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 اٌخالصخ
ٗقييد ، أغييز جراييزجؼ جىطينشٝييّٜ٘  ييٜ ؾييذخ جٕطَييحً جىَاييحٕدِٝ ىيْاييزجش جرارحرٝييس ذٓ جىدرجطييس ئىييٚ ض ييز  ضزٍييٜ ٕيي

ٗ جىزتٞظيس  يٜ    ٜ جىْازز جىَظحتٞس  ٗأطي٘خ ضكيٞو جىَضَُ٘جططخدً جىرحقع جىَْٖؽ جى٘صنٜ   NRT قْيحضٜ رٗاجٗ 

( ( ًٍٝ٘ح )شٖز صْحع30ْٜٞس ٍدضٖح )جاذ عْٞس سٍٗ  جىْازز جرارحرٝس شناًل ٍٗضًَّ٘ح،جىنضحتٞس، ٍِ االه ضكيٞو 

قييد ضييٌ ٗ(، 31/12/2016ٗ  10/ 1) ىيَييدز جىَكريي٘رز ذييِٞ ( قيقييس )ّاييزز( جارحرٝييس91ٍييِ ٍؿطَييب جىركييع جىرييحى )

ٍؿَ٘ع جىػالغس ٗضٌ جاطٞحرٕح ذأطي٘خ جىاٖز جىرْحعٜ، جألصيٜ ٗذيغص شٖزًج ٗجقدًج ٍِ  جاطٞحر جى ْٞس ٍِ جىَؿطَب

ميٜ   ٝقطريز جىركيع عيييٚ ٍيدز ٍ ْٞيس، ٗجاطيحر جىرحقييع جألٝيحً جى ايزز ج ٗىيٚ ٍييِ شيٖز ضايزِٝ ج ٗه، ٗجى اييزز            

ٗجألٝييحً جى اييزز جألاٞييزز ٍييِ شييٖز مييحُّ٘ ج ٗه، ىٞرييرف ٍؿَيي٘ع جى ْٞييس شييٖزًج    جىػحّٞييس ٍييِ شييٖز ضاييزِٝ جىػييحّٜ، 

جىدرجطيس ئىيٚ   ٗذ يد ضكيٞيو ٍضيَُ٘ جى ْٞيس ض٘صييص        صْحعًٞح ٗجقدًج، ٗضظَٚ ٕذٓ جى ْٞس ذحى ْٞس جىدجتزٝس جى ا٘جتٞس.

ِ جىْايزز  يٜ   ، ذ يدا عْيحٗٝ  دضح  يٜ جىْايزجش ج ارحرٝيس جىزتٞظيٞس    ميطح جىقْحضِٞ جعطَي  أُ جى دٝد ٍِ جىْطحتؽ، ٍِ إَٖٔح:

ٕ ٕي٘  ُ ٗؾي٘ا عْيحِٗٝ جىْايزز    ئذدجٝس ٗٗطي  ّٖٗحٝيس ّايزجضٖح،     عْيحِٗٝ  طَيحً جىَايحٕدِٝ ٗٝظيحعد جىطزضٞيد     ٍ٘ضيب ج

، ٗأظٖيزش جىْطيحتؽ   ظ عيٚ ذقحء جىَاحٕدحنجىْازز عيٚ عزض ٍ٘ض٘عحضٖح جىخرزٝس  ٜ ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ ٗجىك

، ظ عييٚ عَيٞيس جىط٘جصيو ٍيب جىَايحٕد     حني ؾٞيد، ٍيِ أؾيو جىك   جىَظيٞقٜ ذاينو   قْيحضِٞ جطيطخدجً جىنحصييس    جىجُ ىنو ٍِ 

ايييم ٍقييدً جىْاييزز  ييٜ جىْاييزجش   جىيي٘جراز زجش ٞطغٞحىضِٞ جٕطَطييح ٗذدرؾييس مرٞييزز ذيي  حْييّطييحتؽ جىدرجطييس جُ جىق أمييدش ٗ

جألارحرٝس، جألٕطَحً ذط٘ظٞم ص٘رز ٗىُ٘  ٜ اجاو طيط٘اٝ٘ أاريحر ذاينو ٍظيطَز ذيِٞ جىْايزجش ٗ قيزجش ج اريحر         

ٝس. ٗأظٖزش جىْطحتؽ أُ ماًل ٍيِ قْيحز رٗاجٗ   ٍ٘ض٘ع جىْازجش جألارحرٌ  ٜ ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ ّك٘ ىٖح اٗر ٍٖ

ري٘رز  أُ جى، جٕطَطَح ذأططخدجً أّ٘جع قزمحش جىنحٍٞزج جىطينشّٝ٘ٞس  ٜ جىْازجش جألارحرٝس، ٕٗيذج ٝيده   NRTقْحز ٗ 

ّطريحٓ جىَايحٕد ٗأمػيز    جىنيحٍٞزج ٍيِ إٔيٌ عْحصيز ىنيص ج      قزميس ىيدٙ جىَايحٕد، ُٟ     ٘ىيد ؾحبذٞيس  ضطْ٘عيس جىكزميس،   َجى

جطييطخدجً أّيي٘جع  ييٜ ذايينو ؾٞييد  ٘ججىقْييحضِٞ ٍييِ ايياله جىَريي٘رِٝ أطييَٖ ٝييده أُ جىَخييزؾِٞ  ييٜ ميطييح جضييأغٞزج، ٕٗييذ

 قزمحش جىنحٍٞزج ذٖد  ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ.
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the impact of TV Directing in attracting the attention of audients 

on the news bulletins, researcher has used the descriptive approach and the method of content 

analysis in the main evening news in Rudaw and NRT Satellite channels, through a analyzing 

newsletter bulletins in form and contents, and taking the time sample period (30) days (month 

industrial) from the research community's (91) news programmes for the duration confined 

between (1/10 until 12.31.2016), has been selected sample of the original community and 

reached one month of the three total were selected style industrial month, so as not to restrict 

the search to a certain period, and the researcher chose a the first ten days of the month of 

October, and the second ten days of November, and the last ten days of the month of 

December, for the sample a total - one industrial month, this sample is called circular random 

sample. After analyzing the content of the sample study it found many of the results, the most 

important of which is that both channels signify in the main news bulletins, the number of 

headlines bulletin at the beginning, middle and end, and  the presence of the bulletin headlines 

of interest to viewers and help arrange for bulletin headlines on display subjects of news to 

attract attention audiences and to preserve on the survival of the audiences, the results showed 

that each of the two channels present interval music very well, in order to preserve their 

process of communication with the viewer, the study confirmed the results that both channels 

in a major degree of changes behind the newsletter provider newsletters, interest in arrange 

image and color inside the Studio News releases continuously between the vertebrae and the 

news has an important role in attracting the attention of the viewers towards the bulletin 

topics. The results showed that both the channels Rudaw and NRT, not interested in using the 

kinds of television camera movements in bulletin, this shows that imag diverse movement, 

generates attractive to the viewer, because the movement the camera is the most important 

elements to drew the attention of the viewer and more influential, and this indicates that the 

directors in both channels by photographers contributed well with the types of camera 

movements in order to attract the attention of audients. 
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 اٌّمذِخ
ٝ د جىطينشُٝ٘ ٍِ أق٘ٙ ٗطحتو ج ضرحه جىطٜ ظٖزش  ٜ جىقزُ جى ازِٝ ٗأ ضو ٗطٞيس ئعالٍٞس ىْقو جألارحر، ٗىٔ 

ٝ يد جرايزجؼ   ٗ ألايزٙ. اٗر   ٍػٞو ىٔ  ٜ ضقدٌٝ جىَحاز جرارحرٝيس جىطيٜ ضطَطيب ذؿحبذٞيس  حتقيس اُٗ ٗطيحتو جرعيالً ج       

أقد إٌٔ عْحصز ج ذدجع جىَط يقس جىَكداز ىؿ٘از جى َو جرعالٍٜ، َٗٝنْْح أُ ّرنٔ ذحّٔ جى َ٘ا جىنقزٛ ىنو جىَي٘جا  

ِ  يٜ جايحر ذزجٍؿيٜ أً جايحر     أٗ جىَضحٍِٞ جىطٜ ٝزجٕح ؾَٖي٘ر جىَايحٕدِٝ أٗ ٝظيَ ٖح طي٘جء أمحّيص ٕيذٓ جىَضيحٍٞ       

ّ٘ٞس ٗأطيحىٞد ئعيدجإح ٗئازجؾٖيح قيد شيٖد ض ي٘رًج مرٞيزًج  يٜ طيْ٘جش جى قيد           ٍ٘ض٘ع صْحعس جألارحر جىطينشٝو ْٜ. 

جألاٞز ٍِ جىقزُ جىَحضٜ ٗقد جٍطد ٕذج جىط ٘ر ىٞاَو ىغس جىخرز ٗازٝقس صٞحغطٔ ٗضكزٝزٓ ٗق٘جىرٔ ٗجىانو جىيذٛ  

ّايزجش  ٗض يد  ٝرو ذٔ ئىٚ جىَطيقٜ جّظؿحٍح ٍب ضيل جىط ٘رجش جىنرٞيزز جىطيٜ ٝايٖدٕح جرعيالً م ييٌ ٗ يِ ٗصيْحعس.        

جألارييحر  ييٜ جىَك ييحش جىنضييحتٞس، رسمْييح أطحطييًٞح  ييٜ ازٝ ييس جىرييع جىرزجٍؿييٜ جىٞييٍٜ٘، ٗضييشاجا إَٔٞطٖييح  ييٜ ظييو         

جىط يي٘رجش جىطنْ٘ى٘ؾٞييس جىَط٘جصيييس  ييٜ عييحىٌ ج ضرييح ش، ٍٗييِ غييٌ ج ٕطَييحً ذاّطييحؼ جىْاييزز ج ارحرٝييس ٗئازجؾٖييح    

حعس جىطٜ ٝطضَْٖح جىرزّحٍؽ ج اريحرٛ. ٗٝكيحٗه   ذأ ضو شنو ٗجطي٘خ ٗجىكزص عيٚ جاطٞحر جٌٕ ٍ٘جض٘عحش جىظ

شّٝ٘ٞيس  يٜ   جىطين جىرحقع  ٜ ٕذج جىركع ٍ ز س ارؾس ضأغٞز جى ْحصز جرازجؾٞس جىَظيطخدٍس  يٜ جىْايزجش جألارحرٝيس    

  ِ ٜ           ، ؾذخ ٗجٕطَيحً جىَايحٕدٝ  – NRT) ٍيِ اياله جىدرجطيس جىطكيٞيٞيس عييٚ عْٞيس ٍيِ جىْايزجش ج ارحرٝيس  يٜ قْيحض

  رٗاجٗ(.

 

 

 

 جضج األوياٌّ

 اإلطبس إٌّهزٍ ٌٍجضج 

 

 

 و تغبؤالتهب أواًل8 ِشىٍخ اٌجضج

هً اإلخشاد اٌتٍفضَوىٍٔ فوٍ إٌشوشاد األخجبسَوخ َويحش فوٍ روزة         ضطكدا ٍانيس جىركع  ٜ جىطظحؤه جىزتٞظٜ جٟضٜ:

 :ٖح زعٞس، ٍْٗٝطنزع جىطظحؤه جىزتٞض جىٚ ٍؿَ٘عس ضظحؤ ش اهتّبَ اٌّشبهذَٓ؟ 

 عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ ٜ ّ٘ع قحرب جىْازجش جرارحرٝس  ٍح .1

 ٍح عدا عْحِٗٝ جىْازجش جرارحرٝس  ٜ عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ .2

 ٍح عدا جىنحصيس جىَ٘طٞقٜ ذِٞ جىْازجش جرارحرٝس  ٜ عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ .3

 طكيٞيٞس؟طغٞزجش ايم ٍقدً جىْازز  ٜ جىْازجش جرارحرٝس  ٜ عْٞس جىدرجطس جىٕٜ جىٍح  .4

  ألارحر  ٜ جىْازجش جرارحرٝس عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ٍح ّ٘عٞس ٗطحتو جرٝضحـ جىَظطخدٍس ٍب ج .5

 ٍح ٍدٙ ٍ حذق جىْص ىير٘رز  ٜ جألارحر جى٘جراز  ٜ جىْازجش جرارحرٝس عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ .6

جىيق يحش، سٗجٝيح جىنيحٍٞزج، قزميس     نحٍٞزج ٗجىَّ٘طحؼ ٍِ قٞع )قؿيً٘  جى ُْ٘  ٕطَحً جىَخزؼ ذط٘ظٞمٍح ٍدٙ ج .7

 جىنحٍٞزج، ٗطحتو ج ّطقحه...(  ٜ جىْازجش جرارحرٝس جىطينشّٝ٘ٞس عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟

 ٍح جىانو جىنْٜ ىيخرز جىطٜ ٗظنطٖح جىَ حىؿحش جرارحرٝس  ٜ جىْازز جألارحرٝس عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ .8

 ازجش جألارحرٝس جىطينشّٝ٘ٞس عْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس؟ٍحّ٘ع جىر٘ش جىَزج ق ىير٘رز جىَ زٗضس  ٜ جىْ  .9

 

 حبًُٔب8 أهُّخ اٌجضج

ّ ٘ٙ عيٚ ٍ٘ض٘ع ٝ د ؾدٝدًج  ٜ أقيٌٞ م٘راطيطحُ جب ىيٌ   جمّ٘ٔ  ٜ ٗضأضٜ إَٔٞس ٕذج جىركع  األهُّخ اٌؼٍُّخ8 

 طاينو ارجطيطٔ إَٔٞيس عيَٞيس ٗعَيٞيس ىععيالً عٍَ٘يًح ٗجرعيالً جىطينشٝيُ٘           ضظرق ارجططٔ عيٚ ٍظط٘ٙ جألقيٌٞ

 جىن٘راٛ ار٘صًح.

ضْ يق إَٔٞس جىركع ٍِ إَٔٞس جىَ٘ض٘ع جىذٛ ٝطْحٗىٔ ٕٗ٘ جرازجؼ  ٜ جىْازجش جرارحرٝيس   األهُّخ اٌؼٍُّخ8 

إغز جىطيٜ ضي  ٗعِ ازٝق جىطنِْ  ٜ جطحىٞد صٞحغس جىْايزجش ٗضقيدَٖٝح ٗضْ٘ٝيب ٍضيحٍْٖٞح ٗجشينحىٖح       جىطينشّٝ٘ٞس

ٍ ز س ارؾس ضأغٞز جى ْحصز جرازجؾٞس جىَظطخدٍس  ٜ جىْازجش جألارحرٝس جىطينشّٝ٘ٞس  ٜ ؾيذخ   ٜ جىَطيقٜ، ٗ
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اٗرٕييٌ  ييٜ ضْنٞييذ ٕييذٓ  ييٜ ئّطييحؼ جىْاييزجش جرارحرٝييس ٗئازجؾٖييح ٗ، ٍٗاييحرمس جرعالٍييِٞ ٗجٕطَييحً جىَاييحٕدِٝ

 جىزطحىس جىطينشّٝ٘ٞس جىََٖس ٗعيٚ رأطٖح جىَخزؼ.

 

 حبٌخًب8 أهذاف اٌجضج

جىطينشّٜٝ٘ ذاعطرحرٓ ٍِ جىنُْ٘ جىََٖيس جىطيٜ ىٖيح جىقيدرز عييٚ ض٘صيٞو        ٖٝد  جىركع ئىٚ ج ٕطَحً ذنِ جرازجؼ .1

 جىزطحىس ذكٞ٘ٝس ٗئقْحع ٗضأغٞز.

ٝييس جىطينشّٝ٘ٞييس، ٍٗييدٙ اٗر جىَخييزؾِٞ  ييٜ ؾييذخ جٕطَييحً        ٍ ز ييس مٞنٞييس جطييطخدجً ٍنّ٘ييحش جىْاييزز جرارحر     .2

 جىَاحٕدِٝ.

 جىط ز  عيٚ أغز عَيٞس جرازجؼ  ٜ جىْازجش جرارحرٝس جىطينشّٝ٘ٞس ٍٗدٙ ضأغٞزٕح  ٜ جىَاحٕدِٝ. .3

 ييٜ ّاييزجش جألارحرٝييس   –طيي٘جء ٍييِ قٞييع جىايينو أٗ جىَضييُ٘    –جىط ييز  عيييٚ ٗطييحتو جىؿييذخ جىَظييطخدٍس    .4

 جىطينشّٝ٘ٞس.

  عَيٞس جرازجؼ  ىيْازجش جرارحرٝس جىطينشّٝ٘ٞس. جىطنْ٘ى٘ؾٞح جىكدٝػس  ٜ ض٘ظٞمجىط ز  عيٚ  .5

 

 ساثؼًب8 االرشاءاد إٌّهزُخ

أغيز جرايزجؼ جىطينشٝيّٜ٘  يٜ ؾيذخ إٔطَيحً جىَايحٕدِٝ ىيْايزجش         ٝظ ٚ ٕذج جىركيع ئىيٚ ٗصيم      ٔىع اٌجضج8 

  رٗاجٗ(. – NRTحرٝس  ٜ قْحضٜ)ٍِ االه جىدرجطس جىطكيٞيٞس عيٚ عْٞس ٍِ جىْازجش ج ار .جرارحرٝس

 طَد ٕذج جىركيع عييٚ ٍيْٖؽ جىَظيف ذحى ْٞيس، ٍظيف ٍضيَُ٘ جىْايزجش جرارحرٝيس  يٜ جىقْي٘جش            ٝ ِٕهذ اٌجضج8 

 (.Rudaw( ٗ )رٗاجٗ NRTجىنضحتٞس جىن٘راٝس عْٞس جىدرجطس ٕٜٗ )

ّازجش ج ارحرٝس جىطٜ ضقدٍٖح جىقْ٘جش جىنضحتٞس جىن٘راٝس، ٗقد جاطحر ٝطَػو ٍؿطَب جىركع  ٜ  ِزتّغ اٌجضج8 

ٝ د جىانو ٗ جىَضَُ٘ ج ارحرٛ ذحىْازجش  يٜ قْيحز رٗاجٗ جىنضيحتٞس ٗ    ٗ(، NRTجىرحقع جىقْحضِٞ ) رٗاجٗ ٗ

 .جىنضحتٞس، َٕٗح جىقْحضحُ ٍطخررطحُ  ٜ ج ارحر NRTقْحز 

جىرحقيع   ، ٗجعطَدرٗاجٗ( – NRTقْحضٜ ) جرارحر جىزتٞظٞس  ّٜازجش  ٜ  ضَػيص عْٞس جىدرجطس ػُٕخ اٌجضج8 

 ( جارحرٝيس )ّايزز ( قيقيس  91( ًٍٝ٘ح )شٖز صْحعٜ ( ٍِ ٍؿطَب جىركع جىريحى ) 30اذ عْٞس سٍْٞس ٍدضٖح )أعيٚ 

جألصييٜ ٗذيغيص شيٖزًج     قيد ضيٌ جاطٞيحر جى ْٞيس ٍيِ جىَؿطَيب      (، 31/12/2016ٗٗ  10/ 1ىيَدز جىَكري٘رز ذيِٞ)  

جىػالغيس ٗضيٌ جاطٞحرٕيح ذأطيي٘خ جىايٖز جىريْحعٜ، ميٜ   ٝقطريز جىركيع عييٚ ٍيدز ٍ ْٞيس،              ٍؿَي٘ع ٗجقدًج ٍِ 

ٗجاطحر جىرحقع جألٝحً جى ازز ج ٗىٚ ٍِ شٖز ضازِٝ ج ٗه، ٗجى ازز جىػحّٞس ٍِ شٖز ضايزِٝ جىػيحّٜ، ٗجألٝيحً    

َٚ ٕييذٓ جى ْٞييس جى اييزز جألاٞييزز ٍييِ شييٖز مييحُّ٘ ج ٗه، ىٞرييرف ٍؿَيي٘ع جى ْٞييس شييٖزًج صييْحعًٞح ٗجقييدًج، ٗضظيي  

ٌ            ذحى ْٞس جىدجتزٝس جى ا٘جتٞس.  ٗ َٞح ٝييٜ عيزض ٍنريو ىخريحتص عْٞيس جىْايزجش ج ارحرٝيس  يٜ جىؿيدٗه رقي

(1). 

 ؾدٗه رقٌ

 ض٘صٞم جى ْٞس جىدرجطس جىطكيٞيٞس   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍِىُخ اٌمٕبح
 اٌضِٓ اٌّغتغشق ثبٌغبػخ

 اٌضِٓ ثبٌخبُٔخ
ػذد أخجبس 

 إٌششح
 ػذد إٌششاد

 اٌضِٓ

 ث ق ط اٌمٕبح  

 

 

أهٍُخ -ششوخ سوداو  سوداو 21 456 62411 75 01 32 

أهٍُخ -ششوخ ٔبٌُب  30 06 77 54541 264 21 NRT 

 اٌّزّىع 41 643 041041 004 36 44
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ٍيِ قْيحز رٗاجٗ   اريزج   478رتٞظيٞس ٍٗؿَي٘ع عيدا أاريحر جىْايزز       ّايزز ئارحرٝيس    30جطس جىطكيٞيٞس ضضٌ عْٞس جىدر

ٗ  23ٍيِ جىيشٍِ   طيطغزقص  جىطٜ ج رتٞظيٞس ٍٗؿَي٘ع عيدا أاريحر     ّايزز ئارحرٝيس    30غحّٞيس، ٗ   53حتق ٗاقي  10طيحعس 

 .غحّٞس 59ٗ  حتقاق 18طحعس ٗ  21ططغزقص جىطٜ ج  NRTٍِ قْحز  ارزج  384جىْازز 

 

 ٗقيد قيحً جىرحقيع     ٗضسقرد ذٖح جى٘طٞيس جىَظطخدٍس  ٜ جىكر٘ه عيٚ جىَ يٍ٘حش جىَط يقس ذحىدرجطس، أداح اٌجضج8 

 ذاعدجا جططَحرز ضػرٞص جىرٞحّحش جىَط يقس ذطكيٞو جىَضَُ٘ ٍِ جؾو ئؾزجء عَيٞس جىطكيٞو ٗجططخالص جىْطحتؽ.

جططخدً جىرحقيع جىريدا جىهيحٕزٛ جىيذٛ ٝقيً٘ عييٚ عيزض  قيزجش جاجز جىطكيٞيو عييٚ           8اٌتضًٍُ حجبداٌصذق و 

عييالًرارييزجء  ييٜ ٍؿييحه جاطرييحص ج 
 ()

ٗقظييحخ ٍييدٙ جضنييحقٌٖ عيييٚ جاجز جىطكيٞييو، ٗضييٌ قظييحخ ٍييدٙ جضنييحا    

جٍييح جىػرييحش  قييد ضييٌ ج طييطخزجؼ ذ زٝقييس ئعييحاز ج اطرييحر أٛ ج ضنييحا عرييز جىييشٍِ، ٗقييد      %.80جىخرييزجء  رييي  

جططخدٍص ٕذٓ جى زٝقس  ططخزجؼ ٍ حٍو غرحش قٞع قيحً جىرحقيع ذطكيٞيو عْٞيس جىركيع ٍٗيِ غيٌ ئعيحاز جىرحقيع          

%(، ٗقد ضيٌ جطيطخزجؼ   91ذ د ٍزٗر أمػز ٍِ شٖز عيٚ جىطكيٞو جألٗه ٗذ د ئؾزجء جىطكيٞو ذي  )ضكيٞو جى ْٞس 

 جىػرحش ذحططخدجً ٍ حاىس ٕ٘ىظطٜ.

 ٜ ضزجظ ضكيٞو جىَضَُ٘ اَض ٗقدجش أطحطٞس ىطكيٞيو جىزٍي٘س جىينهٞيس ٕيٜ ) ٗقيدز       بته8وصذح اٌتضًٍُ وفئ 

ٗقدز جىَ٘ض٘ع، ٗ ٗقدز جىاخرٞس، ٗ ٗقيدز ٍقيحٝٞض جىيشٍِ، ٗجى٘قيدز جى رٞ ٞيس ىيَيحاز جرعالٍٞيس(         جىنيَس،ٗ
(1)

ٗضَػييو عَيٞييس ضكدٝييد جىنثييحش إٔييٌ ا يي٘ز  ييٜ جىطكيٞييو ٝؿييد أُ ٝ٘ىٖٞييح جىرحقييع جٕطَحٍييًح مرٞييزًج، ٗبىييل  ُ    .

ضْقظٌ  ثيحش جىطكيٞيو ئىيٚ قظيَِٞ     جرعدجا جىؿٞد ىنثحش جىطكيٞو ٝإاٛ ئىٚ جىط٘صو ىْطحتؽ عَيٞس ٗذكػٞس ٍػَزز، ٗ

  -رتٞظِٞ َٕح:

 :فئخ اٌشىً ) وُف لًُ( - أ

 . ثس ّ٘ع قحرب جىْازز 

 . ثس جّطقح ش ذِٞ قزجءز جىْازز 

 . ثس ضغٞزجش ايم ٍقدً جىْازز 

 . ثس جىانو جىنْٜ ىطقدٌٝ جىخرز 

 . ثس ٗطحتو جرٝضحـ ىيخرز 

 . ثس ضغٞزجش اجاو ؾزج ٞل 

 . ثس سٍِ عزض جىر٘رز 

 ج ّطقحه. ثس ٗطحتو  

  ثس أّ٘جع جىيق حش. 

  ثس سٗجٝح جىطر٘ٝز. 

  ثس قزمحش جىنحٍٞزج. 

  ثس ض٘جسُ ٍذٝب  ٜ محار. 

  ثس ٍدٙ ٍ حذقس جىْص ىير٘رز. 

 

                                                           
   :ََِٞسكن  جى

 .أ.ا.أطحٍس ظحقز مرحرز، ؾحٍ س جىؿْحُ، ميٞس جرعالً، جىطينشُٝ٘ -1

     صكح س ٗج عالً. أمط٘ذز، ميٞس جرعالً ٗجىنُْ٘ ج ضرحه، 6أ.ا.قظِْٞ شنٞق، ؾحٍ س  -2

 َِٕٞ ٍؿٞد قظِ، ؾحٍ س جىظيَٞحّٞس، قظٌ جرعالً، جىطينشُٝ٘..ً.ا.أ -3

 أ.ً.ا.ذزجٌٕٞ ط ٞد  طف جهلل، ؾحٍ س جىظيَٞحّٞس، قظٌ جرعالً، جىطينشُٝ٘. -4

 ؾحٍ س جىظيَٞحّٞس جىطقْٞس، عَٞد ميٞس جراجرز جىطقْٞس، جىطينشُٝ٘.قَٞد، أ.ً.ا.قنٌٞ عػَحُ  -5

  .87،ص 1996قظِٞ، جىَضَُ٘... ض زٝنحضٔ ٗ ٍنحَٕٞٔ ٍٗكداجضٔ، عحىٌ جىنطد، جىقحٕزز، ( طَٞز ٍكَد 1)
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 :فئخ اٌّضّىْ ) ِبرا لبي( - ة

  ثس عدا عْحِٗٝ جىْازز. 

  ثس جىَإغزجش جىر٘ضٞس. 

  ثس ضنزجرجش جىنحصيس جىَ٘طٞقٜ. 
 

ئعطَد جىرحقيع عييٚ جىكحطيد جٟىيٜ ىطكيٞيو جىرٞحّيحش، ٗئاطريحر جى القيحش          اٌّغتخذِخ8اٌىعبئً اإلصصبئُخ  خبِغًب8

"، ٗبىييل SPSS"ذييِٞ جىَطغٞييزجش، ٍكييال ىيدرجطييس، ٗبىييل ذح عطَييحا عيييٚ جىكشٍييس جرقرييحتٞس ىي يييً٘ ج ؾطَحعٞييس   

 : رجش ٗجىَ حىؿحش جرقرحتٞس جٟضٞسئىٚ جىَ حٍالش ٗج اطرح ءذحىيؿ٘

 ٗجىْظد جىَث٘ٝس.جىطنزجرجش جىرظٞ س  

ٍقٞحص مح 
2
ىقٞحص ٗؾ٘ا جى القس ذِٞ جىَطغٞزِٝ  

()
.

                
 

 

 عبدعًب8 تؼشَف ِصطٍضبد اٌجضج

 يس ّطٞؿييس ٗضطَػييو  ييٜ جىطغٞييزجش جىكحصيي ء،ز  ييٜ جىاييٜٞييجىطييأغٞز ٕٗيي٘ ئقييدجظ جىطغٞجصيي القح ٝ ْييٜ  حووش8األ

 .عْرزأطحطٜ ٍِ عْحصز ج ضرحهٗ ط زض ىي٘طحتو جرعالً،جى

   8ٍٔئُ جراييزجؼ جىطينشٝييّ٘ٚ ذأّيئ جىؿحّييد جىطقْييٜ  ييٜ عَيٞييس جرّطييحؼ، أٛ ٍؿَ٘عييس        اإلخووشاد اٌتٍفضَووى

جألطحىٞد جىنْٞس ٗجرذدجعٞس ٗجىكز ٞس جىَظطخدٍس  ٜ ضْنٞذ جىرزّحٍؽ ٗئازجؾٔ ئىٚ قٞش جى٘ؾ٘ا"
(1)

. 

 ٍْيطهٌ ٍٗطظيظيو،   جىطيٜ ضزضيد ذاينو    س ٍيِ ج اريحر جىقريٞزز ٗجىَطنزقيس     ٍؿَ٘ع  ٖٜ خجبسَخ8ألإٌششح ا

ٕٜٗ ض طَد عيٚ جىر٘رز ٗجىَزتٞحش ٗجشنحه جىطقدٌٝ جىطٜ ضؿ يٖح ّ٘عح ٍِ جّ٘جع ج طط زجضحش ٗضخضب 

ى حٍييو جىطزضٞييد ٗجى٘قييص جىشٍْييٜ جىَخرييص ىنييو ارييز  ضييال عييِ ضْيي٘ع جطييحىٞد ضقييدَٖٝح  طقييً٘ ج ارييحر  

ضطضَِ ضرزٝكح جٗ ؾحّرح ٍيِ   جىطينشّٝ٘ٞس جٍح ذانو ٍؿزا جٗ ذ٘جط س ضقزٝز ٍِ ٍزجطو جٗ ٍقحذيس طزٝ س

ٍإضَز صكنٜ"
(2)

. 

 جىذٛ ٝطيقٚ جىزطحىس ج ضريحىٞس ٗٝطنحعيو ٍ حٕيح ٗٝطيأغز ذٖيح، ٗٝ يد جىٖيد  جىزتٞظيٜ  يٜ           :ْاٌّشبهذو ٕ٘ٗ

  عَيٞس ج ضرحه.

 8ٕٗييٜ جىقْييحز جىطينشّٝ٘ٞييس ج ارحرٝييس جىنضييحتٞس جىطييٜ ضرييع ذزجٍؿٖييح ذحىيغييس جىن٘راٝييس  لٕووبح سوداو اٌفضووبئُخ 

ذانو عحً، ذطَ٘ٝو ٗاعٌ ٍِ شزمس رٗاجٗ، ضزٍٜ جىارنس جىٚ ّقو جألارحر ٗجىَ يٍ٘حش ق٘ه م٘راطيطحُ  

 ٗجىازا جألٗط  ذ زٝقس ٍْٖٞس.

  لٕووبحNRT ضرييع ذزجٍؿٖييح ذحىيغييس جىن٘راٝييس ذايينو عييحً، ض يي٘ا     جارحرٝييس ٍظييطقيس، قْييحزٕٗييٜ  8اٌفضووبئُخ

، ٗض َو ذانو ٍظطقو  ٜ ضغ ٞس جألارحر ذدقس ٗقٞحاٝسٍٞس، ٗضقدً جألارحر ٍينٞطٖح جىٚ ٍإطظس ّحىٞح ج عال

 ذ ٞدًج عِ ضأغٞز جىَطْنذِٝ ٗج ّطَحءجش جىظٞحطٞس.

 

 عبثؼًب8 اٌذساعبد اٌغبثمخ

وػٕىأهب   (3107دساعخ فبطّخ ِضزىة ػجذاٌشصّبْ)  -1
(3)

" حعيٞيس ضنْٞيس جىري٘رز  يٜ جّطيحؼ جىريزجٍؽ       8 

ض يز  اٗر  حعيٞيس ضقْٞيس جىري٘رز  يٜ جّطيحؼ جىريزجٍؽ جرارحرٝيس،         عييٚ  رميشش ٕيذٓ جىدرجطيس    جرارحرٝس" 

ارجطس ض رٞقٞس عيٚ ذزجٍؽ جألارحر  ٜ ضينشُٝ٘ جىظ٘اجُ، ٗقد جعطَدش جىرحقػس جىَْٖؽ جى٘صينٜ جىطكيٞييٜ   

                                                           

 (، جبج محّص جىقَٞس جىؿدٗىٞس جمرز، ٝنُ٘ 1ٗارؾس قزٝس ) (0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )ىرحقع عيٚ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد جعطَد ج

 ٗ  ا ىس جقرحتٞس ذِٞ جىَطغٞزجش. حص جقو  يٞض  زقْٕحك  زا ا ىس جقرحتٞس ذِٞ ٍح ضنزسٓ جىَطغٞزجش جىَخطينس، أٍح جبج محّ

 .153،ص2009ّا٘ز طيَٞحُ عقو، جرازجؼ جربجعٜ ٗجىطيٞنشّٜٝ٘، جىدجر جى زذٞس ىيْاز ٗجىط٘سٝب، جىقحٕزز، ( 1)

 .122،ص 2009،،ذٞزٗشاجر ٍٗنطرس جى اله  ِ جىنطحذس ىيزجاٝ٘ ٗجىطينشُٝ٘، مزً شيرٜ،( 2)

 حاَس ٍكؿ٘خ عردجىزقَحُ،  حعيٞس ضقْٞس جىر٘رز  ٜ جّطحؼ جىرزجٍؽ جرارحرٝس، رطحىس جىَحؾظطٞز غٞز ٍْا٘رز، ؾحٍ س ( 3)

 .2015قظٌ جربجعس ٗجىطينشُٝ٘، عيً٘ جرضرحه،جىظ٘اجُ ىي يً٘ ٗجىطنْ٘ى٘ؾٞح، ميٞس 
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جىذٛ ضطنُ٘ عْٞطٔ ٍِ ارزجء  ٜ ٍؿحه جرعالً ٗجى حٍيِٞ  ٜ ٍؿحه ذزجٍؽ جألارحر ٗارقص عييٌٖٞ أاٗجش  

 -ٗقد ايرص جىدرجطس ئىٚ ٍؿَ٘عس ٍِ جىْطحتؽ إَٖٔح:هس ٗجىَقحذيس ٗج ططرحّس، جىركع ٗجىَالق

٘  جىظرٞو جألٍ - ضنحعيو جىؿَٖي٘ر ٍيب جىكيدظ ٗجىؿحبذٞيس ٗسٝيحاز        ػو  ٜ ض٘ظٞم جىر٘رز  ٜ جألاريحر ٕي

 جىَطحذ س ٗسٝحاز جىطْح ظٞس ٗسٝحاز جىَردجقٞس ٗجرقْحع.

ٕيٜ عيدً ٍ٘جمريس جألؾٖيشز ٗقييس      ٗجىَانالش أٗ جىطكدٝحش ٗجؾٖص ض٘ظٞم ضقْٞيس جىري٘رز ذحألاريحر     -

 م قْحعيييحش جراجرز جى يٞيييح  جىطخريييص ٗجىطيييدرٝد ىينيييحار ٗضييي م جىظٞحطيييحش جىطكزٝزٝيييس ٗضييي    

 ىس.ٗجىَظإٗ

 ( وػٕىأهووب3102دساعووخ أشووشف فووبٌش اٌضػجووٍ ) -2
(1)

ضييأغٞز جىَخييزؼ جألراّييٜ  ييٜ جىَطيقييٜ ٍييِ ايياله  "8 

ذٓ جىدرجطس ئىٚ جىط ز  عيٚ ضأغٞز جىَخزؼ رٍص ٕ ،"جىر٘رز جىدرجٍٞس  ٜ جىَظيظالش ٗجأل الً جألراّٞس

جألراّييٜ  ييٜ جىَطيقييٜ ٍييِ ايياله جىريي٘رز جىدرجٍٞييس  ييٜ جىَظيظييالش ٗجأل ييالً جألراّٞييس )جىٖٞثييس جىَينٞييس        

ٍييِ ايياله جؾييزجء  نٜٗجطييطخدً جىرحقييع جىَييْٖؽ جى٘صيي  جألراّٞييس ىع ييالً ٗجىطينشٝييُ٘ جألراّييٜ أَّ٘بؾييًح(، 

عيييٚ  غييالظ ٍكح هييحش ضَػييو جىَط٘طيي     حٍرك٘غيي( 1184ارجطييس ٍٞدجّٞييس عيييٚ عْٞييس قررييٞس ق٘جٍٖييح )   

 -ّطحتؽ عدز ٍْٖح: ئىٚجىؿغزج ٜ ىؿَٞب جىَكح هحش شَحه، ٗط ، ٗؾْ٘خ جىََينس، ٗض٘صيص جىدرجطس 

جألراّيٜ ٗجأل يالً جىَْطؿيس    ٝإغز ٍكط٘ٙ ٍٗضَُ٘ جىر٘رز جىدرجٍٞس جألراّٞس جىطٜ ٝقدٍٖح جىطينشُٝ٘  

 ٍكيٞح  ٜ جألراُ، عيٚ جىَاحٕد ٗجىَطيقٜ جألراّٜ ألّٖح ضَض ٍاحمو جىَطيقٜ ٍَٕٗ٘ٔ.

ٝإغز جىَخيزؼ  يٜ ؾيذخ جىَايحٕد ّكي٘ جىري٘رز جىدرجٍٞيس جألراّٞيس جىطيٜ ٝقيدٍٖح جىطينشٝيُ٘ جألراّيٜ              

        ٘ ؾدٝيد ىؿيذخ جىَايحٕد     ٗجأل الً جىَْطؿس ٍكيٞيًح  يٜ جألراُ، ألُ جىَخيزؼ ٝركيع اجتَيح عيِ ميو ٍيحٕ

 ى َئ جىدرجٍٜ.

( وػٕىأهوووووب0115دساعوووووخ  َّوووووبْ ػجوووووذاٌشصّبْ صُّوووووذ) -2
(2)

جطيييييطخدجٍحش جىرييييي٘رز  يييييٜ جألاريييييحر "8

ضْييحٗه جىركييع جطييطخدجٍحش جىريي٘رز  ييٜ جألارييحر جىطينشّٝ٘ٞييس ٗ طييَٞح ٍييح ٝط يييق ذحطييطخدجً      ،"جىطينشّٝ٘ٞييس

ٗض٘ظٞم جىر٘رز  ٜ جىطغ ٞحش جرارحرٝس ىعقدجظ، ٗؾزٙ جىطزمٞش عيٚ ضْحٗه جىْازجش جرارحرٝيس  يٜ   

( ذٖيييد  جىنايييم عيييِ أَّيييح   1/4/2003 ئىيييٚ  1/10/2002أغْيييحء جىَيييدز ٍيييِ ) ضينشٝيييُ٘ جى يييزجا  يييٜ  

عرز جططخدجً جىَيْٖؽ جىَظيكٜ جىطكيٞييٜ،     ّ٘ٞس ٗجططخدجٍحضٖح  ٜ ضيل جىْازجشجىر٘رز جىطينشٝجططخدجٍحش 

ٗقد أاض ص جىرحقػس ّازجش جألارحر ٗ طَّٞح  ٜ جىظحعس جىظيحذ س )ؾزٝيدز جىَظيحء( ٗ يٜ جىظيحعس جىػحٍْيس       

ألاريحر(  يٜ جىظيحعس    )جألارحر ذحىيغس جرّنيٞشٝس( ٗ ) ّازز جألارحر جىزتٞظس(  ٜ جىظحعس جىطحطي س ٗ )إٔيٌ ج  

 : َ٘عس ٍِ جىْطحتؽ محُ جألذزس ٍْٖحجىكحاٝس عاز ىٞاًل. ٗقد ض٘صو جىركع ئىٚ ٍؿ

 أغرطص جىدرجطس إَٔٞس جىر٘رز  ٜ شزـ ٗض٘ضٞف جىخرز جىطينشّٜٝ٘.  -

 جططخدجً مو أّ٘جع جىر٘رز )جىػحذطس ٗجىَطكزمس، شزجتف ٗطالٝدجش(.  -

%( ٍقحذييو 84ٗ 74جعطَييحا ضينشٝييُ٘ جى ييزجا عيييٚ جىخرييز جىَريي٘ر عرييز ّاييزجضٔ جرارحرٝييس ذ٘جقييب)  -

 %(. 15ٗ  25جعطَحا أقو عيٚ جىطقحرٝز جرارحرٝس ٗجىطٜ ذي  ٍ دىٖح )

( وػٕىأهووب3114دساعووخ شووطبس ِضّووذ )  -4
(3)

دٍييس  ييٜ جىطينشٝييُ٘ جىؿشجتييزٛ"،   جىْاييزز جرارحرٝييس جىَق "8 

 ٚ ٛ       رمشش ٕذٓ جىدرجطس عيي أؾيزٙ جىرحقيع ارجطيس    ٗ ،جىْايزز جرارحرٝيس جىَقدٍيس  يٜ جىطينشٝيُ٘ جىؿشجتيز

ىيَيدز ٍيِ    جططخدٍص عْٞيس جىدرجطيس جىطكيٞيٞيس ٍيِ جألاريحر جىَط يقيس ذْايزز جىػحٍْيس         ، قٞعضكيٞيٞس ٍٗٞدجّٞس

ذَدْٝيس   ٍنيزا  400جّٞس عيٚ عْٞيس ضطنيُ٘ ٍيِ    ٗضٌ ض رٞق جىدرجطس جىَٞد ،26/9/2003 جىٚ 2003/ 20/9

  -ّطحتؽ عدز ٍْٖح: ئىٚٗض٘صيص جىدرجطس  ،عْحذس

                                                           
جٍٞس  يٜ جىَظيظيالش ٗجأل يالً جألراّٞيس،     شز   حىف جىشعرٜ، ضأغٞز جىَخزؼ جألراّٜ  ٜ جىَطيقٜ ٍِ االه جىر٘رز جىدرأ( 1)

 .2013أازٗقس امط٘رجز غٞز ٍْا٘رز،ؾحٍ س جىؿْحُ، ميٞس جرعالً،

( جَٝحُ عرد جىزقَِ قَٞد، جططخدجٍحش جىر٘رز  ٜ جألارحر جىطينشّٝ٘ٞس،أازٗقس امط٘رجٓ غٞز ٍْا٘رز،ؾحٍ س ذغدجا،ميٞس 2)

 2005جرعالً،  

أازٗقس امط٘رجٓ غٞز ٍْا٘رز،ؾحٍ س جىؿشجتز، ميٞيس   جىَقدٍس  ٜ جىطينشُٝ٘ جىؿشجتزٛ،جىْازز جرارحرٝس  ( ش حـ ٍكَد،3)

 . 2005جرعالً، قظٌ عيً٘ سج ضرحه،
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%(، ٗجىط٘ ٞيق ذيِٞ عْحصيز    81.47ّؿحـ جىْازز  ٜ ضكقٞيق جىط يحذق ذيِٞ جىري٘رز ٗجىيْص ذْظيرس)        

 جىطزمٞرس جىطينشّٝ٘ٞس )ّص + ص٘رز + ص٘ش(.

 %( عيٚ ذحقٜ جىق٘جىد جىركنٞس جألازٙ)جىط يٞق، جىكدٝع، جىطكقٞق(.84.83َْٕٞس جىخرز ذْظرس) 

 ى زٝقس جىطقدٌٝ، ٗؾحبذٞس جىَقدً، ٗ ٌٖ ىيغس جىْازز.  جىدرجطس قرً٘ ٗذْٞص  

 

 اٌخبٍٔ اٌّجضج

 فٍ إٌششاد اإلخجبسَخاٌتٍفضَىٍٔ  اإلخشاد 
 

 ِفهىَ اإلخشاد اٌتٍفضَىٍٔ .0

ٍنًٖ٘ جرازجؼ  ٜ أذظ  ص٘رز ٕ٘  ئاجرز جى َو جىنْٜ أٝيح ميحُ ّ٘عئ. َٝػيئ شيخص ٍظيإٗه ٍظيإٗىٞس        

جىْٖحتٜ، ٗ يٜ قحىيس جرايزجؼ جىطينشٝيّٜ٘  يحىَخزؼ ٕي٘ صيحقد جىطري٘ر جألٗه ٗ         شرٔ ٍ يقس عِ جىَْطؽ 

جألاٞز عِ جى َو  ٜ شنئ جىْٖحتٜ، ىَح ىٔ ٍِ ارزز ٍظرقس ٗارجٝس  يٜ  ٕيذج جىَؿيحه، ٗٝظيحعدٓ  يٜ بىيل       

ا٘جقٌ ٍخطرس ٍِ جىنِْٞٞ ٗجىَِْٖٞٞ.  حرازجؼ ٕ٘ جىؿحّد جىنْٜ ٍيِ عَيٞيس جرّطيحؼ جىطينشٝيّٜ٘، ْٕٗيحك      

ٝزٙ أُ جرازجؼ ٕ٘ ٍؿزا ضزؾَس  ْٞس ىيْص جىَنط٘خ،  يٜ قيِٞ ٝيزٙ جىير خ جٟايز أُ جرايزجؼ        ٍِ

ٕ٘ "رؤٝس ئذدجعٞس ٝكحٗه جىَخزؼ ضؿظٞدٕح ذأاٗجضٔ جىَخطينس
 (1)

جرايزجؼ  يٜ عٍَ٘ئ ٕي٘ "عَيٞيس قٞيحاز        .

جى َو جىنْٜ،  طؿ و جىَخزؼ جىَظإٗه جألٗه ٗجألاٞيز عيِ ظٖي٘ر جى َيو جىنْيٜ عييٚ جىاحشيس،  يحىَخزؼ         

 ٝر٘ر ٗ  ٝقيً٘ ذحىَّ٘طيحؼ ٗ ٝإىيم جىَ٘طيٞقٚ ٗ ٝرْيٜ جىيدٝن٘ر ٗ  ٝي٘سع جرضيحءز ذْنظئ، ىنْئ  يٜ            

ىَزجقو، ىٞقزر أغيد جى ْحصز جىنْٞس جىدجايس  يٜ ذْيحء   جى٘قص ّنظٔ ٝنُ٘ ٍ٘ؾ٘اج  ٜ مو ٍزقيس ٍِ ضيل ج

جىريي٘رز ٗضنْٖ٘ٝييح، ٍػييو جاطٞييحر جىيق ييحش ٗجىشٗجٝييح ٗجىَييإغزجش جىررييزٝس ٗجىريي٘ضٞس ٗجىطنييِ٘ٝ ٗقزمييس     

جىنحٍٞزج ٗجىَّ٘طحؼ، ٗجىؿَٞب ٝكطحؼ ئىٚ جىقزجر جىْٖحتٜ، ألٌّٖ ؾَٞ يح ٝ َييُ٘ ٗ قيح ىزؤٝيس جىَخيزؼ، ىنْئ       

َو ٗقدٓ اُٗ ٕإ ء"ٕ٘ أٝضح  ٝظط ٞب أُ ٝ 
(2)

  . 

 

  اٌتٍفضَىٍٔ اإلخشاد ػٕبصش .3

ٚ  ٝكطيحؼ  ٍيح  ذزّيحٍؽ  جّطحؼ محُ  ابج جرّطحؼ، عَيٞس  ٜ جىطْنٞذٛ جىؿحّد ٕ٘ جىطينشّٜٝ٘ جرازجؼ  ضي٘ ٞز  ئىي

ُ  .ٗآىٞيس  ٗذايزٝس  ٍحاٝيس  ٍ ْٞيس  عْحصيز  ِ  ؾحّريحً  ذحعطريحرٓ  جرايزجؼ   يا  ٝخيطص  جى َيٞيس،  ٕيذٓ  ؾ٘جّيد  ٍي

 جىيْص  ذطك٘ٝيو  ٍ ْٞيس   ْٞس صٞحغس جىرزّحٍؽ ىرٞحغس ٗئاجرضٖح ٗض٘ؾٖٖٞح ؾَٞ ٖح جى ْحصز ٕذٓ ذحططخدجً

ٍؿظٌ ٍزتٜ شنو ئىٚ جىكدظ أٗ جىَ٘ض٘ع أٗ جىننزز أٗ جىَنط٘خ
٘  ٕذج ٗعيٚ .( 3)  ُ  جىْكي  جرايزجؼ  ٝني٘

ٚ  ٗئازجؾٖيح  جىريزجٍؽ  ىطْنٞيذ    ْٞيس  ٗصيْحعس  صيٞحغس  عَيٞس  ضقْٞيس  عَيٞيس   اّٖيح ٍٗيِ غّّيٌ    جى٘ؾي٘ا،  قٞيش  ئىي

Technique  ٛجىؿحّيد  ضايَو  أ  ٜ ٜ  جىنْي ٜ  جىؿَيحى ٜ  ٗجىؿحّيد  ، Artistic جرذيدجع ٜ  أٗ جىكز ي  جٟىي

Mechanic  ٕ٘ٗ ٗجألؾٖشز  ٗجىَ دجش جىرازٝس جى ْحصز ذأاجء جىَط يق
(4). 

 اٌتٍفضَىٍٔ اإلخشاد وظبئف .2

 ضي٘ ٞز  ٝ ْٜ جىرزجٍؽ ئّطحؼ أُ بىل جرّطحؼ، عَيٞس  ٜ جىطْنٞذٛ جىؿحّد ٕ٘ جىطينشّٜٝ٘ جى َو  ٜ جرازجؼ

ٜ  ٗجىَحىٞيس  ٗجىرايزٝس  جىَحاٝيس  جى ْحصيز  مح س  مٞنٞيس  ذطكدٝيد   ٞط ييق  جرايزجؼ  أٍيح  جىرزّيحٍؽ،  ىٖيح  ٝكطيحؼ  جىطي

ِ  جىطينشّٜٝ٘ جىرزّحٍؽ ىرٞحغس ٗئاجرضٖح ٗض٘ؾٖٖٞح َؿطَ س،جى جى ْحصز ضيل ٗض٘ظٞم جططخدجً  جىْحقٞيس  ٍي

ٜ  جىَخيزؼ  ٗعيٚ ٗجىيُ٘، ٗجىكزمس ٗجىر٘رز جىر٘ش ذِٞ ضؿَب جىطينشّٝ٘ٞس ٗجىيغس .جىنْٞس ٌ  جىطينشٝيّ٘   ٖي

 ٗجىري٘ش، ٗ جىطينشّٝ٘ٞيس،   ٜ)جىري٘رز  جىَنيزاجش  ضييل  ٗضطَػيو  ؾٞيد،  ذاينو  جىَنيزاجش  ٕيذٓ  ض٘ظٞيم 

                                                           
 .108، ص2008احرا طٞد أقَد جىخيٞنٚ، ٍ ؿٌ ٍر يكحش جرعالً، ج طنْدرٝس، اجر جىَ ز س جىؿحٍ ٞس، (1)

 .  27، ص2013جىقحٕزز، ، ،س جىيرْحّٞسّؿالء جىؿَحه،  ِ جىَّ٘طحؼ جىطينشّٜٝ٘، اجرجىَرزٝ( 2)

 .271،ص 2008،ذٞزٗش ،( مزً شيرٜ، جرّطحؼ جىطيٞنشّٜٝ٘ ٗ ُْ٘ جرازجؼ، اجر ٍٗنطرس جىٖاله3)

( أشز   حىف جىشعرٜ، جىدٗر ج ضرحىٜ ىيَخزؼ  ٜ جى َو جىدرجٍٜ جىطينشّٜٝ٘،اجر ٍٗنطرس جىكحٍد ىيْاز 4)

 .24،ص2012،،عَحُٗجىط٘سٝب
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ـ  ٗٝيزضر   جىَّ٘طيحؼ(  ٗض٘ظٞيم  ضيحءز،  ٗج جىدٝن٘رٗ جىر٘ضٞس، جىَإغزجشٗ جىطر٘ٝزٝس، جىَ٘طٞقٚٗ  ّؿيح

  ذحىانو جألٍػو. ٗض٘ظٞنٖح جىيغس ىَنزاجش ٗجططٞ حذٔ جىَخزؼ

 : االخجبسَخ إٌششح ِفهىَ .4

ٜ  جٗ جىَاحٕد ضَد ىنّٖ٘ح بىل ٗٝزؾب ج ارحرٝس جىرزجٍؽ جشنحه جٗه ٍِ ج ارحر ّازجش ض د  ٍٝ٘ٞيح  جىَطيقي

 ىٌ ئُ جرارحرٝس جىقْ٘جش ذزجٍؽ أطحص جرارحرٝس جىْازز ٗض د جىؿحرٝس، ج قدجظ جٌٕ ذأارحر ٍزجش ٗى دز

 جراريحر  ّايزز  ٗجىؿحٍ س. ض يز   جى حٍس جىقْ٘جش قطٚ ىيرزجٍؽ جىنقزٛ جى َ٘ا ٕٜٗ ّنظٖح، جىقْحز ٕٜ ّقو

ٔ  ٗضي ص  شينو  أٗ قحىيد  ذأّٖيح " ِ  ٍؿَ٘عيس  ذدجايي ـ  ذٖيد   صيََص  جألاريحر  ٍي  ٝيزضر   ٗعيزض،  ئٝضيح

 "ذحىكقٞقيس 
ٜ  جىيدمط٘ر  .ٗعيز  (1) ً  ذيزجٍؽ  ذحّٖيح  جرارحرٝيس   جىْايزجش  شيير ٜ  ضقيد  ٍكيداز  سٍْٞيس ٍزجقيو    ي

ٚ  أارحر ٍِ ٝؿد ٍح مو ٍٗطحذ س ج االع ىيَظطَب ٝ٘ ز ذَح جى٘جقد، جىًٞ٘ االه ٍزجش عدز ٍٗ زٗ س  عيي

مئ جىًٞ٘ ٍدٙ
(2). 

 

 :األخجبس ٔششاد فٍ اٌُىٍِ اٌؼًّ فشَك .7

 

٘  : News chie األخجوبس(  ِوذَش )األخجوبس  سئُظ - أ ِ  جىَظيإٗه  جىايخص  ٕٗي ٛ  جى َيو  ئاجرز عي  يٜ أٝيس    جراريحر

ٔ  ٗضزضنيش  ئعالٍٞيس،  ٍإطظيس  ٜ  ٍٖحٍي ٜ  جراجرٛ جىْ يحا   ي ٜ    قي   ٗجرشيزج   جى حٍيس  جىظٞحطيس  ٗضيب  : َٞيح ٝيأض

ٚ  ٗجى َيو  جىط يَٞحش ّقو جىَطخررس( أٗ جىَك حش أٗ جىخحصس جىَإطظحش  ٜ مَح ) جى زٝضس ٗجىخ ٘   عيي

ٜ  مَيح  جىظٞحطيحش)  ضْنٞذ ٙ  جىَإطظيحش   ي ِ   جىنريز ُ  عحٍيس  ذرينس  ٗجىكنٍ٘ٞيس( ٗىني ٔ  ٍْي٘   جألاريحر  رتيٞض   يا  ذي

 .جىَزؾ٘ز جىْطحتؽ ىطكقٞق ض٘ؾٖٞٔ عيٚ ٗجى َو جى حً جألاجء ٍطحذ س

 ذيدءج  ىيْازز، جىنيٜ جىرْحء ئٛ ٗضزضٞرٖح جىْازز ئعدجا عِ جىَظإٗه ٕٗ٘ :Editor in chief اٌتضشَش سئُظ - خ

 ضْنٞيذ  ٗقضي٘ر  احقَئ،  أ زجا ٍخطيم ٍب جى َو طٞز ٍطحذ سٗ ،ضزضٞرٖح ضكدٝد ئىٚ ٗق٘جىرٖح جألارحر ئاطٞحر ٍِ

.جألطط٘اٝ٘  ٜ جىٖ٘جء عيٚ جىْازز
 (3)

: 

 جى ْحصيز  ٗجقيد  جألاريحر  ىرْحعس جىنقزٛ جى َ٘ا جرارحرٛ جىَكزر ٝس د :News Editor اإلخجبسٌ اٌّضشس - ش

ٛ  ذكيض  ٝطَطب أُ ٝؿد ٗىٖذج جرارحرٛ جى َو  زٝق  ٜجىَٖس  ٘  ئاريحر  جىَطَٞيشز  جرارحرٝيس  جىقريس  ٝ يز    ٖي

ٗٝغ ٖٞح 
(4)

:- 

 َيحً ٍٖ ٍريدرجً  ٌٗٝ د جى٘اِ، أرض اجاو جىدجتٌ  جرعالٍٞس ىي٘طٞيس جىدجايٜ جىَزجطو ٕ٘ : اإلخجبسي إٌّذوة - ظ

ٜ  ىعارحر جىدجايٞس جىَرحار ٍِ ِ  ْٕٗيحك  جىقْيحز،   ي ٙ  ٍي ٘  جىَزجطيو  أُ ٝيز ِ  ٍْيدٗخ  ٕي  ايحرؼ  ٝ َيو  جىقْيحز  عي

ٔ  ٗذْيحء  جىقْحز، ٍْٖح ضرع جىطٜ جىدٗىس ٚ  جىَْيدٗخ  جى نيض. ٗٝكيزص   ٗىيٞض  ٍْيدٗخ  ٍزجطيو   نيو  عيٞي  ذيي٘   عيي

ٌ   ٗٝايَو  ٗمطحذطٖيح،  جألاريحر  ئاطٞيحر  عْيد  جىنحعيٞس ٍِ قدر أقرٚ ِ  ذحىكيدظ  جىَطرييس  جىكقيحتق  عَيئ: "ضقيدٝ  ٍي

ٜ  جىَ طَدز جىَرحار ٍِ ضح ٞسرج جىَ يٍ٘حش عِ ٗجىركع جىَرحشزز جىَالقهس االه ً  جىطي  أمػيز  ٍ يٍ٘يحش  ضقيد

ٚ  جىكدظ ٕذج عِ ٌ  جىنحٍييس،  جىكقٞقيس  ضطضيف  قطي ٚ  جىَْيدٗخ  ٝريدأ  غي ً  جرارحرٝيس  جىنطحذيس   ي ٜ  ٗٝظيطخد  ميو  بىيل   ي

" ىعارحر جىؿَٖ٘ر ئّطرحٓ ذؿذخ جىننٞيس جى٘طحتو
(5)

. 

 ٝقزر جىذٛ جرّطحؼ ٍدٝز ٍِ ٝطيقحٓ ٍح ضْنٞذ  ٜ جىْازز ٍخزؼ ٍَٖس ضطَػو :News Director إٌششح ِخشد - ؼ

ٜ  ( عيٚإٌششح ِٕفزىقد) ذااالا أقٞحًّحٚ ٝسنطن ٗىذىل جىْازز،  ٜ ئبجعطٔ طٌض ٍح  جرارحرٝيس،  جىْايزجش  ٍخزؾي

ِ  طيطذجع  جىطٜ جألارحر ٍطضًَْح (Full Script جىنحٍو  ئىٞٔ )جىْص ٝرو قٞع  ٗجىَي٘جا  اريز  ميو  ئبجعيس  ٗسٍي

 صْحعس رأص عيٚ جىْازز ٍخزؼ ٝس د" بىل، ٍِ جىزغٌ ٗعيٚ .جىػحذطس جىَ٘جا أٗ جأل الً ٍِ ط٘جء ىٔ جىَرحقرس

ِ  عحً ذانو جىَظإٗه  ٖ٘ جألارحر، ِ  ؾَ ٖيح  ٗمٞنٞيس  جرارحرٝيس  جىَي٘جا  عي ٚ  ٗصي٘ ً  جىَخطينيس  جىَريحار  ٍي  ئىي

                                                           
 .172،ص 2009،، جىقحٕززجىر زٝق، جىنطحذس ىإلبجعس ٗجىطينشُٝ٘، جىدجر جى زذٞس ىيْاز ٗجىط٘سٝبّظَس أقَد  (1)

 .126ص طحذق،ٍردر مزً شيرٜ،  (2)

 .56،ص2008، 192ئذزجٌٕٞ جىرٞحا، غز س جألارحر جىكدٝػس ذحىطينشُٝ٘، ٍؿيس جىنِ جربجعٚ، جى دا (3)

 .53، ص2007،جىقحٕزز ،اجر جىننز جى زذٜ( ّٖٜ عحام جى رد، صْحعس جألارحر جىطينشّٝ٘ٞس  ٜ عرز جىرع جىنضحتٜ، 4)

( رٗذٞزش ٕٞيٞحرا، جىنطحذس ىيطينشُٝ٘ ٗجربجعس ٗٗطحتو جرعالً جىكدٝػس، ضزؾَس:ٍإٝد قظِ  ٘سٛ، جى ِٞ، اجر جىنطحخ 5)

 .149، ص2014جىؿحٍ ٜ ،
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 ضكزٝز غز س ٍِ جى٘جراز جىخحً جألارحر ضك٘ٝو ٍَٖس جىَخزؼ ٝط٘ىٚ ٗذذىل جىٖ٘جء، عيٚ ذٔ ضهٖز جىذٛ جىانو

ٚ  جألاريحر  ِ  جىَكيزر  ٍيب  ٗٝكيدا  ٍزتٞيس  ئارحرٝيس  ّايزز  ئىي ِ  أُ ٝؿيد  ٍيح  ذْٖٞيح  ٍي ٜ  ٝسضيَ ِ   ي  جىريحرسز  جى ْيحٗٝ

جألارحر" ىْازجش
(1)

. 

 ارز ذِٞ ذحىزذ  ٗٝقً٘ جرارحرٝس، ىيقرص ٗجىََٖد جرارحرٛ ىي زض جىقحرب ٕٗ٘ (:اٌّزَغ) إٌششح لبسئ  -ـ 

٘  ٗآايز،  ٛ  جى ْريز   ٖي ِ    جىيذ ٔ  ج طيطغْحء  َٝني ٜ  عْي ُ  أاريحر   ي ٔ  جىطينشٝي٘ ِ    ٗذدّٗي ً  أُ َٝني  عيزض  ٝقي٘

ٜ  ٗجىٖيد   جألاريحر،  ٘   ىقيحرب   جىزتٞظي ٚ  ٍٗايحعز  ٗأقظحطيٞض  ٗأ نيحرج  ٍ يٍ٘يحش  ٝ٘صيو  أُ جىْايزز "ٕي  ئىي

ٗجىنحعيٞس جىطأغٞز ٍِ ٝظط ٞب ٍح ذأقرٚ جٟازِٝ
 (2)

 جألاريحر،  ذغز يس  جى َيو  ىنزٝق ذحىْظرس َسٍٖ ٍنحّس . ٝكطو

ُ  أُ  ٞؿيد  جىَكيزرِٝ،  ٗميَحش أل نحر جىزطَٜ جىْحقو ٕٗ٘" ٚ  ٝني٘ ِ  عحىٞيس  ارؾيس  عيي ٜ  ٍي  ج ارجك ٗ جىي٘ع

ميحُ"   ا يح  جٛ ٝيدرك  جىَايحٕد  ٝؿ يو  أُ اُٗ جىٖي٘جء  عيٚ ٗج ا حء جىَاحمو جؾطٞحس ٍِ ضَنْٔ جىطٜ ٗجىخرزز
(3)

. 

 ٍِ أٛ ٝقدر جىذٛ  ٖ٘" جىْازز، اجاو جألارحر ضزضٞد  ٜ جألارحرٝس ْاززجى ٍْطؽ ٍَٖس ضْكرزإٌششح8  ِٕتذ - ل

٘  ٍٗح ّهحً، ٗذأٛ جىاحشس، عيٚ ضهٖز ط٘  جألارحر ٜ  جى٘قيص  ٕي ِ  جىطقزٝري ٘  ٗميذىل  اريز،  ميو  ىيشٍ ٌ   ٖي  ٝطظيي

٘  ٍِ جىط يٞق أٗ ٗجىر٘رز، جىر٘ش ىهٖ٘ر جىْٖحتٜ جىانو ٗٝكدا جىَْدٗذِٞ ٍِ جألارحر ٚ  جألطيطدٝ  جىنيٞيٌ،  عيي

ً  ٗجىَّ٘طيحؼ،  جىر٘ش احٗىس ٗجاطال  جألارحر، عَيٞحش ّهحً ٍِ ٗٝطأمد ٚ  ذطكزٝيزٓ  ٗٝقي٘  ٗعْيد  جىَكيزر  عيي

 ضكيدظ  قيد  ض دٝالش أٗ ضغٞٞزجش ألٝٔ ٍظط دًج ٗٝنُ٘ جىَزجقرس غز س  ٜ ٗجىَخزؼ جىَْطؽ ٝؿيض جىْازز عزض

جىْازز" ضْنٞذ أغْحء
(4)

. 

ُ  - ا ٌ  ٝ يد  : Graphic Designer اٌزشافُوه  ِصوّ ِ  جألٗه جىَظيإٗه  جىؿزج ٞيل  ٍرري  ضريََٞحش  ئعيدجا  عي

 أٗ ضنريٞيٞس،  أٗ عحٍيس  ايزجت   طي٘جء  جألقيدجظ،  ٍ٘جقيب  عِ ازجت  ٍِ جرارحرٝس ىيقرص جىَدعَس جىؿزج ٞل

 جرارحرٝس، جىقرص ذَ٘ض٘عحش ٍط يقس ٗئقرحءجش ّظد عِ أٗ جىقطحه، ٗطْٞحرٕٝ٘حش جىكزٗخ ا   عِ

ِ  :"ٍْٖح جىؿزج ٞل ٍرٌَ ذٖح ٝطَطب أُ ٝؿد ٍ٘جصنحش ْٕٗحك ِ  جىايدٝد  جىيطَن ٚ  جىقيدرز ٗ عَيئ،  ٍي  جى َيو  عيي

ٛ  جىكيض ٗ جى٘قيص،  ضيغ   ضكص ِ  ذقيدر  ٗجىطَطيب  جراريحر ٜ  احصيس  جى حٍيس  جىَ يٍ٘يحش  ٍي  جىَط يقيس  جىَؿيح ش   ي

جىْازز"   ٜ ضذجع جىطٜ جرارحرٝس ذحىقرص
(5)

. 

 عيٚ جألارحر ض٘سٝب  ر د جىَٖحً، ٍِ جى دٝد  يٌٖ جرارحرٝس، جىْازز ئعدجا  زٝق ٍِ ٌٍٖ ؾشء ٌٕٗ :إٌّغمىْ - ب

ِ  جىَكزرِٝ ً  ٗجىَزجطييِٞ،  ٗجىَْيدٗذٞ ُ  ٕيإ ء  ٝقي٘ ٌ  ٍيب  جى َيو  طيٞز  ذَطحذ يس  جىَْظيق٘  "ENG" ٗقيدجش  أاقي

ٔ  ّقيو  غٌ ٍِٗ ذأٗه، أٗه جىطكزٝز رتٞض ٗئذال  ٚ  ض يَٞحضي ٌ  ٕيذٓ  ئىي ٜ  جألاقي ُ  ، جىَإطظيس  ايحرؼ  جىطي  ٗجىَْظيق٘

ٌ  ج ضريحه  ٗطيٞيس  َٗٝينُ٘ ٝن و ٍٗحبج  زا مو ٍٗنحُ شٜء، ذنو عيٌ عيٚ ٝنّ٘٘ج أُ ٝؿد ٜ  ذٖي  ٗقيص  أٛ  ي

ٚ  ذحىقيدر  ٕإ ء ٝطَٞش أُ ٗٝؿد ٌ  ٗق يص  ئبج جىقيزجر  جضخيحب  عيي ٜ  جىخحرؾٞيس  جألاقي  ذ يخ  ْٕٗيحك .ٍاينيس  أٝيس   ي

ٙ  جى٘ظحتم ٜ  ذحى َيو  جىَطرييس  ج ايز ً   جألاريحر  ّايزجش   ي ِ  ٍػيو جىزطيح ٘  ٍٗيدٝز  ٗجىخ يحاٞ ٌ  جألطيط٘اٝ  ٗايحق

ٜ  ٍر٘ر :أشخحص سغالغ ٍِ ٍنُ٘ ٕٗ٘ جىطر٘ٝز ٜ  ئضيحءز  ٗ ْي ٜ  ٗطينزضحرٝس  صي٘ش  ٗ ْي  ذكي٘ظ  ٗئاريحت

 ٍٗكحطد. ىعرشٞم ٗئارحتٜ

 

 األخجبس  ٔششح اٌّخشد ِهّخ -6

 ضهٖز ٗئٍنحّٞحضٖح جىر٘رز أُ ٍِ جىطأمد شة مو ٗقرو أٗ  ٕٜ جىَخزؼ ٍَٖٗس ص رس، عَيٞس جىطينشّٜٝ٘ جرازجؼ

ِ  جىَظيإٗه   اُ جىَ حُٗ، جى َو  زٝق االه ٍِ ارجٍٜ، ئارحرٙ ٍٗغشٙ ٍٗ ْٚ ٗذزجعس ٗذنِ قحه أقظِ  ٜ  عي

٘ " جىطكزٝيز،  رتٞض ض٘ؾٖٞحش ذطْنٞذ  جألطحطٜ ذحىدٗر جىْازز، ٝقً٘ ئازجؼ ِ  جىَظيإٗه  ٕٗي  ىي َيو  جىنْٞيس  جراجرز عي

ٚ  جألاريحر  ّايزجش  ٗضْنٞيذ  ئازجؼ عِ جىَظإٗه جألٗه جىاخص ٕ٘ جألارحر ٍخزؼ ٗٝ د ٘  ٍرحشيزز،  جىٖي٘جء  عيي  ٕٗي

                                                           
 .149،ص 2009،جىقحٕزز ،جرعالً جىدٗىٜ، جىدجر جى زذٞس ىيْاز ٗجىط٘سٝب، عحام جى رد ( 1ّٖٚ)

 .105،ص2008،ذٞزٗش ،( مزً شيرٜ، جىَذٝب ٗ ِ ضقدٌٝ جىرزجٍؽ  ٜ جىزجاٝ٘ ٗجىطينشُٝ٘،اجر ٍٗنطرس جىٖاله2)

 .50ص، ٍردر طحذقّٖٜ عحام جى رد، صْحعس جألارحر جىطينشّٝ٘ٞس  ٜ عرز جىرع جىنضحتٜ،  (3)
 .58،ص2012،ٍرز، عَحا ٍنحٗٛ، جرارحر جربجعٞس ٗجىطينشّٝ٘ٞس، جىدر جى زذٞس ىيْاز ٗجىط٘سٝبقظِ  (4)

 .59،ص 2010،ذٞزٗش ء،عردجىخحىق ٍكَد عيٜ،جىركح س جىطينشّٝ٘ٞس، اجر جىَكؿس جىرٞضح (5)
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ٔ  ىٞ  ٚ جىَزجقرس غز س  ٜ ٝؿيض ٚ  ض يَٞحضي ِ  ٍؿَ٘عيس  ئىي ِ  جىنْٞيٞ ٔ  جىَ يحّٗٞ ىي
(1)

 ُ ٌ  جىَخيزؼ  . ٗٝ يحٗ  جىنْٞيِٞ،  ايحق

ِ  جىَظيإٗه   ْٖيحك  ٍكيدا،  عَيو  ٌٍْٖ ٗىنو ٜ  جىَّ٘طيحؼ  عي ٛ  ط٘ٝطايز(  ) جرىنطزّٗي ٔ  ٘ؾيد ض جىيذ ِ  ٍؿَ٘عيس  أٍحٍي  ٍي

ٌ  قظيد  ٍْٖح مو ج ططدٝ٘ اجاو ذحىنحٍٞزجش ٝطرو ذ ضٖح جألسرجر، ٚ  جألسرجر ذ يخ  أٗ جىنيحٍٞزج  رقي  جضريحه  عيي

 ىق يحش  َٝيشؼ  أٗ ٝنريو  ايحص،  ٍقرخ ذ٘جط س جىَّ٘طحؼ  ٜ ٝطكنٌ قٞع جىطيظَْح، غز س أٗ جىنٞدٝ٘ ذغز س ٍرحشز

٘  اجايو  ٍِ ىق س ٍب شزٝ  أٗ  ٞيٌ ىق س ٍشؼ ذ َيٞس ٝقً٘ أٗ جىنحٍٞزجش، ِ  ضيأغٞز  ىخييق  ج طيطدٝ ٜ  ٍ يٞ  جىَايحٕد،   ي

ِ  ٍرحشيزز  ذري٘رز  ض يَٞحضٔ عحاز ٝطيقٚ جىظ٘ٝطاز ٕذج أُ جىٌَٖٗ ٛ  جىَخيزؼ  ٍي ذؿي٘جرٓ   ٝؿييض  جىيذ
(2)

 ْٕيحك  ميذىل  ،

ِ  جىري٘ش  ذضير   ٗٝخيطص  جىر٘ش، عِ جىَظإٗه ـ  ٗارؾيس  جىكيدز  قٞيع  ٍي ٌ  ئبجعيس  أغْيحء  جى٘ضي٘  ّايزجش  ٗضقيدٝ

ِ  جىزغٌ ٗعيٚ جألارحر، ُ  بىيل،  ٍي ِ  ميو  ٝط يحٗ ٜ  جألاريحر  ضكزٝيز  ٗرتيٞض  جىَخيزؼ  ٍي  جىَطكزميس  جىري٘ر  ضكدٝيد   ي

 قريس  ميو  اي٘ه  ٍ ز يس  ٕٜ جىَخزؼ ٍٗنٍٖ٘س. ٍٖٗس ٍقْ س جرارحرٝس جىَحاز ضؿ و جىطٜ جرٝضحـ ٗٗطحتو ٗجىػحذطس

 ذظرد ص رس ٍَٖس جىْازز ٍخزؼ ٍَٖس ٗض د .ٍكدا ٗقص  ٜ ٗضْطٖٜ ضردأ أُ ٝؿد جألارحر ّازز ألُ ذدقس ئارحرٝس

ِ  جىطأميد  ضيزٗرز  ُ ٗ جىَنط٘ذيس،  ىيَيحاز  ٍٗ حذقطٖيح  ٗجأل يالً  جىري٘ر  ٍي ِ  ميو  ٝط يحٗ  جىطكزٝيز  ٗرتيٞض  جىَخيزؼ  ٍي

ٜ  عيٚ ج ارحرٝس جىَحاز ّر٘ص ض٘سٝب عِ جىَظإٗه ُ  أاريحر  ٍيذٝ  جىطينشٝي٘
(3)

،  ٚ  ذاينو  ٝخطيحر  أُ جىَخيزؼ  ٗعيي

 ىيردجٝيس  ٍَٞيشج  ٍ٘طيٞقٞح  ىكْيح  ٝخطيحر  ٗجُ جىرزّيحٍؽ،   ٜ ٝاحرمُ٘ جىذِٝ ٗجألشخحص جىرزجٍؽ ٍقدٍس أٗ ٍقدً ٍْحطد

ٌ  غٞيز  جىَخزؼ محُ ٗئبج جىْازز ٗ ٘جصو ٗجىْٖحٝس ٚ  ٍيي ٔ  ذحىَ٘طيٞق  ج اطريحص،  أصيكحخ  ذيررجء  ٝظيطأّض  جُ   يٞي

 ٜ ً  جُ ْٗٝرغي ٜ  ذاينو  ج ارحرٝيس  جىَيحاز  ىيَايحٕد  ٝقيد  سٗجٝيح ٗ جألىي٘جُ، ٗ جىري٘ش، ٗ جىري٘رز،  ٝخطيحر  جُ أٛ ارجٍي

 جىرزّحٍؽ. ٍب ٗضنحعيٌٖ جىؿَحٕٞز ؾذخ أؾو ٍِ اقٞق ذانو ٗجألرشٞم جىطر٘ٝز، ٗ جىزؤٝس،

 

 

 اٌّجضج اٌخبٌج

 إٌتبئذ ٌٍذساعخ اٌتضٍٍُُخ
 

 األخجبس طجمًب ٌٕىع لبسئ إٌششح تىصَغ -0
 

 ( 2) ؾدٗه رقٌ

 NRTٗ  ض٘سٝب جألارحر عْٞس جىدرجطس ارقًح ىْ٘ع قحرب جىْازز ذقحّٜ رٗاجٗ 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

ٜ   جُ ّييي٘ع قيييحرب جىْايييزز  يييٜ جىْاييي      ينيييِٞ ضَحٍيييًح،  طٍخ NRTرٗاجٗ ٗ  زجش ٗجىنقيييزجش ج ارحرٝيييس  يييٜ قْيييحض

أطييي٘خ ضقييدٌٝ جىْاييزز ٍييِ قرييو      ٗمَييح ٝييأضٜ: ؾييحء  طييح جىقْييحضِٞ ذحىطزضٞييد   جىْاييزز  ييٜ مي ٗٝطيي٘سع ّيي٘ع قييحرب   

                                                           
 .232،ص 2015، قحٕززجى ،2( ذزمحش عردجى شٝش،جىَحاز جرارحرٝس  ٜ جىزجاٝ٘ ٗجىطينشُٝ٘، جىدرجىَرزٝس ٗجىيرْحّٞس، 1)

 .178،ص 2007،،جىقحٕززٍكَد ٍ ٘ض ٗ ذزمحش عردجى شٝش،  ِ جىخرز جربجعٜ ٗجىطينشّٝ٘ٞدجر جىنطحخ جىكدٝع (2)

 .218،ص 2009،جألراُ ،(  حرص ع ٘جُ،جىنضحتٞحش جى زذٞس ٗاٗرٕح جرعالٍٜ، اجر أطحٍس ىيْازٗجىط٘سٝب3)

ِذي 

 اٌذالٌخ

2
 (وبي)

 اٌمٕىاد  سوداو NRT اإلرّبٌٍ

ٔىع لبسئ إٌششح   ن % د ن % د ن % د 

 روش 456 011 0 - - - 456 55.5 1 ٌصبٌش لٕبح سوداو 

 أٔخً  - - - - - - - - - -

 اإلحٕبْ ِؼًب  - - - NRT 2 45.5 264 1 100 384ٌصبٌش لٕبح 

 اٌّزّىع 478 100 384 100 862 100
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بمييييز %(، أٍييييح  ثييييس أطييييي٘خ ضقييييدٌٝ جىْاييييزز ذ٘جطيييي س جرغْييييحُ  55.5جىييييذم٘ر  ييييٜ جىطزضٞييييد جألٗه ذْظييييرس )

 %(.45.5ؾحءش  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس  ذْظرس) قد ٍ ًح ٗأّػٚ 

عييٚ ٍيذٝب رتٞظيٜ ٗجقيد ٕٗي٘ جىيذم٘ر        قدٌٝ جارحرٕح جعطَيدش ُ قْحز رٗاجٗ عْد ضٗأٗضكص جىْطحتؽ جىطنريٞس أ 

ج قٞيع ضيٌ ج عطَيحا    ،NRT%(، أٍيح ضقيدٌٝ ّايزجش جألاريحر  يٜ قْيحز      100( ضنزجرج ٗذْظيرس قيدٕح )  478ذ٘جقب )

ٗٝظيطْطؽ ٍيِ اياله     %(.100( ضنيزجرج  ٗذْظيرس قيدرٕح )   384عيٚ قحرب ٗقحرتس جىْازز )جرغْحُ ٍ ًح( ذ٘جقب )

ٗجقيدز ٍيِ   ضقدٌٝ جىْازجش جألارحرٝس، ىنو ّ٘ع قحرب جىْازز  ٜ حك  زٗقح  ٜ جىقْحضِٞ ق٘ه ٕذٓ جىرٞحّحش أُ ْٕ

عيٚ جىؿَٖ٘ر ىنو أطي٘خ قْحز ضأغٞزجضٔٗاحص، قْحضِٞ أطي٘خ 
()

.  
 

 فٍ إٌششح اإلخجبسَخأتمبالد ثُٓ لشاءح إٌششح  -3

 (3) ؾدٗه رقٌ

 NRTٗ  ٜ رٗاجٗ ْحضذق جىدرجطس ٜ جىْازجش عْٞس  ّطقح ش ذِٞ قزجءز جىْازز جض٘سٝب 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

زجش جألارحرٝس، قٞع ضٌ ج عطَحا ضَِ ّازجضٖح جىزتٞظس عيٚ أطي٘خ ٗجقد  ٜ ضقدٌٝ جىْا  NRTرمشش قْحز  

ىيْايزجش عييٚ أطيي٘خ     ٝ طَد  ٜ ضقدٌٝقزجءز جىْازز أّٔ  ٜ ٗقص  :أٛجىْازز)جرغْحُ ٍ ًح(، ب ٗقحرتس عيٚ قحر

ح ش ذيِٞ قيزجءز جىْايزز  يٜ     ّطقي  ذم٘ر ٗجرّيحظ أٗ ج جىي جىْازز جىَطزجٗقس، ذكٞع ضسقزأ مو جألارحر ذحىطرحاه ذيِٞ  

 شؾيحء ٗ قي ،   NRT يٜ قْيحز     قزجش ّازجضٖح عْد ضقدٌٝ جىْازز، ٗقيص  ثس جّطقح ش ذيِٞ قيزجءز جىْايزز   ؾَٞب 

( اريزًج، ٗذْظيرس   360%(، أٍيح قيزجءز جرّيحظ ذ٘جقيب )    50.5( اريزًج، ٗذْظيرس قيدرٕح)   367قزجءز جىذم٘ر ذ٘جقيب) 

جىدرجطييس  ققرييس ييٜ ؾَٞييب ّاييزجضٖح جألارحرٝييس،  ييٜ     NRT%(. ٕٗييذج أطييي٘خ ىؿييأش جىٞيئ قْييحز    49.5قييدرٕح)

ٍَٖيس  ٗٝيزٙ جىرحقيع أُ    قيد. جٗجىزتٞظيس عييٚ قيحرب     رٗاجٗ ضَِ ّازجضٖحَقحذو رمشش قْحز جىٗ ٜ  جىطكيٞيٞس.

غز  ّطقح ش ذِٞ قزآز جىْازز ٝيإ ؾذخ جٕطَحً جىَاحٕدِٝ،  ُ ٗؾ٘ا ج  ٜأطي٘خ جىْازجش جىَطزجٗقس ىٖح ضأغٞز 

 عيٚ جىَاحٕد. 

 

 

 

                                                           


جىَاحٕد، قٞع َٝنِ أُ ٝقدً جىْازز رؾو  ق ، أٗ ئٍزأز   ٜ( ٝ٘ؾد جىنػٞز ٍِ جىؿده جىدجتز ق٘ه ّ٘ع قحرب جىْازز ٗضأغٞزٓ 

( أُ ٍ يد ش ضيذمز جألاريحر    Tan 1980 ق ، أٗ  رؾو ٗئٍزأز ٍ ًح ذَح ٝس ز  ذحىْازز جىَطزجٗقس، ٗقد أظٖزش ارجطيس ضيحُ)  

عيِ اٗر جىْي٘ع    Imageس أعيٚ، ٗضٌ ضنظيٞز بىيل ذْيحء عييٚ ضيحغٞز جىري٘رز جىذْٕٞيس        جىطٜ قزإٔح رؾو ذِٞ جرّحظ عْٞس جىدرجط

ىدٙ جرّحظ،  َِ جىََنِ ئِّٖ أارمِ ذانو ضيقحتٜ أُ اٗر ٍقيدً جىْايزز  ْٝحطيد جىَيزأز ذقيدر ٍيح ْٝحطيد جىزؾيو، ميذىل قيحً           

دجا ّاييزز ٗضقييدَٖٝح ىَؿَيي٘عطِٞ ٍييِ  طييأغٞز ارقييًح ىْيي٘ع قحرتٖييح قٞييع ضييٌ ئعيي جىذٞييزٙ ٗميٞنيي٘را ذيياؾزجء ارجطييس جىطؿزٝرٞييس عييِ  

جىَرك٘غِٞ شحٕدش جألٗىٚ جىْظخس جىَطزجٗقس ذكٞع ضسقزأ مو جألارحر ذحىطرحاه ذِٞ جىزؾو ٗجىَيزأز، ٗضايحٕد جىَؿَ٘عيس جىػحّٞيس     

جىْظخس غٞز جىَطزجٗقس ٗئضضف أُ جرّحظ عنظِ ٍ د ش ضذمز ٍْخنضس ذحىْظرس ىيْايزز جىَطزجٗقيس  يٜ قيِٞ أظٖيز جىيذم٘ر       

ّٖييٜ عييحام جى رييد، صييْحعس جألارييحر جىطينشّٝ٘ٞييس  ييٜ عرييز جىرييع جىنضييحتٜ، ٍرييدر          ضييذمز أ ضييو ىٖييح.)أّهز:    ٍ ييد ش

 (.51طحذق،ص

ِذي 

 اٌذالٌخ
2
 (وبي)

 اٌمٕىاد  سوداو NRT اإلرّبٌٍ

أتمبالد ثُٓ لشاءح إٌششح   ن % د ن % د ن % د 

 روش - - - NRT 1 50.5 245 1 50.5 245ٌصبٌش لٕبح  

 أٔخً - - - NRT 2 49.5 241 2 49.5 241ٌصبٌش لٕبح 

 اٌّزّىع - - 727 100 727 100
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 فٍ إٌششح اإلخجبسَخػذد ػٕبوَٓ إٌششح  -2
 

 (4) ؾدٗه رقٌ

 NRTٗ  ض٘سٝب جألارحر عْٞس جىدرجطس ارقًح ىْ٘ع عْحِٗٝ جىْازز ذقحّٜ رٗاجٗ 
 

 ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػذح ٔتبئذ ِٕهب8                                    تتضّٓ

ارقييًح ىَ٘جق ٖييح جىيي٘جراز  ييٜ   NRTضطيي٘سع عْييحِٗٝ جىْاييزز جىيي٘جراز  ييٜ جىْاييزجش جرارحرٝييس ذقْييحضٚ رٗاجٗ ٗ   

احضَييس جىْاييزز %(، ٗ  ييٜ 37.9%(، ٗطيي  جىْاييزز )41.4:  ييٜ ٍقدٍييس جىْاييزز )ٝييأضٜمَييح ٗجىْاييزز ذحىطزضٞييد 

(20.7  .)% 

%(، ٗمذىل جقطيو  54.5( عْحِٗٝ، ٗذْظرس قدرٕح )30َزضرس جألٗىٚ ذ٘جقب )جى جىَقدٍسجقطو عْحِٗٝ جىْازز  ٜ  

 يٜ ٍقدٍيس ٗذْظيرس     حّي ج٘(ع30ْجىطنيزجرجش جٙ ) جٝضح  ٜ جىَزضرس جألٗىيٚ ٗىنيِ ذيْنض     NRTجى ْحِٗٝ  ٜ قْحز 

 %(.33.3قدرٕح)

 .45) ( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح ذيي     25ب ) ٜ جىَزضرس جىػحّٞس ذ٘جق قْحز رٗاجٗ ؾحءش عْحِٗٝ جىْازز  ٜ ٗط   

( ضنيزجرج ٗذْظيرس قيدرٕح    30غيالظ ٍيزجش، ذــــيـ )    َزميشجألٗه جى ْحِٗٝ  ٜ جىقو ٕذٓ   NRT%(، ٗ ٜ قْحز 5

(، ٗعْد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(     33.3)
2  

بجش  ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا       

( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط٘ٙ ا ىيس         0.45ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05)

( ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح 30ٗبىييل ذــييـ ) NRTجٍييح عْييحِٗٝ جىْاييزز   ييٜ احضَييس جىْاييزز  قييد ؾييحءش  ييٜ قْييحز    

 خحضَس.جىطَد قْحز رٗاجٗ عيٚ عْحِٗٝ جىْازز  ٜ (، ٗ ٜ ٍقحذو ىٌ ض %33.3)

 

 فٍ إٌششح اإلخجبسَخثُٓ إٌششاد  خاٌفبصٍخ اٌّىعُمُ -4
 

 (5ؾدٗه رقٌ )

 NRTٗ  ٜ رٗاجٗ ْحضذِٞ جىْازجش  ٜ جىْازجش عْٞس جىدرجطس ذق سضنزجرجش جىنحصيس جىَ٘طٞقٞ 

 

 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد  سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 

 ػٕبوَٓ إٌششح
 ن % د ن % د ن % د

 فٍ ِمذِخ إٌششح 21 54.5 1 21 33.3 1 60 41.4 1 - -

 فٍ وعط إٌششح 37 5 .45 2 21 33.3 1َ 55 37.9 2 0.45 غُش داٌخ

 فٍ خبتّخ إٌششح - - - NRT 3 20.7 30 0َ 33.3 21ٌصبٌش لٕبح 

 اٌّزّىع 77 100 71 100 047 100 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد      سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 

 اٌفبصٍخ اٌّىعُمٍ        
 ن % د ن % د ن % د

  تىشاساد اٌفبصٍخ اٌّىعُمٍ 304 011 0 077 011 0 252 011 1 6.110 داٌخ

 اٌّزّىع 304 011 077 011 252 011
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ذيِٞ جىْايزجش    سطيطخدجً جىنحصييس جىَ٘طيٞقٞ   جطيي٘خ  ئىيٚ أُ جىقْيحضِٞ ضزميشجُ عييٚ أ    ؿيدٗه جىظيحذق   جىضاٞز ذٞيحُ   

أُ قْيحز رٗاجٗ عْيد ضقيدٌٝ     ذغزض ؾذخ ٗجٕطَحً جىَاحٕدِٝ ىيْازجش جألارحرٝيس، ٗأٗضيكص جىْطيحتؽ جىطنرييٞس    

ٕح ر( ضنييزجرج ٗذْظييرس قييد  214ذ٘جقييب )ٗذدرؾييس مرٞييزز   سطييخدجً جىنحصيييس جىَ٘طييٞقٞ  جعيييٚ  جعطَييدشح جارحرٕيي

طيطخدجً جىنحصييس جىَ٘طيٞقٞس ذيِٞ جىْايزجش ذ٘جقيب       جعييٚ   قٞيع ضيٌ ج عطَيحا    ،NRTحز %(، ٗمذىل  ٜ ق100ْ)

%(. ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )ميحٛ( 100( ضنزجرج  ٗذْظرس قدرٕح )159)
2  

جرجش جىقْيحضِٞ،  ذيِٞ ضنيز  

( 8.110بجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )         حّؿد أُ ْٕحك  زٗقي 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

 

  ٍٕ ٌٍخجش فٍ إٌششاد االخجبسَخاٌشىً اٌف -7

 ( 6ؾدٗه رقٌ )

 NRTجىانو جىنْٜ ىيخرز  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

 –ػُٕوخ اٌذساعوخ     NRTو و أشوشاد األخجوبس ثمٕوبتً سود   صع أهوُ اٌشوىً اٌفٕوٍ ٌٍخجوش اٌوىاسد فوٍ       تىَ 

جىخريز جىَيدعٌ   ٗ ،%(21) جىخرز جىَؿزاٗ ،%(43.4) طقزٝز جىَٞدجّٜحى: جىخرز جىَدعٌ ذوبِتٍ -ثبٌتشتُت

جىخريز جىَ يشس ذَقحذييس عريز جألقَيحر      ٗ ،%(6.8) جىطغ ٞيس جرارحرٝيس جىَرحشيزز    ،%(10.4) ذطقزٝز اجايٜ

جىخريز جىَيدعٌ   ٗ ،%(3.8) جىخرز جىَدعٌ ذَقحذيس ٍٞدجّٞسٗ ،%(5.2جىخرز جى حؾو )ٗ ،%(6.7) جىرْحعٞس

 %(.0.8%(، جىخرز جىَ شس ذَقحذيس اجاو جألطط٘اٝ٘ )0.9م )ذَقحذيس عرز ٕحض

طقزٝز جىَٞدجّٜ ّحه جىْرد جألمرز  ٜ ميطح جىقْحضِٞ ٗ يٜ  حىجىخرز جىَدعٌ ذٍِ االه جىطكيٞو أُ جىانو  ؾحء 

%(، أٍيح  يٜ قْيحز    34.1ٗذْظيرس قيدرٕح)   ( ضقزٝزج ٍٞدجّٞح164ٗمحُ ْٕحك )جىَزضرس جألٗىٚ،  ٜ قْحز رٗاجٗ 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د اٌشىً اٌفٍٕ ٌٍخجش

 تمشَش اٌُّذأٍبٌاٌخجش اٌّذػُ ث 042 34.1 0 300 54.9 1 374 43.4 0 6.160 داٌخ 

 اٌخجش اٌّزشد 94 20 3 86 22.4 2 182 21 3 0.549 غُش داٌخ

 تمشَش داخٍٍبٌاٌخجش اٌّذػُ ث 41 12.6 3 21 7.8 3 90 10.4 2 10.000 داٌخ

 52 10.9 4 4 1.6 4 58 6.7 5 36.483 داٌخ
ّمبثٍخ ػجش األلّبس بٌاٌخجش اٌّؼضص ث

 اٌصٕبػُخ

 اٌتغطُخ اإلخجبسَخ اٌّجبششح 45 9.4 5 14 3.7 5 59 6.8 4 16.288 داٌخ

 اٌخجش اٌؼبرً 37 5.2 6 31 5.2 4 45 5.2 6 0.556 غُش داٌخ

 ُّذأُخاٌّمبثٍخ بٌاٌخجش اٌّذػُ ث 31 4.2 7 13 3.4 8 33 3.8 7 1.485 غُش داٌخ

 اٌخجش اٌّذػُ ثّمبثٍخ ػجش اٌغىبَت 4 1.3 7 - - - 6 0.7 01 ٌصبٌش لٕبح سوداو

 ّمبثٍخ داخً األعتىدَىبٌاٌخجش اٌّؼضص ث 5 1.5 6 - - - 7 0.8 7 ٌصبٌش لٕبح سوداو

 هبتفاٌّمبثٍخ ػجش بٌاٌخجش اٌّذػُ ث 4 0.8 01 4 1 7 8 0.9 6 - -

 اٌّزّىع 478 011 384 011 643 011
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NRT    (ُٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس     54.9( ٗذْظيرس قيدرٕح)  211 اُ عدا جىطقزٝيز جىَٞيدجّٜ ميح ،)%

 NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْيحز  حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗق  2ىــــ )محٛ(

( ٗارؾس 0.05)( ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس 6.160،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 .(3.84) ( ٗجىرحىغس1قزٝس )

عْٞس جىدرجطس  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس،  نٜ قْيحز رٗاجٗ   NRTٗطؿيص  ثس جىخرز جىَؿزا  ٜ جىقْحضِٞ رٗاجٗ ٗ  

( 86مييحُ ْٕييحك )  NRT%(،  ٗ ييٜ قْييحز 20( ارييزج، ٗذْظييرس قييدرٕح )96مييحُ ٍؿَيي٘ع جىخرييز جىَؿييزا )

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ       2ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )ميحٛ(  %(،22.4ارزج، جٛ ذَ ده )

( ٕٜٗ جقيو ٍيِ جىقَٞيس    0.549عدً ٗؾ٘ا  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84( ٗجىرحىغس )1( ٗارؾس قزٝس )0.05جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

قْحضِٞ  يٜ جىَزضريس جىػحىػيس،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ميحُ       جىذطقزٝز اجايٜ  ٜ ميطح  ٜ ضكيٞو  ثس جىخرز جىَدعٌ  ؾحء 

ميحُ    NRT%(،  ٗ يٜ قْيحز   12.6( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح )   60) حاجايٞي  ًجٍؿَ٘ع جىخريز جىَيدعٌ ضقزٝيز   

%(، ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس ىـــييـ )مييحٛ( 7.8( ضنييزجرج، جٛ ذَ ييده )30ْٕييحك )
2  

ذييِٞ ضنييزجرجش 

بجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّيص   حّؿد أُ ْٕحك  زٗقجىقْحضِٞ، 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05( ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )10.000)

( 52س، ذ٘جقييب ) ثييس جىخرييز جىَ ييشس ذَقحذيييس عرييز جألقَييحر جىرييْحعٞس  ييٜ قْييحز رٗاجٗ جىَزضرييس جىزجذ يي   صّحىيي 

( ضنيزجرجش،  6جىَزضريس جىظحاطيس ذ٘جقيب )   قييص  يٜ     NRT ٜ قْحز %(، 10.9ٗضنزجرجش، ٗذْظرس قدرٕح)

(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%1.6ٗذْظرس قدرٕح )
2  

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك 

( ٕٜٗ جمرز 36.483جىَكظ٘ذس محّص ) بجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس ح زٗق

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

( 45ضٜ  ثييس جىطغ ٞييس جرارحرٝييس جىَرحشييزز  ييٜ جىطكيٞييو  ييٜ قْييحز رٗاجٗ جىَزضرييس جىخحٍظييس، ٗبىييل ذـــييـ)     ضييأ 

ٜ     NRT(، ٗ ٜ قْحز %9.4ضنزجرج، ٗذْظرس قدرٕح) ( 14ريس جىخحٍظيس جٝضيح، ذـيـ)    جىَزض ؾيحء ٕيذج جىاينو  ي

(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%3.7، ٗذْظرس قدرٕح)ضنزجرج
2  

ذِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد    

( 16.288أُ ْٕحك  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْيحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )    

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05 ىس )ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا

(، %5.2، ٗذْظرس قدرٕح )( ضنزجرج25ىَزضرس جىظحاص ذـــــ) ٜ قْحز رٗاجٗ قو جىانو جىخرز جى حؾو  ٜ ج 

، ٗذْظيرس قيدرٕح   ( ضنيزجرج 20َزضريس جىزجذ يس ٗذـــيـ)   نْٜ جىخرز جى حؾيو  يٜ جى  جىقو جىانو  NRTٗ ٜ قْحز 

جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا       ذيِٞ ضنيزجرجش    2َكظ٘ذس ىــــ )محٛ(جىٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس (، 5.2%)

%( ٕٗييٜ جقييو ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد  5.2بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص ) 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )ٍظط

( اريزج  20َزضرس جىظحذ س، ٗميحُ ْٕيحك )  جىعيٚ  جىانو جىخرز جىَدعٌ ذَقحذيس ٍٞدجّٞس  ٜ قْحز رٗاجٗ قرو 

( اريزج ٗذْظيرس   13عيٚ جىَزضرس جىػحٍْس، ذ٘جقيب )  NRT%(،  ٗأٍح ٕذج جىانو  ٜ قْحز 4.2ٗذْظرس قدرٕح)

%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(    3.4قدرٕح )
2  

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا       

( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس      1.485،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )    زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )
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 غتخذِخ فٍ ػشض إٌششاد األخجبسَخاٌّوعبئً اإلَضبس  -4
 

 ( 7ؾدٗه رقٌ ) 

 NRTٗطحتو جرٝضحـ   ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئش ِٕهب8

 –ذحىطزضٞد  –جىَظطخدٍس ىالارحر جى٘جراز   ٜ ّازجش ج ارحر عْٞس جىدرجطس ٗطحتو جرٝضحـ ضط٘سع إٌٔ  

%(  ٞيَٞيس ٍيِ جألرشيٞم    18.5) ؾزج ٞيل أٗ جّن٘ؾزج ٞيل  %(، 53.4) قٞس ىيكدظ ص٘رز  ٞيَٞسمحٟضٜ: 

 ،%(0.3جىخيزجت  )  ،%(4.3) ٕحجألارحر جىطٜ ىٌ ٝطٌ جططخدجً صي٘ر  ،%(6.5ص٘رز غحذطس ) ،%(16.8)

 %3D (0.2.) -ضقْٞس غالغٞس ج ذ حا

ٗ     صجقطييي   ( ضنيييزجرج، ٗذْظيييرس 301ذييـ )   ثيييس صيي٘رز  ٞيَٞيييس قٞييس ىيكيييدظ جىَزضرييس جألٗىيييٚ  ييٜ قْيييحز رٗاج

( ضنييزجرج ٗذْظييرس قييدرٕح  263 ييٜ جىَزضرييس جألٗىييٚ جٝضييح ذـــييـ)  ؾييحء NRT(، ٗ ييٜ قْييحز %56.4قييدرٕح)

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ٝطرِٞ عدً ٗؾ٘ا  يزٗا    2ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ((، % 50.7)

( ٕٗييٜ جقييو ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد 2.560بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )ٍظط

( ضنييزجرج، ٗذْظييرس  89ؾييحءش ٍييحاز  ٞيَٞييس ٍييِ جألرشييٞم  ييٜ قْييحز رٗاجٗ ذحىَزضرييس جىػحّٞييس، ٗبىييل ذـــييـ)        

ٗعْد ٍقحرّيس   %(،16.9ٗذْظرس) ( ضنزجرج88ىَزضرس جىػحىػس ذــــ)ؾحءش  ٜ ج NRT%(، ٗ ٜ قْحز 16.6)

ذييِٞ ضنييزجرجش جىقْييحضِٞ، ٝطرييِٞ عييدً ٗؾيي٘ا  ييزٗا بجش ا ىييس جقرييحتٞس     2جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس ىـــييـ )مييحٛ( 

( 0.05( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط٘ٙ ا ىيس )        0.006ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84( ٗجىرحىغس )1ٗارؾس قزٝس )

َرييحقرس جىؾدٝييدز  ييٜ   حىٞييس  ييٜ ميطييح جىقْييحضِٞ مطقْٞييس    ْظييرس جىحىٞييل ذطييطخدجً ؾزج ٞييل ٗ أّن٘ؾزج  ج ئقطييو 

( اريزج ٗذْظيرس   85)ططخدجً ؾزج ٞل ٗأّن٘ؾزج ٞل  يٜ قْيحز رٗاجٗ جىَزضريس جىػحىػيس ذ٘جقيب      ج ٗؾحءىالارحر، 

جىَزضرييس جىػحّٞييس ذ٘جقييب   ييٜ   NRTطييطخدجً ؾزج ٞييل ٗأّن٘ؾزج ٞييل  ييٜ قْييحز   ج %(،  ييٜ قييِٞ ؾييحء 15.9)

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ،      2%(، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(      21.3ٗذْظرس )( ارزج 110)

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد  سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د وعبئً اإلَضبس

 صىسح فٍُُّخ صُخ ٌٍضذث 210 56.4 1 342  50.7 1 564 53.4 1 2.560 غُش داٌخ 

 ِبدح فٍُُّخ ِٓ األسشُف 67  16.6 2 66 16.9 3 177 16.8 3 0.006 غُش داٌخ

 رشافُه أو أفىرشافُه 67 15.9 3 001 21.3 2 195 18.5 2 3.205 غُش داٌخ

 صىسح حبثتخ 22 6.5 4 24 6.9 4 69 6.5 4 0.130 غُش داٌخ

 ثذوْ صىسح  37 4 5 31 3.9 5 45 4.3 5 0.556 غُش داٌخ 

 3D -تمُٕخ حالحُخ االثؼبد 3 0.4 6 - - - 2 0.2 7 ٌصبٌش لٕبح سوداو

 اٌخشائط  0 0.2 7 3 0.3 6 3 0.3 6 0.333 غُش داٌخ

 اٌّزّىع 536 100 519 100 1055 100
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( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ    3.205ٝطرِٞ عدً ٗؾ٘ا  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظي٘ذس محّيص )  

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط

 ٜ جىْازجش جألارحرٝس، ؾحء  NRT رٞق جىطكيٞو عيٚ عْٞس جىدرجطس ذقْحضٚ رٗاجٗ ٗٗٝهٖز ٍِ االه ض  

ػحذطيس  جىري٘رز  جىِٞ  ٜ جىَزضرس جىزجذ س،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ميحُ ٍؿَي٘ع     ْحضططخدجً ص٘رز غحذطس  ٜ ميطح جىقج

 ( ارزج ضرحقر36ٔمحُ ْٕحك ) NRT%(، ٗ ٜ قْحز 6.5( ارزج، ٗذْظرس قدرٕح)33جىَرحقرس ىالارحر )

ذِٞ ضنزجرجش جىقْيحضِٞ،    2%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(6.9ص٘رز غحذطس ٗذْظرس قدرٕح)

( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ    0.130ٝطرِٞ عدً ٗؾ٘ا  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظي٘ذس محّيص )  

 (.3.84( ٗجىرحىغس )1( ٗارؾس قزٝس )0.05جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

ؾيحء  يٜ ميطيح جىقْيحضِٞ  ييٜ      قيد  أٍيح  ثيس جألاريحر جىطيٜ ىيٌ ٝيطٌ جطيطخدجً صي٘ر ٍزج قيس ٍ ٖيح )ذيال صي٘رز(،              

%(، أٍيح  يٜ قْيحز    4( اريزج ذيال صي٘رز ٗذْظيرس قيدرٕح)     25 ٜ قْحز رٗاجٗ محُ ْٕحك )ٗجىَزضرس جىخحٍظس، 

NRT  (ٗعْييد ٍق3.9( ارييزج ٗذْظييرس قييدرٕح)20،  ياُ عييدا جألارييحر ذييال صيي٘رز ؾييحء ذيـ ،)% حرّييس جىقَٞييس

جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ٝطرِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا بجش ا ىيس جقريحتٞس ذَْٖٞيح،  ُ       

( ٗارؾيس قزٝيس   0.05( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )0.556جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (. 3.84جىرحىغس )( 1)

ِ 2) ــ ق   ٜ قْحز رٗاجٗ ٗقو  ٜ جىَزضرس جىظحاطس ذ  3D -ططخدجً ضقْٞس غالغٞس ج ذ حاجٗؾحء   ، ( ضنيزجرٝ

 .جىطقْٞحش جىؿدٝدز  ٜ ّازجضٖح ٕذٓ NRT%(. ٗ ٜ ٍقحذو ىٌ ضظطخدً قْحز 0.4ٗذْظرس قدرٕح)

ٙ     ،ئَٝيحُ عريدجىزقَحُ قَٞيد   ٗضطنق ٕذٓ جىْطٞؿس ٍب ارجطس   جطيطخدجً ميو أّي٘جع     قٞيع محّيص جىْظيرس جىنريز

 ذطس ٗجىَطكزمس، شزجتف ٗطالٝدجش( ٍب جىخرز.جىر٘رز )جىػح

 

 مذَ إٌششح فٍ إٌششاد األخجبسَختغُشاد خٍف ِ -5
 

 ( 8ؾدٗه رقٌ ) 

 NRTضغٞزجش ايم ٍقدً جىْازز  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

 

عْٞييس  NRTقْييحضٚ رٗاجٗ ٗ  ييٜ جش ايييم ٍقييدً جىْاييزز جىيي٘جراز  ييٜ ّاييزجش جألارييحر  ضغٞييزٝطيي٘سع عييدا  

 (.36.3يُ٘)جى(، ضغٞز 63.7ر٘رز )جىمحٟضٜ: ضغٞز  -ذحىطزضٞد  –جىدرجطس 

%(، 66.9( ضنزجرج ، ٗذْظرس قدرٕح )445جىَزضرس ج ٗىٚ ذــــ  )قيص ضغٞزجش ص٘رز  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ  

%(، ٗعْد 59.1( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح )267 ٜ جىَزضرس ج ٗىٚ جٝضح ذـــــ )  ؿحءش NRTأٍح  ٜ قْحز 

ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(  
2  

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  يزٗا بجش ا ىيس جقريحتٞس         

( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد       44.500ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّيص ) 

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

اٌمٕىاد                سوداو NRT اإلرّبٌٍ   

 ن % د ن % د ن % د تغُشاد خٍف ِمذَ إٌششح

 

 

 تغُش صىسح 445 66.9 1 267 59.1 1 712 63.7 1 44.500 داٌخ

 تغُش ٌىْ 220 33.1 2 185 40.9 2 405 36.3 2 3.025 غُش داٌخ

 اٌّزّىع 665 100 452 100 0005 100
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( ضنيزجرج ٗذْظيرس   220يُ٘  ٜ ايم ٍقدً جىْازز  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس ذـــــ)جىؾحءش ضغٞزجش  

( ضنيزجرج ٗذْظيرس قيدرٕح    185 ٜ جىَزضريس جىػحّٞيس جٝضيح ذـــيـ )      ؿحء NRT%(، أٍح  ٜ قْحز 33.1قدرٕح )

ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%(، ٗعْد 40.9)
2  

ٝطرِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا    ٗذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، 

( ٕٗييٜ جقييو ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد 3.025بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

 

 غتخذِخ فٍ ػشض إٌششاد األخجبسَخاٌّتغُشاد داخً رشافُه وأٔفىرشافُه  -6

 ( 9ؾدٗه رقٌ )

 NRTضغٞزجش اجاو ؾزج ٞل ٗأّن٘ؾزج ٞل  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

 

مَح ٗ -ذحىطزضٞد –طغٞزجش اجاو ؾزج ٞل ٗأّن٘ؾزج ٞل جى٘جراز  ٜ ّازجش جألارحر عْٞس جىدرجطس جىضط٘سع إٌٔ  

 %(.17.6ضغٞز ص٘رز )ٗ%(، 26.9)ضغٞز ىُ٘ ٗ%(، 27.6ضغٞز قزمس ) ،%(27.9: ضغٞز ميَحش )ٝأضٜ

قْيحضِٞ  يٜ جىَزضريس ج ٗىيٚ،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ميحُ        جىنيَحش  ٜ اجاو ؾزج ٞل ٗأّن٘ؾزج ٞل  ٜ ميطح جىضغٞز  ؾحء 

( ضغٞييزج 474مييحُ ْٕييحك ) NRT%(، ٗ ييٜ قْييحز 26.8( ضنييزجرج ٗذْظييرس قييدرٕح )368ٍؿَيي٘ع ضغٞييز ميَييحش )

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ       2ٍقحرّس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(    ٗعْد  (،%28.9ميَحش، جٛ ذَ ده )

( ٕٗيٜ  13.344،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )   NRTبجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز       حْٕحك  زٗقي 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط

( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح    363ذـيـ)  ِٞ،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ؾيحء   قْيحض جىرس جىػحّٞس  ٜ ميطح قيص ضغٞز قزمس  ٜ جىَزض 

(، ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس %28.6، ٗذْظييرس قييدرٕح )( ضنييزجرج466 قييد ؾييحء ذييـ) NRT(، أٍييح  ييٜ قْييحز 26.3%)

ىريحىف قْيحز    بجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا    ًحذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗقي   2جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(

NRT   ( ٕٗيٜ جمريز ٍييِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط      12.797،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )( 0.05٘ٙ ا ىييس )

 (.3.84جىرحىغس )( 1ٗارؾس قزٝس )

 NRT(، ٗ يٜ قْيحز   %25.7( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح)   353جقطو ضغٞز ىُ٘ جىَزضرس جىػحىػس  ٜ قْحز رٗاجٗ ذــيـ)  

(، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ      %28( ضنيزجرج ٗذْظيرس قيدرٕح )   458ذــــ)  ٜ جىَزضرس جىػحىػس جٝضح ؾحء

،  ُ NRTبجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز       حذِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي       2)محٛ(

( ٗارؾيس قزٝيس   0.05٘ٙ ا ىيس ) ( ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط    13.594جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1)

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 تغُشاد داخً 

 رشافُه أو أٔفىرشافُه
 ن % د ن % د ن % د

 

 

 تغُش وٍّبد 246 34.8 1 454 28.9 1 842 27.9 1 13.344 داٌخ

 تغُش صشوخ 242 26.3 2 444 28.6 2 829 27.6 2 12.797 داٌخ

 تغُش ٌىْ 353 25.7 3 476 28 3 811 26.9 3 13.594 داٌخ

 تغُش صىسح 370 21.2 4 326 14.5 4 529 17.6 4 5.310 داٌخ

 اٌّزّىع 0257 011 0424 100 3011 011
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( ضنزجرج، ٗذْظرس قيدرٕح  291ذــ) طح جىقْحضِٞ،  نٜ قْحز رٗاجٗ ؾحءر٘رز  ٜ جىَزضرس ج اٞزز  ٜ ميجىضغٞز  ؾحء 

(، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس    %14.5، ٗذْظيرس قيدرٕح )  ( ضنيزجرج 238 يٜ )   قد ؾيحء  NRT(، أٍح  ٜ قْحز 21.2%)

بجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز       حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗقي   2محٛ(جىَكظ٘ذس ىــــ )

( 0.05٘ٙ ا ىييس )( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ٍظييط   5.310رٗاجٗ،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص ) 

 (.3.84جىرحىغس )( 1ٗارؾس قزٝس )

 

 أٔفىرشافُه فٍ إٌششاد األخجبسَخششس رشافُه و -7
 

 ( 10رقٌ )ؾدٗه 

 NRTشزـ ؾزج ٞل  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

 

طييطخدجً شييزـ ؾزج ٞييل  جطييي٘خ أطيييم ضزمييشجُ عيييٚ  جىؿييدٗه جىظييحذق أُ جىقْييحضِٞ ذايينو ٍخ  اييٞز ذٞييحُ  ٝ 

ٕييح ألارحرٝييس، ٍٗييِ جىْطييحتؽ جىطييٜ أ زسطييط٘اٝ٘ جألارييحر ٍييِ قرييو ٍييذٝب ذييِٞ جىْاييزجش ج أٗأّن٘ؾزج ٞييل  ييٜ 

ذاينو رتٞظييٜ شييزـ ؾزج ٞييل ٗأّن٘ؾزج ٞييل عيييٚ   صٍضظييخدح أُ قْييحز رٗاجٗ عْييد ضقييدٌٝ جارحرٕيي جىطكيٞيو، 

ٕح ر( ضنيزجرج ٗذْظيرس قيد   35شحشس ٍِ قرو جىَذٝب، ٕٗذج أطي٘خ ٍِ أٗى٘ٝس إٔدج  قْحز، ٗقريص ذ٘جقيب ) 

ٗ  ييٌ ض طَيد عييٚ ٕيذج ج       NRT (، أٍيح  يٜ ٍقحذيو قْيحز    100) ٗعْيد  ٍيزز ٗجقيدز  قي .     جطيطخدٍص طيي٘خ 

ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(  
2  

بجش ا ىيس جقريحتٞس    حذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي      

( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد       29.432)ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّيص  

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

 

 فٍ إٌششاد األخجبسَخىصَغ صِٓ ػشض صىسح ت -01
 

 ( 11) ؾدٗه رقٌ

 NRTضٜ رٗاجٗ ْٗحض٘سٝب سٍِ عزض ص٘رز  ٜ جىْازجش جرارحرٝس ذق

 

 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد      سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د ششس رشافُه

 27 100 1 3 100 1 37 100 1 29.432 داٌخ
ِزَغ أِبَ شبشخ ٔششس رشافُه أو 

 أفىرشافُه

 اٌّزّىع 27 011 3 011 25 011

 (وبي)2 ِذي اٌذالٌخ
 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د صِٓ ػشض صىسح  

 

 

 طىًَ 280 61.8 1 226 62 1 506 40.9 1 5.763 داٌخ

 ِتىعط 87 19.2 2 50 13.7 3 137 16.8 3 9.993 داٌخ

 لصُش 86 19 3 88 24.3 2 174 21.3 2 0.023 غُش داٌخ

 اٌّزّىع 453 100 364 100 605 100
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 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

ر٘رز جى٘جراز  ٜ جىْايزجش جرارحرٝيس عْٞيس جىدرجطيس     جىضط٘سع جألارحر عْٞس جىدرجطس ارقًح ىشٍِ عزض  

سٍييِ ٗ ،%(61.9) سعييزض جىريي٘ر جى ٘ٝييي سٍييِ : ٝييأضٜمَييح ٗ -ذحىطزضٞييد – NRT ييٜ قْييحضٜ رٗاجٗ ٗ

 .%(16.8) سَط٘ط جىر٘رز جىسٍِ ، ٗ%(21.3) قرٞززجىر٘رز جى

( اريزج،  280، ذ٘جقيب ) سسٍيِ عيزض جىري٘رز ا٘ٝيي     ٜ جىَزضرس ج ٗىٚ ضيَِ طييٌ    قيص  ٜ قْحز رٗاجٗ 

 ييٜ جىَزضرييس ج ٗىييٚ ذ٘جقييب   NRT، ٗقييو ٕييذج جىييشٍِ جىريي٘رز جٝضييح  ييٜ قْييحز   %(61.8ٗذْظييرس قييدرٕح)

%(، ٕٗذج ٝ ْٜ جعطَحا جألارحر عيٚ جىري٘ر جىَ ي٘ذيس، جىطيٜ  زضيص     62( ارزج، ٗذْظرس قدرٕح )226)

ٕ٘ جىَإشز جرٝؿحذٜ، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(       ْٞس، ٕٗذجّنظٖح ضَِ أارحر جى 
2  

ذيِٞ  

ضنييزجرجش جىقْييحضِٞ، ّؿييد أُ ْٕييحك  ييزٗا بجش ا ىييس جقرييحتٞس ٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞييس      

( 1( ٗارؾيس قزٝيس )  0.05( ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظيط٘ٙ ا ىيس )  5.763جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )

( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح 87ذـ)  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس جىَط٘ط ؾحءش  ثس سٍِ جى زض ص٘رز  

(، %13.7( ضنيزجرج ٗذْظيرس قيدرٕح )   50ذيـ )  حءش  يٜ جىَزضريس جىػحىػيس    ؿي  NRT%(، أٍح  يٜ قْيحز   19.2)

ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس ىـــييـ )مييحٛ(   
2  

بجش ا ىييس  حجىقْييحضِٞ، ّؿييد أُ ْٕييحك  زٗقيي  ذييِٞ ضنييزجرجش  

( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس    9.993جقرييحتٞس ٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )      

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

، ٗذْظيرس  ( ضنيزجرج 86، ذ٘جقيب )  يٜ قْيحز رٗاجٗ جىَزضريس جىػحىػيس     زقريٞز جىسٍيِ عيزض جىري٘رز     ثيس   صّحى 

، ٗذْظيييرس قيييدرٕح  ( ضنيييزجرج88ذ٘جقيييب ) ػحّٞيييسجىَزضريييس جىقييييص  يييٜ    NRT يييٜ قْيييحز  %(، 19ٗقيييدرٕح)

ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ((، 24.3%)
2  

ذِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا       

جقييو ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ( ٕٗييٜ 0.023بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )

   (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

 

 اٌّغتخذِخ فٍ ػشض إٌششاد األخجبسَخاٌّيحشاد اٌصىتُخ  -01

 

 (12ؾدٗه رقٌ )

 NRTجىَإغزجش جىر٘ضٞس  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ذقحّطٜ رٗاجٗ ٗ 

  

 

 

 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د اٌّيحشاد اٌصىتُخ 

 

 

 رى ػبَ 066 69.4 0 332 82.6 0 411 57.9 0 2.981 غُش داٌخ

 ِىعُمً 62 30.6 3 45 17.4 3 130 24.1 3 9.969 داٌخ

 اٌّزّىع 271 100 270 100 740 100
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 :ٔتبئذ ِٕهبثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح تذي 

  ٘ ٗ جع جىَييإغزجش جىريي٘ضٞس جىيي٘جراز  ييٜ   ضطيي٘سع أّيي  –عْٞييس جىدرجطييس    NRTّاييزجش جألارييحر ذقْييحضٚ رٗاجٗ 

 %(.24.1%(، ٍ٘طٞقٚ )75.9محٟضٜ: ؾ٘ عحً ) –ذحىطزضٞد 

%(، أٍيح  يٜ قْيحز    69.4( ضنيزجرج ، ٗذْظيرس قيدرٕح )   188جىَزضرس ج ٗىٚ ذـــيـ  ) قو ؾ٘عحً  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ  

NRT (، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس    82.6( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح )223 ٜ  ٜ جىَزضرس ج ٗىٚ جٝضح ذـــــ )  ؿحء%

جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ٝطرِٞ عدً ٗؾ٘ا  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞيح،  ُ جىقَٞيس   

جىرحىغيس  ( 1( ٗارؾس قزٝيس ) 0.05( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )2.981جىَكظ٘ذس محّص )

(3.84.) 

%(، ٗ يٜ  30.6( ضنيزجرج، ٗذْظيرس )  83جىَزضرس جىػحّٞس، ٗبىيل ذـــيـ)  َ٘طٞقٚ  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ جىأططخدجً  ؾحء 

ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ      %(، 17.4ٗذْظيرس)  ( ضنيزجرج 47ىَزضريس جىػحىػيس ذـــيـ)    ٜ ج ؾحء NRTقْحز 

)مييحٛ(
2  

بجش ا ىييس جقرييحتٞس ٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز رٗاجٗ،  ُ  حْييحضِٞ، ّؿييد أُ ْٕييحك  زٗقييذييِٞ ضنييزجرجش جىق

( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05( ٕٜٗ جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )9.969جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )
 

 ٔىع صواَب اٌتصىَش اٌّغتخذِخ فٍ إٌششاد األخجبسَخ  -12

 ( 13) ؾدٗه رقٌ 

 NRTضٜ رٗاجٗ ٗ ْحقذ ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ّ٘جع سٗجٝح جىطر٘ٝز جىَظطخدٍس أعدا 

 

 اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8تذي ثُبٔبد 

عْٞيس جىدرجطيس     NRTضط٘سع إٌٔ سٗجٝح جىطر٘ٝز جىَظطخدٍس جى٘جراز  ٜ جىْازجش جألارحرٝيس ذقْيحضٚ رٗاجٗ ٗ    

(، ٗجىشجٗٝيس جىَْخنضيس   %7.7جىشجٗٝس جىَزضن يس ) ٗ(، %85.9سجٗٝس ٍظط٘ٙ جىْهز ): ٝأضٜمَح ٗ -ذحىطزضٞد –

(6.4%.) 

ٍ  ضهٖز ّطحتؽ جىطكيٞو أُ جىشجٗٝس   رٗاجٗ جىقْيحضِٞ:  شٗجٝيح  يٜ   جىٍيِ ذيِٞ ميو أّي٘جع      حٍظط٘ٙ جىْهز أمػيز ئطيطخدج

ٗNRT  جىطٜ ٝطٌ ج عطَحا عيٖٞح  ٜ ميطيح جىقْيحضِٞ  يٜ ئذيزجس ٗضري٘ٝز        ٜ جىَزضرس جألٗىٚ، ٕٜٗ أمػز جىشجٗجٝح

عييزض  اخرييٞحش ٗجألٍنييحُ، ٕٗييذج جىشجٗٝييس ٗضظييحٌٕ  ييٜ ٗضيي٘ـ جىزؤٝييس ىيَاييحٕد عْييد ض٘صييٞم ٗض٘سٝييب   جى

ضر٘ٝز جىَذٝب  ٜ طيط٘اٝ٘ جألاريحر، قطيٚ ضطقيحرخ      ضظطخدً ٕذٓ جىشجٗٝسمذىل ٗ قدجظ  ٜ جىْازجش جىخرزٝسجأل

 ط  ٜ جىَاحٕد ئقظحطًح ذأّٔ ٝاحٕد جألشيٞحء ذزؤٝيس ٍرحشيزز،    ذٝب ى ِٞ جىَطيقٜ جىَاحٕد هز جىَجرضنحع ٍظط٘ٛ ّ

( 3914) سجٗٝييس ٍظييط٘ٙ جىْهييزقْييحز رٗاجٗ ذييي  عييدا  ،  نييْٜاييزجش ج ارحرٝييسجى ييٜ عييزض  ٗمييذىل ٍالءٍطيئ

(، %84.9( ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح)4985ذ٘جقييب ) NRT%(، ٗؾييحء  ييٜ قْييحز 87ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح )

ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

بجش ا ىيس جقريحتٞس    حذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي      

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د صواَب اٌتصىَش  

 

 
 صاوَخ ِغتىي إٌظش 2704 87 1 4767 84.9 1 8899 85.9 1 128.895 داٌخ

 اٌضاوَخ اٌّشتفؼخ 350 6.1 3 730 8.9 2 792 7.7 2 78.914 داٌخ

 اٌضاوَخ إٌّخفضخ 216 6.9 2 247 6.2 3 673 6.4 3 4.828 داٌخ

 اٌّزّىع 4472 100 7650 100 01244 100
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( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد  128.895)،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص NRTٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز 

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

، ْخنضييس  ييٜ جىَزضرييس جىػحّٞييس جىشجٗٝييس جىَ و  ييٜ قْييحز رٗاجٗقييٗقْييحضِٞ، جى ييٜ ميطييح  ْخنضييسَؾييحءش جىشجٗٝييس جى 

، رج( ضنيزج 365ذَؿَي٘ع  )  NRT%(، ٗقو  ٜ جىَزضرس جىػحىػس  ٜ قْحز 6.9( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح )308ذـــ)

 حّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي   ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ،   2ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ( (،%6.2جٛ ذَ ده )

( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس     4.828،  ُ جىقَٞس جىَكظي٘ذس محّيص )  NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )جىؿدٗىٞس عْد ٍظط

( 271جىشجٗٝس جىَزضن س  ٜ جىَزضرس جىػحىػس، ذــيـ)   ٜ قْحز رٗاجٗ صقيٗ جىقْحضِٞؾحءش جىشجٗٝس جىَزضن س  ٜ ميطح  

، جٛ ذَ يده  رج( ضنيزج 521ذَؿَ٘ع  ) NRT%(، ٗقو  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس  ٜ قْحز 6.1ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح )

بجش ا ىيس   حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕيحك  زٗقي    2ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ( (،8.9%)

( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس      78.914،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )NRTجقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز 

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )عْد ٍظط
 

 د األخجبسَخأٔىاع اٌٍمطبد اٌتٍفضَىُٔخ اٌّغتخذِخ فٍ إٌششا -02

 ( 14) ؾدٗه رقٌ

 NRTضٜ رٗاجٗ ٗ ْحق ٜ  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ّ٘جع جىيق حش جىطينشّٝ٘ٞس جىَظطخدٍس أعدا 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئش ِٕهب8

ػُٕوخ   NRTلٕوبتً سوداو و فوٍ  اٌوىاسدح فوٍ ٔشوشاد األخجوبس     أٔىاع اٌٍمطبد اٌتٍفضَىُٔخ اٌّغوتخذِخ  تتىصع  

جىيق يس جىَط٘طي س   %(، 28.6جىيق يس جىَط٘طي س )   ،(%39.2حٍيس ) جىيق يس جى   ووبِت8ٍ  –ثبٌتشتُوت   –اٌذساعخ 

  .%(3.7) ىقزٝرسجىيق س ج %(7.5) ر ٞدزجىيق س جى ،%(21جىقزٝرس )

( 1655)عيييٚ جىَزضرييس جألٗىييٚ، ٗقريييص ٗؾييحءش  ييٜ  جطييطخدجًٍح  ييٜ قْييحز رٗاجٗ ض ييد أمػييز  حٍييسأُ جىيق ييس جى 

( ضنييزجرج 2407ذــــييـ)جٝضييح جىَزضرييس جىػحّٞييس قريييص   NRT ييٜ جىقْييحز ٗ%(، 36.8ضنييزجرج ٗذْظييرس قييدرٕح) 

َ   جً ٕذٓغزض ٍِ جططخدجى(، ٗ%41ٗذْظرس قدرٕح) ايحٕدِٝ ذَطحذ يس   جىيق س  ٜ جىْازجش ج ارحرٝيس ، ضظيَف ىي

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ       2ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(      ٗعْيد  قدجظ.ضنحصٞو جىَ٘ض٘ع ٗجأل

( ٕٗيٜ  139.218،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )   NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىريحىف قْيحز    حْٕحك  زٗق

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )جمرز ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د أٔىاع اٌٍمطبد

 

 

  اٌٍمطخ اٌجؼُذح 266 8.7 4 292 6.7 4 780 7.5 4 0.021 غُش داٌخ

  اٌٍمطخ اٌؼبِخ 1655 36.8 0 2407 41 0 4062 39.2 0 139.218 داٌخ

 اٌٍمطخ اٌّتىعطخ 1333 29.7 3 1633 27.8 3 2966 28.6 3 30.244 داٌخ

 

  اٌٍمطخ اٌّتىعطخ اٌمشَجخ 936 20.8 2 1243 21.2 2 2179 21 2 43.253 داٌخ
  اٌٍمطخ اٌمشَجخ 061 4 7 096 3.3 7 377 3.7 7 0.597 غُش داٌخ

 اٌّزّىع         4493 011 5871 011 10364 011
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%(، 29.7، ٗذْظيرس قيدرٕح)  ( ضنيزجرج 1333ذ٘جقيب )  َط٘طي س ٞس  ٜ قْيحز رٗاجٗ جىيق يس جى  ٗقو  ٜ جىَزضرس جىػحّ 

ٕٗيذٓ  (، %27.8، ٗذْظيرس قيدرٕح)  ( ضنزجرج1633ٗقرو عيٚ ) NRT ٜ قْحز  ٗقو  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس جٝضح

 ، قطييٚ ٝظييط٘عدٕييطٌ ذايينو مرٞييز ذحىيق ييحش جى حٍييس ججىْطٞؿييس ضييده عيييٚ أُ ٍخييزؼ جىْاييزجش  ييٜ ميطييح جىقْييحضِٞ  

 ط ز  عيٚ جىؿي٘ جى يحً ىيَنيحُ ٗظٖي٘ر شخريٞحش ذاينو محٍيو.       ٝضدٗر  ٞٔ جألقدجش، أٗ  جىَطيقٜ جىَنحُ جىذٛ

بجش ا ىيس جقريحتٞس    حذِٞ ضنزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي      2ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(

مرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد   ( ٕٗييٜ ج30.244،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص ) NRTٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز  

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05٘ٙ ا ىس )ٍظط

( 936ٗقريييص عيييٚ ) ، NRTرٗاجٗ ٗ :قْييحضِٞجى ييٜ  جىَزضرييس جىػحىػييس جىيق ييس جىَ٘طيي س جىقزٝرييس ؾييحءش  ييٜ  

جىيق ييييس جىَط٘طيييي س جىقزٝرييييس ذ ييييدا  NRT%( ىيقْييييحز رٗاجٗ، غييييٌ ؾييييحءش  يييٜ قْييييحز  20.8ضنيييزجرًج ٗذْظييييرس ) 

ارحر ٝظطخدً ٕذٓ جىيق يس  ّازز جألٕٗذٓ جىْطٞؿس ضده عيٚ أُ ٍخزؼ (، %21.2(ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح)1243)

٘      ذايينو عييحه، قطييٚ   ر ٝ  ييٜ ىيَاييحٕد جىؿيي٘ جى ييحً  ييٜ جألطييط٘اٝ٘ ٍٗييِ ٕيي٘ ٍ٘ؾيي٘ا اجاييو جألطييط٘اٝ٘ ٗظٖيي

 ٖٞيح صي٘رز أٗ    ب قٞيع ِ جىاحشس جىنرٞيزز اييم جىَيذٝ   ٝظطنحا ٍِ ٕذٓ جىيق س ىٞرٞجىدٝن٘رجش اجاو جألطط٘اٝ٘، ٗ

ذييِٞ   2ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس ىـــييـ )مييحٛ(   نييُ٘ عرييز جألقَييحر ج صيي ْحعٞس. ل أٗ ٍقييحذالش  ضؾزج ٞيي

،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس   NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْيحز   حضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗق

جىرحىغييس ( 1رؾييس قزٝييس ) ( ٗا0.05ٍظييط٘ٙ ا ىييس ) ( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد     43.253محّييص )

(3.84.) 

%(، أٍيح  يٜ قْيحز    8.7( ضنزجرج، ٗذْظرس قيدرٕح ) 388ذــ ) جىَزضرس جىزجذ س ٜ قْحز رٗاجٗ  أقطيص جىيق س جىر ٞدز 

NRT ٜ  (، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس     6.7( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح )392ذـ ) زجذ سجىَزضرس جى  ؿحءش%

 ٛ (ىـــييـ )مييح
2  

ٝطرييِٞ عييدً ٗؾيي٘ا  ييزٗا بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس       ٗذييِٞ ضنييزجرجش جىقْييحضِٞ،   

جىرحىغيس  ( 1( ٗارؾس قزٝيس ) 0.05( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )0.021جىَكظ٘ذس محّص )

(3.84.)   

ٗ جىٗضرِٞ ٍِ ّطحتؽ جىطكيٞو أُ جىيق س جىقزٝرس  يٜ جىْايزجش جرارحرٝيس  يٜ       ، ؾيحءش ذْظيرس   NRTقْيحضِٞ رٗاجٗ 

 يٜ   ص(،  يٜ قيِٞ قيي   %4( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح)   181ذــ) خحٍظس ٜ جىَزضرس جى صقيٞيس،  نٜ قْحز رٗاجٗ قي

ٍخييزؼ جُ (، %3.3( ضنييزجرج ٗذْظييرس قييدرٕح) 196، ٗقرييو عيييٚ )خحٍظييس جٝضييح ييٜ جىَزضرييس جى NRTقْييحز 

احشييس جىييٚ جىد ٍْٖييح  ييٜ ٗقييص جىَقيحذالش ٗضْقظييٌ  ٗٝظيطنٞ  ييس ذَزضريس جقييو ٍييِ جىظييحذقس،  جىْايزز ٝظييطخدً ٕييذٓ جىيق 

ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ       قزٝرس عيٚ ٗؾٔ جىضيٞم، ٍيب جىَيذٝب.    قظَِٞ،  ٞقً٘ جىَخزؼ ذ َو ىق س

)ميحٛ( 
2  

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا بجش ا ىيس جقريحتٞس ذَْٖٞيح،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس             

 (. 3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس ) ( 0.597ٜٕٗمحّص )
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  تخذِخ فٍ إٌششاد األخجبسَخأٔىاع صشوبد اٌىبُِشا اٌتٍفضَىُٔخ اٌّغ  -04

 ( 15) ؾدٗه رقٌ

 NRTضٜ رٗاجٗ ٗ ْحق ٜ  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ّ٘جع قزمحش جىنحٍٞزج جىَظطخدٍس أعدا 

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

ٜ ق يٜ  جىي٘جراز  يٜ ّايزجش جألاريحر     أّ٘جع قزمحش جىنحٍٞزج جىطينشّٝ٘ٞس جىَظيطخدٍس  ضط٘سع    NRTرٗاجٗ ٗ ْيحض

نحٍٞزج جىقزمس ٗ%(، 31.6)  قٞسكزمس ج ٗجى%(، 36.3) قزمس جىشًٗٗ محٟضٜ: –ذحىطزضٞد  –عْٞس جىدرجطس 

 .%(5.9) قزمس جىنحٍٞزج عيٚ جىنزِٝٗ%(، 12زأطٞس ٗ )جىقزمس ٗ%(، 14.2) عيٚ اٗىيٚ

(، ٗ ييٜ قْييحز %49( ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح)474رٗاجٗ ذــييـ)جقطييو قزمييس جىييشًٗٗ جىَزضرييس ج ٗىييٚ  ييٜ قْييحز    

NRT  (، ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس  %27( ضنييزجرج ٗذْظييرس قييدرٕح ) 336ذـــييـ)  ٗىييٚ جٝضييح ؾييحءش  ييٜ جىَزضرييس ج

جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕيحك  يزٗا بجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز        

( 0.05( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ٍظييط٘ٙ ا ىييس )13.886جىَكظيي٘ذس محّييص ) رٗاجٗ،  ُ جىقَٞييس

 (. 3.84جىرحىغس )( 1ٗارؾس قزٝس )

( قزميس،  320 قٞيس، ذ٘جقيب )  ٗجىكزميس جأل ، جىػحّٞس ضَِ طيٌ قزمحش جىنيحٍٞزج  قيص  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ جىَزضرس 

، ٗذْظيرس  ( قزميس 413ذ٘جقيب )  جىػحّٞيس  يٜ جىَزضريس    NRTكزمس  ٜ قْحز جى ، ٗقو ٕذٓ%(33.2ٗذْظرس قدرٕح)

%(، ٗعْد ٍقحرّيس جىقَٞيس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(     30.6قدرٕح )
2  

 حذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي      

( ٕٜٗ جمرز ٍيِ جىقَٞيس   11.799،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز 

 (.  3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ا ىس )جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ 

(، ٗقيو  يٜ   %11.5( ضنزجرًج ٗذيغص جىْظيرس ) 111ٗؾحء  ٜ جىَزضرس جىػحىػس قزمس رأطٞس  ٜ قْحز رٗاجٗ ذ دا) 

(، ٗعْيد ٍقحرّيس جىقَٞيس    %12.4( ضنزجرًج، ٗذيغص جىْظيرس) 167 ٜ جىَزضرس جىزجذ س، ٗقرو عيٚ ) NRTقْحز 

جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

بجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز       حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي   

NRT   ( 0.05( ٕٗيٜ جمريز ٍييِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط٘ٙ ا ىييس )      11.281،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1ٗارؾس قزٝس )

     ٗ (ضنييزجرًج ٗذيغييص جىْظييرس   53قزمييس جىنييحٍٞزج عيييٚ جىنييزِٝ ذـــييـ)    ٗضييأضٜ  ييٜ جىَزضرييس جىزجذ ييس  ييٜ قْييحز رٗاج

( ضنييييزجرًج، ٗذيغييييص 83، ذــييييـ)NRTطييييؿيص  ييييٜ جىَزضرييييس جىخحٍظييييس ّنييييض جىكزمييييس  ييييٜ قْييييحز  (، 5.5%ٗ)

ٜ  (، ٕٗييذٓ%6.2جىْظييرس) قييحرب جىْاييزز ماييو  ْييٜ ىيكزمييحش،    اجاييو طييط٘اٝ٘ جألارييحر ضظييطخدً ى    جىكزمييس  يي

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد  سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 

 صشوبد اٌىبُِشا
 ن % د ن % د ن % د

 

 

 صشوخ اٌضووَ 474 49 1 264 27 1 840 36.3 1 13.886 داٌخ

 

  صشوخ أفمُخ 231 33.2 2 402 30.6 2 733 31.6 2 11.799 داٌخ

  صشوخ سأعُخ 000 11.5 3 045 12.4 4 278 12 4 11.281 داٌخ

  صشوخ اٌىبُِشا ػًٍ اٌىشَٓ 53 5.5 4 83 6.2 5 136 5.9 5 6.618 داٌخ

  صشوخ وبُِشا ػًٍ دوًٌٍ 6 0.8 5 322 23.8 3 330 14.2 3 298.77 داٌخ

 اٌّزّىع 744 100 0270 100 3205 100
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ضطكيزك ٍيِ ذ ٞيد    ٗضظطخدً ٕذٓ جىكزمس جىنحٍٞزج عيٚ جىنزِٝ، ٗارحرٝس ار٘صًح  ٜ ذدجٝس ّٖٗحٝس جىْازجش جأل

جرقظيحص ذَزجقريس ٍٗطحذ ييس   ٍيب   ْيٜ. ٗض  يٜ أشيحرز ىيَطنيزؼ     ّكي٘ جىَيذٝب، قطيٚ ٝهٖيز جىَيذٝب ذاينو       ٗضطؿئ  

،  ُ جىقَٞيس  NRTبجش ا ىيس جقريحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيحز       حّؿد أُ ْٕيحك  زٗقي  ٗ ظط٘اٝ٘.جىجألقدجظ اجاو 

( 1س )( ٗارؾييس قزٝيي0.05( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ٍظييط٘ٙ ا ىييس )  6.618محّييص ) جىَكظيي٘ذس

 (.3.84جىرحىغس )

ذْظيرس  ( قزميحش  8، ٗميحُ ْٕيحك )  خحٍظيس  ٜ قْحز رٗاجٗ  ٜ جىَزضريس جى  اٗىيٚقرو ّ٘ع قزمس جىنحٍٞزج عيٚ  

ضنيييزجرجش، ٗذْظيييرس ( 322عييييٚ ) ص، ٗقرييييػحىػيييس يييٜ جىَزضريييس جى NRT يييٜ قْيييحز  ص%(، ٗقيييي0.8قيييدرٕح)

،  ُ جىقَٞس جىَكظي٘ذس  NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز  حّؿد أُ ْٕحك  زٗقٗ%(، 23.8قدرٕح)

جىرحىغييس ( 1( ٗارؾييس قزٝييس ) 0.05( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ٍظييط٘ٙ ا ىييس )     298.77محّييص )

(3.84.) 

 

 بسئ إٌششح فٍ إٌششاد األخجبسَخلٕمالد اٌىبُِشا اٌّغتخذِخ  ًٌ ت  -07
 

 ( 16) ؾدٗه رقٌ 

 NRTقحرب جىْازز  ٜ قْحضٜ رٗاجٗ ٗ ضْقالش جىنحٍٞزج جىَظطخدٍس ئىٚ 

 

 

 

ىقحرب جىْازز اجاو جألطط٘اٝ٘ جى٘جراز  يٜ جىْايزجش جألارحرٝيس ذقْيحضٚ     ٌٕ ضْقالش جىنحٍٞزج جىَظطخدٍس ضط٘سع أ 

ؿحّييد جىجىنييحٍٞزج ٗ%(، 60.2ٍحٍٞييس )ألٝييأضٜ: جىنييحٍٞزج جمَييح ٗ -ذحىطزضٞييد –عْٞييس جىدرجطييس   NRTرٗاجٗ ٗ 

 %(.11.2ؿحّد جألٝظز )جىجىنحٍٞزج ٗ(، %28.6جألَِٝ )

ىيقْحضِٞ  ٜ اجايو جألطيط٘اٝ٘،   ٍحٍٞس  ٜ جىْازجش جرارحرٝس جىطر٘ٝز  ٜ جىنحٍٞزج جألضرِٞ ٍِ ّطحتؽ جىطكيٞو أُ  

ضنيزجرج، ٗذْظيرس    (397ٍحٍٞيس ) جألطيطخدجً جىنيحٍٞزج   جميحُ ٍؿَي٘ع   عيٚ جىَزضرس جألٗىيٚ،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ     قحس

%(، ٗعْييد ٍقحرّييس جىقَٞييس 53.3( ضنييزجرج، جٛ ذَ ييده )391مييحُ ْٕييحك ) NRT%(، ٗ ييٜ قْييحز 68.9قييدرٕح)

ٛ(جىَكظ٘ذس ىــــ )مح
2  

ذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ٝطرِٞ عدً ٗؾ٘ا  زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞيح،  ُ جىقَٞيس   

جىرحىغيس  ( 1( ٗارؾس قزٝيس ) 0.05( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )0.046جىَكظ٘ذس محّص )

(3.84.) 

( ضنيزجرج،  32جىَزضرس جىػحىػس ٗبىل ذــيـ) قحرب جىْازز ىؿحّد جألَِٝ جىططخدجً جىنحٍٞزج  ٜ ج  ٜ قْحز رٗاجٗ جقطو 

( ضنيييزجرج، ٗذْظيييرس 342 ؿيييحءش  يييٜ جىَزضريييس جىػحّٞيييس، ذـــيييـ)  NRT(، أٍيييح  يييٜ قْيييحز %5.6ٗذْظيييرس قيييدرٕح)

(. ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%46.7قدرٕح)
2  

بجش  حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗقي 

( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس     256.952،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )   NRTز ا ىس جقرحتٞس ٗجىنيزا ىريحىف قْيح   

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

تٕمالد اٌىبُِشا اًٌ 

 اٌمبسٌ إٌششح  
 ن % د ن % د ن % د

 

 

 اٌىبُِشا أِبُِخ 275 68.9 0 270 53.3 0 788 41.2 0 0.046 غُش داٌخ

 اٌىبُِشا ربٔت األَّٓ 23 5.6 2 243 46.7 3 374 28.6 3 256.952 داٌخ

 اٌىبُِشا ربٔت األَغش 045 25.5 3 - - - 147 11.2 2 ٌصبٌش لٕبح سوداو 

 اٌّزّىع 576 100 733 100 0217 100
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( 147ىَزمييش جىػييحّٜ، ذـــييـ)ؿحّييد جألٝظييز  قيي   ييٜ قْييحز رٗاجٗ ٗقييو  ييٜ ججىطييطخدجً جىنييحٍٞزج  ييٜ ج ثييس  شؾييحء 

قيحرب  عييٚ ٕيذج جىؿحّيد  يٜ ضري٘ٝز       NRTَقحذيو ىيٌ ضظيطخدجً قْيحز     جى(، ٗ ٜ %25.5، ٗذْظرس قدرٕح)ضنزجرج

 طط٘اٝ٘ جىْازز جألارحرٝس.أجىْازز  ٜ 

 ٕششاد األخجبسَخاٌعبئً االٔتمبي فٍ و  -04

 ( 17) ؾدٗه رقٌ

 NRTضٜ رٗاجٗ ٗ ْحق ٜ  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ٗطحتو ج ّطقحه جىَظطخدٍس 

 
 

 ِٕهب8ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ تذي 

ٍ     وعبئً االٔتمبيتتىصع    –ثبٌتشتُوت   –ػُٕوخ اٌذساعوخ    NRTسوداو و اٌىاسدح فٍ ٔشوشاد األخجوبس فوٍ لٕوبت

جىهٖييي٘ر ٗ%(، 0.7جىاحشيييس جىَْقظيييَس )ٗ ،%(2جىَيييشؼ )ٗ ،%(4.1)جىَظيييف ٗ%(، 92.9) جىق يييب ووووبِت8ٍ

 .%(0.3ٗج اطنحء )

قْيحضِٞ  جىٗطيحتو ج ّطقيحه، جىَظيطخدٍس  يٜ     ٙ ذيِٞ  نريز س جىعييٚ جىْظير   صقري  ثس جىق بضهٖز ّطحتؽ جىطكيٞو أُ  

جىَخزؼ ٝزميشُٗ عييٚ    رأطٔ ٗعيٚإمد أُ جىقحتَِٞ ذح ضرحه ٍح ٕٝٗذج  ٜ جىَزضرس جألٗىٚ،   NRTرٗاجٗ ٗ

 نيٜ قْيحز رٗاجٗ   جألقدجظ جىؿحرٝس، ذحّطقح ش ٕٜ جألذظ  ٗجألمػز ٗض٘قًح، اُٗ ض قٞد  ٜ جى زض جىررزٛ، 

( ضنييزجرج، 5385ذــــييـ )  قييد ؾييحء NRT%(، أٍييح  ييٜ قْييحز  92.5ْظييرس قييدرٕح )( ضنييزجرج، ٗذ4075ذييـ ) ؾييحء

ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(   %(،93.3ٗذْظرس قدرٕح )
2  

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك      

( ٕٗيٜ جمريز   181.406،  ُ جىقَٞيس جىَكظي٘ذس محّيص )   NRTبجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْيحز   ح زٗق

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

عْٞس جىدرجطس  ٜ جىَزضرس جىػحّٞس،  نٜ قْحز رٗاجٗ محُ ٍؿَ٘ع  NRTرٗاجٗ ٗ  :طؿيص  ثس جىَظف  ٜ جىقْحضِٞ 

( ضنييزجرج، جٛ ذَ ييده 263مييحُ ْٕييحك )  NRT%(،  ٗ ييٜ قْييحز 3.5( ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح )154جىَظييف )

%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(4.6)
2  

بجش ا ىيس   حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي   

( ٕٜٗ جمريز ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس     28.492،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )NRTجقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز 

 (.3.84جىرحىغس )( 1قزٝس )( ٗارؾس 0.05عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

ٜ      ٝهٖز ٍِ اياله    ؾيحء  ٗ يٜ جىْايزجش جألارحرٝيس،     NRT رٗاجٗ ٗ ض رٞيق جىطكيٞيو عييٚ عْٞيس جىدرجطيس ذقْيحض

، ش( ضنيزجرج 109ِٞ  يٜ جىَزضريس جىػحىػيس،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ميحُ ٍؿَي٘ع جىَظيف )        ْحضططخدجً جىَشؼ  ٜ ميطح جىقج

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د وعبئً االٔتمبي 

 

 

 اٌمطغ 4075 73.5 1 5385 93.3 1 9460 92.9 1 181.406 داٌخ

 اٌّغش 074 3.5 2 342 4.6 2 417 4.1 2 28.492 داٌخ

 اٌّضد 017 2.5 3 76 1.7 3 207 2 3 0.585 غُش داٌخ

 اٌظهىس واالختفبء 03 0.3 5 04 0.2 4 26 0.3 5 0.154 غُش داٌخ

 اٌشبشخ إٌّمغّخ 77 1.2 4 00 0.2 5 66 0.7 4 29.333 داٌخ

 اٌّزّىع 4405 100 5771 100 10176 100
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%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس 1.7( ضنزجرج ٗذْظرس قدرٕح)98محُ ْٕحك ) NRT%(، ٗ ٜ قْحز 2.5ٗذْظرس قدرٕح)

ذييِٞ ضنييزجرجش جىقْييحضِٞ، ٝطرييِٞ عييدً ٗؾيي٘ا  ييزٗا بجش ا ىييس جقرييحتٞس ذَْٖٞييح،  ُ    2جىَكظيي٘ذس ىـــييـ )مييحٛ(

( 1( ٗارؾيس قزٝيس )  0.05٘ٙ ا ىس )( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط0.585جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84س )جىرحىغ

(، %1.2، ٗذْظيرس قيدرٕح )  ( ضنيزجرج 55 يٜ قْيحز رٗاجٗ، ذـــــيـ )     ثس جىاحشس جىَْقظيَس جىَزضريس جىزجذ يس   جقطيص  

( %0.2( ضنيزجرج، ٗذْظيرس قيدرٕح )   11، ذَؿَ٘ع ٗصو جىيٚ ) زجذ س ٜ جىَزضرس جى NRTٗقيص جٝضح  ٜ قْحز 

ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(
2  

بجش ا ىيس جقريحتٞس    حجىقْيحضِٞ، ّؿيد أُ ْٕيحك  زٗقي    ذِٞ ضنيزجرجش  

( ٕٗييٜ جمرييز ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد   29.333ٗجىنييزا ىرييحىف قْييحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )  

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

قْيحضِٞ،  يٜ قْيحز رٗاجٗ ذيي  عيدا      جى  ثس جىهٖ٘ر ٗج اطنحء  قد ؾحء ذ دا قيٞو  ٜ جىَزضريس جىخحٍظيس  يٜ ميطيح    أٍح  

( ضنييزجرج 14ذَؿَيي٘ع )  NRT%(، ٗؾييحء  ييٜ قْييحز 0.3( ضنييزجرج، ٗذْظييرس قييدرٕح ) 12) جىهٖيي٘ر ٗج اطنييحء

(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%0.2ٗذْظرس قدرٕح)
2  

ٝطرِٞ عدً ٗؾي٘ا  ٗذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، 

( ٕٗيٜ جقيو ٍيِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد       0.154جىقَٞس جىَكظي٘ذس محّيص )   زٗا بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍظط٘ٙ ا ىس )

 

 ٕششاد األخجبسَخفٍ اٌتىاصْ اٌّزَغ فٍ اٌىبدس ِذي  -05
 

 ( 18) ؾدٗه رقٌ

 NRTضٜ رٗاجٗ ٗ ْحق ٜ  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس ض٘جسُ جىَذٝب  ٜ جىنحار ٍدٙ 

 

قْحضِٞ  يٜ جىَزضريس جألٗىيٚ،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ      جىضهٖز جىَذٝب ذانو ٍط٘جسُ  ٜ ميطح جىطٜ نثس جىؾحءش  ٜ ضكيٞو  

( 349محُ ْٕحك )  NRT%(،  ٗ ٜ قْحز 95.1( ضنزجرج، ٗذْظرس قدرٕح )431َؿَ٘ع ذانو ٍط٘جسُ )جىمحُ 

%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(  95.9ضنزجرج، جٛ ذَ ده )
2  

ّؿيد أُ  ٗذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ،    

( ٕٜٗ جمريز  8.621بجش ا ىس جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص ) حْٕحك  زٗق

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ٍِ جىقَٞس جىؿدٗىٞس عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

 ييدا غٞييز جىاجٗ ذييي  قْييحضِٞ،  ييٜ قْييحز رٗجىأٍييح غٞييز ٍطيي٘جسُ  قييد ؾييحء ذ ييدا قيٞييو  ييٜ جىَزضرييس جىػحّٞييس  ييٜ ميطييح    

( ضنيزجرج، ٗذْظيرس   15ذ٘جقيب )  NRT%(، ٗؾحء  ٜ قْيحز  4.9( ضنزجرج، ٗذْظرس قدرٕح )22) َِٞط٘جسُ ٍذٝ جى

(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%4.1قدرٕح)
2  

ٝطرِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا    ٗذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، 

( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط٘ٙ     1.324محّص )بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس 

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ا ىس )

 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

 ن % د ن % د ن % د ِذي اٌتىاصْ اٌّزَغ        

 

 

 تظهش ثشىً ِتىاصْ 420 77.1 1 247 95.9 1 780 77.5 1 8.621 داٌخ

 تظهش ثشىً غُش ِتىاصْ 33 4.9 2 07 4.1 2 37 4.5 2 1.324 غُش داٌخ

 اٌّزّىع 472 100 244 100 817 100
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 فٍ إٌششح اإلخجبسَخِذي ِطبثمخ إٌص ٌٍصىسح   -06
 

 (19) ؾدٗه رقٌ

 NRT ٜ ّازجش جألارحر ذقْحضٜ رٗاجٗ ٗ ٙ ٍ حذقس جىْص ىير٘رز ض٘سٝب ٍد

 

 تذي ثُبٔبد اٌزذوي اٌغبثك ػًٍ ػذح ٔتبئذ ِٕهب8

ٗ   رٛ ىير٘رز جىَرحقرس جى٘جراز  يٜ  ٍ حذقس جىْص جرارحٝط٘سع ٍدٙ    NRTّايزجش جألاريحر ذقْيحضٚ رٗاجٗ 

%(، ٗغٞيز ٍ يحذق   15.4ٍ حذقيس ئىيٚ قيدٍح )   ٗ(، 77.5%محٟضٜ: ٍ حذقس ضيحً  )  –ذحىطزضٞد  –عْٞس جىدرجطس 

(7.1.)% 

َ حذقيس  جىقْيحضِٞ  يٜ جىَزضريس جألٗىيٚ،  نيٜ قْيحز رٗاجٗ ميحُ ٍؿَي٘ع         جىطكيٞو ٍ حذقس ضحٍس  ٜ ميطيح  جىؾحءش  ٜ  

( ضنيزجرج، جٛ ذَ يده   270ميحُ ْٕيحك )    NRT%(،  ٗ يٜ قْيحز   80.2س قيدرٕح ) ( ضنيزجرج، ٗذْظير  363طحٍس )جى

%(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(74.2)
2  

بجش ا ىس  حذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، ّؿد أُ ْٕحك  زٗق

جىؿدٗىٞيس  ( ٕٗيٜ جمريز ٍيِ جىقَٞيس     13.664جقرحتٞس ٗجىنزا ىرحىف قْحز رٗاجٗ،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05عْد ٍظط٘ٙ ا ىس )

( ضنييزجرج، 59قْييحضِٞ،  نييٜ قْييحز رٗاجٗ ؾييحءش ذــييـ )جىػحّٞييس  ييٜ ميطييح جىَ حذقييس ئىييٚ قييد ٍييح  ييٜ جىَزضرييس جىقيييص  

(، ٗعْيد  %18.4، ٗذْظيرس قيدرٕح )  ( ضنيزجرج 67ذــــيـ )   قد ؾيحءش   NRT%(، أٍح  ٜ قْحز 13ٗذْظرس قدرٕح)

رّس جىقَٞس جىَكظي٘ذس ىـــيـ )ميحٛ(   ٍقح
2  

ذيِٞ ضنيزجرجش جىقْيحضِٞ، ٝطريِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا بجش ا ىيس جقريحتٞس          

( 0.05( ٕٗييٜ جقييو ٍييِ جىقَٞييس جىؿدٗىٞييس عْييد ٍظييط٘ٙ ا ىييس )    0.508ذَْٖٞييح،  ُ جىقَٞييس جىَكظيي٘ذس محّييص )  

 (.3.84جىرحىغس )( 1ٗارؾس قزٝس )

 دا غٞز ٍ يحذق  جىنٜ قْحز رٗاجٗ ذي   قْحضِٞ، جىزضرس جىػحىػس  ٜ ميطح َ حذق  قد ؾحء ذ دا قيٞو  ٜ جىَجىأٍح غٞز  

( ضنيزجرج، ٗذْظيرس   27ذ٘جقيب )  NRT%(، ٗؾحء  يٜ قْيحز   6.8( ضنزجرج، ٗذْظرس قدرٕح )31ىير٘رز )ْٗص ىي

(، ٗعْد ٍقحرّس جىقَٞس جىَكظ٘ذس ىــــ )محٛ(%7.4قدرٕح)
2  

ٝطرِٞ عيدً ٗؾي٘ا  يزٗا    ٗذِٞ ضنزجرجش جىقْحضِٞ، 

( ٕٜٗ جقو ٍِ جىقَٞيس جىؿدٗىٞيس عْيد ٍظيط٘ٙ     0.276بجش ا ىس جقرحتٞس ذَْٖٞح،  ُ جىقَٞس جىَكظ٘ذس محّص )

 (.3.84جىرحىغس )( 1( ٗارؾس قزٝس )0.05ا ىس )

ّؿييحـ جىْاييزز  ييٜ ضكقٞييق جىط ييحذق ذييِٞ قٞييع ض٘صيييص ئىييٚ أُ  ،ٍكَييد شيي حـٗضطنييق ٕييذٓ جىْطٞؿييس ٍييب ارجطييس  

 %(.81.4)  ذْظرسٕ٘ جىر٘رز ٗجىْص 

 

 

 

ِذي 

 اٌذالٌخ
 (وبي)2

 اٌمٕىاد سوداو NRT اإلرّبٌٍ

       ِذي اٌّطبثمخ

  
 ن % د ن % د ن % د

 

 

 ِطبثمخ تبَ 242 61.2 1 351 54.2 1 633 77.5 1 13.664 داٌخ

 ِطبثمخ  ًٌ صذ ِب 77 02 2 45 18.4 2 126 15.4 2 0.508 غُش داٌخ

 غُش ِطبثك 20 4.6 3 35 7.4 3 58 7.1 3 0.276 غُش داٌخ

 اٌّزّىع 472 100 244 100 817 100
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 إٌتبئذ 

ٜ ذ  ٘     ضريِٞ     NRTرٗاجٗ ٗ  د جىطكيٞو جىَضُ٘ جىْازجش ج ارحرٝس  ٜ قْيحض ج أُ جىَخيزؾِٞ  يٜ ميطيح جىقْيحضِٞ ضَنْي

ٗض٘صييص جىدرجطيس    عييٚ جىَطيقيٜ،   ًجرحر ذكٞع ضنُ٘ ٍيإغز ىْازز جرا ٜ ٍؿحه جرازجؼ ٍِ ضؿظٞد جى ْحصز جىنْٞس 

 -ّطحتؽ عدز ٍْٖح: ئىٚ

ِ جىْايزز  يٜ ذدجٝيس    دضح  ٜ جىْازجش ج ارحرٝيس جىزتٞظيٞس، ذ يدا عْيحٗٝ    أُ ميطح جىقْحضِٞ جعطَجىْطحتؽ  أشحرش .1

ٍ٘ضب جٕطَحً جىَاحٕدِٝ ٗٝظحعد جىطزضٞد ىي ْحِٗٝ ٕ٘ ُ ٗؾ٘ا عْحِٗٝ جىْازز ئّازجضٖح، ٗٗط  ّٖٗحٝس 

 د.ظ عيٚ ذقحء جىَاحٕنحجىْازز عيٚ عزض ٍ٘ض٘عحضٖح جىخرزٝس  ٜ ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ ٗجىك

ظ عييٚ  نحؾٞد، ٍِ أؾو جىكس ذانو طٞقٞ٘جىنحصيس جىَ جىقْحضِٞ جططخدجًجُ ىنو ٍِ جىطكيٞو ٝطرِٞ ٍِ االه  .2

  .عَيٞس جىط٘جصو ٍب جىَاحٕد

ضِٞ جٕطَطييح ٗذدرؾييس مرٞييزز ذطغٞييزجش ايييم ٍقييدً جىْاييزز  ييٜ جىْاييزجش         ْييح جُ جىقّطييحتؽ جىدرجطييس   أمييدش  .3

ذط٘ظٞم ص٘رز ٗىُ٘  ٜ اجاو طط٘اٝ٘ أارحر ذانو ٍظطَز ذِٞ جىْازجش ٗ قزجش  جألٕطَحًٗجألارحرٝس، 

 ٍ٘ض٘ع جىْازجش جألارحرٝس. ٌ  ٜ ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ ّك٘ ج ارحر ىٖح اٗر ٍٖ

 جى حىٞيس  جىَظطخدٍس  ٜ عيزض جىْايزجش جألارحرٝيس   ٗطحتو جرٝضحـ ططخدجً جأُ ّظرس أشحرش جىْطحتؽ ئىٚ  .4

عحىٞيس  س ىيكدظ ذحىدرؾس ج ٗىٚ ٗذْظيرس  كٞجىعيٚ جىر٘رز جىنٞيَٞس  رمش نو ٍِ جىقْحضِٞ  ،ىقْحضِٞ ٜ ميطح ج

ًج ض ي٘ر ّٗالقي   يٜ ميو ٍيِ جىقْيحضِٞ      ، قٞس ذحىْظيرس جىؿَٖي٘ر ٗٝطأغزذٖيح   ٗبىل ٍح ٝؿ يٖح جمػز اقيس ٍٗريدج  

ْٞيس  جطيطخدجً جىؿزج ٞيل ٗأّن٘ؾزج ٞيل ٗضق   ّايزجضٖح، ٍػيو   جططخدجً ٗطحتو جرٝضيحـ  يٜ ذ يخ      ٜ ًحٗجضك

ٚ       ٗغالغٞس ج ذ حا،  أُ جىَخيزؾِٞ ٍيِ    محّص ضزٗرز ٍٗنٞدز ٍٗح ضػٞيزٓ ٍيِ جّطريحٓ جىَايحٕد، ٕٗيذج ٝيده عيي

ؾييذخ جّطرييحٓ  عيييٚ  جىطييٜ ضظييحعد ذدرؾييس ؾٞييدز  ييٜ أطييطخدجً ٗطييحتو جرٝضييحـ ىالارييحر       جىقْييحضِٞ جٕطَيي٘ج 

 جىَاحٕدِٝ ٗا ب جىَيو عٌْٖ.

، طغٞزجش اجايو ؾزج ٞيل ٗأّن٘ؾزج ٞيل   ىٗذحىدرؾس ج طحص ذيح ح طأُ ميطح جىقْحضِٞ جٕطَّطحتؽ جىطكيٞو أظٖزش  .5

جىَ٘ضيي٘عحش، ٗضظييحعد  ييٜ جطييطٞ حخ ىاييزـ ٝي ييد اٗرًج ٍَٖيًح  ٗؾي٘ا ضغٞييزجش جىؿزج ٞييل ٗأّن٘ؾزج ٞييل  ٗ

ش  ييٜ ؾييذخ جّطرييحٓ جىَاييحٕدِٝ ّكيي٘ طغٞييزججىظييحعد مييو ٝىعٕطَييحً، ٗ ًجٍػٞييز َكطيي٘جٓ ٝؿ ييئ  جىَاييحٕدِٝ ىيئ

 ٍ٘ض٘ع جىْازجش جألارحرٝس.

ش جىْطحتؽ ذأُ جىْازجش ج ارحرٝس  ضٖطٌ ذحىدرؾس جألٗىٚ ذحىشجٗٝس ٍظيط٘ٙ جىْهيز ٕٗيٜ أمػيز جىشٗجٝيح      أشحر .6

   ٜ سٗجٝيح جىطري٘ٝز ج ايزٙ  يٜ ٍريحقرس      ئذيزجس جىطري٘ٝز، ٗميذىل ٍيب ٗؾي٘ا       جىطٜ ٝطٌ ج عطَيحا عيٖٞيح  ي

سٗجٝح جىطري٘ٝز ذاينو ٍطْي٘ع  يٜ ميطيح جىقْيحضِٞ ىٖيح ضيأغٞز ارجٍيٜ مرٞيز عييٚ جىَطنيزؼ             ٗؾ٘ا  ٗ جىْازجش،

ٗ   ٗٗئٝضييحـ جألذ ييحا جىْنظييٞس ٗجىنْٞييس،    ضنييِْ جىطييأغٞز  ٖٞييح ٍييِ ايياله   ازٝقييس ؾٞييدز ىؿييذخ جّطرييحٓ جىَاييحٕد 

 جىيق حش.  

ٝييس، ٗجطييطغو  ِ شيينو جىيق ييحش جألارحر أمييدش جىْطييحتؽ أُ ميطييح جىقْييحضِٞ ضزمييشش جٕطَحٍحضٖييح ذأاطٞييحر أقظيي     .7

حش قيييدجظ قطيييٚ ضهٖيييز جىاخريييٞ مح يييس جىيق يييحش جىرييي٘رٝس جىَطْ٘عيييس ٍيييِ جؾيييو ضغ ٞيييس ج جىَخزؾيييُ٘

ضإمييد قز ٞييس جىطريي٘ٝز،  ٞ٘ىييد ؾحبذٞييس جىريي٘رز،   ٗجىَ٘ضيي٘عحش ٗجىَييذٝب  ييٜ أقظييِ شيينو جىنْييٜ، ٕٗييذج 

     َ ايحٕد، ٗاييق   ٗٝؿذخ ج ّطرحٓ  ٜ جى٘قص ّنظٔ، ئُ ٗؾ٘ا ضْ٘ٝيب جىيق يحش ذَظيط٘ٝحضٖح جىَخطينيس، رٍطيحع جى

 جىطأغٞزجش جىَ ي٘ذس، ط٘  ٝخيق ضأغٞزج ذرزٝح، ٗؾَحىٞح ذحىْظرس ىيَاحٕد.

أّي٘جع قزميحش جىنيحٍٞزج جىطينشّٝ٘ٞيس     ططخدجً حح ذ، جٕطَطNRT أظٖزش جىْطحتؽ أُ ماًل ٍِ جىقْحضٜ رٗاجٗ ٗ .8

قزميس  ىيدٙ جىَايحٕد، ُٟ     ٘ىد ؾحبذٞيس جىر٘رز ٍطْ٘عس جىكزمس،  طأُ ٕٗذج ٝده   ٜ جىْازجش جألارحرٝس،

جىقْيحضِٞ ٍيِ    ٝيده أُ جىَخيزؾِٞ  يٜ ميطيح     ٕٗذججىنحٍٞزج ٍِ إٌٔ عْحصز ىنص جّطرحٓ جىَاحٕد ٗأمػز ضأغٞزج، 

 قزمحش جىنحٍٞزج ذٖد  ؾذخ جّطرحٓ جىَاحٕدِٝ.االه جىَر٘رِٝ أطَٖ٘ج ذانو ؾٞد ذحططخدجً أّ٘جع 

ذنُْ٘ جىَّ٘طحؼ، ٍِ االه أططخدجً ذ يخ ٗطيحتو ج ّطقيحه ٍيِ جؾيو ضغ ٞيس        ًٕطَح  ٜ ميطح جىقْحضِٞ ج ؾحء .9

ٗٝي ييد  ر ييد جىؿَييحىٜ ٗجىنْييٜ ىيايينو جىخرييز، جىغييزض ٍييِ أطييطخدجٍٔ قطييٚ ض  ييٜ  جىجقييدجظ جرارحرٝييس، ٗ
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ًَح  ٜ ض٘ىٞد جى ٘جام، ٗايق جىطأغٞزجش جىَخطينس،  ٞإاٛ  غيٌ ؾيذخ   ضزمٞش جىيق حش، ئىٚ جىَّ٘طحؼ اٗرًج ٍٖ

 .ٔ ٍٗطحذ طٔٗسٝحاز قَحط َاحٕد ٗئغحرضٔجّطرحٓ جى

شٍِ عزص جىر٘رز، ٗذحى ًَ٘ ض٘ضيف ٕيذٓ أُ   جىقْحضِٞ جٕطَطح ٗذدرؾس ؾٞدز ذ ضرِٞ ٍِ االه جىطكيٞو أُ .10

اريحر  يٜ   بجش جىَ يحاه جىري٘رٛ جى ٘ٝيو عييٚ جأل     ّظد جىر٘رز جىَز قس ذأارحر ٍقر٘ىس، غيريص جألاريحر  

ر٘رٛ ا٘ٝو ٕٗذج ٝؿ يو جألاريحر   جىَ حاه جى، قٞع ٝظطَز جىَذٝب ذقزجءز جىخرز NRTرٗاجٗ ٗ :جىقْحضِٞ

ُ ئقْحضِٞ، ئٝؿحذٜ ٝظؿو عيٚ ّازجش جألارحر  ٜ جى ٜ جىْازجش جىطينشّٝ٘ٞس جمػز ٍْٖح ٍزتٞس ٕٗ٘ ٍإشز 

ٍيِ اّٖٗيح   َٝنيِ ضنحٍيو جىخريز      ٗجىر٘رز جىطينشّٝ٘ٞس ضانو عْرزج أطحطٞح  يٜ ذْيحء جىخريز جىطينشٝيّٜ٘     

ٗأُ عْرز جىَ٘جسّس ذِٞ سٍِ جىر٘رز ٗسٍِ ٍضَُ٘ جىخرز ٝانو أٝضح طَس جٝؿحذٞس  يٜ ذْيحء جىخريز،    

ٚ  ٗٗؾيي٘ا جىريي٘رز جىطينشّٝ٘ٞييس ٍييب ٍضييَُ٘ جىخرييز ٝظيير  عيٞيئ ٍرييدجقٞس ٗ ٗجق ٞييس،     أُ  ٕٗييذج ٝييده عييي

ريحٓ  جىطيٜ ضظيحعد  يٜ ؾيذخ جّط    ذدرؾيس ؾٞيدز أطيطخدجً سٍيِ صي٘رز ىالاريحر        جىَخزؾِٞ ٍِ جىقْحضِٞ جٕطَ٘ج

 جىَاحٕدِٝ ٗا ب جىَيو عٌْٖ.

 

 اٌتىصُبد

 :ٝأضٜ ٜ ض٘ء جىْطحتؽ جىظحذقس  اُ ٕذٓ جىدرجطس ض٘صٜ ذَح 

ٝ٘صيٜ جىرحقييع جىؿٖيحش بجش جى القييس  يٜ جىكنٍ٘ييس أٗ جىقْي٘جش جىنضييحتٞس أُ ضٖيطٌ أمػييز ذَؿيحه جراييزجؼ        .1

 جىطينشّٜٝ٘ ار٘صًح  ٜ جىْازجش ج ارحرٝس.

ج ٕطَحً ج مػز ذحىطقْٞيحش جىَط ي٘رز  يٜ ئّطيحؼ جىْايزجش ج ارحرٝيس ٗضيدرٝد جى يحٍيِٞ  يٜ ٍؿيحه جألاريحر             .2

عيٚ جألطحىٞد جىنْٞس جىَط ٘رز  ٍِ االه جرعطَحا عيٚ رؤٝس ئازجؾٞيس ؾدٝيدز قطيٚ ضظيطق د أمريز عيدا       

 ٍِ جىَاحٕدِٝ.

ىَإغزجش ٗٗطحتو جرٝضحـ جىطيٜ ضيدعٌ   ْحقٞس جرازجؾٞس ٝؿد ج ٕطَحً ج مػز ذط٘ظٞم جألص٘جش ٗججىٍِ  .3

َُ ازٝقس ضقدٌٝ جىْازجش جرارحرٝيس ضكطيحؼ ئىيٚ أطيحىٞد جىؿيذخ ٗجىطاي٘ٝق ىطظيطأغز ذحٕطَحٍيحش          جألارحر، أل

 جىَاحٕدِٝ.
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