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 2222/ 2/  22القبول  :                                   2222/ 2/   51الاستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انًطتخهص:

٢ٌٓ٣ ثُذقظ صؼٌف أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صقظ٤َ ؽجُذجس ثُضٌد٤ز 

ثُنجطز ك٢ ٓجهر هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ُٝضقو٤ن ٠ٌٓٓ ثُذقظ أػوس ثُذجفغضجٕ ثمضذجًثً 

صقظ٤ِ٤جً ، صو٤ِ دٚ صقظ٤َ ؽجُذجس ثُضٌد٤ز ثُنجطز ث٧هد٢ّ ك٢ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ، 

جُذز ٖٓ ؽجُذجس  ٓوًّز ث٫ٗلجٍ ُِذ٘جس ( ؽٓٙٝثمضجًس ثُذجفغضجٕ ػ٤٘ز ٌٓٞٗز ٖٓ )

(، ُٝـٌع صطذ٤ن ثُضؾٌدز ، ؽذوش 2ٕٔٓ – 2ٕٔٓك٢ دـوثه ُِؼجّ ثُوًث٢ّّ )

( ؽجُذز ٖٓ ٓؾضٔغ ثُذقظ ٖٓثُذجفغضجٕ ث٫مضذجً ػ٠ِ ػ٤٘ز ثّضط٬ػ٤ز، صأُلش ٖٓ )

ٗلْٚ ، ًٔج هجٓش دضو٣ًِ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ د٘لْٜج، ٝدؼو صق٤َِ ثُذ٤جٗجس دجّضؼٔجٍ 

ثًصذجؽ د٤ٌّٕٞ، ٝٓؼجَٓ ثُظؼٞدز، ٝهٞر ثُض٤َٔ، ٝٓؼجهُز ثُلج ًٌٝٗذجك، ٝك٢  ٓؼجَٓ

 ػٞء ىُي صٞطِش ثُذجفغضجٕ إ٠ُ ثُ٘ضجةؼ ث٫ص٤ز :

صلٞم ؽجُذجس ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز، ث٬ُة٢ هًّٖ دجّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ػ٠ِ ثُٔؾٔٞػز  -

ثُؼجدطز ثُض٢ هًّش دجُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز ك٢ صقظ٤َ ؽجُذجس ثُضٌد٤ز ثُنجطز ك٢ ٓجهر 

 هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز                                                                                  

 ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ مٌؽش ثُذجفغضجٕ دؼوه ٖٓ ث٫ّض٘ضجؽجس ٜٓ٘ج:                                              ٝك٢

أكؼ٤ِز ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٝصلٞهٜٔج ػ٠ِ ثُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز ك٢  صقظ٤َ ؽجُذجس  •

 ثُضٌد٤ز ثُنجطز ك٢ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز .

 ضٞط٤جس ، ٜٓ٘ج :ٝك٢ ػٞء ثُ٘ضجةؼ أٝطش ثُذجفغضجٕ دؼوه ٖٓ ثُ

هًثّز أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صو٣ًِ ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓضـ٤ٌثس صجدؼز  •

 ثُيًجء ثُق٢ًٌ( . –ث٫فضلجظ  –ثُوثكؼ٤ز  –أمٌٟ ٜٓ٘ج : )ث٫صؾجٙ ٗقٞ ثُٔجهر 
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         يشكهخ انجحج : 

، كٜٞ ٫  ٣ٌجه ػؼق ثُطِذز ك٢ ٓجهر هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز إٔ ٣ٌٕٞ شج٬ًٓ ٝػجٓجً        

٣وضظٌ ػ٠ِ ٌٓفِز هًث٤ّز ٖٓ هٕٝ أمٌٟ ، أٝ طق هًث٢ّّ ٖٓ هٕٝ آمٌ ، إى 

٣شٌٞ ثُٔضؼِٕٔٞ ٖٓ ؽلجف ثُ٘قٞ؛ ثُٔووّ إ٤ُْٜ ك٢ ٌٓثفَ ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ ًِٜج ، ٝإىث ًجٕ 

َّٕ ىُي ًجٕ ٓ٘قظٌثً ك٢ فًٌز  ث٧ٝثةَ هو ػجٗٞث ٖٓ ٓشٌِز ث٧مطجء ثُ٘ق٣ٞز  كئ

٢ٛٝ فًٌز ث٩ػٌثح ٝثُذ٘جء، أٓج ثُٔؼج٢ٗ ؛ كوو صٌْح ثُقٌف ث٧م٤ٌ ٖٓ ثٌُِٔز ، 

ثُنَِ ك٤ٜج ُذ٘جء ؽِٔضٜج ثُؼٌد٤ز ، ٖٝٓ عْ إ٠ُ ه٫٫صٜج فض٠ ٣ٌجه ٛيث ثُنَِ ٝثُضش٣ٞٚ 

إٔ ٣لووٛج طلز ث٫ْٗجح إ٠ُ ثُؼٌد٤ز ، ٝٛ٘جى أّذجح أمٌٟ ؽؼِش ٖٓ هٞثػو ثُِـز 

 -ثُؼٌد٤ز ٓشٌِزً ، ٜٓ٘ج :

َّٕ ٓجهر هٞثػو ثُِـز ثُ -ٔ ٣ٌِخ صوًُ دٞطلٜج ٛوكجً ٓوظٞهثً إ ؼٌد٤ز ًجٗش ٝث٠ُ ػٜو هِ

َّٕ  هٞثػو ثُ٘قٞ ثُؼٌد٢ّ ؿج٣زً، ٤ُْٝش  ُ٘لْٚ، كضٌْح ىُي إ٠ُ أىٛجٕ ثُطِذز ٖٓ أ

 ٤ِّٝز ُنوٓز ٓؼج٢ٗ ثُِـز ٝآهثدٜج.

ثُط٣ٌوز ثُضو٤ِو١ ثُض٢ صنؼغ إ٤ُٜج هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ صو٣ًْٜج إ٠ُ ثُؾجٗخ   -ٕ

 ( .ٕٔٔ، ص ٕٕٖٔٓ ، ٝ ث٫ّضظٜجً ( ) ٍث٣ٌ، ٝ ٣ِٞٗ ، ثُ٘ظ١ٌ ) ثُضِو٤

ّٕ صو٣ًِ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ُْ ٣ٌٖ ْٓض٘وثً إ٠ُ أ١ أِّٞح ٖٓ أّج٤ُخ ثُضؼِْ  -ٖ إ

ج ٣ْضوػ٢ ٖٓ ثُٔضؼِْ ؽٜوثً ٝٗشجؽجً ُـ٣ٞجً ، ٣ْجػو ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس  ّٔ ثُيثص٢ّ ، ٓ

 ( .ٔٔ، صٕٔٔٓٓؼ٤٘ز )ٍث٣ٌ ٝهثمَ ، 

َّٕ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٝهو ثؽٔؼش ثُوً   ثّجس ثُٔؼجطٌر ك٢ ثُؼٌثم أؿِذٜج ػ٠ِ أ

ثًذٌ ٓش٬ٌس ثُِـز ثُؼٌد٤ز، ٝٛيث ث٫ؽٔجع ُْ ٣أِس ٖٓ كٌثؽ ، دَ ٛٞ ثٓضوثه ُٔج شٜوٙ 

٤ٓوثٕ ٛيث ثُؼِْ ٖٓ ط٤قجس ٓنِظز ، ٗجهس دؼًٌٝر صشي٣خ ثَُٝثةو ٓ٘ٚ ٝؽٌفٜج ، 

ثعذضضٚ ثُوًثّجس ثُْجدوز ، ًوًثّز )  ٝصأ٤ُق ًضخ ٤ٌْٓر صِذ٢ فجؽجس ثُطِذز ، ٝٛيث ٓج

( ، ٝ ) ثُِْطج٢ّٗ 222ٔ( ، ٝ)ث٣ٍ٫ٌؽج١ّٝ ،  22ٓٔ( ، ) ٝث٤ُٜض٢ّ ، 29ٕٔثُطؼٔز ، 

 ( ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُوًثّجس .         ٕٔٔٓ( ، ٝ ) ثُق٢ّ٘٤ْ ،  ٕ٘ٓٓ، 

ٝٓج ٍثٍ صو٣ًِ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ْٓض٘وثً إ٠ُ ؽٌثةن صو٤ِو٣ز صؼضٔو، ػ٠ِ    

ثُوجػور دؼو  ثّض٘ذجؽٜج، ٝثُضطذ٤ن ػ٤ِٜج، أٝ ػٌع ثُوجػور ٝصلظ٤ِٜج، عْ  ثّضظٜجً

ثُضطذ٤ن ػ٤ِٜج، ٓغ أَّٗٚ ٫ ٣ٌٌ٘ أفو ه٤ٔز ٛجص٤ٖ ثُط٣ٌوض٤ٖ ك٢ صو٣ًِ هٞثػو ثُِـز 

ٔج ّذن صضؾ٠ِ ٓشٌِز ثُذقظ ك٢ ثُْؤثٍ ث٫ص٢ : َٛ ٬ُّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ  ثُؼٌد٤ز . ّٓ ٝ

 ز ك٢ ٓجهر هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ؟أعٌ ك٢ صقظ٤َ ؽجُذجس ثُضٌد٤ز ثُنجط

        أًْيخ انجحج : 
َّٕ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٢ٛ ثُٔظٌٜ ثُِـ١ّٞ ٌُضجح هللا ثُنجُو ثٌُثةو ٝٛٞ ) ثُوٌإٓ إ 

ث٣ٌٌُْ ( ٝثُي١ ػٖٔ ُٜج ثُذوجء ٝفِٜٔج إ٠ُ ث٫هطجً ثُٔلضٞفز ثُٔنضِلز ؛ ٝهو أطذقش 

( . ٝثُوٞثػو ثُ٘ق٣ٞز صُؼوُّ  ٓ٘، ص  ٕ٘ٓٓدلؼِٚ ك٢ ٓووٓز ُـجس ثُؼجُْ ) ػطج ، 
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 ، ِٙ ج ٤ِّٝز ُؼذؾ ث٬ٌُّ ، ٝطقز ثُ٘طن ٝثٌُضجدز   ٝٛي أّجُ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ؛ ٧َّٜٗ

ْ ثُٔضنظظٕٞ دٜج ، ٝثُوثًّٕٞ ُٜج ،  ث٤ٔٛ٧ز ٣ضقِٜٔج ٓوًّٞ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ، ٧َّٜٗ

ّٔطِؼٕٞ ػ٠ِ ههجةوٜج ، ْٝٛ أٍٝ ٖٓ ٣ضذجهً إ٤ُْٜ ثُيٖٛ ، ٝصوغ ػ٤ِْٜ ثُؼ ٤ٕٞ ) ٍث٣ٌ ٝثُ

( ، ٣ٝشـَ ثُ٘قٞ ٌٓجٗز ٜٓٔز ك٢ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ، دَ ٛٞ  2ٓٔ، ص٣ِٕٕٝٓٔٞٗ ، 

 ّٕ ػٔجهٛج ، ٖٝٓ أدٌٍ مظجةظٜج ، ٤َٔٓٝثصٜج ، إى أًو ثُِـ٣ٕٞٞ ثُووٓجء ٝثُٔقوعٕٞ أ

ثُ٘قٞ ٛٞ أشوَّ مظجةض ثُِـز ثُؼٌد٤ز ، ٝٛٞ ثُٔؼٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ ث٬ٌُّ ٖٓ ٗجف٤ز ثُض٤٤َٔ 

 ٝثُضٌث٤ًخ ثُِـ٣ٞز. د٤ٖ ه٫٫س ثُظ٤ؾ

ُِٝوٞثػو ثُ٘ق٣ٞز َُٓ٘ز ًذ٤ٌر ك٢ ثُؼِّٞ ثُِـ٣ٞز ًَُٔ٘ز ثُوّضًٞ ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ    

ثُقو٣غز ، كٜٞ هػجٓضٜج ، ٝهّضًٞٛج ث٧ػ٠ِ ، كِٖ ٗؾو ػِٔجً ٣ْضوَ ػٖ ثُ٘قٞ ، أٝ 

 ٓ( 2ٖٔ، ص ٣ٔ22ْٔضـ٠٘ ػٖ ٓؼٞٗضٚ ، أٝ ٣ْضٌشو دـ٤ٌ ًٗٞٙ ٝٛوثٙ  )مجؽٌ ، 

َّٕ ؽ٣ٌن ث    ُضو٣ًِ ثُلجػِز ٖٓ ْٓضَِٓجس ثُضؼ٤ِْ ثُ٘جؽـ ، ٤ِّٝٝز ُضقو٤ن ث٧ٛوثف إ

ثُضٌد٣ٞز ، ٝأهثر صؼ٤ٔ٤ِز ٜٓٔز ٣٘ظْ دٜج ِّٞى ثُٔضؼِْ ٝأٗشطضٚ ثُٔؼٌك٤ز ، ٝصْْٜ 

ؽ٣ٌوز ثُضو٣ًِ ك٢ ًدؾ ثُٔضؼِْ ٝثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز دذ٤تز ثُٔضؼِْ ٝٓؾضٔؼٚ ثُي١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ 

َّٕ ثُٔٞ ثه ثُض٢ ٣ضؼِٜٔج ٝظ٤لز ك٢ ف٤جصٚ ، ٝإٗٚ دقجؽز إ٤ُٜج ،  ٖٝٓ عْ ٣شؼٌ ثُٔضؼِْ أ

، ص  2ُٕٓٓضْجػوٙ ػ٠ِ كْٜ ٓؾضٔؼٚ ، ٝث٩ّٜجّ ك٢ د٘جءٙ ٝصط٣ٌٞٙ ) ثُط٘ج١ّٝ ، 

( ، ُيُي ٣٘ذـ٢ ُٔوًُ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ثّضؼٔجٍ ؽٌثةن صو٤ْ٣ًز ٓنضِلز  ك٢ أع٘جء 9ٙٔ

ز دجُٔوًُ ، ه٤جٓز دؼ٤ِٔز ثُضو٣ًِ ؛ كجٕ ؽذ٤ؼز ؽ٣ٌوز ثُضو٣ًِ صظَ ٌٓٛٞٗ

ٝدشنظ٤ضٚ ، ٝىثص٤ضٚ ٝدجُضؼذ٤ٌثس ثُِـ٣ٞز ، ٝثُقًٌجس ثُؾ٤ْٔز  ،ٝصؼذ٤ٌثس ثُٞؽٚ 

ٝث٫ٗلؼج٫س ٝٗؼٔز ثُظٞس ٝٓنجًػ ثُقٌٝف ٝث٩شجًثس ٝثُضؼذ٤ٌثس ّٝٞثٛج ) 

( ،     ُيث ٣ٌٟ ثُذجفغٕٞ ػًٌٝر صٌغ٤ق صو٣ًخ 2ٗ، ص ٬ّٕٓٓ2ٓز ٝآمٌٕٝ ، 

ٝىُي دجّضنوثّ ثّضٌثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ثُ٘شؾ،  ٝٓٔجًّز ثُطِذز ػ٠ِ ٜٓجًثس ثُضو٣ًِ

ٝدجُضقو٣و ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ )ث٫ّضٔجع ٝ ثُضقوط ٝثُوٌثءر ٝثٌُضجدز( ثُض٢ هوٜٓج ) دِّٞ 

bloom  ( ِّٞٝثُض٢ صًٌَ أّجّج ك٢ ٓج ٣ؼضوو د )bloom  دأٗٚ ٣ٌٖٔ ٝػغ ، )

طِذز ٣ٌٜٔ٘ج %( ٖٓ ث2ُْٓٓضٟٞ ٓؼ٤ٖ ٩صوجٕ ثُضؼِْ ُوٟ ثُطِذز ٝػوَّ ْٗذز ص٣َو ػٖ )

( دؼؼجً ٖٓ ثُّٞجةَ bloom, 1968إٔ صضوٖ ٓج ٣ٌثه صؼ٤ِٔٚ ُٜج ، ًٔج ٝ ٣وضٌؿ دِّٞ )

ٝث٧ّج٤ُخ ثُض٢ ٣ٌٖٔ دٜج صٞؽ٤ٚ صؼ٤ِْ ًَ ؽجُخ   ك٢ ٤ّجم ثُضؼ٤ِْ ثُؾٔجػ٢ ك٢ ؿٌكز 

 (.29ٕ، ص 22ٗٔثُظق ، ٝصٌه٤ز ٗٔٞٙ إ٠ُ أهظ٠ فوَّ ٌٖٓٔ ) هطج٢ٓ ٝآمٌٕٝ ، 

 ي آَب :ٔتتًخم أًْيخ انجحج ف

 ص٢ٔ٘ هجد٤ِجس ثُلٌه ػ٠ِ ّّٞ ٖٓ م٬ٍ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝث٥ًثء  ٝث٫كٌجً.  .ٔ

صْجػو ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثفٌثٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُضؼذ٤ٌ ػٜ٘ج شل٤ٜج ٝصق٣ٌ٣ٌج، ٖٝٓ عْ  .ٕ

 ٣ٍجهر صقظ٤ِْٜ ٖٓ ثُٔٞػٞػجس ثُض٢ ٣وًّٜٞٗج. 
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صشؾ٤غ ثُطِذز صَٝه ثُطِذز دجُضـي٣ز ثٌُثؽؼز ثُضشؾ٤ؼ٤ز ٝثُضظق٤ق٤ز دٔؼ٠٘  .ٖ

 ٌٝٓجكجصْٜ  ٝصظق٤ـ ثمطجةْٜ.

صْجػو ثُٔوًُ ٝثُطجُخ ػ٠ِ ثُٞػ٢ دجُلٌٝم ثُلٌه٣ز د٤ٖ ثُطِذز، مِل٤جصْٜ   .ٗ

 ثُغوجك٤ز ٝهجد٤ِجصْٜ ػ٠ِ ثٌُضجدز ٝثُضقوط ٌّٝػز ثُضؼِْ...

صؼط٢ كٜٔجً شج٬ًٓ ُِٔٞػٞع ٝىُي ٖٓ م٬ٍ إصوجٕ ثُطجُخ ُؾٞثٗخ ٓٞػٞػجس  .٘

٤َ ٝثُضل٤ٌْ ثُض٤ًٌخ ٝثُضو٣ْٞ  ٝص٣ٌٖٞ ثصؾجٛٚ  كؼ٬ ثُوًثّز ثُض٢ صشَٔ: ثُضقِ

 ػٖ ثُٔ٘جهشز ٝط٤جؿز ث٫ّتِز.

 ُٜج أ٤ٔٛز ثُِـز ثُؼٌد٤ز ،ـ ٧ٜٗج ُـز ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ُٝـض٘ج ث٤ٌُّٔز . .ٙ

ُٜج أ٤ٔٛز هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ْٓجػور ثُطِذز ػ٠ِ صو٣ْٞ أُْ٘ضْٜ ، ٝصؾ٘ذْٜ  .9

 ثُـِؾ ك٢ ثٌُضجدز 

ػًٌٝر ثّضؼٔجٍ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُقو٣غز ثُض٢ صؼضٔو ػ٠ِ ثُٔشجًًز  .2

 ثُلؼ٤ِز ُِطِذز .  

 ُٜج أ٤ٔٛز ثٌُٔفِز ثُوًث٤ّز ثٌُثدؼز . .2

ُٜج أ٤ٔٛز ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صؼ٤ٔن ثُٜٔجًثس ثُؼ٤ِٔز ٝثُنذٌثس ثُؼ٤ِٔز ُوٟ  .ٓٔ

ِْ ُٔٞثهق صؼ٤ٔ٤ِز ثُطِذز ٖٓ ؽ٣ٌن ثصوجْٜٗ ُٞثؽذجصْٜ ثُوًث٤ّز ٝثٗضوجٍ ثعٌ ثُضؼ

 ٫فوز.

ُٜج أ٤ٔٛز ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ ْٓجػور ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ك٢ ثُضنط٤ؾ ُقظض  .ٔٔ

 ثُضو٣ٞز، ٝىُي دج٫ّضلجهر ٖٓ ؽٌم ثُضو٣ًِ ثُٔضذؼز ك٢ صقو٤ن ٛيٙ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز.   

ُٜج أ٤ٔٛز ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صنل٤ق ثُؼـٞؽ ث٫ؽضٔجػ٤ز ، ٝثُ٘ل٤ْز ثُض٢ ص٘ضؼ  .ٕٔ

ُطِذز ك٢ ثُضقظ٤َ ٝثُْٔجٛٔز ك٢ صق٤ْٖ ْٓضٞثْٛ ثُ٘ل٢ْ ػٖ صوظ٤ٌ ث

 (.2ٕ، ص 22ٕٔٝث٫ؽضٔجػ٢ ، إّؼجهْٛ ٝإّؼجه أٌّْٛ.  )ف٤ٔور، ، 

 ْذف انجحج:  

٣ٜوف ٛيث ثُذقظ إ٠ُ ثُضؼٌف دـ:)أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صقظ٤َ ٓجهر ثُِـز      

 ثُؼٌد٤ز ُوٟ ؽِذز هْْ ثُضٌد٤ز ثُنجطز( 

 فرضيخ انجحج:     

 -ضقو٤ن ٛوف ثُذقظ ٝػؼش ثُذجفغضجٕ ثُلٌػ٤ز ثُظل٣ٌز ث٥ص٤ز :ُ  

( د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ٤ُٓ0ِٓ٘ ٛ٘جى كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )    

صقظ٤َ ؽجُذز ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ٝكن 

طز ثُي٣ٖ ٣وًّٕٞ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ، ٝٓضّٞؾ هًؽجس صقظ٤َ ؽِذز ثُٔؾٔٞػز ثُؼجد
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 ثُٔجهر ٗلْٜج دجُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز.

          حذٔد انجحج:
-2ٕٔٓؽِذز ثٌُٔفِز ثٌُثدؼز ٖٓ هْْ ثُضٌد٤ز ثُنجطز ك٢ ٓو٣٘ز ث٤ُِْٔج٤ٗز ُِؼجّ  .ٔ

ٕٓٔ2. 

-2ٕٔٓثُلظٍٞ ث٠ُٝ٧ ٖٓ ًضجح ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ثُٔوًٌ صو٣ًْٚ ُِؼجّ ثُوًث٢ّ  .ٕ

ٕٓٔ2. 

 تحذيذ انًصطهحبد:

      -: اـثحــــــر:أٔلا 

( : ثٗٚ ٓقظِز صـ٤٤ٌ ٌٓؿٞح أٝ ؿ٤ٌ ٌٓؿٞح ك٤ٚ، ٣قوط ٖٕٓٓشقجصٚ ٝثُ٘ؾجً )

 ( .ٕٕ:  ٖٕٓٓك٢ ثُٔضؼِْ ٗض٤ؾز ُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ ثُٔوظٞه  )شقجصٚ ٝثُ٘ؾجً ، 

ٛٞ ثُضـ٤ٌ ثُٔؼٌك٢ ثُٔوظٞه ثُي١ ٣قوط ػ٘و ٓضؼ٢ِٔ ثُٔؾٔٞػز  انتؼريف اإلررائي :

ػْٜ ُِٔضـ٤ٌ ثُْٔضوَ )ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ( ، ٣ٝوجُ دج٫مضذجً ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٗض٤ؾز صؼٌ

 ثُذؼو١ .

٢ٛ ٤ّجم ٖٓ ؽٌم ثُضو٣ًِ ثُنجطز ٝثُؼجٓز  ( :2002طريجخ )   -الضتراتيزيخ :

ثُٔضوثمِز ٝثُٔ٘جّذز ٧ٛوثف ثُٔٞهق ثُضو٢ْ٣ً ٝثُض٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ م٬ُٜج صقو٤ن أٛوثف 

 ( .ٕ٘ٔ:  2ٕٖٓٓ )ؽ٣ٌذٚ ، ىُي ثُٔٞهق دأهَ ث٩ٌٓجٗجس ٝػ٠ِ أؽٞه ْٓضٟٞ ٌٓٔ

ثُضؼ٣ٌق ث٩ؽٌثة٢: ٢ٛ ث٩ؽٌثءثس ٝث٧ٗشطز ثُض٢ مططش ُٜج ٝأصذؼضٜج ثُذجفغضجٕ ك٢ 

صو٣ًِ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ُطِذز ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢ ػ٠ِ 

 ٝكن مطٞثس ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ.

  (:swomئضتراتيزيخ ضٕو )

" ٖٓ ث٫صؾجٛجس ثُقو٣غز ك٢ صو٣ًِ  -ثبَٓب: 2002ػرفٓب انٓبشًي ٔانذنيًي،  -

ثُٜٔجًثس كٞم ثُٔؼٌك٤ز ٝص٢ٌٓ إ٠ُ صق٤ْٖ ثُضؼِْ ٝإٗضجؽٚ ٩ػوثه ؽ٤َ ٝثػ٢ 

٣لٌٌ دطٌثةن ش٤ُٞٔز ٖٓ م٬ٍ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٫كٌجً ثُٔ٘ظٔز ثُض٢ ٣ضذؼٜج 

: 2ٕٓٓثُٔوًُ ٝثُطجُخ ػ٘و هًثّز ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ" )ثُٜجش٢ٔ، ثُو٢ٔ٤ُ: 

ٔٗٔ .) 

: "ٓؾٔٞػز ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ مططٜج ثُذجفغجٕ ٓغ حختبٌ ئررائيبا ثأَٓبٔػرفتٓب انجب

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ ص٣ٌِ ؽِذز ثٌُٔفِز ثُغجُغز هْْ ثُِـز ث٣َ٤ٌِٗ٫ز ك٢ ٓجهر 

 ث٩ًشجه ثُضٌد١ٞ ٝثُ٘ل٢ْ"

 حبنخبا: لٕاػذ انهغخ انؼرثيخ : ّػرفّ كم يٍ:
َُ ث٧ُُ ٝثُوَٞ َّٕ ثُوجِػَورُ ثْط َّٚ، ٝك٢ )ثدٖ ٓ٘ظًٞ(: دأ ثِػُو ثُذ٤ََش أَّج َٞ ، ٝهَ ُُ ثِػُو ث٧َّج

٤ُغ  ِٔ َّْ َْٗش ثُ ّ٘ج إََّٗي أ ِٓ دََ٘ج صَوَذََ  ًَ  َُ ٔجِػ٤ ّْ َٖ ثُذ٤َِش ٝإ ِٓ ُْ ثُوَٞثِػَو  ٤ِٛ ثُض٣ََ٘ ﴿ٝإْى ٣ٌَكَُغ إْدٌث

﴾ ) ثدٖ ٓ٘ظًٞ،  ُْ  ( ٖٕٔ، ص2٘ٙٔثَُؼ٤ِِ
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 انتؼريف الصطالحّي نهمٕاػذ ّػرفٓب:

ٜج ٓج ٣ؼ٢٘ دج٩ػٌثح ٝهٞثػو ص٤ًٌخ ثُؾِٔز ، أ٤ّٔز ًجٗش أّ .) أدٞ ػؾ٤ٔز ( : دأّٗ ٔ

كؼ٤ِز ، ٓغذضٚ أّ ٓ٘ل٤ز ، مذ٣ٌز أّ ثٗشجة٤ز ، ًيُي ثُؼٞثَٓ ثُ٘ق٣ٞز ، ٣ٍٝجهر ػ٠ِ ىُي 

، 222ٔهًثّز ثُؼ٬هجس ك٢ ثُؾَٔ ٝػ٬هضٜج دٔج هذِٜج ٝٓج دؼوٛج )ثدٞ ػؾ٤ٔز، 

 ( ٔٔ-ٓٔص

ثُوًث٤ّز ثُٔوًٌر ُضو٣ًِ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٣وظو دٜج ثُٔجهر   انتؼريف الررائّي :

( ػ٠ِ ٝكن ثُٔلٌهثس ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓثُض٢ ٣قض٣ٜٞج ثٌُضجح ثُٔوًٌ )ُِؼجّ ثُوًث٢ّ 

 ثُٔوًٌر ثُض٢ ص٢ٌٓ  ػذؾ ث٬ٌُّ ٝطقز ثُ٘طن ٝثٌُضجدز .

  (:swomئضتراتيزيخ ضٕو )

 -ثبَٓب: 2002ػرفٓب انٓبشًي ٔانذنيًي،  -

" ٖٓ ث٫صؾجٛجس ثُقو٣غز ك٢ صو٣ًِ ثُٜٔجًثس كٞم ثُٔؼٌك٤ز ٝص٢ٌٓ إ٠ُ صق٤ْٖ ثُضؼِْ 

ٝإٗضجؽٚ ٩ػوثه ؽ٤َ ٝثػ٢ ٣لٌٌ دطٌثةن ش٤ُٞٔز ٖٓ م٬ٍ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٫كٌجً 

ثُٔ٘ظٔز ثُض٢ ٣ضذؼٜج ثُٔوًُ ٝثُطجُخ ػ٘و هًثّز ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ" )ثُٜجش٢ٔ، 

 (. ٔٗٔ: 2ٕٓٓثُو٢ٔ٤ُ: 

: "ٓؾٔٞػز ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ مططضٜج ثُذجفغضجٕ ٓغ ئيبا ثأَٓبٔيؼرفٓب انجبحخبٌ ئررا

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ك٢ ص٣ٌِ ؽِذز ثٌُٔفِز ثُغجُغز هْْ ثُِـز ث٣َ٤ٌِٗ٫ز ك٢ ٓجهر 

 هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز"

 رٕاَت َظريخ ٔدراضبد ضبثمخ/ انفصم انخبَي 

 رٕاَت َظريخ -أٔل:

 (swomاضتراتيزيخ ضٕو )

٤ِٜج أَٛ ثُنذٌر ٝث٫مضظجص ثّْ ث٧ٗٔٞىػ ث٧ٓغَ ثُٞثّغ أٝ ٓ٘ظٞٓز صؼ٤ٔ٤ِز أؽِن ػ

( ٝىُي دجػضٔجه أٍٝ فٌف ٖٓ ًَ ًِٔز swomثُشجَٓ ٌَُ ٓوًّز أمضظٌ دٌِٔز )

( ٝأّْ school wide optimum modelٖٓ أّْ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز دجُِـز ث٫ٗؾ٣َ٤ِز ) 

( swartz) ( ٝٛٔج ثُقٌكجٕ ث٫ٝ٧ٕ ٖٓ ًِٔزwsث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ٣ضٌٕٞ ٖٓ شو٤ٖ )

( ٧ٜٗج صووّ دٌٗجٓؼ omar( ٝٛٔج ثُقٌك٤ٖ ث٤ُٝ٧ٖ ٖٓ ًِٔز )omٝثُشن ثُغج٢ٗ )

صط٣ٌ٣ٞز ٣شَٔ ًَ ؽٞثٗخ ط٘جػز ث٩ْٗجٕ ثُضؼِْ ثُ٘جؽـ، ٝصٜ٘غ دؾ٤ٔغ ٖٓ ك٢ 

ثُٔوًّز ٝصشَٔ ًَ أًًجٜٗج، كج٫ّضٌثص٤ؾ٤ز )ّّٞ( صؼ٤ِٔجس ٝإًشجهثس صؼٖٔ د٤تز 

ز ٩هثًر ؽ٤ٔغ أؽَثءٛج، ثُض٢ ص٘ظْ ثُٔوًّز صؼ٤ٔ٤ِز ٗجؽقز، ٝمطز ص٘ظ٤ٔ٤ز شجِٓ

دأٌّٛج، ك٢ٜ شجِٓز دٔج صق٣ٞٚ ٝشجِٓز ٌَُ أكٌثه ثُٔوًّز، إٕ ثدٌٍ ٓج ٤ٔ٣َ ٛيٙ 

ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ُّٜٞز ثُضؼجَٓ ٓؼٜج إى صضْْ دجُٞػٞؿ، ٝثُوهز ك٢ ثُضؼجَٓ، ٢ٛٝ صٔغَ 

ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو  ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٧كٌجً ٝث٧ّتِز ثُٔ٘ظٔز ثُض٢ ٣ضذؼٜج ثُٔوًُ ػ٘و صو٣ًْٚ

 ٝث٩دوثػ٢.
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 (: Swomيٓبراد ئضتراتيزيخ ضٕو )

 صأُق إّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٖٓ ّش ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ٢ٛٝ:

 . يٓبرح انتطبؤل:1

ٝدؼوٙ، ٝدٔج ٤ْ٣ٌ كْٜ  صْض٘و ٛيٙ ثُٜٔجًر إ٠ُ ؽٌؿ ث٧ّتِز هذَ ثُضؼِْ ٝك٢ أع٘جءٙ

ثُطجُخ ٝصٞهلٚ ػ٘و ثُؼ٘جطٌ ثُٜٔٔز ك٢ ثُٔجهر ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝثُضل٤ٌٌ ك٢ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز 

ًٝدؾ ثُوو٣ْ دجُؾو٣و، ٝثُض٘ذؤ دأش٤جء ؽو٣ور، ٝثُٞػ٢ دوًؽز ثّض٤ؼجح ػج٤ُز ٝإعجًر 

 (.9ٖ: ٕٗٓٓثُن٤جٍ . )دٍِٜٞ، 

 يٓبرح انًمبرَخ. 2

ٚ ثُشذٚ ٝأٝؽٚ ث٫مض٬ف د٤ٖ ش٤ت٤ٖ أٝ أًغٌ، ٓغَ صضؼٖٔ ٜٓجًر ثُٔوجًٗز صقو٣و أٝؽ

ثُٔوجًٗز د٤ٖ: كٌٌص٤ٖ أٝ فجهعض٤ٖ أٝ ٓ٘ظٔض٤ٖ ٓؤّْض٤ٖ، أٝ شنظ٤ٖ ُِٞطٍٞ إ٠ُ 

ٛوف أٝ هٌثً ٓقوه . ٝصقض١ٞ ٜٓجًر ثُٔوجًٗز هثةٔج ػ٠ِ ثُنظجةض ثُض٢ صضشجدٚ، 

ٝثُنظجةض ثُض٢ صنضِق، ٢ٛٝ ٖٓ ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ث٧ّج٤ّز ٝصٜوف ُض٘ظ٤ْ 

ُٔؼِٞٓجس ٝصط٣ٌٞ ثُٔؼٌكز ٝصضطِخ ػ٤ِٔز ثُٔوجًٗز ثُضؼٌف ػ٠ِ ٝؽٚ ثُشذٚ ث

ٝث٫مض٬ف أع٤ٖ٘ أٝ أًغٌ ٝصلقض ثُؼ٬هجس د٤ٜ٘ٔج ٝثُذقظ ػٖ ٗوجؽ ث٫مض٬ف ٝٗوجؽ 

ث٫صلجم ٝٓؼٌكز ٓج ٛٞ ٓٞؽٞه د٤ٜ٘ج ٝٓلوٞه ك٢ ث٥مٌ، ٝهو صٌٕٞ ثُٔوجًٗز ٓـِوز أٝ 

 (ٖٓٔ: 2ٕٓٓٓلضٞفز . )شٞث٤ٖٛ، 

 ح تٕنيذ الحتًبلد:. يٓبر3

٣وّٞ ثُٔضؼِْ ٝكن ٛيٙ ثُٜٔجًر دجُؼَٔ ػ٠ِ إهجٓز ثُظ٬س د٤ٖ ث٧كٌجً ثُؾو٣ور ثُُٔٞور 

ٝث٧كٌجً ثُْجدوز ٖٓ م٬ٍ أ٣ؾجه ثد٘جء ٓضٔجّي ٖٓ ث٧كٌجً ٣ٌدؾ د٤ٖ ثُٔؼِٞٓجس 

ثُُٔٞور، ٝث٧د٤٘ز ثُٔؼٌك٤ز ثُْجدوز ُوٟ ثُٔضؼِْ . ٖٝٓ ثُٔضٞهغ ٝكن ٛيٙ ثُٜٔجًر إٕ صُٞو 

 ( .22: 9ٕٓٓؽو٣و ػٔج أُلٚ ثُلٌه  )أدٞ ؽجهٝ، ٗٞكَ، ثُٔؼِٞٓجس دوجُخ 

 . يٓبرح انتُجإ4

ٜٓجًر ثُض٘ذؤ دجُْ٘ذز ُِطِذز ك٢ٜ صٔغَ ثُضل٤ٌٌ ك٤ٔج ٤ّؾ١ٌ ك٢ ثُْٔضوذَ . )ّؼجهر، 

(. ٢ٛٝ صٞهغ فوٝط ٓج ك٢ ثُْٔضوذَ، د٘جء ػ٠ِ ٓج ٣ضٞثكٌ ٖٓ ٓؼِٞٓجس ٕٔٙ : ٕٔٔٓ

صوٞه ث٤ُٚ، ٓؼ٠٘ ىُي إٔ عٔز ثكضٌثع ٓلجهٙ إٔ ػ٤ِٔز ؽٔغ ثُٔوٞٓجس صؼو مطٞر 

 (.22ٔ: ٕٔٔٓأّج٤ّز ْٝٓجدوز ُِض٘ذؤ . )ٗٞكَ، 

 : . يٓبرح حم انًشكالد٘

ِز ٓقوهر أٝ ْٓأُز ك٢ٜ ػذجًر ػٖ أ٣ؾجه فَ ُٔشٌِز ٓج أٝ هؼ٤ز ٓؼ٤٘ز أٝ ٓؼؼ

ٓطٌٝفز أ٢ٛٝ صِي ثُٜٔجًر ثُض٢ صْضنوّ ُضق٤َِ ٝٝػغ ثّضٌثص٤ؾ٤جس صٜوف إ٠ُ فَ 

ّؤثٍ طؼخ أٝ ٓٞهق ٓؼوو أٝ ٓشٌِز صؼ٤ن ثُضووّ ك٢ ؽجٗخ ٖٓ ؽٞثٗخ ثُق٤جر. 

 (.2ٙٗ: ٕٔٔٓ)ّؼجهر، 
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  . يٓبرح اتخبر انمرار:6
٠ ، صضطِخ هوًث ٖٓ ثُضظًٞ ٣ٌٟٝ ثُذؼغ إٔ ثُوٌثً ػ٤ِٔز ى٤٘ٛز ػو٤ِز دجُوًؽز ث٧ُٝ

ٝث٩دوثع ٝهًؽز ًذ٤ٌر ٖٓ ثُٔ٘طو٤ز ٝثُذؼو ػٖ ثُضق٤َ أٝ ثُضؼظخ أٝ ثٌُأ١ 

ثُشنظ٢، ٝفض٠ ثمض٤جً دوثةَ مجطز صقون ثُٜوف ك٢ أهظٌ ٝهش ٌٖٓٔ ٝدأهَ ًِلز 

 ( .9ٕٔ: 2ٌٕٓٓٓٔ٘ز، ٣ٝٞطق ثُوٌثً ك٢ صِي ثُقجُز دأٗٚ هٌثً ًش٤و . )ثٌَُٛث٢ٗ، 

 دراضبد ضبثمخ

 (2011اضخ انًرضٕيي )در -

أؽ٣ٌش ٛيٙ ثُوًثّز ك٢ ؽجٓؼز دـوثه )٤ًِز ثُضٌد٤ز أدٖ ثٌُشو(، ًٝجٗش ص٢ٌٓ إ٠ُ 

ك٢ صقظ٤َ ٓجهر ث٧هح ٗظٞص ػ٘و ؽجُذجس ثُظق  swomٓؼٌكز )أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ز 

ك٢ ثُٔؾٔٞػز ( 9ٖؽجُذز دٞثهغ )( 9ٕثُنجِٓ ث٧هد٢( صأُق ٓؾضٔغ ثُوًثّز ٖٓ )

( ؽجُذز ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ٖ٘ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٝ ) ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ صوًُ ٝكن

ثُض٢ صوًُ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز، ًٝجكأس ثُذجفغضجٕ د٤ٖ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ دجُٔضـ٤ٌثس 

ث٥ص٤ز )ثُؼٌٔ ث٢َُ٘ٓ ٓقْٞح دج٧شٌٜ، ثمضذجً ثُووًر ثُِـ٣ٞز، ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ 

ثمضذجً ثُٔؼٌكز ثُْٔجدوز( ٨ُد٣ٖٞ، هًؽجس ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ُِؼجّ ثُْجدن، ٝهًؽجس 

أعذش ثُذجفغضجٕ ثُضظ٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذ٢ ىٝ ثُؼذؾ ثُؾَة٢ صظ٤ٔٔج ُِذقظ، أػوس ثُنطؾ 

ثُضو٤ْ٣ًز ُٜج ٝػٌػضٜج ػ٠ِ ثُنذٌثء ُٔؼٌكز أًثْٛ ك٢ ط٬ف٤ضٜج، ٝهًّش 

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز دجّضؼٔجٍ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ، ٝثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز دجُط٣ٌوز 

( ٘ٔفغضجٕ د٘لْٜج ثُطجُذجس ك٢ ٓور ثُضؾٌدز ثُض٢ ثّضٌٔس )ثُضو٤ِو٣ز، ٝهًّش ثُذج

كوٌر صٔغِش ك٢ ( ٕٓأّذٞػج، ٝأػو ثُذجفغضجٕ ثمضذجًث صقظ٤ِ٤ج دؼو٣ج ٓؤُق ٖٓ )

كوٌثس ٖٓ ٗٞع ث٧ّتِز ( ٓٔكوٌر ٝ )( ٓٔٗٞػ٤ٖ ٖٓ ث٧ّتِز ث٫مض٤جً ٖٓ ٓضؼوه )

ْٜ، صطذ٤ن، صق٤َِ، ثُٔوج٢ُ، ٍٓٞػز د٤ٖ ثُْٔض٣ٞجس ثُْضز ٖٓ صظ٤٘ق دِّٞ )صيًٌ، ك

صٌک٤خ، صو٣ْٞ(، ٝصقون ٖٓ طوهٚ ٝعذجصٚ ٝأؽٌثء ثُضق٬٤ِس ث٩فظجة٤ز ُلوٌثصٚ 

)ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز، ٝثُوٞر ثُض٣َ٤٤ٔز، كؼج٤ُز ثُذوثةَ ثُنجؽتز(، ٝثػضٔوس ثُذجفغضجٕ 

ثُّٞجةَ ث٩فظجة٤ز ث٥ص٤ز: ث٫مضذجً ثُغج٢ٗ ُؼ٤٘ض٤ٖ ٓضٌثدطض٤ٖ، ُٝؼ٘ض٤ٖ ْٓضوِض٤ٖ، 

ٝٓؼجَٓ ثًصذجؽ د٤ٌّٕٞ، ٝدؼو صظق٤ـ ث٩ؽجدجس ٝٓؼجُؾز ثُذ٤جٗجس ٣ٌٓٝغ ًج١، 

إفظجة٤ز أظٌٜس ثُ٘ضجةؼ ٝؽٞه كٌم ىٝ ثُو٫ُز إفظجة٤ز د٤ٖ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثُضؾ٣ٌذ٤ز 

ٝثُؼجدطز ك٢ ٓضـ٤ٌ ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ك٢ ٓجهر ث٧هح ٝثُ٘ظٞص ُظجُـ ثُٔؾٔٞػز 

 (ٕٔٔٓثُضؾ٣ٌذ٤ز. )ث٢ٌُّٓٞٔ، 

 : 2012دراضخ ئثراْيى 

٢ٓ ثُذقظ ثُقج٢ُ إ٠ُ ٓؼٌكز )أعٌ صو٣ًِ ثُضج٣ًل ػ٠ِ ٝكن ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٣ٌ

(swow ُِٝضغذش ٖٓ ٛوف ثُذقظ ٝػغ ثُذجفظ )ك٢ صقظ٤َ ؽ٬ح ثُنجِٓ ث٧هد٢ )

د٤ٖ  (0ٓ٘ٓثُلٌػ٤ز ثُظل٣ٌز : ٫ ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ ه٫ُز )
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ٕٞ ٓجهر صج٣ًل أًٝدج ثُقو٣ظ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُي٣ٖ ٣وًّ

ٝثُٔؼجطٌ ػ٢ِ ٝكن ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ، ٝد٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ؽ٬ح ثُٔؾٔٞػز 

ثُؼجدطز ثُض٢ صوًُ ثُٔجهر ٗلْٜج ػ٠ِ ٝكن ثُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ك٢ ث٫مضذجً 

ثُضقظ٢ِ٤. ثمض٤ٌس ػ٤٘ز ٖٓ ؽ٬ح ثُظق ثُنجِٓ ث٧ه٣ٖ ك٢ ثُٔو٣ٌ٣جس ثُؼجٓز 

،  ٖثُذجفظ هظو٣ز ثُٔو٣ٌ٣ز ثُؼجٓز ُضٌد٤ز دـوثه ثٌُطجكز / ُِضٌد٤ز ك٢ دـوثه ، ٝثمضجً

ٖٝٓ د٤ٖ ٓوثًّٜج ثمض٤ٌس إػوثه٣ز )َّٜ دٖ ّؼو ثُْجػو١( ُِذ٤ٖ٘ ػشٞثة٤ج ، ٝؽٌٟ 

ثمض٤جً شؼذضجٕ ٖٓ ثُظق ثُنجِٓ ث٧هد٢، إفوثٛٔج صٔغَ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز 

( ؽجُذج ٕٗثهغ) ( ؽجُذز ٝد2ٗٞٝث٧مٌٟ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز، ٝدِـش ػ٤٘ز ثُذقظ )

( ٕٗٝ)  Swomك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ ثُوًُ ػ٠ِ ٝكن ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ 

ؽجُذجً ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُض٢ صوًُ دجُط٣ٌوز ث٫ػض٤جه٣ز ًجكأ ثُذجفظ ٓؾٔٞػض٢ 

ثُذقظ دجُٔضـ٤ٌثس ث٥ص٤ز )ثُؼٌٔ ث٢َُ٘ٓ ٓقْٞدز دج٧شٌٜ ، ثمضذجً ثُيًجء )ثمضذجً 

ثُوًث٢ّ ٨ُد٣ٖٞ ، هًؽجس ٓجهر ثُضج٣ًل ُِؼجّ ثُْجدن . ٝهًؽجس  هث٤ِ٤َٗ( ، ٝثُضقظ٤َ

( ٓٔث٫مضذجً ثُوذ٢ِ ُٔو٤جُ ٓج ًٝثء ثُٔؼٌكز(. هًّش ؽ٬ح ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ك٢ )

ٓٞثػ٤غ ٖٓ ٓٞػٞػجس ًضجح صج٣ًل أًٝدج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ٝ هًّٜج ثُذجفظ 

ذجفظ أهثر ٓٞفور أّذٞػج ، ٝثّضؼَٔ ثُ( ٓٔد٘لْٚ ك٢ ٓور ثُضؾٌدز ثُض٢ ثّضٌٔس )

ُو٤جُ ثُضقظ٤َ ٜٝٓجًثس كٞم ثُٔؼٌك٤ز ُوٟ ؽ٬ح ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ، إى أػو ثمضذجً 

( كوٌر صٔغِش ك٢ ٗٞػ٤ٖ ٓ٘صقظ٤ِ٤ز ُٔجهر صأ٣ًل أًٝدج ثُقو٣ظ ٝثُٔؼجطٌ ٓؤُلز ٖٓ )

كوٌثس ٖٓ ث٧ّتِز ثُٔغج٤ُز ، ( ٓٔ( كوٌر ٝ)ٖٓٗٓ ث٧ّتِز ث٫مضذجً ٖٓ ثُٔضؼوه )

صيًٌ، كْٜ، صطذ٤ن، صق٤َِ،  ٣Bloomجس ثُْضز ُضظ٤٘ق دِّٞ( ٍٓٞػز د٤ٖ ثُْٔضٞ

صٌک٤خ ، صو٣ْٞ (، ٝ صقون ٖٓ طوهٚ ٝعذجصٚ ًٝيُي إؽٌثء ثُضق٬٤ِس ث٩فظجة٤ز 

ُلوٌثصٚ )ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز، ثُوٞر ثُض٣َ٤٤ٔز، كجػ٤ِز ثُذوثةَ ثُنجؽتز(. ٝك٢ ػٞء ٗضجةؼ 

 ( ٕٕٔٓدٌث٤ْٛ ، ثُذقظ صٞطَ ثُذجفظ إ٠ُ ػوه ٖٓ ثُضٞط٤جس ٝثُٔوضٌفجس) ث

 انفصم انخبنج / يُٓزيخ انجحج ٔئرراءاتّ

 أٔلا: انًُٓذ ٔانتصًيى انتزريجي:                                             

أصذؼش ثُذجفغضجٕ ثُٜٔ٘ؼ ثُضؾ٣ٌذ٢ ك٢ صقو٤ن أٛوثف ثُذقظ ، ٣ٝوّٞ ثُذقظ        

ثُضؾ٣ٌذ٢ ػ٠ِ ثُضؾٌدز ثُض٢ صٜضْ دجٌُشق ػٖ ثُؼ٬هز ثُْذذ٤ز د٤ٖ ثُٔضـ٤ٌثس ، ٝٛٞ 

أهم أٗٞثع ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صؤعٌ ػ٠ِ ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُٔضـ٣ٌ٤ٖ )ثُْٔضوَ 

( ، ٣ٝؼو ثُضظ٤ْٔ ثُضؾ٣ٌذ٢ ٓنططجً ٝدٌٗجٓؼ ػَٔ 2ٖٓ: ٕٔٔٓٝثُضجدغ(  )ثُؾجد١ٌ ، 

٤ٌُل٤ز ص٘ل٤ي ثُضؾٌدز ، ٝصنط٤طجً ُِظٌٝف ٝثُؼٞثَٓ ثُٔق٤طز دجُظجٌٛر ثُٔوًّٝز 

 ( .ٔ(،ًٔج ٛٞ ٓٞػـ ك٢ ثُشٌَ )29ٗ:  ٬ٕٓٝٓٓ2فظضٜج  )أًٗٞ ٌٍٝٗ٘ز ، 
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 ( انتصًيى انتزريجي نهجحج1شكم )
 ٗٞع ث٫مضذجً ثُٔضـ٤ٌ ثُضجدغ ثُٔضـ٤ٌ ثُْٔضوَ ؾٔٞػزثُٔ

 ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ثُضؾ٣ٌذ٤ز
 دؼـــــــــو١ ثُضقظ٤ــــــــــَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ثُؼجدطز

 حبَيبا/ يزتًغ انجحج:

٣ضٔغَ ٓؾضٔغ ثُوًثّز ثُقج٤ُز دطجُذجس ثٌُٔفِز ثٌُثدؼز ك٢ هْْ ثُضٌد٤ز ثُنجطز ك٢     

ٍٞ هظو١ّ؛   ٓقجكظز ث٤ُِْٔج٤ٗز،. ٝد٘ق

 حبنخبا/ ػيُخ انجحج:

ُـٌع صطذ٤ن ثُضؾٌدز ، ثمضجًس ثُذجفغضجٕ ثٌُٔفِز ثٌُثدؼز ٖٓ هْْ ثُضٌد٤ز      

ػ( ، ٝصٌٞٗش ػ٤٘ز -ح – ثُنجطز ُضطذ٤ن هًثّضٜج ثُض٢ صؼْ ع٬ط شؼخ ٛٔج )أ

( ؽجُذز، ٝصْ ثمض٤جً شؼذز )أ( ُضٔغ٤َ ٓٙثُذقظ ثُقج٢ُ ٖٓ ثُطجُذجس، ٝثُذجُؾ ػوهٖٛ )

ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ث٠ُٝ٧ ثُض٢ صوًُ هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز دجّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ، ٝػوه 

( ؽجُذز، ك٢ ف٤ٖ ٓغِش شؼذز )ػ( ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُض٢ صوًُ ٖٓؽجُذجصٜج )

( ٕ( ؽجُذز ، ٝثُؾوٍٝ )ُِٖٓـز ثُؼٌد٤ز دجُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز ، ٝػوه ؽجُذجصٜج )هٞثػو ث

                ٣ٞػـ ىُي .

 ثُٔؾٔٞػجس
ػوه 

 ثُطجُذجس

ػوه ثُطجُذجس 

 ثٌُثّذجس

ػوه ثُطجُذجس دؼو    

 ث٫ّضذؼجه

 ٖٓ ______ ٖٓ ثُضؾ٣ٌذ٤ز

 ٖٓ ______ ٖٓ ثُؼجدطز

 ٓٙ ______ ٓٙ ثُٔؾٔٞع

فٌطش ثُذجفغضجٕ ػ٠ِ إؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضٌجكؤ د٤ٖ  راثؼبا/ تكبفإ يزًٕػتي انذراضخ:  

ٓؾٔٞػجس ثُوًثّز ثفظجة٤جً ك٢ ثُٔضـ٤ٌثس ثُض٢ هو صؤعٌ ك٢ ٗضجةؼ ثُضؾٌدز ، ٝٛيٙ 

 ثُٔضـ٤ٌثس ، ٢ٛ : 

٣وظو دجُضٌجكؤ ؽؼَ ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ٓضٌجكتز صٔجٓجً أ١ ٓضشجدٜز ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔضـ٤ٌثس 

 ( .ٕٖٔ:  222ٔثُْٔضوَ ثٌُٔثه هًثّز أعٌٙ  )ثُؼْجف ،  ػوث ثُٔضـ٤ٌ

ٝهو فٌطش ثُذجفغضجٕ هذَ ثُشٌٝع دجُضؾٌدز ػ٠ِ صٌجكؤ ص٬ٓير ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ 

 إفظجة٤جً ك٢ ػوه ٖٓ ثُٔضـ٤ٌثس ثُض٢ صؤعٌ ك٢ ٗضجةؼ ثُضؾٌدز ٝٛيٙ ثُٔضـ٤ٌثس ٢ٛ :

٢ّ ٦ُدجء .  .ثُضقظ٤َ ثُوًثٕ.ثُؼٌٔ ث٢َُ٘ٓ ُِض٬ٓير ٓقْٞدجً دجُشًٜٞ .  ٔ

.هًؽـجس ٓــجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز  كــ٢ ث٫مضذجً ٗ.ثُضقظ٤َ ثُوًث٢ّ ٨ُٜٓجس .  ٖ

    .ثمضذجً ثُيًجء .ٙ.ثمضذجً ثُٔؼٌكز ثُْجدوز .    ٘ثُٜ٘جة٢ .   

 ضجظ انًتغيراد انذخيهخ : -خبيطبا:

ز ُيث فجُٝش ثُذجفغضجٕ صؾ٘خ صأع٤ٌ ػوه ٖٓ ثُٔضـ٤ٌثس ثُوم٤ِز ك٢ ٤ٌّ ثُضؾٌد    

ُضٌٕٞ ثُ٘ضجةؼ أًغٌ ههز، ٝثُٔضـ٤ٌثس ثُوم٤ِز: ٢ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔضـ٤ٌثس ثُض٢ صضّٞؾ 
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ثُٔضـ٤ٌثس ثُْٔضوِز ٝثُضجدؼز ٌُٖٝ ٫ ٣ٌٖٔ ٬ٓفظضٜج أٝ ه٤جّٜج ٝص٠ْٔ دـ)ثُٔضـ٤ٌثس 

ثُنل٤ز أٝ ث٤ُّٞطز(، ٝصضْْ دأٜٗج صظ٣ًٞز أٝ ٓلج٢ٔ٤ٛ، ٤ُْٝش إؽٌثة٤ز، ك٢ٜ صؤعٌ 

صشجًى ثُٔضـ٤ٌثس ثُْٔضوِز ك٢ إفوثط ثُضـ٤ٌثس )ث٤ٍَُ٘ٔ ك٢ ثُٔضـ٤ٌثس ثُضجدؼز ٝ

 ( ٕٔٔ:  ٕٓٔٓٝثُؼضّٞ ، 

فجُٝش ثُذجفغضجٕ ثُقو ٖٓ ثُٔضـ٤ٌثس ثُوم٤ِز ، دجمض٤جً أ . اختيبر أفراد انؼيُخ: 

ََّ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔؾٔٞػجس ػشٞثة٤جً ، ٝىُي ُِضغذ٤ش ٖٓ صٌجكؤ ثُٔؾٔٞػجس  ؽجُذجس ً

 ٝػٔجٕ ثُوم٤ِز  .  

هو صقوط ٓضـ٤ٌثس د٤ُٞٞؽ٤ز ،أٝ ٗل٤ْز ، إى صؤعٌ ث٣ؾجد٤جً أٝ ِّذ٤جً ك٢  ة. انُضذ: 

ٔج ٫ ٣لْـ ثُٔؾجٍ ُؼَٝ ٗضجةؼ ث٣َُجًر ث٠ُ ثُضؾٌدز كوؾ ٗقٞ ثُضؼخ  ّٓ ٗضجةؼ ثُضؾٌدز ، 

 ( .ٕٖٙ، صٕٓٓٓٝثُ٘ٔٞ ) ِٓقْ ، 

: ُْ ٣ؼضٌع ٤ٌّ ثُضؾٌدز أ١ ؽجًا أٝ فجهط ٖٓ ثُظٌٝف د. انحٕادث انًصبحجخ 

 ٌٛج أٝ ٣ؤعٌ ك٢ ثُٔضـ٣ٌ٤ٖ ُيث ػذؾ ٛيث ثُٔضـ٤ٌ.٣ؼٌهَ ٤ّ

ُْ صضؼٌع ثُطجُذجس ُظٌٝف ٓؼ٤٘ز ػوث فج٫س ثُـ٤جدجس د. الَذحبر انتزريجّي : 

 ( 2٘، ص22ٔٔثُلٌه٣ز ث٫ػض٤جه٣ز ثُض٢ صؼٌػش ُٜج ٓؾٔٞػجس ثُذقظ . )ثَُٝدؼ٢،  

 ٔ. أحر اإلرراءاد انتزريجيخ : ٔيًخم رنك فيًب يأتي :

فٌطش ثُذجفغضجٕ ػ٠ِ ٣ٌّز ثُضؾٌدز دج٫صلجم ٓغ إهثًر ثُٔوًّز ضريخ انتزرثخ :  -أ

 ػ٠ِ ػوّ إمذجً ثُطجُذجس دطذ٤ؼز ثُذقظ ٝٛوكٚ  .

فٌطش ثُذجفغضجٕ ػ٠ِ ثّضؼٔجٍ ّٝجةَ صؼ٤ٔ٤ِز دشٌَ ٓضْج١ٝ انٕضبئم انتؼهيًيخ: -د

 ُٔؾٔٞػجس ثُذقظ .

ذجس ثُٔؾٔٞػجس ثُغ٬ط ، ثى دوأس ًجٗش ٓور ثُضؾٌدز ٓٞفور ُطجُيذح انتزرثخ :  -د

، ٝثٗضٜش ك٢ ٣ّٞ ث٫ًدؼجء ثُٔٞثكن  2ٕٔٓ/ٓٔ/٣ّٕٕٞ ث٫ًدؼجء ثُٔٞثكن 

ٕٔ/ٔ/ٕٓٔ2 . 

ػذطش ثُذجفغضجٕ ٛيث ثُؼجَٓ ٖٓ ؽ٣ٌن ثُض٣ٍٞغ ثُٔضْج١ٝ ٔ. تٕزيغ انحصص: 

  ُِوًُٝ د٤ٖ ٓؾٔٞػجس ثُذقظ.

 ضبدضبا/ ئػذاد يطتهسيبد انجحج:

و ط٤جؿز ث٧ٛوثف ث٤ًُِْٞز ثُنطٞر ث٧ّجُ ك٢ د٘جء : صيبغخ اـثْذاف انطهٕكيخ-1 صُّؼً

أ١َّ دٌٗجٓؼ ٝإٕ ػ٤ِٔز صقو٣وٛج ػًٌٝر ٫ٍٓز ١٧َّ ػ٤ِٔز صؼ٤ٔ٤ِز ، كوو طجؿش 

ٛوكجً ٤ًِّٞجً ، ٓؼضٔور ػ٠ِ ث٫ٛوثف ثُؼجٓز ، ٝٓقضٟٞ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ك٢  2ٕثُذجفغضجٕ 

هر ثُٔضؼِٔز ، ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ثُضؾٌدز ؛ ك٢ٜ صْجػو ثُٔوًُ ػ٠ِ صقو٣و ٓقضٟٞ ثُٔج

( ٖثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ، ٝثُؾوٍٝ )  ص٘ظ٤ٜٔج ، ٝ ثمض٤جً ثُطٌثةن ٝث٧ّج٤ُخ ثُضو٤ْ٣ًز ٝ

  ٣ٞػـ ىُي:
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 انًٕضٕػبد د
 يطتٕيبد  الْذاف انطهٕكيخ

 انًزًٕع
 انتطجيك انفٓى انًؼرفخ

 16 10 3 3 انضًبئر 1

 13 2 2 3 اضى انًرح ٔ اضى انٓيئخ 2

 10 4 3 3 انًصذر انًيًي 3

 20 12 4 4 اي -ار  –ارا  4

 12 6 3 3 انحبل 5

 11 6 3 2 انتًييس 6

 22 46 12 12 انًزًٕع 

: هذَ ثُذوء دجُضؾٌدز  ، فوهس ثُذجفغضجٕ ثُٔجهر ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ تحذيذ انًبدح انؼهًيخ  -2

( ّٗضوًّٜج ك٢ أع٘جء ٓور ثُضؾٌدز ، ٓؼضٔور ػ٠ِ ٓوًٌثس ُؾ٘ز ثُوطجػ٤ز ، ٝثُؾوٍٝ ) 

 ٣ٞػـ ىُي .    

(يٕضح اـثْذاف انطهٕكيخ نكم يٕضٕع ٔفي كمَّ يطتٕٖ يٍ انًطتٕيبد 4انزذٔل )

 جيك (ٔانتط –ٔانفٓى  –انخالحخ ) انًؼرفخ 
 ثُظلقجس ثُٔٞػٞػجس س

 ٙٔ – 2 ثُؼٔجةٌ ٔ

 ٕٕ – 9ٔ ثّْ ٌٓر ٝ ثّْ ث٤ُٜتز ٕ

 ٖٓ – ٖٕ ثُٔظوً ث٢ٔ٤ُّٔ  ٖ

 2٘ – ٖٔ أ١ –إى  –إىث  ٗ

 ٙٙ – 2٘ ثُقجٍ ٘

 9٘ -9ٙ ثُض٤٤َٔ ٙ

٣وظو دجُنطز ثُوًث٤ّز ٛٞ صظًٞ ػو٢ِّ ئػذاد انذرٔش أٔ انخطظ انًُٕرريخ:   -3 

ثُٔوًُ ٓج ٣ْضؼِٔٚ ٖٓ ّٝجةَ ٝأهٝثس صؼ٤ٔ٤ِز، ٩ٗؾجٍ ٜٓٔجس ٣ظق ٓج ٣وّٞ دٚ 

ٓؼ٤٘ز ُٝضقو٤ن أٛوثف ّذن صقو٣وٛج ؛ كجُنطز صضؼٖٔ صقو٣و ث٧ٛوثف، ٝثمض٤جً 

ؽٌثةن ٝأّج٤ُخ ص٘ل٤يٛج ٝصو٣ْٞ ٓوٟ صقظ٤َ ثُطِذز ُضِي ث٫ٛوثف )ث٤ٓ٧ٖ ٝآمٌٕٝ ، 

ػٞػجس ثُض٢ ٤ّضْ (، ُيُي أػوس ثُذجفغضجٕ هًّٝجً ٗٔٞىؽ٤ز ُِٖٖٔٞٔ، ص  22ٕٔ

صو٣ًْٜج ك٢ أع٘جء ٓور ثُضؾٌدز ك٢ ػٞء ٓقضٟٞ ثٌُضجح ٝث٧ٛوثف ث٤ًُِْٞز ثُٔظجؿز 

، ٝػ٠ِ ٝكن ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ، ٝػ٠ِ ٝكن ثُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز 

  ُِٔؾٔٞػز ثُؼجدطز .
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 ضبثؼبا/ أداح انجحج:

٢ِ٤ ُو٤جُ صقظ٤َ ؽجُذجس ػ٤٘ز ُٔج ًجٗش ٛيٙ ثُوًثّز صضطِخ إػوثه ثمضذجً صقظ     

ثُذقظ ، ُٔؼٌكز صأع٤ٌ )ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ( ك٢ صقظ٤ِٜٖ ؛ ُيُي أػوس ثُذجفغضجٕ 

 ثمضذجًثً صقظ٤ِ٤جً ، ٝهو ٌٓ ٛيث ث٫مضذجً ك٢ ٌٓفِز د٘جةٚ دجُنطٞثس  ث٥ص٤ز: 

ّٕ أٍٝ مطٞر ك٢ د٘جء ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِ٤ ٢ٛ ٓؼٌكز تحذيذ اـثْذاف انطهٕكّي:  . أ إ

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِٔجهر ثُوًث٤ّز ثٌُٔثه ، ٝػغ أّتِز ث٫مضذجً ُٜج ٖٓ ؽ٣ٌن ٝطق  ث٧ٛوثف

 هه٤ن ُِِْٞى .

: أػوس ثُذجفغضجٕ ؽوٍٝ ٓٞثطلجس ُِٔٞػٞػجس ثُْضز ئػذاد رذٔل انًٕاصفبد . ة

ثُض٢ ّضوًُ ك٢ ثع٘جء ٓور ثُضؾٌدز ٝث٧ٛوثف ث٤ًُِْٞز ُِْٔض٣ٞجس ثُغ٬عز ث٠ُٝ٧ ٖٓ 

( كوٌر ٓٞػٞػ٤ز ٍٝػش ػ٠ِ ٓٗفغضجٕ كوٌثس ث٫مضذجً )صظ٤٘ق دِّٞ ، ٝفوهس ثُذج

                         ( ٣ٞػـ ىُي .  ٘)ؽوٍٝ ثُٔٞثطلجس(، ٝثُؾوٍٝ )

 (انخريطخ الختيبريخ إلػذاد فمراد انتحصيهّي نطبنجبد انًزًٕػبد انخالحخ5رذٔل )

 ثُٔٞػٞػجس س
أٛوثف 

 ثُٔقضٟٞ

ث٤ٔٛز 

 ثُٔقضٟٞ

 ث٫مضذج١ًػوه ثُلوٌثس   ػوه ث٫ٛوثف
 ثُٔؾٔٞع

 صطذ٤ن كْٜ ٓؼٌكز صطذ٤ن كْٜ ٓؼٌكز

 2 ٗ ٕ ٕ ٓٔ ٖ ٕ %2ٔ ٙٔ ثُؼٔجةٌ ٔ

 ٙ ٖ ٕ ٔ 9 ٖ ٕ %9ٔ ٖٔ ثّْ ثٌُٔر ٝث٤ُٜتز ٕ

 ٘ ٕ ٕ ٔ ٖ ٖ ٖ %ٖٔ ٓٔ ٔظوً ث٢ٔ٤ُٔثُ ٖ

 2 ٖ ٗ ٔ ٘ ٙ ٖ %ٕٗ ٕٓ أ١ -ثى–ثىث  ٗ

 ٙ ٕ ٕ ٕ ٖ ٘ ٖ %٘ٔ ٕٔ ثُقجٍ ٘

 9 ٖ ٕ ٕ ٘ ٙ ٖ %ٕٔ ٔٔ ثُض٤٤َٔ ٙ

 ٓٗ 9ٔ ٗٔ 2 ٓٗ ٕٙ ٙٔ %ٓٓٔ 2ٕ ثُٔؾٔٞع 9

ثػوس ثُذجفغضجٕ كوٌثس ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِّ٤ ُٔٞػٞػجس ئػذاد فمراد اختجبر: د.  

( كوٌر ثمضذج٣ًز ، ٓٗهٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز ٖٓ ٗٞع ث٫مضذجًثس ثُٔٞػٞػ٤ز ، ٝدِـش )

 ٧ٜٗج صٌٖٔ ٝثػؼٜج ٖٓ صـط٤ز ثؽَثء ثُٔجهر ثُوًث٤ّز .  

مض٤جً ٖٓ ثُٔضؼوه؛ ٝثمضجًس ثُذجفغضجٕ كوٌثس ث٫مضذجًثس ثُٔٞػٞػ٤ز ٖٓ ٗٞع ث٫د. 

ج ٖٓ ث٫مضذجًثس ثُٔٞػٞػ٤ز ثُلؼ٠ِ، ٝأٜٗٔج ثًغٌ ٌٓٝٗز ٣ٌٖٝٔ ثٕ صظجؽ  َّٜٗ٧

 (                                                                 ٙ٘، ص  ٕٔٔٓدطٌثةن ًغ٤ٌر .) ثُؾجد١ٌ ، 

جس ك٢ ث٩ؽجدز ُـٌع ٓؼٌكز ثُٞهش ثُي١ صْضـٌهٚ ثُطجُذٔ. انتطجيك الضتطالػيخ:  

ػٖ كوٌثس ث٫مضذجً، ٝٝػـ كوٌثصٚ، ؽذوضٚ ثُذجفغضجٕ ػ٠ِ ػ٤٘ٚ ثّضط٬ػ٤ز ٖٓ 

( ؽجُذز ٖٓؽجُذجس ثٌُٔفِز ثٌُثدؼز هْْ ٣ًجع ث٫ؽلجٍ ، ٝدِؾ ػوه ؽجُذجس ثُؼ٤٘ز )

َّٕ صأًوس ثُذجفغضجٕ  ٖٓ ؽجُذجس ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢ّ ٖٓ عج٣ٞٗز ثُنْ٘جء ُِذ٘جس دؼو أ

َّٕ ؽ٤ٔغ كوٌثس ٖٓ هًثّز ٛؤ٫ء ث ُطجُذجس ُِٔٞػٞػجس ثُٔشُٔٞز دجُضؾٌدز ، كضذ٤ٖ أ

ث٫مضذجً ًجٗش ٝثػقز  ،ٝصٞطِش ثُذجفغضجٕ إ٠ُ ٓؼٌكز ثُٞهش ، ثُي١ صْضـٌهٚ 
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ثُطجُذجس ك٢ ث٩ؽجدز ػٖ كوٌثس ث٫مضذجً ٖٓ ؽ٣ٌن صقو٣و ثَُٖٓ ثُي١ ثّضـٌهضٚ 

ز ػٖ ثُلوٌثس أٌّع ؽجُذز ، ٝثَُٖٓ ثُي١ ثّضـٌهضٚ أدطب ؽجُذز ك٢ ث٩ؽجد

ث٫مضذج٣ًز، ٝصْ فْجح ٓضّٞؾ ٍٖٓ ث٫مضذجً ، كٌجٕ ٓضّٞؾ ث٩ؽجدز ػٖ كوٌثس 

 ( هه٤وز .ٓ٘ث٫مضذجً ) 

طوم ث٫مضذجً هوًر ه٤جُ ثُْٔز ثٌُٔثه ه٤جّٜج ٫ٝ ٣و٤ِ ش٤تجً ِ . صذق الختجبر:  

  (9ٖ٘، ص ٕٕٓٓآمٌ دو٫ً ٜٓ٘ج أٝ شجًًجً ُٜج. )ِٓقْ، 

ََّ كوٌر ٖٓ كوٌثس فمراد الختجبرز. انتحهيم اإلحصبئّي ن : كقض ثّضؾجدجس ث٧كٌثه ٌُ

: 22ٔٔث٫مضذجً، ُٝضؼٌف ْٓضٟٞ طؼٞدز ثُلوٌر ، ٝهوًصٜج ػ٠ِ ثُض٤٤َٔ )ثَُٝدؼ٢، 

(؛ هجٓش ثُذجفغضجٕ دؼو صظق٤ـ إؽجدجس ؽجُذجس ثُؼ٤٘ز ث٫ّضط٬ػ٤ز ، ثُذجُؾ ػوهٛج  9ٗ

ٖٓ أػ٠ِ هًؽز إ٠ُ أه٠ٗ  ( ؽجُذز دضٌص٤خ هًؽجصٜٖ دشٌَ ٓضَِْْ ٝص٘ج٢ٍُٓٓٔ)

%( ٜٓ٘ج ، صٔغَ ثُطجُذجس 9ٕهًؽز، عْ ثمض٤ٌس ْٗذز ٖٓ صِي ثُؼ٤٘ز ، ٓووثًٛج )

%( ٜٓ٘ج صٔغَ ثُطجُذجس 9ٕث٬ُص٢ فظِٖ ػ٠ِ أػ٠ِ ثُوًؽجس )ٓؾٔٞػز ثُؼ٤ِج( ٝ )

ث٬ُص٢ فظِٖ ػ٠ِ أه٠ٗ ثُوًؽجس )ثُٔؾٔٞػز ثُو٤ٗج( دٞطلٜج أكؼَ ْٗذز ُِٔٞثٍٗز 

ج٣٘ض٤ٖ ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُؼ٤٘ز ث٤ٌُِز ُوًثّز ثُنظجةض ثُْج٣ٌٞٓض٣ٌز د٤ٖ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٓضذ

  ث٩فظجة٤ز .

ََّ كوٌر ٖٓ كوٌثس ث٫مضذجً . يؼبيم صؼٕثخ انفمراد: 1 دؼو فْجح ٓؼجَٓ ثُظؼٞدز ٌُ

ٜج صضٌثٝؿ د٤ٖ )  ( ، ثى صش٤ٌ ث٠ُ إٔ ث٫مضذجً ؽ٤و ٛٞ ثُي١ 9ٗ،ٓ  – ٖٖ،ٓثصؼـ أَّٗ

( ، ٝديُي صؼو كوٌثس  2ٓ،ٓ – ٕٓ،٤ٖٓ ) ٣ؼْ كوٌثس صضٌثٝؿ ْٗذز طؼٞدضٜج د

 ث٫مضذجً ؽ٤ٔؼٜج ؽ٤ور ٝطجُقز  .

٣وظو دجُوٞر ثُض٣َ٤٤ٔز ُِلوٌثس ٓوٟ هوًصٜج ػ٠ِ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ .يؼبيم انتًييس: 2 

ث٫كٌثه ى١ٝ ثُْٔض٣ٞجس ثُؼ٤ِج ٝثُو٤ٗج دجُْ٘ذز إ٠ُ ثُظلز ثُض٢ ٣و٤ْٜج ث٫مضذجً ،ٝدؼو 

( هًؽز ٝ ٕٖ،ٓث٫مضذجً ٝؽو ثٜٗج صضٌثٝؿ د٤ٖ ) فْجح هٞر ص٤٤َٔ ًَ كوٌر ٖٓ كوٌثس

 (ٓ،٘2  .  ) 

٣ُّؼو ثُذو٣َ كؼج٫ً ػ٘وٓج ٣ؾيح إ٤ُٚ ثُؼوه ث٧ًذٌ ٖٓ ؽِذز .فؼبنيخ انجذائم انًخطٕءح: 3 

ثُٔؾٔٞػز ثُو٤ٗج دجُٔوجًٗز إ٠ُ ػوه ثُي٣ٖ ثؽضيدٞث إ٤ُٚ ٖٓ ؽِذز ثُٔؾٔٞػز ثُؼ٤ِج ، 

   مضذجً ٖٓ ٓضؼوه .٣ٝلؼَ ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ث٫مضذجً ٖٓ ٗٞع ث٫

٣وظو دجُغذجس ٛٞ ثُوًؽز ثُض٢ صٌٕٞ ٗضجةؼ أهثر ثُو٤جُ عجدضز ٖٓ . حجبد الختجبر: 4 

ٌٓر إ٠ُ أمٌٟ، ٣َُّٝؼو ثُغذجس ٖٓ ٤َٔٓثس ث٫مضذجً ثُؾ٤و ، ثمضجًصٚ ثُذجفغضجٕ ٖٓ 

ٜج ؽ٣ٌوز ثُضؾَةز ثُ٘ظل٤ز ، ك٢ٜ صُّؼو ٖٓ أًغٌ ثُطٌثةن ثّضؼٔج٫ً ُغذجس ث٫مضذجً، ٧َّٗ 

ج أًمض ، ٝأٌّع .  صض٬ك٠ ػ٤ٞح ثُطٌثةن ث٧مٌٟ ، كؼ٬ً ػٖ أَّٜٗ
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 حبيُبا/ ئرراءاد تطجيك انتزرثخ:

دجشٌس ثُذجفغضجٕ دضطذ٤ن ثُضؾٌدز ػ٠ِ ؽجُذجس ثُٔؾٔٞػجس ثُضؾ٣ٌذ٤ز ٝثُؼجدطز      

،    2ٕٔٓ/ ٔ/ُٕٔٝـج٣ز ٣ّٞ ث٧ًدؼجء ثُٔٞثكن   2ٕٔٓ/ ٓٔ/٣ّٕٕٞ ث٫ًدؼجء ثُٔٞثكن 

،  ٕ٘ٔٓ-ٔ-2ٕثُذجفغضجٕ ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِّ٤ ثُذؼو١ّ ، ٣ّٞ ث٫ًدؼجء ثُٔٞثكن ٝؽذوش 

ٝفوهس ثُذجفغضجٕ ثؽجدجس ثُطجُذجس د٘لْٜج دئػطجء هًؽز ٝثفور ُ٪ؽجدز ثُظق٤قز ، 

ٝطلٌ ُ٪ؽجدز ثُٔـِٞؽز ، ٝثُلوٌر ثُض٢ ُْ ٣غذش ُٜج ثؽجدز ، أٝ ٓضًٌٝز صؼجَٓ ٓؼجَٓ 

 ث٩ؽجدز ثُٔـِٞؽز .

:  ثّضؼِٔش ثُذجفغضجٕ ثُّٞجةَ ث٩فظجة٤ز ثُٔ٘جّذز ك٢ ٕضبئم اإلحصبئيختبضؼبا : ان

 ثُذقظ ثُقج٢ُ ًٝج٥ص٢: 

)ٌٓدغ ًج١، ٝٓؼجَٓ ثُض٤٤َٔ، ٝٓؼجَٓ ثُظؼٞدز، ٝكؼج٤ُز ثُذوثةَ ثُنجؽتز، ٝٓؼجَٓ 

    ( .ٕ٘ٔ، ص  ٕٔٓٓثًصذجؽ د٤ٌّٕٞ( ) ػط٤ز ، 

 انفصم انراثغ/ػرض انُتبئذ ٔيُبلشتٓب:

صؼٌع ثُذجفغضجٕ ٛ٘ج ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞطِش إ٤ُٜج  ثُذقظ ٝصقِِٜج ٝك٢ َتبئذ انجحج: 

ػٞء ث٩ؽجً ثُ٘ظ١ٌّ ، ٝثُوًثّجس ثُْجدوز ٝث٧هد٤جس ثُضٌد٣ٞز ، ٝثّض٘ذجؽ 

ث٫ّض٘ضجؽجس ٝصطٌؿ ثُضٞط٤جس ثُض٢ ٣ٌٖٔ ث٫ّضلجهر ٜٓ٘ج ، ٝثُٔوضٌفجس ثُض٢ ٣ؾو ك٤ٜج 

ج٫ً ٩ؽٌثء هًثّجس ٌِٓٔز ُٜيٙ ثُذجفغٕٞ ٝثُٔؼ٤ٕ٘ٞ دجُٔ٘جٛؼ ٝؽٌثةن ثُضو٣ًِ ٓؾ

 ثُوًثّز.

 ػرض انُتبئذ:  -1

ص٘ض كٌػ٤ز ثُذقظ ث٠ُٝ٫ ػ٠ِ ثٗٚ )٫ ٣ٞؽو كٌم ىٝ ه٫ُز إفظجة٤ز ػ٘و ْٓضٟٞ  - أ

( د٤ٖ ٓضّٞطجس هًؽجس ؽجُذجس ثُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ثُض٢ صوًُ ٝكن ٘ٓ.ٓه٫ُز )

دجُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز،  ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٝٓضّٞؾ هًؽجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ثُض٢ صوًُ

دؼو إٔ طققش ثُذجفغضجٕ إؽجدجس ؽجُذجس ٓؾٔٞػض٢ ثُذقظ ػٖ كوٌثس ث٫مضذجً، 

ّٕ ٓضّٞؾ هًؽجس ثُطجُذجس ػ٤٘ز ثُذقظ ًجٕ ُِٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز   أظٌٜس ثُ٘ضجةؼ أ

(، ٝػ٘و ثّضؼٔجٍ ثُلٌم ث٫فظجة٢ّ د٤ٖ ٓضّٞؾ هًؽجس ثُٔؾٔٞػض٤ٖ ثصؼـ ٘ٙ،ٖٓ)

( ٢ٛٝ ثًذٌ ٖٓ ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز ثُؾو٤ُٝز ػ٘و هًؽز ٔٙ،ٕز )ثُو٤ٔز ثُضجة٤ز ثُٔقْٞد

 ( . 2ٖثُق٣ٌز  )

ٝٛيث ٣ؤًو إٔ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ  ُٜج أعٌ إ٣ؾجد٢ ك٢ صقظ٤َ ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ُوٟ 

 ؽجُذجس ثُظق ثُنجِٓ ث٫هد٢، إى أٜٗج أًغٌ كجػ٤ِز ٖٓ ثُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز .

 ة: تفطير انُتيزخ :

ُٔؾٔٞػز ثُضؾ٣ٌذ٤ز ػ٠ِ ص٬ٓير ثُٔؾٔٞػز ثُؼجدطز ك٢ ٣ؼَٟ صلٞم ص٬ٓير ث   

 ث٫مضذجً ثُضقظ٢ِ٤ إ٠ُ ث٧ّذجح ث٥ص٤ز :

َّٕ ثُضو٣ًِ ٝكن ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٣نِن ؽٞثً ٖٓ ثُضلجػَ د٤ٖ ثُطجُذجس ٝثُٔؼِٔز  .ٔ إ

 ٝد٤ٖ ثُطجُذجس أٗلْٜٖ .
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جكز إ٠ُ ّجػوس ٛيٙ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ صق٣َٞ ثُٔجهر ثُوًث٤ّز ٖٓ ٓجهر طؼذز ٝؽ .ٕ

 ٓجهر ٓذْطز ٌٓٗز .

صْجػو ٛيٙ ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ إ٣ظجٍ ثُٔؼِٞٓجس إ٠ُ ىٖٛ ثُض٬ٓير دط٣ٌوز كجػِز  .ٖ

 ٓٔضؼز 

َّٕ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ٖٓ ػٖٔ ثّضٌثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ثُ٘شؾ ثُض٢ صؼَٔ ػ٠ِ ؽؼَ  .ٗ إ

ٔج ك٢ ثُض٬ٓير ٓشج٤ًًٖ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٝثُضؼ٤ِْ ، إى ٣ٌٞٗٞث إ٣ؾجد٤٤ٖ ٫ ِّذ٤٤ٖ ً

 ثُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز.

ػٔ٘ش ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز مِن ًٝؿ ثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ّ ثُضؼج٢ّٗٝ، ٝأٍثُش ثُضٌهه  .٘

 ٝثُنٞف ػ٘و ثُض٬ٓير ٖٓ م٬ٍ ٓشجًًضْٜ ثُلجػِز ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ّٔ٤ِ.

 نفصم انخبيص/الضتُتبربد ٔانتٕصيبد ٔانًمترحبد:ث

 الضتُتبربد   :                            -أٔلا 

 ك٢ ػٞء ٗض٤ؾز ٛيث ثُذقظ صٞطِش ثُذجفغضجٕ إ٠ُ ث٫ّض٘ضجؽجس ث٥ص٤ز :  

كجػ٤ِز ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ ٣ٍجهر صقظ٤َ ؽِذز هْْ ثُضٌد٤ز ثُنجطز ك٢ ٓجهر ثُِـز  .ٔ

 ثُؼٌد٤ز ٓوجًٗز دجُط٣ٌوز ثُضو٤ِو٣ز .

ّجػوس ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ػ٠ِ ٣ٍجهر ؽجٗخ ثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢ ثُضؼج٢ٗٝ د٤ٖ ثُض٬ٓير  .ٕ

 ٝمِن ؽٞ ٣ضْْ دجُض٘جكِ ًٝٝؿ ثُقٔجُ ك٢ ثُوًُ .

إٕ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ثُض٢ ثّضؼِٔضٜج ثُذجفغضجٕ أعذضش كجػ٤ِضٜج ك٢ ؽؼَ ثُٔضؼ٤ِٖٔ  .ٖ

 ٓقًٞثً ُِؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝٛيث ٓج صٜوف إ٤ُٚ ؽ٤ٔغ ثُوًثّجس ٝث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ثُقو٣غز .

 س .ّجػوس ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ػ٠ِ صقذ٤خ ثُٔجهر ُ٘لِ ثُطجُذج .ٗ

 انتٕصيبد :                         -حبَيبا 

 ٖٓ م٬ٍ ٗضجةؼ ثُذقظ مٌؽش ثُذجفغضجٕ دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُضٞط٤جس، ٢ٛٝ:  

ػوو ٗوٝثس ٝهًٝثس صو٣ًذ٤ز ُٔؼ٢ِٔ ٝٓؼِٔجس ٓجهر هٞثػو ثُِـز ثُؼٌد٤ز أع٘جء  .ٔ

 ثُ٘شطز( .ثُنوٓز صض٘جٍٝ ٓٞػٞع ثُضؼِْ ثُ٘شؾ ٝثّضٌثص٤ؾ٤جصٚ ٜٝٓ٘ج ثّضٌثص٤ؾ٤ز )ث٤ُو 

صظ٤ْٔ ًضخ ثُوٞثػو ػ٠ِ ٝكن ثُضؼِْ ثُ٘شؾ ٝػ٠ِ ٝكن ثُطٌثةن ثُقو٣غز ك٢ ثُضؼِْ  .ٕ

 ٝثُضؼ٤ِْ ٖٓ م٬ٍ إػطجء ْٓجفز ُ٪دوثع ٝثُٔشجًًز ُِٔضؼ٤ِٖٔ.

ػًٌٝر ص٤ٜتز ْٓضَِٓجس ثُضو٣ًِ ثُلؼجٍ ٝثُ٘شؾ ٖٓ م٬ٍ صٞثكٌ طلٞف فو٣غز  .ٖ

جؿ ػ٤ِٔز ثُضو٣ًِ ػ٠ِ ٝكن ثُطٌثةن ٝأعجط ٝأؽَٜر ّٝٝجةَ صؼ٤ٔ٤ِز صْجػو ػ٠ِ ٗؾ

 ٝث٫ّضٌثص٤ؾ٤جس ثُقو٣غز.

ثػضٔجه ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صو٣ًِ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ثٌُٔفِز ث٫ػوثه٣ز ُٔج ُٜج ٖٓ  .ٗ

 مظجةض ٝث٧عٌ ث٣٫ؾجد٢ ك٢ ٣ٍجهر ْٓضٟٞ ثُضقظ٤َ  ك٢ ثٌُٔفِز ثُؾجٓؼ٤ز.
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                                        انًمترحبد:     -حبنخبا 
ك٢ ػٞء ٗضجةؼ ثُذقظ ثُقج٢ُ ثُض٢ أظٌٜس ه٤ٔجً إ٣ؾجد٤ز ك٢ ثُضقظ٤َ ٗقٞ ثُٔجهر   

 -ثُوًث٤ّز، صضووّ ثُذجفغضجٕ دضٞط٤جس ٩ؽٌثء هًثّجس ك٢ ٓج ٣أص٢:

هًثّز أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ  ك٢ صو٣ًِ ٓجهر ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓضـ٤ٌثس صجدؼز  .ٔ

 ثُيًجء ثُق٢ًٌ( . –ث٫فضلجظ  –ثُوثكؼ٤ز  –ٜ٘ج : )ث٫صؾجٙ ٗقٞ ثُٔجهر أمٌٟ ٓ

 إؽٌثء هًثّز ٓٔجعِز ػ٠ِ ٌٓثفَ هًث٤ّز أمٌٟ. .ٕ

 إؽٌثء هًثّز ٓٔجعِز ك٢ ٓٞثه هًث٤ّز أمٌٟ. .ٖ

 إؽٌثء هًثّز ٓٞثٍٗز د٤ٖ ثّضٌثص٤ؾ٤ز )ّّٞ( ٝثّضٌثص٤ؾ٤جس أمٌٟ . .ٗ

 جس أمٌٟ ٖٓ ثُضؼِْ ثُ٘شؾ.إؽٌثء هًثّز أمٌٟ صو٤ِ أعٌ ثّضٌثص٤ؾ٤ .٘
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 -انًصبدر:
ثعٌ ثّضؼٔجٍ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ّّٞ ك٢ صو٣ًِ ؽال٬ح ثُنالجِٓ  ٕٕٔٓإدٌث٤ْٛ، ٓؾ٤و ف٤ٔو ،

 ث٧هد٢ ك٢ ٓجهر ثُضج٣ًل، ٓؾِز ث٧ّضجى ،٤ًِز ثُضٌد٤ز ثدٖ ًشو ُِؼِّٞ ث٩ْٗج٤ٗز.

، ٖٔٓالؼ(: ُْالجٕ ثُؼالٌح، 2٘ٙٔثدٖ ٓ٘ظًٞ، أدٞ ثُلؼَ ؽٔجٍ ثُو٣ٖ ٓقٔو دٖ ٌٓالٌّ.)

 .ٕهثً طجهً، د٤ٌٝس، ؽ

(: ثُضوال٣ْٞ ٝثُو٤الجُ، هثً ثُقٌٔالز ُِطذجػالز ٝثُ٘شالٌ، 22ٕٔث٤ٓ٧ٖ ، ٓقٔٞه، ٝآمالٌٕٝ.)

 ؽجٓؼز دـوثه.

( : ث٧ّالالالِ 2ٕٓٓأٗالالالًٞ ، فْالالال٤ٖ ػذالالالو ثُالالالٌفٖٔ ، ٌٍٗ٘الالالز ، ػالالالوٗجٕ فوالالال٢ شالالالٜجح. )

، هثً ثٌُضالالخ  ٔثُضظالال٣ٌ٣ٞز ٝثُ٘ظ٣ٌالالز كالال٢ ٓ٘الالجٛؼ ثُؼِالالّٞ ث٩ْٗالالج٤ٗز ٝثُضطذ٤و٤الالز ، ؽ

 عجةن ، دـوثه .ٝثُٞ

،  ٔ( : ٓ٘جٛؼ ثُذقظ ك٢ ثُضٌد٤ز ٝػِْ ثُال٘لِ ، ؽٕٔٔٓثُؾجد١ٌ ، ًجظْ ٣ًٌْ ًػج. )

 هثً ثٌُضخ ٝثُٞعجةن ، دـوثه _ ثُؼٌثم .

(: ثُالالالضؼِْ ُ٪صوالالالجٕ ٝأعالالالٌٙ ػِالالال٠ ثُضقظالالال٤َ كالالال٢ ٓالالالجهر 22ٕٔف٤ٔالالالور، كجؽٔالالالز إدالالالٌث٤ْٛ.)

ِالالالو ثُْالالالجدغ، ، ثُٔؾٙٗثُؾـٌثك٤الالالز دجٌُٔفِالالالز ثُغج٣ٞٗالالالز، هًثّالالالجس صٌد٣ٞالالالز، ثُؾالالالَء 

 ثُوجٌٛر، ػجُْ ثٌُضخ.

(: ؽٌم صو٣ًِ ثُِـالز ثُؼٌد٤الز، ثُضٌد٤الز ثُو٤٘٣الز 22ٔٔمجؽٌ، ٓقٔو ًشو١ ٝآمٌٕٝ .)

 ، هثً ثُٔؼٌكز، ثُوجٌٛر، ٓظٌ.ٔك٢ ػٞء ث٫صؾجٛجس ثُقو٣غز. ؽ

، ٖ(: ثٌُضجدالز ثُظالق٤قز، ؽ22ًٔٔػٞثٕ، ثفٔو شٞه٢ ٝ ثُل٣ٌـ ػغٔالجٕ دالٖ طالجُـ .)

 ث٣ٌُجع، ثُْؼٞه٣ز.ٓطجدغ ؽجٓؼز ثُِٔي ّؼٞه، 

 –ّ(:  ثُِـالالز ثُؼٌد٤الالز ٍٕٔٔٓث٣الالٌ ٣ٝالالِٞٗ ، ّالالؼو ػِالال٢ ٍث٣الالٌ، ًٝثةالالو ًّالالْ ٣الالِٞٗ.) 

 دـوثه  . -ٓ٘جٛؾٜج ٝؽٌثةن صو٣ًْٜج، هثً ثٌُٔصؼ٠ ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ، ثُؼٌثم 

(: ث٫مضذالالجًثس ٝثُٔوالالج٤٣ِ ثُ٘لْالال٤ز ، ؽجٓؼالالز 22ٔٔثَُٝدؼالال٢ ، ػذالالو ثُؾ٤ِالالَ ثدالالٌث٤ْٛ .)

 ثُٔٞطَ.

صق٤ِ٤ِالالالز ٧طالالالٍٞ ث٫ّالالالج٤ُخ  –هًثّالالالز د٬ؿ٤الالالز  –(: ث٧ّالالالِٞح 2ّٕٓٓالالال٬ٓز ، ثفٔالالالو.)

 .ٙث٫هد٤ز، ؽ

( : ٓؼؾْ ثُٔظالطِقجس ثُضٌد٣ٞالز ٝثُ٘لْال٤ز ، ٖٕٓٓشقجصز ، فْٖ ، ٝثُ٘ؾجً ، ٣ٍ٘خ. )

 ، ثُوثً ثُٔظ٣ٌز ثُِذ٘ج٤ٗز ، ثُوجٌٛر .ٔؽ

، هثً  ٔ( : ؽالالالٌم ٝأّالالالج٤ُخ ثُضالالالو٣ًِ ثُقو٣غالالالز ، ؽ2ٕٓٓؽ٣ٌذالالالز ، ٓقٔالالالو ػظالالالجّ. )

 ِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، ػٔجٕ _ ث٧ًهٕ .فًٔٞثد٢ ُ

(: ؽالالجٓغ ثُذ٤الالجٕ  ، ثُٔؾِالالو ثُؼجشالالٌ، د٤الالٌٝس، هثً 2ٕٓٓثُط٘الالج١ٝ ، ٓقٔالالو دالالٖ ؽ٣ٌالالٌ.)

 ثُٔؼٌكز.
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(: أّالج٤ُخ صالو٣ًِ ثُِـالز ثُؼٌد٤الز ٖٕٓٓػجشًٞ، ًثصخ هجّْ، ٝٓقٔو أفٔالو ثُقٞثٓالور.)

 ، هثً ث٤ٌُْٔر ُِطذؼز، ث٧ًهٕ.ٕد٤ٖ ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُضطذ٤ن: ؽ

(: أّج٤ُخ صو٣ًِ ثُِـالز ثُؼٌد٤الز ، ثُطذؼالز  9ٕٓٓقٞثٓور، ٓقٔو .) ػجشًٞ، ًثصخ ٝ ثُ

 ثُغج٤ٗز، هثً ث٤ٌُْٔر، ث٧ًهٕ.  

(: "ثعٌ ث٫ّالِٞح ثُضٔغ٤ِال٢ كال٢ صقظال٤َ ؽجُذالجس ثُظالق ٕٓٔٓثُؼذجه١، طلجء ٝه٣غ. )

ث٫ٍٝ ثُٔضّٞالالؾ كالال٢ ٓالالجهر ث٫ٓالال٬ء"، ٓؾِالالز ثُوجهّالال٤ز كالال٢ ث٥هثح ٝثُؼِالالّٞ ثُضٌد٣ٞالالز 

 ُؼٌثم.، ثٗ-ٖ، ػوه 2ثُٔؾِو 

،  ٕ( : ثُٔومَ ثُٔ٘ظ٢ٓٞ إ٠ُ ثُذقظ ك٢ ثُؼِّٞ ث٤ًُِْٞز ، ؽ222ٔثُؼْجف، طجُـ .)

 ٌٓضذز ثُؼذ٤ٌجٕ ، ث٣ٌُجع .

(: ثٌُٔثؽالالغ كالال٢ صالالو٣ًِ ثُِـالالز ثُؼٌد٤الالز ، ًٌٓالالَ ثٌُضالالجح ٕ٘ٓٓػطالالج ، ٓقٔالالو ثدالالٌث٤ْٛ.)

 ُِ٘شٌ، ) ح.ؽ ( ، ثُوجٌٛر.

، هثً  ٔصؼ٤ِٜٔالالالج،ؽ( :  ٜٓالالالجًثس ث٫صظالالالجٍ ثُِـالالال١ٞ 9ٕٝٓٓػط٤الالالز ، ٓقْالالالٖ ػِالالال٢ .)

 ثُٔ٘جٛؼ ، ػٔجٕ.

(: ثُضق٤َِ ث٫فظجة٢ ٝصطذ٤وجصالٚ كال٢ هًثّالجس ثُنوٓالز ٕٔٓٓػط٤ز، ث٤ُْو ػذو ثُق٤ٔو.)

 ث٫ؽضٔجػ٤ز، ثٌُٔضخ ثُؾجٓؼ٢ ثُقو٣ظ، ث٫ٌّ٘و٣ًز، ٓظٌ.

 . ٔ(: صظ٤ْٔ ثُضو٣ًِ، ؽجٓؼز ثُووُ ثُٔلضٞفز، ؽ22ٗٔهطج٢ٓ، ٣ّٞق ٝآمٌٕٝ.)

( : صالو٣ًِ ثُِـالز ثُؼٌد٤الز كال٢ ثٌُٔفِالز ثُغج٣ٞٗالز ، 222ٔٓؾجًٝ، ٓقٔو ط٬ؿ ثُالو٣ٖ .)

 هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢، ثُوجٌٛر .

(: صو٣ًِ كٕ٘ٞ ثُِـز ثُؼٌد٤الز "ثُ٘ظ٣ٌالز ٝثُضطذ٤الن: هثً ثُْٔال٤ٌر 2ٕٓٓٓوًًٞ، ثفٔو.)

 ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ٝثُطذجػز ، ػٔجٕ ، ث٧ًهٕ.

ٓالالجهر كالال٢ صقظالال٤َ  sworn:" أعالالٌ إّالالضٌثص٤ؾ٤ز ٕٔٔٓثٌُّٔالالّٞ، ػٜالالٞه، ّالالج٢ٓ ٛجشالالْ، 

رضابنخ يبرطاتير غياار ث٧هح ٝثُ٘ظالٞص ُالوٟ ؽجُذالجس ثُظالق ثُنالالجِٓ ث٧هدال٢، 

 ، ؽجٓؼز دـوثه، ٤ًِز ثُضٌد٤ز ثدٖ ثٌُشو.يُشٕرح

 (: ثُو٤جُ ٝثُضو٣ْٞ ك٢ ثُضٌد٤ز ٝػِْ ثُ٘لِ ،  ػٔجٕ.ِٕٓٓٓٓقْ ، ّج٢ٓ ٓقٔو .)

، هثً  ٕ( : ٓ٘الالجٛؼ ثُذقالالظ كالال٢ ثُضٌد٤الالز ٝػِالالْ ثُالال٘لِ ، ؽِٕٕٓٓٓقالالْ، ّالالج٢ٓ ٓقٔالالو.)

 ث٤ٌُْٔر ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، ػٔجٕ _ ث٧ًهٕ .

( ، ٓ٘الجٛؼ ثُذقالظ كال٢ ثُؼِالّٞ ٕٓٔٓث٤٘٤ٍَُٔ ، ػذو هللا ك٬ؿ ، ثُؼضّٞ ، ػوٗجٕ ٣ّٞق )

 ، هثً إعٌثء ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ ، ػٔجٕ _ ث٧ًهٕ . ٔثُضٌد٣ٞز ٝثُ٘ل٤ْز ، ؽ

ُضؼ٤ِْ ثُؼالجّ. (: صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ثٕٕٓٓثُ٘جهز، ٓقٔٞه ًجَٓ، ٝف٤و ث٤ُْو فجكع. )

 ٓوثمِز ٝك٤٘جصٚ. ؽجٓؼز ػ٤ٖ شِٔ، ٤ًِز ثُضٌد٤ز، ثُوجٌٛر .

(: صؼ٤ِْ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُؼالجّ. ٕٕٓٓثُ٘جهز، ٓقٔٞه ًجَٓ، ٝف٤و ث٤ُْو فجكع. )

 ٓوثمِز ٝك٤٘جصٚ. ؽجٓؼز ػ٤ٖ شِٔ، ٤ًِز ثُضٌد٤ز، ثُوجٌٛر .
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دْٔالالضٟٞ ثُضقظالال٤َ كالال٢ (:  ٓشالالٌٝع صٌدالال١ٞ ٬ًُصوالالجء ٖٕٔٓثُ٘ؼ٤ٔالال٢، ٓالال٣ٌْ فٔالالو .)

ٜٓالالالجًر ثٌُضجدالالالز: أّالالالجُ صؼِالالالْ ثُِـالالالز ثُؼٌد٤الالالز، ٍٝثًر ثُضٌد٤الالالز ٝثُضؼِالالال٤ْ، ثُٔ٘جٓالالالز، 

 ثُذق٣ٌٖ.

( :  ثُٔو٣ٌ٣الالالز ثُؼجٓالالالز ُِٔ٘الالالجٛؼ ٝثُّٞالالالجةَ 22ٍٙٔٝثًر ثُضٌد٤الالالز ، ؽ٣ًٜٞٔالالالز ثُؼالالالٌثم.)

 .ٔثُوٌثءر ٝثٌُضجدز ُِٔذضوة٤ٖ : ؽثُضؼ٤ٔ٤ِز ،ٓو٣ٌ٣ز ثُٔ٘جٛؼ ٝثٌُضخ ،ؽٌثةن صؼ٤ِْ 

 (: " ثُضٞثطَ هثمَ ثُلظَ ثُوًث٢ّ ".ٕٓٔٓق، ٓقٔو. )٣ّٞ
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