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اندراساث انعهَا يف كهَت اُداب

تعدددددذ ٌ ذأعغدددددد كهٛدددددح اٜداب  /ظايعدددددح انًٕ دددددم ددددد ٙددددداو ،1966
ٔاعدددر شخ عٕا دددذْا انصاتردددح ٔعشظدددد عدددث

دددش دٔسج يدددٍ طهثدددح انثكدددانٕسٕٚط

دد ٙعغدداو انردداسٚو ٔانه ددح انعشتٛددح ٔعغددى انه دداخ األٔستٛددحٔ ،نددى ذرٕعددع ُددذ ْددزا
انعٓددذ ت دم ٔا ددهد ذ ددذيٓا انعهًدد ،ٙخطددد عطددٕج َؽددٕ األيدداو نرعضٚددض ٔظٕدْددا
انعهًددددٔ ٙان ص ددددا ٔ ٙدٔسْددددا دددد ٙانؽٛدددداج اناكشٚددددح دددد ٙانعددددشا انؽددددذٚس ،ارؽددددد
تٕاتٓدددا ي دددش ح يددداو طهثدددح انذساعددداخ انعهٛدددا ددد ٙعغدددايٓا انًدددزكٕسج تاعدددرعذاد
دداو ٔس ددداَح هًٛدددح يؽكًدددح ،يغدددر هح ان دددذساخ انعهًٛدددح نهٓٛسدددح انرذسٚغدددٛح يدددٍ
كد ر
ؼٛدددس اصعر دددار ٔاندددذسظاخ انعهًٛدددح انًر ذيدددح ،يًدددا ْٛدددأ نٓدددزِ انذساعدددح كدددم
عددثاب انُعدداغ يُددز تٕاكٛشْددا األٔنددٗ دد ٙعغددً ٙانردداسٚو ٔانه ددح اإلَكهٛضٚددح ددٙ
انعدددداو انذساعدددد 1978 – 1977 ٙؼدددد ٍٛاؼرسددددٍ عغددددى انردددداسٚو انذ عددددح األٔنددددٗ
يددٍ طهثددح انًاظغددرٛش دد ٙانردداسٚو اإلعدديئ ٙانذ عددح األٔنددٗ ي دٍ طهثددح انًاظغددرٛش
ددد ٙانه دددح اإلَكهٛضٚدددح نألغدددشا

انخا دددح  ٔ )E S Pكًهدددد ْدددزِ انًغدددٛشج

تخطددددٕج عددددشٖ ؼدددد ٍٛاؼرسددددٍ عغددددى انه ددددح انعشتٛددددح انذ عددددح األٔنددددٗ دددد ٙدددداو
 1981 – 1980يٍ طهثح انًاظغرٛش  ٙانه ح ٔاألدب انعشت.ٍٛٛ
ن ددددذ كدددداٌ نٓددددزا انُعدددداغ انددددذٔس انكثٛددددش دددد ٙذ ددددعٛ

ًددددادج انكهٛددددح إنددددٗ

اعددرؽذاز دساعددح انددذكرٕساِ دد ٙعغددً ٙانردداسٚو ٔانه ددح انعشتٛددح نر ددا ذ انؽاظددح
إنٓٛددا دد ٙسؼدداب ظايعددح انًٕ ددم ،كًددا كدداٌ صعددرؽذاز دساعددح األدب اإلَكهٛددض٘
عثهٓددا دد ٙدداو  1982 – 1981إنددٗ ظاَددة دساعددح هددى انه ددح اإلَكهٛضٚددح دٔسا ددٙ
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رنددد ٔ .عثددددم ان دددشٔا دددد ٙدساعدددح انددددذكرٕساِ ددد ٙعغددددى انرددداسٚو كاَددددد دساعددددح
انًاظغددددرٛش دددد ٙانردددداسٚو انؽددددذٚس ٔعددددذ ا ررؽددددد دددد ٙدددداو  1986 – 1985شددددى
اعدددرٓهد تعدددذْا تعددداو دساعدددح اندددذكرٕساِ ددد ٙانرددداسٚو اإلعددديي .ٙكًدددا ذدددى ا ررددداغ
دساعددح انًاظغددرٛش دد ٙانردداسٚو ان ددذٚى دد ٙدداو  ٔ 1988– 1987دد ٙانغددُح راذٓددا
اعدددرعذ عغدددى انه دددح انعشتٛدددح صعدددر ثال انذ عدددح األٔندددٗ يدددٍ طهثدددح اندددذكرٕساِ دددٙ
انه ددح ٔاألدب هددٗ ؼددذ عددٕالٔ .تددانشغى يدددٍ ان ددشٔو انردد ٙدداَٗ ٓٛددا شاعُدددا
انؽثٛددة ددٙ

ددذ انرغددعُٛاخ إص ٌ يغددٛشج كهٛددح اٜداب انعهًٛددح اعددرًشخ تر ددذيٓا

َؽٕ األياو يرعأصج كدم ان دعٕتاخ درى اعدرؽذاز انذساعداخ انعهٛدا د ٙدذج عغداو
دددرى ا ررددداغ انذساعدددح ددد ٙكدددم يدددٍ عغدددى انرشظًدددح اعدددر ثم انذ عدددح األٔندددٗ يدددٍ
طهثدددح انًاظغدددرٛش ددد ٙددداو ٔ 1995 – 1994ذيْددددا عثدددٕل انذ عدددح األٔندددٗ يددددٍ
طهثددح انًاظغددرٛش دد ٙعغددى هددٍ اصظرًدداا دد ٙدداو ٔ 1997 – 1996يددٍ شددى عغددى
انه ددح اناشَغددٛح دد ٙدداو  ،1998 – 1997كًددا اعددر ثم عغددى اٜشدداس انذ عددح األٔنددٗ
يددددٍ طهثددددح انًاظغددددرٛش دددد ٙدددداو ٔ 2000 – 1999اعددددرًشخ ْددددزِ األعغدددداو ددددٙ
س دددذ ظايعدددح انًٕ دددم ٔانعايعددداخ انعشاعٛدددح األعدددشٖ تاألعددداذزج ،ارؽدددد ٓٛدددا
دساعدددح اندددذكرٕساِ إر دددرػ كدددم يدددٍ عغدددى انرشظًدددح ٔاٜشددداس دساعدددح اندددذكرٕساِ دددٙ
دددددداو ٔ 2002 – 2001ذيْددددددا تعدددددداو ا رردددددداغ دساعددددددح انًاظغددددددرٛش دددددد ٙعغددددددى
انًكرثاخ ،اعر ثم انذ عح األٔنٗ يٍ طهثح انًاظغرٛش  ٙاو .2003 – 2002
اٌ يددا يددش تددّ شاعُددا انؽثٛددة يددٍ اددشٔو ٔيددا اَدداِ ي دٍ ًددال انرخشٚددة
ددددد ٙانعددددداو انذساعدددددٔ 2003 – 2002 ٙعادددددد يغدددددٛشج انذساعدددددح ددددد ٙيع دددددى
انعايعددداخ انعشاعٛدددح األعدددشٖ إص ٌ ظايعدددح انًٕ دددم انعش ٚدددح تراسٚخٓدددا ت ٛدددد
دددايذج تٕظدددّ انعا ددداح انٕٓظدددال ٔاعدددرطا د يدددٍ يٕا دددهح انغدددُح انذساعدددٛح،
ٔكاَددد كهٛددح اٜداب يددٍ انكهٛدداخ انشافددذج دد ٙإَعدداغ انعًهٛددح انذساعددٛحٔ ،نددى ذكرددع
418

4141هـ – 4007م

آداب الرافدين – العدد ()73

دددد ٙانذساعدددداخ األٔنٛددددح ددددن ٔإًَددددا رؽددددد تددددٕاب انر ددددذٚى نهذساعدددداخ انعهٛددددا
تأعغدددددايٓا انًخرهادددددحٔ ،اعدددددر ثهد انعددددداو انذساعددددد 2004 – 2003 ٙتذ عدددددح يدددددٍ
طهثدددددح انًاظغدددددرٛش ٔاندددددذكرٕساِ ْٔدددددزا دٚدددددذَٓا ددددد ٙانغدددددُٕاخ انًُ دددددشيح يدددددٍ
ذاسٚخٓددا انعشٚددقٔ ،عددذ تهددب ددذد طيتٓ دا ست د ٔذغددعٌٕ طانثددا ي دُٓى شًدداٌ ٔعددرٌٕ
طانثدددددا ٔطانثدددددح ياظغدددددرٛش ٔعدددددرح ٔ

دددددشٌٔ طانثدددددا ٔطانثدددددح دكردددددٕساِ دددددٙ

اصعر ا اخ انًخرهاح.
كاَدددد كهٛرُدددا ٔيدددا ذدددضال دافًدددح انؽسدددٕس ٔاصذ دددال تأستددداب انعهدددى يدددٍ
َ ٛشاذٓدددا انعشاعٛددداخ ٓددد ٙيدددا ذاردددأ ٌ ذغرسدددٛآى ددد ٙنعددداٌ انًُاع ددداخ انعهًٛدددح
نشعددافم ٔ طددداسٚػ طيتٓدددا نرغدددعم يدددٍ عددديل دٔسْدددى انعهًددد ٙانش دددٔ ٍٛتكادددالج
انعٓددٕد انعهًٛددح انردد ٚ ٙدددٕو تٓددا انً ددش  ٍٛهددٗ ًدددانٓى يددٍ األعدداذزج األ اضدددم
ْٔددى ٚعًهددٌٕ تددشٔغ اناشٚددق انٕاؼددذ يددٍ اظددم إَعدداغ ي ددشٔا انذساعدداخ انعهٛددا ددٙ
كهٛددح اٜداب يُددز ٔافددم ذأعٛغدددٓا ٔانددٗ ٕٚيُددا ْددزأ .عدددذ يُؽددد كهٛددح اٜداب دددٙ
انغُح انؽانٛح شٓادج انًاظغرٛش ٔانذكرٕساِ نًا  ٚاسب األستع ٍٛطانثا ٔطانثح.
 .د .دسٚذ ثذان ادس َٕس٘
و /انعًٛذ ن ؤٌٔ انذساعاخ انعهٛا ٔانثؽس انعهًٙ
كهٛح اٜداب
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انكخابت ادلسًارٍت عهي اُجر
يٍ األنف األول قبم ادلَالد ( )971 – 144ق .و
رسانت ياجسخري
حقدو هبا عثًاٌ غامن حمًد
بئشراف أ .و .خاند سامل إمساعَم
لقددد ااددداد ال اددرا العددرادممن القدددوان ااددئ مدددوين أسد ائ
ال د ك نددات يمددد دم فددش ريددان وعدداريع

ااددئ ار ددر

الع اريددة وددن د ددرر ووعارددد

وأسرار وديرات ....ونات ه ا دافعا الخدمار ورضرع البحث ال رسرم:
ن ذ ضى انثؽس ستعح

ٕل ٚسى انا دم األٔل َثدزج دٍ انهدثٍ ٔاٜظدش دٙ

ضددٕل انًكر ددااخ اٜشاسٚددح ٔانً ددادس انًغددًاسٚح .ايددا انا ددم انصدداَٛ ٙسددى ًَددارض
انُ ٕر انًذَٔح هٗ اٜظش  ٙانع دش اٜشدٕس٘ انؽدذٚس  . )612 – 911و.
ؼٛس عدذيد انُ دٕر ؼغدة انهادص ان دٕذ ٙتداألؼشو انيذُٛٛدح ٔيدٍ شدى ذشظًرٓدا
إنٗ انه ح انعشتٛحٔ ،عذيُا ذعه ٛاخ ٍ عهاٛدح انُ دٕر عدذس انًغدرطاا .ايدا انا دم
انصانددس ٛسددى ًَددارض انُ ددٕر انًذَٔددح هددٗ اٜظددش دد ٙانع ددش انثدداته ٙانؽددذٚس
 . )539 – 611و .ؼٛس عذيد ْزِ انُ دٕر ٔ دق انخطدٕاخ انرد ٙعدشَا هٓٛدا
دد ٙانا ددم انصدداَ .ٙايددا انا ددم انشاتدد ٛسددى ٓاسعددا و نهًاددشداخ انرددٔ ٙسدخ ددٙ
انُ دٕر تانه ددح اصكذٚدح ٔيددا  ٚاتهٓدا تانه ددح انغدٕيشٚح يرشظًددح إندٗ انه ددح انعشتٛددح،
إضددا ح إنددٗ انعددذأل ٔانًخططدداخ انرٕضددٛؽٛح ،كًددا ٔٚسددى اعرُغدداعاخ ٔ ددٕس
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نهُ دددٕر غٛدددش انًُ دددٕسج انرددد ٙعًُدددا تذساعدددرٓا ددد ٙانًرؽدددع انعشاعدددٔ ٙيرؽدددع
انًٕ م ،إضا ح إنٗ تعض انًُارض يٍ اعرُغاعاخ انُ ٕر انًُ ٕسج.

انعالقاث انسورٍت انرتكَت 4171 – 4147
رسانت ياجسخري
حقديج هبا أيرية إمساعَم حمًد امحد انعبَدً
بئشراف د .عصًج برهاٌ اندٍٍ
اذغًد انعيعاخ انغٕسٚح – انرشكٛح تانردأسظػ يدٍ ٔعدد ٜعدش ،تد ٍٛانرطدٕس
ٔانًُددٕ ٔانارددٕس ٔانعًددٕدٔ ،عدديل رددشج انثؽددس يددا تدد ٍٛانؽددشت ٍٛانعددانًٛر ،ٍٛكاَددد
انعيعاخ شثّ يؽذٔدجٔ ،اٌ كاَد ،ي ذرعذٖ تعض ان ساٚا انًعه ح ت ٍٛانطش ٚٔ ،ٍٛرغدى
رن يٍ عيل انغهطاخ اناشَغٛح ،تؽكى ًُْٛح األعٛشج هٗ عٛاعح عٕسٚا انخاسظٛح.

اإلعددديو ٔايردددذاد انع شا ٛدددح ٔسٔاتدددن انرددداسٚو ٔ ددديخ انص ا دددح ان دددشعٛح
انً رشكح ٔضشٔساخ انريع ٙانً هؽ ٙياشداخ نٛظ أل٘ تاؼس اٌ ٚرعأصْا ُدذ
ؼذٚصّ ٔ ذؽهٛهّ نطثٛعح انعيعاخ انر ٙذشتن انعشب تاألذشاك.
ن ذ عسعد كم يٍ ذشكٛا ٔاألعطاس انعشتٛح  ٙرشج يا تعدذ انؽدشب انعانًٛدح
األٔنٗ ن شٔو يخرهاح .كاٌ هدٗ ذشكٛدا اٌ ذعٛدذ تُداس ظ ٛدٓا نرؽشٚدش األَاضدٕل،
ٔانًساٚق انرشكٛح يٍ اصؼريل األظُثٔ .ٙعذ َعػ ي طاٗ كًال  ٙذٕؼٛذ ان عة
انرشكٔ ٙذؽ ٛق اصعدر يلٔ .ذعاْهدد اندذٔل انؽهٛادح ٔ ٕدْدا نهعدشب ٔذُ دهد يدٍ
انعٓددٕد انردد ٙعطعرٓددا نٓددى ٔ .شضددد هددٓٛى اصَرددذاب اناشَغدد ٙدد ٙعددٕسٚا ٔنثُدداٌ
ٔاصَرذاب انثشٚطاَ ٙ ٙانعشا ٔ هغطٔ ٍٛششع ٙاألسدٌ.
421

رسائل وأطاريح حديثة

ٔذعذ انعيعاخ اصعر ادٚح ٔاؼذج يٍ انعٕايم انًًٓح  ٙإٚعاد انرٕا دم تدٍٛ
انطش  ،ٍٛإص آَا شثّ يؽذٔدج ،ؼٛس عداًْد ادشٔو ٔير ٛدشاخ انغٛاعدح انذٔنٛدح،
ٔذطٕسخ األٔضاا اصعر ادٚح  ٙذشكٛا ٔعٕسٚا تانرأشٛش هٗ يعًم ْزِ انعيعاخ
ٔتددشصخ انًٕاعددع انًرثادنددح يددٍ األؼددذاز انذاعهٛددح تدد ٍٛانعدداَث ،ٍٛأعددر م
األذشاك ش ح اَ ال اناشَغ ٍٛٛتً أيح اصَرااضداخ ٔانصدٕساخ انٕطُٛدح انغدٕسٚح
نرؽ ٛق يآستٓى يٍ عيل انسد ن هدٗ شَغدأ ،نعثدد انغٛاعدح انص ا ٛدح انرد ٙاعشْدا
ي طاٗ كًال  ٙانرٕظّ َؽٕ انؽساسج ان شتٛحٔ ،ذٕطٛذ يعاخ ذشكٛدا يد اندذٔل
ان شتٛددحٔ ،عطد ان ددهح انص ا ٛددح تددانرشاز انعشتدد ٙاإلعدديي ٙدد ٙذعًٛددق ضنددح ذشكٛددا
اناكشٚددح ٔانؽسدداسٚح ذعدداِ األعطدداس انعشتٛددح ،اَكً ددد ٔذسددالند انعيعدداخ تددٍٛ
عددٕسٚا ٔذشكٛددا ٔساغ ص ًددال ذشكٛددا ٚار ددٌٕ هددٗ يغددر ثهٓى ددٔ ٙستددا تًُٛددا سكددض
انغٕسَ ٍٛٚسانٓى ضذ اناشَغ.ٍٛٛ
ٔ شاسخ عساٚا انؽذٔد ت ٍٛعٕسٚا ٔذشكٛا كصٛشا يٍ انؽغاعٛاخ  ٙانعيعداخ
ت ٍٛانثهذٔ،ٍٚنعُد انً كهح انكشدٚدح دٔسا د ٙإشداسج انخي داخ يد عدٕسٚا يدٍ ؼٛدس
اذٓددداو ذشكٛدددا نغدددٕسٚا تآَدددا ذدددذ ى انؽشكددداخ انكشدٚدددح ٔاعدددرخذايٓى ٔسعدددح نهسددد ن
هددٗ ذشكٛددأ ،آددشخ ي ددكهح انًٛدداِ تؽكددى ذؽكددى ذشكٛددا تاألعغدداو انعهٛددا ي دٍ َٓددش٘
دظهح ٔاناشاخ ٔيؽأنرًٓا نهس ن هٗ دٔل انعٕاس انعشت ٙيدٍ عديل َٓدش ان ٕٚدق
َٔٓش اناشاخ ٔذ شٚآا تًٛاِ اناشاخ ٔ ا نً انؽٓا هٗ ؼغاب عٕسٚا ٔانعشا .
ٔ هٗ انشغى يٍ

ذ انعاْذاخ ٔاصذااعٛاخ ت ٍٛانطش  ،ٍٛإص اٌ ذشكٛا عدعد

نرؽ ٛق طًا ٓا انرٕععٛح ٔتٕاعطح شَغا نًذ ؼذٔدْا ظُٕتا.
رُاصند شَغدا دٍ ندٕال اصعدكُذسَٔح عي دا نرعٓدذاذٓا انًدزكٕسج د ٙانًدادج
انشاتعددح يددٍ

د اصَرددذاب ٔعي ددا نًثددادق انعذانددح ٔذ شٚددش انً ددٛشٔ ،رن د عذيددح

نً انؽٓا انغٛاعٛح انذٔنٛدحٔ ،عدذ عانادد ذشكٛدا اد الاذٓدا د ٙيٛصاعٓدا اندٕطُ ٔ ٙدٙ
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د اٚاذٓا  ٙذ شٚدش انً دٛش ٔذدشك ان دش ٔانعدشب ٔاصذعداِ َؽدٕ انًذُٚدح ان شتٛدح.
دداٌ عددهو نددٕال اصعددكُذسَٔح ددٍ عددٕسٚا ٚثدد ٍٛتٕضددٕغ انغٛاعددح اصعددرعًاسٚح انرددٙ
اَرٓعرٓددا شَغددا دد ٙانً ددش انعشتددٔ ٙان افًددح هددٗ اصضددطٓاد انغٛاعددٔ ٙانرعضفددح
ٔيكا ؽح انرٛاس انٕؼذٔ٘ انعشتٔ ٙكاٌ انصًٍ اندز٘ د عردّ شَغدا نرؽانآدا يد ذشكٛدا
تاْ ا هٓٛا ٔ هٗ انعشب ،ذ ظالخ يؤايشج عهو اصعكُذسَٔح نرثدزس عي دا ظذٚدذا
ت ٍٛانعشب ٔاألذشاك ٓٚذد يٍ انًُط ح.

انغزو انَوَاٌَ نبالد انرافدٍٍ  441 – 774ق .و
رسانت ياجسخري
حقدو هبا حمًد األسعد احلفصٌ
بئشراف أ .د .عاير سهًَاٌ
ٚعذ يٕضدٕا انشعدانح ٔانًٕعدٕيح تدل زان دضٔ انَٕٛداَ ٙندثيد انشا دذٍٚز تدٍٛ
عددُر . 126 – 331 ٙؤ .انرددأشٛشاخ انؽسدداسٚح انرددٙ

ثددد ْددزا ان ددضٔ عدداط

انذساعددح ٓدد ٙؼ ثددح ذعكدددظ انعيعدداخ انؽسدداسٚح ان ذًٚدددح دد ٙيخرهددع

دددٕسْا

انراسٚخٛددح ٔ دد ٙيٛدداد ٍٚذٚددذج تدد ٍٛتدديد انشا ددذ ٔ ٍٚددانى تؽددش اٚعددح ٔتدديد اإلغشٚددق
خيل ْزِ انًذج ذعش

انعشا ٔألٔل يشج  ٙذاسٚخّ ان ذٚى ن ضٔ ظال يدٍ ان دشب

األٔست ٙدٍ طشٚدق انَٕٛداَ ٍٛاندز ٍٚغدضٔا انعدشا ٔتغدطٕا ًُْٛدرٓى هٛدّ تانكايدم
ٍ طشٚق عافذْى اصعكُذس انكثٛش انز٘ عظ إيثشاطٕسٚدح كثٛدشج هدٗ اشدش رند إص
اٌ ْدزِ اإليثشاطٕسٚدح نددى ذدذو طدٕٚي إر ذًضعددد تد ٍٛعادذدّ انصيشددح انكثداس تعدذ ٔ اذددّ
ٔدعم انعشا يشؼهح ظذٚذج ْ ًٍٛه ّٛانغهٕع ٌٕٛانز ٍٚاعزٔا تيد انشا دذ ٍٚكعدضل
يدٍ ؼ درٓى د ٙاإليثشاطٕسٚدح ٔس عدٕا نددٕال انؽسداسج انٓٛهُٛٛدح د ٙانًُداطق انرددٙ
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اؼرهْٕدأ .تدزن يصهدد ْددزِ انؽ ثدح يُعطادا ذاسٚخٛدا تدداسصا د ٙطثٛعدح انعيعداخ تددٍٛ
ان ددش ٔان ددشب تددشصخ عينٓددا ادداْشج ؼسدداسٚح ظذٚددذج يرًٛددضج دد ٙع اف ددٓا
ٔ ُا شْا عدًاْا انًؤسعدٌٕ تانؽسداسج انٓٛهُغدرٛح ذًٛدضا نٓدا دٍ انؽسداسج انردٙ
عددث رٓا ْٔدد ٙانؽسدداسج انٓٛهُٛٛددح ٔاَ ددٓشخ كهرددا انؽسدداسذ ٍٛدد ٙتٕدعددح ؼسدداسٚح
ي ددرشكح كدداٌ يددٍ ْددى عددًاذٓا اصَددذياض ٔانراا ددم ٔانرددأشٛش انًرثددادل تًُٓٛددا َغددثٛا.
ٔٚعً د

ذٚددذ انًددؤسع ٍٛهددٗ اٌ يُط ددح تدديد انشا ددذ ٍٚنددى ذرددأشش كصٛددشا تؽسدداسج

انَٕٛاَ ٍٛٛيصهًا ذأششخ تيد ان او ٔي ش ٔاٌ ذأشٛشاذٓا  ٙؼسداسج اإلغشٚدق كاَدد
دداتد ْددزِ

اشددذ ٔا ًددق ٔاكصددش شددًٕنٛح عددٕال عثددم ان ددضٔ انً ددذَٔ ٔ ٙتعددذِ ٔعددذ
انرأشٛشاخ يخرهع انعُا ش انؽساسٚح.

عالقت انعهًاء باخلالفت انعباسَت
يف عصر انسَطرة انسهجوقَت ()994 – 113
رسانت ياجسخري
حقدو هبا حمًد خاند عبد
بئشراف أ .د .عبدادلنعى رشاد حمًد
ْزا انثؽس انًشعٕو تل
انغددهعٕعٛح) يؽأنددح نعددش

يعح انعهًال تانخي ح انعثاعٛح دٙ

دش انغدٛطشج

ٔذؽهٛددم انعيعددح تدد ٍٛانعهًددال ٔانخي ددح انعثاعددٛح عدديل

انارشج انًؽ ٕسج ت ٍٛعُرْ447 ٙل1055 /و – ْ552ل1157 /و ْٔ ٙانؽ ثح انرٙ
شٓذخ انثذاٚاخ األٔندٗ نُسدال انخهادال ٔيؽأندح اعدرعادج َادٕرْى ٔعدهطآَى اناعهدٙ
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انز٘ اَرٓٗ تضٔال َإر انغيظ ح اناعه ٍ ٙت ذادٔ ،عديل ْدزِ انؽ ثدح كداٌ نعٓدٕد
انعهًددال ٔيددٕاعآى هددٗ األ ددعذج انغٛاعددٛح ٔاإلداسٚددح ٔاناكشٚددح اشددش كثٛددش دد ٙد ددى
ًٕد انخي ح ٔإَعاغ عطٕاذٓا انُٓسٕٚح.
دٕل كداٌ انؽدذٚس دٍ تدٕاكٛش انعيعدح تدٍٛ

عغى انثؽس إندٗ ذًٓٛدذ ٔشيشدح

انعهًال ٔانخي ح انعثاعٛح ْدٕ ؽدٕٖ انرًٓٛدذًْٛ ٔ ،ردّ ذكًدٍ د ٙذصثٛدد دذد يعدٍٛ
يٍ اص رثاساخ انر ٙذثذٔ عاعٛح صعرٛعاب األؼذاز انيؼ دح .ايدا انعاَدة انغٛاعدٙ
ذ ا دشد ندّ انا دم األٔل إر ُد ٙتش دذ يٕاعدع انعهًدال انغٛاعدٛح ٔي دذاس ذدأششْى
تاألؼذاز انغٛاعدٛح راخ ان دهح انًثاشدشج تانخي دح ،تدذل يدٍ دعدٕل انغديظ ح ت دذاد
ٔيشٔساو تارُدح انثغاعدٛش٘ ٔيدا ندد رند يدٍ ذطدٕساخ ْايدح ٔاَرٓدا ول تدذٔس انعهًدال
انغٛاع ٙ ٙذخهٛص انخي ح يٍ انًُٓٛح انغهعٕعٛح.
ايا انا م انصاَ ٙذ اعدرص نعدش

انعيعدح اإلداسٚدح تد ٍٛانعهًدال ٔانخي دح

انعثاعددٛح اترددذا ول تانؽددذٚس ددٍ ٔاددافع انخهٛاددح انذُٛٚددح ٔانذَٕٚٛددحٔ ،رن د يددٍ عدديل
ذؽهٛم يذنٕل نا ح زعهٛاحز ٔيٍ شى ذرثد انرطدٕساخ انراسٚخٛدح انرد ٙدخ إندٗ

دم

انغددهطاخ انرُاٛزٚددح ُددّ ٔ ،هددٗ ضددٕل ْددزا انا ددم ذددى انؽددذٚس هددٗ انٕاددافع كددم
هٗ اَاشاد .شى عرى انا م تانكيو ٍ يٕعع انعهًال يٍ ذٕن ٙانًُا ة اإلداسٚح.
ٔيددٍ عدديل انا ددم انصانددس ع د ُا انؽددذٚس ددٍ انعٓددٕد اناكشٚددح انردد ٙتددزنٓا
انعهًددال نُ ددشج انخي ددح انعثاعددٛح ٔصٔ ،نهؽادداا هددٗ انٕؼددذج انشٔؼٛددح نهًعرًدد
اإلعيي ٙشاَٛاو ،اترذا ول يدٍ دش

انعٓدٕد اناكشٚدح نخ دٕو انخي دح انرد ٙاعدرٓذ د

ص ض ح األعدظ انرد ٙذشذكدض هٓٛدا ،شدى انرطدش إندٗ سد عدم انعهًدال اناكدش٘ اندز٘
ظددال يددٍ عدديل انًؤعغدداخ انعهًٛددح ٔانً ددُااخ ٔتًثاسكددح يددٍ انخي ددح انعثاعددٛح
ٔتٓددا َكددٌٕ عددذ ذُٛددا هددٗ َٓاٚددح ْددزا انا ددم .شددى رٚددم ْددزا انثؽددس تخاذًددح ألْددى
يا  ّٛيٍ َرافط.
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دور إداراث ادلدارس ادلخوسطت
يف احلد يٍ ظاهرحٌ انرسوب وانخسرب
رسانت ياجسخري
حقديج هبا أَوار حمًود عهٌ حمًد اجلبورً
بئشراف أ .د .سطاو محد خهف اجلبورً
ي ددكهح اإلْددذاس نٛغددد ادداْشج ظذٚددذج ،ؼٛددس شدداس إنٓٛددا انًشتددٌٕ ٔ هًددال
اصظرًاا ٔانُاظ ٔسظال انرخطٛن ٔاصعر داد ٔانًغدؤٔنٌٕ انغٛاعد ٌٕٛد ٙيخرهدع
عطدداس انعددانى تددي اعددرصُال سغددى اعددريو انُغددة دد ٙانشعددٕب ٔانرغددشبٔ .اإلْددذاس
انرشتددٕ٘ ص ٚعُدد ٙانا ددم انددز٘ ٚخددص انطانددة ؽغددة تددم عددشذّ ٔتٛسرددّ انًؽهٛددح
ٔانًعرً انز٘ ُٚرً ٙإن ٕٓ ،ّٛتغثة ضٛا ا  ٙيذعيخ انرعهٛى يدٍ ظٓدٕد ت دشٚح
ٔيادٚح ٔعهح  ٙيخشظاذّ يٍ انخشٚعٔ ،ٍٛتزن  ٚثػ يا ٚعُ ّٛانًعرً يٍ يشدٔد
اعم يًا ُٚاق ه ّٛيٍ ظٕٓد ٔ يٕالٔ ،انًعرً اندز٘ ٚكصدش ٛدّ انشعدٕب ٔانرغدشب
ٚرؽدٕل تًددشٔس انٕعدد إنددٗ يعرًد ذ هددة هٛددّ األيٛدح ٔ ٚددثػ إصال رند غٛددش عددادس
هٗ يٕاكثح يرطهثاخ انؽٛداج انع دشٚح يدٍ ؼٕندّٓٚٔ ،دثن تًغدرٕٖ إَراظٛدح دشادِ،
ٔٚسعع يغرٕٖ اعر ادِٚٔ ،عرشٚدّ انراكد اصظرًدا  ٚٔ ،ٙدثػ يغدشؼا نهً داكم
ٔان عٕتاخ انرٕٚ ٙنذْا يصال ْؤصل األشخار األي.ٍٛٛ
اؼرددٕخ ْددزِ انذساعددح هددٗ تددات ٍٛذُددأل األٔل انذساعددح انُ شٚددح ٔذسددًٍ
ستعددح

ددٕلُ ،دد ٙانا ددم األٔل تاإلطدداس انعدداو نهذساعددح ٔذددى ذ غدد ًّٛإنددٗ شيشددح

يثاؼدس ،ذُددأل انًثؽددس األٔل نًؽددح ذاسٚخٛددح ددٍ ذطددٕس يآددٕو اإلداسج انًذسعددٛح،
426
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ٔذسًٍ انًثؽس انصاَُ ٙا دش انذساعدح :ي دكهح انذساعدحٔ ،يٕضدٕ ٓا ٔ ًْٛرٓدا،
ٔ ْددذا ٓأ .ذسددًٍ انًثؽددس انصانددس ذؽذٚددذ انًادداْٛى األعاعددٛح انًرًصهددح دد :ٙاإلداسج
انًذسعٛح ٔانًشؼهح انًرٕعطح ٔاإلْذاس انرشتٕ٘ ٔانشعٕب ٔانرغشب.
ٔذُددأل انا ددم انصدداَ ٙشضددا يددٕظضا نددثعض انذساعدداخ انغددات ح ٔانرعدداسب
انعانًٛددح راخ ان ددهح تًٕضددٕا انذساعددح ،ؼٛددس ذددى ذ غددًٓٛا إنددٗ دساعدداخ شاعٛددح
ٔ عشٖ شتٛح ٔشانصح ظُثٛدح سدي دٍ يُاع درٓا ،انرد ٙعدًٓد د ٙإَداسج انطشٚدق
يايُددا دد ٙانعدداَث ٍٛانُ ددش٘ ٔانرطث ٛددٔ .ٙظددال انا ددم انصانددس تعُددٕاٌ انشعددٕب
ٔانرغشب  ٙانعًهٛح انرعهًٛٛح ٔذسًٍ شيشح يثاؼس ،ذُأل انًثؽدس األٔل األسكداٌ
األعاعددٛح نهعًهٛددح انرعهًٛٛددحٔ ،سكددض انًثؽددس انصدداَ ٙهددٗ ؼعددى ادداْشذ ٙانشعددٕب
ٔانرغشب ٙ ،ؼ ٍٛاْرى انًثؽس انصانس تانعٕايم انًؤدٚح إنٗ انشعٕب ٔانرغشب.
ٔكاٌ انا م انشات تعُٕاٌ انذٔس اصظرًا  ٙنإلداسج انًذسعٛح  ٙانؽدذ يدٍ
ادداْشذ ٙانشعددٕب ٔانرغددشبٔ ،عددذ ذسددًٍ يثؽصدد ،ٍٛع ددص األٔل نهعيعددح تددٍٛ
انرشتٛددح ٔانًعرً د دد ٙيؽأنددح نرعشٚددع هددى اصظرًدداا انرشتددٕ٘ٔ ،ذُددأل انًثؽددس
انصددداَ ٙيعدددح اإلداسج انًذسعدددٛح تكدددم يدددٍ انطهثدددحٔ ،انٓٛسدددح انرذسٚغدددٛحٔ ،يعدددانظ
اٜتال ٔانًذسعٔ ٍٛاألْذاو انرشتٕٚح.
يا انثاب انصاَ ،ٙذ ذُأل انعاَدة انًٛدذاَ ٙنهذساعدح ٔذسدًٍ شيشدح

دٕل

تذلا يٍ انا م انخدايظ اندز٘ ُد ٙتداإلظشالاخ انًُٓعٛدح نهذساعدح ٔاندز٘  ٚد دٙ
يثؽص :ٍٛذسًٍ األٔل يُٓعٛح انذساعح ًَٔن انذساعحٔ ،يعاصخ انذساعحٔ ،يعرًد
انذساعح .يا انًثؽدس انصداَ ٙدذ ُد ٙتٕعدافم ظًد انثٛاَداخ ٔ ،شضدٛاخ انذساعدح،
ٔانٕعافم اإلؼ افٛح ٔ ،عٕتاخ انذساعح.
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ٔذسددًٍ انا ددم انغددادط شضددا ٔذؽهددٛي نثٛاَدداخ انذساعددح ٔشددًم يثؽصدد:ٍٛ
انثٛاَدداخ األٔنٛددح ٔذؽهٛهٓددا ،دد ٙؼدد ٍٛظعددم انصدداَ ٙنعددش

ع ددص األٔل نعددش

انثٛاَاخ انخا ح ٔذؽهٛهٓا.
يا انا م انغات

ذ ذسًٍ يُاع ح ألْى انُرافط انر ٙذٕ هد إنٓٛدا انذساعدح

انًٛذاَٛح ٔانرٕ ٛاخ انر ٙعذيد ألظم ان ٛاو تثعض اإلظشالاخ انر ٙيٍ شدأَٓا انؽدذ
يٍ ان اْشذ.ٍٛ

َظاو انقَى يف اجلًاعاث انصغرية
رسانت ياجسخري
حقدو هبا مجعت جاسى خهف
بئشراف د .صباح امحد حمًد
ان ددٛى يددٍ انًادداْٛى انردد ٙذرعهددٗ ددً ٙددٕو انؽٛدداج ،سددي ددٍ آَددا ذًصدددم
ش ا دددح انعًا دددح ٔذعًدددم نهًؽا دددح هدددٗ ذًاعدددكٓأ ،نٓدددزا ذؽرددداض انعًا دددح إندددٗ
يعًٕ ددددح ٔاضددددؽح يددددٍ ان ددددٛى ،صٌ َ دددداو ان ددددٛى ْددددٕ اؼددددذ انعُا ددددش انشفٛغددددٛح
نه خ دددٛحٔ ،تًدددا ٌ ظًدددا ر ٙان دددُا ح ٔانرعهدددٛى) يًٓرددداٌ ،دددي تدددذ يدددٍ يعش دددح
َ دداو عًًٓٛددا ،إر اٌ ذ دداتّ عددٛى األ ددشاد ددَ ٙاددظ انعًا ددح عددُٛعكظ هددٗ ًهٛددح
انراا ددم اصظرًددا ًٛ ٙددا تٛددُٓى سددي ددٍ اٌ َ دداو ان ددٛى يغددرٕٚاخ يخرهاددح تددٍٛ
ظًا ددددددح ٔ عددددددشٖٔ ،األ سددددددال انددددددزٚ ٍٚع ٛددددددٌٕ دددددد ٙانعًا ددددددح َاغددددددٓا عددددددذ
ص ٚر دداتٌٕٓ ظًددٛعٓى ددًٓ َ ٙددى ان ًٛٛددح نكددٍ ُْدداك عددذس ي ددرشك يددٍ ان ددٛى تٛددُٓى،
ٔسغدددى اٌ نكدددم دددشد َ ايدددّ ان ًٛددد ٙاندددز٘ ٚخرهدددع ٛدددّ دددٍ اٜعدددش ٍٚنكدددٍ هدددٗ
اناددشد اٌ ٚر ثددم انُ دداو ان ًٛدد ٙانغددافذ دد ٙظًا رددّ .اؼرددٕخ انذساعددح هددٗ تددات:ٍٛ
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ذُدددأل انثددداب األٔل :انعاَدددة انُ دددش٘ نهذساعدددح ٔذسدددًٍ

دددهُ ،ٍٛددد ٙانا دددم

األٔل تُ ددداو ان دددٛى اندددز٘ ٚعدددانط ستعدددح يثاؼدددس ْددد :ٙانًثؽدددس األٔل اندددز٘ ذُدددأل
ذكدددٕ ٍٚان ددددٛى ٔيؽددددذداذٓأ ،كدددشط انًثؽددددس انصدددداَ ٙدددٍ اصعددددرذصل ددددٍ ان ددددٛى،
ٔذُدددأل انًثؽدددس انصاندددس يدددٍ ان دددٛى إندددٗ انًعددداٛٚشٔ ،ظدددال انًثؽدددس انشاتددد تدددان ٛى
تٕ آا يٕظٓاخ نهغهٕكٔ .ذُأل انا م انصاَ :ٙانعًا دح ٔان دٛى ٔذدى انؽدذٚس ٛدّ
تًثاؼدددس عًغدددح :ذُدددأل انًثؽدددس األٔل :انادددشد ٔانعًا دددح شددداس يرثادندددحٔ ،ذُدددأل
انًثؽدددس انصددداَ ٙتددد ٍٛيغددداٚشج ان دددٛى ٔاصَؽدددشاو ُٓدددأ ،كدددشط انًثؽدددس انصاندددس
هددٗ انر ُٛددح ٔذؽددذٚس ان ددٛىًٛ ،ددا ذُددأل انًثؽددس انشاتدد  :انعٕنًددح ٔان ددٛىٔ .ظددال
انًثؽدددس انخدددايظ دددٍ ان دددٛى ٔ غدددشا

انعًا دددح ٔ ،يدددا انثددداب انصددداَ :ٙرُدددأل

انعاَددددة انرطث ٛدددد ٙنهذساعدددددح تددددذ يدددددٍ انا ددددم انصانددددس اندددددز٘ ذسددددًٍ اإلطددددداس
انًُٓعددد ٙنهذساعدددح ٔ ُددد ٙانا دددم انشاتددد تانثٛاَددداخ األعاعدددٛح نٕؼدددذاخ انذساعدددح،
ٔ يددددا انا ددددم انخددددايظ ددددذ ذُددددأل َرددددافط انذساعددددح ٔانردددد ٙذسددددًُد انُرددددافط
انًرعه دددح تًغددددرٕٚاخ ان دددٛىٔ ،انُرددددافط انًرعه دددح تددددأشش انادددشٔ اناشدٚددددح ددد َ ٙدددداو
ان ددددٛى ٔ ددددا نًر ٛددددشاخ انذساعددددح ٔانُرددددافط انًرعه ددددح تاصعددددرذصل ددددٍ ان ددددٛى ددددٙ
انعًا دددداخ ان دددد ٛشج َٔ ،دددداو ان ددددٛى دددد ٙانعًا دددداخ ان دددد ٛشجٔ ،اْددددرى انا ددددم
انغدددددادط تًُاع دددددح َردددددافط انذساعدددددح ٔ دددددا ألْدددددذا ٓا سدددددي دددددٍ انرٕ دددددٛاخ
ٔانً رشؼاخ.
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انعوايم االجخًاعَت ادلؤثرة يف انخنًَت دراست اجخًاعَت يَداََت نقرٍت
انشًسَاث يف حمافظت ََنوى
رسانت ياجسخري
حقديج هبا هناء جاسى حمًد
بئشراف أ .د .سطاو محد اجلبورً
ص ظددددذال تدددداٌ عسددددٛح انرًُٛددددح
انًعا ددددددشٔ .آَددددددا

ددددثؽد انٛددددٕو يددددٍ ْددددى عسدددداٚا انعددددانى

ددددددثؽد ذ ددددددكم اذعاْددددددا يًٓددددددا ٔيرضاٚددددددذا دددددد ٙيخرهددددددع

انُ دداطاخ ٔاناعانٛدداخ ان ٕيٛددح ٔ .ددد ٙتهددذاٌ انعددانى انصاندددس هددٗ ٔظددّ انخ دددٕر
هددى ذعدددذ ُْانددد ؼاظدددح ياعدددح نهدددذنٛم هدددٗ ًْٛرٓدددا ٔؼٕٚٛرٓدددا تعدددذ اٌ نًغدددد ْدددزِ
انثهدددددذاٌ افدددددذذٓا ٔيشدٔداذٓدددددا اإلٚعاتٛدددددح ددددد ٙذًُٛدددددح تعدددددض ظٕاَدددددة انؽٛددددداج
اصعر دددادٚح ٔاصظرًا ٛدددح ٔانص دددا  ٔ .ٙددد ٙضدددٕل ْدددزا انغدددٛا ظدددال اْرًايُدددا دددٙ
انذساعددددح انؽانٛددددح تًٕضددددٕا انعٕايددددم اصظرًا ٛددددح انًددددؤششج دددد ٙانرًُٛددددح ٔرندددد
يددددٍ عدددديل انذساعددددح اصظرًا ٛددددح ن دددداْشج انرًُٛددددح دددد ٙعشٚددددح ان ًغددددٛاخ ددددٙ
يؽا ددددح َُٛدددد ٕٖ .ن ددددذ اؼرددددٕخ ْددددزِ انذساعددددح هددددٗ تدددداتًْ ٍٛددددا :انثدددداب األٔل
انذساعددددح انُ شٚددددح ٔٚرسددددًٍ شيشددددح

ددددٕل اؼرددددٕٖ انا ددددم األٔل هددددٗ شيشددددح

يثاؼدددددس ،كدددددشط انًثؽدددددس األٔل نهؽدددددذٚس دددددٍ عدددددثاب اعرٛددددداس انًٕضدددددٕا،
ٔ ًْٛح انذساعحْ ٔ ،ذاو انذساعح.
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يددددددا انًثؽددددددس انصدددددداَ ٙرسددددددًٍ ذؽذٚددددددذ انًإٓيدددددداخ ٔانً ددددددطهؽاخ
األعاعدددٛح ،دددد ٙؼددد ٍٛذطشعُددددا ددد ٙانًثؽددددس انصاندددس َثددددزج دددٍ يعرًدددد انذساعددددح
ذُأنُدددا ٛدددّ نًؽدددح ذاسٚخٛدددحٔ ،ان دددشب يدددٍ انًذُٚدددح إٚعاتٛددداخ ٔعدددهثٛاذّ ٔ ،دددع
نًُط ح انذساعح.
يددا انا ددم انصدداَ ٙرسددًٍ ًَددارض يددٍ انذساعدداخ انغددات حٔ ،ذُددأل انا ددم
انصانددس انعٕايددم اصظرًا ٛددح انًددؤششج دد ٙانرًُٛددح ٔانددز٘ ظددال دد ٙعًغددح ُددأٍٚ
انعايددددم انرعهًٛدددد ،ٙانعايددددم ان ددددؽ ،ٙانعايددددم اصعر دددداد٘ ،انعايددددم اصظرًددددا ،ٙ
انثُٗ انرؽرٛح.
يددا انثدداب انصدداَ ٙرُددأل دساعددح يٛذاَٛددح ٔذسددًٍ شيشددح

ددٕل تددذلا يددٍ

انا ددددم انشاتدددد ٔاشدددددرًم هددددٗ اإلظدددددشالاخ انًُٓعٛددددح نهذساعدددددح .يددددا انا دددددم
انخددددددايظ رسددددددًٍ شي شددددددح يثاؼددددددس ذُددددددأل انًثؽددددددس األٔل ذؽهٛددددددم انثٛاَدددددداخ
انخا دددح تدددانًثؽٕشٔ ،ٍٛكدددشط انًثؽدددس انصددداَ ٙذؽهٛدددم انثٛاَددداخ انعايدددحٔ ،ذُدددأل
انًثؽس انصانس انرؽهٛم انعايه.ٙ
ٔ عٛدددشا اؼردددٕٖ انا دددم انغدددادط هدددٗ يثؽصدددَ ٍٛدددأل انًثؽدددس األٔل ْدددى
َرددافط انذساعددح تًُٛددا ذُددأل انًثؽددس انصدداَ ٙانرٕ ددٛاخ ٔانً رشؼدداخ ؼٛددس إشدداسج
انُرددافط إنددٗ ٔظددٕد  )19ددايي يددؤششا ددً ٙهٛددح انرًُٛددح تددانًعرً انشٚاددٔ ٙذددى
ذ ُٛع ذه انعٕايم هٗ عاط انًؽٕس ٔ هٗ انُؽٕ اٜذ:ٙ
 .1انًؽدددٕس انرعهًٛدددٛ ٔ :ٙدددّ ستعدددح ٕايدددم يدددؤششج ددد ٙانرًُٛدددح ذرًصدددم ددد ٙذعهدددٛى
األتُددددالٔ ،اصنرؽددددا

دددد ٙانًذسعددددح ٔيٕا ددددهح انثُدددداخ دددد ٙانرعهددددٛىٔ ،يغددددرٕٖ

انثُاخ انذساع.ٙ
 .2انًؽددددٕس ان ددددؽٛ ٔ :ٙددددّ شيشددددح ٕايددددم يددددؤششج ذرًصددددم دددد ٙيددددش
انًضيٍٛ ٔٔ ،اخ األطاالٔ ،ذه ٛػ األطاال.
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 .3انًؽدددددٕس اصعر ددددداد٘ٔ :ذسدددددًٍ عدددددثعح ٕايدددددم يدددددؤششج ددددد ٙانرًُٛدددددح ْٔدددددٙ
اصَرًددددددال نهعًعٛددددددح ،انعايددددددم اصعر دددددداد٘ ،انراسددددددٛم انًُٓدددددد ،ٙانً ددددددشٔا
انعًا  ،ٙانثطانح ٍ انعًم ،ادعاس انًال ،انر ُٛاخ انضسا ٛح.
 .4انًؽددددٕس اصظرًدددددا ٚٔ :ٙرسدددددًٍ عًغدددددح ٕايدددددم يدددددؤششج ددددد ٙانرًُٛدددددح ْدددددٙ
انٕضددد اصظرًدددا  ٙنألتُدددال ،إَعددداب األطادددال ،ان شاتدددح ،انخي ددداخ األعدددشٚح،
عٍ انضٔاض انًصان.ٙ
كًدددا آدددشخ انُردددافط اٌ ُْددداك ظًهدددح ي دددكيخ يدددٍ تددد ٍٛذهددد انً دددكيخ
ذدددشك األتُدددال نهذساعدددح ٔ ،دددذو اصْرًددداو ترعهدددٛى اإلَدددازٔ ،األيدددشا

انًضيُدددح،

ٔٔ ٛددداخ األطادددال تاإلضدددا ح إندددٗ انراسدددٛم انًُٓددد ٙندددثعض انًٓدددٍ ٔانطاندددح دددٍ
انعًم ٔ ذو ذُ ٛى اإلَعاب ٔان شاتح.
ٔدندددد انُردددافط ٚسدددا هدددٗ ٔظدددٕد ًَددداط يعرًدددذج ددد ٙذًُٛدددح ان شٚدددح ْٔدددٙ
ٔظددددٕد انًؤعغددددح انرشتٕٚددددح ٔكددددزن ٔظددددٕد انعًعٛدددداخ انايؼٛددددح سددددي ددددٍ
ا رًددداد انر ُٛددداخ ٔاٜصخ انؽذٚصدددح ددد ٙذطدددٕٚش اإلَرددداض انضسا ددد .ٙيدددا ددد ٙيعدددال
انرًُٛدددددح ان دددددؽٛح ددددداٌ اصنردددددضاو تانره ٛؽددددداخ انٕعافٛدددددح نألطادددددال ًٚصدددددم ًَطدددددا
إٚعاتٛا يٍ ي ٕياخ انرًُٛح.
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