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 ،أجصاء انبٛج انشؼس٘ فٙ انمصٛدة انؼسبٛت فٙ د ٚبحذْرا انبح—خالصت

ٔيا  ،ٔحشٕ ،ٔظسب ،يٍ ػسٔض ،ٔانٕلٕف ػهٗ يصطهحاث ْرِ األجصاء

.إنٛٓا  

 .حشٕال ،ظسبال ،ػسٔضال ،انمصٛدة انؼسبٛت ،انبٛج انشؼس٘: انكهًاث انًفخاحٛت

 

I.  المقدمة

 

ٖ ٔحدحٍٛ جٓت َظًٓا ػم انمصٛدة انؼسبٛت فٙ انشؼس انؼًٕد٘ األصٛم حُٓط يٍ

ٔحدة انٕشٌ ٔٔحدة انمافٛت، فانبٛج األٔل فٙ انمصٛدة ْٕ حاد٘ بمٛت أبٛاحٓا : ًْا

 .يسٛسحّ ٔزائدْا، ححرٔ حرِٔ، ٔحسٛس ػهٗ يُٕانّ، ٔال حشر ػٍ

II. المقالة موضوع 

 
جٓت َظًٓا ػهٗ ٔحدحٍٛ  انمصٛدة انؼسبٛت فٙ انشؼس انؼًٕد٘ األصٛم حُٓط يٍ

فانبٛج األٔل فٙ انمصٛدة ْٕ حاد٘ بمٛت أبٛاحٓا  ٔحدة انٕشٌ ٔٔحدة انمافٛت،: ًْا

ٔزائدْا، ححرٔ حرِٔ، ٔحسٛس ػهٗ يُٕانّ، ٔال حشر ػٍ يسٛسحّ، فإٌ اػٕس يُٓا 

ٔيٍ رى حأحٙ بمٛت أبٛاث انمصٛدة فٙ ٔشٌ بٛخٓا األٔل، أ٘ .. شٙء بُخَِس يٍ انمافهت

ة يٍ جٓت ػدد انًماغغ ٔانخفؼٛالث، كصفٕف يٍ انًماػد يسصٕصت فٙ حجس

دزاسٛت فٙ َسك يؼٍٛ، ٔكرنك ٔحدة انمافٛت فإذا ٔزد آخس انبٛج األٔل ٌَٕ يفخٕحت 

يزالا فهخكٍ آخس جًٛغ األبٛاث ََٕاا يفخٕحت، ٔذنك يساػاة نهٕحدة انًٕسٛمٛت فٙ 

 .انمصٛدة

ٔلٛاو ٔحدة انٕشٌ ٔانمافٛت فٙ انمصٛدة انؼسبٛت دنٛم انبساػت انفائمت، ٔانًهكت 

 .نفُٛت ندٖ يٍ ٚمسظٌٕ انشؼسانًخأنمت، ٔاألصانت ا

ٔل، أٔ انشطس األ" انصدز"ٔنهبٛج انشؼس٘ أجصاؤِ، فانُصف األٔل يٍ انبٛج ْٕ 

أٔ انشطس انزاَٙ، " انؼجص"، ٔانُصف انزاَٙ يُّ ْٕ "انؼسٔض"ٔنك أٌ حسًّٛ 

ػهٗ انشطس األٔل، " انًصساع األٔل"، ٔٚجٕش إغالق "انعسب"ٔنك أٌ حسًّٛ 

ػهٗ " انؼسٔض"ػهٗ انشطس انزاَٙ، ٔٚصح أٌ حطهك " انًصساع انزاَٙ"ٔ

األخٛسة يٍ انشطس  ػهٗ انخفؼٛهت" انعسب"انخفؼٛهت األخٛسة يٍ انشطس األٔل، ٔ

 .انزاَٙ

 .فٕٓ يا ػدا انؼسٔض ٔانعسب يٍ أجصاء انبٛج فٙ انصدز ٔانؼجص: أيا انحشٕ

: انصدز ٔانًصساع األٔل ٔانُصف انزاَٙ يُّ: فانُصف األٔل يٍ انبٛج انشؼس٘

 .انؼجص ٔانًصساع انزاَٙ

 .كالو حاو يٕشٌٔ يمفٗ، أ٘ ُٚخٓٙ بمافٛت: ٔٚجًغ انبٛج ػهٗ أبٛاث؛ ْٕٔ
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