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ؿؼدّؿة
تؼّٝمإذؽاظقّةماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمسيمسصّٕغامسيمغؼطةمتالضّ٨مدؼـاعؽقؿني:مدؼـاعؽقّةمتطّّ٦رم
اظعاملماظلّ٦دقّ٦ماضؿصاديمودؼـاعؽقّةماظـؿّ٦ماظشكصّ٨مظؾػّٕدمسيمإرارماطؿلابمطػاؼاتمسيم
عفـة مععقّـة ،م وِّج ّ٢مػّٔا م مؼلع ّ٧مأي مذبؿؿ ّٝمععاصّٕ مإدي متلعني مهؼق ّ٠ماظؽػاؼاتم
اٌفـقّةماٌُكؿؾػةماظيتمتصؾّّمعصيمذّٕموعؼقاسمظؾؿصيّ٦ارـةماظػاسِؾة.م م
ظؼّٓمأصؾّّماإلغلانمؼصيشؽخملّ٢صيمحلبماظـظّٕةماظرتبّ٦ؼّةماٌُعاصّٕة مودقؾةمظؾؿـؿقّةموشاؼؿفام
سيمغػّٗماظّ٦ضت،موطانمعّ٤مسّ٦اعّ٢متؽّٕؼّٗمػّٔهماظـظّٕةمايفّ٣ماٌعؿربمعّ٤ماٌعّٕصةماٌُـؾـِؼةم
عّ٤ماظعؾّ٦مماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقة،مظّٔامأصؾقتماِّعّ٣مايّٓؼـةمتعؿؿّٓصيمإديمحّٓمطؾريمسؾّ٧م
تطّ٦ؼّٕ ماظػّٕد موتـظق ّ٣ماظـشاط ماظؾشّٕي ،مو مػؽّٔا م"ؼؽّ٦ن ماظـؿ ّ٦ماالجؿؿاس ّ٨مواالضؿصاديم
اظلؾقّ٣مظؾؿفؿؿعاتمعّٕػّ٦نمبػاسؾقّةمغصيظّ٣مإسّٓادماظؼِّ٦ىماظعاعِؾةمصقفا"م(دّ٦دّ٤مبّٓرمخان،م
،2006مص .)9م
متؿفلّّٓمػّٔهماظػعاظقّةمسيماظؽػاؼاتماٌُقشيؼّؼةمسـّٓماِّصّٕادمسيمذؿّ٧ماجملاالت،مصقظفّٕم
ظـا مأنّ ع ّ٤موراء مط ّّ٢معا محؼّؼؿ ّ٥ماظؾشّٕؼّة مع ّ٤متـؿقّة مسي معصيفؿ ِّ٢ماٌقادؼ ّ٤مايقاتقّة منِّٓم
ذؾؽاتموضّ٦ائّ٣مالمتصيقصّ٧معّ٤ماظؽػاؼاتماٌعّٕصقّةموماظّ٦جّٓاغقّةمواِّدائقّةمؼصيعشيؾَّّٕصيمسـفامسيم
اجملالماٌفينمباظؽػاؼاتماٌفـقّة.متـّٓرِجصيمػّٔهماظؽػاؼاتمضؿّ٤مدبصّصاتموعِفّ٤مسّٓؼّٓةم
وعصيؽـّػة،متطّّ٦رتمعّ٤مجّٕاءمتّٕاطّ٣ماظؿفّٕبةماٌفـقّةمواظؿؼـقّةمسربماظعصّ٦ر،موضّٓمحّٓشيثشيمأنضيم
تعّّٖزت مػّٔه ماظؿفّٕبة ماٌفـقّة ماظّ٦ادعة مبـؿائج ماظؾقّ٦ث ماظعؾؿقّة مإٌُّطّّٖة مسي مطّّ٢م
اجملاالت ،مو ماظيت مأدّت مبّٓورػا مإدي متطّّ٦ر متؽـّ٦ظّ٦ج ّ٨معصيعؿرب مطاغت مظ ّ٥ماغعؽاداتم
واضقةمسؾّ٧متطّّ٦رمشريمعلؾّ٦ق م سيماجملالماٌفينمواظؿؼينمسيماظعّٓؼّٓمعّ٤ماجملؿؿعاتم
دون مدِّ٦اػا؛ ممما مؼصيكربغا مس ّ٤ماالخؿالصات ماياصؾة مسي ماؾنؼاػة ادلفـقّة مبنيم
اجملؿؿعات.م م
طانمهلّٔهماظؽػاؼاتماٌُـؾـؼةمسّ٤ماٌلارماظؿؼينماهلائّ٢ماظػضّ٢مسيمتؽّٕؼّٗماالنازاتم
اظضكؿة مسرب معّٕاح ّ٢ماظؿارؼّْ ماظؾشّٕي ،موإذا مأععـّا ماظـظّٕ مسي مط ّّ٢معا مؼصيقق ُّٛمبـا مصنغّـام
*مضلّ٣مسؾّ٣ماظـػّٗ،مجاععةممصّٕحاتمسؾاس،مدطق.ّٟ
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غشيؽؿشّٟمأغّّ٥مغِؿاجمظِؽػاؼاتمعفـقّةمعصيعقّـة،مدّ٦اء متعؾّّ٠ماِّعّٕمباٌلطِّ٢مواٌؾؾِّٗمواٌلؽِّ٤م
واظؿـ ُّؼ ِّ٢مواالتصالِمواٌُعاىةِ ،مأومتعؾّّ٠ماِّعّٕممبلائّ٢ماظّٕؼاضةِماٌُؿضيؼَـةمواٌؿاردةِ ماظػـقّةم
اٌُؿـّّ٦سةماظيتمتظفّٕمسربماٌّ٦دقؼّ٧مواظلقـؿامواٌلّٕحمواظّٕدّ٣مواظـقتمواظؽّ٦رؼغّٕاصقا،مأوم
تعؾّّ٠ماِّعّٕممبلائّ٢ماظرتوؼّّماٌؿـّّ٦سة .م
مثّةمسّ٦اعّ٢مسّٓؼّٓةمضّٓمعفّّٓتمظؿقؼقّ٠مػّٔهماالنازاتماٌفـقّةمعّ٤مأػؿّفامساعِّ٢متّ٦صّّٕم
عـاػجمتعؾقؿقّةموتؽّ٦ؼـقّةمصاسِؾةمطانمهلاماِّثّٕماظّ٦ادّٝمسيمبشيّٕضيذبةموبـاءمودبطقّٛموسؼؾـّ٥م
ػّٔهماظؽػاؼات،مث ّّ٣مهضريماِّرضقّةماظؾقّٓاشّ٦جقّةماٌالئِؿةمعّ٤مأجِّ٢متّ٦زقػفاموإؼصاهلام
إديماٌُؿعؾّّ٣مباٌلؿّ٦ىماظّٔيمؼطؿّّمإظقّ٥ماجملؿؿّٝمومؼشرتِرُّ٥صيمدّ٦قماظعؿ،ّ٢مبؽّّ٢معامؼشؿّ٢م
عّ٤مدبصّصات.موهلّٔامضقّ٢شيمأنّم"آٌّردةمتصيمدِّّٗمإلرادةماظؿغقريمإٌّجّّ٦ة...موعّ٤مأجّ٢م
ذظّ١ممتّماخرتاسفام"(عقشالمعاغّٓارم،ledniM lehciMم،1981مصم.)7مم م
أوّل مأعّٕ مدؾيب مؼصيالح ُّٜمسي معـظّ٦عة ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مسي مبالدغا مػ ّ٦مسّٓم متّ٦صّّٕ مضائؿةم
اظؽػاؼاتماٌفـقةمسؾّ٧معلؿّ٦ىمعّٓؼّٕؼة ماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمظّ٦الؼةمدطق ّٟموػّٔامرشّ٣مضِّٓمم
ػّٔه مآٌّؼّٕؼة مسؾ ّ٧ماٌلؿّ٦ى ماظّ٦رين م ،مو مع ّ٤مػّٔا ماٌـطؾ ّ٠متؾؾّْ٦شير ماػؿؿاعـا ممبّ٦ض ّ٦م
اظؽػاؼات ماٌفـقّة مظؽّ٦غفا متشؽّّ٢صي ماظعاع ّ٢ماظّٕئقل ّ٨ماٌمدي مظؿقؼق ّ٠مػّٔه ماظغاؼة ،مإذم
ؼلؿققّ٢صي متصّّ٦ر مػّٔه ماظؿـؿقّة مخارج مإرار معـظّ٦عة متؽّ٦ؼـقّة مصاسؾة متؿؿقّّٖصي مبادؿؿّٕارؼّةم
وّٓؼّٓ معـاػففا ،مواالغّٓصا مبؼّّ٦ة موبلّٕسة مسب ّ٦مادؿقعاب ماٌُلؿفّٓاّت ماظؿؽـّ٦ظّ٦جقة.م
رطّّٖغامعّ٤مأجّ٢مذظّ١مسؾّ٧مبعّٚماٌمدّلاتماظؿؽّ٦ؼـقةماٌؿّ٦اجّٓةمسيمعّٓؼـةمدطق،ّٟمغظّٕام
ظؾـلقجماظصـاس ّ٨ماهلام ماظّٔيمتؿؿؿّ ّٝمبّ٥مػّٔهمآٌّؼـة مع ّ٤محقثماحؿّ٦ائفا مسؾّ٧معـطؼةم
صـاسقةمطاعؾة.م م
ظؿقؼقّ٠مػّٔاماظؿؼققّ٣ماظؿؼّٓؼّٕيماسؿؿّٓغامأدادامسؾّ٧مآراءمأداتّٔةماظؼطا موآراءمرؤداءم
اٌصاحل مواجملؿّ٦سات ماظؿابعني مظلّ٦ق ماظعؿ ،ّ٢موذظ ّ١مسي مزيلة مسشّٕة ماخؿصاصم
اخرتغاػا مغظّٕا مظؾؿؽاغة ماهلاعة ماظيت متعّٕصفا مسي مايقاة ماالجؿؿاسقة ،مطؿا محاوظـا معّ٤م
خاللماظّٓرادةمععّٕصةماظعّ٦اعّ٢ماٌعّٕضِؾةمظؿقؼقّ٠مػّٔهماظؽػاؼاتماٌفـقةممبلؿّ٦ىمحلّ٤م
وجقّٓمجّٓاموػّ٨ماٌلؿّ٦ؼاتماظيتمؼطؾؾفاموؼشرترفامبنياحمدّ٦قماظعؿ.ّ٢م
متقّ٦رتمإذؽاظقّةماظّٓرادةمحّ٦لمتلاؤظنيمرئقلنيمػؿا :م
 عامعّٓىمهؼقّ٠معمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمسيمعّٓؼـةمدطقّٟمظؾؽػاؼاتماٌفـقةم
اظعاعة ،مسي مأبعادػا ماٌعّٕصقة مواظعؿؾقة مواظّ٦جّٓاغقة ،مظّٓى مخّٕجيقفا ،محلب مآراءم
اِّداتّٔةمورؤداءماٌصاحل،مسيمزيلةمسشّٕمدبصّ،ّٙموسيمضّ٦ءمعؿطؾؾاتمدّ٦قماظعؿّ٢؟ م
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عامأػّ٣ماظعّ٦اعّ٢ماٌمثّٕةمسؾّ٧معدم مهؼقّ٠ماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعةمسيمأبعادػاماظـالثة:م
اٌعّٕصقةمواظعؿؾقةمواظّ٦جّٓاغقة،ممبلؿّ٦ى حسن وجقد جدا،مظّٓىمخّٕجيّ٨معمدلاتم
اظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق،ّٟمسيمزيلةمسشّٕمدبصّ،ّٙمحلبمآراءماِّداتّٔةم؟
وبـاءمسؾّ٧مػّٔهماظؿلاؤالتممتّموضّٝمصّٕضقيتماظّٓرادة:
ػـاك مهؼق ،ّ٠ممبلؿّ٦ى مدون ادلمودط ،مظؾؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة مسي مأبعادػا ماٌعّٕصقةم
واظعؿؾقةمواظّ٦جّٓاغقة،مظّٓىمخّٕجيّ٨معمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق،ّٟمحلبم
آراءماِّداتّٔة،مومرؤداءماٌصاحل،مسيماًؿلةمسشّٕماخؿصاصمذبالماظّٓرادة،موسيمضّ٦ءم
عؿطؾؾاتمدّ٦قماظعؿ .ّ٢م
ؼشيّٕجّٝصيمعدم حتؼققماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعةممبلؿّ٦ىمحسن وجقد جدا،مظّٓىمخّٕجيّ٨م
عمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق،ّٟمحلب رأي األداتذةمإديمدِتمسّ٦اعّ٢معصيعّٕضِؾةم
ػ :ّ٨م مأ) مغؼائ ّٙمسي ماٌـاػج .مب) مضِؾّة ماِّجفّٖة ماٌلؿعؿؾة .مج) مغؼائ ّٙمسي مطػاءةم
اِّداتّٔة .مد) مغؼ ّٙمايِص ّٙماظؿطؾقؼقة مداخ ّ٢ماٌمدلات ماظؿؽّ٦ؼـقة .مه) مضعّٟم
اظرتبّصات ماٌُؼاعة مسؾ ّ٧معلؿّ٦ى مدّ٦ق ماظعؿ .ّ٢مو) مغؼ ّٙمعصّٓاضقة ماالعؿقاغات ماٌُـظؿةم
داخّ٢ماٌمدلاتماظؿؽّ٦ؼـقة.
تفّٓفمػّٔهماظّٓرادةمظؾؽشّٟمسّ٤مغؼاطماظضعّٟمواظؼّ٦ةمسيمعـظّ٦عةماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمسيم
ػّٔهماظّ٦الؼةم(دطق،)ّٟمعّ٤موجفةمغظّٕماٌكؿصنيموػّ٣ماِّداتّٔةمورؤداءماٌصاحل،موذظّ١م
ع ّ٤مخالل مععّٕصة معّٓى مهؼق ّ٠معمدّلاتفا ماظؿؽّ٦ؼـقة م مظؾؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة ،مطؿام
تفّٓفمسيماظّ٦ضتمغػلٌ ّ٥عّٕصةماظعّ٦اعّ٢ماٌعّٕضؾةمظؿقؼقّ٠مذبؿّ٢ماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعةم
اٌعـقة مباظّٓرادة مواظّ٦ضّ٦ف مسؾ ّ٧مأدؾابفا موخؾػقاتفا .مػّٔان ماهلّٓصان ماٌلطّٕان م مهلّٔهم
اظّٓرادة مال مؼـػقان موجّ٦د مأػّٓاف مأخّٕى معـ ّ٢ماظلع ّ٨مظؿقلقّٗ معرتبص ّ٨مورؾؾةم
وخّٕجيّ٨مضطا ماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمبلػؿقّةماظؼطا ماظّٔيمؼـؿؿّ٦نمإظقّ٥معّ٤مجفة،موبلػؿقّةم
عّ٦ض ّ٦ماظؽػاؼات ماٌفـقّة موعّٓى مهؼقؼفا مع ّ٤مرّٕف مزعالئف ،ّ٣مع ّ٤مجفة مأخّٕى،م
واظّٕشؾة مسي متّٖوؼّٓ ماظؼطا ماإلغؿاج ّ٨مواظصـاس ّ٨موآًّعات ّ٨مبّٓرادة مميؽِ ّ٤مأن متؽّ٦نم
عّٕجعقةمتصيلفّ٣صيمسيمتػعقّ٢مادرتاتقفقاتماظؿلقريمواظؿؽّ٦ؼّ٤مداخّ٢معمدّلؿفا.م
تشيَّّ٣ماالسؿؿادمسيمػّٔهماظّٓرادةمسؾّ٧مأداتنيممتـّؾؿامسي:ماٌُؼابؾةمواالدؿؿارة،مومضّٓمطاغت
اِّداظقبماإلحصائقةماٌلؿكّٓعةمػ:ّ٨م م
ممأ)ماٌُؿّ٦دّٛمايلاب .ّ٨م
ممب)محلابماظؿؽّٕاراتموماظؿؽّٕاراتماظـلؾقة .م
م
ممج)محلابمطا2ممظالدؿؼالظقّةمبادؿعؿال.
ممد)محلابمععادظةمأظػامطّٕوغؾاخم hManp ci eM hhpdnبادؿعؿالم saSSم
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بغّٕضمحلابمععاعّ٢ماظـؾاتمأظػامباظـلؾةمظؾفّٖء ماظـاغّ٨معّ٤ماالدؿؿارة،مواٌؿعؾّّ٠م
بلؿّةمسشّٕم()16مبصيـّٓامٌعّٕصةمعّٓىممتادؽّ٥ماظّٓاخؾّ٨مومدرجةماغلفاممبـّ٦ده .م

ؿقدان اؾلوث

ممظؼّٓ ممتّ ماظؾقث مسي معّٕطّٖؼ ّ٤ماثـني موععفّٓ مواحّٓ مظؾؿعؾق ّ٣مواظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفـقنيم
اٌؿّ٦اجّٓؼّ٤مسيمعّٓؼـةمدطق ّٟمواثينمسشّٕةم()12معمدلةمإغؿاجقةموخّٓعاتقةمسيمدّ٦قم
اظعؿ.ّ٢موماظيتمتظفّٕمطؿامؼؾ :ّ٨م

عمدلاتماظؿؽّ٦ؼ :ّ٤م

ـمعّٕطّٖماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمواظؿؿفنيمذطّ٦ر .م
ـمعّٕطّٖماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمواظؿؿفنيمإغاث .م
ـمععفّٓماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينميّ٨م500معلؽ .ّ٤م
عمدلاتمدّ٦قماظعؿ:ّ٢موػّ٨معؿّ٦اجّٓةمسيماٌـطؼةماظصـاسقةمظلطقّٟموسربمآٌّؼـة .م
)1مذّٕطةمداعلّ٦غ)2.Samsung.ّٞموحّٓةماظؾطارؼات ENPC Batterie.م
)3مذّٕطةمدّ٦صقؾالدت)4.Sofiplast.مذّٕطةمدقؾالدت.م)5مذّٕطةمبقؾل.ّ٨ممم م
)6مehPLPhsCمذّٕطةمطاظؾالدتم)7.مPepsiمبقؾل)8ّ٨م وحّٓةماظؿػّٕؼّٖmoule .
.ENPCم م
)9مذّٕطةمجقؿقّ١مcitedمم)10.معمدلةمت.سؿارماًاصةم(اظؾـاء).م م
 )11معمدلة م  .مس(اظرتصق ّٙمواظؿّٓصؽة) )12.معمدلة مب .ماًاصة م(خقارةم
وتصؿقّ٣مأزؼاء) .م

ب)مايّٓودماظّٖعـقة :م

مممومضّٓممتّتماظّٓرادةمسيماظػرتةماٌُؿؿّّٓةممبنيمصقػّٕيم2009موعايم .2010م

عقـة اؾلوث

وضّٓممتّمذيّٝمآراءمأصّٕادماظعقّـةماظيتمبؾغتم 90مصّٕدا،معـفّ٣م 60مأدؿاذمؼعؿؾّ٦نمسيم
عمدلاتماظؿؽّ٦ؼ،ّ٤مو 30مرئقّٗمعصؾقةموذبؿّ٦سةمطؾفّ٣معفـقّ٦نمؼعؿؾّ٦ن مسيماٌمدلاتم
اظصـاسقةموآًّعقةمسيمزيلةمسشّٕ()15ماخؿصاصاماخؿريتضيمظِلػؿقؿفا،مواظيتمضؿّتم
سيمذبؿؾفامإحّٓىمودؾعنيم()71مطػاؼةمعفـقّةمساعة .م
باظـلؾةمظؾػّٕضقةماظعاعةماِّوديممتّماالسؿؿادمسؾّ٧مطّ٢مأصّٕادماظعقـةم(أداتّٔةمورؤداءم
اٌصاحلمواجملؿّ٦سات) ،مأعامباظـلؾةمظؾػّٕضقةماظعاعةماظـاغقةمصؼّٓممتماظؾقثمعّٝمسقـةم
اِّداتّٔة مصؼ ّٛموذظ ّ١مظطؾقعؿفا ماظؾقّٓاشّ٦جقة ماظيت متفؿ ّّ٣مباظعّ٦اع ّ٢ماٌعّٕضؾة مظؿقؼقّ٠م
اظؽػاؼاتماٌفـقة،موػّ٦معّ٦ض ّ٦مخيّٙماِّداتّٔةماٌؽِّّ٦غني.
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حتدقد ادلدؾوالت اؾلقداغوجقة ؾؾػكات اخلؿس دلؼقاس اؾمؼوقم اؾمؼدقري واؾؽؿي
(اؾعددي ادلُعمؿد):
باظـلؾةمظؾؿؿغرياتماظؽؿقّةماٌُعؾِّّٕةمسّ٤مطّ٢معلؿّ٦ىمواظّٓاظةمسؾقّ٥مصؼّٓممتّماالتػاقمعّٝم
أصّٕادماظعقـةمأغّفامطاظؿاظ :ّ٨م
)1م( 0ـ  3999ـ باظـلؾةمظؾؿلؿّ٦ىمضعق .)ّٟم
)2م( 4ـ 7999مـمباظـلؾةمظؾؿلؿّ٦ىمدونماٌؿّ٦د .)ّٛم
)3م( 8ـ 11999مـمباظـلؾةمظؾؿلؿّ٦ىمعؿّ٦د .)ّٛم
)4م( 12ـ 15999مـمباظـلؾةمظؾؿلؿّ٦ىمحل .)ّ٤م
)5م( 16ـ  20ـمباظـلؾةمظؾؿلؿّ٦ىمجقّٓمجّٓا) .م
أعّامباظـلؾةمظؾؿؿغرياتماظؿؼّٓؼّٕؼةمظؽّ٢مصِؽةم(علؿّ٦ى)معّ٤ماٌؼقاسماظيتممتّمذّٕحفام
واالتػاق مسؾقفا مع ّٝمأصّٕاد ماظعقـة ،مصؿظفّٕ مبِؿقّٓؼّٓات ماظيت مبادرضيغا مسي مصِقاشؿفا مسؾّ٧م
اظـقّ٦ماظؿاظ :ّ٨م
أ-مؿُسموى ضعقف م

ضعّٟماًؾػقةماٌعّٕصقةموضعّٟماِّداءماظعؿؾّ٨مـماظؿطؾقؼّ٨مًّٕؼجماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفين،م
حبقث مؼظفّٕ مصاذال مبّٓرجة مطؾرية مسي متـػقّٔ ماظعؿؾقات ماٌفـقة مإٌُّضيتؾطة مباظؽػاؼة،م
واٌعّٕوضةمسؾقّ٥؛موذظّ١مسـّٓعامؼشيقنيصيمدبّّٕجشيّ٥معّ٤ماٌمدّلةماظؿؽّ٦ؼـقةماٌعـقّة،مأومإبّانم
اظػرتةماِّوديماظيتمتؾّ٨معؾاذّٕةًمتّ٦زقػّ٥مسيماٌمدلةماإلغؿاجقةمأومآًّعاتقة .م

ب -ؿسموى دون ادلمودط

ممؼصي ْظفِّٕمخّٕؼجماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمععّٕصةمغظّٕؼةمبلقطةمدونماٌؿّ٦د،ّٛمطؿامأغّّ٥مؼلعّ٧م
إديمتـػقّٔمعامؼصيطؾبصيمعـّ٥مسؿؾقا،مسيمطػاؼةٍمعا،مبؽقػقةمشريمعصيّٕضقةمؼصيالحشيُّٜمصقفامطـريمعّ٤م
اِّخطاءماٌفـقةماهلاعة .م

ج -ؿسموى ؿمودط

ؼشيظفّٕ مخّٕؼج ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مضادرا مسؾ ّ٧مصف ّ٣ماًؾػقة ماٌعّٕصقة مإٌُّتؾطة مباظؽػاؼةم
مبلؿّ٦ى معؿّ٦د ّٛمشري محل ّ٤مؼؿكؾّؾ ّ٥مغ ّ٦مع ّ٤ماظصعّ٦بة مواظغؿّ٦ض؛ ماِّعّٕ ماظّٔي مجيعّ٢م
أدائ ّ٥ماٌفين معؿّ٦د ،ّٛمظؽـّ ّ٥مأداء معؼؾّ٦ل مسؾ ّ٧ماظعؿّ٦م موعّٕذّّّ مظؾؿقل ّ٤مسي مصرتة مزعـقةم
ضصريةمغّ٦سامعا.
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د -ؿسموى حسن
ؼصي ْظفِّٕصيمخّٕؼجماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمعلؿّ٦ىمجقّٓموعصيّٕضيضّ٨مدّ٦اءمععّٕصقامأومأدائقطيا؛مصقصيـؾتصيم
طػاؼاتمعصيلؿقلـةمعّ٤مضشيِؾِّ٢مأداتّٔت،ّ٥موعّ٤مضشيِؾِّ٢ماالخؿصاصقنيماٌفـقنيمسؾّ٧معلؿّ٦ىم
دّ٦قماظعؿ،ّ٢محبقثمؼؾّٓومبّ٦ضّ٦حمضادرامسؾّ٧متـػقّٔماظعؿؾقاتماٌفـقةمإٌّتؾطةمباظؽػاؼة،م
دونمصعّ٦باتمطؾريةمأومإذؽالمعصيعقّ٠مظؾؿـػقّٔ.موهلّٔامؼؽّ٦نمأدائّ٥مغاجّّمسؾّ٧ماظعؿّ٦م،م
ظؽـّّ٥صيمشريمممؿاز .م

ه ـ ؿسموى جقد جدا

م سي مػّٔا ماٌلؿّ٦ى ،موشيجشيبشي مسؾ ّ٧مخّٕؼج ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مأنضي مؼصي ْظفِّٕشي ماطؿلاب ّ٥مٌعّٕصةم
وادعةمسيماظؽػاؼةماٌفـقةماظعاعة،محبقثمؼؽّ٦نمبادؿطاسؿّ٥ماإلجابةمسّ٤ماِّدؽؾةماٌعّٕصقةم
ِمعامؼعضيّٕشيضصيم
واظـظّٕؼةمبصػةمذاعِؾة،مدضقؼةموعصيؿؿازة ،مطؿامؼصيظفِّٕصيمضّٓراتمساظقةمسيمإناز صي
صيمتؼققّ٣مأدائّ٥متؼققؿامؼصِّ٢صيمإديمتؼّٓؼّٕمجقّٓمجّٓامأومممؿاز؛مصفّ٦م
شي
سؾقّ٥مسؿؾقا،محبقثمؼصيؿضيؽِّ٤
أداءمغاجّّمجّٓاموخاظّ٨معّ٤ماِّخطاءماٌفـقّة،مطؿامأغشيّ٥مأداءمتشيقشيؼَّّ٠شيمسيمزعّ٤مضقادّ٨متطؿّّصيم
إظقّ٥ماٌمدّلةماظصـاسقّةمأومآًّعاتقة.م م
ظؼّٓماسؿؿّٓغامازدواجقةماظؿؼّٓؼّٕ(متؼّٓؼّٕمغّ٦سّ٨موتؼّٓؼّٕمطؿ)ّ٨مسـّٓماإلدالءمبكراءمأصّٕادم
اظعقـةمِّغّّ٥معّ٤م"اٌُؿضيؽِِّ٤مأنمتؽّ٦نمضّ٦اسّٓماظؿصققّّمطؿقّةم(رضؿقة)مأومغّ٦سقةم(وصػقة)،مأوم
توؾقػًا بني االثـني " ،وسي مػّٔه ماياظة مؼصيعؿؿّٓصي ماىؿ ّٝمبني ماظؿؼّٓؼّٕؼ ّ٤م(راذّٓ مريادم
اظّٓودّٕي،م،2004مصم.)95

ـمائج اؾدرادة

طاغتماظـؿقفةمسيمذظّ١مػّ٨مأنَّماٌلؿّ٦ىماظؽؾّّ٨مسيمهؼقّ٠مذبؿ ّ٦ماظؽػاؼاتما ٌَعضيـِقةم
باظّٓرادة ،مظّٓى مخّٕجي ّ٨مػّٔه ماٌمدّلات ماظؿؽّ٦ؼـقّة ،مضّٓ مهَّّٓدشي مسي ماٌلؿّ٦ى مؿمودط،م
مبعّّٓل مسام مؼلاوي م ،8997ماِّعّٕ ماظّٔي مؼـػ ّ٨ماظػّٕضقة ماظعاعة ماِّودي ماظيت متّ٦ضّعتم
اٌلؿّ٦ىمدونماٌؿّ٦د.ّٛم م
ؼّٕجّٝمسّٓممهؼقّ٠مػّٔهماظؽػاؼاتممبلؿّ٦ىمحلّ٤موجقّٓمجّٓامإديمعواؿل مسّٓؼّٓةمعّ٤م
أػؿّفا:مغؼائّٙمسيماٌـاػجماٌُعؿؿّٓةموسّٓممعصيلاؼّٕتِفامظؾؿلؿفّّٓاتماظؿؽـّ٦ظّ٦جقة،مغؼائّٙم
سيمتّ٦صّّٕماٌّ٦ادماِّوّظقةمواظؿففقّٖاتماظؾقّٓاشّ٦جقة،مضعّٟمعلؿّ٦ىماٌرتبّٙمتؼـقاموظغّ٦ؼا،م
ضع ّٟماظرتبّصات ماٌقّٓاغقّة موسّٓم معصّٓاضقة ماالعؿقاغات ماٌُـظَّؿة مداخ ّ٢ماٌمدلاتم
اظؿؽّ٦ؼـقة،مممامؼمطّّٓماظػّٕضقةماظعاعةماظـاغقة.م م
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ؼصيؿؽّ٤مسّٕضماظـؿائجماظعاعةمظؾّٓرادةمسيماىّٓاولماظؿاظقة:
جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب جمؿوع آراء األداتذة و
رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اإلؾؽرتوتؼين.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة 1
(ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة

ادلعدل
اجلزئي

1.0906050707

7033

603060601.09
303070701.09
50306050707
503012012012013

6066
605.
505.
905.

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق جمؿوع
اؾؽػاقات.

ادلعدل اؾعام

70.9

دون
ادلمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب جمؿوع آراء األداتذة و
رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اإلؾؽرتوـقك اؾصـاعي.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة
.60701101.011012
.3060701101103
.70301.01.012013
.60307060901.
.110130303012012

ادلعدل
اجلزئي
905.
6083
9016
6083
90..

ادلعدل اؾعام

8026

ادلسموى اؾعام حتؼقق جمؿوع
اؾؽػاقات.

ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب جمؿوع آراء األداتذة و
رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص آؾقات وضلط.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة
.307030301101.
.6030301.012013
.60603030701.
.6030301.012014
1.01201.01101.01

ادلعدل
اجلزئي
6016
7083
5083
80..
1.066

ادلعدل
اؾعام

7069

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق جمؿوع
اؾؽػاقات
دون
ادلمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب جمؿوع آراء األداتذة و
رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص صقاـة عماد اإلعالم اآلؾي.
اؾؽػاقات اؾعاؿة

اؾدرجات ادلؿـوحة

اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4وجداـقة)

 .6999796910911م
 .3939791091199م
 .59593911911910م
 .10911939697910م

ادلعدل
اجلزئي
 8916م
 7916م
 7950م
 7983م

ادلعدل اؾعام
م
7066

ادلسموى اؾعام حتؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.
م

دون ادلمودط
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جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب جمؿوع آراء األداتذة و
رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اخلِرارة.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 3ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 6وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة

ادلعدل
اجلزئي

 .696910910911911م
 .393913912916916م
 .9910914914913912م
 .10910913912912913م
 .7979119109999م
 .12912913912913914م

 9900م
 10950م
 12900م
 11966م
 8983م
 12966م

ادلعدل اؾعام

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات

م
1.077

ؿمودط م

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اؾؽفروؿقؽاـقك.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة

ادلعدل اجلزئي

 .10911913913913912م  12900م
 9983م
 .11911911989999م
 .796911911911910م  9933م
 12912911912912914م  12916م

ادلعدل اؾعام

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق جمؿوع
اؾؽػاقات.

1.083

ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اؾمؾوقم.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2وجداـقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة
 .10911910910911911م
 .12912913912912913م
 .695910910910911م
 .696910910911911م

ادلعدل اجلزئي
 10950م
 12933م
 8966م
 9900م

ادلعدل اؾعام
م
1.012

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.
م
ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اؾـهارة ادلعؿارقة.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4وجداـقة)

102

اؾدرجات ادلؿـوحة

ادلعدل اجلزئي

 12912914912912913م  12950م
 10966م
 .697912912913914م
 9916م
 .79791091191199م
 .11911912912913912م  11983م

ادلعدل اؾعام
م
م
110.3

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.
م
م
ؿمودط

ؿدى حتؼقق ؿؤدّسات اؾمؽوقن ادلفين ؾؾؽػاقات ادلفـقة ؾدى خرجيقفا

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص ؿُسقّر أذغال اؾلـاء.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق جمؿوع
اؾؽػاقات

ادلعدل اؾعام

ادلعدل
اؾدرجات ادلؿـوحة
اجلزئي
م
 9900م
 .79799910910911م
 .999912913913913م  11950م م
 10910910910911911م  10933م 8039
 8950م
 .797999999910م
 2966م
 39393939292م

م
م

ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اؾمؿدقدات اؾصوقة واؾغاز.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4وجداـقة)

اؾدرجات ادلؿـوحة
 .697910910910911م
 .39393929393م
 .39393929393م
 .79793929393م

ادلعدل اجلزئي
9900
2983
2983
4916

ادلعدل
اؾعام
م
م
407.

م
م
م
م

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.
م
م
دون ادلمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص اخلقارة اجلافزة.
اؾؽػاقات اؾعاؿة

اؾدرجات ادلؿـوحة

م

ادلعدل

ادلعدل اؾعام

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.

اجلزئي

اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)

 .697910910911911م

 9916م

اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)

 .991099910910912م

 10900م

اؾؽػاقة ( 3ؿعرػقة)

 109109999910910م

 9966م

اؾؽػاقة ( 4ؿعرػقة)

 .9910910910911910م

 10900م

اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

 .13913912912913913م

 12966م

م
م

م
م

1.029

ؿمودط
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جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص احملادلة وادلاؾقة.
ادلعدل اجلزئي

اؾؽػاقات اؾعاؿة

اؾدرجات ادلؿـوحة

اؾؽػاقة ( 1تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 5تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 6وجداـقة)

 993911910912912م
 697912912913912م
 79799910910910م
 .39390909090م
 10910912912913912م
 1091091091091099م

ادلعدل
اؾعام

 9950م
 10933م
 8983م
 1900م
 11950م
 9983م

8049

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.
م
م

ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص ؿصؿم أزقاء.
اؾؽػاقات اؾعاؿة

اؾدرجات ادلؿـوحة

اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

 .9910910910911911م
 12913912912912913م
 10910912912913912م
 11910912912912913م
 11911999899910م

ادلعدل
اجلزئي
 10916م
 12933م
 11950م
 11966م
 9966م

ادلعدل اؾعام

م

م
110.6

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات.

م

م
ؿمودط

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص دؽرتارقة ادلدقرقة.
اؾؽػاقات اؾعاؿة

اؾدرجات ادلؿـوحة

اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 3تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 4تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 5وجداـقة)

 .79896959597م
 .39394939494م
 .9910910910911910م
 .393999999910م
 .109119109109999م

ادلعدل اجلزئي
 6933م
 3950م
 10900م
 7916م
 9983م

ادلعدل اؾعام

م

م
7036

ادلسموى اؾعام
جمؿوع اؾؽػاقات.
م
م
دون ادلمودط
م

ؾموؼقق

جدول مينل ادلسموى اؾعام ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،حسب اؾمؼققم اؾشاؿل ؾألداتذة
ؿع رؤداء ادلصاحل واجملؿوعات يف دوق اؾعؿل ،يف اخمصاص ؿعاجلة ادلقاه.
اؾؽػاقات اؾعاؿة
اؾؽػاقة ( 1ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 2تطلقؼقة)
اؾؽػاقة ( 3ؿعرػقة)
اؾؽػاقة ( 4وجداـقة)
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 .999913914914914م
 .696999999910م
 .797912912912913م
 .12912912912913913م

ادلعدل
اجلزئي
 12916م
 8916م
 10950م
 12933م

ادلعدل اؾعام
م
م
1.078

ادلسموى اؾعام ؾموؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات
م
ؿمودط م

ؿدى حتؼقق ؿؤدّسات اؾمؽوقن ادلفين ؾؾؽػاقات ادلفـقة ؾدى خرجيقفا

جدول مينل ادلسموى اؾؽؾي يف حتؼقق ؿؤدسات اؾمؽوقن ادلفين دلدقـة دطقف ؾؾؽػاقات ادلفـقة
اؾعاؿة ،ؾدى خرجيقفا ،يف مجقع اخمصاصات اؾدرادة احلاؾقة ،حسب آراء األداتذة +آراء
رؤداء ادلصاحل.
االخمصاص
اإلؾؽرتوتؼين
اإلؾؽرتوـقك اؾصـاعي
آؾقات وضلط
صقاـة عماد اإلعالم اآلؾي
اخلِِرارة
اؾؽفروؿقؽاـقك
اؾمؾوقم
اؾـهارة ادلعؿارقة
ؿسري أذغال اؾلـاء
اؾمؿدقدات اؾصوقة واؾغاز
اخلِقارة اجلافزة
احملادلة وادلاؾقة
ؿصؿم أزقاء
دؽرقمارقة ادلدقرقة
ؿعاجلة ادلقاه

ؿعدل حتؼقق اؾؽػاقات ادلعدل اؾعام يف حتؼقق ادلسموى اؾؽؾي يف حتؼقق
جمؿوع اؾؽػاقات ادلفـقة
ادلفـقة اؾعاؿة يف ؽلّ اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة
ؽ ّل
يف
اؾعاؿة
جمال يف مجقع االخمصاصات
اخمصاص
االخمصاصات.
جمال اؾدرادة.
اؾدرادة.
م
م
م
م

7909
8926
7979
7966
 10977م
 10983م
 10912م
 11903م
 8939م
 4970م
 10929م
 8949م
 11906م
 7936م
 10978م

م
م
م

م
م
م

8097

ؿمودط

ج)ماظـؿائجماظعاعةمجملؿ ّ٦ماظؽػاؼات

أعا ماظـؿائج ماٌؿعؾّؼة ممبلؿّ٦ؼات مهؼق ّ٠ماظؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة ماإلحّٓىم
واظلؾعني(،)71مصؼّٓمأزفّٕتمػّقضيؿشيـةموتغؾّبماٌلؿّ٦ىمؿمودطمحقثموؾّّ٧معامؼؾ :ّ٨م
حصّؾتضيمسؾّ٧ماٌلؿّ٦ىمؿمودط.
ـم41مطػاؼةم شي
حصّؾتمسؾّ٧مدون ادلمودط.
ـ 15مطػاؼةم ّ
حصّؾتمسؾّ٧معلؿّ٦ىمحسن .م
ـ  1.طػاؼاتم ّ
حصّؾَتضيمسؾّ٧ماٌلؿّ٦ىمضعقف .م
ـم5مطػاؼاتمصؼّٛم ّ
طػاؼةمحصّؾَتضيمسؾّ٧ماٌلؿّ٦ىمجقدمجدا .م
شي
ـم..م
غصيالح ّٜمتّ٦اص ّ٠مػّٔه ماظـؿائج مع ّٝماظيت ممتـّّ٢صي ماٌلؿّ٦ى ماظؽؾ ّ٨مسي مهؼق ّ٠معمدلاتم
اظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مٌّٓؼـة مدطق ّٟمظؾؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة ،مظّٓى مخّٕجيقفا مسي مذيقّٝم
اخؿصاصاتماظّٓرادةماياظقة،محلبمآراءماِّداتّٔةمإضاصة مآلراءمرؤداءماٌصاحل مواظيتم
زفّٕمصقفاماٌلؿّ٦ىمؿمودط،ممبعّّٓل8.97/20مطقصقؾةمغفائقة .م
غؿائجماظؿلاؤلماظػّٕسّ٨مرض13 ّ٣ماًاصمباظؿلاؤلماظّٕئقلّ٨ماِّول،مواظّٔيممتـّّ٢مسي:م م
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ػ ّ٢مػـاك مصّٕوق مذات مدالظة مإحصائقة مبني مآراء ماِّداتّٔة موآراء مرؤداء ماٌصاحلم
خبصّ٦صمعلؿّ٦ى مهؼق ّ٠مذبؿ ّ٦ماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعة،مظّٓىمخّٕجيّ٨معمدلاتم
اظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق،ّٟمسيماًؿلةمسشّٕ()15ماخؿصاصمذبالماظّٓرادةم؟
جدول قُؿنّ ُل توزقع اؾمؽرارات ادلُالحظة واؾمؽرارات ادلموؼَّعة ؾألداتذة ورؤداء ادلصاحل ،حسب
اؾمؼدقرات اؾنالث :ضعقف ،ؿمودط ،حسن.
ضعقف

ؿسموى حتؼقق
آراء اؾعقـة

ؿمودط

اظؿؽّٕرماٌالحظةمم م
اظؿؽّٕرماٌالحظة م
39
6
اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعةمممممممممم م اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعة م
45011
7027
اظؿؽّٕرماٌالحظة
ماظؿؽّٕرماٌالحظة م
54
9

أداتذة
رؤداء
ادلصاحل واجملؿوعات
(دوق اؾعؿل).

اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعة م
 7072مم م
15

اجملؿوع

اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعة م
47088مممم م
93

حسن

اجملؿوع

اظؿؽّٕرماٌالحظة م
2.
اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعة م
12061م م
اظؿؽّٕرماٌالحظة م
6
اظؿؽّٕرماٌؿّ٦ضعة م
 13038م
26

65

69
134

م
د)مغؿائجمطا مظؾؿؼارغةمبنيمأراءماِّداتّٔةموآراءمرؤداءماٌصاحلمواجملؿّ٦سات :م
2

ظؼّٓمحاوظـامععّٕصةمعامإذامطاغتمػـاكمصّٕوقمذاتمدالظةمإحصائقةمبنيمآراءمسقـؿنيم
متـّالماِّداتّٔةمسؾّ٧معلؿّ٦ىمعمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤معّ٤مجفة،مورؤداءماٌصاحلمسؾّ٧معلؿّ٦ىم
دّ٦قماظعؿّ٢معّ٤مجفةمأخّٕى،ممتّماسؿؿادمطاي.2موغظّٕامظّ٦جّ٦دمسّٓدمبعّٚماظؿؽّٕاراتم
اٌُالحظةمأضّ٢معّ٤م 5متؽّٕاراتمسؾّ٧معلؿّ٦ىمبعّٚماًاغات،موػّ٨م 3متؽّٕاراتمباظـلؾةم
ظؿؼّٓؼّٕم(دونماٌؿّ٦د،)ّٛموطّٔظّ١م0متؽّٕارمباظـلؾةمظؿؼّٓؼّٕم(جقّٓمجّٓا)مواظيتمزفّٕتمسـّٓم
اآلراء ماٌُالحظة مظؽّ٢شي مع ّ٤ماِّداتّٔة مورؤداء ماٌصاحل؛ موػ ّ٦معا مال مؼلؿّّ مبؿطؾق ّ٠مػّٔهم
اٌعادظةمبؽقػقةمصقققة،مصنغ،ّ٥موعّ٤مأجّ٢ماالبؿعادمسّ٤ماظؿققّّٖموارتؽابماًطل،مصؼّٓم
متّمتؼؾقّٙمسّٓدماٌؼادؼّٕماًؿلة()5مإديمثالثةمعؼادؼّٕ،موذظّ١مبضشيِّّ٣مصؽةم(دونماٌؿّ٦د)ّٛم
عّٝمصِؽةم(اٌؿّ٦د،)ّٛموضشيِّّ٣مصِؽة(جقّٓمجّٓا)معّٝمصؽةم(حل،)ّ٤مظؿصؾّّمسيماظـفاؼةم3مصِؽاتم
ػ :ّ٨مضعقف ،ؿمودط ،وحسن .موتظفّٕ مظـا مػّٔه ماظػؽات ماظؿؼّٓؼّٕؼة معصيعؾّّٕة مبصػةم
عؼؾّ٦ظة،محقثمتؿؿـّّ٢صيمضِؿضيـشيفامتؼّٓؼّٕاتماظضع،ّٟمثّّ٣ماظؿشيّ٦دّ،ّٛموبعّٓػامايل.ّ٤مومتـّؾتم
ـمائج اؾؽاي2ماظّٔيمؼلاويمحلبماٌعادظة:م م
م
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طاي2م=مذبؿ ّ٦م(اظؿؽّٕاراتماٌالحظةمـماظؿؽّٕاراتماٌؿّ٦ضعة) 2م
ممممممممممممممممممممممممممماظؿؽّٕاراتماٌؿّ٦ضعةمممممم م
سـّٓمدرجاتمحّٕؼة:م=Vم(م1م–م-1()eم،)Rمحقثمتصيعؾِّّٕصيمeمسّ٤مسّٓدماظصػّ٦ف،م
ومRمسّ٤مسّٓدماِّسؿّٓة؛مواظيتمتلاويمسيمحاظؿـا:م2(=Vمـ3()1مـ)1م=م.2
م
2م
طاي =م(6مـم )7927م+م(39مـم )45911م+م(20مـم )12961م+م(9مـم )7972م+م(54مـم )47988م6(+مـم= )13938م م
2

2

2

2

2

2

مممممممممممممممممممممم7927ممممممممممممم45911ممممممممممممممم12961مممممممممممم7972ممممممممممم47988ممممممممممممم 13938م

م=م
وٌعّٕصةمعّٓىمدالظةماظػّٕوقمبنيمآراءمسقـةمأداتّٔةمضطا ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤موآراءمسقـةمرؤداءم
اٌصاحل مسي مدّ٦ق ماظعؿ ّ٢مخبصّ٦ص معلؿّ٦ؼات مهؼق ّ٠ماظؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة مظّٓىم
خّٕجيّ٨معمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق ّٟمؼـؾغّ٨معؼارغةمضقؿةمطاي 2ماحمللّ٦بةم
عّٝماظؼقؿةماٌُفشيّٓضيوظةمسـّٓمدرجاتمحّٕؼة=م،2موعلؿّ٦ىمدالظةم(.)0905م م
زَفشيّٕشي مأنَّ ماظؼقؿة ماٌُفّٓضيوظة مػ ّ٨م( .)59991موع ّ٤ماٌعؾّ٦م مأغّ ّ٥مإذا مجاءت ماظؼقؿةم
احمللّ٦بةمأطربمعّ٤ماظؼقؿةماٌُفشيّٓضيوظة مصفّٔامؼعينمأنّماظػّٕوقمتصيعؾِّّٕمسّ٤مدالظةمإحصائقة؛م
وإذا مجاءت ماظؼقؿة ماحمللّ٦بة مأصغّٕ مع ّ٤ماظؼقؿة ماٌُفّٓضيوشيظة ،مصفّٔا مؼعين مأن ماظػّٕوق مالم
هؿِّ٢صي مدالظة مإحصائقة ،مومبا مأنّ ماظؼقؿة ماحمللّ٦بة مظؽاي 2مسي مػّٔه محاظة متلاويم
( )10943محقث مأغّ ّ٥مواضّّ مأغّفا مضقؿة مأطرب مع ّ٤ماظؼقؿة ماٌُفشيّٓضيوشيظة مواظيت ممتـّؾت مسيم
(،)59991مصنغـامغلؿـؿجمأنّمػـاكمصعالمصّٕوقمذاتمدالظةمإحصائقةمبنيمآراءماِّداتّٔةم
وآراءمرؤداءماٌصاحلمخبصّ٦صمعلؿّ٦ؼاتمهؼقّ٠مذبؿ ّ٦ماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعة،مظّٓىم
خّٕجيّ٨معمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤ماٌفينمٌّٓؼـةمدطق .ّٟم
متؾنيمػّٔه ماظـؿائجمأنمتؼّٓؼّٕاتمرؤداءماٌصاحلمتؿؿقّّٖصيمبِصّٕاعةٍمأطرب ،محقثمتصي ْظفِّٕصيم
اظـؿائجمأنّمعّ٤مبنيمإحّٓىمودؾعنيمطػاؼةم(،)71موػّ٦ماظعّٓدماإلذياظّ٨مظؾؽػاؼاتماظيتم
خشيضعتمظؾؿؼقق،ّ٣مػـاكمأربعةموزيلنيم()54مطػاؼةمعفـقةمساعةمضّٓممتّمهّٓؼّٓػامعّ٤م
ضِؾشيِّ٢مرؤداءماٌصاحلمسيمتؼّٓؼّٕم(عؿّ٦د،)ّٛموػّ٦مسّٓدمعصيعؿشيرب،معؼارغةمبؿلعةموثالثنيم()39م
طػاؼةمساعةمضّٓممتّمهّٓؼّٓػامسيمغػّٗماظؿؼّٓؼّٕ(معؿّ٦د)ّٛمعّ٤مضشيِؾِّ٢ماِّداتّٔة.مطّٔظّ١مػـاكم
تلعةم()9مطػاؼاتممتمتؼققؿفامبؿؼّٓؼّٕ(ضعق)ّٟمسـّٓمرؤداءماٌصاحل،معؼابّ٢مدِؿةم()6م
طػاؼاتمصؼّٛمباظؿؼّٓؼّٕمغػلّ٥م(ضعق)ّٟمسـّٓماِّداتّٔة .م
أعّامباظـلؾةمظؾؿؼّٓؼّٕ (حل)ّ٤مصؿّ٤ماظّ٦اضّّمجّٓامأنّمسّٓدمتؼّٓؼّٕاتمرؤداءماٌصاحلمطانم
صارعاًمبصػةمطؾرية،محقثمضُقِّؿتمدؿةم()6مطػاؼاتمساعةمصؼّٛمسيمػّٔاماظؿؼّٓؼّٕ (حل،)ّ٤م
عصيؼابِ ّ٢مسشّٕون م( )20مطػاؼة مساعة مضّٓ مضُِّّٓرشيت مبؿؼّٓؼّٕ(حل )ّ٤مع ّ٤مرّٕف ماِّداتّٔة ،مأعام
اٌؼارغة ماظعّٓدؼّة ماٌؾاذّٕة مبني ماظؿؼقق ّ٣ماظّٓاخؾ ّ٨مظألداتّٔة مواظؿؼقق ّ٣ماًارج ّ٨مظّٕؤداءم
اٌصاحلمواظيتمؼصيؿؽّ٤صيماظؼقاممبفامسؾّ٧مأداسماٌعّّٓالتماٌؿقصّّ٢مسؾقفا،مصؿظفّٕمطؿاؼؾ:ّ٨
0922م+م+0982م4933م+م0921م+م0978م+م4907م=م.1.043

م
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توػقق داؿعي

م

االخمصاص م
اإلظؽرتوتؼين م
اإلظؽرتوغقّ١ماظصـاس ّ٨م
آظقاتموضؾ ّٛم
صقاغةمسؿادماإلسالمماآلظ ّ٨م
إًِِّارة م
اظؽفّٕوعقؽاغق ّ١م
اظؿؾقق ّ٣م
اظـفارةماٌعؿارؼة م
علريمأذغالماظؾـاء م
اظؿؿّٓؼّٓاتماظصققةمواظغاز م
اًِقارةماىاػّٖة م
احملادؾةمواٌاظقة م
عصؿّ٣مأزؼاء م
دؽّٕؼؿارؼةمآٌّؼّٕؼة م
ععاىةماٌقاه م
اٌعّّٓلماظعام م

اؾمؼققم اؾداخؾي (األداتذة) م
 8013م
 9065م
 8045م
 8025م
 1202.م
 11025م
 1.093م
 120..م
 90..م
 4062م
 1.06.م
 902.م
 11025م
 707.م
 11093م
 9067م

اؾمؼققم اخلارجي(رؤداء ادلصاحل) م
 5م
 605.م
 602.م
 605.م
 7091م
 1.م
 805.م
 9012م
 702.م
 4087م
 907.م
 70.8م
 1.07.م
 607.م
 805.م
 7063م

أعا مخبصّ٦ص مغؿائج ماظػّٕضقّة ماظعاعة ماظـاغقة مواٌؿعؾّؼة مباظعّ٦اع ّ٢ماٌُعّٕضؾة مظؿقؼقّ٠م
اظؽػاؼاتماٌفـقةممبلؿّ٦ىمحلّ٤موجقّٓمجّٓا،مصؿشيظفّٕماظـؿائج،محلبماىّٓولماظؿاظ :ّ٨م
ترتقب ؾؾعواؿل ادلُعرؼِؾة ؾموؼقق اؾؽػاقات ادلفـقة اؾعاؿة ،مبسموى حسن أو جقد جدا ،ؿن 1
إىل  16يف مجقع االخمصاصات ادلدرودة ادمهابة ؾؾسؤال ادلػموح.
اؾعواؿل ادلعرؼِؾة
غؼّٙمسيماٌّ٦ادماِّوظقة،ماظؿففقّٖاتمواظّ٦دائّ٢ماظؾقّٓاشّ٦جقة .م
ضعّٟمعلؿّ٦ىماٌرتبّٙمتؼـقامومظغّ٦ؼام .م
غؼائّٙمسؾّ٧معلؿّ٦ىماظرباعجماٌعؿؿّٓةةموسّٓممعلاؼّٕتفامظؾؿلؿفّٓاتماظؿؽـّ٦ظّ٦جقة .م
ضعّٟماظرتبصاتماٌقّٓاغقة .م
غؼائّٙمسيماظؿطؾقؼاتمأثـاءمصرتةماظؿؽّ٦ؼ .ّ٤م
غؼائّٙمسيماظطّٕقماظؾقّٓاشّ٦جقةمومعـففقةماظؿؽّ٦ؼ .ّ٤م
غؼّٙماظؿلػقّ٢مواظؿؽّ٦ؼّ٤ماظؿؼينمواظؾقّٓاشّ٦جّ٨مظألداتّٔة .م
صرتةماظؿؽّ٦ؼّ٤مشريمطاصقة .م
سّٓممعصّٓاضقةماظؿؼققّ٣مسيماالعؿقاغات .م
شؿّ٦ضمسيمهّٓؼّٓماظؽػاؼاتمواِّػّٓافماظؿؽّ٦ؼـقة .م
ضعّٟمداصعقةماٌرتب .ّٙم
ارتػا مأسّٓادماٌرتبصّ٦ن.م م
غؼائّٙمسيماظؽؿبموإٌّاجّٝماظؿؼـقة .م
سطبماظعؿادمواِّجفّٖة .م
سّٓممتّ٦صّٕماىّ٦ماظـػلّ٨مإٌّؼّّمأثـاءمظؿؽّ٦ؼ .ّ٤م
شقابماظؿػؿقّ٘ماظّٓوري .م
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اؾمؽرارات
عّ٤م 60/م
41
35
30
26
26
18
16
15
14
14
12
6
6
5
4
2

اؾمؽرارات
اؾـسلقة
68933
58933
50
43933
43933
30
26966

1
2
3
4
4
6
7

25
23933
23933
20
10
10
8933
6966
3933

8
9
9
11
12
12
14
15
16

اؾرتتقب
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تػسري عام ؾؾـمائج
تّٓلّ ماظـؿائج مبّ٦ضّ٦ح مأنّ مػـاك مصّٕوق مبني ماظؿؼقق ّ٣ماظّٓاخؾ ّ٨مظألداتّٔة مواظؿؼققّ٣م
اًارج ّ٨مظّٕؤداء ماٌصاحل ،موؼظفّٕ مذظ ّ١مسؾ ّ٧معلؿّ٦ى ماٌؼارغة مسي مط ّ٢ماخؿصاص معّ٤م
االخؿصاصات ماًؿلة مسشّٕة ،مطؿا مؼظفّٕ ماظػّٕق مسؾ ّ٧معلؿّ٦ى ماٌعّّٓل ماظعام ماٌؿقصّّ٢م
سؾق ّ٥مباظـلؾة مجملؿ ّ٦ماظؿكصصات ،محقث مهّّٓدشي معصيعّّٓل متؼقق ّ٣ماِّداتّٔة مبِـ م م9967مم
اظّٓالمسؾّ٧ماٌلؿّ٦ىمعؿّ٦دّٛمسيماٌؼقاسماًؿادّ٨ماٌعؿؿّٓمسيماظؾقث،موػّ٦معلؿّ٦ىمدؾيبم
وشريمعصيّٕضّ٨مسؾّ٧ماظعؿّ٦م.م م
حيّّٓدمعصيعّّٓلمتؼققّ٣مرؤداءماٌصاحلمبِـم7963ماظّٓالمسؾّ٧ماٌلؿّ٦ىمدونماٌؿّ٦دّٛموػّٔامعام
ؼصيـؾتصيماعربؼؼقامغؼّٙمصعاظقةماٌمدّلاتماظؿؽّ٦ؼـقّةماٌعـقة مباظّٓرادة ،مطؿامتصيظفّٕماظـؿائجم
أنّمػـاكمصعالمصّٕوقمبنيمآراءماِّداتّٔةموآراءمرؤداءماٌصاحلمسيمعللظةمتؼّٓؼّٕمعلؿّ٦ؼاتم
هؼق ّ٠ماظؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة ،مظّٓى مخّٕجي ّ٨معمدلات ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مٌّٓؼـةم
دطق،ّٟمسيماًؿلةمسشّٕم()15ماخؿصاصماٌعـقةمباظّٓرادة،موػّٔامراجّٝمإديماخؿالفم
اظظّٕوفموعلؿّ٦ؼاتماظيتمؼؿّّ٣مصقفاماظؿؼقق.ّ٣م م
خصّ٦صقة ماظؿؼقق ّ٣مسي ماظؾؾّٓان ماظـاعقة متشري مإدي مأن متؼقق ّ٣ماٌمدلة ماظؿؽّ٦ؼـقة مميؿازصيم
بلطـّٕ مظقّ٦غة موتلاػ ّ٢مغظّٕا مظظّٕوصفا ماظؾقّٓاشّ٦جقّة ماالصطـاسقة معفـقا؛ معصيؼارغة مبؿؼققّ٣م
اٌمدلة ماظصـاسقة ماظيت متشرتطُ ،مبصػة معؾؿّ٦دة ،مصِػَؿا ماظػعاظقة مواظـّ٦سقة مسـّٓ مإنازم
اظعؿؾقات ماٌفـقة ،ماِّعّٕ ماظّٔي مجع ّ٢متؼقق ّ٣مرؤداء ماٌصاحل مواجملؿّ٦سات مؼؿؿقَّّٖصي مبلطـّٕم
صّٕاعة معؼارغةً مبؿؼقق ّ٣ماِّداتّٔة مغظّٕا مظؾظّٕوف ماٌفـقّة ماظػعؾقّة ماظيت متعّٕصفا مػّٔهم
اٌمدّلات،موم ػّٔامعامؼؿطابّ٠معّٝمسّٓممرضاماظؼطا ماٌلؿكّٓم،موسؾّ٧ماظعؿّ٦م،مباٌلؿّ٦ىم
اظّٔي مؼظفّٕ مب ّ٥مخّٕجي ّ٨معمدلات ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤ماٌفين مسـّٓ مدبّّٕجف ّ٣موتّ٦زقػف ّ٣مسيم
اٌمدّلاتماإلغؿاجقّةمعّ٤مأجّ٢ماٌؿاردةماظػعؾقّةمظؾؿكصّ .ّٙم
أعامباظـلؾةمظؾػّٕضقةماظعاعةماظـاغقةماظيتماػؿؿّتمباظعّ٦اعّ٢ماٌعّٕضؾةمظؿقؼقّ٠ماظؽػاؼاتم
اٌفـقّةممبلؿّ٦ىمحلّ٤موجقّٓمجّٓا ،صؼّٓمأزفّٕت مغؿائجماظّٓرادة ماٌُؿقصَّّ٢مسؾقفامعّ٤م
خاللماظّ٦دقؾؿنيماظؾقـقؿني،مدّ٦اءماٌؼابؾةمأوماالدؿؿارة،مأنّماظعّ٦اعّ٢ماٌُعّٕضِؾةمسيمهؼقّ٠م
اظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعة ممبلؿّ٦ىمجقّٓموجقّٓمجّٓا مسـّٓمخّٕجيّ٨ماٌمدلاتماظؿؽّ٦ؼـقةم
ٌّٓؼـةمدطق،ّٟمسيماًؿلةمسشّٕم()15ماخؿصاصمآٌّرودة م-محلبمآراءماِّداتّٔة م-م
ضّٓمذطِّٕتمتارةمبؼّّ٦ةموتارةمبشؽّ٢مأضع.ّٟم م
صي
م
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صؾاظـلؾة مظالدؿؿارة ،موػ ّ٨ماظّ٦دقؾة ماظؾقـقة ماظيت مرطّّٖت مبشؽ ّ٢مطؾ ّ٨مسؾ ّ٧مربّ٦رم
اظعّ٦اعّ٢ماٌعّٕضِؾةمسيمهؼقّ٠ماظؽػاؼاتماٌفـقةماظعاعةمظّٓىمخّٕجيّ٨معمدلاتماظؿؽّ٦ؼّ٤م
اٌفين ماٌُالحظة ،موبّٓءا مباظلمال ماٌػؿّ٦ح ،مزفّٕت ماظعّ٦اع ّ٢ماظيت مأطّّٓ مسؾقفا ماِّداتّٔةم
بـلبمزبؿؾػة،متّٕاوحتمبنيم%68933م شيو.% 3933م
وزّستمتـازظقامطؿامؼؾ:ّ٨مغؼّٙمسيماٌّ٦ادماِّوظقة،ماظؿففقّٖاتمواظّ٦دائّ٢ماظؾقّٓاشّ٦جقةم
(،)%68933مضعّٟمعلؿّ٦ىماٌرتبّٙمتؼـقاموظغّ٦ؼا م(،)%58933مغؼائّٙمسؾّ٧معلؿّ٦ىم
اظرباعجماٌعؿؿّٓةموسّٓممعلاؼّٕتفامظؾؿلؿفّٓاتماظؿؽـّ٦ظّ٦جقةم(،)50%مضع ّٟاظرتبصاتم
اٌقّٓاغقةم()% 43933مغؼائّٙمسيماظؿطؾقؼاتمأثـاءمصرتةماظؿؽّ٦ؼّ٤مممممممم(،)% 43933م
غؼائّٙمسيماظطّٕقماظؾقّٓاشّ٦جقةمومعـففقةماظؿؽّ٦ؼّ٤م(،)% 30مغؼّٙماظؿلػقّ٢مواظؿؽّ٦ؼّ٤م
اظؿؼين مواظؾقّٓاشّ٦ج ّ٨مظألداتّٔة م( ،)26966مصرتة ماظؿؽّ٦ؼ ّ٤مشري مطاصقة م( ،)% 25مسّٓمم
عصّٓاضقةماظؿؼققّ٣مسيماالعؿقاغاتم( ،)% 23933م
شؿّ٦ض مسي مهّٓؼّٓ ماظؽػاؼات مواِّػّٓاف ماظؿؽّ٦ؼـقة ماٌـشّ٦دة م( ،)% 23933مضعّٟم
داصعقّة ماٌرتب ّٙم( ،)% 20مارتػا مأسّٓاد ماٌرتبصني م( ،)% 10مغؼائ ّٙمسي ماظؽؿبم
وإٌّاج ّٝماظؿؼـقة م( ،)% 10مسطب ماظعؿاد مواِّجفّٖة م( ،)% 8933مسّٓم متّ٦صّٕ ماىّ٦م
اظـػلّ٨مإٌّؼّّمأثـاءماظؿؽّ٦ؼّ٤م(،)% 6966مشقابماظؿػؿقّ٘ماظّٓوريم( .)% 3933م
تصيـؾتمػّٔهماظـؿائجمأنّماظػّٕضقةماظعاعةماظـاغقةمػّ٨معمطّّٓةمبصػةمطؾقّةمغظّٕامظؿلطقّٓم
اِّداتّٔة مسؾ ّ٧مط ّ٢ماظعّ٦اع ّ٢ماٌعّٕضِؾة مظؿقؼق ّ٠ماظؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة مسـّٓ مخّٕجيّ٨م
اٌمدلاتماظؿؽّ٦ؼـقةماٌعـقةمباظّٓرادة،مواظيتمغصّتمسؾقفامػّٔهماظػّٕضقة ،موضّٓمزفّٕتم
سّ٦اع ّ٢مأضّ٦ى مع ّ٤مسّ٦اع ّ٢مأخّٕى مسي مسّٕضؾة مهؼق ّ٠ماظؽػاؼات ماٌفـقة ماظعاعة ماٌعـقّةم
باظّٓرادة،مطؿامؼظفّٕمذظّ١مجؾقامسيماىّٓولماٌكصّٙمظّٔظ.ّ١
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