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جدددىالهة يدددهخُرهة عددد لجٍه ادددًهأاةلههة يةدددىدههة ي  لَدددنهة لا ُدددنه ههأثددد تهدددهذه دددراهة هلة دددنهة دددًه ُددد  ه

وة اةلههة ادددد  ٍه ههجددددىالههة يددددهخُرههة ءالخددددنه ددددُ ههو ُدددد  هة ددددهولههة اءددددهسها ددددد لهه  ادددد هة اةلله اددددً

ة ي حثدددنهة ادددةهفهة ىتدددلٍهة يماُادددٍهوة ادددةهفهة يليُ دددٍهة اءيادددهه ادددًههة يُ  ددد  هة اة دددىللههحُدددطههتي ددد 

ي  لَدددنهة لا ُدددنهة اهلجدددنهعدددٍه ىلتدددنه اددد  هه ددد هادددالسهة  دددىة  هة ا  ُدددنههة  دددةىَنه ددد هخيدددوهة يةدددىدهة 

(ه هوَاثددددوه  ياددددةهة هلة ددددنهه  عددددنههة يةددددىدههه2102-2102ة صدددد الله دددد ه ددددراهة يةددددىدهاددددالسهعيدددد له ه

ة ي  لَدددنهة لا ُدددنهوة يدددٍهَياددد ه دددها  هثالثدددنه  ددد ه ةيددد هت  لَدددنهه هأ ددد ه ددد ه ُةدددنههة هلة دددنهه هع دددههتددد ه

ىبهة ا ددددشهة  دددد  وه ا ياددددةهة هلة ددددنه هأٌهأ ه ُةددددنههة هلة ددددنهتي دددد ويه ددددةه ددددهاهة يةددددىدهة يادددد اهة ددددا

ه ةي ه ه01ة ي  لَنهة لا ُنهضا ه  ياةهة هلة نهوة ي   ه

ة اةلهة اددد  ٍهه ايةدددىدهثددد ه ءةدددىٌهةحصددد  ُ ه  دددىالهة يدددهخُره ادددًهأظهددد  هة ةيددد  فهأ ددد ه َىجدددههأخدددههو

ة ي  لَدددنهة لا ُدددنه هةرهَةمصددد هع َدددرهة يدددهخُره ادددًههأاةلهه ه  ددد ه هه اددد هأظهددد  هة ةيددد  فهأ ددد هَىجدددههأثددد ه

ةَ ددد  ٍه ء  دددوهتةدددىده  اددد هة اةلل ادددًهة ءالخدددنه دددُ هاولة ه ددد  نههة يدددهخُرهوة ء  دددهه ادددًههة تدددىسه

تى ُددددنههههأوتدددد هة هلة ددددنه ددددد وللة يةددددىدهة ي  لَددددنههة لا ُددددنه هوخددددوة ء  ددددهه اددددًههح ددددى ه ايُددددنهه

حددطهأتددم بهة اصدد  شه  عددنه   اُددنهه   ددوهجددىالههة يددهخُرهعددٍههة يةددىدهة ي  لَددنههة لا ُددنه هو م و ددنهه

هوا تددنههعُادد ههَيءاددرهه يةددىده  ادد هتيةددٍهأعدددوه ا ل دد  هة م  اُددنههة يةددىدهة ي  لَددنهة لا ُددنهه اددً

 ه   ضددد عنههة دددًهحدددطهوةضدددءٍهة  ُ  ددد  ه ادددًههةَ ددد اهتءاُاددد  ه لُادددنه ددددا  هة اةلهة يلدددىله ه   ملددد ظه

 ادددًهه   دددوهتةددددىده  اددد هة اةللهعُهددد ه   َدددد  هجادددقهة ا َدددهه دددد هة اوةلههة  خ  ُدددنهوة  ددد ةعُنه اددددًهه

هأاةلهة اةللههة يةلُرَنهه.ه

ه

ه اًهةاتىسه هة ء  هه اًههح ى ههة ا   اُ ه هة ء  هه اًههة  ه ههة ء  هجىالهة يهخُره  -الكلمات المفتاحية :

 .هتةىده  ا هة اةلل

 


