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 مهارج انتمرير ) انمناونح (  -2

، األٌٚٝ ػجش  إٌّبفغ١ٓفٟ ٌؼجخ وشح اٌمذَ ٕ٘بن رصشفبْ ال غ١ش ٔؾبٚي ثّٙب رغبٚص         

. ئْ وً فؼً ٚرصشف  اٌزّش٠ش ٚاٌضب١ٔخ ػجش اٌّشاٚغخ أٚ )االؽزفبظ ثبٌىشح وزصشف فشػٟ(

 ٌٟ ّٟ  -ثبٌىشح ٌٗ غب٠خ ِٚشِٝ ٘ٛ رصشٌف رىز١ى اٌزىز١ه ػٕذ ، ئر ٠صؼت فصً اٌزى١ٕه ػٓ  فٕ

ِٙبسح اٌزّش٠ش ِٓ  ٚرؼزجش ،، فىً ِٛلف ٠ُخعغ اٌالػت ٌى١ف١خ ِؼ١ٕخ ٠ّشس ثٙب اٌىشح  اٌزّش٠ش

٠ٚشعغ رٌه ِٚٓ اغشاض اٌشوً اٌشئ١غ١خ فٟ ٌؼجخ وشح اٌمذَ ، اُ٘ اٌّٙبساد االعبع١خ ثىشح اٌمذَ 

،  اٌٝ رؼبْٚ اٌفش٠ك وىً ِٓ اعً ٘ذف ٚاؽذ ٚ٘ٛ اٌفٛصئٌٝ أْ ٘زٖ اٌٍؼجخ ٌؼجخ عّبػ١خ رؾزبط 

 . فٟٙ رغبػذ ػٍٝ سثػ اٌفش٠ك ٚرؼزجش عٛ٘ش اٌٍؼت اٌغّبػٟ

اْ ِٙبسح اٌزّش٠ش رؼزجش ِٓ اُ٘ فْٕٛ س٠بظخ وشح اٌمذَ ػٍٝ االغالق ٔظشا الٔٙب االوضش 

٠ىْٛ  % ِٓ اٌؾبالد اٌزٟ ٠ؾصً ف١ٙب اٌالػت ػٍٝ اٌىشح08اعزخذاِب غٛاي صِٓ اٌٍؼت ِٓ 

% اِب ثبٌغشٞ ثبٌىشح 08فٟ ؽ١ٓ ٠ىْٛ اٌزصشف فٟ ثبلٟ إٌغجخ ٟٚ٘ ، اٌزصشف ف١ٙب ثبٌزّش٠ش 

 اٚ اٌّشاٚغخ اٚ اٌزص٠ٛت.

ٚثٛاعطخ ِٙبسح إٌّبٌٚخ )اٌزّش٠ش( ٠زغٕٝ ٌٍفش٠ك اٌّٙبعُ اٌٛصٛي اٌٝ ِشِٝ اٌفش٠ك        

. ؽ١ش رؼزجش ِٙبسح اٌزّش٠ش سوٕبً اعبع١بً فٟ ٌؼجخ وشح اٌمذَ ، إٌّبفظ ٚرغغ١ً اصبثخ ف١ٗ 

٠غت ػٍٝ اٌىشح أْ رزجغ اٌّغبس    .اٌفؼب١ٌخ فٟ ٘زٖ اٌّٙبسح ٟ٘ اٌّفزبػ األعبعٟ ٌٍزّش٠ش اٌغ١ذٚ

 الػت ِٕبفظ . اٌزٞ رش٠ذٖ ِٓ دْٚ أْ ٠زُ اػزشاظٙب ِٓ لجً 

ْ ٠ٕزظ ػٕٗ ٘ذف اٚ ِٛلف ٚرّش٠ش اٌىشح اٌٝ اٌض١ًِ ثذلخ ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٠ّىٓ ا

وخطخ ثغ١طخ فٟ وشح اٌمذَ ، ٚا١ّ٘خ وج١شح وّٙبسح اوضش خطٛسح ، ٌٚٙزا فبْ رّش٠ش اٌىشح ٌٗ 

         ٚوٍّب رّذ اٌزّش٠شح فغبح ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبعت وٍّب وبٔذ اوضش خطٛسح ػٍٝ اٌفش٠ك االخش . 

ٝ ٠صً اٌٝ ٚظغ اوضش ٠ٚؾبٚي وً فش٠ك االؽزفبظ ثبٌىشح ٚرٌه ثزّش٠ش٘ب ث١ٓ افشادٖ ؽز

اٌفش٠ك ِالئّخ ٌٍزصشف عٛاء ثبٌزص٠ٛت ػٍٝ اٌّشِٝ اٚ ٔمٍٙب اٌٝ ِٕطمخ ِشِٝ اٚ ِٕطمخ عضاء 

رىْٛ  فشصخ رغغ١ً اال٘ذافثبٌزبٌٟ ِّب ٠شىً خطٛسح ِغزّشح ػٍٝ اٌفش٠ك االخش ٚ إٌّبفظ ،

 .اوجش 



 جمهورية العراق                                                             
  دمـقـرة الـكادة : ـــالم                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      

  ىــولاألالمرحلة :                                   ار                                     ــبـنـة األعـامـج          
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة       

 م0202/0202
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 

 دادــإع                                                                                                    
 محمد صادق أحمد الكبيسي                                                                                   

 التدريسي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                                  
 جامعة االنبار                                                                                  

 

 

اٌالػت اٌّشاد رّش٠ش  فارا وبْ   .اٌزّش٠شاد ِٓ اٌُّٙ عذاً ئدسان أ١ّ٘خ اٌزٛل١ذ فٟ أداءٚ

، فؼٍٝ اٌالػت اٌّّشس )اٌّشعً( أْ ٠مذس ع١ذاً ِٛلغ اٌىشح ِٚٛلغ  اٌىشح ئ١ٌٗ )اٌّغزمجً( ِزؾشوبً 

  .اٌالػت اٌض١ًِ اٌؾبٌٟ ١ٌٚظ ِٛلؼٗ اٌمذ٠ُ اٌزٞ وبْ ف١ٗ ِٚزٝ عزصً اٌىشح ئٌٝ لذِٗ

 

  -ٟٚ٘ :سئ١غ١خ ٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌزّش٠شاد اٌٝ صالس الغبَ 

 انتمرير حسة االتجاه  - أ

 انتمرير حسة االرتفاع  - ب

 ٚف١ّب ٠ٍٟ ششػ رٌه ...                         انتمرير حسة انمسافح  - خ

ػٍٝ ِغزٜٛ االرغب٘بد ٠ّىٓ رمغ١ّٗ ػٍٝ ٚفك اْ اٌزّش٠ش         : انتمرير حسة االتجاه -أ

 :  ٟ٘ارغبٖ اٌزّش٠شح ئٌٝ صالصخ ارغب٘بد 

 :  انى االماوانعامىديح او انثينيح انعميمح انتمريراخ   -1

ٌض١ًِ اٌّزمذَ عش٠ؼبً ث١ٓ ؼجذ اٌٝ اٌالػت اِب ٌُ  اراٟٚ٘ رّش٠شح عش٠ؼخ ِٚفبعئخ              

ٟٚ٘ خطشح ارا اعزخذِذ فٟ ،  إٌّبفظرىْٛ ثبرغبٖ ٘ذف ٚغبٌجب ِب ،  دفبع إٌّبفظ

ِٓ اٌالػت اٌّّشس ٚاٌالػت ٚرزطٍت ِٙبسح فبئمخ ٚرٛل١زب صؾ١ؾب ، اٌٛلذ إٌّبعت 

 ٌغشض ٔغبؽٙب . اٌّغزٍُ 

 انتمريراخ انعرضيح :   -2

ٚغبٌجبً ِب رٍؼت ، ٟٚ٘ رّش٠شح رٍؼت فٟ عبٔجٟ اٌٍّؼت اٌٝ داخً ِٕطمخ اٌغضاء              

ثشىً أسظٟ ٚثصٛسح ل٠ٛخ ١ٌعؼٙب اٌّٙبعُ اٌض١ًِ فٟ اٌٙذف ِٓ اٌٍّغخ االٌٚٝ أٚ 

ٚرغزخذَ ٘زٖ اٌزّش٠شاد ٌزغ١ش ٠غزفبد ِٕٙب فٟ خطأ اٌّذافغ ػٕذ اثؼبد٘ب ػٓ اٌّشِٝ . 

 ارغبٖ اٌٍؼت ٚاٌؾصٛي ػٍٝ فشصخ ِٕبعجخ ثبرغبٖ ٘ذف إٌّبفظ . 

  انتمريراخ انخهفيح :   -3

اٌالػجْٛ اٌٝ اسعبع اٌىشح خٍفب ٌغشض اٌؾصٛي ػٍٝ  ٠ؼّذفٟ اٌىض١ش ِٓ االؽ١بْ              

 فشصخ ٌٍزٙذ٠ف اٚ اٌز١ٙئخ ٌجٕبء اٌٙغَٛ ٚفزؼ اٌضغشاد . 
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 انتمريراخ حسة االرتفاع وتشمم :  -ب

 انتمريراخ االرضيح :   -1

ٌؼذَ اوجش اٌض١ًِ  اٌالػت ٘زٖ اٌزّش٠شاد عش٠ؼخ ٚظّبْ ٚصٌٛٙب اٌٝ ٚرؼزجش            

 ثٙزٖ اٌى١ف١خ غبٌجب ِب رىْٛ رّش٠شح لص١شح اٚ ِزٛعطخ . ٚ ث١ُٕٙ . ِٕبفظٚعٛد 

 انتمريراخ انعانيح :   -2

رغزخذَ فٟ اداء ظشثخ اٌٙذف ، ٚظشثخ اٌضا٠ٚخ ، غبٌجب ِب رىْٛ غ٠ٍٛخ ٚ             

ٟٚ٘ ٚاٌعشثبد اٌؾشح اٌّجبششح ، ٟٚ٘ ِّٙخ فٟ رغ١١ش ارغبٖ اٌٍؼت ثشىً ِفبعٟء . 

، ٚإٌٛع  ؛ غ٠ًٛ ِجبشش ١ٌظ ئٌٝ الػت ِؾذد ثً ئٌٝ إٌّطمخ اٌّىزظخ أ٠عبً ٔٛػبْ

، ثً ٚئٌٝ عضء ِؾذد ِٓ  ؛ أٞ ئٌٝ الػت ثؼ١ٕٗ ٢خش ٘ٛ اٌزّش٠شح اٌط٠ٍٛخ اٌّٛعٗا

 .  عغّٗ )لذس اٌّغزطبع( أٚ ئٌٝ اٌّغبؽخ أِبَ اٌالػت اٌّشاد

ٌٚىٓ ٌٙب  اٌفش٠ك إٌّبفظػجٟ رمصٟ ػذًدا ِٓ ال اٌط٠ٍٛخاٌؼب١ٌخ ٌزّش٠شاد ااْ             

، ال شه ٠صؼت أؽ١بٔبً أْ ٍٔؼت  ، وخغبسح اٌٛلذ ٌذٜ ِغزمجًِ اٌىشح ٚئٔضاٌٙب عٍج١بد

 إٌّبفظ، أٚ اعزغالالً ٌضغشح ٌذٜ  ، ثغجت اٌعغػ ربسح اٌىشح ػٍٝ األسض غٛاي اٌٛلذ

ً اٌؼبٌٟ ثشىً رىز١ىٟ ِؾط ، ٌٚزٌه ٠غزخذَ ثؼط اٌفشق اٌزّش٠ش اٌط٠ٛ ربسح أخشٜ

، وبٌٍؾظبد األخ١شح ػٕذ  رىز١ىٟ ٔفغٟ فٟ عضء ِٓ أعضاء اٌّجبساح ، أٚ ٍعغػٌوزخطٟ 

    . اٌفٛص

 انتمريراخ حسة انمسافح وتشمم :  - خ

 انتمريرج انمصيرج :  -1

٠ؼزجش ٘زا اٌزّش٠ش اوضش اعزؼّبالً فٟ ٘زٖ اٌٍؼجخ ٚرٌه ٌزأوذ اٌالػت ِٓ ٚصٛي         

اٌىشح ٌض١ٍِٗ وّب رغزخذَ ٘زٖ اٌزّش٠شاد )إٌّبٚالد( اٌمص١شح ػٕذِب ٠ىْٛ اٌفش٠ك ػٕذٖ 

ٚوزٌه ػٕذِب ٠ىْٛ اٌفش٠ك إٌّبفظ ٠غ١ذ لطغ اٌىشاد اٌؼب١ٌخ ، ٔمص فٟ إٌبؽ١خ اٌجذ١ٔخ 

ثبإلظبفخ اٌٝ أٙب رز١ّض ثذلخ ٚأِبْ ، إٌٛع ِٓ إٌّبٚالد ِّب ٠غؼٍٗ ٠غزخذَ ٘زا 

وّب أٙب رغزخذَ فٟ اٌزّش٠شاد االخزشال١خ )اٌج١ٕ١خ( ٌزٌه فٟٙ عالػ ، ٚعشػخ ثأدائٙب 

لٛٞ رغزخذِٗ اٌفشق اٌّزمذِخ فٟ ِشاؽً ِخزٍفخ ٌجٕبء اٌٙغَٛ ٚخبصخ فٟ اٌضٍش 

 َ .  20 – 0ِغبفزٙب ػٓ  اٌٙغِٟٛ  ٚال رض٠ذ
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ٚاٌزٟ ( اٌزّش٠شح اٌغش٠ؼخ ) ٘بد ٚخز ٚرزعّٓ اٌزّش٠شح اٌمص١شح ٔٛع ُِٙ عذا ٚ٘ٛ 

ٚرغزخذَ ا٠عبً وخطخ ، ( ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّشالجخ اٌالؽمخ اصٕبْ --٠إد٠ٙب الػجبْ )ٚاؽذ 

 ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌزىز١ه اٌّزجغ ِٓ اٌفش٠ك ا٢خش فٟ وشف ِص١ذح اٌزغًٍ .

 

  انتمريرج انمتىسطح : -0

َ ، ٚال ٠ؾجز اعزخذاَ ٘زٖ اٌزّش٠شاد اِبَ إٌّطمخ  05 – 20ِغبفزٙب  ْرىٛ       

الٔٙب غبٌجب ِب رشىً خطٛسح ػٍٝ اٌفش٠ك ، ٚفٛائذ٘ب ل١ٍٍخ ػٍٝ اٌفش٠ك الٔٙب ال ، اٌذفبػ١خ 

 رؼطٟ ِغبؽبد ٚاعؼخ ِٓ اٌٍّؼت .

 

 انتمريراخ انطىيهح :  -3

د اٌّشرذح ٚخبصخ ػٕذِب ٠ىْٛ فٟ اٌٙغّب إٌّبفظرغزخذَ ثغشض اٌزمذَ ٔؾٛ ٚغبٌجب ِب        

وّب رٍؼت ٌمطغ اٌىشح ٌّغبفبد غ٠ٍٛخ ٚخب١ٌخ وٟ ، دفبع اٌفش٠ك إٌّبفظ ِزمذِبً ِغ اٌٙغَٛ 

فعال فٟ رغ١١ش ارغبٖ اٌٙغَٛ ٚرٛع١غ عجٙزٗ ا٠عب رغزخذَ  ،رزخطٝ اوجش ػذد ِٓ إٌّبفغ١ٓ 

  .اٌىشاد اٌؼشظ١خ  ػٓ

ؽ١ش ٠غت اْ رزصف ٘زٖ اٌزّش٠شاد ، ٚصؼٛثزٙب رىّٓ فٟ دلخ ادائٙب ٚا٠صبٌٙب ٌٍض١ًِ        

الْ اٌخطأ ف١ٙب ٠ٕزظ ػٕٗ اثزؼبد اٌىشح وض١شاً ػٓ اٌالػت اٚ اٌّغبؽخ اٌّشاد  ، ثبٌذلخ ٚاإلرمبْ

رٛص١ً اٌىشح ا١ٌٙب ، ِٚٓ ػ١ٛة ٘زٖ إٌّبٌٚخ أٙب ارا ارخزد ِغبس لٛط ػب١ٌبً أٙب رؼطٟ 

ٌزٌه فالثذ اْ ، ٌىبفٟ ٌٍّٕبفغ١ٓ ِٓ سؤ٠خ ِغبس٘ب ٚرؾذ٠ذٖ ثغٌٙٛخ ٚاٌزؾشن ٌٍىشح اٌٛلذ ا

ٚرىْٛ ِغبفزٙب ِٓ ،  رىْٛ ٌذٜ اٌالػت اٌّغزمجً ٌٙب اٌّغبؽخ اٌىبف١خ العزمجبٌٙب ٚاٌزصشف ثٙب

 َ فّب فٛق. 05
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 مثادئ وأسس انتمرير :

ػت رٕف١ز اٌزّش٠ش اٌغ١ٍُ ٕ٘بن ػذح ِجبدب ٠غت ٚظؼٙب فٟ االػزجبس ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌال         

 ِٚٓ ٘زٖ اٌّجبدب ِب ٠ٍٟ : 

 اٌشؤ٠خ اٌٛاظؾخ ٌٍّٛلف لجً رٕف١ز اٌزّش٠ش :  -2

ئْ ِٓ خصبئص الػت وشح اٌمذَ اٌغ١ذ ِمذسرٗ ػٍٝ سؤ٠خ ِب ٠ذٚس ؽٌٛٗ ِٓ ِٛالف          

ٌزٌه الثذ ػٍٝ اٌالػت رٛص٠غ ، صُ رشعّخ ٘زٖ اٌّٛالف ٚسثطٙب ٌٍخشٚط ثمشاساد صبئجخ 

٠غت رذس٠ت اٌالػج١ٓ ػٍٝ سفغ سؤٚعُٙ ثبٌضا٠ٚخ إٌّبعجخ اصٕبء ٚج١ٓ ، ٔظشٖ ث١ٓ اٌىشح ٚاٌالػ

ػٍٝ اٌالػت اٌزٞ ِؼٗ اٌىشح اْ ٠عغ فٟ اػزجبسٖ لجً اٌزّش٠ش اٌّغٙٛد اٌزٞ ٚ اعزالَ اٌىشح .

 . ٠ّىٓ ٌالػج١ٓ االخش٠ٓ ثزٌٗ

 اخز١بس أفعً الػت ٠زخز ِٛلفبً ِٕبعجبً ٌٍزّش٠ش ئ١ٌٗ : -0

ئْ افعً اٌزّش٠شاد ٟ٘ اٌزٟ رزُ ٌالػت ص١ًِ ثؾ١ش رزخطٝ أوضش ػذد ِٓ اٌّذافؼ١ٓ     

  بْ ثبألِبَ أٚ اٌخٍف ٌزغٕت لطؼٙبٚوزٌه ٠غت اٌزّش٠ش ٌالػت اٌزٞ ٠زخز ِٛلفبً ِٕبعجبً عٛاء و

 اخز١بس أغت أٛاع اٌزّش٠ش رجؼبً ٌٍّٛلف اٌزٞ ف١ٗ اٌالػت : -3

٠غت ػٍٝ اٌالػت أْ ٠خزبس ٚثغشػخ ٔٛع اٌزّش٠ش إٌّبعت ؽغت اٌّٛلف اٌزٞ ٠ٛاعٙٗ     

ًّ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ثٗ ثذلخ ٚأِبْ لذس االِىبْ . ار  ؽ١ش ٠ؾمك ٚصٛي اٌىشح اٌٝ ص١ٍِٗ فٟ ظ

. فّضال اٌزّش٠شاد االسظ١خ ٠غت اعزخذاِٙب ؽ١ّٕب رىْٛ  رٕٛع اٌزّش٠شح ٠زأصش ثبٌطمظاْ 

ٚغج١ؼخ اسظ١خ  . ّب اْ ػٍٝ اٌفش٠ك اٌزٞ رإاصسٖ اٌش٠ؼ اال ٠ٍؼت اٌىشح ثمٛحاٌش٠ؼ ل٠ٛخ ، و

 اٌزّش٠شاد فٟ رٛل١ذ دل١ك . ٠ٚغت اْ رشعً ش ػٍٝ رٕف١ز اٌزّش٠شاد . اٌٍّؼت ػبًِ آخش ٠إص

 س :اٌز٠ٕٛغ فٟ اٌزّش٠ش ِٕؼبً ٌٍزىشآِ اٌّغزؾغٓ  -4

اٌزّش٠ش فٟ ِخزٍف اٌّٛالف ثؼط اٌفشق أٚ اٌالػج١ٓ ٠غزخذِْٛ ٔٛػبً ٚاؽذاً ِٓ     

ٚاٌظشٚف . ٚ٘إالء ٠ىْٛٔٛ ػبدح ِّىٓ ٠ؼزّٛد ػٍٝ اٌزّش٠ش اٌمص١ش اٚ اٌط٠ًٛ فٟ ثٕبء 

ئْ ار  .٘غّبرُٙ . ٚ٘زا خطأ ِؾط الُٔٙ ال٠عؼْٛ فٟ اػزجبسُ٘ اٌظشٚف اٌٛالؼ١خ ٌٍّجبساح

خ ِمذِبً ، رىشاس إٌٛع ٚاٌٛاؽذ ِٓ اٌزّش٠ش ٠ّىٓ ِذافؼٟ اٌفش٠ك االخش ِٓ ِٛاعٙخ وً ؽشو

غ١ش ٠ٚغت اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن دائّب فٟ خطػ اٌٙغَٛ شٟء  . فزٕغؼ عٙٛدُ٘ فٟ أغٍت االؽٛاي

 .   ؽزٝ ال٠غزط١غ اٌذفبع اٌّمبثً اْ ٠غزؼذ ٌٙب ثأخز االِبوٓ إٌّبعجخِزٛلغ 
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 انفرق تيه انذلح وانجىدج في انتمريراخ 

اٌزٟ اؽذ إٌّزخجبد اٌؼشث١خ رٛلف ثؼط اٌّذسث١ٓ ٚاٌّؾ١ٍٍٓ ػٕذ ئؽصبئ١بد ِجبساح 

، ثشأْ دلخ اٌزّش٠شاد  االؽصبء اٌىِّٟٓ اٌّٛالغ اٌّزخصصخ ثبٌزؾ١ًٍ ٚ ٔششرٙب اٌؼذ٠ذ

ٚلذ اعزغشة اخشْٚ ِٓ ، فٟ رٍه اٌّٛاعٙخ  اٌالػجْٛ ٌزٌه إٌّزختٚإٌّبٚالد اٌزٟ ٔفز٘ب 

ٚلذ ٚصفٛ٘ب ثبٌّجبٌغخ  %( ، 02)ثذلخ (  523 ) زّش٠شاد ثٍغاٌاألسلبَ اٌزٟ أشبسد ئٌٝ اْ ػذد 

ٕٚ٘ب ثبد ٌضاِبً ػ١ٍٕب اٌزٛلف ػٕذ ٘زٖ إٌمطخ  ، ٠مبع اٌشر١ت ػطفبً ػٍٝ األداء اٌعؼ١ف ٚاال

 (عٛدح اٌزطج١ك)ٚ (دلخ األداء)اٌفشق اٌٛاظؼ ث١ٓ ِفِٟٙٛ ت اْ ٔٛظؼ ف١ٙب اٌّّٙخ اٌزٟ ٠غ

 . اٌٍز٠ٓ ٠ؼٕٝ ثّٙب ػٍُ اٌزؾ١ًٍ اٌىشٚٞ

ء فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ػٕذِب ٔزؾذس ػٓ دلخ اٌزّش٠ش اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ثبإلؽصب 

اٌىّٟ اٌمبئُ ػٍٝ ؽغبة ػذد اٌؾبالد اٌزٟ ٚصٍذ ف١ٙب اٌىشح ِٓ اٌالػت األٚي ئٌٝ اٌضبٟٔ 

ٚرغٍّٙب ِٓ أٚظبع ِخزٍفخ ٠ٚزُ ا٠عب ؽغبة ؽزٝ اٌىشح اٌزٟ ٌّغزٗ ٚخشعذ ِٓ ع١طشرٗ 

ِغّٛع اٌزّش٠شاد   ٚر٘جذ اٌٝ إٌّبفظ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٔغّغ ػذد اٌؾبالد وٟ ٔؾصً ػٍٝ

 .فمػ  ٚٔغجزٙب اٌّئ٠ٛخ أٞ أسلبَٚٔأخز ِٕٙب اٌذلخ 

١ٌؾٌٛٙب  (ِضا٠ب إٌّبٌٚخ)ٚ (عٛدح اٌزّش٠ش)فٟ ؽ١ٓ اْ اٌزؾ١ًٍ إٌٛػٟ دائّب ِب ٠جؾش ػٓ 

اٌٝ ِشب٘ذاد ف١ٕخ رخعغ ئٌٝ ششٚغ اٌغبٔت اٌخططٟ ثشم١ٗ اٌذفبػٟ ٚاٌٙغِٟٛ أٞ اْ اٌّؾًٍ 

رٛلؼٗ ٌّغبس اٌٍؼت االفزشاظٟ ٠ٙزُ وض١شا ثزم١١ُ رٍه اٌزّش٠شح ػطفبً ػٍٝ رى١ٕه اٌالػت ٚغش٠مخ 

 ، ٚاٌغإاي االُ٘ : ٚغش٠مخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّٛالف اٌّزؾشوخ اٚ اٌضبثزخ ثبٌزضآِ ِغ ِغبس اٌىشح 

انكثيرج انصحيحح تانتمريراخ هم تانضرورج ان يكىن انفريك انمستحىر عهى انكرج 

 طىل زمه انمثاراج هى انفريك انفائس دائما تانمثاراج ؟ انمتنىعح 

ِٓ اٌّؼٍَٛ ٚاٌّشب٘ذ اْ اٌزطٛس اٌىج١ش اٌزٞ ؽذس فٟ ػبٌُ اٌغبؽشح اٌّغزذ٠شح  

ٔعغ فٟ االػزجبس اْ اعزؾٛار اٌفش٠ك ػٍٝ اٌىشح ١ٌظ ٛصب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزىز١ه ٠غؼٍٕب ٚخص

اال اْ فٟ غبٌت االِش االعزؾٛار ػٍٝ اٌىشح ، ثبٌعشٚسح اْ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌفش٠ك اٌفبئض دائّب 

رؼض٠ض اٌضمخ ِغ ٠غؼً اٌالػج١ٓ ٠شؼشْٚ ثبالسر١بػ ث١ٓ اػعبء اٌفش٠ك ٚاٌزّش٠شاد اٌّزٕٛػخ 

ٚعٌٙٛخ رغ١١ش اٌزىز١ه فٟ اٞ ٌؾظخ ؽغت ، ِّب ٠غُٙ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌغٙذ اٌّجزٚي ، ثبٌٕفظ 

 ظشٚف اٌّجبساح ِٚضا٠ب اٌفش٠ك إٌّبفظ . 
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ِّٚب رغذس االشبسح ا١ٌٗ أٗ ١ٌظ ِٓ اٌعشٚسح ٚخصٛصب فٟ وشح اٌمذَ اٌؾذ٠ضخ اْ 

ظّؾالي اٌّغبؽخ فٟ ّغ ا، ف ال ِؼٕٝ ٌٙباٌزّش٠شح اٌزٟ ال رمصٟ اؽذا ِٓ الػجٟ اٌفش٠ك إٌّبفظ 

رّش٠شح أٚ  وً، أٚ أْ رمصٟ اٌفش٠ك إٌّبفظ أْ ٍٔؼت داخً خطٛغ ٚلزٕب اٌؾبظش ٠صؼت 

وبعزذساط  ،اخش  ٕبً خٍفٙب ِغضٜ، فبٌزّش٠شح لذ رؾًّ أؽ١اٌفش٠ك إٌّبفظ رصفّٟ ػذداً ِٓ الػجٟ 

ٕ٘ب ٕٚ٘بن ثؾضبً ػٓ اٌضغشاد  إٌّبفظ، أٚ رجبدي اٌىشاد ثشىً ػشظٟ ٚرؾش٠ه  اٌخصُ ٌٍعغػ

، أٚ  ثبٌّمبسٔخ ثبٌج١ٕ١بد،  ، ٚ٘زٖ اٌزّش٠شاد ال ٠غٕٟ ِٕٙب اٌفش٠ك أفع١ٍخ فٛس٠خ ٚئٌٝ غ١ش رٌه

 .اٌزّش٠شاد اٌؼب١ٌخ اٌّٛعٙخ ثؾ١ش ٠زفٛق اٌفش٠ك ِشوض٠بً ٚػذد٠بً 

ف١ز مٛي اْ أٞ ِجبساح رصٕف ٚفك اٌّغبس اٌزؾ١ٍٍٟ اٌٝ لغ١ّٓ اٌذلخ فٟ اٌز٠ّٕٚىٕٕب اٌ

ٚػٍٝ اٌّؾًٍ ٚاٌّذسة اٌزٞ دسط  ، ّٚ٘ب ِٓ سوبئض ػٍُ اٌزؾ١ًٍ اٌىشٚٞ ، ٚاٌغٛدح فٟ اٌزطج١ك

ػٍُ اٌزؾ١ًٍ رفغ١ش رٍه األسلبَ ئٌٝ ِشب٘ذاد ٚٚلبئغ ف١ٕخ ٍِّٛعخ لجً اٌؾىُ اٌّغجك ػٍٝ األسلبَ 

بسح ػٓ ِٓ ؽبالد وشح اٌمذَ ػج %(08)ٔزٛلف ػٕذ ؽم١مخ عبغؼخ ِفبد٘ب اْ   وّب ػ١ٍٕب اْ، فمػ 

ٌؼت ِفزٛػ ٠أرٟ ِٓ خالي إٌّبٚالد ٚاٌزّش٠شاد اٌّزٕٛػخ ِٛظفخ فٟ أعب١ٌت رىز١ى١خ ِزؼذدح 

 .ِٚب رجمٝ ٠أرٟ ػٓ اٌٍؼت اٌضبثذ أِب وشاد صبثزخ اٚ سوالد ؽشح أٚ عضاء أٚ س١ِبد رّبط 

 

 


