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 ػز٠زحٟ اٌخ١ٍّزة ، ػز٠زٞ اٌخ١ٍّز :

اٌخٟ لذِج ٌه فٟ األصبٛع اٌّبضٟ  ٌحىب٠ت ػج١بت حخالءَ ٚاٌٛضؼ١ت ّٔٛرجب  ٔضغ ب١ٓ ٠ذ٠ه       

  خجه.ٌِٕخحض١ٓ  بحضخأٔش بٙ

ٚأخظش ِٕب . ٠ذخً فٟ إطبس حىب٠ت اٌخ١بي اٌؼٌٍّٟالصخئٕبس بٗ، ِٛضٛػب آخش  سفمخٗ أ٠ضبٚصخجذ 

 . اٌّمشسة ضّٓ اٌبشٔبِج اٌذساصٟ  ذسٚساٌ أٔشطت أخشٜ ِٓ

******************************************************* 

 ِىْٛ اٌزؼج١ش ٚ اإلٔشبء:

 اٌخذس٠ب ػٍٝ حخ١ً حىب٠ت ػج١بت: اٌزخ١ً ٚاإلثذاع

 ٌزظذ١خادظخ 

ا٢ْ الشأ إٌّٛرط ذ دىب٠خ ػج١جخ . جٔفزشع أٔه رذ١ٍذ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚأٔزـ 

 أعفٍٗ ٚاعزأٔظ ثٗ ٌزذغ١ٓ اٌذىب٠خ اٌزٟ أٔزجزٙب .

********************************************* 

 :بألٌٛاْ ب اٌّفخبح        :األٌٚٝ اٌٛضؼ١ت

 ٚضؼ١ت اٌبذا٠ت -* 

 اٌؼٕصش اٌّشٛط -*

 اٌؼمذة -*

 اٌحً -*

 ٚضؼ١ت إٌٙب٠ت -*

1-  
 

ٌٚىٓ ، ٚصحبخٗ إٌٝ ِٕزٌه ،ٚأحضٕج إ١ٌٗ، فأخزث ب١ذٖ حبٌت ٠شثٝ ٌٙبفٟ  صبدفج ج١ٕبأٔه  حخ١ً

 .ٔٙب٠ت صبسةاوخب حىب٠خه ِؼٗ ٚاضؼب ٌٙب  .ا٠خهٚصؼٝ إٌٝ إر ٔمُ ػ١ٍه اٌجٕٟ ٌّب ححضٕج حبٌخٗ

************************************ 

 اٌحىب٠ت اٌؼج١بت األصطٛس٠ت :حطب١ك اٌٛضؼ١ت األٌٚٝ

 

إٌٝ اٌذذ٠مخ دزٝ أٔؼُ ثمغؾ ِٓ  ر٘جذثؼذ ٠َٛ ِٓ اٌّطبٌؼخ ٚاٌّزاوشح اٌجبدح،       

ٌُٚ أثبي  دزٝ ّٔذ ػٍٝ اٌفٛسفٟ ظً شجشح ثبعمخ األغظبْ  اعزٍم١ذاٌشادخ، ِٚب إْ 

، اعز١مظذ ػٍٝ صلضلخ ؽبئش وبْ عج١ٕب فٟ لفض ٌُ ثؼذ ِذح غ١ش ٚج١ضح. ثّب دٌٟٛ

عٛد اٌٍْٛ ٠جذٚ أ١ٓ، فئرا ثٟ أجذ ؽبئشا طبئش اٌغج. لبدٟٔ فؼٌٟٛ ٌزفمذ اٌأٌذظٗ ِٓ لجً

ب، ٌُٚ أس ٌٗ ِض١ال ِٓ لجً، ٠ٕبد٠ٕٟ ثظٛد ػزة شجٟ:" الزشة، ال فٟ دبٌخ ٠شصٝ ٌٙ

، ٌىٓ أرٛعً إ١ٌه أْ رغبػذٟٔ، ٚأػذن أدسن أٔه رؼجت ِٓ أِشٞ" –صُ أػبف رخف"، 
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، ٚثؼذ فزذٗ، رغ١ش ح ِٓ أِشٞ شٚأٔب فٟ د١ أْ أدمك ٌه أ١ِٕخ". دٍّذ اٌمفض إٌٝ ث١زٟ

شاء عجٕذ فٟ ٘زا اٌمفض ج شىً اٌطبئش، ٚوجش طٛرٗ، ٚلبي:"أٔب ػفش٠ذ ِٓ اٌجٓ،

رؼبٟٚٔ ِؼىُ أ٠ٙب اإلٔظ، ٚدبْ ٚلذ االٔزمبَ ِٕىُ ج١ّؼب، ٚعأثذأ ثه أٔذ أٚال" فىشد 

وٕذ ٠ٛٔذ أْ ألطف ثٗ ثؼغ اٌض٘ٛس  غشػخ، فزذغغذ ج١جٟ، د١ش ٠ٛجذ ِمضث

 ألص٠ٓ ثٙب غشفزٟ.. سددد ػ١ٍٗ:

 "أٌُ رؼذٟٔ ثأٔه عزذمك ٌٟ أ١ِٕخ؟ -

 فمبي : "ٔؼُ ٌٚىٓ أعشع..."  -

ث١ذٞ دزٝ أرّؼٓ ؽج١ؼزه فال صٌذ ال  ؾ  ذٛي إٌٝ ؽبئش؟ ٚد  أججزٗ:"أسٟٔ و١ف رز –

 أطذله".

زٗ إٌٝ . ٚأسجؼِٚب أْ رذٛي ٚدؾ ػٍٝ ٠ذٞ دزٝ أمؼؼذ ػ١ٍٗ ٚلظظذ جٕبد١ٗ      

:" ٌُ أوٓ أٔٛٞ لزٍه، وٕذ أِضح فمؾ، ال رزشوٕٟ أرٛعً ٌّباٌمفض. رؼشع إٌٟ ثبو١ب ِزأ

 إ١ٌه..."

١ٌٕمزن ٚافؼً ثٗ ِب شئذ، ٚال أظٓ أْ أدذا أججزٗ: "أزظش ِٓ ٘ٛ أغجٝ ِٕٟ  -

اٌّىبْ اٌزٞ ٚجذرٗ  إٌٝ أػذرٗع١ذشس ؽبئشا ِمظٛص اٌجٕبد١ٓ ِٓ لفظٗ". صُ 

 ٗ، ٚأظشفذ فشدب ِشربدب لش٠ش اٌؼ١ٓ.ث

***************************************                        

 :اٌٛضؼ١ت اٌثب١ٔت -2

، ٚبؼذ Boonٚاٌؼ١ظ فٟ اٌغببت ِغ لشٚد ِٓ فص١ٍت  بؼذ ػشش صٕٛاث ِٓ اٌبحث ٚاٌذساصت   

حشب١ت أحذ ػشش لشدا فٟ اٌب١ج ِٚشالبخٙب ِشالبت حبِت ١ًٌ ٔٙبس ٌفُٙ صٍٛوٙب،أدسوج اٌببحثت 

ٚثّب١ٔٓ ببٌّبئت ب١ٓ ٘زٖ اٌمشٚد بٕضبت خّش   DNL فٟ اٌحّض إٌٛٚٞ باٌىٕذ٠ت أْ ٕ٘بن حطببم

ثغشة ٚاإلٔضبْ، فحبٌٚج اٌببحثت اٌّزوٛسة إٌغبء اٌفشق اٌضئ١ً بإضبفت ِشوب ِخخبشٞ ٠ُؼٕٝ بضذ اٌ

 ئت.ٓ، ٟٚ٘ ٔضبت اٌخّش ػششة ببٌّباٌّخبم١ت ب١ٓ االث١ٕ

 اوخب حىب٠ت ػج١بت حٕخّٟ إٌٝ اٌخ١بي اٌؼٍّٟ.أطٍك ِٓ ٘زا اٌّؼطٝ ٚ -  

 ٍِحٛظت: * 

 اٌخ١بي اٌؼٍّٟ ال رخؼغ ٌزغٍغً األدذاس ِمبسٔخ ِغ اٌذىب٠خ اٌؼج١جخ اٌخشاف١خ. دىب٠خ -

 اعزؼّبي ػ١ّش اٌغبئت. -

 رزغُ ثأدذاس ٌٙب اسرجبؽ ثبٌؼٍُ ٚاٌّغزمجً. -

 ٌخ١بي اٌؼٍّٟ.ػج١جخ، ١ٌٚظ وً دىب٠خ ػج١جخ لظخ ِٓ اوً لظخ رٕزّٟ إٌٝ اٌخ١بي اٌؼٍّٟ دىب٠خ  -

*************************************                  

 حىب٠ت اٌخ١بي اٌؼٍّٟ: :حطب١ك اٌٛضؼ١ت اٌثب١ٔت

 ِٚشالجزٙب ١ًٌ  Boonثؼذ ػشش عٕٛاد ِٓ اٌجذش ٚاٌذساعخ، ٚاٌؼ١ش فٟ اٌغبثخ ِغ لشدح اي     

( ٚاٌزٟ أدسوذ أْ ٕ٘بن رطبثك فٟ اٌذّغ kraalٔٙبس ِٓ لجً اٌجبدضخ ٚاٌؼبٌّخ اٌىٕذ٠خ )وشاي

بدضخ رجشثخ ٌزم١ٍض اٌفبسق . ٚلذ أجشد اٌجح ٚاإلٔغبْ ثٕغجخ خّظ ٚصّب١ٔٓ ثبٌّبئخإٌٛٚٞ ث١ٓ اٌمشد

، ٠ٚظجخ وزٌه لبدسا ػٍٝ اٌىالَ ٚاٌزفى١ش شش٠طخ أْ ٠ذزفع اٌمشد ثشىٍٗ  اٌؼئ١ً ث١ٓ اٌجٕغ١ٓ،

اٌجٕظ ٍٍذ اٌزجشثخ ثبٌٕجبح، فمذ اعزطبع اٌمشد اٌزؼب٠ش ِغ اٌجبدضخ خبطخ ِٚغ وجبلٟ اٌجشش، ٚلذ و  
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اٌجششٞ ػبِخ.. ٚ٘ىزا رٛاٌذ األ٠بَ إٌٝ أْ جبء ا١ٌَٛ اٌّشؤَٚ، فج١ّٕب وبْ اٌمشد ِغزٍم١ب ػٍٝ أس٠ىخ 

، ٚثذشوخ عش٠ؼخ ِٕٗ رٛجٗ ٔذٛ ِشآح ِمبثٍخ فٟ ث١ذ اٌؼبٌّخ ٟٚ٘ ثشفمزٗ، رٕجٗ إٌٝ وٛٔٗ ػبس٠ب

ْٚ جذٜٚ، فمذ أط١ت د .ٌىٓ ِٓ". دبٌٚذ اٌؼبٌّخ رٙذئزٌٗألس٠ىخ، فجذأ ٠ظ١خ ِشرؼجب:"أٔب ثشغ ٚػبس  

عبسػذ اٌؼبٌّخ إٌٝ ِخزجش٘ب ٌزذؼ١ش ِظً ٠ٙذا ِٓ ب ٠ذ١ؾ ثٗ.طجخ ٠ذِش وً ِثٕٛثخ جْٕٛ، ٚأ

ب رٌه ٚلزب ؽ٠ٛال ٚاعزطبػذ رخذ٠شٖ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف. ٚفٟ األخ١ش سٚع اٌمشد، ٌُ ٠غزغشق ِٕٙ

د ارخزىزا ١ٛاْ أ١ٌف ٚ٘بدا. ٚ٘ذٛي ِٓ ِخٍٛق ششط إٌٝ ددمٕزٗ ثّظً آخش، ٚفٟ ٌذظخ ر

ٌذ٠ٙب أٔٗ ال ٠ّىٓ رذ٠ًٛ لشد  رأوذفمذ  اٌؼبٌّخ لشاسا ثئػبدح اٌمشد إٌٝ اٌغبثخ ١ٌؼ١ش ِغ ثبلٟ اٌمشدح.

 إٌٝ إٔغبْ.

 


