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 ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ ١ٚح ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّ يف ځجهر ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز

 أ)ٿ)ه) ٱضقِ ١و ځٖ٪ټ ثضتذًٌُ

 ٹپْز ثٽرتدْز ثّٕجّْز ( ؽجځ٪ز ثعتٌٙټ

 #1118(3(11، ٵذټ ٽپنٌٖ يف  1118(1(11$ٵوٿ ٽپنٌٖ يف 

 پن٘*ثعت

ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ  ١ٚح ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتضٌّط٠ يف ځطجهر ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز      ّيوٯ ثٽذقظ ثطتجيل إىل ثٽض٪ٌٯ ٩پَ   

# ١جٽذجً، ًٽٮٌٛ ثٽضقٶٴ ځڄ ىطوٯ ثٽذقطظ ًٝط٨    33# ١جٽذجً ًٝجد٢ز دپ٬ ٩وه ثٱٌثهىج $33، صأٽٲش ٩ْنز ثٽذقظ ځڄ ػتڂ٩ٌضني جتٌّذْز دپ٬ ٩وه أٱٌثهىج $

# ٱٶٌر مت ثٽضأٹو ځڄ ٙوٵو ًعذجصو ًد٪و ص٢ذْٶطو ٩پطَ ٩ْنطز ثٽذقطظ     33، ًأ٩و ثٽذجفظ ثمضذجًثً ٽٶْجُ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ صأٽٰ ځڄ $ثٽذجفظ ٱٌْٝضني ٙٲٌّضني  

٩ز هًؽجس ثٱٌثه ثجملڂًٌحتپْټ ثٽذْجڅجس إفٚجةْجً دجّض٪ڂجٻ ثمضذجً $س# ٽ٪ْنضني ځْضٶپضني ًځرتثد٢ضني دْنش ثٽنضجةؼ صٌثٱٌ ٱًٌٳ ىثس هٙٽز ثفٚجةْز دني ځض٠ٌّ 

ضذطجً ثٽذ٪طوُ   ثٽضؾٌّذْز ثٽيت هًّش دجّطض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةطٰ ثٽپٮٌّطز ًځضٌّط٠ هًؽطجس ثٱطٌثه ثجملڂ٩ٌطز ثٽٞطجد٢ز ثٽطيت هًّطش دجّطض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌّٶطز ثٽضٶپْوّطز يف ثٙم             

ثجملڂ٩ٌطز ثٽضؾٌّذْطز ثٽطيت     ٽپيٹجء ثٽپٮٌُ ًٽٚجحل ثٱٌثه ثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز ٹڂج ٹٖٲش ثٽنضطجةؼ ٩طڄ صطٌثٱٌ ٱطًٌٳ ىثس هٙٽطز ثفٚطجةْز دطني ځضٌّط٠ هًؽطجس ثٱطٌثه          

 )ٽپيٹجء ثٽپٮٌُ مضذجً ثٽذ٪وُثًٙ ثٽذ٪وُ ًٽٚجحل هًّش دجّض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف ثٙمضذجً ثٽٶذپِ ًځض٠ٌّ هًؽجس ثٱٌثه ثجملڂ٩ٌز څٲْيج يف ثٙمضذج
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Abstract: 

          The Current research aims at defining the effect of Linguistic jokes on developing 

Linguistic Intelligences of second intermediate pupils graders in Arabic Language. The sample 

consisted of two groups: the experimental group with(35) pupils and Control group with(35) 

pupils.In order to verify the aim ,the researcher put two null hypotheses. A Linguistic 

Intelligence test with (34) items. Its  reliability and stability was verified .After the application on 

the sample and statistically analyzing the data using (t-test) of two independent  and  related  

samples ,the result showed  statistically significant differences between the means of the 

experimental  group that used Linguistic jokes and the Control group that used traditional 

method in the post test of  Linguistic Intelligence in favor of the experimental group. The results 

also showed statistically significant differences between the means of the experimental group 

that used  Linguistic jokes in the post test and the means of the same group in the post test and 

favor of  the post  test.                                                
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 أمهْز ثٽذقظ ًثطتجؽز ثٽْو*

ص٪ططوا ثٽپٮططز ثٽٌّططْپز ثضتٌىٌّططز ٽٚصٚططجٻ ثٙؽضڂططج٩ِّ ًثٽ٪ٶپططِّ      

ًثٽغٶططجيفّ ًىططِ دٚططًٌذتج ثٽٺضجدْططز ثٽْططؾټ ثطتجٱططټ ٽغٶجٱططز ثٽنطط٧ٌ   

ْو ىيه ثٽغٶجٱز ځطڄ ثعطجً ٩ٶپْطز ځ٪ٌٱْطز     ثٗڅْجڅِّ ًځج صن٢ٌُ ٩پ

ځ٪نٌّز ځجهّز  ٽيث ٱيِ إفوٍ ثٽو٩جځجس ثٽٶٌّز ٽٺْخ ثعت٪ٌٱز 

ًىططِ دٚططًٌذتج ثٽپٲ٦ْططز ثٽٺٚځْططز ثعتأٽٌٱططز ځ٦يططٌ ٵططٌُ ځططڄ         ,

ځ٦ططجىٌ ثٽنڂططٌ ثٽ٪ٶپططِّ ًثطتجّططِّ ثطتٌٹططِّ ًًّططْپز ځططڄ ًّططجةټ     

         ثٽططططططططططططططططططططططططططططضٲٺ  ًثٽضنْططططططططططططططططططططططططططططټ ًثٽضططططططططططططططططططططططططططططيٹٌ)                                   

 #  921( ٗ 5002$ ثٽذوًُّ * 

ًصضٞطططڂڄ ثٽپٮطططز ٙطططًٌثً ًأٱٺطططجًثً ىىنْطططز  ٺطططڄ حتپْپطططيج إىل      

ً ٺططڄ إ٩ططجهر صٌٹْططخ ىططيه ثٕؽططَثء يف ٙططًٌىج   ,٩نجٙططٌىج 

ثٽٺپْططز ځططٌر أمططٌٍ دئ٩ططجهر صٌٹْططخ ثٽٺپڂططجس ثعتْططجًّز ٽضپططٸ        

 #  88( ٗ 5002$ ٩ٌٚ*        ثٕٱٺجً)

ًځطج ٹجڅطش    ,څٲيَّڀ د٪ٞطنج ثٓمطٌ   ًځڄ هًڃ ثٽپٮز ٽڄ څْض٨ْ٢ أڃ 

ىنطططجٷ ًّطططْپز ٽٚصٚطططجٻ ٱْڂطططج دْننطططج ٹطططأٱٌثه ًٕططط٪ٌح ًهًٻ                                  

 # 521( ٗ 5002$ ثٽ٪ضٌٿ* 

ًأڃ ثٽٲٺٌ ؼتجٻ ثٽض٪ذ  ٩نو دٮ   ,ًثٽپٮز ٙ صنٲٸ ٩ڄ ثٽٲٺٌ    

ثٽپٮز ًځڄ عڀ صٲٌه ثٗڅْجڃ دجٽپٮطز صٚطجة٘ ثٽضٚطًٌ ًثٽضؾوّطو     

ټ ًثٽرتٹْخ ًدجٽپٮز ّْض٨ْ٢ ثٗڅْجڃ أڃ ّ٪رب ٩ڄ أٱٺجًه ًثٽضقپْ

ٱْنضٶطططِ  ,ًخيٌؽيطططج  ځطططڄ فْطططَ ثٽٺضڂطططجڃ إىل  فّْطططَ ثٽٌؽطططٌه    

ًٌّٹططخ ثضتڂططټ   ,ًّنٖططب ثٽٺططٚٿ   ,ثٗڅْططجڃ أٽٲج٥ططو ًص٪ذ ثصططو   

ًهبطيث ٱجٽپٮطز    ,ًّ٪ْو ثٽن٦ٌ يف ٹپڂجصو ٽض٢جدٴ أٱٺجًه  ,ثعتٲْور 

 ,أٱٺطجً إىل ثظتطجًػ   صًَه ثٽٲٺٌ دٶٌثٽخ صُ٪رب ٩ڂّج ؽطجه دطو ځطڄ    

 ًٽٌٙىج عتج مٌؽش صپٸ ثٕٱٺجً ځڄ فَّْىج)

                                * ٌٚ٩ $5002 ٗ )88# 

ٽٶطو ٕططيو ثٽٌدط٨ ثٕمطط  ځطڄ ثٽٶططٌڃ ثعتجٝطِ ص٢ططًٌثس ٹططغ ر، يف     

ٕططضَ ثجملططجٙس ثٽرتدٌّططز ًثٽنٲْططْز، ًمجٙططز ځططج ّططٌصذ٠ ځنططيج        

ْططجڃ، ًًؽططوس دن٦ٌّططجس ثٽططيٹجء ًثٽٶططوًثس ثٽ٪ٶپْططز ٽططوٍ ثٗڅ  

ىيه ثٽن٦ٌّجس ًثٙجتجىجس ثطتوّغز ١ٌّٶيج إىل ثٽض٪پطْڀ ًثٽطض٪ّپڀ    

ځڄ أؽټ ثٽنيٌٛ دجعتض٪پڂني ًصنڂْز ځْضٌّجذتڀ ثٕهثةْز ًثعت٪ٌٱْز، 

ٹڂج فجًٽش ىطيه ثٽن٦ٌّطجس ثّطضنيجٛ ٵطوًثس ثعتطض٪پڂني ٩پطَ       

ثمضٚٱيطج، ًاطج دْنطيڀ ځطڄ ٱططًٌٳ ٱْيطج  ٱطجعتضّ٪پڂٌڃ ٽْْطٌث ٩پططَ        

                 ثٽضٲٺ ، ًٙ  ضپٺٌڃ ثٽٶوًثس ىثذتج)ٌّّز ًثفور ځڄ 

 #00(5000ٗ*ؽجدٌ $                           

ثٽطيت   ،"ثعتض٪طوهر س ثٽطيٹجءث  ًٽ٪طټ أدطٌٍ ىطيه ثٽن٦ٌّطجس څ٦ٌّطز     

ِ  ٩طج   ّو ٩پَ ٿ، ٣٨٩١ ٩جٿ دوأس ٌ  ىطٌثًه " ثٽطنٲ  "ؽطجًهڅ

 ثٕځٌّٺْطز   ثعتضقطور  ثٽٌّٙجس يف ىجًٱٌه،ز ؽجځ٪ يف ثّٕضجى

ٌ  فطني  ٌ " ٹضجدطو  يف ثٽن٦ٌّطز  ځذطجها ىطيه   څٖط و ثٽ٪ٶطټ" ًٵط   أ١ط

ً  أفطوط   ثٽ٪پطٌٿ  يف عطًٌر  ثعتض٪طوهر  ثٽطيٹجءثس  څ٦ٌّطز  ٥يطٌ

 ځْطوثڃ  ص٢ذْٶجذتطج ش همپط  أڃ ٽذغطش  ځج عڀ ثٽنٲْْز ًثٽرتدٌّز،
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 ثٽٶو طز  ثٽن٦ٌر دني ثٽٲًٌٳ حتوّو ً ٺڄ،  ًثٽضوًِّ ثٽض٪پْڀ

 ثعتض٪طوهر  ثٽيٹجءثس څ٦ٌّز ٩پَ ٌٝء ثطتوّغز ًثٽن٦ٌر ٽپيٹجء،

 إىل ثٽن٦ٌ يف ىيه ثٽن٦ٌّز، أفوعضو ثٽيُ ثٽضٮ  ځٶوثً ٽ٦ْيٌ

ِ   ّطٌصذ٠  ٱْڂطج  ثٗڅْطجڅِ ، ًمجٙطز   ثٽيٹجء ،  دجضتجڅطخ ثٽض٪پْڂط

 ثعت٪ّپطڀ،  ؾتجًّطجس  إىل ثٽن٦طٌر  أّٞطجً  ثٽن٦ٌّز ىيه ٭ س ًٵو

َ  ثٽضٶپْوّطز  ٱطجٽن٦ٌر  ثٽوًثّطْز،  ثعتجهر٨ ځ ًثٽض٪جځټ َ  صٌصٺط  ٩پط

ُ  ثٽطض٪ّپڀ،  يف ثٕفجهّطز  ځذطوأ  َ  ّٶطٌٿ  ثٽطي ً  ٩پط  ثعتطجهر ٻ صنطج

 ًثفور، ٌّّز ٩پَزتْ٪يڀ  پڂض٪پڂنيڅٲْيج ٽ ثٽ٢ٌّٶزز ثٽوًثّْ

َ  ٱٌهّطز،  ٱطًٌٳ ڄ ځط  دْنطيڀ  ځطج  ځٌث٩جر هًڃ ٜ  ٩پط  ځطڄ  ثٽنٶطْ

 ص٪طوه  ځذطوأ  إىل صْطضنو  ثٽطيت  ثعتض٪طوهر،  ثٽطيٹجءثس  څ٦ٌّطز 

ِ ، ثٽٶطوًثس   صٚځْطيه  ىٹطجءثس  ؽتج١ذطز  إىل ثعت٪ّپطڀ  ًّط٪

ثّطرتثصْؾْجس   ځطڄ  ًثّط٪ز  ٕطٌةز  دجّطضنوثٿ  ثعتض٪طوهر  

ِ  ثٽضطوًِّ،  ً  ځطڄ  دْنطيڀ  ځطج  صٌث٩ط ٌ ٳ ، ٱطٌ  ثٙمطضٚٯ  ٦ًّيط

 ّپضَٿ دأڅ٢ٖز ثٽيُ،  ثٽض٪پْڂِ ٽپڂقضٌٍ ثعت٪ّپڀ صنجًٻ يف ؽپْجً

 يف ثٽضٶپْوّز، ٽپن٦ٌر ًٱٶجً صوًّْو  ًدأّجٽْخ ثعتٶًٌ، ثحملضٌٍ

 ؽيطوثً  ثعت٪ّپطڀ  ځطڄ  صض٢ّپخ ثعتض٪وهر، ثٽيٹجءثس څ٦ٌّز أڃ فني

 ځطڄ  څط٧ٌ  ٽٺطټّ ،  ثعتنجّطذز  ثٕڅ٢ٖز ثٽض٪پْڂْطز  صٚڂْڀ يف أٹرب،

 ثّطرتثصْؾْجس ص٢طٌٌّ   ځنطو  صض٢ّپطخ  ٹڂطج  ثٽطيٹجءثس،  أڅطٌث٧ 

 ځطڄ  دطو  ّضڂّض٪طٌڃ  ًځطج  ،س ١پذضطو ىٹطجءث  ّنجّطخ  اج صوًّْو،

 #920'925(5099ٗ$ثٽذْٚ٘*            .ٵوًثس

 ًفور ثٗهًثٷ، ٩ٌّز" ىٌ ثٽيٹجء، أڃ ثٽ٪ٌدْز ٩پڂجء ًٌٍّ

    ")ثٽنضجةؼ ثٵرتثؿ ٩ًٌّز ثٽٲيڀ،

 #020(ٗ 9181$ثعتنجًُ *                          

 ثٽيت ثٽٶوًثس ػتجٙس ًص٨ٌّْ ٽپيٹجء، ثضتوّو ثعتٲيٌٿ إڃ

 ثعتض٪وهر، ثٽيٹجءثسز څ٦ٌّ إٽْو ىىذش ځج ًٱٴ ٩پْيج  ّٖضڂټ

 حبْظ ثٽضوًِّ، ّٙرتثصْؾْجس ٱيڂنج هثةٌر ٨ٌّڅ أڃ ّٶضِٞ

 ٩َپ ٽْٖضڂټ  ضو

 فٌثُ صْضغ  ،پٮز ثٽ٪ٌدْز ثٽِ ٽضوًّ ځض٪وهر ثّرتثصْؾْجس

 ثٙجتجىجس، ٹټّ يف ًثٽضٲٺ  ټثٽ٪ڂ ٌؽ يف ًصٞ٪و ٢جٽخ ثٽ

 صنيًٜ ځض٪وهر، ؽٌثڅخ ًځڄ ؽتضپٲز ځغ ثس ٽو ٱضٶوٿ

           )      وځيجًثص ٽضنڂْز ځنيج  ضپٸ ځج ًصْنٌ دٶوًثصو

 #960(5099ٗ$ثٽذْٚ٘* 

 ,ًثصْطج٧ ١ٌثةطٴ ثٽض٪طذ     ,دٺغطٌر ثعتٲطٌهثس    ًدتضجٍ ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز  

ًٙ صٌٰٙ ثٽپٮز ىيث ثٽٌٰٙ إٙ إىث ٹجڅش ٽٮز ًثٵْز أٙجدش 

 ف٦جً ٹذ ثً ځڄ ثٽض٢ًٌّ ًثٽنٞؼ)

 # 20( ٗ 5002$ ثٽ٪َثًُّ *                        

ًثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز ىِ ثٽٶجٽخ ثٽيُ صْٺخ ٱْو ثظتطٌث١ٌ ًثٕٱٺطجً   

، ٱيِ أىڀ ٩نجٌٙ ثٗدوث٧ ثٕهدِ ًًّْپز ثٕهّخ ًثٽذٌثدز ثٽيت 

ّوٽٰ ځنيج ثٽن٘ إىل ٩جعتو ثٽٌفخ ، ًځٌّْٶجه ًأٽٌثڅطو ًٱٺطٌه   
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ًثعتجهر ثظتجٿ ثٽيت صٖطٺټ ځنطو ٹجةنطج ىث ځٚځطـ ًصتطجس ٹجةنطج ىث       

  څذٜ ًفْجر )                

                            * َْْ٩ $5001 ٗ )99 # 

ًثٽرتثط ثٕهدِ  ضجٍ دٺغٌر ثٽ٢ٌثةٰ ًثٽنطٌثهً ثٽطيت غتطج ثٕعطٌ يف     

ذتططيّخ ثٽنٲططٌُ ًإًىططجٯ ثطتططِ ًإقططجء ثٽططيًٳ ًإعططٌثء ثٽپٮططز      

 ًصٌؽْو ثٽْپٌٷ ًصنڂْز ثٽٶْڀ ثٽٲجٝپز ٩ًجهثس ١ًٌثةٴ صٲٺ )

 # 000( ٗ 5006$ ٢٩ْز *                           

ثڃ ثٽ٪طططٌح ځطططڄ ثٹغطططٌ ٕططط٪ٌح ثًٙٛ فذطططج ٽپنطططجهًر ، ًص٪پٶطططج   

دجٽٲٺجىططز ، ًهٽْططټ ثٽذجفططظ ٩پططَ ىٽططٸ ٕططور ٩نجّضططيڀ  ڂطط٨       

أمذطجً ثٽ٪ططٌح ثٽٞطجفٺز ، ٱيططِ ىثس ٹططڀ ىجةطټ ٹٌڅططش ٙططڂْڀ    

ثٕهح ثٽ٪ٌدِ ، ًإهنج ضتوٌّر دجٽضقپْټ ًثٽوًثّطز ًثٽضڂقطْ٘ ،   

٩نططو ثٽ٪ططٌح  ًثٽضٌٝططْـ ًثٽض٪پْططٴ ًثٽضپنططْ٘ ، دططټ ثٕططضيٌس     

 ٲٺجىططز ًثعتپططـ ، ًثٽ٢ٌثٱططزدجٽ –ٕنٚططْجس ّٞططٌح هبططج ثعتغططټ  

خيپططٌ ٹضططجح ځططڄ ٹضططخ ثًٙثةطططټ يف ثٕهح     ّٺططجه  ٙ ً –ًثعتططٌؿ  

ثٽ٪ٌدِ  ، إٙ ىٹٌىج ځط٨ ٕطِء ځطڄ ثٽضقپْطټ ًثٽض٪پْطٴ ، ثځضج٩طج       

 )  ٽًًٖثؿٽپنٲٌُ ، ًثّنجّج ٽپٶپٌح ، ًهبؾز 

يف ؽٌ ځڄ  إڃَّ ثٽٮٌٛ ځڄ ثٽوًُ ًثٽضوًِّ ىٌ ثهمجٻ ثٽ٢جٽخ

ثعتٌؿ ًثٽٲٌؿ ، دٺټ ًّْپز صٌدٌّز ، ثً دٺطټ ١ٌّٶطز ځطڄ ١ٌثةطٴ     

ثٽضٖطٌّٴ ، ٙڃ ثغتطوٯ ځططڄ ٩ڂپْطز ثٽض٪پطْڀ ًثٽططض٪پڀ ىطٌ ثٽ٢جٽططخ      

ؼتططًٌ ځيططڀ يف ٹططټ ځططج ّٺضططخ ًّٶططجٻ ًّذقططظ )               ٕڅططوڅٲْططو   

 #  52(5009ٗ$ ثٽ٪جڅِ*

ًصؤٹططو ثٙجتجىططجس ثٽرتدٌّططز ثطتوّغططز ٩پططَ ٝططًًٌر ص٥ٌْططٰ       

ثٽ٢ٌثةٰ ځڄ ْو ثٽ٪پڂْز ًثٽپٮٌّز ًأّجٽْذيڂج ُ ٽٌّجةټ ثٽرتٱثعتوً

ًثٽنٺطططش ، ٱيطططِ ځطططڄ ثٽٌّطططجةټ ثعتٖططط٩ًٌز ، ًٽٺطططڄ ځطططڄ ٭ططط    

 ٌِّثٯ أً جتطجًٍ ٽپقطوًه ، ٱطئڃ ثٽ٢ٌثةطٰ ثٽٞطجفٺز ، ىط      ث

م  ځ٪طجًڃ ٽٺْطخ ثعتٌثىطٴ ثعت٪طجًٯ ثٽ٪پڂْطز ثٽطيت صطًَهه هبطج         

 ّز ثٽغجڅٌّز ٩پَ ثظتٌٚٗ) ثعتوً

 # 88(9189ٗ$ أدٌ ثٽ٪ْنني*                       

، ٱئڅططو  ثّٙططض٪ڂجٻ ثٙځغططټ  ٽ٢ٌثةططٰٱططجىث ثّططض٪ڂټ ثعتططوًُ ث    

ّْؾين ٱٌثةو صٌدٌّز دتغټ ًًؿ ثٽرتدْز ًثٽض٪پْڀ ، ّضيًٵيج ثعتطض٪پڀ  

 دئفْجُ ځٌىٰ ، ٹأهنج رتٌر أّن٪ش ًفجڃ ًٵش ٵ٢جٱيج )

 #08(9116ٗ$أدٌ ثغتْؾجء*                               

صطأصِ ځطڄ مطٚٻ ثٽٲتطز      ضٌّط٢ز ّ٪ٌٯ إڃ أمهْز ثعتٌفپطز ثعت ج ًٹپن

ثٽ٪ڂٌّز ثٽطيت صض٪جځطټ ځ٪يطج يف ٹطټ فْجّطْز ًفطيً ، أٙ ًىطِ        

هًً ثعتٌثىٶز د٪نٲٌثهنج ًعًٌثهنطج ، ٱٺطجڃ ًثؽذطج ٩پطَ ثعتطوًُ      

أڃ ةْطططڄ ثّٕطططپٌح ًثٽ٢ٌّٶطططز يف ٹْطططذو ثعتٲطططجىْڀ ثٽ٪پڂْطططز ،   

٪ني دجضتجڅطخ  ًثعت٪جًٯ ثٕهدْز ځطڄ ٭ط  ثٹطٌثه ًٙ ځپطټ ًأڃ ّْطض     

ثٽرتٱْيططِ ٩پططَ ـتططٌ ؽتضپططٰ ځططڄ أؽططټ حتذْططخ ثعتططجهر ثٽپٮٌّططز يف   

څٲططٌُ ثعتططض٪پڂني   ٙڃ ثٽ٢جٽططخ يف ٹططټ فططني ةضططجػ إىل ثٽٌثفططز    
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ثٽنٲْططْز ، ٱططئڃ ثٽٲ٪ططټ ثٽرتٱْيططِ ثٽپٮططٌُ ٹجطتٺجّططجس ًثٽٶٚطط٘    

ٕ   ًثٽ٢ٌثةٰ ثٽنطجهًر ، څضْؾضط   هنطج  و ثجيجدْطز يف څٲطٌُ ثعتطض٪پڂني   

ًثٽنٲططططططططططططًٌ )                                              صٶٞططططططططططططِ ٩پططططططططططططَ ثٽْطططططططططططط ځز ًثعتپططططططططططططټ  

 #  81(9118ٗ$ ٕقجصز*

 ططًٌڃ د٢ططًٌ ثعتٌثىٶططز ٩ًنٲٌثهنططج   ضٌّطط٢زز ثعتططوثًُ ثعتإڃ ١پذطط

ثعتٚفططط٤ دطططضٮ  ثٽْطططپٌٷ ًثعتٖطططج٩ٌ ، ًيف ىطططيث ثٽ٢طططًٌ ّٺغطططٌ   

ٵٌثءر ٵٚ٘  –٩نوىڀ ثعتْټ ٽپٶٌثءر ًث٧ٚ١ٙ ٩ًپَ ثظتٌٚٗ 

إىڃ  –ثٽٶٚط٘ ثٽٲٺجىْطز ، ًثٽضجًخيْطز    ثعتٮجځٌثس ًثٽذ٢ٌٽز ، ً

ٱجٽٌثؽخ ٩پَ ثعتوًّز يف ىيه ثعتٌفپز أڃ ص٥ٌٰ ىطيث ثعتْطټ   

يف ځ٪ٌٱطططز ثٽطططرتثط ثٕهدطططِ ثٽ٪ٌدطططِ ًثّٗطططٚځِ ، دجّٙطططض٪جڅز      

دجٽ٢ٌثةٰ ًثٽنطٌثهً يف ثٽطوًًُ ٹجٱطز ، ٱضٺطٌڃ ٽطوّنج ثٹغطٌ ځطڄ        

 ٱجةور * 

 إد٪جه ثعتپټ ًثٽْ ځز يف أعنجء ثٽوًُ ))9

ز غتيث ثعتْټ ځڄ مٚٻ فطغيڀ ٩پطَ ٵطٌثءر ٹضطخ     إٕذج٧ ثٽ٢پذ)5

 ثٽٶٚ٘ ثٽرتثعْز ًثٕهدْز) 

ڃ ٽنطج  ص٪ٌّٰ ثٽ٢پذز هبيث ثٽپٌڃ ثٽٌثة٨ ځڄ ثٽٶٚط٘ ثٽطيُ ٹطٌّ   )0

ص٪َّططَ فططخ ثٽططرتثط ، ًثٕهح ثٽٶططوّڀ يف څٲططٌُ  ثٕهح ثٽ٪ٌدططِ ً

 ثٽ٢پذز ، ًثٽضڂْٸ دو)

 #88(9181ٗ$٩ذو ثٽٌستڄ*                             

صأع  ثٽ٢ٌثةطٰ ًثٽنٺطش ًثٕٽٮطجٍ يف ّطپٌٷ ثعتطض٪پڀ ،       ًٙ څنَْ

إڃ أٽٶْططش ٽططو دأّططپٌح ٕططْٴ ؽططيّثح ، ًځططڄ ىنططج څ٪ططٌٯ دططأڃ    

ثٽرتدْططز ٽْْططش ًٵٲططج ٩پططَ ثعت٪پططڀ أً ٩پططَ ثعتوًّططز ، دططټ ًثٵطط٨  

ثٕځٌ أڃ ثٽرتدْطز ىطِ ٩ڂپْطز ١ٌّپطز ثٕځطو ، ځضٖط٪ذز ثضتطيًً ،        

ًٙ ٕطططٸ أڃ ػتطططجٽِ  … أًغتطططج ثعتيطططو ، ًثمٌىطططج ثٽپقطططو ،   

٢ٌثٱز ًثٕڅِ ځڄ ثٽ٪ٌثځټ ثٽيت صَّو ثطتْجر ثٙؽضڂج٩ْز ّط٪جهر  ثٽ

ًىنطططجء ، ٱيطططِ ص٪ڂطططټ ٩پطططَ څٖطططٌ ًًؿ ثٕٽٲطططز ًثٽٚطططوثٵز دطططني   

ثٕٵجًح ًثٕٙوٵجء ًثضت ثڃ ، دټ فضَ ثعتض٪پڂني ىڀ أًىل ځطڄ  

٭ ىڀ دجٕٽٲز ًثٽٚوثٵز ، ٱٺجڃ ثٽٌثؽخ ٩پَ ٹطټ ځطوًُ أڃ   

ڀ ثٽططوًُ  ّٖططؾ٨ ١ٚدططو ٩پططَ ثٽططض٪پڀ ، إىث ځططج ثفْططڄ ص٢٪ططْ      

دجٕفجهّظ ثٽ٪يدز ، ًثٽ٪ذجًثس ثٽْٖٶز ، ًثٽ٢ٌثةٰ ثٽٞطجفٺز  

، ٱئهنططج ځططڄ أّططذجح ثٕڅططِ ًثٙڅذْططجٟ ، ٱضططؤهُ أعططٌثً ثجيجدْططج   

٩ًٌڅطططجً ٩پطططَ ثّٙطططضؾڂجٿ ًصٶذطططټ ثطتْطططجر ، ًٱطططضـ دطططجح ثٕځطططټ    

 ًثعتْضٶذټ ثٽَثىٌ)

 #)62'20(ٗ 5009$ثٽ٪جڅِ*                       

    ٌ ٧ ځطڄ ثٕهح ، ٽطو زتطجٻ ًٱْطو ځض٪طز ،      ًثطتٺجّجس ثٽ٢ٌّٲز څط

ّٖطططٮٰ ٽْطططڂج٩يج ثٽٚطططٮجً ًثٽٺذطططجً ، إىث أؽْطططو أڅٖطططج ه ،      

ًأؽْطططوس ًّطططج١ضو ، ًأؽْطططو صپٶْطططو ، ًىطططٌ أهح ځٶطططًٌء أً  

ځْڂ٧ٌ ، ٱْيج ٱٺٌر ًځٮٍَ ، ًمْجٻ ًأّطپٌح ، ًٽٮطز ًصٌدْطز    

، ٱپْؾ٪ټ ثعتوًُ ثمضْجًه ٽپ٢ٌثةٰ ځڄ ىيث ثٽٶذْټ ، فضطَ ٙ  
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٩پْو ثعت٪پٌځجس هثمټ فؾٌر ثٽٰٚ ٹِ   ټ ثٽ٢جٽخ إىث صٌثٽش

ّٖجًٹٌث ځوًّيڀ يف ٹټ ځٌثٵطٰ ثٽٲطٌؿ ًثطتطَڃ ، ًّٙطْڂج إىث     

 أؽجه ثعتوًُ دتغْټ ٕنْٚجس ٹټ ١ٌٱز ًځٌثٵٲيج) 

 #00(9165ٗ$٩ذو ثٽٚذًٌ*                          

٩ًپَ ځوًُ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز ، أڃ ُّن٧ٌََّ يف ثمضْطجً ثعتٌٝط٩ٌجس     

ّز ، ًثٽ٪پڂْططز ، ًثٽٲٺجىْططز ، ًثٕهدْططز ، ٱططئڃ ثٽنغٌّططز ، ًثٽٖطط٪ٌ

ٹطططغ ًث ځطططڄ ٹضطططخ ثٽرتدْطططز ، صنٚطططـ دجٗٱطططجهر ځطططڄ ٹطططټ ىطططيه         

ثعتٌٝططط٩ٌجس ، ٽٮطططٌٛ ص٪َّطططَ فطططخ ثعتوًّطططز ًثٽوًثّطططز يف     

ًؽططططوثڃ ثٽ٢پذططططز ًڅٲٌّططططيڀ ، ًإڃ أىططططڀ ثٽٚططططٲجس ثٽٞططططًًٌّز 

إٽطْيڀ ، ًځٶوًصطو    ٽپڂوًُ ثٽنطجؽـ ، ىطٌ فذطو ٽپ٢پذطز ، ًځْپطو     

ْطڀ دجٽو٩جدطز ًثٽ٢ٌثٱطز ، ؾتطج ّطؤهُ إىل      ّض ا٩پَ مپٴ ؽٌ ىجه

 ثٽٚوثٵز ًثٙفرتثٿ ثعتضذجهٻ ځج دني ثعتوًُ ١ًٚدو)

 #16(9118ٗ$١٪ْڂز ًځنج٧*                          

ٹڂج أٹوس هًثّز أدِ ثغتْؾجء  ثڃ أىڀ ثٽٚٲجس ثٽيت جيخ أڃ 

صضٌثٱٌ يف ثعتوًُ ثٽٺٰء ١ٌّٶضو ثعتٖطٌٵز ځطڄ مطٚٻ أّطجٽْخ     

، ًثٙٽٮطططجٍ ثٽپٮٌّطططز ، ًثٽ٢ٌثةطططٰ ثٽ٪پڂْطططز   ٩طططور $ٹجٽٲٺجىْطططجس

ً٭ ىج# ثٽيت جتڂټ ثٽوًُ ًصٶٞطِ ٩پطَ ثٽطًٌصني ثعتڂطټ هثمطټ      

 ثٽٰٚ )

 #88(ٗ 9116$ثدٌ ثغتْؾجء *                        

 

 ًٱٞٚ ٩ڂج صٶوٿ صنذ٨ أمهْز ثٽذقظ ثطتجيل ؾتج ّأصِ *

 يف ثٽْپڀ ثٽض٪پْڂِ) مهْز ثعتٌفپز ثعتض٢ٌّزأ )1

 ثٽپٮٌّز ًص٥ٌْٲيج يف ثعتٌٵٰ ثٽض٪پْڂِ)أمهْز ثٽ٢ٌثةٰ  )1

صٶططوّڀ ػتڂ٩ٌططز ځضن٩ٌططز ځططڄ ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز ًثٽططيت صْطط٪َ ثىل       )3

 صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽپ٢پذز)

صذٚطط  ثعتوًّططني دجٙجتجىطططجس ثطتوّغططز يف ثٽض٪جځطططټ ځطط٨ ثٽطططيٹجء      )3

 ثٙڅْجڅِ)

 صذٚ  ثعتوًّني دأمهْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ) )3

ځوًّطططِ ثٽپٮطططز ٵطططو ّْطططيڀ ىطططيث ثٽذقطططظ يف ص٢طططٌٌّ أهثء  )6

ثٽ٪ٌدْططز ، ثٽططيُ دططوًًه ّططٌٯ ّططن٪ٺِ ٩پططَ ثٽ٢پذططز يف      

ّططيٌٽز إٹْططجهبڀ ثعت٪پٌځططجس ًثعت٪ططجًٯ ًثعتيططجًثس د٢ٌثةططٴ  

 ًثّرتثصْؾْجس ًأڅ٢ٖز ځضن٩ٌز ًځضذجّنز)

 'ىوٯ ثٽذقظ*  

 إىل ثٽٺٖطططٰ ٩طططڄ ٱج٩پْطططز ثطتطططجيل  ّيطططوٯ  ثٽذقطططظ          

ثٽٚططٰ  ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز يف صنڂْططز ثٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ٽططوٍ ١ططٚح

ًٽٮططٌٛ ثٽضقٶططٴ ځططڄ  , ثٽپٮططز ثٽ٪ٌدْططز يف ځططجهر ثٽغططجڅِ ثعتضٌّطط٠ 

 '*ثغتوٯ مت ٨ًٝ ثٽٲٌٝضني ثٽٚٲٌّضني ثٓصْضني
ځضٌّطط٠  $ٙ ٌّؽططو ٱططٌٳ ىً هٙٽططز إفٚططجةْز دططني  $ '1

 ځطجهر  صوًُثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز ثٽيت  هًؽجس ثٱٌثه

٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةطٰ ثٽپٮٌّطز ًځضٌّط٠    ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز دجّطض 
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ُ  ثٽٞجد٢ز ثٽيت٩ز ثجملڂٌهًؽجس ثٱٌثه  ځطجهر   صطوً

يف ثٽ٢ٌّٶططططز ثٽضٶپْوّططططز  ثٽپٮططططز ثٽ٪ٌدْططططز دجّططططض٪ڂجٻ   

٩نططو ځْططضٌٍ ٽپططيٹجء ثٽپٮططٌُ ثٙمضذططجً ثٽذ٪ططوُ   

 )### 1.13هٙٽز$

$$ٙ ٌّؽطو ٱططٌٳ ىً هٙٽطز إفٚططجةْز دطني ځضٌّطط٠      '1

هًؽجس ثٙمضذجً ثٽٶذپِ ٕٱٌثه ثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز 

ثٽ٢ٌثةطٰ  ثٽيت صوًُ ځجهر ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز دجّطض٪ڂجٻ    

ثٽپٮٌّز ًځض٠ٌّ هًؽجس ثٙمضذطجً ثٽذ٪طوُ ٕٱطٌثه    

ثجملڂ٩ٌططز څٲْططيج يف ثمضذططجً ٽپططيٹجء ثٽپٮططٌُ ٩نططو     

 # ##)1.13ځْضٌٍ هٙٽز$

 فوًه ثٽذقظ*

 * ثٵضٌٚ ثٽذقظ ٩پَ

١ٚح ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّ يف ثعتوثًُ ثعتضٌّط٢ز   -

 #)1118(1117ٽپ٪جٿ ثٽوًثِّ$ عتوّنز ثعتٌٙټ

ثٽ٪طططططجٿ ثٽوًثّطططططِ  ثٽٲٚطططططټ  ثٽوًثّطططططِ ثًٕٻ ځطططططڄ   -

1117)1118 

$٩ًجّطز ث  ٩ًًطوه ،    ثٽوًثّْز ثعتٶطًٌر  ثعت٩ٌٌٝجس -

ثعتططٌء خيپططو د٪پڂططو  ثٙمططجء ، ثٽ٢ڂططٌؿ ٩ًپططٌ ثغتڂططز ،  

ځطڄ ٹضطجح ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز ثضتطَء ثًٙٻ، ًٍثًر       #٩ًڂپو

ثٽرتدْز، ثعتوٌّّز ثٽ٪جځز ٽپڂنجىؼ ، صأٽْٰ ٩ذو ثطتڂْو 

 )1117، 1ستٌهُ ٩پٌثڃ ًأمًٌڃ ، ٟ

 '٢ٚپقجس*حتوّو ثعت -

 *ثٽ٢ٌثةٰ 

١ططٌٯ ًٕططِء ١ٌّططٰ ،    – 'ٽْططجڃ ثٽ٪ططٌح 'ًًه يف ٽٮططزً*   

ٵجٻ * $ًٵجٻ مجٽو دطڄ   ِث٩ٌٕثد١ْخ ٭ٌّخ ّٺٌڃ ، ٩ًڄ دڄ 

ٙططٲٌثڃ * مطط  ثٽٺططٚٿ ځططج ١ٌٱططش ځ٪جڅْططو ، ًٕططٌٵش ځذجڅْططو     

ًثٽضططططيه ثىثڃ ّططططجځ٪ْو ، ًأ١ططططٌٯ ٱططططٚڃ إىث ؽططططجء د٢ٌٱططططز ، 

ًثّض٢ٌٯ ثٽِٖء أُ يف ځْضأڅٰ ثّٙجٿ ، ًثّض٢ٌٱش ثٽِٖء 

، ًثٽ٢ٌّطٰ ًثٽ٢طجًٯ ځطڄ ثعتطجٻ *     ثّطضٲجهه  ًص٢ٌٱو ًأ١ٌٱو * 

، ًثّٙطڀ ثٽ٢ٌٱطز ،    ثعتْضقوط ، ًىطٌ مطٚٯ ثٽضجٽطو ًثٽضپْطو    

 ًٵو ١ٌٯ دجٽٞڀ# )   

 ځجهر ١ٌٯ#) (1993$ثدڄ ځن٦ًٌ*                    

صطططؤهُ ځطططڄ ثعت٪طططجڅِ ځطططج ّٶٚطططو دجٽٖطططِء  –إىڃ  –ٱطططجٽ٢ٌثةٰ 

 ثعتْضقوط ٵٌٙ ًٱ٪ٚ ثٽيُ ٙ خيپٌ ځڄ ثٗځضج٧ ًثعتؤثڅْز ) 

ٹټ ځج ّٚطوً  دجهنج *  #1987$ ثٽوځٌهثٓ ٩ٌٱيج ث٢ٙٚفجً*

ٵٌٻ أً ٱ٪ټ ځڄ ٕأڅو أڃ ّغ  ثىضڂجٿ صٚځْيه ـتطٌ  ٩ڄ ثعت٪پڀ ځڄ 

ثٽوًُ ، ًةوط ٽوّيڀ إ٩ؾجدج ًهىٖز ـتٌ ځ٧ٌٌٝ ثٽوًُ ، 

ًّطو٩ٌىڀ إىل ثٽضْططج ٻ ٩طڄ فٶْٶططز ىطيث ثٽٶططٌٻ ًثٽْطٌ ثٽٺططجځڄ     

 ًًثء ىٽٸ ثٽٲ٪ټ)



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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  #363(1987ٗ*$ثٽوځٌهثٓ                                                    

 ِ * ىططِ ٹططټ ځططج ّْططض٪ڂپوُ   ٽپ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز   ثٽض٪ٌّططٰ ثٗؽٌثةطط

٘   پٮز ثٽ٪ٌدْز ځجهر ثٽځوًُ  ًثدْطجس ٕط٪ٌ    ځطڄ فٺجّطجس ًٵٚط

ثعتططجهر  ثٽ٢پذططز ـتططٌ ثىضڂططجٿغ  صططأڃ  جځططڄ ٕططأهن ځٌصذ٢ططز دجٽططوًُ

ٌ حتططط، ً ثٽوًثّطططْز ًصٲْططط ثً ٽوٵطططز ثمضْطططجً    ٵجًوط ٽطططوّيڀ ٕططط

 ) ثٽٺپڂجس ًثٽ٪ذجًثس يف ؼتضٌٍ ىيه ثٽ٢ٌثةٰ

 'ٹټ ځڄ *٩ٌٱو  *ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ 

ثٽٶوًر يف ثّض٪ڂجٻ " Gardener 1983ٹجًهڅٌ " 

ثٽٺپڂجس ًٱيڂيج ًإهًثٷ ځ٪نجىج ًڅ٦جٿ ثٽٺپڂجس ٩ًٚٵضيج ځ٨ 

        ًٵٌث٩و ثٽٺٚٿ ًثٽٶٌثءر ًثٽضٺپڀ)   د٪ٞيج

$GardenerK,1983: # 

 ًثٽ٪ذجًثس ثٽٺپڂجس ٪ڂجٻثٽٶوًر ٩پَ ثّض" 3004،ؽجدٌ

ًأٌٙثذتج ًځ٪جڅْيج صنجًٻ ًځ٪جضتز دنجء ثٽپٮز ً زدٲج٩پْ

 #60(5000ٗ*$ؽجدٌ        )"ثٽ٪پڂْز غتج ٪ڂجٙسًثّٙض

َ  ثٽٶطوًر " 3022، ثٽ٪ْجٙطٌر   ًثٽرتثٹْطخ  ثٽپٮطز  صٌٽْطو  ٩پط

                                         )"ٍثجملطج  ًثّطض٪ڂجٻ  ثٽٶٚ٘ ًٹضجدز صضٞڂڄ ثٽٖ٪ٌ ثٽيت ثٽپٮٌّز

 #982(5099ٗ$ثٽ٪ْجٌٙر*

ً  ثٽَ٭طٌٻ   ثٙٱطٌثه  فْجّطْز  يف ّضڂغطټ " 5092،ًُثغتنطوث

                            )                "ثٽپٮٌّطططز ًثعت٪طططجڅِ ًثعتٶطططج٨١ ًثعتٲطططٌهثس ٽٖٙطططٌثس

 #052(5092ٗ$ثٽَ٭ٌٻ ًثغتنوثًُ،

ٵطططوًر  *ن٦طططٌُ ٽپطططيٹجء ثٽپٮطططٌُ يف ثٽذقطططظ ثطتطططجيل ثٽض٪ٌّطططٰ ثٽ

ثٽ٢جٽططخ ٩پططَ صٌٽْططو ثعتٲططٌهثس ًثٽرتثٹْططخ ثٽپٮٌّططز ًثّططض٪ڂجغتج    

 ًص٥ٌْٲيج اج ّضنجّخ ًثعتٌثٵٰ ثٽيت صٌثؽيو يف ثطتْجر ثٽٌْځْز)

ًّ٪ٌٯ ثٽذجفظ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ثؽٌثةْجً يف ىيث ثٽذقطظ دأڅطو *    

ثٽوًؽططز ثٽٺپْططز ثٽططيت ةٚططټ ٩پْيططج ثٽ٢جٽططخ ځططڄ مططٚٻ ثؽجدضططو   

 عت٪و يف ثٽذقظ ثطتجيل)٩پَ ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ث
  

 مپٲْز څ٦ٌّز  

 '*أًٙ* ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز

ّ٪ططو ثٽ٪ططٌح ثٹغططٌ ثٙٵططٌثٿ ثّططض٪ڂجًٙ ٽپ٢ٌثةططٰ ًثٽنططٌثهً ،          

ًأٹغططٌىڀ إ٩ؾجدططج دجٽنٺططش ًثعتِپيفططـ  ، يف ػتجٽْططيڀ ًثّططٲجًىڀ     

 ًفپيڀ ًصٌفجغتڀ )

 #90(9182ٗ$ثٽنؾجً*                          

ًٽپ٢ٌثةططٰ ځيططجٿن فْططنز يف ثعتٌثٵططٰ ثٽض٪پْڂْططز ، ٱيططِ صٖططٌٳ     

ثعتططض٪پڀ ٽپططوًُ ، ًصذ٪ططظ ٱْططو ثٽنٖططجٟ ثٽططيىين ، ًصذ٪ططوه ٩ططڄ  

ثعتأٽٌٯ ًثٽٌصْخ ، ٱْٶذټ ثٽ٢جٽخ ٩پَ صٲيڀ ثٽرتدْز ثّٗٚځْز ، 

دططًٌؿ ؽوّططور ، ًڅٖططجٟ ىىططين ځنٲططضـ ، ٱْٚططټ ثعتططوًُ هبططيث 

فٚپيج ، ًىطِ   ثّٕپٌح إىل أىوثٯ ًثة٪ز ، ٽٌ ديٻ ثضتيو عتج

 ىثس ًعْٶز صٌدٌّز دوًّو ، ځذنْز ٽٌٖفو ، ځ٪ٍَر ٽٲٺٌه )

 #05(9188ٗ$ثطتذِٖ *                   



  #، ٽْنز ، ثٽ٪وه $ػتپز أحبجط ٹپْز ثٽرتدْز ثّٕجّْز ، ثجملپو 
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ًصٖ  ثٙهدْجس ثٽرتدٌّز ثىل أڃ ٽپ٢ٌثةٰ ؼتجّڄ ًٱٌثةو ٹغ ر ، 

ص٪ططٌه دططجٽنٲ٨ ٩پططَ ثعتططوًُ ًثٽ٢جٽططخ ًثعتنططيؼ ٩پططَ فططو ّططٌثء  

 ًىِ ٹڂج ّأصِ *

 % ٽپڂوًُ * 

 ځٌفز ؽيثدز ځؤعٌر يف ثعتض٪پڀ )  جت٪پو ىث ٕنْٚز )9

 ) جهر ثٽوًثّْز يف ثىىجڃ ثعتض٪پڂنيصْج٩وه ٩پَ صٶٌّخ ثعت )5

ص٢طططًٌه ځطططڄ مطططٚٻ ثصٶجڅطططو ٽپ٢ٌّٶطططز ًثّٕطططپٌح ثٙځغطططټ يف   )0

 ثٽضوًِّ ) 

صٌ٭ذو يف ثٽٶٌثءر ًثٽذقظ يف ٹضخ ثٕهح ، ٹطِ ّْطضنٌػ    )2

 ٹټ ځج ىٌ ځٲْو ًؾتض٨ ًٽو ٙپز ا٩ٌٌٝجس ثٽوًًُ ) 

 ذز دْنو ًدني ١ٚدو  ) صٶٌح ثٽٚپز ًثحمل )2

 % ٽپ٢جٽخ * 

حتذططخ ٽططو ثعتططجهر ًصذْطط٢يج دٖططِء ځططڄ ثعتططٌؿ ًثٽٞططقٸ       )9

 )  ُءثٽرب

صٖقي ثٙىىجڃ ًصٲطضـ ثٽ٪ٶطٌٻ ٽپطوًُ دٺطټ ٕطٌٳ ًدت٪طڄ        )5

 ًثٙٮجء ) 

ص٪٢ْططو ثڅ٢ذج٩ططجً ؽْططوثً ٩ططڄ ثطتْططجر ثعتوًّططْز ًثعتٌثٵططٰ        )0

 ثٽض٪پْڂْز) 

  * پڂنيؼٽ %

 صٌْْه يف ثىىجڃ ثٽ٢پذز ًٽٌ ٹجڃ ځ٪ٶوث ځضٖجدٺج ځ٢ٌٙ )  )9

 صٶٌح ځ٪جًٱو ًځٲجىْڂو ٩پَ ـتٌ ْٕٴ )  )5

جت٪پو ځرتثد٢ج ځضْپْٚ ًثٝطقج ، إىث ځطج ثڅٚطذ٬ دٚطذٮز      )0

 صنجّخ ځٌْٻ ثعتض٪پڂني ًٱ٢ٌذتڀ ثعتٌفز 

 #80'85(9188ٗ$ځ٢ٚٲَ*                
 

ٱٌثةو زتطز  إڃ ثّض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةٰ يف ثعتٌٵٰ ثٽوًثِّ، غتج 

صْ٪َ ثٽرتدْز ٽضقٶْٶيج  أى صؤهُ ثٽ٢ٌثةٰ ٥ًجةٰ ځض٪وهر 

 يف فٶٌٻ ثٽرتدْز ثعتنضپٲز ، ځنيج *

* ٱيطِ ص٥ٌطٰ يف ػتطجٙس ثٽضْطپْز ًثٽپطيٌ       ٥ًْٲز صٌٱْيْز )9

 ًثٽپ٪خ ثٽربُء )  

* غتج صأع  څٲِْ ٱ٪ّجٻ ، إى صْيڀ يف صٶٌّز  ٥ًْٲز څٲْْز )5

 ثٽٖ٪ًٌ ، دجٕڅج ثٽٲٌهّز ًثضتڂج٩ز) 

* ّضؾپطططططَ يف إصجفضطططططيج ثٙصٚطططططجٻ   ٥ًْٲطططططز ثؽضڂج٩ْطططططز )0

 )                      ً ًثٽٚٮجً $ثٽضٌثٙټ دني ثٕؽْجٻ#ًثٽضنج١خ دني ثٽٺذج

* صٮيُ ثعتض٪پڀ صربثس ؽوّو ًصنڂِ ٱْو  ٥ًْٲز إدوث٩ْز )2

 ٱ٢نز ثٽيٹجء ًثٗدوث٧) 

 #50(ٗ 9118$ثٽٚجطتِ*                               

ْڂططز ختططوٿ ثٽ٪ڂپْططز ثٽرتدٌّططز ًصططؤعٌ يف ثعتططض٪پڀ   ًٽپ٢ٌثةططٰ ٱٌثةططو ٵ

صأع ًث ٩ؾْذطًج ، دٚطًٌر ٕطْٶز ، ًد٪طربر ىجهٱطز ، حبْطظ ّٺطٌڃ        

 ثعتض٪پڀ ىٌ ثعتْضٲْو ځنيج أًًٙ ًثمٌث ًىِ ٩پَ ثٽنقٌ ثٓصِ * 



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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* ٵطًٌ ثٽ٪طج  ثٽنٲْطِ $$ځجٹطوًؽټ##      ٱجةور ّطْٺٌٽٌؽْز  )9

دأڃ ثٽٞطقٸ ثٽنطجصؼ ٩طڄ إٽٶطجء ١ٌٱطز ، يف ٵج٩طز ثٽطوًُ        

ًؽطططو ثظتٚطططٌٗ ّطططؤهُ إىل ٱٌثةطططو فٌّْطططز ځنطططيج *   ٩پطططَ

صْططج٩و ٩پططَ جتوّططو ثٽنٖططجٟ ثطتْططٌُ ، ًصٌٽططو ثٽٖطط٪ًٌ    

دجٽٚطططقز ًثٽْطططًًٌ ، ًثٽذيؾطططز ًثطتذطططًٌ ، ًصٮططط  ػتطططٌٍ  

ثٽطططضٲٺ  ـتطططٌ ثٕفْطططڄ ، ًةطططوًه د٢ٌّٶطططز دتنططط٨ ثٽٺ دطططز    

 ًثعتپټ)   

* إهنطططج صَّطططو ثحملذطططز ، ًصَّطططټ ثٽٺپٲطططز ،   ٱجةطططور ٩ٚؽْطططز )5

ًٌؿ ٩ططڄ ثٽططنٲِ ، ًجتططوه څٖططجٟ ًصٞططج٩ٰ ثٕٽٲططز ، ًصطط

ثٽ٪ٶټ ، ًصٶٌُ ثٽغٶز دني ثٽنطجُ ًىطِ هٽْطټ ٩پطَ ثٙڅٲضطجؿ      

ثٽ٪ٶپطططِ ، ًٙطططٲجء ثٽطططًٌؿ ، ٩ًنطططٌثڃ ثعت١ٚٲطططز ، ٭جّضطططيج 

ثٽٚپز ًثٗمجء ، ًيف أفْجڃ ځ٪ْنز صٺٌڃ ٩ٚؽج ٭ٌٝطو  

 ثٽضأهّخ ًثٽضييّخ ، ًثٽٶٚجٗ ًثٽضٶٌّڀ)                  

 # 08(9188ٗ$ځ٢ٚٲَ* 

* ّٖ  ثستو ثځني ثىل ثڃ "ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز  ٌٹْزٱجةور ّپ )0

ىِ دپْڀ ثغتڂٌٿ ، ًځٌىڀ ثٕفَثڃ ، ًغتج ١ٌّٶز ٩ؾْذز 

حتڂټ ٩نٸ أعٶجٙ څٲْْز ، ًصٲٸ ٩نٸ أ٭ٚٙ ثؽضڂج٩ْطز  

 ، ًٽٌ إىل فني ًجت٪پٸ ىث ّپٌٷ أًةِ")   

أهنج  –أَُ ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز  –* ًځڄ ٱٌثةوىج ٱجةور ٽٮٌّز  )2

مجٙز إىث ٹجڅش ځڄ ١ٌثةٰ ث٩ٕطٌثح  حتجٱ٤ ٩پَ ثٽپٮز 

 ًڅٌثهًىڀ )

 #                980( 9182ٗ$ثٽنؾجً *                   

* صٮٌُ ؽجڅذجً ځڄ ثٽطرتثط ثٕهدطِ يف أىىطجڃ     ٱجةور ىًٵْز )2

ثضتْټ ثٽنجِٕء ،  ٩پَ ـتٌ ځييح دٶٚو صٶوّڀ ؽتضجًثس 

ځطڄ ىطيث ثٕهح ، ٽضٶٌّذطوِ ځطڄ ثٕىًثٳ ، ًّٙططْڂج أىًثٳ     

 ثعت٪جٌٙ)ؽْپنج 

 #16(9182ٗ$ثٽ٪ٶجه*                     

 

 '*عجڅْجً* ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ

ثفضططټ ځٲيططٌٿ ثٽططيٹجء ثٗڅْططجڅِ  فْططَث ًثّطط٪ج يف ٩ڂپْططجس         

ثٽذقظ ثٽ٪پڂِ يف ؼتجًٙس ذتوٯ ٽپٌٵٌٯ ٩پَ فٶْٶضطو، دتغطټ   

ىٽططٸ يف ٩ططوه ٙ هنططجةِ ځططڄ ثٽوًثّططجس ًثٽذقططٌط ًثٽن٦ٌّططجس    

ځض٪ططوهر ثعتنططجىؼ ً ثّٕططجٽْخ ثٽططيت ّطط٪ش ٽپٌٙططٌٻ إىل صٚططًٌ    

ًثٝطططـ ٩طططڄ ١ذْ٪طططز ثٽطططيٹجء ثٗڅْطططجڅِ ،ًٵطططو صذجّنطططش ىطططيه     

ثٽوًثّططجس يف څ٦ٌذتططج عتٲيططٌٿ ثٽططيٹجء ځططڄ ثٽضٺططٌّڄ ثٕفططجهُ إىل 

دن٦ٌّطجس  ثٽضٺٌّڄ ثٽغنجةِ عڀ ثٽضٺٌّڄ ثعتض٪وه ثٕد٪جه ٱْڂج ّ٪طٌٯ  

 #59(5000ٗ$ فْني*ثٽضٺٌّڄ ثٽ٪ٶپِ) 



  #، ٽْنز ، ثٽ٪وه $ػتپز أحبجط ٹپْز ثٽرتدْز ثّٕجّْز ، ثجملپو 
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ًّ٪ططططو ثٽططططيٹجء څضططططجػ ٽ٪ڂپْططططز هّنجځْٺْططططز صضٞططططڂڄ    

ثٽٺٲجءثس ثٽٲٌهّز ًثٽٶْڀ ًثٽٲٌٗ ثعتڂنٌفز ځڄ ثجملضڂط٨ ، ًهبطيث   

ّضٞططططـ أڃ ثٗهًثٷ ٗځٺجڅططططجس ثٽٲططططٌه ًثفضْجؽططططجس ثٽغٶجٱططططجس 

ثٽْططجدٶز ٵططو ثڅض٦ڂططش د٢ٌّٶططز أعذضططش ٱ٪جٽْضططيج دجٽنْططذز ٽپذُنططَ      

ًثٙٵضٚجهّز ثظتجٙز دججملضڂ٪جس ، ٽيث ٱئڃ صٌفْخ ثٙؽضڂج٩ْز 

٩پڂططجء ثٽططنٲِ ًثٽرتدططٌّني دجّٙططضٲجهر ځططڄ هًؽططز ثٽططيٹجء ثعتٲططٌه  

ٹجڃ ّ٪ٺِ ثطتجؽجس ثٙؽضڂج٩ْز ًثٽرتدٌّز ثڅتي ) ًٽٺڄ هًؽز 

ثٽضٶططٌّڀ ثعتٲططٌهر ٽپطططيٹجء   ص٪ططو دأّططز فطططجٻ صٌثؽططو ثفضْجؽطططجس      

ذـ څ٧ٌ ثٽيٹجء ځٌث١ين ثٽٌْٿ   ٱٶو ص٢ًٌ ثجملضڂ٨ ثعت٪جٌٙ ، ًأٙ

ثعت٢پططٌح ٽضنڂْططز ًثّططضنوثٿ ثٽضٶنْططز ثطتوّغططز ؽتضپططٰ ٩ططڄ أڅططٌث٧   

ثٽطيٹجء ثٽططيت ثُفضطْؼ إٽْيططج يف ثجملضڂ٪طجس ثٽْططجدٶز ) إڃ ثٽض٪ٌّططٰ    

ثًّٕط٨ ٽپطيٹجء ثعتٌصٺططَ ٩پطَ ٵطوًثس ځضن٩ٌططز ىطٌ ثعت٢پططٌح يف      

صٶطططٌّڀ ٹٲطططجءثس ثعتطططض٪پڂني ، ًدتغطططټ څ٦ٌّطططز ثٽطططيٹجءثس ثعتض٪طططوهر  

 )ٌّڀثّٕجُ عتغټ ىيث ثٽضٶ

 ( Wiseman,1997,p.1, pp6-8 ) 
ًص٪و څ٦ٌّز ثٽيٹجءثس ثعتض٪وهر ځڄ ثٽن٦ٌّجس ثطتوّغز يف ٩پڀ    

ثٽططططنٲِ ، ًثٽططططيت صنططططجهُ دجٽض٪وهّططططز يف ثٽٶططططوًثس ثٗڅْططططجڅْز ، 

ًثځططضٚٷ ٹططټ إڅْططجڃ غتططج  ، ًثٽططيت صذططوأ ځطط٨ دوثّططز قططٌ ثٽٲططٌه،        

ًصْطضڂٌ ځ٪طو ١طٌثٻ فْجصطو ) ًصٌٹططَ ىطيه ثٽن٦ٌّطز ٩پطَ ؽ٪ططټ        

 )ثٽض٪پڀ أٹغٌ صن٩ًٌج ًځض٪ز ځٌثٵٰ

ًٵو ثّض٢ج٩ش څ٦ٌّجس ثٽطيٹجء ثعتض٪طوهر أڃ صضؾطجًٍ إىل ځطج       

ًًثء ثٽن٦ططٌر ثٽٞططْٶز ٽپططيٹجء ٩پططَ أڅططو ٹْنٌڅططز ځٲططٌهر  ٺططڄ أڃ   

صٶجُ دجٕهثء ٩پَ ثمضذجً ىٹجء ځ٪جٌّ ، ًخيضپطٰ ؽطجًهڅٌ ٩طڄ    

دٶْز أڅٚجً ص٪وهّز ثٽيٹجء يف أڅو حتطوط ٩طڄ ىٹطجءثس ځنٲٚطپز     

ج ٩ططڄ د٪ٞططيج ثٽطذ٪ٜ   فْططظ ٽٺططټ ىٹططجء ځنططيج  ًځْطضٶپز څْططذًْ 

څ٦جځو ثٽ٥ٌْٲِ ثعتنٲٚټ ، ځ٨ أڃ ىيه ثٕڅ٦ڂز  ٺڄ أڃ صضٲج٩ټ 

ٱْڂطططج دْنطططيج ٽضنطططضؼ ځطططج  ٺطططڄ أڃ څطططٌثه ٩پطططَ أڅطططو أهثء ىٹطططِ)                

( Sternberg , 1995 , p . 393 )  
إڃ ىطيه ثٽن٦ٌّططز ځذنْططز ٩پططَ صٚططًٌ ؽططيًُ ٽپططيىڄ  

٢ذْٶطِ ؽوّطو ًؽتضپطٰ ٽپڂڂجًّطز     ثٽذٌُٖ ، ًصٶٌه إىل ځٲيٌٿ ص

ثٽرتدٌّز ًثٽض٪پْڂْز يف ثعتوًّز ) إڃ ثٕځٌ ّض٪پٴ دضًٌٚ ص٪طوهُ  

ٽپططيٹجء ، صٚططًٌ ّأمططي د٪ططني ث٩ٙضذططجً ؽتضپططٰ إٔططٺجٻ څٖططجٟ   

ثٗڅْطططططجڃ ، ًىطططططٌ صٚطططططًٌ ّ٪طططططرتٯ دجمضٚٱجصنطططططج ثٽيىنْطططططز ،  

ًدجّٕططجٽْخ ثعتضنجٵٞططز ثعتٌؽططٌهر يف ّططپٌٷ ثٽططيىڄ ثٽذٖططٌُ $    

 # ) 5(ٗ 5000أًٍُ * 

٩ًنوځج ٵوٿ ؽطجهڅٌ څ٦ٌّضطو " ثٽطيٹجءثس ثعتض٪طوهر "     

دْططذ٪ز أڅططٌث٧  ٿ فططوه ىططيه ثٽططيٹجءثس  9180ًٕٻ ځططٌر ٩ططجٿ 

ځنٲٚطپز ىططِ * $ثٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ثٽپٲ٦ططِ ، ثٽططيٹجء ثعتٌّططْٶِ ،  

ثٽيٹجء ثطتٌٹِ ، ثٽيٹجء ثضتْڂِ ، ثٽيٹجء ثعتن٢ٶِ ثٽٌّجِٝ ، 

ثٽيٹجء ثعتٺجڅِ ، ثٽيٹجء ثٙؽضڂج٩ِ ، ثٽيٹجء ثٽٖنٚطِ # عطڀ   



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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ٿ څ٩ًٌطج ثمطٌ ىطٌ ثٽطيٹجء ثٽ٢ذْ٪طِ ،       9116أٝجٯ إٽْيج ٩جٿ 

ٽططيٹجءثس ثعتض٪ططوهر ٽپٶططٌڃ ثطتططجهُ  ًيف ٹضجدططو " إ٩ططجهر صٖططٺْټ ث

ٿ ، ١ًٌ څ٦ٌّضو ًأٝطجٯ څط٩ٌني ځطڄ      9111ًثٽ٪ٌّٖڄ " ٩جٿ 

 ثٽيٹجء ثمٌّڄ مهج * ثٽيٹجء ثٽًٌفِ ًثٽيٹجء ثٽٌؽٌهُ)

 #  61(ٗ 5005$  ؽًٌثڃ*            

 ٌ ثىل ثڃ ثٽٲططٌه " ٙ  ٺططڄ أڃ ّأځططټ اٌثٙططپز أّططز    ًّٖطط  ؽططجًهڅ

ٱج٩پْططز يف ثٽ٪ططج  دططوًڃ إعتططجٿ ٹططذ  د٪پططڀ ثٕٙططٌثس ثٽٺٚځْططز ً     

 ثٽرتٹْخ ٩ًپڀ هٙٙس ثٕٽٲج٣ ً ثٽٌځٌٍ أً ثٽ٪ٚځجس)

Gardner, 1983, p 166)                  # 

ًىٌ ديٽٸ ّؤٹو ٩پطَ ثٽطيٹجء ثٽپٮطٌُ ًثمهْضطو يف ثٽضٌثٙطټ ځطڄ       

َ يف ثّض٪ڂجٻ ثٽپٮز ، ًثٗٵذطجٻ ٩پطَ أڅٖط٢ز ثٽٶطٌثءر     ثٽضڂْمٚٻ 

ًثٽٺضجدططز ، ًًًثّطططز ثٽٶٚططط٘ ، ًثعتنجٵٖطططز ځططط٨ ثٓمطططٌّڄ ، ځططط٨  

إځٺجڅْز ثٗدطوث٧ يف ثٗڅضطجػ ثٽپٮطٌُ أً ثٕهدطِ) ًٙطجفخ ىطيث       

ثٽططيٹجء ّذططوُ ّططيٌٽز يف إڅضططجػ ثٽپٮططز ، ًثٗفْططجُ دططجٽٲٌٳ دططني  

 ثٽٺپڂجس ًصٌصْذيج ًإّٶج٩يج )

ثٽٶوًر ٩پَ صنجًٻ ًځ٪جضتز دنجء  ًّٞڀ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ

ثٽپٮطططططز ، ًأٙطططططٌثذتج ، ًځ٪جڅْيطططططج ، ًثٕد٪طططططجه ثٽربزتجصْطططططز أً    

ثّٙضنوثځجس ثٽ٪ڂپْز غتج ، ًصٞطڀ د٪طٜ ىطيه ثّٙطضنوثځجس     

ثٗٵنطططج٧  ، ًځ٪ْنطططجس ثٽطططيثٹٌر ، ًثٽٖطططٌؿ ًځطططج د٪طططو ثٽپٮطططز)                     

 #  90(ٗ 5000$ ؽجدٌ* 

ٽططيٹجء ةذططٌڃ  إڃ ثعتططض٪پڂني ثٽططيّڄ ّضٲٌٵططٌڃ يف ىططيث ث  

ثٽٶططٌثءر ًثٽٺضجدططز ًًًثّططز ثٽٶٚطط٘ ، ٹڂططج أڃ ٽططوّيڀ ٵططوًر ٹططذ ر  

٩پطَ صططيٹٌ ثٕصتطجء ًثٕځططجٹڄ ًثٽضططٌثًّل ، ٦ًّيطٌ ىططيث ثٽططيٹجء    

ٽطوٍ ثٽٺضطجح ًثعت٪پڂطني ًثٽٖطط٪ٌثء ًثظت٢ذطجء ، ٹڂطج ٦ّيطٌ ٽططوٍ       

 أٙقجح ثعتيڄ ثطتٌر ًثعتڂغپني)

 # 2( ٗ  5000$ أًٍُ*             

ٌُ ځططڄ أٹغططٌ ثٽططيٹجءثس ثعتض٪ططوهر ًّ٪ططو ثٽططيٹجء ثٽپٮطط 

أمهْز يف عٶجٱضنج ، ٱٲٞٚ ٩ڄ ځْج٩وصو ثعتض٪پڀ ٩پَ إڅضجػ ثٽپٮز 

ًثّطططضنوثځيج دإٔطططٺجغتج ًأدنْضطططيج ثعتض٪طططوهر ٱپطططو هًً ځيطططڀ يف   

 ٩نجٌٙ ثٽ٪ڂپْز ثٽض٪پْڂْز ثٕمٌٍ ًځنيج ثعتنيؼ ثٽوًثِّ ) 

ثى ص٪ططو صنڂْططز ىططيث ثٽنطط٧ٌ ځططڄ ثٽططيٹجء أّجًّططج يف ٩ططج  ثٽْططٌٿ      

يُ ّضْڀ دجٙڅٲضجؿ ثعت٪پٌځجصِ ثغتجةطټ ، ًاطج أڃ ثٽپٮطز ىطِ أهثر     ثٽ

ثٽضٌثٙټ ثٽٌةْْز ،  ٌّثء أٹجڅش ځٶًٌءر أً ځٺضٌدز ،  ٱْنذٮِ 

٩پَ ثعتنيؼ أڃ ًَّه دٲٌٗ ٽضنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ، ًثٽضڂٺڄ ځڄ 

ىيث ثٽيٹجء ّٞڂڄ ثٽضڂٺڄ ځڄ ثٽنؾجؿ يف ثٽضذجهٙس ثٙؽضڂج٩ْز 

 ٌّز)ثٽيت ىِ أّجُ ثظتربر ثٽذٖ

 

 

 % ځؤٌٕثس ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ *
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 ٺڄ ثٽض٪ٌٯ ٩پَ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ ثعتض٪پڂني ځڄ مٚٻ 

 ثعتؤٌٕثس ثٕصْز *

 ( ثٽٶوًر ٩پَ ثطتٲ٤ د٩ٌْز 

 ( فخ ثٽضقوط 

 ( ثٽٌ٭ذز يف ثّضڂج٧ ث٢ٌّٙثڅجس 

 ( ثٕٽ٪جح ثٽپٮٌّز 

 ( إ٥يجً ًْٙو ٽٮٌُ ځضنجٿ 

   ( ثٽٖٮٰ دٶٌثءر ثعتپٚٶجس ، ًٵ٘ ثطتٺجّجس 

 # 2(ٗ 5000$أًٍُ*             

 ه) أّجٽْخ مجٙز ٽضوًِّ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ *

ّضڂْططَ ثعتططض٪پڀ ثٽططيُ ٽوّططو ىططيث ثٽٚططنٰ ځططڄ ثٽططيٹجء   

دٺٲجءر ثٽْڂج٧ ، ٱيٌ ٨ٌّّ ثطتٲ٤ عتج ّْڂ٪و ، ًځج ىٌ ځ٢جٽخ 

حبٲ٦و ًٙ جيو يف ىٽٸ أّطز ٙط٪ٌدز ، ٹڂطج أڅطو ّطض٪پڀ أٹغطٌ ٩طڄ        

ٽْطططڂج٧ ًثعتٖطططجىور  ١ٌّطططٴ ثٽض٪طططذ  دطططجٽٺٚٿ ، ٩ًطططڄ ١ٌّطططٴ ث    

 ٽپٺپڂجس ) 

# ٩ططور أهًثس ٽضططوًِّ 5000ًّططيٹٌ $ ؽططجدٌ ،  

ثٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ، ًىططِ $ ؼتجٝططٌثس ، ځنجٵٖططجس يف ػتڂ٩ٌططز    

ٹذ ر ًػتڂ٩ٌز ٙٮ ر  ، ًأًًثٳ ٩ڂټ ، أهٽز ، ٩ٰٚ ىىين 

، أڅ٢ٖز حتٌٌّّز ، أٽ٪جح ٹپڂجس ، فٺجّطز ثٽٶٚط٘ ، ثٽٺضطخ    

 ٌ جتططټ ، ثعتنططج٥ٌثس ، ثٽنج١ٶطز ًٕططٌثة٠ ثٽضْططؾْټ ، ثطتططوّظ ثعت

ٹضجدطز ثعتنططج٥ٌثس يف هٱطرت ، ٵططٌثءر زتج٩ْطز ، ثٽٶططٌثءر ٽپٚططٰ ،    

ثّططرتؽج٧ ًفٲطط٤ ثطتٶططجةٴ ثٽپٮٌّططز ، صْططؾْټ ٙططٌصِ ٽٺپڂططجس   

نْططططْٴ ثٽٺپڂططططجس ، إ٩ططططوثه ٙططططقْٲز    ثٽٲططططٌه ، ثّططططضنوثٿ ص 

 #)ثٽٰٚ

 # 61ٗ  ( 5000  *$ ؽجدٌ           

 

 هًثّجس ّجدٶز

 ##(TIKLLIEM$ :::2هًثّز $$ صجّٸ   '2

أعٌ ثٽٶٚ٘ ثٽٲٺجىْز ثعتذ٢ْز يف صوًِّ ثعتٌثه ثٕهدْز يف 

 ثعتٌفپز ثٽغجڅٌّز

ثؽٌّش ىطيه ثٽوًثّطز يف ٹنطوث يف څٌٱجّٺٌٕطْج ، ًًځطش إىل      

ثٽض٪ٌٯ ٩پَ أعٌ ثٽٶٚ٘ ثٽٲٺجىْطز ثعتذْط٢ز يف صطوًِّ ثعتطٌثه     

# 960ثٕهدْز يف ثعتٌفپز ثٽغجڅٌّز  صٺٌڅطش ٩ْنطز ثٽذقطظ ځطڄ $    

٩ٌضني ٩پَ ػتڂ ص٩ٌٌٍث ثٽغجڅٌُ  ،ثٽٰٚ ثٽغجڅِ  ځڄ ١پذز ١جٽذجً

دجٽٶٚططط٘ ثٽٲٺجىْطططز ثعتذْططط٢ز  ثٽطططيت هًَُّّْطططش ثًٕىل جتطططٌّذْضني

، ًػتڂ٩ٌططز  ز ثعتْْططٌردجٽٶٚطط٘ ثٽٲٺجىْطط ثٽططيت هًَُّّْططش ًثٽغجڅْططز

٩پططَ ًٱططٴ ثعتنططيؼ ثعتٶططًٌ يف ثٽٺضططجح      ثٽططيت هًَُّّْططش ً ٝططجد٢ز

، ًځطططڄ ثىطططڀ  ّطططجد٨ْأ #8، ًثّطططضٮٌٵش ثٽضؾٌدطططز $ثعتوًّطططِ 

# TEST-Tثٽٌّجةټ ثٙفٚجةْز ثعتْض٪ڂپز ثٙمضذجً ثٽضطجةِ $ 

* ث٥يططٌس  أهنططج ثٽنضططجةؼ ثٽططيت صٌٙططپش إٽْيططج ثٽوًثّططزځططڄ ثىططڀ ً



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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# 0009# ، $0002ٱٌٵج ىث هٙٽطز ثفٚطجةْز ٩نطو ځْطضٌٍ $    

دططني ثجملڂ٩ٌططز ثٽضؾٌّذْططز ثٽغجڅْططز ثٽططيت هًَُّّْططش د٢ٌّٶططز ثٽٶٚطط٘     

٩پططَ  َّّططشًْثٽٲٺجىْططز ثعتذْطط٢ز ، ًثجملڂ٩ٌططز ثٽٞططجد٢ز ثٽططيت هُ  

 ) ًٱٴ ثعتنيؼ ثعتٶًٌ يف ثٽٺضجح ثعتوًِّ

  ٦ّيٌ ٱٌٳ دني ثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز ثًٕىل ثٽيت هًَُّّْش د٢ٌّٶز ً

ثٽٶٚطط٘ ثٽٲٺجىْططز ثعتْْططٌر ًثجملڂ٩ٌططز ثٽٞططجد٢ز ثٽططيت هًَُّّْططش   

 ٩پَ ًٱٴ ثعتنيؼ ثعتٶًٌ يف ثٽٺضجح ثعتوًِّ)

 #81ٗ (9111$ د ّپڂجڃ*                           

 #3006$ هًثّز ثٽٶٌِّٖ ،  '3

أعٌ ١ٌثةٰ ثٽرتثط ثّٗٚځِ يف حتْٚټ ١ٚح ثعتٌفپز ثٽغجڅٌّز 

 يف ځجهر ثٽرتدْز ثّٗٚځْز

ىطوٱش ثٽوًثّططز ثىل ځ٪ٌٱططز أعطٌ ١ٌثةططٰ ثٽططرتثط ثّٗططٚځِ يف   

حتٚطططْټ ١طططٚح ثٽٚطططٰ ثٽٌثدططط٨ ث٩ٙطططوثهُ يف ځطططجهر ثٽرتدْططططز       

   َ ـتطٌ   ثّٗٚځْز ،ًٽضقٶْٴ ىوٯ ثٽذقظ ثمضطجً ثٽذجفطظ ٩پط

دٮوثه ، ٽضٺٌڃ ځْوثڃ  –ٵٚوُ ث٩ٙوثهّز ثٽٌٖٵْز ( ثٽٺٌثهر 

حبغو ، ًثّض٪ڂټ ثٽضٚڂْڀ ثٽضؾطٌّ  ىث ثٽٞطذ٠ ثضتَةطِ ًثمضطجً     

ػتڂطط٩ٌضني ثفططوثمهج جتٌّذْططز ًثٙمططٌٍ ٝططجد٢ز ٩پططَ ٕطط٪ذيت     

ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ ث٩ٙوثهُ ٩پَ ـتٌ ٩ٌٖثةِ ، ٱٞڂش ثجملڂ٩ٌطز  

ثّٗططٚځِ  ثٽضؾٌّذْططز ثٽططيت هًّططش دجّططپٌح ١ٌثةططٰ ثٽططرتثط      

# ١جٽذطططجً ، ًٝطططڂش ثجملڂ٩ٌطططز ثٽٞطططجد٢ز ثٽطططيت هًََُّّطططش     $00

# ١جٽذططجً ٹططيٽٸ  ، ٹجٱططأ  00دجٽ٢ٌّٶططز ثٽضٶپْوّططز $ث٩ٙضْجهّططز# $ 

ثٽذجفظ دني ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ $دجٽ٪ڂٌ ثٽَځين ، ًثعت٪طوٻ ثٽ٪طجٿ ،   

ًهًؽططز ثٽرتدْططز ثّٗططٚځْز ثٽنيجةْططز ٽپ٪ططجٿ ثٽْططجدٴ ، ًحتٚططْټ       

، عططڀ فططوه ثٽذجفططظ ځٌٝطط٩ٌجس  ثٕدططٌّڄ ، ًثٙمضذططجً ثٽٶذپططِ#

# ىططوٱج  20ثٽضؾٌدططز ، ًٙططج٫ غتططج ثىططوثٱج ّططپٌٹْز دپٮططش $     

ځ٪ضڂوث ثعتْضٌّجس ثٽغٚعز ثًٕىل ځڄ ثجملجٻ ثعت٪ٌيف ٽضٚنْٰ دپطٌٿ  

$ځ٪ٌٱز ، ًٱيڀ ، ًص٢ذْطٴ# ، أ٩طوَّ ثٽذجفطظ ثمضذطجًثً حتٚطْپْجً      

      َ يف ځ٩ٌٌٝجس ثٽضؾٌدطز ثصْطڀ دجٽٚطوٳ ًثٽغذطجس ًد٪طوىج هًََُّ

# ثّجد٨ْ 8و ثجملڂ٩ٌضني ثٽضؾٌّذْز ًثٽٞجد٢ز عتور $ثٽذجفظ څٲْ

، ًيف هنجّطططز ثٽضؾٌدطططز ثّطططٲٌس ثٽنضطططجةؼ ٩طططڄ صٲطططٌٳ ثجملڂ٩ٌطططز      

ثٽضؾٌّذْز ثٽيت هًََُّّطش دجّطض٪ڂجٻ ١ٌثةطٰ ثٽطرتثط ثّٗطٚځِ ،      

٩پَ ١ٚح ثجملڂ٩ٌز ثٽٞجد٢ز ثٽيت هًََُّّش ځطڄ هًڃ ثّطض٪ڂجٻ   

ذجفططظ  ١ٌثةططٰ ثٽططرتثط ثّٗططٚځِ $ثٽضٶپْوّططز#  ، ًأًٙططَ ثٽ    

ث٩ضڂططجه ثّططپٌح ١ٌثةططٰ ثٽططرتثط ثّٗططٚځِ يف  صططوًِّ ځططجهر    

ثٽرتدْططز ثّٗططٚځْز يف ثعتٌفپططز ثٽغجڅٌّططز ًثٵططرتؿ ثٽذجفططظ ثؽططٌثء    

هًثّجس ثمٌٍ عت٪ٌٱز أعٌ ثّض٪ڂجٻ ١ٌثةطٴ صوًّْطْز ځ٪جٙطٌر    

 يف ځجهر ثٽرتدْز ثّٗٚځْز)

 ه#'ٗ ػ(5002$ثٽٶٌِّٖ * 

 

 #3024هًثّز $دوؿ ًثٽ٪نَُ ،  '4



  #، ٽْنز ، ثٽ٪وه $ػتپز أحبجط ٹپْز ثٽرتدْز ثّٕجّْز ، ثجملپو 
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ربثځؼ ث٩ٗٚځْز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ أعٌ ځٖجىور ثٽ

ثٽ٢پذز ثعتٌىٌدني ځڄ ًؽيز څ٦ٌ أًٽْجء ثٕځًٌ يف ثعتڂپٺز ثٽ٪ٌدْز 

 ثٽْ٪ٌهّز

ىطططوٯ ثٽذقطططظ إىل ثٽض٪طططٌٯ ٩پطططَ أعطططٌ ځٖطططجىور ثٽطططربثځؼ      

ث٩ٗٚځْططز يف صنڂْططز ثٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ٽططوٍ ثٽ٢پذططز ثعتٌىططٌدني ځططڄ    

ثٽٌّطٌٿ   –دْز ثٽْ٪ٌهّز ًؽيز څ٦ٌ أًٽْجء ثٕځًٌ يف ثعتڂپٺز ثٽ٪ٌ

صٺٌڅطش ٩ْنططز ثٽوًثّطز ځطڄ زتْط٨ ثٽ٢پذططز      –ثعتضقٌٹطز أقٌىؽطجً   

# ّطنز يف ځوّنطز ثٽٌّطجٛ    99'6ثعتٌىٌدني يف ثٽٲتطجس ثٽ٪ڂٌّطز $  

ٿ# ًأدطططٌٍس څضطططجةؼ 5095(5099مطططٚٻ ثٽ٪طططجٿ ثٽوًثّطططِ $ 

ثٽوًثّطز أڃ ػتطجٻ ثٽض٥ٌْطٰ ثٽپٮطٌُ ٵطو ثفضطټ ثعتٌصذططز ثًٕىل ،       

و أفضطټ ثعتٌصذطز ثٽغجڅْطز ّپْيڂطج ػتطجٻ      ًػتجٻ ثٽپٮٌُ ثٙؽضڂج٩ِ ٵ

ثٽضٲٺ  ثٽپٮٌُ ثٽنجٵو دْنڂج ؽجء ػتجٻ ثٽضٲٺ  ثٽپٮٌُ ثٗدطوث٩ِ  

يف ثعتٌصذز ثٕم ر ، ًأ٥يٌس څضجةؾو ًؽٌه ٱًٌٳ هثٽز إفٚجةْجً 

دني ثعتض٢ٌّجس ثطتْطجدْز ٽضٶطوٌّثس أٱطٌثه ثٽ٪ْنطز ٩پطَ ػتطجٙس       

پٮططٌُ ٽططوٍ أعططٌ ځٖططجىور ثٽٌّططٌٿ ثعتضقٌٹططز يف صنڂْططز ثٽططيٹجء ثٽ  

ثٽ٢پذز ثعتٌىٌدني ص٪ٍَ عتضٮ  ؽنِ ثٽ٢ٲطټ ٩نطو زتْط٨ ثجملطجٙس     

ًىٽططٸ ٽٚططجحل صٶططوٌّثس ثٗڅططجط ٩نططو ػتططجٻ ثٽض٥ٌْططٰ ثٽپٮططٌُ       

ًثجملجٻ ثٽپٮٌُ ثٙؽضڂج٩ِ ، ًٽٚجحل ثٽيٹًٌ ٩نو ػتجٻ ثٽطضٲٺ   

ثٽپٮٌُ ثٽنجٵو ًػتجٻ ثٽضٲٺ  ثٽپٮٌُ ثٗدوث٩ِ ، ًًؽطٌه ٱطًٌٳ   

جس ثطتْجدْز  ٽضٶوٌّثس أٱطٌثه ثٽ٪ْنطز    هثٽز إفٚجةْجً دني ثعتض٢ٌّ

٩پططَ ػتططجٙس أعططٌ ځٖططجىور ثٽٌّططٌٿ ثعتضقٌٹططز يف صنڂْططز ثٽططيٹجء  

'1ثٽپٮٌُ ٽوٍ ثٽ٢پذز ثعتٌىٌدني ص٪ٍَ عتضٮ  ثٽٲتز ثٽ٪ڂٌّز دطني $ 

# ّنز ، ٩ًوٿ ًؽٌه ٱًٌٳ هثٽز إفٚجةْجً دني ثعتض٢ٌّجس 99

عتضقٌٹز ثطتْجدْز ٽضٶوٌّثس  أٱٌثه ثٽ٪ْنز ٕعٌ ځٖجىور ثٽٌٌّٿ ث

يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ ثٽ٢پذز ثعتٌىٌدني ٩نو ػتجٻ ثٽضٲٺ  

ثٽپٮٌُ ثٽنجٵو ًػتجٻ ثٽضٲٺ  ثٽپٮٌُ ثٗدوث٩ِ ص٪ٍَ عتضٮ  ٩وه 

ّج٩جس ثعتٖجىور دْنڂج ٹجڅش ىنجٷ ٱًٌٳ هثٽز إفٚجةْجً ٩نو 

 ػتجٻ ثٽض٥ٌْٰ ثٽپٮٌُ ًػتجٻ ثٽض٥ٌْٰ ثٽپٮٌُ ثٙؽضڂج٩ِ )

 #00ٗ (5090$دوؿ ًثٽ٪نَُ *                    

 

 #3026هًثّز ثغتجمشِ ًثحملجًځز $ '5

$$ٱج٩پْز دٌڅجځؼ ص٪پْڂِ ٵجةڀ ٩پَ ثعتنقَ ثٽضٌثٙپِ يف حتْني 

ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ ١جٽذجس ثعتٌفپز ثّٕجّْز ثٽ٪پْج يف 

 ثًٕهڃ##

ىوٯ ثٽذقظ إىل ص٪ٌاٯ ٱج٩پْطز دٌڅطجځؼ ص٪پْڂطِ ٵطجةڀ ٩پطَ         

ٽطططيٹجءِ ثٽپٮطططٌُّ ٽطططوٍ ١جٽذطططجس  ثعتنقطططَ ثٽضٌثٙطططپِ يف حتْطططنيِ ث

ثعتٌفپز ثّٕجّطْز ثٽ٪پْطج يف ثًٕهڃ) ًٽضقٶْطٴ ىٽطٸ ثّطضنوٿ      

ٌّڃ أٱططٌثُه ثٽذقططظ ځططڄ         ثٽذجفغططجڃ ثعتنططيَؼ ٕططذَو ثٽضؾططٌّ ، ًصٺطط

# ١جٽذزً ځڄ ١جٽذجسِ ثٽِٰٚ ثٽ٪جٌِٕ ثّٕجِِّّ يف ځوًّزِ $61

يف  ّپذٌه ثّٕجّْزِ ثعتنضپ٢زِ ثٽضجد٪زِ عتوٌّّزِ صٌدْزِ ٩ڂجڃَ ثٽغجٽغطزِ 



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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، 5095(5099ثٽٲٚټ ثٽوًثِِّّ ثًٕٻِ ځڄ ثٽ٪جٿِ ثٽوًثّطِِّ  

# ١جٽذططزً، ًأٱططٌثه  02ًٹططجڃ ٩ططوهُ أٱططٌثهِ ثجملڂ٩ٌططزِ ثٽضؾٌّذْططز$   

# ١جٽذططز ، أ٩ططوَّ ثٽذجفغططجڃ ثٽربڅططجځؼ    02ثجملڂ٩ٌططز ثٽٞططجد٢ز# $ 

ثٽض٪پْڂطططِ ثٽٶطططجةڀ ٩پطططَ ثعتنقطططَ ثٽضٌثٙطططپِ، ًث٩ضڂطططوث ځٶْطططجُ  

ًحتٶطٴ ثٽذجفغطجڃ ځطڄ     # ٽپطيٹجءِ ثٽپغٮطٌُ ،  5000ثًځْرتًڅؼ $

ٙوٳِ ثٽربڅجځؼ ثٽض٪پْڂِ ًثعتٶْجُ د٪ٌٝيڂج ٩پطَ ػتڂ٩ٌطزم ځطڄ    

ثحملٺڂطططني، ًدپٮطططش څْطططذز عذطططجس ثعتٶْطططجُ دجّطططضنوثٿ ځ٪جځطططټ    

# ًدجّطططضنوثٿِ حتپْطططټِ ثٽضذطططجّڄ ثٕفطططجهُ  0782ٹًٌڅذطططجك أٽٲطططج$

ثعتٚجفخ ًّْپز ثفٚطجةْز أ٥يطٌسِ ثٽنضطجةؼُ ٩طوٿَ ًؽطٌه ٱطٌٳم       

# يف حتْططنيِ 0702ثٽوٙٽططز$ ىُ هٙٽططز إفٚططجةْزم ٩نططو ځْططضٌٍ

ثٽيٹجءِ ثٽپٮٌُ دني ثجملڂ٩ٌضني ثٽضؾٌّذْز ًثٽٞطجد٢ز ُّ٪طٍَ إىل أعطٌ    

 ثٽربڅجځؼ ثٽض٪پْڂِ ثٽٶجةڀ ٩پَ ثعتنقَ ثٽضٌثٙپِ)

 #51( ٗ 5092$ثغتجمشِ ًثحملجًځز*                   

 

 

٩ًنو ثؽٌثء ځٌثٍڅز دني ثٽذقظ ثطتجيل ًثٽوًثّجس ثٽْجدٶز 

  'څْضنضؼ ځج ّأصِ * 

صنجًٽش د٪طٜ ثٽوًثّطجس ثٽْطجدٶز ثٽ٢ٌثةطٰ ځطضٮ ثً        '9

# ، 9111* ځْضٶًٚ يف هًثّجذتج هًثّز $د ٽْڂجڃ

# يف فططططني صنجًٽططططش 5002$هًثّططططز ثٽٶٌّٖططططِ * 

ثٽوًثّططجس ثٽْططجدٶز ثٕمططٌٍ ثٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ځططضٮ ثً   

# ًهًثّطططز 5090صجد٪طططجً هًثّطططز $دطططوؿ ًثٽ٪نطططَُ  

# ٱْڂج صنجًٻ ثٽذقطظ  5092$ثغتجمشِ ًثحملجًځز * 

ثطتطططجيل ثٽ٢ٌثةطططٰ ثٽپٮٌّطططز ځطططضٮ ثً ځْطططضٶًٚ ًثٽطططيٹجء    

 ثٽپٮٌُ ځضٮ ثً صجد٪جً) 

ٽوًثّطططجس ثٽْطططجدٶز دجمضْطططجً ثٽٚطططٲٌٯ  ثمضپٲطططش ث  '5

ًثعتٌثفټ ثٽوًثّطْز ٱٶطو صنجًٽطش ځ٪٦طڀ ثٽوًثّطجس      

ثٽْجدٶز ثعتٌفپز ثٽغجڅٌّطز فطوًهث غتطج ، ٱْڂطج صنجًٽطش      

# ثعتٌفپطز ثٽ٪ڂٌّطز ځطڄ    5090هًثّز$دوؿ ًثٽ٪نَُ 

# ځططڄ ثٽ٢پذططز ثعتٌىططٌدني ثٽططيت ١ذٶططش ٩پْيططج  99'$6

ًثٽذقططظ ثطتططجيل ث٩ضڂططو ثعتٌفپططز ثعتضٌّطط٢ز ًثٽٚططٰ 

 څِ ثعتض٠ٌّ ٱْيج فوًهثً غتج ) ثٽغج

ص٪جځپش ځ٪٦ڀ ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز ځط٨ ثعتطجهر ثٽپٮٌّطز      '0

١ًذٶططش جتجًهبططج ٩پططَ هًًُ ثٽپٮططز ٱْڂططج صذجّنططش      

# ځ٪يططج ثى صنجًٽططش ځططجهر  5090هًثّططز $ثٽٶٌّٖططِ 

ثٽرتدْز ثّٙٚځْز ځجهر حبغْز غتج ًّضٲٴ ثٽذقظ ثطتجيل 

ثى  ځ٨ ثٽوًثّجس ثٽطيت صنجًٽطش ثٽپٮطز ځطجهر حبغْطز غتطج      

 صنجًٻ ثٽذقظ ثطتجيل ځجهر ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز)

 
 ًثؽٌثءثصو ثٽذقظ ځنيؾْز
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 'ػتضڂ٨ ثٽذقظ ٩ًْنضو* 

عتطوثًُ  ١ٚح ثٽٰٚ ثٽغطجڅِ ثعتضٌّط٠    ٩پَ ڂټ ػتضڂ٨ ثٽذقظضٕأ

# ًثمضططططجً 1118(1117ٽپ٪ططططجٿ ثٽوًثّططططِ $ ,ځوّنططططز ثعتٌٙططططټ

 ٽض٢ذْططٴ جتٌدضططو ٱْيططج # ٽپذططننيٱپْطط٢نيجفططظ ٵٚططوّجً ځضٌّطط٢ز $ ثٽذ

#  3ځط٨ ثٽذجفطظ ًٙفضٌثةيطج ٩پطَ $      إهثًر ثعتوًّطز  ٽض٪طجًڃ ًىٽٸ 

ٕططط٪خ ٽپٚططططٰ ثٽغطططجڅِ ثعتضٌّطططط٠ إى ثمضطططجً ثٽذجفططططظ دجٽ٢ٌّٶططططز    

 # ػتڂ٩ٌطططز جتٌّذْطططز ٩ًطططوه ثٽ٢طططٚح ٱْيطططج  حثٽ٪ٖطططٌثةْز ٕططط٪ذز $ 

# ػتڂ٩ٌز ٝجد٢ز ٩ًوه ثٽ٢ٚح ٱْيج  ػ$  ٕ٪ذز # ١جٽذجً $33ً   

 # ١جٽذجً) $33 

 'ثٽضٚڂْڀ ثٽضؾٌّ *

ثّٗططرتثصْؾْز ثٽططيت ّٞطط٪يج ثٽذجفططظ ضتڂطط٨   ثٽضٚططڂْڀ ثٽضؾططٌّ  ىططٌ   

عٌ ثعت٪پٌځجس ثٽٍٚځز ًٝطذ٠ ثٽ٪ٌثځطټ أً ثعتطضٮ ثس ثٽطيت  ٺطڄ أڃ صطؤ      

٘     يف ىيه ثعت٪پٌځطجس   ؽجدطز ٩طڄ   ًځطڄ عطڀ إؽطٌثء ثٽضقپْطټ ثعتنجّطخ ٽ

     أّتپز ثٽذقظ ٝڂڄ م٢ز ٕجځپز)

 #113ٗ (1111* $ ثٕ٭ج                    

ٽطططيٽٸ ث٩ضڂطططو ثٽذجفطططظ ًثفطططوًث ځطططڄ صٚطططجځْڀ ثٽٞطططذ٠ ثضتَةطططِ        

 ًثٕمٌٍ ٝجد٢ز، دجمضذج٩ًضني ځضٺجٱتضني أفوثمهج جتٌّذْز، اؾڂٌ

                      # )1ؽطططططططططططططططططوًٻ $ٵذپططططططططططططططططِ ً د٪ططططططططططططططططوُ، ٹڂططططططططططططططططج يف    

 ثٽضٚڂْڀ ثٽضؾٌّ  ٽپذقظ  *# 1ؽوًٻ $ 

 ثجملڂ٩ٌز
 ثٙمضذجً ثٽذ٪وُ ثعتضٮ  ثعتْضٶټ ثٽٶذپِ ثٙمضذجً ثٽ٪وه

 ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ 35 #حثٽضؾٌّذْز ٕ٪ذز $

 ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ثٽ٢ٌّٶز ثٽضٶپْوّز ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ 33 #ػثٽٞجد٢ز ٕ٪ذز $

 

 

 

 '*ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ صٺجٱؤ

ْطططز أؽطططٌٍ ثٽذجفطططظ ٩ڂپْطططز ثٽضٺطططجٱؤ دطططني ػتڂططط٩ٌيت ثٽذقطططظ $ثٽضؾٌّذ   %

 *ًثٽٞجد٢ز# يف ثعتضٮ ثس

 دجٕٕيٌ) أ٩ڂجً ثٽ٢ٚح ؼتٌْدزً'1

ثعت٪وٻ ثٽوًثِّ ثٽ٪جٿ ٽ٢ٚح ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ يف ثٽٚطٰ   '1

 ثًٕٻ ثعتض٠ٌّ )

هًؽز ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز ٽ٢ٚح ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ يف ثٙځضقجڃ  '3

 ثٽنيجةِ ٽپٰٚ ثًٕٻ ثعتض٠ٌّ)



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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هًؽططز ثٙمضذططجً ثٽٶذپططِ ٽپططيٹجء ثٽپٮططٌُ ٽ٢ططٚح ػتڂطط٩ٌيت    '3

 ثٽذقظ)

 يف ثطتَځز ثٙفٚجةْز $ًدجّض٪ڂجٻ ثٙمضذجً ثٽضجةِ ٽ٪ْنضني ځْضٶپضني    

Spss #ٽز ّٺڄ ىث هٙ   يف صپٸ ثعتضٮ ثس صذني أڃ ثٽٲٌٳ دني ثجملڂ٩ٌضني

#)      1ؽطططططططططططططططططططططططططططوًٻ $ ٹڂطططططططططططططططططططططططططططج يف ,إفٚطططططططططططططططططططططططططططجةْز 

 

 # دني ثجملڂ٩ٌضني ثٽضؾٌّذْز ًثٽٞجد٢ز يف ځضٮ ثس ثٽضٺجٱؤt-testثًّٕجٟ ثطتْجدْز ًٵْڀ $*#2ؽوًٻ $

 ثٽ٪وه ثجملڂ٩ٌجس ثعتضٮ 
ثًّٕجٟ 

 ثطتْجدْز

ثٙـتٌثٯ 

 ثعت٪ْجًُ

t 
 ثحملٌْدز

T 
 ثضتوًٽْز

 ځْضٌٍ ثٽوٙٽز

$0006# 

 ثٽ٪ڂٌ ؼتٌْدجً دجٕٕيٌ
  35 جتٌّذْز

167774 

 
4773 7767 

27777 

 

 

 ٭  هثٽز

 

 
 

 4775 166797 33 ٝجد٢ز

ثعت٪وٻ ثٽوًثِّ ثٽ٪جٿ ٽپٰٚ ثًٕٻ 

 ثعتض٠ٌّ

 5798 73727 35 جتٌّذْز
7777 

 8717 71779 33 ٝجد٢ز

هًؽز ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز يف ثٙځضقجڃ ثٽنيجةِ 

 ٽپٰٚ ثًٕٻ ثعتض٠ٌّ

 5747 69717 35 جتٌّذْز

7748 

 7723 68742 33 ٝجد٢ز

 هًؽز ثٙمضذجً ثٽٶذپِ $ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ#
 2752 25771 35 جتٌّذْز

7733 

   3724 25748 33 ٝجد٢ز

 %ثٽضٺجٱؤ يف حتْٚټ ثٽٌثٽوّڄ *

أؽٌٍ ثٽذجفظ ٩ڂپْز ثٽضٺجٱؤ دني ػتڂ٩ٌيت ثٽذقطظ $ثٽضؾٌّذْطز   

ًدجّطططض٪ڂجٻ  ًثٙځيطططجس ثٓدطططجءًثٽٞطططجد٢ز# يف ځطططضٮ  حتٚطططْټ  

# صطذني أڃ ثٽٲطٌٳ   Spss # يف ثطتَځز ثٙفٚجةْز $1ٹجثمضذجً $

ٹڂطج  ,دني ثجملڂ٩ٌضني يف صپٸ ثعتضٮ ثس   ّٺڄ ىث هٙٽز إفٚطجةْز  

 #)                               3يف ؽوًٻ $
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 ًثځيجس صٚځْي ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ # ٕدجءعتضٮ ثس ثٽضقْٚټ ثٽوًثِّ  2$ ٵْڂز ٹج* # 3ؽوًٻ ًٵڀ $ 

 ثعتضٮ 

 ثٽضقْٚټ

 

 ثجملڂ٩ٌز

ٱڂج  ثدضوثةْز

 هًڃ
 ځض٢ٌّز

ث٩وثهّز 

 ثً ځ٪يو

ؽجځ٪ز 

 ٱڂج ٱٌٳ

٩وه ثٱٌثه 

 ثٽ٪ْنز

 2ٵْڂز ٹج
ځْضٌٍ هٙٽز 

 ثضتوًٽْز ثحملٌْدز ٩7775ڄ 

ثٽضقْٚټ 

 ٽٔدجءثٽوًثِّ 

 35 11 13 5 6 ثٽضؾٌّذْز
 ٭  هثٽز 82)7 959)7

 33 8 11 6 8 ثٽٞجد٢ز

ثٽضقْٚټ 

ثٽوًثِّ 

 ٽٖځيجس

 35 5 12 8 17 ثٽضؾٌّذْز

 ٭  هثٽز 82)7 19)2
 33 6 8 5 14 ثٽٞجد٢ز

 

 'أهًثس ثٽذقظ *

 'ثظت٠٢ ثٽضوًّْْز* '1
ّض٢پخ ثٽذقظ ٨ًٝ م٠٢ صوًّْْز ٌّځْطز ٽپڂٌٝط٩ٌجس ثٽطيت    

 ٽپڂؾڂ٩ٌططططز ثٽضؾٌّذْططططز دجّططططض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةططططٰ ثٽپٮٌّططططز  صُططططوًَُ

ٽططيٽٸ أ٩ططوّ   ثٽ٢ٌّٶططز ثٽضٶپْوّططز  ثٽٞططجد٢ز حبْططخ ٽپڂؾڂ٩ٌططز ً

ثعتٶطًٌ صوًّْطيج    ثًٕد٪زفظ م٢٢جً صوًّْْز ٽپڂ٩ٌٌٝجس ثٽذج

مٚٻ ځور ثٽضؾٌدطز يف ٝطٌء ؼتضطٌٍ ثٽٺضطجح ثعتٶطًٌ ًثٕ٭طٌثٛ       

٧ " ثٽٌفطور  ثٽْپٌٹْز ٩ًٌٛ ثٽذجفظ ثظت٢ز ثٕقٌىؽْز عتٌٝطٌ 

٘      " ثٽغجڅْز ثٙمجء ثٽ٪پطٌٿ   ٩پطَ ػتڂ٩ٌطز ځطڄ ثحملٺڂطني يف ختٚط

ًأٙذقش ؽجىَر ٽپضنٲْي د٪و أڃ أؽٌّطش  ثٽرتدٌّز ًثٽنٲْْز% 

 #1)ځپقٴ$ٍځز ٩پْيجد٪ٜ ثٽض٪وّٚس ثٽٚ

 '*ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ '2

 ثطتطجيل  ثٽذقطظ ثىطوثٯ   ةٶطٴ  څ٦ٌثً ٽ٪طوٿ صطٌثٱٌ ثمضذطجً ؽطجىَ    

# 33ٽپيٹجء ثٽپٮطٌُ ثٕطضڂټ ٩پطَ $   ثً ثٽذجفظ ثمضذجً ٩وٱٶو أيف

حبْططخ  ٙططج٫ ٱٶٌثذتططج  ٱٶططٌر #31ٱٶططٌر ص٩ٌٍططش ٱٶٌثصططو دططني $ 

ٙطْٮش دئ٢٩طجء ثٽٞطو     ، ًٱٶٌر ًثفور $ثٙمضْجً ځڄ ځض٪وه#

ٽپٺپڂططجس ، ٱْڂططج دتغپططش ثٽٲٶططٌر ثٙمطط ر درتٹْططخ ٹپڂططجس ځططڄ       

 )ڂ٩ٌز فًٌٯ ؼتوهر د٪وهىجػت

     '*ٙوٳ ثٙمضذجً –ػ 

ځٶطوًر ثٙمضذطجً   ةوه ٩پَ ثڅو  أڃ ٙوٳ ثٙمضذجً  ٺڄ إڃ  

ٙوٳ ، ًأً ثٽْڂز ثعتٌثه ٵْجّيج   ٕؽپوځج ٨ًٝ  ٩پَ ٵْجُ

 )صٌثٱٌىج يف أهثر ثٽذقظځڄ ثٽْڂجس ثٽٌثؽخ ثٙمضذجً 



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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  #178ٗ( 1119*$ځپقڀ 

ثٙمضذططجً د٪ططٌٛ  ٙططوٳقٶططٴ ځططڄ ضٽث إىل ًٵططو ٩ڂططو ثٽذجفططظ

 ً ُ   ٱٶٌثس ثمضذطج  يف ٩پطَ ٩طوه ځطڄ ثعتضنٚٚطني     ثٽطيٹجء ثٽپٮطٌ

ًځٚف٦طجذتڀ ٩طوٽش    أًثةيطڀ يف ٝطٌء  ً ثٽ٪پٌٿ ثٽرتدٌّز ًثٽنٲْطْز 

د٪ططٜ ثٽٲٶططٌثس ثٽططيت ٩ططوس ٙططجطتز د٪ططو ثٽض٪ططوّټ ًثّططضنوځش  

 ثٽٲٶٌثس زتْ٪يج فٚپش إىثٽنْذز ثعتتٌّز ځ٪ْجًثً ٽٶذٌٻ ثٽٲٶٌثس 

 )%ځڄ أًثء ثظتربثء %#88$ ثصٲجٳ ٩پَ څْذز

 'ثٽ٪ْنز ثّٙض٩ٚ٢ْز ٽٚمضذجً * –ه   

مت ص٢ذْٴ ثٙمضذطجً ٩پطَ ٩ْنطز ثّطض٩ٚ٢ْز ٩ٖطٌثةْز ځطڄ            

ځطڄ ځوًّطز أمطٌٍ ًځطڄ ثٽذْتطز       ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتضٌّط٠  ٚح١

ًىٽٸ ٽٮٌٛ ځ٪ٌٱز  ١جٽخ # 111$  أٱٌثهىج دپ٬ ٩وه څٲْيج

 ثٗؽجدز ٩پَ ٱٶٌثس ثٙمضذجًيف  ٚحثٽ٢ وْضٮٌٵّثٽٌٵش ثٽيُ 

 ٚحْطضٮٌٵو ثٽ٢ط  ّځ٪ٌٱز ثٽٌٵطش ثٽطيُ    إىلصٌٙټ ثٽذجفظ ٵو ً

# 31$طدططثٗؽجدططز إى فططوه ثٽٌٵططش ثعتْططضٮٌٳ ٗدتططجٿ ثٗؽجدططز  يف 

فْططجح ٍځططڄ ثؽجدططجس ثٽ٢پذططز ًٱططٴ ثعت٪جهٽططز   هٵْٶططز ځططڄ مططٚٻ

 ثٕصْز*

 

ً ځضٌّطط٠    ٍځططڄ ثؽجدططز ثمططٌ ١جٽططخ          ٍځططڄ ثؽجدططز ثًٙٻ & ٍځططڄ ثؽجدططز ثٽغططجڅِ &))))))&                      + ٍځططڄ ثٙمضذططج

   طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

                            ثٽ٪وه ثٽٺپِ ٽپ٢پذز ثٽيّڄ ثؽجدٌث ٩پَ ثٙمضذجً                                      

 

ًٹڂططج ځٌٝططـ ٲٶططٌثس ثٙمضذططجً ٽ ثٗفٚططجةِ ضقپْططټٗؽططٌثء ثٽً 

 'ٱْڂج ّأصِ*

 

 

 'حتپْټ ٱٶٌثس ثٙمضذجً * –ىط 

َْىططج ٩پططَ ْمت فْططجح ٵططٌر ٙطط٪ٌدز ثٽٲٶططٌثس ًٵططٌر دت      

 'ثٽنقٌ ثٓصِ *

 )ځْضٌٍ ٙ٪ٌدز ثٽٲٶٌر *1

مت فْجح ځْضٌٍ ثٽٚ٪ٌدز ٽٲٶٌثس ثٙمضذطجً ٱضطذني     

 أهنططططططططططططططططططططططططططططططططج صططططططططططططططططططططططططططططططططرتثًؿ دططططططططططططططططططططططططططططططططني   

  1971,#  ًّططططٌٍ دپططططٌٿ$  68)0 – 29)$0 
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Bloom     ٌٍأڃ ثٙمضذطططجً ّ٪طططو ؽْطططوثً إىث ٹطططجڃ ځْطططض#

   #) 0080ً  0050ثٽٚطططط٪ٌدز ٽٲٶٌثصططططو صططططرتثًؿ دططططني $ 

  $ Bloom , 1971,p.66 # 

 )ٵططٌر ثٽضڂْْططَ *2

ٱٶطططٌثس  ٽٺطططټ ٱٶطططٌر ځطططڄ  ضڂْْطططَثٽمت فْطططجح ٵطططٌر     

# ؾتج  82)0 – 62)0ثٙمضذجً ٱضذني أهنج صرتثًؿ دني $

 Brown) 1981,إى ّٖط  دطٌثًڃ $   ,ّ٪ين أهنطج ځٶذٌٽطز  

% 50أڃ ثٽٲٶطٌر ص٪ططو ؽْططور إىث ٹجڅطش ٵططوًذتج ثٽضڂَّْْططز$   

 ,Brown, 1981$                  )#ٱڂطج ٱطٌٳ  

P.104#( 

 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 ثصتجء ثٽْجهر ثظتربثء ځٌصذز حبْخ ثٽٶجهبڀ ثٽ٪پڂْز*

     ه) ١جًٳ ىجٕڀ شتِْ $ٱپْٲز ثٽرتدْز#)أ  أ)ه) ٱجٝټ مپْټ إدٌثىْڀ$ ١ٌثةٴ صوًِّ ٩جځز#     %

   أ)ه) ًثةو ثهًِّ ؼتڂٌه  $١ٌثةٴ صوًِّ #              أ)ه) مٖڂجڃ فْڄ ٩پِ $٩پڀ ثٽنٲِ ثٽرتدٌُ#      

 $٩پڀ ثٽنٲِ ثٽرتدٌُ#        أ)ٿ)ه)أستو ؼتڂو څًٌُ           أ)ه) څٞجٻ ځَثفڀ ًْٕو $١ٌثةٴ صوًِّ#     

 $١ٌثةٴ صوًِّ#                 أ)ٿ)ه)ّْٰ ثصتج٩ْټ   $٩پڀ ثٽنٲِ ثٽرتدٌُ#   أ)ٿ)ه) ىٹٌٍ ٌّّٰ زتْټ    

 أ)ٿ) ٍّنز ١و فٌْڃ $١ٌثةٴ ثٽضوًِّ#    

 

 'عذجس ثٙمضذجً * –ً 

ز ثٽنٚطٲْز  َةط عذجس ثٙمضذجً د٢ٌّٶطز ثٽضؾ ځ٪جځټ  ثفضْجحمت    

عذطجس ثٙمضذطجً    ٕجة٪ز ثّٙضنوثٿ يف إجيجه ٴثة٢ٌثٽ ځڄ ص٪و إى

 ثٕمططٌٍٴ ثةططصضٚٱططَ ٩ْططٌح ثٽ٢ٌ أهنططج إىلًٌّؽطط٨ ّططذخ ىٽططٸ 

صپطٸ   أّط٧ٌ  أهنطج ځطڄ  ثعتْضنوځز يف ٵْجُ عذجس ثٙمضذطجً ٹڂطج   

 ص٢ذْٶجً)ثٽ٢ٌثةٴ 

$ هثًه ٩ًذو ثٽٌستڄ                                           

* 1991  )ٗ113 # 

ز ثٽنٚططٲْز ٩پططَ صٶْططْڀ ٱٶططٌثس    َةططًص٪ضڂططو ١ٌّٶططز ثٽضؾ       

ٱٶطٌثس ٱٌهّطز ًٱٶطٌثس ًٍؽْطز ٽطوًؽجس       ٵْطڂني  إىلثٙمضذطجً  

ځ٪جځططټ ثًصذططجٟ    ثٽ٪ْنططز ثّٙططض٩ٚ٢ْز ،ًمت ثّططضنٌثػ   ٚح١طط

# دططني څٚططٲِ ثٙمضذططجً عططڀ ٙططقـ   788)1د ّططٌڃ ٱٺططجڃ $ 

# ًىطٌ  1.88دپ٬ $ # إىدٌثًڃ  –ّذ ځجڃ  $دجّضنوثٿ ځ٪جهٽز



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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 )ؽطجىَثً ٽپض٢ذْطٴ  ًدطيٽٸ أٙطذـ ثٙمضذطجً     ځ٪جځټ عذجس ؽْطو 

 #1$ځپقٴ 

 'ص٢ذْٴ ثٙمضذجً *

 أّططجد٨ْ#  8ثّططضڂٌس $  ثٽضؾٌدططز ثٽططيتإهنططجء ځططور د٪ططو        

وًُ ځجهر ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْطز يف  عت ًثٽيت ثّنوس ٱْيج ځيڂز ثٽضوًِّ

ثٹضْططخ  أڃ ، د٪ططوأؽٌّططش ٱْيططج ثٽضؾٌدططزڅٲْططيج ثٽططيت ثعتوًّططز 

ًىٽطٸ ٽْضقجٕطَ ثٽذجفطظ    دجٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّطز  ثٽضوًّخ ٽپضوًِّ 

 ، ذقطظ ثٽ ّؤعٌ يف څضجةؼ أڃثٽيُ  ٺڄ  وًُثمضٚٯ ٩نٌٚ ثعت

ز جملڂ٩ٌضني ثٽضؾٌّذْط ٩پَ ث ثٽيٹجء ثٽپٮٌُثمضذجً ١ذٴ ثٽذجفظ 

 يف ّطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططٌٿ  ًثٽٞطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططجد٢ز

  3 )11 )1117 ( 

 

 ثٽٌّجةټ ثٗفٚجةْز*

ثّض٪جڃ ثٽذجفظ دًٌٚر ًةْْز حبَځز ثٽربثځؼ ثٗفٚجةْز ٽپ٪پٌٿ 

ثٽذْجڅططجس ثٽططيت فٚططټ ٩پْيططج  # يف ځ٪جضتططزSpssثٙؽضڂج٩ْططز $

ثطتطططجيل ، إى ص٪جځطططټ ثٽذجفطططظ ځططط٨     ذقطططظّٙطططضنٌثػ څضطططجةؼ ثٽ 

 ثٗفٚجةْز ثٓصْز * ثعت٪جهٙس

ثّطض٪ڂپش ىطيه ثٽٌّطْپز يف    * ثٙمضذجً ثٽضجةِ ٽ٪ْنطضني ځْطضٶپضني   '9

 ٽذ٪وُ ًيف إجيطجه ثٽضٺطجٱؤ دطني ثجملڂط٩ٌضني    ثحتپْټ څضجةؼ ثٙمضذجً 

 )يف ثعتضٮ ثس ثٽيت مٞ٪ش ٽپضٺجٱؤ

ٽٌّطْپز يف  ش ىطيه ث ثٙمضذجً ثٽضجةِ ٽ٪ْنطضني ځرتثد٢طضني* ثّطض٪ڂپ    '5

ُ  حتپْټ څضطجةؼ ثٙمضذطجً ثٽٶذپطِ ًثٽذ٪طوُ ٙمضذطجً ثٽطيٹجء        ثٽپٮطٌ

 ثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز) ٕٱٌثه

يه ثٽٌّْپز طتْجح عذطجس  ځ٪جځټ ثًصذجٟ د ٌّڃ *ثّض٪ڂپش ى '0

 )د٢ٌّٶز ثٽضؾَةز ثٽنٚٲْز ٽپيٹجء ثٽپٮٌُثٙمضذجً 

ثّطض٪ڂپش ىطيه ثٽٌّطْپز يف    ) دطًٌثڃ  'جڃځ٪جځټ ثًصذجٟ ّذ ځ '2

د٪و  ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ مضذجًځ٪جځټ ثًٙصذجٟ دني ٵْڂِ ثٚقْـ ص

 ثّضنٌثؽو ا٪جځټ ثًصذجٟ د ٌّڃ)

# ) ثّططض٪ڂپش ىططيه ثٽٌّططْپز ٗجيططجه ثٽضٺططجٱؤ يف 5ثمضذططجً $ٹططج '2

 حتْٚټ ثٙدجء ًثٙځيجس ٕٱٌثه ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ)

$ثظتٲطططططططططجؽِ ًثٽ٪ضطططططططططجدِ *                                   

5092ٗ)902'985# 

ز ٱٶططٌثس ثّططض٪ڂپش طتْططجح  ٙطط٪ٌد  ٙطط٪ٌدز ثٽٲٶططٌر * ځ٪جهٽططز  '6

                                                )مضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُث

َ ٱٶٌثس ثّض٪ڂپش طتْجح ٵٌر دتْْ ځ٪جهٽز ٵٌر دتَْْ ثٽٲٶٌر * '8

 )مضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُث

 #510'588ٗ(9118*$٩ٌهر         

 ٩ٌٛ څضجةؼ ثٽذقظ ًځنجٵٖضيج

ثٽذجفظ څضجةؼ ثٽذقظ حبْخ ٱٌْٝجس ثٽذقظ ّْ٪ٌٛ 

 ثٽٚٲٌّز ًٹڂج ّأصِ*
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 ثڅطططططططوُ*ثٽٲٌٝطططططططْز ثٽٚطططططططٲٌّز ثًٙىل ًثٽطططططططيت صطططططططن٘ ٩پطططططططَ    '1

$$ٙ ٌّؽو ٱٌٳ ىً هٙٽز إفٚجةْز دني ځض٠ٌّ هًؽجس ثٱٌثه   

ثجملڂ٩ٌز ثٽضؾٌّذْز ثٽطيت صطوًُ ځطجهر ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز دجّطض٪ڂجٻ       

ٽٞجد٢ز ثٽيت  ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز ًځض٠ٌّ هًؽجس ثٱٌثه ثجملڂ٩ٌز ث

صططوًُ ځططجهر ثٽپٮططز ثٽ٪ٌدْططز دجّططض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌّٶططز ثٽضٶپْوّططز يف       

جء ثٽپٮططططططٌُ ٩نططططططو ځْططططططضٌٍ   ثٙمضذططططططجً ثٽذ٪ططططططوُ ٽپططططططيٹ  

 ###0006هٙٽز$

أڃ ځضٌّطططط٠  #2ؽططططوًٻ $ڄ ثٽنضططططجةؼ ثعت٪ًٌٝططططز يف ّٚفطططط٤ ځطططط       

#، 58088هًؽجس حتٚطْټ ١طٚح ثجملڂ٩ٌطز ثٽضؾٌّذْطز دپط٬ $     

ثٽٞطططجد٢ز دپططط٬  ًځضٌّططط٠ هًؽطططجس حتٚطططْټ ١طططٚح ثجملڂ٩ٌطططز  

ٽ٪ْنطططططضني  #) ٩ًنطططططو ثّطططططض٪ڂجٻ ثٙمضذطططططجً ثٽضطططططجة$56059ِ

ځْضٶپضني ٽپڂٌثٍڅز دني ىيّڄ ثعتضٌّط٢ني، ٥يطٌ أڃ ثٽٶْڂطز ثٽضجةْطز     

# 0002# ٩نطططو ځْططططضٌٍ هٙٽططططز $ 2002ثحملْطططٌدز دپٮططططش $ 

# يف فططني ٹجڅططش ثٽٶْڂططز ثٽضجةْططز ثضتوًٽْططز  66ًدوًؽططز فٌّططز $

ثٽٶْڂز  ٌدز ثٹرب ځڄثٽٶْڂز ثٽضجةْز ثحملًْعتج ٹجڅش  ، $50000#

ثٽضجةْططز ثضتوًٽْططز ٱططأڃ ىططيث ّططوٻ ٩پططَ صٲططٌٳ ١ططٚح ثجملڂ٩ٌططز     

ٌٱٜ ثٽضؾٌّذْططز ٩پطططَ ١ططٚح ثجملڂ٩ٌطططز ثٽٞططجد٢ز) ًدطططيٽٸ صُططط   

 #ٌّٝـ ىٽٸ)2ؽوًٻ $ً ثٽٲٌْٝز ثٽٚٲٌّز
 

 ّٙضؾجدجس ثعتض٠ٌّ ثطتْجدِ ًثٙـتٌثٯ ثعت٪ْجًُ ًثٽٶْڂز ثٽضجةْز* #4ؽوًٻ $

 أٽذ٪وُ ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ثمضذجًح يف ػتڂ٩ٌيت ثٽذقظ ٩پَ ٱٶٌثس ثٽ٢ٚ 

 ثٽ٪وه ثجملڂ٩ٌز
ثعتض٠ٌّ 

 ثطتْجدِ

ثٙـتٌثٯ 

 ثعت٪ْجًُ

هًؽز 

 ثطتٌّز

ځْضٌٍ ثٽوٙٽز  ثٽٶْڂز ثٽضجةْز

 ثضتوًٽْز ثحملٌْدز #٩7775نو$

 32)2 77)28 35 ثٽضؾٌّذْز

 هثٽز إفٚجةْج 27777 75)4 66

 94)2 21)26 33 ثٽٞجد٢ز

 ثڅطططوُ*ًثٽطططيت صطططن٘ ٩پطططَ  ثٽٚطططٲٌّز ثٽغجڅْطططزثٽٲٌٝطططْز   '2

$$ٙ ٌّؽططو ٱططٌٳ ىً هٙٽططز إفٚططجةْز دططني ځضٌّطط٠   

ثجملڂ٩ٌطز ثٽضؾٌّذْطز    ٕٱٌثه ثٙمضذجً ثٽٶذپِ هًؽجس

ثٽيت صوًُ ځطجهر ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز دجّطض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةطٰ      

ُ   ثٽپٮٌّز ًځض٠ٌّ هًؽطجس   ٕٱطٌثه  ثٙمضذطجً ثٽذ٪طو

ٽططيٹجء ثٽپٮططٌُ ٩نططو   يف ثمضذططجً ثڅٲْططيج  ثجملڂ٩ٌططز

 # ##0006ځْضٌٍ هٙٽز$

أڃ ځضٌّط٠   #2ؽوًٻ $ڄ ثٽنضجةؼ ثعت٪ًٌٝز يف ّٚف٤ ځ 

يف ثٙمضذططجً  هًؽططجس حتٚططْټ ١ططٚح ثجملڂ٩ٌططز ثٽضؾٌّذْططز

ًؽجس حتْٚټ ١ٚح #، ًځض٠ٌّ ه52089دپ٬ $ ثٽٶذپِ



 ))) ٱج٩پْز ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُٱضقِ ١و ځٖ٪ټ* 
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ُ  ثجملڂ٩ٌططز  ، #58088دپطط٬ $ څٲْططيج يف ثٙمضذططجً ثٽذ٪ططو

ٽپڂٌثٍڅطز   رتثد٢طضني ٽ٪ْنضني ځ ٩ًنو ثّض٪ڂجٻ ثٙمضذجً ثٽضجةِ

دپٮش  دني ىيّڄ ثعتض٢ٌّني، ٥يٌ أڃ ثٽٶْڂز ثٽضجةْز ثحملٌْدز

# ًدوًؽطز فٌّطز   0002# ٩نو ځْطضٌٍ هٙٽطز $  $1088

 ، #5002# يف فني ٹجڅش ثٽٶْڂز ثٽضجةْز ثضتوًٽْطز $ $02

ثٽٶْڂطز ثٽضجةْطز    ًعتج ٹجڅطش ثٽٶْڂطز ثٽضجةْطز ثحملْطٌدز ثٹطرب ځطڄ      

ثضتوًٽْطططز ٱطططأڃ ىطططيث ّطططوٻ ٩پطططَ صٲطططٌٳ ١طططٚح ثجملڂ٩ٌطططز 

) ًدطيٽٸ صُطٌٱٜ ثٽٲٌٝطْز    يف ثٙمضذجً ثٽذ٪طوُ   ثٽضؾٌّذْز

 #ٌّٝـ ىٽٸ2ؽوًٻ $ًز ثٽٚٲٌّ

(

 ثعتض٠ٌّ ثطتْجدِ ًثٙـتٌثٯ ثعت٪ْجًُ ًثٽٶْڂز ثٽضجةْز ّٙضؾجدجس * #5ؽوًٻ $

 ثٽ٢ٚح يف ػتڂ٩ٌز ثٽذقظ ثٽضؾٌّذْز ٩پَ ٱٶٌثس ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ثٽٶذپِ ًأٽذ٪وُ 

 ثٽ٪وه ثجملڂ٩ٌز
ثعتض٠ٌّ 

 ثطتْجدِ

ثٙـتٌثٯ 

 ثعت٪ْجًُ

هًؽز 

 ثطتٌّز

ځْضٌٍ ثٽوٙٽز  ثٽٶْڂز ثٽضجةْز

 ثضتوًٽْز ثحملٌْدز #٩7775نو$

 35 ثٽضؾٌّذْز $ثٽٶذپِ#
25771 2752 

 هثٽز إفٚجةْج 74)2 88)9 34

 23)2 28777 35 ثٽضؾٌّذْز $ثٽذ٪وُ#

 ځنجٵٖز ثٽنضجةؼ*

ثّطض٪ڂجٻ   إڃ , ّضذني ځڄ ثٽنضجةؼ ثٽيت صٌٙټ إٽْيطج ثٽذقطظ ثطتطجيل    

 زثجيجدْط  ٽطوُ ٱج٩پْطز   ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْطز پٮٌّز يف صوًِّ ځجهر ثٽ٢ٌثةٰ ثٽ

ُ  يف  ،  ٽطوٍ ١طٚح ثٽٚطٰ ثٽغطجڅِ ثعتضٌّط٠      صنڂْز ثٽطيٹجء ثٽپٮطٌ

ثٽ٢ططٚح  ثڅضذططجه إعططجًريف  ىٽططٸ إىل هًً ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز  ًّ٪ططٍَ

، ه ځطططڄ ً٭ذضطططيڀ يف ځ٪ٌٱطططز ثعتطططجهر ًثىضڂطططجځيڀ ًصٖطططٌٵيڀ ؾتطططج ٍث

ٱٞطططًٚ ٩طططڄ ثٙعطططٌ ثٙجيطططجدِ     ,جًد٪ٞطططًثڅطططوځجؽيڀ ځططط٨ د٪ٞطططيڀ   

ّٙططططططططططططططططططض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةططططططططططططططططططٰ ثٽپٮٌّططططططططططططططططططز ٹٌهنططططططططططططططططططج   

ص٪ڂټ ٩پَ ًد٠ ثعتٌثٵطٰ ثٽضوًّْطْز دأفطوثط ١ًٌثةطٰ ځْطپْز      

ص٪ڂټ ٩پَ صٌ٭ْخ ثٽ٢طٚح ٽپطوًُ ًصٖطٺټ ځْطج٩وثس ٽضطيٹٌ      

ثٽپٮٌّططز ، ًص٪ڂططټ ٩پططَ ثّططضغجًر ثٽٶططوًثس ثٽ٪ٶپْططز ٽططوٍ        ثعتططجهر

ثٽ٢ٚح ؾتطج ّْطج٩وىڀ ٩پطَ ځ٪جضتطز ثعتٖطجٹټ ًثعتٌثٵطٰ ثٽٌْځْطز        

دجمضْطططجً ثٽ٪ذطططجًثس ًثٽٶٚططط٘ ًثٽ٢ٌثةطططٰ ثٽپٮٌّطططز يف ثّطططضوًثٷ 

 ًځ٪جضتضيج) ثٽيت صٌثؽييڀ ثعتٌثٵٰ ًثعتٖٺٚس
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   * ّضنضجؽجسثٙ  

ّٶوٿ ثٽذجفظ يف ٌٝء ثؽٌثءثس ًڅضجةؼ ثٽذقظ ثطتجيل      

 ثّٙضنضجؽجس ثٕصْز*

ًٱط٨ ځْطضٌٍ حتٚطْټ     إىل ثٽ٢ٌثةطٰ ثٽپٮٌّطز   ثّض٪ڂجٻ ؤهُّ '1

 )   ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْزځجهر يف  ٚح يف ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّثٽ٢

 ٩نٚططٌ ثضتططيح  ٌٱصططيف ّْططيڀ ثّططض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز  '1

ؾتج ّْطج٩و ٩پطَ    ٚحًثٽضٌّٖٴ ًثٽْٶ٦ز ًثٙڅضذجه ٽوٍ ثٽ٢

 )ٌٵٰ ثٽض٪پْڂِ ثٽٚٲِيف ثعت ڀثٹيرتًثٕ أعٌىڀصٲ٪ْټ 

 ثٽضٌْٙططططجس*

 يف ٌٝء څضجةؼ ثٽذقظ ثطتجيل ٌِّٙ ثٽذجفظ اج ّأصِ* 

ٌثةطططٴ صطططوًِّ ثٽپٮطططز  ١ ثٙىضڂطططجٿ دضقطططوّظ ځنطططجىؼ  )1

 ًثّططجٽْخ ثّططرتثصْؾْجس ١ًٌثةططٴ ص٥ٌْططًٰ ثٽ٪ٌدْططز

  ) وّغز دٞڂنيج ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّزضوًِّ ثطتثٽ

ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز    ځوًِّّ ٪ٌّٰإٵجځز هًًثس صوًّذْز ٽض )1

دجٽضٌؽيجس ثطتوّغز ـتٌ ثٽيٹجء ثٙڅْطجڅِ  ج ځوًّجذتً

 ٖٺټ ٩جٿ ًثٽيٹجء ثٽپٮٌُ دٖٺټ مجٙ٘)د

ثٽپٮطز ثٽ٪ٌدْطز    ځوًِّّ ٪ٌّٰإٵجځز هًًثس صوًّذْز ٽض )3

ْجس ًثٽ٢ٌثةططٴ ًثّٕططجٽْخ دجّٙططرتثصْؾج ځوًّططجذتً

ځطڄ  ثٽيت ص٪ڂټ ٩پَ صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽطوٍ ثٽ٢پذطز   

 ) ثٽضوًِّثؽټ ص٥ٌْٲيج يف 

 *   ثعتٶرتفجس 

ّٶطرتؿ ثٽذجفطظ إؽطٌثء    ثّضٺڂجًٙ ٗؽٌثءثس ثٽذقطظ ثطتطجيل      

 'ثٓصْز* ثعتْضٶذپْز ثٽوًثّجس

ٍ  ٱج٩پْز  )1  ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮطٌُ ٽطو

 )ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْزثعتٌفپز ثعتض٢ٌّز يف ځجهر  ١جٽذجس

ِ   ٱج٩پْططز  )1  ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽپٮٌّططز  يف صنڂْططز ثٽضططيًٳ ثٙهدطط

 ) ٽوٍ ١پذز ثعتٌفپز ثعتض٢ٌّز

ثعططططٌ ثٽ٢ٌثةططططٰ ثٽپٮٌّططططز يف حتٚططططْټ ١پذططططز ثعتٌفپططططز   )3

ثعتضٌّططط٢ز يف ځطططجهر ثٽپٮطططز ثٽ٪ٌدْطططز ًصنڂْطططز صٲٺ ىطططڀ 

 ثٽضأځپِ)

 هً*ثعتٚج
# 9112ه $ 899ثدطططڄ ځن٦طططًٌ ، ؼتڂطططو دطططڄ ځٺطططٌٿ س  )9

ثځطني ؼتڂطو ًؼتڂطو ثٽ٪ذْطوُ  ،      –، حتٶْٴ  ٽْجڃ ثٽ٪ٌح

 ځ٢ذ٪ز هثً ثٽ٪پڀ ٽپڂّٚني ،د ًس ،ٽذنجڃ)

ٱپْططططٲز ثٽرتدْططططز # 9189أدطططٌ ثٽ٪ْططططنني ،٩پططططِ مپْططططټ $  )5

، ځ٢ذ٪ز هثً ثٽٲٺٌ ثٽ٪ٌدطِ ،   يف ثٽٶٌثڃ ثٽٺٌّڀ ثّٗٚځْز

 ثٽٶجىٌر  ) 
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ً # 9116أدطٌ ثغتْؾطجء ، ٱطؤثه $    )0 ،  عطٌه يف ١ٚدطو  أثعت٪پطڀ 

ثٽٌثدطط٨ ، ثٽْططنز ثٽغجځنططز ، ػتپططز ٵططجًٌّڅِ ثٽ٪پڂْططز ، ثٽ٪ططوه  

 ؽجځ٪ز ٵجًٌّڅِ) 

ُ  ثٽذقظ# 1111إفْجڃ$ ثٕ٭ج، )3  – ٩ًنجٙطٌه  ثٽرتدطٌ

ثضتجځ٪طز   ځ٢جد٨ ثغتْتطز ثظت ّطز،   ، 3، ٟ ًأهًثصو ځنجىؾو

 .٭َر ثّٗٚځْز،
# ځططڄ ىٹططجء ثٽ٢ٲططټ إىل ىٹططجءثس    5002أًٍُ، أستططو $ )2

ځٶجًدطططز ّطططْٺٌٽٌؽْز ؽوّطططور ٽضٲ٪ْطططټ ثٽ٪ڂپْطططز   –ٽپ٢ٲطططټ 

 ، ثٽ٪وه ثٽغجٽظ  ٩ٌٖ ) ػتپز ثٽ٢ٲٌٽز ثٽ٪ٌدْزثٽض٪پْڂْز ، 

                                                    http://www.arabpsynet.com 
# 5090دططوؿ، أستططو ؼتڂططو ًؼتڂططو ځٖططٮټ ثٽ٪نططَُ  ، $ )6

أعٌ ځٖجىور ثٽربثځؼ ثٽض٪پْڂْز يف صنڂْز ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ ٽوٍ 

ثٽ٢پذز ثعتٌىٌدني ځطڄ ًؽيطز څ٦طٌ أًٽْطجء ثٕځطًٌ يف ثعتڂپٺطز       

 ) ػتپز ؽٌٓ ٽپذقٌط ًثٽوًثّجسثٽ٪ٌدْز ثٽْ٪ٌهّز ، 

ځٚطط٢پقجس صٌدٌّططز # 5002صتطط ر ځٌّططَ $ ,ثٽذططوًُّ  )8

 ثٽغٶجٱز ٽپنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ ، دٮوثه)هثً  , ًڅٲْْز

# صنڂْز ځيجًثس ثٽٶٌثءر 5099ثٽذْٚ٘، فجمت فْني $  )8

ًثٽٺضجدطططز ، ثّطططرتثصْؾْجس ځض٪طططوهر ٽپضطططوًِّ ًثٽضٶطططٌّڀ ،  

 هځٖٴ ) ,ثغتْتز ثٽ٪جځز ثٽًٌّْز ٽپٺضجح 

، صٌزتططز  ثٽٲَّْططجء ثعتْططپْز# 9111د ّپڂططجڃ ، ّططجٹٌٯ $ )1

ذططز ثٱططجٳ $هثًه ّططپْڂجڃ ًٹًٌځططِ ثعتططن # ، دطط ًس ، ځٺض

 ٩ٌدْز ٽپنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ ًثٽرتزتز)

ثٽطططيٹجءثس #  5000ؽطططجدٌ، ؽطططجدٌ ٩ذوثطتڂْطططو $  )90

، هثً ثٽٲٺطٌ ثٽ٪ٌدطِ ،   صنڂْطز ًص٪ڂْطٴ    –ثعتض٪وهر ًثٽٲيڀ 

 ثٽٶجىٌر  )

أّططجٽْخ ثٽٺٖططٰ # ) 5005ؽططًٌثڃ ، ٱضقططِ $ )99

، هثً ثٽٲٺٌ ٽپ٢ذج٩ز ٩ڄ ثعتٌىٌدني ً ثعتضٲٌٵني ً ٩ًجّضيڀ 

 ًثٽنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ، ثًٕهڃ)

# ثّضنوثٿ ځومټ 9188ثطتذِٖ ، ٱٌٍُ ثستو $ )95

ػتپز ًّجٽز ثظتپْؼ ثٽ٢ٌثةٰ ثٽ٪پڂْز يف صوًِّ ثٽ٪پٌٿ ، 

 ، ثٽ٪وه ثٽغٚعٌڃ ، ثٽْنز ثٽضجّ٪ز) ثٽ٪ٌدِ

ُ  #  5000فْني، ؼتڂو $ )90  ، صٌدٌّجس ثعتطل ثٽذٖطٌ

 هثً ثٽٲٺٌ ٽپ٢ذج٩ز ًثٽنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ، ثًٕهڃ)

ًثةططو ثهًّططِ ٩ًذططوث  ػتْططو ثٽ٪ضططجدِ       ,ثظتٲططجؽِ  )92

ثٽٌّططططجةټ ثٙفٚططططجةْز يف ثٽذقططططٌط ثٽرتدٌّططططز   # $1113

 هثً هؽپز ٽپنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ ، ٩ڂجڃ ، ثًٙهڃ) , ًثٽنٲْْز

هثًه ، ٩َّطططَ فنطططج ، ًأڅطططًٌ فْطططني ٩ذطططو ثٽطططٌستڄ    )13

، ؽجځ٪ز دٮوثه ، هثً ځنجىؼ ثٽذقظ ثٽرتدٌُ  $1991#

 ، زتيًٌّز ثٽ٪ٌثٳ )ثطتٺڂز ٽپ٢ذج٩ز ًثٽنٌٖ ، دٮوثه 

http://www.arabpsynet.com/
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ثٽ٢ٌثةططٰ ثٽ٪پڂْططز  # 9188ثٽططوځٌهثٓ ، ٙططربُ $  )96

، ځ٢ذ٪طز ثٙؿتپطٌ ثعتٚطٌّز ،     2،ٟ ځومټ ٽضوًِّ ثٽ٪پٌٿ

 ثٽٶجىٌر ، ځٌٚ )

ثٽَ٭طٌٻ ، ٩ڂططجه ٩ذططوثٽٌفْڀ ً ٩پططِ ٱططجحل ثغتنططوثًُ   )98

، هثً ثٽٺضططجح 8،ٟ ځططومټ ثىل ٩پططڀ ثٽططنٲِ# $5092

 ثضتجځ٪ِ ، ثٽ٪ني ، ثٙځجًثس)

ثعتنططجىؼ ثٽوًثّططْز دططني # 9118ٕطقجصز ،فْططڄ $  )98

 ، ځ٢ذ٪ز ثٽٶجىٌر ٽپٺضجح ، ، ځٌٚ )  ثٽن٦ٌّز ًثٽض٢ذْٴ

أعٌ ثّضنوثٿ  # 9118ثٽٚجطتِ ، ٱوًٍ ٩ذجُ $ )91

ثٽ٢ٌثةٰ ثٽ٪پڂْز يف حتْٚټ ١جٽذجس ثٽٰٚ ثٽغجڅِ 

، ؽجځ٪ز   ثعتض٠ٌّ ًصنڂْز ثجتجىيڄ ـتٌ ځجهر ثٽٲَّْجء

٭  ٹپْز ثٽرتدْز ثدڄ ثغتْغڀ ) $ ًّجٽز ځجؽْض   –دٮوثه 

 ځنًٌٖر #

١٪ْڂططططز ، ًٕططططوُ ثستططططو ًؼتڂططططو ثٽْططططْو ځنططططج٧     )50

،  ّڄ دطني ثٽ٪پطڀ ًثٽٲطڄ   ص٪پڀ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْطز ًثٽطوَّ  # $9118

 ځ٢ذ٪ز هثً ثٽٲٺٌ ثٽ٪ٌدِ ، ثٽٶجىٌر )

أّططجٽْخ ثٽططو٩ٌر   # 5009ثٽ٪ططجڅِ، ٍّططجه ؼتڂططٌه $    )59

، ٌٕٹز ثٽٌٕو ٽپ٢ذج٩ز ًثٽنٌٖ،  ًثٽرتدْز يف ثٽْنز ثٽنذٌّز

 دٮوثه )

١طططٌٳ # 9181ًثٝطططِ $ ٩ذطططو ثٽطططٌستڄ ، فْطططني )55

، ځ٢ذ٪ططز هثً ثٽٺنططوُ   ص٪پططْڀ ث١ٙٲططجٻ ثٽٶططٌثءر ًثٽٺضجدططز  

 ثًٙهڃ )  –ٽپنٌٖ ًثٽض٨ٌٍّ ، ثًدو 

ثٽ٦ٌٱططجء # ٩9165ذططو ثٽٚططذًٌ ، ځططًٌٍٳ ؼتڂططو$    )50

 ، ځ٢ذ٪ز هثً ثٽنيٞز ثٽ٪ٌدْز ، ځٌٚ)  ثٽ٪ٌح

٩پطططڀ ثٽطططنٲِ # ٩5002طططوڅجڃ ٌّّطططٰ $ ,ثٽ٪ضّطططٌٿ  )52

 ,هثً ثعتْط ر ٽپنٖطٌ ًثٽضٌٍّط٨     , ثعت٪ٌيف ثٽن٦ٌّز ًثٽض٢ذْطٴ 

 ثًٙهڃ ) 

ٱٚططٌٻ يف ثٽپٮططز # 5002څ٪ڂططز ًفططْڀ $ ,ثٽ٪ططَثًُّ  )52

 دٮوثه )     ,ثعتٺضذز ثٽ٪ٌّٚز  , ًثٽنٶو

ثٙجتجىطجس  # 5002فْين ٩ذو ثٽذطجًُ $  ,٩ٌٚ  )56

ثطتوّغز ٽضوًِّ ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز يف  ثعتطٌفپضني * ث٩ٗوثهّطز   

 ٌ) ځٌٹَ ثّٗٺنوًّز ٽپٺضجح ، ځٚ ,ًثٽغجڅٌّز 

ثٽٺجيف يف أّجٽْخ   #5006$٢٩ْز ، ؼتْڄ ٩پِ  )58

 ، هثً ثٽًٌٖٳ ، ٩ڂجڃ ، ثًٕهڃ) ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز

ّج٩جس # 9182 ثٽ٪ٶجه ،٩ذجُ ؼتڂٌه $ )58

 ، ځ٢ذ٪ز هثً ثٽضأٽْٰ ، ثٽٶجىٌر ) دني ثٽٺضخ

ثٗفٚطجء ٽپذجفطظ   # ٩1998ٌهر، ثستو ّطپْڂجڃ$  )19

ًثٽضٌٍّط٨،  ، هثً ثٕځطټ ٽپنٖطٌ   يف ثٽرتدْز ًثٽ٪پطٌٿ ثٗڅْطجڅْز   

 ٩ڂجڃ، ثًٕهڃ
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ثّططرتثصْؾْجس # 5099ثٽ٪ْجٙططٌر ، ًٽْططو صٌٱْططٴ $  )00

، هثً ثّططجځز ٽپنٖططٌ ًثٽضٌٍّطط٨ ،   ص٪پططْڀ ثٽططضٲٺ  ًځيجًثصططو 

 ثًٙهڃ) ,٩ڂجڃ 

ثٽططن٘ ثٽٖطط٪ٌُ   #5001$ ٩ْْططَ ، ٱططٌٍُ ّطط٪و  )09

 هثً ثعت٪ٌٱز ثضتجځ٪ْز ، ثٽٶجىٌر)ًثٽْجس ثٽٶٌثءر ، 

 أعٌ ١ٌثةٰ# 5002ثٽٶٌِّٖ ، دتجٿ ؼتڂو ٽ٢ْٰ $ )05

ثٽطرتثط ثّٗططٚځِ يف حتٚطْټ ١ططٚح ثعتٌفپطز ثٽغجڅٌّططز يف    

،ؽجځ٪ز دٮطوثه ، ٹپْطز ثٽرتدْطز ثدطڄ      ځجهر ثٽرتدْز ثّٗٚځْز

 ًٕو)$ًّجٽز ځجؽْض  ٭  ځنًٌٖر#

#  أعٌ 9188ځ٢ٚٲَ * ؼتڂو ؼتڂٌه ًثمًٌڃ$ )00

ثّضنوثٿ ثٙٽ٪جح ثٽض٪پْڂْز ًثٽ٢ٌثةٰ ثعتْپْز يف ٱيڀ 

،  ثٽ٪ٌدْز ٽذقٌط ثٽض٪پْڀ ثٽ٪جيلثجملپز ثعتٲجىْڀ ثٽٌّجْٝز ، 

 ثٽذقٌّڄ)

ٽٶْطجُ ًثٽضٶطٌّڀ يف   ث #1119ځپقڀ، ّجځِ ؼتڂو $ )33

 ِ ، هثً ثعتْط ر ٽپنٖطٌ ًثٽضٌٍّط٨    3، ٟ ثٽرتدْز ٩ًپڀ ثٽطنٲ

 ،٩ڂجڃ، ثًٕهڃ) ًثٽ٢ذج٩ز

 ثٽضٌٵْٰ #9181$ ثٽٌ ًٯ ٩ذو ثعتنجًُ ،ؼتڂو )02

 ًٌٝثڃ ثٽوثّز، ؼتڂو :حتٶْٴ ثٽض٪جًّٰ، ځيڂجس ٩پَ

 ثعت٪جٌٙ، د ًس، ٽذنجڃ) ثٽٲٺٌ هثً

#  ٱڄ ثٙفجؽِ 9182ثٽنؾجً ، ؼتڂو ًؽخ $ )06

،  ثجملپز ثٽ٪ٌدْز ٽپ٪پٌٿ ثٙڅْجڅْزًثٙٽٮجٍ يف ثٽرتثط ثٽ٪ٌدِ ، 

 ثٽ٪وه ثٽ٪ًٌٖڃ ، ثجملپو ثظتجځِ ، ؽجځ٪ز ثٽٺٌّش)

ثغتططجمشِ ٩ذططوثٽٌستڄ ٩ذططو ًّططيجٿ ؼتڂططٌه ثحملجًځططز     )08

# ٱج٩پْطططز دٌڅطططجځؼ ص٪پْڂطططِ ٵطططجةڀ ٩پطططَ ثعتنقطططَ  $5092

ٽضٌثٙپِ يف حتْني ثٽيٹجء ثٽپٮطٌُ ٽطوٍ ١جٽذطجس ثعتٌفپطز     ث

ػتپز ؽجځ٪طز ثٽٖطجًٵز ٽپ٪پطٌٿ    ثّٕجّْز ثٽ٪پْطج يف ثًٕهڃ،  

 #)9# ،ثٽ٪وه$95، ثجملپو $ ثٗڅْجڅْز ًثٙؽضڂج٩ْز
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 #1ځپقٴ $

 م٢ز ثقٌىؽْز ٽضوًِّ ځجهر ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز ٽ٢ٚح ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّ  دجّض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌثةٰ ثٽپٮٌّز

 ثٽٌْٿ ًثٽضجًّل                                   ثعتجهر * ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز   

 (    (                                    ثعت٧ٌٌٝ * ثٽٌفور ثٽغجڅْز$ ثٙمجء#     

 ثٽٰٚ * ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّ                                   

 ثٙىوثٯ ثٽْپٌٹْز *

 ؽ٪ټ ثٽ٢جٽخ ٵجهًث ٩پَ أڃ * 

 ّض٪ٌٯ ٩پَ ځ٪نَ ثٽٚوثٵز ًثٙمٌر )  )1

 ٌّٝـ ځ٪نَ ثعتٌهر)  )1

 ثّٙٚٿ ثىل ثٕمٌر)ٌّٝـ ثّذجح ه٩ٌر  )3

 ّيٹٌ فٴ ثعتْپڀ ٩پَ ثعتْپڀ) )3

 ّ٪٢ِ ثځغپز ٩ڄ ثٽٚوثٵز ًثٙمٌر ثٽٚجطتز) )3

 ّذني ثٱٞټ ث٩ٙڂجٻ دني ثٙمٚء) )6

 ّذني فٴ ثٽٚوّٴ ٩پَ ٙوّٶو)   )7

 ّْضٖيو حبوط صجًخيِ جتپش ٱْو ثٕمٌر)  )8

 ثٽٌّجةټ ثٽض٪پْڂْز

 $ثٽ٢ذجٕ  ثعتپٌڃ # 

 م٢ٌثس ثٽضوًِّ *

  ثٽضڂيْو أً ثعتٶوځز )

 ٵٌثءر ثعتوًُ ثٽنڂٌىؽْز ) 



  #، ٽْنز ، ثٽ٪وه $ػتپز أحبجط ٹپْز ثٽرتدْز ثّٕجّْز ، ثجملپو 

- 31 - 

 

 ٵٌثءر ثٽ٢ٚح ثٽٚجځضز ) 

 ثٽٌٖؿ ) 

 ثظتجدتز ) 

 ثٽضڂيْو أً ثعتٶوځز * $عٚط هٵجةٴ#)

 ثطتڂو   ًثٽٚٚر ًثٽْٚٿ ٩پَ ًٌّٻ ث  ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًځڄ ًثٙه ًد٪و* 

ْطجڃ ٩نطو ، ٙڃ ثٙڅْطجڃ د٢ذْ٪ضطو ٙ ّطضڂٺڄ ځطڄ       ثدنجةِ ثٽ٢پذز ، ٽنج ثٽٌْٿ ًٵٲز ځ٨ ځ٧ٌٌٝ ؽوّو څضوثًّو ّطٌّز ځٌٝط٧ٌ ٙ ٭نطَ ُٕ ثڅ   

 ثٽ٪ْٔ ځنٲٌهث ٽٌفوه ٽٲرتر ١ٌّپز ٱٚدو ٽو ځڄ ؽتجٽ٢ز ثٽنجُ ثٙمٌّڄ ًثٽض٪جځټ ځ٪يڀ يف ځٌثٵٰ ثطتْجر ثعتضن٩ٌز) 

 ٱڂڄ ځنٺڀ ص٪ٌٯ ٩پَ ځ٩ٌٌٝنج غتيث ثٽٌْٿ ؟

 ١جٽخ* ؽتجٽ٢ز ثٽنجُ)

 ثعتوًُ* ؽْو ، ًٽٺڄ ځڄ ّ٪٢ْنج ٩نٌثڅج ثٹغٌ هٵزً؟

 خ * ثٽٚوثٵز )١جٽ

 ثعتوًُ * أفْنش)

 ًثٕڃ ّنٶٌأ ثٽوًُ ثڅضذيٌث ثىل ٹضذٺڀ

 ٵٌثءر ثعتوًُ ثٽنڂٌىؽْز * $أًد٨ هٵجةٴ#)

 ًىنج ٙدو أڃ ٌّث٩ِ ثعتوًُ شتِ څٶجٟ * 

 ثٽضأڅِ )  )1

 ّٚځز ثٽن٢ٴ ٩ًوٿ ثٽپقڄ )  )1

 ث٩جهر ثٽٮجځٜ ًثٽضٺٌثً ٽپًًٌٞر )  )3

 فْڄ ثٽٌٵٰ ًفْڄ ثٽٌٚس )  )3

 ثٽٶٌثءر ثٽض٪ذ ّز )  )3
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 ٵٌثءر ثٽ٢ٚح ثٽٚجځضز * $عٚط هٵجةٴ#)

 –إى ّذوأ ثعتوًُ دجٽ٢ٚح ثضتْوّڄ ٽپٶٌثءر ثضتيٌّز ، عطڀ ٢ّپطخ ځطڄ ثٽ٢طٚح زتْ٪طج ثٽٶطٌثءر ثٽٚطجځضز ٽپڂٌٝط٧ٌ ځطڄ هًڃ ٙطٌس ځْطڂ٧ٌ            

 ًٽضپٸ ثٽٶٌثءر ثٽٚجځضز ثجيجدْز صضڂغټ دضقوّو ثٙٱٺجً ثٽٌةْْز يف ثعت٧ٌٌٝ ) 

 )ثٽٌٖؿ * $ عٚط ًعٚعٌڃ هٵْٶز#

ص٪و ثٽٚوثٵز ځڄ ؾتَْثس ثجملضڂ٨ ثعتضڂجّٸ ًٵو ثىضڀ هبج هّننج ثطتنْٰ ًؽ٪ټ ث٩پَ هًؽطجس ثٽٚطوثٵز يف ځٌصذطز $ثعتؤثمطجر# ثٽطيت أٹطوىج       

 ثٽٌٌّٻ $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ًؽ٪پيج ثٽٌٹَْر ثّٙجّْز يف صٺٌّڄ ثٙځز ثعتْپڂز) 

   ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # دني ثٽٚقجدز ؟ ثعتوًُ *ځج ىٌ ثًٻ ٩ڂټ ٵجٿ دو ثٽن  $ٙپَ ث

 ١جٽخ * ثًٻ ٩ڂټ ٵجٿ دو ثٽن  $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # دني ثٽٚقجدز ىٌ ثعتؤثمجر دْنيڀ) 

 ثعتوًُ * ځڄ ّٲٌْ يل ځ٪نَ ثعتؤثمجر يف ٩ڂټ ثٽٌٌّٻ$ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ؟ 

  $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ثىل ثعتوّنز ثعتنًٌر ثمَ دني ثعتيجؽٌّڄ ًثٙڅٚجً) ًٌّٻ ث ىجؽٌ  ١جٽخ *  عتج 

 ثعتوًُ * أفْنش ) 

 إىثً ثعتؤثمجر ىِ ثڃ جت٪ټ ٽٸ أك ٙجهٳ ، $ًّٺضخ ثعتوًُ ٩پَ ثٽْذًٌر ځذجٌٕر# * 

 ثعتغټ ثٽٶجةټ $ًح أك ٽٸ   صپوه أځٸ#

ٹغ ر ٩ڄ ثٙمٌر ًثٽذيٻ ًثٽ٪٢جء  ًثّٙضٺغجً ځڄ ثٽٚوّٴ ًثٽض٪جځټ ځ٪و ٹأڅو أك ًثٵجځز ثٽ٪ٚٵجس ثفذجةِ ثٽ٢پذز ٌٝح ثٽضجًّل ٽنج ثځغپز 

 ثٙؽضڂج٩ْز دني ثٙٙوٵجء ٩پَ ثظت  ًثٽٚٚؿ ، ًٵذٌٻ ثٽٚوّٴ ٽٚوّٶو ًثڃ ٹجڃ ٌٍّ ٱْو د٪ٜ ثٽٚٲجس ًثًٓثء ثٽيت ٙ ّضٲٴ هبج ځ٪و)

ٽ٪ٌٖر ؟ ٵجٻ* ځڄ ثڃ ٵٌح ځنـ ، ًثڃ د٪و ځوؿ ، ًثڃ ٥پڀ ٙٲـ ، ًثڃ ٌّٝٴ ٱْـ ١ٌٱز ثًىل * $ٵْټ ٩ٌٗثدِ * ځڄ أٹٌٿ ثٽنجُ دج$$

 ، ٱڂڄ ٥ٲٌ دو ٱٶو ثٱپـ ًؿتـ#

 ّٶٌٻ ثٽٖج٩ٌ*ً

 ثڃ ٹنش ص٢پخ يف ثٽَځجڃ ځييدجً         ٱين ثٽَځجڃ ًأڅش يف ثٽ٢پذجس

 ##مي ٙٲٌ أمٚٳ ثٽٚوّٴ ًث٢٩و        ٙٲٌثً ًه٧ ثمطططططٚٵطططططططو ثٽططٺطططوًثس
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١ٌٱز عجڅْز* ١پخ ٙوّٴ ځڄ ٙوّٶو أڃ ّ٪٢ْو فجؽز ٽٌؽو ث  ٱٌه ٩پْو ٙوّٶو* ًث  ٽِْ ٩نطوُ ځطج ث٢٩ْطو ٽپٮط ، ًځطج ٩نطوُ       $$

 ٱأڅج أًىل دو ًأفٴ))))

 ٱٶجٻ ٽو ٙوّٶو* أّڄ ثٽيّڄ ٹجڅٌث ّؤعًٌڃ ٩پَ ثڅٲْيڀ ًٽٌٹجڃ هبڀ مٚجٙز؟!)))

 ##ٱٶجٻ ٽو ٙوّٶو* ىىذٌث ځ٨ ثٽيّڄ ٙ ّْأٽٌڃ ثٽنجُ ثطتجٱج)

 ثعتوًُ * ځڄ ّيٹٌ يل فوّغجً څذٌّجً ٌّٕٲجً ّذني فٴ ثعتْپڀ ٩پَ ثعتْپڀ ؟ 

١جٽخ * ٵجٻ ًٌّٻ ث $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # $فٴ ثعتْپڀ ٩پطَ ثعتْطپڀ شتطِ * ًه ثٽْطٚٿ ، ٩ًْطجهر ثعتطٌّٜ ،       

 ًثصذج٧ ثضتنجةَ، ًثؽجدز ثٽو٩ٌر ، ًصٖڂْش ثٽ٪ج١ِ#) 

 ةِ ثٽ٢پذز ىيه ىِ فٶٌٳ ثعتْپڀ ٩پَ ثمْو ثعتْپڀ ، ځڄ ځنٺڀ ّْض٨ْ٢ ثڃ ّٲٌْ يل ىيث ثطتوّظ؟ثعتوًُ * أفْنش ، ثدنج

١جٽخ * څ٪ڀ ّج ثّضجى ، ثطتوّظ ٨ّٞ شتِ ًثؽذجس ٩پَ ثعتْپڀ جتجه ثمْطو ثعتْطپڀ ًىطِ* ثىث ثٽٶطَ ٩پْطو ثٽضقْطز ًثٽْطٚٿ ثڃ ٌّهىطج          

 اغپيج ثً دأٱٞټ ځنيج )

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٸ)

 خ أمٌ* ثىث ځٌٛ ٩پْو ثڃ ًًَّه يف ځٌٝو ٽ٢ْڂتڄ ٩پْو)١جٽ 

 ثعتوًُ * څ٪ڀ ٙقْـ دًٌٹش )

 ١جٽخ عجٽظ* ثىث ځجس ثڃ ّْٖ٪و ًّضذ٨ ؽنجٍصو) 

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٸ)

 ١جٽخ أمٌ* ثىث ه٩جه ثىل ځنجّذز ثڃ جيْخ ًّپ  ه٩ٌصو) 

 ثعتوًُ * څ٪ڀ ٙقْـ دًٌٹش )

 ّٶٌٻ ٽو $ٌّستٸ ث #) ١جٽخ مجځِ* ثىث ٢٩ِ ثڃ ّٖڂضو ثُ 

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٺڀ زتْ٪جً)
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ًٹيٽٸ ٩پَ ثٽٚوّٴ ثڃ ٙ ةڂټ ثٽٞٮجةڄ ٩پَ ٙوّٶو ثىث ١پخ ځنو ْٕتجً ً  ّْض٨٢ ٙوّٶو ثڃ ٌّٱٌه ٽو ، ٩ًپْو ثڃ ّذضٮِ ٽو ثٽ٪يً ، 

يف ثّوُ ثٽنطجُ ٱڂطڄ ٍىطو اطج ٩نطو ثٽنطجُ ثفذطو        ٹڂج ثڃ ٩پَ ثٽٚوّٴ ثڃ ٙ ّغٶټ ثٙوٵجةو دٺغٌر ثٽ٢پذجس ٭  ثٽًًٌّٞز ًثڃ َّىو اج 

 ثٽنجُ ، ٹڂج ثڃ ٩پَ ثٙٙوٵجء ثڃ ّضٚٲٌث دجٽٖڂجةټ ثطتڂْور ثٽيت دتغټ ٵجًح ثٽنؾجر يف ثجملضڂ٨ ٽپ٪ْٔ ثٽٺٌّڀ ًصٺجځټ ثٙڅْجڃ) 

 ١جٽخ * ثّضجى ځج ځ٪نَ ثٽٖڂجةټ)

 ثعتوًُ * ځڄ جيْخ ٩ڄ ىيث ثٽْؤثٻ ٱپو ځين فٺجّز ١ٌّٲز ؟ 

 ټ ځ٪نجىج $ثٽٚٲجس#) ١جٽخ * ثٽٖڂجة

 ثعتوًُ * ثفْنش ، ًثٙڃ ځجىِ ثٱٞټ ث٩ٙڂجٻ ؟

١جٽخ * ّتټ ًٌّٻ ث $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # $أُ ث٩ٙڂجٻ ثٱٞټ؟ ٵجٻ * أڃ صومټ ٩پَ ثمْطٸ ثعتطؤځڄ ثعتْطپڀ    

 ًًٌّثً ، ثً صٶِٞ ٽو هّنجً ، أً ص٢٪ڂو مذَثً#)

 ًثٕڃ ٽٺڀ ځين ىجصجڃ ثٽ٢ٌٱضجڃ)ثعتوًُ * ثفْنش ، ًؽَثٷ ث  م ثً ، 

١ٌٱز عجٽغز* ٍثً ثدٌثىْڀ دڄ ّْجدز ثٽٖج٩ٌ دٖطجً دطڄ دطٌه ٱٶطجٻ ٽطو * ځطج ًأّطش أ٩ڂطَ ثٙ ًٵطو ٩طٌٛ ث  ٩پْطو دطجطتٲ٤ أً ثٽطيٹجء أً              $$

 ##فْڄ ثٽٌٚس ، ٱأُ ِٕء ٩ٌٝش أڅش؟ ٱٶجٻ دٖجً دڄ دٌه* ٩ٌٝش دٚوّٴ عٶْټ ىٌ أڅش)

ثڃ ثٽ٪ٌثٵْجڃ ثٽَىجًُ ًثٽٌٙجيف ّأٹٚڃ عٌّوثً ٱٌٵو هؽجؽز ؼتڂٌر ، ًد٪و ٵپْطټ ځجٽطش ثٽوؽجؽطز    ١ٌٱز ًثد٪ز* ؽپِ ثٽٚوّٶجڃ ثٽٖج٩ٌ$$

 ##څجفْز ثٽَىجًُ ٱٶجٻ * ٩ٌٯ ثظت  أىپو ٱضٶوځج ، ٱٶجٻ ثٽٌٙجيف* ٹغٌ ثٽنذٔ حتضو ٱضيوځج)

 

 ثظتجدتز * $هٵْٶضجڃ#

ثٽٌّٖٲز حتظ ٩پَ ثٕمٌر ًىِ صنذ٨ ځڄ ځٚوً څٶِ ٙ ٌّّو ثٙ م  ٭جّز ىيث ثعت٧ٌٌٝ أڃ څٲيڀ دأڃ ثٙفجهّظ  –ثدنجةِ ًثفذجةِ ثٽ٢پذز 

ثٙڅْجڅْز ًٙٚفيج ، ًصؤٹو ٩پَ ثٽرتثفڀ ًثٽضٞجځڄ ٩ًوٿ ٥پڀ ثٙڅْجڃ ثمجه ثٙڅْجڃ ًځْج٩وصو ٽضن٢ِ ٙ٪جح ثطتْجر ًثٽٌٵطٌٯ ځ٪طو   

 يف ؼتنو ًثٱٌثفو ًثفَثڅو)
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 ٽضوًِّ ځجهر ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز ٽ٢ٚح ثٽٰٚ ثٽغجڅِ ثعتض٠ٌّ  دجّض٪ڂجٻ ثٽ٢ٌّٶز ثٽضٶپْوّز م٢ز ثقٌىؽْز

 ثٽٌْٿ ًثٽضجًّل                                   ثعتجهر * ثٽپٮز ثٽ٪ٌدْز   

 (    (                                    ثعت٧ٌٌٝ * ثٽٌفور ثٽغجڅْز$ ثٙمجء#     

 ٠ّ                                   ثٽٰٚ * ثٽغجڅِ ثعتضٌ

 ثٙىوثٯ ثٽْپٌٹْز *

 ؽ٪ټ ثٽ٢جٽخ ٵجهًث ٩پَ أڃ * 

 ّض٪ٌٯ ٩پَ ځ٪نَ ثٽٚوثٵز ًثٙمٌر )  )1

 ٌّٝـ ځ٪نَ ثعتٌهر)  )1

 ٌّٝـ ثّذجح ه٩ٌر ثّٙٚٿ ثىل ثٕمٌر) )3

 ّيٹٌ فٴ ثعتْپڀ ٩پَ ثعتْپڀ) )3

 ّ٪٢ِ ثځغپز ٩ڄ ثٽٚوثٵز ًثٙمٌر ثٽٚجطتز) )3

 دني ثٙمٚء) ّذني ثٱٞټ ث٩ٙڂجٻ )6

 ّذني فٴ ثٽٚوّٴ ٩پَ ٙوّٶو)   )7

 ّْضٖيو حبوط صجًخيِ جتپش ٱْو ثٙمٌر)  )8

 ثٽٌّجةټ ثٽض٪پْڂْز

 $ثٽ٢ذجٕ  ثعتپٌڃ# 

 م٢ٌثس ثٽضوًِّ *

 ثٽضڂيْو أً ثعتٶوځز ) 

 ٵٌثءر ثعتوًُ ثٽنڂٌىؽْز ) 

 ٵٌثءر ثٽ٢ٚح ثٽٚجځضز ) 
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 ثٽٌٖؿ ) 

 ثظتجدتز ) 

 

 هٵجةٴ#))ثٽضڂيْو أً ثعتٶوځز * $عٚط 1

 ثطتڂو   ًثٽٚٚر ًثٽْٚٿ ٩پَ ًٌّٻ ث  ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًځڄ ًثٙه ًد٪و* 

ثدنجةِ ثٽ٢پذز ، ٽنج ثٽٌْٿ ًٵٲز ځ٨ ځ٧ٌٌٝ ؽوّو څضوثًّو ّطٌّز ځٌٝط٧ٌ ٙ ٭نطَ ُٕ ثڅْطجڃ ٩نطو ، ٙڃ ثٙڅْطجڃ د٢ذْ٪ضطو ٙ ّطضڂٺڄ ځطڄ          

ٙمٌّڄ ًثٽض٪جځټ ځ٪يڀ يف ځٌثٵٰ ثطتْجر ثعتضن٩ٌطز ، ٱڂٌٝط٩ٌنج ثٽْطٌٿ ّضنطجًٻ     ثٽ٪ْٔ ځنٲٌهث ٽٌفوه ٽٲرتر ١ٌّپز ٱٚدو ٽو ځڄ ؽتجٽ٢ز ثٽنجُ ث

 ثٽٌفور ثٽغجڅْز ًىٌ ثٙمجء ًثٙمٌر يف ثّٙٚٿ)

 ًثٕڃ ّنٶٌأ ثٽوًُ ثڅضذيٌث ثىل ٹضذٺڀ

 ٵٌثءر ثعتوًُ ثٽنڂٌىؽْز * $أًد٨ هٵجةٴ#)

 ًىنج ٙدو أڃ ٌّث٩ِ ثعتوًُ  شتِ څٶجٟ * 

 ثٽضأڅِ )  )1

 ثٽپقڄ )  ّٚځز ثٽن٢ٴ ٩ًوٿ )1

 ث٩جهر ثٽٮجځٜ ًثٽضٺٌثً ٽپًًٌٞر )  )3

 فْڄ ثٽٌٵٰ ًفْڄ ثٽٌٚس )  )3

 ثٽٶٌثءر ثٽض٪ذ ّز )  )3

 ٵٌثءر ثٽ٢ٚح ثٽٚجځضز * $عٚط هٵجةٴ#)

 –إى ّذوأ ثعتوًُ دجٽ٢ٚح ثضتْوّڄ ٽپٶٌثءر ثضتيٌّز ، عطڀ ٢ّپطخ ځطڄ ثٽ٢طٚح زتْ٪طج ثٽٶطٌثءر ثٽٚطجځضز ٽپڂٌٝط٧ٌ ځطڄ هًڃ ٙطٌس ځْطڂ٧ٌ            

 ٽٚجځضز ثجيجدْز صضڂغټ دضقوّو ثٙٱٺجً ثٽٌةْْز يف ثعت٧ٌٌٝ ) ًٽضپٸ ثٽٶٌثءر ث

 ثٽٌٖؿ * $عٚط ًعٚعٌڃ هٵْٶز#)
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ص٪و ثٽٚوثٵز ځڄ ؾتَْثس ثجملضڂ٨ ثعتضڂجّٸ ًٵو ثىضڀ هبج هّننج ثطتنْٰ ًؽ٪ټ ث٩پَ هًؽطجس ثٽٚطوثٵز يف ځٌصذطز $ثعتؤثمطجر# ثٽطيت أٹطوىج       

 يج ثٽٌٹَْر ثّٙجّْز يف صٺٌّڄ ثٙځز ثعتْپڂز) ثٽٌٌّٻ $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ًؽ٪پ

 ثعتوًُ *ځج ىٌ ثًٻ ٩ڂټ ٵجٿ دو ثٽن  $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # دني ثٽٚقجدز ؟ 

 ١جٽخ * ثًٻ ٩ڂټ ٵجٿ دو ثٽن  $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # دني ثٽٚقجدز ىٌ ثعتؤثمجر دْنيڀ) 

 ؤثمجر يف ٩ڂټ ثٽٌٌّٻ$ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ؟ ثعتوًُ * ځڄ ّٲٌْ يل ځ٪نَ ثعت

 ًٌّٻ ث  $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # ثىل ثعتوّنز ثعتنًٌر ثمَ دني ثعتيجؽٌّڄ ًثٙڅٚجً) ىجؽٌ  ١جٽخ *  عتج 

 ثعتوًُ * أفْنش ) 

ًثٽ٪٢جء  ًثّٙضٺغجً ځڄ ثٽٚوّٴ ًثٽض٪جځټ ځ٪و ٹأڅو أك ًثٵجځز ثٽ٪ٚٵجس ثفذجةِ ثٽ٢پذز ٌٝح ثٽضجًّل ٽنج ثځغپز ٹغ ر ٩ڄ ثٙمٌر ًثٽذيٻ 

 ثٙؽضڂج٩ْز دني ثٙٙوٵجء ٩پَ ثظت  ًثٽٚٚؿ ، ًٵذٌٻ ثٽٚوّٴ ٽٚوّٶو ًثڃ ٹجڃ ٌٍّ ٱْو د٪ٜ ثٽٚٲجس ًثًٓثء ثٽيت ٙ ّضٲٴ هبج ځ٪و)

  ثعتوًُ * ځڄ ّيٹٌ يل فوّغجً څذٌّجً ٌّٕٲجً ّذني فٴ ثعتْپڀ ٩پَ ثعتْپڀ ؟

١جٽخ * ٵجٻ ًٌّٻ ث $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # $فٴ ثعتْپڀ ٩پطَ ثعتْطپڀ شتطِ * ًه ثٽْطٚٿ ، ٩ًْطجهر ثعتطٌّٜ ،       

 ًثصذج٧ ثضتنجةَ، ًثؽجدز ثٽو٩ٌر ، ًصٖڂْش ثٽ٪ج١ِ#) 

  ىيث ثطتوّظ؟ثعتوًُ * أفْنش ، ثدنجةِ ثٽ٢پذز ىيه ىِ فٶٌٳ ثعتْپڀ ٩پَ ثمْو ثعتْپڀ ، ځڄ ځنٺڀ ّْض٨ْ٢ ثڃ ّٲٌْ يل

١جٽخ * څ٪ڀ ّج ثّضجى ، ثطتوّظ ٨ّٞ شتِ ًثؽذجس ٩پَ ثعتْپڀ جتجه ثمْطو ثعتْطپڀ ًىطِ* ثىث ثٽٶطَ ٩پْطو ثٽضقْطز ًثٽْطٚٿ ثڃ ٌّهىطج          

 اغپيج ثً دأٱٞټ ځنيج )

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٸ)

 ١جٽخ أمٌ* ثىث ځٌٛ ٩پْو ثڃ ًًَّه يف ځٌٝو ٽ٢ْڂتڄ ٩پْو) 

 دًٌٹش )ثعتوًُ * څ٪ڀ ٙقْـ 

 ١جٽخ عجٽظ* ثىث ځجس ثڃ ّْٖ٪و ًّضذ٨ ؽنجٍصو) 

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٸ)
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 ١جٽخ أمٌ* ثىث ه٩جه ثىل ځنجّذز ثڃ جيْخ ًّپ  ه٩ٌصو) 

 ثعتوًُ * څ٪ڀ ٙقْـ دًٌٹش )

 ١جٽخ مجځِ* ثىث ٢٩ِ ثڃ ّٖڂضو ثُ ّٶٌٻ ٽو $ٌّستٸ ث #) 

 ثعتوًُ * ؽْو دجًٷ ث  ٱْٺڀ زتْ٪جً)

ثٽٚوّٴ ثڃ ٙ ةڂټ ثٽٞٮجةڄ ٩پَ ٙوّٶو ثىث ١پخ ځنو ْٕتجً ً  ّْض٨٢ ٙوّٶو ثڃ ٌّٱٌه ٽو ، ٩ًپْو ثڃ ّذضٮِ ٽو ثٽ٪يً ،  ًٹيٽٸ ٩پَ

ٹڂج ثڃ ٩پَ ثٽٚوّٴ ثڃ ٙ ّغٶټ ثٙوٵجةو دٺغٌر ثٽ٢پذجس ٭  ثٽًًٌّٞز ًثڃ َّىو اج يف ثّوُ ثٽنطجُ ٱڂطڄ ٍىطو اطج ٩نطو ثٽنطجُ ثفذطو        

 ثڃ ّضٚٲٌث دجٽٖڂجةټ ثطتڂْور ثٽيت دتغټ ٵجًح ثٽنؾجر يف ثجملضڂ٨ ٽپ٪ْٔ ثٽٺٌّڀ ًصٺجځټ ثٙڅْجڃ)  ثٽنجُ ، ٹڂج ثڃ ٩پَ ثٙٙوٵجء

 ثعتوًُ *  ځج ځ٪نَ ثٽٖڂجةټ) 

 ١جٽخ * ثٽٖڂجةټ ځ٪نجىج $ثٽٚٲجس#) 

 ثعتوًُ * ثفْنش ، ًثٙڃ ځجىِ ثٱٞټ ث٩ٙڂجٻ ؟

ث٩ٙڂجٻ ثٱٞټ؟ ٵجٻ * أڃ صومټ ٩پَ ثمْطٸ ثعتطؤځڄ ثعتْطپڀ    ١جٽخ * ّتټ ًٌّٻ ث $ٙپَ ث  ٩پْو ٩ًپَ ثٽو ًٙقذو ًّپڀ # $أُ 

 ًًٌّثً ، ثً صٶِٞ ٽو هّنجً ، أً ص٢٪ڂو مذَثً#)

 ثعتوًُ * ثفْنش ، ًؽَثٷ ث  م ثً )

 ثظتجدتز * $هٵْٶضجڃ#

ِ ٙ ٌّّو ثٙ م  ٭جّز ىيث ثعت٧ٌٌٝ أڃ څٲيڀ دأڃ ثٙفجهّظ ثٽٌّٖٲز حتظ ٩پَ ثٕمٌر ًىِ صنذ٨ ځڄ ځٚوً څٶ –ثدنجةِ ًثفذجةِ ثٽ٢پذز 

ثٙڅْجڅْز ًٙٚفيج ، ًصؤٹو ٩پَ ثٽرتثفڀ ًثٽضٞجځڄ ٩ًوٿ ٥پڀ ثٙڅْجڃ ثمجه ثٙڅْجڃ ًځْج٩وصو ٽضن٢ِ ٙ٪جح ثطتْجر ًثٽٌٵطٌٯ ځ٪طو   

 يف ؼتنو ًثٱٌثفو ًثفَثڅو)
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 #1ځپقٴ $

 ٱٶٌثس ثمضذجً ثٽيٹجء ثٽپٮٌُ 

 *ثدْٜ ثىل ثٌّه ځغټ ٵٚ  ثىل  (2

 ـتْٰ  'ه           صتني 'ػ          ٩ٌّٜ 'ح            ١ٌّټ ' أ

 'ّٺٌڃ* ٙوّٶِ ثٽغجٽظً ڃ ځنيڀ ٱٶ٠ ٽِْ ٙفومهج ًؽو ثدْٜثعنج 'يل عٚعز ثٙوٵجء ٽِْ ځنيڀ ځڄ ىٌ ٵٚ  (3

 ثصتٌ ٵٚ  'ه       ثدْٜ ١ٌّټ 'ػ        ٵٚ  'ح             ثصتٌ'أ  

ثطتوّٶز ٹپيج، ٹڂج ٹجڃ ّٲ٪ټ ځڄ ٵذټ، ًٽٺنو ّْض٨ْ٢ ثٙڃ ثڃ ّْ  ٕٺج ْٕل ٹذ  يف ثٽْڄ، ځڄ ثڅو ٙ ّْض٨ْ٢ ثڃ ّْ  فٌٻ  (4

 ثٓصِ* خڅٰٚ ثعتْجٱز ٱٶ٠ عڀ ٌّؽ٨ عجڅْز ، ىيه ثٽ٪ذجًر  ځٮپ١ٌز ٽپْذ

 ثعتْجٱز ًثفور يف ثطتجٽضني 'ح                   ثٙٱٞټ ثڃ  ِٖ يف ثٽٌٖث٧ً'أ     

 ثڃ ٹذ ُ ثٽْڄ ٙ ّٶًٌڃ ٩پَ ثعتِٖ 'ه                       ثٽٌؽټ ثٙذـ ٹٌْٙ 'ػ     

 ّيڀ ص٦ڄ ثڅو ٙوّٶِ؟أىْڀ ًځ٢ٚٲَ ٙ ّذجهٽين ثحملذز، ٱثفخ ؼتڂوث ٩ًپْج، ًٽٺڄ ٹٚ ځڄ ؼتڂو ًثدٌث (5

 ځ٢ٚٲَ 'ه           ثدٌثىْڀ  'ػ           ٩پِ  'ح          ؼتڂو'أ           

 څْڂِ ثٽٌؽجٻ ثٽيّڄ ٌّٚٱٌڃ ثٹغٌ ؾتج ّنذٮِ غتڀ * (6

 ٭نْجءأ 'ه             ٕٲْٶني 'ػ          ځذيًّڄ 'ح              ٹٌځجء'أ    

 '"ٹضخ ؽنوُ ثىل ثدْو ځڄ ځْوثڃ ثٽٶضجٻ ّٶٌٻ* (7

 "ثٹضخ ثٽْٸ ىيث ثظت٢جح ًيف ثفوُ ّوُ ٵنذپز ًيف ثٙمٌٍ ځْوُ" ىيث ثٽٺٚٿ ٭  ځ٪ٶٌٻ ًىٽٸ دْذخ 

 نو ثڃ ّٺضخ دجعتْو ُثڅو ٙ  ٺ 'ح             ثڃ ثعتْوُ ٵو ّن٢پٴ ځڄ ّو ثضتنوُ'أ

 ځڄ ثضتجةَ ثڃ ثدجه ٙ ّ٪ٌٯ ثٽٶٌثءر 'ه            ڃجځٖٮٌٽض ثهّوٙ  ٺڄ ثڃ ّٺضخ ثىث  'ػ

 ځْٚوصِ ٙٮ ر ؽوث ٽوًؽز ثهنج ٙ ص٨ْ ثُ فٌْثڃ ١ٌّټ ثً صتني، ًٽٶو ٩پڂش ثٓڃ ثڃ هبج فٌْثڅج، ٱڂجىث ص٦نو؟ (8

 ٙ ١ٌّټ ًٙ صتني 'ه         ًصتني١ٌّټ 'ػ              صتني'ح              ١ٌّټ'أ
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ٹجڃ يف څْضنج ثڃ څأٹټ ثٽٌْٿ ًٍثً ّجمنج، ثً صٲجفج، ثً طتڂجً، ثً ٕٺٌٙصو ًٽٺننج ٩پڂنج ثڅو ٙ ٌّؽو ٱجٹيز، ٹڂج ثڅو ٽِْ ٩نوڅج  (9

 ًٵٌه، ٱڂجىث ص٪ضٶو ثڅنج ّنأٹټ؟

 زٕٺٌٙص 'ه            طتڀ 'ػ              صٲجؿ  'ح           ًٍ ّجمڄ'أ   

 

 
  *ةضجػ ثٽٖن٘ ٵذټ ثڃ ّٚوٳ ځج ّٶجٻ ٽو ثىل (:

 دٌىجڃ'ه        صٌْٝـ 'ػ         ٹٚٿ 'ح       ځجٻ'أ                  

 *هٿ ثىل ٌٕثّني ځغټ ٹيٌدجء ثىل  (20

 ځٚذجؿ 'ه        صْجً  'ػ         ځٌٽو  'ح      ثّٚٷ'أ                

ٹ٩ٌْز ٩پِ، ًٽٺنيج ثٵټ ځڄ ٩ٌّز ٩ذجُ ٱڂڄ ص٪ضٶو ثڅو ثىث ٹنش ث٧ٌّ يف ثٽٌٹٜ ځڄ فْني، ٩ًٌّيت  (22

 ّْٺْخ ثٽْذجٳ؟

 څجأ 'ه         ٩پِ 'ػ         ٩ذجُ 'ح      فْني'أ              

 ثىث ٹجڃ ًثٽو ٙٚؿ ىٌ ثك ًثٽو فْني، ٱڂج څ٧ٌ ٵٌثدز ٙٚؿ طتْني؟ (23

 مٌهأ 'ه    دڄ ٩ڂوأ 'ػ           ٩ڂو 'ح         دٌهأ'أ             

 *ٹپڂز "ثّٙضٖيجه" ص٪ين (24

 ثعتٶجًځز فضَ ثٽنيجّز 'ح               ثٽذْجٽز يف ثطتٌح'أ             

 ثعتٌس يف ّذْټ ثعتذوأ 'ه               ثٽضرب٧ دجٽٖيجهر 'ػ             

 *ٹپڂز "ثّٲٌ" ص٪ين (25

 ثڅٺٰٖ 'ه           ځغټ 'ػ          ّپڀ 'ح      ٱٌْ'أ              

 *ثٽٌؽټ ثٽيُ ّضٲٌٳ ٩پَ ٭ ه يف ځْجدٶز ثڅوڅٶٌٻ ٩ڄ  (26
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 ٵٌُ ثضتْڀ 'ه          ٱجةَ 'ػ       ٨ٌّّ 'ح   ّ٪ْو ثطت٤'أ           

 2ثًٙٻ ثىل ًثفو ځغټ )))))))))))))))ثىل  (27

 ثٽٌثد٨ 'ه           0 'ػ     ثًد٪ز 'ح         عٚعز'أ           

 ثٽٌأُ ثىل ثٽٲڀ ځغټ ثٽٮٌٱز ثىل  (28

 ثعتنٞور 'ه       ثٽذجح 'ػ       ثطتجة٠ 'ح     ثٽٺٌِّ'أ          

 ىنو ث١ٌٻ ځڄ ٱج١ڂز ًٽٺنيج ثٵٌٚ ځڄ ّپٌٍ ، يف فني ثڃ ١ْذز ث١ٌٻ ځڄ ٱج١ڂز ، ٱئّيڄ ثٙٵٌٚ؟ (29

 ١ْذز 'ه        ّپٌٍ 'ػ        ٱج١ڂز 'ح          ىنو'أ

ڄ ص٪ضٶو ثڅو ثٙٵوً ٩پَ ثٽضٌؽْو ثىث ٹجڃ ؽجّڀ ًؽًٚ ١ْخ ثٽٶپخ، ًٹجڃ ٭جًل ًؽٚ مذ ث دجطتْجر، ٱڂ (:2

 ًثًٕٙجه؟

 ٙ ىيث ًٙ ىثٷ 'ه        ثٙعنجڃ 'ػ         ٭جًل 'ح         ؽجّڀ'أ      

 

" ثٽٶڂٌ ثڅٲ٨ ځڄ ثٽٖڂِ ثى ثڅو ِّٞء ٽنج يف ثٽپْټ ٩نوځج څٺٌڃ يف فجؽز فٶج ٽپٌٞء، دْنڂج ثٽٖڂِ صِٞء ٽنج يف  (30

 ثٽنيجً، ٩نوځج ٙ څٺٌڃ يف فجؽز ٽپٌٞء"

 ثٽ٪ذجًر ٭  ٙقْقز  ٽپْذخ ثٓصِ* ىيه

 ٽِْ ٌٝء ثٽٶڂٌ ځغټ ٌٝء ثٽٖڂِ) 'ح    ٩نوځج ٦ّيٌ ثٽٶڂٌ ٙ ّٺٌڃ ثٽپْټ ځ٦پڂج)'أ

 ثڃ ثٽٖڂِ ىِ ځٚوً ثٽٌٞء) 'ه      يف د٪ٜ ثٽپْجيل ٙ ٦ّيٌ ثٽٶڂٌ ٹپْج)'ػ

ؽيجٍّڄ ځنو فَ ٌّٱٌ ٵٌأ ًؽټ ث٩ٚڅج ّٶٌٻ "ثٕرت ًثهٌّ $ثٽْ٪جهر# ٌّٱٌ ٩پْٸ څٰٚ ثٽٺيٌدجء، ٱجٕرتٍ ثٽٌؽټ  (32

 ٩پَ څٲْو ٹټ ثٽٺيٌدجء"  ىيث ثٽٶٌٻ ٭  ځٶذٌٻ ٽپْذخ ثٓصِ*

 ثڃ ؽيجٍّڄ ځڄ ثٽٌثهٌّ ّْضيپٺجڃ ٹيٌدجء ثٹغٌ ځڄ ؽيجٍ ًثفو ' أ

 ٹجڃ جيخ ثڃ ّٖرتُ ثٹغٌ ځڄ ؽيجٍّڄ ' ح
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 ثٽٌثهٌّ ةٌٳ ٹڂْز ٹذ ر ځڄ ثٽٺيٌدجء ' س

 ثٙقجح ًثهٌّ $ثٽْ٪جهر# ةجًٽٌڃ ٭ٔ ثضتڂيًٌ ' ط

  *ځغټ ثٽٌؽټ ثىل ثٽٖؾٌر ثىل ثٽٮجدز (33

 ثضتڂج٩ز 'ه          ثٽٲٚؿ 'ػ       ثطتٺٌځز 'ح    ثعتٌأر'أ

ٙڃ ثٽومجڃ ّٞجّٶين ٩نوځج ڃ صٶپ٨ ٩ڄ ٩جهر ثٽضومني ثًثه ًؽټ ثڃ ّنٚـ ٙوّٶز ٱٶجٻ ٽو* "ّج ٙوّٶِ، ثًؽٌ ث (34

 ثٹٌڃ ځ٪ٸ"

 ىيه ثٽنْٚقز ٭  ځٶن٪ز ٽپْذخ ثٓصِ*

   ّٶٚو ثٽٌؽټ ځنٲ٪ز ٙجفذو  'ح                 ثٽومجڃ ٙ ّٞجّٴ ٹغ ث ځڄ ثٽنجُ'أ     

 ثًثه ثٽٌؽټ ثڃ خيو٧ ٙجفذو 'ه      ّ٪ٌٱو اٞجً ثٽومجڃ ٩پْو ٩ًپَ ثٙمٌّڄ) 'ػ     

 ٩نوځج صٶٌٻ ٽٖن٘ صٌّو حتيٌّه  ځڄ ِٕء ٱجڅٸ صٶْو ځڄ* (35

 ثطتَڃ 'ه         ثظتوّ٪ز 'ػ       ثٽغًٌر 'ح      ثٽٮٞخ'أ

ثىث ٹنش ثمٌ ځڄ ًٙټ ًٽٺين ّأٹٌڃ ثًٻ ځڄ ّيىخ، ًٽٶو فٌٞ ٕنٚجڃ ٵذپِ، ٱٺڀ ځڄ ثٕٙنجٗ   (36

 ّْيىذٌڃ د٪وُ؟

 عٚعز 'ه             ثعنني 'ػ       ًثفو 'ح       ٙ ثفو'أ

 ثٽْنز ثىل ثٽٌد٨ْ ځغټ ثطتْجر ثىل *  (37

 ثٽنؾجؿ 'ه              ثعتٌؿ 'ػ   ثٽْ٪جهر 'ح      ثٽٖذجح'أ

 ثٽٖيجځز ثىل ثٽٖن٘ ځغټ ثٽٌٚثح ثىل *  (38

 ثطتٴ 'ه               ثٽوٵز 'ػ   ثٙمٚٗ 'ح      ثٽٌثُ'أ  

 
 ّْض٪ڂټ ثٽْٚجهًڃ يف ثٽٶذٜ ٩پَ ثٽٌفٌٓ * (39
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 ثٽْڀ 'ه             ثٽٲل 'ػ     ثٽْيڀ 'ح       ثٽذنوٵْز'أ         

 *ثٽذْجڅٌ ثىل ثٽنٮڂز ځغټ ثٽٶپڀ ثىل (:3

 ثٽٌّٖز 'ه            ثٽٺٚٿ 'ػ     ثٽٺضجدز 'ح        ثٽًٌٳ'أ

 ُ ثٙځغپز ثٽضجٽْز غتج څٲِ ځ٪نَ ثعتغجٻ ثٽْجدٴ؟أ "ٙ ّٲضَ ًځجٽٸ يف ثعتوّنز" (40

 ثٽ٢ًٌْ ٩پَ ثٕٺجغتج صٶ٨ 'ح                     ّذٴ ثٽْْٰ ثٽ٪يٻ 'أ                   

 ثىث فٌٞ ثعتجء د٢ټ ثٽضْڂڀ 'ه       صأصِ ثٽٌّجؿ اج ٙ صٖضيِ ثٽْٲڄ'ػ                   

 ىنجء ٩ڂٌىج شتِ ّنٌثس، ًد٪و عٚط ّنٌثس ّٚ  ٩ڂٌىج ٝ٪ٰ ٩ڂٌ ىنو، ٱْٺٌڃ ٩ڂٌ ىنو ثٓڃ * (42

 ؽٌثح ثمٌ 'ه     ًد٨ ّنٌثسأ 'ػ   عٚط ّنٌثس 'ح    ّنز ًثفور'أ      

 فْپز ١ٌّٲز ص٪ين* (43

 ٩ؾْذز ځْضقوعزفْپز  'ح                 فْپز فجىٵز ځجىٌر'أ             

 فْپز مذْغز ّْتز 'ه             فْپز ځٞقٺز ځْپْز'ػ            

 ىجس ٝوّثً ٽٺټ ٹپڂز ؾتج ّأصِ* (44

 أد٢أ أصتڄ ٵجڅ٪جً ثٽ٪جهٻ ځ٢ڂتڄ ثضت٧ٌ ثٽ٪ذٌهّز

       

 

 *هًڃ صٺٌثً ثطتٌٯ  ثطتًٌٯ ثٽضجٽْز ځج صْض٨ْ٢ ځڄ ثٽٺپڂجس ٹټ ثًد٪ز فًٌٯ ځڄ ځڄ ًٹّخ   (45

 $ٟ ، ٳ ، ٫ ، ً ، ح ، ٿ ، ٓ ، ُ ، ٯ# 
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