
 

 و
 

 حمتٌياخ انزسانح

 

 أ ..........................................................  يهخص انثحث

 ب ..................................................... حانسريج انذاتيح نهثاحث

 ج ..........................................................  شكز ً تقذيز

 ً ..........................................................  حمتٌياخ انزسانح

 انثاب األًل: املقذيح

 1 ........................ انفصم األًل: خهفيح انثحث 

 6 ........................ انفصم انثاني: حتقيق انثحث 

 7 .................. انفصم انثانث: أالغزاض ًفٌائذ انثحث 

 11 ........................ طار انفكزي اإلانفصم انزاتغ: 

 17 ...................... انذراسح انساتقحانفصم اخلايس: 

 ييارج انكالو ًتؼهيًياانثاب انثاني: اإلطار اننظزي ػن 

 19 .......................... ييارج انكالوانفصم األًل: 



 

 ز
 

 19 ......................... تؼزيف ييارج انكالو .1

 21  ........................ أىذاف ييارج انكالو  .2

 24 ......................... ييارج انكالو أقساو .3

 25 .......................... تنًيح ييارج انكالو .4

 27  .................... ييارج انكالويؼيار انتقٌيى يف  .5

 31 ....................... تؼهيى ييارج انكالوانفصم انثاني: 

 31 .............................. انتؼهيىتؼزيف  .1

 33 ....................... أىذاف تؼهيى ييارج انكالو .2

 35 .................. تؼط اجلٌانة امليًح يف تؼهيى انكالو .3

 43 ........................ ػًهيح تؼهيى ييارج انكالو .4

 57 ................... أنٌاع ييارج انهغح انؼزتيح : انفصم انثانث

 61 ............ انؼٌايم املؤثزج يف تؼهيى ييزج انهغح انؼزتيحانفصم انزاتغ: 

 ينيح انثحث:انثاب انثانث

 72 .................... اننٌع ًيذخم انثحثانفصم األًل: 

 72 .................. انٌاع انثياناخ ًيصادرىاانفصم انثاني: 

 73 ............ طزيقح انثحث ًكيفّيح مجغ انثياناخانفصم انثانث: 



 

 ح
 

 73  .............................. طزيقح انثحثأ. 

 73  ........................... ب. كيفّيح مجغ انثياناخ 

 74  ................... إخزاءاخ حتهيم انثياناخ انفصم انزاتغ: 

 77 ..... اختيار صحح انثياناخإخزاءاخ ًكيفيح تذقيق انفصم اخلايس: 

 اننتائح ًحتهيهيا: انثاب انزاتغ

 79 .......................... ثياناخًصف ان:انفصم األًل

 79 ........ أو انقزٍ انؼصزي اإلساليي تٌغٌرحملح يٌخزج ػنًؼيذ. أ

 79 ........................ تاريخ املؼيذ ًنشأتو .1

 85 .... انٌسائم ًانتسييالخ نهًؼيذ أو انقزٍ انؼصزي اإلساليي  .2

 87  ... ػًهيح انتؼهيى ًانتؼهى يف يؼيذ أو انقزٍ انؼصزي اإلساليي .3

 95 .......................... انثحث نتيدح انفصم انثاني: 

 95 .................... ييارج انكالوتؼهيى أىذاف أ. 

 111 .......... . ػًهيح تؼهيى يياراخ انكالو يف يؼيذ أو انقزٍب

 118 ................. انكالوتؼهيى ييارج ج. اسرتاجتيح  

 121 . انؼٌايم انذػايح ًاملؼٌقاخ يف تؼهيى ييارج انكالو مبؼيذ أو انقزٍ. د

 124 ............. تقٌيى تؼهيى ييارج انكالو يف يؼيذ أو انقزٍ. ه



 

 ط
 

 

 

 انثاب اخلايس: اإلختتاو

 126 .............................. اخاالستنتاخ. أ

 128 ............................... اإلقرتاحاخ. ب

 املزاخغ

 املالحق


