ل١ةط أضش بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌطٍحد بٌسشج١د بٌش٠ةض١د عٕذ أدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت
بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د
أ.فةٌؽ غعةص شٍش

َ َ.أّ٠ةْ بٌ١أط عضٚ

ٍِخص بٌحؿص
ٙ٠ذف بٌحؿص بٌؿةٌ ٟإٌ ٝل١ةط أضش بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌطٍحد بٌسشج١د بٌش٠ةض١د عٓ أدبء
بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د ٚوزٌه بٌسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذٜ
طالت بٌّشؾٍد بٌشبجعد ف ٟأدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د ٚ.لذ بعسخذَ
بٌحةؾطةْ بٌّٕٙع بٌٛصف ٟجأعٍٛت بٌذسبعةذ بٌّغؿ١د ٚرٌه ٌّالئّسٗ ٌطح١عد ٘زٖ بٌذسبعد.
ٚبشسٍّر عٕ١د بٌذسبعد عٍ )06( ٝطةٌث ِٓ ط ٍحد عىٛي بٌسشج١د بٌش٠ةض١د  /فأوٍسٟ
بٌسشج١د -غةِعد عٛسبْ ٌٍعةَ بٌػةِعٚ ،َ2602-2602 ٟلذ زُ زمغ ُّٙ١عشٛبئ١ة إٌ ٝأسجع
ِػةِ١ع ِػّٛعسةْ ٌألٌعةت بٌفشل١د ِٚػّٛعسةْ ٌألٌعةت بٌفشد٠د ٚوً ِػّٛعد ِىٔٛد ِٓ
( )01طةٌث ٚطةٌحد.
 ِٓٚأُ٘ بالعسٕسةغةذ بٌس ٟزٛصً إٌٙ١ة بٌحةؾطةْ جأْ لّ١د بٌٛعظ بٌؿغةجٌٚ ٟحعض بألٌعةت
بٌش٠ةض١د ٘ ٛبلً ِٓ بٌّسٛعظ بٌٕظشٌٍّ ٞم١ةط ِّة ٠ذي عٍ ٝإْ بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذُٙ٠
ِٕخفضد ٌحعض بألٌعةت ،ؾ١ص ظٙش جأْ جعض بٌم ُ١بٌّؿغٛجد بوحش ِٓ بٌم ُ١بٌػذ١ٌٚد عٕذ دسغٗ
ؾش٠د (ٌ )01ىً ٌعحد ٚعٕذ ِغس ٜٛدالٌٗ (ِّ )6061ة ٠ذي عٍٚ ٝغٛد فشٚق ِعٕ٠ٛد جٓ١
بٌذسغةذ بٌّؿغٛجد ٚبٌذسغةذ بٌػذٌٚ ٗ١ٌٚىً ٌعحٗ ِٓ بألٌعةت بٌش٠ةض١د أٌفشل(ٗ١وشخ بٌمذَ .وشخ
بٌ١ذ)ٚ،بٌفشد٠د(بٌعةت بٌم،ٜٛبٌعةت بٌّضشت)ٚ .وزٌه بٌسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د عٕذ
بألٌعةت بٌش٠ةض١د(وشخ بٌمذَ،وشخ بٌ١ذ،بٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ ،بٌعةت بٌّضشت) ٚ.زّر بٌّمةسٔد ج ٓ١لُ١
بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ج ٓ١بألٌعةت بٌش٠ةض١د (وشخ بٌمذَ،وشخ بٌ١ذ،بٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ،بٌعةت بٌّضشت).

ل١ةط أضش بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌطٍحد بٌسشج١د بٌش٠ةض١د عٕذ أدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت
بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د
أ.د فةٌؽ غعةص شٍش

َ َ.أّ٠ةْ بٌ١أط عضٚ

-0بٌسعش٠ف جةٌحؿص
0-0بٌّمذِد ٚأّ٘١د بٌحؿص
٠عددذ ِػددةي بٌسشج١ددد بٌش٠ةضدد١د فددِٕٛ٠ ٟددة ٘ددزب ِػددةي بيددحة ل ربذ طح١عددد عٍّ١ددد زعسّددذ عٍدد ٝبٌحؿددٛش
ٚبٌذسبعدةذ ٚبالعدسفةدخ ِدٓ بٌسددذببً جد ٓ١بٌعٍدِ َٛغددسخذِةي بٌّض٠دذ ِدٓ بٌٕظش٠ددةذ ٚبٌّعٍِٛدةذ بٌسد ٟزٙددذف
ٌسؿم١دك أعٍددِ ٝغددس٠ٛةذ بالٔػدةص بٌش٠ةضدد، ٟعددٛبء ودةْ جةعددسخذبَ بٌعٍدد َٛبٌش٠ةضد١د ٚبٌسطح١م١ددد أ ٚبٌٛعددةئً
بٌعٍّ١د ٚأعةٌ١ث بٌسذس٠ظ بٌؿذ٠طد ِٓ بغً ؾً بٌّشةوً بٌس ٟزٛبغدٗ بٌّدسعٍُ فد ٟزؿم١دك أؾغدٓ أدبء فٕد ٟأٚ
أفضً ِغس ٜٛفِ ٟخسٍف بألٌعةت بٌش٠ةض١د.
إْ بألٌعةت بٌش٠ةض١د زسّ١ض جّغس٠ٛةذ ِخسٍفد عٛبء أوةٔر زٍه بألٌعةت فشل١د أ ٚفشد٠د ٌٚسؿم١ك بٌّغس٠ٛةذ
بٌّشضدد١د أ ٚبالٔػددةصبذ بٌىح١ددشخ الجددذ ِددٓ إْ ٠ىدد٘ ْٛددذف بٌمددةئّ ٓ١عٍدد ٝبٌعٍّ١ددد بٌسعٍّ١ددد بعددسخذبَ أفضددً
بٌطشبئددك ٚأدق بٌٛعددةئً ٚأوفاٙددة ِددٓ بغددً زؿم١ددك بأل٘ددذبف بٌّشعددِٛدٚ .زعسحددش بٌػٛبٔددث بٌٕفغدد١د ٌٍسطح١ددك
بٌّ١ذبٔٚ ٟبٌؿم١مٌّ ٟىٔٛدةذ ٌشخيد١د بٌؿم١م١دد ٌالعحدٚ ٓ١بٌطٍحدد فد ٟظدشٚف بٌّٕةفغدد ب ٚبٌظدشٚف بٌ ١دش
بعس١ةد٠د بٌس ٟزسغُ جةٌسٛزش ٚبٌشذ بٌٕفغد ٟبٌّدشزحظ جسؿم١دك بالٔػدةص أ ٚبألدبء أ ٚبٌذسغدد ٌٙدزب فدةْ بال٘سّدةَ
جٙددزب بٌػةٔددث ٠عددذ بأل٘ددُ فدد٘ ٟددزٖ بٌّشؾٍددد ٘ٚدد ٛغةٔددث بسزحددةط عٍدد َٛبٌش٠ةضدد١د جددةٌعٍ َٛبألبددشِ ٜددٓ ؾ١ددص
بٌسطح١مددةذ بٌّ١ذبٔ١ددد بٌس د ٠ ٟغددعِ ٝددٓ بالٌٙددة إٌدد ٝبالسزمددةء جةٌّغددس٠ٛةذ بٌش٠ةضدد١د فددِ ٟخسٍددف بٌّٙددةسبذ
ٚبألٔشددطدٚ.زعذ بالعددسطةسخ ٚزٛغٙ١ددة ِددٓ بددالي بٌسددذس٠ث ٚبٌّٕةفغددةذ بٌش٠ةضدد١د فضددالي عددٓ إجمددةء ِغددسٜٛ
بالعددسطةسخ فدد ٟبٌؿددذٚد بٌطح١ع١ددد ٚبٌسدد ٟزغدد ُٙفدد ٟزطدد٠ٛش ِغددس ٜٛب ٔػددةص ٚبألدبء ٚبٌمددذسخ عٍدد ٝبٌددسؿىُ
جةٌض ٛط ب ٌٕفغد١د بٌسدٌٙ ٟدة زدأض١ش فد ٟزدٛزش بٌّػدةِ١ع بٌعضدٍ١د بٌىح١دشخٌ ،دزب فدةْ فٙدُ عدٍٛن ٚبحدشخ أٌطٍحدٗ
جةٌٕشدةط بٌش٠ةضدِ ٟدٓ بدالي بٌحؿدص فد ٟبٌؿدةالذ بٌٕفغدد١د زعدذ بأل٘دُ فد٘ ٟدزب بٌّٛضدٚ. .ٛزعسحدش بالعددسطةسخ
بالٔفعةٌ١دد إؾدذ ٜبٌّٛبضدد١ع بٌّّٙددٚ،زىّٓ أّ٘١دٗ بٌحؿددص فد ٟدسبعدد بالعددسطةسخ بالٔفعةٌ١دد ٚبٌسعدشف عٍٙ١ددة
ٚزأض١ش٘ة عٍ ٝأٌطٍحٗ ِٚؿةٌٚد ل١ةعٙة عٕذ أدبء جعض بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ضّٓ بألٌعةت بٌش٠ةض١د (بٌفشل١دد
ٚبٌفشد٠د ) .
ِ 2-0شىٍد بٌحؿص
ال زّضدد ٟؾ١ددةخ ب ٔغددةْ عٍددٚ ٝز١ددشخ ٚبؾددذخ ٚعٍددّٔ ٝددظ ٚبؾددذ ٚإّٔددة ٘دد١ٍِ ٟاددد جددةٌخحشبذ ٚبٌسػددةست
بٌّسٕٛعد بٌس ٟزحعص فٙ١ة ِخسٍدف بالٔفعدةالذ ٚبٌؿدةالذ بٌٛغذبٔ١دد ٚبالعدسطةسخ فة ٔغدةْ ٠شدعش جدةٌخٛف
ٚبٌمٍك زةسخ ٚجةألِٓ ٚبٌطّإٔٔ١د زةسخ أبش٠ٚ . ٜشعش جدةٌفشؼ جعدض بٌٛلدر ٚجدةٌؿضْ ٚبٌى جدد فد ٟجعدض
بألؾ١ةْ ٘ٚ .ىزب ٔػذ أْ ؾ١ةخ ب ٔغةْ ف ٟزمٍث ِغسّش ٚز ١ش دبئُ٘ٚ .زب ال شه ٠ضف ٟعٍ ٝبٌؿ١ةخ غضءب
وح١شب ِّة ٌٙة ِٓ لّ١د ِٚة ٌٙة ِٓ ِسعد ٌٙ .زب زعذ عٍّ١د ب عذبد بٌٕفغٌٍ ٟطةٌث ٌٍؿ١ةخ بٌعةِدد عِّٛدة
أ ٚف ٟبٌّػةي بٌش٠ةض ٟبيٛصة بعسطّةسبيبلسيةد٠ةي ف ٟبٌ ٛلر ٚبٌػٙذ ٌسؿم١ك أفضً بٌٕسةئع ٚبٌسمًٍ١
ِٓ بٌض ٛط إٌٔفغ ٗ١بٌس ٟزٛبغٗ بٌطٍحد ٚبةصد أضٕةء أدبء بالبسحةسبذ ٚبٌس ٟزسّ١ض جذسغد ِشزفعد ِٓ
بالعسطةسخ .

إر إْ ٕ٘ةن زحةٕ٠ة فِ ٟغس ٜٛبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذ ٜبٌطٍحد  ِٓ ٟ٘ٚبٌّس ١شبذ بٌّّٙد ف ٟزؿم١ك
بألدبء ف ٟبالبسحةسب ذ بٌش٠ةض١د ٚبٌس٠ ٟػث بْ ٠سّسع جٙة بٌطالت ِٓ بٌعٛبًِ بٌّغةعذخ عٍ ٝزؿم١ك
أدبء أفضً ٚصٛال ٌٍٕس١ػد بٌّشغٛخ ف ٟبالِسؿةٔةذ٘ .زب ِة ٠ظٙش ٚبضؿة ِٓ بالي بحشخ بٌحةؾطةْ
عٕذِة ٠سأضش ْٚبٌطٍحد جةٌّٛبلف بٌغٍح١د بالي بالِسؿةٔةذ ف١فمذ ْٚأعيةجٔ ُٙس١ػد بالعسطةسخ بٌعةٌ١د
بٌس ٟزؿذش ٌذٔ ُٙ٠س١ػد ضعف بٌسؿىُ جةالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د بالي بٌّٛبلف بٌّفةغاد ِّة ٠غحث ضعف
ف ٟبألدبء بٌّٙةسٚ ٞبٌخططٌٍ ٟطةٌث ٛ٠ٚبغ ْٛٙصعٛجةذ ٌسالف٘ ٟزٖ بٌّٛبلفٌ ،زب فّٓ بالي ٘زب
بٌعًّ بٌحؿط ٟبٌّسضّٓ ل١ةط أضش بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌطٍحد بٌسشج١د بٌش٠ةض١د عٕذ أدبء بالِسؿةٔةذ
بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د فحٛبعطد ٘زٖ بٌذسبعد عٕسّىٓ ِٓ ِٛبغ ٗٙبٌؿةالذ بٌغٍح١د
بٌس ٟزؿذش بالي بالِسؿةٔةذ ِٓ ضعف  ٚبٔخفةض بالعسطةسخ أ ٚبسزفةعٙة ٚو١ف١د زٛغ ٗ١بٌطةٌث
ٌٍسؿىُ جٙة ٚغعٍٙة فعةٌد ٚزؿم١ك أدبء٘ة بٌّطٍٛت ف ٟبالِسؿةٔةذ .

2-0أ٘ذبف بٌحؿص:
-0ل١ةط أضش بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌطٍحد بٌسشج١د بٌش٠ةض١د عٕذ أدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت
بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د.
-2بٌسعشف عٍ ٝبٌفشٚق ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذ ٜطالت بٌّشؾٍد بٌشبجعد فد ٟأدبء بالِسؿةٔدةذ
بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د .
 1-0فشض بٌحؿص :
ٕ٘ةٌه فشٚق ِعٕ٠ٛد ربذ دالٌد إؾيةئ١د فد ٟبالعدسطةسخ بالٔفعةٌ١دد ٌدذ ٜطٍحدد بٌّشؾٍدد بٌشبجعدد فدٟ
أدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د .
0ـِ 1ػةالذ بٌحؿص :
-0

0-1بٌّػددةي بٌحشددش : ٞطددالت بٌّشؾٍددد بٌشبجعددد ِددٓ عددىٛي بٌسشج١ددد بٌش٠ةضدد١د  /فددةوٍسٟ
بٌسشج١د /غةِعد عٛسبْ

 -2-1-0بٌّػةي أٌضِةٔ ٌ َ 2602/00 /22 :ٟة٠د َ 2602/0 /06
 -2-1-0بٌّػةي بٌّىةِٔ : ٟالعث عىٛي بٌسشج١د بٌش٠ةض١د  /ضةوٍس ٟبٌسشج١د /غةِعد عٛسبْ
 0-0زؿذ٠ذ بٌّيطٍؿةذ :
* بالعسطةسخ:
ي ٘ ٟبٌمٛخ بٌس ٟزطٍمٙة بٌطةلد بٌىةِٕد بٌّخضٔٚد ف ٟأٔغػد غغُ بٌىةئٓ بٌؿ ٟبٌسد ٟزحدذ ٚفد ٟصدٛسخ
بٌٕشةط ٌالعسػةجد)201 .02 ( .
بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د :
٘ ٟبعسػةجد بٌفشد ٌٍح١اد ٚزىِ ْٛشزحطد بسزحةطة ٚض١مة جشذخ بٌغٍٛن

( )222 ، 1

-2بٌذسبعةذ بٌٕظش٠د ٚبٌذسبعةذ بٌّشةجٙد
 0-2بٌذسبعةذ بٌٕظش٠د
0-0-2بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د
أْ زفةعددً بٌفددشد بٌّغددسّش ِددع ج١اسددٗ بٌخةسغ١ددد أوغددحسٗ عاللددةذ ِعٕ١ددد جةٌٕغددحد ٌألشدد١ةء ٚبٌظددٛب٘ش
ٚبألؾددذبش ِّددة غعددً بٌفددشد ّ٠سٍ د جةالٔفعددةالذ بٌّخسٍفددد ِددٓ فددشؼ ٚعددشٚس ِٚددٓ س٘ددث ٚبددٛف  ٚضددث
ٚوشب٘١د ٚزٕشأ بالٔفعةالذ ِٓ بالي زفةعً بٌفشد ِع بٌخحشبذ بٌس٠ ٟسعشض ٌٙة ،إر ال ّ٠ىٓ صدذ٘ة أ ٚوفٙدة
عٍدد ٝبٌددش ُ ِددٓ أٔٙددة لددذ زغددحث فدد ٟشددعٛس بٌفددشد عددذَ لذسزددٗ عٍدد ٝبٌغدد١طشخ عٍدد ٝبٌغددٍٛن ٚبٌددسؿىُ جددٗ
ٚبالٔفعةالذ غةٔث شعٛس٠ ٞش١ش إٌ ٝإؾغةط ٚزأض١ش بٌفشد جةالٔفعةالذ ٚغةٔث عٍٛو٠ ٟشد١ش إٌد ٝبٌؿشودةذ
بٌسعح١ش٠د وس ١شبذ بٌٛغٗ ٚبألطشبف ٚبٌس ١شبذ بٌعضٍ١د بٌّيةؾحد ٌالٔفعةالذ وغشعد دلةذ بٌمٍث ٚعشعد
بٌسٕفظ)012 ، 0 (.
بٌش٠ةضددد ربذ أّ٘١ددد بةصددد فدد ٟزطدد٠ٛش بالٔفعددةالذ ٚزعح١ددشبذ بٌش٠ةضدد ٓ١١فدد ٟبٌّحةس٠ددةذ زخسٍددف فددٟ
ِغسٛب٘ة ٛٔٚع١سٙة عٓ بالٔفعةالذ ف ٟبٌؿ١ةخ بٌ١ِٛ١د  ٚةٌحدةي ِدة زّسٍده طةجعدةي ؾ٠ٛ١دةي ِسّ١دضبي ٌىٙٔٛدة
زض٠ذ ِٓ بٌٕشةط بٌؿٌ ٞٛ١ألغٙضخ بٌعض٠ٛد.
فمذ عشفٙة بٌٍّ١ػ:) 0722( ٟي ؾةٌد بضطشب جةذ ٚز ١شبذ ِيؿٛجد جإضةسخ ٚغذبٔ١د زسّ١ض جّشةعش
ٚبٔذفةٔ .ؿ ٛبٌغٍٛن ي (ِيذس عحك روشٖ)017 ،
أِة ضةِش ِؿغٓ فعشفدد ( :)0776يبضدطشب جدةذ ؾدةدخ زشدًّ بٌفدشد وٍدٗ ٚزدسضش فد ٟعدٍٛوٗ ٚبحشزدٗ
بٌشعٛس٠د ٚظ١فسٗ بٌؿ٠ٛ١د زٕشأ ِٓ ِيذس ٔفغ)26 ، 1 ( ٟ
إضدةفد إٌددِ ٝدة عددحك ٠عدذ بألدبء بٌش٠ةضدد ٟبؾدذ أٔددٛب .بألدبء بٌدزّ٠ ٞةسعددٗ ب ٔغدةْ ٚبٌددز ٞزىددْٛ
ٌالٔفعةالذ بٌٕفغ١د دٚس ِ ُٙف١دٗ عد ٜٛإضٕدةء ِّةسعدد بٌسدذس٠ث أ ٚفد ٟؾدةالذ بٌّٕةفغدد ٠ٚىدٌٙ ْٛدة زدأض١ش
عٍح ٟأ ٚب٠ػةج ٟف ٟبٌعٍّ١ةذ بٌٛظ١ف١د ِٓ غٙدد ٚفد ٟبٌغدٍٛن بٌخدةل جدةٌفشد بٌش٠ةضدِ ٟدٓ غٙدد أبدش،ٜ
ٚجيٛسخ بدلك فةٔٗ ال ّ٠ىٓ بٌسعشف أ ٚبٌػضَ جةْ ٘زب بالٔفعةي عٍح ٟأ ٚب٠ػةج ٟإال جعذ أْ زسُ ِمةسٔسدٗ ِدع
ٔس١ػد بألدبء أ ٚب ٔػةص ٘ٚزب ٠سٛلف عٍ ٝطح١عد بألدبء  .ٛٔٚبٌش٠ةضد بٌّّةسعد ِٚغس ٜٛبٌش٠ةضِ ٓ١١دٓ
ؾ١ص بٌخحشخ ٚبٌسػشجد ٚبٌّشؾٍد بٌعّش٠د ِٚغس ٜٛب ٔػةص.
ٚف ٟبٌّػةي بٌش٠ةضٔ ٟالؾع بعسخذبَ بٌىط١ش ِٓ بٌعحةسبذ بٌسد ٟزعحدش عدٓ ِغدس ٜٛبٌسدٛزش ٚبالعدسطةسخ
ٌالعث ف ٟبٌّٛبلف بٌش٠ةض١د بٌّخسٍفد أ ٚلذ زعحش عٓ دسغد ٔشةط جعض أغٙضخ بٌػغُ ِطدً ظٙدٛس جعدض
بألعددشبض بٌفغددٌٛٛ١غ١د جذسغددد ٚبضددؿد عٍدد ٝبٌالعددث وغددشعد دلددةذ بٌمٍددث أ ٚعددشعد بٌسددٕفظ أ ٚبٌسددٛزش
بٌعضٍ ٟأ ٚوط١ش ِٓ بٌسعشق ١ ٚش رٌه ِٓ بألعشبض.
ٚلددذ ب٘ددسُ بٌحددةؾط ْٛفددِ ٟػددةي عٍددُ بٌددٕفظ جذسبعددد ظددة٘شخ بالعددسطةسخ ٚؾددةٌٛٚب ِفِٙٛٙددة ٚعاللسٙددة
جةٌٕشددةط بٌش٠ةضددد.ٟفمذ زدددش (ٜصٕ٠ددث) ٔمدددالي عدددٓ( وددٛوظ) إٌددد ٝإْ ِفٙددد َٛبالعددسطةسخ ي ٠سطٍدددث ِعشفدددد
بٌسؿٛالذ بألعةع١د بٌس ٟزؿذش فد ٟبٌػغدُ عٕدذ بعسشدةسخ بٌالعدث ٠ٚيدف بالعدسطةسخ جأٔٙدة دسغدد بٌسٕشد١ظ
ٌألعضةء بٌس ٟزى ْٛزؿر ع١طشخ بٌػٙةص بٌعيح ٟبٌّغسمً ي ( . ) 07، 0

2-0-2بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ف ٟبٌّػةي بٌش٠ةض: ٟ
زّطً بالعسطةسخ ظة٘شخ فغٌٛٛ١غ١د ِؿة٠ذخ  ،ؾ١ص زشزحظ جىً ِٓ بالٔفعةالذ بٌّٛغحد ٚبٌغةٌحد ،
ٚزٍعث فغٌٛٛ١غ١د بٌػٙةص بٌعيح ٟدٚسب سئ١غة ف ٟبالعسطةسخ جمغّ ٗ١بٌغّحطةٚ ٞٚبٌحةسبعّحطة. ٞٚ
ٚزعشف بالعسطةسخ جأٔٙة ِػّٛعٗ سدٚد أفعةي ٔفغٚ ٗ١غغّ ٗ١زػعً بٌشخص ِحسٙػة ِٚسّ١ضب ٚعٍٝ
دسغٗ عةٌ ِٓ ٗ١بٌٛع.)76 ،22 ( .ٟ
إْ زفةعً بٌفشد بٌّغسّش ِع ج١اسٗ بٌخةسغ١د بوغدحٗ عاللدةذ ِعٕ١دٗ جةٌٕغدحد ٌألشد١ةء ٚبٌظدٛب٘ش ٚب ؾدذبش
ِّة غعً ؾ١ةخ بٌفدشد زّسٍد جةالٔفعدةالذ بٌّخسٍفدد ِدٓ فدشؼ ٚعدشٚس ِٚدٓ س٘دث ٚبدٛف  ٚضدث ٚوشب٘١دد
ٚزٕشأ بالٔفعةالذ ِدٓ بدالي زفةعدً بٌفدشد ِدع بٌخحدشبذ بٌسد٠ ٟسعدشض ٌٙدة ،بر ال ّ٠ىدٓ صدذ٘ة أ ٚوفٙدة عٍدٝ
بٌش ُ ِٓ أٔٙة لذ زغحث ف ٟشعٛس بٌفشد جعذَ لذسزٗ عٍد ٝبٌغد١طشخ عٍد ٝبٌغدٍٛن ٚبٌدسؿىُ جدٗ ٚبالٔفعدةالذ
غةٔدث عدٍٛو٠ ٟشد١ش إٌد ٝبٌؿشودةذ بٌسعح١ش٠دد وسعح١دشبذ بٌٛغدٗٚ،ب طشبف ٚبٌسعح١دشبذ بٌفيدٍ١د بٌّيددةؾحد
ٌالٔفعةالذ وغشعد دلةذ بٌمٍث ٚعشعٗ بٌسٕفظ)070 ، 00 ( .
زغسخذَ بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌٍسعح١ش عٓ ؾةٌد بٌش٠ةض ٟبالٔفعةٌ١د لحً بٌّغةجمةذ بٌش٠ةض١د ٚ ،زىْٛ
بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د عةٌ١د ف ٟبٌش٠ةضةذ بٌس ٟزسطٍث عًّ بٌعضالذ بٌىح١شخ ِطً سفع ب ضمةي  ،جّٕ١ة
ف ٟبٌش٠ةضةذ بٌس ٟزسطٍث عًّ بٌعضالذ بٌي ١شخ ِطً بٌشِة٠د جةٌمٛط ٚبٌغ ُٙزى ْٛبالعسطةسخ
بالٔفعةٌ١د ِٕخفضد  .وّة ٠ى ْٛبسزفة .دسغد بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ضشٚسٌ ٞألدبء بٌش٠ةض ٟبٌزٞ
٠سطٍث بٌم ٖٛبٌعضٍ١د ٚبٌغشعد  ،جّٕ١ة ٠ى٘ ْٛزب بالسزفةِ .عٛق ٌألدبء بٌش٠ةض ٟبٌز٠ ٞسطٍث بٌسٛبفك
بٌؿشو. ٟإْ سفع بٌشٚؼ بٌّعٕ٠ٛد فِٛ ٟبغٙد بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د زعسحش ِّٙد إضٕةء بٌّٕةفغد
بٌش٠ةض١د ٌذ ٜبٌطالت بٌز٠ ٓ٠ػث إْ ٠عسٕٛب جةعسعّةي أالعسشبز١ػ ٗ١بٌّٕةعحد ٌٚ ُٙلذ ٠سطٍث رٌه
بٌسؿىُ جةٌمٍك ٠ٚ ،ؿسةظ بٌفش٠ك العسشبز١ػ١ةذ ِخسٍفد ِٚسحةٕ٠د عّة ٠ؿسةغٗ بٌطةٌث جزبزٗ ٠ٚ ،غسط١ع
بٌّذسط إْ ٍ٠عث دٚسب ِّٙة ف ٟرٌه ِٓ بالي بعسعّةي طشق ٌٍس١ٙاد بٌٕفغ١د .
ِ 2-0-2ف َٛٙبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د -:
ٌمذ ظٙشذ جعض بٌسعةس٠ف بٌس ٟزحِ ٓ١فِ َٛٙيطٍؽ بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ف ٛٙي عحةسخ عٓ ؾةٌد
زّسةص جمٛخ ٚس حد ف ٟعًّ عٍٛن ِع) 17 ، 06 ( ٓ١
 ،إِة بسٔٛف فح ٓ١بْ ي بالٔفعةالذ أ ٚبٌٛغذبٔ١ةذ ؾذش دببٍ ٟالْ ٘زب بٌؿذش لذ ٠ط١ش جذٚسخ ِظٙشب
بةسغ١ة ٠ذي عٍ١د ٚأؾ١ةٔة ٕ٠ضٌّ .ظٙش فػأخ ٠ٚيعث بٌسؿىُ جٗ ( ٚ )022، 2لذ ٠ى ْٛبالٔفعةي ي
عحةسخ عٓ ؾةٌد شعٛس٠د ربز١د ف ٟبٌىةئٓ بٌؿ ٟزيةؾحٙة ز ١شبذ فغٌٛٛ١غ١د دببٍ١د ِٚظة٘ش زعح١ش٠د
بةسغ١د لذ زعحش ةٌحة عٓ ٔ .ٛبالٔفعةي ) ٌ )124، 01زب فأْ بالٔفعةي عحةسخ عٓ ؾةالذ فغٌٛٛ١غ١د
زؿذش ٌإلفشبد ٚزعًّ عٍ ٝزٛغ ٗ١عٍٛو ُٙؾغث ٔ .ٛبالعسطةسخ إْ وةٔر ب٠ػةج١د ب ٚعٍح١د ٚجةٌسةٌٟ
زسضش فِ ٟغسٛبٖ ٚوط١شب ِة ٠غسخذَ ف ٟأضٕةء بٌّٕةفغةذ عحةسبذ زذي عٍ ٝب ضةسخ ٚجص سٚؼ بٌؿّةط
ٌالعث ٚزؿذ٠ذب ِٓ لحً بٌّذسج ٓ١ج ١د بٌٛصٛي جةٌالعث ٌألدبء بٌّطٍٛت إٔػةصٖٚ .زىطش ؾةالذ
بالعسطةسخ ٚبٌسعحاد بٌٕفغ١د لحً بٌّٕةفغد ٚبالٌٙة عٓ طش٠ك زشػ١ع بٌالعحٚ ٓ١جص سٚؼ بٌؿّةط فٟ
ٔفٛعٌ ُٙضّةْ زؿم١م ُٙألؾغٓ ِغس ٜٛف ٟبألدبءٚ .وزٌه ٔػذ إْ يبالٔفعةالذ زٍعث دٚسب ِّٙة
ٚجة ٌغ بألضش ف ٟؾ١ةخ بٌالعث بٌش٠ةض١د  ،إر زشزحظ جغّةذ شخي١سٗ ٚعٍٛوٗ ٚدٚبفعٗ ٚؾةغةزٗ

ٚجأٔٛب .بألٔشطد بٌسّ٠ ٟةسعٙة  ،إر ال زٛغذ عٍ ٝب طالق أٔٛب ِٓ .بٌّّةسعةذ بٌش٠ةض١د د ْٚأْ
زيطحغ جةالٔفعةالذي)10 ، 02 ( .
ٚوّدة ٠ىد ْٛبسزفدة .دسغدد بالعدسطةسخ بالٔفعةٌ١دد ٌالعددث ٌّغدس ٜٛغ١دذ ضدشٚسٌ ٞدألدبء بٌش٠ةضد ٟبٌددزٞ
٠سطٍث بٌسٛبفك بٌؿشو ٟبٌػ١ذ ٌالعث ِّة ٠سوذ ٌٕة أدبء ِٙةسِ ٞف١ذ ِٚسضش ٌٍفش٠ك وىً .
 2-2بٌذسبعةذ بٌّشةجٙد
 0-2-2دسبعد دمحم ؾغ ٓ١ؾّ١ذٚ ٞآبشبْ( )2661بٌّٛعِٛد زأض١ش زّشٕ٠ةذ بالعسشبةء بٌزبز-ٟ
بٌسخ ٍٟ١ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚجعض بٌّس ١شبذ بٌىّٕ١ةٔ١سى١د ِٓ بٌحذء إٌ ٝبغس١ةص بٌؿةغض بألٚي فٟ
عذ َ006 ٚؾٛبغض
٘ٚدددذف بٌحؿدددص إٌددد ٝبٌسعدددشف عٍددد ٝزدددأض١ش زّشٕ٠دددةذ بالعدددسشبةء ( بٌدددزبز ٟبٌسخ)ٍٟ١فدددٟ
بالعدسطةسخ بالٔفعةٌ١ددد ٌدذ ٜعددذبئ َ006 ٟؾدٛبغضٚ ،وددزٌه بٌسعدشف عٍدد ٝجعدض بٌّس ١ددشبذ
بٌىّٕ١ةز١ى١د ٌعذ َ 006 ٚؾٛبغض ٌٍشغةي ٌالبسحةسبذ بٌمحٍ١د ٚبٌحعذ٠د ٌّػّٛعةذ بٌذسبعد
ٚوةالز-:ٟ
 ِس ١ش بٌضِٓ ِٓ بٌحذب٠د إٌ ٝبغس١ةص بٌؿةغض بألٚي ٚبٌسعشف عٍ ٝصِٓ بطٛخ بٌؿةغض ٚبٌسعدشف عٍدٝبٌّغددةفد لحددً بٌؿددةغض بألٚي ٚبٌسعددشف عٍدد ٝبٌّغددةفد جعددذ بٌؿددةغض بألٚي  ،بعددسعةْ بٌحددةؾط ْٛجٛعددةئً
إؾيدةئ١د ِٕٙدة ،بٌٛعدظ بٌؿغددةج، ٟبالٔؿدشبف بٌّع١دةس، ٞببسحدةس ٌٍ Tعٕ١دةذ بٌّسغددة٠ٚد ،ببسحدةس F
طش٠مد زؿٍ ً١بٌسحة، ٓ٠ببسحةس بلً فشق ِعٕٚ ) L. S .D ( ٞٛزٛصً بٌحةؾص إٌ ٝبالعسٕسةغةذ :ٟ٘ٚ
إْ زذس٠حةذ بالعسشبةء بٌزبزٚ ٟبٌسخ ٍٟ١لذ أضشذ ٚجشىً ٚبضؽ ف ٟبفض دسغد بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١دد،
ٕ٘ددةن زددأض١ش ٌٍحددشبِع بٌسذس٠ح١ددد فدد ٟزطددٛس بٌددضِٓ ِددٓ بٌحذب٠ددد إٌدد ٝبٌّددةٔع بألٚي ٌٍّٚػددةِ١ع بٌسذس٠ح١ددد
بٌطالش .وةٔر بٌٕسةئع ٌيةٌؽ بٌّػّٛعس ٓ١بٌسػدش٠ح١س ٓ١فّ١دة ٠خدص صِدٓ بطدٛخ بٌؿدةغض ِّدة دي عٍدٝ
فعةٌ١د بٌّٕٙػ ٓ١بٌّغسخذِ ٓ١فد ٟزطد٠ٛش بٌشدشٚط بٌفٕ١دد ٚبٌّ١ىةٔ١ى١دد ألدبء بطدٛخ بٌؿدةغض-.ظٙدش أْ
ِٕٙػ ٟبالعسشبةء بٌزبزٚ ٟبٌسخ ٍٟ١لذ بضش ف ٟزمٍ ً١بٌّغةفد لحً بٌؿةغضٚ-.غٛد زطٛس ف ٟبالبسحدةسبذ
بٌحعذ٠د ٌٍّغةفد جعذ بٌؿةغض ٌٍّػّٛعس ٓ١بٌسػش٠ح١س)11، 01 (.ٓ١
2-2-2دسبعد ِ١طُ صةٌؽ وش )2664 (ُ٠بٌّٛعِٛدِ :مةسٔد ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د عٕذ أدبء
بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د ٌذ ٜطالت بٌسشج١د بٌش٠ةض١د زٙذف بٌذسبعد إٌٝ
بٌسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذ ٜطٍحد بٌّشؾٍد بأل ٌٝٚف ٟأدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض
بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د .
ٚبٌسعشف عٍ ٝبٌفشٚق ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذ ٜطالت بٌّشؾٍد بأل ٌٝٚف ٟأدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١دد
ٌددحعض بألٌعددةت بٌفشل١ددد ٚبٌفشد٠ددد ؾددذد بٌحةؾددص عٕ١ددد بٌحؿددص جطددالت بٌّشؾٍددد بألٌٚددٌ ٝىٍ١ددد بٌسشج١ددد
بٌش٠ةضدد١د فدد ٟغةِعددد جةجددً ٚبٌحددةٌغ عددذدُ٘ ( )006طةٌددثٚ ،زددُ بعددسخذبَ بٌٛعددةئً ب ؾيددةئ١د ب٢ز١ددد
بٌٛعظ بٌؿغدةج- ٟبالٔؿدشبف بٌّع١دةسِ ٞعةِدً بالسزحدةط ج١شعد -ْٛبٌٕغدحد بٌّا٠ٛدد بالبسحدةس بٌسدةئٟ
ٌعٕ١ددٗ ٚبؾددذٖ (  - ( Tزؿٍ١ددً بٌسحددةٌ ٓ٠ذالٌددد بٌفددشٚق جدد ٓ١أوطددش ِددٓ عٕ١سددِ ( ٓ١غددسمٍد )  -أدق فددشق
ِعٕ(ٞٛزٛ١وٚ ، )ٟزُ بٌسٛصً إٌد ٝبالعدسٕسةغةذ ِٕٙدة إِىةٔ١دد بٌسعدشف عٍد ٝبالعدسطةسخ بالٔفعةٌ١دد عٕدذ
بألٌعددةت بٌش٠ةضدد١د (وددشخ بٌمددذَ،وشخ بٌغٍد،بٌػّٕةعددسه،ب ضمةي) ٚإِىةٔ١ددد بٌّمةسٔددد جدد ٓ١لدد ُ١بالعددسطةسخ
بالٔفعةٌ١د جٌ ٓ١ألٌعةت بٌش٠ةض١د (وشخ بٌمذَ،وشخ بٌغٍد،بٌػّٕةعسه،ب ضمةي))20 ، 07 ( .

 2-2-2دسبعد شّ١ةء عٍ ٟبّ١ظ (  )2606بٌّٛعِٛد :بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚعاللسٙة جةٌزبذ
بٌّٙةس٠د ٌالعح ٟجعض فشق بٌىشخ بٌطةئشخ بٌشحةت
ٙ٠ذ ف بٌحؿص ٌٍسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚبٌزبذ بٌّٙةس٠د ٌالعح ٟبٌىشخ بٌطةئشخ بٌشحةت ٌّٕطمد
بٌفشبذ بألٚعظ ٌٍّٛعُ (ٚ )2606-2667بٌسعشف عٍ .ٛٔ ٝبٌعاللد ج ٓ١بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚبٌزبذ
بٌّٙةس٠د ٚشٍّر عٕ١د بٌحؿص العح ٛجعض فشق بٌىشخ بٌطةئشخ بٌشحةت ٚ ،زٛصً بٌحةؾص إٌٝ
بعسٕسةغةذ ِٕٙة بِسالن عٕ١د بٌحؿص العسطةسخ بٔفعةٌ١د ِشزفعد ٚربذ ِٙةس٠د ِٕخفضد ٕ٘ٚ.ةن عاللد
عىغ١د ج ٓ١بٌزبذ بٌّٙةس٠د ٚبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌعٕ١د بٌحؿص )021، 4 (.

ِٕٙ -2ػ١د بٌحؿص ٚإغشبءبزٗ بٌّ١ذبٔ١د -:
ِٕٙ 0-2ع بٌحؿص:
بعسخذَ بٌحةؾطةْ بٌّٕٙع بٌٛصف ٟجأعٍٛت بٌذسبعةذ بٌّغؿ١د ٚرٌه ٌّالئّسٗ ٚطح١عد بٌحؿص.
ِ 2-2ػسّع ٚعٕ١د بٌحؿص-:
ِػسّع بٌحؿص أشسًّ طٍحد بٌّشؾٍد بٌشبجعد ٌغىٛي بٌسشج١د بٌش٠ةض١د /فأوٍس ٟبٌسشج١د ف ٟغةِعد
عٛسبْ ٚبٌحةٌغ عذدُ٘ ( )42طةٌث ٚجطش٠مد عشٛبئ١د  ،زُ ببس١ةس ع ٕٗ١بٌحؿص ٚبٌحدةٌغ عدذدُ٘ ()06
طةٌث ٠ٚشىٍٔ ْٛغحد (ِ ِٓ )%22,02ػسّدع بٌحؿدص ٛ٠.ضدؽ بٌػدذٚي ( )0بٌعدذد ٚبٌٕغدحد بٌّا٠ٛدد
ٌٍعٕ١د ِٚػسّع بٌحؿص ٚوّة ٠ةز: ٟ

غذٚي ()0
ٛ٠ضؽ عذد بٌٕغحد بٌّا٠ٛد ٌعِٚ ٕٗ١ػسّع بٌحؿص

ِػسّع بٌحؿص

بٌٕغحد بٌّا٠ٛد

بألٌعةت

بٌسػشجد بٌشئ١غد

وشخ بٌمذَ

01

%04.27

وشخ بٌ١ذ

01

%04.27

بٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ

01

%04.27

بٌعةت بٌّضشت

01

%04.27

بٌعٕ١د بالعسطالع١د

06

%02026

بٌّغسحعذْٚ
26

بٌّػّ.ٛ

02

%01001

42

%066

 2-2أدٚبذ ٚأغٙضخ بٌحؿص -:
 بٌّالؾظد بالعسحةٔٗ (ِم١ةط بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ) غٙةص وِٛحٛ١زش ٔ.)puntium 4( .ٛعةعد زٛل١ر بٌىسش١ٔٚد ٔ.(festal ( .ٛ 1-2إغشبءبذ بٌحؿص بٌّ١ذبٔ١د -:
 0-1-2إغشبءبذ إعذبد ِم١ةط بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د -:
بعسعًّ بٌحةؾطةْ ِم١ةط بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د * بٌدزٙ٠ ٞدذف إٌد ٝبٌسعدشف عٍد ٝدسغدد بالعدسطةسخ
بالٔفعةٌ١د ٌذ ٜعٕ١د بٌحؿص فِٛ ٟلف بٌّٕةفغد بٌش٠ةض١د ٚبٌز ٞأعذٖ (دٚسض.ٟف٘.ةس٠غٚ ) ْٛعشجٗ
(بعدددأِٗ وةِدددً سبزدددث ٠ٚ )222، 2( ) 0772سّ١دددض ٘دددزب بٌّم١دددةط ؤٛدددٗ ٠يدددٍؽ ٌم١دددةط بالعدددسطةسخ
بالٔفعةٌ١د  ٌٗٚدسغٗ عةٌ ِٓ ٗ١بٌيدذق ٚبٌطحدةذ ٚبٌّٛضدٛع١د ٠ٚسىد٘ ْٛدزب بٌّم١دةط ِدٓ ( )16فمدشٖ
ٚبالغةجٗ عٍ٘ ٝزٖ بٌفمشبذ زى ْٛعٍ ٝضالضد جذبئً ٚزمغُ بٌذسغةذ وةألز-:ٟ
(2دسغٗ ةٌحة)

( 2دسغٗ أؾ١ةٔة)

( 0دسغٗ ٔةدسب)

ٚلذ زُ زعش٠ف بٌّم١ةط ٚإبضةعٗ ٌحعض بٌسعذ٠الذ ألغً زطح١مٗ عٍد ٝبٌطٍحدد ٚرٌده ِدٓ بدالي عدشض
بٌّم١ةط عٍ ٝبٌخحشبء ٚبٌّخسي.ٓ١
 2-1-2زؿذ٠ذ صالؾ١د بٌفمشبذ -:
جعذ بْ زُ زعذ ً٠فمشبذ بٌّم١ةط جّة ٠سالءَ ٚعٕ١د بٌذسبعد عشضر عٍ ٝعذد ِٓ بٌّخسي ِٓ ٓ١عٍُ
بٌٕفظ بٌش٠ةضٚ ٟبٌم١ةط ٚبٌسمٚ ُ٠ٛبٌعٍ َٛبٌٕفغ١د ٚبٌسشج٠ٛد ٌح١ةْ صالؾ١سٙة ف ٟل١ةط بٌٙذف بٌزٞ
ٚضع ألغٍٗ ٚوّة ف ٟبٌػذ)202( ٓ١ٌٚأدٔةٖ-:

غذٚي ()2
ٛ٠ضؽ بسلةَ بٌفمش بذ بٌّؿزٚلد ٚبٌّعذٌد ٚبٌس ٟزُ زعذٍٙ٠ة جشىً جغ١ظ ٚبٌس٠ ٌُ ٟػش ٞعٍٙ١ة بٞ
زعذً٠
.

بٌعحةسبذ
بٌفمشبذ بٌس ٟزُ ؾزفٙة
بٌفمشبذ بٌس ٟزعذٍٙ٠ة
بٌفمشبذ بٌس ٟزُ بضةفد ٔعذ ً٠جغ١ظ
بٌفمشبذ بٌس٠ ٌُ ٟػش ٞعٍٙ١ة ب ٞزعذً٠

سلُ بٌفمشخ
14-10 -24 -21 – 26
11-10-27-22-00-06
-20-07-04-02-00-01-01-02-7-4-2-0-1-2-0
-12-12-16-24-22-20-21-22-22-20-26-20-22
16-17-12-11
27-21-22-21-02-1-2
غذٚي ()2

ٛ٠ضؽ بٌفمشخ ٚعذد بٌخحشبء بٌّٛبفمٚ ْٛبٌ ١ش ِٛبفمٚ ْٛبٌٕغحد بٌّا٠ٛد
ذ
0
2

سلُ بٌفمشخ

بٌخحشبء
١شِٛبفمْٛ
ِٛبفمْٛ

بٌٕغحد بٌّا٠ٛد

27-21-22-21-02-1-2

4

-

%066

-04-02-00-01-01-02-00-06-7-4-2-0-1-2-0
21-22-20-22-22-20-07

2

0

%4201

2

% 21

2

-11-12-12-10-16-24-22-20-22-20-26-27
16-17-12-11

1

14-10 -24 -21 – 26

0
1

2

%0201

 2-1-2بٌسػشجد بالعسطالع١د-:
بغش ٞبٌحةؾطةْ زػشجدد بعدسطالع١د ٠د َٛبٌطالضدةء بٌّيدةدف 2602/02 /1عٍد )06( ٝطدالت
ِٓ طالت بٌّشؾٍد بٌذسبع١د بٌشبجعد ف ٟبِسؿةْ بٌىشخ بٌطدةئشخ ٚزشدىً ٔغدحسِ )%02026 ( ُٙدٓ
ِػسّددع بٌحؿددصٚ ،لددذ زددُ بعددسحعةدُ٘ ِددٓ بٌسػشجددد بٌشئ١غدد١د ٌ ددشض زؿذ٠ددذ بٌددضِٓ بٌددالصَ ٌإلغةجددد عٍددٝ
فمددشبذ بالعددسح١ةْ ٚوددزٌه بٌسعددشف عٍدد ٝبٌيددعٛجةذ ٚبٌعمحددةذ ٚزٕظدد ُ١إدبسخ بٌّخسحددش)001، 04( ٓ٠
ٚجعذ بالٔسٙةء ِٓ إغشبء بٌسػشجد بالعسطالع١د زحد ٓ١إْ فمدشبذ بٌّم١دةط وةٔدر ٚبضدؿد ِدٓ لحدً إفدشبد
بٌعٕ١ددد ٚوددزٌه جددذبئً ب غةجددد ٚبٌسعٍّ١ددةذ فدد ٟؾدد ٓ١وددةْ ٚلددر بعددسىّةي بٌسددأض١شبذ ٌػّ١ددع إفددشبد عٕ١ددد
بٌسػشجد ( )26-26دل١مد .
 1-1-2طش٠مد زيؿ١ؽ بٌّم١ةط -:
(بْ عٍّ١د زيؿ١ؽ بٌّم١ةط زسُ جٛضع دسغٗ ِٕةعحد ٌىً فمشٖ ٚؾغث إغةجد بٌّغسػ١ث ِٓ بالي
ِفسةؼ بٌسيؿ١ؽ بٌز ٛ٘ ٞعحةسخ عٓ بألدبخ بٌس٠ ٟىشف جٙة بٌفةؾص عٓ ب غةجةذ بٌس ٟزذي عٓ ٚغٛد
بٌٕس١ػد بٌس ٟزمةط) ؾ١ص زى ْٛبٌّم١ةط ِٓ ()11فمشٖ  ،بٌفمشبذ بال٠ػةج١د ( )22فمشٖ زى ْٛإغةجسٙة
(ٚ، )20200بٌفمشبذ بٌغٍح١د ( )22فمشٖ زى ْٛإغةجسٙة (. )00202

غذٚي( ) 1
ٛ٠ضؽ جذبئً بالغةجٗ ٚأٚصبْ بٌفمشبذ ٌّم١ةط بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د
جذبئً بالغةجٗ
ةٌحة
ٚصْ أٌفمشٖ
بٌفمشبذ بال٠ػةج١د
بٌفمشبذ بٌغٍح١د

0
2

أؾ١ةٔة
2
2

ٔةدسب
2
0

 1-1-2ؾغةت بٌذسغد بٌىٍ١د :
جعذ بٌسأوذ ِٓ بٌفمشبذ أٌيةٌؿٗ ٚبٌّالئّد ٚبٌسّ٠ ٟىٓ ِٓ بالٌٙة ِعشفد بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذٜ
عٕ١د بٌحؿص ف ٟجعض بألٌعةت بٌفشل١د (وشخ بٌمذَ ،وشخ بٌ١ذ) ٚجعض بألٌعةت بٌفشد٠د (بٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ
 ،بٌعةت بٌّضشت ) أصحؽ بٌّم١ةط جيٛسزٗ بٌٕٙةئ١د ِسى)11( ِٓ ْٛفمشٖ ٌ .زب فأْ بعٍ ٟدسغٗ
ِؿسٍّٗ ٠ؿيً عٍٙ١ة بٌطةٌث(ٚ )021بدٔ ٟدسغٗ ( )11الْ زمذ٠ش بالغةجٗ ضالضٚ ، ٟجٙزب ٠ىْٛ
بٌٛعظ بٌٕظش ٞإ ٞدسغد بٌؿ١ةد ( . )76ؾ١ص بٔٗ وٍّة وةٔر دسغد بٌّغسػ١ث بعٍ ِٓ ٟبٌٛعظ
بٌٕظش ٞوٍّة وةْ رٌه ِسشش عٍ ٝبٔٗ بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د عةٌ ٗ١عسسضش عٍح١ة عٍ ٝأدبء بٌطةٌث فٟ
بٌٍعحد بٌّّةسعد ٚوٍّة وةٔر دسغد بٌّغسػ١ث ٔفظ بٌٛعظ بٌٕظش ٞأ ٚبلً وةْ رٌه ِسشش عٍ ٝإْ
بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ِمحٌٛد ٚزسد ٞإٌ ٝبألدبء بألِطً ف ٟبٌٍعحد .
 0-1-2بألعظ بٌعٍّ١د ٌٍّم١ةط-:
إْ بٌيددذق ٚبٌطحددةذ ٠عددذبْ ِددٓ أ٘ددُ بٌخيددةئص بٌغدد١ىٌٛٛغ١د بٌسدد٠ ٟػددث زٛفش٘ددة فدد ٟبٌّم١ددةط بٌٕمددٟ
ِّٙٚة وةْ بٌ شض ِٓ بعسخذبِٙة() 167، 7
ٚعٍ٠ ٗ١ػث بٌسؿمك ِٓ ٘زٖ بٌخيةئص ٚبٌششٚط ِٓ بغً ضّةْ غٛدخ ٚصالؾ١د بٌّمة١٠ظ
بٌّغسخذِد جةٌم١ةط ٚبٌسم. ُ٠ٛ

 0-0-1-2صذق بٌّم١ةط -:
٠شدد١ش ِفٙدد َٛبٌيددذق إٌدد ٝبٌيددؿد أ ٚبٌيددالؾ١د إٌدد ٝإْ بالبسحددةس ٠مدد١ظ جةٌفعددً بٌٛظ١فددد بٌّخيددص
ٌم١ةعٙة د ْٚإْ ٠م١ظ ٚظ١فد أبش ٜإٌ ٝغةٔحٙة (.) 000، 2

إر إْ بٌيذق ٠عٕ ٟيإْ بالبسحةس ٠م١ظ ِة ٚضع ألغً ل١ةعٗ ٚال ٠م١ظ ش١اة أبش ٚلذ زُ بٌسؿمك ِدٓ
صذق بٌّم١ةط ِٓ بالي إ٠ػةد بٌيذق بٌظة٘شٚ ٞرٌه ِدٓ بدالي عدشض بٌّم١دةط عٍدِ ٝػّٛعدٗ ِدٓ بألعدةززخ
بٌّخسيٚ ٓ١جعذ إغشبء بٌٛعةئً بالؾيةئ ٗ١زُ بعسخشبظ بٌيذق بٌظة٘ش. ٞ
 2 -0-1-2ضحةذ بٌّم١ةط -:
٠عذ ِف َٛٙبٌطحةذ ِٓ بٌّفة٘ ُ١بألعةعد١د فد ٟبٌم١دةط ٠ٚسعد ٓ١زدٛفشٖ فد ٟبٌّم١دةط ٌىد٠ ٟىد ْٛصدةٌؿة
ٌالعدسخذبَ  ،فطحدةذ بٌٛؾدذبذ ٠عٕدد ٟي إْ ٠عطد ٟبالبسحدةس بٌٕسدةئع ٔفغددٙة إرب ودشس إغدشبءٖ عٍد ٝب فددشبد
أٔفغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٚ ُٙفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٟبٌظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشٚف ٔفغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٙة
( ) 207، 26أد إغددشبء بٌسػشجددد بالعددسطالع١د الجددذ ِددٓ ِعشفددد ِعةِددً ضحددةذ بٌّم١ددةط ٚبٌددز٠ ٞعٕددٟ
يإعطةء ٔفظ بٌذسغد أِ ٚمةسجٗ ٌٙة عٕذ أعةدٖ بالبسحةسيإر زدُ بٌؿيدٛي عٍدِ ٝعةِدً ضحدةذ عدةٌ ٟجدٓ١
أدبء بالبسحدددةس بألٚي ٚأعدددةدٖ بالبسحدددةس ِدددٓ بدددالي زطح١دددك ٔفدددظ بٌّم١دددةط عٍدددٔ ٝفدددظ عٕ١دددد بٌسػشجدددد
بالعددسطالع١د ٚجظددشٚف ِشددةجٚ ٗٙجعددذ ِددشٚس أعددحِ .ٛددٓ بالبسحددةس بألٚي ظٙددشذ لّ١ددد ضحددةذ بٌّم١ددةط
(٘ٚ) 4201دد ٛضحددةذ عددةٌِ ٟددٓ بددالي بعددسخذبَ لددةِٔ ْٛعةِددً بسزحددةط ج١شعدد٘ٚ ْٛددزب ٠ددذي عٍددِ ٝالئّددد
بالبسحةس فشبد بٌعٕ١د.
1-2بٌسػشجد بٌشئ١غ١د -:
جعدددذ بعدددسىّةي إغدددشبءبذ بعدددسطال .بٌّم١دددةط عٍددد ٝإفدددشبد بٌسػشجدددد بالعدددسطالع١د ٚبٌسعدددشف عٍدددٝ
بٌيعٛجةذ  ،بغش ٞبٌحةؾطةْ بٌسػشجد بٌشئ١غ١د بدالي بٌّدذخ بٌّؿيدٛسخ جد ٌ2602/02/2( ٓ١ة٠دد
) 2602/02/07عٍِ ٝالعث ٚصةٌد لغُ بٌسشج١د بٌش٠ةض١د  /فدأوٍس ٟبٌسشج١دد /غةِعدد عدٛسبْ ،
ٚجعذ إعذبد أدبخ بٌحؿص جةٌشىً بٌٕٙةئٚ ٟبٌّى )11( ِٓ ْٛفمشخ ٚزُ زؿذ٠ذ بٌعٕ١د بألصٍ١د ٚبٌحةٌغ
عذدُ٘ ( )06طةٌث ٚطةٌحد ِٓ بٌّشؾٍد بٌشبجعد ٌمغُ بٌسشج١د بٌش٠ةضد١د  /فدأوٍس ٟبٌسشج١دد /غةِعدد
عٛسبْ ٔٚشىً ٔغحد (ِ ِٓ )%22000ػسّع بٌحؿص ٚجعذ بالٔسٙةء ِٓ زٕف١ز بٌسػشجدد بألعةعد١د
لددةَ بٌحةؾطدةْ جػّددع بٌح١ةٔددةذ بٌخةصددد جددأفشبد عٕ١ددد بٌحؿددص ٚزشز١حٙددة فدد ٟغددذبٚي زّ١ٙددذب ٌسؿٍٍٙ١ددة
إؾيةئ١ة.
 0-2بٌٛعةئً ب ؾيةئ١د.-:
0ـ بٌٛعظ بٌؿغةج ( ٟط

)-

 -2بالٔؿشبف بٌّع١ةس).(ٞ
ِ -2عةًِ بالسزحةط (ج١شع)ْٛ
-1بٌٕغحد بٌّا٠ٛد () 226 . 02
 -1بالبسحةس بٌسةئ،)244 .20(( T ( ٟ
 -0زؿٍ ً١بٌسحةٌ ٓ٠ذالٌد بٌفشٚق ج ٓ١أوطش ِٓ عٕ١سِ ٓ١غسمٍد ( ) 264 . 00

1ـ عشض بٌٕسةئع ٚزؿٍٍٙ١ة ِٕٚةلشسٙة :
1ـ 0بٌسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ؾغث بألٌعةت بٌش٠ةض١د:

ٌ شض زؿم١ك بٌٙذف بألٚي ٌٍحؿص بٌسعشف عٍ ٝبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ؾغث بألٌعةت بٌش٠ةض١د زُ
ؾغةت بٌذسغد بٌىٍ١د ٌىً طةٌث عٍ ٝبٌّم١ةط،فإرب وةٔر دسغسٗ بٌّؿغٛجد بعٍ ِٓ ٟبٌّسٛعظ
بٌٕظش ٞإ ٞدسغد بٌؿ١ةد ٚبٌحةٌغ( ) 76دسغٗ فأْ دي رٌه عٍ ٝبٔٗ ِٓ ر ٞٚبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د
بٌعةٌ١د  ،إِة إرب وةٔر بٌذسغد زغة ٞٚأ ٚبدٔ ِٓ ٟبٌّسٛعظ بٌٕظش ٞفةٔٗ ِٓ ر ٞٚبالعسطةسخ
بالٔفعةٌ١د بٌّٕخفضد ِٓٚ .بغً ِعشفد بٌذالٌد ب ؾيةئ١د ٌٍفشٚق ج ٓ١بٌٛعظ بٌؿغةجٚ ٟبٌّسٛعظ
بٌٕظش ٞزُ بعسخذبَ بالبسحةس بٌسةئٌ ٟعٕ١د ٚبؾذٖ (ٚ . )Tبٌػذٚي(ٛ٠ )1ضؽ رٌه:
غذٚي()1
ٛ٠ضؽ بٌٛعظ بٌؿغةجٚ ٟبٌّسٛعظ بٌٕظشٚ ٞبالٔؿشبف بٌّع١ةسٚ ٞلّ١د بالبسحةس بٌسةئٌ ٟىً عٕ١د
بألٌعةت

عذد
بٌعٕ١د

بٌٛعظ
بٌؿغةجٟ

وشخ بٌ١ذ

01

20.10

بالٔؿشبف
بٌّع١ةسٞ

1,77

بٌّسٛعظ
بٌٕظشٞ

76

وشخ بٌمذَ

01

47.2

1.17

76

بٌغةؾد
ٚبٌّ١ذبْ

01

42.22

1.10

76

بٌعةت
بٌّضشت

01

41,02

2.0

76

دسغد
بٌؿش٠د
01

01
01
01

بٌمّ١د بٌسةئ١د

بٌّؿغٛجد

بٌػذٗ١ٌٚ

06.10
60021

ِغسٜٛ
بٌذالٌد

ِعٕٞٛ
2.01

١ش
ِعٕٞٛ

0.77

١ش
ِعٕٞٛ

0.10

ِعٕٞٛ

٠سح ِٓ ٓ١بٌػذٚي أعالٖ جأْ لّ١د بٌٛعظ بٌؿغةجٌ ٟىً بألٌعةت بٌش٠ةض١د ٘ ٛبلً ِٓ بٌّسٛعظ ٌٕظشٞ
ٌٍّم١ةط إال إْ بٌٛعظ بٌؿغةج ٟفٌ ٟعحس ٟوشخ بٌمذَ ٚبٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ لش٠ث إٌ ٝبٌٛعظ بٌٕظش ٞإٌٝ
ؾذ ِة ٠ٚ ،أز ٟجعذّ٘ة بٌٛعظ بٌؿغةج ٟألٌعةت بٌّضشت إال إْ بٌٛعظ بٌؿغةجٌ ٟىشخ بٌ١ذ بجعذ ِٓ
جم١د بألٌعةت بٌطالش ِٓ بٌٛعظ بٌٕظشِّ ٞة ٠ذي عٍ ٝإْ بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٌذِٕ ُٙ٠خفضد ٌىٕٙة
ِخسٍفد ٚغةءذ ل ُ١بالبسحةس بٌسةئ ٟزسوذ بٌحعض ٚزخسٍف ِع بٌحعض بألبش إر ظٙش جأْ بٌمُ١
بٌّؿغٛجد بوحش ِٓ بٌم ُ١بٌػذ١ٌٚد عٕذ دسغٗ ؾش٠د ( )01ألٌعةت وشخ بٌ١ذ ٚبٌّضشت ٚعٕذ ِغسٜٛ
دالٌد (ِّ )6061ة ٠ذي عٍٚ ٝغٛد فشٚق ِعٕ٠ٛد ج ٓ١بٌذسغةذ بٌّؿغٛجد ٚبٌذسغةذ بٌػذ١ٌٚد فٟ
ؾ ٌُ ٓ١زظ ٙش فشٚق ِعٕ٠ٛد ف ٟبٌعةت وشخ بٌمذَ ٚبٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ إر إْ بٌمّ١د بٌّؿغٛجد بلً ِٓ
بٌمّ١د بٌػذ١ٌٚد عٕذ دسغٗ ؾش٠د (ٚ )01زؿر ِغس ٜٛدالٌد( . )6.61

 2-1بٌسعشف عٍ ٝبٌفشٚق ربذ بٌذالٌد ب ؾيةئ١د ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ؾغث بألٌعةت بٌش٠ةض١د-:
ألغً بٌسؿمك ِدٓ ٘دذف بٌحؿدص بٌطدةٔ ٟفدِ ٟعٕ٠ٛدد بٌفدشٚق زدُ بعدسخذبَ ببسحدةس زؿٍ١دً بٌسحدة )F( ٓ٠إر
ٛ٠ضؽ بٌػذٚي( )0رٌه.
غذٚي ()0
ٛ٠ضؽ ٔسةئع بٌسؿٍ ً١بٌفةئ ٟبألؾةدٞ
ِيذس بٌسحةٓ٠

ِػّ .ٛبٌّشجعةذ

دسغٗ
بٌؿش٠د

ِسٛعظ بٌّشجعةذ

0122,21

2

176,24

200221,72

10

بٌمّ١د بٌفةئ١د
بٌّؿغٛجد

جٓ١
بٌّػّٛعةذ
دببً
بٌّػّٛعةذ

6,62

ِغسٜٛ
بٌذالٌد

بٌػذٗ١ٌٚ
2021

١ش
ِعٕٞٛ

0112,122

٠سضؽ ِٓ بٌػذٚي أعالٖ إْ بٌمّ١د بٌفةئ١د بٌّؿغٛجد لذ جٍ ر ( ٟ٘ٚ )6,62بص ش ِٓ بٌمّ١د
بٌػذ١ٌٚد ٚبٌحةٌ د ( )2021عٕذ دسغس ٟؾش٠د (ِٚ ) 10 ،2غس ٜٛدالٌٗ (ِّ ) 6061ة ٠ذي عٍٝ
عذَ ٚغٛد فشٚق ِعٕ٠ٛد ف ٟغّ١ع بألٌعةت بٌش٠ةض١د بٌّعٕ١د جةٌحؿص ٚ .جّة إْ ظٙشذ بٌفشٚق
١ش ِعٕ٠ٛد إ ٞال زٛغذ فشٚق ج ٓ١بألٌعةت بألِش بٌز٠ ٞذعٛب بٌحةؾطةْ إٌ ٝعذَ إ٠ػةد بلً فشق
ِعٕ ٞٛج ٓ١بألٌعةت ِٓ بالي ( ) L.S.Dأ ٚإ٠ػةد أ ٞبألٌعةت أفضً ِٓ بالي زطح١ك أ ٚبعسخشبظ
ل ُ١زٛ١و٘ٚ ٟزب ٠عٕ ٟال زٛغذ أفضٍ ٗ١ج ٓ١بألٌعةت بٌش٠ةض١د ل١ذ بٌحؿص إر ٠سعشض إفشبد عٕ١د
بٌحؿص ف ٟغّ١ع ٘زٖ بألٌعةت إٌٔ ٝمظ بٌّط١ش أِ ٚط١ش ِسمةست إٌ ٝؾذ ِة عٛبء وةٔر بألٌعةت
غّةع١د أ ٚفشد٠د إر إْ بٌّط١ش بألعةط ٘ ٛبالِسؿةْ بٌعٍّ.ٟ
 -1بالعسٕسةغةذ ٚبٌسٛص١ةذ
 0-1بالعسٕسةغةذ -:
 0لّ١د بٌٛعظ بٌؿغةجٌ ٟػّ١ع بألٌعةت بٌش٠ةض١د ف١ذ بٌحؿص بلً ِٓ بٌّسٛعظ بٌٕظشٌّ ٞم١ةط
بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د.
 ِٓ-2بالي بالبسحةس بٌسةئٚ ٟغٛد فشٚق ربذ دالٌد ِعٕ٠ٛد ألٌعةت وشخ بٌ١ذ ٚبٌّضشت ف ٟؾٌُ ٓ١
زظٙش فشٚق ربذ دالٌد ِعٕ٠ٛد ف ٟبٌعةت وشخ بٌمذَ ٚبٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ.
 ٌُ-2زظٙش فشٚق ربذ دالٌد ِعٕ٠ٛد ف ٟغّ١ع بألٌعةت بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د ل١ذ بٌحؿص ِٓ بالي
ٔسةئع بٌسؿٍ ً١بٌفةئ. ٟ

 2-1بٌسٛص١ةذ:ـ

 -0بٌسأو١ذ عٍ ٝبال٘سّةَ ٚبٌسعةًِ بٌٕفغ ٟبٌّش٠ؽ ٚبٍك غ ِٓ ٛبالعسمشبس بٌٕفغٌٍ ٟطٍحد إضٕةء
بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د.
-0

بعسخذبَ ِمة١٠ظ ٔفغ١د أبش ٜعٍ ٝبٌطٍحد إضٕةء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د.

 -2إغشبء دسبعةذ أبشٌّ ٜعشفد بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ج ٓ١طالت بٌّشبؾً بٌذسبع١د بألبش.ٜ

بٌّيةدس بٌعشج١د
 -0بؾّذ عضذ سبغؽ:أصٛي عٍُ بٌٕفظ ،ط ،0بٌمة٘شخ ،دبس بٌّعةسف.0727 ،
ؾٍّ ٟبٌٍّ١ػ :ٟعٍُ بٌٕفظ بٌّعةصش ،ط ،2ج١شٚذ ،دبس بٌٕٙضد بٌعشج١د.0722 ،
 -2أسٔٛف  .بٌسمذَ ف ٟعٍُ بٌٕفظ  ،زشغّد عةدي عض بٌذٚ ٓ٠آبش ، ْٚبٌمة٘شخ ِ ،طحعد بأل٘شبَ ،
. 0742
 -2بعأِٗ وةًِ سبزث :عٍُ ٔفظ بٌش٠ةضد،ط،0بٌمة٘شخ ،دبس بٌفىش بٌعشج. 0772، ٟ
-1أعةِد وةًِ سبزث :عٍُ بٌٕفظ بٌش٠ةض ،ٟبٌّفة٘ ُ١بٌسطح١مةذ ،ط ،0بٌمة٘شخ ،دبس بٌفىش بٌعشجٟ
.0772
 -1ضةِش ِؿغٓ:ب عذبد بٌٕفغٌ ٟىشخ بٌمذَ ،بٌّٛصًِ ،طةجع بٌسعٍ ُ١بٌعةٌ.0776 ،ٟ
 -0صٕ٠ث ؾغٓ بٌػحٛس :ٞبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚبٌغّةذ بٌشخي١د ٌذ ٜبٌالعحد ٓ١بٌشدحةت ٚبٌّسمدذِ ٓ١فدٟ
بٌغةؾد ٚبٌّ١ذبْ ،سعةٌد ِةغغس١ش ١ش ِٕشٛسخ ،غةِعد جةجً ،وٍ١د بٌسشج١د بٌش٠ةض١د.2666 ،
-2عةِِ ٟيطفٚ ٝآبش : ْٚبٌم١ةط ٚبٌسشخ١ص ف ٟبٌسشج١د بٌخةصد  ،عّةْ  ،دبس ٠ةفة بٌعٍّ١د
ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع . 2660 ،
 -4شّ١ةء عٍ ٟبّ١ظ :بالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د ٚعاللسٙة جةٌزبذ بٌّٙةس٠د ٌالعح ٟجعض فشق بٌىشخ
بٌطةئشخ بٌشحةت ،جؿص ِٕشٛس .2606 ،
-7صالؼ بٌذِ ٓ٠ؿّٛد عالَ  :بٌم١ةط ٚبٌسم ُ٠ٛبٌسشجٚ ٞٛبٌٕفغ ٟأعةع١ةزٗ ٚزطح١مةزٗ  ،زٛغٙ١ةزٗ
بٌّعةصشخ  ،ط ، 0بٌمة٘شخ  ،دبس بٌفىش بٌعشج. 2666 ، ٟ
 -06عحذ بٌشؾّٓ دمحم ع١غ . ٞٛعٍُ بٌٕفظ بٌفغٌٛٛ١غ ، ٟدسبعد ف ٟزفغ١ش بٌغٍٛن ب ٔغةٔ، ٟ
ج١شٚذ  ،دبس بٌٕٙضد ٌٍطحةعد ٚبٌٕشش . 0770 ،
 -00دمحم بٌعشج ٟشّع:ْٛبٌسذس٠ث بٌعمٍ ٟف ٟبٌّػةي بٌش٠ةض. ٟط.0بٌمة٘شخ ،دبس بٌفىش بٌعشج،ٟ
.0770
 -02دمحم غةعددُ بٌ١ةعددشِٚ ٞددشٚبْ عحددذ بٌؿّ١ددذ إجددشب٘: ُ١بألعددةٌ١ث بالؾيددةئ ٗ١فددِ ٟػددةالذ بٌحؿددٛش
بٌسشج٠ٛد  ،ط ،0عّةِْ،سعغٗ بٌٛسبق ٌٍٕشش ٚبٌسٛص٠ع.2660،

 -02دمحم غغددةَ عددشت ِٛ ،عدد ٝغددٛبد وددةظُ ِ :مةسٔددد ِغددس ٜٛبالعددسػةجد بالٔفعةٌ١ددد جدد ٓ١بٌّسمددذِٓ١
ٚبٌشددحةت فددٌ ٟعحددد بٌّالوّددد ِ ،ػٍددد وٍ١ددد بٌسشج١ددد بٌش٠ةضدد١د  ،بٌعددذد ِ ، 0طحعددد د٠ددةٌ ، ٝجعمٛجددد ،
. 2660
-01دمحم ؾغ ٓ١ؾّ١ذٚ ٞآبشبْ :زأض١ش زّشٕ٠ةذ بالعسشبةء بٌزبز -ٟبٌسخ ٍٟ١ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د
ٚجعض بٌّس ١شبذ بٌىّٕ١ةٔ١سى١د ِٓ بٌحذء إٌ ٝبغس١ةص بٌؿةغض بألٚي ف ٟعذ َ006 ٚؾٛبغض ،جؿص
ِٕشٛس ِ ،ػٍد جؿ ٛش ٚدسبعةذ  ،وٍ١د بٌسشج١د بٌش٠ةض١د جةٌػةدس٠د  ،بٌعذد  ،4عٕد،2661
-01دمحم ؾغٓ عالِ :ٞٚذبً ف ٟعٍُ بٌٕفظ بٌش٠ةض ، ٟط ، 0بٌمة٘شخ ِ ،شوض بٌىسةت ٌٍٕشش ،
. 0774
-00دمحم صددحؿ ٟؾغددةٔ : ٓ١بٌطددشق بالؾيددةئ، ٗ١ط،0عّددةْ،دبس بٌ١ددةصٚس ٞبٌعٍّ١ددد ٌٍٕشددش ٚبٌسٛص٠ددع
. 2666،
 -02دمحم عحددذ بٌفسددةؼ :عددة٠ىٍٛغ١د بٌسشج١ددد بٌحذٔ١ددد  ٚبٌش٠ةضدد١د ،ط ،0بٌمددة٘شخ ،دبس بٌفىددش بٌعشجددد،ٟ
.0776
-04دمحم عحذ بٌغالَ  :بٌم١ةط بٌسشجٚ ٞٛبٌٕفغ، ٟط،0بٌمة٘شخِ،ىسحد بٌٕٙضد بٌّيش٠د.0744 ،
١ِ-07طُ صةٌؽ وشِ :ُ٠مةسٔد ف ٟبالعسطةسخ بالٔفعةٌ١د عٕذ أدبء بالِسؿةٔةذ بٌعٍّ١د ٌحعض بألٌعةت
بٌفشل١د ٚبٌفشد٠د ٌذ ٜطالت بٌسشج١د بٌش٠ةض١د جؿص ِٕشٛس.2664 ،
ٔ -26ضبس بٌطةٌث ٚوةًِ ٌ٠ٛظ  :عٍُ بٌٕفظ بٌش٠ةض ، ٟج ذبد  ،دبس بٌؿىّد ٌٍطحةعد ٚبٌٕشش  ،ط، 2
.2666
ٚ-20د٠ع ٠ةع ٓ١بٌسىش٠س ٚ ، ٟؾغٓ دمحم عحذ بٌعح١ذ : ٞبٌسطح١مةذ ب ؾيةئ١د ٚبعسخذبَ بٌؿةعٛت فٟ
جؿٛش بٌسشج١د بٌش٠ةض١د ،بٌّٛصً،دبس بٌىسث ٌٍطحةعد ٚبٌٕشش .0777،
ٛ٠-22عف ِٛع ٝبٌّمذبدٚ ٞعٍ ٟدمحم بٌعّة٠شٖ:عٍُ بٌٕفظ بٌش٠ةض ، ٟعّةِْ، ،طحعد بٌّىسحد
بٌٛطٕ١د.

