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خراتظ أىهبظ الخؽمن والخفكٍر تبلرجل الهفطمج فٌ المؽة لدى الؼتٌ كرث اللدن حشة
هراكز المؽة

أ.د هحهد جبشن الٍبشرً
 1 – 1هلدهج التحد وأههٍخه

ن.د احهد ؼتد األهٍر حهزث

ًؾتج يرث اًودٍ َُ األًؾبة اًسَبؽٚج اًخ ٙضظٚح تبٓخَبٍ َخزاٚد ًدٖ اًؾدٚد َُ اًتٌداُ ٕ ،ؽٌٗ

ض ؾٚد اًَشخٕٚبح يبلج َٕ ..ذل ٓذا االٓخَبٍ سؾل اًتبضذٕ ُٚاًَخخض ُٚل ٙشؾ ٙدائٍ ًخعٕٚر ٓذّ
اًٌؾتج ؽتر رلؼ َشخٕٖ اًالؽت َُ ُٚضٚد هدراخٍٔ اًتدِٚج ٕأًَبرٚج ٕاًخععٚج ٕتَب ٚؾزز ذًى َُ

خعٕٚر اًودراح اًؾوٌٚج اًخَٚ ٙخٌئِٕب ..اذ اُ ٓذّ إًِاض ٙٓ ٙاألشبس لٕ ٙضٕل اًالؽتُٚ

تبألداء اًضريٕ ٙاًرٚبظ ٙاًٗ اًَشخٕٚبح اًؾبًٚج ٕٓ..ذا ٚؾِ ٙاال ٚوخضر األَر ؽٌٗ إخوبُ
أًَبراح األشبشٚج ٕاًتدِٚج ًٌؾتج لوع ٕإَِب اُ ٚرختع يل ٓذا تبًودراح اًؾوٌٚج اًخَٚ ٙخٌئب اًالؽة

(اًرٚبظ )ٙلظال ؽُ هدرخْ ؽٌٗ اًخميٚر ًيٚ ٙؾيس ذًى ؽٌٗ أدائْ اًَخَٚز ل ٙاًٌؾة

ٕضبل َذل ٓذا ال ٚوخضر ؽٌٗ الؽة لَ ٙريز ًؾة َؾٕ .. ُٚإَِب ٚشَل سَٚؼ اًالؽت ُٚضشة

َرايز ًؾتٍٔ ( ضبرس َرَٗ َ ،دالؼ ٕ ،شع َٔ ،بسٍ )  ..اذ ًيل ٍَِٔ َريزّ  ،اًذ٘  ٌَٙٚؽٌْٚ
اداءا َخخضضب ٚخَبشٗ ٕعتٚؾج اًٌؾة لٕ. ْٚتبًِغر ًعتٚؾج اًٌؾتج اًخ ٙخشخٕسة َُ اًالؽتُٚ

اًٌؾة تبألرسل ٕ .. ،اُ ًيل ٍَِٔ رسل َمظٌج ل ٙاًٌؾة ٌٚؾة تٔب عتوب ًَب خشخٌَْ َِْ اٚؾبزاح

دَبفٚج خخَبشٗ َٕٕاهك اًٌؾة اًَخؾددث ٕٓ ..ذا اَر ٚضخبر شرؽج ل ٙاًخميٚر ٕاخخبذ هرار شرٚؼ ،

إ أٚسبد ضل ألظل َُ ت ُٚؽدث ضٌٕل ًيِٚ ٙشسٍ َؼ اًضل اًضريًٌَٕ ٙهك ل ٙاًٌؾة  ..لبِْ
َُ اًعتٚؾ ٙاُ خٌؾة اًودرث ؽٌٗ اًخميٚر دٕراَ يتٚراَ لً ٙضغبح ََٔج ٕتخبضج اًخؾبَل َب تٍِٚ

اًالؽت ُٚداخل شبضج اًٌؾة ( َؼ اًزَٚل َ ،ؼ اًيرث َ ،ؼ اًَِبلس َ ،ؼ اًضيٍ  ..اًخ ) ٓذا َُ
سبِة َُٕ سبِة اخر أِٔب ختير ل ٙاًيشك ؽُ أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر اًخٚ ٙخَخؼ تٔب الؽتٕا يرث

اًودٍ ؽََٕب ٕضشة َرايز ًؾتٍٔ تشيل خبص ٕٓذا شٕٚلر إًهح ٕاًسٔد ؽٌٗ أًَخَ ُٚتؾٌَٚج

اِخوبء اًالؽتٕ ُٚتَب ٚخِبشة َؼ َِعٍٔ اًشبئد ل ٙاًٌؾتج ٕخٕس ٍٔٔٚاًٗ َب ٚخٕالن َؼ إَيبِٚبخٍٔ
اًؾوٌٚج ٕاًتدِٚج ؽتر إخظبؽٍٔ ًٌَِبٓز اًخدرٚتٚج ٕاًتراَز اًرٚبظٚج اًَؾدث ًٍٔ ...اذ يٌَب اخمن
اًَِع اًؾوٌ ٙتبًخميٚر ( اًشبئد ًدٖ اًالؽة ) َؼ عتٚؾج َٕريز ًؾتْ  ،يٌَب ازداد إتداؽْ ل ٙخضوٚن

ِخبئز سٚدث .
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َُ ِٓب خأخ ٙأَٓٚج ٓذّ اًدراشج  ،اذ ؽٌَٚج اًخؾبَل َؼ أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر اًخ ٙؽٌٔٚب لئج َُ

اًالؽت ُٚذٕ٘ اًَشخٕٚبح اًؾٌٚب ََُٕ ًدَٔ ٍٔٚبرث ٕهبتٌٚج تدِٚج ؽبًٚج شَٚيُ اًتبضذ َُ ُٚاشخذَبر
ِخبئز ٓيذا دراشج ٕاًخؾبَل تٔب َؼ اًمئبح اًضقٚرث ٕتشيل َتير شٚخٚص لرضج ألؽدادٍٓ ٕخأٌٍٓٔٚ

ؽٌَٚب ٕؽٌَٚب ًٌَشخوتل اًيرٕ٘ .

 2- 1هشكمج التحد

يذٚراَ َب ٚؾخَد ؽٌٗ اًشٚبهبح اًخوٌٚدٚج ل ٙإؽداد ٕخأٓٚل اًالؽة تدِٚبً َٕٔبرٚبَ ٕخععٚبَ ٕٓ ..ذا

ٚؾِ ٙظرٕرث اهخراُ اًسبِة اًتدِ ٙتبًمِ َُ ٙاًخدرٚة ٕضٚد اُ اًخأٓٚل اًمًِ ٙالؽت ٙيرث اًودٍ

ٚتِٗ ؽٌٗ أشبس خؾٌٍَٔ ٕخدرٚت ٍٔٚل ٙأداء أًَبراح األشبشٚج ًٌؾتج َ ،ؼ ظرٕرث اشخَرار

ََبرشخٍٔ ًٔب ًيٚ ٙخضشُ أداؤٍٓ لٔٚب ِٓ ( ..ب ال ِِشٗ اُ األداء أًَبر٘ ٕاًخِمٚذ اًخعع ٙال٘
َُ اًالؽتٚ ُٚخٍ َُ خالل اشخؾَبل اًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة ) ٕٓ ..ذا أَر الفتبر ؽٌ...ْٚ

أًٍَ  ،اُ ؽٌَٚج خؾٌ ٍٚأًَبراح اًَؾِٚج تأٚج ًؾتج رٚبظٚج َِٕٔب يرث اًودٍ ٚرختع تؾٌَٚبح

ضشٚج  ،ؽضتٚج  ،ؽظٌٚج .،ضريٚج ٚوؼ ؽٌٗ اًدَبؿ ( دَبؿ اًالؽة ) لتٔب هشع يتٚر َُ

اًَشؤًٕٚج ٕ ...ضٚد اُ أل٘ َُ اًالؽت ُٚأَِبع َُ اًخميٚر ( َِٔب األٕ َُٚاألٚشر ٕاًَخيبَل )

ٕاُ ًيل َِع لؾبًٚج خخدٍ اًالؽة ل ٙسبِة َؾَِٔ ُٚب األِشعج اًٌقٕٚج ٕاًَؾرلٚج َِٕٔب َب

ٚخؾٌن تبًمؾبًٚج  ،اًؾٌَٚج ٕاًخعتٚوٚج ٕ ..األخر ٚسَؼ اًِشبعَ ُٚؾب ...ؽٌ ، ْٚالتد ٕاُ ٚخؾرك
اًَدرتُٕ ؽٌٗ ٓيذا أَِبع ًخشٔٚل ََٔج خؾبٌٍَٔ َؼ الؽت َُ ، ٍٔٚضٚد

( رتع َِع اًخميٚر تبًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة ) َؼ َراؽبث َريز اًٌؾة ال٘ َُ اًالؽتُٚ

أال اِْ َٕؼ األشك ِ ًٍ ،سد َُ ٚراؽٓ ٙذا األَر  ،أَب أَب إَٓبال إ ؽدٍ دراٚج ََ ،ب ٚظٚؼ

لرضج يتٚرث ؽٌ ، ٍٔٚخسؾٌٍٔ لٕ ٙظؼ ال ٚضشدُٕ ؽٌٚج ٕٓ ...ذّ َشيٌج خضخبر َِب خشٌٚع
اًظٕء ؽٌٔٚب ٕتٚبُ يٚمٚج اًخؾبَل َؾٔب ًي ٙخخبش اًمرص أَبٍ اًَدرتٕ ُٚاًتبضذ َُ ُٚخِبًٕٔب ...

ؽشبِب اُ ِٕلن لٔٚب .

 3 - 1أهداف التحد

ٔٚدك اًتضد إًٗ :

 – 1خضٚك الؽتٕا يرث اًودٍ ضشة َرايز ًؾتٍٔ ؽٌٗ أشبس أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر .

 - 2خضٚك الؽتٕا يرث اًودٍ ضشة َرايز ًؾتٍٔ ؽٌٗ أشبس اًرسل اًَمظٌج تبًٌؾة

َ – 3دٖ اًخراتع َبت ُٚأَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕاًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة ًدٖ الؽت ٙيرث اًودٍ

ضشة َرايز ًؾتٍٔ
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 4 - 1فروض التحد
ل ٙظٕء أٓداك اًتضد ٚمخرط اًتبضذبُ :

– ِٓبى خراتع ضوٚوَ ٙب تَِ ُٚع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ًالؽتٕ ُٚاًرسل اًَمظٌج ًد ٍٔٚتبًٌؾة.

 5 – 1هجبالح التحد

 1-5-1الهجبل التشرً  :الؽتٕ لرن أِدٚج اًدرسج األًٕٗ ًَسَٕؽج اًمراح األٕشع ( تبتل –

أًعك – ضع – ُٚاًسَبٓٚر – اًضر – اًشدث ) اًَشبري ُٚل ٙاًدٕر٘ أًخأٌٓٙٚ
 2-5-1الهجبل الزهبىٌ  :اًَدث َُ ًٕ 2007/1/5قبٚج 2007/7/31

 3-5-1الهجبل الهكبىٌ َ :الؽة يرث اًودٍ اًخ ٙأسرٚح ؽٌٔٚب اًتعًٕج ٌَٕٓ ٙؾة (ِبد٘ تبتل-
يرتالء-اًشدث)
 -2خراتظ أىهبظ الخؽمن والخفكٍر والرجل الهفطمج تبلمؽة ..ز هب تٍو الىعرٍج والخظتٍق
ًود َٚز اهلل شتضبِْ ٕخؾبًٗ اإلِشبُ تَٚزث خسؾٌْ ارهٗ َُ األخرٚبح َُ اًيبئِبح اًضٚج لٓ ٙذّ

اًيُٕ ِٕ ..وضد ِٓب (َٚزث اًؾول ) ٕاًخ ٙخشخَل ؽٌٗ سٔبز ؽضت ٙرانٍ ٚؾد ل ْٚاًدَبؿ ) اضد
األسزاء اًرئٚشج ٕاًَيُٕ ًٔذا اًسٔبز أًٍَ ٕ .اًَخ ٕٓ َريز اًخِغً ٍٚقبًتٚج لؾبًٚبح اًسشٍ ٕٕٓ
اًَخضيٍ تٔب َُ ضٚد اشخوتبل اإلشبراح اًؾضتٚج اًضشّٚج ٕاالشخسبتج تأذبرث ؽضتٚج ضريٚج  ،خؤد٘
اًٗ ضدٕد خقٚراح ل ٙتٚئج اًسشٍ اًداخٌٚج ٕاًخبرسٚج ٕٚ ..خيُٕ ( اًَخ) َُ ِضم ُٚيرٕ ُٚٚفٚر

َخيبلئ ُٚل ٙإًغٚمج ٕاًضسٍ  ،اذ ٚوؼ ؽٌٗ ؽٌخؤَب ؽٌَٚبح ٕٕغبئك ََٔج ًإلِشبُ  ..لَذال

اًِضك اًيرٕ٘ األ َُ َُٚاًَخ ٚشبرى ل ٙاًؾٌَٚبح اإلتداؽٚج ل ٙض ُٚاُ اًِضك اًيرٕ٘ األٚشر

ٚخضيٍ ل ٙاًودرث اًٌقٕٚج َٕؾبًسج اًَؾٌَٕبح اًٌمغٚج ( ٕٓ)156: 3ذّ ئٌب ؽٌَٚبح خِبع تبًَخ اذ

ٕٓ "َريز اإلضشبس ٕاًتضر ٕاًضريج ٕاًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕاًشٚعرث ؽٌٗ سَٚؼ اًضريبح اإلرادٚج

"( ٕ )12: 2ؽٌٗ ذير اًخميٚر ِ ..سدّ لَ ٙسبل اًخرتٚج اًرٚبظٚج  ،اِْ ٚشَل ؽٌٗ سَٚؼ اًؾٌَٚبح
اًؾوٌٚج تضٕرث َخداخٌج  ..لبإلِشبُ ؽِدَب ٚمير ٚدرى تؾط سٕاِة إًَهك ٕٚخذير اًَبظٙ

ٕٚخخٚل اًضٕرث اًَشخوتٌٚج .ز ٕٕٓ لَ ٙؾِبّ اًخبص االشخدالل اًذ٘ ٚوخضر ؽٌٗ ضل اًَشيٌج ..
َُ ِٓب ِسد اُ اًخميٚر ٚأخ ٙتؾد اإلدراى ٕاًذ٘ ٚؾِ ٙتخمشٚر األشٚبء اؽخَبدا ً ؽٌٗ اًخسبرة

اًخبضج ًٌمرد ٕ ..اإلدراى ل ٙاًخرتٚج اًرٚبظٚج الٚخرر ؽُ اًخمشٚر اًضضٚص ًألداء أًَبر٘ اذ

خدرى اًضريج ؽُ عرٚن اًِغر ٕاًَشبٓدث ( ًٌَٔبرث) َِْٕ خعتؼ اًضٕرث ل ٙاًدَبؿ ٕؽِدٓب خدرى
اًضريج ٕٚيُٕ اإلدراى ضضٚضًب اذا َب يبِح ِٓبًى خسبرة شبتوج ًٌضبًج اًضريٚج
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( خعبتن اًضٕرث اًَشبٓدث َؼ أَيبِٚج اًمؾل اًضريًٌٕ ...) ٙخِٕٚج ِوٕل  :اُ أ٘ خؾٌٍ ًٌَٔبرث

اًضريٚج ٚخٍ إٔال ؽُ عرٚن ضبشج اًتضر ً "..ود أسَؾح اًؾدٚد َُ اًدراشبح ؽٌٗ اُ اًِضك
األٚشر َُ اًَخ ٕٓ اًَشؤٕل ؽُ اًِعن ٕخيٕ ُٚاًيٌَبح ٕ ..اُ اًِضك األ َُٚتبًرفٍ َُ ؽدٍ

ارختبعْ تب٘ ٍَِ إًغبئك اًيالَٚج لأِْ ٚشبرى تعرٚوج َتبشرث ل ٙاًؾٌَٚبح االدرايٚج ٕاِْ َشؤٕل
ؽُ اًؾالهبح اًتضرٚج اًَتبشرث ()155: 7

ًٕٕ ؽدِب اًٗ َب اهرّ اًخشرٚض ُٕٚؽُ ضوٚوج " خخؾٌن تَشؤًٕٚج ٓذ ُٚاًوشَُٚ

( اًِضم ُٚاًيرٕ ) ُٚٚل ٙضٚبث اًيبئُ اًض ٕٙٓ ، ٙاُ اًِضك األٚشر َُ اًَخ ٚشٚعر ؽٌٗ
اًضريج ل ٙاًِضك ل ٙاًِضك األ َُ َُٚاًسشٍ " ( )58 :4

اًتشر٘ ٕٓذا ضبل ال َٚيُ خسبٌْٓ ًٕ ..يِْ ٚشخدؽ ٙإًهٕك ؽِدّ ٕ ،اًخشبؤل تشأُ َٚيبِٚزٍ ؽَل
اًِضم ُٚاًيرًٌَٕ ُٚٚخ ٕتخبضج َب ٚؾِٗ تبشخؾَبل أ٘ َُ األعراك اًَمظٌج ؽِد األداء أًَبر٘

ًٌرٚبظٕ ، ُٚٚأ٘ َُ اًِضمٚ ُٚشٚعر ؽٌٗ ضريج ؟ًٕ ..إلسبتج ِ ،شخؾرط َب ٚمشرّ تؾط

اًتبضذ ُٚتشأُ ضبًج اًمرٕن اًمردٚج َبت ُٚاأللراد اًؾبد ُٚٚؽٌٗ ٕلن درسج إًَازِج ت ُٚخأذٚر
اًِضم ُٚاًيرًٌَٕ ُٚٚخ  ..لِٔبى َُ ٚوٕل " ِٓبى َٚالً شدٚداً ًالؽخوبد تأُ أؽداد يتٚرث َُ

اًضمبح اًتشرٚج َٚيُ أؽزائٔب اًٗ اًسبِتٚج اًدَبفٚج ٕٓ .ذّ ِغرٚج خَٚل اًٗ خمظٚل اشخخداٍ
أضدٖ اًٚد ُٚإ اًرسٌ ُٚإ اًؾ ُِٚ ٚإ األذِ ُٚتشيل دائٍ ألداء أ٘ َُ أًَبراح " (ٕ.. )23: 5ال

خوك ؽِد ٓذا اًضد ٕإَِب خخؾداّ اًٗ َودرث اًمرد ل ٙايخشبة أًَبرث لٕ ٙاضدث إ يٌخب اًودَ ُٚإ
اًذراؽ ُٚإ اًؾ . ُِٚٚلَذالً الؽة يرث اًودٍ ٚشخخدٍ َٔبرث اًخٔدٚك ترسل اًٚشبر ل ٙضٚ ُٚشخخدٍ

رسل اًًٌَِ َُٚٚبًٕج ٕاإلخَبد...

ًٕيُ َضعٌص ( اًسبِتٚج اًدَبفٚج ) هد ٚرختع أضٚبِب إ ٚتخؾد ؽُ ِغرٚج أخرٖ لٓ ٙذا اًضدد اال

ِٕٓ ٙغرٚج ( اًشٚبدث إ أًَِٚج اًَخّٚج) ٕاًخ ٙؽِدَب خرختع تِغرٚج ( اًسبِتٚج اًدَبفٚج )خغٔر

اشخخداَب َختبدالً ٕيأَِٔب ِغرٚج ٕاضدث ٕذاح َضعٌص ٕاضد  ..اال اُ اًذ٘ ٚمخرط اُ ِدريْ ٕٓ
اًمرن األشبس تَِٔٚب ٕاًذ٘ ٚشَل َؾِٗ ٓذ ُٚاًَضعٌض .. ُٚلم ٙإًهح اًذ٘ ِسد اُ َضعٌص

( اًسبِتٚج اًدَبفٚج ) ٚشٚر اًٗ خبضٚج شٌٕيٚج َضددث ؽٌٗ أشبس االشخخداٍ دُٕ األخرٖ ِ ..سد

اُ َضعٌص ( أًَِٚج اًَخٚج )ٚخظَُ ٕغٚمج خِمٚذٚج ألضد اًِضمٕٓ .. ُٚذا ٚؾِ ٙخَخؼ اضد
اًِضم ُٚتبًَِٔٚج إ اًشٚعرث إ اًشٚبدث ؽٌٗ اًِضك األخر ( 68: 9(...
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ًٕقرط َؾرلج أ٘ َُ اًِغرٚخَٚ ُٚيُ اُ خمشر ًِل ٕاهؾٚج اًخراتع َب ت ُٚاَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر

اًخ ٙؽٌٔٚب اًالؽتُٕ ٕعتٚؾج اًرسل اًَمظٌج تبًٌؾة ل ٙيرث اًودٍ عتوب ًٕغبئك ِضم ٙاًَخ
اًَخَذٌج ل ٙاشخخداٍ اًرسل اًَؾِٚج تبًٌؾة التد َُ اًؾٕدث اًٗ خضبئص ٓبخ ُٚاًِغرٚخ ، ُٚالِٔب

خؾد اًَؤشر اًَتبشر ٕاًضوٚوً ٙخمشٚر إًغبئك اًخبضج تِضم ٙاًخ ...

ٕؽٌٗ ٓذا ٕظؾح اًؾدٚد َُ اًَوبٚٚس َِٕٔ ،ب َوٚبس ( خٕراِس ٕآخرُٕ  ) 1978اذ ٕظؾّٕ

تشيل ٚضدد ل ْٚاًِضك اًذ٘ ٚخٍ ل ْٚاًخؾٌٍ ٕاًخميٚر َُ خالل َؾرلج ٕغبئك اًِضك األٚشر َُ
اًَخ ٕاألٕ َُٚاًَخيبَل  َُٕ ..اًدراشبح اًشبتوج ٕاًَشبتٔج َٚيِِب اُ ِشٚر اًٗ تؾط َُ

االشخِخبسبح َِٕٔ ،ب (دراشج اضَد ؽتدا ًٌعٚك ) ٕ ..اًخ ٙلٔٚب إٔظص اُ اًقٌتج ل ٙاألًؾبة

اًسَبؽٚج خيُٕ ًذٕ٘ َِع اًخميٚر ذٕ اًشٚبدث ًٌسبِة األٚشر ٕ ...ل ٙاألًؾبة اًمردٚج خيُٕ اًشٚبدث
ًذٕ٘ اًسبِة األ َُ َُٚاًَخ ( ٕ .) 98 : 1ل ٙدراشج ًٌتبضذج ( رفداء ضَزث ) غٔرح اُ
َسَٕؽج اًَِع األ َُٚألظل َسَٕؽج خؾٌٍ ضريبح األشبس ل ٙاًسَِبشخى اإلٚوبؽ. )60 : 2 ( ٙ

اَب لً ٙؾتج يرث اًشٌج  .. ،لود دًح اًدراشبح ؽٌٗ الؽتٓ ٙذّ اًٌؾتج تبُ اًَِع اًشبئد ًدٕٓ ٍٔٚ
اًَِع األٚشر ٍٕٓ اًقبًتٚج ٕ ،غٔرح َسَٕؽبح خشٚد لٔٚب اًَِع األ ٍٕٓ ، َُٚاًوٌج : 8 ( ..

) 52

 -3هىهجٍج التحد وإجراءاخه الهٍداىٍج
 1-3هىهج التحد

اشخخدٍ اًتبضذبُ أًَِز إًٔضم ٙتأشٌٕة إًظؼ اًرآُ الِْ اًَِبشة ًدراشخَٔب ٓذّ ضٚد إًهٕك

ؽٌٗ عتٚؾج األَِبع اًخميٚرٚج ٕخضدٚد اًرسل اًَمظٌج تبًٌؾة ًدٖ ألراد ؽِٚج اًتضد .

2-3ؼٍىج التحد

خضدد َسخَؼ اًتضد تالؽت ٙلرن أِدٚج اًدرسج األًٕٗ ًَِعوج اًمراح األٕشع ًٕمئج اًَخودَُٚ
ٕاًَشبري ُٚظَُ دٕر٘ اًؾران أًخأًٓ ٌٙٚمرن اًدرسج اًََخبز تيرث اًودٍ ًٌَٕٕشٍ ()2007-2006
َٚالدٚج  ..خرشضح ؽشٕائٚبً ( )6لرن ٓ( ٙتبتل ،أًعك ،ضع ، ُٚاًسَبٓٚر  ،اًضر  ،اًشدث) َِٕٔب خٍ
اخخٚبر اًالؽت ُٚؽشٕائٚبً اٚظبً ٕتٕاهؼ ( )18الؽة ًيل لرٚن (تضشة اشخَبرث اًيشك) ضِمٕا اًٗ

أرتؼ َرايز ًؾة (ضبرس َرَٗ َ ،دالؼ ٕ ،شع َٔ ،بسٍ ) ٕتضشة اإلؽداد اًَتِٚج ل ٙاًسدٕل ()1
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جدول ()1

ٍتٍو افراد ؼٍىج التحد هوزؼٍو ؼمي هراكز المؽة واألىدٍج الرٍبطٍج الخٌ ٍىخهوو لهب
هركز ضبرس اًَرَٗ

المؽة اًؾدد

%

َدالؼ
اًؾدد

إًشع
%

اًؾدد

َٔبسٍ
%

اًؾدد

اًؾدد

%

اًيٌٙ

%

الفرٍق
تبتل

4

5 22.22

6 27.77

3 33.33

16.66

18

16.66

اًعك

2

6 11.11

4 33.33

6 22.22

33.33

18

16.66

ضعُٚ

2

4 11.11

8 22.22

4 44.44

22.22

18

16.66

اًسَبٓٚر

3

4 16.66

6 22.22

5 33.33

27.77

18

16.66

اًضر

2

6 11.11

6 33.33

4 33.33

22.22

18

16.66

اًشدث

2

5 11.11

8 27.77

3 44.44

16.66

18

16.66

َسَٕػ

15

30 13.89

38 27.78

23.15 25 35.18

 3-3أدواح التحد

اشخخدٍ اًتبضذبُ األدٕاح اًخبًٚج ًخضوٚن أٓداك تضذَٔب .
 َوٚبس ( خٕراِس )ألَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر اًَالضغج -االشختٚبُ
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 4-3إجراءاح التحد
..

ًٌٕضٕل اًٗ أٓداك اًتضد ٕخضوٚؤب ضشتَب خشخدؽٔٚب اًخعٕاح أألضًٕٚج ل ٙاًتضد اًؾٌَٙ
اخخذ اًتبضذبُ اإلسراءاح االخ: ْٚ

 اًخأيد َُ ضالضٚج اشخخداٍ َوٚبس ( خٕراِس) ألَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ؽٌٗ لئج اًَخودَ َُ ُٚالؽتٙيرث اًودٍ ل ٙأِدٚج اًمراح األٕشع ؽُ عرٚن ؽرظْ ؽٌٗ تؾط اًختراء ل ٙاًوٚبس ٕاًخوٍٕٚ

أيدٕا ؽٌٗ ضالضٚخْ ..

 -أسراء خسرتج اشخعالؽٚج إًٔٚج خالل اًمخرث َُ / 10

ًٕقبٚج

*

اذ

 2007 /1 /13تبشخخداٍ

َوٚبس(خٕراِس) ًوٚبس أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕؽٌٗ ؽِٚج َيِٕج َُ  24الؽتب خٍ اخخٚبرٍٓ
ؽشٕائٚب ..تقٚج اًخؾرك ؽٌٗ َالئَج لوراح اًَوٚبس ٕٕظٕضٔب ًؾِٚج اًتضد َ ..ؼ إَيبِٚج خسبٕز
اًضؾٕتبح ٕاؽعبء لرضج ًمرٚن اًؾَل اًَشبؽد † ًٌخَيُ َُ ادارث خعتٚن اًَوٚبس ؽٌٗ الراد ؽِٚج

اًتضد

 -أسراء اًخسرتج اًرئٚشٚج خالل اًمخرث َُ ًٕ 12قبٚج  2007/2/15خٍ لٔٚب خعتٚن َوٚبس (خٕراِس)

ًخضدٚد أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ؽٌٗ الراد ؽِٚج اًتضد ٕاًتبًقج ( )108الؽة َخودٍ ل ٙيرث اًودٍ ٍٕٓ
َٚذٌُٕ ( )6أِدٚج رٚبظٚج

 -سَؼ اًِخبئز اًتٚبِٚج ٕخدهٚؤب َُ هتل اًتبضذ َُٕ ُٚذٍ َؾبًسخٔب اضضبئٚب تقٚج خضوٚن أٓداك اًتضد

الخثراء هن – الذكتور هحوذ جاسن الياسري
– الذكتور فاهن حسيي الطريحي
– الذكتور حسيي رتيع
– الذكتور كاظن عثذ ًور

*

†

تكوى فريق العول هي السادج
 رافذ عثذ األهير– أكرم صالح

أستار
أستار هساعذ
أستار هساعذ
أستار هساعذ

كليح الترتيح الرياضيح /جاهعح تاتل
كليح الترتيح  /جاهعح تاتل
كليح الترتيح  /جاهعح تاتل
كليح الترتيح  /جاهعح تاتل

كليح الترتيح الرياضيح /جاهعح تاتل
هاحستير ترتيح رياضيح /تذرية كرج قذم
ترتيح تاتل
تك الوريوس ترتيح رياضيح /هذرب كرج قذم
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 5-3إًشبئل اإلضضبئٚج
اًسزء

 -1اًِشتج اًَئٕٚج (100 × --------- = )%
اًيل
 -2اخختبر ( يب ً ) 2الشخوالًٚج يب= 2

2

(ىٍ -ىُ)

---------------ىُ

ِ – 4خبئز اًتضد
إٔال  :خضِٚك اًالؽت ُٚؽٌٗ ٕلن أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر  ،ضشة َرايز ًؾتٍٔ

عتوبً ًٌَرسؾٚج اًِغرٚج اًخ ٙخشٚر اًٗ أهراد اًؾِٚج إشيبل َخخٌمج َٕختبِٚج ل ٙأَِبع خميٚرٓب

ٕخؾٌَٔب ًٌَٔبراح اًضريٚج ٕ ..ضبل ًؾتج يرث اًودٍ ال ٚخخٌك ؽُ ٓذا األَر ضشتَب خشخدؽْٚ
ٕغبئك اًِضم ُٚاًيرٕ ُٚٚألدَقج يل ٍَِٔ ًٕ ...يٚ ٙخؾرك اًتبضذبُ ؽٌٗ أ٘ َُ األَِبع
اًخميٚرٚج ِٚخَ ٙألراد ؽِٚج اًتضد َُ الؽت ٙيرث اًودٍ اًَشًَٕ ُٚتبًتضد ضشة َرايز ًؾتٍٔ ،

التد َُ خشٌٚع اًظٕء ؽٌٗ َب سبء تبًسدٕل ()2
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جدول ( ) 2

ٍتٍو خوزٍػ أفراد ؼٍىج التحد حشة هركز لؽتهن ؼمي أىهبظ الخؽمن والخفكٍر الذالذج
أىهبظ

األٍهو

الخؽمن

والخفكٍر

الؽدد

هركز

األٍشر

%

الؽدد

الهخكبهل

%

الؽدد

الهجهوغ

%

كٍهج ( كب )2

الهحشوتج

الالؼتٍو
4

26.66

7

46.66

4

26.67

الداللج

اإلحصبئٍج

الجدولٍج
*

15

حبرس

الهرهي

الهدافػ

الوشظ

الههبجن



غٍر

هؽىوً

11

33.33

11

33.33

11

33.33

31

9

23.68

9

23.68

21

52.64

38

6

24.11

11

44.11

8

32.11

25

ؼىد درجج حرٍج (  ) 6وهشخوى داللج ( ) 1.15

168

6.266
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َُ اًسدٕل (ِ )2الضغ اُ الراد ؽِٚج اًتضد َُ الؽت ٙيرث اًودٍ اًَخودَ ُٚاًَشبري ُٚل ٙدٕر٘

َِعوج اًمراح األٕشع هد ضِمٕا ضشة َرايز ًؾتٍٔ اًٗ أَِبع خميٚرٚج َخخٌمج َٕختبِٚج ل ٙاًؾدد

ال ؽٌٗ أشبس َريز اًٌؾة إًاضد  ،غٔر اُ ضراس اًَرَٗ ََُ ٚخضمُٕ
ٕاًخِبشة اًَئٕ٘  ..لَذ ً
تبًَِع ( األ ) َُٚضووٕا ِشتج َودارٓب ( ) 26.67أ٘ َب ٚوبتل ( َُ )4اضل ( )15ضبرس
َرَٗ  ..ل ٙض ُٚضون َُ ٚخضمُٕ تبًَِع ( األٚشر) َب ِشتخْ ( )46.66أ٘ تؾدد َودارّ ()7

َُ اضل (ٕ )15يذًى ضبل َُ ٚخضمُٕ تبًَِع ( اًَخيبَل )ٕاًذٚ ُٚتٌـ ؽددٍٓ ( َُ )4اضل

( )15ضبرس َرَٗ َ ٍٕٓ ،شبًٌِٕ ُٚشتج اًَئٕٚج (  )26.67اًخ ٙضووٕٓب ذٕ٘ اًَِع (األ. )َُٚز
ٕٓيذا ٕٓ ضبل خٕزٚؼ اًالؽت َُ ُٚاًَدالؾٕ ُٚالؽت ٙإًشع ٕأًَبسَ ، ُٚضٚد االخخالك ٕاًخِٕػ

شَج َالزَج ألَِبع خميٚرٍٓ ..

اَب َب ٚخؾٌن تبًخضِٚك ؽٌٗ أشبس ذٕ٘ اًَِع اًخميٚر إًاضد  ،لأٚظبً ِسد ضبًج االخخالك لٙ

اًخٕزٚؼ َُ ضٚد األؽداد ِٕشتٔب اًَئٕٚج ؽٌٗ َريز اًالؽت .. ُٚلؾِد اًَِع ( األ ) َُٚسبء ؽدد

ضراس تؾدد(َٚ ٍٕٓ )4ذٌُٕ ِشتج َئٕٚج َودارٓب (  )26.67ل ٙض ُٚسبء اًخٕزٚؼ ؽٌٗ اًخٕاًٙ
(اًَدالؼ ،إًشع ،أًَبسٍ) تبألؽداد ( َٚ ٍٕٓ ) 6، 9، 10ذٌُٕ ِشتبً َئٕٚج َودارٓب ؽٌٗ اًخٕاًٙ
أٚظب ( ) 24.00 ، 23.68 ، 33.33

ٕألسل َؾرلج ضوٚوج اخخالك ٓذّ اًخٕزٚؾبح  ،اشخخدٍ اًتبضذبُ اخختبر ( يب ً ) 2الشخدالل

زَِْ سبءح اًِخبئز فٚر َؾِٕٚج ٕذًى الُ هَٚج ( يب  ) 2اًَضشٕتج ٕاًتبًقج ( )6.266اهل َُ

اًوَٚج اًسدًٕٚج اًَوبتٌج ًٔل ؽِد درسج ضرٚج (َٕ )6شخٕٖ دالًج (ٕ )0.05اًتبًقج (ٕٓ .. )12.6ذا

َؾِبّ اُ خٕزٚؼ أؽداد اًالؽت ُٚعتوبً ًَرايز ًؾتٍٔ ؽٌٗ أَِبع اًخميٚر سبء َخٕالوبً َؼ َب ٚمخرط

اُ ٚيِٕٕا ؽٌٕ ، ْٚاُ اًَِع اًشبئد لٓ ٙذّ اًخٕزٚؾبح ٚؾٕد ًٌَِع ( اًَخيبَل ) ٕتشيل خبص
ؽِد اًالؽت ُٚاًذٚ ُٚشقٌُٕ َريز ًؾة إًشع ضٚد األفٌتٚج ًٍٔ ..
ذبًِٚب  :خضِٚك اًالؽت ُٚؽٌٗ ٕلن اشخؾَبل اًرسل اًَمظٌج  ،ضشة َرايز ًؾتٍٔ
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سدٕل () 3

ٚت ُٚخٕزٚؼ ألراد ؽِٚج اًتضد ضشة َرايز ًؾتٍٔ ؽٌٗ عتٚؾج اًرسل اًَمظٌج تبًٌؾة
الرجل

الهفطمج

الٍهىي

تبلمؽة

هركز

الؽدد

الٍشرى

%

الؽدد

الهجهوغ

%

كٍهج ( كب )2

الهحشوتج

الالؼتٍو
حبرس

11

73.33

4

26

الداللج

اإلحصبئٍج

الجدولٍج
*

15

الهرهي

الهدافػ

الوشظ

الههبجن

غٍر
26

86.67

4

13.33

31

33

86.86

5

13.16

38

18

72.11

7

28.11

25
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َذٌَب سبءح ِخبئز خٕزٚؼ اَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ؽٌٗ الراد ؽِٚج اًتضد َُ اًالؽت ُٚل ٙيرث اًودٍ

ضشة َرايز ًؾتٍٔ .ز تشيل َخخٌك َٕختبِ ، ُٚسدٓب اٚظبً َخخٌمج اًخٕزٚؼ ضشة َرايز اًٌؾة
ؽٌٗ اشبس اًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة  ،اذ سبءح ضضج َُ ٌٚؾتُٕ تبًرسل اً َِٗٚايتر َُ اًذُٚ

ٌٚؾتُٕ تبًرسل اًٚشرٖ ؽٌٗ اخخالك َرايز ًؾتٍٔ لود ضووٕا ؽدداً َودارّ(َٕٕٚٓ )88ذل َب ِشتخْ
( ) 81.48 %ل ٙض ُٚضون اًذٌٚ ُٚؾتُٕ ترسل اًٚشبر ٕ ،ؽددٍٓ (ِ )20شتج اهل َٕودارٓب
( .. ( 18.52 %

ٕٓيذا اًضبل تبًِشتج ًقٌتج اًذٌٚ ُٚؾتُٕ ترسل اً َُٚٚايذر َُ اًذٌٚ ُٚؾتُٕ ترسل اًٚشبر ضشة

َريز اًٌؾة إًاضد ٕ ،اًسدٕل (ٚ )3ت ُٚاالؽداد ٕاًِشة اًخ ٙخضووح ؽِد يل َريز ًؾة .

ٕألسل َؾرلج ضوٚوج ٓذا االخخالك لٓ ٙذّ اًخٕزٚؾبح اشخخدٍ اًتبضذبُ اخختبر ( يب َِْٕ ) 2

اشخضضال ؽٌٗ ِخبئز خمٚد تأُ ٓذا اًخٕزٚؼ َوتٕل َٕخعبتن َؼ َب ٚمخرط اُ ٚيِٕٕا ؽٌ ، ْٚالُ

اًوَٚج اًَضشٕتج ًٔذا االخختبر سبءح تَودار ( ٕٙٓ )3.407اهل َُ اًوَٚج اًسدًٕٚج اًَوبتٌج ًٔب

ٕاًتبًقج (  )7 .81ؽِد درسج ضرٚج (َٕ )3شخٕٖ دالًج (ٕٓ )0.05ذا ََب سؾل دالًج اًمرن
ٕاالخخالك فٚر َؾِٕ٘ ٕ أ٘ ؽشٕائٚج ٕخؾٕد اًٗ اًضدلج.

ذبًذبً  -:خراتع اَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر تبًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة ًدٖ الراد ؽِٚج اًتضد ضشة َرايز
ًؾتٍٔ .
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سدٕل ()4

ٚت ُٚخٕزٚؼ الراد ؽِٚج اًتضد ضشة َرايز ًؾتٍٔ ؽٌٗ اشبس اَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕاًرسل اًَمظٌج
ل ٙاًٌؾة
هركزززز
المؽة
الهرهي
الهدافػ
الوشظ
الههبجن

اىهبظ
الخفكٍر

االٍهو

الهخكبهل

االٍشر

الؽدد

%

الٍهىي

2

13.33

4

الٍشرى

2

13.33

1

6.67

الٍهىي

9

-ر31

8

26.67

9

الٍشرى

1

3.33

2

6.67

1

3.33

الٍهىي

8

21.15

8

21.15

17

44.74

الٍشرى

1

2.63

1

2.63

3

7.91

الٍهىي

4

-ر16

7

-ر28

7

-ر28

الٍشرى

3

-ر12

3

-ر12

1

-ر4

الرجل الهفطمج

%

الؽدد

%

26.67

5

33.33

1

6.67
-ر31

الؽدد

كٍهزززج كٍهج (كب )2الداللزززززج
(كززب ) 2الجدولٍج * االحصبئٍج
الهحشوتج

1.533
1.577
1.125
1.741

5.99
5.99
5.99
5.99

غٍر هؽىوٍج
غٍر هؽىوٍج
غٍر هؽىوٍج
غٍر هؽىوٍج

(*) ؼىد درجج حرٍج ( )2وهشخوى داللج ( ) 1.15

ضخٗ ٚخَيُ اًتبضذبُ َُ اً خٕضل اًٗ عتٚؾج اًؾالهج اًَخراتعج َب ت ُٚاَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر اًخيٙ

ٌَٔٚٚب الراد ؽِٚج اًتضد ضشة َرايز ًؾتٍٔ ٕعتٚؾج اًرسل اًَمظٌج ًد ٍٔٚتبًٌؾة  ..ال تد ًَٔيب َيُ
خٕزٚؼ الراد ؽِٚج اًتضد ل ٙسدٕل خٕالوٚ ٙظَُ اِخَبئٍٔ اًٗ اًَِع اًخميٚر٘ ٕاًرسل اًَمظٌج تبًٌؾة

ل ٙاُ ٕاضد  ،ضٚد اًخبشٚر َذالً ٚؤد٘ َُ ضراس اًَرَٗ إ اًَدالؾ ُٚإ أ٘ َُ ذٕ٘ َرايز اًٌؾة
ٚشٕد ًدَِ ْٚع خميٚر َؾٌٕٚ ُٚؾة تبًرسل َمظٌْ َؾِٚج اٚظبً ٓ َُٕ ..ذا سبء اًخٕزٚؼ َختبًِٚب َٕخخٌمًب

تضشة االِخَبءاح َٕرايز اًٌؾة لَذالً ذٕ٘ اًَِع االٚشر ََُٕ ٌٚؾتُٕ ترسل اً َُٚٚضوين ضيراس

اًَرَٗ ِشتج َئٕٚج َودارٓب (  ) % 26.67ل ٙض ُٚضون االخرُٕ َيُ ( اًَيدالؾ ، ُٚإًشيع ،
ٕأًَبسَ ٍٓ ََُٕ) ُٚتذاح إًَاضمبح ِشتبً َخخٌمج ٕٓ ٙؽٌٗ اًخخيبتؼ( -، %21.05، %26.67

ر ) 28إال أِب تبالسَبل ِشة الظل ٕٓذا اَر ٚسدّ اًتبضذبُ عتٚؾٚبً اذ ٚخعبتن َؼ َيب سيبءح تيْ
دراشبح اًخشرٚضٚ ََُٕ ُٕٚؾخودُٕ تِغرٚج ( اًسبِتٚج اًدَبفٚج ) ٕاًخ ٙخوٕل اُ اًِضك االٚشر َيُ

اًدَبؿ ٚشٚعر ؽٌٗ ضريبح اًسبِة اال َُ َُٚاًسشٍ ٕٓ ...يذا اًضبل ؽِيد ذٕ٘ االَِيبع اًشيبئدث

( اً َُٚٚإ اًَخيبَل ) ضٚد اًقٌتج ًَُ ٚشخخدَُٕ اًرسل اً َُٚٚل ٙاًٌؾة تبخخالك َرايز ًؾتٍٔ .
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ًٕيٚ ٙخأيد اًتبضذبُ َُ ضوٚوج ٓذّ اًخٕزٚؾبح  ،اًخَٚ ٙيُ اُ خدل ؽٌٗ اشخوالًٚج اًؾَل َب ت ُٚاَِبع
اًخميٚر ًدٖ اًالؽتٕ ُٚعتٚؾج اًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة  ،إ اًؾيس َُ ذًى اُ رٕش اًخراتع ٕاًؾالهج

اًوٕٚج تَِٔٚب  ٙٓ ،اًخ ٙسؾٌح ٓذا اًخٕزٚؼ ضبضالً ٕ ..لؾيالً اشيخخدٍ اًتبضذيبُ اخختيبر ( ييب) 2

ًالشخوالًٚج  َِْٕ ،سبءح اًِخبئز خشٚر خعبتن اًخٕزٚؼ اًضبضل إ اًَشبٓؾد َؼ َب ٚسة اُ ٚيُٕ ؽٌْٚ
( اًَخٕهؼ ) ٕٕٓ تٔذا ٚؤشر ضبًج اًخراتع َب ت ُٚاالَِبع اًخميٚرٚج اًشبئدث ًدٖ الؽت ٙيرث اًودٍ ضشة

َرايز ًؾتٍٔ ٕاًرسل اًَمظٌج ًد ٍٔٚتبًٌؾة ٕخؾزز َب سئِب تْ  ،اًِخبئز اًَضشٕتج ًالخختبر اًالَؾٌَيٙ
( َرتؼ يب٘ ًالشخوالًٚج ) .

إذ ضون هَٚب" َضشٕتج ٕؽٌٗ خٕاً ( ٙضراس اًَرَٗ اًَدالؾ ، ُٚإًشع  ،أًَبسَ ) ُٚأهٚبَب" تَويدار

( ٕ ) 1،740 ، 125 ،0 ، 0،577 ، 1،533سَٚؾٔب اهل َُ اًوَٚج اًسد ًٕٚج اًَوبتٌج ألؽِد درسيج
ضرٚج (َٕ ) 2شخٕٖ دالًج (. ) 0،05

ٕال فراتج لٓ ٙذا ؽِدَب خيُٕ ِغرٚج اًشٚبدث إ أًَِٚج ضبظرث ل ٙخٕزٚؼ إلراد ؽِٚج اًتضد ضشية
َرايز ًؾتٍٔ  ،إذ ٚغٔر ًِب اًسدٕل (  ) 4اُ َؾغٍ َرايز اًٌؾة اشخٌَح ؽٌٗ الؽتِٚ ُٚخَيُٕ إًيٗ
أَِبع َخخٌمج ل ٙاًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٍٕٓ تذاح إًهح لٌٚ َُ ٍٔٚؾة ترسل إً َُٚٚأخر َُ ٌٚؾة ترسيل

اًٚشبر ََ ..ب ٕٚض ٙإًٗ ضوٚوج اًخراتع تَِٔٚب ٕخأذٚر يل ََِٔب ل ٙاألخر ...
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* االشخِخبسبح ٕااًخٕضٚبح

* االشخِخبسبح

ل ٙظٕء ِخبئز اًتضد سبءح االشخِخبسبح يبألخ: ٙ

ِٚ - 1خَ ٙإلراد اًتضد إًٗ خضمٚمبح َخخٌمج َُ أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر تبخخالك َرايز ًؾتٍٔ ل ٙيرث
اًودٍ ٕاُ ٓذّ االخخاللبح َوتًٕج تأفٌتٚج إٔ شٚبدث َِع اًخميٚر ( اًَخيبَل ) ؽٌٗ اًؾٍَٕ .

 - 2خشٚد اًَِع ( األٚشر ) َُ أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ًدٖ ( ضراس اًَرَٗ ٕ ،أًَبسَ ) ُٚإذ ضوين
ؽِدَٓب أؽٌٗ اًِشة اًَئٕٚج ٕ .خشٚد اًَِع ( اًَخيبَل ) ؽِد اًالؽتُٕ إًشع  ..إَب اًَدالؾُٕ لويد

خشبدح ؽِدٍٓ اًِشة ل ٙخشٚد أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ( األ ، َُٚاألٚشر  ،اًَخيبَل ) .

 - 3اضخٕح سَٚؼ َرايز اًٌؾة ل ٙيرث اًودٍ الؽتُٕ ََُ ٚشخخدَُٕ رسل اً َُٚٚإٔ رسل اًٚشيبر
يعرك َمظل ل ٙاًٌؾة ٕاُ اخخٌمح اًِشة ًٕ ،يُ اسَؾٕا ؽٌٗ إُ خيُٕ اًقٌتج ًَُ ٚشخخدَُٕ رسل

اً َُٚٚل ٙاًٌؾة .

 - 4خٚوُ ضضٕل ضبًج خراتع َب ت ُٚأَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕاًرسل اًَمظٌج ل ٙاًٌؾة ًدٖ الؽت ٙيرث

اًودٍ ضشة َرايز ًؾتٍٔ ...
* اًخٕضٚبح

 َُ -1اًودرث تَيبُ اًدراشج إٔ اًيشك ؽُ عتٚؾٚج أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ًدٖ اًالؽت ُٚاًَتخدئَٕ ُٚذل
اِظَبٍَٔ ًؾٌَٚبح اًخدرٚة ٕاًَراُ ًَ ..ب ًذًى َُ أَٓٚج هضٕٖ ل ٙخأًٌَٓ ٌٍٔٚشخوتل .

 -2ألَٓٚج إًَظٕػ ِسد َُ اًَِبشة إُ خيرر اًدراشج ؽٌٗ َسَٕؽبح أخرٖ َُ اًمرن اًرٚبظٚج
اًسَبؽٚج ٕاًمردٚج .

 -3ظرٕرث إسراء دراشبح أخرٖ ٕؽٌٗ َشخٕٚبح خخخٌك ؽُ َشخٕٖ اًدراشج اًضبًٚج ًٌخأييد َيُ
خعبتن اًِخبئز اًخ ٙضضٌح ؽِد ٓذّ اًدراشج ٕتبًذاح َب ٚؾِ ٙتذٕ٘ اًَِع اًخميٚر٘ ( اًَخيبَل ) .

ِ -4سييد َييُ أًَييٍ إُ خيييُٕ ِٓبًييى دراشييبح خضٌٌٚٚييج خخظييَُ اًخؾييرك ؽٌييٗ
أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر ٕتضٕرث دائَج ًي ٙخخٚص اًمرضج إَبٍ اًَدرتًٚ ُٚضشِٕا اًخؾبَل َؼ اًالؽت ُٚؽِد

خؾٌ ٍَٔٚأًَبراح ٕاًخعع اًالزَج ل ٙاًٌؾة .
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اًَراسؼ ٕاًَضبدر

 - 1اضَد ؽتد اًٌعٚك ؽتبدث  .أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر لََ ٙبرشج اًِشبع اًرٚبظَ ، ٙسٌج ؽٌٍٕ اًخرتٚج
اًتدِٚج ٕاًرٚبظٚج  ،اًؾدد  ، 1اًتضر ُٚث ،اًَؤششج اًؾبَج ًٌشتبة ٕاًرٚبظج . 1990 ،

 - 2رفداء ضَزث اًشمبش  .اذر ترِبَز َوخرش ًخؾٌٍ تؾط اًضريبح األشبس ل ٙاًسَِبشخى اإلٚوبؽٙ
تضشة أَِبع اًخؾٌٍ ٕاًخميٚر  .رشبًج َبسشخٚر  ،يٌٚج اًخرتٚج اًرٚبظٚج  ،سبَؾج تبتل . 1999 ،

 - 3ؽتد اهلل ؽيٌج ٓبشٍ َ .ضر٘ ؽتد اًضَٚد  :اًشٚعرث اًَخٚج ٕاإلتداػ يأشبس ًتِبء اًَِيبٓز ،
دراشج َٚداِٚج  ،اًَسٌج اًخرتٕٚج ،اًَسٌد اًخبَس  ،اًيٕٚح . 1989 ،

 - 4ؽَبد ؽتد اًَشٚص ٕٚشك  .أداء اًِضم ُٚاًيرًٌَٕ ُٚٚخ ل ٙاًؾٌَٚبح األًٕٚج ٕهدراح اًخميٚير

أالتخيبر٘ ًدٖ األعمبل َ ،سٌج اًتضد ل ٙاًخرتٚج اًرٚبظٚج ٕؽٌٍ اًِمس  ،اًَسٌد األٕل  ،اًؾدد اًراتؼ ،

سبَؾج اًَِٚب .1988،
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