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 اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح ٔعاللرٓا تًذٖ انحاظح إلحذاز

)دساسح يٛذاَٛح تانرطثٛك عهٗ ششكح  انرغٛٛش انرُظًٛٗ نذٖ انعايهٍٛ

 انًذُٚح نهطالء ٔانًعاظٍٛ تًصشاذّ(

 ٔساو أحًذ عهٙ تاكٛش

 

 

 انًهخص:

ِشىٍخ اٌذساعخ فٝ رذٔٝ ِغز٠ٛبد اٌشػب ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٔز١غخ ٌغ١بة رزّضً 

اٌضمخ فٝ ل١بداد اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك، ٚثبٌزبٌٝ ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ 

اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ٚػاللزٙب ثّذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ فٝ اٌششوخ 

عٛد ػاللخ ئ٠غبث١خ راد دالٌخ ِؾً اٌزطج١ك، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ ٔز١غخ ِفبد٘ب ٚ

ئؽظبئ١خ ث١ٓ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ثأثؼبد٘ب )اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز 

اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش 

اٌزٕظ١ّٝ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ، ٚعبءد أُ٘ اٌزٛط١بد ثؼشٚسح ئعزخذاَ أعٍٛة اإلداسح 

 ٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزغ١١شاد اٌّطٍٛثخ فٝ اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك.اإلعزشار١غ١خ ف
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Abstract: 

The study, the problem of the low levels of satisfaction 

among workers as a result of lack of confidence in the 

company's leadership into practice, and thus the study aimed 

to recognize the strategic management and its relationship to 

the extent of the need to bring about organizational change in 

the company's application store, the study reached the 

conclusion that the existence of significant differences 

between the administration positive relationship strategic 

dimensions (strategic planning, strategic implementation, 

evaluation and strategic control) and the need to bring about 

organizational change among workers, came the most 

important recommendations of the need to use strategic 

management approach in identifying the required changes in 

the company's application store. 
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 انعضء األٔل : يُٓعٛح انذساسح

 يشكهح انذساسح:

فٟ رطج١ك األعب١ٌت اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ِغبي ئداسح اٌزغ١١ش  ئْ اإلعزّشاس

اٌزٕظ١ّٟ )اإلسرغبي فٟ اٌزؼ١١ٕبد، ِؾبٌٚخ عذ اٌضغشاد أٚ رش١ُِ األػشاس اٌزٟ 

٠غججٙب اٌزغ١١ش، ئٔزظبس ؽذٚس اٌزغ١١ش( ٌُ رؼذ ِغذ٠خ، ٚأطجؾذ إٌّظّبد رزؾًّ 

زٟ رؾذس فٟ ػتء ٔز١غخ ػذَ اٌزى١ف )اٌذاخٍٟ، ٚاٌخبسعٟ( ئر أْ اٌزغ١١شاد اٌ

ِغبي إٌّظّخ ٚٔشبؽٙب غبٌجبً ِب رٙض رٛاصٔٙب ٚرزطٍت ِذخالً ئداس٠بً ٠خزٍف ػٓ 

اٌّذخً اٌزم١ٍذٞ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ ئعزؼّبي إٌظُ ٚاٌطشائك اٌؾذ٠ضخ اٌف١ٕخ 

ٚاٌغٍٛو١خ اٌزٟ رغبػذ فٟ ئداسح اٌزغ١١ش ثفبػ١ٍخ ِٚؼبٌغخ اٌّشىالد اٌف١ٕخ 

ٚرؾم١ك اٌزٛاصْ ثّؼٕٝ ئعزؼّبي اٌّذخً اٌزارٟ ٚاإلٔغب١ٔخ إٌبرغخ ػٓ اٌزغ١١ش، 

 .اٌّؼزّذ ػٍٝ ِجذأ ػًّ األش١بء اٌظؾ١ؾخ ثطش٠مخ طؾ١ؾخ

 

 فشضٛح انذساسح:

ال ذٕظذ عاللح إٚعاتٛح راخ دالنح إحصائٛح تٍٛ اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح 

تأتعادْا )انرخطٛظ اإلسرشاذٛعٙ، انرُفٛز اإلسرشاذٛعٙ، انرمٛٛى ٔانشلاتح 

 ( ٔيذٖ انحاظح إلحذاز انرغٛٛش انرُظًٛٗ. اإلسرشاذٛعٛح

 

 أًْٛح انذساسح:

  األًْٛح انعهًٛح:  -1

اعزّشاس ئ٘زّبَ وً ِٓ األوبد١١ّ٠ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ ثّٛػٛػبد اإلداسح  -

  اإلعزشار١غ١خ ِٚذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش. 

رأرٝ أ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼ١ٍّخ ِٓ وٛٔٙب ِزّبصٍخ ِغ اٌزٛعٗ ٚاإل٘زّبَ ثبٌزغ١١ش  -

 اٌزٕظ١ّٝ ِٓ ِٕظٛس اإلداسح اإلعزشار١غ١خ.
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  األًْٛح انرطثٛمٛح:  -7

ٔظشاً ٌؾغبع١خ ٚأ١ّ٘خ اٌمطبع اٌظٕبػٟ فٟ ١ٌج١ب ثشىً ػبَ ٚاٌششوخ ِؾً  -

اٌزطج١ك ثٛعٗ خبص ثبػزجبس٘ب أوضش اٌششوبد ئعزؾٛراً ػٍٝ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ 

اٌطالء %( ِٓ عٛق 55فششوخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍطالء ٚاٌّؼبع١ٓ رغزؾٛر ػٍٝ )

ا١ٌٍجٟ
(i)

ٌزٌه فالثذ ِٓ ئػزّبد ِذخال ئعزشار١غ١ب )اإلداسح اإلعزشار١غ١خ(  

ٌّزطٍت اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ا١ٌٍج١خ اٌزٟ رؼًّ فٟ ظً ث١ئخ رز١ّض ثبٌزغ١١ش 

اٌّغزّش ِّب ٠ؾزُ ػ١ٍٙب رؾم١ك اإلعزغالي اٌفؼبي ٌٙزٖ اإلداسح ٚرٛف١ش إٌّبؿ 

ُٙ فٟ ئؽذاس ِٚٛاعٙخ اٌزغ١شاد اٌّالئُ ٌٙب ثارغبٖ رؾم١ك أداء فبػً ٠غ

 اٌج١ئ١خ فٟ ١٘بوٍٙب اٌذاخ١ٍخ ٚأٔشطزٙب اٌّخزٍفخ ثبرغبٖ رؾم١ك األ٘ذاف.

ٔظشاً ٌّب رٛاعٙٗ اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك ِٓ طؼٛثبد وج١شح ؽب١ٌبً فٟ اٌزغ١١ش  -

ػٍٟ أسع اٌٛالغ، ٌّٚب ٌزٌه ِٓ أصش فٟ  7577اٌزٞ ؽشأ ػ١ٍٙب ثؼذ أؽذاس 

ألعٛاق، ٌزا رأرٟ ٘زٖ اٌذساعخ وّؾبٌٚٗ ٌؾً ٘زٖ لذسرٙب اٌزٕبفغ١خ داخً ا

اٌؼمجبد ٚاٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٙٙب اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك ٚ ئِذاد ِزخزٞ 

اٌمشاس ثبٌزٛط١بد اٌزٟ رغبػذ فٟ رٛظ١ف ثزٛط١ف ِٕٙظ اإلداسح 

 اإلعزشار١غ١خ فٟ ِغبي ػ١ٍّبد ئداسح اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٟ.

 

 أْذاف انذساسح:

 اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ فٝ ششوخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍطالء ٚاٌّؼبع١ٓ.  -7

اٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ثأثؼبد٘ب )اٌزخط١ؾ  -7

اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ 

 اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ. 

ِٓ اٌزٛط١بد ٌّغبػذح اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك فٝ رجٕٝ فىشح رمذ٠ُ ِغّٛػخ  -7

 اإلعزشار١غ١خ ثّذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش.  سثؾ اإلداسح
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 انعضء انصاَٙ: اإلطاسانُظش٘ نهذساسح

 انًمذيح:

رؼذ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ئؽذٜ ِغبالد اٌذساعخ اٌزٝ ٔبٌذ ئ٘زّبِبً ٚاعؼبً 

اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ٚرٌه ئعزغبثخ ٌٍؼغٛؽ ٚاٌّإصشاد فٝ اٌؼمٛد اٌضالصخ األخ١شح ِٓ 

ؽ١ش رؼزجش اإلداسح . اٌج١ئ١خ اٌٙبئٍخ اٌزٝ ٚاعٙزٙب ِٕظّبد األػّبي فٝ رٍه اٌؾمجخ

اإلعزشار١غ١خ لّخ اٌٙشَ اإلداسٜ فٝ اٌفىش ٚاٌزطج١ك، ؽ١ش رٙزُ ثبٌؾبػش 

ٚسفغ ٚاٌّغزمجً فٝ آْ ٚاؽذ ثّؼٕٝ ٔظشح داخ١ٍخ ئٌٝ اٌخبسط رٙذف ئٌٝ اإلثذاع 

اٌىفبءح اٌزشغ١ٍ١خ
(ii)

. 

ٌٙزا فمذ أطجؾذ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ػشٚسح ٌغ١ّغ إٌّظّبد ِٕٚٙب 

إٌّظّبد اٌظٕبػ١خ ألٔٙب رإدٜ ئٌٝ سفغ أداء إٌّظّبد فٝ اٌؾبػش ٚاٌّغزمجً 

ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ اٌؾبعخ ٌٍزغ١١ش ٘زا ِٓ عبٔت ِٚٓ عبٔت آخش فزط٠ٛش اإلداسح 

ػ١ٍّخ رط٠ٛش اإلداسح اٌزٝ رمَٛ ٌغشع رؼض٠ض اٌمذسح اإلعزشار١غ١خ ٘ٛ رغ١ش فٝ 

 اإلعزشار١غ١خ ٚأداء إٌّظّخ.

ِٚغ ٚعٛد اٌزٛعٙبد ٔؾٛ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ أطجؾذ ٕ٘بن ػشٚسح 

ئٌٝ ئؽذاس ػ١ٍّبد اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ وظفخ ِالصِخ ٌىً إٌّظّبد ٚعضء ُِٙ ِٓ 

ئداس٠خ إٌغبػ فٝ ظً ئرجبع ٚظبئف اٌمبئذ اإلداسٜ إٌبعؼ، ئر ال٠ّىٓ ألٜ ِٕظّخ 

ع١بعبد اٌضجبد ثً الثذ ِٓ اٌزى١ف ِغ اٌزطٛساد اٌج١ئ١خ ٚاألؽذاس اٌّؾ١طخ
(iii)

. 

(٠ٚAnsoff,1998شٜ ) -
(iv)

اٌزٜ ٠ؼذ أؽذ سٚاد اٌفىش اإلداسٜ اٌجبسص٠ٓ  

رٕبٚالً ٌٍفىش اإلعزشار١غٝ " ثأٔٙب ػجبسح ػٓ رظٛس إٌّظّخ ػٓ اٌؼاللخ 

ثؾ١ش ٠ٛػؼ ٘زا اٌزظٛس ٔٛع اٌؼ١ٍّبد اٌزٝ اٌّزٛلؼخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ث١ئزٙب 

٠غت اٌم١بَ ثٙب ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ ٚاٌؾذ اٌزٜ أْ رز٘ت ئ١ٌخ إٌّظّخ ٚاٌغب٠بد 

 اٌزٝ ٠غت أْ رؾممٙب  ٌٍّٕظّبد".

(7557وّب ػشفٙب )اٌّغشثٝ،  -
(v)

ثأٔٙب رظٛس اٌشؤٜ اٌّغزفج١ٍخ ٌٍّٕظّخ  

ؾذ٠ذ أثؼبد اٌؼاللبد ٚسعُ سعبٌزٙب ٚرؾذ٠ذ غب٠برٙب ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ، ٚر

اٌّزٛلؼخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ث١ئزٙب ثّب ٠غُٙ فٝ ث١بْ اٌفشص ٚاٌّخبؽش اٌّؾ١طخ ثٙب، 
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ٚٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ا١ٌّّضح ٌٙب، ٚرٌه ثٙذف ئرخبر اٌمشاساد اإلعزشار١غ١خ 

 اٌّإصشح ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ ِٚشاعؼزٙب ٚرم٠ّٛٙب.

(٠ٚ7575إوذ )عبد اٌشة،  -
(vi)

ئْ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ٘ٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ  

٠ّىٓ ٌإلداسح اٌؼ١ٍب ِٓ خالٌٙب رؾذ٠ذ ئرغبٖ ٚأداء إٌّظّخ فٝ األعً اٌط٠ًٛ، 

ٚرٌه ٌٍزأو١ذ ػٍٝ اٌظ١بغٗ اٌغ١ذح ٚاٌزٕف١ز اٌفؼبي ٚاٌزم١١ُ اٌّغزّش 

 ٌإلعزشار١غ١خ اٌّؾذدح.

أْ ط١بغخ رؼش٠ف ِزىبًِ ٌّٕٙظ اإلداسح  ٔتُاًء عهٗ ياسثك ٚشٖ انثاحس

ئشزّبٌٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبطش  االػزجبساإلعزشار١غ١خ ٠زطٍت أْ ٠أخز فٝ 

اٌّإصشح فٝ رٛػ١ؼ اٌشؤ٠خ ؽٛي ٘زا إٌّٙظ  ِٓ ِٕطٍك أٔٗ ِٕظِٛخ لشاس٠ٗ 

 ِزىبٍِخ رٕغك اٌؼًّ فٝ صالس ِشاؽً ئعزشار١غ١خ ٘ٝ:

 خطخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٕظّخ(.ئػذاد اإلعزشار١غ١خ اٌشئ١غ١خ أٜ )اٌ  -أ 

 ئداسح ٚرٕف١ز اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ِّب ٠زُ رؾ٠ًٛ رٍه اٌخطخ ئٌٝ ٔزبئظ.  -ة 

اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ ِٓ أعً رؾذ٠ذ ِب ئرا رُ رٕف١ز سعبٌخ إٌّظّخ  -ط 

ٚأ٘ذافٙب ٚئدخبي اٌزؼذ٠الد إٌّبعجخ فٝ وً ِغبي ِٓ ِغبالد اإلداسح 

 ّٕظّخ ئٌٝ أ٘ذافٙب.اإلعزشار١غ١خ ؽزٝ رظً اٌ

ػٍٝ أٔٙب اٌؼ١ٍّخ  يٍ خالل ياسثك ٚعشف انثاحس اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح

اإلداس٠خ اٌزٝ ٠زُ ف١ٙب أػذاد اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٚرطج١مٙب ٚرٕف١ز٘ب صُ ٠زُ ثّشٚس 

 اٌٛلذ رؾذ٠ذ اٌزؼذ٠الد إٌّبعجخ اٌألصِخ ٌزظؾ١ؼ اٌشؤ٠خ ٚاأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ.

 

 اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح ٔيذٖ انحاظح إلحذاز انرغٛٛش:انعاللح تٍٛ 

أْ ٠زُ اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش ِٓ خالي  ٠غت

 اإلعزشار١غ١بد اٌزب١ٌخ:

 ذٕافش انذافع انزاذٗ نهًُظًاخ إلحذاز انرغٛٛش: .1

ؽ١ش ئٔٗ ئرا ٌُ ٠ؼزمذ أػؼبء إٌّظّخ فٝ ؽز١ّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، فٍٓ 

زضاَ ثٕزبئغٗ، ٚثبٌزبٌٝ ٌٓ ٠ىزت ٌجشاِظ اٌزغ١١ش إٌغبػ فٝ رؾم١ك ٠زٛافش ٌذ٠ُٙ اإلٌ
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أ٘ذافٗ، ٚرزٛلف أعب١ٌت رؾم١ك ٘زا اإللزٕبع ٚاإلدسان ػٍٝ خظبئض ِٚزطٍجبد 

اٌّٛلف اٌزٜ ٠زُ ف١ٗ ئػذاد خطخ ٚثشاِظ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، ٚرؼًّ إٌّظّبد ػٍٝ 

دسان األفشاد اٌؾبعخ خٍك اإلؽغبط ثٛعٛد ؽبعخ ٍِؾخ إلؽذاس اٌزغ١١ش فجّغشد ئ

ٌٍزغ١١ش، فاْ ِؼظُ اٌمبدح ٠ؾبٌْٚٛ ئشؼبسُ٘ ثأْ ئؽذاس اٌزغ١١ش ؽبعخ ٍِؾخ 

الرؾزًّ اٌزغ١١ش
(vii)

. 

 إعذاد إسرشاذٛعٛح انرغٛٛش انرُظًٛٗ: .2

ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ئػذاد ئؽبس ِزىبًِ ِٚزشاثؾ ٌزخط١ؾ ٚرٕف١ز ػ١ٍّخ 

اٌّشؽٍخ ئخز١بس اٌفش٠ك اٌّغئٛي ػٓ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ ٚرم٠ّٛٙب، ثؾ١ش رشًّ ٘زٖ 

ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش، ٚرشخ١ض اٌٛػغ اٌمبئُ، ٚئخز١بس اٌزٛل١ذ إٌّبعت ٌٙزٖ 

اٌؼ١ٍّخ
(viii)

. 

ٔفًٛا ٚهٗ إشاسج يٕظضج نعُاصش ْزِ انًشحهح
(ix)

: 

 أخرٛاس انفشٚك انًسؤٔل عٍ عًهٛح انرغٛٛش: -أ 

ٕٚ٘ب الثذ أْ ٠زٌٛٝ ِٙبَ اٌزغ١١ش فٝ إٌّظّخ ِٓ ٠زّزؼْٛ ثخجشاد ف١ٕخ 

رٕظ١ّ١خ ػٍٝ ِغزٜٛ ػبي ِٓ اٌىفبءح ِٓ اٌمبدح اٌؼب١ٍِٓ فٟ إٌّظّخ، أٚ اإلعزؼبٔخ 

ثخجشاد فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ خبسط إٌّظّخ، اٚ ثبٌغّغ ث١ٓ فش٠ك ِٓ اٌخجشاء ِٓ 

 داخً إٌّظّخ ٚ خبسعٙب ِؼبً. 

 ٛى:انرشخٛص انسه  -ب 

٠ٚمظذ ثٗ اٌزٛط١ف اٌزفظ١ٍٝ اٌذل١ك ٌٍٛػغ اٌمبئُ ثبٌّٕظّخ، ِٚؼشفخ 

ِب٠زؼّٕٗ ِٓ فشص أٚ ِشىالد ٚرؼش٠فٙب ٚرؾذ٠ذ ؽغّٙب ِٚظب٘ش٘ب، ٚئرغب٘برٙب 

 ٚٔزبئغٙب، ٚأٚعٗ اٌؼؼف ٚاٌمٛح ف١ٙب داخ١ٍبً ٚخبسع١بً.

 ذحذٚذ ٔذٕصٛف أْذاف عًهٛح انرغٛٛش: -ض 

ٝ ثشىً سئ١ظ ػٍٝ رؾذ٠ذ ٚرٛط١ف رغزٕذ فؼب١ٌخ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّ

أ٘ذاف ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ثذلخ ٚٚػٛػ، ثؾ١ش رشًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ األ٘ذاف ِضً رؾم١ك 

اٌزٛافك ٚاإلٔغغبَ ٚاٌزفبػً ث١ٓ إٌّظّخ ٚث١ئزٙب، ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٙب، ٚص٠بدح 

 فؼب١ٌخ ػ١ٍّخ ئرخبر اٌمشاساد ٚاٌّشبسوخ ف١ٙب. 
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 ذحذٚذ يعاالخ ٔأٔنٕٚاخ انرغٛٛش: -د 

ِٓ رؼذد اٌّغبالد اٌزٝ رؾزبط اٌٝ اٌزغ١١ش، ئال أْ ٕ٘بن أ٠ٌٛٚبد ثبٌشغُ 

 ٠فزشع اٌجذء ثٙب، وّب ٠ٍٝ:

 :أخرٛاس األسهٕب انًُاسة إلحذاز انرغٛٛش 

٠خزٍف األعٍٛة اٌزٜ رزُ ثٗ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، فمذ رىْٛ ػ١ٍّخ 

اٌزغ١١ش شبٍِخ رغزٙذف ع١ّغ اٌّغبالد ٚاٌؼٕبطش اٌّطٍٛة رغ١١ش٘ب فٝ 

ٚاؽذ، ٚلذ رىْٛ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ِشؽ١ٍخ ٚرزؼّٓ رمغ١ُ اٌّغبالد  آْ

ٚاٌزغ١١شاد اٌّطٍٛة ئؽذاصٙب ثبٌّٕظّخ ئٌٝ ػذح ِشاؽً، ٚلذ رىْٛ ػ١ٍّخ 

اٌزغ١١ش رذس٠غ١خ، ؽ١ش ٠زُ ئدخبي رغ١١شاد ثغ١طخ ٚثؼذ ئلٕبع ٚئٌزضاَ 

أػؼبء إٌّظّخ ثزٍه اٌزغ١١شاد ٚئ٠ؼبػ اٌفشق ث١ٓ اٌٛػغ اٌغبثك 

 ٠زُ اٌزٛعغ فٝ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش.ٚاٌؾبٌٝ 

 :ٔضع يٕاصَح ذمذٚشٚح نعًهٛح انرغٛٛش 

الثذ ِٓ ٚػغ ِٛاصٔخ رمذ٠ش٠خ ٌؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، ٠زُ خالٌٙب رؾذ٠ذ 

اٌّجبٌغ اٌّطٍٛثخ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزٝ رشزًّ ػٍٝ رىٍفخ اٌّزطٍجبد اٌألصِخ 

ٚاٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ٌؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش، ٚاٌزٝ رخزٍف ثاخزالف ِغبالد اٌزغ١١ش، 

ػٓ رٕف١زٖ، ٚاألعٍٛة اٌّزجغ فٝ ئؽذاصٗ، ِٚزطٍجبد اٌزضم١ف ٚاٌزؾف١ض 

 ٌألفشاد ٌض٠بدح رؼبُٚٔٙ ٚؽّبعُٙ إلٔغبػ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ.

 :أخرٛاس انرٕلٛد انًُاسة نعًهٛح انرغٛٛش 

٠ؼزجش رؾذ٠ذ اٌزٛل١ذ إٌّبعت ٚاٌظشٚف اٌّالئّخ ٌجذء أػّبي اٌزغ١١ش 

أُ٘ ػٕبطش إٌغبػ، ٠ٚشًّ رٌه رٛل١ذ رٕف١ز اٌذساعبد  اٌزٕظ١ّٝ ِٓ

اٌألصِخ ٌؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش، ٚرٛل١ذ اٌجذء فٝ رٕف١ز٘ب ٚرٛل١ذ اإلٔزمبي ِٓ 

 ِشؽٍخ ئٌٝ أخشٜ، ٚرٛل١ذ اٌزؾف١ض ٚفك إٌزبئظ اٌّزؾممخ ٚغ١ش٘ب.

 

 ذحذٚذ ٔذصًٛى تذائم انرغٛٛش انرُظًٛٗ:  .3

ظ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، ٠أرٝ دٚس ثؼذ ئٔزٙبء ِشاؽً اإلػذاد ٚاٌزخط١ؾ ٌجشٔبِ

رؾذ٠ذ ثذائً ٚئعزشار١غ١بد اٌزذخً ٚاإلخز١بس ف١ّب ث١ٕٙب، ػٍٝ أْ رشًّ ػ١ٍّخ 

رظ١ُّ ثذائً ِذاخً اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ ف١ّب ٠ٍٝ
(x)

: 
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 رمذ٠ُ اإلعزشبسح ٚإٌظؼ، ٚاإلعزشٙبد ثٕغبؽبد عبثمخ. -

 رذػ١ُ فشق اٌؼًّ ٚاٌزشغ١غ ػٍٝ اٌؼًّ اٌغّبػٝ. -

 ٚئصاٌخ اٌم١ٛد ٚاٌظؼٛثبد.ؽً اٌّشىالد  -

 اٌزم٠ُٛ ٚاٌزضٚد ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد. -

 اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزضم١ف ٚاٌزذس٠ت ٚاٌزؼ١ٍُ. -

 رط٠ٛش األٔظّخ ٚاألعب١ٌت ٚاألدٚاد ٌز١غ١ش ػ١ٍّخ اٌزٕف١ز. -

 ذُفٛز انرغٛٛش ٔإحذاشّ: .4

ؽ١ش رجذأ فٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ثؼذ أْ ِشد ثبٌّشاؽً اٌغبثمخ 

ٌؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ اٌزٝ لذ دخٍذ ف١ٙب إٌّظّخ، ٠ٚزُ رٌه ِٓ خالي وأعبط 

ٔمٍٙب ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األلغبَ ٚاإلداساد اٌّخزٍفخ اٌزٝ ع١زُ رطج١مٙب ػ١ٍُٙ، ٚرؾذ٠ذ 

األدٚاس ٚاٌّغئ١ٌٛبد اٌّزؼٍمخ ثزغ١١ش أػّبي اٌزغ١١ش ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزٙذفخ، ٠ٚزُ أخز 

 ّذ٠ش٠ٓ، ١ٍ٠ُٚٙ ٚوالء اٌزغ١١ش ٌزٕف١ز اٌخطخ.صِبَ اٌّجبدسح ِٓ لجً اٌمبدح ٚاٌ

ٚئػبفخ ئٌٝ رٌه، الثذ ِٓ ر١ٙئخ إٌّبؿ اٌّالئُ ٚاٌذػُ ٌزطج١ك ئعزشار١غ١خ 

اٌزغ١١ش ٚأ٠ؼبً ٠زُ ئخجبس اٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌّٕظّخ ثبٌجذء فٝ رٕف١ز اٌخطخ
(xi)

. 

 

 انًراتعح ٔانرمٕٚى: .5

١خ ٚػغ ئؽبس ػبَ ثؼذ أْ رُ رطج١ك ع١ّغ اٌّشاؽً اٌغبثمخ ٚ٘ٝ و١ف

إلعزشار١غ١خ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ، ٠زُ ئػذاد ٘زٖ اإلعزشار١غ١خ ِٓ خالي ػذح ٔمبؽ 

ِٕٙب ئخز١بس اٌفش٠ك اٌّغئٛي ػٓ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ ٚرشخ١ض اٌٛػغ اٌمبئُ 

ٚرؾذ٠ذ ٚرٛط١ف أ٘ذاف ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش ٚرؾذ٠ذ اٌّغبالد اٌزٝ عٛف ٠زُ ف١ٙب 

عٍٛة إٌّبعت ٌزٕف١ز ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٚٚػغ ِٛاصٔخ ٌٙزٖ اٌزغ١١ش، ٚوزٌه ئخز١بس األ

اٌؼ١ٍّخ ٚئخز١بس اٌزٛل١ذ إٌّبعت ٌٙب ِٚشؽٍخ رؾذ٠ذ ٚرم١١ُ ثذائً ٚاعزشار١غ١بد 

 اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ صُ رٕف١ز ٘زا اٌزغ١١ش.

وّب ٠زُ فٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ل١بط ِذٜ رٕف١ز األ٘ذاف اٌزٝ ٚػؼذ ٌخطخ 

م١١ُ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ؽزٝ ٠ؼشفٛا عٙٛدُ٘ ِٚؼشفخ اٌزغ١١ش، ٠ٚفؼً أْ رٕشش ٔزبئظ اٌز
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اٌؼب١ٍِٓ ٌغٙٛدُ٘ ٠ؼزجش ؽبفض لٜٛ ٌٍؼب١ٍِٓ، وّب أٔٗ ٠غزفبر ِٓ إٌزبئظ ػٕذ ئػذاد 

خطؾ إٌّظّخ ٚػٕذ ئدخبي رغ١شاد عذ٠ذح فٝ إٌّظّخ
(xii)

. 

ِّب عجك ئٌٝ أْ ٘زٖ اإلعزشار١غ١بد إلؽذاس اٌزغ١١ش  ٔٚهخص انثاحس

األعٍٛة إٌّبعت إلؽذاس اٌزغ١١ش، فمذ رىْٛ ػ١ٍّخ ثبٌّٕظّبد رزطٍت ئخز١بس 

اٌزغ١١ش شبٍِخ رغزٙذف ع١ّغ اٌّغبالد ٚاٌؼٕبطش اٌّطٍٛة رغ١١ش٘ب فٝ آْ ٚاؽذ، 

ٚلذ رىْٛ ػ١ٍّخ ئؽذاس اٌزغ١١ش ِشؽ١ٍخ ٚرزؼّٓ رمغ١ُ اٌّغبالد ٚاٌزغ١١شاد 

١خ، اٌّطٍٛة ئؽذاصٙب ثبٌّٕظّخ ئٌٝ ػذح ِشاؽً، ٚلذ رىْٛ ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش رذس٠غ

ؽ١ش ٠زُ ئدخبي رغ١١شاد ثغ١طخ ٚثؼذ ئلٕبع ٚئٌزضاَ أػؼبء إٌّظّخ ثزٍه 

 اٌزغ١١شاد. 

(٠ٚ7557شٜ )ئثشا١ُ٘، -
 (xiii)

ٕ٘بن ِؼٛلبد رؾذ ِٓ رطج١ك اإلداسح أْ  

اإلعزشار١غ١خ،  وّب ٘ذفذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ أصش اإلداسح اإلعزشار١غ١خ 

ئٌٝ أْ ِٓ ػّٓ اٌّؼٛلبد ػٍٝ أداء إٌّظّبد اٌؼبِخ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ 

اٌزٝ رؾذ ِٓ رطج١ك افذاسح اإلعزشار١غ١خ ِٕٙب اٌم١بدح اإلداس٠خ ٚاٌضمبفخ 

 اٌزٕظ١ّ١خ، وّب أْ دساعخ اٌزطج١ك ٌُ رىٓ ثبٌمذس اٌىبفٝ.

(Michel Soto,2009ٌٚمذ أوذد دساعخ ) -
(xiv)

ػٍٝ ِب٘ٛ أصش ِّبسعخ  

اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ٌزؾم١ك ر١ّض فٝ أداء إٌّظّبد، ِٚب٘ٝ اٌّجبدساد اٌزٝ 

رمذِٙب اإلداسح اٌؼ١ٍب فٝ ٘زا اٌشأْ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ر١ّض إٌّظّبد 

٠شرجؾ ئ٠غبث١بً ثبٌٛلذ اٌّغزغشق فٝ األػذاد ٚاٌزٕف١ز إلؽبس اإلداسح 

رّذ إٌّظّبد ثأسثغ ِؾبٚس رغبػذ ػٍٝ ر١ّض اإلعزشار١غ١خ ٚاٌزٝ ثذٚس٘ب 

إٌّظّبد ٚ٘ٝ: اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ ؽ٠ًٛ اٌّذٜ، رم١ٕبد اإلداسح، 

اٌؼاللبد اٌؾى١ِٛخ ٚث١ئخ ػًّ إٌّظّبد، اٌؼ١ٍّبد اٌذاخ١ٍخ اٌزٝ رشوض ػٍٝ 

 اٌؼّالء ٚاألعٛاق.

(7577ٌٚمذ أشبسد دساعخ )أثٛخش١ُ، -
 (xv)

 ئٌٝ األعٍٛة اٌزٜ رزجؼٗ اإلداسح 

اٌؼ١ٍب فٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش، ٚرٌه ٌشفغ وفبءح أداء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ثبٌّٕظّبد، 

ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ػشٚسح ئلٕبع األفشاد ثأ١ّ٘خ اٌزغ١١ش ٌزؾم١ك ِظبٌؾُٙ، 
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ٚرٌه ِٓ خالي رؼض٠ض اإلرغب٘بد اإل٠غبث١خ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ٔؾٛ اٌزغ١١ش ٚئلبِخ 

خبسع١خ، ٚوزٌه اإلعزّشاس ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌّشبسوخ فٝ اٌّإرّشاد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌ

فٝ دػُ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثأ١ّ٘خ اٌزغ١١ش داخً إٌّظّخ، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ثٕبء 

أٔظّخ ؽٛافض ٚرشغ١غ اإللزشاؽبد اٌخبطخ ثبٌزغ١١شاد اٌغذ٠ذح ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

 ص٠بدح وفبءح ٚفبػ١ٍخ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ.

( 7575وّب أشبسد دساعخ )أثٛػغ١ٍخ، -
(xvi )

ح اإلعزشار١غ١خ  ئٌٝ أْ أثؼبد اإلداس

ٚ٘ٝ )اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ اإلعزشار١غٟ( رإصش 

ػٍٝ رخف١ف ػغٛؽ اٌؼًّ، وّب رٛعذ ئخزالفبد ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ آساء ػ١ٕخ 

اٌذساعخ ؽٛي ِّبسعبد اإلداسح اإلعزشار١غ١خ رؼضٜ فٝ اٌؼّش، ٚاٌّغّٟ 

إٌٛع، ٚعٕٛاد اٌخجشح، ٚ اٌٛظ١فٝ ٚػذَ ٚعٛد ئخزالفبد ِؼ٠ٕٛخ رؼضٜ فٝ 

 اٌّإً٘ اٌؼٍّٝ.

(Cynthia,2012ٌٚمذ أوذد دساعخ ) -
(xvii)

أْ اٌزغ١١ش ٠ؼذ ػشٚس٠بً ثبٌٕغجخ  

ٌٍّٕظّخ ؽزٝ رؾبفع ػٍٝ لذسرٙب اٌزٕبفغ١خ، ػ١ٍٗ فاْ سدٚد اإلفؼبي ٌذٜ 

اٌؼب١ٍِٓ ٠زأصش ثبٌزغ١١ش اٌزٜ رمَٛ ثٗ إٌّظّخ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ٚوالء 

اٌزغ١١ش ػ١ٍُٙ أْ ٠غزٛػجٛا أْ دٚس اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغ األ١ّ٘خ، ٚأْ سدٚد أفؼبي 

اٌزغ١١ش رزأصش ثّشبػش ٚػٛاؽف اٌؼب١ٍِٓ، ٚاإلرظبي، اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ 

ٚاٌّشبسوخ فٝ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاس، وّب ٠غت أْ رأخز سدٚد أفؼبي اٌؼب١ٍِٓ 

ػٍٝ اٌزغ١١ش ثؼ١ٓ اإلػزجبس ثؾ١ش ٠غزٕذ ّٔٛرط اٌزغ١١ش ػٍٝ أْ اٌّمبِٚخ ٘ٝ 

 أؽذ اٌؼٛاًِ اٌزٝ لذ رىْٛ ِف١ذح أٜ أٔٙب رٛفش ؽبٌخ ِٓ اٌزذل١ك ٚاٌزٛاصْ.

Fordٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ٔغبػ ششوخ فٛسد ٌٍغ١بساد  -
(xviii )

وبْ ِٓ خالي  

 555اٌزغ١١شاد اٌزٝ أدخٍٙب فٝ ئداسح اٌؾغبثبد اٌذائٕخ ؽزٝ وبٔذ رغزٛػت 

ِٛظف، ؽ١ش وبٔذ ؽٍجبد اٌششاء ٚاٌفٛار١ش أٚ اٌّطبٌجبد اٌزٝ أسعبٌٙب 

، ؽ١ش لبِذ اٌّٛسدْٚ / اٌجبئؼْٛ إلداسح اٌؾغبثبد اٌذائٕخ رغزغشق ٚلزبً ؽ٠ٛالً 

ثأشبء ٔظبِبً ٠ؼزّذ ػٍٝ ئعزخذاَ اٌفٛار١ش اٌٛسل١خ ئٌىزش١ٔٚبً، ؽ١ش ٠زُ ئسعبي 

اٌّذفٛػبد ئٌٝ اٌّٛدس٠ٓ رٍمبئ١بً ػٕذِب ٠زُ ئعزالَ اٌجؼبئغ، ٌٚمذ أدد ٘زٖ 
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 755اٌزغ١١شاد ٌششوخ فٛسد ثزخف١غ أػذاد اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌؾغبثبد اٌذائٕخ ئٌٝ 

 ػبًِ.

 انرطثٛمٙ نهذساسح انعضء انصانس: اإلطاس

 يرغٛشاخ انفشٔض ٔكٛفٛح لٛاسٓا:

 ( ِزغ١شاد اٌفشع ٚو١ف١خ ل١بعٗ.٠ٚ7ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

 (1ظذٔل سلى )

 يرغٛشاخ انفشض ٔكٛفٛح لٛاسّ

 انًرغٛش انراتع انًرغٛش انًسرمم

 اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح:

 انرخطٛظ اإلسرشاذٛعٙ

 انرُفٛز اإلسرشاذٛعٙ

 اإلسرشاذٛعٛحانرمٛٛى ٔانشلاتح 

 يذٖ انحاظح إنٗ إحذاز انرغٛٛش

 

 يعرًع انذساسح:

٠زّضً ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثششوخ اٌّذ٠ٕخ ٌٍطالء ٚاٌّؼبع١ٓ، ٌٚمذ 

أخزبس اٌجبؽش ٘زا اٌّغزّغ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ ٔظشاً ٌمشة ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ِؾً 

ٚٔظشاً ٌزّض١ً ِغزّغ اٌذساعخ ئلبِخ اٌجبؽش، ٚأ٠ؼبً ٌؼبًِ اٌضِٓ اٌّؾذد ٌٍذساعخ، 

ٌٍمطبع اٌظٕبػٝ ا١ٌٍجٝ، ؽ١ش ئْ ٘زٖ اٌششوخ رخؼغ ٌٕفظ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد 

ٚاٌظشٚف ٚاألٚػبع اٌج١ئ١خ ٚاإلداس٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٌٚخ، فؼالً ػّب ٠مذِٗ ِٓ 

 عٍغ ٚخذِبد ِٚب ٠ٛفشٖ ِٓ فشص ػًّ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ ششائؼ اٌّغزّغ.

 

 عُٛح انذساسح:

عزخذاَ ؽش٠مخ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ، ؽ١ش رُ ئخز١بس ػ١ٕخ ثا لاو انثاحس

اٌذساعخ ثٕبًء ػٍٝ ػذد اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك، ٚاٌزٜ ثٍغ ػذدُ٘ 
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( ِفشدح، ؽجمبً 757( ِفشدح، ٚرُ رؾذ٠ذ ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌخبص ثُٙ ؽ١ش وبْ )755)

 ٌٍّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ:

 = ْ 

( ئعزّبسح، 757اٌّٛصػخ ٚاٌجبٌغخ ) ثزغ١ّغ اإلعزّبسادٔلاو انثاحس 

( ئعزّبسح، ١ٌىْٛ 77ٚئعزجؼذد اإلعزّبساد اٌغ١ش لبثٍخ ٌٍزؾ١ًٍ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب )

ػذد اإلعزّبساد اٌمبثٍخ ٌٍزؾ١ًٍ، ٚٔغجخ اإلعزغبثخ، وّب ٘ٝ ِٛػؾخ ثبٌغذٚي 

 (.7اٌزبٌٝ سلُ )

 (2ظذٔل سلى )

 حعى انًعرًع ٔعُٛح انذساسح

حعى يعرًع 

 انذساسح

عُٛح حعى 

 انذساسح

عذد 

اإلسرًاساخ 

 انًٕصعح

عذد 

اإلسرًاساخ 

 انماتهح نهرحهٛم

َسثح 

 اإلسرعاتح

252 152 152 122 97% 

 انعذٔل: يٍ أعذاد انثاحس.

 طشق ظًع انثٛاَاخ:

لبَ اٌجبؽش ثاػذاد ٚرظ١ُّ لبئّخ ئعزمظبء رُ رٛع١ٙٙب ئٌٝ اٌؼب١ٍِٓ 

اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ِغ ثؼغ ثبٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك ثبإلػبفخ ئٌٝ اٌم١بَ ثجؼغ 

 اٌؼب١ٍِٓ.

 أسانٛة انرحهٛم اإلحصائٙ:

رُ رفش٠غ ٚرؾ١ًٍ االعزج١بْ ِٓ خالي االعزؼبٔخ ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ٌمذ 

إلعشاء اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إٌّبعت ٌزؾ١ًٍ  (SPSS)ثشٔبِظ ٚثبالػزّبد ػٍٝ 
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اإلؽظبئ١خ رُ ئعزخذاَ األعب١ٌت اٌج١بٔبد ٚالخزجبس طؾخ فشع اٌذساعخ، ٚلذ 

 اٌزب١ٌخ:

 اإلحصاء انٕصفٙ: .1

ػٍٝ اإلؽظبء اٌٛطفٝ ٚوً ِٓ اٌٛعؾ اٌؾغبثٝ ٚاإلٔؾشاف  اإلػزّبدرُ 

اٌّؼ١بسٜ ٌزٛط١ف ِزغ١شاد اٌذساعخ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌزٝ رُ عّؼٙب ٚوزٌه رُ 

( ٚاٌزٜ ٠غزخذَ Cron Bach's Alphaاإلػزّبد ػٍٝ ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبؿ )

ٚاٌضجبد ٌألعئٍخ اٌّٛعٛدح فٝ اإلعزمظبء ٚوزٌه ِٓ ِذٜ ٌم١بط ِذٜ اٌظذق 

 أ١ّ٘خ ٘زٖ األعئٍخ فٝ اٌزؾ١ًٍ.

 

 اإلحصاء اإلسرذالنٗ: .2

ػٍٝ أعب١ٌت اإلؽظبء  اٌذساعخؽ١ش أػزّذ اٌجبؽش ػٍٝ رؾ١ًٍ ث١بٔبد 

 اٌزؾ١ٍٍٝ ٌٍزؼشف ػٍٝ ئصجبد طؾخ اٌفشٚع.

اإلسرجبؽ اٌضٕبئٝ )ؽش٠مخ وبٔذاي( ٌّؼشفخ لٛح ٚئرغبٖ  ِؼبِالدرؾ١ًٍ 

اٌؼاللخ ث١ٓ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ )اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، 

 اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش.

 

ياْٗ دسظح يٕافمرك عهٗ األَشطح انرانٛح ٔانرٗ ذعكس ٔالع اإلداسج 

 رشاذٛعٛح فٗ انششكح انرٗ ذعًم فٛٓا؟اإلس

( ػشع اإلؽظبئ١بد اٌٛطف١خ اٌّزّضٍخ فٝ ٠ٚ7ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٝ سلُ )

األٚعبؽ اٌؾغبث١خ، ٚاإلٔؾشافبرٙب اٌّؼ١بس٠خ ٚرشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚرٌه ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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 (3ظذٔل سلى )

 اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح(األًْٛح انُسثٛح ٔاإلَحشافاخ انًعٛاسٚح نهًرغٛش انًسرمم )

 انفمشج و
انًرٕسظ 

 انًشظع

اإلَحشاف 

 انًعٛاسٖ

يعايم 

 اإلخرالف%

األًْٛح 

 انُسثٛح

ذشذٛة 

 األًْٛح

1 

ٕ٘بن ؽبعخ ئٌٝ 

رغ١١شاد فٝ ٔظبَ 

اٌزخط١ؾ 

اإلعزشار١غٝ 

ػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌششوخ

7.57 5.77 75.75 75.7 7 

2 

رشوض اٌششوخ 

ػٍٝ لؼب٠ب 

اٌّغئ١ٌٛخ 

اإلعزّبػ١خ أصٕبء 

ِّبسعخ اٌزخط١ؾ 

 اإلعزشار١غٝ

7.71 5.77 77.75 77.7 7 

3 

٠غُٙ اٌزخط١ؾ 

اإلعزشار١غٝ فٝ 

رط٠ٛش ألغبَ 

اٌششوخ ٚأعب١ٌت 

 ػٍّٙب

7.75 5.7 77.71 77 7 

4 

ٌذ٠ٕب لٕبػٗ 

ثؼشٚسح رٕف١ز 

ٚرطج١ك اإلداسح 

7.77 7.77 75.77 77.7 1 
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اإلعزشار١غ١خ فٝ 

 اٌششوخ

 انفمشج و
انًرٕسظ 

 انًشظع

 اإلَحشاف

 انًعٛاسٖ

يعايم 

 اإلخرالف%

األًْٛح 

 انُسثٛح

ذشذٛة 

 األًْٛح

5 

ٌذ٠ٕب أٔظّخ 

ئداس٠خ رذػُ 

ػ١ٍّبد ٚأٔشطخ 

رٕف١ز 

اإلعزشار١غ١خ 

ػٍٝ ِغزٜٛ 

 اٌششوخ

7.57 5.11 77.11 77.7 7 

6 

رٕف١ز 

اإلعزشار١غ١خ 

٠إدٜ ئٌٝ ص٠بدح 

عٛدح إٌّزغبد 

اٌزٝ رٕزغٙب 

 ششوزٕب

7.17 5.17 77.17 15.7 5 

9 

ششوزٕب  رمَٛ

ثبٌشلبثخ اٌٛلبئ١خ 

لجً اٌجذء ثؼ١ٍّخ 

رٕف١ز 

اإلعزشار١غ١بد 

ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

 اٌٛظ١فٝ

7.57 7.75 77.57 15.7 7 
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8 

رؼزّذ ششوزٝ 

ػٍٝ اٌزغذ٠خ 

اٌؼىغ١خ فٝ 

 أٔشطزٙب اٌشلبث١خ

7.77 7.51 57.77 57.7 7 

7 

رمبسْ ششوزٕب 

إٌزبئظ اٌّؾممخ 

فٝ وً ٚظ١فخ ِغ 

 إٌزبئظ اٌّخططخ

7.77 7.77 77.57 71.7 7 

  ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌٛطفٝ.انًصذس: 

 ٔٚرضح يٍ انعذٔل انساتك ياٚهٗ:

وبٔذ أوضش اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٝ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ  .7

رشوض اٌششوخ ػٍٝ لؼب٠ب اٌّغئ١ٌٛخ اإلعزّبػ١خ أصٕبء ػ١ٕخ اٌذساعخ ٘ٝ "

ِّبسعخ اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٝ" ٚاٌزٝ أؽزٍذ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش 

( ٚئٔؾشاف 7.71%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )77.7األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٝ ثٍغذ )

 .%( 77.75( ِٚؼبًِ ئؽزالف )5.77ِؼ١بسٜ )

غ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ وبٔذ ألً اٌفمشاد أ١ّ٘خ فٝ اإلداسح اإلعزشار١ .7

رؼزّذ ششوزٝ ػٍٝ اٌزغذ٠خ اٌؼىغ١خ فٝ أٔشطزٙب اٌشلبث١خ" ػ١ٕخ اٌذساعخ ٘ٝ "

فمذ عبءد فٝ اٌّشرجخ اٌزبعؼخ ٚاألخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٝ 

 (7.51( ٚئٔؾشاف ِؼ١بسٜ )7.77%( ثّزٛعؾ ؽغبثٝ )57.7ثٍغذ )

 %(57.77ِٚؼبًِ ئخزالف )

اٌؼب١ٍِٓ أظٙشٚ ئرغب٘بً ػبِبً ٔؾٛ اإل٘زّبَ ثبٌزخط١ؾ ِّٚب عجك ٠زؼؼ أْ 

 اإلعزشار١غٟ اٌزٝ عؼٍزٗ فٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ ألثؼبد اإلداسح اإلعزشار١غ١خ.

أْ اٌؼب١ٍِٓ ٠جؾضْٛ ػٓ اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ  ٔعهّٛ ٚعرمذ انثاحس:

 اٌّز١ّض ؽزٝ ٠غُٙ فٟ رط٠ٛش ألغبَ ٚأداء اٌؼًّ ثبٌششوخ، وّب أْ ِّبسعخ ٚرطج١ك
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اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٝ ٠غبػذ اٌششوخ ثاػزجبس٘ب أداح ئداس٠خ رغبػذ اٌششوخ ػٍٝ 

 اٌزى١ف ٚاٌزألٍُ ِغ اٌّزغ١شاد. 

ياْٗ دسظح يٕافمرك عهٗ األَشطح انرانٛح ٔانرٗ ذعكس يذٖ انحاظح إنٗ 

 إحذاز انرغٛٛش فٗ انششكح انرٗ ذعًم فٛٓا؟

اٌٛطف١خ اٌّزّضٍخ فٝ ( ػشع اإلؽظبئ١بد ٠ٚ7ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٝ سلُ )

األٚعبؽ اٌؾغبث١خ، ٚاإلٔؾشافبرٙب اٌّؼ١بس٠خ ٚرشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚرٌه ػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 (4ظذٔل سلى )

األًْٛح انُسثٛح ٔاإلَحشافاخ انًعٛاسٚح نهًرغٛش انراتع )يذٖ انحاظح إنٗ إحذاز 

 انرغٛٛش(

 انفمشج و
انًرٕسظ 

 انًشظع

اإلَحشاف 

 انًعٛاسٖ

يعايم 

 اإلخرالف%

األًْٛح 

 انُسثٛح

ذشذٛة 

 األًْٛح

1 

٠زُ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ 

رم١١ُ ؽبعخ 

اٌششوخ ٌٍزغ١١ش 

ِٚذٜ ػشٚسرٙب 

 ٌٙب

7.77 7.77 77.77 77.7 7 

2 

٠زُ رؾذ٠ذ 

ئؽز١بعبد اٌزغ١١ش 

ثٕبًء ػٍٝ سغجبد 

 اٌؼّالء

7.51 5.77 77.75 77.7 7 

3 

٠زُ رؾذ٠ذ ِذٜ 

وفب٠خ اٌّٛاسد 

اٌّبد٠خ اٌّزبؽخ 

7.77 5.17 77.77 17.7 7 
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ئعشاء لجً 

 اٌزغ١١ش

4 

٠زُ ئػبدح رشر١ت 

ثؼغ األلغبَ فٝ 

اٌششوخ ٚرٌه 

ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ 

 اٌزغ١١ش

7.77 5.57 77.17 77.7 7 

5 

رؼزجش اإلداسح 

سأٜ اٌؼب١ٍِٓ فٝ 

ِؼّْٛ اٌزغ١١ش 

 ٘بِبً 

7.57 5.7 75 57.7 75 

6 

٠زُ اٌزؼشف 

اٌّغجك ػٍٝ 

اٌخطٛاد 

اٌّفزشع ئرجبػٙب 

أؽذاس ػٕذ 

 اٌزغ١١ش

7.75 5.77 77.77 17 7 

 انفمشج و
انًرٕسظ 

 انًشظع

اإلَحشاف 

 انًعٛاسٖ

يعايم 

 اإلخرالف%

األًْٛح 

 انُسثٛح

ذشذٛة 

 األًْٛح

9 

٠زُ ئرخبر 

اٌمشاساد إٌٙبئ١خ 

ؽٛي 

ئعزشار١غ١بد 

اٌزغ١١ش ئعزٕبداً 

7.77 7 77.51 51.7 7 
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ئٌٝ آساء أطؾبة 

اٌؼًّ ِٚظٍؾزُٙ 

 اٌشخظ١خ

8 

ئٌٝ ٠ٕظش 

ع١بعبد 

ٚئعشاءاد اٌؼًّ 

اٌؾب١ٌخ ػٍٝ أٔٙب 

ثؾبعخ ئٌٝ 

 اٌزغ١١ش

7.71 7.77 17 57.7 7 

7 

إلؽذاس اٌزغ١١ش 

ػٍٝ ِغزٜٛ 

اٌششوخ ٠زُ 

اٌزؼش٠ف اٌّغجك 

ٌٍخطٛاد 

 اٌّفزشع ئرجبػٙب

7.77 7.57 77.77 77.7 5 

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ اٌٛطفٝ.انًصذس: 

 ( ياٚهٗ:5انساتك سلى )ٔٚرضح يٍ انعذٔل 

وبٔذ أوضش اٌفمشاد أ١ّ٘خ ٌجؼذ ِذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش ِٓ ٚعٙخ  .7

ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ٟ٘ "٠زُ ئػبدح رشر١ت ثؼغ األلغبَ فٝ اٌششوخ ٚرٌه ٌزغ١ًٙ 

ػ١ٍّخ اٌزغ١١ش" ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٟ 

( 5.57( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )7.77%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )77.7ثٍغذ )

 %(.77.17ِٚؼبًِ اخزالف )

ث١ّٕب وبٔذ ألً اٌفمشاد أ١ّ٘خ ٌجؼذ ِذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش ِٓ ٚعٙخ  .7

ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ٟ٘ " رؼزجش اإلداسح سأٜ اٌؼب١ٍِٓ فٝ ِؼّْٛ اٌزغ١١ش ٘بِبً " 

ثٍغذ ٚاٌزٟ اؽزٍذ اٌّشرجخ اٌزبعؼخ ٚاألخ١شح ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٚاٌزٟ 
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( ِٚؼبًِ 5.75( ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ )7.57%( ثّزٛعؾ ؽغبثٟ )57.7)

 %(.75اخزالف )

ثشىً ػبَ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ رشر١ت األ١ّ٘خ ٌجؼذ ِذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس 

اٌزغ١١ش ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ فٟ فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ ألثؼبد ئداسح اٌزغ١١ش 

( ٚأؾشاف 7.71ؾ ؽغبثٟ )( ثّزٛع71.7اٌزٕظ١ّٝ ٚلذ ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ )

 %(.71.77( ِٚؼبًِ اخزالف )5.77ِؼ١بسٞ )

ِّٚب عجك ٠زؼؼ أْ اٌؼب١ٍِٓ لذ أظٙشٚ ئرغب٘بً ػبِبً ٔؾٛ اإل٘زّبَ ثّذٜ 

اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش اٌزٝ عؼٍزٗ فٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ ألثؼبد ئداسح اٌزغ١١ش 

 اٌزٕظ١ّٝ. 

أْ اٌؼب١ٍِٓ ِمزٕؼْٛ ثأْ ٕ٘بن ؽبعخ ئٌٝ ئؽذاس  ٔعهّٛ ٚعرمذ انثاحس

 (.7577)سشٛاْ، اٌزغ١١ش ٌزط٠ٛش أداء اٌؼًّ ثبٌششوخ ٚ٘ٛ ِب ٠زفك ِغ دساعخ

 

 إخرثاس فشضٛح انذساسح:

ػٍٝ أٔٗ "ال رٛعذ ػاللخ ئ٠غبث١خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اإلداسح  ٠ٕٚض

إلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ اإلعزشار١غ١خ ثأثؼبد٘ب )اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز ا

  ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ".

ٚؽزٝ ٠زّىٓ اٌجبؽش ِٓ ئخزجبس اٌفشع اٌشئ١غٟ ٌٍذساعخ رُ ئعزخذاَ 

 ِؼبِالد اإلسرجبؽ اٌضٕبئٝ ٌزؾذ٠ذ لٛح ٚئرغبٖ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ.

  اإلعزشار١غ١خ.اٌّزغ١ش اٌّغزمً: اإلداسح 

 .اٌّزغ١ش اٌزبثغ: ِذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش 

 (.5ئخزجبس اٌفشٚع ِٛػؾخ فٝ اٌغذٚي اٌزبٌٝ سلُ ) ٔزبئظٚوبٔذ 
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 (5ظذٔل سلى )

 يعايالخ اإلسذثاط انصُائٗ نًرغٛشاخ انذساسح انحانٛح

 انًرغٛش انراتع انًرغٛش انًسرمم

 إحذاز انرغٛٛشيذٖ انحاظح إنٗ  اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح

5.717 إظًانٗ انعُٛح
 (**)

 

5.177 انرخطٛظ اإلسرشاذٛعٙ
 (**)

 

5.157 انرُفٛز اإلسرشاذٛعٙ
 (**)

 

5.575 انرمٛٛى ٔانشلاتح اإلسرشاذٛعٛح
 (**)

 

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ِٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ إلعزّبسح اإلعزج١بْ.انًصذس: 

اإلسرجبؽ رج١ٓ ٚعٛد ػاللخ ( ٌّؼبِالد ٠ٚ5زؼؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك سلُ )

ئسرجبؽ ئ٠غبث١خ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ثأثؼبد٘ب ) اٌزخط١ؾ 

اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ 

( ٚثٍغذ ل١ُ ِؼبًِ اإلسرجبؽ 5.55ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ )

( 5.717( ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ٚوبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ اإلسرجبؽ )5.575،  5.157، 5.177)

 (.5.57ٚثٍغذ ل١ُ اٌذالٌخ ع١ّؼٙب )

ِّٚب عجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش سفغ اٌفشع اٌؼذِٝ ٚلجٛي اٌفشع اٌجذ٠ً اٌزٜ 

٠ٕض ػٍٝ أٔٗ "رٛعذ ػاللخ ئ٠غبث١خ راد دالٌخ ئؽظبئ١خ ث١ٓ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ 

ٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ ثأثؼبد٘ب )اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غ

   اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ إلؽذاس اٌزغ١١ش اٌزٕظ١ّٝ".

 انعضء انشاتع: انُرائط ٔذٕصٛاخ انذساسح

 أٔالً: َرائط انذساسح:

 َرائط إخرثاس انفشضٛاخ:  

أ٘زّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثجؼذ اٌزخط١ؾ االعزشار١غ١ٝ ٌٍششوخ ِؾً اٌزطج١ك،  -

 %(. 77.7ؽ١ش ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ )
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أ٘زّذ أ٠ؼبً ػ١ٕخ اٌذساعخ ثجؼذ رٕف١ز االعزشار١غ١خ ٌٍششوخ ِؾً اٌزطج١ك،  -

 %(. 77.7ؽ١ش ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍزٕف١غ اإلعزشار١غٟ )

جبؽش أْ ثؼذ اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ االعزشار١غ١خ ػؼ١ف ثذسعخ ث١ّٕب ٚعذ اٌ -

 %(.57.7ٌٍطالء ) ٚاػؾخ ٚرٌه ٌششوخ اٌّذ٠ٕخ

وبْ أ٘زّبَ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثجؼذ ِذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس اٌزغ١١ش ِزٛعؾ  -

ٌٍششوخ ِؾً اٌزطج١ك، ؽ١ش ثٍغذ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌّذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ ئؽذاس 

 %(. 77.7اٌزغ١١ش )

 انًرعهمح ترحمٛك أْذاف انذساسح:انُرائط   

أظٙشد ٔزبئظ رؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌّٛػؼ فٝ اٌغذٚي 

 (.7اٌزبٌٝ سلُ )

 (6ظذٔل سلى )

 انُرائط انًرعهمح ترحمٛك أْذاف انذساسح

 انُرٛعح كٛفٛح ذحمٛمّ انٓذف س.و

 األٔل
اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ اإلداسح اإلعزشار١غ١خ 

 فٝ اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك.

ِٓ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ 

االؽظبئٟ 

اٌغذٚي سلُ 

(7(،)7.) 

ذى 

ذحمٛك 

 انٓذف

 انصاَٙ

اٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلداسح 

اإلعزشار١غ١خ ثأثؼبد٘ب )اٌزخط١ؾ 

اإلعزشار١غٟ، اٌزٕف١ز اإلعزشار١غٟ، اٌزم١١ُ 

ٚاٌشلبثخ اإلعزشار١غ١خ( ِٚذٜ اٌؾبعخ ئٌٝ 

 ئؽذاس اٌزغ١١ش.

ِٓ خالي ٔزبئظ 

اٌفشٚع ئخزجبس 

اٌغذٚي سلُ 

(5.) 

ذى 

ذحمٛك 

 انٓذف

 انصانس

رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد ٌّغبػذح 

اٌششوخ ِؾً اٌزطج١ك فٝ رجٕٝ فىشح سثؾ 

اإلداسح اإلعزشار١غ١خ ثّذٜ اٌؾبعٝ ئٌٝ 

 ئؽذاس اٌزغ١١ش.

رٛط١بد 

 اٌذساعخ

ذى 

ذحمٛك 

 انٓذف
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 شاَٛاً: انرٕصٛاخ:

االعزشار١غٟ داخً اٌششوبد ٚاٌؼب١ٍِٓ اٌؼًّ ػٍٝ رىش٠ظ صمبفخ اٌزخط١ؾ  -7

 .ف١ٙب ٌىٝ رغبػذ ااٌششوبد ػٍٝ اٌزى١ف ٚاٌزألٍُ ِـغ اٌّغزغذاد

ارجبع أعٍٛة اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ٚأعٍٛة اٌزغ١١ش اٌّخطؾ ثؾ١ش ال  -7

٠ىـْٛ فمـؾ سد فؼـً ٚاعزغبثخ ٌّؼبٌغخ ِشىٍخ ِؼ١ٕخ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌزغ١١ش 

اٌّخطؾ ِمظٛساً ػٍٝ اٌغؼٟ ٌّؾبٌٚخ  إٌّظُ اٌٙبدف أٞ أٗ ١ٌظ اٌزغ١١ش

ؽً ِشىٍخ ِؼ١ٕخ فمؾ، ٚئّٔب ٠ّزذ ١ٌشًّ أٞ ِؾبٌٚخ العزغالي فشص 

ٚئِىبٔبد ِؼ١ٕخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ رؾم١ك ِض٠ذ ِٓ إٌغبػ ٚإٌّٛ 

 ٚاٌزٛعغ ٌٍّٕظّخ.

٠غت ػٍٝ اٌّؼ١١ٕٓ إلداسح اٌزغ١١ش ِؾبٌٚخ رٛػ١ؼ أعجبة اٌزغ١١ش ٚأ٘ذافٗ  -7

َ فُٙ اٌذٚافغ ٚاٌغب٠بد ٘ٛ اٌزٞ ٠ٛعذ سٚػ اٌّمبِٚخ ٌٍؼب١ٍِٓ، ألْ ػذ

ٌزٌه ال ثذ لجً اٌجذء فٟ رطج١ك اٌزغ١١شاد  ٌٍزغ١١ش ١ٌٚظ اٌزغ١ش رارٗ،

اٌّطٍٛثخ رفُٙ ع١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ ٌذٚاػٟ اٌزغ١ش، ؽزٝ ٠ّىٓ ػّبْ اٌزؼبْٚ 

 .ُِٕٙ ِغ اإلداسح فٟ رؾم١ك اٌزغ١١شاد اٌّطٍٛثخ

ثشاِظ اٌزغ١١ش ٚرٕف١ز٘ب، ٚاالثزؼبد ػٓ ِشبسوخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ػ١ٍّخ رخط١ؾ  -7

األعب١ٌت اٌذوزبرٛس٠خ فٟ رطج١ك اٌزغ١١ش ٠ٚٛطٟ اٌجبؽش ثششػ خطخ 

 اٌزغ١١ش ٚرؾذ٠ذ ِٛػذ اٌجذء ٚاالٔزٙبء ثّشبسوخ إٌّفز٠ٓ ٌٍزغ١١ش.
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