
 مستخلص البحث
ّ  ع  ضيبب  زيبل  اليلة  لل  5102. أجيستت  أو  أسس ي  ، البحث العلم. باملوضوو  حتللل  ب

يبب  الديبل  اليلة      اسووووو   عووووو  العة  اط ومي  كالقط يفلله كالقط ى يف   اّريب ى الزووووو  مؤسووووو 
 لةلل   ى الشيك  امللناء اإلن يفنلعل  الثالث  بنوا (

 أن  باين، املايفعدري.: سيي   املشرفة
: ضيبب  الديبل  اليلة ، الزيبب  املدخي يف ، الز يبب  املد ر ل ، الفازو ة  ال لةات اّساسل 

 الز يبب ،
 

يبب  الديبل  اليلة . مناسّ 5105بوللو  0منذ  عو  العة  اط ةي  اقلا للزو  ، بوا  املؤسو 
عوووووووووووو  العة  اط ومي  لل يط لن الد لل   pmk.03/5105/52ب نظام الوزبي املالل    قم  املؤسوووووووووووو 

يبب  الديبل  اليلة  يفالز يبب  البل  لل  الشيء ال و يفكل يبب  الديبل  اليلة  أيف الزو  فل   يفع  يفأربا  الزو 
عووووو  العة  اط ومي  كالالقط  ليله يفإب اله يفإربا ه. يفاهل و من هذا البحث ملعيف  الفيق بني املؤسووووو 

قط الز يبب  الديبل  ا  ليلة .يفلله كالال 
يك  امللناء اإلن يفنلعوول   الثالث  بنوا. يفالدحلل   هذا البحث بعوودخ م املن . . يفمبحو ه هو الشوو 
يبب  الديبل  اليلة  قب  يفلل ما ب ووووووري اقلا  البلانات ال ذي بعة  هو الدحلل  اطعووووووّ يفاإلربا  الزوووووو 

 للز يبب  الديبل  اليلة .
 ق اليلة  املزوووووووووواف  ضوووووووووويبب  لل  ملناء ىمن ندائ. هذا البحث يفمن املعييفو أن هناك زلبل

حيب العةال حتبلنوا إن يفنلعوولا الفي  الثالثحت قب  أن ز ووبب يفابلا للزوويائّ بدويفّ مبااووية بواسوول  
الفي  الثالث نظام  Benoaفلعووووو وي يفل به نظام الديللم اليني كةنفذ إ ا ة إن يفنلعوووووولا ق  يفام  

 PTفابلو امليضووووووو . الفيق ى ملناء  Benoaإن يفنلعووووووولا في   PTزيللم ذايت حلث أبوووووووبب ملناء 
الفي  الثالث كجام ، يفيفام  يفقداً قب  أن ز ووبب أح  هواة ع  له لل  النفه  Benoaإن يفنلعوولا 

فيط بل ي نظام الديللم بلنةا بويف  يفام  قب  أن ب وووووووووبب نظام الديللم الينل . الزووووووووويائّ اسووووووووودالم 
قب  أن ز وووبب أح  هواة  3خ ام حعووواب م ي  لن ما أبوووبب هواة ع  ضووويبب  اليلة  املزووواف  باسووود

 4الزوووووعش. للح ال وووووحاب  قب  أن ب وووووبب نعوووووخ  م ي ة أ ناء اسووووودخ ام  5ع  بعووووودخ م فيط 
 م ي . 2يفامعي كجام  اسدخ ام 

 يفاطاب  من هذا البحث بعين معيف  أن  كان الفيق ى اإلربا  الز يبب  بني قب  


