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 يمذيخ:
ضؼطرش ٝعحتَ جإلػالّ ٖٓ أًػش جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ ظٜٞس جالٗطشٗص ٝجُط٠ أقذغص ضـ٤٤شجش ٛحٓس ك٠ ػ٤ِٔس     

جالضظحٍ، شِٔص ٛزٙ جُطـ٤٤شجش أؽشجف جُؼ٤ِٔس جالضظح٤ُس ؾ٤ٔؼٜح، ٝذؼذ إٔ ًحٕ جإلػالّ جضظحٍ ٖٓ ؽشف 
ٗص ئ٠ُ جضظحٍ رٝ جضؿح٤ٖٛ )ٖٓ ٝجقذ )ٖٓ جُٔشعَ ئ٠ُ جُٔغطورَ(، ضكٍٞ جإلػالّ ذؼذ جعطخذجّ جالٗطش

جُٔشعَ ئ٠ُ جُٔغطورَ ، ٖٝٓ جُٔغطورَ ئ٠ُ جُٔشعَ(، ذَ أػحف ذؼذجً ؾذ٣ذجً ُِؼ٤ِٔس جالضظح٤ُس كأطرف 
جُؿٜٔٞس كحػالً ك٠ جُؼ٤ِٔس جالضظح٤ُس، ٝأطرف ٣طلحػَ ٓغ جُٞع٤ِس ٗلغٜح ٣ٝطؤض دٝس جُٔكشس ٝجُٔشجعَ 

جأل٤ٔٛس كاٗٚ أطرف ػشٝس٣حً إٔ ٣ؼَٔ ٓظ٠ٔٔ جُٔٞجهغ ك٠ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ، ٝذحُطح٠ُ ٝٗظشجً ُٜزٙ 
جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش ػ٠ِ ضكغ٤ٖ ضظح٤ْٓ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝضكو٤ن ٣غش جعطخذجّ ٝض٤غ٤ش ضؼحَٓ 

 ٝضلحػَ جُؿٜٔٞس ٓؼٜح.
 ٝعُٜٞس جالعطخذجّ ٛزٙ ضؼذ ػحٓالً ػشٝس٣حً ُطِر٤س جقط٤حؾحش صٝجس جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس، ٝٓغحػذضْٜ ك٠    

جُكظٍٞ ػ٠ِ ٓح ٣كطحؾٞٗٚ ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٝأخرحس ٝضلحط٤َ ٝخِل٤حش..ٝؿ٤شٛح دٕٝ ضؼد ٝٓشوس، ٤ًٝق 
 أْٜٗ ٣غطخذٕٓٞ جُٔٞهغ ُطكو٤ن أٛذجف ٓكذدز ُْٜ ذلحػ٤ِس ًٝلحءز ٝرُي ك٠ ٤ًل٤س ٓكذدز ٖٓ جالعطخذجّ.

ٌالً جضظح٤ُحً ٓخطِلحً ػٖ ٣ٝؼطرش جعطخذجّ ٝعحتَ جإلػالّ ُِٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جالٗطشٗص ٣ؿؼَ ٜٓ٘ح ش    
جُٞعحتَ جُطو٤ِذ٣س، ٛزج جالخطالف ٣٘رغ ٖٓ جُٞع٤ِس جالٌُطش٤ٗٝس ٗلغٜح ًٞع٤ؾ، ٖٝٓ جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س 
جالٌُطش٤ٗٝس جُٔغطخذٓس ػ٠ِ ٛزٙ جُٔٞجهغ ُؼشع جُٔؼح٤ٖٓ جُٔ٘شٞسز ذٜح، ًٝزُي جُؼ٘حطش جُط٠ ضغحػذ 

 ش ٝعُٜٞس ُٝطٌٖٔ جُٔغطخذّ ٖٓ جُطلحػَ ٓغ جُٔٞهغ.جُٔغطخذّ ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ ٝجعطخذجٓٚ ك٠ ٣غ
ٛزٙ جُطلحػ٤ِس جالٌُطش٤ٗٝس ُٔٞجهغ ٝعحتَ جإلػالّ أػحكص ُٜح ه٤ٔس ٖٓ خالٍ ضٞك٤ش ٓكطٟٞ أًػش ذأشٌحٍ     

ضلحػ٤ِس ٝٛٞ ٓح ٣شرغ قحؾحش جُؿٜٔٞس جُٔغطخذّ، ئػحكس ئ٠ُ ض٤ٌٖٔ ٛزج جُؿٜٔٞس ٖٓ ضو٤٤ْ ٝع٤ِطٚ 
ش ٓح ٣ظؼد ػ٤ِٜح جُكظٍٞ ػ٤ِٚ ٖٓ أخرحس ٝٓؼِٞٓحش، ًٔح إٔ جإلٌٓح٤ٗحش جُط٠ ٝٓغحػذضٜح أ٣ؼحً ك٠ ضٞك٤

أضحقطٜح شرٌس جالٗطشٗص ٌٓ٘ص جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٝٓٞجهغ جُلؼحت٤حش ٖٓ ٓ٘حكغس جُٔكطحش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س 
ٗلغٜح ٝذخحطس جُلؼحت٤س ٜٓ٘ح ٝجُط٠ ًحٗص ضغرف ك٠ كِي جإلػالّ ذذٕٝ ٓ٘حكظ، ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٠٘ إٔ ٓغطورَ 

إلػالّ ذٞعحتِٚ جُٔخطِلس أطرف ٓشٛٞٗحً ذحالعطلحدز جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣كووٜح ٖٓ جإلٌٓح٤ٗحش جُط٠ ضط٤كٜح شرٌس ج
ُٝزُي ضؼذ جالٗطشٗص ٝجقذز ٖٓ أْٛ جالعطشجض٤ؿ٤حش جُشت٤غ٤س ألٟ ٝع٤ِس ئػال٤ٓس ك٠ جإلذوحء ػ٠ِ  جالٗطشٗص،

 ؾٜٔٞسٛح ٝص٣حدز جالػطٔحد ػ٤ِٜح.  

ٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُلشطس ُِطؼحَٓ ٓغ جُؿٜٔٞس ذحػطرحسٙ ُٝوذ أضحقص جُٔٞجهغ جإل    
ؾٜٔٞسجً ٓط٘ٞػحً ٝؿ٤ش ٓطؿحٗظ، ق٤ع ٣ٌٖٔ جسػحء ٓغط٣ٞحش ٓخطِلس ٖٓ جٛطٔحٓحش جُؿٜٔٞس ذوذس ض٘ٞع 
ؾٜٔٞس جُٞع٤ِس رجضٚ، كحُٔغطخذّ جُٔطخظض ع٤طحـ ُٚ جُطـِـَ ذؼٔن ك٠ جُٞطالش جُٔشضرطس ذحُٔٞػٞع 

طٚ ك٠ جُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش، ذ٤٘ٔح ع٤ٌطل٠ آخش ذٔغطٟٞ عطك٠ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش، ٣ٝؼذ إلشرحع سؿر
 .iٛٞ جُٔكشى ُٜزج جُط٘ٞع ك٠ ضوذ٣ْ جُٔؼِٞٓحش Hyper Textجُ٘ض جُلحتن 

ًٔح ٣ط٤ف جعطخذجّ شرٌس جالٗطشٗص ك٠ ضوذ٣ْ جألٗرحء جُؼذ٣ذ ٖٓ ج٤ُٔٔضجش ػ٠ِ ؿشجس جُكح٤ُس ٝجُطٞجطَ،     
٠ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذسجعحش ٝجُط٠ جٛطٔص ذشطذ ٤ًل٤س ضٞظ٤ق جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝٛٞ ٓح ضْ سطذٙ ك

ٝجُو٘ٞجش ٤ُٔٔضجش جالٗطشٗص، ٌُٖٝ جُؿٜذ جُؼ٠ِٔ جُٔرزٍٝ ُِطؼشف ػ٠ِ عرَ جعطخذجّ جُؿٜٔٞس ُٜزٙ 
ج٤ُٔٔضجش ٝضو٤٤ٜٔح ٓكذٝد ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ ٓغطخذ٠ٓ جالٗطشٗص ٣ط٤ٔضٕٝ ذغٔحش جضظح٤ُس ٓخطِلس ػٖ 

 .2طخذ٠ٓ ٝعحتَ جإلػالّ جُطو٤ِذ٣سٓغ
ئٕ ٛزٙ جُذسجعس جُط٠ ٗكٖ ذظذدٛح ضذَُ ػ٠ِ إٔ جُشٌَ ك٠ جُٞعحتَ جالػال٤ٓس جُٔطرٞػس ٝجالٌُطش٤ٗٝس     

ال ٣وَ أ٤ٔٛس ػٖ جُٔؼٕٔٞ جُٔوذّ ٖٓ خالُٜح، ُزُي كاٗٚ ٜٓٔح ًحٗص جُلٞجتذ جُط٠ ٣ؿ٤ٜ٘ح جُؿٜٔٞس أٝ 
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جإلٛطٔحّ ذحُشٌَ ذحػطرحسٙ جُٔلطحـ جُزٟ ٣ذخِٚ ئ٠ُ ٓؼشكس جُٔغطخذّ ٖٓ جُٔؼٕٔٞ كاٗٚ ال ؿ٠٘ ػٖ 
 جُٔؼٕٔٞ ذ٤غش ٝعُٜٞس ٝٓطؼس ك٠ ٗلظ جُٞهص.

ٖٝٓ ٛ٘ح ضطؼف أ٤ٔٛس سطذ ٝضو٤٤ْ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُخحطس ػ٠ِ جالٗطشٗص،     
ٗس ُِشٌَ ك٠ ٝضٞط٤ق ضلؼ٤الش ٓغطخذ٠ٓ جُٔٞجهغ ُطظ٤ٜٔٔح، ٝٓذٟ ضلؼ٤ِْٜ ُؼ٘حطش جُؿزخ جٌُٔٞ

طلكحش ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝجُطؼشف ػ٠ِ ٓح ئرج ًحٗص ٛزٙ جُٔٞجهغ ٖٓ خالٍ ضظ٤ٜٔٔح ضط٤ف ٣غش جعطخذجّ 
جُؿٜٔٞس ُٜح، ٝسطذ أعح٤ُد ٝٝعحتَ ضكو٤وٚ، ٝٓذٟ ضلحػَ جُؿٜٔٞس ٓؼٜح، ًٝزُي ضو٤٤ْ جُؿٜٔٞس ُٜزٙ 

 جُٔٞجهغ.
 اإلطبر انُظزٖ نهذراطخ:

ػ٠ِ ٗظش٣ط٠ )غشجء ٝعحتَ جإلػالّ، ٝضلحػَ جإلٗغحٕ ٓغ جُكحعد  ضؼطٔذ جُذسجعس ك٠ ئؽحسٛح جُ٘ظشٟ    
 ج٠ُ٥(، ق٤ع ٣شٟ جُرحقػحٕ إٔ ٛحض٤ٖ جُ٘ظش٣ط٤ٖ ٣غحػذجٕ ك٠ ضكذ٣ذ ٓشٌِس جُذسجعس ٝك٠ ضلغ٤ش ٗطحتؿٜح. 

 أٔالً: َظزٚخ صزاء ٔطبئم اإلػالو:
ٓح ٣طٞجطِٕٞ ألدجء ٜٓحْٜٓ ٓغ ضؼطرش جُلٌشز جألعحع٤س ٖٓ ٗظش٣س غشجء ٝعحتَ جإلػالّ إٔ جُ٘حط ًػ٤شجً     

ٝعحتَ جإلػالّ ْٝٛ ٣شٕٝ أٗٚ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ضِي جُٞعحتَ رجش ًلحءز ٝكحػ٤ِس ك٠ ئٗؿحص ٜٓحْٜٓ، ُٝطكذ٣ذ 
جُلٌشز أًػش كإ جُ٘حط ٤ٔ٣ِٕٞ ئ٠ُ جخط٤حس أؿ٠٘ ٝعحتَ جإلػالّ ُكَ جالُطرحط ك٠ جالضظحٍ ػ٘ذ أدجء 

 .3ٜٓحْٜٓ
ّ ذأٜٗح هذسز جُٔؼِٞٓحش ػ٠ِ كْٜ جُطـ٤٤ش دجخَ كطشز ص٤٘ٓس ٓكذدز، ٣ٌٖٝٔ ضؼش٣ق غشجء ٝعحتَ جإلػال    

ق٤ع ٣غطط٤غ جالضظحٍ جُطـِد ػ٠ِ ٓخطِق جألؽش جُٔشؾؼ٤س أٝ ضٞػ٤ف جُٔغحتَ جُـحٓؼس جُط٠ ضإدٟ 
ذحُطح٠ُ ئ٠ُ ضـ٤٤ش جُلْٜ ك٠ جُٞهص جُٔ٘حعد، ٣ٝؼطرش ٛزج جألعِٞخ أٝ جُطش٣وس غشجًء ٓذسٝعحً، ٝضططِد 

٤ُس ٝهطحً ؽ٣ٞالً ُلٜٜٔح ُِطـِد ػ٠ِ ٓخطِق جألذؼحد جُط٠ ضٌٕٞ أهَ غشجًء، ٝذؼرحسز أخشٟ جُشعحتَ جالضظح
 .4جُػشجء ٣طؼِن ذحُوذسز ػ٠ِ جُطؼِْ ٖٓ جُشعحُس جالضظح٤ُس

 :االفززاضبد األطبطٛخ نهُظزٚخ 
ضلطشع ٛزٙ جُ٘ظش٣س إٔ جُ٘حط ضش٣ذ جُطـِد ػ٠ِ جالُطرحط ٝجُـٔٞع ك٠ جالضظحٍ دجخَ جُٔ٘ظٔحش     

ٝجُط٘ٞع ك٠ ٝعحتَ جإلػالّ جُٔطذجُٝس دجخَ جُٔ٘ظٔحش ُؼَٔ أكؼَ ك٠ ضكو٤ن جُٜٔحّ ٖٓ ؿ٤شٛح، ٝجعطخذّ 
 ٖٓ ًَDraft and Lengel  ٓح ػشف ذحُطذسؼ جُٜش٠ٓ جُخحص ذػشجء جُٞعحتَ جالضظح٤ُس جُٔخطِلس ك٠

شجء جُٞع٤ِس ػ٠ِ قَ ٝٓؼحُؽ جُٔشٌالش ٖٓ خالٍ جالضظحٍ، ٝذ٠٘ جُرحقػحٕ ٛزج جُطذسؼ جُٜش٠ٓ جُخحص ذػ
أسذؼس ٓؼح٤٣ش ضشٌَ ؾٞٛش ٛزٙ جُ٘ظش٣س ٝجكطشجػحضٜح ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ ٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٝعحتَ 

 .5جالضظحٍ ٜٝٓ٘ح جالٗطشٗص، ٠ٛٝ
 ئضحقس سؾغ جُظذٟ جُٔرحشش )جُلٞس٣س(. -

 هذسز جُٞع٤ِس ػ٠ِ ٗوَ ئشحسجش ػذ٣ذز ٓػَ ٌٓٞٗحش جُِـس ً٘رشز جُظٞش. -

 جعطخذجّ جُِـس جُطر٤ؼ٤س. -

 ُطش٤ًض جُشخظ٠ ُِٞع٤ِس.ج -

ُٝوذ ضوذٓص دسجعحش ُركع ٓذٟ ئٌٓح٤ٗس ضطر٤ن ٗظش٣س غشجء ٝعحتَ جإلػالّ ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص،     
ٝأظٜشش ئقذٟ ٛزٙ جُذسجعحش إٔ جسضلحع ٓغط٣ٞحش جعطخذجّ جُظٞش ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس أظٜش غشجًء ك٠ 

أخشٟ إٔ شرٌس جالٗطشٗص ضط٤ٔض ذػشجء  جُطأغ٤ش جُلؼ٠ِ ضؿحٙ ٓٞجهغ شرٌس جالٗطشٗص، ًٔح أظٜشش دسجعس
. ٝذحُطح٠ُ ٝذحالػطٔحد ػ٠ِ ٛزٙ جُ٘طحتؽ كاٗٚ ٣ٌٖٔ ضطر٤ن 6ٓؼِٞٓحض٠ ٖٓ خالٍ ػشع جُٔ٘طؿحش جُٔخطِلس

كشٝع ٗظش٣س غشجء جُٞع٤ِس ك٠ دجسعط٘ح ػ٠ِ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، 
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حطش جُطلحػ٤ِس جُٔطٞكشز ػ٠ِ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝجُؼ٘حطش ٝٓذٟ ضكو٤وٜح ٣غش جالعطخذجّ ٖٓ خالٍ ػ٘
جُطظ٤ٔ٤ٔس جُٔخطِلس جُٔغطخذٓس ك٠ ػشع جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔؼح٤ٖٓ، ٛزٙ جُؼ٘حطش ٠ٛ جألًػش غشجء ك٠ 
ؾزخ جالٗطرحٙ ٝضٞك٤ش عُٜٞس ٣ٝغش ٝٓطؼس جعطخذجّ أٝ جُٔٞجطِس ك٠ جُطظلف ُِٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٝضؼطرش 

 ّ ك٠ ضكو٤ن رُي ٝك٠ ضلؼ٤ِٚ ُٔٞهغ دٕٝ آخش.جألًػش ضلؼ٤الً ُذٟ جُٔغطخذ
 صبَٛبً: َظزٚخ رفبػم اإلَظبٌ يغ انؾبطت اٜنٗ:

جػطٔذ جُرحقػحٕ ك٠ ٛزٙ جُذسجعس أ٣ؼحً ػ٠ِ ٗظش٣س ضلحػَ جإلٗغحٕ ٓغ جُكحعد ج٠ُ٥ ٝك٠ ئؽحسٙ ضْ     
س ٣ٌٖٔ ٓؼشكس ٓح جعطخذجّ ٓذخَ ٣غش جالعطخذجّ ًاؽحس ٗظشٟ ٣كٌْ جُذسجعس، ٝذحالػطٔحد ػ٠ِ ٛزٙ جُ٘ظش٣

ئرج ًحٗص جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس ضغطخذّ جإلٌٓحٗحش 
ٝجُطو٤٘حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس جُط٠ ضٞكشٛح جإلٗطشٗص، ٝٓذٟ هذسضٜح ػ٠ِ ضٞظ٤لٜح ك٠ ػشع ٓؼح٤ٜٓ٘ح 

جهغ إٔ ٣ؼرشٝج ػٖ آسجتْٜ ك٠ ٓٞجهغ ٝئضحقس ٣غش جعطخذجّ جُؿٜٔٞس ُٜزٙ جُٔٞجهغ، ٝجُغٔحـ ُضٝجس جُٔٞ
جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س، ذحإلػحكس ئ٠ُ ئسعحٍ هظظْٜ جإلخرحس٣س ٝطٞسْٛ جُخحطس ذْٜ ئ٠ُ جُوحت٤ٖٔ 
ػ٠ِ ٓٞجهغ جُظكق جإلٌُطش٤ٗٝس، ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٠٘ ه٤حّ صٝجس جُٔٞجهغ ذ٘لظ دٝس جُظكل٤٤ٖ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ 

عطلحدز جٌُحِٓس ٖٓ ٛزٙ جُطو٤٘حش ٝذحُطح٠ُ ضطُٞذ ػٜ٘ح طؼٞذس جُٔٞجهغ جُظكل٤س. أّ أٜٗح ُْ ضغططغ ضكو٤ن جال
ضؼحَٓ ٝجعطخذجّ جُؿٜٔٞس ألٟ ٖٓ جُٔٞجهغ، ٝػذّ هذسضٚ ػ٠ِ جُطلحػَ ٓغ ٝع٤ِطٚ جإلٌُطش٤ٗٝس جُط٠ ٣لؼِٜح، 
عٞجء ذؼذّ ضٞك٤ش سٝجذؾ ػ٠ِ جُٔٞهغ، أٝ ئٌٓح٤ٗس جعطخذجّ جُرش٣ذ جإلٌُطش٠ٗٝ، أٝ جالعطلحدز ٖٓ جألسش٤ق 

طش٠ٗٝ جُٔطحـ، أٝ عُٜٞس جإلذكحس ٝجُط٘وَ ذ٤ٖ جُظلكحش ٝجُشٝجذؾ جُٔخطِلس، ًٝزُي ػذّ ضٞكش جُطكذ٣ع جإلٌُ
 جُٔغطٔش ُِٔٞهغ. 

٣ٌٖٝٔ ٖٓ خالٍ ٛزٙ جُ٘ظش٣س أ٣ؼحً ٓطحذؼس ٓذٟ ض٤ٌق جُٔغطخذّ ٓغ جُٔٞهغ ُٝٚ ػذد طٞس ػ٠ِ ؿشجس     
أٝ ٓح شحذٚ رُي ٖٓ خذٓحش،  RSSٓس ضخظ٤ض أخرحس ٓكذدز كوؾ ضْٜٜٔ ٝرُي ٖٓ خالٍ جُكظٍٞ ػ٠ِ خذ

 .7ٝٛٞ ٓح ٣غَٜ ٜٓٔس جُٔغطخذّ ك٠ جُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضٜٔٚ كوؾ دٕٝ ؿ٤شٛح
ٝضؼذ ٛزٙ جُذسجعس ٖٓ دسجعحش ٣غش جعطخذجّ ٓٞجهغ ج٣ُٞد ٝجُط٠ ضغطخذّ ُو٤حط كؼح٤ُس ٓٞجهغ ج٣ُٞد،     

ٖٓ جُٞهص ٝضؼذ ك٠ ٓؼظٜٔح ئٓرش٣و٤س ػ٠ِ ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ جخطرحسجش ٣غش جالعطخذجّ ضغطِٜي ٓض٣ذجً 
أعحط ٓطؼٔن، كاٜٗح ضطغْ ذحُذهس ذحُٔوحسٗس ذحألعح٤ُد جألخشٟ ألٜٗح ضؼٔذ ئ٠ُ جُٔشجهرس جُٔرحششز ُطلحػَ 
جُٔغطخذّ ٓغ ٓٞهغ ج٣ُٞد ُو٤حط ٣غش جالعطخذجّ أٝ ٝكوحً ُؼٞجذؾ ٤ٓذج٤ٗس، ٝٝكوحً ُٜزج جألعِٞخ كإ 

ُطؼ٤ِوحش جإلػحك٤س ُِٔغطخذّ ضطْ ٓالقظطٜح ٝضغؿ٤ِٜح ذـشع ضكذ٣ذ ٓؼِٞٓحش جعطخذجّ ٓٞجهغ ج٣ُٞد ٝج
جُوشجسجش جُٔطؼِوس ذحُطظ٤ْٔ. ٝغٔس أعح٤ُد أخشٟ ُطو٤٤ْ ٓٞجهغ ج٣ُٞد ٣ٌٖٔ ئٗؿحصٛح أ٣ؼحً ٖٓ خالٍ 

 .8جالعطوظحءجش أٝ جُٔوحذالش جُطلحػ٤ِس ٖٓ خالٍ ج٣ُٞد أٝ جُط٤ِلٕٞ
 " ٚظز االطزخذاو يذخم"Usability: 

٤ش ٓظطِف ٣غش جالعطخذجّ ئ٠ُ أٟ ٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ضغطخذّ ٓؿٔٞػس ٓكذدز ٖٓ جُٔغطخذ٤ٖٓ ٓٞهؼحً ٣ش        
 .9ٓح ُطكو٤ن أٛذجف ٓكذدز ذلحػ٤ِس ًٝلحءز ٝذطش٣وس ضشػ٠ جُٔغطخذ٤ٖٓ ػ٘ذ ضؼحِْٜٓ ٓغ ٓؼح٤ٖٓ ٓكذدز

ؽ ٓح ٣غش جالعطخذجّ ذأٗٚ: جعططحػس ٓغطخذٓٞ ٓ٘ط  ٣Joseph Dumas And Janiceؼشف ًالً ٖٓ ٝ    
ئٗؿحص ٜٓحْٜٓ ذغشػس ٝعُٜٞس. ذ٤٘ٔح ٣ؼشكٚ ؾحًٞخ ٤ِٗغٕٞ ذأٗٚ: عٔس ٖٓ عٔحش جُؿٞدز جُط٠ ضو٤ْ ئ٠ُ أٟ 
ٓذٟ ضؼذ ٝجؾٜحش جُٔغطخذّ عُٜٞس جالعطخذجّ، ًٔح ٣ش٤ش جُٔظطِف ئ٠ُ جُغرَ جُط٢ ضرطٌش ُط٤غ٤ش جالعطخذجّ 

 . 01خالٍ ػ٤ِٔس جُطظ٤ْٔ
ٚ ٣ؼ٢٘ جُطظ٤ْٔ جُٔشًض ػ٠ِ جُٔغطخذّ : ٣ٌٕٞ جُٔغطخذّ سجػ٤حً ٣ٌٖٝٔ ضوش٣د ٓؼ٠٘ ٣غش جالعطخذجّ ذأٗ    

ػ٘ذٓح ٣شًض ضظ٤ْٔ جُٞجؾٜس ػ٤ِٚ، ك٤ؿذ أٛذجكٚ، ٝهذسجضٚ جُؼو٤ِس ٜٝٓحٓٚ ٝٓططِرحضٚ هذ هحذِٜح جُطظ٤ْٔ. 
 ٌُٖٝ ٣طْ ضظ٤٘غ ٓ٘طؽ ؾذ٣ذ، ٣ؿد إٔ ضطْ ٓشجقَ جُطك٤َِ ٝجُطظ٤ْٔ ذحُطش٤ًض ػ٠ِ جُٔغطخذّ.
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٘ٞع ضؼش٣لحش ٣غش جالعطخذجّ كاٜٗح ؾ٤ٔؼح ضإًذ ػ٠ِ خظحتض ٝعٔحش ٓكذدز ٤ُغش ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ض    
جالعطخذجّ، ٣ٝلغش جُؼذ٣ذ ٖٓ جُخرشجء ٝجُرحقػ٤ٖ ٓلّٜٞ ٣غش جالعطخذجّ ذحإلشحسز ئ٠ُ ػذز ٌٓٞٗحش ُِؿٞدز 

 ٝضطٔػَ ك٠:
ؼشػٚ ٓح ٓذٟ عُٜٞس ض٘ل٤ز جُٔغطخذّ ُٜٔحّ أعحع٤س ػ٘ذ ض : Learn Abilityانمذرح ػهٗ انزؼهى -

ُِطظ٤ْٔ ُِٔشز جأل٠ُٝ؟ ٝٓح ٓذٟ عُٜٞس ضؼِْ ٝضزًش جُٔغطخذّ ُِٔٞهغ ٝذ٘حتٚ؟ ٓح جُٞهص جُٔغطـشم 
 ٤ُظرف جُٔٞهغ ٓأُٞكح ذحُ٘غرس ُِٔغطخذّ ٝٓؼطحدج ػ٠ِ ٓكطٞجٙ؟.

 : ذٔؿشد إٔ ٣طؼِْ جُٔغطخذّ جُطظ٤ْٔ ، ٝٓح ٓذٟ عشػطٚ ك٠ ض٘ل٤ز جُٜٔحّ؟. Efficiencyجُلحػ٤ِس
أٟ دسؾس ٓوحذِس جُٔٞهغ ُطٞهؼحش جُٔغطخذّ،  : Usefulness And Effectivenessانُفغ ٔانكفبءح -

 ٓٔح ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ئٗؿحص أػٔحُٚ، ٝضكو٤ن أٛذجكٚ.

: ػ٘ذ ػٞدز جُٔغطخذّ ٓشز أخشٟ ئ٠ُ جُٔٞهغ ذؼذ كطشز ٖٓ  Memorabilityانمذرح ػهٗ انزذكز -
 جعطخذجٓٚ، كٔح ٓذٟ عُٜٞس جعطؼحدز ذشجػطٚ ك٢ جُطؼحَٓ ٓؼٚ؟.

 : ٓح ػذد جألخطحء جُط٠ ٣وغ ك٤ٜح جُٔغطخذّ، ٝٓح ػٞجهرٜح، َٝٛ ٣ؼحُؿٜح جُٔغطخذّ ذغُٜٞس؟. Errorsجألخطحء

 .00: ئ٠ُ أ١ ٓذٟ ٣غؼذ جُٔغطخذّ ذحعطؼٔحٍ جُٔٞهغ ، ٣ٝغطكغٖ ٓكطٞجٙ؟ Satisfactionانزضب -
عَٜ، ٣ٝو٤ظ ٓذخَ ٣غش جالعطخذجّ ٓذٟ هذسز جُٞع٤ِس ػ٠ِ إٔ ضكون ُٔغطخذ٤ٜٓح جعطخذجّ أكؼَ ٝأ    

ٝهذسز جُٔغطخذّ ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٝجُطلحػَ ٓغ ٝع٤ِطٚ ذغُٜٞس ٣ٝغش، ٝجُٞع٤ِس ٛ٘ح جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس 
ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ك٠ٌِ ضكحكع ٛزٙ جُٔٞجهغ ػ٠ِ ٓغطخذ٤ٜٓح ذَ ٝضؿطزخ صٝسجً آخش٣ٖ 

ٜٞس ٓغ جُٔٞهغ، ٝئٌٓح٤ٗس ٣ؿد إٔ ضٜطْ ذطظ٤ْٔ جُٔٞهغ، ٝإٔ ضكون ٖٓ خالُٚ ٣غش جعطخذجّ ٝضؼحَٓ جُؿٔ
 ضلحػِٚ ٝأخز ٌٓحٗٚ ًطشف ْٜٓ ك٠ جُؼ٤ِٔس جالضظح٤ُس.

ًٔح إٔ ٛزج جُ٘ؿحـ ٣طٞهق أ٣ؼحً ػ٠ِ ٓذٟ جُوذسز ٝجُخرشز جُط٠ ٣طٔطغ ذٜح ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ     
جألدٝجش جإلٌُطش٠ٗٝ جُٔلؼَ ُذ٣ٚ، كٌِٔح ًحٗص خرشز جُٔغطخذّ ػح٤ُس ٌٓ٘ٚ رُي ٖٓ جُطؼحَٓ ذغُٜٞس أًرش ٓغ 

جُطلحػ٤ِس ٝجالضظح٤ُس جُٔطٞكشز ػ٠ِ جُٔٞهغ، ٣ٝو٤ظ ٣غش جالعطخذجّ ٓذٟ ؾٞدز خرشز جُٔغطخذّ ػ٘ذ ضؼحِٓٚ 
 ٝضلحػِٚ ٓغ جُٞع٤ِس.

ٝذططر٤ن ٓذخَ ٣غش جالعطخذجّ ك٠ ه٤حط ؾٞدز خرشز جُٔغطخذّ ٓغ جُٔٞهغ. ٣طؼف إٔ جُٔٞهغ ٣ػ٤ش ػذز     
 :02طر٤ن ٣غش جالعطخذجّ ك٠ ٓٞهؼٚ ضطٔػَ ك٠ضكذ٣حش أٓحّ جُٔظْٔ ٝجُٔطٞس جُزٟ ٣كحٍٝ ض

ٝجُٔذٟ جُؼش٣غ   Global Natureطؼٞذس ضكذ٣ذ جُؿٜٔٞس جُٔغطٜذف ذغرد جُطر٤ؼس ج٤ٌُٗٞس ٣ُِٞد -
 ُالخطالكحش ك٠ جُؼ٘حطش جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُِؿٜٔٞس جُٔطؼحَٓ ٓغ جإلٗطشٗص.

خظحتض جٌُٔٞٗحش جُظِرس ضخطِق خرشز جُٔغطخذ٤ٖٓ جُٔخطِل٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞهغ جُٞجقذ ُِط٘ٞع جٌُر٤ش ك٢  -
HardWare ٝجُرشجٓؽ جُٔغطخذٓس ،SoftWare ٝجُٔطظلكحش ،Browsers ٍ٤ًٝل٤س جالضظح ،
 ، جُط٢ ضرح٣ٖ ذحخطالف جُٔغطخذ٤ٖٓ.  Connectivityذحإلٗطشٗص 

طؼٞذس دٓؽ أعح٤ُد جُطظ٤ْٔ جُٔشًض ػ٠ِ جُٔغطخذّ ذحُٔٞهغ ذغرد جُطر٤ؼس جُٔطـ٤شز ٝجُغش٣ؼس ٣ُِٞد  -
 وظ٤ش ُطط٣ٞش جُٔٞهغ.ػ٠ِ جُٔذٟ جُ

ال ٣ططِد جعطخذجّ جُٔٞهغ ٖٓ جُٔغطخذّ أ٣س جعطػٔحسجش، ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ جُرشجٓؽ ، ًٔح ضٞؾذ جُؼذ٣ذ ٖٓ  -
 جُخ٤حسجش جُٔطحقس ذغُٜٞس، ٣ٌٖٝٔ جُٞطٍٞ ئ٤ُٜح.

ٝال ٣ؼٌظ ٣غش جالعطخذجّ ٓؿشد جُطأًذ ٖٓ إٔ ًَ ٌٓٞٗحش جُٔٞهغ ضؼَٔ ذشٌَ ؾ٤ذ، ٌُٖٝ أ٣ؼحً ٓذٟ  -
 َ جُٔغطخذّ ٓغ جُٔٞهغ ٝعشػطٚ.عُٜٞس ضؼحٓ
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ٖٝٓ خالٍ ٛزج جُٔذخَ ٣ٌٖٔ ُِٔظْٔ ئدسجى جُؼالهس ذ٤ٖ ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ ٝٓؼٔٞٗٚ، ٝجُخظحتض     
جُٔخطِلس ُِٔغطخذ٤ٖٓ، ٝذحُطح٠ُ ٣غطط٤غ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ضظ٤ْٔ ٣ط٘حعد ٝجُٔؼٕٔٞ جُٔوذّ ػ٠ِ جُٔٞهغ، 

ّ، ٝعُٜٞسً ك٠ جُطؼحَٓ ٝجُطلحػَ ٓغ جُٔٞهغ، ٖٓ ٝٓ٘حعرحً أ٣ؼحً ُِٔغطخذ٤ٖٓ ٣ٝكون ُْٜ ٣غشجً ك٠ جالعطخذج
خالٍ جعطخذجّ جُؼ٘حطش جُٔأُٞكس ُِٔغطخذ٤ٖٓ ك٠ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ ٤ًٝل٤س جإلذكحس دجخِٜح ٝجعطخذجّ جألدٝجش 
جُطلحػ٤ِس ٝجُطٞجط٤ِس جُٔطحقس ػ٤ِٜح، ٝػشٝسز جُٔٞجصٗس ٓح ذ٤ٖ جألعح٤ُد جُطو٤ِذ٣س ك٠ جُطظ٤ْٔ ٝػ٘حطشٛح 

ألعح٤ُد جُكذ٣ػس ك٠ جُطظ٤ْٔ، ألٕ جعطخذجّ جُطظح٤ْٓ ؿ٤ش جُٔأُٞكس ذحُ٘غرس ُِٔغطخذ٤ٖٓ جُٔغطخذٓس ٝذ٤ٖ ج
٣ٌٖٔ إٔ ٣خِن ؾٞجً عِر٤حً ضؿحٙ ٛزج جُٔٞهغ ٓٔح ٣ظشف ػ٘ٚ جُؿٜٔٞس ئ٠ُ ٓٞهغ آخش أًػش أُلس ٝأ٣غش 

٣ٌٖٔ إٔ  جعطخذجٓحً ، ُزُي كإ ػ٠ِ جُٔظْٔ إٔ ٣ذسى أٗٚ ٤ُظ ًَ ٓح ٛٞ ٓأُٞف ك٠ جُطظ٤ْٔ ذحُ٘غرس ُٚ
 ٣ٌٕٞ ٓأُٞكحً ُِٔغطخذ٤ٖٓ كخرشز جُؿٜٔٞس ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ ضخطِق ػٖ خرشز جُٔظْٔ ك٠ جُطظ٤ْٔ.

٣ٝشٟ جُرحقػحٕ إٔ ٓذخَ ٣غش جالعطخذجّ ٣ظِف ًاؽحس ٗظشٟ ُٜزٙ جُذسجعس ألٗٚ ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٚ جُطؼشف     
خذجّ ُضٝجسٛح ٝٓغطخذ٤ٜٓح ٖٓ ػ٠ِ ٓذٟ ضكو٤ن ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٣غش جالعط

ػذٓٚ، ٤ًٝل٤س جعطخذجْٜٓ ُٜزٙ جُٔٞجهغ ٝجُطلحػَ ٓؼٜح ٖٓ خالٍ جالػطٔحد ػ٠ِ جألدٝجش جُطلحػ٤ِس ٝجُطٞجط٤ِس 
ٝجُؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُٔخطِلس جُطو٤ِذ٣س ٝجإلٌُطش٤ٗٝس، ٝٓذٟ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ ٝعُٜٞس ٝعشػس 

حش ٝأخرحس ٝؿ٤شٛح، ٝٓذٟ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ جُطشدد ػ٠ِ جُٔٞهغ ذٌَ عُٜٞس، جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٓح ٣كطحؾٞٗٚ ٖٓ ٓؼِٞٓ
دٕٝ جالقط٤حؼ ئ٠ُ جعطٌشحف جُٔٞهغ ٖٓ ؾذ٣ذ ٖٓ هرَ جُٔغطخذّ جُزٟ ٣ٌل٤ٚ ص٣حسز جُٔٞهغ ٓشز ٝجقذز ُطؼِْ 
٤ًل٤س جُطؼحَٓ ٓؼٚ، ٝٛزج ًِٚ ذـشع ضكو٤ن جألٛذجف جُٜحٓس ٖٓ دسجعحش ٣غش جالعطخذجّ  ٝجُٔطٔػِس ك٠ 

ظحتق ؿ٤ش ٓشؿٞذس ذحُٔٞجهغ، ٝضط٣ٞش ضظ٤ٜٔٔح، ٝضؿ٘د ٓشٌالش جُٔغطخذّ ٓغ جُٔٞجهغ ٖٓ خالٍ ضؿ٘د ٝ
 ضط٣ٞشٛح دٕٝ جالقط٤حؼ ئ٠ُ ئػحدضٜح.

 انذراطبد انظبثمخ:
ٖٓ خالٍ سطذ جُرحقػحٕ ُِطشجظ جُؼ٠ِٔ ُِذسجعحش جُط٠ ض٘حُٝص جإلػالّ جإلٌُطش٠ٗٝ، ٣ٌٖٔ ضوغ٤ْ     

 جُطح٤٤ُٖ:جُذسجعحش جُغحذوس ئ٠ُ جُٔكٞس٣ٖ 
 أٔالً: انذرطبد انزٗ رُبٔنذ رصًٛى انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد:

 صبَٛبً : انذراطبد انزٗ رُبٔنذ عًٕٓر انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد:
 : دسجعحش ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش:انًؾٕر األٔل

 ذحعطخذجّ جُشرحخ ُِٔٞجهغ جُٔٞؾٜس ُْٜ: ػالهس جُطلحػ٤ِس: 9002 31دراطخ طًبػ انشٓبٖٔ -
جعطٜذكص جُذسجعس جٌُشق ػٖ ٓلّٜٞ جُطلحػ٤ِس ُذٟ جُٔكشس٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ذحُٔٞجهغ جُٔٞؾٜس ُِشرحخ     

ٓلشدز ٖٓ  31ذحإلػحكس ئ٠ُ جُٔغث٤ُٖٞ ػٖ ضِي جُٔٞجهغ ٖٓ خالٍ ئؾشجء  دسجعس ػ٠ِ ػ٤ٜ٘ح هٞجٜٓح 
٠ ئؾشجء ٓوحذِس ٓلطٞقس ٓغ ذؼغ ٓغث٢ُٞ ضِي جُٔٞجهغ ٝضٞطِص جُٔكشس٣ٖ جُؼح٤ِٖٓ ذحُٔٞجهغ، ذحإلػحكس ئُ

جُذسجعس ئ٠ُ إٔ جُوحتٕٔٞ ذحالضظحٍ ك٢ ضِي جُٔٞجهغ ك٢ ٓلْٜٜٞٓ ُِطلحػ٤ِس سًضٝج ػ٠ِ جالضظحٍ غ٘حت٢ 
جالضؿحٙ ذ٤ٖ جُوحتْ ذحالضظحٍ ٝجُؿٜٔٞس أٝ ذ٤ٖ جُؿٜٔٞس ذؼؼْٜ جُرؼغ، ذحإلػحكس ئ٠ُ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ 

أ١ جُؿٜٔٞس ك٢ جُوؼح٣ح جُٔخطِلس. ك٠ ق٤ٖ أْٜٗ ُْ ٣شًضٝج ػ٠ِ ضلحػَ جُٔغطخذّ جُٔٞػٞػحش ٝٓؼشكس س
ٓغ جُٞع٤ِس ٖٓ خالٍ ػذز عرَ ًخذٓحش ضخظ٤ض جُٔكطٟٞ أٝ جُ٘ششجش جُرش٣ذ٣س أٝ عشػس جالعطؿحذس 

 ُٔذخالش جُٔغطخذّ.

س ضظ٤ْٔ جُظلكس جأل٠ُٝ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس جُٔظش٣: 9002 31دراطخ أؽًذ كًبل ػجذ انؾبفع -
 ٝضلؼ٤الش جُوشجء جإلخشجؾ٤س ُٜح:
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ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ جُطؼشف ػ٠ِ ضظ٤ْٔ جُظلكحش جأل٠ُٝ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس جُٔظش٣س ٝضلؼ٤الش     
جُوشجء جإلخشجؾ٤س ُٜح ٝرُي ٖٓ خالٍ جٌُشق ػٖ ٤ًل٤س جعطخذجّ ٛزٙ جُٔٞجهغ ُِؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س 

جُؼ٘حطش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُط٢ ض٤طكٜح شرٌس جالٗطشٗص ًحُ٘ض جُلحتن  ًحُؼ٘ح٣ٖٝ ٝجُظٞس ٝجألُٞجٕ ذحإلػحكس ئ٠ُ
ٝجُٞعحتؾ جُٔطؼذدز جٗطٜحء ذحُؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطلحػ٤ِس ًحُرش٣ذ جالٌُطش٢ٗٝ ٝجُذسدشس ٝجُٔ٘طذ٣حش، ًٝحٗص 

 أْٛ ٗطحتؽ جُذسجعس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ:

ٌٖ ذاقؿحّ ٓخطِلس ٝرُي % ٖٓ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ػ٠ِ جعطخذجّ ٗلظ ٗٞع جُخؾ 61ُٝضطلن –أ 
% ٖٓ ضِي جُٔٞجهغ ٗٞع ٝقؿْ خؾ ٓخطِل٤ٖ ػٖ جُ٘ٞع جألٍٝ ٝرُي 41ُِؼ٘ح٣ٖٝ ٝجُطلحط٤َ ذ٤٘ٔح ضغطخذّ

 ُِؼ٘ح٣ٖٝ ٝجُطلحط٤َ.

% ٖٓ ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس سٝجذؾ ٗظٞص كحتوس خحسؾ٤س ذ٤٘ٔح ٣ؼذ ٓٞهؼ٢ 27ال ضوذّ  –خ 
ضغطخذٓحٕ سٝجذؾ جُ٘ض جُلحتن ُِظؼٞد ئ٠ُ أػ٠ِ جُظلكس  طك٤لط٢ جُؿٜٔٞس٣س ٝجُٔغحء جُٞق٤ذضحٕ جُِطحٕ
 ئ٠ُ ؾحٗد جعطخذجّ جُشٝجذؾ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س.

ُْ ضوذّ أ٣حً ٖٓ جُظكق ٓكَ جُذسجعس خذٓحش جُذسدشس ُِوشجء عٞجء ًحٗص ٗظ٤س جٝ طٞض٤س أٝ ذ٤ٖ  –ؼ 
 طكق كوؾ. 3ٔ٘طذ٣حش ئال جُوشجء ذؼؼْٜ جُرؼغ أٝ ذ٤ٖ جُوشجء ٝجُظكل٤٤ٖ ذحإلػحكس ئ٠ُ جٗٚ ُْ ضوذّ جُ

 :Jessica Smith, 900231دراطخ عٛظٛكب طًٛش  -

جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس ضو٤٤ْ جعطخذجّ ٝضٞظ٤ق جُظٞس ك٠ ًال ٖٓ جُ٘غخس جالٌُطش٤ٗٝس ٝجُٔطرٞػس ك٠ 
طك٤لس "ضحٓرح ضش٣ر٤ٕٞ" ُر٤حٕ ٓذٟ ئرج ًحٕ ؽر٤ؼس ٝع٤ؾ جُ٘شش ٣إغش ػ٠ِ ؽر٤ؼس جُظٞس ٖٓ ق٤ع جُؼذد 

أ٣حّ، ٝهذ ضْ جالػطٔحد ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٔوحسٕ، ٝأظٜشش ضك٤ِالش  7ْ عكد جُؼ٤٘س ػ٠ِ ٓذجسٝجُٔغحقس، ٝض
جُٔكطٟٞ جُخحص ذحُؼ٤٘حش جُرغ٤طس ٖٓ جُظلكحش جأل٠ُٝ ُِ٘غخ جالٌُطش٤ٗٝس ٝجُٞسه٤س ج٥ض٠: إٔ ٗغرس 
جُوظض جإلخرحس٣س ٝجُوظض جُط٠ ذٜح طٞس ك٠ جُ٘غخس جُٔطرٞػس أػ٠ِ ٖٓ ٗغرطٜح ك٠ جُ٘غخس 

طش٤ٗٝس. ًٔح ضٞطِص ئ٠ُ إٔ ػذد جُظٞس ٝٓغحقطٜح أًرش ك٠ جُ٘غخس جُٔطرٞػس ػٜ٘ح ك٠ جُ٘غخس جإلٌُ
 جإلٌُطش٤ٗٝس. ٝذحُطح٠ُ كإ ضإًذ ػ٠ِ إٔ ؽر٤ؼس ٝع٤ؾ جُ٘شش ضإغش ػ٠ِ ػذد ٝٓغحقس جُظٞسز جُٔ٘شٞسز.

ك٠ ٓٞجهغ جُظكق جُؼشذ٤س ػ٠ِ  2: جعطخذجّ أدٝجش ج٣ُٞد2118 06دراطخ رفؼذ يؾًذ انجذرٖ -
 ٗطشٗص:جال
جُٔغطخذٓس ك٢ ٓٞجهغ  2ًحٗص ُِذسجعس ٓؿٔٞػس ٖٓ جألٛذجف ٖٓ أذشصٛح جُطؼشف ػ٠ِ أْٛ أدٝجش ج٣ُٞد    

جعطخذجٓح  2جُظكق ٓكَ جُذسجعس ٝجُطؼشف ػ٠ِ أْٛ ٝظحتق ضِي جألدٝجش ٝٓؼشكس أًػش أدٝجش ج٣ُٞد
ٓح ُٚ أطَ ٓطرٞع ٜٝٓ٘ح  ٓٞهؼحً ٜٓ٘ح 24ٝأهِٜح جعطخذجٓحً، ٝأؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ ٓٞجهغ جُظكق

أدجز،  ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُٔغف ذشو٤ٚ  24ٝكوحً ُِذسجعس 2ؿ٤ش رُي ٝذِؾ ئؾٔح٠ُ أدٝجش ج٣ُٞد
، ًٝحٕ أذشص ٓح 2جُٞطل٠ ٝجُطك٠ِ٤ِ ُٔؼشكس ٓذٟ جعطخذجّ ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ألدٝجش ج٣ُٞد 

ًحٕ ٓكذٝدجً ًٝحٗص أًػش  2عس ألدٝجش ج٣ُٞدضٞطِص ئ٤ُٚ جُذسجعس إٔ جعطخذجّ ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسج
جعطخذجٓحً)ئٌٓح٤ٗس جُطؼ٤ِن ػ٠ِ ٓوحالش ٓ٘طذ٣حش جُ٘وحػ، جُطظ٣ٞص ٝجالعططالع، خذٓس  2أدٝجش ج٣ُٞد

 جألًػش ضلؼ٤الً، ئٌٓح٤ٗس جُٔشحسًس ذٔوحالش، جالؽالع ػ٠ِ جُطؼ٤ِوحش جألخشٟ(.

ذٝٗحش، جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔذٝٗس جُٔ٘شٞسز ، جُٔ٘طذٟ جعطخذجٓحً) ئضحقس ئٗشحء جُٔ 2ًحٗص جهَ أدٝجش ج٣ُٞد –خ 
 جُٜحضل٠، جُطـز٣س جُٔؿح٤ٗس ػ٠ِ جُٜحضق جُٔكٍٔٞ(.
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 :Susan Jacobso 2118 07 طٕساٌ عبكٕثظٌٕ -

ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ سطذ ضطٞس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ك٠ ٓٞهغ طك٤لس ٣ٞ٤ٗٞسى ضح٣ٔض ٝرُي ك٠     
ذٟ ٓغحٛٔس صٝجس جُٔٞهغ ذطِي جُٞعحتؾ ذحُٔٞهغ ٝجُٔطٔػِس)ٓوحؽغ ، 2117ٓٝئ٠ُ  2110جُلطشز ٖٓ ػحّ 

جُل٤ذ٣ٞ، جُِٔلحش جُظٞض٤س، ٓالٓف جُطلحػ٤ِس، ػشع جُششجتف( ٝجُٔوظٞد ذؼشع جُششجتف ٛٞ ػشع 
عِغِس ٖٓ جُظٞس ذذٕٝ طٞش، ذ٤٘ٔح ٓالٓف جُطلحػ٤ِس جُٔوظٞد ذٜح ػشع ششجتف جُظٞس ذظٞش أٝ 

أٝ ٓوحؽغ جُل٤ذ٣ٞ ٝضشض٤رٜح ك٢ هحتٔس ٝٛزج ٣ذخَ ك٠ ئؽحس ضلحػَ ػشع عِغِس ٖٓ جُِٔلحش جُظٞض٤س 
جُٔغطخذّ ٓغ جُٔحدز ك٠ جُٔٞهغ، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ جُٔذخَ جُ٘وذٟ ٝأدجز ضك٤َِ جُٔؼٕٔٞ. ٝضٞطِص 

عرطٔرش 00ٝكغش رُي ذأقذجظ  2110ئ٠ُ إٔ قضّ جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ذذأش ك٢ جُض٣حدز ٓ٘ز ػحّ ذؼذ ػحّ 
تَ جُرش٣ذ جُظٞض٢ جُٔغؿِس ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُؼحد٤٣ٖ، كؼال ػٖ جُظٞس. ٝإٔ جُِٔلحش ٝذشص رُي ك٠ سعح

ٝرُي ذغرد  2117، 2116ئ٠ُ طلش% ك٠ ًال ٖٓ ػح٠ٓ  2112% ػحّ 21جُظٞض٤س هِص ٗغرطٜح ٖٓ 
 إٔ ذؼغ جُرشجٓؽ جُظٞض٤س ٓطحقس ذحٗطظحّ ػ٠ِ جُٔٞهغ ٓػَ ذشٗحٓؽ " ذحى عطٞسٟ" ٝرُي ذشٌَ ٠ٓٞ٣.

: جُٔطـ٤شجش جُٔإغشز ػ٠ِ جُطلحػ٤ِس ك٠ جُ٘شش جُظكل٢ ػ٠ِ 2117 08ًغٛذ صالػدراطخ يٓب ػجذ ان -
 شرٌس جالٗطشٗص:

ضؼشػص ٛزٙ جُذسجعس ُِؼالهس ذ٤ٖ جُٔطـ٤شجش جُٔخطِلس جُط٠ ضإغش ك٢ ٓغط٣ٞحش جُطلحػ٤ِس ك٠ جُ٘شش     
ٖٓ خالٍ ه٤حط  جُظكل٠ ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص ٖٓ خالٍ دسجعس جُطلحػ٤ِس جُط٢ ضوذٜٓح جُٔٞجهغ جإلػال٤ٓس

ٓغط٣ٞحش جُطلحػ٤ِس ك٠ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٝجٌُشق ػٖ جُٔطـ٤شجش جُط٠ ضإغش ك٠ ضِي جُٔغط٣ٞحش، 
ذحإلػحكس ئ٠ُ جٌُشق ػٖ جُطلحػ٤ِس ًٔح ٣ذسًٜح ؾٜٔٞس ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝجخطرحس جُؼالهس ذ٤ٖ ٛزٙ جُٔغط٣ٞحش 

حش ٝأذؼحدٛح ٝضأغ٤شجضٜح ػ٠ِ ًال ٖٓ جضؿحٙ ٝذ٤ٖ ػذد ٖٓ جُٔطـ٤شجش جُٔخطِلس، ٝضك٤َِ ٓغط٣ٞحش ٛزٙ جُؼاله
جُٔركٞظ ٗكٞ جُٔٞهغ ٝٓذٟ شؼٞسٙ ذحالٗذٓحؼ ك٢ جالضظحٍ ٝك٠ جعطخذجّ جُٔٞهغ، ٝضٔػِص ػ٤٘س ٓٞجهغ 

ٓلشدز  010ٓٞهؼحً، ٝضْ ئؾشجء جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ هٞجٜٓح 24جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس ك٠
ػال٠ٓ، ذحإلػحكس ئ٠ُ جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٠، ٝضٞطِص ضِي جُذسجعس ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُٔغف جإل

ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ أذشصٛح: ضٞظ٤ق جُ٘غرس جألًرش ُِٔٞجهغ جإلػال٤ٓس ٓغطٟٞ جُطلحػ٤ِس ك٠ ٗطحم 
ٓطٞعؾ ٤ِ٣ٜح ك٠ جُؼذد جُٔٞجهغ جُط٠ ضٞظق جُطلحػ٤ِس ذٔغط٣ٞحش ٓشضلؼس، ذ٤٘ٔح ؾحء ػذد ه٤َِ ُِـح٣س ٖٓ 

 ُذسجعس ٝظلص جُطلحػ٤ِس ذٔغطٟٞ ػؼ٤ق.جُٔٞجهغ ٓكَ ج
ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؼٞجَٓ جُٔخطِلس جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضإغش ػ٠ِ ٓغط٣ٞحش جُطلحػ٤ِس جُٔٞػٞػ٤س ك٠ ضِي جُٔٞجهغ     

ضشضلغ ٓغط٣ٞحش جُطلحػ٤ِس جُٔٞػٞػ٤س ك٠ جُٔٞجهغ جإلػال٤ٓس جُط٠ ضطر٠٘ ضٞؾٜحً ع٤حع٤حً قضذ٤حً ٓوحسٗس 
ال ضٞؾذ كشٝم رجش دالُس ك٠ ضٞظ٤ق ٓغط٣ٞحش ٝأٗٔحؽ جُطلحػ٤ِس جُٔٞػٞػ٤س ذ٘ظ٤شضٜح جُٔغطوِس، ًٔح أٗٚ 

ضرؼحً الخطالف أٗٔحؽ جُٔإعغحش جإلػال٤ٓس جُط٠ أطذسضٜح عٞجء ًحٗص ٓإعغس طكل٤س أٝ ٓكطحش ذع 
 ض٤ِلض٤ٗٞ٣س ٝئرجػ٤س أٝ ششًحش ئػال٤ٓس رجش ؽحذغ ضؿحسٟ.

ت٤غ٤س ك٢ ٓٞجهغ جُظكق جُؼشذ٤س : ضظ٤ْٔ جُظلكس جُش2117 09دراطخ ؽًبدح َٕر انذٍٚ طبٚغ -
 ٝجُؼح٤ُٔس ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص:

جعطٜذكص جُذسجعس سطذ ٝضك٤َِ ٝضو٣ْٞ ذ٤٘س ضظ٤ْٔ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس جُؼشذ٤س ٝجُؼح٤ُٔس ٝجُطؼشف     
ػ٠ِ أٝؾٚ جالضلحم أٝ جالخطالف ذ٤ٖ جألعح٤ُد جُطو٤٘س جُٔغطخذٓس ك٠ ضِي جُٔٞجهغ، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ 

 -0ف جإلػال٠ٓ، ذحإلػحكس ئ٠ُ جُٜٔ٘ؽ جُٔوحسٕ ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ أٜٛٔح: ٜٓ٘ؽ جُٔغ
ضرح٣٘ص طكق جُذسجعس جُؼشذ٤س ٝجُؼح٤ُٔس ك٠ ض٘حُٜٝح ُٔرحدب جُطظ٤ْٔ ك٠ ضظ٤ْٔ طلكطٜح جُشت٤غ٤س، ٝسؿْ 
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صٕ ٝجُٞقذز ٝجُكشًس ٛزج جُطرح٣ٖ ئال إٔ ٛ٘حى شرٚ جضلحم ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح قٍٞ عرؼس ٓرحدب أعحع٤س ٠ٛٝ جُطٞج
ٝجُطرح٣ٖ ٝجُٔكحرجز ٝجُط٘حعد ٝجإل٣وحع، ًٔح إٔ طكق جُذسجعس جُؼح٤ُٔس ضٜطْ أًػش ذٔرذأ جُكشًس ٓوحسٗس 

 ذحُظكق جُؼشذ٤س جُط٠ ضٜطْ أًػش ذٔرذأ جُطٞجصٕ ك٠ ضظ٤ْٔ طلكحضٜح جُشت٤غ٤س.
ٝسؿْ ضرح٣ٖ جُ٘ظش ضطؼٖٔ ٝجؾٜس جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس ػ٘حطش أعحع٤س ك٠ جُطظ٤ْٔ،  -2

ئ٠ُ ٝجؾٜس جُٔٞهغ ٖٓ ؾحٗد ٓظ٠ٔٔ ٓٞهغ جُظكق جُذسجعس جُؼشذ٤س ٝجُؼح٤ُٔس ئال إٔ غٔس ػ٘حطش أعحع٤س 
ضكشص ٓٞجهغ جُظكق ػ٠ِ ضؼ٤ٜٔ٘ح ٠ٛٝ ضش٣ٝغس جُٔٞهغ، أعِٞخ ػشع جُٔٞػٞػحش، ٝجُشٌَ 

 جُطظ٠ٔ٤ٔ ُٝـس جُرشٓؿس.
جُط٠ ضؼطشٟ جألعِٞخ جألكو٠ ك٠ ٝجؾٜحش ٓٞهغ ًشلص ٗطحتؽ جُذسجعس أٗٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُٔغحٝب  -3 

جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس، ئال إٔ جُظكق جُؼشذ٤س جضرؼطٚ ك٠ ضوذ٣ْ أخرحسٛح ك٠ طلكطٜح جُشت٤غ٤س، ذ٤٘ٔح سً٘ص 
جُظكق جُؼح٤ُٔس ئ٠ُ جألعِٞخ جُشأع٠ ك٠ ضوذ٣ْ ٓٞػٞػحضٜح ُٔح ٣ط٤ٔض ذٚ ٛزج جألعِٞخ ك٠ ػشع أًرش 

 .ػذد ٖٓ جُٔٞػٞػحش ك٠ شحشس ٝجقذز

 Michelle Seelig  9002دراطخ يٛشٛم طٛهٛظ  -
21: 

ٛذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جٌُشق ػٔح ئرج ًحٕ شٌَ جُٔكطٟٞ ٌَُ ٝع٤ِس ئػال٤ٓس عٞجء ٖٓ طكحكس أٝ ئرجػس     
أٝ ض٤ِلض٣ٕٞ ُٚ ضأغ٤ش ػ٠ِ  ضظ٤ْٔ ٓٞجهؼٜح ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص، ٝٓح ئرج ًحٕ جُطظ٤٘ق جُغٞه٠ ٝجٗطٔحء جُشرٌس 

ح ضأغ٤ش ػ٠ِ ضظ٤ْٔ ضِي جُٔٞجهغ ٖٓ ػذٓٚ، ذحإلػحكس ئ٠ُ جٌُشق ػٖ ٗٞع جُطظ٤ْٔ جُخحص جالضظح٤ُس ُٜٔ
 ذحُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٝٓذٟ ئضحقس ٛزٙ جُٔٞجهغ ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ٝأدٝجش جُطلحػ٤ِس.

 ٓٞهغ جُٔٔػِس ُوحتٔس 0230ٓٞهغ ٖٓ أطَ 282ٝأؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ ٓٞجهغ جُظكق هذسٛح    
ٓٞهغ ُٔكطحش ض٤ِلض٤ٗٞ٣س ٖٓ  028جُظكق ج٤ٓٞ٤ُس جُو٤ٓٞس جُٔٞؾٞدز ذحُوحتٔس جألٓش٤ٌ٣س، ًٔح ضْ جخط٤حس

 002ٓٞهغ ٠ٛٝ هحتٔس شرٌحش جُٔكطحش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س جُٔٞؾٞدز ذحُوحتٔس جألٓش٤ٌ٣س، ًٔح ضْ جخط٤حس 740أطَ
ٝجػطٔذش  جُذسجعس  ٓكطس 057ٝرُي ٖٓ أطَ FM ،AMٓٞهغ ُٔكطس ئرجػ٤س ٓط٘ٞػس جُرع ػ٠ِ ٓٞؾحش 

ػ٠ِ ٓذخَ ؽر٤ؼس ٝظ٤لس ٝعحتَ جإلػالّ ًاؽحس ٗظشٟ ُِذسجعس إلظٜحس أغش ؽر٤ؼس ًَ ٝع٤ِس ئػال٤ٓس ػ٠ِ  
ٝؾٞد ضشحذٚ ك٢ جُٔكطٟٞ ٝضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جُٔ٘ط٤ٔس  -0ضظ٤ْٔ ٓٞهؼٜح ػ٠ِ جإلٗطشٗص، ًٝحٗص أذشص ٗطحتؿٜح : 
ف جُطل٤ق ػ٠ِ أعحط ضشض٤د جُٔكطس ك٢ جُغٞم ٝقؿْ ُ٘لظ ٗٞع جُٞع٤ِس جإلػال٤ٓس، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جالخطال

 ؾٜٔٞسٛح.

ٝؾٞد جخطالف ك٢ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ ذ٘حء ػ٠ِ جٗطٔحء جُٔٞهغ ُٞع٤ِس ئػال٤ٓس ٓكذدز، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ٣ٞؾذ  -2
 جخطالف ك٠ جُطظ٤ْٔ ذ٤ٖ ًال ٖٓ ٓٞجهغ جُٔكطحش جإلرجػ٤س ٝجُط٤ِلض٤ٗٞ٣س ٝٓٞجهغ جُظكق.

ص ٖٓ ضظ٤ْٔ ٓٞجهؼٜح ػ٠ِ جالٗطشٗص ٝضٞجؾذش ذٜح جُؼذ٣ذ ٖٓ أدٝجش جُطلحػ٤ِس، ًَ ٝعحتَ جإلػالّ قغ٘ -3
كؼال ػٖ جعطخذجٜٓح ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز، ئال إٔ ضِي جُٔٞجهغ ُْ ضغطـَ جإلٌٓح٤ٗحش جُط٢ ضطكٜح شرٌس 

ًحٕ ٗلظ  جالٗطشٗص ك٠ ضوذ٣ْ ٓؼٕٔٞ ٓخطِق ػٖ جُٔؼٕٔٞ جُٔوذّ ك٠ ٝعحتَ جالضظحٍ جُطو٤ِذ٣س، ئال جٗٚ
جُٔكطٟٞ كٔح ٛٞ ٓ٘شٞس ك٠ جُظكق جُٞسه٤س ٣٘شش ػ٠ِ ٓٞجهؼٜح ٝٓح ٣رع ك٠ جُٔكطحش جإلرجػ٤س 

 ٝجُط٤ِلض٤ٗٞ٣س ٣وذّ ًٔح ٛٞ ػ٠ِ ٓٞجهؼٜح ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص.
ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ئضحقس جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ألدٝجش جُطلحػ٤ِس ئال إٔ جعطخذجٜٓح ٖٓ هرَ صٝجس جُٔٞجهغ  -4

 ٜش رُي ك٠ هِس ٓشجعِس جُوحت٤ٖٔ ذحالضظحٍ ػرش ػ٘ح٣ٖٝ جُرش٣ذ جالٌُطش٠ٗٝ جُخحطس.ٓكذٝدجً، ٝظ

 : أعح٤ُد ضظ٤ْٔ ٓؿالش جألؽلحٍ جالٌُطش٤ٗٝس:2116 20دراطخ يؾًذ انشزثُٛٗ -



 بكر الصالحىحقيق يسر االستخدام فى المواقع اإللكترونية                                                              د. محمود رمضان د. أبو أساليب ت

 
 
 
 
 

362

ضشًضش جُٔشٌِس جُركػ٤س ك٢ ضِي جُذسجعس ك٢ جُطؼشف ػ٠ِ أْٛ أعح٤ُد ضظ٤ْٔ ٓؿالش جألؽلحٍ جالٌُطش٤ٗٝس     
٤ْ ك٢ دسؾس ضؼشع جألؽلحٍ ُطِي جُٔٞجهغ ، ًٝزُي جُطؼشف ػ٠ِ دٝس ٓظ٢ٔٔ ٓٞجهغ ضِي ٝأغش رُي جُطظٔ

جُٔؿالش ك٢ ضكو٤ن ػٞجَٓ جُؿزخ ذحُ٘غرس ُؿٜٔٞس ٓؿالش جألؽلحٍ جالٌُطش٤ٗٝس، ٝهحّ جُرحقع ذاؾشجء 
شذ٤ط٤ٖ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس ػ٠ِ جغ٤ٖ٘ ٖٓ ٓٞجهغ ٓؿالش جألؽلحٍ جُٔظش٣س ٝٛٔح)ذِرَ، هطش جُ٘ذٟ( ٝٓؿِط٤ٖ ػ

ٝٛٔح)كشجط ضٕٞ، جُلحضف( ٝٓؿِط٤ٖ ػح٤ُٔط٤ٖ ٝٛٔح)ؾغص رٟ ٓط٤ٖ ذًٞظ، كٞس ٤ًذص(، ٝأؾش٣ص جُذسجعس 
ٓلشدز ٖٓ جألؽلحٍ هشجء ٛزٙ جُٔؿالش، ٝجعطخذّ جُرحقع أدجز ضك٤َِ جُشٌَ  411ج٤ُٔذج٤ٗس ػ٠ِ ػ٤٘س هٞجٜٓح

طشز جُطك٤َِ غالغس أشٜش ذحعطخذجّ أعِٞخ ُِذسجعس جُطك٤ِ٤ِس، ٝأدجز جُٔوحذِس جُٔو٘٘س ٓغ جألؽلحٍ، ٝجعطخذٓص ك
جُكظش جُشحَٓ ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ جٛطٔحّ ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُٔؿالش ٓكَ جُذسجعس ذحُؼ٘حطش جُر٘حت٤س عٞجء 
ًحٕ جُ٘ض جُلحتن أٝ جُشعّٞ جُٔطكشًس. ًٔح خِص ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُٔؿالش ٓكَ جُذسجعس ٖٓ ِٓلحش جُل٤ذ٣ٞ ذ٤٘ٔح 

٤س ػ٠ِ ٓٞجهغ جُٔؿالش جألؾ٘ر٤س ق٤ع شَٔ جُٔٞهؼ٤ٖ ٓكَ جُذسجعس ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جهطظش جعطخذجّ جُِٔلحش جُظٞض
 جُِٔلحش جُظٞض٤س ٝٛٔح طٞش هحتْ ذزجضٚ ذحإلػحكس ئ٠ُ طٞش ٓظحقد ُطك٤َٔ جُٔؿِس.

ًٔح ضٞطِص جُذسجعس ك٠ شوٜح ج٤ُٔذج٠ٗ ئ٠ُ ػذز ٗطحتؽ ٜٓ٘ح إٔ ؿشف جُذسدشس أ٠ُٝ جألعح٤ُد جُط٠ ٣لؼِٜح     
 ذحُٔؿالش جالٌُطش٤ٗٝس ٤ِ٣ٜٝح جُرش٣ذ جالٌُطش٠ٗٝ. جألؽلحٍ ُالضظحٍ

 :جُطلحػ٤ِس ك٠ جُٔؿالش جالٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص:2115 22دراطخ ػجذ انجبطظ اؽًذ ْبشى -

جعطٜذكص جُذسجعس سطذ ٝضو٤٤ْ أدٝجش جُطلحػ٤ِس جُط٢ ضطكٜح ٓٞجهغ جُٔؿالش جالٌُطش٤ٗٝس جُٔظش٣س     
ج٤ٗس ُِوحت٤ٖٔ ذحالضظحٍ ٖٓ ٓظ٢ٔٔ ضِي جُٔٞجهغ ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٝجألٓش٤ٌ٣س، ٓغ ئؾشجء دسجعس ٤ٓذ

ػذّ جٛطٔحّ ٓٞجهغ جُٔؿالش جُٔظش٣س ٝجألٓش٤ٌ٣س ذاضحقس جُٔٞجد جُغٔؼ٤س ٝجُرظش٣س ٝػذّ  -0جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس: 
 قشطٜٔح ػ٠ِ ضوذ٣ْ ٗغخ ٓطشؾٔس ٖٓ جُٔؼح٤ٖٓ جُٔطحقس ػ٤ِْٜ.

قس ػ٠ِ ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ٓػَ جالهطشجػحش جالٌُطش٤ٗٝس جٗخلحع ٓغطٟٞ أدٝجش جُطلحػ٤ِس جُٔطح – 2
 ٝجُذسدشس ٝػ٘ح٣ٖٝ جُرش٣ذ جالٌُطش٤ٗٝس ُِٔكشس٣ٖ.

جٛطٔحّ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ذاضحقس خذٓحش جُركع ٝػشع ٓكطٟٞ جُؼذد ٝجُٞطالش جُذجخ٤ِس  – 3
 جهغ ٓكَ جُذسجعس.ٝجُخحسؾ٤س، ذحإلػحكس ئ٠ُ ئضحقس ػ٘ح٣ٖٝ جُرش٣ذ جالٌُطش٠ٗٝ جُخحطس ذحُٔٞ

 : جُططر٤وحش جُطو٤ِذ٣س ٝجُٔغطكذغس ُِظكحكس جُؼشذ٤س ك٠ جالٗطشٗص:232115دراطخ ػجبص انصبدق -

جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس ٓوحسٗس أٝؾٚ جُططٞس ٝجُطخِق ك٠ جُططر٤وحش جُٔغطخذٓس ك٠ جُظكحكس جالٌُطش٤ٗٝس     
س جُؼح٤ُٔس ٖٓ ق٤ع جعطخذجّ جُٞعحتؾ جُؼشذ٤س ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع ٝجُشٌَ ٓغ جُططٞسجش جُؿحس٣س ٓغ جُظكحك

جُٔطؼذدز ٝجُطلحػ٤ِس، ٝض٘ٞػص ػ٤٘س جُذسجعس ذ٤ٖ طكق ٝٓٞجهغ ٓكطحش ئرجػ٤س ٝض٤ِلض٤ٗٞ٣س ٠ٛٝ)جُششم 
جألٝعؾ، جُك٤حز، ج٣الف، جُؿض٣شز ٗص، جُؼشذ٤س ٗص، ئعالّ جٕٝ ال٣ٖ، جالضكحد، جُخ٤ِؽ، جُر٤حٕ، جُٔٞهغ جُؼشذ٢ 

ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٗطحتؽ ٛحٓس ٜٓ٘ح: ٝؾٞد هظٞس ك٠  2115ئ٠ُ ٤ُٞ٣ٞ ُِر٢ ذ٢ ع٠( ك٠ جُلطشز ٖٓ ٓح٣ٞ
جعطخذجّ جألعح٤ُد جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُط٠ ضط٤كٜح شرٌس جالٗطشٗص جُٔطٔػِس ك٠ جُطلحػ٤ِس ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز، 

ُٔٞجهغ  ٝإٔ ؿحُر٤س جُٔٞجهغ جُظكل٤س ال ضكذظ ٓكط٣ٞحضٜح ػ٠ِ ٓذجس جُغحػس ق٤ع إٔ ٓؼٕٔٞ ؿحُر٤س ضِي ج
 ٓؼح٠ٛ ُِ٘غخ جُٞسه٤س ُٜح.

 :David Tewksbury & Michelle Hals 9001 24دراطخ دٚفٛذ رٕٚكظجزٖ ٔيٛشٛم ْبنض  -

جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جخطرحس ٓذٟ ضأغ٤ش ضظ٤ْٔ جُظك٤لس عٞجء ئرج ًحٕ ٝسه٢ أّ جٌُطش٢ٗٝ ك٠ أٗٔحؽ     
ٓذخَ ػحدجش هشجءز جألخرحس ًاؽحس هشجءز جُؿٜٔٞس ُِٔٞػٞػحش ك٢ جُظكق ، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ 
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أ٣حّ  5ٗظش١ ُٜح، ٝهذ هحّ جُٔركٞغ٤ٖ ذوشجءز جُٔٞػٞػحش جُٔٞؾٞدز ك٠ جُ٘غخ جُظكل٤س جُٔطرٞػس ُٔذز 
أ٣حّ أ٣ؼحً، ٝهذ ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ إٔ ضظ٤ْٔ جُظكق  5ٝهشجءز أخشٟ ك٢ طكق جٌُطش٤ٗٝس ُٔذز 

ظكق جالٌُطش٤ٗٝس أدٟ ئ٠ُ هشجءز ٓٞػٞػحضٜح جُٔطرٞػس أدٟ ئ٠ُ هشجءضٜح ذشٌَ خط٠ ذ٤٘ٔح ضظ٤ْٔ جُ
 ذظٞسز ؿ٤ش خط٤س، ٝٛزٙ جُطشم ك٠ جُوشجءز ضْ ئغرحضٜح ك٠ ػذز ٓٞػٞػحش ئخرحس٣س.

 :Guillermo France 2114 25دراطخ عٕٚهزيٕ فزاَض  -

ض٘حُٝص دسجعس ئشٌح٤ُس ٓإدجٛح إٔ جالعطخذجّ جُغة ُٔٞجسد جُطظ٤ْٔ جُٔطرٞع ٛٞ إٔ ٗوذّ جُ٘ض ػ٠ِ     
ُِؼذ٣ذ ٖٓ جُظلكحش جُشت٤غ٤س، ٝذٜزج ٗؿؼَ ػ٤ِٔس  Usabilityطشٗص ذك٤ع ٣إغش عِرحً ػ٠ِ ٣غش جالعطخذجّ جالٗ

ضِو٠ جُٔؼِٞٓحش ؿ٤ش كؼحُس. ٣ٝؼشف جُرحقع ٓٞجسد جُطظ٤ْٔ جُٔطرٞع ك٠ دسجعطٚ ػ٠ِ أٜٗح ضغطخذّ جُؼ٘ٞجٕ 
٠ ٛزٙ جُٔٞجسد ك٠ طلكحش ج٣ُٞد جُشت٤غ٠ ٝجُؼ٘ٞجٕ جُػحٟٗٞ ٝػ٘ح٣ٖٝ جُلوشجش. ٣ٝشٟ إٔ ضأغ٤ش جالٗطشٗص ػِ

ًٔح ك٠ جإلطذجسجش جُٔطرٞػس ٣إدٟ ئ٠ُ ضٌشجس جُٔؼِٞٓحش ٝص٣حدز ؿ٤ش ػشٝس٣س، قط٠ ٝئٕ ًحٗص ؽل٤لس، 
ٝذؼرحسز أخشٟ، كإ  . ٝذؼرحسز أخشٟ vertical scrollٓٔح ٣إدٟ ئ٠ُ ضكش٣ي جُٔٞػٞع سأع٤حً ػ٠ِ جُشحشس 

ئرج ٝػؼ٘ح ك٠ جُكغرحٕ طؼٞذحش جُوشجءز ٖٓ ػ٠ِ  رُي ٣ؼذ ؽش٣وس ؿ٤ش كؼحُس ُؼشع جُٔؼٕٔٞ، ٝخحطس
% ٓٔح ٠ٛ ػ٠ِ جُٞسم، ٝقط٠ جُٔغطخذ٤ٖٓ ؿ٤ش  25جُشحشس، كحُوشجءز ػ٠ِ شحشحش جٌُٔر٤ٞضش ضؼذ أذطأ ذ٘غرس 

جُٞجػ٤ٖ ذحألذكحظ جُط٠ أؾش٣ص ػ٠ِ جُؼٞجَٓ جُرشش٣س ٣ؼرشٕٝ ػٖ شؼٞسْٛ ذؼذّ جُشجقس ػ٘ذ هشجءز جُ٘ظٞص 
كإ جُ٘حط ال ٣شؿرٕٞ ك٠ هشجءز هذس ًر٤ش ٖٓ جُ٘ض ػ٠ِ شحشحش جٌُٔر٤ٞضش، ٝهذ  ػ٠ِ جُشحشس، ٝٗط٤ؿس ُزُي

هذٓص جُذسجعس ٗٔحرؼ ُالعطخذجٓحش جُؿ٤ذز ٝجُغ٤ثس ُٔٞجسد جُظكحكس جُٔطرٞػس ك٢ جُظكق جإلٌُطش٤ٗٝس، ٝرُي 
 س.ٖٓ خالٍ أعِٞخ دسجعس جُكحُس ُٔٞجهغ ػذد ٖٓ جُظكق جألٓش٤ٌ٣س ٝجُظكق جُ٘حؽوس ذحُِـس جألعرح٤ٗ

 :: يٕالغ انمُٕاد انزهٛفشَٕٚٛخ انؼزثٛخ ٔاألعُجٛخ92 9001دراطخ ػصبو َصز  -

ضطِخض ٓشٌِس ٛزٙ جُذسجعس ك٠ ًشق ؾذٟٝ ئٗشحء ٓٞجهغ ُِو٘ٞجش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س ػ٠ِ جُشرٌس، ٝػٔح ئرج      
جُٔؼح٤ٖٓ ًحٗص ٛزٙ جُٔٞجهغ ضٔػَ ئػحكس ُِذٝس جإلػال٠ٓ جُزٟ ضوّٞ ذٚ ٛزٙ جُو٘ٞجش، ٝرُي ٖٓ خالٍ ضك٤َِ 

جٌُٔطٞذس ٝجُٔشت٤س ٝجألشٌحٍ جُخذ٤ٓس جُط٠ ٣ؼٜٔح جُٔٞهغ، ًٝزُي جُطظ٤ْٔ جُل٢٘ ُِٔٞهغ، ٝػٞجَٓ جُؿزخ 
جُٔطٞجكشز ك٤ٚ ذٜذف جُطؼشف ػ٠ِ جُٔؼح٤٣ش جُٔشطشًس جُط٠ ٣ؿد جالُطضجّ ذٜح ػ٘ذ ضظ٤ْٔ ٛزٙ جُ٘ٞػ٤س ٖٓ 

٤س : ه٘حز جُؿض٣شز ٝه٘حز أذٞظر٠ جُلؼحت٤س ٝه٘حز جُٔٞجهغ. ضْ ضكذ٣ذ ػ٤٘س ٖٓ ٛزٙ جُو٘ٞجش شِٔص أسذغ ه٘ٞجش ػشذ
 ABCجُٔغطورَ ٝجُو٘حز جألسد٤ٗس ٓٔػِس ُِو٘ٞجش جُؼشذ٤س ٝأسذغ ٓٞجهغ ُو٘ٞجش أؾ٘ر٤س ضٔػِص ك٠ ٓٞجهغ ه٘ٞجش 

News, BBC, CBS, CNN. 
ْ ٣ؼؼٞج ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ إٔ ٓظ٠ٔٔ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س جُؼشذ٤س ٝجألؾ٘ر٤س ػ٠ِ قذ عٞجء ُ    

ٓؼح٤٣ش غحذطس ُطظ٤ْٔ جُظلكس جُشت٤غ٤س، ئر ٣طْ رُي ذ٘حًء ػ٠ِ ٓذٟ ضكو٤ن جُطظ٤ْٔ ُِؿٞجٗد جُٞظ٤ل٤س جُط٠ 
٣غؼ٠ جُٔٞهغ ُطكو٤وٜح ٝذظٞسز ٓالصٓس ُِطش٣وس جُط٠ ٣خذّ ذٜح جُٔٞهغ ٓغطخذ٤ٓٚ. ذحإلػحكس ئ٠ُ ػذّ ئدسجى 

ػ٤ك٤س ٝجُخشجتؾ ك٠ ضوذ٣ْ خذٓحش ئػحك٤س ُِٔغطخذّ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جُؼشذ٤س أل٤ٔٛس جُشعّٞ جُطٞ
ذٔح ٣غحػذٙ ػ٠ِ كْٜ خِل٤حش جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔٞػٞػحش ٝجُوؼح٣ح جإله٤ٔ٤ِس ٝجُذ٤ُٝس، ذحإلػحكس ئ٠ُ ُلص جٗطرحٛٚ 

 ُرؼغ جُٔٞػٞػحش.

خطِص ٝٗظًشج ُطٞعغ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س جألؾ٘ر٤س ك٠ جعطخذجّ جُظٞس ذٔٞجهؼٜح ذشٌَ ًر٤ش كوذ ج    
جُ٘غد ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُؼشذ٤س ُوِس جػطٔحدٛح ػ٠ِ جُظٞس جُػحذطس ػٖٔ طلكحضٜح جُشت٤غ٤س، كوذ 

% ك٢ جُٔٞجهغ جُؼشذ٤س، ٣ٝؼٌظ  06٣5% ك٢ ٓوحذَ  83٣0ذِـص ٗغرس جعطخذجّ جُظٞس ك٢ جُٔٞجهغ جألؾ٘ر٤س
ٖ ذشٌَ عَٜ ٝػشػٜح ك٢ شٌَ رُي هظًٞسج ك٠ كْٜ أ٤ٔٛس جُذٝس جُز١ ضِؼرٚ جُظٞسز ك٢ كْٜ جُٔؼح٤ٓ

ٓإغش ؾزجخ ذٔح ٣غحػذٛح ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجف ش٤ٌِس ٝٓٞػٞػ٤س ذحُ٘غرس ُِٔغطخذّ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ضطٞس 
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جالٛطٔحّ ذحُطؼ٤ِن جُٔظحقد ُِظٞسز، ٝجُز١ ٣غحػذ ػ٠ِ ششـ ٓؼٜٔٞٗح ذأ٣غش جُغرَ قط٠ ضكون جُٜذف 
 جُٜ٘حت٢ جُٔشؾٞ ٖٓ ٗششٛح.

 : جُلٖ جُظكل٠ ك٠ جُ٘غخ جُظكل٤س جُٔطرٞػس ٝجالٌُطش٤ٗٝس:27 9001دراطخ ػجذ انغٕاد طؼٛذ -
جعطٜذكص جُذسجعس ٝطق ٝضك٤َِ ٝضو٣ْٞ جُلٕ٘ٞ جُظكل٤س ك٠ جُ٘غخ جُٔطرٞػس ٝجالٌُطش٤ٗٝس ٖٓ         

جُظكق جُؼشذ٤س ٝجألؾ٘ر٤س ك٠ ػٞء جُغٔحش جالضظح٤ُس ج٤ُٔٔضز ُِظكحكس جُٔطرٞػس ٝجالٌُطش٤ٗٝس، ٓغ 
حش جُظكل٤س جُٔوذٓس ك٢ ئطذجسجش جُظكق ػ٠ِ جالٗطشٗص ٓغ جُطر٤ؼس ضٞػ٤ف ٓذٟ ض٘حعد جُخذٓ

جالضظح٤ُس جُخحطس ذحُظكحكس جالٌُطش٤ٗٝس ٝهذ ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٗطحتؽ ٛحٓس، ٜٓ٘ح: إٔ جُؼ٘ح٣ٖٝ ؾحءش 
ذٔٞجػغ جُظكق ذك٤ع ٣ٌٖٔ هشجءضٜح ًحِٓس دٕٝ ضكش٣ي ٓغطٟٞ جُشحشس ك٠ أٟ جضؿحٙ، ٝجعطخذجّ جُؼ٘ٞجٕ 

جالضغحع ُطٞك٤ش هذس ٖٓ جُر٤حع ُض٣حدز جٗطرحٙ جُوحسب. ٝٝػف جخطالف جُشٌَ جإلخشجؾ٠ جُزٟ ٣طٞعؾ 
ُِ٘غخس جُٔطرٞػس ػٖ جُ٘غخس جالٌُطش٤ٗٝس ٖٓ طكق جُذسجعس، ق٤ع ٣ؼطٔذ جُشٌَ جُؼحّ إلخشجؼ جُظكق 
جُٔطرٞػس ػ٠ِ ٝقذز جُظلكس ذ٤٘ٔح ك٠ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٣ظرف جُٔٞػٞع جُظكل٠ ػ٠ِ ػذز 

 ظ٤س ٝطٞس غحذطس ٝطٞس ٓطكشًس ذحإلػحكس ئ٠ُ جُظٞس جُٔطكشًس ٝجُؼ٘حطش جُغٔؼ٤س .ٓغط٣ٞحش ٗ

 : جُطؿشذس جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُٔظش٣س جُٔطرٞػس:28 9001دراطخ يؾًذ ػجذ انؾكٛى -

جعطٜذكص جُذسجعس سطذ أذؼحد قشًس جُ٘شش جالٌُطش٠ٗٝ جُٔغطخذٓس ك٠ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ٝٓذٟ     
٤ٔٔضز ُِظكحكس جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس ٝجُٔطٔػِس ك٠ ٓٞجهغ طكق)جألٛشجّ، ضطحذوٜح ٓغ جُغٔحش جُ

جألخرحس، جُؿٜٔٞس٣س( ٝٓذٟ عُٜٞس ضظلف ٛزٙ جُ٘غخ ٝقؿْ جعطخذجٜٓح ُِٞعحتؾ جُٔطؼذدز ٖٓ طٞش 
ٝطٞسز ٝٓإغشجش أخشٟ ٝجعطٔشش جُلطشز جُض٤٘ٓس ُِطك٤َِ عرؼس أ٣حّ، ٝهذ أظٜشش جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 

جُطلحػ٢ِ جُٔرحشش ضٔحٓحً ًخذٓحش ؿشف جُكٞجس ٓغ ٝؾٞد جالضظحٍ جُطلحػ٢ِ ؿ٤ش جُٔرحشش  ؿ٤حخ جالضظحٍ
ًحُرش٣ذ جالٌُطش٠ٗٝ، ٝػذّ ضـ٤ش جُٔؼٕٔٞ جُٔ٘شٞس ك٠ جُ٘غخ جالٌُطش٤ٗٝس ٓوحسٗس ذحُ٘غخ جُٔطرٞػس ئال 

هغ جُذسجعس ضـ٤٤شجً ؽل٤لحً ك٠ ذؼغ جُؼ٘ح٣ٖٝ ذحألٛشجّ. ٝإٔ ٓٞهغ طك٤لس جألٛشجّ ٣ؼذ جُٞق٤ذ ػٖٔ ٓٞج
جُزٟ ٣غطخذّ جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ٖٓ طٞش ٝقشًس ٖٓ خالٍ ٗوَ آخش أٛذجف ٓرحس٣حش ًشز جُوذّ ك٠ ك٤ِْ 

 ضغؿ٠ِ٤.

 : جُظك٤لس جالٌُطش٤ٗٝس ٝجُٞسه٤س دسجعس ٓوحسٗس:29 9003دراطخ طؼٛذ انغزٚت -

ٝج٠ُ أٟ ٓذٟ ضشٌَ جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جُطؼشف ػ٠ِ ٓح٤ٛس جُظك٤لس جالٌُطش٤ٗٝس ٝٓضج٣حٛح جُؼذ٣ذز     
ضِي جُٔضج٣ح ضٜذ٣ذجً ُٔغطورَ جُظك٤لس جُٞسه٤س جُطو٤ِذ٣س ٝجُطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ جعطـالٍ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس 
جُٔظش٣س ُِٞعحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس جُط٢ ضطكٜح شرٌس جالٗطشٗص ٝج٠ُ أٟ ٓذٟ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جُظك٤لس 

س جُظكق ٓكَ جُذسجعس ك٠ طكق)جألٛشجّ جالٌُطش٤ٗٝس ذذ٣الً ػٖ جُظك٤لس جُٞسه٤س، ٝضٔػِص ػ٤٘
جُظرحق٠، جُغ٤حعس جُذ٤ُٝس، جألٛشجّ ٠ٌِ٣ٝ، ٓٞهغ دجس جُطكش٣ش ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص جُزٟ ٣ؼْ طكق 

طكق قضذ٤س ٠ٛٝ) جُشؼد، جُٞكذ، جألٛح٠ُ،  4جُؿٜٔٞس٣س ٝجُٔغحء ٝجالؾ٤رش٤حٕ ؾحص٣ص( ذحإلػحكس ج٠ُ 
، ٝهذ 2110عرٞع ٝرُي ضْ خالٍ جُ٘ظق جُػح٠ٗ ٖٓ ػحّ جُؼشذ٠(، ًٔح ضْ ئؾشجء جُذسجعس ػ٠ِ طك٤لس جأل

جػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُٔغف جالػال٢ٓ ٝجُٜٔ٘ؽ جُٔوحسٕ، ًٔح ضْ جالػطٔحد ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُذسجعحش 
جُٔغور٤ِس. ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ أٗٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ ٓؼظْ جُظكق جُٔظش٣س أٗشأش ٓٞجهغ ُٜح ػ٠ِ 

ح ٓؼح٤ٖٓ جُظكق جُٞسه٤س ًٔح ٠ٛ أٝ ِٓخظس. ًٔح إٔ جُٔٞجهغ جُخحطس شرٌس جالٗطشٗص كاٜٗح ض٘شش ك٤ٜ
ذحُظكق ُْ ضغطل٤ذ ٖٓ جُٞعحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس جُط٠ ضطكٜح شرٌس جالٗطشٗص عٞجء ًحٗص أدٝجش 

 جُطلحػ٤ِس ًحُ٘ض جُلحتن جٝ جعطخذجّ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز .
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 ش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش:جُٔكٞس جُػح٠ٗ: دسجعحش ؾٜٔٞس جُٔٞجهغ جإلٌُط

 :جعطخذجٓحش جُشرحخ ج٠٘ٔ٤ُ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس:9003 10دراطخ انؾظٍ ػهٗ يؾًذ انذارٖ -

ٛذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جُطؼشف ػ٠ِ ٤ًل٤س جعطخذجّ جُشرحخ ج٠٘ٔ٤ُ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٝؽر٤ؼس     
ؽ جُٔغك٢ ق٤ع هحّ جُظؼٞذحش جُط٠ ضٞجؾْٜٜ ك٠ جعطخذجّ ٓٞجهغ ضِي جُظكق، ٝجػطٔذش ػ٠ِ جُٜٔ٘

ٓلشدز دجخَ جُؼحطٔس ط٘ؼحء ضطشجٝـ أػٔحسْٛ  411جُرحقع ذٔغف ػ٤٘س ٖٓ جُشرحخ ج٢٘ٔ٤ُ هٞجٜٓح 
ػحٓح ًٝحٗص جذشص ٗطحتؿٜح: إٔ جُشرحخ ٣لؼَ جعطخذجّ خذٓحش جُرش٣ذ جالٌُطش٢ٗٝ ك٢  41ئ٠ُ 08ٖٓ

لطحءجش ٝجعططالػحش جُشأ١ غْ ٓوذٓس جألدٝجش جُطلحػ٤ِس ػٖ ذحه٢ جألدٝجش جُطلحػ٤ِس جألخشٟ ٤ِ٣ٜح جالعط
جُٔشحسًس ك٢ جُٔ٘طذ٣حش غْ ضوذ٣ْ جألخرحس ئ٠ُ جُرش٣ذ جالٌُطش٢ٗٝ غْ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس غْ 
جُٔشحسًس ك٠ ؿشف جُكٞجس. ذ٤٘ٔح ضٔػِص أذشص جُظؼٞذحش ك٠ جعطخذجّ ٓٞجهغ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ك٢ 

 ة ضك٤َٔ طلكحش ذؼغ جُٔٞجهغ.ضـ٤٤ش ػ٘ح٣ٖٝ ذؼغ ٓٞجهغ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٝذط
 Anders Larssonأَذٚزص الرطٌٕ  – 9

139033: 

ٝجعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جخطرحس جعطخذجّ ٝضوذ٣ش ٓالٓف جُطلحػ٤ِس ٖٓ هرَ جُضٝجس ك٠ ٓٞجهغ جُظكق     
ٓلشدز ٝضْ ئؾشجء جُذسجعس ػ٠ِ جغ٤ٖ٘  0343جالٌُطش٤ٗٝس جُغ٣ٞذ٣س ٖٓ خالٍ ئؾشجء ٓغف ػ٠ِ ػ٤٘س هٞجٜٓح 

ٓالٓف ػ٠ِ جُ٘كٞ  4أًرش ٓٞجهغ جُظكق جُغ٣ٞذ٣س جٗطشحسجً، ٝضٔػِص ٓالٓف جُطلحػ٤ِس ك٠ ٖٓ
جإلٗغحٕ(، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ٗٔٞرؼ ضشٞٗؽ  –جُٞع٤ِس، جُٞع٤ِس، جُٞع٤ِس –ج٥ض٠:)جإلٗغحٕ، جإلٗغحٕ

ٕ كشص جُطلحػَ ُٔالٓف جُطلحػ٤ِس ًاؽحس ٗظشٟ ُٜح ، ًٝحٗص أذشص ٗطحتؽ جُذسجعس: إٔ صٝجس جُٔٞجهغ ٣شٕٝ أ
جُط٠ ضوذٜٓح جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٓكذٝدز ُِـح٣س، ٗحدسجً ٓح ٣وّٞ جُضٝجس ذحُٔغحٛٔس ك٠ ط٘غ جُوظض 
جإلخرحس٣س ٝجُٔغحٛٔس ذٔوحؽغ جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞس ك٢ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس. ًٔح إٔ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُٔٞجهغ 

جُؿٜٔٞس ٓٔح ٣ظؼد ض٤ٌلْٜ ٓغ جُٔٞهغ،  ٓكَ جُذسجعس ُْ ٣ظٔٔٞج ٓٞجهغ ضطالءّ ذشٌَ ًحك٠ ٓغ جقط٤حؾحش
٣ٝظ٘ق ًالً ٖٓ جُوشجء ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُٔٞجهغ ذأْٜٗ ٓطؼ٤ِٖٔ ذط٤ث٤ٖ ك٠ ٤ًل٤س جعطـالٍ أدٝجش جُطلحػ٤ِس 
إلقذجظ جُطٞجطَ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ٝإٔ ٓغط٣ٞحش ضو٤٤ْ جُٔركٞغ٤ٖ ُٔغطٟٞ جُطلحػ٤ِس ك٠ جُٔٞجهغ ٓ٘خلؼس  ػ٠ِ 

 جضٜح.جُشؿْ ٖٓ هِس جعطخذجْٜٓ ألدٝ

ضأغ٤ش جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جُؼ٤ِٔحش  :9030 19ْٛضى عٕدح يؾًذ يإٚذ -
 جإلدسج٤ًس:

ضٔػِص ٓشٌِس جُذسجعس ك٠ جُركع ػٖ ضأغ٤ش جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جُؼ٤ِٔحش     
خالٍ سطذ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُظٞجٛش جإلدسج٤ًس جُٔطٔػِس ك٠ جإلدسجى ٝجُطزًش ُذٟ ؽالخ جُؿحٓؼس ٝرُي ٖٓ 

أٜٛٔح ٓذٟ ٝؾٞد كشٝم ذ٤ٖ جُٔؿٔٞػحش جُطؿش٣ر٤س ك٢ دسؾحش جإلدسجى ُشٌَ جُٔٞجهغ جُظكل٤س ذ٤ٖ 
جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س جُٔخطِلس، ٝٓذٟ جسضرحؽ جإلدسجى ذٔغطٟٞ خرشز ٜٝٓحسز جعطخذجّ شرٌس جالٗطشٗص 

ؾس جضؿحٛحضْٜ ٗكٞ ضِي جُٔٞجهغ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ٝٓذٟ ئرج ًحٗص جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س ُطِي جُٔٞجهغ ضكذد دس
ضكذ٣ذ دسؾس ضزًش ضِي جُٔؿٔٞػحش جُطؿش٣ر٤س ُِٔكطٟٞ جإلخرحسٟ ُٜح، ٝجعطخذّ جُرحقع جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٢ ، 

ٓلشدز، ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ػذّ ٝؾٞد  481ٝضْ ئؾشجء جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ ؽالخ جُؿحٓؼس هٞجٜٓح 
ٞعط٠ ئدسجى جُطالخ ك٠ ئدسجًْٜ ُِشٌَ جإلخشجؾ٠ ُِٔٞجهغ جُظكل٤س كشٝم رجش دالُس ئقظحت٤س ذ٤ٖ ٓط

جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس. ٝػذّ ٝؾٞد ضِي جُلشٝم أ٣ؼحً ذ٤ٖ خرشز جُطالخ ك٢ جعطخذجّ شرٌس جالٗطشٗص 
 ٝذ٤ٖ ئدسجًْٜ ُِشٌَ جإلخشجؾ٢ ُطِي جُٔٞجهغ ٝضٞؾٜحضْٜ ٗكٞٛح.
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ك٤ذ٣ٞ( ٖٓ أًػش جُطظ٤ٔٔحش ضزًشجً ُذٟ جُٔركٞغ٤ٖ، ًٔح ضٞطِص ئ٠ُ إٔ جُخرش جُزٟ ٣ؼْ)طٞس ٝٗض ٝ    
ًٔح إٔ جألخرحس جُٔظحقرس ذِٔلحش جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞس جُػحذطس أًػش هحذ٤ِس ُِطزًش ػٖ جألخرحس جُٔوذٓس ػٖ 
ؽش٣ن جُل٤ذ٣ٞ كوؾ ٤ِ٣ْٜ جألخرحس جُٔظحقرس ُِ٘ظٞص ٝجُظٞس جُػحذطس ٝجُظٞش ٤ِ٣ْٜ جألخرحس جُٔظحقرس 

ٔظحقرس ُِظٞس جُٔطكشًس ٝجُل٤ذ٣ٞ ٤ِ٣ْٜ جألخرحس جُٔظحقرس ُِظٞش ٤ِ٣ْٜ جألخرحس ُِظٞس ٤ِ٣ْٜ جألخرحس جُ
 جُ٘ظ٤س، ٝأخ٤شجً جألخرحس جُٔظحقرس ُِظٞس جُٔطكشًس ٝجُظٞش.

 :ضلؼ٤الش ٓغطخذ٠ٓ جالٗطشٗص ُطظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلخرحس٣س جُؼشذ٤س: 9002 11دراطخ يؼٍٛ صبنؼ -

جُؿٜٔٞس ُِطظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلخرحس٣س جُؼشذ٤س ٝآسجتْٜ جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جُطؼشف ػ٠ِ ضلؼ٤الش     
ضؿحٙ ًَ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش ضظ٤ْٔ ضِي جُٔٞجهغ ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ: إٔ جُؿٜٔٞس ٣لؼَ إٔ ٣ٌٕٞ 
ٓٞهغ جُطظ٤ْٔ ك٠ جُٔؿحٍ جُٔشت٠ ُشحشس جُٔغطخذّ ك٠ ٝعؾ جُشحشس، ٣ٝلؼَ ضوغ٤ْ جُظلكس ئ٠ُ غالغس 

ؾ غِػ٠ جُٔغحقس ك٠ ق٤ٖ ٣أخز جُؼٔٞد جأل٣ٖٔ ٝجأل٣غش ٓؼحً غِع أػٔذز ٣أخز ػٔٞد جُٔكط٣ٞحش ك٠ جُٞع
جُٔغحقس جُخحطس ذحُظلكس، ٣ٝلؼَ جُؿٜٔٞس ٝؾٞد جُوحتٔس جُشت٤غ٤س ك٠ جُؼٔٞد جأل٣ٖٔ ُِظلكس ٝجُخذٓحش 
جُخحطس ذحُٔٞهغ ك٢ جُؼٔٞد جأل٣غش، ًٔح ٣لؼَ ٝؾٞد شش٣ؾ جُطٔش٣ش ُِظلكس ك٠ جُؿٜس ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ 

ص ٗظش جُٔطظلف ػ٘ذ جُظؼٞد أٝ جُ٘ضٍٝ ُٔطحذؼس جُٔكطٟٞ، ٣ٝلؼَ جُؿٜٔٞس ضـ٤٤ش جُٔطظلف قط٠ ال ٣طشط
جُِٕٞ جألصسم ك٠ جُؼ٘ح٣ٖٝ ٝجُشٝجذؾ، ٝجعطخذجّ جأل٣وٞٗحش رجش جُظٞس جُٔطكشًس ُؿزخ جالٗطرحٙ ُرؼغ 

٣غَٜ جُخذٓحش جُٜٔٔس ذحُٔٞهغ، كؼالً ػٖ ضوذ٣ْ جُٔكط٣ٞحش جُطلحػ٤ِس ٓػَ جُل٤ذ٣ٞ ك٠ ِٓلحش طـ٤شز جُكؿْ 
ضك٤ِٜٔح ٖٓ هرَ جُٔغطخذ٤ٖٓ ُك٤ٖ جعطؼشجػْٜ ُرو٤س جُٔكط٣ٞحش، ًزُي ٣لؼَ جُؿٜٔٞس أال ضض٣ذ خ٤حسجش 
جالعطلطحءجش ٝجُطظ٣ٞص ػ٠ِ جألقذجظ جُٜٔٔس ػ٠ِ غالغس خ٤حسجش ك٠ جُظلكس جُشت٤غ٤س، كؼالً ػٖ ضؿ٘د 

 جعطخذجّ أٗٞجع جُخطٞؽ جُل٤٘س ك٠ جُٔطٖ ٝجُؼ٘ح٣ٖٝ ئال ك٠ جُؼشٝسز.

جُؼالهس ذ٤ٖ ضلؼ٤َ أعح٤ُد ئخشجؼ جُظلكحش جُذجخ٤ِس ٝدٝجكغ : 9002 11دانٛب كًبل ػٕاد دراطخ -
 هشجءضٜح ك٠ ٓؿالش جألؽلحٍ:

ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ ٝطق جُؼالهس ذ٤ٖ ضلؼ٤َ جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س ُٔؿالش جألؽلحٍ ػ٠ِ دٝجكغ هشجءز     
ُ٘ٞع ٝجُٔغطٟٞ جالهطظحد١ ٝٗٞع ضِي جُٔؿالش ٝرُي ك٠ ػٞء ػذد ٖٓ جُٔطـ٤شجش جُذ٣ٔٞؾشجك٤س  ًح

ٓلشدز ٖٓ جُٔؿطٔغ جألط٠ِ ُِذسجعس ٖٓ جُٔذجسط جُطحذؼس  411جُطؼ٤ِْ، ٝهحٓص جُرحقػس ذغكد ػ٤٘س ٖٓ
ع٘س ٝرُي ك٠ جُٔذجسط جُك٤ٌٓٞس ٝجُطؿش٣ر٤س  02ئ٠ُ 9ُِوحٛشز جٌُرشٟ ٝجُِز٣ٖ ضطشجٝـ أػٔحسْٛ ذ٤ٖ

ٓلشدز ٖٓ ٓؿٔٞػحش جُ٘وحػ جُٔشًضز  31٘س هٞجٜٓحٝجُخحطس جُؼشذ٠ ٝجُِـحش، ًٔح هحٓص جُرحقػس ذغكد ػ٤
ُطأ٤ًذ ٗطحتؽ جُذسجعس، ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس: ُوذ ضٔػِص أذشص جألعرحخ ك٠ ػضٝف ذؼغ 
جألؽلحٍ ػٖ هشجءز جُٔؿالش هِس جُؿحرذ٤س ٝجُطش٣ٞن ٝجسضلحع غٜٔ٘ح، ٝػذّ ؾٞدز أُٞجٜٗح. ًٔح أٗٚ ضٞؾذ 

جإلخشجؾ٤س ذحُظلكحش جإلخشجؾ٤س ك٠ ٓؿالش جألؽلحٍ ٝدٝجكغ ضؼشع جألؽلحٍ ػالهس ذ٤ٖ ضلؼ٤َ جألعح٤ُد 
ُطِي جُٔؿالش ئال ك٤ٔح ٣خض أعِٞخ جُطؼر٤ش جُل٠٘ ٝجُزٟ كؼِٚ ٓؼظْ جُٔركٞغ٤ٖ. ُْٝ ضشطذ جُذسجعس 
ٝؾٞد كشٝم ذ٤ٖ جُزًٞس ٝجإلٗحظ ك٢ ضلؼ٤َ جألعح٤ُد جإلخشجؾ٤س ئال ك٤ٔح ٣طؼِن ذأعِٞذ٠ جُغٞس ٝجُطؼر٤ش 

 ٝرُي ُظحُف جُزًٞس.                                      جُل٠٘
 :Deborah Chung & Mina Tsay 9002 11دراطخ دٚجٕرا شٕط ٔيُٛب رظبٖ  – 2
جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس ٓؼشكس ضأغ٤ش جُطلحػ٤ِس جُٔوذٓس ػرش ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ػ٠ِ ضلؼ٤َ     

ٓلشدز ُخٔغس  250دجش ػ٤٘س جُذسجعس جُط٠ هٞجٜٓحجُؿٜٔٞس ُطِي جُٔٞجهغ، ٝرُي ػرش ضؼش٣غ ٓلش
 The"ٓغط٣ٞحش ٖٓ جُطلحػ٤ِس ػرش ٓٞهغ طكل٤س  ضْ ضظ٤ٔٔٚ إلؾشجء جُطؿشذس ػ٤ِٜح ٝ ٣غ٠ٔ ذٔٞهغ 
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Ledger"–Courier  ٝضْ ٖٓ خالُٚ ضؼش٣غ جُؼ٤٘س ُؼذز ٓغط٣ٞحش ٖٓ جُطلحػ٤ِس، ٝجػطٔذش جُذسجعس ،
ص أذشص جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٠ : إٔ ٓالٓف جُطلحػ٤ِس ػ٠ِ ٓذخَ جُطلحػ٤ِس ًاؽحس ٗظشٟ ُٜح، ًٝحٗ

جُٔٞؾٞدز ك٠ ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس أدش ئ٠ُ ٓض٣ذ ٖٓ جُطشجذؾ ذ٤ٖ جُؿٜٔٞس جُوشجء ٝجُٔٞجهغ ػرش 
ضؼظ٤ْ جُطلحػَ ذ٤ٖ جُؿٜٔٞس ٓغ جُٔكطٟٞ ٝٓغ ذؼؼْٜ جُرؼغ ٝٓغ جُوحتْ ذحالضظحٍ ذٔح ٣إدٟ ئ٠ُ ص٣حدز 

حس٣س جُٔ٘شٞسز ذٜح. ًٔح إٔ ٓالٓف جُطلحػ٤ِس جُٔطؼذدز ئرج ضٞجكشش ك٠ جُٔٞهغ ضِؼد جُطشجذؾ ذحُوظض جإلخر
 دٝس ك٠ ضلؼ٤َ جُؿٜٔٞس جُوحسب ُِٔٞهغ جُظكل٠، ٝرُي ئرج ضٞكش ٓؼٕٔٞ ٣طلن ٓغ سؿرحش جُٔغطخذ٤ٖٓ.

 :Laura Ruel & Bartosz Wojdynski 9002 12دراطخ نٕرا راؤٔل ٔثبررٕع ٔعذُٚظكٗ  -
جُذسجعس جٌُشق ػٖ ضأغ٤ش ًػحكس جُٞطالش جُطشؼر٤س ػ٠ِ ٤ًل٤س سؤ٣س جُؿٜٔٞس جُوحسب جعطٜذكص ٛزٙ     

ُِٔكطٟٞ ك٢ جُظلكس جُشت٤غ٤س ُِٔٞجهغ جُظكل٤س ٝرُي ٖٓ خالٍ ضطرغ قشًس جُؼ٤ٖ، ٝٓذٟ ضأغ٤ش ًػحكس 
 جُٞطالش ػ٠ِ ضزًشْٛ ُِؼ٤ِٔس جالضظح٤ُس، ذحإلػحكس ئج٠ُ ضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُٞهص جُزٟ ٣ٔؼ٤ٚ جُوشجء ك٠
ضظلف جُظلكس جُشت٤غ٤س ك٠ ٓٞجهغ ضِي جُظكق ٝجُٞهص جُزٟ ٣ٔؼ٤ٚ جُوشجء ك٠ هشجءز جُوظض جإلخرحس٣س 

 ٝػذد جُوظض جُط٢ ٣طْ هشجءضٜح.

ٓلشدز ٝضْ ضؼش٣ؼْٜ ُػالغس  طلكحش ست٤غ٤س ٖٓ ٓٞجهغ 61ٝهذ أؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س هٞجٜٓح    
جُٞطالش جُطشؼر٤س، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ٓذخَ  ئخرحس٣س ضْ ضظ٤ْٜٔٔ ُؼٌظ جُٔغط٣ٞحش جُٔخطِلس ٌُػحكس

طؼٞذس ضغ٤٤ش أػٔحٍ جُٔٞهغ ٝ ٓذخَ ع٤ٌُٞٞؾ٤س جعطخذجّ ٝجؾٜس جألخرحس ػرش جإلٗطشٗص، ٝضٞطِص ئ٠ُ: 
إٔ ًػحكس جُٞطالش جُطشؼر٤س ك٢ طلكس جالٗطشٗص ضإغش ػ٠ِ ٤ًل٤س ٗظش جُٔغطخذ٤ٖٓ ُِٔكطٟٞ ػ٠ِ 

رس جُٞطالش جُطشؼر٤س ك٠ جُظلكحش جُشت٤غ٤س ُِٔٞجهغ جإلخرحس٣س جُظلكس جُشت٤غ٤س. ًٔح أٗٚ ًِٔح صجدش ٗغ
ًِٔح جعطـشم جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝهطحً أؽٍٞ ك٠ ٓطحُؼطٜح، ٝإٔ ص٣حدز جٌُػحكس ضإدٟ ئ٠ُ ص٣حدز ػذد جُوظض 

 جإلخرحس٣س جُط٠ ٣طْ جالؽالع ػ٤ِٜح ذغرد ص٣حدز جُؼـؾ ػ٤ِٜح ذٞجعطس جُلأسز. 

 :غ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُٔظش٣س ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗصضظ٤ْٔ جُٔٞجه: 9002 12دراطخ يُبر فزؾٗ -

ٛذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ سطذ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُٔظش٣س ٝجُٔطٔػِس ك٢ ٓٞجهغ     
طكق جألٛشجّ، جُٞكذ، ج٤ُّٞ جُغحذغ، جُٔظش١ ج٤ُّٞ، ٝجُششٝم، ذحإلػحكس ئ٠ُ ًشق جغش جُطو٤٘حش ػ٠ِ 

ػح جُؿٜٔٞس ػٜ٘ح ٝجخطرحس ٣غش جعطخذجٜٓح ٝجغش رُي ك٢ جُطظ٤ْٔ، ٝهذ ضظ٤ْٔ ضِي جُٔٞجهغ ٝئذشجص ٓذٟ س
جػطٔذش جُرحقػس ػ٠ِ ٓذخَ ضلحػَ جإلٗغحٕ ٓغ جُكحعد ًٔذخَ ٗظشٟ ُِذسجعس ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ: إٔ 
ٓٞجهغ جُظكق ٓكَ جُذسجعس ض٤ٔضش ذ٤غش جالعطخذجّ ك٠ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُ٘ٞجق٠، ئال إٔ ٛ٘حى جُؼذ٣ذ ٖٓ 

كطوحس جُٔغطخذّ ئقغحعٚ ذحٌُٔحٕ جُزٟ ٣طحُؼٚ خحطس ذٔٞهؼ٠ جألٛشجّ ٝجُٞكذ، ًٝزُي ػذّ جُؼ٤ٞخ أٜٛٔح ج
ضٌشجس ذؼغ جُشٝجذؾ ذٌَ جُظلكحش ٓػَ سٝجذؾ جُركع ٝجألسش٤ق ذٔٞهغ جألٛشجّ ٝٝػغ جُشٝجذؾ 
ُظلكحش رجش طِس ذٜ٘ح٣س جُٔٞػٞع جُط٣َٞ ؾذج ٝظٜش رُي ك٠ ٓٞهؼ٠ جُٞكذ ٝجُٔظش١ ج٤ُّٞ، ذحإلػحكس 

ٗخلحع كشص جعطخذجّ جُركع ًٞع٤ِس ُِطؿٍٞ ذحُٔٞهغ ٗط٤ؿس ُٔشٌالش ضو٤٘س ضطؼِن ذحعطخذجّ جُِـس ئ٠ُ ج
 جُؼشذ٤س.

ٝجضؼف ٝؾٞد ػالهس جسضرحؽ٤ٚ ؽشد٣س ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ جُٔٞجهغ ٝسػح جُٔغطخذّ ػٜ٘ح ٝجُط٠ ضؼذ     
ك٠ ق٤ٖ ضخطل٢ ٛزٙ ٓطٞعطس ك٠ ٓٞجهغ جألٛشجّ ٝجُششٝم ٝجُٞكذ ٝضؼذ ػؼ٤لس ك٠ ٓٞهغ ج٤ُّٞ جُغحذغ 

 جُؼالهس ك٠ جُٔظشٟ ج٤ُّٞ.
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 :Phillips Brady Laurie  9002 12دراطخ ثزادٖ فٛهٛجض  -

جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جُطؼشف ػ٠ِ ضأغ٤ش جُِٕٞ ٝجُطٞجصٕ ك٢ جُطظ٤ْٔ ً٘حق٤س ؾٔح٤ُس ك٢ جُٔٞجهغ ق٤ع     
، ٝهذ أؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ  ٣إغش جُؼ٘ظشجٕ ػ٠ِ ض٘حؿْ جُٔٞجهغ ٝرُي ػ٠ِ ئدسجى ٣غش جعطخذجّ جُٔٞجهغ

ٓٞجهغ أخشٟ ٓططحذوس ك٢ جُٔكطٟٞ ٌُٜٝ٘ح  3ؽحُرح ؾحٓؼ٤ح ٝهذ ضْ جخط٤حس ٓٞهغ قو٤و٠ غْ ضظ٤ْٔ  81
ضخطِق ك٢ جألُٞجٕ جُطٞجصٕ ٝهذ ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ أٗٚ ال ضٞؾذ كشٝم دجُس ئقظحت٤حً ذخظٞص سػح 

ٜٞس ػٖ ٣غش جالعطخذجّ ٓشضرؾ ذحُطؿٍٞ جُوشجء ػٖ عُٜٞس جعطخذجّ جُٔٞجهغ جألسذؼس، ٝإٔ سػحء جُؿٔ
جُؿ٤ذ ٤ُٝظ جُٔظٜش جُؿٔح٠ُ. ًزُي كاٗٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٓٔح عرن ئال إٔ جُٔركٞغٕٞ أًذٝج ك٠ ؾٞجذْٜ ػ٠ِ 

 عإجٍ قٍٞ أٟ جُٔٞجهغ ضٌٕٞ أعَٜ ٖٓ ق٤ع جالعطخذجّ، أؾحذٞج جُٔٞجهغ جُط٠ ضظ٤ٜٔٔح ؾزجخ.

 :Phongsatha, Satha 2118 39 دراطخ فَٕغظبسا -

٘حُٝص جُذسجعس جُؼالهس ذ٤ٖ ئدسجى جُٔشحس٤ًٖ ُؿحرذ٤س طلكس ج٣ُٞد ٝؾٞدضٜح ٖٓ ؾٜس، ٝأدجتْٜ ض    
الخطرحس كْٜٜٔ ُٔح ٣وشؤٝٗٚ ٝجُٔذز جُط٢ ٣كطحؾٕٞ ئ٤ُٜح إلٗؿحص جُٜٔٔس. ٖٓ ؾٜس أخشٟ ضْ ضظ٤ْٔ غالظ 

ٝكوحً  طلكحش ٓشطشًس ك٢ قؿْ جُكشف ٝٗٞػٚ ُٕٝٞ جُخِل٤س، ٌُٖٝ ضخطِق ك٢ ٓذٟ ؾحرذ٤س ضظ٤ٜٔٔح
ُِخرشجء جُز٣ٖ جػطٔذ ػ٤ِْٜ جُرحقع. ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ إٔ ٛ٘حى ػالهس ؽشد٣س رجش دالُس ذ٤ٖ ٝهص 
جُوشجءز)ٝضشَٔ ٝهص هشجءز جُٔٞػٞع ٝٓذز جالٓطكحٕ( ٝؾحرذ٤س جُظلكس، ٣ٝلغش جُرحقع رُي ذإٔ جُطظ٤ْٔ 

ٝئٗؿحص جُٜٔٔس ذذهس أًرش.  جُؿزجخ ٣ؼضص جٛطٔحّ جُٔغطخذّ ٝسؿرطٚ ك٠ جعطٔشجس جُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش
ٝهذ ًحٗص ٛ٘حى كشٝم رجش دالُس ذ٤ٖ جُٔشحس٤ًٖ ٝكوحً ُِ٘ٞع، كوذ ًحٗص جُؼالهس ؽشد٣س ذ٤ٖ كْٜ جُٔٞػٞع 
ٝؾحرذ٤س جُظلكس ذحُ٘غرس ُإلٗحظ ٝػٌغ٤س ذحُ٘غرس ُِزًٞس، ٣لغش جُرحقع رُي ذإٔ جُطظ٤ْٔ جُؿزجخ جُزٟ 

ٓ٘ٚ ُِزًٞس، ٣ٝٞط٠ جُرحقع ذأؾشجء جُٔض٣ذ ٖٓ جُركٞظ ك٠ جعطخذٓٚ ذحُذسجعس هذ ٣ٌٕٞ أًػش ؾزذح ُإلٗحظ 
 ٛزٙ جُؿضت٤س.

 جعطخذجٓحش جُشرحخ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس:: 9002 10دراطخ طؼٛذ انغزٚت انُغبر -

ٛذكص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؼشكس ٤ًل٤س جعطخذجّ جُشرحخ جُؿحٓؼ٢ ُِظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٝٓؼشكس ٓضج٣ح جُظكق     
ذحُٔوحسٗس ذحُظكق جُٞسه٤س ٝرُي ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُشرحخ جُؿحٓؼ٠. ٝهذ جالٌُطش٤ٗٝس ٝػ٤ٞذٜح جألعحع٤س 

ٓلشدز ٖٓ ؽالخ ؾحٓؼس جُركش٣ٖ، ًٔح أؾش٣ص  311أؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س ػشٞجت٤س ذغ٤طس هٞجٜٓح
جُذسجعس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُظكق ضٔػِص ك٠)جأل٣حّ، أخرحس جُخ٤ِؽ، جُٞعؾ، ج٤ُٔػحم، جُؼٜذ( ٝؾحءش أذشص 

 كٞ جُطح٠ُ:    جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُ٘
أظٜشش جُذسجعس ٝؾٞد ػذد ٖٓ جُٔضج٣ح ُِظكحكس جالٌُطش٤ٗٝس ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُشرحخ جُؿحٓؼ٠ ضٔػِص     

عحػس، خذٓس جألسش٤ق جالٌُطش٠ٗٝ، ضكذ٣ع جُٔكطٟٞ أٝالً ذأٍٝ،  24ك٠ عُٜٞس جُكظٍٞ ػ٤ِٜح ػ٠ِ ٓذجس 
ع ٝجُطظلف ٝجالخط٤حس، جُطلحػَ ذ٤ٖ جُكظٍٞ ػ٠ِ جُظك٤لس ك٠ أٟ ٌٓحٕ ذحُؼحُْ، ئضحقس كشص ًر٤شز ُِرك

جُظك٤لس ٝجُوشجء، جعطخذجّ ضو٤٘س جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز، جُكظٍٞ ػ٠ِ ضلحط٤َ أًػش ٖٓ خالٍ جُٞطالش 
 جُطشؼر٤س.

ٝذحُ٘غرس ألذشص ػ٤ٞخ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ضشًضش ك٠ ئسٛحم جُؼ٤ٖ أغ٘حء جُوشجءز، هِس جُؼ٘حطش     
جُلٞضٞؿشجك٤س ٝجُشعّٞ ج٤ُذ٣ٝس، جُطشطص ٝجالسضرحى أغ٘حء جُطظلف جُؿشجك٤ٌ٤س ػٖ جُظكق جُٞسه٤س ًحُظٞس 

  ٝجُطؿٞجٍ خالٍ أسهحّ جُظك٤لس ٝطلكحضٜح، جُرؾء جُشذ٣ذ ك٠ ضظلف أهغحّ ٝطلكحش جُظك٤لس.
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 جعطخذجٓحش جُؿٜٔٞس جُٔظشٟ ُِظكق ج٤ٓٞ٤ُس جالٌُطش٤ٗٝس:: 9001 13دراطخ يٓب ػجذ انًغٛذ -

شق ػٖ ٓالٓف ئٗطحؼ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس جُط٠ ُٜح ٗغخ ٝسه٤س، ق٤ع ٝضٔػِص ٓشٌِس جُذسجعس ك٠ جٌُ    
ضػ٤ش ضِي جإلطذجسجش جالٌُطش٤ٗٝس جُطغحؤالش قٍٞ خظحتظٜح ًٞع٤ِس ؾذ٣ذز ضؼطٔذ ػ٠ِ ٝع٤ؾ جٌُطش٢ٗٝ 
ك٢ جُ٘شش ضخطِق خظحتظٚ ػٖ جُٞع٤ؾ جُٞسه٢ ق٤ع ٣ط٤ٔض جالضظحٍ ػرش ٝعحتَ جالضظحٍ جالٌُطش٤ٗٝس 

ذشصٛح جُطلحػ٤ِس جُلٞس٣س، ٓٔح جعطذػ٠ جُذسجعس ٌُِشق ػٖ ضأغ٤ش ضِي جُٞع٤ِس ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جُغٔحش أ
جالٌُطش٤ٗٝس ك٠ جُ٘شش ػ٠ِ أعح٤ُد ذ٘حء ٝئػذجد جُشعحُس جإلػال٤ٓس ٝٓذٟ ضورَ جُؿٜٔٞس ُطِي جُظكق 
جالٌُطش٤ٗٝس ٤ًٝل٤س ضورِْٜ ُٜح ٝضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٝؾٞد طٞسز ر٤٘ٛس عِر٤س ُذٟ جُؿٜٔٞس ضؿحٙ 

جالٌُطش٤ٗٝس جُط٢ ُٜح أطَ ٓطرٞع ٢ٛٝ ضؼذ ٖٓ أذشص جُٔؼٞهحش جُط٠ ضؼٞم ضر٠٘ ضِي جُظكق جُظكق 
جالٌُطش٤ٗٝس ٝجعطخذجٜٓح، ٗظشجً ُٞؾٞد جػطوحد ُذ٣ْٜ ذأٜٗح ال ضط٤ٔض ك٠ شة ػٖ جُ٘غخ جُٞسه٤س ُٜح، ًٔح 

ٖٝٓ أذشصٛح ٝػف ٝؾٞد ٓشٌالش ٓطؼِوس ذحعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ ُٔٞجهغ جُظكق جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس 
ٓشحًَ ٓطؼِوس ذغشػس ٝكحػ٤ِس خذٓحش جُركع ٝجألسش٤ق ٝجُظؼٞذحش جُٔشضرطس ذٌػشز جإلؾشجءجش جُط٠ 

 ضلشػٜح ذؼغ ٓٞجهغ جُظكق ُالؽالع ػ٠ِ ٓكطٞجٛح ٝخذٓحضٜح.

 :xigen li 9009 19دراطخ طٛغٍٛ نٗ  -

ػ٠ِ ًلحءز جعطشؾحع  جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ ٓؼشكس ئ٠ُ أٟ ٓذٟ ٣إغش ضظ٤ْٔ طك٤لس جٌُطش٤ٗٝس    
جألخرحس، ذحإلػحكس ئ٠ُ ٓؼشكس ٤ًل٤س ضذكن جألخرحس ٖٓ خالٍ جألٗٔحؽ جُؿذ٣ذز ُطٞص٣غ جُٔؼِٞٓحش. ٝهذ 

أ٣حّ ٝهذ ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ إٔ ًلحءز  01ٓٞجهغ ُظكق أٓش٤ٌ٣س ٝرُي ُٔذز  5أؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ 
ئخرحسٟ عِظ ٣ٝٔ٘ف جُوذسز ػ٠ِ جُٞطٍٞ جعطشؾحع جألخرحس ضضدجد ًِٔح ًحٕ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ ٣غٔف ذطذكن 

جُٔرحشش ُِٔؼح٤ٖٓ جإلخرحس٣س. ٝأٗٚ ًِٔح هذٓص جُٔٞجهغ جُظكل٤س خذٓحش ٓرحششز ٝكٞس٣س ذشٌَ كؼحٍ ًِٔح 
صجدش ًلحءز جعطشؾحع جألخرحس. ٝإٔ هشجء جألخرحس ٣ٌغرٕٞ ع٤طشز أًرش ك٠ جُطؼشع ُِٔؼٕٔٞ ػرش ذ٤ثس 

 جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز.

 :Sundar S.Shyam 11دراطخ طبَذر  -
جعطٜذكص ٛزٙ جُذسجعس جُطؼشف ػ٠ِ ضأغ٤ش جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز ك٠ ٓوذجس ضؼِْ جألكشجد ٖٓ ٓٞجهغ جألخرحس     

ػ٠ِ شرٌس جالٗطشٗص ٝٓذٟ ئرج ًحٕ جعطخذجّ جُظٞش جُظٞسز ٣خِوحٕ جٗطرحػحً ج٣ؿحذ٤حً ُذٟ ٓغطخذ٠ٓ 
ذٜح ذحإلػحكس ئ٠ُ ٓؼشكس آسجء جُؿٜٔٞس جُٔٞجهغ ٝج٠ُ أٟ ٓذٟ ٣إغش ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ ػ٠ِ ضظلف جُٔؼِٞٓحش 

ٓلشدز ق٤ع هشءٝج غالظ  61ك٠ عُٜٞس جالعطخذجّ ٝجُطلحػ٤ِس. ٝهذ أؾش٣ص جُذسجعس ػ٠ِ ػ٤٘س هٞجٜٓح
هظض ئخرحس٣س ٖٓ ٓٞهغ ئخرحسٟ ضؿش٣ر٠، ق٤ع أػط٠ ًَ ٓركٞظ ٗغخس ُ٘ض كوؾ ٝآخش ٗض ٝطٞسز 

ش ٝطٞس ٓطكشًس ٝهذ ٝغحُع ٗض ٝطٞش، ٝجُشجذغ ٗض ٝطٞش ٝطٞسز، ٝجُخحٓظ ٗض ٝطٞ
جعطخذجّ جُظٞسز ٝجُكشًس ك٠ ضظ٤ْٔ  –0ضٞطِص جُذسجعس ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٠: 

جعطخذجّ جُظٞسز  –2ٓٞجهغ جألخرحس ٣وَِ ٖٓ ضزًش جُوظض جإلخرحس٣س ٣ٝض٣ذ ٖٓ ضزًش جُٔٞجد جإلػال٤ٗس. 
ػح عِر٠ ػٖ جُٔٞهغ ٝجُٔؼٕٔٞ رجضٚ ٝجُكشًس ك٠ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلخرحس٣س ٣ؿؼَ جُوحسب ٣أخز جٗطرح

كؼ٘ذٓح ضطْ ٓوحسٗس جُظٞش ذحُظٞسز كإ جُظٞش ٣وَِ ٖٓ هذسز جُوحسب ػ٠ِ ضزًش جُوظض جإلخرحس٣س ٝإٔ 
جُؿٜٔٞس ٣ؼطرش إٔ جعطخذجّ جُظٞش ذحُٔٞجهغ ٣ؿؼَ جُو٤ٔس جُظكل٤س  –3ًحٕ رُي ٣ض٣ذ ٖٓ ضزًش جإلػالٕ 

ُظٞش ك٠ ضوذ٣ْ جُوظض جإلخرحس٣س ٣وَِ ٖٓ ضو٤٤ْ جُؿٜٔٞس جعطخذجّ جُظٞسز ذؿٞجس ج -4ذحألخرحس عِر٤س. 
 جُغِر٠ ُِو٤ٔس جُظكل٤س ذحألخرحس.
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 انزؼهٛك ػهٗ انذراطبد انظبثمخ:
ض٘حُٝص جُذسجعحش جُغحذوس ُٜزٙ جُذسجعس ٓكٞس٣ٖ، جُٔكٞس جألٍٝ ٓطؼِن ذطظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس،     

غ، ٖٝٓ خالٍ جعطؼشجع ٛزٙ جُذسجعحش ٣ٌٖٔ جُخشٝؼ ٝجُٔكٞس جُػح٠ٗ ٓطؼِن ذؿٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ُِٔٞجه
 ذرؼغ جُٔإششجش:

ٝجُو٤َِ ٜٓ٘ح ذؼذ ػحّ  2111ُٞقع إٔ ؿحُر٤س جُذسجعحش جألؾ٘ر٤س ظٜشش ك٠ كطشز ٓرٌشز هرَ ػحّ  -
 ٝرُي ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ جُذسجعحش جُؼشذ٤س. 2111

٣س أٝ جُطلحػ٤ِس أٝ جالغ٘حٕ جٛطٔص جُذسجعحش جُغحذوس جُؼشذ٤س ٝجألؾ٘ر٤س ذذسجعس ػ٘حطش جُطظ٤ْٔ جُطو٤ِذ -
ٓؼحً، ٝجٛطٔص دسجعحش أخشٟ ذو٤حط ٓذٟ ضلؼ٤الش جُٔغطخذ٤ٖٓ ُٜزٙ جُطظ٤ٔٔحش، ذ٤٘ٔح ظٜش ٝجػكحً 
هِس جُذسجعحش جُؼشذ٤س جُٔطؼِوس ذو٤حط ٣غش جالعطخذجّ ذشٌَ ٓغطوَ ك٤ٔح ػذج دسجعحش ضكذغص ػٖ ٣غش 

،(، ذ٤٘ٔح جٛطٔص جُؼذ٣ذ ٖٓ 2119كطك٠ ، ٝٓ٘حس 2119جالعطخذجّ ك٠ ئؽحس جُذسجعس ٠ٛٝ )ٓؼ٤ٖ طحُف
 Anders Larsson 2100 ،Phillipsجُذسجعحش جألؾ٘ر٤س ذو٤حط ٣غش جالعطخذجّ ٓػَ دسجعحش )

Brady Laurie2118 ،Guillermo France2114.) 

جعطخذٓص ٓؼظْ جُذسجعحش جُغحذوس ٜٓ٘ؽ جُٔغف ذشو٤ٚ جُٞطل٠ ٝجُطك٠ِ٤ِ، ٝجعطخذٓص دسعحش أخشٟ  -
، Deborah Chung & Mina Tsay2119،2101ٓػَ دسجعحش )٤ٛػْ ؾٞدز جُٜٔ٘ؽ جُطؿش٣ر٠

(، ذ٤٘ٔح ٝؾذش دسجعس ٝجقذز جعطخذٓص 2117، ٜٓح ػرذ جُٔؿ٤ذ2119، ٓ٘حس كطك2119٠ٓؼ٤ٖ طحُف
 (.2110ٜٓ٘ؽ جُذسجعحش جُٔغطور٤ِس )عؼ٤ذ جُـش٣د

ٔوحذِس ػ٠ِ دسجعحش ضؼذد أدٝجش جُذسجعس جُٔغطخذٓس ك٠ جُذسجعحش جُغحذوس، ٝجهطظش جعطخذجّ أدجز جُ -
 (.2114، ػظحّ ٗظش2115، ػرذ جُرحعؾ2116، ٓكٔذ جُششذ2119٠٘٤)عٔحـ جُشٜحٟٝ

سًضش جُذسجعحش جُغحذوس ػ٠ِ ٓٞجهغ جُظكق جإلٌُطش٤ٗٝس ٝٝػف ؿ٤حخ جُذسجعحش جُط٠ جٛطٔص ذٔٞجهغ  -
ط ، ػرحMichelle Seelg 2117جُو٘ٞجش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س أٝ جُٔكطحش جإلرجػ٤س ك٤ٔح ػذج دسجعحش )

 (، ك٠ ق٤ٖ إٔ دسجعط٘ح ض٘حُٝص ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.2114، ػظحّ ٗظش2115جُظحدم

ُْ ضشًض جُذسجعحش جُغحذوس ػ٠ِ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٖٓ ق٤ع ٗٔؾ ج٤ٌُِٔس ٝئٕ 
و٘ٞجش جُلؼحت٤س جٛطْ ٓؼظٜٔح ذحُٔٞجهغ جُك٤ٌٓٞس ٝجُكضذ٤س، ٝضط٘حٍٝ دسجعط٘ح ٛزٙ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُ

 جُخحطس.
 يشكهخ انذراطخ: 

ٓغ جُطضج٣ذ جٌُر٤ش ٝجُٔغطٔش ُِٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ٝٗظشجً ُض٣حدز     
جُٞػ٠ ُذٟ ؾٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ُِٔالٓف جُط٠ ضشؿؼٚ ػ٠ِ جعطخذجّ ٓٞهؼحً ٓؼ٤٘حً دٕٝ ج٥خش. ٛزٙ جُٔالٓف 

ٓٞهغ ٖٓ جُٔٞجهغ ٖٓ عُٜٞس ك٠ جالعطخذجّ ٝذحُطح٠ُ ضطكون ص٣حدز ٓغطٔشز ك٠ ػذد  جُٔطٔػِس ك٤ٔح ٣ط٤ٔض ذٚ ًَ
ص٣حسجش جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝص٣حدز أخشٟ ك٠ أػذجد جُضجتش٣ٖ ُٜزٙ جُٔٞجهغ ٝٛٞ ٓح ٣إًذ ك٠ جُٜ٘ح٣س ٗؿحـ جُٔٞهغ 

 ٖٓ ػذٓٚ.
٤حً ٝٓشت٠ ٝؾزجخ ُزج كإ ٖٓ جألٛذجف جُط٠ ٣ش٠ٓ ئ٤ُٜح ٖٓ ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ جإلٌُطش٠ٗٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓشػ    

ُِؿٜٔٞس، ٌُٖ ضٞجؾٜٚ ٛ٘ح ٓؼحدُس طؼرس ضطٔػَ ك٠ ضكو٤ن جُطٞجكن ذ٤ٖ جُشٌَ جُٔشت٠ جُؿزجخ ٝعُٜٞس 
ٝطٍٞ جُٔغطخذّ ُِٔؼِٞٓحش، ٝجُوذسز ػ٠ِ ضكو٤ن أعظ جُطظ٤ْٔ جُل٤٘س ٝجالعطلحدز ٖٓ ػ٘حطش جُظٞس 

جعطٔحُطْٜ ُِطلحػَ ٓغ جُشعحُس ٝجُشعّٞ ٝجألُٞجٕ ٝضأغ٤شْٛ جُٜحّ ك٠ جضؿحٛحش جُٔغطخذ٤ٖٓ ُؿزذْٜ ٝ
جإلػال٤ٗس، ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٠٘ أٗٚ الذذ ٖٓ ضٞػ٤ف جُؼالهس ذ٤ٖ شٌَ ٝضظ٤ْٔ جُٔٞهغ ٝجإلٌٓح٤ٗحش جُٔطحقس 
ُِطؼحَٓ ٝجُطلحػَ ٓؼٚ، ٝٛٞ ٓح ٣طأغش ذحُطو٤٘حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُٔطٞكشز ػ٠ِ جالٗطشٗص ٝضأغ٤شٛح ػ٠ِ ضر٠٘ 
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ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼ٘ظشٟ جُظٞش ٝجُكشًس. ُزج كإ ٜٓٔس أعح٤ُد ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ ٌٝٓٞٗحش ٓؼ٤٘س خحطس 
جُٔظْٔ ٤ُغص ٓ٘كظشز ك٠ ٤ًل٤س ضظ٤ْٔ رُي جُٔكطٟٞ ذحعطخذجّ جُرشجٓؽ جُطظ٤ٔ٤ٔس ُِؼ٘حطش جٌُٔٞٗس 
ُِظلكس ٝقغد، ٝئٗٔح ك٠ كْٜ سؿرحش ٝضلؼ٤الش ٝٓغط٣ٞحش جُٔغطخذ٤ٖٓ جُز٣ٖ ع٤طؼحِٕٓٞ ٓغ ٛزج 

 ٠ ٤ُظ ًخرشجء ٝئٗٔح ًٔطِو٤ٖ ُْٜ خظحتظْٜ ٝٗظشضْٜ جُخحطس.جُشٌَ ٣ٝوٕٞٓٞ ذطو٣ٞٔٚ ٖٓ جُ٘ظشز جألُٝ
ُٝوذ أٝػكص جُذسجعس جالعططالػ٤س جُط٠ أؾشجٛح جُرحقػحٕ ذحعطخذجّ ٓكشًحش جُركع ٝٓٞهغ ئ٤ٌُغح     

ػ٠ِ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ضرح٣٘حً ِٓكٞظحً ذ٤ٖ ٛزٙ جُٔٞجهغ ك٠ ٓذٟ ئهرحٍ أٝ ػذد 
طخذ٤ٖٓ ُٜح، ٝرُي ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أٜٗح ضغطخذّ ضو٤٘حش ئٌُطش٤ٗٝس ٓطشحذٜس ئ٠ُ قذ ص٣حسجش ؾٜٔٞس جُٔغ

 ًر٤ش.
ٝضطٔػَ جُٔشٌِس جُركػ٤س ك٠ جُطؼشف ػ٠ِ ضظ٤ْٔ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ٤ًٝل٤س     

ح٣ٖٝ ٝجُظٞس جعطخذجٜٓح ُِؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س جُٔكووس ٤ُغش جُوشجءز ٓػَ جُ٘ظٞص ٝجُؼ٘
ٝجُشعّٞ جُػحذطس، ٝٓذٟ جعطخذجٜٓح ُِؼ٘حطش جُر٘حت٤س جالٌُطش٤ٗٝس جُٔكووس ٤ُغش جالعطخذجّ ٝجُطلحػَ ٓػَ 

ٝجُؼ٘حطش جُطلحػ٤ِس جُٔؼِٞٓحض٤س ٝجُطٞجط٤ِس، ًٝزُي دسجعس ؾٜٔٞس  Multimediaجُٞعحتؾ جُٔطؼذدز 
سػحْٛ ػٖ ضِي جُٔٞجهغ ٝجٌُشق ػٖ جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝه٤حط جُطلؼ٤الش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُٔخطِلس ُذ٣ْٜ، ٝٓذٟ 

ؽر٤ؼس جُٔشٌالش جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضٞجؾْٜٜ أغ٘حء ضظلكٜح، ٝجُطؼشف ػ٠ِ أعرحخ ضلؼ٤ِْٜ العطخذجّ ٓٞهغ 
ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس ذ٘حًء ػ٠ِ ضكو٤وٜح ٣غش جالعطخذجّ ٖٓ 

 ػذٓٚ.
 أًْٛخ انذراطخ:

 ركع ك٤ٔح ٠ِ٣:ضطِخض أ٤ٔٛس ٛزج جُ    
ض٘رغ أ٤ٔٛس جُركع ٖٓ ض٘حُٝٚ ٓٞػٞػحً ذكػ٤حً ٛحٓحً ق٤ع ضؼذ جُذسجعس ٖٓ جُذسجعحش جُو٤ِِس جُط٠ ضط٘حٍٝ  .0

 ٣غش جعطخذجّ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.

جُط٠  ضٌشق ػٖ ٓذٟ جعطلحدز ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٖٓ جإلٌٓح٤ٗحش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س .2
 ضط٤كٜح جالٗطشٗص، ق٤ع ضطؼشع جُذسجعس ُطظ٤ْٔ ٛزٙ جُٔٞجهغ.

ضغذ جُذسجعس كشجؿحً ك٠ دسجعحش جُؿٜٔٞس ك٠ ٓؿحٍ جإلخشجؼ جُظكل٠ ذٞؾٚ ػحّ ٝضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ  .3
جإلٌُطش٤ٗٝس ذٞؾٚ خحص، ق٤ع ضٌشق ػٖ ٓذٟ سػح ؾٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ ضظ٤ْٔ ٓٞجهغ 

ٓش ٣طؼِن ذٔذٟ ضكون ٣غش جالعطخذجّ ذٜزٙ جُٔٞجهغ ٖٓ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس َٝٛ جأل
 ػذٓٚ.

ٖٓ خالٍ جُذسجعس جُٔغك٤س ُطظ٤ْٔ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٣ٌٖٔ جُٞهٞف ػ٠ِ  .4
ٓذٟ جسضرحؽ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ ذشػح جُؿٜٔٞس ٝضلؼ٤ِْٜ ٝجػطٔحدْٛ  ػ٠ِ ٛزٙ جُٔٞجهغ ٝذحُطح٠ُ 

 ح.ضظٜش أ٤ٔٛس جالٛطٔحّ ذطظ٤ٜٔٔ
 أْذاف انذراطخ:

 جُطؼشف ػ٠ِ ضظ٤ْٔ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس. .0

 جُطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ ك٠ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس. .2

 جٌُشق ػٖ ضأغ٤ش جُطو٤٘حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكذ٣ػس ػ٠ِ ضظ٤ْٔ ضِي جُٔٞجهغ. .3

 جش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكطٞجٛح ٖٓ ػذٓٚ.ٓؼشكس ئ٠ُ أٟ ٓذٟ ضكذظ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞ .4

ٓؼشكس ئ٠ُ ٓذٟ ٣ٌٖٔ جعطخذجّ جألسش٤ق جإلٌُطش٠ٗٝ ك٠ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  .5
 جُخحطس.

 ٓؼشكس ٤ًق ٣ٌٖٔ ضكو٤ن جُطلحػ٤ِس ك٠ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس. .6
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 و٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.جُٞهٞف ػ٠ِ ٓذٟ جالضلحم أٝ جالخطالف ذ٤ٖ ضظح٤ْٓ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُ .7

جُطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ضلؼ٤َ جُؿٜٔٞس العطخذجّ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  .8
 جُخحطس ٝجسضرحؽٚ ذطظ٤ْٔ جُٔٞهغ.

 ٓؼشكس ئ٠ُ أٟ ٓذٟ ٣غطخذّ ؾٜٔٞس جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ُِؼذ٣ذ ٖٓ أشٌحٍ جُطلحػ٤ِس. ٝأدٝجضٜح. .9

جك٤س ُؿٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ)جُ٘ٞع، جُغٖ، ٓكَ جإلهحٓس، جُٔإَٛ جٌُشق ػٖ ضأغ٤ش جُٔطـ٤شجش جُذ٣ٔٞؾش .01
جُذسجع٠( ػ٠ِ ضلؼ٤ِْٜ ُِٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ٝهذسضٚ ػ٠ِ 

 جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ ذغُٜٞس ٣ٝغش.
 رظبؤالد انذراطخ:

 ضٜذف جُذسجعس جإلؾحذس ػ٠ِ جُطغحؤالش جُطح٤ُس:
ٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطو٤ِذ٣س ٓح ٓذٟ جعطخذجّ جُٔٞجهغ جال .0

 )جُؼ٘ح٣ٖٝ، جُ٘ظٞص، جُظٞس ٝجُشعّٞ جُػحذطس، جألُٞجٕ، ٝعحتَ جُلظَ ذ٤ٖ جُٔٞجد(.

ٓح ٓذٟ جعطخذجّ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطلحػ٤ِس  .2
 ُؼ٘حطش جُطلحػ٤ِس جُطٞجط٤ِس، جُؼ٘حطش جُطلحػ٤ِس جُٔؼِٞٓحض٤س(.)جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز، ج

 ٓح ٓذٟ ه٤حّ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ذطكذ٣ع جُٔٞهغ. .3

ٓح ٓذٟ ه٤حّ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ذاضحقس جألسش٤ق جإلٌُطش٠ٗٝ  .4
 ٝضكذ٣ػٚ.

جالخطالف ذ٤ٖ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُخحطس ٝضظ٤ْٔ ٓٞجهغ ٓح أشٌحٍ جالضلحم أٝ  .5
 جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.

َٛ ٣شضرؾ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ُِٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ذٔذٟ ضكو٤ن  .6
 ٣غش جالعطخذجّ ػ٠ِ جُٔٞهغ.

 ْٛ ػٖ جُٔٞهغ جإلٌُطش٠ٗٝ.َٛ ضٞؾذ ػالهس ذ٤ٖ جُخظحتض جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُِٔغطخذ٤ٖٓ ٝسػح .7
 فزٔض انذراطخ:

 ضخطرش جُذسجعس جُلشٝع جُطح٤ُس:    
ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  انفزض األٔل: -

 جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ، ٣ٝطلشع ٖٓ ٛزج جُلشع كشٝػحً أخشٟ كشػ٤س.

 حؽ٤س ذ٤ٖ عُٜٞس جإلذكحس ٝجُطؿٍٞ دجخَ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش ضٞؾذ ػالهس جسضر
 جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.

  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ عُٜٞس جعطخذجّ ٝجُطؼحَٓ ٓغ أدٝجش جُطلحػ٤ِس ذحُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق
 ُٔٞهغ.ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ ج

  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ عشػس ٣ٝغش جُٞطٍٞ ُِٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س
 جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.

  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ض٘ٞع ٝعحٍ جإلذشجص جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس جُٔغطخذٓس ذحُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ
 سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ 

ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ػ٘حطش ٣غش جُوشجءز جُٔغطخذٓس جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق  انفزض انضبَٗ: -
 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ . 

ٟ ال ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ جخطالف جُخظحتض جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُٔغطخذ٤ٖٓ ٝٓذ انفزض انضبنش: -
 سػحْٛ ػٖ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ.
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ال ضٞؾذ كشٝع دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ جُٔغطخذ٤ٖٓ قغد جُخظحتض جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُْٜ  انفزض انزاثغ: -
 )جُغٖ، جُ٘ٞع، ٓكَ جإلهحٓس، جُٔإَٛ جُذسجع٠(. 

 َٕع انذراطخ ٔانًُبْظ انًظزخذيخ:
 َٕع انذراطخ:  أٔالً:
ق٤ع جعطٜذكص ٓؼشكس جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِطظ٤ْٔ ك٠ جُٔٞهغ ض٘ط٠ٔ ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ جُذسجعحش جُٞطل٤س     

جإلٌُطش٠ٗٝ، ٖٓ خالٍ سطذ ٝضو٤٤ْ ٝضٞط٤ق جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، 
ٝذحالػطٔحد ػ٠ِ ٓذخَ ٣غش جالعطخذجّ ٣طْ جٌُشق ػٖ ٓذٟ ئضحقس ٣غش جالعطخذجّ ك٠ ٛزٙ جُٔٞجهغ ٝرُي 

س ٝجُطلحػ٤ِس جُٔغطخذٓس ك٠ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ، ٝػالهس ٓذٟ ضٞكشٛح ذشػح ذطٞط٤ق جُؼ٘حطش جُطو٤ِذ٣
 جُٔغطخذ٤ٖٓ ٝجػطٔحدْٛ ػ٠ِ أٟ ٜٓ٘ح ٝػ٠ِ جُٔٞهغ.

 انًُبْظ انًظزخذيخ فٗ انذراطخ: صبَٛبً:
ٜٓ٘ؽ جُٔغف: جعطخذٓص جُذسجعس ٜٓ٘ؽ جُٔغف ُؿٔغ ذ٤حٗحش ٝٓؼِٞٓحش ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُطؼشف ػ٠ِ  -0

٤ٗس ٣غش جالعطخذجّ، ٝجُٞهٞف ػ٠ِ جُؼالهس ذ٤ٖ ضكون ٣غش جالعطخذجّ ٓذٟ ضكو٤ن جُٔٞجهغ جإلٌُطشٝ
ٝسػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٖٓ خالٍ ٓغف جُؼ٘حطش ٝجألشٌحٍ جٌُٔٞٗس ُطظ٤ْٔ جُٔٞجهغ 
جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝػ٘حطشٛح جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس ٝجُطؼشف 

ٝٝظحتلٜح ٝأدٝجسٛح، ٝئ٠ُ أٟ ٓذٟ ضغطل٤ذ جُٔٞجهغ ٖٓ ٛزٙ جُؼ٘حطش ك٠  ػ٠ِ خظحتظٜح ٝعٔحضٜح
ئضحقس ٣غش جالعطخذجّ، ًٝزُي ٓغف ؾٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ُطِي جُٔٞجهغ ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓذٟ سػحْٛ 
ٝضلؼ٤ِْٜ ػٖ ٛزٙ جُٔٞجهغ ٝضكو٤وٜح ٣غش جالعطخذجّ، ٣ٝطٔػَ ٜٓ٘ؽ جُٔغف ك٠ ئؽحس ٛزٙ جُذسجعس ك٠ 

 جُٔغط٣ٞحش جُطح٤ُس:

غف جُٞع٤ِس جإلػال٤ٓس: ُذسجعس ٓذٟ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ ك٠ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٓ -
 جُخحطس، ٖٓ خالٍ جعطخذجّ ضِي جُٔٞجهغ ُِؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس.

ٓغف جُؿٜٔٞس: ُٔؼشكس ضلؼ٤الش ٓغطخذ٠ٓ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ٝػالهس ضلؼ٤الضْٜ ذٔذٟ ئضحقس ٣غش  -
 ذجّ ػ٠ِ ٛزٙ جُٔٞجهغ.جالعطخ

جألعِٞخ جُٔوحسٕ: جعطخذٓطٚ جُذسجعس ُٔوحسٗس جُؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس ك٠ جُٔٞجهغ   -2
جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُخحطس ٝٓوحسٗطٜح ذ٘ظ٤شضٜح ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ك٠ ٓكحُٝس 

 جالٗطشٗص ك٠ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ.ُِطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ جعطلحدز ٛزٙ جُٔٞجهغ ٖٓ ضو٤٘حش جُطظ٤ْٔ ٝ
 يغزًغ ٔػُٛخ انذراطخ:

 ُطكذ٣ذ ػ٤٘س جُٔٞجهغ هحّ جُرحقػحٕ ذحإلؾشجءجش جُطح٤ُس: ػُٛخ انًٕالغ : .0

ٓٞجهغ  6ٓٞجهغ طكق ئٌُطش٤ٗٝس خحطس ٝ 7ئؾشجء دسجعس جعططالػ٤س ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٗطحتؿٜح ضْ ضكذ٣ذ   -
غطٟٞ ٓظش ٝجُؼحُْ ًٝحٕ ضشض٤رٜح ًحُطح٠ُ: ه٘ٞجش كؼحت٤س خحطس جخط٤شش قغد ٓؼذٍ جُض٣حسز ػ٠ِ ٓ

 -٣طٞڤ -جُششٝم -جُٔظش٣ٕٞ -جُلؿش -جُٞؽٖ -ٓٞجهغ جُظكق جإلٌُطش٤ٗٝس جُخحطس )ج٤ُّٞ جُغحذغ -0
 -ٟڤإٔٝ ض٠  -ع٠ ذ٠ ع٠ -دس٣ْ -ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس )طذٟ جُرِذ -2جُٔظشٟ ج٤ُّٞ(، 

جالعططالػ٤س أٜٗح جألًػش جعطخذجٓحً ألعح٤ُد  جُٔكٞس(. ًٔح أٗٚ ٝػف ٖٓ خالٍ جُذسجعس -25ٓظش
 جُطلحػ٤ِس ٣ٝغش جالعطخذجّ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔٞجهغ جُط٠ ضْ ئؾشجء جُذسجعس جالعططالػ٤س ػ٤ِٜح .

جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس أعِٞخ  جعطخذّ جُرحقػحٕ ك٠ دسجعس ضك٤َِ شٌَ ٝضظ٤ْٔ ٓٞجهغ 
حخط٤حس أٍٝ ػذد ٖٓ جُٔظحدس ذطش٣وس ػشٞجت٤س، غْ هحّ جُؼ٤٘س جُؼشٞجت٤س جُٔ٘طظٔس، ق٤ع هحّ جُرحقػحٕ ذ

جُرحقػحٕ ذحخط٤حس جُٔلشدجش جُطح٤ُس ُِؼ٤٘س ذطش٣وس ٓ٘طظٔس ػ٠ِ أعحط ضغحٟٝ جُرؼذ جُض٠٘ٓ ذ٤ٖ ًَ ٓلشدز 
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، ٝجخطحس أعِٞخ "جألعرٞع جُظ٘حػ٠" ُر٘حء جُلطشز 47ٝأخشٟ ضرؼحً ُ٘غرس ضٔػ٤َ جُؼ٤٘س ئ٠ُ جُٔؿطٔغ جألط٠ِ
ذطك٤َِ شٌَ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ ػ٤٘س جُذسجعس، ٝضٔص دسجعس ٓٞجهغ جُذسجعس ك٠ جُلطشز ٖٓ  جُض٤٘ٓس جُخحطس

 ّ.2102قط٠ ٤ٗٞ٣ٞ  ٣2102٘ح٣ش 
 انذراطخ االطزطالػٛخ:  

ضْ ئؾشجء دسجعس جعططالػ٤س ُِطؼشف ػ٠ِ ٓؿطٔغ ٓٞجهغ جُظكق جُٔظش٣س جُخحطس ٝٓٞجهغ جُو٘ٞجش     
، ٝٝكوحً ُ٘طحتؽ جُذسجعس 2102ي خالٍ شٜش ٤ٗٞ٣ٞ ػحّ جُلؼحت٤س جُخحطس ٝضكذ٣ذ ػ٤٘س جُذسجعس ٝرُ

ٓٞجهغ ُٔكطحش ض٤ِلض٤ٗٞ٣س  8ٝ 44ٓٞهغ طك٤لس جٌُطش٤ٗٝس ٓظش٣س 55جالعططالػ٤س أٝػكص ٝؾٞد
، ٝهذ ضْ ضكذ٣ذ ضشض٤د ٓٞجهغ جُظكق ٝجُٔكطحش جُط٤ِلض٤ٗٞ٣س جُٔظش٣س ٖٓ ق٤ع ٓؼذٍ جُض٣حسز، 45ٓظش٣س

 :46ط٤ؿس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُٝرُي ٝكوحً ُطظ٤٘ق ئ٤ٌُغح، ًٝحٗص جُ٘
  أٔالً يٕالغ انصؾف اإلنكززَٔٛخ انًصزٚخ :

 جُٔٞهغ

ضشض٤رٚ ٖٓ ق٤ع 
جُض٣حسز ػ٠ِ 
 ٓغطٟٞ ٓظش

ضشض٤رٚ ٖٓ ق٤ع 
جُض٣حسز ػ٠ِ 
 ٓغطٟٞ جُؼحُْ

 جُٔٞهغ

ضشض٤رٚ ٖٓ 
ق٤ع جُض٣حسز 
ػ٠ِ ٓغطٟٞ 

 ٓظش

ضشض٤رٚ ٖٓ ق٤ع 
جُض٣حسز ػ٠ِ 
 ٓغطٟٞ جُؼحُْ

 36742 2356 حـجُظر 0831 20 جُٔظش١ ج٤ُّٞ

 3491 60 جُششٝم 3915 71 جُٞكذ

 379389 3552 سٝصج٤ُٞعق ) ذٞجذس ( 2527 59 جُٔظش٣ٕٞ

 0359 29 جألٛشجّ
ٓٞهغ سٝصج٤ُٞعق 

 )جُٞسه٤س(
421 29615 

 08582 473 ؽش٣ن جألخرحس 07356 074 أخرحس ج٤ُّٞ

  جُٔٞهغ ال ٣ؼَٔ جُؼشذ٢ جُ٘حطش١ 00249 082 جُؿٜٔٞس٣س

 362999 4604 ٤ٓذجٕ جُطكش٣ش 43191 082 جُٔغحء

  جُٔٞهغ ال ٣ؼَٔ جُشؼد 7319 019 جُذعطٞس

 3988 93 5ػشخ ٗص  498 8 ج٤ُّٞ جُغحذغ

 212069 7851 جُوحٛشز ج٥ٕ 279080 4562 ٝؽ٢٘

 23799 538 جألهرحؽ جُٔطكذٕٝ 232022 8954 شرحخ ٓظش

 06036136 ال ٣ٞؾذ ٓظش جُؿذ٣ذز
ثٕاثخ ؽشة انغجٓخ 

 طٛخ اإلخجبرٚخانذًٚمزا
 3701706 ال ٣ٞؾذ

انٕطٍ انصبدرح ػٍ 
 ؽشة انخضز

 8499 631 ئ٣الف 3343670 ال ٣ٞؾذ

 832818 08452 جُرذ٣َ 2220443 37673 جُٔظش١

 07503 424 جُرحش٤ش 2957420 56779 أخرحس جُ٘حط

 جُؿٜٔٞس٣س ٝجُؼحُْ
 46026 0214 ؾش٣ذز جُٞعؾ 03201328 58835

 93919 6544 ٕ ال٣ٖئعالّ جٝ 0444 09 جُٞؽٖ

 5160643 ال ٣ٞؾذ MEDIA NET 2 65723 911 جألعرٞع

 040015 2880 أخرحس ٓظش 9973 087 جُذعطٞس جألط٢ِ

 33304 701 ٜٗؼس ٓظش 00182 063 جُطكش٣ش

 74924 4524 ٗغ٤ؽ 0359 29 جألٛشجّ جُٔغحت٢

 29091 411 ًٝحُس أٝٗح ُألٗرحء 534041 9607 جألٛح٢ُ

 37688 2296 إٔٝ ئعالّ ٗص 0202 06 ٓظشج١ٝ

شرٌس سطذ 
 جإلخرحس٣س

 232022 8954 شرحخ ٓظش 06157 237

 0027570 02660 طٞش جُٔال٤٣ٖ 7710 212 ٓك٤ؾ

 008931 0459 طٞش جألٓس 09378 278 جُكش٣س ٝجُؼذجُس

 4132 58 جُٔٞؾض 8978 77 ك٤طٞ

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 2006 31 جُلؿش
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 صبَٛبً يٕالغ انًؾطبد انزهٛفشَٕٚٛخ اإلنكززَٔٛخ انًصزٚخ :

 

 جُٔٞهغ
ضشض٤رٚ ٖٓ ق٤ع جُض٣حسز 
 ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓظش

ضشض٤رٚ ٖٓ ق٤ع جُض٣حسز ػ٠ِ 
 ٓغطٟٞ جُؼحُْ

 004932 3812 إٔٝ ض٢ ك٢

 90902 0914 ع٢ ذ٢ ع٢

 624140 7047 جُٔكٞس

 028017 0673 دس٣ْ

 2775 42 طذٟ جُرِذ

 6596 022 أخرحس ٓظش

 082047 4878 ه٘حز ج٤َُ٘ ُألخرحس

 247763 4976 25ه٘حز ٓظش 

     
ٓٞجهغ ه٘ٞجش  6ٓٞجهغ طكق ئٌُطش٤ٗٝس خحطس ٝ 7ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٗطحتؽ جُذسجعس جالعططالػ٤س ضْ ضكذ٣ذ 

 ًحُطح٠ُ:كؼحت٤س خحطس، ٝضْ جخط٤حسٛح قغد ٓؼذٍ جُض٣حسز ػ٠ِ ٓغطٟٞ ٓظش ٝجُؼحُْ ًٝحٕ ضشض٤رٜح 
 -٣طٞڤ -جُششٝم -جُٔظش٣ٕٞ -جُلؿش -جُٞؽٖ -ٓٞجهغ جُظكق جإلٌُطش٤ٗٝس جُخحطس )ج٤ُّٞ جُغحذغ -0 

 -ٟڤإٔٝ ض٠  -ع٠ ذ٠ ع٠ -دس٣ْ -ٓٞجهغ جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس )طذٟ جُرِذ -2جُٔظشٟ ج٤ُّٞ(، 
 جُٔكٞس(. -25ٓظش
     
 -جُلؿش -جُٞؽٖ -ٞجهغ )ج٤ُّٞ جُغحذغضْ عكد ػ٤٘س ػٔذ٣س ٖٓ ؾٜٔٞس ٓ ػُٛخ عًٕٓر انًظزخذيٍٛ: .2

 -25ٓظش -ٟڤإٔٝ ض٠  -ع٠ ذ٠ ع٠ -دس٣ْ -طذٟ جُرِذ -جُٔظشٟ ج٤ُّٞ -٣طٞڤ -جُششٝم -جُٔظش٣ٕٞ
ٓلشدز ك٠ ؾحٓؼحش )ذ٠٘ ع٣ٞق، جُٜ٘ؼس، جُضهحص٣ن، عٞٛحؼ(، ذٞجهغ  411جُٔكٞس( ٓكَ جُذسجعس هذسٛح 

جُزًٞس ٝجإلٗحظ، ٖٓ أػٔحس ٓخطِلس، ٓلشدز ٖٓ ًَ ؾحٓؼس، ٓغ ٓشجػحز ضٞص٣غ جُؼ٤٘س ذ٤ٖ  011
 ٝضخظظحش دسجع٤س ٓط٘ٞػس.

 :خصبئص انؼُٛخ 

 ... ٝضْ ذِٞسز خظحتض جُؼ٤٘س ك٠ جُؿذجٍٝ جُطح٤ُس:
 يٍ ؽٛش انُٕع: -3

 ( ضٞص٣غ أكشجد جُؼ٤٘س ٝكوحً ُِ٘ٞع  0ؾذٍٝ )
 جُ٘غرس جُٔث٣ٞس جُطٌشجس جُ٘ٞع

 51 211 جُزًٞس

 51 211 جإلٗحظ

 011 411 جإلؾٔح٢ُ 
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 ؽٛش انظٍ: يٍ -9
 (  ضٞص٣غ أكشجد جُؼ٤٘س ٝكوحً ُِغ2ٖؾذٍٝ )

 جُ٘غرس جُٔث٣ٞس جُطٌشجس جُغٖ

 39 056 ػحّ 31ئ٢ُ أهَ ٖٓ  08ٖٓ 

 28.5 004 ػحٓحً  41ئ٢ُ أهَ ٖٓ  31ٖٓ 

 07.2 69 ػحٓحً  51ئ٢ُ أهَ ٖٓ  41ٖٓ 

 05.3 60 ػحٓحً  61ئ٢ُ  51ٖٓ 

 011 411 جإلؾٔح٢ُ 

 يٍ ؽٛش يؾم اإللبيخ: -1
 (  ضٞص٣غ أكشجد جُؼ٤٘س ٝكوحً ُٔكَ جإلهحٓس3ؾذٍٝ )
 جُ٘غرس جُٔث٣ٞس جُطٌشجس ٓكَ جإلهحٓس

 30 024 س٣ق

 69 276 قؼش

 011 411 جإلؾٔح٢ُ 

 يٍ ؽٛش انًإْم انذراطٙ: -1
 (  ضٞص٣غ أكشجد جُؼ٤٘س ٝكوحً ُِٔإَٛ جُذسجع4٢ؾذٍٝ )

 جُ٘غرس جُٔث٣ٞس جُطٌشجس جُٔإَٛ جُذسجع٢

 02.5 51 ٓطٞعؾ

 05 61 ؾكٞم ٓطٞع

 51.2 210 ؾحٓؼ٢

 22.3 89 كٞم ؾحٓؼ٢

 011 411 جإلؾٔح٢ُ 

ضْ عكد ػ٤٘حش ٖٓ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝجُٔطٔػِس  انؼُٛخ انشيُٛخ: -5
 -دس٣ْ -طذٟ جُرِذ -جُٔظشٟ ج٤ُّٞ -٣طٞڤ -جُششٝم -جُٔظش٣ٕٞ -جُلؿش -جُٞؽٖ -ك٠ ٓٞجهغ )ج٤ُّٞ جُغحذغ

جُٔكٞس( ٝرُي ٝكوحً ألعِٞخ جألعرٞع جُظ٘حػ٠، ٓٔح ٣ؼٖٔ ضٔػ٤َ  -25ٓظش -ٟڤإٔٝ ض٠  -٠ع٠ ذ٠ ع
 .2102أشٜش ك٠ جُلطشز ٖٓ ٣٘ح٣ش ٝقط٠ ٤ٗٞ٣ٞ  6ؾ٤ٔغ أ٣حّ جألعرٞع ك٠ جُؼ٤٘س، ٝضْ رُي ػ٠ِ ٓذجس 

 أدٔاد عًغ انجٛبَبد:
ٌطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس ُٝؼَٔ جعطخذّ جُرحقػحٕ جالعطٔحسجش جُطح٤ُس ُطك٤َِ شٌَ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جالُ    

  :*جعطوظحء جُؿٜٔٞس
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٠ٛٝ جألدجز جُط٠ ضٞكش جُر٤حٗحش جُش٤ٌِس جُط٠ ٣طْ ؾٔؼٜح ٖٓ جُشٌَ  اطزًبرح رؾهٛم انًضًٌٕ: -3
جُٔشت٠ ذظٞسز ٓؼرٞؽس ٝده٤وس ٖٓ خالٍ طلكحش جُٔٞهغ ٣ر٤ٖ ٓٞجػغ ًَ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش 

ك٤َِ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق جُشٌَ جُٔشت٠ ُِظلكس. ٝجعطخذٓص ك٠ ٛزٙ جُذسجعس ُط
ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝجُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطظ٤ٔٔس جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس جُٔغطخذٓس ك٠ ضظ٤ْٔ ٛزٙ 
جُٔٞجهغ، ٝهذ جعطلحد ٜٓ٘ح جُرحقػحٕ ك٠ ٝػغ أعثِس ده٤وس ُِطؼشف ػ٠ِ ضظ٤ْٔ ٛزٙ جُٔٞجهغ. ٠ٛٝ أدجز 

حعحً ٤ًٔحً، ٝجشطِٔص ك٠ ٛزٙ جُذسجعس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُلثحش ذكػ٤س ٛحٓس ُو٤حط ػ٘حطش جُشٌَ ه٤
 جُش٤ٌِس جُط٠ ضٔػَ ضظ٤٘لحش ٓؼرشز ػٖ جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُٔغطخذٓس ك٠ جُطظ٤ْٔ.

ُؿٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ُٔٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  :Questionirاطزًبرح االطزجٛبٌ  -2
زٙ جُٔٞجهغ، ٝجُؼالهس ذ٤ٖ ضلؼ٤الضْٜ جُخحطس ٓكَ جُذسجعس ُٔؼشكس ٓذٟ سػحْٛ ٝضلؼ٤ِْٜ ُٜ

ٝٓذٟ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ ك٠ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس، ٝٓذز ضأغ٤ش جُخظحتض 
 جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُِؿٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ػ٠ِ جخط٤حسْٛ ُٜزٙ جُٔٞجهغ. 

 اخزجبراد انصذق ٔانضجبد:
٤ِااَ جُشااٌَ جُخحطااس ذطظاا٤ْٔ جُٔٞجهااغ هااحّ جُرحقػااحٕ ذططر٤اان جخطرااحسٟ جُظااذم ٝجُػرااحش العااطٔحسز ضك    

جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س جُخحطااس ٓكااَ جُذسجعااس، ًٝاازُي جعااطٔحسز جالعااطر٤حٕ جُخحطااس 
ذؿٜٔٞس ٓغطخذ٠ٓ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝرُي ُِطأًذ ٖٓ طالق٤طٜح ُِططر٤ان ٝجُطكوان ٓاٖ ٓاذٟ ٓ٘حعارطٜح ألٛاذجف 

 جُذسجعس، ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٠ُ:
 :Validityأٔالً: انصذق 

ُِطكون ٖٓ طذم جالعطٔحسض٤ٖ هحّ جُرحقػحٕ ذطو٤٤ْ جالعطٔحسض٤ٖ ٖٓ خالٍ ػشػٜٔح ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ     
جُٔك٤ٌٖٔ جُٔطخظظ٤ٖ، ًٔح ضْ ئؾشجء جخطرحس هر٠ِ ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ ٓؿطٔغ جُذسجعس، ٝرُي ُِطؼشف ػ٠ِ 

ػٖ ضغحؤالش جُذسجعس، ٝضْ ٓذٟ ٝػٞـ جألعثِس ٝٓذٟ كْٜ جُؼ٤٘س ُألعثِس ٝٓذٟ ًلح٣س جألعثِس ُإلؾحذس 
ئؾشجء جُطؼذ٣الش جُالصٓس ُظ٤حؿس أعثِس ؾذ٣ذز، ك٠ ق٤ٖ ضْ ئؾشجء ٝضؼذ٣َ ٝئػحدز ط٤حؿس ُرؼغ جألعثِس 
ٝقزف أعثِس أخشٟ، ًٔح ضْ ٝػغ ضؼش٣لحش ئؾشجت٤س ُِؼ٘حطش جُخحطس ذحعطٔحسز ضك٤َِ جُشٌَ ٝضؼش٣ق ًَ 

 كثس ضؼش٣لحً ده٤وحً ٝجػكحً.
 : Reliabilityصبَٛبً: انضجبد 

٣وظذ ذحُػرحش ئٌٓح٤ٗس ضٌشجس ضطر٤ن جعطٔحسز ضك٤َِ جُشٌَ ٝطك٤لس جالعطر٤حٕ، ٝجُكظٍٞ ػ٠ِ ٗلظ       
 Testجُ٘طحتؽ ك٠ ًَ ٓشز، ٝهذ جخطرش جُرحقػحٕ غرحش جُو٤حط ٖٓ خالٍ ئػحدز ضطر٤ن جالعطٔحسجش جُٔغطخذٓس 

Retest ٖٓ ؾٜٔٞس ٓغطخذ٠ٓ ٛزٙ جُٔٞجهغ، ٝضْ  ػ٠ِ ػ٤٘س ٖٓ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس، ٝػ٤٘س
، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ طالق٤س جعطٔحسز ضك٤َِ جُشٌَ جُط٠ 90قغحخ ٓؼحَٓ جُػرحش جُزٟ قون ٗغرس ػح٤ُس ذِـص 

 هحّ جُرحقػحٕ ذططر٤وٜح. 
ٝذحُ٘غرس ُػرحش جالعطر٤حٕ ذحُ٘غرس ُِؿٜٔٞس ٖٓ ٓغطخذ٠ٓ ٛزٙ جُٔٞجهغ، كوذ ضْ قغحخ ٓؼحَٓ جُػرحش ٖٓ     

د ػ٠ِ ٗغرس جالضلحم ذ٤ٖ جإلؾحذحش ك٠ جُٔشض٤ٖ جأل٠ُٝ ٝجُػح٤ٗس جُِطحٕ ضْ ضطر٤ن جالعطٔحسجش خالٍ جالػطٔح
ك٤ٜٔح، ٝرُي ذحعطخذجّ ٓؼحَٓ عر٤شٓحٕ "جسضرحؽ جُشضد" ٝذ٤شعٕٞ، ًٝحٕ ٓؼحَٓ جالسضرحؽ ٓشضلؼحً ٓٔح ٣إًذ 

 غرحش جُو٤حط.
 انًؼبنغخ اإلؽصبئٛخ نهجٛبَبد:

ُذسجعاس ج٤ُٔذج٤ٗاس، ضاْ ضش٤ٓاض جُر٤حٗاحش ٝئدخحُٜاح ئُا٢ جُكحعاد ج٥ُا٢،  غاْ ذؼذ جالٗطٜحء ٓاٖ ؾٔاغ ذ٤حٗاحش ج    
ٓؼحُؿطٜاااح ٝضك٤ِِٜاااح ٝجعاااطخشجؼ جُ٘طاااحتؽ جإلقظاااحت٤س ذحعاااطخذجّ ذشٗاااحٓؽ  " جُكضٓاااس جإلقظاااحت٤س ُِؼِاااّٞ 

 جالؾطٔحػ٤س: ضْ جُِؿٞء ج٢ُ جُٔؼحٓالش ٝجالخطرحسجش جإلقظحت٤س جُطح٤ُس ك٢ ضك٤َِ ذ٤حٗحش جُذسجعس:
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  جُرغ٤طس ٝجُ٘غد جُٔث٣ٞس.جُطٌشجسجش 
 .جُٔطٞعطحش جُكغحذ٤س ٝجالٗكشجكحش جُٔؼ٤حس٣س 
 2جخطرحس ًح (Chi Square Test ُذسجعس جُذالُس جإلقظحت٤س ُِؼالهس ذ٤ٖ ٓطـ٤ش٣ٖ ٖٓ جُٔطـ٤شجش )

 (.Nominalجالع٤ٔس )

 ( جخطرحسT- Testُٖذسجعس جُذالُس جإلقظحت٤س ُِلشٝم ذ٤ٖ جُٔطٞعاطحش جُكغاحذ٤س ُٔؿٔاٞػط٤ٖ ٓا ) 
 (.Interval Or Ratioجُٔركٞغ٤ٖ ك٢ أقذ ٓطـ٤شجش جُلثس أٝ جُ٘غرس )

 (جخطرحسz ُذسجعس ٓؼ٣ٞ٘س جُلشم ذ٤ٖ ٗغرط٤ٖ ٓث٣ٞط٤ٖ ، ٝهذ جػطرشش ه٤ٔس )z  َؿ٤ش دجُاس ئرج ُاْ ضظا
، ٝجػطراشش  2.58ٝأهَ ٓاٖ  0.96% كأًػش ئرج ذِـص 95، ٝجػطرشش دجُس ػ٘ذ ٓغط١ٞ غوس  0.96

 كأًػش. 2.58كأًػش ئرج ذِـص % 99دجُس ػ٘ذ ٓغط١ٞ غوس 

 ( ٕٞٓؼحَٓ جسضراحؽ ذ٤شعاPearson Correlation Coefficient ُذسجعاس شاذز ٝجضؿاحٙ جُؼالهاس )
 جالسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ٓطـ٤ش٣ٖ ٖٓ ٓغطٟٞ جُٔغحكس أٝ جُ٘غرس.

 ( ضك٤َِ جُطرح٣ٖ رٝ جُرؼذ جُٞجقذOneway Analysis of Variance ْجُٔؼشٝف جخطظحسجً ذحعا )
ANOVA الُس جإلقظحت٤س ُِلشٝم ذ٤ٖ جُٔطٞعطحش جُكغحذ٤س ألًػش ٖٓ ٓؿٔٞػط٤ٖ ٖٓ ُذسجعس جُذ

 (.Interval Or Ratioجُٔركٞغ٤ٖ ك٢ أقذ جُٔطـ٤شجش ٖٓ ٗٞع جُٔغحكس أٝ جُ٘غرس )
%( فأكضز، أٖ ػُذ يظزٕٖ 21ٔلذ رى لجٕل َزبئظ االخزجبراد اإلؽصبئٛخ ػُذ درعخ صمخ )

 ( فألم00010يؼُٕٚخ)

 انزؼزٚفبد اإلعزائٛخ:
٠ٛٝ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس جُٔظش٣س جُط٠  انًٕالغ االنكززَٔٛخ:  -0

ضط٤ف جُكظٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ٝجعطذػحتٜح ئٌُطش٤ٗٝحً ٖٓ خالٍ جعطخذجّ ضو٤٘حش ضٌُ٘ٞٞؾ٤س ٝػ٘حطش 
 ضظ٤ٔ٤ٔس ٓخطِلس.

ُٜٞس ٣ٝغش، ٝئضحقس أدٝجش ٠ٛٝ ػ٤ِٔس ضؼحَٓ جُؿٜٔٞس جُٔغطخذّ ُِٔٞهغ ذٌَ ع ٚظز االطزخذاو:  -2
 ُطلحػَ جُٔغطخذّ ٓغ جُٔٞهغ.

جُؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس: ٠ٛٝ جُؼ٘حطش جُٔغطخذٓس ك٠ ذ٘حء جُٔٞهغ جإلٌُطش٠ٗٝ ٝضكون ُِٔغطخذّ ٣غش جُوشجءز  
جألُٞجٕ، -جُلٞجطَ-جُظٞس ٝجُشعّٞ جُػحذطس-جُؼ٘ح٣ٖٝ -ٝجالعطخذجّ، ٠ٛٝ )جُؼ٘حطش جُطو٤ِ٤ذ٣س(: جُ٘ظٞص

جُؼ٘حطش جُطلحػ٤ِس جُطٞجط٤ِس ٝجُٔؼِٞٓحض٤س، جُؼ٘حطش جُٔغحٗذز -٤ٗٝس(: جُٞعحتؾ جُٔطؼذدز)جُؼ٘حطش جالٌُطش
 ُِٔٞهغ.
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 انُزبئظ انؼبيخ نهذراطخ:
 َزبئظ انذراطخ انزؾهٛهٛخ: -أٔالً 
 جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س )جُط٤رٞؿشجك٤س ٝجُؿشجك٤ٌ٤س جُٔكووس ٤ُغش جُوشجء( : - أ

)رٛجكككككٕ(زافٙ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف شككككككم انؾكككككزف ثبنؼُكككككبٍٔٚ كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ  30
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 5ؾذٍٝ )
شٌَ جُكشف ذحُؼ٘ح٣ٖٝ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ                

 شٌَ جُكشف  

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق ٞجش جُلؼحت٤سجُو٘

 % ى % ى % ى

 28.2 234 29.0 023 27.3 000 قشٝف ػ٤ِح )ٓشضلؼس(

 26.0 206 26.3 000 25.8 015 قشٝف د٤ٗح )عل٢ِ(

 24.0 211 23.9 010 24.3 99 ٣ظكرٜح ظَ

 20.4 078 21.6 87 22.4 90 ذذٕٝ ضش٤ٓض

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

بد انغذٔل انظبثك أٌ شكم انؾزف ثبنؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ:رشٛز ثٛبَ      

%، ٝكاااا٠ 29.0% ُِكااااشٝف جُؼ٤ِح)جُٔشضلؼااااس(، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق 28.2ٗغاااارس  -
 %.27.3ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، ٝكاااا٠ 26.3% ُِكااااشٝف جُذ٤ٗح)جُغاااال٠ِ(، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح 26.0ٗغاااارس  -
 %.25.8 جُو٘ٞجشٓٞجهغ 

% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، ٝكااا٠ 24.3%، ٝؾاااحءش ٗغااارطٜح 24.0ٗغااارس جُكاااشٝف جُطااا٠ ٣ظاااحقرٜح ظاااَ  -
 %.23.9ٓٞجهغ جُظكق 

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، ٝ 22.4% ُِكااااشٝف جُٔغااااطخذٓس ذااااذٕٝ ضش٤ٓااااض، ٝٗغاااارطٜح 20.4ٗغاااارس  -
 % ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.21.6
ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف  كضبفككككخ انؾككككزٔف ثبنؼُككككبٍٔٚ كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( 90

 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 6ؾذٍٝ )
ًػحكس جُكشٝف ذحُؼ٘ح٣ٖٝ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ                      

 ًػحكس جُكشف  

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق ٞجش جُلؼحت٤سجُو٘

 % ى % ى % ى

 34.5 286 34.3 045 34.7 040 قشٝف ذ٤ؼحء

 65.4 542 65.6 277 65.2 265 قشٝف عٞدجء

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ كضبفخ انؾزٔف ثبنؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد َظجخ     
% فٗ يٕالغ 2109% فٗ يٕالغ انصؾف، 2102ٔ%، ؽٛش كبَذ َظجزٓب 2101اء انؾزٔف انظٕد
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% فٗ يٕالغ انمُٕاد، َٔظجخ 1102%0 ثُظجخ 1101انمُٕاد0 ثًُٛب عبءد َظجخ انؾزٔف انجٛضبء 
% فٗ يٕالغ انصؾف11010  

َككككككٕع انخككككككظ ثبنؼُككككككبٍٔٚ كؼُصككككككز ثُككككككبئٙ )رٛجككككككٕ(زافٙ( ثككككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككككخ نهصككككككؾف  10
 انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ: ٔانمُٕاد انفضبئٛخ

 (7ؾذٍٝ )
ٗٞع جُخؾ ذحُؼ٘ح٣ٖٝ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ                  

 ٗٞع جُخؾ  

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

Times New Roman 065 41.6 003 26.7 278 33.5 

Tahoma 013 25.3 023 29.0 226 27.2 

Simplified  Arabic 71 07.2 012 24.0 072 21.7 

PT Bold Heading 68 06.7 84 09.9 052 08.3 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

راطخ عبءد أػهٗ َظجخ رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ َٕع انخظ ثبنؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذ    
Times New Romanنخظ  %، ٔفٗ يٕالغ 1002%، ٔكبَذ َظجزٓب فٗ يٕالغ انمُٕاد 1101 

%0 ٔعبءد َظجخ خظ 9202انصؾف  Tohama % فٗ يٕالغ 9203%، ٔكبَذ ثُظجخ 9209 
% فٗ يٕالغ انمُٕاد0 ٔثُظجخ ألم عبء خظ 9101انصؾف، ٔ  Simplified Arabic عبءد ٔثهغذ  

% فٗ يٕالغ انمُٕاد0 ٔأخٛزاً عبء خظ 3209% فٗ يٕالغ انصؾف، ٔ 9103%، ثُظجخ 9002  PT 

Bold Heading % فٗ 3202% فٗ يٕالغ انصؾف، َٔظجخ 3202%، ٔثهغذ َظجزّ 3201ثُظجخ  
 يٕالغ انمُٕاد0

ؽغكككككى انخكككككظ ثبنؼُكككككبٍٔٚ كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )رٛجكككككٕ(زافٙ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف  10
 نذراطخ انزؾهٛهٛخ:ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم ا

 ( 8ؾذٍٝ )
قؿْ جُخؾ ذحُؼ٘ح٣ٖٝ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ                       

 قؿْ جُكشف

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

08 298 73.3 233 55.2 530 64.0 

21 018 26.6 089 44.7 297 35.8 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ ؽغى انؾزف ثبنؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ:      

%، ٝكاااا٠ 73.3، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش 08% ُكؿااااْ جُكااااشف  ذاااا٘ؾ 64.0ٗغاااارس  -
 %.55.2ٓٞجهغ جُظكق 
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% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق، ٝكااا٠ ٓٞجهاااغ 44.7، ٝؾاااحءش ٗغااارطٜح 21.% ُكؿاااْ جُكاااشف ذااا٘ؾ 26ٗغااارس  -
 %. 26.6 جُو٘ٞجش

 
 Kingery David( ذ٤٘ٔاااح أشاااحسش دسجعاااس )2118ٝٛااا٠ ٗط٤ؿاااس ضطلااان ٓاااغ دسجعاااس )أقٔاااذ ًٔاااحٍ    

& Furuta ٝضٞطااااِص دسجعااااس أخااااشٟ 49ٛااااٞ جُكؿااااْ جُٔػااااح٠ُ 21( ئُاااا٠ إٔ قؿااااْ جُكااااشف ذاااا٘ؾ ،
ُااا٠ ٗلاااظ جُ٘طاااحتؽ ٓٞػاااكس إٔ جُطظااا٤ْٔ رج جُكاااشٝف جُظاااـ٤شز ٣ؼ٘ااا٠ ٝهطاااحً أؽاااٍٞ كااا٠ ( ئKingeryُاااـ)

 .51جُٞطٍٞ ئ٠ُ ؾضء ٓكذد ٖٓ جُؼ٘ٞجٕ
 

ارظككككبع انؼُككككبٍٔٚ كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف ٔانمُككككٕاد  10
 انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 9ؾذٍٝ )
)رٛجٕ(زافٙ( ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ ارظبع انؼُبٍٔٚ كؼُصز ثُبئٙ 

 انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ 
 

 جُٔٞجهغ                          
 جضغحع جُؼ٘ٞجٕ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 93.7 776 94.5 399 92.8 377 ػحدٟ

 6.2 52 5.4 23 7.0 29 ٓٔطذ )ٓطغغ(

 011 828 011 422 011 416 ح٢ُجإلؾٔ

    

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ ارظبع انؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبء ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ:   

%، 94.5% ُالضغاااحع جُؼاااحدٟ، ٝؾاااحءش ٗغااارطٚ كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق 93.7ٗغااارس ػح٤ُاااس ؾاااذجً ذِـاااص  -
( جُطاااا٠ 2113جُؿااااٞجد عااااؼ٤ذ%. ٝٛاااا٠ ٗط٤ؿااااس ضطلاااان ٓااااغ دسجعااااس )ػرااااذ 92.8ٝكاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش 

 أشحسش إٔ ٛزج جألعِٞخ ٣كون ٓرذأ جالخطظحس ٝجُٞػٞـ.
 
% كااا٠ ٓٞجهاااغ  7.0% ُالضغاااحع جُٔٔطاااذ )جُٔطغاااغ(، ٝؾاااحءش ٗغااارطٚ 6.2ٝذ٘غااارس ػاااث٤ِس ؾاااذجً ذِـاااص  -

 %. 5.4 جُو٘ٞجش، ٝك٠ ٓٞجهغ جُظكق
 

                                           

5: Kingery , David & Furuta , Richard, Skimming Electronic Newspaper Headlines: A Study of Typeface, 

Point, Size , Screen Resolution and Monitor size, Information Processing & Management ,vol.33 ,No.5, 

7991,pp.585-595. 

62 M.S., Soulthern &Kingery , Davaid, Analysis of Digital Typographic and Page Layout For Headlines in 

Electronic Newspapers, Southern Methodist University, 0222. 
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َٔٛكككخ نهصكككؾف انزكككأصٛزاد انًصكككبؽجخ نهؼُكككٕاٌ كؼُصكككز ثُكككبئٙ )رٛجكككٕ(زافٙ( ثكككبنًٕالغ اإلنكزز 20
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 01ؾذٍٝ )
جُطأغ٤شجش جُٔظحقرس ُِؼ٘ٞجٕ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ            

 جُطأغ٤شجش جُٔظحقرس ُِؼ٘ٞجٕ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق حت٤سجُو٘ٞجش جُلؼ

 % ى % ى % ى

ٓطٞجؾذز 
ػ٠ِ 
 شٌَ

 39.0 324 35.7 050 42.6 073 أسػ٤حش

 35.5 294 36.7 055 34.2 039 خِل٤س ٝجٓؼس

 25.3 201 27.4 006 23.0 94 ضكذ٣ذ قشٝف جُؼ٘ح٣ٖٝ

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

بؽجخ نهؼُبٍٔٚ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ انزأصٛزاد انًص    
 َزبئغٓب كبنزبنٗ:

%، ٔفٗ يٕالغ 1902%، ٔثهغذ َظجزٓب فٗ يٕالغ انمُٕاد 1203اطزخذاو األرضٛبد ثُظجخ  -
%11020انصؾف   

%، ٔفٗ يٕالغ 1202%، ٔثهغذ َظجزٓب فٗ يٕالغ انصؾف 1101اطزخذاو خهفٛخ ٔايضخ ثُظجخ  -
%11090انمُٕاد   

%، ٔفٗ 9201%، ٔثهغذ َظجزٓب فٗ يٕالغ انصؾف 9101رؾذٚذ ؽزٔف انؼُبٍٔٚ ثُظجخ اطزخذاو  -
%91030يٕالغ انمُٕاد   

شكككككم انؾككككزف ثبنُصككككٕي كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف  20
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 00ؾذٍٝ )
ؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س شٌَ جُكشف ذحُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞ

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ                    

 شٌَ جُكشف   

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 38.5 309 39.5 067 37.4 052 قشٝف ػ٤ِح )ٓشضلؼس(

 37.0 317 33.4 040 41.8 066 قشٝف د٤ٗح )عل٢ِ(

 24.3 212 27.0 004 20.6 88 ٣ذٕٝ ضش٤ٓض

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ شكم انؾزف ثبنُصٕي فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ:      
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%، ٝكااا٠ 39.4% ُِكاااشٝف جُؼ٤ِاااح )جُٔشضلؼاااس(، ٝؾاااحءش ٗغااارطٜح كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق 38.5ٗغااارس  -
 %.37.4ش ٓٞجهغ جُو٘ٞج

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، ٝكاااا٠ 41.8% ُِكااااشٝف جُااااذ٤ٗح )جُغاااال٠ِ(، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح 37.0ٗغاااارس  -
 %.33.4 ٓٞجهغ جُظكق

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، ٝ 27.0% ُِكااااشٝف جُٔغااااطخذٓس ذااااذٕٝ ضش٤ٓااااض، ٝٗغاااارطٜح 24.3ٗغاااارس  -
 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.20.6
غ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف كضبفككككخ انؾككككزٔف ثبنُصككككٕي كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( ثككككبنًٕال 20

 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 02ؾذٍٝ )
ًػحكس جُكشٝف ذحُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ            
 ًػحكس جُكشف 

 إلؾٔح٢ُج جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 09.6 063 07.7 75 20.6 88 قشٝف ذ٤ؼحء

 81.3 665 82.2 347 78.3 308 قشٝف عٞدجء

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ كضبفخ انؾزٔف ثبنُصٕي فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد َظجخ 
% فٗ يٕالغ 2201% فٗ يٕالغ انصؾف، 2909ٔ%، ؽٛش كبَذ َظجزٓب 2001انؾزٔف انظٕداء 

% فٗ يٕالغ انمُٕاد، َٔظجخ 9302%0 ثُظجخ 3202انمُٕاد0 ثًُٛب عبءد َظجخ انؾزٔف انجٛضبء 
% فٗ يٕالغ انصؾف32020  

َكككككٕع انخكككككظ ثبنُصكككككٕي كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )رٛجكككككٕ(زافٙ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف  20
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 03ؾذٍٝ )
ٗٞع جُخؾ ذحُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 جُٔٞجهغ                     

 ٗٞع جُخؾ  

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

Tahoma 039 34.2 072 41.7 300 37.5 

Andalus 007 28.8 1 1 007 04.0 

Times New Roman 051 36.9 251 59.2 411 48.3 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ضش٤ش ذ٤حٗحش جُؿذٍٝ جُغحذن إٔ ٗٞع جُخؾ ذحُ٘ظٞص ك٠ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ؾحءش أػ٠ِ ٗغرس ُخؾ     
Times New Roman 48.3 ٓٞجهغ جُو٘ٞجش  %، ٝك59.2٠%، ًٝحٗص ٗغرطٜح ك٠ ٓٞجهغ جُظكق

% 34.2% ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش، 41.7ٝ%، ًٝحٗص ذ٘غرس Tohama 37.5%، ٝؾحءش ٗغرس خؾ 36.9
% ٝجهطظشش ٗغرطٜح ػ٠ِ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 04.0ذ٘غرس Andalus ك٠ ٓٞجهغ جُظكق. ٝأخ٤شجً ؾحء خؾ 

 جُلؼحت٤س.
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ؽغكككككى انخكككككظ ثبنُصكككككٕي كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )رٛجكككككٕ(زافٙ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف  300

 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 04ؾذٍٝ )
قؿْ جُخؾ ذحُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 

 جُٔٞجهغ            
 قؿْ جُكشف 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

02 072 42.3 097 46.6 369 44.5 

04 234 57.6 225 53.3 459 55.4 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

    

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ ؽغى انؾزف ثبنُصٕي فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ:   

٠ %، ٝكاااا57.6، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش 04% ُكؿااااْ جُكااااشف  ذاااا٘ؾ 55.4ٗغاااارس  -
 %.53.3ٓٞجهغ جُظكق 

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، ٝكاااا٠ 46.6، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح 02% ُكؿااااْ جُكااااشف ذاااا٘ؾ 44.5ٗغاااارس  -
 (.2118%. ٠ٛٝ ٗط٤ؿس ضطلن ٓغ دسجعس )أقٔذ ًٔح42.3ٍ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش

ارظككككبع انظككككطز ثبنُصككككٕي كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف  330
 ذراطخ انزؾهٛهٛخ:ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم ان

 

 ( 05ؾذٍٝ )
جضغحع جُغطش ذحُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 

 جُٔٞجهغ            
 جضغحع جُ٘ض 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 828 011 422 011 416 ػحدٟ

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

     

% نالرظبع 300رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ ارظبع انُص فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبء ثُظجخ 
%0 ْٔٗ َزٛغخ رزفك يغ 300%، ٔفٗ يٕالغ انمُٕاد 300انؼبدٖ، ٔعبءد َظجزّ فٗ يٕالغ انصؾف 

(90010دراطخ )ػجذ انغٕاد طؼٛذ  
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خ نهُصكككككٕي كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )رٛجكككككٕ(زافٙ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ انزكككككأصٛزاد انًصكككككبؽج 390
 نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 06ؾذٍٝ )
جُطأغ٤شجش جُٔظحقرس ُِ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 

 جُٔٞجهغ            
 جُطأغ٤شجش جُٔظحقرس ُِ٘ظٞص 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 828 011 422 011 416 أسػ٤حش 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

     

رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ انزأصٛزاد انًصبؽجخ نهُصٕي فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ الزصزد ػهٗ 
%، ٔفٗ يٕالغ انمُٕاد 300%، ٔعبءد َظجزّ فٗ يٕالغ انصؾف 300ضٛبد ٔثُظجخ اطزخذاو األر

3000%  

أشككككبل انُصكككٕي انُٓذطكككٛخ كؼُصكككز ثُكككبئٙ )رٛجكككٕ(زافٙ( ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف  310
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 07ؾذٍٝ )
ٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش أشٌحٍ جُ٘ظٞص جُٜ٘ذع٤س ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُ

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس 
 

 جُٔٞجهغ            
 شٌَ جُ٘ض 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 41.8 338 41.9 073 41.6 065 ٓشذغ

 ٓغطط٤َ
 33.8 281 34.3 045 33.2 035 سأع٠

 25.4 201 24.6 014 26.0 016 أكو٠

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

     

 رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ األشكبل انُٓذطٛخ نهُصٕي فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ:

% كااااا٠ 41.6% كااااا٠ ٓٞجهاااااغ جُظاااااكق، 41.9ٝ% ُشاااااٌَ جُٔشذاااااغ، ٝذِـاااااص ٗغااااارطٚ 41.8ٗغااااارس  -
 ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.

% كاااااا٠ ٓٞجهااااااغ جُظااااااكق، 34.3ٗغاااااارطٚ  % ُشااااااٌَ جُٔغااااااطط٤َ جُشأعاااااا٠، ٝذِـااااااص33.8ٗغاااااارس   -
 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.33.2ٝ
% 24.6% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘ااااٞجش، 26.0ٝ% ُشاااٌَ جُٔغااااطط٤َ جألكوااا٠، ٝذِـاااص ٗغاااارطٚ 25.4ٗغااارس  -

 ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.
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ٔطككككبئم انفصككككم انًظككككزخذيخ نهفصككككم ثككككٍٛ انًككككٕاد كؼُصككككز ثُككككبئٙ )رٛجككككٕ(زافٙ( ثككككبنًٕالغ  310
 انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ 

 ( 08ؾذٍٝ )
ٝعحتَ جُلظَ جُٔغطخذٓس ُِلظَ ذ٤ٖ جُٔٞجد ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ض٤رٞؿشجك٢( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 ٝعحتَ جُلظَ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

جُلٞجطَ 
 جُؿٔح٤ُس

جُظٞس 
 26.2 207 26.0 001 26.3 017 ٝجُشعّٞ

 28.6 237 28.4 021 28.8 007 جأل٣وٞٗحش

 23.6 096 23.9 010 23.3 95 جألسػ٤حش

جُلٞجطَ 
 جُط٘ظ٤ٔ٤س

 جُضٝج٣ح

87 20.4 90 20.5 078 20.4 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ٔطبئم انفصم ثٍٛ انًٕاد انًظزخذيخ فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ كبَذ رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ     
 َزبئغٓب ثُظجخ أكجز نهفٕاصم انغًبنٛخ ٔثُظجخ ألم نهفٕاصم انزُظًٛٛخ ٔكبَذ كبنزبنٗ:

% ك٠ ٓٞجهغ 28.4ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش، ٝ 28.8% العطخذجّ جأل٣وٞٗحش، ٝذِـص ٗغرطٜح 28.6ٗغرس  -
 جُظكق.

% 26.0% ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش، 26.3ٝٝجُشعّٞ، ٝذِـص ٗغرطٜح  % العطخذجّ جُظٞس26.6ٗغرس  -
 ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.

% ك٠ 23.3% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، 23.9ٝ% العطخذجّ جألسػ٤حش، ٝذِـص ٗغرطٜح 23.6ٗغرس  -
 ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.

% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، ٝٗغرس 20.5% العطخذجّ جُضٝج٣ح، ًٝحٗص جُ٘غرس 20.4ٝأخ٤شجً ٗغرس  -
 ٘ٞجش.% ك٠ ٓٞجهغ جُو20.4
َكككٕع انصكككٕر انظهٛكككخ كؼُصكككز ثُكككبئٙ )عزافٛككككٗ( ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف ٔانمُكككٕاد  310

 انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 09ؾذٍٝ )
ٗٞع جُظٞس جُظ٤ِس ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 ٗٞع جُظٞس جُظ٤ِس 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 كٞضٞؿشجك٤س
 50.8 270 51.5 031 53.0 040 شخظ٤س

 48.2 252 49.5 027 46.9 025 ئخرحس٣س

 011 523 011 257 011 266 جإلؾٔح٢ُ

الغ يؾم انذراطخ الزصزد رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ َٕع انصٕر انظهٛخ انًظزخذيخ فٗ انًٕ    
%، ٔكبَذ َظجزٓب فٗ يٕالغ 1302ػهٗ انصٕر انفٕرٕ(زافٛخ، ؽٛش ثهغذ َظجخ انصٕر انشخصٛخ 
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%0ٔعبءد َظجخ انصٕر اإلخجبرٚخ 1001%، ٔفٗ يٕالغ انصؾف ثهغذ َظجزٓب 1103انمُٕاد 
% فٗ يٕالغ انمُٕاد12020% فٗ يٕالغ انصؾف، 1201ٔ%، ٔكبَذ َظجزٓب 1209  

ح كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )عزافٛككككككٗ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف ٔانمُكككككٕاد لطكككككغ انصكككككٕر 320
 انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 21ؾذٍٝ )
هطغ جُظٞسز ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس 

 ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 هطغ جُظٞسز 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُلؼحت٤س جُو٘ٞجش

 % ى % ى % ى

 41.9 204 39.2 010 42.4 003 ٓشذغ

 ٓغطط٤َ
 32.2 068 30.5 80 32.7 87 أكو٠

 26.9 040 29.0 75 24.8 66 سأع٠

 011 523 011 257 011 266 جإلؾٔح٢ُ

:رشٛز ثٛبَبد انغذٔل انظبثك أٌ لطغ انصٕرح فٗ انًٕالغ يؾم انذراطخ عبءد كبنزبنٗ      

% كااا٠ ٓٞجهاااغ 39.2% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، 42.4ٝ% ُشاااٌَ جُٔشذاااغ، ٝذِـاااص ٗغااارطٚ 41.9ٗغااارس  -
 جُظكق.

% 30.5% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘ااااٞجش، 32.7ٝ% ُشاااٌَ جُٔغااااطط٤َ جألكوااا٠، ٝذِـاااص ٗغاااارطٚ 32.2ٗغااارس  -
 ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.

% كاااااا٠ ٓٞجهااااااغ جُظااااااكق، 29.0% ُشااااااٌَ جُٔغااااااطط٤َ جُشأعاااااا٠، ٝذِـااااااص ٗغاااااارطٚ 26.9ٗغاااااارس  -
 ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش. 24.8%ٝ

يظكككككبؽخ انصكككككٕرح يمبرَكككككخ ثكككككبنُص كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )عزافٛككككككٗ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ  320
 نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 20ؾذٍٝ )
ٓغحقس جُظٞسز ٓوحسٗس ذحُ٘ض ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ
 جُٔٞجهغ            
 ٓغحقس جُظٞسز

  ٓوحسٗس ذحُ٘ض 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 23.9 025 22.9 59 24.8 66 أًرش ٖٓ ٓغحقس جُ٘ض

 76.0 398 77.0 098 75.0 211 أطـش ٖٓ ٓغحقس جُ٘ض

 011 523 011 257 011 266 جإلؾٔح٢ُ

جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ ٓغااااحقس  جُظااااٞسز جُٔغااااطخذٓس كاااا٠ جُٔٞجهااااغ ٓكااااَ جُذسجعااااس ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش     
%، ًٝحٗااااص 76.0ٓوحسٗااااس ذااااحُ٘ض ؾااااحءش ٝذ٘غاااارس ًر٤ااااشز أطااااـش ٓااااٖ ٓغااااحقس جُاااا٘ض ق٤ااااع ذِـااااص 

%.ٝؾاااحءش ٗغااارس 75.0%، ٝكااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش ذِـاااص ٗغااارطٜح 77.0ٗغااارطٜح كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق 
% كااااا٠ ٓٞجهاااااغ جُو٘اااااٞجش، 24.8ٜح %، ًٝحٗاااااص ٗغااااارط23.9جُظاااااٞس جألًراااااش ٓاااااٖ ٓغاااااحقس جُااااا٘ض 

 % ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.22.9ٝ
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يٕلكككغ انصكككٕرح يمبرَكككخ ثكككبنُص كؼُصكككز ثُكككبئٙ )عزافٛككككٗ( ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف  320
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 22ؾذٍٝ )
ق ٝجُو٘ٞجش ٓٞهغ جُظٞسز ٓوحسٗس ذحُ٘ض ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظك

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 

 جُٔٞجهغ            
ٓٞهغ جُظٞسز ٓوحسٗس 

 ذحُ٘ض 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 26.4 038 30.5 80 20.5 57 أػ٠ِ جُؼ٘ٞجٕ

 73.6 385 68.5 076 78.5 219 أعلَ جُ٘ض

 011 523 011 257 011 266 جإلؾٔح٢ُ

     
ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ ٓٞهااااغ جُظااااٞسز جُٔغااااطخذٓس كاااا٠ جُٔٞجهااااغ ٓكااااَ جُذسجعااااس ٓوحسٗااااس 

% كاااا٠ 78.5%، ٝذِـااااص ٗغاااارطٜح 73.6ذااااحُ٘ض ؾااااحءش ٝذ٘غاااارس ًر٤ااااشز أعاااالَ جُاااا٘ض ق٤ااااع ذِـااااص 
% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق. كااا٠ قااا٤ٖ ؾاااحءش ٗغااارس جُظاااٞس جُطااا٠ ضؼِاااٞ جُؼ٘اااٞجٕ 68.5ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، ٝ

 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.20.5% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، 30.5ٝ%، ًٝحٗص ٗغرطٜح 26.4
اطككككزخذاو ئطككككبر يككككغ انصككككٕرح كؼُصككككز ثُككككبئٙ )عزافٛكككككٗ( ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف  320

 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 23ؾذٍٝ )
جش جُلؼحت٤س جعطخذجّ ئؽحس ٓغ جُظٞسز ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞ

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 

 جُٔٞجهغ            
 جعطخذجّ ئؽحس ٓغ جُظٞسز 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 43.9 231 46.4 009 40.7 000 سك٤غ

 56.0 293 53.6 038 58.3 055 ع٤ٔي

 011 523 011 257 011 266 جإلؾٔح٢ُ

     
جُغاااحذن إٔ جُظاااٞس جُٔغاااطخذّ ٓؼٜاااح ئؽاااحس كااا٠ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس ذِـاااص  ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ

% كااااا٠ 53.6% كااااا٠ ٓٞجهاااااغ جُو٘اااااٞجش، 58.3ٝ%، ًٝحٗاااااص ٗغااااارطٜح 56.0ٗغااااارس جإلؽاااااحس جُغااااا٤ٔي 
% كااااا٠ ٓٞجهاااااغ 46.4%، ًٝحٗاااااص ٗغااااارطٚ 43.9ٓٞجهاااااغ جُظاااااكق. ٝذِـاااااص ٗغااااارس جإلؽاااااحس جُشك٤اااااغ 

 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.40.7جُظكق، ٝ
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نصكككككٕرح كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ )عزافٛككككككٗ( ثكككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككككخ نهصكككككؾف اطكككككزخذاو ككككككالو ا 900
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 24ؾذٍٝ )
جعطخذجّ ًالّ جُظٞسز ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 ّ ًالّ جُظٞسز جعطخذج

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 ٓٞهغ جُطؼ٤ِن
أعلَ 
 011 523 011 257 011 266 جُظٞسز

ًػحكس 
 جُكشٝف

قشٝف 
 011 523 011 257 011 266 ذ٤ؼحء

 523 257 266 جإلؾٔح٢ُ

ٓكاااَ  ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ ؾ٤ٔاااغ جُظاااٞس جُٔغاااطخذٓس ػِااا٠ جُٔٞجهاااغ جإلٌُطش٤ٗٝاااس
جُذسجعااس جعااطخذّ ٓؼٜااح ضؼ٤ِاان، ًٝحٗااص ًػحكااس جُكااشٝف جُٔغااطخذٓس ٓااغ جٌُااالّ ذ٤ؼااحء ٝذ٘غاارس 

011.% 
اطككككزخذاو األنككككٕاٌ كؼُصككككز ثُككككبئٙ )عزافٛكككككٗ( ثككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككخ نهصككككؾف ٔانمُككككٕاد  930

 انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 25ؾذٍٝ )
ٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس جعطخذجّ جألُٞجٕ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ )ؾشجك٠ٌ٤( ذحُٔ

 ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 جعطخذجّ جألُٞجٕ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 23.4 094 24.4 013 22.4 90 جألسػ٤حش

 22.4 086 21.6 87 24.3 99 جُؼ٘ح٣ٖٝ

 21.2 068 20.5 90 08.9 77 جُ٘ظٞص

 07.0 042 04.4 60 09.9 80 جُظٞس ٝجُشعّٞ

 06.6 038 08.9 81 04.2 58 جُؿذجٍٝ ٝجُلٞجطَ

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جإلٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص جألُااااٞجٕ ٓااااغ     
 :جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطو٤ِذ٣س ذ٘غد ٓطوحسذس ٝؾحءش ًحُطح٠ُ

% كاااااا٠ ٓٞجهااااااغ 24.4% جعااااااطخذٓص جألُااااااٞجٕ ٓااااااغ جألسػاااااا٤حش، ٝذِـااااااص ٗغاااااارطٜح 23.4ذ٘غاااااارس  -
 %.22.4جُظكق، ٝك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش ذِـص ٗغرطٜح 

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، 24.3% جعااااطخذٓص جألُااااٞجٕ ٓااااغ جُؼ٘ااااح٣ٖٝ، ٝذِـااااص ٗغاااارطٜح 22.4ذ٘غاااارس  -
 %.21.6ٝذِـص ٗغرطٜح ك٠ ٓٞجهغ جُظكق 

% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق، 20.5% جعاااطخذٓص جألُاااٞجٕ ٓاااغ جُ٘ظاااٞص، ٝذِـاااص ٗغااارطٜح 21.2ذ٘غااارس  -
 %.08.9ٝذِـص ٗغرطٜح ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 
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% كاااا٠ ٓٞجهااااغ 09.9% جعااااطخذٓص جألُااااٞجٕ ٓااااغ جُظااااٞس ٝجُشعااااّٞ، ٝذِـااااص ٗغاااارطٜح 07.0ذ٘غاااارس  -
 %.04.4جُو٘ٞجش، ٝذِـص ٗغرطٜح ك٠ ٓٞجهغ جُظكق 

% كااا٠ ٓٞجهاااغ 08.9ألُاااٞجٕ ٓاااغ جُؿاااذجٍٝ ٝجُلٞجطاااَ، ٝذِـاااص ٗغااارطٜح % جعاااطخذٓص ج06.6ذ٘غااارس  -
 %.04.2جُظكق، ٝذِـص ٗغرطٜح ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 

 جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جإلٌُطش٤ٗٝس جُٔكووس ٤ُغش جالعطخذجّ: - خ

 .Multimediaجُٞعحتؾ جُٔطؼذدز  -

 جُٔؼِٞٓحض٤س( . –جُؼ٘حطش جُطلحػ٤ِس )جُطٞجط٤ِس  -

( ثككككبنًٕالغ Multimediaئنكززَٔككككٗ )ٔطككككبئظ يزؼككككذدح اطككككزخذاو انفٛككككذٕٚ كؼُصككككز ثُككككبئٙ  990
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 26ؾذٍٝ )
( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس Multimedia جعطخذجّ جُل٤ذ٣ٞ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝعحتؾ ٓطؼذدز

 سُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِ
 جُٔٞجهغ            
 جعطخذجّ جُل٤ذ٣ٞ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 78.0 647 71.3 297 86.2 351 ٣ٞؾذ

 20.8 080 29.6 025 03.7 56 ال ٣ٞؾذ

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

جُل٤ااااذ٣ٞ ػِاااا٠  ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جإلٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص
%، ٝٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ 86.2%، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش 78.0طاااالكحضٜح ذ٘غاااارس 

( أشاااحسش ئُااا٠ خِاااٞ ؾ٤ٔاااغ جُٔٞجهاااغ 2116%، كااا٠ قااا٤ٖ إٔ دسجعاااس )ٓكٔاااذ جُشاااشذ71.3٠٘٤جُظاااكق 
% ُاااْ ضغاااطخذّ ِٓلاااحش جُل٤اااذ٣ٞ، ًٝحٗاااص 20.8ٓكاااَ جُذسجعاااس ٓاااٖ ِٓلاااحش جُل٤اااذ٣ٞ. ذ٤٘ٔاااح ٗؿاااذ إٔ ٗغااارس 

 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.03.7% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، ٝٗغرس 29.6ٗغرطٜح 
( Multimediaايزكككككذاد انفٛكككككذٕٚ انًظكككككزخذو كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ ئنكززَٔكككككٗ )ٔطكككككبئظ يزؼكككككذدح  910

 ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 27ؾذٍٝ )
( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس Multimedia عحتؾ ٓطؼذدزجٓطذجد جُل٤ذ٣ٞ جُٔغطخذّ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝ

 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 جٓطذجد جُل٤ذ٣ٞ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

WMV 211 57.2 060 54.3 360 55.7 

MP4 051 42.8 036 45.7 286 44.3 

 011 647 011 297 011 351 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جٓطاااذجد جُل٤اااذ٣ٞ جُٔغاااطخذّ كااا٠ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس جهطظاااشش     
%، 57.2%، ٝؾااااحءش ٗغاااارطٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش 55.7ذ٘غاااارس WMV ػِاااا٠ جعااااطخذجّ طاااا٤ـس 

%، ٝذِـاااص ٗغااارطٜح 44.3ذ٘غااارس  MP4%. ٝجعاااطخذٓص طااا٤ـس 54.3ٝٗغااارطٜح كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق 
 %.42.8% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، ٝك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش ذِـص ٗغرطٜح 45.7
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( Multimediaَكككككٕع انصكككككٕد انًظكككككزخذو كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ ئنكززَٔكككككٗ )ٔطكككككبئظ يزؼكككككذدح  910
 ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 28ؾذٍٝ )
( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس Multimedia ٓطؼذدز ٗٞع جُظٞش جُٔغطخذّ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝعحتؾ

 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 ٗٞع جُظٞش 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 Music 013 29.4 014 35.0 217 30.9ٓٞع٤و٠ 

 Spoken Words 89 25.4 77 25.9 066 25.6ًالّ جُلْ 

ٓإغشجش طٞض٤س 
Sound 

Effects 

 24.5 059 22.8 68 26 90 ٓإغشجش ؽر٤ؼ٤س

 07.7 005 06.0 48 09.0 67 ٓإغشجش ط٘حػ٤س

 011 647 011 297 011 351 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس جعاااطخذٓص جُظاااٞش ذ٘غااارس ًر٤اااشز كااا٠     
( إٔ جعاااطخذجّ جُظاااٞش ضاااْ 2113جعاااس )ٓكٔاااذ ػراااذ جُكااا٤ٌْ قااا٤ٖ ضٞطاااِص دسجعاااحش أخاااشٟ ٓػاااَ دس

ذظاااٞسز ٗاااحدسز كااا٠ ٓٞجهاااغ جُذسجعاااس ٝجعاااطخذّ كااا٠ ٗواااَ آخاااش أٛاااذجف ٓرحس٣اااحش ًاااشز جُواااذّ كااا٠ كااا٤ِْ 
( أشاااحسش ئُااا٠ إٔ جعاااطخذجّ جُِٔلاااحش 2116ضغاااؿ٠ِ٤. كااا٠ قااا٤ٖ إٔ دسجعاااس أخاااشٟ )ٓكٔاااذ جُشاااشذ٠٘٤ 

 جُظٞض٤س جهطظش ػ٠ِ جُٔٞجهغ جألؾ٘ر٤س. 
%، ق٤ااااع ذِـااااص ٗغاااارطٜح 30.9ُذسجعااااط٘ح ٛاااازٙ كوااااذ جعااااطخذّ طااااٞش جُٔٞعاااا٤و٠ ذ٘غاااارس ٝذحُ٘غاااارس     

%، 25.6% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش. ٝجعاااطخذّ ًاااالّ جُلاااْ ذ٘غااارس 29.4% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق، 35.0ٝ
% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش. ٝجعااااطخذٓص 25.4% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، ٝٗغاااارس 25.9ٝذرِـااااص ٗغاااارطٚ 

% 22.8% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، 26ٝٗغاااارطٜح  %، ًٝحٗااااص24.5ٓااااإغشجش طااااٞض٤س ؽر٤ؼ٤ااااس ذ٘غاااارس 
%، ٝذِـاااص ٗغااارطٜح 07.7كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق. ٝأخ٤اااشجً جعاااطخذٓص ٓاااإغشجش طاااٞض٤س طااا٘حػ٤س ذ٘غااارس 

 %. 06.0%، ٝك٠ ٓٞجهغ جُظكق 09.0ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 
( Multimediaايزككككذاد انصككككٕد انًظككككزخذو كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )ٔطككككبئظ يزؼككككذدح  910

 ؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهص

 ( 29ؾذٍٝ )
( ذحُٔٞجهغ Multimedia جٓطذجد جُظٞش جُٔغطخذّ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝعحتؾ ٓطؼذدز

 جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 جٓطذجد جُظٞش 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

WMA 088 53.7 049 51.2 337 52.0 

WAV 062 46.3 048 49.8 301 47.9 

 011 647 011 297 011 351 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جٓطاااذجد جُظاااٞش جُٔغاااطخذّ كااا٠ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس جهطظاااشش     
%، 53.7طٜح كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش %، ٝؾااااحءش ٗغاااار55.0ذ٘غاااارس WMV ػِاااا٠ جعااااطخذجّ طاااا٤ـس 
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%، ٝذِـاااص ٗغااارطٜح 47.9ذ٘غااارس  MP4%. ٝجعاااطخذٓص طااا٤ـس 51.2ٝٗغااارطٜح كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق 
 %.46.3% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، ٝك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش ذِـص ٗغرطٜح 49.8

طزٚمككككخ رؾًٛككككم انفٛككككذٕٚ ٔانصككككٕد انًظككككزخذو كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )ٔطككككبئظ يزؼككككذدح  920
Multimediaنكززَٔٛككككككخ نهصككككككؾف ٔانمُككككككٕاد انفضككككككبئٛخ  انخبصككككككخ يؾككككككم ( ثككككككبنًٕالغ اإل

 انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 31ؾذٍٝ )
( Multimedia ؽش٣وس ضك٤َٔ جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞش جُٔغطخذّ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝعحتؾ ٓطؼذدز

 ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 

 جُٔٞجهغ                             
 ؽش٣وس ضك٤َٔ جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞش

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 جُل٤ذ٣ٞ
 34.0 220 41.4 021 28.8 010 ذع ٓرحشش

 65.8 426 59.5 077 70.0 249 ِٓق هحتْ ذزجضٚ

 جُظٞش

 35.8 232 35.3 015 36.2 027 ذع ٓرحشش

 32.9 203 30.9 95 33.7 008 ِٓق هحتْ ذزجضٚ

ٓظحقد ُطك٤َٔ 
 30.2 212 32.6 97 31 015 جُظلكس

 647 297 351 جإلؾٔح٢ُ

     
ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن جعاااطخذجّ أًػاااش ٓاااٖ ؽش٣واااس ُطك٤ٔاااَ جُل٤اااذ٣ٞ ٝجُظاااٞش ػِااا٠ جُٔٞجهاااغ 

 ٓكَ جُذسجعس ًٝحٗص ًحُطح٠ُ:
 
كاااا٠ ٓٞجهااااغ  %70.0% ُ٘ااااٞع ِٓااااق هااااحتْ ذزجضااااٚ، ٝذِـااااص ٗغاااارطٚ 65.8ذحُ٘غاااارس ُِل٤ااااذ٣ٞ: ٗغاااارس  -

% ُ٘ااااٞع ِٓااااق ذااااع ٓرحشااااش، ٝذِـااااص 34.0% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق. ٝٗغاااارس 59.5جُو٘ااااٞجش، ٝ
 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.28.8% ك٠ ٓٞجهغ جُظكق، 41.4ٝٗغرطٚ 

 

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، 36.2% ذااااع ٓرحشااااش، ٝذِـااااص ٗغاااارطٚ 35.8ذحُ٘غاااارس ُِظااااٞش: ٗغاااارس  -
% كااا٠ 33.7ٝذِـاااص ٗغااارطٚ % ِٓاااق هاااحتْ ذزجضاااٚ، 32.9% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق. ٝٗغااارس 35.3ٝ

% ٓظااااحقد ُطك٤ٔااااَ جُظاااالكس، 30.2% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق. ٝٗغاااارس 30.9ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، ٝ
% كااا٠ ٓٞجهااغ جُو٘ااٞجش. ٝٛااازٙ جُ٘طااحتؽ ضطلاان ٓاااغ 31% كااا٠ ٓٞجهااغ جُظااكق، 32.6ٝٝذِـااص ٗغاارطٚ 

( ق٤اااع جعاااطخذٓص ٓٞجهاااغ جُذسجعاااس ٗاااٞػ٤ٖ ٓاااٖ جُِٔلاااحش جُظاااٞض٤س 2116دسجعاااس )ٓكٔاااذ جُشاااشذ٠٘٤
 هحتْ ذزجضٚ ذحإلػحكس ئ٠ُ طٞش ٓظحقد ُطك٤َٔ جُظلكس.ٝٛٔح طٞش 

 
 
 
 



 بكر الصالحىحقيق يسر االستخدام فى المواقع اإللكترونية                                                              د. محمود رمضان د. أبو أساليب ت

 
 
 
 
 

393

ثكككككككزايظ رشكككككككغٛم انفٛكككككككذٕٚ ٔانصكككككككٕد كؼُصكككككككز ثُكككككككبئٙ ئنكززَٔكككككككٗ )ٔطكككككككبئظ يزؼكككككككذدح  920
Multimedia ثككككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككككخ نهصككككككؾف ٔانمُككككككٕاد انفضككككككبئٛخ انخبصككككككخ يؾككككككم )

 انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 30ؾذٍٝ )
( ذحُٔٞجهغ Multimedia ش٠ٗٝ )ٝعحتؾ ٓطؼذدزذشجٓؽ ضشـ٤َ جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞش ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُط

 جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ                 
 ذشجٓؽ ضشـ٤َ

 جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞش  

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

Windows media 

player 007 33.5 028 43.0 245 37.8 

Real player 033 38 92 31.9 225 34.7 

Flash player 011 28.5 77 25.9 077 27.5 

 011 647 011 297 011 351 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس جعاااطخذٓص جُؼذ٣اااذ ٓاااٖ ذاااشجٓؽ ضشاااـ٤َ     
 جُل٤ذ٣ٞ ٝجُظٞش ٝؾحءش ٗطحتؿٜح ٓطوحسذس، ٠ٛٝ ًحُطح٠ُ:

، ٝذِـاااااص ٗغااااارطٚ كااااا٠ ٓٞجهاااااغ Windows media player % ُرشٗاااااحٓؽ 37.8ٗغااااارس  -
 %.33.5%، ٝك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش 43.0جُظكق

% 31.9% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، 38ٝ، ٝذِـاااص ٗغااارطٚ  Real player% ُرشٗاااحٓؽ 34.7ٗغااارس  -
 ك٠ ٓٞجهغ جُظكق.

كاااا٠ % كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش، 28.5ٝ، ٝذِـااااص ٗغاااارطٚ  Flash player% ُرشٗااااحٓؽ 27.5ٗغاااارس  -
 %.25.9ٓٞجهغ جُظكق ذِـص 

اطككككككزخذاو انصككككككٕر ٔانزطككككككٕو انًزؾزكككككككخ كؼُصككككككز ثُككككككبئٙ ئنكززَٔككككككٗ )ٔطككككككبئظ يزؼككككككذدح  920
Multimedia ثككككككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككككككخ نهصككككككؾف ٔانمُككككككٕاد انفضككككككبئٛخ انخبصككككككخ يؾككككككم )

 انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 32ؾذٍٝ )
( Multimedia جعطخذجّ جُظٞس ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ٝعحتؾ ٓطؼذدز

 ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 جُظٞس ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 65.8 545 66.5 280 65.0 264 ٣ٞؾذ

 34.2 283 33.4 040 34.9 042 ال ٣ٞؾذ

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس جعاااطخذٓص جُظاااٞس ٝجُشعاااّٞ جُٔطكشًاااس     
.% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش ٝٛاااا٠ 65% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، 66.5ٝ%، ذِـااااص ٗغاااارطٜح 65.8ذ٘غاااارس 
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َ جُذسجعاااس ( ٝجُطااا٠ أشاااحسش ئُااا٠ جٛطٔاااحّ جُٔٞجهاااغ ٓكااا2116ضطلااان ٓاااغ ٗط٤ؿاااس دسجعاااس )ٓكٔاااذ جُشاااشذ٠٘٤
 ذحُؼ٘حغش جُر٘حت٤س ٝك٠ ٓوذٓطٜح جُظٞس ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس. 

شكككككم رصككككًٛى انصككككفؾخ انزئٛظككككٛخ كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )رصككككًٛى انًٕلككككغ( ثككككبنًٕالغ  920
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 33ؾذٍٝ )
٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس شٌَ ضظ٤ْٔ جُظلكس جُشت٤غ٤س ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش

 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 شٌَ جُطظ٤ْٔ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 د٣٘ح٠ٌ٤ٓ

 011 056 011 96 011 61 جإلؾٔح٢ُ

ذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص كوااااؾ جُشااااٌَ ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿاااا    
% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ ٓٞجهاااغ جُظاااكق ٝجُو٘اااٞجش جُلؼاااحت٤س 011جُاااذ٣٘ح٠ٌ٤ٓ ُظااالكطٜح جُشت٤غااا٤س ٝرُاااي ذ٘غااارس 

 جُخحطس.

أطكككهٕة رصكككًٛى انصكككفؾخ انزئٛظكككٛخ كؼُصكككز ثُكككبئٙ ئنكززَٔكككٗ )رصكككًٛى انًٕلكككغ( ثكككبنًٕالغ  100
 فضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد ان

 ( 34ؾذٍٝ )
أعِٞخ ضظ٤ْٔ جُظلكس جُشت٤غ٤س ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس 

 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 أعِٞخ جُطظ٤ْٔ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 أعِٞخ جُٞقذجش

 011 056 011 96 011 61 جإلؾٔح٢ُ

ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص كوااااؾ أعااااِٞخ     
% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ ٓٞجهاااغ جُظاااكق ٝجُو٘اااٞجش 011جُٞقاااذجش كااا٠ ضظااا٤ْٔ طااالكطٜح جُشت٤غااا٤س ٝرُاااي ذ٘غااارس 

 س. جُلؼحت٤س جُخحط

أطككككككهٕة ػككككككزض انُصككككككٕي كؼُصككككككز ثُككككككبئٙ ئنكززَٔككككككٗ )رصككككككًٛى انًٕلككككككغ( ثككككككبنًٕالغ  130
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 35ؾذٍٝ )
أعِٞخ ػشع جُ٘ظٞص ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 جعس جُطك٤ِ٤ِسٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذس
 جُٔٞجهغ            

 أعِٞخ ػشع جُ٘ظٞص 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 828 011 422 011 416 سأع٠ 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ
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ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ جالٌُطش٤ٗٝاااس ٓكاااَ جُذسجعاااس جعاااطخذٓص كواااؾ جألعاااِٞخ     
% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ ٓٞجهاااغ جُظاااكق ٝجُو٘اااٞجش جُلؼاااحت٤س 011كااا٠ ػاااشع جُ٘ظاااٞص ٝرُاااي ذ٘غااارس جُشأعااا٠ 
 جُخحطس. 

اطكككككزخذاو انُصكككككٕي انفبئمكككككخ كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ ئنكززَٔكككككٗ )رصكككككًٛى انًٕلكككككغ( ثكككككبنًٕالغ  190
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 36ؾذٍٝ )
ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق  جعطخذجّ جُ٘ظٞص جُلحتوس ًؼ٘ظش ذ٘حت٢

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 جعطخذجّ جُ٘ض جُلحتن 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 59.6 494 60.8 260 57.3 233 ٗض كحتن دجخ٠ِ

 41.3 334 38.0 060 42.6 073 ٗض كحتن خحسؾ٠ 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص ٗٞػااااحٕ ٓااااٖ     
، أقٔااااذ 2116جُ٘ظااااٞص جُلحتوااااس ٝذ٘غاااارس ٓطوحسذااااس ٝٛاااا٠ ضطلاااان ٓااااغ دسجعااااط٠ )ٓكٔااااذ جُشااااشذ٠٘٤ 

% كاااا٠ 60.8ِاااا٠، ٝذِـااااص ٗغاااارطٚ % ٗااااض كااااحتن دجخ59.6(، ًٝحٗااااص ًحُطااااح٠ُ. ذ٘غاااارس 2118ًٔااااحٍ
% ٗااااض كااااحتن خااااحسؾ٠، 41.3% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُو٘ااااٞجش. ٝذ٘غاااارس 57.3ٓٞجهااااغ جُظااااكق، ٝٗغاااارس 

% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُظاااكق. ذ٘ٔاااح إٔ دسجعاااس 38.0% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، ٝٗغااارس 42.6ٝذِـاااص ٗغااارطٚ 
( أشاااحسش ئُااا٠ إٔ ٓٞجهاااغ جُذسجعاااس ُاااْ ضلاااذ ٓاااٖ جُااا٘ض جُلاااحتن ئال كااا٠ أػااا٤ن 2114)قِٔااا٠ ٓكغاااد

 د.جُكذٝ

انهغككككخ انًظككككزخذيخ فككككٗ انزصككككًٛى كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )رصككككًٛى انًٕلككككغ( ثككككبنًٕالغ  110
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 37ؾذٍٝ )  
جُِـس جُٔغطخذٓس ك٠ جُطظ٤ْٔ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِسٝجُو٘ٞجش جُل
 جُٔٞجهغ            

جُِـس جُٔغطخذٓس ك٠ جُطظ٤ْٔ 
 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

ASP. Java Script 065 41.6 033 30.5 298 35.9 

XML 240 59.4 289 68.5 531 64.0 

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس جعااااطخذٓص ٗٞػااااحٕ ٓااااٖ  ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش    
 ُـحش جُطظ٤ْٔ ٠ٛٝ ًحُطح٠ُ.

% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، 68.5، ٝذِـااااص ٗغاااارطٚ ASP. Java Script% ُـااااس 64.0ذ٘غاااارس  -
 % ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش.59.4ٝٗغرس 

% كااا٠ 30.5% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش، ٝٗغااارس 41.6، ٝذِـاااص ٗغااارطٚ  XML% ُـاااس 35.9ذ٘غااارس  -
 ٓٞجهغ جُظكق. 
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طزٚمكككخ اطكككزخذاو انًٕلكككغ كؼُصكككز ثُكككبئٙ ئنكززَٔكككٗ )رصكككًٛى انًٕلكككغ( ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ  110
 نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 38ؾذٍٝ )
ؽش٣وس جعطخذجّ جُٔٞهغ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 جش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِسٝجُو٘ٞ
 

 جُٔٞجهغ            
 جعطخذجّ جُٔٞهغ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 ٓطحـ ٌَُ جُٔطظلك٤ٖ

 011 056 011 96 011 61 جإلؾٔح٢ُ

     
الٌُطش٤ٗٝاااس ٓكاااَ جُذسجعاااس ًحٗاااص ٓؿح٤ٗاااس ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ ؽش٣واااس جعاااطخذجّ جُٔٞجهاااغ ج

% كاااا٠ ؾ٤ٔااااغ ٓٞجهااااغ جُظااااكق ٝجُو٘ااااٞجش جُلؼااااحت٤س 011ٓطحقااااس ٌُااااَ جُٔغااااطخذ٤ٖٓ ٝرُااااي ذ٘غاااارس 
( ق٤اااع 2115جُخحطاااس. ٛااازٙ جُ٘ط٤ؿاااس ضطلااان ٓاااغ ضلؼااا٤الش جُؿٜٔاااٞس كااا٠ دسجعاااس )ػِااا٠ ػراااذ جُاااشقٖٔ

س٣ااااس جُطاااا٠ ضططِااااد أذااااذش ؿحُر٤ااااس جُؼ٤٘ااااس ػااااذّ جعااااطؼذجدٛح ُااااذكغ سعااااّٞ ُِااااذخٍٞ ئُاااا٠ جُٔٞجهااااغ جإلخرح
 ضغؿ٤الً أٝ دكغ سعّٞ.

دٔرٚكككككخ رؾكككككذٚش انًٕلكككككغ سيُٛكككككبً كؼُصكككككز ثُكككككبئٙ ئنكززَٔكككككٗ )رصكككككًٛى انًٕلكككككغ( ثكككككبنًٕالغ  110
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 

 ( 39ؾذٍٝ )
جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق دٝس٣س ضكذ٣ع جُٔٞهغ ص٤٘ٓحً ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ 

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 

 جُٔٞجهغ            
 دٝس٣س ضكذ٣ع جُٔٞهغ ص٤٘ٓحً 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 ُكظس ذِكظس

 011 056 011 96 011 61 جإلؾٔح٢ُ

     
إٔ جُٔٞجهاااغ جالٌُطش٤ٗٝاااس ٓكاااَ جُذسجعاااس ضواااّٞ ذطكاااذ٣ع جُٔٞهاااغ ص٤٘ٓاااحً  ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن
% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ ٓٞجهاااغ جُظاااكق ٝجُو٘اااٞجش جُلؼاااحت٤س جُخحطاااس. كااا٠ 011ُكظاااس ذِكظاااس ٝرُاااي ذ٘غااارس 

( أغرطاااص إٔ ٓٞجهاااغ جُذسجعاااس ال ضكاااذظ ٓكط٣ٞحضٜاااح ػِااا٠ ٓاااذجس 2115قااا٤ٖ إٔ دسجعاااس )ػراااحط جُظاااحدم
 جُغحػس.
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ٕضكككٕػبد كؼُصكككز ثُكككبئٙ ئنكززَٔكككٗ )رصكككًٛى انًٕلكككغ( دٔرٚكككخ رؾكككذٚش انًٕلكككغ ؽظكككت انً 120
 ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 41ؾذٍٝ )
دٝس٣س ضكذ٣ع جُٔٞهغ قغد جُٔٞػٞػحش ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )ضظ٤ْٔ جُٔٞهغ( ذحُٔٞجهغ 

 ذسجعس جُطك٤ِ٤ِسجإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُ
 جُٔٞجهغ            

دٝس٣س ضكذ٣ع جُٔٞهغ قغد 
 جُٔٞػٞػحش

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 43.7 362 38.2 060 49.5 210 كٞسٟ

 56.3 466 60.8 260 51.5 215 ذطة

 011 828 011 422 011 416 جإلؾٔح٢ُ

ذ٣ع جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس قغااااد ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ دٝس٣ااااس ضكاااا    
% كاااا٠ ٓٞجهااااغ جُظااااكق، 60.8%، ٝذِـااااص ٗغاااارطٜح 56.3جُٔٞػااااٞػحش ٣ااااطْ ذشااااٌَ ذطااااة ذ٘غاااارس 

( 2115% كااا٠ ٓٞجهاااغ جُو٘اااٞجش. ٝٛااا٠ ٗط٤ؿاااس ضطلااان ٓاااغ دسجعاااس )ػراااحط جُظاااحدم51.5ٝذِـاااص ٗغااارس 
ؿحُر٤اااس ضِاااي  ٝجُطااا٠ ضشااا٤ش ئُااا٠ إٔ ٓٞجهاااغ جُذسجعاااس ضكاااذظ ٓكط٣ٞحضٜاااح ذشاااٌَ ذطاااة ق٤اااع إٔ ٓؼااإٔٞ

% ٣ااااطْ جُطكااااذ٣ع ذشااااٌَ كااااٞسٟ، ٝذِـااااص ٗغاااارطٜح 43.7جُٔٞجهااااغ ٓؼااااح٠ٛ ُِ٘غااااخ جُٞسه٤ااااس. ٝذ٘غاااارس 
 % ك٠ ٓٞجهغ جُظكق. 38.2% ك٠ ٓٞجهغ جُو٘ٞجش، ٝذ٘غرس 49.5

انؼُبصكككز انجُبئٛكككخ انزفبػهٛكككخ ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف ٔانمُكككٕاد انفضكككبئٛخ انخبصكككخ  120
 يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 40ؾذٍٝ )
جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطلحػ٤ِس ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس 

 جُطك٤ِ٤ِس

 جُٔٞجهغ                          
 جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُطلحػ٤ِس 

جُو٘ٞجش 
 جُلؼحت٤س

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 جعططالع جُشأٟ

 011 056 011 96 011 61 شجُٔ٘طذ٣ح

 011 056 011 96 011 61 ؿشف جُذسدشس أٝ جُشحش

 011 056 011 96 011 61 جالعطلطحءجش

جُرش٣ذ 
 جالٌُطش٠ٗٝ

 011 056 011 96 011 61 ذش٣ذ جُٔٞهغ

 011 056 011 96 011 61 ذش٣ذ جُٔغطخذّ

جُٔشحسًس ك٠ 
ئذذجء جُشأٟ 
ٝجُطؼ٤ِن ػ٠ِ 
 جُٔٞػٞػحش

٠ جُطؼ٤ِن كوؾ ػِ
 جُٔحدز

61 011 96 011 056 011 

 011 056 011 96 011 61 ئػحكس ٝطالش

 056 96 61 جإلؾٔح٢ُ
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ضشاااااا٤ش ذ٤حٗااااااحش جُؿااااااذٍٝ جُغااااااحذن إٔ جُؼ٘حطااااااش جُر٘حت٤ااااااس جُطلحػ٤ِااااااس جُٔغااااااطخذٓس ػِاااااا٠ جُٔٞجهااااااغ     
جالٌُطش٤ٗٝاااااس ٓكاااااَ جُذسجعاااااس ًٝحٗاااااص ًحُطاااااح٠ُ: ٝرُاااااي ػِااااا٠ جُؼٌاااااظ ٓاااااٖ ٗطاااااحتؽ دسجعاااااط٠ )ػراااااذ 

 (.2115ػرحط جُظحدم ،2115جُرحعؾ
 % ك٠ ؾ٤ٔغ جُٔٞجهغ.011جعطخذجّ جعططالع جُشأٟ ذ٘غرس  -

 % ك٠ ؾ٤ٔغ جُٔٞجهغ.011جعطخذجّ جُٔ٘طذ٣حش ذ٘غرس   -

% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ جُٔٞجهاااغ. ٝٛااا٠ ٗط٤ؿاااس ال ضطلااان ٓاااغ 011جعاااطخذجّ ؿاااشف جُذسدشاااس أٝ جُشاااحش ذ٘غااارس  -
أغرطاااص ضِاااي ( ق٤اااع 2118، أقٔاااذ ًٔاااح2114ٍ، قِٔااا٠ ٓكغاااد2113دسجعاااحش)ٓكٔذ ػراااذ جُكٌااا٤ْ

جُذسجعاااحش ػاااذّ ضواااذ٣ْ خاااذٓحش جُذسدشاااس ُِواااشجء ًحضظاااحٍ ضلاااحػ٠ِ ٓرحشاااش عاااٞجء ًحٗاااص ٗظااا٤س أٝ 
طاااٞض٤س أٝ ذااا٤ٖ جُٔغاااطخذ٤ٖٓ ذؼؼاااْٜ جُااارؼغ أٝ ذ٤اااْٜ٘ ٝذااا٤ٖ جُواااحت٤ٖٔ ذحالضظاااحٍ ذاااحُٔٞجهغ ٓكاااَ 

 جُذسجعس.

% كااااا٠ ؾ٤ٔاااااغ جُٔٞجهاااااغ. ٝٛاااااٞ ٓاااااح أغرططاااااٚ دسجعاااااحش )ػراااااذ 011جعاااااطخذجّ جالعاااااطلطحءجش ذ٘غااااارس  -
 (.2118، سكؼص جُرذس2115ٟ، ػرحط جُظحدم2115عؾجُرح

% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ جُٔٞجهاااغ. 011ذش٣اااذ جُٔغاااطخذّ( ذ٘غااارس  -جعاااطخذجّ جُرش٣اااذ جالٌُطشٝٗااا٠ )ذش٣اااذ جُٔٞهاااغ -
 (.٠ٛٝ2113 ضطلن ٓغ ٗطحتؽ دسجعس )ٓكٔذ ػرذ جُك٤ٌْ

 -جعاااطخذجّ جُٔشاااحسًس كااا٠ ئذاااذجء جُاااشأٟ ٝجُطؼ٤ِااان ػِااا٠ جُٔٞػاااٞػحش )جُطؼ٤ِااان كواااؾ ػِااا٠ جُٔاااحدز -
% كاااااا٠ ؾ٤ٔااااااغ جُٔٞجهااااااغ. ٝٛااااااٞ ٓااااااح أغرططااااااٚ دسجعااااااحش )ػرااااااذ 011كس ٝطااااااالش( ذ٘غاااااارس ئػااااااح
 (.2118، سكؼص جُرذس2115ٟ، ػرحط جُظحدم2115جُرحعؾ

اطككككزخذاو خزٚطككككخ انًٕلككككغ كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )انزفبػهٛككككخ انًؼهٕيبرٛككككخ( ثككككبنًٕالغ  120
 اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ:

 ( 42) ؾذٍٝ
جعطخذجّ خش٣طس جُٔٞهغ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )جُطلحػ٤ِس جُٔؼِٞٓحض٤س( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ                       

 جعطخذجّ خش٣طس جُٔٞهغ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 ٣ٞؾذ

 011 056 011 96 011 61 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ جالٌُطش٤ٗٝاااس ٓكاااَ جُذسجعاااس جعاااطخذٓص خش٣طاااس جُٔٞهاااغ     
% كاا٠ ؾ٤ٔااغ ٓٞجهااغ جُظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س جُخحطااس. ٝٛاا٠ ٗط٤ؿااس ضطلاان ٓااغ 011ٝرُااي ذ٘غاارس 

( ٝجُطاااا٠ أغرطااااص 2118، أقٔااااذ ًٔااااحٍ Tillinhast 0983 51ضلؼاااا٤الش جُٔغااااطخذ٤ٖٓ كاااا٠ دسجعااااط٠ )
% ٓااااٖ جُؼ٤٘ااااس ٣شضااااحقٕٞ العااااطخذجّ ضظاااا٤ٔٔحش جُٔٞجهااااغ جُكذ٣ػااااس )جُٔؼطٔااااذز ػِاااا٠ 85إٔ أًػااااش ٓااااٖ 

 كٜشط(. -هحتٔس

                                           

62 Tillinhast , Diana Stover; Visvanathan, Nalini, The Electronic Newspaper: Building a Profile of Potential 

Users, 2:94, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass. 
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399

اطككككككزخذاو األرشككككككٛف االنكززَٔككككككٗ كؼُصككككككز ثُككككككبئٙ ئنكززَٔككككككٗ )انزفبػهٛككككككخ انًؼهٕيبرٛككككككخ(  120
 يؾم انذراطخ انزؾهٛهٛخ: ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ

 

 ( 43ؾذٍٝ )
جعطخذجّ جألسش٤ق جالٌُطش٠ٗٝ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )جُطلحػ٤ِس جُٔؼِٞٓحض٤س( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس 

 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 

 جُٔٞجهغ                           
 جعطخذجّ جألسش٤ق جالٌُطش٠ٗٝ 

جُو٘ٞجش 
 لؼحت٤سجُ

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 شٜشٟ جُطكذ٣ع

 011 056 011 96 011 61 ؿ٤ش ٌٓطَٔ

 َ
جخ
ع د

رك
 جُ
٣وس
ؽش

ق
ش٤
ألس
ج

 

ٖٓ ق٤ع 
جُلطشز 
 جُض٤٘ٓس

ذكع دجخَ 
كطشز ٓكذدز 
 ٖٓ جألسش٤ق

61 011 96 011 056 011 

ٖٓ ق٤ع 
جٌٓح٤ٗس 
 جالعطشؾحع

ذكع ػٖ 
ٓٞػٞع 
 ٓؼ٤ٖ

61 011 96 011 056 011 

 056 96 61 جإلؾٔح٢ُ

     
ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن ك٤ٔاااح ٣طؼِااان ذحعاااطخذجّ جألسشااا٤ق جالٌُطشٝٗااا٠ كااا٠ جُٔٞجهاااغ جالٌُطش٤ٗٝاااس 

 ٓكَ جُذسجعس إٔ:
ضكاااذ٣ع جألسشااا٤ق جالٌُطشٝٗااا٠ كااا٠ ؾ٤ٔاااغ جُٔٞجهاااغ ٓكاااَ جُذسجعاااس ٣اااطْ شاااٜش٣حً ٝذشاااٌَ ؿ٤اااش ٌٓطٔاااَ  -

 %.011ٝذ٘غرس 

 

جُركاااع دجخاااَ جألسشااا٤ق كواااذ أشاااحسش جُ٘طاااحتؽ ئُااا٠ أٗاااٚ ٓاااٖ ق٤اااع جُلطاااشز جُض٤٘ٓاااس  ٝذحُ٘غااارس ُطش٣واااس -
%. ٝٓااااٖ ق٤اااااع ئٌٓح٤ٗاااااس 011كاٗااااٚ ٣طااااا٤ف جُركاااااع دجخااااَ كطاااااشز ٓكاااااذدز ٓااااٖ جألسشااااا٤ق ذ٘غااااارس 

 %.011جالعطشؾحع ٣ط٤ف جُركع ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ ٝذ٘غرس 

 

ُظاااكق ( ٝجُطااا٠ أشاااحسش ئُااا٠ إٔ جFoo Peng 0999ٝذااازُي ضطلااان ٛااازٙ جُذسجعاااس ٓاااغ دسجعاااس )
جإلٌُطش٤ٗٝااااس ضوااااذّ خااااذٓحش ؾذ٣ااااذز ال ضوااااذٜٓح جُظااااك٤لس جُٞسه٤ااااس ٓػااااَ أسشاااا٤ق جألخرااااحس ُألقااااذجظ 

 جُوذ٣ٔس، ٝئٌٓح٤ٗس جُركع دجخِٚ
 
 
 
 
 



 بكر الصالحىحقيق يسر االستخدام فى المواقع اإللكترونية                                                              د. محمود رمضان د. أبو أساليب ت

 
 
 
 
 

39:

ئيكبَٛككككخ االررجككككبط ثًٕالككككغ كؼُصككككز ثُككككبئٙ ئنكززَٔككككٗ )انزفبػهٛككككخ انًؼهٕيبرٛككككخ( ثككككبنًٕالغ  100
 زؾهٛهٛخ:اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ يؾم انذراطخ ان

 ( 44ؾذٍٝ )
ئٌٓح٤ٗس جإلسضرحؽ ذٔٞجهغ ًؼ٘ظش ذ٘حت٢ ئٌُطش٠ٗٝ )جُطلحػ٤ِس جُٔؼِٞٓحض٤س( ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            
 جإلسضرحؽ ذٔٞجهغ 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61  ٓؼِٞٓحض٤س

 011 056 011 96 011 61 ئػال٤ٓس 

 011 056 011 96 011 61 ٓكشًحش جُركع

 011 056 011 96 011 61 ئػال٤ٗس

 011 056 011 96 011 61 ٓٞجهغ جُطٞجطَ جالؾطٔحػ٠

 056 96 61 جإلؾٔح٢ُ

ضطاااا٤ف ئٌٓح٤ٗااااس جالسضرااااحؽ ضشاااا٤ش ذ٤حٗااااحش جُؿااااذٍٝ جُغااااحذن إٔ جُٔٞجهااااغ جالٌُطش٤ٗٝااااس ٓكااااَ جُذسجعااااس     
ٓٞجهااااغ جُطٞجطااااَ جإلؾطٔااااحػ٠( ٝرُااااي  -ئػال٤ٗااااس -ٓكشًااااحش جُركااااع -ئػال٤ٓااااس -ذٔٞجهااااغ )ٓؼِٞٓحض٤ااااس

 % ك٠ ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس. 011ذ٘غرس 

انؼُبصكككز انجُبئٛكككخ انًظكككبػذح ثكككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف ٔانمُكككٕاد انفضكككبئٛخ انخبصكككخ  130
 ٛهٛخ:يؾم انذراطخ انزؾه

 ( 45ؾذٍٝ )
جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُٔغحػذز ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ جُذسجعس 

 جُطك٤ِ٤ِس
 جُٔٞجهغ            

 جُؼ٘حطش جُر٘حت٤س جُٔغحػذز 

 جإلؾٔح٢ُ جُظكق جُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 % ى % ى % ى

 011 056 011 96 011 61 جُلشجؽ

 011 056 011 96 011 61 جُ٘طٞءجش

 011 056 011 96 011 61 جألصسجس

 The title 61 011 96 011 056 011ػ٘ٞجٕ جُظلكس 

 011 056 011 96 011 61 جُٔ٘غذُس جُوٞجتْ

 056 96 61 جإلؾٔح٢ُ

ضشااا٤ش ذ٤حٗاااحش جُؿاااذٍٝ جُغاااحذن إٔ جُٔٞجهاااغ جالٌُطش٤ٗٝاااس ٓكاااَ جُذسجعاااس ضغاااطخذّ ذؼاااغ جُؼ٘حطاااش     
جُواااااٞجتْ -The titleػ٘اااااحٕٝ جُظااااالكس  -جألصسجس -جُ٘طاااااٞءجش -ٝٛااااا٠ )جُلاااااشجؽجُر٘حت٤اااااس جُٔغاااااحػذز 

% كااا٠ ؾ٤ٔاااغ ٓٞجهاااغ جُظاااكق ٝجُو٘اااٞجش جُلؼاااحت٤س جُخحطاااس. كااا٠ قااا٤ٖ 011جُٔ٘غاااذُس( ٝرُاااي ذ٘غااارس 
( أشااااحسش ئُاااا٠ ضااااذ٠ٗ ئكااااحدز جُظااااكق جإلٌُطش٤ٗٝااااس ٓااااٖ جُؼ٘حطااااش 2114إٔ دسجعااااس )قِٔاااا٠ ٓكغااااد

كٔاااػالً ُاااْ ضغاااطخذّ طاااكق جُذسجعاااس ٓطِواااحً جُواااٞجتْ جُٔ٘غاااذُس جُر٘حت٤اااس جُٔغاااحػذز جُطااا٠ ضواااذٜٓح جالٗطشٗاااص 
 ك٠ ػشع أهغحّ جُٔٞهغ.
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 َزبئظ انذراطخ انًٛذاَٛخ: -صبَٛبً 
 يؼذل اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ نشجكخ اإلَززَذ: -3

 ( 46ؾذٍٝ )
 ٓؼذٍ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ ُشرٌس جإلٗطشٗص ٝكوحً ُِ٘ٞع

 

 جُؼ٤٘س            
 جُٔؼذٍ 

 ح٢ُجإلؾٔ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 91.5 362 94 088 87 074 ٗؼْ

 9.5 38 6 02 03 26 ال

 011 411 011 211 011 211 جإلؾٔح٢ُ
 0001انذالنخ =    00032يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      3درعخ انؾزٚخ =   10222= 9لًٛخ كب

  
ال ٣غطخذٜٓح % ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ ٣غطخذٕٓٞ شرٌس جإلٗطشٗص، ذ٤٘ٔح ٣91.5طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ 

9.5.ْٜ٘ٓ % 
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 0( ػ٘اذ دسؾاس قش٣اس   )5.699ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح      

 ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( ٝٓؼذٍ جعطخذجْٜٓ ُشرٌس جإلٗطشٗص. 
 

 انمُٕاد انفضبئٛخ:يؼذل اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ نهًٕالغ اإلنكززَٔٛخ انصؾف ٔ -9

 

 ( 47ؾذٍٝ )
 ٝكوحً ُِ٘ٞع ُِٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤سٓؼذٍ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ 

 
 جُؼ٤٘س            

 جُٔؼذٍ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 52.8 090 47.3 89 58.6 012 ٗؼْ

 35.0 027 38.8 73 30 54 أق٤حٗحً 

 02.2 44 03.8 26 01.4 08 ال

 362 362 011 088 011 074 جإلؾٔح٢ُ
 انذالنخ =(ٛز دانخ    00022يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =   10212= 9لًٛخ كب

 
% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣غااطخذٕٓٞ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس جُظااكق ٣52.8طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 

% ٓااْٜ٘ )أق٤حٗااحً(، ٝكاا٢ جُٔوحذااَ ال ٣غااطخذٜٓح 35.0ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )ذظاالس دجتٔااس(، ذ٤٘ٔااح ٣غااطخذٜٓح 
02.2.ْٜ٘ٓ % 
 

. (ٛكز دانككخ ئؽصككبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔااس 2( ػ٘اذ دسؾااس قش٣ااس   )4.647ذِـااص )2ٝذكغاحخ ه٤ٔااس ًاح      
٣ٝؼ٘اا٢ رُااي ػااذّ ٝؾااٞد ػالهااس دجُااس ئقظااحت٤حً ذاا٤ٖ ٗااٞع جُٔركااٞغ٤ٖ )جُاازًٞس ٝجإلٗااحظ( ٝٓؼااذٍ جعااطخذجْٜٓ 

 ُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.ُِٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝج
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 أطجبة ػذو اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ: -1

 ( 48ؾذٍٝ )
 أعرحخ ػذّ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 انؼُٛخ                                           
 انٓذف

 إلعًبنٙا اإلَبس انذكٕر

 % ن % ن % ن

 ألٕ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُخحطس ال ضطٔطغ ذحُٔظذجه٤س

31 2909 91 2201 12 2302 

 طؼٞذس جُٞطٍٞ ُٜزٙ جُٔٞجهغ

33 2303 93 2002 19 2902 

 ال٢٘ٗ جذكع ػٖ جُٔٞجهغ جُطشك٤ٜ٤س كوؾ

39 2202 32 2101 92 2102 

 أل٢٘ٗ أػطٔذ أًػش ػ٢ِ ٓٞجهغ أخش١

2 10 31 1202 91 1101 

 طؼٞذس جعطخذجّ ٛزٙ جُٔٞجهغ

2 1202 33 1901 32 1002 

 11 92 32 عًهخ يٍ طئهٕا

٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )ػذّ ضٔطغ ٓٞجهغ جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُخحطس ذحُٔظذجه٤س( ؾحءش ك٢   
%، غاْ 80.8ٓوذٓس أعرحخ ػذّ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ذ٘غرس 

%، غْ )ال٢٘ٗ جذكع ػٖ جُٔٞجهغ جُطشك٤ٜ٤اس 72.7)طؼٞذس جُٞطٍٞ ُٜزٙ جُٔٞجهغ( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذ٘غرس 
%، غاْ )ألٗ٘ا٢ أػطٔاذ أًػاش ػِا٢ ٓٞجهاغ أخاش١( كا٢ جُٔشضراس جُشجذؼاس 65.9كوؾ( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػاس ذ٘غارس 

%. جُ٘ط٤ؿس جألخ٤اشز ضطلان ٓاغ دسجعاس 41.9%، ٝأخ٤شجً )طؼٞذس جعطخذجّ ٛزٙ جُٔٞجهغ( ذ٘غرس 54.5ذ٘غرس 
(Anders Larsson 2100 ٝجُطا٠ ضٞطاِص ئُا٠ إٔ جُواحت٤ٖٔ ػِا٠ جُٔٞجهاغ ٓكاَ جُذسجعاس ُاْ ٣ظأٔٞج )

ٓٞجهغ ضطالءّ ذشٌَ ًحف ٓغ جقط٤حؾحش جُؿٜٔٞس ٓٔح ٣ظاؼد ضؼاحِْٜٓ ٝضٌا٤لْٜ ٓاغ جُٔٞهاغ، ًٔاح إٔ كاشص 
 جُطلحػَ جُط٠ ضوذٜٓح جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٓكذٝدز.

 ٘ اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ:يذ -1

 ( 49ؾذٍٝ )
 ٓذ١ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 جُٔذز جُض٤٘ٓس 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 32.7 014 41.7 66 24.4 38 ٖٓ ع٘س ئ٢ُ ع٘ط٤ٖ

 30.0 99 24.7 41 37.8 59 أًػش ٖٓ ع٤ٖ٘

 27 86 24.7 41 29.5 46 أشٜش 6أهَ ٖٓ 

 9.0 29 9.9 06 8.3 03 أشٜش ئ٢ُ ع٘س 6أهَ ٖٓ 

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 0003انذالنخ =    00002يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      1درعخ انؾزٚخ =   330201= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣غااطخذٕٓٞ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس جُظااكق 32.7ذٍٝ جُغااحذن: إٔ ٣طؼااف ٓااٖ جُؿاا
% ٓاْٜ٘ )أًػاش ٓاٖ عا٤ٖ٘(، ٣ٝغاطخذٜٓح 30.0ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ٖٓ عا٘س ئُا٢ عا٘ط٤ٖ(، ذ٤٘ٔاح ٣غاطخذٜٓح 

 أشٜش ئ٢ُ ع٘س(. 6% ْٜٓ٘)أهَ ٖٓ 9.0أشٜش(، ٣ٝغطخذٜٓح  6% ْٜٓ٘)أهَ ٖٓ 27
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. ٣ٝؼ٘ا٢ دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 3( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )00.815ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح      
رُااي ٝؾااٞد ػالهاااس دجُااس ئقظاااحت٤حً ذاا٤ٖ ٗاااٞع جُٔركااٞغ٤ٖ )جُااازًٞس ٝجإلٗااحظ( ٝٓاااذ١ جعااطخذجْٜٓ ُِٔٞجهاااغ 

 جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.
 نفضبئٛخ:انٕلذ انذ٘ ٚظزغزلّ انًجؾٕصٌٕ فٙ رصفؼ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد ا  -1

 ( 51ؾذٍٝ )
 جُٞهص جُز١ ٣غطـشهٚ جُٔركٞغٕٞ ك٢ ضظلف جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 جُٞهص

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 34.9 000 27.2 44 42.9 67 غالظ عحػحش كأًػش

 25.5 80 31.9 51 09.9 30 ٖٓ عحػس ئ٢ُ عحػط٤ٖ

 21.8 66 27.2 44 04.0 22 أهَ ٖٓ سذغ عحػس

 08.9 61 04.8 24 23.0 36 ٗظق عحػس

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 00003انذالنخ =    00000يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      1درعخ انؾزٚخ =    320212= 9لًٛخ كب

جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس جُظاكق % ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ ٣غاطخذٕٓٞ ٣34.9طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ      
% ٓااْٜ٘ )ٓااٖ عااحػس ئُاا٢ عااحػط٤ٖ(، 25.5ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )غااالظ عااحػحش كااأًػش(، ذ٤٘ٔااح ٣غااطخذٜٓح 

 % ْٜٓ٘)ٗظق عحػس(.08.9% ْٜٓ٘)أهَ ٖٓ سذغ عحػس(، ٣ٝغطخذٜٓح ٣ٝ21.8غطخذٜٓح 
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي بئٛبً دانكخ ئؽصك(، ٢ٛٝ ه٤ٔاس 3( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )08.849ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح      

ٝؾاٞد ػالهاس دجُاس ئقظاحت٤حً ذا٤ٖ ٗاٞع جُٔركاٞغ٤ٖ )جُازًٞس ٝجإلٗاحظ( ٝجُٞهاص جُاز١ ٣غاطـشهٞٗٚ كا٢ ضظاالف 
 جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.

 ػذد يزاد رصفؼ انًجؾٕصٍٛ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ: -2

 (50ؾذٍٝ )
 جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞعػذد ٓشجش ضظلف جُٔركٞغ٤ٖ  

 جُؼ٤٘س              
 ػذد جُٔشجش 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 36.5 006 24.0 39 49.4 77 ػذز ٓشجش ك٢ ج٤ُّٞ

ك٢ أٝهحش جألصٓحش ٝجألقذجظ 
 جُٜٔٔس

28 07.9 58 35.8 86 27 

 08.9 61 20 34 06.7 26 ٓشز ٝجقذز ٤ٓٞ٣حً 

 01.7 34 03 20 8.3 03 ػذز ٓشجش ك٢ جألعرٞع

 6.9 22 6.2 01 7.7 02 ٓشز ٝجقذز أعرٞػ٤حً 

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 00003انذالنخ =    00000يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      1درعخ انؾزٚخ =     910210= 9لًٛخ كب

خذٕٓٞ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس جُظااكق % ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣غااط٣36.5طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
% ٓاْٜ٘ )كا٢ أٝهاحش جألصٓاحش ٝجألقاذجظ 275ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ػذز ٓشجش ك٢ ج٤ُّٞ(، ذ٤٘ٔح ٣غاطخذٜٓح 
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% ْٜٓ٘)ػاااذز ٓاااشجش كااا٢ 01.7% ْٜٓ٘)ٓاااشز ٝجقاااذز ٤ٓٞ٣اااحً(، ٣ٝغاااطخذٜٓح 08.9جُٜٔٔاااس(، ٣ٝغاااطخذٜٓح 
 % ْٜٓ٘)ٓشز ٝجقذز أعرٞػ٤حً(.6.9جألعرٞع(، ٣غطخذٜٓح 

. ٣ٝؼ٢٘ رُي دانخ ئؽصبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 4( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )25.941ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح  
ٝؾاااٞد ػالهاااس دجُاااس ئقظاااحت٤حً ذااا٤ٖ ٗاااٞع جُٔركاااٞغ٤ٖ )جُااازًٞس ٝجإلٗاااحظ( ٝػاااذد ٓاااشجش ضظااالكْٜ جُٔٞجهاااغ 

 جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.
 ضبئٛخ يٍ ٔعٓخ َظز انًجؾٕصٍٛ:أْى يًٛشاد انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انف -2

 ( 52ؾذٍٝ )

 أْٛ ٤ٔٓضجش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُٔركٞغ٤ٖ ٝكوحً ُِ٘ٞع 

            انؼُٛخ                                              
 انًًٛشاد

 اإلعًبنٙ اإلَبس انذكٕر

 انذالنخ zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

ض٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ جُطؼ٤ِن ػ٢ِ جُٔٞػٞػحش ٝجُطلحػَ 
 ٓؼٜح

311 2901 312 2109 929 2202 90003 0001 

 (ٛز دانخ 30992 21 922 2301 319 2201 311 ٝؾٞد ٓؼِٞٓحش ٝجػكس ػٖ جُٔٞهغ

 00003 10992 2203 919 2201 333 21 313 عُٜٞس جالعطخذجّ ٝجُطؼحَٓ ٓغ ٛزٙ جُٔٞجهغ

 00003 20221 2002 991 2102 391 2101 309 س ذحُٔٞجهغؾٞدز جُخذٓحش جُطلحػ٤ِ

 00003 10121 2201 933 1102 22 2209 399 ضوّٞ ذطكذ٣ع جُٔؼِٞٓحش أٝالً ذأٍٝ

 (ٛز دانخ 10230 2902 900 1002 29 2102 332 دهس جُٔؼِٞٓحش ٝٓظذجه٤طٜح

 00003 300291 2302 322 1902 11 2901 311 جُلٞس٣س ك٢ ٗوَ جألخرحس

 ُس جُِـس جُٔغطخذٓس ك٤ٜحعٜٞ
309 2101 12 1109 312 10 10122 00003 

 عشػس جُكظٍٞ ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش
302 2202 12 9201 319 1202 20012 00003 

أعِٞخ ضظ٤ْٔ جُظلكس جُٔغطخذٓس ٣ؿزذ٢٘ ٣ٝػ٤ش 
 جٗطرح٢ٛ

22 1203 12 9201 311 1901 10320 00003 

 132 329 312 عًهخ يٍ طئهٕا

جُغاحذن: إٔ )ضٌٔ٘٘ا٢ ٓاٖ جُطؼ٤ِان ػِا٢ جُٔٞػاٞػحش ٝجُطلحػاَ ٓؼٜاح( ؾاحءش كا٢ ٣طؼف ٖٓ جُؿاذٍٝ 
ٓوذٓااس أٛااْ ٤ٔٓااضجش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ٓااٖ ٝؾٜااس ٗظااش جُٔركااٞغ٤ٖ ذ٘غاارس 

%، غْ )عُٜٞس جالعاطخذجّ 84%، غْ )ٝؾٞد ٓؼِٞٓحش ٝجػكس ػٖ جُٔٞهغ( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذ٘غرس 88.7
%، غاْ )ؾاٞدز جُخاذٓحش جُطلحػ٤ِاس ذاحُٔٞجهغ( كا٢ 76.0ٓغ ٛزٙ جُٔٞجهغ( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػاس ذ٘غارس ٝجُطؼحَٓ 

%، غااْ )ضوااّٞ ذطكااذ٣ع جُٔؼِٞٓااحش أٝالً ذااأٍٝ( كاا٢ جُٔشضرااس جُخحٓغااس ذ٘غاارس 71.8جُٔشضرااس جُشجذؼااس ذ٘غاارس 
%. ضطلان ٛازٙ 42.5%،  ٝأخ٤شجً )أعِٞخ ضظ٤ْٔ جُظلكس جُٔغطخذٓس ٣ؿزذ٢٘ ٣ٝػ٤ش جٗطرح٢ٛ( ذ٘غرس 66.4

، 2119،دج٤ُااح ًٔااحٍ  Brady Lourie Philips 2118،2116جُ٘طااحتؽ ٓااغ دسجعااحش )عااؼ٤ذ جُـش٣ااد 
Deborah Chung & Mina Tsay 2119  ،ذحُ٘غاارس ُٔالٓااف جُطلحػ٤ِااس جُٔطااٞكشز ػِاا٠ جُٔٞجهااغ )

جعطخذجّ ضو٤٘س ٝجُطظ٤ْٔ جُؿزجخ، ٝأٜٗح ٝع٤ِس ُِطغ٤ِس، عُٜٞس جُكظٍٞ ػ٤ِٜح، ئضحقس كشطس ًر٤شز ُِركع، 
جُٞعااحتؾ جُٔطؼااذدز ٝجُااشٝجذؾ، ئضحقااس خذٓااس جألسشاا٤ق جالٌُطشٝٗاا٠، ضؼطرااش ٓااٖ أًػااش ٓااح ضط٤ٔااض ذااٚ جُٔٞجهااغ 

 جالٌُطش٤ٗٝس.
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ٝهذ أٝػكص جُ٘طحتؽ جُطلظ٤ِ٤س ٝؾٞد كاشٝم دجُاس ئقظاحت٤حً كا٢ جُ٘غاد جُٔث٣ٞاس إلعاطؿحذحش جُٔركاٞغ٤ٖ      
ُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س ٓاٖ ٝؾٜاس ٗظاشْٛ ؽرواح ُِ٘اٞع ػِا٢ قٍٞ أْٛ ٤ٔٓاضجش جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝج

 -جُ٘كٞ جألض٢ :
٣ش١ جُزًٞس إٔ ٖٓ أْٛ ٤ٔٓضجش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼاحت٤س )ضٌٔ٘٘ا٢ ٓاٖ جُطؼ٤ِان  -

%( ٝجُلحسم دجٍ ئقظاحت٤حً 85.2% ، 92.3ػ٢ِ جُٔٞػٞػحش ٝجُطلحػَ ٓؼٜح( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )
، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾٞد ػالهس كحسهاس ذا٤ٖ  2.110ٔكغٞذس جُ zق٤ع ذِـص ه٤ٔس 

 %.95جُ٘غرط٤ٖ ذٔغطٟٞ غوس 

٣ش١ جُزًٞس إٔ ٖٓ أْٛ ٤ٔٓضجش جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س )عاُٜٞس جالعاطخذجّ  -
جٍ ئقظحت٤حً ق٤ع ذِـص %( ٝجُلحسم د68.5% ، 84ٝجُطؼحَٓ ٓغ ٛزٙ جُٔٞجهغ( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )

، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٓاٖ جُو٤ٔاس جُؿذ٤ُٝاس جُٔ٘رثاس ذٞؾاٞد ػالهاس كحسهاس ذا٤ٖ جُ٘غارط٤ٖ  3.226جُٔكغٞذس  zه٤ٔس 
 %.99.9ذٔغطٟٞ غوس 

ضااش١ جإلٗااحظ إٔ ٓااٖ أٛااْ ٤ٔٓااضجش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )ؾااٞدز جُخااذٓحش  -
%( ٝجُلااحسم دجٍ ئقظااحت٤حً ق٤ااع ذِـااص 65.4% ، 75.9) جُطلحػ٤ِااس ذااحُٔٞجهغ( ذ٘غاارس أًرااش ٓااٖ جُاازًٞس

، ٝٛا٢ أػِا٢ ٓاٖ جُو٤ٔاس جُؿذ٤ُٝاس جُٔ٘رثاس ذٞؾاٞد ػالهاس كحسهاس ذا٤ٖ جُ٘غارط٤ٖ 6.883جُٔكغٞذس  zه٤ٔس 
 %.99.9ذٔغطٟٞ غوس 

٣ااش١ جُاازًٞس إٔ ٓااٖ أٛااْ ٤ٔٓااضجش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )ضوااّٞ ذطكااذ٣ع  -
%( ٝجُلحسم دجٍ ئقظاحت٤حً ق٤اع ذِـاص 54.9% ، 78.2ذأٍٝ( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )جُٔؼِٞٓحش أٝالً 

، ٝٛا٢ أػِا٢ ٓاٖ جُو٤ٔاس جُؿذ٤ُٝاس جُٔ٘رثاس ذٞؾاٞد ػالهاس كحسهاس ذا٤ٖ جُ٘غارط٤ٖ 4.383جُٔكغٞذس  zه٤ٔس 
 %.99.9ذٔغطٟٞ غوس 

لٞس٣اس كا٢ ٗواَ ٣ش١ جُازًٞس إٔ ٓاٖ أٛاْ ٤ٔٓاضجش جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س )جُ -
 z%( ٝجُلااحسم دجٍ ئقظااحت٤حً ق٤ااع ذِـااص ه٤ٔااس 32.7% ، 92.3جألخرااحس( ذ٘غاارس أًرااش ٓااٖ جإلٗااحظ )

، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثاس ذٞؾاٞد ػالهاس كحسهاس ذا٤ٖ جُ٘غارط٤ٖ ذٔغاطٟٞ 01.90جُٔكغٞذس 
 %.99.9غوس 

ٞجش جُلؼااحت٤س )عااُٜٞس جُِـااس ٣ااش١ جُاازًٞس إٔ ٓااٖ أٛااْ ٤ٔٓااضجش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘اا -
%( ٝجُلحسم دجٍ ئقظاحت٤حً ق٤اع ذِـاص ه٤ٔاس 35.2% ، 65.4جُٔغطخذٓس ك٤ٜح( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )

z  ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾٞد ػالهس كحسهس ذ٤ٖ جُ٘غرط٤ٖ ذٔغاطٟٞ 5.376جُٔكغٞذس ،
 %.99.9غوس 

ٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س )عاشػس جُكظاٍٞ ٣ش١ جُزًٞس إٔ ٖٓ أٛاْ ٤ٔٓاضجش جُٔٞجهاغ جإل -
%( ٝجُلحسم دجٍ ئقظحت٤حً ق٤اع ذِـاص ه٤ٔاس 28.4% ، 67.9ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )

z  ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾٞد ػالهس كحسهس ذ٤ٖ جُ٘غرط٤ٖ ذٔغاطٟٞ 7.148جُٔكغٞذس ،
 %.99.9غوس 

٤ٔٓااضجش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )أعااِٞخ ضظاا٤ْٔ  ٣ااش١ جُاازًٞس إٔ ٓااٖ أٛااْ -
%( ٝجُلاحسم دجٍ 28.4% ، 57.0جُظلكس جُٔغطخذٓس ٣ؿزذ٢٘ ٣ٝػ٤ش جٗطرح٢ٛ( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗاحظ )

، ٢ٛٝ أػِا٢ ٓاٖ جُو٤ٔاس جُؿذ٤ُٝاس جُٔ٘رثاس ذٞؾاٞد ػالهاس 5.061جُٔكغٞذس  zئقظحت٤حً ق٤ع ذِـص ه٤ٔس 
 %.99.9رط٤ٖ ذٔغطٟٞ غوس كحسهس ذ٤ٖ جُ٘غ
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أْككى انًٕالككغ اإلنكززَٔٛككخ نهصككؾف ٔانمُككٕاد انفضككبئٛخ انزككٙ ٚفضككم انًجؾٕصككٌٕ اطككزخذايٓب ػهككٙ  -2
 اإلَززَذ:

 ( 53ؾذٍٝ )
 أْٛ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُط٢ ٣لؼَ جُٔركٞغٕٞ جعطخذجٜٓح ػ٢ِ جإلٗطشٗص 

 

 انؼُٛخ                      
 غانًٕال

 ال أؽٛبَبً  ثبَزظبو
 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

 9010 3002 11 1202 319 1301 319 ج٤ُّٞ جُغحذغ

 9091 103 31 2202 932 92 22 جُٔظش١ ج٤ُّٞ

 9032 3101 11 1102 321 1302 303 ع٢ ذ٢ ع٢

 9032 3902 10 1202 320 1002 22 جُششٝم

 9031 91 21 22 930 33 11 جُٔكٞس

 9033 32 11 1103 329 9202 29 ك٤طٞ

 9002 91 21 1201 313 9202 21 إٔٝ ض٢ ك٢

 9001 3202 12 23 321 9303 22 دس٣ْ

 3021 1309 313 10 312 202 92 جُٞؽٖ

 3029 9202 21 1203 311 9901 23 جُٔظش٣ٕٞ

 3020 9102 21 2302 322 3101 12  25ه٘حز ٓظش 

 3022 91 21 22 931 30 19 طذ١ جُرِذ

 3023 1201 313 1102 312 202 92 جُلؿش

 132 عًهخ يٍ طئهٕا

     
٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )ج٤ُّٞ جُغحذغ( ؾحء ك٢ ٓوذٓاس أٛاْ جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش  

، غااْ )جُٔظااش١ ج٤ُااّٞ( كاا٢ 2.31جُلؼااحت٤س جُطاا٢ ٣لؼااَ جُٔركٞغاإٞ جعااطخذجٜٓح ػِاا٢ جإلٗطشٗااص ذٔطٞعااؾ 
ٌُاَ ٜٓ٘ٔاح،  2.08، غْ )ع٢ ذ٢ ع٢، ٝجُششٝم( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػس ذٔطٞعؾ 2.23جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذٔطٞعؾ 

، ٝأخ٤اشجً 2.00، غْ )ك٤طاٞ( كا٢ جُٔشضراس جُخحٓغاس ذٔطٞعاؾ 2.04غْ )جُٔكٞس( ك٢ جُٔشضرس جُشجذؼس ذٔطٞعؾ 
 .0.60)جُلؿش( ذٔطٞعؾ 
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 خ:أطجبة اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛ -2

 (54ؾذٍٝ )
 أعرحخ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع 

 انؼُٛخ                                               
 األطجبة

 اإلعًبنٙ اإلَبس انذكٕر

 انذالنخ Zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

ألرؼزف ػهٙ األؽذاس انذاخهٛخ ٔانخبرعٛخ ثشكم 
 ر٘فٕ

 (ٛز دانخ 30211 2203 930 2303 22 2303 333

 00003 10203 2101 909 1102 22 2102 331 رزًزغ ثبنفٕرٚخ فٙ َمم ٔػزض األخجبر

 (ٛز دانخ 30339 2901 322 1202 22 2101 309 ألرؼزف ػهٙ األؽذاس ثشكم ٚزٕافك يغ ظزٔفٙ

 (ٛز دانخ 30931 2909 322 1202 21 2203 301 رظزخذو أطهٕة عذاة ٔيًزغ فٙ ئخزاط انًٕلغ

رٕفز انزفبػهٛخ فٙ انزؼبيم يغ انًٕلغ ٔانًٕالغ 
 انًمززؽخ

 (ٛز دانخ 30139 2001 329 1203 23 2102 303

 (ٛز دانخ 30033 1201 322 1203 23 2902 22 رٕفز أرشٛف ئنكززَٔٙ ثبنًٕلغ

ألَٓب رزًزغ ثبنًصذالٛخ ٔانًٕضٕػٛخ فٙ ػزض 
 ٔرُبٔل األخجبر

 (ٛز دانخ 30211 10 312 1102 23 1201 22

 (ٛز دانخ 30112 1202 390 1301 22 1102 11 ألَٓب رظزخذو انصٕد ٔانصٕرح فٙ ػزض األخجبر

 00003 20212 1201 332 1202 29 3101 91 رًضم نٙ ثذٚالً ػٍ انصؾف ٔانمُٕاد

 132 329 312 عًهخ يٍ طئهٕا

جظ جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ذشٌَ كاٞس١( ؾاحءش كا٢ ٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )جُطؼشف ػ٢ِ جألقذ 
%، غااْ 66.0ٓوذٓااس أعاارحخ جعااطخذجّ جُٔركااٞغ٤ٖ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ذ٘غاارس 

%، غاْ )ألضؼاشف ػِا٢ جألقاذجظ 63.5)ضطٔطغ ذحُلٞس٣س ك٢ ٗوَ ٝػشع جألخرحس( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذ٘غارس 
%، غاْ )ضاٞكش جُطلحػ٤ِاس كا٢ جُطؼحٓاَ ٓاغ جُٔٞهاغ 62.2جُػحُػاس ذ٘غارس ذشٌَ ٣طٞجكن ٓغ ظشٝك٢( ك٢ جُٔشضرس 

%، غْ )ضٞكش أسش٤ق ئٌُطشٝٗا٢ ذاحُٔٞهغ( كا٢ جُٔشضراس 61.3ٝجُٔٞجهغ جُٔوطشقس( ك٢ جُٔشضرس جُشجذؼس ذ٘غرس 
%. ٝٛا٠ ٗطاحتف 36.4%،  ٝأخ٤اشجً )ضٔػاَ ُا٢ ذاذ٣الً ػاٖ جُظاكق ٝجُو٘اٞجش( ذ٘غارس 59.4جُخحٓغس ذ٘غرس 
 Susan Mings 2116 48 ،Deborah،2115، ٗحتِس ػٔاحسز 2110حش )جُكغٖ جُزجسٟ ضطلن ٓغ دسجع

Chung & Mina Tsay 2119  ( ذ٤٘ٔااح إٔ دسجعااس .)Phongsatha Satha 2118 ٕأغرطااص أ )
جُطظاا٤ْٔ جُؿاازجخ ٛااٞ ٓااح ٣ؼااضصص ٓااٖ جٛطٔااحّ جُٔغااطخذّ ٝسؿرطااٚ كاا٠ جعااطخذجّ جُٔٞهااغ. كاا٠ قاا٤ٖ ٣ااشٟ إٔ 

(Brady Lourie Philips 2118 إٔ ٣غاش جالعاطخذجّ ٝجُطؿاٍٞ جُ٘احؾف ضاأض٠ كا٠ جُٔشضراس جألُٝا٠ كا٠ )
 أعرحخ جعطخذٓحّ جُؿٜٔٞس ُِٔٞهغ. 

ٝهذ أٝػكص جُ٘طحتؽ جُطلظا٤ِ٤س ٝؾاٞد كاشٝم دجُاس ئقظاحت٤حً كا٢ جُ٘غاد جُٔث٣ٞاس  كا٢ ذؼاغ ئعاطؿحذحش      
ؽروح ُِ٘ٞع ػ٢ِ جُ٘كاٞ  جُٔركٞغ٤ٖ قٍٞ أعرحخ جعطخذجْٜٓ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

 -جألض٢ :
                                           

 59 Mings,Susan M., Uses And Gratifications Of Online Newspapers :An Audience Centered 

Study(Expectancy- Values- Internet),PhD Rensselaer- Polytechinic Nstitute ,Retrieved From : Dissertation 

Abstracts International, 3227. 
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رزًزككغ ثبنفٕرٚككخ فككٙ َمككم ٣ااش١ جُاازًٞس إٔ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ) -
%( ٝجُلااحسم دجٍ ئقظااحت٤حً ق٤ااع 53.7% ، 73.7( ذ٘غاارس أًرااش ٓااٖ جإلٗااحظ )ٔػككزض األخجككبر

ٞد ػالهس كحسهس ذ٤ٖ ، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾ 3.710جُٔكغٞذس  zذِـص ه٤ٔس 
 %.99.9جُ٘غرط٤ٖ ذٔغطٟٞ غوس 

 

رًضكم نكٙ ثكذٚالً ػكٍ انصكؾف ضش١ جإلٗحظ إٔ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س ) -
%( ٝجُلحسم دجٍ ئقظحت٤حً ق٤ع ذِـص ه٤ٔاس 05.3% ، 56.7( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جُزًٞس )ٔانمُٕاد

z  ٤س جُٔ٘رثس ذٞؾاٞد ػالهاس كحسهاس ذا٤ٖ جُ٘غارط٤ٖ ، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذُٝ 3.226جُٔكغٞذس
 %.99.9ذٔغطٟٞ غوس 

 

يككذ٘ ٔعككٕد صككؼٕثخ نككذ٘ انًجؾككٕصٍٛ فككٙ اطككزخذاو انًٕالككغ اإلنكززَٔٛككخ نهصككؾف ٔانمُككٕاد  -30
 انفضبئٛخ:

 ( 55ؾذٍٝ )
ٓذ١ ٝؾٞد طؼٞذس ُذ١ جُٔركٞغ٤ٖ ك٢ جعطخذجّ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً 

 ُِ٘ٞع
 

 جُؼ٤٘س                    
 ٓذ١ ٝؾٞد طؼٞذس 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 31.2 96 24.7 41 35.9 56 ٗؼْ

 50.3 063 50.2 83 50.3 81 أق٤حٗحً 

 08.6 59 24.0 39 02.8 21 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 0001انذالنخ =    00031=يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ      9درعخ انؾزٚخ =   20210= 9لًٛخ كب

 
% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣ؿااذٕٝ  طااؼٞذس كاا٢ جعااطخذجْٜٓ جُٔٞجهااغ ٣31.2طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 

% ٓاْٜ٘ ٛازٙ جُظاؼٞذس )أق٤حٗاحً(، 50.3جإلٌُطش٤ٗٝس جُظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ذظلس دجتٔس(، ذ٤٘ٔح ٣ؿاذ 
هغ. ضطلن ٛزٙ جُذسجعس ٓغ دسجعس )ٓ٘احس % ْٜٓ٘ طؼٞذس ك٢ جعطخذجْٜٓ ضِي جُٔٞج08.6ٝك٢ جُٔوحذَ ال ٣ؿذ 

( جُط٠ ضٞطاِص ئُا٠ إٔ ٛ٘احى جُؼذ٣اذ ٓاٖ جُٔشاٌالش ٝجُظاؼٞذحش كا٠ جُٔٞجهاغ ٓكاَ جُذسجعاس 2119كطك٠ 
أٜٛٔح جكطوحس جُٔغاطخذّ جقغحعاٚ ذحٌُٔاحٕ جُازٟ ٣طحُؼاٚ، ٝػاذّ ضٌاشجس ذؼاغ جُاشٝجذؾ ذٌاَ جُظالكحش ٓػاَ 

 ئ٠ُ جٗخلحع كشص جُركػٌٞع٤ِس ُِطؿٍٞ ذحُٔٞهغ. سٝجذؾ جُركع ٝجألسش٤ق ذٔٞجهغ جُذسجعس، ذحإلػحكس
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 2( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )8.731ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح  

ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( ٝٓذ١ ٝؾٞد طاؼٞذس ُاذ٣ْٜ كا٢ جعاطخذجّ 
 جُلؼحت٤س.  جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش
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انصكككؼٕثبد انزكككٙ رٕاعكككّ انًجؾٕصكككٌٕ فكككٙ اطكككزخذاو انًٕالكككغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف ٔانمُكككٕاد  -33
 :انفضبئٛخ

 (56ؾذٍٝ )
ٝكوحً  جُظؼٞذحش جُط٢ ضٞجؾٚ جُٔركٞغٕٞ ك٢ جعطخذجّ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 ُِ٘ٞع

                انؼُٛخ                                 
 انصؼٕثبد

 اإلعًبنٙ اإلَبس انذكٕر

 انذالنخ zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

 321 1102 11 2202 332 ذؾء ضك٤َٔ جُٔٞهغ
22022
11222 

10221 00003 

 322 1201 21 2203 21 جإلؾشجءجش جُط٠ ٣لشػٜح جُٔٞهغ العطخذجٓٚ
21012
22211 

 (ٛز دانخ 30131

أٝ أعطـشم ٝهص ؽ٣َٞ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُٔؼِٞٓس 
 جُخرش جُزٟ أذكع ػ٘ٚ

 (ٛز دانخ 30222 2101 322 1202 20 2301 22

 312 1202 23 1202 22 ػذّ ضكذ٣ع جُٔٞهغ
12031
92123 

 (ٛز دانخ 30211

 311 1003 12 2903 22 طؼٞذس جُطظلف ٝجُطؿٍٞ دجخَ جُٔٞهغ
19039
11193 

10931 00003 

 311 1201 21 1102 23 ًػشز جإلػالٗحش جالٌُطش٤ٗٝس ػ٠ِ جُٔٞهغ
13021
21132 

 (ٛز دانخ 30231

 932 21 311 عًهخ يٍ طئهٕا

٣طؼف ٓاٖ جُؿاذٍٝ جُغاحذن: إٔ )ذاؾء ضك٤ٔاَ جُٔٞهاغ( ؾاحءش كا٢ ٓوذٓاس أعارحخ جعاطخذجّ جُٔركاٞغ٤ٖ 
 Susan% ٝٛا٠ ٗط٤ؿاس ضطلان ٓاغ دسجعاس )66.7جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س ذ٘غارس 

Mings 2116 (، غاْ )جإلؾاشجءجش جُطا٠ ٣لشػاٜح جُٔٞهاغ 2117، ٜٓاح ػراذ جُٔؿ٤اذ 2116، عؼ٤ذ جُـش٣د
العطخذجٓٚ ُإلؽالع ػ٠ِ ٓكطٞجٙ ٝخذٓحضٚ، ٝأعطـشم ٝهاص ؽ٣ٞاَ ُِٞطاٍٞ ئُا٠ جُٔؼِٞٓاس أٝ جُخراش جُازٟ 

( 2117% ٌَُ ٜٓ٘ٔح، ٠ٛٝ ضطلن ٓغ دسجعس )ٜٓاح ػراذ جُٔؿ٤اذ 64.4أذكع ػ٘ٚ( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذ٘غرس 
ؼٞذحش جُٔطؼِوااس ذطـ٤٤ااش ػ٘ااح٣ٖٝ ذؼااغ ٓٞجهااغ جُظااكق جإلٌُطش٤ٗٝااس، غااْ )ػااذّ ضكااذ٣ع ذحإلػااحكس ئُاا٠ جُظاا

%، غْ )طؼٞذس جُطظلف ٝجُطؿٍٞ دجخَ جُٔٞهغ( ك٢ جُٔشضرس جُشجذؼس 57.0جُٔٞهغ( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػس ذ٘غرس 
%. ٣ٝؼا٤ق ًااَ ٓااٖ 50.7%،  ٝأخ٤ااشجً )ًػاشز جإلػالٗااحش جالٌُطش٤ٗٝااس ػِا٠ جُٔٞهااغ( ذ٘غاارس 52.0ذ٘غارس 

(Guillermo France 2114 طاؼٞذحش أخاشٟ ضطؼِان ذاسٛاحم ػا٤ٖ جُواحسب 2116، ٝعاؼ٤ذ جُـش٣اد )
أغ٘حء جُوشجءز، هِس جُؼ٘حطش جُؿشجك٤ٌ٤اس، جُطشاطص ٝجالسضراحى أغ٘احء جُطظالف ٝجُطؿاٞجٍ خاالٍ أسهاحّ جُظاك٤لس 

إغش عاِرحً ػِا٠ ٝطلكحضٜح، ٝجالعطخذجّ جُغة ُٔٞجسد جُطظ٤ْٔ جُزٟ ٣وذّ ذٚ جُ٘ض ػ٠ِ جالٗطشٗص ٝٛاٞ ٓاح ٣ا
 .٣Usabilityغش جالعطخذجّ

ٝهذ أٝػكص جُ٘طحتؽ جُطلظا٤ِ٤س ٝؾاٞد كاشٝم دجُاس ئقظاحت٤حً كا٢ جُ٘غاد جُٔث٣ٞاس  كا٢ ذؼاغ ئعاطؿحذحش      
جُٔركٞغ٤ٖ قٍٞ جُظؼٞذحش جُط٢ ضٞجؾْٜ ك٢ جعطخذجّ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ؽروح 

 -ُِ٘ٞع ػ٢ِ جُ٘كٞ جألض٢:
ٞس إٔ ٓااٖ أٛااْ جُظااؼٞذحش جُطاا٢ ضااٞجؾْٜ كاا٢ جعااطخذجْٜٓ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٣ااش١ جُاازً -

%( ٝجُلاحسم دجٍ 44.7% ، 86.7ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ذؾء ضك٤َٔ جُٔٞهغ( ذ٘غرس أًرش ٖٓ جإلٗحظ )
، ٢ٛٝ أػ٢ِ ٖٓ جُو٤ٔس جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾٞد ػالهس 3.865جُٔكغٞذس  zئقظحت٤حً ق٤ع ذِـص ه٤ٔس 

 %.99.9ٖ جُ٘غرط٤ٖ ذٔغطٟٞ غوس كحسهس ذ٤
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ضااش١ جُاازًٞس إٔ ٓااٖ أٛااْ جُظااؼٞذحش جُطاا٢ ضااٞجؾْٜ كاا٢ جعااطخذجْٜٓ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق  -
%، 72.0ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )طااؼٞذس جُطظاالف ٝجُطؿااٍٞ دجخااَ جُٔٞهااغ( ذ٘غاارس أًرااش ٓااٖ جإلٗااحظ )

أػِاا٢ ٓااٖ جُو٤ٔااس ، ٝٛاا٢ 4.205جُٔكغااٞذس  z%( ٝجُلااحسم دجٍ ئقظااحت٤حً ق٤ااع ذِـااص ه٤ٔااس 31.0
 %.99.9جُؿذ٤ُٝس جُٔ٘رثس ذٞؾٞد ػالهس كحسهس ذ٤ٖ جُ٘غرط٤ٖ ذٔغطٟٞ غوس 

انًٕالكغ اإلنكززَٔٛكخ أْى انًًٛشاد انزٙ رغذة اَزجبِ انًجؾٕصٍٛ نمزاءح يٕضٕػبد يؼُٛكخ ػهكٙ  -39
 : نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ

 (57ؾذٍٝ )
جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٓؼ٤٘س ػ٢ِ  أْٛ ج٤ُٔٔضجش جُط٢ ضؿزخ جٗطرحٙ جُٔركٞغ٤ٖ ُوشجءز ٓٞػٞػحش

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 انؼُٛخ                     
 انًًٛشاد

 اإلعًبنٙ اإلَبس انذكٕر
 انذالنخ zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

 جألسػ٤حش
 (ٛز دانخ 30022 2203 919 2909 332 2003 391

 جُشعّٞ ٝجٌُحس٣ٌحض٤ش
 (ٛز دانخ 30093 2101 910 2102 393 2209 332

 جعْ جٌُحضد
331 

2102
322
122

 (ٛز دانخ 30039 2102 912 2102 391

 جُؼ٘ٞجٕ
332 2102 331 2202 913 2902 

 (ٛز دانخ 30913

 ٓغحقس ٝقؿْ جُٔٞػٞع
 (ٛز دانخ 30293 2101 902 2901 303 2201 302

 جألُٞجٕ
 (ٛز دانخ 30312 2902 900 2901 303 2101 22

 ُِخرش جُل٤ذ٣ٞ جُٔظحقد
 (ٛز دانخ 30911 2901 322 2303 22 2103 300

 جُظٞش جُك٠ ُِكذظ
 (ٛز دانخ 30903 2003 323 1201 21 2902 22

 جُظٞس جُػحذطس
 (ٛز دانخ 30922 1202 321 1102 22 2903 22

 جُظٞس جُٔطكشًس
 (ٛز دانخ 30322 1902 312 1003 21 1101 23

 132 329 312 عًهخ يٍ طئهٕا

ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ )جألسػاا٤حش( ؾااحءش كاا٢ ٓوذٓااس أٛااْ ج٤ُٔٔااضجش جُطاا٢ ضؿاازخ جٗطرااحٙ  ٣طؼااف       
%، 76.0جُٔركٞغ٤ٖ ُوشجءز ٓٞػٞػحش ٓؼ٤٘س ػ٢ِ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ذ٘غرس 

حُػاس ذ٘غارس %، غاْ )جعاْ جٌُحضاد( كا٢ جُٔشضراس جُػ75.4غْ )جُشعّٞ ٝجٌُحس٣ٌحض٤ش( ك٢ جُٔشضراس جُػح٤ٗاس ذ٘غارس 
%، غاْ )ٓغاحقس ٝقؿاْ جُٔٞػاٞع( كا٢ جُٔشضراس 72.6%، غْ )جُؼ٘اٞجٕ( كا٢ جُٔشضراس جُشجذؼاس ذ٘غارس 74.8

%. ك٠ ق٤ٖ ضشٟ دسجعس )ٓؼ٤ٖ طحُف 42.7%،  ٝأخ٤شجً )جُظٞس جُٔطكشًس( ذ٘غرس 65.4جُخحٓغس ذ٘غرس 
زخ جالٗطرااحٙ ُاارؼغ ( إٔ أٛااْ ج٤ُٔٔااضجش ضطٔػااَ كاا٠ جعااطخذجّ جأل٣وٞٗااحش رجش جُظااٞس جُٔطكشًااس ُؿاا2119

 جُخذٓحش جُٜٔٔس ذحُٔٞهغ.
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انطزٚمخ انزكٙ ٚفضكم انًجؾٕصكٌٕ لكزاءح انًٕضكٕػبد ثكبنًٕالغ اإلنكززَٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد  -31
 انفضبئٛخ يٍ خالنٓب:  

 ( 58ؾذٍٝ )
جُطش٣وس جُط٢ ٣لؼَ جُٔركٞغٕٞ هشجءز جُٔٞػٞػحش ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٖٓ 

 ٝكوحً ُِ٘ٞع خالُٜح
 

                            انؼُٛخ                    
 انطزٚمخ

 اإلعًبنٙ اإلَبس انذكٕر
 انذالنخ zلًٛخ 

 % ن % ن % ن

 جُٔشحسًس ذاذذجء سأ٠٣ ك٠ جألقذجظ
 (ٛز دانخ 30213 2109 912 2002 331 2201 393

 هشجءز جُؼ٘ح٣ٖٝ جُرحسصز
 (ٛز دانخ 30123 2201 932 2202 331 2201 301

 أعطؼشع ؾ٤ٔغ جُٔٞػٞػحش
 (ٛز دانخ 30912 2101 909 2101 301 2101 22

 هشجءز جألخرحس جُٜٔٔس
 (ٛز دانخ 30119 2303 321 1202 21 2101 22

أهّٞ ذطكذ٣ذ جُٔٞػٞع ٖٓ طلكس 
 (ٛز دانخ 30113 1102 322 1203 23 1102 22جُشت٤غ٤س

 هشجءز طلكس جُرذء
22 1103 23 1203 322 1102 

 (ٛز دانخ 30093

 أهشأ ذؼغ أؾضجء جُٔٞػٞػحش
23 1101 20 1109 313 1101 

 (ٛز دانخ 30319

 132 329 312 عًهخ يٍ طئهٕا

      
٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )جُٔشحسًس ذاذذجء سأ٠٣ ك٠ جألقذجظ( ؾحءش ك٢ ٓوذٓس جُطش٣واس جُطا٢ ٣لؼاَ 

٤ااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ٓااٖ خالُٜااح ذ٘غاارس جُٔركٞغاإٞ هااشجءز جُٔٞػااٞػحش ذااحُٔٞجهغ جإلٌُطشٝٗ
%، غاااْ )أعاااطؼشع ؾ٤ٔاااغ 68.5%، غاااْ )هاااشجءز جُؼ٘اااح٣ٖٝ جُراااحسصز( كااا٢ جُٔشضراااس جُػح٤ٗاااس ذ٘غااارس 74.2

%، غاْ )هاشجءز جألخراحس جُٜٔٔاس( كا٢ جُٔشضراس جُشجذؼاس ذ٘غارس 63.5جُٔٞػٞػحش( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػاس ذ٘غارس 
%،  ٝأخ٤اشجً )أهااشأ 55.6كس( كا٢ جُٔشضراس جُخحٓغااس ذ٘غارس %، غاْ )أهاّٞ ذطكذ٣ااذ جُٔٞػاٞع ٓاٖ طاال60.0

( 2119%. ضطلن ٛزٙ جُ٘طحتؽ ٓاغ ٓاح أغرططاٚ دسجعاس )ٓؼا٤ٖ طاحُف 44.3ذؼغ أؾضجء جُٔٞػٞػحش( ذ٘غرس 
ذحإلػااحكس ئُاا٠ ضوغاا٤ْ جُظاالكس ئُاا٠ غالغااس أػٔااذز، ٝإٔ ٣ٌاإٞ ٓٞهااغ جُطظاا٤ْٔ كاا٠ جُٔؿااحٍ جُٔشتاا٠ ُشحشااس 

جُوحتٔس جُشت٤غ٤س ك٠ جُؼٔٞد جأل٣ٖٔ ُِظالكس، ٝٝؾاٞد شاش٣ؾ جُطٔش٣اش جُٔغطخذّ ك٠ ٝعؾ جُظلكس، ٝٝؾٞد 
 ُِظلكس ك٠ جُؿٜس ج٠٘ٔ٤ُ ٖٓ جُطظلف.
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 انزصًٛى انذ٘ ٚفضهّ انًجؾٕصٌٕ نهؼُبٍٔٚ فٙ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ:  -31

  

 (59ؾذٍٝ )
 ٌطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤سجُطظ٤ْٔ جُز١ ٣لؼِٚ جُٔركٞغٕٞ ُِؼ٘ح٣ٖٝ ك٢ جُٔٞجهغ جإلُ 

  

 انزأ٘                                        
 انزصًٛى انًفضم نهؼُٕاٌ 

 ال أؽٛبَبً  َؼى

 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

 9020 902 2 11 302 2109 903 أفضم اطزخذاو انؼُبٍٔٚ انًهَٕخ

ثٕنذ أكؼَ جعطخذجّ جُكشٝف ًػ٤لس جُغٞدجء ) 
Bold) 

900 2902 29 9902 12 3101 9012 

 9011 201 91 1002 392 1302 321 أفضم اطزخذاو خهفٛبد  نهؼُبٍٔٚ

أفضم اطزخذاو انؼُبٍٔٚ انًشُٚخ أٔ انًشخزفخ 
EEEmmmbbbooossssss 

322 2901 12 3209 29 3201 9019 

أفضم اطزخذاو انؼُبٍٔٚ انزٙ رؾزٓب خظ  
Underline 

29 9202 932 2209 2 902 9092 

 9092 201 90 2002 321 11 301 ُبٍٔٚ داخم ئطبرأفضم اطزخذاو انؼ

 308 اإلعًبنٙ

       
٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )جُؼ٘ح٣ٖٝ جُِٔٞٗس( ؾحء ك٢ ٓوذٓس جُطظ٤ْٔ جُز١ ٣لؼِٚ جُٔركٞغٕٞ ُِؼ٘اح٣ٖٝ 

ٝٛا٠ ٗط٤ؿاس ضطلان ٓاغ دسجعاس )ٓؼا٤ٖ  2.61ك٢ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س ذٔطٞعاؾ 
(، ٝئٕ جشطشؽص جُذسجعس ػذّ ضـ٤٤ش جُِٕٞ جألصسم ك٠ جُؼ٘ح٣ٖٝ، غْ )جُكشٝف ًػ٤لس جُغٞدجء 2119طحُف 
، غْ )أكؼَ جعطخذجّ خِل٤حش  ُِؼ٘ح٣ٖٝ( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػس 2.48(( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذٔطٞعؾ Bold)ذُٞذ 

، 2.42ؼااس ذٔطٞعااؾ ( كاا٢ جُٔشضرااس جُشجذEmboss، غااْ )جُؼ٘ااح٣ٖٝ جُٔض٣٘ااس أٝ جُٔضخشكااس 2.44ذٔطٞعااؾ 
ٌُااَ ٜٓ٘ٔااح.  2.26، ٝجُؼ٘ااح٣ٖٝ دجخااَ ئؽااحس( ذٔطٞعااؾ   Underlineٝأخ٤ااشجً )جُؼ٘ااح٣ٖٝ جُطاا٢ ضكطٜااح خااؾ 

( أٗٚ ٣ؿد جعطخذجّ جُخطٞؽ جُل٤٘س ك٠ جُؼ٘ح٣ٖٝ ئالا ك٠ جُؼشٝسز ٓػَ 2119ٝضؼ٤ق دسجعس )ٓؼ٤ٖ طحُف 
 .Tohamaخؾ 
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انًٕالكككغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف ٔانمُكككٕاد انزصكككًٛى انكككذ٘ ٚفضكككهّ انًجؾٕصكككٌٕ نهُصكككٕي فكككٙ  -31
 انفضبئٛخ:

 ( 61ؾذٍٝ )
 جُطظ٤ْٔ جُز١ ٣لؼِٚ جُٔركٞغٕٞ ُِ٘ظٞص ك٢ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س

  

 انزأ٘                                                         
 انزصًٛى انًفضم 

 ال أؽٛبَبً  َؼى

 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

 Times New Roman 901 2102 22 1303 32 1 9012أكؼَ ٛزج جُخؾ ك٢ ًطحذس جُ٘ظٞص 

 932 2209 20 99 13 202 9012 (Boldأكؼَ جُكشٝف ًػ٤لس جُغٞدجء ) ذُٞذ 

 9010 3302 12 9202 21 2302 322 أكؼَ جُ٘ظٞص ذأُٞجٕ ٓخطِلس

 9010 3102 10 92 22 1201 322 أكؼَ أسػ٤حش )خِل٤حش( ُِ٘ض

 Traditional Arabic 312 1203 301 11 12 3202 9013أكؼَ ٛزج جُخؾ ف ًطحذس جُ٘ظٞص

 9092 3202 12 1101 331 1201 312 أكؼَ جُ٘ظٞص ػ٠ِ ٤ٛثس ٓغطط٤َ أكو٢

 9032 9902 29 1102 33 1901 311 أكؼَ جُ٘ظٞص ػ٠ِ ٤ٛثس ٓغطط٤َ سأع٢

 9032 9209 21 99 20 1202 311 أكؼَ جُ٘ظٞص ػ٠ِ ٤ٛثس دجتشز

 Tahoma 332 1201 310 1002 29 9902 9031أكؼَ ٛزج جُخؾ ك٢ ًطحذس جُ٘ظٞص 

 Andalus 391 1202 312 1201 12 3102 9001أكؼَ ٛزج جُخؾ ك٢ ًطحذس جُ٘ظٞص 

 132 اإلعًبنٙ

       
ك٢ ًطحذس جُ٘ظٞص، ٝجُكشٝف ًػ٤لس جُغٞدجء ) ذُٞاذ  ٣Times Newطؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )خؾ  

Bold ؾااحء كاا٢ ٓوذٓااس جُطظاا٤ْٔ جُااز١ ٣لؼااِٚ جُٔركٞغاإٞ ُِ٘ظااٞص كاا٢ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق )
ٌُاَ ٜٓ٘ٔاح، غاْ )أكؼاَ جُ٘ظاٞص ذاأُٞجٕ ٓخطِلاس( كا٢ جُٔشضراس جُػح٤ٗاس  2.58ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ذٔطٞعاؾ 

ٛازج  ، غاْ )أكؼا2.41َ، غْ )أكؼَ أسػ٤حش )خِل٤حش( ُِ٘ض( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػاس ذٔطٞعاؾ 2.51ذٔطٞعؾ 
، غْ )أكؼاَ جُ٘ظاٞص ػِا٠ 2.30( ك٢ جُٔشضرس جُشجذؼس ذٔطٞعؾ Traditionalجُخؾ ك٢ ًطحذس جُ٘ظٞص 

، ٝأخ٤اشجً )أكؼاَ ٛازج جُخاؾ كا٢ ًطحذاس جُ٘ظاٞص ٤ٛ2.28ثس ٓغطط٤َ أكو٢( ك٢ جُٔشضرس جُخحٓغس ذٔطٞعؾ 
Andalus ػااذّ ( ذحإلػااحكس ئُاا٠ 2119. ٝٛاا٠ ٗط٤ؿااس ضطلاان ٓااغ دسجعااس )ٓؼاا٤ٖ طااحُف 2.15( ذٔطٞعااؾ

 أُٞجٕ ك٠ ًطحذس ٓكط٣ٞحش جُٔٞهغ ٓغ ٓشجػحز إٔ ٣ٌٕٞ جُِٕٞ جألعٞد ٝجألصسم ٜٓ٘ح. 3جعطخذجّ أًػش ٖٓ 
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 ٔطبئم انفصم انزٙ ٚفضهٓب انًجؾٕصٌٕ فٙ انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ: -32

 ( 60ؾذٍٝ )
 كق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٝعحتَ جُلظَ جُط٢  ٣لؼِٜح جُٔركٞغٕٞ ك٢ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظ

               انزأ٘                                   
 انزصًٛى انًفضم 

 ال أؽٛبَبً  َؼى

 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

ٝعحتَ ؾٔح٤ُس )جُظٞس،جُشعّٞ، جُؼ٘ح٣ٖٝ، 
 جألسػ٤حش(

990 2209 22 92 2 902 9022 

ٝعحتَ ض٘ظ٤ٔ٤س )جُؿذجٍٝ، جُلٞجطَ، جإلؽحسجش، 
 ح(جُضٝج٣

312 1103 321 1202 0 0 9012 

 308 اإلعًبنٙ

     
٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )ٝعحتَ ؾٔح٤ُس )جُظٞس،جُشعاّٞ، جُؼ٘اح٣ٖٝ، جألسػا٤حش(( ؾاحء كا٢ ٓوذٓاس  

ٝعااحتَ جُلظااَ جُطاا٢  ٣لؼااِٜح جُٔركٞغاإٞ كاا٢ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ذٔطٞعااؾ 
 . 2.56ذجٍٝ، جُلٞجطَ، جإلؽحسجش، جُضٝج٣ح(( ك٢ جُٔشضرس جُػح٤ٗس ذٔطٞعؾ ، غْ )ٝعحتَ ض٘ظ٤ٔ٤س )جُؿ2.66

رصًٛى انصٕر ٔانزطٕو انزكٙ ٚفضكهٓب انًجؾٕصكٌٕ فكٙ انًٕالكغ اإلنكززَٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد  -32
 انفضبئٛخ:  

 ( 62ؾذٍٝ )
  ت٤سضظ٤ْٔ جُظٞس ٝجُشعّٞ جُط٢ ٣لؼِٜح جُٔركٞغٕٞ ك٢ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼح

 جُشأٟ                              
 جُطظ٤ْٔ جُٔلؼَ

 ال أؽٛبَبً  َؼى

 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

 9022 1 32 9101 21 2302 992 أكؼَ ٝؾٞد ًالّ ٣ششـ جُظٞسز

أكؼَ طٞسز ًر٤شز ألْٛ قذظ ٝطٞس 
 طـ٤شز جُٔغحقس ُألقذجظ جألخشٟ

321 1302 311 1901 32 102 9012 

 9010 209 92 1103 312 1202 311 س٣ٌحض٤ش٣س ػ٠ِ جُظلكسأكؼَ جُشعّٞ جٌُح

أكؼَ طـش ٓغحقس جُٔٞػٞػحش ٓغ ص٣حدز 
 ػذد جُظٞس ك٠ جُظلكس جُشت٤غ٤س

313 1309 312 1102 12 3103 9092 

 9091 3201 11 1302 311 1002 310 أكؼَ جُظٞس ػ٠ِ أشٌحٍ ٛ٘ذع٤س ٓط٘ٞػس

سعّٞ  –أكؼَ سعّٞ ضٞػ٤ك٤س )خشجتؾ 
 ذ٤ح٤ٗس(

302 11 329 1103 12 3302 9099 

أكؼَ طـش ٓغحقس جُٔٞػٞػحش ٓغ هِس 
 ػذد جُظٞس ك٠ جُظلكس جُشت٤غ٤س

29 9102 933 2201 91 202 9032 

 308 اإلعًبنٙ

٣طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ )أكؼااَ ٝؾااٞد ًااالّ ٣شااشـ جُظااٞسز( ؾااحء كاا٢ ٓوذٓااس جُطظاا٤ْٔ جُااز١      
، غااْ 2.66ٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س ذٔطٞعااؾ ٣لؼااِٚ جُٔركٞغاإٞ ُِ٘ظااٞص كاا٢ جُٔٞجهااغ جإل
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، غاْ )أكؼاَ جُشعاّٞ 2.46)أكؼَ طٞسز ًر٤شز ألْٛ قذظ ٝطٞس طـ٤شز( ك٢ جُٔشضراس جُػح٤ٗاس ذٔطٞعاؾ 
، غْ )أكؼَ طـش ٓغحقس جُٔٞػٞػحش ٓاغ 2.41جٌُحس٣ٌحض٤ش٣س ػ٠ِ جُظلكس( ك٢ جُٔشضرس جُػحُػس ذٔطٞعؾ 

، غاْ )أكؼاَ جُظاٞس ػِا٠ 2.26غا٤س( كا٢ جُٔشضراس جُشجذؼاس ذٔطٞعاؾ ص٣حدز ػذد جُظاٞس كا٠ جُظالكس جُشت٤
، ٝأخ٤شجً )أكؼَ طاـش ٓغاحقس جُٔٞػاٞػحش 2.23أشٌحٍ ٛ٘ذع٤س ٓط٘ٞػس( ك٢ جُٔشضرس جُخحٓغس ذٔطٞعؾ 
 .2.07ٓغ هِس ػذد جُظٞس ك٠ جُظلكس جُشت٤غ٤س( ذٔطٞعؾ 

 
َٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد يذ٘ رفضٛم انًجؾٕصٍٛ إلطزخذاو األنٕاٌ ػهٙ صفؾبد انًٕالغ اإلنكزز -32

 انفضبئٛخ:

 (63ؾذٍٝ )
ٓذ١ ضلؼ٤َ جُٔركٞغ٤ٖ إلعطخذجّ جألُٞجٕ ػ٢ِ طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  

 ٝكوحً ُِ٘ٞع
 

 جُؼ٤٘س              
 ٓذ١ جُطلؼ٤َ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 61.7 093 71.4 004 51.6 79 ٗؼْ

 30.8 010 25.3 40 38.5 61 أق٤حٗحً 

 7.5 24 4.3 7 01.9 07 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 00003انذالنخ =    00003يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =   310220= 9لًٛخ كب

 
% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ جعااطخذجّ جألُااٞجٕ ػِاا٢ طاالكحش ٣61.7طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ  

% ْٜٓ٘ )أق٤حٗحً(، ٝك٢ 30.8طش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ذظلس دجتٔس(، ذ٤٘ٔح ٣لؼِٜح جُٔٞجهغ جإلٌُ
 % ْٜٓ٘.7.5جُٔوحذَ ال ٣لؼِٜح 

 
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘ذ دسؾس قش٣اس   )03.981ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح     

إلٗاحظ( ٝٓاذ١ ضلؼا٤ِْٜ إلعاطخذجّ جألُاٞجٕ ػِا٢ ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝج
 طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.
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يذ٘ رفضٛم انًجؾٕصٍٛ إلطزخذاو انفٛكذٕٚ فكٙ صكفؾبد انًٕالكغ اإلنكززَٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد  -32
 انفضبئٛخ:

 ( 64ؾذٍٝ )
جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٓذ١ ضلؼ٤َ جُٔركٞغ٤ٖ إلعطخذجّ جُل٤ذ٣ٞ ك٢ طلكحش جُٔٞجهغ 

 ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 ٓذ١ جُطلؼ٤َ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 60.9 097 61.5 98 63.5 99 ٗؼْ

 30.8 010 35.2 57 28.2 44 أق٤حٗحً 

 6.3 21 4.3 7 8.3 03 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 انذالنخ =(ٛز دانخ    00322يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =   10122= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ جعااطخذجّ جُل٤ااذ٣ٞ ػِاا٢ طاالكحش ٣60.9طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
جُٔٞجهاغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س )ذظالس دجتٔاس(، ٝٛا٠ ٗط٤ؿاس ضطلان ٓاغ ٓاح أغرططاٚ دسجعااس 

لؼ٤َ جعطخذجّ جُل٤ذ٣ٞ ك٠ ضوذ٣ْ ٓكط٣ٞحش جُٔٞهغ، ٝقط٠ ٣غَٜ ضك٤ِٜٔح ٖٓ هراَ ( ك٠ ض2119)ٓؼ٤ٖ طحُف
٣لؼَ إٔ ضٌٕٞ ك٠ ِٓلحش طاـ٤شز جُكؿاْ، ذ٤٘ٔاح ٣لؼاِٜح  -ُك٤ٖ جعطؼشجػْٜ ذو٤س جُٔكط٣ٞحش-جُٔغطخذ٤ٖٓ

 % ْٜٓ٘.6.3% ْٜٓ٘ )أق٤حٗحً(، ٝك٢ جُٔوحذَ ال ٣لؼِٜح 30.8
. ٣ٝؼ٢٘ رُي (ٛز دانخ ئؽصبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 2س قش٣س   )( ػ٘ذ دسؾ3.366ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح     

ػذّ ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذا٤ٖ ٗاٞع جُٔركاٞغ٤ٖ )جُازًٞس ٝجإلٗاحظ( ٝٓاذ١ ضلؼا٤ِْٜ إلعاطخذجّ جُل٤اذ٣ٞ 
 ػ٢ِ طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.

انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصكؾف يذ٘ رفضٛم انًجؾٕصٍٛ إلطزخذاو انزطٕو انًزؾزكخ ػهٙ صفؾبد  -90
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ:

 ( 65ؾذٍٝ )
ٓذ١ ضلؼ٤َ جُٔركٞغ٤ٖ إلعطخذجّ جُشعّٞ جُٔطكشًس ػ٢ِ طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش 

 جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 ٓذ١ جُطلؼ٤َ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 27 86 27.8 45 26.3 40 ٗؼْ

 55 075 61.5 98 49.4 77 أق٤حٗحً 

 07.9 57 00.7 09 24.4 38 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 0001انذالنخ =    00039يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =    20292= 9لًٛخ كب

ػِاا٢  % ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ جعااطخذجّ جُشعااّٞ جُٔطكشًااس٣27طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ   
% ٓااْٜ٘ 55طاالكحش جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )ذظاالس دجتٔااس(، ذ٤٘ٔااح ٣لؼااِٜح 

 % ْٜٓ٘.07.9)أق٤حٗحً(، ٝك٢ جُٔوحذَ ال ٣لؼِٜح 
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. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘اذ دسؾاس قش٣اس   )8.929ذِـاص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًاح     
جُٔركااٞغ٤ٖ )جُاازًٞس ٝجإلٗااحظ( ٝٓااذ١ ضلؼاا٤ِْٜ إلعااطخذجّ جُشعااّٞ  ٝؾااٞد ػالهااس دجُااس ئقظااحت٤حً ذاا٤ٖ ٗااٞع

 جُٔطكشًس ػ٢ِ طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س.
يكككذ٘ رفضكككٛم انًجؾكككٕصٍٛ إلطكككزخذاو األصكككٕاد ػهكككٙ صكككفؾبد انًٕالكككغ اإلنكززَٔٛكككخ نهصكككؾف  -93

 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ:

 (66ؾذٍٝ )
طٞجش ػ٢ِ طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش ٓذ١ ضلؼ٤َ جُٔركٞغ٤ٖ إلعطخذجّ جأل 

 جُلؼحت٤س ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 ٓذ١ جُطلؼ٤َ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 30.4 011 36.4 59 26.3 40 ٗؼْ

 54.7 074 47.5 77 62.2 97 أق٤حٗحً 

 03.8 44 06 26 00.5 08 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 0001انذالنخ =    00019يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =   20221= 9لًٛخ كب

% ٓاٖ جُٔركاٞغ٤ٖ ٣لؼإِٞ جعاطخذجّ جألطاٞجش ػِا٢ طالكحش ٣30.4طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغاحذن: إٔ 
، ٝك٢ % ْٜٓ٘ )أق٤حٗحً(54.7جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س )ذظلس دجتٔس(، ذ٤٘ٔح ٣لؼِٜح 

 % ْٜٓ٘.03.8جُٔوحذَ ال ٣لؼِٜح 
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘اذ دسؾاس قش٣اس   )6.883ذِـاص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًاح     

ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( ٝٓذ١ ضلؼ٤ِْٜ إلعطخذجّ جألطٞجش ػ٢ِ 
 جش جُلؼحت٤س.طلكحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞ

يذ٘ اطزخذاو انًجؾٕصٍٛ نهخذيبد انزفبػهٛخ انزٙ رزٛؾٓب انًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد  -99
 انفضبئٛخ انخبصخ:

 (67ؾذٍٝ )
ٓذ١ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ ُِخذٓحش جُطلحػ٤ِس جُط٢ ضط٤كٜح جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  

 جُخحطس ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 ٓذ١ جالعطخذجّ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 28.9 92 24.0 39 34 53 دجتٔحً 

 60.6 096 69.8 003 53.2 83 أق٤حٗحً 

 9.4 31 6.2 01 02.8 21 ال

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 00003= انذالنخ    00002يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =    20212= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ جعااطخذجّ جُخااذٓحش جُطلحػ٤ِااس جُطاا٢ ٣28.9طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
ضط٤كٜااح جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س )ذظاالس دجتٔااس(، ٝجشااطشؽص دسجعااس )ٜٓااح ػرااذ 

ٜٔٔاس ػِا٠ غالغاس ( أال ضض٣ذ خ٤حسجش جُطلحػ٤ِاس ٓػاَ جالعاطلطحءجش ٝجُطظا٣ٞص ػِا٠ جألقاذجظ ج2117ُجُٔؿ٤ذ
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% ْٜٓ٘، 9.4% ْٜٓ٘ )أق٤حٗحً(، ٝك٢ جُٔوحذَ ال ٣لؼِٜح 60.6خ٤حسجش ك٠ جُظلكس جُشت٤غ٤س، ذ٤٘ٔح ٣لؼِٜح 
( ق٤ع ٣ؿذ جُٔغطخذٕٓٞ طؼٞذس ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ ذؼغ 2117ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ضطلن ٓغ دسجعس )ٜٓح ػرذ جُٔؿ٤ذ

 ضطر٤وحش جالضظحٍ جُطلحػ٤ِس. 
. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘اذ دسؾاس قش٣اس   )9.946ذِـاص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًاح     

ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظاحت٤حً ذا٤ٖ ٗاٞع جُٔركاٞغ٤ٖ )جُازًٞس ٝجإلٗاحظ( ٝٓاذ١ جعاطخذجْٜٓ  ُِخاذٓحش جُطلحػ٤ِاس 
 جُط٢ ضط٤كٜح جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.

ٙ ٚفضككهٓب انًجؾٕصككٌٕ فككٙ انًٕالككغ اإلنكززَٔٛككخ أشكككبل االطككزخذاو ٔانزٕاصككم ٔانًشككبركخ انزكك -91
 نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ:  

 ( 68ؾذٍٝ )
أشٌحٍ جالعطخذجّ ٝجُطٞجطَ ٝجُٔشحسًس جُط٢ ٣لؼِٜح جُٔركٞغٕٞ ك٢ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 

 جُشأٟ                                
 أشكبل انزفبػهٛخ           

 ال ٛبَبً أؽ َؼى

 انًزٕطظ

 % ن % ن % ن

 9023 101 32 9201 22 2201 931 ٓوطشقحش –جعططالع جُشأٟ جُؼحّ )جُطو٤٤ْ( 

 9012 202 99 92 22 22 930 سد ُِٔٞػٞع  –ئػحكس ضؼ٤ِن 

 9012 201 90 1002 392 1103 322 جالعطلطحءجش

 9019 3003 19 1201 332 1901 322 ( "ُٔٞػٞػحش رجش طِس" Linksسٝجذؾ ) 

ئػحدز ٗشش ذؼغ جُٔٞػٞػحش ػ٠ِ طلكطي 
 جُخحطس ذٔٞجهغ جُطٞجطَ جالؾطٔحػ٢ 

311 1201 331 1101 13 32 9019 

 9091 9102 21 9201 20 1203 311 ػ٘ٞجٕ ذش٣ذ جٌُطش٠ٗٝ ُِٔٞهغ

يمبطغ  –صٕد –صٕر -يشبركخ)أخجبر
 فٛذٕٚ(

310 11 303 1302 22 9109 9032 

 9032 9101 22 1902 301 1902 312 أسش٤ق جُٔٞهغ

 9003 9202 21 1101 311 92 22 جُٔ٘طذ٣حش

 308 اإلعًبنٙ

ٓوطشقاحش( ؾاحء كا٢ ٓوذٓاس أشاٌحٍ  –٣طؼف ٖٓ جُؿاذٍٝ جُغاحذن: إٔ )جعاططالع جُاشأٟ جُؼاحّ )جُطو٤ا٤ْ(      
جالعااطخذجّ ٝجُطٞجطااَ ٝجُٔشااحسًس جُطاا٢ ٣لؼااِٜح جُٔركٞغاإٞ كاا٢ جُٔٞجهااغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش 

، غااْ 2.59سد ُِٔٞػااٞع( كاا٢ جُٔشضرااس جُػح٤ٗااس ذٔطٞعااؾ   –، غااْ )ئػااحكس ضؼ٤ِاان 2.60لؼااحت٤س ذٔطٞعااؾ جُ
( "ُٔٞػاٞػحش رجش طاِس( كا٢  Links، غاْ )سٝجذاؾ ) 2.46)جالعطلطحءجش( كا٢ جُٔشضراس جُػحُػاس ذٔطٞعاؾ 

، غااْ )ئػااحدز ٗشااش ذؼااغ جُٔٞػااٞػحش ػِاا٠ طاالكطي جُخحطااس ذٔٞجهااغ 2.42جُٔشضرااس جُشجذؼااس ذٔطٞعااؾ 
. كا٠ قا٤ٖ 2.10، ٝأخ٤شجً )جُٔ٘طاذ٣حش( ذٔطٞعاؾ 2.32ُطٞجطَ جالؾطٔحػ٢( ك٢ جُٔشضرس جُخحٓغس ذٔطٞعؾ ج

( ئ٠ُ جٛطٔاحّ ؾ٤ٔاغ جُٔٞجهاغ ٓكاَ جُذسجعاس ذحُؼ٘حطاش جُر٘حت٤اس ٝكا٠ 2116ضٞطِص دسجعس )ٓكٔذ جُششذ٠٘٤
 ٓوذٓطٜح جُ٘ض جُلحتن أٝ جُشعّٞ جُٔطكشًس.
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زككٙ ٚفضككهٓب انًجؾٕصككٌٕ ثككبنًٕالغ اإلنكززَٔٛككخ نهصككؾف كٛفٛككخ اإلَزمككبل نمككزاءح انككُص كككبيالً ان -91
 ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ:

 (69ؾذٍٝ )
٤ًل٤س جإلٗطوحٍ ُوشجءز جُ٘ض ًحٓالً جُط٢ ٣لؼِٜح جُٔركٞغٕٞ ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش  

 جُلؼحت٤س جُخحطس ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 ٤ًل٤س جإلٗطوحٍ 

 إلؾٔح٢ُج جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 74.2 236 68.5 000 81.0 025 ٖٓ خالٍ جُؼ٘ٞجٕ ًشجذؾ

ػٖ ؽش٣ن جُظٞسز 
 جُٔظحقرس ُِ٘ض

03 8.3 32 09.8 45 04.2 

 00.6 37 00.7 09 00.5 08 ٖٓ خالٍ جُٔوذٓس ًشجذؾ

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 0001انذالنخ =    00039ٕٚخ=يظزٕ٘ انًؼُ      9درعخ انؾزٚخ =   20220= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ جإلٗطوااحٍ ُوااشجءز جُاا٘ض ًااحٓالً ٣74.2طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ   
ذااحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝااس ُِظااكق ٝجُو٘ااٞجش جُلؼااحت٤س جُخحطااس )ٓااٖ خااالٍ جُؼ٘ااٞجٕ ًااشجذؾ(، ذ٤٘ٔااح ٣لؼااِٜح 

ٓااْٜ٘ )ٓااٖ خااالٍ جُٔوذٓااس % 00.6% ٓااْٜ٘ )ػااٖ ؽش٣اان جُظااٞسز جُٔظااحقرس ُِاا٘ض(، ٣ٝلؼااِٜح 04.2
 ًشجذؾ(.

. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘اذ دسؾاس قش٣اس   )8.771ذِـاص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًاح     
ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( ٤ًٝل٤س جإلٗطوحٍ ُوشجءز جُا٘ض ًاحٓالً جُطا٢ 

 ُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.٣لؼِٜٞٗح ذحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝج
يؾزٕٚكككبد األٚمَٕكككبد )انُزكككٕءاد( ٔاألسرار )انٕصكككالد ٔانكككزٔاثظ(  انزكككٙ ٚفضكككهٓب انًجؾٕصكككٌٕ  -91

 ثبنًٕالغ اإلنكززَٔٛخ نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ:

 (71ؾذٍٝ )
 ٓكط٣ٞحش جأل٣وٞٗحش )جُ٘طٞءجش( ٝجألصسجس )جُٞطالش ٝجُشٝجذؾ(  جُط٢ ٣لؼِٜح جُٔركٞغٕٞ ذحُٔٞجهغ 

 جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س              
 جُٔكط٣ٞحش 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

طٞسز ٓؼرشز ػٖ جأل٣وٞٗس أٝ 
 جُشجذؾ  ضش٤ش ئ٠ُ ػِٜٔح

025 81.0 44 27.2 069 53.0 

طٞسز ٓؼرشز ػٖ جأل٣وٞٗس أٝ 
 جُشجذؾ ٓغ ًطحذس ضش٤ش ئ٤ُٜح

24 05.4 91 55.6 004 35.8 

 00 35 07.3 28 4.5 7 جعطخذجّ ًطحذس كوؾ

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 00003انذالنخ =    00000يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      9درعخ انؾزٚخ =   220119= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ إٔ ضٌاإٞ ٓكط٣ٞااحش جأل٣وٞٗااحش ٣53.0طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
ُ٘طٞءجش( ٝجألصسجس )جُٞطالش ٝجُاشٝجذؾ(  ذاحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝاس ُِظاكق ٝجُو٘اٞجش جُلؼاحت٤س جُخحطاس )ج
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% ْٜٓ٘ )طٞسز ٓؼراشز ػاٖ 35.8)طٞسز ٓؼرشز ػٖ جأل٣وٞٗس أٝ جُشجذؾ  ضش٤ش ئ٠ُ ػِٜٔح(، ذ٤٘ٔح ٣لؼِٜح 
 ؾ(.% ْٜٓ٘ )جعطخذجّ ًطحذس كو00جأل٣وٞٗس أٝ جُشجذؾ ٓغ ًطحذس ضش٤ش ئ٤ُٜح(، ٣ٝلؼِٜح 

. ٣ٝؼ٘ا٢ رُاي دانكخ ئؽصكبئٛبً (، ٝٛا٢ ه٤ٔاس 2( ػ٘ذ دسؾس قش٣اس   )89.552ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح     
ٝؾااٞد ػالهااس دجُااس ئقظااحت٤حً ذاا٤ٖ ٗااٞع جُٔركااٞغ٤ٖ )جُاازًٞس ٝجإلٗااحظ( ٝٓكط٣ٞااحش جأل٣وٞٗااحش )جُ٘طااٞءجش( 

و٘اااٞجش جُلؼاااحت٤س ٝجألصسجس )جُٞطاااالش ٝجُاااشٝجذؾ(  جُطااا٢ ٣لؼاااِٜٞٗح ذاااحُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝاااس ُِظاااكق ٝجُ
 جُخحطس.

 
انًكبٌ انذ٘ ٚفضكم انًجؾٕصكٌٕ ٔضكغ لكٕائى يؾزٕٚكبد انًٕالكغ اإلنكززَٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد  -92

 انفضبئٛخ انخبصخ:

 (70ؾذٍٝ )
جٌُٔحٕ جُز١ ٣لؼَ جُٔركٞغٕٞ ٝػغ هٞجتْ ٓكط٣ٞحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س  

 جُخحطس ٝكوحً ُِ٘ٞع
 

 ُؼ٤٘سج              
 جٌُٔحٕ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 52.8 068 50.2 83 54.5 85 ػ٠ِ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ ُِظلكس

 20.0 67 08.5 31 23.7 37 ك٠ ًال جُؿحٗر٤ٖ

هٞجتْ جألذٞجخ جُشت٤غ٤س ك٠ جُؿحٗد جأل٣غش 
 ٝخذٓحش جُٔٞهغ ك٠ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ

03 8.3 21 02.3 33 01.4 

 9.0 29 9.9 06 8.3 03 شػ٠ِ جُؿحٗد جأل٣غ 

هٞجتْ جألذٞجخ جُشت٤غ٤س ك٠ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ 
 ٝخذٓحش جُٔٞهغ ك٠ جُؿحٗد جأل٣غش

8 5.0 03 8 20 6.6 

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ

 انذالنخ =(ٛز دانخ    00112يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      1درعخ انؾزٚخ =   10292= 9لًٛخ كب
  

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ ٝػااغ هااٞجتْ ٓكط٣ٞااحش جُٔٞجهااغ ٣52.8طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
% 20.0جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس )ػِا٠ جُؿحٗاد جأل٣ٔاٖ ُِظالكس(، ذ٤٘ٔاح ٣لؼاِٜح 

% ٓاْٜ٘ )هاٞجتْ جألذاٞجخ جُشت٤غا٤س كا٠ جُؿحٗاد جأل٣غاش ٝخاذٓحش 01.4ْٜٓ٘ )ك٠ ًال جُؿاحٗر٤ٖ(، ٣ٝلؼاِٜح 
% ٓاْٜ٘ )هاٞجتْ 6.6% ٓاْٜ٘ )ػِا٠ جُؿحٗاد جأل٣غاش(، ٣ٝلؼاِٜح 9.0(، ٣ٝلؼِٜح جُٔٞهغ ك٠ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ

 جألذٞجخ جُشت٤غ٤س ك٠ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ ٝخذٓحش جُٔٞهغ ك٠ جُؿحٗد جأل٣غش(.
. ٣ٝؼ٢٘ رُي (ٛز دانخ ئؽصبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 4( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )3.629ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح     

٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( ٝجٌُٔحٕ جُز١ ٣لؼِٞٗٚ ٝػاغ هاٞجتْ ػذّ ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ
 ٓكط٣ٞحش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.
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انًكككبٌ انككذ٘ ٚفضككم انًجؾٕصككٌٕ ٔضككغ شككزٚظ انزًزٚككز انًٕالككغ اإلنكززَٔٛككخ نهصككؾف ٔانمُككٕاد  -92
 انفضبئٛخ انخبصخ:

 (72ؾذٍٝ )
ٔركٞغٕٞ ٝػغ شش٣ؾ جُطٔش٣ش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جٌُٔحٕ جُز١ ٣لؼَ جُ 

 جُخحطس ٝكوحً ُِ٘ٞع

 جُؼ٤٘س                        
 جٌُٔحٕ 

 جإلؾٔح٢ُ جإلٗحظ جُزًٞس

 % ى % ى % ى

 93.4 297 94.4 053 92.3 044 ك٢ جُؿحٗد جأل٣ٖٔ

 6.6 20 5.6 9 7.7 02 ك٢ جُؿحٗد جأل٣غش

 011 308 011 062 011 056 جإلؾٔح٢ُ
 انذالنخ =(ٛز دانخ    00199يظزٕ٘ انًؼُٕٚخ=      3درعخ انؾزٚخ =   30103= 9لًٛخ كب

% ٓااٖ جُٔركااٞغ٤ٖ ٣لؼاإِٞ ٝػااغ شااش٣ؾ جُطٔش٣ااش جُٔٞجهااغ ٣93.4طؼااف ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: إٔ 
% ٓاْٜ٘ ٝػاؼٚ 6.6 جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس )ك٢ جُؿحٗاد جأل٣ٔاٖ(، ذ٤٘ٔاح ٣لؼاَ

 )ك٢ جُؿحٗد جأل٣غش(.
. ٣ٝؼ٢٘ رُي (ٛز دانخ ئؽصبئٛبً (، ٢ٛٝ ه٤ٔس 0( ػ٘ذ دسؾس قش٣س   )0.310ذِـص )2ٝذكغحخ ه٤ٔس ًح     

ػذّ ٝؾٞد ػالهس دجُس ئقظحت٤حً ذ٤ٖ ٗٞع جُٔركٞغ٤ٖ )جُزًٞس ٝجإلٗحظ( جٌُٔحٕ جُز١ ٣لؼإِٞ ٝػاغ شاش٣ؾ 
 ُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس.جُطٔش٣ش جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝج

يذ٘ رؾمٛك انًٕالغ اإلنكززَٔٛكخ نهصكؾف ٔانمُكٕاد انفضكبئٛخ ٚظكز اإلطكزخذاو يكٍ ٔعٓكخ َظكز  -92
 انًجؾٕصٍٛ:  

 ( 73ؾذٍٝ )
 ٓذ١ ضكو٤ن جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٣غش جإلعطخذجّ ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُٔركٞغ٤ٖ

 انزأ٘                                               
 رؾمٛك ٚظز االطزخذاو 

 ال أؽٛبَبً  َؼى

انًزٕ
 % ن % ن % ن طظ

 9020 0 0 202 13 2001 922 رزًزغ ثشكهٓب انغًبنٗ ٔأطهٕة رصًًٛٓب

 9021 0 0 9109 20 2102 912 انًٕلغ طٓم االطزخذاو

ٔطٛهخ عٛذح نهزؼجٛز ػٍ اٜراء ٔانزؼهٛك ػهٗ 
 انًٕضٕػبد ٔانزفبػم يؼٓب 

931 2201 301 1902 0 0 9022 

 9029 902 2 1301 300 2102 902 انصٕر ٔانزطٕو ؽذٚضخ ٔؽٕٛٚخ 

انؼُبٍٔٚ رغذة ػٍٛ انمبرئ ٔرضٛز دافؼٛزّ َؾٕ 
انًٕضٕػبد 

901 2109 302 1102 2 909 9023 

انجزايظ انًظزخذيخ فٗ رمذٚى انٕطبئظ انًزؼذدح 
 كبنفٛذْٕٚبد ٔاألصٕاد يُبطجخ ٔيزبؽخ نهغًٛغ

991 2001 29 3201 19 3003 9020 

ُْبن رزاثظ ٔاضؼ ثٍٛ انصٕر ٔانُصٕي 
 ٔانًظبؽبد ٔاألشكبل 

931 22 21 9203 99 202 9020 

 9012 209 91 9201 22 2101 902 اطزخذو انًٕلغ نهزفبػم يغ انغًٕٓر
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 9012 103 30 1209 331 2002 321 طزػخ رؾًٛم انٕطبئظ انًزؼذدح يُبطت

 9012 0 0 1902 312 1209 329 ٕضٕػبد يُبطجخ رًبيبأدٔاد انفصم ثٍٛ انً

انزطٕو انًزؾزكخ رظٓز األخجبر انًًٓخ ٔرٕضؼ 
األشٛبء ٔرغذة االَزجبِ

902 2102 22 9002 11 3101 9019 

اطزخذاو شزٚظ األخجبر انًزؾزن أػهٗ انصفؾخ 
 ٚظبػذ ػهٗ عذة اَزجبِ  انًزصفؼ

322 1101 311 1302 2 902 9019 

انًٕلغ ٔاألخجبر ٔانًٕضٕػبد  دٔرٚخ رؾذٚش
 يُبطجخ

329 1103 312 1103 2 902 9013 

رًكٍ يٍ انجؾش ٔانزشٔد ثبنًؼزفخ فٗ كبفخ 
 انًغبالد ٔانًٕضٕػبد

322 1901 312 1101 31 103 9012 

االطزفزبء ؽٕل األخجبر ٔاألؽذاس فٗ انًٕلغ ٚظبػذ 
ػهٗ انزفبػم يغ انًزصفؾٍٛ ٔٚؾبفع ػهٗ اطزًزار 

 ٓبيزبثؼزٓى ن

320 1202 302 1101 92 203 9012 

 9012 902 2 1203 311 1203 312 رزرجظ انصؾٛفخ ثًٕالغ عٛذح رمذو خذيبد يفٛذح

 9019 33 11 1102 331 1103 322 يكبٌ انزطٕو انًزؾزكخ ثبنُظجخ نهُصٕي يُبطت 

 9013 203 92 1001 392 1002 323 األنٕاٌ يٕسػخ ثطزٚمخ عٛذح داخم انصفؾخ 

 9010 202 99 1101 311 1202 319 اد انصٕرٛخ انًظزخذيخ يُبطجخانًإصز

 308 اإلعًبنٙ

٣طؼف ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: إٔ )ضطٔطغ ذشٌِٜح جُؿٔح٠ُ ٝأعِٞخ ضظ٤ٜٔٔح( ؾحء كا٢ ٓوذٓاس ٓاذ١ ضكو٤ان      
، 2.91جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س ٣غش جإلعطخذجّ ٖٓ ٝؾٜس ٗظش جُٔركٞغ٤ٖ ذٔطٞعؾ 

 Bradyضطلان ٛازٙ جُ٘ط٤ؿاس ٓاغ دسجعاط٠ ) 2.74غْ )جُٔٞهغ عَٜ جالعاطخذجّ( كا٢ جُٔشضراس جُػح٤ٗاس ذٔطٞعاؾ 

Laurie Philips 2118ق٤اع ضاشٟ إٔ سػااح جُٔغاطخذّ ٓاشضرؾ ذاحُطؿٍٞ جُ٘ااحؾف 2119، ٓ٘ااحس كطكا٠ )
هاغ ٣ٌٔاٖ إٔ جُغَٜ أًػش ٖٓ جسضرحؽٚ ذحُٔظٜش جُؿٔح٠ُ، ٌُٖٝ ضٞهغ جُٔغطخذٕٓٞ ػ٘ذ عإجُْٜ ػاٖ أٟ جُٔٞج

 ٣Brady Laurieٌٕٞ أعَٜ ك٠ جالعطخذجّ إٔ ضٌٕٞ جُٔٞجهغ ؾزجذاس جُٔظٜاش ٛا٠ جألعاَٜ كا٠ جالعاطخذجّ)

Philips 2118 (، غْ )ٝعا٤ِس ؾ٤اذز ُِطؼر٤اش ػاٖ ج٥سجء ٝجُطؼ٤ِان ػِا٠ جُٔٞػاٞػحش ٝجُطلحػاَ ٓؼٜاح( كا٢
، غْ 2.62ضرس جُشجذؼس ذٔطٞعؾ ، غْ )جُظٞس ٝجُشعّٞ قذ٣ػس ٝق٣ٞ٤س( ك٢ جُٔش2.67جُٔشضرس جُػحُػس ذٔطٞعؾ 

، 2.60)جُؼ٘ااح٣ٖٝ ضؿاازخ ػاا٤ٖ جُوااحسب ٝضػ٤ااش دجكؼ٤طااٚ ٗكااٞ جُٔٞػااٞػحش( كاا٢ جُٔشضرااس جُخحٓغااس ذٔطٞعااؾ 
 .2.41ٝأخ٤شجً )جُٔإغشجش جُظٞض٤س جُٔغطخذٓس ٓ٘حعرس( ذٔطٞعؾ 

 َزبئظ اخزجبر صؾخ انفزٔض: -صبنضبً 
انفزض األٔل: ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 
 جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ، ٣ٝطلشع ٖٓ ٛزج جُلشع كشٝػحً أخشٟ كشػ٤س.

  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ عُٜٞس جإلذكحس ٝجُطؿٍٞ دجخَ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش
 جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.

 هس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ عُٜٞس جعطخذجّ ٝجُطؼحَٓ ٓغ أدٝجش جُطلحػ٤ِس ذحُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ضٞؾذ ػال
 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.
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  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ عشػس ٣ٝغش جُٞطٍٞ ُِٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س
 هغ.جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞ

  ضٞؾذ ػالهس جسضرحؽ٤س ذ٤ٖ ض٘ٞع ٝعحٍ جإلذشجص جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس جُٔغطخذٓس ذحُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ
 ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ.

ُِٝطكون ٖٓ طكس ٛزج جُلشع ضْ قغحخ ٓؼحَٓ ئسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ     
ٌطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ، ٝرُي ًٔح جُٔٞهغ جالُ

:٢ِ٣ 
 (73ؾذٍٝ )

ٓؼحَٓ جسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س 
 جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ

 

 انًزغٛزاد
 نًٕلغيذٖ رضب انًظزخذيٍٛ ػٍ ا

 جُذالُس ٓؼحَٓ جالسضرحؽ

طٕٓنخ اإلثؾبر ٔانزغٕل داخم انًٕلغ 
االنكززَٔٗ نهصؾف ٔانمُٕاد 

 انفضبئٛخ انخبصخ

1.500 1.10 

طٕٓنخ اطزخذاو ٔانزؼبيم يغ أدٔاد 
انزفبػهٛخ ثبنًٕلغ االنكززَٔٗ 

 نهصؾف ٔانمُٕاد انفضبئٛخ انخبصخ

1.602 1.110 

طزػخ ٔٚظز انٕصٕل نهًٕلغ 
َٔٗ نهصؾف ٔانمُٕاد االنكزز

 انفضبئٛخ انخبصخ

1.450 1.10 

رُٕع ٔطبل اإلثزاس انزمهٛذٚخ 
ٔانزفبػهٛخ انًظزخذيخ ثبنًٕلغ 
االنكززَٔٗ نهصؾف ٔانمُٕاد 

 انفضبئٛخ انخبصخ

1.610 1.110 

     
 ٣طراا٤ٖ ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغااحذن: ٝؾااٞد ػالهااس جسضرحؽ٤ااس دجُااس جقظااحت٤حً ذاا٤ٖ ٣غااش جعااطخذجّ جُٔٞهااغ جالٌُطشٝٗاا٠ 

ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓاذٟ سػاح جُٔغاطخذ٤ٖٓ ػاٖ جُٔٞهاغ، ق٤اع ؾاحءش ه٤ٔاس ٓؼاحٓالش 
 (.1.110، 1.10ٝػ٘ذ ٓغط١ٞ دالُس ) دانخ ئؽصبئٛبً جسضرحؽ ذ٤شعٕٞ  ه٤ٔحً 

رٕعذ ػاللخ اررجبطٛخ ثٍٛ ػُبصز ٚظز انمزاءح انًظكزخذيخ انًٕلكغ االنكززَٔكٗ نهصكؾف  انفزض انضبَٗ:
 ئٛخ انخبصخ ٔيذٖ رضب انًظزخذيٍٛ ػٍ انًٕلغ0ٔانمُٕاد انفضب

ُِٝطكون ٖٓ طكس ٛزج جُلشع ضْ قغحخ ٓؼحَٓ ئسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ ػ٘حطش ٣غش       
جُوشجءز جُٔغطخذٓس جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ 

 جُٔٞهغ ، ٝرُي ًٔح ٢ِ٣:
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 (74ؾذٍٝ )
حَٓ جسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ ػ٘حطش ٣غش جُوشجءز جُٔغطخذٓس جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٓؼ

 ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ

 انًزغٛزاد
 يذٖ رضب انًظزخذيٍٛ ػٍ انًٕلغ

 جُذالُس ٓؼحَٓ جالسضرحؽ

ػُبصز ٚظز انمزاءح انًظزخذيخ 
صؾف ٔانمُٕاد انًٕلغ االنكززَٔٗ نه

 انفضبئٛخ انخبصخ

1.604** 1.110 

٣طر٤ٖ ٖٓ جُؿذٍٝ جُغحذن: ٝؾٞد ػالهس جسضرحؽ٤اس دجُاس جقظاحت٤حً ذا٤ٖ ػ٘حطاش ٣غاش جُواشجءز جُٔغاطخذٓس      
جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح جُٔغطخذ٤ٖٓ ػٖ جُٔٞهغ، ق٤ع ؾحءش 

 (.1.110ػ٘ذ ٓغط١ٞ دالُس ) دانخ ئؽصبئٛبً ( ٢ٛٝ ه٤ٔس 1.604ه٤ٔس ٓؼحَٓ جسضرحؽ ذ٤شعٕٞ )
ال رٕعذ ػاللخ اررجبطٛخ ثٍٛ انخصبئص انذًٕٚعزافٛكخ نهًظكزخذيٍٛ ٔيكذٖ رضكبْى ػكٍ  انفزض انضبنش:

 انًٕلغ االنكزز0َٗٔ
ُِٝطكون ٖٓ طكس ٛزج جُلشع ضْ قغحخ ٓؼحَٓ ئسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ جُخظحتض      

 ُِٔغطخذ٤ٖٓ ٝٓذٟ سػحْٛ ػٖ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ، ٝرُي ًٔح ٢ِ٣:جُذ٣ٔٞؾشجك٤س 
 (75ؾذٍٝ )

ٓؼحَٓ جسضرحؽ ذ٤شعٕٞ ُو٤حط جُؼالهس ذ٤ٖ جُخظحتض جُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُِٔغطخذ٤ٖٓ ٝٓذٟ سػحْٛ ػٖ جُٔٞهغ 
 جالٌُطش٠ٗٝ

 انًزغٛزاد
 يذٖ رضب انًظزخذيٍٛ ػٍ انًٕلغ

 جُذالُس ٓؼحَٓ جالسضرحؽ

 ؿ٤ش دجُس 1.140 انظٍ

 ؿ٤ش دجُس 1.013 انُٕع

 ؿ٤ش دجُس 1.100 يؾم اإللبيخ

 1.15 1.200 انًإْم انذراطٙ

٣طرا٤ٖ ٓااٖ جُؿااذٍٝ جُغاحذن: ػااذّ ٝؾااٞد ػالهاس جسضرحؽ٤ااس دجُااس جقظاحت٤حً ذاا٤ٖ جُخظااحتض جُذ٣ٔٞؾشجك٤ااس      
 ُِٔغطخذ٤ٖٓ ٝٓذٟ سػحْٛ ػٖ جُٔٞهاغ جالٌُطشٝٗا٠ ، ق٤اع ؾاحءش ه٤ٔاس ٓؼاحٓالش جسضراحؽ ذ٤شعإٞ  ه٤ٔاحً 

 ( ك٤ٔح ػذج جُٔإَٛ جُذسجع1.15.٢ػ٘ذ ٓغط١ٞ دالُس ) دانخ ئؽصبئٛبً  (ٛز
 يُبلشخ َزبئظ انذراطخ:

أشحسش ٗطحتؽ جُذسجعس ئ٠ُ طكس جُلشع جُشت٤غ٠ ُِذسجعس جُزٟ ٣ش٤ش ئ٠ُ ٝؾٞد ػالهس جسضرحؽ٤ٚ  -3
ذ٤ٖ ٣غش جعطخذجّ جُٔٞهغ جالٌُطش٠ٗٝ ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٝٓذٟ سػح 

ٖ ػٖ جُٔٞهغ، ٣ٝشضرؾ ذزُي عُٜٞس جإلذكحس ٝجُطؿٍٞ، ٝعُٜٞس جعطخذجّ ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُٔغطخذ٤ٓ
أدٝجش جُطلحػ٤ِس، ٝعشػس ٣ٝغش جُٞطٍٞ ُِٔٞهغ جإلٌُطش٠ٗٝ، ٝض٘ٞع ٝعحتَ جإلذشجص جُطو٤ِذ٣س 
ٝجُطلحػ٤ِس ذحُٔٞجهغ، ُْٝ ضشطذ جُذسجعس كشٝهحً ذ٤ٖ جُزًٞس ٝجإلٗحظ ك٠ ضلؼ٤َ جألعح٤ُد 

 ُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس.جإلخشجؾ٤س ػ٠ِ ج

أشحسش ٗطحتؽ جُذسجعس ئ٠ُ إٔ جُٔطـ٤شجش جُ٘ٞػ٤س ٝجُذ٣ٔٞؾشجك٤س ُِٔركٞغ٤ٖ ٝجخطالف ٓغطٞجْٛ  -2
جالؾطٔحػ٠ ٝجُطؼ٠ٔ٤ِ ُٜح ضأغ٤ش ًر٤ش ػ٠ِ ٗظشضْٜ ٝسػحْٛ ػٖ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق 

 ضٜح جُطلحػ٤ِس.ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس، ٝك٠ هذسضْٜ ػ٠ِ جُطؼحَٓ ٓغ ٛزٙ جُٔٞجهغ ٝأدٝج
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ٝػف ٖٓ ٗطحتؽ جُذسجعس ٗؿحـ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓكَ  -3
جُذسجعس ك٠ ضكو٤ن ٣غش جُوشجءز ٝجالعطخذجّ ٖٓ خالٍ جُؼ٘حطش جُطظ٤ٔ٤ٔس جُطو٤ِذ٣س ٝجُطلحػ٤ِس جُط٠ 

ضطلن ٓغ ضلؼ٤الش  جعططحػص ٛزٙ جُٔٞجهغ جالعطلحدز ٜٓ٘ح ك٠ ضكو٤ن ٣غش جالعطخذجّ، ٠ٛٝ ٗط٤ؿس
 جُؿٜٔٞس ػ٤٘س جُذسجعس.

أشحسش جُ٘طحتؽ ئ٠ُ جعطخذجّ جٌُػحكس جُغٞدجء ٝجُطوحسخ ذ٤ٖ أشٌحٍ جُكشٝف جُٔغطخذٓس ك٠  -4
 02ٝ04ُكشٝف جُؼ٘ح٣ٖٝ، ٝجُط٣ٞ٘غ ذ٤ٖ ذ٘ط٠  08جُ٘ظٞص ٝجُؼ٘ح٣ٖٝ، ًٔح ٝػف جعطخذجّ ذ٘ؾ 

ٖ، ٠ٛٝ ٗط٤ؿس ضطلن ٓغ ُكشٝف جُ٘ظٞص، ٝجعطخذّ جالضغحع جُؼحدٟ ٓغ جُ٘ظٞص ٝجُؼ٘ح٣ٝ
 Kingory)( ك٠ ق٤ٖ ال ضطلن ٓغ دسجعس 2113، ػرذ جُؿٞجد عؼ٤ذ 2118دسجعط٠ )أقٔذ ًٔحٍ 

David 0997). 

جهطظش جعطخذجّ جألسػ٤حش ٓغ جُ٘ظٞص، ًٝحٗص أًػش أشٌحٍ جُ٘ظٞص جُٜ٘ذع٤س ٛٞ جُشٌَ  -5
 جُٔشذغ غْ جُشٌَ جُٔغطط٤َ.

طخذٓس ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع ؾحءش جُظٞس جُشخظ٤س أ٣ؼحً ٝػف إٔ أًػش أشٌحٍ جُظٞس جُظ٤ِس جُٔغ -6
ٝجالخرحس٣س، ٝجعطخذّ ُٜح أًػش جُوطغ جُٔشذغ غْ جُٔغطط٤َ جألكو٠، ًٝحٗص ؿحُرحً ٓغحقحضٜح أطـش 

 ٖٓ ٓغحقس جُ٘ض، ٝجعطخذّ ٓؼٜح ذٌػشز جإلؽحس جُغ٤ٔي.

 .ٝػف جعطخذجّ جألُٞجٕ ٓغ جألسػ٤حش غْ جُؼ٘ح٣ٖٝ ٝذ٘غرس أهَ ٓغ جُ٘ظٞص غْ ذو٤س جُؼ٘حطش -7

أشحسش جُ٘طثؽ جعطخذجّ جُل٤ذ٣ٞ ذ٘غرس ًر٤شز ؾذجً ٠ٛٝ ٗط٤ؿس ضخطِق ٓغ ٗطحتؽ دسجعس )ٓكٔذ  -8
(، ٝإٔ أًػش أٗٞجع جُظٞش جُٔغطخذٓس ٛٞ طٞش جُٔٞع٤و٠ غْ طٞش جُلْ ذ٤٘ٔح 2116جُششذ٠٘٤ 

( أٗٚ ٣غطخذّ ذظٞسز ٗحدسز، ٝأًػش ؽش٣وس ُطك٤َٔ جُل٤ذ٣ٞ 2116أغرطص دسجعس )ٓكٔذ ػرذ جُك٤ٌْ 
(، ٝذحُ٘غرس ُِظٞش ٝؾذ إٔ ٛ٘حى 2116ِٓق هحتْ ذزجضٚ ٠ٛٝ ضطلن ٓغ ٗط٤ؿس )ٓكٔذ جُششذ٠٘٤أٗٚ 

 ضوحسخ ذ٤ٖ ؽشم ضك٤ِٔٚ جُٔخطِلس.

ٝػف جعطخذجّ جُ٘ض جُلحتن ٝجُظٞس ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس ذ٘غرس ػح٤ُس ؾذجً ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٠٘ جعطلحدز  -9
ٓغ ٗط٤ؿس )ٓكٔذ جُششذ٠٘٤ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٖٓ جُؼ٘حطش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ذٌلحءز ٠ٛٝ ضطلن 

( ضشٟ إٔ جُٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ُْ ضغطلذ ٖٓ 2114(، ك٠ ق٤ٖ إٔ دسجعس )ق٠ِٔ ٓكغد 2116
 جُ٘ض جُلحتن ٝجُظٞس ٝجُشعّٞ جُٔطكشًس ئال ك٠ أػ٤ن جُكذٝد.

أشحسش جُ٘طحتؽ إٔ شٌَ ضظ٤ْٔ جُظلكس جُشت٤غ٤س ك٠ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ٛٞ جُشٌَ  -01
ضظ٤ٜٔٔح أعِٞخ جُٞقذجش، ٝجعطخذّ ُؼشع جُ٘ظٞص جألعِٞخ  جُذ٣٘ح٠ٌ٤ٓ، ٝجعطخذّ ك٠

 جُشأع٠.

 جعطخذجّ جُ٘ض جُلحتن جُذجخ٠ِ ذ٘غرس أػ٠ِ ٖٓ جُ٘ض جُلحتن جُخحسؾ٠. -00

 .XMLأًػش ُـس ٓغطخذٓس ك٠ جُطظ٤ْٔ ٠ٛ ُـس  -02

% ٠ٛٝ ضطلن ٓغ ٗط٤ؿس دسجعس )ػ٠ِ ػرذ 011ؾ٤ٔغ ٓٞجهغ جُذسجعس ٓؿح٤ٗس ٓطحقس ُِؿ٤ٔغ ذ٘غرس  -03
 (.2115جُشقٖٔ 

% ٝٛٞ ٓح 011أشحسش جُ٘طحتؽ ئ٠ُ إٔ دٝس٣س ضكذ٣ع جُٔٞهغ ص٤٘ٓحً ضطْ ُكظس ذِكظس ذ٘غرس  -04
(، ٣ٝطْ ضكذ٣ػٜح قغد جُٔٞػٞػحش ذشٌَ ذطة ٝٛٞ 2115أشحسش ئ٤ُٚ دسجعس )ػرحط جُظحدم 
 ٓح ضٞطِص ئ٤ُٚ ٗلظ جُذسجعس جُغحذوس.

% ٌَُ ػ٘ظش ٖٓ ٛزٙ 011جعطخذجّ جألدٝجش جُطلحػ٤ِس ك٠ ؾ٤ٔغ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذسجعس ذ٘غرس  -05
جُرش٣ذ  -جالعطلطحءجش -ؿشف جُذسدشس أٝ جُشحش -جُٔ٘طذ٣حش -جُؼ٘حطش )جعططالع جُشأٟ

جُٔشحسًس ك٠ ئذذجء جُشأٟ ٝجُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش( ٠ٛٝ ضطلن ٓغ ٗطحتؽ  -جإلٌُطش٠ٗٝ
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، ػرحط جُظحدم 2115، ػرذ جُرحعؾ 2118، أقٔذ ًٔحٍ 2118دسجعحش )سكؼص جُرذسٟ 
 (.2113، ٝٓكٔذ ػرذ جُك٤ٌْ ٠2114 ٓكغد ، ق2115ِٔ

ٝػف إٔ ضكذ٣ع جألسش٤ق جإلٌُطش٠ٗٝ شٜش٣حً ٣ٝط٤ف أًػش ٖٓ ؽش٣وس ُِركع دجخَ جألسش٤ق  -06
ٜٓ٘ح ذكع دجخَ كطشز ٓكذدز ٖٓ جألسش٤ق ٝجُركع ػٖ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ ٠ٛٝ ضطلن ٓغ ٗطحتؽ 

 .(F11 Peng 0999)دسجعس 

سجعس جعطخذٓص خش٣طس جُٔٞهغ، ٝجُشٝجذؾ ٠ٛٝ أشحسش جُ٘طحتؽ أ٣ؼحً إٔ ؾ٤ٔغ جُٔٞجهغ ٓكَ جُذ -07
 -(، ٝجُؼ٘حطش جُٔغحػذز )جُلشجؽTilinhast 0983، 2118ٝضطلن ٓغ دسجعط٠ )أقٔذ ًٔحٍ 

% ٠ٛٝ ٗط٤ؿس ضطلن ٓغ ٓح 011جُوٞجتْ جُٔ٘غِس(  ذ٘غرس  -ػ٘ٞجٕ جُظلكس -جألصسجس -جُ٘طٞءجش
 (.2114أشحسش ئ٤ُٚ دسجعس )ق٠ِٔ ٓكغد

٠ جسضرحؽ ػذّ جعطخذجّ جُٔركٞغ٤ٖ ُِٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس ُِظكق ٝجُو٘ٞجش أشحسش ٗطحتؽ جُذسجعس ئُ -08
جُلؼحت٤س جُخحطس ذظؼٞذس جُٞطٍٞ أٝ جعطخذجّ جُٔٞجهغ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ػذّ ضٔطغ ٛزٙ جُٔٞجهغ 

 .(Anders Larsson 2100)ذحُٔظذجه٤س ٠ٛٝ جُ٘ط٤ؿس جُط٠ رٛرص ئ٤ُٜح دسجعس 

ٓكَ جُذسجعس ذٔؿٔٞػس ٖٓ ج٤ُٔٔضجش ك٠ ٓوذٓطٜح  ٝػف ٖٓ خالٍ ٗطحتؽ جُذسجعس ضٔطغ جُٔٞجهغ -09
ضٞك٤ش أدٝجش جُطلحػ٤ِس ذٜزٙ جُٔٞجهغ ٓػَ ض٤ٌٖٔ جُٔغطخذ٤ٖٓ ٖٓ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش 
ٝجُطلحػَ ٓؼٜح ٝعُٜٞس جالعطخذجّ ٝٛٞ ٓح أغرططٚ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس، ًٔح أٗٚ ٣طلن ٓغ ٗطحتؽ 

 Deborah Chung & Mina 2119 ،Brady Lurie Philis، 2118دسجعحش )دج٤ُح ًٔحٍ 

 (.2116، ٝعؼ٤ذ جُـش٣د 2118

ٝػف أ٣ؼحً ٖٓ خالٍ جُ٘طحتؽ إٔ أْٛ أعرحخ جعطخذجّ ؾٜٔٞس جُٔغطخذ٤ٖٓ ُِٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس  -21
ُِظكق ٝجُو٘ٞجش جُلؼحت٤س جُخحطس ٓطؼِن ذحُطؼشف ػ٠ِ جألقذجظ ذشٌَ كٞسٟ ٝذشٌَ ٣طٞجكن 

س ك٠ ضظ٤ْٔ جُٔٞجهغ، ٝجُطلحػ٤ِس جُٔطٞكشز ذٜح ٓغ ظشٝف جُٔغطخذّ، ٝأعح٤ُد جُؿزخ جُٔغطخذٓ
ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ جُٔٞهغ ٝجُٔٞجهغ جُٔوطشقس، ٝٓذٟ ضٞكش أسش٤ق ئٌُطش٠ٗٝ ذحُٔٞهغ ٠ٛٝ ضطلن ٓغ 

 Deborah Chung & Mina 2119 ،Bradyٗطحتؽ جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس، ٝٓغ ٗطحتؽ دسجعحش )

Lurie Philis 2118 ،Phongsatha Satha 2118 ،Susan Minga 2116 ٝٗحتِس ،
 (..2115ػٔحسز 

ًٔح ٝػف إٔ أْٛ جُظؼٞذحش جُط٠ سأٟ جُٔغطخذٕٓٞ أٜٗح ضٞجؾْٜٜ ك٠ ضؼحِْٜٓ ٝجعطخذجْٜٓ ُِٔٞجهغ  -20
جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس ٓشضرؾ ذرؾء جُطك٤َٔ ٠ٛٝ ٗلظ جُ٘ط٤ؿس جُطى٠ ٝطِص ئ٤ُٜح )ٓ٘حس كطك٠ 

ئ٠ُ جُٔؼِٞٓس أٝ جُخرش جُزٟ ٣ركع ػ٘ٚ (، ًٔح أغرططٜح جُذسجعس جُطك٤ِ٤ِس، ٝطؼٞذس جُٞطٍٞ 2119
جُٔغطخذّ ٗط٤ؿس ُالؾشجءجش جُط٠ ٣لشػٜح جُٔٞهغ العطخذجٓٚ، ٝطؼٞذس جُطظلف ٝجُطؿٍٞ دجخَ جُٔٞهغ 

 Guillermo، 2116ٝ، ٝعؼ٤ذ جُـش٣د ٠ٛٝ2117 ٗط٤ؿس ضطلن ٓغ ٗطحتؽ دسجعحش )ٜٓح ػرذ جُٔؿ٤ذ 

France 2114..) 

ػ٤ِس جُط٠ ٣لؼِٜح جُٔغطخذٕٓٞ ُِٔٞجهغ جالٌُطش٤ٗٝس ٓكَ جُذسجعس أشحسش جُ٘طحتؽ إٔ أًػش أشٌحٍ جُطلح -22
ئضحقس جعططالع جُشأٟ ٝجُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش، ذحإلػحكس ئ٠ُ جالعطلطحءجش ٝئضحقس سٝجذؾ 
ُٔٞػٞػحش رجش طِس، ٝضٞك٤ش ػ٘ٞجٕ ذش٣ذ ئٌُطش٠ٗٝ ُِٔٞهغ ٠ٛٝ جُ٘ط٤ؿس جُط٠ أغرططٜح جُذسجعس 

 (.2116سش ئ٤ُٜح دسجعس )ٓكٔذ جُششذ٠٘٤ جُطك٤ِ٤ِس، ٠ٛٝ ضطلن ٓغ ٓح أشح

أشحسش جُ٘طثحؼ ئ٠ُ إٔ جُٔغطخذ٤ٖٓ ػ٤٘س جُذسجعس ٣شٕٝ إٔ أًػش ٓح ٣ؼرش ػٖ ٣غش جالعطخذجّ ك٠ جُٔٞجهغ  -23
ٓكَ جُذسجعس ٛٞ ضٔطؼٜح ذشٌَ ؾٔح٠ُ ٝأعِٞخ ضظ٤ْٔ ؾ٤ذ ٝؾزجخ، غْ عُٜٞس جعطخذجّ جُٔٞهغ، ٝٓذٟ 

٤ِن ػ٠ِ جُٔٞػٞػحش ٝجُطلحػَ ٓؼٜح ٠ٛٝ ٗط٤ؿس ضطلن ٓغ ٓح هذسضٚ ػ٠ِ ئضحقس جُطؼر٤ش ػٖ جُشأٟ ٝجُطؼ
 (.2116، ٓكٔذ جُششذ٠٘٤ Brady Lurie Philis 2118، 2119أغرططٚ دسجعحش )ٓ٘حس كطك٠ 

 



 بكر الصالحىحقيق يسر االستخدام فى المواقع اإللكترونية                                                              د. محمود رمضان د. أبو أساليب ت

 
 
 
 
 

427

 يصبدر ٔيزاعغ انذراطخ:
 

                                           
i ( 9::2مصرية لبحوث اإلعالم , العدد الرابع, ديسمبر عبد السالم فيمى, تجربة الصحافة اإللكترونية المصرية والعربية, الواقع وآفاق المستقبل )المجمة ال نجوى

 .327ص 

3 Lee, Alice. and So, Clement, "Consuming Online News: Purposive News Seeking Mode and Types of Users" Paper 

presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, 

Dresden, Germany, Jun 06, 2116 ,p2, available at: http://www.allacademic.com/meta/p92028_index.html 
 رسالة العربى, رلمجميو  الموجية المواقع عمى ميدانية تحميمية دراسة: العربية اإلخبارية المواقع لتصميم االنترنت مستخدميصالح التميمى, تفضيالت  معين 4

 (.:322 الصحافة, قسم اإلعالم, كمية القاىرة, جامعة) منشورة غير ماجستير

4 Draft, R. L., & Lengel, R. H, Organizational information requirements, media richness and structural design. Management 

Science, 0986. P. 558. 
 .46سابق, صصالح التميمى, مرجع  معين 6

6 James R. Coyle and Esther Thorson, The effects of progressive levels of interactivity and vividness in Web marketing sites, 

Journal of Advertising, Volume XXX. Number 3, Fall 2110, p. 65. 

8 Larsson, Anders, Who Wants to Interact? Visitor Types on Swedish Newspaper Websites, the annual meeting of the 

International Communication Association, TBA, Boston, MA, May 03, 0277, P.72., available at: 

http://www.allacademic.com/meta/p785551_index.html . 
 .282(, ص3226درويش المبان, الصحافة اإللكترونية: دراسات فى التفاعمية وتصميم المواقع )القاىرة, الدار المصرية المبنانية,  شريف 9

9 Thomas, Powell, Web Design: The Complete Reference , 0nd ed., (California: HTC Publication , 0220),pp.02-55. 
 . 329(, ص 3222) القاىرة, دار العالم العربي , 2فتحي محمد, تصميم مواقع الصحف اإللكترونية, ط ارمن 22
 .:32المرجع السابق, ص 22
 . 322السابق نفسو , ص  المرجع 23
دانية عمى الجميور والقائم باالتصال, رسالة عمى شبكة االنترنت: دراسة مي معبد الرازق الشياوي, عالقة التفاعمية باستخدام الشباب لممواقع الموجية لي سماح 24

 ( .:322ماجستير غير منشورة ) جامعة القاىرة, كمية اإلعالم , قسم الصحافة, 
 رغي ماجستير رسالة وميدانية, تحميمية دراسة: ليا اإلخراجية القراء وتفضيالت المصرية االلكترونية لمصحف األولى الصفحة تصميم الحافظ, عبد كمال أحمد 25

 ( .3229 , اإلعالم قسم اآلداب, كمية حموان, جامعة)  منشورة

26 Smith, Jessica, Moment Captured in Time: A Pilot Study Comparing The Tampa Tribune's Print and Online Photos, the 

annual meeting of the International Communication Association, TBA, Montreal, Quebec, Canada, May 22, 2118, available 

at: http://www.allacademic.com/meta/p231674_index.html. 
في مواقع الصحف العربية عمى االنترنت وعالقتيا بحرية التعبير, المؤتمر العممي الدولي الرابع عشر لكمية اإلعالم  3محمد البدرى, استخدام أدوات الويب رفعت 27

 .:7:(, ص  3229يوليو  4 -2ة, اإلعالم بين الحرية والمسؤولية, )جامعة القاىر 

07 Jacobson, Susan,Unconventional Models of Multimedia Journalism: A Content Analysis of Multimedia Packages 
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شورة تير غير منميا عبد المجيد صالح, استخدامات الجميور المصري لمصحف اليومية االلكترونية عمى شبكة االنترنت : دراسة تحميمية ميدانية, رسالة ماجس 52
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 .222(, ص2:94 ,)القاىرة, دار الشروق لمنشر والتوزيع والطباعة2عبد الحميد, تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم, ط محمد 58
البحث بكممات مفتاحية عمى غرار مواقع صحف الكترونية  مصرية, وغيرىا من  لمع مواقع الصحف االلكترونية المصرية من خالبتحديد مجت انالباحث قام 55

األصمي لمواقع الكممات وذلك عمى العديد من محركات البحث عمى غرار )جوجل, ياىو, ام اس ان(, وتم الحصول عمى عدة مواقع تم من خالليا تحديد المجتمع 
 :ىااللكترونية المصرية, وكانت عمى النحو اآلتالصحف 

http://www.egyptsites.com/ 
http://www.sahafa.com/default.aspx 

http://www.egyptoo.com/news-media/newspapers/egyptian-newspapers   / 
http://www.onlinenewspapers.com/ 
http://www.eyoon.com/  

http://www.amin.org/index.php 
االلكترونية المصرية من خالل البحث بكممات مفتاحية عمى غرار مواقع المحطات التميفزيونية المصرية  يةبتحديد مجتمع مواقع المحطات التميفزيون انالباحث قام 56
العديد من  ىية المصرية ومن ثم البحث عن مواقع ليا فمن خالليا تم تحديد المحطات التميفزيون ىدليل المحطات التميفزيونية اإللكترونية المصرية والت لكترونية,اإل

لمواقع المحطات التميفزيونية االلكترونية  ىمحركات البحث عمى غرار)جوجل, ياىو, ام اس ان(, وتم الحصول عمى عدة مواقع تم من خالليا تحديد المجتمع األصم
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وتم من خاللو تحديد ترتيب مواقع الصحف والمحطات التميفزيونية المصرية من حيث الزيارة عمى مستوى مصر  alexa.comباإلطالع عمى موقع  انقام الباحث 57

 والعالم, وعنوان الموقع عمى شبكة اإلنترنت ىو: 
http://www.alexa.com/ 
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