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زينب عبد الرززا  عبر ا الدنردا اث اارز الللرن التن ومورن  الخروي افي اورن كرا السرل ) المرد اث   

بلرررداا ل العة ارررن المستن رررزين ل رلورررن افاا    افات رررةا ل اسررري أاا    –أطز حرررن ارتررر  ا   ث 

 ث 000افعمةل، 

 
كفاءت للا منتماياللتب ندموللاء  منمملل   منتم ىمنماللتمىي  تعمللا منممامللاس مااللتمىمى ادللق رتللاو   للوىت ا                   

منحاضى  منماتوما ،متتجب ندكم من ائا من منمماياتن  ي  مختدف مألمشمب ا مء أكان ادق منمات ى مإل دتمل  

ي  جمتع منمتاوتن من ج ب أخىى . نذم أصلم    أم منو ن  أم منعانم  هذم من ج ب،  تااىع منتم ى منتكم ن ج

س منحوتثب منت  تو م م ا منمماماس ه  خدق منم مرملب ملتن من الائا منماوتلب  منىأالماا منمشلى ، هوف منوىماا

الن مجاح ا  تف   ا  تحوتو ا ألهومي ا تت  ف ادق مإلماان ،  هذم التعم  أن منمك ماس مألخىى نتاس هاملب ، 

ب منتل  تمكلن ملن خان لا ت جتل   إمما تعتملو كلذنع ادلق مإلمالان  مانتلان  رمو مالهتملام يل  منمحلر الن منمىتول

اد كتات    تم   نغت  منخاصب مملا تمالجم ملع إالتىمتتجتب منمماملب  منغاتلاس منتل  تلى م من صل ا إنت لا، من 

هما أصمحس مندغب منتماتمتب من اتدب مألكثى ياادتب نتذنتا كا منعوماس منت  من منممكن أن توف ي  مىتق أومئ لا 

 توب منصحتحب   ج س من ج ب منت  تخوم ىاانت ا  ىؤتت ا منماتومدتب.نعمد ا يتما ن  ماُتعمدس مانمى

( ىئلت   الم ادمل  ، 63  و مموس هذه منوىماب مالاتمااتب يل  جامعلب منواوالتب ماختتلاى اتملب مك ملب ملن            

منتل  مهتملس م جل و    و مالتعمدس مالالتمامب  منموامدلب ك الائا نجملع منمعد ملاس ، مختملاى يىضلتاس منوىمالب

 منعا ب  مألثى متن متغتىمس مندغب منتماتمتب  منوتم مألخا تب  مناد ع منموم .

 نغىض مختماى منفىضتاس ماُتعمدس معض من من اائا مإلحصائتب منتل  ت صلدس إنلق متلائي معتملب  يل  ضل ئ ا            

 - ضعس منعوتو من مالاتمتاجاس أهم ا:

فللاا متجامتللب نللوى ىؤ اللاء مأل اللام يلل  جمتللع منكدتللاس تجللاه أملل مع منوتم، تللىتمم مندغللب منتماتمتللب كامللس همللاع م م          

مأمعاوها جمتعا مع منوتم مألخا تب، كما مجو أن هماع مىتمام ندوتم مألخا تب معم تا مع مناد ع منملوم ،  ماحلا 

   كان  مضحاا. أن تأثتى كا من مندغب منتماتمتب  منوتم مألخا تب ي  مناد ع منموم

 - مهتمس منوىماب ممجم اب من منت صتاس  منموتىحاس أهم ا:         

ضى ى  اع  مإلومى  إنق جعا نغب أاضائ ا جرءما من نغت ا منتماتمتلب،تم تى  لوىمس  كفلاءمس أيىموهلا منعلامدتن           

تالعق إنلق تحوتول  أخا تلا،أ  مندغ تب من خاا يت  و ىمس توىتمتب تم تىتلب،أن تكل ن هلوف منمماملاس منلذ  

جعا شىف من اتدب  شىف منغاتب  محوما،إمشاء وات ى نألخاق تتضلمن إوىم  منولتم مألخا تلب منموم نلب   تلى 

منموم نب،تصمتم مىممي الختتاى منعامدتن تاااو ي  تحوتق منت ميق ملتن  لتم  متجاهلاس منشلخي   لتم منمماملب 

 منت  تعما يت ا.

 


