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 اٌجبة األًي

 ِمذِخ

 اٌفظً األًي : خٍفْخ اٌجؾش

ًثْئزيُ، ؽْش رؤصش يف ىزه  اٌزالِْزاٌزؿٍُ ىٌ ؾٍّْخ رفبؾً ثني 

، ٌذاخٍْخ اٌيت رنشأ ِٓ داخً اٌفشداٌزفبؾالد اٌؿذّذ ِٓ اٌؿٌاًِ، عٌاء اٌؿٌاًِ ا

اٌؿٌاًِ اخلبسعْخ اٌيت رنشأ ِٓ اٌجْئخ. يف أٔشطخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ يف  ًوزٌه

ّزجبدٌٌْ  اٌزالِْزاٌفظً اٌذساعِ، ىنبن ارظبي ؾبدلِ ّزىٌْ ِٓ ادلؿٍّني ً

األفىبس ٌزطٌّش األفىبس ًاٌفيُ. يف اٌزٌاطً، ًاٌزُ زنذس يف وضري ِٓ األؽْبْ 

إىل أْ ّىٌْ اخزْبسا  شنًْ، ًاٌزُ د، ًاالرظبي غري فؿبي ًغري فؿبياالحنشافب

: 2005، يف اٌزؿٍُ. )ٌٌِْغب اٌزالِْز، ّفؼً، ًاٌزؾفْض ًاحلّبط ِٓ ِٓ اٌٍفػْخ

110) 

ؽغنخ يف ؽني أْ ؾٍّْخ اٌزؿٍُ اٌيت ٔػّزيب ًؽذح اٌزؿٍُْ مبذسعخ أعٌح 

، ِضً ادلمبثالد اٌيت يب اٌؿذّذح ِٓ ادلشبوً اٌيت حتذساٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ٌذّ

، لبي إْ ادلشىٍخ عِ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخأعشاىب اٌىبرت ِؽ ِذس
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، ًخبطخ يف رؿٍُ يف اٌزؿٍُ اٌزالِْزٌذٍ  ،ىِ أْ ىنبن ٔمض يف احلبفض

اٌزذسّظ ىٌ ألً رشبسوْخ. ألْ ادلؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ ثغجت فؿبٌْزيب. ادلؿٍُ يف 

، ؽْش ّغزخذَ ادلؿٍُ س ًرنفْز اٌزؿٍُ ادلنبعت ًاٌفؿبيألً لذسح ؾٍَ اخزْب

، ًّغزخذَ ادلؿٍُ عؤاي طغري ًإعبثخ يف ذنبّخ اٌذسططشّمخ احملبػشح فمط ِؽ 

، ًىزا خ ؾًّ اٌطبٌت ِٓ ًصاسح اٌذّٓ فمط، ًاٌىزت ًسل اٌغجٌسح أّؼًب ًعٍْخ

 دسعبدثبٌزؿٍُ حبْش ال ّظً ِزٌعط  اٌزالِْزفؽ ًاىزّبَ ِب ّغجت اٌذا

( KKMِؿبّري االوزّبي ) األدَٔ احلذ أْ ؽني يف دسعخ، 5.5 إال اٌزالِْز

 .7،5اٌزُ رنت حتمْمو ىٌ 

صُ ؾنذِب ّنػش اٌىبرت ِجبششح إىل احلمً ؾنذِب رىٌْ ؾٍّْخ اٌزؿٍُ وضري 

ألِبِِ فمط ىٌ اٌزُ اٌظف ا ، فئْاٌزّٓ ال ٍّزفزٌْ إىل ادلؿٍُ اٌزالِْزِٓ 

، ثْنّب اٌظف اٌضبِٔ ً اٌضبٌش ًِب إىل رٌه ِشغٌٌٌْ ثأٔشطخ وً ّشالت ادلؿٍُ

 ِنيُ. ىزا ىٌ ِب ّزٌلؽ اخنفبع ٔزبئظ اٌزؿٍُ ٌٍطالة.

، فئْ اٌغجت اٌشئْغِ الخنفبع احلذ بدًا إىل اٌجْبٔبد اٌٌاسدح أؾالهاعزن

ُ يف اعزخذاَ أعبٌْت اٌزؿٍُ ( ىٌ ؾذَ فؿبٌْخ ادلؿKKMٍاألدَٔ ٌالوزّبي )
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، ًٍ ًاالعزّزبؼ ثبٌٍؿت ِؽ ألشاذنُثبدل اٌزالِْزؽزَ ّشؿش  اٌزؿٍّْْخ،ًًعٍْخ 

 اٌزالِْزحبْش شنىٓ حتغني اٌطشق ً اٌٌعٍْخ ادلنبعجخ ًادلالئّخ اىزّبِبد 

 ًحتفْضىُ ًحتمْك احلذ األدَٔ ِٓ ِؿبّري اٌىّبي.

ؿٍُ إىل إصبسح سغجبد شنىٓ أْ ّؤدُ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ يف ؾٍّْخ اٌز

ًاىزّبِبذتُ يف أٔشطخ اٌزؿٍُ. وّب شنىٓ أْ ّغبؾذ اعزخذاَ ًعٍْخ  اٌزالِْز

ِٓ رفغري اٌجْبٔبد  اٌزالِْزؽزَ ّزّىٓ  اٌزالِْزاٌزؿٍُ ادلؿٍّني ؾٍَ حتغني فيُ 

ْخ ، فئْ اعزخذاَ ًعٍْخ اإلؾالَ يف ؾٍّؿٌٍِبد ادلذجمخ ثغيٌٌخ. ًثبٌزبيلًادل

، شنىٓ روش رنزة االٔزجبه، ًسنٍك ؽبٌخ رؿٍُ عْذح. ٌزٌهاٌزؿٍُ شنىٓ أْ 

حتمْك أىذاف اٌزؿٍُ. )اشنبس ؾٍَ  اٌزالِْزٌزىٌْ لبدسح ؾٍَ ِغبؾذح  ٌعٍْخاٌ

 (15: 2005، محٍه

 اٌفظً اٌضبِٔ : حتمْك اٌجؾش

يف  ٌسحظاٌ ً نٌّداطاٌ ٌعٍْخاٌلجً اعزخذاَ  زالِْززؿٍُ اٌاٌ حتظًْ وْف .1

ذسعخ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ مب اٌٍغخ اٌؿشثْخ يف اٌظف اٌغبثؽ ُْرؿٍ

 ؟عٌِْذأظاإلعالِْخ 
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ُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ يف اٌظف ْيف رؿٍ اٌظٌسحً نٌّداطاٌ ٍْخرطجْك ًع وْف .2

 ؟عٌِْذأظذسعخ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ مباٌغبثؽ  

 نٌّداطاٌ ٍْخثؿذ اعزخذاَ اٌٌع اٌزالِْززؿٍُ اٌ حتظًْ رشلْخ وْف .3

ذسعخ أعٌح ؽغنخ مباٌٍغخ اٌؿشثْخ يف اٌظف اٌغبثؽ ُ ْيف رؿٍ اٌظٌسحً

 ؟عٌِْذأظ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ

 اٌفظً اٌضبٌش : أغشع اٌجؾش

دتبشْبً ِؽ طْبغخ ادلشىٍخ أؾاله ، فئْ اٌغشع ِٓ ىزه اٌذساعخ  

 ٌِعخ إىل ِؿشفخ:

 ٌسحظاًٌ ٌنٌّداطالجً اعزخذاَ اٌٌعٍْخ  زالِْززؿٍُ اٌاٌ حتظًْ دلؿشفخ .1

ذسعخ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ مباٌؿشثْخ يف اٌظف اٌغبثؽ  ُ اٌٍغخْيف رؿٍ

 .؟عٌِْذأظ اإلعالِْخ

ذسعخ مبيف رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ  ٌسحظاٌ ً نٌّداطاٌ رطجْك ًعٍْخدلؿشفخ  .2

 ؟عٌِْذأظ أعٌح ؽغنخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ
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 اٌنٌّداطثؿذ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ  اٌزالِْزاٌزؿٍُ  حتظًْرشلْخ دلؿشفخ  .3

يف ِذسعخ أعٌح ؽغنخ يف رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ يف اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً

 ؟عٌِْذأظ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ

 اٌفظً اٌشاثؽ : فٌائذ اٌجؾش

 ً ِٓ فٌائذ ِٓ ىز حبش ِب ّبيل:

 فٌائذ ٌٍّذسعخ .1

ًِٓ ادلزٌلؽ أْ ىزا اٌجؾش مبضبثخ ِبدح ِشعؿْخ ِٓ أعً ؽً  

 حتغني ٌٔؾْخ اٌزؿٍُْ.ِشىٍخ رؿٍُ اٌزؿٍُ ِٓ أعً 

 فٌائذ ٌٍطالة .2

ِٓ ادلزٌلؽ أْ ّؤدُ ىزا اٌجؾش إىل حتغني عٌدح رؿٍُ  

ِٓ خالي اٌزفىري اإلثذاؾِ ، ًىٌ أِش ؽبعُ ًشنىٓ  اٌزالِْز

 رطجْمو يف احلْبح اٌٌِْْخ.
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 فٌائذ ٌٍىبرت .3

، ؼْف ىزا اٌجؾش ٔػشح صبلجخ ٌٍىبرتِٓ ادلزٌلؽ أْ ّ 

 اٌزؿٍّْْخ. خبطخ يف ِشىٍخ ًعٍْخ اإلؾالَ

 اٌفظً اخلبِظ : أعبط اٌزفىري

ًعٍْخ اٌزؿٍُ ىِ أداح ثأشىبي خمزٍفخ ، عٌاء يف شىً أعيضح  

إٌىرتًْٔخ أً طٌس أً أدًاد أً وزت أً غريىب ، ًوٍيب رغزخذَ ٌٍّغبؾذح يف 

 (265 :2012رٌعْو حمزٌّبد اٌذسط إىل ادلشبسوني )أًٌٓ ذنِ، 

، رضري سغجبد ًِظبحل عذّذحُ ّضري ْاٌزؿٍشنىٓ اعزخذاَ ًعٍْخ  

اٌذافؽ. شنىٓ أْ ّغبؾذ اعزخذاَ ًعٍْخ يف ؾٍّْخ اٌزؿٍُ ؾٍَ ٔمً سعبٌخ 

. ًثبٌزبيل فئْ اعزخذاَ اٌزالِْزًحمزٌٍ اٌذسط يف رٌه اٌٌلذ ًصّبدح فيُ 

 اٌزالِْزًعٍْخ اإلؾالَ يف ؾٍّْخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ شنىٓ أْ رنزة أزجبه 

ًاىزّبِبذتُ ، ًسنٍك ؽبٌخ رؿٍُ عْذح. ٌزٌه شنىٓ اٌمٌي أْ ًػؽ ًعٍْخ 

اإلؾالَ يف ؾٍّْخ اٌزؿٍُْ ًاٌزؿٍُ وأداح ٌزؾمْك أىذاف اٌزؿٍُ حبْش شنىٓ صّبدح 

 (15: 2005ٔزبئظ اٌزؿٍُ ) أًِبس محبٌه، 
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ثذًْ إعمبطبد رؿشػيب  ٍْخىِ جمٌّؾخ ِٓ اٌٌع اٌنٌّداطاٌٌعٍْخ  

خ األثؿبد. ًاٌيت شنىٓ أْ رزغٍَ وأشْبء أطٍْخ ، احلْبح ثطشّمخ ِشئْخ صالصْ

ًادلٌد ، ًشنىٓ أْ رىٌْ أّؼًب يف شىً وبئنبد اططنبؾْخ دتضً اٌىبئٓ األطٍِ 

 (29: 2015)داسّبٔط، 

ىِ أداح ٌٍزذسّظ ًاٌزؿٍُ شنىنيب رمذُّ  ٍْخيف ؽني أْ طٌسح اٌٌع 

إىل عزة خبص  سعبئً ًِنشٌساد ٌٍزؿٍُ يف شىً طٌس ، شنىٓ أْ ّؤدُ رٌه

حبْش  اٌزالِْزٌٍطالة اٌزّٓ عْزّىنٌْ ِٓ رٌػْؼ اٌشعبٌخ اٌيت ّنمٍيب ادلؿٍُ إىل 

 (531ال رىٌْ اٌشعبٌخ ِفشطخ يف اٌطٌي. )جمٍخ سؽّْخ: 

ادلفشداد ىٌ أؽذ ؾنبطش اٌٍغخ ًىٌ أِش ِيُ ٌٍغبّخ ، ألٔو ّؿًّ وشىً  

ٌد ادلفشداد ، ِٓ أشىبي اٌزؿجري ؾٓ اجلًّ ًاخلطبثبد. ِٓ ادليُ عذا ًع

حبْش ّىٌْ ىنبن ِٓ رنبدي ثأْ رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ رنت أْ ّجذأ ثئدخبي ًرؿٍُْ 

 (69: 2016ادلفشداد )ٔبٔبٔظ لبعُ، 
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 تعليم اللغة العربية

 نموداجاوسيلة 

 : ًىِ  اٌنٌّداط ًعٍْخ ثبعزخذاَ اٌؿشثْخ ادلفشداد رؿٍُْ خطٌاد

 اٌغجٌسح ً اٌنٌّداط ِضً اٌزؿٍُْ، ؾنذ إٌْيب حتزبط اٌيت ادلشافك إؾذاد(1)

 .اٌزؿٍُْ أٔشطخ يف ٌٍّشبسوخ اٌزّالِْز ثئؾذاد ادلذسط ّمٌَ(2)

 .حتمْميب رنت اٌيت اٌزؿٍُْ أىذاف ادلذسط ّششػ (3)

 يف ادلذسط ًّؤوذىب ادلفشداد ِبدح اٌزالِْز ِؽ ادلذسط ّجؾش(4)

  .اٌنؾفبع

 اٌزّالِْز ّيزٌّْ صُ ادلفشداد ؾٍَ حتزٌُ اٌيت اٌنٌّداط ادلذسط ّنػش(5)

  .إٌْيب

 اٌيت اٌزّضبي ًسافميب ادلفشداد ؾٍَ حتزٌُ اٌيت اٌنٌّداط ادلذسط ّػيش(6)

  .اٌىٍّبد ِؿنَ رششػ

 مل اٌيت اٌزؿٍُْ ادلٌاد ؾٓ االعئٍخ اٌمبء فشطخ اٌزّالِْز إىل ادلذسط ّؿطَ(7)

 .ّفيٌّىب

  .اٌزذسّجبد اٌزّالِْز ّؿًّ االٔزيبء، ثؿذ(8)

 .اٌزؿٍُْ رنفْز ٔزبئظ إدتبَ إىل اٌزّالِْز ادلؿٍُ ّذؾٌ اٌزؿٍُْ، ذنبّخ يف(9)

 

 الصورةوسيلة 

 : ًىِاٌظٌسح  ًعٍْخ ثبعزخذاَ اٌؿشثْخ ادلفشداد رؿٍُْ خطٌاد

 ً الطمخ ًاٌظٌسح  ِضً اٌزؿٍُْ، ؾنذ إٌْيب حتزبط اٌيت ادلشافك إؾذاد (1)

 .اٌغجٌسح

 .اٌزؿٍُْ أٔشطخ يف ٌٍّشبسوخ اٌزّالِْز ثئؾذاد ادلذسط ّمٌَ(2)

 .حتمْميب رنت اٌيت اٌزؿٍُْ أىذاف ادلذسط ّششػ(3)

 يف ادلذسط ًّؤوذىب ادلفشداد ِبدح اٌزالِْز ِؽ ادلذسط ّجؾش(4)

  .اٌنؾفبع

 ّيزٌّْ صُ ادلفشداد ؾٍَ حتزٌُ اٌيت اٌغجٌسح يفاٌظٌسح ادلذسط ّنػش(5)

 .إٌْيب اٌزّالِْز

 اٌيتاٌظٌسح ًسافميب ادلفشداد ؾٍَ حتزٌُ اٌيتاٌظٌسح ادلذسط ّػيش(6)

  .اٌىٍّبد ِؿنَ رششػ

 اٌيت اٌزؿٍُْ ادلٌاد ؾٓ االعئٍخ اٌمبء فشطخ اٌزّالِْز إىل ادلذسط ّؿطَ(7)

 .ّفيٌّىب مل

 يف ادلذسط ّؿطِ اٌيت اٌزذسّجبد اٌزّالِْز ّؿًّ االٔزيبء، ثؿذ(8)

  .ححاٌظٌسح

 .اٌزؿٍُْ رنفْز ٔزبئظ إدتبَ إىل اٌزّالِْز ادلؿٍُ ّذؾٌ اٌزؿٍُْ، ذنبّخ يف(9)

الدراسة نتائج  

 المفردات الجديدةمعرفة 

المقدمة السورة أو رقية المناسبة الجديدة المفردات اذكر 

ملء األسئلة التي تم تقديمها 

 تحليل

 الختام
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 اٌفظً اٌغبدط : فشػْخ اٌجؾش

اٌفشػْخ عٌاثخ ِؤلزو إىل ادلشىٍخ حبش اْ احلمْمخ ّنجغِ ونذ ثشىنذ 

اٌفشػْخ ىِ احلمْمخ ثبالفرتاػبد أعبعْخ ّغزؿًّ ػّٓ اإلطبس اٌفىشح. صُ 

ثْنّب يف ٔزٌوبْ ِٓ لجً اٌىبرت ، ًٌىٓ ّنجغِ اْ ّىٌْ ال ّضاي يف اخزجبس صجذ 

 (2006:25أً اخزجبس ثشه )عٌؽشوِّْ اسّىٌٔزٌ ، 

ًىىزا ّزُ رطجْك اٌفشػْخ يف ىزه اٌذساعخ ، اٌيت طْغذ ؾٍِ اٌنؾٌ 

 اٌزبيل:

HO ٌٍٍُغخ اٌؿشثْخ رؿٍُ ا اٌزالِْز: ال ٌّعذ حتغٓ وجري يف ٔزبئظ رؿ

مبذسعخ أعٌح يف اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً اٌنٌّداط ثبعزخذاَظ.. 

 اإلعالِْخ اٌضبٌّٔخؽغنخ غػع 

HO :يف رؿٍُ اٌٍغخ  اٌزالِْزٍُ وبٔذ ىنبن صّبدح وجريح يف ٔزبئظ رؿ

يف اٌظف اٌغبثؽ  اٌظٌسحً اٌنٌّداط ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌؿشثْخ صصصصصص

 .اإلعالِْخاٌضبٌّٔخ  ؽغنخ ذسعخ أعٌحمب  صصصصص
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: صُ الخزجبس ؽمْمخ  5الخزجبس اٌفشػْخ ثبعزخذاَ دسعبد ِٓ امهْخ 

( ، فيزا ّؿين H0إرا مت سفغ اٌفشػْخ اٌظفشّخ ) ّخ اٌظْغخ ادلغزخذِخ اٌفشع

( ِمجٌٌو ، فيزا ّؿين أو ال ٌّعذ H0اْ ىنبن فشلب. إرا وبٔذ اٌفشػْخ )

 فشق.

 اٌفظً اٌغبثؽ : اٌجؾٌس ادلنبعجخ

 األخشٍ اٌيت هبب ِنبعجخ ِنيبإْ اٌجؾٌس 

عْزُ ؾشع ِب ٍِّ يف ؾذد ِٓ األؾّبي اٌجؾضْخ اٌيت رنبلش اعزخذاَ  .1

"فبؾٍْخ  2016يف رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ:ؽٍِّ، يف ؾبَ  اٌظٌسحاٌٌعٍْخ 

يف رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ" اخززبَ ىزه اٌذساعخ ىٌ  اٌظٌسحاعزخذاَ ًعٍْخ 

ثشىً فؿبي يف رؿٍُ اٌٍغخ اٌؿشثْخ. ، ال عّْب  اٌظٌسحاعزخذاَ ًعٍْخ 

 :يف اٌزؿٍُ ادلفشداد يف ِشؽٍخ ِب لجً ادلذسعخ ًادلذاسط ، ًىِ

 ِذسعخ اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ ً ِذسعخ اٌؿبٌْخِذسعخ اٌذّنْخ اإلثزذاؾْخ، 

فّْب   اٌظٌسحرزّضً اخلطٌاد اٌفؿبٌخ يف رؿٍُ ادلفشداد ثبعزخذاَ ًعٍْخ 

ًفمًب  اٌظٌسحَ ادلؿٍُ اخزْبس ًاعزخذاَ ًعٍْخ ٍِّ: أًالً ، رنت ؾٍ
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ًرطٌّشىُ أً ًفمًب دلغزٌٍ  اٌزالِْزٌٍزؿبٌُْ اٌيت ّزُ رذسّغيب ًفمًب ٌنٌّ 

حبْش  اٌظٌسحاٌزؿٍُْ. صبْٔب ، ّششػ ادلؿٍُ اٌذسط ثبعزخذاَ ًعٍْخ 

. اٌظٌسحّغزطْؽ اٌطبٌت ختّني أً اٌزنجؤ مبؿنَ ادلفشداد ثنبءً ؾٍَ 

اٌزؿٍُ ادلظغشح يف رذسّظ  ٍْخؽ اٌىبرت يف اعزخذاَ ًعؿبدٌخ ِرزّضً ادل

ىٌ اٌغشع ِٓ  اٌىبرتادلفشداد اٌؿشثْخ. يف ؽني أْ االخزالف ِؽ 

ادلجبعشح ثبعزخذاَ طٌس  ىزه اٌذساعخ دلؿشفخ وْفْخ رطجْك طشّمخ

 .يف رؿٍُ ادلفشداد ٍْخاٌٌع

يف  اٌنٌّداطصُ ٔغؾفزٌي لّشّخ، أعشٍ حبضًب ؽٌي اعزخذاَ ًعٍْخ  .2

اإلؾالَ ادلظغشح صالصْخ األثؿبد ِٓ  ًعٍْخعخ اٌفمو ثؿنٌاْ "رطجْك دسا

مبذسعخ ادلؿبسف  دلٌػٌؾبد اٌفظً اٌضبِٓ اٌزالِْزأعً حتغني فيُ 

عْغٌعبرِ ِبٌنظ. اٌغشع ِٓ ىزه اٌذساعخ ىٌ ًطف رنفْز  02

اٌزؿٍُ صالصْخ األثؿبد ادلظغشح ٌزؾغني  ًعٍْخاٌزؿٍُ ِٓ خالي اعزخذاَ 

عْغٌعبرِ ِبٌنظ  02يف اٌفظً اٌضبِٓ مبذسعخ ادلؿبسف  اٌزالِْزفيُ 

، اٌنٌّداطاٌزؿٍُ صالصْخ األثؿبد  ًعٍْخً ِؿشفخ ِغزٌٍ فؿبٌْخ ًعبرثْخ 

ىِ يف اعزخذاَ ًعٍْخ  اٌىبرجنيإْ ادلؿبدٌخ ِؽ ىزه اٌذساعخ ِؽ 
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ىٌ غشع  اٌىبرجنييف اٌزؿٍُ ، يف ؽني أْ االخزالف ِؽ  اٌنٌّداط

ثْنّب ّيذف  اٌزالِْزٌذساعخ إىل حتغني فيُ اٌجؾش اٌزُ ذتذف ىزه ا

ثبعزخذاَ ًعٍْخ اٌزؿٍُ  اٌزالِْزإىل حتمْك ٔزبئظ رؿٍُ  اٌىبرجٌْ

 .اٌنٌّداط

يف دساعخ  اٌنٌّداطأعشٍ حبضًب ؽٌي اعزخذاَ ًعٍْخ صُ سطنب أٌّ،  .3

اٌزؿٍُ ادلغزنذح إىل داس ٔشش ِظغشح يف  ًعٍْخ"اعزخذاَ اٌفمو ثؿنٌاْ 

ٌِػٌؾبد اٌشّبػْبد ِذسعخ اٌذّنْخ اإلثزذاؾْخ، ذتذف ىزه 

اٌذساعخ إىل اوزشبف رطٌّش ًعٍْخ رؿٍّْْخ لبئّخ ؾٍَ أعبط ِغزٌٍ 

ؾٍَ أعبط ِنبصي دنٌرط ٌٍشّبػْبد األًٌْخ ، دلؿشفخ عٌدح اٌٌعٍْخ 

إرا مت رطجْميب يف اٌزؿٍُ  ، دلؿشفخ فؿبٌْخ ىزه ًعٍْخنٌّداطاٌ ادلنضٌْخ ا

يف اٌظف اٌغبدط مبذسعخ االثزذائْخ غبدٔظ ؽشعٌ ًِؿشفخ اٌزؾغٓ 

رػيش ٔزبئظ دساعخ اٌزطٌّش . نٌّداطاٌثؿذ اعزخذاَ اٌٌعٍْخ ادلنضٌْخ 

ىزه: ٌمذ ِشد ىزه اٌٌعٍْخ اٌزؿٍّْْخ ؾرب ؾذح ِشاؽً مبب يف رٌه 

زغبد ، ًاٌزؾمك اإلِىبٔبد ًادلشبوً ، ًمجؽ اٌجْبٔبد ، ًرظُّْ ادلن

ِٓ طؾخ اٌزظُّْ ، ًِشاعؿبد اٌزظُّْ ، ًجتبسة ادلنزغبد ، 
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ًِشاعؿبد ادلنزغبد ، ًجتبسة االعزخذاَ. رغزخذَ ِؿبدٌخ ىزه 

اٌمبئّخ، ثْنّب  نٌّداطاٌيف اعزخذاَ ًعٍْخ  اٌىبرجنياٌذساعخ ِؽ 

وٌعٍْخ يف  نٌّداطاٌاالخزالف يف اٌذساعخ يف ىزه اٌذساعخ ىٌ ًعٍْخ 

 ىزه اٌٌعٍْخ يف دسًط اٌٍغخ اٌؿشثْخ اٌىبرجنيبد ثْنّب ّغزخذَ ااٌشّبػْ

 


