
اعداد الطالب
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كوثر داود             لمى وليد-

هديل عبدالباري       مروة   ظافر-
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  -ض      -شؼثح   -

ظايؼح تغذاد 

كهُح انماَىٌ 



انًمذيح :

يعال فٍ انؼهًُح وانطفشج انؼهًٍ انرطىس تسثة  

  نى ظذَذج ظشائى ظهىس ػٍ اسفشخ االنٍ انحاسىب

 ذشكم وهٍ ساتك ولد فٍ انًعرًغ نذي يؼشوفح ذكٍ

 َسرىظة انزٌ وااليش انًعرًغ ػهً كثُشًا خطشًا

 وَسًً انًُا انًؼانعح نهًؼهىياخ ظُائُح حًاَح ذىفُش
 . انفكشَح انكرشوَُح تانعشائى



 ذؼشَف انعشائى انفكشَح االنكرشوَُح:

 هٍ اسرُالء انًعشو ػهً انحمىق انفكشَح وَسثها نه يٍ دوٌ يىافمح
( طُاػُح /ذعاسَح / ػهًُح / ادتُح / فُُح ) انضحُح ولذ ذكىٌ 



 طىس انعشائى االنكرشوَُح انفكشَح:

1-  لشطُح انثشيعُاخ.

2-  انرؼذٌ ػهً انمُىاخ انفضائُح.

3-  ظشًَح َسخ انًؤنفاخ انؼهًُح واالدتُح تانطشق االنكرشوَُح انًسرحذشح

4-  ظشائى االػرذاء ػهً حمىق انًؤنف.



 يصال:

تسثة انرعاسَح انخسائش اظًانٍ انفكشَح نهًهكُح االوستٍ االذحاد لذس 

 انكًثُىذش وتشايط وانًطثىػاخ انكرة ػهً يظش فٍ انمشطُح اػًال

 كُفٍ ) انمشطُاخ تسثة دوالس يهُىٌ 5.84 حىانٍ انفُُح واالػًال

 لثم سُح 2 خالل ششكاخ الستغ دوالس يهُىٌ 29.2 فمذاٌ فٍ ( يُُراد

 سهة تًعشد اَه انششكاخ طشحد حُس 1995 فٍ ػهُه انمثض انماء

 افمذها انثشيعُاخ تؼض وذظايُى انشيىص يعًىػح يٍ ظضء ) انمشطاٌ
.( كصُشج ػائذاخ



 دوافغ يٍ اسذكاب هزا انُىع يٍ انعشائى:

1-  دوافغ رهُُح:

 حُس َكىٌ نذي يشذكة انعشائى ػثش االَرشَد هى انشغثح فٍ اشثاخ

.انزاخ ذحمُك االَرظاس ػهً ذمُُح االَظًح انًؼهىياذُح 

2-  دوافغ االَرماو  :

 َؼذ يٍ اخطش انذوافغ انرٍ ًَكٍ اٌ ذذفغ شخض يٍ ًَهك يؼهىياخ

كثُشج ويهًح ػٍ يؤسسح او ششكح َحًم نها ذعؼهه َمذو ػهً اسذكاب 
.انعشًَح او دوافغ شخظُح نالَرماو يٍ اشخاص يؼٍُُُ 



 يششوع لاَىٌ انًؼهىياذُح

 ٍانعشائى انًهكُح انفكشَح االنكرشوَُح فٍ انرششَغ انؼشال

 ٌَىظذ يششوع لاَىٌ نحًاَح هزا انُىع يٍ انًهكُح انفكشَح وهى يششوع لاَى

انًؼهىياذُح ،حُس ًَد لشاءذه يشذٍُ وحظم ػهً يىافمح يعهس انىصساء وانزٌ 

ظاء يٍ اظم اَعاد انحًاَح انماَىَُح نحًاَح يؤسساخ انذونح واالفشاد يٍ انعشائى 

انًرؼهمح تاالذظال االنكرشوٍَ وظشائى انحاسىب واالَرشَد تظىسج ػايح حُس 

اوظذ انكصُش يٍ انُظىص انؼماتُح نًحاسته هزا انُىع يٍ انعشائى وهٍ انعشائى 

انًرؼهمح تاالسرُالء ػهً ايىال انغُش وانثُاَاخ وانثشايط واالظهضج انؼائذج نهى 

وانعشائى انًرؼهمح تانرىلُغ االنكرشوٍَ وتاالضافح انً انعشائى انًشذكثح تحمىق 

.انًهكُح انفكشَح وحك انًؤنف وتشاءج االخرشاع 

 َؼالة تانسعٍ انًؤتذ ( 4)ايا تانُسثح نهؼمىتاخ انًمرشحح فُه حُس َظد انًادج

يهُىٌ دَُاس ػهً كم يٍ ( 50)يهُىٌ دَُاسوالذضَذ ػٍ ( 25)وتغشايح الذمم ػٍ 

لاو تاسرخذاو االَرشَد او وسائم االذظال انًرطىسج تهذف االخالل تانُظاو انؼاو 

واالداب انؼايح ويٍ ضًُها انرؼذٌ ػهً انًهكُح انفكشَح وحك انًؤنف وتشاء 

.  االخرشاع 



انخاذًح :

ٌانًؼهىياخ ترمُُح َرؼهك فًُا انُىو تُرُا فٍ ذحذز انرٍ انرغُشاخ أ 

 طانًا انحمىق ذهك الٌ رنك خاطح اهًُح انفكشَح وانًهكُح واالذظاالخ

 انًثذع يٍ كم نحًاَح انشادػح تانمىاٍَُ ذرًصم ذحًُها لىج هُانك أٌ

 ويؼُىَح يادَح اضشاس َهحك انعشائى يٍ انُىع هزا اٌ حُس وانًعرًغ

 انحكىيح ذؼىل انرٍ انًؼهىياخ تركهىَىظُا االفشاد شمح وَظؼف تانًعرًغ

 تذػى نهًعرًغ يفُذج خذياخ َمذو يرًاسك حكىيٍ َظاو نثُاء كصُشًا ػهُها

 اػطاء اظم يٍ انًؼهىياخ ويشاسكح انرؼثُش وحشَح انذًَمشاطُح اسس

. انغُش حمىق ػهً انرؼذٌ ػذو وضًاٌ حمه حك رٌ كم


