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 :ةیملعلا تالھؤملا
 

 |2ب اهلداqتو ةلاس1لا ةعاOzq ة2ص5:لا عم "ي<فن داشرxو ة2<فن ة,ص" u>3ت ة1G2:لا يف 21:<جا-لا ـ
  .)م١٩٩١(U-ش |2ع ةعماج ة1G2:لا ة2لE |م ي1Gعلا $لاعلاو 1>م يف ثq,5لا oكا1مو تاعماVلا
 بال� �.ل ة2سر.-لا تا21غ:-لا |م د.عو يقل3لا ج�=لا �5:<م |2ب ةقالعلا " هن5=عم ةلاس1لا �ناEو
 . "|V=>2لا |م ة5Yنا�لا ةلح1-لا
 |2ب اهلداqتو ةلاس1لا ةعاOzq ة2ص5:لا عم " ي<فن داشرxو ة2<فن ة,ص" u>3ت ة1G2:لا يف هارE:5.لا ـ
  .)م١٩٩٤(U-ش |2ع ةعماج ة1G2:لا ة2لE |م ي1Gعلا $لاعلاو 1>م يف ة2=ع-لا ثq,5لا oكا1مو تاعماVلا
 |م ة=2ع �.ل يقل3لا ج�=لا �5:<م ة2-=ت يف �داشرا جمان1ب ة2لعاف �.م :ھنونعم  ةلاس1لا �ناEو
 " |V=>2لا |م |2,ناVلا |2قها1-لا
 
 

 
 
 
 :يمیداكألا يفیظولا جردتلا



 .م١٠/١٩٩١/ ١٥ ى:حو م٣/٨/١٩٨٢ ١|م نا5لح ةعماج ة1G2:لا ة2لOP .2عم.

 ى:حو ،١٦/١٠/١٩٩١ |م نا5لح ةعماج ـة1G2:لا ة2لE ـة2<ف=لا ة,>لا $<قO .عا<م سر.م .
 .م٢٧/٥/١٩٩٥

 .م٢٢/١٠/٢٠٠٥ ى:حو م٥/١٩٩٥/ ٢٨|م نا5لح ةعماج ة1G2:لا ة2لOP ة2<ف=لا ة,>لا $<قO سر.م ـ
 .م٢٠١٦ ي:حو٢٣/١٠/٢٠٠٥|م نا5لح ةعماج ة1G2:لا ة2لOP ة2<ف=لا ة,>لا $<قO .عا<م ذا:سأ.
 .٢٠١٦ |م نا5لح ةعماج ة1G2:لا ة2لOP ة2<ف=لا ة,>لا $<قO ذا:سأ -
 :میلعتلا ریوطت لاجم يف ةفلتخملا ةطشنألا
 .م٢٠١٣ ى:حو ٢٠٠٩ ماع �=م �1قلا مأ ةعماج ة1G2:لا ة2لOP دا-:عالاو ةدV5لا عو1)م �5ع -١
  .نآلا ى:حو م٢٠١٤ �1قلا مأ ةعماج ة2<ف=لاو ة1G5Y:لا م5لعلا ةلVم 1Y1,ت ة�2ه �5ع-٢
 .نآلا ى:حو م٢٠٠٩ �1قلا مأ ةعماج ة2<ف=لاو ة1G5Y:لا م5لعلا ث1Eo O,5م ةرادإ UلVم �5ع-٣
 . اهتا2oهVتو ة1G2:لا ة2لE لماعم ل2عفتو z5Y1ت ة=Vل �5ع-٤
 . ة1G2:لا ة2لrل ة2سار.لا لوا.Vلا دا.عا ة=Vل �5ع -٥
 .هارE:5.لا ةلح1م تاqلا�و بالzل لما)لا راq:خالا ة=Vل �5ع-٦
 . ا2لعلا تاسار.لا لحاO-1 ةسار.لل |2م.ق:-لا تاqلاzلاو بالzلل لq5قلا ة=Vل �5ع -٧
 .Uف=لا $لع $<ق UلVم |2مأ -٨
 . ا2لعلا تاسار.لا بال� عاضوأ ةعOا:مو ي-�داكألا داشرإلل ة-ئا.لا ة=Vللا �5ع-٩

 . Uف=لا $لع $<قO )جماq1لا ف2ص5ت ة=Vل(يVماq1لا ي-�داكألا دا-:عالل ة2<2ئ1لا ة=Vللا �5ع-١٠
 . ة1G2:لا ة2لOP ةYq2ر.:لا تارو.لا 1Eo-ل عOا:لا داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد تار1قم ف2ص5ت ة=Vل �5ع-١١
 . Uف=لا $لع $<قل يتا�لا $5Yق:لا ة=Vل �5ع-١٢
 . Uف=لا $لع $<قل ى-2هاف-لا را�إلا ة=Vل �5ع-١٣
 . ة1G2:لا ة2لOP ة2سار.لا �3zلا z5Y1تو جها=-لا ة=Vل �5ع-١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 :عمتجملا ةمدخو ةیمیلعتلا ةیلمعلاب قلعتت يتلا ىرخألا ةفلتخملا ةطشنألا



 ىلع |22بالzلا |ی.ش1-لاو  |1G5Y2:لا |2ف1)-لاو يبالzلا �ا)=لا داورو سرا.-لا 1Nی.م �Yر.ت -١
 $لع:لا تا5Gعص �وذ .ی.,ت تاP,م – يبالzلا داشرالا لئاسو – بالzلل تاهاVتالاو ل25-لاو تار.قلا
 .م ٢٠٠٩ . ةصا3لا تاجا2:حالا �وذ 1سأ ل2هأتو داشرا– جالعلا �2لاساو
 .م٢٠١٠ )جالعلا - ف2=>:لا– م5هف-لا( ة2لقعلاو ة2<ف=لا تاOاz1ضالا |ع ةو.ن $�.قت-٢

 
 ة�اعرو فا):كا |ع ةس.ق-لا ة-صاعلا $2لعت ةرادإ1G5Y2| O:لا |2ف1)-لاو |2-لع-لا �Yر.ت-٣
 .م٢٠١٠|2ق5ف:-لا

 راrqلا �.ل $لع:لا عفاود |ع ةس.ق-لا ة-صاعلا $2لعت ةرادإ1G5Y2| O:لا |2ف1)-لاو |2-لع-لا �Yر.ت -٤
 .م٢٠١١

 ة1سألا |2ب ةقالعلا ¡2ث5ت |ع ةس.ق-لا ة-صاعلا $2لعت ةرادإ1G5Y2| O:لا |2ف1)-لاو |2-لع-لا �Yر.ت -٦
 لی.عت تا2=ف ¡فو ة2جالعلاو ة2ئاق5لا ة�داشرالا تاءا1جالا ذا3تاو �لاzلل ة5E2ل<لا ة�اع1لل ةسر.-لاو
 . م٢٠١٢ك5ل<لا
 را�إ ىف  ةYرو1-لا ثدا5,لا ىلع ةqت1:-لا ة2عا-:جالاو ة2<ف=لا راثألا |ع ةو.ن $�.قت |ع ةو.ن $�.قت-٧
 ةمP1-لا ةPم ةقz=م ة�1ش عم كا1:شالاO ةYرو1-لاو ة2=مألا ة2ع5:لل ةلما)لا  ة2مالعإلا ةل-,لا تا2لاعف

 .م٢٠١٣
 عم لماع:لا يف لاعفلا لا>تالا �2لاسأ ىلع ةس.ق-لا ة-صاعلاO ماعلا |مألا تا5ق دا1فأ �Yر.ت-٨
 .م٢٠١٣ر5ه-Vلا
 راوز ةم.3ل ه2ج5:لاو داشرإلا ق1�و �2لاسأ ىلع ةس.ق-لا ة-صاعلاO ماعلا |مألا تا5ق دا1فأ �Yر.ت -٩
 .٢٠١٤ ما1,لا هللا �2ب
 
 : اھیلع لصح يتلا ةیبیردتلا تارودلا
 

 ةرو&لا خ+رات ة-,+ر&*لا ةرو&لا $سا
 م٢٠٠٥ / ٧/ ٢٦ – ٢٣  .  ة1G2:لا يف ي-لعلا q,hلا ةرود ـ١
 ٢٠٠٥ / ٩/ ٢- ١      .ة=ه-لا تا2قالخأو بادآ ة2-=ت ةرود ـ٢
 ١٤/٢٠١٥-١٣         .تاعا-:جالاو �ق5لا ةرادإ ةرود-٣
 ١٦/٢٠١٥-١٥ .YUر.:لا يف ا2ج5لr=5:لا ما.3:سا ةرود-٤
 ١٩/٨/٢٠١٥-١٨   ة2-لعلا تا1-̈ت-لا j2$=ت ةرود-٥
 ٢/٨/٢٠١٦-١  .ي�,qلا ¡1Yفلا ةرادا ةرود-٦

 ٩/٨/٢٠١٦-  .ة2-2لع:لا ة2ل-علا يف ةدV5لا تا2ساسأ ةرود-٧



 ٢/٨/٢٠٠٥-١ سرا.-لا يف $5Yق:لاو �Yر.:لا تا.حو ل2عفت-٨
 

 
 :سویرولاكبلاو سناسیللا ةلحرمل اھسیردت مت تاررقم

 

 789*لا ةق4فلا ر4ق2لا
 ة2عا-:جالا م5لعلا ىلوألا Uف=لا $لع ىلإ لخ.-لا

 ة2عا-:جالا م5لعلا ىلوألا Uف=لا $لع ©داqم

 ة2عا-:جالا م5لعلا ىلوألا ة2<ف=لا ة,>لا
 Uف=لا $لع ة2نا�لا 5-=لا Uف=لا $لع

 Uف=لا $لع ة2نا�لا 1G5N:لا Uف=لا $لع
 

 :ایلعلا تاساردلا ةلحرمل اھسیردت مت تاررقم
 

 789*لا ر4ق2لا
 داشرإلا و ه2ج5:لا م5لبد                داشرإلا ©داqم
 داشرإلا و ه2ج5:لا م5لبد        ةصا3لا تا�فلا ة2ج5ل2P5س
 داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد  $لع:لا تا5Gعص
 داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد داشرإلا ق1�و تالاVم
 داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد ة2<ف=لا ة,>لا
 داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد ة2<ف=لا ة,>لا
 داشرإلاو ه2ج5:لا م5لبد داشرإلا لئاسو
  ة1G2:لا يف ماعلا م5لب.لا ه2ج5:لاو داشرإلا
 21:<جام 1G5N:لاو ي=ه-لا داشرإلا
 21:<جام ة2>3)لا تاj1Yن
 21:<جام داشرإلا تاj1Yن
 21:<جام ءا:ف:سالا ءا=ب
 21:<جام ة2>3)لا تاراq:خا

 21:<جام ي=ه-لا Uف=لا $لع
 21:<جام يعا-Vلا داشرإلا

� 21:<جام Uف=لا $لعو ة1G2:لا يف q,hلا ق1
 21:<جام ة2<ف=لا ضا1مألا
 هارE:5د )م.ق:م( يعا-Vلا داشرإلا



 789*لا ر4ق2لا
 هارE:5د يمالسإ رj5=م |م ة2<ف=لا ة,>لا
 هارE:5د  ةصا3لا تا�فلا ل2هأتو داشرا
 هارE:5د 1صاع-لا Uف=لا $لع يف تاءا1ق
 هارE:5د داشرالا يف O,h ةقلح

 

 
 
 :ایلعلا تاساردلا بالط يلع فارشإلا
 

 ة-2لعلا ةجر&لا ةلاس4لا نا@?ع =لا>لا $سا م

 oYoعلا .qع د5عس 1-س ١
 ةلماع-لا �2لاسأO اه:قالعو تا�لا .5E2ت تاراهم
 �1قلا مأ ةعماج تاqلا� |م ة=2ع �.ل ة�.لا5لا

 21:<جام

 |ی.لا جات 1-ع .-,م لافنأ ٢
 �5غ�لا ةهجا5م �2لاسأO ه:قالعو يلاعفنالا ءا�Eلا
 تالماعلا 21غو تالماعلا تاجوo:-لا �.ل ة2<ف=لا

 21:<جام

 1N-علا z1م يلع .-,م ٣
 ¡لقلاO اه:قالعو ةهجا5-لا �2لاسأو ة2<ف=لا �5غ�لا
 ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م ة=2ع �.ل با�:كالاو
 |2یداعلاو ا2سارد |2ق5ف:-لا

 21:<جام

٤ 
 .-حأ $2ها1بإ هللا .qع
 ينا-�علا

 ة=2ع �.ل يقالخألا 5-=لاO ه:قالعو يسر.-لا ف=علا
 2hللا ةjفا,م $2لع:ب ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م

 21:<جام

٥ 
 |<,-لا .qع .-حأ قوز1م
 1N-علا

 زاVنإلاO اه:قالعو ة2سر.-لا ة2<ف=لا �5غ�لا
 |م ة=2ع �.ل ة2<ف=لا ة,>لا �5:<مو ي-�داكألا

� 2hللا ةjفا,-O ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال

 21:<جام

 N.ماغلا هللا .qع .-,م .لاخ ٦
 �5غ�لا ةهجا5م �2لاسأO اه:قالعو ة2<ف=لا ةOال>لا
 ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م ة=2ع �.ل ة2<ف=لا
 ةمP1-لا ةPم ة=ی.-O |2یداعلاو ا2سارد |2ق5ف:-لا

 21:<جام

 .2س .-,م |<ح |2<,لا ٧
 �.ل با�:كالاو ة2عا-:جالا ة.نا<-لاو ة2<ف=لا ةOال>لا

 21غو |Yر�1:-لا ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م ة=2ع
  ة.ج ةjفا,-O ل25<لا |م |Yر�1:-لا

 21:<جام

 يله<لا ر5:<م حل>م 1-ع ٨
 ة2<ف=لا ةOال>لاO اه:قالعو ة2<ف=لا �5غ�لا ردا>م
 بV=5لا ةjفا,-O ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� �.ل

 21:<جام

 ة�5Yع يلع .-,م ر5>=م ٩
 �.ل مؤا):لاو لؤاف:لاO ه:قالعو ي=ه-لا لqق:<-لا ¡لق
� العلا ةjفا,-O ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال

 21:<جام



 نا.oYلا نا-2لس نا.Yز .لاخ ١٠
 |م ة=2ع �.ل تا�لا ة2لعافO ه:قالعو يف562لا اض1لا
 لئاح ةقO-=z $2لع:لا لحاO-1 ةصا3لا ة1G2:لا ي-لعم

 21:<جام

 ى25Gلق .-,م .-,م .لاخ ١١
 ��qلا ةهجو |م لOP اه:قالعو ة2عا-:جالا ة2ل�5<-لا
 .qع ل-لا ةعماج بال� |م ة=2ع �.ل تا�لا ة2لعافو

  oYoعلا

 هارE:5د

  N.2ل5لا ىلع .-,م ىلع ١٢
 ف2ف3:لا يف ي5Eلس يف1عم �داشرا جمان1ب ة2لعاف
 |5G2ه5-لا |م ة=2ع �.ل ة2<ف=لا �5غ�لا �5:<م |م

O-=z21<ع ةق 

 هارE:5د

 ي23)-لا ىلع .-,م �لاغ ١٣
 �5:<مو تا�لا ة2لعاف |م لOP ه:قالعو لqق:<-لا ¡لق

  فئاzلا ةعماج بال� |م ة=2ع �.ل حz-5لا
 هارE:5د

 N.ماغلا .ماح ي,� حلاص ١٤
 Uف=لاO ةق�لاO اه:قالعو ةعئا)لا مالrلا تاOاz1ضا

 ةzس5:-لا ةلح1-لا �2مالت �.ل تا�لا 1ی.قتو
 هارE:5د

 N.ماغلا قاز1لا .qع هللا م1غ ١٥
 21غ(ىqل<لا r21ف:لاو )ينالقعلا( يبا�Vإلا r21ف:لا
 ة=2ع �.ل زاVنالا ة2عفادو تا�لا م5هفمو )ينالقعلا

  |2یداعلاو ا2سارد |2ق5ف:-لا |2قها1-لا |م

 هارE:5د

 oN=علا ل5م.ه N.2-,لا .لاخ ١٦
 ة2نالقعاللا راrفألاو N.لا5لا ®ف1لا -لq5قلا كاردا
 دو.,لا ةعماج بال� |م ة=2ع �.ل لqق:<-لا ¡لقو

 ة2لا-)لا

 هارE:5د

 1Nسو.لا .-,م ينامأ ١٧
 ةدOV5 ا-ه:قالعو ي<ف=لا د5->لاو ي-�داكالا لؤاف:لا

 1Nقلا مأ ةعماج تاqلا� N.ل ة1Yسالا ةا2,لا
 هارE:5د

  لqقم لآ .-,م لئاو ١٨
 �5غ�لا ®فخ يف يلماrت Nداشرا جمان1ب ة2لاعف
 .لخ ل-لا ةعماOV ةصا3لا ة1G2:لا بال� N.ل ة2<ف=لا
Oاهبا 

 هارE:5د

 ي,qل.لا .هف عراف .-,م ١٩
 جالعلا ةj1Yن يلع $ئاق Nداشرا جمان1ب ة2لعاف
Oلق ®فخو ةا2,لا ي=عم |2<,ت يف ي=ع-لا¡ 

 ضا1Yلا ة=ی.-O |2ف5فP-لا N.ل لqق:<-لا

 هارE:5د

 1باج اO هللا .qع لداع ٢٠
 N.ل ة1Yسالا ةا2,لا ةدOV5 ه:قعو يقالخالا 5-=لا

� ةمP1-لا ةO-P ة2عماVلا ة2لrلا بال
 هارE:5د

 ي-2>علا .-,م ءاoج ٢١
 ةلح1-لا بال� �.ل ىقالحألا 5-=لاو يف1ع-لا 5-=لا
 فئاzلا ة=ی.-O ة5Yنا�لا

 هارE:5د

 

 :ایلعلا تاساردلا بالط هاروتكدلاو ریتسجاملا لئاسر ةشقانم
 



 ة-2لعلا ةجر&لا ةلاس4لا نا@?ع =لا>لا $سا م

 ينا2,للا .-,م $1Yم ١
 تاqلا� |م ة=2ع �.ل ي>3)لا ءا�Eلاو تا�لا ة2لعاف
 ةمP1-لا ةO-P ة1G2:لا ة2لOP ة2بدألاو ة2-لعلا ما<قألا

 21:<جام

 يل2-ص YUردا |<ح ٢
 بال� |م ة=2ع �.ل ماعلا ¡لقلاو ة�داشرإلا تاجا,لا
 ة2ع1)لا م5لعلا ي-<ق5N Oنا�لا hلا�لا ف>لا
 ة2-2لع:لا نازاج ةقO-=z ة2عzq2لاو

 21:<جام

 يعفا1لا ى2,� هللا .qع ى2,� ٣
 ة2لOP د.Vلا بالzلل ةم.ق-لا تار1ق-لا ®عO 1ثأ
 ¡فو يV1Yq:لا r21ف:لا ةلح1م 5-ن يف مام.لاO |2-لع-لا
 ه2جا2ب ةj1Yن

 21:<جام

 Nرا=س .-,م ناز5س ٤
Oلا داشرإلا �2لاسأ ®عV-2<لاو �عللا( يعاP5امارد( 
 |م ة=2ع �.ل ة2�ا<qنالا ة-س ة2-=ت يف اه:2لعافو
 ة.ج ة=ی.-O ا2لقع تاقاع-لا

 21:<جام

 N.ماغلا ةz2ع .-,م ٥
 ةفل:3-لا $2لع:لا لحاO-1 |2-لع-لل ة2<ف=لا �5غ�لا
 ةمP1-لا ةPم ةقO-=z )اه1هاjم – اهردا>م(

 21:<جام

 ي-ل<لا قزار ف2س فس5ی ٦
 |م ة=2ع �.ل يقفا5:لا ك5ل<لاو و ة2لقعلا تار.قلا
 يف |2یداعلاو |V2م.-لا ة2لقعلا ةقاعإلا Nوذ بالzلا
 ةمP1-لا ةO-P ةzس5:-لا ةلح1-لا

 21:<جام

 N.ماغلا قاز1لا .qع هللا م1غ ٧
 |م ة=2ع �.ل تا�لا .5E2تو ة2<ف=لا ة.ح5لاO ر5ع)لا
 يف |2مو1,-لا 21غو ة1سألا |م |2مو1,-لا |2قها1-لا
 .ة.جو ةمP1-لا ةPم ي:=ی.م

 21:<جام

 ي1G,لا .عاس .عس ر.=ب ٨
 تا-س ®عqب ة�.لا5لا ةلماع-لا �2لاسأ ®عO ةقالع
 ة=ی.-O ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م ءا=بألا ة2>3ش
  ةمP1-لا ةPم

 21:<جام

 q21Nع |<ح .-,م ٩
 ة2لE بال� |م ة=2ع �.ل ماعلا لال.:سالا تار.ق
 نازاOV |2-لع-لا

 21:<جام

  1Nسو.لا 1صان يلع ة-�اف ١٠

 $لع:لا �2لاسأ لالخ |م يسار.لا ل2>,:لاq¨ O=:لا
 ة=2ع �.ل r21ف:لاو $لع:لا �ا-نأو )¡2-علاو ي,z<لا(
 )ي-لعلاو يبدألا( 5Nنا�لا ينا�لا ف>لا تاqلا� |م
O-.1لا ة=یYضا  

 21:<جام

  نا2=�لا oYoعلا .qع .-حأ ١١
 ةلح1-لا بال� �.ل لqق:<-لا ¡لقو ةا2,لا ةد5ج

 ة2عماVلا
 هارE:5د

 هارE:5د بال� �.ل زاVنالا ة2عفا.ب اه:قالعو ةا2,لا ةد5ج لآ ر5>=م .عس هللا .qع ١٢



 21<ع ةقO-=z ة5Yنا�لا ةلح1-لا 1ضاح

 ما=غلا oYoعلا .qع .لاخ ١٣
 راد ءالoن �.ل ي<ف=لا |مألاو ينا.ج5لا ءا�Eلا

  $2>قلا ةقz=م يف ة2عا-:جالا ةjحال-لا
 هارE:5د

  �لا� 5بأ �راO ر5>=م ىلع ١٤
 �.ل ي<ف=لا |مألاO اه:قالعو ة2عا-:جالا ة.نا<-لا

 ةV=5G2لا دو.,لا |م |2حزا=لا بالzلا |م ة=2ع
O-=zنازاج ةق  

 هارE:5د

  �1-علا  z1م ىلع .-,م ١٥
 با�:كالاو ¡لقلاO اه:قالعو ة2سر.-لا ة2<ف=لا �5غ�لا
 ا2سارد |2ق5ف:-لا ة5Yنا�لا ةلح1-لا بال� |م ة=2ع �.ل

 |2یداعلاو

 هارE:5د

 
 :اھیلع لصح ركش  تاداھش 

 $2لع:لا تاqلا�و بالzل ينا�لا ي-لعلا 1-̈ت-لل ة-j=-لا ة=Vللا |م 1ی.قتو P1ش ةداهش -١
 .يلاعلا $2لع:لا ةرازو ه:-jن ��لا ةrل--لاO يلاعلا

 ة�5Yع يف ةلعافلا  ةEرا)-لا ىلع �1قلا مأ ةعماج 1ی.م ىلاعم |م 1ی.قتو P1ش ةداهش -٢
 �1قلا مأ ةعماج �qلا�و بالzل �21N,:لا ي-لعلا ءاقللا P2$,ت ناVل

 لا-عأو  ماهم يف ةEرا)-لا ىلع �1قلا مأ ةعماج 1ی.م ىلاعم |م 1ی.قتو P1ش ةداهش -٣
 . ة1G2:لا ة2لrل يلو.لاو ي=�5لا ي-�داكألا دا-:عالا تاqلz:م

 
 :اھیف كراش يتلا ةیملعلا تارمتؤملا
 يف $لع-لا تا2ل̈و<مو راودأ: نا5=عO $لع-لا دا.عإل عOا1لا ي-لعلا 1-̈ت-لل دا.عإلا ناVل يف ةEرا)-لا -
 ة1:فلا يف ة=�ا5-لا �لاzمو 1>علا تا21غ:م ء5ض يف فz1:لاو ف=علا ة1ها6 هاVت يلاعلاو ماعلا $2لع:لا
  .٩/٢٠١١/ ٢٢-٢٠ |م
 ة1:فلا يف �1قلا مأ ةعماج �qلا�و بالzل �21N,:لا ي-لعلا ءاقللا P2$,ت ناVل ة�5Yع يف ةEرا)-لا -
 .ه١٤٣٢ لوألا عG2ر ٢٠ - ١٧ |م
 يلاعلا $2لع:لا تاqلا�و بالzل ينا�لا ي-لعلا 1-̈ت-لاO ةصا3لا ة2-لعلا تاEرا)-لا P2$,ت يف ةEرا)-لا -
Oل--لاrن ��لا ةj-:يلاعلا $2لع:لا ةرازو ه 
 دا.عإ نا5=عO $لع-لا دا.عإل Uما3لا ي-لعلا 1-̈ت-لل ثq,5لا P2$,تو  دا.عإلا ناVل يف ةEرا)-لا -
  ه١٤٣٧ /٤ / ٢٥ - ٢٣ |م ة1:فلا يف 1>علا تا.V:<مو ة2-=:لا �لاzم ء5ض يف $لع-لا �Yر.تو
 م٢٠٠٩ 25ن5ی يف ا2<2نو.نإO ىلاO ة=ی.م يف .قع=-لا  Uف=لا $لعل ة25Yسألا  ة2ع-Vلا 1-̈تم ر�5ح-
  . q,hب ةEرا)-لاو م٢٠١٣ يف Uف=لا $لعل ة1Y>-لا ة2ع-Vلا 1-̈تم ر�5ح-
 q,hب ةEرا)-لاو م٢٠١٤ يف Uف=لا $لعل ة1Y>-لا ة2ع-Vلا 1-̈تم ر�5ح -



 
 
 :ةروشنملا بتكلا
 ضایرلا . ةقھارملاو ةلوفطلا ومنلا سفن ملع. )٢٠٠٠( دمحم ماشھ، رمیخم 
  رشنلاو ةعابطلل ایلیبشأ:
 
 :رشنلل ةلوبقملاو ةروشنملا ةیثحبلا لامعألا
 :I4?لل ةل@,ق2لا وأ ةر@I?2لا ث@G,لاF ة2ئاق

 |2لماعلا |ی.عاق:-لا |2=<-لا �.ل ة2<ف=لا ة.ح5لاO ر5ع)لا  .)١٩٩٦( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -١
 د.علا ،)٢( .لV-لا ،نا5لح ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ،ة2عا-:جاو ة1G5Yت تاسارد ةلVم .|2لماعلا 21غو
)٢(. 

 21غو |2,ناVلا �.ل يقل3لا ج�=لا �5:<مو ��qلا ةهجو .)١٩٩٧( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٢
 .)٣( ءVoلا )٢١( د.علا ، U-ش |2ع ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ةلVم ،|V=>2لا |م |2,ناVلا

 |2=<-لا �.ل ت5-لا ¡لق ®فخ يف Nداشرإ جمان1ب ة2لعاف .)١٩٩٩( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٣
 |2=<-لا ة,صو �� $<قو ي<ف=لا داشرإلا 1Eoم – |2=<-لل يلو.لا 1-̈ت-لا .|2ف5فP-لاو |q<1Y-لا
OVش |2ع ةعما-U، 5یام. 

 �.ل ة2<ف=لا تا21غ:-لا |م د.عO ا-ه:قالعو مؤا):لاو لؤاف:لا .)٢٠٠٢( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٤
 ،نا5لح ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ،ة2عا-:جاو ة1G5Yت تاسارد ةلVم .ةعماVلا تاqلا�و بال� |م ة=2ع
 .)٣( د.علا ،)٦( .لV-لا

 |2-لع-لا |م ة=2ع �.ل qP1-لا .عاق:لا 5,ن تاهاVتالا .)٢٠٠٢( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٥
 ،نا5لح ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ،ة2عا-:جاو ة1G5Yت تاسارد ةلVم .ةفل:3-لا ة-2لع:لا لحا1-لاO تا-لع-لاو
 .)٤( د.علا ،)٨( .لV-لا

 ®عqب اه:قالعو ةل5فzلا ةلح1م يف ةءاسإلا تاq1خ .)٢٠٠٤( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٦
 ة1G5Yت تاسارد ةلVم .ةمP1-لا ةO-P ةzس5:-لا ةلح1-لا �2مالت |م ة=2ع �.ل ة2<ف=لا تاOاz1ضالا
 .)٤( د.علا ،)١٠( .لV-لا ،نا5لح ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ،ة2عا-:جاو

 |2لماعلا ءا=بأ |م ة=2ع �.ل ةعئا)لا ة2<ف=لا تاOاz1ضالا .)٢٠٠٥( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٧
 ،نا5لح ةعماج – ة1G2:لا ة2لE ،ة2عا-:جاو ة1G5Yت تاسارد ةلVم .ةمP1-لا ةPم ة=ی.م يف |1Y2>-لا
 ٧٠-١٥ ص ص.)٣( د.علا ،)١١( .لV-لا



 |م ة=2ع �.ل يجاوoلا ¡فا5:لاو تا�لا ة2لعافو يلاعفنالا ءا�Eلا .)٢٠٠٧( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٨
 ص ص )٤(د.علا، )١٠( .لV-لا، نا5لح ةعماج، ة1G2:لا ة2لك. ة2عا-:جاو ة1G5Yت تاسارد ةلVم. |2جوo:-لا

٥٠-١٠.  
 ةعماVلا بال� �.ل تا�لا 1ی.قتو ة2فاق�لا ة5Yهلا كاqترا ةنراقم .)٢٠٠٩( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -٩

 $لعل ة25Yسألا ة2ع-Vلل عسا:لا يلو.لا 1-̈ت-لا. ة2فاقث q1ع ةسارد. ثانإلاو ر�E5لا |م |1Y2>-لاو |2ید5ع<لا
 25ن5ی)١٥_١٢( |م ة1:فلا يف ا2<2نو.نإO ىلاO ة=ی.-O .قع ��لا Uف=لا
 ة�داشرإلا تاجا2:حالا ء5ض يف ي=هم 1G5Nت Nداشرإ جمان1ب ءا=ب .)٢٠١٠( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١٠

 1Eoم تاعzq5م ةل<لس |-ض عzqلا �,ت و 1)=لل لq5قم O,h .�1قلا مأ ةعماج بالzل ة2=ه-لاو ة1G5Y:لا
O,51:لا م5لعلا ثG5Y٢٠١٠( ،�1قلا مأ ةعماج ،ة2<ف=لاو ة(. 
 بال� �.ل ي-�داكألا زاVنإلل عفا.لاO ه:قالعو ي=ه-لا لqق:<-لا ¡لق .)٢٠١٣( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١١

  .٥٥٠-٤٩٧ ص ص)٧٩(د.علا ،)٢٣( .لV-لا ،ة2<ف=لا تاسار.لل ة1Y>-لا ةلV-لا .ةعماVلا
 بال� �.ل ة2-�داكألا تا�لا ة2لعافO اه:قالعو ة5E2ل<لا ة1�ا3-لل ل2-لا .)٢٠١٤( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١٢

 .٤٦٢-٤١٣ ص ص ينا�لا ءVoلا)٨٣(د.علا ،)٢٤( .لV-لا ،ة2<ف=لا تاسار.لل ة1Y>-لا ةلV-لا .ةعماVلا
 ة2-=تو ة2<ف=لا �5غ�لا ®فخ يف يلماrت Nداشرإ جمان1ب ة2لعاف .)٢٠١٤( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١٣

 ص ص)٣٠(د.علا ،5YU<لا ةا=ق ةعماج ،ة2ل2عا-سإلاO ة1G2:لا ة2لE ةلVم .ةعماVلا بال� �.ل ة2<ف=لا ةOال>لا
١٠٠-٣٧. 
 �.ل ة2لاعفنالا تاOاz1ضالا ®عqب ه:قالعو |3oY:لاو عV-2:لا ك5لس.)٢٠١٥(1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١٤

 ٦٥-١٥ص ص.لوألا ءVoلا)١٦(  د.علا .2عسر5ب ةعماج .2عسرq5ب ة1G2:لا ة2لE ةلVم .|ی.شا1لا
 بال� �.ل $لع:لل ة2عفا.لاO اه:قالعو ة2عماVلا ةا2,لا ةد5ج .)٢٠١٨( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه-١٥

 .٢٤٢-١٩٣ص ص ،لوألا ءVoلا ،١٩٥ د.علا، 1>م ، ةف1ع-لاو ةءا1قلا ةلVم .ةعماVلا
 ة2-�داكألا تا�لا ة2لعافO ه:قالعو ي=ه-لا لqق:<-لا ¡لق.)٢٠١٨( 1-32م $2ها1بإ .-,م ما)ه -١٦
 ،٢٠٠ د.علا، 1>م ، ةف1ع-لاو ةءا1قلا ةلVم . 1Nقلا مأ ةعماج بال� N.ل ي-�داكألا زاVنإلل عفا.لاو
 ٣٩-١٥ ص ص.لوألا ءVoلا
 


