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        -::::ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث

�س�ة أس
ی� �  � �و�� أ�)�* .�ه
ة -,+* ا���"�! . )�' �& �%ج وس# ا���"�!ا ���� ه
01
ًا� �� ا4�"�3د .ا������ وا���+��� ���ا4 ح' أ�)�* أه: ��89 ی67 أ��م اس"
ا�+�� 

��ه� ا����ق ذه�ً� وذ�? ب�����ة وزارة ا�"
ب� . وا�����"� ���0 
و�& D: و�C* آ� دو�� ���ی
:# ا4ج"���� ووزارة ا��3� وا،وا�"�+�G"ی� وا���
� ا�"� س�* "J�C4� إ�� ا�����ت ا�� ب.��K�

 LM و�J بKO
� PGQق آ���ا��ة ا�
� ��� اSس
ة ن�K آ�K� ل��� �J وب��� ��7ر �ًUUح �ًس�
76 ا���"�! ب�ن ،��)KذًاU� �ًW"��ع وأی��ب�7ر ا� M(��� ��U"ی �Y� ًا
Y(� ض
 وذ�? ب
�� ح�4ت ا��
� �%ج�� آ+ً� أو ج]9ً�ا����ق J !�"��أن ی���� ا� &Y�ی ��  . .�ه
ة \)


ی^ إ4 أنM ی�)[   �+� �وی%ح` أن ه_ا ا��
ض ب��
O: �& أنM ی�)[ ا ���� ا��3� وا����
��Gی^ ا�
� اSس
ة إ�� ا4نY��ش و،Sس
ة ا���+� �  .  ���)ً� �%0"%ط ب����"�!ا ن_واء  وب��"��

   �J &و ون�
O %Jب�"Yا� ]"Yون أن ی
Qن ا���دي وا��

 ا�)�Kث.. .ا�7Uي .. .و�
و��
� إ\�ر ا�"�ه�  ا����� وا4ج"���� وا��3� �+���ق ذه�ً� وا���� �+f د��M �! ا���"�! ثب��SاJ 

� اس"��7ب��J ��ق ا��Kرب� ی��رع س�� � �_�? ���ف ه_g .��+�ً�  ی��د أج�ل �"���)� وآKادر ��
� �# ا�KWء �+f أه�� ا�"�ه�  ا����� وا��3� وا4ج"���� �+���ق ذه�ً� وذ�? ا��راس� إ�+�

�� ه_ا ا����J ��Kت ا����i��ودور ا� �ً� ���ل ر��ی� ا�����& ذه�J �اض �0# ا��و�
 .ب�س"�
� أرب�� K3Jل آJ �ا��راس g_و�7! هj���:-   
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        -::::تاريخ اإلعاقةتاريخ اإلعاقةتاريخ اإلعاقةتاريخ اإلعاقة

   -:��7ی:
  ���Dm Mر ا�"�3دی� ه� �K3ر ح�� أو ج��ي ن"+� ]�
"� '� أو �Y"�)�، حDا�� وراK�� 

�
ی� وا����� ا�"� ی1دی�� ا��
د  ون��� واج"���Yا�� �J
��Kل ب& ا���Kق واآ"��ب ا���
0
، ا ���� �)�رة �& ح��� ��� m 6ی
�� �J ورد ��رة وا����ح، آ���ا� &� �Jا���دي ب�رج� آ�

�.Kم ب�
 ا�����
 �& ��رة ا��
د �+f ا�7("�� �
 �& ا�K.�69 ا�"Uا� واح�ة أو أآ ������ �Sس�س
�� ا����ی� ب��_ات أو ���رس� ا��%��ت ا4ج"���(� &� ��Kأو ا���Q\�ت ا4�"�3دی� وذ�?  ا�

� ا ���� ب�)[ 0+� ج��ي أو �3)� أو �7+� ذي Q�� ��و ،��(\ 
("�� �C�& ا���ود ا�"
K�Kج�، أو �"��J ��(\:��+� �وه���? ���ه: أ0
ى ���o�� ���� ا����Kم . +8 ب��"
آ[ ا�)��9

Mن��،ــ ا���ا ن��نK ـه(ا��)� ا�_ي ی�
ف ا�PGQ ا���Kق ب�� ا�7�م ب����ل \)J وذ�?  �ود

اءـــب�3� وا�C� و��"�
ة �& ج �  .)1(  نP7 ب�ن� أو ح�� أو ذه�

    �J ���� م اK��� ا�مس% اأن �� سKرة ا��u � ��ل س)�،7+[ وا�
وح ی"��وز إ�J �نM و����
 "Jw �� ا��3وررب�3اSن�� 4 ���J �� ا�K+7ب ا�"��� &Y2("  و�( .  

أن ا ���� ه� ��م ا4س"��ب� ��"�+)�ت وس# اج"���� " أیK��� �Wم ا ���� یK7ل ا��+��ء   
 ��� ��رات ��W"7ی &��."  
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            -::::اإلعاقةاإلعاقةاإلعاقةاإلعاقة
� ا�"���� ب& اJ 
�i� ��� �� أO+[  هJر وK37+� ��� ا�)y� ن"J ات
U�د وب�^ ا�
��

 ،��� ا���"�! ح�ل ا��
د ا���3ب بK37ر و.J ا���4ه�ت �(+�� ��ا���4ت �KYن ا ���� ن"
 ��iأن �& إذا �� ح
�Kا �& ا�K�Kل إ��K�� نK�(3ی ��وا���3بKن بG+� أو �K3ر و.

�Kن را-�ون ��"��ی& �+f ��"���: ویK+YQن و�1س��ت ا���"�! ا��G"+�� آ��"�+: وب_�? ی3)
M"��� �J اK�ب�4ً �& أن ی�� M+� �y(� . ��ق وإنK��ا� PGQا� f+� ���� ا 
Dأ 
و4 ی3"7


اد ا���"�! Jوأ M�
0
ی&یQ�� أسj: ا�ر �Y- 
i1( أن.(  
   


 \M.  د-1Qب 
�Kر ا�]بJو
،             � ا���"�!دا0  ��ه� ذوي ا���ج�ت ا���G�،ر�� ا��� ا��[ وب

\Kم) ب�ون...(G11-10 ص ،ا� .  

  ).46( سKرة ا��m uی� -2

  

  )�Y-)1 ر�: 

  إ��ب�

  

  

��  �K3ر و.

  

  

  

  ا���ه�ت إی��ب�                   ا���ه�ت س��)�     

  

  ) 2(إد��ج و���واة و��Qرآ� آ��+�                إ����       
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        لللل و و و واألاألاألاألالفصل الفصل الفصل الفصل 

        لعاملعاملعاملعام ا ا ا ارررراإلطااإلطااإلطااإلطا
 ��Y� لK+أ�)�* ا��ول �)�' �& ح �ا ���� ا�_ه�� ا�Kم ��")
 �& أه: ا����ور ا�"

� ا���"���ت وب��"��� �63 ب�ن�� �7�س .������ ه_g ا��YQ+� ا���"�ةYQ� �J �0�� ن��S ?وذ� 
�[ ا4ه"��م J ري�W"�3دي وا���ا4 K�ل ا�����ل����7U�  ا��7د�� ا�"� ی�"
ض أن �"�"! بب�Sج


ي وYج ا��KWت وا���(U"��س8ا وا��ا� �  .ب�ا�

3
 ا���K�� ا�]�& ا��"��رع ا�_ي ی��� ا���+��Kت وا�"�7�ت ا���یU�ا ن��ن� �.  ا�Kم ی�

ی�Q(ا� ���G� ه�
Gأن ی� !
ة ی�"� و�M�Y ی�"�ج إ�� ر��ی� ��� أي ،ه_ا ا ن��ن �M ��7رات آ)

3� �"��سY� وذ�? G- f+� �iJ���ىا�
0Sا �� ،4 ی"��f إ4 �& \
ی8 ا�
��ی� ا��3� ب& ا��
� أو DراKاض ا�
� ن"�� K,Cط اج"����ا�Sوذ�? ���ً� ������ � .أو ا�"�3دی� 
اض ا����� ا�"

  . و�& D: ب�� �ُU������ �YQ+� ا ���� ا�_ه�� ا�"� ��رت ه�ج�ً� �1ر�ً� ��س
 وا���"���ت

 

  -:�YQ+� ا�)�'

   '
ة �& ا���3ب& ب� ���� ا�_ه�� �YQ+* حأ�)�* ا���"���ت ���ن� �& وجKد أ��اد آ)
Kج �# ا���9+� آ�نن[ س+)� ��ة سKاء اأدت إ��� �J )ة

ه� �+M) اSسD�  .أو ا���"�! أو �

 

  -:أه�اف ا�)�'

•  &� ��+� �+��J �(إی��د س �
ض ا ���� ا�_ه��ران"�Qاا���� إ�� .  

• ��K"ا��
ض ا ���� ا�_ه�� ���ً� �+"K�! ب��ًا �& ا���"�! Sس
 ا �%��. 

76 ا��3� ��ب�ء  •U"6 ا�UYو��Sًا��تا
Y(� ض

J� اآ"�Qف ا����� . 

 

  -:أه�� ا�)�'

• �� ا ���� ا�_ه�C

ف ا���"�! ب�ه�� ر��ی� ��� �J�7D �� ب
ا�u إ�%���� �J �+�"�.  

� وا�_ي ی"�] ب�واM�J ا4 •�Kا�� ��ا�� � .ا ن��ن� ج"����أه�
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  -:ا�"�
ی6 ب��)�'

�ا-"�� ا�)�' �+f ��د أرب�� K3Jل ج�ءت �jآ�:-  

 ا�"�
ی6 ، و�� اح"Kى �+YQ� f+� ا�)�' وأه�اف ا�)�'، أه�� ا�)�'، ا \�ر ا���م:ا���3 اSول
  .ب��)�' و��3+��ت ا�)�'

 �
ي �7J أو�C ��ری� ا ���� ا�_ه��:أ�� ا���3 ا��Uنiاری� ، ا \�ر ا��
� اس"�J ودوره� �DراKا� 
�، ا��
ض،ا ����DراKت ا���  . ه� ی": درء ا ���� ا�_ه�� ب������ ا��

� �%ج �+� ا�
ح:J &ورأي ا��ی M�

ی^ وأس�+� � ،وج�ء ا���3 ا���U' �& أس��[ ا�
��ی� ا��3
�� ���[ ور��ی� ا ���� ا�_ه�+�� �J ��Kت ا���
 ا����Dأ :D .  


ًا �ت وا��
اج!وأ0�K"ح�ت وا�
  .اح"Kى ا���3 ا�
اب! �+f ا��"�u9 وا��7"

 

  -:أسy+� ا�)�'

�ت ا���یU� ا�K�Kل إ�� �%ج ��
ض ا ���� ا�_ه�� ؟  -1��
  ه� ��"�! ا�)

 آ6 ی�Y& اآ"�Qف ا��
ض �)� ح�وث ؟  -2


ض  ه� ب�س"���"�� إ���ع ا���"�! ب�ن �
ض ا ���� ا�_ه��ا �%��ا�Kس��9 وا�K�7ات  -3� 
� و�L ��ر؟ �(\ 

 

  -:��3+��ت ا�)�'

• �+��Y"� ��0:��+� L+* أس�ا-" ��Y�� ��0 أي .  

76 وا���
J�:� ــــــ�هــا�" •U"ا�"�ری[ وا� . 

• �ً
 أو ی��] ��+M آ��PGQ ا��+::ا����ق ذه�Yأن ی"�+: أو ی� ! . ا�PGQ ا�_ي 4 ی�"�

 

'��Uي ا���3 ا�K"ی�  

�+� �
ی^أس��[ ا�
��ی� ا��3  

• �
 ا����خ ا����� وا4ج"���JK"� �� ا ���� ا�_ه�C
  .اSس
ة وا���"�! ی� ��ی7� ��

•  &� �%ج ا���+�J &ح:( رأي ا��ی
 ) �+� ا�

• �� ���[ ور��ی� ا ���� ا�_ه�+�� �J ��Kت ا���
 ا����Dأ. 
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 א������א�����������������א��
	��א�������א������א�����������������א��
	��א�������א������א�����������������א��
	��א�������א������א�����������������א��
	��א�������

���א�����א��"! �א��
��א�������א��"! �א��
��א�������א��"! �א��
��א�������"! �א��
��א���
��#$��
��#$��
��#$��
��#$KKKK� �� �� �� �

���Jول . اSس
ة ه� ا��Kاة ا�"� ���KY"� Kن ا���"�! ��O)ً� �� ��7س ا�K�Qب ب��Wرة ��"����
���Gرات ا���U"أو ا4س � س�ً�  ی��د س)� ا�"�3دی� ،اjن ��رت ��": ب��"�7[ �& ا��Kارد ا�_ا�

��\K"�3د ا��ا4 !Jر �J :��� ���7"�. .."ا� ��
� M�%0 &� !�"�� f"ا�3�4لح : وا��[ ،�+
�
ب�ء وا���g وآ�J� ا����Gت ا4ج"����Yوا�  !ا�"� ���� �+f رK"�� !Jي د�0 ا��
د و�& D: ی�"�

 %ًU� دKوج !� :+��� ب� ی"C
�+� �� ا����Gت ا��%ج��� �J أن ی���� 
W�"�! ا��"��ه_ا ا�
�Sوب��"�ا PG- �Y� ��"�� 

اض ا����� أو ا ���� ا�_ه�� أ� �C
� 4ب� �& ا�K�Kف ب��ن[ ا���

 

ی��W،�نا�Sور��ی"�: ح"f یK+3ا إ�� ب�� �
 ا����خ ا����JK� ة أن
! اSس�"�� �  . وب��"��

 

� اس"�
اری� ا ����J ودوره� �DراKا�:-  

�DراKل ا�K��� �� إ\�ر � ن�� أن ا�K�Qب ا��
ب� إ4 س%�،إذا �� ��
��� إ�J � ��زا�* ��
� و��م ا����ح ب�
ص ا�]واج �0رج ن��ق اSس
ة ا���"��
ة وا�"� �"�: ب��"�ا�0 وا�"��زج ا��

 ����� ���0
 ا�SاSس
ة و�& ه_ا ا����+8 یm �� دا�0 ا���9+� ا�Kح�ة و�& ج� إ�� جDراKاض ا�

�
ض ا ���� ا�_ه�� �J ���0 �YQ"ه�ت و�KQ"ا� 
UYا.و� �J �ً�9ج� داKوی�  وه_ا ی
���"���ت ا�7

� �& 0%ل J�7Uا� �
 ا4ج"���D���7�ه� و��رء ا��
ض وإیMJ�7 ی�[ إب
از أه�� ا�"� f+� �iJ���ا�

ض ا ����� �
 واf+� �C ن��D�  .ا�Kس��9 ا�"K�K�Yج� ا���یU� وا�"� رب�� یKYن ��� �


اج!  � �J وي
س�M ����ب ���\8  وی�K� &� �7،وب��
O: �& أنM ی�Y& ا��]م أن ا����: ا�7
"M یKYن ا�Kم ن��ً� ج�ی�ًا آ�ن إ4 أن اس"��د�M �& ا�"�7م ا�"K�K�Yج� وأن ،ب�ون هKی��C ن�� أح

�ة�+�.:+��M ب�Qة هK حKی� ه_ا ا����: و��ر�M ا��Gر�� �+f ا�"+� :�ن �� ی�[ ا�"�+J ?و�! ذ� ، 
ء ان�"�حf+� M وس��9 ا�3�4ل ه_g رب�� �
O�ً� �! �"�+)�ت ا���ة ا�"� �,]وg آ� یKم �& ج
ا


ًا �%ن"�Qر ا�Kاس! ����� أو �+f إ4 �وا ذا��و��K30 ا�"+�]یKن i7# نJ ��1(. ه (
 

  

�ه� س -DراKت ا���": درء ا ���� ا�_ه�� ������ ا��:-  

� �& 0%ل ا  DراKت ا����7� ا�"�7 أن ا�"K�K�Yج� ا���یU� ��� ا��7رة �+f ا���� ������� ا��"�
� ا�_ا0
ة���K+��ت و،ا���� ���ل ا��J ���0م ا��[ وK+�� �ً4 واس���� *�"J �
اض ا�S وا�"

�  .ا���"�3

� ا�)+�،أن ��رات �K�K�Yج� ا���+��Kت  J !CK� *�(ا أ��� �J ای�["� �YQن ب� :4ت ا�"�+
� وا�
��ی� ا��3� و�.Kزی! ا�,_اء إوا�"�ری[ ا�Kوا دارةن"�ج و�y� �& أج� ب�ء �
ح+� ا���K  وا�)

� ا���ة�Kن &
 ا��"�+�& و�& ،ا4�"�3دي و�"��O f"ا���س ح f+� ف
 و���� �+���KYت ب��"�
� ا��ولJ !�"��ا� 
,� �J ة�����ت ا���K+��ا� � ا�Kا�C أن أ�WJ ا��)� ���: �Kة و�K�K�Yج

                                                
� ا���"�! ا�7
وي، س"Kن ���ً� �& دراس�ت ا�9�7�& ب��3�4ل، ا��روس ا���"��G� ا����� ا����: )1(J �� ��o%م ا�3�4ل وا�"��

   . م2001) 12(وا���4ه�ت ا���"7)+�، ا���د 
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�� ا����4ت ا�"J P"G�ی� أو ا�

وری� ب����)� ا����� ه� ا0")�ر دوره� ا��C ی� أوK
 ح("�� 

ی� ا��"Kا�+�Q(ا� ���"+�. )2(  

  

-  &� �%ج ا���+�J &رأي ا��ی ) �+�Sرح�م ا(:-   

� ه_ا ا�����f یK7ل رأي ا��ی&  J:
�Gض ا�

ورة إن�7ذ ��ح[ ا��C &� ، ]و�& واج 

�Gض ا�
� �%ج ��ح[ ا��J :ة ،ا ن��ن أن ی��ه�����أو ا� ��ه���ا� g_ف �&  وه
���0 آ�3

� ح��� ا��7
 أو ا���] اS\��ل وا��و�� �+]�� ب�%ج ه41ء .��3رف ا�]آ�ةJ ب�7ر اس"���"��، أ�� 

 و�%ج ه41ء ا����Wء ا��)"+& ب���
ض Gا� ��� ��[ �+f ا��7در �& ا���+�& ا���� إ�J


�Gإ4 س%�.ا� &\Kا� �J ةK0وآ+�� أ �� ا��%ج  ��J& و\& واح�، �& ی�"�! ا��،J ��ه��
M+ج�: ب��")�ره: أه%� �J رع��+J، ت�y� uأن ی��� :GW)+� ا��ب�_ا ا� !
 �+f أنM ی�"�iو4 ی� 

0
ی& س�ً%j9� \�� ا��ن �%ج ا�KYأن ی &Y��ا� &�J ل��\Sًا،ا
 ���J ، أ�� ����� یKYن ا��
ض �0

ی�� �+�Kت وا���]إ4 ن"
ك ه41ء اS\�و4ب� �& و��� و���و�� ا������ة ا���دة J +? ،�ل�و�& ی 

 &�Sا4ج"��د وا��+:ا f+� ا��7رة &�! إ�� ��+: �%ج ه_ا ا��
ض رح�� ب�\��ل ،\)�ء ا���+�+J 

ی� ج���ءQ(وا� &� أرج�ء اSرض،ا���+�J ًا
JK"� ی3)� ا��%ج f"ح ، &�K�"�ء ا���OSا ���� و�

�: ه_ا ا��+: ا���+�"�. )3(   

                                                
)1(: M�
��ری� ا�"��_ی�  ح�& 0+Yا�� uن��

آ] ا�Kا�Jی& �+"K�K�Yج�، ��i�� ا�Kح�ة س+��ن، ب� ،]��Y�وإدارة ا�

     . 126ص ) ب�ون(..ا س%�� ا��7ه
ة 
)2(

� �%ج ا���+�& �+� ا�
ح:: ا��KCKع،س� رزق ا��Kی�/ د  :J &رأي ا��ی ،���
ة، ��+� سQ� �ا���� ا���ب� ، 
0
 ى ج��د،م1997 أآ"Kب
 865ا���د j38 ص ،ا .   
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 &  -: و�
ب� اS\��ل�K�ا�Sب


ب#   � �
 �+f ا \%ق ه� �+? ا�
اب�� ا���7س� ا�"Q(ا� &
ب# ب� ���� �& أو8D ا��
ى ا�"

اغ إذ أن ا� ����� وهK ا�8��G �+�)�د وهK ، اSب��ء ب������:، ب�ب����9اSمJ &� ت� ه_g ا��7اس� �: �
Sا Mأود� 
 ���ي أب��ءه� \�Kً� 4 آ
ه� اSم ج�� ،ء��ت اSب��ا�Sدري ب M7+G�� P0 ه_g ا��%�� ب�

� ا�]ود �& ح�ض J نK" أ�"�7 أن ه_ا �� ی��K اSس
ة ،��ت \�Kً� 4 آ
ه�ا�Sوج�� اSب��ء ی�"�
M ب�+� �ًJK0 ���Jق ب� وی����ا� ��+�\ &� !J! �"�ا�"��ن ا�K J�� ه_ا ا��
 ،ن_واء بM ب��ًا �& �

� ب% K0ف أو �
دد؟ س�[ إ4 ح����ت یا�Sا��Kدع ب�وا�0 اSب��ء و�W"ب��   


 أآ)
 �& ذ�?؟ ا�Sوه� ه_ا إرث ���"� ]�"Y�M+ اSج�ل أم أن   

 &� رب? ( یK7ل ج� ا�9�7+W�ا��ی& إح�أ4وKوب�� gوا إ4 إی��(�� � 
(Yنً� إ�� ی)+,& ���ك ا�
�^ ���� ج��ح ا�_ل �& أح�ه�� أو آ%ه�� J% ��7 ���� أف و4 ���
ه�� و�� ���� �4ًK آ
ی�� وا0


اا�
ح�� و�� رِب,� �  . س
اءسKرة ا )  ارح���� آ�� رب�ن

� حK 8زیK7ل ا��+��ء ا���+Kن ب�ن آ+�� أف �+f ب��\"�� 4 ��J �Sل ا���7 J ب�ءjت ا��
 ����� )&��� �J M��3Jوه& و f+� وه�� Mأ� M"+�ح ( gب��Y� �� ي��ب 
 ا����ن�ة Sم �& ا4اSمK�J ی7

�J �ً�
 ج�� ���+M ن��� D �,W� :D: �+7� ح"f ی3�J �� ه_ا ا����J ة
Uی�ت آjا����، وا ��ح 
 MJ �
ی: �+� ا� �+M وس+: أن�� ���ل ا��Kت اSمآ��ً% �"��نYل ا�Kس
�� ا�J لK7ی � ا���Gض ا�"

وا����9ات ه&  .����� \+[ ��M أن یM� 63 ا��Kت) أس�ل ا����9ات ( �7J أج�ب أح� ا���9+& ب�ن 
� أح� اSح�دی' J لK7ی gی+�ن �_ا ن�� �� أن6 �& ی� رسKل ا� ، D: رO: أن6،رO: أن6(ا����ء ا�9%� 

� روای� أ0
ى و�: ی��0 ا���� Jود�0 ا���ر و ��أو آ%ه Mل أن6 �& أدرك وا��ی��أح� )  f+� ورد ��آ
%ً9�� M أ�? D �ًD%D: ��ل أبKك و����� س��M ا���3ب� ح& س��M ب�& أح8 ا���س ب��& ���ب"M رد �+

� ��"�8 ه_g ا��اSمأح�ه: ���ذا �J *�Cوأر *�C+* وو�ن�� حS ل��ن �Y g_آ� واح�ة �& ه &� �
Sا]  . س��

�� آ�نو���   +� 4ُK(ة و��
Kر ا�S و��7ی
ه� �& اSم اح"
ام آ�ن ا ن��ن �K+G�f+� �ً ا���
 وا��+ـــKك ا�"+9�7� آ�� ی
ي ”It is an innate behavior“ا�"� ی1دی�� �+9�7ً� دون�� ��+: 

 MJ �+7ی f"أو ح M�+�"أن ی ��+��ء ا���L وا���K�Kج� هK ا�_ي ی�3ر �& ا��
د دون�� حKج� إ�
0
ی&jــ& .ا  اSب��ء  و��تا�S وی7
 �+��ء ا���K�Kج� ب�ن هـ_g ا�u9�-K ا�"ـ� ���ــK ب

�� وذ�? Sن��J رادةo� �0ت 4 د�� Genetic determined “ �ــ& نــKع ا��+Kك ا��Kروث ب���

behavior”  � ی��رض ا�)�^ ه_ا ا�
أي ب)�^ ح�4ت ا��K7ق ا�"� ���ن� ب�^ ا���"���ت اSج�)
� ه_g ا���"���ت �& �K7ق ،ا�"� ��ی& ب�ی& ا س%مJ ن �� ی��ث� وه�� ی
د �+��ء ا��ی& ا س%�� ب

� أ��3ه� ح�J �3� �ل وإه�ن�U�وا�)�� �& ا� ���ن� ی��MD ا��
اق ا ی��ن- ��� Kب أو ا�7"� ه
Wا� 
 &� Mما�_ي ی�"_ي بSن و�ا�Y &! و��"��ا� &� ��"�SاءاKح� س f+� �، &! و��"��ا� &� ��J �Sا �
�ن �+�* �+� ا���"�! و،آ��7+[ �& ا����J �Sا����J ت��J 7� �& ،� وأن"Q� �أ� ��و��� آ+ 

 ب������:، و��� �+�: حK7ق و�+�� اSمأن أب��ءه� ی+"�Kن ح���K آ�� ی+"6 أب��ء  إذ اSمآ+�� 
  .  وه: ب�وره: ��: حK7ق و�+�: واج)�ت ���ه��،واج)�ت

� ا� �+M وس+: ( ����� ��ل ا�
سKل +� ) M+9��� ب* ی�اك (

 ب_ات ا��ی& ��.�J (آ�ن � ی��

ا��ة ه_ا� f+� ه�
O &� ر��أن ذات ا��ی& أ Kاد إ4 وه
JSة ا�� ا�"� اSم ا���ن[ اSه: �& ح�J 

 وه� ، وه� ا�"� ��+: ا�4"�اد ب����L و��م إه�ن"�� وا���K ب�� �& ا�9�,3
،�ن�ا���S+: ا��3ق و
+� ���ن� ا�
�J� ،ا�"� ��+: ح[ ا�K\& و��7ی
g آ��_ات ����ً�Wن وا����ا ی :� :+�� � وه� ا�"


اد ا ی�Uر وا 0%ص وه� اوJSا &M ب+� �Jآً� ��9ً% �"��رK+س 

ج: ��: ���u ا� ح"f ی3"� �"�
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� س)� ا� وا�K\& وا���L وا��
ض وا���لJ وا���اء ��W"ا����د وا� : ،وه� ا�"� ��+: أب��ءه� �

ه� ��UO و�Kب��
ه� وآ),� M"� إذاًَ أس�س ا���"�! ورآ�M ا�
آ& ا�_ي ��Qد �+M اب��J .  


 ��ل ا��Q�  

   ق�
اSا      أ��دت -�)ً� \[       ��رس� إذا أ��د��� اSم

 

            -::::النتائجالنتائجالنتائجالنتائج

�  . ��K+* ا��راس� إ�� ح"�� وجKد ا ���� ا�_ه�� آ��ث وا��

 ��3ر ج��ي أو ح�� ج�ء ن"�� آ�نو�
ض ا ���� ا�_ه�� ��G^ �& ��ة ����ت سKاء       
]�"Y� ���� أو �Dورا ���� .  


ًا �)�-
ًا �+f اSن�Q� ا����� وی"�] ه      D�� 
D1� '_ا ا��
ض ب���+)�ت ا��"��دة ب�
  .وا4ج"���� ا4�"�3دی�

  

� ���ً� ن�K ا�K�Kل ��+Kل        W�+� �ی
� وا4ج"���� اSس�KYد ا��Kا��� 
J�W� ]ی� �وب��"��
�  . �+�W7ء �+f س+)�ت �
ض ا ���� ا�_ه�

 

        -::::التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات

! ا� -�Q6 و�UY� ء�W7ا� f+� ة�����! �& أج� ا��"��دا�0 ا� �+G"ً� ی�ا�_ي دا9 ��Kا�� ���
�ً
 اSس
 ن��ً� واج"������ �
ض ا ���� ا�"� �1دي إ�� f+� .  

- ��Uب� ��� ا �%�� �& ا ���� ا�_ه�� وآ�K"ا� :
س� ���ه�.  

  :ا��7"
ح�ت


 ا4�"�3د�)�� ج�! ا����KYت ��
ی^ ا ���� ا�_ه�� SنM ی�" -��� �
 �& أح� اSس)�ب ا�"( .  

 


