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 شكر وتمذير

 

٬تّددددددرٚز ٘ٝؤددددددوز ٘دددددد٧ؼ٫١ز٘ضّدددددد٧َز  ٠قددددددسٞز٦ٜؤددددددوزلٝددددددسٞز٘ر   ددددددس زصّدددددد٧َز  ٠قددددددسٞز زو٬ددددددٗز ٘ ددددددٕوز٦ ددددددس٘ زززز

ز ٘تّدددددر٬وز٘ٝم٥دددددرز  غ٦ٖز٦٘٭١مدددددونزلٙددددد٩زللٝددددد٣ز ٘ٝدددددس٫٘ز ٘دددددن٪ز ٍعددددد٣ٙز دددددٛز لدددددر لز٤دددددنز ٘ر   ددددد زظدددددٟٝز و٠دددددسٜذز ٘ٝددددد١شزز

ز ٘خسص ز رلٛزٜ س ٬كز ال ضسثزص٧ٖزص٧َّز  ٠قسٞز٫ٌز١ٜؽّ ز ٘ وَز ال٦ ػز٦شٝسٖز ٌو٬ّ٭س.
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 ميذاوية دراسة: األردوية الجبمعبت في األكبديمية الحريبت

 : ممذمةال

زٌددددد٫ز أل س ددددد٫ز٘دددددر٦ ٤سز٠فدددددوً ز ٘ٝزتٝمدددددس زٌددددد٫ز٦ ٘تو ددددد٧٪ز ٍٕ٘دددددو٪ز  شدددددمسقزٜو ٔدددددوز ٤دددددٛزٜدددددٟز ٘زسٜمدددددس ز متمدددددو

ز ٌدددددرزلددددد  زلٙ٭٥دددددسز٬ّدددددكزٔٝدددددسز ٘وٌ٭مددددد  ز٦ ّ٘ددددد٭ٛز ٘ٝتّدددددرٚز ٘مضدددددجز٦ؼو ئدددددُز ٘ٝموٌددددد ز أصددددد٧ٖز ٘ٝدددددو٦ل  ٠قدددددسٞززإلدددددر ل

ز٥ٌدددددد٫ز ز٦ ٘تضددددددر٬جز ٘ت١ٝ٭دددددد زصؤدددددد زٌدددددد٫ز٘ٙٝقددددددس٤ٝ زلٙٝ٭ددددددًسز ددددددأ٤٭ًاز ٘ٝؤ٤ٙدددددد ز ١ٍ٘٭دددددد ز٦ ٘خمددددددو  ز سٍٕ٘ددددددس   ز ٘ر٦٘دددددد 

ز١ّ٘دددددٗزائدددددٛ ٘ٝز ٍ٘عدددددس ز  دددددٕٗز٥٠٧ٔدددددسز ٘م دددددو٬  ز ٘خدددددو٦ ز٤٦ددددد٫ز ٘ٝزتٝدددددك زحدددددو٦  زأ٤دددددٛز٦ ١ٝ٭ددددد ز  دددددتخٝس زٜصدددددر 

 .ز٦ ٘تزر٬رز٦ ٘ٝمسل  ز ٘تٍٕ٭وزصو٬ زٜو ٕو  ز٦ٌُز ٘ؽٙم ز٦ و ٭ ز ٘مٙٝ٭ ز ٘ٝموٌ زِسلر ز٦ ١س ز ٘ٝم٧ٜٙس 

ز ٥٘٭ئدددددس ز اللتٝدددددسلزلٙددددد٩ززٜدددددٟز دددددرزٌددددداز ٘ٝزتٝدددددك زٌددددد٫ز ٘مدددددس  ز ّ٘٭دددددسل٪ز ٘دددددر٦ ز ٙمددددد زأٞز ٘زسٜمددددد ز قدددددتؽ٭كز٦صتددددد٩

ز ددددددأٞزسلٙٝددددددز ٘مٝٙ٭دددددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددددد  زٌدددددد٫ز ٘ددددددوئ٭ ز٦ ٘م١صددددددوز أل ددددددس ز ٘ضزددددددوز سلتمددددددس ٤ٛزٌ٭٥ددددددسز٦ ٘مددددددسٜٙ٭ٟز ٘تر ٬قدددددد٭ 

زلس٘٭ددددد زٍٔدددددس  زذ  زل١سصدددددوزٜدددددٟز ٙدددددٓز ٘زسٜمددددد ز ددددد٧ٌو٢زٜدددددسزلٙددددد٩ز أل٦٘ددددد٩ز س٘ر رددددد ز٬متٝدددددرزرسٜمددددد٣زأ٪ز٦ ّدددددرٚز٠زدددددسس

زز.1 ر ٬ ز٤٭ئ زألعس ززٜٟ

زٜٕس٠ددددد ز ضتدددددٗز ٘مدددددس٘ٛ زٌئ٥٠دددددسزٌددددد٫ ال دددددو٨زز ٘زسٜمدددددس زٜدددددكزّٜس ٠ددددد ز أل ل٠٭ددددد ز ٘زسٜمدددددس زصر حددددد زٜدددددٟز ٘دددددووٛلٙددددد٩ز٦

لٝٙ٭ددددددس ز ٘ت١ٝ٭دددددد ز٦ ١ددددددس ززز ٍٕ٘ددددددس   ز٦ ٕ٘دددددد٧ ل ز ٧٘ؼ١٭دددددد ز٦ِددددددسل زز ٠تزدددددد ز ٘تدددددد٫ز٥ٌدددددد٫ز ر٭ددددددر زٝسل٭دددددد ٦ رتز و ٬٧دددددد 

٤٭ئددددددد ز ٘تدددددددر ٬ ز صدددددددٍت٥ٛز ٘ؤ٭دددددددو ز ال س ددددددد٭ زٌددددددد٫ز ٘مٝٙ٭ددددددد زززألعدددددددس ز ٘ضر٬خددددددد  ز٦ِدددددددرز٘مددددددد زز أل ل٠٭ددددددد  ٘ر٦٘ددددددد ز

  ّ . ٘قسز ٘ٝخورس  ٘تمٙ٭ٝ٭ ز٦ ٘مضخ٭  زل٦  زٜؤو٬سز٫ٌز ّر٬ٛز ال٠تسدز ٘م٫ٝٙز ٘ن٪ز  ٥ٛز٫ٌز ضّ٭ُز

ز٬دددددتٛزأٞزٔدددددن٘ٓز ٥ٝ٘دددددٛزٜدددددٟزٔدددددسٞزٌّدددددرز ٘ٝزتٝمدددددس  زل  دددددٗز أل٤ٝ٭ددددد زٜدددددٟز ّ٘دددددر ز ٥دددددن ز ضفددددد٩ز ٘زسٜمدددددس زٔس٠ددددد ز٦٘ٝدددددس

زظددددددٝسٞزل٦ٞزذإز٦ؼٙمدددددد  ز٦إل  ٬دددددد٭ٟزأ ددددددس ن زٜددددددٟزٌ٭٥ددددددسز٘ٙمددددددسٜٙ٭ٟز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٧ٜظدددددد٧قزلٙدددددد٩ز ٘تؤ٭ددددددو

ٞزز دددددددازشددددددٕاًزز ٘زسٜمدددددددس ز مّدددددد٩زز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬ددددددس زز٦ دددددد٧ٌ٭وز ز ٘ٝزتٝدددددددكز ١ٝ٭دددددد زز٫ٌدددددددز٬قدددددد٥ٛززالزصّ٭ّددددددد٫زٜعدددددد٧ٝ

زصددددددُز ٘ضو٬ددددددس ز ٙددددددٓز تعددددددٟٝز٘ددددددٛزإذ ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز٘ٙضو٬ددددددس ز٦ردددددد٧لزالز ٠دددددد٣زٔٝددددددس.ز س٘ ددددددٕٗز ٘ٝؽٙدددددد٧ زز٦ ؽدددددد٧ ٢

زإؼدددددددس زٌددددددد٫زصو٬ددددددد ز ٕدددددددٗز٦ٜ دددددددسلو٤ٛز٦إٌٔدددددددس ٤ٛزآ  ئ٥دددددددٛزلدددددددٟز دددددددس٘تمم٭وز ٘ٝزتٝدددددددكز٥٘دددددددن ز ٕ٘ٝددددددد٠٧٭ٟز ألٌدددددددو ل

ر٥و ٥ددددددسزأ ز ٘ر٦٘دددددد ز  ددددددٙؽسز ددددددر ٗزٜددددددٟز دددددد٧يزأ٦ز ٝ٭٭ددددددوزأ٪ز٦ل٦ٞزٌ٭٥ددددددسز٬مٝٙدددددد٧ٞز ٘تدددددد٫ز ٥٘٭ئددددددس زأ٦ز ٘ٝؤ قددددددس 

زأ٦ز ١ّ٘س دددددددس ز٦ ٕددددددد٬٧ٟزإ٠ دددددددس زٌددددددد٫ز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝدددددددكزأٌدددددددو لز ضدددددددُز ٘ضو٬دددددددس ز٤دددددددن٢ز دددددددو مػزٔٝدددددددس.ز ٘ٝختٍٙددددددد 

ز٦ ٘ٝؽمّددددد زل٦٘٭دددددسز ٥دددددسز ٘ٝمتدددددويز  ٠قدددددسٞزرٝ٭م٥دددددسزز ضّددددد٧َز ٕ٘سٜدددددٗز٦ ٘تٝتدددددكزإ٘٭٥دددددسز٦ ال٠عدددددٝسٚ ١٥ٝ٘٭ددددد زز ٘زٝم٭دددددس 

 .ذ  ٣ز ال تصسصز٫ٌز ٮ و٬ٟزأِو ٥٠ٛزل٩ٙ

٦٦ـسئ٥ٍددددددس زٔٝددددددسززلٝس٥٘ددددددسألز ٘زسٜمددددددس ز٦أل ئ٥ددددددسز س دددددد٭ زال  ّددددددس  ّ٘سلددددددر ز ألز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد٬ددددددس ز  ددددددٕٗز ٘ضولٙ٭دددددد٣ ز٦

ٛز زل١ددددددرز٠٧ٕٜس دددددد٣ز قددددددسئوز ألٔددددددسل٫ٝ٬ز ٘مٝددددددٗز١٬ددددددتم زأٞزٜتصدددددد٧ ً ز٘دددددد٭ ٦٘ددددددن٘ٓز  ددددددتّا٥٘س ززظددددددٝس٠س ز ٥٠ددددددسزأ٤دددددد

                                                           
ز.(2222رسٜم ز ٘و ِس ز ال٤ٙ٭  زز) ٘و ِس  ز أل٤ٙ٭ زرسٜم ز ٘و ِس زٜؤ ٝوز٦ ٘ؽ٧ٝس ز ض٧ثز ٧٘ ِكز ٭ٟز أل لٞز٫ٌز ٘مس٫٘ز ٘تٗ ز ٘تمٙ٭ٛزشسل٬ زززززز1
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٬خ٭ددددددسز س ز"  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬دددددد "ز ز٦ِددددددرزٜددددددو زٌٕددددددو   ددددددى٥ٙسزأٞز١٬مىدددددد٫ز ٘تدددددد٫ز ٘ٝقددددددسص زٜددددددٟز ال٠تّددددددسصزأ٦زو٭س ٥ددددددس

 زصتدددددد٩ز ؽدددددد٧ زز ز٦ ٘خّسٌ٭دددددد زٌدددددد٫ز ٘ٝزتٝمددددددس زز٦ ٘ق٭س دددددد٭ز  ٝوصٙدددددد زؼ٬٧ٙدددددد زٜددددددٟز ٘صددددددو قزٜددددددكز ٘م١دددددد٩ز الرتٝسل٭ددددددززززز

 ٧٥ٍٝ٘ٚز٠٦عذزل٩ٙزص٭ىت٣ز ٘مس٘ٝ٭ ز ٘و ١٤ 
2
ز.

زلددددددٟز٦لسرٙدددددد زٜمسشددددددو  صدددددد٧  زز ٥٘٦ٝددددددس ز ؽددددددو٬ّت٭ٟ ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس زٜددددددٟزس  ٘ٝزتٝمدددددد  ددددددتٍسل ززٟ ٕٝدددددد٦

ز٦حس٠٭٥ٝدددددددس .ز ٘ٝقدددددددتّمٗزِدددددددسل ز٦ و ٭ددددددد ز ٘ت١ّ٭ددددددد ز ٕ٘ددددددد٧ ل ز٦ دددددددر ٬ ز ٘تؽم٭ّ٭ددددددد ز ٘مٙددددددد٧ٚز١ٜ٦دددددددسٌكز دددددددأح٭و  زؼو٬دددددددُ

ٟزز ٘ٝدددددددر٨ز٦ م٭ددددددر ززٜمسشددددددو ززو٭ددددددوزز صدددددد٧  ز ُززلدددددد َزز٦ صتدددددددو ٚز مو٬ددددددوززؼو٬دددددد زٜددددددد٧ ؼ١٭ٟز  ٠قددددددسٞز٦ خددددددو٬ذزززصّدددددد٧

ٟزز٦ ٘مٙدددددددٛز س٘ٝموٌددددددد ززٜقدددددددٙض٭ٟ ز٦ ؽددددددد٧ زز٘تّدددددددرٚزٔعدددددددٝس٠ ززٜقدددددددتّٙ ز صددددددد٧  زز٦ ٘مضدددددددجز ٘تٍٕ٭دددددددوززلٙددددددد٩ز٦ِدددددددسل ٬

ز. ٘ضو ز ٘ر٬ّٝو ؼ٭ ز ٘ٝزتٝمس 

 وأسئلتهب راسةالذ مشكلة: 

زٜدددددٟزردددددو ز٤ددددد٫ز ٘زسٜمددددد ز٦ٜ دددددسٔٗز٦ ٘تدددددأحو ز ٘تدددددأح٭وز تمدددددسلٖزٜتمدددددرل زٜزتٝم٭ددددد زٜؤ قدددددس زظدددددٟٝ ٘زسٜمدددددس زز ّدددددك

 ٝقدددددددت٨٧ز زٌددددددد٫ز ٘زسٜمدددددددس ز٬دددددددو مػزز ألٔسل٬ٝ٭دددددددٔٝدددددددسز ٞزٜقدددددددت٨٧ز ٘ضو٬دددددددس ززز س٦ ٠مٕدددددددس ز٥٘دددددددز ٘ٝزتٝدددددددكزٜ دددددددسٔٗ

ز دددددس٘٭ ٦ ألز ٍ٘ٝدددددس٤٭ٛو مػز ز٦ ٝم١ددددد٩ز  دددددوز دددددزٌ٭٥دددددسز  ٠قدددددسٞز ٘ضو٬دددددس ز ٘مسٜددددد زٌددددد٫ز ٘ر٦٘ددددد ز٦ٜدددددر٨ز صتدددددو ٚزصّددددد٧َززززز

ز٦ ٘ٝموٌدددددد٫ز٦ الِتصددددددسل٪ز ٘ق٭س دددددد٫ز ددددددس٘تؽ٧ ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز ٘تو ٬٧دددددد ز ٘مٝٙ٭دددددد  ٘تدددددد٫ز و ٕددددددوزلٙ٭٥ددددددسزز٦ ٘ت١ف٭ٝددددددس 

ز.ز٘ٙر٦٘ 

ٞزٜدددددٟز ّ٘دددددوٞز ١ٝ٘صدددددوٚز م١ددددد٩ز الٜدددددٛز ٘ٝتضدددددر ز٦ ٘ٝزتٝدددددكز ٘ٝدددددر٫٠ز ٘مدددددس٫ٝ٘زرٝٙددددد زٜدددددٟزززز٦ِدددددرزشددددد٥رز ٘مّدددددر ٞز ال ٭دددددو ز

٬زدددددسلز ٘م٭ئددددد زإ ز ٝدددددسز عددددد١ٝت٣زٜدددددٟزٜمدددددس٬٭وزل٦٘٭ددددد ز ٝخدددددٗز ٘ضدددددرز الل٠ددددد٩زٌددددد٫زز ألٔسل٬ٝ٭ددددد اللا٠دددددس ز ٘ٝتمّٙددددد ز س٘ضو٬دددددس ز

  ٧ٝ٘  ٭ ز٘مٝٗز ٘زسٜمس ز٦ص٭سو زصؤ ز ٘مضجز ٘م٫ٝٙ.ز

٦٘ٝددددددسزٔددددددسٞز ال لٞزِددددددرز٠ ددددددوز ٘م٥ددددددر٬ٟز ٘ددددددر٦٘٭٭ٟز ٘خسصدددددد٭ٟز ددددددس٘ض٧َّز ٘ٝر٠٭دددددد ز٦ ٘ق٭س دددددد٭ ز٦ ٘ضّدددددد٧َز الِتصددددددسل٬ ززززززز

 سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩ز صددددددر٣ّ٬زلٙدددددد٩ز ال ٍسِ٭دددددد ز ٘ر٦٘٭دددددد ززززز ز٦2226 الرتٝسل٭دددددد ز٦ ٘خّسٌ٭دددددد زٌدددددد٫ز ٘زو٬ددددددر ز ٘و ددددددٝ٭ زلددددددسٚززززز

ٛز وٚز ٧ٝ  ٜددددددد ز  دددددددو٬مس ٣ز ٧٘ؼ١٭ددددددد ز ١٘سـٝددددددد زٜٙددددددد أل لٞززٞئ زٌددددددز٦و٭و٤دددددددسز ٘خسصدددددد ز ٕٝسٌضددددددد ز ٘تٝ٭٭دددددددوزٌددددددد٫ز ٘تمٙددددددد٭

ظدددددٝسٞز ٝتدددددكز ٘ٝزتٝدددددكززز٩ ز سالظدددددسٌ ز ٘ددددد  ٠قدددددسٞزز٘ضّددددد٧َز ٘ر٦٘٭ددددد ز ٘ٝمدددددس٬٭و٘ٙتمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز٦ ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫زٜدددددكززز

ز قددددددٙ٭ػز زٌدددددد٫ز ٧٘ ِددددددكز ٘تؽم٭ّدددددد٫ز٦ ٘ٝٝس  ددددددس ز ٘مٝٙ٭دددددد  ز٤٦دددددد٧زٜددددددسز٬تؽٙدددددد ززٔسل٬ٝ٭دددددد أل ٕسٌدددددد ز ٘ضو٬ددددددس زز ألٔددددددسل٫ٝ٬

زلٙ٭٣.ز رٖز ٘ت٫ز٦ ٘ٝؤشو  ز ٧٘ ِكز٤ن زصّ٭ّ زل٩ٙز ٘ع٧ 

ز ٘ضو٬ددددددس زٜٝس  دددددد زكِدددددد٦  ٘تمددددددويزلٙدددددد٩ززٜضس٦٘دددددد زٌدددددد٫ز ٘ر   دددددد ز تٝخددددددٗزٜ ددددددٕٙ زٌددددددسٞز ددددددمُزٜددددددسزظدددددد٧ ز٦ٌدددددد٫

زٌ٭٥دددددددس ز ٘مدددددددسٜٙ٭ٟز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز٘ٝزتٝدددددددك زألعدددددددس زز٬و ٤دددددددسزٔٝدددددددسز ٘و دددددددٝ٭ ز أل ل٠٭ددددددد ز ٘زسٜمدددددددس زٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددد

ز٘ٙضو٬دددددس زز أل ل٠ددددد٫ز ألٔدددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝدددددكزألعدددددس ززٜٝس  ددددد زؼم٭مددددد زلٙددددد٩ز ٧ِ٘ددددد٧يز٤ددددد٧ز٥٘دددددسز ٘ٝؤدددددو٪ز٦ ٥٘دددددري

                                                           
ٟزز ٘تو ٭د ززٕ٘ٙ٭دس زز ألٔدسل٫ٝ٬زز اللتٝدسلزز:زٜدؤ ٝوزز٘ٝو٬رزٜٟز ٘تٍسص٭ٗزص٧ٖز ؽ٧ ز ٧٥ٍٝ٘ٚز ص٭ىت٣ز ٘تس ٬خ٭  ز  ركززل٫ٙز ّ٘و٫٠ ز ٘ضو٬س ز الٔسل٬ٝ٭ :ز ١ٝ٘ؽّٙس ز ّ٘س٠٧٠٭ ز٦ ٘عد٧  ػززززززز2  ز"٦ زدس  زز غ٨"ز ٘مو د٫زز دس٧٘ؼ

ز٤ـ ز ٘قم٧ل٬ .ز1432/ أل٩٘٦زرٝسل٨ز25-23زؼ٭م زرسٜم 
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٦رسٜمددددددد ز ٘٭وٜددددددد٧ْز٦رسٜمددددددد زززز أل ل٠٭ددددددد  ز٤٦ددددددد٫:ز ٘زسٜمددددددد زز س٘زسٜمدددددددس ز٧ٜظددددددد٧قز ٘ر   ددددددد ززز ٜٝخٙدددددددز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددد

ٜؤ دددددد٣
3
ز ٥٘ددددددريز٦٘تضّ٭ددددددُ.زٜقددددددت٬٧س ٥سز٦ ضر٬ددددددرز٭سوت٥سصددددددزٌدددددد٫ز٦ ١٥ٝ٘٭دددددد ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٘م٧ ٜددددددٗز مددددددطزأحددددددوز٦ٜموٌدددددد ز 

ز ٘تس٫٘:ز ١٘ض٧زل٩ٙز قسغال ٥سزص٭سو ز ٝ زٌّرز ٘ر    ز٤ن٢زٜٟ

ز م٭١ددددد زٜٝدددددخاز أل ل٠ددددد٫ز ألٔدددددسل٫ٝ٬زألعدددددس ز ٘ٝزتٝدددددكزز٘دددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز س٘ضو٬دددددس ز٦ ٤تٝدددددسٚزٜ٭ددددد٧ٖز١٤دددددسْز٤دددددٗ .1

 . ٘ر    ؟

 .ٜضس٬ر ؟زأٚز ٙم٭ زأٚزإ٬زس ٭ ز مموزلٟز  زس٤س ز  ألٔسل٬ٝ٭ز س٘ضو٬س ز٦ ال٤تٝسٜس ز ٘ٝ٭٧ٖز٤ن٢ز٤ٗ .2

زأٌدددددو لز٘دددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس زٜٝس  ددددد زلٙددددد٩زٌدددددسلًازل٦ ً ز ألٔدددددسل٫ٝ٬ز ٘تخصددددد ز٠ددددد٧قزٜتى٭دددددوز٬ٙمددددد ز٤دددددٗ .3

 . ٘م٭١ ؟

 . ٘م٭١ ؟زأٌو لز٘ر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ز س٘ضو٬س ز ال٤تٝسٚز٦ٜر٨ز ٘زسٜم٭ ز ٕ٘ٙ٭ ز٧٠قز ٭ٟزلاِ ز١٤سْز٤ٗ .4

زأٌددددددو لز٘ددددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس زٜٝس  دددددد زلٙدددددد٩زمضخ٭دددددد ٦ ٘ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٘خمددددددو ز دددددد٧١  زٜتى٭ددددددوز٬ددددددؤحوز٤ددددددٗ .5

 .ز ٘م٭١ ؟

 . ٘م٭١ ؟زأٌو لز٘ر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ز ٘ضو٬س زٜكز ٘مٙٝ٭ ز ٘ر ر ز٧٠قز٬و مػزٜر٨زأ٪زإ٩٘ .6

ز ٘ضو٬ددددددس زٜٝس  دددددد ز٦ٜددددددر٨ز ٘زسٜمدددددد زل  ددددددٗز  ل  ٬دددددد ز٦ ١ٝ٘سصدددددد ز ٥ٝ٘ددددددسٚز دددددد٫٘٧ز دددددد٭ٟزلاِدددددد ز١٤ددددددسْز٤ددددددٗ .7

 . ٘م٭١ ؟زأٌو لز٘ر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭

ز٬مٝددددددٗز ٘تدددددد٫ز ٘زسٜمدددددد ٦ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز٘ٙضو٬ددددددس ز أل ددددددتسذز ٘زددددددسٜم٫زٜٝس  دددددد زٜقددددددت٨٧ز دددددد٭ٟز لاِددددددز١٤ددددددسْز٤ددددددٗ .8

 ؟. ٥س

َزز١٤ددددددسْز٤ددددددٗ .9 ز ٘ضو٬ددددددس زز٠ضدددددد٧ز ٘تددددددر ٬ ززألعددددددس ز٤٭ئدددددد زز٠فددددددوز٦ر٥ددددددس زز دددددد٭ٟزإصصددددددسئ٭ ززلال٘دددددد زذ  زٌددددددو٦

ز؟.٧٠٦قزلّرز ٘مٝٗز ٘ز١ ز٘ٝتى٭و  ز مو٨ز  ألٔسل٬ٝ٭

 .؟ ألٔسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝكز٥١ٜسز٬مس٫٠ز ٘ت٫ز ٘ٝ ٕا ز ٤ٛز٫٤زٜس .12

 واهذافهب الذراسة أهمية:  

 زٌددددد٫زز ألٔسل٬ٝ٭دددددز٧٘ ِدددددكز ٘ضو٬دددددس ززز ٘دددددو ٤ٟز ٧٘ظدددددكززلٙددددد٩ز ٘تمدددددويززظدددددو٦  ززٜدددددٟزأ٤ٝ٭ت٥دددددسزز ٘ر   ددددد ز٤دددددن٢زز قدددددتٝر

ز ٘مسٜدددددد ز سال ٍسِ٭ددددددس ز٦ح٭ّددددددًسز   مسؼددددددًسز٦ ددددددو مػز   ٠قددددددسٞزصّدددددد٧َزٜددددددٟز٬تزددددددوأزالز٥٠٧ٔددددددسزرددددددو ز أل ل٠٭دددددد  ٘زسٜمددددددس ز

ٚزز ٥ددددددري ١ف٥ٝددددددس ز٦ذ٘دددددٓززز ٘تددددد٫ز َز ز٦ ٘دددددد٧ل٫ز ٬دددددسل ز ال٤تٝددددددس ٟزز٥دددددسزٔضّدددددد٧ ٟزز ٧ٌ٭و٤ددددددسز٬تمددددد٭ ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز٘ٙمدددددسٜٙ٭

                                                           
ز.1981زلسٚز٫ٌزٜؤ  زرسٜم ز أ ٭ ز مم٥سزحٛز1976زلسٚز٫ٌز ٘٭و٧ْٜزرسٜم زذ٘ٓز مرز ا٤سزحٛز1962زلسٚز٫ٌزأ ل٠٭ زرسٜم زٔأ٦ٖز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم ز أ ق ززززز 3
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ز أل ددددددس٘٭ زإ٬زددددددسل٦ ٘ٝزتٝددددددك ز٦ز٦ ٘زسٜمددددددس ز ألٔددددددسل٫ٝ٬ ٘ٝزتٝددددددكززلعددددددس زألز٦ ٘تؽدددددد٬٧وز ٘تّددددددرٚزٜددددددٟزٜو٬ددددددرز٘تضّ٭ددددددُ

 ٥ٛز٫ٌز٤ن ز ٘ٝزسٖ.ز ٧ ر٥ز ٘ت٫ز ٘تضر٬س ز٘ٝمس٘ز زٍٔس  ز٦ ألٔخوز ١ٝ٘س م 

صس٘دددددد ززلٙدددددد٩ز ٘تمددددددويزٌدددددد٫ز أل ل٠٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس ز٩لٙددددددز ّ٘ددددددسئٝ٭ٟ ٥ٝ٘تٝدددددد٭ٟز٦ز ٍ٭ددددددرزأٞز ٘ر   دددددد ز٤ددددددن٢زٜددددددٟز٬٦ؤٜددددددٗ

ٗزز٦  رددددددددو    ز ٘ق٭س دددددددس زز٦٦ظددددددددكز  أل ل٠٭ددددددد زز ٘زسٜمددددددددس  زٌددددددد٫زز ألٔسل٬ٝ٭دددددددد ٘ضو٬دددددددس زز ز٢ز ٘ضو٬ددددددددس ٤ددددددددنز٘تٍم٭ددددددد

 ص٧صدددددسز ٥٠دددددسز  دددددٕٗزٜدددددر از٥ٜٝدددددسزالصددددداسز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘زدددددسٜم٫ز٦ ز٬٧دددددر٢ز  دددددٕٗززززززززز٦ز ٦ظدددددٝسٞزٍٔس٘ت٥دددددسز٦ لٝس٥٘دددددسزز

زأٞز٬أٜدددددٗز ٘مضدددددجٌو٬دددددُززٌدددددسٞز٦لٙ٭ددددد٣ ٘ٝزتٝدددددكز ال ل٠ددددد٫.ز  دددددٕٗزلدددددسٚزٌددددد٫زز  ٠قدددددسٞز٦ مو٬دددددوزحّسٌددددد زصّددددد٧َزز  دددددسص

 ٘ت دددددو٬مس ز٦ ٘ق٭س دددددس ززٌددددد٫ز ١٘فدددددوزإلدددددسل ٌددددد٫زز٦ ٧صددددد٭س ز٠تدددددسئذزٜدددددٟزإ٘٭ددددد٣ز ١ت٥ددددد٫زٜدددددسزإ٘ددددد٩ز ٘ر   ددددد ز٤دددددن٢ز ٍ٭دددددر

ز . ألٔسل٬ٝ٭ ٘ت٫ز م٭ُز ٘ضو٬س ز

)ٜؤ قدددددد ز٦ؼ١٭دددددد ز  ٠قددددددسٞز٦رددددددر٬وز س٘ددددددنٔوز ٞز٤ددددددن٢ز ٘ر   دددددد زرددددددس  ز س٘ ددددددو ٔ ز دددددد٭ٟز ٘ٝؤددددددوز ٘دددددد٧ؼ٫١ز٘ضّدددددد٧َززز

لٙددددد٩ز حدددددوز٦ شددددد ز ٘مٝدددددٗززز)ٜؤ قددددد زٜزتٝدددددكزٜدددددر٫٠(زز  ٠قدددددسٞز٦ٜؤدددددوزلٝدددددسٞز٘ر   دددددس زصّددددد٧َززز(ز  ٠قدددددس٧َٞز٘ضّددددد

٫ز س٘ت١قدددددد٭ُزٜددددددكزٔٙ٭دددددد زز  ٠قددددددس٦٠ ّ٘ددددددس٧٠ٞز  ٠قددددددسٞزشددددددم٣ز الِٙ٭ٝ٭دددددد ز ٘تدددددد٫ز٠ف٥ٝددددددسزٜم٥ددددددرز غ٦ٖز٦ ٘٭١مددددددونز٘ضّدددددد٧َززز

 ز٦ذ٘ددددددٓز2212  ددددددو٬ٟز ٘خددددددس٫٠ززز3-2/زلٝددددددسٞز تددددددس ٬ ززز أل ل٠٭دددددد ٌدددددد٫ز ٘مسصددددددٝ ززز أل ل٠٭دددددد  ٘ضّدددددد٧َزٌدددددد٫ز ٘زسٜمدددددد زز

ٌددددد٫ز ٘ ددددددوَزز  ٠قدددددسٞززز٧ٌَددددد٫ز ؼدددددس ز و٠دددددسٜذز ١دددددس زٜموٌددددد ز٦ٜددددد٧  لزصّدددددززززززز  ٠قدددددسٞزز ٥دددددريزللدددددٛز ضددددد٧ثزصّددددد٧َززززز

ز ال٦ ػز٦شٝسٖز ٌو٬ّ٭س.ز

ٜددددددٟز دددددداٖز٦صددددددر ز ال ضددددددسثز٦ ٘ت٧ح٭ددددددُزز  ٠قددددددسٞز٤ددددددن٢ز ٘ر   دددددد ز ٘تدددددد٫ز دددددد٩٘٧ز ٘ٝؤددددددوز ٘دددددد٧ؼ٫١ز٘ضّدددددد٧َززز ٞزٔٝددددددسز

 ؽتدددددد٣زظددددددٟٝز ؼددددددس ز٭س٠ددددددس ز ٘ٝ٭ر ٠٭ددددد  ز ّددددددكززٜقدددددؤ٦٘٭ ز لددددددر لزّٜتددددددوسز ٘ر   دددددد ز٦ ل   زٌو٬دددددُز ٘مضددددددجز٦ ضٙ٭ددددددٗز ٘مزز

٦ ٘ضدددددددُزٌددددددد٫ز ٘تمٙددددددد٭ٛزززصو٬ددددددد ز ٘دددددددوأ٪ز٦ ٘تمم٭دددددددوززز٦ ٥٘سلٌددددددد ز ٘ددددددد٩ز مو٬دددددددوزززز2213-ز2212 ال دددددددتو  ٭ز ز٘الددددددد٧ ٚزز

٬ىؽدددددد٫زٌدددددد٫ز ّو٬ددددددو٢ز ٘قدددددد٧١٪زلددددددٟزز  ٠قددددددسٞز ددددددو٨ ز دددددد٭ٝسز٦ ٞز ٘ٝؤددددددوز ٘دددددد٧ؼ٫١ز٘ضّدددددد٧َزز٦ ٘ضّدددددد٧َز ٘خّسٌ٭دددددد ز ال

  ز ألٔسل٬ٝ٭دددددٝدددددسزٌددددد٫زذ٘دددددٓز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز٦ ٘ضو٬دددددس ززززٌددددد٫ز ٕ٘ٝٝٙددددد ز ٘ضدددددُزٌددددد٫ز ٘تمٙددددد٭ٛز زززز  ٠قدددددسٞ ٦ظدددددسقزصّددددد٧َزز

 ز أل ل٠٭دددددد ٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس ززز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد٧ ِددددددكز ٘ضو٬ددددددس زز٠ددددددر٦ ز سصدددددد ز زز7/8/2212لّددددددرز ٘ٝؤددددددوز تددددددس ٬ زززِددددددرز٦

ز ٜتر ل زال٤تٝسٚز ٘ٝؤوز ٥ن ز ٧ٝ٘ظ٧ق.ز ٘ر    زمتموز٤ن ز ٦

ٖز٧ٜظدددددد٧قز ٘ضو٬ددددددس ززٌّددددددرزٔددددددسٞز٘دددددد٣ز ددددددمُز ٘و٬ددددددسل زٌدددددد٫ز ١ددددددس٦ززز  ٠قددددددسٞززصّدددددد٧َز٘ر   ددددددس زلٝددددددسٞزأٜددددددسزٜؤددددددو

ز ٘ددددددن٪ز ٘مو ٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز زلٙدددددد٩ز ٘ٝقددددددت٨٧ز ٘مو دددددد٫ زص٭ددددددجز٠فددددددٛزٜددددددؤ ٝوزز ألٔسل٬ٝ٭دددددد

ز٦  ددددددددٍوزلددددددددٟز ؼٙددددددددُزإلدددددددداٞز 2224ز أل٦ٖزٔددددددددس٧٠ٞز16ز-ز15/لٝسٞز تددددددددس ٬ ز أل ل٠٭دددددددد ز ٘مسصددددددددٝ زٌدددددددد٫ز ٠مّددددددددر

ٞز ّٝددددددس ٍٔس٘ددددددد زز ٥ددددددريزز2226لددددددسٚززز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز٘ٙضو٬ددددددس زز ٘مو ٭دددددد زز .زٔٝددددددسز  دددددد ز ٘زٝم٭ددددددد زز ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز٘ٙضو٬ددددددس ززل

ز أللددددددد٧ ٚز ددددددداٖز ٘ٝؤدددددددوزأصدددددددر ز .زٔٝدددددددس ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز ٘مٙٝددددددد٫ز٦ ددددددد٧ٌ٭وزز ٘ٝزتٝدددددددكز  دددددددتّاٖز صتدددددددو ٚ
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  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس زِعدددددددس٬سزٌددددددد٫زٜتخصصددددددد زٔتددددددد ز   مددددددد ز ٘ٝسظددددددد٭ 
4
زلدددددددٟٜ٭ر ٠٭ددددددد ززل   ددددددد زإ٘ددددددد٩زإظدددددددسٌ ز 

 ٘ض٧ٕٜ٭ ز٦ ال٤ٙ٭ ز أل ل٠٭ ز ٘زسٜمس ز٫ٌز  ألٔسل٬ٝ٭ز ٘ضو٬س 
5
. 

زرسٜمدددددس زحددددداثزٌددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز٦ ِدددددكزلٙددددد٩ز ٘تمدددددويٌددددد٫ززلدددددسٚز  دددددٕٗز ٘ر   ددددد  تٝخدددددٗز ٤دددددر يزز٦لٙ٭ددددد٣ 

ٟززز ٘تددددد٫ز ٘ٝضدددددن٦   ز٦ ٙٝددددد ز  دددددٝ٭ ز  ل٠٭ددددد  ز٦ ضر٬دددددرز ٘زسٜمدددددس  ز٤دددددن٢زٌددددد٫ز٥١ٜدددددسز الِتدددددو  ز٬متّدددددرز س٠ددددد٣زالز٬ٕٝددددد

ز ٘مضدددددجز ٦ز  ٘تدددددر ٬زٜزدددددسٖزٌددددد٫ز ٔس٠ددددد ز ددددد٧  ز٫ ال ل٠دددددز ألٔدددددسل٫ٝ٬ز ٘زقدددددٛز٥١ٜدددددسز٬مدددددس٫٠ز ٘تددددد٫ز ال٠ت٥سٔدددددس ز شدددددٕسٖ

زٌدددددد٫ز٦صددددددو٬ت٥ٛز٦ ٘ٝر  دددددد٭ٟز٘ٙؽٙمدددددد ز٦ الرتٝددددددسل٫ز٦ ٘و٬سظدددددد٫ز٦ ٘ق٭س دددددد٫ز ٘خّددددددس٫ٌز ١٘ ددددددسغزٜزددددددسٖزٌدددددد٫ز ٦ز ٘مٙٝدددددد٫

٤دددددرٌ ز٤دددددن٢ززذ٘دددددٓزإ٘ددددد٩زظدددددسٌ  س ز. ٘خسصددددد ز ٥دددددٛز ٘زسٜم٭ددددد ز ٦ز ٘ دددددؤ٦ٞز ٘مسٜددددد ز٘مضدددددجز ٘ دددددؤ٦ٞز ٘تزٝمدددددس ز ٕددددد٬٧ٟ

ز.أل ل٠٭   ز٫ٌز ٘زسٜمس ز ألٔسل٬ٝ٭ ّر٬ٛز ٧ص٭س ز٘تمو٬وز ٘ضو٬س زز ٘ر    ز ٩٘

 السببمة الذراسبت: 

  ألٔسل٬ٝ٭ددددد١٤دددددسْز ٘مر٬دددددرزٜدددددٟز ٘ر   دددددس ز ٘تددددد٫ز ١س٦٘ددددد ز٧ٜظددددد٧قز ٘ضو٬دددددس ززززززز
6

لدددددٟز تٝ٭دددددوزز٤دددددن٢ز ٘ر   ددددد ز ز٦ٕ٘دددددٟز

ز ٘ٝ٭ددددددر ٫٠ز ٧٘ ِددددددكزلٙدددددد٩ز٘ت٭ٟ:ز ال٦٘دددددد٩ز ٘تمددددددويأ٧ٝظدددددد٧قزٌدددددد٫زٜقدددددد٤ددددددن ز ٘و٭و٤دددددسزٜددددددٟز ٘ر   ددددددس ز ٘تدددددد٫ز ١س٦٘دددددد زز

ز ٍٕ٘ددددددددو٪ز ددددددددس٘ت١ف٭وز ٤تٝس٥ٜددددددددسزٜددددددددٟزأٔخددددددددو ٘ر   دددددددد ززٜضددددددددٗز أل ل٠٭دددددددد ٌدددددددد٫ز ٘زسٜمددددددددس زز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددددز٘ٙضو٬ددددددددس 

ز ٘ر   دددددس ز٠٦دددددر  ز ٘خدددددس٫٠ز ٘ دددددُز ١س٦٘ددددد ز ٘تددددد٫ز ٘ر   دددددس زٔخدددددو زٜدددددكز ددددد٭ٝسز٦الز   ألٔسل٬ٝ٭دددددزٙضو٬دددددس ٘ز٦ أل اِددددد٫

ز ٕ٘ٝتمدددددد ز شددددددمسقز٦ظددددددو٦  زٜمددددددًسز ٘ ددددددّ٭ٟزأ٤ٝ٭دددددد ز وددددددٛز٦ذ٘ددددددٓز ٧ٝ٘ظدددددد٧ق ز٤ددددددن زٜددددددٟز أل٦ٖز ٘ ددددددُز ١س٦٘دددددد ز ٘تدددددد٫

٘ زأ ٜدددددددسز ٘ٝقدددددددز.  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز ٧ٝظددددددد٧قزمو ددددددد٫ ٘ز٦ ص٧صدددددددسزٜدددددددكزظدددددددمًز ال٤تٝدددددددسٚز ٕٙ٭٥ٝدددددددسز ٘مو ٭ددددددد 

زٌدددددد٫زٜقددددددتّمٙ٭ زأ ددددددو٨ز٘ر   ددددددس زأ س ددددددسز٠٦تسئز٥ددددددسز٥١ٜ٦ز٭ت٥ددددددسز٧ٜظدددددد٧ل٥سزٌدددددد٫ز  ددددددٕٗز ٘خس٠٭دددددد زٌددددددسٞز ٘ر   دددددد زز

                                                           
ٛزز ٘قاٚز تٝخٗز٤ن٢ز الصر   ز٫ٌ:زلمرزززززز4 ٞزز٦ ٘مس٘ٝ٭د  زلٝدسٞ:زٜؤدوزززز٦ ٘مو ٭د زز ٘مو ِ٭د زز ٘تزدس  ززظد٧ ززٌد٫زز ؽم٭ّ٭د زز٦ز٠فو٬د ززل   د ز:ز   در قزز٦ز ألٔسل٬ٝ٭د زز ىدر ل٪ ز ٘ضو٬دس زززإ دو ٤٭ َزز٘ر   دس ززلٝدس ٞززصّد٧  زز  ٠قدس

ٞزز16-15ز ٘مو ٭د زز ٘زسٜمدس ززٌد٫زز ألٔسل٬ٝ٭د زز٘ٙضو٬س ز أل٦ٖز ٘ٝؤ ٝوز١ٜ٦سِ س ز ض٧ث:ز ٘مو ٭ ززسٜمس  ٘ز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س ز زلو٧ِ ز٦  و٦ٞزأ ٧ز.ز٦إ و ٤٭2226ٛ ٞزز زلٝدسٞ زٜؤدوزز2224ز أل٦ٖزٔدس٧٠ زلٝدس

٠فدسٚزلقدسيز٦  دو٦ٞ ز ٘ضو٬دس ز الٔسل٬ٝ٭د زٌد٫ززززززز.ز2228٦.ز٠٦فسٚزلقسيز٦  دو٦ٞ ز ٘ضو٬دس ز الٔسل٬ٝ٭د زٌد٫ز ٘زسٜمدس ز ٘مو ِ٭د  زلٝدسٞ:زٜؤدوزلٝدسٞز٘ر   دس زصّد٧َز ال٠قدسٞ ززززززززززززز2226  ٠قسٞ ززص٧َّز٘ر   س 

ز.2229 ٘زسٜمس ز ٘مو ٭ ز) ٘زو ز ٘خس٘ج( زلٝسٞ:زٜؤوزلٝسٞز٘ر   س زص٧َّز ال٠قسٞ ز

ال٠قدسٞ ز٦ٕ٘دٟزل   دت١سز ٘ضس٘٭د ز ختٙدًزلدٟز دس ّت٥سزٌد٫زززززززززظٟٝزٌو٬ُز ضجزٜؤدوزلٝدسٞز٘ر   دس زصّد٧َز ززززز2227  ٕٗز٤ن٢ز ٘ر    ز٧٠  ز  س ٭ ز٘ر   ت١سز ٘ضس٘٭  زص٭جز لرز ٘مسصجزٜضٝرز٬م٧ّ ز٤ن٢ز ٘ر    زلسٚزززززززز5

ل  ٬د  ز٦ذ٘دٓز٘ضسرت٥دسز ٘د٩زل   دس ز١ٍٜصدٙ ز٦ّٜس ٠د زٜدٟزر٥د  زززززززززز  ت٭س زٜزتٝكز ٘ر    ز٦ل٭١ت٣ زص٭جز ٔدو زلٙد٩ز لعدس ز٤٭ئد ز ٘تدر ٬ زٌد٫ز ٘زسٜمدس ز ٘ض٧ٕٜ٭د زٌّدػزل٦ٞز ٘زسٜمدس ز ال٤ٙ٭د ز٦ ٘ؽٙمد ز٦ ٥٘٭ئد ز الززززززززززززز

زاللتٝسلزلٙ٭٥سز٫ٌزِ٭س ز ٘ضو٬س ز الٔسل٬ٝ٭ ز٦ ّر٬ٛز ٧ص٭س زٜضرلز٘ٙز٥س ز ٘ٝختٍٙ زٜٟزر٥ ز  و٨.ز٦٘ٙخو٦دز ١تسئذزلِ٭ّ ز٬ٕٟٝز 

ز ألٔسل٬ٝ٭د زز ٘ضو٬دس زز  دو٦ٞ زأ٦ٜٙ٭دٗز٦زز ز٦لٙد٫ز1983 زز23ز ٘مو د٫ ز ٘مدرلززز ٧٘ؼٟز٫ٌز  ٠قسٞز  ٠قسٞ زص٧َّزص٧َّزٜٟزأ س ٫زرو ز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ ززٌسئُ زٜٟز ٘ر   س ز ٘مو ٭ ز ٥ٝ٘ٝ ز٫ٌز٤ن ز ٘ٝزسٖ:زٜضٝرزززززز6

ٞززز ١٘در٦ زز١ٜسِ دس زز٦ز ض٧ث:زز ٘مو ٭ ز ٘زسٜمس ز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ ز ٘مو ٫ ز ٍٕ٘وز ز١ٜ٦تر1994٨ زز192.ز ٘مو ٫ ز ٘مرلزًٜٙ ز ٘ٝقتّمٗ:زز ٘مو ٭ ز ٘زسٜمس ز٫ٌ ز٥ٍٜد٧ٚزززؼ١دس، زز ز٦ داٜ ز1995زز ٍٕ٘و٬د  زلٝدس

ٛزز٫ٌزل    :زز ٘مو ٭ ز ٘زسٜمس ز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س زز ٘و٬ر٪ ز ز٦ٍٜ٭ر1995 ز22.ز زٜزٙر5:زز  ٠قس٠٭  ز ٘مرلز ٘م٧ٙٚزأ ز ٘قٙقٙ :زز زل   س ز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم ز٫ٌز ٘تر ٬ ز٤٭ئ زألعس ز٘ر٨ز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬  ز٥ٌد

ٟزز ّ٘دس٤و  زل  زز ٥٘ا٫٘ ز٠م٭ٗزأصٝرزإ٩٘ز٥ٜر ٢ز٠ر٦ زألٝسٖ:ززٜصوز٫ٌزٝ٭  ألٔسل٬ز٦ز ٍٕ٘و٬ ز ٘ضو٬ ز (ٜضو )ز ش٭رز ز٦أٜ٭١ 1996ز 12/11ز ٘مرلزلو ٭  زل   س ز ٘مو ٭  ز ٘مٙٝ٭ ز ٘ٝؤ ق   زز ٘ت٧ ٬دكزز٦ز١ٙ٘ دوزز ألٜد٭

ز٬و ٤دسززٔٝدسزز ٘تدر ٬ زز٭ئد ز٤زأللعدس زز الٔسل٬ٝ٭د زز٘ٙضو٬دس زز ال ل٠٭د زز ٘زسٜمدس زز د٧ٌ٭وززل٧ ل زٜر٨ز ٫١ز ز٦ ٬ٝس2222ز 35ز ٕ٘ٙٝ  ز ٘مرلز ٘مو ٫ ز ٘مس٘ٛز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س زٜقتّمٗز ٧٘ص٭ٗ ز ٘وصٟٝز ز٦لمر2222

ز ٘ؽٙمد زز٠فدوزز٦ر٥د ززٜٟز ٘٭و٧ْٜزرسٜم ز ٘مٙ٭س٫ٌز ٘ر   س زؼٙم ز٘ر٨ز الٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ زٜٝس   ز ؽس٬م  زٜر٨ز زأصٝر2222ٜسرقت٭و زز ٘٭و٧ْٜ ز  س٘ ز ٠ٍق٥ٛ ز   ر زرسٜم ز ٘تر ٬ ز٤٭ئ ز٦ لعس ز الِقسٚز غ س 

ٞززٌ٭٥دس زلٝدسٞ زرسٜمد زززز ٘تر ٬ ز٤٭ئ زألعس ز٠فوز٦ر٥ زٜٟز ٘و ٝ٭ ز أل ل٠٭ ز ٘زسٜمس ز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ألِقسٚز٘وغ س ز ٘ر٬ّٝو ؼ٭ ز٘ٝٝس  س  ز ٘مر٦  ز٦ ِكز زلس2224ًٜٔسرقت٭و زز ٠ٍق٥ٛ ز  س٘   ٘مو ٭د  زززلٝدس

 زلٝدسٞ زز"ّٜس ٠د ززل   د ز:"ز ٘ؽٙمد زز٦ز ٘تدر ٬ زز٤٭ئد ززألعدس زز٬و ٤دسززٔٝدسزز٘خسصد ز٦ ز ٘و دٝ٭ زز أل ل٠٭د زز ٘زسٜمدس ززٌد٫زز ألٔسل٬ٝ٭د زز ٘ضو٬د ززٜٝس  د زز ز٦٦ٜضٝرز ٘ م٧ٖ ز٦ ِدكز2225 ٘تو ٬٧  زز  ل   ز٫ٌزٜسرقت٭وز  س٘ 

ٞزز دٙؽ١ ززٌد٫زز ٘مدس٫٘زز ٘تمٙ٭ٛز ٝؤ قس زٜم٭ّس ٣ز٦ز ٘م٫ٝٙز ٘ ّص٫ ز ٘مضجز هللز زلمر2226 ٘تو ٭  ززأص٧ٖزو٭وز١ٜ ٧  ز٫ٌز أل ل٠٭  ز  س٘ زلٔت٧   ز ٘زسٜم  ٟززلٝدس ز٤٭ئد ززألعدس زز٦ز ألٔسل٬ٝ٭د زز  ل   ز٠فدوزز٦ر٥د ززٜد

ٟزز٘در٨زز ألٔسل٬ٝ٭د زز ٘ضو٬د ززٜٝس  د زز ٘مٙمس د٫ زل رد ززز.ز٦ دم٧لز2226 ٘تو ٬٧د  ززز  ل   ز٫ٌزلٔت٧  ٢ز أل ل٠٭  ز  س٘ زلٝسٞ ز ٘زسٜم  تر ٬   ٘ ز ٘مو ٭د زز سٕ٘ٝٝٙد زز ٘و دٝ٭ زز ٘زسٜمدس ززٌد٫زز ٘تو ٭د ززٔٙ٭دس ززٌد٫زز ألٔدسل٬ٝ٭٭

ز.2212 ٘ٝقتٝو زز ٘تمٙ٭ٛز٦ز ٘تؽ٬٧وز   تّا٘٭  ز ىر ل زٜؤوز ألٔسل٬ٝ٭  ز ٘ضو٬ ز ٘تؽ٧  ز٦ز ١٘ أ :ز ٘زسٜمس ز٤سل٪ زلو٬وز ز٦ ٬سض2228 ٘تو ٭  ززأص٧ٖز٫ٌزلٔت٧  ٢ز أل ل٠٭  ز  س٘ ز ٘قم٧ل٬  زلٝسٞ ز ٘زسٜم 

زأٜسز ٘ر   س ز س٘ٙى ز ال٠زٙ٭و٬ ز٫٥ٌزٔخ٭و ز٥١ٜ٦س:زز

Joe Stork , Steve Niva, Academic freedom in the Middle East, Washington, D. C, زMERIPزز1989 ,ز 

Ann Mosely Lesch,ززPromoting academic freedom : risks and responsibilitiesز, Middle East Studies Association Bulletin , Vol. 30 , No. 1ززز1996زز
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 ز ألٔسل٬ٝ٭ددددددد٬ٍدددددددوضز  دددددددتٝو  زِ٭دددددددس زٜقدددددددت٨٧ز ٘ضو٬دددددددس ززززز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ ز٦ ص٧صدددددددسز ٞز ٧٘ ِدددددددكزز٠ٍقددددددد٣ز ٘ٝزدددددددسٖ

ز٠٦ ددددددوز ٘مٙٝدددددد٫ز٦ ٘مضددددددجز ٘تمٙدددددد٭ٛز ال  ّددددددس ز زدددددد٧ل ٝددددددٗزلٙدددددد٩ز٦ ٘تى٭٭ددددددو  ز ٘تدددددد٫ز ؽددددددوأزلٙ٭دددددد٣ز س٠تفددددددسٚ ز ى٭دددددد ز ٘مز

زز. ٘ٝر٠٭ ز٦ ٘ض٭س ز٦ ٘م٧ٙٚز ٘خّسٌ ز٫ٌز ٘ٝتٝ٭و ز٦ ٘ٝقس٤ٝس ز ٘ٝموٌ 

زٔم٭ددددددو  ز٤٭ٕٙ٭دددددد زٜ ددددددسٔٗزٜددددددٟز مددددددس٫٠ز ٘مو ٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس ز ٞزذ  ز ٘ماِدددددد ز ٘دددددد٩زرٝٙدددددد ز ٘ر   ددددددس زأشددددددس  ز٦ِددددددر

ز٦ أ٤٭ددددددددٗز ٘ٝدددددددد٧  لز  ددددددددتخر ٚز٦ دددددددد٧ ز    ل ز٦أ ددددددددس٘٭ ٦ ٘ض٧ٔٝدددددددد زز ٘مٙٝدددددددد٫ز٦ ٘مضددددددددجز ٘تمٙدددددددد٭ٛزؼددددددددوَز  ددددددددٝٗ

ٗزز ٘تدددددد٫زز ألٔمدددددددوز ٘ٝ ددددددٕٙ ززإٞزإالز ٘ٝر  دددددد٭ٟ ز زو٭دددددددس زٔس٠دددددد زز ٍس٥ِٝدددددددسزٌدددددد٫زز٦ و٬ددددددرزز ٘ٝ دددددددسٔٗز٤ددددددن٢زز زٝ٭دددددددكز تصدددددد

ًز ّددددددكزٌدددددد٫ز ل٠دددددد٩زززز ٘مو ٭دددددد ز ٙصدددددد ز ٘دددددد٩ز ٞز ٘زسٜمددددددس ززز٦٘ددددددن٘ٓز   ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس   ٘مددددددس٫ٝ٘زز ددددددٙٛز ٘تصدددددد١٭

ٙزسٜمددددددس ٘
7
ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٥ٍٜدددددد٧ٚزلددددددوضزلٙدددددد٩ز ٠صدددددد ز ٘ر   ددددددس ز٤ددددددن٢ز ؤ٭ددددددوزأٞز س٘ددددددنٔو ز٦رددددددر٬و.ز

ز ٧٘صدددددددٍ٭ ز ٥١ٝ٘ز٭ددددددد ز٦ٌدددددددُز٦ ٘تمٙ٭ٝ٭ددددددد ز ٘تو ٬٧ددددددد ز سال٠فٝددددددد ز٦لاِت٥دددددددسز٦ل٧ ئ٥ّدددددددسز٦ شدددددددٕس٥٘سز٦ ؽ٧ ٤دددددددسز٠٦ دددددددأ ٥س

 دددددد٧  زلٙدددددد٩زصددددددم٭رزٜزتٝددددددكززززٜضددددددرل زل   دددددد٭ ز٘ضددددددسال ز ؽم٭ّ٭دددددد ز ٜخٙدددددد ز ّددددددر٬ٛز٦ٔددددددن٘ٓز٠سص٭دددددد  زٜددددددٟز ٘تضٙ٭ٙ٭دددددد 

ز مضددددددجز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز٘ضو٬ددددددس  ٔٝددددددسزٔس٠دددددد ززز.  ددددددو٨ز٭دددددد ٠سصزٜددددددٟ م٭٥١ددددددسززلو ٭دددددد زل٦ٖ ٘ر   دددددد ز ٦زلٙدددددد٩زصددددددم٭رززز

٬تمُٙز س٘تمٙ٭ٛز ٘زسٜم٫زٕٔٗزأٔموز٧ٜظ٧قز ؼس ز٫ٌزٔزو٬ئ 
8
زز.

 األسبسية للمفبهيم اإلجرائية والتعريفبت الذراسة متغيرات 

ٟززل١ددددددر٢زل٦ٞز ٧ِ٘دددددد٧يز٬ٕٝددددددٟز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز٥ٍٝ٘دددددد٧ٚز ٘ضو٬ددددددس زلِ٭ددددددُز مو٬ددددددًز٧٬رددددددرزال ز ٞز٬خ٭ددددددوزل ردددددد زلس٘٭دددددد زٜدددددد

ٛزز. ٘تأ٬٦دددددددٗزأ٦ز ٘تٍقددددددد٭وزأ٦زاي   دددددددتزأ٦ز١ّ٘دددددددس،  زٜفدددددددس٤وز٦ٕ٘دددددددٟز٬ٕٝدددددددٟز ّدددددددر٬ٛز مو٬دددددددًزلدددددددسٚزٜدددددددٟز ددددددداٖزأ٤ددددددد

ز ٘ضّ٭ّددددد  زلدددددٟز٬مضدددددجزأٞزٌددددد٫ز ٘تدددددر ٬ ز٤٭ئددددد زلعددددد٧ز ٘تددددد٫ز٬ٕٝدددددٟز ضر٬دددددر٤سز ٝدددددسز٬ٙددددد٫:زصو٬ددددد زز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس 

ٗززٜددددددسز١٬ دددددوزز٦أٞ ز١ٜس ددددددمس ز٬ددددددو ٢ز ٘دددددن٪زز س٘ ددددددٕٗز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزٜموٌتددددد٣زز٠ؽددددددسَزٌدددددد٫ز٦أٞز٬ٍقدددددو٤سزز٥١ٜددددددس زإ٘٭دددددد٣ز٬ت٧صددددد

زصو٬دددددد ٔددددددن٘ٓز٦زظددددددى٧غ زأل٪ز ٘تمددددددوضزل٦ٞز خصصدددددد٣زٜ٭ددددددر ٞزٌدددددد٫زإٌٔددددددس ٢ز٦ٜم٧ٜٙس دددددد٣زإلؽددددددس زصو٬دددددد ز٦ٓ٘ٔددددددن

زٌددددد٫ز ٘تؽ٧ل٭ددددد ز٦ ٘خدددددرٜس ز ١٘ دددددسؼس زٌددددد٫ز   ددددد٥سٚز٦صو٬ددددد ز ٘ٝضٙددددد٫ ز ٘ٝزتٝدددددكز٦آ  ئددددد٣زٌددددد٫ززإٌٔدددددس ٢زلدددددٟز ٘تمم٭دددددو

ز٭٭١ددددددس ز ٘تمزٌدددددد٫ز ٘ددددددوأ٪ز٦إ ددددددر  ز٦  رددددددو     ز ٘مسٜدددددد زز٦ ٘ق٭س ددددددس ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددددد ز٠٦ّددددددرز ٘مددددددو ٜذزز ٘ٝضٙدددددد٫ز ٘ٝزتٝددددددك

 ٘زسٜم٭ ز٘إلل   ز ١ٝ٘س م ز ٧١ّ٘  ز اٖزٜٟز ِتو صس ٣ز٦ ٘زسٜم٭  ز٦إ٬صسٖز  ل  ٬ 
زز.9

ز ٘تددددددد٫ز ٘ٝتى٭دددددددو  ز ٙدددددددٓز٤٦ددددددد٫ز ٘ٝقدددددددتّٙ  ز ٘ٝتى٭دددددددو  ز أل٦ٖ ز ّ٘قدددددددٛ:زِقدددددددٝ٭ٟزإ٘ددددددد٩ز ٘ر   ددددددد زٜتى٭دددددددو  ز ّقددددددد٦ٛ

ز:ٗز ٘ٝتى٭دددددو   ز٦  دددددٝ ٘ر   ددددد زٜتى٭دددددو  زٜدددددٟز ٘خدددددس٫٠ز ّ٘قدددددٛز٤ددددد٧ز ٘دددددن٪ز ٘تدددددس كز ٘ٝتى٭دددددوز ا٥٘دددددسزٜدددددٟز٠ٍقدددددوز ددددد٧ي

                                                           
ٚززز ٘مس٫ٝ٘ز ٘تص١٭ًز٠فٛزٜٟزأ٤ٛززززززز7 ٚززAcademic Ranking of World Universitiesز٘ٙزسٜمدس زز ألٔدسل٫ٝ٬زز٘ٙتو ٭د زز ٠٧دهززر٭دس٦ززشد١ى٥س٪ززرسٜمد زز٘ٙزسٜمدس :ز٠فدس ز ٘مس٘ٝ٭د زز ٘زسٜمدس زز٘تو ٭د زز ٬٧٘مد٧ٜتؤ زز ز٠٦فدس

Webometrics Rankimg of World Universitiesز ٘تددس٬ٝوز ز٠٦فددسٚزQSز ٘زسٜمددس ز٘تو ٭دد زThe QS World Universitiesٚز ز٠٦فددسU.S News and Worlds Report ز٠٦فددسٚزWeb 

Popularity Rankingز   دا٫ٜزز ٘ٝدؤ ٝوزز١ٜفٝد ززٚ ز٠٦فس(OICز)ٖززرسٜمدس زز٘تو ٭د ز ٚزز٘ٙٝؤ قد زز ٘ز٭در زز٦ ٘صد٧  زز ٘مضد٧ثزز   داٜ٭ .زلٙٝدسز دسٞز٤دن٢ز ال٠فٝد ز متٝدرزٜؤشدو  ز٠تدسئذززززززززز ٘در٦ ز٤٭ئد ززألعدس زز٦إ دتخر 

ز   دتّا٘٭  ز ىدر ل زٜؤدوزززز ألٔسل٬ٝ٭د  زز ٘ضو٬د زز ٘تؽد٧  زز٦ز ١٘ دأ ز:ز ٘زسٜمدس زز٤دسل٪ ززفدو ز ٬دسضززل٩ٙز ٘قٙٛز ٘مس٫ٝ٘.ز٘ٝو٬رزٜٟز ٘تٍسصد٭ٗز ٠زز ٘م١ٕم٧ ٭ ز٦و٭و٤سزٜٟز رٗز ص١٭ًز ٘زسٜمس ز٘ٙ مٕ ز٦ ٘مسصخ٭ٟز ٘تر ٬ 

ز.ز19-16.زص2212 ٘ٝقتٝو زز ٘تمٙ٭ٛز٦ز ٘تؽ٬٧و

صٍض زٔدسٞز ٘قدم ز٦   زلدرٚز  تمو ظد٥س زززززز35 س ز س٘ٙى ز ٘مو ٭ ز ضر٦لز ؼٙكزٌو٬ُز ٘مضجزل٩ٙز٤ن٢ز ٘ر   س زرٝ٭م٥سز٦  تٍسلز٥١ٜسز٫ٌز لر لز  تٝس  ز ٘ر     ز٦ٕٟ٘زٜؽٙ زٜم٥رز  غ٦ٖز٦٘٭١مونزص٧ٖز ٠تسدزل  ز8     

ز ظسٌ ز ٩٘ز ٞزٌو٬ُز ٘مضجز٘ٛز٬وو ز سالِتصس زل٩ٙزلوضز١ٜ٦سِ  زلرلزٜضر٦لز٥١ٜسز٦ ٔت٩ٍز سالشس  ز ٩٘ز  و ز اصس ٥سز ٘مسٜ .ززز

ز.ز71-72زصز (٦1984 ٘م٧ٙٚ زز٦ ٘خّسٌ ز٘ٙتو ٭ ز ٘مو ٭ ز ٘مو ٭  ز)لٜ ُ:ز ١ٝ٘فٝ ز ٘زسٜمس ز ز٫ٌ ٘تر ٬ز٤٭ئ زال تّو  ز ٘ٝائٝ زلر  ز ٘فو٦يز ٘وصٟٝز هللزٔ٭ا٫٠ز٦لمرزلمرززززز9
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ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددددددد ز ٘خمددددددددو ز دددددددد٧١  زلددددددددرل٦ز ٘زسٜم٭دددددددد  ز ٕ٘ٙ٭دددددددد ز٠دددددددد٧ق٦ز  ألٔددددددددسل٫ٝ٬ز ٘تخصدددددددد ٦ز ٘ٝقددددددددتّٙ ز ٘زدددددددد١  

ز٦ ١ٝ٘سصدددددددد ز ٥ٝ٘ددددددددسٚز٠دددددددد٧ق٦ز  ل  ٬دددددددد  ز٦ ١ٝ٘سصدددددددد ز ٥ٝ٘ددددددددسٚز دددددددد٦٫٘٧ز   ألٔسل٬ٝ٭ددددددددز ٘ر ردددددددد ز٠دددددددد٧ق٦ز٦ ٘مضخ٭دددددددد  

ز . ألٔسل٬ٝ٭ز ٘ضو٬ زٜٝس    ٜسز ٘ٝتى٭وز ٘تس كز٧٥ٌزز.  ل  ٬ 

ز مدددددطزإ٘ددددد٩ز٬٦ضتدددددسدزٜؤددددد  ز٥ٍٜددددد٧ٚز ز٠٧ٔددددد٣ ألٔسل٬ٝ٭ددددد٘ٙضو٬دددددس ز ٮ ددددد٫زز  رو ئددددد٫ز ٘تمو٬دددددًز  ددددد  ٘ر ز٦ متٝدددددرز

ز ٘ٝؤشددددددو  زٜددددددٟزٜز٧ٝلدددددد ز لتٝددددددسلز٬ددددددتٛز دددددد٧يز ٘ر   دددددد ز٤ددددددن٢ز٦ألوددددددو ضز٦ ٍقددددددو٢.ز ّ٭قدددددد٣ز ٘تدددددد٫ز ٘ٝؤشددددددو  

ز ٘ خصددددددد٭ زز٭ٟ ألٔدددددددسل٬ٝ٭زز ألٌدددددددو لز  ز٦صو٬ددددددد ز ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ززٜم١ددددددد٩ززل  ْ :ز٤٦ددددددد٫ز   ألٔسل٬ٝ٭دددددددزز٘ٙضو٬دددددددس 

ٖزز ٘مضددددددجز٦ الل  ٬دددددد  ز٦صو٬دددددد ززٍ٭دددددد ٦ ٧٘ـ٭ ٖزز٦ اللدددددداٞز٠٦ ددددددو٤سز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٮ   ز٦ ٘تٍٕ٭ددددددوز٦ مددددددسل زل٥١ددددددس ز٦  ددددددتّا

 .٦ ٘م٫ٝٙز٦ ٘ٝس٫٘ز الل  ٪ز ٘زسٜمس 

زصو٬ددددد ز٘٭م١ددددد٫ز ٘ر   ددددد ز٤دددددن٢زٌددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز٥ٍٜددددد٧ٚز٠قدددددتخرٚزأٞز٬ٕٝدددددٟز ٘ٝؤشدددددو  ز٤دددددن٢زإ٘ددددد٩ز٦  دددددت١سلً 

ز٦ مدددددددسلٖز ٘مٙٝ٭ددددددد  ز٦ ٘تؽددددددد٧   ز ٘ٝموٌددددددد زلٙددددددد٧ٚزختٙدددددددًٜزإ٘ددددددد٩ز ٧٘صددددددد٧ٖزٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٥٘٭ئددددددد زألعدددددددس ز

ز٦ دددددددسئٗزٜختٙدددددددًز  دددددددتمٝس٦ٖز٦ ٘ٝضسظدددددددو   ز٦ ٘تدددددددأ٘٭ًز٦  ٠تدددددددسدز٦ ٘مضددددددد٧ثز٦ ٘ر   دددددددس ز٦ ألٌٕدددددددس ز ٘ٝم٧ٜٙدددددددس 

زٜددددددٟز أل٠ ددددددؽ ز٤ددددددن٢ز تؽٙمدددددد٣ز٦ٜددددددسز   ٠قددددددسٞز٦ز ٘ٝزتٝددددددكز٘خ٭ددددددوز٦صدددددد٧الزصدددددد٧ روزأ٦ز ّ٭٭ددددددرزل٦ٞز ٘ضر٬خدددددد ز ٘تؽدددددد٧ 

زصّددددد٧َز١ٜف٧ٜددددد زٜدددددٟز٥ٜٝدددددًسزردددددو ً ز٬مدددددرز ألٜدددددوز٤٦دددددن ز. ٘ٝؤشدددددو  ز٤دددددن٢ز ضقددددد زٜختٍٙددددد زأشدددددٕسٖز أ دددددنز ددددد٧ٙٔ٭س 

ز٬ّدددددكز ٘تددددد٫ز ٘دددددر٦ٖزلٙددددد٩ز ٘ر٦٘٭ددددد ز ّ٘س٠٧٠٭ددددد ز ال٘تو ٜدددددس زٜدددددٟز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬ددددد ز٥ٍٜددددد٧ٚز صدددددمشز٦٘دددددن٘ٓز   ٠قدددددسٞ

 ٦.12 صتو ٥ٜسزٜو لس ٥سزٜق٧غ٘٭ زلٙ٭٥س

 الذراسة مىهجية 

ز ألددددددرز  ددددددتمس٠ ز ٧ ٬ددددددكزلٙدددددد٩زّدددددد٧ٚ ز٠٭دددددد ٜ٭ر ز٥١ٜز٭دددددد ز ٘ر   دددددد ز٤ددددددن٢ز متٝددددددر ّ٘ددددددس٫٠٧٠زز سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩ز  ؼددددددس ز

ز أل ل٠٭ددددددد ز ٘زسٜمدددددددس ز مدددددددطزٌددددددد٫ز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝدددددددكألعدددددددس ززٜدددددددٟزل٭١ددددددد زلٙددددددد٩ز ٘ىدددددددوضز٥٘دددددددن ز ص٭صدددددددسًًًً

زٜددددددٟز ٘ر   دددددد زٜزتٝددددددكز ٕدددددد٧ٞز٦ِددددددرز٦11رسٜمدددددد ز ٘٭وٜدددددد٧ْز٦رسٜمدددددد زٜؤ دددددد٣ زز أل ل٠٭دددددد  ز٤٦دددددد٫ز ٘زسٜمدددددد ز ٘و ددددددٝ٭ 

ٜدددددددسزصقددددددد ززلعددددددد٧ (2582)رل٤ٛز ذز ٙدددددددهزلدددددددز 2212/2211ز ٘ر   ددددددد٫زٙمدددددددسٚ٘ز ٘تدددددددر ٬ ز٤٭ئددددددد ألعدددددددس ززرٝ٭دددددددك

ز12 الٕ٘تو٫٠٦زٕ٘ٗزرسٜم .ز٦ لز٫ٌز ٧ِٝ٘ك

                                                           
ز٦ ٘تدر ٬ زز٦ ٘خُٙز٦  ٠تسدز٘ت٧ح٭٦ُ ز٦ ١ٝ٘سِ  ز٦ ٘ر    ز ٘مضجز اٖزٜٟز٦ ؽ٧ ٤سز ٘ٝموٌ زٜتس م ز٫ٌزرٝسل٭سزأ٦زٌول٬سز ألٔسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝكزألعس ز أ٥٠سز"صو٬ ز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ ز٬مويز٘٭ٝسزرر٬وز س٘نٔوز ٞزإلاٞزززز12

ز ألٔسل٬ٝ٭د زز٘ٙضو٬دس ززلٝسٞزإلاٞزأٜس(.ز ٘مس٫٘ز٘ٙتمٙ٭ٛزٜؤ ق ز٫ٌز٦ ٘مٝٗز٦ ٘مضجز٦ ٘ر    ز س٘تر ٬ ز٧ٜ٧ّ٬ٞز ٘ن٬ٟز ألشخسصزرٝ٭كزٌ٭ ٝٗ)٣١ٜززد/1ز ٘ٝسل ز٠ زصق ز ألٔسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝكزأٜس.ز ٘ٝضسظو  "ز٦إّ٘س 

ز٦  خدسذزز ١ٍقد٣زز٠ٍق٣زإل   ز٫ٌز ألٔسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝكزصُز  ٝٗزٔٝسز٦ مسل٥٘س ز٦ ٘ٝمس يز ٘ٝم٧ٜٙس ز٠ وز٦صُز ٘عٝ٭وز٦صو٬ ز ٘وأ٪زلٟز ٘تمم٭وزصُ"ز٬ ٝٗز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س زشٜصؽٙزأٞزإ٩٘ز ٘خس٫٠ز ٘م١رز٫ٌزٌّرزأشس 

ز." ٘مٙٝ٭ ز٦ ٘مضخ٭ ز ٘تمٙ٭ٝ٭ ز ٣ٌأ٤رز ضّ٭ُزل٩ٙز قسلر٢ز ٘ت٫ز٦  رو    ز٦ أل٠فٝ ز ٧ٙ٘ ئشزٜٟز١٬س م٥سزٜسز٦٦ظكزألٝس٣٘ز تق٭٭وز ٘خسص ز ّ٘و    

ز٧ٜ ٌّت٥سز٫ٌز رو  ز ٘ر    زٜٟز٠سص٭  ز٦ ق٥٭ٗز٥ٜٝ ز ٘مسصخ٭ٟز ٘ٝ٭ر ٠٭٭ٟزٜٟزر٥ ز  و٨.زل٩ٙزِسٚز ٘ٝؤوز ٧٘ؼ٫١ز٘ض٧َّز ال٠قسٞز ت٧ر٭٣زٔت ز  ٝ٭ ز ٩٘ز ئس  ز٤ن٢ز ٘زسٜمس زٜٟز رٗز ٘ضص٧ٖزززز11

(زشخصدسزز2686 ٙهز)ز2229/2212 ٘مس٫٘ز٦ ٘مضجز ٘م٫ٝٙز ١ٝ٘ ٧  زل٩ٙز ٧ِٝ٘كز الٕ٘تو٫٠٦ز٦ ٘خسص ز سلر لز٤٭ئ ز ٘تر ٬ ز ٘مسٜٙ٭ٟز٫ٌز ٘زسٜمس زٍ٘ٙصٗز ٘ر   ٫زرر٬وز س٘نٔوز ٞز صرثز صصس   ز٦    ز ٘تمٙ٭ٛززززز12

(ز شخسص ز٧٤٦زٜدسز٬م١د٫ز ٞز ال ِدسٚزٜتّس  د٣ز٬٦ٕٝدٟز اللتٝدسلززززززز124٭ئ ز ٘تر ٬ ز ٙهز)٫ٌز ٘زسٜمس ز ٘خاثز) ال ل٠٭ ز٦ ٘٭و٧ْٜز٦ٜؤ ٣( زأ٪ز ٞز ٍ٘س َز ٭ٟزٜسز ٛز  تخو ر٣زٜٟز٧ٜ ِكز ٘زسٜمس ز ٘خاح زص٧ٖز لر لز٤

ز ز ال ل٠٭ ز ٠فوز صصس   ز ٧٘    :لٙ٭٥سزالرو  ز ٘ر    .ز٘ٝو٬رزٜٟز ٘تٍسص٭ٗزص٧ٖز لر لز ٘مسٜٙ٭ٟز٫ٌز ٘زسٜمس

زhttp://www.mohe.gov.jo/Statistics2010/tabid/579/language/ar-JO/Default.aspxزز
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ز ٘ٝزتٝددددددكألعددددددس ززلددددددرلزإرٝددددددس٫٘زٜددددددٟ%(ز23.51)ز ١قددددددم   ز  ددددددتٝس (ز627) ٧ ٬ددددددكزز ددددددٛز ٠دددددد٣ز س٘ددددددنٔوز٦رددددددر٬و

ٔٝدددددسز دددددٛز  دددددتخر ٚز  ددددد٧ٙ ز ٘م٭١ددددد ز ٘ؽمّ٭ددددد زٌددددد٫ز دددددض زٍٜدددددول  ز ٘م٭١ددددد زٜدددددٟزٜزتٝدددددكز ٘ر   ددددد  زص٭دددددجززززززز  ألٔدددددسل٫ٝ٬

ٛز ٗزز لتمدددددس ز دددد ؼمّددددد زٔٙ٭دددد زز٦ٔدددددٗز ؼمّددددززرسٜمددددد زٔدددد
13
ٛزز  ٞز627 ٘م٭١دددد ز ٘مدددددس٘هز)زز٦ٜددددٟزصزددددد ٔدددددٗزز ٭٠صددددزز(زشخصددددس زٔدددددس

ٔٙ٭ددددددس زرسٜمدددددد ز ٘٭وٜدددددد٧ْ ززٔٙ٭دددددد زٜددددددٟزٕ٘ددددددٗز  ددددددتمس٠ ز(14  ددددددتمس٠  ز٦)ز(17)ز أل ل٠٭دددددد زٔٙ٭دددددد زٜددددددٟزٔٙ٭ددددددس ز ٘زسٜمدددددد 

ز.ززٔٙ٭س زرسٜم زٜؤ ٣زٜٟزٔٙ٭ زٕ٘ٗز  تمس٠ ز(٦12)

  دددددددددتٝس  (ز379)تضٙ٭دددددددددٗز٦ ٘صدددددددددس٘ض ز٘ٙز  رسل٥دددددددددسز دددددددددٛز ٘تددددددددد٫ز ٘ٝممدددددددددأ ز ال دددددددددتٝس   زلدددددددددرلز ٙدددددددددهز
ز14

ز ١قدددددددددم 

ٕ٘ٙدددددد٫ز٘ا ددددددتمس٠س ززٜددددددٟز ٘مددددددرلز زز%(62.44)ز٦ ١قددددددم ٘ٝزتٝددددددكز ٘ر   دددددد  ززز ٘مددددددرلز ٕ٘ٙدددددد٫ززإرٝددددددس٫٘زٜددددددٟ(ز14.68%)

 ٘دددددن٬ٟز دددددٛزّٜدددددس ٙت٥ٛز  دددددٕٗزٜمسشدددددو ز٦ ٘ؽٙددددد زززززٌدددددو ل ال%(زٜدددددٟز37.56.ز٦  ٝدددددسز٬مدددددو٨ز ٜت١دددددسقز)ز ٘تددددد٫ز دددددٛز ٧ ٬م٥دددددسز

زشددددددر٬ر ز ال ددددددئٙ زٔدددددد٧ٞز ٘ر  ٙ٭دددددد ز ٘وِس دددددد زٜقددددددت٬٧س ز ٬ددددددسل :ز٥١ٜددددددسزلر٬ددددددر ز  ددددددمس ز ٘دددددد٩ٜدددددد٥١ٛز ممئدددددد ز ال ددددددتٝس  زز

 ٘زسٜمددددددد ز٦ ٭س دددددد زز ل   ز زدددددددس٢ز-ز أ٪ز ٌدددددددو لز ٘م٭١ددددددد ز ضقددددددد ز-ز ٘ضقس دددددد٭ ز
ز15

٦ مدددددددن ٤ٛزز ٘ر٦٘ددددددد  ز ٭س ددددددد ز٦ٔدددددددن٘ٓ

٦ صدددددددض٭شزز الٜتضس٠دددددددس  ردددددددو  ز٦٦ ٥٠دددددددس ز ٘ٝددددددد٥١ذز ّ٘ٝدددددددو ز٘ٙؽٙمددددددد ززز٦ ٘مضدددددددجز ٘تدددددددر ٬ ز ٜددددددد٧ ٌددددددد٫زز٠ دددددددىسٖ سال

 سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩ززز 19/5/2211-17/4زٜددددددٟز ٜتددددددر ز ٘تدددددد٫تمس٠س ز ٧ ٬ددددددكز ال ددددددززٜددددددر زؼدددددد٧ٖز ودددددد٦ٛذ٘ددددددٓزز  ال٦  َ

  ٕٗزلسٚز ٧٘ ِكز ى٭٭وزل٩ٙزِر  ٥سز٦لرٚز ٘ٝ٭ر ٠٭ ز ٘ر   س ز ٤ٝ٭ ز مرٚزشم٧ ز ٌو لز ٘م٭١ 
16
.
 ز

 ٘زددددددو زز شددددددتٝٗ:زحاحدددددد ز رددددددو  زز عدددددد١ٝ ز  ددددددتمس٠ ز ٘ٝم٧ٜٙددددددس ز٘زٝددددددكز ٘ر   دددددد ز  ددددددتخرٜ ز الؼددددددس  ز٤ددددددن زٌدددددد٦٫

ٟززز ٧ظدددددد٭ض٭ زال٤ددددددزٌّددددددو لٙدددددد٩ز ال٦ٖز٥١ٜددددددسز زإ٘دددددد٩زر يز ٘مضددددددجز٦ ٘ز٥ددددددس ز ّ٘سئٝدددددد زلٙدددددد٩ز ١ٍ٭ددددددن٢ز٦  شددددددسلز ٘ٝمضدددددد٧ح٭

ز ٘ٝتى٭ددددددو  زأل دددددئٙ زخدددددس٫٠زٜدددددٟز ال ددددددتٝس  زٌّدددددرز صدددددد زززز ٘ز٘زددددددو  ٜدددددسز ز.زلٙ٭٥ددددددسز٦  رس ددددد زز ال ددددددتمس٠ ز ممئددددد ززٔ٭ٍ٭ددددد ز

) ٘زددددد١ ز٦ صددددد١٭ًز ٘تخصددددد  ز٠٦ددددد٧قز ٕ٘ٙ٭ددددد ز٦لدددددرلز ددددد٧١  ز ٘خمدددددو ز٦ ٘ر رددددد ز ٘مٙٝ٭ددددد ز٦ؼم٭مددددد زلّدددددرزززززززززز ٘ٝقدددددتّٙ 

 ٜدددددسز ٘زدددددو ز ٘خدددددس٫٠زٌتٕددددد٧ٞزٜدددددٟز   دددددكزٜز٧ٝلدددددس زٜدددددٟز ال دددددئٙ :ز ٘ٝز٧ٝلددددد ززززززززز٦ ز الل  ٬ددددد (ز ٘مٝدددددٗز٠٦ددددد٧قز ٥ٝ٘ٝددددد زز

ز س٘ضو٬دددددس ز ٘ٝتٝخدددددٗز ٘تدددددس كز ٘ٝتى٭دددددوزِ٭دددددس   دددددئٙ ززٜدددددٟ(ز ٘ٝقدددددتز٭ )ز ٘ٝمضددددد٧ثز٧ِٜدددددًز ال٦٘ددددد٩ز٤دددددرٌ ز ٘ددددد٩ز ضر٬دددددرز

زّدددددد  س٧ٝ٘ ٌ(زLikert Scale)ز ٘خاحدددددد٫ز ال مددددددسلزز٘٭ٕددددددو زّٜ٭ددددددس ز ساللتٝددددددسلزلٙدددددد٩زؼو٬ّدددددد زز٦ٜؤشددددددو  ٥سزز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد

ز الٜت١ددددددسق ز٦ ٘ٝز٧ٝلدددددد ز ٘خس٠٭دددددد ز٤ددددددرٌ ز ٘دددددد٩ز ضر٬ددددددرزأ٪ز ٘ز٥ددددددس زٌدددددد٫ز ٥٘٭ٕددددددٗز الل  ٪ز٘ٙزسٜمددددددس ززززززززأ٦ز ٘ددددددوٌطزأ٦

٤دددددرٌ زٌّدددددرز ٘ٝز٧ٝلددددد ز ٘خس٘خددددد ز ٜدددددسزٜدددددٟز٦ر٥ددددد ز٠فدددددوز ٘ٝمضددددد٧ح٭ٟ ززز  ألٔسل٬ٝ٭ددددد٘ضو٬دددددس ز ٘تددددد٫ز مٝدددددٗزلٙددددد٩زصٝس٬ددددد ز ز

ختدددددس   ز٦ ٜدددددسز ٘ٝز٧ٝلددددد زززز ز ٘ٝ ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ددددد٩ز ضر٬دددددرزٜدددددر٨زشدددددم٧ ز ٘ٝمضددددد٧ح٭ٟز س٘ضٝس٬ددددد زٌددددد٫ز مدددددطز ٘ٝٝس  دددددس زززززززززز

 زٜددددددٟز ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘ددددد٩ز ضر٬ددددددرز ٤دددددٛز ٘ٝ ددددددسٔٗز٦ ٘م٧ ئددددددُز ٘تددددد٫ز ٧ ردددددد٣ز مو٬دددددوز٦صٝس٬دددددد ز ٘ضو٬دددددس ززززززز ٘و  مددددد ز٥ٌددددددرٌ ز

                                                           
ٟززؼمّد ززٔٗزٜٟز٦ ت١س  ز٠ق  ز  ٕٗز ٘ؽمّس زل٩ٙز ٘م٭١س ز ٧ ٬كز ٛزٜسز مرزٜٟز ٘ؽمّس زٜٟز ق٭ؽ زل ٧ ئ٭ زل٭١ ز  ت٭س ز٬تٛزص٭جز ٘ؽمّ٭  ز ٘م٭١ ز ض ز٬تٛزؼمّس ز ٘ر    ز ٩٘زٜزتٝكز مرز ّقٛزززز13 ز ٘ٝزتٝدكززؼمّدس ززٜد

زز.ك٘ٙٝزتٝزٜٝخٙ ز ٘م٭١ ز ٧ٕٞز٦ س٘تس٫٘ز ٘م٭١ زؼمّس زٕ٘ٗز ٝخ٭ٗز٠عٟٝزصت٩

ز ممئ زرٝ٭كز ٘خس٠س زل٩ٙز ٘قؤ ٖز ٧٘ صرز٫ٌ٦زلرلزٔم٭وز٥١ٜس.ززز(ز  تٝس  زٜٟز ٘تضٙ٭ٗز٘مرٚز٦ر٧لزٜصر ِ٭ ز٫ٌز ٘تممئ زٜٟزِمٗز ٌو لز ٘م٭١  زص٭جز وْزلرلزٔم٭وزٜٟز ال ئٙ زٌس نزل٦ٞز رس  ز ز ٦ز ٣٠ز 13ٛ ٛز  تممسلز)زززز14

لعدس ز ّ٘قدٛززز٘تقد٥٭ٗز٥ٜٝد ز ٘مدسصخ٭ٟز ٘ٝ٭در ٠٭٭ٟزٌد٫ز ل  زل٥ٙٝدٛ ز الز ٞز صدرز غ دس ز الِقدسٚزٌد٫ز صدر٨ز ٘زسٜمدس زؼٙد ز ٞز د٧ قز ال دتٝس   زٜدٟزِمٙد٣زلٙد٩ز زززززززززززززززززززل٩ٙز ٘ووٛزٜٟزٜخسؼم ز ئس  ز ٘زسٜم ز ٕتس ز  د٫ٝززززز15

ز٦ شتوغز ٞز٬ق٥ٝٙسز٧٤زٍ٘و٬ُز ٘مضجز ٘ٝ٭ر ٫٠ز مرز الؼاقزلٙ٭٥س.

 ز ٘مٙٝ٭د "ززصزٜٟز ٭٥١ٛز٠سئ ز ٘مٝ٭رز٫ٌزٔٙ٭ ز ١٥٘ر  ز ؼٙم٧ زل٩ٙز ال دتم٭سٞزحدٛز دو ٦ زلدرٚز الرس د ز دسٞ"ز٧ٜظد٧قز ال دتم٭سٞز٬خد ز ٕ٘ٙ٭دس ز الل ٭د ز٦٘د٭زززززززززززز٬قزٗز صرز ٘مسصخ٭ٟز ٘ٝ٭ر ٠٭٭ٟز٫ٌز ّو٬و٢ز ٩٘ز ٞز قكز شخسزززز16

ز٤٦ٕن ز ٘ضسٖزٜكز مطز ٕ٘ٙ٭س ز ال و٨زٔس٘و٬سظ ز٦ الحس ز٦ الِتصسل.ز
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لٙٝدددددسز س٠ددددد٣ز دددددٛز ال دددددتٍسل زٜدددددٟز ٘ر   دددددس ز ٘قدددددس ّ ز٦ اللا٠دددددس ز.زٌ٭ٝدددددسز٘دددددٛز٬دددددولزٌ٭ددددد٣ز دددددؤ ٦ٖر٥ددددد ز٠فدددددوز ٘ٝمضددددد٧ح٭ٟز

زتٝس  . زل١رزص٭سو ز  ئٙ ز ال  ألٔسل٬ٝ٭ ٘ٝتمّٙ ز س٘ضو٬س ز

أ ل٠٭ددددد زرسٜمدددددس زحددددداثزٌددددد٫زٜختٍٙددددد زلٙٝ٭ددددد زٜزدددددسال زٌددددد٫زٜضٕٝددددد٭ٟحاحددددد ززلٙددددد٩ ال دددددتمس٠ ززلدددددوضز دددددٛز٦ِدددددر
17
زإذز 

ز اللتمددددس زز مدددد٭ٟزٜٙض٧ـددددس ٥ٛزأ ددددنز ددددٛزذ٘ددددٓز٦ مددددرز  ددددأ٥٠س ز١ٜس ددددمسزز٬و٠٦دددد٣زٜددددسز٦ ِتددددو سز ال ددددتمس٠ ز ّ٭دددد٭ٛزٜدددد٥١ٛزؼٙدددد 

زلٙددددد٩ز٦ٜؤشدددددو ز ٘ر   ددددد زإردددددو  ز ٘ىس٬دددددسزصدددددس٘ض ز ال دددددتمس٠ ز ض٭دددددجز٬ٕٝدددددٟز لتمدددددس ززز ٘ٝؽ٧ٙ ددددد ز ٘تمدددددر٬ا ز٦إردددددو  

ز. ٘ر    زأل  زٜضت٨٧زصرَ

ز  ددددددتؽال٭ زل٭١دددددد زلٙدددددد٩ز ال ددددددتمس٠ ز ٧ ٬ددددددكز دددددداٖزٜددددددٟزِ٭س دددددد٣ز ددددددٛزٌّددددددرز ٘ر   دددددد  زأل  زحمددددددس ز ٘دددددد٩ز س١٘قددددددم زأٜددددددس

٬مٝٙددددد٧ٞزٌددددد٫زرسٜمدددددس زص٧ٕٜ٭ددددد ز٦ سصددددد ز٤ددددد٫ز دددددس دزل٭١ددددد ز ٘ر   ددددد  ز٘عدددددٝسٞزززززززززز  دددددس ن ز6زٜدددددٟزٜؤٍ٘ددددد ز زو٬م٭ددددد 

زلٙددددد٩ز٦ ٘تمدددددويز ال دددددتمس٠ زٌّدددددو  ز٦ظددددد٧سزٜدددددٟز ٘تأٔدددددرز دددددٛز٦ دددددن٘ٓز٥٠سئ٭دددددًس ز ٘م٭١ددددد  ٘ف٥ددددد٧ زٌددددد٫زززٜدددددٟز  دددددتممسل٤ٛ

زٜمسٜددددددٗزصقددددددس ز ددددددٛز٦ِددددددرز ٘ٝؽ٧ٙ دددددد  ز ٘تمددددددر٬ا ز رددددددو  ز ممئت٥ددددددسزل١ددددددرز ٘ٝقددددددتز٭ ز٧٬ ر٥٥ددددددسز ٘تدددددد٫ز ٘صددددددم٧ س 

ٗز)ز ال  مدددددسغ ( ٭و ددددد٧ٞزٜمسٜددددد
ز18

ٗززل رددددد ز٦ متمدددددوز(ز2.82)ز ٙدددددهزز ٘دددددن٪ز زألودددددو ضزلس٘٭ددددد زردددددر ززز٤دددددن٢زز ٘خمدددددس زٜمسٜددددد

 ز. ٘ر    

(زSPSS)ز  صصدددددددسئ٫ز س٘مو٠دددددددسٜذز سال دددددددتمس٠ ز٦ذ٘دددددددٓز  ٕ٘تو٠٦ددددددد٫ ز ٘ضس ددددددد ز س دددددددتخر ٚز ٘م٭س٠دددددددس زٙ٭دددددددٗ ضز دددددددٛز٦ِدددددددر

 رددددددو  ز ز٦ ٘ضقددددددس ٫ز ٧٘ ددددددػز صتقددددددس  ز٦ ٘ٝئ٬٧دددددد ز٦ ١٘قدددددد ز ٘تٕددددددو    ز صتقددددددس :ز٬ٙدددددد٫زٜددددددسزلٙدددددد٩ز ٘تؤ٭ددددددوزٜددددددك

ٗزز (Ttest)ز  تمددددددددس  ز(Tukey)ؼو٬ّدددددددد ز دددددددد٫ٔ٧ززز٦ ز  ددددددددتخو دزٜمددددددددسٜا ز ال  مددددددددسغزز٦ز (ANOVA)ز ٘تمددددددددس٬ٟز٦ ضٙ٭دددددددد

ز.ززززززّ٘ٙٝس ٠س ز ٘ممر٬ 

  اإلوسبن ة مه مىظىر المىاثيك الذولية لحمىق األكبديمياوال: الحريبت 

ز ٘٭دددددد٧ٚزصتدددددد٩ز٧٬رددددددرزالزأ٠دددددد٣ز وددددددٛ  ٠قددددددسٞزز٘ضّدددددد٧َز٦ ّ٘ددددددس٫٠٧٠ز ٍٕ٘ددددددو٪ز ددددددس٘تو ثز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز   مؽدددددد ز ٘ضو٬ددددددس 

ز ٧ٝ٘ ح٭دددددُزٜدددددٟزمر٬دددددر ٘زٌددددد٩زٜتعددددد١ٝ زٔس٠ددددد ز٦أٞز   ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس زلٙددددد٩زصدددددو ص زٜٙوٜددددد ز ددددد١ زل٦٘٭ددددد ز٦ح٭ّددددد 

ز٦ الرتٝددددددسقز ٘زٝم٭ددددددس ز ٕدددددد٬٧ٟز٦صؤدددددد ز٦ ٘تمم٭ددددددوز٦ ٘ددددددوأ٪ز ٍٕ٘ددددددوزصو٬دددددد زٌدددددد٩ز ٘ضددددددُزلٙدددددد٩ز دددددد١ ز ٘تدددددد٩ز ٘ر٦٘٭دددددد 

زٜمتدددددويزصدددددُز٤٦ددددد٧ز ٘تمٙددددد٭ٛزٌددددد٩ز ٘ضدددددُزٜدددددٟزر٧ ٠مددددد٣زأصدددددرزٌددددد٩زٜ دددددتُز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬ددددد زٜمدددددرأزأٞزٔٝدددددسز٦ ٘تزٝدددددك.

  ٠قدددددددسٞز٘ضّددددددد٧َز ٘مدددددددس٫ٝ٘ز  لددددددداٞز٬ؤٔدددددددر٢زل٦٘٭دددددددًسز ددددددد٣
19
ز الِتصدددددددسل٬ ز دددددددس٘ض٧َّز ٘خدددددددسصز٦ ٘م٥دددددددرز ٘دددددددر٫٘٦زز 

                                                           
١ٜس دم ززز٬و٥٠٦دسزز ٘تد٫زز س٘ؽو٬ّد زز ٕ٘ٙٝدس زز مدطزز مر٬ٗزأ٦زصنيزأ٦زٜم٧ٜٙس زأ٬ ز ٍّ٘و  ز٦٦ظ٧ص٥س ز٦ ظسٌ ز١ٜس م زؼٙ ز٥١ٜٛز  ر  ز ٘وأ٪ز٫ٌزٜر٨زو ٭  ز٦ِر١٬ت٫ٝز٤ؤال ز ٘ٝضٕٝ٭ٟز ٩٘ز ِقسٚز ّ٘س٧٠ٞز٦ ٘ق٭س  ز٦ ٘تزززز17

ز٦ ٝسز٬ضُّز ٤ر يز٦ٌوظ٭سز ز ٘ر    .

ز(.1(زلس٘٭ زرر زال٥٠سزِو٬م زٜٟز)2.8( ز٦ِ٭ٝ ز)1-2ِ٭ٝ زٜمسٜٗز ٭و ٧ٞزٜسز ٭ٟز)ززز 18

ز ٘زسٜم٫ز ٘تمٙ٭ٛز٫ٌز ال٠قسٞزصُزل٩ٙز ال٠قسٞز٘ض٧َّز ٘مس٫ٝ٘ز اللاٞزٜٟز26ز ٘ٝسل زص ٠ززز 19
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٦ ٘خّسٌ٭دددددددد ز٦ الرتٝسل٭دددددددد 
22
٦ ٘م٥ددددددددرز ٘ددددددددر٫٘٦ز ٘خددددددددسصز ددددددددس٘ض٧َّز ٘ٝر٠٭دددددددد ز٦ ٘ق٭س دددددددد٭ ززز 

21
ز ٘خسصدددددددد ز ز٦ ال ٍسِ٭دددددددد 

 ٘٭٠٧ق٧ٕز لتٝر ٥سز ٘ت٩ز ٘تمٙ٭ٛزٜزسٖز٫ٌز ٘تٝ٭٭وز ٕٝسٌض 
22
زز.1962زلسٚز٫ٌز

ز تمددددددكزٌدددددد٫ززسٜمدددددد  ٘زصددددددُزلٙدددددد٩ز1952زلددددددسٚ ٍ٘و٠قدددددد٭ زز٠دددددد٭ ٜر١٬دددددد ززٌدددددد٫ز ١ٝ٘مّددددددرز ٘٭٠٧قدددددد٧ٕزٜددددددؤ ٝوزأٔددددددر٦ِددددددرز

ز٦ ٘دددددوأ٪ز ٘دددددوأ٪زؼدددددوسزصدددددُزٜمدددددرأز ٘ددددد٩ز  دددددت١سل زٔس٠ددددد ز ١٬ٝدددددسز ٘ضّ٭ّددددد زلدددددٟز ٘مضدددددجز ردددددٗز٦ٜدددددٟز٘دددددن  ٥سز ٘ٝموٌددددد 

ٟزز٦ ٘مر ٘ددددد ز ٘ضو٬ددددد زٜمدددددسلازز٠ دددددوزٌددددد٫ز رتٝسل٭ددددد ززٔٝؤ قددددد ز٦ رمس ٥دددددسزلٙددددد٩زز٦ ٔدددددرز ٘ٝمدددددس ض  ٛزز ددددداٖزٜددددد ز ٘تمٙددددد٭

ز الرتٝدددددددسل٫ز٦ ٘تّدددددددرٚز ٘ٝزتٝدددددددكزٜصدددددددٙض ز٬خدددددددرٚز ٝدددددددسز ٘مسٜددددددد ز٦ ١ٍٝ٘مددددددد ز ٘تددددددد ً٘ز  دددددددس٘٭ ز٦ ؽددددددد٬٧وز٦ ٘مضدددددددج

  .٦ ٘ت٧٘٧١ٕر٫

ٟززذ٘دددددددٓزإصدددددددر  ز اصدددددددُز مدددددددرزز  ز٦ دددددددمٗز مو٬و٤دددددددسزز ألٔسل٬ٝ٭ددددددد ٘تددددددد٫ز ١س٦٘ددددددد ز ٘ضو٬دددددددس ززز  لا٠دددددددس ز ٘مر٬دددددددرزٜددددددد

زإلدددددداٞز:٥س٦ ؽ٬٧و٤ددددددسز٦ظددددددٝسٞزصصدددددد٧ٖزٜؤ قددددددس ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘ز٦ ٘زسٜمددددددس زلٙدددددد٩ز  ددددددتّا٥٘س.ز٦ٜددددددٟزظدددددد١ٝزززززز

ز1988سٜددددد ز٘ٙخدددددرٜس ز ٘زسٜم٭ددددد ز ٘مس٘ٝ٭ددددد زلدددددسٚزززززز ز ٘صدددددسل زلدددددٟز رتٝدددددسقز ٥٘٭ئددددد ز ٘مزززز ألٔسل٬ٝ٭دددددز٘٭ٝدددددسز  دددددسٞز ٘ضو٬ددددد ززز

زإلددددداٞ ز٦ٔدددددن٘ٓز  ٠قدددددسٞز ٘مدددددس٫ٝ٘ز٘ضّددددد٧َززز  لددددداٞلدددددسٚزلٙددددد٩ز م١ددددد٫ززز42 ١ٝس دددددم زٜدددددو٦ زززإِدددددو  ٦٢ ٘دددددن٪زردددددس زز

ل  ز ٘قدددددداٚ
23
ٞزز 1992لددددددسٚززز ٞزز 1998ٜددددددؤ ٝوز ٘٭٠٧قدددددد٧ٕزٌدددددد٫ز ٭ددددددو٦ زلددددددسٚزززززز٦إلددددددا ٞزز٦إلددددددا ز٘ٙضو٬ددددددس ززلٝددددددس

ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددد
24
ز ٘ٝددددددددؤ ٝو"ز ورٝدددددددد ز٦ز2224لددددددددسٚزز ٘مٙٝدددددددد٫ز٦ ٘مضددددددددجز ٘مددددددددس٫٘ز ٘تمٙدددددددد٭ٛزٜؤ قددددددددس ز٦  ددددددددتّاٖز

" ٘زسٜمس ز٘وغ س ز أل٦ٖز ٘مس٫ٝ٘
25
 أل و٨ز  لا٠س و٭و٤سزٜٟز٦ز2225٘مسٚزز

26
ز.

زرس٠ددددد زٜدددددٟز ٘ٝمدددددسل   زٜدددددٟزٜدددددٟز ّ٘دددددوٞز ٘م دددددو٬ٟزشددددد٥ر ز ٘مر٬دددددرزز ٘خٝس٠٭١دددددس ز مدددددرزٜدددددسزصّمددددد ٦صدددددو٪ز سالشدددددس  ز ٞز

ز٦ِددددددرز   ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس زِعدددددد٭ ز٩لٙددددددز ٘عدددددد٧ ز ددددددٙؽ ز ٘تدددددد٩ز ٘ض٧ٕٜ٭دددددد زو٭ددددددوز٦ ١ٝ٘فٝددددددس ز ٘ٝتضددددددر ز ألٜددددددٛ

زٜ٭ددددددر ٞزٌدددددد٫ز ٘خسصدددددد ز٦ ٘ت٧ر٭٥ددددددس ز٘ٙصدددددد٧ْٕزو٭ددددددس ز١٤ددددددسْز ددددددأٞز ٘مددددددس٫ٝ٘ز  ل  ْزٜددددددٟز ٘ٝمددددددسل   ز٤٢ددددددنز٠ممدددددد 

٦ذ٘ددددددٓز وددددددٛز٦ردددددد٧لز مددددددطز ٘ت٧ر٭٥ددددددس ز ٘ ددددددسٜٙ ززز ددددددسص ز ٧ردددددد٣ز٦  ددددددتّا٥٘سز ٘زسٜمددددددس ز٦صو٬دددددد ز ٘مددددددس٫٘ز ٘تمٙدددددد٭ٛ

ز.  ٠قس٦ٞ ٘ٝر ر زظٟٝز ٘ص٧ْٕز ٘ر٦٘٭ ز٘ض٧َّز

                                                           
ٟزز ٘رِ ز٦ر٣زل٩ٙز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س ز٧ٝ٘ظ٧قز تؽوَز٘ٛز الِتصسل٬ ز س٘ض٧َّز ٘خسصز ٘ر٫٘٦ز ٘م٥رزٜٟز13ز ٘ٝسل زأٞزززز22 ٛزز٤دن زز٦ٕ٘د َزز٘ز١د زز١ٝ٬دكزز٘د ٟزز٦ الرتٝسل٭د زز الِتصدسل٬ زز ٘ضّد٧ ُززٞأزلٙد٩زز ٘تأٔ٭درززٜد ٛززٌد٫زز ٘ضد ز ٘تمٙد٭

 ٠فوز ٘تمٙ٭دُز ِدٛزززز.ٜؤ قس ز ٘تمٙ٭ٛز ٘مس٫٘ز٦  تّاٖز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س ز٦ؼٙم ز٦إل  ٬٭ٟزأ س ن زٜٟز ٘زسٜمس ز٫ٌز٘ٙمسٜٙ٭ٟز ١ٝشزأٞزل٦ٞز ٘ضُز ٥ن ز ٘تٝتكز٬ٕٟٝزالزإذ,ز ألٔسل٬ٝ٭ ز س٘ضو٬س ز ٘صٙ ز٦ح٭ُز   مسغز٬و مػ

زل٩ٙز ٘و  ػز الٕ٘تو٫٠٦ز1999زلسٚز٦ ٘م و٦ٞز ٘ضسل٬ ز ٘ر٦  ز٫ٌز٦ ٘خّسٌ٭ ز٦ الرتٝسل٭ زِتصسل٬  الز س٘ض٧َّز ٘صسل زٜٟز ٘ٙز١ ز ٘ٝم١٭ ز13

ز ٘مٙٝد٫زز٘ٙمضدجززل٥١دسززو٩١زالز ٘ت٫زو٬  ٘ضز ألؼو يز ٘ر٦ٖز ضتوٚز٦ ٞز٦ ؽم٭ّس ٣ز ٘م٫ٝٙز ٘تّرٚز ٧ٍ ئرز٬تٝتكز٦ ٞز ٘خّسٌ٭ ز ٘ض٭س ز٫ٌز٬ س ْزأٞز٫ٌزٌولزٔٗزصُز ٘م٥رزٜٟز15ز ٘ٝسل ز١ٝ٘ؽ٧َز٦ٌّسز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ ز  ٝٗزززز21

ز.   ر ل٫ز٦ ١٘ سغ

ُززٍٔس٘د ززشدو٬ؽ زز ٧٘ؼ١٭د زز ٘تمٙ٭ٝ٭د زز ٘د١فٛززٌد٫زز٘ٙت١د٧قزز صتو ٥ٜدسزز ؤٔدرزز ٘٭٠٧ق٧ٕز١ٜفٝ ز٦إٞز  ٠قسٞ ز٘ض٧َّز ٘مس٫ٝ٘ز  لاٞزلٙ٭٥سز٠ ز ٘ت٫ز٘ٙض٧َّز ٠ت٥سٔسز٬ٝخٗز ٘تٝ٭٭وزأٞزل٩ٙز ال ٍسِ٭ زأٔر زززز22 ٞززصد ز ٕدسٌؤززٌد٫زز ال٠قدس

ز. ٘تمٙ٭ٛزصم٭رزل٩ٙز ٘ٝتقس٬٦ ز٦ ٘ٝمسٜٙ ز ٍ٘وص

.ز٘ٙٝؤ قدس زز ٘ن  ٫ز٦ ٘ضٕٛز ٘ٝقتّٙ  ز ٘ت١ف٭ٝس زإ٠ س ز٫ٌز٦ ٘ضُز ٍٕ٘و٬  ز٦ ٘ضو٬س ز ٘ض٧َّ:ز٫٤ز الٔسل٬ٝ٭  ز٘ٙضو٬س زٜضس٦ زحاح زل٩ٙز1992ز٘مسٚز الرتٝسل٭ ز٦ ٘ٝقؤ٦٘٭ ز ٍٕ٘و٬ ز ٘ضو٬ ز  أٞزٔسٜمسالزإلاٞز ٔرزززز23

ز. ٘تمٙ٭ٝ٭ ز ٘ٝؤ قس ز٦أ  ظ٫زٜمس٫٠زل  ٗزٜ س ٥ ز٧ِ  زأ٪زأ٦ز ٘ٝخس و  زأ٦ز ألٜٟز٧ِ  زأ٦ز ٘ٝر٫٠ز ٘رٌسقز٧ِ  زأ٦زلقٕو٬ ز٧ِ  زأ٨ز ١ وز ٘ر٦٘ زِ٭سٚزر٧  زلرٚز٦أ و ٤سز ٘ر٦٘  زس  ٘تو ٜزل٩ٙز ٔرزٔٝس

ز٠خمد زز ٝ دس ٔ زز 2224ز أل٦ٖزٔس٧٠ٞز16ز٦ز15ز٫ٜ٧٬ز ٥٘سشٝ٭ ز أل ل٠٭ ز ٕ٘ٝٝٙ زلسصٝ ز٫ٌز  ٠قسٞزص٧َّز  س ٘ر زلٝسٞزٜؤوزٜٟز رل٧ ز ٠مّرز ٘ن٪ز ٘مو ٭  ز ٘زسٜمس ز٫ٌز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬س زٜؤ ٝوزلٟزصر زززز24

ز. ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ زٜزسٖز٫ٌز٦صٝس٬ت٥سز ٧ ٌو٤سز٬ز ز ٘ت٫ز ٘ٝمسلازٜٟزٜز٧ٝل ز  لاٞز عٟٝز٦ِر.ز ٘مو ٭ ز ٘زسٜمس زٜختًٙزٜٟز٦ سصخ٭ٟز ٘زسٜمس ز٦أ س ن ز٦ غ س ز ٍٕ٘ٝو٬ٟزٜٟ

ٟزز٦ِدرزز 2225زأ٬دس زز26زٌد٫زز ألٔسل٬ٝ٭د زز ٘ضو٬د ززإلاٞز ٘ٝؤ ٝوز٤ن زلٟز٠٦تذ.ز٘ٙزسٜمس زل٦٘٭ زلٝٗزشمٕ ز٘ت٬٧ٕٟز ٘ق٬٧١ ز ٘ٝٙتّ٭س زٜٟز ٙقٙ ز٫ٌزٔضّٙ ز2225ز١٬س٬وز19ز-18ز٫ٜ٧٬ز٧٘٧ٜٔم٭سزرسٜم ز٫ٌزأ٠مّر25     ز عدٝ

ز. ٘زسٜمس ز٦ص٧َّز ألٔسل٬ٝ٭٭ٟ ز٦ٜقئ٧٘٭س ز٦ ٘ؽا  ز أل س ن ز٦صُزل٬ٝ٭   ألٔسز ٘ضو٬ ز٦أ٤ٝ٭ ز٦ مو٬ًزٜم٫١ز٦ٜمسلئ٥س ز ٘زسٜم زٜٟز ٘ىوضز  لاٞ

ز ١ٝ٘مّرزٜؤ ٝو٤سزلٟز1988زلسٚز ٘صسل  ز أل٦  ٭ ز٘ٙزسٜمس ز أللفٛز٦ ٘ٝ٭خسَز 1982زلسٚز ٍ٭٭١سزٜؤ ٝو٤سز٫ٌ"ز ٘زسٜمس زأل س ن ز ٘ر٦٘٭ ز ٘و  ؽ "ز صر  ٣ز ٘ن٪ز ألٔسل٬ٝ٭ ز ٘ضو٬ ز٦٦ رمس زص٧َّزٜ٭خسَ:زِم٭ٗزٜٟزززز26

ز.1993زلسٚز٫ٌز ٘صسل ز ألٔسل٬ٝ٭ ز٘ٙضو٬س ز٧٬ ٠سٞز٦إلاٞز 1992زلسٚز٫ٌز ٘صسل ز الرتٝسل٭ ز٦ ٘ٝقؤ٦٘٭ ز ٍٕ٘و٬ ز ٘ضو٬ ز  أٞزٔٝمسالز٦ لاٞز ئ٬ؽس٘٭س ز ٠٧٘٧٭سز٫ٌ



14 

 

 زٌّدددددرزردددددس زٌددددد٫ز٠ددددد زز  ألٔسل٬ٝ٭دددددٍٔٙددددد ز ٘ضدددددُزٌددددد٫ز ٘ضو٬دددددس زز  ٠قدددددسٞز الِٙ٭ٝ٭ددددد ز٘ضّددددد٧َزطز ٧ٝ٘ ح٭دددددُز مدددددزأٞٔٝدددددسز

٦٦ردددددد٧ ز صتددددددو ٚزصو٬دددددد ز ٘مضددددددجز ٘مٙٝدددددد٫ز٦ ١٘ ددددددسغزززأ٤ٝ٭دددددد   ٠قددددددسٞزٜددددددٟز ٘ٝ٭خددددددسَز ٘مو دددددد٫ز٘ضّدددددد٧َزز(41) ٘ٝددددددسل ز

ز٤ٝ٭دددددد أز2222٘مددددددسٚزز أل٦ ٦ دددددد٫ٌدددددد٫ز ال ضددددددسلزز أل س دددددد٭ ٜددددددٟزٜ٭خددددددسَز ٘ضّدددددد٧َزز(13) ٘ٝددددددسل ززأٔددددددر  ٘ٝمددددددرق.زٔٝددددددسز

زّ٘ٙ٭٧ل.زإ عسل٥س٦ظو٦  زلرٚزر٧  زز  ألٔسل٬ٝ٭ ٘ضو٬ ز

 :مىضع الذراسة األردويةة في الجبمعبت األكبديميلحريبت االطبر المبوىوي لثبويب: 

"ز23-5أٌددددددولز ٘ر ددددددت٧ ز أل ل٠دددددد٫ز ٍ٘صددددددٗز ٘خددددددس٫٠ز١ٜدددددد٣ز٦ ٘ٝم١دددددد٧ٞز "زصّدددددد٧َز أل ل٠٭دددددد٭ٟز٦٦ رمددددددس ٥ٛز ٘ٝدددددد٧ لزٜددددددٟززز

(ز٦صدددددددُز15(ز٦صو٬ددددددد ز ٘دددددددوأ٪ز٦ ٘تمم٭دددددددوز) ٘ٝدددددددسل زز6٘تمٙددددددد٭ٛز) ٘ٝدددددددسل ز٘ٙضّددددددد٧َز٦ ٘ضو٬دددددددس ز ٘مسٜددددددد زٔدددددددس٘ضُزٌددددددد٫ز ز

ٔٝدددددددسزز.(٦17ز16 الرتٝدددددددسقز٦ دددددددأ٘٭ًز ٘زٝم٭دددددددس ز٦ ألصدددددددو  ز ٘ق٭س ددددددد٭ ز٦ٜخسؼمددددددد ز ٘قدددددددٙؽس ز ٘مسٜددددددد ز) ٘ٝدددددددسل ٭ٟززززززز

٘٭صددددددمضسزرددددددو  زٜددددددٟززز2226ٌدددددد٫ز ٘زو٬ددددددر ز ٘و ددددددٝ٭ زٌدددددد٫زلددددددسٚززز  ٠قددددددسٞز ٠دددددد٣ز٠ ددددددوز ٘م٥ددددددر٬ٟز ٘ددددددر٦٘٭٭ٟز٘ضّدددددد٧َززز

 س دددددد٭ زٌدددددد٫ز ز زدددددرزِسلددددددر ز٠٧ٕٝ٘س ٥ددددددسز ألز ألٔسل٬ٝ٭ددددددوز ٘دددددن٪ز٬م١دددددد٫ز ٞز ٘ضو٬ددددددس ززٜدددددد ألز ١ٜف٧ٜددددد ز ٘ت ددددددو٬كز ٘دددددد٧ؼ٫١ز

ز.زز  ٠قسٞ ٘ضو٬س ز ٘مسٜ ز ٘ت٫ز٥ٍٙٔسز ٘ر ت٧ ز٦ ٔر ٥سز ٘ ول ز ٘ر٦٘٭ ز٘ض٧َّز

 أ١ٜٞددددد٣ز ٔددددددر زلٙددددد٩ززز قدددددس كزل ددددددوز٠صددددد٧صز ٘ٝ٭خددددددسَز ٘ددددد٧ؼ٫١ز أل ل٠ددددد٫زٌدددددد٫ز ٘م١دددددرز ٘زززززدددددر٬وز س٘دددددنٔوز ٞززز ٦٘

 ٍٕ٘دددددو٪ز٦ ٘تّدددددرٚززز٘إلشدددددمسق ٕددددد٧ٞز١ٜدددددس   زززأ١٬٦ٞمىددددد٫زز  ٘ددددد٧ؼٟ  ردددددو ز٤دددددسٚزٜدددددٟزٜؤ قدددددسزز أل ل٠٭ددددد  ٘زسٜمدددددس ز

٥٘ددددددسز٦ظددددددٝسٞزٜٝس  دددددد ز٤ددددددن٢ز ٘ضو٬دددددد  ز٦ ؽدددددد٬٧وز١ٜس٤ز٥ددددددسزززز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد  ٘مٙٝدددددد٫زٜٝددددددسز٬ّتعدددددد٫ز دددددد٧ٌ٭وز ٘ضو٬دددددد ز

ز أل ل٠ددددد٫ ز٦  دددددػزل٦ ٤دددددسز تؽددددد٧ ز ٘ٝزتٝدددددكزز ز٦ ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫ز٦٦ دددددسئ٣ٙز ٘ٝموٌدددددزآٌدددددسَ ٦ ٠ٍتسص٥دددددسز ٘ٝقدددددتٝوزلٙددددد٩ز

 ٘مصدددددوز ٧ٝ٘ ر٥ددددد زٜ دددددٕا زز٦ دددددأ٤٭٥ٙٛزأ ١سئددددد٫٣ز ١دددددس زٜؤ قدددددس ز ٘ددددد٧ؼٟز٦ مٙددددد٭ٛزززٌدددددز٘إل ددددد٥س٦ٚ ٥٭ئت٥دددددسزز٦صسرس ددددد٣

٦ ضر٬س ز ٘ٝقتّمٗ
27
.
ز
ز

 زٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس زٌتتٝخدددددٗزٌددددد٫زِدددددس٧٠ٞز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز٦ ٘مضدددددجزززز ألٔسل٬ٝ٭ددددد ١٘سـٝددددد ز٘ٙضو٬دددددس زز أل ل٠٭ددددد  ّ٘ددددد٧ ٠٭ٟزأٜدددددسز

 ٕددددددٗزرسٜمدددددد ز  ددددددٝ٭  زززز خسصدددددد ٟ٘ز٧ ٠٭ّدددددد ٘ ز سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩زز أل ل٠٭دددددد  ٘مٙٝدددددد٫زٌدددددد٫ز أل لٞ ز٦ِددددددس٧٠ٞز ٘زسٜمددددددس زززز

ل   ددددد ز ٤دددددٛز ّ٘ددددد٧ ٠٭ٟز ١٘سـٝددددد ز٘ٙتمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز٦ ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫زٌددددد٫ز ال لٞز٧ِٙ٘ددددد٧يزلٙددددد٩ززززززززززز٤٦ددددد٧زٜدددددسز٬قدددددترل٫ززز

 ز٦ٌّسز٘ٙٝمس٬٭وز ٘ر٦٘٭ ز٫ٌز٤ن ز ٘ٝزسٖز٦ ٘ت٫ز تٝخٗز ٝسز٫ٙ٬ ألٔسل٬ٝ٭ ٘ٝم٭ّس ز٘ٙضو٬س ز ٤ٛز
28
ز:ز

لم  ؼااااااذايول ماااااالتعليم   لااااااا يييي2003 ضااااااا  يي(23)لاااااالتعليم اؼعااااااٍبيم ؼاااااال ًيلم رقااااااا يم ؼع ااااااًيم قاااااال ًي لاااااابييييييي .1

ي:2010 ض  يي(11) لبي

  ز ٘تدددددد٫ز٬تمدددددد٭ٟزلٙدددددد٩ززز ألٔسل٬ٝ٭ددددددتؽددددددوَز٧ٝ٘ظدددددد٧قز ٘ضو٬ددددددس ززز ٘ددددددٛززس٬اصددددددؿزلٙدددددد٩ز٠صدددددد٧صز ّ٘ددددددس٧٠ٞزأ٥٠ددددددززز

 ٘زسٜمدددددس زأ٦زٜؤ قدددددس ز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘زٍٔس٘ت٥دددددسز٦ظدددددٝس٥٠س ز٦ٔدددددٗزٜدددددسزأ٦ ل٢زٌددددد٫ز٤دددددن ز ٘صدددددرلزالز٬تزدددددس٦ زٜدددددسززززززززز

                                                           
زhttp://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=80 ٘ٝ٭خسَز ٧٘ؼ٫١ز ال ل٫٠ ز٧ِٜكز ئس  ز ٧٘    ز ال ل٠٭  زززز27

ٟززلٙد٩ززصتد٩ززأص٭س٠دسزز٬صدم زز ٘ت٫ز ٧ّ٘ ٠٭ٟزٜٟزررً زٔم٭وزلرلز أل ٭و ز ٍ٘تو ز٫ٌز أل لٞز٫ٌز ٘م٫ٝٙز٦ ٘مضجز ٘مس٫٘ز ٘تمٙ٭ٛزٜؤ قس ز ١ف٭ٛزل٩ٙز ٧ ٘ زّ٘رزززز28 ٟزز ٘ٝ دتىٙ٭ ٖزز ٥دن زز٦ ٥ٝ٘تٝد٭ ٓزز٦ تمم٥دس زز ٥دسزز  صسؼد زز ٘ٝزدس ز٦ذ٘د

ٟزز ٘ت دو٬مس زز٤دن٢ززإصدر  ززٌد٫زز ٘ٝتمسِمد زز أل ل٠٭ ز ٘ض٧ٕٜس زٜٟز ٕ٘م٭وز ٘ت٧ كزإؼس ز٫ٌز سص ,ززأل وزص٭ٟزٜٟزلٙ٭٥سز ؽوأز٫ ٘تز ٘تمر٬ا ز٦ٔخو زٕ٘خو ٥س ٗززلد ٟززشدٕ ٦٘اؼداقزلٙد٩ز٠صد٧صز ّ٘د٧ ٠٭٭ٟزززززز.ٜؤِتد ززِد٧ ٠٭

زhttp://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov_paper&part=1 ٘ٝن٧ٔ  ز ٠فوزصٍض ز ٘زو٬ر ز ٘و ٝ٭ زل٩ٙز٧ِٜكز ئس  ز ٧٘    ز ال ل٠٭  ز
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٘تدددددد٫ز٠صدددددد زلٙدددددد٩زظددددددو٦  ز لس٬دددددد ز ٘دددددد٥١ذز ٘ددددددر٬ّٝو ؼ٫ززززز ز3 ددددددٛز  شددددددس  ز٘دددددد٣زٌدددددد٫ز ٍّ٘ددددددو زدزٜددددددٟز ٘ٝددددددسل ززززز

٦صددددددُز ٘تمم٭ددددددوز٦ صتددددددو ٚز ٘ددددددوأ٪ز ٮ ددددددوز٦ ٘مٝددددددٗز ددددددو٦سززززز ألٔددددددسل٦٫ٝ٬ مو٬ددددددو٢ز ٝددددددسز٬عددددددٟٝزصو٬دددددد ز ٘مٝددددددٗززز

 ز٦ ٘مضخ٭ددددددد ز٦ ١ٍ٘قددددددد٭ زز ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٍ٘و٬دددددددُز٦ ضٝدددددددٗز ٘ٝقدددددددؤ٦٘٭ ز٦  دددددددتخر ٚز ٘تٍٕ٭دددددددوز ١٘سِدددددددرز٦ ددددددد٧ٌ٭وز ٘م٭ئددددددد زززززززز

زرتٝسل٭ ز ٘ر لٝ ز٘إل ر قز٦ ٘تٝ٭و.ز٦  

 ز ٘تدددددد٫ز٬تمدددددد٭ٟززز ألٔسل٬ٝ٭ددددددزٞز ّ٘ددددددس٧٠ٞز٘ددددددٛز٬ت١ددددددس٦ٖز س٘تٍصدددددد٭ٗز٧ٜظدددددد٧قز ٘ضو٬ددددددس ززززززأ٬ٕٝددددددٟز ّ٘دددددد٧ٖز ددددددززز٦٘ددددددن٘ٓ

 ز٦٘دددددٛز٬ضدددددرلز ألٔسل٬ٝ٭ددددد٠ددددد٣ز٘دددددٛز٬مدددددويز ٘ضو٬دددددس زإذزإ ز ألٔدددددسل٫ٝ٬ ٧ٌ٭و٤دددددسز٦ٍٔس٘ت٥دددددسز٘ٙمدددددسٜٙ٭ٟزٌددددد٫زٜزدددددسٖز ٘ضّدددددٗز

لدددددس وزظدددددٟٝزأ٤دددددر يز ٘تمٙددددد٭ٛز٠ؽس٥ِدددددسز٦أ٧٠ ل٥دددددسز٦ٔدددددٗزٜدددددسزِدددددسٚز ددددد٣زٌددددد٫ز٤دددددن ز ٘صدددددرلز٤ددددد٧ز٦ظدددددكز٠ددددد زلدددددسٚز٦ز

زمس٫٘. ٘

ٔٝددددددسز ٞز ّ٘ددددددس٧٠ٞز ٧ ددددددكزٌدددددد٫زٜدددددد١شز ٘صدددددداص٭س ز٦ ٘قددددددٙؽس ز٘دددددد٧    ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘زٌدددددد٫زإؼددددددس ز ٘وِس دددددد ززززززززززز

٦ ألشددددددو يزلٙدددددد٩زٜؤ قددددددس ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘ز٦ ١فدددددد٭ٛزشددددددؤ٦ٞز  ٬ٍددددددسلز٦ ألشددددددو يزلٙ٭دددددد٣ز٦ ّددددددر٬ٛز ّ٘ددددددو٦ضزززززززز

ز٘ت٫ز خٗزٜٟز  تّا٘٭ ز ٘زسٜمس .ز٦ ١ٝ٘شز٘ٙؽٙم ز٦و٭و٤سزٜٟز ٥ٝ٘سٚز٦ ٘صاص٭س ز أل و٨ز 

شدددددٕٗزٜزٙددددد ز٘ٙتمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز١٬دددددسغز ددددد٣ز  دددددٛز ٘ق٭س ددددد ز ٘مسٜددددد ز٘ٙتمٙددددد٭ٛززززززززز ٠ددددد٣ز ٬عدددددسز٬اصدددددؿزلٙددددد٩ز ّ٘دددددس٧٠ٞززز٦

 ٘مدددددس٫٘ز٦ ٧ٝ٘ ٌّددددد زلٙددددد٩زإ٠ دددددس زٜؤ قدددددس ز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘زٌددددد٫ز أل لٞز٦إِدددددو  زصّددددد٧ٖز ٘تخصددددد ز٦ ٘مدددددو ٜذزززززززززززز

  ز١ٜسِ ددددد ز أل٠فٝددددد ز ٘تددددد٫ز عدددددم٥سز٤دددددن٢ز ٘ٝؤ قدددددس ز٦ ٌم٥دددددسز٘ٝزٙددددد ز ٘ددددد٧  ززززززززلدددددر زلدددددٟزز ز٦ مدددددر٥ٙ٬سز٦إ٘ىسئ٥دددددسز

ٔٝدددددسز٬ٝٙدددددٓز ٘ٝزٙددددد ز ٘ضدددددُزٌددددد٫زإوددددداَز ٘ٝؤ قددددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭ددددد زإواِدددددًسزل ئٝدددددًسززززززززز ال دددددتٕٝسٖز رو   ٥دددددسز ٘ر دددددت٧ ٬ زز

ئ٥دددددسزز٘ زأ١ٜسسٜزدددددألعدددددس زقددددد٭ ز تم٭ددددد٭ٟز غ٦ دددددس ز ٘زسٜمدددددس ز٦ززز١ ٘ت س ظدددددسٌ زإ٘ددددد٩ز١ٜضددددد٣زصددددداص٭ ززززأ٦زٜؤِتدددددًس.ز

لددددددر لز ٘ؽٙمدددددد ززأٖز٦٦ٜو ِمدددددد ز ١ٍ٭ددددددنزٜؤ قددددددس ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘زّ٘ددددددو    ز ٘ٝزٙدددددد ز ٘ٝتمّٙدددددد ز ق٭س ددددددس ز ّ٘مدددددد٧زززززز

س دددددددتّا٘٭ ز خدددددددٗز ٤دددددددن٢ز ٘صددددددداص٭س ز٦ ٘قدددددددٙؽس ززز٬٦ٕٝدددددددٟز ّ٘ددددددد٧ٖز دددددددسٞززز٦و٭و٤دددددددسزٜدددددددٟز ٥ٝ٘دددددددسٚز أل دددددددو٨.ززز

 ٘زسٜمدددددددس ز٦ِدددددددر  ٥سزلٙددددددد٩ز  خدددددددسذز ّ٘دددددددو    ز٦إل   زشدددددددؤ٥٠٦سز ٘ر  ٙ٭ددددددد ز ضو٬ددددددد ز٦ل٬ّٝو ؼ٭ددددددد ز م٭دددددددر زلدددددددٟزززززز

ز ٧ر٭٥س ز٦ ٙؽس ز٤ن ز ٘ٝزٙ .ز

٧ظدددددشز ّ٘ٝصددددد٧لز ٝصدددددؽٙشززز٬٦مدددددويزٞز ٠ددددد٣ز٘دددددٛز٬زٜدددددسزٌ٭ٝدددددسز٬تمٙدددددُز س٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫ زٌددددد٭اصؿزلٙددددد٩ز ّ٘دددددس٧٠ززززززأ٦

ٜخددددددٗزللددددددٛززٜددددددٟز ٘ٝصددددددؽٙضس ز ّ٘و٬مدددددد ززلٙدددددد٩ز ٘ددددددووٛزٜددددددٟز٦ ٦لز٤ددددددن ز ٘ٝصددددددؽٙشز٦و٭ددددددو٢ززز  ٘مضددددددجز ٘مٙٝدددددد٫

.زٔٝدددددسزٜدددددٟزٜدددددو زأٔخدددددو ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫ز٦  دددددز٭كز ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫ز٦صددددد١ر٦َز ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫زٌددددد٫ز٤دددددن ز ّ٘دددددس٧٠ٞزززز

 ز ذزالز ٘مضددددددد٧ثز٦ ٘ر   دددددددس زإردددددددو  ٌددددددد٫زز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز أل دددددددتسذززأ٬٦ّ٭دددددددرزصو٬ددددددد ز ٘مسصدددددددجزز٤دددددددن ز ّ٘دددددددس٧٠ٞزال ٞز

ز.ز  ؼس ِ٭٧لز٬تم٭ٟزل٩ٙز ٘مسصجز ال٘تو ٚز ٥سز٫ٌز٤ن ززأ٦شو٦غزز٬عكزأ٪

 لتؼذٌالته:ييي2003 ض  يي(20) لبييمأل دتٍ مؼلتيلللتعليم ج .2

 ٘قدددددددس ّ زإ٘ددددددد٩زٜقدددددددأ٘ ز ٘ضو٬دددددددس ززز أل ل٠٭ددددددد ٘دددددددٛز٬تؽدددددددوَز٤دددددددن ز ّ٘دددددددس٧٠ٞز٦لٙددددددد٩زودددددددو  زِددددددد٧ ٠٭ٟز ٘زسٜمدددددددس زز

٦ٜضدددددرل ز٦ ٝدددددسزأٞز ّ٘دددددس٧٠ٞز٤ددددد٧ز ٘دددددن٪ز٬عدددددكز ألؼدددددوز ٘مسٜددددد ز٘ٙت١فددددد٭ٛ ز٦أ٠ددددد٣ز دددددر٦ٞززززززز ز  دددددٕٗز٦ ظدددددشز ألٔسل٬ٝ٭ددددد
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ٌأ٠ددددد٣زٌددددد٫ز ٧٘ ِدددددك زِدددددرزالز٬ٕددددد٧ٞز ئٜٕدددددسٞزززز ٧ٝ٘ظددددد٧ق٦رددددد٧لز٠صددددد٧صزصدددددو٬ض ز٦٦ ظدددددض ز٘ٝمس٘زددددد زٜخدددددٗز٤دددددن ززز

 أل٠فٝدددددد ز٦ ٘تمٙ٭ٝددددددس  ز ٘تدددددد٫ز ضتددددددٗز  ددددددو٬م٭ًسزٜو مددددددً ز ل٠دددددد٩زأٞز ددددددأ ٫ز أشدددددد٭س ز٘ددددددٛز٬ددددددولز ٘دددددد١ زلٙ٭٥ددددددسزٌدددددد٫زززززززز

ٞزال دددددرزٜدددددٟز اٌددددد٫ز٤دددددن٢ز ٘خىدددددو ز٦ ٘ددددد١ ز  دددددٕٗزصدددددو٬شز٦٦ ظدددددشزلٙددددد٩زظدددددو٦  زأٞزز ّ٘ددددد٧ ٠٭ٟ.ز٦ٜدددددٟز١٤دددددسزٔدددددس

 ز٘ٙمدددددسٜٙ٭ٟزٌ٭٥دددددس زز ألٔسل٬ٝ٭ددددد ددددد٧  ز ٘و دددددٝ٭ ز٥١ٜدددددسزأٚز ٘خسصددددد ز ٘ضو٬دددددس زززززز أل ل٠٭ددددد  عدددددٟٝز٦ ٍٕدددددٗز ٘زسٜمدددددس ززز

ز ٝسش٭ًسزٜكز ال ٍسِ٭س ز٦  لا٠س ز ٘ر٦٘٭ ز ٘ت٫زٍٔٙ زٜخٗز٤ن ز ألٜو.

ٟززأ١ٜدددددس ٕدددددٗزرسٜمددددد ز  دددددٝ٭ زٜزٙددددد زززز٘ٔٝدددددسز لدددددسلز٤دددددن ز ّ٘دددددس٧٠ٞز ٘تأٔ٭دددددرزلٙددددد٩ز ٞززززز ٦ِمددددد٧ٖزلعدددددسئ٣زأز٬دددددتٛز مددددد٭

  ددددٛزززً لددددسلز ٬٦تدددد٩٘٧ز٤ددددن ز ٘ٝزٙددددززز ل  زٜٕٙ٭دددد ز ددددسٜ٭ ز ١ددددس زلٙدددد٩ز ١قدددد٭ زٜددددٟز ئدددد٭ ز ٘دددد٧    زززززززس   ددددتّسال ٥ٛز ددددز

 ٘ت١قدددددد٭ زأل ئ٥ددددددس ز سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩زز٦ ّدددددد٭ٛز٦   ددددددتو  ٭ز٭  ؽت٥ددددددسز ٘قدددددد٬٧١ زز٦إِددددددو   ٘ق٭س دددددد ز ٘مسٜدددددد ز٘ٙزسٜمدددددد ز

 سصدددددد ز ئدددددد٭ ز٬٦ددددددتٛززأ٦ ٘مددددددو ٜذز٦و٭و٤ددددددس.زٔٝددددددسز٬ٕدددددد٧ٞزٕ٘ددددددٗزرسٜمدددددد ز  ددددددٝ٭ ززز٦ز٦ ألِقددددددسٚ ٕ٘ٙ٭ددددددس زز ئ٠ ددددددس 

٤ددددد٧زٜدددددسز٦ز ٜزٙددددد ز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ ١قددددد٭ زلٙددددد٩زز ل زٜٕٙ٭ددددد ز ١دددددس ً س  م٭ددددد٭ٟز ٘دددددوئ٭ زٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس ز ٘و دددددٝ٭ ز ددددد

٬ٝخدددددددٗز ٕدددددددو٬ ز٘قددددددد٭ؽو ز٦    ز ٘تمٙددددددد٭ٛز ٘مدددددددس٫٘ز٦ٜزٙددددددد ز ٘تمٙددددددد٭ٛز ٘مدددددددس٫٘زلٙددددددد٩ز ٘زسٜمدددددددس  ز ٘تددددددد٫زٜدددددددٟززززززز

ُزٜزدددددس٘ زأ١ٜسئ٥دددددسز٬دددددٜدددددٟز ال دددددتّا٘٭ ز٦ ٘ضو٬ددددد زٌددددد٫ز  ت٭دددددس ز غ دددددسئ٥سزلدددددٟزؼوزز ٍ٘ٝتدددددوضزأٞز٬ٕددددد٧ٞز٥٘دددددسزِدددددر زز

أ٦ز ددددددس٘ؽوَز ٘ر٬ّٝو ؼ٭دددددد ز ٘تدددددد٫ز م١دددددد٩ز سأل ددددددس زلٙدددددد٩ز ال٠تخددددددس ز ٘ٝمسشددددددوز٥٘دددددد٧ال ز ألشددددددخسصزٜددددددٟز دددددداٖزززززززز

ز. ألٔسل٫ٝ٬ ٘مسٜٙ٭ٟز٫ٌز ٘ٝزسٖز

 ٬ ز٤٭ئدددددد ز ٘تددددددرزألعددددددس ز٦ِددددددرز ددددددوْز ّ٘ددددددس٧٠ٞز٘ٝزٙدددددد ز ٘دددددد٧    ز٥ٜٝدددددد زإصددددددر  ز أل٠فٝدددددد ز ٘ٝتمّٙدددددد ز تمدددددد٭ٟزززززز

٦شددددددؤ٦ٞز ال٠تّدددددددسٖز٦ ٘قددددددٍوز٦ٜددددددد١شز ٘ددددددر رس ز٦ ٘ممخدددددددس ز ٘مٙٝ٭ددددددد ز٦أٜدددددد٧ ز ٘مضدددددددجز ٘مٙٝدددددد٫زٌددددددد٫ز ٘زسٜمدددددددس زززززز

ز ٘و ٝ٭ .

٦٘دددددٛز٬ددددد١ ز ّ٘دددددس٧٠ٞزلٙددددد٩زصدددددُز ٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس زٌددددد٫زإ٠ دددددس ز٦ ٕددددد٬٧ٟز ١ّ٘س دددددس زأ٦ز ٘زٝم٭دددددس ز ٘خسصددددد زززز

٤٭ئدددد زلعددددس ز٪زأل ٥ددددٛ زز٦ٔددددٗزٜددددسزأ٦ ل٢زٌدددد٫ز٤ددددن ز ٘صددددرلز٤دددد٧زإلؽددددس زٜزٙدددد ز ٘زسٜمدددد ز ٘ضددددُزٌدددد٫زإ٠ ددددس ز٠دددد٧ لززززززززز

 ٘تدددددر ٬ ز٦ ٘مدددددسٜٙ٭ٟز٦ ٘ؽٙمددددد  ز٦الز قدددددتؽ٭كزٜخدددددٗز٤دددددن٢ز ٘صددددد٭هزصٝس٬ددددد زصّددددد٧َز ٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس زٌددددد٫زززززززززززز

ٜدددددٟزرس٠ددددد ز ٘زسٜمددددد زأ٦ز ٘ز٥دددددس ز ٘و دددددٝ٭ ز ٘خس ر٭ددددد ز٦ٔدددددسٞزال دددددرزٜدددددٟز ٘ددددد١ زٌددددد٫ززززززززُصدددددسٖز موظددددد٥سز٘تعددددد٭٭ز

 زلسٜددددد زلٙددددد٩زودددددو  ز٤ددددن ز ّ٘دددددس٧٠ٞزلٙددددد٩زصدددددُز ٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس ز سصدددد ز ٥٘٭ئددددد ز ٘تر ٬قددددد٭ ز ئ٠ دددددس ز٠ّس دددددزز

 ١ّ٘س ددددس ز أل ددددو٨زٕ٘ددددد٫ز ضٝدددد٫زٜصدددددس٘ض٥ٛز٦ ضددددسٌؿزلٙددددد٩زصّدددد٥ِ٧ٛ زلٙٝدددددسز ددددسٞز م١ددددد٫ز٤ددددن ز ألٜدددددوز٬تٝسشدددد٩زٜدددددكززززززززز

زٜٟزإلاٞز٘٭ٝس.زز(12)  لا٠س ز ٘ر٦٘٭ ز ٘ت٫ز٠سل ز ن٘ٓزٔضسٖز ٘م١رز

 زألوددددددو ضز  ٬ٍددددددسلز(%2)٦زٜددددددٟزٜ٭و ٠٭دددددد ز ٘زسٜمدددددد ز٘ٙمضددددددجز ٘مٙٝدددددد٫زز(%3)٬٦اصددددددؿز ددددددسٞز ّ٘ددددددس٧٠ٞز صدددددد زز

٣زظدددددددئ٭ٙ زردددددددر زالز ٕدددددددًز ٘مضدددددددجز ٘مٙٝددددددد٫ز ص٧صدددددددسزٌددددددد٫زـدددددددٗزظدددددددمًز ٘ٝ٭و ٠٭دددددددس ز ٘ٝس٘٭ددددددد زززز٤٦ددددددد٫ز٠قدددددددم

ز ٘ٝخصص ز٘ٙزسٜمس ز ٘و ٝ٭ ز٦لرٚز ٝسش٭٥سزٜكزؼم٭م ز ٥ٝ٘سٚز ٘زقسٚز ١ٝ٘سؼ ز ٥س.ز

ز
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يم ثالثيمقليم ذ مص :يمأل دتٍ م معمتٍنيم  لظ  ي عجلمؼلتي .3

   دددددد  ز٬ٕٝددددددٟزإ ددددددر  ز ٘ٝاصفددددددس ززززل١ددددددرزل   دددددد ز ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟز ١ٝ٘ ددددددئ ز٘ٙزسٜمددددددس ز ٘و ددددددٝ٭ ز ٘ددددددخاثزٜضددددددٗز ٘رززززززز

ز ٮ ٭ :

ززز.  ألٔسل٬ٝ٭لرٚزإشس  ز٤ن٢ز ٧ّ٘ ٠٭ٟز  ٕٗزصو٬شزأ٦زظ٫١ٝز٧ٝ٘ظ٧قز ٘ضو٬س ز 

 ذزٜدددددسز٬تمٙدددددُز س٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫ ززززص٧صدددددسز ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددممطزر٧ ٠ددددد ز ٘ضو٬دددددس زز٘ددددد  شدددددس   ز ٘مدددددس و زز 

ر يز ٘زسٜمددددددس ز ٘ددددددخاثزأشددددددس  زإ٘ددددد٩زللددددددٛز٦  ددددددز٭كز ٘مضددددددجز ٘مٙٝددددد٫ز٥ٔددددددريزٜددددددٟز أل٤ددددددزز ٞزِددددد٧ ٠٭ٟزز

 ٘مسٜددددددد ز ٘تددددددد٫ز قدددددددم٩ز ٘زسٜمدددددددس زإ٘ددددددد٩ز ضّ٭٥ّدددددددس زل٦ٞزأٞز دددددددر ٗزٌددددددد٫ز ٘تٍسصددددددد٭ٗز ٘ٝو مؽددددددد ز ٥دددددددن ززززز

29 ٧ٝ٘ظ٧قز٦ ؤ زذ٘ٓز٘أل٠فٝ ز ٘ت٫ز ٧ظكز٘ت١ٍ٭نزأصٕسٚز٤ن٢ز ٧ّ٘ ٠٭ٟ.

ئ٠ دددددس زرٝم٭ددددددس زأ٦زز٥دددددسز زأ٪زإشددددددس  زإ٘ددددد٩زصدددددُز ٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌ٭ززز ٘دددددخاثزز٘دددددٛز٬دددددولزٌددددد٫زِددددد٧ ٠٭ٟز ٘زسٜمدددددس زززززز 

٠صددددسزصدددددو ص زززٞالز٬تٝسشددددد٩زٜددددكزإلا٠دددد٫ز٘٭ٝددددسز٦لٝدددددسٞز ٘ٙددددن ززززسزٜددددز٤٦دددد٧زز٥ٛ ز٠ّس ددددس ز٘ٙددددرٌسقزلددددٟزصّددددد٧ِززز

 ل٩ٙزذ٘ٓ.

 ز32رددددددس  ز ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟز ٘ددددددخاثز٘تؤٔددددددرزلٙدددددد٩ز  ددددددتّا٘٭ ز ٘زسٜمددددددس زٜددددددٟز ١٘سص٭دددددد ز  ل  ٬دددددد ز٦ ٘ٝس٘٭دددددد زززززززز 

 ز٬٦اصدددددؿزلٙددددد٩زِدددددس٧٠ٞزرسٜمددددد ز ٘٭وٜددددد٧ْزلٙددددد٩ززز  ألٔسل٬ٝ٭ددددد٘ٙضو٬دددددس زز٤٦ددددد٧زأٜدددددوزٌددددد٫زوس٬ددددد ز أل٤ٝ٭ددددد زز

 ل٩ٙزٜقس٘ ز ال تّاٖز ٘م٫ٝٙ.ز٦5ر٣ز ٘تضر٬رز ٣٠ز٠ زصو ص ز٫ٌز ٘ٝسل ز

 ٘ددددددخاثز ١٤ددددددسز ٝزٙدددددد ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘زسٜمددددددس زّ٘ددددددرز ّ٭دددددد زٜقددددددس٘ ز م٭دددددد٭ٟز ئدددددد٭ ز ٘زسٜمدددددد زٌدددددد٫زِدددددد٧ ٠٭ٟز 

 زٜددددددسز ددددددٛز أٔ٭دددددر٢زٌدددددد٫زِددددددس٧٠ٞز ٘زسٜمددددددس زز٤٦دددددنزز  ٘مدددددس٫٘ ز ٘ددددددن٪ز١٬قدددددد ز دددددن٘ٓزإ٘دددددد٩ز ئدددددد٭ ز ٘دددددد٧    زز

زٜددددددٟزإلٝددددددسٖز ٘ؽدددددوَز ٘ر٬ّٝو ؼ٭دددددد ز ددددددرالز ددددددٛزٔددددددسٞزٜدددددٟز ألرددددددر٨ز٦ ألٌعددددددٗز٘ددددد٧ززز٦ ٘و دددددٝ٭ ز ٘زر٬ددددددر زز

  ر ٗز ٘ض٧ٕٜ زٜٟز اٖز٦    ز ٘تمٙ٭ٛز ٘مس٫٘ز٦ٜزٙ ز ٘تمٙ٭ٛز ٘مس٫٘ز٫ٌز٤ن ز ٧ٝ٘ظ٧ق.

 ّددددد٩زأٜدددددوز م٭ددددد٭ٟز٠ددددد٧  ز ٘دددددوئ٭ ز٦ ٘مٝدددددر  ز ٭دددددرز ئددددد٭ ز ٘زسٜمددددد ز ٘دددددن٪ز٬ٝٙدددددٓز ٘ت١قددددد٭ ز دددددن٘ٓزإ٘ددددد٩زززززززززز 

ٜزٙددددد ز أل١ٜدددددس  زٌددددد٫زصددددد٭ٟز٬دددددتٛز م٭ددددد٭ٟز٠سئددددد ز ٘مٝ٭دددددرز٦ غ دددددس ز ألِقدددددسٚز ّدددددو  زٜدددددٟز ئددددد٭ ز ٘زسٜمددددد زززز

 زٜددددددٟزلٝ٭ددددددرز ٕ٘ٙ٭دددددد .ز٦لٙدددددد٩ز ٘ددددددووٛزٜددددددٟزأٞز٤ددددددن ز ألٜددددددوزٜؽمددددددُزل٧ٜٝددددددسزٌدددددد٫ززززز ١ددددددس زلٙدددددد٩ز ١قدددددد٭ز

إلٝددددددسٖز ٘ٝمددددددسلاز٣زٜددددددٟز الٌعددددددٗز٘دددددد٧ز ددددددٛزز٥ٙٔددددددسزل٦ٞز  ددددددتخ١س  زإالزإ٠ددددددز أل ل٠٭دددددد  ٘زسٜمددددددس ز ٘و ددددددٝ٭ ز

 ٥٘٭ئدددددد ز ٘تر ٬قدددددد٭ زٜددددددخازٌدددددد٫ززألعددددددس ز ٘ر٬ّٝو ؼ٭دددددد زٌدددددد٫ز٤ددددددن ز ٘صددددددرلز٦ذ٘ددددددٓزٜددددددٟز دددددداٖزإشددددددو ْزز

٭ددددس زلٙدددد٩زأ ددددس ز ال٠تخددددس  زٔٝددددسز٤دددد٧زٜؽمددددُزٌدددد٫ز مددددطززززززززز ألِقددددسٚز٦ ٕ٘ٙ٭دددد زٌدددد٫زذ٘ددددٓ زأ٦زأٞز٬ددددتٛز ال تزززز

ٜخدددددٗز٤دددددن ز ٘ددددد٥١ذزِدددددرز دددددٛزللٝددددد٣ز٦ أٔ٭دددددر٢زٜدددددٟزرس٠ددددد زإلا٠ددددد٫ز٘٭ٝدددددسز٦لٝدددددسٞزززززززززز٦ ٘زسٜمدددددس ز ٘مس٘ٝ٭ددددد .زز

                                                           
ز. أل ل٠٭ ز ٘زسٜم زِس٧٠ٞزٜٟز /5ز٦ ٘ٝسل ز ٘٭و٧ْٜزرسٜم زِس٧٠ٞزٜٟز /6ز٦ ٘ٝسل زٜؤ   زرسٜم زِس٧٠ٞزٜٟزأ/5ز ٘ٝسل ز ٠فوز 29

ز.ز٘٭و٧ْٜ زرسٜم زِس٧٠ٞزٜٟز4ز٦ ٘ٝسل زٜؤ  زرسٜم زِس٧٠ٞزٜٟز4ز٦ ٘ٝسل ز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم زِس٧٠ٞزٜٟز3ز ٘ٝسل ز٠ ز٫ٌزرس زٔٝسز 32
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 ٘ٙددددددن٬ٟزأٔددددددر زلٙدددددد٩زصددددددُزٜؤ قددددددس ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘زٌدددددد٫زإل   زشددددددؤ٥٠٦سزلٙدددددد٩زأ دددددد زل٬ّٝو ؼ٭دددددد زززززززززز

 ٥٘٭ئددددد زألعدددددس زم٭ددددد٭ٟز٦  ت٭دددددس ز٤٭ئس ٥دددددسزلدددددٟزؼو٬دددددُز ٠تخس دددددس زصدددددو ز١٬دددددسغز ٥دددددسزٔدددددٗزٜدددددسز٬تمٙدددددُز تززززززززز

  ٘مٙٝ٭ زأ٦زٌص٥ٙٛزأ٦زٜمسِمت٥ٛزأ٦ز وِ٭ت٥ٛزل٩ٙزأ  ز٦ٜمس٬٭وزٜم٭١ .

ِددددددس٧٠ٞز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٘مددددددس٫٘ز٦ِددددددس٧٠ٞز ٘زسٜمددددددس ز ٘زسٜمددددددس ز ٘ددددددخاثز سالظددددددسٌ ز ٘دددددد٩ز٘ددددددٛز تعددددددٟٝزِدددددد٧ ٠٭ٟز 

٠صددددد٧صز سصددددد ز ٝقدددددس٘ زأصّ٭ددددد ز ٘ؽٙمددددد زٌددددد٫زإ٠ دددددس ز  ضدددددسل  زؼا ٭ددددد  ز٦إ٠ٝدددددسز دددددوْز ضر٬دددددرززززز أل ل٠٭ددددد 

٦ ٘تددددد٫ز ٕددددد٧ٞزأص٭س٠دددددسزلوظددددد زز  ٘تددددد٫ز صدددددر زلدددددٟز ٘زسٜمدددددس زٜدددددوز٘ٙتمٙ٭ٝدددددس ز ٘ر  ٙ٭ددددد ٦ ١فددددد٭ٛز٤دددددن ز أل

٘أل٤ددددد٧  ز٦ ٘تدددددر ا ز ٘خس ر٭ددددد .ز٤٦دددددن ز ٘ددددد٥١ذزالز٬تٝسشددددد٩زٜدددددكزإلددددداٞز٘٭ٝدددددسز ٘دددددن٪زأٔدددددرزأ٤ٝ٭ددددد ز٤دددددن زززززززززز

 ٣١ٜ.ز12 ألٜوز٫ٌز ٘م١رز

وئ٭ ز ٘زسٜمدددددددد ز٦ٜزددددددددس٘ ز أل١ٜددددددددس زز٦  ددددددددم ز٘ددددددددصدددددددداص٭س ز ٘زسٜمددددددددس ز ٘ددددددددخاثزِدددددددد٧ ٠٭ٟز خدددددددد٧ٖز 

ألعددددددس ز م٭دددددد٭ٟزٜخددددددٗ:ز  ز ألٔسل٬ٝ٭ددددددٜقددددددسئٗز٥ٜٝدددددد زذ  ز   مددددددسغز س٘ضو٬ددددددس زززٌدددددد٫زر  ز٘ ز ٘مٝددددددسٜزدددددد٦

٤٭ئدددددد ز ٘تددددددر ٬ ز٦ ددددددوِ٭ت٥ٛز٦ خم٭ددددددت٥ٛز٥ّٙ٠٦ددددددٛز٠٦ددددددر ٥ٛز٦إلددددددس  ٥ٛز٦ٜدددددد١ض٥ٛزإرددددددس  ز ٘تٍددددددونز ٘مٙٝدددددد٫زززززززززز

 ز ألٔسل٬ٝ٭ددددددس٥٘ٛز٠٦ ددددددسؼس ٥ٛز٭ٛزألٝدددددد٤٭ئدددددد ز ٘تددددددر ٬ ز٦ ّ٭ددددددزززألعددددددس ز ز٦إ٬ٍددددددسلز٦  رددددددس   زل٦ٞز   ددددددز

مددددد ز٦لٝٙ٭ددددد ز ٘تددددددر ٬ ز ٘زدددددسٜم٫ز٦ ٘ت١قددددد٭ ز  ددددددو٦غزِمددددد٧ٖز ٘ؽٙمدددددد ززززززٜقدددددت٨٧ز ٘تضصددددد٭ٗز ٘مٙٝدددددد٫ز٘ٙؽٙزز٦

ز١ٜ٦شز ٘ر رس ز ٘مٙٝ٭ ز٦و٭و٤سزٜٟز ال تصسصس .

٦ أل٠فٝددددددد ز ٘صدددددددسل  ز ّٝتعدددددددس٤سزآ٘٭دددددددس ز اللتدددددددو ضزلٙددددددد٩زززززز ٘زسٜمدددددددس ز ٘دددددددخاثزز٠فٝددددددد زِددددددد٧ ٠٭ٟزز 

 ّ٘ددددددو    ز ٘تدددددد٫ز صددددددر زلددددددٟزأ٪زٜزٙدددددد زإ٘دددددد٩ز ٘ٝزٙدددددد ز ٘ددددددن٪ز٬مٙدددددد٢٧زٜمسشددددددو ز٬٦ٕدددددد٧ٞز ّ٘ددددددو  زززززززززززز

زو ضزِؽم٭س. ٘صسل ز٫ٌز اللت

أشدددددس  ز٤دددددن٢ز ّ٘ددددد٧ ٠٭ٟزلٙددددد٩ز  دددددتض٭س زإ٘ددددد٩ز٧ٜظددددد٧قز ٘تمدددددس٦ٞزٜدددددكز ٘ٝؤ قدددددس ز٦ ٥٘٭ئدددددس ز ٘ر٦٘٭دددددد زززززززززززز 

ز(7)٦ ٧ح٭دددددُز ٘صدددددا زٜدددددكز٤دددددن٢ز ٘ٝؤ قدددددس ز٦ذ٘دددددٓزٜدددددٟز ردددددٗز ال دددددتٍسل زٜدددددٟز مو  ٥دددددس.زٜخدددددٗز ٘ٝدددددسل زززززز

ٜددددددٟزِددددددس٧٠ٞزز(6)٦ز ٘ٝددددددسل زز أل ل٠٭دددددد ٜددددددٟزِددددددس٧٠ٞز ٘زسٜمدددددد ززز(5)ٜددددددٟزِددددددس٧٠ٞزرسٜمدددددد زٜؤ دددددد ز٦ ٘ٝددددددسل ززز

 ٭و٧ْٜز٧٤٦ز٫ٌز ٧٘ ِكزٜسز٬تٝسش٩زٜكزإلا٫٠ز٘٭ٝسز٦لٝسٞ.رسٜم ز ٘

يمألتظ  يم خلص يول جلمؼلتيم ثالثيمقليم ذ مص : .4

أٜدددددسزلدددددٟز أل٠فٝدددددد ز ٘تددددد٫زصدددددر  زلددددددٟز ٘زسٜمدددددس ز ٘دددددخاثزٜضددددددٗز ٘ر   ددددد ز٦ ٘ٝتمّٙددددد زلٙدددددد٩ز٦رددددد٣ز ٘تضر٬ددددددرزززززززززز

٘دددددٛز ذز ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددإ٘ددددد٩ز٧ٜظددددد٧قز ٘ضو٬دددددس ززز صددددد٧  زلسٜددددد زز٥سزٌددددد٭اصؿز شدددددس  زز31 ٤٭ئددددد ز ٘تدددددر ٬ ززألعدددددس ز 

 ٘ٝو مؽددددد زز  دددددر ٗزٌددددد٫ز ٍسصددددد٭ٗز٤دددددن٢ز ٘ضو٬دددددس ز ددددد٧  زٜدددددٟزص٭دددددجز٥ٜ٧٥ٍٜدددددسزأ٦ز٠ؽس٥ِدددددسزأ٦ز ٘ٝقدددددسئٗز ٘تٍصددددد٭ٙ٭زززززززز

                                                           
ْززرسٜمد ززٌد٫زز ٘تر ٬قد٭ زز ٥٘٭ئد زز٠٦فسٚز2223ز٘ق١ ز42ز ِٛزٜؤ  زرسٜم ز٫ٌز ٘تر ٬ق٭ ز ٥٘٭ئ ز٠٦فسٚز2227ز٘ق١ ز126ز ِٛز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم ز٫ٌز ٘تر ٬ق٭ ز ٥٘٭ئ ز٠فسٚ:ز٫٤٦ز 31 ٛزز ٘٭وٜد٧  ز٘اؼداقزز2223ز٘قد١ زز117ز ِد

ز ال ل٠٭ زل٩ٙز ٘و  ػزز ٘ت و٬مس –ل٩ٙز٤ن٢ز ال٠فٝ ز ٠فوز٧ِٜكز٠فسٚز ٘ٝم٧ٜٙس ز ٧٘ؼ٫١ز

http://www.lob.gov.jo/ui/main.htmlز
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 ٥ددددس ز٦ٔددددٗزٜددددسز٬ددددتٛز  شددددس  زإ٘٭دددد٣زٌدددد٫ز٤ددددن ز ٘صددددرل ز٤دددد٧ز ٘دددد١ زلٙدددد٩زأٞز٬تٝتددددكزلعدددد٧ز ٥٘٭ئدددد ز ٘تر ٬قدددد٭ زٌدددد٫زززززززززززززز

ُز س٘تدددددر ٬ ز٦ ٘مضدددددجز٠ؽدددددسَزلٝٙددددد زٌددددد٫ز ٘زسٜمددددد ز ضو٬ددددد ز ٘تٍٕ٭دددددوز٦ ٘تمم٭دددددوز٦ ١٘ دددددوز٦ مدددددسلٖز ٘دددددوأ٪زٌ٭ٝدددددسز٬تمٙدددددززز

 ٘مٙٝدددددد٫ز٦ أل٠فٝدددددد ز ٘زسٜم٭دددددد ز أل ددددددو٨ ز٦ذ٘ددددددٓزٌدددددد٫زصددددددر٦لز ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟز ٘ٝمٝدددددد٧ٖز ٥ددددددسزٜددددددكز ال٘تددددددو ٚز ددددددسّ٘٭ٛززززززززززززز

 ز32. ٘زسٜم٭ ز٦أ٠فٝ ز ٘زسٜم زأ٦ز ٘تمٙ٭ٝس ز ٘صسل  ز ّٝتعس٤س

 ٭١ددددد زٔ٭ٍ٭ددددد زز ز ذز33ٝٙضددددد٧ؾ ٘ز٤تٝدددددسٚ زٌددددد٭اصؿز ٬ائ٥دددددسز الزأ٠فٝددددد ز ٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫زٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس ز ٘دددددخاثززز ٜدددددسز

للدددددددٛز ٘مضددددددد٧ثز٠٦ دددددددو٤سز٧ٜ٦ صدددددددٍس ٥سز٦ ال دددددددتٍسل ز٥١ٜدددددددسز٘ىس٬دددددددس ز ١ّ٘دددددددٗز٦ ٘توِ٭ددددددد زززز٦ ز ٘مضدددددددجز ٘مٙٝددددددد٫زإل  

٬اصدددددؿزأ٥٠دددددسز٘دددددٛز ٍدددددوضزلٙددددد٩ز ٘مسصدددددجزأ٪زِ٭دددددرزززز٘ٝقدددددسئٗز ٘ٝو مؽددددد ز س٘مضدددددجز ٘مٙٝددددد٫.زٔٝدددددسززز٦و٭دددددوزذ٘دددددٓزٜدددددٟز ز

  زٌٕددددددو٪زأ٦ز٠فددددددو٪ز٬ّ٭ددددددرز ٘مسصددددددجزل١ددددددرزِ٭سٜدددددد٣ز ئلددددددر لزل   ددددددس ٣ز٦أ ضسحدددددد٣ ز س ددددددتخ١س ز ّ٘سلددددددر ز ٘مسٜدددددد ز ّ٘ٝددددددوز

زال ددددت٭مس زٜو٠٦دددد ز١٤ددددسْزٌددددسٞز١٤ددددسزٜدددد٦ٟزٌدددد٫ز٤ددددن ز ٘صددددرلز٤٦دددد٫زظددددو٦  زلددددرٚزٜخسٍ٘دددد ز ٘مضددددجز١ٙ٘فددددسٚز ٘مددددسٚ.ززززززز

 34.زٌ٭٣ز ٘ٝ تىٙ٭ٟز٦ رٜ ز رٜت٣ز ّصرزر٧ ٠م٣زٔٗز٫ٌز ٘م٫ٝٙز ٘مضجز٦ ؼوزٜمس٫٠

ٟزز ٘تر ٬قدددد٭ زز ٥٘٭ئدددد زألعددددس زز ز ٘ٝتصددددٙ زز ألٜدددد٧ ززٔسٌدددد زز أل٠فٝدددد زز٤ددددن٢ززٔٝددددسز ١س٦٘دددد ز ٛزز ٘ددددن٬ ٛزز دددد ز٥٘ددددن٢زز٦ٌّددددسزز مددددو٥ٍ٬

ز٬دددددتٛز ٘تددددد٫ز أل ددددد ز أل٠فٝددددد ز٤دددددن٢ز ٭١ددددد ز٦ِدددددر.ز ٘ٝ دددددس ٧ٔٞز٦ أل دددددس ن ز أل دددددس ن ز٬ ددددد٧ٙٝٞزأ٥٠دددددٛزلٙددددد٩ز٠فٝددددد  أل

٦إردددددس   ٥ٛ ز سالظدددددسٌ ززز٦ دددددوِ٭ت٥ٛز٦إ٠دددددن  ٤ٛز٦ٌصددددد٥ٙٛز٥ّٙ٠٦دددددٛز ٘تر ٬قددددد٭ ز ٥٘٭ئددددد ألعدددددس زز م٭ددددد٭ٟز ا٥٘دددددسزٜدددددٟ

ٚز ز شدددددددسل٦  ز ٘مٙٝددددددد٫ز٦ ٘مضدددددددجز ٘تدددددددر ٬ ز٥١ٜدددددددسز٦ ٘تددددددد٫ز ٘تر ٬قددددددد٭ ز ٥٘٭ئددددددد ز معددددددد٧ز ١ٝ٘سؼددددددد ز ٘ددددددد٩ز ٥ٝ٘دددددددس

 . ٕ٘ٙ٭ زأ٦ز ّ٘قٛزٜٟز ٥سز٬ًٕٙزأ و٨زٜقسئٗز٦أ٪ز ألٔسل٫ٝ٬

 :الميذاوية الذراسة وتبئجثبلثب: 

ي(م ؼٍ  يلصفم خصلئصيم ؼلم يألفرمديػٍ  يم ذ مص ي) 

 ٘ر   دددددددددد زٜددددددددددٟز ٠٧ٕدددددددددد زل٭١دددددددددد ز 

زس (زشخصدددددددددددددددددددسز ٔسل٬ٝ٭دددددددددددددددددددز379)

ٜدددددددددددددددددددٟز ٘زسٜمددددددددددددددددددد ز(ز55.93%)

ٜدددددددددددددددددٟز(ز%27.44)٦ز أل ل٠٭دددددددددددددددد ز

ٜدددددددٟزز(16.62)رسٜمددددددد ز ٘٭وٜددددددد٧ْز٦ز

٬٦ٝخدددددددددٗز ٘ دددددددددٕٗزز. زٜؤ ددددددددد٣رسٜمددددددددد

 ٘م٭ددددددددس٫٠ز ٘اصددددددددُز ٧ ٬ددددددددكز ٘م٭١دددددددد ززز

 صق زٜتى٭وز ٘زسٜم .

                                                           
ز. ٘٭و٧ْٜز زسٜم ز ٘خسصز ١٘فسٚزٜٟز4ز٦ ٘ٝسل زٜؤ  ز٘زسٜم ز ٘تر ٬ق٭ ز ٥٘٭ئ زألعس ز٠فسٚزٜٟز24ز ٘ٝسل ز٫ٌزلٙ٭٣ز ١٘ زرس زٜسزذ٘ٓزٜٟز 32

ز.  ٠قس٠٭ ز ٘ٝموٌ ز ١ٝ٭ زإ٩٘ز٥٬ريزل٫ٝٙزر٥رزٔٗز أ٣٠ز ٘م٫ٝٙ ز س٘مضجز ّ٘ٝص٧لز1998ز٘ق١ ز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم ز٫ٌز ٘م٫ٝٙز ٘مضجز٠فسٚزٜٟز(2)ز ٘ٝسل زٜخازلوٌ ز 33

زأٞزشدو٬ؽ ززس م ١ٜز٬و ٤سز ٘ت٫ز س٘ؽو٬ّ ز ضخ٣ز١٬ وزأٞز٫ٌز ٘ضُز٘ٙمسصجزأٞزإ٩٘ز1998ز٘ق١ ز ٘م٫ٝٙز ٘مضجز٠فسٚزٜٟز9ز ٘ٝسل ز ّٝتع٩ز٦ ٘صسل  ز1ز ِٛزز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم ز٫ٌز ٘م٫ٝٙز ٘مضجز مٙ٭ٝس زٜٟز11ز ٘م١رزأشس ز 34

ز.٘مضخ٣ز ٘زسٜم زللٛز٬نٔو
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 (ز73.97ل١دددددددرز صددددددد١٭ًز ٘م٭١ددددددد زصقددددددد زٜتى٭دددددددوز ٘زددددددد١  ز٦ردددددددرز ٞز٠قدددددددم ز ٘دددددددن٧ٔ زٔس٠ددددددد ز الٔخدددددددوز)ز٦%

%( ز٦صدددددو٪ز سالشدددددس  ز ٞز٤دددددن٢ز ١٘قددددد ز ت١دددددسوٛزٜدددددكز٠قددددد ز ٘دددددن٧ٔ ززززززززز26.23 ٭١ٝدددددسزٔس٠ددددد ز٠قدددددم ز ال٠دددددسثز)ززز

مٙدددددد٭ٛز٦ ال٠ددددددسثز ٘تدددددد٫ز٠ ددددددو ٥سز٦    ز ٘تزز

لدددددددددٟزز35 ٘مدددددددددس٫٘ز٦ ٘مضدددددددددجز ٘مٙٝددددددددد٫ز

 ٘زسٜمددددددددس ز ٘ددددددددخاثز٘ٙمددددددددسٚز ٘ر   دددددددد٫زز

 زص٭ددددددددجزٔس٠دددددددد ز٠قددددددددم زز2212/زز2229

 زٜددددددددددٟز ألٔسل٬ٝ٭دددددددددز ٥٘٭ئددددددددد زززألعدددددددددس زز

%(زّٜس ددددددددددددددددددددددٗز79.86 ٘ددددددددددددددددددددددن٧ٔ ز)

%(ز٘ا٠ددددددددسث ز٬٦ٝخددددددددٗز ٘ ددددددددٕٗزز22.14)

 ٘م٭دددددس٫٠ز ٘اصدددددُز ٧ ٬دددددكز ٘م٭١ددددد زصقددددد زززز

 ٜتى٭وز ٘ز١ .

 ٜدددددددددسز خصددددددددد٧صز٠ددددددددد٧قز ٘تخصددددددددد زز 

%(ز56.55)زٔددددددددددسٞ زٌّددددددددددرز ألٔددددددددددسل٫ٝ٬

 ٘مٙدددددد٧ٚززٜددددددٟز خصصددددددس زٜددددددٟز ٘م٭١دددددد زز

٭ ز  ٠قدددددددددددددددددددددددددددس٠ الرتٝسل٭ددددددددددددددددددددددددددد ز٦

زٜدددددددددددددددددٟز خصصدددددددددددددددددس ز%(ز٦43.45)

 ٘مٙددددددد٧ٚز ٘ؽم٭م٭ددددددد ز٦ ٘تؽم٭ّ٭ددددددد .ز٬٦ٝخدددددددٗزز

 ٘ دددددٕٗز ٘م٭دددددس٫٠ز ٘اصدددددُز ٧ ٬دددددكز ٘م٭١ددددد زززز

صقددددد زٜتى٭دددددوز٠ددددد٧قزؼم٭مددددد ز ٘تخصددددد زز

 . ألٔسل٫ٝ٬

 ١قددددددم زز الل  زٔددددددس٧٠ ز الٔخددددددوزٜددددددٟزٔٙ٭دددددد ٦ل١ددددددرز صدددددد١٭ًز ٘م٭١دددددد زصقدددددد ز٠دددددد٧قز ٕ٘ٙ٭دددددد  ز٦رددددددرزأٞز ألٌددددددو لزز 

٭ ز  ٠قدددددددس٠%(ز٬٦ٙ٭٥دددددددسزٔٙ٭ددددددد ز ٘مٙددددددد٧ٚز الرتٝسل٭ددددددد ز٦زز17.75%( ز٬تمم٥دددددددسزٔٙ٭ددددددد ز ٘مٙددددددد٧ٚز ٘ؽم٭م٭ددددددد ز)زز19.8)

%( ز ٭١ٝددددددسزٔس٠دددددد ز ١٘قدددددد زٜتٍس٦ دددددد٣ز دددددد٭ٟز ٕ٘ٙ٭ددددددس ز ال ددددددو٨ ز٦ٔس٠دددددد زٔٙ٭دددددد ز اللدددددداٚزذ  زززز14.72 ١قددددددم ز)

ٜزززززز1.52 ِددددددٗز٠قددددددم ز)ز مدددددد ز%( زلٙٝددددددسز س٠دددددد٣زالز٧٬رددددددرزٔٙ٭دددددد ز لدددددداٚزٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس ز ٘ض٧ٕٜ٭دددددد ز الزٌدددددد٫زرس

 ٜددددددو٬ٟ:ز ال٦ٖ زوٙمدددددد ز خصصددددددس ز ٘مٙدددددد٧ٚززز  ٘قددددددس ّزْز٤٦دددددد٫زصر٬خدددددد زرددددددر  زٔٝددددددسز مٕدددددد ز ١٘قدددددد ز ٘٭وٜدددددد٧

                                                           
زhttp://www.mohe.gov.jo/Statistics2010/tabid/579/language/ar-JO/Default.aspx ٠فوز صصس   ز٦    ز ٘تمٙ٭ٛز ٘مس٫٘ز٦ ٘مضجز ٘م٫ٝٙزل٩ٙز ٘و  ػزز 35
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٦ظددددددددمًز ٤تٝس٥ٜددددددددسز ٝو ٔددددددددوز٧ٜظددددددددكز ٘ر   دددددددد  زز أل ل٠٭دددددددد ٘زسٜمددددددددس ز٭ زٌدددددددد٫ز   ٠قددددددددس٠ الرتٝسل٭دددددددد ز٦

 ٘مضدددددجز٦ ٘ر   دددددس زل  ٥ٙدددددس ز٦ِٙددددد زلدددددرلز ١ٝ٘تقدددددم٭ٟز٥٘دددددسز٦ ٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌ٭٥دددددسزّٜس ٠ددددد ز س٘مدددددسٜٙ٭ٟزٌددددد٫زلٝٙ٭ددددد ززززززززززز

 ٬٦ٝخٗز ٘ ٕٗز ٘م٭س٫٠ز ٘اصُز ٧ ٬كز ٘م٭١ زصق زٜتى٭وز٧٠قز ٕ٘ٙ٭ ز ٘زسٜم٭ .ز ٘تر ٬ .

 

 

 أٜددددددددددسزٜددددددددددٟزص٭ددددددددددجزٜتى٭ددددددددددوز ٘خمددددددددددو ززز

  زٌٕس٠ددددددددددد ز٠قدددددددددددم ز ٘دددددددددددن٬ٟز ألٔسل٬ٝ٭ددددددددددد

 ددددددد٧١  ز٤ددددددد٫ز ألٔخدددددددوزز12 مدددددددو ٥ٛزل٦ٞز

%(ز ٭١ٝدددددددسزٔس٠ددددددد ز٠قدددددددم ز56.85 ١قدددددددم ز)

 دددددد١ ز٤دددددد٫ززز22 ٘ددددددن٬ٟز تزددددددس٦ ز مددددددو ٥ٛزز

%(.ز٬٦ٝخدددددددددددٗز12.79 ألِدددددددددددٗز ١قدددددددددددم ز)ز

 ددددددٕٗز ٘م٭ددددددس٫٠ز ٘اصددددددُز ٧ ٬ددددددكز ٘م٭١دددددد ززز ٘

صقددددددددددد زٜتى٭دددددددددددوز ددددددددددد٧١  ز ٘خمدددددددددددو زززز

  . ألٔسل٬ٝ٭

 دددددددس ْزز أل دددددددتسذزز%(ز٬15.48٦ ز) أل دددددددتسذز  زٔس٠ددددددد ز٠قدددددددم زصٝٙددددددد زززز ألٔسل٬ٝ٭دددددددز٦ خصددددددد٧صز ٘ر رددددددد زز ٝ٘ 

%( زٔٝدددددددسز ٧ لددددددد ز دددددددس٫ِز ١٘قددددددد زلٙددددددد٩ز ٘ٝضسظدددددددوز ٘ٝتٍدددددددونززززز33.89 ٘ٝقدددددددسلرز) أل دددددددتسذز%(ز25.1٦)

سالشدددددددس  ز ٞز٤دددددددن٢ز ١٘قددددددد ز مٕددددددد زصر حددددددد ز مدددددددو ززززز٦ ٘ٝضسظدددددددوزو٭دددددددوز ٘ٝتٍدددددددونز٦ ٘ٝدددددددر  .ز٦صدددددددو٪ز زززز

٬دددددد  ز٦ لتٝددددددسلز ٘زسٜمددددددس زلٙدددددد٩ز أل ددددددتسذز ددددددر٘٭ٗزِٙدددددد زلددددددرلزصٝٙدددددد زز أل ل٠٭دددددد ٭ٟزٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس ز ألٔددددددسل٬ٝ٭

٭ٟزٜددددددٟزشددددددو٬ض ز ٘ٝضسظددددددو٬ٟز ٘ٝتٍددددددوو٭ٟز٦و٭ددددددوز ٘ٝتٍددددددوو٭ٟز٦ ٘ٝر  دددددد٭ٟ.زز٦ٌدددددد٫ز٤ددددددن ز ٘قدددددد٭سَزز ألٔددددددسل٬ٝ٭

 ٥سز٦    ز ٘تمٙددددد٭ٛز ٘مدددددس٫٘ز٦ ٘مضدددددجززز٬ دددددس ز ٘ددددد٩ز ١دددددسوٛز٤دددددن٢ز ١٘قددددد زٜدددددكز ٙدددددٓز الصصدددددس   ز ٘تددددد٫ز صدددددر زززززززز

 زص٭ددددددجز٤2229/2212٭ئدددددد ز ٘تددددددر ٬ زٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس ز ٘ددددددخاثز٘ٙمددددددسٚززززألعددددددس ز ٘مٙٝدددددد٫زصدددددد٧ٖز صدددددد١٭ًزز

ز٦ أل دددددددتسذز ٘ٝقددددددددسلرز%(ز23.86 ٘ٝ دددددددس ْز)زز أل دددددددتسذزز%(ز٬25.65٦دددددددد ز) أل دددددددتسذززٔس٠ددددددد ز٠قدددددددم زصٝٙددددددد زززز
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%(ز٦ٜقدددددددددددددددسلرز ٘مضدددددددددددددددجز٦ ٘تدددددددددددددددر ٬ ززز7.62%(ز٦ ٘ٝضسظدددددددددددددددوز)29.64%(ز٦ ٘ٝدددددددددددددددر  ز)26.26)

  . ألٔسل٬ٝ٭%(.زز٬٦ٝخٗز ٘ ٕٗز ٘م٭س٫٠ز ٘اصُز ٧ ٬كز ٘م٭١ زصق زٜتى٭وز ٘ر ر ز7.52)

 

 

 

 

 

 

 

 أٜددددددسز خصدددددد٧صز٠دددددد٧قزلّددددددرز ٘مٝددددددٗزٜددددددكزززز

ٟز ز ٘تصدددددد١٭ًز٠فددددددسٚز ٞز ٘زسٜمدددددد  زٌّددددددرز مدددددد٭

ز ١قددددددددم ز قددددددددس٦٪زز ٕددددددددو   ز٤دددددددد٧ز ألٔخددددددددوز

٬٦تممدددددددددددد٣زؼو٬ّدددددددددددد ز ٘مّددددددددددددرززز%(ز74.37)

ز ٭١ٝددددددددددددس%(ز25.21 ٘قدددددددددددد٧١٪ز ١قددددددددددددم ز)ز

٠فددددددسٚزز٦ ضر٬ددددددر ز ال ددددددو٨ز ٘ؽددددددؤَس٠دددددد ز

 ز٦ ١قدددددددمز ٕدددددددو   ز الِدددددددٗز٤ددددددد٫ز أ ٕ٘ٝسٌددددددد

٬٦ٝخددددددددددددٗز ٘ ددددددددددددٕٗز ٘م٭ددددددددددددس٫٠ززز%(.2.42)

 ٘اصدددددددُز ٧ ٬دددددددكز ٘م٭١ددددددد زصقددددددد زٜتى٭دددددددوززز

 ؼم٭م زلّرز ٘مٝٗزٜكز ٘زسٜم .

 (زٜددددددٟز ٌددددددو لزز٦56.78ٌ٭ٝددددددسز٬تمٙددددددُز ٝتى٭ددددددوز دددددد٫٘٧ز ٥ٝ٘ددددددسٚز٦ ١ٝ٘سصدددددد ز  ل  ٬دددددد  زٌّددددددرزأشددددددس ز٠ضدددددد٧ز)ززززز%

 ز٦ ِتصدددددس زل٥ٙٝدددددٛزلٙددددد٩ز ٘تدددددر ٬ ز٦ ٘مضدددددجزز ٘م٭١ددددد ز ٘ددددد٩زلدددددرٚز ددددد٧٘٭٥ٛزأ٬ددددد ز٥ٜٝددددد ز ل  ٬ددددد زل  دددددٗز ٘زسٜمددددد زز

%(ز ٘ددددد٩ز ددددد٧٘٭٥ٛز ٥ٝ٘ٝددددد ز الل  ٬ددددد ز دددددس ّسز ٦زصس٘٭دددددس ز٦ٔس٠ددددد ز تددددد٧ قززززززز43.22 ٘مٙٝددددد٫زٌّدددددػ ز ٭١ٝدددددسزأشدددددس ز)ززز

%(ز٥ٜ٦ددددددددسٚز ٘مٝددددددددسل ز23.17%(ز٥ٜ٦ددددددددسٚزلٝددددددددسل ز ٕ٘ٙ٭دددددددد ز ١قددددددددم ز)58.2 دددددددد٭ٟز ئس دددددددد ز ّ٘قددددددددٛز ١قددددددددم ز)

%( ز6.99 ز٤دددددد٫ز الِددددددٗز ١قددددددم ز)زز%( ز٦ٔس٠دددددد ز ٥ٝ٘ددددددسٚز الل  ٬دددددد ز ٘مضتددددددززز٦11.64 ٬س دددددد ز ّ٘قددددددٛز ١قددددددم ز)زز

٦ ٧ لددددد زلٙددددد٩ز٥ٜدددددسٚزٜت٧١لددددد زٔٝقت دددددس ز٠٦سئددددد زٜدددددر٬وزٜؤدددددوز٦لعددددد٧ز٘ز١ددددد زصّددددد٧َز ٘ؽٙمددددد .ز٦ردددددر٬وززززززززز

 ز أل ل٠٭دددددد ٧ٞزلددددددٟز ٘مٝٙ٭دددددد ز الل  ٬دددددد زٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس زز ألٔددددددسل٬ٝ٭ س٘ددددددنٔوز ٞز٤ددددددن٢ز ١٘ت٭زدددددد ز مٕدددددد ز  تمددددددسلزز

 ٞز٬ٕددددد٧ٞزٜدددددٟز٬ّددددد٧ٚززز٦ ِتصدددددس زل٦ ٤دددددٛزلٙددددد٩ز ٥ٝ٘دددددسٚز الل  ٬ددددد ز ٘ٝمتدددددسل زٔوئس ددددد ز ّ٘قدددددٛز ضٕدددددٛز٦رددددد٧ ززززززززز
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 ٥دددددن٢ز ٥ٝ٘ددددددسٚزٜددددددٟز صددددددضس ز ٘ددددددر رس ز ٘مٙٝ٭دددددد .ز٬٦ٝخدددددٗز ٘و ددددددٛز ٘م٭ددددددس٫٠ز ٘اصددددددُز ٧ ٬ددددددكز ٘م٭١دددددد زصقدددددد ززز

 ٜتى٭وز ٫٘٧ز ٥ٝ٘سٚز الل  ٬ .ز

 

 العبمة: الىتبئج 

ي:م ؼٍ  يمفرمدي ذىي مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيمد منيم شر .1

  ز٦صو٬ددددد ز ٘دددددوأ٪زلدددددٟز ٘تمم٭دددددوزصدددددُز  دددددٝٗز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز دددددسٞز ٘م٭١ددددد ز ٌدددددو لزٜدددددٟ%(ز74.73)زٌدددددسل

ٗزز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز ٘ضو٬ددددددس زز ٞزٜدددددد٥١ٛز%(ز66.67)ز ٌددددددسلزٔٝددددددسزز٦ مسل٥٘ددددددس زز٦ ٘ٝمددددددس يزز ٘ٝم٧ٜٙددددددس زز٠ ددددددو ز  ددددددٝ

 ٭١ٝددددددسز شددددددس زز لٝس٘دددددد٣ ز تقدددددد٭٭وز ٘خسصدددددد ز ّ٘ددددددو    ز٦  خددددددسذز٠ٍقدددددد٣ز ل   زٌدددددد٫ز ألٔددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝددددددكزصددددددُ

زلٙددددد٩ز قدددددسلر٢ز ٘تددددد٫ز ال٠فٝددددد ز٦ظدددددكز ألٔدددددسل٫ٝ٬ٜدددددٟز ٘ٝقدددددتز٭م٭ٟز دددددسٞزٜدددددٟزصدددددُز ٘ٝزتٝدددددكزززززز%(ز12.16)

٤٦ددددددن٢زٍٜس ِدددددد ز مٕدددددد ز الل  ْز ٘ددددددن٫١٤ز ٘مددددددسٚز ددددددسٞز١٤ددددددسْزر٥ددددددس ززززز ٦ ٘تمٙ٭ٝ٭دددددد ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٤ر ٌدددددد٣ز ضّ٭ددددددُ

 ز ألٔسل٬ٝ٭دددددد٥٘ددددددسز ٘ضددددددُزٌدددددد٫ز٦ظددددددكز ٘ت ددددددو٬مس ز ٘خسصدددددد ز تقدددددد٭٭وز ٘مٝٙ٭دددددد ززززز ألٔددددددسل٫ٝ٬ ددددددس دز ٘ٝزتٝددددددكز

ٌددددد٫ز ٘زوئ٭ددددد ززل  دددددٗز ٘زسٜمدددددس  ز٤٦ددددد٧زٜدددددسز٬ت١دددددسوٛزٜدددددكز ٧٘ ِدددددكز ٍ٘مٙددددد٫ز ٘دددددن٪ز دددددٛز الشدددددس  ز ٘٭ددددد٣ز دددددس ّسزززززززززززز

 . أل ل٠٭ ٫ٌز ٘زسٜمس زز  ألٔسل٬ٝ٭ ٘خسص ز سالؼس ز ّ٘س٫٠٧٠ز ١٘سـٛز٘ٙضو٬س ز

 ز٠ؽددددددسَزلددددددٟز س ردددددد ز٘ىس٬ددددددس ز ٘مددددددس٫٘ز ٘تمٙدددددد٭ٛز  عددددددسقز٬ددددددتٛز س٠دددددد٣ز ٘م٭١دددددد ز ٌددددددو لزٜددددددٟ%(ز45.97)ز ٌددددددسل

ز٘ىس٬دددددددس ز ٘مٙٝددددددد٫ز ٘مضدددددددجز صعدددددددسقز٬دددددددتٛز س٠ددددددد٣%(ز37.72)ز ٌدددددددسلز سّ٘ٝس دددددددٗز ٘تمٙ٭ٝ٭ددددددد  ز ٘مٝٙ٭ددددددد ز ٤دددددددر ي

 ز الٜدددددوز ٘دددددن٪ز٬م١ددددد٫ز ٞز٠قدددددم ز ٘ٝقدددددتز٭م٭ٟز ٘دددددن٬ٟز٬دددددو٦ٞز ٞززز ٘مضخ٭ددددد ز ٘مٝٙ٭ددددد ز ٤دددددر يز٠ؽدددددسَزلدددددٟز س رددددد 

 ٘تددددر ٗزٌدددد٫ز ٘مٝٙ٭دددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددد ز٦ ٘تر ٬قدددد٭ ز٤دددد٫ز ٔخددددوز   ٍسلددددسزٜددددٟز ١٘قددددم ز ٘تدددد٫ز ددددو٨ز٦ردددد٧لز ددددر ٗزٌدددد٫زززززززززززززز

ٜددددددكز ٘ؽٙمدددددد ز ح١ددددددس زز ألٔددددددسل٫ٝ٬ ٘ٝزتٝددددددكززألعددددددس ز ٘مٝٙ٭دددددد ز ٘مضخ٭دددددد  ز٤٦ددددددن ز٬مٕدددددد ز ٜددددددو٬ٟ:ز ال٦ٖز ٝددددددس ز

 ٔمدددددوزٜدددددٟز ٘مٝٙ٭ددددد ز ٘مضخ٭ددددد ز ٘تددددد٫ز٬ىٙددددد زلٙ٭٥دددددسزززززززس ز ٘تدددددر ٗز ٘و ددددد٫ٝز٦و٭دددددوز ٘و ددددد٫ٝززز ز٦ ٜٕس٠٭ددددد ٘تدددددر ٬

 ٘ؽدددددس كز ١ٍ٘ددددد٫ز ٘ت١ّددددد٫ ز ٜدددددسز الٜدددددوز ٘خدددددس٫٠زٌ٭ت١دددددسوٛزٜدددددكز ١ٝ٘ف٧ٜددددد ز ّ٘س٠٧٠٭ددددد ز ٘تددددد٫زالز عدددددكزشدددددو٦ؼسزلٙددددد٩زززز

  رو    ز ٘مضجز سّ٘ٝس ٠ زٜكز ١٘ص٧صز ٘ت٫ز ت١س٦ٖز ٘مٝٙ٭ ز ٘تمٙ٭ٝ٭ ز٦وس٬س ٥سز٦ ٤ر ٥ٌس.
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 ٟزز%(58.29)ز ٌددددسل ٞزز ٘م٭١دددد زز ٌددددو لززٜدددد ُزز ددددس ٖزز  ت٭ددددس ززٌدددد٫ز ٘ؽٙمدددد ززصدددد  ضو٬دددد  زززٜتدددد٧ٌوزو٭ددددوزززل   ددددت٥ٛززٜزددددس

زٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز ٤ٝ٭ددددددد زلٙددددددد٩زٔ٭دددددددرأ ٘تز٬دددددددتٛ%(زٜدددددددٟز ٘ٝقدددددددتز٭م٭ٟز س٠ددددددد٣ز52.82ٔٝدددددددسز ٌدددددددسلز)

ز س٘ٝددددددسل زصددددددٙ زذ  ز ٧ٝظدددددد٧لس ز٤٦ددددددن ز٬م١دددددد٫ز ٞز ٘تضددددددرثززت٥ٛ.٘ؽٙمدددددد ح١ددددددس ز ٘مٝٙ٭دددددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددددد ززز٥ٛرسٜمددددددس 

َز٧ ٘ٝموٌددددد ز دددددس٘ضّز ىٙددددد زلٙددددد٩ز ٘ٝضسظدددددو   ز٦ متمدددددرزلدددددٟزإحدددددو  ززز ٘تدددددر ٬ زلعددددد٧ز٤٭ئددددد ز٥س٬ر  دددددز ٘تددددد٫

ز. ٘وئ٭ق٫ز ٘ٝضسظو ز٧ٝظ٧ق٦ ٘ضو٬س ز سلتمس ٤سز٧ٜ ظ٭كزو٭وزذ  زصٙ ز 

ي:ػ هليلمالػالليلتشرهليم ؼع ٍ يمال مءيترلدام رق يم ؼع ًيليحرٌ يم شر .2

 ز ألٔدددددسل٫ٝ٬ل زلٙددددد٩زصو٬ددددد ز ٘دددددوأ٪زز%(زٜدددددٟز ٌدددددو لز ٘م٭١ددددد ز دددددسٞز ٘ز٥دددددس ز ٘و دددددٝ٭ ز ٍدددددوضزِ٭ددددد٧ززز42)ز٬ؤٔدددددر 

ز٫ ٘مددددددس٘ٝز ألٔددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝددددددكزٜددددددكز ٘ت٧ صددددددٗز٬قددددددتؽ٭م٧ٞز٥ددددددٛ ٠ز ٘م٭١دددددد زٜددددددٟز(%52.91) سّ٘ٝس ددددددٗز٬ددددددو٨ز

ٖز ز.ٜعدددددددددس٬ّس ز ٦زِ٭دددددددد٧لززل٦ٞز٠٦ دددددددددو٤س٦ الٌٕددددددددس ززز ال   ز٦ مدددددددددسلٖز٭س٠ددددددددس زم ٘زٜصدددددددددسل ز ٘دددددددد٩زز٦ ٧٘صدددددددد٧

س ز ٘ٝٝس  ددددد زلٙددددد٩ز٦  ٝدددددسزٜدددددسزصصدددددٗزٜم٥دددددٛز ح١دددددز ٌدددددو لز ٘م٭١ددددد ٦  دددددٕٗز٤دددددن٢ز ١٘قددددد زٍٜس ِددددد ز ددددد٭ٟزشدددددم٧ ز

ٜددددددكز ٘ٝزتٝددددددكزززٜٛقددددددت٨٧ز  صددددددس٥٘ززٌدددددد٫ ٘ددددددر  ٫ٙ ز ٭١ٝددددددسز١٤ددددددسْز ٠ٍتددددددسسززززر٦ردددددد٧لز عدددددد٭٭ُزلٙدددددد٩ز ٘صددددددم٭زز

 ٘مدددددددس٫ٝ٘ز٦ ص٧صدددددددسز ٞز ٘خددددددد٧  ز ٘ت١ّ٭ددددددد ز٦ س٘دددددددن  زٌددددددد٫ز ٧٘٧١ٕر٭دددددددسز ٘ٝم٧ٜٙدددددددس ز قددددددد٥ٗز٤دددددددن ز ال٠ٍتدددددددسس.زز

ز ٘مضدددددد٧ثزإرددددددو  ز٘ٝتؽٙمددددددس ز ٘زسٜمددددددس زإل   ز٬ٕٝددددددٟزٌدددددد٫ز٦لدددددد٫ز٦   زذ٘ددددددٓز٬٦ٕٝددددددٟز ّ٘دددددد٧ٖز ددددددسٞز ٘قددددددم 

زلٝٙدددددد زص٭ددددددجز ضدددددد٧ح٥ٛ ز حددددددو  ز أل ددددددو٨زٜددددددٟز ٘مضدددددد٧ثز٦ ال ددددددتٍسل ز ٘تددددددر ٬ ز٤٭ئدددددد لعددددددس زألز ٘مٙٝ٭دددددد 

ألعددددددس زز٬قددددددتؽ٭كز٦ ٘تدددددد٫ز٦  ٕ٘تو٠٦٭دددددد ز٦ ٘ددددددر٦ ٬س ز ٘مسل٬دددددد ز ٘ٝزددددددا زٌدددددد٫ز الشددددددتو ْزلٙدددددد٩ز ٘زسٜمددددددس 

ٜزس٠ددددددس ز٦ ص٧صددددددسز ٥٠ددددددٛز٬ضوصدددددد٧ٞزلٙدددددد٩ز الؼدددددداقزلٙدددددد٩ز  ددددددوززززززز٥١ٜددددددسز ال ددددددتٍسل ز ٘تر ٬قدددددد٭ ز ٥٘٭ئدددددد 

ذ٘ددددددٓزلٙدددددد٩ز ٧٘ ِددددددكز ٘ٝددددددسل٪ززز زس٠مٕددددددضددددددسح٥ٛز٦ل رددددددت٥ٛز ٘مٙٝ٭دددددد ز٦ٜددددددٟزحددددددٛز زززوِدددددد٩ز س  ٘ٝقددددددتزر  ز ٝددددددسز٬ز

 . ٘ٝمسش٫

 ٠٦تدددددددسئذزز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز  دددددددتىاٖز مدددددددرٚز٬ٙتوٜددددددد٧ٞز ٌدددددددو لز ٘م٭١ددددددد ز دددددددس٥٠ٛزٜدددددددٟز(%56.68)ز ٌدددددددسل

٬دددددد  زٔٝددددددسزٔس٠دددددد ز ١٘قددددددم ز  ٠قددددددسٞز٦ ّ٘دددددد٭ٛز  ٠قددددددسٞززصّدددددد٧َزٜمددددددسل٪ زٜددددددكز تمددددددس ضز  ضددددددسح٥ٛزالوددددددو ض

ٟز ٖزز٠ٍقددددددد٥سزل١دددددددرز دددددددؤ ٥٘ٛزلددددددد ٠٦تدددددددسئذز  ضدددددددسح٥ٛزز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس زٜدددددددر٨ز ٘تدددددددو ٥ٜٛز مدددددددرٚز  دددددددتىا

 ٤ددددددر يز ٘مٝٙ٭دددددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭دددددد ز٦ ٘مٙٝ٭دددددد .ز٤٦ددددددن ز٬مٕدددددد ز٦ردددددد٧لز٦لدددددد٫ز٦ ٘تددددددو ٚززززززززٜددددددكز تمددددددس ضزالوددددددو ض

  ال ل٫٠.ززز ألٔسل٫ٝ٬ زٜٟزرس٠ ز ٘زقٛز ألٔسل٬ٝ٭ ش٭رز٫ٌز ٘تمسٜٗزٜكز ٘ضو٬س ز

ي:ٍنمألكلدٌ ٍيمالفرمديحرٌ يم شر .3

 زٜمددددددس٬٭وزصقدددددد زت٬ٛددددددز ألٔددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝددددددكزألعددددددس ز م٭دددددد٭ٟزز ددددددسٞز ٘م٭١دددددد ز ٌددددددو لزٜددددددٟز(%39.26)ز ٌددددددسل

زٔٝددددددددسز ٌددددددددسل ٦ز اللتّددددددددسل٪ ززرتٝددددددددسل٫ الز ٦زق٭س دددددددد٫ٜددددددددول٢ز ٘ممددددددددرز ٘ز ٝ٭٭ددددددددو ٪زز٦ل٦ٞز ٘مٙٝ٭دددددددد ز ٍٕ٘ددددددددس  

 ٦ ١٥ٝ٘٭ددددد زز ٘مٙٝ٭ددددد ز ٍٕ٘دددددس  ززٜمدددددس٬٭وزصقددددد زٜدددددٟز ٘ٝقدددددتز٭م٭ٟز س٠ددددد٣زالز دددددتٛزٜمسٜٙددددد ز ٘ؽٙمددددد زززززز(46.32%)

ال ددددددت١تسدز٤ددددددسٚزٍٜددددددسل٢:ززًسصددددددٙمزًس.ز٦ دددددد٧ٌوز٤ددددددن٢ز ١٘قدددددد ز  س دددددد ألٔددددددسل٫ٝ٬زتٝددددددك ٘ٝززألعددددددس زٜددددددٟزرس٠دددددد ز
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٤٭ئدددددد ز ٘تددددددر ٬ زٜددددددٟز٠سص٭دددددد ز٦ مسٜددددددٗز٤ددددددؤال ززززززألعددددددس ز و رددددددكزٜمددددددس٬٭وز ٍٕ٘ددددددس  ز ٘مٙٝ٭دددددد زٌدددددد٫ز م٭دددددد٭ٟززززز

ز ال س ن٢زٜكزؼٙمت٥ٛزٜٟز٠سص٭ ز  و٨.زز

  ز س٘دددددرٌسقز سصددددد ز٤٭ئدددددس زٌددددد٫ز ٕددددد٬٧ٟز ألٔدددددسل٫ٝ٬صدددددُز ٘ٝزتٝدددددكزز دددددسٞز ٘م٭١ددددد ز ٌدددددو لزٜدددددٟز(%46.32)ز ٌدددددسل

ز ٘م٭١ددددد زٜدددددٟز(%54.26)ز ٌدددددسللٝٙ٭دددددس زٔٝدددددسزززٍٜٕددددد٧ٖز٦ رٜددددد زشدددددؤ٦ٞزلٝٙددددد٣زو٭دددددوززز٦ٜصدددددس٘ض٣زص٧ِّددددد٣زلدددددٟ

٤س ددددددسٞز ١٘قددددددمتسٞزز٦.ز دددددد٣زٜمٝدددددد٧ٖزو٭ددددددوز ٘زسٜمدددددد زشددددددؤ٦ٞز ل   زٌدددددد٫ز ٘ٝ ددددددس ٔ زٌدددددد٫ز ٘ؽٙمدددددد زصددددددُز ددددددسٞ

س٘تأٔ٭ددددددرزلٙدددددد٩ز ١ٜ٦فٝددددددس ز ٘ٝزتٝددددددكز ٘ٝددددددر٫٠زز  ٠قددددددسٞزت٧ ٌّددددددسٞزٜددددددكزٜؽس٘دددددد ز ٘ٝؤددددددوز ٘دددددد٧ؼ٫١ز٘ضّدددددد٧َزز 

ٜ دددددس ٔت٥ٛزٌدددددد٫ز ٘ض٭ددددددس زز ز٦صسردددددد ز ٘ؽٙمددددد ز ٘دددددد٩ز ٍم٭ددددددٗزز ٘دددددد٩ز٦ردددددد٧لز٠ّس ددددد ز٘دددددد٣زز ألٔدددددسل٫ٝ٬زٛززقددددددصسرددددد ز ٘ز

   ٥ٛ.  ضسل ٘زسٜم٭ ز سشٕس٥٘سز ٘ٝختٍٙ ز٦ ص٧صسز ٍم٭ٗز

 ٞز%53.35)ز٬ ددددددموز  ٘ضٝددددددو"ز ٘تددددددد٫ز عدددددددٛزززٜز٧ٝلدددددد زٜدددددددٟز" ٘خؽددددددد٧غزز١٤دددددددسْز(زٜدددددددٟز ٌدددددددو لز ٘م٭١دددددد ز دددددددس

زٜٝس  دددددددس ١٤دددددددسْزز دددددددسٞز٥ٜٛددددددد١ز(%31.54 ضو٬ددددددد  زٔٝدددددددسز٬دددددددو٨ز)٧ٜ٦ ظددددددد٭كزالز٬ٕٝدددددددٟز١ٜسِ دددددددت٥سزل١ٙدددددددسز

٤٦دددددن ز٬م١ددددد٫ززز. ألٔدددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزٝتدددددكزألعدددددس ز ددددد٭ٟزز ٘ن  ٭ددددد ز ٘وِس ددددد ز لدددددو ِدددددرزل  دددددٗز ٘زسٜمدددددس زز ل  ٬ددددد ز

ز ٕدددددد٧ٞز ضو٬دددددد ز أ٬دددددد٣زل١ددددددرز ٘تمم٭ددددددوزٌدددددد٫ز٤٭ئدددددد ز ٘تددددددر ٬ زلعدددددد٧ز٬ٝس  دددددد٥سز ٘تدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬دددددد زأٞ

 .١١ّٜ٦ زٜعم٧ؼ 

 (ٞز٬24.33دددددددو٨ز م٭ددددددد "زو٭دددددددوزص٧ٕٜ٭ددددددد زز"ٜزتٝزٜدددددددٟزر٥دددددددس ز دددددددر ا ز١٤دددددددسْز%(زٜدددددددٟز ٌدددددددو لز ٘م٭١ددددددد ز 

ز ّ٘عددددددسئ٭ ز٦ اللتددددددر    زٜددددددٟز دددددداٖز  ددددددس٘٭ زٜختٍٙدددددد  زٜددددددٟز ٭٥١ددددددسز ِسٜدددددد ز ٘ددددددرلس٨٦ززززٟ ألٔددددددسل٬ٝ٭ز و٤دددددد 

٭ٟز ألٔددددددسل٬ٝ٭ٜضددددددس٦ال زٜددددددٟزِمددددددٗز مددددددطززز١٤ددددددسْز%(زٜددددددٟز ٘ٝمضدددددد٧ح٭ٟز ددددددس٬33.24ٞؤٔددددددرز)ز ٘مر٠٭دددددد  زٔٝددددددس

%(زٜدددددددٟز ٘ٝمضددددددد٧ح٭ٟزز٦12.48 ز١ددددددد زوعدددددددم٥س ز٦ ص٧صدددددددسز ٞز)زززال توظدددددددس ز٤دددددددن٢ز ّ٘ددددددد٨٧ز ٘ٝزتٝم٭ددددددد زز

ٚززٜٛمدددددوٌت٦٥ز  دددددر ز خصددددد زٜقدددددسئٗزٌددددد٫زرسٜمتددددد٣زٌددددد٫ززز٭ٟ ألٔدددددسل٬ٝ٭ِعدددددسئ٭ ز ضدددددُز مدددددطزززز صدددددر٦ زأصٕدددددس

زالزٜدددددٟز ٘ضدددددسال ززٔخ٭دددددوزٌددددد٫ز٦  ٝدددددسز٬مدددددو٨ز ٘قدددددم زٌددددد٫زذ٘دددددٓز ٘ددددد٩زٔددددد٧ٞز ٘ٝزتٝدددددكززززز . ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس 

ز  ددددددٕٗز٬ددددددؤحوزز ٘تددددددر ٬ ز٤٭ئدددددد زلعدددددد٧زظددددددىؽ٣زلٙدددددد٩زز٬٦ٝددددددس  ز   ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘ضو٬ددددددس زز ددددددسصتو ٚز٬ددددددؤٜٟ

 .٦آ   ٢زس ١ِ٣سلز٬٦مس ضزل٣ٙٝزل٩ٙز ٙمس

 ٜددددددسزز ٘تدددددد٫ز٬مٝٙدددددد٧ٞز ٥ددددددسز ذ ز ٘زسٜمدددددد ز٘تددددددوْز  ددددددتمر لزلٙدددددد٩زٜددددددٟز ٌددددددو لز ٘م٭١دددددد ز ددددددس٥٠ٛزز%(51.62)ز ٌددددددسل

ٞززز%(72.93  زٔٝددددددددسزذٔددددددددوز)ز ألٔسل٬ٝ٭ددددددددزصو٬ددددددددس ٥ٛز ٠ت٥ٕدددددددد   ضٝس٬دددددددد ززٜددددددددٟز ٘ٝمضدددددددد٧ح٭ٟز ٥٠ددددددددٛز٬ؽددددددددس٘م٧

زٜددددددٟ(ز%33.96 ٜائ٥ددددددٛ ز سّ٘ٝس ددددددٗز ٌددددددسلز)زٜددددددٟز زٌدددددد٫ز ٘زسٜمدددددد ز ذ زٜددددددسز ٠ت٥ٕدددددد زال٪ ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘ضو٬ددددددس ز

ز٬تموظددددددد٧ٞز ٘دددددددن٬ٟز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝدددددددكزألعدددددددس ززلدددددددٟز س٘دددددددرٌسقز ٙتدددددددوٚز ٘زسٜمددددددد ز دددددددسٞ ٌدددددددو لز ٘م٭١ددددددد ز

ٌددددددد٫زز ٘مسٜددددددد ز٘ضو٬دددددددس سٞز م١ددددددد٩ز س٧رددددددد٧لز٘زددددددد٬مٙٝددددددد٧ٞز %(زٜددددددد٥١ٛز6.67)ٕ٘دددددددٟز ز٦صّددددددد٥ِ٧ٛزال٠ت٥سٔدددددددس 

  . ألٔسل٬ٝ٭ز ٘ضو٬س زل٩ٙ ٘ت٫زِرز ّكزز٦ اللتر    ز ٘تزس٦   زٔسٌ ز ٧ٝ ر٥ ٦ ٥تٛزز ٘زسٜم 
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 :لمالدم ييلم ؼع ًيم  ل ًيم جلمؼلتيمالامصايم شر .4

 ز ٘مٙٝ٭ددددد ز٦ ٘مدددددو ٜذز ١ٝ٘دددددس٤ذزلٙددددد٩ز٦صدددددس٬ت٥سز ٍدددددوضض٧ٕٜددددد ز ٘ز دددددسٞز ٘م٭١ددددد ز ٌدددددو لزٜدددددٟ(ز%44.15)ز ٌدددددسل

ز ٙدددددٓز٦صدددددس٬ت٥سز ٍدددددوض ٘ض٧ٕٜددددد زز دددددسٞ ٘م٭١ددددد ززٜدددددٟ%(ز35.95)ز ٌدددددسلزصددددد٭ٟزٌددددد٫ز ّ٘س٠٧٠٭ددددد  ز ل٦  ٥دددددسزلمدددددو

ز ٍددددددددوض ٘ض٧ٕٜدددددددد زز ددددددددسٞز٥ٜٛدددددددد١%(ز35.14)ز ٌددددددددسلز سّ٘ٝس ددددددددٗز ٘زسٜمدددددددد  زٌدددددددد٫ز الل  ٬دددددددد ز الل٦  زلمددددددددو

 ز٬٦اصدددددددؿزلٙددددددد٩ز٠قددددددد ز الرس دددددددس ز ٘قدددددددس ّ ز ٞزظدددددددمػز ٘م٭و٦ِو ؼ٭ددددددد ززز ال١ٜ٭ددددددد ز الل٦  زلمدددددددوز٦صدددددددس٬ت٥س

 ٘قددددد٭ؽو ز ال١ٜ٭ددددد ز ٘ٝمسشدددددو زٌددددد٫ز ٘تمسٜدددددٗزٜدددددكزززز٘تمٙ٭ٝدددددس ز٬ىٙددددد زلٙددددد٩ز ٘ٝقدددددت١ر ز ٘ددددد٩ز ّ٘دددددس٧٠ٞز٦ ال٠فٝددددد ز٦ ز

 .زز ألٔسل٫ٝ٬ ٘ٝزتٝكز

 ز٦ٌددددددُز ألٔددددددسل٫ٝ٬زألعددددددس ز ٘ٝزتٝددددددكززٜددددددكز تمسٜدددددد٧ٜٗدددددد ز ٘ضٕز ددددددسٞز ٘م٭١دددددد ز ٌددددددو لزٜددددددٟ%(ز51.08)ز ٌددددددسل

زٔٝؤددددددوز ٘زسٜمدددددد ز قددددددتخرٚ ٘ض٧ٕٜدددددد زز ددددددسٞزٜدددددد٥١ٛ%(ز32.27)ز ٌددددددسلزٔٝددددددس.ز٦ ٘ٝضقدددددد٧ ٭ ز ٘دددددد٧ال ز١ٜؽددددددُ

٣ز٬دددددتٛز  عدددددسقزز س٠دددددز ٘م٭١ددددد ز ٌدددددو لزٜدددددٟز(%42.32)ز ٌدددددسل سّ٘ٝس دددددٗزز. و ٜز٥دددددس٤دددددسز٦ ٌٕس ز دددددو٬٦ذ٘ٙرلس٬ددددد ز٦

٦  ٝدددددسز مٕددددد ز٤دددددن٢ز ١٘قددددد ززز.٦ رتٝسل٭ددددد ز  ِتصدددددسل٬زِددددد٨٧ ٘زسٜمددددد ز٘ٝصدددددس٘شزٌئ٬٧ددددد ز٦ـوٌ٭ددددد زٜدددددٟزرس٠ددددد ززز

لٙددددددد٩ز ٘مٝٙ٭ددددددد ز ٘تو ٬٧ددددددد ز٦ ٘تمٙ٭ٝ٭ددددددد زل  دددددددٗز ٘زسٜمدددددددس  ز سلتمس ٤دددددددسزٜدددددددوآ زززززززز ٘خدددددددس ر٫صزدددددددٛز ٘تدددددددأح٭وزز

ٔٝددددددسز مٕدددددد ز ٬عددددددسز ٘ددددددر٦ ز ٘ٝزتٝددددددكز٦حّسٌتدددددد٣ ز٤٦دددددد٧زٜددددددسزلٕقددددددت٣ز صددددددر ثز ٘م١ددددددًز ٘م ددددددسئو٪ز٦و٭و٤ددددددس.زز

  ٬خ٭س. ٘و ٫ٝز٘ممطز ٘ز٥س ز ٘ض٧ٕٜ٭ ز٫ٌز مو٬وز٤ن ز ٘تأح٭وز الرتٝسل٫ز س

 ز ٞزٜدددددٟز ٘دددددووٛزلٙددددد٩ز٦ذ٘دددددٓز ٘زسٜمددددد   ٘ٝقدددددس ز س دددددتّا٘٭ ززز٬دددددتٛز ٠ددددد٣ز ٘م٭١ددددد زل  ٌدددددوزٜدددددٟ%(ز50.66)ز أ٨

ز٦ الل  ٪ز ٘ٝددددددس٫٘زٖا ال ددددددتٍّٔس٘دددددد ززلٙدددددد٩ز٬دددددد١ ز ٘زسٜمدددددد زِددددددس٧٠ٞز ٞزلٙدددددد٩ز٬ؤٔددددددر٦ٞزٜدددددد٥١ٛ%(ز52.76)

%(زٜدددددد٥١ٛز٬ؤٔددددددر٦ٞز ٬عددددددسزلٙدددددد٩ز ٞز ٠فٝدددددد ز ٘زسٜمدددددد ز ؤٔددددددرزلٙدددددد٩ز صتددددددو ٚززززز52.82 ز٦ ٞز)٥٘ددددددس٦ ٘مٙٝدددددد٫ز

 ٍ٘زددددد٧ ز ددددد٭ٟز ٘ددددد١ ز ّ٘دددددس٫٠٧٠ز٦ ٧٘ ِدددددكز ٘تؽم٭ّددددد٫زٜدددددٟز٦ر٥ددددد ززززز ١٘قددددد ن٢ز٦ مٕددددد ز٤ددددد.ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددضو٬دددددس ز ٘

%(زالز٬ددددددددو٦ٞز ٞز ٘زسٜمددددددددس زٌدددددددد٫ززز48.65 ز٦ ص٧صددددددددسز ٞز)٠فددددددددوز ٘ٝقددددددددتز٭م٭ٟزٌدددددددد٫ز٤ددددددددن٢ز ٘ٝقددددددددأ٘ زززز

    ر ل٫.ز٘ٙتٍٕ٭وزٜو ٔوً ز ال لٞز مر

 ز  ددددددد زلٙددددددد٩ز٥سشدددددددؤ٠٦ز ل   زٌددددددد٫ز ٘زسٜمدددددددس زصدددددددُز ٞزلٙددددددد٩ ٌدددددددو لز ٘م٭١ددددددد زززٜدددددددٟ%(ز32.42)ؤٔدددددددرز٬

ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز٤٭ئس ٥ددددددسز  ت٭ددددددس زٌدددددد٫ز ٘زسٜمدددددد زصو٬دددددد زز ددددددسٞزٜدددددد٥١ٛ%(ز53.23)ز٬ٍ٭ددددددر ز٦ٜتدددددد٧ٌوزل٬ّٝو ؼ٭دددددد 

ل١دددددرزز ٘ دددددٍسٌ٭ زٜو لدددددس ز٬دددددتٛزالز ٠ددددد٣زلٙددددد٩ز(%53.23)ز٬ؤٔدددددرٔٝدددددسززٜتددددد٧ٌو زو٭دددددوز ال٠تخس دددددس زؼو٬دددددُزلدددددٟ

 الٜدددددوز٦  ٝدددددسز٬ٕ دددددًز٤دددددن زز.٦رم٥ٙدددددسزٜتسصددددد زٕ٘دددددٗزٜدددددٟز٬و٬دددددرز الؼددددداقزلٙ٭٥دددددسززز ٘زسٜم٭ددددد ز ّ٘دددددو    ز  خدددددسذ

 . ٘تر ٬ق٭ ز ٥٘٭ئ زألعس ززٜكز ٘تمسٜٗزٜؤ ق٭ ز٦/ ٦زٌول٬ ز٫ٌز٦ر٧لزٜو ر٭ 

ز
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ي يفًيم جلمؼلت:يمألكلدٌ ٍم قرٌلتيم ل صلتيق لٌ يومفرمديم ؼٍ  يشؼع يمذىي .5

   ألٔسل٬ٝ٭رر٦ٖزٜر٨زشم٧ ز ٌو لز ٘م٭١ ز ضٝس٬ زٜٝس  س ز ٘ضو٬س ز

  ٧٘ ػز ٘ضقس ٫  ز٫ٌز ٘ٝٝس  س ز ٘تس٘٭  ألٔسل٬ٝ٭ٜر٨ز ٘وظسزلٟزصٝس٬ ز ٘ضو٬س ز

 7.90 ٦ظكزلاٜس ز ٘ؽا 

 7.15  ٘مضجزز٫ٌزصّٗز خصص٫

 7.04  ١٘ وز٫ٌز ضجز خصص٫

 6.75   ٘ر   ٭ز   ت٭س زٜضت٨٧ز ٘ٝسل

 5.94 ٦و٭و٤سز  ٘ٝ س ٣ٔز س دز ٘ضوٚز ٘زسٜم٫زٜخٗز ١ٝ٘فٝس ز الرتٝسل٭

 5.92  سِ س ز ٘م١ٙ٭١لّرز ٘ٝ

 5.78  ّ٘ٝسال ز ٔتس 

 5.45  ٝر٠٦س ز الٕ٘تو٠٦٭ ٘ صٝ٭ٛز

 3.18  صوٚز ٘زسٜمزل  ٗ ٘تفس٤وز

ز ز ٘ٝختٍٙدددددد زلددددددٟزؼو٬ددددددُ ألٔسل٬ٝ٭دددددد٬مددددددو ز ٘زددددددر٦ٖز ٘قددددددس ُزٜددددددر٨زشددددددم٧ ز ٌددددددو لز ٘م٭١دددددد ز ضٝس٬دددددد ز ٘ٝٝس  ددددددس زز

(ز ض٭ددددددجز12-1لتٝددددددسلزلٙدددددد٩زّٜ٭ددددددس زٜتددددددر دزٜددددددٟز)ز ٘ضقددددددس ٭ ز٘ٙٝتى٭ددددددو  ز ٍ٘ول٭دددددد ز سالز ٘ٝت٧ ددددددؽس   ددددددتخر ٚز

(ز٤دددددد٫ز الٔخددددددوز   ٍسلددددددس ز٦ِددددددرز٦رددددددرز ٞز ٘ ددددددم٧ ز أللٙدددددد٩ز12ٝدددددد ز الٔخددددددوز ٠خٍسظددددددسز٦ ّ٘٭ٝدددددد ز)(ز٤دددددد٫ز ّ٘٭1 ٞز)

ٟززلاٜدددددس ز س٘ضٝس٬ددددد ز ٝخدددددٗزٌددددد٫ز٦ظدددددكزز ز٬قدددددس٦٪ز٧ دددددػز ٘ضقدددددس ٫زٝت ٥٘٭ئددددد ز ٘تر ٬قددددد٭  زإذز ٞز ٘ززِمدددددٗز ٘ؽٙمددددد زٜددددد

 ٘ضقددددددس ٭ زز ٘ٝت٧ ددددددؽس ( زحددددددٛز مم٥ددددددسزٌدددددد٫ز12 ٘ٝو ٍمدددددد٣ز ٘تدددددد٫زِددددددر  ز ١ضدددددد٧ز)زز٘ٙماٜدددددد ز ِددددددو ز٤٦دددددد٫ز(7.92)

.زأٜدددددسز ِدددددٗزز١٘ دددددوزٌددددد٫ز ضدددددجز ٘تخصددددد ز٦  ت٭دددددس زٜضتددددد٨٧ز ٘ٝدددددسل ز ٘تر ٬قددددد٭ زززز  ٘تخصددددد ز٦زٗصّدددددز ٘مضدددددجزٌددددد٫ز

ز( ز٤٦دددددد٧3.18٫ ددددددػزصقددددددس ٫زّٜددددددر  ٢ز)ٝت ٘ٝٝس  ددددددس زصٝس٬دددددد زٌتٝخٙدددددد زٌدددددد٫ز ٘تفددددددس٤وزل  ددددددٗزصددددددوٚز ٘زسٜمدددددد ز 

ز ل ر ز ال٠خٍسض.ز ٩٘ز ِو 

ز٘ٙضو٬ددددددد زٜقدددددددسص زألؽددددددد ز ٘زسٜم٭ددددددد ز٦ ٘م٭ئددددددد ز٦  ٝدددددددسز٬ٕٝدددددددٟزلدددددددو٦ز ١٘تدددددددسئذز ٘قدددددددس ّ ز ٘ددددددد٩ز ٞز ٘ت دددددددو٬مس ززز

ُزززز  ألٔسل٬ٝ٭ددددد ٦ ٘ٝزتٝدددددك ز ٪ز ٞز ٘تّ٭٭دددددرزلدددددسل زززز ٘ؽٙمددددد ز زدددددس٢ز٘و دددددس٘ت٥سز ٘زسٜمددددد زالز دددددأ ز ٥دددددسزٌددددد٫زٜزدددددسٖز ضّ٭ددددد

ٖزٜدددددخازٜدددددسز٬ٕددددد٧ٞزٌددددد٫زٜزدددددسٖز ٘مضدددددجززز ز دددددٝم ز٦ذ  زلٙٝ٭دددددسزٜضٕٝددددد زا ٜزدددددزٌددددد٫ز ١٘ دددددوزظدددددو٦  زٜدددددٟز دددددا

زظددددددٟٝز٬ر  دددددد٣ز ٘ددددددن٪ز ٘ٝقددددددسَزأ٦ز ٘ٝددددددسل ز٦صددددددًز ٘تددددددر ٬ زٌدددددد٫ز٤٭ئدددددد زلٙٝ٭دددددد  ز ٦ز ٘ددددددو ٚز ٘زسٜمدددددد ز٘معدددددد٧ز

ٔٝدددددسز ٞزز.٦ دددددٙ٭ٛز٘ددددد٣زلٙٝددددد٫ز  دددددٕٗز ٘ٝدددددسل ز ىؽددددد٫ز ٘تددددد٫ز ٘ٝو ردددددكز  ت٭دددددس ز ٘ر   ددددد٭ زٜدددددكز دددددوْزصو٬ددددد زز ٘خؽددددد 

ز .ز ألٔسل٬ٝ٭ ٘ٝٝس   ز ٘مٝٙ٭ ز٘ٛز و ُز مرز ٩٘زٜقت٨٧ز ٘ٝٝس  س ز ٍ٘ع٩ٙز٫ٌزظٝسٞز ٘ضو٬ ز

ز

ز

ز

ز
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  يمنيلجه يتظريمفرمديم ؼٍ  مألكلدٌ ٍم جه يمالدم ٌ يم اًيتذػبيم قرٌلتي .6

  زٜٟز ٘ز٥س ز الل  ٬  ألٔسل٬ٝ٭صٝس٬ ز ٘ضو٬س ززٜر٨رر٦ٖز

  ١٘ق ز ٘ٝئ٬٧   ٘ز٥ 

 27.2 ٜزٙ ز ال١ٜس 

 25.5  ٜزٙ ز ٘مٝر 

 29.3  ئس  ز ٘زسٜم 

 34.3 لٝسل٢ز ٕ٘ٙ٭ 

 46.5  ئ٭ ز ّ٘قٛ

 50.9ز ٘وٜا ز٫ٌز ّ٘قٛ

 50.7  ٘وٜا ز٫ٌز ٕ٘ٙ٭ 

 43.3  ٘وٜا ز٫ٌز ٘زسٜم 

ز ددددددرلٛز ٘تدددددد٫ز ٘ز٥ددددددس زلٙ٭٥ددددددسزصصددددددٙ ز ٘تدددددد٫ز ٘ٝئ٬٧دددددد ز١ٙ٘قدددددد ز ٘ضقددددددس ٫ز٧ ددددددػٝت ٘ز ٘قددددددس ُز ٘زددددددر٦ٖز٬مددددددو 

ٟزز٦ِددددددددرز   ألٔسل٬ٝ٭دددددددزز ٘ضو٬دددددددس ز ز ٕ٘ٙ٭دددددددد زٌددددددد٫زز ٘ددددددددوٜا ز٬٦ٙددددددد٭٥ٛز%(ز52.9)ز ّ٘قددددددددٛزٌددددددد٫زز ددددددددسٞز ٘دددددددوٜا زز مددددددد٭

ز س٘ٝو مددددد ز ٘زسٜمددددد زٌددددد٫ز٦ ٘دددددوٜا ز ّ٘قدددددٛز ئددددد٭ زردددددس زحدددددٛز   ألٔسل٬ٝ٭دددددز٘ٙضو٬دددددس زللٝدددددسز الٔخدددددوز٤دددددٛ%(ز52.7)

زٌدددددد٫ز الِددددددٗز٤دددددد٫ز ٘زسٜمدددددد ز٦ ئس دددددد ز ال١ٜددددددس ز٦ٜزٙدددددد ز ٘مٝددددددر  زٜزٙدددددد زٔددددددسٞزٝددددددس ٭١ز ٘تدددددد٧ ٫٘ زلٙدددددد٩زصّدددددد ا ٘

ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس زٜدددددكز ٍدددددسلاز ِدددددٗز ٘زسٜمدددددس زٌددددد٫ز الل  ٪ز ٥٘٭ٕدددددٗز ٞز٬م١ددددد٫ز٤٦دددددن ز ٘تددددد٧ ٫٘ زلٙددددد٩ز ١٘قددددد 

ز ١ٝ٘ف٧ٜددددد ز٤دددددن٢زال  مدددددسغزذ٘دددددٓز٬مدددددو٨ز٦ِدددددرز ٘م٭١ددددد  ز ٌدددددو لز٠فدددددوز٦ر٥ددددد زٜدددددٟز٦ ٘ٝضتددددد٨٧ز ٘ دددددٕٗزص٭دددددجزٜدددددٟ

ٟزز متمددددددرز ٘تدددددد٫ز ٘تمٙ٭ٝددددددس ز٦ز س٘ت ددددددو٬مس ز الل  ٬دددددد  ألعددددددس ززز٦ٜصددددددس٘شز ٧ر٥ددددددس ز اللتمددددددس زز مدددددد٭ٟز ال ددددددنزلدددددد

زو٭دددددوزأ ددددد زلٙددددد٩ز٬ّددددد٧ٚز٦ ٘دددددن٪ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددد٦ز٦ ص٧صدددددسز ٞز  ددددد٧ٙ ز ٘تم٭٭١دددددس ز  ل  ٬ددددد زززز ألٔدددددسل٫ٝ٬ز ٘ٝزتٝدددددك

ٞزز غ ددددددس زز١٬ددددددتذزز٧ٜظدددددد٧ل٭ ز ٟززأٔخددددددوززٜو ٔددددددو٤ٛززلٙدددددد٩زز س٘ٝضسٌفدددددد زز٥٬تٝدددددد٧ ٛززٜدددددد ز  ل  ٬ددددددد ز سّ٘عددددددس٬سزز ٤تٝددددددس٥ٜ

 ٘تر ٬قدددددد٭  زٔٝددددددسز ٞز  دددددد٧ٙ ز ٘تم٭٭١ددددددس ز١٬ ددددددأز٤٭ئددددددس ز مو٬ددددددٓززز٦ ٘مٝٙ٭دددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز٧  ألٜددددددز٦ٜتس مدددددد ز٦ ٘ٝس٘٭دددددد 

ز٦ؼسل ز٦٦ال ز رالزٜٟز٤٭ئس ز ٠زس ز٦  ر ق.ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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ي يمنيلجه يتظريمفرمديم ؼٍ  :يمألكلدٌ ٍمهبيم  شلكليلم ؼعمئكيم اًيتعمجهيم قرٌلتي .1

   ١٘قم  ز٦ ٘م٧ ئُز ٘ٝ ٕا

 15.38  ز٦ ٘ممخس  ألٔسل٬ٝ٭م٭٭١س زلرٚز  ت٭س ز غ س ز ٘زسٜمس ز٦ ٘ت

 12.82 ٌٙقٍ ز ٘ٝزتٝكزٕٔٗز٦ ٘عى٧غز الرتٝسل٭ 

 12.82ز ٘وِس  ز الل  ٬ ز٦ قٙػز ٥٘٭ٕٗز الل  ٪ز٫ٌز ٘زسٜم 

 8.97  ٘ٝضق٧ ٭ 

الز س نز ٘تؽ٧ ز٫ٌز٦٦ر٧لز ؽػزل   ٭ ز٦ ٦صسيز٘ٙٝقسِس زرسٜر ز

 ٜزسٖز ٘تخص 
7.69 

 6.41 و٭س ز ٘ ٍسٌ٭ 

 5.13 ٜٕس٠٭س ز ٘ٝس٘٭ زالرو  ز ٘مض٧ثز٦لّرز ٘ٝؤ ٝو  لرٚز ٧ٌوز ال

 5.13 لرٚز م٫١ز ال   ز٦ ّ٘ٝتوصس ز ٘ٝتمّٙ ز ٝخورس ز ٘تمٙ٭ٛز ٘مس٫٘

 5.13  ٘تر ا ز ٘خس ر٭ زال مس ز ١ٜ٭ 

 5.13  ٧يز ٘ؽٙم زٜٟز ١ٝ٘سِ  ز ٘ضو 

 5.13  ٘ت و٬مس ز ّ٘س٠٧٠٭ ز٘ٙزسٜمس 

 3.85  ٘خ٧يزٜٟز ٍ٘صٗ

 3.85  ٘ ز٫ٌز ٘زسٜم لرٚز٦ر٧لزلر

 1.28  ٘ت٧ صٗزٜكز ٘ٝزتٝكز ٘ٝض٫ٙز٦ لؽس زٜضسظو  ز٠٦ر٦  

 1.28  ٘ و ٔ ز٦ ٘ت٧ صٗزٜكز  س ن ز ٘زسٜمس ز ٘مس٘ٝ٭ 

 100.00  ٘ٝز٧ٝق

 زٜدددددٟز٦ر٥ددددد ز٠فدددددوز ٌدددددو لزززز ألٔسل٬ٝ٭دددددز٬ٝخدددددٗز ٘زدددددر٦ٖز ٘قدددددس ُز ٤دددددٛز ٘ٝ دددددٕا ز ٘تددددد٫ز ٧ رددددد٣ز مو٬دددددوز ٘ضو٬دددددس ززززززززز

ٛز صقددددد ز ١٘قدددددم ( ز٤٦ددددد٫ز تمٙدددددُز ؽو٬ّددددد ز  ت٭دددددس ز غ دددددس زززز الِدددددٗز ٤ٝ٭ددددد  ٘ددددد٩زز ٘م٭١ددددد ز  دددددٕٗز ١دددددس ٫٘ز)ٜدددددٟز ال٤ددددد

%( ز مم٥ددددددددسز15.38 ز٦ ٘ممخددددددددس ز ٘مٙٝ٭دددددددد ز ٘تدددددددد٫ز٠س٘دددددددد ز ١٘قددددددددم ز الٔمددددددددوز)زز ألٔسل٬ٝ٭دددددددد ٘زسٜمددددددددس ز٦ ٘تم٭٭١ددددددددس ز

٦ؼم٭مدددددد ز ٥٘٭ٕددددددٗزز٘ دددددد٨٧ٕزٜددددددٟزٌٙقددددددٍ ز ٘ٝزتٝددددددكز٦ ٘عددددددى٧غز الرتٝسل٭دددددد ز٦ ٘ دددددد٨٧ٕزٜددددددٟز ٘وِس دددددد ز الل  ٬دددددد زززززززز 

ز%(زٕ٘ٗز٥١ٜٝس زحٛز تس م ز ١٘ق زل٩ٙز ١٘ض٧ز ٘قس ُ.12.82 ز) ٘زسٜم ز ١قم الل  ٪ز٫ٌز

ٞززززز زصددددد١كز ّ٘دددددو  ززلدددددسل زٌددددد٫زز٘ددددد٣زلاِددددد زالز ٘تدددددر ٬ ز٤٭ئددددد زلعددددد٧ز٬٦مدددددو٦زٌو٬دددددُز ٘مضدددددجز٤دددددن٢ز ١٘تدددددسئذز ٘ددددد٩زأ

ٞزززز ٘خدددددسصز مٝٙ٭ددددد ز  شدددددخسصز٤٦٭ئدددددس ز٦٘زدددددسٞزززز ٥دددددسزّددددد٬ٚ٧ ال ت٭دددددس زززلٝٙ٭ددددد ز ٘تم٭٭١دددددس ز ٥ٜ٧٥ٍٝدددددسز ٘ دددددسٜٗ زٔددددد٧

ز٤٭ئددددد ألعدددددس زٔٝدددددسز ٞزز. ٘زسٜمددددد ز ئددددد٭ زأ٦ز٦زٜزٙددددد ز ال١ٜدددددس ز ٦ز ٘مٝدددددر  زِمدددددٗز ٘ز٥دددددس ز ٘ض٧ٕٜ٭ددددد ز ززٜدددددٟز مددددد٭ٟ

ز ٘زسٜمدددددد زٕ٘دددددد٧ٞز ٘زسٜم٭دددددد  ز٦ أل٠فٝدددددد ز٦ ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟز ٘تمٙ٭ٝددددددس زٌدددددد٫ز٦ظددددددك  ددددددٕٗزلددددددسٚزز٬ ددددددس ٧ٔٞزالز ٘تددددددر ٬ 

ز٦.36 أل٠فٝ ز ٧ّ٘ ٠٭ٟز٧٘ظكز ٙٓزٜختص ز٘زسٞزل٩ٙز متٝر

ز أل ل٠٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد٦ز  ل  ٬دددددد ز ٘تم٭٭١ددددددس زٌدددددد٫ز ٘ٝتممدددددد ز٬٦ددددددو٨زٌو٬ددددددُز ٘مضددددددجز ٞز ٘ؽو٬ّدددددد زز

ٜمس٘زدددددد ز ددددددو٬م ز٦لٝٙ٭دددددد ز٘عددددددٝسٞز  تمددددددسلز ٞز ٕدددددد٧ٞزلٝٙ٭دددددد ز ال ت٭ددددددس ز ددددددتٛزلٙدددددد٩زززززإ٘دددددد٩ز ضتددددددسدزٜ ددددددٕٙ ز٤دددددد٫

                                                           
.ز٠ّدددددازلدددددٟز ٘دددددو  ػززز٫8/6/2211ز ٘زسٜمدددددس ز ال ل٠٭ددددد  زرو٬دددددر ز ٘مدددددو ز ٘٭ددددد٧ٚ ز دددددس ٬ ز ٘مدددددرلزززززززصددددد٧ٖز٤دددددن٢ز ٘ٝقدددددأ٘ ز ضر٬دددددر ز ٠فدددددوزّٜدددددسٖز ٘دددددرٔت٧ زلدددددر٠سٞز ٥٘٭سر١ددددد  ز ٘ضو٬دددددس ز الٔسل٬ٝ٭ددددد زٌدددددزززززززززززز 36

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=306070ز
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 لتمدددددددس   ززٜدددددددٟز دددددددرالز ٘ خصدددددد٭ زز٦ ٘ٝصدددددددس٘شز٦ ٘ماِدددددددس ز٦ ٘ دددددددٙٙ٭ ز لتمددددددس   زو٭دددددددوز٧ٜظددددددد٧ل٭ زٔس٧٘  ددددددؽ زز

ز٘تممئددددد زز ٘مس٘ٝ٭ددددد زز ٘زسٜمدددددس زوس٘م٭ددددد ززٌددددد٫ز ٘ٝتممددددد زز ص٧صدددددسز٦ ٞز ٘ؽو٬ّددددد زز٦ ٘تٝ٭دددددو زز٦ ٍٕ٘دددددس  ز٦ ٘ٝموٌددددد زز ٘مٙدددددٛ

ز ٘ٝددددددؤ٤ٙ٭ٟزٔددددددٗزظددددددٝسٞز ١ددددددسٌ ز رددددددٗزٜددددددٟز ٘ ددددددسووزذ٘ددددددٓزلددددددٟز ددددددس لاٞز٤دددددد٧زإل  ٪زأ٦زأٔددددددسل٫ٝ٬زأ٪زشددددددسوو

ٗزز٦ٜددددددٟزحددددددٛز قددددددتؽ٭كز ٘زسٜمددددددس زززز٦لس٘ٝ٭ددددددس زٜضٙ٭ددددددسزإشددددددىس٣٘زٌدددددد٫ز٦ ٘ددددددو وم٭ٟ ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٘مّدددددد٧ٖز  ت٭ددددددس زأٌعدددددد

 .٦   ر ل٭ 

ز  ل  ٬دددددد ز٦ ٘ٝتؽٙمددددددس ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز أللددددددو يزٔددددددٗزخددددددسً٘الز٬ز ٘تم٭٭١ددددددس زٌدددددد٫ز أل دددددد٧ٙ ز٦رددددددر٬وز س٘ددددددنٔوز٤ددددددن ز

ز٦لددددددرٚز٦  ٤ٝددددددسٖز٦ ٘ددددددوٌطز ٘تددددددنٜوزٜددددددٟزصس٘دددددد زإ٘دددددد٩زٌّددددددػز٦ ٠ٝددددددسز٬ددددددؤل٪زز ٍ٘ددددددوصز٦ ٕددددددسٌؤز ١ٝ٘سٌقدددددد ز٦ٜمددددددرأ

ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددزأ٤دددددر ٥ٌسز ضّ٭دددددُزٌددددد٫ز ٘زسٜمدددددس ز٦ٌ دددددٗز ٘زسٜم٭ددددد ز ٘ض٭دددددس زٜدددددٟز أل دددددس ن ز ٭دددددو ز٦ ٠قدددددضس ز الٔتدددددو ث

 . ٬عسز ٘ر   ٫ز ٘ٝقت٨٧ز٦ ر٫٠

  :تبجبت العبمة المتعلمة بفرضيبت الذراسةاالستى 

 .ِ"ماذلي-ػ عمَلي-م ؼٍ  يأفرمدي ذىي مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيمضاعى" 

ز  رس دددددس ز٘ٝزٝددددد٧قز ٘ٝئ٬٧ددددد ز١ٙ٘قددددد ز ٘ضقدددددس ٫ز٧ دددددػٝت ٘ز ددددداٖزٜدددددٟزٜمس٘زت٥دددددسز ددددد٭تٛز ٘مسٜددددد  ز ٍ٘وظددددد٭ ز٤دددددن٢

زلٙددددد٩زٔدددددٗز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز٬دددددس  ٘ضوز٘ٝؤشدددددو  ز ٘ضقدددددس ٫ز٧ دددددػٝت ٘ز ددددداٖز٦ٜدددددٟز٦ ٘ٝضس٬دددددر  ز٦ ٘قدددددٙم٭ ز  ٬زس ٭ددددد 

ز٠ضددددددد٧ز ٘ٝختٍٙددددددد ز٘إلرس دددددددس ز ٘ٝئ٬٧ددددددد ز١ٙ٘قددددددد ز ٘ضقدددددددس ٫ز٧ دددددددػٝت ٘ز ٘تدددددددس٫٘ز ٘م٭دددددددس٫٠ز ٘و دددددددٛز٬٦ف٥دددددددوزصدددددددر  

زّٜس ددددددٗ(ز32.1)ز  ٬زس ٭دددددد ز٘ٙت٧ر٥ددددددس ز ٘ضقددددددس ٫ز٧ ددددددػٝت ٘زٔددددددسٞزٌّددددددرز  سشددددددٕسٖزٜتٍس٦ دددددد٣ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس 

ز٬م١ددددددد٫ز٤٦دددددددن ز( 23.5)ز ٘ٝضس٬دددددددر ز٘ٙت٧ر٥دددددددس ز ٘ضقدددددددس ٫ز٧ دددددددػٝت ٘زٔدددددددسٞز ٭١ٝدددددددسز ٘قدددددددٙم٭  ز٘ٙت٧ر٥دددددددس (ز44.4)

ز ال٤ٝ٭ددددددد زص٭دددددددجزٜدددددددٟز ٘ٝت٧ دددددددؽ ز ٍ٘تدددددددو زظدددددددٟٝز٬ّدددددددكز ٘ر   ددددددد ز٘م٭١ددددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس زٜقدددددددت٨٧زأٞ

ز ٘ددددد٩زأِدددددو ز١ٕ٘٦ددددد٣ز ١٘قدددددم٭  

ز ١ضددددد٧ز٥١ٜدددددسز ٘ٝتدددددرٞز ٘زس٠ددددد 

زّٜس ٠ددددددددددددددددددددددددددددد %(ز11.27)

%(ز22.27)ز ممدددددددددرز ٝقدددددددددسٌ 

زل رددددددددددددد زٔٝدددددددددددددسٖزلدددددددددددددٟ

ز٬ دددددد٭وزٜددددددسز٤٦دددددد٧ز ٘ٝت٧ ددددددػ 

ز ٔخدددددوز ٍ٘وظددددد٭ ز حمدددددس زإ٘ددددد٩

ز ٘و دددددٛز٧٬٦ظدددددشز٭٥دددددس ٠ٍزٜدددددٟ

ز:ذ٘ٓز ٘تس٫٘ز ٘م٭س٫٠

ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزٜددددددكزٜزٝدددددد٧قزٜؤشددددددو  ز ٘ضو٬ددددددس زز ٘ر   دددددد ز  ددددددتمس٠ زأ ددددددئٙ ززٝ٭ددددددك٘ز ٘ضقددددددس ٫ز٧ ددددددػٝت ٘زأٞزٔٝددددددس

   ٍدددددسقزل رددددد زِ٭ٝددددد زٜؤشدددددو٪ززززز٦٘ددددد٧صؿز ٘دددددر رس  زٜم٭دددددس ززصقددددد (ز2.19)ز ٙدددددهزإذز  ٬عدددددسزذ٘دددددٓز ٘ددددد٩ز٬ ددددد٭و
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١ٝددددددددسزٔس٠دددددددد ز ددددددددس٫ِز ٘ٝؤشددددددددو  زٌدددددددد٫زل ردددددددد ززٟ ز ٭ ألٔددددددددسل٬ٝ٭ ز٦صو٬دددددددد ز الٌددددددددو لز ألٔسل٬ٝ٭دددددددد ل  ْز ٘ضو٬دددددددد ز

ز : ٘اصُز ٘زر٦ٖز٬ف٥وزٔٝسز  ٘ٝت٧ ػ

 : ٘تس٘٭ ز سال مس ز ٘م٭١ زالٌو لز ٘قس ّ ز ١٘تسئذز ٍق٭وز٬٦ٕٟٝ

 ٞ ٘تممئددددد ز سّ٘ٝس ٠ددددد ززز٘مٝٙ٭ددددد ز  دددددتزس ٧ ز ٘دددددن٬ٟز ٘م٭١ددددد ز ل ٌدددددوزؼم٭مددددد زٜدددددٟز٠س مدددددسز ١٘قدددددم٫ز ال٬زدددددس ٫ز ٘ت٧رددددد٣ز 

 .زز٘ٙتممئ ز ٘و ٌع٭ٟزٜكز٠قم 

 زٌددددد٫ز ٘زس٠ددددد ز ١٘فدددددو٪ زٕ٘دددددٟزلٙددددد٩زصدددددم٭رز ٘ٝٝس  ددددد ززز ألٔسل٬ٝ٭ددددد ٞز١٤دددددسْز٥ٌٝدددددسزلس٘٭دددددسز٥ٍٝ٘ددددد٧ٚز ٘ضو٬دددددس زز 

 ٝؤشدددددو  ز ٘مضدددددجز٦صو٬ددددد ز مدددددسلٖززز٥١ٜدددددس٦ ص٧صدددددسزٜدددددسز٬تمٙدددددُززز ٌدددددو لز ٘م٭١ددددد ١٤دددددسْزرس٠مدددددسز اٌ٭دددددسز٘دددددر٨زز

الل  ٬ددددددد ز٦ ٘ٝس٘٭ددددددد .ز٦  ٝدددددددسز ٕ دددددددًززز ٤سز٦  دددددددتّاٖز ٘زسٜمددددددد زلٙددددددد٩ز ٘ٝقدددددددت٬٧س ز ٘مٙٝ٭ددددددد ز٦زز ال   ز٠٦ دددددددو

ٔٝدددددسزـ٥دددددوزٌددددد٫ز ١٘قددددد ززززز  ألٔسل٬ٝ٭ددددد٦رددددد٧لز٥ٌدددددٛزو٭دددددوز٦ ظدددددشز ٦زلِ٭دددددُز٘ٙضو٬دددددس ززززززلدددددٟز٤دددددن٢ز ٍ٘ٝس ِددددد زز

ال ئٙ ز٦ ٛز الشس  ز ٘٭٥سز س ّس. ٬ ز لا٢ز ٘ت٫زصصٙ زلٙ٭٥سزئ٧ ٘ٝ

ي"م ج شيلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيتم شرميوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

  مألكلدٌ ٍجذلايأثريماغٍريم ج شيػعىيم شرمتيم قرٌ ي

يمضاعىيم ذال   لٍ  ي)ت( م عصطيم قضلوً م ج ش م   شر

  مألكلدٌ ٍمد منيمؼ ىيم قرٌ ي
 2.89 ركر

0.64 0.52 
 2.799 أتثى

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي
 2.35 ركر

-0.87 0.38 
 2.43 أتثى

 ترلدايمال مءيم ؼع ٍ يلتشرهليلمالػالليػ هلم رق يلحرٌ ي
 2.44 ركر

-1.70 0.09 
 2.58 أتثى

 مصامالايم جلمؼلتيمالدم ييلم  ل ًيلم ؼع ً
 2.02 ركر

-0.01 0.98 
 2.03 أتثى

 هيج ٍغيأصئعهيمالصا ل همألكلدٌ ٍم قرٌهي
 2.51 ركر

-0.81 0.42 
 2.58 أتثى

                                                           
ز.ٜو ٍكزأ٦زلسٖز٧٥ٌ(ز3ز-2.3)ز٭ٟ زٜسزٔسٞز٦إذ زٜت٧ ػ ز٧٥ٌ(ز2.3ز-1.7)ز ٭ٟزٜسزٔسٞز٦إذ زٜترٞ ز٧٥ٌ(ز1.7ز-1)ز ٭ٟزٜسزٔسٞزٌئذ ز ٘ضقس ٫ ز ٧٘ ػزصق ز ٘ر ر زإلؽس ز ٛزززز37

ز

يمألكلدٌ ٍ يلتجذلايلٍلسيم   شرمتيم فرػٍ ي عقرٌ

ي31م ذ ج  عصطيم قضلوً ام  م   شري م رلب

يػلا 2.64يمد منيمؼ ىيم قرٌ يمألكلدٌ ٍ  1

يػلا 2.40 حرٌ يمالفرمديمألكلدٌ ٍٍن 2

 ماعصط 2.22 لتشرهليلمالػالليػ هلم ؼع ٍ يترلدايمال مءيم رق يلحرٌ ي 3

 ماعصط 2.21 مصامالايم جلمؼلتيمالدم ييلم  ل ًيلم ؼع ً 4

 ماعصط 2.13 م قرٌ يمألكلدٌ ٍ يمغيج ٍغيمصئع يمالصا ل ة 5
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  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز٘ٝؤشدددددددو  (ز )ز  تمدددددددس ز ضٙ٭دددددددٗز٠تدددددددسئذز ٘قدددددددس ُز ٘زدددددددر٦ٖز٧٬ظدددددددش
38
زٜتى٭دددددددوزصقددددددد زز

 ز ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٘ٝقددددددت٨٧زإصصددددددسئ٭ زلال٘دددددد زذ  زٌددددددو٦َز٦ردددددد٧لزلددددددرٚزإ٘دددددد٩ز ١٘تددددددسئذزل٘دددددد ز٦ِددددددرز ٘زددددد١  ز

ز٦ردددددد٧لزلددددددرٚز ٘زددددددر٦ٖز٬ف٥ددددددوزٔٝددددددسز(.2.25زٜددددددٟز ٔمددددددوز2.42"ز) "زرال٘دددددد  زٜتى٭ددددددوز ٘زدددددد١ ز سلتمددددددس ز٘ٙم٭١دددددد 

زإذزٜتى٭دددددوز ٘زددددد١  زز٠ضددددد٧زصدددددر٢زلٙددددد٩زٔدددددٗز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس زٜؤشدددددو  ز ددددد٭ٟزسئ٭ إصصدددددزلال٘ددددد زذ  زٌدددددو٦َ

ززرٝ٭مس.ز٥سٌ٭ز(2.25)زٜٟزأٔموزرال٘ ٜقت٨٧ز ٘ز ٞ

 ز دددددد٧  ز ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘م٭ئدددددد ز ٘ضسظدددددد١ ز٘ٙضو٬ددددددس ززز ٞز ٘دددددد٩ز١٤ددددددسزصصددددددسئ٭   ز ٍ٘ددددددو٦َز٦ردددددد٧لزلددددددرٚز٬مددددددو٨ز٦ِددددددر

سز دددددددد٭ٟز ٘ددددددددن٧ٔ ز٦ ال٠ددددددددسث زأ٪ز ٞزسز٦ ّس٘٭ددددددددر٤ ٔس٠ددددددد زِس٠٧٠٭دددددددد ز ٚز٦ ِم٭دددددددد زالز ٍددددددددوَزٌدددددددد٫ز ٘٭س ٥ددددددددسز٥ٜ٧٥ٍٜ٦ددددددددز

ٟززز٧ٜصددددددر زِدددددد٧ ٠٭ٟز٤دددددد٫ز أل ل٠٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز٦ ٘تمٙ٭ٝددددددس ز٦ أل٠فٝدددددد ز ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟ ز٦ ١ؽمددددددُزلٙدددددد٩ز ٘ؽددددددوٌ٭

ز.٦إ٠سحسزذ٧ٔ  

ي"مألكلدٌ ًيم اخصصيلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

  مألكلدٌ ٍم شرمتيم قرٌ يػعىييمألكلدٌ ًجذلايأثريماغٍريتص ٍفيم اخصصي

 مألكلدٌ ًم اخصصي م   شر
م عصطي

 م قضلوً

لٍ  ي

 )ت(

مضاعىي

 م ذال  

  مألكلدٌ ٍمد منيمؼ ىيم قرٌ ي
 2.82 ػععميمجا لػٍ يلمتضلتٍ 

1.34 0.18 
 2.97 ػععميطرٍؼٍ يلتطرٍمٍ 

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي
 2.33 ػععميمجا لػٍ يلمتضلتٍ 

0.89 0.37 
 2.42 طرٍؼٍ يلتطرٍمٍ ػععمي

 ترلدايمال مءيم ؼع ٍ يلتشرهليلمالػالليػ هليم رق يلحرٌ ي
 2.53 ػععميمجا لػٍ يلمتضلتٍ 

0.46 0.65 
 2.56 ػععميطرٍؼٍ يلتطرٍمٍ 

 مصامالايم جلمؼلتيمالدم ييلم  ل ًيلم ؼع ً
 1.99 ػععميمجا لػٍ يلمتضلتٍ 

8.20 0.41 
 2.07 ػععميطرٍؼٍ يلتطرٍمٍ 

 ج ٍغيأصئعهيمالصا ل ه يمغيمألكلدٌ ٍلتيم قرٌ
 2.52 ػععميمجا لػٍ يلمتضلتٍ 

1.33 0.19 
 2.63 ػععميطرٍؼٍ يلتطرٍمٍ 

ز

زصددددددددٍ زٜتى٭ددددددددوزصقدددددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددددز ٘ضو٬ددددددددس ز٘ٝؤشددددددددو  (ز )ز  تمددددددددس ز ضٙ٭ددددددددٗز٠تددددددددسئذز ٘زددددددددر٦ٖز٧٬ظددددددددش

ز٘ٝقدددددددت٨٧زسئ٭ إصصدددددددزلال٘ددددددد زذ  زٌدددددددو٦َز٦رددددددد٧لزلدددددددرٚزإ٘ددددددد٩ز ١٘تدددددددسئذزل٘ددددددد ز٦ِدددددددرز  ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز ٘تخصددددددد 

زٜددددددددٟز ٔمددددددددوز2.19"ز) "ز رال٘دددددددد ز ألٔددددددددسل٫ٝ٬ز ٘تخصدددددددد زٜتى٭ددددددددوز سلتمددددددددس ز٘ٙم٭١دددددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددددز ٘ضو٬ددددددددس 

ز ٘ضو٬ددددددددس زٜؤشددددددددو  ز دددددددد٭ٟزإصصددددددددسئ٭ زلال٘دددددددد زذ  زٌددددددددو٦َز٦ردددددددد٧لزلددددددددرٚز ٘زددددددددر٦ٖز٬ف٥ددددددددوزٔٝددددددددس(.ز2.25

زٌددددددد٫ز(2.25)زٜدددددددٟزأٔمدددددددوز ٞزٜقدددددددت٨٧ز ٘رال٘ددددددد ززز رال٘ددددددد ز ألٔدددددددسل٫ٝ٬ز ٘تخصددددددد زصدددددددٍ ز٦ٜتى٭دددددددوز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددد

 .رٝ٭م٥س

                                                           
ز(زٌأِٗ.2.25صقس ٭ٟز٦ٜقت٨٧ز ٘رال٘ ز)ٜت٧ ؽ٭ٟز٫٤زلمس  زلٟز ّ٘٭ٝ ز ٘ٝضق٧  ز) (ز٘ٝموٌ زٜسزإذ زٔسٞز١٤سْزلال٘ زإصصسئ٭ زأٚزالز ز٦ قتخرٚز٫ٌزٌض ز ٘ماِ ز ٭ٟززززز38
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زٜختٙدددددددًز٦ٌددددددد٫زو ؤدددددددز أل ل٠٭ددددددد ز ٘زسٜمدددددددس زٌددددددد٫ز ٘تمٙ٭ٝ٭ددددددد ز ٞز ٘مٝٙ٭ددددددد ز ٘ددددددد٩ز ١٘تدددددددسئذز٤دددددددن٢ز مدددددددو٨ز٦ِدددددددر

ز ٘مٙٝددددددد٫ ز ٘مضدددددددجزٜخصصدددددددس زظدددددددمً سالظدددددددسٌ ز ٘ددددددد٩ززز ٦ ٘ضٍدددددددؿز ٘تّٙددددددد٭ٟز  ددددددد٧ٙ زلٙددددددد٩ز ٘تخصصدددددددس 

.ز ٘ٝختٍٙدددددد ز ٘ٝزتٝددددددكز٘ضسرددددددس ز ال ددددددتزس  زلددددددٟز٦ مددددددر٤سز ٧٘ـ٭ٍ٭دددددد ز ٘توِ٭دددددد زل٦ ٌددددددكزلٙدددددد٩ز ال ضددددددسثز٦ ِتصددددددس 

ٟزز ز ً ٦ صددددددرزًس ٔسل٬ٝ٭دددددززًس دددددد٧ٙٔز الز ١دددددتذززالز ٧٠ ل٥دددددسزز ٝختٙددددددًز ٘مٙددددد٧ٚزز ٞز ٘دددددد٩ز ١٘ت٭زددددد زز٤دددددن٢زز مددددددو٨زأٞزٔٝدددددسز٬ٕٝددددد

ز ١ؽمدددددددُزرسٜمددددددد زأ٪زٌددددددد٫ز ز٦ ص٧صدددددددسز ٞز ٘ت دددددددو٬مس ز ّ٘س٠٧٠٭ددددددد ز ٘ٝتممددددددد ز ٘مٙٝ٭ددددددد ز ٘ضّ٭ّددددددد ز صتدددددددو ٚز٧ِ ٜددددددد٣

ز.أٔس٠ زؼم٭م٭ ز٦ ؽم٭ّ٭ ز ٚز رتٝسل٭ ز٦ ٠قس٠٭ ز ٘تخصصس ز ٧  زل٩ٙزٔسٌ ز٠ٍق٥س

ي"مألكلدٌ ًيم اخصصيلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

زٜتى٭ددددددوزصقدددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٘ٝؤشددددددو  ز الصددددددسل٪ز ٘تمددددددس٬ٟز ضٙ٭ددددددٗز٠تددددددسئذز ٘قددددددس ُز ٘زددددددر٦ٖز٧٬ظددددددش

  ألٔسل٬ٝ٭دددددزز ٘خمدددددو زز ددددد٧١  
39
ٚززإ٘ددددد٩زز ١٘تدددددسئذززل٘ددددد ز٦ِدددددرزز  َزز٦رددددد٧لزلدددددر ز٘ٝقدددددت٨٧ززإصصدددددسئ٭ ززلال٘ددددد ززذ  زٌدددددو٦

ٟززأٔمددددددوزز2.61"ز)ي"ز رال٘دددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز ٘خمددددددو زز دددددد٧١  زٜتى٭ددددددوزز سلتمددددددس زز٘ٙم٭١دددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزز ٘ضو٬ددددددس  زٜدددددد

ز ٘خمدددددو ز ددددد٧١  زٜختٙدددددًز ددددد٭ٟزإصصدددددسئ٭ زلال٘ددددد زذ  زٌدددددو٦َز٦رددددد٧لزلدددددرٚزٌو٬دددددُز ٘مضدددددجززالصدددددؿزٔٝدددددس(.ز2.25

 .ز٥٘سز ٘ضقس ٭ ز ٘ٝت٧ ؽس ز٘تّس  ز٦ذ٘ٓز ٘قس ّ  ز ٘ٝؤشو  زإؼس ز٫ٌ

زو دددددد  زالز أل ل٠٭دددددد زٜمددددددس  ٘زسزٌدددددد٫ز٦ الل  ٪ز ٘تمٙ٭ٝدددددد٫ز ١٘فددددددسٚزؼم٭مدددددد  ٞزز ٘دددددد٩ز ١٘ت٭زدددددد ز٤ددددددن٢ز مددددددو٨ز٦  ٝددددددس

زالزٜضدددددرل ز ٔسل٬ٝ٭دددددسز ددددد٧ٙٔسز ١دددددتذزٌس٥٠دددددسز٧ٜرددددد٧ل ز ٘تّس٘٭دددددرز٤دددددن٢ز مدددددطزٔس٠ددددد ز٦ ذ ز   ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز ّس٘٭دددددر

                                                           
 (ززٌأِٗ.٧2.25 ؽ٭ٟزصقس ٭٭ٟز٦ٜقت٨٧ز ٘رال٘ ز)ٜت٘ زإصصسئ٭ زأٚزالز ز٦ قتخرٚز٫ٌزصس٘ زٌض ز ٘ماِ ز ٭ٟز ٔخوزٜٟز٧٤زلمس  زلٟز ّ٘٭ٝ ز ٘ٝضق٧  ز٘إلصصس ز)ي(ز٘ٝموٌ زٌ٭ٝسزإذ زٔسٞز١٤سْزلالزززز39

ز

  مألكلدٌ ٍجذلايأثريماغٍريػذديص عمتيم خررهيػعىيم شرمتيم قرٌ ي

 ةص عمتيم خرريم   شر
م عصطي

 م قضلوً
 مضاعىيم ذال   )ف(ي لٍ 

  مألكلدٌ ٍمد منيمؼ ىيم قرٌ ي

 2.84 ملليمنيػشريص عمت

 2.82 مليوٍنيػشرةيليػشرٌن 0.94 0.07

 2.88 مكثريمنيػشرٌن

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي

 2.35 ملليمنيػشريص عمت

 2.45 مليوٍنيػشرةيليػشرٌن 0.49 0.71

 2.33 مكثريمنيػشرٌن

ترلدايمال مءيم ؼع ٍ يلتشرهليلمالػالليم رق يل يٌحر

 ػ هل

 2.46 ملليمنيػشريص عمت

 2.50 ػشرةيليػشرٌنيمليوٍن 0.85 0.17

 2.53 مكثريمنيػشرٌن

 مصامالايم جلمؼلتيم  ل ًيلمالدم ييلم ؼع ً

 1.97 ملليمنيػشريص عمت

 2.13 مليوٍنيػشرةيليػشرٌن 0.13 2.07

 1.95 مكثريمنيػشرٌن

  يمغيج ٍغيمصئع يمالصا ل ةمألكلدٌ ٍ قرٌ يم

 2.51 ملليمنيػشريص عمت

 2.59 رةيلػشرٌنمليوٍنيػش 0.61 0.50

 2.54 مكثريمنيػشرٌن
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زأٞزأ٪ز ٌددددد٫زـدددددٗز ٘ت دددددو٬مس ز ١٘سـٝددددد ز٘ٙمٝٙ٭ددددد ز ٘تمٙ٭ٝ٭ددددد ز٦ ٘مضخ٭ددددد ز ٧٘ صدددددر زززززززز  ألٔسل٬ٝ٭دددددزز ٘خمدددددو ز ٝدددددر ز٬دددددو مػ

ز. ٘تزو  زلٝوزلٟز ١٘فوز ىطز٦ صر ز  ألٔسل٬ٝ٭ز٘٭ر س٘تّسز ٘ٝو مؽ ز٦ ٘مٙٝ٭ ز ال اِ٭ ز ٘ق٧ٔ٭س 

ي"م جلمؼٍ يم كعٍ يتععيلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

  مألكلدٌ ٍيم قرٌ يم شرمتيػعىيم كعٍ يتععيماغٍريأثريجذلا

يمضاعىيم ذال   لٍ هي)ف(يم عصطيم قضلوً  م كعٍيم   شر

 

 

 

 

 

  مألكلدٌ ٍمؼ ىيم قرٌ يمد مني

 

 

 

 

 

 2.89 مالدمب

1.14 

 

0.33 

 

 2.55  ٌمإلتضلليلي م ؼععميمالجا لػٍ

 2.75  ماللاصلديلم ؼععميمالدم ٌ

 2.77  م شرٌؼهيليم ؼععميمالدم ٌ

 2.87ي م اروٍ

 2.85  م ؼععميم طرٍؼٍ

 3.06  م طبيلم صٍذ 

 3.09  م ه ذص

 2.94 م قلصعب

 2.44 مركزيم رق يلم ذ مصلت

 2.79يممالػال

 3.33 م ملتعل

 

 

 

 

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي

 

 

 

 

 

 

 

 2.45 مالدمب

1.57 

 

0.11 

 

 2.11  ٌمإلتضلليم ؼععميمالجا لػٍ يل

 2.23  ماللاصلديلم ؼععميمالدم ٌ

 2.55  م شرٌؼهيليم ؼععميمالدم ٌ

 2.68 م اروٍه

 2.20  م ؼععميم طرٍؼٍ

 2.39  م طبيلم صٍذ 

 2.35 م ه ذص 

 2.42 م قلصعب

 2.13 مركزيم رق يلم ذ مصلت

 1.89 ممالػال

 2.38 م ملتعل

 

 

 

ترلدايمال مءيم ؼع ًيلرق ي حرٌ يم

يم ؼع ٍ يلتشرهليلمالػالليػ هل

ي

 

 

 

 

 

 

 2.43 مالدمب

1.46 

 

 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.41  ٌمإلتضلليؼععميمالجا لػٍ يلم 

 2.41 مالدم ٌ ماللاصلديلم ؼععمي

 2.60 مالدم ٌ م شرٌؼهيليم ؼععمي

 2.76 م اروٍ 

 2.31  م ؼععميم طرٍؼٍ

 2.65  م طبيلم صٍذ 

 2.66  م ه ذص

 2.72 م قلصعب

 2.30 مركزيم رق يلم ذ مصلت

 2.32 ممالػال

 2.48 لتعلم م
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مصامالايم جلمؼلتيمالدم ييلم  ل ًي

 لم ؼع ً

 

 

 

 

 1.94 مالدمب

1.78 

 

 

0.06 

 

 

 

 1.80  ٌمإلتضلليم ؼععميمالجا لػٍ يل

 2.08  ماللاصلديلم ؼععميمالدم ٌ

 2.35  م شرٌؼهيليم ؼععميمالدم ٌ

 2.23  م اروٍ

 1.91  م ؼععميم طرٍؼٍ

 2.28  م طبيلم صٍذ 

 2.13 م ه ذص 

 1.87 م قلصعب

 2.17 مركزيم رق يلم ذ مصلت

 2.08 مالػالل

 1.88 م ملتعل

 

 

 

 

ي ج ٍغيأصئعيغمي مألكلدٌ ٍيلتم قرٌ

 ةمالصا ل 

 

 

 

 

 2.56 مالدمب

2.07 

 

 

0.02 

 

 

 2.34  ٌمإلتضلليم ؼععميمالجا لػٍ يل

 2.45  ماللاصلديلم ؼععميمالدم ٌ

 2.66  م شرٌؼهيليم ؼععميمالدم ٌ

 2.76  م اروٍ

 2.37  م ؼععميم طرٍؼٍ

 2.72  م طبيلم صٍذ 

 2.75ي م ه ذص

 2.66 م قلصعب

 1.88 مركزيم رق يلم ذ مصلت

 2.33 ممالػال

 2.71 م ملتعل

 زصقدددددد زٜتى٭ددددددوزز ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘ضو٬ددددددس ز٧٬ظددددددشز ٘زددددددر٦ٖز ٘قددددددس ُز٠تددددددسئذز ضٙ٭ددددددٗز ٘تمددددددس٬ٟز الصددددددسل٪ز٘ٝؤشددددددو  زززززز

٘ٝقدددددت٨٧ز ٘ضو٬دددددس ززإصصدددددسئ٭ ٦رددددد٧لزٌدددددو٦َزذ  زلال٘ددددد زلدددددرٚز٠ددددد٧قز ٕ٘ٙ٭ددددد ز ٘زسٜم٭ددددد  ز٦ِدددددرزل٘ددددد ز ١٘تدددددسئذزإ٘ددددد٩ززز

 ٞزٝددددددسزٔز(.2.25ٜددددددٟزٔمددددددوزأز2.28 ز٘ٙم٭١دددددد ز سلتمددددددس زٜتى٭ددددددوز٠دددددد٧قز ٕ٘ٙ٭دددددد ز ٘زسٜم٭دددددد ز رال٘دددددد ز"ي"ز)زززز ألٔسل٬ٝ٭دددددد

ززل٦٧رددددددلددددددرٚزز ـ٥ددددددو ز  ٕ٘ٙ٭ددددددز٠دددددد٧ق٦ٜتى٭ددددددوزز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس زشددددددو  ؤٜز دددددد٭ٟزٜددددددسس ز ٘ماِددددددز تمددددددس  

ال٘ددددد زٜقدددددت٨٧ز ٘رٔددددد٧ٞزز٦ذ٘دددددٓ  ز ٕ٘ٙ٭دددددز٠ددددد٧قزٜتى٭دددددو٤دددددن٢ز ٘ٝؤشدددددو  ز٦زز ددددد٭ٟزٜدددددسزإصصدددددسئ٭ زلال٘ددددد٣زذ  زٌدددددو٦َ

ز. ٘ضسال ز٫ٌٗٔزز(2.25)زٜٟز ٔمو

زٌدددددد٫ز ّ٘دددددد٧ ٠٭ٟز٦ أل٠فٝدددددد ز٦ ٘تمٙ٭ٝددددددس ز ٘ٝتممدددددد ززأٞز ٘دددددد٩ز١٤ددددددسزصصددددددسئ٭   ز ٍ٘ددددددو٦َز٦ردددددد٧للددددددرٚزز٬مددددددو٨ز٦ِددددددر

ز. ٕ٘ٙ٭س  ٧٠ قززٔسٌ ل٩ٙزز٠ٍق٥سزُ ؽمز أل ل٠٭ ز ٘زسٜم 

ز

ز

ز
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 " مألكلدٌ ٍيم ذ ج يلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 
       

  مألكلدٌ ٍهيػعىيم شرمتيم قرٌ يمألكلدٌ ٍجذلايأثريماغٍريم ذ جهي

 مضاعىيم ذال   لٍ هيي)ف( م عصطيم قضلوً  م رتريم   شر

  مألكلدٌ ٍ ىيم قرٌ يمد منيمؼ

 2.68 مصالر

1.00 0.42 

 2.77 مصالريمشل ن

 2.92 مصالريمضلػذ

 2.83 مقلضريمافرؽ

 2.65 مقلضريغٍريمافرؽ

 2.56 مذ س

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي

 2.38 مصالر

0.75 0.58 

 2.41 مصالريمشل ن

 2.34 مصالريمضلػذ

 2.43 مقلضريمافرؽ

 2.08 مقلضريغٍريمافرؽ

 2.21 مذ س

ترلدايمال مءيم ؼع ٍ يم رق يل يٌحر

 لتشرهليلمالػالليػ هل

 2.47 مصالر

2.56 0.03 

 2.39 مصالريمشل ن

 2.40 مصالريمضلػذ

 2.72 مقلضريمافرؽ

 2.47 مقلضريغٍريمافرؽ

 2.79 مذ س

مصامالايم جلمؼلتيم  ل ًيلمالدم يي

 لم ؼع ً

 2.04 مصالر

0.89 0.49 

 2.08 مصالريمشل ن

 1.95 مصالريمضلػذ

 2.11 مقلضريمافرؽ

 1.92 مقلضريغٍريمافرؽ

 1.75 مذ س

 يمغيج ٍغيمصئع يمألكلدٌ ٍ قرٌ يم

 مالصا ل ة

 2.49 مصالر

0.69 0.63 

 2.50 مصالريمشل ن

 2.50 مصالريمضلػذ

 2.63 مقلضريمافرؽ

 2.34 ضريغٍريمافرؽمقل

 2.62 مذ س

زٜتى٭ددددددوزصقدددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٘ٝؤشددددددو  ز الصددددددسل٪ز ٘تمددددددس٬ٟز ضٙ٭ددددددٗز٠تددددددسئذز ٘قددددددس ُز ٘زددددددر٦ٖز٧٬ظددددددش

ٚززإ٘ددددد٩زز ١٘تدددددسئذزل٘ددددد زز٦ِدددددرزز   ألٔسل٬ٝ٭دددددزز ٘ر رددددد  ز ٘ضو٬دددددس زز٘ٝقدددددت٨٧ززإصصدددددسئ٭ ززلال٘ددددد ززذ  زٌدددددو٦َز٦رددددد٧لززلدددددر

ز٘دددددددٛزٔٝدددددددس(.ز2.25زٜدددددددٟزأٔمدددددددوز2.63"ز)ي"زرال٘ددددددد  ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ر رددددددد زٜتى٭دددددددوز سلتمدددددددس ز٘ٙم٭١ددددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددد

زإؼددددددس زٌدددددد٫ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٘ددددددر رس زٜختٙددددددًز دددددد٭ٟزإصصددددددسئ٭ زلال٘دددددد زذ  زٌددددددو٦َز٦ردددددد٧لزٌو٬ددددددُز ٘مضددددددجزز٬ٙضددددددؿ

٥٘ددددددٛز س ددددددتخ١س زٜؤشددددددوزصو٬دددددد ز ٘مضددددددجز٦ مددددددسلٖززززز ٘ضقددددددس ٭ ز ٘ٝت٧ ددددددؽس ز٘تّددددددس  ز٦ذ٘ددددددٓز ٘قددددددس ّ  ز ٘ٝؤشددددددو  

ز دددددد٭ٟز ٍ٘ددددددو٦َزٜصددددددر ز٦٘ٝموٌدددددد ز (2.25زٜددددددٟز ِددددددٗز2.23)زلال٘دددددد ٝقددددددت٨٧ز ال   ز ٘مٙٝ٭دددددد ز٦ اللدددددداٞزل٥١ددددددسز ز
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 ددددد٫ٔ٧ز ؽو٬ّددددد ز ٘ممر٬ددددد ز ّ٘ٝس ٠دددددس ز  دددددتخر ٚز دددددٛز ٘ٝؤشدددددو ز٤دددددن زٌددددد٫ز ٘ضقدددددس ٭ ز ٘ٝت٧ دددددؽس 
ز42

زٜمددددد٭ٟز٤ددددد٧زٔٝدددددس

ز. ٘اصُز ٘زر٦ٖز٫ٌ

ٖزز٬٦مددددد٭ٟ َزز٦رددددد٧لز ٘زدددددر٦ ٟززٌدددددو٦ ٗزز ٦ دددددسغز ددددد٭ ز ٘ٝقدددددسلر زز أل دددددتسذزز٦ز ٘ٝتٍدددددونز ٘ٝضسظدددددوززت٫ٜزٝددددد٧لززٜدددددٟزٔددددد

ٔٝدددددسزٔدددددسٞز١٤دددددسْزززز سلتمدددددس ز٦ دددددؽ٣ز ٘ضقدددددس ٫ز اللٙددددد٩.ززز ٘ٝتٍدددددونز ٘ٝضسظدددددوزٔس٠ددددد ز ٝ٭دددددٗز٘صدددددس٘شززز ٥٠دددددسز ض٭دددددج

 ٘ٝ دددددددس ْز٘صدددددددس٘شز ٘ٝضسظدددددددوز ٘ٝتٍدددددددونز سلمدددددددس زز أل دددددددتسذزٌددددددو٦َزٜدددددددسز ددددددد٭ٟز ٦  دددددددػز ٘ٝضسظدددددددوز ٘ٝتٍدددددددونز٦ز

ززز٦ ؽ٣ز ٘ضقس ٫ز الل٩ٙ.

ز٦ ىدددددطز٧ٜصدددددر ز٦لٙٝ٭دددددسز١٥ٜ٭دددددًسز ددددد٧ٙٔسز ٍدددددو ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘تّس٘٭دددددرز ٞز٘ددددد٩ ز-ٔدددددن٘ٓز-ز ١٘ت٭زددددد ز٤دددددن٢ز مدددددو٨ِدددددرز٦

 زأٜدددددسز ٍ٘و٦ِدددددس زٌددددد٫زٜؤشدددددوزصو٬ددددد ز ٘مضدددددجز٦ مدددددسلٖز ال   ز٦ اللددددداٞزل٥١دددددسزززززز.  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ر رددددد زلدددددٟز ١٘فدددددو

ٌّدددددرز ىدددددر٦ز٠ت٭زددددد زؼم٭م٭ددددد زٔددددد٧ٞز ٘ٝضسظدددددوز ٘ٝتٍدددددونز ٔخدددددوزِدددددر  زٌددددد٫ز ٘تمم٭دددددوزلدددددٟز أ٬ددددد٣ز ضو٬ددددد زٜدددددكزِٙددددد ززززززززززز

 ٘قدددددددد٭ؽو ز ٘تس مدددددددد ز٘دددددددد٣ ز٦ ص٧صددددددددسز ٞزوددددددددس٘م٭ت٥ٛزز م٫ز٦لددددددددرٚز عدددددددد٧ل٣زالل٦    مسؼدددددددد٣ز س١٘فددددددددسٚز ٘زددددددددسٜ

 زلدددددا٦ زلٙددددد٩ز ٠ددددد٣زِدددددرز٬ٕددددد٧ٞز ِدددددٗز  ددددد٭ ز٦ ومددددد ز س٘ضٍدددددسؾزلٙددددد٩ززصدددددر٬خ٫ز ٘خمدددددو ز٦ ٘تزو ددددد ز مدددددرزٌددددد٫ز ١٥ٝ٘ددددد 

ز.زٜٕتقمس ٣ز٫ٌز ٘زسٜم ز٧ٔٞزٜمفٛز٤ن٢ز ٍ٘ئ ز و مػز ١فسٚز ٘م٧ّلز ٘ق٬٧١ ز٦ ٕ٘ٝسٌ  ز

  "ػمذيم ؼ ليمغيم جلمؼ تص ٍفييلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

  مألكلدٌ ٍم شرمتيم قرٌ يػعىيم جلمؼهيػمذيم ؼ ليفًيتص ٍفيذلايأثريماغٍريج

يمضاعىيم ذال   لٍ هي)ف( م عصطيم قضلوً م جلمؼهمغيم ؼ ليػمذييم   شر

  مألكلدٌ ٍمد منيمؼ ىيم قرٌ ي

 2.82 تظلميم اص ٍف

 2.82  ػمعديص عٌ 0.98 0.00

 - أخرىي.يمكلفأت

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي

 تظلميم اص ٍف
 

 2.38  ػمعديص عٌ 0.93 0.07

 2.50 أخرىي.يمكلفأت

ترلدايمال مءيم رق يل يٌحر

 م ؼع ٍ يلتشرهليلمالػالليػ هل

 2.46 تظلميم اص ٍف

0.66 0.52 
 2.52  ػمعديص عٌ

 3.00 تأخرىي.يمكلفأ

                                                           
ز٬قتخرٚز٘مّرزّٜس ٠س ز ٦ر٭ زٜسز ٭ٟز ٘ٝت٧ ؽس زال٬زسلز ٥٬ٝسز ٔخوزل  ٣٬ز س٘ضو٣٬ز١٤سز.زززز Tokey  تمس ززززز42

 ي مألكلدٌ ٍي لم ذ جلمالػالليػ هليترلدايمال مءيٌ يم رق يل(ييوٍنيمقع يحرTukey)ي جذلايم  مل تلتيم رؼذٌ

 أصالريمضلػذ مصالريمشل ن مصالر مذ س مقلضريغٍريمافرؽ مقلضريمافرؽ تيم  اعصطل م  ج عػلت

 2.72 مقلضريمافرؽ

----- 
   

** ** 

 2.47 مقلضريغٍريمافرؽ

 2.79 مذ س

 2.47 أصالر

 2.39 أصالريمشل ن

 2.40 أصالريمضلػذي
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مصامالايم جلمؼلتيم  ل ًي

 لمالدم ييلم ؼع ً

 2.01 تظلميم اص ٍف

 2.03  ػمعديص عٌ 0.21 1.59

 3.00 أخرىي.يمكلفأت

 يمغيج ٍغيمألكلدٌ ٍ قرٌ يم

 مصئع يمالصا ل ة

 2.51 تظلميم اص ٍف

 2.54  ػمعديص عٌ 0.73 0.12

 - أخرىي.يمكلفأت

ي

زٜتى٭ددددددوزصقدددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٘ٝؤشددددددو  ز الصددددددسل٪ز ٘تمددددددس٬ٟز ضٙ٭ددددددٗزسئذ٠تددددددز ٘قددددددس ُز ٘زددددددر٦ٖز٧٬ظددددددش

زإصصددددددسئ٭ زلال٘دددددد زذ  زٌددددددو٦َز٦ردددددد٧لزلددددددرٚزإ٘دددددد٩ز ١٘تددددددسئذزل٘دددددد ز٦ِددددددرزلّددددددرز ٘مٝددددددٗزٜددددددكز ٘زسٜمدددددد  ز صدددددد١٭ًز

(.ز2.25زٜدددددددٟزأٔمدددددددوز2.73)زال٘ددددددد ٝقددددددت٨٧زلز ز٤دددددددن ز ٘ٝتى٭دددددددوز سلتمدددددددس ز٘ٙم٭١دددددد زز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز٘ٝقددددددت٨٧ز

زإؼدددددس زٌددددد٫ز ٦ قزلّدددددرز ٘مٝدددددٗزٜختٙدددددًز ددددد٭ٟزإصصدددددسئ٭ زلال٘ددددد زذ  زٌدددددو٦َزل٦رددددد٧زٌو٬دددددُز ٘مضدددددجز٬ٙضدددددؿز٘دددددٛزٔٝدددددس

ز.ز٥٘ٛز ٘ضقس ٭ ز ٘ٝت٧ ؽس ز٘تّس  ز٦ذ٘ٓز ٘قس ّ  ز ٘ٝؤشو  

زلدددددٟز ١٘فدددددوز ىدددددطزٜضدددددرل ز ددددد٧ٙٔ٭س ز ١دددددتذز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز ّس٘٭دددددرز ٞز ٘ددددد٩ز ١٘ت٭زددددد ز٤دددددن٢زلدددددو٦ز٬٦ٕٝدددددٟ

ٗزز ٙدددددد٩ز ٕ٘ٝتقدددددمس ز٦ ٘ٝؤدددددوز ّ٘ددددددس٫٠٧٠ززز٦ ص٧صددددددسز ٞز٠فدددددسٚز ٘تم٭٭١دددددس ز ٌددددددو ز ومددددد ز س٘ٝضسٌفددددد زلزززززلّدددددرز ٘مٝددددد

ٗزز ٞزلدددددددٟزلددددددر زز ٘معدددددد٧ز ٘ٝزتٝددددددكز  أددددددسل٫ٝ٬ز ىدددددددطز ١٘فددددددوزلددددددٟزؼم٭مددددددد زلّددددددر٢زززززز ٌددددددد٫ز ٥٘وٜدددددد٫ززز ٘تقٙقدددددد

ٟزٜضس٬دددددرزٌ٭٥دددددسز٦ م٭دددددرزززز ٘ضو٬دددددس زز ٘زسٜمدددددس ز٬زمدددددٗزرس٠ددددد زز .ز دددددٗز ٞز ال٤دددددٛزٜدددددٟزذ٘دددددٓز ٞزززز ٍ٘مٙددددد٫زز ٘تؽم٭دددددُزلددددد

ز صت٭سرس دددددد٣ز٘تٙم٭دددددد زٝددددددس٫٘ ٘ز ٘ددددددر ٗزصزددددددٛز٦ ٬ددددددسل ز  ددددددتٝو  زلٙدددددد٩زٜقددددددأ٘ ز٬ؤددددددوز صددددددمشز ٘زددددددسٜم٫ز أل ددددددتسذز

ٟز ٘٭٧ٜ٭ددددد .زز ٘ض٭س ٭ددددد  ز ٔدددددسل٫ٝ٬ز ددددد٧ْٙز الز١٬دددددتذز ٘مٝدددددٗز ٘زدددددسٜم٫زالزز ٞز ٘ددددد٩ز ١٘ت٭زددددد ز٤دددددن٢ز مدددددو٨زأٞزٔٝدددددسز٬ٕٝددددد

ز. ٘مٙٝ٭ ز ٘ضّ٭ّ ز صتو ٚز٬ٍتوضز ٞز٧ٕ٬ٞز٧ِ ٣ٜز٦ صر 

 "جلمؼ م تع ًيمه  يمدم ٌ يفًييلماغٍري مألكلدٌ ٍيم قرٌلتيم شرمتيوٍنيإحصلئٍ يدال  يرمتيفرلقيتعجذيهل" 

  مألكلدٌ ٍػعىيم شرمتيم قرٌ يي مالدم ٌ يم  ه تع ًيجذلايأثريماغٍريي

 لٍ هي)ف( م عصطيم قضلوً م  ه هيمالدم ٌ يم   شر
مضاعىي

يم ذال  

  مألكلدٌ ٍمد منيمؼ ىيم قرٌ ي

 3.23 مضلػذيػ ٍذ

0.25 0.97 

 2.96  ئٍشيلضب

 3.00 مضلػذيلي ئٍشيلضب

 ج هيمالوؼهيحمعقي

 عرهم ط
3.00 

 3.06 ػ ٍذ

 3.50 تلئبيػ ٍذ

 3.13 تلئبيمذٌر

 3.13  ئٍشيلضبيلتلئبيمذٌر

 ٍنمألكلدٌ ٍحرٌ يمالفرمدي

 2.37 مضلػذيػ ٍذ

0.28 0.96 
 2.26  ئٍشيلضب

 2.28 مضلػذيلي ئٍشيلضب

 2.75 ج هيمالوؼهيحمعقي
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 م طعره

 2.29 ػ ٍذ

 2.75 تلئبيػ ٍذ

 2.50 تلئبيمذٌر

 2.23  ئٍشيلضبيلتلئبيمذٌر

ترلدايم رق يم ؼع ًيلحرو ي

مال مءيم ؼع ٍ يلتشرهلي

 لمالػالليػ هل

 2.29 مضلػذيػ ٍذ

0.72 0.65 

 2.42  ئٍشيلضب

 2.45 مضلػذيلي ئٍشيلضب

 ج هيمالوؼهيحمعقي

 م طعره
2.91 

 2.39 ػ ٍذ

 2.82 تلئبيػ ٍذ

 2.73 تلئبيمذٌر

 2.73  ئٍشيلضبيلتلئبيمذٌر

مصامالايم جلمؼلتيم  ل ًي

 لمالدم ييلم ؼع ً

 1.95 مضلػذيػ ٍذ

1.17 0.35 

 1.85  ئٍشيلضب

 2.00 مضلػذيلي ئٍشيلضب

 ج هيمالوؼهيحمعقي

 م طعره
2.50 

 2.58 ػ ٍذ

 2.25 تلئبيػ ٍذ

 2.50 تلئبيمذٌر

 2.35  ئٍشيلضبيلتلئبيمذٌر

 يمغيج ٍغيمألكلدٌ ٍ قرٌ يم

 مصئع يمالصا ل ة

 2.58 مضلػذيػ ٍذ

0.59 0.76 

 2.47  ئٍشيلضب

 2.58 مضلػذيلي ئٍشيلضب

 ج هيمالوؼهيحمعقي

 م طعره
2.88 

 2.53 ػ ٍذ

 2.94 تلئبيػ ٍذ

 2.80 تلئبيمذٌر

 2.85  ئٍشيلضبيلتلئبيمذٌر

ي

زٜتى٭ددددددوزصقدددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٘ٝؤشددددددو  ز الصددددددسل٪ز ٘تمددددددس٬ٟز ضٙ٭ددددددٗزسئذ٠تددددددز ٘قددددددس ُز ٘زددددددر٦ٖز٧٬ظددددددش

ز٘ٝقددددت٨٧زإصصددددسئ٭ زلال٘دددد زذ  زٌددددو٦َز٦ردددد٧لزلددددرٚزإ٘دددد٩ز ١٘تددددسئذزل٘دددد ز٦ِددددرز ٘زسٜمدددد   دددد٫٘٧ز٥ٜٝدددد ز ل  ٬دددد زٌدددد٫زززز

زٙضددددددؿ٬ُز٘ددددددٛزٔٝددددددس(.ز2.25زٜددددددٟزأٔمددددددوز2.76"ز)ي"ز رال٘دددددد ز٤ددددددن ز ٘ٝتى٭ددددددوز سلتمددددددس ز٘ٙم٭١دددددد ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس 

ز٦ذ٘دددددٓز ٘قدددددس ّ  ز ٘ٝؤشدددددو  زإؼدددددس زٌددددد٫ز ٘مٙٝ٭ددددد ز ٘دددددر رس زٜختٙدددددًز ددددد٭ٟزإصصدددددسئ٭ زلال٘ددددد زذ  زٌدددددو٦َز٦رددددد٧ل

 .ز٥٘ٛز ٘ضقس ٭ ز ٘ٝت٧ ؽس ز٘تّس  

زلدددددٟز ١٘فدددددوز ىدددددطزٜضدددددرل ز ددددد٧ٙٔ٭س ز ١دددددتذز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬دددددس ز ّس٘٭دددددرز ٞز ٘ددددد٩ز ١٘ت٭زددددد ز٤دددددن٢زلدددددو٦ز٬٦ٕٝدددددٟ

ز اللٙددددد٩ز الل   زٜدددددٟزمددددد٭ٟٜز الوٙددددد زٌددددد٫ز٤ددددد٧ز ٥ٝ٘ٝددددد ز٤دددددن٢ز٬تددددد٩٘٧زٜدددددٟز ٞزلدددددٟزلدددددر ز الل  ٬ددددد  ز ٥ٝ٘ٝددددد ز ددددد٫٘٧
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ز مّددددد٩زحدددددٛز٦ٜدددددٟزصّ٭ّ٭ددددد  زٜقدددددتّٙ ز ل  ٬ددددد زصددددداص٭س ز ٦ز٘دددددر٥٬سزز٘ر٬ددددد٣ز٘ددددد٭ ز٦ س٘تدددددس٫٘ز ٥٘وٜددددد٫ ز ٘تقٙقدددددٗزصقددددد 

ز(.زٜضس٬ر)ز ٘ضو٬س زرس٠ ز٫ٌز ٍ٘م٫ٙز ٘تؽم٭ُزلٟز م٭ر ز ٘خسص  ٦ز غ٬ت٥سزز غ٬ت٣

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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 الخبتمة والتىصيبت

ز أل ل٠٭دددددد  ٘و ددددددٝ٭ زٜٝخٙدددددد ز س٘زسٜمدددددد زز أل ل٠٭دددددد  زٌدددددد٫ز ٘زسٜمددددددس ز٬ٝ٭دددددد ألٔسل ٘ر   دددددد ز٧ٜظدددددد٧قز ٘ضو٬ددددددس زز ١س٦٘دددددد 

٤ددددددن٢ززٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٦ ِددددددكزلٙدددددد٩زإ٘دددددد٩ز ٘تمددددددويزز٦رسٜمدددددد ز ٘٭وٜدددددد٧ْز٦رسٜمدددددد زٜؤ دددددد٣ ز٦ِددددددرز٤ددددددرٌ زززز

ز ٥٘٭ئددددددد زألعدددددددس زز٦زٔٝدددددددسز٬و ٤دددددددسز  ٠قدددددددسٞزٜدددددددٟز ددددددداٖز١ٜفددددددد٧ زصّددددددد٧َززز٦  ئ٥دددددددسز ٕ٘س١ٜددددددد ز٦ ٘مٙدددددددٗز ٘زسٜمدددددددس 

 . ٘تر ٬ق٭ 

ٌدددددد٫زز١٥ٜ٦ً٭ددددددسز٬تأصددددددٗز  ددددددو٬مً٭سز٦٘ددددددٛز٠قددددددمً٭سزصددددددر٬جز٥ٍٜدددددد٧ٚز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬دددددد زأٞز٩إ٘ددددددز ٘ر   دددددد ز٦ِددددددرز ٙصدددددد 

ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ١٘سظددددددٝ ز٘مٝددددددٗز ٘زسٜمددددددس ز  ددددددٕٗز٦ ظددددددشز٦لِ٭ددددددُ زٔٝددددددسز ٞز ٘ضو٬دددددد ززز أل ل٠٭دددددد ١ٜف٧ٜدددددد ز ٘ت ددددددو٬مس ز

ز٦ ٘مضدددددجز٦ ٘تمٙددددد٭ٛز ٘ٝمدددددس يز ٬دددددسل زٌددددد٫ز قددددد٥ٛز٥ٌددددد٫ز٦ ٍٕ٘ٝدددددوز٦ ٘ٝخّدددددً زز٘ٙمسصدددددجز ٘ٝ دددددو٦ل ز ٘ضّددددد٧َزٜدددددٟزصدددددُ

زلٙددددد٩زٌدددددسٞز٦لٙ٭ددددد٣ز ٍٕ٘دددددو٪ ز٦ ٘تمم٭دددددوز ٘م١دددددس ز٦ ١ّ٘دددددرز ١٘دددددسٌك زأ ددددد٧  ز ٘ضددددد٧  زٌدددددتشز ددددداٖزٜدددددٟز٦ذ٘دددددٓز٭ّددددد  ٘ضّزلدددددٟ

زإ ددددددر  زٌدددددد٫ز٦ؼٙمت٥ددددددسزأ ددددددس ن ٥سزٜددددددٟزٕ٘ددددددٗز ٘ضددددددوزٍٕ٘ٙددددددوز١ٜمددددددًو ز صددددددٍت٥سز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد ٘ضو٬دددددد زز عددددددٟٝزأٞز ٘زسٜمدددددد 

ز. ٘قٙؽ ز٭٧ل٦ِز ٘خ٧يز٤سر زلٟز م٭ًر ز ١٘فو ز٦ر٥س زلٟز٦ ٘رٌسقز٦ ٘مضجز٦ ٘ض٧  ز٦ ٘تّص٫ز ٮ   

زألعددددددس زز٘ددددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٦ ِددددددكزل ردددددد زٞأز ٘ر   دددددد ٤ددددددن٢ززإ٘٭٥ددددددسز ٧صددددددٙ ز ٘تدددددد٫ز ١٘تددددددسئذزأ٤ددددددٛز٦ٔس٠دددددد 

٘وٌددددددكزٜقددددددت٨٧ززز ٘ت٧صدددددد٭س زٜددددددٟز ٦ ّددددددرٚز ٘ر   دددددد زلددددددرلززٜت٧ ددددددؽ .ز أل ل٠٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز ٘تر ٬قدددددد٭ ز ٥٘٭ئدددددد 

زأ٥ٝ٤س: ز٦ ألٔسل٬ٝ٭ ٘ضو٬س ز

 ز ٧٘ـددددسئًز٤ددددن٢زلددددٟز ددددس لاٞز ّدددد٧ٚز٦ؼ١٭دددد ز٘زددددسٞز دددداٖزٟٜددددز٬ددددتٛز ض٭ددددجز  ل  ٬دددد ز ٘تم٭٭١ددددس ز٠ٝددددػز ى٭٭ددددو

زلٙٝدددددددسزأٔخدددددددو٤ٛزال ت٭دددددددس ز٧ٜظددددددد٧ل٭ ز صددددددد٧  ز ٘ٝتّدددددددرٜ٭ٟزرٝ٭دددددددكزؼٙمدددددددس ز٦ل   ددددددد ز أل دددددددس ن ز٘زٝ٭دددددددك

 .ز٦   ر قز ال٠زس زل٩ٙز٦ِر  ز٦ٍٔس  

 ز ٘ٝؤ قدددددددد زل  ددددددددٗز ّ٘٭ددددددددسل  زٌدددددددد٫ز  ت٭ددددددددس  ٘ضّ٭ّدددددددد٫ز٦ز٦  ل  ٪ز٫ ٘ٝددددددددس٘ز ال ددددددددتّاٖز ٘زسٜمددددددددس زٜدددددددد١ش

 ٘ا ٜددددد زز ٘ٝس٘٭ددددد ز ٘م٧ ئدددددرزلٙددددد٩زأردددددٗز ٘ضصددددد٧ٖزٜدددددٟز ٘مسل٘ددددد ز ٧٘ دددددسئٗز٦إ مدددددسقز٘مٙٝددددد٫ ز ٘ضددددد٧  ز٦ٜٝس  ددددد 

ز.الل  زل٥ٙٝس

 ٦ ١ددددد٬٧و زٜدددددٟززز٦ ؽددددد٬٧و ز٠٦ّدددددر زإ٠تسردددددسز س٘ٝموٌددددد ز ٘مٙٝ٭ددددد زز٬ دددددتى٧ٙٞز ٘دددددن٬ٟز ٘زسٜمدددددس ز مو٬دددددوزصدددددُزأ دددددس ن ز

 ز ألٔسل٬ٝ٭دددددد س٘ضو٬ددددددس ز٦ ٘ٝزتٝددددددكز  ددددددٕٗزلددددددسٚز ٘ز٥ددددددس ز ٘و ددددددٝ٭ زز دددددداٖز ٌددددددكزٜقددددددت٨٧ز٦لدددددد٭٥ٛز٦٦لدددددد٫

  ٌو لز ٦ز ل  ٬٭ٟز ٦ز ٪زر٥ ز  و٨.ز ٥١٤سز أ٬ر٪٦لرٚز

 زِددددددو    زٜددددددٟز ددددددو ٢زٜددددددسز  خددددددسذزٌدددددد٫ز ٘تصددددددويزصو٬دددددد ز ٘زسٜم٭دددددد ز  ل   زإلؽددددددس زأ٤ٝ٭دددددد ز ٘تأٔ٭ددددددرزلٙدددددد٩ز

زالز٦أٞزأل٤ددددددر ٥ٌس زأل ئ٥ددددددسزٌدددددد٫زٙدددددد سل٦ٌز٠سرضدددددد ز ٕدددددد٧ٞزأٞز٥٘ددددددسزأ ٬ددددددرزٜددددددسزإذ ز تمٙددددددُز ٧ـسئ٥ٍددددددس ززٜائٝدددددد 

ز ٘ٝزتٝدددددكزٌٙقدددددٍ ز مدددددس ضز٘دددددٛزٜدددددسز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز٬ددددد  ٘ضوزأٜدددددسٚزلدددددسئُزأ٪زلٙ٭٥دددددسز ّ٘٭ددددد٧لز ٍ٘ٝو٦ظددددد زز  دددددٕٗ

 ٦ِ٭٣ٝ.
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 ٚززِ٭ددددددسٚز ٘ز٥ددددددس ز ٘و ددددددٝ٭ ز ت٧ دددددد٭كز زلٙدددددد٩زٜس٘٭ت٥ددددددسز٦ مو٬ددددددوز  ددددددتّا٘٭ت٥سز  تصسصددددددس ز ٘زسٜمددددددس ز٦ صتددددددو 

 . ٘ض٧ٕٜ زٜكز٦ ضقٟز ٘تٍس٦ضز ٘زسٜمس زٜصس٘شز ول٩ز٠ّس ٭ ز٥٘سز٧ِ ز ٧ٕٞزأٞ

 ز ألٔسل٬ٝ٭دددددددد ز س٘ضو٬ددددددددس ز٧ٜ  ٜدددددددد ز ٘ت ددددددددو٬مس ز ١٘سـٝدددددددد ز٘مٝددددددددٗز ٘زسٜمددددددددس زٜددددددددكز ٘ٝمددددددددس٬٭وز ٘خسصددددددددزززززز 

 ز  ٠قسٞ.٦ ٘ٝمس٬٭وز ٘ر٦٘٭ ز٘ض٧َّز

 إتشااااالءيج ؼٍااااالتيأليمتقااااالدمتيأليتملوااااالتيفاااااًيكاااااليجلمؼااااا يلػعاااااىيمضااااااعىيمال دليككااااال يوقٍااااا يتا ثاااااليييييييييييي

 .يقلصر يمنيٌاؼ ذيمإلخالايو رلدئهل ي يلممألكلدٌ ٍمه اهليفًيح لٌ يم قرٌلتي

   زٌددددددد٫ز ٘تر ٬قددددددد٭ ز ٥٘٭ئددددددد لعدددددددس زألز ل٬ٝ٭ددددددد ألٔسز ٘ضو٬ددددددد ز مددددددد٭ٟز ٘تددددددد٫ز ٘ر   دددددددس زٜدددددددٟز ٘ٝو٬دددددددرزإردددددددو

سٜمدددددس ز ٘و دددددٝ٭ ز٦ ٘زسٜمدددددس ززز ّ٘ٝس ٠ددددد ز ددددد٭ٟز ٘زز ٝدددددسزٌددددد٫زذ٘دددددٓز ٘ر   دددددس زززز ٘خسصددددد زز أل ل٠٭ددددد ز ٘زسٜمدددددس 

 . ٘خسص 
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 المراجع: 

 :الكتب 

  ز١ٜ٦سِ دددددددس ز ضددددددد٧ث:ز ٘مو ٭ددددددد ز ٘زسٜمدددددددس زٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس ز٦  دددددددو٦ٞ زإ دددددددو ٤٭ٛ-أ ٧لوِددددددد٧

ٞزز16-15ز ٘مو ٭ددددددد زز ٘زسٜمدددددددس ززٌدددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددزز٘ٙضو٬دددددددس زز أل٦ٖز ٘ٝدددددددؤ ٝوز  زلٝددددددددسٞ ز2224ز أل٦ٖزٔدددددددس٧٠

ز.ز2226 ز  ٠قسٞززص٧َّز٘ر   س زلٝسٞزٜؤو

 ز ٘تزدددددس  زظددددد٧ زٌددددد٫ز٦ ؽم٭ّ٭ددددد ز٠فو٬ددددد زل   ددددد :ز٦   دددددر قز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘قددددداٚ ز ٘ضو٬دددددس ززلمدددددر- ىدددددر ل٪ز

ز.ز2226ز  ٠قسٞ زص٧َّز٘ر   س زلٝسٞز٦ ٘مس٘ٝ٭  زلٝسٞ:زٜؤوز٦ ٘مو ٭ ز ٘مو ِ٭ 

 ٛزز- ٘تددددددٗز زرسٜمدددددد ز ٘و ِددددددس ززٜددددددؤ ٝوز٦ ٘ؽٝدددددد٧س ز ضدددددد٧ثزز ٧٘ ِددددددكز دددددد٭ٟز أل لٞزٌدددددد٫ز ٘مددددددس٫٘زشددددددسل٬  ز ٘تمٙدددددد٭

 .(2222رسٜم ز ٘و ِس ز ال٤ٙ٭  زز) ٘و ِس  ز أل٤ٙ٭ 

 زأصٝددددددرزإ٘دددددد٩ز٥ٜددددددر ٢ز٠ددددددر٦ زألٝددددددسٖ:زٜصددددددوزٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددد٦ز ٍٕ٘و٬دددددد ز ٘ضو٬دددددد ز٦  ددددددو٦ٞ زأٜ٭١دددددد ز-ز شدددددد٭ر

ز.ز2222 زز٦ ٘ت٧ ٬كز و١ٙ٘ز ألٜ٭ٟز ّ٘س٤و  زل  ز ٥٘ا٫٘ ز٠م٭ٗ

 زٌددددددد٫ز ٘زسٜمدددددددس ز ٘مو ِ٭ددددددد  زلٝدددددددسٞ:زٜؤدددددددوزلٝدددددددسٞززز ألٔسل٬ٝ٭ددددددد٠فدددددددسٚز٦  دددددددو٦ٞ ز ٘ضو٬دددددددس ززز-لقدددددددسيز 

ز.ز2228 ز  ٠قسٞز٘ر   س زص٧َّز

 زٌدددددددد٫ز ٘زسٜمددددددددس ز ٘مو ٭دددددددد ز) ٘زددددددددو ز ٘خس٘ددددددددج( زلٝددددددددسٞ:زٜؤددددددددوزززز ألٔسل٬ٝ٭دددددددد................... ز ٘ضو٬ددددددددس ز 

ز.2229ز  ٠قسٞ لٝسٞز٘ر   س زص٧َّز

 ز ألٔددددددسل٫ٝ٬ز اللتٝددددددسلز :ز ١ٝ٘ؽّٙددددددس ز ّ٘س٠٧٠٭دددددد ز٦ ٘عدددددد٧  ػ زٜددددددؤ ٝوزز ألٔسل٬ٝ٭ددددددلٙدددددد٫ ز ٘ضو٬ددددددس ززز- ّ٘و٠دددددد٫ز

زرٝددددددددسل٨ز25-23زؼ٭مدددددددد ز ز ٘قددددددددم٧ل٬ :زرسٜمدددددددد ز"٦ زددددددددس  ز غ٨"ز ٘مو دددددددد٫ز ددددددددس٧٘ؼٟز ٘تو ٭دددددددد زٕ٘ٙ٭ددددددددس 

ز٤ـ.ز1432/ أل٩٘٦

 ز ٘زسٜمدددددس ز ٘تدددددر ٬ زٌددددد٫زز٤٭ئددددد زال دددددتّو  ز ٘ٝائٝددددد زلدددددر  ز ٘فدددددو٦يزز ٘دددددوصٟٝزلمدددددر هللز٦لمدددددرز-ٔ٭ا٠ددددد٫ز

 .٦1984 ٘م٧ٙٚ زز٦ ٘خّسٌ ز٘ٙتو ٭ ز ٘مو ٭ ز ٘مو ٭  زلٜ ُ:ز ١ٝ٘فٝ 

 زٜز٧ٝلدددددد زصدددددد٧ْٕزل٦٘٭دددددد  ز ٘ٝزٙددددددرز ال٦ٖز٦ ٘ٝزٙددددددرز ٘خددددددس٫٠ زز  ٠قددددددسٞز٧ٍٜظدددددد٭ ز الٜددددددٛز ٘ٝتضددددددر ز٘ضّدددددد٧َز 

 .ز٠2222٭٧٬٧ ْ:ز الٜٛز ٘ٝتضر  ز

 ز٦  ١٘دددددددرز١ٜ٦سِ دددددددس ز ضددددددد٧ثز ٘مو ٭ددددددد :ز ٘زسٜمدددددددس زٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬ددددددد ز ٘مو ددددددد٫ ز ٍٕ٘دددددددوز١ٜتدددددددر٨

 .1995ز ٘مو ٫ ز ٍٕ٘وز ٍٕ٘و٬  زلٝسٞ:ز١ٜتر٨
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 :الذوريبت 

 ٗز:ز ٘مو ٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬ددددددس ز٦  ددددددو٦ٞ زلٙدددددد٫ز-أ٦ٜٙ٭ددددددٗز  ٘مو دددددد٫ ززٜٙددددددً ز ٘ٝقددددددتّم

 .1994 ز192ز ٘مرل:

 ز ٘مٙٝ٭دددددد ز ٘ٝؤ قدددددد ز٥ٌددددددٛزٌدددددد٫زل   دددددد :ز ٘مو ٭دددددد ز ٘زسٜمددددددس زٌدددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددزٍٜ٭ددددددر ز ٘ضو٬ددددددس زز- ٘و٬ددددددر٪ز

ز.1996ز 12/11ز ٘مرلزو ٭  لزل   س ز ٘مو ٭  

 ز أل ل٠٭دددددد ز ٘زسٜمدددددد زٌدددددد٫ز ٘تددددددر ٬ ز٤٭ئدددددد زألعددددددس زز٘ددددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬دددددد ز٥ٍٜدددددد٧ٚز دددددداٜ  -ؼ١ددددددس،ز 

ز.1995 ز22.ز زٜزٙر5:ز٬  ز ٘مرل  ٠قسٞزز ٘م٧ٙٚزأ ز ٘قٙقٙ :زل   س 

 َززٜدددددٟزأ س ددددد٫ززردددددو ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬ددددد ززٜضٝدددددر ز-ٌدددددسئُز ٟزز  ٠قدددددسٞزٌددددد٫ززصّددددد٧َز  ٠قدددددسٞ زصّددددد٧ ز ٘ددددد٧ؼ

 .1983 ز23ز٫ ز ٘مرل ٘مو 

 دددددددتّا٘٭  ز ىددددددددر ل ززز   ألٔسل٬ٝ٭دددددددزز ٘ضو٬دددددددد ز٦ ٘تؽددددددد٧  زز ١٘ دددددددأ ز:ز ٘زسٜمددددددددس زلو٬دددددددو زز ٬دددددددسضز-٤دددددددسل٪زز   

 .2212 ٘ٝقتٝو زز٦ ٘تمٙ٭ٛز ٘تؽ٬٧وزٜؤو

 زرو٬دددددددر ز ٘مدددددددو ز ٘٭ددددددد٧ٚ زز أل ل٠٭ددددددد  زٌددددددد٫ز ٘زسٜمدددددددس ز ألٔسل٬ٝ٭دددددددلدددددددر٠سٞ زّٜدددددددسٖز ٘ضو٬دددددددس ززز- ٥٘٭سر١ددددددد ز 

ز.ز8/6/2211 س ٬ ز ٘مرلز

 ز 35ز ٕ٘ٙٝددددددد  ز ٘مدددددددرلز ٘مو ددددددد٫ ز ٘مدددددددس٘ٛزٌددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز ٘ضو٬دددددددس زٜقدددددددتّمٗز ٘دددددددوصٟٝ زلمدددددددرز- ٧٘صددددددد٭ٗز

زز.2222

 :االطروحبت الجبمعية 

 ز ٘زسٜمددددددددس زٌدددددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددددز ألِقددددددددسٚز٘وغ ددددددددس ز ٘ر٬ّٝو ؼ٭دددددددد ز ٘ٝٝس  ددددددددس زلددددددددسًٔ ز٦ ِددددددددكز- ٘مددددددددر٦ ز

ٟزز ٘و ددددددٝ٭ ز أل ل٠٭ددددد ز  ز ٘مو ٭دددددد زلٝددددددسٞزٌ٭٥ددددددس زلٝددددددسٞ زرسٜمددددد زز ٘تدددددر ٬ زز٤٭ئدددددد زألعدددددس زز٠فددددددوز٦ر٥دددددد زٜددددد

 .2225 ٘تو ٬٧  زز  ل   ز٫ٌزٜسرقت٭وز  س٘ 

 زٌدددددد٫ز ٘تو ٭دددددد زٔٙ٭ددددددس زٌدددددد٫ز٭ٟ ألٔددددددسل٬ٝ٭ز٘ددددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭ددددددز ٘ضو٬دددددد زٜٝس  دددددد ز ددددددم٧ل زل ردددددد زز- ٘مٙمس دددددد٫

زٌدددددد٫زلٔتدددددد٧  ٢ز ز  ددددددس٘  أل ل٠٭دددددد ز ٘قددددددم٧ل٬  زلٝددددددسٞ ز ٘زسٜمدددددد ززز ٘مو ٭دددددد ز سٕ٘ٝٝٙدددددد ز ٘و ددددددٝ٭ ز ٘زسٜمددددددس 

ز.ز2228 ٘تو ٭  ززأص٧ٖ

 ز ٘تدددددر ٬ زز٤٭ئددددد ززلعدددددس ززألز  ألٔسل٬ٝ٭دددددزز٘ٙضو٬دددددس زز أل ل٠٭ددددد زز ٘زسٜمدددددس ززو ددددد٧ٌ٭زز ٬ٝدددددس زٜدددددر٨ززز-لددددد٧ لززز ١ددددد٫

ز ٘٭وٜدددددد٧ْ ز  ددددددس٘ زز ٠ٍقدددددد٥ٛ ز   ددددددر زرسٜمدددددد ززز ٘تددددددر ٬ ز٤٭ئدددددد زألعددددددس ز٦ز الِقددددددسٚز غ ددددددس ز٬و ٤ددددددسزٔٝددددددس

 .2222ٜسرقت٭و ز
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 ْززرسٜمددددد زز ٘مٙ٭دددددس٫ٌز ٘ر   دددددس ززؼٙمددددد زز٘دددددر٨ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددزز ٘ضو٬ددددد ززٜٝس  ددددد زأصٝدددددر زٜدددددر٨زز- ؽس٬مددددد ز ز ٘٭وٜددددد٧

 .ز2224ٜسرقت٭و زز ٘٭و٧ْٜ ز  س٘ ز ٠ٍق٥ٛ ز   ر زرسٜم ز  ٘ؽٙمز٠فوز٦ر٥ زٜٟ

 زٔٝدددددسز٦ ٘خسصددددد ز ٘و دددددٝ٭ ز أل ل٠٭ددددد ز ٘زسٜمدددددس زٌددددد٫ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددز ٘ضو٬ددددد زٜٝس  ددددد زٜضٝدددددر ز٦ ِدددددكز- ٘ دددددم٧ٖز

 ز  دددددددس٘ ز أل ل٠٭ددددددد ز زلٝدددددددسٞ ز ٘زسٜمددددددد "ّٜس ٠ددددددد زل   ددددددد :"ز٦ ٘ؽٙمددددددد ز ٘تدددددددر ٬ ز٤٭ئددددددد زألعدددددددس زز٬و ٤دددددددس

 .2226 ٘تو ٭  ززأص٧ٖزو٭وز١ٜ ٧  ز٫ٌزلٔت٧   

 زٜددددددٟزلٝددددددسٞز ددددددٙؽ١ زٌدددددد٫ز ٘مددددددس٫٘ز ٘تمٙدددددد٭ٛز ٝؤ قددددددس ز٦ٜم٭ّس دددددد٣ز ٘مٙٝدددددد٫ز هلل ز ٘مضددددددجزلمددددددر- ٘ ّصدددددد٫ز

ز ز  دددددددس٘  أل ل٠٭ددددددد زلٝدددددددسٞ ز ٘زسٜمددددددد   ٘تدددددددر ٬  ز٤٭ئددددددد زألعدددددددس ز٦ز  ألٔسل٬ٝ٭دددددددز  ل   ز٠فدددددددوز٦ر٥ددددددد 

 .2226 ٘تو ٬٧  زز  ل   ز٫ٌزلٔت٧  ٢
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