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 وشاصت اٌّبدة

Course Book 

 . اصُ اٌّبدة1 ِببدئ االلخظبد

 اٌخذس٠ضٟ اٌّضؤٚي. 2 خ١ٍفتَ.َ. فشح بش١ش 

 . اٌمضُ/ اٌى١ٍت3 اٌخبص بب٠خخج/ ِؼٙذ اٌفٕٟ اداسة االػّبي

Farah.xalifa@pti.edu.krd 

      

     سلُ اٌٙبحف )اخخ١بسٞ(:

 االحظبي:  ِؼٍِٛبث .4

 

  صبػبث أصبٛػ١ب  3 إٌظشٞ

  ) اٌؼٍّٟ ( ال ٠ٛجذ

)ببٌضبػت( خالي  اٌذساص١ت ٛدذاث. ا5ٌ

 األصبٛع

 . ػذد صبػبث اٌؼ6ًّ صبػت أصبٛػ١ب    10

 (course cod) . سِز اٌّبدة7 

جامعة الجزائر/ االختصاص تحلٌل  -بكالورٌوس فً العلوم االلتصادٌة/ كلٌة الخروبة -

 .0221-0222التصادي/ للسنة الدراسٌة 
المتبادلة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة بتمدٌر جٌد جدا باالطروحة الموسومة )العاللة  -

كلٌة االدارة وااللتصاد/  0222-0222بٌن التنمٌة المستدامة والبٌئة(للسنة الدراسٌة 
 جامعة بغداد.
 مساعد اللمب العلمً : مدرس 

  سنوات  12وات الخدمة كتدرٌسً فً الجامعة : عدد سن
 المواد التً لمت بتدرٌسها :

 واالنكلٌزٌة (باالغتٌن )العربٌة مباديء االلتصاد الجزئً  -
 مباديء االلتصاد الكلً باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 التصادٌات المالٌة العامة باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 االلتصاد االداري باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 مباديء االدارة باالغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة ( -
 )العربٌة واالنكلٌزٌة (مباديء االدارة المحلٌة باالغتٌن  -

 الدورات التً شاركت فٌها :اللجان و
دورة تاهٌل طلبة الدراسات العلٌا فً الحاسبة االلٌكترونٌة/ مركز الحاسبة االلٌكترونٌة  -

 .0222جامعة بغداد/ كلٌة االدارة وااللتصاد

 (.0212-0222دورة طرائك التدرٌس فً كلٌة ابن الهٌثم/ جامعة بغداد للعام ) -

المشاركة فً العدٌد من اللجان االمتحانٌة خالل فترة عملً فً كلٌة دجلة الجامعة  -

 االهلٌة.

-0212المشاركة فً اللجنة االمتحانٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام الدراسً  -

0212. 

المشاركة فً لجنة الصحة والسالمة على مستوى الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام  -

 .0212-0212الدراسً 

المشاركة فً لجان ضمان الجودة فً لسم ادراة االعمال فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .0212لغاٌة 0212للفترة 

المشاركة فً لجنة الصحة والسالمة على مستوى الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام  -

 .0212-0212الدراسً 

 ٌٍخذس٠ضٟ االوبد٠ّٟ  اٌبشٚفب٠ً. ٨

 
 
 
 
 
 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 ٌننانٌة الفرنسٌة للعامالمشاركة فً لجنة ضمان الجودة على مستوى الجامعة اللب -

 .0212-0212و 0212-0212 ٌنالدراسٌ

رئٌس لجنة ضمان الجودة فً كلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .0212-0212و 0212-0212ٌٌنالرداس ٌنللعام

 لجنة تنظٌم المؤتمرالدولً االول لكلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة -

 .12/5/0212فً 

المشاركة فً المؤتمر الدولً االول لكلٌة االدارة وااللتصاد فً الجامعة اللبنانٌة  -

 . 12/5/0212الفرنسٌة 

المشاركة فً دورة تطوٌر التدرٌسٌٌن وكتابة البحوث فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .02/2/0212لغاٌة  00/5/0212للفترة من 

داخل الجامعة اللبنانٌة الفرنسة وخارجها للعام  المشاركة فً ورشات عمل عدٌدة -

 .0212ولغاٌة  0212

المشاركة فً دورة تطوٌر التدرٌسٌٌن وكتابة البحوث فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة  -

 .12/2/0212لغاٌة  2/0/0212للفترة من 

 .0212المشاركة فً دورة تطوٌر اللغة االنكلٌزٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة لعام  -

 . 0212المشاركة فً دورة تطوٌر اللغة الفرنسٌة فً الجامعة اللبنانٌة الفرنسٌة للعام -

 اللغات التً أجٌدها :
 (اللغة األماللغة العربٌة ) -
 (جٌداللغة الكردٌة ) -
           (جٌدزٌة ) اللغة اإلنكلٌ -

 اىعرض اىفردي واىنيي،، اىطية اىفردي واىنيي اىحاجاث اىعامت، اىحاجاث اىخاصت، 

سيىك اىمستهيل، اىتنيفت اىحذيت، اىتنيفت اىمتىسطت، ، مرونت اىعرض ، مرونت اىطية

االيراد اىحذي، االيراداىمتىسط ، اىتنيفت اىنييت، االيراد اىنيي، اىناتج اىمحيي 

 االجماىي، اىذخو اىفردي، اىذخو اىقىمي.االجماىي، اىناتج اىقىمي 

اٌّفشداث اٌشئ١ض١ت ٌٍّبدة  .٩

 Keywords 

 ٔبزة ػبِت ػٓ اٌّبدة. ٠١

 هميت دراست اىمادةأ: 

لتصادٌة الٌومٌة بسٌر األحداث اإلالعالم حٌث ٌتعلك  أنحاءلتصادٌة حول ومهما فً الحٌاة اإل واسعا   علم ومهنة حٌزا  ك علم االلتصاد،حتل ٌ
( مهما كان نوع النشاط الذي تمارسه) و التابعة للمطاع العام وكذلن الشركات التابعة للمطاع الخاص ةالحاصلة فً المنظمات الحكومٌ
لفٌة تؤهلهم الذٌن ٌتمتعون بخ اإلدارٌٌننوع جٌد من  إعداد) الجامعات والمعاهد المتخصصة (  األكادٌمٌةلذلن ٌمع على عاتك الجهات 

ستناد علٌه لبناء لاعدة مثل الحجر األساس الذي ٌمكن اإلحٌث أنه ٌ علم االلتصادوهنا ٌأتً دور مادة  سبك ذكرها ات التًللعمل فً الجه
  المتمدمة فً المراحل الدراسٌة الالحمة. األفكارستٌعاب وبما ٌمكنهم من إ االولى لمسم ادارة االعمالعلمٌة سلٌمة لطلبة المرحلة 

  ىيمادة األساسيتاستيعاب اىمفاهيم: 

 ،وتفاصٌلها المادةي معرفة عن أال ٌملكون  االولى لمسم ادارة االعمالن الطلبة الممبولٌن فً المرحلة أٌفترض المنهج العلمً االكادٌمً 
االلتصاد كالٌة اللٌة العمل بجوانب ساسٌة هو التعرٌف بالمفاهٌم األ( االلتصاد الجزئً والكلً)مبادئ المادة فان الهدف من هذه لذلن 

هم وكذلن بٌان أعوائد الدولة، الطلب والعرض واختالف االسعار والمحددات لكال منهما واهمٌة الناتج المحلً االجمالً فً زٌادة 
  .ادارة االعمالفً لسم المصطلحات التً سٌتعامل الطلبة معها خالل المراحل الدراسٌة 

 

 مبادئ ونظرياث اىمادة: 

مبادئ مادة )  على مجموعة واسعة من المبادئ والنظرٌات وتشتمل مفردات األخرى االنسانٌةحال العلوم  حالهعلم االلتصاد  ٌستند
من لى مجموعة إضافة باإل  اإلدارةساسٌة التً ٌموم علٌها علم نظرٌات األوالمدارس وعلى مجموعة واسعة من المبادئ ( االلتصاد

 . مبادئ االلتصادتمام االطار العلمً لمادة التً ٌعتبر فهمها مسالة ضرورٌة إل الفنٌةٌغ الطرق والص
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  اىرئيسيت ىيمادة ىألجزاءسييمت معرفت: 

سس العلمٌة السلٌمة سوف ٌضمن حصول الطلبة على فهم لى األإ ( والتً تم وضعها استنادا  مبادئ االلتصادن تسلسل مفردات مادة ) إ
فً فهم مفردات هذه المادة وعدم  تناسمة بحٌث ٌمكن للطلبة التدرجمبصورة سلٌمة وجزاء الرئٌسٌة للمادة واضح لهذه المادة ومعرفة األ

 ن تحد من لابلٌتهم على تمبل هذه المادة وفهمها.أفكار غٌر الضرورٌة التً ٌمكن رباكهم باألإ

 تضمين معيىماث مافيت ومفهىمت تضمن استحصاه اىىظائف: 

ستغناء عنها ن المهن المهمة والتً ال ٌمكن اإلتعتبر فً ٌومنا الحاضر م المدٌرفان مهنة دراسة هذه المادة همٌة أفً  اإلشارةكما سبك 
العمل  مدٌري ساسٌة التً ال ٌمكن أل( تتضمن المعلومات األااللتصادلذلن فان مفردات مادة )، و المطاع الخاصأسواء فً المطاع العام 

 الهدف النهائًلى للوصول إ األفكارهذه  تحوٌلن ثم ومالمدارس التملٌدٌة والنظرٌات الحدٌثة تامة بها كن ٌكون لدٌه المعرفة الأبدون 
سواء كانت مملوكة للمطاع العام نواع المنظمات والشركات أو المنظمات حٌث تعتمد جمٌع أركات أعمال هذه الشرنتها لمعرفة نتائج اومم
 ،( الال المركزٌة المركزٌة أوالمطبك فٌها سواء كان ) النظام  الداخلًو المطاع الخاص على هذه المفاهٌم ومهما كان نوع النظام أ

عمال فً بشكلها الصحٌح سوف ٌضمن لهم الحصول على الوظائف واألستٌعابها المتعممة للطلبة بهذه المفاهٌم وإوبالتالً فان المعرفة 
   ثناء الممارسة العملٌة.أن تظهر ادرٌن على حل المشاكل التً ٌمكن أعلهم لكال المطاعٌن وٌج

  :أ٘ذاف اٌّبدة .٠٠
 بعد إتمام دراسة هذه المادة خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون لادرٌن على :

  الرئٌسٌة. موأهدافه االلتصاد الجزئً والكلًفهم تعرٌف 
 والكلًااللتصاد الجزئً  وعناصر معرفة وظائف. 
 دارة االعمال التعرٌف بالحاجات واجزائها ومدى اهمٌتها لطلبة لسم ا. 
 وظائف اإلدارٌة األخرىالعلى كل من  النظام االلتصاديعناصر عن تأثٌر  إعطاء النماذج. 
  صٌاغتهاوكٌفٌة  وعناصرها االساسٌة االلٌة عمل النظام االلتصاديفهم الفكرة. 
  تغٌرات السوق وتاثٌر تغٌر اسعار السلع والخدمات على كمٌات الطلب ووالعرض علٌها،من  والكلًااللتصاد الجزئً عناصر فهم 

 .وكٌفٌة ادارتها فً المطاع االعام والخاص وامكانٌة التوازن بٌن هذه العناصر
  الناتج المحلً االجمالً عن النماذج. 
  المشاكل االلتصادٌة وكٌفٌة عالجها كالبطالة طرق النعامل مع معرفة. 
 فً المنظمة. الرلابة عملٌةكٌفٌة  معرفة 

 :اٌطبٌباٌخزاِبث  .٠١

 لجدول األسبوعً وٌمع على الطلبة مسؤولٌة التعاون مع حاضرة وبحسب األولات المحددة فً التزام بالحضور إلى المعلى الطلبة اإل
 األسئلةالتدرٌسً فً منالشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلن ضرورة المشاركة الجماعٌة من لبل الطلبة فً حل 

 المحاضرة  أولاتالتً ٌطلب منهم حلها خارج  األسئلة إلى باإلضافةوالتمارٌن التً تطرح فً المحاضرة 

 (Homework ) 

 االمتحانات المفاجئة  إلجراءن ٌكون الطلبة مستعدٌن أ (Quizzes  ) ًمن مدى متابعة الطلبة  للتأكدالتً لد ٌجرٌها التدرٌس

 .لمجرٌات المادة ولت الحاجة
 مجموعات تموم لى إن ٌموم بتمسٌم الطلبة أعداد تمارٌر ملخصة كلما دعت الحاجة لذلن وٌمكن للتدرٌسً إن ٌموموا بعلى الطلبة أ

ا و مأراسٌة ددات المادة والمواضٌع التً سٌتم تغطٌتها خالل السنة الرعداد نوع مختلف من التمارٌر وحسب مفإكل مجموعة ب
 ٌتعلك بالمادة من مواضٌع فرعٌة.

 :. طشق اٌخذس٠ش٠٢

 سوف ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلماء المحاضرات على الطلبة:

  النظرٌة وفٌها سوف ٌتم تمدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع.استخدام المحاضرات 
  ( طرٌمة العرضPOWER POINT والتً سٌتم إ ) ستخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة ، األشكال ، المخططات ، وكذلن

 نماذج المختلفة التً تتضمنها المادة.
  الكتابة على اللوحة البٌضاء.الطرٌمة التملٌدٌة وهً استخدام اللوحة وألالم 
 .استخدام بعض مماطع االفالم العلمٌة التً توضح امثلة عملٌة من الوالع االلتصادي لبعض المٌزانٌات العامة لبعض الدول 
  حل األمثلة العملٌة التوضٌحٌة المصاحبة لكل موضوع بمشاركة الطلبة فً حل هذه األمثلة لزٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز

 مهاراتهم فً حل التمارٌن المتعلمة بكل موضوع.
  المنالشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومنالشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع

 المختلفة للمادة.
  االمتحانات الٌومٌة المفاجئة (Quizzes  )والمعهدلٌة الممررة من لبل المسم باإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفص. 
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 :ٔظبَ اٌخم١١ُ. ٠٣

 ٌمتحانات. وتشمل هذه االمتحانات ) الٌومٌة ، الشهرٌة ، إ 2إلى  0كونون مطالبٌن بأداء من خالل العام الدراسً فان الطلبة س

رجة تمثل درجة د 22سوف ٌكون والفصلٌة الممررة من لبل المسم العلمً والكلٌة ( ، المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات 
( فان درجته  الفصل االول للسنة الدراسٌة، أما االمتحان النهائً ) االمتحان المركزي فً نهاٌة  الفصل الدراسً السعً الكلٌة خالل

 درجة (. 122)  ( درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً 52تكون من ) 

  

 :ٔخبئج حؼٍُ اٌطبٌب. ٠٤

 

بضٍٛن اٌّضخٍٙه ٚاٌذبجبث االٔضب١ٔت بّٛاض١غ اٌّخؼٍمت ٠ٙخُ ٛ ػٍُ أضبٟٔ ٚاجخّبػٟ ٘ االلتصادْ إٌٝ أ االلخظبد٠ش١ش حؼش٠ف ػٍُ 

زٌه فبْ إٌخبئج اٌّخٛلغ ت دى١ِٛت اٚػبِت ِٓ اجً حذم١ك ا٘ذاف اجخّبػ١ت ٚالخظبد٠ت ٚص١بص١ت. ٌئاٌخٟ حذفغ ٚحذظً ِٓ لبً ١٘ ٌالفشاد

ْ أػالٖ د١ث ٠فخشع ِٓ اٌطٍبت أصٛف حخّذٛس دٛي اٌخفبط١ً اٌٛاسدة فٟ اٌخؼش٠ف  االلخظبد(١ٌٙب ِٓ خالي حؼٍُ اٌطٍبت ٌّبدة ) اٌٛطٛي إ

 ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ :

  ُٙفٟ حٍب١ت دبجبث افشاد اٌّجخّغ ببالػخّبدػٍٝ صٍٛو١بث  ٚدٚس٘ب اٌُّٙ  تغٌرات العرض والطلب فً االسواق المحلٌة١ّ٘ت أف

 صش ػ١ٍّت.أحمَٛ ػٍٝ  اٌّضخٍٙه ٚاٌخٟ 

  دبجخُٙ إضبفت ثٕبء دساصخُٙ فٟ اٌّشادً اٌذساص١ت اٌالدمت ببإلأاٌخٟ صٛف ٠ضخخذِٙب اٌطٍبت االلتصادٌة فُٙ ِؼبٟٔ اٌّظطٍذبث ٌٝ

 ٌٙب فٟ د١بحُٙ اٌؼ١ٍّت بؼذ حخشجُٙ.

 ِ االلتصادياٚحفض١ش٘ب بّب ٠ّىٓ اػخببس٘ب ِذخالث ٌٍؼًّ  اٌذٍٛي ٌٙبٚو١ف١ت االلتصادٌة ا اٌّشبوًخخٍف و١ف١ت اٌخؼبًِ ِغ. 

 ٚ طشاف راث ٚاٌزٞ حؼخّذ ػ١ٍٗ اٌىث١ش ِٓ األااللتصادي ٌٝ ِخشجبث حّثً ٔبحج اٌؼًّ إو١ف١ت حذ٠ٍٛٙب و١ف١ت اٌخؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّذخالث

 اٌؼاللت.

 اٌزٞ ٠خظف دبٌٗ دبي ج١ّغ اٌؼٍَٛ ببٌخطٛس ٚاٌخغ١ش اٌّضخّش. ػٍُ االلخظبدف١ت اٌخؼبًِ ِغ اٌّضخجذاث فٟ و١ 

  ٓػ١ٍٗ ِٓ ْ ٠ضخٕذٚا أْ اٌطٍبت لذ دظٍٛا ػٍٝ ِب ٠ّىٓ أثٕبء اٌخطب١ك اٌؼٍّٟ ِبداَ أْ حظٙش أو١ف١ت اٌخؼبًِ ِغ اٌّشبوً اٌخٟ ٠ّى

 ِؼب١٠ش ػ١ٍّت.

 ٘زٖ ت ادخ١بجبث صٛق اٌؼًّ ِغ ِالدظت أصٛف ٠جؼٍُٙ لبدس٠ٓ ػٍٝ حٍب١ٌٙزٖ اٌّبدة حؼٍُ اٌطٍبت  ْ ِب حمذَ ِٓ ٔخبئج ػٓ ػ١ٍّتإ ْ

ٗ فٟ اٌّشادً صبس اٌزٞ صٛف ٠خُ اٌبٕبء ػ١ٍػخببس٘ب األبمذس إ اإلدارةٚاٌؼ١ٍّت ٌؼٍُ  توً إٌٛادٟ اٌؼ١ٍّػٍٝ ًّ خاٌّبدة ال حش

  ٌٚٝ.بٗ اٌطبٌب خالي اٌّشدٍت األ ْ حىًّ ِب بذءٚاٌخٟ ٠فخشع أ اٌثب١ٔتاٌذساص١ت اٌخب١ٌت ٌٍّشدٍت 
 

 :. لبئّت اٌّشاجغ ٚاٌىخب٠٥

 

 : أوال: المصادر العربٌة

 كرٌم مهدي الحسناوي،" مبادئ علم االلتصاد"، توزٌع المكتبة المانونٌة، بغداد، شارع المتنبً. .د 
 

 :ثانٌا: المصادر باللغة اإلنكلٌزٌة

 S.Rode; Modern Microeconomics, Ventus, Delhi, 2013. 

 
 . اٌّٛاض١غ٠١ اصُ اٌّذبضش
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 ًالنمط الرأسمال 
 ًالنمط االشتراك 

 االسبوع الرابع ق.العوامل لتحدٌد نطاق ونوع السو، السوق 

 االسبوع الخامس .سوق االحتكار، سوق المنافسة التامة،  أنواع ) أشكال ( السوق 

 االسبوع السادس   .سوق احتكار الملة، سوق المنافسة االحتكارٌة 

 االسبوع السابع .دخل المستهلن، ثمن السعر،محددات الطلب، الطلب 

  االسبوع الثامن .ذوق المستهلن، السلع األخرى المرتبطة بالسلعةأثمان 

 التغٌر فً الطلب والتغٌر ، منحنى الطلب، دالة الطلب السعرٌة، لانون الطلب
 .فً الكمٌة المطلوبة

 االسبوع التاسع

 االسبوع العاشر .الحاالت االستثنائٌة للطلب، لكلً ) طلب السوق (الطلب ا 

 االسبوع الحادي عشر   وانواعها. مرونة الطلب 

  ًالعرض، دالة العرض السعرٌة، منحنى العرض، التغٌر فً العرض والتغٌر ف
 الكمٌة المعروضة

 االسبوع الحادي عشر

 .االسبوع الثانً عشر العرض الكلً) عرض السوق(، مرونة العرض السعرٌة 

  ،االسبوع الثالث عشر . تغٌرات وضع التوازنتوازن السوق 

 االسبوع الربع عشر .بعض التطبٌمات على نظرٌة العرض والطلب 

  ( الفصلً النهائً) االمتحان 
 االسبوع الخامس عشر

 
 اٌّٛاض١غ اٌخطب١م١ت )إْ ٚجذث( .٠٨ ال ٠ٛجذ

 :االخخببساث. ٠٩

 ِخخٍفت ِٓ اصب١ٌب االخخببس إٌظشٞ ٚ اٌخطب١مٟ د١ث أٗ فٟ اٌجبٔب إٌظشٞ ٠خُ اصخخذاَ  أٔٛاعاٌٝ خخببساث اإل حُ حمض١ُ أٔٛاع

حطب١مٟ: ٠مَٛ ٘زا إٌٛع ِٓ , اِب اٌجبٔب اٌخطب١مٟ (  , اٌفشاغبث, ٚ سصُ االشىبيإٔشبئٟ , طخ أٚ خطب , اٌخ١بساث اٌّخؼذدة اصب١ٌب  )

 األصشػ١ٍٙب بٕبء ػٍٝ  اإلجببت ١ٍّت حطب١م١ت ٌٍطٍبت ٠ٚىْٛ ػٍٝ اٌطٍبت االخخببساث ػٍٝ أصبس أْ حخضّٓ األصئٍت إػطبء دبالث ػ

 اٌخٟ حؼٍّٙب خالي اٌضٕت  ٚاٌف١ٕتٚاٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّت 

  

 :إضبف١ت. ِالدظبث ١١

 

 . ِشاجؼت اٌىشاصت ِٓ لبً إٌظشاء١٠

٠جب ِشاجؼت وشاصت اٌّبدة ٚحٛل١ؼٙب ِٓ لبً ٔظ١ش ٌٍخذس٠ضٟ طبدب اٌىشاصت. ػٍٝ إٌظ١ش اْ ٠ٛافك ػٍٝ ِذخٜٛ اٌىشاصت ِٓ خالي وخببت 

 بضؼت جًّ فٟ ٘زٖ اٌفمشة. 

ٚ خب١ش أٚ ِذسس أصخبر ِضبػذ ٚ األأصخبر زٞ حذسصٗ ٠ٚجب اْ ٠ىْٛ بّشحبت األٌذ٠ٗ ِؼٍِٛبث وبف١ٗ ػٓ اٌّٛضٛع اٌ)إٌظ١ش ٘ٛ شخض 

  ٍّبدة(. اٌخخظظٟ ٌّجبي اٌفٟ 
 


