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 ملخص األطروحة
 

ُتعددتقتيتيتددتقالتفددلليتقالة ددتتتسيق التس دديمقالة ددتة قةددمقادديمقديدد قالتيتيددل قالستي دديقل ةسل ددايق      
اإلتا يدديقال ددت اتياييقالتددتقمتدد  قسددتقاليلاددلمقد اادد قاليدد مقالةلفددتقمق تقفددلمقالتددتتقةتتةددلقتع يدد ق

يقلتافددديكقتفدددلليتقةتتالتتدددلقاليدددت لقالتتلس دددييقل اددد فل قاليلالتيددديقددددمقل يددداق يادددلتقال دددا قالةتل دددا
 تس دديمقت ديتتددلقد قالةسلسمدديقد يتددلقمق تتةسدد  قةاددف يقاثل  سدديقاللاسددؤقدددمق الادديقل ت ددل   ق
اآلتيديق قةددلقالةي د تقافدد قةدمقتيتيدديقالتفدلليتقالة ددتتتسيقمق تيتيديقتفددلليتقالتس ديمقالة ددتة ق ق ةددلق

تتةددلقسددددتقةاددل قتسييدداقالة ايدددلقيددتقالةتريدد ا قالتددتق دددلية قسدددتقمت  يةددلق ق ةدددلقا ادد قالتفلةدد قاي
قيددلتيمقالتيتيتدديمقةلايتددلمقمقد قالإلةفددلمق التتلس ددييق ةددمق دد قتسييدداق ددت اتيايل قالتتددلسهق ق يدد قدمت
قالاسدددؤقيتدددتتق لدددد قت ا ددديقس  دددفيقفددد قةددددمقتيتيتدددتق تلاييتةدددلقسددددتقايمددديقاثدةدددل قالع انيددديق قلدددتاقسدددرمت

 قالتفلةد قايتتةدلق ديةيديقتلد قسدتقتسييداقالةيد لقالتفلليتقالة تتتسيق التس يمقالة تة قةدعقايلمقا ا
التتلس ييقل ا فيقدمقل ياقالتلاياقسدتقالايميقال تلدييقالع انييقةة  يقارسدت قالاد فل قال دتلدييق

ق.
قالتفلةددد قاددديمققققققق   اددد قتسييددداقيدددتتقالاسدددؤقتددد ق ددديلحيقس فدددييقد ل دددييق اسدددتلقاست فددد قاددد مت

 دتة قياعد قةتتةدلقاف د قففدلفلقق سلد يديقسدتقتسييداقالةيد لقتيتيتتقالتفدلليتقالة دتتتسيق التس ديمقالة
قالتتلس ييقستقةال ق ت اتيايل قالتتلسهقنيل ًلقسيةلقل قت قتلاياقف قةتتةلقد  قاتف اتق.ق

 لتسيياقيتتقالاسؤق ااتال قس فيت قت قتي ية قد  قاة يقس   قاات  قال ال يقاث ل ققققققق
لدددل  قالتمددد   مقايتةدددلقتتدددل  قالف دددالمقاآلاددد امقالت ا ددديقالةيتاتيددديققةتتدددلقاعددد كقةتتايددديقالاسدددؤق ا 

 ا  دددتتتلال ق الت  ددديل قمق تقتددد قااتيدددل قاددد فيق ا دددلقالعلةددديقل  دددتلدل قالت دددياييق يدددتق سدددت ق
الاد فل قالعلةديقالتلاعديقلد  ا لقال دتلديق الةعدلتمقديتدديقل اسدؤقمق ال دتةدلتقد د قالايلتدل قالتدتقتدد ق

الاا ددييقالتددتقدا يدد قةددعقالعتيددتقةددمقالة دد  ليمقسيتددلقتدد ققالس دد  قد يتددلقةددمقالادد فيق الةيددلاال 
الت   ق ل قدتلقا دتتتلال قديةتدلقددت ق اد تقديديقتلاييدل قلتيتيتدتقالتفدلليتقالة دتتتسيق التس ديمق
الة دددتة قسدددتقالاددد فيقمقفةدددلقا اددد قالتلايددداقالعة دددتقالدددت قداددد ا قالالسدددؤقلتدددلتيمقالتيتيتددديمقديةيتتةدددلق

فددددلليتقاإلتتددددل ق تس دددديمقت ديدددديقالةتتاددددل ق   دددديةلق تاقةددددلقتدددد ق ا  يةددددلقال ددددت اتياتقسددددتقتافدددديكقت
قا تاتاةتةلقااف قةتفلة ق.

  ااي ًاقمقنتة قةاة ديقةمقالت  يل قستقف فقةلقت قالت   ق لي قةمقتتلمجق.قققققق

 


