝ ا٭١ُٖٝ.

يإلداب١ ع٢ً أغ١ً٦ ايبشح املتعًك١ بس٫ي١ ايؿطٚم بني عٝٓت٢ ايبشح املتعًك١ با٭غ١ً٦  ايؿل ايجدا٢ْ   -2

 َٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ, ايػ٪اٍ ايجايح, ايػ٪اٍ ايطابن, ايػ٪اٍ اشباَؼ(

ا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٝٓت٢ مت اغتدساّ اختباض  ظ( ملعطؾ١ ايس٫ي١ ا سكا١ٝ٥ يًؿطٚم بني آض 

 غٓٛات(10غٓٛات, ٚأقٌ َٔ 10ايبشح ٚؾًكا ملتػري اشب ٠  أنجط َٔ 

 (226:  44ٚتٛنض املعازي١ اٯت١ٝ ططٜك١ سػاب  ظ(   

 1أ  – 0أ     
 ز = رررررررررررررررر   
 1/ن0+  0/ن0ق()-0×)ق    
 = ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًع١ٓٝ ا٭ٚا1سٝح أ  

 َتٛغط ا٫غتذاب١ يًع١ٓٝ ايجا١ْٝ= ْػب١ 2أ  

 1ن 1أ – 0ن 0أ    
 ق= ررررررررررر  
 1+ ن 0ن   
ٚؾُٝا ٜتعًل حبػاب اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ ٚاسبس ا٭ز٢ْ يًجك١ يهٌ َٔ ايعٝٓتني ع٢ً سس٠, أنجدط َدٔ    

 غٓٛات 10أقٌ َٔ  –غٓٛات 10

 ايع١ٓٝ ا٭ٚا:

 غٓٛات 10خ ٠ أنجط َٔ  

 1622×  1656   ب× أ    
 16131رررررررر =  =   6م= ررررخ  
 014        ن    
 0.051×  1.96 ± 0.67سسا ايجك١ يٓػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ =  

 0.77=  0.051×  1.96=  0.67اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ =  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 0.57=  0.051×  1.96 – 0.67اسبس ا٭ز٢ْ يًجك١ =  

غٓٛات( ثدِ   10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10َٔ  ٚنصيو يتعطف ايؿطٚم بني ايعٝٓتني ٚؾًكا ملتػري اشب ٠  أنجط 

      (226:  44اغتدساّ اختباض  ظ( ٚؾكا يًُعازي١ اٯت١ٝ  
 1أ  – 0أ     
 ز = رررررررررررررررر   
 1/ن0+  0/ن0ق()-0×)ق    
 = ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًع١ٓٝ ا٭ٚا 1سٝح أ  

 = ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًع١ٓٝ ايجا١ْٝ 2أ  

 1ن 1أ – 0ن 0أ    
 ق= ررررررررررر  
 1+ ن 0ن   
 اىَؾ٘س اىضبّٚ: -

 عطناا ٚذب٬ًًٝ ٚتؿػدرياا( ؾؿد٢    ّزبئظ اىذساعخ اىَٞذاّٞخ ٜتهُٔ ٖصا اسٛض 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ عطه ايٓتا٥ر ايتد٢ أغدؿط    6, 5, 4, 3, 2, 1ٖصا ازبع٤ مته ا٫داب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح أضقاّ 

ٝاا ٚتؿػريٖاعٓٗا ايتشًٌٝ ا سكا٢٥ ٚنصيو ذبًٌٝ ٖصٙ ايٓت  ا٥ر نٝؿ

ْٚعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكدا١ٝ٥ بدني عٝٓتد٢ ايبشدح َدٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ          

 غٓٛات( سٍٛ:10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10 ش٣ٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

 أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ سٝاتِٗ ازباَع١ٝ  -

سددٍٛ ايكهدداٜا ازباَعٝدد١, نُددا ٜكٝػدد٘ ازباْدد      ٚاقددن ا ملدداّ املعطؾدد٢ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ    -

 ايتشك٢ًٝ َٔ ا٫غتبا١ْ  ؾ٢ قٛض٠ اختٝاض ذبك٢ًٝ(

ٚشيدو نُدا ٜعهػد٘     49/1972ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ بايكهداٜا ازباَعٝد١ ايدٛاضز٠ بايكدإْٛ       -

 ازباْ  ايٛدسا٢ْ نبسس دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ

ٚشيدو نُدا ٜعهػد٘     ٠49/1972 بايكدإْٛ  ٚع٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ بايكهداٜا ازباَعٝد١ ايدٛاضز     -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ازباْ  ايػًٛن٢ نبسس دٛاْ  ايٛع٢

 املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -

: ايص٣ ٜتعًل مبس٣ إزضاى ع١ٓٝ ايبشح أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ سٝداتِٗ  يًػ٪اٍ ا٭ٍٚبايٓػب١  -أ٫ٚ

غدٓٛات  10ى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشدح  أنجدط َدٔ    ازباَع١ٝ, ْٚعطف إشا ناْه ٖٓا

 غٓٛات(10ٚأقٌ َٔ 

ٚعًٝ٘, ؾكس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٢٥ سٍٛ أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢      

سٝاتِٗ ازباَع١ٝ, ٚنصيو سٍٛ سػداب قُٝد١  ظ( يتعدطف إشا ناْده ٖٓداى ؾدطٚم شات ز٫يد١ إسكدا١ٝ٥ بدني          

 (3بشح, عٔ ْتا٥ر ٜٛنشٗا ازبسٍٚ ضقِ  عٝٓت٢ اي

 (3عذٗه سنٌ )

ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٚ/االعزغبثبد ػْٞخ اىجؾش 

 ؽ٘ه أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

ؽ٘ه إدسامٌٖ إَٔٞخ اىَؼشفخ اىقبّّ٘ٞخ فٚ ؽٞبرٌٖ اىغبٍؼٞخ، 

ٗمزىل اىفشٗ) ٗنَٞخ )ص( ٗاىزشرٞت ىيفشٗ) ثِٞ ّغجخ ٍز٘عظ 

اىجؾش أػضبا ٕٞئخ اىزذسٝظ أمضش ٍِ االعزغبثخ ىؼْٞزٚ 

عْ٘اد ؽ٘ه إدسامٌٖ إَٔٞخ اىَؼشفخ 13عْ٘اد ٗانو ٍِ 13

 اىقبّّ٘ٞخ

 اىؼجبسح ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

اى٘صُ 

 اىْغجٚ
 اىزشرٞت
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 نَٞخ ص

 ١ْٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إا:تٗسف املعطؾ١ ايكاْ

نبط مماضغات أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ    1

ٚتكددددددددطؾاتِٗ أثٓددددددددا٤ ايتددددددددسضٜؼ   

 ٚا٫َتشاْات

0.99 2.98 1 0.995 0.992 0.022 

إزضانِٗ ايكٛاعس ٚازبعا٤ات ايتبزٜبٝد١   2

املتعًكددددد١ بدددددايب٬ب ٚأعهدددددا٤ ٦ٖٝددددد١ 

ايتدددددسضٜؼ طبكدددددا يكدددددإْٛ تٓعدددددِٝ   

 ازباَعات

0.99 2.98 1ّ 0.995 0.988 0.056 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبسح ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

اى٘صُ 

 اىْغجٚ
 اىزشرٞت
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 نَٞخ ص

ذبسٜددددددددس ا دددددددددطا٤ات ايكاْْٛٝدددددددد١   3

ايكدددشٝش١ عٓدددس َٛادٗددد١ أٜددد١ َؿددده١ً   

 إزاض٠ أٚ تع١ًُٝٝ ؾ٢ ازباَع١/ايه١ًٝ

0.99 2.98 1ّ 0.991 0.992 0.00138 

اغدددتدساّ ايبدددطم ايكاْْٛٝددد١ يًكهدددا٤   4

ع٢ً ايٓعاعات ٚاشب٬ؾات زاخدٌ اسبدطّ   

 ازباَع٢

0.96 2.88 9 0.995 0.968 0.122 

ٓددا٤ ع٬قدد١ قٜٛدد١ بددني تٛنددٝض نٝؿٝدد١ ب 5

ايبدد٬ب ٚأعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ عًدد٢  

 اغاؽ ا٫سرتاّ املتبازٍ

0.95 2.84 13 0.941 0.953 0.102 

تعددطف ايكدد٬سٝات ايتدد٢ تهؿًددٗا هلددِ     6

 ٚظٝؿتِٗ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ

0.98 2.95 4 0.973 0.988 0.130 

تؿعٝددددددٌ َبددددددسا املػددددددا٤ي١ ا زاضٜدددددد١   7

 ٚايكا١ْْٝٛ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

0.96 2.87 9ّ 0.949 0.965 0.135 

ْٝد١ ايتد٢     8 َٛدات ايكاْٛ تعطٜـ ايب٬ب باملعً

ِ املػتكب٢ً ًُٗ ِ ؾ٢ ع  تؿٝسٖ

0.88 2.65 16 0.859 0.922 0.558 

تطغددٝذ قٛاعددس ا٫يتددعاّ يددس٣ ايبدد٬ب    9

 ٚؾًكا ي٥٬ش١ ؾ٦ٕٛ ايب٬ب

0.95 2.85 13 0.939 0.969 0.264 

 ذبكٝددل ا٫ْهددباط ا٭ندداز ٢ يًبدد٬ب   10

 بايه١ًٝ

0.96 2.89 9 0.963 0.965 0.018 

٦ٝدد١ ايتددسضٜؼ ؾدد٢   11  ٖٛ تععٜددع مماضغددات عهدد

قاعات اسانطات  ازباَع١ٚ 

0.98 2.93 4 0.975 0.976 0.004 

زعددِ ؾددطع١ٝ ايػددًٛى ايكددا٢ْْٛ ؾُٝددا     12

 ؽبل ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات

0.98 2.94 4 0.979 0.980 0.015 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

084 

 اىؼجبسح ً
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 نَٞخ ص

دددن    13 ٦ٝددد١ ايتدددسضٜؼَ   ٖٛ ٌ عهددد ندددبط تؿاعددد

ع١ُ بازباَع١ا ٛاعس امٓل ك ؾكا ًي  يب٬بٚ 

0.97 2.90 7 0.968 0.969 0.005 

تُٓٝدد١ بعددض املٗدداضات ايكاْْٛٝدد١ َجددٌ     14

 ذبًٌٝ ايٛثا٥ل ٚقٓاع١ ايكطاض

0.92 2.76 15 0.901 0.949 0.421 

ا غدددٗاّ ؾددد٢ تؿعٝدددٌ ايًدددٛا٥ض املٓعُددد١   15

 يًعٌُ زاخٌ ايه١ًٝ

0.97 2.91 7ّ 0.968 0.976 0.074 

ل ايتٛاظٕ بدني تؿعٝدٌ املػد٦ٛيٝات    ذبكٝ 16

 ا٭ناز ١ٝ ٚاملػ٦ٛيٝات ا زاض١ٜ

0.96 2.89 9 0.957 0.972 0.133 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ  

 ايٓػب٢ يًُشٛض

0.096 2.89  0.975 

ٕ.ّ.أ 

 يًُشٛض نهٌ

0.970 0.119 

 0.119 0.77 0.75 اسبس ا٭ع٢ً  0.73 اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ يًُشٛض 

ٛض ق١ُٝ ظ يًُش

 نهٌ

 1.96 0.57 0.59 اسبس ا٭ز٢ْ  0.61 اسبس ا٭ز٢ْ يًجك١ يًُشٛض 

ق١ُٝ ظ 

ازبسٚي١ٝ 

عٓس َػت٣ٛ 

0.05 
 

( 0.96( اتهض إٔ َتٛغط ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً اسدٛض نهدٌ ددا٤     3بكطا٠٤ ازبسٍٚ ضقِ   

اسبٝدا٠ ازباَعٝد١ ٭عهدا٤     ( مما ٜٛنض أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ؾ0.73٢ٖٚٛ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚنصيو  ايب٬ب(, نإطاض َعطؾ٢ ْعط٣ ٜتعًل بهطٚض٠ ا ملاّ املعطؾ٢ بايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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, ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ايكازض٠ 1972يػ١ٓ  49أٚ  املٛاز ايكا١ْْٝٛ( ايٛاضز٠ ؾ٢ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ 

 2021ًكا ٯخط تعسٌٜ هلا بكدطاض ض٥دٝؼ صبًدؼ ايدٛظضا٤ ضقدِ      ٚؾ 1975يػ١ٓ  809بكطاض ض٥ٝؼ ازبُٗٛض١ٜ ضقِ 

, ٚنصيو ايًٛا٥ض ايساخ١ًٝ يًهًٝات, ٚقس دا٤ت َ٪ؾطات تًو املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ نُا ظٗطت ؾد٢  2016يػ١ٓ 

( ممددا ٜؿددري إا  0.99, 0.88اغددتذابات أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ تددرتاٚح ْػددب١ َتٛغددط ي٬غددتذاب١ بددني       

ٜؼ ٚنددطٚضتٗا ايكاْْٛٝدد١ ٚايرتبٜٛدد١ ؾدد٢ اسبٝددا٠ ازباَعٝدد١, ٚتتؿددل ٖددصٙ     أُٖٝتٗددا ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسض  

 2015ايٓتٝذدد١ َددن َددا تٛقددًه إيٝدد٘ ْتددا٥ر ايبشددٛخ ٚايسضاغددات ؾدد٢ ٖددصا امدداٍ سٝددح تٛقددًه زضاغدد١         

Jerome      ٌإا إٔ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛاْني ػبعٌ أغتاش ازباَع١ قازضاا ع٢ً ايتعاَدٌ َدن ايبد٬ب ٚايتؿاعد

ٝاا   Wanda Cassidy 2015زاخٌ قاعات ايتسضٜؼ, ٚاتؿكه نصيو َدن َدا تٛقدًه إيٝد٘     َعِٗ إػباب

ٕ عددا٬ًَ ؾدد٢ إٔ املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ نددطٚض١ٜ يًُؿدداضن١ ايؿعايدد١ ؾدد٢ امتُددن ا٭ندداز ٢   ازبدداَع٢ سٝددح تهدٛد

تٝذدددد١ زضاغدددد١        ِ, ٚاتؿكدددده نددددصيو َددددنْ  َػدددداعساا ؾدددد٢ ذبكٝددددل املعدددداٜري املٗٓٝدددد١ اي٬ظَدددد١ يتذٜٛددددس ايتعًدددٝد

Khalmakshinova & Fandaoyan 2016    تِ تٛظٝؿٗا دٝدساا ؾد٢ ؾ٢ إٔ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ عٓسَاٜ 

 ايتع١ًُٝٝ. ايٛغط ا٭ناز ٢ ازباَع٢ تػاعس ع٢ً ذبكٝل دٛز٠ ايع١ًُٝ

ؾد٢ إٔ   Jomy Jose 2014ٚبا ناؾ١ إا َا غبل ؾإٕ ٖصٙ ايٓتٝذ١ اتؿكده ندصيو َدن زضاغد١      

٥ض ايساخ١ًٝ ٜػاعس ا٭عهدا٤ ا٭نداز ٝني عًد٢ إٔ ٜهْٛدٛا أنجدط      ا ملاّ املعطؾ٢ بايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚايًٛا

اغتذاب١ مبعطؾ١ ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تتبًبٗا املؿه٬ت اسبٝاتٝد١ ؾد٢ ايٛغدط ازبداَع٢, مبدا ٜد٪ز٣       

 Guangtang Pan Yu Heعًد٢ تؿعٝدٌ املُاضغدات ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ أندستٗا أٜهدا ْتدا٥ر زضاغد١          

ؾد٢ إٔ ا ملداّ املعطؾد٢     William Edward 2016يبشدح َدن زضاغد١    نصيو أتؿكه ْتا٥ر ٖصا ا 2016

 أسس ازبٛاْ  ايط٥ٝػ١ٝ ؾ٢ نٝؿ١ٝ ا٫َتجاٍ يًكإْٛ.

ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط, إٔ أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تٛقًه إيٝٗدا ٖدصٙ ايسضاغد١ مل تكتكدط      

شيو إٔ أتؿكه ْتا٥ر ٖصا ايبشدح  ؾكط ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, بٌ أَتس أثطٖا إا ايب٬ب ٚنإ َٔ أثط 

ايتد٢ تٛقدًه إا إٔ ٖدصا ا ملداّ املعطؾد٢  هدٔ إٔ        Jolanta & Vytaules 2015َدن ْتٝذد١ زضاغد١    

ٜػِٗ ؾ٢ غطؽ ٚت١ُٝٓ قدِٝ ا٫يتدعاّ ايتٓعُٝد٢ ٚا٫ْهدباط ا٭نداز ٢ يًبد٬ب ٚأعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ          

ا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾًكدا يًكٛاعدس ايكاْْٛٝد١    ايص٣ ٜرتت  عًٝ٘ ذبكٝل ايتؿاعٌ ا ػباب٢ بني ايب٬ب ٚأعه



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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املٓع١ُ يًعٌُ ازباَع٢, ٚبايتاا ٜ٪ز٣ شيو إا عسّ تؿعٌٝ َبسأ املػا٤ي١ ا زاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ سٝح دا٤ت 

 ٚشيو بػب  ا ملاّ املعطؾ٢ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. 0.96ٕ.ّ.أ عًٝ٘ 

٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايبطف اٯخط ٚع٢ً ازباْ  اٯخط, تٓعهؼ أ١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٭عها 

ٝادا, ٚتعدطٜؿِٗ مبعًَٛدات قاْْٛٝد١ تػدِٗ ؾد٢             يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ سٝدح ٜتُتدن ايبد٬ب حبكدٛقِٗ متتعادا ؾعً

 0.88تؿهٌٝ َػتكبًِٗ امل٢ٓٗ سٝح دا٤ت ٕ.ّ.أ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ 

عٌُ زاخٌ ايهًٝد١  نُا إٔ ٖصٙ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ تعس ١َُٗ سٝح تؿٝس ؾ٢ تؿعٌٝ ايًٛا٥ض املٓع١ُ يً 

( ٚذبكٝل ا٫ْهباط 0.97( ٚنبط ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ املٓعِ َن ايب٬ب ٚؾًكا يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ  0.97 

 (0.96ا٭ناز ٢ يًب٬ب  

ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط إٔ أع٢ً َ٪ؾط ٭١ُٖٝ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚأُٖٝتٗا ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

( ٚأقٌ َ٪ؾط دا٤ بٓػ١ َتٛغط اغتذاب١ 0.99اغ١ ٚا٫َتشاْات  نبط مماضغاتِٗ ٚتكطؾاتِٗ أثٓا٤ ايسض

 ( ٜٚتعًل بتعطٜـ ايب٬ب باملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تؿٝسِٖ ؾ٢ عًُِٗ املػتكب٢ً.0.88 

د٪ز٣ إا                ٜٕ ٘ أ ٔ ؾدبْ د ٦ٝد١ ايتدسضٜؼَ  كدل املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١ يدس٣ أعهدا٤ٖ  ٛ ددسٜط بايدصنط, إْٔ  ٚمماٖ 

ؿده١ً ؾد٢ اسبٝدا٠ ازباَعٝد١,          ْسض٠ ا ملاّ مبدتًـ دٛاْ  ايع ٛ أٜد١َ  اربداش ا ددطا٤ات املٓاغدب١ عبد ١ًُٝ ايتبزٜب١ٝٚ 

٦ٝد١         William Edward 2016نُا أؾاضت إا شيدو زضاغد١    ض أعهدا٤ٖ  ٕ متٓد ٔ أ ٕ املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١  هد ٭

كده عًد٢ شيدو املداز٠           ِ نُداْ  ٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١    125ايتسضٜؼ بعض ايكد٬سٝات املطتببد١ بٛظدا٥ؿٗ د  َ)  ٕ يكداْٛ

 ايسضؽ. تٓعِٝ ازباَعات ؾُٝا ؽبل نبط سا٫ت ايػـ ؾ٢ ا٫َتشاْات أٚ ايؿػ  أثٓا٤ قاعات

نُا إٔ ْكل املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ أٜها  هٔ إٔ ٜ٪ز٣ إا سسٚخ َؿده٬ت أناز ٝد١ َدن ايبد٬ب قدس       

  Guangtang Pan Yu He 2016تهٕٛ َتعًك١ بايؿؿٌ ا٭ناز ٢ نُا أؾاضت إا شيو زضاغ١ 

ٝاا بني عٝٓت٢ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َدٔ ش٣ٚ  ٚيت عطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ أسكا٥

غدٓٛات, ثدِ سػداب ْػدب١ َتٛغدط ا٫غدتذاب١ يهدٌ عبداض٠ عًد٢ سدس٠,           10غٓٛات ٚأقٌ َدٔ  10اشب ٠ أنجط َٔ 

( 0.119ٚاسٛض نهٌ ٚنصيو سػاب ق١ُٝ  ظ( يهٌ عبداض٠ ٚيًُشدٛض نهدٌ, سٝدح ددا٤ت قُٝد١  ظ( اسػدٛب١         

 0.05( ٢ٖٚ قُٝد١ غدري زايد١ عٓدس َػدت٣ٛ      1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ ايت٢ تػا٣ٚ  

ممددا ٜٛنددض إٔ املعطؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ َُٗدد١ زبُٝددن أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ؾٗددِ ؾدد٢ ساددد١ إا ا ملدداّ املعطؾدد٢  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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١ َؿه١ً تتعًل بب١ٜ قه١ٝ َدٔ  بايكإْٛ ٚايًٛا٥ض ايساخ١ًٝ ٚتٛظٝؿٗا ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ عٓس َٛاد١ٗ أٜ

ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايتدد٢ تددطتبط بايٛغددط ازبدداَع٢ غددٛا٤ َتعًكدد١ بايتددسضٜؼ اٚ ا٫َتشاْددات أٚ ايسضاغددات 

ايعًٝا أٚ املدايؿات ايتبزٜب١ٝ, أٚ املطتبط بدامتُن اشبداضد٢ شات ايكد١ً ايٛثٝكد١ بازباَعد١ ايتد٢ تعهدؼ        

دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ مبا تتهُٓ٘ َٔ تؿطٜعات ٚقإْٛ  خس١َ امتُن ٭ٕ املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ تؿهٌ أسس

ٚيٛا٥ض ٚتعًُٝات ؾ٢ٗ إشٕ ١َُٗ زبُٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٝح ؼبطقٕٛ عًد٢ ندطٚض٠ تعدطف ايٓكدٛم     

ايكاْْٛٝدد١ ايتدد٢ ذبهددِ ٚتكددٓٔ ايعًُٝدد١ ايتعًُٝٝدد١ ؾُددج٬ اضتهدداب أٜدد١ طبايؿدد١ داَعٝدد١ ٫ ٜددطتبط خبدد ات   

ؾٝٗا َا مل ٜهٔ ع٢ً عًِ بايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚإدطا٤ات ايتبزٜد , نُدا أْد٘     َع١ٓٝ, ؾُٝهٔ ٭٣ عهٛ إٔ ٜكن

 ؾ٢ تؿهٌٝ امايؼ ازباَع١ٝ, ٜتهض أْٗا دبُن بني خ ات َتعسز٠ ٚؾًكا يكٛاعس تؿهٌٝ امايؼ.

              ٍ ٦ٝد١ ايتدسضٜؼ د عٝٓد١ ايبشدح د سٛد ّ املعدطيف ٭عهدا٤ٖ  اقن ا ملدا ٞ املتعًدل بدٛد ٍ ايجداْ ا داب١ ع٢ً ايػ٪ا

َٔ خد٬ٍ تببٝدل ازبدع٤ املدكدل      1972يػ١ٓ  49ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات بعض 

يصيو يف ا٫غتبا١ْ ٖٚٛ ازباْ  املعطيف نبسدس دٛاْد  ايدٛعٞ ايكداْْٛٞ, سٝدح ددا٤ ٖدصا ازبدع٤ املعدطيف يف          

 .  *(قٛض٠ اختباض ذبكًٝٞ

صا ايػ٪اٍ مت ذبًٌٝ اغتذابات عٝٓيت ايب  ٔ ٚيإلداب١ ع٢ًٖ  ٟ اشب ٠ أنجطَ  ٔ شٚ ٔ    10شحَ  د  ٌَ أقد غٓٛاتٚ 

ايٓػد             10 ٦ٝد١ ايتدسضٜؼٚ  ايتهدطاضات اشباط٦د١ ٫غدتذابات أعهدا٤ٖ  شيو حبػداب ايتهدطاضات ايكدشٝش١ٚ  غٓٛاتٚ 

إداب١ خاط١٦(.  امل١ٜٛ٦ يهٌ بسٌٜ  إداب١ قشٝش١ٚ 

   ّ ٍ أضقا َٛنش١ يف ازبسٚا ْتا٥ر دا٤ت   ٔ ٞ ع ٌ ا سكا٥ ًٝ ٌ  ( سٝح 9:  4ٚقس أغؿط ايتش ات ند ْا ٍ ٝب ٌ دسٚ ٔ ن تهُ

.ٞ ٛ ايتاي ش ٌ ايبشح ع٢ً آي ١( ضب َٝع ا ازبا ٔ  ايكهٜا  قه١ٝ ع٢ً سس٠َ 

                                      
 ( . 2ممحق رقم )  )*(



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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شخ  ششاف ٗاىَْبن ىٚ: اإل ضٞخ األٗ يق ثبىق َب ٝزؼ أٗالً : فٞ

 ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٜ.

 ( عمى النحو التالي:3حيث جا ت الميانات موضحة  ي الجدول ر م )
 (4عذٗه سنٌ )

ْغت اىَئ٘ٝخ العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاى

عْ٘اد( ٗنَٞخ مب 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13)خجشح أمضش ٍِ 
2
ؽ٘ه  

 نضٞخ ]اإلششاف ٗاىَْبنشخ ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٜ[

ً 

اىزنشاساد 

ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 عْ٘اد ُ )**(13

 اىزشرٞت 125 =

خجشح أنو ٍِ 

 عْ٘اد ُ  )**(13

 2بم اىزشرٞت 15 =

إعبثبد 

 صؾٞؾخ

إعبثبد 

 خبعئخ

إعبثبد 

 صؾٞؾخ

إعبثبد 

 خبعئخ

 تهطاضات 1

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

22 

17.6 

103 

82.4 
6 

16 

18.8 

69 

81.2 
6 

0.051 

 تهطاضات 2

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

60 

48% 

65 

52% 
3 

46 

54.1 

39 

45.9 
3ّ 

0.757 

 تهطاضات 3

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

46 

36.8 

79 

63.2 
5 

29 

34.1 

56 

65.9 
5 

0.159 

 تهطاضات  4

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

93 

74.4 

32 

25.6 
1 

60 

70.6 

25 

29.4 
1 

0.372 

 تهطاضات 5

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

88 

70.4 

37 

29.6 
2 

51 

60% 

34 

40% 
2 

2.445 

 تهطاضات 6

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

48 

38.4 

77 

61.6 
4 

46 

54.1 

39 

45.9 
3 

5.055 

 ١ٜٛ ػ  امل٦ ٚآي ايتهطاضات 

١ُٝ نا ق  2ٚايرتٝت ٚ 

ٛض نٌه ًُش  ي

357 

47.6 

393 

52.4 
4 

248 

48.6 

262 

51.4 
4 6.34 

 1بدرجات حرية  6...  1...عند مستوى  2قيمة كا

                                      
 سنوات . .1ن سنوات والعينة الثانية خبرة أقل م .1العينة األولى = خبرة أكثر من   )**(

 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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( اتهدض إٔ ْػدب١  دابدات ايكدشٝش١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١       4بكطا٠٤ ايبٝاْدات ايدٛاضز٠ بازبدسٍٚ ضقدِ       

ْٚػدب١ ا دابدات اشباط٦د١     47.6غدٓٛات عًد٢ ٖدصا اسدٛض نهدٌ بًػده        10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجدط َدٔ   

, ْٚػدب١ ا دابدات اشباط٦د١    48.6غدٓٛات   10ٚبًػه ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ يصٟٚ اشب ٠ أقٌ َٔ , 52.4

يدصا ؾٗدٞ غدري زايد١ عٓدس َػدت٣ٛ        6.64ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  10, ٖٚٞ أقٌ َٔ 6.34اسػٛب١  2, ٚق١ُٝ نا51.4

 ٚدا٤ت ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايرتتٝ  ايطابن. 0.01

 ملاّ املعطيف ؾُٝا ٜتعًل بإزضانِٗ ايٓدٛاسٞ ايكاْْٛٝد١   ٚتؿري ٖصٙ ايٓػب١ إا اغبؿاه أٚ نعـ ا 

 املتعًك١ بٗصا اسٛض, ٚيهٔ بايٓعط إا أغ١ً٦ ٖصا اسٛض اتهض اٯتٞ: 

ص أعًدد٢ سكدد٫ٛ عًدد٢ ا دابددات ايكددشٝش١ سٝددح بًػدده ْػددب١ ا دابدد١   5, 4دددا٤ ايػدد٪ا٫ٕ ضقُددا ط 

غدٓٛات,   10, يدس٣ ايعٝٓد١ أنجدط َدٔ      25.6َكابدٌ ا دابد١ اشباط٦د١     74.4( 4ايكشٝش١ عًد٢ ايػد٪اٍ ضقدِ     

َكابدٌ ْػدب١ ا دابدات اشباط٦د١      70.6غدٓٛات   10ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ يدس٣ ايعٝٓد١ أقدٌ َدٔ     

  0.372 2, ٚق١ُٝ نا29.4

ٖٚصا ايػ٪اٍ ٜتعًل بإدطا٤ زب١ٓ ايؿشل ٚا٫غتُاع عٓدس تعدٝني املدسضؽ املػداعس  َسضغادا بدساخٌ        

َٔ قإْٛ تٓعِٝ  2016بتاضٜذ  20 21( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ايكازض٠ بطقِ ٠55  ازباَع١, ٚؾًكا يٓل املاز

" ٜتدٛيٞ صبًدؼ ايكػدِ املددتل َُٗد١ ايًذٓد١ ايعًُٝد١ بايٓػدب١ يًُتكدسَني يؿدػٌ            1972يػ١ٓ  49ازباَعات 

ٚظٝؿ١ َدسضؽ, ٚيف سداٍ خًدٛ ايكػدِ َدٔ ث٬ثد١ َدٔ ا٭غداتص٠ أٚ ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ املتدككدني تؿدهٌ             

ذ١ٓ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ ٜعس أخص ضأٟ صبًؼ ايكػِ َٔ ث٬ث١ َدٔ ا٭غداتص٠ أٚ ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ     ايً

( تعهددؼ اضتؿدداع زضددد١ ا ملدداّ املعددطيف نبسددس دٛاْدد  ايددٛعٞ ايكدداْْٛٞ يددس٣  74.4ٖٚددصٙ ايٓػددب١ املطتؿعدد١  

َادا ٭ْٗدا إسدس٣    أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ ٚضمبدا ٜعدٛز شيدو إا إددطا٤ َجدٌ ٖدصٙ ايًذدإ املتعًكد١ بدايؿش           ل زٚ

َتبًبددات ايتعددٝني يف ٚظٝؿدد١ َددسضؽ أٚ َددٔ نددُٔ اغددتهُاٍ إدددطا٤ات ايتعددٝني نُددا أْٗددا َددٔ اٖتُاَددات َددٔ    

 ؼبكًٕٛ ع٢ً ايسنتٛضاٙ َٔ زاخٌ ازباَع١ ٜٚعٕٝٓٛ َسضغني .

( ايدصٟ ٜتعًدل بتؿدهٌٝ زبدإ املٓاقؿد١ ٚاسبهدِ عًد٢ ضغداي١ ايدسنتٛضاٙ, ؾكدس           5أَا ايػد٪اٍ ضقدِ     

يس٣ ايعٝٓد١ ا٭ٚا, ٚددا٤ت ْػدب١     29.6ٚا دابات اشباط١٦  70.4 دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ دا٤ت ْػب١ ا

 2.445ٚددس أْٗدا    2%, ٚحبػداب قُٝد١ ندا   40% ٚاشباط٦د١  60ا دابات ايكشٝش١ ع١ًٝ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ
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 ٓ ٝاا, ٚيصيو ٖصٙ ايٓػب١ املطتؿع١ تعهؼ زضد١ إملاّ َعطيف عاٍ ؾُٝا ٜتعًل بد ل املداز٠  ٖٚٞ غري زاي٘ إسكا٥

إ اٯخدطإ اسدسُٖا       2( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعدات ايؿكدط٠   104  ٕ ايعهٛد هٛد ظ إٜٔ  ... ٚػبٛد

هٕٛ أسسُٖا ع٢ً ا٭قٌ َٔ خاضز ايهًٝد١  بدصات ازباَعد١(     َٔ ا٭غاتص٠ أٚ ا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ ٚشيو بؿطط إٜٔ 

اؾرتط املؿّطع إٔ ٜهدٕٛ أسدس    ١ يطغا٥ٌ ايسنتٛضاٙ, سٝحبايٓػب١ يطغا٥ٌ املادػتري, َٚٔ خاضز ازباَع١ بايٓػب

 ايعهٜٛٔ َٔ خاضز ازباَع١ بايٓػب١ يًسنتٛضاٙ, َٚٔ خاضز ايه١ًٝ بايٓػب١ يًُادػتري.  

ٖٚصا أٜهاا ٜهٕٛ ضادعاا إا إٔ ٖصٙ امل١ُٗ املتعًك١ بتؿهٌٝ ايًذإ ع١ًُٝ أغاغ١ٝ يف ازباَع١ ٜٚتِ  

طا٤ ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايًذإ, ٚإٕ ناْه بعض ايتذاٚظات يف ٖدصا امداٍ   تٓاٚهلا ببطٜك١ َػتُط٠ َٔ خ٬ٍ إد

( 104سٝح قس ًٜذب ايبعض إا إٔ ٜهٕٛ ايعهٛإ َٔ خاضز ازباَع١, مبا ػبعً٘ املؿّطع طبايًؿا يدٓل املداز٠    

 غايؿ١ ايصنط. 

, 17.6ٚقددس دددا٤ت ْػددب١ ا٫غددتذابات ايكددشٝش١ عًدد٢ بدداقٞ ا٭غدد١ً٦ بايٓػددب١ يًعٝٓدد١ ا٭ٚا      

(, ٚعًٝ٘ ؾكس دا٤ت ْػب١ ا٫غتذاب١ ايكشٝش١ ع٢ً 34.1د   18.8(. ٚيس٣ يع١ٓٝ ايجا١ْٝ ترتاٚح بني  38.4

ايصٟ ٜتعًل بإعاض٠ أسس املؿطؾني ع٢ً ايباسح ٜبك٢ أٚ ؼبٌ ضبً٘ آخدط( يدس٣ ايعٝٓد١     17.6( 1ايػ٪اٍ ضقِ  

 18.8بددات ايكددشٝش١  ٚدددا٤ت يددس٣ ايعٝٓدد١ ايجاْٝدد١ ْػددب١ ا دا    82.8ا٭ٚا, َكابددٌ ا دابدد١ اشباط٦دد١  

ٖٚٞ غري زاي١, ٚيعٌ اغبؿاه ا دابات ايكشٝش١ ضادن إا عسّ ا ملاّ  0.081 2, ٚق١ُٝ نا81.2ٚاشباط١٦ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات اييت ٜٓل عًد٢ ط يف سايد١ إعداض٠    100املعطيف بٓل املاز٠  

ا صبًدؼ ايهًٝد١ تكطٜدطاا عدٔ املدس٣ ايدصٟ ٚقدٌ إيٝد٘         املؿطف ع٢ً ايطغاي١ إا د١ٗ خاضز ازباَع١, ٜكدسّ إ 

 ايباي  يف إعساز ايطغاي١, ٚيف ن٤ٛ شيو ٜعني امًؼ َٔ ؼبٌ ضبً٘ أٚ َٔ ٜٓعِ إيٝ٘ يف ا ؾطاف".

َادا عًد٢                 ٚٚؾًكا هلدصٙ املداز٠  هدٔ إٔ ٜبكد٢ ٜٚٓهدِ إيٝد٘ آخدط ٚخكٛقادا يدٛ ندإ املؿدطف أَهد٢ عا

دٞ إش أقددض ايتٛاقددٌ بددني ايباسددح   ا ؾددطاف َددن ايبايدد , ٚأض٣ أْٓددا إشا نٓدد  ا يف عكددط ايتكددسّ ايعًُددٞ ٚايتهٓٛيدٛد

ُاا َن  ايباسح. ٚاملؿطف أَطاا غ٬ًٗ باغتدساّ ا ْرتْه بهاؾ١ َٛاقن ايتٛاقٌ اسبسٜج١ مما ػبعٌ بكا٤ٙ أَطاا َٗ

ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط ٖٓا إٔ صبًدؼ ايسضاغدات ايعًٝدا ٚايبشدٛخ جباَعد١ املٓٝدا جبًػدت٘ بتداضٜذ         

 ٚاؾل ع٢ً أْ٘ : 2003/ 21/12

ّ املؿطف املعاض با ؾطا 1 ٔ فد يف ساي١ قٝا  َ٘ ِ ضؾع ت ٔ غ١ٜٓ   ٌَ ٙ يؿرت٠ أق ايسنتٛضا  ا ؾطاف. ع٢ً ضغاييت املادػتريٚ 
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د ٚيف ساي١ قٝاّ املؿطف املعاض با ؾطاف يؿرت٠ أنجط َٔ غ١ٓ, ٜتِ إناؾ١ َؿطف آخط, ٫ٚ ٜدتِ ضؾعد٘ إ٫ يف     2

 ساي١ اعتصاضٙ عٔ ا ؾطاف.

ٖٚددصا بٓددا٤ا عًدد٢ قددطاض امًددؼ ا٭عًدد٢ يًذاَعددات يٛنددن نددٛابط إؾددطاف أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ    

 املعاضٜٔ إا اشباضز ٚايصٜٔ ٜكَٕٛٛ با ؾطاف.

( ايدصٟ ٜتعًدل بتؿدهٌٝ زبٓد١ املٓاقؿد١ ٚاسبهدِ عًد٢ ضغداي١ املادػدتري, ؾكدس           3إَا ايػد٪اٍ ضقدِ     

يدس٣ ايعٝٓد١ ا٭ٚا,    63.2 دابدات اشباط٦د١   َكابدٌ ْػدب١ ا   36.8دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ 

, 65.9َكابددٌ ْػددب١ ا دابددات اشباط٦دد١   34.1ٚدددا٤ت ْػددب١ ا دابددات ايكددشٝش١ يددس٣ ايعٝٓدد١ ايجاْٝدد١    

, ٚيعٌ اغبؿاه ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايعٝٓتني ضادن إا ق١ً ا ملداّ  0.159ٚدس أْٗا  2ٚحبػاب ق١ُٝ نا

 (.2ايتٓؿٝص١ٜ ؾكط٠   ( َٔ اي٥٬ش104١املعطيف بٓل املاز٠  

ػددب١ ا دابددات ايكددشٝش١ عًُٝٗددا طبتًؿددتني يددس٣ نًتددا       ايػددازؽ, ؾكددس دددا٤تْ   ٚٞ ٕ ايجدداْ أَددا ايػدد٪ا٫

ٙ يدس٣           ٌ زبٓد١ ايؿشدل يًدسنتٛضا ٞ املتعًدل بتؿدهٝ ٍ ايجداْ ػب١ ا داب١ ايكشٝش١ عًد٢ ايػد٪ا ايعٝٓتني, سٝح دا٤تْ 

كابٌ اشباط١٦ 48ايع١ٓٝ ا٭ٚا  دا٤ت يس٣ ايع%52َٝ  ػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١    %,ٚ  ٌ   ١ٓ54.1 ايجا١ْْٝ   45.9َكابد

سض٠ ا ملاّ املعطيف بٓل املاز٠  يف نًتا اسبايتنيْ  ددا٤ت قُٝد١ ندا      55يإلدابات اشباط١٦,ٚ  ٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ٚ  َ2 

0.757  ٔ  ٌَ ٕ ايع١ٓٝ شات اشب ٠ أق ٔ املُهٔ إٔ تهٛ ٝاا ٭َْ٘  ٔ ا٫     10ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥ د عَ  ٛد ٛات يدسٜٗاْ  ّ  غٓد ٖتُدا

سضؽ   ظٝؿ١َ  تبًبات اغتهُاٍ إدطا٤ات ايتعٝني يفٚ   بًذإ ايؿشل نبسسَ 

أَا ايػ٪اٍ ايػازؽ, ايصٟ ٜتعًل بعسّ تكسِٜ املؿطف تكطٜطا ٜؿٝدس َدس٣ تكدسّ ايبايد  يف حبجد٘       

يدس٣ ايعٝٓد١    61.6َكابدٌ ا٫غدتذابات اشباط٦د١     38.4... ؾكس دا٤ت ْػب١ ا٫غدتذابات ايكدشٝش١ عًٝد٘    

َكابدٌ ا٫غدتذابات اشباط٦د١     54.1ا دا٤ت ْػب١ ا٫غتذابات ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجاْٝد١  ا٭ٚا, بُٝٓ

َددٔ اي٥٬شدد١  102ٚاملدداز٠  100, مبعٓدد٢ اخددت٬ف ٚدٗدديت ْعددط ايعٝٓددتني سددٍٛ ا ملدداّ املعددطيف بددٓل املدداز٠  45.9

َعٞ تكطٜدطاا  ايتٓؿٝص١ٜ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ْٚكٗا ٜكسّ املؿطف ع٢ً ايطغداي١ يف ْٗاٜد١ ندٌ عداّ ددا     

إا صبًددؼ ايكػددِ عددٔ َددس٣ تكددسّ ايبايدد  يف حبجدد٘ ٚبعددطه ٖددصا ايتكطٜددط عًدد٢ صبًددؼ ايهًٝدد١, ٚمًددؼ     

 ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ د بٓا٤ا ع٢ً اقرتاح صبًؼ ايه١ًٝ إيػا٤ قٝس ايباي  ع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايتكطٜط.

ٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكدا١ٝ٥ بدني    ٔ     ٚيإلداب١ ع٢ً ازبع٤ املتعًل إشا ناْهٖ  د يت ايبشدحَ   اغدتذابات عٝٓد
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ٔد     ١٦ٝ ايتسضٜؼ شٟٚ اشبد ٠ أنجدطَ  ٔ          10أعها٤ٖ  د  ٌَ ٟ اشبد ٠ أقد ٦ٝد١ ايتدسضٜؼ شٚ بدني أعهدا٤ٖ  ٛاتٚ  ٛات   10غٓد غٓد

   ٕ ؾًكددا يكدداْٛ  ٚٞ ايرتقدد نيٚ  ايتعدٝد ايؿشددلٚ  املٓاقؿدد١ٚ  ددصا ازباْدد  املتعًددل با ؾددطافٚ  ّ املعددطيف مبشدداٚضٖ  ٍ ا ملددا سدٛد

١   49تٓعِٝ ازباَعات  ٔ ايكُٝد١        6.34سٝدح  بًػده    2كدس مت سػداب قُٝد١ ندا    , ؾ1972يػٓد د  ٌَ ٞ أقد ٖد ض,ٚ  هلدصا اسٛد

ػت٣ٛ  ٓداى ؾدطٚم بدني اغدتذابات ايعٝٓدتني      6.64( 1ٚبسضدات سط١ٜ   0.01ازبسٚي١ٝ عٓسَ  ٛنض أْ٘ يٝػهٖ  , مماٜ 

طتبًبد  ّ املعطيف بايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ هلصا اسٛض يٝؼَ  ـ ا ملا ٕ نع ٛنض أ ا بداشب ٠ يدس٣   ٚؾًكا ملتػري اشب ٠, مماٜ 

:ٔ ابنَ  إمناْ   عٝٓيت ايبشح,ٚ 

 أ د ْسض٠ ا ط٬ع ع٢ً قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ٚي٥٬شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ .  

  ايصاتٞ يسِٜٗ ب د نعـ ايجكاؾ١  ايكا١ْْٝٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اييت تعهؼ نعـ ايتجكٝـ
صبًّٞووب : ٍووب ٝزؼيووق ثبىقضووٞخ اىضبّٞووخ : اىَغووبىظ 

 َْجضقخ ، اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ اى

ٚقدس أغددؿط ايتشًٝددٌ ا سكددا٥ٞ ٫غدتذابات عٝٓدد١ ايبشددح ؾُٝددا ٜتعًدل بٗددصٙ ايكهدد١ٝ عًدد٢ ايٓشددٛ    

 (5ايتايٞ يف ازبسٍٚ ضقِ  

 (5عذٗه سنٌ )

ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ 

 اىزذسٝظ )خجشح أمضش ٍِ

عْ٘اد( ٗنَٞخ مب 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13 
2
 ؽ٘ه نضٞخ ]اىَغبىظ 

 اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ اىَْجضقخ[

ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

 تهطاضات 7

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

81 

64.8 

44 

35.2 
4 

56 

65.9 

29 

34.1 
4 0.026 

 تهطاضات 8

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

111 

88.8 

14 

11.2 
1 

73 

85.9 

12 

14.1 
1 0.397 

 تهطاضات 9

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

99 

79.2 

26 

20.8 
3 

61 

71.8 

24 

28.2 
3 1.542 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

 تهطاضات 10

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

60 

48% 

65 

52% 
5 

40 

47.1 

45 

52.9 
5 0.18 

 تهطاضات  11

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

72 

57.6 

53 

42.4 
6 

32 

37.6 

53 

62.4 
6 

8.05

8 

 تهطاضات 12

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

109 

87.2 

16 

12.8 
2 

68 

80% 

17 

20% 
2 1.980 

ايتهطاضات ٚايٓػ  

امل١ٜٛ٦ ٚايرتتٝ  

 يًُشٛض نهٌ  2ٚق١ُٝ نا

532 

70.9 

218 

29.1 1 

330 

64.7 

180 

35.3 1 5.45 

( اتهض إٔ ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً أغ١ً٦ اسدٛض  5بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ ضقِ   

, ٚدا٤ت يس٣ شٟٚ 29.1َكابٌ ْػب١ ا دابات اشباط١٦  70.9غٓٛات بًػه  10ٌ يس٣ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ نه

يإلدابدات اشباط٦د١, ٚحبػداب قُٝد١      35.3( يإلدابات ايكشٝش١, َكابدٌ  64.7غٓٛات   10اشب ٠ أقٌ َٔ 

 .6.64  0.01ٖٚٞ أقٌ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ  5.45ٚدس أْٗا   2نا

 شات ازبسٍٚ اتهض إٔ أنجط ا٭غ١ً٦ سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ إدابات قشٝش١ يس٣ ايعٝٓدتني  ٚبايٓعط يف 

َكابدٌ ا دابدات    88.8( 8ص ؾكس دا٤ت ْػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١ عًد٢ ايػد٪اٍ       7, 9, 12, 8ٖٞ أضقاّ ط

 , ٖٚصا ايػ٪اٍ ٜتعًل مبٛاؾك١ صبًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ايتٛقٝات ايكازض٠ بؿبٕ صبايؼ ا٭قػا11.2ّاشباط١٦ 

( َٔ ايكإْٛ. ط مًدؼ ازباَعد١   24ساٍ تٛاؾكٗا َن ايكطاضات املعٍُٛ بٗا يف ازباَع١ ٖٚصا ٚؾل ْل املاز٠  

إشا ناْدده طبايؿدد١ يًكددٛاْني أٚ ايًددٛا٥ض أٚ ايكددطاضات     …إٔ ًٜػدد٢ ايكددطاضات ايكددازض٠ َددٔ صبددايؼ ايهًٝددات   

١ ٜعهؼ ا ملاّ املعطيف خبكٛم ٖصا ايتٓع١ُٝٝ املعٍُٛ بٗا يف ازباَعات, ٖٚصا ا٫ضتؿاع يف ْػب١ ا٫غتذاب

ايؿددبٕ, ٚسددطم صبددايؼ ا٭قػدداّ إٔ تهددٕٛ تٛقددٝاتٗا ٚقطاضاتٗددا تتٛاؾددل َددن ايكددطاضات املعُددٍٛ بٗددا يف       

 ازباَع١ أٟ ٚؾل ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ازباَع١ٝ .



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ    يإلدابدات اشباط٦د١ يدس٣ ايعٝٓد١      12.8َكابٌ  87.2( 12ٚدا٤تْ 

ٍ يدس٣ ايعٝٓد١ ايجاْٝد١        ا٭ ؿدؼ ايػد٪ا ػب١ ا دابات ايكدشٝش١ عًد٢ْ  دا٤تْ  ٌ ا دابدات اشباط٦د١    80ٚاٚ  كابد  َ%

بًػه ق١ُٝ نا20 ٝاا .1.980 %2,ٚ  ٞ غري زاي١ إسكا٥ ٖ  ٚ, 

( 55ٜعهؼ ٖصا ايػ٪اٍ أِٖ ايكهاٜا اييت تهٕٛ ضبٌ ْكاف يف صبايؼ ا٭قػداّ ٚؾدل ْدل املداز٠      

ٚتكِٝٝ ْعِ ايسضاغ١ ٚا٫َتشدإ   …١ ْتا٥ر ا٫َتشاْات يف َٛاز ايكػِ َٓاقؿ 1972يػ١ٓ  49َٔ ايكإْٛ 

ٚايبشدح ايعًُددٞ يف ايكػدِ َٚطادعتٗددا ٚذبسٜدسٖا, يف ندد٤ٛ نددٌ شيدو ٚيف إطدداض ايتكدسّ ايعًُددٞ ٚايتعًُٝددٞ      

 َٚباي  امتُن ٚسادات٘ املتبٛض٠ .

, ؾكدس ددا٤ت    9أَا ايػ٪اٍ ضقِ    ٞ يًكػِد ْػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١     ( املتعًل باختكاقات امل٪متط ايعًُد

ػب١ ا دابات اشباط٦د١  79.2عًٝ٘   كابٌْ  ػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١ يدس٣         20.8(َ  ددا٤تْ  يدس٣ ايعٝٓد١ ا٭ٚا,ٚ 

ٌ  71.8ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  بًػه ق١ُٝ نا 28.2َكاب ٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ 1.542  2ا دابات اشباط١٦,ٚ   ٌَ ٞ أق ٖ  ٚ)6.64 

ػت٣ٛ  ٝا 0.1عٓسَ  ٞ غري زاي١ إسكا٥  ا .ؾٗ

ٝاددا َددٔ داْدد  ايعٝٓدد١ ببُٖٝدد١            َاددا َعطؾ ٖٚددصا ا٫ضتؿدداع يف ْػددب١ ا دابدد١ ايكددشٝش١ ٜعهددؼ إملا

امل٪متطات ايع١ًُٝ اييت تعكس غٛا٤ زاخدٌ ا٭قػداّ أّ زاخدٌ ايهًٝدات إش يف ٖدصٙ املد٪متطات تعدطه اظبداظات         

( َددٔ 50ل املدداز٠  ا٭قػدداّ ايعًُٝدد١ ٚايبشجٝدد١ ٚامتُعٝدد١ َٚٓاقؿدد١ ايتكدداضٜط ايػدد١ٜٛٓ, ٖٚددصا ٜتؿددل ْٚدد    

 ؽبددتل املدد٪متط ايعًُددٞ يًهًٝدد١ ٚايكػددِ بتددساضؽ َٚٓاقؿدد١ ناؾدد١ ؾدد٪ٕٚ ايتعًددِٝ    1972يػدد١ٓ  49ايكددإْٛ 

ٚايبشح ايعًُٞ ٚتكِٝٝ ايٓعِ املكطض٠ يف ؾبْٗا َٚطادعتٗا ٚدبسٜسٖا مبا ؼبكل اْب٬قٗا مل٬سكد١ ايتبدٛض   

 ايعًُٞ ٚايتعًُٝٞ َٚباي  امتُن ٚسادات٘ املتبٛض٠.

ِ   أَدددا  ٍ ضقددد ٓاقؿددد١ ايكهددداٜا ايتعًُٝٝددد١   7ايػددد٪ا ( املتعًدددل بس كطاطٝددد١ امدددايؼ ازباَعٝددد١ عٓدددسَ 

ػددب١ ا دابددات ايكددشٝش١ عًٝٗددا     ٌ ا دابددات اشباط٦دد١   64.8ٚايبشجٝدد١, إش دددا٤تْ  كابدد ( يددس٣ ايعٝٓدد١ 35.2(َ 

ػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١ يدس٣ ايعٝٓد١ ايجاْٝد١        دا٤تْ  ٌ ا دابدات اشباط٦د    65.9ا٭ٚا,ٚ  بًػده  ١34.1  َكابد  ٚ,)

ٝاا. 0.026 2ق١ُٝ نا ٞ غري زاي١ إسكا٥ ٖٚ 

ٖٚصا ا٫ضتؿاع يف ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ٜعهؼ إتاس١ سطٜد١ ايدطأٟ ٚعدسّ ؾدطه قٝدٛز أثٓدا٤        

اْعكدداز امددايؼ ازباَعٝدد١, ٜٚعٗددط شيددو عٓددس تٛظٜددن املكددطضات ايسضاغدد١ٝ أٚ َٓاقؿدد١ ايكهدداٜا ايتعًُٝٝدد١   



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ػاّ ٚايهًٝات مما ٜؿػض امداٍ  بدسا٤ ايدطأٟ ٚسطٜد١ ايؿهدط ٭ٕ ازباَعد١       ٚايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ مايؼ ا٭ق

 تعس َعك٬ يًؿهط ايٛاعٞ ٚاملػتٓري.

( ع٢ً ايػ٪اٍ اسبازٟ عؿدط ايدصٟ ٜتعًدل بٓػدب١ متجٝدٌ      57.6ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١   

هدؼ إملداّ ٖدصٙ ايعٝٓد١     يإلدابات اشباط٦د١, مبدا ٜع   42.4اسبهٛض عٓس اْعكاز امل٪متط ايعًُٞ يًكػِ, َكابٌ 

( َدٔ اي٥٬شد١ ايتٓؿٝصٜد١ ايديت تٛندض ببْد٘ ٜؿدهٌ        44غٓٛات ٚيهٔ بسضد١ َتٛغب١ بٓل املداز٠    10أنجط َٔ 

امل٪متط ايعًُٞ يًكػِ بط٥اغ١ ض٥ٝؼ صبًؼ ايكػِ ٚعه١ٜٛ نٌ َٔ مجٝدن أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ بايكػدِ,      

% َددٔ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ بايكػددِ,  30ٚممددجًني عددٔ املسضغددني املػدداعسٜٔ ٚاملعٝددسٜٔ بٓػددب١ ٫ تتذدداٚظ 

% ؽبتاضِٖ امًؼ غٜٓٛاا َٔ اسباقًني عًد٢ تكدسٜط دٝدس ٚددا٤ت     20ٚممجًني عٔ ايب٬ب بٓػب١ ٫ تتذاٚظ

يإلدابددات  62.4َكابددٌ  37.6( يددس٣ ايعٝٓدد١ ايجاْٝدد١  11ْػددب١ ا دابددات ايكددشٝش١ عًدد٢ ْؿددؼ ايػدد٪اٍ     

, مما ٜدسٍ عًد٢ إٔ ٖٓداى ؾطًٚقدا     ١ُٝ6.64 ازبسٚي١ٝ ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايك 8.058 2اشباط١٦, ٚدا٤ت ق١ُٝ نا

ٝاا بني ايعٝٓتني يكداحل ايعٝٓد١ ا٭ٚا خد ٠, ٖٚدصٙ ايؿدطٚم  هدٔ إضداعٗدا إا غدٓٛات اشبد ٠           زاي١ إسكا٥

ٚإملداَِٗ بايتؿدطٜعات ايكاْْٛٝد١  ايدديت تتعًدل بكٛاعدس اْعكدداز املد٪متطات ايعًُٝد١ يًكػددِ ؾُٝدا ؽبدل ٖددصا          

 ١ُٝص.ازباْ  طامل٪متطات ايعً

أَا ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايعاؾط ايصٟ ٜتعًدل بدبِٖ املػدا٥ٌ ايتٓؿٝصٜد١ مبذًدؼ       

% يإلدابدات اشباط٦د١   52% َكابدٌ  48(, ددا٤ت  22ازباَع١ اييت اعبكطت يف أَٛض نجري٠ ططستٗدا املداز٠    

إلدابدات اشباط٦د١,   ( ي52.9يإلدابدات ايكدشٝش١ َكابدٌ      47.1يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجاْٝد١  

ٖٚددصٙ املدداز٠ تتعًددل بددبِٖ املػددا٥ٌ ايتٓؿٝصٜدد١ ٚايدديت يددٝؼ بٝٓٗددا تعددٝني املعٝددسٜٔ زٕٚ ايطدددٛع إا صبددايؼ  

ا٭قػاّ ٭ٕ تعٝني املعٝسٜٔ ؽبهن ٚؾل استٝاز ا٭قػاّ ٚاملكازق١ عًٝٗا َٔ صبًؼ ايهًٝد١, ٚعًٝد٘ ٜكدسض    

 ١ًٝ.صبًؼ ازباَع١ قطاض ايتعٝني بعس َٛاؾك١ صبًؼ ايكػِ ٚايه

ٟ اشبد ٠          ٔ شٚ د ٦ٝد١ ايتدسضٜؼَ  ٝاا بدني اغدتذابات أعهدا٤ٖ  ٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥ تعًل بإشا ناْهٖ  ٚؾُٝاٜ 

 ٔ ٔ  10أنجطَ  أقٌَ  صا اسٛض, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ ندا  10غٓٛاتٚ  ٔ ايكُٝد١     5.45ؾبًػده   2غٓٛات سٍٖٛ  د  ٌَ ٞ أقد ٖد  ٚ,

ػت٣ٛ 6.64ازبسٚي١ٝ  ٚ      0.01, عٓسَ  ٓداى ؾدط ٘ يٝػدهٖ  ٛندض أْد ٝاا يكداحل اغدتذابات أعهدا٤      , ممداٜ  م زايد١ إسكدا٥

ٝاا يكداحل اغدتذابات أعهدا٤     دٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ ؾًكا ملتػري اشب ٠, إ٫ إٔ ايٓتا٥ر أغؿطت عٔٚ  ٦ٖٝٝ٘ ايتسضٜؼٚ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ٔ ٍ   ١٦ٖٝ10 ايتسضٜؼ شٟٚ اشب ٠ أنجطَ  ٍ ايػ٪ا ّ سٝدح        11غٓٛات سٛ ٞ يٮقػدا تعًدل باْعكداز املد٪متط ايعًُد  ٜٟ ( ايدص

ٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  8.058 2دا٤ت ق١ُٝ نا ِ يف نٝؿٝد١       6.64ٖٚٞ أع٢ًَ  دتػري اشبد ٠ يدسٜٗ ز شيدو إاَ  عٛد ضمباٜ   ٚ,

ٛنض إملاَِٗ باملاز٠   ايهًٝات مماٜ  ٔ ايكإْٛ 44تؿهٌٝ امل٪متطات ايع١ًُٝ يٮقػاّٚ   .1972يػ١ٓ  49(َ 

]اإلػوبسح ٗاىْوذة  بإلعوبصاد:ثاىقضٞخ اىضبىضخ اىزٜ رزؼيوق 

 اإلعبصاد اىخبصخ[.ٗاىََٖبد اىؼيَٞخ ٗ
 10ٚقس أغؿطت ايتشًٌٝ ا سكدا٥ٞ ٫غدتذابات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َدٔ شٟٚ اشبد ٠ أنجدط َدٔ           

 غٓٛات عٔ ْتا٥ر أَهٔ ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞ: 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 

( ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ العزغبثبد 6عذٗه سنٌ )

 13ٗأنو ٍِ عْ٘اد  13أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ )خجشح أمضش ٍِ 

عْ٘اد( ٗنَٞخ مب
2
 ؽ٘ه نضٞخ ]األعبصاد ثأّ٘اػٖب اىَخزيفخ[ 

ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 = عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

 = عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

 تهطاضات  13

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

89 

71.2 

36 

28.8 
3 

49 

57.6 

36 

42.4 
4 

4.125 

 تهطاضات  14

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

103 

82.4 

22 

17.6 
2 

62 

72.9 

23 

27.1 
2 

2.68

9 

 تهطاضات  15

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

37 

29.6 

88 

70.4 
8 

33 

38.8 

52 

61.2 
8 

1.937 

1

6 

 تهطاضات 

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

49 

39.2 

76 

60.8 
7 

38 

44.7 

47 

55.3 
6 

0.632 

 تهطاضات 17

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

29 

23.2 

96 

76.8 
9 

18 

21.2 

67 

78.8 
9 

0.119 

 تهطاضات 18

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

65 

52% 

60 

48% 
4 

40 

47.1 

45 

52.9 
5 

0.494 
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ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 = عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

 = عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

 تهطاضات 19

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

55 

44% 

70 

56% 
6 

38 

44.7 

47 

55.3 
6ّ 

0.010 

 تهطاضات 20

 ْػ  ١ٜٛ٦َ 

116 

92.8 

9 

7.2 
1 

72 

84.7 

13 

15.3 
1 

3.534 

 تهطاضات  21

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

59 

47.2 

66 

52.8 
5 

51 

60% 

34 

40% 
3 

3.323 

 تهطاضات  22

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

16 

12.8 

109 

87.2 
10 

17 

20% 

68 

80% 
10 

1.980 

ايتهطاضات ٚايٓػ  

 ٚايرتتٝ  امل١ٜٛ٦

 يًُشٛض نهٌ 2ٚق١ُٝ نا

618 

49.4 

632 

50.6 
3 

418 

49.2 

432 

50.8 
3 0.014 

     ِ ٍ ضقد تٛغدط ا دابدات ايكدشٝش١       ( أتهدض  6بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبدسٚ ػدب١َ   ْٕ أْٗدا تؿدري إا أ

ٌ   49.4ع٢ً اسٛض نهٌد بًػده    ٔ        50.6َكابد د بًػده يدس٣     10يإلدابدات اشباط٦د١, يدس٣ ايعٝٓد١ ا٭ٚا أنجدطَ  ٛات,ٚ  غٓد

ٔد   تٛغدط ا دابدات ايكدشٝش١      10ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ أقٌَ  ٛاتَ  ٌ ا دابدات اشباط٦د١     49.2غٓد قُٝد١ ندا  50.8َكابد  ٚ,2 

ػت٣ٛ  6.64َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  ٖٚٞ أقٌ 0.014 صٙ ايكه١ٝ يف ايرتتٝ  ايجايح. 0.01عٓسَ   ٚدا٤تٖ 

َطتؿعدد    ٫ً عًدد٢ إدابددات قددشٝش١ٚ  , ؾكددس دددا٤ت أعًدد٢ ا٭غدد١ً٦ سكدٛد ّ   ١ٚعًٝد٘د (, سٝددح 13, 14, 20أضقددا

 (,ٚ  هٔ تٛنٝض شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :71.2:  92.8تطاٚسه بني  

( ايصٟ ٜتعًل ببٕ َٔ سل ض٥ٝؼ ازباَع١ إٔ 20يػ٪اٍ  دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ا 

 ٓن عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ اسبكٍٛ ع٢ً أداظ٠ إشا ناْه تتعاضه َن ٚادبات ايٛظٝؿ١ٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا, 

َكابٌ  84.7يإلدابات اشباط١٦, يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  7.2(, َكابٌ 92.8 

ٖصا ٜؿري إا ٚعٞ َطتؿن يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ببْ٘ َٔ َكتهٝات يإلدابات اشباط١٦, ٚ 15.3



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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اسبكٍٛ ع٢ً أداظ٠ ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا ٫ بس إٔ ْطتبط بببٝع١ عًُِٗ َٚكتهٝات ٚظٝؿتِٗ, ؾ٬ ػبٛظ إٔ ٜعٌُ 

عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ بازباَع١ يف ٚظٝؿ١ َسضؽ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ يف أٟ زٚي١ َا أٚ يف 

 ٫ ٜتٓاغ  َن ٚظٝؿت٘ ازباَع١ٝ سطقاا ع٢ً َهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ. َهإ

ببْٛاعٗا  ا٭داظات مبسز( ايصٟ ٜتعًل 14نُا دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

يإلدابات اشباط١٦ ٖصا يس٣ ايع١ٓٝ  17.6َكابٌ  82.40املدتًؿ١ اييت ؼبكٌ عًٝٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

يإلدابات اشباط١٦ ٖٚصا ا٫ضتؿاع  27.1( يإلدابات ايكشٝش١ َكاب١ٝ72.9ٌ  ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجاْ

ٝاا يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  سز ا داظات اييت ؼبكٌ عًٝٗا ٚؾًكا يٓل  يف ايٓػب١ ٜعهؼ إملاَاا َعطؾ

ز ببْ٘ يف مجٝن ا٭سٛاٍ ٫ ػبٛظ إٔ تعٜس صبُٛع َس 1972( يػ١ٓ 49َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات   91املاز٠ 

ا عاضات ٚاملُٗات ايع١ًُٝ ٚأداظات ايتؿطؽ ايعًُٞ ٚإداظات َطاؾك١ ايعٚز ٚضعا١ٜ ايبؿٌ ع٢ً عؿط غٓٛات 

 طٛاٍ َس٠ خس١َ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ( 

( ايصٟ ٜتعًل بايرتخٝل ٭غتاش ازباَع١ يف 13ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

يإلدابات اشباط١٦, يس٣  28.8َكابٌ  71.2أضه ايٛطٔ, ٜعس اْكها٤ َس٠ مماث١ً يف  أداظ٠ َط٠ ثا١ْٝ

 4.125 2يإلدابات اشباط١٦ ٚدا٤ت ق١ُٝ نا 42.4َكابٌ  57.6ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ؾٗٞ غري زاي١ ٖٚصا ٜعهؼ ٚعٝا َطتؿعاا يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا ايصٟ  هٔ  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ 

ٝاا أن  َٔ املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ, ٚيف نًتا اسبايتني إضداع٘ إا عٓكط ا شب ٠, بُٝٓا ٜعهؼ ٚع

( َٔ ايكإْٛ ببْ٘  ٫ ػبٛظ ايرتخٝل يف إعاض٠ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ 90ٜٛدس إملاّ َعطيف بٓل املاز٠  

يًُس٠ اييت غبل  إٜؿازٙ يف ١َُٗ ع١ًُٝ أٚ أداظ٠ تؿطؽ عًُٞ أٚ إداظ٠ َطاؾك١ ايعٚز قبٌ اْكها٤ َس٠ مماث١ً

 إٔ قهاٖا ايعهٛ يف إعاض٠ أٚ ١َُٗ ع١ًُٝ أٚ أداظ٠ ملطاؾك١ ايعٚز :

, ٜٛدس إملاّ َعطيف َٓدؿض يس٣ ايعٝٓتني سٝح املتعًك١ بامل١ُٗ ايع١ًُٝأَا ؾُٝا ٜتعًل با داظ٠  

١ٓ ( يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع76.8َٝكابٌ   23.2( 17دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ  

يإلدابات اشباط١٦, ٚشيو  78.8( يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ 21.2ا٭ٚا ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  

َٔ ايكإْٛ ط .. ٚتهٕٛ امل١ُٗ ايع١ًُٝ غ١ٓ  87ؾُٝا ٜتعًل باسبس ا٭قك٢ ي١ًُُٗ ايع١ًُٝ ٚؾل ْل املاز٠ 

ٝ٘ َطتب٘ نا٬َ طٍٛ َس٠ ٚاسس٠ قاب١ً يًتذسٜس عٓس ايهطٚض٠ ايكك٣ٛ َط٠ ٚاسس٠, ٜٚتكان٢ املٛؾس ؾ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

101 

 امل١ُٗ ع٢ً إٔ ٜكسّ ايعهٛ بعس اْتٗا٤ املس٠ ايع١ًُٝ تكطٜطاا عٔ ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا ..

( 19, ؾكس دا٤ت ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ  ٜتعًل با٫ْكباع عٔ ايعٌُ ٚا٫غتكاي١ٚؾُٝا 

% يإلدابات 56% َكاب44ٌ ايصٟ ٜتعًل باْكباع عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عًُ٘ أنجط َٔ ؾٗط, تكٌ إا

يإلدابات  55.3يإلدابات ايكشٝش١  44.7اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٖٚٞ غري زاي١, ٚعًٝ٘  0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.01 2اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا

٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع١ٓٝ ايبشح ؾُٝا ؾإٕ ٖصٙ ا دابات ايكشٝش١ تعهؼ اغبؿاه ا ملاّ املعطيف 

طٜعت  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َػتك٬ٝ إشا اْكبن عٔ عًُ٘  1971يػ١ٓ  49د ايكإْٛ  117ٜتعًل بٓل املاز٠ 

أنجط َٔ ؾٗط بسٕٚ إشٕ ٚيٛ نإ شيو عك  اْتٗا٤ َا ضخل ي٘ ؾٝٗا َٔ أداظ٠ .... شيو َا مل ٜعس خ٬ٍ غت١ 

 ْكباع ٚتعت  خسَت٘ َٓت١ٝٗ َٔ تاضٜذ اْكباع٘ عٔ ايعٌُ ... ا  .( ؾٗط ع٢ً ا٭نجط َٔ تاضٜذ ا6٫ 

, ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً با داظ٠ اشباق١ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼٚؾُٝا ٜتعًل  

( ايصٟ ٜتعًل جبٛاظ ايرتخٝل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف أداظ٠ خاق١ بطات  أٚ بسٕٚ ضات  ملس٠ 16ايػ٪اٍ  

يًداط١٦, يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ  60.8يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  39.2ث٬ث١ ؾٗٛض, 

يصا  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.632 2ٚق١ُٝ نا 55.3َكابٌ ا دابات اشباط١٦  44.7ايجا١ْٝ 

اعا٠ ( َٔ ايكإْٛ َن َط93ٖٚٞ غري زاي١, ٚتعهؼ ٖصٙ ايٓػب١ اغبؿاناا يف ا ملاّ املعطيف بٓل املاز٠  

قاحل ايعٌُ, ػبٛظ ايرتخٝل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٭غباب ًَش١ يف أداظ٠ خاق١ مبطت  أٚ بسٕٚ َطت  

أثٓا٤ ايسضاغ١ ٚملس٠ ضبسٚز٠ ٫ دباٚظ ث٬ث١ أؾٗط... ٜٚهٕٛ شيو بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ بعس أخص ضأٟ 

 عُٝس ايه١ًٝ ٚصبًؼ ايكػِ.

دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ  , ؾكسبايٓسب ازبع٥ٞ ٚايٓسب ايهاٌَٚؾُٝا ٜتعًل 

 70.4( َكاب29.6ٌ( ؾُٝا ٜتعًل بٓسب أغتاش ازباَع١ إا داَع١ أخط٣ بعس َٛاؾك١ ض٥ٝؼ ازباَع١,  15 

 61.2( يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ 38.8يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  

ٝاا. 6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ , 2.68 2يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا  ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥

ٚيعٌ اغبؿاه ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ٜعهؼ اغبؿانا ًَشًٛظا يف ا ملاّ املٛيف 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ 277نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٍٛ ْل املاز٠  
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اَع١ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ بعس َٛاؾك١ صبًؼ ايه١ًٝ ٚأخص ضأٟ صبًؼ  ػبٛظ ايٓسب يًتسضٜؼ خاضز ازب

ايكػِ املدتل بؿطط إ٫ ٜهٕٛ َٔ ؾبٕ ايٓسب املػاؽ حبػٔ غري ايعٌُ بايه١ًٝ املٓتسب َٓٗا, ٫ٚ إٔ ٜ٪زٟ 

 إا تػٝ  املٓتسب عٔ َكط عًُ٘ ٭نجط َٔ َٜٛني .

عاضات, ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات , ؾإْ٘ إعاض٠ ربهن ٭سهاّ ا ايٓسب ايهاٌَٚؾُٝا ؽبل 

% 48% َكابٌ 52( ايصٟ ٜتعًل بايٓسب ايهاٌَ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, 18ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ  

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيهٔ دا٤ت زٕٚ املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ سٝح دا٤ت ْػب١ 

ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.49 ١ُ2 نايإلدابات اشباط١٦, ٚقٝ 52.9َكابٌ  47.1ا دابات ايكشٝش١ 

ٝاا ؾٛم املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا حبهِ خ تِٗ ازباَع١ٝ  6.64 ٖٚٞ غري زاي١, ٖٚصا ٜعهؼ إملاَاا َعطؾ

( َٔ اي٥٬ش١ 277ايهبري٠, ٚيهٔ دا٤ ا ملاّ املعطيف زٕٚ املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ, بٓل املاز٠  

 يٛقه, ٚيف ٖصٙ اسباي١ ٜعت  ايٓسب إعاض٠ ٚؽبهن ٭سهاّ ا عاضات .ايتٓؿٝص١ٜ  ٚػبٛظ ايٓسب نٌ ا

عٛز٠ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بعس ا٫ْكباع ٚتكس ٘ عصضاا َكب٫ًٛ خ٬ٍ ايػت١ ا٭ؾٗط ٚؾُٝا ؽبل 

يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا,  52.8َكابٌ  47.2( 21, ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ  ا٭ٚا

ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ  3.32 2% يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا40% َكابٌ ١ٓ60 ايجا١ْٝ ٚدا٤ت يس٣ ايعٝ

ٝاا َٓدؿهاا ٚزٕٚ املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚؾٛم 6.64ازبسٚي١ٝ  ٝاا َعطؾ , ٖٚٞ غري زاي١ ٖٚصا ٜعهؼ ٚع

أخط٣ ؾًٝعَ٘ املتٛغط يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ ٜٚرتت  ع٢ً عٛزت٘ ٚقبٍٛ صبًؼ ازباَع١ ايعصض ٚضغ  يف إعاض٠ 

 ايبكا٤ َس٠ مماث١ً يف ازباَع١ يًشكٍٛ ع٢ً إداظ٠ .

( ايصٟ ٜتعًل بعٛز٠ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بعس ا٫ْكباع ٚعٔ عًُ٘ خ٬ٍ 22ٚقس أنس شيو ايػ٪اٍ  

ا٭ؾٗط ايػت١ ا٭ٚا ٚتكس ٘ عصضاا َكب٫ٛ يس٣ صبًؼ ازباَع١, ٚيهٔ دا٤ت ا دابات ايكشٝش١ يس٣ 

% يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ 20يإلدابات اشباط١٦ ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  87.2ابٌ َك 12.8ايع١ٓٝ ا٭ٚا 

ٝاا َٓدؿُها دساا بايكإْٛ ؾُٝا ؽبل ا٫ْكباع عٔ ايعٌُ 80 % يإلدابات اشباط١٦, ٖٚصا ٜعهؼ ٚع

ُٜكبٌ َٔ صبًؼ ازباَع١, ست٢ ذبػ  يًعهٛ ٚؾًكا يٓل املاز٠   ٚإشا عاز خ٬ٍ  117ٚايعٛز٠ َن تكسِٜ عصض 

٭ؾٗط ايػت١... ٚقسّ عصضاا قاٖطاا ٚقبً٘ صبًؼ ازباَع١ بعس أخص ضأٟ صبًؼ ايه١ًٝ ٚايكػِ اعت  غٝاب٘ ا

 إداظ٠ خاق١ مبطت  يف ايؿٗطٜٔ ا٭ٚيني, ٚبسٕٚ َطت  يف ا٭ضبع١ ا٭ؾٗط ايتاي١ٝ... 
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ٝاا بني عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

سٝح بًػه  2غٓٛات, ؾكس مت ذبًٌٝ اغتذابات ايع١ٓٝ ٚمت سػاب ق١ُٝ نا 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10أنجط َٔ 

, مما ٜٛنض أْ٘ يٝػه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ 6.64( 1, ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ عٓس زضدات سط١ٜ  0.014

ٝاا بني عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾًكا ملتػري اشب ٠   إسكا٥

 اىزٜ رزؼيق ثبىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد . اىقضٞخ اىشاثؼخ

 ٔ ٔ شٟٚ اشب ٠ أنجطَ  غٓٛات  10ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼَ 

 ٔ  ٌَ ٞ : 10ٚأق نعٗا يف ازبسٍٚ ايتاي  ٚٔ  غٓٛات عٔ بٝاْات أَه

 (0عذٗه سنٌ )

ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىزشرٞت ٗنَٞخ مب
2
العزغبثبد  

عْ٘اد  13ْٞزٜ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ ػ

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد 13ٗأنو ٍِ 

ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 عئخخب

 تهطاضات  23

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

90 

72% 

35 

28% 
3 

58 

68.2 

27 

31.8 
3 0.345 

 تهطاضات  24

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

98 

78.4 

27 

21.6 
2 

62 

72.9 

23 

27.10 
1 0.831 

 تهطاضات  25

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

37 

29.6 

88 

70.40 
5 

21 

24.7 

64 

75.3 
5 

0.60

6 

2

6 

 تهطاضات

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

48 

38.4 

77 

61.6 
4 

42 

49.4 

43 

50.6 
4 2.505 

 تهطاضات 27

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

99 

79.2 

26 

20.8 
1 

59 

69.4 

26 

30.6 
2 

2.60

2 

 تهطاضات 28

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

20 

16% 

105 

84% 
6 

13 

15.3 

72 

84.7 
6 0.019 
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ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 عئخخب

ايتهطاضات ٚايٓػ  

ٚايرتتٝ  امل١ٜٛ٦ 

 يًُشٛض نهٌ 2ٚق١ُٝ نا

392 

52.3 

258 

47.7 
2 

255 

50% 

255 

50% 
2 0.62 

( اتهض أْٗا تؿري إا َتٛغط ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً 7اضز٠ بازبسٍٚ  بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛ 

غٓٛات, ٚيس٣ ايع١ٓٝ  10ا دابات اشباط١٦, ٖصا يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا أنجط َٔ  47.7َكابٌ  52.3اسٛض نهٌ 

١ُ ٖٚصٙ ايكٝ 0.62 2% يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا50% يإلدابات ايكشٝش١, 50غٓٛات 10ايجا١ْٝ أقٌ َٔ 

ٝاا ٚدا٤ت ٖصٙ ايكه١ٝ يف  6.64  0.01أقٌ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ  َٚٔ ثِ ؾٗٞ غري زاي١ إسكا٥

 ايرتتٝ  ايجاْٞ.

( ع٢ً ايرتتٝ , 23, 24, 27ٚقس دا٤ت أع٢ً ا٭غ١ً٦ سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ إدابات قشٝش١ أضقاّ   

ط٠ يف داَع١ أخط٣, ع٢ً ْػب١ إداب١ ( املتعًل جبٛاظ ْكٌ ايباي  َٔ ن١ًٝ ٭خط٣ َٓاظ27ؾكس سكٌ ايػ٪اٍ  

( يإلدابات اشباط١٦, ٖٚصا ٜعهؼ أسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ ٖٚٛ اضتؿاع 20.8( َكابٌ  79.2قشٝش١  

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات, ٚػبٛظ ْكٌ قٝس 3ٚيف ضقِ    86ا ملاّ املعطيف يٓل املاز٠ 

ات ازباَع١ أٚ يف داَع١ أخط٣ بكطاض َٔ صبًؼ ايهًٝتني, ٚشيو بؿطط إٔ ايباي  َٔ ن١ًٝ ٭خط٣ َٓاظط٠ يف ش

ٝاا ايؿطٚط امل٪١ًٖ يًكبٍٛ بايه١ًٝ ٚساق٬ً ع٢ً امُٛع ايصٟ  ٜهٕٛ غ١ٓ سكٛي٘ ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َػتٛؾ

 30.6َكابٌ 69.4قبًت٘ ايه١ًٝ يف تًو ايػ١ٓ, ٚقس دا٤ت ْػب١ ا داب١ ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ

, ٖٚٞ غري 6.64 0.01اسػٛب١ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ  2.60, 2دابات اشباط١٦ ٚق١ُٝ نايإل

ٝاا .  زاي١ إسكا٥

( ايصٟ ٜتعًل ببٕ َٔ سل ض٥ٝؼ ازباَع١ إٔ  ٓن 24ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

 21.6( َكابٌ 78.4عٛضات,  أٟ عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ َباؾط٠ عًُ٘  ٚادب٘ ايتسضٜػٞ( إشا أت٢ مبش

َكابٌ  72.9يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 
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ٖٚٞ غري زاي١, ٖٚصٙ  0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.831 2ٚق١ُٝ نا 27.10

ٝاا ( 104َطتؿعاا ؾُٝا ؽبل ا ملاّ املعطيف بٓل املاز٠   ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايعٝٓتني تعهؼ ٚعٝاا قاْْٛ

ٚيط٥ٝؼ ازباَع١ إٔ ٜكطض َٓن عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ َباؾط٠ أٟ عٌُ, ٜط٣ إٔ  1972يػ١ٓ  49َٔ ايكإْٛ 

( َٔ ايكإْٛ ط٫ ػبٛظ ٭عها٤ 103ايكٝاّ ب٘ ٜتعاضه َن ٚادبات ايٛظٝؿ١ ٚسػٔ أزا٥ٗا, ٚنصيو ْل املاز٠  

( ٫ ػبٛظ ٭عها٤ 104با٤ زضٚؽ خكٛق١ٝ مبكابٌ أٚ بػري َكابٌص, ٚنصيو ْل املاز٠  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إع

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إٔ ٜؿتػًٛا بايتذاض٠ أٚ إٔ ٜؿرتنٛا يف إزاض٠ عٌُ دباضٟ أٚ َايٞ أٚ قٓاعٞ أٚ إٔ ػبُعٛا بني 

 ٚظٝؿتِٗ ٚأٟ عٌُ ٫ ٜتؿل ٚنطا١َ ٖصٙ ايٛظٝؿ١.

( ايصٟ ٜتعًل بهطٚض٠ ايكٝاّ ببٟ عٌُ ٜػٓس إا 23٪اٍ  ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ 

% يس٣ 28% َكابٌ ا دابات اشباط١٦ 72عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ست٢ ٚيٛ نإ ظا٥ساا ع٢ً ْكاب٘ ايكاْْٛٞ, 

 2يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا 31.8يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  68.2ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٝاا, ٖٚصا ٜعهؼ دع٤اا َٔ املػ٪ٚي١ٝ ايؿ١ٝٓ  6.64يك١ُٝ ازبسٚي١ٝ ٖٚٞ أقٌ َٔ ا 0.345 ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥

ٚا٭خ٬ق١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتعاْٚ٘ ايعًُٞ َن إزاض٠ ايه١ًٝ / ازباَع١ عٓس ايكٝاّ ببٟ عٌُ ٜػٓس إيٝ٘ 

 ٜٚعع٣ نصيو إا ٚعٝ٘ ايكاْْٛٞ ؾُٝا ؽبل ا ملاّ املعطيف بٗصا ازباْ .

ص, ؾذا٤ت أقٌ ا٭غ١ً٦ سك٫ًٛ ع٢ً إدابات قشٝش١ َٓدؿه١ ٚزٕٚ 28, 25, ١26 أضقاّ طأَا ا٭غ٦ً 

( ايصٟ ٜتعًل 26املتٛغط مما ٜسٍ ع٢ً نعـ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾُج٬ ايػ٪اٍ  

ت بهطٚض٠ َؿاضن١ أسس ا٭غاتص٠ ايكا٥ُني بتسضٜؼ يًُكطض يف شات ايتدكل عٓس ٚنن اَتشاْات املكطضا

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا,  61.6َكابٌ  38.4ايسضاغ١ٝ ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ 

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ, ٖٚصٙ ايٓػ  تعهؼ  50.6يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  49.4ٚدا٤ت 

ٝاا َٓدؿهاا بٓل املاز٠   اَتشاْات ايؿطم ايٓٗا١ٝ٥ بكػِ  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ, طؾُا عسا71إملاَاا َعطؾ

ايًٝػاْؼ أٚ ايبهايٛضٜٛؽ ٜعني صبًؼ ايه١ًٝ بعس أخص ضأٟ صبًؼ ايكػِ املدتل أسس أغاتص٠ املاز٠ يٝتٛا 

 ٚنن َٛنٛعات ا٫َتشاْات ايتشطٜط١ٜ با٫ؾرتاى َن ايكا٥ِ بتسضٜػٗا ...

أقطٖا املؿطع َٓٗا ذبكٝل ٚيعٌ تؿعٌٝ ٖصٙ املاز٠ زاخٌ ا٭قػاّ بايهًٝات ؼبكل نُاْات تطب١ٜٛ  

ٝاا ٭ْٗا  205 2َبسأ تهاؾ٪ ايؿطم ٚايعساي١ ايتع١ًُٝٝ بني مجٝن ايب٬ب. ٚدا٤ت ق١ُٝ نا ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 . 6.64   0.01أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ 

عٔ ا٫َتشاْات, سٝح  عٓس غٝابِٗ بسٕٚ عصض( ايصٟ ٜتعًل بتكسٜطات ايب٬ب 25أَا ايػ٪اٍ   

ا دابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ 70.4َكابٌ  ٤29.6ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ دا

ٝاا  75.3يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  24.7ايجا١ْٝ  يإلداب١ اشباط١٦, ٖٚصٙ ا دابات تعهؼ ٚعٝاا قاْْٛ

تكسٜط ايعاّ يٓذاح ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ حبػ  اي83َٓدؿهاا مما ؽبل ا ملاّ املعطيف بٓل املاز٠  

ايباي  عٔ نٌ ؾطق١ ٚؾًكا يًتكسٜطات اييت ؼبكٌ عًٝٗا َطاعا٠ أ٫ ٜعٜس تكسٜطٙ عٔ َكبٍٛ يف املكطض ايصٟ 

غبل إٔ ضغ  ؾٝ٘ أٚ تػٝ  عٓ٘  بسٕٚ عصض َكبٍٛ(... أَا إشا تػٝ   بعصض َكبٍٛ( ؾٝشػ  ي٘ تكسٜط ايٓذاح 

٣ إا إٔ بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ًٜكٕٛ ايصٟ ؼبكٌ عًٝ٘, ٚيعٌ اغبؿاه ٖصٙ ايٓػ  ضمبا ٜعع

باملػ٪ٚي١ٝ نا١ًَ إَا ع٢ً ض٥ؼ ايهٓرتٍٚ أٚ ع٢ً ؾ٪ٕٚ ايب٬ب املطنع١ٜ عٓس َطادع١ ْتا٥ر ا٫َتشاْات يف 

ٝاا ؾدكٝاا .  سني إٔ ا٭َط ٜتبً  دٗساا َعطؾ

ا ( ايصٟ ٜتعًل بتسضٜؼ َٛنٛعات دسٜس٠ هل28ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

يإلدابات  15.3% يإلدابات اشباط١٦, يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا 84% َكابٌ 16ق١ً باملكطض ايصٟ ٜسضؽ يًب٬ب, 

ٝاا  0.019 2يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ, ٚق١ُٝ نا 84.7ايكشٝش١ َكابٌ  ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥

ا٭ناز ١ٝ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٖٚصا ا٫غبؿاه يف ازباْ  املعطيف بعهؼ ْسض٠ تٛؾط ٚمماضغ١ ق١ُٝ اسبط١ٜ

ايتسضٜؼ عٓس تٓاٚهلِ َٛنٛعات دسٜس٠ ٜٚهتؿٞ ا٭غًب١ٝ بتسضٜؼ املٛنٛعات املكطض٠ ؾكط ع٢ً ايب٬ب َٔ 

 قبٌ ايكػِ .

ٝاا بني عٝٓيت ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

 ٔ ٔ  10اشب ٠ أنجطَ  تعًل بٗصٙ ايكه١ٝ  ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات(; ؾكس مت ذبًٌٝ غٓٛ 10غٓٛات ٚأقٌَ  ات ؾُٝاٜ 

بًػه ق١ُٝ نا ١٦ٝ ايتسضٜؼ,ٚ  عٓس  6.64 ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ 0.62هلصا اسٛض  2اغتذابات أعها٤ٖ 

ٝاا بني اغتذابات ايعٝٓتني ٚؾًكا ملتػري اشب ٠ . 0.01َػت٣ٛ   مما ٜٛنض أْ٘ يٝػه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 اىقضٞخ اىخبٍغخ: رزؼيق ثبىغضاءاد اىزأدٝجٞخ :

 10ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ  

 غٓٛات عٔ ْتا٥ر أَهٔ ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞ : 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 

 (1عذٗه سنٌ )

ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىزشرٞت ٗنَٞخ مب
2

 

ثبد ػْٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ العزغب

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىغضاءاد اىزأدٝجٞخ  13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13

ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

بإعبث

د 

 خبعئخ

 تهطاضات  29

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

58 

46.4 

67 

53.6 
6 

38 

44.7 

47 

55.3 
6 0.59 

 تهطاضات  30

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

90 

72% 

35 

28% 
1 

65 

76.5 

20 

23.6 
1 0.523 

 تهطاضات  31

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

44 

35.2 

81 

64.8 
8 

26 

30.16 

59 

69.4 
8 0.484 

 تهطاضات  32

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

79 

63.2 

46 

36.8 
4ّ 

47 

55.3 

38 

44.7 
5 1.318 

 تهطاضات  33

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

32 

25.6 

93 

74.4 
9 

24 

28.2 

61 

71.8 
9 0.180 

 تهطاضات  34

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

85 

68% 

40 

32% 
2 

63 

74.1 

22 

25.9 
2 0.910 

 تهطاضات  35

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

83 

66.4 

42 

33.6 
3 

57 

67.1 

28 

32.9 
4 0.010 

3

6 

 تهطاضات 

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

24 

19.2 

101 

80.8 
10 

5 

5.9 

80 

94.1 
12 7.539 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

بإعبث

د 

 خبعئخ

 تهطاضات  37

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

21 

16.8 

104 

83.2 
11 

13 

15.3 

72 

84.7 
11 0.85 

 تهطاضات  38

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

57 

45.6 

68 

54.4 
7 

32 

37.6 

53 

62.4 
7 1.310 

 تهطاضات  39

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

19 

15.2 

106 

84.8 
12 

16 

18.8 

69 

81.2 
10 0.478 

 تهطاضات  40

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

79 

63.2 

46 

36.8 
4 

58 

68.2 

27 

31.8 
3 

0.56

6 

ايتهطاضات ٚايٓػ  

 ٚايرتتٝ امل١ٜٛ٦ 

  يًُشٛض نهٌ 2ٚق١ُٝ نا

671 

44.7 

829 

55.3 
5 

444 

43.5 

576 

56.5 
5 0.36 

( اتهض إٔ َتٛغط ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً اسٛض 8بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ   

س٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ يس٣ يإلدابات اشباط١٦ ي 55.3َكابٌ  44.7نهٌ دا٤ت 

ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.36 2يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا 56.5َكابٌ  43.5ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

 ٖٚٛ غري زاي١ ٚدا٤ت ٖصٙ ايكه١ٝ يف ايرتتٝ  اشباَؼ . 0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64

ع٢ً سك٫ٛ ع٢ً ْػب١ إدابات قشٝش١, ص أ32, 40, 35, 34, 30ٚقس دا٤ت ا٭غ١ً٦ أضقاّ ط 

 ٚ هٔ تٓاٚهلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

( ايصٟ ٜتعًل بتٛقٝن عكٛب١ ايععٍ ع٢ً عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾكس 30ؾبايٓػب١ يًػ٪اٍ ضقِ   

% يإلداب١ اشباط١٦, ٖٚصا ٜؿري إا اضتؿاع يف 28% َكابٌ 72دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ 

يػ١ٓ  49( َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 110ل عكٛب١ ايععٍ اييت ْكه عًٝٗا املاز٠  ا ملاّ املعطيف ؾُا ؽب

 :  ٜعاق  بايععٍ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إشا اضته  أًٜا َٔ املدايؿات اٯت١ٝ: 1972



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 د ا٫ؾرتاى أٚ ايتشطٜض أٚ املػاعس٠ ع٢ً ايعٓـ أٚ أسساخ ايؿػ  زاخٌ ازباَعات أٚ أٜا َٔ َٓؿبتٗا . 1

 ٭عُاٍ اسبعب١ٝ زاخٌ ازباَع١ .د مماضغ١ ا 2

د إزخاٍ غ٬ح َٔ أٟ ْٛع نإ يًذاَع١ أٚ َؿطقعات أٚ أيعاب ْاض١ٜ أٚ َٛاز ساضق١ أٚ غري شيو َٔ ا٭زٚات  3

 ٚاملٛاز اييت تعطه ا٭ؾطاز أٚ املٓؿآت أٚ املُتًهات يًهطض أٚ اشببط .

ت٘ ٚنطاَت٘ ٚنطا١َ ايٛظٝؿ١ أٚ ؾٝ٘ د نٌ ؾعٌ ٜعض٣ بؿطف عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ َٔ ؾبْ٘ إٔ  ؼ ْعاٖ 4

 املتعًك١ بعسّ دٛاظ إعبا٤ زضٚؽ خكٛق١ٝ  103طبايؿ١ يٓل املاز٠ 

( ايصٟ ٜتعًل بإدطا٤ ذبكٝل َن عهٛ ١٦ٖٝ 34ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

اط١٦ % يإلدابات اشب32%( َكاب68ٌايتسضٜؼ َٚا ٜرتت  ع٢ً شيو َٔ ْتا٥ر ٜطاٖا ض٥ٝؼ ازباَع١,  

يإلدابات اشباط١٦,  25.9يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  74.1بايٓػب١ يًع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٝاا. 6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.910 2ٚق١ُٝ نا  ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥

ٝاا ؾُٝا ٜتعًل غٛا٤ بتٛقٝن عكٛبات أٚ ععٍ عهٛ ١٦ٖٝ   ٚتعهؼ ٖصٙ ا دابات إملاَاا َعطؾ

( ؾكط٠ أخري٠ طٚيط٥ٝؼ ازباَع١ ٜعس ا٫ط٬ع ع٢ً 105ضٜؼ أٚ عٓس إدطا٤ ذبكٝل َع٘ ٚؾل ْل املاز٠  ايتس

ايتكطٜط إٔ ؼبؿغ ايتشكٝل أٚ إٔ ٜبَط بإساي١ ايعهٛ اسكل َع٘ إا صبًؼ ايتبزٜ  إشا ضأ٣ ضب٬ً يصيو أٚ 

 يًّٛ( ايتٓبٝ٘ أٚ ا 112إٔ ٜهتؿٞ بتٛقٝن عكٛب١ عًٝ٘ يف سسٚز َا تكطضٙ املاز٠ 

( ايصٟ ٜتعًل بايعكٛب١ اييت تٛقن ع٢ً 35ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ   

يإلدابات اشباط١٦ يس٣  33.6َكابٌ  66.4ايباي  بعس إدطا٤ ايتشكٝل َع٘ بػب  ايػـ يف ا٫َتشإ, 

 ١2, ٚق١ُٝ نايإلدابات اشباط٦ 32.9يإلدابات ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ َكابٌ  67.1ايع١ٓٝ ا٭ٚا, 

ٝاا . 0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.010  ٖٚٛ غري زاي١ إسكا٥

عطؾٝاا بٓل املاز٠    طته  غؿاا يف 125ٖٚصٙ ايٓػب١ تعهؼ إملاَااَ  ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ  نٌ طاي ٜ 

 ٔ ٓٛب عَٓ٘  ٔ زخٍٛ اَتشإ أٚ ؾطٚعاا ؾٝ٘ ٜٚهبط يف ساي١ تًبؼ ؽبطد٘ ايعُٝس أٚ َٜٔ  ؼبطَّ  زب١ٓ ا٫َتشإ,ٚ 

ؼباٍ إا  ٕٚ  صبًؼ تبزٜ   ا٫َتشإ يف باقٞ املٛاز, ٜٚعت  ايباي  ضاغباا يف مجٝن َٛاز ٖصا ا٫َتشا

( إٔ شيو ؾٝ٘ ْٛع َٔ ايتعػـ ايؿسٜس يف 763: 9ٚيهٔ ٜط٣ أمحس ضبُٛز ضبُس عبس املبً   

ٛاز ... ٚٚد٘ ايتعػـ ٖٓا نُا ٜط٣ اسبطَإ َٔ ايٓل ابتسا٤ا َٔ ... ٚؼبطّ َٔ زخٍٛ ا٫َتشإ يف باقٞ امل
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صا ا٫َتشإ إشا ثبه بطا٠٤  قت١ٝ قس تهٝن ع٢ً ايباي  ؾطق١ أزا٤ٖ  ػبي١ٚ  زخٍٛ ا٫َتشإ, ٫ٕ شيو اسبطَإَ 

عًٝ٘, ؾإٕ َطادع١ ٖصا ايٓل ٚايػُاح يًباي  بسخٍٛ  ايباي  َٔ ايتِٗ املٓػٛب١ إيٝ٘ أَاّ صبًؼ ايتبزٜ ,ٚ 

هٕٛ قس متتن حبك٘ يف زخٍٛ اَتشاْات باقٞ املٛاز ٜٚبخص  ا٫َتشإ يف باقٞ املٛاز, ٚإشا ثبته بطا٠٤ ايباي ٜ 

٘ يف ٞ اَتشاْ ٌ صبًؼ ايتبزٜ , أيػ ٔ قب ٘ ؾٝٗا, إَا إشا ثبته إزا١ْ ايباي َ   بك١ٝ ٖصٙ املٛاز . تكسٜطات

ابات ص دا٤ت ْػب١ ا د39,  38, 37, 36, 33,  31, 29ٖٚٓاى صبُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ أضقاّ ط

( ايًصإ ٜتعًكإ بتٛقٝن عكٛبات ع٢ً أعها٤ 31, 29ايكشٝش١ عًٝٗا َٓدؿه١ ؾُج٬ ايػ٪ا٫ٕ ضقُا  

يإلدابات  53.6َكابٌ  46.4( دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ ١٦ٖٝ29 ايتسضٜؼ, ؾايػ٪اٍ  

يإلدابات  55.3ٌ يإلدابات ايكشٝش١ َكاب 44.7اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

( َٔ قإْٛ تٓعِٝ 110اشباط١٦, ٖٚصا ٜعهؼ اغبؿاناا يف ازباْ  املعطيف ؾُٝا ٜتعًل بٓل املاز٠  

 ازباَعات: ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ اييت ػبٛظ تٛقٝعٗا ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ :

 د ايتٓبٝ٘ . 1

 د ايًّٛ . 2

ٚ تب 3 اسس٠ أ ن تبخري ايع٠ٚ٬ املػتشك١ يؿرت٠ٚ   َّ  خري ايتعٝني يف ايٛظٝؿ١ ا٭ع٢ً ملس٠ غٓتني ع٢ً ا٭نجط .د ايًٛ

 د ايععٍ َٔ ايٛظٝؿ١ َن ا٫ستؿاظ باملعاف أٚ املهاؾب٠ . 4

 د ايععٍ َن اسبطَإ َٔ املعاف أٚ املهاؾب٠ يف سسٚز ايطبن . 5

ٚيعٌ ٖصا ا٫غبؿاه يف ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ضادن إا عسّ تٛع١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ت بايٓعاّ ايتبزٜيب نُا ٚضز بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات َٔ خ٬ٍ زٚضات تجكٝؿ١ٝ أٚ عطه املدايؿات بايهًٝا

ع٢ً ايبٛاب١ ا٫يهرت١ْٝٚ يًذاَع١ ٚايككٛض يف أزا٤ زٚض َطنع ا ع٬ّ بازباَع١, ْٚسضٙ عكس ٚضف عٌُ سٍٛ 

 ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ.

ضٜؼ عٔ ايعٌُ ملس٠ ث٬ث١ أؾٗط, ؾكس ( ايصٟ ٜتعًل مبس٠ إٜكاف عهٛ ١٦ٖٝ ايتس31أَا ايػ٪اٍ  

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت  64.8َكابٌ  35.2دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ 

ٖٚٞ أقٌ  0.48 2يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا 69.4ا دابات ايكشٝش١ َكابٌ  30.6يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٝاا .ٚ 0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  ٖٞ غري زاي١ إسكا٥
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َٔ  106ٚتعهؼ ٖصٙ ايٓػب١ اغبؿاناا يف أسس دٛاْ  ايٛعٞ ٖٚٛ ا ملاّ املعطيف بٓل املاز٠ 

 يط٥ٝؼ ازباَع١ إٔ ٜٛقـ أٟ عهٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عًُ٘ استٝاطٝاا  1972يػ١ٓ  49ايكإْٛ 

 ط.إشا اقتهه َكًش١ ايتشكٝل َع٘ شيو, ٜٚهٕٛ ايٛقـ ملس٠ ث٬ث١ أؾٗ

املطت ,  4/3( ايصٟ ٜتعًل مبا ٜرتت  ع٢ً ايٛقـ ٖٚٛ قطف37ٜٚطتبط بٗصا ايػ٪اٍ, ايػ٪اٍ  

يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات  83.2َكابٌ  16.8ٚقس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًٝ٘ 

 يًداط١٦ . 84.7َكابٌ  15.3ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٝاا َٓدؿهاا دساا بٓكٛم ايكإْٛ ٚع٢ً ا٭خل ٚتعهؼ ٖصٙ ا دابات ايكشٝش١ ٚ عٝاا قاْْٛ

ؾكط٠ ثا١ْٝ ٜٚرتت  ع٢ً ٚقـ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عًُ٘, ٚقـ  1972يػ١ٓ  49َٔ ايكإْٛ  106املاز٠ 

 قطف ضبن َطتب٘ ابتسا٤ َٔ تاضٜذ ايٛقـ, َا مل ٜكطض صبًؼ ايتبزٜ  قطف املطت  نا٬ًَ .

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾكس دا٤ت ا دابات ايكشٝش١ سٍٛ  ٚسٍٛ ضبٛ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ يعهٛ

( يس٣ ايع١ٓٝ 80.8َكابٌ   19.2( ايصٟ ٜتعًل مبشٛ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 36ايػ٪اٍ  

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ   94.1يإلدابات ايكشٝش١ َكابٌ  5.9ا٭ٚا, ٚيس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ٝاا ؾٗٞ أن  َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ ٖٚٞ زاي 7.53 2ايجا١ْٝ ٚقِٝ نا . ٚتعهؼ 0.01عٓس َػت٣ٛ  ١6.64 إسكا٥

َٔ  111ٖصٙ ايٓػب١ يإلدابات ايكشٝش١ نعـ ا ملاّ املعطيف بٓكٛم ايكإْٛ, ٚبايصات ْل املاز٠ 

تٓكهٞ ايسع٣ٛ ايتبزٜب١ٝ باغتكاي١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚقبٍٛ صبًؼ ازباَع١ 1972يػ١ٓ  49ايكإْٛ 

 عسا اسبا٫ت اييت ْكه عًٝٗا ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض اشباق١ باملدايؿات املاي١ٝ . هلا, ٚشيو ؾُٝا

ُاا   ( ايًصإ ٜتعًكإ بايعكٛبات اييت تٛقن ع٢ً ايب٬ب ٚنصيو ايبعٔ 39, 38أَا ايػ٪ا٫ٕ ضق

( 38ع٢ً ايكطاضات ايكازض٠ َٔ صبًؼ ايتبزٜ , ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ ع٢ً ايػ٪اٍ ضقِ  

 45.6عًل بٓٛع ايعكٛب١ اييت ٜٛقعٗا ا٭غاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعسٕٚ ع٢ً ايب٬ب ٚؾًكا يًكإْٛ, ايصٟ ٜت

يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  54.4َكابٌ 

عٓس  6.64ي١ٝ , ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبس1.310ٚ 2يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا 62.4َكابٌ 37.6

ٝاا, ٚتهؿـ ٖصٙ ايٓتا٥ر عٔ اغبؿاه ا ملاّ املعطيف يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ   0.01َػت٣ٛ ٖٚٞ غري زاي١ إسكا٥

ايتسضٜؼ ؾُٝا ؽبل تٛقٝن ايعكٛبات ع٢ً ايب٬ب ٭ْ٘ ٜػُض يٮغاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ ٚؾًكا يٓل 
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 :ٛقٝن ايعكٛبات ا٭ضبن ا٭ٚا ٖٚٞي٥٬ش١ تَٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات َٔ ا 126املاز٠ 

 د ايتٓبٝ٘ ؾؿا١ٖ أٚ نتاب١ . 1

 د ا ْصاض . 2

 د اسبطَإ َٔ بعض اشبسَات ايب٬ب١ٝ . 3

 د اسبطَإ َٔ سهٛض زضٚؽ أسس املكطضات ملس٠ ٫ دباٚظ ؾٗطاا . 4

٬ٜسغ ٚيعٌ اغبؿاه ا دابات ايكشٝش١ سٍٛ ٖصا ايػ٪اٍ زيٌٝ ع٢ً نعـ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ, ٚ

ع٢ً ٖصٙ ايعكٛبات ايتبزٜب١ٝ أْٗا تتسضز َٔ ايتٓبٝ٘ ست٢ اسبطَإ َس٠ ٫ دباٚظ ؾٗطاا د اسبهٛض, ٖٚصا 

َٔ اي٥٬ش١  126خب٬ف ايعكٛبات اييت ٚنعٗا املؿطع يعُٝس ايه١ًٝ ٚض٥ٝؼ ازباَع١ ٚؾًكا يٓل املاز٠ 

 ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات .

ع٢ً صبًؼ تبزٜ  ايب٬ب, ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ( اشبام بايبعٔ 39أَا ايػ٪اٍ  

( يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 84.8( َكابٌ  15.2ايكشٝش١ عًٝ٘  

ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ  0.47 2( يإلدابات اشباط١٦, ٚق١ُٝ نا81.2َكابٌ   18.8ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ 

ٖٚٞ غري زاي١ ٜٚعٛز اغبؿاه ا دابات ايكشٝش١ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ  0.01ٚعٓس َػت٣ٛ  6.64ازبسٚي١ٝ 

ايتسضٜؼ إا نعـ إملاَِٗ بازباْ  املعطيف املتعًل بايعكٛبات اييت  هٔ إٔ ٜٛقعٗا صبًؼ ايتبزٜ  ع٢ً 

ايب٬ب ايصٜٔ نببٛا يف سا٫ت غـ أٚ غًهٛا غًٛنٝات َٓاؾٝ٘ يًشطّ ازباَعٞ ٫ٚبس يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

ٕٛ ع٢ً ٚعٞ قاْْٛٞ مبا  هٔ إٔ ٜكّٛ ب٘ بتٛع١ٝ ايب٬ب سٝاٍ ايبعٔ ع٢ً ايكطاض ايكازض َٔ صبًؼ إٔ ٜه

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ؾكط٠ ثا١ْٝ, ٚػبٛظ يًباي  ايتعًِ َٔ قطاض صبًؼ 129ايتبزٜ  ٚؾل ْل املاز٠  

يكطاض, ٚبعطه ض٥ٝؼ ايتبزٜ  ببً  ٜكسَ٘ إا ض٥ٝؼ ازباَع١ خ٬ٍ سػ١ عؿط َٜٛاا َٔ تاضٜذ أب٬غ١ ا

 ازباَع١ َا ٜكسّ إيٝ٘ َٔ تعًُات ع٢ً صبًؼ ازباَع١ يًٓعط ؾٝٗا .

ٝاا بني عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت ذبًٌٝ اغتذابات ايعٝٓتني سٍٛ ٖصا اسٛض, ٚمت سػاب  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10أنجط َٔ 

, مما ٜٛنض أْ٘ 6.64عٓس زضدات سط١ٜ  2ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ يد نا 0.36سٝح بًػه  ١2 ناقُٝ

ٝاا بني ايك١ُٝ إ٫ إٔ ْتا٥ر ايسضاغ١ أغؿطت عٔ ٚدٛز ؾطٚم بني ايعٝٓتني سٍٛ  يٝؼ ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥
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غٓٛات مما  10قٌ َٔ ( املتعًل مبشٟٛ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ يكاحل اغتذابات ايع١ٓٝ أ36ايػ٪اٍ ضقِ  

ٜٛنض سطم ٖ٪٤٫ ا٭عها٤ ع٢ً عسّ تعطنِٗ يتكسِٜ ا٫غتكاي١ ٚسطُقا ع٢ً َػتكبًِٗ ايعًُٞ سٝح 

 .0.01عٓس َػت٣ٛ 6.64ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  7.539 2دا٤ت ق١ُٝ نا

 اىقضٞخ اىغبدعخ : رزؼيق ثبىق٘اػذ اىَبىٞخ 

ٔ ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ   ٔ شٟٚ اشب ٠ أنجطَ  غٓٛات  10أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼَ 

 ٔ  ٌَ ٍ ايتايٞ : 10ٚأق ٔ ٚنعٗا يف ازبسٚ تا٥ر أَه  غٓٛات عْٔ 

 (2عذٗه سنٌ )

ٝ٘ضؼ اىزنشاساد ٗاىْغت اىَئ٘ٝخ ٗاىزشرٞت ٗنٌٞ مب
2
 

 13العزغبثبد ػْٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٍِ رٗٛ خجشح أمجش ٍِ 

 عْ٘اد 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ 

 اىق٘اػذ اىَبىٞخ ؽ٘ه نضٞخ 

ً 

اىزنشاسا

د ٗاىْغت 

 اىَئ٘ٝخ

خجشح أمضش ٍِ 

 =عْ٘اد ُ 13

اىزشرٞ 125

 ة

خجشح أنو ٍِ 

عْ٘اد ُ =  13

اىزشرٞ 15

 ة
 2مب

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

إعبثب

د 

 صؾٞؾخ

إعبثب

د 

 خبعئخ

 تهطاضات  41

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

65 

52% 

60 

48% 
2 

29 

34.1 

56 

65.9 
3 6.544 

 تهطاضات  42

 ػ  ١ٜٛ٦َْ

27 

21.6 

98 

78.4 
4 

14 

16.5 

71 

83.5 
4 

0.87

4 

 تهطاضات  43

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

42 

33.6 

83 

66.4 
3 

42 

49.4 

41 

50.6 
2 

5.27

1 

 تهطاضات  44

 ْػ  ١ٜٛ٦َ

70 

56% 

55 

44% 
1 

46 

54.1 

39 

45.9 
1 0.073 

ايتهطاضات ٚايٓػ  

 ٚايرتتٝ  امل١ٜٛ٦

يًُشٛض  2ٚق١ُٝ نا

 نهٌ

204 

40.8 

296 

59.2 
6 

131 

38.5 

209 

61.5 
6 0.44 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػدب١ ا دابدات ايكدشٝش١ عًد٢     9بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ يف ازبسٍٚ   



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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غٓٛات خ ٠ ٚأقدٌ   10يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا أنجط َٔ  59.2( َكابٌ 40.8اسٛض نهٌ دا٤ت  

ٝ   10َددٔ   ت, يإلدابددا61.5( َكابددٌ 38.5ٓدد١ ايجاْٝدد١  غددٓٛات ٚدددا٤ت ْػددب١ ا دابددات ايكددشٝش١ يددس٣ ايع

ٚدا٤ يف  0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.44ٚدس أْٗا  2اشباط١٦ ٚحبػاب ق١ُٝ نا

 ايرتتٝ  ايػازؽ 

( أع٢ً سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ اغتذاب١ قشٝش١ سٝح دا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ 41, 44ٚقس دا٤ ايػ٪ا٫ٕ ضقُا   

يإلدابات اشباط١٦  45.9َكابٌ  54.1إلدابات اشباط١٦, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ % ي44% َكاب56ٌا٭ٚا 

ٝاا ؾٛم املتٛغط ٖٚٞ تعهؼ قطف َبًؼ َايٞ عٔ ا٭ٚضام ايعا٥س٠( ٚيهٔ ايٛاقن  ٖٚصٙ ا دابات تعهؼ إملاَاا َعطؾ

ٗاا زبُٝن ا٭عها٤. د 1500ٜؿري عهؼ شيو إش ٜهتؿٞ بايكِٝ املاي١ٝ يًؿكٌ ايسضاغٞ ايٛاسس مبا ٫ ٜعٜس عٔ  ٝٓ

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ, ٫ تعٜس مج١ً َهاؾآت ايتكشٝض اييت  287ؾا١ًَ ايهطا٥ . ٖٚصا ٚؾًكا يٓل املاز٠ 

 َػت٣ٛ ازباَع١. د١ٝٓ ع٢ً 1500عبكٌ عًٝٗا املُتشٔ ايٛاسس يف زٚض ا٫َتشإ ع٢ً 

ػب١ ا دابات ايكشٝش١ يًػ٪اٍ    اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ % يإلدابات 48% َكابٌ 52( 41ٚدا٤تْ 

يإلدابات اشباط١٦, ٜٚتعًل ٖصا ايػ٪اٍ باسبس ا٭ز٢ْ  65.9% َكابٌ 34.1ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

عٜس عٔ  ؾكط٠  257ط٬ب, ٖصا ٚؾًكا يٓل املاز٠  5يعسز ط٬ب ازبًػ١ ايٛاسس٠ يف ا٫ختباضات ايؿؿ١ٜٛ مبا ٫ٜ 

 َٔ دًػات ا٫َتشإ سػ١ ط٬ب . اسبس ا٭ز٢ْ يعسز ايب٬ب يف نٌ ثا١ْٝ " ٜٚؿرتط يف مجٝن ا٭سٛاٍ إٔ ٜهٕٛ

٬ٜٚسغ إٔ ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ سٍٛ ٖصا ايػ٪اٍ دا٤ت َطتؿع١ عٔ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ;  

( مما ٜٛنض إٔ خ ٠ ايع١ٓٝ ا٭ٚا بايكإْٛ أؾهٌ يف 34.1ؾذا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ أقٌ َٔ املتٛغط  

, ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ عًُٝٗا نعٝؿ١ أقٌ 43, 42َا ايػ٪ا٫ٕ ضقُا ٖصا ازباْ  املعطيف, أ

 %,50%, َكابٌ ا٫غتذابات اشباط١٦ أع٢ً َٔ 50َٔ 

( مبهاؾب٠ نٌ دًػ١ َٔ دًػات ا٫ختباضات ايؿؿ١ٜٛ, سٝح دا٤ت ْػب١ 42ٜٚتعًل ايػ٪اٍ ضقِ   

دابات اشباط١٦, ٚدا٤ت ْػب١ ا دابات يإل 78.4َكابٌ  21.6ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا 

يإلدابات اشباط١٦, ٖٚصا ٜعهؼ اغبؿاناا يف ا ملاّ  83.5َكابٌ  16.5ايكشٝش١ يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ْٚكٗا "  ٓض املُتشٕٓٛ يف 297املعطيف بازبٛاْ  املاي١ٝ اييت ْكه عًٝٗا املاز٠  

% َٔ ا٭غاغٞ إشا نإ َٔ أعها٤ 4ٝات ٚا٭قػاّ ايرتب١ٜٛ َهاؾب٠ َكساضٖا اَتشاْات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بايهً



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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١٦ٖٝ ايتسضٜؼ( . ٚشيو ضادن إا عسّ ا٫ٖتُاّ مبعطؾ١ ايكٛاْني اييت ذبهِ ازبٛاْ  املاي١ٝ يف ايه١ًٝ 

 اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايعهٛ .

ايه١ًٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ  ( ايصٟ ٜتعًل بايسعِ املازٟ ايصٟ تكس43َ٘أَا ؾُٝا ٜتعًل بايػ٪اٍ ضقِ   

ايتسضٜؼ ْعري إدطا٤ حبٛثِٗ زاخٌ ايٛطٔ بهًٝاتِٗ د سػ  طبٝع١ نٌ ن١ًٝ, ؾكس دا٤ت ْػب١ ا دابات 

 49.4يإلدابات اشباط١٦ يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٚا, ٚدا٤ت يس٣ ايع١ٓٝ ايجا١ْٝ  66.4َكابٌ  33.6ايكشٝش١ 

ع٢ً َٔ املتٛغط, ٚقس ٜعٛز ٖصا يإلدابات اشباط١٦, ٖٚٞ أ 50.6ْػب١ ا دابات ايكشٝش١ َكابٌ 

ا٫غبؿاه إا ق١ً زضاٜتِٗ بٗصا ايسعِ ْعطاا يٓكل إدطا٤ ايبشٛخ يف بعض نًٝات ايع١ٓٝ ٚدبسض ا ؾاض٠ 

, قس ٚاؾل ع٢ً إعؿا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 25/9/2012ٖٓا إا إٔ صبًؼ داَع١ املٓٝا يف دًػت٘ بتاضٜذ 

امل٪متطات ٚايٓسٚات ايساخ١ًٝ ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف % َٔ ضغّٛ ا٫ؾرتاى يف 50َٚعاِْٚٝٗ مبكساض

 ايعٌُ اييت تعكس بهًٝات ازباَع١ .

ٝاا بني عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

ٌ اغتذابات غٓٛات, ؾُٝا ٜتعًل بٗصا اسٛض ايكٛاعس املاي١ٝ(, ؾكس مت ذبًٝ 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10أنجط َٔ 

,  0.01عٓس َػت٣ٛ   6.64ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ازبسٚي١ٝ  0.44هلصا اسٛض  2عٝٓيت ايبشح, ٚبًػه ق١ُٝ نا

 مما ٜٛنض اْ٘ يٝػه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني اغتذابات ايعٝٓتني ٚؾًكا ملتػري اشب ٠ .

 عبدٛ ايكهداٜا ازباَعٝد١ َدٔ     َٔ خ٬ٍ عطه ٖصٙ ايٓتا٥ر تدبني إٔ ٖٓداى ندعًؿا يف ا ملداّ املعدطيف     

داْ  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚخاق١ ؾُٝا ٜتعًل بايكهاٜا املتعًك١ با ؾطاف ٚاملٓاقؿ١ ٚايؿشل ٚايتعٝني 

 ٚازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ ٚايكٛاعس املاي١ٝ ٚيهٔ ٖٓاى اضتؿاع أقٌ َٔ املتٛغط عبٛ ايكهاٜا ا٭خط٣ . 
ٗػٜ أػضبء  ٗىإلعبثخ ػيٚ اىغؤاه اىضبىش اىزٛ ٝزْبٗه ٍب ٍذٙ

ثقبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍؼبد  حٕٞئخ اىزذسٝظ ثبىقضبٝب اىغبٍؼٞخ اى٘اسد

 ٍِ خاله اىَنُ٘ اى٘عذاّٜ ىي٘ػٜ اىقبّّٜ٘؟

بني عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ  0.01ٚتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ  

شًٌٝ ا سكا٥ٞ عٔ ْتا٥ر ٜبٝٓٗا غٓٛات خ ٠ ٚقس أغؿط ايت 10غٓٛات خ ٠ ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ أنجط َٔ 

 ( 15:  10ازبساٍٚ أضقاّ  

 أٗال : اىقضٞخ األٗىٚ :

 اإلششاف ٗاىَْبنشخ ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٜ :



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

114 

ٛنش١ بازبسٍٚ ايتايٞ :  تا٥رَ  ١٦ٝ ايتسضٜؼ عْٔ   ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات أعها٤ٖ 

 (13عذٗه )

غجٜ ٗاىزشرٞت ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْ

ٗنَٞخ )ص( العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗمزىل دالىٔ اىفشٗ) 

عْ٘اد  13ثِٞ اعزغبثبد ػْٞزٜ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ أمضش ٍِ 

عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اإلششاف ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ  13خجشح  ٗأنو ٍِ

 ٗاىزشنٜ

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ ٍز٘عظ 

عزغبثخ اال

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 صنَٞخ 

ٜؿاضى ا٭غتاش املػاعس يف  1

 ٔ ؾشل ضغاي١ ايسنتٛضٙا بكطاضَ 

 ض٥ٝؼ ازباَع١.

0.78 2.35 7 0.771 0.800 0.260 

ٜؿهٌ اغتُطاض املؿطف املعاض يف  2

املادػتري غاييت ض ا ؾطاف ع٢ً

 ٙ ٕ  ٚؾًكا ٚايسنتٛضا  يًكاْٛ

0.72 2.16 8 0.723 0.714 0.079 

بػتشػٔ اسبكٍٛ ع٢ً زٚض٠ يف  3

ا زاض٠ ازباَع١ٝ يتعٝني 

ايكٝازات  ا٭غاتص٠ٚ 

0.94 2.81 2 0.939 0.933 0.047 

ًٜع  تعسز ايؿاسكني  4

يإلْتاز ايعًُٞ زٚضاا يف 

 ذبكٝل املٛنٛع١ٝ

0.93 2.80 3 0.941 0.929 0.105 

ٜؿهٌ إٔ ٜهٕٛ أسس أعها٤  5

زب١ٓ املٓاقؿ١ يطغاي١ 

 َٔ خاضز ازباَع١ ايسنتٛضاٙ

0.96 2.88 1 0.976 0.937 0.339 

ًٜتعّ املسضؽ املػاعس بتًكٞ  6

تسضٜباا يف أقٍٛ ايتسضٜؼ 

 يتعٝٓ٘ َسضغاا

0.87 2.60 6 0.867 0.871 0.035 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ ٍز٘عظ 

عزغبثخ اال

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 صنَٞخ 

ٜؿاضى مجٝن املؿطؾني يف  7

ِ تؿهٌٝ زب١ٓ املٓاقؿ ٚاسبه  ١

 املادػتري يتع٢ً ضغاي

ٚأغتاش  ٚايسنتٛضٙا  أغتاش 

 (َػاعس

0.89 2.68 5 0.872 0.925 0.474 

تتشٌُ زب١ٓ ا ؾطاف  8

املػ٪ٚي١ٝ ايع١ًُٝ َن ايباسح 

عٔ ضغايت٘ يًُادػتري أٚ 

 ايسنتٛضاٙ

0.91 2.73 4 0.893 0.933 0.353 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ 

  ظ(ٚق١ُٝ رتتٝ  ايٚ ايٓػيب

 يًُشٛض نهٌ  

0.88 2.63 

5 
ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.873نهٌ 

ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.880نهٌ 

ق١ُٝ  ظ( 

 يًُشٛض نً٘

 د 0.68 

 ص0.59ٚاسبس ا٭ز٢ْ  0.75غٓٛات  10طاسبس ا٭ع٢ً يًجك١ يًع١ٓٝ أنجط َٔ  

 ص0.57ٚاسبس ا٭ز٢ْ  0.77غٓٛات  10طاسبس ا٭ع٢ً يًجك١ يًع١ٓٝ أقٌ َٔ 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض 10ٛاضز٠ بازبسٍٚ  بكطا٠٤ ايبٝاْات اي

ٚدا٤ يف  2.63( ٚسكٌ ٖصا اسٛض ع٢ً ٚظٕ ْػيب 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١   0.88نهٌ دا٤ت 

ايرتتٝ  اشباَؼ ٚنؿؿه ٖصٙ ايٓتا٥ر املطتؿع١ عٔ ضغب١ ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مبعطؾ١ ايكٛاْني 

ايًٛا٥ض ازباَع١ٝ اييت تٓعِ عًُِٗ ٚتبكريِٖ حبكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚتؿاعًِٗ يف ضبٝط ايعٌُ ازباَعٞ, ٚ

نُا نؿؿه أٜهاا عٔ ضغبتِٗ يف إٔ ٜهٕٛ هلِ زٚض ؾعاٍ ٚإػبابٞ ٚضبٛضٟ دباٙ ٖصٙ ايكهاٜا َٚا ٜتعًل 

 مبػ٪ٚيٝاتِٗ امل١ٝٓٗ .

اغتذاب١ عاٍ َٔ سٝح ايطغب١  ٚعًٝ٘, ؾكس دا٤ت أنجط ايعباضات سك٫ٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط 

(. ٚدا٤ت ْػب١ 3,4,8, 5ٚا٫ٖتُاّ ٚاملٍٝٛ َٔ ْاس١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, تًو ايعباضات أضقاّ  
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, 2.88( ٚبٛظٕ ْػيب عاٍ ع٢ً ايرتتٝ   92, 93, 94, 96َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا َطتؿع١ ع٢ً ايرتتٝ   

2.81  ,2.73) 

إٔ ٜهٕٛ أسس أعها٤ زب١ٓ املٓاقؿ١ يطغاي١ ايسنتٛضاٙ َٔ ( تتعًل بهطٚض٠ 5ؾبايٓػب١ يًعباض٠   

ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات, هلصا  ١َٔ اي٥٬ش 2ؾكط٠  104خاضز ازباَع١(, ٖٚصا ٜعهؼ ْل املاز٠ 

دا٤ت ٕ. ّ. أ. عًٝٗا َطتؿع١ مما ٜٛنض تٛؾط  ايطغب١ ٚاملٌٝ ٚا٫ٖتُاّ بتؿعٌٝ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

 اْ  أٟ إٔ ٖٓاى اٖتُاَاا َٔ داْ  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتؿعٌٝ َٛاز ايكإْٛ .ؾُٝا ؽبل ٖصا ازب

( اييت تتعًل باغتشػإ اسبكٍٛ ع٢ً زٚض٠ يف ا زاض٠ ازباَع١ٝ يتعٝني 3نُا دا٤ت ايعباض٠   

ا٭غاتص٠ ٚايكٝازات, ٖٚصا ؾبٕ زاخًٞ يهٌ داَع١, ٚغري َٓكٛم عًٝ٘ بايكإْٛ, ٚيهٔ أقطت٘ ازباَع١ 

, تؿع٬ٝ يكطاض امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات 28/6/2011ملٛاؾك١ عًٝ٘ يف صبًؼ داَع١ املٓٝا بتاضٜذ ٚمته ا

, ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً طاستػاب ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اييت ػبتاظٖا عهٛ ١٦ٖٝ 22/3/2006( بتاضٜذ 439ضقِ  

اي اَر  نُٔ TCTPايتسضٜؼ ٚاييت بكسَٗا َؿطٚع ايتسضٜ  ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت 

املبًٛب١ يًرتق١ٝ يًٛظٝؿ١ ا٭ع٢ً( ْٚاٍ اٖتُاَاا ٚضغب١ َٚٛاؾك١ ْاس١ٝ ا٭عها٤, ٭ٕ اسبكٍٛ ع٢ً ٖصٙ 

ايسٚض٠ َٔ ؾبْ٘ إٔ ٜهٝـ دسٜساا إا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚخباق١ َٔ مل ٜػبل هلِ ايعٌُ ا زاضٟ أٚ َٔ 

 اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ .ٖٚٞ أع٢ً  0.94عًٝٗا  *(غري نًٝات ايرتب١ٝ . ٚدا٤ت ٕ. ّ. أ 

( اييت تتعًل مبذاٍ ايرتقٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ تعسز ايؿاسكني 4أَا ايعباض٠   

ُاا يف ذبكٝل املٛنٛع١ٝ, ٚدا٤ت ٕ.ّ.أ. عًٝٗا  , مبا ٜٛنض 0.93يإلْتاز ايعًُٞ هلِ ايصٟ ًٜع  زٚضاا َٗ

ٗاا اػبابٝا يسِٜٗ, ٭ٕ ٖصا ايتعسز َٛاؾك١ ٚضنا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ٖصا ايتعسز ايصٟ ٜعهؼ تٛد

ٜؿػض اماٍ  خؿا٤ ايصات١ٝ ٚا٭ٖٛا٤ ايؿدك١ٝ مما ٜتٝض ايؿطق١ يػٝاز٠ املٛنٛع١ٝ عٓس ؾشل ا ْتاز 

 ايعًُٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ .

ُاا يف ا ؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ٖٚٛ تكاغِ 8أَا ايعباض٠    ( ؾتتٓاٍٚ داْباا َٗ

, ٖٚصا 0.91ايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ بني نٌ َٔ ايباسجني ٚايػاز٠ املؿطؾني, ٚقس دا٤ت ٕ . ّ . أ . عًٝٗا املػ٪ٚي١ٝ 

                                      
 ن د ا د أ تعين نسبة متويط االيتجابة .  )*(
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ٜعهؼ ْٛعاا َٔ املٛاؾك١ ٚا٫ٖتُاّ ٚتٛؾط ايكِٝ ا٫ػباب١ٝ عبٛ نطٚض٠ تكاغِ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ بٝٓٗا 

طؾني ع٢ً ايطغا٥ٌ ٚتؿعًٝٗا; ؾاملػ٪ٚي١ٝ يٝػه ؾطز١ٜ ؾكط, بكسض َا ٖٞ تؿاضنٝ٘, َٚٔ سٝح تعسز املؿ

( اييت ت٪نس ع٢ً ضغب١ ٚاٖتُاّ مجٝن املؿطؾني  أغتاش َػاعس 7ايع١ًُٝ, ؾكس دا٤ت ٕ.ّ.أ . ع٢ً ايعباض٠  

أٚ أغتاش( يف َؿاضنتِٗ يف زب١ٓ املٓاقؿ١ ٚاسبهِ ع٢ً ضغاييت املادػتري ٚايسنتٛضاٙ( ٖٚصا ٜعهؼ ْل 

ساي١ تعسز املؿطؾني ػبٛظ إٔ ٜؿرتنٛا يف ايًذ١ٓ  ايتٓؿٝص١ٜ ؾكط٠ أٚا, .. ٚيف ١( َٔ اي٥٬ش104املاز٠  

  املٓاقؿ١( ع٢ً إٔ ٜهٕٛ هلِ قٛت ٚاسس .

أَا ؽبل ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يف أقٍٛ ايتسضٜؼ نؿطط يتعٝني املسضؽ املػاعس يف ٚظٝؿ١ 

 ( اييت تعهؼ ايتعاّ املسضؽ املػاعس بهطٚض٠ تًكٞ تسضٜباا يف6َسضؽ, ؾكس دا٤ت ٕ. ّ أ . ع٢ً ايعباض٠  

َٔ ايكإْٛ اييت  59ٖٚصا ٜعهؼ ا٫ٖتُاّ عبٛ تببٝل املاز٠  0.87أقٍٛ ايتسضٜؼ, ٚدا٤ت ٕ.ّ. أ . عًٝٗا 

تكهٞ بهطٚض٠ تًكٞ املسضغني املػاعسٜٔ ٚاملعٝسٜٔ تسضٜباا ع٢ً أقٍٛ ايتسضٜؼ ايعا١َ ٚاشباق١ يف ؾهٌ 

ازباَع١ ٚتهٕٛ سهٛض ايتسضٜ   َكطضات أٚ ْسٚات ع١ًُٝ ٚؾًكا يعطٚف نٌ ن١ًٝ ٚطبًكا يًكٛاعس اييت تهعٗا

 بكؿ١ َطن١ٝ ؾطًطا يًتعٝني يف ٚظٝؿ١ َسضؽ.

٬ٜٚسغ إٔ املؿطع قكط ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ملٔ ٜعٕٝٓٛ َٔ زاخٌ ايه١ًٝ, با ناؾ١ إا ايؿشل  

ٚا٫غتُاع. ٚبايٓػب١ يتؿهٌٝ زبإ ؾشل ايسنتٛضاٙ مبؿاضن١ ا٭غتاش املػاعس يف ؾشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ 

ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ ٖٚصا ٜعهؼ  0.78ض٥ٝؼ ازباَع١, ؾكس دا٤ت ٕ.ّ.أ عًٝٗا بكطاض َٔ 

 َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ . 55تٛاؾًكا ٚاٖتُاَاا ٚنطٚض٠ املؿاضن١ ا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ ٚؾًكا يٓل املاز٠ 

املازتني  ٚقس أداظ املؿطع ٖٓا َؿاضن١ املؿطف ع٢ً ايطغاي١ يف زب١ٓ ايؿشل ٚا٫غتُاع ٚؾًكا يٓل 

ايؿكط٠  2016يػ١ٓ  2021َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ  295, 294

ا٭خري٠... ٚيًُؿطف ع٢ً ايطغاي١ إٔ ػبُن بني ٖصٙ املهاؾب٠  ايؿشل( َٚهاؾب٠ ا ؾطاف ع٢ً ايطغاي١(, 

 شل .ؾباملا أْ٘  هٔ إٔ ػبُن بُٝٓٗا, ؾٗصا زيٌٝ ع٢ً إَها١ْٝ املؿاضن١ يف زب١ٓ ايؿ

( اييت تتعًل باغتُطاض املؿطف املعاض ع٢ً ضغاي١ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ... يف 2ٚدا٤ت ايعباض٠   

, ٖٚصا ٜٛنض عسّ ايطغب١ 0.73ٖٚٞ أقٌ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.72ايرتتٝ  ا٭خري بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١ 

 1975يػ١ٓ  ١49 ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ ( َٔ اي٥٬ش100يف بكا٤ املؿطف املعاض, ٚيهٔ ٖصا ٜتٓاقل َن ْل املاز٠  
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 ٚيف ن٤ٛ شيو ٜعني امًؼ َٔ ؼبٌ ضبً٘ أٚ َٔ ٜٓهِ إيٝ٘ يف ا ؾطاف .

ٚٚؾًكا ملهُٕٛ ٖصٙ املاز٠, أض٣ أْ٘ ٜؿهٌ إٔ ٜبك٢ ٜٚٓهِ إيٝ٘ أخط ٚخكٛقاا ٚأْٓا يف عكط  

ٛيٛدٝا اسبسٜج١, ايتكسّ املعطيف إش  هٔ ذبكٝل ايتٛاقٌ بني ايباسح ٚاملؿطف َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ ايتهٓ

 با ناؾ١ إا أْ٘ ٚنن ايًبٓات ا٭ٚا يًعٌُ ا٭ناز ٞ.

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ  ظ( سٝح ًٜؿه يًُشٛض  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس 1.96ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت تػاٟٚ  , ٖٚص0.068ٙنهٌ 

مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ ضغبتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ ا٫ػباب١ٝ سٍٛ نطٚض٠ اسبكٍٛ  0.05َػت٣ٛ 

سضٜؼ ع٢ً زٚض٠ يف ا زاض٠ ازباَع١ٝ يتعبني ايكٝازات, ٚادتٝاظ املسضغني املػاعسٜٔ تسضٜباا يف أقٍٛ ايت

يتعِٝٓٗ يف ٚظٝؿ١ َسضؽ ٚإٔ تعسز ايؿاسكني يإلْتاز ايعًُٞ ؼبكل املٛنٛع١ٝ, نُا اتؿكٛا ع٢ً ذبٌُ 

زب١ٓ ا ؾطاف املػ٪ٚي١ٝ ايع١ًُٝ َن ايباسح ٚنطٚض٠ َؿاضن١ مجٝن املؿطؾني  أغاتص٠ أغاتص٠ َػاعسٜٔ( 

٤ زب١ٓ املٓاقؿ١ يًسنتٛضاٙ نُٔ تؿهٌٝ زب١ٓ املٓاقؿ١ ٚاسبهِ, نُا أْ٘ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ أسس أعها

َٔ خاضز ازباَع١ ٚيًُادػتري َٔ خاضز ايه١ًٝ, ٚإٔ َؿاضن١ ا٭غتاش املػاعس ٫ بس إٔ ٜتِ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ 

ازباَع١, عٓس تؿهٌٝ زب١ٓ ايؿشل ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض نهٌ يس٣ نًتا ايع١ٓٝ أع٢ً َٔ 

 ( .10يف ازبسٍٚ   نُا ٖٛ َبني 0.77,  0.75اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ 
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اىقضٞخ اىضبّٞخ : رزؼيق ثبىَغبىظ اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ 

 اىَْجضقخ 

تا٥ر أَهٔ ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞ :  ٖصا ٚقس أغؿط ذبًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايبشح عْٔ 

 (11عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗاىزشرٞت ٗنَٞخ 

اىزذسٝظ ٗدالىخ اىفشٗ) ثِٞ )ص( العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ 

عْ٘اد ٗأنو  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ 

عْ٘اد ؽ٘ه ٍؾ٘س ]اىَغبىظ اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ  13ٍِ 

 اىَْجضقخ[

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ

اىزشرٞ

 ة

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

٘عظ ٍز

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

نَٞخ 

 )ص(

ايس كطاط١ٝ عٓس تٛظٜن َبسأ رتغذ ٜ 9

ٌ ايكػِ  املكطضات ايسضاغ١ٝ زاخ
0.93 2.78 3 0.944 0.898 0.403 

اٖتِ مبتابع١ َا ؼبسخ زاخٌ ايه١ًٝ  10

 َٔ أَٛض عا١َ
0.92 2.76 4 0.931 0.906 0.218 

ك١ ايؿطق١ ملٓاقؿ١ تتٝض ايًذإ املٓبج 11

ـ ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ بايه١ًٝ  طبتً
0.84 2.52 5 0.856 0.816 0.354 

12  ٌ أبس٣ ضغبيت يف ا ؾطاف ع٢ً ايطغا٥

ٛ مل ٜكبين ايسٚض ي  ايع١ًُٝ ست٢ٚ 
0.77 2.30 6 0.747 0.800 0.475 

أقسض اخت٬ف ٚدٗات ايٓعط سٍٛ  13

 ايكهاٜا املبطٚس١ مبذًؼ ايكػِ
0.94 2.83 2 0.952 0.933 0.164 

أمتػو بايتعبري اسبط عٔ ضأٜٞ  14

 ادتُاع صبًؼ ايكػِ أثٓا٤
0.95 2.86 1 0.957 0.949 0.073 

َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب ْػب١ 

 3 2.68 0.89 يًُشٛض نهٌ ٚايرتتٝ  ٚق١ُٝ  ظ( 

ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.898نهٌ 

ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.884نهٌ 

ق١ُٝ  ظ( 

 يًُشٛض نهٌ

0.765  

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض 11طا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ يف ازبسٍٚ  بك 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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, مبع٢ٓ إٔ ٖصٙ ايٓتا٥ر نؿؿه عٔ  2.68, ٚبٛظٕ ْػيب 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.89نهٌ 

ٚضبٛضٟ أٜهاا عٓس اٖتُاّ ٚضغب١ ٚاغتعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ببٕ ٜهٕٛ هلِ زٚض ٚانض ٚبٓا٤ ٚاػبابٞ 

َٓاقؿ١ ايكهاٜا املدتًؿ١ غٛا٤ ناْه  تع١ًُٝٝ( ربل ا٫َتشاْات ٚؾ٪ٕٚ ايب٬ب أّ  حبج١ٝ( ربل 

اشببط ايبشج١ٝ ٚمتًٜٛٗا أٚ  صبتُع١ٝ( ربل ايكهاٜا املتعًك١ مبشٛ ا٭١َٝ ٚايؿطان١ بني ازباَع١ / 

ايؼ ازباَع١ٝ مبا ػب  إٔ ٜػٛزٖا َٔ ايه١ًٝ ٚامتُن ٚغري شيو َٔ ايكهاٜا اييت تعطه يف ايًذإ ٚام

تطغٝذ ملبسأ ايس كطاط١ٝ ٚايتعسز١ٜ ٚسط١ٜ ايطأٟ َٚتابع١ َا ؼبسخ زاخٌ ازباَع١ / ايه١ًٝ, ٚعًٝ٘, 

, 0.94, 0.95ص ْػ  َتٛغط اغتذاب١ عاي١ٝ دا٤ت ع٢ً ايرتتٝ  10, 9, 13, 14ؾكس استًه ايعباضات أضقاّ  

مما ٜٛنض اٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  0.73ا٭ع٢ً يًجك١  ٖٚٞ مجٝعٗا أع٢ً َٔ اسبس 0.92,  0.93

ٚضغبتِٗ يف تؿعٌٝ زٚضِٖ يف امايؼ ازباَع١ٝ, ؾِٗ َتُػهٕٛ بايتعبري عٔ آضا٥ِٗ حبط١ٜ تا١َ, ٜٚهعٕٛ 

( 42اخت٬ف ٚدٗات ْعطِٖ ضبٌ تكسٜط سٍٛ ايكهاٜا املبطٚس١ مبذًؼ ايكػِ ملا ْكه ع٢ً شيو املاز٠  

تٓؿٝص١ٜ اييت تٛنض اقرتاح تٛظٜن اسانطات ٚايسضٚؽ ٚا٭عُاٍ ازباَع١ٝ ا٭خط٣ َٔ اي٥٬ش١ اي 1ضقِ

ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكا٥ُني بايتسضٜؼ بايكػِ متٗٝساا يعطنٗا ع٢ً صبًؼ ايكػِ, ٚيهٔ دا٤ت 

٠ إش تتعًل ايعباض 0.77,  0.84( بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١ بني 12, 11يف ايرتتٝ  ا٭خري ايعباضتإ  ضقُا 

( مبٓاقؿ١ ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ زاخٌ ايًذإ املٓبجك١ َٔ صبًؼ ايه١ًٝ ٚؾًكا ملا ْكه عًٝ٘ املٛاز 11ا٭ٚا  

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ٚاييت تٓل يف دٖٛطٖا 32, 31, 30, 29, 28أضقاّ  

٥ر ا٫َتشاْات ٚتكسِٜ ايتٛقٝات ع٢ً إٔ مجٝن ايًذإ املٓبجك١ تتٓاٍٚ ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ نُٓاقؿ١ ْتا

بؿبْٗا إا صبًؼ ايه١ًٝ ٚتٝػري طبن ْٚؿط ايهت  ٚاملصنطات ازباَع١ٝ, ٚنصيو َتابع٘ بطاَر ايسضاغات 

ايعًٝا ٚتٓػٝل ايبشح ايعًُٞ بني ا٭قػاّ املدتًؿ١ بايه١ًٝ, ٚتٓؿٝط ايبشح املؿرتى يًتعإٚ يف سٌ 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إا َُٗات ع١ًُٝ ملتابع١ ايتكسّ ايعًُٞ يف  املؿه٬ت ايع١ًُٝ, ٚٚنن غٝاغ١  ٜؿاز أعها٤

صباٍ ربككِٗ, ٚتٓؿٝص بطاَر تسضٜ  أؾطاز امتُن ع٢ً اغتدساّ ا٭غايٝ  ايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ اسبسٜج١, 

 ٚتعًُِٝٗ ٚضؾن نؿا٤اتِٗ ا ْتاد١ٝ يف ؾت٢ اما٫ت.

ايطغب١ يف ا ؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ ( اييت تتعًل بإبسا٤ 12ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

ٚبٛظٕ  0.77املادػتري ٚايسنتٛضاٙ  ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ(, ست٢ ٚيٛ مل ٜك  ايسٚض عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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, مما ٜٛنض تسعِٝ املباز٨ ايس كطاط١ٝ أثٓا٤ َٓاقؿ١ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا زاخٌ صبايؼ 2.30ْػيب 

ه هلا َجٌ ْكل املٝعا١ْٝ املدكك١ يًُهتبات ا٭قػاّ, ٚيهٔ ٖٓاى بعض ايكهاٜا ازبٖٛط١ٜ مل ٜتِ ايتعط

 ٚايع٬ق١ بني ازباَع١ ٚامل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ا٭خط٣.

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

ه نهٌ غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ  ظ( , سٝح بًػ 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 1.96, ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت تػاٟٚ 0.765

, مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ تطغٝذ َبسأ ايس كطاط١ٝ عٓس َٓاقؿ١ املٛنٛعات غٛا٤ زاخٌ 0.05

١ٝ بايكػِ أٚ ايه١ًٝ, ٚنصيو أتؿام امايؼ ازباَع١ٝ أّ ايًذإ املٓبجك١ غٛا٤ َا ٜتعًل بايكهاٜا ايتعًُٝ

ايعٝٓتني سٍٛ اسرتاّ ٚدٗات ايٓعط املتبا١ٜٓ سٍٛ تًو ايكهاٜا َن نطٚض٠ ايتُػو بايتعبري اسبط عٔ 

, ٖٚٞ 0.88, 0.89ايطأٟ أثٓا٤ تًو ا٫دتُاعات, ٚعًٝ٘ ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعٝٓتني 

 ( 11نُا يف ازبسٍٚ   , ٚشيو0.77,  0.75أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ 

ٖب  عبصاد ثأّ٘اػ يق ثبأل زٜ رزؼ ضخ : اى ضٞخ اىضبى اىق

َخ  فق، ٍٖ ّذة، ٍشا ػبسح،  ع٘اء إ فخ  اىَخزي

 ػيَٞخ، رفشؽ ػيَٜ، أعبصح خبصخ .

ٖصا ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر  

 أَهٔ ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞ :



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 (12)عذٗه 

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗاىزشرٞت ٗنَٞخ " 

ص " العزغبثبد ػْٞخ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗمزىل اىفشٗ) ثِٞ 

عْ٘اد ٗأنو  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اإلعبصاد ثأّ٘اػٖب اىَخزيفخ 13ٍِ 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ )ص(

أٖتِ بهطٚض٠ تػًُٞ عًُٞ عك   15

 اْتٗا٤ ا داظ٠ إعاض٠ ٚغريٖا
 د 0.017 0.973 0.898 1 2.91 0.97

١ُٗ أسطم ع٢ً سكٛيٞ ع٢ً َ 16

ٝاا  ع١ًُٝ يتُٓٝين َٗٓ
0.92 2.75 4 0.971 0.914 0.032 

أقبٌ ع٢ً أزا٤ عًُٞ ع٢ً أنٌُ  17

 ٚد٘ بعس بًٛؽ غٔ املعاف
0.95 2.84 2 0.917 0.929 0.268 

ٚاؾل ع٢ً نطٚض٠ تؿعٌٝ ا دطا٤ات  18 أ

 ٘ ًُ تػًِ ع ١ ع٢ً نٌ َٔ ملٜ  ْٝٛ ايكاْ

تٗا٤ ا٭داظ٠  عك  ْا

0.91 2.74 5 0.96 0.910 0.66 

ٚض٠ سكٍٛ ا٭غتاش ع٢ً  19 ٜػتشػٔ نط

ٗا ٚ زاخً َع١ أ ٞ خاضز ازبا  أداظ٠ تؿطؽ عًُ
0.85 2.56 6 0.917 0.800 0.793 

20  ٘ ١٦ٝ  ايتسضٜؼ بكُٝت  ٖ ٜؿعط عهٛ

 ٘ ١ ٫ستؿاظ٘ سبكٛق ٚا٭زٝب  ١ٝ ايعًُ

ٔ املعاف  إا غ

0.95 2.84 2 0.891 0.945 0.037 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ  

تٝ  ٚق١ُٝ  ظ( ايٓػيب ٚايرت

 يًُشٛض نهٌ 

0.93 2.78 2 

ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.934نهٌ 

ٕ.ّ.أ يًُشٛض 

 0.912نهٌ 

ق١ُٝ  ظ( 

يًُشٛض 

 0.197نهٌ

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً 12بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ يف ازبسٍٚ  

ٚدا٤ت يف ايرتتٝ   2.78بٛظٕ ْػيب , 0.73ٖٚٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.93اسٛض نهٌ دا٤ت  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ٝاا ٚضغب١ ق١ٜٛ ْاس١ٝ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايكٝاّ باملٗاّ  ايجاْٞ مما ٜٛنض إٔ ٖٓاى اٖتُاَاا اػباب

املٓٛط ايكٝاّ بٗا ٚعًٝ٘ ؾكس دا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذابات َطتؿع١ تًو 

( سٝح دا٤ت ٕ. ّ . 15ٌ عك  ْٗا١ٜ ا داظات ٖٚٞ ايعباض٠ ضقِ  ايعباضات املتعًك١ باسبطم ع٢ً تػًِ ايعُ

 . 2.91, ٚٚظْٗا ايٓػيب 0.73, ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ 0.97أ . عًٝٗا 

 0.95( يف ايرتتٝ  ايجاْٞ ٚايجايح بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١ 20, 17نُا دا٤ت ايعباضتإ   

هٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً أزا٥٘ عًُ٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ بعس , ُٖٚا ٜعهػإ إقباٍ ع2.84يهًتُٝٗا, ٚٚظٕ ْػيب 

بًٛؽ غٔ املعاف ٭ٕ شيو ػبعً٘ ٜؿعط بكُٝت٘ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٫ستؿاظ٘ حبكٛق٘ اييت نؿًٗا ي٘ قإْٛ 

( َٔ اي٥٬ش١ 280تٓعِٝ ازباَعات املكط١ٜ إا غٔ املعاف ٚأُٖٗا ايٓكاب ايتسضٜػٞ نُا ْكه املاز٠  

ازباَعات ْٚكٗا  ٜعاٌَ ا٭غتاش املتؿطؽ َعا١ًَ ا٭غتاش ايكا٥ِ بايعٌُ َٔ سٝح  ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ

( 279ايٓكاب ايتسضٜػٞ َٚهاؾآت ايػاعات ايعا٥س٠ ع٢ً ايٓكاب ٚغريٖا َٔ املهاؾآت, ٚقس سسزت املاز٠  

١( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ ٖصا ايٓكاب ايتسضٜػٞ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ  ؾكط٠ ثاْٝ

ٚ ٓشٕٛ  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ( َهاؾب٠ َاي١ٝ بايؿ١٦ املؿاض إيٝٗا عٓس قٝاَِٗ بإيكا٤ زضٚؽ أٚ 

ضبانطات أٚ متاضٜٔ ع١ًُٝ يف داَعاتِٗ إشا ظاز عسز غاعات ايتسضٜؼ أٚ اسانطات ٚايتُاضٜٔ ايع١ًُٝ اييت 

 يًُسضؽ . ( غاع12١املػاعس  ( غاعات يٮغتاش 10( مثإ غاعات يٮغتاش,  8ٜكَٕٛٛ بٗا أغبٛعٝاا ع٢ً  

ٚبا ناؾ١ إا قٝاَِٗ بايتسضٜؼ هلِ مجٝن َا ٜتعًل َٔ سكٛم أناز ١ٝ غٛا٤ إؾطاف عًُٞ /  

 ؾشل / ١َُٗ ع١ًُٝ / تؿطؽ عًُٞ / َٓاقؿات َا عسا تكًس املٓاق  ا زاض١ٜ.

٢ ( اييت تتعًل حبطم عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع16ًٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

اسبكٍٛ ع٢ً ١َُٗ ع١ًُٝ بػطه ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚا ط٬ع ع٢ً أسسخ َا ٚقٌ إيٝ٘ ايعًِ ٚايتكسّ 

 ( .87ع٢ً شيو يف املاز٠   1972يػ١ٓ  49ايتهٓٛيٛدٞ نُا ْل ايكإْٛ 

اييت تتعًل مبٛاؾك١ أعها٤ ١٦ٖٝ  0.91( 18ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ع٢ً نٌ َٔ مل ٜتػًِ عًُ٘ عك  اْتٗا٤ ا داظ٠, ٚشيو  ايتسضٜؼ ع٢ً نطٚض٠ تؿعٌٝ

( َٔ ايكإْٛ, ببْ٘ ٜعت  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َػتكب٬ إشا اْكبن عٔ عًُ٘ أنجط َٔ 117ٚؾًكا يٓل املاز٠  

 ؾٗط, ٚيٛ نإ شيو عك  اْتٗا٤ َا ضخل ي٘ ؾٝ٘ َٔ إعاض٠ أٚ ١َُٗ ع١ًُٝ .



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١  ؽ ايعًُٞ داظ٠ ايتؿطٚبايٓػب١  

مما ٜٛنض ضغب١ ا٭غاتص٠ يف اسبكٍٛ ع٢ً أداظ٠ تؿطؽ عًُٞ غٛا٤ زاخٌ 0.85( 19ع٢ً ايعباض٠ ضقِ  

ٝاا ٖٚصا ٚؾل ْل املاز٠  ٝاا ٚعًُ َٔ ايكإْٛ..ػبٛظ  88ازباَع١ أّ خاضدٗا بؿطه ت١ُٝٓ شٚاتِٗ َٗٓ

 إداظ٠ تؿطؽ عًُٞ زاخٌ ازباَع١ أٚ خاضدٗا ملس٠ غ١ٓ مبطت  بعس َهٞ غه غٓٛات ايرتخٝل يٮغاتص٠ يف

 ع٢ً ا٭غتاش١ٜ َت٢ ٚدس َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ ...

ؾ٬ٝسغ إٔ املؿطع ٖٓا ضبط اسبكٍٛ ع٢ً أداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ مبهٞ غه غٓٛات ع٢ً ا٭غتاش١ٜ,  

طؽ ايعًُٞ بػطه ذبكٝل ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚأٜهاا ٚدٛز ايبسٌٜ ايصٟ ٜكّٛ بعًُ٘ سبني عٛزت٘, ٖٚصا ايتؿ

َٚٛانب١ ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتبٛض اسبازخ يف امتُن َٚتابع١ أسسخ َا تٛقٌ إيٝ٘ ايعًِ ٖٚصا ٜ٪زٟ إا 

 ايتبٜٛط املٗين ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٟ بسٚض٠ ٜ٪زٟ إا ذبكٝل دٛز٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

ٞ نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ ممج٬ يف ضغب٘ يٛسغ ع٢ً ٖصا اسٛض تٛؾط ازباْ  ايٛدساْ 

ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باسبكٍٛ ع٢ً املُٗات ايع١ًُٝ ٚأداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ ٚتػًِ ايعٌُ عك  

ٝاا يف أضه ايٛاقن َجٌ ايٓكاب  اْتٗا٤ ا داظات, أٜا نإ ْٛعٗا, ٚسطقِٗ ع٢ً متتعِٗ حبكٛقِٗ متتعاا ؾعً

 ؿات ٚايؿشل ايعًُٞ ٚغريٖا .ايتسضٜػٞ ٚا ؾطاف ٚاملٓاق

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ "ظ" سٝح بًػه يًُشٛض  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, ٖٚٞ قُٝ٘ غري زاي١ عٓس 1.96تػاٟٚ ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت  0.197نهٌ 

, مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ اغتذابات ٖصا اسٛض َٔ سٝح تٛؾط ايطغب١ ٚا٫ٖتُاّ 0.05َػت٣ٛ 

ٚايكِٝ ا٫ػباب١ٝ اييت تتعًل حبطم ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً سكٛهلِ ع٢ً َُٗات ع١ًُٝ 

ٝاا غٛا٤ َٔ خ٬ٍ اسبكٍٛ ع٢ً أدا ظات ايتؿطؽ ايعًُٞ أٚ املُٗات ايع١ًُٝ, ٚست٢ ٜؿعط عهٛ يتُٓٝتِٗ َٗٓ

ٛاا يف امايؼ  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بكُٝت٘ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ؾإْ٘ ؼبتؿغ حبكٛق٘ إا غٔ املعاف غٛا٤ نْٛ٘ عه

ازباَع١ٝ أٚ مماضغ١ سكٛق٘ ا٭ناز ١ٝ ا ؾطاؾ١ٝ أٚ ايٓكاب ايتسضٜػٞ, نُا أبس٣ ا٭عها٤ ضغب٘ 

ِ ايعٌُ عك  اْتٗا٤ ا داظات ببْٛاعٗا املدتًؿ١ َن نطٚض٠ تؿعٌٝ ا دطا٤ات ٚاٖتُاَاا بهطٚض٠ تػً

( ٖصٙ ايٓتا٥ر اييت 12ايكا١ْْٝٛ ع٢ً نٌ َٔ مل ٜتػًِ عًُ٘ عك  اْتٗا٤ ا داظ٠ ٚقس تهُٔ ازبسٍٚ  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10تعهؼ عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ايعٝٓتني َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

( ُٖٚا أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ يًع١ٓٝ 1.91, 0.93ٛات نُا دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعٝٓتني  غٓ

0.75 ,0.77 

 اىقضٞخ اىشاثؼخ:  رزؼيق ثبىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد

ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر أَهٔ  

 :ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞ 

 (13عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

عْ٘اد ٗأنو  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد 13ٍِ 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜتكبٌ صبًؼ ايه١ًٝ ايعصض ايكٗطٟ َٔ  21

ايب٬ب ؾُٝا ٜتعًل بعسّ زخٍٛ 

 ا٫َتشإ

0.95 2.86 2 0.968 0.933 0.304 

تص٠ ايكا٥ُني ٜؿاضى أسس ا٭غا 22

بتسضٜؼ املكطض يف ٚنن ا٫َتشاْات 

 ايتشطٜط١ٜ يف ايتدكل

0.90 2.71 5 0.909 0.898 0.099 

ٜتٝض صبًؼ ايكػِ ٭عها٥٘ اقرتاح  23

ٚنن ايكٛاعس املٓع١ُ ٭عُاٍ 

 ا٫َتشاْات

0.90 2.71 5ّ 0.907 0.886 0.179 

 ٜطغذ صبًؼ ايه١ًٝ َبسأ 24

ؾشل ا٭عصاض املكس١َ َٔ ايب٬ب 

 طٜاا يًسق١ذب

0.93 2.80 3 0.936 0.925 0.92 

ٜػتشػٔ تكِٝٝ اَتشاْاتٞ َٔ ايع٤٬َ  25

 اٯخطٜٔ بصات ايكػِ.
0.78 2.33 7 0.768 0.788 0.179 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ؼبرتّ أغتاش ازباَع١ آضا٤ ايب٬ب سٍٛ  26

يف  املتبع١اغرتاتٝذٝات ايتعًِٝ 

 اسانط٠

0.92 2.77 4 0.947 0.886 0.528 

اَع١ إا إتاس١ ؾطم  ٌٝ أغتاش ازب 27

ايتؿاعٌ َن ايب٬ب أثٓا٤ املٛقـ 

 ايتعًُٝٞ.

0.96 2.89 1 0.968 0.953 0.132 

ٜتُػو ايباي  مبطتب٘ ايؿطف يف  28

ساٍ عسّ سكٛي٘ ع٢ً تكسٜط أقٌ َٔ 

 دٝس دساا

0.71 2.13 8 0.712 0.712 0.054 

ظٕ ايٓػيب  ٚاٛي غط ا٫غتذاب١  ٛت  َ  ٚايرتتٝ ْػب١

ُشٛض ٚق١ُٝ  ظ(    نهًٌي
0.88 2.65 4 

 ٌ شٛض نه ٕ.ّ.أ يًُ

0.889 

 ٌ شٛض نه ٕ.ّ.أ يًُ

0.872 

 ق١ُٝ  ظ(

0.152 

( أتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض 13بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

ٌ بًػه  ٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.88نه ٞ أع٢ًَ  ػيب 0.73ٖٚ ٕ آي دا٤ ايٛظ دا٤ تطتٝ  اس 2.65,ٚ   ٛض  ايطابن(.,ٚ 

 0.73دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً مجٝن عباضات ٖصا اسٛض أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  

 0.73ٖٚٞ أقٌ َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.71( دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 28َا عسا ايعباض٠ ضقِ  

 يف ايرتتٝ  ا٭خري,  2.13ٚٚظْٗا ايٓػيب 

عٔ اٖتُاّ ٚضغب١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بٗصا ازباْ  املتعًل بايكِٝ ٚنؿؿه ْتا٥ر ٖصا اسٛض  

ٚا٫دباٖات ٚا٫ٖتُاَات اييت تعهؼ ازباْ  ايٛدساْٞ نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ, ٚعًٝ٘ ؾذا٤ت 

 أنجط ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ َطتؿن يف ٖصا ازباْ  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

ٖٚٞ  0.96رتتٝ  ا٭ٍٚ, سٝح بًػه ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝ٘ ( يف اي27دا٤ت ايعباض٠   

تعهؼ ٌَٝ أغتاش ازباَع١ إا إتاس١ ؾطم ايتؿاعٌ َن ايب٬ب أثٓا٤ املٛقـ ايتعًُٝٞ مما ٜعهؼ أسس 

دٛاْ  ايتسضٜؼ ايؿعاٍ, يًتدًل َٔ ايتكًٝس١ٜ يف ايتسضٜؼ ٚإػباز ْٛع َٔ ايتؿاعٌ ا ػبابٞ بني ططيف 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ١ .ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝ

, ٖٚٞ 0.95( يف ايرتتٝ  ايجاْٞ سٝح بًػه ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 21نُا دا٤ت ايعباض٠   

تتعًل بتكبٌ صبًؼ ايه١ًٝ ايعصض ايكٗطٟ املكسّ َٔ ايب٬ب ؾُٝا ٜتعًل بعسّ زخٍٛ ا٫َتشإ, مما ٜعهؼ 

املكس١َ َٔ ايب٬ب اٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚصبًؼ ايه١ًٝ ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم مبجٌ ٖصٙ ا٭عصاض 

( ؾكط٠ أخري٠ ...  ٚإشا ربًـ ايباي  عٔ زخٍٛ ا٫َتشإ بعصض قٗطٟ ٜكبً٘ صبًؼ 80تٓؿٝصاا يٓل املاز٠  

 ايه١ًٝ ؾ٬ ؼبػ  غٝاب٘ ضغٛباا(.

( 24ٚعًٝ٘ ؾٝشكٌ ايباي  ع٢ً زضد١ ايٓذاح نا١ًَ يف ٖصا ايؿبٕ ٚأنست شيو ايعباض٠ ضقِ   

رتغٝذ َبسأ ؾشل ا٭عصاض املكس١َ َٔ ايب٬ب ذبطٜاا يًسق١ سٝح دا٤ت املتعًك١ باٖتُاّ صبًؼ ايه١ًٝ ب

, ٖٚصا ٜعهؼ ضغب١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 2.80ٚبٛظٕ ْػيب  0.93ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 

ٚاٖتُاَاتِٗ بتشكٝل ايعساي١ ٚايسق١, مما ٜٛنض َس٣ املػ٪ٚي١ٝ ايع١ًُٝ املًكا٠ ع٢ً صبًؼ ايه١ًٝ 

 بسأ .بهطٚض٠ تطغٝذ ٖصا امل

( ت٪نسإ بعهُٗا ا٭خط٣ سٝح بًػه ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً 23, 22ٚدا٤ت ايعباضتإ   

( اييت تتعًل مبؿاضن١ أسس ا٭غاتص٠ ايكا٥ُني بتسضٜؼ املكطض يف ٚنن ا٫َتشاْات ايتشطٜط١ٜ 22ايعباض٠  

ل بإتاس١ صبًؼ ( اييت تتع23ً, ٚاتؿكه نصيو ع٢ً ايعباض٠  2.71( ٚبٛظٕ ْػيب 0.90يف ايتدكل,  

, ٖٚصا ٜعهؼ 0.90ايه١ًٝ ٭عها٥٘ ٚنن ايكٛاعس املٓع١ُ ٭عُاٍ ا٫َتشاْات بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١

ايطغب١ ٚا٫ٖتُاّ ٚايتٛدٗات ا ػباب١ٝ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتؿعٌٝ قطاضات صبًؼ ايه١ًٝ 

 ٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات.( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿ71ٚخكٛقاا أْٗا يف ٖصا ايؿبٕ تتٛاؾل َن املاز٠ ضقِ  

ٚيعٌ َؿاضن١ أسس ا٭غاتص٠ ايكا٥ُني بتسضٜؼ املكطض يف ٚنن ا٫َتشاْات ٜعس َٔ أِٖ ايكٛاعس  

اييت تٓعِ ا٫َتشاْات سٝح ت٪نس ع٢ً نطٚض٠ تسضٜؼ مجٝن املٛنٛعات املكطض٠ مما ٜتشكل َٔ خ٬ي٘ 

 تهاؾ٪ ايؿطم بني ايب٬ب .

تعًل بطغب١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهطٚض٠ تكِٝٝ ا٫َتشاْات ( اييت ت25نُا دا٤ت ايعباض٠   

( ٖٚٞ 0.78اشباق١ بِٗ َٔ داْ  أغاتص٠ آخطٜٔ يف شات ايتدكل, ٚسكًه ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١  

(, ٖٚصا ٜعهؼ ضغب٘ ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بتؿعٌٝ ٖصا 0.73أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٟ إا ذبكٝل دٛز٠ ا٫َتشاْات ٚخباق١ إشا ناْه َٔ ايٓٛع املٛنٛعٞ ايصٟ ا دطا٤ زاخٌ ا٭قػاّ مما ٜ٪ز

 ؼبتاز زق١ ع١ًُٝ ٚيػ١ٜٛ َٚٗاض٠ ؾا٥ك١ يف قٝاغ١ ا٭غ١ً٦ .

( اييت تتعًل بتُػو ايباي  مبطتب١ 28ٚيهٔ دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

أقٌ َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١, ٚبٛظٕ ْػيب ٖٚٞ  0.71ايؿطف يف ساٍ عسّ سكٛي٘ ع٢ً تكسٜط أقٌ َٔ دٝس, 

, ٖٚصٙ ايعباض٠ دا٤ت يف ايرتتٝ  ا٭خري مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ايه١ًٝ مل تكِ بتٛع١ٝ ايب٬ب حبكٛقِٗ 2.13

ايكا١ْْٝٛ ا٭ناز ١ٝ بٗصا ايؿبٕ ٚبايتايٞ مل ٜكِ ا٭عها٤ مبجٌ ٖصٙ ايتٛع١ٝ, ْعطاا ٫غبؿاه إملاَِٗ 

 املعطيف بٗصا ازباْ  .

عطه ْتا٥ر ٖصا اسٛض تبني إٔ ٖٓاى ضغب١ ٚاٖتُاَاا يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  َٔ خ٬ٍ 

بايكٝاّ مبػ٪ٚيٝاتِٗ ايؿ١ٝٓ غٛا٤ املتعًك١ با٫َتشاْات أٚ ؾ٪ٕٚ ايب٬ب, نُا تبني اضتؿاع ْػ  َتٛغط 

إا إٔ  ا٫غتذاب١ يف ٖصا اسٛض مما ِٜٓ عٔ اضتؿاع يف زضد١ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ ٚإٕ نإ ٖصا  هٔ إضداع٘

نٌ َا تؿري إيٝ٘ ٖصٙ ايعباضات َٔ قِٝ ٚادباٖات اػباب١ٝ تعس مماضغات ١َٜٝٛ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ غٛا٤ 

 زاخٌ اسانطات أٚ أثٓا٤ ا٫َتشاْات.

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ " ظ " سٝح بًػه يًُشٛض  10ٚأقٌ َٔ  غٓٛات 10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

 0.05ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ  1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ اييت تػاٟٚ  0.152نهٌ 

مما ٜ٪نس أتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ اغتذابات ٖصا اسٛض َٔ سٝح تٛؾط ايكِٝ ا٫ػباب١ٝ ٚايطغب١ 

تكِٝٝ اَتشاْات ايع٤٬َ زاخٌ ايكػِ ٚؾشل ا٭عصاض املكس١َ َٔ ايب٬ب إشا ناْه  ٚا٫ٖتُاّ عبٛ نطٚض٠

قٗط١ٜ ست٢ ٫ تهٝن ايؿطق١ ع٢ً ايب٬ب عٓس زخٍٛ ا٫َتشاْات يف ايعاّ املكبٌ ٚاستؿاظِٗ حبكِٗ 

, ٚنطٚض٠ َؿاضن١ أسس ا٭غاتص٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكا٥ُني بتسضٜؼ املكطض مما ٜعهؼ ٞا٭ناز 

٪ ايؿطم ٚذبكٝل ايعساي١ ٚاملػاٚا٠, ٚنصيو اسرتاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ آضا٤ ايب٬ب سٍٛ تهاؾ

 اغرتاتٝذٝات ايتعًِٝ املتبع١ يف اسانط٠,

, ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس 0.87,  0.88نُا دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعٝٓتني سٍٛ ٖصٙ ايكه١ٝ  

 ( 13نُا تهُٔ شيو ازبسٍٚ   0.77,  0.75ا٭ع٢ً يًجك١ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 اىقضٞخ اىخبٍغخ : رزؼيق ثبىغضاءاد اىزأدٝجٞخ 

ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر أَهٔ  

 (14ٚنعٗا يف ازبسٍٚ  

 (14عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

اىفشٗ) ثِٞ العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ 

عْ٘اد ٗأنو  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىغضاءاد اىزأدٝجٞخ 13ٍِ 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

ٍِ 13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜػتشػٔ إٔ تهٕٛ َػا٤ي١ أغتاش  29

ازباَع١ أَاّ صبًؼ تبزٜ  أسس 

 أعها٥٘ أغتاش به١ًٝ اسبكٛم

0.91 2.74 5 0.917 0.910 0.066 

ني  30 ْٛا ٘ ايك ًٜتعّ أغتاش ازباَع١ باسرتَا

تعطه ٭١ٜ دعا٤ات  ازباَع١ٝ ست٢ ٫ٜ 
0.97 2.92 1 0.979 0.965 0.122 

ٔ  ٜتُػو 31 قؿ٘ ع أغتاش ازباَع١   يف ساي١ٚ 

طؾن  ا ملٜ   َ طتب١  َ ايعٌُ( باسبكٍٛ ع٢ً

 ا٭َط إا صبًؼ ايتبزٜ 

0.90 2.70 6 0.917 0.871 0.410 

ؼبرتّ أغتاش ازباَع١ ا دطا٤ات  32

ايكا١ْْٝٛ يف ساٍ ٚقؿ٘ عٔ ايعٌُ إشا 

 اقتهٞ ايتشكٝل شيو

0.93 2.80 4 0.936 0.929 0.058 

كاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ تؿهٌ ت١ُٝٓ  ث 33

ٝاا ؾُٝا  ٭غتاش ازباَع١ ع٬ًُ اػباب

 ؽبل ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ.

0.96 2.89 2 0.971 0.949 0.190 

تكبٌ أغتاش ازباَع١ عكٛبيت  34  ٜ ٛاؾل / ٜ

ٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ  ّ إشا أخٌ ب ٚايًٛ ايتٓبٝ٘ 

 ازباَع١ٝ.

0.94 2.82 3 0.936 0.949 0.115 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

ٍِ 13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ظٕ ٚاٛي غط ا٫غتذاب١  ٛت  َ ٚايرتتٝ   ْػب١ ايٓػيب 

 ٌ ُشٛض نه  ٚق١ُٝ  ظ( ًي
0.94 2.81 1 

 ٌ شٛض نه ٕ.ّ.أ يًُ

0.943 

 ٌ شٛض نه ٕ.ّ.أ يًُ

0.928 

ق١ُٝ  ظ( 

0.122 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً 14بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

ٚدا٤ يف  2.81يٛظٕ ايٓػيب هلصا اسٛض ٚدا٤ ا 0.73, ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.94اسٛض نهٌ 

 ايرتتٝ  ا٭ٍٚ.

, 30ٚعًٝ٘ , ؾكس دا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ عاٍ, ايعباضات أضقاّ  

( باسرتاّ ايكٛاْني ازباَع١ٝ ست٢ ٫ 30, سٝح تتعًل ايعباض٠  0.94, 0.96, 0.97(, ع٢ً ايرتتٝ  34, 33

ٯ١ٜ دعا٤ات, ٖٚصا ْابن َٔ ت١ُٝٓ ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ اييت ػب  إٔ تكّٛ ٜتعطه عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

بٗا امل٪غػات ازباَع١ٝ يهٞ تػطغٗا ٚتُٓٝٗا يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚإٕ ناْه ْػب١ َتٛغط 

( تعهؼ ايطغب١ ٚا٫ٖتُاّ ٚايتٛدٗات ا٫ػباب١ٝ يس٣ أعها٤ 0.97ا٫غتذاب١ املطتؿع١ هلصٙ ايعباض٠  

عهؼ ٚعٝا ١٦ٖٝ ايتسض ٜؼ بهطٚض٠ اسرتاّ ايكٛاْني ازباَع١ٝ اييت تٓعِ عًُِٗ زاخٌ امل٪غػات ازباَع١ٝ مماٜ 

ٝاا َطتؿعاا يف ٖصا ازباْ  ايٛدساْٞ, ٚعًٝ٘ ؾكس دا٤ ايٛظٕ ايٓػيب هلا   ا٭ٍٚ . ٖٚٞ يف ايرتتٝ  2.92قاْْٛ

رتاّ ايكإْٛ, ٖٚٛ ( اييت تتعًل مبذاٍ آخط جباْ  ثكاؾ١ اس33أَا ايعباض٠ ايتاي١ٝ ٖٚٞ ضقِ  

ت١ُٝٓ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يهْٛٗا تعس داْباا إػبابٝا عبٛ ايكهاٜا 

ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتهُٓٗا قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات, ٚقس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ 

ّ بت١ُٝٓ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ أٟ مما ٜعهؼ ْٛعاا َٔ ا٫ٖتُا 2.89( ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب هلا 0.96 

ايطغب١ يف َعطؾ١ ايٓعطٜات ٚايط٣٩ ٚ٭ؾهاض ايكا١ْْٝٛ اييت تػاعس أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف نٝؿ١ٝ 

 َٛاد١ٗ املؿه٬ت اييت ٜتعطنٕٛ هلا يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ .

إْٛ ( ٜطتببإ بعهُٗا ايبعض اٯخط, ؾجكاؾ١ ايعًِ بايك33, ٬ٜٚ30سغ إٔ ٖاتني ايعباضتني  

ت٪زٟ إا ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ أٟ إا تطمج١ ازبٛاْ  ايٓعط١ٜ إا مماضغات غًٛن١ٝ يف ايٛاقن 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٝاا َطتؿعاا يف أسس دٛاْب٘ ٖٚٛ ازباْ  ايٛدساْٞ .  ازباَعٞ, ٖٚصا ٜعهؼ ٚعٝاا قاْْٛ

( اييت تتعًل مبٛاؾك١ تكبٌ أغتاش ازباَع١ 34ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠  

, ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب هلصٙ  0.94بيت ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ يف ساٍ ا خ٬ٍ بٛادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ازباَع١ٝ, عكٛ

َٔ ايكإْٛ اييت  110, ٖٚصا ٜعهؼ ْٛعاا َٔ ايتٛد٘ ا٫ػبابٞ عبٛ تببٝل ْل املاز٠ 2.82( 4ايعباض٠  

 ( ُٖٚا :  2,  1تسضٜؼ   تٓل ع٢ً أْ٘ َٔ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ اييت ػبٛظ تٛقٝعٗا ع٢ً أعها٤ ١٦ٖٝ اي

 د ايًّٛ . 2          د ايتٓب1٘ٝ

ُاا خاقاا بتعًل 112ٖٚاتإ ايعكٛبتإ قس يٛسغ إٔ املؿطع أؾطز يف املاز٠    ( َٔ ايكإْٛ سه

بػًب١ ض٥ٝؼ ازباَع١, ٖٚٛ أْ٘ ػبٛظ يط٥ٝؼ ازباَع١ تٛقٝن عكٛبيت ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ ٜعس قاع أقٛاٍ 

( إٔ 141: 7يو زٕٚ إٔ ؼبًٝ٘ إا ايتشكٝل, ٜٚط٣ أمحس عبس اي٬ٙ املطاعٞ  ايعهٛ ٚذبكٝل زؾاع٘, ٚش

خبٛض٠ ٖصا ايٓل إٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ ػبُن د يف ٖصٙ اسباي١ بني غًبيت ايتشكٝل ٚاسانُ٘, ... ٖٚٛ عٝ  

 خبري بايٓل ٜػتٛد  َطادعت٘ .

تاش ازباَع١ ( اييت تتعًل باسرتاّ أغ32ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

, 2.80ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب 0.93ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يف ساٍ ٚقؿ٘ عٔ ايعٌُ إشا اقته٢ ايتشكٝل شيو, 

ٖٚصا دع٤ َٔ تببٝل عًُٞ يجكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ, ٜٚعهؼ اٖتُاَاا َٚؿاضن٘ اػباب١ٝ يف عسّ َعاضن١ 

ٝاا ايكإْٛ ٚنطٚض٠ ا٫َتجاٍ ي٘, ٚا٫يتعاّ مبا ٜٓتر عٔ ايتشكٝل َن  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مما ٜعهؼ ٚع

, يط٥ٝؼ ازباَع١ 106َطتؿعاا يف ٖصا ازباْ  ايٛدساْٞ نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ ٖٚصا ٚؾل ْل املاز٠ 

إٔ ٜٛقـ أٟ عهٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ عًُ٘ استٝاطٝاا إشا اقتهه َكًش١ ايتشكٝل َع٘ شيو, 

 ٜٚهٕٛ ايٛقـ ملس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ث٬ث١ أؾٗط.

( اييت تتعًل ببٕ تهٕٛ َػا٤ي١ أغتاش ازباَع١ 29ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

, ٖٚصا ٜعهؼ ْٛعاا 2.74, ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب 0.91أَاّ صبًؼ تبزٜ  أسس أعها٥٘ أغتاش به١ًٝ اسبكٛم, 

ٕ يف تؿهٌٝ صبًؼ ( أ265: 9ايتكسٜط ٚا٫سرتاّ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ نُا ٜط٣  أمحس ضبُٛز عبس املبً   

َاا, َٚٔ َعاٖط ٖصا ا٫سرتاّ إٔ ايتشكٝل ٫ دبطٜ٘ دٗات  تبزٜ  َػا٤ي١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اسرتا

خاضد١ٝ عٔ ازباَعات , بٌ ػبطٜ٘ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات اسبكٛم, ٚبؿطط أ٫ تكٌ زضد١ املهًـ 
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 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

132 

١َ ايعسٍ, ٜٚتهض شيو َٔ تؿهٌٝ بايتشكٝل عٔ زضد١ َٔ ػبطٟ ايتشكٝل َع٘, نُا ٬ٜسغ تٛؾط أغباب إقا

صبًؼ ايتبزٜ  ايصٟ ٜهِ أسس أغاتص٠ ن١ًٝ اسبكٛم با ناؾ١ إا َػتؿاض َٔ صبًؼ ايسٚي١ , ٚأسس ْٛاب 

 . 1972يػ١ٓ  49َٔ ايكإْٛ  109ض٥ٝؼ ازباَع١  ٚؾًكا يٓل املاز٠ 

سبكٍٛ ع٢ً ( اييت تتعًل بتُػو أغتاش ازباَع١ با31ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

( ٚساظت ع٢ً ٚظٕ 0.90ضاتب٘ نا٬ًَ يف ساي١ ٚقؿ٘ عٔ ايعٌُ َا مل ٜطؾن ا٭َط إا صبًؼ ايتبزٜ ,  

 ؾكط٠ ثا١ْٝ َٔ ايكإْٛ  106از٠ ْل امل ل, ٚتعهؼ ٖصا ايعباض٠ دع٤اا َٔ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ بتبب2.70ْٝػيب

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ   ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

, 0.152غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ "ظ" سٝح بًػه  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, مما ٜ٪نس 0.05, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ اييت تػاٟٚ 

غٓٛات خ ٠ سٍٛ اغتذابات  10غٓٛات, ٚأقٌ َٔ  10اتؿام شٟٚ اشب ٠ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أنجط َٔ 

ٖصا اسٛض َٔ سٝح تٛؾط ايطغب١ ٚايكِٝ ا٫ػباب١ٝ عبٛ نطٚض٠ ت١ُٝٓ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ ٚاسرتاّ 

ايكإْٛ ؾُٝا ٜتعًل بازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ اييت  هٔ إٔ تٛقن ع٢ً َٔ ؽبايـ ايكإْٛ َن نطٚض٠ إٔ تهٕٛ 

أَاّ صبًؼ ايتبزٜ  سؿاًظا ع٢ً نطاَتِٗ, ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ َػا٤ي١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

نُا تهُٔ  0.77, 0.75(, ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ 0.92, 0.94يًعٝٓتني َتكاضب١ سٍٛ ٖصا اسٛض  

 (14شيو ازبسٍٚ  

 اىقضٞخ اىغبدعخ : رزؼيق ثبىق٘اػذ اىَبىٞخ :

ابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر ٖصا, ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذ 

 دا٤ت َٛنش١ بازبسٍٚ ايتايٞ:

 (15عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ "ص" 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ 

 اىق٘اػذ اىَبىٞخ عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ
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 اىؼجبساد ً
ّغجخ ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜٛاؾل أغتاش ازباَع١ ع٢ً ؾشل  35

ضغاي١ ايسنتٛضاٙ ٚيٛ بسٕٚ 

 َازَٟكابٌ 

0.81 2.43 6 0.781 0.851 0.620 

١ ع٢ً  36 ُّٔ   أقسض( زٚض ازباَع١/ ايهًٝ َأثًَ

ٞ يٓؿط حبٛخ أغتاش ازباَع١ ِ املاي  ايسع
0.86 2.57 5 0.880 0.824 0.495 

تًتعّ ازباَع١ بكطف َٓض َاي١ٝ  37

هل١٦ٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ 

 املٛؾسٜٔ ملُٗات ع١ًُٝ باشباضز.

0.88 2.65 3 0.893 0.871 0.109 

ؾعٌُ ازباَع١ ايسعِ املازٟ  38

يًُ٪متطات ٚايٓسٚات اييت ٜؿاضى 

 ؾٝٗا أغتاش ازباَع١ باشباضز.

0.90 2.71 2 0.928 0.871 0.503 

تهن ازباَع١ خب١ يؿشل حبٛخ  39

املاز١ٜ . ِ املع١ٜٛٓٚ  ِ ايكٝ  ازبٛا٥ع يسع
0.91 2.73 1 0.923 0.890 0.285 

تتشٌُ ازباَع١ تهايٝـ ؾشل  40

ط٠  ْتازا  ايعًُٞ يًُتكسَني يًرتق١َٝ 

 ٚاسس٠

0.88 2.64 3ّ 0.907 0.839 0.591 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب 

  يًُشٛض نهٌٚق١ُٝ  ظ(  ٚايرتتٝ 
0.87 2.62 6 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.885نهٌ 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.858نهٌ 

 ق١ُٝ  ظ(

0.244 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض نهٌ 15بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

 ايػازؽ. ٚدا٤ يف ايرتتٝ  2.62, ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.87دا٤ت 

(, إش تتعًل 38, 39ٚدا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ أع٢ً ايعباضتإ   

سٝح تكّٛ ايهًٝات ببقػاَٗا املدتًؿ١ باعتُاز خب١ يؿشل حبٛخ ازبٛا٥ع يسعِ ا٭ٚا بازباْ  ايبشجٞ 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً سطم ازباَع١ بهًٝاتٗا  0.91ايكِٝ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ; هلصا دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 
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 املدتًؿ١ ع٢ً ت١ُٝٓ ازباْ  ايبشجٞ يس٣ ايب٬ب مما ٜ٪نس ايتٛد٘ ا٫ػبابٞ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

( يت٪نس ايتٛد٘ ا ػبابٞ ٚايطغب١ 38عبٛ ت١ُٝٓ ٖصا ازباْ  ٚزعُ٘ يس٣ ايب٬ب , ٚدا٤ت ايعباض٠  

ٚا٫ٖتُاّ َٔ داْ  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عبٛ ايسٚض ايؿعاٍ يًذاَع١ يف تكسِٜ ايسعِ املازٟ يًُ٪متطات 

ا٫غتذاب١ عًٝٗا  ٚايٓسٚات ايع١ًُٝ اييت ٜؿاضى ؾٝٗا أغتاش ازباَع١ باشباضز, ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط

, ٖٚاتإ ايعباضتإ تهؿؿإ عٔ ضغب١ ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايبشح ايعًُٞ ٖٚٛ أسس 0.90

ٚظا٥ـ ازباَع١, ٚزعُ٘ ٜعس أسس أِٖ سكٛقِٗ  سساخ ْٛع َٔ ايتهاٌَ بني ايتسضٜؼ ٚايبشح ايعًُٞ يف 

يب٬ب ٚمما ٜ٪نس سطم ازباَع١ ع٢ً ازباَع١ إش  هٔ إٔ ٜٓعهؼ شيو ع٢ً ت١ُٝٓ املٗاضات ايبشج١ٝ يس٣ ا

ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عها٥ٗا, ٜٚ٪نس نصيو سطم ازباَعات ع٢ً َؿاضن١ ا٭غتاش ٚزعُ٘ َازٜاا ٚتؿذٝع٘ 

 29/11, قس ٚاؾل نصيو جبًػت٘ بتاضٜذ27/12/2011َعٜٓٛااا ؾبٕ صبًؼ داَع١ املٓٝا جبًػت٘ بتاضٜذ 

شباضد١ٝ  خاضز ايٛطٔ(  يكا٤ حبح ؾؿٗٞ َط٠ نٌ ع٢ً سهٛض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ امل٪متطات ا 2013/

ز٫ٚض, نُا ٚاؾل جبًػت٘ بتاضٜذ  550غٓتني َن ذبٌُ ازباَع١ يًٓؿكات ٚضغّٛ ا٫ؾرتاى ع٢ً إ٫ تعٜس عٔ 

% َٔ ضغّٛ ا٫ؾرتاى يف امل٪متطات 50ع٢ً إعؿا٤ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ مبكساض 25/12/2012

 ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف ايعٌُ اييت تعكس بهًٝات ازباَع١.ٚايٓسٚات ايساخ١ًٝ ٚايسٚضات 

(, ايًتإ تتعًكإ بكطف َٓض َاي١ٝ يًُٛؾسٜٔ يًداضز مبا ؽبل 40, 37ٚدا٤ت ايعباضتإ ضقُا   

املُٗات ايع١ًُٝ, ٚنصيو ذبٌُ ازباَع١ تهايٝـ ؾشل ا ْتاز ايعًُٞ يًُتكسَني يًرتق١ٝ, يف تطتٝ  

ٚٚظٕ ْػيب ٚاسس, مما ٜ٪نس ايتٛد٘ ا ػبابٞ َٔ داْ   0.88ٚاسس َٔ سٝح ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 

 َٔ ايكإْٛ. 87ازباَع١ ٚايتعاَٗا بكطف املايٝات يًُٛؾسٜٔ إا َُٗات ع١ًُٝ ٚؾل ْل املاز٠ 

( اييت تٓل ع٢ً إٔ ازباَع١ تتشٌُ تهايٝـ ا ْتاز ايعًُٞ يًُتكسَني يًرتق١ٝ 40أَا ايعباض٠   

, مما ٜ٪نس تٛؾط ايٛعٞ َٔ داْ  2.64ٚٚظٕ ْػيب  0.88غط ا٫غتذاب١ َط٠ ٚاسس٠, سٝح دا٤ت ْػب١ َتٛ

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عبٛ زٚض ازباَع١ َٚؿاضنتٗا ايباسجني َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ذبٌُ ْؿكات 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات   ٓض نٌ عهٛ َٔ 30ا ْتاز ايعًُٞ, ٖٚصا ٚؾًكا يٓل املاز٠  

ها٤ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ايسا١ُ٥ يؿشل ا ْتاز ايعًُٞ يًُطؾشني يٛظا٥ـ ا٭غاتص٠ ٚا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ أٚ أع

 ٚظٝؿ١. دٓٝٗا عٓس ؾشل ا ْتاز ايعًُٞ يهٌ 100يًشكٍٛ ع٢ً يكبٗا ايعًُٞ َهاؾب٠ َكسضاٖا 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايسعِ  ( اييت تٛنض تكسٜط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زٚض ازباَع١ ٚايه١ًٝ ع36٢ًٚدا٤ت ايعباض٠   

ا٫غتذاب١ , ْٚػب١ َتٛغط 2.57املايٞ يٓؿط حبٛخ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايرتتٝ  اشباَؼ بٛظٕ ْػيب 

عهؼ اٖتُاّ ٚتكسٜط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يسٚض ازباَع١ يف زعِ ايبشٛخ ٚاٖتُاَٗا 0.86عًٝٗا   ٜ ٖصا  ٚ ,

 ايتسضٜؼ . سكٛم أعها٤ ١٦ٖٝبازباْ  ايبشجٞ ٚأُٖٝت٘ يف خس١َ امتُن, ٚإٔ ٖصا ايسعِ املايٞ أسس 

( اييت تٛنض ٚتؿري إا َٛاؾك١ أغتاش 35ٚقس دا٤ت ْػب١ َتٛغب١ ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

أٟ يف ايرتتٝ  ا٭خري  2.43ٚبٛظٕ ْػيب  0.81ازباَع١ ع٢ً ؾشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ بسٕٚ َكابٌ َازٟ, 

عٌُ ٜػٓس إيِٝٗ ست٢ ٚيٛ مل ٜهٔ ي٘ ٚضغِ شيو تعهؼ ضغب١ ٚاٖتُاّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكٝاّ ببٟ 

 َكابٌ َازٟ .

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

 0.244غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ " ظ " سٝح بًػه  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

مما ٜ٪نس  0.05, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 1.96تػاٟٚ  ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ اييت

غٓٛات سٍٛ اغتذابات  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10اتؿام عٝٓيت أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

ٖصا اسٛض َٔ سٝح تٛؾط ايطغب١ ٚايكِٝ ا٫ػباب١ٝ املتعًك١ بايكٛاعس املاي١ٝ َٔ سٝح املٛاؾك١ ع٢ً ؾشل 

ضاٙ بسٕٚ َكابٌ َازٟ, ٚتكسٜط زٚض ازباَع١ ع٢ً ايسعِ املايٞ يٓؿط حبٛخ أعها٤ ١٦ٖٝ ضغا٥ٌ ايسنتٛ

ايتسضٜؼ اشباق١ بايرتق١ٝ, ٚنصيو ذبٌُ ازباَع١ ايسعِ املازٟ يًُ٪متطات ٚايٓسٚات اييت ٜؿاضى َٓٗا 

تاز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باشباضز َط٠ ٚاسس٠ يف ايػ١ٓ ٚتجُني زٚض ازباَع١ بتشٌُ تهايٝـ ؾشل ا ْ

, ُٖٚا  0.85,  0.88ايعًُٞ يًُتكسَني يًرتق١ٝ َط٠ ٚاسس٠, ٖصا ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعٝٓتني 

 . 0.77,  0.75أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ 

بعض عطه ْتا٥ر ٖصا اسٛض تبني إٔ ٖٓاى ضغب١ ٫ًَٛٝٚ ٚادباٖات اػباب١ٝ عبٛ َعطؾ١ ازبٛاْ  

 اسبٝا٠ ازباَع١ٝ .  ايكا١ْْٝٛ ٚا٫ٖتُاّ بتؿعًٝٗا يف

 إعبثخ اىغؤاه اىشاثغ

ٍب ٍذٙ ٗػٜ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثبىقضبٝب 

ىغْخ  42اىغبٍؼٞخ اى٘اسدح ثقبُّ٘ رْظٌٞ اىغبٍؼبد 

ٍِ خاله اىَنُ٘ اىغي٘مٜ مأؽذ ع٘اّت اى٘ػٜ  1202



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىقبّّٜ٘؟

سػاب  ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ; ؾكس مت ذبًٌٝ  اغتذابات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يهٌ ضبٛض ع٢ً سس٠ ٚسػاب ايٛظٕ ايٓػيب يهٌ ضبٛض, ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ 

 ( 21:  16ا سكا٥ٞ عٔ ْتا٥ر دا٤ت يف ازبساٍٚ أضقاّ  

ٗفَٞب ٝخص اىقضٞخ األٗىٚ: اىزٜ رزؼيق ثبإلششاف  

ؾكس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ عٔ ، ٗاىَْبنشخ ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٜ

 ت أَهٔ ٚنعٗا يف ازبسٍٚ ايتايٞبٝاْا



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (16عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ 

 ٜعْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اإلششاف ٗاىَْبنشخ ٗاىفؾص ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشن

 اىؼجبساد ً
ّغجخ ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

1 

ٜكرتح صبًؼ ايكػِ زب١ٓ ث٬ث١ٝ َٔ 

ا٭غاتص٠ يؿشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ 

 ايه١ًٝ ٜٚعتُسٖا صبًؼ

0.96 2.87 1 0.971 0.945 0.224 

2 

ه املطؾض َٔ خاضز ازباَع١ طعٜٜ٪زٟ / 

أَاّ زب١ٓ  ايتدكك١ٝعسزاا َٔ ايسضٚؽ 

 ا٫غتُاع يتعٝٝٓ٘ َسضغاا .

0.78 2.35 7 0.808 0.749 0.519 

3 
ٜؿاضى  إٔػبٛظ يًُؿطف ع٢ً ايسنتٛضاٙ 

 نُٔ أعها٤ زب١ٓ ايؿشل
0.72 2.20 8 0.795 0.647 1.289 

4 

 اضؽ املسضؽ املػاعس عًُ٘ يف ٚظٝؿ١ 

َسضؽ بعس سكٛي٘ ع٢ً عسز َٔ ايسٚضات 

 ايتسضٜب١ٝ 

 د 0.175 0.878 0.859 6 2.60 0.87

5 

تتؿهٌ زب١ٓ ا ؾطاف ع٢ً ايطغا٥ٌ 

 ايع١ًُٝ حبس أقك٢ ث٬ث١ أعها٤ ٚقٛتِٗ 

 ٚاسس

 د 0.008 0.886 0.885 5 2.66 0.89

6 
زباَع١ ٜؿرتط يًتعٝني يف َٓك  قٝازٟ با

 اسبكٍٛ ع٢ً زٚض٠ ا زاض٠ ازباَع١ٝ
0.93 2.80 2 0.939 0.925 0.116 

7 

املتكسّ يًرتقٞ أَاّ  قـٜعطه / ٜٓا

ٝاا أٚ ًَدكاا  ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ حبجاا َطدع

 يبشٛث٘.

0.93 2.79 2ّ 0.933 0.925 0.069 

8 

ٜتهُٔ تؿهٌٝ زب١ٓ املٓاقؿ١ ٚاسبهِ ع٢ً 

ٛاا َٔ خاضز ازب اَع١, ضغاي١ ايسنتٛضاٙ عه

ٛاا َٔ خاضز ايه١ًٝ.  ٚيف املادػتري عه

0.92 2.76 4 0.939 0.890 0.425 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبساد ً
ّغجخ ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

 ٚايرتتٝ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب 

 يًُشٛض نهٌٚق١ُٝ  ظ( 
0.88 2.63 4 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.891نهٌ 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.856نهٌ 

 ق١ُٝ  ظ(

0.808 

( أتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً 16بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

ٚدا٤  2.63, ٚدا٤ ايٛظٕ ايٓػيب هلصا اسٛض 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.88اسٛض نهٌ بًػه 

 اسٛض يف ايرتتٝ  ايطابن.

(, ع٢ً 8, 7, 6, 1ٚدا٤ أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ َطتؿع١ ايعباضات   

( ٚعًٝ٘, ؾكس دا٤ت ايعباض٠ اييت تتعًل بتؿهٌٝ زب١ٓ ث٬ث١ٝ َٔ 0.92, 0.93, 0.93, 0.96ايرتتٝ   

ث٬ث١ َٔ ا٭غاتص٠ يؿشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ َٔ ايكػِ ٚاعتُازٖا َٔ صبًؼ ايه١ًٝ ؾكط إشا يٝؼ بٗا 

ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ ( َٔ اي٥٬ش١ 55أغاتص٠ َػاعسٕٚ ست٢ تعتُس َٔ ض٥ٝؼ ازباَع١, ٖٚصا ٚؾل ْل املاز٠  

 . 2.87, ٚٚظٕ ْػيب 0.96تٓعِٝ ازباَعات . ٚدا٤ت ْػب١ ا٫غتذاب١ عًٝٗا 

( اييت تتعًل بهطٚض٠ اؾرتاط اسبكٍٛ ع٢ً زٚض٠ 6ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

ٚيهٔ  يف ايرتتٝ  ايجاْٞ. 2.80, ٚٚظْٗا ايٓػيب 0.93ا زاض٠ ازباَع١ٝ يًتعٝني يف َٓك  قٝازٟ بازباَع١ 

بايطدٛع إا قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات مل ٜطز ْل قاْْٛٞ بٗصٙ ايسٚضات, ٚإمنا ٖٞ ؾبٕ زاخًٞ ٜعٛز إا 

ٚايصٟ ٜٓل ع٢ً  22/3/2006بتاضٜذ  439إزاض٠ ازباَع١ تؿع٬ٝ يكطاض امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات ضقِ 

َؿطٚع ايتسضٜ  ع٢ً  استػاب ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ اييت ػبتاظٖا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاييت ٜكسَٗا 

نُٔ اي اَر املبًٛب١ يًرتق١ٝ يًٛظٝؿ١ ا٭ع٢ً( ٚقس ٚاؾل  ICTPتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت 

ع٢ً تؿعٌٝ ٖصا ايكطاض ؾاملؿطع, مل ٜٛضز ْكٛقاا  28/6/2011بتاضٜذ  11صبًؼ داَع١ املٓٝا َٔ دًػ١ ضقِ 

ٝاا بؿبٕ ٖصٙ ايسٚضات إ٫ ؾكط عٓس تعٝني املسضؽ امل ( َٔ 59ػاعس يف ٚظٝؿ١ َسضؽ ٚؾل ْل املاز٠  قاْْٛ

 . 1972يػ١ٓ  49اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يًكإْٛ 

( اييت تتعًل بهطٚض٠ إيكا٤ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 7ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٝاا أَاّ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ,  بٕ تكطضٙ , ٖٚصا ؾ2.79بٛظٕ ْػيب  0.93املتكسّ يًرتقٞ يسضد١ أع٢ً حبجاا َطدع

 ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ٚؾل نٌ ربكل َٔ ايتدككات املدتًؿ١.

( اييت تتعًل بتؿهٌٝ زبإ املٓاقؿ١ ٚاسبهِ ع٢ً ضغاي١ ايسنتٛضاٙ أْٗا تتهُٔ 8أَا ايعباض٠   

ٛاا َٔ زاخٌ ازباَع١ با ناؾ١ إا عهٛ َٔ زاخٌ  ٛاا َٔ خاضز ازباَع١, أَا يف املادػتري ؾٝتهُٔ عه عه

( ٚٚظْٗا ايٓػيب 0.92ادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ, ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا  ايه١ًٝ غٛا٤ يف امل

( ٖٚصا ٜتِ تؿعًٝ٘ ٚاقعاا, ٚيهٔ ٖٓاى بعض ايتذاٚظات يف تؿهٌٝ تًو ايًذإ, ؾكس ًٜذب ايبعض 2.76 

سا٫ت  إا إٔ ٜهٕٛ ايعهٛإ َٔ خاضز ازباَع١ يف ضغاي١ ايسنتٛضاٙ ٚيهٓ٘ قًٌٝ ٚيٝؼ نجرياا ؾكس متجٌ

 .1972يػ١ٓ  49( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يًكا104ْٕٛؾطز١ٜ, ٚإٕ ناْه تتعاضه َن املاز٠  

( اييت تتعًل باسبس ا٭قك٢ يتؿهٌٝ زب١ٓ 5ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

هٛ 2.66( ٚٚظْٗا ايٓػيب 0.89ا ؾطاف ع٢ً ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٖٚٛ ث٬ث١ أعها٤,   ٕ قٛتِٗ ٚيف ٖصٙ اسباٍٜ 

ل املاز٠   1972يػ١ٓ  49ٚاسساا ٚؾل َا قطضٙ املؿطع بايكإْٛ   ايتٓؿٝص١ٜ . ( َٔ اي٥٬ش104١ٖٚصا ٚؾلْ 

( اييت تتعًل باؾرتاط سكٍٛ املسضؽ املػاعس 4ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

, ٬ٜسغ 2.32ٗا ايٓػيب ٚٚظْ 0.87ايصٟ ٜعني يف ٚظٝؿ١ َسضؽ سكٛي٘ ع٢ً عسز َٔ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ, 

ٖٓا إٔ املؿطع اؾرتط ٚؾًكا يًكإْٛ اسبكٍٛ ع٢ً زٚض٠ يف أقٍٛ ايتسضٜؼ يف ؾهٌ َكطضات أٚ ْسٚات ع١ًُٝ 

ٚؾًكا يعطٚف نٌ ن١ًٝ ٚطبًكا يًكٛاعس اييت ٜهعٗا صبًؼ ازباَع١" ٜٚهٕٛ سهٛض ايتسضٜ  بكؿ١ َطن١ٝ 

( َٔ ايكإْٛ, ؾاملؿطع ٖٓا قكط ايسٚضات 59ؾطًطا يًتعٝني يف ٚظٝؿ١ َسضؽ, ٖٚصا ٚؾل ْل املاز٠  

 ايتسضٜب١ٝ ملٔ ٜعٕٝٓٛ َٔ زاخٌ ايه١ًٝ با ناؾ١ إا تكطٜط زب١ٓ ايؿشل ٚا٫غتُاع.

( اييت تتعًل ببٕ ٜعطه املطؾض َٔ خاضز 2ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

( ٚٚظْٗا 0.78زب١ٓ ا٫غتُاع,  ازباَع١ يًتعٝني يف ٚظٝؿ١ َسضؽ عسزاا َٔ ايسضٚؽ ايتدكك١ٝ أَاّ 

(, ؾكس دا٤ت يف ايرتتٝ  قبٌ ا٭خري ضغِ سكٛهلا ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ 7برتتٝ    2.35ايٓػيب 

َطتؿع٘ ٭ْ٘ قس ؼبسخ يف بعض نًٝات ازباَع١, ٚيهٓ٘ ٫ ؼبسخ زاخٌ ن١ًٝ ايرتب١ٝ, ع٢ً قسض عًِ 

 ايباسح بٗصا ايؿبٕ .

( اييت تتعًل جبٛاظ َؿاضن١ املؿطف ع٢ً 3ايعباض٠   ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚتطتٝبٗا ا٭خري ٚيف ٖصٙ اسباي١  2.20( ٚٚظْٗا ايٓػيب 0.72ايسنتٛضاٙ نُٔ أعها٤ زب١ٓ ايؿشل,  

َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات سٝح أٚد  املؿطع , ٚمل ػبع د إٔ  295طبايؿ١ يٓل املاز٠ 

بني َهاؾب٠ ايؿشل َٚهاؾب٠ ا ؾطاف ع٢ً ايطغاي١ سٝح إٔ املؿطع ٖٓا أقط  ػبُن املؿطف ع٢ً ايطغاي١

ايػبط ا٭خري   ٚيًُؿطف ع٢ً  295ازبُن بني تكانٞ املهاؾب٠ ع٢ً ا ؾطاف ٚايؿشل يف أخط املاز٠ 

ٝاا ع٢ً أْ٘  ايطغاي١ إٔ ػبُن بني ٖصٙ املهاؾب٠  ايؿشل( َٚهاؾب٠ ا ؾطاف ع٢ً ايطغاي١, مما ٜ٪نس نُٓ

ٚانض ع٢ً أْ٘  هٔ يًُؿطف إٔ ٜٓهِ إا زب١ٓ ايؿشل يًطغاي١ اييت أؾطف عًٝٗا زٕٚ شنط أٟ َ ض, زيٌٝ 

 بٌ تطنٗا املؿطع َؿتٛس١.

ٜتهض مما غبل, إٔ ٖٓاى مماضغات قا١ْْٝٛ تػٝ  عٔ بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايٛاقن  

 يف ٚظٝؿ١ َسضؽ َٔ اشباضز إٔ ًٜكٞ سٝح دا٤ت يف ايرتتٝ  ا٭خري تًو اييت تتعًل بعسّ املبايب١ ملٔ ٜعني

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ 60زضٚغاا ربككٝ٘ أَاّ ايًذ١ٓ اييت تكّٛ با٫غتُاع إيٝ٘ ٚؾًكا يٓل املاز٠  

يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات, ٚنصيو عسّ َؿاضن١ املؿطف ع٢ً ايطغاي١ يف تؿهٌٝ زب١ٓ ايؿشل ٚا٫غتُاع 

َسضؽ, ٚإٕ نإ املؿطع يف ٖصٙ املاز٠ شنط نطٚض٠ َؿاضن١ املؿطف  املتعًك١ بتعٝني املسضؽ املػاعس يف ٚظٝؿ١

يف زب١ٓ ايؿشل َٓص إٔ نإ عسز ا٭غاتص٠ ق٬ًًٝ يف ازباَعات ٚيهٔ / اٯٕ أقبض ايعسز نجرياا, ؾٗٓاى 

 أغاتص٠ يف مجن ايتدككات ٜهْٕٛٛ نُٔ زب١ٓ ايؿشل بعٝساا عٔ ا٭غاتص٠ املؿطؾني ع٢ً ايطغاي١ .

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات ؾُا ٜتعًل بٗصٙ ايكه١ٝ; ٚقس مت سػاب  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ بني شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, ٖٚٞ 1.96, ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ اييت تػاٟٚ 0.808ق١ُٝ  ظ( سٝح بًػه يًُشٛض نهٌ 

مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ ٖصٙ ايٓتا٥ر إ٫ إٔ ْتا٥ر ايبشح  0.05ي١ عٓس َػت٣ٛ ق١ُٝ غري زا

ٝاا بني اغتذابات عٝٓيت ايبشح شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ  غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10نؿؿه عٔ ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥

١ ايؿشل, ( اييت تتعًل جبٛاظ َؿاضن١ املؿطف ع٢ً ايسنتٛضاٙ نُٔ أعها٤ زب3ٓغٓٛات سٍٛ املؿطز٠   10

غٓٛات سٝح إٔ شيو ٫ ؼبسخ يف ايٛاقن, ٚيعسّ زضا١ٜ بعض أعها٤ ١٦ٖٝ  10يكاحل شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

هلصٙ املؿطز٠, ٖٚٞ أن   1.289ايتسضٜؼ بايٓل ايكاْْٛٞ املتعًل بٗصا ايؿبٕ, ٚحبػاب ق١ُٝ  ظ( دا٤ت 

 . 0.05, ؾٗٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 1.96َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ اييت تػاٟٚ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ضٞخ اىضبّٞخ: رزؼيق ثبىَغبىظ اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ اىق

  ،خاىَْجضق
ؾكس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر أَهٔ ٚنعٗا يف 

 ازبسٍٚ ايتايٞ :

 (10عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

فشٗ) ثِٞ العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اى

 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىَغبىظ اىغبٍؼٞخ ٗاىيغبُ اىَْجضقخ

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

ح أنو خجش

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

يف املٛنٛعات املبطٚس١  ضأٜٞعٔ  أع  9

ٕ خايؿه إيًُٓاقؿ١ يف صبًؼ ايكػِ ٚ

 ضأٟ امًؼ.

0.90 2.71 3 0.931 0.867 0.560 

أخبط باملؿاضن١ يف إقطاض است٣ٛ  10

 غ٘ يًب٬ب.ايعًُٞ ايصٟ أزّض
0.95 2.84 1 0971 0.913 0.498 

طٜك١ اسبكٍٛ ع٢ً ط يًب٬ب طأّٜػ 11

 ايهت  ٚاملصنطات ازباَع١ٝ.
0.93 2.80 2 0.92 0.494 0.256 

يًبشٛخ  إدطا١ٝ٥ خب١ أغاِٖ يف ٚنن 12

 ايتدكك١ٝ بايكػِ.
 د 0.680 0.816 0.893 5 2.59 0.86

َٔ  ١املٓبجكأؾعٌ ايتٛقٝات ايٓٗا١ٝ٥  13

 ذإ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.ًاي
0.85 2.55 6 0.883 0.800 0.724 

أعطه أؾهاضاا إػباب١ٝ يطغِ ا طاض  14

 ايعاّ يٓعاّ ايعٌُ يف ايكػِ
0.89 2.67 4 0.923 0.839 0.729 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب 

  يًُشٛض نهٌٚق١ُٝ  ظ(  ٚايرتتٝ 
0.90 2.69 2 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.920نهٌ 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.864نهٌ 

 ق١ُٝ  ظ(

0.490 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 17يٛاضز٠ بازبسٍٚ ضقِ  بكطا٠٤ ايبٝاْات ا



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

142 

ٖٚٛ يف ايرتتٝ  ٚدا٤  2.69, بٛظٕ ْػيب 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.90يًُشٛض نهٌ دا٤ت 

 تطتٝ  اسٛض ايجاْٞ.

(, ع٢ً 9 ,11, 10  تٚقس دا٤ت أنجط ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ أع٢ً ايعباضا 

( مما ٜٛنض أْ٘ ٜتِ مماضغ١ 2.71, 2.80, 2.84ٚبٛظٕ ْػيب ع٢ً ايرتتٝ    0.90, 0.93, 0.95ايرتتٝ  

ٖصٙ ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ حبهِ أْٗا مماضغات ذبسخ يف امايؼ ازباَع١ٝ بكؿ١ عا١َ, ٚأْ٘ تتاح ايؿطم 

يؼ ع٢ً ايتدبٝط باملؿاضن١ يف يٮعها٤ ملُاضغتٗا بسٕٚ قٝٛز ٚقٛاعس, إش ٜعٌُ ا٭عها٤ يف تًو اما

إقطاض است٣ٛ ايعًُٞ ايصٟ ٜسضؽ يًب٬ب, سٝح ٫ ٜؿطه عًِٝٗ ض٩غا٤ صبايؼ ا٭قػاّ, بٌ ازبُٝن 

ٜؿاضى يف إقطاض است٣ٛ ايعًُٞ ببطٜك١ ز كطاط١ٝ, ٚٚؾًكا يًتدكل ايؿطعٞ ايصٟ  ٌٝ إيٝ٘ عهٛ 

كطضات اييت ٜسضغْٛٗا َٚا تتهُٓ٘ َٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايكػِ, ٚحبط١ٜ تا١َ, ٚإبسا٤ ايطأٟ يف امل

َٛنٛعات أناز ١ٝ مما ٜػتتبن شيو تٝػري سكٍٛ ايب٬ب ع٢ً ايهت  ٚاملصنطات ازباَع١ٝ سٝح دا٤ت 

ٖصٙ ايعباض٠ يف ايرتتٝ  ايجاْٞ, ٖٚصا ٜ٪نس إٔ ايب٬ب ٜتاح هلِ اسبكٍٛ ع٢ً املاز٠ ايع١ًُٝ غٛا٤ يف قٛض٠ 

( َٔ ايكإْٛ سٝح ٜ٪نس صبًؼ 22عًٝ٘ ايكإْٛ يف املاز٠ ضقِ   نتاب أّ َصنطات داَع١ٝ ٚؾًكا ملا ْل

(, َاز٠ 4( ٚضقِ  33(, َاز٠  7( بطقِ  22ازباَع١ ؾ٪ٕٚ ايتعًِٝ ٚصبًؼ ؾ٪ٕٚ ايسضاغات ايعًٝا َاز٠  

( ع٢ً نطٚض٠ إعساز ايػٝاغ١ ايعا١َ يًهت  ٚاملصنطات ازباَع١ٝ ٚتٓعُٝٗا ٚتػري سكٍٛ 7(, ضقِ  41 

 ايب٬ب عًٝٗا,

( املتعًك١ بعطه أؾهاض اػباب١ٝ يطغِ ا طاض ايعاّ يٓعاّ ايعٌُ يف ايكػِ, 14دا٤ت ايعباض٠  ٚ

, مما ٜٛنض غٝاز٠ َبسأ ايس كطاط١ٝ زاخٌ ا٭قػاّ ٚعسّ 2.67ٚٚظٕ ْػيب  0.89بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١ 

ػاّ يت١ُٝٓ ؾطه ضأٟ ٚاسس ٜٚتهض شيو يف املػا١ُٖ يف ٚنن خب١ إدطا١ٝ٥ يًبشٛخ ايتدكك١ٝ زاخٌ ا٭ق

 املٗاضات ايبشج١ٝ يٮعها٤ ٚإسساخ َا  هٔ تػُٝت٘ بايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

( اييت تتعًل بتؿعٌٝ ايتٛقٝات ايٓٗا١ٝ٥ املٓبجك١ 13ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠  

ٝ  ا٭خري, سٝح ٚشيو يف ايرتت 2.55(, ٚبٛظٕ ْػيب 0.85َٔ ايًذإ ايؿطع١ٝ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ,  

أظٗطت ٖصٙ ايٓتا٥ر إٔ ايتٛقٝات اييت ربطز َٔ ايًذإ تطؾن إا صبًؼ ايه١ًٝ  قطاضٖا ٚاعتُازٖا ثِ 

 ٚنن ا دطا٤ات املٓاغب١ يتؿعًٝٗا يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ .



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ٚعًٝ٘, ؾكس دا٤ت ْػ  َتٛغط ا٫غتذاب١ َطتؿع١ مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ املُاضغات طبٝع١ٝ 

طٜك١ إدطا١ٝ٥ ع١ًُٝ ز كطاط١ٝ زاخٌ امايؼ ازباَع١ٝ باعتباضٖا مماضغات ٚعاز١ٜ ٚمتاضؽ بب

 سٝات١ٝ داَع١ٝ يف ايٛغط ازباَعٞ.

ٝاا بني اغتذابات عٝٓيت ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

ظ " سٝح بًػه يًُشٛض غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ "  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس  1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ عٓس ايس٫ي١ اييت تػاٟٚ  0.490نهٌ 

مما ٜٛنض اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ ٖصٙ املُاضغات ايػًٛن١ٝ نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ د  0.05َػت٣ٛ 

ضا٥ِٗ يف املٛنٛعات املبطٚس١ بامايؼ ايع١ًُٝ, عٔ آ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, سٝح ٜكّٛ ا٭عها٤ بايتعبري

ٜٚتِ املؿاضن١ بايتدبٝط  قطاض است٣ٛ ايعًُٞ ايصٟ ٜسضؽ يًب٬ب, نُا ٜػاِٖ أعها٤ ايكػِ يف ٚنن 

خب١ إدطا١ٝ٥ يًبشٛخ, ٖٚصا ٜتِ َٔ خ٬ٍ عطه تًو ا٭ؾهاض ا٫ػباب١ٝ بامايؼ ازباَع١ٝ, ٚعًٝ٘ 

 ا ممٔ هلِ خ ٠ نبريٙ أٚ ق١ًًٝ يف َٓاقؿ١ تًو املٛنٛعات.ؾٝتػا٣ٚ مجٝن ا٭عها٤ غٛا٤ ناْٛ

 اىَخزيفخ  خ : رزؼيق ثبإلعبصاد ثأّ٘اػٖبضبىضاىقضٞخ اى

غٛا٤ ناْه إعاض٠ أّ ْسباا أّ َطاؾك١ ايعٚز أّ َُٗات ع١ًُٝ أّ تؿطؽ عًُٞ أّ إداظ٠ خاق١ ٚعًٝ٘, 

 شٛ ايتايٞ :ؾكس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ عٔ ْتا٥ر ثِ ٚنعٗا يف دسٍٚ ع٢ً ايٓ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (11عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اإلعبصاد ثأّ٘اػٖب اىَخزيفخ

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

َػ٪ٚيٝاتٞ  ا٭ناز ١ٝ  ببزا٤أيتعّ  15

ٞ ٚا زاض١ٜ عس ْٗا١ٜ ا داظ٠ ٚتػًُ  ٜ)

 ايعٌُ.

0.95 2.86 2 0.965 0.933 0.280 

ٜطخل ض٥ٝؼ ازباَع١ يعهٛ ١٦ٖٝ  16

ايتسضٜؼ أداظ٠ َطاؾل ملس٠ عاّ 

قاب١ً يًتذسٜس يف ا طاض 

 ايكاْْٛٞ.

0.96 2.89 1 0979 0.937 0.362 

ٜعس ايٓسب ايهاٌَ إعاض٠ ٚؽبهن  17

 .ات٭سهاّ ا عاض
0.88 2.65 7 0.907 0.847 0.522 

ٜبك٢ أغتاش ازباَع١ َس٠ مماث١ً يف  18

يف إعاض٠ ثا١ْٝ  شا ضغ إازباَع١ 

 يف إطاض ايعؿط غٓٛات. ٚأخري٠

 د 0.285 0.890 0.923 5 2.73 0.91

ع١ ببداظ٠ خاق١  19 ٜكّٛ أغتاش ازبَا

عس تطخٝل   ٜ بطات  ملس٠ ث٬ث١ أؾٗط

.٘ َع١ ي ؼ ازبا  ض٥ٝ

090 2.70 6 0.917 0.875 0.375 

تٓعِ ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ نٝؿ١ٝ  20

 سكٍٛ أغتاش ازباَع١ ع٢ً ا داظ٠ يف

ٜػط   غٗٛي١ٚ 

0.86 2.59 8 0.885 0.827 0.508 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜ٪زٟ أغتاش ازباَع١ ٚادبات٘ بعس  21

املٓاق   سٙغٔ املعاف َا عسا تكً

 ا زاض١ٜ.

0.94 2.83 4 0.952 0.929 0.198 

َٛني يف  22  ٜ َع١ سب أغتاش ازبا  ْ ٛظ ػب

َع١ . ٚإا ازبا  ٔ عَ   ا٭غٛب
0.95 2.85 2 0.963 0.929 0.291 

غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب ْػب١ َتٛغط ا٫

 1 2.85 0.95  يًُشٛض نهٌ ٚق١ُٝ  ظ(  ٚايرتتٝ 

ٕ . ّ . أ 

يًُشٛض نهٌ 

0.936 

ٕ . ّ . أ 

يًُشٛض نهٌ 

0.896 

ق١ُٝ  ظ( 

يًُشٛض

0.353 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 18بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ ضقِ  

 دا٤ تطتٝ  اسٛض ا٭ٍٚ  2.85يب , ٚبٛظٕ ْػ0.73َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ ٖٚٞ أع٢ً  0.95يًُشٛض نهٌ بًػه 

, 15, 16ٚعًٝ٘, ؾكس دا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ ايعباضات أضقاّ   

, أداظ٠ املطاؾل( 16(, سٝح تٓاٚيه ايعباض٠ ضقِ  0.91, 0.94, 0.95, 0.96(, ع٢ً ايرتتٝ   18,  21, 22

عاّ قابٌ يًتذسٜس يف سسٚز ا طاض ايكاْْٛٞ, ٚإٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ ٜطخل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بٗصٙ ٖٚٞ ملس٠ 

َطاعا٠ سػٔ  غٓٛات غٛا٤ ا عاض٠ أّ امل١ُٗ ايع١ًُٝ أٚ املطاؾل أٚ .... َن 10ا داظ٠ يف سسٚز َس٠ ا داظات ٖٚٞ 

ٜؼ يف أداظ٠ خاق١ بسٕٚ َطت  ملطاؾك١ غري ايعٌُ يف ايكػِ ٚيف ايه١ًٝ ... طػبٛظ ايرتخٝل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسض

 ازباَعات. ( َٔ قإْٛ تٓع89ِٝايعٚز املطخل ي٘ يف ايػؿط يًداضز ملس٠ غ١ٓ ع٢ً ا٭قٌص, َاز٠  

َٔ اي٥٬ش١  277( اييت تتٓاٍٚ َٛنٛع ايٓسب ٖٚصا ٚؾًكا يٓل املاز٠ 22ٚدا٤ت ايعباض٠   

٥ٝؼ ازباَع١ بعس َٛاؾك١ صبًؼ ايه١ًٝ ٚأخص ايتٓؿٝص١ٜ ػبٛظ ايٓسب يًتسضٜؼ خاضز ازباَع١ بكطاض َٔ ض

ضأٟ صبًؼ ايكػِ املدتل بؿطط أ٫ ٜهٕٛ َٔ ؾبٕ ايٓسب املػاؽ حبػٔ غري ايعٌُ بايه١ًٝ املٓتسب َٓٗا, 

 ٫ٚ إٔ ٜ٪زٟ إا تػٝ  املٓتسب عٔ َكط عًُ٘ ٭نجط َٔ َٜٛني.



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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٢ َٔ اسبس ا٭ع٢ً , ٖٚٞ أع2.85ًٚبٛظٕ ْػيب  0.95ٚقس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا  

(, ٚيهٔ املؿطع أؾرتط يف ايٓسب ازبع٥ٞ عسّ املػاؽ حبػٔ غري ايعٌُ ايصٟ ٚنشت٘ املاز٠ 0.73يًجك١  

 ( أْ٘ ٫ ػبٛظ ايٓسب إا ايكػِ إ٫ إشا اغتٛؾ٢ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايٓكاب ايتسضٜػٞ َٓ٘,278 

ّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتعٗسٙ ( اييت تتعًل بايتعا15ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

, مما 2.86( ٚبٛظٕ ْػيب 0.95,  إداظت٘ ٚتػًُ٘ ايعٌُببزا٤ املػ٪ٚيٝات ايؿ١ٝٓ ٚا زاض١ٜ بعس ْٗا١ٜ 

ٜٛنض اسبطم ع٢ً سػٔ غري ايعٌُ زاخٌ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ ٚاسبطم نصيو ع٢ً َكاحل ايب٬ب, َٚٔ ٖصا 

٪ؾطات اييت تٛنض اضتؿاع ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ ا٭عها٤ املٓبًل ؾإٕ تػًِ ايعٌُ بعس ْٗا١ٜ ا داظ٠ َٔ امل

ؾُٝا ؽبل شيو ع٢ً اعتباض أْٗا َٔ ا٭َٛض املػًِ بٗا إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ طاملا اْتٗه أداظت٘ ٚتػًِ 

 ايعٌُ بايه١ًٝ; ؾإْ٘   اضؽ عًُ٘ ٜٚ٪زٟ َا عًٝ٘ َٔ املػ٪ٚيٝات .

( 21َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠ ضقِ   ; ؾكس دا٤ت ْػب١ا٭غتاش املتؿطؽٚؾُٝا ٜتعًل مبٗاّ  

اييت تتعًل ببٕ أغتاش ازباَع١ ٜ٪زٟ َا عًٝ٘ َٔ ٚادبات  ؾ١ٝٓ( بعس بًٛغ٘ غٔ املعاف َا عسا تكًس 

ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ   ١( َٔ اي٥٬ش280, ٚشيو ٚؾل ْل املاز٠  2.83( ٚبٛظٕ ْػيب 0.94املٓاق  ا زاض١ٜ  

ملتؿطؽ َعا١ًَ ا٭غتاش ايكا٥ِ بايعٌُ َٔ سٝح ْكاب ايتسضٜؼ تٓعِٝ ازباَعات,  ٜعاٌَ ا٭غتاش ا

َٚهاؾآت ايػاعات ايعا٥س٠ ع٢ً ايٓكاب ٚغريٖا َٔ املهاؾآت, ٚقس سسز املؿطع قٝاّ ا٭غتاش املتؿطؽ 

جبُٝن ا٭عُاٍ أٚ املػ٪ٚيٝات ايؿ١ٝٓ اييت تتعًل بايتسضٜؼ ٚايبشح ايعًُٞ  إدطا٤ا ٚإؾطاؾا ٚؾشكاا 

 يًذإ ايع١ًُٝ ٚاملٓبجك١ ( َا عسا تكًس أٟ َٓك  إزاضٟ زاخٌ ايه١ًٝ.َٚؿاضن١ يف مجٝن ا

( اييت تتعًل بطغب١ 18, ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠  يإلعاض٠ ايجا١ْٝٚبايٓػب١  

أغتاش ازباَع١ يف إعاض٠ ثا١ْٝ ٚؾل إطاض ايعؿط ايػٓٛات ٚشيو بعس اْكها٤ َس٠ مماث١ً يإلعاض٠ ا٭ٚا, 

َٔ ايكإْٛ, مما ٜسٍ ع٢ً ٚعٞ أعها٤ ١٦ٖٝ  90ٖٚصا ؼبسخ ٚؾل ْل املاز٠  2.73ٛظٕ ْػيب ( ٚب0.91 

ايتسضٜؼ املطتؿن يف ٖصا ازباْ  ٭ٕ تًو ا٭َٛض املتعًك١ با٭داظات أَٛض َػًِ بٗا إ٫ إشا تػٝ  ايعهٛ ٚمل 

 ( .117  ًٜتعّ بايكإْٛ ٚيهٓ٘  هٔ إٔ ٜٓكبن ثِ ٜعطه ْؿػ٘ يًؿكٌ بعس شيو ٚؾل ْل املاز٠

اييت ٜطغ  أغتاش ازباَع١ يف اسبكٍٛ عًٝٗا غٛا٤ بطات  أٚ  با داظ٠ اشباق١ٚؾُٝا ٜتعًل  

( اييت تتعًل بكٝاّ أغتاش ازباَع١ ببداظ٠ 19بسٕٚ, ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠  



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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مما ٜٛنض  2.70ْػيب ( ٚبٛظٕ 0.90خاق١ بطات  أٚ بسٕٚ ضات  ملس٠ ث٬خ أؾٗط ٜعس تطخٝل ازباَع١ ي٘  

سطم ازباَع١ ع٢ً تًب١ٝ ضغبت٘ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف سكٛهلِ ع٢ً أداظات خاق١ ٭غباب ًَش١ ٚؾل 

َٔ ايكإْٛ   َن َطاعا٠ قاحل ايعٌُ إٔ ػبٛظ ايرتخٝل يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٭غباب ًَش١  93ْل املاز٠ 

سٚز٠ ٫ دباٚظ ث٬ث١ أؾٗط, ٜٚهٕٛ شيو يف أداظ٠ خاق١ مبطت  أٚ بسٕٚ َطت  أثٓا٤ ايسضاغ١ ٚملس٠ ضب

بكطاض ض٥ٝؼ ازباَع١ ٜعس أخص ضأٟ عُٝس ايه١ًٝ ٚصبًؼ ايكػِ املدتل, ٚقس ًَػط املؿطع اسبكٍٛ ع٢ً ٖصٙ 

ا داظ٠ تًب١ٝ يٮغباب املًش١ اييت قس تؿطه ذبسٜات ع٢ً أغتاش ازباَع١ يهٞ ٜتِ اسبكٍٛ ع٢ً ٖصٙ 

ٕ قٝاَ٘ بتًو ا داظ٠ ست٢ ٚيٛ أثٓا٤ ايسضاغ١ طاملا مته َٛاؾك١ ا داظ٠, ٚمل تهن أَاَ٘ عكبات ذبٍٛ زٚ

َٔ ايكإْٛ ٚقس ٚاؾل صبًؼ ازباَع١ بتاضٜذ  93صبًؼ ايكػِ املدتل بصيو ٚؾًكا يٓل املاز٠ 

( ع٢ً َٓض أسس ا٭عها٤ إداظ٠ خاق١  2011/  7/  11( بعس َٛاؾك١ صبًؼ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بتاضٜذ 26/7/2011 

  2011/  12/  31ست٢  1/10/2011بسٕٚ َطت  َٔ 

, ٖٚٛ ٖٓا ٜعس إعاض٠ ٚؽبهن ٭سهاّ ا عاضات َٔ سٝح َس٠ ايػُاح ي٘ ايٓسب ايهاٌَٚؾُٝا ؽبل  

بايٓسب ايهاٌَ ٖٚٞ َهٞ ث٬خ غٓٛات ع٢ً سكٛي٘ ع٢ً ايسنتٛضاٙ, هلصا دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ 

, 2.65( ٚبٛظٕ ْػيب 0.88ّ ا عاضات,  ( ببٕ ايٓسب ايهاٌَ ٜعس إعاض٠, ٚؽبهن ٭سها17ع٢ً ايعباض٠  

ؾكط٠ ثا١ْٝ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ, ببْ٘ ...  ػبٛظ ايٓسب نٌ ايٛقه, ٚيف ٖصٙ  277ٚقس ْكه املاز٠ 

 اسباي١ ٜعس ايٓسب ايهاٌَ إعاض٠ ٚؽبهن ٭سهاّ ا عاضات .

١ْٝٛ املٓع١ُ ( اييت تتعًل ببٕ ا دطا٤ات ايكا20ْٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠   

, مما ٜٛنض إٔ 2.59( ٚبٛظٕ ْػيب 0.86تػٌٗ نٝؿ١ٝ اسبكٍٛ ع٢ً ا داظ٠  إعاض٠ ٚغريٖا ...(  

ا دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايكشٝش١ تػاعس عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف نٝؿ١ٝ سكٛي٘ ع٢ً ْٛع١ٝ ا داظ٠ 

 بػٗٛي١ ٜٚػط طاملا اغتٛؾ٢ ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ يصيو.

ٝاا بني اغتذابات عٝٓيت ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم  زاي١ إسكا٥

غٓٛات; ؾكس مت سػاب ق١ُٝ "ظ" سٝح بًػه يًُشٛض  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أن  َٔ 

, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس 1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت تػاٟٚ  0.353نهٌ 

نض اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ املُاضغات ايػًٛن١ٝ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ د نبسس دٛاْ  , مما 0.05َٜٛػت٣ٛ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ُاا يف  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ د اييت تتِ بكٛض٠ إػباب١ٝ, ٚإٔ شيو  هٔ إٔ ٜعع٣ إا أْٗا مماضغات ذبسخ زا٥

يف  ( ٚقس دا٤ت117ايٛغط ازباَعٞ, ٚيهٔ َٔ ؽبايؿٗا ٜعطه  ْؿػ٘ يًُػا٤ي١ َٔ خ٬ٍ تببٝل املاز٠  

ايرتتٝ  ا٭ٍٚ تطخٝل ض٥ٝؼ ازباَع١ يكٝاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بإداظ٠ َطاؾل ملس٠ عاّ قابٌ يًتذسٜس 

ًٜٝٗا ايٓسب أٚ َٜٛني يف ا٭غبٛع إشا مت اغتٝؿا٤ ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ, تًٝٗا نصيو إٔ أغتاش ازباَع١ ٜ٪زٟ 

يف ايرتتٝ  ا٭خري إٔ ايٓسب ايهاٌَ مجٝن ٚادبات٘ بعس غٔ املعاف َا عسا تكًس املٓاق  ا زاض١ٜ, ٚدا٤ت 

 ٜعس إعاض٠, ٚإٔ ا٭داظات جبُٝن أْٛاعٗا ؽبهن يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ست٢ تٓعِ بٝػط ٚغٗٛي١. 

 اىقضٞخ اىشاثؼخ، رزؼيق ثبىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد

 ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ عٔ ْتا٥ر ثِ ٚنعٗا يف دسٍٚ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 (12عذٗه )

٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىزذسٝظ ٗاالٍزؾبّبد

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜ٪نس صبًؼ ايه١ًٝ ع٢ً إٔ ايعصض  23

املكبٍٛ َٔ ايباي  بعس غٝابا بعصض 

 ٚؼبؿغ ي٘ تكسٜطٙ

0.94 2.83 1 0.976 0.894 0.715 

ٜؿاضى أسس ا٭غاتص٠ بايكػِ  24

تسضٜؼ املكطض يف ٚنن ايكا٥ُني ب

 ا٫َتشاْات ايتشطٜط١ٜ

0.87 2.60 4 0872 

0.858 

0116 

١ُٝ  ختشسٜ 25 ٛعات عً َٛن َع١ يف  أغتاش ازبا

َطتبب١( باملكطض         دسٜس٠ غري  َطتبب١ٚ   

 ١ شٜط ٓا٤ اسانط٠ إثطا٤ا ًي ايسضاٞغ أث

 ا٭ناز ١ٝ.

0.82 2.47 5 0.837 0.800 0.328 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

151 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ب٘ با٭غًٛب ٜكّٛ أغتاش ازباَع١ ط٬ 26

ٟ ٜتٓاغ  ٚعطه َٛنٛعات املكطض صاي

 ايسضاغٞ

0.93 2.78 3 0.933 0.918 0.138  

ٜتٛا أغتاش ازباَع١ َػ٪ٚي١ٝ سؿغ  27

 ايٓعاّ زاخٌ قاعات ايتسضٜؼ.
094 2.83 1 0.963 0.917 0.394 

ٜتػا٣ٚ ا٭غتاش املتؿطؽ َن ا٭غتاش  28

 ايعاٌَ َٔ سٝح ايٓكاب ايتسضٜػٞ 
0.80 2.41 6 0.856 0.729 1.106 

ٚايٛظٕ ايٓػيب  تٛغط ا٫غتذاب١   َ  ٚايرتتٝ ْػب١

ٌ  ٚق١ُٝ  ظ(   يًُشٛض نه
0.88 2.65 3 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.906نهٌ 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.85نهٌ 

 ق١ُٝ  ظ(

0.467 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض 19بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

 ٚدا٤ تطتٝ  اسٛض ايجايح. 2.65, ٚبٛظٕ ْػيب 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.88هٌ دا٤ت ن

, 23ٚعًٝ٘ دا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ َطتؿع١ ايعباضات أضقاّ   

( اييت 23( ؾايعباض٠  2.78, 2.83, 2.83,(, ٚبٛظٕ ْػيب  0.93, 0.94, 0.94(, ع٢ً ايرتتٝ   26, 27

تتعًل باستػاب ايعصض املكبٍٛ َٔ ايباي  ٜعس غٝابا بعصض ٚؼبؿغ ي٘ تكسٜطٙ يف ا٫َتشاْات املكب١ً, 

( ٖٚصا َٔ ؾبْ٘ ؼبكل تهاؾ٪ ايؿطم بني ايب٬ب ٚتؿعٌٝ ا دطا٤ات 0.94ٚبًػه ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١  

( َٔ 80صا ٜتٛاؾل َن املاز٠  ايكا١ْْٝٛ, ٚؾشل ا٭عصاض املكس١َ َٔ ايب٬ب سؿاًظا ع٢ً سكٛقِٗ, ٖٚ

اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات, " ؾكط٠ أخري٠ : طٚإشا ربًـ ايباي  عٔ زخٍٛ ا٫َتشإ بعصض 

 قٗطٟ ٜكبً٘ صبًؼ ايه١ًٝ ؾ٬ ؼبػ  غٝاب٘ ضغٛباا...

سٜط ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ...أَا إشا نإ قس تػٝ  بعصض َكبٍٛ ؾٝشػ  ي٘ تك83ٚأنًُه املاز٠  

 ايٓذاح ايصٟ ؼبكٌ عًٝ٘.

ؾكس تبني َٔ ٖاتني املازتني إٔ ايػٝاب بعصض قٗطٟ َكبٍٛ, ؾ٬ ؼبػ  غٝاب٘ ضغٛباا, ٚؼبػ  ي٘ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 تكسٜط ايٓذاح ايصٟ ؼبكٌ عًٝ٘ .

( اييت تتعًل بٛادبات عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػ٪ٚيٝات٘ عٔ سؿغ ايٓعاّ زاخٌ 27أَا ايعباض٠  

ٖٚصا تٛظٝـ يًُاز٠  2.83( ٚبٛظٕ ْػيب 0.94ط ا٫غتذاب١ عًٝٗا  قاعات ايتسضٜؼ, ؾذا٤ت ْػب١ َتٛغ

( َٔ ايكإْٛ اييت تٓل ع٢ً إٔ ٜتٛا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سؿغ ايٓعاّ زاخٌ قاعات ايسضٚؽ 97 

ٚاسانطات ٚايبشٛخ ٚاملعاٌَ ٜٚكسَٕٛ إا عُٝس ايه١ًٝ أٚ املعٗس تكطٜطاا عٔ نٌ سازخ َٔ ؾبْ٘ ا خ٬ٍ 

ربص َٔ إدطا٤ات سبؿع٘ .ؾعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ أسس َٗاَ٘ َٚػ٪ٚيٝات٘ اسبؿاظ ع٢ً بايٓعاّ, َٚا ا

ايٓعاّ ٚايتؿذٝن ع٢ً ا٫يتعاّ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ اي٬ْعاّ ٚايؿٛن٢, ست٢ ٜتِ املٛقـ ايتعًُٝٞ 

تٛيٞ بؿاع١ًٝ ٚظباح ٚتتشكل ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ َٓ٘; ؾايٓعاّ أسس املػ٪ٚيٝات اييت سح ايكإْٛ ع٢ً 

عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سؿعٗا, ٚيعٌ اشبطٚز عًٝ٘ ٜعطه قاسب٘ يًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ, با ناؾ١ إا إٔ 

 ُن املسْٞ َٔ قٛاعس ؼب  إتباعٗا ايٓعاّ, ؾه١ًٝ ٚغط بني ا٭خ٬م ايعاطؿ١ٝ يف ا٭غط٠ َٚا ٜؿطن٘ امت

ٛب ايصٟ ٜتٓاغ  ( اييت تتعًل بهٝؿ١ٝ تكِٜٛ أغتاش ازباَع١ ط٬ب٘ با٭غ26ًأَا ايعباض٠  

( ٚبٛظٕ 0.93ٚعطه َٛنٛعات املكطض ايسضاغٞ, ؾكس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠  

, ٖٚصٙ ايٓػب١ املطتؿع١  هٔ إٔ تطز إا إٔ ٖصٙ ا٭زٚاض ٚاملػ٪ٚيٝات ايؿ١ٝٓ يعهٛ ١٦ٖٝ 2.78ْػيب 

ايسضاغٞ, مما ٜعهؼ أسس دٛاْ  ايتسضٜؼ اييت ٜكّٛ بٗا غٛا٤ أثٓا٤ اسانطات أّ يف ْٗا١ٜ ايؿكٌ 

اسبط١ٜ ا٭ناز ١ٝ, ؾكس ٜػتدسّ ا٫ختباضات ايتشطٜط١ٜ أٚ ايؿؿ١ٜٛ, أٚ عطه ايتهًٝؿات أٚ َٓاقؿ١ 

 أٚضام حبج١ٝ َكس١َ َٔ ايب٬ب ست٢ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ ايؿاع١ًٝ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ .

أسس ا٭غاتص٠ بايكػِ ( اييت تتعًل مبؿاضن١ 4ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

, ٚقس دا٤ت يف ايرتتٝ  ايطابن, 2.60ٚبٛظٕ ْػيب  0.87ايكا٥ُني يف تسضٜؼ املكطض يف ٚنن ا٫َتشاْات

ٖٚصا ٜعهؼ ٜٚ٪نس إٔ ازباْ  ايؿعًٞ ايصٟ  اضؽ زاخٌ نًٝات ع١ٝٓٝ ايبشح بٛنن اَتشاْات َٛسس٠ 

ا٠ بني ايب٬ب, ٚتؿعٌٝ ايٓكٛم زبُٝن ايؿطم ا٭َط ايصٟ ؼبكل تهاؾ٪ ايؿطم, ٚايعساي١ ٚاملػاٚ

 ( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ .71ايكا١ْْٝٛ ؾُٝا ٜتعًل باملاز٠ ضقِ  

( اييت تتعًل بهطٚض٠ إثطا٤ اسبط١ٜ ا٭ناز ١ٝ 25ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠   

ات أثٓا٤ اسانط٠ عٓس قٝاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بعطه َٛنٛعات دسٜس٠ غٛا٤ ناْه َطتبب١ مبٛنٛع



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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عهؼ مماضغ١ عهٛ  0.112, 2.47( ٚبٛظٕ ْػيب 0.82املكطض أّ غري َطتبب١ ب٘    ٜ يف ايرتتٝ  اشباَؼ, ٖٚصا

 املػتدس١َ . ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اسبط١ٜ ا٭ناز ١ٝ يف املٛنٛعات ايسضاغ١ٝ ٚا٭ْؿب١ ايكؿ١ٝ ٚططا٥ل ايتسضٜؼ

يٓكاب ايتسضٜػٞ, ؾكس دا٤ت ٚؾُٝا ٜتعًل مبػاٚا٠ ا٭غتاش املتؿطؽ َن ا٭غتاش ايعاٌَ َٔ سٝح ا 

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ قإْٛ 280ٜعهؼ املاز٠  , مما 2.41ٚبٛظٕ ْػيب  0.80ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا

كاب ايتسضٜؼ   ْ تٓعِٝ ازباَعات,  ٜعاٌَ ا٭غتاش املتؿطؽ َعا١ًَ ا٭غتاش ايكا٥ِ بايعٌُ َٔ سٝح ذبسٜس

ا َٔ املهاؾآت ٚبٓا٤ا ع٢ً ؾت٣ٛ املػتؿاض ايكاْْٛٞ بازباَع١ َٚهاؾآت ايػاعات ايعا٥س٠ ع٢ً ايٓكاب ٚغريٖ

 , أقبض َٔ سكِٗ  ا٭غاتص٠ املتؿطغٕٛ( عه١ٜٛ صبًؼ ايكػِ( ٚايه5/11/2010١ًٝبتاضٜذ 

ٜٚعع٣, اضتؿاع ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يف ٖصا ازباْ  ايػًٛنٞ إا إٔ املُاضغات ايتسضٜػ١ٝ تعس داْباا  

ٝاا َٔ أزٚاض َٚػ٪ٚيٝات أعها ٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾٗٞ مماضغات ١َٜٝٛ أثٓا٤ ايعاّ ازباَعٞ ٜطتبط أغاغ

باسبٝا٠ ازباَع١ٝ ايٛاقع١ٝ غٛا٤ ناْه تتعًل باسانطات أّ إزاض٠ ا٫َتشاْات ٚنعااا ٚتكشٝشاا ٚمماضغ١  

ٚأعُاٍ ايهٓرت٫ٚت َٚا ٜطتبط بٗا َٔ ا٫غتذاب١ ٭عصاض ايب٬ب غٛا٤ ناْه ا٭عصاض ايكٗط١ٜ املكبٛي١ َٚا 

طت  عًٝٗا َٔ ا٭خص يف ا٫عتباض بسضدات ايب٬ب يف ا٫َتشاْات أٚ ا٭عصاض غري املكبٛي١, ٚشيو ٚؾل َا ت

 ٜط٣ صبًؼ ايه١ًٝ يف ٖصا ايؿبٕ.

ٚعًٝ٘, ؾٗصٙ املُاضغات تعس َٔ ايٛادبات املٓٛط ايكٝاّ بٗا نُٔ أزٚاض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

ا يتهطاض ايكٝاّ مبجٌ ٖصٙ ايػًٛنٝات أٚ تًو ا٭َٛض, ؾإٕ ٚؾل ايكإْٛ, ؾٗٞ مماضغات َػًِ بٗا, هلصا ْعطا

 ايٛعٞ بٗا ٜهٕٛ َطتؿعاا ست٢ ٚإٕ مل ٜهٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً إملاّ َعطيف تاّ بٗصٙ ازبٛاْ  .

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

 0.467غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ  ظ( سٝح بًػه  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

مما  0.05, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ 1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ إا تػاٟٚ 

ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ ٖصٙ املُاضغات ايػًٛن١ٝ نبسس دٛاْ  ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يف اسبٝا٠ 

ٔ إٔ ٜعع٣ شيو إا أْٗا مماضغات ذبسخ ببطٜك١ ضٚت١ٝٓٝ َٚككٛز٠ ٚتكٛضٙ يف ايٛغط ازباَع١ٝ, ٚ ه

ازباَعٞ َٚٔ أُٖٗا إٔ ايعصض املكبٍٛ َٔ ايب٬ب ؼبؿغ هلِ ايتكسٜط عٓس زخٍٛ ا٫َتشاْات َط٠ أخط٣, 

 ٚنصيو املؿطز٠ املتعًك١ بتػاٟٚ ا٭غتاش املتؿطؽ َن ا٭غتاش ايعاٌَ َٔ سٝح ايٓكاب ايتسضٜػٞ .



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىقضٞخ اىخبٍغخ: رزؼيق ثبىغضاءاد اىزأدٝجٞخ

   ٍ نعٗا يف ازبسٚ  ٚٔ تا٥ر أَه  ْٔ ١٦ٝ ايتسضٜؼ ع ٞ ٫غتذابات أعها٤ٖ  ٌ ا سكا٥  ( 20ٚقس أغؿط ايتشًٝ

 (23عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

عْ٘اد ٗأنو  13د اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ اعزغبثب

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىغضاءاد اىزأدٝجٞخ 13ٍِ 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ٜتبً  تؿعٌٝ املػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ  29

بايكٛاْني  َعطؾت٘٭غتاش ازباَع١ 

 ازباَع١ٝ

0.86 2.59 5 0.875 0.843 0.277 

تٓكهٞ ايسع٠ٛ ايتبزٜب١ٝ مبذطز  30

تكسِٜ أغتاش ازباَع١ اغتكايت٘ 

 ٚقبٛهلا

0.84 2.52 6 0864 0.808 0493 

ٜبًن أغتاش ازباَع١ ع٢ً ايتشكٝكات  31

ٜه َع٘ ٚؾل ا٭ٜاّ اييت اييت أدط

 ؼبسزٖا ض٥ٝؼ ازباَع١

0.87 2.62 4 0.896 0.843 0.464 

ٜتؿهٌ صبًؼ ايتبزٜ  ٭غتاش ازباَع١  32

َٔ أغتاش به١ًٝ اسبكٛم ْٚا٥  ض٥ٝؼ 

 ازباَع١ َٚػتؿاض َٔ صبًؼ ايسٚي١

0.89 2.66 1 0.909 0.855 0.477  

33 ُٚ ن ع٢ً ّقُُٜش٢ ازبعا٤ ايتبزٜيب ايصٟ 

اَع١ عٓس تكس ٘ أغتاش ازب

 ا٫غتكاي١ َا عسا طاملدايؿات املاي١ٝص 

084 2.53 6ّ 0.869 0.804 0.574 

تتِ إدطا٤ات املتابع١ ايكا١ْْٝٛ ٚؾل  34

 ابع١ َٔ ايكٛاْني ازباَع١ْٝخب١ 
0.88 2.63 2 0.893 0.855 0.337 

ٛقـ أغتاش ازباَع١ عٔ ايعٌُ سبني ُٜ 35

 اْتٗا٤ ؾرت٠ ايتشكٝل
0.78 2.33 8 0.781 0.769 0.112 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

36  ّ ؼ ازباَع١ عكٛبيت ايًٛ ٜٛقن ض٥ٝ

ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً أغتاش ازباَع١ عٓس 

 ٘ ظٝؿت كتهٝاتٚ  ادبات٘ أَٚ  إخ٬ي٘ ٛب

قاع أقٛا٘ي  بعس ايتشكلٚ 

0.88 2.63 2 0.888 0.859 0.256 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب 

 يًُشٛض نهٌ  ٚق١ُٝ  ظ(  ٚايرتتٝ 
0.85 2.65 5 

. أ يًُشٛض ٕ . ّ 

 0.872نهٌ 

ٕ . ّ . أ يًُشٛض 

 0.829نهٌ 

 ٚق١ُٝ  ظ(

0.374 

( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًُشٛض 20بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

 , ٚدا٤ تطتٝ  اسٛض اشباَؼ  2.56, ٚبٛظٕ ْػيب 0.73ٖٚٞ أن  َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.85نهٌ دا٤ت 

(, 36, 34, 32أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ ايعباضات أضقاّ  ٚقس دا٤ت  

( اييت تتعًل بتؿهٌٝ صبًؼ ايتبزٜ  ٭عها٤ 32,(, ٚعًٝ٘, ؾايعباض٠  0.88, 0.88, 0.89ع٢ً ايرتتٝ   

َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات: َٔ أسس ْٛاب ض٥ٝؼ ازباَع١  ١٦ٖٝ109 ايتسضٜؼ, قس دا٤ت ٚؾل ْل املاز٠ 

عٝٓ٘ صبًؼ ازباَع١ غٜٓٛاا, ٚأغتاش به١ًٝ اسبكٛم أٚ أسس أغاتص٠ نًٝات اسبكٛم يف ازباَعات اييت يٝؼ ٜ

 بٗا نًٝات سكٛم, َٚػتؿاض َٔ صبًؼ ايسٚي١ ٜعني غٜٓٛاا .

ٖٚصا ايتؿهٌٝ ِٜٓ عٔ اسرتاّ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ست٢ ٫ ًٜذب إا اسانِ طبتًًبا بػريٙ ممٔ  

 ( .765: 9اضتهبٛا ازبطا٥ِ  

ببْٗا ٫ تِٓ ببطٜك١ عؿٛا١ٝ٥ َٔ  ١( اييت تتعًل بإدطا٤ات املتابع١ ايكا34ْْٝٛأَا ايعباض٠ ضقِ   

داْ  ازباَع١ ٚيهٔ ٚؾل خب١ ْابع١ َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ٜكّٛ بٗا َتدككٕٛ قإْْٛٝٛ با ناؾ١ 

ا يًعساي١ ٚاملػاٚا٠ ؾذا٤ت ْػب١ إا َٔ ؽبٛي٘ ض٥ٝؼ ازباَع١ هلصا ا٭َط تٓؿٝصاا يًٛا٥ض ٚايكٛاْني ٚذبكًٝك

 . 0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.88َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 

( اييت تتعًل بايعكٛبات اييت ٜٛقعٗا ض٥ٝؼ ازباَع١ ع٢ً عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 36أَا ايعباض٠   



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٛبتا ايتٓبٝ٘ ٚايًّٛ عٓس إخ٬ي٘ بٛادبات٘ أٚ مبكتهٝات ٚظٝؿت٘ بعس ايتشكٝل َع٘ ٚقاع أقٛاي٘, ؾٗٞ عك

 (:1( .. ضقِ  110ٚؾل ْل املاز٠  

 د ايتٓبٝ٘ . 1

 د ايًّٛ . 2

( إٔ يط٥ٝؼ ازباَع١ تٛقٝن عكٛبيت ايتٓبٝ٘ ٚايًّٛ, ... ٜٚهٕٛ قطاضٙ يف شيو 112ٚت٪نس املاز٠   

ٝاا ٚع٢ً عُٝس نٌ ن١ًٝ أٚ َعٗس, إب٬ؽ ض٥ٝؼ ازباَع١ بهٌ َا ٜكن َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ اي تسضٜؼ َٔ َػبباا ْٚٗا٥

إخ٬ٍ بٛادباتِٗ أٚ مبكتهٝات ٚظٝؿتِٗ, ٚقس أنس أمحس عبس اي٬ٙ املطاعٞ أْ٘ ٫ بس َٔ إدطا٤ ايتشكٝل 

مبعطؾ١ أسس أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ اسبكٛم ٫ تكٌ زضدت٘ عٔ زضد١ اسكل َع٘ غٛا٤ يف ساييت 

 اسبؿغ أٚ ا زا١ْ.

ُاا خا ٬ٜٚ112سغ إٔ املؿطع أؾطز يف املاز٠   قاا ٜتعًل بػًب١ ض٥ٝؼ ازباَع١, ٖٚٛ أْ٘ ػبٛظ سه

يط٥ٝؼ ازباَع١ تٛقٝن إسس٣ عكٛبيت ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ بعس قاع أقٛاٍ ايعهٛ, ٚذبكل زؾاع٘, ٚشيو زٕٚ 

إٔ ؼبًٝ٘ إا ايتشكٝل, ٚأنس أمحس عبس اي٬ٙ املطاعٞ إٔ خبٛض٠ ٖصا ايٓل إٔ ض٥ٝؼ ازباَع١ ػبُن يف ٖصٙ 

 (.141: 7ٚاسان١ُ   اسباي١ بني غًبيت ايتشكٝل

ٚايٛاقن ايؿعًٞ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, ٜهؿـ إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً عًِ ٚزضا١ٜ بٗصٙ  

ا٭َٛض, سٝح ٫ تهٕٛ َػا٤ي١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إ٫ أَاّ صبًؼ تبزٜ  أسس أعها٥٘ أغتاش به١ًٝ 

ٚ سؿغ ايتشكٝل. َٚٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع اسبكٛم, ٚإٔ يط٥ٝؼ ازباَع١ تٛقٝن إسس٣ ايعكٛبتني ايتٓبٝ٘ أٚ ايًّٛ أ

ببْ٘ مت تٛقٝن عكٛب١ ايًّٛ 31/10/2006, 31/8/2002, 28/6/2002ع٢ً صبايؼ داَع١ املٓٝا بتاضٜذ 

 ( ع٢ً ث٬ث١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع112.١(, 110ٚؾًكا يٓل املاز٠  

 30/4/2013اَع١ نُا ٚقعه عكٛب١   ايتٓبٝ٘ ( ع٢ً إسس٣ عهٛات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ تاضٜذ صبًؼ د 

 , ٚيهٔ مت إيػا٩ٖا بعس شيو .675بايكطاض ضقِ 

, 0.87( ٜٓشكط بني 35, 33, 30, 29, 31ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباضات أضقاّ   

( ٖٚٞ ت٪نس إٔ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اييت 0.87( 31( سٝح دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠  0.78

ٓ٘( َٔ سك٘ ا٫ط٬ع ع٢ً ْتا٥ر ايتشكٝكات اييت أدطٜه َع٘ ٚؾل ا٭ٜاّ أدطٜه َع٘ ذبكٝكات  إزاض١ٜ َعٝ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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(, ٚيط٥ٝؼ ازباَع١ بعس ا ط٬ع ع٢ً ايتكطٜط 108اييت ؼبسزٖا ض٥ٝؼ ازباَع١, ٚؾل َا ْكه عًٝ٘ املاز٠  

 إٔ ؼبؿغ ايتشكٝل أٚ إٔ ٜبَط بإساي١ ايعهٛ اسكل َع٘ إا صبًؼ ايتبزٜ  ...

( اييت تتعًل ببْ٘ َٔ أسس َتبًبات 0.86(  29غتذاب١ يًعباض٠  نُا دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫ 

تؿعٌٝ املػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ يعهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ َٚعطؾ٘ بايكإْٛ ست٢  تًو ثكاؾ١ 

اسرتاّ ايكإْٛ ٚايعًِ ب٘ ٜٚهٕٛ قازضاا ع٢ً ؾِٗ ٚاغتٝعاب ْكٛم ايكإْٛ, ٚقازضاا ع٢ً ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ 

 طن٘ يًُػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ .يف ساٍ تع

ٚسٍٛ تكسِٜ اغتكاي١ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚقبٛهلا يس٣ صبًؼ ازباَع١, يهْٛٗا ؾطًطا 

( َٔ ايكإْٛ تٓكهٞ ايسع٣ٛ ايتبزٜب١ٝ باغتكاي١ عهٛ ٫111ْكها٤ ايسع٣ٛ ايتبزٜب١ٝ, ؾكس ْكه املاز٠  

 ْكه عًٝٗا ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚقبٍٛ صبًؼ ازباَع١ هلا, ٚشيو ؾُٝا عسا اسبا٫ت اييت

( ٚبٛظٕ 0.84( 30اشباق١ باملدايؿات املاي١ٝ(. ٚقس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠  

ؾاْكها٤ ايسع٣ٛ َطٖٕٛ بتكسِٜ ا٫غتكاي١ َٔ داْ  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املسإ ٖٓا, بؿطط  2.52ْػيب 

 أ٫ تهٕٛ املدايؿات هلا ق١ً بازبٛاْ  املاي١ٝ .

ٚنصيو سٛ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ اييت قس تٛقن ع٢ً بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾإٕ شيو 

ٜكتهٞ تكسِٜ ا٫غتكاي١ َٔ داْ  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايصٟ ٚقن َٓ٘ ايػًٛى املدايـ  َا عسا 

 ( اييت تتعًل باْكها٤ ايسع٣ٛ ايتبزٜب33١ٝاملايٝات(, ٚقس دا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً ايعباض٠  

 . 2053, ٚبٛظٕ ْػيب 0.84مبذطز تكسِٜ ا٫غتكاي١ َٔ داْ  عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, 

( اييت تتعًل بٛقـ أغتاش ازباَع١ عٔ ايعٌُ سبني 35ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ يًعباض٠  

ٚتؿري ٖصٙ ايعباض٠ إا ْكب١ ١َُٗ, ٖٚٞ أْ٘ إشا أسٌٝ  2.33, ٚبٛظٕ ْػيب 0.78اْتٗا٤ ؾرت٠ ايتشكٝل َع٘ 

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ داْ  ض٥ٝؼ ازباَع١( إا ايتشكٝل ْتٝذ١ اقرتاؾ٘ أؾعا٫ طب١ً بايؿطف أٚ  عهٛ

مبكتهٝات ايٛظٝؿ١, ٚ هٔ يط٥ٝؼ ازباَع١ ٜعس اْتٗا٤ ايتشكٝل إٔ ؼبؿغ ايتشكٝل بعس ا ط٬ع ع٢ً 

 ايتكطٜط أٚ إٔ ٜبَط بإساي١ ايعهٛ إا ايتشكٝل َع٘.

ٚقـ قطف ضبن املطت  ابتسا٤ َٔ تاضٜذ ايٛقـ َا مل  ٚعًٝ٘ ٜٛقـ عٔ عًُ٘, ٜٚرتت  ع٢ً شيو

 .1972يػ١ٓ  49َٔ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات  106ٜكطض صبًؼ ايتبزٜ  قطف ناٌَ املطت  ... ٚؾل ْل املاز٠ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ " ظ " يًُشٛض نهٌ سٝح  10ات ٚأقٌ َٔ غٓٛ 10ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس 1.96ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت تػاٟٚ  0.374بًػه 

, مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ املُاضغات ايػًٛن١ٝ املتعًك١ بٗصا اسٛض  ازبعا٤ات( 0.05َػت٣ٛ 

يٛعٞ ايكاْْٛٞ, ٚقس ٜعع٣ ٖصا إا إٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١ يسِٜٗ خ ٠ ببٕ نبسس دٛاْ  ا

ٖصٙ املُاضغات ذبسخ يف اسبٝا٠ ازباَع١ٝ غٛا٤ عٔ ططٜل املُاضغ١ أٚ ايػُاع ؾؿا١ٖ أٚ ا٫ستهاى 

١٦ٖٝ باٯخطٜٔ َٔ ظ٥٬َِٗ أٚ غ٪اٍ أسس املدتكني يف ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ َج٬ نتؿهٌٝ صبًؼ تبزٜ  أعها٤ 

ايتسضٜؼ سٝح دا٤ت يف ايرتتٝ  ا٭ٍٚ ٚبعض املؿطزات دا٤ت يف ايرتتٝ  ا٭خري َجٌ إٜكاف أغتاش ازباَع١ 

 عٔ ايعٌُ سبني اْتٗا٤ ؾرت٠ ايتشكٝل .

 اىقضٞخ اىغبدعخ : رزؼيق ثبىق٘اػذ اىَبىٞخ ،

 ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا سكا٥ٞ ٫غتذابات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ عٔ ْتا٥ر أَهٔ ٚنعٗا يف 

 ازبسٍٚ ايتايٞ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 (21عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٜ ٗنَٞخ " ص " 

العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ، ٗمزىل دالىخ اىفشٗ) ثِٞ 

عْ٘اد ٗأنو  13اعزغبثبد اىؼْٞزِٞ ٍِ رٗٛ اىخجشح أمضش ٍِ 

 عْ٘اد ؽ٘ه نضٞخ اىق٘اػذ اىَبىٞخ 13ٍِ 

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 ٘صُاى

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

ػبٛظ إٔ ػبُن املؿطف بني َهاؾب٠  37

 ا ؾطاف َٚهاؾب٠ ايؿشل
0.76 2.28 6 0.797 0.706 0.802 

ى يف  ٓض ا٭غتاش ايٛعٞ ٜؿاض 38

( 250ربل ضغاي١ ايسنتٛض٠  

 دٓٝٗا

0.82 2.47 3 0827 0.816 0.097 

تتشٌُ ازباَع١ تهايٝـ ؾشل  39

ا ْتاز ايعًُٞ يًُتكسَني 

يًرتق١ٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ 

ايتسضٜؼ َٔ زاخٌ ازباَع١ َط٠ 

 ٚاسس٠.

0.84 2.53 2 0.861 0.816 0.401 

ْكطف َهاؾب٠ ايتكشٝض يف  40

ٗا ( د1500ٝٓايسٚض ايٛاسس  

ؾا١ًَ ايهطا٥  ٭عها٤ ١٦ٖٝ 

 ايتسضٜؼ

0.79 2.37 4ّ 0.829 0.729 0.875  

ؼبكٌ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً  41

ٗاا ْعري 500غًؿ٘ قُٝتٗا   (  دٓٝ

 ْؿط ايبشح يف ام١ً

0.79 2.38 4 0.787 0.804 0.153 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

 ٘صُاى

 اىْغجٜ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أمضش 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ125 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

ىيؼْٞخ 

خجشح أنو 

 ٍِ13 

 عْ٘اد

  = ُ15 

 نَٞخ ص

تٛظع َهاؾآت ا ؾطاف  42

يًُادػتري ٚايسنتٛضاٙ 

بايتػاٟٚ بني املؿطؾني َُٗا نإ 

 عسزِٖ.

0.87 2.61 1 0.899 0.827 0.624 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػيب 

 6 2.44 0.81 يًُشٛض نهٌ ٚق١ُٝ  ظ(  ٚايرتتٝ 

ٕ . ّ . أ 

يًُشٛض نهٌ 

0.833 

ٕ . ّ . أ 

يًُشٛض نهٌ 

0.783 

ق١ُٝ 

  ظ(

0.442 

ا٫غتذاب١ ع٢ً ( اتهض أْٗا تؿري إا إٔ ْػب١ َتٛغط 21بكطا٠٤ ايبٝاْات ايٛاضز٠ بازبسٍٚ  

 2.44, ٚبٛظٕ ْػيب  ٖٚٞ يف ايرتتٝ  ...0.73ٖٚٞ أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.81اسٛض نهٌ دا٤ت 

 ٚدا٤ تطتٝ  اسٛض ايػازؽ .

, 39, 42ٚدا٤ت أع٢ً ايعباضات سك٫ًٛ ع٢ً ْػب١ َتٛغط اغتذاب١ َطتؿع١ ايعباضات أضقاّ   

 , ع٢ً ايرتتٝ .2.47, 2.53, 2.61ظإ ْػب١ٝ ,(, ٚأ0.82ٚ, 0.84, 0.87(, ع٢ً ايرتتٝ   38

( اييت تتعًل بتٛظٜن َهاؾآت ا ؾطاف غٛا٤ يًُادػتري أَٔ ايسنتٛضاٙ 42ٚعًٝ٘ ؾايعباض٠   

( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ 93بايتػاٟٚ بني املؿطؾني َُٗا نإ عسزِٖ ٚؾًكا يٓل املاز٠  

د١ٝٓ َكطٜاا, ٚ ٓض املؿطف ع٢ً 400تري َهاؾب٠ َكساضٖا ازباَعات   ٓض( املؿطف ع٢ً ضغاي١ املادػ

د١ٝٓ أيـ دٓٝ٘, ٚشيو بعس َٓاقؿ١ ايطغاي١ َٔ زب١ٓ اسبهِ  1000ضغاي١ ايسنتٛضاٙ َهاؾب٠ َكساضٖا 

 عًٝٗا, ٚإشا تعسز املؿطؾٕٛ ٚظعه املهاؾب٠ عًِٝٗ بايتػاٟٚ.

( ٖٚٞ تتعًل بتشٌُ 0.84يف املطتب١ ايجا١ْٝ بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١   39ٚدا٤ت ايعباض٠  

ازباَع١ تهايٝـ ؾشل ا ْتاز ايعًُٞ يًُتكسَني يًرتق١ٝ َٔ زاخٌ ازباَع١ َط٠ ٚاسس٠, ٚيهٔ طبًكا ملا 

ٚضز يًذاَع١ َٔ َهاتبات, ؾإٕ املتكسّ ٜتشٌُ ايتهايٝـ يًُط٠ ايجا١ْٝ, ٚٚؾًكا يًُها١ْٝ ايٛاضز٠ َٔ امًؼ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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( 659ٚقطاض امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات جبًػت٘ ضقِ   27/4/2017بتاضٜذ  655ا٭ع٢ً يًذاَعات ضقِ 

 2500سٝح ٜتشٌُ املتكسّ يًرتق١ٝ َكاضٜـ إعاز٠ ؾشل ا ْتاز ايعًُٞ يًُط٠ ايجا١ْٝ  25/2/2017بتاضٜذ 

ٗاا .5000دٓٝٗا ٚيًُط٠ ايجايج١   دٓٝ

( 250( اييت تتعًل مبٓض ا٭غتاش ايصٟ ٜؿاضى يف ؾشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ  38نُا إٔ ايعباض٠   

ٗاا دا٤ت يف املطتب١ ايجايج١ بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١  , ٚشيو ٚؾل ْل املاز٠ 2.47ٚٚظٕ ْػيب  0.82دٓٝ

( 250( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات اييت تٓل ع٢ً   ٓض َهاؾب٠ َكساضٖا  295 

تكطٜط عٓٗا  َا٥تإ ٚسػٕٛ دٓٝٗا يهٌ َٔ ٜؿرتى يف ؾشل ايطغاي١ يسضد١ ايسنتٛضاٙ, أٚ تكسِٜ

 َٚٓاقؿتٗا إشا زعا ا٭َط إا ٖصٙ املٓاقؿ١.

, 2.37ٚٚظٕ ْػيب  0.79( يف تطتٝ  ٚاسس ْٚػب١ َتٛغب١ اغتذاب١ 41, 40ٚدا٤ت ايعباضتإ   

ٗاا يف ايؿكٌ ايسضاغٞ ايٛاسس 1500( بكطف َهاؾب٠ ايتكشٝض  40ٚتتعًل ايعباض٠   ( أيـ ٚسػُا١٥ دٓٝ

( ... ٫ٚ تعٜس َهاؾآت ايتكشٝض اييت ؼبكٌ عًٝٗا 287ْل املاز٠   ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٖٚصا ٚؾل

 د١ٝٓ ع٢ً َػت٣ٛ ازباَع١ . 1500املُتشٔ ايٛاسس يف زٚض ا٫َتشإ ايٛاسس ع٢ً 

د١ٝٓ ْعري حبح ٚاسس يف ايعاّ ٜكّٛ  500( اييت تتعًل بكطف غًؿ٘ حبح قُٝتٗا 41أَا ايعباض٠   

ٕ زاخًٞ مل تٓل عًٝ٘ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض, بٌ ٜرتى يًهًٝات ٚؾل ب٘ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايه١ًٝ, ٖٚصا ؾب

بٛظٕ ْػيب  0.79قٓسٚم ايبشٛخ ٚاملٛاضز ايصات١ٝ اشباق١ بصيو, ٚدا٤ت ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 

جبه  500ع٢ً قطف َٓش١   30/9/2014, ٚعًٝ٘, ؾكس ٚاؾل صبًؼ ازباَع١ بتاضٜذ 2.37 دٓٝٗا( عٓس تكسِٜ َاٜ 

 املعا١ْٚ. يف صب١ً ع١ًُٝ أٚ َ٪متط قَٛٞ أٚ زٚيٞ, ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٚنصيو اهل١٦ٝقبٍٛ ايبشح 

( تتعًل جبٛاظ مجن املؿطف بني َهاؾبتني  ا ؾطاف ٚايؿشل( دا٤ت ْػب١ 37أَا ايعباض٠   

 , ٖٚٞ يف ايرتتٝ  ا٭خري,2028ٖٚٞ أقٌ َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ بٛظٕ ْػيب  0.67َتٛغط ا٫غتذاب١ عًٝٗا 

, ؾكط٠ أخري٠ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ 295, 294ٚإٕ نإ ٖصا قس ْكه عًٝ٘ املازتإ 

ازباَعات, ٚيًُؿطف ع٢ً ايطغاي١ إٔ ػبُن بني ٖصٙ املهاؾب٠  ايؿشل( َٚهاؾب٠ ا ؾطاف املٓكٛم عًٝٗا 

بٗصٙ ازبع١ٝ٥, ٚنصيو ٚيهٔ ايٛاقن ٜؿري إا عهؼ شيو, يعسّ زضا١ٜ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  293يف املاز٠ 

ٝاا,  َا ٜتعًل بايؿشل ٖٚٛ َؿاضن١ املؿطف يف ؾشل ايطغاي١ اييت أؾطف عًٝٗا, ست٢ ٚيٛ نإ ايعسز ناؾ
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 ٚيهٔ املؿطع تطنٗا َؿتٛس١ ٚمل ٜؿٝسٖا بكٝٛز َٓ٘.

ٝاا بني اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ   ٚيتعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

غٓٛات, ؾكس مت سػاب ق١ُٝ "ظ" يًُشٛ نهٌ سٝح  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10 ٠ أنجط َٔ ايتسضٜؼ َٔ شٟٚ اشب

, ٖٚٞ ق١ُٝ غري زاي١ عٓس 1.96, ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ اييت تػاٟٚ 0.442بًػه 

ْه مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓيت ايبشح سٍٛ ٖصٙ ازبٛاْ  املاي١ٝ اييت تتشًُٗا ازباَع١ غٛا٤ نا 0.05َػت٣ٛ 

َتعًك١ با ؾطاف ايعًُٞ ع٢ً ضغاي١ املادػتري أٚ ايسنتٛضاٙ أٚ املؿاضن١ يف َٓاقؿتٗا أٚ ؾشكٗا متٗٝساا 

 يًتعٝني يف ايٛظٝؿ١ ا٭ع٢ً, أٚ ناْه َتعًك١ بتكشٝض ا٭ٚضام ا٫َتشا١ْٝ 

ب٠ ( اييت تتعًل جبٛاظ مجن املؿطف بني َهاؾب٠ ا ؾطاف َٚهاؾ37ٚدبسض ا ؾاض٠ إا إٔ املؿطز٠   

, مما ٜٛنض أٜهاا 2.28د ٚبٛظٕ ْػيب  0.76ايؿشل, دا٤ت يف ايرتتٝ  ا٭خري ٚبٓػب١ َتٛغط اغتذاب١ 

غٓٛات أِْٗ ْازضاا ٜؿاضى املؿطف يف ؾشل  10غٓٛات ٚأقٌ َٔ  10يس٣ نًتا ايعٝٓتني َٔ شٟٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

 اف َٚهاؾب٠ ايؿشل ضغاي١ ايسنتٛضاٙ اييت أؾطف عًٝٗا ست٢ ٜتكان٢ ٚجبُن بني َهاؾب٠ ا ؾط

نؿؿه ْتا٥ر ٖصا اسٛض إٔ ٖٓاى بعض ايكهاٜا تتشكل يف ايٛغط ازباَعٞ ٚأخط٣ مل تتشكل  

حبهِ نعـ ا ملاّ املعطيف بٗا َجٌ َؿاضن١ املؿطف يف ؾشل ايطغاي١ اييت أؾطف عًٝٗا , ٚدا٤ت ايكه١ٝ 

 ايكٛاعس املاي١ٝ يف ايرتتٝ  ا٭خري .املتعًك١ با٭داظات يف ايرتتٝ  ا٭ٍٚ بُٝٓا دا٤ت ايكه١ٝ املتعًك١ ب



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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إعبثخ اىغؤاه اىخبٍظ اىزٙ ٝزؼيق ثإٌٔ اىَؼ٘نبد اىزٚ  

رؾ٘ه دُٗ رَْٞخ اى٘ػٚ اىقبّّ٘ٚ ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثغبٍؼخ 

 اىَْٞب

ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ مت ذبًٌٝ اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح َٔ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ جباَعد١    

 اغتدساّ ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ ايٓػب٢ ٚايرتتٝ  ٫غتذابات ع١ٓٝ ايبشح( ب210املٓٝا ٚقٛاَٗا  

 ٖصا ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا٫سكا٢٥ عٔ بٝاْات أَهٔ تٛنٝشٗا ؾ٢ ازبسٍٚ ايتاا:

 (22عذٗه )

ٝ٘ضؼ ّغجخ ٍز٘عظ االعزغبثخ ٗاى٘صُ اىْغجٚ ٗاىزشرٞت ٗنَٞخ 

ٙ اىخجشح )ص( العزغبثبد أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗاىفشٗ) ثِٞ رٗ

عْ٘اد ؽ٘ه ٍؼ٘نبد رَْٞخ اى٘ػٚ 13عْ٘اد ٗأنو ٍِ 13أمضش ٍِ 

 اىقبّّ٘ٚ ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ

 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

اى٘صُ 

 اىْغجٚ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

خجشح 

أمضش ٍِ 

عْ٘اد 13

=ُ(125) 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

خجشح أنو 

 ٍِ

 عْ٘اد13

=ُ(15) 

نَٞخ 

 )ص(

قكددط زٚضٙ ازبٛاْدد  ايكاْْٛٝدد١ عًدد٢     1

تطقٝدد١ ا٭غدداتص٠ املػدداعسٜٔ يسضددد١  

 أغتاش

0.81 2.44 16 0.824 0.796 0.246 

قًد١ تهددُني زٚض٠ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝدد١    2

 ناؾ١ املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ازباَع١ٝ

0.88 2.63 13 0.893 0.855 0.337 

ْددسض٠ عكددس ٚضف عُددٌ ملساضغدد١ قددإْٛ  3

 تٓعِٝ ازباَعات

0.93 2.80 2 0.939 0.925 0.116 

غُٛه بعض َٛاز ايكإْٛ ؾُٝدا ؽبدل    4

 املُاضغات ايتسضٜػ١ٝ ٚا٫َتشا١ْٝ

0.89 2.66 11 0.883 0.890 0.066 

قًدد١ ا٫ٖتُدداّ بتشسٜددس ا٫ستٝادددات    5

 ايكا١ْْٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

0.93 2.78 2ّ 0.928 0.925 0.022 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

اى٘صُ 

 اىْغجٚ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

خجشح 

أمضش ٍِ 

عْ٘اد 13

=ُ(125) 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

خجشح أنو 

 ٍِ

 عْ٘اد13

=ُ(15) 

نَٞخ 

 )ص(

نددددعـ ا٫ٖتُددددداّ بكدددددطا٠٤ ايًدددددٛا٥ض   6

ايكاْْٛٓٝد١ ايتد٢ تدٓعِ     ٚايتؿطٜعات

عُدددٌ عهدددٛ ٦ٖٝددد١ ايتدددسضٜؼ زاخدددٌ     

 ازباَع١

0.93 2.78 2ّ 0.92 0.937 0.0152 

ندددددعـ ايدددددسٚض ايتجكٝؿددددد٢ يًُطندددددع   7

ا ع٢َ٬ بازباَع١ ؾد٢ ْؿدط ايجكاؾد١    

 ايكا١ْْٝٛ

0.92 2.77 6 0.923 0.933 0.094 

خًدددٛ زٚضٙ ازبٛاْددد  ايكاْْٛٓٝددد١ َدددٔ     8

عدددطه بعدددض املدايؿدددات ايتبزٜبٝددد١     

أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚنٝؿٝد١  يبعض 

 ايتعاٌَ َعٗا

0.88 2.63 13ّ 0.883 0.871 0.106 

ندددعـ ايجكاؾددد١ ايكاْْٛٝددد١ ٭عهدددا٤  9

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

0.90 2.71 10 0.896 0.918 0.191 

ْكدددل ايدددسعِ ايكدددا٢ْْٓٛ َدددٔ قبدددٌ      10

 ازبٗات ايكا١ْْٝٛ بازباَع١

0.89 2.69 11 0.893 0.906 0.111 

قٝددد١ َدددٔ َدددٛاز   خًدددٛ املهاتبدددات ايط  11

ايكدددإْٛ يٝػرتؾدددس بٗدددا عهدددٛ ٦ٖٝددد١ 

 ايتسضٜؼ

0.88 2.65 13ّ 0.883 0.882 0.003 

عسّ تٛظٜن نتٝبدات ْٚؿدطات تتهدُٔ     12

 َعًَٛات قا١ْْٝٛ زاخٌ ازباَع١

0.91 2.73 9 0.899 0.929 0.271 

 0.374 0.949 0.907 6ّ 2.77 0.92 ق١ً ا٫ٖتُاّ بجكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ 13

ٖتُاّ بٓؿط املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ق١ً ا٫ 14

 َٔ قبٌ إزاض٠ ايه١ًٝ

0.93 2.78 2ّ 0.912 0.945 0.292 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 اىؼجبساد ً

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

اى٘صُ 

 اىْغجٚ
 اىزشرٞت

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

 االعزغبثخ

خجشح 

أمضش ٍِ 

عْ٘اد 13

=ُ(125) 

ّغجخ 

ٍز٘عظ 

االعزغبثخ 

خجشح أنو 

 ٍِ

 عْ٘اد13

=ُ(15) 

نَٞخ 

 )ص(

ْددددددددسض٠ تٛظٝددددددددـ زٚض٠ ازبٛاْدددددددد    15

 ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ

0.92 2.77 6ّ 0.904 0.937 0.294 

ْدددسض٠ ٚندددن خبددد١ إدطا٥ٝددد١ ٚاندددش١    16

يتجكٝدددددـ عهدددددٛ ٦ٖٝددددد١ ايتدددددسضٜؼ   

ٝاا  قاْْٛ

0.95 2.86 1 0.952 0.953 0.008 

ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ ٚايٛظٕ  

 ايٓػب٢ يًُشٛض نهٌ ٚق١ُٝ  ظ(

0.90 

اسبس ا٭ع٢ً 

 0.73يًجك١ 

اسبس ا٭ز٢ْ 

0.61 

 ٕ.ّ.أ يًُشٛض 2.71

اسبس ا٭ع٢ً 

 يًجك١

اسبس ا٭ز٢ْ 

 يًجك١

0.902 

0.75 

0.59 

0.910 

0.77 

0.57 

0.064 

1.96 

ق١ُٝ  ظ( 

عٓس َػت٣ٛ 

0.05 

ببِٖ املعٛقات ايت٢ ذبٍٛ زٕٚ ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤    ( اشبام22بكطا٠٤ ازبسٍٚ   

( ٖٚد٢ أعًد٢ َدٔ اسبدس ا٭عًد٢ يًجكد١       0.90عًد٢ اسدٛض نًد٘      ( ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾكس ٚدس إٔ َتٛغدط ٕ.ّ.أ 

( ٖٚد٢ أعًدد٢ َددٔ اسبددس  0.95: 0.81(, ٚتطاٚسده ْػددب١ َتٛغددط ا٫غددتذاب١ عًد٢ ٖددصٙ املعٛقددات بددني    0.73 

( املتعًكد١  16(, ٚقس دا٤ت املعٛقدات ا٭عًد٢ ْػدب١ َتٛغدط ا٫غدتذاب١ ايعبداض٠ ضقدِ         0.73ا٭ع٢ً يًجك١  

ٝاا( بٓػب١ َتٛغط اغتذاب١   ( 0.95 بٓسض٠ ٚنن خب١ إدطا١ٝ٥ ٚانش١ يتجكٝـ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قاْْٛ

    ٚ  سٝح ٫ تٛدس خب١ ٚانش١ َٔ ْاس١ٝ بعض ايهًٝات يتعٜٚس ا٭عها٤ مبعًَٛدات قاْْٛٝد١ غدٛا٤ بٓؿدطات أ

سدٍٛ ا٭غدتاش ازبداَع٢... سكدٛم      2017َداٜٛ  14نتٝبات أٚ ْسٚات تجكٝؿٝد١ إ٫ ْدس٠ٚ ٚاسدس٠ عكدست بتداضٜذ      

(, املتعًك١  بٓسض٠ عكس ٚضف عٌُ ملساضغ١ قإْٛ تٓعدِٝ  3إْػا١ْٝ َٚػ٦ٛي١ٝ ٚط١ٝٓ, ًٜٝٗا ايعباض٠ ضقِ  

ايكػدِ ٚتٓتٗد٢ ايًذٓد١    ازباَعات( ٖٚصا ايؿبٕ ٜرتى يٮقػاّ ٜٚدتِ تؿدهٌٝ زبٓد١ َدٔ بعدض ا٭غداتص٠ ؾد٢        

( املتعًك١  بك١ً ا٫ٖتُاّ بتشسٜس ا٫ستٝادات 5( ًٜٝٗا ايعباض٠ ضقِ  0.93بهتاب١ تكطٜط ؾكط, بد ٕ.ّ.أ( 

                                      
(ن.ا.أ = نسبة متويط االيتجابة ) 
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( سٝح مل ٜكِ َطنع ت١ُٝٓ ايكسضات بازباَع١ بتذسٜس 0.93ايكا١ْْٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ( بد ٕ.ّ.أ(  

عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بدبِٖ ا٫ستٝاددات ايكاْْٛٝد١ هلدِ,     املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ٚتبٜٛطٖا ٚاغتب٬ع آضا٤ أ

( 14بٌ ٜهتؿد٢ بهتٝد  ايدسٚض٠ ايتسضٜبٝد١ ٖٚدٛ َطندع٣ ٫ ٜعد  عدٔ ٖدصٙ ا٫ستٝاددات, ًٜٝٗدا ايعبداض٠ ضقدِ               

(, ًٜٝٗدا ايعبداض٠   0.93املتعًك١  بك١ً ا٫ٖتُاّ بٓؿط املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ َٔ داْد  إزاض٠ ايهًٝد١( بدد ٕ.ّ.أ(     

ك١ بهعـ ايسٚض ايتجكٝؿ٢ يًُطنع ا ع٢َ٬ بازباَع١ ؾ٢ ْؿط ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ بدد ٕ.ّ.أ(  ( املتع7ًضقِ  

( املتعًكد١  بعدسّ تٛظٜدن نتٝبدات ْٚؿدطات تتهدُٔ َعًَٛدات قاْْٛٝد١ زاخدٌ          12( ًٜٝٗا ايعباض٠ ضقِ  0.92 

قبددٌ ازبٗددات  ( املتعًكدد١  بددٓكل ايددسعِ ايكددا٢ْْٛ َدد10ٔ( ًٜٝٗددا ايعبدداض٠ ضقددِ  0.91ازباَعدد١( بددد ٕ.ّ.أ(  

ايكا١ْْٝٛ بازباَع١ سٝح مل تكِ تًو ازبٗات ايكا١ْْٝٛ بٓؿط ازبسٜس ؾُٝا ؽبل ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ بدٌ    

 (.0.89تعت ٖا غطاا ٫  هٔ ا ط٬ع عًٝ٘( بد ٕ.ّ.أ(  

, إش َٔ ايٓازض دساا ذبه املعٛقات امل٪غػ١َٝٚٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ, إٔ ٖصٙ املعٛقات  هٔ إٔ تٓسضز  

عٌُ ملساضغ١ قدإْٛ تٓعدِٝ ازباَعدات إ٫ ؾد٢ سداٍ إضغداٍ امًدؼ ا٭عًد٢ يًذاَعدات َهاتبدات            عكس ٚضف

 دطا٤ بعض ايتعس٬ٜت املكرتس١, ٚإنؿا٤ ٚد١ٗ ايٓعط سٛهلا, ٖٚصا ٜدتِ زاخدٌ صبًدؼ ا٭قػداّ َدٔ خد٬ٍ       

    ٝ كدات عًد٢   تؿهٌٝ بعض ايًذإ ملسضاغتٗا َعا, أ٣ تكّٛ ب٘ ؾ١٦ ق١ًًٝ ٜٚتُدل عدٔ شيدو نتابد١ بعدض ايتعً

ٖصٙ املهاتبات ؾكط, ٚنصيو مل تعكس ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا إ٫ ْس٠ٚ ٚاسس٠ قاْْٛٝد١ ساندط ؾٝٗدا أ.ز/عُٝدس     

ن١ًٝ اسبكٛم باملٓٝا, ٚنإ ٖصا نُٔ قطب تكسّ ايه١ًٝ ي٬عتُاز, ٚيصيو ؾإٕ إزاض٠ ايهًٝات ع١ٓٝ ايبشدح,  

ايتسضٜؼ, ٚعًٝ٘, مل ٜدتِ تٛظٜدن ْؿدطات    يٝؼ َٔ نُٔ اٖتُاَاتٗا ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ بني أعها٤ ١٦ٖٝ 

قا١ْْٝٛ ع٢ً ا٭عها٤, نُا إٔ املهاتبات مل تتهُٔ َٛاز قا١ْْٝٛ, إ٫ ؾ٢ سا٫ت ْدازض٠ ٚيهدٔ ٜدتِ ا بد٬ؽ     

عٓٗا ؾ٢ قٛض٠ اخباض تكطٜط١ٜ يًتٛد٘ بعُدٌ ؾد٧ َدا أٚ تٓؿٝدص ؾد٧ َدا زٕٚ تدبطريٙ بػدٝاز قدا٢ْْٛ ٚبٗدصا           

( املتعًك١ خبًدٛ املهاتبدات ايطقٝد١ َدٔ َدٛاز ايكدإْٛ يٝػرتؾدس بٗدا         11دا٤ت بد ٕ.ّ.أ( ع٢ً ايعباض٠ ضقِ  

( ٚقس ٜهٕٛ ٖصا َطدع١ ْسض٠ ٚدٛز خب١ إدطا١ٝ٥ ٚانش١ يتجكٝدـ عهدٛ ٦ٖٝد١    0.88عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

ٝاا  ايتسضٜؼ قاْْٛ

ّ بٓؿدط ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد           املطنع ا ع٢َ٬نُا إٔ   ّ بٗدا ايكٝدا كٛد ٗاَ٘د ايتد٢ٜ  ؿتكدس ؾد٢َ  ١ بدني  بازباَع١ٜ 

صا املعٛم   دا٤ت  ٕ.ّ.أ( ع٢ًٖ  ايهًٝدات, 0.92أعها٤ امتُن ازباَع٢ٚ  عًٝ٘, ؾازباَع١ نإزاض٠ٚ  ز    (ٚ  دٛد تؿتكدسٚ 
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َطندع     ا٫َتشاْدات,ٚ   ِٚ ٜ طنع ايتكٛد َطنع إع٢َ٬ قا٢ْْٛ بازباَع١ أغ٠ٛ باملطانع املٛدٛز٠ بايهًٝات نه١ًٝ ايرتب١َٝ 

َط َطنع ا ضؾاز ايٓؿػ٢,ٚ   ٖٚهصا.... نع ايبشٛخ ايعضاع١ٝ به١ًٝ ايعضاع١اشبسَات ايرتب١ٜٛٚ 

بايدسٚضات  إناؾ١ إا املعٛقات ايػدابك١, بكدطا٠٤ شات ازبدسٍٚ ؾاتهدض إٔ ٖٓداى َعٛقدات تتعًدل         

ايت٢ تكسّ َٔ خ٬ٍ َطنع ت١ُٝٓ ٚتبٜٛط قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ أٖدِ تًدو ايدسٚضات     ايتسضٜب١ٝ

سداط ٖدصٙ ايدسٚض٠ صبُٛعد١ َدٔ ايػدًبٝات ظٗدطت ؾد٢ اغدتذابات          "زٚض٠ ازبٛاْ  املاي١ٝ ٚايكاْْٛٝد١, ٚقدس أ  

( املتعًكد١ بكًد١ تهدُني زٚض٠ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ ناؾد١       2أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚٔ أُٖٗا: ايعبداض٠ ضقدِ    

( ٖٚدد٢ أعًدد٢ َددٔ اسبددس ا٭عًدد٢ يًجكدد١  0.88املعًَٛددات ايكاْْٛٝدد١ ازباَعٝدد١, سٝددح دددا٤ت  ٕ.ّ.أ( عًٝٗددا   

قكط زٚض٠ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ عًد٢ تطقٝد١ ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ يسضدد١ أغدتاش,          (1ٚدا٤ت ايعباض٠ ضقِ  

( املتعًكتد١ خبًدٛ زٚض٠ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ َدٔ      8(, ٚدا٤ت ايعبداض٠ ضقدِ    0.81سٝح دا٤ت  ٕ.ّ.أ( عًٝٗا  

 (0.88عطه بعض املدايؿات ايتبزٜب١ٝ يبعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا  ٕ.ّ.أ(  

  ع٢ً شيو ْسض٠ تٛظٝـ زٚض٠ ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, ٖٚد٢ ايعبداض٠ ضقدِ    ٚتطت 

(, ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ ايٓتٝذ١ املتعًك١ بسٚض٠ ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ 0.92(, سٝح دا٤ت  ٕ.ّ.أ( عًٝٗا  15 

َدٔ ٖدصٙ    ( سٝدح ددا٤ت أٚددس ا٫غدتؿاز٠    248-246:  2قس اتؿكده َدن ْتدا٥ر زضاغد١ أَدا٢ْ ايػدٝس غبدٛض         

(, ٚيدس٣ ا٭غداتص٠  ؾد٢    15( ٚيس٣ ا٭غداتص٠ املػداعسٜٔ ؾد٢ ايرتٜد       18ايسٚض٠ يس٣ املسضغني ؾ٢ ايرتتٝ   

 (, ٚشيو يتٓاٚهلا َٛنٛعات تكًٝس١ٜ زٕٚ ايتعطه يًُدايؿات ايكا١ْْٝٛ 7ايرتتٝ   

سضٜبٝد١  نُا إٔ زضاغ١ ْٗا ساَس عبس ايهطِٜ أنست ٖصٙ ايٓتٝذ١ َٔ سٝح عسّ تهُني ايسٚضات ايت 

( ٖٚدصا َدٔ املُهدٔ إٔ    507: 47نُٔ بطاصبٗا َعًَٛات تؿكد١ًٝٝ سدٍٛ قٛاعدس ٚأسهداّ املػدا٤ي١ بازباَعد١        

ٜهٕٛ َطزٙ ْكل ايسعِ ايكا٢ْْٛ َٔ داْ  ازبٗات ايكا١ْْٝٛ بازباَع١, ٖٚدٛ َدا عد ت عٓد٘ ايعبداض٠ ضقدِ       

صاتٗا, بددٌ يهْٛٗددا أسددس   ( ؾازباَعدد١ مل تددسعِ تًددو ايدد اَر يدد   0.89(, سٝددح دددا٤ت  ٕ.ّ.أ( عًٝٗددا    10 

َتبًبات ايعٌُ ايكٝاز٣, ؾٝدتِ اسبكدٍٛ عًد٢ ٖدصٙ ايدسٚض٠ نؿدٗاز٠ ؾكدط أٚ إؾداز٠ زٕٚ ايتبندس َدٔ ايؿا٥دس٠            

 ٚايعا٥س ايع٢ًُ ايص٣ انتػب٘ املتسضبٕٛ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

( ايتد٢ تدٓل عًد٢  غُدٛه     4, سٝح سكًه ايعباض٠ ضقدِ   تطتبط بايكإْٛ ْؿػ٘ َعٛقاتٖٚٓاى  

( ٚقدس  0.89َٛاز ايكإْٛ ؾُٝا ؽبدل املُاضغدات ايتسضٜػد١ٝ ٚا٫َتشاْٝد١(, عًد٢  ٕ.ّ.أ( اغدتذاب١        بعض 
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( ؾٝٗا ْدٛع َدٔ ايتعػدـ    125( بإٕ املاز٠  763:  9اتؿكه ٖصٙ ايٓتٝذ١ َن زضاغ١ أمحس ضبُٛز عبس املبً   

س تهددٝن عًدد٢ ٚٚددد٘ ايتعػددـ ٖددٛ اسبطَددإ َددٔ زخددٍٛ ا٫َتشددإ ٚشيددو ٭ٕ ٖددصا اسبطَددإ َػددبي١ ٚقتٝدد١ قدد 

ايباي  ؾطقد١ أزا٤ ٖدصا ا٫َتشدإ إشا ثبده بدطا٠٤ ايبايد  َدٔ ايدتِٗ املٓػدٛب١ إيٝد٘ أَداّ صبًدؼ ايتبزٜد ,              

ٚبايتاا إشا ثبته بطا٠٤ ايباي  ٜهٕٛ قس متتن حبك٘ ؾ٢ زخدٍٛ اَتشاْدات بداق٢ املدٛاز ٜٚبخدص تكسٜطاتد٘       

 ٢ باق٢ ٖصٙ املٛاز.ؾٝٗا, أَا إشا ثبه إزاْت٘ َٔ قبٌ صبًؼ ايتبزٜ  أيػ٢ اَتشاْ٘ ؾ

تتعًددل بتًددو املعٛقددات َطتببدد١ ببعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ أْؿػددِٗ    عٛاَددٌ شاتٝدد١ أخددط٣ٖٚٓدداى  

( ايتد٢ تتعًدل  بهدعـ ا٫ٖتُداّ بكدطا٠٤ ايًدٛا٥ض ٚايتؿدطٜعات        6َٚٓٗا: دا٤ت  ٕ.ّ.أ( ع٢ً ايعباض٠ ضقدِ   

 (0.93ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تٓعِ عٌُ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زاخٌ ازباَع١(  

 (0.92( ايت٢ تتعًل بك١ً ا٫ٖتُاّ بجكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ  14دا٤ت  ٕ.ّ.أ( ع٢ً ايعباض٠ ضقِ  نُا  

( ايتد٢ تتعًدل بهدعـ ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١        9نُا دا٤ت  ٕ.ّ.أ( ع٢ً ايعباض٠ ضقِ   

 (0.73( ٚمجٝعٗا أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١  0.90ايتسضٜؼ  

, ايتد٢ أندست   Jerome G. Delancy, 2015ٝذد١ زضاغد١   ٚقس اتؿكده ٖدصٙ ايٓتٝذد١ َدن ْت     

ع٢ً إٔ ْكل اشب ٠ بايكإْٛ ٚنعـ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ َع٢ًُ ازباَع١  هٔ إٔ ػبعًدِٗ ٜتكاعػدٕٛ   

ؾدد٢ أزا٤ ٚادبدداتِٗ, نُددا إٔ ا ملدداّ بايكددإْٛ ٜعددعظ املػدد٦ٛي١ٝ ايكاْْٛٝدد١, ٚإٔ تددٛؾري ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١     

 اّ ٚغطؽ ق١ُٝ ايػًٛى ايكا٢ْْٛ.يٮعها٤ ٢ُٜٓ قِٝ ا٫يتع

ٚيٓعطف إشا ناْه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓتد٢ ايبشدح َدٔ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ        

غٓٛات سٍٛ املعٛقات ايت٢ ذبدٍٛ زٕٚ تُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ     10غٓٛات ٚأقٌ َٔ 10َٔ ش٣ٚ اشب ٠ أنجط َٔ 

ايبشح ٚسػاب ْػدب١ َتٛغدط ا٫غدتذاب١ يهًتدا     ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ؾكس مت ذبًٌٝ اغتذابات عٝٓت٢ 

 ايعٝٓتني ٚسػاب ق١ُٝ  ظ(

(, ٚقدس اتهدض إٔ ْػدب١    22ٖصا, ٚقس أغؿط ايتشًٌٝ ا٫سكا٢٥ عٔ بٝاْات َٛندش١ ؾد٢ ازبدسٍٚ      

غدٓٛات  10( ٚيًعٝٓد١ أقدٌ َدٔ    0.90غدٓٛات   10َتٛغط ا٫غتذاب١ ع٢ً اسٛض  املعٛقات( نهٌ يًع١ٓٝ أن  َٔ 

 (0.77, 0.75َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١   (, ُٖٚا أع0.91٢ً 

( أقدٌ َدٔ ايكُٝد١ اسبطدد١     0.64( ٖٚصٙ ايكُٝد١   0.64ٖصا, ٚقس مت سػاب ق١ُٝ  ظ( سٝح بًػه   
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ٝاا بدني       0.05( ٢ٖٚ غري زاي١ عٓس َػدت٣ٛ   1.96يًس٫ي١ ايت٢ تػا٣ٚ   ( أ٣ أْد٘ ٫تٛددس ؾدطٚم زايد١ إسكدا٥

ٕ تًدو املعٛقدات ٫ تدطتبط بعٓكدط اشبد ٠ يدس٣ عهدٛ        غدٓٛات( ممدا ٜ٪ندس أ   10عٝٓت٢ ايبشح  أنجط ٚأقٌ َٔ 

ٝاا َُٗا ناْه خ ت٘ باسبٝا٠ ازباَع١ٝ. ٝاا ٚقاْْٛ  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ْعطاا يعسّ ت١ُٝٓ شات٘ َٗٓ

, 5ٚدا٤ت بعض املعٛقات َتكاضب١ ٚؾل ْػب١ َتٛغط ا٫غتذاب١ نُا ع ت عٓٗا ايعباضات أضقاّ   

ًٝٗا أع٢ً َٔ اسبس ا٭ع٢ً يًجك١ ؾ٢ نًتدا امُدٛعتني, ٚيهدٔ    ( سٝح دا٤ت  ٕ.ّ.أ( ع16, 11, 10, 8, 7, 6

ٝاا بُٝٓٗا, ٚ هدٔ تؿػدري شيدو إٔ مجٝدن أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٜعًُدٕٛ ؾد٢           يٝؼ ٖٓاى ؾطٚم زاي١ إسكا٥

صبتُن داَع٢ ٚاسس, ٚتهاز تهٕٛ املؿه٬ت ايب٬ب١ٝ ٚاسس٠, ٚاربداش ايكدطاض عبدٛ ٖدصٙ املؿده٬ت َدطزٙ إَدا        

ًدؼ ازباَعد١, ٚعًٝد٘, ؾتكدـ ٖدصٙ املعٛقدات سدا٬ً٥ زٕٚ تُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ غدٛا٤            صبًؼ ايه١ًٝ أٚ صب

ناْدده َتعًكدد١ مبشتدد٣ٛ ايددسٚضات ايتسضٜبٝدد١ أٚ ايتُٓٝدد١ ايكاْْٛٝدد١ ايصاتٝدد١ يٮعهددا٤, أٚ إزاض٠ ازباَعدد١ أٚ  

 ايه١ًٝ ؾهًتا ايعٝٓتني تطاٖا مبٓعٛض ٚاسس.

 ّزبئظ اىجؾش: -

ٝ   –أ٫ٚ  ساْٝد١ أُٖٝد١ املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ غدٛا٤ َدٔ ش٣ٚ          أظٗطت ْتدا٥ر ايسضاغد١ امل

غٓٛات ٚنطٚضتٗا ايكا١ْْٝٛ ٚايرتبٜٛد١ ؾد٢ اسبٝدا٠ ازباَعٝد١     10غٓٛات أٚ أقٌ َٔ 10اشب ٠ أنجط َٔ 

ٝاا ْعطٜاا ٜتعًدل بهدطٚض٠ ا ملداّ املعطؾد٢ بايٓكدٛم ايكاْْٛٝد١ ايدٛاضز٠ بكدإْٛ          إش متجٌ إطاضاا َعطؾ

بكدطاض ض٥دٝؼ صبًدؼ     ٥٫ٚ2016شت٘ ايتٓؿٝصٜد١ ٚؾًكدا ٯخدط تعدسٌٜ هلدا       49/1972ت تٓعِٝ ازباَعا

, ٚايًٛا٥ض ايساخ١ًٝ يًهًٝات سٝح تػاعس ٖصٙ املعطؾد١ ؾد٢ ذبكٝدل ددٛز٠ ايعًُٝد١      2021ايٛظضا٤ ضقِ 

ايتع١ًُٝٝ, ٚتؿعٌٝ املُاضغات ايكا١ْْٝٛ ٚذبكٝل ايهبط ا٭ناز ٢ ٚنٝؿ١ٝ ا٫َتجاٍ يًكدإْٛ مبدا   

 يٓٗا١ٜ إا اسرتاّ ثكاؾ١ ايكإْٛ ٚايعًِ ب٘.ٜ٪ز٣ ؾ٢ ا

نُا تٛقًه ايسضاغات إا إٔ ْكل املعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  هٔ إ ٜد٪ز٣ إا   

ْسض٠ ا ملاّ مبدتًـ دٛاْ  ايع١ًُٝ ايتبزٜبٝد١ عًد٢ ٚدد٘ اشبكدٛم ٚاربداش ا ددطا٤ات ايكاْْٛٝد١        

 ع١ٝ.املٓاغب١ عبٛ أ١ٜ َؿه١ً ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَ

غٓٛات خ ٠ ٚأقٌ َٔ 10ٚعًٝ٘, ؾًٝػه ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني عٝٓت٢ ايبشح  أنجط َٔ  

غٓٛات خ ٠(, مما ٜٛندض أُٖٝد١ املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١ زبُٝدن أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, يدصا ددا٤ت           10
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( 1.96  ( يًُشٛض نهٌ, ٖٚصٙ ايك١ُٝ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اسبطد١ يًس٫ي١ ايت٢ تػا0.119٣ٚق١ُٝ  ظ(  

 ( مما ٜ٪نس اتؿام عٝٓت٢ ايبشح٢ٖٚ0.05 غري زاي٘ عٓس َػت٣ٛ  

ٝاددا أظٗددطت ْتددا٥ر ايبشددح إٔ ٖٓدداى نددعًؿا ؾدد٢ ا ملدداّ املعطؾدد٢ بايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ايددٛاضز٠ بكددإْٛ  -ثاْ

٥٫ٚشتدد٘ ايتٓؿٝصٜدد١ ٚؾددل آخددط تعددسٌٜ هلددا بكددطاض ض٥ددٝؼ صبًددؼ    1972يػدد١ٓ  49تٓعددِٝ ازباَعددات 

ُاا ٚاغتٝعاباا ٚإزضاًنا( يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 2016يػ١ٓ  2021ايٛظضا٤ ايكازض ضقِ    سؿًعا ٚؾٗ

غدٓٛات ٚأقدٌ   10َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ا٫سكا٢٥ ٫غتذابات عٝٓت٢ ايبشح َٔ ش٣ٚ اشبد ٠ أنجدط َدٔ     -ثايجا

 غٓٛات سٍٛ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكهاٜا ازباَع١ٝ ؾكس دا٤ت ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:10َٔ 

١ ا دابات ايكشٝش١ يس٣ ايعٝٓتني سٍٛ ايكهاٜا ازباَع١ٝ اٯت١ٝ: ا ؾطاف ٚاملٓاقؿ١ دا٤ت ْػب 

ٚايؿشل ٚايتعٝني ٚايرتق٢, ا داظات ببْٛاعٗا املدتًؿ١, ٚازبعا٤ات ٚايٓعاّ ايتبزٜب٢, ٚايكٛاعس 

 غٓٛات خ 10٠يس٣ ايع١ٓٝ ا٭ٍٚ أنجط َٔ  49.4:  40.8املاي١ٝ( ترتاٚح بني 

, 49.2: 38.5غدٓٛات خد ٠ تدرتاٚح بدني     10بدات ايكدشٝش١ يدس٣ ايعٝٓد١ أقدٌ َدٔ       ٚدا٤ت ْػب١ ا دا 

, ٖٚدصٙ ايكُٝد١ اسػدٛب١ أقدٌ َدٔ ايكُٝد١ ازبسٚيٝد١        6.34ست٢  0.014ترتاٚح بني  2ٚدا٤ت ق١ُٝ نا

ٝاا بدني ايعٝٓدتني ٚؾدل َدتػري            0.01عٓس َػت٣ٛ  6.64 , مما ٜ٪ندس أْد٘ يدٝؼ ٖٓداى ؾدطٚم زايد١ إسكدا٥

اّ املعطؾ٢ نعٝـ يس٣ نًتا ايعٝٓتني ٚيهٔ أظٗطت ايٓتا٥ر اضتؿاعاا ؾ٢ ْػدب١  اشب ٠: ؾُػت٣ٛ ا مل

ا٫دابات ايكشٝش١ سٍٛ ايكهٝتني: امايؼ ازباَع١ٝ ٚايًذإ املٓبجك١, ٚايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات 

% ستد٢  50غدٓٛات خد ٠, ٚتطاٚسده بدني     10يس٣ ايعٝٓد١ أنجدط َدٔ     70.9ست٢  52.3سٝح تطاٚسه بني 

 0.36ٚدس أْٗدا تطاٚسده بدني     2غٓٛات خ ٠, ٚحبػاب ق١ُٝ نا10ايجا١ْٝ أقٌ َٔ يس٣ ايع١ٓٝ  64.7

ممدا ٜ٪ندس إٔ    0.01عٓدس َػدت٣ٛ    6.64, ٖٚصٙ ايكِٝ اسػٛب١ أقدٌ َدٔ ايكُٝد١ ازبسٚيٝد١     5.45ست٢ 

تني, ٚإٕ ندإ شيدو           ٍ ٖداتني ايكهٝد ػدب١ ا٫دابدات ايكدشٝش١ سٛد اشب ٠ أٜهاا يٝؼ هلا زٚض ؾ٢ اضتؿداعْ 

عع ٣   ا٫ضتؿاعٜ  تعًل ببعُاٍ ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات ٚامايؼ ازباَع١ٝ, إٔ َهدُٕٛ ٚضبتٛد ٣ إا إٔ َاٜ 

كّٛ بٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ١َٝٛ ٚطبٝع١ٝ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٜٝ   ايتسضٜؼ ٖصٙ ايعباضات مماضغاتٜ 

إشا ناْدده ْتددا٥ر ايبشددح اْتٗدده إا اغبؿدداه املػددت٣ٛ املعطؾدد٢ أ٣  ا ملدداّ املعًَٛددات٢ بايكهدداٜا      -ضابعاددا

, ٚشيددو نُددا مت عطندد٘ ؾدد٢ قددٛض٠  1972يػدد١ٓ  49ازباَعٝٓدد١ املتهدد١ُٓ بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات  
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اختباض َعطؾ٢ َهٕٛ َٔ صبُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ تع  عٔ تًو ايكهاٜا مبا ٜتهدُٓ٘ َدٔ دٛاْد  ؾطعٝد١     

متٝعت بايٛاقع١ٝ, إ٫ إٔ شيو ا٫غبؿاه ؾ٢ َػت٣ٛ ا ملاّ املعطؾ٢ مل ٜٓعهؼ ببطٜك١ غدايب١ عًد٢   

اْبني اٯخددطٜٔ يًددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ ُٖٚددا  ازباْدد  ايػددًٛن٢ ٚازباْدد  ايٛدددسا٢ْ(, بددٌ أظٗددطت    ازبدد

ايٓتا٥ر قب٫ًٛ ٫ًَٛٝٚ ٚاٖتُاَاا ٚتٛدٗات إػباب١ٝ عبٛ ندطٚض٠ تعدطؾِٗ تًدو ايكهداٜا ٭ْٗدا متدؼ       

ٚاقددن سٝدداتِٗ ازباَعٝدد١ ٚمماضغدداتِٗ ايؿعًٝدد١, ٚقددس ٜعددع٣ تًددو املُاضغددات ايؿعًٝدد١ إا إٔ دددٖٛط  

ايعباضات ايػًٛن١ٝ  جٌ مماضغدات عًُٝد١ ٚدٛاْد  بداضظ٠ ؾد٢ أزا٤ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ,          ٚضبت٣ٛ

ٚعًٝ٘ ؾإَها١ْٝ ايٛع٢ بٗا ٜهٕٛ َطتؿعاا إش قس ٜهٕٛ اٜها ضادعاا اا ايجكاؾ١ ايػُاع١ٝ أٚ َدطٚضِٖ  

 خب ات سٝات١ٝ ١َٜٝٛ تكته٢ َجٌ ٖصٙ ايػًٛنٝات

ٖ    -خاَػاددا ٓدداى اضتباًطددا بددني ازباْدد  ايٛدددسا٢ْ ٚازباْدد      أظٗددطت ْتددا٥ر ايبشددح سكٝكدد١ َؿازٖددا إٔ 

ايػًٛن٢, مبع٢ٓ إٔ املُاضغات ايؿع١ًٝ نبسس دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايت٢ 

دا٤ت َطتؿع١ ؾ٢ مجٝن ايكهاٜا ازباَع١ٝ, ْادب١ عٔ إػباب١ٝ ازباْ  ايٛددسا٢ْ يدسِٜٗ َٚ٪زٜد١    

زباْ  ايػًٛن٢ نبسس دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ  هٔ إيٝ٘ ؾ٢ شات ايٛقه مبع٢ٓ إ اضتؿاع أٚ ذبكل ا

ضزٙ إا ضغب١ ٚاٖتُاّ َٚٛاؾك١ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع٢ً ندطٚض٠ إملداَِٗ بدايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ, نُدا      

ٜعهؼ أٜهاا ٌَٝ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ إا ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ, ٚشيدو ستد٢ تتهاَدٌ دٛاْد  ايدٛع٢          

٢ ت١ُٝٓ ٚتععٜع ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ عًد٢ ازباْد  املعطؾد٢    ايج٬ث١ ٚتتٓاغِ َعاا إش ٫ ٜهؿ٢ ا٫عتُاز ؾ

ؾكددط, ٭ْدد٘ يددٝؼ صبددطز َعطؾدد١ بددايكٛاْني ٚايتؿددطٜعات, بددٌ قددٛض٠ ؾددا١ًَ تتُدداشز ٚتتهاَددٌ ؾٝٗددا  

دٛاْ  ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ايج٬ث١, ٭ْ٘ عٓس ايٓعط إا ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً أْ٘ إزضاى عك٢ً ٚتكٛض 

تكاقٗدا صبدا٫ت َعطؾٝد١ َتعدسز٠ َجدٌ عًدِ ا٫دتُداع        عك٢ً, ؾإْ٘ ؾ٢ ساد١ إا َعطؾد١ قاْٜٛد١ ت  

 ايكا٢ْْٛ ٚعًِ ايٓؿؼ ايكا٢ْْٛ ٚأٜسٜٛيٛدٝا ايكإْٛ ٚاملٓبل ايكا٢ْْٛ 

ٝادا َدٔ قبدٌ             -غازغاا أظٗطت ْتدا٥ر ايبشدح سكٝكد١ َؿازٖدا, إٔ ٖٓداى ضغبد١ ٚاٖتُاَدا ٚتٛدٝٗدات إػباب

ْني ازباَعٝد١, يسضدد١ إٔ عدسزاا ندبرياا َدٔ      أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مجٝعِ ؾ٢ نطٚض٠ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكٛا

ٝاا بكإْٛ تٓعِٝ  ازباَعات. أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ طاي  ًَشاا بهطٚض٠ عكس ٚضف عٌُ يتٛعٝتِٗ ثكاؾ

ٚقس ظٗطت ٖصٙ ايٓتٝذ١ ؾ٢ ا٫غتذاب١ ع٢ً املهدٕٛ ايٛددسا٢ْ نبسدس دٛاْد  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ؾد٢         
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 مجٝن ايكهاٜا ازباَع١ٝ.

ذاب١ هلصا ا٫قرتاح سٝح مت اقرتاح بطْاَر تدسضٜب٢ ملدس٠ سػد١ أٜداّ سدٍٛ      ٚعًٝ٘, ؾكس مته ا٫غت 

 ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ٚمت عطن٘ ؾ٢ صباٍ ايتٛقٝات ؾ٢ ايبشح

ايػًٛن٢ ناٯت٢: -غابعاا ايٛدا٢ْٚ  ػت٣ٛ بايٓػب١ يًذاْ  املعطؾ٢ٚ   ٌَ ؾل ن  أظٗطت ايٓتا٥ر يًكهاٜا ازباَع١ٝٚ 
اىغبّت اىَؼشفٚ                 

% 
بّت اى٘عذاّٚ           اىغ

 ن.م.أ

اىغبّت اىغي٘مٚ             

 ن.م.أ

امددددددددايؼ ازباَعٝدددددددد١  

 ٚايًذإ املٓبجك١

 0.92 ا٫داظات ٚا عاضات 0.94 ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ 70.9

امددددددددددايؼ ٚايًذددددددددددإ  0.93 ا٫داظات ٚا عاض٠ 52.3 ايتسضغٞ ٚا٫َتشاْات

 املٓبجك١

0.90 

ايؼ ازباَعٝددددددددد١ امددددددددد 49.4 ا٫داظات ٚا عاضات

 ٚايًذإ املٓبجك١

 0.88 ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات 0.89

ا ؾددددددددطاف ٚاملٓاقؿدددددددد١ 

 ٚايؿشل ٚايتعٝني

ا ؾددددددددطاف ٚاملٓاقؿدددددددد١  088 ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات 47.6

 ٚايؿشل

0.88 

ا ؾددددددددددطاف ٚايؿشددددددددددل  44.7 ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ

 ٚايتعٝني

 0.85 ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ 0.88

 0.81 ايكٛاعس املاي١ٝ 0.87 ايكٛاعس املاي١ٝ 40.8 ايكٛاعس املاي١ٝ

ٓاا نُا أغؿطت ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز َعٛقات ذبدٍٛ زٕٚ تععٜدع ٚتُٓٝد١ ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ يدس٣ أعهدا٤         -ثاَ

٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ جباَعدد١ املٓٝددا, ٚقددس قددٓؿه ٖددصٙ املعٛقددات إا َعٛقددات تددطتبط ببعهددا٤ ٦ٖٝدد١      

هًٝدات, ٚثايجد١ تدطتبط بداملطنع ا ع٬َد٢      ايتسضٜؼ ٚأخط٣ َ٪غػ١ٝ تدطتبط بازباَعد١ عاَد١ أّ اي   

 بازباَع١ ٚضابع١ تطتبط بببٝع١ ٚضبت٣ٛ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚخاَػ١ تطتبط بٓكٛم ايكإْٛ.

اإلعبثووخ ػيووٚ اىغووؤاه اىغووبدط اىووزٙ ٝزؼيووق ثبىزصوو٘س  

زذسٝظ  ئخ اى ضبء ٕٞ ىذٙ أػ قبّّ٘ٚ  ى٘ػٚ اى ٞخ ا زشػ ىزَْ اىَق

 ٗرَذ اإلعبثخ ػيٚ اىْؾ٘ اىزبىٚ:

 :َكرتح يت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ جباَع١ املٓٝاتكٛض  -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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باعتباض إٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ  جٌ ايب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ ؾ٢ امتُن ازباَع٢ بكؿ١ خاق١, ٚإٔ تععٜع  

ٝاا ٜعٌُ نُٛدٗات يًػًٛى ايكا٢ْْٛ ٚايتؿطٜع٢ ايص٣  اضغ٘ عهٛ ١٦ٖٝ  ايب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ ٜتبً  ْػًكا قُٝ

 ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ.ايتسضٜؼ ؾ

ٚؾ٢ ن٤ٛ ايٓتا٥ر ايت٢ اْت٢ٗ إيٝٗا ايبشح ٚؾ٢ ن٤ٛ َٓاقؿتٗا أَهٔ يًباسح ايهؿـ عدٔ سكٝكد١    

١َُٗ, ٢ٖٚ تس٢ْ ٚاغبؿاه َػت٣ٛ ا ملداّ املعطؾد٢ ؾُٝدا ؽبدل ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ          

ذبًًٝدٗا ٚناْده اسدس٣ َٓبًكدات     بازباَع١, ٚقس اضدن ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إا صبُٛع١ َدٔ املعٛقدات مت   

ٖصا ايتكٛض املكرتح ايص٣ ٜتُجٌ ؾ٢ ٚنن بطْاَر تسضٜب٢ ضباٚي١ يطؾن املػت٣ٛ املعطؾ٢ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١    

 ايتسضٜؼ بازباَع١.

 ٚمما ٖٛ دسٜط بايصنط, إٔ ٖصا ايتكٛض املكرتح ٜعس ازباْ  املػتكب٢ً ؾ٢ ايبشح 

 ايٓكاط اٯت١ٝ: ٚعًٝ٘  هٔ تٓاٍٚ ٖصا ايتكٛض املكرتح َٔ خ٬ٍ

 ؾًػؿ١ ايتكٛض املكرتح -

 أٖساف ايتكٛض املكرتح -

 ا٭غؼ ٚاملباز٨ ايت٢ ٜطتهع عًٝٗا ايتكٛض املكرتح -

 َتبًكات ايتكٛض املكرتح -

 إدطا٤ات تببٝل ايتكٛض املكرتح -

 بطْاَر تسضٜب٢ ٜؿٌُ تببٝل اختباض قب٢ً -

 ضبت٣ٛ اي ْاَر  -

 أغايٝ  ايتسضٜ  -

 ايع١ٓٝ املػتٗسؾ١ -

 ضٜ ايكا٥ُٕٛ بايتس -

 َس٠ اي ْاَر َٛظع١ ع٢ً ا٭ٜاّ -

 َتبًبات تببٝل ايتكٛض املكرتح -

 فيغفخ اىزص٘س اىَقزشػ: -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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ٜٓبًل ايتكٛض املكرتح َٔ ؾًػؿ١ َؿازٖا إٔ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يٝؼ صبطز تدٛؾط املعطؾد١ ايكاْْٛٝد١     

أْدد٘ دددع٤ ٫  بددايكٛاْني ٚايًددٛا٥ض ٚايتؿددطٜعات, ٚيهٓدد٘  جددٌ ايبٓٝدد١ ايؿٛقٝدد١ ؾدد٢ امل٪غػدد١ ازباَعٝدد١, نُددا

ٜتذعأ َٔ ؾدك١ٝ عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٜعهؼ َػ٦ٛيٝات٘ ايؿ١ٝٓ ٚا زاض١ٜ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ ست٢  هٔ 

ٝاا َٔ خ٬ٍ تسعِٝ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ ٚثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ,  ا٫ضتكا٤ ببعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ قاْْٛ

غِ ٚايتهاَدٌ بدني دٛاْد  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ      نُا ٜٓبًل ٖصا ايتكٛض املكرتح َٔ نطٚض٠ إسساخ ْدٛع َدٔ ايتٓدا   

  املعطؾ٢ ٚايٛدسا٢ْ ٚايػًٛن٢(.

 إٔذاف اىزص٘س اىَقزشػ: -

مما ٖٛ دسٜط بايصنط, إٔ أٖساف ٖصا ايتكدٛض املكدرتح اؾدتكه َدٔ ؾًػدؿت٘, ٚقدس أَهدٔ ذبسٜدسٖا          

 ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:

 ْؿط ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ ٚايعًِ ب٘ -1

دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايكدشٝش١ ؾُٝدا ٜتعًدل بايكهداٜا ازباَعٝد١      إع٬ّ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ با  -2

 ضبٌ ايبشح

تبكري ايكٝازات ازباَع١ٝ بب١ُٖٝ إملاَِٗ بايكهاٜا ازباَع١ٝ ست٢ تهٕٛ ايكدطاضات ايتد٢ تكدسض     -3

 عِٓٗ ؾ٢ إطاض ٚغٝاز قا٢ْْٛ 

 تعٜٚس أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مبؿاِٖٝ سٍٛ ايتؿطٜعات ٚايًٛا٥ض ٚايكٛاْني ازباَع١ٝ -4

   ع٢ً ْٛاس٢ ايككٛض ٚاملؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼايتػً -5

إتاسدد١ ايؿددطم املٛاتٝدد١ زاخددٌ ازباَعدد١ يًكهددا٤ عًدد٢ املؿدده٬ت ا٭ناز ٝدد١ ٚذبكٝددل ايهددبط           -6

 ا٫دتُاع٢ ٚا٭ناز ٢ يًب٬ب ست٢  هٔ تؿعٌٝ قِٝ ا٫يتعاّ ايتٓع٢ُٝ

 تبكري أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ حبكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ املدتًؿ١  -7

 طؽ ايكِٝ املعطؾ١ٝ املتعًك١ بازباْ  ايكا٢ْْٛغ -8

تبٌٖٝ نٛازض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايهًٝات يٝكبشٛا َسضبني قازضٜٔ ع٢ً تسضٜ  أعها٤ ١٦ٖٝ  -9

ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ نٌ ؾد٢ َهدإ عًُد٘ ذبكًٝكدا ي٬دباٖدات اسبسٜجد١ ؾد٢ صبداٍ ايتُٓٝد١          

 امل١ٝٓٗ  ايتسضٜ  ؾ٢ َٛقن ايعٌُ(



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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١٦ ايتسضٜؼ مبعًَٛات قا١ْْٝٛ  هٔ تٛظٝؿٗا ؾ٢ صبدا٫ت ايتدسضٜؼ ٚايبشدح    تعٜٚس أعها٤ ٖٝ -10

 ايع٢ًُ ٚخس١َ امتُن

إنػدداب أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ املتددسضبني املٗدداضات ايكاْْٛٝدد١ يهٝؿٝدد١ ايتعاَددٌ َددن املؿدده٬ت           -11

 اسبٝات١ٝ ازباَع١ٝ ست٢  هٔ ا٫ضتكا٤ مبٓع١َٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ سٍٛ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات. ؾتض قٓٛات اسبٛاض بني أعها٤ -12

األعووظ ٗاىَجووبدا اىزووٚ ٝشرنووض ػيٖٞووب اىزصوو٘س  -

 اىَقزشػ:

 ٜطتهع ايتكٛض املكرتح ع٢ً صبُٛع١ َٔ ا٭غؼ أُٖٗا: 

مبا أْٓا ْعٝـ ؾ٢ صبتُن املعطؾ١ ٚتكته٢ َتبًباتد٘ إٔ ٜهدٕٛ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ عًد٢ زضاٜد١         -

ٛاْني ٚايًدٛا٥ض ايتد٢ تدساض بٗدا ازباَعد١, ٚإَهاْٝد١ ا٫غدتؿاز٠ َٓٗدا ؾد٢ تبدٜٛط أزا٥دد٘           ٚعًدِ بدايك  

 ازباَع٢, ٖٚصا َٔ أِٖ ا٭غؼ

 ُٜعس ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ أسس أِٖ ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ -

 ع٢ جٌ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ أسس ايؿطم ْٚكاط ايك٠ٛ ؾ٢ َٓع١َٛ ايتعًِٝ ازباَ -

تذاٚظٖا إا ازبٛاْ  ايٛدسا١ْٝ ٚايػًٛن١ٝ - كتكط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ع٢ً ازباْ  املعًَٛات٢, بٌٜ   ٜ٫ 

ا زاض٠ ايكاْْٛٝد١ عًد٢ ٚدد٘     –َٚٔ اِٖ ايطنا٥ع ا٭غاغ١ٝ: املؿداضن١ ايؿعايد١ بدني إزاض٠ ازباَعد١      -

         ٜ بٝد١  اشبكٛق١ َٚطنع تُٓٝد١ قدسضات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ, ستد٢  هدٔ تدٛؾري ايؿدطم ايتسض

ايت٢ تًب٢ استٝادات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايكا١ْْٝٛ, ست٢  هٔ ضؾن َعس٫ت ا٭زا٤ ايكدا٢ْْٛ  

 ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

 غيجبد اىزص٘س اىَقزشػ:ٍز -

 ٜٓبًل ايتكٛض املكرتح َٔ ا٭َٛض اٯت١ٝ: 

يًددٛا٥ض, ْتدا٥ر ايسضاغد١ املٝساْٝدد١ ايتد٢ اْتٗده إا اغبؿدداه َػدت٣ٛ ا ملداّ املعطؾدد٢ بدايكٛاْني ٚا        -

 ٖٚصا َٔ خ٬ٍ تببٝل اختٝاض َعطؾ٢  أسس أدعا٤ ا٫غتبا١ْ( يكٝاؽ ٖصا ا ملاّ املعطؾ٢

اعتباض عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  ٖٚٛ َعًدِ املعًدِ( ايعُدٛز ايؿكدط٣ ايبداضظ ؾد٢ ازباَعد١, ٚعًٝد٘ تكدن           -

 َػ٦ٛيٝات ٚٚادبات ػب  ايٛؾا٤ ٚا٫يتعاّ بٗا إْب٬ًقا َٔ أزٚاضٙ املتها١ًَ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ٌ ؾ٢ ايٛغط ازباَع٢ ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝؼبهِ ايتؿاع -

ٚدٛز املطنع ا ع٢َ٬ جباَع١ املٓٝا نبسس ايؿطم ْٚكاط ايك٠ٛ ايتد٢  هدٔ اغدتجُاضٖا دٝدساا ؾد٢       -

 ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ.

عًد٢ ا٭زا٤ ايعداّ   ٜٛاد٘ ايتعًِٝ ازباَع٢ َؿه٬ت قس ٜرتت  عًٝٗدا ذبدسٜات َدٔ املُهدٔ إٔ تد٪ثط       -

يًُ٪غػددات ازباَعٝدد١, ا٭َددط ايددص٣ ٜتبًدد  إعدداز٠ ايٓعددط ؾدد٢ بطاصبٗددا ٚيٛا٥شٗددا ستدد٢ تٛاندد         

 ايتػريات اسبازث١ ؾ٢ امتُن 

 تهُني بطاَر تهٜٛٔ ٚإعساز أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َكطضات ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ. -

 نطٚض٠ إسساخ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -

( بهدطٚض٠ تدٛؾري   507:  47ٔ أِٖ ٖصٙ املٓبًكدات َدا أٚقده بد٘ زضاغد١ ْٗدا ساَدس عبدس ايهدطِٜ           َٚ -

 زٚضات تسضٜب١ٝ تتهُٔ َعًَٛات َؿك١ً سٍٛ َٛاز ٚأسهاّ املػا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ بازباَع١

, Jennifer, 2015 ,Jerome, 2015 ,Jolanta, 2015أٚقدده زضاغددات نددٌ َددٔ     -

Edward William, 2016 ,Khalmakshinove, 2016 بهطٚض٠ تكُِٝ بطاَر ,)

تسضٜبٝد١ ٚعكدس زٚضات تسضٜبٝد١ تتٓداٍٚ ا٫ستٝاددات ايكاْْٛٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ غدٛا٤           

ناْدده ؾدد٢ َعًَٛددات قاْْٛٝدد١ أّ َٗدداضات قاْْٛٝدد١, عًدد٢ إٔ تتهددُٔ دٛاْدد  ايعًُٝدد١ ايتبزٜبٝدد١       

 ٚضبت٣ٛ ؾ٢ ايتعًِٝ ايكا٢ْْٛ

ْْٛٝدد١ يتشكٝددل ايهددبط ا٭ندداز ٢ ٚايتػًدد  عًدد٢  استٝدداز أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ يًُعطؾدد١ ايكا  -

 َؿه٬ت ايب٬ب ؾ٢ ايب١٦ٝ ازباَع١ٝ مبا ٜ٪ز٣ إا ذبكٝل دٛز٠ ايتعًِٝ ازباَع٢

 إعشاءاد رغجٞق اىزص٘س اىَقزشػ: -

بعس ذبسٜس ؾًػؿ١ ايتكٛض املكرتح ٚأٖساؾ٘ ٚا٭غؼ ايت٢ ٜطتهع عًٝٗا َٚٓبًؿات٘,  هٔ تٓاٍٚ  

 ٛ ايتاا:إدطا٤ات ايتببٝل ع٢ً ايٓش

ايت١٦ٝٗ ا٭ٚي١ٝ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َٚعداِْٚٝٗ سبهدٛض ٖدصا اي ْداَر عدٔ ضغبد١ َٚؿداضن١            -1

ٚاٖتُاّ َٔ داْبِٗ ست٢  هٔ ت١ُٝٓ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ ٚاسدرتاّ ايكدإْٛ, ٚشيدو َدٔ خد٬ٍ      

اقٓاعِٗ بب١ُٖٝ ايبعدس ايكدا٢ْْٛ ؾد٢ سٝداتِٗ ازباَعٝد١ ستد٢ ٜهْٛدٛا عًد٢ ٚعد٢ بهدٌ ايكهداٜا            



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 .1972يػ49١ٓزباَع١ٝ ايت٢ ٜتِ تٓاٚهلا بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ا

إْؿددا٤ ٚسددس٠ خاقدد١ بازباَعدد١ تٗددتِ بٓؿددط ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ بددني أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ          -2

َٚعاِْٚٝٗ ست٢  هٔ تًب١ٝ استٝاداتِٗ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً إٔ ٜتِ شيدو بايتٓػدٝل َدن ايكداْْٛٝني     

 صبًؼ ايسٚي١ غٛا٤ َٔ أغاتص٠ ن١ًٝ اسبكٛم أٚ َػتؿاض٣

 هٔ ذبٌٜٛ ا طاض ايٓعط٣ يًكهاٜا ازباَع١ٝ إا داْد  ايٝهرتْٚد٢ عًد٢ ايبٛابد١ ا٫يهرتْٚٝد١       -3

 يًذاَع١ يٝػتؿٝس أغً  أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١

 تٛؾري ايسعِ املاز٣ اي٬ظّ يًكا٥ُني بايتسضٜ  مبطنع ت١ُٝٓ ايكسضات بازباَع١ -4

 ٘ بء ٕٞئوخ اىزوذسٝظ فئُ انزشاػ ثشّبٍظ رذسٝجٚ ألػض، ٚعًٝد

 ٍٗؼبٌّٖٗٞ ٝنُ٘ ػيٚ اىْؾ٘ اىزبىٚ:

 ضبت٣ٛ اي ْاَر ايتسضٜب٢ -

 أغايٝ  ايتسضٜ  املػتدس١َ -

 ايع١ٓٝ املػتٗسؾ١ -

 ايكا٥ُٕٛ بايتسضٜ  -

 َس٠ اي ْاَر  َته١ُٓ عسز ايًكا٤ات.....( -

 ايتكِٜٛ -

 ٚ هٔ تٓاٍٚ ٖصٙ ايعٓاقط بؿ٧ َٔ ايتؿكٌٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:

 :يتسضٜب٢ضبت٣ٛ اي ْاَر ا -

بسا١ٜ ػب  إ تطتبط َٛنٛعات ضبت٣ٛ ٖصا اي ْاَر ببٖساؾ٘, يصا ٜؿٌُ است٣ٛ صبُٛعد١ َدٔ    

 ايكهاٜا ايط٥ٝػ١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:

 ايكه١ٝ ا٭ٚا: َا ٜتعًل بايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات ازباَع١ٝ. -

 ايكه١ٝ ايجا١ْٝ: ا ؾطاف ٚاملٓاقؿ١ ٚايؿشل ٚايتعٝني ٚايرتق٢. -

 امايؼ ازباَع١ٝ ٚايًذإ املٓبجك١. ايكه١ٝ ايجايج١: -

 ايكه١ٝ ايطابع١: ا٫داظات ببْٛاعٗا املدتًؿ١ -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 ايكه١ٝ اشباَػ١: ازبعا٤ات ٚايٓعاّ ايتبزٜب٢ -

 ايكه١ٝ ايػازغ١: ايكٛاعس املاي١ٝ -

ع٢ً إٔ ٜعطه ٖصا است٣ٛ ع٢ً زب١ٓ َٔ أغاتص٠ ن١ًٝ اسبكدٛم بازباَعد١ يؿشكد٘ ٚذبًًٝد٘, نُدا      

زباَع١ ْٚٛاب٘ ٚعُسا٤ ايهًٝات, ٚنصيو ٜعطه ع٢ً املػتؿاض ايكا٢ْْٛ بازباَعد١  ٜعطه أٜها ع٢ً ض٥ٝؼ ا

 ٚأعها٤ صبًؼ ايتبزٜ .

 أعبىٞت اىزذسٝت: -

  هٔ إٔ تػتدسّ اسانط٠ بؿكٝٗا: اسبٛاض ٚاملٓاقؿ١ أٚ ا يكا٤ ٚايتًكني  ايؿطح ايٓعط٣( -

 تكته٢ شيو نُا  هٔ اغتدساّ أغًٛب ايعكـ ايص٢ٖٓ ؾ٢ بعض املٛنٛعات ايت٢ -

 أغًٛب ذبًٌٝ است٣ٛ يبعض اسانط  ا٭قػاّ, ايهًٝات, ايتشكٝكات( نذاْ  ع٢ًُ -

 اىؼْٞخ اىَغزٖذفخ: -

 مجٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ بازباَع١ 

 ازب١ٗ املؿطؾ١ ع٢ً اي ْاَر: -

 َطنع ت١ُٝٓ ٚتبٜٛط قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

 ٍذح اىجشّبٍظ اىزذسٝجٚ: -

ّ    غت١   ؾدل ايٓعدا  ِٚ دت تدًًُٗا اغرتاس١, نُاٜ  َٛٝااٜ  َٛٝاا بٛاقن يكا٤ٜٔ أٚ ؾرتتنيٜ  ساض ا٭غبٛعٜ  أٜاّ ع٢ًَ 

١٦ٝ ايتسضٜؼ, أ٣ بٛاقن   َٛٝاا 5املتبن مبطنع ت١ُٝٓ قسضات أعها٤ٖ   غاع١ 30غت١ اٜاّ =  6× (غاعاتٜ 

 اىقبئَُ٘ ثبىزذسٝت: -

تؿدداض ايكددا٢ْْٛ, ض٩غددا٤ ازباَعدد١  اسبدداا عُٝددس نًٝدد١ اسبكددٛم, أغدداتص٠ َددٔ نًٝدد١ اسبكددٛم, املػ  

 ٚايػابكني( ْٛاب ض٩غا٤ ازباَع١  اسباا ٚايػابكني( َػتؿاض َٔ صبًؼ ايسٚي١.

 ٚبٗصا ٜتِ ايتٓؿٝص ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:  

يهُإ ؾعاي١ٝ ضبت٣ٛ اي ْاَر ايتسضٜب٢ ٜكدرتح إٔ ٜدتِ تببٝدل  اختبداض قبًد٢( عًد٢ امُٛعد١        

اي ْاَر, ٜٚكشض ٖصا ا٫ختباض ٚإع٬ّ املتسضبني مبػتٛاِٖ ايتشكد٢ًٝ ؾُٝدا    ايت٢ ٜتِ تسضٜبٗا قبٌ بسا١ٜ

 .1972يػ49١ٜٓتعًل باملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات املكط١ٜ 

 ع٢ً إٔ ٜتِ ايبس٤ ؾ٢ اي ْاَر ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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٫ختبداض ايكبًدد٢  تعطٜدـ بايؿ٦دد١ املتسضبد١ ٚايكدا٥ِ بايتددسضٜ , ٚتببٝدل ا     :اىٞووً٘ األٗه -

 ايتشك٢ًٝ سٍٛ املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ملس٠ غاع١
 ايتسضٜؼ ٚا٫َتشاْات ازباَع١ٝ :اىيقبء األٗه -

ٜتِ تٓداٍٚ ايتدسضٜؼ نبسدس ٚأٖدِ ٚظدا٥ـ ازباَعد١, ٚأزٚاض أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َتُجًد١ ؾد٢             -

ايتسضٜؼ  ايٛادبات ايؿ١ٝٓ ٚا زاض١ٜ, ٚعطه أِٖ اسعٛضات ايت٢ ػب  إٔ ٜٓب٣ عٓٗا عهٛ ١٦ٖٝ

أثٓا٤ ايتسضٜؼ, ٚنصيو َػ٦ٛيٝات٘ أثٓا٤ ا٫َتشاْات ٚأعُاٍ ايهٓرت٫ٚت, ٜٚهٕٛ ٖصا َٔ خد٬ٍ  

بعض املٛاز ايكاْْٛٝد١ ايدٛاضز٠ بكدإْٛ تٓعدِٝ ازباَعدات َٚٓاقؿدتٗا َٚعطؾد١ املعدا٢ْ ٚايدس٫٫ت          

نُدا ٜتهدُٔ    ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تع  عٗا ست٢  هٔ ت١ُٝٓ ثكاؾ١ ايعًِ بايكإْٛ ٚاسرتاّ ايكإْٛ,

 ٖصا ايًكا٤ ا٭ْكب١ ايتسضٜػ١ٝ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل زضداتِٗ ايع١ًُٝ.

 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

دٛاْ  تببٝك١ٝ يًُٛاز ايكا١ْْٝٛ غايؿ١ ايصنط, ٚعطه ٜعض املدايؿات ايكا١ْْٝٛ ٚؾًكا ملا ٚضزت  -

املػتؿاض ايكا٢ْْٛ بايت١ٜٛٓ عٔ مبذايؼ ا٭قػاّ أٚ ايهًٝات أٚ صبًؼ ازباَع١ أٚ َٔ خ٬ٍ قٝاّ 

ٖصٙ املدايؿات بٛد٘ عاّ, ٚبعض ايتشكٝكات ايت٢ مته ؾ٢ ٖدصا امداٍ عًد٢ إٔ تهدٕٛ عاَد١ زٕٚ      

 شنط أقا٤ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ اسبطز 

اىٞووً٘ اىضووبّٚ: ؽوو٘ه )اإلشووشاف ٗاىَْبنشووخ ٗاىفؾووص  -

 ٗاىزؼِٞٞ ٗاىزشنٚ(

ٛ       :اىيقبء األٗه - عاا مبدٛاز قاْْٛٝد١ سدٍٛ ازبٛاْد      سٝدح ٜدتِ عدطه إطداض ْعدط٣ َؿدؿ

ايكاْْٛٝدد١ املتعًكدد١ با ؾددطاف عًدد٢ ايطغددا٥ٌ ايعًُٝدد١  املادػددتري ٚايددسنتٛضاٙ( ٚتعددسز ا ؾددطاف    

ٚقاْْٛٝتد٘, ٚندصيو تؿدهٌٝ زبٓد١ املٓاقؿد١ ٚاسبهدِ عًد٢ ضغداي١ املادػدتري ٚايدسنتٛضاٙ ٚعددطه           

ٖٚددٌ َددٔ املُهددٔ إٔ  قاْْٛٝدد١ ا ؾددطاف َددٔ زاخددٌ ازباَعدد١ َٚددٔ خاضدٗددا, ٚتؿددهٌٝ زبددإ ايؿشددل  

ٜؿاضى املؿطف عًد٢ ضغداي١ ايدسنتٛضاٙ ؾد٢ ؾشدل ايطغداي١, ٚعدطه املدٛاز ايكاْْٛٝد١ ايتد٢ ت٪ندس            

شيو, ٚنصيو ؾطٚط تعٝني املسضؽ املػاعس, َٚس٣ قاْْٛٝد١ ايدسٚضات ايتسضٜبٝد١ غدٛا٤ يًُسضغدني      

ططأ عًٝٗا َٔ املػاعسٜٔ أٚ املسضغني ٚا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ, ٚنصيو تٓاٍٚ َٛنٛع ايرتقٝات َٚا 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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 تػريات َػتذسات غٛا٤ َا ٜتعًل بازبٛاْ  املاي١ٝ أٚ غريٖا

 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

َٓاقؿددات ٚعكددـ شٖٓدد٢ يًُددٛاز ايكاْْٛٝدد١ املتعًكدد١ بٗددصا اسددٛض أٚ تًددو ايكهدد١ٝ, نُددا ٚضزت          -

 بايكإْٛ ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص١ٜ, ٚعطه بعض ضبانط ادتُاع صبايؼ ا٭قػاّ ٚايهًٝات ٚصبدايؼ 

ازباَعات, نُا ٜتِ عطه بعدض املدايؿدات ايكاْْٛٝد١ ايدٛاضز٠ بٗدصا ايؿدبٕ ٚإَهاْٝد١ ايدتعًِ َدٔ          

بعض ٖصٙ ا٭َٛض, ٚعطه بعض املهاتبات ازباَع١ٝ غٛا٤ تًو ايٛاضز٠ َٔ امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات 

 أٚ َهت  ض٥ٝؼ ازباَع١ أٚ َهت  ٚظٜط ايتعًدِٝ ايعداا ٚعدطه بعدض املؿده٬ت ازباَعٝد١ املطتببد١       

 بٗصا املٛنٛع

اىٞووً٘ اىضبىووش: ؽوو٘ه اىَغووبىظ اىغبٍؼٞووخ ٗاىيغووبُ  -

 اىَْجضقخ

ؽبتل بعدطه ْعدط٣ سدٍٛ نٝؿٝد١ تؿدهٌٝ امدايؼ ازباَعٝد١ ٚأْٛاعٗدا          اىيقبء األٗه: -

غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭قػداّ ٚايهًٝدات ٚازباَعد١, ٚأٖدساف ندٌ صبًدؼ, ٚندصيو تؿدهٌٝ املد٪متطات          

اؾٗا ٚأٖدِ املٛندٛعات ايتد٢ ٜدتِ عطندٗا ؾد٢ ٖدصا        ايع١ًُٝ عًد٢ َػدت٣ٛ ا٭قػداّ ٚايهًٝدات ٚأٖدس     

 اماٍ

ٚنددصيو تؿددهٌٝ ايًذددإ املٓبجكدد١ َددٔ صبًددؼ ازباَعدد١ ٚاملٓبجكدد١ صبددايؼ ايهًٝددات ٚأْددٛاع ايًذددإ    -

املٓبجكدد١ ٚاختكاقددات نددٌ زبٓدد١ نُددا ٜددتِ عددطه َٚٓاقؿدد١ املددٛاز ايكاْْٛٝدد١ املتعًكدد١ بامددايؼ  

 ١ َٚٓاقؿتٗا ازباَع١ٝ ٚايًذإ املٓبجك١ ٚامل٪متطات ايعًُٝ

 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

عددطه مندداشز َددٔ ضبانددط صبددايؼ ا٭قػدداّ ٚاشببابددات املٓبجكدد١ َٓٗددا ايتدد٢ ٜددتِ اضغدداهلا اا       -

 صبايؼ ايهًٝات

ِ إضغاهلا إا صبًؼ ازباَع١ - ت ايت٢ٜ  ٓٗاٚ  اشببابات املٓبجك١َ  ٔ ضبانط صبايؼ ايهًٝاتٚ   عطه مناشزَ 

 ١ َٚٓاقؿ١ َهُْٛٗا عطه تكاضٜط عٔ امل٪متطات ايعًُٝ -

عطه مناشز َدٔ ضباندط ايًذدإ املٓبجكد١, ٚأٖدِ ايتٛقدٝات ايتد٢ اْبجكده َٓٗدا َٚتابعتٗدا عًد٢             -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 َػت٣ٛ ايتٓؿٝص

عددطه بعددض املدايؿددات ٚايٓكددٛم ايكاْْٛٝدد١ بؿددبْٗا ٚشيددو باغددتدساّ ايعكددـ ايددص٢ٖٓ نبسددس    -

 أغايٝ  ايتسضٜؼ

اىٞووً٘ اىشاثووغ: ؽوو٘ه االعووبصاد ثأّ٘اػٖووب اىَخزيفووخ  -

ػبس َٚ، )اال فشؽ اىؼي ٞخ، اىز َبد اىؼيَ ْذة ٗاىَٖ ح ٗاى

 االعبصح اىخبصخ، اىَشافق، االعبصاد اىَشضٞخ(

ٜسٚض سٍٛ أْٛاع ا٫داظات غٛا٤ ناْده بدسٕٚ َطتد  َجدٌ ا٫عداض٠ ٚايٓدسب        اىيقبء األٗه: -

 ايهاٌَ, أٚ مبطت  َجٌ ا٫داظ٠ املطن١ٝ ٚامل١ُٗ ايع١ًُٝ ٚايتؿطؽ ايع٢ًُ...

 تعًك١ بهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ا٫داظات, ؾطٚط ا٫عاض٠ ايجا١ْٝعطه ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ امل -

 (117تؿعٌٝ ايكٍٛ ؾ٢ املاز٠   -

 ا٫ْكباع عٔ ايعٌُ ٚا٫غتكاي١ ٚؾطٚطٗا -

 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

 عطه بعض َٔ قٛض املدايؿات ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بعسّ تػًِ ايعٌُ بعس اْكها٤ ا٫داظات -

 ٢ً بعض ايع٤٬َ ايصٜٔ مل ٜتػًُٛا ايعٌُع 117ضبانط َٔ تببٝل املاز٠  -

اىًٞ٘ اىخبٍظ: ٗٝذٗس ؽ٘ه اىغضاءاد اىزأدٝجٞخ ٗاىْظبً  -

 اىزأدٝجٚ

 عطه إطاض ْعط٣ سٍٛ ايٓعاّ ايتبزٜب٢ ؾ٢ ازباَع١  اىيقبء األٗه: -

 112, 110تؿكٌٝ ايكٍٛ ؾ٢ املازتني  -

 عطه تؿهٌٝ صبًؼ ايتبزٜ  ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -

 تٛقٝعٗاأْٛاع ايعكٛبات ٚنٝؿ١ٝ  -

 عطه ايعكٛبات ايت٢ ٜكّٛ ض٥ٝؼ ازباَع١ بتٛقٝعٗا ع٢ً املدايؿني -

ايتشكٝل ايص٣ ٜتِ َن أعها٤ ١٦ٖٝ ايرتزٜؼ ٚآيٝات سؿغ ايتشكٝل, َٚا قس ٜرتت  ع٢ً ايتشكٝدل   -

 َٔ ٚقـ عٔ ايعٌُ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 ا٫غتكاي١ ٚؾطٚطٗا ٚنٝؿ١ٝ اْكها٤ ايسع٣ٛ بتكسِٜ ا٫غتكاي١ -

 ًك١ باملدايؿات ايتبزٜب١ٝايٓكٛم املتع -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

 عطه أْٛاع املدايؿات ايكا١ْْٝٛ -

 َٓاقؿ١ أْٛاع ايعكٛبات ٚخباق١ عكٛبت٢ ايتٓب١ٝ ٚايًّٛ ايت٢ ٜٛقعُٗا ض٥ٝؼ ازباَع١ -

 عطه بعض ضبانط صبايؼ ايتبزٜ  ايت٢ مته َن بعض أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ -

 ض٥ٝؼ ازباَع١ إَها١ْٝ ضؾن ايعكٛبات ايت٢ ٚقعٗا  -

, ٚأٖدِ َدا أزخدٌ عًٝٗدا َدٔ تعدس٬ٜت بؿدبٕ        110َٓاقؿ١ ازبعا٤ات ايتبزٜب١ٝ ٚؾل َا ٚضزت باملاز٠  -

 ععٍ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 ايٛقـ عٔ ايعٌُ بك٠ٛ ايكإْٛ -

 اىًٞ٘ اىغبدط: ٝذٗس ؽ٘ه اىق٘اػذ اىَبىٞخ -

ايتد٢ ٜػدتؿٝس    ٜتِ تٓاٍٚ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بازبٛاْد  املايٝد١   اىيقبء األٗه: -

 َٓٗا عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾ٢ اما٫ت اٯت١ٝ:

 تكشٝض ا٭ٚضام ا٫َتشا١ْٝ ؾ٢ نٌ زٚض َٔ ا٫َتشاْات  -

 َهاؾآت ا ؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ -

 َهاؾآت ايؿشل ٚايتعٝني ٚايرتق٢ -

 َهاؾآت تتعًل با ؾطاف ع٢ً صبُٛعات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ -

 اضات ايؿؿ١ٜٛ ٚايتببٝك١ٝ ع٢ً إٔ ٜعك  شيو تببٝكات ع١ًَُٝهاؾآت تتعًل بًذإ ا٫ختب -

 بعس ا٫غرتاس١ اىيقبء اىضبّٚ: -

تببٝل ا٫ختباض املعطؾ٢ ايتشكد٢ًٝ  ايبعدس٣( سدٍٛ ايكهداٜا ازباَعٝد١ ايتد٢  مت تٓاٚهلدا عًد٢          -

 َساض ا٭غبٛع

 تٛظٜن اؾازات تؿٝس بادتٝاظ اي ْاَر ايتسضٜب٢ -

 ٍزغيجبد رغجٞق اىزص٘س اىَقزشػ: - -

 ٜتبً  تؿعٌٝ ايتكٛض املكرتح صبُٛع١ َٔ اٯيٝات  هٔ تٓاٚهلا ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

 ٍزغيجبد رْظَٞٞخ: - -

تؿعٌٝ ايؿطان١ امتُع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتٓػٝل َن امل٪غػدات ايكاْْٛٝد١ بدامتُن نُذًدؼ ايسٚيد١,       -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 ضٜؼٚشيو ؼبهِ تٛادس أسس أعها٤ صبًؼ ايسٚي١ ؾ٢ تؿهٌٝ صبًؼ ايتبزٜ  ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتس

تٛؾري قاعس٠ َعًَٛات١ٝ ع٢ً ايبٛاب١ ا٫يهرت١ْٝٚ بازباَعد١ ستد٢  هدٔ إٔ تد٪ز٣ زٚضٖدا ايؿعداٍ        -

ؾ٢ ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ ايتؿطٜعات ٚايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ, ؾتٛؾري ٖصٙ املعًَٛات 

 َتبً  ض٥ٝػ٢

ح يتعددطف أثددط  تؿعٝددٌ ْددٛع٢ ايتكددِٜٛ ايكبًدد٢ ٚايتكددِٜٛ ايبعددس٣ ؾدد٢ اي ْدداَر ايتددسضٜب٢ املكددرت       -

 اي ْاَر ايتسضٜب٢ ؾ٢ غطؽ ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

ـ ا ملاّ املعطؾ٢ بايكإْٛ - ايسضاغات ا٫غتب٬ع١ٝ يًتػً  ع٢ً نع  تؿعٌٝ ايبشٛخ ايب١ٝٓٝٚ 

تسعِٝ ؾهط٠ ايتسضٜ  ؾ٢ َٛقن ايعٌُ َٔ خد٬ٍ ٚسدس٠ تدسضٜ  بهدٌ نًٝد١, ٜكدّٛ بٗدا اشبد ا٤ بهدٌ           -

 ط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛن١ًٝ يٓؿ

 ٍزغيجبد ثششٝخ: - -

ا٫غدتعا١ْ بددايهٛازض ايبؿددط١ٜ َددٔ اسبكددٛقٝني ش٣ٚ اشبدد ٠ ؾدد٢ صبدداٍ ايتعًددِٝ ايكددا٢ْْٛ ازبدداَع٢   -

 49/1972يًكٝاّ بتساضؽ ٚذبًٌٝ ايكهاٜا ازباَع١ٝ ايٛاضز٠ بكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات 

 ضٜب٢تؿهٌٝ ؾطٜل َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١ يتكِٜٛ اي ْاَر ايتس -

 ٍزغيجبد ٍبدٝخ: - -

 تٛؾري ايسعِ املاز٣ يتٛظٜن نتٝبات ْٚؿطات ع٢ً املتسضبني -

 تٛؾري ا٭دٗع٠ ا٫يهرت١ْٝٚ مبطنع تبٜٛط ٚت١ُٝٓ ايكسضات بازباَع١ -

 رقٌ٘ٝ اىجشّبٍظ اىزذسٝجٚ: - -

  هٔ إٔ ٜتِ تكِٜٛ ٖصا اي ْاَر ع٢ً ايٓشٛ ايتاا: 

٢  قبًد٢( يتشسٜدس َػدت٣ٛ ا ملداّ املعطؾد٢ يدس٣       : ػب  إٔ ٜتِ تببٝل اختباض ذبكًٝتكِٜٛ قب٢ً -

 املتسضبني َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 أزا٢٥(, ٖٚصا ٜػتٓس إا أزا٤ املتسضب  عهٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ( ٜٚدتِ شيدو َدٔ خد٬ٍ        تكِٜٛ شات٢ -

٬َسع١ غًٛى املتسضب أثٓا٤ ايتًٓؿٝص ايع٢ًُ, َٚٔ خ٬ٍ املؿاضن١ ؾ٢ ذبًٌٝ ضبانط ا٫دتُاعات 

 اّ أّ صبايؼ ايهًٝات ٚغريٖاغٛا٤ با٭قػ

 ذبكدد٢ًٝ(: سٝددح ٜددتِ تببٝددل ْؿددؼ ا٫ختبدداض ايتشكدد٢ًٝ  ايكبًدد٢( ملعطؾدد١ أثددط      تكددِٜٛ بعددس٣ -



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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 اي ْاَر ايتسضٜب٢ ايص٣ قسّ إا املتسضبني ٚذبكٝل أٖساؾ٘, ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ْتا٥ذ٘

 ر٘صٞبد اىجؾش: -صبىضب

َٓاقؿددتٗا ٚذبًًٝددٗا ٚؾدد٢ ندد٤ٛ ايتكددٛض ؾدد٢ ندد٤ٛ ايٓتددا٥ر ايتدد٢ اْتٗدد٢ إيٝٗددا ايبشددح, ٚؾدد٢ ندد٤ٛ  

املكرتح يت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ جباَع١ املٓٝا, أَهٔ يًباسح إٔ ٜهدن صبُٛعد١   

 َٔ ايتٛقٝات ا دطا١ٝ٥ ع٢ً ايٓشٛ ايتاا:

نطٚض٠ إْؿا٤ ٚسس٠ ؾطع١ٝ خاق١ بايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايكدا٢ْْٛ بهدٌ نًٝد١ َدٔ نًٝدات ازباَعد١        -1

س٠ اشبسَات ايرتب١ٜٛ, نإزاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكاْْٛٝد١ تهدٕٛ خاقد١ بٓؿدط ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ       أغ٠ٛ بٛس

ٚايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚإَسازٖا بدايهٛاضز اي٬ظَد١ يتؿعٝدٌ َٗداّ ٚٚادبدات أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ         

ٚتعطٜؿِٗ بك٬سٝاتِٗ ايت٢ ػب  تؿعًٝٗا ٚؾًكدا يٛظدا٥ـ ازباَعد١, َدن ندطٚض٠ تبػدٝٝط املدٛاز        

ا ٚتٛنٝض اٯثاض ايت٢  هٔ إٔ ترتت  ع٢ً عسّ تؿعًٝٗا ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, ايكا١ْْٝٛ ٚؾطسٗ

ع٢ً إٔ ٜتِ غطؽ ٖصٙ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ بس٤اا َٔ ايب٬ب ازبسز بهًٝات ازباَع١ َطٚضاا باهل١٦ٝ 

املعا١ْٚ ثِ مجٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ, ٚشيدو ٚؾدل خبد١ اغدرتاتٝذ١ٝ ٚاندش١ املعدامل عًد٢ إٔ         

اي١ تتػِ بايؿؿاؾ١ٝ ست٢  هٔ بٓدا٤ صبتُدن دداَع٢ ٜكدّٛ عًد٢ َعداٜري دٝدس٠        تتهُٔ ض١ٜ٩ ٚضغ

ت٪ز٣ إا ايتػًض بايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ باعتباضٖا ايعاٌَ املِٗ ؾ٢ اسرتاّ ثكاؾ١ ايكإْٛ ٚثكاؾد١  

ايعًددِ بايكددإْٛ, ؾدداسرتاّ ايكددٛاْني ٚتؿعًٝددٗا ٚا٫يتددعاّ بٗددا يددٔ ؼبددسخ إ٫ َددٔ خدد٬ٍ ايددٛع٢          

سبايد١  هددٔ إٔ ٜدبت٢ بجُداض دٝددس٠ ْٚتدا٥ر إػبابٝدد١, ٚخباقد١ إٔ أقددبض      بايكدإْٛ, ٚؾد٢ ٖددصٙ ا  

جباَع١ املٓٝا ن١ًٝ يًشكٛم, إش  هٔ ا٫غتعا١ْ ببعها٤ ١٦ٖٝ ايتدسضٜؼ بٗدا يتٓعدِٝ ٚضف عُدٌ     

يًتجكٝـ ٚاملجاؾك١ ٚاملساضغ١, ؾطٜب١ أ٫ ٜدتِ ضبدط ٖدصٙ ايًكدا٤ات ٚايدسٚضات بايرتقٝدات, ٚيهدٔ        

 ٖ تُاَددات يددس٣ املؿدداضنني سٝددح أنددست ْتددا٥ر ايبشددح ٚدددٛز ضغبدد١     تددرتى يًُٝددٍٛ ٚايطغبددات ٚا٫

 ٚاٖتُاّ ٍَٚٝٛ إػباب١ٝ عبٛ ا ملاّ بايكإْٛ ْٚكٛق٘, 

ايط٩ٜد١ هلددصٙ ايٛسدس٠ تػددع٢ ٚسدس٠ ايتجكٝددـ ايكدا٢ْْٛ إا ْؿددط ايدٛع٢ ايكددا٢ْْٛ بدني مجٝددن ايبدد٬ب        -

إْٛ ٚايعًدِ بد٘ ٚإػبداز    ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ ْؿط ثكاؾ١ اسرتاّ ايك

 صبتُن داَع٢ ٚاع حبكٛق٘ ٚٚادبات٘ ؾ٢ إطاض قا٢ْْٛ يًٓٗٛه ب٘ 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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ايطغدداي١: متهددني مجٝددن أعهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ ٚاهل٦ٝدد١ املعاْٚدد١ ٚايبدد٬ب َددٔ ايتُتددن حبكددٛقِٗ           -

ٝاددا, ٚأزا٤ ٚادبدداتِٗ ٚؾًكددا يًكددإْٛ, ٚتؿعٝددٌ َبددسأ ايكدد٬سٝات املهؿٛيدد١        ايكاْْٛٝدد١ متتعاددا ؾعً

 ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ. ٭عها٤

ندطٚض٠ اقددرتاح تدسضٜؼ َكددطض ايرتبٝدد١ ايكاْْٛٝد١ نددُٔ َكددطضات َطسًتد٢ ايًٝػدداْؼ ٚايسضاغددات      -2

ايعًٝددا, نُكددطض ثكدداؾ٢ عدداّ  ادبدداض٣( عًدد٢ إٔ ٜتهددُٔ َٛنددٛعات تتعًددل بايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١    

 ٚأٜسٜٛيٛدٝا ايكإْٛ ٚعًِ ايٓؿؼ ايكا٢ْْٛ ٚسكٛم ا ْػإ, نُدا ٜؿدرتط ايٓذداح ؾٝد٘ َتبًبادا     

 نطٚضٜاا يًشكٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ إمتاّ املطس١ً ازباَع١ٝ ا٭ٚا أٚ َطس١ً ايسضاغات ايعًٝا.

يػد١ٓ   81, ٚنصيو قإْٛ اشبسَد١ املسْٝد١   1972يػ١ٓ  49ططح قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات املكط١ٜ  -3

, ٚندددصيو َٓاقؿددد١ اي٥٬شددد١ ايتٓؿٝصٜددد١ يكدددإْٛ تٓعدددِٝ ازباَعدددات, ٚؾدددل قدددطاض ض٥دددٝؼ    2016

, ٚنددصيو اي٥٬شدد١  2016يػدد١ٓ 2021, ٚقددطاض صبًددؼ ايددٛظضا٤   1975يػدد١ٓ  809ازبُٗٛضٜدد١  ضقددِ  

, يًتشًٝدٌ ٚاملساضغد١ يبد٬ب    2017يػد١ٓ  1216ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ اشبسَد١ املسْٝد١ ايكدازض بدطقِ     

املادػتري ٚايسنتٛضاٙ ؾ٢ ؾت٢ ايهًٝات ست٢  هٔ ْؿط ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚا ملاّ املعطؾ٢ باملٛاز 

و ع٢ً بٓدا٤ ثكاؾد١ قاْْٛٝد١ ٭عهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ َدٔ دٗد١, ٚزضاغد١          ايكا١ْْٝٛ مما ٜ٪ز٣ شي

 ايكإْٛ ٚايعًِ ب٘ َٔ د١ٗ أخط٣

نطٚض٠ أخص آضا٤ املتسضبني سٍٛ استٝاداتِٗ ايكا١ْْٝٛ عٓس عطه املٛاز ايتسضٜب١ٝ ست٢ ٫ ْهدٕٛ   -4

از٠ َؿطٚن١ عًِٝٗ َٔ عٌ, بٌ ٫بس إٔ تهٕٛ ًَب١ٝ ٫ستٝادداتِٗ ايكاْْٛٝد١ ستد٢  هدٔ ا٫غدتؿ     

َٓٗا ؾ٢ إنُاٍ ْكل املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ أٚ تٛظٝؿٗا عٓس َعازب١ املؿه٬ت اسبٝاتٝد١ ازباَعٝد١   

أٚ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ؾ٢ ع٬ز قكٛض ا٭زا٤ ازباَع٢ غٛا٤ ؾ٢ ايتدسضٜؼ أّ ا٫َتشاْدات أّ ؾد٢ صبداٍ     

 ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايع٢ًُ.

ٌ ؾد٢ سٝدا٠ ندٌ ا٭ؾدطاز ؾد٢ امتُدن, يدصا        مبا إ ايكدإْٛ يدٝؼ سهدطاا عًد٢ املدتكدني, ٭ْد٘ ٜدسخ        -5

ُادا يهدٌ أؾدطاز امتُدن, ؾبُٖٝتد٘         ؾتعًِٝ ايكإْٛ نطٚض٣ َِٚٗ, ٭ٕ ايٛع٢ بايكدإْٛ إشا ندإ َٗ

بايػ١ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, ٭ٕ طبٝعد١ عُدٌ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ تكتهد٢ ٚتتبًد  ا ملداّ         

 املعطؾ٢ بايكإْٛ ٚايًٛا٥ض يتؿعًٝٗا ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا
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تؿعٌٝ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايب١ٝٓٝ غٛا٤ بني نًٝات ايرتب١ٝ بازباَع١ ٚنًٝد١ اسبكدٛم أٚ بدني نًٝد١      -6

اسبكٛم ٚنًٝات ازباَع١ سٍٛ بٓا٤ بطاَر ؾ٢ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚع٬قتٗا بدا٫يتعاّ ايدٛظٝؿ٢,   

ٚايتؿددطٜعات ايكاْْٛٝدد١ ايتدد٢ تددٓعِ عُددٌ عهددٛ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ, ٚنددصيو زضاغددات ْكسٜدد١ سددٍٛ  

 ٕ تٓعددِٝ ازباَعددات, ٚض٣٩ ْكسٜدد١ يًددسٚضات ايتسضٜبٝدد١ ايتدد٢ ٜكددسَٗا َطنددع تُٓٝدد١ قددسضات  قداْٛ

ريات اسبازثد١ ؾد٢      تٓاغد  ٚايتػٝد أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بازباَع١, ٚنٝؿ١ٝ تبٜٛط ٖصٙ ايسٚضات مباٜ 

 ايكا٢ْْٛ امتُن ٚتهُني اشبب١ ايبشج١ٝ يًهًٝات ٚازباَع١ حبٛخ سٍٛ ايرتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايٛع٢

ح إٔ تهٕٛ زٚض٠ ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ٚاملاي١ٝ عا١َ زبُٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعداِْٚٝٗ  اقرتا -7

 بس٫ً َٔ قكطٖا ع٢ً ا٭غاتص٠ املػاعسٜٔ ايصٜٔ غريقٕٛ إا زضد١ أغتاش

ندددطٚض٠ تؿعٝدددٌ َٗددداّ املطندددع ا ع٬َددد٢ بازباَعددد١ ٚإزضاز ازباْددد  ايكدددا٢ْْٓٛ ندددُٔ أْؿدددبت٘     -8

ٗاّ ٖصا املطنع ٚدس أْٗا ربًٛ َٔ اٜد١ أْؿدب١ تتعًدل بازبٛاْد      ا ع١َٝ٬, ٭ْ٘ َٔ خ٬ٍ ذبًٌٝ َ

ايكا١ْْٝٛ, ٚ هٔ إٔ ٜتِ شيو َٔ خ٬ٍ تٛظٜن نتٝبات تتهُٔ دٛاْد  قاْْٛٝد١ تتعًدل ببعهدا٤     

١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َن ايرتنٝع ع٢ً املدايؿات ايكا١ْْٝٛ ست٢  هٔ إع٬ّ اٯخدط بٗدا ستد٢ ٫ تتهدطض     

ُطنع ا ع٢َ٬ بازباَع١ عكس ْسٚات تجكٝؿ١ٝ تطنع أٜهاا ع٢ً ؾ٢ اسبٝا٠ ازباَع١ٝ, نُا  هٔ يً

ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚغطغ٘ ْٚؿطٙ يس٣ مجٝن ايعاًَني بازباَع١ مبا ؾِٝٗ أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ,   

 ٚنصيو تٛظٜن ْؿطات طبتكط٠ سٍٛ ايتشكٝكات ايكا١ْْٝٛ ٚنٝـ تتِ ٚإدطا٤اتٗا.

سٕٚ َٓاق  قٝاز١ٜ بازباَع١, بدس٤اا َدٔ   نطٚض٠ عكس َكاب٬ت ؾدك١ٝ, ٚاختباض ذبطٜط٣ ملٔ ٜكً -9

ض٩غا٤ ا٭قػاّ ست٢ ْٛاب ض٥ٝؼ ازباَع١ غدٛا٤ َدٔ ٚقدن عًدِٝٗ ا٫ختٝداض ٚؾًكدا يًكدإْٛ أٚ سػد          

املتكسَني يؿػٌ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ا زاض١ٜ, ٚشيو ؾد٢ ازبٛاْد  ايكاْْٛٝد١ املتهد١ُٓ بكدإْٛ تٓعدِٝ       

ٙ ايكهداٜا زٕٚ ايًذد٤ٛ إا ايؿد٦ٕٛ    ستد٢ ٜهْٛدٛا عًد٢ عًدِ ٚزضاٜد١ بٗدص       1972يػد١ٓ   49ازباَعات 

 ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ نٌ نبري٠ ٚقػري٠.

عكس ْسٚات تجكٝؿ١ٝ بهًٝات ازباَعد١ تًكد٢ ؾٝٗدا ضباندطات دبُدن بدني اسبدٛاض ٚاملٓاقؿد١ سدٍٛ           -10

ازبٛاْ  ايكا١ْْٝٛ ع٢ً إ ٜكّٛ بٗا أغاتص٠ َدٔ نًٝد١ اسبكدٛم أٚ املػتؿداض ايكدا٢ْْٛ يًذاَعد١ أٚ       

ع٢ً أ٫ تهدٕٛ ْعطٜد١, بدٌ دبُدن بدني ازباْد  ايٓعدط٣ ؾد٢ عدطه          أسس َػتؿاض٣ صبًؼ ايسٚي١, 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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املٛنٛعات ايكا١ْْٝٛ َؿؿٛع١ ببَج١ً يدبعض اسبدا٫ت ٚاملدايؿدات املتعًكد١ ببٜد٘ قهد١ٝ تعدطه        

يًُٓاقؿ١ أٚ ضبانط ايتشكٝل َن أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ أٚ ضباندط غدـ يًبد٬ب ٚنٝؿٝد١ ايبده         

 املدايؿات أغطاضاا ٫ٚ ٜتِ ا ط٬ع عًٝٗا. ؾٝٗا, ٭ٕ إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ تعت  ٖصٙ

نددطٚض٠ ذبكٝددل ايتهاَددٌ بددني ايتعًددِٝ ايكددا٢ْْٛ َٚٛنددٛعات ايرتبٝدد١ ا٭خ٬قٝدد١ َددٔ أدددٌ غددطؽ    -11

 ٚت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ يس٣ مجٝن أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚعاِْٚٝٗ

يػ١ٓ  49ط١ٜ تعٜٚس َهتب١ ايهًٝات ٚاملهتب١ املطنع١ٜ بهت  ٚؾطٚح يكإْٛ تٓعِٝ ازباَعات املك -12

ٚنصيو ايكٛاْني ايػابك١ عًٝ٘, با ناؾ١ يكإْٛ اشبس١َ املس١ْٝ, با ناؾ١ إا نت  ؾ٢  1972

 ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ عا١َ

قٝاغ١ ضبتد٣ٛ قدا٢ْْٛ ػبُدن بدني ازباْد  ايٓعدط٣ ٚازباْد  ايتببٝكد٢ ٜدسضؽ زبُٝدن ايبد٬ب             -13

أٜ املعًَٛدات ٚؾًكدا يببٝعد١    ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بهًٝات ازباَعد١, َدن عكدس ٚضف عُدٌ عًد٢ إٔ تتبد      

املطس١ً ٚاملػت٣ٛ ايؿهدط٣, َٚدٔ أٖدِ تًدو املكدطضات ايتد٢  هدٔ إٔ تبدطح ؾد٢ املطسًد١ ازباَعٝد١            

ا٭ٚا ٚايسضاغات ايعًٝا أٜسٜٛيٛدٝا ايكإْٛ, عًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ, عًدِ ايدٓؿؼ ايكدا٢ْْٛ,    

 سكٛم ا ْػإ 

زض٠ ٚايددٛاضز٠ َددٔ ازباَعدد١ ٚايهًٝددات ٚاا  نددطٚض٠ تددسعِٝ ايٓؿددطات ٚاملهاتبددات ايساخًٝدد١ ايكددا   -14

ازباَع١ ٚايهًٝات باملٛاز ايكا١ْْٝٛ ايت٢ تععظ ٖصٙ املهاتبات َدٔ ْاسٝد١, ٚنبسدس آيٝدات تُٓٝد١      

ايٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ببغدًٛب غدري َباؾدط يدس٣ مجٝدن أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ مبدا ٜد٪ز٣ إا تبدٜٛط             

 ٚت١ُٝٓ املعاضف ايكا١ْْٝٛ يسِٜٗ

أزا٠ ايبشح داْبا َٔ دٛاْ  ايدٛع٢ ايكدا٢ْْٛ ايدص٣ ٜتعًدل مبدس٣ ا ملداّ       مبا إ ايباسح نُٔ ؾ٢  -15

, ٥٫ٚشتدد٘ 1972يػدد١ٓ 49املعطؾدد٢ بايكهدداٜا ازباَعٝدد١, نُددا ٚضزت بكددإْٛ تٓعددِٝ ازباَعددات     

ُاددا ٚاغددتٝعاباا ٚإزضاًنددا(, ؾددإٕ     ايتٓؿٝصٜدد١ بككددس قٝدداؽ ٖددصا ا ملدداّ املعطؾدد٢ يددسِٜٗ  سؿعًاددا ٚؾٗ

است٣ٛ ايع٢ًُ عٓس ايتدبٝط يً اَر ايتسضٜب١ٝ ؾد٢ َطندع تُٓٝد١    ايباسح ٜٛق٢ مبطاعا٠ دٛز٠ 

 ٚتبٜٛط قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

نطٚض٠ تهُني قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ايتعاٌَ مبط١ْٚ َن قهاٜا أعها٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾُٝدا     -16



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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ٜتعًل حبكٛقِٗ ايكا١ْْٝٛ سٝح إٔ َععِ قهداٜا أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٚخباقد١ ا٫دداظات مل       

 ز هلا ايكإْٛ بس٫ت َاي١ٜٝؿط

 زشؽخ:قثؾ٘س ٍ -ساثًؼب

زضاغدد١ ْكسٜدد١ يًددسٚضات ايتسضٜبٝدد١ ايتدد٢ ٜكددسَٗا َطنددع تُٓٝدد١ ٚتبددٜٛط قددسضات أعهددا٤ ٦ٖٝدد١        -1

 ايتسضٜؼ.

 ذبكٝل ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ خ٬ٍ َٛاقن ايتٛاقٌ ا٫دتُاع٢ -2

 يس٣ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ زضاغ١ ذب١ًًٝٝ يسٚض ازباَع١ ؾ٢ ت١ُٝٓ ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ -3

 زضاغ١ َٝسا١ْٝ –املػ٦ٛيٝات ايكا١ْْٝٛ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ جباَع١ املٓٝا  -4

زٚض ا٭قػدداّ ا٭ناز ٝدد١ بايهٝددات ايٓعطٜدد١ ؾدد٢ تععٜددع ايددٛع٢ ايكددا٢ْْٛ يددس٣ أعهددا٤ ٦ٖٝدد١         -5

 ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ.



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 اىَشاعوووووغ

 اىَشاعغ اىؼشثٞخ:

َٓاٖر ايبشح ٚططم ايتشًٌٝ ا٫سكدا٢٥ ؾد٢ ايعًدّٛ ايٓؿػد١ٝ     (: 1991   آَاٍ قازم, ٚؾ٪از أبٛ سب -1

 ايكاٖط٠: ا٭ظبًٛ املكط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ,

ايٓؿطايٛع٢ ا٫دتُاع٢(: 1978أ.ى أٚيٝسٚف   -2 ٌ نًٝٛ, ايكاٖط٠: زاض ابٔ خًسٕٚ يًبباع١ٚ  ٝؿٝ  , تطمج١:َ 

ٗه١ ايؿطم٫دتُاع٢عًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ ٚايهبط ا(: 1985إبطاِٖٝ أبٛ ايػاض   -3 هتب١ْ   , ايكاٖط٠:َ 

 , ايكاٖط٠: َببع١ َكط2, زاملعذِ ايٛغٝط(: 1961إبطاِٖٝ َكبؿ٢ ٚآخطٕٚ   -4

٘ ضبُدس سػدني      -5 ازبدعا٤ات ايتبزٜبٝد١ يدس٣ طد٬ب         2007أمحس ؾدشات ع٢ ايكدا٢ْْٛ باشببدب ايتدبزٜب٢ٚ  (: "ايٛد

ِ ايتٓعُٝدد٢",   ٘ بددايتعاَٗ ع٬قتدد ؿؼ, صبًدد١ ايبشددح ؾدد٢ انًٝدد١ ايرتبٝدد١ٚ  يرتبٝدد١ ٚعًددِ ايدٓد

 149-98(, ابطٌٜ, م م 4(, ع 20, صبًس  تكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

(: "اسبطٜد١ ا٭ناز ٝد١ يدس٣ أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ؾد٢ ازباَعدات         2017أمحس قازم عبدس امٝدس     -6

ايعطب١ٝ ٚع٬قتٗا بايك١ُٝ ايع١ًُٝ املهاؾ١ ٚاغتؿطاف املػتكبٌ ايتهٓٛيٛد٢", صب١ً 

صبًدد١ زٚضٜدد١ ضبهُدد١ تكددسض عددٔ امًددؼ ايددٛط٢ٓ يًجكاؾدد١ ٚايؿٓددٕٛ  ايؿهددط, عددامل 

 324-283, ايهٜٛه, م م ٚاٯزاب

, ايكداٖط٠: املطندع ايكد٢َٛ    َػدتكبٌ ايتعًدِٝ ازبداَع٢ ٚايكدا٢ْْٛ    (: 2016أمحس عبس اي٬ٙ املطاغد٢    -7

 يإلقساضات ايكا١ْْٝٛ.

, ؾ٢ ْؿط ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ ٚاغتتٝاب ا٭َٔايرتب١ٝ ٚزٚضٖا (: 1993أمحس ضبُٛز ضبُس عبس املبً    -8

 أغٝٛط: َهتب١ ايهت  ايعطب١ٝ املؿرتاٙ  أقٍٛ ايرتب١ٝ ٚاملٓاٖر(

(: "قطا٠٤ ْكس١ٜ ؾ٢ قإْٛ تٓعِٝ ازباَعدات املكدط١ٜ ضقدِ    2006دددد  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -9

ؾ٢ ايٛطٔ ايعطب٢", نُسخٌ يتب 1972يػ١ٓ  49 كطٚ  ض  ٜٛط ايتعًِٝ ازباَع٢ ؾ٢َ  حبح َٓؿٛد

ٍ يًُطنع ايعطب٢ يًتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ بايتعإٚ َن داَع١ عني اؼ , ؾ٢ امل٪متط ايػ٣ٛٓ ا٭ٚ

 ٔ  770-739 َاٜٛ, دع٤ أٍٚ, م م5-3املٓعكس بساض ايهٝاؾ١ ؾ٢ ايؿرت٠َ 

ا٢ْْٛ: زضاغدد١ ٚقددؿ١ٝ ذبًًٝٝدد١    (: زٚض ايكددشاؾ١ ؾدد٢ ْؿددط ايددٛع٢ ايكدد    2002إخدد٬م سػددٔ عًدد٢     -10



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ
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, اا 2000بايتببٝل ع٢ً قشٝؿت٢ ايطأ٣ ايعاّ ٚأخبداض ايٝدّٛ ؾد٢ ايؿدرت٠ َدٔ زٜػدُ        

 , ن١ًٝ ا ع٬ّ, ايػٛزإ, داَع١ أّ زضَإضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠, 2001ٜٓاٜط 

اْْٛٝدد١ (: "ٚعدد٢ َعًُدد٢ ايعًددّٛ باملػددا٤ي١ ايك  2014أض٣ٚ خايددس عُددا٣ٚ ٚضبُددٛز سػددٔ بٓدد٢ خًددـ      -11

ِ ايؿدك١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ا٭ضز١ْٝ",  صب١ً داَع١ ايكسؽ ملُاضغاتٗ

(, تؿدطٜٔ أٍٚ/ َداضؽ, م   8, ع املؿتٛس١ يٮحباخ ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ

 250-225م 

(:" زضاغدد١ تكٛ ٝدد١ يدد اَر ايتُٓٝدد١ املٗٓٝدد١ ٭عهددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددسضٜؼ      2010أَددا٢ْ ايػددٝس غبددٛض     -12

اَعات املكط١ٜ ؾ٢ ن٤ٛ بعدض ايتذداضب ايعطبٝد١ ٚايعاملٝد١", َٓؿدٛض ؾد٢ املد٪متط        بازب

ا٫دباٖات اسبسٜج١ ؾ٢ تبٜٛط ايػ٣ٛٓ  ايعطب٢ اشباَؼ, ايسٚا ايجا٢ْ( بعٓٛإ: 

ا٭زا٤ امل٪غػ٢ ٚا٭ناز ٢ ؾ٢ َ٪غػات ايتعًِٝ ايعداا ايٓدٛع٢ ؾد٢ َكدط ٚايعدامل      

 257-213ابطٌٜ, م م  15-14ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ  ايعطب٢

, نؿط ايؿدٝذ: ايعًدِ   زٚض ايرتب١ٝ ؾ٢ قٓاع١ ٚتؿعٌٝ ايٛع٢ ايعطب٢(: 2010أَري٠ عبس ايػ٬ّ ظاٜس   -13

 ٚا  إ يًٓؿط ٚايتٛظٜن

(: "تكدٛض َكدرتح يتُٓٝد١ ٚعد٢ َعًُدات ضٜداه       2011إ إ محدس٣ ضبُدس عُداض ٚسٓدإ ضبُدس ؾدٛظ٣         -14

رتبٝد١ ايعطبٝد١, ٜكدسضٖا    صبًد١ َػدتكبٌ اي  ا٭طؿاٍ بايتؿطٜعات املٓع١ُ يعًُٗٔ", 

(, عدددسز خدددام, غدددبتُ , 73(, ع 18, صبًدددس  املطندددع ايعطبددد٢ يًتعًدددِٝ ٚايتُٓٝددد١

 ا غهٓسض١ٜ: املهت  ازباَع٢ اسبسٜح

(: تُٓٝدد١ ٚعدد٢ َعًُدد٢ ايتعًددِٝ ايجددا٣ْٛ حبكددٛقِٗ ايكاْْٛٝدد١      2017إ ددإ ٜػددني عبددس ايًبٝددـ      -15

َادػتري  ضغاي١ضاغ١ َٝسا١ْٝ, ٚٚادباتِٗ امل١ٝٓٗ ؾ٢ ن٤ٛ مماضغ١ َٗاَِٗ امل١ٝٓٗ, ز

 , قػِ أقٍٛ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ, داَع١ املٓكٛض٠.غري َٓؿٛض٠

 تطمج١ تٛؾٝل غًّٛ, ضٚغٝا: زاض ايتكسَّعذِ ايكإْٛ, (: 1984بػٛض نٕٛ   -16

 , ا غهٓسض١ٜ: زاض املببٛعات اسبسٜج1١, زأقٍٛ ايكإْٛ ا زاض٣(: 1996مجاٍ ايسٜٔ غا٢َ   -17

عًدد٢  , ذبكٝددل عبددس اهلليػددإ ايعددطبيددسٜٔ ضبُددس بددٔ َهددطّ ابددٔ َٓعددٛض ا٫ْكدداض٣  ز.ت(:  مجدداٍ ا -18
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 ايهبري, ايكاٖط٠: زاض املعاضف

, ٥٫ٚشت٘ ايتؿٓٝص١ٜ 1972يػ١ٓ  49قإْٛ تٓعِٝ ازباَعات ضقِ (: 2017مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ   -19

, ايكداٖط٠:  2016يػد١ٓ   2021ٚؾًكا ٯخط تعسٌٜ هلا بكطاض ض٥ٝؼ صبًؼ ايدٛظضا٤ ضقدِ   

 زاض ايعطب٢ يًٓؿط ٚايتٛظٜن

20-   ٔ ٔ ضبُس سػ ٘ ايكس ١ ٚاملعاقط٠(: 2001سػ  , ا غهٓسض١ٜ: زاض املعطؾ١ ازباَع١ٝ.ايؿهط ا٫دتُاع٢ تٝاضات

", صبًد١ أحبداخ ٚزضاغدات تطبٜٛد١    (: "َٓابن ايرتب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚأقٛهلا, 2013سػني قؿ٢ ايسٜٔ   -21

تكسض عٔ َطنع  يؿهط ايرتب٣ٛ ا غ٢َ٬ ٚاملكاضٕ,صب١ً ضبه١ُ ع١ًُٝ َتدكك١ ؾ٢ ا

 (, قٝـ3(, غ١ٓ  5ا٭حباخ ٚايسضاغات ايرتب١ٜٛ ؾ٢ بريٚت, ع 

, تعطٜ  اسا٢َ غًِٝ ايكٜٛل, َطادعد١ غدًِٝ زبػدٝٛ, عدامل     ؾهط٠ ايكإْٛ(: 1981زٜٓٝؼ يٜٛس   -22

 (, ايهٜٛه: امًؼ ايٛط٢ٓ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب67املعطؾ١  

, ؾكد١ًٝ َتدككد١   صب١ً ايس كطاط١ٝ(: "ايسيٌٝ إا ثكاؾ١ اسرتاّ ايكإْٛ", 2004دٛزغٕٛ   ض٣ٚ -23

 (, تكسض عٔ َ٪غػ١ ا٭ٖطا16ّتع٢ٓ بايكهاٜا املعاقط٠ يًس كطاط١ٝ, ع 

زضاغدد١  –(: "ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يًُعًددِ"   1998غدداَض مجٝددٌ عبددس ايددطسِٝ ٚؾتشدد٢ ناَددٌ ظٜدداز٣        -24

ِ ايٓؿؼصب١ً ايبشح ؾ٢ اَٝسا١ْٝ,  , تكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا, يرتب١ٝ ٚعً

 106-61(, أنتٛبط, م م 2(, ع 12صبًس  

(, غًػ١ً نت  ثكاؾٝد١  198, عامل املعطؾ١  ؾًػؿات تطب١ٜٛ َعاقط٠(: 1995غعٝس إقاعٌٝ ع٢ً   -25

 ٜكسضٖا امًؼ ايٛط٢ٓ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب, ايهٜٛه

 , ايطٜاه: زاض ايعٖطا٤ايرتب١ٝ ٚقهاٜا ايعكط(: 2009  غ٬َ٘ قابط ضبُس ايعباض -26

امًد١  (: "ا٫ؾدرتاه ايكدا٢ْْٛ بدني ايٓعطٜد١ ٚايتببٝدل", حبدح َٓؿدٛض ؾد٢         2001ايػٝس عبسٙ ؾدٛز٠    -27

, 13, تكسض عٔ ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ببٓبا, عايع١ًُٝ يه١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ

 519-473م م 

ا ْػإ ؾ٢  –, زضاغ١ ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع ايكا٢ْْٛ ٕ ٚايت١ُٝٓ ؾ٢ َكطايكاْٛ(: 1986ايػٝس ٜػني   -28

 َكط: ايؿهط ٚاسبل ٚامتُن, ايكاٖط٠: زاض املعاضف
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عًددِ ا٫دتُدداع ٚتُٓٝدد١ ايددٛع٢ ا٫دتُدداع٢ بدداملتػريات اسًٝدد١  (: 2009عددبري عبددس املددٓعِ ؾٝكددٌ   -29

 ملٓكٛض٠: املهتب١ ايعكطٜط٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜنٚايعامل١ٝ, ا

 , ايهٜٛه: زاض ايكًِ.َٛنٛعات دسٜس٠ ؾ٢ َٝسإ ايرتب١ٝ(: 1980ع٢ً ؾًتٛت   -30

(: "ايجكاؾد١ ايكاْْٛٝد١ يًُدٛاطٔ املكدط٣     1995ؾاط١ُ عبس ايكازض سػٔ ٚغٗري ضبُس أمحدس سٛايد١     -31

صبًد١ ايعًدّٛ ايرتبٜٛد١, ٜكدسضٖا َعٗدس      " –زضاغد١ َٝساْٝد١    –ؾ٢ عامل غطٜن ايدتػري  

 .93-70(, أنتٛبط, م م 1(, ع 2, صبًس  ايكاٖط٠ايسضاغات ايرتب١ٜٛ جباَع١ 

ٌ ايبؿط٣(: 1979ؾ٪از ايب٢ٗ ايػٝس   -32 قٝاؽ ايعك ِ ايٓؿؼ ا سكا٢٥ٚ   , ايكاٖط٠: زاض ايؿهط ايعطب3.٢, طعً

(: "املؿهط ايؿطْػ٢ ازغاض َٛضإ, إق٬ح ايؿهط ٖٛ إق٬ح ادتُاع٢ ٚشات٢ 2017يٛضاْؼ باض اْػه٢   -33

ٝاا ْٚكسٜاا, ابصب١ً ا٫غتػطؾ٢ إٓ",  , زٚض١ٜ ؾهط١ٜ تع٢ٓ بسضاغ١ ايػطب ٚؾُٗ٘ َعطؾ

(, 3(, غدد١ٓ  8تكددسض عددٔ املطنددع ا غدد٢َ٬ يًسضاغددات ا٫غددرتاتٝذ١ٝ, بددريٚت, ع       

 37, 33قٝـ, م م 

ٍ ايؿًػؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًرتب١ٝ(: 2005َادس٠ قاحل ٚآخطٕٚ   -34 , ايكاٖط٠: ؾطن١ ازبُٗٛض١ٜ ا٭قٛ

 اسبسٜج١ يًبباع١.

صبًد١  (: "ايكإْٛ ٚايػدًٛى ا ْػدا٢ْ... ضباٚيد١ يؿٗدِ قدٝاغ١ ايتؿدطٜعات",       2018ُس ايؿ٢ًٝ  ضب -35

, زٚضٜد١ ضبهُد١ تكدسض عدٔ امًدؼ ايدٛط٢ٓ يًجكاؾد١ ٚايؿٓدٕٛ ٚاٯزاب,         عامل ايؿهط

 8-7ْٜٛٝٛ, م م  –(, ابطٌٜ 174ايهٜٛه, ع 

ِ ايكا١ْْٝٛ ٚٚادب(: 2000ضبُس تٛؾٝل غ٬ّ   -36 ِ امل١ٝٓٗ ٚع٢ املعًُني حبكٛقٗ  زضاغ١ َٝسا١ْٝ, –اتٗ

 66-1ايكاٖط٠: املطنع ايك٢َٛ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ, م م 

 , أغٝٛط: َببع١ داَع١ أغٝٛطْعط١ٜ ايكإْٛ(: 2015ضبُس غعس خًٝؿ١ ٚأ ٔ َكبؿ٢ ايبك٢ً   -37

ط٠ ؾددطح ا دددطا٤ات ايتبزٜبٝدد١ ؾدد٢ ايٛظٝؿدد١ ايعاَدد١ ٚاملٗددٔ اسبدد  (: 2003ضبُددس َادددس ايٝدداقٛت    -38

 , ا غهٓسض١ٜ: َٓؿب٠ املعاضفٚايجكاؾ١ٝ ٚايعٌُ اشبام

زضاغد١   –(: "ايكدٛاْني املٓعُد١ يًتعًدِٝ ٚتببٝكاتٗدا املعاقدط٠ ؾد٢ َكدط        1999ضبُس ضبُٛز سػ٢ٓ   -39

, تكدسضٖا نًٝد١   صب١ً ايرتب١ٝ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػد١ٝ ٚا٫دتُاعٝد١  ذب١ًًٝٝ", 



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
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 114-81(, م م 86ايرتب١ٝ داَع١ ا٭ظٖط, ع 

 , عُإ: زاض املػري٠.ؾًػؿات ايرتب١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚاسبسٜج١ ٚاملعاقط٠(: 2013ضبُس ضبُٛز اشبٛايس٠   -40

 79, ايكاٖط٠: َبابن ايعبٛض اسبسٜج١, مض٣٩ قا١ْْٝٛ عطب١ٝ(: 2012املطنع ايعطب٢ يًٛع٢ بايكإْٛ   -41

١ بطاَر ت١ُٝٓ قسضات أعها٤ غًػً(: 2011املطنع ايك٢َٛ يت١ُٝٓ قسضات ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايكٝازات   -42

, بطْاَر ازبٛاْ  املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ؾ٢ ازباَعات, زيٌٝ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايكٝازات

 املتسضب, ؾطع ايؿطم ا٭ٚغط ٚااٍ أؾطٜكٝا يًُذًؼ ايسٚا يًُسضبني املعتُسٜٔ

تكسض  اض١ٜ,صب١ً املٓاض٠ يًسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚا ز(: "ايٛع٢ ايكا٢ْْٛ", 2016َكبؿ٢ ايؿهاا   -43

 (12عٓ٘ َطنع املٓاض٠ يًسضاغات ٚا٭حباخ بايطباط, املػطب, ع 

ا سكدددا٤ ايٛقدددؿ٢ ٚا٫غدددتس٫ا ؾددد٢ ايعًدددّٛ ايػدددًٛن١ٝ  (: 2007ممدددسٚح عبدددس املدددٓعِ ايهتدددا٢ْ    -44

 , ايكاٖط٠: زاض ايؿهط ايعطب٢.ٚا٫دتُاع١ٝ

اَعددات: زضاغدد١ ذبًًٝٝدد١  (: "ايجكاؾدد١ ايكاْْٛٝدد١ يددس٣ طدد٬ب ازب 2013َٓدد٢ ضبُددس ايػددٝس اسبددطٕٚ    -45

 صب١ً زضاغات عطب١ٝ ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼيًتؿطٜعات املٓع١ُ يًشٝا٠ ازباَع١ٝ", 

 304-259(, َاٜٛ, م م 4(, ز 37ايػعٛز١ٜ, ع  –

(: "ايدددٛع٢ ايكدددا٢ْْٛ ٚتُٓٝددد١ ايجكاؾددد١ ايػٝاغددد١ٝ ؾددد٢ َكدددط, صبًددد١    2002ْبٝدددٌ عبدددس ايؿتددداح    -46

, ٢ٓ بايكهاٜا املعاقدط٠  يًس كطاطٝد١  صب١ً ؾك١ًٝ َتدكك١ تعايس كطاط١ٝ", 

 38-31(, قٝـ, م م 7(, ع 2تكسض عٔ َ٪غػ١ ا٭ٖطاّ, َكط, ّ 

(: "املػدا٤ي١ ايكاْْٛٝد١ نُدسخٌ يتكدِٜٛ أزا٤ عهدٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ",        2006ْٗا ساَس عبدس ايهدطِٜ     -47

ازباَعدات ايعطبٝد١ ؾد٢ ايكدطٕ ايٛاسدس      حبح َٓؿٛض ؾ٢ امل٪متط ايجايح عؿط بعٓٛإ: 

اشباَؼ ؾ٢  –, َطنع تبٜٛط ايتعًِٝ ازباَع٢, داَع١ عني اؼ, ايعطب٢ ؿطٜٔٚايع

 512-442ْٛؾُ , م م  27-26ايؿرت٠ َٔ 

ايتٛظٜن2, طؾ٢ ادتُاعٝات ايرتٜب١(: ٢ًًْٝ2013 ايػٝس ايطؾاع٢ عاؾٛض   -48  , ايطٜاه: زاض ايعٖطا٤ يًٓؿطٚ 

ٛم ا ْػدإ ؾد٢ ايٓعداّ ايكدا٢ْْٛ املكدط٣" ؾد٢:       (: "اسبُا١ٜ ازبٓا١ٝ٥ سبك2016ٖؿاّ ضبُس ؾطٜس ضغتِ   -49

 , ذبطٜط أ.ز/محس اهلل ضبُس محس اهلل, أغٝٛط: َببع١ داَع١ أغٝٛطسكٛم ا ْػإ



 

 صب١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُس٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ  ن١ًٝ 
 

 

 

 َع١ املٓٝاتكسضٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ دا

ggaammeell__aabbddoo5599@@yyaahhoooo..ccoomm            http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 

212 

(: "بعددض ايكهدداٜا ازباَعٝدد١ ؾدد٢ ايكددٛاْني املٓعُدد١ يًذاَعددات   1990ٜٛغددـ عبددس املعبدد٢ َكددبؿ٢    -50

كدسضٖا نًٝد١ ايرتبٝد١    , ٜصب١ً ن١ًٝ ايرتبٝد١ بايعقداظٜل  زضاغ١ ذب١ًًٝٝ",  –املكط١ٜ 

 117-156(, غبتُ , م م 13(, ع 5داَع١ ايعقاظٜل, صبًس  
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(, 657(: إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ ٚايًذدإ ايعًُٝد١, قدطاض ضقدِ       2017امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات   -1

 بؿبٕ َكاضٜـ ايتكسّ يًرتقٝات يًُط٠ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ 25/2/2017بتاضٜذ 

بؿدبٕ استػداب ايدسٚضات     22/3/2006( بتداضٜذ  439دػد١ً ضقدِ     (:2017امًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعدات    -2
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ايتسضٜبٝدد١ نددُٔ ايدد اَر املبًٛبدد١ يًرتقٝدد١ يًٛظٝؿدد١ ا٭عًدد٢, ٚمت تؿعًٝدد٘ بتدداضٜذ   

28/6/2011. 

صبايؼ داَع١ املٓٝا, بؿبٕ ذبٌُ ازباَع١ ْؿكات ايػدؿط سبهدٛض أعهدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدسضٜؼ املد٪متطات        -3

, دًػددد١ بتددداضٜذ  13/5/2013ػددد١ بتددداضٜذ  اشباضدٝددد١  يكدددا٤ أحبددداخ ؾدددؿ١ٝٗ, دً   

29/11/2013 

% َدددٔ ضغدددّٛ ا٫ؾدددرتاى ؾددد٢ املددد٪متطات ٚايٓدددسٚات  50ددددددددد, بؿدددبٕ ذبُدددٌ ازباَعددد١ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -4

ايساخًٝدد١ ٚٚضف ايعُددٌ ٚايددسٚضات ايتسضٜبٝدد١ ايتدد٢ تعكددس بهًٝددات ازباَعدد١, صبًددؼ   

 24/9/2012داَع١ بتاضٜذ 

د١ٝٓ ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ, 500ددددد, بؿبٕ املٛاؾك١ ع٢ً قطف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -5

 عٓس تكسِٜ َا ٜجبه قبٍٛ ايبشح ؾ٢ صب١ً ع١ًُٝ اٚ َ٪متط ق٢َٛ أٚ زٚا بايٛطٔ

ٖٚد٢ عًد٢    1972يػد١ٓ 49 َدٔ قدإْٛ تٓعدِٝ ازباَعدات     117صبايؼ داَع١ املٓٝا بؿبٕ تببٝل املداز٠   -6

 – 28/8/2012 – 28/2/2012 – 27/9/2011 – 26/7/2011ايٓشدددددددددددٛ ايتددددددددددداا:  

28/4/2015 – 31/5/2015 – 29/9/2015 – 24/11ّ2015 – 29/12/2015 – 

26/1/2016 – 24/2/2016 – 29/3/2016 – 26/4/2016 
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 (1)ٍيؾق سنٌ 

 نبئَخ ثأعَبء اىغبدح اىَؾنَِٞ ػيٚ أداح اىجؾش

أغتاش املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ ْٚا٥د  ض٥دٝؼ داَعد١     أمحس ايػٝس عبساسبُٝس َكبؿ٢أ.ز/  -1

 املٓٝا ا٭غبل

 أغٝٛط –أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ ٚض٥ٝؼ ايكػِ به١ًٝ ايرتٜب١  أ.ز/ أمحس سػني عبس املعب٢ -2

ٕ ايتعًِٝ ٚايب٬ب أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ املتؿطؽ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؿ٦ٛ أ.ز/ أمحس عبس ايععٜع أمحس -3

 ا٭غبل به١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا

 أغٝٛط –ن١ًٝ ايرتب١ٝ  –أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ  أ.ز/ أمحس عبس اهلل ايكػري -4

أغدددتاش أقدددٍٛ ايرتبطٜددد١ املتؿدددطؽ ٚٚنٝدددٌ ايهًٝددد١ يؿددد٦ٕٛ ايتعًدددِٝ   أ.ز/ أمحس ضبُس أمحس -5

 املٓٝا –ٚايب٬ب ايػابل 

 –ش عًِ ايٓؿؼ ايرتبد٣ٛ ٚعُٝدس نًٝد١ ايرتبٝد١ باملٓٝدا ا٭غدبل       أغتا أ.ز/ أْٛض ضٜاه عبس ايطسِٝ -6

 داَع١ املٓٝا

 باملٓٝاٚايبشٛخ ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم يًسضاغات ايعًٝا  أ.ز/ سؿُه ضبُس عبسٙ -7

 ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم يؿ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايب٬ب باملٓٝا سػٔ ٠أ.ز/ محاز -8

املتؿدطؽ ٚٚنٝدٌ ايهًٝد١ يؿد٦ٕٛ خسَد١ امتُدن        أغتاش أقٍٛ ايرتٜب١ أ.ز/ غاَض مجٌٝ عبس ايطسِٝ -9

 ا٭غبل باملٓٝا

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ببغٝٛط –أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ  أ.ز/ق٬ح عبس اهلل ضبُس  -10

 أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ املتؿطؽ ٚٚنٌٝ ن١ًٝ ا٭يػٔ ا٭غبل باملٓٝا أ.ز/ عاظ٠ ضبُس أمحس غ٬ّ -11

١ ايرتب١ٝ ببغٝٛط ا٭غبل أغ أ.ز/عبسايتٛاب عبساي٬ٙ عبسايتٛاب -12 عُٝس نًٝ ٍ ايرتب١ٝ املتؿطؽٚ   أغٝٛط –تاش أقٛ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا –أغتاش أقٍٛ ايرتبط١ٜ املتؿطؽ  أ.ز/ ع٢ً أمحس َكطب -13

 ٚنٌٝ ن١ًٝ اسبكٛم يؿ٦ٕٛ خس١َ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ امتُن باملٓٝا أ.ز/ عُط َعٜٕٛ -14

 ايرتب١ٝ املتؿطؽ ٚعُٝس ن١ًٝ ايرتب١ٝ ا٫غبل باملٓٝاأغتاش أقٍٛ  أ.ز/ ؾتش٢ ناٌَ ظٜاز٣ -15

 أغتاش ايكش١ ايٓؿػ١ٝ املتؿطؽ ٚعُٝس ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايػابل باملٓٝا بطاِٖٝ عبس ايكُسأ.ز/ ؾهٌ إ -16

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا -أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ املتؿطؽ أ.ز/ ؾ١ُٝٗ يبٝ  ببطؽ -17

 


