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 الخاتمة

فيما تقدم كانت  ننتا لة تو لةي تو متح  نلةتغ  نلناتج ةمناسهتا ةعررتا  نمهلفيتو   ةستج لة تو 
 -عفلز  عددً  من  ننتائج نةهز عسمها فج  التج:

 ختص  ت ك  ألللةةتو لدل رتو هتانلين لئيرتين متن هة نتث  نلةتغ  نلناتج   سمتا   منتاسج 
يتو    ةستج ترتتند  نتر فكتلب  نتللل لتين  نمنتاسج  نلةغ  نلناتج  ة  ألرتا  نمهلفيتو ن لناتو  نهلل

 نتتج  تتلةهتتا ع تج عزتتل  ز يتد   ة ألرتتا  نمهلفيتتو    نتتج تةصتت نا  نيهتا متتن لة نتا فتتج  نمصتتادل 
 نلنايتتو ةمصتتادل  نه تتةم  نمتصتت و لهتتا   لهتتدت مهلفتتو متتدم تتت  يل  ألرتتاا  نمهلفتتج فتتج  ختيتتال 

 منهج  نلةغ.
   ننتة    اليخ تة متن لةل  نمرتاملب   ن تلً  نتزتهث  ألرتا ةع جَّ عْن  عتلت عنَّ عمًن من ست 

ةتد خ ها   ةتهدد  نمناسج ةتزكالها   ةمن  م فإنَّ مةاةنو  نللل لتين  نهتانلين ة ههتهتا صتهةلا  
هانتتث   فقتتد عةتانتتا  نلةتتغ ع تتر صتتهةلو تصتتنيت  ك يتتلب   فًتتًن عتتن  نصتتهةلا   نخاصتتو لكتت   

 نمقتلةو ؛ ألنَّ عك ل ت ك  نمؤناا  تتد  ختت ل فيهتا عك تل متن  نمؤناا   نلنايو ع ر ةفق  نمناسج 
منهج   كما ةتانا ع ر ةهم  نتد خ  لين   ألرتا  نمهلفيتو    ةستة تتد خ  يصتهث مهتا  نةتديغ 

 عن عراا مهين   من دةن  نملةل ل راا مهلفج آخل عة عك ل.
     ع هتتل  نلةتتغ عننتتا  يمنا ن منتتاسج هتتلم لتتانن ل  نتتر  نرتتمو  نمنههيتتو  نرانلتتورتتنتت   فتتإنَّ تق

يمكتتن عْن نؤزتتل د ختت  كتت   متتنهج   منتتاسج فلعيتتو عختتلم   ةستتة عمتتل يتتد  ع تتر  نتتتد خ   نمنههتتج 
 نكليل فج  نمؤناا   نلنايو    ن   عةرلا من نتائج ت خل  رتقن  ع ةم  نلناو   ةتةزعها لين 

 ةقة  مهلفيو مخت او   ع ل  لمناسهها ةللةةاتها.
را  نمهلفيو   نر  نمناسج   هتلم عيًتًا ع تر ةفتق  ترتا  تت  يل   ألرتاا  كما عنَّ نرلو  أل

النهتتد نتتات  متتتد د   فتتج منتتاسج عختتلم   نكتتن متتن دةن عْن  ر تزتتكي   نمتتنهج   ةستتة اليهنتتج عنْ ع تت
 يؤ ل فج تزك ها.

ةعةص نا  نلةغ  نر ةهةد عرارين كليلين سيمنا ع ر  نلةغ  نلناج   تالع  عنهمتا عرتا 
:   عهاز  نقلآن   ة  نصتل   لتين  نقتديم ة نةتديغ         عنقرتم  ألة   نتر عتدد متن عخلم   سما

 ة  نتتتن م    ألرتتا ستتتج :   نليتتتان  ة  ن اتتت  ة نمهنتتتر    ة نقرتتتم   ن اتتت  ة نمهنتتتر   نتتتر :   نمهتتتاز
 .ة مقتًر  نةا   

 . ألهنلج فيما عنقرم   نصل   لين  نقديم ة نةديغ     نر   نلديح  ة عمةد  نزهل  ة  أل ل 
 

 


