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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 اٌفظً األًي : خٍفْخ اٌجؾش

رؼذّىب ٌْىٌْ فشدا ال شه أْ اٌرتثْخ أِش ِيُ يف احلْبح، ألهنب رغبػذ اإلٔغبْ ً  

خ اإلٔغبْ ادلؼشفؿشّمخ ِؼْنخ ٌْىزغت  فْيب ْ اٌرتثْخ ػٍّْخ رغزخذَعٌدح ًؿجْؼخ. ئ

 ( 2004 ،ِيجني شبه) ًاٌفيُ ًعٌٍن ًفمب ٌإلؽزْبعبد

ُ عْذا. ًػٍّْخ اٌزؼٍُْ عيذ ػٍّْخ رغبػذ ػٍَ اٌزالِْز ٌٍزؼٍ يٌفاٌزؼٍُْ أِب  

 ،ٔبِْخ )ثبىٌدّٓة أٔشـخ اٌزؼٍُْ ٌْىٌْ أٔشـزيُ وزغباٌضّبدح ادلٌْي ًاٌزشغْغ ً

2007  :116) 

ئػزجبؿِ ٌشٌِص طٌرْخ رغزخذَ ٌزجبدي األفىبس أْ اٌٍغخ ىِ ٔظبَ  ِٓ ادلؼشًف  

( ًشلب عجك ّؼشف أْ اٌٍغخ ٔظبَ ئػزجبؿِ 148:  1982ًادلشبػش )ػٍِ اخلٌيل، 

اجملزّغ وأالد االرظبي يف اٌزؼبًِ. ثبٌٍغخ ّمذس اإلٔغبْ ػٍَ رـٌّش صمبفزو  يبّغزخذِ

 ًثذًْ اٌٍغخ ٌٓ ّمذس اإلٔغبْ ػٍَ اٌزفبػً ًاٌزمذُّ  ػٍَ ىزه األسع.

يِ ٌغخ رنزِّ ئىل اجملٌّػخ اٌغبِْخ ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ فاٌٍغخ اٌؼشثْخ  أِب 

احلبِْخ ًىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزبة اٌغبٌُِ اٌزُ ّإِٓ ثو ادلغٌٍّْ ًاٌٍغخ اٌيت 
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ٍّني ثظفزيب ٌغخ رززىٍّيب ئصنبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثْخ ًاٌيت ّؼشفيب ادلالّني ِٓ ادلغ

 (21:  1982ٍِ اإلعالَ )ػٍِ اخل

ئىل  اٌزالِْز ، حيزبطاٌٍغخ اٌؼشثْخ يف اجملزّغ ًاعؼخ بدٔشبؿ وبٔذ ؽْنّب 

 ادلؼٍُ ثو ّمٌَ رؼٍُْ نشبؽف اٌؼشثْخ اٌٍغخ ُْرؼٍزلبًٌخ رؼٍّْيب طؾْؾخ ًعْذح. ًأِب 

 عْذا ؽْش حيظً ػٍَ أغشاع اٌزؼٍُْ ربِب ٌىِ ّمذس ادلزؼٌٍّْ ػٍَ اشرتاوو

اٌؼشثْخ ّنجغِ ػٍَ  رؼٍُْ اٌٍغخيف  .(32:  2014 ِبًاْ،ريى ْفأش) ادلنشٌدح 

ًاٌىزبثخ.  ًاٌمشاءحاٌىالَ ًإلعزّبع نيب ااألسثغ ػٍغٌّخ اٌيبساد ادل اٌزالِْز أْ ّىٌْ

 ًىزه ادليبساد ذلب ئسرجبؽ ًصْك ثؼؼيب ثجؼغ. 

أْ ِيبسح اٌمشاءح ِٓ ِيبساد ٌغٌّخ سئْغْخ ٍّضَ ػٍَ اٌفشد أْ  عزّش ثبٌزوش 

 ّزؼٍّيب ألْ ذبب ّىزغت اٌفشد ادلؼبسف اٌٌاعؼخ.

ّمٌَ ذبب اٌمبسب  ْ اٌمشاءح ػٍّْخ( ئ7:  2008 ،ربسجيبْ )ىنشُ غنزٌس ًلبي

ِٓ خالي األٌفبف اً اٌٍغخ  خمْيب اٌىبرجرٍ ّغزخذِيب ٌٍؾظٌي ػٍَ اٌشعبٌخ اٌزَ

ىٌ ئرمبْ ًفيُ ِب ىذف اٌمشاءح ئْ  (109: 2012 ،ُلبع ظٔبٔبٔ) لبي وّب .ادلىزٌثخ

ػٍَ زالِْزِيبسح اٌمشاءح ىِ لذسح اٌػٓ اٌزؼشفني اٌغبثمني أْ  اٌىبرجخ نزظ. ًرّمشأ

 . ًّفيُ ِب ّمشأ ّغْـش أْئٔو الثذ غبة ادلؼشفخ ِٓ خالي اٌمبسب ال وز ءحاٌمشا
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ًعييب  دِشىاللذ رؼٍّيب اٌنبط يف أِذ ثؼْذ، فينبن   ًثبٌشغُ أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ

ُ ىِ اٌفغٌح ثني اٌٌػغ احلمْمِ ْبدلشىٍخ يف اٌزؼٍفادلذسط خبطخ يف رؼٍُْ اٌمشاءح. 

  (.216: 2010)ًّنب عبصلبّب،  ـٌٍةًاٌٌػغ ادل

ِٓ ِيبسح اٌمشاءح ال ّـٍت ، ألْ يف ثخٌظؼاٌ ادِٓ ادليبس ئْ ِيبسح اٌمشاءح  

  شح اٌنظٌص.فماٌزالِْز ٌفيُ  ٌّْـٍج يٌُىنفؾغت  اٌنظٌص ٌمشاءحز اٌزالِْ

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ اإلعالِْخ   يف ِذسعخ ٌٍغخ اٌؼشثْخرؼٍُْ ا ًِشىٍخ 

 ذسطادلالؽظبد ًادلمبثالد ِغ ادلمشاءح ثؼذٌاد اٌدبًخبطخ ِبعبٌْنىب  –ثبصلبساْ 

ال ّضاي  بدُ ػششاٌظف احل  اٌؼشثْخ يف شاءحُ ِبدح اٌمْأْ رؼٍ 2018فرباّري  20 يف

ػٍَ ذافغ ثغجت ػذَ ًعٌد اٌلذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ  ادلمشًء ِنخفؼب، ًخبطخ يف 

ػٍّْخ  ربشُُ اٌمشاءح يف ادلذسعخ ال رضاي ألً فؼبٌْخ، ًػنذِب ْأٔشـخ اٌمشاءح، ًرؼٍ

اإلعبثخ،  يُػنذِب رؼـِ اٌغإاي ال ميىن ؾْنشّشرتوٌْ ثال  زالِْزُ ِؼظُ اٌْاٌزؼٍ

 زالِْزادلٌاد ثبعزخذاَ ؿشّمخ احملبػشاد حبْش ّشؼش اٌ ذسطخبالف أْ ّششػ ادل

 .زنٌػخاألعبٌت ادلال ّغزخذَ  ذسطادل ألْ ثغأَ

اٌؼٌاًِ اذلبِخ اٌيت ميىٓ أْ رذػُ صلبػ اٌزذسّظ. ِٓ  ذسطًثبٌزبيل فاْ ادل 

. ًّـٍت ًادلّزغ ٌزؼٍُْ اجلزاةأْ ّىٌْ ادلذسط لبدسا ػٍَ أْ ّمٌَ ثبجيت جزٌه  ف
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اٌنّبرط ادلزنٌػخ ٌّْىٓ  ادلشىٍخ اٌغبثمخ أْ رـجك اٌىبرجخ اٌنشْؾ ئػزّبدا ئىل اٌزٍّْز

ًِٓ منبرط اٌزؼٍُْ اجلزاة ًدؤًة ٔشبؽ   أْ ّجين  ٔشْؾ اٌزالِْز  يف اٌزؼٍُْ.

ؽزَ ّىٌْ وً  أعبٌْت سلزٍفخ يف رـٌّش اٌزؼٍُْ ٌزؼبًِٔ اٌيت ذبباٌزالِْز ىِ اٌزؼٍُ ا

 دلشعٌح.  ىذاف اٌزؼٍُْ افمب ٌٍغشع اٌمشاءح ؽزَ حيظً ػٍَ أٔشْـب ًّزؼٍُ ًاٌزٍّْز 

ؿشق رذسّظ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف  ـجْكٌز ذسطىٌ اإلثذاع ِٓ ادلْ األعٌٍة ئ 

بٌْت أع أعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ اؽذ( 226:  2017 ،ِيبعش اٌفظٌي اٌذساعْخ )

أْ ّؼـِ  ِضاًعخ األلشاْأعٌٍة . ٌرتلْخ ِيبسح اٌمشاءحىٓ اعزخذاِيب اٌزؼٍُْ اٌيت شب

ِفزبػ )ً ِبدح ً دًس اٌفظً اٌفشطخ اىل اٌزالِْز ٌٍزفبػً ِغ آخش اٌيت ّـجك ٌى

  .(135:  2014  ،اذلذٍ

أعٌٍة اٌزؼٍّْْخ رؼين  أعٌٍة ٌجؾش ِٓ اٌجْبْ اٌغبثك، فغزمٌَ اٌىبرجخ 

ادلمشًء يف رؼٍُْ اٌٍغخ  ػٍَ فيُؽال ٌرتلْخ اٌمذسح  اٌيت سبزبسىب اٌىبرجخ ضاًعخ األلشاِْ

اٌؼشثْخ  اٌمشاءح رؼٍُْ"  زبذ ادلٌػٌع ًعزجؾش ػنو اٌىبرجخ .اٌؼشثْخ ثبدلذسعخ ادلؼْنخ

 خث)دساعخ شجو ربش َ فيُ ادلمشًءػٍ اٌزالِْز رتلْخ لذسحثأعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ ٌ

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ  اٌفظً احلبدُ ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخ اٌزالِْز ػٍَ

 . (ِبعبٌْنىب –اإلعالِْخ ثبصلبساْ 
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 زبمْك اٌجؾشاٌفظً اٌضبِٔ : 

 فزؾمْك اٌجؾش وّب ٍِّ:  اٌغبثمخ، اٌجؾش خٍفْخ ػٍَ اػزّبدا

ِضاًعخ أعٌٍة وْف رىٌْ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء لجً اعزخذاَ  .1

ازببد ادلغٍّني احلبدُ ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخ يف اٌفظً  األلشاْ

 ؟ ِبعبٌْنىب –اِْخ ثبصلبساْ  اٌؼبٌْخ اإلعً

ِضاًعخ أعٌٍة وْف رىٌْ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء ثؼذ اعزخذاَ  .2

ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخ ازببد ادلغٍّني احلبدُ يف اٌفظً  األلشاْ

 ؟ ِبعبٌْنىب –اإلعالِْخ ثبصلبساْ اٌؼبٌْخ 

يف  ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز ِضاًعخ األلشاْأعٌٍة اعزخذاَ ٌْ ػٍّْخ ىوْف ر .3

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ  احلبدُ ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخاٌفظً 

 ؟ ِبعبٌْنىب –اإلعالِْخ ثبصلبساْ 

 أغشاع اٌجؾشاٌفظً اٌضبٌش : 

 :ٍِّ وّب اٌجؾش أغشاع رمشّسزؾمْك اٌجؾش اٌغبثك، ثِنبعجب 
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 ِضاًعخ األلشاْأعٌٍة دلؼشفخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء لجً اعزخذاَ  .1

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ  احلبدُ ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخيف اٌفظً 

  ِبعبٌْنىب –اإلعالِْخ ثبصلبساْ 

 ِضاًعخ األلشاْأعٌٍة دلؼشفخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء ثؼذ اعزخذاَ  .2

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ  احلبدُ ػشش ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخيف اٌفظً 

 ِبعبٌْنىب –اإلعالِْخ ثبصلبساْ 

يف اٌفظً  أعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْزػٍّْخ اعزخذاَ  دلؼشفخ .3

ازببد ادلغٍّني اٌؼبٌْخ اإلعالِْخ  ٌمغُ اٌؼٌٍَ اٌـجْؼْخ دبذسعخاحلبدُ ػشش 

 ِبعبٌْنىب –ثبصلبساْ 
  

 اٌفظً اٌشاثغ : فٌائذاٌجؾش

ٔزّنَ ػٍَ ؽظٌي ىزا اٌجؾش  ،حثنبء ػٍَ ِشبوً اٌجؾش ًأىذافو ادلزوٌس

  فْو فٌائذ وّب ٍِّ :

 خ.ادلخزٍفثبٌنغجخ ٌٍّذاسط ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ِنيغب يف ؿشّمخ اٌزؼٍُْ  .1
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 مشاءحػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ًعٍْخ يف ؿشّمخ رؼٍُْ اٌ ذسعنيثبٌنغجخ ٌٍّ .2

 ادلغزخذِخ حلظٌي ػٍَ آصبس اٌزؼٍُْ ادلغشًس ادلزنٌع ٌزالِْز.

يف رؼٍُْ اٌٍغخ ػٍَ اٌنشبؽ ًٌزالِْز أْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ شلىٓ أْ رذافؼيُ  .3

 .يف ِيبسح اٌمشاءح اٌؼشثْخ خبطخ

أْ رىٌْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ ؽظٍذ ػٍَ رظٌس ًاػؼ يف رؼٍُْ ٔفغيب  ٍىبرجخًٌ .4

 أعٌٍة ادلضاًعخ األلشاْ ِٓ ادلؼٌٍَ ٌزالِْز ثؼذ اعزخذاَ اٌؼشثْخ ًصّبدح مشاءحاٌ

 

 
 

 أعبط اٌزفىرياٌفظً اخلبِظ : 

ٔزْغخ اٌزالِْز  ْضىب ٌنًٌْْظ رشوًاٌزؼٍُْ يف احلمْمخ ىِ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ  

خربح اٌزؼٍُ اٌيت ّشؼش  ( أْ اٌزؼٍُْ ى418ٌ:  1997لبي )عبغٌا ربسّغبْ، ً. احملظٌٌخ

 ْخ رظٌسىذاف اٌزؼٍّْاألًرٍه اٌزالِْز يف ػٍّْخ زبمْك األىذاف احملذدح ٌٍزؼٍُْ. 

 ػٍّْخ اٌزؼٍُْ. ٌا شرتوأْ اح اٌزالِْز احملظٌٌخ ثؼذ لذس
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رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىٌ ػٍّْخ اٌزفبػً ثني ادلذسعني ًاٌزالِْز ذبذف رغيًْ  أِب  

ئىل ئوزغبة ػٍُ اٌٍغخ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌزؼٍُّْيذف ً اٌزالِْز ٌفيُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِغ رلبذلب.

 ًادليبسح اٌٍغٌّخ ِنيب االعزّبع ًاٌىالَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ.

ػًّ فىشُ فبٌمبسب ّغزخذَ ًِٓ ادليبساد اٌٍغٌّخ ىِ اٌمشاءح. اٌمشاءح   

اٌيت ٔمٍيب ادلإٌف، ًىزا ِٓ اٌشعبٌخ  أفىبسه ًرببسثو اٌغبثمخ ٌفيُ ًاوزشبف عٌىش

سٌِص اٌٍغخ اٌٌاسدح يف خـٌؽ اٌىزبثخ ًٌىٓ أّؼب ّجؾش ػٓ ػّٓ ًساء  ٌْظ حيً

لذسح ٌٍزؼشّف ًفيُ ٌمشاءح ىِ ( ًِيبساد ا166: 2012اٌشٌِص )أمحذ فإاد أفنذُ، 

 لبي .(143: 2013ًاْ، بِريْف ى)أشًفيّيب يف اٌمٍت  اٌشٌِص ادلىزٌثخ ثنـميب

ِؼشفخ سٌِص لذس اٌمبسء ػٍَ ىٌ اٌغشع ِٓ اٌمشاءح ( 94: 2012ػضّض فخشًساصُ )

  ٌص.يف اٌنظ زؼّٓ( ادل)شفيْب وبْ أَ زبشّشّبب ًفيُ ِؼبهن ًٔـميب اٌىزبثخ

ْ عٌأت اٌفيُ رشًّ اٌمذسح ػٍَ فيُ ئ (111:  2012) نيَاٌ أًىل لبي  

ادلمشًء ثجغبؿخ ٌفيُ ادلؼنَ اٌؼّين ًرؼذًّ ػالِبد اٌرتلُْ أً ادلؼٌٍِبد ثغشػخ 

: 2012زلِ اٌذّٓ ) بّشرؼٍُ اٌمشاءح ػنذػضّض فخشسًساصُ ًئًوبْ اٌفيُ يف راٌمشاءح. 

 ( رزؼّٓ اٌمذسح ػٍَ: 97

 )أ( فيُ ادلفبىُْ اٌجغْـخ )ادلؼغّْخ ًاٌنؾٌّخ ًاٌجالغْخ(. 
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 )ة( فيُ ادلؼنَ ٔظشا ئىل )اٌمظذ ًاذلذف ِٓ ادلإٌف ًاعزغبثخ اٌمبسب 

 )ط( اٌزمُْْ )احملزٌٍ ًاٌشىً(، 

 . )د( عشػخ اٌمشاءح ثغيٌٌخ ًفمبٌظشًف

ىنبن صالصخ ػنبطش جيت اٌنظش فْيب  ( 168:  2012أفنذُ  ) أمحذ فإاد لبي

ًرـٌّشىب يف رؼٍُْ اٌمشاءح ًخبطخ يف فيُ اٌمشاءح ىِ ػنبطش ِٓ اٌىٍّبد ًاجلًّ 

 .ًاٌفمشاد

 

 

 لبي ثٌْٔبِٓ ط. ثٌٍَ ئْ ادلإششاد يف فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ ىِ :

 ِؼشفخ ادلفشداد ادلخزٍفخ .1

 ِؼشفخ اعزخذاَ ادلفشداد ًاٌىٍّبد .2

 ِؼشفخ ِؼنَ ادلفشداد .3

 فيُ ِؼنَ اٌىٍّبد .4

 فيُ زلزٌٍ اٌمشاءح .5

 ئعزنجبؽ زلزٌّبد اٌمشاءح .6
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رىغٌٌِِٔ ثٌٍَْ ئْ اٌفيُ أػٍَ ِٓ  يف( 12:  2009 عٌدعبٔب نبٔ) ًلبي 

 ادلؼشفخ. ًّنمغُ اٌفيُ ئىل صالس ؿجمبد ًىِ :

 اٌرتمجخ فيُ. 1 

 اٌزفغري )سثؾ ثؼغ األعضاء ٌٍزّْْض فىشح األعبعْخ ًاإلػبفْخ( فيُ .2

 ادلؼٌٍِبد ادلشرجـخ ثبٌنظٌص ادلمشًء  فيُ .3

 س ّؼشف أْ اٌفيُ ٌو ِنضٌخ ىبِخ.ًِٓ اٌـجمبد اٌضال

 اٌزؼٍُْ  ريّغٌىِ  ادلنبعتعٌٍة ألحيزبط ادلذسط ئىل يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ  

بٌغجً ًاٌنفمبد. األعٌٍة ىٌ ٔشبؽ زلذد ّنفز ادلذسط يف اٌفظً ًفمب ٌٍّذخً ث

ِغ ًاٌـشّمخ ًادلخزبسح. األعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ ّؼـِ اٌزالِْز فشطخ ٌزؼبًْ 

 .آخشّٓ

األعٌٍة يف وزبذبب )أْٔزب يل  ـٌاد اٌيت ّغزخذِيب ادلذسط يف ىزأِب اخل  

 (  وّب ٍِّ :56:  2008

 اّنبي وً رٍّْز لشّنب ًاؽذأْ  .1

 اٌٌاعجبد ِغ لشّنيُ ٌّْؼٍّ أْ ّؼـِ ادلذسط اٌزالِْز ًاعجبد، ًىُ .2

 ًثؼذ اإلٔزيبء ّنؼُ وً لشّٓ ثؼؼيب ثجؼغ .3
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 ّزغأي وً لشّٓ عذّذ ًّزأوذ ئعبثزيُِضاًعخ أللشاْ. مهب  وال .4

 . أًي ِٓ ِضاًعخ أللشاْ ًصع ػٍَ لشّٓ اٌظذّك اجلذّذ .5

 : زفىري يف اٌشعُ اٌجْبِٔ وّب ٍِّأعبط اٌ ًشلبعجك ثْبٔو، رظٌس اٌىبرجخ
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 رؼٍُْ اٌمشاءح

أعٌٍة ِضاًعخ األلشاْرغزخذَ   ال رغزخذَ  أعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ  

 ّغزخذَ ادلذسط ؿشّمخ احملبػشحأْ .1

 ّغزّغ اٌزالِْز ئىل ششػ ادلذسط أْ  .2

 ّغأي  اٌزٍّْز ادلبدح اٌيت مل ّفيُ ئىل ادلذسط.أْ  .3

ّفؼً اٌزالِْز اٌزذسّجبد ِٓ ادلبدح اٌيت أْ .4

 ّزؼٌٍّهنب  

 

 

 ّنبي وً رٍّْز لشّنب ًاؽذاأْ .1

 ٌّْؼٍّ ِْز ًاعجبد، ًىُّؼـِ ادلذسط اٌزالأْ .2

 اٌٌاعجبد ِغ لشّنيُ

 ًثؼذ اإلٔزيبء ّنؼُ وً لشّٓ ثؼؼيب ثجؼغ.3

ّزغأي وً لشّٓ عذّذ ًّزأوذ  وال مهب ِضاًعخ أللشاْ..4

 ئعبثزيُ

  أًي.اٌظذّك اجلذّذ ِٓ ِضاًعخ أللشاْ ًصع ػٍَ لشّٓ .5

 

ادلمشًءاٌمذسح ػٍَ فيُ   

 فيُ  ادلفشداد  ادلخزٍفخ يف ٔظٌص اٌؼشثْخ.1

 اٌؼّينفيُ  ادلؼنَ .2

 ئعبثخ  األعئٍخ  ِٓ ٔض اٌمشاءح.3

 اٌفىشح اٌشئْغْخ يف ٔض اٌمشءحزبذّذ .4

 ئعزنجبؽ اٌمشاءح.5

 رشلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء

 أعبط اٌزفىري 1.1اجلذًاي 
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 اٌجؾشفشػْخ ٌغبدط      : اٌفظً ا

اٌيت ٍّضَ ػٍَ اٌجبؽش أْ  اٌجؾش ِشىالد ػٓ خزِإل ئعبثخ ىِ اٌفشػْخ

االفرتاع ادلغزخذَ يف أعبط  رجني ئعبثخ رإعظ ػٍَ اٌفشػْخّزضجذ ؽمْمزيب. ً

فيِ   اٌفشػْخ اٌزفىري. فبالفرتاع رفىري ميىننب أْ ٔمٌَ ثبٌجؾش ػٓ ادلشىالد ًأِب

 احلمْمخ ادلإلزخ ّؼْنيباٌجبؽش ًٌىٓ ٍّضَ ػٍْو أْ ّضجزيب ػٓ ؿشّك االخزجبسح

 : ًِٓ صُّ اٌفشػْخ ادلأخٌدح يف ىز اٌجؾش ىِ (.25: 2006 ،ٌٔزٌسوأ عٌىشمسِ)

أعٌٍة رشلْخ لذسح اٌزالِْزػٍَ فيُ ادلمشًء ثبعزخذاَ  ػذَ: اٌفشػْخ اٌظفشّخ  

 ِضاًعخ األلشاْ

أعٌٍة  ًعٌد رشلْخ لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ ادلمشًء ثبعزخذاَ: اٌفشػْخ ادلمرتؽخ 

 .ِضاًعخ األلشاْ

  : فبٌفشػْخ : 5ثبدلغزٌٍ اٌذالٌخ 

ئرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أورب ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ ِشدًدح. ) 

ًعٌد رشلْخ(. ًئرا وبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أطغش ِٓ "د" اجلذًاٌْخ فبٌفشػْخ 

 ادلمذِخ ِمجٌٌخ. ) ػذَ رشلْخ(

 اٌفظً اٌغبثغ : اٌجؾٌس ادلنبعجخ
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 ِنيب : ئْ ىزه اٌذسعخ، فْيب اٌجؾش راد طٍخ

  FKIP ULM. ٌغْذ سمحبد فٌصُ ؿبٌت لغُ رؼٍُْ ػٍُ اٌفْضّبء يف وٍْخ اٌرتثْخ 1

منٌرط اٌزؼبًْ ثبصلبس ِبعني زبذ ادلٌػٌع " اعزخزاَ أعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ يف 

ٌرتلْخ ئصلبص اٌزالِْز يف منٌرط اٌزؼبًْ )دساعخ شجو ربشثخ يف ِذساعخ اٌؼبٌْخ 

اٌىبرت أْ ىنبن ًعٌد رشلْخ اٌزالِْز ػٍَ  ثبصلبس ِبعني( فذي 6احلىٌِْخ 

ئصلبصىُ يف رؼٍُْ اٌفْضّبء ثبعزخزاَ أعٌٍة ِضاًعخ. وبٔذ اٌـشّمخاٌيت 

شجو ربشثخ. ًٔزْغخ اٌجؾش ّىٌْ ّغزخزِيب اٌىبرت يف ىزاٌجؾش ىِ ؿشّمخ 

ئصلبص اٌزالِْز يف دساعخ اٌفْضّبء ِشرفؼب. ثنظش ئىل رشلْخ ِٓ اإلِزؾبْ اٌمجٍِ 

 .98اٌجؼذُ ىِ ًاإلِزؾبْ 

. ٌغْذ فٌصُ ؿبٌت لغُ رؼٍُْ اإلثزذائْخ يف وٍْخ اٌرتثْخ ربصلٌٔظ فٌسا فٌٔزْبٔبن زبذ 2

ادلٌػٌع رشلْخ أٔشـخ اٌزؼٍُْ ثبعزخزاَ منٌراط اٌزؼبًْ األعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ 

فذي اٌىبرت أْ ىنبن اٌزـٌس اٌغشّغ ثؼذ اعزخزاَ يف رؼٍُْ اٌؼٌٍَ اإلعزّبػْخ. 

ّغري ئىل ًعٌد رشلْخ اٌزالِْز ػٍَ رؼٍُْ اٌؼٌٍَ اإلعزّبػْخ ثنزْغخ أعٌٍة. فيزا 

 . : 58،11   % اورب ِٓ ٔزْغخ دًس األًي  80،66دًس اٌضبِٔ 
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ْذح ِرتا دٌُّ ؿبٌجخ عبِؼخ اإلعالِْخ سّباً فْىبْ ثبسً زبذ ادلٌػٌع رـجْك . ٌغ3

ػٍَ ؽًّ  اٌنٌّرط ااٌزؼبًِٔ ثأعٌٍة ِضاًعخ األلشاْ ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز

ادلشىالد يف رؼٍُْ اٌؼٌٍَ اٌشّبػْبد. فذٌذ اٌىبرجخ ىنبن رشلْخ لذسح اٌزالِْز 

ػٍَ ؽًّ ادلشىالد يف رؼٍُْ اٌؼٌٍَ اٌشّبػْبد ثؼذ اعزخزاَ ِضاًعخ األلشاْ. 

َ رؼٍُْ اٌشّبػْبد ثؼذ اعزخزاِيب ثنظش فيزا ّشري ئىل ًعٌد رشلْخ اٌزالِْز ػٍ

. اورب :84،61ًاٌضبٌش  : 65،38ًاٌضبِٔ  : 53،84ئىل ٔزْغخ اٌذًس األًىل 

  . : 38،46ِٓ ٔزْغخ لجً اعزخزِيب ىِ 
 


