
 مستخلص البحث

ف ٕرًاٌ انًٕلئنٓى االانخطح انمإََٛح نعًالء انثُك انزٍٚ ، 1025، أحًذ عٍٛ انشفٛك

لسى لإٌَ انرجاسج انثحث، ٕٚم انًشاسكح عُذ تُك ياَذٚش٘ اإلساليٙ فشع ياالَك. فٙ ذً

تجايعح يٕالَا يانك إتشاْٛى اإلساليٛح انحكٕيٛح ياالَك. انًششف :   كهٛح انششٚعح، اإلساليٙ

 .انًاجسرٛشجخٛش انٓذاٚح 

 .ف، ذًٕٚم انًشاسكحٕانخطح انمإََٛح، االئرًاٌ انًٕلانكهًاخ انًفراحٛح : 

 نشجال ذجاسٚح يعايهح ٔ نهًجرًع يصشفٛح يعايهح فٙ انثذٚم أحذ ْٕ اإلساليٙ انثُك

 فشع اإلساليٙ ياَذٚش٘ تُك يُّ. إَذَٔٛسٛا فٙ انسشٚع ًَِٕ فٙ ْزا َٔالحظ األعًال،

 عهٗ انرًٕٚم ْٙ انًشاسكح. انًشاسكح ْٕ عُذِ انًُرج نعًم انرًٕٚالخ ٖحذإ يٍ. ياالَك

 عهٗ طشفٍٛ كال ًٕٚل حٛث انًعٍٛ، انعًم نرُفٛز أكثش أٔ طشفٍٛ تٍٛ انرعأٌ عمذ أساس

 تُك فٙ انكثٛشج انًشكهح ذمع انٕالع فٙ ٔنكٍ. هعمذن ٔفما يعا انخساسج ٔ انشتح ذحًم أساس

 الٚسرطٛعٌٕ ْٔى انثُك، عًالء لثم يٍ انًشاسكح ذًٕٚم عُذ ياالَك فشع اإلساليٙ ياَذٚش٘

 .فٕانًٕل تاالئرًاٌ ياٚعشف أٔ لثهّ، انعمذ فٙ اذفك يا يثم ًٕٚنٕا أٌ

 نذ٘ فٕانًٕل االئرًاٌ ذؤد٘ انرٙ انعٕايم أٔنٓا انثحث، يشكهرٙ انثحث ْزا ٚذسس

 اإلساليٙ ياَذٚش٘ تُك هٓاًٚع انرٗ انمإََٛح انخطح ٔثاَٛٓا. انًشاسكح ذًٕٚم فٙ انثُك عًالء

 َٕع يٍ انثحث ْزا. كحانًشاس ذًٕٚم فٙ فٕانًٕل االئرًاٌت  ٚمٕو انثُك عًالء كاٌ إرا

 انثحث ْزا تٛاَاخ ذركٌٕ. انُٕعٙ انٕصفٙ انثحث يُٓج تاسرخذاو انرجشٚثٙ انمإََٙ انثحث

 انثاحث لاو ثى انرٕثٛك ٔ انًماتهح خالل يٍ أخزخ انرٙ انثإَٚح ٔ األساسٛح انثٛاَاخ يٍ

 عًالء عٕايم نًعشفح تٓذف ٔصفٙ تشكم ٚحههٓا ثى. دلٛك تشكم ٔذصًًٛٓا كشف ترعذٚم،

 انثُك ٚفعهٓا انرٙ انمإََٛح انخطح ٔيعشفح. فٕانًٕل تاالئرًاٌ لٛايٓى إنٗ ذؤد٘ انرٙ انثُك

 .ياالَك فشع اإلساليٙ ياَذٚش٘ تُك عُذ انًشاسكح ذًٕٚم فٙ عهٛٓى

 عًالء شحصٛح ْٕ األٔل انعايم-1. َرٛجرٍٛ عهٗ انثحث ْزا يٍ انثاحث سرُرجٚ

 إنٗ ٚؤد٘ ْٔزا. انًشاسكح ذًٕٚم عًهٛح فٙ جذٚرّ عذو ٔ انكزب صفح نّ كاٌ يًا َفسّ، انثُك

 عًم اخرالس ْٕ انثاَٙ ٔانعايم. انذفع فٙ ذأخشْى نسثة انًشاسكح ٔإفالس خساسج

 ذفعهٓا انرٙ انمإََٛح انخطح -2. لثهّ انعمذ يع الٚرفك انز٘ نثُكا عًالء لثم يٍ انًشاسكح

 ْٙ انًٕلٕف تاالئرًاٌ لاو انرٙ انثُك عًالء يع يعايهح فٙ اإلساليٙ ياَذٚش٘ تُك ششكح

 انثُك فٛثٛع انخطاب رنك إسسال تعذ ٚذفع ال إرا. انثُك عًالء إنٗ اإلَزاس خطاب إسسال

 فانثُك انثاَٙ انطشف دٍٚ نذفع الذكفٙ انضًاٌ لًٛح كاَد ٔإرا. تانًزاٚذج انششاكح ضًاٌ

 .فعٓاد عهٗ االذفاق أٔ انًشأسج ٚمح تطش انثاَٙ انطشف يٍ سٛطهثٓا


