
 ؽجمعز دغوثه  

 دغوثه ّم ثلؾجمعزث

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 ثٔمجن فؤثه ٌجٕم ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز

 اعزخذاَ ِٛالف اٌٍؼت ٚرأص١ش٘ب فٟ رط٠ٛش رؼ١ٍُ ثؼض اٌّٙبساد االعبع١خ اٌٙغ١ِٛخ ثىشح اٌغٍخ  عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

 ثلملن٘ ثلعٌدٓ
 اٌجبة األٚي: اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش:

 اٌّمذِخ ٚأ١ّ٘خ اٌجؾش:

لىّ صطٌٌُٔىج دجعضمىجه إى صم ثلضطٌق ثلّ ثلضطًُ ثلعلمٓ فٓ مٕوثن ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز فٓ صغٌٕٕ ثالّجلٕخ ثلقؤمز َثلعمل ع

َكىيل  صىم ثلضطىٌق ثلىّ .ثلٕٚغ ثلعلمٕز ثلؾؤور لالًصقجء دمْضُِ ثلعملٕز ثلضؤًْٕز َلكجفز ثاللعجح َمىٍج لعذز كٌر ثلْلز

ٍٔجهر ممجًّز كٌر ثلْلز لمىج صقضُٔىً مىه مىَٔؼ ًثةىا فىٓ ثلهثء ثلاىىٓ َدجٔقىجع ّىٌٔا َثٌمٕىز ثّىضنوثا صمىجًٔه مُث ى  

لمٍجًْ دكٌر ثلْلز. ثمج ثٌمٕىز ثلذقىظ فىضكمه فىٓ ةٌمٕىز صمىجًٔه مُث ى  ثللعىخ لمىج لٍىج صى عٌٕ فىٓ ثللعخ لضطٌُٔ ثالهثء ث

 ثلهثء ثلمٍجًْ دكٌر ثلْلز.

علىىّ ثلىٌمم مىه ثلضطىىًُ ثلقجٙىل فىٓ مؾىىج  لعذىز كىٌر ثلْىىلز َثصْىجع  جعىوصٍج وضٕؾىىز ٌٟثةى  ثلضىىؤًِ ِشكىٍخ اٌجؾكش:

صعٕى  ثلموًّىٕه مُٚٙىج فىٓ ٌٟثةى  صطىًُ ثلمٍىجًثس ثالّجّىٕز َثلطٌق ثلمضذعز ًَمم ىل  مج صَث  دعٜ ثلمٖجكل 

 لاللعجح ثلٌٔجٕٝز َمىٍج كٌر ثلْلز.

 ٘ذفب اٌجؾش: 

  ّكلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس. –َٝا صمجًٔه لمُث   ثللعخ ثلٍؾُمٕز لطجلذجس ثلمٌفلز ثالَل 

  ثلْلز لطجلذجس ثلمٌفلز ثالَلّ.معٌفز ص عٌٕ مُث   ثللعخ فٓ صطٌُٔ صعلٕم دعٜ ثلمٍجًثس ثلٍؾُمٕز دكٌر 

 فشض١زب اٌجؾش:

  ٌىىىجف فىىٌَق ىثس هاللىىز ثفٚىىجةٕز دىىٕه ثلمضذىىجًٔه ثلقذلىىٓ َثلذعىىوْ لكىىال ثلمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز

 َلٚجلـ ثلمضذجً ثلذعوْ.

  ٌىىىجف فىىٌَق ىثس هاللىىز ثفٚىىجةٕز دىىٕه ثلمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز فىىٓ ثلمضذىىجً ثلذعىىوْ َلٚىىجلـ

 ز ثلضؾٌٔذٕز.ثلمؾمُع

 .ٟجلذجس كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس )ثلٌٍُٔٔز( ثلمٌفلز ثالَلّ :اٌّغبي اٌجششٞ ِغبالد اٌجؾش:

 .30/5/2002َلغجٔز  1/4/2002ثلمور مه  :اٌّغبي اٌضِبٟٔ

 .ملعخ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس )ثلٌٍُٔٔز( –دغوثه  اٌّغبي اٌّىبٟٔ:

صم فٓ ٌيث ثلذىجح صُٝىٕـ ماىٌهثس منضىجًر لضعَٔىٌ عىىُثن ثلذقىظ   ثى صىم إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ:اٌجبة اٌضبٟٔ: اٌذساعبد 

 ثلضطٌق ثلّ:

 .ٌٟثة  ثلضؤًِ فٓ ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز 

 .ثلقُثعو ثالّجّٕز ثلضٓ صذىّ علٍٕج ٌٟق ثلضؤًِ َمعجٌٌٔج 

 .ًِٔثوُثع ٌٟثة  ثلضو 

 .ٌٟٔقز مُث   ثللعخ َممَٕثصٍج 

 .ماٍُا ثلمٍجًر 

 ثالّجّٕز دكٌر ثلْلز. ثلمٍجًثس 

 .ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز 

 اٌجبة اٌضبٌش: ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ:

إفضىىُِ ثلذىىجح علىىّ مىٍؾٕىىز ثلذقىىظ َإؽٌثءثصىىً ثلمٕوثوٕىىز   إى إّىىضنومش ثلذجفغىىز ثلمىىىٍؼ ثلضؾٌٔذىىٓ إوْىىؾجمج  مىىا ٟذٕعىىز 

ٔجٝىىٕز للذىىىجس َدٖىىكل مضعمىىو دجلطٌٔقىىز ثلعٖىىُثةٕز ثلمٖىىكلز   كمىىج صىىم إمضٕىىجً ٟجلذىىجس ثلمٌفلىىز ثالَلىىّ لكلٕىىز ثلضٌدٕىىز ثلٌ

َدجّلُح ثلقٌعز ثلّ مؾمُعضٕه مضْجَٔضٕه َ و عوس ٕعذز )ة( ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز َٕىعذز )ح( ثلمؾمُعىز ثلٞىجدطز 

( ٟجلذىىز    َصىم ثّىىضذعجه ٟجلذىىز مٚىىجدز َثمىىٌِ مٕىٌ ملضَمىىز  كمىىج صطٌ ىىش ثلذجفغىىز ثلىىّ 22َكىل مؾمُعىىز صضكىىُن مىىه )

َثس َثلُّجةل ثلمْجعور َمطُثس ثؽٌثءثس ثلذقظ ثلمضمغلز دجمضٕجً َصقؤو عوه مه ثلمٍجًثس ثلٍؾُمٕىز ثالؽٍَر َثاله



دكٌر ثلْلز َإمضذجًثصٍج  َكيل  ثلضؾٌدز ثلّضطالعٕز   َثلمضذجًثس ثلقذلٕز   َثلمىٍؼ ثلضؾٌٔذٓ   َثلمضذىجًثس ثلذعؤىز 

 .  فٞال  عه ثلُّجةل ثالفٚجةٕز ثلمىجّذز

ٌىيث ثلذىجح صىم عىٌٛ ثلىضىجةؼ َصقلٕلٍىج َمىج ٖىضٍج ثى صىم َٝىا  فىٓ: ػكش  إٌزكب ظ ٚرؾ١ٍٍٙكب ِٕٚبلشكزٙب:اٌجبة اٌشاثغ

ثلىضجةؼ فٓ ؽوثَ   عم عه ٌٟٔقٍج صم عٌٛ ثلمضذجًثس ثلقذلٕز َثلذعؤز للمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجدطز كالٌمج علىّ 

ٕز َثلٞجدطز عم صم مىج ٖز ثلىضجةؼ للمؾمُعضٕه دعىومج للمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذ دعوْ  -فور عم صم عٌٛ ثلمضذجًثس ثلذعؤز 

 ظٌٍس ثلاٌَق دٕىٍمج. 

 اٌجبة اٌخبِظ: االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد:

 :عه ٌٟٔ  عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج صمكىش ثلذجفغز مه ثلضُٙل لالّضىضجؽجس ثٖثصٕزاالعزٕزبعبد:

 ج ثلعٌ ثلٔؾىجدٓ فىٓ صطىٌُٔ صعلىٕم دعىٜ ثلمٍىجًثس ثن ثلضؤًِ دطٌٔقز مُث   ثللعخ َثلطٌٔقز ثلضقلٕؤز لٍم

ثلٍؾُمٕىىز دكىىٌر ثلْىىلز عىىه ٌٟٔىى  ظٍىىًُ ثلاىىٌَق ثلمعىُٔىىز ىثس ثلواللىىز ثالفٚىىجةٕز دىىٕه ثلمضذىىجًٔه ثلقذلىىٓ 

 . َثلذعوْ َلٚجلـ ثلمضذجً ثلذعوْ

  ٌٌُٟٔٔى  ظٍىًُ ثلمٍجًثس ثلٍؾُمٕز دكىٌر ثلْىلز عىه صعلٕم كجن لطٌٔقز مُث   ثللعخ ثلض عٌٕ ثلكذٌٕ فٓ صط

فىىٌَق معىُٔىىز دىىٕه وضىىجةؼ ثلمضذىىجًثس ثلذعؤىىز َللمؾمىىُعضٕه ثلٞىىجدطز َثلضؾٌٔذٕىىز فىىٓ صطىىٌُٔ ثلمٍىىجًثس 

 ثلٍؾُمٕز دكٌر ثلْلز َلٚجلـ ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز .

  ثن وضىىجةؼ ثلمضذىىجًثس ثلقذلٕىىز َثلذعؤىىز للمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز ثظٍىىٌس فٌَ ىىج معىُٔىىز لٚىىجلـ

 . ٔز َفٓ ثلمضذجًثس كجفزثلمضذجًثس ثلذعو

 .ثلمىٍؼ ثلضؤًْٓ ثلمقضٌؿ لً ةعٌ إٔؾجدٓ فٓ صطٌُٔ صعلٕم دعٜ ثلمٍجًثس ثالّجّٕز ثلٍؾُمٕز دكٌر ثلْلز 

 صُٙٓ ثلذجفغز دمج ٔ صٓ:اٌزٛص١بد:

  ٝىىًٌَر صطذٕىى  ٌٟٔقىىز مُث ىى  ثللعىىخ عىىىو صىىؤًِ مىىجهر كىىٌر ثلْىىلز َىلىى  لضىجّىىذٍج مىىا ثعمىىجً َمْىىضُٔجس

لضىُفٌٕ  ث  ٌٟٔقز ةهس ثلّ صطٌُٔ ثلمٍجًثس ثلّجّٕز ثلٍؾُمٕز دكٌر ثلْلز دٖكل ةفٞىل ورىٌثلطجلذجس لكُوٍج 

 ثلُ ش ثلالٍا للطجلذجس َصُفٌٕ ةؽُثء ثلضىجفِ َثلمٌؿ ما صطًُ ةفٞل .

  إؽٌثء هًثّجس مٖىجدٍز فىٓ إٟىجً صطذٕى  ٌٟٔقىز مُث ى  ثللعىخ فىٓ صطىٌُٔ ثلمٍىجًثس ثالمىٌِ ثلضىٓ لىم ٔىضم

 لْلز َلكال ثلؾىْٕه.صىجَلٍج دجلذقظ دكٌر ث

  إعضمىجه إّىىضنوثا صمىىجًٔه مُث ىى  ثللعىىخ لضطىىٌُٔ ثلمٍىجًثس ثلٍؾُمٕىىز ٝىىمه ثلمىٍىىجػ ثلضؤًْىىٓ دعىىو ثن عذىىش

صؤًٍْج علّ ثلمٍىجًثس ثلٍؾُمٕىز دكىٌر ثلْىلز  َالّىٕمج ثوٍىج ال صقضىجػ ثلىّ ثؽٍىَر َمىُثه مجٙىز ثَ معقىور 

 . فٞال عمج صقضًُٔ مه عىجٌٙ َصُٖٔ  َإعجًر

 طٌٔقز ؽؤور مه وُعٍج فٓ صطٌُٔ دعٜ ثلمٍجًثس ثالّجّٕز دكىٌر ثلْىلز َلىيل  صعىو ٌىيي ثلوًثّىز صعو ٌيي ثل

هعىىُر لذىىج ٓ ثلذىىجفغٕه لضٖىىؾٕعٍم علىىّ ثلضاكٕىىٌ دجّىىضىذجٟ ٟىىٌق ؽؤىىور لضطىىٌُٔ ثلمٍىىجًثس ثالّجّىىٕز ثلنجٙىىز 

 دلعذضٍم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دغوثه ثّم ثلؾجمعز

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 ثٔمجن فجة  ٙجلـ ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز

اٌزؾ١ًٍ اٌى١ّٕبر١ىٟ ٌجؼض اٌّزغ١شاد ٌّٙبسح اٌضشة اٌغبؽك اٌّغزم١ُ )اٌؼبٌٟ( ِٓ إٌّطمخ األِب١ِخ ٌالػجبد إٌّزخت اٌٛطٕٟ  عىُثن ثلٌّجلً

 ٗاٌؼشالٟ ثبٌىشح اٌطب شح ِٚمبسٔز

 2002 ثلْىً

صٞمه ثلذجح ثلَ  مقومز ثلذقظ َةٌمٕضً َثلضٓ صىجَلش ثلذجفغىز فٍٕىج ةٌمٕىز ثلذُٕمٕكجوٕى   َثلضقلٕىل ثلقٌكىٓ   ثلملن٘ ثلعٌدٓ

فىىٓ ثلضعىىٌى إلىىّ ثلمضغٕىىٌثس ثلكٕىمجصٕكٕىىز للٞىىٌح ثلْىىجف  ثلمْىىضقٕم مىىه ثلمىطقىىز ثلمجمٕىىز  َىلىى  دجّىىضنوثا 

لمىج لىً مىه صى عٌٕ فىٓ مؾٌٔىجس ثللعىخ  ثلؽٍَر ثلضقىٕز مه ثؽل ثلضعٌى إلّ وقىجٟ ثلقٚىًُ فىٓ ثلهثء ثلقٌكىٓ

دجلكٌر ثلطجةٌر مجٙز دعو ثلضعؤالس ثلقجٙلز دقجوُن َ ُثعو ثللعذز   لٕضْىّ للموًدٕه دجلضعٌى إلّ ثلعال جس 

ثلكٕىمجصٕكٕز ثلمؤعٌر دجلهثء لغٌٛ معجهلز ثلمْضُِ ثلمضيديح عىو ثلاٌق ثلىُْٔز دجلكٌر ثلطجةٌر  ثلضعٌى ثلّ 

 ىمجصٕكٕىىز فىىٓ مٍىىجًر ثلٞىىٌح ثلْىىجف  ثلمْىىضقٕم مىىه  ثلمىطقىىز ثلمجمٕىىز للمٌكىىَٔه دعىىٜ ثلمضغٕىىٌثس ثلكٕ

 لعٕىز ثلذقظ.(4,2)

  ثلضعٌى ثلّ ٟذٕعز ثلاٌَق فٓ دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلكٕىمجصٕكٕز لمٍجًر ثلٌٞح ثلْىجف  ثلمْىضقٕم

 . (4,2)دٕه ثلالعذجس ثلعٌث ٕجس دجلمٌكَٔه 

   ثلمْىىىضقٕم دىىىٕه ثلالعذىىىجس ثلعٌث ٕىىىجس  ثلضعىىىٌى ثلىىىّ ثلاىىىٌَ  ىىىجس فىىىٓ مٍىىىجًر ثلٞىىىٌح ثلْىىىجف

 َثلىمُىػ دجلكٌر ثلطجةٌر .

 فشضب اٌجؾش 

  فىٓ ثلمضغٕىٌثس ثلكٕىمجصٕكٕىز للٞىٌح (4,2)الَؽُه لاٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دىٕه ثلمٌكىَٔه

 ثلْجف  ثلمْضقٕم )ثلعجلٓ(  .

 ٕم الَؽىىُه لاىىٌَق ىثس هاللىىز إفٚىىجةٕز فىىٓ ثلمضغٕىىٌثس ثلكٕىمجصٕكٕىىز للٞىىٌح ثلْىىجف  ثلمْىىضق

 لالعذجس ثلعٌث ٕجس  َثلومُىػ .

 ِغبالد اٌجؾش

 .ثلمؾج  ثلذٌْٖ: عالط العذجس مه ثلمىضنخ ثلُٟىٓ دجلكٌر ثلطجةٌر 

  2008-9-23إلّ   2008-3-26ثلمؾج  ةلَمجوٓ : مه   

  ؽجمعز دغوثه  –ثلمؾج  ثلمكجوٓ: كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز 

صىجَلش ثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذىجح ماٍىُا ثلضقلٕىل ثلقٌكىٓ ٌَٟ ىً  :اٌجبة اٌضبٟٔ : اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ 

فٞال عه ماٍُا )ثلٌٞح ثلْجف  ثلمُثؽً( َةوُثعً  َكيل  صطٌ ش ثلذجفغز ثلّ ٌٕؿ مٌثفىل ثلهثء ثلاىىٓ 

للٌٞح ثلْجف  ثلمْضقٕم َثٌم ثلِّ َثلعُثمل ثلمٕكجوٕكٕز َثلاىٕز َثلضٓ لٍج ص عٌٕ فٓ ةهثء ثلٞىٌح ثلْىجف  

 كمج َعٌٝش ثلذجفغز  عالط  هًثّجس مٖجدٍز .   ثلمْضقٕم

 اٌجبة اٌضبٌش : ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ 

ٔعو ثلمىٍؼ ثلُٙآ )ثلضقلٕل( ثوْخ ثلمىىجٌؼ  َثلىيْ ثّىضنومضً ثلذجفغىز فىٓ هًثّىضٍج َعىه ٌٟٔقىً صىم صقلٕىل 

مال  ثلضؾٌدىز ثلٌةْٕىز  َوقلىش دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلكٕىمجصٕكٕز لعٕىز ثلذقظ َعه ٌٟٔ  ثلضٌُٚٔ ثلإؤُْ مه 

ٌىىيي ثلمعلُمىىجس إلىىّ ؽٍىىجٍ ثلقجّىىُح لغىىٌٛ صقلٕلٍىىج دعىىو فْىىجح  ىىٕم ثلمضغٕىىٌثس  َعىىه ٌٟٔىى  ثلمعجلؾىىز 

 ثلفٚجةٕز صُٙلش ثلذجفغز ثلّ عور ثّضىضجؽجس  َثلضٓ علّ ُٝءٌج ةهًؽش ثلضُٕٙجس.

 اٌجبة اٌشاثغ: ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب

ٌٛ وضجةؼ ثلَّجٟ ثلقْجدٕز َثالوقٌثفجس ثلمعٕجًٔز لىذعٜ ثلمضغٕىٌثس ثلكٕىمجصٕكٕىز ثٕضمل ٌيث ثلذجح علّ ع 



  َعىىٌٛ َصقلٕىىل  (4,2)لالعذىىجس ثلعٌث ٕىىجس فىىٓ مٍىىجًر ثلٞىىٌح ثلْىىجف )ثلعجلٓ( ثلمْىىضقٕم فىىٓ ثلمٌكىىَٔه

عىالي  َمىج ٖز ثلَّجٟ ثلقْجدٕز َثالوقٌثفجس ثلمعٕجًٔز َوضىجةؼ ثلاٌَ ىجس لضلى  ثلمضغٕىٌثس َمىه ثلمٌكىَٔه ة

َكيل  صم عٌٛ َصقلٕل َمىج ٖز ثلَّجٟ ثلقْجدٕز َثالوقٌثفجس ثلمعٕجًٔىز للمضغٕىٌثس واْىٍج دىٕه ثلالعذىجس 

  َصمىش مىج ٖىز ؽمٕىا ثلىضىجةؼ د ّىلُح علمٓ َدجالّىضىجه إلىّ (2)ثلعٌث ٕجس َثلالعذجس ثالٔطجلٕجس مىه مٌكىَ

 ثلمٚجهً َثلمٌثؽا.

عش ثلذجفغز فٓ ٌىيث ثلذىجح ةن صضُٙىل ثلىّ ةٌىم ثالّىضىضجؽجس ثّضطج:اٌجبة اٌخبِظ: االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد

:ٌَٓ- 

 (4,2) ٕم دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلكٕىمجصٕكٕز دٕه ثلالعذجس ثلعٌث ٕجس كجوش دىاِ ثلمْضُِ فٓ ثلمٌكَٔه . 

  ٓإن ثلمٌفلز ثلضقٌٕٞٔز َثلمضمغلز دمْجفز ثال ضٌثح  ٍَمه ثال ضٌثح  ٌَّعز ثال ضٌثح لٍج هًَ كذٌٕ ف

 للمٌثفل ثلضٓ صلٍٕج .إعطجء ةٌمٕز 

   ُمضغٕىىٌ ثًصاىىجع مٌكىىَ كضلىىز ثلؾْىىم ةَ  َثٌىىم ثلمضغٕىىٌثس   َمىىه ثلٞىىًٌَْ صققٕقىىً عىىه ٌٟٔىى  َٙىى

 . (4)ثلالعذٕه إلّ ةعلّ وقطز ثًصاجع ٌَيث لم ٔضقق  دجلىْذز لفٌثه عٕىز ثلذقظ مجٙز دجلمٌكَ 

 س ثلْىىٌعز ثلعمُهٔىىز  إن ثلىقىىل ثلقٌكىىٓ ثفىىو ثلمؤٕىىٌثس ثلمٍمىىز َثلىىيْ ٔعطىىٓ معىىىّ ةعمىى  لمضغٕىىٌث

َثلْىىٌعز ثلَثَٔىىز للىىيًثع ثلٞىىجًدز  َثلْىىٌعز ثلمقٕطٕىىز للىىيًثع ثلٞىىجًدز  َثلْىىٌعز ثلَثَٔىىز للىىيًثع 

ثلٞىىجًدز  َصقىىجًح ثلىضىىجةؼ دٍىىيي ثلمضغٕىىٌثس دْىىذخ ثلٞىىع  ثلقجٙىىل دجلىقىىل ثلقٌكىىٓ لىىوِ ةفىىٌثه عٕىىىز 

 ثلذقظ.

 ج لىىم ٔىىضم ثلُٙىىُ  إلىىّ ةفٞىىل ّىىٌعز الٔمكىىه صققٕىى  ةفٞىىل ٍثَٔىىز ثوطىىالق لالعذىىجس ثلكىىٌر ثلطىىجةٌر   مىى

 ث ضٌثح )ثلمٌفلز ثلضقٌٕٞٔز( .

 -ِٚٓ خالي االعزٕزبعبد خشعذ اٌجبؽضخ ثغٍّخ رٛص١بد ِٕٚٙب:

 ٓثلض كٕو علّ ثلمؤٌٕثس ثلذجُٔكٕىمجصٕكٕز إعىجء ثلضؤًخ مه وجفٕز ثلهثء ثلاى 

  (2 ,4)ثلمٌكَٔهًٌَٝر ثلض كٕو علّ صؤًخ مٍجًر ثلٌٞح ثلْجف  )ثلعجلٓ( ثلمْضقٕم مه . 

 .صؤًخ ثلالعذجس علّ مٍجًر ثلٌٞح ثلْجف )ثلعجلٓ( ثلمْضقٕم مه ثلمٌثكَ ثلمضنٕٚٚه دٍج 

  ثلض كٕو علّ ثمضٕجً العذجس ٔمغله ثلمىضنخ ثلُٟىٓ دقٕجّجس ؽْىمٕز مىجّىذز َدعىو ةن ةٙىذـ ثلطىُ  ثفىو

 ثلمضطلذجس ثلًٌَٞٔز للعذز.

  لمْضُِ ثلمىضنخ ثلُٟىٓ ثلعٌث ٓ.ةؽٌثء هًثّجس مٖجدٍز دجمضٕجً ومُىػ مقجًح 

  ًثلض كٕو علّ ةؽٌثء هًثّجس مٖجدٍز دجّضنوثا ةؽٍَر َصقىٕجس عجلٕز صْمـ دجلُُٙ  إلّ مؾىجالس صقلٕلى

 ةَّا فٓ مؾج  لعذز كٌر ثلطجةٌر  .

  ةؽٌثء هًثّجس مٖجدًٍ علّ ةن صضم فىٓ ظىٌَى ثلمىجفْىز كىٓ ٔضْىىّ لالعذىجس لعطىجء ثلقىُر َثلْىٌعز

 ٌُٔ َثليْ ٔىعكِ علّ ةعطجء وضجةؼ ةكغٌ ه ز. ثلققٕقٕز دجلضٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دغوثه ثّم ثلؾجمعز

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 ثفْجن  جّم ملٕل ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز

 اٌزٕظ ٌذٜ الػجٟ وشح ا١ٌذ ٌجؼض أٔذ٠خ اٌذسعخ اٌّّزبصح فٟ ثغذادثشٔبِظ ِمزشػ ٌزأ١ً٘ ئصبثخ ِفصً ) عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

 َثٕضملش ثلوًثّجس ثلىرٌٔز علّ ةًدعز مقجًَ  ٌَٓ:  اٌجبة اٌضبٟٔ: اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ، ثلملن٘ ثلعٌدٓ

لٍج  ٌَٟثة   : َثليْ ٕمل علّ مُُٝع ثلٙجدجس ثلٌٔجٕٝز دٖكل عجا  َثلعُثمل ثلمْذذزاٌّؾٛس األٚي -

 ثلعالػ  َص ٌٕل ثلٙجدجس  َثلعُثمل ثلمؤعٌر فٓ ٕاجء ٌيث ثلىُع مه ثلٙجدجس ثلٌٔجٕٝز.

: َٕمل ثلىُثفٓ ثلضٌٖٔقٕز َثلُظٕإز لماٚل ثلمٌف   َثلعٞالس  َثلًدطز ثلعجملز علًٕ  اٌّؾٛس اٌضبٟٔ -

 دز.َصطٌق إلّ ثاللضٍجدجس ثلقجهر َثلمَمىز للماٚل  ٌَٟق ثلُ جٔز مه ثلٙج

َصم فًٕ ثلٕجًر إلّ ثللعجح ثلضٓ صؤهْ إلّ إٙجدز ماٚل ثلضىِ  َثلمٞجعاجس ثلىجصؾز  اٌّؾٛس اٌضبٌش: -

 عىٍج.

ٕمل ثلُّجةل ثلمْضنومز فٓ ص ٌٕل إٙجدز ماٚل ثلضىِ  َصضٞمه ثلهَٔز ثلمْضنومز   اٌّؾٛس اٌشاثغ: -

َثلققه ثلمُٝعٕز  َثلُّجةل ثلطذٕعٕز  َكيثل  ثلذٌثمؼ ثلض ٌٕلٕز ثلمْضنومز فٓ عالػ إٙجدجس ماٚل 

 ثلمٌف  دٖكل عجا .      

ثلمىٍؼ ثلضؾٌٔذٓ علّ مؾمُعز َثفور مه  َفًٕ ثّضنومش ثلذجفغزاٌجبة اٌضبٌش ِٙظ اٌجؾش، ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ: 

العذٓ كٌر ثلٕو ثلمٚجدٕه دجلضٍجح ماٚل ثلضىِ ثلمَمه  َٟذقش ثلذجفغز ثلضؾٌدز ثالّضطالعٕز  َثالمضذجًثس  كمج 

ثّضنومش ثّضمجًصٕه: ثلَلّ/ مه ةؽل كٖ  فجلز ثلمٚجح  َثلغجوٕز/ ثفضُس ثلمٞجعاجس ثلىجصؾز مه ثلٙجدز  

وه مه ثلؽٍَر مىٍج ؽٍجٍ صقوه ماٚل ثلمٌف   َؽٍجٍ  ُر ثلقذٞز  َثل٠ٌٖٔ )ثلمضٌْ(. كمج َثّضعجوش ثلذجفغز دع

 ثفضُِ ٌيث ثلذجح ثلُّجةل ثلفٚجةٕز ثلمْضنومز فٓ عملٕز معجلؾز ثلذٕجوجس.  

: ثفضُِ ٌيث ثلذجح عٌٛ ثلىضجةؼ  َصذُٔذٍج فٓ مؾمُعز مه اٌجبة اٌشاثغ ػش  إٌزب ظ، ٚرؾ١ٍٍٙب، ِٕٚبلشزٙب

ثَ  َثلٕكج  ثلذٕجوٕز ثلضُٕٝقٕز َمه عم صقلٕلٍج  َمىج ٖضٍج د ّلُح علمٓ َموعم دجلمٚجهً ثلعلمٕز  إى صم ثلؾو

 ثلضُٙل عه ٌٟٔ  عٌٛ  َصقلٕل  َمىج ٖز ثلىضجةؼ  َثلضٓ صقق  ةٌوثى ٌيث ثلذقظ. 

ٌؽش دجّضىضجؽجس مه : فٓ ُٝء مىج ٖز ثلىضجةؼ ثلضٓ صُٙلش لٍج ثلذجفغز ماٌجبة اٌخبِظ االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد

ةٌمٍج موِ مالةمز ثلذٌوجمؼ ثلض ٌٕلٓ ثلمقضٌؿ للضعجمل ما إٙجدز ماٚل ثلضىِ  َثلض عٌٕثس ثالٔؾجدٕز الّضنوثا ٌيث 

ثلذٌوجمؼ. كمج ةٕجًس ثلذجفغز إلّ مؾمُعز مه ثلضُٕٙجس ثلًٌَٞٔز عىو إؽٌثء ثلذقُط ثلمْضقذلٕز ٝمه ٌيث 

 ثلٟجً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دغوثه ثّم ثلؾجمعز

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 مٕوثء مقمو فُْن مٍوْ ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز

)ٔغجخ ِغبّ٘خ ثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌٛظ١ف١خ فٟ ِغزٜٛ أداء ثؼض اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ٌٍّؼبل١ٓ ؽشو١بً ـ  عىُثن ثلٌّجلً

 عٍٛط ثبٌىشح اٌطب شح

 2002 ثلْىً

صطٌ ش ثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذىجح إلىّ ةٌمٕىز لعذىز كىٌر ثلطىجةٌر للمعىج ٕه فٌكٕىج    ؽلىُُ   َكىيل  ةٌمٕىز ثلقىوًثس ثلذووٕىز  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

 َثلُظٕإز َثلضٓ ٌٓ ؽَء مٍم دجلكٌر ثلطجةٌر َوْذز مْجٌمضٍج فٓ دعٜ ثلمٍجًثس ثلٍؾُمٕز لؤٍم 

 ثلضعٌى إلّ مْضُِ دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلُظٕإز للمعج ٕه فٌكٕج    ؽلُُ دجلكٌر ثلطجةٌر  -1٘ذفب اٌجؾش :

ثلضعىٌى إلىىّ وْىىخ مْىىجٌمز دعىىٜ ثلقىىوًثس ثلذووٕىز َثلُظٕإىىز فىىٓ مْىىضُِ ةهثء دعىىٜ ثلمٍىىجًثس ثلٍؾُمٕىىز  -2

 دجلكٌر ثلطجةٌر للمعج ٕه فٌكٕج     ؽلُُ .

 فشض١زب اٌجؾش :

إفٚجةٕز لذعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز فٓ مْضُِ ةهثء دعٜ ثلمٍجًثس ثلٍؾُمٕز فٓ ثلكىٌر ٌىجف عال ز ىثس هاللز  -1

 ثلطجةٌر   ؽلُُ .

ٌىجف عال ز ىثس هاللز إفٚجةٕز لىذعٜ ثلقىوًثس ثلُظٕإىز فىٓ مْىضُِ ةهثء دعىٜ ثلمٍىجًثس ثلٍؾُمٕىز فىٓ  -2

 ثلكٌر ثلطجةٌر   ؽلُُ .

 ِغبالد اٌجؾش :

( 15ثلُٟىٓ ثلعٌث ٓ للمعج ٕه فٌكٕىج    ؽلىُُ دىجلكٌر ثلطىجةٌر َعىوهٌم )ثلمؾج  ثلذٌْٖ :  العذُ ثلمىضنخ  -1

 العذج  .

 ثلمؾج  ثلمكجوٓ : ثلقجعز ثلمغلقز لكلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس / ؽجمعز دغوثه / ثلٌٍُٔٔز . -2

 . 1/7/2002َلغجٔز  12/1/2002ثلمؾج  ثلَمجوٓ : للمور مه  -3

 اٌذساعبد اٌّشبثٙخ .اٌجبة اٌضبٟٔ : اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚ

صطٌ ش ثلذجفغز إلّ ثلوًثّجس ثلىرٌٔز ثلضٓ ثٕضملش علّ ) ثلماٍُا ثلعجا   َةّذجح ثلعج ز ثلقٌكٕز   َثلذضٌ   َةّذجح  

ثلذضٌ   َثلمضغٌٕثس ثلذووٕز َثلُظٕإز َثلضٚىٕ  ثلطذٓ لالعذٓ ثلكٌر ثلطجةٌر مه ثلؾلُُ   َصجًٔل لعذز ثلكٌر ثلطجةٌر 

لقىىوًثس ثلذووٕىىز َثلُظٕإىىز َثلمٍجًٔىىز َةٌمٕضٍىىج دلعذىىز ثلكىىٌر ثلطىىجةٌر : معىىج ٕه فٌكٕىىج  مىىه ثلؾلىىُُ . مىىه ثلؾلىىُُ   َث

 َصىجَلش ثلذجفغز عوهث  مه ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز .

 اٌجبة اٌضبٌش : ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ .

( العذج    ٌَىم 15ثلذجح ثلعٕىز َعوهٌج ) ثّضنومش ثلذجفغز ثلمىٍؼ ثلُٙآ د ّلُح ثلعال جس ثلًصذجٟٕز   َصٞمه ٌيث 

فٌٔ  ثلمىضنخ ثلُٟىٓ للمعج ٕه فٌكٕج  مه ثلؾلُُ دجلكٌر ثلطجةٌر َصؾجوِ ثلعٕىز َثلؽٍَر َثلهَثس ثلمْىضنومز فىٓ 

( 3( َثالمضذجًثس ثلمٍجًٔز َعوهٌج )2( َثالمضذجًثس ثلُظٕإز َعوهٌج )10ثلذقظ َعلّ ثالمضذجًثس ثلذووٕز َعوهٌج )

عىه َّىجةل ؽمىا ثلذٕجوىجس َثلضؾٌدىز ثلٌةْٕىز  فٞىال  عىه ثلُّىجةل ثلفٚىجةٕز ثلمْىضنومز فىٓ معجلؾىز ثلذٕجوىجس  فٞال  

(SPSS). 

 اٌجبة اٌشاثغ : ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب .

 .  (SPSS)صم فٓ ٌيث ثلذجح عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج عه ٌٟٔ  معجلؾز ثلذٕجوجس دجلققٕذز ثلفٚجةٕز  

 جبة اٌخبِظ : االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد .اٌ

 َصُٙلش ثلذجفغز إلّ ثالّضىضجؽجس ثٖصٕز : 

ٌىجلىى  وْىىذز مْىىجٌمز مضاجَصىىز دىىٕه ثلقىىوًثس ثلذووٕىىز َثلمٍىىجًثس ثلٍؾُمٕىىز   فكجوىىش ةعلىىّ وْىىذز دىىٕه ثلقىىوًثس ثلذووٕىىز -1

دجلمٌصذز ثلغجلغز دٕه ثلقىوًثس َفجة٠ ثلٚو ثلٍؾُمٓ ٔلٍٕج دٕه ثلقوًثس ثلذووٕز َمٍجًر ثلٌٞح ثلْجف  َٔ صٓ 

 ثلذووٕز َمٍجًر ثلًّج  .

ٌىجل  وْذز مْجٌمز مضاجَصز دٕه ثلقوًثس ثلُظٕإىز َثلمٍىجًثس ثلٍؾُمٕىز   فكجوىش ةعلىّ وْىذز دىٕه ثلقىوًثس  -2

ثلُظٕإز َمٍجًر ثلٌٞح ثلْجف  ٔلٍٕج دٕه ثلقوًثس ثلُظٕإز َمٍجًر فجة٠ ثلٚو ثلٍؾىُمٓ َٔى صٓ دجلمٌصذىز 

 دٕه ثلقوًثس ثلُظٕإز َمٍجًر ثلًّج  . ثلغجلغز

 َصُٙلش ثلذجفغز إلّ ممِ صُٕٙجس مه ةٌمٍج : 

إعطجء ثلموًدٕه ثلُ ش ثلكجفٓ مه ثلُفور ثلضؤًذٕز للضىؤًخ علىّ ثلقىُر ثالواؾجًٔىز للىيًثعٕه   َثلمطجَلىز    -1

عىىو إعىوثه ثلالعىخ ثلمعىجق  َثلٌْعز ثالوضقجلٕىز   َثلٌٕىج ز   َثلضىُثٍن  َثلقىُر ثلعٞىلٕز   ٍَمىه ًه ثلاعىل

 إعوثهث  مضكجمال  .

ٝىىًٌَر إٟىىالع ثلمعىٕىىٕه فىىٓ ثللؾىىىز ثلذجًثلمذٕىىز َةعٞىىجء ثالصقىىجه ثلمعىىىٓ َثلمىىوًدٕه فىىٓ مؾىىج  صىىؤًذجس  -2

ثلمىضنذجس علّ وضىجةؼ ٌىيي ثلوًثّىز لمىج لٍىج مىه ةٌمٕىز فىٓ عىٌٛ َث ىا مْىضُِ ثلمىضنىخ ثلىُٟىٓ ثلعٌث ىٓ 

 ةؽل ثوضقجء ثلالعذٕه ثلؾٕؤه ٍَؽٍم دجلمىضنخ ثلُٟىٓ .دجلكٌر ثلطجةٌر مه ثلؾلُُ مه 

 



 دغوثه ثّم ثلؾجمعز

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 ثفٌثؿ عذو ثلقجهً عذجُ ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز

 فٟ ثؼض اٌّزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ ٚاالٔغبص ٌذٜ الػجٟ اٌمٛط ٚاٌغُٙرأص١ش ثشٔبِظ ثبٌزٙذ خ إٌفغ١خ  عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

إٕضملش ثلٌّجلز علّ ممْز ةدُثح   ؽجء ثلذجح ثالَ  لٕٖمل ثلمقومز َمٖىكلز ثلذقىظ   إى ًكىَس فٕىً ثلذجفغىز علىّ ةن  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

  َلٍىيث ظٍىٌس ثلقجؽىز ثلىّ ثلمَٔىو مىه ثلعوثه ثلذووٓ   َثلمٍىجًْ   َثلنططىٓ  ىو صعىوهس ٌٟ ىً َمذجهةىً لقىو كذٕىٌ 

ثالٌضمجا دوًثّز ثلعُثمل ثلىإْز ثلمٌصذطز دجلعوثه ثلٌٔجٝٓ مه مىرًُ ص عٌٕ صل  ثلعُثمل ثلىإْز فٓ ثالهثء ثلٌٔجٝٓ 

مه ؽٍز   َكٕ  صؤعٌ ثلممجًّز ثلٌٔجٕٝز فٓ ومُ ثلٖنٚىٕز ثلٌٔجٝىٕز   َثلىىُثفٓ ثلىاْىٕز مىه ؽٍىز ثمىٌِ علىّ ةن 

ْٕز فٓ ُٔا ثلمىجفْز صؤهِ هًَث  مٍمج  دمْضُِ ثالهثء   َثلوؾجٍ ثلٌٔجٝٓ   َىلى  لن  ثالواعىجالس ثلىاْىٕز ثلعُثمل ثلىا

صض عٌ دجالفُث  ثلمقٕطز   َد ؽُثء ثلمىجفْز ممج ٔؤعٌ فٓ ةهثء ثلٌٔجٝٓ   فغجلذج  مج ٔٚجفخ ثلمىجفْز ٕىعًُ دجلّىضغجًر 

ّز علّ َف  ثلذٌثمؼ ثلعلمٕز   َإال  ّٕض عٌ مْىضُِ ةهثء ثلٌٔجٝىٓ   َمىه ثلعجلٕز   َثلضٓ صضطلخ ثلضٍوةز ثلىإْز ثلموًَ

 عم إوؾجٍي َ و َٝعش ثلذجفغز ةٌوثى َفٌَٛ لقل مٖكلز هًثّضٍج فقو ٌوفش ثلوًثّز ثلّ :

 ثلضعٌى ثلّ هًؽز ثلضُصٌ ثلىآْ عىو العذٕه ثلمىضنخ ثلُٟىٓ للٌؽج  دجلقُُ َثلٍْم . .1

 ْٕز لوِ العذٓ ثلمىضنخ ثلُٟىٓ دجلقُُ َثلٍْم .َٝا دٌوجمؼ صؤًذٓ للضٍوةز ثلىا .2

معٌفز ص عٌٕ ثلذٌوجمؼ ثلضؤًذٓ للضٍوةز ثلىإْز فٓ دعٜ ثلمضغٕىٌثس ثلُظٕإىز لىوِ العذىٕه ثلمىضنىخ ثلىُٟىٓ  .3

 دجلقُُ َثلٍْم .

 .م(ٓ د  )ثلقُُ َثلٍْمعٌفز ص عٌٕ ثلذٌوجمؼ ثلضؤًذٓ للضٍوةز ثلىإْز فٓ ثالوؾجٍ لوِ العذٓ ثلمىضنخ ثلُٟى .4

 ةمج فٌَٛ ثلذقظ فكجوش :

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز ثفٚجةٕز فٓ ص عٌٕ ثلذٌوجمؼ ثلضؤًذٓ للضٍوةز ثلىإْز دوًؽز ثلضُصٌ فٓ ثالمضذجً ثلقذلىٓ  .1

 عىً فٓ ثلذعوْ .

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز ثفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًٔه ثلقذلٓ َثلذعوْ فىٓ صى عٌٕ ثلذٌوىجمؼ ثلضىؤًذٓ للضٍوةىز ثلىاْىٕز  .2

 ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز  ٕو ثلوًثّز .فٓ دعٜ 

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز ثفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًٔه ثلقذلٓ َثلذعوْ فىٓ صى عٌٕ ثلذٌوىجمؼ ثلضىؤًذٓ للضٍوةىز ثلىاْىٕز  .3

 فٓ الوؾجٍ لوِ عٕىز ثلذقظ .

ةمىىج ثلذىىجح ثلغىىجوٓ فقىىو صٞىىمه ثلوًثّىىجس ثلىرٌٔىىز َثلمٖىىجدٍز   فاىىٓ ثلُ ىىش ثلىىيْ ًكىىَس فٍٕىىج ثلذجفغىىز علىىّ 

قجًَ ثلىرٌٔز ثلمضعلقز دمجٌٕز ثلقُُ َثلٍْم   َثلهَثس ثلمْضنومز فٓ ٌيي ثلاعجلٕز   َثلؾُثوخ ثلاىٕز   َمُثٙاجس ثلم

ثلمٕوثن   َدٌوجمؼ ثلٌمٓ ةَ ثلمْجدقجس للعذز صٌ ش ثلّ ماجٌٕم   مغل   ثلضٍوةز ثلىإْز   َثالّضٌمجء   َثلضًُٚ ثلعقلٓ 

ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز ك   )ٝغ٠ ثلوا   ثلْعز ثلقُٕٔز   معو  ٝىٌدجس ثلقلىخ(      َثلضولٕل   َثلُٕمج   فٞال  عه دعٜ

ًكَس ثٔٞج  فٓ ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز   إى صطٌ ش ثلذجفغز ثلّ هًثّضٕه   َعلقش علّ صلى  ثلوًثّىضٕه  ٕجّىج  لعملٍىج كمىج 

 ٌُ مُؽُه فٓ ثلذجح ثلغجوٓ .

ؾٌٔذٓ لمالةمضىً للمٖىكلز ثلموًَّىز   فٞىال  عىه ةوٍىج ةمضىجًس عٕىىز ةمج ثلذجح ثلغجلظ فقو ةمضجًس فًٕ ثلذجفغز ثلمىٍؼ ثلض

(  ًثمٕج  ةمضٌَٕث دجلطٌٔقز ثلعمؤز   َمه العذٓ ثلمىضنخ د  )ثلقُُ َثلٍْم( َ و ٟذقش ثلذجفغز ثلضؾٌدىز 16ص لاش مه )

ؼ ثلمعىور فى ؽٌس ثالّضطالعٕز دعو ةن ةؽٌس ثلِّ ثلعلمٕىز لالمضذىجًثس دعىو ىلى  ةّىضنومش ؽمٕىا ثلؽٍىَر َثلذٌوىجم

ثالمضٕجًثس ثلقذلٕز عم دعوٌج ثالمضذجًثس ثلذعؤز دعو م ور ةوٍجء دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز   َثّىضنومش ثلُّىجةل ثالفٚىجةٕز 

 لإلٍّجا فٓ ثلقُٚ  علّ ثلىضجةؼ .

ٍج فىٓ مج ثلذجح ثلٌثدا فقو صٞىمه عىٌٛ ثلىضىجةؼ َمىج ٖىضٍج   إى  جمىش ثلذجفغىز دعىٌٛ وضجةؾٍىج فىٓ ؽىوثَ  عىم َٝىقضث

 ةٕكج  ٍٔجهر للمعٌفز َثلضُٕٝـ َ و صم مىج ٖز كجفز ثلىضجةؼ دعو معجلؾضٍج إفٚجةٕج  .

 -ةمج ثلذجح ثلنجمِ فقو صٞمه ثلّضىضجؽجس َثلضُٕٙجس ثلضٓ صُٙلش إلٍٕج ثلذجفغز   إى كجوش كمج موَوز فٓ ةهوجي :

 لماٌهثس دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز ص عٌٕ فٓ دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز . .1

 صكٕ  عمل ثلؾٍجٍ ثلعٚذٓ َث ضٚجهٔز عمل ثلقلخ هلش علّ َؽُه فٌَق معىُٔز فٓ ةمضذجً )ةٕىٌٕ( . .2

 ً دجالصؾجي ثلٚقٕـ لاجةور ثلؾْم صعمل ماٌهثس دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز علّ صىرٕم ٝغ٠ ثلوا ثلعجلٓ   َؽعل .3

ه ٌٟٔى  معىُٔىز ثلاىٌَق فىٓ لماٌهثس دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز ص عٌٕ فٓ ثلؾٍىجٍ ثلضىاْىٓ َ ىو صُٝىـ ىلى  عى .4

 ثلْعز ثلقُٕٔز .

لماىىٌهثس دٌوىىجمؼ ثلضٍوةىىز ثلىاْىىٕز صىى عٌٕ فىىٓ إّىىضقٌثً واْىىٕز ثلالعىىخ َ ىىو صُٝىىـ ىلىى  عىىه ٌٟٔىى  ثلاىىٌَق  .5

 ثلمعىُٔز فٓ مضغٌٕ ةمضذجً )ثلضُصٌ( .

ؾىجٍ لمْضُِ ص عٌٕ ماٌهثس دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز فٓ مضغٌٕثس ثلؾْم  و فق  مْىضُِ ةكذىٌ فىٓ صققٕى  ثالو .6

 ثلٌٔجٝٓ   ٌَيث مج صُٝـ فٓ وضجةؼ ثلوؾجٍ فٓ ثالمضذجً ثلقذلٓ عىً فٓ ثلذعوْ .

له صؤعٌ م ور صطذٕ  ماٌهثس دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز فٓ مْضُِ ٝغ٠ ثلوا ثلُثٟٓء ممج ؽعلً مْضقٌث  دئصؾجي  .7

 مومز ثالّضقٌثً ثلىآْ لوِ ثلالعخ .

ز صنى٘ صقٕىٕم فىجالس ثلالعىخ فىٓ كىل مٌفلىز مىه مٌثفىل ثلضىؤًخ  إؽٌثء هًثّز مٖىجدٍ-ةمج ثلضُٕٙجس فكجن ةٌمٍج :



َىلىى  للُٙىىُ  ثلىىّ هًثّىىز صجمىىز صققىى  مْىىضُِ ثلضٍوةىىز ثلىاْىىٕز فٞىىال  عىىه ثلْىىعٓ مىىه ةؽىىل ثلكٖىى  عىىه مضغٕىىٌثس 

 ةّضٌثصٕؾٕ  ز ََّجةل ؽؤور صٞجى ثلّ مقضُِ ثلذٌوجمؼ لّضنوثمٍج علّ عٕىجس ةمٌِ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دغوثه ثّم ثلؾجمعز

 ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ثّم ثلكلٕز

 ٕٕمجء فْه ثّمجعٕل ثثالّم ثلغالعٓ

 الُٔؽو ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 الُٔؽو ثلمٍىً

 ثلمجؽْضٌٕ وُع ثلوًثّز
 ( فٓ ثوؾجٍ هًَْ ثلىنذز دكٌر ثلٕوA-Bوْذز مْجٌمز ومطٓ ثلٖنٕٚز ) عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

 اشزٍّذ اٌشعبٌخ ػٍٝ خّغخ أثٛاة  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

رضّٓ اٌّمذِخ ٚأ١ّ٘خ اٌجؾش ئر رطشلكذ اٌجبؽضكخ ِكٓ خالٌكٗ ئٌكٝ أ١ّ٘كخ اٌزشث١كخ اٌش٠بضك١خ فضكال ػكٓ  -اٌجبة األٚي :

ِذٜ اسرجبطٙب ثبٌؼٍَٛ األخشٜ ِٕٚٙب ػٍُ إٌفظ اٌش٠بضٟ ِٚذٜ أ١ّ٘زٗ ٌٍش٠بض١١ٓ فضكال ػكٓ رٌكه رطشلكذ اٌجبؽضكخ 

بطٙب ِٚذٜ فب ذرٙب ٚأ١ّ٘زٙب فٟ االٔغبص اٌش٠بضٟ ٚرُ اٌزطشق فٟ ٘زا اٌجبة ئٌكٝ ئؽكذٜ ئٌٝ ِٛضٛع اٌشخص١خ ٚأّٔ

األٌؼبة اٌش٠بض١خ ٟٚ٘ ٌؼجكخ وكشح ا١ٌكذ ِٚىبٔزٙكب اٌّز١ّكضح فكٟ ع١ّكغ دٚي اٌؼكبٌُ ٚرطشلكذ اٌجبؽضكخ ئٌكٝ أ١ّ٘كخ اٌجؾكش 

ثبالٔغبص ، اِب ِشىٍخ اٌجؾش  ( ٚػاللزّٙب A-Bٚاٌؾبعخ ئ١ٌٗ ٚاٌزٟ رىّٓ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ دساعخ ّٔطٟ اٌشخص١خ ) 

( ٚأ٠ّٙب ٔغجخ ِغبّ٘زٗ اوجش فٟ االٔغبص ٚرٌه ثؼذ دساعخ ٘زٖ األّٔبط   A-Bفمذ رغٍذ فٟ دساعخ ّٔطٟ اٌشخص١خ ) 

ِٚذٜ ػاللزٙب فٟ اٌّغبي اٌش٠بضٟ ٚاٌذٚس اٌُّٙ اٌزٞ رٍؼجٗ فٟ ػ١ٍّخ اخز١بس اٌالػج١ٓ ثّب ٠زالءَ ٠ٕٚغغُ ٚأ٘كذاف 

ٌكذٜ الػجكٟ األٔذ٠كخ اٌّزمذِكخ  ( A-Bفمذ ٘ذفذ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ّٔطٟ اٌشخصك١خ )  -اٌجؾش : رٍه اٌٍؼجخ أِب أ٘ذاف

( فكٟ أغكبص  A-Bٚوكزٌه اٌزؼكشف ػٍكٝ ٔغكجخ ِغكبّ٘خ ّٔطكٟ اٌشخصك١خ )  فكٟ دٚسٞ إٌخجكخ ثىكشح ا١ٌكذ ٚاٌّشبسوخ

 دٚسٞ إٌخجخ ثىشح ا١ٌذ .

 -اِب ِغبالد اٌجؾش فىبٔذ ٟ٘ :

 اٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍّشبسوخ فٟ دٚسٞ إٌخجخ.أذ٠خ  -اٌّغبي اٌجششٞ : -

  2002/  10/  14ئٌٝ  2002/  4/  14ِٓ  -اٌّغبي اٌضِبٟٔ : -

 لبػخ ٔبدٞ اٌىشؿ اٌش٠بضٟ فٟ ثغذاد . -اٌّغبي اٌّىبٟٔ : -

 -اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ : -اٌجبة اٌضبٟٔ :

 ِٕٚٙب: ثّٛضٛع اٌجؾشئٌٝ ِجبؽش ػذح رزؼٍك  رطشلذ اٌجبؽضخ فٟ ٘زا اٌجبة 

ِب١٘ككخ ػٍككُ اٌككٕفظ اٌش٠بضككٟ ٚوككزٌه اٌشخصكك١خ ٚٔظش٠برٙككب ٚأّٔبطٙككب ٚوككزٌه اٌزطككشق ئٌككٝ اٌّٙككبساد اٌؾشو١ككخ 

األعبع١خ ثىشح ا١ٌذ ِٕٚٙب اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ عٛاء أ وبٔذ ثبٌىشح أَ ثكذٚٔٙب ٚوكزٌه اٌّٙكبساد اٌذفبػ١كخ فضكال 

ِٕٚبلشزٙب  ١ذ ٚاشزًّ ٘زا اٌجبة ػٍٝ اٌذساعبد اٌّشبثٙخػٓ اٌزطشق ئٌٝ ِٛضٛع اٌشخص١خ ٚػاللزٙب ثىشح اٌ

. 

 -ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ : -اٌجبة اٌضبٌش:

رضككّٓ اٌجككبة اٌضبٌككش ِككٕٙظ اٌجؾككش ٚئعشاءارككٗ ا١ٌّذا١ٔككخ ٚاٌزككٟ اعككزخذِذ ف١ككٗ اٌجبؽضككخ اٌّككٕٙظ اٌٛصككفٟ ثأعككٍٛثٗ  

اٌّزّضٍخ ثالػجٟ األٔذ٠خ اٌّزمذِخ ٚاٌّشبسوخ ثذٚسٞ اٌّغؾٟ ٌّالءِزٗ ٌٍجؾش ٚاؽزٜٛ ٘زا اٌجبة ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚ

( الػجبً ٚوزٌه رُ ِٓ خالٌٗ عّغ اٌج١بٔبد ػٓ طش٠ك االعزجبٔخ اٌزٟ رُ ػشضٙب  24إٌخجخ ثىشح ا١ٌذ ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ ) 

ػٍككٝ اٌالػجكك١ٓ ِككٓ خككالي اٌزغشثككخ االعككزطالػ١خ ٚرٌككه ثؼككذ أْ رككُ ػشضككٙب ػٍككٝ اٌخجككشاء ٚاٌؾصككٛي ػٍككٝ االعككزجبٔخ 

سرٙب إٌٙب ١ككخ ِككٓ خككالي ئ٠غككبد األعككظ اٌؼ١ٍّككخ ِككٓ ؽ١ككش صككذق االعككزجبٔخ ٚوككزٌه رضككّٓ ٘ككزا اٌجككبة اٌٛعككب ً ثصككٛ

 ( العزخشاط اٌم١ُ . SPSSاإلؽصب ١خ ٔظبَ ) 

 -ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب : -اٌجبة اٌشاثغ :

ؽصب ١خ إٌّبعجخ ٚصكٛال ئٌكٝ رؾم١كك رٕبٚي اٌجبة اٌشاثغ ػش  اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب ثبعزخذاَ األعب١ٌت اإل 

( ِٚكذٜ ػاللزٙكب ٚٔغكجخ  A-Bأ٘ذاف اٌجؾش ، ار رٛصٍذ اٌجبؽضخ ئٌٝ إٌزب ظ اٌغ١كذح ثخصكٛن ّٔطكٟ اٌشخصك١خ ) 

 ّزٙب ثبالٔغبص فٟ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ ِغب٘

  اٌجبة اٌخبِظ: االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد                                                         

 اٌجبة اٌخبِظ

 االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد 

 : االعزٕزبعبد5-1

 -ِٓ خالي ِب ػش  ِٓ ٔزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب فمذ رٛصٍذ اٌجبؽضخ ئٌٝ االعزٕزبعبد اٌزب١ٌخ :

 ةن لألومجٟ ثلٖنٕٚز عال ز َص عٌٕثس ثٔؾجدٕز علّ )صْلْل َصٌصٕخ ثلاٌق( ثالوؾجٍ لوِ العذٓ كٌر ثلٕو. .1

 ( . Aثللعجح ثلاٌ ٕز ثلمىرمز صضمضا دىم٠ ثلٖنٕٚز )إن ةملخ العذٓ  .2

 ( . B( عجلٓ ةكغٌ مه )Aإن ثلوؾجٍ ٔضقق  عىومج ٔكُن وم٠ ثلٖنٕٚز ) .3

 (.B( ٌُ ثليْ ّجٌم فٓ ٕكل ثٔؾجدٓ فٓ ثالوؾجٍ ثكغٌ مه ثلىم٠ )Aثن ثلىم٠ ) .4

 : اٌزٛص١بد5-2

 -أ١ٌٙب اٌجبؽضخ رٛصٝ ثـ : ثؼذ ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب ٚاالعزٕزبعبد اٌزٟ رٛصٍذ

 ( ٚثأخز ِغبالد ِٚؾبٚس أخشٜ ٠شٍّٙب ٘زا اٌّم١بط.A-Bدساعخ األّٔبط اٌشخص١خ ) .1

 ( ٌؼ١ٕبد رشًّ وبفخ األػّبس ِضً إٌبشئ١ٓ ٚاٌشجبة.A-Bضشٚسح دساعخ ٘زٖ األّٔبط اٌشخص١خ ) .2

 ( ػٍٝ األٔذ٠خ ٚاٌفشق إٌغ٠ٛخ.A-Bضشٚسح دساعخ ٘زٖ األّٔبط اٌشخص١خ ) .3



 ػٍٝ اعزخذاَ ِضً ٘ىزا دساعخ ػٍٝ األٌؼبة اٌفشد٠خ ٚفٟ ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد اٌؼّش٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ.اٌؼًّ  .4

ضشٚسح اطالع اٌّذسث١ٓ ػٍٝ أ١ّ٘خ أّٔبط اٌشخص١خ ٚدٚس٘ب اال٠غبثٟ ٚرأص١ش٘ب فٟ ِغزٜٛ األداء  .5

 ٚاالٔغبص ٌالػج١ٓ فٟ اٌزذس٠ت ٚإٌّبفغبد العً اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٌذٜ الػج١ُٙ.

ِٓ ٘زٖ اٌّمب١٠ظ وأدٚاد ثؾش ِٛضٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاعزخذاِٙب فٟ ثؾٛصُٙ ٚدساعزُٙ خذِخ اإلفبدح  .6

 ٌٍّغبي اٌش٠بضٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؽجمعز دغوثه

 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ٌٗ ػجذ اٌغزبسػزساء ػجذ اال ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 أصش رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌشؤ٠خ اٌّضدٚعخ ٚػاللزٙب ثّٙبسح اإلػذاد فٟ اٌىشح اٌطب شح ٌٍشجبة عىُثن ثلٌّجلً
 2002 ثلْىً

 ثٕضملش ثلٌّجلز علّ ممْز ةدُثح: ثلملن٘ ثلعٌدٓ

 :اٌجبة األٚي )اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش(

فٓ مقومز ثلذقظ َةٌمٕضً  َفٕمج ٔن٘ ثلضؤًخ ثلٌٔجٝٓ لمج لٍيث ثلعلم مه  صطٌ ش ثلذجفغز ِمذِخ اٌجؾش ٚأ١ّ٘زٗ:

ةٌمٕز فٓ ثلمؾج  ثلٌٔجٝٓ  َفٓ إعوثه ثلٌٔجٕٕٝه دووٕج   َمٍجًٔج   َمططٕج   َوإْج   َصٍٕتز كجفز ثلرٌَى َثلمضطلذجس 

َّجةل صؤًذٕز فؤغز صٍْم فٓ ًفا ثلالٍمز للُُٙ  دجلالعذٕه إلّ ثلمْضُٔجس ثلعلٕج  َصكمه ةٌمٕز ثلذقظ فٓ ثّضنوثا 

 كاجءر ثلالعذٕه  َثلضٓ مه دٕىٍج صؤًخ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز كُوٍج صٖكل مقطز مٍمز فٓ صقؤو ه ز مٍجًر ثلعوثه.

 ِشىٍخ اٌجؾش:

صلنٚش مٖكلز ثلذقظ دٞع  ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز فٕمج ٔن٘ مٍجًر ثالعوثه  كُوٍىج صٖىكل ؽىَءث  مٍمىج  َعىٚىٌث  ةّجّىٕج  

ثء  الّٕمج ثن لعذز ثلكٌر ثلطجةٌر مه ثاللعجح ثلٌْٔعز  ََٝعٕز ثلأٌ  فٓ صغٌٕ مْضمٌ مه ثلوفجع ثلىّ ثلٍؾىُا  فٓ ثاله

َدجلعكِ َليل  فجن ثلالعذٕه ال ْٔضطٕعُن ثن ٔضنُٚٚث فٓ مٌكَ معٕه ُّثء ثكجن ىل  فٓ ثلٍؾىُا ثا ثلىوفجع  َعلٕىً 

طذٕ  منضل  ثلضكضٕكجس ثلٍؾُمٕز َثلوفجعٕز دمٍجًر عجلٕز َٝمه ىل  ٔؾخ ثعوثه ثلالعذٕه ةعوثهث  ؽٕوث  لكٓ ٔضمكىُث مه ص

ٔؾخ علّ ثلموًح صؤًخ ؽمٕا ثفٌثه ثلأٌ  علّ كجفز ثلمٍىجًثس َصىؤًذٍم علىّ ثلضقىٌف فىٓ مُث ى  ثللعىخ ثلمضغٕىٌر  

 ٌر ثلطجةٌر للٖذجح.َليث ثًصجس ثلذجفغز صكُٔه صمجًٔه لضطٌُٔ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز َعال ضٍج دمٍجًر ثالعوثه لوِ العذٓ ثلك

 أ٘ذاف اٌجؾش:

 ٍٔوى ثلذقظ إلّ: 

 صقؤو مؾمُعز ثمضذجًثس المضذجً ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز لوِ العذٓ ثلكٌر ثلطجةٌر ثلٖذجح لوِ ةفٌثه عٕىز ثلذقظ. .1

 ثلضعٌى علّ ص عٌٕ ثّضنوثا ثلضمجًٔه فٓ صطٌُٔ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز لوِ ةفٌثه عٕىز ثلذقظ. .2

 ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز  َه ز ةهثء مٍجًر ثلعوثه لوِ ةفٌثه عٕىز ثلذقظ. ثلضعٌى علّ هًؽز ثلعال ز دٕه .3

 فشٚ  اٌجؾش:

 ةمج فٌَٛ ثلذقظ فكجوش: 

 ( ّىز.12-17للضمجًٔه ص عٌٕ ثٔؾجدٓ فٓ صطٌُٔ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز لاتز ثلٖذجح دجلكٌر ثلطجةٌر د عمجً ) .1

 ه دجلكٌر ثلطجةٌر لوِ ثلالعذٕه ثلٖذجح.ٌىجل  عال ز ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز َمٍجًر ثلعوث .2

 ةمج مؾجالس ثلذقظ فكجوش

 :ٞ(2002-2007( ّىز للمُّم )12-17العذٓ ٕذجح وجهْ ثلكٌك دجلكٌر ثلطجةٌر د عمجً ) اٌّغبي اٌجشش 

 :ٟٔ17/2/2002َلغجٔز  22/5/2002للمور مه  اٌّغبي اٌضِب. 

 :ٟٔثلقجعز ثلوثملٕز للكٌر ثلطجةٌر فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز ثلؾجهًٔز/ؽجمعز دغىوثه  َ جعىز وىجهْ  اٌّغبي اٌّىب

 ثلكٌك ثلٌٔجٝٓ  َ جعز وجهْ ثلقٌٔز دجلكٌر ثلطجةٌر.

 :اٌجبة اٌضبٟٔ )اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ(

ز ثلمَهَؽز فٓ ثلمؾج  ثلٌٔجٝٓ  ثفضُِ ٌيث ثلذجح عور مقجًَ صضعل  دمُُٝع ثلذقظ  فقو صم ثلضطٌق إلّ ماٍُا ثلٌؤٔ

َةٌمٕز ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز  َثلٌؤٔز ثلمَهَؽز  َعال ضٍج دجلضؤًخ  َكيل  عال ضٍج دجلضؤًخ ثلاىٓ َثلنططٓ  َثلقوًثس 

ثليٌىٕىىز للٌٔجٝىىٓ  َثلهًثف ثلقٌكىىٓ َةٌمٕضىىً فىىٓ وؾىىجؿ ثلٌؤٔىىز ثلمَهَؽىىز  َثلهًثف َثلضٚىىًُ ثلقٌكىىٓ  َعال ضٍمىىج 

 َمٍجًر ثلعوثه فٓ ثلكٌر ثلطجةٌر فٞال  عه ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز. دجلمٍجًر ثلقٌكٕز 

 اٌجبة اٌضبٌش )ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ(:

ثّضنومش ثلذجفغىز ثلمىىٍؼ ثلضؾٌٔذىٓ د ّىلُح ورىجا ثلمؾمُعىز ثلُثفىور ىثس ثالمضذىجًٔه ثلقذلىٓ َثلذعىوْ  كمىج صىم ثمضٕىجً 

( العذىج   َكىيل  صىم 12( مىه ةٙىل )2ٕذجح وجهْ ثلكىٌك ثلٌٔجٝىٓ دىجلكٌر ثلطىجةٌر دجلطٌٔقىز ثلعمؤىز  َثلذىجلغ عىوهٌم )

( ثمضذىجًثس مىٍىج 5َثلمنضٚىٕه دىجلكٌر ثلطىجةٌر  ًَٕىقش )( ثمضذجًثس عٌٝش علّ مؾمُعز مىه ثلنذىٌثء 2صٚمٕم )

( عجوٕىز علىّ ثلقىجة٠  َثمضذىجً ثلعىوثه دٌؤٔىز 30لقٕجُ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز ٌَٓ )ثمضذجً ثلعوثه دٌؤٔىز مَهَؽىز مىال  )

وثه دٌؤٔز مَهَؽز فٓ ثلوَثةٌ ثلمنضلاز علّ ثلقجة٠  َثمضذجً ثلعوثه دٌؤٔز مَهَؽز مه ثلمىطقز ثلمجمٕز  َثمضذجً ثلع

مَهَؽز مه ثلمىطقز ثلنلإز  َثمضذجً ثلعوثه دٌؤٔز مَهَؽز مه ؽجوخ َثفو(  فٞىال  عىه صقؤىو ثالمضذىجًثس ثلنجٙىز 

دمٍجًر ثلعوثه َكجوش )ثمضذجً صمٌٌٔ ثلكٌر علّ ثلقجة٠  َثمضذجً ثلعوثه وقُ ثلٖذكز  َثمضذجً ه ز ثلعىوثه ثلقٌٔىخ مىه 

اجٕٙل للمىٍؼ ثلضؤًذٓ ثلمعو لضطٌُٔ ثلٌؤٔز ثلمَهَؽىز  ٌىيث َ ىو صىم معجلؾىز ثلىضىجةؼ ثلٖذكز(  َكيل  صٞمه ٌيث ثلذجح ص

دجلُّىىجةل ثلفٚىىجةٕز )ثلُّىى٠ ثلقْىىجدٓ  َثالوقىىٌثى ثلمعٕىىجًْ  َثلُّىى٠ٕ  َمعجمىىل ثاللضىىُثء  َمعجمىىل ثلٚىىوق ثلىىيثصٓ  

للعٕىىىجس مٕىىٌ ثلمضٌثدطىىز  َثلىْىىذز  (t)للعٕىىىجس ثلمضٌثدطىىز  َثمضذىىجً  (t)َمعجمىىل ثالًصذىىجٟ ثلذْىى٠ٕ )دٌّٕىىُن(  َثمضذىىجً 

 ثلمتُٔز  َوْذز ثلضطًُ.



 اٌجبة اٌشاثغ )ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب(:

لقو ٝم ٌىيث ثلذىجح فىٓ ٟٕجصىً عٌٝىج  َصقلىٕال  َمىج ٖىز لىضىجةؼ ثالمضذىجًٔه ثلقذلىٓ َثلذعىوْ  كىيل  عىٌٛ وضىجةؼ ثًصذىجٟ 

ٌٝش ثلىضجةؼ فٓ ؽوثَ  َةٕىكج  دٕجوٕىز لضُٝىٕـ ثلغىٌٛ َصْىٍل ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز دو ز ةهثء مٍجًر ثلعوثه  ٌيث َ و ع

 مه عملٕز ثلمقجًوز.

 اٌجبة اٌخبِظ )االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد(:

 ٝمه مج عٌٛ مه وضجةؼ فقو صم ثلضُٙل إلّ ثالّضىضجؽجس ثٖصٕز:

ثلىّ فىوَط صطىًُ ( عجوٕىز ثهِ 30مه مال  ثلىضجةؼ ثلضٓ ثظٌٌٍج ثمضذجً ثالعوثه دٌؤٔز مَهَؽز علّ ثلقجة٠ لمور ) .1

فٓ ثفْجُ ثلالعخ َصطًُ ٌّعز ًه ثلاعل َثفْجًّ دَمه ثلاعل ثلقٌكٓ  ثمج فٓ ثمضذجً ثالعوثه دٌؤٔز مَهَؽز 

علّ ثلوَثةٌ ثلمنضلاز علّ ثلقجة٠ ٔو  علّ صطًُ َصقْٕه ثلقوًثس ثالهًثكٕز فٞال  عه ثلو ز فٓ ثالهثء  ثمج وضىجةؼ 

ثالمجمٕز ٔو  علىّ صطىًُ  ىوًر ثالفْىجُ َثلضٚىًُ لىوِ ثلالعىخ ثعىىجء  ثمضذجً ثالعوثه دٌؤٔز مَهَؽز مه ثلمىطقز

ثلمىجفْز َفٓ ثمضذجً ثالعوثه دٌؤٔز مَهَؽىز مىه ثلمىطقىز ثالمجمٕىز فقىو هلىش ثلىضىجةؼ علىّ صقْىٕه ثلقىوًثس ثليٌىٕىز 

ظٍىٌس لالعذٕه عه ٌٟٔ  ثلضقلٕل َثلضاكٌٕ ثلمْضمٌ  َفىٓ ثمضذىجً ثالعىوثه دٌؤٔىز مَهَؽىز مىه ؽجوىخ َثفىو فقىو ث

 ثلىضجةؼ صطًُ صٌكَٕ ثلالعخ دجلُ ش ثلمىجّخ  َمه عم ثهثء ثلمٍجًر دًُٚر ٙقٕقز َه ٕقز.

َثظٌٍس ثلىضجةؼ عال ز ٝعٕاز دٕه ثمضذجًثس ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز َدٕه ثمضذجًْ ثالعوثه وقُ ثلٖذكز َثالعوثه ثلقٌٔخ  .2

 مه ثلٖذكز.

 َٕٙجس فكجوش صضٞمه:

دضطىٌُٔ ثلٌؤٔىز ثلمَهَؽىىز عىه ٌٟٔىى  ملى  مغٕىٌثس مضعىىوهر صْىٍم فىىٓ ثلض كٕىو علىّ ٍٔىىجهر ثلضمىجًٔه ثلنجٙىىز  .1

 صطٌُٔ ثالّضؾجدز ثلقٌكٕز َدمج ٔقق  إٔؾجه مْضُِ ةفٞل فٓ ثلهثء.

إعطجء ةٌمٕز ثكذٌ لضؤًذجس ثلٌؤٔز ثلمَهَؽز فٓ مؾمل ثلُفور ثلضؤًذٕىز لمىج لٍىج مىه هًَ فعىج  فىٓ ثالًصقىجء  .2

 دمْضُِ ثلهثء ثلنططٓ ثلنجٗ دجلمٍجًر.

لضؤًخ علّ ثالعوثه دٌؤٔز مَهَؽز لؾمٕا العذٓ ثلأٌ   َعىوا ثلضٌكٕىَ علىّ العىخ ثَ العذىٕه  لمىج لىيل  ث .3

 مه هًَ مٍم للضجعٌٕ فٓ مْضُِ ثالهثء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ٠غشٜ ؽغْٛ ِطشش  ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 اٌٙغ١ِٛخ ثىشح اٌغٍخ ( االعبع١خرأص١شأعزخذاَ اٌٛاعجبد اإلضبف١خ ٌزصؾ١ؼ االخطبء فٟ  أوزغبة ثؼض اٌّٙبساد  عىُثن ثلٌّجلً

 

 2002 ثلْىً

 اٌجبة األٚي: اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش : ثلملن٘ ثلعٌدٓ

طش٠مٙب اٌٝ اٌّفب١ُ٘، ٚاالعظ، ٚإٌظش٠بد اٌزٟ ٚضؼذ ٌزفغ١ش  ئر رضّٕذ اٌّمذِخ، ٚا١ّ٘خ اٌجؾش، ٚرُ اٌزطشق ػٓ

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ ِبصاٌذ رزؼبس  ِغ ثؼضٙب اٌكجؼض ِٚكٓ صكُ فكاْ اٌؾبعكخ اٌٍّؾكخ اٌكٝ ِض٠كذ ِكٓ اٌجؾكش ٚاٌزفزك١  

 ٌزٛع١غ دا شح اٌضٛء ٔؾٛ اٌزؼٍُ اٌصؾ١ؼ ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ اٌّشاد رؼٍّٙب.

اٌزكٟ ٠ّكش ثٙكب اٌّكزؼٍُ عكزظً ِٛضكغ ا٘زّكبَ اٌؼكب١ٍِٓ فكٟ ٘كزا اٌّغكبي. ٌٚمكذ اوكذد أْ اٌزطٛس اٌؾبصً خالي اٌّشاؽً 

ِؾبٚالد ػذح ِكٓ اٌجؾكٛس ٚاٌذساعكبد اٌّخزصكخ ثكبٌطشا ك اٌزؼ١ّ١ٍكخ اٌزكٟ رشكًّ أعكٍٛث١ٓ اعبعك١ٓ ّ٘كب : االعكب١ٌت 

ٞ اٌخطككظ اٌزؼ١ّ١ٍككخ، اٌزذس٠غكك١خ ، أٞ عككٍٛو١بد اٌطبٌككت ٚاٌّككذسط فككٟ أصٕككبء اٌككذسط ، ٚصب١ٔككب/ اعككزشار١غ١خ اٌزؼٍكك١ُ ، ا

ٚ٘زاْ االعٍٛث١ٓ ٠ٙذفبْ اٌٝ رؾم١ك اٌزذس٠ظ اٌّإصش، ٌٚىً ِّٕٙب ئعشاءارّٙب اٌّخزٍفخ ٌٚىّٕٙب ٠شزشوبْ فٟ رؾم١كك 

 ٘ذف اإل٘زّبَ ثّشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٔظشاً الخزالف لبث١ٍبرُٙ ٚلذسارُٙ .

ِككٓ اٌصكؼٛثبد فككٟ رؼٍككُ اٌّٙككبساد، ٚخصٛصككب اٌغذ٠ككذح ِٕٙككب .  ٌٚٙكزا الؽظككذ اٌجبؽضككخ: اْ اٌزال١ِككز ٠ٛاعٙككْٛ اٌىض١ككش

ِّب٠ٕزظ ػٕٗ أخطبء ٚضؼف فٟ اداء اٌّٙبساد اٌّشاد رؼٍّٙب  ٚ٘زا اٌضؼف ٔبرظ ػٓ ػذَ رشكخ١  اٌخطكأ ، ٚثّكب أْ 

ِجبشكشح االٔشطخ اٌزٟ ٠إد٠ٙب اٌزال١ِز فٟ ٔٙب٠خ إٌشبط االعبعٟ رُؼذ ٚاعجبد أضبف١خ ، فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال٠شعكغ اٌز١ٍّكز 

اٌٝ اٌزّش٠ٓ االعبعٟ ٌٚىٓ ٠مَٛ ثٛاعت أٚ ػذح ٚاعجبد أضبف١خ  ِّب ٠غبػذ ػٍٝ رصؾ١ؼ االخطبء ٚاٌؾذ ِٕٙب .ٌٚمكذ 

ارغٙذ اٌجبؽضخ اٌٝ ِؾبٌٚخ ِؼبٌغخ ٘زٖ اٌّشىٍخ، ئر أْ اغٍت اٌّذسع١ٓ ٠غزخذِْٛ طش٠مكخ اٌزغز٠كخ اٌشاعؼكخ فمكظ فكٟ 

ٌٛلكذ، ٚاٌغٙكذ ٌكذ٠ُٙ ، ٌٚكزا ئخزكبسد اٌجبؽضكخ ٘كزٖ اٌّشكىٍخ ٌّؼشفكخ أصكش ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِّب ٠إدٞ اٌٝ اًٌٍّ، ٚاعزٕفبر ا

اعزخذاَ اٌٛاعجبد اإلضبف١خ فٟ رصؾ١ؼ االخطبء ٌزؼٍُ ثؼض اٌّٙبساد االعبع١خ اٌٙغ١ِٛخ فٟ ٌؼجخ وشح اٌغٍخ ٌغش  

 ئعزضّبس اٌٛلذ ٚاٌغٙذ، ٚرغش٠غ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. 

 ٚ٘ذفذ اٌجؾش اٌٝ:    

 اٌزٟ رؾذس أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٌجؼض اٌّٙبساد االعبع١خ اٌٙغ١ِٛخ ثىشح اٌغٍخ.اٚال : رؾذ٠ذ االخطبء 

صب١ٔب : ِؼشفخ رأص١ش أعزخذاَ اٌٛاعجبد اإلضبف١خ فٟ رصؾ١ؼ االخطبء أصٕكبء رؼٍكُ ثؼكض اٌّٙكبساد االعبعك١خ اٌٙغ١ِٛكخ 

 ثىشح اٌغٍخ.

 ٚافزشضذ اٌجبؽضخ:    

 اٌزم١ًٍ ِٓ االخطبء ٌذٜ ِغب١ِغ ػ١ٕخ اٌجؾش .اٚال: ٌٍٛاعجبد اإلضبف١خ رأص١ش ئ٠غبثٟ فٟ 

 صب١ٔب : ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اإلخزجبساد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ، ٌّٚصٍؾخ اٌجؼذ٠خ.

 اِب ِغبالد اٌجؾش، فىبٔذ:    

 ( ر١ٍّزاً ٌّشؽٍخ اٌصف اٌغبدط االثزذا ٟ/ ِذسعخ اٌظفشـ ثغذاد .30أ. اٌّغبي اٌجششٞ : )

 . 2002/      4/   1،  ٚاٌٝ  2002/  2/    24ِٓ    ة. اٌّغبي اٌضِبٟٔ : اٌّذح 

 ط. اٌّغبي اٌّىبٟٔ : فٟ اٌغبؽبد اٌخبسع١خ ٌّذسعخ )اٌظفش( اإلثزذا ١خ/اٌىشؿ االٌٚٝ / ثغذاد .

 ٚفٟ اٌجبة اٌضبٟٔ/ رطشلذ اٌجبؽضخ اٌٝ اٌّٛاد إٌظش٠خ االر١خ :

ِٚفكب١ُ٘ اٌزكذس٠ظ، ٚاٌٛاعجكبد اإلضكبف١خ، فضكال ػكٓ  ِٚفَٙٛ إٌّٙظ ،ٚاٌزؼٍُ، ٚدسط اٌزشث١خ اٌش٠بضك١خ، ،إٌّٙظ   

 وشح اٌغٍخ اٌّصغشح، ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ.

ٚفٟ اٌجبة اٌضبٌش/ اعزخذِذ اٌجبؽضخ) إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ( ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ رال١ِكز اٌصكف اٌغكبدط االثزكذا ٟ فكٟ ِذسعكخ 

خ )اٌزغشثخ االعزطالػ١خ(، ِٚٓ صُ اإلخزجبساد )اٌظفش( اإلثزذا ١خ فٟ ثغذاد،اٌىشؿ . ٚثؼذ رؾذ٠ذ اإلخزجبساد اعشد اٌجبؽض

ٚرطج١ك إٌّٙكبط اٌزؼ١ٍّكٟ ثززجكغ اٌخطكأ ٚو١ف١كخ ِؼبٌغزكٗ ثبٌٛاعجكبد اإلضكبف١خٚثؼذ ئٔزٙكبء إٌّٙكبط ركُ ئعكشاء  ،اٌمج١ٍخ

 . (Spss)   اإلخزجبساد اٌجؼذ٠خ ، ِٚٓ صُ عّغ إٌزب ظ ِٚؼبٌغزٙب ػٍٝ ٚفك اٌؾم١جخ االؽصب ١خ اٌغب٘ضح

 اٌشاثغ/ رُ ػش  إٌزب ظ ِٕٚبلشزٙب ػٍٝ ٚفك عذاٚي، ٚئشىبي ث١ب١ٔخ . ٚفٟ اٌجبة  

ٚعٛد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اإلخزجبساد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ،ٌّٚصٍؾخ اٌجؼذ٠خ اِب فٟ اٌجبة اٌخبِظ/ فمذ ئعزٕزغذ اٌجبؽضخ : 

 ، ٚ٘زا ِب ٠ؾمك فشض١خ اٌجؾش .

 ٌّٕبٌٚخ اٌّشرذح،ٚ اٌطجطجخ اٌؼب١ٌخ ،ٚ اٌزٙذ٠ف اٌغٍّٟ.اإللالي ِٓ ؽذٚس االخطبء، ٚرؾغ١ٓ االداء اٌفٕٟ ٌّٙبساد ا

 ٚفٟ ضٛء اإلعزٕزبعبد اٌزٟ رُ اٌزٛصً ا١ٌٙب رٛصٟ اٌجبؽضخ ثــ:.    

اعزخذاَ اٌٛاعجبد اإلضبف١خ فٟ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ، ٚرٌه أل١ّ٘زٙب فٟ رم١ًٍ االخطبء، ٚرصؾ١ؾٙب وّب رض٠ذ ِٓ  -

 اٌطش٠مخ اٌزم١ٍذ٠خ ، ٚ٘زا ِب ؽممزٗ ٔزب ظ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ .فبػ١ٍخ اٌذسط ثطش٠مخ افضً ِٓ 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 أبط عؼذْٚ ؽغ١ٓ ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

ِٚغزٜٛ  األ٠شٚثىظ فٟ ثؼض اٌّزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ ٚأٔض٠ّبد األوغذح ٚاإلخزضايرأص١ش ِٕٙظ ثأعزخذاَ رّش٠ٕبد  عىُثن ثلٌّجلً

 اٌالوز١ه اع١ذ ٌذٜ طبٌجبد و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد

 2002 ثلْىً

ثٕضملش ثلٌّجلز علّ ممْىز ثدىُثح  إى ؽىجء ثلذىجح ثالَ  لٕٖىمل ثلمقومىز َمٖىكلز ثلذقىظ إى ًكىَس فٍٕمىج ثلذجفغىز علىّ  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

ٌفز وُع صمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ َمْضُثٌج َثّلُدٍج مؤكور ثن مج ىكٌ لُفوي الٔكآ إومج ٔؾخ ثلذقىظ فىٓ معٌفىز عمى  مع

ثلعال ز دٕه ثلؽٍَر ثلُظٕإز َثلعملٕجس ثلذُٕكٕمٕجةٕز َموِ ص عٌٌٕج فٓ صمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ لُٝا دٌثمؼ صؤًذٕىز علىّ 

دٕىز َثّىٍجمج  فىٓ ثّىضغال  فجعلٕىز ثلؾْىم دٖىكل كجمىل لضققٕى  ثللٕج ىز َف  ثِّ علمٕز صمكىٍج مه ثلضُٙل ثلّ وضىجةؼ ثٔؾج

ثلذووٕز َثلٚقٕز د ّلُح فعج  َعلمٓ ٔنوا ثفٌثه ثلمؾضما َفٓ منضلى  ثلعمىجً َثلمْىضُٔجس َثالؽىىجُ َفىٓ مقىومضٍم 

 ثلمٌةر.

ٌي فٓ دعىٜ ثلمضغٕىٌثس ليث َٙاش ثلذجفغز ؽل مٖكلضٍج دُٝا مىٍؼ صؤًذٓ د ّنوثا صمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ َلمعٌفز ص عٕ

ثلُظٕإز َةؤَمجس ثلكْور َثلمضَث  لوِ عٕىز ثلذقظ ٌيث. ٌيث َ و َٝعش ثلذجفغز ةٌوثفجَ عىور َفىٌَٛ لقىل مٖىكلز 

 دقغٍج ٌَٓ:

 أ٘ذاف اٌجؾش -

 اػذاد ِٕٙظ ثأعزخذاَ رّش٠ٕبد األ٠شٚثىظ. -

 اٌجؾش.اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ رأص١ش رّش٠ٕبد األ٠شٚثىظ فٟ اٌّزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ ل١ذ  -

 اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ رأص١ش رّش٠ٕبد األ٠شٚثىظ فٟ ِغزٜٛ االوز١ه أع١ذ ٚثؼض أٔض٠ّبد األوغذح ٚاإلخزضاي. -

 فشٚ  اٌجؾش -

ٕ٘بن فشٚق رٚ دالٌخ اؽصكب ١خ ثك١ٓ االخزجكبس٠ٓ اٌمجٍكٟ ٚاٌجؼكذٞ ٌٍّغّٛػكخ اٌضكبثطخ فكٟ ثؼكض اٌّزغ١كشاد  -

 خزضاي.اٌٛظ١ف١خ ِٚغزٜٛ اٌالوز١ه أع١ذ ٚثؼض أٔض٠ّبد األوغذح ٚاإل

ٕ٘بن فشٚق رٚ دالٌخ اؽصب ١خ ث١ٓ االخزجكبس٠ٓ اٌمجٍكٟ ٚاٌجؼكذٞ ٌٍّغّٛػكخ اٌزغش٠ج١كخ فكٟ ثؼكض اٌّزغ١كشاد  -

 اٌٛظ١ف١خ ِٚغزٜٛ اٌالوز١ه أع١ذ ٚثؼض أٔض٠ّبد األوغذح ٚاإلخزضاي.

ض ٕ٘بن فشٚق رٚ دالٌخ اؽصب ١خ ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌضبثطخ فٟ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ٌجؼ -

 اٌّزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ ِٚغزٜٛ اٌالوز١ه أع١ذ ٚثؼض أٔض٠ّبد األوغذح ٚاإلخزضاي.
َصٞمه ثلذجح ثلغجوٓ فقىو صٞىمه ثلوًثّىجس ثلىرٌٔىز َثلمٖىجدٍز. إى ًكىَس ثلذجفغىز فٕىً علىّ ثلمقىجًَ ثلىرٌٔىز ثلمضعلقىز 

جا ثلٍىُثةٓ َفُثةىو ةّىضنوثا دوًثّضٍج فضطٌ ش ثلّ ثلٌَٔدكِ َماٍُمً َثمٌثًٝ َورجا ثلعمىل دىً عىم ؽىجءس هًَ ثلىرى

ثلٌَٔدكِ فٓ ثلىٖجٟ ثلٌٔجٝٓ َعال ز صمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ دجلمضغٌٕثس ثلُظٕإز كجلقو ثل ّٚ لّضٍالف ثلَكْؾٕه 

(VO2MAX َثلكاجٔز ثلُظٕإز َمعو  ٌٝدجس ثلقلخ َفؾم ثلٌٞدز َثلىجصؼ ثلقلذٓ فٞال  عه هًَ ةؤَمىجس ثلكْىور )

إى صطٌ ش ثلذجفغز ثلّ ثلؤَمجس َمجٌٕضٍىج َورٌٔىجس ثلؤَمىجس ََظىجة  َمٚىجة٘ عمىل  َثلمضَث  فٓ صل  ثلعملٕز

ثلؤَمجس َصاجعالس ثلكْور َثلمضَث  ك ؤَم ثلالكضٕ  هْ ٌجهٌَٔؽٕىَٕ َص عٌٕ ثلىٖجٟ ثلٌٔجٝٓ فًٕ فٞال  عه مجٌٕىز 

 ورجا ثلالكضٕ  ةّٕو َعال ضً دضمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ.

لذجفغز ثلمىٍؼ ثلمْضنوا فٓ ثلذقظ فجّضنومش ثلمىٍؼ ثلضىؤًذٓ لمالءمضىً فىل مٖىكلز دقغٍىج. َفٓ ثلذجح ثلغجلظ َٝقش ث

( ٟجلذىز مىه ٟجلذىجس كلٕىز ثلضٌدٕىز ثلٌٔجٝىٕز ثلمٌفلىز ثالَلىّ  ْىمش ثلىّ 32فٞال  عه ىلى  فقىو ثّىضنومش عٕىىز دعىوه )

ذجفغىىز ثالهَثس َثلؽٍىىَر لضققٕىى  صؾٌٔذٕىىز َٝىىجدطز دعىىو ثؽىىٌثء ثلضكىىجفؤ َثلضؾىىجوِ لٍىىيي ثلعٕىىىز دعىىو ىلىى  ثّىىضنومش ثل

ثالمضذجًثس ثلقذلٕز عم ٟذقش مىٍؾٍج ثلضؤًذٓ دضمٌٔىجس ثلٌَٔدكِ دعو ىل  ةؽٌس ثالمضذجًثس ثلذعؤز َدعوٌج ثّضنومش 

 ثلمعجلم ثالفٚجةٕز الؽٌثء ثلمعجلؾز ثالفٚتٕز.

 َفٓ ثلذجح ثلٌثدا:

جةؾٍىىج فىىٓ ؽىىوثَ  َصمىىش مىج ٖىىضٍج َثٍثء ىلىى  َدعىىو ثلىىيْ صٞىىمه عىىٌٛ ثلىضىىجةؼ َمىج ٖىىضٍج ثى  جمىىش ثلذجفغىىز دعىىٌٛ وض

 ثلمعجلؾز ثالفٚجةٕز صُٙلش ثلذجفغز ثلّ ثّضىضجؽجس َصُٕٙجس عور ّض صٓ فٓ ثلذجح ثلنجمِ .

 ثمج ثلذجح ثلنجمِ: َصٞمه ثالّضىضجؽجس َثلضُٕٙجس إى ٕملش كجوش ثالّضىضجؽجس مج ٔ صٓ:

ء َثلمضُّى٠ َثلعىجلٓ للعٕىىز ثلضؾٌٔذٕىز ( ؽىوَثٌج فىٓ ثعذضش ماٌهثس ثلمىىٍؼ َثالّىلُح ثلمضذىا )ثالعىٌ ثلىُثٟٓ -1

 صققٕ  ٌوى ثلوًثّز

ثعٌس ماٌهثس ثلمىٍؼ ثلمْضنوا للعٕىز ثلضؾٌٔذٕز فٓ صققٕ  صطًُ فٓ مْضُِ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز َ و صُٝـ  -2

 PWC170ىل  مه مال  معىُٔز ثلاٌَق لكل مه معو  ٌٝدجس ثلقلخ َفؾىم ثلٞىٌدز َثلىىجصؼ ثلقلذىٓ َ ٕمىز 

 و ثل ّٚ لّضٍالف ثلَكْؾٕه.َثلق

ثعٌس ماٌهثس ثلمىٍؼ ثلمْىضنوا لعٕىىز ثلذقىظ فىٓ صققٕى  صطىًُ فىٓ مْىضُِ ثلمضغٕىٌثس ثلذُٕكٕمٕجةٕىز ) ٕمىز   -3

L.D.H.َوْذز ثلالكضٕ  ةّٕو فٓ ثلوا ) 

لم ٔعكِ ثلمىٍؼ ثلمْضنوا لوِ ثلمؾمُعز ثلٞجدطز  وًث  معٍُهث  مه ثلضطًُ إى لم صقٚل علّ فٌَق معىُٔز  -4

 ( فٓ ثالمضذجً ثلذعوْ لضل  ثلعٕىز.L.D.Hفٓ مضغٌٕ ثلىجصؼ ثلقلذٓ كيل  صووٓ مْضُِ )



ةعذضش ثالمضذجًثس ثلذعؤز دٕه ثلمؾمُعز ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕز صطًُ مْضُِ ثلعٕىز ثلضؾٌٔذٕز  ٕجّج دجلٞىجدطز  -5

 َصذٕه ىل  مه مال  ةًصاجع مْضُِ ثلَّجٟ ثلقْجدٕز فٓ مضغٌٕثس ثلذقظ ثلذعؤز.

ضش ثالّضىضجؽجس ٙقز ثلُ ُى علّ ثلمْىضُِ ثلىيْ صكىُن علٕىً ثلطجلذىجس ّىُثء ةكىجن عىىو صطذٕى  ثلمىىٍؼ ةعذ -6

 ثلضؾٌٔذٓ ةَ ثلمضذا.

 ثلضُٕٙجس:ةَٙش ثلذجفغز دمج ٔ صٓ:

 إؽٌثء ثلاقُٙجس ثلضؤًذٕز ةَ ثلطذٕز علّ ثلطجلذجس مال  فُٚ  ثلْىز. -1

َفى  ثلقٕجّىجس َثلمؤٕىٌثس ثلعلمٕىز ثلمعٍىُهر لىوِ ثّىجصير ص كٕو صىإي مىٍجػ ثلكلٕز ثلعملٓ دًُٚر ه ٕقز علىّ  -2

 كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز.

إهمج  فكىٌر صىإىي ثّىجلٕخ ثلٔىٌَدكِ فىٓ منضلى  ثلىوًَُ ثلعملٕىز للقٚىُ  علىّ مْىضُِ عىج   مىه ثللٕج ىز  -3

 ثلذووٕز؟

 إؽٌثء دقُط فٓ مضغٌٕثس َظٕإز َةؤَمجس ةمٌِ لاٍم عملٕز ثلضغئز َمَثمىز ثلضؤًخ. -4

 ثء دقُط مٖجدٍز علّ عٕىجس دمُثٙاجس عٕىز ثلذقظ واٍْج.ثؽٌ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 شٞ ِؾّذجخٕغبء ص ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

ٚاٌزصٛس اٌؼمٍٟ ٌألٌٛاْ ػٍٝ ِظب٘ش اٌزٛرش إٌفغٟ ٚثؼض اٌّزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ ٚأغبص ٌالػجٟ رأص١ش رّش٠ٕبد اٌزٙذ خ  عىُثن ثلٌّجلً

 200َػذٚ

 2002 ثلْىً

صطٌ ش ثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذجح ثلّ علم ثلىاِ َموِ ص عٌٕي ثلكذٌٕ فٓ ةهثء ثلالعذٕه  -:اٌجبة األٚي// اٌّمذِخ ِٚشىٍخ اٌجؾش ثلملن٘ ثلعٌدٓ

ي ثلعلم ثليْ  ٔنجٟخ عقُ  َعُثٟ  ثلالعذٕه ُّثء إى َٝقش  ثلقجؽز إلًٕ  كلمج صطلخ ثلهثء صٌكَٕث َؽٍوث ثكذٌ دعوَّ

ةكجن فٓ ةَ جس ثلٌثفز ةَ فٓ ةَ جس ثلضؤًخ ةَ ثلمىجفْز ثلمنضلاز ثلضٓ صعو ٌٓ ثلمٌِ مٚوً ثلكغٌٕ مه ثلمُث   

مز ممج ٔضطلخ مه ثلالعخ ثلضعذتز ثلىإْز دجصؾجي ثالواعجلٕز ثلمضغٌٕر الًصذجٍٟج دمُث   ثلىؾجؿ َثلاٖل ةَ ثلاٍُ َثلٍَٔ

 ماٜ ثلضُصٌ ثلىآْ.

ليث ثّضنومش ثلذجفغز ثلضمٌٔىجس ثلضىإْز َثلضًُٚ ثلعقلٓ دجّضنوثا ثللُثن إى ةن ثللُن لً ص عٌٕ ّٕكُلُؽٓ مجٗ فٓ  

ؽئًج فٓ فٕجصىج َثٌم  دُظجة  ةعٞجء ثلؾْم فٍُ إفْجُ َلِٕ لً َؽُه مجًػ ثلؾٍجٍ ثلعٚذٓ َثن ثللُن ٔؤعٌ ص عٌٕث  

ٌٟثة  ص عٌٕي ٌٓ  ثلض عٌٕ فٓ ثواعجالصىج  َٔمكه للُن ةن ٔغٌٕ ثلمق٠ٕ ثليْ ٔعٕٔ فًٕ َٔنا  مه ثلضُصٌ ثلىآْ َٔٞجع  

إوضجؽًٕ ةهثء ثلالعخ لضققٕ  ثالوؾجٍ لمغل ٌيي ثلاعجلٕجس ثلضٓ صقضجػ ثلّ ًؤٔز كذٌٕر َثلضَثا ُٟٔل مه ثلالعخ لًَع ثلغقز 

قٕ  ثلضُثٍن دٕه ثلعمل ثلعٚذٓ َثلعٞلٓ .فٓ َثفور مه ةٌم ثلاعجلٕجس ثلضٓ صضطلخ ىل  ثالٌضمجا لضققٕ  ثالوؾجٍ دىاًْ لضق

ا.  َمه ٌىج َٝعش ثلذجفغز فقُِ مٖكلضٍج ثلضٓ صكمه دُٝا صمٌٔىجس ثلضٍوةز ثلىإْز دجّضنوثا 200ٌَٓ فعجلٕز عوَ

 ا(.200ثء ثلفٞل فٓ ثالوؾجٍ عوَ)ثاللُةن للضقلٕل مه ثلضُصٌ ثلىآْ َمه عم صققٕ  ثله

  -أ٘ذاف اٌجؾش: 
 ا.200َٝا صمٌٔىجس للضٍوةز ثلىإْز َثلضًُٚ ثلعقلٓ دجللُثن لالعذٓ عوَ    (1

معٌفز ص عٌٕ صمٌٔىجس للضٍوةز ثلىإْز َثلضًُٚ ثلعقلٓ دجللُثن علّ مرجٌٌ ثلضُصٌ ثلىآْ لوِ العذٓ عوَ    (2

 ا.200

معٌفز ص عٌٕ صمٌٔىجس للضٍوةز ثلىإْز َثلضًُٚ ثلعقلٓ دجللُثن علّ دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز لوِ العذٓ عوَ    (3

 ا 200

 ا .200معٌفز ص عٌٕ صمٌٔىجس للضٍوةز ثلىإْز َثلضًُٚ ثلعقلٓ دجللُثن علّ ثوؾجٍ العذٓ عوَ  (4

 -فٌَٛ ثلذقظ :   

 ا.200عٜ مرجٌٌ ثلضُصٌ ثلىآْ لوِ العذٓ عوَ ال صُؽو فٌَق ىَثس هاللز إفٚجةٕز فٓ ثمضذجً د (1

 ا.200ال صُؽو فٌَق ىَثس هاللز إفٚجةٕز فٓ ثمضذجً دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز لوِ العذٓ عوَ  (2

 ا لالعذٓ ثلْجفز َثلمٕوثن.200ال صُؽو فٌَق ىَثس هاللز إفٚجةٕز فٓ ثمضذجً ثوؾجٍ  (3

َمىٍج صْل٠ٕ  ثلُٞء علّ ثلؾُثوخ ثلىرٌٔز ىثس ثلعال ز  -اٌّشبثٙخ:اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد ثلذجح ثلغجوٓ//   

ثلمذجٌٕر دمُُٝع ثلذقظ َوذير صجًٔنٕز عه ثللُن َماٍُمً َ ٙاجصً َإهًثف ثللُثن  َفٍْج َماٍُا ثلٍجلز َ ثلٖجكٌث 

ُن فٓ صقىٕجس ثلضًُٚ َعال ز ثللُن فٓ علم ثلىاِ  َص عٌٕي علّ ثلقجلز ثلىإْز َثلٚقٕز  َّٕكُلُؽٕز ثللُثن  َثلل

ا.ًَكَس ةٔٞج  فٓ ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز إى 200ثلعقلٓ َثلضىاِ  كمج صطٌ ش ثلّ ماجٌٕم ثلضٍوةز ثلىإْز  َفعجلٕز عوَ

 صطٌ ش ثلّ هًثّضٕه َعلقش  علٍٕمج  ٕجّج  لعملٍج كمج ٌُ مُؽُه فٓ ثلذجح ثلغجوٓ.

ثلذجفغز ثلمىٍؼ ثلضؾٌٔذٓ لمالءمضً ثلمٖكلز ثلموًَّز  فٞال   ثمضجًس -ثلذجح ثلغجلظ// مىٍؼ ثلذقظ َإؽٌثءثصً ثلمٕوثوٕز:

ا( َٟذقش ثلذجفغز ثلضؾٌدز 200( العذٕه ٌَم العذُ ثلمىضنخ )ّذجق عو10َعه ةوٍج ثمضجًس عٕىز ص لاش مه )

ثالّضطالعٕز دعو ةن ةؽٌس ثلِّ ثلعلمٕز لالمضذجًثس دعو ىل  ثّضنومش ؽمٕا ثلؽٍَر َثلذٌثمؼ ثلمعور ف ؽٌس 

مضذجًثس ثلقذلٕز َدعوٌج ثالمضذجًثس ثلذعؤز دعو مور إوٍجء دٌوجمؼ ثلضٍوةز ثلىإْز دجّضنوثا ثاللُةن  َثّضنومش ثال

  ثلُّجةل ثلفٚجةٕز لإلٍّجا فٓ ثلقُٚ  علّ ثلىضجةؼ.

كج   جمش ثلذجفغز دعٌٛ وضجةؾٍج فٓ ؽوثَ  عم َٝقضٍج فٓ ةٕ -ثلذجح ثلٌثدا//  عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج:

 ٍٔجهر للمعٌفز َثلضُٕٝـ َصم مىج ٖز ثلىضجةؼ كلٍج دعو معجلؾضٍج إفٚجةٕج. 

 -اٌجبة اٌخبِظ// االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد:

 ثالّضىضجؽجس:            

ص عٌٕ صمٌٔىجس ثلضٍوةز ثلىإْز دجّضنوثا ثللُثن فٓ ثّضقٌثً وإْز ثلالعخ َوُٝـ ىل  عه ٌٟٔ  ثلاٌَق  (1

 ثلمعىُٔز فٓ مضغٌٕ ثمضذجً ثلضُصٌ. 

صكٕ  عمل ثلؾٍجٍ ثلعٚذٓ َث ضٚجهٔز عمل ثلقلخ هلش علّ َؽُه فٌَق معىُٔز فٓ ثمضذجً ةٕىٌٕ)ًه فعل  (2

 ثلعٕىٓ ثلقذلٓ(.

ز ثلىإْز دجّضنوثا ثللُثن لٍج  ص عٌٕ فٓ ثلؾٍجٍ ثلضىآْ َصُٝـ ىل  عه ٌٟٔ  معىُٔز ةنَّ صمٌٔىجس ثلضٍوة (3

 ثلاٌَق فٓ ثلْعز ثلقُٕٔز َمعو  ثلضىاِ.

لمْضُِ ص عٌٕ ثلضمٌٔىجس ثلىإْز دجّضنوثا ثللُثن فٓ مضغٌٕثس ثلؾْم َصقق  مْضُِ ثكذٌ فٓ ثالوؾجٍ  (4



 ثلقذلٓ عىً فٓ ةلذعوْ. ثلٌٔجٝٓ ٌَيث مج صُٝـ فٓ وضجةؼ إوؾجٍ ثالمضذجً

 ٌىجف صذجٔه ثٔؾجدٓ فٓ مْضُِ ثلضطًُ دٕه ثالمضذجًثس َثلقٕجّجس ثلقذلٕز َثلذعؤز لمضغٌٕثس ثلذقظ. (5

-ثلًٍق-ثلإٌٍَْ -ثلمٌٞ -ثلٙاٌ -ثلذٌصقجلٓ -ا لأللُثن )ثلفم200ٌةن مُٕ  ثلالعذٕه فٓ عوَ (6

 ثلًُهْ( كجوش ثٔؾجدٕز.-ثلذىاْؾٓ

   اٌزٛص١بد:                
 ًٌَٝر ثّضنوثا ثللُثن فٓ ثلُّجةل ثلضعلٕمٕز َثلضؤًذٕز ثلنجٙز دضىمٕز َصطٌُٔ ثلمىٍؼ . (1

ًٌَٝر إؽٌثء مقجٌٝثس صغقٕإز عه ثللُثن لالعذٕه ثلممجًّٕه لٍيي ثلاعجلٕز الن ثلقىجعز ٌٓ ةَ  مطُر  (2

 دجصؾجي صطذٕ  ثلمىٍؼ.

ْٕز دجللُثن مه لون ثلموًح للضقلٕل مه ثلضُصٌ ثلىآْ لوِ العذٓ ثلْجفز ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضٍوةز ثلىا (3

 َثلمٕوثن.

صُؽًٕ ثلموًح لالعخ فُ  ثالوضذجي ثلّ ةلُثن ةًٕٝز ثلملعخ َثلؽٍَر َمالدِ ثلالعذٕه َكل ٕب ٔق٠ٕ  (4

 دٍم.

 لاٌهٔز َثلاٌ ٕز.إؽٌثء هًثّز مٖجدٍز َصطذٕ  صمٌٔىجس ثلضٍوةز ثلىإْز دجّضنوثا ثللُثن علّ ثللعجح ث (5

صعََٔ ثلقىجعز دضغٌٕ ثللُثن ثلْلذٕز ثلضٓ ٔضمَٕ دٍج ثلالعخ ثلّ ثللُثن ثالٔؾجدٕز َىل  لناٜ ثلضُصٌ َإعجًر  (6

 ثلذٍؾز لً.

ًٌَٝر ثالٌضمجا فٓ ماٜ معوالس ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز ثلضٓ ٌٓ  ٕو ثلوًثّز ثلّ مْضُِ ثلطذٕعٓ الن ىل   (7

 ٕه.ٔىعكِ عه ثلضٍوةز ثلىإْز لالعذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ٔٛس ؽبرُ سضب ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

ٚرأص١ش٘ب فٟ ثؼض اٌمذساد ِٕٙظ رذس٠جٟ ِمزشػ ثبٌّمبِٚبد اٌّزغ١شح ػٍٝ ٚفك ثؼض اٌّإششاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ ،  عىُثن ثلٌّجلً

 اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ٌذلخ ٚعشػخ ؽشوخ اٌطؼٓ ثبٌّجبسصح

 2002 ثلْىً

رٕبٌٚذ اٌىض١ش ِٓ اٌذساعبد ، ٚاٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ ، ٚاٌّخزجش٠خ ِؼظُ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ثٍؼجخ اٌّجكبسصح ، ٚاٌزكٟ  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

ّْ اغٍت ٘كزٖ اٌذساعكبد راد ِٕكب٘ظ رذس٠ج١كخ رإصش فٟ ر١ّٕخ اٌغبٔت اٌجذٟٔ ٌالسرمبء ثبٌغبٔت اٌز ى١ٕىٟ ٚاٌّٙبسٞ ، ئالّ أ

رؼزّذ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌمكذساد اٌجذ١ٔكخ اٌخبصكخ دْٚ ِشاػكبح رطج١مٙكب ٌٍغٛأكت اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔى١كخ اٌّشرجطكخ ثّزطٍجكبد األداء 

ئٌكٝ رٕكبٚي ٘كزا اٌجؾكش اٌخبن ثبٌّجبسصح ، فضالً ػٓ لٍخ اٌجؾٛس اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔى١خ فٟ ِغبي اٌّجكبسصح ِّكب دفكغ اٌجبؽضكخ 

وٛٔٙب أٚي ِٓ رخٛ  فٟ عبٔكت اٌزؾ١ٍكً اٌجب١ِٛ٠ىكب١ٔىٟ فكٟ ِغكبي اٌش٠بضكخ إٌغك٠ٛخ فكٟ اٌّجكبسصح فكٟ اٌمطكش ، ٌٚكزا 

ئسرأد اٌجبؽضخ دساعخ رأص١ش اعزخذاَ اٌّمبِٚبد اٌّزغ١كشح ػٍكٝ ٚفكك ثؼكض اٌّإشكشاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١كخ ٌزطك٠ٛش ثؼكض 

 ؽشوخ اٌطؼٓ ثبٌّجبسصح . اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ٚدلخ ٚعشػخ

 ةٌ    وثى ثلذقظ

 ئػذاد ِٕٙظ رذس٠جٟ ٌٍّمبِٚبد اٌّزغ١شح ػٍٝ ٚفك ثؼض اٌّإششاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ. -

 اٌزؼشف ئٌٝ رأص١ش إٌّٙظ اٌّمزشػ فٟ رط٠ٛش ثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش . -

اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١كخ ٚدلكخ ٚعكشػخ ؽشوكخ اٌطؼكٓ فكٟ اٌزؼشف ئٌٝ رأص١ش إٌّٙظ اٌّمزشػ فكٟ رطك٠ٛش اٌّإشكشاد  -

 اٌّجبسصح ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجؾش .

 فٌَٛ ثلذقظ 

ٕ٘ككبن فككشٚق راد دالٌككخ ئؽصككب ١خ ثكك١ٓ االخزجككبس اٌمجٍككٟ ٚاٌجؼككذٞ ٌٍّغّككٛػز١ٓ: اٌضككبثطخ ٚاٌزغشثج١ككخ فككٟ  -

 اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ، ٌّٚصٍؾخ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ.

الخزجككبس اٌمجٍككٟ ٚاٌجؼككذٞ ٌٍّغّككٛػز١ٓ : اٌضككبثطخ ٚاٌزغش٠ج١ككخ فككٟ ٕ٘ككبن فككشٚق راد دالٌككخ ئؽصككب ١خ ثكك١ٓ ا -

 اٌّإششاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ ، ٚدلخ ٚعشػخ ؽشوخ اٌطؼٓ فٟ اٌّجبسصح ٌّٚصٍؾخ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ.

ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ ئؽصب ١خ فٟ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ:  اٌضبثطخ ٚاٌزغش٠ج١خ فٟ اٌمذساد  -

 بصخ ، ٚاٌّإششاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ ، ٚدلخ ٚعشػخ ؽشوخ اٌطؼٓ .اٌجذ١ٔخ اٌخ

 مؾجالس ثلذقظ 

اٌّغبي اٌجششٞ : الػجبد ٔبدٞ اٌفزبح اٌش٠بضٟ )ثغذاد( فٟ ٌؼجخ اٌّجبسصح اٌجبٌغخ ػذد٘ٓ )عزخ ػشش( الػجخ  -

. 

 . 16/3/2002ـ ؽزٝ   4/1/2002اٌّغبي اٌضِبٟٔ: ِٓ  -

 عبِؼخ ثغذاد . –١خ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد اٌّغبي اٌّىبٟٔ : لبػخ اٌّجبسصح فٟ وٍ -

 إؽٌثءثس ثلذقظ

اعزخذِذ اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ٌّالءِزٗ ٌطج١ؼخ اٌجؾش ، ئر أُعش٠ذ اٌذساعخ ػٍٝ )عزخ ػشش الػجخ( ِكٓ الػجكبد 

ّٙب َ ، رككُ اخز١ككبس٘ٓ ثبٌطش٠مككخ اٌؼّذ٠ككخ ، ٚرككُ رمغكك2002١-2002ٔككبدٞ اٌفزككبح اٌش٠بضككٟ )ثغككذاد( ٌٍّٛعككُ اٌش٠بضككٟ 

ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛا ١خ ٚثأعٍٛة اٌمشػخ اٌٝ ِغّٛػز١ٓ ضبثطخ ٚرغش٠ج١خ ، ئر رُ ئعشاء اٌم١بعبد ٌٙٓ ٌغش  اٌزغكبٔظ 

)اٌطٛي ، ٚاٌٛصْ ، ٚاٌؼّش اٌضِٕٟ ، ٚاٌؼّش اٌزذس٠جٟ( ، ٚاٌزىبفإ ، ٚرٌه ثبالخزجبساد اٌمج١ٍخ )اخزجبس اٌمٛح االٔفغبس٠خ 

، ٚاٌمٛح ا١ٌّّكضح ثبٌغكشػخ ٌٍكشع١ٍٓ ، ٚعكشػخ االٔزمكبي ثبٌٍّؼكت( ، ٚاٌزصك٠ٛش ٌٍشع١ٍٓ، ٚاٌمٛح االٔفغبس٠خ ٌٍزساػ١ٓ 

اٌف١ككذ٠ٛٞ اٌمجٍككٟ )ِغككبفخ اٌخطككٛح ، ٚعككشػخ اٌخطككٛح ، ٚاٌغككشػخ اٌضا٠ٚككخ ٌٍشوجككخ ، ٚاسرفككبع ِشوككض صمككً اٌغغككُ ػٕككذ 

ػٕككذ اٌطؼككٓ ، االعككزؼذاد ، ٚاسرفككبع ِشوككض صمككً اٌغغككُ ػٕككذ اٌطؼككٓ ، ٚاٌغككشػخ اٌضا٠ٚككخ ٌٍككٛسن، ٚصا٠ٚككخ ١ِككً اٌغككزع 

ٚاٌغشػخ اٌضا٠ٚخ ٌٍىزف ، ٚعشػخ اٌزساع اٌّغٍؾخ( ، ٚاٌزٟ رُ ئعشاؤ٘كب لجكً اٌجكذء ثزطج١كك إٌّٙكبط اٌزكذس٠جٟ ، ػكٓ 

طش٠مٙب رُ ٚضغ إٌّٙظ ئعزٕبداً ئٌٝ سأٞ اٌخجشاء اٌّخزص١ٓ ، ٚاعزّش اٌّكٕٙظ )صّب١ٔكخ( أعكبث١غ ثٛالكغ صكالس ٚؽكذاد 

إٌّٙظ أُعش٠ذ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ، ٚرّذ ِؼبٌغخ إٌزكب ظ ثبٌٛعكب ً اإلؽصكب ١خ فٟ األعجٛع ، ٚثؼذ االٔزٙبء ِٓ رٕف١ز 

 اٌّال ّخ ٌّؼشفخ ِغزٜٛ اٌزطٛس ػٓ طش٠ك رطج١ك اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ اٌّمزشؽخ .

 ثلّضىضجؽ    جس

اْ اٌزككذس٠ت ثبٌّمبِٚككبد اٌّزغ١ككشح ، ٚاٌككزٞ ٔفككز ػٍككٝ ئفككشاد اٌّغّٛػككخ اٌزغش٠ج١ككخ أدٜ ئٌككٝ رطكك٠ٛش اٌمككذساد  -

اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ثأداء دلخ ٚعشػخ ؽشوخ اٌطؼكٓ ، ٚ٘كٟ: )اٌمكٛح االٔفغبس٠كخ ٌٍكشع١ٍٓ ٚاٌكزساػ١١ٓ ، ٚاٌمكٛح 

ا١ٌّّضح ثبٌغشػخ  ٌٍشع١ٍٓ ، ٚعشػخ االٔزمبي فٟ اٌٍّؼت( ػٍٝ ٚفك اٌششٚط اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔى١كخ اٌّغكزخذِخ ، 

 زجبساد اٌجؼذ٠خ ٚاالسرمبء ثٙب ثشىً رذس٠غٟ ، ٚاٌزٟ ػجشد ػٕٙب إٌزب ظ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌالخ

ظٙشد ِإششاد اٌزؾغٓ ٌٍّزغ١شاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١خ اٌّخزبسح وبفخ ٌؼ١ٕخ اٌجؾكش خكالي ِشاؽكً اٌّٙكبسح ثؼكذ  -

رطج١ك إٌّٙظ اٌزذس٠جٟ ٌزذس٠ت اٌّمبِٚبد اٌّزغ١شح ، ٚ٘زا ِب أظٙشرٗ ٔزب ظ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ٌٍّغّٛػكخ 

 اٌزغش٠ج١خ .

اٌخبصككخ ، فضككالً ػككٓ اٌّزغ١ككشاد اٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١ككخ اٌّخزككبسح ل١ككذ ظٙككٛس رطككٛس ٚاضككؼ فككٟ اٌمككذساد اٌجذ١ٔككخ  -



اٌذساعخ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ وبفخ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ِّكب أؼىكظ ئ٠غبث١كبً ػٍكٝ ػ١ٍّكخ اٌكشثظ اٌصكؾ١ؼ 

ث١ٓ ٘زٖ اٌّزغ١كشاد اٌجذ١ٔكخ ٚاٌجب٠ٛو١ّٕبر١ى١كخ ، ٚثّكب ٠ؾمكك ركشاثظ ػكبير ثك١ٓ ِشؽٍزكٟ االعكزؼذاد ، ِٚشؽٍكخ 

 َ ٚاٌطؼٓ ثأغ١بث١خ ثّب ٠ؾمك دلخ ػب١ٌخ فٟ ئصبثخ اٌٙذف .اٌزمذ

 ثلضُٕٙ   جس 

 ضشٚسح ا٘زّبَ اٌّذسث١ٓ ثبعزخذاَ اٌّمبِٚبد اٌّزغ١شح ٌز١ّٕخ ػضالد اٌزساػ١ٓ ٚاٌشع١ٍٓ . -

ضشٚسح اٌزشو١ض فٟ األعظ ٚاٌّجبدب ا١ٌّىب١ٔى١خ فٟ ػ١ٍّخ اخز١بس اٌزّكبس٠ٓ اٌجذ١ٔكخ إٌّبعكجخ فكٟ ِفكشداد  -

 زذس٠جٟ ػٍٝ ٚفك ششٚط األداء اٌؾشوٟ .إٌّٙظ اٌ

ئدخبي اٌّذسث١ٓ دٚساد ػ١ٍّخ خبصخ ٌزؼش٠فُٙ ثأ١ّ٘خ ػٍُ اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه ، ٚاٌششٚط ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌصكؾ١ؾخ  -

 اٌّصبؽجخ ٌٍّٙبساد األعبع١خ ثش٠بضخ اٌّجبسصح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 عٙبَ ؽّٛد صبثظ ثلغالعٓثثالّم 

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 اٌزٕبفغ١خ فٟ رط٠ٛش ثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ٚاٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ فٟ عالػ اٌش١  بس٠ٓرأص١ش اٌزّ عىُثن ثلٌّجلً
 2002 ثلْىً

 ٟٚ٘ :اشزٍّذ اٌشعبٌخ ػٍٝ خّغخ أثٛاة،  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش : اشزًّ اٌجبة األٚي ػٍٝ اٌّمذِخ ٚأ١ّ٘خ اٌجؾش ، ٚاٌزٟ رُ اٌزطشق ف١ٙب ئٌٝ اٌزؼش٠ف  -اٌجبة األٚي :

)اٌزذس٠ت اٌش٠بضٟ( اٌّغزٕذ ئٌٝ األعظ اٌؼ١ٍّخ ، ٚأصشٖ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ ، ٚوزٌه اٌزؼشف ئٌٝ ٌؼجخ اٌّجبسصح 

اِب اٌّشىٍخ فزّضٍذ ثـاْ  اٌالػت ٠ؾزبط ئٌٝ ّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ اٌزٟ رؾزبعٙب ٚاٌ ،،ٚأُ٘ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ 

َْ اعزّشاسٖ ػٍٝ ٚر١شح ٚاؽذح ٠إدٞ ئٌٝ رم١ذ ٚئػبلخ ٔشبطٗ اٌؾشوٟ ٚاٌغغّٟ، ٌزا  اٌزٕٛع خالي ٠ِٛٗ اٌزذس٠جٟ، ئر ئ

٠ج١خ، ٌغش  ئصبسرٗ ػٓ طش٠ك ٠غت فغؼ اٌّغبي ئِبِٗ ١ٌشجغ ١ٍِٗ ٌٍؾشوخ ثّضاٌٚخ رّبس٠ٓ رٕبفغ١خ خالي اٌٛؽذح اٌزذس

ٌزا اسرأد اٌجبؽضخ ئْ رضغ رّبس٠ٓ ،ٌٚخٍٛ إٌّب٘ظ  اٌزذس٠ج١خ ِٓ ٘زٖ اٌزّبس٠ٓ اٌزٕبفغ١خ، ِّبسعزٗ ٌٙزٖ اٌزّبس٠ٓ

اٌؾ١بح خذِزب ٌزط٠ٛش ٘زٖ اٌٍؼجخ ئضبفخ  غٍخثذ١ٔخ ِٚٙبس٠خ، ثبألعٍٛة اٌزٕبفغٟ ِٚٛاوجخ اٌزطٛس اٌؾبصً فٟ ػ

 ٌٍخشٚط ِٓ سٚر١ٓ اٌزّبس٠ٓ اٌزم١ٍذ٠خ .                                                             

اٌىشف ػٓ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ االخزجبس٠ٓ: اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ، فٟ ٚ٘ذف اٌجؾش ئٌٝ  

اٌىشف ػٓ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ئٌٝ  ذ١ٔخ اٌخبصخ ، ٚثؼض اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ،فضال ػٓثؼض اٌمذساد اٌج

فشٚق راد  ٚلذ افزشضذ اٌجبؽضخ ثٛعٛد   اٌّغّٛػز١ٓ فٟ االخزجبس أٌجؼذٞ فٟ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ

طخ،ٌّٚصٍؾخ االخزجبس اٌجؼذٞ فٟ دالٌخ ئؽصب ١خ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ: اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبث

اٌّزغ١شاد، آر ِٛعٛد فشٚق راد دالٌخ ئؽصب ١خ ث١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ فٟ االخزجبس اٌجؼذٞ، ٌّٚصٍؾخ اٌّغّٛػخ 

ثبٌالػج١ٓ ِٕزخت شجبة اٌجصشح ثبٌّجبسصح فٟ ِب ِغبالد اٌجؾش، فزّضٍذ: ا.اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌّزغ١شاد اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبس٠خ

/  3/  23ٚؽزٝ  2002/  1/  12خالي اٌّذح )  ( الػجبً.فٟ اٌّجبسصح16غ ػذدُ٘ )( عٕخ  ٚاٌجب12ٌ -12ػّش)

 ( فٟ لبػخ ٔبدٞ اٌص١ذ ثبٌجصشح.    2002

فمذ اشزًّ ػٍٝ اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ ار رطشلذ اٌجبؽضخ ئٌٝ ِفَٙٛ اٌزّبس٠ٓ  -أِب اٌجبة اٌضبٟٔ : 

د اٌؾشو١خ ، ٚفٛا ذ٘ب فٟ رذس٠ت اٌّٙبساد اٌؾشو١خ ، ٚششٚط اخز١بس٘ب فٟ اعزخذاِٙب فٟ رذس٠ت اٌّٙبسااٌزٕبفغ١خ، ٚ

 اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ فٟ اٌّجبسصح .ٚأعب١ٌجٙب ،ٚاأل٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٌٍزٕبفظ ، ٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ،

 ٚرضّٓ ٘زا اٌجبة أ٠ضب اٌذساعبد اٌّشبثٙخ فمذ رطشلذ اٌجبؽضخ ئٌٝ اصٕبْ ِٓ اٌذساعبد ِشبثٙخ. 

 اٌزٞ ؽًّ ػٕٛاْ ِٕٙظ اٌجؾش ٚاعشاءرخ ا١ٌّذا١ٔخ : -ٚفٟ اٌجبة اٌضبٌش : 

فمذ اخزبسد اٌجبؽضخ إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ را رص١ُّ )اٌضجظ اٌّؾىُ(اخزجبس لجٍٟ ٚاخزجبس ثؼذٞ ٌٍّغّٛػز١ٓ راد       

 . ( الػجبً  ِٓ ِٕزخت شجبة اٌجصشح ثبٌغالػ اٌش١  16االخز١بس أٌؼّذٞ ، ار ثٍغذ اٌؼ١ٕخ ثـ) 

وّب رطشلذ اٌجبؽضخ فٟ ٘زا اٌجبة ئٌٝ األدٚاد ٚاألعٙضح اٌزٟ رُ اعزؼّبٌٙب فٟ اٌزغشثخ ، ِغ ششػ االخزجبساد   

 اٌّغزخذَ فٟ اٌجؾش.    ((Spssاٌّغزخذِخ ، ٚرُ ِؼبٌغخ إٌزب ظ ئؽصب ١ب ػٓ طش٠ك إٌظبَ اإلؽصب ٟ 

 ب، ِٕٚبلشزٙب :ٚاٌزٞ اخز  ثـ ػش  إٌزب ظ، ٚرؾ١ٍٍٙ  -أِب اٌجبة اٌشاثغ :   

فمذ رُ اٌزطشق فٟ ٘زا اٌجبة ئٌٝ ػش  إٌزب ظ اٌزٟ رُ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ِٓ االخزجبساد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ، ٚرؾ١ٍٍٙب      

 ػٍٝ ٚفك عذاٚي ٚأشىبي ث١ب١ٔخ رٛض١ؾ١خ، ِٕٚبلشزٙب ػٍٝ ٚفك األعٍٛة اٌؼٍّٟ اٌّزجغ .

 ٛص١بد، ئر اعزٕزغذ اٌجبؽضخ :   ٚرطشلذ اٌجبؽضخ فٟ اٌجبة اٌخبِظ ئٌٝ االعزٕزبعبد ٚاٌز 

أْ اعزخذاَ اٌزّبس٠ٓ اٌزٕبفغ١خ وبْ ٌٙب األصش اال٠غبثٟ فٟ رط٠ٛش ثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ، ٚاٌّٙبساد   -

 اٌٙغ١ِٛخ ٌذٜ اٌالػج١ٓ اٌشجبة..

 خ اٌجؾش .ظٙشد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االخزجبس٠ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ، ٌّٚصٍؾخ االخزجبس اٌجؼذٞ ٌذٜ ِغّٛػزٟ ػ١ٕ  -

ظٙشد فشٚق ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ ث١ٓ ِغّٛػزٟ ػ١ٕخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ  فٟ االخزجبساد اٌجؼذ٠خ،   -

 ٌّٚصٍؾخ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ .

 ئِب اٌزٛص١بد فمذ وبٔذ :

الػج١ٓ اٌشجبة اػزّبد اٌزّبس٠ٓ اٌزٕبفغ١خ فٟ رط٠ٛش ثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ، ٚاٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ٌذٜ اٌ -

 ثبٌغالػ اٌش١  .

 ضشٚسح سثظ األداء اٌّٙبسٞ ثبٌمذساد اٌجذ١ٔخ  اٌخبصخ  فٟ ٌؼجخ اٌّجبسصح ،ٚٚضغ رّبس٠ٓ خبصخ ثزٌه . -

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 سعبء ؽغٓ اعّبػ١ً ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 ِٙبساد عالػ اٌش١  رأص١ش اٌزّش٠ٕبد اٌزٛافم١خ ٚاإلدساو١خ اٌخبصخ فٟ رط٠ٛش ِغزٜٛ األداء ٌجؼض عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

 اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش -اٌجبة األٚي: ثلملن٘ ثلعٌدٓ

ثلضعٌٔىى  د ٌمٕىىز ثلضٌدٕىىز ثلٌٔجٝىىٕز فىىٓ ثلعملٕىىز ثٕىىضمل ثلذىىجح علىىّ ثلمقومىىز َةٌمٕىىز ثلذقىىظ َثلضىىٓ صىىم ثلضطىىٌى فٍٕىىج ثلىىّ 

ثلضٌدُٔز َصطٌُٔ ثلقجدلٕجس ثلذووٕز َثلاكٌٔز َثالؽضمجعٕز َثلٚقٕز َثلىإْز  مه مال  ثلضطٌق ثلّ علم ثلىاِ ثليْ ٍٔىضم 

 دوًثّز ثلعُثمل ثلاىٕز ثلضٓ صؤعٌ فٓ صعلم ثلمٍجًثس ثلقٌكٕز.

قىوًثس ثلضُثفقٕىز َثلهًثكٕىز ثلضىٓ صقضجؽٍىج  ةمىج ثلمٖىكلز فقىو ٕىملش علىّ َكيل  صم ثلضطٌق إلّ لعذز ثلمذىجًٍر َةٌمٕىز ثل

ةٌمٕز ثلقىوًثس ثلضُثفقٕىز َثلهًثكٕىز ثلنجٙىز للعذىز ثلمذىجًٍر َصىمٕىز ٌىيي ثلقىوًثس عىه ٌٟٔى  ثلضمٌٔىىجس ثلنجٙىز إعىىجء 

 ثلضؤًخ.

 -ةمج ةٌوثى ثلذقظ فقو صٞمىش:

 أ٘ذاف اٌجؾش : 

طٌُٔ مْضُِ ثلهثء لذعٜ مٍجًثس ّالؿ ثلٖٕٔ لوِ العذجس وجهْ ثلاضىجر َٝا صمٌٔىجس صُثفقًٕ َإهًثكٕز لض .1

. 

ثلضعىىٌى علىىّ ثلاىىٌَق دىىٕه ثالمضذىىجًثس ثلقذلٕىىز َثلذعؤىىز َللمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز فىىٓ ثلقىىوًثس   .2

 ثلضُثفقٕز َثلهًثكٕز َمْضُِ ثلهثء لذعٜ مٍجًثس ّالؿ ثلٖٕٔ .

ؤز َللمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجدطز للقوًثس ثلضُثفقٕز َثلهًثكٕىز ثلضعٌى علّ ثلاٌَق دٕه ثالمضذجًثس ثلذع .3

 َمْضُِ ثلهثء لذعٜ مٍجًثس ّالؿ ثلٖٕٔ .

ثلضعىىٌى علىىّ وْىىخ ثلضطىىًُ للقىىوًثس ثلضُثفقٕىىز َثلهًثكٕىىز َمْىىضُِ ثلهثء لىىذعٜ مٍىىجًثس ّىىالؿ ثلٖىىٕٔ  .4

 للمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجدطز . 

 فشٚ  اٌجؾش : 

هاللىىً ثفٚىىجةًٕ دىىٕه ثالمضذىىجًثس ثلقذلٕىىز َثلذعؤىىز َللمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز  فىىٓ ٌىىىجف فىىٌَق ىثس  .1

 ثلقوًثس ثلضُثفقٕز َثلهًثكٕز َمْضُِ ثلهثء لذعٜ مٍجًثس  ّالؿ ثلٖٕٔ .

ٌىىىجف فىىٌَق ىثس هاللىىً ثفٚىىجةًٕ  فىىٓ ثالمضذىىجًثس ثلذعؤىىً دىىٕه ثلمؾمىىُعضٕه ثلضؾٌٔذٕىىز َثلٞىىجدطز للقىىوًثس   .2

 لهًثكٕز لذعٜ مٍجًثس ّالؿ ثلٖٕٔ . ثلضُثفقٕز َث

َؽُه وْخ صطًُ فٓ ثلقوًثس ثلضُثفقٕز َثلهًثكٕز َمْضُِ ثلهثء لذعٜ مٍجًثس ّالؿ ثلٖٕٔ للمؾمُعضٕه  .3

 ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجدطز .    

وىجهْ  َ و صٞمه ٌيث ثلذجح ثلمؾجالس ثلضٓ ةؽٌٔش ثلوًثّز ماللٍج َثٕضمل ثلمؾج  ثلذٌْٖ علّ ثلعٕىز ثلمضمغلز دالعذىجس

َلغجٔىز  20/1/2002( العذز  َثلمؾج  ةلَمجوٓ ثليْ ؽٌس ماللً ثلضؾٌدز مه )25فضجر دغوثه دجلمذجًٍر َثلذجلغ عوهٌه )

 ( َثلمؾج  ثلمكجوٓ  جعز ثلمذجًٍر فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ؽجمعز دغوثه.2/4/2002

 اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ -اٌجبة اٌضبٟٔ:

لذجفغىىز فىىٓ ثلوًثّىىجس ثلىرٌٔىىز إلىىّ ثلضمٌٔىىىجس ثلذووٕىىز َةوُثعٍىىج  ثلضُثفىى  ثلقٌكىىٓ  ةوُثعىىً  َظجةاىىً  ثلعُثمىىل صطٌ ىىش ث

-فٌكٕز دلعذز ثلمذجًٍر  ةٌمٕز ثلهًثف ثلقْٓ-ثلمؤعٌر علًٕ  ةٌمٕضً فٓ ثلمؾج  ثلموًف ثلقِ فٌكٓ  ثلموًكجس ثلقِ

 فغز فٓ ثلوًثّز.فٌكٓ فٓ ثلمؾج  ثلٌٔجٝٓ  ثلمٍجًثس ثلضٓ ثّضنومضٍج ثلذج

ةمج ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز فقو صطٌ ش ثلذجفغز إلّ هًثّىضٕه ٌىٓ هًثّىز )ًعىو ًمٞىجن ثفمىو( َهًثّىز )فجٟمىز عذىو مىجلـ 

 َآمٌَن(.

 َ و صىجَلش ثلوًثّجس ملن٘ كل هًثّز ما مىج ٖضٍج مه فٕظ ةَؽً ثلضٖجدً َثالمضالى ما ثلوًثّز ثلقجلٕز.

 رٗ ا١ٌّذا١ٔخ ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءا -اٌجبة اٌضبٌش:

صىجَ  ٌيث ثلذجح مىٍؼ ثلذقىظ آى ثمضىجًثس ثلذجفغىز ثلمىىٍؼ ثلضؾٌٔذىٓ لمالةمضىً َٟذٕعىز ثلمٖىكلز فٕىظ صىم ثمضٕىجً العذىجس  

 -( العذً  ْمش إلّ مؾمُعضٕه:20وجهْ فضجر دغوثه ثلٌٔجٝٓ للمذجًٍر  َثلذجلغ عوهٌه  )

 (العذجس.10مؾمُعز صؾٌٔذٕز َٕملش )-

 ( العذجس.10)مؾمُعز ٝجدطز َٕملش -

صطٌ ىىش ثلذجفغىىز ةٔٞىىج فىىٓ ٌىىيث ثلذىىجح إلىىّ ثلؽٍىىَر َثلهَثس ثلضىىٓ صىىم ثّىىضنوثمٍج فىىٓ ثلضؾٌدىىز  مىىا ٕىىٌؿ ثالمضذىىجًثس 

 ثلمْضنوا فٓ ثلذقظ. spssثلمْضنومز َصم معجلؾز ثلىضجةؼ إفٚجةٕج عه ٌٟٔ  ثلىرجا ثلفٚجةٓ 

 ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب -اٌجبة اٌشاثغ:

ٓ ٌيث ثلذجح إلّ عٌٛ ثلىضجةؼ  ثلضٓ فٚلش علٍٕج مه ثالمضذجًثس َصقلٕلٍج علّ َف  ؽوثَ  َإٕكج  دٕجوٕز صم ثلضطٌق ف

 صُٕٝقٕز َمىج ٖضٍج علّ َف  ثلّلُح ثلعلمٓ ثلمضذا.

 االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد-اٌجبة اٌخبِظ:

  -صُٙلش ثلذجفغز إلّ ثالّضىضجؽجس ثلضجلٕز :



 لوِ ةفٌثه ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز . صطًُ ثلقوًثس ثلضُثفقٕز َثالهًثكًٕ .1

 صطًُ ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز فٓ ثلقوًثس ثلضُثفقٕز َثالهًثكًٕ دواللً إفٚجةٕز مقجًوز دجلمؾمُعز ثلٞجدطز .  .2

 فققش ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز وْخ صطًُ كذٌٕر للقوًثس ثلضُثفقٕز َثلهًثكٕز. .3

 مؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجدطز .صطًُ ثلهثء ثلمٍجًْ لؾمٕا ثلمٍجًثس  ٕو ثلوًثّز لفٌثه ثل .4

صطىىىًُ ثلمؾمُعىىىز ثلضؾٌٔذٕىىىز فىىىٓ ثلهثء ثلمٍىىىجًْ لؾمٕىىىا ثلمٍىىىجًثس  ٕىىىو ثلوًثّىىىز دواللىىىً ثفٚىىىجةًٕ مقجًوىىىز  .5

 دجلمؾمُعز ثلٞجدطز .

 . فققش عٕىز ثلذقظ فٓ ثالمضذجًثس ثلمٍجًًٔ وْخ صطًُ كذٌٕر .6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 فبرٓ ػجذ اٌشش٠ف د٘  ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 اٌزٕجإ ثّغزٜٛ أداء اٌزشى١ٍخ اٌؾشو١خ ػٍٝ ػبسضخ اٌزٛاصْ ثذالٌخ ثؼض اٌّٙبساد إٌفغ١خ عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

صٍوى ثلُثؽذىجس ثلٌةْٕىز للضعلىٕم فىٓ كلٕىجس ثلضٌدٕىز ثلٌٔجٝىٕز ثلىّ ثلُٙىُ   ثلذجح علّ مقومز ثلذقظ َةٌمٕضً إىةفضُِ  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

دجلطجلذز لعلّ مْضُِ ًٔجٝٓ ممكه مه مال  صىمٕز ثلمضطلذجس ثلذووٕز َثلمٍجًٔز َثلىإْز ..... َصعو ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز 

ٌٔجٝىٕز ثلعجلٕىز   َثلضىٓ ٔمكىه عىه ٌٟٔقٍىج ثلضىذىؤ دئمكجوٕىجس ثلطجلذىز ةفو ثلمضطلذجس ثلضٓ صْىٍم فىٓ صققٕى  ثلمْىضُٔجس ثل

 َمْضُِ صقومٍج مْضقذال  دجعضذجًي عىٌٚث  إٔؾجدٕج  فٓ صققٕ  ثلىؾجؿ َثلضاُق فٓ ثللعجح ثلٌٔجٕٝز .    

َثمىضالى َصعو ًٔجٝز ثلؾمىجّض  َثفور مه ماٌهثس مىٍؼ كلٕز ثلضٌدٕىز ثلٌٔجٝىٕز ثلضىٓ لٍىج مُٚٙىٕز لضعىوه ةؽٍَصٍىج 

مٍجًثصٍج علّ ثلؽٍَر ؽمٕعٍج   َوضٕؾز لٚعُدز صٌكٕخ ٌيي ثلمٍجًثس ْٔضُؽخ مىه ثلطجلذىز مُثٙىاجس ؽْىمٕز َدووٕىز 

َمٍجًٔز مجٙز   فٞال  عه ثلعوثه ثلىآْ ثلىيْ لىًد هًَ مٍىم فىٓ صققٕى  ثلوؾىجٍ َثلهثء ثلمىضقه   َدجلضقؤىو عىىو ةهثء 

ٍٕٔمه ؽُ مه ثلنُى َثلقل  َثلًدجف ثليْ  و ٔنضلى  صى عٌٕي فىٓ ثلضٖىكٕلز  مٍجًثس ثلؾمىجّض  علّ عجًٝز ثلضُثٍن إى

ثلقٌكٕز لقرىز ةهثةٍىج   مىه ٌىىج صذىٌٍ ةٌمٕىز ثلذقىظ فىٓ هًثّىز دعىٜ ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز ىثس ثلعال ىز ثلمىؤعٌر فىٓ ةهثء 

ن علىّ ثلمٍىجًثس ثلقٌكجس دٖكل عجا   َمىه عىم ثلكٖى  عىه مىوِ ثعضمىجه ةهثء ثلضٖىكٕلز ثلقٌكٕىز علىّ عجًٝىز ثلضىُثٍ

ثلىإْز  ٕو ثلوًثّز   ثلمٌ ثليْ ٔمكىىج مه َٝا ثلمعجهالس ثلضىذؤٔز للضعىٌى علىّ مْىضُِ ةهثء ثلضٖىكٕلز ثلقٌكٕىز علىّ 

عجًٝز ثلضُثٍن دواللز دعٜ ثلمٍجًثس ثلىإْز ممج ٔعطٓ فٌٙز ثكذٌ لمْجعور ثلعجملٕه فىٓ ٌىيث ثلمؾىج  للُ ىُى علىّ 

ثلطجلذىىجس فىىٓ ثلهثء علىىّ عجًٝىىز ثلضىىُثٍن مْىىضقذال    ممىىج ٔؾعىىل دجلمكىىجن َٝىىا  ثلمْىىضُِ ثلىىيْ ٔمكىىه ةن صٚىىل إلٕىىً

 ثلنطُثس ثلٚقٕقز ثلالٍمز لضققٕ  ىل  دًُٚر علمٕز َموًَّز للُُٙ  لألٌوثى ثلمطلُدز .

َصكمه مٖكلز ثلذقظ فٓ  لز ثلذقُط ثلضٓ صن٘ ثلؾمىجّض  فٓ ٌيث ثلمؾج  َمُٚٙج  ثلمضعلمجس فٓ ثلمٌفلىز ثلؾجمعٕىز 

ليث صُؽخ إؽٌثء ٌيث ثلذقظ للضعٌى علّ مْضُِ ثلمٍجًثس ثلىإْز لوِ ثلطجلذىجس ثلمقىوهر للضاىُق َثلىؾىجؿ فىٓ ثلهثء   

ثلمطلُح   فٞال  عه ثلضعٌى علّ ثلعال ز دىٕه ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز َثلضٖىكٕلز ثلقٌكٕىز علىّ عجًٝىز ثلضىُثٍن   َثلعمىل 

س ثلضطذٕقٕز لمْجعور ثلطجلذجس فٓ ثلضكٕ  ما ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز     علّ صُفٌٕ ثلِّ عىو َٝا ثلّجلٕخ َثلّضٌثصٕؾٕج

َمقجَلز َٝا معجهالس صىذؤٔز دواللز دعٜ ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز للضٖىكٕلز ثلقٌكٕىز ثلمنضىجًر علىّ عجًٝىز ثلضىُثٍن ثلضىٓ 

 ذجس ْضُِ ثلمٍجًثس ثلىإْز للطجلٔمكه دُثّطضٍج ثلضعٌى علّ مْضُِ ةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز مه مال  م

 ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ : 

ثلضعٌى علىّ مْىضُِ دعىٜ ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز َمْىضُِ ةهثء ثلضٖىكٕلز ثلقٌكٕىز علىّ عجًٝىز ثلضىُثٍن لىوِ ٟجلذىجس  -

 ثلمٌفلز ثلغجلغز .

 معٌفز ثلعال ز دٕه دعٜ ثلمٍجًثس ثلىإْز َمْضُِ ةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز للطجلذجس علّ عجًٝز ثلضُثٍن . -

 صىذؤٔز دمْضُِ ةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز ثلمنضجًر علّ عجًٝز ثلضُثٍن دواللز دعٜ ثلمٍجًثس ثلىإْز .إٔؾجه معجهالس  -

 فشٚ  اٌجؾش :

 َؽُه عال جس ثًصذجٟٕز دٕه ثلمٍجًثس ثلىإْز   َةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز علّ عجًٝز ثلضُثٍن . -

  لز ثلمٍجًثس ثلىإْزلقٌكٕز دوالصقؤٌ معجهالس ثالوقوثً ثلضىذؤٔز لهثء ثلضٖكٕلز ث -

 ِغبالد اٌجؾش :

 اٌّغبي اٌجششٞ : -

 ثلٌٍُٔٔز . -ٟجلذجس ثلمٌفلز ثلغجلغز /كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس     

 اٌّغبي اٌضِبٟٔ : -

 ( 2002/  5/ 13( لغجٔز )  2002/  4/  21ثلمور مه )       

 اٌّغبي اٌّىبٟٔ : -

 ثلٌٍُٔٔز  –دٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس ٓ كلٕز ثلضٌثلقجعز ثلوثملٕز للؾمىجّض  ثلاىٓ ف     

 اٌجبة اٌضبٟٔ : اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ

صطٌ ش ثلذجفغز إلّ  مجٌٕز ثلضىذؤ َةٌمٕضً فٓ ثلمؾىج  ثلٌٔجٝىٓ َماٍىُا ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز   َصقؤىو ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز  

ثلمٌصذطز دجلٌٔجٝز   َثلعال ىجس ثلمضوثملىز ثلمضٌثدطىز فٕمىج دٕىٍىج   َمجٌٕىز ثلوثفعٕىز   َثلٌمٕىز ثلضٌدُٔىز للقٌكىجس علىّ 

 كمج صم ثلضطٌق إلّ ةٌم ثلوًثّجس ثلمٖجدٍز ما صقلٕلٍج .عجًٝز ثلضُثٍن َٟذٕعز ثلهثء علٍٕج . 

 اٌجبة اٌضبٌش : ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ

ةٕضمل ثلذجح علّ مىٍؼ ثلذقظ ثليْ كجن مىٍؾج  َٙإج    ةمج عٕىز ثلذقظ فضٞم ٟجلذجس ثلمٌفلىز ثلغجلغىز فىٓ كلٕىز ثلضٌدٕىز 

ٟجلذز   َصم صطذٕ  ثمضذجً ثلمٍىجًثس ثلىاْىٕز ثلمٌٕىـ مىه ثلنذىٌثء   26 ثلٌٍُٔٔز   ثلذجلغ عوهٌه      -ثلٌٔجٕٝز للذىجس 

 صم مه ماللٍج معجلؾز ثلىضجةؼ لغٌٛ عٌٍٝج َصقلٕلٍج . spssَثلمضنٕٚٚه   َصم ثّضنوثا ثلققٕذز ثلفٚجةٕز 

 اٌجبة اٌشاثغ : ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب

َصذُٔذٍج فٓ مؾمُعز مىه ثلؾىوثَ  َصىم مىج ٖىز ثلىضىجةؼ مىج ٖىز علمٕىز صم عٌٛ وضجةؼ ثالمضذجًثس َصقلٕلٍج إفٚجةٕج       



 موعمز دجلمٚجهً ثلعلمٕز فٞال  عه ًةْ ثلذجفغز . 

 اٌجبة اٌخبِظ : االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد

 مه مال  ثلىضجةؼ ثلضٓ فٚلش علٍٕج ثلذجفغز دعو معجملز وضجةؼ ثالمضذجًثس إفٚجةٕج  َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج ثّضىضؾش مج ٔ صٓ 

َؽُه عال جس ثًصذجٟ معىُٔز َىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز علّ عجًٝز ثلضىُثٍن َمضغٕىٌثس  -1

 ؽٍز ثلقل  َثلغقز دجلىاِ َهثفعٕز ثلوؾجٍ.ثلضًُٚ ثلعقلٓ َثالّضٌمجء َصٌكَٕ ثالوضذجي َمُث

صُٙلش ثلذجفغز إلّ مؾمُعز مه ثلمعجهالس ثلضىذؤٔز لمْضُِ ةهثء ثلضٖكٕلز ثلقٌكٕز علّ عجًٝز ثلضُثٍن دواللز  -2

 مضغٌٕثس ثلضًُٚ ثلعقلٓ َثالّضٌمجء َصٌكَٕ ثالوضذجي َمُثؽٍز ثلقل  َثلغقز دجلىاِ َهثفعٕز ثلوؾجٍ .

 اعزٕزبعبد رٛصٟ اٌجبؽضخ ثّغّٛػخ ِٓ اٌزٛص١بد ٚأّ٘ٙب:ٚفٟ ضٛء ِب رمذَ ِٓ 

ثالٌضمجا دمضغٌٕثس ثلضًُٚ ثلعقلٓ َثالّضٌمجء َصٌكٕىَ ثالوضذىجي َمُثؽٍىز ثلقلى  َثلغقىز دىجلىاِ َهثفعٕىز ثلوؾىجٍ  -1

َصطٌُٔ مْضُٔجصٍج للطجلذجس َثلالعذجس للعذىز ثلؾمىجّىض  الًصذجٍٟىج ثلُعٕى  دمْىضُِ ثلهثء َمُٚٙىج  فىٓ ةهثء 

 ٖكٕلز ثلقٌكٕز علّ عجًٝز ثلضُثٍن . ثلض

ًٌَٝر ثلفجهر مه ثلمعجهالس ثلضىذؤٔز لمج لٍج مه ةٌمٕز فٓ ثلضىذؤ دمج ّىٕكُن علٕىً مْىضُِ ةهثء ٟجلذىجس ثلضٌدٕىز  -2

 ثلٌٔجٕٝز فٓ لعذز ثلؾمىجّض  َمجٙز علّ عجًٝز ثلضُثٍن .

ُ  إلىّ عملٕىز ثلضىذىؤ دمْىضُٔجس ثلهثء ثلضٌكَٕ علّ ثالمضذجًثس ثلمْضنومز فٓ ثلوًثّز كُوٍج صْجعو علّ ثلُٙ -3

 ثلمٍجًْ علّ عجًٝز ثلضُثٍن .

إؽٌثء ثلذقُط ثلمْضقذلٕز ثلمٖجدٍز للُُٙ  إلّ معجهالس صىذؤٔز دواللز مضغٌٕثس ةمٌِ صٌصذ٠ د هثء  -4

ثلضٖكٕلزثلقٌكٕز علّ عجًٝز ثلضُثٍن ةَ ثلمٍجًثس ثلمٌِ لضُفٌٕ  جعور ةكذٌ ٔمكه مه ماللٍج ثلضىذؤ 

 دجلمْضُٔجس ثلمٍجًٔز .

َؽُح ثلعمل علّ صََٔو ثلطجلذجس دجلمعلُمىجس ىثس ثلعال ىز دضىمٕىز َصطىٌُٔ ثلنٚىجة٘ ثلىاْىٕز َثلعمىل علىّ صىُفٌٕ -5

 ثلّجلٕخ َثالّضٌثصٕؾٕجس ثلضطذٕقٕز للْٕطٌر علّ ثواعجالس ثلطجلذجس َمْجعوصٍه فٓ ثلضكٕ  ما ثلذٕتز ثلضىجفْٕز .

ثلٌٔجٝىىٓ َثلضىْىىٕ  دٕىىىً َدىىٕه ثلمىىوًُ لىؾىىجؿ ثلعملٕىىز ثلضعلٕمٕىىز لضىمٕىىز َصطىىٌُٔ  ثالّىىضعجوز دجلمٚىىجةٓ ثلىاْىىٓ -5

ثلمٍىىجًثس ثلىاْىىٕز للطجلذىىجس مىىا ثالٌضمىىجا دىىجلضعٌى علىىّ وىىُثفٓ ثلقىىُر َثلٞىىع  َمالفرىىز صطًٌُىىج َمُثٙىىلز 

 صقٕٕمٍج ما صْؾٕل معوالس كل ٟجلذز . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبداٌزشث١خ  ثّم ثلكلٕز

 عٕبْ ػّشاْ خض١ش  ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

صأص١ش رّش٠ٕبد اٌزّط١خ فٟ ثؼض ِىٛٔبد ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌذٜ طبٌجبد اٌّشؽٍخ االٌٚٝ فٟ و١ٍخ اٌزشث١خ  عىُثن ثلٌّجلً

 اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد
 

 2002 ثلْىً

 مٌٕ ًٔجٝٓ فٍٓ  ؽَء مه ثللٕج ز ثلعجمز لإلوْجن   ةاكجن ًٔجٕٝج ةثلٕج ز ثلذووٕز ًًٌَٝٔ لكل فٌه ُّثء  وصع ثلملن٘ ثلعٌدٓ

فوِ مكُوجس ثللٕج ز ثلٖجملز ثلّ ؽجوخ ثللٕج ز ثلٚقٕز َثلعقلٕز َثلىإْز َثالؽضمجعٕز ثلضٓ صؤٌل ثلاٌه إَ

عوثه مُثٟه ٙجلـ َدىجةً لممجًّز إللعٕٔ علّ ثلىقُ مضُثٍْ  هثمل ثلمؾضما   إن ثللٕج ز ثلٖجملز صٍوى إلّ 

إعوثه مُثٟه  لؤً كاجءر دووٕز كجفٕز لمُثؽٍز  للٕج ز ثلذووٕز فجلٍوى مىٍج ٌُثمج ةفٓ ثلقٕجر دٖكل ؽٕو    هًَي

 مضطلذجس ثلقٕجر. 

 صعون صطٌُٔ مكُوجس ثللٕج ز ثلذووٕز ٔضم عه ٌٟٔ  ثّضنوثا ةّجلٕخ ثلضؤًخ ثلمضىُعز َصمٌٔىجس منضلاز  ثى إ

موًح ّجّٕز ثلمْضنومز فٓ صطٌُٔ كغٌٕ مه ثلمكُوجس ثلذووٕز فقو ٔالفع ثلصمٌٔىجس ثلضمطٕز مه ثلضمٌٔىجس ثال

ثًصاجع مْضُِ العذًٕ فٓ ثهثةٍم ثليْ ٔضطلخ صٞجفٌ مؾمُعز مه ثلمكُوجس ثلذووٕز كجلمٌَوز َثلقُر َثلٌْعز 

َثلضُثف  ثلقٌكٓ  دعو ثوضرجمٍم فٓ دٌوجمؼ صؤًذٓ لألٟجلز ) ثلضمطٕز (  هَن ثن صعٌٍٝم لْ دٌوجمؼ ٍٔوى 

ز ثلضٓ ٔقققٍج ثْ مىٍؼ لالٟجلز )ثلضمطٕز ( مُُٝع إلّ صىمٕز ٌيي ثلمكُوجس ٌَيث ثلمٌ ٔعو مه ثلمًُ ثلذؤٍٕ

َف  ةِّ صؤًذٕز َعلمٕز فجلمْ لز ال صنٌػ عه كُوٍج ثًصذجٟ مذجٌٕ دٕه ومُ ثلمٌَوز َثالٟجلز دئعجهر 

 صُظٕ  ٌيي ثلمكُوجس ثلذووٕز صُظٕاج ثكغٌ ص عٌٕ علّ ثلاٌه ةَ ثلالعخ  

ٕز لضطٌُٔ دعٜ مكُوجس ثللٕج ز  ثلذووٕز  كجلمٌَوز مه ٌىج صضٞـ ةٌمٕز ثلذقظ فٓ ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضمط

 َثلقُر َثلٌٕج ز .

. َمه مال  ثٟالع ثلذجفغز علّ ثلقٌثءثس َثلذقُط ثلْجدقز َ صُثؽووج ثلمذجٌٕ ما ٟجلذجس أِب ِشىٍخ اٌجؾش

جس كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس َ َمالفرز مْضُِ ثللٕج ز لٕج ضٍه ثلذووٕز َدًُٚر عجمز َدمْضُِ مكُو

ثلمٌَوز َثلقُر َثلٌٕج ز دًُٚر مجٙز َموِ  ص عٌٌٕج علّ ثلمْضُِ ثلذووٓ ثلعجا   لطجلذجس ثلمٌفلز ثلَلّ  

فٓ  كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس  ليث كجن لَمج علٕىج ثن وؾو ٌٟٔقز فؤغز صعضذٌ مه ةفٞل ثلطٌق ثلمْضنومز 

ُر َثلٌٕج ز (َدجلضجلٓ ص عٌٌٕج مْضُِ للٕج ضٍه ثلذووٕز مال  ثلضؤًخ لضطٌُٔ مغل ٌيي مكُوجس  ) ثلمٌَوز َ ثلق

  ثى صعو صمجًٔه ثلضمطٕز مه ثفٞل ثلضمٌٔىجس ثلضٓ صْضنوا  لضطًُ مغل ٌيي ثلمكُوجس .

 -:، فٟٙأ٘ذاف اٌجؾش ِب
 إعوثه مىٍؼ لضمٌٔىجس ثلضمطٕز.  -1

 لّ مكُوجس ثللٕج ز ثلذووٕز  ثلنجٙز دجلذقظ.إثلضعٌى  -2

ثلٌٕج ز(  لطجلذجس ثلمٌفلز َمكُوجس ثللٕج ز ثلذووٕز )ثلمٌَوز َثلقُر  فٓمعٌفز ص عٌٕ صمجًٔه ثلضمطٕز  -3

 ثلَلّ فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس. 

 -:، فٟٙأِب فشٚ  اٌجؾش  

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًٔه ثلقذلٓ َثلذعوْ فٓ مضغٌٕثس ثلذقظ )ثلقُر َثلمٌَوز  -1

 ًٕج ز ( للمؾمُعز ثلرجدطز.َ

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًٔه ثلقذلٓ َثلذعوْ فٓ مضغٌٕثس ثلذقظ )ثلقُر َثلمٌَوز َ  -2

 ٌٕج ز( للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز .ثل

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثلمؾمُعز ثلٞجدطز َثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز لمضغٌٕثس ثلذقظ )ثلقُر  -3

 ٌٕج ز ( لالمضذجً ثلذعوْ. ثلَثلمٌَوز َ

  -ِغبالد اٌجؾش:

 ا.2002-2002ٟجلذجس ثلمٌفلز ثلَلّ فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس للعجا اٌّغبي اٌجششٞ: 

  22/4/2002ئٌٝ  10/2/2002اٌّغبي اٌضِبٟٔ: ِٓ 

 كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس / ؽجمعز دغوثه اٌّغبي اٌّىبٟٔ: 2

 -بد إٌظش٠خ اٌّشبثٙخ:اٌذساع-اٌجبة اٌضبٟٔ:

لوًثّجس ثلىرٌٔز ثلنجٙز دمُُٝع ثلذقظ ثلمضكُوز مه لثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذجح  شلقو صطٌ   

َثٕضملش ةٔٞج علّ  َثلمٌَوز َثلٌٕج ز ( صمجًٔه ثلضمطٕز َ للٕج ز ثلذووٕز َعىجٌٌٙج )ثلقُر :ٌَٓ  مقجًَٔه

لّ ةَؽً ثالمضالى دٕىٍج َدٕه إةٌم ثلوًثّجس ثلْجدقز َثلمٖجدٍز للذقظ ما صقلٕل صل  ثلوًثّجس َثلضعٌى 



 ثلذقظ ثلقجلٓ  ٕو ثلوًثّز. 

 ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ -اٌجبة اٌضبٌش:

َثلؽٍىىَر َثلهَثس ثفضىىُِ ٌىىيث ثلذىىجح علىىّ مىىىٍؼ ثلذقىىظ   َثلعٕىىىز   ََّىىجةل ؽمىىا ثلمعلُمىىجس   

ثلمْضنومز فٓ ثلذقظ َثالمضذجًثس ثلذووٕز ثلنجٙز دقٕجُ مكُوىجس ثللٕج ىز ثلذووٕىز ثلمنضىجًر )ثلمٌَوىز  َثلقىُر  

ثّىىضنومش ثلذجفغىىز ثلمىىىٍؼ ثلضؾٌٔذىىٓ ثوْىىؾجمج مىىا ٟذٕعىىز ثلمٖىىكلز   كمىىج صىىم ثمضٕىىجً ٟجلذىىجس َثلٌٕىىج ز (   ثى

ىجس َعلّ وقُ مضعمو َدطٌٔقز عُٖثةٕز َد ّلُح ثلقٌعىز  َدضىرىٕم ثلمٌفلز ثلَلّ لكلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذ

. َ ىىىو ثمضىىىجًس ثلذجفغىىىز صمٌٔىىىىجس  ثلمؾمىىىُعضٕه ثلمضىىىىجظٌصٕه ثلمضكىىىجفتضٕه َثفىىىور صؾٌٔذٕىىىز َةمىىىٌِ ٝىىىجدطز

ثلضمطٕز)ثلغجدضىىز ثالٔؾجدٕىىز (َثؽىىٌس ثالمضذىىجًثس ثلقذلٕىىز َثلُّىىطٓ َ ثلذعؤىىز   فٞىىال عىىه ثّىىضنوثا ثلُّىىجةل 

لضىىٓ مكىىىش ثلذجفغىىز مىىه معٌفىىز فىىٌَق ثلَّىىجٟ ثلقْىىجدٕز دىىٕه ثالمضذىىجًثس مىىه مىىال  ثلققٕذىىز ثلفٚىىجةٕز ث

 .SPSSثلفٚجةٕز 

 اٌجبة اٌشاثغ: ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب 
(  SPSSصم فٓ ٌيث ثلذجح عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج مه مال  معجلؾز ثلذٕجوجس دجلذٌوجمؼ ثلفٚجةٓ ) 

ثلفٚىجةٕز ثلالٍمىز. ثى كجوىش وضىجةؼ ثلمؾمُعىز ثلضؾٌٔذٕىز فىٓ ثالمضذىجًثس ثلقذلٕىز َ ثلذعؤىز  دجّضنوثا ثلُّىجةل

لٚجلـ ثالمضذجً ثلذعوْ   َ وضجةؼ ثلمؾمُعز ثلٞجدطز فٓ ثالمضذجًثس ثلقذلٕز َ ثلذعؤز لٚجلـ ثالمضذجً ثلذعىوْ  

طز كجوش لٚىجلـ ثلمؾمُعىز ثلضؾٌٔذٕىز  َصذٕه ثن ثلىضجةؼ فٓ ثالمضذجًثس ثلذعؤز للمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕز َثلٞجد

 َدٍيث صم صققٕ  ةٌوثى ثلذقظ َثعذجس فًٌَٝ.

 اٌجبة اٌخبِظ: االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد
 ثالّضىضجؽجس 

إن ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضمطٕز دجلطٌٔقز )ثلغجدضز ثالٔؾجدٕز( لً ص عٌٕ كذٌٕ فٓ صىمٕز مكُن ثلمٌَوز فٓ  -1

 للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز .

جس ثلضمطٕز دجلطٌٔقز )ثلغجدضز ثالٔؾجدٕز( لً ص عٌٕ كذٌٕ فٓ صىمٕز مكُن ثلقُر فٓ إن ثّضنوثا صمٌٔى  -2

 للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز .

إن ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضمطٕز دجلطٌٔقز )ثلغجدضز ثالٔؾجدٕز( لً ص عٌٕ كذٌٕ فٓ صىمٕز مكُن ثلٌٕج ز فٓ  -3

 للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز. 

دٚاضٓ ثلمٌَوز َثلقُر كجوش ة ل فٓ ثالمضذجً ثلقذلٓ إن ثلضطًُ ثلقجٙل فٓ مكُن ثلٌٕج ز مقجًوز  -4

 َثلذعوْ للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز َكيل  ثلٞجدطز.

 اٌزٛص١بد:  
 -علّ َف  مج صقوا صُٙٓ ثلذجفغز مج ٔلٓ :

 صطذٕ  صمٌٔىجس ثلضمطٕز ثلغجدضز ثالٔؾجدٕز علّ ةوُثع مه ثلعٕىجس ثلمٌِ.  -1

ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضمطٕز د ّجلٕخ ةمٌِ لمعٌفز وْذز وؾجفٍج َموِ ص عٌٌٕج فٓ مكُوجس ثللٕج ز   -2

 ثلذووٕز.

 ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلضمطٕز ثلغجدضز َثلٔؾجدٕز َثلضعٌى علّ ص عٌٌٕج فٓ مكُوجس دووٕز ةمٌِ.  -3

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ش١ّبء سضب ػٍٟ  ثلغالعٓثثالّم 
 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 رأص١شرّش٠ٕبد ا١ٌٛغب  فٟ ثؼض  ِىٛٔبد اٌذَ إٌّبػ١خ ٚ ا١ٌٍبلخ اٌصؾ١خ عىُثن ثلٌّجلً
 2002 ثلْىً

ثٕضمل ث ثلذجح علّ مقومز ثلذقظ َ ةٌمٕضً  إى ثفضُِ علّ ثلمقومىز ثلضىٓ صىجَلىش ثلٚىقز دجلىْىذز إلىّ ثلوْىجن  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

لوٍىىج عىٚىىٌ مٍىىم مىىه عىجٙىىٌ ثلقٕىىجر ثلْىىعٕور  َ ثللٕج ىىز ثلذووٕىىز مطلىىخ مٍىىم لوؾىىجٍ ثلعمىىج  ثلُٕمٕىىز هَن 

ث مٍمىج مىه مؤٕىٌثس ثلعجفٕىز ثلُُٙ  إلّ فجلىز ثلضعىخ   إى ٔعىو ثلُٙىُ  إلىّ ثللٕج ىز ثلذووٕىز َثلٚىق  ٌ ٕز مؤٕى

َثلقجلز ثلٚقٕز ثلؾٕور . ليث هةح ثلوْجن علّ ثكضٖجى َإٔؾجه ةوىُثع ؽؤىور للضمٌٔىىجس ثلمضعلقىز دجلٚىقز ثلضىٓ 

 صنوا ٌوى مقجفرضً علٍٕمج َمقجَمضً لألمٌثٛ . 

ٌَوز َثلقىُر َثلضىُثٍن   ٔعضذٌ ثلعؤو مه ثلٕنجٗ ثلُٕمج علّ ةوٍج ممجًّز للضمجًٔه ثلؾْؤز ثلضٓ صضطلخ ثلم

ىو س ةَٝىجع ثلُٕمىج َمه ثلمعٌَى للؾمٕا ةٔٞج  ةوٍج صٖضمل علّ ثلضىاِ ثلعمٕ  َثالّىضٌمجء َثلض مىل  إى عد

َّىىٕلز لضقْىىٕه ثلٚىىقز ةَال  َمىىه عىىم دجلمكىىجن ثّىىضنوثمٍج فىىٓ وقىىل ثلاىىٌه إلىىّ ثلمْىىجً ثلٌَفىىٓ ةَ ثالكضاىىجء 

لُٕمج مؾمُعز مه ثلضمجًٔه ثلعقلٕىز َثلَٝىجع ثلؾْىمٕز   صضىىجمم دجالّضمضجع َثلضْلٕز فٓ إعىجء ممجًّضٍج    َث

فٍٕج ثلقٌكز ثلؾْمٕز ما ثلضنٕىل ثلعقلىٓ َ ٌٟٔقىز ثلضىىاِ   لىيل  ّىمٕش ًٔجٝىز ثلىٌَؿ َثلؾْىو َ ىو ٙىممش 

صمجًٔىٍج لٞذ٠ ثلٞغ٠ فىٓ ثلىرىجا ثلغىوهْ فىٓ ثلؾْىم َمىه عىم ٍٔىجهر كاجءصىً   ٍَٔىجهر كاىجءر ثلٚىقز ثلعجمىز . 

جعز ٌُ ةفو فٌَع علم ثلفٕجء ثلمؾٌٍٔز لوً ٍٔضم دٌهَه ثلفعج  صؾجي ثلؾٌثعٕم َمىضؾجصٍج كمج ٔىوًُ َعلم ثلمى

ثلُّجةل ثلمنضلاز ثلضٓ مه ٕ وٍج فمجٔز ثلوْجن ةَ ثلقُٕثن ٝو ثلمٌثٛ ثلمنضلاز   َٔنٞا ثلؾٍىجٍ ثلمىىجعٓ 

عملىً دقمجٔىز ثلؾْىم مىه ثلمىجٔكٌَ دىجس  للقُثوٕه ثلذُٕلُؽٕز َثلاْىلؾٕز واْىٍج كذقٕىز ثلؽٍىَر ثلمىٌِ َٔىٌصذ٠

َثلمُثه َثلنالٔج ثلضٓ ٌٔفٞىٍج دجعضذجًٌىج مٌٔذىز إى صقىُا ثلنالٔىج ثلمىجعٕىز دضىومٌٌٕج َثلضٍجمٍىج َةوىً لمىٌ دىجلغ 

ثلٌمٕز ةن صٍضم ثلُٕمج دجلوًَ ثليْ صلعذً ثلمىجعز ٝو ثلمىٌثٛ َثلْىمُا ثٌضمىجمٍم دقاىع ثلٚىقز ثليثصٕىز . إى 

قىىومجء   كمىىج صذىىٕه لألٟذىىجء ثلمعجٙىىٌٔه ةن ثلؾْىىم ثلْىىلٕم ثلىىيْ ٔنلىىُ صمجمىىج مىىه ثلٖىىُثةخ ةصٞىىـ للٕىىُمٕٕه ثل

 ثلمٌٕٝز ٌُ ةفٞل مىجعز ٟذٕعٕز ٝو ثلمٌثٛ صقققٍج عه ٌٟٔ  صمٌٔىجس ثلُٕمج .

ثّىضنوثا صمٌٔىىجس للُٕمىج دؾٌعىجس مقىىىز  َةعٌٌىج فىٓ ٍٔىجهر دعىٜ  مكُوىجس ثلىوا ٌَصرٌٍ ةٌمٕز ثلذقىظ : فىٓ 

 لٕج ز ثلٚقٕز .ثلمىجعٕز َثل

َصلنٚىىش مٖىىكلز ثلذقىىظ  دىى ن َؽىىُه ةْ ملىىل فىىٓ ثلٚىىقز ثلعجمىىز للطجلذىىجس َثلمىىٌٛ ثلمْىىضمٌ َصعٌٝىىٍه 

لإلٙجدز ثلمْضمٌر لألمٌثٛ ثلْجًٔز َثلمعؤز ٔؤهْ إلّ ٌذُٟ فٓ مْىضُِ ثللٕج ىز ثلذووٕىز ثلعجمىز َمىه عىم فىٓ 

ور ٔقىُه إلىّ ثكضْىجح ثلمىجعىز ثليثصٕىز ) ةْ مْضُِ ثلهثء ثلعجا فٓ ةعىجء ثلوًُ َدمج ةن ثلقاىجظ علىّ ٙىقز ؽٕى

عىو صُثفٌ ثلٚقز ثلؾٕور د علّ هًؽجصٍج صىقل عىوةي مٖكلز ثلمىجعز صلقجةٕج   لىيث كىجن لَثمىج ثلذقىظ عىه مىٍىجػ 

ثًص س ثلذجفغز ثّضنوثا ثلطٌٔقز ثلقؤغىز فىٓ صطذٕى  صمٌٔىىجس ٌمىجّخ لقاع ) ثلٚقز ثليثصٕز( دطٌٔقز ثلُٕمج . َ

موِ ص عٌٌٕج فٓ دعٜ مكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز َثللٕج ىز ثلٚىقٕز فىٓ مقجَلىز  صؾٌٔذٕىز للنىٌَػ  ثلُٕمج الكضٖجى

 دىضجةؼ ثٔؾجدٕز ٔىضاا دٍج مْضقذال .

 -ةٌوثى ثلذقظ ٌَٓ :

 إعوثه صمٌٔىجس مجٙز دٌٔجٝز ثلُٕمج صضالءا َعٕىز ثلذقظ. -1

 ثلضعٌى علّ مكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز َثللٕج ز ثلٚقٕز.  -2

 علّ ص عٌٕ صمٌٔىجس ثلُٕمج فٓ دعٜ مكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز َ ثللٕج ز ثلٚقٕز.ثلضعٌى  -3

  -َفٌٝش ثلذجفغز ةْن :

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًثس ثلقذلٕز َثلذعؤز  فٓ دعٜ مكُوجس ثلىوا ثلمىجعٕىز َ ثللٕج ىز  -1

 ثلٚقٕز للمؾمُعز ثلٞجدطز 

المضذجًثس ثلقذلٕز َثلذعؤز فٓ دعىٜ مكُوىجس ثلىوا ثلمىجعٕىز َ ثللٕج ىز ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ث -2

 ثلٚقٕز للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز .

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًثس ثلذعؤز فٓ دعٜ مكُوىجس ثلىوا ثلمىجعٕىز َثللٕج ىز ثلٚىقٕز  -3

 دٕه ثلمؾمُعضٕه ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕز.

 -إمج مؾجالس ثلذقظ فكجوش :

 .  2002 – 2002ثلمؾج  ثلذٌْٖ : ٟجلذجس ثلمٌفلز ثلغجوٕز فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس للعجا  -1 

 . 2002/   5/  4لغجٔز    2002/  2/  23ثلمؾج  ثلَمجوٓ : ثلمور مه  -2



للضقلٕالس ثلمؾج  ثلمكجوٓ :  جعز ثللٕج ز ثلذووٕز فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز للذىجس  َمنضذٌثس َثهْ ثلٌثفؤه  -3

 ثلمٌٕٝز .

 اٌجبة اٌضبٟٔ : اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌّشبثٙخ
صطٌ ش ثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذجح إلّ ثلوًثّجس ثلىرٌٔز ثلنجٙز دمُُٝع ثلذقظ ثلمضكُوز مه عالعز مقجًَ ٌَىٓ 

 ثلُٕمج  َمكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز َثللٕج ز ثلٚقٕز .

ج علّ ةٌم ثلوًثّجس ثلْىجدقز َثلمٖىج  ٞ دٍز للذقىظ مىا صقلٕىل ثلوًثّىضٕه َثلضعىٌى علىّ ةَؽىً َثٕضمل ثلذجح ةٔ

 ثلضٖجدً َ ثالمضالى دٕىٍمج َدٕه ثلذقظ ثلقجلٓ  ٕو ثلوًثّز.

 اٌجبة اٌضبٌش : ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ
صىجَ  ثلذجح مىٍؼ ثلذقظ َإؽٌثءثصً ثلمٕوثوٕز إى ثّضنومش ثلذجفغز ثلمىىٍؼ ثلضؾٌٔذىٓ علىّ عٕىىز ثلذقىظ ثلمؤلاىز 

( ٟجلذز فٓ ثلمٌفلز ثلغجوٕز كلٕز ثلضٌدٕىز ثلٌٔجٝىٕز للذىىجس َ ثعضمىوس ثلذجفغىز علىّ ثلضٚىمٕم ثلضؾٌٔذىٓ 30مه )

( 15( ٟجلذىىز ةمىىج ثلٞىىجدطز فضكىىُن )15ىْ ثلمؾمىىُعضٕه ثلمضكىىجفتضٕه فكجوىىش ثلمؾمُعىىز ثلضؾٌٔذٕىىز صضكىىُن مىىه )

 ٟجلذز ةٔٞج  دجلطٌٔقز ثلعُٖثةٕز ثلذْٕطز .

جوز َصىم عٌٝىٍج علىّ ثلنذىٌثء فىٓ فقىل ثلطىخ َثلاْىلؾز َثلضىؤًخ َثللٕج ىز إى َةعوس ثلذجفغز ثّضمجًثس ثّضذ

 ًٕقش ةٌم ثلمضغٌٕثس مه لووٍم ثلضٓ ٕملش مكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز َ ثللٕج ز ثلٚقٕز .

َةَٝىىقش ثلذجفغىىز ةٌمٕىىز ثلضؾٌدىىز ثالّىىضطالعٕز َكٕإىىز إؽىىٌثء ثالمضذىىجًثس َثلقٕجّىىجس      ) ثلقذلٕىىز َثلذعؤىىز 

ٌٔىىىىجس ثلمْىىىضنومز َدعىىىو ثلقٚىىىُ  علىىىّ ثلىضىىىجةؼ دُدىىىش َعُلؾىىىش إفٚىىىجةٕج دجّىىىضعمج  ثلُّىىىجةل (َآلٕىىىز ثلضم

 ثلفٚجةٕز ثلمىجّذز .

 اٌجبة اٌشاثغ : ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب
ج َصقلٕال لىضجةؼ ثلاقُٙجس َثالمضذجًثس ثلقذلٕز َ ثلذعؤز َللمضغٌٕثس ؽمٕعٍىج َوُ ٖىش ٌىيي   ٝ ٕمل ثلذجح عٌ

 دجلّلُح ثلعلمٓ ثلمْضىو إلّ ثلمٚجهً ثلعلمٕز ثلنجٙز دمُُٝع ثلذقظ .ثلىضجةؼ 

 اٌجبة اٌخبِظ : االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد
صٞىىىمه ٌىىىيث ثلذىىىجح ثّىىىضىضجؽجس َصُٙىىىٕجس عؤىىىور صُٙىىىلش إلٍٕىىىج ثلذجفغىىىز مىىىه مىىىال  ثلذقىىىظ   َكجوىىىش ةٌىىىم 

    -ثالّضىضجؽجس ٌٓ :

 االعزٕزبعبد

 ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلُٕمج ٔؤعٌ معىُٔج فٓ دعٜ مكُوجس ثلوا ثلمىجعٕز . إن -1

ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلُٕمج ٔؤعٌ معىُٔج فٓ دعٜ مكُوجس ثللٕج ز ثلٚقٕز             ) ثلمٌَوز َ ثلقىُر   إن -2

 َ ثلضٌكٕخ ثلؾْمجوٓ ( .

 ثلمىجعٕز َ ثللٕج ز ثلٚقٕز .ممجًّز ثلٌٔجٝز علّ ثلعمُا صؤعٌ ثٔؾجدٕج فٓ دعٜ مكُوجس ثلوا  إن -3

 ثلضمٌٔىجس ثلُثٟتز َثلمضُّطز ثلٖور ىثس ص عٌٕ ثٔؾجدٓ فٓ صطًُ ثلمىجعز ثليثصٕز . إن -4

 اٌزٛص١بد
 -دمج ٔ صٓ : ضُٙٓ ثلذجفغزف

ًٌَٝر ثّضنوثا صمٌٔىجس ثلُٕمج لمج لٍج مىه ةٌمٕىز كذٕىٌر فىٓ ًفىا كاىجءر ثلؾٍىجٍ ثلمىىجعٓ َمىه عىم صؾعىل  -1

 ٕج  َمجلٕج  مه ثلمٌثٛ .ؽْم ثلوْجن ٙق

 ًٌَٝر ثٌضمجا ثلضؤًْٕٕه دجّضنوثا صمٌٔىجس ثلُٕمج فٓ ثلوًَُ ثلعملٕز فٓ ةعىجء ثلفمجء . -2

 إؽٌثء دقُط َهًثّجس مٖجدٍز علّ فتجس عمٌٔز منضلاز َلكال ثلؾىْٕه َدمضغٌٕثس دقظ ةمٌِ . -3

  ه ثلؾٍجٍ ثلمىجعٓ َثللٕج ز ثلٚقٕز .ٔمكه ثّضنوثا ةّجلٕخ ةَ صمٌٔىجس ةمٌِ مه ثؽل صطٌُٔ َصقْٕ -4

ًٌَٝر ثٌضمجا ثلمنضٕٚه دجلمعجٌو ثلٚقٕز َثللٕج ز ثلذووٕز دجّضنوثا صمٌٔىجس ثلُٕمج لمج لٍج مه ةعٌ عرىٕم  -5

 فٓ صطٌُٔ مكُوجس ثللٕج ز ثلٚقٕز .

 

 

 
 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ٌؼ١جٟ ِٕبرٟش١ش٠ٓ  ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

ةعٌ مىٍؼ صعلٕمٓ د ّلُدٓ لغز ثلٕجًر َ ٌثءر ثلٖاجي فٓ صعلم دعٜ ثلمٍجًثس ثلّجّٕز دلعذز ثلكٌر ثلطجةٌر  )للٚم  عىُثن ثلٌّجلً

 َثلذكم

 2002 ثلْىً

 َمٖكلضً :مقومز ثلذقظ َةٌمٕضً  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

إن ثلىٖجٟ ثلٌٔجٝٓ ٔىرم َٔٞا ثلقُثعو ثلْلٕمز لذىجء ثلٖنٕٚز   َإعوثه ثلمعج ٕه   َصىََهٍٔم دىجلنذٌثس   َثلمٍىجًثس 

ثلقٌكٕز ثلضٓ صمكىىٍم مىه صٖىكٕل فٕىجصٍم دجلطٌٔقىز ثلْىلٕمز   َثن لعذىز ثلكىٌر ثلطىجةٌر مىه ثللعىجح ثلٌٔجٝىٕز ثلضٌَٔقٕىز 

ّىىمعٕج  علىىّ ثلضاىىجٌم َثلضاجعىىل فٕمىىج دٕىىىٍم َمىىا ثٖمىىٌٔه   ٌَىىىجف عىىور ةّىىجلٕخ ثلض ٌٕلٕىىز ثلضىجفْىىٕز ثلضىىٓ صْىىجعو ثلمعىىج ٕه 

للضُثٙل َثلضاجٌم مىٍج : لغز ثلٕجًر   َ ٌثءر ثلٖاجي َلم صؾو ثلذجفغز مج ٔغذش صاُق ةفو ٌيي ثلّجلٕخ فٓ صعلم ثلمٍىجًثس 

 ثلّجّٕز فٓ لعذز ثلكٌر ثلطجةٌر ليل  َٝعش عور صْجؤالس ٌٓ : 

 ُدٓ لغز ثلٕجًر َ ٌثءر ثلٖاجي فٓ صعلم ثلمٍجًثس ثلّجّٕز للعذز ثلكٌر ثلطجةٌر للٚم َثلذكم؟كٕ  ٔؤعٌ ةّل .1

 مج ثلّلُح ثلفٞل فٓ صعلم ثلمٍجًثس ثلّجّٕز للعذز ثلكٌر ثلطجةٌر للٚم َثلذكم؟  .2

 ةٌوثى ثلذقظ :   

ثلّجّىٕز دلعذىز ثلكىٌر ثلطىجةٌر إعوثه مىٍؼ صعلٕمٓ د ّلُدٓ لغز ثلٕجًر َ ٌثءر ثلٖاجي لضعلم دعٜ ثلمٍجًثس  -1

 للٚم َثلذكم.

ثلضعٌى علّ ةعٌ ثلمىٍؼ ثلضعلٕمٓ د ّلُدٓ )لغز ثلٕجًر    ٌثءر ثلٖاجي( فٓ صعلىم دعىٜ ثلمٍىجًثس ثلّجّىٕز  -2

 دلعذز ثلكٌر ثلطجةٌر للٚم َثلذكم .

 م. ثلضعٌى علّ ةفٞل ةّلُح فٓ صعلم دعٜ ثلمٍجًثس ثلّجّٕز دلعذز ثلكٌر ثلطجةٌر للٚم َثلذك -3

  فٌٛ ثلذقظ :   

ٌىجف فٌَق ىثس هاللز ثفٚجةٕز دٕه وضجةؼ ثالمضذجًثس ثلقذلٕز َثلذعؤز َلٚجلـ ثالمضذجًثس ثلذعؤز  -1

 للمؾمُعضٕه )لغز ثالٕجًر    ٌثءر ثلٖاجي(

 ىٌثءر  –ٌىجف فٌَق ىثس هاللز إفٚجةٕز فٓ ثالمضذجًثس ثلذعؤز دٕه ثلمؾمىُعضٕه ثلضؾىٌٔذضٕه )لغىز ثلٕىجًر  -2

 .ثلٖاجي(

  مؾجالس ثلذقظ :   

(  20َثلذىجلغ عىوهٌم )  –عٕىز مه ثلمعج ٕه ّمعٕج" فىٓ معٍىو ثلمىل للٚىم َثلىذكم فىٓ مقجفرىز  دغىوثه :  ثلمؾج  ثلذٌْٖ

 ٟجلخ .

 .4/5/2002َلغجٔز   - 15/2/2002  ثلمؾج  ثلَمجوٓ: مه 

  ز دغوثه.  ثلمؾج  ثلمكجوٓ: ملعخ ثلكٌر ثلطجةٌر فٓ معٍو ثلمل للٚم َثلذكم فٓ مقجفر

 ثلوًثّجس ثلىرٌٔز َثلمٖجدٍز  :

لقىو صطٌ ىىش ثلذجفغىىز فىىٓ ٌىيث ثلذىىجح للوًثّىىجس ثلىرٌٔىىز ثلنجٙىز دمُٝىىُع ثلذقىىظ َثٕىىضملش ةٔٞىج  علىىّ ةٌىىم ثلوًثّىىجس 

 ثلىرٌٔز َثلمٖجدٍز للذقظ ما صقلٕل صل  ثلوًثّجس َثلضعٌى إلّ ةَؽً ثالمضالى دٕىٍج َدٕه ثلذقظ ثلقجلٓ  ٕو ثلوًثّز 

 ثلذقظ َإؽٌثءثصً ثلمٕوثوٕز :مىٍؾٕز 

صم ثّضعمج  ثلمىٍؼ ثلضؾٌٔذٓ د ّلُح ثلمؾمُعضٕه ثلمضكىجفتضٕه ثوْىؾجمج مىا ٟذٕعىز ثلمٖىكلز   َصىم ثمضٕىجً مؾضمىا ثلذقىظ 

( ٟجلىخ   َصىم ثمضٕىجً 57دجلطٌٔقز ثلعمؤز   َثلمضمغل دطالح معٍو ثلمل للٚم َثلذكم فٓ مقجفرز دغوثه ثلذجلغ عىوهٌم )

%( َصم صقْٕم ثلعٕىز دجلطٌٔقز ثلعُٖثةٕز َد ّلُح إؽٌثء 35( ّىز َدىْذز )16 – 14( ٟجلخ د عمجً )20عٕىز ثلذقظ )

( ٟىالح   َلٔؾىجه 10ثلقٌعز المضذجً ثلمؾمُعضٕه ثلضؾٌٔذٕضٕه لغز ثلٕجًر   َ ٌثءر ثلٖاجي( لضٚذـ كل مؾمُعىز مىه )

ز ثلمىجّذز للمؾمُعضٕه ثلضؾىٌٔذٕضٕه )لغىز ثلٕىجًر   َ ىٌثءر ثلضؾجوِ دٕه ةفٌثه ثلعٕىز ثّضعملش ثلذجفغز ثلُّجةل ثلفٚجةٕ

ثلٖاجي( َةؽىٌس ثلعملٕىجس ثلفٚىجةٕز ثلنجٙىز دجلضكىجفؤ دىٕه ثلمؾمىُعضٕه ثلضؾىٌٔذٕضٕه   إى صىم إؽىٌثء ثالمضذىجًثس ثلقذلٕىز 

ؽىٌس دضىجًٔل  فىٓ ثلْىجعز ثلضجّىعز ٙىذجفج    ةمىج ثالمضذىجًثس ثلذعؤىز للمؾمىُعضٕه فقىو 3/3/2002للمؾمُعضٕه دضىجًٔل 

َدمعىو  عىالط َفىوثس  10/3/2002فٓ ثلْجعز ثلضجّعز ٙىذجفج    َ ىو صىم صطذٕى  ثلمىىٍؼ ثلضعلٕمىٓ دضىجًٔل  4/5/2002

 ( َفور صعلٕمٕز .24صعلٕمٕز فٓ ثلّذُع   إى دلغ عوه ثلُفوثس ثلضعلٕمٕز )

 عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج 

( َدجّىضعمج  Spssَمىج ٖضٍج مه مال  معجلؾز ثلذٕجوىجس دجلذٌوىجمؼ ثلفٚىجةٓ )صم فٓ ٌيث ثلذجح عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج 

 ثلُّجةل ثلفٚجةٕز ثلالٍمز .

 ثالّضىضجؽجس َثلضُٕٙجس 

 ثالّضىضجؽجس :

 : أُ٘ االعزٕزبعبد اٌزٟ رٛصٍذ ئ١ٌٙب اٌجبؽضخ

ثس َإصقجوٍىج )ثلضمٌٔىٌ مىه إن ثلّلُدٕه )لغز ثلٕجًر    ٌثءر ثلٖاجي( كجن لٍمج ص عٌٕ ثٔؾىجدٓ فىٓ صعلىم ثلمٍىجً .1

 ثلعلّ   ثّضقذج  إًّج  مه ثلّال   ثلًّج  ثلمُثؽً ثلمجمٓ مه ثلّال( .



ةظٌٍس ثلىضجةؼ فجعلٕز ةكغٌ لّىلُح لغىز ثلٕىجًر مىه  ىٌثءر ثلٖىاجي فىٓ صعلىم مٍىجًصٓ ثّىضقذج  ثلًّىج  مىه  .2

 ثلّال َثلًّج  ثلمُثؽً ثلمجمٓ مه ثلّال . 

 ّلُدٕه علّ ثٖمٌ فٓ صعلم مٍجًر ثلضمٌٌٔ مه ثلعلّ .لم ٔرٌٍ صاُق ثفو ثل .3

ثن ثلضىُٔا فٓ ثلضمٌٔىجس ثلمٍجًٔز ثلمْضعملز فٓ ثلمىٍؼ ثلضعلٕمٓ ٍثه مىه صقإىَ عٕىىز ثلذقىظ لىألهثء دجلٖىكل  .4

 ثلفٞل لضعلم ثلمٍجًثس  ٕو ثلذقظ .

 ثلضُٕٙجس :

 َ و ثوضٍش ثلذجفغز إلّ ثلضُٕٙجس ثٖصٕز :

ز ثلٕجًر    ٌثءر ثلٖاجي( فىٓ صىؤًِ مٍىجًثس ثلكىٌر ثلطىجةٌر فىٓ ثلمعجٌىو ثلنجٙىز ًٌَٝر همؼ ةّلُدٓ )لغ .1

 دجلٚم َثلذكم لمج لألّلُدٕه مه هًَ فٓ ًفا مْضُِ ثلهثء ثلمٍجًْ للمضعلمٕه .

ًٌَٝر ثّضعمج  ةّجلٕخ ؽؤور مغل )ثلّلُح ثلٖاُْ   لغز ثلضلمٕـ   ثلضُثٙل ثلكلٓ.... ثلل(  لمعٌفز ةعٌٌج  .2

 دعٜ ثلمٍجًثس ثلّجّٕز دلعذز ثلكٌر ثلطجةٌر .فٓ صعلم 

 ًٌَٝر إؽٌثء هًثّجس ممجعلز لمٍجًثس ةمٌِ فٓ ثلكٌر ثلطجةٌر مٌٕ ثلضٓ صؤمي فٓ ثلوًثّز ثلقجلٕز . .3

ًٌَٝر ثؽٌثء هًثّجس ممجعلز علّ عٕىز مه ثالوجط لغىٌٛ ثلضُٙىل ثلىّ ثلاىٌَق دىٕه ثلؾىْىٕه فىٓ ثلىضىجةؼ  .4

 . َلممجًّجصٍه لعذز ثلكٌر ثلطجةٌر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 س٠ُ عالَ اثشا١ُ٘ ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

داء اٌفٕٟ ٌٍضشثخ األسض١خ األثؼض اٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌؾشو١خ ٚاٌّزغ١شاد اٌج١ٛو١ّٕبر١ى١خ ثّغزٜٛ  اٌؼاللخ ث١ٓ عىُثن ثلٌّجلً

 األِب١ِخ فٟ اٌزٕظ

 2002 ثلْىً

لقو صطٌ ش ثلذجفغز إلّ مج ٍٕوصً ثللعجح ثلٌٔجٕٝز مه صطًُثس َإوؾجٍثس َمْضُٔجس ثلهثء ثلاىٓ   َةن ٌيث ثلضطًُ  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

دجلوًثّجس َثلذقُط ثلعلمٕز َثصذجع ثلضقلٕل َثلضنط٠ٕ ثلعلمٓ ثلمْضمٌ مه ةؽل ثالًصقجء دمْضُِ َ جدلٕجس مٌصذ٠ 

ك ْ لعذز ةمٌِ لٍج مذجهؤٌج ثلّجّٕز ثلضٓ صٖكل ثلوعجمز ثلقُٔز ثلضٓ صْضىو علٍٕج  َةن َصعو ًٔجٝز ثلضىِ  ثلٌٔجٕٕٝه .

علّ موِ ةَ هًؽز إصقجوً لضل  ثلمذجها ثلّجّٕز َٔمكه ةن صقوا مْضُِ ةْ العخ َموِ وؾجفً ٔعضمو إلّ فو كذٌٕ 

ٔضقق  ىل  مه مال  إصذجع ثلّلُح ثلٚقٕـ فٓ ٌٟثة  ََّجةل ثلضؤًخ َثلالعخ ثلؾٕو ٌُ ثليْ ٔؾٕو ةهثء ثلٌٞدجس 

عخ مه د وُثعٍج َهًؽز إصقجوً لٍج ٔضُ   إلّ فو كذٌٕ علّ مغجدٌصً  َثّضمٌثًي دجلضؤًخ علٍٕج َعلّ مج ٔمضل  ثلال

ثلمٍجًثس ثلّجّٕز فٓ ثلضىِ ٌٓ ثلماضجؿ ثلّجّٓ فٓ ثلىؾجؿ َصققٕ  ثالوؾجٍ فٓ  وًثس دووٕز َفٌكٕز عجلٕز .َإن 

ثللعذز   َلضطذٕ  ٌيي ثلمٍجًر ٔقضجػ ثلالعخ إلّ  وًثس دووٕز َفٌكٕز مجٙز صؤٌلً للُُٙ  إلّ صققٕ  ثالوؾجٍثس 

ثلُُٙ  إلّ ةفٞل ثلىضجةؼ فٓ ثلذطُالس ثلمقلٕز َثلوَلٕز   َإنَّ إصقجن صل   ثلعجلٕز فٓ مْضُِ ةهثء مٍجًثس ٌيي ثللعذز عم

ثلمٍجًثس ٔقضجػ إلّ معٌفز ثلعال ز دٕه دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َدٕه ثلمضغٌٕثس ثلذُٕكٕىمجصٕكٕز َمْضُِ ثلهثء ثلاىٓ فٓ 

َثلمضغٌٕثس ثلذُٕكٕىمجصٕكٕز َعال ضٍج لعذز ثلضىِ ثلًٝٓ  ليل  ثًصجس ثلذجفغز هًثّز دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز 

دمْضُِ ثلهثء ثلاىٓ للٌٞدز ثلمجمٕز لوِ العذٓ ثلمىضنخ ثلعٌث ٓ دجلضىِ مْجٌمز  فٓ َٝا ثلقلُ  ثلمىجّذز َمْجعور 

  .ثلموًدٕه للُُٙ  دٍيي ثللعذز إلّ ةعلّ ثلمْضُٔجس َمؾجًثر مْضُِ العذٓ ثلذلوثن ثلمضقومز ثلمٌِ

 أ٘ذاف اٌجؾش :ـ

ٌى علّ مْضُِ دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز َثلمضغٌٕثس ثلكٕىمجصٕكٕز دمْىضُِ ثلهثء ثلاىىٓ للٞىٌدز ثلضع .1

 ثلًٕٝز ثلمجمٕز فٓ ثلضىِ .

ثلضعىىٌى علىىّ ثلعال ىىز دىىٕه دعىىٜ ثلقىىوًثس ثلذووٕىىز َثلقٌكٕىىز َثلمضغٕىىٌثس ثلكٕىمجصٕكٕىىز دمْىىضُِ ثلهثء ثلاىىىٓ  .2

 للٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز  فٓ ثلضىِ .

   اٌجؾش : ـ فشٚ

َؽُه عال ز ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز َثلمضغٌٕثس ثلذُٕكٕىمجصٕكٕز لىوِ العذىٓ  .1

 ثلمىضنخ ثلُٟىٓ للٌؽج  دجلضىِ ثلًٝٓ .

َؽىىُه عال ىىز ىثس هاللىىز إفٚىىجةٕز دىىٕه دعىىٜ ثلقىىوًثس ثلذووٕىىز َثلقٌكٕىىز َمْىىضُِ ةهثء ثلٞىىٌدز ثلًٝىىٕز   .2

 ثلمجمٕز فٓ ثلضىِ .

َؽُه عال ز ىثس هاللىز إفٚىجةٕز دىٕه دعىٜ ثلمضغٕىٌثس ثلذُٕكٕىمجصٕكٕىز َمْىضُِ ثلهثء ثلٞىٌدز ثلًٝىٕز    .3

 ثلمجمٕز فٓ ثلضىِ .

 ِغبالد اٌجؾش :ـ

  : ٌْٖالعذُ ثلمىضنخ ثلُٟىٓ ثلعٌث ٓ للٌؽج  دجلضىِثلمؾج  ثلذ 

 ا  2002 - 2002ثلًٝ             ٓ للمُّم                                          

    :ٓ2009   6   6إلّ   2009   5   29مه  ثلمؾج  ةلَمجو. 

 : ٓثلمالعخ ثلن     جًؽٕز للضى            ِ ثلًٝ  ٓ  ثلمؾج  ثلمكجو 

 فٓ و     جهْ ثلٚ             ٕو ثل       عٌث ٓ / دغوثه.                  

  اٌجبة اٌضبٟٔ : اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ 
 اشزٍّذ اٌذساعبد إٌظش٠خ ػٍٝ : ـ 
ٝٓ   َثلقٌكٕز   َثلضقلٕل ثلقٌكٓ   ثلضقلٕل ثلكمٓ   ثلضقلٕل ثلىُعٓ   لعذز ثلضىِ ثلً ثلقوًثس ثلذووٕز   

  ثلمٍجًثس ثلّجّٕز فٓ لعذز ثلضىِ ثلًٝٓ   ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز فٓ ثلضىِ ثلًٝٓ .

 أِب اٌذساعبد اٌّشبثٙخ فبشزٍّذ ػٍٝ: ـ  
 ا( . 2004)  ِٕ ؽٕجه مل  ثلعذٕوْ ا(   َهًثّز 2000هًثّز فْىجء ّضجً ؽذجً ثلٌٌَْٕ )  

 اٌجبة اٌضبٌش : ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ 

فٓ صققٕ  مؾٌٔجس ةفضُِ ثلذجح ثلغجلظ علّ مىٍؼ ثلذقظ َإؽٌثءثصً   َثّضنومش ثلذجفغز ثلمىٍؼ ثلُٙآ   

( العذٕه مه ثلمىضنخ ثلُٟىٓ للعذز ثلضىِ ثلًٝٓ   َثّضوعش 4ثلذقظ َةٌوثفً ثلضٓ ٟذقش علّ مؾمُعز دلغ عوهٌج )

مضذجًثس لمؾمُعز ثلذقظ َثلض كو مه ٙالفٕز ثلكجمٌٕثس ىل  ثلقٕجا دضؾٌدز ثّضطالعٕز ٌوفش إلّ صقؤو موِ مالةمز ثال

َدجّضنوثا معجلؾجس ثلىرجا  6/6/2002َ  5/6/2002َمُ عٍج ةعىجء ثلضٌُٚٔ   َصم صىإي ثلضؾٌدز ثلٌةْٕز فٓ 

 ( صم ثّضنٌثػ ثلىضجةؼ .spssثلفٚجةٓ )

 اٌجبة اٌشاثغ : ػش  إٌزب ظ ٚرؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب 



ٕمل ٌيث ثلذجح عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج للمضغٌٕثس  ٕو ثلوًثّز   َمه ماللٍج صم ثلضُٙل إلّ صققٕ    

 ةٌوثى ثلذقظ َثلضقق  مه فًٌَٝ . 

 اٌجبة اٌخبِظ : االعزٕزبعبد ٚاٌزٛص١بد 

 َٕملش ثالّضىضجؽجس مج ٔ صٓ :    
صٌصذ٠ دمضغٌٕثس )ٍثَٔز ماٚل ثلٌكذز  ةن ثلٌْعز ثلمقٕطٕز لليًثع ثلٞجًدز دٕه )ثلمٌؽقز َثلٌٞح( .1

َثًصاجع مٌكَ عقل ثلؾْم ٍَثَٔز ثوطالق ثلكٌر( لقرز ثلٌٞح ٌَّعز ثوطالق ثلكٌر َثلَمم ثلَثَْ ما 

 مْضُِ ثلهثء ثلاىٓ لمٍجًر ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز دجلضىِ ثلًٝٓ . 

ًٕٝز ثلمجمٕز صعطٓ وضجةؼ إٔؾجدٕز فٓ ةن ثصنجى ثلُٝا ثلمٕكجوٕكٓ ثلٚقٕـ ةعىجء ثلضقٌٕٞ لهثء ثلٌٞدز ثل .2

صٌثد٠ ٍمه ثلهثء َمج ٔضقق  مه ٍَثٔج فٓ ماٚل ثلكض  َماٚل ثلمٌف  َثًصاجع مٌكَ كضلز ثلؾْم ما 

 ثلهثء ثلاىٓ لٍيي ثلمٍجًر .

ةن ٍَثٔج ماٚل ثلٌكذز َثلًُف لم صقق  ثلمْضُِ ثلمٕكجوٕكٓ ثلمطلُح ما مْضُِ ةهثء ثلاىٓ لمٍجًر ثلٌٞدز  .3

 ٕز ثلمجمٕز دجلضىِ .ثلًٝ

لم صٌصقٓ ثلعال ز دٕه ٍَثٔج ماٚل ثلكض  فٓ ثلُٝا ثلضقٌْٕٞ ٍَثَٔج مٕل ثلؾيع لقرز ثلٌٞح ما   .4

 مْضُِ ثلهثء ثلاىٓ إلّ ثالٔؾجدٕز ثلعجلٕز فٕمج ٔؾخ ةن صضم عىو ةهثء ٌيي ثلٌٞدز .

ُر َمٌَوز ثلؾيع َثالّضؾجدز ةن دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز كجلقُر ثالواؾجًٔز لليًثعٕه َصقمل ثلق .5

 ثلقٌكٕز كجن لٍج ص عٌٕ مذجٌٕ ما مج صقق  مه مْضُِ ثلهثء ثلاىٓ لٍيي ثلمٍجًر .

كجوش دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز ٝعٕاز عىو ةفٌثه عٕىز ثلذقظ كجلقُر ثلممَٕر دجلٌْعز للٌؽلٕه َثلقُر  .6

 ٓ لٍيي ثلمٍجًر . ثالواؾجًٔز لٍج َثلٌٕج ز مٌٕ فجعلز فٓ مْضُِ ثلهثء ثلاى

كجوش هًؽز ثلعال ز مضُّطز دٕه  وًر صقمل ثلقُر للٌؽلٕه َمْضُِ ثلهثء ثلاىٓ لمٍجًر ثلٌٞدز ثلًٕٝز  .7

 ثلمجمٕز دجلضىِ .

ظٌٍس دٖكل عجا عال ز دٕه ثلقُر ثالواؾجًٔز لليًثعٕه َصقمل ثلقُر لليًثعٕه َمٌَوز ثلؾيع َثلٌٕج ز   .2

َثالّضؾجدز ثلقٌكٕز ما دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلذُٕكٕىمجصٕكٕز كجلٌْعز ثلمقٕطٕز لليًثع ثلٞجًدز ٌَّعز ثوطالق 

ٌَيث ٔعو ٕٓء مىطقٕج  مه مال   ثلكٌر َثلَمم ثلَثَْ ٍَثَٔج ثليًثع لقرز ثلٌٞح ٍََثٔج ماٚل ثلٌكذز  

آلٕز ثلقٌكز ثلضٓ صْضُؽخ علّ ثلالعخ دجّضنوثا ٌيي ثلٌَٖٟ ثلمٕكجوٕكٕز َثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز  

 ثلممَٕر لألهثء . 

ةن ثلقوًر ثالواؾجًٔز للٌؽلٕه لم صكه دجلمْضُِ ثلمطلُح لوِ ةفٌثه عٕىز ثلذقظ ما معرم ثلمضغٌٕثس  .2

ىل  إلّ ٟذٕعز ثلهثء لٍيي ثلمٍجًر ثلضٓ صقضم علّ ثلالعخ ثلضقٌف دقٌكز ثوضقجلٕز ثلذُٕكٕىمجصٕكٕز ٌَٔؽا 

 ٌّٔعز ةفقٕز ةكغٌ مه مج ٌٓ عمُهٔز .

كجوش ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز  ٕو ثلوًثّز هَن ثلمْضُِ ثلمطلُح فٓ دعٍٞج كجلقُر ثلممَٕر دجلٌْعز َثلقُر  .10

 ثلاىٓ لمٍجًر ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز دجلضىِ . ثالواؾجًٔز للٌؽلٕه َثلٌٕج ز ما مْضُِ ثلهثء

كجن مْضُِ ثلقُر ثالواؾجًٔز لليًثعٕه َصقمل ثلقُر لٍج َثلمٌَوز َثالّضؾجدز ثلقٌكٕز مىْؾمج  ما مْضُِ ةهثء  .11

 مٍجًر ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز دجلضىِ ورٌث  للقجؽز لٍيي ثلقوًثس لضققٕ  ثلضكجمل لٍيي ثلمٍجًر .

 بد ػٍٝ : ـ ٚاشزٍّذ اٌزٛص١

ًٌَٝر ثالٌضمجا دجلهثء ثلمٍجًْ َدنجٙز مٍجًر ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز   َىل  عه ٌٟٔ  ثلضىُٔا  .1

 دجّضنوثا صمٌٔىجس مجٙز ىثس ثلمْجًثس ثلقٌكٕز ثلمٖجدٍز للمٍجًر  وً ثلمكجن . 

ًٌَٝر َٝا مىجٌؼ صؤًذٕز صعضمو علّ ثلِّ ثلذُٕمٕكجوٕكٕز لمنضل  ثلاتجس َمجٙز فتز ثلمىضنخ ثلُٟىٓ  .2

 ثلعٌث ٓ للضىِ ثلًٝٓ .  

ةن للقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز ةعٌث  كذٌٕث  َمٍمج  َةّجّٕج    َىثس ص عٌٕ َثٝـ َثٔؾجدٓ فٓ صطٌُٔ مٍجًر  .3

ٕؾخ ثلض كٕو علّ صىمٕز َصطٌُٔ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلقٌكٕز ثلٌٞدز ثلًٕٝز ثلمجمٕز دجلضىِ ثلًٝٓ ف

 ثلنجٙز دالعخ ثلضىِ ثلًٝٓ .

 ثالٟالع ثلوثةم مه  ذل ثلموًدٕه َثلالعذٕه علّ ةفوط ثلذقُط ثلنجٙز دضطٌُٔ ثللعذز للُُٙ  إلّ ثلقمز .  .4

ٕٝز ثلمجمٕز دجلضىِ ثلض كٕو علّ صطذٕ  ثلٌَٖٟ ثلمٕكجوٕكٕز ثلٚقٕقز فٓ ةعىجء ةهثء مٍجًر ثلٌٞدز ثلً .5

 ثلًٝٓ . 

ثلض كٕو علّ صطٌُٔ ثلقوًر ثلٍُثةٕز للعٞالس ثلعجملز علّ ثلماجٙل ثلمٍمز لضققٕ  ثلٌَٖٟ ثلمٕكجوٕكٕز  .6

 ثلٚقٕقز لألهثء لضققٕ  ةعلّ ٌّعز َه ز للكٌر.

ه ز عجلٓ  ةن عملٕز ثلضٌُٚٔ َثلضقلٕل ثلقٌكٓ دجّضنوثا ؽٍجٍ ثلكُمذُٕصٌ مه ثلُّجةل ثلقؤغز ثلضٓ ةعطش  .7

فٓ ثّضنٌثػ ثلىضجةؼ ٌَّعز مضمَٕر إٝجفز إلّ ٍُّلز ثلضعجمل معٍج   َةكو ىل  دٌوجمؼ مجٗ للضقلٕل 

 َثلقٕجُ َفقج  لطذٕعز كل ثلمضغٌٕثس ثلمٌثه  ٕجٍّج  ٕو ثلذقظ َمضطلذجصٍج .

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 صٍظاع١ً ِغ١ذ  ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 لعذز ثالّكُثٓلثلهثء ثلمٍجًْ   فٓصؤًذجس دمُثٍوز ثلقُر ثلعٞلٕز َص عٌٌٕج ) عىُثن ثلٌّجلً
 2002 ثلْىً

 ثلالعذٕه فٓ ثلهثء ثلذووٓ َثلمٍجًْ.ةٌمٕز صُثٍن ثلقُر ثلعٞلٕز َص عٌٌٕج فٓ مْضُِ ةهثء صطٌ ش ثلذجفغز فٍٕج إلّ  ثلملن٘ ثلعٌدٓ

 مٖكلز ثلذقظ:  -
فقو صمغلش مٖكلز ثلوًثّز فٓ عوا إمضالف  وًر مىه ثلْىٕطٌر علىّ دىي  ثلقىُر دجلمْىضُِ ثلمطلىُح   َإمكجوٕىز 

إممجه صل  ثلقُر   ةَ ثلضُ   مه ديلٍج   ةَ صُؽٍٍٕج فٓ مُثٟه مقىوهر مىه ثلمْىجً ثلقٌكىٓ للمٍىجًثس ثلنجٙىز دلعذىز 

ثالّكُثٓ   َثليْ ٔكُن ّىذذً ثلمذجٕىٌ عىوا ثالٌضمىجا دضىمٕىز ثلقىُر دٖىكل مضىُثٍن دىٕه ثلعٞىالس ثلعجملىز   َثلمقجدلىز 

ثلمْىىتُلز عىىه ثلهثء  َلىىيث إًصىى س ثلذجفغىىز هًثّىىز ٌىىيي ثلقجلىىز دٍىىوى ثلضُٙىىل إلىىّ صىىُثٍن دىىٕه ثلعٞىىالس ثلعجملىىز 

 َثلمْجعور.

 ٌوفج ثلذقظ : -
 صٌمٓ ثلوًثّز إلّ :

 ٌٔىجس صُثٍن ثلقُر ثلعٞلٕز فٓ ثلٕو ثلعجملز للعذز ثلّكُثٓ.إعوثه صم .1

 ثلضعٌى إلّ ص عٌٕ صؤًذجس صُثٍن ثلقُر ثلعٞلٕز فٓ ثلهثء ثلمٍجًْ للعذز ثالّكُثٓ. .2

 فٌَٛ ثلذقظ :  -

 مج ٔلٓ: وًثّزثفضٌٝش ثلذجفغز لقل مٖكلز ثل

ثلقذلٕز   َثلذعؤز   لمؾمُعز ثلوًثّز ٌىجف فٌَق عُٖثةٕز دٕه وضجةؼ ثالمضذجًثس ثلذووٕز   َثلمٍجًٔز  .1

 ثلٞجدطز.

ٌىجف فٌَق معىُٔز دٕه وضجةؼ ثالمضذجًثس ثلذووٕز   َثلمٍجًٔز ثلقذلٕز   َثلذعؤز   لمؾمُعز ثلوًثّز  .2

 ثلضؾٌٔذٕز.

ٌىجف فٌَق معىُٔز دٕه وضجةؼ دعٜ ثالمضذجًثس ثلمٍجًٔز ثلذعؤز لمؾمُعضٓ ثلوًثّز ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕز  .3

 لمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز.َلمٚلقز ث

ٌٔش ثلوًثّىز ماللٍىج   َةٕىضمل ثلمؾىج  ثلذٖىٌْ علىّ عٕىىز ثلوًثّىز  َصٞمه ٌيث ثلذجح ةٔٞج  ثلمؾجالس ثلضٓ ةؽد 

/ 1( عمجوٕىىز العذىىٕه مىىه ثلمىضنىىخ ثلىىُٟىٓ للٌؽىىج    َثلمؾىىج  ثلَمىىجوٓ ثلىىيْ ؽىىٌس ماللىىً ثلضؾٌدىىز فقىىو كىىجن مىىه )2)

(   َثلمؾىىج  ثلمكىىجوٓ كىىجن  جعىىجس ثالّىىكُثٓ   َ جعىىز ًفىىا ثلعقىىج  فىىٓ كلٕىىز ثلضٌدٕىىز 1/5/2002َفضىىّ )( 3/2002

 ؽجمعز دغوثه. –ثلٌٔجٕٝز 

 ثلذجح ثلغجوٓ : ثلوًثّجس ثلىرٌٔز َثلوًثّجس ثلمٖجدٍز . -
  َةٌمٕضٍج    دوًثّز ثلقُر ثلعٞلٕز   َصُثٍن ثلقُر ثلعٞلٕزٕضمل ٌيث ثلذجح علّ ثلوًثّجس ثلىرٌٔز ثلنجٙز ث

َصطذٕقٍج   َصعٌٔ  ثلمٍجًر دًُٚر عجمز   َإعطجء ٙىًُر عىه ثلمٍىجًثس ثلّجّىٕز فىٓ لعذىز ثالّىكُثٓ   كمىج صىىجَ  

  ةمىج ثلوًثّىجس  هًثّز دعٜ ثلعٞىالس للطىٌى ثلعلىُْ للؾْىم لمىج لىً عال ىز فىٓ ثلهثء ثلمٍىجًْ فىٓ لعذىز ثالّىكُثٓ

 ًُٖ َمىج ٔ مه هًثّجس صٖجدً ٌيي ثلوًثّز.فقو صٞمىش إٔؾجٍث  عه دعٜ مج مى  ثلمٖجدٍز 

 ثلذجح ثلغجلظ : مىٍؼ ثلذقظ َإؽٌثءثصً ثلمٕوثوٕز : -
 َثلؽٍىَر ثلمْىضعملز فىٓ  َثلهَثس     ََٙى  للعٕىىز  وًثّىزفىٓ ثل زً ثلذجفغىضصٞمه ٌيث ثلذجح ثلمىىٍؼ ثلىيْ ثّىضنوم

ثلوًثّز   فٞال  عىه ثمضٕىجً ثلمٍىجًثس ثلذووٕىز َثلمٍجًٔىز   إى ثّىضنومش ثلذجفغىز ثلمىىٍؼ ثلضؾٌٔذٓ.كمىج ٕىمل ٌىيث ثلذىجح 

َٙ  عٕىز ثلوًثّز َصكجفؤٌج   َعه ثمضٕجً ثلمٍجًثس ثلذووٕز َثلمٍجًٔز   َثدضكجً ؽٍجٍ لقٕجُ ثلقُر ثلعٞلٕز للعٞلضٕه 

مٕىز لىً مىه ٙىوق َعذىجس َمُٝىُعٕز مىه مىال  إؽىٌثء صؾىٌدضٕه ثّىضطالعٕضٕه : ثلكآدز َثلذجٟقز   َإٔؾجه ثلّىِ ثلعل

( العذىىٕه 4مجٙىىضٕه دٍىىيث ثلؾٍىىجٍ   عىىم ةؽىىٌس ثلذجفغىىز ثلضؾٌدىىز ثالّىىضطالعٕز ثلنجٙىىز دجلذقىىظ علىىّ عٕىىىز مكُوىىز مىىه )

لقذلٕىىز لألّىىكُثٓ صىىم ثّىىضذعجهٌم مىىه عٕىىىز ثلذقىىظ دعىىو ثالوضٍىىجء مىىه ٌىىيي ثلضؾٌدىىز   َصٞىىمه كىىيل  ٕىىٌؿ لالمضذىىجًثس ث

َثلضؤًذجس لمُثٍوز ثلقُر ثلعٞلٕز   عم ٌٕؿ لالمضذجًثس ثلذعؤز   َةمٌٕث  ىكىٌس ثلُّىجةل ثلفٚىجةٕز ثلالٍمىز لمعجلؾىز 

 وضجةؼ ثمضذجًثس ثلوًثّز.

 ثلذجح ثلٌثدا : عٌٛ ثلىضجةؼ َصقلٕلٍج َمىج ٖضٍج : -
معجملضٍج ثلفٚىجةٕز   َٕىملش: ثالمضذىجًثس ثلقذلٕىز ٕمل ٌيث ثلذجح عٌٛ َصقلٕل َمىج ٖز وضجةؼ ثمضذجًثس ثلوًثّز دعو 

 ثلذعؤز للمؾمُعضٕه: ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕز   َثالمضذجًثس ثلذعؤز للمؾمُعضٕه: ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕز.

 ثلذجح ثلنجمِ : ثالّضىضجؽجس َثلضُٕٙجس : -
وضىىجةؼ ثمضذىىجًثس ثلقىىُر  صٞىىمه ٌىىيث ثلذىىجح عىىٌٛ ثّىىضىضجؽجس ثلذجفغىىز ثلضىىٓ صمغلىىش فىىٓ عىىوا ظٍىىًُ ةْ صغٕىىٌ َثٝىىـ فىىٓ

ثلعٞلٕز ثلقذلٕز ثلذعؤز   َظًٍُ صطًُ َثٝـ فٓ دعٜ وضجةؼ ثالمضذجًثس ثلمٍجًٔز ثلقذلٕز ثلذعؤز للمؾمُعز ثلٞجدطز   

َظٍىىًُ صغٕىىٌثس َثٝىىقز دىىٕه وضىىجةؼ ثمضذىىجًثس ثلقىىُر ثلعٞىىلٕز ثلقذلٕىىز ثلذعؤىىز   َثالمضذىىجًثس ثلمٍجًٔىىز ثلقذلٕىىز ثلذعؤىىز 

ز   َةٔٞج  ثمضالى َثٝـ دٕه وضجةؼ  ثالمضذجًثس ثلمٍجًٔز ثلذعؤز للمؾمُعضٕه: ثلٞجدطز َثلضؾٌٔذٕىز للمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕ

   َلمٚلقز ثلمؾمُعز ثلضؾٌٔذٕز.



َعلّ ةّجُ ٌيي ثالّضىضجؽجس ةَٙش ثلذجفغز دِعور  صُٕٙجس دمج لً ثلعال ز دمُُٝع هًثّضٍج   مه فٕظ ثالٌضمجا 

ج لٍج مه ثلعٌ ثلٔؾجدٓ فٓ صطٌُٔ ثلمْضُٔجس ثلمٍجًٔز   َمقجَلز ثلضُّا دجلذقُط دضمٌٔىجس مُثٍوز ثلقُر ثلعٞلٕز لم

فُ  ٌيث ثلمٌ   َةَٙش ةٔٞج  دجعضمجه ثلؾٍجٍ ثليْ  جمش دجدضكجًي فٓ  ٕجُ ثلقُر ثلعٞلٕز للعٞالس ثلكجدز َثلذجٟقز 

 للك    دْذخ مج صم ثلضُٙل إلًٕ مه ٙوق َعذجس َمُُٝعٕز ثلقٕجُ دُثّطضً

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثغذاد ثّم ثلؾجمعز
 اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ ٌٍجٕبد ثّم ثلكلٕز

 ِٟ ِؾّذ عٍّبْ ثثالّم ثلغالعٓ

 ال٠ٛعذ ثلذٌٔو ثاللكضٌَوٓ

 ال٠ٛعذ ثلمٍىً

 اٌّبعغز١ش وُع ثلوًثّز

 لالعذٓ ممجّٓ كٌر ثلقواصمٌٔىجس ثالَصُصٌٔىٕى  َص عٌٌٕج فٓ صطٌُٔ دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز َثلىإْز  عىُثن ثلٌّجلً

 2002 ثلْىً

  -: اٌزؼش٠ف ثبٌجؾش ثلملن٘ ثلعٌدٓ

صطٌ ش ثلذجفغز إلّ ثلضطًُ ثلٌْٔا َثلملقُظ فٓ ثلمؾج  ثلٌٔجٝٓ َفٓ ثللعجح ثلٌٔجٕٝز كجفً. ثى ٕمل ٌيث ثلضطًُ   

ًٔجٝز ممجّٓ كٌر ثلقوا   كُوٍج لعذز فؤغز وْذٕج  َصم إهمجلٍج ٝمه مُثه كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز   َصعو ةٔٞج  مه 

ثلذقظ مه مال  ثّضنوثا صمٌٔىجس ٕقه ثلطج ز ثلىإْز )ثلٖقه ثليثصٓ (  ثللعجح  ثلقؤغز دجلىْذز للطجلذجس َص صٓ ةٌمٕز

َثلمقجفرز علّ  ُر ثلُظجة  ثلمنضلاز  ثالّضغجًر َصىرٕمٍج َثلضٓ صعمل دجصؾجي ثلْٕطٌر علّ ثلطج ز ثلىإْز َٝذ٠ 

ز َثلمقجفرز علّ ثلضُثٍن َمه وجفٕز ةمٌِ صعمل علّ ٌٟه ثلطج ز ثلْلذٕ دمج فٍٕج ثلُظجة  ثلعقلٕز   لالعخ َفُٕٔضٍج  

 ( هثمل ثلؾْم . Energy Balanceثلطج ٓ) 

ةٌمج مٖكلز ثلذقظ فضكمه درجٌٌر فوَط ثلضعخ ثلمذكٌ َثوناجٛ مْضُِ ثلقوًي علّ ثالهثء َثليْ مه ثّذجدً ثلٍذُٟ فٓ 

 ّٓ كٌر ثلقوا.مْضُِ دعٜ ثلقوًثس ثلذووٕز َثلعقلٕز َثلقْٕز َثالواعجلٕز لوِ العذٓ  مىضنخ ؽجمعز هٔجلّ دنمج

 : أ٘ذاف اٌجؾش

 صٍٕتز ثلضمٌٔىجس ثلنجٙز دٖقه ثلطج ز ثلىإْز ) ثالَصُصٌٔىٕى  ( . -1

معٌفز ص عٌٕ صمٌٔىجس ٕقه ثلطج ً ثلىإًْ ) ثالَصُصٌٔىٕى  ( علّ دعٜ ثلمضغٌٕثس ثلُظٕإز  -2

 َثلىإْز.

 : فشض١بد اٌجؾش

َثلذعوْ دض عٌٕ صمٌٔىجس ثالَصُصٌٔىٕى  علّ مضغٌٕثس ٌىجف فٌَٛ ىثس هاللز إفٚجةٕز دٕه ثالمضذجًٔه ثلقذلٓ 

 ثلذقظ ثلُظٕإز َثلىإْز.

 ِغبالد اٌجؾش :

 ( العذج  .15العذُ مىضنخ ؽجمعز هٔجلّ دنمجّٓ كٌر ثلقوا َعوهٌم) -ثلمؾج  ثلذٌْٖ : .1

 . 2002 \ 6 \ 4لغجٔز  2002 \ 2 \ 4مه  -ثلمؾج  ثلَمىٓ : .2

 ؽجمعز هٔجلّ . –ثلٌٔجٕٝز فٓ كلٕز ثلضٌدٕز ثلٌٔجٕٝز  جعز ثللعجح  -ثلمؾج  ثلمكجوٓ : .3

مه مال  ٌيث ثلذجح ّعش ثلذجفغز إلّ  ثلضعٌى علّ صجًٔل وُٖء لعذز  -: اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذساعبد اٌّشبثٙخ

 ممجّٓ كٌر ثلقوا ٌَٟثة  ثلضؤًخ فٍٕج.

ضعٌى علّ ةٌم مضغٌٕثس ثلذقظ ثلُظٕإز َصطٌ ش ثٔٞج  إلّ ةٌمٕز صمٌٔىجس ٕقه ثلطج ز ثلىإْز ثليثصٕز . َكيل  ثل

َثلىإْز.. َمه مال  ثٟالع ثلذجفغً علّ ثالٟجًٔـ َثلٌّجةل َعلّ دقُط ثالوضٌوٕش صذٕه ثوً ال صُؽو ةْ هًثّز 

 عٌث ًٕ ثَ عٌدًٕ مجًٙ فٓ ٌيث ثلمؾج .

  -:ِٕٙظ اٌجؾش ٚئعشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخ

ثلضٚمٕم ثلضؾٌٔذٓ للمؾمُعز ثلُثفور ىثس ثالمضذجًثلقذلٓ َثلُّطٓ ثدفضُِ ٌيث ثلذجح مىٍؾٕز ثلذقظ ثلضؾٌٔذٕز َثدصذعش 

 َثلذعوْ .

( العذج  ثدمضٌَٕث دجلطٌٔقز ثلعمؤز 15ةمجٌ عٕىز ثلذقظ فكجوش العذٓ مىضنخ ؽجمعز هٔجلّ دنمجّٓ كٌر ثلقوا دعوه )

( َفور .َٝم ٌيث ثلذجح 42ظ )( ةّذُعج  َديل  دلغ عوه َفوثس ثلضؤًذجس ثلنجٙز دجلذق12َثٌّضغٌق صطذٕ  ثلضؾٌدز ).

ثلؽٍَر َثلهَثس ثلمْجعور ََّجةل ؽما ثلمعلُمجس َثلضؾٌدز ثالّضطالعٕز َثالمضذجًثس ثلمْضنومز فٓ ثلذقظ 

َثلِّ ثلعلمٕز لالمضذجًثس   َثالمضذجًثس ثلقذلٕز َثلُّطٕز َثلذعؤز َثلُّجةل ثلفٚجةٕز ثلمْضنومز فٓ معجلؾز 

 ثلذٕجوجس .

  -:ؾ١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙبػش  إٌزب ظ ٚر

ضمش ثلذجفغز فٓ ٌيث ثلذجح ٔعٌٛ ثلىضجةؼ ثلضٓ صُٙلش إلٍٕج فٓ ثالمضذجًثس ثلقذلٕز َثلذعؤز عم صقلٕلٍج َمىج ٖضٍج  ثٌد

َإٔؾجه هاللز ثلاٌَٛ   َصم  عٌٍٝج دٖكل ؽوثَ  عم  جمش دضقلٕل صل  ثلؾوثَ  َمىج ٖضٍج معٍَر ىل  دجلمٚجهً 

 ثلعلمٕز 

 -: ص١بداالعزٕزبعبد ٚاٌزٛ
ثٌفضُِ ٌيث ثلذجح علّ ثالّضىضجؽجس َثلضُٕٙجس ثلضٓ مٌؽش دٍج ثلذجفغً مه مال  هًثّضٍج َثٌوضٍش ثلّ ثلضُٕٙجس ثلضٓ 

ةكوس ةٌمٕز ثٌّضنوثا صمٌٔىجس ٕقه ثلطج ز ثلىإْز ثالَصُصٌٔىٕى  ٝمه ثلُفوثس ثلضؤًذٕز ثلنجٙز دالعذٓ ممجّٓ كٌر 

مْجعور ثلالعخ فٓ ثلْٕطٌر علّ ثدواعجالصً فٞال  عه صقْٕه ثلؾٍجٍ ثلوًَْ ثلضىآْ ثلقوا لمج لٍج مه ةعٌ فجعل فٓ 

 َصطٌُٔ َكاجٔضً

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


