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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًضزخهص :

ص٘جُٝش ثُذسثعز دٝس ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز 

ٖٓ ٝؽٜز ٗظش ٓؼ٢ِٔ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دٔق٤ِز ًشس١، ٝٛذكش ٛزٙ ثُذسثعز إ٠ُ ٓؼشكز 

ثصؾجٛجس ٝآسثء ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ػٖ دٝس ثعضخذثّ ثُٞعجةَ 

أل٤ٔٛز ٛزٙ ث٥سثء ك٢ ثُٔغجػذر ُِضـِخ ػ٠ِ ثُٔؾٌالس ثُض٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣خ ثُٔجدر 

صٞثؽٚ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز. ٝهذ ثصذؼش ثُذجفغز ثُٜٔ٘ؼ ثُٞفل٢ 

إلؽشثء ٛزٙ ثُذسثعز، ٓغضخذٓز ثالعضذجٗز ًأدثر ُؾٔغ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُذ٤جٗجس دـ٤ز ثُٞفٍٞ 

( ٓؼِٔجً، ٝٓؼِٔز 14ٝصػش ػ٠ِ ػذد ) إ٠ُ ثُ٘ضجةؼ ثُٔضٞهؼز ٖٓ ٛزٙ ثُذسثعز، ف٤ظ

دجُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ثُز٣ٖ ٣ٔغِٕٞ ػ٤٘ز ثُذسثعز، ٝدؼذ صق٤َِ ٝٓ٘جهؾز ثُذ٤جٗجس ٝثُٔؼِٞٓجس ٖٓ 

خالٍ إؽجدجس أكشثد ثُؼ٤٘ز ػ٠ِ ثُؼذجسثس ثُٞثسدر ك٢ ثالعضذجٗز كٌجٕ ٖٓ أْٛ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ 

٣ض٣ذ ٖٓ كؼج٤ُز صؼِْ ثُِـز  صٞفِش إ٤ُٜج ثُذسثعز ٢ٛ إٔ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز

ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝصقغٖ ٓغضٞثٛج ٝصشكغ ٖٓ ًلجءصٜج ُٔج صٞكشٙ ٖٓ ثُٞهش ٝثُؾٜذ ك٢ ػ٤ِٔز ثُِـز 

ثإلٗؾ٤ِض٣ز. ٝثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز عجػذ ك٢ ثُضـِخ ػ٠ِ ثُٔؾٌالس ثُض٢ صٞثؽٚ ػ٤ِٔز 

ن ثُٜذف ٖٓ صؼِْ ثُِـز صؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز. ٝثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز عجػذ ك٢ صقو٤

ثإلٗؾ٤ِض٣ز. ٝثعضخذثّ ثألدٝثس ٝثألؽٜضر ك٢ ػ٤ِٔز صؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ ثُٔذثسط 

ثُغج٣ٞٗز ٝرُي ٗغذز ُضٌِلضٜج ثُؼج٤ُز ٝػذّ صٞكشٛج. ٝصٞف٢ ثُذسثعز دنشٝسر ثعضخذثّ 

س ثُض٢ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝرُي ُضز٤َُ ثُقؼجح ػ٠ِ ثُٔؾٌال

صٞثؽٚ ثُٔؼِْ ٝثُطجُخ. ٝصذس٣خ ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٠ِ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

أع٘جء ٓشفِز ثإلػذثد ٝدؼذٛج. ٝص٤ٜتز ثُـشف ثُذسثع٤ز ُضذسط ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجإلٌٓجٗجس 

ثُل٤٘ز ثُالصٓز ٤ٌُٖٔ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔخضِلز. ٝصقغ٤ٖ ٝمغ ٓؼِْ ثُِـز 

ٗؾ٤ِض٣ز ٝظ٤ل٤جً ٝٓجد٣جً فض٠ ٣وّٞ دذٝسٙ خ٤ش ه٤جّ. ٝمشٝسر صؼذ٣َ ٗظشر هالح ثُٔشفِز ثإل

ثُغج٣ٞٗز ٗقٞ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجعضخذثّ ثُٔغضقذعجس ثُضو٤٘ز ك٢ ثُضذس٣خ. ٝسدو دشٗجٓؼ 
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ثإلػذثد ثُغج١ٞٗ د٤ٌِجس ثُضشد٤ز ك٢ ٓؾجٍ ثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٔوشسثس ٜٓ٘ؼ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز 

جُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز. ٝصقل٤ض ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُٔذشص٣ٖ ك٢ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ٝثألؽٜضر ثُضو٤٘ز ك٢ د

صذس٣خ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دئ٣لجدْٛ ألخز دٝسثس ك٢ هش٣وز ثعضخذثّ ثُٔغضقذعجس ك٢ صذس٣ظ 

 ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٘ذ أَٛ ثُِـز دجٌُِٔٔز ثُٔضقذر.

Abstract : 

This thesis tackles the Education aids adopted in teaching 

English from the viewpoint of the teaching in the secondary level. 

Karri locality. Khartoum stats. The study aimed to reveal and 

dispose the opinions of the English teachers at the secondary 

level on the Educational aids. because the study deems. Such 

opinions should be taken into account to overcome the problem 

facing teaching English at the secondary level. The method 

applied in the study is the descriptive one. A qustionnarire. as 

well. was distributed to collect the data to the sample of the study 

which is 41 male and female English teachers. Most Important 

Results: 

1. Using the educational aids enhaces English teaching and 

improves the learning quality because the save time and efforts. 

2. Using the educational aids contribute to overcome the problems 

facing teaching English. 

3. Using the educational aids contribute to  attain the targets of 

teaching English. 

4. It is difficult to use the educational aids in socndart Schools 

because they not provided. 

Most Important Recommendation: 

1. It is very neccssary to use the educational aids in teaching 

English teach. 

2. The English teachers should be well trained on using the 

educational aids within and after the training period. 

3. The classrooms should be well prepared technically and should 

be well equipped with all different necessary educational aids. 
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4. In order to enable the teacher to play his role perfectly. his 

situation should be improved either as to the function r the 

financial either as to the furtoin or the financial state. 

5. In oreder to change the student’s negative opinion on English 

subject. both their schools and classrooms should be equipped 

with the latest technological and technical materials. 

6. The programs est for teacher’s training at the colleges of 

education should be much linked with courses proscribed at the 

secondary level in respect of new technologies. 

7. The teachers who are excellent in dealing with technological 

means and deviccs in teaching should have incentives shuch as to 

be sent to receive traninig courses in the countries where English 

is spoken as the mother tongue like UK. 

 :انًمذيخ

 ثُقجؽز ؽجءس دٔلشدٙ ٣ؼ٤ؼ إٔ ٣ٌٔ٘ٚ ال إؽضٔجػ٤جً  ٓخِٞهجً  ثإلٗغجٕ ًجٕ ُٔج

 صٝد ٝهذ ٝثُِلظز، دجإلؽجسر ثإلصقجٍ دذأ ٝهذ .ٓؼْٜ ُِضلجْٛ ٝع٤ِز إل٣ؾجد دجألخش٣ٖ ُإلصقجٍ

 ثإلدثسثى ػذشٛج ٤ُضْ ٓؼٜج ٤ُضؾجٝح ثُقٞثط، ٢ٛٝ ٝثُضؼِْ ثإلدسثى دٞعجةَ ثإلٗغجٕ هللا

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُٞع٤ِز ُِضؼِْ ٝعجةَ ٢ٛ ثُٔجد٣ز ثُٔغغ٤شثس ٝٛزٙ .فُٞٚ ٖٓ ثُذ٤تز ٓضـ٤شثس ٝكْٜ

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ػٜ٘ج صـ٢٘ ال ثُض٢ ثُذػجٓجس ثفذ ٢ٛ

 ث٤ُّٞ ثُؼجّ ٣ؼ٤ؾٚ ثُز١ ثٌُذ٤ش ثُضطٞس دلل ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ أ٤ٔٛز صثدس ُٝوذ

 ثُذسثعجس ثعذضش ُٝوذ .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ٜٓٔز ثدثر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثفذقش ُزُي

 صٞثؽٚ ثُض٢ ثُٔؾٌالس ٖٓ ًغ٤ش صز٤َُ ػ٠ِ عجػذ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ثٕ "ثُؼ٤ِٔز

 ثُٔؼشك٢ ثإلٗلؾجس ٜٓ٘ج خجسؽذٛج، ثٝ ثُقق، ؿشكز دثخَ عٞثء ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز

 ٝػذّ دجُطالح ثُلقٍٞ ثصدفجّ ػ٘ٚ ٗؾٔز ثُز١ ثُضؼِْ، ػ٠ِ ثُطِخ ٝص٣جدر ٝثُٔؼِٞٓجص٢

 ٝٝعجةَ ثُضٌِ٘ٞؽ٢ ٝثُضطٞس ػ٤ِٜج ثُققٍٞ ٝعُٜٞز ثُٔؼِٞٓجس ًٝغشر ثُٔضؼ٤ِٖٔ، صؾجٗظ

 .ثُقذ٣غز ثإلصقجٍ

 صؾ٣ٞن ث٢ُ ٣ؤد١ ٝثعضخذثٜٓج ثخض٤جسٛج ٝفغٖ ثُضؼ٤ٔ٤ِزٝ ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ثٕ

"ثُذسثع٤ز ثُٔجدر ٝثعض٤ؼجح كْٜ ػ٠ِ ٝصغجػذٙ ثٛضٔجٓٚ، ٝإعجسر ثُٔضؼِْ،
() 

 ثُٔؼِْ ٣غضؼِٜٔج إ٣نجف٤ز ٝعجةَ ثٝ ٓؼ٤٘جس ثٝ أدٝثس ٓؾشد صؼذ ُْ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُٞع٤ِز

 ُٔ٘ظٞٓز ثُشة٤غ٤ز ثٌُٔٞٗجس أفذ صؼذ أفذقش دَ ثُلقَ ؿشكز دثخَ ثُضؼ٤ِْ ػ٤ِٔز ُضغ٤َٜ

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز

 :انجذث أهًٍخ
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 صضٔغَ أ٤ٔٛز ٛزث ثُذقظ ك٢ ث٥ص٢ : 

 ف٤ظ ثإلٗؾ٤ِض٣ز، ثُِـز صؼ٤ِْ ٗقٞ ثُؼج٠ُٔ ثالصؾجٙ ثصد٣جد ٖٓ ثُذقظ ٛزث أ٤ٔٛز صذشص •

 ثُٔجدر ٛزٙ ُضٞف٤َ ثُٞعجةَ ًجكز العضخذثّ ثإلٗؾ٤ِض٣ز دضذس٣ظ ثُٔضخققٕٞ ٣غؼ٠

 ثُِـز ٓجدر إ٣قجٍ ك٢ صغجػذ ثُض٢ ثُؼٞثَٓ ثْٛ ٖٓ ًٞثفذر ث٥سثء كضذشص .ثُٔضؼ٤ِٖٔ إ٠ُ

 .ٝثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ٖٓ ثُقذ٣ظ دجعضخذثّ ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 دضذس٣ظ ثُخجفز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ صٞكش ٓذٟ ػٖ ثٌُؾق ك٢ ثُذقظ ٛزث  ث٤ٔٛز صذِؾ •

 .ًشس١ ٓقجكظز دٔذثسط ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز

 صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٓؼٞهجس ػٖ ثٌُؾق ك٢ ثُذقظ ٛزث أ٤ٔٛز صجص٢ •

 .ًشس١ دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز رثُِـز ٓجدر

 :انجذث يشكهخ

 ػِٜٔج ثع٘جء ٝٓالفظضٜج ثُذجفغز دجٛضٔجّ ثُذقظ ٛزث ٓؾٌِز ثخض٤جس ثعذجح صضؼِن

 ثُغؤثٍ ثُشة٤ظ ثُضج٢ُ :  ك٢ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝصضٔغَ ٓؾٌِز ثُذقظ  ثُِـز ُٔجدر ًٔؼِٔز

اصزخذاو انىصٍهخ انزؼهًٍٍخ فً رذرٌش انهغخ االنجهٍزٌخ فً انًزدهخ انثبنىٌخ  يبدرجخ

 ثًذهٍخ كزري ثىالٌخ انخزطىو ؟

 ورزفزع ين هذا انضؤال األصئهخ اَرٍخ : 

 ثُٔذثسط ك٢ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صقو٤ن دٕٝ فجُش ثُض٢ ثُوقٞس ثٝؽٚ ٓج •

 دٜج؟ ثُٔ٘ٞه ثُضشد٣ٞز ثألٛذثف ثُغٞدث٤ٗز ثُغج٣ٞٗز

 دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٓج ٓذٟ •

 ًشس١؟ دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز

 صذس٣ظ ٗقٞ ًشس١ دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ آسثء ٓج •

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز؟ ثُِـز ٓجدر

 :انجذث أهذاف

 ك٢ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صقو٤ن دٕٝ فجُش ثُض٢ ثُوقٞس ثٝؽٚ ثُضؼشف ػ٠ِ  •

 دٜج . ثُٔ٘ٞه ثُضشد٣ٞز ثألٛذثف ثُغٞدث٤ٗز ثُغج٣ٞٗز ثُٔذثسط

 دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٓؼشكز  ٓذٟ •

 ًشس١. دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز

 ٗقٞ ًشس١ دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ آسثء ثُضؼشف ػ٠ِ  •

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز. ثُِـز ٓجدر ظصذس٣

 ثُِـز ٓؼ٢ِٔ آسثء ػ٠ِ دجُضذس٣ظ ثُخذشر ٝع٘ٞثس ثُؾ٘ظ ٓضـ٤ش١ ثُضؼشف ػ٠ِ ثعش •

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٗقٞ ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 :انجذث فزوض
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 ثُٔذثسط ك٢ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صقو٤ن دٕٝ فجُش ثُض٢ ثُوقٞس ثٝؽٚ ٛ٘جى  •

 دٜج . ثُٔ٘ٞه ثُضشد٣ٞز ثألٛذثف ثُغٞدث٤ٗز ثُغج٣ٞٗز

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُقذ ٓج ٣غضخذّ  ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُٞعجةَ •

 ًشس١. دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز

 صذس٣ظ ٗقٞ ًشس١ دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ُٔؼ٢ِٔ آسثء صٞؽذ  •

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز. ثُِـز ٓجدر

 ثُخذشر ٝع٘ٞثس ثُؾ٘ظ صؼضٟ  ُٔضـ٤ش١  ال صٞؽذ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز •

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٗقٞ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ آسثء ػ٠ِ دجُضذس٣ظ

 :انجذث دذود

 ثُِـز صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز صضٔغَ ك٢ ػ٘ٞثٕ ثُذقظ : ثعضخذثّ :ٓٞمٞػ٤ز فذٝد

 .ًشس١ دٔق٤ِز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 .دٔق٤ِز ًشس١ د٘جس( – ثُق٤ٌٓٞز)د٤ٖ٘ ثُغج٣ٞٗز ثُٔذثسط :ٌٓج٤ٗز فذٝد

 :انجذث يصطهذبد

 :انزؼهٍى ركنهىجٍب

 رُي ٖٓ ثؽَٔ ٓؼ٘جٛج دَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ٝثألؽٜضر ث٥الس ثعضخذثّ الصؼ٢٘

 ثُذؾش٣ز ٝؿ٤ش ثُذؾش٣ز ثإلٌٓج٤ٗجس ؽ٤ٔغ ثالػضذجس دؼ٤ٖ أخزس ٜٝٓ٘ؾ٤ز ٗظج٤ٓز ًش٣وز ك٢ٜ

 .ثُضشد٣ٞز ٝثالٛذثف ٝثفض٤جؽجصْٜ ثُذثسع٤ٖ ٝٓغضٟٞ

 :انزؼهًٍٍخ نهىصٍهخ رؼزٌف

 ٝثُخذشثس ثُٔؼجسف ٝؽشؿ ثُٔؼج٢ٗ ُضوش٣خ ثعضخذثٓٚ ٣ٌٖٔ ؽب ًَ َٛ

 .ُِٔضؼ٤ِٖٔ

 .ثالعجط ٓشفِز ص٢ِ ع٘ٞثس عالعز ٢ٛ :انثبنىٌخ انًزدهخ

 إصزخذاو ً:

ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضقو٤ن  ٛٞثُضٞظ٤ق، ٝك٠ ثُضؼ٤ِْ ٛٞصٞظ٤ق ػ٘جفش صؼ٤ٔ٤ِز ك٠

 (.5ّ، ؿ6142ثألٛذثف دٔج ٣ِذ٠ إفض٤جؽجس ٤ٍٓٝٞ ثُطالح. )سث٤ٗز، 

 انزمنٍبد انذذٌثخ:

ثُ٘جط ك٢ -ٝٓج صثٍ ٣غضخذٜٓج  -ػشكَّش دأٜٗج ًَ ثُطشم ثُض٢ ثعضخذٜٓج 

 (.27ّ، ؿ 6112ثخضشثػجصْٜ ٝثًضؾجكجصْٜ ُضِذ٤ز فجؽجصْٜ ٝإؽذجع سؿذجصْٜ )ثُذؼِذ٢ٌ،

 انزؼهٍى:رمنٍبد 

٢ٛ صخط٤و ٝص٘ل٤ز ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝصٞظ٤ق ًَ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝأؽٜضصٜج 

ّ، ؿ 6112ُِققٍٞ ػ٠ِ صؼ٤ِْ أكنَ أ١ صٞظ٤ق ثُؼِْ ُضقغ٤ٖ كٖ ثُضؼ٤ِْ )ػٞك، 

11.) 

 :انزؼهٍى رمنٍبد اصزخذاو اصجبة
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 رُي ك٢ دٔج ثُق٤جر ٓ٘جف٢  ؽ٤ٔغ ؽِٔش ًغ٤شر ٝصطٞسثس دضـ٤شثس ث٤ُّٞ ثُؼجُْ ٣ٔش

 ٣ٞثؽٜٞث ثٕ دجٓشٛج ٝثُوجة٤ٖٔ ثُضشد٤ز سؽجٍ ػ٠ِ ثُنشٝس١ ٖٓ ثفذـ ف٤ظ ثُضؼِْ، ٓشثكن

 ٖٓ ٣ٞثؽْٜٜ ٓج ػ٠ِ ٣ضـِذٞث فض٠ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثُضؼِْ صو٤٘جس دجعضخذثّ ثُضقذ٣جس ٛزٙ

)ٓ٘قٞس  :٢ِ٣ ٓج ثُضؼ٤ِْ ك٢ ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ إ٠ُ دػش ثُض٢ ثألعذجح ٖٝٓ ٝػوذجس  ٓؾجًَ

 ( 56-51، ؿ 6115، 

 :انضكبنً اإلنفجبر •

 ظٜٞس إ٠ُ ثد١ ثُذسثع٤ز، ثُلقٍٞ الصدفجّ ٝٗغذز ثُؼجُْ ك٢ ثُغٌجٕ ػذد ُض٣جدر ٗغذز

 .ثُضؼِْ ٖٓ هذس ثًذش ُضقو٤ن ثُٔضـ٤شثس صِي ُٔٞثؽٜز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ إ٠ُ ثُقجؽز

 :انًزؼهًٍن رجبنش ػذو •

 ك٤ٌٕٞ صـ٤شثس، ٣ٞثؽٚ هذ ثُٔضؼِْ كئٕ ثُٔضؼ٤ِٖٔ، د٤ٖ ثُلشد٣ز ثُلشٝم ٝؽٞد ٣ؼ٢٘ ٛزث

 ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ ٖٓ الدذ ًجٕ ُزُي ٝثُوذسثس ٝثالعضؼذثدثس ث٤ٍُٔٞ ك٢ ٝثمقجً  ثالخضالف

 .ثُٔؾجًَ ٛزٙ ُقَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢

 :االنضبنٍخ انًؼزفخ ارضبع •

 سثع٤جً  كشٝػٜج ؽ٤ٔغ ك٢ ثُؼِّٞ ك٢ صضث٣ذ إ٠ُ ثالخ٤شر ثُغ٘ٞثس ك٢ ثُؼ٢ِٔ ثُضوذّ ثدٟ

 ثُؾـشثك٤ج كٔغالً  ٓؾجالصٜج ٝصلشػش ثُٞثفذر ثُٔجدر ك٢ ثُذسثعز ٓٞمٞػجس ٝثصدثدس .ٝثكو٤جً 

 ثُؼِّٞ صلْٜ ثإلٗغجُٖ ػ٠ِ الصٓجً  ٝثفذـ ٝثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُذؾش٣ز ثُغٌج٤ٗز ثُؾـشثك٤ج ثفذقش كوذ

 ثػْ ٝدقٞسر ٝهش ثهقش ك٢ ثُٔؼشكز صوذّ ثُٔؾجٍ ٛزث ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز كجُضو٤٘جس ثُٔؼجفشر،

 .دٜج ٝثالفجهز ثُٔجدر ٝكْٜ ثُضؼِْ ص٣جدر ػ٠ِ ٣غجػذ ٓٔج ٝثؽَٔ

 :انؼهًٍخ انكفبءح انخفبض

 ٛٞ ٤ُظ ثالٓضقجٗجس ك٢ ثُ٘ؾجؿ ثؽَ ٖٓ ٝفلظٜج ثُٔؼِٞٓجس دضقق٤َ ثالٛضٔجّ ثٕ

 ٝثُقش٤ًز ثُؼو٤ِز ثُٜٔجسثس ثًضغجح ٛٞ ثُشة٤غ٢ ثُٜذف ٌُٖ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ثُؼ٤ِٔز ٖٓ ثُٜذف

 الدذ رُي ُٝضقو٤ن ثُغ٤ِْ، ثُضل٤ٌش أٗٞثع ػ٠ِ ٝثُضذس٣خ ٝثُٔغَ ثُو٢ٔ ٝص٣ٌٖٞ ثُخِن ٝصشد٤ز

 .ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤٘ز ثعضخذثّ ٖٓ

 :انزكىنىجً انزطىر

 ًَ ٖٓ ثُٔخضِلز ثالػالّ ٝعجةَ دٚ صق٤و ثال٢ُٝ ػٔشٙ ع٘ٞثس ٓ٘ز ٣٘ؾأ ثُطلَ

 ٝثُقٞس ثالُلجظ ٖٓ ًذ٤شر فق٤ِز ُٝذ٣ٚ ثُٔذسعز إ٠ُ ٣أص٢ ثٕ رُي ػ٠ِ ك٤ضشصخ ، ؽجٗخ

 ثُضقذ٣جس صِي ُضٞثؽٚ دٔ٘جٛؾٜج صشصو٢ ثٕ ثُٔذسعز ػ٠ِ ثُنشٝس١ ٖٓ ثفذـ ُزث ٝثُٔلج٤ْٛ،

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ثُضؼ٤ِْ صو٤٘جس ثعضخذثّ هش٣ن ػٖ

 :انًؼهى ثنىػٍخ االررمبء

 دقٞسر رُي ٣ضْ ثٕ ٝالدذ ػج٤ُز، دٌلجءر ٜٓٔضٚ الدثء ثُٔذسط ثػذثد ٖٓ الدذ

 ٓؾجٍ ك٢ صطٞسثس ٖٓ ٣غضؾذ ٓج ٓٞثًذز ٖٓ ٣ضٌٖٔ فض٢ ثُخذٓز ثع٘جء صذس٣ذٚ ٤ُؼجد ٓغضٔشدز

 ك٢ ٓ٘ضؾشر كجُٔذسثط ٝثٌُٔج٤ٗز ثُضٓج٤ٗز ثُ٘جف٤ز ٖٓ صقو٤وٜج ٣قؼخ ػ٤ِٔز ٝٛزٙ ثُضشد٤ز،
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 فغخ ص٘ظْ ص٤٘ٓز دلضشر ٓقذد ثُذسثع٢ ثُؼجّ ثٕ ًٔج ثُٞثفذ، ثُوطش ٖٓ ٓخضِلز ٝٓذٕ هشٟ

ثُخذٓز ثع٘جء ثُٔؼِْ دأدثء ُإلسصوجء ثُضو٤٘ز ثعضخذثّ ٖٓ الدذ ُزُي هطش، ًَ ظشٝف
 
. 

 :انزؼهًٍٍخ انىصٍهخ

 ُقذٝعٜج، مشٝس٣ز ٢ٛٝ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ٌٓٞٗجس ٖٓ صؼضذش ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثٕ

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز أ٤ٔٛز ٖٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ٝأ٤ٔٛز

 ٝعِز أ١ ٢ٛ" ثُضؼجسف ٛزٙ ٖٝٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِٞع٤ِز ثُضؼجس٣ق ٖٓ ثُؼذ٣ذ ٛ٘جُي

 ٝعْٜ ثُٔض٘ؼِْ إ٠ُ ثُٔؼِْ ٓقذس ٖٓ ٓج سعجُز ٗوَ ػ٢ِ صؼَٔ دؾش٣ز ؿ٤ش ثٝ ًجٗش دؾش٣ز

( 415، ؿ 6117ثُضؼ٤ِْ) ثٌُِٞح ،  ثٛذثف صقو٤ن ك٢ ٝظ٤ل٢ دؾٌَ ثعضخذثٜٓج
 

 أٝ ثُٔؼِْ ٣غضخذٜٓج ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُؾٜضر ثألدٝثس ٖٓ ٓضٌجِٓز ٓؾٔٞػز :دجٜٗج ػشكش ًٔج

 صقغ٤ٖ دٜذف خجسؽٜج ثٝ ثُلقَ ؿشكز دثخَ ث٤ُٚ ثُٞفٍٞ أٝ ٓؼشك٢ ٓقضٟٞ ُ٘وَ ثُٔضؼِْ

 ( 612) ثٌُِٞح ، ؿ  .ٝثُضؼِْ ثُضؼ٤ِْ ػ٤ِٔز

 ػ٤ِٔز ُضقغ٤ٖ ثُٔؼِْ ٣غضخذٜٓج ٝأدٝثس ثؽٜضر"ػٖ ػذجسر ٢ٛ ثُضؼ٤ٔ٤ِز كجُٞع٤ِز

 ػ٠ِ ثُضال٤ٓز ٝصذس٣خ ثألكٌجس ٝؽشؿ ثُٔؼج٢ٗ ٝصٞم٤ـ ٓذصٜج ُضوق٤ش ٝثُضؼِْ ثُضؼ٤ِْ

 ثٕ دٕٝ ثُو٤ْ، ٝؿشط ثإلصؾجٛجس ٝص٤ٔ٘ز ٗلٞعْٜ ك٢ ثُقغ٘ز ثُؼجدثس ٝؿشط ثُٜٔجسثس

 ثُقق٤قز ثُؼ٤ِٔز ثُقوجةن إ٠ُ دطِذضٚ ُِٞفٍٞ رُي ٝثالسهجّ، ٝثُشٓٞص ثالُلجظ ػ٠ِ ٣ؼضٔذ

 ثعِٞح صؼ٢٘ ثُذسثعز ٛزٙ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثهَ ثُٞع٤ِز ٝدضٌِلز ٝهٞر دغشػز ثُو٤ٓٞز ٝثُضشد٤ز

 ثُٔؼِْ ٣غضخذٓز ٓج ًَ ٢ٛٝ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ٝصغ٤٤ش ُضغ٤َٜ ثُٔغجػذر ثالعج٤ُخ ٖٓ

 ثُض٢ ٝثالدٝثس ثُٔٞثد ؽ٤ٔغ ٢ٛٝ ثالصوجٕ ٖٓ ػج٤ُز دذسؽز ثالٛذثف دِٞؽ ك٢ ٣ٝغجػذٙ

 ٢ٛٝ ٝفذٛج ثالُلجظ ػ٠ِ ثالعض٘جد دٕٝ كجػ٤ِضز ٝص٣جدر ثُذسط ٓقضٟٞ ُ٘وَ ثُٔؼِْ ٣غضخذٜٓج

 ػ٠ِ هجةٔز فغ٤ز، دخذشثس ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔٞثكن العشثء ثُٔؼِْ ٣ٞظلٚ ثٝ ٣غضط٤غ ٓج ًَ ًزُي

 ٝص٤ٔ٘ز ثالصؾجٛجس ٝصٌٕٞ ثُٔؾشدثس صلغ٤ش ػ٢ِ ٣ؼَٔ ٝٓؾٞم، ٓض٘ٞع ٜٓ٘ؾ٢ ثعِٞح

 كجػ٤ِز ثػ٠ِ صؼ٤ِْ دوقذ ث٣ؾجد٢ ثُٔضؼِْ ٣ٌٕٞ ٝثٕ ثُذسثع٢، دجُٔوشس ثُٔضؼِوز ثُٜٔجسثس

 .ًٝلج٣ز

 (52-55) ٓ٘قٞس ، ؿانزؼهًٍٍخ : رزًثم فً اَرً :  انىصٍهخ رصنٍفبد

 :ػهٍهب انذصىل طزٌمخ اصبس ػهى انزؼهًٍٍخ انىصبئم رصنٍك :اوالً 

 :جبهزح يىاد •

 صٞظ٤لٜج ٣ٌٖٝٔ ؽ٤ذ ثٗضجؽٜج ك٢ ثالصوجٕ ٓغضٟٞ ٣ٌٕٝٞ ثُٔقجٗغ ك٢ ثٗضجؽٜج ٣ضْ ف٤ظ

ثُذٍٝ ٖٓ ًغ٤ش ك٢ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثفض٤جؽجس ُضِذ٤ز
 

 . 

 :يذهٍبً  يصنؼخ يىاد •

 ٓضخققز، ٜٓجسثس ث٢ُ ثٗضجؽٜج ٣ضطِخ ال ف٤ظ ثُٔضؼِْ ثٝ ثُؼِْ ٣٘ضؾٜج ثُض٢ ٢ٛٝ 

 ثُخشثةو ٓغَ ثُق٤ِز ثُذ٤تز ك٢ ٝٓضٞكشر ثُضٌج٤ُق، ص٤ٛذر ػِٜٔج ك٢ صذخَ ثص٢ ٝثُٔٞثد

 .ٝثُِٞفجس ٓق٤ِج ثُٔ٘ضؾز
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 :ػشمٜج هش٣وز ثعجط ػ٠ِ ثُٞعجةَ صق٤٘ق :عج٤ٗجً 

 :ثُؾجؽز ػ٠ِ مٞة٤جً  صؼشك ٓٞثد •

 .ثُقجعٞح ٝدشٓؾ٤جس ٝثُؾلجك٤جس ٝثالكالّ ثُؾشثةـ ٓغَ ؽٜجص خالٍ ٖٓ دغٜج ٣ضْ ثُض٢ ٢ٛٝ

 :مٞة٤جً  صؼشك ال ٓٞثد  •

 ٓغَ ٓذجؽشر دطش٣وز خالُٜج ٖٓ ٣ٝضؼِٕٔٞ ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ػ٠ِ ٓذجؽشر صؼشك ثُض٢ ٢ٛٝ

 .ٝثُخشثةو ٝثُِٞفجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثألُؼجح ثُذ٤ج٤ٗز ٝثُشعّٞ ثُٔؾغٔجس

 :ص٤ٜؤٛج ثُض٢ ثُخذشثس ثعجط ػ٠ِ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ صق٤٘ق :عجُغجً 

 :د٣َ ثدؽجس صق٤٘ق •

 خالٍ ٖٓ د٣َ ثدؽجس دٚ ؽجء ثُز١ ثُخذشر ف٤ظ ٖٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِٞعجةَ صوغ٤ْ ثؽٜش ُؼَ

 ."ثُخذشر ٓخشٝه" ثُٔؼشٝف ٓخشٝهٚ

 :ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثعشٛج ف٤ظ ٖٓ ٓؾٔٞػجس عالعز إ٠ُ ٝهغٜٔج ثُخذشثس ثًضغجح هشم فذد كوذ

 .ثُٔقغٞعز ثُٞعجةَ ٠ٛٝ ثأل٠ُٝ ثُٔؾٔٞػز •

 .ثُقغٞعز ؽذز ثُٞعجةَ ٢ٛٝ ثُغج٤ٗز ثُٔؾٔٞػز •

ثُٔؾشدر ثُٞعجةَ ٢ٛٝ ثُغجُغز ثُٔؾٔٞػز •
()

 

 صـ٤ش ك٢ ثعشٛج فغخ د٤ج٢ٗ سعْ ك٢ سصذٜج ٓخضلز هطجػجس صقضٜج ص٘ن١ٞ ٓؾٔٞػز ًَ

 ثُقغ٤ز ؽؼَ ف٤ظ ثُخذشثس سصخ ٝهذ ٝثُٔؼجسف، ثُٜٔجسثس ٝثًضغجح ثالٗغجٕ، عِٞى

 .ثُٜشّ هٔز ك٢ ثُٔؾشدر ثُِلظ٤ز ثُشٓٞص ٝؽؼَ ثُٜشّ هجػذر ك٢ ثُٔذجؽشر ثُٜجدكز
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 :انزؼهًٍٍخ انىصٍهخ أهًٍخ

 ثُؼ٤ِٔز مشٝس٣جس ٖٓ مشٝسر ثُقجس ثُٞهش ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثفذقش

 صؼِْ صوذ٣ْ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجُؼ٤ِٔز ثُؼ٘ج٣ز ٓظجٛش ٖٓ ٓظٜشث دج ثالٛضٔجّ ٝثفذـ ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 سكغ ك٢ صغْٜ ك٢ٜ ثُض٤٘ٓز ٝثػٔجسْٛ ثُؼو٤ِز ٓغض٣ٞجصْٜ ثخضالف ػ٢ِ ُِٔضؼ٤ِٖٔ ثكنَ

 ُِٔضؼ٤ِٖٔ صٞك٤شٛج ٖٓ الدذ ُزُي عذ٤ال ك٢ ٣ذزٍ ٓج ًَ ٣لٞم ػجةذ ٝصقو٤ن ثُضؼَ ٓغض١ٞ

 ثعضخذثّ ثٕ ثال ثُٔذزُٝز ثُؼ٘ج٣ز ٛزٙ ٖٓ ثُشؿْ ػ٢ِ ثعضخذثٜٓج، ُقغٖ ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝصٞؽ٤ٚ

 .ػوذجس ٝصقجدكٚ ه٤ِالً  ٓجصثٍ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ٝث٤ٔٛز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُؼ٤ِٔز ك٢ ًذ٤شر ث٤ٔٛز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِٝٞع٤ِز

 .ٓضٌجَٓ صؼ٢ٔ٤ِ ثعِٞح مٖٔ ثٛذثف ٖٓ صقووٚ ه٤ٔج ٌُٖٝ رثصٜج فذ ك٢ ثُٞع٤ِز ك٢ الصٌٖٔ

ث٥ص٢: ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ث٤ٔٛز ٝصضٔغَ
 

 ( 57، ؿ 6111) ثُق٤ِز ، 

 .ثُقٞثط ٖٓ ػذد ثًذش ثؽشثى ػ٠ِ صغجػذ •

 .ثُقٞثط ٖٓ ػذد كضض٣ذ ٝثُٔضؼِْ ثُٔؼِْ د٤ٖ ثُؼالهز صو١ٞ •

 ٝصوذ٣ْ ثُضؼِْ، ثعج٤ُخ دضٞعغ ثُٔضؼ٤ِٖٔ صؾ٘ظ إ٠ُ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثعضخذثّ ٣ؤد١ •

  .ثُطِذز ثٗضذجٙ ؽزح ث٢ُ صؤد١ ٓضؼذدر ٓغ٤شثس

 .ثالصؾجٛجس ٝص٣ٌٖٞ ثُغِٞى صـ٤ش ث٢ُ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثعضخذثّ ٣ؤد١ •

 .ثُٔضؼِْ ُذ١ ثُٔالفظز دهز ٝص٢ٔ٘ ثُٔضؼ٤ِٖٔ، ُذ١ ثُ٘وذ سٝؿ ص٤ٔ٘ز ػ٢ِ صؼْ •

 ثالٗلؾجس ٖٓ ثُ٘جصؾز ثُٔؾٌالس ػ٢ِ ٝصضـِخ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٖٓ ًذ٤شر ثػذثد صؼ٤ِْ ك٢ صغجْٛ •

 .ثُٔؼشك٢

 .ثُ٘ؾجه ثٝؽٚ ُض٣ٞ٘غ ف٣ٞ٤ز ثُذثسط صؼط٢ •

 ,ثُضذس٣ظ ػ٤ِٔز ٝصغَٜ ثُٞهش صٞكش •

 .ثُِلظ٤ز ػ٠ِ ثُٔـِْ ثػضٔجد ٖٓ صوَِ •

 .ٓقغٞعز فٞس ث٢ُ ثُٔؾشدر ثُخذشثس صقٍٞ •

 .ث٤ُوظز ٝثفالّ ثُز٢٘ٛ ثُؾشٝد ٖٓ ثُٔضؼِْ صذؼذ •

 .ثُٔضؼِْ ُذٟ ثُذثكؼ٤ز ص٣جدر ػ٠ِ ٣ؼَٔ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثعضخذثّ •

 ثُض٢ ثالصٓجٕ صقٞس ثُٔضؼ٤ِٖٔ ُذٟ صو١ٞ ثُقق ؿشكز إ٠ُ ثصغجػٚ ػ٠ِ ثُؼجُْ صؾِخ  •

 .ػٜ٘ج ٣ذسط

 .ثُٔضؼ٤ِٖٔ دؼل ػ٘ذ ثُ٘طن ٓؼجُؾز ػ٠ِ صغجػذ •

 .دؼذ ػٖ ٝثُضؼِْ ثُٔغضٔش ثُضؼِْ هش٣ن ػٖ ثٌُذجس صؼ٤ِْ دجسٓؼ ك٢ ثالعٜجّ •

 ( 7، ؿ 6115ػ٤ِٔجً) ٓقٔٞد ،  ثُٔؤ٤ِٖٛ ثُٔؼ٤ِٖٔ هِز ٓؾٌِز صؼجُؼ •
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 :انزؼهًٍٍخ نهىصٍهخ انجٍذ االصزخذاو

 :االصزخذاو ولجم انزذضٍز يزدهخ :أوالً 

 ػ٤ِٚ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُٔٞهق ك٢ ُالعضخذثّ ثُٔ٘جعذز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثٝ ُِٞع٤ِز ثُٔؼِْ ثخض٤جس دؼذ

 ( 55) ٓ٘قٞس ، ؿ  :ث٥ص٢ ٣ؼَٔ

 .ثُٔقضٟٞ ٖٓ ُِضجًذ ثعضخذثٜٓج هذَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز صؾش٣خ •

 .ك٤ٚ ثعضخذثٜٓج ٣غَٜ دؾٌَ ٝثػذثدٙ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ُؼشك ثُٔ٘جعخ ثٌُٔجٕ ثخض٤جس •

 .ثُذذء هذَ ثُقق ؿشكز ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز صٞك٤ش •

 .ثالعضخذثّ ػ٘ذ ثُطِذز ع٤٘ظٜٔج ثُض٢ ٝثُ٘ؾجهجس ثُخذشثس صخط٤و •

 :وانؼزض االصزخذاو يبثؼذ يزدهخ :ثبنثبً 

 ك٤٘قشف ثعضخذثٜٓج، ٖٓ ثالٗضٜجء دٔؾشد ثُٔؼِْ ػ٘ذ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ٜٓٔز ص٘ض٢ٜ ٓج ًغ٤ش

 ثعضخذثٜٓج ٖٓ ثُٜذف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز صقون ُٖٝ ٓذضٞسثً  ثالعضخذثّ رُي ٣ٝؼضذش ثُٔضؼ٤ِٖٔ،

 ثُؼشك. دؼذ ٝثُٔضؼِْ ثُٔؼِْ دٚ ٣وّٞ ثُز١ ثُؼَٔ ٛٞ كٔج

 .ٝثُضق٤َِ ٝثُضؼذ٤ش ُِ٘وجػ ثالعتِز كقـ ٣ؼذ ثٕ ثُٔؼِْ ػ٠ِ •

 ٤ُٝظ ثُٔٞمٞع ؽٞثٗخ دؼل ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ٓقضٟٞ ٣ؼجُؼ هذ :ثُٞع٤ِز ٓضجدؼز  •

 ثُ٘ؾجه ٣٘ظْ ثٕ ثُٔؼِْ كؼ٠ِ ٝثالعضوقجء، ُِذقظ ثُٔضؼِْ ػ٘ذ ثُشؿذز ٣غ٢ ٓٔج ًِٜج،

 .ثُٔق٤ِز ثُذ٤تز إ٠ُ ثُؼٞدر ثٝ صؾشدز ًجؽشثء ُِٔضجدؼز،

 ثُٔٞهق ك٢ ثُ٘ظش ٣ؼ٤ذ ثٕ ثُٔؼِْ ٣غضط٤غ ثُضو٣ْٞ هش٣ن ػٖ :ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز صو٣ْٞ  •

 .ثُضؼ٢ٔ٤ِ

 :انهغبد رؼهٍى فً انهغبد يخزجز

 ػذر صؾَٔ ثالخشٟ، ثُٔٞثم٤غ ٖٓ ًـ٤شٛج ثُِـجس ثٕ ػ٠ِ ثُِـ٣ٕٞٞ ثصلن ُوذ

 ثُؼشد٤ز ُِـز ٣قِـ ٓج ٝثٕ .ٝؿ٤شٛج ٝؽؼش ٝٓطجُؼز ٝثٓالء ٝثٗؾجء هٞثػذ ٖٓ كشٝع،

 ػ٤ِٔز ثٕ .ثُخجفز ٝثػضذجسثصٜج ثُِـجس د٤ٖ ثُلشٝم ٓشثػجر ٓغ ثُِـجس ٖٓ ُـ٤شٛج ٣قِـ

 ثٝ ثُضٌِْ ٓؼجً، ٤ًِٜٔج ثٝ ثُوشثءر ثٝ ثالعضٔجع ٜٓجسر هش٣ن ػٖ ثُلْٜ صضنٖٔ ثُِـجس صؼ٤ِْ

 ثٕ ثٌُغ٤ش٣ٖ ٣ؼضوذ ف٤ظ ُِضؼ٤ِْ كؼجُز  ٝع٤ِز ثُِـجس ٓخضذش ثفذـ ٝهِذ .ر٤ًِٜٔج ثٝ ثٌُضجدز

 دقَ ثُٔذثسط ػٖ ثُؼخء ٣قلق ٓٔج ٝعشػز دغُٜٞز ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـجس صؼِْ ثُٔخضذشثس ٛزٙ

ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـز صؼِْ ٓؾٌالس ؽ٤ٔغ
 ()

 

 :انهغخ يخزجز

 ك٢ ك٤ٜج ثُطالح ٣ؾِظ ف٤ظ .ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـجس ُضؼِْ خق٤قجً  ٓقٔٔز ؿشكز ٛٞ

 ٣غٔغ ال دق٤ظ ُِنٞمجء ٓجٗؼز ؽذسثٕ دؼل ػٖ دؼنٜج ٣لقَ .فـ٤شر ٓوقٞسثس

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُِـز ثُضٌِْ ػ٠ِ دجُضٔشٕ ُٚ ٣غٔـ ٓٔج ُٚ، ثُٔؾجٝس ثُطجُخ ٣وُٞٚ ٓج ثُطجُخ

 ٝهش ك٢ دجُضٔشٕ ثُطالح ؽ٤ٔغ ٣وّٞ ثألخشٕٝ، ٣ضػؾٚ ثٝ ث٥خش٣ٖ، ٣ضػؼ ثٕ دٕٝ ٓغالً،
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 صغؾ٤َ، دؾٜجص ٓضٝدر ثُطالح، ُٔوقٞسثس ٓوجدِز ثُٔؼِْ ٓ٘قز ثُٔخضذش، ٓوذٓز ك٢ .ٝثفذ

 .ثُٔؼِْ ٤ُنؼٜج فٞس، ٝالهو ٝعٔجػض٤ٖ، ثعطٞٗجس، ٝالػخ

 : االصبس ثًزدهخ اإلنجهٍزٌخ انهغخ رذرٌش فً انزؼهًٍٍخ انزمنٍبد اصزخذاو يؼىلبد

 ثعضخذّ دٕٝ كقجُش صنجكشس هذ ٓؼٞهجس ٛ٘جُي صٌٕٞ سدٔج ثٗٚ ثُذجفغز صشٟ 

 ػ٠ِ ٜٓ٘ج ًشس١ دٔقجكظز ثالعجط دٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس

 :ثُٔغجٍ عذ٤َ

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِضو٤٘جس ثُٔذسع٤ز ٝثإلدثسثس ثُٞالة٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز ٝصثسر صٞك٤ش ػذّ •

 .ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز دضذس٣ظ ثُخجفز

 .ثُٔق٤ِز ثُذ٤تز ٖٓ ٣ٌٖٔ ٓج ٝصق٤ْٔ دئػذثد ثٗلغْٜ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثٛضٔجّ ػذّ  •

 ثُِـز ٓؼ٢ِٔ العضخذثّ ثُٔذثسط ٝإدثسثس ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓٞؽ٠ٜ ٓضجدؼز ػذّ •

 .ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِضو٤٘جس ٣زثإلٗؾ٤ِض

 .ثالخضقجؿ ؽٜجس ٖٓ ٝثُٔقجعذز ثُضؾؾ٤غ ػذّ •

 .صٓ٘ٚ ٝم٤ن ثإلهضقجد٣ز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼِْ ظشٝف •

 .ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صؼِْ ك٢ ثُطالح سؿذز ػذّ •

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٝٓٞؽ٠ٜ ثُٞالة٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز ٝصثسر ٝ ػ٠ِ ثٕ ثُذجفغز صشٟ  

 ٝعجةَ ٖٓ صٞك٤شٙ ٣ٌٖٔ ٓج ُضٞك٤ش ؽ٤ٔؼجً  ٣غؼٞث ثٕ ثالعجع٤ز ثُٔذثسط ٝإدثسثس دجُٔق٤ِجس

 ثٕ ٖٓ الدذ ثٗٚ ف٤ظ ٝثُطالح، ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ثالدجء ٓؾجُظ دٔغجػذر ثإلٗؾ٤ِض٣ز، ثُِـز ُضذس٣ظ

 كغٚ ٣ؼذ ثٕ ُِٔؼِْ ٣ٌٖٝٔ ٝعجةَ ٖٓ ثػذثدٙ ٣ٌٖٔ ٓج ثػذثد ك٢ ثُطالح ثُٔؼِْ ٣ؾشى

 .ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صٞف٤َ ؿ٠ِ صؼ٤٘ٚ ثُض٢ ثُٞع٤ِز ثُخجٓجس ٖٓ ٣ٝقْٔ

 دٕٝ ك٤ٚ، ٣ؼ٤ؼ ثُز١ ثُٞعو ُـز ثًضغجح ثالٗغجٕ ث١  ٣غضط٤غ :ك٤غ٢ٌ ؽ٤ٌز عٌضش ٣وٍٞ

 ثُِزثٕ ٝثالًضغجح ثُضؼِْ ٗض٤ؾز ٣جص٢ ثُضجع٤ش ثٕ ٝرُي .ٝثُؼشم ثُٞسثعز ُؼج٢ِٓ صجع٤ش أ١

 ثُٞسثع٤ز ثُلطشر ٣و٣ٞجٕ

 اإلنجهٍزٌخ انهغخ رؼهى اهًٍخ 

 ُـز ٣ضؼِْ ثُز١ ثُٔقذد ثُؾٜٔٞس دجفض٤جؽجس ثالٛضٔجّ ٖٓ ثُِـجس، صؼ٤ِْ ُلِغلز الدذ

 صخضِق دطش٣وز صؼذش أٜٗج عٟٞ ، ٤ٓضر ثألخشٟ ثُِـجس ػٖ ص٤ٔضٛج ال ثُِـز ٛزٙ ٝإٔ ٓٞؽٜز

 ك٢ ع٤جدصٜج ٖٓ أًغش ثالعضخذثّ ٓؾجالس ٖٓ رثى أٝ ٛزث ك٢ صغٞد ٢ٛٝ ُألؽ٤جء دجُ٘غذز ػٜ٘ج

 . ثألّ ثُِـز صقض٣ٜٞج ال ٓؼشكز ُطِخ أٝ العضٌٔجٍ صؼ٤ِٜٔج ٣ٝضْ ، ثالخشٟ ثُٔؾجالس

 ، ثألخشٟ ثُٔؼشكز ٓؾجالس ػ٠ِ ثالٗلضجؿ ٖٓ ثُضٌٖٔ دـشك ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٗضؼِْ 

 صؼضذش ألٜٗج ، ثألّ ثُِـز صؾشدز ثعظ ػ٠ِ إال ٣وّٞ إٔ ٣ٌٖٔ ال ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـز صؼ٤ِْ ٝثٕ

 .ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـز ُضؼِْ ٓغجػذ ٝع٤و

 ٝع٤ِز ٝإٗٔج ، رثصٚ فذ ك٢ ٛذكجً  ٤ُظ ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـجس صؼِْ ) 1971ّ ٣ٞٛظ ٣وٍٞ 

 ( 65-61، ؿ6111ثال٤ٖٓ ،  .(ٓج ٛذف ُضقو٤ن
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 :األجنجٍخ انهغبد رؼهى نظزٌبد
 ٝٗظش٣جس ثُؼجٓز ثُضؼِْ ٗظش٣جس ٢ٛ ثألعجط ك٢ ثالؽ٘ذ٤ز ثُِـجس صؼِْ ٗظش٣جس ثٕ

 ثُؾٜجص ، ثألخطجء صق٤َِ ، ثُضذج٣ٖ ، ثُضطجدن ٗظش٣جس ٓغَ ، ثُخجفز ثالف٤ِز ثُِـز صؼِْ

 ( 74، ؿ6116) خشٓج ٝآخشٕٝ ،  ثُٔشف٤ِز ثُِـز ٗظش٣ز ، ثُنجدو

 : ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ُضؼِْ ثُشة٤غ٤ز ثُطشثةن

 : ٢ٛ أعجع٤جس ك٢ ثُطشثةن ًَ صِضو٢

 . ثُٔؾٍٜٞ إ٠ُ ثُٔؼشٝف ٖٓ ثُضذسػ •

 . ثُقؼخ إ٠ُ ثُغَٜ ٖٓ ثُضذسػ •

 ٝصخضِق ، ثُٔضؼِْ ٝٓغضٟٞ عٖ ٓغ ٣ض٘جعخ ٓج ثخض٤جس هش٣ن ػٖ ، ثُطشم ٖٓ ًَ صوّٞ

 : ٢ٛٝ ثالخض٤جس ٤ًل٤ز ك٢ ثُطشثةن

 . ٝثُضشؽٔز ثُوٞثػذ هش٣وز : ثُضو٤ِذ٣ز ثُطش٣وز •

 .ثُذ٣ٞ٤٘ز ثُضش٤ًذ٤ز ثُطش٣وز •

 . ثُضٞثف٤ِز ثُطش٣وز •

 ُـ٣ٞز أعغجً   ٝصق٤َِ ، ثُِـز ،ٝدسثعز ثُِـز ٝثًضغجح ثُِـز صؼِْ د٤ٖ ثُض٤٤ٔض ٖٓ الدذ

 ؽ٤ٔغ ثصوجٕ ٖٓ الدذ ثالف٤ِز ثُِـز ك٢ فض٠ ، ثألخشٟ ػٖ صخضِق ٝثؽضٔجػ٤ز ٝع٤ٌُٞٞؽ٤ز

) خشٓج ٝآخشٕٝ  ٝثٌُضجدز. ، ثُوشثءر ، ثُضقذط ثالعضٔجع : ٢ٛٝ ثالعجع٤ز ثُِـ٣ٞز ثُٜٔجسثس

 (22، ؿ 

ثُضؼ٤ٔ٤ِز،  ثألٛذثف: ٢ٛ  ثهب وانًزأثزح االجنجٍخ انهغخ رذرٌش طزٌمخ فً انًؤثزح انؼىايم 

 . ثُٔذسع٤ٖ ثُضشد٣ٞز، ثالخضذجسثس، ًلجءر ، ثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ثُٔٞثد ثُذسثع٢ ثُذشٗجٓؼ

 ( 422) خشٓج ٝآخشٕٝ ، . ٝثُضؼِْ ُِضؼ٤ِْ ثُٔخقـ ثُٞهش •

 ٓؼظْ ك٢ ًذ٤ش فذ إ٠ُ ثُ٘ظج٤ٓز ثُٔذثسط ك٢ كؾِٚ ، ثألؽ٘ذ٤ز ثُِـجس صؼِْ ثعذش ُوذ

 ك٢ ٝال ، ثُطجُخ ك٢ ٝال ، ثُذسثع٤ز ثُٔجدر ك٢ صٌٖٔ ال ثُٔؾٌِز ألٕ ٝرُي ، ثُؼجُْ دِذثٕ

 ك٢ ٝال ، ٗلغٜج ثُِـز ك٢ ٝال ، ثُضؼ٤ِْ ظشٝف ك٢ ،ٝال ثُضذس٣ظ هش٣وز ك٢ ٝال ، ثُٔذسط

 . ثُؼ٤ِٔز ك٤ٚ صؾش١ ثُز١ ، ثالؽضٔجػ٢ ثُٔق٤و

 ال ، ؽذ٣ذثً  صؾجدٌجً  ٝصضؾجدي ؽ٤ٔؼٜج ثُؼٞثَٓ ٛزٙ ك٤ٚ صضشثدو ُٞمغ ٗض٤ؾز ٌُٝ٘ٚ

 ًجٗش عٞثء ، ثالؿٞثس عذش ٣غضذػ٢ رُي ثٕ دَ كوو، ثُقغ٤ز ثألٓٞس إ٠ُ دجُ٘ظش كٌٚ ٣ٌٖٔ

 ثُؼو٤ِز ثُؼ٤ِٔجس ثّ ، ثإلٗغج٤ٗز ثُ٘لظ أّ ثُذؾش١ ثُؼوَ أؿٞثس أّ ، ٗلغٜج ثُِـز أؿٞثس

 ٝال . ٝثُضؼِْ ثُضؼ٤ِْ ػ٤ِٔجس ك٤ٚ صؾش١ ثُز١ ثإلٗغج٢ٗ ثُٔؾضٔغ ثؿٞثس أّ ، ثُٔخضِلز ٝثُ٘لغ٤ز

 ُـ٣ٞٞ ٣ٔن٢ صثٍ ٝٓج أٓن٠ ثُض٢ رثصٜج ٢ٛ ، ًذ٤ش ػ٘جء دٕٝ رثصٜج ثُِـز ك٢ ثُ٘ظش ٖٓ دذ

 ع٘ٞثس دنغ ًَ ثُِـ٣ٕٞٞ ٣خشػ ف٤ظ ٝصق٤ِِٜج دسثعضٜج ك٢ ثُط٣ِٞز ثُوشٕٝ – ثُؼجُْ

 ك٤قجٍٝ ، ثُ٘ظش٣جس صِي ك٢ ، مؼق ٗوجه ٣ٌضؾق ثٕ ؿ٤شْٛ ٣ِذظ ٓج ؽذ٣ذر د٘ظش٣جس

 ( 426-424. ) خشٓج ٝآخشٕٝ ، ؿ  ثُضؼذ٣َ ثُِـ٣ٕٞٞ
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 انضبثمخ انذراصبد

 ك٢ ثُٔخضق٤ٖ ٗظش ٝؽٜجس ػ٠ِ ثُضؼشف ثُض٢ ٛذكش إ٢ُ( 0991) يىصى دراصخ •

 أعظ صقو٤ن ٓذٟ فٍٞ ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ٓذثسط ك٢ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثإلدثس٤٣ٖ ثُٔ٘جٛؼ

ٖٓ أْٛ .ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ك٢ ثُوجةٔز ،ٝثُٔ٘جٛؼ ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٝٓذجدا

 صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٝٓذجدا ثعظ ثٕ ثكجدس ثُٔ٘جٛؼ ك٢ ثُٔخضق٤ٖ ٗظش ثصؾجٛجس ٗضجةؾٜج : إٔ

 ثُٔؼ٤ِٖٔ ٗظش ٝؽٜجس دغ٤طز، إٔ د٘غذز ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ك٢ ٓضقووز ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز

 ك٢ ٓضقووز ؿ٤ش ٝثُضؼ٤ِْ ثُضشد٤ز صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ٝٓذجدا ثعظ إٔ صل٤ذ ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ك٢

 ،  ثُوجةٔز ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ٓ٘جٛؼ

 ثعجصزر ثصؾجٛجس ٝٝؽٜز هذ٤ؼز ػٖ ثُض٢ ٛذكش إ٢ُ ثٌُؾق (0999)   صؼٍذ دراصخ •

 ثُؼ٤ِٔز دضخققجصْٜ ػالهضٜج ، صؼ٤ٔ٤ِز ًٞع٤ِز ثٌُٔذ٤ٞصش ثعضخذثّ ٗقٞ ثُضشد٤ز ٤ًِجس

ٖٓ  .دجٌُٔذ٤ٞصش ثُغجدوز ٝخذشصْٜ دجُضذس٣ظ خذٓضْٜ ٓذر ٝهٍٞ ثألًجد٤ٔ٣ز ٝٓؤٛالصْٜ

 .مؼ٤لز صؼ٤ٔ٤ِز ًٞع٤ِز ثٌُٔذ٤ٞصش ٗقٞ ثُضشد٤ز ٤ًِجس أعضجرر أْٛ ٗضجةؾٜج : ثصؾجٛجس

 صال٤ٓز ٓغضٟٞ صذ٢ٗ ثعذجح ػ٠ِ ثُض٢ ٛذكش إ٢ُ ثُضؼشف (1110)   هللا دفغ دراصخ •

 ٛزٙ ٝٓؼجُؾز ، ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُِـز ثُضخجهخ ٜٓجسر ك٢ ثُغٞدثٕ ك٢ ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز

 ٛزٙ صؼِْ ٖٓ صٌْٜٔ٘ ث٣ؾجد٤ز هشم دضط٣ٞش ٝثُضال٤ٓز ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓغجػذر ، ثألعذجح

 ٜٓجسر ك٢ ثُغج٣ٞٗز ثُٔشفِز ك٢ ثُضال٤ٓز صذٛٞس ٖٓ أْٛ ٗضجةؾٜج : ٣شؽغ .ثُٜٔجسر

ثُلقٍٞ،  ، ٝثصدفجّ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ثعضؼٔجٍ ػ٠ِ ثُٔوذسر ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُِـز ثُضخجهخ

 ك٢ ثُطجُخ رخ٤شر ٖٓ ، ٝه٤َِ ثُغج٣ٞٗز ثُٔذثسط ك٢ ثإلٗؾ٤ِض١ ثألدح صذس٣ظ ػذّ

 ثُِـز ثُضال٤ٓز ثعضؼٔجٍ ثُخطجدز، ػذّ ٓغض١ٞ صذٛٞس ػ٠ِ أد١ ، ٝٓٔج ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز

 ك٢ ثُضؼش٣خ ٓٔجسعضٜج، ٝع٤جعز ػ٠ِ ثُلشؿ هَِ ثُلقَ، ٝٓٔج خجسػ ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 .ٗؾ٤ِض٣زثإل ثُِـز ُضؼِْ ثُضال٤ٓز دثكؼ٤ز صذ٢ٗ إ٠ُ أدس ثُؼ٤ِج، ٝثُٔؼجٛذ ثُؾجٓؼجس

 ٝثُٔؾضٔغ ثُِـز د٤ٖ ثُؼالهز صٞم٤ـ ( ثُض٢ ٛذكش إ٢ُ ٓقجُٝز4227)  : دضٍن دراصخ •

 ٓ٘ٚ ثُٜذف ، ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٝثُٞمغ ، ثالؽضٔجػ٢ ثُِـ١ٞ ثُٞمغ ٝصق٤َِ ٝثُلشد ثُِـز ٝد٤ٖ

 ثالدضذثة٤ز ثُٔشفِز ُطالح ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صذس٣ظ ُٔؾٌالس فٍِٞ ث٣ؾجد ػ٠ِ ثُؼَٔ

 ك٢ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صذس٣ظ ٣ٌٖٔ ال ثُشثدغ ،ٖٓ أْٛ ٗضجةؾٜج : أٗٚ ثُقق ، هطش دذُٝز

 خالٍ ٖٓ ٣ٌٖٔ ،ٝف٤ظ ٝخجسؽٚ ثُلقَ دثخَ صوجّ ٗؾجهجس خالٍ ٖٓ ٝإال ، ثُٔغضوذَ

 . ثُٔؼِْ ًلج٣جس سكغ إ٠ُ ٝأؽجس ، ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجُِـز ُِضقذط ٝعو إٗؾجء ثُ٘ؾجه رُي

 إ٠ُ أؽجس ًٔج .دشثٓؾٜج ٝصط٣ٞش ٣ذ٤زثُضذس ثُذٝسثس خالٍ ٖٓ فذ٣غز ثصؾجٛجس ٝإدخجٍ

 دـشك ٜٓجسر ًَ ػ٠ِ ثُضش٤ًض ػ٠ِ ٝأؽجس .ٜٝٓجسصٚ ٝٓقضٞثٙ ثُٜٔ٘ؼ ٓٞثفلجس

  ص ثُٜٔجسثس صِي صٌج٤ِٓز ثؿلجٍ ، ٝدٕٝ صط٣ٞشٛج
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 :انضبثمخ انذرصبد ػهى رؼهٍك

 :ٌهً يب انضبثمخ انذراصبد ين انجبدثخ اصزخهصذ نمذ

 ثعضخذثّ ٗقٞ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثصؾجٛجس صط٣ٞش أ٤ٔٛز ػ٠ِ ثُذسثعجس دؼل ثؽٔؼش

 فٔذ  كشؿ ،(1982) ف٤ذس ٓٞع٢ ؽؼلش عجدوز دسثعز ثُضذس٣ظ، ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس

 ٝٓج ثُقج٤ُز، دجُذسثعز ػالهز رثس عجدوز دسثعجس ٖٓ ثعضؼشثمٚ صْ ٓج .(1999)ٓٞع٢

 ثُز١ ثالٛضٔجّ دجخشٟ ثٝ دطش٣وز ٣ٞمـ ثُذسثعجس، ٛزٙ ػ٠ِ ٓالفظجس ٖٓ ثُذجعقز عؾِضٚ

 هذَ ٖٓ ػجٓز دقٞسر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضو٤٘جس ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز – ثُقج٤ُز ثُذسثعز ٓقجٝس ٝؽذصٚ

 فٍٞ ٗضجةؼ ٖٓ ثُذسثعجس صِي ثظٜشصٚ ٝٓج ثُٔؼشكز، ٤ٓجد٣ٖ ٓخضِق ك٢ ثُضشد٤٣ٖٞ ثُذجفغ٤ٖ

 صِي ٖٓ ثٝثفذر ثال ثُقج٤ُز ثُذسثعز ٝٓج ثُذسثع٢، ثُضقق٤َ ػ٢ِ رُي ٝثعش .ثُٔقجٝس صِي

 ٗقٞ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ ثسثء ٝٓؼشكز ثالصؾجٛجس ٤ٓذثٕ ك٢ دقغش ثُض٢ ثُذسثعجس

 دٔقجكظز ثُغج٣ٞٗز دجُٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ

 ثُِـز ٓؼ٢ِٔ ثسثء ػٖ ٌُِؾق صٜذف ثٜٗج عجدوجصٜج ػٖ ثُذسثعز ٛزٙ ٤ٔ٣ض ٓج ٝثٕ ًشس١،

 ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ٝٗقٞ ثالعضخذثّ رُي ٝٝثهغ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ  ٗقٞ ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 د٤٘ٔج ثُضذس٣ظ، ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ ٓؼٞهجس دؼل ػٖ ٝثٌُؾق ثإلٗؾ٤ِض٣ز،

 .(1999)ٓٞع٠ فٔذ كشؿ ،(1982) ف٤ذس ؽؼلش ػجٓز ٓؾجالس هذوش هذ ثُغجدوز ثُذسثعجس

 ثُضو٤٘جس ثعضخذثّ ٗقٞ ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ ثسثء ٓؼشكز إ٠ُ صٜذف ثُذسثعز ٛزٙ ٗؾذ

 .صذس٣غٜج ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضو٤٘جس دجعضخذثّ ػج٤ُٔجً  ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ال٤ٔٛز ٝرُي ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 .ُغُٜٞضٚ سدٔج ثُٞفل٢ ثُٜٔ٘ؼ ص٘جُٝش ثُغجدوز ثُذسثعجس ٓؼظْ

  :انجذث يجزًغ

 ًشس١ دٔقجكظز  ثُغج١ٞٗ ٓشفِز ٝٓؼِٔجس ٓؼ٢ِٔ ٖٓ ثُذسثعز ُٜزٙ ثألف٢ِ ثُٔؾضٔغ ٣ضٌٕٞ

  ٝٓؼِٔز ٓؼِْ (82) دِؾ ثُٔؾضٔغ ٛزث ثكشثد ٝػذد 2013ّ-2012 ثُذسثع٢ ُِؼجّ

 :انجذث ػٍنخ

 صْ ًشس١ دٔقجكظز ثألعجط ٓشفِز ٝٓؼِٔجس ٓؼ٢ِٔ ٖٓ ثُذقظ ػ٤٘ز ثخض٤جس صْ 

 ُذ٣ْٜ إٔ ك٢  ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٝثُٔؼِٔجس ثُٔؼ٤ِٖٔ ُذٝس ألٕ ، ٝٓؼِٔز ٓؼِْ (41)ثخض٤جس

 .ثُٔشفِز دٜزٙ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞع٤ِز ثعضخذثّ ػ٠ِ ُِقٌْ صؤِْٜٛ ثُض٢ ث٤ُٜ٘ٔز ثُخذشر

 :انجذث  أداح

 ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٓذ١ ُٔؼشكز ثُذسثعز ٛزٙ ك٢ سة٤غ٤ز ًأدثر ثالعضذجٗز ثعضخذثّ صْ 

 أدٝثس أٝعغ ٖٓ صؼذ ٝثالعضذجٗز ثألعجط دٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 .ًشس١ دٔقجكظز ثألعجط دٔشفِز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓؼ٢ِٔ إ٠ُ ٝؽٜش ٝهذ ، ثٗضؾجسثً  ثُذقظ
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 :االصزجبنخ يذبور ٌىضخ جذول

 ثُٔقٞس ػ٘ٞثٕ ّ
 ٓذ١

 ثُؼذجسثس

 ػذد

 ثُؼذجسثس

 9  • .ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ث٤ٔٛز 1

 9 18-10 .ثالعجط ٓشفِز ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٝثهغ 2

 9 27-19 .ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُؾ٤ذر ثُٞع٤ِز خقجةـ 3

4 
 ثُِـز ٓجدر صذس٣ظ ك٢ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٞعجةَ ثعضخذثّ ٓؼٞهجس

 .ثإلٗؾ٤ِض٣ز
28-35 8 

 : االصزجبنخ صذق
ُو٤جعٚ ٝمغ ٓج ٣و٤ظ ثُز١ ٛٞ ثُقجدم ثُٔو٤جط

()
 ثالعضذجٗز فذم ٖٓ ُِٝضجًذ 

 أسثء مٞء ٝػ٠ِ ، ثُٔق٤ٌٖٔ ٖٓ ٓؾٔٞػز ػ٠ِ دؼشمٜج ثُذجفغز هجٓش ، ثُظجٛش١

  .ثالعضذجٗز فذم ٖٓ ثُذجفغز صأًذس ثُٔق٤ٌٖٔ

 : االصزجبنخ ثجبد

 صقش ٓشر ٖٓ أًغش ثُٔو٤جط ثعضخذّ ٓج إرث ثُ٘ضجةؼ ٗلظ ثػطجء دجُغذجس ٣وقذ

.ٓٔجةِز ظشٝف
 ()

 

 ػ٠ِ ثعضذجٗجس "10" دضٞص٣غ ثُذجفغز هجٓش ، ثُٜ٘جة٤ز دقٞسصٜج ثالعضغجد٘ز ًضجدز دؼذ

 َٓء ٝدؼذ ثالعضذجٗز ٝعذجس فذم ه٤جط دـشك ثالف٤ِز ثُؼ٤٘ز ٗطجم خجسػ ٓؼ٤ِٖٔ "10"

 عذجس ال٣ؾجد ٝرُي ثُذجفغز هذَ ٖٓ ٝصق٤ِِٜج صلش٣وٜج صْ ثالعضطالػ٤ز ثُؼ٤٘ز ٖٓ ثالعضذجٗجس

 . ثسصذجه ٓؼجَٓ فغخ ثُ٘قل٤ز ثُضؾضةز هش٣ن ػٖ ثالعضذجٗز

 :اإلدصبئً االصهىة :ثبنٍبً 

 ٍ ثخضقجس SPSS إفقجة٤جً  ثُذ٤جٗجس ُٔؼجُؾز (SPSS)دشٗجٓؼ ثعضخذّ

Statistical Package for Social Sciences  ثُقضٓز دجُؼشد٤ز ٣ضؼ٢٘ ٝثُض٢ 

 ثإلؽضٔجػ٤ز. ُِؼِّٞ ثالفقجة٤ز

 :وانًؼهىيبد انجٍبنبد ورذهٍم ػزض

  انشخصٍخ انجٍبنبد رذهٍم : أٝالً 

 ثُ٘ٞع فغخ ثُؼ٤٘ز ثكشثد صٞص٣غ ٣ٞمـ (1)سهْ ؽذٍٝ

 ثُٔت٣ٞز ثُ٘غذز ثُضٌشثس ثُ٘ٞع

 %1265 42 رًش

 %5562 66 ثٗغ٠

 %411 14 ثُٔؾٔٞع

% ٖٓ ثكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز ْٛ ٖٓ ثُزًٞس ٝ 1265ٖٓ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٗؾذ 

 % ْٛ ْٜٓ٘ ثٗجط أ١ ثٕ ثُذسثعز ؿطش ثُزًٞس ٝثالٗجط دجُضغج١ٝ صوش٣ذجً.5562

 ( ٣ٞمـ ثُٔؤَٛ ثإلًجد٢ٔ٣ ألكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز:6ؽذٍٝ سهْ)
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 ثُ٘غذز ثُضٌشثس ثالًجد٢ٔ٣ ثُٔؤَٛ

 %27 56 دٌجُٞس٣ٞط

 %4264 2 ػج٢ُ ددِّٞ

 %162 6 ٓجؽغض٤ش

 %411 14 ثُٔؾٔٞع

% ٖٓ أكشثد ثُؼ٤٘ز ٓؤِْٜٛ ثُؼ٢ِٔ ؽجٓؼ٢ 27ٖٓ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٗالفع ثٕ 

% ٓجؽغض٤ش ٖٝٓ ٛزث ٗغض٘ضؼ ثٕ ؿجُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز 162% ددِّٞ ػج٢ُ 4264ٝ

 ٓؤِْٜٛ ثُؼ٢ِٔ ؽٜجدر ؽجٓؼ٤ز.

 ٣ٞمـ ػذد ع٘ٞثس ثُخذشر الكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز: (3) سهْ ؽذٍٝ

 ثُ٘غذز ثُضٌشثس ثُخذشر

4-5 41 6161% 

2-41 41 6161% 

 %5466 64 كأًغش 44

 %411 14 ثُٔؾٔٞع

 ع٘ٞثس كأًغش. 41ٖٓ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٗؾذ ثٕ ؿجُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ع٘ٞثس ثُخذشر ُذ٣ْٜ 

  ( ٣ٞمـ ث٤ٌُِز ثُض٢ صخشػ ك٤ٜج ثكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز1ؽذٍٝ سهْ )

 ثُ٘غذز ثُضٌشثس ث٤ٌُِز

 %1265 42 صشد٤ز

 %5264 42 ثدثح

 %4162 2 أخشٟ

 %411 14 ثُٔؾٔٞع

% ك٢ 5264% ٖٓ أكشثد ثُؼ٤٘ز صخشػ ك٢ ًِذ٤ز ثُضشد٤ز 1265ٖٝٓ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٗؾذ ثٕ 

% ٖٓ ثكشثد ثُؼ٤٘ز صخشػ ٖٓ ٤ًِجس أخشٟ أ١ ثٕ ؿج٤ُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ٤ًِ4162ز ث٥دثح ٝ

 ٣ضٞصع ػ٠ِ ٤ًِض٢ ثُضشد٤ز ٝث٥دثح ؿجُذجً.

 ثُضذس٣ذ٤ز ثُذٝسثس فغخ ثُذسثعز ػ٤٘ز صٞف٤ق ٣ٞمـ (7-3) سهْ ؽذٍٝ

 ثُ٘غذز ثُضٌشثس ثُضذس٣خ

 %2566 51 ٓذسح

 %6267 44 ٓذسح ؿ٤ش

 %411 14 ثُٔؾٔٞع

% ٖٓ ثكشثد 6267% ٖٓ ثكشثد ثُؼ٤٘ز ٗجُٞث صذس٣ذجً ٝثٕ 2566ٖٓ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٗؾذ ثٕ 

 ثُؼ٤٘ز ُْ ٣٘جُٞث صذس٣خ، ك٘ؾذ ثٕ ؿجُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز.

 ( ٣ٞمـ ٗض٤ؾز ثخضذجس )س( ُٔضٞعو ػ٤٘ز ٝثفذر ُضقذ٣ذ ثسثء ثُؼ٤٘ز 2ؽذٍٝ سهْ )
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 .ثُٔقٞس ثألٍٝ: أ٤ٔٛز ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣خ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز

 ثُؼذجسر
ثُٞعو 

 ثُقغجد٢

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جس١

ه٤ٔز س 

 ثُٔقغٞدز

دسؽز 

 ثُقش٣ز

ثُو٤ٔز 

 ثالفضٔج٤ُز
 ثُضلغ٤ش ثُ٘ض٤ؾز

ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢  .4

صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣غجػذ 

 ػ٠ِ صقو٤ن ثٛذثف ثُٔجدر.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 4265 1.54 6625

ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢  .6

صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣غجػذ 

ػ٠ِ ٓؼجُؾز ُٔقضٟٞ دطش٣وز 

 ٓ٘جعذز

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 4265 1654 6625

ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس إ٠ُ ٤ٔ٣َ  .5

ثعضخذثّ  ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ 

 صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 1656 1624 4625

٣ض٤ـ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز  .1

ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض١ 

ثُلالفز ثٓجّ ثُطجُخ ُِضؼِْ 

 ٝكن هشثصٚ.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 11.1 1642 6627

ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثعضخذثّ  .5

 ٣ؾؼَ صؼِْ ثُِـز ٓٔضؼجً.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 4265 1654 6625

ُِٔخضذشثس ثُِـ٣ٞز دٝس كؼجٍ  .2

 ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 4266 1655 6625

ثالٛضٔجّ دجألٗؾطز ثُالفل٤ز ك٢  .2

 صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 265 1651 6625

عجػذ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضو٤٘ز  .7

ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز 

 ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُزثص٢.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 766 1624 6627

صؼ٤٤ٖ ثُٞع٤ِز ثُطجُخ ُلْٜ  .2

 ثُذسط دٌَ ٣غش ٝعُٜٞز.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 4566 1611 6621

ثُٔقٞس ػذث ثُؼذجسر ٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٓٞثكوز ثكشثد ػ٤٘ٚ ثُذسثعز ػ٠ِ ًَ ػذجسثس 

( ٝثُض٢ ُْ ٣ققَ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٝعطٜج ثُقغجد٢ ٝثُو٤ٔز ثُٔق٤ٌز 5سهْ)

ٖٝٓ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ ثسثء ثُؼ٤٘ز ك٢ أ٤ٔٛز ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ 

 ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ًٔج ٢ِ٣:

 ثف ثُٔجدر.ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٣غجػذ ػ٠ِ صقو٤ن ثٛذ .4

ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣غجػذ ػ٠ِ ٓؼجُؾز ثُٔقضٟٞ  .6

 دطش٣وز ٓ٘جعذز.
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٣ض٤ـ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثُلشفز ثٓج ثُطجُخ ُِضؼِْ  .5

 ٝكن هذسثصٚ.

 ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٣ؾؼَ صؼ٤ِْ ثُِـز ٓٔضؼجً. .1

 ُِٔخضذشثس ثُِـ٣ٞز دٝس كؼجٍ ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز. .5

 ثالٛضٔجّ دجألٗؾطز ثُالفل٤ز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز. .2

 ٣غجػذ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضو٤٘ز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُزثص٢. .2

 ( ٌىضخ نزٍجخ اخزجبر)د( نًزىصظ ػٍنخ وادذح نزذذٌذ اراء انؼنٍخ دىل7جذول رلى)

 انًذىر انثبنً والغ اصزخذاو انىصبئم انزؼهًٍٍخ فً انًزدهخ انثبنىٌخ فً انًزدهخ انثبنىٌخ

الوسيط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

القيمة 
 التفسير لنتيجةا االحتمالية

صٜضْ ٝصثسر ثُضشد٤ز دضٞؽ٤ٚ  .41

ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ 

ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثعضخذثّ 

 صذس٣ظ ثُٔجدر.

39,1 89,0 89,0 ,8 89,, 
غير 
 دالة

التوجد 
 فروق

ٛ٘جُي ٓضجدؼز ٖٓ ٓٞؽ٢ٜ  .44

ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز العضخذثّ 

ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ 

 ثُٔجدر.

عدم  دالة 8981 8, ,,9, 89,3 39,0
 موافقة

ُِٔؤَٛ ثُؼ٢ِٔ ثعش إ٣ؾجد٢  .46

 ك٢ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 موافقة دالة 8088 8, 38901 8980 901,

ُغ٘ٞثس ثُخذشر ثعش إ٣ؾجد٢  .45

ٗقٞ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ 

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز.
 موافقة دالة 8088 8, ,090 8901 ,,9,

ثُٔؼِٔجس ٖٛ ثًغش ثعضخذثٓجً  .41

ُِٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ 

ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

3908 890, 89,0 ,8 8930 
غير 
 دالة

التوجد 
 فروق

صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز  .45

 ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثألُلجظ.
 موافقة دالة 8088 8, 09,8 89,1 39,0

ٖٓ د٤ٖ أعذجح صذ٠ٗ ٓغضٟٞ  .42

ثُطالح ك٢ ٓجدر ثُِـز 

ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػذّ ثعضخذثّ 

 ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

 موافقة دالة 8088 8, 0980 8900 9,3,

ٓؼظْ ثُٔذثسط ثُغج٣ٞٗز  .42

دٔقجكظز ًشسٟ صلضوش إ٠ُ 
 موافقة دالة 8088 8, ,90, ,,89 ,,9,
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 ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

ثٌُجع٤ش ٖٓ أًغش ثُٞعجةَ  .47

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثعضخذثٓجً ُضذس٣ظ 

 ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.
,9,8 89,1 3910 ,8 8088 

غير 
 دالة

ال توجد 
 فروق

ؽجءس ثؽجدجصْٜ ٓضذج٣٘ز فٍٞ ٛزث ثُٔقٞس ٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٕ ثكشثد ثُؼ٤٘ز هذ  

ُْ ٣ٞثكوٞث ػ٤ِٜج  44،45فقِش ػ٢ِ ٓٞثكوز ٝثُؼذجسثس 42،42، 45، 46كجُؼذجسثس سهْ

كِْ صققَ ػ٠ِ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٝعطٜج  47، 41، 41ثٓج ثُؼذجسثس سهْ 

عضخذثّ ثُٞعجةَ ثُقغجد٢ ٝثُو٤ٔز ثُٔق٤ٌز ، ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ ثسثء ثكشثد ثُؼ٤٘ز فٍٞ ٝثهغ ث

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣خ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ًٔج ٢ِ٣:

 ال صٞؽذ ٓضجدؼز ٖٓ ٓٞؽ٢ٜ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز العضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ثُٔجدر.

 ُِٔؤَٛ ثُؼ٢ِٔ ثعش إ٣ؾجد٢ ك٢ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

 صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ال ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثألُلجظ كوو.

( ٌىضج نزٍجخ اخزجبر)د( نًزىصظ ػٍنخ وادذح نهزؼزف ػهى اراء انؼنٍخ 8جذول رلى )

 دىل انًذىر انثبنث.

 انًذىر انثبنث: خصبئص انىصٍهخ انجٍذح فً رذرٌش يبدح انهغخ اإلنجهٍزٌخ

 ثُؼذجسر
ثُٞع٤و 

 ثُقغجد٢

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جس١

ه٤ٔز س 

 ثُٔقغٞدز

دسؽز 

 ثُقش٣ز

ثُو٤ٔز 

 ثالفضٔج٤ُز
 ثُضلغ٤ش ثُ٘ض٤ؾز

. صغجػذ ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ 42

صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ دوجء 

ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثرٛجٕ ثُضال٤ٓز كضش 

 أهٍٞ.

 ؿ٤ش دثُز 1621 11 1617 1627 4625
الصٞؽذ 

 كشٝم

. صوٞد ثُضال٤ٓز إ٠ُ كْٜ ثُذسط دٌَ 61

 ٣غش ٝعُٜٞز.
 دثُز 1615 11 6661 1624 4627

ػذّ 

 ٓٞثكوز

ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز مشٝسر ك٢ . 64

 صؼِْ ثُِـجس.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 41625 1615 6675

. ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صؾزح ثٗضذجٙ 66

 ثُضال٤ٓز ٗقٞٛج.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 5622 1625 6622

 ؿ٤ش دثُز 1645 11 1617 1671 4671 . ص٠ٔ٘ ثُٔلج٤ْٛ ٝصوشح ثُٔؼ٠٘ .65
الصٞؽذ 

 كشٝم

ثُضال٤ٓز ٝصغ٤ش . صؾذد ٗؾجه 61

 ثٛضٔجْٛ.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 2611 1625 4662

. . ثخضذجس ثُٞع٤ِز ثُٔ٘جعذز ُٚ دٝس 65

ٓؼْ ك٢ ػ٤ِٔز صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 5612 1622 6624

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 2671 1626 6622. ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٞكش ًغ٤ش ٖٓ 62
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 ؽٜذ ثُٔؼِْ ٝٝهضٚ.

. صوّٞ ثألؽ٤جء ثُقو٤و٤ز خذشر 62

ٓذجؽشر ٛجدكز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 ؿ٤ش دثُز 1.11 11 4655 1625 6661
ال صٞؽذ 

 كشٝم

٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٕ ػذجسثس ٛزث ثُٔقٞس فقِش ػ٠ِ ٓٞثكوز ثكشثد ػ٤٘ز ٝػ٤ِٚ كجٕ  

 ًٔج ٢ِ٣:خقجةـ ثُٞع٤ِز ثُؾ٤ذر ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز 

. صغجػذ ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ دوجء ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ثرٛجٕ 42

 ثُضال٤ٓز كضشر أهٍٞ.

 . صوٞد ثُضال٤ٓز ث٢ُ كْٜ ثُذسط دٌَ ٣غش ٝعُٜٞز.61

 . ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز مشٝسر ك٢ صؼِْ ثُِـجس.64

 . ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صؾزح ثٗضذجٙ ثُضال٤ٓز ٗقٞٛج.66

 . ص٢ٔ٘ ثُٔلج٤ْٛ ٝصوشح ثُٔؼ٢٘.65

 . صؾذد ٗؾجه ثُضال٤ٓز ٝصغ٤ش ثٛضٔجْٜٓ.61

 . ثخض٤جس ثُٞع٤ِز ثُٔ٘جعذز ُٚ دٝس ْٜٓ ك٢ ػ٤ِٔز صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.65

 . ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٞكش ًغ٤ش ٖٓ ؽٜذ ثُٔؼِْ ٝٝهضٚ.62

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.. صوذّ ثألؽ٤جء ثُخل٤لز خذشر ٓذجؽشر ٛجدكز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز 62

( ٌىضخ نزٍجخ اخزجبراد )د( نًزىصظ ػٍنخ وادخ نهزؼزف ػهً اراء انؼٍنخ 9جذول رلى)

 دىل انًذىر انزاثغ

 انًذىر انزاثغ: يؼىلبد انىصبئم انزؼهًٍٍخ فً رذرٌش يبدح انهغخ اإلنجهٍزٌخ

 ثُؼذجسر
ثُٞع٤و 

 ثُقغجد٢

ثالٗقشثف 

 ثُٔؼ٤جس١

ه٤ٔز س 

 ثُٔقغٞدز

دسؽز 

 ثُقش٣ز

ثُو٤ٔز 

 فضٔج٤ُزثال
 ثُضلغ٤ش ثُ٘ض٤ؾز

67. 

 
4625 1627 1617 11 1621 

ؿ٤ش 

 دثُز

الصٞؽذ 

 كشٝم

 دثُز 1615 11 6661 1624 4627 .62
ػذّ 

 ٓٞثكوز

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 41625 1615 6675 .51

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 5622 1625 6622 .54

56. 4671 1671 1617 11 1645 
ؿ٤ش 

 دثُز

الصٞؽذ 

 كشٝم

صؾذد ٗؾجه ثُضال٤ٓز ٝصغ٤ش . 61

 ثٛضٔجْٛ.
 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 2611 1625 4662

. . ثخضذجس ثُٞع٤ِز ثُٔ٘جعذز ُٚ 65

دٝس ٓؼْ ك٢ ػ٤ِٔز صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 5612 1622 6624

 ٓٞثكوز دثُز 1.11 11 2671 1626 6622. ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٞكش ًغ٤ش 62
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 ٖٓ ؽٜذ ثُٔؼِْ ٝٝهضٚ.

. صوّٞ ثألؽ٤جء ثُقو٤و٤ز خذشر 62

ٓذجؽشر ٛجدكز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

6661 1625 4655 11 1.11 
ؿ٤ش 

 دثُز

ال صٞؽذ 

 كشٝم

 مؼق ثُضأ٤َٛ ك٢ ٓؾجٍ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.. 67

 . ػذّ ٝؽٞد ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجُٔذثسط ثُغج٣ٞٗز.62

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز. . ثسصلجع صٌج٤ُق ثُٞعجة51َ

 .صش٤ًض ٓؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٠ِ ثُٞعجةَ ثُضو٤ِذ٣ز.54

 . ػذّ ثٛضٔجّ ثُطالح ُضؼِْ ثُِـز.56

 . ًغشر ثألػذجء ثُِٔوجٙ ػ٠ِ ػجصن ٓؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.55

 . ثُظشٝف ثالهضقجد٣ز ثُقؼذز ُٔؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.51

 خذٕٓٞ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ أُٝتي ثُز٣ٖ ٣غضخذٜٓٞٗج.. عخش٣ز ثُز٣ٖ ال٣غض55

٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ٓٞثكوز ثكشثد ػ٤٘ز ثُذسثعز ػ٢ِ ػذجسثس ثُٔقٞس ػذث ثُؼذجسر 

( ٝثُض٢ ُْ صققَ ػ٠ِ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٝعطٜج ثُقغجد٢ ٝثُو٤ٔز 55سهْ)

ٓؼٞهجس ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُٔق٤ٌز ٖٝٓ ٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ أسثء أكشثد ثُؼ٤٘ز ك٢ 

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ًٔج ٢ِ٣:

 . مؼق ثُضأ٤َٛ ك٢ ٓؾجٍ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.67

 . ػذّ ٝؽٞد ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجُٔذثسط ثُغج٣ٞٗز.62

 . ثسصلجع صٌج٤ُق ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز. 51

 ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٠ِ ثُٞعجةَ ثُضو٤ِذ٣ز.. صش٤ًض  ٓؼِْ 54

 . ًغشر ثألػذجء ثُِٔوجر ػ٠ِ ػجصن ٓؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.56

 . ػذّ ثٛضٔجّ ثُطالح ُضؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.55

 . ثُظشٝف ثالهضقجد٣ز ثُقؼذز ُٔؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.51

مبرنخ ثٍن أراء ( ٌىضخ نزٍجخ اخزجبر)د( نًزىصظ ػٍنزً يضزمهزٍن نه01ًجذول رلى )

 انؼٍنخ دضت انجنش 

 يمبرنخ أراء انؼٍنخ اػزًبدا ػهً يزغٍز انجنش

 . انًؼهًبد هن اكثز اصزخذاو انىصبئم انزؼهًٍٍخ 03 

٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٗٚ ػ٘ذ ٓوجسٗز ثسثء ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس فٍٞ ػذجسثس 

سثس ثالعضذجٗز ػذث ثالعضذجٗز ثُٔخضِلز ثصلن ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ك٢ ثُشث١ ك٢ ؽ٤ٔغ ػذج

( ٢ٛٝ )ثُٔؼِٔجس ٖٛ ثًغش ثعضخذثٓجً ُِٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ 41ثُؼذجسر سهْ )

( ٝثُز١ 4655صذس٣ظ  ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز( كل٢ ٛزٙ ثُؼذجسر فقَ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓضٞعو)

( ٝثُز١ ٣ٞمـ ثٜٖٗ ٣6615ٞمـ سكنْٜ ُٜزٙ ثُؼذجسر د٤٘ٔج فقِش ثالٗجط ػ٢ِ ٓضغٞه)
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٣ٖ ٓذٟ فقز ٛزٙ ثُٔوُٞز، ػ٤ِٚ كجٕ ثُذجفغز صوٍٞ دجٕ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٘ذ ال ٣ذس

 ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ٓضؾجدٚ.

( ٌىضخ نزٍجخ اخزجبر )د( نؼٍنزٍن يضزمهزٍن نهًمبرنخ اراء انؼٍنخ دضت 00جذول رلى )

 انزذرٌت

 يمبرنخ اراء انؼٍنخ اػزًبدا ػهً يزغٍز انزذرٌت:

 إلنجهٍزٌخ ٌؼزًذ ػهى األنفبظ فمظ.. رذرٌش انهغخ ا04

( ٢ٛٝ )صذس٣ظ ٣45ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٕ ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُٔذسد٤ٖ ثخضِلٞث كوو ك٢ ثُؼذجسر سهْ)

( أ١ ػذّ 464ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣ؼضٔذ ػ٢ِ ثألُلجظ كوو( ف٤ظ ثفشص ثُٔذسد٤ٖ ٝعو فغجد٢ )

( ٝٛٞ ٠ِ4625 ٝعو)ٓٞثكوز دؾذر ػ٠ِ ٛزٙ ثُؼذجسر د٤٘ٔج فقَ ثُٔؼ٤ِٖٔ ؿ٤ش ثُٔذسد٤ٖ ػ

ث٣نجً ػذّ ٓٞثكوز أ١ ثٕ ػذّ ٓٞثكوز ثُٔذسد٤ٖ ًجٗش ثًذش ٝرُي الْٜٗ ثالدس١ دجٕ ثُضذس٣خ 

 ُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ال٣ؼضٔذ ػ٢ِ ثألُلجظ كوو.

 يمبرننخ أراء انؼٍنخ اػزًبداً ػهى يزغٍز انًؤهم انؼهًً

ء انؼٍنخ دضت ( ٌىضخ نزٍجخ رذهٍم انزجبٌن األدبدي نهًمبرنخ ثٍن آرا01جذول رلى)

 انًؤهم انؼهًً.

 .ٌضبػذ اصزخذاو انىصبئم انزؼهًٍٍخ فً رذرٌش انهغخ اإلنجهٍزٌخ ػهً انزؼهى انذار8ً

 . اررفبع ركبنٍف انىصبئم انزؼهًٍٍخ نزذرٌش انهغخ اإلنجهٍزٌخ.9

٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٕ ٓؾٔٞػجس ثُٔؤَٛ ثُؼ٢ِٔ ثُٔخضِلز ٢ٛٝ)دٌجُٞس٣ٞط، ددِّٞ ػج٢ُ 

( ٝٛٔج)٣غجػذ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز 51( ٝ )7ذ ثخضِلٞث ك٢ ثُؼذجسص٤ٖ)، ٓجؽغض٤ش( ه

ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُزثص٢(ٝ )ثسصلجع صٌج٤ُق ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ 

 ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز(.

 6615ثُذدِّٞ ثُؼج٢ُ  6624كل٢ ثُؼذجسر ثأل٠ُٝ فقَ فِٔز ثُذٌجُٞس٣ٞط ػ٠ِ ٓضٞعو 

( أ١ ثٗٚ ًِٔج صثدس ثُذسؽز ثُؼ٤ِٔز هِش ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ٛزٙ ثُؼذجسر 6611ٝثُٔجؽغض٤ش ػ٠ِ)

ٝثُٔجؽغض٤ش  4652ٝثُذدِّٞ ثُؼج٢ُ 6652( فقَ ثُذٌجُٞس٣ٞط ػ٢ِ 51ٝثُؼذجسر)

 ( أ١ ثٗٚ ٗوَ ثُٔٞثكوز دض٣جدر ثُذسؽز ثُؼ٤ِٔز.6611ػ٢ِ)

نخ ثٍن اراء انؼٍنخ دضت ( ٌىضخ نزٍجخ رذهٍم انزجبٌن األدبدي نهًمبر02جذول رلى)

 انكهٍخ 

 يمبرنخ اراء انؼٍنخ اػزًبدا ػهً يزغٍز انكهٍخ

 . انظزوف االلزصبدٌخ انصؼجخ نًؼهى انهغخ اإلنجهٍزٌخ.24

٣ٞمـ ثُؾذٍٝ أػالٙ ثٕ ٓؾٔٞػجس ث٤ٌُِز ثُٔخضِلز ٢ٛٝ صشد٤ز ، آدثح ، أخشٟ ثخضِلٞث 

صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز كوذ  فٍٞ ثُٔؾٌالس ثُض٢ صؤعش عِذجً ػ٢ِ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ك٢

أ١ ثٕ أفقجح  6651ٝثألخشٟ  4672ٝث٥دثح  6627فقَ خشؽ٢ ثُضشد٤ز ػ٢ِ ٝعو 
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ثُٔؤَٛ ثُضشد١ٞ ْٛ ثًغش ٓٞثكوز ػ٢ِ ٓج ؽجء ك٢ ثُؼذجسر ٣ٝؼضٟ رُي إ٠ُ ثْٜٗ ْٛ ثالدسٟ 

 ٝثألًغش ثُضقجهجً دجُٜٔ٘ز. 

 ينبلشخ اننزبئج

 ٓ٘جهؾز ثُلشك ثألٍٝ:

ٖٓ  خالٍ ثؽجدجس ثُٔلقٞف٤ٖ ػذجسثس ثُلشك ثألٍٝ، ٗؾذ ثٕ ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ 

( 2ٝٓؼِٔجس ك٢ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ث٣ؾجد٢ ٖٝٓ ثُؾذٍٝ سهْ)

ٗؾذ ثٕ ؿجُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ٣ٞثكوٞػ٠ِ ًَ ثُؼذجسثس ٓج ػذث ثُؼذجسر سهْ  12ٝٛٞ ٓٞك ؿ 

٤ٖٔ، ٝثُٔؼِٔجس إ٠ُ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٤ظ صذس٣ظ ثُِـز ( ٝثُض٢ صوٍٞ ٤ٔ٣َ ثُٔؼ5ِ)

ثإلٗؾ٤ِض٣ز ، ك٘ؾذ ثٕ ؿجُذ٤ز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ثُٔذقٞعز ٣ٞثكوٕٞ ػ٤ِٚ، ٝٛزث ٣ؤًذ ثُلشك ثُوجةَ 

ثٕ ثعضخذثّ ثُٞع٤ذِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُٚ دٝس كؼجٍ ك٢ آدثء ثُٔؼِْ. ثٜٗج صؼَٔ ػ٠ِ فَ ثُٔؾٌالس 

 ثُ٘ج٣ؾز ٓغ دسثعز ٛجؽْ ػطج ثُلن٤َ سفٔز.ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝهذ ثصلوش ٛزٙ 

 ينبلشخ انفزض انثبنً:
ثٕ ثؽجدجس ثُٔذقٞع٤ٖ فٍٞ ػذجسثس ثُلشك ثُغج٢ٗ ٝثُض٢ صؾ٤ش ث٢ُ ٝثهغ ثعضخذثّ 

ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ثٕ ثكشثد ػ٤٘ز ثُذسثعز هذ ؽجءس ثؽجدضْٜ ٓضذج٣٘ز فٍٞ 

، 42، 45، 46ٗؾذ ثُؼذجسثس سهْ  54ك٢ ؿ ( ٗٞمـ2ٛزث ثُٔقٞس ًٔج ك٢ ثُؾذٍٝ سهْ)

ُْ ٣ٞثكوٞث ػ٤ِٜج، ثٓج  45، 44فقِش ػ٠ِ ٓٞثكوز ثكشثد ثُؼ٤٘ز ػ٤ِٜج، ثُؼذجسثس سهْ  42

كِْ صققَ ػ٢ِ كشٝم رثس دالُز إفقجة٤ز د٤ٖ ٝعطٜج  47، 41، 41ثُؼذجُشثس سهْ 

ثعضخذثّ ثُٞعجةَ  ثُقغجد٢ ٝثُو٤ٔز ثُٔقٌز، ٝػ٤ِز ٣ٌٖٔ صقذ٣ذ ثسثء أكشثد ثُؼ٤٘ز فٍٞ ٝثهغ

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ًٔج ٢ِ٣:

ثٕ ُِٔؤَٛ ثُؼ٢ِ ثعش إ٣ؾجد٢ ك٢ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز، 

 ٝثٕ ُغ٘ٞثس ثُخذشر ثعش إ٣ؾجد٢ ٗقٞ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

إلٗؾ٤ِض٣ز ػذّ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ٝثٕ ٖٓ ثعذجح صذ٢ٗ ٓغضٟٞ ثُطالح ك٢ ٓجدر ثُِـز ث

ثُضؼ٤ٔ٤ِز. ٝثٕ ٓؼظْ ثُٔذثسط صلضوش إ٠ُ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝثٙ ال 

٣ٞؽذ ٓضجدؼز ٖٓ ٓٞؽ٢ٜ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز العضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثٕ صذس٣ظ ثُِـز 

 ثإلٗؾ٤ِض٣ز ال ٣ؼضٔذ ػ٠ِ ثألُلجظ كوو.

 ينبلشخ انفزض انثبنث:

٣ٞثكن ثُٔذقٞع٤ٖ ػ٠ِ ثُؼذجسثس ثُض٢ ٝسدس ك٢ ثُـشك ثُغجُظ فٞصٍ خقجةـ 

( 7ثُٞع٤ِز ثُؾ٤ذر ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ًٔج ٛٞ ٓٞمـ ك٢ ثُؾذٍٝ سهْ)

، ٝثٕ ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز صغجػذ ك٢ دوجء ثُٔؼِٞٓجس 56ؿ

ج صوٞد ثُضال٤ٓز إ٠ُ كْٜ ثُذسط دٌَ ٣غال ٝعُٜٞز ٝثٜٗج ك٢ ثرٛجٕ ثُضال٤ٓز كضشر ثهٍٞ، ٝأٜٗ

مشٝسصٚ ٖٓ صؼِٔز ثُِـجس، ٢ٛٝ صؾزح ثٗضذجٙ ثُضال٤ٓز ٗقٞٛج ٝص٢ٔ٘ ثُٔلج٤ْٛ ٝصوشح 

 ثُٔؼ٢٘ ًٝزُي صؾذد ٗؾجه ثُضال٤ٓز ٝصغ٤ش ثٛضٔجْٜٓ.
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 ينبلشخ انفزض انزاثغ:

ٍ ٓؼٞهجس ٣ٞثكن ٓؼع ثكشثد ثُؼ٤٘ز ػ٠ِ ثُؼذجسثس ثُٞثسدر ثُلشك ثُشثدغ فٞ

ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٣ٝؼضوذٕٝ ًٔج ٛٞ ٓٞمٞؿ ك٢ 

ثٕ ْٛ ثُٔؼٞهجس صضٔغَ ك٢ فؼٞدز ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُٞع٤ِز  51( ك٢ ؿ2ثُؾذٍٝ سهْ)

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػٖ ثُقجؽز إ٤ُٜج ٝثٕ ثإلٌٓج٤ٗجس ثُٔجد٣ز صٔغَ ػجةن، ٝػذّ صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ 

ع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ٝٛزٙ ثُ٘ض٤ؾز صضلن ٓغ ٗض٤ؾز دسثعز ثَٓ ثعضخذثّ ثُٞ

٣ٞعق ثُؼٞك، ٝٛزث ٓج ٣ؤًذ فقز ثُلشك ثُوجةَ ثٕ ٛ٘جُي ٓؼٞهجس صقٍٞ دٕٝ 

 ثالعضخذثّ ثألٓغَ ُِٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

 اننزبئج وانزىصٍبد وانًمززدبد

٣ضنٖٔ ٛزث ثُلقَ ثْٛ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صٞفِش إ٤ُٜج ثُذثسعز، عْ ٢ِ٣ رُي ثُضق٣ٞجس 

 ٝثُٔوضشفجس ٝهجةٔز دجعٔج ثُٔقجدس ٝثُٔشثؽغ ٝثُشعجةَ ثُؾجٓؼ٤ز ٝثخ٤شثً ثُٔالفن.

 اننزبئج:

. ثصؾجٛجس ٓؼ٢ِٔ ٝٓؼِٔجس ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز، ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دٔقجكظز ًشس١ ٗقٞ 4

 ٤ٔ٤ِز ًجٕ ث٣ؾجد٤جً.ثعضخذثّ ثُٞع٤ِز ثُضؼ

. صؼج٢ٗ ٓذثسط ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز دٔقجكظز ًشس١ ٝثهؼجً ث٤ُٔجً ك٢ ٓؾجٍ صٞكش ثُٞع٤ِز 6

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

 . ٛ٘جُي ٓؼٞهجس صقٍٞ دٕٝ ثالعضخذثّ ثالٓغَ ُِٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٢ٛٝ صضغَٔ ك٢:5

 .فؼٞدز ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٘ذ ثُقجؽز -

 هِز ثإلٌٓج٤ٗجس ثُٔجد٣ز. -

 ػذّ صذس٣خ ثُٔؼِْ ػ٠ِ ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٘ذ ثُقجؽز. -

 . ثُٞع٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُٜج دٝس كؼجٍ ك٢ خِن دثكؼ٤ز ثُضقق٢ ُذ١ ثُطالح.1

 انزىصٍبد:

. سدو دشثٓؼ ثالػذثد ثُضشد١ٞ د٤ٌِجس ثُضشد٤ز ك٢ ٓؾجٍ ثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٔوشسثس ٜٓ٘ؼ 4

 ٣ز ُِٔشفِز ثُغج٣ٞٗز.ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض

. ص٘ظ٤ْ دٝسثس صذس٣ذ٤ز ثع٘جء ثُخذٓز ُٔؼ٢ِٔ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ ٓؾجٍ ثعضخذثّ 6

 ثُٔغضقذط ٖٓ ثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِٔٞثًخ ثُضو٤٘ز.

. صٞك٤ش ثُضو٤٘جس ثُالصٓز ُضذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝٓضجدؼز ثالعضخذثّ ٓغ ثُٔقجعذز 5

 ػ٠ِ ثعضخذثٜٓج ٝٓقجُٝز صٞظ٤ق ًَ ثُطجهز ثٌُٔٔ٘ز. ػ٠ِ ػذّ ثالعضخذثّ ٝثُضؾؾ٤غ

 . صقغ٤ٖ ٝمغ ٓؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝظ٤ل٤جً ٝٓجد٣جً ك٢ ٣وّٞ ٝدذٝسٙ خ٤ش ه٤جّ.1

. ص٘ؾ٤و ثُذقٞط ك٢ ٓؾجٍ ثالصؾجٛجس ثُضذس٣ذ٤ز خجفز ك٤ٔج ٣ضؼِن دضٞك٤ش ٝثعضخذثّ 5 

 ثُضو٤٘جس.

. مشٝسر صؼذ٣َ ٗظشر هالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ٗقٞ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز دجعضخذثّ 2
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 ثُٔغضقذعجس ثُضو٤٘ز ك٢ ثُضذس٣ظ.

 . ثهجٓز ٝسػ ػَٔ ُِضو٤٘جس ثُخجفز دضذس٣خ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.2

. صقل٤ض ثُٔؼ٤ِٖٔ ثُٔذشص٣ٖ ك٢ ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ٝثألؽٜضر ثُضو٤٘ز ك٢ صذس٣ظ ثُِـز 7

دئ٣لجدْٛ الخز دٝسثس ك٢ هش٣وز ثعضخذثّ ٓغضقذعجس صذس٣ظ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ثإلٗؾ٤ِض٣ز، 

 ػ٘ذ أَٛ ثُِـز دجٌُِٔٔز ثُٔضقذر.

 انًمززدبد:

 ثنبًء ػهً اننزبئج انزً رىصهذ إنٍهب رمززح انجبدثخ انًىضىػبد انزبنٍخ:
 . دٝس ثعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صذس٣ظ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝثعش رُي ػ4٠ِ

 ثُضقق٤َ ثُذسثع٢ ُٔجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ُذٟ هالح ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز.

. ثعش دشثٓؼ ثػذثد ٓؼِْ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ك٢ ٓؾجٍ ثُضو٤٘جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٠ِ هالح ثُٔشفِز 6

 ثُغج٣ٞٗز ٗقٞ ٓجدر ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز.

جةَ ٝثألؽٜضر ك٢ . ثهضشثؿ دشٗجٓؼ ص٤ٔ٘ز هذسثس ٓؼ٢ِٔ ثُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٗقٞ ثعضخذثّ ثُٞع5

 ثُؼ٤ِٔز ثُضذس٣غ٤ز.
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 انًزاجغ 

ّ(: ثُٔٞسد: هجٓٞط إٗؾ٤ِض١ ػشد٢. د٤شٝس: دثسثُؼِْ 6112ثُذؼِذ٢ٌ، ٤٘ٓش ثُذؼِذ٢ٌ) -4

 ُِٔال٤٣ٖ

(:ٝثهغ ثعضخذثّ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثإلٌُضش٤ٗٝز دجُؾجٓؼجس ثُغٞدث٤ٗز ٖٓ 6142ٓقطل٠، سث٤ٗج ) -6

ثُغٞدثٕ ُِؼِّٞ ٝثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج، ٝؽٜز ثُٔؼ٤ِٖٔ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر، ؽجٓؼز 

6142ّ 

ّ(، صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ٝٓغضقذعجصٜج، عِغِز آُضذ، 6112فغ٤ٖ، ػٞك فغ٤ٖ ) -5

6112.ّ 

م(المغات االجنبية تعميمها وتعممها، الكويت 3,00الحجاج، نايف خرما عمى )  -,
،3,00 0 

ث٤ُٔغشر  ثُق٤ِز، ٓقٔذ ٓقٔٞد: ثعجع٤جس صق٤ْٔ ٝإٗضجػ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ػٔجٕ دثس  -5

 ّ.6111ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ ٝثُطذجػز،

ّ، صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ ٝص٤ٔ٘ز ثُلٌش ثالدضٌجس١ ، ثُٔ٘قٞسر 4272ٓ٘قٞس ، ثفٔذ فجٓذ   -2

 ، دثس

ثٌُِٞح، دؾ٤ش ػذذثُشف٤ْ: ثعضخذثّ ثألؽٜضر ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ د٤شٝس دثس ثف٤جء   -2

 .6117ثُؼِّٞ، 

ٓقٔٞد ،فذجؿ: صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، دثس ثُذجصٝس١ ثُؼ٤ِٔز ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ،  -7

 .6115دؼز ثأل٠ُٝ، \ثُو

 دراصبد صبثمخ وأوراق ػًم : 

ٓٞعيي٢ ، كييشؿ ٓقٔييذ: خقييجةـ ثُٔييٜ٘ؼ ثُييز١ ٣وييّٞ ػِيي٠ أعييظ ٝٓذييجدا صٌُ٘ٞٞؽ٤ييج   -4

ؽجٓؼييز ثُخشهييّٞ ثُضشد٤ييز ٝثُضؼِيي٤ْ ، سعييجُز ٓجؽغييض٤ش ؿ٤ييش ٓ٘ؾييٞسر  ، ٤ًِييز ثُضشد٤ييز ، 

4222.ّ 

عؼ٤ذ ، ػذذ ثُٜجد١ ػذذ ثُذجعو ٓقٔذ: ثصؾجٛجس أعجصزر ٤ًِجس ثُضشد٤ز ٗقٞ ثعضخذثّ   -6

ثٌُٔذ٤ٞصش ًٞع٤ِز صؼ٤ٔ٤ِز ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر  ، ٤ًِز ثُضشد٤ز ، ؽجٓؼز 

 4222ّثُخشهّٞ 

ٜٓجسر دكغ هللا ، ٓقجعٖ: ثعذجح صذ٢ٗ صال٤ٓز ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز ك٢ ثُغٞدثٕ ك٢   -5

ثُضخجهخ دجُِـز ثإلٗؾ٤ِض٣ز ٝٓؼجُؾز ثألعذجح ، سعجُز ٓجؽغض٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر  ، ٤ًِز 

 ّ.6114ثُضشد٤ز ، ؽجٓؼز ثُخشهّٞ 

فغيي٤ٖ، ٓقٔييذ فييذ٣ن ٓقٔييذ: صييذس٣ظ ثُِـييز ثإلٗؾ٤ِض٣ييز ُِقييق ثُشدييجع ، هٔٞفييجس   -1

 ّ .4227 – 462ثُضط٣ٞش ٝثسثء ثُضشد٣ٞز ، ٓؾِز ثُضشد٤ز ثُوطش٣ز ، ثُؼذد 

ٖ، ٣يٞٗظ: أٝسثم عيٞدث٤ٗز ، دسثعيجس فيٍٞ ٓؾيٌالس صؼِي٤ْ ثُِـيجس ثألؽ٘ذ٤يز كي٢ ثأل٤ٓ   -5

 6111ثُغٞدثٕ ، دثس ؽجٓؼز ثُخشهّٞ ُِ٘ؾش ، ثُخشهّٞ. 
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