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انجحٕر انًًٓهخ فً انؼزٔض انؼزثً ثٍٍ اإلًْبل 
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 انًهخص
ٛعمعلٗننٝعًَُٗنن عمع ًُٖٗنن عع  يفلننىإِعتيرحننٙسعتيًُُٗنن علننٝعتيلننش٘ عتيلش ننٝعٖننٝعُٞهننّعتبارنن سع ُه تعننٍعبًننٛعَغنن

ًٗن عتيعنلشت،عمع٘ننمٍْٗعَاف نِٙعبًنٛعرينمعمعلًنٍعٞ نذٌعتيلش٘ضنِٟٙعبٓٗن عإيعتيٓنضسعتيٟغنٟشعمع٘ينٍعتيلش٘ضِٟٙع٘ ُٖ

ٞغاخذَٗ عَّعتيعلشت،عإيعتي الئىعمع٘بًٛعتيشغٍعَّعَش٘سعقشِ٘ع٘قشِ٘عَّعتإلُٖ وعتيُانٙتيٝعإيع ِعينٟ  ع  اهن ٔع

ذتِعَ عُٞهّع ِعا ذَٕعتيرحنٙسعتيًُُٗن عتإلبُ وعيٍعٞحصىعمع٘يعٞغلٓ عْ٘حّعْلش عٖزٔعتيح ي عإيعتياحغُّشعبًٛعل 

٘ ْغن قٗ عتيُُهٓن عتيُخاًفن عَنّعإ نشت،عإلٞ ن رعتيعنلشعتيلش نٝع٘إغٓ ئنٕع ُغن ة وعإٞ  بٟن ع٘إَه ْن وع٘صْٟن ع ذٞنذ عمع

٘ٞهٝ،عٖزتعتيرحثعيٟ ذٌعيًلش٘ضّٟٟع٘تيعلشت،عَل عَح ٘ي عإلب د عتيرحٙسعتيًُُٗ عإيٛعصن عتيرحنٙسعتيُغنالًُ عمع

عٝعَاه َالع ذ٘تئشٔعتيخُظع٘ حٙسٔعتيُغالًُ ع٘ حٙسٔعتيًُُٗ ع.ععيٟهِٙعتيلش٘ عتيلش 

ع

ع

ع

ع

Neglected Seas in Arab Presentations between 

Neglect and Functioning 
ع

ع

ABSTRACT 
It can be considered that the neglected seas in the Arab performances are already a 

name on their name, they are neglected, neglected by the presenters and neglected by 

the poets, as if they agreed on it, did not offer the presenters only a few, and was used 

by the few poets, despite the passage of centuries and centuries of neglect However, 

nothing towards the realization has not happened, and we offer this situation only 

mourn the loss of what can be neglected seas and their different possible forms of 

enrichment to the rhythm of Arab poetry and enrich it with rhythmic spaces and new 

possibilities of weight, and this research comes to present the presenters and poets 

together His re-seas neglected to row seas used to be the Arab offers integrated in its 

five circles and the used and neglected seas. 
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 انًحٕر األٔل

 انجحٕر انًًٓهخ ٔيٕالؼٓب فً انذٔائز انؼزٔظٍخ

 
تبا دوعنابعتيلش٘ عتيلش ٝع ِعاذسطعتيرحٙسعتيغا عبعشعتيُلش٘ل ع  يافصنٟىعمع٘ ِعارحنثع ح ن عدقٟ ن علنٝعععععع

نىعي سد ع٘٘تسد عاخصٗ ع٘تِعاماٝعبًٛعرنشعتيلذٞذعَّعتألَ ً عتيعلشٞ عتياٝعالرِّشعبّعتيصٙسعتيُخاًف عيهىع حنشع

٘لنٝعَ   نىعٖنزتعتيافصنٟىع٘تيٖاُن ٌعمعٖ٘نٙعَّعاًمعتيرحٙسعمعبرشعتياغٟشتوعتياٝعاطش عبًٛع ب سٞضٕع٘ ضش ٕعمع

ىعبًنٛعاغنُٟإع َطًٙبع٘٘ت بعمعٞآ ٘وعَؤيفٙعنابعتيلش٘ علٝعْٗ ٞ وعنارٍٗع ٓٙرعَّعبنذٌعتيٖاُن ٌعَن عتصنطًع

 ـع)تيرحٙسعتيًُُٗ (عمعيٟضٟ عبذٌعتيٖاُ ٌعٖزتعإُٖ يعآخشعإيٛعاًمعتيرحٙسعمعإَل ْن علنٝعبضيٗن ع٘ةهشٖن ع٘اشنٗن ع

عع. ٟٗ عع لٟذ عبّع ٞــــــذٜعتيُغالًُّٟبًٛعتيشلٙفعمعَُ عٞر

عمع٘قذعتافقعتيلش٘ضِٟٙعبًٛع ِعتيرحٙسعتيًُُٗ ععا عمعٖ٘ٝع:

(ع.ع1 ّْ عللٙي ّْ عَف بًٟ ّْ عللٙي ّْ ع.عتيُغاطٟىع:ع٘٘صفٙٔع مْٕعَ ًٙبعتيطٙٞىعمع٘رنش٘تع ِع  ـــضت،ٔعٖٝع:ع)َف بًٟ

(ع..عتيُُاذع:ع٘٘صفٙٔع مْٕعَ ًٙبعتيُذٞذعمع٘رنش٘تع ِع  ضت،ٔعٖـع2 ّْ عل بالا ّْ عل بً ّْ عل بالا ّْ عــٝع:ع)ل بً

فعتيشَىعمع٘رنش٘تع ِع  ــــضت،ٔعٖٝع:ع)ل بالاعَمعل بالاعَمعل بالاعَم(ع.ع3 ع.عتيُاٙتلشع:ع٘٘صفٙٔع مْٕعَحشَّ

(ع.ع4 ّْ عَغافلً ّْ عل بالا ّْ ع.عتيُا ذع:ع٘٘صفٙٔع مْٕعَ ًٙبعتيُهاثعمع٘رنش٘تع ِع  ـــــضت،ٔعٖٝع:ع)ل بالا

(عع..عتيُٓغشدع:عع5 ّْ عل بالاع ّْ عَف بًٟ ّْ ع٘٘صفٙٔع مْٕعَ ًٙبعتيُض سرعمع٘رنش٘تع ِع  ضت،ٔعٖٝع:ع)َف بًٟ

عع6 ّْ عَفن بًٟ ّْ .عتيُطشدع:ع٘٘صفٙٔع مْٕعصنٙس ع خنشٚعَنّعَ ًنٙبعتيُضن سرعمع٘رننش٘تع ِع  نضت،ٔعٖنٝع:ع)لن بالا

(ع. ّْ عَف بًٟ

عبٟٗ علٝعتيهذ٘وعت٠اٝع:٘يٙع ح ٓ عبّعَٙتقععتيرحٙسعتيًُُٗ علٝعتيذ٘تئشعتيلش٘ضٟ عيحصًٓ عععععع

 انًالحظبد انتفبػٍم انجحٕر انشؼزٌخ د اسى انذائزح

 انذائزح األٔنى

 )انًختهف(

ٍْ  انطٌٕم 1 ٍْ يفبػٍه ٍْ فؼٕن ٍْ يفبػٍه   فؼٕن

ٍْ  انًذٌذ 2 ٍْ فبػه ٍْ فبػالت ٍْ فبػه  يجزٔء ٔجٕثب فبػالت

ٍْ  انًستطٍم 3 ٍْ فؼٕن ٍْ يفبػٍه ٍْ فؼٕن  ثحز يًٓم يفبػٍه

ٍْ  ٍطانجس 4 ٍْ فبػه ٍْ يستفؼه ٍْ فبػه   يستفؼه

ٍْ  انًًتذ 5 ٍْ فبػالت ٍْ فبػه ٍْ فبػالت  ثحز يًٓم فبػه

 انذائزح انثبٍَخ

 )انًؤتهف(

ٍْ  انٕافز 1 ٍْ يفبػهَت ٍْ يفبػهَت   يفبػهَت

ٍْ  انكبيم 2 ٍْ يتَفبػه ٍْ يتَفبػه   يتَفبػه

 ثحز يًٓم فبػالتَه فبػالتَه فبػالتهَ  انًتٕافز 3

 نثبنثخانذائزح ا

 )انًجتهت(

ٍْ  انٓزج 1 ٍْ يفبػٍه ٍْ يفبػٍه  يجزٔء ٔجٕثب يفبػٍه

ٍْ  انزجز 2 ٍْ يستفؼه ٍْ يستفؼه   يستفؼه

ٍْ  انزيم 3 ٍْ فبػالت ٍْ فبػالت   فبػالت

 انذائزح انزاثؼخ

 )انًشتجّ(

ٍْ يفؼٕالد   انسزٌغ 1 ٍْ يستفؼه   يستفؼه

ٍْ  انًتئذ 2 ٍْ يستفِغ ن ٍْ فبػالت  ثحز يًٓم فبػالت

ٍْ  انًُسزد 3 ٍْ فبع الت ٍْ يفبػٍه  ثحز يًٓم يفبػٍه

ٍْ  انًُسزح 4 ٍْ يفؼٕالد  يستفؼه   يستفؼه

ٍْ  انخفٍف 5 ٍْ فبػالت ٍْ يستفِغ ن   فبػالت

ٍْ  انًعبرع 6 ٍْ يفبػٍه ٍْ فبِع الت  يجزٔء ٔجٕثب يفبػٍه

ٍْ  انًمتعت 7 ٍْ يستفؼه  يجزٔء ٔجٕثب يفؼٕالد  يستفؼه

ٍْ فبػ انًجتث 8 ٍْ يستفِغ ن ٍْ فبػالت  يجزٔء ٔجٕثب الت

ٍْ  انًطزد 9 ٍْ يفبػٍه ٍْ يفبػٍه  ثحز يًٓم فبِع الت

 انذائزح انخبيسخ

 )انًتفك(

ٍْ  انًتمبرة 1 ٍْ فؼٕن ٍْ فؼٕن ٍْ فؼٕن   فؼٕن

ٍْ  انًتذارن 2 ٍْ فبػه ٍْ فبػه ٍْ فبػه   فبػه
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 انًحٕر انثبًَ

 آراء انُمبد ٔانؼزٔظٍٍٍ فً انجحٕر انًًٓهخ

 
لن  ّعبرنذعس هنٕعلنٝع غًبعتيٓ  دع٘تيلش٘ضّٟٟعتياٝعقًٟتعبّعتيرحٙسعتيًُُٗ ع  إلْه سع٘تيغًرٟ عمع))عاُٟضوعآست،ععععع

ع٘بًًنٕعمع٘يهٓهنٕعينٍعٞعنشعإينٛع عَٓٗ عمع٘صة ل وعننى  دعتيُغالُالوعَّعتيرحٙسعمع٘رنشعافلٟالوعنىه )ب ذٔعتيفشٞذ(عبذه

ع ُٖىعتإلي  ((س عإيٛع لضٗ عَطً  ًعنُ علٝعدتئش عتيُعنارٕتيُُٗالوعإيهع زنشعبذدعدِ٘عتعٍع ٘عافصٟىعمع ىعإْٕه
(1)

معع

ٖ٘زتعتيغٟذع ةُذعتيٗ يُٝعمعٞشٚع ِع))نىعَ عخشجعبّعٖزٔعتأل٘صتِعتيغا عبعشعلًٟظع علشعبش نٝعمعَ٘ن عٞعصن  ع

بًٛعغٟشعٖزٔعتأل٘صتِعلٗٙعبُىعتيُٙيذّٞعتيزّٞعس ٘تع ِعةصشعتأل٘صتِعلٝعٖزتعتيلذدعٞضِّٟقعبًٍٟٗعَه وعتي نٙوعمع

ينزيمعس ٞٓــــــــــــــــنـ ع ِعع..ِع ِعٞهشٜعنالَٗنٍعبًنٛعتألْغنـ ٌعتيُٙعنٟ ٟ عتيانٝعْ ًاٗن عإينٍٟٗعتيحضن س ع.ٍٖ٘عٞشٞذ٘

عتيُٙيذّٞعيٍعٞعطٟ ٙتع ِع

 ععنا عتعنآرطٖٙ عَنّعبهنظعد٘تئنشعــــنـًٞاضَٙتعاًمعتأل٘صتِعتيُٙس٘ ن عَنّعتيلنشبعمعلمةنذ ٙتع ٘صتْن ع خنشٚعمعَٓٗ

تيرحٙس((
(2)

ع.ع

إ شتٍٖٟع ْٟظعٖ٘ٙعٞاحذثعبّعتيرحٙسعتيًُُٗ عتيغا ع:ع))٘تيزٜع س حنٕع ِعٖنزٔعتأل٘صتِعتيغنا عع٘ٞ ٙوعتيذناٙسععععع

يٍعاهّعَّعتخاشترعتيُٙيذّٞعَّعتيعلشت،عمع ىعن ْتعَنّعتخانشترعتيُٙينذّٞعَنّع ٖنىعتيلنش٘ عمع٘رينمعألْٓن عْنشٚع

 عتيصنٓل عتيلش٘ضنٟ عمع٘إيع َ ًاٗ ع٘يٙتٖذٖ عااهشسع لٟٓٗ علٝعنارٍٗعغٟنشعَٓغنٙ  عيعن بشعَلنش٘فعمع٘ارنذ٘عبًٟٗن

نٟ عاخًٙعد٘تّ٘ٞعتيعلشت،علٝعنىعتيلصٙسعتألد ٟ عَّعقصٟذ ع٘تةذ ع  ،وعبًنٛع٘صِعٖنزٔعتأل٘صتِعتيغنا ع ((
(3)

ع

مع٘قذعدسطعٖزٔعتيرحٙسعاحتعبٓٙتِع) ٘صتِعتيُٙيذّٞ(
(4)

مع٘))ٞ ٙوعَؤسخٙعتألدبعإِعتيُٙيذّٞعقنذعاًَُّنمع لضنٍٗعع

يافّٓعةاٛعلنٝع ٘صتِعتيعنلشع٘قشقنٕعمعلُض نٙتع نّٟعتأل٘صتِعتيُخاًفن عمع٘س ُن عةبعتي اه سع٘تيُٟىعإيٛعتيهُ وع٘ت

 يفٙتع ّٟع٘صِعَخاشرع٘٘صِعَلش٘فعمع ىعٞه دعٞهُعع ٖىعتيلش٘ عبًٛع ِعيًُٙيذّٞع ٘صتْ عَخاشبن عينٍعٞعغنر ٙتع

ٟتع  يرحٙسعتيًُُٗ (( ُِّ إيٟٗ عمع٘قذععع
(5)

ع.ع

تيغننا عاحننتعبٓننٙتِع) ٘صتِعتيُٙيننذّٞع٘قننٙتلٍٟٗ(ع٘قننذعرنننشعتيننذناٙسعصننف ،عخًٙصننٝعتيرحننٙسعتيًُُٗنن ععععع
(6)

مع٘يعع

ٞخاً عس ٕٞعةٙوعتيرحٙسعتيًُُٗ عن ٟشتعبّعت٠ست،عتيغ    علٗٙعٞشٚع ْمع))يٙع َلٓتعتيٓظشعلٟٗ عًَٟن عيٙ نذوع ْٗن ع

يٟغننتع ذٞننذ عنننىعتيهننذ ع٘إُْنن عٖننٝعَ ًننٙبع حننٙسعَميٙلنن عيننذٞمعنننىعتأليفنن عٖ٘ننٝع:عتيطٙٞننىعمع٘تيُذٞننذعمع٘تيشَننىعمع

هاثعمع٘تيُض سرعـع صٙساّٟ((٘تيُ
(7)

معَغاذسن ع:ع))٘يهّعتيلهٟبع ْٓ عيٙعْرحثعبّع َ ً ع خنشٚعيٗنزٔعتأل٘صتِعع

تيُغاخذَ عتيُ ًٙ ن عيعْهنذعيُن عْراغنٝع  نشتعمع٘ نرنشعتيظنّع ْٗن عَنّع يبٟنبعتيلش٘ضنّٟٟعمع٘ ْٗن عيٟغنتع ن نشعَنّع

معلمًُٖنتعَنععَن ع ُٖنىعَنّع ٘صتِع خنشٚعع ٘صتِعت اذبٗ عبًُن ،عتيلنش٘ عمعلًنٍعاًنقعتعاحغن ْ عَنّعينذِعتيعنلشت،

ْهذٖ علٝعد٘تئشعتيخًٟىعتيخُظ((
(8)

ع.ع

٘ٞننشٚعتيننذناٙسعةغننٓٝعبرننذعتيهًٟننىعٞٙعنن ع ِع))تيرحننٙسعتيًُُٗنن ع حننٙسعَصننطٓل عيعاافننقع٘تألْغنن  عتيًغٙٞنن عععععع

تيفصحٛع ٘عتيرًٟغن عمع٘ارنذ٘عَهنشدعْظنٍعَفالنى((
(9)

تيغنا ع٘ٞلطنٝعمع٘ٞ نٙوع لنذع ِعٞعــــــــنـشلعتيرحنٙسعتيًُُٗن عع

عيٙتٖذعيلشٞـــــــــــــــــــــــــــــــ عاُ ًٗ ع:ع))ٖ٘هزتعْشٚع ِعٖزٔع

ع

تيرحٙسعيٍعاهّع٘يٟذ عإ ذترعْ ضجع٘لطش ععًُٟ عمع٘يٗزتعينٍعاُ نىعغٟنشعَح ٘ين عنعانبعبًٟٗن عتإلُٖن وعمع٘يهٓٗن عار نٛع

٘عع يذوعَععٖزتعتيعلشع٘لنٝع ةضن ْٕعْعنموعي ٖذتعبًٛع ِعتيعلشعتيلش ٝعٞاٙتلقعلٝعَرٓ ٔعَععتيًغ عتيعلشٞ علٗٝعقذع

مع٘يٗننزتعلنن ِع ٜعخننش٘جعيعٞال َننىعَننععتيُغنناٙٞ وعتيلُٟ نن عيٗننزٔعتيًغنن عٞعهاننبعبًٟننٕعتيفعننى((
(10)

ُه ٖ عتيننذناٙسعع مع٘عنن

ص  شعبرذعتيذتٍٞع ـع)َ ًٙبعتيرحٙس(عق ئالع:ع))٘قذعْظٍعبًنٛعٖنزتعتيعنهىعتيلش٘ضنٝع  نٙعتيلا ٖٟن عمعسغرن عَٓنٕعلنٝع

لهظع حشعتيرغٟط((تياهذٞذعمعل ذع اٛع 
(11)

ع.ع

عتيرحٙسعتيًُُٗ ع  يٓ  قعت٠اٟ ع:ع٘بَُٙ عُٞهّعإ ُ وعت٠ست،عتيغًرٟ عتياٝعق يٗ عتيٓ  دع٘تيلش٘ضّٟٟعةٙوعععع

ع.ع ْٗ عاعهىعخش٘  عبّع حٙسعتيعلشعتيلش ٝع.ع1

ع.ع ْٗ عَّعبُىعتيعلشت،عتيُٙيذّٞع.ع2

ع.ع ْٗ عَّعبُىعتيُٙيذّٞعَّع ٖىعتيلش٘ ع.ع3

عٗ عتيصٓل عتيلش٘ضٟ ع..عارذ٘عبًٟع4

ع.عارذ٘عَهشدعْظٍعَفالىع.ع5



 

 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.44.5 
 

63 

ع.ع ْٗ عَّعَ ًٙ  وع لضعتيرحٙسع٘يٟغتع حٙستع صًٟ ع.ع6

ع.ع ْٗ ع حٙسعَصطٓل عيعاافقع٘تألْغ  عتيًغٙٞ عتيفصحٛع ٘عتيرًٟغ ع.ع7

ع.ع ْٗ عيٟغتع٘يٟذ عإ ذترعْ ضجع٘لطش ععًُٟ ع.ع8

ع

 نثانًحٕر انثب

 انزد ػهى آراء انُمبد ٔانؼزٔظٍٍٍ

 
إِعتياذقٟقعلٝعآست،عتيٓ ن دع٘تيلش٘ضنّٟٟعتيانٝعقًٟنتع صنذدعتيرحنٙسعتيًُُٗن عاهلًٓن عَنٙقّٟٓع ِعتيه ٟنشعَنّعاًنمعععععع

ت٠ست،عَ عٖٝعإيعاشدٞذع٘اهشتسعمع٘لٝع ةغّعتألةٙتوعصذٚع٠ست،عقًٟنتعلنٝعبصنٙسعغن  ش عدِ٘عاُحنٟأعمع٘ ِع

ه ٟنشعمع٘ ِع ن نشعت٠ست،عتيانٝعقًٟنتع صنذدٖ عاًمعتيرحنٙسعقنذع ةٟطنتع ًنرظعنرٟنشع٘ين  ٗ عَنّعبنذٌعتيفٗنٍعتيعنٝ،عتي

ع  ،وع لٟذ عبّعتيصٙتبع٘غًبعبًٟٗ عتيٓ ىعبّعت٠خشّٞع٘غ بعبٓٗ عتي اٗ دع.

ع٘ٞرذ٘ع ِعتيعلشت،عام ش٘تع  يهالٌعغٟشعتيحُٟذعتيزٜععُلٙٔعبّعاًمعتيرحٙسعَـــــــــّعيذِعععععع

صقع ٍٗعاُٗ عت يخش٘جعبنّعتيلنش٘ عتيلش نٝعمع٘ن ْنتعاًنمعتياُٗن عتيٓ  دع٘تيلش٘ضّٟٟعمعلاهٓرٖٙ عخٙل عَّع ِعاًع

عَّع يٓععتياٍٗعمع٘يزيمعت الذعتيعلشت،عبّعتيرحٙسعتيًُُٗ عبّعقصذعمعلًٍعٞغاخذَٖٙ ع.

َّ٘عٖٓ عٞهِٙعتيغربعتيزٜع٘قن ع٘ست،عخًنٙعد٘ت٘ٞنّعتيعنلشت،عتيلنشبع٘تيُهُٙبن وعتيانٝعاضنٍع ينل سٍٖعَنّعععععع

ٖ٘هنزتعخًنتعتيُلً ن وعتيغنرععَنّعٖنزتعتيٓنٙرعَنّعتي صن ئذعمع٘ننزيمعقص ئذعَهاٙ  عبًٛعتيرحنٙسعتيًُُٗن عَفَٗٙن عمع

ننرٝع)و ننىعتيضَّ ننًٟ و(عيًُفضَّ ٔ(ع٘) ُٗننش ع يننل سعتيلننشب(عأل ننٝعصٞننذعَحُننذع ننّع  ننٝعتيخطنن بع168خًــننـتع)تيُفضَّ

ٔ(ع542ٔ(ع٘)َخا ستوعيلشت،عتيلشب(عي نّعتيعنهشٜع)و216ٔ(ع٘)تألصُلٟ و(عيألصُلٝع)وع170تي شيٝع)وع

ع1٘د٘تّ٘ٞعتيعلشت،عتيغا ع٘د٘تّ٘ٞعتي ر ئىع٘غٟشٖ عمع٘صٙيعإيٛعتيُٙعٙب وعتيعلشٞ عتألس عع:ع٘د٘تّ٘ٞعتيحُ ع 

ع4٘ع3٘ع2٘
)*(
ع.ع

ٍع  يخش٘جعبّعتيلش٘ ع٘))ن ْتعيٕع ٘صتِعيعاذخىعلٝعتيلش٘ ع210ْ٘زنِّشعٖٓ ع ِع   عتيلا ٖٟ ع)وععععع ٔ(عقذعتاُّٗ

تيلنش٘ ((مع٘يُ عع ىع:عٖىعالشفعتيلش٘ ع عمع   بع:ع ْ ع نرنشعَنّع
(ع12)

ٔ(ع  نٝع456مع٘قنذعرننشعت نّعقاٟرن ع)وع

تيلا ٖٟ عمع٘ق وعبٕٓع))٘ن ِعيغشبإع٘يغٗٙي عتيعلشعبًٟٕعس ُ عق وعيلشتعَٙصْ٘ عٞخشجع ٕعبّع بن سٞضعتيعنلشع

٘ ٘صتِعتيلشبعمع٘قلذعَٞٙ عبٓذعقصه سعمعلغُععصٙوعتيُذق عمعلحهٛعريمعلٝع يف ظعيلشٔعمعٖ٘ٙعبنذ ع  ٟن وعلٟٗن ع

ع:

ٌِ دائ ٌَ صزفَٓبنهًُٕ  زا     ٌد ٌ ِذر

ٍَّ ٌُتَمٍَُتب     ٔاحذاً فٕاحــــــــــــذا  ْ 

ع٘ق وع ٞض ع:

ْتَت يـــب نهخٍبِل     خجِّزًٌُ ٔيـــــــــــبنـً  ػ 

ْذ نٍـــــــــبنً  ػتَت يب نً أراِ      صبيتبً ي 

 نٕ رآًَ صذٌمً     رقَّ نً أٔ رثى نً

ٌَ يٍ سِٕء حب ي     ال ّٔ نً((أٔ ٌزاًَ ػــذ
(13)

  

 

٘يٙعاٙقفٓ عٖٓ عيٙ ذْ ع ِع   عتيلا ٖٟ عيٍعٞخشجعبّعتيلش٘ عتيلش ٝعلٝع  ٟ إعتيعلشٞ عٖنزٔعمعل يرٟان ِعتأل٘يِع     

عُٖ عَّعَعطٙسعتيُذٞذعمعٖ٘زتع٘تضىعلٝعا طٟلُٗ عتيعلشٜعت٠اٝع:

ٌَ صزفَٓب 1 ٌِ دائزا     ٌد ٌ ِذر  . نهًُٕ

      ٌَ ٌِ / دائزا     ٌد ٌ ِذْر  / صزفَٓبنهًُٕ

      ٍْ ٍْ    فبػالْد / فبػه ٍْ / فبػه  فبػالت

ٍَّ ٌُتَمٍَُتب     ٔاحذاً فٕاحــــــــــــذا 2  ْ  . 

ُْـــتَــ / ـمٍَُتب     ٔاحذاً فَــ / ــٕاحـذا      ٌ ٍَّ  ْ 

      ٍْ ٍْ     فبػالد  / فبػه  فبػالْد / فبػه

عععع
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ًُٗن عٖ٘نٙعَعنطٙسع)تيُُانذ(عمع٘تيُُانذعَنّعتيرحنٙسعتيًُُٗن عمع َ عتأل ٟ وعتألخشٚعل ذعنارٗن عبًنٛع ةنذعتيرحنٙسعتيُ

ع٘يهٝعْعْ رتعريمعمعْهابعتيرٟاّٟعتأل٘يّٟعنا   عبش٘ضٟ ع ٍعْغاخشجعاف بًُٟٗ ع:

 ػتَت يب / نهخٍــــــبِل    خجِّزٌـ / ـًُ ٔيبنً

  ٍْ ٍْ /  فبػالت ٍْ     فبػه ٍْ  / فبػالت  فبػه

ـذْ  ٍْ / ي   نٍبنً ػتَت يب / نً أرإْ    صبِيتَ

 ٍْ ٍْ  / فبػالت ٍْ      فبػه ٍْ   / فبػالت  فبػه

ُ٘ٞهّعإب د عنا   عٖزٔعتأل ٟ وعتألس ل عتيغ    عياهنِٙع ٟانّٟعل نطعمع٘بٓذئنزعٞهنِٙع٘صُْٗن عَنّعتيرحنشعتيُُانذعمعععععع

ع٘نُ عٞماٝع:ع

 ػتت  يب نهخٍبِل خجِّزًٌُ ٔيـــــــــــــــبنـً

ْذ نٍــــــــــــــبنًػتت  يبنً أ                              راِ  صبيتبً ي 

 نٕ رآًَ صذٌمً رقَّ نً أٔ رثى نً

ٌَ يٍ سِٕء حبنً                             ي ال ّٔ  أٔ ٌزاًَ ػــذ

 ٍْ ٍْ فبػالت ٍْ فـــــــــبػه ٍْ فبػالت  فــــــــبػه

                             ٍْ ٍْ فبػالت ٍْ فـــــــــبػه ٍْ فبػالت  فــــــــبػه

٘ن ِعيًذناٙسعيٙقٝعضٟ عس ٜعلٝعَنّعنانبعتيعنلشع  عناخذتٌعتيرحنٙسعتيًُُٗن عمعلٗنٙعٞ نٙوع:ع))٘س ُن عنن ِع ٖنٍع

ٓٝع صٓعع يل سعاًمعتأل٘صتِعتيًُُٗ عٖٙع  ٙعتيلا ٖٟ عمعل ذعس٘ٚعيٕعت ّعقاٟر عقٙيٕع: عي بشعْ  ٕعبع

ٍَّ ٌُتَمٍَُتب ٔاحذاً فٕاحـــــ  ْ ٌَ صزفَٓب     ٌِ دائزاٌد ٌ ِذر  ـــــــذانهًُٕ

ع٘قٙيٕع:

ْتَت يب نهخٍبِل خجِّزًٌُ ٔيـــــــــــــــبنـً  ػ 

ْذ نٍــــــــــــــبنً((                             ْتَت يبنً أراِ  صبيتبً ي  ػ 
(14)

 

َّ٘عتيٙتضىع ِعتيذناٙسعيٙقٝعضٟ عإب دعنا   عتأل ٟ وع طشٞ  عاخاً عبّعاًمعتيانٝعنارٗن ع ٗن عت نّعقاٟرن عمعععععع

 لىعَّعنىع ٟاّٟعرنشُٖ عت ّعقاٟر ع ٟا ع٘تةذتعمع٘ ّٟع ِع))٘صِعتأل٘وع:عل بًّعَغافلًّعَنشاّٟعمعلٗنٙعبهنظععل ذ

تيرغننٟطعمع ُٟٓنن ع٘صِعتي نن ْٝع:علنن بًّعلنن بالاّعمعٖ٘ننٙعبهننظع٘صِعتيُذٞننذ((
(15)

معْ٘رننّٟعٖٓنن ع ِعبهننظعتيرغننٟطعٖننٙعع

عتيُذٞذعمعٖ٘زتعٖٙعتيذيٟىع:

عُه ٔعتيذناٙسعيٙقٝعضٟ ع لهظعتيرغٟط(ل بًّعَغافلًّعل بًّعَغافلًّع)َ عع

ع ّْ ْغـع/عـافلً َع ع ّْ ع/عل بً ّْ ْغـع/عـافلً َع ع ّْ عل بً

ّْع ع/عل بً ّْ ع/عل بالا ّْ ع/عل بً ّْ عل بالا

عٖ٘زتعٖٙعتيُذٞذع.

٘يٙع سدْ عتيذل رعبّع ص ي عتيرحٙسعتيًُُٗ عيٙ ذْ عتيه ٟنشعَنّعتألعنر بعتيانٝعانذبْٙ عإينٛعتي ٟن ٌع نزيمعتيلُنىعمعععععع

ععر بعَ عٞماٝع:َّ٘عاًمعتأل

عمعل بالاعنَم(عمعع1 ّْ عمعَغنافلً ّْ عمعلن بً ّْ عمعلن بالا ّْ عمعللنٙي ّْ .عإِعتياف بٟىعتياٝعااشنبعَٓٗ عٖزٔعتيرحٙسعٖٝع)َف بًٟ

ٖ٘زٔعتياف بٟىعـعبذتعتيافلًٟ عتألخٟش عـعٖٝعَّعتياف بٟىعتيلعشعتياٝعااشنبعَٓٗن ع ُٟنعع حنٙسعتيعنلشعتيلش نٝعمع َن ع

رعلٟٗن عةنشفعتيٓنِٙع٘تْ ًنبعإينٛعتيافلًٟ عتألخٟنش عٖ٘نٝعـعل (ع٘قنذعاحنشَّ ّْ  بالاعنَمعـعلٗنٝعبرن س عبنّعافلًٟنـ ع)لن بالا

ةشفعن فعمعٖ٘هزتعْشٚع ِع ُٟععٖزٔعتياف بٟىعٖٝعاف بٟىع صًٟ عمعٖ٘ٝعلٝعتألع طعَاف ن عَنععتألْغن  عتيًغٙٞن ع

عتيلش ٟ عتيغًُٟ عَ٘االئُ عَععتيرٓٛعتيصشلٟ عيًهالٌعتيلش ٝع.عع

تياٝعاشٚع ِعتيلش٘ عتيلش ٝعٖٙعتيرحٙسعتيغا عبعشعتيُغالًُ عل طعمعٖٝع٘ ٗن عْظنشعغٟنشع.عإِع٘ ٗ عتيٓظشعع2

ص ئر عمعألِعتيلش٘ عتيلش ٝعٞاُ ىع  يذ٘تئشعتيلش٘ضٟ عتيخُظعتياٝع٘ضلٗ عتيخًٟنىع نّع ةُنذعتيفشتٖٟـــنـذٜع)وع

ياٝعاعُىعتيرحٙسعتيُغالًُ عٖـ(ع٘ ُٟععتيرحٙسعتيعلشٞ عتياٝعآاجعبّعافهٟمعاًمعتيذ٘تئشع ٘عاعغآرطعَٓٗ عمع٘ت175

٘تيرحٙسعتيًُُٗ ع٘تيرحٙسعتيُاش٘ن ع ٘عغٟشعتيُهاعنف عمع٘قنذعرننشعبرنذعتيهرن سعدت٘دعتيرصنشٜعٖ٘نٙعٞآن ٘وعتينذ٘تئشع

تيلش٘ضٟ ع٘ حٙسٖ ع))٘قذعتعآرطعتيخًٟىعَّعتيذ٘تئشعتيخُظعت ّٟٓع٘بعشّٞع حشت((
(16)ع

معَؤننذتع:ع))ع٘قنذعيةنععع

لشٞ علٝعتيعلشعتيه ًٖٝع٘تيعلشعتإلعالَٝع٘تيعنلشعتألَنٜٙع ِعخُغن عبعنشع حنشتعتيخًٟىعَّعخالوعتياطرٟ  وعتيع

َغالًُ ع٘عرل ع حٙسعًَُٗ عٖٝع:عتيُغاطٟىع٘تيُُاذع٘تيُاٙتلشع٘تيُا ذع٘تيُٓغشدع٘تيُطشدع٘تيُاذتسرعمع٘قذعا  لٕع

 ننشعتعننالُ يٕعتيُاننمخشِ٘ع ٞضنن عَننعع ِع ٘صستْٗنن عيٟغننتعَغنناهشٖ ع٘يعَلٟرنن عمع ننىعإِع لننضعٖننزٔعتيرحننٙسعةُٟٓنن عن
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 صرىعَميٙل عَ٘حررن عٖ٘نٙعتيُانذتسر((
(ع17)

معمعْ٘عنٟشعٖٓن عإينٛع ِعتيرحنشعتيُانذتسرعتْا نىعَنّعتيرحنٙسعتيًُُٗن عإينٛع

تيرحٙسعتيُغالًُ علٝعتيلصشعتيلر عٝعَ٘ ع لذٔع٘ صرىعتيرحشعتيعلشٜعتيُغالُىعتيغ دطعبعشعمع٘قذعق وعتيذناٙسع

تيٙصِعَلش٘ل عَّعقرنىعمع٘قنذعتخاشبنٕع  نٙعتيلا ٖٟن علمعخنزعبٓنٕععصف ،عخًٙصٝعبّعتيرحشعتيُاذتسرع))٘يٍعٞهّعٖزت

عتيٓ قٙط(( ٝع ذ ِّ ُِّ ٘عع
(18)

مع٘ ي سعتيذناٙسعَ ذتدعسةٍٟعلنٝعنا  نٕع)بنش٘ عتيُٙينح وعتألْذيغنٟ (عإينٛع)) ِعت نّعع

ٖـعــــعرنشعلٝعنا  ٕعــــعبًنٍعتيلنش٘ عـــنـعتينزٜعَن عصتوعَخطٙقن عمع ِعَهُنٙرع حنٙسعتيعنلشع246تيٓ ئبعــــعوع

 عمع يع ِعتيُغنالُىعت ٓ ِع٘بعشِ٘ع حشتعبًٛعَ عٞ اضنٟٕعافهٟنمعتينذ٘تئشعتيلش٘ضنٟ عمعَ٘نّع ٟٓٗن عتيرحنٙسعتيًُُٗن

َٓٗ عٖٙعتيرحٙسعتيغنا عبعنشعتيُلش٘لن ((
(19)

معٖ٘ٓن عْ نٙوعتِع ٜع  ةنثع ئَه ْنٕع ِعٞلنٙدعإينٛعتينذ٘تئشعتيلش٘ضنٟ عع

تيخُظعمع٘تِعٞهاع ع ٓفغٕع ِعاًمعتيذ٘تئشعا ٙدٔعإيٛعتياٙصىعإيٛع ِع حنٙسعتيعنلشعتيلش نٝعٖنٝعت ٓن ِع٘بعنشِ٘ع

ِع عن طعَنّعع حشتعمع٘يٟغتععا عبعشع حشتعنُ عٖنٙعين ئععم ِّٙ ٖ٘نزتعٞنذللٓ عإينٛعتي نٙوع ِعتيرحنٙسعتيًُُٗن عٖنٝعَهن

عَهْٙ وع حٙسعتيعلشعتيلش ٝع٘يٟغتعَّعبُىعتيعلشت،عتيُٙيذّٞع ٘عَّعبُىعتيلش٘ضّٟٟعتيُٙيذّٞع.

.عإِعبذٌعتعالُ وعتيعلشت،ع حشتعَلٟٓ علٝعصَّعَلّٟعيعٞلٓٝع ِعريمعتيرحشعَُٗىعمع٘ةانٛعينٙعنن ِعرينمعتيرحنشعع3

صَٟٓنن ع)قًٙٞنن ع ٘عقصننٟش (عمعلنن ِعإَه ْٟنن عتعننالُ يٕعاظننىعتةاُنن يعق ئُنن عمعٖ٘ننزتعَنن عةصننىعَننععتيرحننشععَُٗنالعيفاننش 

)تيُاننذتسر(عمعل يفشتٖٟننذٜعتبارننشٔعَننّعتيرحننٙسعتيًُُٗنن عألْننٕعيننٍعٞهننذعلننٝعتيلصننٙسعتألد ٟنن عتياننٝععننر إع:عتيهنن ًٖٝع

تيرحنشعتيُُٗنىع٘ صنرىعَنّعتيرحنٙسع٘تإلعالَٝع٘تألَٜٙعمعَّعتيعلشت،عَّعتعالًُٕعمع٘يهّعٖزتعتيرحشعغ دسعصف ع

عتيُغالًُ علٝعتيلصشعتيلر عٝعمعبًٛعٞذعتيفشتٖٟذٜعْفغٕع٘بًٛعٞذع  ٝعتيلا ٖٟ ع.ع

٘يٙع ِع ةذتعغٟشعتيفشتٖٟذٜع٘ضععبًٍعتيلش٘ ع٘ ٘ ذعتيذ٘تئشعتيلش٘ضٟ ع٘تيرحٙسعتيعلشٞ علٝعبصشععنرقعععععع

عتيرحنشعتيُ اضنبع٘تيرحنشعتيُضن سرعلنٝعبنذتدعتيلصشعتيلر عٝعمع٘يٓفاش ع ِعريمعاٍعلٝعتيلصشعتإلعنالَٝعمعيلن ذَّ

شلن علنٝعتيلصنشعتيلر عنٝعإرعنانبعبًنٛعتيرحنشع تيرحٙسعتيًُُٗ عمعألُْٗ عيٍعٞهْٙ عَلش٘لّٟعلنٝعرينمعتيلصنشعمعل نذعبع

تيُض سرع ال  عيلشت،عٍٖع:ع  ٙعْؤتطع٘  ٙعتيُخف ع٘  ٙعتيهٍٗعمعلُٟ عنابعبًٛعتيرحنشعتيُ اضنبعين بشتِعُٖن ع:ع

شعتيعرًٝع  ٙعْؤتطع٘  ٙع ه
)**(
ع.ع

٘رتوعتيعٝ،عُٞهّع ِعٞع  وعبّعتيرحشع)تيُهاث(عتيزٜعيٍعٞلشفعإيعلٝعتيلصشعتإلعالَٝعمع٘ٞزنشعتألعا رعبرذعععععع

تيهر سعدت٘دعتيرصشٜعمعٖ٘ٙعٞاحذثعبّعتيرحٙسعتيًُُٗن ع)) ِع لنضعٖنزٔعتيرحنٙسعمعةُٟٓن عن نشعتعنالُ يٕعمع صنرىع

ٝعتيعلشعتيحشعإٞ  رعتيلصش((َميٙل عَ٘حرر عمعٖ٘ٙعتيُاذتسرعمع٘قذعص سعل
(20)

ع.ع

َُ٘ عا ذٌعمعْاٙصىعإيٛع ِعاغُٟ عتيرحنٙسعتيًُُٗن ع نـع)تيًُُٗن (عيعالٓنٝع ْٗن ع حنٙسعَٓهنش ع ٘عَغناهشٖ عمع ٘عععععع

غٛعَّعَاّعتيلش٘ عتيلش نٝعيٗنزتعتيغنربع ٘عرترعمع٘إُْن عالٓنٝع ْٗن عغٟنشعَغنالًُ عمع٘ينٟظعٖٓن رع  ْٗ عٞهبع ِعاًع

عَ ع٘ ذعتيعلشت،عقشٞ ٍٗعإيٟٗ ع.عضٟشعَّعتعالُ يٗ عَاٛ

.عإِعتيٓظشعإيٛعتيرحٙسعتيًُُٗ عبًٛع ْٗ عَ ًٙ  وع حٙسعَلٟٓ عمعٞع صنذعَٓنٕعتإلٞحن ،ع لنذٌع صن ي عٖنزٔعتيرحنٙسعمعع4

ُٓ ع٘ ٗ عتيٓظشعتياٝعاشٚع ِعنىع حشعْ اجعبّعَ ًٙبع حشعآخشعٞلارشعَٙيذتع٘غٟشع صٟىعمع٘  يا يٝعٞهبع َُّ ٘يٙعب

عـــــــــ صعيٓ ع ِعٞهِٙعَُٗالعمعيهــ

عتي ٙوع ِعتيرحشع)تيُذٞذ(ع حشعَُٗىعألْٕعَ ًٙبعتيرحشع)تيرغٟط(معٖ٘زتعٖٙعتإل ر وع:

عإِعتيرحشع)تيُذٞذ(علٝعصٙسإعتألصًٟ عٖٙع:

ّْع ععل بً ّْ ععل بالا ّْ ععل بً ّْ عل بالا

معياٙصننًٓ عإيننٛعع٘يننٙع بننذْ عسعننٍعتيلالقنن ع ننّٟعتياف بٟننىعتألس ننعع٘٘ضننلٓ عا غننُٟ وع ذٞننذ عيحننذ٘دعاًننمعتياف بٟننىععععع

عتيلالق عت٠اٟ ع:ع

ّْعععل بالع عل بً ّْ ّْعععل بالععععا عل بً ّْ عا

(عمع ّْ عَ٘ عدتٌع)ل بال(عَغ ٘ٞ عيـع)ل بً

(عمع ّْ (عَغ ٘ٞ عيـع)َغافلً ّْ عل بً ّْ عَ٘ عدتَتع)ا

ّْع ععَغافلً ّْ ععل بً ّْ ععَغافلً ّْ عاهِٙعصٙس عتيرحشع)تيُذٞذ(عتيهذٞذ عٖٝع:عل بً

ّْعَ٘ عدتٌعتيرحشع)تيرغٟط(عٖٙع ععل بً ّْ ععَغافلً ّْ ععل بً ّْ ع:عَغافلً

علٗزتعٞلٓٝع ِعتيرحشع)تيُذٞذ(عٖٙعَ ًٙبعتيرحشع)تيرغٟط(ع.
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 زاثغانًحٕر ان

 تفبصٍم ظزٔرٌخ ػٍ انجحٕر انًًٓهخ
 

يٍعا ذٌعيٓ عنابعتيلنش٘ علنٝعَاْٙٗن عإيععنطٙستعقًًٟن عبنّعتيرحنٙسعتيًُُٗن عمع٘ينٍعالشضنٗ عيٓن عإيع صنٙساٗ عععععع

 ذٌعيٓ عيٟ  عبّعتيضة ل وع٘تيلًىعتياٝعُٞهّع ِعاعصٟرٗ عمع٘يعبّعتيصنٙسعتيُخاًفن عتيانٝعُٞهنّع ِعتيل َ عمع ٜعيٍعا

اهِٙعبًٟٗ عاًمعتيرحٙسع٘تيٓ  ُ عبّعإَه ْٟ عالنذدع ب سٞضنٗ ع٘ ضنش ٗ عمعٖ٘نزتعٞلٓنٝع ِعإَه ْ اٗن عتيٓغُٟن عظًنتع

عَهٗٙي ع.ععععععع

آ زٖ عَّعتإلُٖ وعتيزٜع صٟرتع ٕعبًٛعٞذعتيلش٘ضّٟٟع٘تيٓ ن دع٘نٍعنٓتع آُٛع ِعاُاذعإيٛعتيرحٙسعتيًُُٗ عٞذعععععع

٘تيعلشت،عبًٛعةذععٙت،عمع٘آاعًٗ عَّعتألسصف عتياٝع ي ٟتعبًٟٗ ع لٟنذتعبنّعينٙتسرعتيلنش٘ عتيُمٖٙين ع هنىعَن ع

عٖٙع زتبع٘ل بىع٘ ُٟىع.

خ صن عةنٙوعتينذ٘تئشع٘ي ذعن ِععش٘سٜعنرٟشتعةّٟعتقًلتعلٝع ةذعَٙتقععتإلْاشْتعبًٛع حثع لٓنٙتِع)سيٞن عععععع

تيلش٘ضٟ (عير ةثعَّععًطٓ عبُن ِعتعنُٕع)خًفن ِع نّعْ صنشعتيهن  شٜ(
(21)

مع خنزعبًنٛعب ا نٕعْفنضعتيغرن سعبنّعع

تيرحٙسعتيًُُٗ عمع٘  ذرعلٝعإٞض لعاف بًٟٗ ع٘ ٟ ِعإَه ْ اٗ ع٘ةذدعتيضة ل وع٘تيلًىعتياٝعُٞهّع ِعاعصـ بع ٗن عاًنمع

عتيرحٙسعمع

ٖ عإيٛع ِعتيرحٙسعتيًُُٗ ع  يعآ دعإيٛعتألْغ  ع٘تيغٟ ق  ِّٙ وعتياٝعع سوعبًٟٗ ع حٙسعتيعلشعتيلش ٝعتيُغالًُ عمعَٓ

إَه ْ عَّعإَه ْ وعتإلٞ  رعتيلش ٝعلالعٞهبعإُٖ يٗ ع٘إيغ يٖ عمع٘قذعق ٌع  يلُىعتيزٜعنٓتع آُٛع ِع قنٌٙع نٕع ٓفغنٝع

(عضش  عمع٘نُ عٖٙع٘تضىع26٘)ع(عبش٘ضـــ 13مع٘قذعاٙصىعتير ةثعإيٛع ِعتيرحٙسعتيًُُٗ عُٞهّع ِعاهِٙعيـٗ ع)

علٝعتيهذ٘وعت٠اٝع:

ع

 ػذد األظزة ػذد األػبرٌط اسى انجحز د

 6 3 انًستطٍم 1

 5 2 انًًتذ 2

 4 2 انًتٕافز 3

 2 1 انًتئذ 4

 1 1 انًُسزد 5

 8 4 انًطزد 6

 26 12 انًجًٕع ــــ

ع

حننٙسعتيُغننالًُ عتيغننا عبعننشعلننٝعتيلننش٘ عْ٘اٙقنن عٖٓنن عيٓعننٟشعإيننٛع ِعإضنن ل عتيرحننٙسعتيًُُٗنن عتيغننا عإيننٛعتيرععععع

(عضنش  عإينٛع بن سٞضع٘ ضنشبعتيلنش٘ عتيلش نٝع26(عبش٘ضن ع٘)13تيلش ٝعمعٞلٓٝعَّع ّٟعَ عٞلٟٓ عإضن ل ع)

عتيُلش٘ل ع.

ع

(عبش٘ض ع٘ع34٘ي ذعرنشعتألعا رعبرذعتيهر سعدت٘دعتيرصشٜع ِعتألب سٞضع٘تألضشبع))ٖٝعلٝعْظشعتيخًٟىعٖٝع)

(عضش  ((66(عبش٘ض ع٘ع)36يٟٗ عَ علٝعتيُاذتسرعمعاصرىع)(عـعضش  عمعلئرتع ضفٓ عإ62)
(22)

مع٘ي ذع ُلتع بذتدعع

تألب سٞضع٘تألضشبعتياٝع٘سدوعلٝعنا بعتيذناٙسعصف ،عخًٙصٝع)لّعتيا طٟععتيعلشٜع٘تي  لٟ (ع٘٘ نذوع ْٗن ع

عنُ عٖٝعَٙضح علٝعتيهذ٘وعت٠اٝع:

ع
ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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 ػذد األظزة ػذد األػبرٌط اسى انجحز د

 3 1 انطٌٕم 1

 7 4 انًذٌذ 2

 7 4 انجسٍط 3

 3 2 انٕافز 4

 9 3 انكبيم 5

 3 1 انٓزج 6

 7 5 انزجز 7

 6 2 انزيم 8

 6 3 انسزٌغ 9

 4 3 انًُسزح 10

 5 3 انخفٍف 11

 1 1 انًعبرع 12

 1 1 انًمتعت 13

 1 1 انًجتث 14

 6 2 انًتمبرة 15

 4 2 انًتذارن 16

 73 38 انًجًٕع 

ع

ّع ب سٞضع٘ ضشبعمعياٙصًٓ عإينٛع ِعتيلنش٘ عتيلش نٝعٞانمي عـــضفٓ عتيرحٙسعتيًُُٗ عَ٘ علٟٗ عَ٘ت٠ِعيٙع ْٓ ع 

ع(عضش  ع.99(عبش٘ض ع٘)50(ع حشتعيلشٞ ع٘)22َّع)

٘ ٗزتعْلًٍع ِعتيرحٙسعتيًُُٗ عيٟغتعخ س  عَّعتيلش٘ عتيلش ٝع ٘عخ س ٕعبّعبنش٘ عتيخًٟنىعمع نىعٖنٝع نض،ع

قٙوعبّعخنش٘جعتيرحنٙسعتيًُُٗن عبنّعتيلنش٘ عتيلش نٝعٖنٙعقنٙوع  قنىعيعٞاهض عَّعصٍُٟعريمعتيلش٘ عمع٘نىع

ع٘تدِّب ،عيٟظعيٕععٓذعبًُٝع.

 خبيسانًحٕر ان

 يمتزحبد يٍ أجم اإلػًبل ال اإلًْبل

 
إِعتعاخذتٌعتيرحٙسعتيًُُٗ عٞلٓٝعاٙعٟععق بذ عتإلٞ  رعلٝعتيعنلشعتيلش نٝعمع٘٘ضنععإَه ْن وعبش٘ضنٟ ع ذٞنذ عععععع

٘إض ل عَٟن ٔعبز ن عإينٛع حنٙسعتأل٘صتِعتيلش ٟن عمعُ٘ٞهنّعتي نٙوعإِعصٞن د عبنذدع حنٙسعلٝعخذَ عتيعلشت،عتيلشبعمع

(عبش٘ضن ع50(عبش٘ضن عإينٛع)38(ع حشتع٘صٞ د عبذدعتألبن سٞضعَنّع)22(ع حشتعإيٛع)16تيعلشعتيُغالًُ عَّع)

ٝعلنٝع(عضش  عٞلٓٝعصٞ د عْٙبٟ عنرٟش علٝعلشصعتيآٙٞنععتيُٙعنٟ 99(عضش  عإيٛع)73٘صٞ د عبذدعتألضشبعَّع)

%عع٘صٞن د ع31%ع٘صٞن د عبنذدعتألبن سٞضع ٓغنر ع37تيعلشعتيلش ٝعْ  ُ عبّعصٞ د عبذدعتيرحٙسعتيعنلشٞ ع ٓغنر ع

%عمعَّ٘ع  ىعإبُ وعتيرحٙسعتيًُُٗ عيعإُٖ يٗ ع٘اغٟٟرٗ ع٘اُٟٗعٗ عمعْغٙ عإينٛعتيُلٟٓنّٟع35بذدعتألضشبع ٓغر ع

عتيُ اشة وعت٠اٟ ع:

 ننزنشعتيننذ٘تئشعتيلش٘ضننٟ ع٘اٙضننٟحٗ ع٘يننشةٗ ع٘بننذٌعتينافنن ،ع ننزنشع.ع ِعٞ ننٌٙعَؤيفننٙعناننبعتيلننش٘ عتيلش ننٝعع1

تيرحٙسعتيعلشٞ عتياٝعاضُٗ عاًمعتيذ٘تئشعمعيهٝعٞاُهّعتي  ساعَّعَلشل عتيلالق وعتيُاع  ه ع ّٟعتيرحنٙسعتيُخاًفن ع

عَ٘لشل عَ عتعالُىعَٓٗ عَ٘ ع ُٖىعَ٘ عاعشرع.

َععيٙتٖذعقًًٟ عااهشسعلٝعنىعتيُص دسعا شٞر عمع٘بذٌعع.ع ِعيعاهافٝعنابعتيلش٘ ع زنشع عُ ،عتيرحٙسعتيًُُٗ ع2

تيناف ،ع زنشعاًمعتيرحٙسع صٙسٖ عتيل َن عمع نىعبًٟٗن عتينذخٙوعإينٛعاف صنًٟٗ ع٘رننشعتألبن سٞضع٘تألضنشبعتيانٝع

ُٞهّع ِعاهِٙعبًٟٗ عمع٘بًٟٗ ع ٞض عتي ٟ ٌع زنشعتيذتئش عتيلش٘ضٟ عتياٝعٞٓاغبعإيٟٗ عننىع حنشع٘اغًغنًٕع نّٟع حنٙسع

ىع ِعٞ ٌٙعَؤيفٙعنابعتيلش٘ عتيُلش٘ل عتيُل صش ع ٗزتعتيٙت بعلٝعتيطرل وعتيهذٞذ عيهارٍٗ.اًمعتي عذتئش عمع٘ٞعفضَّ

ع
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.ع دبٙعتيعلشت،عتيلشبعتيزّٞعٞهارِٙعتي ص ئذعتيلُٙدٞ عإيٛعتعالُ وعتيرحٙسعتيًُُٗ ع٘تإللن د عَنّعإٞ  ب اٗن عتيانٝعع3

ألْٗ ع حٙسع صًٟ ع٘يٟغتعَغاهًر عمع٘يٟلًٍع ٘ي معتيعنلشت،عَ عصتيتعغٟشعَغالًُ عمع٘بذٌعتياشددعلٝعتعاخذتَٗ عمع

 ِعتيٙقتعقذعة ِعيٓفضعتيغر سعبّعتيرحٙسعتيًُُٗ عْ٘ ًٗ عإينٛعع ةــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ عتيرحنٙسعتيُغنالًُ عمع

ع٘إبط ئٗ عتيفشص عتياٝع

عاغاح ٗ عبًٛعصلٟذعتيها   عتيعلشٞ ع.ع

لًنٌٙعتإلْغن ْٟ ع٘نًٟن وعتياش ٟن عتألع عنٟ علنٝعتيه َلن وعتيلشتقٟن ع٘تيهًٟن وعتيُخاصن ع.ع ِعا ٌٙعنًٟ وعتياش ٟ عيًع4

 لًننٌٙعتيًغنن عتيلش ٟنن علننٝعتيه َلنن وعتيلش ٟنن ع ئضنن ل عَٙضننٙرعتيرحننٙسعتيًُُٗنن عإيننٛعَٓ ٖهٗنن عتيذستعننٟ عتيخ صنن ع

ٌع حٙسعتيعلشعتيلش ٝعإيٛعقًراٗ عبًٛع ْٗ ) ع حشتع.ع(16)ع(ع حشتع٘يٟظ22 لش٘ عتيعلشعتيلش ٝعمع٘تِعا ذِّ

ع

 انخبتًخ
إِعإُٖ وعتيرحٙسعتيًُُٗ عمع٘٘ضلٗ عبًٛعتيشلٙفعتيل يٟ عمع٘اشنٗ ع٘عطعغرن سعتيٓغنٟ ِعمعيٟعنهىعخغن س عة ٟ ٟن عع

يًلش٘ عتيلش ٝع٘إلٞ  رعتيعلشعتيلش ٝعمعٖ٘زتعٞآ لٛعَععتيذبٙتوعتياٝعااشددعبًٛعْط  ع٘تعععٖٓن ع ٘عٖٓن رعلنٝع

ععتي  بذ عتيُٙعٟ ٟ عيًعلشعتيلش نٝعمعخ صن ع لنذع ِع ضنحٛع٘تضنح عيًهُٟنععب يُٓ عتيلش ٝعتيهرٟشعمعَّع  ىعاٙعٟ

 ِعتيرحننٙسعتيًُُٗنن عٖننٝعَننّعصننٍُٟعتيلننش٘ عتيلش ننٝع٘د٘تئننشٔعتيلش٘ضننٟ عتيخُننظعمعٖ٘ننٝعخ ضننل ع عننهىعانن ٌع

يًخص ئأعتيُٙعٟ ٟ عيًغ عتيلش ٟن عْ٘  لن عَٓٗن عمع٘تيٟنٌٙعٞاحناٍعبًنٛعتيهُٟنععَنّعبش٘ضنّٟٟعْ٘ ن دع٘ينلشت،عمع ِع

تيخطٙقعتيحُشعتيانٝعالنضوعتيرحنٙسعتيًُُٗن عبنّعتيرحنٙسعتيُغنالًُ عمع٘تِعٞمخنز٘تع ٓظنشعتإلبارن سعتألُٖٟن ععٞشللٙت

تيهرٟننش عتياننٝععٟهغننرٗ عتيلننش٘ عتيلش ننٝع٘إٞ نن رعتيعننلشعتيلش ننٝعَننّع٘ست،عبننٙد عتيرحننٙسعتيًُُٗنن عإيننٛع ةضنن ِع

ع ع.عتيلش٘ عتيلش ٝعمعتيزٜعْآُٛع ِعٞهِٙع٘تعل ع٘بشٞض علٝعإَه ْٟ إعتإلٞ  بٟ
ع

 انٕٓايش
ذ عتيلش ٟن ع(عبًا عتيخضٌع٘تيخش1ٌ) مع حنثعَ نذٌعيٟٓنىعدس ن عتيُ  غناٟشعلنٝعتيلنش٘ ع٘تي  لٟن عمعإبنـذتدعع٘  شُٖ علٝع ٓ ،عتي صٟن

نًٟن عتيًغن عع  َلن ع ٌعتي نشٚتيط ير عصنٟ ع ةُذعإعح  علط ْٝعمعإيشتفعتألعا رعتيذناٙسع ةُنذعَحُنذعبرنذعتينذتٍٞعبرنذع عمع

ع.ع43ٖـع:ع1428ٖـعــع1427مععلشرعتيًغ مععقغٍعتيذستع وعتيلًٟ عمعتيلش ٟ ع٘آدت ٗ 

عٌع:ع1979(عَٟضتِعتيزٖبعلٝعصٓ ب عيلشعتيلشبعمعتيغٟذع ةُذعتيٗ يُٝعمعَهار عتيٓ  ،عمع غذتدعمع2)

ع.عع127ععععع

ع.ع210ٌع:ع1965معع3(عَٙعٟ ٛعتيعلشعمعد.عإ شتٍٖٟع ْٟظعمعَهار عتألْهًٙعتيُصشٞ عمعتي  ٖش عمعق3)

ع.ع209ٞٓظشع:عتيُصذسعْفغٕع:ع(ع4)ع

ع.ع209(عتيُصذسعْفغٕع:ع5)

ع(عٞٓظشع:علّعتيا طٟععتيعلشٜع٘تي  لٟ عمعد.عصف ،عخًٙصٝعمعَٓعٙستوعَهار عتيُ ٓٛع رـــــــــــــــــــــــــــغذتدعمعععع6)

ع.ع377ٌع:ع1977تيطرل عتيخ َغ عَٓ ح عَ٘ضٞذ عمعععععع

ع.ع379(عتيُصذسعْفغٕع:ع7)

ع.ع379:عع(عتيُصذسعْفغ8ٕ)

(عَٙعٟ ٛعتيعلشعتيلش ٝعمعتيهض،عتي  ْٝعمعظٙتٖشعتياهذٞذعمعد.عةغٓٝعبرذعتيهًٟىعٞٙع عمعتيٟٗ  عتيُصشٞ عتيل َن عيًهان بع9)

ع.ع7ٌع:ع1989مع

ع.ع9(عتيُصذسعْفغٕع:ع10)

ٌع:ع2014معع1(عَٙعٟ ٛعتيعلشعتيلش ٝع ّٟعتي ر وع٘تياطنٙسعمعد.عصن  شعبرنذعتينذتٍٞعمعدتسعتيهان بعتيحنذٞثعمعتي ن ٖش عمعق11)

ع.ع224

)*(عتيُٙعٙب وعتيعلشٞ عتألس عع:عٖٝع قشتصعَذَه عصذسوعبنّعتيُهُنععتي  ن لٝعلنٝع  نٙعظرنٝع ذ٘ين عتإلَن ستوعتيلش ٟن ع

ٌع٘ضُتعتيعلشعتيلش ٝعَٓزعتيلصشعتيه ًٖٝع٘ةاٛعتيلصشعتيحذٞثع2003ٌع٘عع1997تيُاحذ عخالوعتيغٓٙتوعتيُُاذ عَ ع ّٟع

عٌع.1953ب ٌعبًٛع ِعٞهِٙعتيع بشعَاٙلٟ عقرىع

ع.ع9ٌع:ع1986دٞٙتِع  ٝعتيلا ٖٟ عمعدتسع ٟش٘وعيًطر ب ع٘تيٓعشعمع ٟش٘وعمع( 12)

ـــننـعع791ٌع:ع1982(عتيعننلشع٘تيعننلشت،عمعت ننّعقاٟرنن عمعاح ٟننقع:ع ةُننذعَحُننذعينن نشعمعدتسعتيُلنن سفعمعَصننشعمعتي نن ٖش عمع13)

ع.ع792

ع195ٌع:ع1966معتي  ٖش عمعع8ضٟ عمعدتسعتيُل سفعمعقعمعتيلصشعتيلر عٝعتأل٘وعمعد.عيٙقٝع3(عا سٞخعتألدبعتيلش ٝعمع14)

ع.ع196ـــــع
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ع.ع196(عتيُصذسعْفغٕع:ع15)

ع.ع36ٌع:ع1996(علض ،عتيرٟتعتيعلشٜعمعبرذعتيهر سعدت٘دعتيرصشٜعمعدتسعتيعؤِ٘عتي   لٟ عتيل َ عمع غذتدعمع16)

ع.ع38(عتيُصذسعْفغٕع:ع17)

ع.ع196:ععلّعتيا طٟععتيعلشٜع٘تي  لٟ (ع18)

ع.ع49ٌع:ع1990معع1٘ عتيُٙيح وعتألْذيغٟ عمعد.عَ ذتدعسةٍٟعمعدتسعتيعؤِ٘عتي   لٟ عمع غذتدعمعق(عبش19)

عمعٖ٘ٝعقشصعَذَجععر تعتإلي س عإيٟٕع.ع3)**(عتيُٙعٙب عتيعلشٞ ع/ع

ع.ع38(علض ،عتيرٟتعتيعلشٜع:ع20)

ع.عhttps://www.nizwa.com(عَٙقععَهً عْض٘ٚعتإليهاشْ٘ٝع:ع21)

ع.ع39شٜع:ع(علض ،عتيرٟتعتيعل22)

ع

 انًصبدر ٔانًزاجغ
تيخ َغ عَٓ ح عععععع(علّعتيا طٟععتيعلشٜع٘تي  لٟ عمعد.عصف ،عخًٙصٝعمعَٓعٙستوعَهار عتيُ ٓٛع رغذتدعمعتيطرل 1)

عٌع.1977َ٘ضٞذ عمع

عٌع.ع1979(عَٟضتِعتيزٖبعلٝعصٓ ب عيلشعتيلشبعمعتيغٟذع ةُذعتيٗ يُٝعمعَهار عتيٓ  ،عمع غذتدعمع2)

عٌع.ع1965/عع3معد.عإ شتٍٖٟع ْٟظعمعَهار عتألْهًٙعتيُصشٞ عمعتي  ٖش عمعق(عَٙعٟ ٛعتيعلشع3)

عد.عةغٓٝعبرذعتيهًٟىعٞٙع عمعتيٟٗ  عتيُصشٞ ع4) (عَٙعٟ ٛعتيعلشعتيلش ٝعمعتيهض،عتي  ْٝعمعظٙتٖشعتياهذٞذعم

عٌع.1989تيل َ عيًها بعمع

ع.ٌع1986(عدٞٙتِع  ٝعتيلا ٖٟ عمعدتسع ٟش٘وعيًطر ب ع٘تيٓعشعمع ٟش٘وعمع5)

عٌع.ع1967معع2(عتيعلشع٘تيعلشت،عمعت ّعقاٟر عمعاح ٟقع:ع ةُذعَحُذعي نشعمعدتسعتيُل سفعمعَصشعمعتي  ٖش عمعق6)

ع7) عا سٞخعتألدبعتيلش ٝعم عدتسعتيُل سفعمعقع3( عيٙقٝعضٟ عم عد. عتيلصشعتيلر عٝعتأل٘وعم عمعع8م عتي  ٖش  م

عٌع.1966

عٌ.ع1996تسعتيعؤِ٘عتي   لٟ عتيل َ عمع غذتدعمع(علض ،عتيرٟتعتيعلشٜعمعبرذعتيهر سعدت٘دعتيرصشٜعمعد8)

عٌع.1990معع1(عبش٘ عتيُٙيح وعتألْذيغٟ عمعد.عَ ذتدعسةٍٟعمعدتسعتيعؤِ٘عتي   لٟ عمع غذتدعمعق9)

معع1(عَٙعٟ ٛعتيعلشعتيلش ٝع ّٟعتي ر وع٘تياطٙسعمعد.عص  شعبرذعتيذتٍٞعمعدتسعتيها بعتيحذٞثعمعتي  ٖش عمعق10)

ع.ع224ٌع:ع2014

مع حثعَ ذٌعيٟٓىعدس  عتيُ  غاٟشعلٝعتيلش٘ ع٘تي  لٟ عع٘  شُٖ علٝع ٓ ،عتي صٟذ عتيلش ٟ عا عتيخضٌع٘تيخشٌ(عب11ً)

  َل ع ٌعمعإبـذتدعتيط ير عصنٟ ع ةُذعإعح  علط ْٝعمعإيشتفعتألعا رعتيذناٙسع ةُذعَحُذعبرذعتيذتٍٞعبرذع عمع

ع.ع43ٖـع:ع1428ٖـعــع1427مععلشرعتيًغ مععقغٍعتيذستع وعتيلًٟ مععنًٟ عتيًغ عتيلش ٟ ع٘آدت ٗ عتي شٚ

ع.عhttps://www.nizwa.com(عَٙقععَهً عْض٘ٚعتإليهاشْ٘ٝع:ع12)

ع/13) عتيعلشٞ  عتيُٙعٙب  عقشصعَذَجعع3( عتإلَ ستوعتيلش ٟ عم ع ذ٘ي  عظرٝ عتي   لٝعلٝع  ٙ عتيُهُع ص دسعبّ

ع.2003ٌتيُاحذ عمع
ع
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