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 شكر َخلدٓر

 الحهد هلل َالضالث َالشالن عمِ رشَل اهلل.

أشكر اهلل شتحبىً َخعبلِ عمِ أو َفلىْ إلخهبن ٌذا العهل عمِ ٌذي الضَرث َعمِ ىعهً الخيْ  
 ال ُخعد َال ُخحضِ.  

 َتعد،،،

؛ َإخراسٍب تٍذا الشيكل ذي الرشبلج ٌ خلدن تخبلص الشكر َالخلدٓر إلْ هو كبىَا شتتًب فْ إخهبنأ
دكخَر/ عتد العزٓز الشيٓد الشيخص   حٓد أخلدن تأشهِ آٓبح الشكر َالخلدٓر َالحة إلْ األشخبذ ال

أشخبذ الخرتٓج الخبضج َالعهٓد األشتق لكمٓج الخرتٓج سبهعج عٓو شهس، عمِ  هب كبن تً هيو سٍيد   
هشكَر فْ ٌذا العهل، فمن ٓضو تسٍد، َلن ٓتخل تَكح طَال فخرث إعداد الدراشج رغن هشؤَلٓبخً 

خالهٓذي تعمهً، َهعبرفً، َآرائً، َخَسٍٓبخيً،   َأعتبئً الكذٓرث، فلد كبو هذباًل لمعبلن الحق الذّ ٓفٓد
فأشكري عمِ هب كبن تً هو إرشبد َخَسًٓ َهخبتعج َىضح َدعن هخَاضل إلىسبز ٌيذي الدراشيج،   

  خَسٍٓبخً َاضحج فْ كل فضل هو فضَلٍب. حٓد ختدَ

ج هدرس الخرتٓج الخبضج تكمٓ عتدي حشٓىْكهب أخَسً تَافر الشكر َالخلدٓر إلْ الدكخَر/ هحهد 
الخرتٓج سبهعج عٓو شهس، عمِ هب كدهً  هىذ تدآج العهل فْ ٌذي الدراشج َحخيِ ىٍبٓخٍيب، فليد    
اشخفدح كذٓرًا هو عمهً َآرائً َىضبئحً فْ إىسبز كل فضل هو فضَل الدراشج، ههب كبو لً أذرًا 

  كتٓرًا فْ إذرائٍب َإخهبهٍب عمِ ٌذا الىحَ.

 –أشهبء عتد الهيىعن إتيرآٌن   / ثالدكخَر ثْ األشخبذكهب أخَسً تَافر الشكر َعظٓن االحخران إل
أشيخبذ   – خٍبىْ عذهبو هىٓة/ ثالدكخَر ثَاألشخبذ ،سبهعج عٓو شهس تىبحتكمٓج ال عمن الىفسأشخبذ 

الخرتٓج الخبضج تكمٓج الخرتٓج سبهعج عٓو شهس عمِ كتَلٍهب هىبكشج الرشبلج حخِ ٓذرَىٍب تعمهٍين  
  الهذهرث، فمٍهب هىِ كل الشكر َالعرفبو.َختراخٍن َتهالحظبخٍن التىبءث َ

 .كهب أخَسً تبلشكر َالخلدٓر لمشبدث الهحكهٓو الذٓو كبهَا تخحكٓن أدَاح الدراشج



َالشكر هَضَل إلِ أشرث كشن الخرتٓج الخبضج، فمن ٓتخمَا عمْ تأّ سٍد أَ َكح أَ هشيَرث  
 ضبدكج، فمٍن هىْ كهٓعًب كل الشكر َالخلدٓر.  

َ    َإلْ هو  -ْزَسي تدعَاٌن َرضبٌن عىْ شبرح أهَرّ، َاىفرسح ٌهَهْ، إليْ أهيْ 
َّ أخلدن لٍن تبلشكر َالخلدٓر عمِ هب تذلَي هعْ هو سٍد إلخهبن ٌذا  ،ضبحتْ الفضل كل الفضل عم

 العهل، سزآٌن اهلل سهعًٓب عىْ خٓر السزاء، َحفظٍن اهلل هو كل شر َشَء.

الهدرس تبللشن عمِ هيب تذليً هيو     –العزٓز  َالشكر هَضَل إلِ األشخبذ رضب خٓرُ عتد
 هسٍَد هعِ خالل الهعبلسج االحضبئٓج لمدراشج.  

َأخٓرا أخلدن تبلشكر لكل هو فْ ٌذي السمشج، َلكل هو كمف ىفشً عىبء الحضَر؛ فبكخطع هيو  
رأشٍن أشبخذخْ َزهالئْ َزهٓالخْ تلشن الخرتٓيج   فْ ٌذا الَٓن، َعمِ َكخً َتبدر تسٍدي لخشرٓفْ

 بضج َاألكشبن األخرُ تبلكمٓج.الخ

َتعد كهب فْ التدآج أحهد اهلل شتحبىً َخعبلْ عمِ كهبل ٌذا العهل َخهبهيً، َال أدعيْ أىيْ    
أكهمح أَ أخههح، َلكو حشتْ أىىْ حبَلح َاسخٍدح، فأرسَ أو خمخهشَا لْ عذرًا فٓهب أخطيأح،  

تخَفٓيق   -ٓل، َآخر دعَىيب  َالخٓر أردح، َأدعَ اهلل أو أكَو كد َفلح، ٌََ حشتْ َىعن الَك
 أو الحهد هلل رة العبلهٓو.     -رتىب 

 ،،،هب خَفٓلْ إال تبهللَ                                               

  



 هشخخمص التحد

 طفبل َخحشٓو خفبعمٍن االسخهبعْترىبهز لعالر اضطراة المغج الىَعْ لدُ األ عىَاو التحد/
 الدٓو عتد الحمٓنزٓىة رضب كهبل اشن التبحذج/ 

 :لتحدالهشرفَو عمِ ا
األشخبذ الدكخَر/ عتد العزٓز الشٓد الشخص، أشخبذ َرئٓس كشن الخرتٓج الخبضج، َعهٓد  .0

 سبهعج عٓو شهس. –كمٓج الخرتٓج األشتق 

 سبهعج عٓو شهس. –الدكخَر/ هحهد عتدي حشٓىْ، هدرس الخرتٓج الخبضج، كمٓج الخرتٓج  .7

 سبهعج عٓو شهس. –كمٓج الخرتٓج  –كشن الخرتٓج الخبضج اللشن الهخخص: 
ٍٓدف ٌذا التحد إلِ خلضْ هدُ فبعمٓج ترىبهز لعالر اضطراة المغج الىَعْ لدُ ٌدف التحد: 

األطفبل فْ شو هتكرث، َهشبعدخٍن عمِ اكخشبة َههبرشج الهٍبراح المغَٓج تضَرث ضحٓحج، 
 خرٓو.َخَظٓفٍب فْ الخفبعل االسخهبعْ الشمٓن هع أ

( أطفبل هيو ذَّ اضيطراة   01هسهَعج َاحدث كَاهٍب ) خكَىح عٓىج التحد هوعٓىج التحد: 
 (، َأعهبرٌن الزهىٓج هيب تيٓو   001 -01المغج الىَعْ؛ ههو خراَحح هعبهالح ذكبئٍن هب تٓو )

 ( شىَاح.2 – 5)
 أدَاح التحد:

 (.7102الشخص، هلٓبس الهشخَُ اإلسخهبعْ َاإلكخضبدّ لألشرث )إعداد/ عتد العزٓز  -0

 (.7102هلٓبس الخفبعل اإلسخهبعْ لألطفبل )إعداد/ عتد العزٓز الشخص،    -7

)خلىٓو أ.د/ عهبد أحهيد حشيو   .Raven  J. Cاخختبر الهضفَفبح الهخخبتعج الهمَىج لرافو  -3
 (7102عمْ، 

هلٓبس خشخٓص اضطراة المغج الىَعْ )إعداد/ عتد العزٓز الشيخص، َهحهيد عتيدي      -2
 حشٓىْ، َزٓىة رضب، خحح الطتع(.

اشخهبرث دراشج حبلج لألطفبل ذَّ اضطراة المغج الىَعْ )إعداد/ عتد العزٓز الشيخص،   -5
 (.7102َهحهد عتدي حشٓىْ، َزٓىة رضب، 

بل َخحشٓو خفبعمٍن اإلسخهبعْ )إعيداد/  ترىبهز لعالر اضطراة المغج الىَعْ لدُ األطف  -2
 التبحذج(.

خَضمح ىخبئز التحد إلِ فبعمٓج َسدَُ الترىبهز الهشخخدن فْ عيالر اضيطراة   ىخبئز التحد: 
 المغج الىَعْ لدُ األطفبل َخحشٓو خفبعمٍن االسخهبعْ.

   الكمهبح الهفخبحٓج:
 الخفبعل االسخهبعْ -7 اضطراة المغج الىَعْ -0
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 كبئيج اهيحخّٖبح

 ركى اهضفحج اهيّظّػ
 10 -1                                                  :اهتحد: يدخل إهٓ  األّلاهفضل 

 2 .يلديج  -     

 4 .اهتحديشنوج   -     

 7 .اهتحدُدف   -     

 7 .اهتحدأُيٖج  -     

 8 .اهتحديضعوحبح  -     

 9 يحدداح اهتحد  -     

 83 -11 :)أ اهيفبُٖى األشبشٖج( تحدهو اهٌغرٔ: اإلعبر  اهذبٌٕاهفضل 

 72 -12 اظعراة اهوغج اهٌّؽٕاهيفِّى األّل: 

 12 (: ٌشأخَ ّخعّرSLIٍيضعوح اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ ) أّاًل: 

 14 اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ خؾرٖفذبًٌٖب: 

 18 اهٌّؽٕاهيغبُر ّاهيؤشراح اهييٖزث إلظعراة اهوغج ذبهذًب: 

 خضبئص األعفبل ذّٔ اظعراة اهوغج اهٌّؽٕراتؾًب: 
28- 43 

 28 أ. اهخضبئص اهؾلوٖج اهيؾرفٖج

 34 اهخضبئص اهوغّٖج -ة

 40 اهخضبئص األنبدٖيٖج -ر

 42 اهخضبئص اإلسخيبؽٖج -د



 ب
 

 43 : أشتبة اظعراة اهوغج اهٌّؽٕخبيشًب

 48 ًب: خشخٖص اظعراة اهوغج اهٌّؽٕدششب

 53 ؽالكج اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ تبإلظعراتبح األخرْشبتؾًب: 

 58 ؽالر اظعراة اهوغج اهٌّؽٕذبيًٌب: 

 81 -72 اهخفبؽل االسخيبؽٕاهيفِّى اهذبٌٕ: 

 73 أوالً:تعريفالتفاعلاالجتماعى
 75 ذبًٌٖب: أُداف اهخفبؽل االسخيبؽٕ

 76 اهٌّؽٕ:ذبهذًب: اهخفبؽل االسخيبؽٕ هدْ األعفبل ذّٔ اظعراة اهوغج 

 82 خؾلٖة ؽوٓ االعبر اهٌغرٔ )اهيفبُٖى األشبشٖج(:

 135  -84 اهدراشبح اهشبتلج ّفرّط اهدراشجاهتحّد ّاهفضل اهذبهد: اإلعبر اهٌغرْ )ة( 

 اظووعراة اهوغووج اهٌووّؽٕ األعفووبل ذّٔ دراشووبح خٌبّهووحأّاًل: تحووّد ّ
 ّخضبئضِى.

85 

اإلسخيبؽٕ هدْ األعفبل ذّٔ اظعراة دراشبح خٌبّهح اهخفبؽل تحّد ّذبًٌٖب: 
 اهوغج اهٌّؽٕ

103 

دراشبح خٌبّهح ترايز ّيداخل ؽالسٖج الظعراة اهوغوج اهٌوّؽٕ   تحّد ّذبهذًب: 
   هدْ األعفبل

114 

 133 اهدراشبح اهشبتلجاهتحّد ّخؾلٖة ؽوٓ 

 135 خؾلٖة ؽبى ؽوٓ اإلعبر اهٌغرٔ )اهيفبُٖى األشبشٖج ّاهتحّد ّاهدراشبح اهشبتلج(

 135 تحدفرّط اه

 169 -136 ّإسراءاخَ تحداهفضل اهراتؼ: يٌِز اه

 137 تحديٌِز اه



 ج
 

 137 تحداه ؽٌٖج

 139 تحداهأدّاح 

 168 تحداألشبهٖة اإلحضبئٖج اهيشخخديج فٕ اه

 168 خعّاح اهتحد

 202  -170 ّيٌبكشخِب تحداهفضل اهخبيس: ٌخبئز اه

 171 أّاًل: ٌخبئز اهتحد

 187 اهٌخبئز ذبًٌٖب: يٌبكشج

 193 خالضج اهٌخبئز ذبهذًب:

 193 ؽرط هدراشخٕ حبهج يً أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج راتؾًب:

 200 خّضٖبح ّخعتٖلبح خرتّٖجخبيشًب: 

 202 شخلتوٖج يلخرحجيّدراشبح تحّد شًب: دبش
 225 -203 يراسؼ اهتحد

 246 -226 اهتحديالحق 

 6 -1 تبهوغج اهؾرتٖج اهتحديوخص 

 5 -1 تبهوغج اإلٌسوٖزٖج اهتحديوخص 
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 كبئيج اهسداّل

 اهضفحج اهسدّل ى
 20 اهيغبُر ّاهيؤشراح اهييٖزث هألعفبل ذّٔ اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ (1) سدّل

 EpiSLI 50 اهيسبالح اهوغّٖج اهيحددث اهخٕ ٖلٖشِب ٌغبى (2سدّل )
 138 خّزٖؼ أفراد اهؾٌٖج حشة ٌّػ اهسٌس (3سدّل )
 148 خّزٖؼ أفراد ؽٌٖج اهخلًٌٖ (4)سدّل 
 150 فئبح اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ هنل يحّر يً يحبّر اهيلٖبس ؽوٓ حدث (5سدّل )
 158 هترٌبيزايوخص سوشبح  (6سدّل )
اهيخّشع اهحشبتٕ ّاالٌحراف اهيؾٖبرٔ هودرسج اهنوٖج هنل ُتؾد يً أتؾبد  (7) سدّل

اهدراشج، ّذهم فٕ يلٖبس اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ ألعفبل ؽٌٖج 
 اهلٖبشبح اهلتوٖج ّاهتؾدٖج ّاهخختؾٖج.

171 

 (8) سدّل
 

اهيخّشع اهحشبتٕ ّاالٌحراف اهيؾٖبرٔ هودرسج اهنوٖج هنل ُتؾد يً أتؾبد 
يلٖبس اهخفبؽل االسخيبؽٕ هألعفبل اهؾبدًٖٖ ّذّٔ االحخٖبسبح اهخبضج 

ؾبد ننل )اشخيبرث اهخلدٖر هوّاهدًٖ ّاهيؾويًٖ( ّاهدرسج اهنوٖج هألت
 ألعفبل ؽٌٖج اهدراشج، ّذهم فٕ اهلٖبشبح اهلتوٖج ّاهتؾدٖج ّاهخختؾٖج

172 

اهيخّشع اهحشبتٕ ّاالٌحراف اهيؾٖبرٔ هودرسج اهنوٖج هنل ُتؾد يً أتؾبد  (9) سدّل
يلٖبس اهخفبؽل االسخيبؽٕ هألعفبل اهؾبدًٖٖ ّذّٔ االحخٖبسبح اهخبضج 

اهنوٖج هألتؾبد ننل ألعفبل ؽٌٖج )اهيلبتوج اهخشخٖضٖج هوعفل( ّاهدرسج 
 اهدراشج، ّذهم فٕ اهلٖبشبح اهلتوٖج ّاهتؾدٖج ّاهخختؾٖج

173 

دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج   (10) سدّل
كتل خعتٖق اهترٌبيز اهؾالسٕ ّتؾدٍ؛ ّذهم ؽوٓ أتؾبد يلٖبس خشخٖص 

 هألعفبلاظعراة اهوغج اهٌّؽٕ 

175 

 (11) سدّل
 

دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج 
أتؾبد يلٖبس اهخفبؽل  اهؾالسٕ؛ ّذهم ؽوٓ كتل خعتٖق اهترٌبيز

االسخيبؽٕ هألعفبل اهؾبدًٖٖ ّذّٔ االحخٖبسبح اهخبضج ّدرسخَ اهنوٖج: 
 اشخيبرث اهخلدٖر هوّاهدًٖ ّاهيؾويًٖ

178 

 (12) سدّل
 

تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج دالهج اهفرّق 
أتؾبد يلٖبس اهخفبؽل  اهؾالسٕ؛ ّذهم ؽوٓ كتل خعتٖق اهترٌبيز

179 



 ه
 

االسخيبؽٕ هألعفبل اهؾبدًٖٖ ّذّٔ االحخٖبسبح اهخبضج ّدرسخَ اهنوٖج: 
 اشخيبرث اهيلبتوج اهخشخٖضٖج هوعفل

 (13سدّل )

 

اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج  دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل
فٕ اهلٖبشًٖ اهتؾدٔ ّاهخختؾٕ؛ ّذهم ؽوٓ أتؾبد يلٖبس خشخٖص 

 هألعفبل اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ

182 

 (14سدّل )

 

دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج 
فٕ اهلٖبشًٖ اهتؾدٔ ّاهخختؾٕ؛ ّذهم ؽوٓ أتؾبد يلٖبس اهخفبؽل 

اهؾبدًٖٖ ّذّٔ االحخٖبسبح اهخبضج ّدرسخَ اهنوٖج: االسخيبؽٕ هألعفبل 
 اشخيبرث اهخلدٖر هوّاهدًٖ ّاهيؾويًٖ

184 

 (15سدّل )

 

دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح أعفبل اهيسيّؽج اهخسرٖتٖج 
فٕ اهلٖبشًٖ اهتؾدٔ ّاهخختؾٕ؛ ّذهم ؽوٓ أتؾبد يلٖبس اهخفبؽل 

االحخٖبسبح اهخبضج ّدرسخَ اهنوٖج: االسخيبؽٕ هألعفبل اهؾبدًٖٖ ّذّٔ 
 اشخيبرث اهيلبتوج اهخشخٖضٖج هوعفل

185 

دالهج اهفرّق تًٖ يخّشعٕ رخة درسبح اهذنّر ّاالٌبد؛ ّذهم ؽوٓ  (16سدّل )
هألعفبل تبشخخداى اخختبر  أتؾبد يلٖبس خشخٖص اظعراة اهوغج اهٌّؽٕ

 يبً ّٖخٌٕ

186 

 196 ّاهتؾدٖج ّاهخختؾٖج هوحبهج األّهٓدرسبح اهلٖبشبح اهلتوٖج  (17سدّل )
 199 ذبٌٖجدرسبح اهلٖبشبح اهلتوٖج ّاهتؾدٖج ّاهخختؾٖج هوحبهج اه (18سدّل )

 

  



 و
 

 يالحقكبئيج اه

 اهضفحج اهيوحق ى
 227 مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة (1) ملحق
 (2) ملحق

 
اهٌّؽٕ  خشخٖص اظعراة اهوغجأشيبء اهشبدث اهيحنيًٖ هيلٖبس 

 هدْ األعفبل
229 

 231 لألطفال ذوي اضطراب اللغت النوعي استمارة دراست الحالت (3) ملحق
 241 بعض الموافقاث اإلداريت للتطبيق (4) يوحق

 

 



   1  
 

 جٝٗول جٯ٧ل

 ٠ؿؾل ا٩ٝ جٝدػش

 

 ٠ٚؿ٠ر 

 ٠نٜٞر جٝدػش 

 ٥ؿٕ جٝدػش 

 ؤ٬٠٥ر جٝدػش 

 ٠وًٞػحز جٝدػش 

 جٝدػش جزػؿؿ٠ 

  



   2  
 

 جٝٗول جٯ٧ل

 جٝدػش٠ؿؾل ا٩ٝ 

 ٠ٚؿ٠ر: -

٧ؾحور ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دحٝسِد٬ف ١ُ جٝـجز سِسدف جٝٞٔر ٧ل٬ٞر ؤلحل٬ر ١٠ ٧لحثل جٝس٧جول جٱظس٠ح٫ُ  
، ٫٥٧ سس٬غ ٰٖٝرفجؿ  ٦ٖ٧ٟ ج٭ؾف١٬، ٠ٜح ؤ٦٢ح ٧ل٬ٞر ٠٦٠ر ١٠ ٧لحثل ج٧٠٢ٝ ج٫ِٞٚٝ ٧ج٠ِٝف٫ٖ ٧جٱ٢ِٗح٫ٝ

   ج٠ٜح٬٢ر جٝسِد٬ف ١ُ ٠نحُف٥ٟ ٧ؤٖٜحف٥ٟ ٧فٓدحس٦ٟ ٧ػحظحس٦ٟ دو٧فذ ٢٠حلدر.

ؤٖرفجؿ ج٠ٝظس٠رَ ؤ٧    ٧جٝٞٔر ُدحفذ ١ُ ٢ٌحٟ ١٠ جٝف٧٠ق ٬ؾيرَ ٧ٚٝجُرؿ ٠سٗر٘ ٦٬ُٞرح در١٬      
؛ ػ٬ش سلسؾؿٟ ٖر٫ ٠ؾسٞرٕ ٧٠جٙرٕ ػ٬رحس٦ٟ ٯٓرفجى جٝسػرؿش ٠رَ        ١٠ ٬لسؾؿ١٧٠ ٥ـ٣ جٝٞٔر

ج٭ؾف١٬، ٧جٝس٬ٜٗف، ٧جٝس٬ِٟٞ، ٧جٝسف٬ٖر٤، ٧جٝسػ٬رر، ٧ظرـخ جٳ٢سدرح٣، ٧ًٞرخ ج٠ٝلرحُؿذ، ٧جٝسِد٬رف        
٥رحس٦ٟ  ١ُ ج٠ٝنحُف ٧جٳ٢ِٗحٳز ٫ٖ ج٧٠ٝجٕٙ جٳظس٠ح٬ُرر ٧جٝسرإص٬ف ُٞر٩ ج٭ؾرف١٬، ٧سنر٬ٜل جسظح     

٧آفجث٦ٟ. ٠ٜح سلسؾؿٟ جٝٞٔر ٫ٖ سدرحؿل جٝفلرحثل در١٬ جٯٖرفجؿ، ٧سدرحؿل ج٠٧ِٞ٠ٝرحز ٧ج٠ِٝرحفٕ،        
٧جٝػو٧ل ٩ُٞ جٯؾدحف، ٧ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ ًد٬ِر ػ٬رحذ جٱ٢لرح١ دور٧فذ ُح٠رر ؤ٧ س٧ًف٥رح ٙرؿ٠٬ح        

، ٧دـٝٛ ٫٦ٖ سػسل ؤ٬٠٥ر ٜد٬رفذ در١٬ ؤٖرفجؿ جٝظر٢ك جٝدنرف٪.      ؤ٧ ػحيفج ، ٧ج٢ًٴٙح  ا٩ٝ ج٠ٝلسٚدل
سسر٬غ   ، ٧س٬٠ق جٝدنرف ُر١ ٬ٓرف٥ٟ ٠ر١ جٜٝحث٢رحز جٝػ٬رر      ٦٢٧ٜح:  جٝٞٔر ٫ٖ ؤ٬٠٥ر١ٜ٠٬٧ سٞؾ٬ه 

س٬لف ٝٲ٢لرح١ د٧جلرًر ٢ٌح٦٠رح جٝسف٬٠رق٪ لر٬ًفذ ٳ ػرؿ٧ؿ        ، ٧ٝٞٗفؿ ٠ٜح٢ر ؾحور ٫ٖ ٠ظس٤ِ٠
س٠رَ  سؾٞر٘ فؤ٬رح  ٠سنرحد٦ح  ٠ٞٝظ   ، ٧٧ُحء ٬ؾسق١ جٝسظحفخ جٱ٢لح٬٢ر جٝس٫ س٬ٗؿ جٱ٢لرح١ ، ٠ٜح ؤ٦٢ح ٦ٝح

٦ٝرح ؿ٧ف فث٬لر٫ ٖر٫ جٝسِرفٕ ُٞر٩ ٠نرٜٴز       يح٬ح٣ جٝو٬ٔفذ ٧جٜٝد٬فذ، ٖيٴ  ُر١ ؤ١  ػ٧ل ٙ
اٜلرحخ ج٠ٝس٠ِٞر١٬ ج٦٠ٝرحفجز ج٬٧ٔٞٝرر ٠ػحؿصرر       ، ٠ٜح ؤ٦٢ح ُسلر٦ٟ ٖر٫   جٯٖفجؿ ٫ٖ جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫

س٬٠٢ر جٝصف٧ذ ج٬٧ٔٞٝرر ٧جٜٝٗف٬رر ٝٞرس١ٜ٠ ٠ر١ جٳسورحل ٠رَ ج٭ؾرف١٬        ، ٧٧جلس٠حُح  ٧ٙفجءذ ٧ٜسحدر
س٬٠٢رر جٝٚرؿفذ ُٞر٩ جٝس٬ٜٗرف     ذ ٩ُٞ ٦ٖٟ ٠ح ٬لس٠َ ا٬ٝر٤ ٧ٙفجءسر٤، ٧  س٬٠٢ر جٝٚؿف٧ ،٧جٝس٧جول ٦ِ٠ٟ

٥ر٫: جٝنرٜل،    ٢ُحورف ٧سسٜر١٧ جٝٞٔرر ٠ر١ صٴصرر      ٧جٝدػش ٧جٝسػ٬ٞل ٧ج٢ٝٚرؿ ٧جٝػر٧جف.   ج٫٠ِٞٝ
٧ج٠ٝػس٨٧، ٧جٳلسؾؿجٟ، ٥٧ـ٣ ج٢ِٝحوف ٬ٝلرز ٠لرسٚٞر س٠ح٠رح  ُر١ دِير٦ح؛ ػ٬رش ا١ ظ٧ج٢رخ        

ل ٧جٝورفٕ سر٢ِٜك ُٞر٩ ٢ِ٠ر٩ جٝظ٠ٞرر ٠٧ػس٧ج٥رح.       جٝنٜل ٠صل جٱُرفجخ ٧سف٬ٜرخ جٝظ٠ر   


