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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ
 

 خٍفْخ اٌجؾشاٌفصً األًي: 

ػبدلْخ ؽْش ّغزخذِيب ِٓ اٌٍغبد يف اٌؼبمل فصبسد ٌغخ  ٌٍغخ اٌؼشثْخا 

يف ًعيخ دّنْخ فؾغت، ثً  ذ اٌجٍذاْ  ٌْغ دلٌاؼنني  يف سلزٍف اأغٍت 

نْخ  أً عْبعْخ. إظبفخ  إىل رٌه  ّىٌْ ًؼ رغزخذَ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ًعيخ

إؽذٍ ادلٌاد اٌيت ّؼٍّيب اٌٍغخ  ىزه  دصبسف بظشًسّ ا أِش اٌؼشثْخ ُ اٌٍغخ ْرؼٍ

 ادلذسعخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ. عّْب ال  اٌزؼٍّْْخ  سلزٍف ادلشاؽً ادلذسط يف

ِٓ ادلشاؽً  ثذاّخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادلؤعغبد اٌزؼٍّْْخ رؼٍُْ  عبس

  ِزنبعجخ  ًظْفْخٌغٌّخ ٌّعو إىل إرمبْ أسثغ ِيبساد  ،ثزذائْخ ؽزَ اجلبِؼْخاال

رٌه  . ًِيبسح اٌىزبثخ   حاٌمشاءًِيبسح   ًِيبسح اٌىالَ  عزّبعاالىِ: ِيبسح  

، ًٌىنيب أً ّمشأ أداح ٌفيُ ِب ّغّغ أً ّنظش اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌْغذ رلشد ألْ 

: ُٔبٔظ لبع) رغبػذ ػٍَ فيُ آخشّٓ ِٓ خالي اٌزٌاصً اٌشفٌُ ًاٌىزبثِ.

6116) 
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ِيبسح  إؽذٍ ِيبساد اٌٍغخ اٌزَ رصنف يف  اٌىزبثخْ ِيبسح أ  الشه

   ( رزع181ّٓ:  6116إٔزبعْخ. ًِيبسح اٌىزبثخ ػنذ أمحذ فؤاد أفنذُ )

 ( ِيبسح يف رؼجري6)ؼبة اذلغبء ْ( ِيبسح يف صنبػخ احلشًف ًاعز1)ٔبؽْزني : 

يف رؼٍُْ اٌٍغخ  األفىبس ً ادلشبػش  ثصٌسح اٌىزبثخ. إْ عٌىش ىزه ادليبسح ػٓ 

خبػ عْذ  ِٓ اٌنبط ّىزجٌْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ . يف اٌٌالغ، وضريخنبؽْخ اٌضبْٔاٌمغ يف ر

 اجلًّ ادلىزٌثخ. ِٔبالّفيٌّْ ِؼ ٌىنيُ 

يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًالؼْب. ًىزه ىنبن صؼٌثبد ًِشىالد  

اٌٍغٌّخ ىالد ادلش  شًسّنيظ بٌْب ػٍَ ٌٔػني إمج رنؾصش  ىالد شادل

  ًادلفشداداد  صٌيف األ  ىِ اٌٍغٌّخ  ىالد فبدلشغري اٌٍغٌّخ.  ًادلشىالد

ٌأت اجلغري اٌٍغٌّخ ِنيب اخزالف يف  ًاٌىزبثخ. ًادلشىالد بد ًاٌىٍّ

 غْب. ْخبصخ إٔذًٔضمبفْخ ثني اٌؼشة ًاٌؼغُ ًاٌعزّبػْخ ًاال

ِب ّظيش يف ِبدح اٌىزبثخ  ً  يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ   ىالدً ىزه  ادلش

رأٌْف  اٌزالِْزغ مل ّغزؽ زٌهٌ .ىبلٌاػذثني اٌىزبثخ اٌؼشثْخ ًِنيب ػذَ ادلنبعجخ 

 . ادلفيٌِخ اٌصؾْؾخ اجلًّ اٌؼشثْخ   اَعزخذاً
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رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ِبدح ادلذاسط اٌيت ًلؼذ فْيب ِشىالد ًِٓ 

اٌىزبثخ ِذسعخ ِغٍّني اٌربوخ  اٌضبٌّٔخ  اإلعالِْخ عبٔفبٔظ اٌٌعؽَ عٌوبثٌِِ،  

دلمبثٍخ ِغ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ فْيبّظيش أْ ىنبن ًاًثؼذ اٌمْبَ ثبدلالؽظخ 

ؽْش إْ أغٍت اٌزالِْز الّمذسًْ ػٍَ ِشىالد اٌزالِْز يف اٌىزبثخ اٌؼشثْخ 

ؾْؼ ثً ال ّمذسًْ ػٍْيب ًفمب ثبٌمٌاػذ احملذدح. فيزا ّؤدٍ إىل اٌىزبثخ خبػ ص

. ظيشد  55ٔزْغزيُ اٌذساعْخ ادلنخفعخ ألْ لّْزيُ ادلزٌعؽخ ػٍَ لذس  

ادلشىالد اٌغبثمخ  ثؼذح اٌؼٌاًِ اٌذاخٍْخ ًاخلبسعْخ ًِٓ اٌؼٌاًِ اٌذاخٍْخ اٌيت 

شثْخ . ًِٓ اٌؼٌاًِ رؤصش فْيب لٍخ دافؼْخ اٌزالِْزًٌِْذلُ إىل رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼ

ًػذَ اعزخذاَ اٌٌعبئً اٌزؼٍّْْخ ألْ اخلبسعْخ ػذَ اٌؽشق اٌزؼٍّْْخ ادلزنٌػخ 

ِخ. صذس فؾغت. ؽزَ ّشؼش اٌزالِْز ثغأاٌزؼٍُْ ّنؾصش ػٍَ ِب يف وزبة ادل

زبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ  يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دلبدح اٌىزبثخ   ًيف اٌنيبّخ  ّىٌْ 

  األدَٔ ِٓ ِؼْبس اٌزمُْْ. زبذ احلذ  بِنخفع

 ؼٍُْ اجلزاة ًادلّزغاٌزإجيبد جيت أْ ّىٌْ ادلذسط لبدسا ػٍَ جزٌه  ف

ؽْش جيؼً اٌزالِْز ِشبسوني يف اٌزؼٍُْ ثنشبغ ًاعزيبد ًاثزىبس ًّىٌْ 
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اٌزفبػً ثني ادلذسط ًاٌزالِْزرفبػال ِضّشا ٌٌٍصٌي إىل رشلْخ زبصٍْيُ اٌذساعِ 

   .اجلْذ

عشػخ اٌزفىري  اعزخذاَ منٌرط حلً ادلشىالد اٌغبثمخ  ًِٓ احملبًالد 

ىٌ منٌرط اٌزؼٍُْ  اٌزُ ّرتوض ػٍَ أٔشؽخ ً. يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ادلغٍغً

ادلؼٌٍِبد ِٓ ِصبدس سلزٍفخ يف  ًاٌزؼبًْ يف اٌجؾش ًاإلعبثخ ًإخجبساٌزالِْز 

اجملٌّػخ ِٓ خالي ٔشبغ اٌؼًّ اجلّبػِ  اٌيت رؤدُ إىل إششان   عٌ اٌٍؼجخ

 .ًعشػزو

أْ رظيش فْيُ أٔشؽخ رفىري  ؽٍت اٌزالِْززيف ىزه اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ ّ

 ًاٌؼنبصش يف ىزه األٔشؽخ ىِ : اٌزؼبًِ ً اٌزؾشن ً. ًاعزمالي ًفشػ ًرؼبًْ 

فجزٌه  ّغٍت ػٍَ اٌظٓ أْ اٌفشدّخ.  ٌزىٍُ ًاٌىزبثخ ًاالعزّبع  ًاألػّبي ا

يف  زؾصًْ اٌذساعِ ٌا رشلْخ ّؤدُ إىل رؼٍُْ عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً  منٌرط

 . خبصخ بدح اٌىزبثخدلرؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ 

  ٌجؾش ػٓ اعزخذاَ منٌرطا  رشّذ اٌىبرجخًثبٌنظش إىل ادلظبىش اٌغبثمخ، 

عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً ًلذس أصشه يف رشلْخ زبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف ِبدح 
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اعزخذاَ منٌرط " عشػخ اٌزفىري اٌىزبثخ  فْزؾذد اٌجؾش يف ادلٌظٌع : 

صشه يف زبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ ادلغٍغً " يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ًأ

ْيب )دساعخ  ربشّجْخ ٌزالِْز اٌفصً اٌضبِٓ دبذسعخ ِغٍّني اٌربوخ اٌضبٌّٔخ ف

 عبٔفبٔظ اٌٌعؽَ عٌوبثٌِِ ( اإلعالِْخ 

 

 زبمْك اٌجؾش:  صً اٌضبِٔاٌف

 ّب ٍَّ:و اٌجؾش ِشىالد  كزّبدا ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، زبمػا

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ لجً  اٌزالِْززبصًْ  وْف  .1

ِغٍّني  يف اٌفصً اٌضبِٓ دبذسعخ عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً   منٌرطاعزخذاَ 

 ؟عٌوبثٌِِاٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  اٌربوخ 

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ثؼذ  اٌزالِْززبصًْ  وْف   .2

يف اٌفصً اٌضبِٓ دبذسعخ  ِغٍّني عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً  منٌرطاعزخذاَ 

 اٌربوخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  عٌوبثٌِِ؟
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ُ يف رؼٍْعشػخ اٌزفىري ادلغٍغً   منٌرطاعزخذاَ ِٓ صش وْف ِغزٌٍ األ .3

يف اٌفصً  فْيب. اٌذساعِ اٌزالِْززبصًْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ إىل 

 اٌضبِٓ دبذسعخ  ِغٍّني اٌربوخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  عٌوبثٌِِ؟

 

 أغشاض اٌجؾش:  اٌفصً اٌضبٌش

 :أغشاض اٌجؾش وّب ٍِّ د اٌىبرجخًفمب ثزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك لّشس

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ لجً  اٌزالِْززبصًْ ِؼشفخ .1

يف اٌفصً اٌضبِٓ دبذسعخ  ِغٍّني عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً  منٌرطاعزخذاَ 

 اٌربوخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  عٌوبثٌِِ.

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ لجً  اٌزالِْززبصًْ ِؼشفخ .6

يف اٌفصً اٌضبِٓ دبذسعخ  ِغٍّني عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً  منٌرطاعزخذاَ 

 اٌربوخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  عٌوبثٌِِ.

ُ يف رؼٍْعشػخ اٌزفىري ادلغٍغً  منٌرطاعزخذاَ  ِٓ صشِغزٌٍ األ ِؼشفخ.3

يف اٌفصً اٌضبِٓ  فْيب. اٌذساعِ اٌزالِْززبصًْ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ إىل

 اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ  عٌوبثٌِِدبذسعخ  ِغٍّني اٌربوخ 
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 فٌائذ اٌجؾش: اٌشاثغ اٌفصً

ثنبء ػٍَ ِشىالد اٌجؾش ًأىذافو ادلزوٌسح ِٓ لجً، ّشعَ أْ زبزٌُ   

 ٔزبئظ ىزا اٌجؾش فٌائذ وّب ٍِّ :

 فٌائذ  ٔظشّخ .أ 

 إعيبَ  يف رؽٌّش ِنيغْخ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ   .1

يف رؼٍُْ  اٌفؼبيل  بد ثذٍّخ  الخزْبس  منٌرط  اٌزؼٍُْ إعيبَ  يف  إجي  .6

 ادلٌاد اٌٍغٌّخ

 فٌائذ ػٍّْخ .ة 

ثبٌنغجخ ٌٍّذسعني  رغيُ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش يف ِغبػذهتُ ػٍَ  .1

 رغيًْ ِؼبجلخ ادلٌاد اٌذساعْخ ال عّْب ادلٌاد اٌٍغٌّخ 

ثبٌنغجخ ٌٍزالِْز  زبغٓ ٔزبئظ ىزا اٌجؾش زبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ  .6

د ذهتُ ػٍَ عيٌٌخ  اعزْؼبة اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًؽً ادلشىالًِغبػ

 اٌذساعْخ أصنبء رؼٍُ ىزه اٌٍغخ
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 أعبط اٌزفىري:  اٌفصً اخلبِظ

اٌزؼٍُْ ىٌ ػٍّْخ اٌزفبػً ثني اٌزالِْز ًادلذسعني ً  ادلٌاد ِٓ ادلؼٌٍَ أْ 

اٌؼشثْخ ىٌ ( ً رؼٍُْ اٌٍغخ 43: 6115ٌٌٔٔ ٌٌٌٌِْٔ  . يف اٌجْئخ اٌزؼٍّْْخ. )احلبط

 ػٍّْخ اٌزفبػً ثني ادلذسعني ًاٌزالِْز ذبذف رغيًْ اٌزالِْز ٌفيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ

 رلبذلب. يف وً

لذسح اٌزالِْز ًرؽٌّشىب يف  ِٓ أىذاف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  زبمْك ً

اعزخذاَ اٌٍغخ شفيْب وبْ أَ زبشّشّب، ًرٌه ّؼشف دبيبسح اٌٍغخ )أًىل ٌٔىَ 

د اٌٍغٌّخ  أسثؼخ ًىِ ِيبسح االعزّبع ًِيبسح اٌىالَ (. ًادليبسا83:  6116:

ًِيبسح اٌمشاءح ًِيبسح اٌىزبثخ.  فّيبسح االعزّبع ًِيبسح  اٌمشاءح رصنفبْ إىل 

ادليبسح االعزمجبٌْخ ًأِبِيبسح اٌىالَ ًِيبسح اٌىزبثخ  فزصنفبْ إىل ادليبسح االٔزبعْخ 

 (. 169: 6114)أعْف ىشٌِاْ، 

 ذسعخ اٌضبٌّٔخًاؽذح ِٓ ٌِاد رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادل إْ اٌىزبثخ رؼزرب  

رشري إىل رلٌّػخ ِٓ األٔشؽخ ًادليبساد اٌيت رزّْض وً ِنيب   ىًِ . خاإلعالِْ

( اإلِالء، 1ً ادليبساد اٌىزبثخ ِنيب : ) .دبؽبٌت ِؼْنخ رفشظيب ػٍَ اٌىبرت
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، ًىٌ عضء ِٓ ( اخلػ6ًىٌ لذسح اٌزالِْز ػٍَ وزبثخ ِب مسؼٌه ِٓ األٌفبؾ. )

اٌىٍّبد ًاجلٍّخ، ثً  خ ِغ صْبغخ يف وزبثخ احلشًف ادلؼْن اٌْظ رأوْذ اٌىزبثخ 

إىل  خٌِعياٌزؼجري أً اإلٔشبء، ًىٌ وزبثخ ( 3ّشزًّ ػٍَ عٌأت اجلّبي . )

زلٌّد ) خ  ْاٌٍغخ اٌىزبث ب ِٓ شبػش ًغريمرؼجري األفىبس وبٌشأُ  ًاٌشعبٌخ ًادل

 .(639: 1985وبًِ اٌنبلخ ، 

إىل منٌرط اٌزؼٍُْ ألعً رنفْز  حيزبط  أْ رؼٍُْ اٌىزبثخ ِٓ اٌعشًسُ،

 ُ ٌو فٌائذ ِنيب إسشبد ًرٌعْو ْ منٌرط اٌزؼٌٍْزؾغني اٌنزبئظ فْو. إ اٌفؼبيلُ ْاٌزؼٍ

ىٌ اإلؼبس  ْ منٌرط اٌزؼٍُْ إً يف سبؽْػ أٔشؽخ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ًإداسهتب.

ح ِنشٌد ادلنظّخ يف رنظُْ خرباد اٌزؼٍُْ ألىذافصٌس ادلنبىظ ادلفيٌِِ اٌزُ ّ

) دلصُّ اٌزؼٍُْ ً ادلذسط يف رصُّْ أٔشؽخ اٌزؼٍُْ ً اٌزؼٍُ. ، ً ّىٌْ ِنؽٍمب

 (6113إعغٌِٔ : 

ٌزفىري ِٓ منبرط اٌزؼٍُْ ادلغزخذِخ ٌزنشْػ اٌزالِْز يف اٌفصً منٌرط ا 

   slavinػنذ اٌزؼٍُْ اٌزؼبًِٔ.  رطّش ِٓ منبرؽٌ  ىزا اٌنٌّرط .ادلغٍغً
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ني  يف  ِزؼبًٔفْو اٌزالِْز  ( اٌزؼٍُْ اٌزؼبًِٔ ىٌ منٌرط  اٌزؼٍُْ اٌزُ ّزؼ1985ٍُ)

أفشاد ثرتوْت غري عزخ    إىلِٓ أسثؼخ  بأػعبءىرلٌّػبد 

.ًاعزخذاَ منٌرط عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً ّغٍت ػٍَ اٌظٓ أْ ّشلِ ِزغبٔظ

ألْ يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ زبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف ِبدح اٌىزبثخ خبصخ.

ػٍَ فْيب زبزٌُ  رغزخذَ ثؽبلبدعشػخ اٌزفىري ادلغٍغً   طثبعزخذاَ منٌر

يف ىزا اٌنٌّرط ، ً وً   ػذح  رلٌّػبد ىلإ مغُ ادلذسط اٌزالِْزاألعئٍخ ً ّ

دبغٍغٍخ ثبعزخذاَ اٌىٍّبد ؽغت ادلبدح   األعئٍخػٓ جيْت  رلٌّػخ

 ادلمذِخ.

اٌزؾصًْ اٌذساعِ ؽمْمخ رذي ػٍَ  ( إ34ْ: 6119لبي ٔبٔب عٌعبٔب )

ًِٓ األىذاف اٌذساعْخ ؽصٌي اعزْؼبة اٌزالِْز األىذاف اٌذساعْخ. 

ًِؤششاد اٌزؾصًْ اٌذساعِ ىِ . اٌزالِْز ػٍَ ِيبساد ثؼذ اٌمْبَ ثبٌزؼٍُ 

 ّيذف إىل ُ. إْ رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ًاٌٌعذأِ ً ادليبسادلؼشيف 

 اٌمذسح ادلؼشفْخ. 
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ًادليبساد ادلغزيذفخ يف رؼٍُْ اٌىزبثخ اٌؼشثْخ ىِ ِيبساد يف رأٌْف اجلًّ 

اٌصؾْؾخ ٌٍزؼجري ػٓ األفىبس احملذدح . ًىزه ادليبساد رؼزّذ ػٍَ ادلؤششاد 

رؼٍُْ اٌىزبثخ ػنذ ػضّض فخش اٌشاصُ يف  ادلنبعجخ ذلب. ً ثؼط ِؤششاد ادليبسح

 ( ِبٍِّ :6116:156)

 جلٍّخ اٌفبسغخلذسح اٌزالِْز ػٍَ رىًّْ ا .1

 لذسح اٌزالِْز ػٍَ رنظُْ اٌىٍّبد .6

 اٌىٍّبد لذسح اٌزالِْز ػٍَ رغْري .3

 لذسح اٌزالِْز ػٍَ رىٌّٓ مجٍخ ِفْذح .4

 

 :آرِ ِاٌشعُ اٌجْبٔ خرؼشض اٌىبرجأعبط اٌزفىري اٌغبثك، ًٌزٌظْؼ 
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 تعهٍى انكتببت

شة . ٌستخذو املذسس طشٌقت احملبض1  

إىل ششح املذسس. ٌستًع انتاليٍز 2  

        عن  املبدة  غري  يٍز. ٌسأل  انتال 3

          املفهىيت.        

    تعهقت امل.  ٌعًم انتاليٍز انتذسٌببث 4

.ببملبدة         

 

 

 هتٌقذو املذسس بطبقت األسئ.1

 ٌصنف  املذسس  انتاليٍز يف جمًىعبث صغرية.2

 ملذسس كم جمًىعت فشصت  إلجببت األسئهت املختبسة ٌعطً ا.3

 ٌكتب كم جمًىعت إجببت األسئهت يف وسقت خبصت.4

 كم نبئب ين اجملًىعت ٌعشض و ٌششح  إجببت األسئهت .5

 ٌهخص املذسس  املبدة انذساسٍت.6

 

املسهسم استخذو منىرج سشعت انتفكري اننًىرج انتقهٍذي  

 حتصٍم انتاليٍز انذساسً يف تعهٍى انكتببت 

 قذسة انتاليٍز عهى تكًٍم اجلًهت انفبسغت .1

 .قذسة انتاليٍز عهى تنظٍى انكهًبث2

 .قذسة انتاليٍز عهى تغٍري انكهًبث3

 قذسة انتاليٍز عهى تكىٌن مجهت يفٍذة.4
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 اٌجؾش اٌفشظْخ:  غبدطاٌ اٌفص

اٌيت ٍّضَ ػٍَ اٌجبؽش أْ  اٌجؾش ِشىالد ػٓ خزِؤل إعبثخ ىِ اٌفشظْخ

االفرتاض ادلغزخذَ يف  رجني إعبثخ رؤعظ ػٍَ اٌفشظْخ ّزضجذ ؽمْمزيب.ً

 أعبط اٌزفىري. فبالفرتاض رفىري ميىننب أْ ٔمٌَ ثبٌجؾش ػٓ ادلشىالد ًأِب

فيِ احلمْمخ ادلؤلزخ ّؼْنيباٌجبؽش ًٌىٓ ٍّضَ ػٍْو أْ ّضجزيب ػٓ ؼشّك   اٌفشظْخ

 (.65: 6116 ،سؤٌزٌأ عٌىشمسِ. )زجبسحاالخ

  ػٍَ أعبط اٌجْبْ اٌغبثك رمشس اٌفشظْخ يف ىزا اٌجؾش ًىِ : 

 

أصش ِٓ اعزخذاَ  منٌرط عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً   ًعٌد:  اٌفشظْخ ادلمرتؽخ

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  دلبدح  اٌزالِْز زبصًْ إىل 

 اٌىزبثخ

أصش ِٓ اعزخذاَ منٌرط عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً   ػذَ:  اٌفشظْخ اٌصفشّخ

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  دلبدح  اٌزالِْز زبصًْ إىل 

 اٌىزبثخ
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ٌزؾمْك ًالؼْخ اٌفشظْخ يف ىزا اٌجؾش  ّؼمذ ؽغبة إؽصبئِ ٌمّْخ 

 :5"د" دبمبسٔخ ثني لّْخ "د" احلغبثْخ ً "د" اجلذًٌْخ ػٍَ ِغزٌٍ اٌذالٌخ  

 صُ رؼني ًالؼْخ اٌفشظْخ ثبحلذ آرَ :  

إرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أصغش ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشظْخ  .أ 

اعزخذاَ منٌرط عشػخ ِٓ دبؼنَ ًعٌد األصش ادلمذِخ ِشدًدح.

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ  اٌزالِْز زبصًْ اٌزفىري ادلغٍغً  إىل 

 اٌؼشثْخ  دلبدح اٌىزبثخ.

غبثْخ أورب ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشظْخ إرا وبٔذ لّْخ "د" احل .ة 

اعزخذاَ منٌرط عشػخ اٌزفىري دبؼنَ ػذَ  األصش ِٓ ادلمذِخ ِمجٌٌخ.

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  دلبدح  اٌزالِْز زبصًْ ادلغٍغً  إىل 

 اٌىزبثخ.

 

 اٌجؾٌس  اٌغبثمخ ادلنبعجخ:  اٌفصً اٌغبثغ

أً اٍّْىرتًْٔخ  وبٔذ سلزٍف ادلصبدس وزبثْخ ػٍَ اٌىبرجخ  ثؼذِب ارؽٍؼذ 

ثبعزخذاَ منٌرط  عشػخ  اٌزفىري  ادلغٍغً يف  خادلزؼٍم خس اٌغبثمٌػٓ اٌجؾ
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ذبزا ادلٌظٌع رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ، مل ربذ اٌىبرجخ اٌجؾش ادلنبعت 

 ًٌٌ حبضب ًاؽذا.

ٌرط عشػخ اعزخذاَ منثنبء ػٍَ راٌه، رشٍ اٌىبرجخ  أْ اٌجؾش ػٓ  

 اٌزالِْز زبصًْ يف  ٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ًأصشهاٌزفىري ادلغٍغً يف رؼٍُْ اٌ

اعزخذاَ  . ًىٌ ّرتوض ػٍَ أِشّٓ أعبعْني : اعذّذ بحبضّؼزرب اٌذساعِ فْيب

منٌرط عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ً زبصًْ 

 اٌزالِْززبصًْ اٌزالِْز اٌذساعِ فْيب. صُ ّشعَ أْ ّىشف ىزا اٌجؾش ػٓ 

عشػخ اٌزفىري  منٌرطاٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ لجً اعزخذاَ 

اٌذساعِ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ ثؼذ  اٌزالِْززبصًْ ً ادلغٍغً 

 منٌرطاعزخذاَ ِغزٌٍ األصشِٓ   صُ عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً منٌرطاعزخذاَ 

 اٌزالِْزيف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ دببدح اٌىزبثخ إىل زبصًْ عشػخ اٌزفىري ادلغٍغً 

 اٌذساعِ فْيب.

 


