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 حمتىياخ انزطانح

 ص انثحجخيه

 أ ................................... ءواإلهذارانشؼا

 ب ................................ طريج حياج انكاتثح

 د .................................... شكز وتقذيز

 س ................................... حمتىياخ انزطانح

 لادفرت اجلذو

 انثاب األول

 يقذيح                               

 1 ........................... : خهفيح انثحج انفصم األول

 6 ........................... انفصم انخاني: حتقيق انثحج
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 7 .......................... انفصم انخانج: أغزاض انثحج

 8 ............................ انثحجفىائذ انفصم انزاتغ: 

 9 .......................... أطاص انتفكري :اخلايض انفصم

 16 ......................... فزضيح انثحج :انظادص انفصم

 17 .......................... انثحىث املناطثح :انظاتغ انفصم

 انثاب انخاني

 يظتىي اطتيؼاب انتالييذ ػهً يىاد انهغح انؼزتيح اننظزياخ ػن 

 يف درص انهغح انؼزتيح إجناسهى وػالقته يف "MA’LA" يف انذورج انتذريثيح

 اطتيؼاب انتالييذ ػهً املىاد انهغىيح انؼزتيح يف انذورج انتذريثيح  انفصم األول :
"MA’LA" 

 20 ................. اطتيؼاب انتالييذ ػهً يىاد انهغح انؼزتيحأ. 

 20......................... اطتيؼابيفهىو  .1

 21................يىاد انهغح انؼزتيح اطتيؼابيفهىو  .2
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 23 ...................... انؼزتيحيىاد انهغح أنىاع . 3

  25 ..................... انهغح انؼزتيحيف هاراخ امل.4

 31 .............................. انذورج انتذريثيح ب. 

 31...................... انذورج انتذريثيح يفهىو .1

 32..................... انذورج انتذريثيحيشايا   .2

 33..................... انذورج انتذريثيح نقائص .3

 

 33 .............. انفصم انخاني : إجناس انتالييذ يف درص انهغح انؼزتيح

  33 ...................... ذراطيان جناساإل يفهىو. 1

 35 ....................... اإلجناس انذراطي أنىاع. 2

 36 .... انهغح انؼزتيح  ذراطي يف درصان جناساإل يف املؤحزج انؼىايم. 3

 39 ...... .درص انهغح انؼزتيح يف ذراطيان جناساإل يف املؤشزاخ. 4

نؼزتيح يف انذورج انتذريثيح ايىاد انهغح يظتىي اطتيؼاب انتالييذ ػهً  انفصم انخانج :

"MA’LA" يف درص انهغح انؼزتيح إجناسهى وػالقته يف 
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 نجانثاب انخا

 طزيقح انثحج

 47 ........................ : خطىاخ انثحج  األولانفصم 

  47 .............................. انثياناخ نىع تؼيني .1

 48............................تؼيني يصادر انثياناخ .2

  48............................ 50 ............................ ةوأطاني طزيقح تؼيني .3

 51 .......................... خانفصم انخاني : حتهيم انثيانا

  52 ................................................... انتحهيم اجلشئ .1

  53 ......................................... ايتحان اطتىاء انثياناخ .2

  55 ................................................. االرتثاط انتحهيم .3

 زاتغانثاب ان
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 يف انذورج انتذريثيح انؼزتيحيىاد انهغح ػهً يظتىي اطتيؼاب انتالييذ انتحهيم انتززييب 

"MA’LA" يف يذرطح اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ  يف درص انهغح انؼزتيح إجناسهى وػالقته يف

 غاروخ

 59 . اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ غاروخاألحىال انؼايح ػن يذرطح  : انفصم األول

 59 ..... انخانىيح ياالجنثىنذ غاروخاننىر  تاريخ نشأج يذرطح .أ 

غاروخ  اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ  ملذرطح انطالب ػذد وأحىال املذرطني ب. 

 ..................................... 59 

 66 ..... اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ غاروخ انتظهيالخ ملذرطحد. 

انؼزتيح يف انذورج  يىاد انهغحػهً يظتىي اطتيؼاب انتالييذ انتحهيم اجلشئي انفصم انخاني : 

يف يذرطح اننىر انخانىيح  يف درص انهغح انؼزتيح إجناسهى وػالقته يف" MA’LA" انتذريثيح

 68 ................................ ياالجنثىنذ غاروخ

 يف انذورج انتذريثيح انؼزتيحيىاد انهغح ػهً يظتىي اطتيؼاب انتالييذ انفصم انخانج : واقؼيح 

"MA’LA" .................................... 70 
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يف يذرطح اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ  يف درص انهغح انؼزتيح انتالييذ إجناسواقؼيح  انفصم انزاتغ :

 79 ...................................... غاروخ

 انؼزتيح يف انذورج انتذريثيح يىاد انهغحػهً يظتىي اطتيؼاب انتالييذ  انفصم اخلايض :

"MA’LA" يف يذرطح اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ  يف درص انهغح انؼزتيح إجناسهى وػالقته يف

 90 ...................................... غاروخ

 ايضانثاب اخل

 اننتائذ واالقرتاحاخ

 99 .............................. اننتائذ : األول انفصم

 99 ........................... االقرتاحاخ : انفصم انخاني

  املزارغ

 املالحق

 دفرت اجلذاول
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 40 ................ املؤشزاخ يف اإلجناس انذراطي:   2.1اجلذول 

 - 2017 اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ غاروخاملذرطني يف يذرطح  مساءأ:  4.1 اجلذول

 58 ............................ و 2018

و 2018 - 2017 ياالجنثىنذ غاروخخانىيح ان اننىرملذرطح  انتالييذ ػذد:  4.2 اجلذول

 .................................. 63  

 يذرطااااح اننااااىر انخانىيااااح ياااااالجنثىنذ غاااااروخ    يف وانتظااااهيالخ انىطااااائم:  4.3 اجلذول

 .................................. 64 

 MA’LA"  ............... 68"انذورج انتذريثيح نتائذ انتالييذ يف :  4.4 اجلذول

 انهغحيىاد يظتىي اطتيؼاب انتالييذ ػهً نتائذ انتالييذ يف نيهي أوفريص  :  4.5 اجلذول

   73 ........ (انظني) "MA’LA" انؼزتيح يف انذورج انتذريثيح 

يف درص انهغح انؼزتيح يف يذرطح اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ انتالييذ إجناس : نتائذ   4.6 اجلذول

 77 .............................. غاروخ
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إجنااااس انتاليياااذ يف درص انهغاااح انؼزتياااح يف يذرطاااح    نتاااائذ نيهاااي أوفاااريص  :  4.7 اجلذول

 82 ........... (انصاد)اننىر انخانىيح ياالجنثىنذ غاروخ 

  85 ................... حظاب يؼايم االرتثاط:   4.8 اجلذول

4.9 اجلذول اختثار اطتقايح االحنذار:    


