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 الملخص
تتناول هذه الدراسةةف رة ح يدة ف بيةة ما  يث يمم الع، ةة، ا وها ال لاضف ال عةةاامف ال  اإلاعال وا   ا ا  

تحدةدا  ال  دور ال عا  را ال لاضف ال  الععهدح  ض ام الع ،د التا ت  يها الجها  ا دارةفا وت تص  الدراسف 

 ال  ارا  ا دارةف الياض ف ال  إض ام الع د ضعا رمها ال  ارا  ال اضلف لالبفصال اث الع د ا داري.

د يث  وةدور ي، ةة،  الدراسةةف ي،ل الع صةة،د ضال  ارا  ال اضلف لالبفصةةالا يث دالل إةجاد تع ةست لها ييةةتع 

وابطاللا يث ذلك سنيع  إل  ضمان لمام هذه ال  ارا ا وذلك ضإة اد  ب،ن والف ها .ال عا  أو ش اح ال اتط م ا  

اناصةةةة ها وأراابهاا وصةةةة،م  إل  تعممق هذه ال  ارا  اث  م ها يث ال  ارا  اإلد م أو اإلاعال التا يث 

 شأبها أن ت ،م ضها الجهف ا دارةف دالل الع ايل التا تي ق إض ام الع ،د.

ال  بشةةةأح رة ح الطعث ال  هذه ال  ارا  ال اضلف لالبفصةةةال اث ا ،د ا دارحا وينها وتشةةةعل الدراسةةةف اذلك 

ا ضحمم ةلقم أن بتط ق لها ييت لف اث الع د أو الععلمف عث أيام ال عا  ال  تلك ال  ارا ش وط الطب حم را 

 التا تت تب ال  رلاضف تلك اإلاعالا م سمعااعا بيلط الع،  ال  أهعمف اآلثار  ضشةلت اام. ال اب،بمف الع ا ف

إذا لعةةا ضإلءا  ال  ارا  التا اابس سةة  ا را و ،دهاث يمم إن ال اادح ت عةةا ضأبم يت  يا ألءا ل ار يا اد  

هذا ال  ار اأن لم ةةث ضحمم ةلقم إاادح الحال ال  يا اان المم ل ل صدورها اعا أبها ت عا أةعا ضأن يا ضنا 

 اعلما  ضعد لمام ال اضطف الع دةف.ضاطٌلا اإلي  الذي لد ة د ال  ضاطل ره، 

 

اض ام  ااإلاعال التعهمدةفا الععلما  ال اب،بمف الع ا فا ال  ارا  ال اضلف لالبفصةةةةةةال كلمات البحث الرئيسييييييي  

 .الطعث ضا لءا  االش وط وا   ا ا ا الع ،د ا دارةفا تة،ةث الع ،دا الع ،د


