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 ممخص البحث بالمغة العربية:

تنااا هذا اااحثاثوضواااثالهةاااهطا  ثراااا اانمااال االتثداااا اف دلااا اثرااالاثوت   اااا اثو  تاااا اوتنلاااا اثواااهثلا
اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةاو ىالالباثولتور اثول نها .

اهف اتو  تالم ر اثوضوثا ال اارلا:

"اهول  وجا اوجود ضعف فى مستوى وعي طالب المرحمة الثانويةة بالضضةايا السمسةسية المعا ةرة 
الم ر اثوضوثاو هوتاثوض ول اثإلج ض اثناثألسدر اثوت وا ا:

تنلااا اهثاالالااالباثولتوراا اثول نهااا اض اا الاانا ااالذااثوهثجااب:الاا اثوقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةا1س
الن جاثو رس  ا؟ا

ل ااض ا  اثواهثلاض وقةا ا اثو رسا ا اثول  صاتةاثوهثجاباتنلات ا اوا ىالاالباثولتورا اثول نهاا اا:ا2س
 لنا الذالن جاثو رس  ا؟ا

ال الستهىاهثيالالباثولتور اثول نها اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةا؟ا:3سا

وتنلاا اهثاياثو رسا  اا لات تاسثرلاثوت   ا اثو  تا ااثولقتتو اثوق دل ألنمل اثإللتثدا اثل اا:4س
الالباثولتور اثول نها اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةا؟

:ال ا  ثرا اثألنمل اثإللتثداا اثوق دلا اثرالاثوت   اا اثو  تاا ا الاتنلاا اهثايالاالباثولتورا اا5س
اثول نها اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةالنا الذالن جاثو رس  ا؟

اوكانت أهداف البحث:  

ا  فاثوضوثاثوو ويااولا:

تنلا اهثلالالباثولتورا اثول نهاا اض ا الاناثوتلااجباتو ا اثوقة ا اثو رس ا اثول  صتةا -1
ا الذالن جاثو رس  .

تو اااا ااض ااا  اثواااهثلاض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاثوهثجاااباتنلات ااا اوااا ىالاااالباثولتورااا ا -2
 .ثول نها النا الذالن جاثو رس  

  رس ا اثول  صتةا.تو ا الستهىاهثيالالباثولتور اثول نها اض وقة ا اثو -3
ثو رسا  اوتنلاا اا الاتا تاسثرلاثوت   ا اثو  تاا ااثولقتتو اثوق دل ألنمل اثإللتثدا اثتق اما -4

 هثيالالباثولتور اثول نها اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتة.
تو ااا ا  ثراااا اثألنماال اثإللتثداااا اثوق دلاا اثرااالاثوت   ااا اثو  تاااا ا االاتنلاااا اهثاايالاااالبا -5

اقة ا اثو رس ا اثول  صتةالنا الذالن جاثو رس  .ثولتور اثول نها اض و



972 
 

  وتمثمت أهمية البحث :

 لناثولتهفعاانااس ماثوضوثاثوو ويا يا:

لساااا ث ةال رلاااالالاااا  ةاثو رساااا  ا ااااياتنلااااا اهثاااايالااااالباثولتوراااا اثول نهااااا اض وقةاااا ا اثو رساااا ا ا-1
اثول  صتةاثولتتضل اضلن جاثو رس  .

اف دل اثرلاثوت   ا اثو  تا ا.اثست  ثماانمل االتثدا تلهاتات تاسال  ةاثو رس  النا الذاا-2

لسااا ث ةالاااالباثولتورااا اثول نهاااا الااانا اااالذاتنلاااا الساااتهىاهثااايالاااالباثولتورااا اثول نهاااا اا-3
اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةاثولتتضل اضلن جاثو رس  .

 ا اثو رساا ا اوتنلااا اهثاايالااالباثولتوراا اثول نهااا اض وقةااا ااتااثوضاا باالاا ماثو ضااتثحثاهثوضاا ولان ا-4
اثول  صتةاثولتتضل اضلن جاثو رس  النا الذاانمل االتثدا ااف دل اثرلاثوت   ا اثو  تا .

 حدود البحث :

اثفتصتاثوضوثاثوو وياثرلا:

 الحدود الموضوعية :-1

 تنلااا اهثاالالااالباثولتوراا اثول نهااا اض اا ااثوتاالاانض االض ااااثوقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةا
ثساااااات  ثماها الفاااااا تااهثولهثلناااااا ثاثالستنسااااا هاهثو ن سااااا اثوهتثلااااااا ثاهثو نااااافاهثوتلاااااتفث)

انتتنت(.ثإل

 انمل االتثدا اف دلا اثرالاثوت   اا اثو  تاا اواهذاض اااثوقةا ا اثو رسا ا اثول  صاتةاضلا  ةا
 اثو رس  ا يا ت با)لض  ئاثوت  اتاثو رس ياهثو رلل(اثولقتتاثرلاثوصفاثألهذاثول نهي.

االحدود المكانية : -2

ه ل)ل تسا الوسانااثضلو  ظ اثو ف راا ض ااثول ثتساثول نها اثوت ض  اإل ثتةالاتاغلتاثوت رالا ا
ل تسا اثوما ا ااالاناثو ساهفلاثول نهاا اال تس اثلتاضناثو ل باثول نهاا اضناانثاثول نها اثولمتت  ث

اضن تا(.

  الحدود الزمنية :-3

ضهثفااعاوصااتانا االاثألسااضهطا ااالذاا اا لاًلااًا  تثساااثساات تتاتلضاااتاثوج نااباثولااا ثنلاورضوااثا صااالًا
ا.2116-12-15اولاا2116-9-25 لاثو تتةالناا(2117-2116)اثو  ماثو تثسل

 الحدود البشرية :-4
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ثوصافاثألهذاثولا نهياضاض ااثولا ثتساضا  ثتةالااتااهل وضا تاهل وض الانالاالبا (ال وضًا74ث  ا)
اغلتاثوت رالا اضلو  ظ اثو ف را ا.

 فروض البحث:

 التالية:سعى البحث الحالى إلى التحضق من  حة السروض اإلح ائية 

(اضااااانالتهسااااللا تجاااا تالااااالبا1.11اهجاااا ا ااااتتا ثذااوصاااا دًا اثناااا السااااتهىا الواااا ا) -1
هثولجلهثاا اثوتجتاضاا ا االاثوتلضااتاثوض ا ىاولقااا ساثواهثلاض وقةاا ا ااثولجلهثا اثوةا ضل ث

اوص واا تج تالالباثولجلهث اثوتجتاضا .اةهو ذاض  اثرلاو اثثو رس ا اثول  صتةا  ذ
(اضااااانالتهسااااللا تجاااا تالااااالبا1.11لسااااتهىا الواااا ا)ااهجاااا ا ااااتتا ثذااوصاااا دًا اثناااا  -2

ثولجلهثاااا اثوتجتاضااااا ا اااالاثوتلضاااااتاثوقضراااالاهثوض اااا ىاولقااااا ساثوااااهثلاض وقةاااا ا اثو رساااا ا ا
 وص وااثوتلضاتاثوض  ى.اةهو ذاض  اثرلاو اثثول  صتةا  ذ

ثوق دلاا اثراالاثوت   ااا اثو  تااا ا االاتنلااا اثوااهثلاض وقةاا ا ااألنماال اثإللتثدااا و  ثرااا اتهجاا ا -3
اثولتور اثول نها .او ىالالبا رس ا اثول  صتةثو

   منهج البحث :

اثست  لتاثوض ول الن جانا ل ا:
ا:المنهج الو سي التحميمى-1

 االاثإللاا تاثونظااتىاورضوااثثاهوهصاافاهتو ااا السااتهىاثوااهثياض وقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةاواا ىا
اثول نها ثاهلسااثو تثس تاثوس ضق اثولتتضل اضلت اتثتاثوضوث.لالباثولتور ا

 المنهج شبه التجريبى :-2
وتجتاااباثألنماال اثإللتثدااا اثوق دلاا اثراالاثوت   ااا اثو  تااا ا)ثراالالااالباثولجلهثاا اثوتجتاضااا اضانلاا ا
تاااا تساثولجلهثاااا اثوةاااا ضل اض ولتاقاااا اثوتقرا ااااا ا(ثاهفااااا سا  ثرات اااا ا ااااياتنلااااا اثوااااهثياض وقةاااا ا ا

ارس ا اثول  صتةا يال  ةاثو رس  او ىالالباثولتور اثول نها ا.ثو 
 أدوات البحث والمواد التعميمية:

 ثست  لتاثوض ول اثأل هثتاهثولهث اثوت رالا اثوت وا ا:
اف دل اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةا يال  ةاثو رس  اورلتور اثول نها ثلنااث ث اثوض ول . -1
ثو رساا ا اثول  صااتةا اايالاا  ةاثو رساا  اورلتوراا اثول نهااا ثالااناف دلاا اضعض اا  اثوااهثلاض وقةاا ا ا -2

ااث ث اثوض ول .
 لقا ساثوهثياض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةثالنااث ث اثوض ول .ا -3
اف دل اض ألنمل اثإللتثدا اثوق دل اثرلاثوت   ا اثو  تا ثالنااث ث اثوض ول .ااااااااااااااااااااا -4
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ثواااهثلاض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةثالااانااثااا ث اتصاااهتالقتاااتةاألنمااال االتثداااا اوتنلاااا ا -5
 ثوض ول .اااا

  واذال رماوتنلا اثوهثلاض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةثالنااث ث اثوض ول .اا -6
 

 وقد جاء البحث فى خمسة ف ول :
او تاالم ر اثوضوثاه ل ا تثست  .اولالس ل ال  صصتاثوض ول ا

ثإللتثحاثوت راليا الاتا تاساثولاهث ااثوتلاتن هوتاالدراسات والبحوثلتناول  الس ل الثانى ه صصت
هثو تثسا تاثإللتثحاثوت رالايا الاتنلاا اثواهثيثاثو تثس تاهثوضوهثاثوتلاتن هوتاثهاثو رس ا اهثالجتل ثا 

ثاثوت   ااااا اثو  تااااا اهثالفت اااا اضتنلااااا اثوااااهثلاض وقةاااا ا اثو رساااا ا اثول  صااااتةاهثوضوااااهثاثوتاااالاتن هوااااتا
اتناا هذلااماثتنلااا اثوااهثياض ساات  ثمالاا ث ذاهلااتتات رالااا ال تر اا تاثو تثساا تاهثوضوااهثاثوتاالاتن هوااها

ضلااا ااماااتلذاثراااافالااانات تا ااا تال تر ااا اولت ااااتثتاثوضواااثا  ألنمااال اهثألنمااال اااإلطةةةار المسةةةاهيمى
ا.ثإللتثدا اهثوت   ا اثو  تا اهثوهثلاض وقة ا اثو رس ا اثول  صتة

ضلا ااماتلذاثراافالانااالسمسةسة النشةطة اإلثرائيةة فةى تةدريسالهةاهطواالس ل الثالث  صصتها
ا لااااا اها اااا ثفاهانااااهثطاهلجاااا التاوألنماااال اثإللتثدااااا اض إلةاااا   ااواااالاهثفااااعاهل اااا ااتاثساااات  ثل  ثا

ثوت   اااا اثو  تاااا اهاهثألنمااال اثإللتثداااا اهثالفت ااا اض وت   اااا اثو  تاااا اوااا ىالاااالباثولتورااا اثول نهاااا ثا
ثاهثوااااحىااتةاااالناثوااااهثلاثول نهااااا هتنلااااا اثوااااهثلاض وقةاااا ا اثو رساااا ا اثول  صااااتةاولااااالباثولتوراااا ا

هلسااااتها تفاه ص دصاااافاهلصاااا  تاتماااا ارفاهثالفتاااافاض و رساااا  ثاهثوت   ااااا اثو  تااااا اوااااهذاثوقةاااا ا ا
ثو رس ا ثاها لاا اتنلاا اثواهثلاض وقةا ا اثو رسا ا اوا ىالاالباثولتورا اثول نهاا ثاهثألنمال اثإللتثداا ا

اه هت  ا لاتنلا اثوهثلاض وقة ا اثو رس ا اثول  صتة.
االتعددية السكرية وتنمية الوعى بالضضايا السمسةسية المعا ةرة لطةالب المرحمةة الثانويةة وموضوع

ثوهثلاهلستها تفاه ص دصفاهلص  تاتم ارفاثاهتهةاااثو الف اثإلتتض لا اضل اامتلذاثرافالنا
ضاااناثوااهثلاهثو رساا  ثاهضااا ناثأل لااا اثوتاالات ااه اثراالالااالباثولتوراا اثول نهااا الااناتنلااا اثوااهثلا
ض وقةاا ا اثو رساا ا ثاه ااحوراثإلماا تةااواالاثوت   ااا اثو  تااا ا االاض ااااثوقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةاثا
هثولااتتاهثألساا واباثولن سااض اوتنلااا اثوااهثلاثو رساا لثاهثألنماال اثإللتثدااا اه هت اا ا االاتنلااا اثوااهثلا

اض وقة ا اثو رس ا اثول  صتة.

اتن هذا حثاثو صاذاثتًةا اهاادوات البحثعداد المواد التعميمية وبناء أإلاالس ل الرابع ه صصت
وإلجااتثحثتاثولن جااا اورضوااثاض اا فاثوت ااتفاثراالا  ثرااا اثألنماال اثإللتثدااا اثوق دلاا اثراالاثوت   ااا ا
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اثااا ث اف دلااا اهاهةاااوتا اااافاثوض ولااا ا لاااهثتاثو  تاااا اوتنلاااا اثواااهثلاض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صتةث
ض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاهلقاااا ساثواااهثلاثوقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاثهف دلااا ااض ااا  اثواااهثلا

ض وقة ا اثو رس ا اثول  صاتةاثه احوراثألنمال اثإللتثداا اوتنلاا اثواهثلاض وقةا ا اثو رسا ا اثول  صاتةا
ا.ه واذاثول رماوتنلا اثوهثلاض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةثلماةضل ماورتع  الناصالوات م

ثوتجتضااا ااهفااا اثماااتلذا اااحثاثو صاااذاثرااالائجهةةةاالس ةةةل الخةةةامس الدراسةةةة الميدانيةةةة ونتاهتنااا هذا
ثألس سا اورضوثاهنت دج  ثاواثاتماتهةاااثو  فالن  ثاهتو ا اثان اثوضوثثالماضا نااجتثحثت ا ا

هثوتاالاال انااناتااللتاثرالاا ثحاا ااتث اا-لتللرا ا االاتو اا اثولت اااتثتاثوتالاتااماةاضل  ا االاثوتجتضا 
ثوااهثلاض وقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةاتوقاقًاا اثولجلااهثتاناثوتجتاضااا اهثوةاا ضل اثناا اتلضاااتالقااا سا

ورت   لاضاناثولجلهثتاناثوتجتاضا اهثوة ضل ثالماثوتلضاتاثوقضرلاأل هثتاثوضوثاثرلاا تث اثو انا ثا
لماتجتاباثألنمل اثإللتثدا اثوق دلا اثرالاثوت   اا اثو  تاا اثرالالاالباثولجلهثا اثوتجتاضاا ثضانل ا

قاا اثوتقرا اااا الااانا ااالذا تااا بالضاا  ئاثو رسااا  اهثوت  ااااتاااا تسالاااالباثولجلهثاا اثوةااا ضل اض ولتا
ثو رللاثولقتتاثرلاثوصفاثألهذاثول نهىاثالماثوتلضاتاثوض  ىاأل هثتاثوضوثاثرلاثولجلهثتانثا
لاااااماتصاااااواو  اهتورااااااذاثوضا نااااا تااوااااالاج ناااااباحواااااراثاااااتااثألسااااارهباثإلوصااااا دلاثولسااااات  مثا

ثوتجتض اهالن ح ا اهض ا   ثاه احورانتا دجااهثولالوظ تاهثوص هض تاثوتلاهثج تاثوض ول اافضذااجتثح
ثوت اهتاثوااحىاوققاافالااالباثولجلهثاا اثوتجتاضاا ا االاثوتلضاااتاثوض اا ىاثااناهثوتاالالااناا ل اا اثوضواثا

ثوتلضاتاثوقضرالاللا ااا ذاثرالا  ثراا اثألنمال اثإللتثداا اثوق دلا اثرالاثوت   اا اثو  تاا ا الاتا تاسا
ثولجلهثا اثوةا ضل اللا ااا ذاثرالا  ثراا االالباثولجلهث اثوتجتاضاا اثانالاالباثو رس  اهت هت

 ثألنمل اثإللتثدا اثوق دل اثرلاثوت   ا اثو  تا ا لات تاساثو رس  

 التو يات والبحوث المضترحة:

 :اتو ى الباحثة بما يمىا–ثنلالًف الناثونت دجاثوتلاتهصذااوا  اثوضوثا

 بالنسبة لهداف تدريس السمسسة لمثانوية العامة : -أ 

ا اا ثفاتاا تاساثو رساا  اوتنلااا اثوااهثلاض وقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتةاللااذافةاا ا اثو ناافاتةاالانا-1
 هثوتلتفاهثولهثلن اهثالستنتس هاهثو ن س اثوهتثلا اها الفا تاثست  ثماثإلنتتنت.

  بالنسبة لمحتوى مادة السمسسة :  -ب

احاثوهوا ثتاثو تثساا اضلان جاثالست   ةالناثألنمل اثإللتثدا اثوق دل اثرلاثوت   ا اثو  تا ا ياتن ا-1
اثو رس  .
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ةااتهتةاتةاالانالاان جاثو رساا  اض و  ااا الااناثألنماال اثوتاايات لااذاثراالاتنلااا اثوااهثلاض وقةاا ا اا-2
اثو رس ا اثول  صتة.

و ااتاثنتضاا قاثوقاا دلاناثراالاتصاالامالناا  جاثو رساا  اهثولنلااتااواالاةااتهتةالتثثاا ةالضا اا اثولتوراا اا-3
س  اثولق ماورلالبثاهحورالنا الذاهةعاثثتض تاوالوتا جا تاثول نها اثن اضن حاهتصلامالن جاثو ر

ثوتتضهااااا اوترااااراثولتوراااا اثاهااةاااا ا ص دصاااا ماثأل   الااااا اهثالجتل ثااااا اهثو قرااااا اهثون سااااا اهثور هااااا ا
اهثإل تث ا .

 بالنسبة لألنشطة والم ادر التعميمية : -ج

رلااالباهثول رلااانالصاا  تاةااتهتةاتيهااا اثولاا ثتساض و  ااا الااناثولصاا  تاثوت رالااا اثوتااياتااه تاو-1
 اس سا اوروصهذاثرلاثول ت  اثو  ص اض و رس  .

ةتهتةاتةلانا تباثو رس  اض ألنمل اثإللتثدا اثوتياتس ث اثرلاتنلا اثوهثلاض وقة ا اثو رس ا ا-2
 ثول  صتةا.

 بالنسبة الستراتيجيات وطرق التدريس :  -د

ورلالبا ياثولتور اثول نها اضةتهتةاث تاا تالاتتاو تاثنتض قاثول رلاناثوق دلاناضت تاساثو رس  ا-
تاا تاساتتن ساابااهال الااعاثولضا اا اثو قرااا اولااالبا ااحقاثولتوراا اثهل نااا  الااعالضا اا اثو رساا  ا لاا  ةا

ا تثسا .

 بالنسبة لساليب التضويم :-ه

اجاااابااناتتةاااالنااساااادر اثوتقااااهامالاااا ااقاااااسااض اااا  اثوااااهثلاض وقةاااا ا اثو رساااا ا اثول  صااااتة)ثوض  ا-1
ا لاهثول  تىاهثوهج ثنل(.اثول تا

 ثوتع ا اثرلااس واباثوتقهاماثوتياتت ياثرلانم لاثولت رماهثاج ضاتف.-2
 بالنسبة لمضائمين عمى إعداد المعممين وتدريبهم :  -و

ته اتاثالل  ن تاثول  ا اهثوضمتا ا لاثول تس اهتو ا الايثنا اولصا  تاثوت رااماهثوات رماثوتالاال انا .1
ا رلاناهثولالب.انااست  ل  ا ذالناثول

ثو ن ا اضت تابال رماثو رس  اثرلاتنلا اثواهثلاض وقةا ا اثو رسا ا اثول  صاتةا عوا اا ا ثفاتا تاسا-2
اثو رس  افضذاثو  ل ثاه لاالن ح  .
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ضنااا حاضاااتثلجات تاضاااا اول رلاااياثو رسااا  اوتنلاااا اثواااهثلاض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاوااا ا ماه ا اااا ا-3
 هتثتات تاضااااا اتج ا ااااا اولماااات لاهلااااهج لاثو رساااا  اهلاااا تثحاهنظاااا تالل تساااات  الااااعالالض اااامثاهثقاااا ا

 ثول ثتسا لاالاا هنهثاث دًق ا لاسضاذاتن احاثألنمل اثإللتثدا اثوق دل اثرلاثوت   ا اثو  تا 
اتةلاناثوقة ا اثو رس ا اثول  صتةاةلناضتثلجااث ث ال رلياثو رس  اض را اثوتتضا ا-4
 البحوث المضترحة: 

 اثو رس  ا لاةهحاثوت   ا اثو  تا اوألتثحاثو رس ا اثول  صتةاض ولتور اثول نها .تقهامالن جا
 . ضتن لجات تاضلاول رللاثولهث اثو رس ا اوت تاض ماثرلاتلضاتاثألنمل اثإللتثدا اثو رس ا 
 اواا ىالااالبثسااتتثتاجا القتتواا اف دلاا اثراالاثوت   ااا اثو  تااا اوتنلااا اثوااهثلاضقةاا ا اثولجتلااعا

 ا .ثولتور اثول نها
 ضتنااا لجالقتاااتةافااا دماثرااالاثوقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاوتنلاااا اثواااهثلاض وت   اااا اثو  تاااا اوااا ىا

 لالباثولتور ااثول نها .
 ثو رسااا ا اوتنلاااا اثواااهثلاض وقةااا ا اثولساااتقضرا اوااا ىالاااالباثولتورااا اثألنمااال ا  ثراااا اثسااات  ثما

 ثول نها .

 ا  صتةاو ىالالباثولتور اثول نها ا.ضتن لجا لاثو رس  اثوتلضاقا اوتنلا اثوهثلاض وقة ا اثول 

 خاتمة البحث:
ثوق دلا اثرالاثوت   اا اثو  تاا اثست  فاثوضوثاثوو ولاضا نا  ثرا اتن احاثألنمل اثإللتثدا ا

ا لاتنلا اثوهثلاض وقة ا اثو رس ا اثول  صتةاو ىالالباثولتور اثول نها ا.
ثوضواهثاهثو تثسا تاثوسا ضق ا الاه  ناثو ث عاهتثحااجتثحا حثاثوضوثالا ااسا تتاثنافانتا دجا

هل اتهصرتاوفاثوض ول النانت دجاثوتجتض اثإلستلالثا اهل االوظتفا الذالج ذاثوضوثاث
امتث   اثرلاثوتتضا اثو لرا الانافصاهتا الاثواهثلاض وقةا ا اثو رسا ا اهثسات  ثماثألسا وابا

التثدااا اف دلاا اانماال ااهثولااتتاثوتقرا ااا ا االاتاا تاساثو رساا  اللاا ا  ااعاثوض ولاا ااواالاثساات  ثم
ثرااالاثوت   اااا اثو  تاااا اوتنلاااا اثواااهثلاض وقةااا ا اثو رسااا ا اثول  صاااتةاوااا ىالاااالباثولتورااا ا

اثول نها .
هفاا ااظ ااتتانتاا دجاثوضوااثا  ثرااا اثألنماال اثإللتثدااا اثوق دلاا اثراالاثوت   ااا اثو  تااا )لت اتا

لتوراا السااتقذ(ا االاتنلااا اثوااهثلاض وقةاا ا اثو رساا ا اثول  صااتة)لت اتاتاا ضع(اواا ىالااالباثو
اثول نها ا.

ا
ا


