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  اُجذش٣خ ك٢ اُؼصش اإلعال٢ٓ : 

شف أُغِٕٔٞ اُجذش ٓ٘ز كجش اإلعالّ، ٝرُي ٖٓ خالٍ ٛجشح كش٣ن ْٜٓ٘ إ٠ُ اُذجشخ ٛشثبً ٖٓ إ٣زاء ػ

هش٣ش ٝكشاساً ثذ٣ْٜ٘ كٌبٗذ ٛزٙ اُذبدثخ أٍٝ صِخ ُْٜ ثبُجذش ٝسًٞثٚ. ٝػ٘ذٓب ٝعؼذ جض٣شح اُؼشة سعبُخ 

سعبُخ اإلعالّ، ٝؿذا سًٞة اُجذش ظشٝسح ٖٓ ظشٝساد اُجٜبد ك٢ اإلعالّ، ٝاٗطِن أث٘بء اُجض٣شح ك٢ دَٔ 

ٝٛٞ ٣ذلش اُخ٘ذم ٖٓ ثؼذ إٔ دبصشٙ ٣ٜٞد  -ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -عج٤َ ٗصشح اإلعالّ، كوذ رطِغ سعٍٞ هللا 

ص٠ِ  -أُذ٣٘خ ٝهش٣ش ٖٝٓ دبُلٜب ٖٓ اُؼشة، رطِغ إ٠ُ كزخ اُشبّ ٝكبسط ٝا٤ُٖٔ، ُْٝ ٣زٛت األجَ ثشعٍٞ هللا 

إال ًٝبٕ هذ غشم ثبة اُشبّ ثـضٝح رجٞى ٝٓؤرخ ٝرج٤٤شٚ ُج٤ش أعبٓخ ثٖ ص٣ذ سظ٢ هللا ػ٘ٚ،  - ػ٤ِٚ ٝعِْ هللا

ثذكغ صذبثزٚ إ٠ُ اُغؼ٢ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ٗشش سعبُخ اإلعالّ ٖٓ ثؼذٙ، ٝإرا ًبٕ  -ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -إ٣ٔبٗبً ٓ٘ٚ 

ك٤ٚ سًٞة اُجذش ٓجبٛذ٣ٖ ك٢ عج٤َ هللا، كئٕ ػصش  ُْ ٣شٜذ أُغِٕٔٞ -ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -ػٜذ سعٍٞ هللا 

 اُخِلبء اُشاشذ٣ٖ هذ شٜذ سًٞة أُغ٤ِٖٔ اُجذش ػب٤ِٖٓ ػ٠ِ ٗشش سعبُخ اإلعالّ.

ٝاُجبدث ك٢ راًشح اُزبس٣خ اإلعال٢ٓ ٣جذ ثإٔ ٓب خِلزٚ ٛزٙ اُزاًشح ك٢ ٤ًل٤خ صوَ اإلعالّ ُِشخص٤خ 

كبم اُؼشة أُغِٕٔٞ ٓؼبصش٣ْٜ ٖٓ األْٓ، ًٝبٗٞا أًثش ْٜٓ٘ اُؼشث٤خ ػ٘ذٓب آٓ٘ذ ثٚ شش٣ؼخ ٝٗظبّ د٤بح، كوذ 

دعبسح ٝسه٤بً، ٖٝٓ جض٣شح اُؼشة خشج اُؼشة ك٢ عج٤َ ٗصشح اإلعالّ ٝرذ٣َٝ سعبُزٚ ث٤ٖ اُذٍٝ ٝاألْٓ، 

كبٓزطٞا ٖٓ أجَ رُي ظٜٞس اُغلٖ ٝسًجٞا اُجذبس ًٔب ُٞ أْٜٗ ػ٠ِ ظٜٞس خ٤ُْٜٞ ٝإثِْٜ، ٝٛزٙ اُصٞسح ك٢ 

ش ٖٓ هجَ اُؼشة أُغ٤ِٖٔ، ًٝبٕ اثٖ خِذٕٝ هذ ر٘بُٜٝب ك٢ ٓوذٓزٚ، كزٌِْ ػٖ ػبَٓ اُخٞف هصخ سًٞة اُجذ

ػ٘ذ اُؼشة أُغ٤ِٖٔ ٖٓ عٌبٕ ٝعػ اُجض٣شح اُؼشث٤خ ثخالف إخٞاْٜٗ ٖٓ ػشة اُج٘ٞة ا٢٘ٔ٤ُ، كوذ ًبٗٞا أَٛ 

ٝٛٞ هُٞٚ إٔ اُؼشة  ثذش ٝعبدح ثذبس اُٜ٘ذ ٝاُص٤ٖ، ٌُٖٝ اثٖ خِذٕٝ أسدف ًالٓٚ ٛزا ثٌالّ ٗغخ ٓب عجوٚ،

 ػ٘ذٓب أصجذٞا ػِٔبء ثل٘ٞٗٚ ٝػِٞٓٚ ًغشٝا ػوذح اُخٞف ٓ٘ٚ ٝسًجٞا ٝعبدد ُْٜ اُجذبس ٝاُولبس.

 ٖٓ سًٞة اُجذش:) سظ٢ هللا ػ٘ٚ ( ٓٞهق اُخ٤ِلخ ػٔش ثٖ اُخطبة 

 اعزأرٕ ٓؼب٣ٝخ ٝا٢ُ ػٔش ػ٠ِ اُشبّ ػٔش ك٢ سًٞة اُجذش، كِْ ٣أرٕ ُٚ، ٝاعزشبس ػٔشٝ ثٖ اُؼبص     

سظ٢ هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ ٓصش ٝٛٞ أَٛ ُالعزشبسح، كٌزت ُٚ ػٔشٝ ٣وٍٞ: ٣ب أ٤ٓش أُؤ٤ٖ٘ٓ، إ٢ٗ سأ٣ذ اُجذش خِوبً 

ًج٤شاً ٣شًجٚ خِن صـ٤ش، ٤ُظ إال اُغٔبء ٝأُبء، إٕ سًذ أدضٕ اُوِٞة ٝإٕ ثبس أصاؽ اُؼوٍٞ، ٣ضداد ك٤ٚ ا٤ُو٤ٖ 

جب ثشم كِٔب ٝصَ اٌُزبة إ٠ُ ػٔش سظ٢ هللا ػ٘ٚ هِخ، ٝاُشي ًثشح، ْٛ ك٤ٚ ًذٝد ػ٠ِ ػٞد، إٕ ٓبٍ ؿشم ٝإٕ ٗ

أسعَ ُٔؼب٣ٝخ ًزبثبً ٣ٔ٘ؼٚ ك٤ٚ ٖٓ سًٞة ٓخبغش اُجذش ٝٛزٙ اُصٞسح أشبس إ٤ُٜب اثٖ خِذٕٝ ًٔب عجن ٝأششٗب، 

ػ٠ِ إٔ اُؼشة ُجذاٝرْٜ ُْ ٣ٌٞٗٞا ك٢ أٍٝ األٓش ٜٓشح ك٢ ثوبكخ اُجذش ٝك٘ٞٗٚ ٝسًٞثٚ كْٜ أَٛ خٞف ٖٓ سًٞثٚ، 

ذًزٞسح عؼبد ٓبٛش ك٢ اُذكبع ػٖ ع٤بعخ ػٔش رجبٙ ٓ٘غ ٓؼب٣ٝخ ٓٔب ُذن ك٤ٚ ك٢ ٛزا أُ٘غ، كزوٍٞ: إٕ ٝٛ٘ب رأر٢ اُ

اُؼشة ك٢ ٝعػ شجٚ اُجض٣شح اُؼشث٤خ ُْ ٣ٌٞٗٞا ٣ؼٕ٘ٞ ثبُجذش ك٢ ثذا٣خ دُٝخ اإلعالّ، ٝإٕ ػٔش سظ٢ هللا ػ٘ٚ 



   التاسعةتاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

هٞادٙ ٖٓ اُـضٝاد اُز٢ ٣جذٝ ُٚ ٝك٤ٜب ثٔب ججَ ػ٤ِٚ ٖٓ س٣ٝخ ٝسصاٗخ ٣غزٜذ١ أُ٘طن اُغ٤ِْ، ٝٛٞ ٣ٌجخ جٔبح 

ُٝٞ ٗضس ٣غ٤ش ٖٓ أُخبغشح ثأسٝاح أُغ٤ِٖٔ، كئٕ ًبٕ سأ٣ٚ ك٢ اُـضٝاد اُجش٣خ ٣وّٞ ػ٠ِ ٛزا اُزش٣ث ٝاُذٌٔخ 

ك٤ٌق ثشًٞة اُجذش؟؟ كوذ ػبسض كزخ ٓصش ًٝبٗذ ثشاً، ُٜٝزا ُْ ٣جذ اثٖ اُخطبة سظ٢ هللا ػ٘ٚ ٖٓ اعزشبسح 

ع٤ٔب ٝإٔ اُٞال٣خ اُوبئْ ػ٤ِٜب رطَ ػ٠ِ ٛزا اُجذش، ٝهذ ًبٗذ ٓٔبٗؼزٚ ثغجت اُخٞف ػٔشٝ ثٖ اُؼبص ثذاً، ال 

ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ، ُٜٝزا ُْ ٣ٞاكن ػ٠ِ غِت ٓؼب٣ٝخ ك٢ ؿضٝ هجشص، ٝرٔع٢ اُذًزٞسح ٓبٛش ك٢ اُذكبع ػٖ ػٔش 

اإلٗغبٕ، ٓبظ٤خ  ٝٓجشئخ ُٚ، ٓش٤شح ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ إ٠ُ ٌٓبٗخ اُجذش ك٢ ًزبة هللا، ٝرغخ٤شٙ ٖٓ هجَ هللا ُج٢٘

ػ٠ِ شن اُو٘بح ٖٓ ا٤َُ٘ إ٠ُ اُجذش األدٔش، ٝهذ اعزخذٓذ ٛزٙ اُو٘بح  (  ػ٘ٚ هللا سظ٢) ثبُوٍٞ ك٢ ٓٞاكوخ ػٔش

ُ٘وَ اُؤخ ٖٓ ٓصش إ٠ُ أُذ٣٘خ، ٝأهٍٞ: إٕ أُطِغ ػ٠ِ سأ١ ػٔش سظ٢ هللا ػ٘ٚ ُٔششٝع ػٔشٝ ثٖ اُؼبص، 

ط أُزٞعػ شٔبالً ُو٘بح اُغ٣ٞظ اُوبئٔخ ا٤ُّٞ، ٣شٟ ك٤ٚ اُصٞاة ك٢ شن ه٘بح ٖٓ ثذ٤شح اُزٔغبح إ٠ُ اُجذش األث٤

ٝرُي ػ٘ذٓب خبف ػ٠ِ دجبج أُغ٤ِٖٔ ٖٓ أعبغ٤َ اُشّٝ، ٝرٜذ٣ذْٛ ُْٜ إظبكخ ُِخطٞسح ػ٠ِ أٖٓ ثالد 

ػٔش ػ٠ِ اُجذش٣ٖ ػثٔبٕ ثٖ اُؼبص اُثول٢ أٍٝ دِٔخ ثذش٣خ هبّ اُخ٤ِلخ أُغ٤ِٖٔ ك٢ ثالدْٛ، كؼ٘ذٓب دَٔ ٝا٢ُ 

٢ ثذش اُٜ٘ذ، ٝرُي ػ٘ذٓب أثذش ٖٓ ػٔبٕ كٞصَ إ٠ُ "ربٗخ" اُوش٣جخ ٖٓ ثٞٓجب١، ٝارجٚ أخٞٙ ك٢ خػ آخش ثٜب ك

إ٠ُ ٓصت ٜٗش اُغ٘ذ د٤ث ٛ٘بى خٍٞ "اُز٣جَ" كؼ٘ذٓب ػبد ًزت إ٠ُ ػٔش ٣ؼِٔٚ ثزُي، كٌزت إ٤ُٚ ػٔش جٞاثبً 

ُٞ أص٤جٞا ألخزد ٖٓ هٞٓي ٓثِْٜ"، ٝهذ ػ٠ِ ًزبثٚ ٣وٍٞ ك٤ٚ "٣ب أخب ثو٤ق دِٔذ دٝداً ػ٠ِ ػٞد، إ٢ٗ أدِق ثبهلل 

ؿضا اُصذبث٢ اُج٤َِ اُؼالء ثٖ ػجذهللا اُذعش١ ٝا٢ُ اُجذش٣ٖ ثؼذ اُٞا٢ُ ػثٔبٕ، ثالد كبسط ثذشاً ٝػ٘ذٓب ػِْ 

 -ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  -اُخ٤ِلخ ثزُي، اعزٌ٘ش ػ٤ِٚ رُي ألٗٚ ُْ ٣غزششٙ، ٓغ إٔ اُؼالء ًبرت ٝد٢ سعٍٞ هللا 

 ِٓي اُجذش٣ٖ أُ٘زس ثٖ عبٟٝ، كزُي ٛٞ ٓٞهق ػٔش سظ٢ هللا ػ٘ٚ رجبٙ اُجذش ٝاُـضٝ ك٤ٚ.ٝدبَٓ سعبُزٚ إ٠ُ 

ٝػ٘ذٓب خِلٚ ػثٔبٕ ثٖ ػلبٕ سظ٢ هللا ػ٘ٚ، ٝاكن ُٔؼب٣ٝخ ػ٠ِ سًٞة اُجذش ثؼذ ٓٔبٗؼخ ػ٠ِ غِت 

اٍ هجشٛب ٛـ ٝشبسًذ ك٢ اُذِٔخ اُصذبث٤خ أّ دشاّ ٝاعزشٜذد ك٤ٜب ٝال ص72عبثن، ٝهذ ؿضا ٓؼب٣ٝخ هجشص ع٘خ 

ٓٞجٞداً ٛ٘بى، ٝثٜزا ٣ٌٕٞ ٓؼب٣ٝخ أٍٝ ٝاٍ ػ٠ِ اُشبّ سًت اُجذش ؿبص٣بً، ٝهذ رٌشسد ؿضٝاد أُغ٤ِٖٔ ك٢ 

 اُجذش األث٤ط أُزٞعػ، ٝك٢ اُؼٜذ األ٣ٞث٢ رْ اعزؼبدح اُجذش ثؼذ إٔ ؿذٟ ٣ؼشف ثجذش اُشّٝ.

 :األ١ٞٓ اُؼصشاُجذش األث٤ط أُزٞعػ أصجخ ثذشاً إعال٤ٓبً ك٢ 

اُخالكخ األ٣ٞٓخ ػ٠ِ أسض اُشبّ كوذ ٗشػ ٓؼٜب اُلزخ اإلعال٢ٓ ثشاً ٝثذشاً، كوذ ًثشد ؿضٝاد ٓغ ه٤بّ 

أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثالد اُشّٝ ثذشاً، كوذ ؿضا اُوبئذ اُجذش١ أُغِْ ػجذهللا ثٖ ه٤ظ أًثش ٖٓ خٔغ٤ٖ ؿضٝح ثذش٣خ 

 ٛـ /03 خ ُِشّٝ، ٝك٢ ع٘خ )ٛـ كزخ ج٘بدح ثٖ أ٤ٓخ األصد١ جض٣شح سٝدط اُزبثؼ03ثصبئلخ ٝشبر٤خ، كل٢ ع٘خ 

ّ( ٝهؼذ ٓؼشًخ راد اُصٞاس١، ٝهذ هصذ أُغِٕٔٞ ٖٓ ٝساء ٛزٙ اُذِٔخ رأد٣ت اُشّٝ، د٤ث خشج 566

األعطٍٞ اُشب٢ٓ ثو٤بدح اثٖ ه٤ظ ٝاألعطٍٞ أُصش١ ثو٤بدح ػجذهللا ثٖ أث٢ اُغشح، ٝك٢ ٛزٙ أُؼشًخ اٗزصش 
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ٛشهَ اُز١ ٗجب ثأػجٞثخ كبساً إ٠ُ صو٤ِخ ٝٛ٘بى هزِٚ أِٜٛب،  أُغِٕٔٞ ػ٠ِ اُشّٝ، ًٝبٕ هبئذ اُشّٝ ه٘غطبٗض ثٖ

ٛـ ٛبجْ أُغِٕٔٞ اُوغط٘ط٤٘٤خ ثو٤بدح عل٤بٕ ثٖ ػٞف ٝج٘بدح األصد١، ٝهذ ثِؾ ػذد أعطٍٞ 34ٝك٢ ع٘خ 

عل٤٘خ، ٝهذ أٗجذ ٓؼب٣ٝخ اُذِٔخ ثٔذد هبدٙ اث٘ٚ ٣ض٣ذ ٝعبس ك٢ ٓؼ٤زٚ ػذد ٖٓ  0233أُغ٤ِٖٔ ك٢ ٛزٙ اُذِٔخ 

ْٜٓ٘ أثٞ أ٣ٞة األٗصبس١ اُز١ اعزشٜذ رذذ أعٞاسٛب ٝال صاٍ هجشٙ ٓؼشٝكبً ٛ٘بى، ُٝؼذّ ٝجٞد هٟٞ اُصذبثخ 

ٛـ ؿضا 63ثذش٣خ ؿ٤ش إعال٤ٓخ ك٢ اُجذش أُزٞعػ كوذ كزذذ شٞاغئ اُجذش ٝجضسٙ أٓبّ أُغ٤ِٖٔ، كل٢ ع٘خ 

، ٝرٞاصِذ ؿضٝاد ٛـ ؿضا أُغِٕٔٞ صو٤ِخ ٝػبدٝا ٓذ٤ِٖٔ ثبُـ٘بئ54ْ -56أُغِٕٔٞ ًش٣ذ، ٝك٢ ع٘خ 

ّ( رشرت ػ٤ِٜب رٞه٤غ 524-64أُغ٤ِٖٔ ك٢ ًَ أسجبء اُجذش األث٤ط أُزٞعػ، ٝؿضٝا ثب٤ٗخ اُوغط٘ط٤٘٤خ ع٘خ )

ارلبه٤خ صِخ ث٤ٖ هغط٘ط٤ٖ اُشاثغ ِٓي اُشّٝ ٝاُذُٝخ األ٣ٞٓخ ٝثٜزا ٣ٌٕٞ هذ رذووذ اُغ٤بدح اإلعال٤ٓخ ػ٠ِ اُجذش 

ظ سدٔٚ هللا ػ٠ِ ػجض أُغ٤ِٖٔ ػٖ كزخ اُوغط٘ط٤٘٤خ ٓ٘ز اُؼٜذ األث٤ط أُزٞعػ ٣ٝؼِن اُذًزٞس دغ٤ٖ ٓؤٗ

األ١ٞٓ ُٝٞ اعزطبػٞا ُزـ٤ش ٝجٚ اُزبس٣خ األٝسث٢، كوذ أربح ُٜب ػذّ كزذٜب هشاثخ اُزغؼخ هشٕٝ ػ٠ِ أُذبٝالد 

ٍ األ٣ٞٓخ، إرٔبّ دٝسٛب اُزبس٣خ٢ اٌُج٤ش ك٢ اُذلبظ ػ٠ِ صجؾ اُجِوبٕ ثبُصجـخ اُصو٤ِخ، ٝاُثب٤ٗخ ٢ٛ إدخب

اُصوبُجخ ج٤ٔؼبً ثٖٔ ك٤ْٜ اُشٝط ك٢ اُ٘صشا٤ٗخ، ُٜٝزا كؼ٘ذٓب عوطذ اُوغط٘ط٤٘٤خ ػ٠ِ ٣ذ اُؼثٔب٤٤ٖٗ ع٘خ 

ٛـ ًبٗذ ٛزٙ أُذ٣٘خ هذ أرٔذ ٜٓٔزٜب ٝدٝسٛب اُزبس٣خ٢ ك٢ ٛز٣ٖ اُجبٗج٤ٖ، اُِز٣ٖ ًبٕ ُٜٔب أثؼذ األثش ك٢ 0360

٠ٜ ًالٓٚ سدٔٚ هللا ٝثؼذ كزذٜب أصجخ اعٜٔب ثِذ ٓغ٤شح اإلعالّ ك٢ ششم أٝسثب ثَ ك٢ ربس٣خ أٝسثب ًِٜب، اٗز

 اإلعالّ إعالّ ثٍٞ أٝ اعزبٗجٍٞ.

هذ جبءد اُغ٤بدح ٛزٙ ثؼذ إٔ اٛزْ أُغِٕٔٞ ثغالح اُجذش٣خ كج٘ٞا ُٚ اُذٝس ٝاألدٞاض، ًٝبٕ ػٔشٝ ثٖ 

ٕ أُصش٤٣ٖ اُؼبص ٖٓ أٝائَ ٖٓ اٛزْ ثج٘بء اُغلٖ ٝأٗشأ ُٜب داساً خبصخ ك٢ جض٣شح اُشٝظخ أُصش٣خ ٝرُي أل

ًبٗٞا أَٛ ػِْ ثص٘بػخ اُغلٖ، ٝػ٠ِ اُغبدَ اُشب٢ٓ ث٠٘ ٓؼب٣ٝخ ػذداً ٖٓ اُذٝس ُص٘بػخ اُغلٖ، ٝاعزوذّ ُٜب 

عل٤٘خ، ٝهذ ًبٗذ ٓوغٔخ ػ٠ِ  0633ػٔبالً ٝٓٞظل٤ٖ ٓصش٤٣ٖ، ٝهذ ثِـذ علٖ األعطٍٞ األ١ٞٓ ك٢ ػذدٛب 

طٍٞ إكش٣و٤خ ٝهبػذرٚ رٞٗظ، ٝأعطٍٞ ا٤َُ٘ خٔغخ أعبغ٤َ، كٌبٕ أعطٍٞ ٓصش ًٝبٗذ هبػذرٚ اإلعٌ٘ذس٣خ ٝأع

ٝهبػذرٚ ثبث٤ِٕٞ، ٝأعطٍٞ خبص ثبُٔذ٤ػ اُٜ٘ذ١، ًٝبٕ ٛ٘بى أعطٍٞ ٣ذ٢ٔ ٓذاخَ ا٤َُ٘، ٝهذ دلظذ ُ٘ب راًشح 

( د٣٘بس ػ٠ِ 2333اُزبس٣خ اإلعال٢ٓ اُخبصخ ٗشبغ أُغ٤ِٖٔ اُجذش١، ألٕ اُذُٝخ األ٣ٞٓخ ًبٗذ ر٘لن ع٣ٞ٘بً )

ػجذأُِي ثٖ ٓشٝإ رْ إٗشبء داس ُِغلٖ ٛ٘بى، ٝهذ ث٘ذ ٛزٙ اُذاس أعطٞالً ثذش٣بً ثِؾ  دٝس اُص٘بػبد، كل٢ ػٜذ

 ػذدٙ ك٢ دذٝد أُئخ عل٤٘خ ًبٗذ خبصخ ثبُوبئذ أُغِْ ٓٞع٠ ثٖ ٗص٤ش سدٔٚ هللا.

أٓب ك٢ اُؼٜذ اُؼجبع٢ كوذ هَ اٛزٔبّ اُذُٝخ ثبُجذش ٝسًٞثٚ، ُٜٝزا اُغجت كوذ رشاجغ ٗشبغ أُغ٤ِٖٔ 

٣ٝشجغ رُي ُجؼذ ػبصٔخ اُخالكخ ػٖ اُجذش، ٝثو٤ذ اُغ٤بدح اإلعال٤ٓخ ػ٠ِ اُجذش ثزؼبهت اُذٍٝ اُجذش١، 

ٝكزشاد اُذشٝة اُص٤ِج٤خ  -اُؼج٤ذ٣خ-اإلعال٤ٓخ ث٤ٖ هٞح ٝظؼق ٝخبصخ ك٢ كزشاد اُؼصٞس اُٞعط٠ اُلبغ٤ٔخ 

ٔٞسح اُز١ رشرت ػ٤ِٜٔب ػٜذ اُذُٝخ اُؼثٔب٤ٗخ، كؼ٠ِ ٝاهغ دشة اُوشّ ٝاُ -ٝإ٠ُ ربس٣خ٘ب اُذذ٣ث أُؼبصش 
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ّ، دذاً كبصالً ك٢ ظؼق األعطٍٞ 73/03/0672ّ، كوذ ًبٗذ ٓؼشًخ ٗبكبس٣٘ٞا ك٢ 0675اعزوالٍ ا٤ُٞٗبٕ ع٘خ 

 . اإلعال٢ٓ ك٢ اُجذش أُزٞعػ، د٤ث اٜٗبسد اُغ٤بدح اإلعال٤ٓخ ك٢ ٛزا اُجذش ٓغ ر٘ب٢ٓ أعبغ٤َ دٍٝ اُـشة
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