
 1 

في اقسام المغة العربية في كميات دراسة تقويمية لتدريس مادة النحو 
 جامعة ديالى من وجهة نظر التدريسين والطمبة

  
                            المدرس الدكتورة                                المدرس الدكتورة 

  
اميرة محمود خضير                      حسين هيفاء حميد  

كمية التربية /االصمعي       مية التربية االصمعي             ك  
جامعة ديالى       جامعة ديالى                            

 ممخص البحث 
أن الدرس النحوي عمى الرغم من أىميتو في مدارسنا مازال  الحالي في تكمن مشكمة البحث   

من الميتمين بالتعميم المغوي  في المراحل يعاني من مظاىر ضعف كثيرة اشـار الييا الكثير 
الدراسية كافـة ، بل وحتى في التعميم الجامعي، وما المؤتمرات والندوات والصيحات الفردية التـي 

إن الشكوى  ،دعت جميعا الى تيسير تعميم النحو منـذ العقد الرابع من ىذا القرن االدليل عمى ذلك
ن بعض المعممين والمتعممين قد ضاقوا من تعميم النحو وتعممو وضعف الطمبة ف يو قد عمت ، وا 

 بتدريسو ودراستو ذرعًا ، لصعوبة مسائمو ، وجفاف مادتو ، وكثرة تفريعاتو ، والقوا في 
رىاقًا وجيداً تحصيمو  اذ تعد المغة من مكونات شخصية األمة الميمة ،بل ىي السمة  ،عنتًا وا 

قد يضم بدوحتو أممًا كثيرة واجناسًا متباينة،  وُتكون المغة الوحيدة التي تنفرد بيا بين األمم فالدين 
نحوي صرفي وصوتي وداللي ومعجمي،  -العربية نظامًا متكاماًل يضم أربعة انظمة فرعية :

ويحتل النظام النحوي الصرفي الموقع األىم في تعمميا وتعميميا ، اذا عميو ينصب أىتمام 
تي تناولت المغة بالدراسة والتحميل وعالجت تعمميا واكتسابيا، النظريات المغوية والعممية النفسية ال

ولذ افمن حق العربية عمينا ان نحبيا ونعمل عمى نشرىا وتعرف صعابيا التي تكتنف مسيرتيا 
أن تطوير العممية التربوية يبدأ بدراسة الواقع الحالي لعممية التدريس دراسة   حتى نتجو لتذليميا ،

ناصر ىذه العممية التربوية من مناىج واساليب، وطرائق تدريس، عممية ومنيجية تشمل ع
وتقنيات تربوية واساليب التقويم واالمتحانات، وىذا التطوير يساعد عمى مواكبة التغيرات في 

ويعد التقويم ضروريا   ميادين الحياة المختمفة حتى التصاب العممية التربوية بالجمود والتخمف،
لمعممية التربوية ألن دورره توجييي تشخيصي ،فيو يقدرمدى نجاح التدريس او فشمو، فضال عن 
ذلك فأن أىميتو تتجمى في انو يعين الطالب عمى معرفة جوانب الخطأ أو الضعف في تعممو 
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س ، ويساعد ويوضح اسبابو، ويساعد التدريسي عمى الحكم عمى مدى كفاية طرائقو في التدري
 عمى اصدار االحكام التي تتخذ اساس لمتنظيم االداري.

يرمي البحث الحالي الى تقويم تدريس مادة النحو القسام المغة العربية في كميات جامعة ديالى   
القوة والضعف في ضوء المعايير  انبمن وجية نظر التدريسين والطمبة من خالل تشخيص جو 

ت تمثمتريسيا نوتحقيقا ليدف البحث بنت الباحثتين اداة البحث و وصوال الى مقترحات لتحسين تد
وقد حرصت في استبانتين احداىمالمتدريسين واالخرى لمطمبة موزعة عمى اربع مجاالت ،
بالمغة العربية والعموم  الباحثتان عمى اتصاف االداة بالصدق فعرضتيا عمى نخبة من المختصين

بعد اعادتيا عمى عينة من التدريسين والطمبة،طبقت الباحثتان  التربوية وتثيت الباحثتان من االداة
 في كميتي التربية االصمعي والتربية (تدريسيا21االداة عمى العينة االساسية والبالغة )

طالب وطالبة من طمبة الصف الرابع في اقسام المغة العربية /جامعة ديالى  (211االساسيةو)
 ربية االساسية،ثم فرغت االجابات بحسب كل مجاللكميتي كميتي التربية االصمعي والت

الباحثتان معامل ارتباط بيرسون،والوسط المرجح ،والوزن المئوي والنسبة المئوية  خدمتت،اس
احصائية.وقد توصمت الباحثتان الى نتائج عدة منيا : وسائل  

بعض التدريسين يتبع طريقة الحقظ االلي وان من المفروض ان يكون التدريسي  -2
ىوان يتبع الطريقة التي تتناسب  مما بالطرائق كميا ،وعميو ان يكون مبتكرا لطريقتم

 والظروف المحيطة بو.

الطمبة يشكون من كثرة الحشو والتكرار والتداخل في موضوعات الكتاب  ان الطمبة -1  
ويؤدي ذلك الى ارباك الطمبة في اختيار المفردات الجيدة وترى من خالل استجاباتيم 

. التوجد تطبيقات في الكتاب وانما يقتصر دراستو عمى الجوانب النظرية بأنو  
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 ...........الفصل االول..............................................
 شالة  لف ااح لمي يتاه ليا    يتناول  لفصلا  للل   ال لف ااح لفااوف  -التعريف بالبحث 

 يو  ئللجرل لف اح لا ل ه لتا ي  لف لطةاوت لتعريصهو للطالاو  
 

 _مشكلة البح :
 رس لفناال  لةاال لفارن   اال مي يتاه  اا    لرساانو ل لفاامتتجسا   شاالة  لف ااح لفاااوف   ا       

 ااولل  يعااون   اال  عااوير ةااع  ل ياارا لشاايور لفيهااو لفل ياار  اال لف هت اايل  ااوفتعةي  لفة اال    اا  
ل او لف امت رلت للفنا للت للفلاياوت  ،لفتعةي  لفجو ع    ،    لاتل  لف رلا  لف رلسي  لو ي 

ناي  لفعدا  لفرل ان  ال يا ل لفدارل لل فيا  لةال لفصر ي  لفتي   لت ج يعو لفل تيسير تعةي  لفناال  
، إل لفشللى  ل تعةي  لفناال لتعة اه لةاع  لفطة ا   ياه تا  ل ات ، لإل  عاي لف عة ايل   فك

للف تعة اايل تاا  ةااوتلل  ت ريسااه ل رلسااته  رلااو  ، فلااعل    سااوئةه ، لجصااو   و تااه ، لل اارا 
 تصريعوته ، للتلل    تاليةه لنتو  لإريوتو  لجه ل  .

فد  ر   عي لف وا يل لس وب لفةع  ف ى لفطة    ا  تالاي   او ا لفناال لفال لسا وب ل يارا    
ور  ل تشاااو ل  ،  نهاااو  اااويعل  لفااال ط يعااا  لف اااو ا لفناليااا  لطرلئااا  لرةاااهو لت ريسااايهو،لل ت

لف تعة يل  يهو ، ل نهو  ويعل  لف  ط يعا  لفة ا  لفعر يا   لتهاو م   للا ا  لفعو يا  فةصلاال  ا  
 (232،ص2002   ال  لفنال  لتهو.)ل ور،لفتعةي ي  لسي و لف مسسوت 

إل جلير لف شلة  فيس    لفة ا  : "لللل   للر  شلة  تعة  لفناللفل طريد  ت ريسيه  دلفه    
للنناو ناتعة  لفعر يا  تلللا  لانع  ، لإجارلقلت تةدينيا  ، لتللفاب لا وق    لإن و يل     لتهو ، 

، ليا ل  وجعا  لفطوفاب يا ا    ة"تعة هاو فساول م ا  لف ا  اياونتجرلهو تجرلاو  لدي او   ا ل  ال 
لفةع   عه  ل ل  لفل ل ، ل ل  راة  تعةي ي  لفل  راة  ملةل اتل نصوجأ  ه لت  منهل 
 رلسته لفجو عيا   ا  متساو  لفة ا  لفعر يا ، ليال يشاعر  اوفار  إل طةاب إفياه مل يتاا ح  وفة ا  

ل لف داررا ليات  لةال لساوس  لةالل  للن او لفعر ي  لفصلال ل ولل م تياور  لةاللوت لفناا
لةال لف  ارا لفش لاي  ، للفنعارا لف لتيا  ،  او يجعا   ًت تور لف لةاللوت  ا  للنةاب  ناوقل

 ( 292،لي2000لف لةللوت    اوف  ت ير  ست ر.)  للر،
ل ل لفط يع  لل يم   لللت و  لةل لفرم  لفش ل  للةل لف  رلت لف لتي  لفال تدا ي   الل     

    و تهو لفعة يا   اساب ،للن او  ا  مساةل هو لفة ال  ،لل ار لفا   ياا   ال مساتيعوب  ل لع  
لفطة   فهو،  وف شلة   فيست    ل ي  لف عةل وت لفنالي  لفت  تعط  فةطوفب مل لفت   يطةاب لفياه 
 رلستهو ل ر سنيل  رلسته لفطلية    و     فك لف راة  لفجو عي ، لفلال لف شالة   ا  مساتيعو هو 

 (230،لي2002)ل ور ، .ًلاياوًف ليو ًت  ةهو سةللول
ل وفنعر ف و فةت ريس  ل لي ي     لف جو  لفتر ل   أل ل ةيا  تدلي اه ةارلري  جا ل  ف عر ا    

ندوط لفدلا للفةع   يه ،لينوك طرلئ   تع  ا ي لل مت ولهو    تدلي  لفتا ريس  نهاو مساتطال  
صااا ، للفللاال  لفاال لسااتنوجوت لل ترلةااوت  هااا ل مرلق لفت رساايل للفطة اا   اا  لفنااللا  لف  تة

 (3،لي2995لفشأل.)س عول،
فاا ل  ااأل تا ياا   لةااللوت لفنااال ين  اا  مل يساا    و اااوح لة ياا  ل رلسااه تدلي ياا  تسااته     

 عر   للسوفيب لفلال ي  للفلتو ي  لفت  تشين    ل   راةا   ال  رلاا  لفتعةاي  ،لساي و لفتعةاي  
 .لالته ج يو لفطة      لفتع ير لل ل لوري  ل شولري  ل شلفجو ع   للفلعل وت لفت  ي

 
  وس   لج ت لف وا تول لل ينوك  شلة  تج  ةارلرا لجارلق لف ااح لفااوف  ، فعةه او تساه     

 .ال  لف شلة  لل لفت صي   ل ا تهو   ل
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 -:أ١ّ٘خ اٌجذش
ت  تنصار   هاو  ايل لأل ا  تع  لفة    ل  للنوت ش لي  لأل   لف ه   ،   ي  لفس   لفلاي ا لف   

 وفاا يل تاا  يةاا    لاتااه م  ااو  ل ياارا للجنوسااو   ت ويناا ، للاا فك لف لااوئص لأل اارى لوفتااوري  
للات ولي  ،م او لفة ا   ها  لفسا   لف  يالا ف  ا    ف ال حل دل وت لف يئ . للفنع  للتتلو ي ، لل

 (2،لي2991)ل   لفراي ،
  ، فهو  لونا   ولا   ا  نصالس م نوئهاو لتشاورلهو  يهاو للفة   لفعر ي   ل لفة وت لفاي  لف ه    

لفة ااوت لل اارى  للااصهو ف اا  لفداار ل لفلااري ، لتاا   ةاا يو لف ااوف  ساا اونه لتعااوفل   ةاال  لتو ااه 
لف تناو  *)إنو لنلفنوه تر ناو لر ياو فعةلا  تعدةالل( -لفعليل لجعةهو ف   لفتنلي   دو  هللا لل لج  :

 (322،لي2919. )لفسيلط ، هوعلفعر ي   ل م ة  لفة وت لللس
نااال  لاار   للاالت   -لاالل لفة اا  لفعر ياا  نعو ااو   تلااو ال  يةاا  مر عاا  لنع اا   رلياا  :لت    

ل لف  ل عج  ، ليات  لفنعو  لفنال  لفلار   لف لتان لأليا   ا  تعة هاو لتعةي هاو ، ل ل لةياه 
 رلسا  للفتاةيا  للوفجات ينلب ميت و  لفنعريوت لفة لي  للفعة ي  لفنصسي  لفت  تنولفت لفة    وف

 (230.لي2002تعة هو لللتسو هو. )ل ور.
ليااارى لفنااااوا مل لفناااال يشاااا  لفعدااا  ، ليلاااد  لفااا ل  لل  ااا ، ليدااال  لفةساااول، لييسااار      

لف عناال،لل  اال لعيصتاا  تاةياا  للفصااوع للفع ااورلت لللسااوفيب، للفت ياال  اايل لاالل هو ل طأيااو، 
.لي 2000هو، للف اح  ي و طرم لةيهو  ل ت ير )شاوت .ل رللوا لفعالتوت  يل لفترلليب ل عوني

203) 

لفنال لفعر    ل  ألل" لتجنب لفةال    لفلال   لفنال ي  إتو   لفةسول ،  تعةي لف وي   ل مل ل  
  لإن او يال لةا  تعةاي  ايح  اتلله لطرلئ  ت ريسه فيس لة و  فتر ي  لف ةل  لفةساوني  لفعر يا  ، 

لتا  م ى يا ل  ان  ارلر لفال ل إفال لفنصالر  ال  رلساته لإفال  نالي  ، لتعة  لنول  لفدللل  لف
 ةع  لفنوشئ     لفة    لص  لو   .

مل تطلير لفع ةي  لفتر لي  ي  م   رلس  لفللتن لفااوف  فع ةيا  لفتا ريس  رلسا  لة يا  ل نهجيا    
ر لياا  تشاا   لنولاار ياا ه لفع ةياا  لفتر لياا   اال  نااويا للسااوفيب، لطرلئاا  تاا ريس، لتدنيااوت ت

للساوفيب لفتدالي  للل تاوناوت، ليا ل لفتطالير يساول  لةال  للل ا  لفت يارلت  ا   ياو يل لفايااوا 
  (262،لي2995لف  تةص  اتل لتلوب لفع ةي  لفتر لي   وفج ل  للفت ة .) س عول،

ليع  لفتدلي  ةرلريو فةع ةي  لفتر لي  ألل  لرره تلجيه  تش يلا  ، هال يد ر ا ى نجاو      
لل  شةه،  ةال لل  فك  أل مي يتاه تتجةال  ا  لناه يعايل لفطوفاب لةال  عر ا  جللناب لفت ريس 

تعة اه ليلةاح لسا و ه، ليساول  لفت ريسا  لةال لفالا  لةال  ا ى لصويا   لف طأ مل لفةاع   ا 
طرلئداااه  ااا  لفتااا ريس ، ليساااول  لةااال للااا لر للالاااو  لفتااا  تت ااا  لساااوس فةتنعاااي  لل لر  

داا  لفصةااةل فتطاالير لف نااويا ل يسااه   اا  تعرياا   اا ى لفطريليل ( ،423،لااي2914.)ريااول،
لالايتهو ل عوفج  لف ة  لف   ت  تتعاري فاه للةاو   لفج يا  للف تطالر لفيهاو، ل او لل لي يتاه 

ا  ل  ال  ت لنه  ل تش يص نللا  لفدالا للفةاع  للت او   تل ل    تادي  للي ل  لف نشل
 (215،لي2911 ويةل  فةعال  للفتاسيل للفتطلير )لفسي ،

لف و لونت لف نويا تات   لون   ر لتا   ا  لفتر يا  لفا ي ا  ل فا  يعا  لف انها  دتلارل" لةال    
لف صر لت لف عر ي  لفت  تلةان فتا ريس لف الل   ا  متسان يا ل لف صهال  لللا ح يشا   لف عاور  

 (2ص،2912للف  رلت للف يل  للف هورلت لللتجويوت .)لف نع   لفعر ي  فةتر ي  للف دو  ،
 لفع   ل  عوير للاتصوق  هو  ،لل نلفيهو تسطو  ل يرل  ل لفعنوي     لف ي لل لفعة   ين    ف ل
 (  2سلرا يلس / للي) 
 
للفع اااا  لةاااال تاااا في  ياااا ه  ،للفااااللق فهااااو لل نتعاااار   ويلشاااا  ت ريسااااهو  اااال لااااعوب   

لساي و للل لاعل وت تا ريس لفناال تتلا ر لاعل وت تا ريس  (97,صث 3791)ابراهيم,لفلعوب
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لا ات يا   لفل يار  ال لف رلساوت لفد ي ا  للفا ي ا  لفتا  ل ا ت م   لفة   لفعر يا  لو ا ،ل  رل
  تع  ا    لف ويوت لل لفلسوئ  لل  نويا لف عوفج .لشلول
لل اا ت لف وا تااول لف راةاا  لفجو عياا  ألي يتهااو ، لفاا لريو لفللةااح  اا  ت ااريا لف اللااوت     

  لفتر يا  للةيا  لفتر يا  للسوساي  ، ل او ل تورتاو تسا  لفت ريسي  تو ا لجياو  لف ساتد   لساي و لةيا
ي ل لفدس  ل ويم يه  ل  لر لة   لتر ل     تأيي    رس  لفة   لفعر ي    لفة   لفعر ي  ألي ي

لياو ا لةال لل  او ا لفناال تا رس  ا  يا ل لفدسا  لتعا  لفع ال   ،ل  رسوتهو      فة تناو لفعر يا 
 ل اارلق لفاا  يرا لفة لياا  فطة اا  ياا ل لفدساا  لتلسااين ل ااوته . لفصداار  فااه،ل و لل فهااو  لر ل ياار  اا 

 -جةل لي ي  لف اح لفاوف   وألت :لتت
مي ي  لفة   لفعر ي   للصهو م لا لفطوفب لل ته    لألتلو    لو ر لف عر ا   ا   رلاا   -2  

 لفتعةي  لفعو  لو   ،لسي و لف راة  لفجو عي .
يااا    نااوق لفج ةاا  ، ل لتاان   هاالداار  فة اا  لفعر ياا  مي ياا  تاا ريس لفنااال  للااصه لفع اال  لفص -2

 لفلة   ل عنويو للاتهو.
مي ي  لفتدالي   للاصه لاا  لف للناوت للسوساي  فة انها ، ل يات   ا  ةالئه لفالا  لةال  ا ى  -3

لالاي   وت  لف للنوت لتا ي  ندوط لفدلا للفةع     ل   لالل  ال  للناوت لف انها ، ل ال 
 ندوط لفةع .    لفع   لةل تاسيل لتطلير

مي ياا  لف راةاا  لفجو عياا   للااصهو لف راةاا  لفتاا  ت اارل  يهااو لفداا رلت لفعدةياا  للف هااورلت  -4
 لفطة   لل وفتعة  لفسةي  للفت لل  ل لف هورلت لفة لي .لف عر ي  لفت  لتتللل ف ى 

 

يهدف البحث  الحثيلا الثق يمثتير يثداية اثيدو السحثت للغثير البيث  ال ابيث   ثا  :هدف البحث

 كبييت جيا   دييلق ان تجه  سظا اليدايغين تالطبب .
 

 -ييحدد البح  الحيلا بيأليا:: حدود البحث  

 يدايغا ايدو السحت  ا كبييا اليابي  تاليابي  الغيغي   ا جيا   دييلق. -1
 ر2010-2002طبب  الااحب  الااب    ا كبييا اليابي  تاليابي  األغيغي  لب ير الدااغا   -2
 

 المصطلحاتتحديد 
 التقويم -1

"عبياو عن عابي  يشخيص تعثج  تتلييث  و ت ثت عابيث  اسظاث     ر( بأسه0020عا ه )جيال 
 (162وصـ2000ليحديد ادى يحمق ال داف اليابتي "  )جيالو

غثيق اكتسثيت ي"الحكثر عبثق اثدى صثجحي  ت  يليث  تا   ر( بأسه2000تعا ه )ااعا تالحيب  و
 (423وصـ2000لاكتسيت ل داف الاسهج" )ااعا تالحيب  والاسهج و تادى يحميق يبن ا

 
 ثت ي ايثف جتاسثل المثتو تاللث ف ليثداية اثيدو السحثت اثن تجهث  سظثا  -التعريف االجرائي::

اليدايغثثين تالطببثث  لبتصثثتل الثثق احكثثير عبثثق تالثثم يثثداية  ثثقت الاثثيدو تا ا ثث  امياحثثييهر 
 ليطتيا ي.

 التدريس -2
"اجاتعثث  السشثثيطيت التظيايثث  اليثثا يمثثتر بهثثي الا بثثر  بأسثثه ( 1221عا ثثه )الختالثثدو تاخثثاتن و

داخل البيئي  الي بياي  لياض يييا غبتن الاي باين تاحدا  ي بر عسد اليجايق  ا غييق ال داف 
 (65وص1221اليابتي  الامصتدو")الختالدو تاخاتنو

 بياا لاغيعدو بأسه"اجاتع  السشيطيت اليا يمتر بهي الا بر  ا اتلف ي (2000تعا ه )جيالو
 (16وص2000يجايقت  ا التصتل الق ا داف يابتي  احددو"   )جيالو
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كثل اييغثيخداه يدايغثيت  اثيدو السحثت اثن اجثاااات تتغثيئل تاسشثط   ثا  -:التعريف االجرائي:
عابي  ايصيل الايدو لطبب  الااحب  الااب    ا لغر البيث  ال ابيث  ليحميثق ال ثداف الايتخثيو  ثا 

 اليداية.
 

 -إٌذٛ: -3
 :اسيحيا غات كجر ال ثال  ثا يصثا ه اثن بعثاال ت يثات " بانه-:   ُــ"392 عا ه ابن جسا

تاليحميا تاليكغيا تاإللي   تالسغلو تالياكيلو ت يا قلن و ليبحق ان لية  كيليثسي و تالجامو
 (34.)ابن جساو د.توصأ ل البي  ال ابي  بأ بهي  ا الاصيح   يسطق بهي تأن لر يكن اسهر ان

 ت ال بر الاغيخا  بيلامييية الاغيسبط  اثن اغثيمااا كثجر ال ثال  "-بيسه :1295عا ه الببدي 
الاتصب  بلق ا ا   أحكير أجزائه اليا ائيبف اسهي و ت قا الصثطج  لبمثدايا و تأاثي اصثطج  
الايأخاين  هت يخصيصه بان اإلعثاال تالبسثيا تج بثه لغثير الصثاف تلهثقا ي ا ثه الايثأخاتن 

 (752،ص 5895اٌٍجذٞ ،ه عبر يبح  عن أتاخا الكبر بعاابي تبسيًا . )بأس

بحثدى اثتاد البيث  ال ابيث  الامثااو   ت الاثيدو ال بايث  البيتيث  تاليثا يشثكل -اٌزؼش٠ف االجشائٟ:
لغثر الاخصثص لطببث   بير ال ثيلا تالبحث  ال باثا لان الاسهج الا ياد ان تزااو اليتدريسها 

 اليابي  تاليابي  الغيغي  .البي  ال ابي   ا كبييت 

 

 .................................................................اٌفظً اٌضبٟٔ
 

 الطبس الٌظشٕا -أّال :

 الذساعبد الغبثقخ-صبً٘ب: 

 م1996     ؼذٕـخ الغـدساع -1

 م 1999دساعخ صل٘جٖ         -2

 م  2002    دساعخ ؽوذإّ -3

 م2002 ي دساعخ ششف الذٗ -4

 االفبدح هي الذساعبد الغبثقخ -صبلضب":
   

 االؽبس إٌظشٞ -اٚال:

 :اٌزم٠ُٛ  
ًّؼٌيٖ ثيزلص صيْثَ ّػذليَ ، ٌ٘يب  هؼ فيٖ اللةيخ ميْم ال يٖ  إ ّصًيَ ّميذسٍ ّاػنيبٍ صوٌيب  لزقْٗن ا   

ّالزقييْٗن ُييْ رؾذٗييذ م٘وييخ االشيي٘ب  ّالؾ يين ػليئ هييذٓ ًغييبػ االػوييب   ،ّّعِييَ ًؾييْ ال ييْاة

 ّمذ اعزخذم االًغبى الزقيْٗن ث يْسٍ الوخزل يخ  ّاعيبل٘جَ الوزٌْػيخ هٌيز نبًيذ ٌُيب ّالو شّػبد 

رؾق٘قِييب  ُّييْ ػول٘ييخ  ٗضاّلِييب الٌييبط فييٖ  اهبهييَ يبٗييبد ٌٗجةييٖ الْصييْ  الِ٘ييب ّاهييب  ٗغييؼٔ اليئ

ؼيذُب هإعغيخ اعزوبػ٘يخ لِيب دّس سفي٘ظ فيٖ الزشث٘يخ ثؽ٘برِن الْ٘ه٘خ ّّعذ طشٗقيَ الئ الوذسعيخ  

رنْس ه بُ٘ن ال  ش الؼلوٖ الزشثْٕ ّاالعزوبػٖ هوبعؼل الزشثيْٗي ٗق يْى ّم يخ ث  ل ّاضؼ ٗؼذ 

خبصيييخ ػٌيييذ الٌزبعيييبد الؼلو٘يييخ فبػيييبدّا الٌظيييش فيييٖ االُيييذاف ّالْعيييبفل ّاالعيييبل٘ت االخيييشٓ 

 (10،صـ2003)ػالم،

ّاُو٘يخ نجيشٓ فيٖ  هِينلوب للزقيْٗن هيي دّس  فٖ هقْهبد الؼول٘خ الؼلو٘خ ًظشا   ّٗؼذ الزقْٗن اعبعب   

شنيض رّفٖ هغب  الزشث٘خ ٗقزشى ه ِْم  الزقْٗن لذٓ الوؼلو٘ي ثبالخزجبساد الزيٖ هغب  رنْٗش الؼلن 
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ّػٌيذهب رنيْسد الٌظشٗيبد الزشثْٗيخ ثيذأ ه ِيْم الزقيْٗن ، فِ٘ب ػلٔ رقْٗن الزؾ ي٘ل الوؼشفيٖ فقيظ

ّاؽييذا هييي عْاًييت الؼول٘ييخ  ز ييؼت فبصييجؼ الغبًييت الوؼشفييٖ الٗوضييل االعبً٘ييبّٗزنييْس ٗالزشثييْٕ 

ّصبس الزقْٗن  الزشثْٕ ٗغؼٔ الٔ رقْٗن الؼول٘خ الزشثْٗخ ثغو٘غ هزة٘شارِيب فِيْ ػول٘يخ  ،الزؼل٘و٘خ 

ُــــــيـذاف الزشثْٗـيـخ ّهيذٓ فبػل٘ـيـزخ الجشًبهــيـظ الزؼل٘ــيـوٖ( اال)  زِذف الْمْف ػلٔ رؾق٘ي رغ

  ( 447،ص200)اثْعبدّ،

ي الغيذ  فيٖ الْعيبفظ ّاالدث٘يبد الزشثْٗيخ ّٗؼذ ه ِْم الزقْٗن هيي الو يبُ٘ن الزيٖ ًبليذ نض٘يشا هي   

ن ّ٘ٗشعييغ رلييص  اليئ رؼقييذ ُييزا الو ِييْم ّهشًّزييَ ّرذاخلييَ هييغ ي٘ييشٍ هييي الو ييبُ٘ن الووبصلييخ  نييبلزق٘

 (10،ص2003ّالوشامجخ ّالز ز٘ش ّي٘شُب)ػالم،

ّالزقْٗن شأًَ شأى ه ًْبد إ ًظبم رشثْٕ الٗز  ل ػي ثبمٖ الو ًْبد ّالٗو ي رغبُلَ نوب   

 (169،ص1997ي رغبُل ي٘شُب نبُذاف الزشث٘خ )هذنْس،الٗو 

 

 -ٚرمَٛ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ػٍٝ ػذح ِجبدٜء الثذ ِٓ ِشاػبرٙب اٚ االٔزجبٖ ا١ٌٙب ِٕٚٙب:

فبرا لن ٗ ي الةشض ّاضؾب فأًَ هي ال ؼت الؾ ن ػلٔ  ضشّسح رؾذٗذ الةشض هي الزقْٗن -1

 عذّٓ ػول٘خ الزقْٗن.

للةشض هي الزقْٗن فشثوب ٌُب  انضش هي أداح  قْٗن الوٌبعتاالُزوبم ثبخزجبس ّرنْٗش ادّاد الز -2

 .الةشض ّل ي الوِن اخز٘بس االًغت ّاالّفش هي الذمخ ّالِذف ّالوْضْػ٘خ رٌبعت

ضشّسح ّػٖ الوقْم ثو بدس االخنب  الوؾزولخ فٖ ػول٘خ الزقْٗن ّالزٖ رؼزوذ ػلٔ ادّاد  -3

 الزقْٗن ثٌب ا ّرنج٘قب ّر غ٘شا

الزقْٗن ّالزٖ ر زول ثبل وْل٘خ ّاالعزوشاسٗخ ّالزْاصى ؽ٘ش ٗزنلت الْػٖ ثخ بفص ػول٘خ  -4

 ال وْل٘خ ّالزٌْٗغ فٖ ادّاد الزقْٗن ثغوغ الوؼلْهبد الضشّسٗخ.

 الزأن٘ذ هي اُو٘خ الجشًبهظ الوقْم ّّضْػ خنخ الزقْٗن ّااللزضام ثبخالم٘بد ػول٘خ الزقْٗن -5

 (39-32،ص2002)ػْدح،

 

 -ٟ٘:٠ٚىْٛ اٌزم٠ُٛ ػٍٝ اسثغ أٛاع 

الزقْٗن القجلٖ )مجل ثذ  الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ( ِٗذف ُزا الزقْٗن الٔ رؾذٗذ دسعخ اهزال  الوز لن  -1

 لوغوْػخ هي الوِبساد رؼذ الصهخ للزؼل٘ن الغذٗذ.

 ٖ )فٖ اطبس اعزوشاسٗخ الزقْٗن لؼول٘خ الزؼل٘و٘خ( ِّٗذف ُزا الٌْع هي الزقْٗن جٌبفالزقْٗن ال -2

ثزةزٗخ ساعؼ٘خ هغزوشح ػي هذٓ رؼلن النلجخ ّهذٓ رؾق٘   الٔ رضّٗذ الوؼلو٘ي ّالنلجخ

 االُذاف الغلْن٘خ اّال ثأّ .

الزقْٗن الز خ٘ ٖ الؼالعٖ ّٗ ْى اصٌب  ػول٘خ الزؼل٘ن ّالزؼلن لز ؾ٘ؼ ّرؼذٗل الوغبس  -3

 الزؼل٘وٖ.

ػي الزقْٗن الٌِبفٖ )فٖ ًِبٗخ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ( ِٗذف الٔ رضّٗذ الوؼلو٘ي ّالنلجخ ثوؼلْهبد  -4

 (2005، 12-17هذٓ رؾق  االُذاف الزؼل٘و٘خ)الذل٘وٖ ّالوِذإّ،ص

 ٚظبئف اٌزم٠ُٛ
 

بُب الوذسعخ ّالزأنذ هي هشاػبرِب لخ بفص جٌالؾ ن ػلٔ م٘وخ االُذاف الزؼل٘و٘خ الزٖ رز -1

خ ال شد الوزؼلن ّؽبعبد الوغزوغ ّطج٘ؼخ الوبدح الذساع٘خ نوب ٗغبػذ الزقْٗن ػلٔ ٘ؼّطج

 ِب ّرشر٘جِب ؽغت االّلْٗخ.ّضْػ االُذاف ّدمز

الضؼف ّالقْح ّر ؾ٘ؼ الوغبس الزٖ رغ٘ش ف٘يَ الؼول٘يخ الزؼل٘و٘يخ ُّيزا ٗإنيذ  انز بف ًْاؽٖ -2

 الْظ٘ خ الز خ٘ ٘خ ّالؼالع٘خ هؼب للزقْٗن الزشثْٕ.

ٗغبػذ الوؼلن ػلٔ هؼشفخ راله٘زٍ فشدا فشدا ّالْمْف ػلٔ ميذسارِن ّه ي الرِن ّثِيزا ٗزؾقي   -3

 دٗخ.هجذأ ال شّق ال ش
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اػنييب  الزاله٘ييز مييذسا هييي الزؼضٗييض ّاالًبثييخ ٗق ييذ صٗييبدح الذافؼ٘ييخ لييذِٗن لوضٗييذ هييي الييزؼلن  -4

 ّاالنز بف.

ٗغييبػذ الوييزؼلن ػليئ ادسا  هييذٓ فييبػل٘زِن فييٖ الزييذسٗظ ّفييٖ هغييبػذح الوزؼلويي٘ي ػليئ رؾق٘يي  -5

     زْٓ ادافيَ ّرؾغي٘ي طشافقيَ ّثبلزيبلٖ سفيغ هغي َاُذافِن هوب ٗذفغ ثبلوؼلن اٗضيب الئ رنيْٗش اعيبل٘ج

 (2003، 16)ػالم ،ص

 

 ػشع اٌذساعبد اٌغبثمخ -صب١ٔب
ّفقب لزشر٘جِوب الجؾْس ّالذساعبد الغبثقخ راد الؼالمخ ثوْضْع الجؾش الؾبلٖ  زبىرؼشض الجبؽض

 -الضهٌٖ ّنبالرٖ :
 

 (5886دساعخ اٌغؼذٞ)--5
و١ٍدبد اٌزشث١خ/جبِؼدخ فدٟ الغدبَ اٌٍ دخ اٌؼشث١دخ فدٟ  ٕمدذ االدثدٟ"دساعخ رم١ّ٠ٛخ ٌزذس٠ظ ِبدح اٌ

 ث ذاد"

هيبدح الٌقيذ االدثيٖ فيٖ نل٘يبد الزشث٘يخ فيٖ  ريذسٗظ ناعشٗذ الذساعخ فيٖ الؼيشاق / ّاعيزِذفذ رقيْٗ

عبهؼخ ثةذاد هي ّعِخ ًظش الزذسٗغ٘ي ّالنلجيخ ّرؼيشف ال يشّق ثي٘ي اعبثيبد الزذسٗغي٘ي ّالنلجيخ 

ّاالخيشٓ للنلجيخ  فجلةيذ   ّرؾق٘قب" الُيذاف الجؾيش ضيوذ الجبؽضيخ اعيزج٘بً٘ي اؽيذُوب للزذسٗغي٘ي

( رذسٗغي٘ب ، ؽشصيذ 21(طبلجب ّطبلجخ هيْصػ٘ي ػلئ نل٘يبد عبهؼيخ ثةيذاد ّ)445ػٌ٘خ الجؾش )

ّرضجييذ هييي ادارِييب ّػبلغييذ ث٘بًبرِييب ثبعييزخذام الْعييبفل  الجبؽضييخ ػليئ ار ييبف ادارِييب ثبل ييذق 

لذ الجبؽضيخ االؽ بف٘خ )هؼبهل اسرجبط ث٘شعْى ،هشثغ نبٕ،الْعظ الوشعؼ،الْصى الوئيْٕ( رْصي

 -ح هٌِب:دؼذهزالٔ ًزبفظ 

 ضؼف هؼشفخ النلجخ ثبُذاف رذسٗظ هبدح الٌقذ-1

 الو شداد ي٘ش هالفوخ لوغزْٓ النلجخ.-2

 (24،ص1996)الغؼذٕ،ٗزْفش نزبة هٌِغٖ للٌقذ االدثٖ ٗ ْى دل٘ال هغبػذا للنلجخ ال-3

 5888 دساعخ ط١ٍجٟ-7
 طخ فٟ ػٛء اٌىفب٠بد اٌزذس٠غ١خ ٌٍّبدح"" رم٠ُٛ رذس٠ظ ِبدح اٌّطبٌؼخ فٟ اٌّشدٍخ اٌّزٛع

 

لخ الوزْعنخ فٖ ــظ هبدح الونبلؼخ فٖ الوشؽــِذفذ رقْٗن رذسٗــخ فٖ الؼشاق ّاعزـاعشٗذ الذساع

ٗبد الالصهيخ ـبذ مبفويخ ال  يـش رين رؾذٗيـذاف الجؾـقب" الُـبدح ، ّرؾق٘ـللو ٘خـضْ  ال  بٗبد الزذسٗغ

( ن بٗيخ رْصػيذ ػلئ صوبً٘يخ هغيبالد  ّرين اعيزخشاط 65ذسعٖ هيبدح الونبلؼيخ ّالزيٖ رضين )ـيـلو

( 65ضَ )ـخ ال  بٗبد ، ثلةذ ػٌ٘خ ثؾـُذفِب الظبُشٕ ّاػزوذ صجبد الوالؽظخ العزخشاط صجبد مبفو

) الْعيييظ   َ الْعيييبفل االؽ يييبف٘خـيييـبفظ ثؾضـيييـش لزؾل٘يييل ًزـب" ّهذسعيييخ  ّاعيييزخذام الجبؽيييـهذسعييي

 -عْى( ّمذ رْصل الٔ الٌزبفظ االر٘خ:الوشعؼ، رؾل٘ل الزجبٗي، هؼبهل االسرجبط ث٘ش

اى ادا  هذسعٖ الونبلؼخ فٖ الوذاسط الوزْعنخ لل  بٗبد الزذسٗغ٘خ لن ٗشمٖ الئ الؾيذ االدًئ -1

 هي الوغزْٓ الونلْة ثوْعت االداح الزٖ اعزخذهذ فٖ الجؾش الؾبلٖ.

ُّٖ )الزوِ٘يذ  هذسعٖ الونبلؼخ فٖ الوذاسط الوزْعنخ فٖ اسثغ هغبالد نبى هقجْال"اى ادا  -2

 (4-1،ص1999،الْاعجبد ال ٌ٘خ ، ال  بٗبد ال ٌ٘خ، هغب  الزنج٘ (  )صل٘جٖ،

 

 

 

 7009دساعخ دّذاٚٞ -3

 " رم٠ُٛ رذس٠ظ وزبة اٌٍ خ اٌؼشث١خ ٌٍغٕخ اٌضب١ٔخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌزأ١ٍٟ٘ اٌّ شثٟ"     

الؼشث٘خ الوقشس اعشٗذ ُزٍ الذساعخ فٖ الوةشة، ّاعزِذف رقْٗن رذسٗظ نزبة اللةخ  

م  ّمذ ػذ الجبؽش خوظ هغبالد ٗزن هي خاللِب  2007الغٌخ الضبً٘خ لؼبم رذسٗغَ ػلٔ راله٘ز 
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ِخ ًظشٍ لن ٗزنشق الجبؽش الٔ ًْع االعزج٘بى ُّذفِب ّصجبرِب عرقْٗن ال زبة الوزنْس هي ّ

ْى ، اعزخذم الجبؽش الْعبفل االؽ بف٘خ االر٘خ )الْعظ الوشعؼ،هؼبهل اسرجبط ث٘شعّمذ 

 هٌِب: هزؼذدح الٌغجخ الوئْٗخ(  ّمذ رْصل الٔ ًزبفظ

اى نزبة اللةخ الؼشث٘خ الوْعَ لزاله٘ز الغٌخ الضبً٘خ لن ٗأد ثبلغذٗذ ّلن ٗؾق  الغْدح الزٖ -1

 ٗ جْ الِ٘ب اعبرزح اللةخ الؼشث٘خ ثبلزؼل٘ن الزأُ٘لٖ الوةشثٖ.

لوقشس الغذٗذ فٖ هؾزْٗبرَ االعٌبط اى ال زبة لن ْٗانت الوغزخذهبد الضقبف٘خ ، ارلن ٗذسط ا-2

 (3-1،ص2002ؽوذإّ ،ْس )ضاالدث٘خ الغذٗذح نبلق خ الق ٘شح ّادة الخْاطش ّال ؼش الوٌ

 

 (709عخ ششف اٌذ٠ٓ)دسا -4
 رم٠ُٛ وزبة إٌذٛ ٚاٌظشف ٌٍظف االٚي اٌضبٔٛٞ فٟ اٌجّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ""          

ػي هْاطي القْح ّالضؼف فٖ هبدح الٌؾْ  ، ّاعزِذفذ ال  فاعشٗذ ُزٍ الذساعخ فٖ ال٘وي 

ّال شف الوقشس رذسٗغَ٘ فٖ ال  ْف االّلٔ الضبًْٗخ ، ّرؼشف ال شّق ث٘ي اعبثبد النلجيخ 

فٖ الوشاؽل الضبًْٗخ فٖ الغوِْسٗخ ال٘وٌ٘خ ، ّمذ اػذد الجبؽضخ مبفوخ اّل٘خ ثبلوؼيبٗ٘ش الالصهيخ 

زِب ضيفوخ الوؼبٗ٘ش الئ اعيزجبًخ ّميذ ػشلزقْٗن هبدح الٌؾْ ّال شف الؾبلٖ الوقشس ّرؾْٗل مب

ػليئ الوؾ ويي٘ي للزأنييذ هييي صييشفِب ّرضجييذ هٌِييب ، ّاعييزخذهذ الْعييبفل االؽ ييبف٘خ )الْعييظ 

 الوشعؼ، هؼبهل اسرجبط ث٘شعْى،هشثغ نبٕ( ّمذ رْصلذ الجبخضخ الٔ ػذح ًزبفظ هٌِب :

ضي٘ؼَ ّدسّعيَ افزقبس هؾزْٓ هٌِظ الٌؾْ ّال شف الؾبلٖ الٔ الزٌظ٘ن ّالزغلغل فٖ هْا-1

 عْ  ػلٔ هغزْٓ ال ف الْاؽذ فٖ ُزٍ الوشؽلخ اّفٖ ال  ْف الضالصخ فِ٘ب.

ليَ بلٔ ال ن ّاُورشن٘ض هؾزْٓ هٌِظ الٌؾْ ّال شف الوقشس ؽبل٘ب فٖ الوشؽلخ الضبًْٗخ ػ -2

لل ٘ف  هوبعؼلَ الٗزٌبعت ّالخنخ الذساع٘خ اّ ػذد الؾ ص الذساع٘خ الوخ  خ ليَ خيال  

 (5-1،ص2002شف الذٗي،)شالؼبم الذساعٖ 
 

 االفبدح ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ -صبٌضب:
 

 -افبدد الجبؽضزبى هي الذساعبد الغبثقخ :

 ْس هغج  ل ٘ ٘خ رؾق٘  اُذاف ثؾضِب  ّضغ ر-1

 اخز٘بس ػٌ٘خ الجؾش -2

 هٌِغ٘خ الجؾش -3

 اخز٘بس ّعبفل اؽ بف٘خ رخذم الجؾش الؾبلٖ -4

 ػشض الٌزبفظ ّر غ٘شُب  -5

 لٔ الو بدس الزٖ ر ٘ذ الجؾش االُزذا  ا -6

 
 

 ..............................................................اٌفظً اٌضبٌش 
 اجشاءاد اٌجذش 

فٖ ُزا ال  ل اًَ هي الضشّسٕ ّصف الوغزوغ الزٕ اعزؾذس هٌَ ػٌ٘خ رشٓ الجبؽضزبى   

ػٌ٘زٖ الجؾش االعزنالػ٘خ الجؾش ّن٘ ٘خ اخز٘بسُب ّرْض٘ؼ االعظ الزٖ رن ثوْعجِب اخز٘بس 

 ّالْعبفل االؽ بف٘خ الوغزخذهخ فٖ ػشض ّاالعبع٘خ ّثٌب  اداح الجؾش ّن٘ ٘خ اػذادُب

  الٌزبفظ ّهٌبم زِب .

 اٚال :اٌّجزّغ االطٍٟ 
ٗ ول الجؾش الؾبلٖ رذسٗغٖ هبدح الٌؾْ الؼشثيٖ فيٖ نل٘يخ الزشث٘يخ االصيوؼٖ :.اٌزذس٠غ١ْٛ 5

ار ثلي  ػيذد الزذسٗغي٘ي  2010- 2009للؼيبم الذساعيٖ  دٗيبلٔؼيخ بهعّنل٘خ الزشث٘خ االعبع٘خ /
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اى ر ييول الزذسٗغيي٘ي عو٘ؼييب  زييبى( رذسٗغيي٘ب ًّظييشا ل ييةش الؼٌ٘ييخ اسرييأد الجبؽض12ال لييٖ )

 ثْص ِن ػٌ٘خ الجؾش ار نبًْ هي الزٗي لِن خجشح طْٗلخ فٖ علص الزذسٗغ٘ي .

 

اللةييخ الؼشث٘ييخ فييٖ نل٘ييخ  فييٖ مغيين شاثؼييخ: ٗ ييول هغزوييغ الجؾييش االصييلٖ الوشؽلييخ ال اٌطٍجددخ.2

ّميذ ثلي  هغزويغ الجؾيش 2010-2009الزشث٘خ االصيوؼٖ /للذساعيخ ال يجبؽ٘خ للؼيبم الذساعيٖ 

طبلجيب  (52للذساعيخ ال يجبؽ٘خ ّ) فيٖ نل٘يخ الزشث٘يخ /االصيوؼٖ ( طبلجب ّطبلجيخ179االصلٖ )

ُيزٍ الٌغيجخ اى الجبؽضزيبى  ّ رؼزقيذ يجبؽ٘خ اٗضيب،للذساعيخ الفٖ نل٘خ الزشث٘خ االعبع٘خ  ّطبلجخ 

 )هغزوغ الجؾش الصلٖ( بف٘خ ل٘  لْان

 

 صب١ٔب :ػ١ٕخ اٌجذش 

  . اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ5

اعزوذد ػٌ٘خ الجؾش االعزنالػ٘خ للزذسٗغ٘ي هي هغزوغ الجؾش االصيلٖ ػ١ٕخ اٌزذس٠غ١ٓ : -أ

ػليئ هييي اعييزغبة هييٌِن ػليئ  ب الجبؽضزييبىرّهوييي دسعييْا هييبدح الٌؾييْ الؼشثييٖ فؼل٘ييب ّاػزوييذ

زؼلقيخ ثزيذسٗظ هيبدح والو زْؽخ الزٖ ّعِذ الِ٘ن للزؼشف الٔ ًقبط القْح ّالضؼف الاالعزجبًخ 

( رذسٗغيي٘ي إ ثٌغييجخ 4،ارا روضلييذ الؼٌ٘ييخ االعييزنالػ٘خ ة )الٌؾييْ الؼشثييٖ هييغ الوقزشؽييبد 

 %(هي الوغزوغ االصلٖ .33)

(طبلجييب ّطبلجيييخ هييي هغويييْع  19:روضلييذ الؼٌ٘يييخ االعييزنالػ٘خ للنلجيييخ ة )ة.ػ١ٕددخ اٌطٍجدددخ 

 هيي طيالة(6ّ)لنلجخنل٘خ الزشث٘يخ /االصيوؼٖ للذساعيخ ال يجبؽ٘خ ثبلٌغجخ  لو وْل٘ي ثبلجؾشا

لنلجييخ نل٘ييخ الزشث٘ييخ االعبعيي٘خ للذساعييخ ال ييجبؽ٘خ هغوييْع النلجييخ الو ييوْل٘ي ثبلجؾييش ثبلٌغييجخ 

 %هي الوغزوغ االصلٖ للنلجخ 10إ ثٌغجخ اٗضب 

 .اٌؼ١ٕخ إٌٙبئ١خ :7
( رذسٗغي٘ب ه يوْل٘ي نلِين 12ّالجيبل  ػيذدُن )٘ش الِ٘ن عيبثقب اى هغزوغ الزذسٗغ٘ي الزٗي اش   

ثبلذساعيخ الؾبل٘يخ ،ّػوييذرب الجيبؽضز٘ي اليئ شيوْ  الؼٌ٘ييخ االعيزنالػ٘خ ثبلٌغييجخ للزذسٗغي٘ي لقلييخ 

فٖ نل٘ييخ الزشث٘ييخ (طبلجييب ّطبلجييخ90س ػٌ٘ييخ النلجييخ ػ ييْاف٘ب ّالجييبل  ػييذدُن )٘ييبالؼييذد ّريين اخز

للذساعيييخ فيييٖ نل٘يييخ الزشث٘يييخ االعبعييي٘خ بلجيييب ّطبلجيييخ (ط26للذساعيييخ ال يييجبؽ٘خ ّ) /االصيييوؼٖ

( ْٗضيؼ الؼٌ٘يخ 1%،ّعيذّ  )50ثؼذ اعيزجؼبد الؼٌ٘يخ االعيزنالػ٘خ ّثٌغيجخ ال جبؽ٘خ اٗضب،ا

 الٌِبف٘خ ّالؼٌ٘خ االعزنالػ٘خ للزذسٗغ٘ي ّالنلجخ .

 صبٌضب :اداح اٌجذش 
ٖ مغن اللةخ الؼشث٘خ هي لوب نبى الجؾش الؾبلٖ ِٗذف الٔ رقْٗن رذسٗظ هبدح الٌؾْ الؼشثٖ ف   

ّعِخ ًظشالزذسٗغ٘ي ّالنلجخ فبًيَ ٗزنليت هؼلْهيبد ّاعيؼخ صٗيبدح ػلئ اًز يبس ػٌ٘يخ الجؾيش 

،لييزلص فييبى الجبؽضزييبى رييشٓ اى االعييزجبًخ اداح هٌبعييجخ لجؾضِييب ػلوييب اى الِييذف هييي اعييزخذام 

ِ٘ييب االعييزجبًخ الزْصييل اليئ هؼلْهييبد ّهؼشفييخ خجييشاد ّارغبُييبد ّاسا  الٗو ييي الْصييْ  ال

ثبلْعبفل الزقل٘ذٗخ هضل الشعْع الٔ الْصبف  فبالعزجبًخ ُٖ اًغت اداح لغوغ الوؼلْهبد االصهيخ 

ّصيشاؽخ لجؾيش  ّل ًِْيب رزي٘ؼ فشصيخ للوغ٘يت لالعبثيخ ػيي االعيئلخ ثؾشٗيخ ذاف الزؾق٘  اُ

االدّاد شيْ٘ػب لغيِْلخ رنج٘قِيب (.،فضال ػي اى االعيزجبًخ هيي انضيش77،ص1927)عْعخ ،

 نج٘شح فٖ صهي م ٘ش .ػلٔ هغوْػبد 

 

 

 ( ٠ٛػخ اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ ٚاٌؼ١ٕخ إٌٙبئ١خ ٌٍطٍجخ ٚاٌّذسع5ٓ١جذٚي )

 

اٌؼ١ٕخ  اٌؼ١ٕخ االعبع١خ 

 االعزطالػ١خ

 اٌؼ١ٕخ إٌٙبئ١خ
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فٖ نل٘خ الزشث٘خ/ االصوؼٖ  الزذسٗغ٘ي

 ّنل٘خ الزشث٘خ االعبع٘خ 

12 4 12 

نل٘خ الزشث٘خ /االصوؼٖ النلجخ/ 

 خللذساعخ ال جبؽ٘
528 58 80 

نل٘خ الزشث٘خ االعبع٘خ للذساعخ النلجخ/ 

 اال جبؽ٘خ

57 6 76 

 

 الخنْاد االر٘خ هي اعل ثٌب  ادارِب: زبىاعشد الجبؽض

( رذسٗغي٘ب اخز٘ييشّا م ييذٗب 3رْع٘يَ اعييزجبًخ ه زْؽيخ اليئ ػٌ٘يخ هييي الزذسٗغيي٘ي ّالنلجيخ ثلةييذ) -1

 فييٖ نل٘ييخ الزشث٘ييخ /االصييوؼٖ ّلجييب ( طب19( طبلجييب ّطبلجييخ ثْامييغ)22ّػٌ٘ييخ هييي النلجييخ ثلةييذ )

،ّّصػييذ الجبؽضزييبى االعييزجبًخ الو زْؽييخ ل لزييب الؼٌ٘زيي٘ي ارا هييي نل٘ييخ الزشث٘ييخ االعبعيي٘خ (طبلجييب 9ّ)

 رضوٌذ االعزجبًخ اعئلخ ه زْؽخ ُٖ :

 هبًقبط القْح ّالضؼف فٖ رذسٗظ هبدح الٌؾْ الؼشثٖ هي ّعِخ ًظش الزذسٗغ٘ي ؟ - أ

 بدح الٌؾْ الؼشثٖ هي ّعِخ ًظشالنلجخ ؟هبًقبط القْح ّالضؼف فٖ رذسٗظ ه - ة

 هبهقزشؽبد الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ لغؼل هبدح الٌؾْ انضش فبػل٘خ فٖ رؾق٘  اُذافَ ؟ -ط

هقبثلخ شخ ٘خ هغ ػذد الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ العيزنالع اسافِين ؽيْ  ًقيبط القيْح ّالضيؼف  -2

 فٖ رذسٗظ هبدح الٌؾْ ثة٘خ رنْٗشٍ .

 ييلذ ػلِ٘ييب فييٖ الوقبثلييخ ّاالعييزجبًخ الو زْؽييخ فقييذ اطلؼييذ صٗييبدح اليئ الوؼلْهييبد الزييٖ ؽ -3

الجبؽضخ ػلٔ االدث٘بد ّالذساعبد الغبثقخ الوزْفشح الزٖ لِيب صيلخ ثوْضيْع الجؾيش للؾ يْ  

عيزجبًخ االثٌيذ الجبؽضيخ ادارِيب ث يْسرِب االّل٘يخ فقيذ رضيوٌذ ص ػلٔ ث٘بًبد اخشٓ ًّز٘غخ لزل

نشاف  ّاالعبل٘ت الزذسٗغي٘خ   ،الزذسٗغيْ٘ى ال -( فقشح هْصػخ ػلٔ خوغخ هغبالد ُٖ :45)

 ،ال زبة الوقشس ،النلجخ ، الزقْٗن )االهزؾبًبد (

ّلةييشض رؾق٘يي  ُييذف االعييزجبًخ فقييذ ػشضييزِب ث يي زِب االّل٘ييخ ػليئ ػٌ٘ييخ هييي الخجييشا   -4

 لج٘ييبى(1هلؾيي  سميين )ّالوخز يي٘ي ثييبلؼلْم الزشثْٗييخ ّالٌ غيي٘خ ّللةييخ الؼشث٘ييخ ّاصييْ  رذسٗغييِب  

شؽبرِن فيٖ فقيشاد االعيزجبًخ ّهيذٓ صيالؽ٘زِب لزؾق٘ي  اُيذاف الذساعيخ ّثؼيذ اى اسافِن ّهقز

 بثِخ ّاضيبفخ فقيشاد عذٗيذح اثذٓ الخجشا  اسؤاُن ّهقزشؽبرِن  فٖ ادهبط ثؼض ال قشاد الوز

(فقشح للزذسٗغ٘ي ّالنلجخ هْصػخ 32ّّؽزف الجؼض هٌِب ،ّثزلص اصجؾذ فقشاد االعزجبًخ )

 ( ْٗضؼ رلص .2) ػلٔ الوغبالد الخوغخ ،ّعذّ 

 

 ( ْٗضؼ ػذد الوغبالد ّفقشاد االعزجبًخ الوْعِخ للزذسٗغ٘ي ّالنلجخ2عذّ  )

 اٌّالدظبد  ػذد فمشاد االعزجبٔخ اٌّجبالد اٌزغٍغً

  2        ؽشائك اٌزذس٠ظ  5

  8        اٌزذس٠غ١ْٛ 7

  9       اٌىزبة اٌّمشس 3

  2       اٌطٍجخ  4

  2       اٌزم٠ُٛ )االِزذبٔبد ( 5

  فمشح   39       اٌّجّٛع 

 

الٌزيبفظ ارا ً يظ  ل ٖ ٗو يي االػزويبد ػلئ اداح الجؾيش ثٌجةيٖ ار يبفِب ثبلضجيبد إ اًِيب رؼنيٖ -5

( ّميذ اػزويذد الجبؽضيخ طشٗقيخ اػيبدح االعيزجبًخ 19،ص 1979عذ ال ٔ  هشاد هززبل٘خ )ال٘يذ ،مب

(test-Re-testػلٔ ػذد هيي الزذسٗغي٘ي ّالنلجيخ  ثلةيذ) (طيالة ّميذ10( هيي الزذسٗغي٘ي ّ)2) 

نضش هي اعجْػ٘ي ّالٗغبد هؼبهل صجيبد االداري٘ي اعيزخذهذ انبًذ الوذح ث٘ي الزن٘  االّ  ّالضبًٖ 
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( ل ًْييَ هييي انضييش الوؼييبهالد شييْ٘ػب ّادمِييب عو٘ؼييب personالجبؽضييخ هؼبهييل اسرجييبط ث٘شعييْى )

خ ثيي٘ي دسعييبد الزنج٘يي  االّ  ( ثؼييذ اعييزجؼبد الوقزشؽييبد ،ّالٗغييبد الؼالميي3،ص1977)الج٘ييبرٖ ،

( ،ّهؼبهيل 0،22ّالضبًٖ ل يل هغيبالد  االعيزجبًز٘ي ظِيش هؼبهيل االسرجيبط العيزجبًخ الزذسٗغي٘ي )

 ( ُّييزٍ الٌغييجخ رؼييذ هٌبعييجخ ػٌييذ هقبسًزِييب ثييبلو٘ضاى الؼييبم لزق٘يي٘ن0،26االسرجييبط العييزجبًخ النلجييخ )

 (.72،ص1993االسرجبط )ػجذ الؼضٗض ،

 رطج١ك االعزجبٔخ  -6
ٗييخ ب(ّلة17/12/2009طجقييذ  الجبؽضزييبى االعييزجبًز٘ي الٌِييبف٘ز٘ي  ػليئ هغزوييغ الجؾييش هييي  )   

(ثبعزضٌب  الؼٌ٘خ االعزنالػ٘خ ار ّصػزب الجبؽضز٘ي االعزجبًز٘ي ثٌ غِوب ّميذ ؽشصيزب 17/1/2010)

شٗقييخ االعبثييخ  طػليئ اى رلزقييٖ ثييبفشاد الؼٌ٘ييخ هييي الزذسٗغيي٘ي ّالنلجييخ لزْضيي٘ؼ اُييذاف الجؾييش ّ

ح الزضجذ هي االعبثخ ال بهلخ ػيي ال قيشاد عو٘ؼِيب ّثؼيذ رليص عوؼزيب الج٘بًيبد الخبصيخ صين   ّضشّس

 افشيزبُب فٖ اعزوبسح اػذد لِزا الةشض ّاؽذح للزذسٗغ٘ي ّالضبً٘خ للنلجخ .

 -:اٌٛعبئً االدظبئ١خ -2
 الْعبفل االؽ بف٘خ االر٘خ زبى اعزخذهذ الجبؽض

 (215،ص1977هؼبهل اسرجبط ث٘شعْى  )الج٘برٖ ، -1

خ جالْعييظ الوييشعؼ  لْصييف نييل فقييشح هييي فقييشاد اداح الجؾييش ّهؼشفييخ م٘وزِييب ّرشر٘جِييب ثبلٌغيي-2

 (4،ص1927ذ لةشض ر غ٘ش الٌزبفظ )عْعخ ،ؽلل قشاد االخشٓ ضوي الوغب  الْا

الٌغييجخ الوئْٗييخ لْصييف الوغزوييغ ّػٌ٘ييخ الجؾييش ّرؾْٗييل الز ييشاساد فييٖ نييل فقييشح هييي فقييشاد -3

 االعزجبًخ الٔ ًغت هئْٗخ  .

اليْصى الوئيْٕ لج٘يبى الق٘ويخ الٌغيج٘خ ل يل فقييشح هيي فقيشاد االعيزجبًخ لالعيز بدح هٌيَ فيٖ ر غيي٘ش  -4

 الٌزبفظ 

 ...........................................................................اٌفظً اٌشاثغ

 ػشع إٌزبئج ٚرفغ١ش٘ب
ش رين الزْصيل الِ٘يب ّهٌبم يزِب ّعيٌؼشض الٌزيبفظ ػلئ ؾيٗزضوي ُيزا ال  يل ػشضيٌب لٌزيبفظ الج

 -الٌؾْ االرٖ:

ثؼبد  ي ّالنلجخ ل ل فقشح هي فقشاد االعزغبثخ ّفقب لال٘اػذد الجبؽضخ ر شاساد اعبثبد الزذسٗغ-1

 خ العزخشاط م٘وخ الْعظ الوشعؼالضالصخ لالعزغبث

لةشض ؽغبة م٘وخ الْعظ الوشعؼ ل ل فقشح هي فقشاد االعزغبثخ اػنذ الجبؽضخ الجؼيذ االّ   -2

 دسعخ ّاؽذح، الجؼذ الضبلش )ال( ص شا )ًؼن( دسعز٘ي ّالجؼذ الضبًٖ )الٔ ؽذ هب(

 ٪33ال قشاد فٖ الضلش االػلٔ ًغجزَ زبى ًبم ذ الجبؽض -3

فقشاد نيل هغيب  هيي هغيبالد الجؾيش الخوغيخ للزذسٗغي٘ي ّالنلجيخ  )النشافي   زبىالجبؽضسرجذ -4

الزذسٗغْ٘ى،النلجخ،االهزؾبًبد ّالزقْٗن( رشر٘جب رٌبصل٘ب هي اػلٔ ّعظ هشعؼ ، ّاالعبل٘ت، ال زبة

 الٔ امل ّعظ هشعؼ.

د ؽغجذ الجبؽضخ ر شاساد هقزشؽيبد الزذسٗغي٘ي ّالنلجيخ ّّعيذد الٌغيجخ الوئْٗيخ لِين ّفقيب لؼيذ-5

 الز شاساد الزٖ ؽ ل ػلِ٘ب نل هقزشػ ّاّعذد الٌغجخ الوئْٗخ لَ.

 

 

 

 ػشع إٌزبئج ٚرفغ١ش٘ب ثذغت اٌّجبالد
 فمشاد اٌّجبي االٚي ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌزذس٠غ١ٓ ٚاٌطٍجخ:

( فقشاد رزؼل  ثبلنشاف  ّاالعبل٘ت 7هغب  النشاف  ّاالعبل٘ت الزذسٗغ٘خ ٗزضوي ُزا الوغب  ) 

الٌزبفظ ثبلٌغجخ الٔ ال قشاد الوزؼلقخ ثِزا الوغب  الوؼشّضخ  فٖ عذّ   الزذسٗغ٘خ ّمذ اظِشد 
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( نؾذ ادًٔ . ّف٘وب 0٫93( نؾذ اػلٔ ّ)1٫56(ثبى م٘ن الْعظ الوشعؼ لِب مذ اًؾ شد ث٘ي )3)

 ٗلٖ اعزؼشاض صالس فقشاد هي الوغب  ّهٌبم زِب.

 ع االٌٟ(ف)ارجبع ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ ؽش٠مخ فٟ اٌزذس٠ظ رؤوذ اٌذ-1

( ّٗؼيضٓ 1٫56ؽزلذ ُزٍ ال قشح الزشر٘ت االّ  ثِزا الوغب  ،ار ثلةذ م٘وخ الْعظ الوشعؼ لِيب)ا  

عييجت رلييص اى ثؼييض الزذسٗغيي٘ي ٗزجييغ طشٗقييخ رإنييذ الؾ ييم االلييٖ ّاى هييي الو ييشّض  اى ٗ ييْى 

اى ٗزجيغ النشٗقيخ ّالزيٖ رزٌبعيت ّالزذسٗغٖ هلوب ثبلنشاف  نلِب  ّػلَ٘ اى ٗ ْى هجز يشا لنشٗقزيَ 

نييخ ثييَ. ّاى رذسٗغييٖ الوييبدح ليين ٗنلؼييْا ػليئ هييبُْ عذٗييذ فييٖ هغييب  النشافيي  وؾ٘ف الّالظييشّ

فٖ ؽقيل أاى الزذسٗغٖ الٌبعؼ ػلَ٘ اى ٗؾبّ  هؼشفخ هيبٗنش زبىّرشٓ الجبؽضّاالعبل٘ت الزذسٗغ٘خ 

و٘خ ام الوٌِ٘خ ّاى ٗغلص الئ رليص اعيِل ٗرؾ  َ هي رة٘ش ّرنْٗش عْا  نبى هي الٌبؽ٘خ االنبد

الوٌظويييخ الؼشث٘يييخ )ب الييئ الةبٗيييخ ؽزييئ ٗغزيييزة مليييْة طلجزيييَ ّرزٌ يييظ ػقيييْلِنالنيييشق ّامشثِييي

 (244ص1921،

 )ِؼظُ اٌزذسع١ٓ ٠غزخذِْٛ اٌطش٠مخ االٌمبئ١خ فٟ رذس٠ظ ِبدح إٌذٛ( -7

( ّٗؼضٓ الغجت فيٖ 1٫40ًبلذ ُزٍ ال قشح الوشرجخ الضبً٘خ ثِزا الوغب  ارثل  الْعظ الوشعؼ لِب)   

ؼييخ فييٖ رييذسٗظ ُييزٍ الوييبدح ُّييٖ النشٗقييخ االلقبف٘ييخ اّ طشٗقييخ القييب  رلييص اليئ اى النشٗقييخ الوزج

الوؾبضشح اّ الزٖ ٗ ْى فِ٘ب دّس النبلت علج٘ب ّرؼزوذ اػزوبدا نل٘ب ػلئ الزذسٗغيٖ، ف يْرَ ُيْ 

الوغوْع انضش هي ي٘شٍ الى اعزخذام ُزٍ النشٗقخ ّؽذُب ٗذػْ الٔ الغيأم ّالوليل ّػيذم اعيزؼوب  

( فِٖ الرٌوٖ شخ ٘خ النبلت ّالرٌويٖ الغيشأح االدث٘يخ 244ص1921خ ،الوٌظوخ الؼشث٘الز  ٘ش )

لذٗيَ، فٌِييب ٗغيذس ثبلزذسٗغييٖ اى ٗوضعِيب ثة٘شُييب ننشٗقيخ الوٌبم ييخ ؽزئ ٗزخلييل االلقيب  شييٖ  هييي 

 الؾْاس ّالوٌبم خ ّاالعئلخ الزٖ رغذ الٌ بط ّرجؼش ػلٔ اػوب  ال  ش.

 شائك اٌزذس٠ظ ٚاعب١ٌجٗ() ػؼف ِٛاوجخ رذس٠غٟ اٌّبدح ٌٍزطٛس اٌذبطً فٟ ؽ-3

( ّٗؼزقييذ هييي 5٫33اؽزلييذ ُييزٍ ال قييشح الوشرجييخ الضبلضييخ ثِييزا الوغييب  ،ارثليي  الْعييظ الوييشعؼ لِييب)   

اعبثيبد النلجييخ ّالزذسٗغيي٘ي ثييبى رذسٗغييٖ الوييبدح ليين ٗنلؼيْا ػليئ هييبُْ عذٗييذ فييٖ هغييب  النشافيي  

هبٗنشأ فٖ ؽقل  ٗؾبّ  هؼشفخ اى الزذسٗغٖ الٌبعؼ ػلَ٘ اى زبىّاالعبل٘ت الزذسٗغ٘خ  فزشٓ الجبؽض

( ثي٘ي اعيزغبثبد 3رخ  َ هي رة٘ش ّرنْٗش عْا  هي الٌبؽ٘خ االنبدٗو٘خ ام الوٌِ٘خ . ّالغذّ  )

 الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ ل قشاد الوغب  االّ .

 

 ٠ٛػخ فمشاد اٌّجبي االٚي ِشرجخ رٕبص١ٌب( 3)جذٚي                              

 

 د

 

 

 طشائك ٚاالعب١ٌت اٌزذس٠غ١خفمشاد اٌّجبي االٚي/ اٌ

اٌٛعؾ 

 اٌّشجخ

 اٌٛصْ اٌّئٛٞ

 

5-  

 

 

 ارجبع ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ ؽش٠مخ فٟ اٌزذس٠ظ رؤوذ اٌذفع االٌٟ

 

5٫56 

 

29 

 

7- 

 

 

 ِؼظُ اٌزذس٠غ١ٓ ٠غزخذِْٛ اٌطش٠مخ االٌمبئ١خ فٟ رذس٠ظ ِبدح إٌذٛ

 

5٫40 

 

20 

 

3- 

 

اٌزذس٠ظ  ػؼف ِٛاوجخ رذس٠غٟ اٌّبدح ٌٍزطٛس اٌذبطً فٟ ؽشائك

 ٚاعب١ٌجٗ

 

5٫33 66٫5 

 

4- 

 

 

 اػزّبد اٌزذس٠غ١ٓ ؽش٠مخ ٚادذح فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ فٟ رذس٠ظ إٌذٛ
 

 

5٫7 

 

60 

 

5- 

 

رذم١ك اٌطشائك اٌّزجؼخ دب١ٌب ا٘ذاف رذس٠ظ ٘زٖ اٌّبدح فٟ اٌّشدٍخ 

 

5٫56 

 

95 
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 اٌجبِؼ١خ 

 

6- 

 

 

 زمبس٠شرغُٙ ٘زٖ اٌطشائك فٟ ِغبػذح اٌطٍجخ ػٍٝ اػذاد اٌجذٛس ٚاٌ

 

5٫04 

 

57 

 

2- 

 

 

 ٠غزط١غ اٌّذسط ثٙزٖ اٌطش٠مخ ِٓ سثؾ إٌذٛ ثفشٚع اٌٍ خ االخشٜ

 

0٫83 

 

46٫5 

 

 ِجبي اٌزذس٠غ١ٓ -اٌّجبي اٌضبٟٔ :
(فقشاد رزؼل  ثبلزذسٗغ٘ي ّمذ اظِشد ًزبفظ الجؾش ثبلٌغيجخ الئ ال قيشاد 9ٗزضوي ُزا الوغب  )  

ميييذ اًؾ يييشد  ثيييبى مييي٘ن الْعيييظ الويييشعؼ (4الوزؼلقيييخ ثِيييزا الوغيييب  الوؼشّضيييخ فيييٖ عيييذّ )

د هيي ثي٘ي فقييشاد ( نؾيذ ادًيئ ّف٘ويب ٗيأرٖ اعيزؼشاض صييالس فقيشا0٫2نؾيذ اػلئ ّ)(1٫23)ثي٘ي

 الوغب  ّهٌبم زِب.

 ػؼف اٌىفب٠خ اٌزذس٠غ١خ ٌجؼغ رذس٠غٟ اٌّبدح:-5

 زبىجبؽض( ّرؼزقذ ال1٫23اؽزلذ ُزٍ ال قشح الوشرجخ االّلٔ ثِزا الوغب  ارٗل  الْعظ الوشعؼ لِب)   

اى ُزٍ الٌز٘غيخ رؼيْد الئ اعيجبة ػذٗيذح هيي اثشصُيب ال غيْح الؾبصيلخ ثي٘ي هغيزْٓ رذسٗغيٖ هيبدح 

الى هؼظن الزذسٗغ٘ي ُن هيي الزذسٗغي٘ي اليزٗي ٗزوزؼيْى ثوغيزْٓ  الٌؾْ ّطلجخ امغبم اللةخ الؼشث٘خ

ت لنلجييخ ال٘ييْم هزْاضييؼخ عييذا ثغييجاْ ، ف٘وييب ًغييذ هغييزْٗبد ؾييػييب  ّخجييشح طْٗلييخ فييٖ هغييب  الٌ

ٗويش ثِيب النبليت فضيال ػيي  االّضبع االمز بدٗخ ّاالعزوبػ٘خ ّي٘شُيب ّالظيشّف الْ٘ه٘يخ الزيٖ

هضيل ثق٘يخ الغبهؼيبد  لين رغيزن٘غ فغبهؼيخ دٗيبلٔضؼف االػذاد الوٌِٖ ّالؼلوٖ ليجؼض الزذسٗغي٘ي 

 االخشٓ ثأى رشرقٖ ثبل  بٗبد الزذسٗغ٘خ هي خال  الذّساد الزبُ٘ل٘خ اّ الوإروشاد.

 ٠غٟ اٌّبدح فشطخ وبف١خ ٌطٍجزُٙ ٌٍّٕبلشخ ٚاثذاء اٌشاٞال٠ؼؾ رذس -7

اى ُيزٍ الٌز٘غيخ  زيبىالجبؽضّرؼزقيذ  (1٫46)ًبلذ ُيزٍ ال قيشح الوشرجيخ الضبً٘يخ ثْعيظ هشعيغ ميذسٍ    

رؼيييْد الييئ اعيييجبة هٌِيييب هيييبٗزؼل  ثبلزذسٗغيييٖ ّؽبلزيييَ الٌ غييي٘خ ّال  شٗيييخ ّظشّفيييخ االعزوبػ٘يييخ 

لظيشّف الزيٖ رويش ػلئ منشًيب ّاليزٕ مليل هيي اطيالع ّاالمز بدٗخ فٖ الْمذ الؾبضش فٖ ظيل ا

الزذسٗغيي٘ي ػليئ الوغييزغذاد الؾذٗضييخ فييٖ الزشث٘ييخ ّالزؼليي٘ن ّػليئ هبؽ ييل هييي رنييْس عذٗييذ فييٖ 

االعبل٘ت الؾذٗضخ ، فبلزذسٗغٖ ٗوليٖ ػٌبصيش الوْضيْع ّٗليضم النلجيخ ثِيب هغيشد رؾل٘يل لِيب ل يٖ 

صش الوْضْع ً غِب ّالزق٘ذ ثِب ؽشف٘ب ٗقزل رز ْى لذِٗن ف شح ّاضؾخ ػٌِن الى الضام النلجخ ثؼٌب

االثذاع لذِٗن ّٗؼيضٓ الغيجت اٗضيب الئ اى ثؼيض الزذسٗغي٘ي ٗيشٓ ً غيَ دافويب اػلئ هيي النبليت 

ثؾ ن الغي ّالخجشح ّالوٌِخ ف٘زٌبعٔ ثزلص دّس النبلت ّشخ ٘زَ ّاسافَ ّؽشٗزيَ فيٖ اثيذا  ساٗيَ 

الزؼل٘و٘خ ّلْال ّعْد النبلت لوب نٌذ ٌُب  إ رإنذ اى النبلت هؾْس الؼول٘خ  .اى الزشث٘خ الؾذٗضخ

 ػول٘خ رؼل٘و٘خ.

 ػؼف لبث١ٍخ اٌزذس٠غ١ٓ ػٍٝ اغٕبء اٌّذبػشح ثبالِضٍخ ٚاال٠ؼبدبد -3

ُّزٍ الٌز٘غخ رؼْد الئ اعيجبة هٌِيب نويب  (1٫33 )اؽزلذ ُزٍ ال قشح الوشرجخ الضبلضخ ثْعظ هشعؼ  

ه٘ييذاى النشافيي  ّللنشافيي  ّاالعييبل٘ت  رنييشد ػييذم هزبثؼييخ الزذسٗغيي٘ي للزنييْساد الؾبصييلخ فييٖ

الزذسٗغ٘خ الؾذٗضخ ّػذم اعزةالفِن الو زجخ االعزةال  االهضل ّػذم هنبلؼزِن الزٖ رؼٌٔ الوؾبضشح 

ثبالهضلخ ّاالٗضبؽبد ّصٗبدح ػلٔ اػزوبد ثؼض الزذسٗغ٘ي ػلٔ ًوظ هؼي٘ي فيٖ الزيذسٗظ هقز يش 

 ٗغ٘ي ّالنلجخ ل قشاد الوغب  الضبًٖ.( ْٗضؼ اعزغبثبد الزذس4ػلٔ رلق٘ي الو نلؾبد ّعذّ  )
                                              

 ( ٠ٛػخ فمشاد اٌّجبي اٌضبٟٔ ِشرجخ رٕبص١ٌب4جذٚي )
 

 

 د

 

 

 اٌزذس٠غ١ْٛ/ اٌضبٟٔ فمشاد اٌّجبي 

اٌٛعؾ 

 اٌّشجخ

 اٌٛصْ اٌّئٛٞ
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5- 

 

 

 ػؼف اٌىفب٠خ اٌزذس٠غ١خ ٌجؼغ رذس٠ظ اٌّبدح

 

1٫23 

 

90 

 

7- 

 

 

 ال٠ؼؾ رذس٠غ١ٛ اٌّبدح فشطخ وبف١خ ٌطٍجزُٙ ٌٍّٕبلشخ ٚاثذاء اٌشاٞ

 

5٫46 

 

23 

 

3-  

 

 

 ػؼف لبث١ٍخ اٌزذس٠غ١ٓ ػٍٝ اغٕبء اٌّذبػشح ثبالِضٍخ ٚاال٠ؼبدبد

 

5٫33 

 

66٫5 

 

4- 

 

 

 اعٍٛة ِؼبٍِخ اٌزذس٠غ١ٓ ٌطٍجزُٙ غ١ش رشثٛٞ

 

5٫37 

 

66 

 

5-  

 

 

 اٌٍ خ اٌفظ١ذخ لٍّب ٠ٍضَ اٌزذس٠غ١ْٛ ؽٍجزُٙ ثبعزخذاَ

 

5٫7 

 

60 

 

6- 

 

 

 لٍخ اٌّذفضاد )اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ(

 

5٫04 

 

57 

 

2- 

 

 

 ال٠شجغ اٌزذس٠غ١ْٛ اٌطٍجخ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجخ

 

0٫83 

 

46٫5 

 

9 

 

 

 ٠جبًِ ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ دغبة اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ

 

0٫9 

 

40 

 

8- 

 

 

 إٌذٛلٍخ ِزبثؼخ اٌزذس٠غ١ٓ ٌّب ٠غزخذَ فٟ رط٠ٛش ِبدح 

 

0٫9 

 

40 

 

 اٌّجبي اٌضبٌش:اٌىزبة اٌّمشس

 

رذسٗغَ فيٖ امغيبم اللةيخ  ( فقشاد هزؼلقخ ثبل زبة الوقشس ّه شدارَ الوقشس2ٗزضوي ُزا الوغب  )  

الؼشث٘ييخ ّمييذ اظِييشد ًزييبفظ الجؾييش ثبلٌغييجخ اليئ ال قييشاد الوزؼلقييخ ثِييزا الوغييب  الوؼشّضييخ فييٖ 

( نؾيذ ادًئ 1٫2( نؾيذ اػلئ ّ)1٫73ًؾ يشد ثي٘ي)( اى م٘ن الْعظ الوشعؼ لِيب ميذ ا5الغذّ )

 صالس فقشاد فٖ الؾذ االػلٔ. زبىّعزٌبمش الجبؽض

 اعٍٛة ػشع اٌّفشداد غ١ش ِشٛق ٠ٚ ٍت ػ١ٍٗ ؽبثغ اٌزىشاس -5

ّرز ي    ( 1٫73)ؽ لذ ُيزٍ ال قيشح ػلئ الوشرجيخ االّلئ ثِيزا الوغيب  ّثْعيظ هيشعؼ م٘وزيَ    

لجييخ ثييبى الو ييشداد رقل٘ذٗييخ ّالرؼوييل ػليئ رٌو٘ييخ مييذساد هييغ اعييزغبثبد الزذسٗغيي٘ي ّالن زييبىالجبؽض

النبليت ّالرض٘ييش فييِ٘ن الشيجييخ ّالذافؼ٘ييخ للييزؼلن ّانييذ النلجيخ هييي خييال  اعييزغبثبرِن ثييبى ال زييبة مييذ 

اشزول ػلٔ ه شداد رقل٘ذٗخ عج  اى دسعْا ػلٔ ًونِب فٖ نض٘ش هي الوْاد االخيشٓ للةيخ الؼشث٘يخ 

 اصخ.فِٖ ر زقش الٔ ػٌ ش الز ْٗ  ّالؾذ

 

)وضشح اٌذشٛ ٚاٌزذاخً فٟ ِٛػٛػبد اٌىزبة(ٚ)ػذَ ٚجٛد رطج١مبد خبطخ ثبٌّٛاػ١غ -2

 إٌذ٠ٛخ(

هي زبى ( ل ل هٌِوب ّرشٓ الجبؽض1٫60ال قشربى الوشرجخ الضبلضخ ثْعظ هشعؼ م٘وزَ) ُبربىاؽزلذ     

الزيذاخل فيٖ خال  اعزغبثبد النلجخ لِزٍ ال قشربى ثبى النلجخ ٗ ي ْى هيي نضيشح الؾ يْ ّالز يشاس ّ

هْضْػبد ال زبة ّٗإدٕ رلص الٔ اسثيب  النلجيخ فيٖ اخز٘يبس الو يشداد الغ٘يذح ّريشٓ هيي خيال  
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اعزغبثبرِن ثأًَ الرْعيذ رنج٘قيبد فيٖ ال زيبة ّاًويب ٗقز يش دساعيزَ ػلئ الغْاًيت الٌظشٗيخ ّالى 

غبثبد ( ْٗضؼ اعيز5ال زبة الوقشس ٗخلْ هي االعئلخ الٌؾْٗخ الزٖ رؾش  رُي النبلت . ّعذّ  )

 الزذسٗغي ّالنلجخ ل قشاد الوغب  الضبلش هشرجخ رٌبصل٘ب.

 

 

 

 (٠ٛػخ فمشاد اٌّجبي اٌضبٌش ِشرجخ رٕبص١ٌب5ٚي )جذ
 

 

 د

 

 

 اٌضبٌش/اٌىزبة اٌّذسعٟفمشاد اٌّجبي 

اٌٛعؾ 

 اٌّشجخ

اٌٛصْ 

 اٌّئٛٞ

 

5- 

 

 

 اعٍٛة اٌّفشداد غ١ش ِشٛق ٠ٚ ٍت ػ١ٍٗ ؽبثغ اٌزىشاس

 

5٫23 

 

 

96٫5 

 

7- 

 

 

 اٌذشٛد ٚاٌزذاخً ث١ٓ ِٛػٛػبد اٌىزبةوضشح 

 

5٫60 

 

90 

 

3- 

 

 

 ػذَ ٚجٛد رطج١مبد خبطخ ثبٌّٛاػ١غ إٌذ٠ٛخ

 

5٫60 

 

90 

 

4- 

 

 

 اعزخذاَ اٌىزبة ٌجؼغ اٌشٛا٘ذ اٌ بِؼخ فٟ ششح اٌّٛػٛػبد

 

5٫53 

 

26٫5 

 

 

5- 

 

 

 ِٛػٛػبد اٌىزبة الرشاػٟ اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

 

5٫57 

 

26 

 

6- 

 

 

 ١ٔخ فٟ ششح اٌّٛػٛػبدٔذسح اٌشٛا٘ذ اٌمشا

 

5٫44 

 

20 

 

2- 

 

 

 ال٠ضٚد اٌطبٌت ثّجبدٜء ػبِخ فٟ إٌذٛ اٌؼشثٟ

 

5٫44 

 

20 

 

9- 

 

 

 الرٍجٟ ِٛػٛػبد اٌىزبة دبجبد اٌطٍجخ ١ٌُِٚٛٙ

 

5٫7 

 

60 

 

 اٌطٍجخ -اٌّجبي اٌشاثغ:

لزشث٘يخ ّاالزشث٘يخ  بد(فقيشاد الوزؼلقيخ ثنلجيخ مغين اللةيخ الؼشث٘يخ فيٖ نل٘ي7ٗزضيوي ُيزا الوغيب  )   

ّمييذ اظِييشد ًزييبفظ الجؾييش ثبلٌغييجخ اليئ فقييشاد الوزؼلقييخ ثِييزا الوغييب   االعبعيي٘خ ثغبهؼييخ دٗييبلٔ ،

( نؾيذ اػلئ ّثي٘ي 1٫50( اى مي٘ن الْعيظ الويشعؼ ميذ اًؾ يشد ثي٘ي )6الوؼشّضخ فٖ الغيذّ )

 ( نؾذ ادًٔ ّف٘وب ٗبرٖ اعزؼشاض ل قشر٘ي هي فقشاد ُزا الوغب  ّهٌبم زِب1٫17)

 

 جخ ثبٌزخظ١ض ثبٌٍ خ اٌؼشث١خ ٚثبٌٕذٛ اٌؼشثٟػؼف سغجخ اٌطٍ -5

( ّرؼزقييذ 1٫50ؽييبصد ُييزٍ ال قييشح ػليئ الوشرجييخ االّليئ ثِييزا الوغييب  ّثْعييظ هييشعؼ مييذسٍ )  

اى ظِْس ُزٍ الٌز٘غخ ثبلوشرجخ االّلٔ ٗؼيْد الئ اعيجبة ػذٗيذح هٌِيب اى هؼيذالد النلجيخ زبى الجبؽض

زييٖ رييذفؼِن الئ مغيين اللةييخ الؼشث٘ييخ دّى فيٖ االهزؾييبى الييْصاسٕ لل يف الغييبدط االػييذادٕ ُيٖ ال
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سيجزِن ثٌب  ػلٔ ّف  االًغ٘بث٘خ ، فضال ػي ػذم رْػ٘خ النلجخ ثبُو٘خ اللةخ الؼشث٘خ مجيل دخيْلِن 

الٔ الغبهؼخ صٗبدح ػلٔ رلص شؼْس ثؼض النلجخ اى فيشّع اللةيخ الؼشث٘يخ صيؼجخ ّنض٘يشح ّالٗو يي 

ل٘ذٗخ الزيٖ ٌٗزِغِيب ثؼيض الزذسٗغي٘ي اهيبم النلجيخ االلوبم ثِب عو٘ؼب اضبفخ الٔ عوْد االعبل٘ت الزق

 ّّصف اللةخ الؼشث٘خ ثبل ؼْٗخ هوب ٗإدٕ الٔ ً ْسُن ّػضّفِن ػي رؼلوِب ثبل  ل ال ؾ٘ؼ.

 

 ػؼف اٌزخ١شح اٌٍ ٠ٛخ ػٕذ اٌطٍجخ-2

هغ  زبىالجبؽض( ّرز   1٫42ؽ لذ ُزٍ ال قشح ػلٔ الوشرجخ الضبً٘خ ثِزإ الوغب  ثْعظ هشعؼ )  

سٗغ٘ي ّالنلجخ ّرشٓ اى ضؼف الزخ٘شح اللةْٗخ رإدٕ الٔ شْ٘ع االخنيب   اللةْٗيخ ليذٓ اسا  الزذ

النلجيخ ّٗؼييضٓ عيجت رلييص اليئ ػيذم الييضام النلجييخ ثبعيزخذام اللةييخ ال  يي٘ؾخ ّػيذم هنبلؼييخ النلجييخ 

اى للو زجيخ  زيبىالجبؽضخ ال زيت الٌؾْٗيخ ّريشٓ صيالخبسع٘خ، ّملخ اعزؼبسح النلجخ فيٖ الو زجيخ ّثخب

 (ْٗضؼ رلص6٘شا فٖ رٌو٘خ صقبفخ النبلت ّرٌو٘خ رخ٘شرَ اللةْٗخ ّالغذّ )دّسا نج

 

 (٠ٛػخ فمشاد اٌّجبي اٌشاثغ ِشرجخ رٕبص١ٌب6جذٚي )
 

 

 د

 

 

 اٌطٍجخ/ اٌشاثغ فمشاد اٌّجبي 
اٌٛعؾ 

 اٌّشجخ

 اٌٛصْ اٌّئٛٞ

 

5- 

 

 

 فٟ اٌزخظض ثبٌٍ خ اٌؼشث١خ ٚثبٌٕذٛ اٌؼشثٟ طٍجخػؼف سغجخ اٌ

 

5٫50 

 

 

25 

 

7- 

 

 

 ػؼف اٌزخ١شح اٌٍ ٠ٛخ ػٕذ اٌطٍجخ

 

5٫49 

 

24 

 

3- 

 

 

ال٠ذظً اٌطٍجخ ػٍٝ ِب٠ذزبجْٛ ا١ٌٗ ِٓ اٌىزت ٚاٌّظبدس إٌّبعجخ فٟ 

 اٌّىزجبد

 

5٫47 

 

20 

 

4- 

 

 

 ػذَ اشزشان اٌطٍجخ فٟ إٌّبلشبد ٚاٌزطج١مبد ا١ِٛ١ٌخ

 

5٫33 

 

66٫5 

 

 

5- 

 

 

 جًٙ اٌطٍجخ ثب١ّ٘خ إٌذٛ اٌؼشثٟ

 

5٫76 

 

63 

 

6- 

 

 

 وضشح غ١بثبد اٌطٍجخ فٟ ِبدح إٌذٛ

 

5٫52 

 

59٫5 

 

2- 

 

 

 لٍخ ِطبٌؼبد اٌطٍجخ اٌخبسج١ٓ

 

5٫52 

 

59٫5 

 

 

 

 االِزذبٔبد -اٌّجبي اٌخبِظ:
( فقيشاد رزؼلي  ثبعيبل٘ت الزقيْٗن ّاالهزؾبًيبد ثويبدح الٌؾيْ ّميذ ظِيشد 7ٗزضوي ُيزٍ الوغيب  )  

( اى مي٘ن الْعيظ الويشعؼ لِيب ميذ 7لغيذّ  )ًزبفظ الجؾش ثبلٌغجخ الٔ ُزٍ ال قشاد الوؼشّضيخ فيٖ ا

( نؾذ ادًٔ. ّف٘وب ٗيأرٖ اعيزؼشاض فقيشر٘ي هيي فقيشاد 0٫90( نؾذ اػلٔ ّ)5٫64اًؾ شد ث٘ي)

 الوغب  الخبهظ ّهٌبم زِب.
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 افزمبس االعئٍخ االِزذب١ٔخ اٌٝ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ط١بغزٙب ٚرشر١جٙب -5

( ّرؼزقييذ 5٫64رثلةييذ الْعييظ الوييشعؼ لِييب)اؽزلييذ ُييزٍ ال قييشح الوشرجييخ االّليئ ثِييزا الوغييب  ا   

اى اعجبة رلص نض٘شح هي اثشصُب ؽبلخ الزذسٗغي٘ي الٌ غي٘خ ّػيذم اظيالع الزذسٗغي٘ي ػلئ  زبىالجبؽض

االعبل٘ت الؾذٗضخ فٖ ثٌب  االخزجبساد ّػلئ الوغيزغذاد الوؼبصيشح فيٖ اعيبل٘ت الزقيْٗن ّرقز يش 

بط الئ ّميذ طْٗيل ميذ الٗزٌبعيت هيغ الْميذ ايلت االهزؾبًبد ػلٔ االخزجبساد الوقبل٘خ الزيٖ رؾزي

الوخ ص لالخزجبس ّػذم اُزوبهِن ثبالخزجبساد الوْضْػ٘خ ّالزٖ الرؾزبط هي النبلت الزذسٗظ 

الٔ نل ُزا الْمذ ّمذ ٗضغ الزذسٗغيٖ اعيئلخ اهزؾبً٘يخ يبٗزيَ هٌِيب هؼشفيخ هيذٓ نو٘يخ الوؼلْهيبد 

 الزٖ ؽ ظِب النبلت

 لذ اٌّخظض ٌٙبإٌٛٚبعت زاالعئٍخ االِزذب١ٔخ الر -7

ّرإنذ ًز٘غخ ُزٍ ال قيشح اى النلجيخ (  5٫32 )اؽزلذ ُزٍ ال قشحالوشرجخ الضبلضخ ثْعظ هشعؼ م٘وزَ   

اعوؼْا ثبى االعئلخ االهزؾبً٘خ الرٌبعت هغ الْمذ الوخ ص لِب ّٗ زٌ ِب الةوْض ّالز ؼت ّاى 

 اضؼ ث٘ي هغزْٗبد النلجخ اى ّعْد الزجبٗي الْ زبىًِْب ثغِْلخ ّٗغش ّرشٓ الجبؽضوالنلجخ الٗ ِ

زذً٘خ ّالؼبل٘خ فقذ ٗؾزبط النبلت الوزذًٖ هضٗذا هي الْمذ لالعبثخ ػيي االعيئلخ االهزؾبً٘يخ ليزلص وال

الع الزذسٗغيي٘ي ػليئ ن٘ ٘ييخ ثٌييب  االخزجييبساد ّن٘ ٘ييخ صيي٘بيخ االعييئلخ طييرييشٓ هييي الضييشّسٕ ا

 ْٗضؼ رلص (7)االهزؾبً٘خ ّالع٘وب االرغبُبد الؾذٗضخ فٖ اعبل٘ت الزقْٗن ّعذّ  

 (٠ٛػخ فمشاد اٌّجبي اٌخبِظ ِشرجخ رٕبص١ٌب2جذٚي )
 

 

 د

 

 

 االِزذبٔبد اٌخبِظ/فمشاد اٌّجبي 

اٌٛعؾ 

 اٌّشجخ

 اٌٛصْ اٌّئٛٞ

 

5- 

 

 

 افزمبس االعئٍخ اٌٝ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ط١بغزٙب ٚرشر١جٙب

 

5٫64 

 

23 

 

7- 

 

 

 ٚاٌٛلذ اٌّخظض ٌٙب رزٕبعتاالعئٍخ االِزذب١ٔخ ال

5٫32 

 

69٫5 

 

 

 

3- 

 

 

 ٠زؼّذ ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ  ٚػغ اعئٍخ طؼجخ جذا

 

5٫76 

 

63 

 

4- 

 

 

 ال٠ؤخز ثٕظش االػزجبس إٌشبؽ ا١ٌِٟٛ فٟ رمذ٠ش اٌذسجخ

 

5٫77 

 

65 

 

5- 

 

 

 الرزٕبعت االعئٍخ ِٚغزٜٛ اٌطبٌت فٟ اٌّبدح

 

5٫77 

 

65 

 

6- 

 

 

ِزذبٔبد االػزّبد ػٍٝ االِزذبٔبد اٌزذش٠ش٠خ فٟ رم٠ُٛ اٌطٍجخ ٚاّ٘بي اال

 ا١ِٛ١ٌخ

 

5٫7 

 

60 

 

2- 

 

 

 ٠زأخش ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ فٟ اػبدح االٚساق االِزذب١ٔخ اٌٝ اٌطٍجخ

 

0٫90 

 

40 

 

ثؼذ هٌبم خ فقشاد االعزجبًخ الوْعِخ للزذسٗغ٘ي ّاالعزجبًخ الوْعِخ للنلجخ ضوي هغبالرِب 

  زبىحسرجذ الجبؽضّرؾل٘لِب ّثؼذ هؼشفخ هقزشؽبد الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ ث بى رنْٗش رذسٗظ الوبد

فقشاد االعزجبًخ عو٘ؼِب لجؼض الٌظش ػي هغبالرِب ثؾغت الْعظ الوشعؼ ّلوؼشفخ اُو٘خ نل 

 فقشح رجؼب العزغبثبد الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ ّنزلص
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ظخ ؽ( ْٗضؼ رلص ّهي هال2لوؼشفخ الٌغجخ الوئْٗخالعزغبثبد الزذسٗغ٘ي ّالنلجخ ّالغذّ )

 -: زبى( للزذسٗغ٘ي ّالنلجخ رغزٌظ الجبؽض32) الٌ ف االػلٔ لؼوْم ال قشاد الجبلةخ

 ( مذ اسر ؼذ الٔ الوشرجخ االّلٔ ث٘ي فقشاد هغبالد االعزجبًخ    الضبًٖاى فقشاد الوغب  )     -1

 ( عب د فٖ الوشرجخ الضبً٘خ     الضبلشاى فقشاد الوغب  )    -2

 ( عب د فٖ الوشرجخ الضبلضخ  الخبهظاى فقشاد الوغب  )     -3

 .. لشاثؼخ( عب د فٖ الوشرجخ ا      االّ غب  )   اى فقشاد الو -4

 ( عب د فٖ الوشرجخ الخبهغخ ..     الشاثغاى فقشاد الوغب  )   -5

 

 اٌزذس٠غ١ٓ ٚاٌطٍجخِمزشدبد 

ثشبْ رط٠ٛش رذس٠ظ ِبدح إٌذٛ ثؼذ رشر١ت ِمزشدبد اٌزذس٠ظ ٚاٌطٍجخ ٚثؼذ دِج اٌّمزشدبد اٌّزشبثٙخ  ػّذد 

 ٝ ٚدغت إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌىال ٌِّٕٗمزشدبد رشر١جب رٕبص١ٌب ِٓ االػٍٝ اٌٝ االدٔاٌٝ رشر١ت ٘زٖ ا زبىالجبؽض

 

 ( ٠ٛػخ ِمزشدبد اٌطٍجخ ٚاٌزذس٠غ١ٓ 9جذٚي )                            
إٌغجخ  اٌّـــــــمزــــــــــشدــــــــــــــــــبد د

 اٌّئ٠ٛخ
 %95 رٛفش ِخزجش اٌظٛد اٌٍ ٛٞ اعٛح ثبٌٍ خ االٔى١ٍض٠خ 5
 %94 اجشاء اخزجبس اِزذبٟٔ ػٕذ لجٛي اٌطبٌت لٟ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ 7
 %97 ِشاػبح سغجخ اٌطبٌت فٟ اٌزخظض ثمغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ 3
 %20 اعزؼّبي االلشاص ا١ٌٍضس٠خ ٚاٌىّج١ٛرش فٟ رذس٠ظ ِبدح إٌذٛ 4
 %68 رذذ٠ذ ٚلذ اٌّذبػشح ٚص٠بدح ػذد اٌّذبػشاد االعجٛػ١خ 5
 %69 د اٌزذس٠غ١ٓ  ػٍٝ ؽش٠مخ االٌمبء فٟ اٌششحػذَ اػزّب 6
 %65 اػزّبد ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚرطج١ك االِضٍخ 2
اْ ٠ىْٛ اٌزذس٠غ١ٓ راد ِؤ٘الد خبطخ رجؼٍخ لبدسا ػٍٝ رذس٠ظ ٘زٖ   9

 اٌّبدح

64% 

 %65 االعزؼبٔخ ثىزت اخشٜ ِٚفِٙٛخ ِضً )اٌششح اٌٛافٟ( اٚ )اٌّ ٕٟ اٌٍج١ت( 8
 %48 اسر١بد اٌّىزجخ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌىزت رؼ٠ٛذ اٌطبٌت ػٍٝ 50
 %42 االوضبس ِٓ اٌشٛا٘ذ اٌشؼش٠خ 55
 %45 اششان اٌطٍجخ فٟ ششح ٚرٛػ١خ اٌّٛػٛع 57
 %39 االثزؼبد ػٓ االعئٍخ اٌزؼج١ض٠خ اٌزٟ الرٕبعت ِغ ِغزٜٛ اٌطٍجخ 53
 %30 ػذَ االلزظبس ػٍٝ وزبة ِٕٙجٟ ٚادذ ٚ٘ٛ)ششح اثٓ ػم١ً( 54
 %79      ٍجخ ثبٌٍ خ اٌفظذٝاٌضاَ اٌط 55

 

 ........................................................................ اٌفظً اٌخبِظ

 ثؼذ ر غ٘ش الٌزبفظ ثبالرٖ: زبىرْصٖ الجبؽض -:اٌزٛط١بد
 

 الؾبق رذسٗغٖ الوبدح ثذّساد خبصخ لالطالع ػلٔ االرغبُبد ّالنشاف  الزذسٗغ٘خ الؾذٗضخ. -1

شض النلجخ ّالزذسٗغ٘ي هي ؼزّاد اّهؾبضشاد دّسٗخ فؼل٘خ اّ شِشٗخ لوؼبلغخ هبٗػقذ ًذ -2

 ه  الد فٖ رذسٗظ ُزٍ الوبدح.

الٌظش فٖ ضْاثظ مجْ  النلجخ فٖ مغن اللةخ الؼشث٘خ ّهشاػبح سيجزِن ّخل ٘زِن اللةْٗخ فٖ  -3

 رلص.

 فٖ ال شػ. االعزؼبًخ  ث زت اخشٓ لزغ٘ش نزبة اثي ػق٘ل ّػذم االمز بس ػلٔ نزبة ّاؽذ -4

 االنضبس هي االهضلخ ّال ْاُذ الزنج٘ق٘خ الى هبدح الٌؾْ رنج٘ق٘خ انضش هي نًِْب ًظشٗخ. -5
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وْضْػ٘خ ّػذم الالخزجبساد ااالطالع ػلٔ االخزجبساد الؾذٗضخ ّضْاثنِب ّاعزخذام  -6

 رجؼش  النبلت  ػلىبلز بؤم  ّالولل. الزٖاالخز بس ػلٔ االخزجبساد الوقبل٘خ  

 الز لن ثبللةخ ال  ؾٔ. ػلّٔالنلجخ  الضام الزذسٗغ٘ي -7

 ش هخزجش ال ْد اللةْٕ اعْح ثبللةبد االخشٓ.٘رْف -2

 

 -: زبى األرٖرقزشػ الجبؽض  -:اٌّمزشدبد
 

 اعشا  دساعخ هوبصلخ لزقْٗن هبدح ال شف للوشؽلخ الضبلضخ-1

 ْٗن هبدح القْاػذ للوشاؽل االػذادٗخ ّالوزْعنخقعشا  دساعخ هوبصلخ لز-2

 خ االخشٓ.عخ هوبصلخ لزقْٗن رذسٗظ هبدح الٌؾْ للوشاؽل الذساع٘اعشا  دسا -3

 

 اٌّظبدس
،هنجؼخ داس الوؼبسف، القبُشح 1ط،"الوْعخ ال ٌٖ لوذسعٖ اللةخ الؼشث٘خاثشاُ٘ن ،ػجذ الؼل٘ن ، "-1

،1973. 

 د.د،1رؾق٘  هؾوذ ػلٖ الٌغبس،ط الخ بفص"،"اثي عٌٖ، - -2

،داس الوغ٘شح 2نل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ ط" ػوبى، شثْٕػلن الٌ ظ الزاثْعبدّ،صبلؼ هؾوذ ػلٖ،"-3

 م2000للٌ ش ّالزْصٗغ ّالنجغ،

هإعغييخ الضقبفييخ االؽ ييب  الْصيي ٖ ّاالعييزذاللٖ "،،"الج٘برٖ،ػجييذ الغجبسّصنشٗييب اصٌبعْ٘عييٖ-4

 .1977الؼبلو٘خ/ثةذاد/

٘ييخ طشافي  الزيذسٗظ الؼبهييخ ّهِيبساد رٌ ٘يز ّرخني٘ظ ػولعبهيل، ػجيذ اليشؽوي ػجييذ الغيالم،"  -5

 م.2000، داس الوٌبُظ ، االسدى ،2،طالزذسٗظ "

،"الوةشة، رقْٗن نزبة اللةخ الؼشث٘خ للغٌخ الضبً٘خ االدث٘خ ػي الزؼل٘ن الضبًْٕؽوذإّ،عو٘ل ، " -6

 م.2004

 م1997، الغوِْسٗخ ال٘وٌ٘خ،1ط "طشاف  الزذسٗظ الؼبهخالخْالذح، هؾوذ هؾوْدّاخشّى،" -7

الق٘ييييبط ّالزقييييْٗن فييييٖ الؼول٘ييييخ " ل٘ييييْٕ ّػييييذًبى هؾوييييْد،الييييذل٘وٖ ّالوِذإّ،اؽغييييبى ػ -2 

 م2005"،الؼشاق،الزؼل٘و٘خ

 م1924،،3"، رقْٗوَ، ط الزذسٗظ اُذافَ،أعبل٘جَ"سٗبى ، ف شٕ ؽغي ،  -9

دساعخ رقْٗو٘خ لزذسٗظ الٌقذ االدثٖ فٖ امغيبم اللةيخ الؼشث٘يخ فيٖ نل٘يخ الغؼذٕ، ّفب  شبّٕ، "-10

٘ش "، عبهؼخ ثةذاد /نل٘خ الزشث٘خ اثيي سشذ)سعيبلخ هبعغيز لنلجخالزشث٘خ هي ّعِخ ًظشالزذسٗغ٘ي ّا

 م1996ي٘ش هٌ ْسح(،

 1975،ه ش، 4"ط  " دساعبد فٖ الوٌبُظ.عوؼبى، ُّ٘ت ،  -11

 

"رقيييْٗن النشافييي  الزذسٗغييي٘خ الْعيييبفل الزؼل٘و٘يييخفٖ هشؽليييخ الذساعيييخ عْعخ،عيييبهٖ عيييلوبى،  -12

 1927،عبهؼخ ثةذاد"،سعبلخ هبعغز٘ش، الوزْعنخ

 .1979،داس ال  ش الؼشثٖ،القبُشح،3"،ط  ػلن الٌ ظ االؽ بفٖلغ٘ذ فإاد الجِٖ،"ا-13

 

"، الونجؼييييخ الغذٗييييذح ،  "فييييٖ طشافيييي  رييييذسٗظ اللةييييخ الؼشث٘ييييخالغيييي٘ذ، هؾوييييْد اؽوييييذ ، - 14

 م.1922ده  ،

"،  الوضُيييش فيييٖ ػليييْم اللةيييخ ّاًْاػِيييبالغيييْ٘طٖ ،عيييال  اليييذٗي ػجيييذ اليييشؽوي ثيييي ث يييش، " -15

 .1927 زت الؼشث٘خ ، هنجؼخ الؾلجٖ، ،داس اؽ٘ب  ال2،ط1ط

، الذاس الو يشٗخ اللجٌبً٘يخ ، 4"،ط ،" رؼل٘ن اللةخ الؼشث٘خ ث٘ي الٌظشٗخ ّالزنج٘ شؾبرخ ،ؽغي--16

 م.2000القبُشح،
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رقْٗن نزبة الٌؾْ ّال شف لل ف االّ  الضبًْٕ فٖ الغوِْسٗخ ششف الذٗي،اؽالم هؾوذ،" -17

 م2002،نل٘خ االداة، "،سعبلخ هبعغز٘ش،عبهؼخ ص ب ال٘وٌ٘٘خ 

الوشؽلخ الوزْعنخ فيٖ ضيْ  ال  بٗيبد  رقْٗن نزبة هبدح الونبلؼخ فٖ"صل٘جٖ ،طبلت ؽغ٘ي -12

 م.1999سعبلخ هبعغز٘ش ي٘ش هٌ ْسح ،عبهؼخ ثةذاد،نل٘خ الزشث٘خ اثي سشذ، الزذسٗغ٘خ للوبدح "

 

الؼشث٘خ فٖ ،"اعزشار٘غ٘خ  ه زْؽخ لزذسٗظ هِبساد اللةخ ػجذ الشؽ٘ن ، شبنش هؾوذ  -19

 م1992،" ، عبهؼخ االهبساد الؼشث٘خ الوزؾذح الوغزْٓ الغبهؼٖ "، الوإروش الؼلوٖ للةخ الؼشث٘خ

 .1993،داس الوؼبسف،ه ش،1ط"،الؼشث٘خ ّطشاف  الزذسٗظ"ػجذ الؼضٗض،صبلؼ  -20

 

 م.2003،داس ال  ش الؼشثٖ،القبُشح،"الزقْٗن الزشثْٕ الوإعغٖ"،ػالم ،صالػ  -21

،هإعغخ الشعبلخ،للنجبػخ 1"،ط ارغبُبد ؽذٗضخ فٖ رذسٗظ اللةخ الؼشث٘خ" ػوبس،عبم،-22

 م.2002ّالٌ ش ّالزْصٗغ،ث٘شّد،لجٌبى، 

 

عبهؼخ ال٘شهْ ،نل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ "،الق٘بط ّالزقْٗن فٖ الؼول٘خ الزذسٗغ٘خ" ػْدح،اؽوذ ،-23

 م.2002،داس االهل للنجبػخ،

عمان ، مؤسسة الرسالة  –، بيروت محات النحوية والصرفية معجم المصطمحمد سمير نجيب المبدي :  -24
    م5891 -هـ  5041ط األولى   دار الفرقان ، –

 1997،ه ش،1ال  ش الؼشثٖ ،ط ،داس"ًظشٗبد الوٌبُظ الزشثْٗخ"هذنْس، ػلٖ اؽوذ، -25 

 م.2002،القبُشح،1،داس ال  ش الؼشثٖ ،ط" رذسٗظ فٌْى اللةخ الؼشث٘خ" ----------------- -26

 

الوٌيييبُظ الزشثْٗيييخ الؾذٗضيييخ )ه بُ٘وِيييب "هؾويييذ هؾويييْد ، ّهشػيييٖ ّالؾ٘ليييخ رْف٘ييي  اؽويييذ  -27

 م.200، داس الوغ٘شح للٌ ش ّالزْصٗغ ّالنجبػخ ، ػوبى ،1ط ّاعغِب ّػول٘برِب" ّػٌبصشُب

 

 ، الوإروش"دساعخ ػي رنْٗش الوٌبُظ الزذسٗغ٘خ "،الوٌظوخ الؼشث٘خ للزشث٘خ ّالضقبفخ ّالؼلْم  -22

 /20/11 -3/10ةذاد لل زشح هي الغبثغ الوٌؼقذ فٖ ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ٍِذك )

 اعّبء اٌخجشاء 

 
 اٌزغٍغً  االعُ اٌجبِؼخٚاٌى١ٍخ  االخزظبص
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ؽشائك رذس٠ظ اٌٍ دخ 

 اٌؼشث١خ

و١ٍدددددخ  /د٠دددددبٌٝجبِؼدددددخ 

 االعبع١خ اٌزشث١خ

 5  أ.د أعّبء وبظُ افٕذٞ

ؽشائك رذس٠ظ اٌٍ دخ 

 اٌؼشث١خ

و١ٍدددددخ  جبِؼدددددخ د٠دددددبٌٝ/

 االطّؼٟ زشث١خاٌ

 7 أ.د ِضٕٝ ػٍٛاْ اٌجشؼّٟ

ؽشائددددددددك رددددددددذس٠ظ 

 االعال١ِخ

اٌجبِؼدددخ اٌّغزٕظدددش٠خ 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ

 3 ٚفبء رشوٟ      .دأ.َ

ؽشائددددددددك رددددددددذس٠ظ 

 االعال١ِخ

اٌجبِؼدددخ اٌّغزٕظدددش٠خ 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ

 4 َ.د. سغذ ججبس             

ؽشائك رذس٠ظ اٌٍ دخ 

 اٌؼشث١خ

اٌجبِؼدددخ اٌّغزٕظدددش٠خ 

 ٌزشث١خ/و١ٍخ ا

 5 َ.د. شٍٙخ دغٓ ٘بدٞ   

ؽشائك رذس٠ظ اٌٍ خ 

 اٌؼشث١خ

اٌجبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ 

 /و١ٍخ اٌزشث١خ

 6 َ.َ اعّبػ١ً ِٛعٝ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 
 (2هلؾ  )

 اٌشدّٓ اٌشد١ُثغُ هللا 

 
 جبِؼخ د٠بٌٝ /و١ٍخ اٌزشث١خ 

 االطّؼٟ   
 

 

   اعزجبٔخ ِ ٍمخ ٌزذس٠غٟ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ

 اٌزذس٠غٟ اٌّذزشَ .................

 اٌزذس٠غ١خ اٌّذزشِخ .............

    

اجشاء دساعخ رٙذف اٌٝ )رمد٠ُٛ ردذس٠ظ ِدبدح إٌذدٛ اٌؼشثدٟ اللغدبَ  زبْرشَٚ اٌجبدض

اٌٍ خ اٌؼشث١خ ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌزذس٠غ١ٓ ٚاٌطٍجخ ( ٚٔظشا ٌدذٚسوُ اٌّٙدُ ٚاٌىج١دش فدٟ 

ٌىزدبة ٚرطد٠ٛشٖ خذِدخ ٌٍطٍجزٕدب االػدضاء ساجد١ٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ،ٌٚ شع رذغ١ٓ ا

رفؼددٍىُ ِشددىٛس٠ٓ ثبالجبثددخ ػددٓ اعددئٍخ االعددزجبٔخ اٌّشفمددخ ؽ١ددب ٚاثددذاء ِبرشٚٔددٗ 

 ػشٚس٠ب ِٓ اسائىُ اٌم١ّخ .

 

 

 ِغ فبئك اٌشىش ٚاٌزمذ٠ش                      

     

 

 

 

 

 

 

 اٌجبدضزبْ
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 االعزجبٔخ اٌّ ٍمخ اٌخبطخ
 

 ال
 ال 

 د اٌفمشاد ٔؼُ ذ ِباٌٝ د

 اٌطشائك ٚاالعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ -اٌّجبي االٚي:
اػزّبد اٌزذس٠غ١ٓ ؽش٠مخ ٚادذح ِٓ ؽشائدك اٌزدذس٠ظ فدٟ    

 رذس٠ظ إٌذٛ اٌؼشثٟ

-5 

٠غددزط١غ اٌّددذسط ثٙددزٖ اٌطش٠مددخ ِددٓ سثددؾ إٌذددٛ ثفددشٚع    

 اٌٍ خ االخشٜ

7 

ػؼف ِٛاوجخ رذس٠ظ اٌّبدح ٌٍزطدٛس اٌذبطدً فدٟ ؽشائدك    

 زذس٠ظ ٚاعب١ٌجٗاٌ

3 

رذمدك اٌطشائدك اٌّزجؼدخ دب١ٌددب ا٘دذاف ردذس٠ظ ٘دزٖ اٌّددبدح    

 ِٓ اٌّشدٍخ اٌجبِؼ١خ

4 

رغدددُٙ ٘دددزٖ اٌطشائدددك فدددٟ ِغدددبػذح اٌطبٌدددت ػٍدددٝ اػدددذاد    

 اٌجذٛس ٚاٌزمبس٠ش

5 

ارجبع ثؼدغ اٌزذس٠غد١ٓ ؽش٠مدخ فدٟ اٌزدذس٠ظ رؤودذ اٌذفدع    

 االٌٟ

6 

االٌمبئ١خ فٟ ردذس٠ظ ِؼظُ اٌزذس٠غ١ٓ ٠غزخذِْٛ اٌطش٠مخ    

 ِبدح إٌذٛ

2 

 اٌزذس٠غ١ْٛ -اٌّجبي اٌضبٟٔ :

 
 ػؼف اٌىفب٠خ اٌزذس٠غ١خ ٌجؼغ رذس٠غٟ اٌّبدح    

 

5 

 لٍخ اٌّذفضاد )اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ( ٌٍزذس٠غ١ٓ اٌّجذػ١ٓ   

 

7 

ػددؼف لبث١ٍددخ اٌزذس٠غدد١ٓ ػٍددٝ اغٕددبء اٌّذبػددشح ثبالِضٍددخ    

 ٚاال٠ؼبدبد

3 

 4 ٠غ١ٓ ٌّب ٠غزجذ فٟ رط٠ٛش رذس٠ظ إٌذٛلٍخ ِزبثؼخ اٌزذس   

 لٍّب ٠ٍضَ اٌزذس٠غ١ْٛ ؽٍجزُٙ ثبعزخذاَ اٌٍ خ اٌفظ١ذخ   

 

5 

 اعٍٛة ِؼبٍِخ اٌزذس٠غ١ٓ ٌطٍجزُٙ غ١ش رشثٛٞ   

 

6 

ال٠ؼددؾ رذس٠غدد١ٛا اٌّددبدح فشطددخ وبف١ددخ ٌطٍجددزُٙ ٌٍّٕبلشددخ    

 ٚاثذاء اٌشاٞ

2 

 اٌؼ٠ٍّٟجبًِ اٌّذسع١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ دغبة اٌّغزٜٛ    

 

9 

 ال٠شجغ اٌّذسعْٛ اٌطٍجخ ػٍٝ اسر١بد اٌّىزجخ   

 

8 

 

 اٌىزبة اٌّمشس -اٌّجبي اٌضبٌش:
 وضشح اٌذشٛ ٚاٌزذاخً فٟ ِٛػٛػبد اٌىزبة   

 

5 

ِٛػددٛػبد اٌىزددبة اٌّمددشس الرشاػددٟ اٌفددشٚق اٌفشد٠ددخ    

 ٌٍطٍجخ

7 

 الرٍجٟ ِٛػٛػبد اٌىزبة دبجبد اٌطٍجخ ١ٌُِٚٛٙ   

 

3 

 ٌطبٌت ثّجبدٜء اٌّبِٗ فٟ إٌذٛ اٌؼشثٟال٠ضٚد ا   

 

4 
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اعدددزخذاَ اٌىزدددبة ثؼؼبٌشدددٛا٘ذ اٌ بِؼدددخ فدددٟ شددددشح    

 اٌّٛػٛػبد

4 

 ٔذسح اٌشٛا٘ذ اٌمشا١ٔخ فٟ ششح اٌّٛػٛػبد   

 

6 

 ػذَ ٚجٛد رطج١مبد خبطخ ثبٌّٛاػ١غ إٌذ٠ٛخ   

 

2 

غ١ددش ِشددٛق ٠ٚ ٍددت ػ١ٍٙددب  ّفددشداداعددٍٛة ػددشع اٌ   

 ؽبثغ اٌزىشاس

9 

 اٌطٍجخ  -اٌشاثغ : اٌّجبي
فدٟ اٌزخظدض ثبٌٍ دخ اٌؼشث١دخ ػؼف سغجخ اٌطٍجخ     

 ٚإٌذٛ اٌؼشثٟ

 

5 

 جًٙ اٌطٍجخ ثأ١ّ٘خ إٌذٛ اٌؼشثٟ   

 

7 

 ػؼف اٌزخ١شح اٌٍ ٠ٛخ ػٕذ اٌطٍجخ   

 

3 

 وضشح غ١بثبد اٌطٍجخ فٟ ِبدح إٌذٛ   

 

4 

 لٍخ ِطبٌؼبد اٌطٍجخ اٌخبسج١خ   

 

5 

ب٠ذزددددبجْٛ ا١ٌددددٗ فددددٟ اٌىزددددت ال٠ذظدددً اٌطٍجددددخ ػٍددددٝ ِ   

 ٚاٌّظبدسإٌّبعجخ ِٓ اٌّىزجبد

6 

 ػذَ اششان اٌطٍجخ ثبٌّٕبلشبد ٚاٌزطج١مبد ا١ِٛ١ٌخ   

 

2 

 اٌزم٠ُٛ )االِزذبٔبد( -اٌّجبي اٌخبِظ :
 الرزٕبعت االعئٍخ ِٚغزٜٛ اٌطبٌت فٟ اٌّبدح   

 

5 

افزمددبس االعددئٍخ االِزذب١ٔدددخ اٌددٝ االعدددب١ٌت اٌؼ١ٍّددخ فدددٟ    

 ط١بغزٙب

7 

 3 ٚاٌٛلذ اٌّخظض ٌٙب رزٕبعتاالعئٍخ االِزذب١ٔخ ال   

االػزّددبد ػٍددٝ االِزذبٔددبد اٌزذش٠ش٠ددخ فددٟ رمدد٠ُٛ اٌطٍجددخ    

 ٚاّ٘بي االِزذبٔبد ا١ِٛ١ٌخ

4 

٠زددأخش ثؼددغ اٌّذسعدد١ٓ فددٟ اػددذاد االٚساق االِزذب١ٔددخ    

 اٌٝ اٌطٍجخ

5 

 6 ٠زؼّذ ثؼغ اٌّذسع١ٓ ٚػغ أعئٍخ طؼجخ جذا   

 2 ثٕظش االػزجبس إٌشبؽ ا١ٌِٟٛ فٟ رمذ٠ش اٌذسجخال٠ؤخز    

 

 

 
 ِبِمزشدبره اٌزٟ ٠ّىٓ ثٙب رذغ١ٓ وزبة اٌٍ خ اٌؼشث١خ اٌؼشث١خ ٚرط٠ٛشٖ ؟اروش٘ب 

 

 

 

 
 

 


