
 الهوامش: -سادًسا

 ملهضضكت ملعآلخضضحممل م ضضملهكوتتنضض وملوبع ضضملعلبحضض عضضاملعلعماتضضكاملت كصضض ملص ضضا ملب
وملوتضضكملل ضضاوملعلبحضض وملوتضضكملل ضضمهلملبك ضضكت مل ملل ضضمهلملموملل ضضاوملتا ضضع ملتضض ملعلبحضض 

ملمهلملموملل اوملبك كت . ملل ملعلبح تا ع ملت مل
ملتبكًضضحممعملبكرف ضضك مل ضضماملع  ملف ضضحمأملموملفقضضحمأملتت ململمي ململوعلقيضضكيفملهملهضضوعملهضضا ملمو مل  ضضك م

 ضض ملوتتنضض وملوتضضكملهضضاملتنهضضكملتت ململعلبحضض فما ضضعهكملص ضضا ململواملمبا ضضااملعلبحضض عرسكسضي مل
ملبكصبيكضضضكملقطضضضحموملصقضضضضاوملمومل ا ضضضيهلملف ضضضحمأوملموملعميضضض مل ضضضكوملمومل عميضضض مل ميهضضضكع  مل لضضضاململو ضضضك م

وملي مللمما ضااملعرسكسضمل ستد تملعصقضكاملعلتسمس ملعلف حمي ململعلبح وو عتملب مبمل
مل.علبح فمث ملهوعملتا ع ملهكت مل

بضضضا معململد ملع ضضضفكلغكلضضضاملتضضضشملع ضضضكت ملمحملضضضدملعلضضض ملتضضضشمل مضضض ملع سضضضتضحمع عاوملعلضضض مل مل ض مل
علقضك  ملموملعلضكلضبملرضا أملململاملإل ضضك هكملهملعلاقتملذع ض مل ضحمو ل مل ئيسمكملتشملعلبح ؛ملول ن مل

ملقكتماملجلميعملباعصبملعلبح .
  الهامش:* وظائف 

مل اثي ملعلن ا ملعلقتبساوملوصسبتهكملإىلملمرحكهبك.مل-1
هململلضكلعض حمملصقضاملسكبقاملمومل حقاملهملعلبح وملتحم بضاملمبكمل نبي ملعلقك  مل مىمل وق ململ-2

ملعل فحاملعل ملبنيمللدل .مل
ضحمحهكوملسضاع ملقكصضتملجضكملبضحمهمل حم ضهكملهملثنكلضكملعلا ضااململ-3  ا يهلملبعاملعلنقكطملًو

سضضاوملقطضض حمملت س ملململوقحمهضضكملهملتضض ملعلبحضض وملموملتنكسضضبا ملذملمممل وملمومل مضض ملتقك صضضامللتعضضو مل
ل اومل سجي ملهوهملعرًيك ملهململلول مملتشملعر الم؛ملم ملطخصوملمومل حممجامللع ملبمومل نال مل

ململ  اوملسببمكملهملقضعمل سمس ملعرف ك ملو حمعبضهك.ع كت ملموف ملوم ْوىل؛مللئال مل
مل.املبكلعماتكاومللن هلملعلقك  ملبكلحمبااملإليهكعإلًك أملإىلملت ك  ملمخحمهملغني ململ-4

 * طرائق التهميش ومكانه من البحث:

 مللتخضضضنملتنهضضضكملعلبكحضضض ملعلضحملقضضضاملعلضضض مللستحسضضضشملعلسضضضنملعئضضضلمتهمضضضي ملثضضضال مل حممل
 مل مل مىملوعحضدأملتنهضكملحضنيملعلبضد وملفيمتضامملعلسضنململ ميهكملهملعلبح وملولنبغيملمومللستقحم مل



مل ملاهكلاملعلبح  ميهكملحت مل
اا:ناالهوامشابأسفلاالصفحةيتدواا-أوًلا

ملضحمقملعآل يا ول اوملهوعملبضحمل ملتشملعل
صمكملهملم مضضىملتضضدو ململ(1)رضضفحامل مضضىملحضدأومل بضضدمملتضضشمل قضمململاملل ض  ملو ضعملم قضضكمملتسضضتقم ململ-م

رضضفحاململموملعلف ضضحمأومللقكبمض ملعلضضحمقمملعلمكثضض ملبك ضضكت وملو ا ضعملهملمسضضف ملقضض  ململاهكلضاملعلضضنص مل
مل  ملهبك.ملتكمللت ململاملبأ قكتهكملوتحمعبعهكوملوق  ملرفحاملتستقم ململهاعتطهكوملوق  مل

ل ضضاوملبينضض ململمفقضضي ململ ضضشملع ضضكت مل ضض  ململبحضض علوهملتثضض ملهضضوهملع كلضضامللف ضض ملتضض مل
تسضضضكفاملوعحضضضدأوملو تمضضضاهملع ضضضاعت مل مضضضىملتسضضضكفاملوعحضضضدأململ مضضضضكوململعلبحضضض وبضضضنيملرضضضمبمل

ملوقول مللف  ملبنيملسضا هكملمبسكفاملوعحدأ.مل
علضضحمقمملعلا ضضااملهملع ضضكت مللا ضضعمل كذلمضضكمللمسضضضحموملو مللحمفضضعمل نضض ومللا ضضعملعلضضحمقممل

وملدو ملاوملوبعدملفضحمع ملقميض مل  ضأمل كت ملبنيملقاسنيملقبنلشوملوعر قكمملمحدهكملعتملعآلخحمملمبحكذع
ملتعملتحمع كأملعحملكذعأ.ملوعلعماتكاملبع هكملعتملبعا

مل(1)ف ض مل مضىملحضدأوملولبضدمململ مضكملتضشمل قضمململ ض ملل ض  ملإ ضضك مل قضمملتتسمسض ملتت ململ-ب
ملرفحاملهباعتطهكملو عميقكهتك.ملإىلملاهكلاملعلف  وملتعملعخت ك ملق  ململولستمحم مل

إىلملاهكلضاململولسضتمحم ململ(و1)بضحمقممل وملتبضدو معملقم ضململبحض  ض مللمإ ضك مل قمملتتسمس ملتت ململ-بض
ملرفحاملهاعتطهك.ملوملهملمسف ملق  ملوملولدو ملعلبح 

افصل:االتهميشافيانهايةاكل اا-ثانًيا
ملحضت ململولسضتمحم ململ(و1)ف  مل مىملحدأوملتبدو معملبضحمقمململإ ضك مل قمملتتسمس ملل   مل

مللتدولنهكملهملاهكلاملعلف  .مل؛ع اعت ملوعلتعميقكاملاهكلاملعلف  وملوممعملق  مل
 


