
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

ذا طبيعة  بكونو تفاعال( human behaviorالسلوك البشري ) أنعلم النفس  رأى

واألنواع احليوانية ادلختلفة عموما وجدت  خاصة . وال سيما البشريةُمرَكَّبٍ بسيطة أو 

اة ة احلياة الطبيعة حمل( مكونة من species-specific bahaviorأشكال السلوك الغريزي )

و ، ولكنطبيعتهم قط ويقبل حالو سلبيا ضعناس الخي(. ولكن ال76 7004)سيف الدين، 

 .شيئاعل نفسو أن يكون عاقال وعامالجلاول حي

خبالف غًنىا من ادلخلوقات اليت يعتمد  إرادتو، عملية التنمية البشرية بعضها مقررةب

اها يكون اإلنسان قادرا ت  اها اإلنسان، و ادلستمرة يف اإلجيادخي. احلاجة عاملعلى ال كلها

ثقاةة يف مجيع أشكالو اليت ال توجد الولدت دلصلحتو ةالعامل  على العمل وقادرا على تن يم

 نفسو. نسانمن شخصية اإل وكلها ال يتجرديف غًنىا من ادلخلوقات. 

 الناسِ  وجودَ  النفس الذي جيعلجزء  ىي ( أن الشخصية77 7007رأى الوصال )

أن  ين ر( 7702 7000سومادي )ألبورتفي . ال تنكسر وظائفها، و اربادا واحدا

خاصة طريقة  يعٌنن ام النفسي الذي يقوم مقام ديناميكية والفرد  من مةالشخصية ىي 



 

 

جوانب7 ة أو تكون من ثالثة أن متشخصية اإلنسان ةرود ين رأن البيئة. و تصّرُف النفس ب

اجلوانب الثالثة ولو كانت النفسية، واجلوانب االجتماعية.  اجلوانب البيولوجيةواجلوانب

حبيث يصعب ، ترتبط بعضها بعضا واخلصائ  وادلكونات ومبادئ العمل متلكالوظيفة

اجلوانب تلك لسلوك البشري، ألن السلوك البشري نتيجة من ىالتأثًن  تفريقُ ويستحيل 

 (.7072 7001الثالثة )سومادي، 

األعمال كن . ونن مل تاألديب ًةيف العملكثًن كانت قضايا الشخصيِة مصوَّرةً 

7 0656حياة الناس )ربيع، صورة لكن األدب ىو ية، ياة اإلنساناألدبيةتبحث عناحل

تتكامُل و  تّتحدُ األدبية مع التقليدي، كانت ( يف اجملت702 0664سومارجو ) وقال(. 13

أغنيةمجيلةوعمل الكاىن غين تُنوِّم طفلها وىي ال تدري أهنا تم األعمل ك  يف احلياة اليومية

ة الزواج، . يف حفلتسحًن الشخ  وىو ال يدري أنو ينشدادلرضى أو  عاجلةدل يقرأالرقية

ا مشهدون يشهد ة يتحدث بوكيل أسرة العروس، واحلاضرونالعروس وكيل االسرةعندما 

 اللغة اجلميلة.مسرحيا ب

من  راوينبداعية لل( ىو عملية 772 7001عند سيسوانتورو )أما العمل األديب 

عمل . الاشفويا و مث ديكن أن يكون ىذا العمل مكتوب عملٍ ر يف  هَ وتُ قوة اخليال  طريق



 

 

 امتصاص التجربة اإلنسانيةو يولد من ، ولكناألديب ال يُوَلددبجرد اخلروج من عاملٍَ ةارغٍ 

 .وجود ادلشكلةدون جيري سادلا باإلنسانية  ةربليس كل التج، نعم. الواقعة

بكوهنما شكال الرواية والقصة القصًنة  يف (727 7001سيسوانتورو ) كذلك رأي

األشخاص(. واقع ) أحواٌل يعمُلها ويشعُر اها الناسُ و  أحداثٌ ٌةةيها واقع أدبياأهنما

الرواية، عندما نتحدث عن  ىي موضوعة َت َهُر كثًناالدينية  واقعو  االجتماعيةوواقع النفسية

عند االستجابة أو الرد على  يشعرىا األشخاصمثل وجود بعض ال اىرة النفسية اليت 

. كما يف األديبالعمل يف  ادلشكلةأو  نازعةادل قسميف  ذلك يندرجأنفسهم والبيئة. و 

 مكروه ُمِصيٌب للفرد. وال اىرةشيء  نازعة ىيادلأن ( 7071 7007) رونورجيانتو 

أن  دبعىن، وىذا نعطاء التفاسًنأن القارئ قادر على  معناىاخليال وجودة يف اادلالنفسية 

 .كاةيٍة من علِم النفسِ   ن ريةٍ  ديلك خلفيةَ القارئ 

من ادلبادئ  ةيها عدةٌ  روايةٌ  رواية ماجدولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي ىي

ج طريق منهمن  بذلك سيتم ربليل ىذا البحثو  يسلكها أشخاص الرواية.اليت  نازعاتوادل

 من ناسال وسط ن امي بٌن علم النفس واألدب الذي يبحث عنىو التحليل النفس و 

 (.726 7000)ألربتٌن  جانب الداخل



 

 

مسألة  احلقيقةىي يف و قضايا دولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي تُقدِّم الرواية ماج

 ارنهناء حياتو باالنتح شخصي الرئيسي ستيفٌن يريد ، مثل اليأس عندماالكثيفةياة احل

 ه وغًنىا.ةقر ب بسب أقاربومن  ى الشتائمَ تلقَّ و  بإصرارٍ  بسبب مصائِبو جاَئتْ 

حول شخصية  رسالةِ ديكن جعُلها مثاَل نيصااِللتويات الواردة يف ىذه الرواية احمل

واإلخالص  لنيل النجاح باعتماد احلماسة يف احلياةاحلياة  نصالحتاج نى اليت رباإلنسان 

 لقاصرين يف حياهتم.الرمحة لندخال ، و ُمَؤلَِّمةً  ةولوصيبادلادثة احليف 

 حنوِ  نى اإلخالص وادلثابرة يف احلياة للحصول على التغيًن موضوعَ  َترةعُ ىذه الروايةُ 

يف حياهتم بكون الوقت  ىذا يف الناسمن  االىتمامحيتاج نى  احلال . وىذااألةضلِ 

ُم ماجدولٌن  . روايةُ نيلو مشكلتها الكثًنة مناليأس يف منازعة احلياة والطمع يف تُقدِّ

ىو شخصية رئيسية ستيفان الذي كاد ينتحر لغلبة ىوه ستيفن و  األشخاَص الكثًنَة منهم

 (، وىيpreasure principle)عمل على مبدأ اللذةعليو )اجلانب البيولوجي الذي ي

خلي أو ذايت .النعمة عند الغريزي وىو العامل الدااألمل عن تجنبالو  ربصيِل النعمةِ زلاولةُ 

تر أو زيادة الطاقة ، واألمل ىو التو الطاقة ادلنخفضأو مستوى  عمليحالة غًن  الناسهي

 يريد االقتناع(، كما يف مقتطفة الرواية التالية7

اَة ي الّصورة اّليت يفار  ةْيها احلْ ُر يفكفيار، واَخذ يتخى االت غرديتو علحّ ك صكذ لو 
 ذلك حّّ اىتدى اى سورة اعجبو خياذلا ي يفجوه اّلرأو  علْيها ةلم يزل يقّلب



 

 

االمو واحزانُو وحيدثها عْن ِو ي، وىي اْن َيكتَب كتابًا اى ماجدولٌن يبثها ةيرِ الّشع
 من اصبعو عُ نز يُ  هر مثّ النّ  اِن اّلذي سيلقي نفسُو ةيو منِن ادلكاِر وعحنتى االِ عزمِو عل

  وٌ َخامت
َ
 هفٍة شديدٍة مثّ لِ ويقّلبُو ب وِ علي دهُ ع ييضعو على ةّمِو ويضا و وِج من شعرىْنسُ ادل

ٌن واخرجتُو من الّنهِر ورايُت لذا أتْت ماجدو إالِة، ةاء حّّ ىذه احل ادللَقي بنفسِو يفيَ 
حزن
ُ
ْت على فاّليت مات عليها اثّر يف نفسها اخالصو ووةأوُه، واس ةىذه الّصورَة ادل

 ااهتيمعُو ، ةال تزاُل تذّكرُه طوَل ح م على ةعلتهاا الدّ سِو اسًفا ع يًما، وامّل بنفسهفن
 .) 024ماجدولٌن 7(بِو  ُه حّّ تلحقّ ِصًن وتدّب مصرعو وم

لرةع ادلشاكل الشخصية اليت  الباحث هتمية،بناء على خلفية البحث السابق

 يف رواية ماجدولٌن ربت ادلوضوع7 يسلكها األشخاص

ن للمصطفى لطفي "المنازعة الشخصية في الشخص الرئيسي في رواية ماجدولي

 .المنفلوطي"

 الفصل الثاني: تحديد البحث

 البحث ةيما يلي7ة حدد الباحث ىذا بناء على خلفية البحث السابق

ادلنازعة الشخصية يف الشخ  الرئيسي يف رواية ماجدولٌن للمصطفى  ىي ما .أ

 لطفي ادلنفلوطي؟

ة ماجدولٌن ادلنازعة الشخصية يف الشخ  الرئيسي يف روايىي عوامل  ما .ب

 للمصطفى لطفي ادلنفلوطي؟



 

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 بناء على ربديد البحث السابق ةأغراض ىذا البحث ةيما يلي7

ادلنازعة الشخصية يف الشخ  الرئيسي يف رواية ماجدولٌن للمصطفى لطفي  معرةة .أ

 ادلنفلوطي.

واية ماجدولٌن للمصطفى عوامل ادلنازعة الشخصية يف الشخ  الرئيسي يف ر  معرةة .ب

 لطفي ادلنفلوطي.

 الفصل الرابع: فوائد البحث

 الفوائد الن رية .أ

اللغة علم تطوير  ، ادلرجو من ىذا البحث نعطاء ادلساعدةيف اجملاالت العلمية

 دراسة التحليل النفسي. األخرى خاصة يف للبحوث اأساسديكن استخدامو واألدب حبيث 

 

 

 الفوائد العملية .ب



 

 

لفهم ادلنازعة الشخصية يف أشخاص رواية  وسيلةً رجو من ىذا البحث استخداُمو ادل

 حبث األعمال األدبية األخرى يف جعُلو مرجعاماجدولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي، و 

 دراسة التحليل النفسي.ب

 الفصل الخامس: الدراسة السابقة

كل حبث لو  . ومع ذلك،قد حبث الباحثون ىذه الرواية باألغراض ادلختلفة

 . أما الدراسة السابقة يف ىذا البحث منها7اخلصائ  ادلختلفة بعضو بعضا

رسالة سييت حجر طالبة قسم اللغة العربية وأداها من اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان  .0

ربت ادلوضوع "العصبية النفسية يف الشخ   7002جونونج جايت باندونج سنة 

زلفوظ" )دراسة علم النفس على شخصية الشخ  لنجيب  AK الرئيسي يف رواية

يف العصبية النفسية  يف ىذا البحث أن أحوال الرئيسي(. أوضحت سييت حجر

 ،لكنهادةاع النفس السلبية. ادلعربةبتقنيةالقلق هابإظهار ديكن وصف الشخصي الرئيسي

كان ولذلك،   الرواية. AKيف  عواملهاشخصية و  نازعةالادلجهة سيت ىاجر  مل ُتوِضحْ 

 ىذا البحث مرجعا للبحث مثلو.

بارو للغة والفن من اجلامعة رييو ةكاننتان سييت عائشة طالبة تربية ارسالة أنديك باوو ن .7

 The Girls Of Riyadhربت ادلوضوع ادلنازعة الشخصية يف أشخاص رواية 7000سنة 



 

 

ها لكنصها، نازعة الباطنيةبٌن أشخاادل ت ننتان يف ىذا البحثللسلطان السىن". أوضح

وبذلك، ادلرجو من ىذا البحث كونو مرجعا نضاةيا يف حبث  .عواملهافسر ال ت

 السيكولوجية األدبية خاصة دبا يتعلق بادلنازعة الشخصية وعواملها.

رسالة جوشيامان ةرمانا طالب قسم اللغة العربية من اجلامع اإلسالمية احلكومية سونان  .2

ت ادلوضوع "العاطفة الشخصية العلى يف رواية رب 7000جونونج جايت باندونج سنة 

الشخ   امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعدوي". ىذا البحث يعرب عن عواطف

 الرئيسي وتعيٌن ىويتها وأحوالو ادلنحرةة من العاطفة الشاذة.

رسالة أجوستينا أرتليا ةوتري طالبة كلية العلوم اإلنسانية من اجلامية اإلندونسية سنة  .1

 Kayoi No Guntaiربت ادلوضوع "ادلنازعة الباطنية يف الشخ  الرئيسي يف رواية 7000

ىذا البحث يبحث عن ادلنازعات الشخصية يف الشخ  الرئيسي  لثوثوي ياثوكا".

واإليضايف وطريقة دةاعها. وأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي 

 عوامل ىذه ادلنازعات.التحليلي. لكنها يف ىذا البحث ال توضح 

 الفصل السادس: أساس التفكير

ها دراسة سلوكالذي يدرس خصائ  النفس البشرية ب علم النفس ىو العلم

شخصية ترتبط ارتباطا وثيقا خلفية النفس البشرية. السلوك و الأن كل باعتقاد ، وشخصيتها



 

 

ل ادلستخدم يف ىذا وادلدخ. حيتاج نى ألة بصورة ادلدخل تقدير العمل األديب،ل، مع ذلكو 

أن بةاراض االالذي يقوم على  ادلدخلالنفسي ىو  مدخل علم. البحث مدخل علم النفس

 (.700 7005)أيندراسوارا،  يستمر حبثو عن أحداث احلياة البشرية العمل األديب

7 7000)ألربتٌن،  علم النفس األديب ىووسط ن امي بٌن علم النفس واألدب

 ( أن750 7001ك )اخل. رأى ريين ويليمن الد ناسدرُسو يساوي درَس ال(. 26

ا نوعونو كنفس الراوي ب دراسة ة. األولشلكن لو أربعة معانمصطلح "علم النفس األديب" 

كما ىو   ونوعها قوانٌن علم النفسدراسةالثالث ا. والثاين دراسة العملية اإلبداعية.شخصأو 

 القارئ(. على القارئ )نفس تأثًن األدبدارسة والرابعة  .األديب العمل مطبق يف

مدخل علم النفس يؤكد ربليلو على كل عناصر األعمال األدلية داخلية كانت 

الداخلية ادلؤكدة ىي الشخصية أو  ناحيةوخارجية.لكن التأكيدأكثر من الداخلية. 

ةغرض علم النفس  تعريف،ناحيةال (. وذلك ألن من7000 7007، مسي) األوصاف

ذلك، (. و 7217 7007)راتنا،  األدبية لاعمواردة يف األالالنفسية ةهم اجلوانب األديب ىو 

 ديكن ربليلها باستخدام ن رية علم النفس. كل األشخاص يف األعمال األدبية

ةبحث علم النفس األديب لو أمر مهم يف ةهم األدب لوجود عدة الفضائل7 أوال 

دخل نمكان حصول التغذية أمهية علم النفس األديب لدرس جانب الشخصية، ثانيا اهذا ادل



 

 

للباحثٌن عن مشكلة الشخصية ادلتطوَّرة، ثالثا نوع ىذا البحث مفيد جدا يف حبث 

 (.77 7000)ألربتٌن، األعمال األدبية الضامنة بادلشكالت النفسية 

( دلا كان ةرود 700 7000أما أصل تسمية علم النفس التحليلي كما يف ألربتٌن )

ويطور منهج علم النفس التحليلي، أن مشكلة ادلريض الرئيسية  يعاجل ادلرضى بطريق احلوار

ىي مشكل طفولو ادلتعلق دبشكلة اجلنس. ةعلم النفس التحليلي ىو دارسة علمية ابتدع 

. ن رية علم النفس التحليلي تتعلق بوظيفة وتطور بنفس 0600سيغموند ةرود حول سنة 

امهة كبًنة وخلقت للنفس اإلنسانية الناس. ىذا العلم جزء من علم النفس الذي يعطي مس

 منذ السنٌن.

أما موضوع ىذا البحث يرتكز على ادلنازعة الشخصية وعواملها يف األشخاص. 

( ىي ادلنازعة الباطنية بٌن اذلو واألنا 720 7000ادلنازعة عند ةرود كما يف نور حسن )

كون اذلو داةعا يريد واألنا األعلى يف الفرد. تلك العناصر الثالثة يداةع بعضها بعضا.  

السعادة واالقتناع يف العامل اخلارجي وكون األنا األعلى سائقا شامال عل ن ام القيم 

 (.720 7000والقانون اجلارية يف اجملتمع )يوسف ونور حسن، 

( حياة الشخ  كلها وةردىا العنيقة 74 7007لوصال )أما الشخصية عند ا

عمل، وقدرهتا على البقاء على قيد احلياة واالنفتاح، والقدرة على اكتساب أىداف الو 



 

 

ىذا البحث باستخدام ن رية سيغموند ةرود للبنية نازعات الشخصية، اخلربة. يف ربليل ادل

شمل ثالثة ند ةرويد يقدم ىذه بينةالشخصية ت، سيغمو األديب شخصيتو. يف علم النفس

. وىذه العناصر الثالثة ترتبط ارتباطا وثيقا عليا واألنا األواألن النفسية، وىي اذلوعناصر ال

أو  على صورة السعادةربقيق األىداف  ىيشخصية نازعةالجدا لإلنسان. وىكذا، ةإن ادل

 قيمة والقواعد القائمة.لل االقتناع ادلتأخر حّ تتم مناسبة العامل اخلارجي

 هر األنا واألنا اذلوي . من ىذاالشخصية يكون منذ الوالدةن ام أصل ىو  اذلو

منذ والدتو، كان اذلو يضمن مجيع اجلوانب البيولوجية من الغريزة والدةعة . علياأل

اللذة عند وذبنب األمل.  لذةحصول الل على مبدأ اللذة، وىي7 زلاولة يعم واحلركات. اذلو

أو زيادة حالة غًن نشطة نسبيا أو على مستوى ادلنخفض للطاقة، واألمل ىو التوتر اذلو ىي 

 (.701 7007)الوصال،  ربب االقتناعالطاقة اليت 

احلياة. مجيع  تبحث عن دراسة اذلو ىو اجلانب البيولوجي.أما البيولوجي ىو

، كان البيولوجي وعلم لذلك موضوع البيولوجي ةيشتمل على أنواع العلوم ةيو.الكائنات 

لكنهما يناسبان من ناحية  النفس يبحثان عن الناس مع كالمها يذىبان من ناحية سلتلفة

أخرى. البيولوجي وباخلصوص علم اإلنسان ال يبحث عن عملية النفس وىذا ىو درس 

 (.724 7002علم النفس )مسعودة، 



 

 

على التعامل مع الواقع. وبالتايل ةإن األنا  اذلوليكون الناس قادراألنا يطور من 

دلنع اجلهد اجلديد أو  idيعمل وةقا دلبدأ الواقع. الشركات احلصول على رضا طالب 

تأجيل ادلتعة حّ يتم العثور على كائن، واليت من الواضح ديكن أن تليب االحتياجات. األنا 

تصل بشكل جيد كائن احلي حيتاج نى اىي اجلانب النفسي بدال من حرف وينشأ ألن ال

 (.7073 7000مع واقع العامل )سومادي، 

عمل على مبدأ دب من الشخصية اليت تعلى ىو قوة األخال  واألاألنا األ أما

ومبدأ واقعي من األنا )الوصال،  ( خالةا دلبدأ اقتناع اذلوidealistic principleادلثالية )

القيم وادلثل العليا  وكيلجانب االجتماعي الذي ىو علي ىو (. األنا األ703 7007

عة متنوعة من األوامر رلمو  قا لتفسًن اآلباء ألطفاذلم، والذي يضمنللمجتمع التقليدية وة

وديكن أيضا اعتبار اجلانب ادلعنوي  عادة، لذلكسالكمال األنا األعلى  والنواىي. ىذا

 (.7074 7000للشخصية )سومادي، 

اذلو يعمل مبدأ اللذة وطلب االقتناع ويتصف األخال  اخلاةضة. األنا ديأل ادلبدأ 

تمع. أما األنا األعلى )القلب( لو الواقعي ويأخر االقتناع حّ ينيلو بطريقة جيدة عند اجمل

 (.7202 7000ادلعيار األخالقي للفرد )أليكس،



 

 

الطاقة بالنشاط البدين تسمى  استخدامو، وىي باعتبارالطاقة البشرية ديكن متييزىا 

أن وقال ةرويد على أساس ىذه الن رية . والنشاط البدين والعقلي يسمى الطاقة النفسية

 ه ىو وسيلة أو وسيطة بٌنغرائز . اذلو مع نفسيةالطاقة اللها نى ية ديكن ربويندالطاقة الب

 (.772 7000شخصية )ميندروف، والالطاقة البدنية 

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

 المنهج .أ

ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلي. أول عمل ىذا 

تحليلي لغة احلل والفك ولكن اآلن يزداد ىذا ادلنهج وصف البيانات ةتحليلها. الوصف ال

 (.722 7007ادلعىن بإيتاء الفهم والبيان )راتنا، 

ىذا ادلنهج يصور الشخ  الرئيسي بالنفس التحليلي أي وصف ادلنازعة الشخصية 

 يف الشخ  الرئيسي وذكر أسبااها يف رواية ماجدولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي.

 خطوات البحث .ب

 مصدر البياناتتعيٌن  .0

ىذا البحث رواية ماجدولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي تشتمل يف بيانات المصدر 

 بابا طبعتها مطبعة القاىرة. 66صفحة و  774على 



 

 

 جنس البيانات .7

ىذا البحث ىو نصوص وعبارات ىذه الرواية ادلتعلقة بادلنازعة يف بيانات الجنس 

 للمصطفى لطفي ادلنفلوطي. رواية ماجدولٌنيف شخاص األالشخصية بٌن 

 طريقة مجع البيانات .2

بقراءة ادلصدر واطالعو. وأما ترتيبو أوال، قراءة رواية ماجدولٌن  ذالبياناتُ أخَ تُ 

للمصطفى لطفي ادلنفلوطي. ثانيا، نيقاع العالمة يف البيانات من نصوص الرواية. ثالثا، 

زعة الشخصية يف رواية ماجدولٌن مجع البيانات.رابعا، تقسيم البيانات ادلتعلقة بادلنا

 للمصطفى لطفي ادلنفلوطي.

 طريقة البحث .1

 البينات وصف البحث ىو7 أوال، وصف البيانات أيىذا يب أما ترت

وةقا دلشكلتها.  ادلوصوةة البيانات تبويب البيانات أي اجملموعةوربديدىا. ثانيا، تقسيم

التحليل من دراسة بالن رية العلمية  مةادلقسَّ  البياناتربليل أي  ثالثا، ربليل البيانات

 لفهم حبث البيانات. احمللَّلة البياناتتفسًن النفسي. رابعا، تفسًن البيانات أي 

 خالصة .2



 

 

 معرةةآخر ىذا البحث تعيٌن خالصتو وىي أجوبة من ربديد البحث السابق من 

طفى لطفي يف الشخ  الرئيسي يف رواية ماجدولٌن للمص وعواملها ادلنازعة الشخصية

 .ادلنفلوطي

 الفصل الثامن: نظام التحرير

 قسم ىذا البحث نى أربعة أبواب وىي7نلنيل البحث ادلرجو ي

ادلشتملة على خلفية البحث وربديد البحث وأغراض البحث الباب األول7 ادلقدمة 

 والدراسة السابقة وأساس التفكًن ومنهج البحث وخطواتو ون ام التحرير. وةوائد البحث

اب الثاين7 األساس الن رية ادلشتملة على علم النفس األديب والن رية الشخصية الب

 عند سيغمون ةرود.

الباب الثالث7 ربليل البيانات ادلشتمل على ادلنازعة الشخصية وعواملها يف رواية 

 ماجدولٌن للمصطفى لطفي ادلنفلوطي.

ى اخلالصة ة من مجيع خطوات ىذا البحث ادلشتملة علالباب الرابع7 اخلامت
 واالقاراحات.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


