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"  ملخص"

 
ذًذَا انمطع انُمذٌح تاالطاس انًعشفً انزي ٌرعهك تانجٕاَة انذضاسٌح نكم يجرًع 

يٍ دٍس انسٍاسح ٔااللرظاد ٔانذٌٍ ٔغٍشْا يٍ انًعطٍاخ انذضاسٌح، دٍس ذًصم 

انمطع انُمذٌح اَعكاسًا نصمافاخ انشعٕب انرً أطذسذٓا يٍ خالل يا ذذًهّ ْزِ انمطع 
يٍ سيٕص ٔطٕس ٔكراتاخ ٔطشق طُاعح ذذل كم ٔادذج يُٓا عهى أًٍْح يعٍُح، 

ْٔزا يا جعم دساسح عهى انًٍُاخ فً ٔلرُا انذانً ٌعُى تأًٍْح خاطح، ٔرنك تسثة 
يا ذذًهّ ْزِ انمطع انظغٍشج انظًاء يٍ يعهٕياخ يًٓح ٔكصٍشج كشفد نُا انُماب 

عٍ انغًٕع انُسثً انزي كاٌ ٌكرُف انذضاسج انُثطٍح نمهح انُمٕش انكراتٍح تانًماسَح 

.  يع غٍشْا يٍ انذضاساخ انرً سثمرٓا أ عاطشذٓا أ ذهرٓا
نمذ لايد ْزِ انذساسح تانرعشف عهى طشق انرذهٍم انرً ذعشضد نٓا انمطع 

انُمذٌح يٕضٕع انذساسح تانرفظٍم ففً انثذاٌح ذى ذذهٍهٓا تٕاسطح اسرخذاو األشعح 

انسٍٍُح، شى ذعشضد انمطع نهفذض انًٍكشٔسكٕتً، انى اٌ دههد تاسرخذاو جٓاص 
االيرظاص انزسي، كًا ذى ششح خطٕاخ ذجٍٓض انعٍُح ٔيثذأ عًم انجٓاص انًسرخذو 

شى ذى عشع انُرائج انرً ذٕطهد إنٍٓا انذساسح . فً انرذهٍم ٔيًٍضاخ ْزِ انطشٌمح

ضًٍ جذأل ذٕضخ َسة انعُاطش انشئٍسٍح ٔانصإٌَح انذاخهح فً ذشكٍثح انًعادٌ 
نٓزِ انمطع، ٔذٕضٍخ َسة انشٕائة انرً ٔجذخ انسثائك ٔانرً نى ذضاف عٍ طشٌك 

.  ضاسب انعًهح، تم ٔجذخ ضًٍ انًٕاد انخاو

لطع فضٍح يٍ أطم  (4)يٍ خالل انُرائج انرً ذٕطهد إنٍٓا انذساسح، نٕدظ اٌ 
لذ ذى طُاعرٓا عٍ طشٌك طالء يعذٌ سخٍض تًعذٌ آخش شًٍٍ؛ أي اذضخ تأٌ  (5)

انمطع األستعح ًْ َذاسٍح فً األطم، شى ذّى طالئٓا تًعذٌ انفضح، شى تعذ رنك ذى 

.  سكٓا
ذى تعذ رنك ذٕضٍخ انٕضع االلرظادي ٔانسٍاسً نكم يشدهح ٌعٕد إنٍٓا ذاسٌخ 

ـ  :ْزِ انمطع، دٍس اٌ انمطع ذعٕد انى فرشاخ يخرهفح ًْ كاَذً

.  و. ق9 ٔذعٕد انى فرشج انمائذ سٍالٔٔط (A1)انمطعح  .1
 ٔذعٕد انى فرشج دكى انًهك انذاسز انشاتع ٔصٔجرّ انًهكح خهذٔ (A2)انمطعح  .2

و . ق9
ــــ 

 .  و2

 ٔذعٕد انى فرشج دكى انًهك ساتٍم انصاًَ ٔصٔجرّ انًهكح جًٍهح (A3) انمطعح  .3
و. ق76

ـــ 
 .  و102

 . و. ق6 ٔذعٕد انى فرشج دكى انًهك انذاسز انشاتع (A4) انمطعح  .4



 

 

 70 ٔذعٕد انى فرشج دكى انًهك ساتٍم انصاًَ ٔأيّ انًهكح شمٍهّ (A5)انمطعح  .5

 .  و73 –
 

ٔيٍ خالل ْزِ األٔضاع ذى ستط انُرائج تٓا نٍرسُى نُا انذكى عهى انطشق انرً ذى 

.  سك ْزِ انمطع تٓا، ٔسثة انهجٕء انى يصم ْزِ انطشق خالل فرشاخ انذكى ذهك
كًا ذعشضد انذساسح الْى انرمٍُاخ انرً ذى اسرخذايٓا فً طُاعح انًسكٕكاخ 

.    انًطهٍح تانفضح، ٔانذٔافع انسٍاسٍح ٔااللرظادٌح يٍ ٔساء اسرخذايٓا 

 
 

 

 
 

 


