قطِ احملاضب١
نً ١ٝإداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ
داَع ١آٍ ايبٝت

اشبط ١ايدزاض ١ٝيدزد ١املادطتري يف احملاضب١
(َطاز ايػاٌَ)
اضِ ايدزد( ١بايعـسبَ :)١ٝادطتري يف احملاضب١
اضِ ايدزد( ١باإلظبًٝصMaster Degree in Accounting :)١ٜ
أ -أسهاّ ٚغسٚط عاَ:١
 .1تًتصّ ٖر ٙاشبط ١باإلطاز ايعاّ يتعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
 .2ايتدصصــات ايــن قهــٔ قبٛذــا يف ٖــرا ايسْــاَر :احملاضــب١ت ْٚدــِ املعًَٛــات اإلدازٜــ١ت
ٚاالقتصادت ٚاقتصادٜات املاٍ ٚاألعُاٍت ٚايتُٚ ٌٜٛاملصازفت ٚإداز ٠األعُاٍت ت ٚاإلداز ٠ايعاَ.١
بَ -هْٛات اشبط:١
تته ٕٛاشبط ١ايدزاض ١ٝيدزد ١املادطتري يف احملاضب )33( َٔ ١ضاعَ ١عتُد٠ت َٛشع ١عً٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايطاعات املعتُد٠
ْٛع املتطًب
ايتطًطٌ
َتطًبات ايتدصص:
أٚالً
أ -املٛاد اإلدباز١ٜ
24
االختٝاز١ٜ
ب -املٛاد
9
االَتشإ ايػاٌَ
ثاْٝاً
اجملُٛع
33
زْ -داّ ايرتَٝص:
 -1زَص ايهً:١ٝ
ايسَص
55

ايهً١ٝ
إداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ

 -2زَص ايتدصص:
ايكطِ
احملاضب١

ايسَص
54
 -3زَٛش املٛاد:
9-5

9-5

7

54

55











ايتطًطٌ

اجملاٍ

املطت٣ٛ

ايكطِ

ايهً١ٝ

َديَٓ ٍٛصي ١ايعػسات (اجملاٍ) يف أزقاّ املٛاد
زَص اجملاٍ
5
1
2
3
4

عٓٛإ صباٍ ايتدصص
َٛاد حبج١ٝ
ايٓدس ١ٜاحملاضب١ٝ
تهايٝف
َاي١ٝ
ْدِ َعًَٛات

زَص اجملاٍ
5
6
7
8
9

عٓٛإ صباٍ ايتدصص
تدقٝل
سًك ١حبح
َٓٗذ ١ٝايبشح
زضاي ١املادطتري /االَتشإ ايػاٌَ

(أٚالًًٍ) َتطًبات ايتدصص :بٛاقع( ) 33ضاعَ ١عتُدَٛ ٠شع ١عً ٢ايٓش ٛاآلت-:ٞ
أ -املٛاد اإلدباز :١ٜبٛاقع ( )44ضاعات َعتُدَٛ ٠شع٘ ناآلت:ٞ
اضــِ املـــاد٠
زقِ املاد٠
ايسقِ
*1
2
*3
*4
5

5552731
5554711
5554721
5554722
5554731

اإلداز ٠املاي ١ٝاملتكدَ١
ْدس ١ٜاحملاضب ١املتكدَ١
احملاضب ١اإلداز ١ٜاملتكدَ١
ضباضب ١ايتهايٝف املتكدَ١
احملاضب ١املاي ١ٝاملتكدَ١

*6
*7
8

5554741
5554761
5557755

ْدِ املعًَٛات احملاضب ١ٝاملتكدَ١
سًك ١حبح يف احملاضب١
َٓاٖر ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜاإلداز١ٜ
اجملُٛع

عدد ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
44

ب -املٛاد االختٝاز :١ٜبٛاقع ( )9ضاعات َعتُد ٠خيتازٖا ايطايب َٔ املٛاد ايتاي:١ٝ
عدد ايطاعات املعتُد٠
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ايسقِ
ايتشً ٌٝاملايٚ ٞاحملاضيب املتكدّ
3
5554723
*1
ايدٚي١ٝ
احملاضب١
3
5554732
2
املتكدَ١
َعاصس٠
ضباضب١ٝ
َػهالت
3
5554733
3
ايتدقٝل ٚايسقاب ١املاي ١ٝاملتكدَ١
3
5554751
*4
أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
3
5557723
5
(ثاْٝاً) ( )5554796االَتشإ ايػاٌَ.
* تدزع بايًغ ١اإلظبًٝص١ٜ

2

املٛاد اين ٜطسسٗا ايكطِ
ايسقِ

زقِ املاد٠

1
*2
*3
*4
5
6
7
*8
*9
15

5554711
5554721
5554722
5554723
5554731
5554732
5554733
5554741
5554751
5554761

اضــِ املـــاد٠
ْدس ١ٜاحملاضب ١املتكدَ١
احملاضب ١اإلداز ١ٜاملتكدَ١
ضباضب ١ايتهايٝف املتكدَ١
ايتشً ٌٝاملايٚ ٞاحملاضيب املتكدّ
احملاضب ١املاي ١ٝاملتكدَ١
احملاضب ١ايدٚي١ٝ
َػهالت ضباضبَ ١ٝعاصس ٠املتكدَ١
ْدِ املعًَٛات احملاضب ١ٝاملتكدَ١
ايتدقٝل ٚايسقاب ١املاي ١ٝاملتكدَ١
سًك ١حبح يف احملاضب١

* تدزع بايًغ ١اإلظبًٝص١ٜ

3

عدد ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٚصف املٛاد
اإلداز ٠املاي ١ٝاملتكدَ١
7372050
)Financial Management (Advanced
تتطُٔ ٖر ٙاملاد ٠غسح طبٝع ١اإلداز ٠املايٚ ١ٝأدٚاتٗا ٚدزاض ١ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝذبً ٌٝايٓطب املايٚ ١ٝايتٓبـ
ٚايتدطــٝا املــاي ٞثــِ دزاضــ ١إداز ٠املٛدــٛدات املتداٚيــَ ١هصــً ١يف أْٛاعٗــا ايسٝ٥طــٖٚ ١ٝــ ٞايٓكــد
ٚاالضتجُازاتت َٚطتشكات ايكبضت ٚاملدـص ٕٚايطـًعٞت ٚنـريو إداز ٠املطًٛبـات املتداٚيـَ ١هصـً ١يف
أْٛاعٗا ايسٝ٥طـٖٚ ١ٝـَ ٞطـتشكات ايـدوعت ٚايـد ٜٔقصـري األدـٌت ثـِ دزاضـ ١ايكُٝـ ١ايصَٓٝـ ١يًٓكـٛد
ٚاضتدداَاتٗا يف ذبً ٌٝاملٛاشْات ايسأمسايٚ ١ٝدزاض ١أضايٝب ٖرا ايتشًٝـٌ ٚتكـدٜس ايتـدوكات ايٓكدٜـ١
ٚاملداطست ثِ دزاض ١نًه ١زأع املاٍ ٚذبدٜد اذٝهٌ األَجٌ يسأع املاٍت ٚدزاض ١ضٝاضات تٛشٜع األزباحت
ٚأضايٝب مت ٌٜٛايػسنَ ١هصً ١سطب ْٛع ايتُ ٌٜٛضـٛا ٤باألضـِٗ أ ٚايطـٓدات أ ٚاألضـايٝب املسنبـ١
األخس ٣يًتٌُٜٛت ٚأخرياً دزاض ١اْدَاز ايػسنات ٚأْٛاع٘ ٚأضباب٘ َٚصاٜا.ٙ
ْدس ١ٜاحملاضب ١املتكدَ١
5554700
Advanced Accounting Theory
تبشح ٖر ٙاملاد ٠يف طبٝع ١احملاضب ١نعًِ َٔ ايعً ّٛاالدتُاع١ٝت اإلطاز ايههسٟت ضباٚالت ايتـٓدري
احملاضيب املتعاقبت ذبً ٌٝايدزاضات ايطابك ١يف ٖرا اجملاٍت املٓاٖر املتبعـ ١يف تًـو احملـاٚالتت ٚايتطـٛز
املٗين ٚممازض ١املٗٓ١تنُا تتٓا ٍٚتعسٜف عٓاصـس ايٓدسٜـ ١احملاضـبَ ١ٝـٔ وـسٚا َٚهـاَٖٚ ِٝبـاد ت
ٚايٓدسٜات اسبدٜج ١املتعاقبـ ١نايٓدسٜـ ١املٛقهٝـ١ت ْٚدسٜـ ١ايههـا٠٤ت ْٚدسٜـ ١تغـريات األضـعازت
ْٚدس ١ٜاملٛازد ايبػس١ٜت ٚايٓدس ١ٜايطًٛن١ٝت ْٚدس ١ٜاشبصدصٚ ١بعض َػانٌ ايكٝاع احملاضيب.
احملاضب ١اإلداز ١ٜاملتكدَ١
5554740
Advanced Managerial Accounting
تبشح ٖر ٙاملاد ٠يف بٝإ دٚز احملاضب ١اإلداز ١ٜيف ايتدطٝا ٚايسقابٚ ١ارباذ ايكـسازات ٜٚػـٌُ َالُ٥ـ١
بٝاْات ايتهايٝف يف ارباذ ايكسازاتت املٛاشْاتت دزاض ١املهاضً ١بني املػـسٚعات االضـتجُاز١ٜت ايتدطـٝا
ٚايسقابــٚ ١املدــص ٕٚايطــًعٞت ايالَسنصٜــ ١يف اإلدازٚ ٠ضباضــب ١املطــ ٚيٚ ١ٝتكٝــ ِٝاألدا٤ت األضــايٝب
ايهُ ١ٝيف ارباذ ايكسازاتت اضتدداّ ايسٜاضٝات ٚاإلسصا ٤يف سٌ املػهالت اإلداز١ٜت ذبً ٌٝايكـٛاِ٥
املاي.١ٝ
ضباضب ١ايتهايٝف املتكدَ١
5554744
Advanced Cost Accounting
تبشح ٖر ٙاملاد ٠بػهٌ َعُل يف ضـًٛى ايتهـايٝف ٚطـسم تكـدٜسٖا ت ٚبيضـايٝب ذبًًٝـٗا أل ـساا
ايسقابٚ ١ايتدطٝا ٚارباذ ايكسازات ٚعً ٢األخص تًو اين تك ّٛعً ٢عالق( ١ايتهًهـ١ت اسبذـِت ايـسب )
َجٌ  :ذبً ٌٝايتعادٍ ٚاضتدداَات٘ يف ربطٝا األزباحت ٚطسم ذبدٜد ايتهًهـٚ ١أثسٖـا عًـ ٢ايـدخٌت
ٚذبً ٌٝايتهايٝف أل ساا ايتطعري .نُا ٜـتِ تعُٝـل وٗـِ ايطايـب باملبـاد ٚاملهـاٖ ِٝايـن ذبهـِ
ايتهايٝف املعٝازٚ ١ٜأضايٝب ذبً ٌٝاالعبساوات ٚتهطريٖاتٚدٚز املعاٜري يف إعداد املٛاشْات ايتدطٝط١ٝ
ٚيف صبــاالت ايتدطــٝا ٚايسقابــٚ ١تكــ ِٜٛاألدا٤ت نُــا تتطــُٔ ذبدٜــد ايتهــايٝف يألْػــط ١ــري
ايصٓاعْٚ ١ٝدـِ ايتهـايٝف ٚطـسم ربصٝصـٗات ربصـٝص ايتهـايٝف يًُٓتذـات املػـرتن .١نُـا
ٜتطُٔ املكسز تعُٝل َعسو ١ايطايب بتهايٝف ايتطٜٛل َٚػانٌ اضتدداَاتٗا.
ايتشً ٌٝاملايٚ ٞاحملاضيب املتكدّ
5554743
Advanced Accounting and Financial Analysis
تبشح ٖر ٙاملاد ٠يف َهٗ ّٛايتشً ٌٝاملاي َٔ ٞسٝح أٖداو٘تأضايٝب٘ت أدٚات٘ت َداخً٘ ٚازبٗات املعٓٝـ ١بـ٘
ٚاضتدداَات٘ يف زضِ ايطٝاضات ٚارباذ ايكسازات ٚبادبا ٙتعُٝل إَهاْات طايب املادطـتري يف عًُٝـات
ايتشً ٌٝاملاي ٞملدتًف عٓاصس َٚهْٛات ايتكازٜس املاي١ٝت نريو تٓا ٍٚاملٛضٛع َٔ ٚدٗـْ ١دـس قَٝٛـ١
يًُػسٚعات االقتصادٚ ١ٜأضايٝب ايتٓب بايهػٌ املاي ٞيتًو املػسٚعات.
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احملاضب ١املاي ١ٝاملتكدَ١
5554730
Advanced Financial Accounting
تبشح ٖر ٙاملـاد ٠يف املعازبـات احملاضـب ١ٝاملعاصـس ٠ايـن تتٓاضـب ٚايتطـٛز اسباصـٌ يف ْدـِ املعًَٛـات
احملاضب ١ٝيًُػسٚعات االقتصاد ١ٜيتعُٝل إَهاْات طايـب املادطـتري يف صبـاالت ايتشًٝـٌ ٚايكٝـاع
ٚاإلوصاح احملاضيب ٚذيو َٔ خالٍ املصز بني املهاٖٚ ِٝاألضظ ايٓدس َٔ ١ٜدٗٚ ١تطبٝكاتٗـا ايعًُٝـَ ١ـٔ
دٗ ١أخسَ ٣ـع ايرتنٝـص عًـَٛ ٢اضـٝع َتكدَـ ١يف ايػـسناتت ٚايعكـٛد ٚااليتصاَـات طًٜٛـ ١األَـد
ٚايعًُٝات اشباص ١بايعُالت األدٓبٚ ١ٝتكًبات األضعاز.
احملاضب ١ايدٚي١ٝ
5554734
International Accounting
تبشح ٖر ٙاملاد ٠يف َالَ ايههس احملاضيب املعاصس ٚايتيص ٌٝايعًُ ٞملكَٛات٘تاحملاضـب ١يف ايػـسنات
َتعدد ٠ازبٓطٚ ١ٝتٓد ِٝايطٝاضات احملاضـب ١ٝعًـ ٢املطـت ٣ٛايهًـ ٞيف ايـبالد ايٓاَٝـ١ت املػـهالت
احملاضب ١ٝاملستبط ١بايبٝإ االقتصادٚ ٟاالدتُـاع ٞيف اجملتُعتذبًٝـٌ ايتبـاٚ ٜٔاألْدُـ ١احملاضـب١ٝت
ٚدزاضَ ١عاٜري احملاضب ١ايدٚي١ٝت نُا تتٓاٖ ٍٚـر ٙاملـاد ٠عالقـ ١احملاضـب ١ايدٚيٝـ ١باألضـٛام املايٝـ١ت
ٚايعُالت األدٓبٚ ١ٝاالضتجُازات يف ايػسنات ٚأخريا تتٓاٖ ٍٚر ٙاملاد ٠دزاض ١ذبًٝـٌ َٚكازْـ ١ايـٓدِ
احملاضب ١ٝايعامل ١ٝاملطبك.١
َػهالت ضباضبَ ١ٝعاصس ٠املتكدَ١
5554733
Advanced Contemporary Accounting Problems
تبشح ٖر ٙاملـاد ٠يف أٖـِ املػـهالت املعاصـس ٠يف اجملـاٍ احملاضـيب ضـٛا ٤اإلقًُٝـ ٞأ ٚايـدٚي ٞت يًٛقـٛف
ٚايتعسف عًَ ٢طتددَات ايههس احملاضيب املعاصس يف ذبًٖ ٌٝر ٙاملػهالت ٚتك ِٝٝاسبً ٍٛاملكرتسـ١
ذات تٓد ِٝايطٝاضات احملاضب ١ٝيف ايد ٍٚايٓاَ ١ٝبػهٌ عاّت ٚعسا َػهالت ايتطبٝل ٚايتذازب يف
بعض ٖر ٙايد ٍٚت نريو َػهالت ايكٝـاع احملاضـيب يف ايػـسنات ايدٚيٝـ ١ت َٚػـهالت اإلوصـاح
احملاضيب املستبا بتك ِٝٝأداٖ ٤ر ٙايػسنات ت نريو بعض املػهالت احملاضب ١ٝايٓادب ١عٔ ايتغري يف
ايك ٠ٛايػسا ١ٝ٥يٛسد ٠ايٓكدت احملاضب ١عٔ املٛازد ايبػس١ٜت ايدخٌ االقتصادٚ ٟايـدخٌ احملاضـيبت قٝـاع
ايتهايٝف االدتُاعٚ ١ٝاملٓاوع االدتُاعٝـ١ت َػـانٌ االْـدَازت احملاضـبٚ ١اشبصدصـٚ ١ضباضـب١
ايهها.١ٜ
َٓاٖر ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜاإلداز١ٜ
5557755
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ايتعسف عً ٢املٓٗذ ١ٝايعًُ ١ٝيًتشً ٌٝاالقتصاد املاي َٔ ٖٞ ٞأضاضـٝات ٖـر ٙاملـاد ٠ايـن تعتـس املـدخٌ
ايسٝ٥ط ٞيًطايب يتشطري يسضاي ١املادطتري  َٔ ٖٞٚأضاضٝات ايبشح ايعًُٚ ٞتػـٌُ املـاد ٠عًـ ٢إعـداد
ايطايب يهٝه ١ٝذبدٜد اإلطاز ايعاّ يًبشح ايعًَُٗٓٚ ٞذٝات٘ت ذبدٜـد َػـهً ١ايدزاضـٚ ١صـٝا ١
ايهسضٝاتتأضــًٛب ــع ايبٝاْــات ٚتصــُ ِٝاالضــتبٝاْات ٚتسَٝصٖــا ٚذبًًٝــٗا إسصــاٝ٥ات االضــتباْ١
(خصا٥صٗاتغــــــسٚطٗاتنٝه ١ٝإْٗاٗ٥ا.ايٛصــــــف اإلسصــــــا ٞ٥يًبٝاْــــــات باضــــــتدداّ Excel
عًُْ+ٞدسَ(ٟكــاٜٝظ ايٓصعــ ١املسنصٜــَ( )١كــاٜٝظ ايتػــتتتَكاٜٝظ غــهٌ ايتٛشٜع).االزتبــاط
باضتدداّ  Excelعًُْ+ٞدـس .)O.L.S( ٟاختٝـاز ايهسضـٝات باضـتدداّ  .spssنٝهٝـ ١بٓـا ٤ايطالضـٌ
ايصَٓٚ ١ٝبٝاْـات املكطـع ايعسضـٞت بٓـا ٤ايُٓـاذز ايكٝاضـ١ٝت ايكٝـاع ٚاختبـاز ايهسضـٝاتت االضـتٓتادات
ٚنتاب ١ايتكسٜس.
أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
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ٜٗدف املكسز إىل تصٜٚد ايطًب ١باألدٚات ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اين تطـاعدِٖ عًـ ٢ايتعاَـٌ َـع املعطٝـات
ايسقُٝــَٚ ١عازبتٗاتٚخاصــ ١يف صبــاٍ اإلداز٠توٗــٜ ٛتطــُٔ ضــًٛى املــتغري ايعػــٛا ٞ٥ايٛاسدتعالقــ١
االعبـــداز بـــني َـــتغري ٜٔأ ٚأنجستذبًٝـــٌ ٚتهطـــري َعاَـــٌ االزتبـــاطتايتٓب بٛاضـــط ١ايطالضـــٌ
ايصَٓ١ٝتاختباز امل غـساتتاختبازات تتعًـل بػـهٌ ايتٛشٜعتْدسٜـ ١ايتكدٜستايتكـدٜس اجملايٞتذبًٝـٌ
ايطالضٌ ايصَٓ.١ٝايطالضٌ ايصََٓ ١ٝع املكاطع ايعسض١ٝتاختباز ضه ٕٛايطالضٌ ايصَٓstationarty ١ٝ
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 :unit Root Testباضــتدداّ بسصبٝــ(Eviews ١عًُ)ٞتايتهاَــٌ املػــرتى()co-int cgration test
باضتدداّ بسصب(Eviews ١ٝعًُ)ٞتايتبا ٜٔاملػـرتى بـني املـتغريات باضـتدداّ ( Excellعًُ)ٞتايتٓبـ
بٛاضط ١ايطالضٌ ايصَٓ ١ٝباضتدداّ (Excellعًُ)ٞتتطبٝكات عًُ ١ٝعً ٢اسباضٛب.
1.Excell
2.Eviews
3.spss

ْدِ املعًَٛات احملاضب ١ٝاملتكدَ١
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تبشح ٖر ٙاملاد ٠يف َهْٗ ّٛدِ املعًَٛات احملاضبٚ ١ٝعٓاصسٖا ٚعالق ١ايٓدِ احملاضب ١ٝبـبعض ٚاـا٥ف
املٓدُ١ت ٚذبًٚ ٌٝتصُْ ِٝدِ املعًَٛاتت ٚأِٖ ْدسٜات ايٓدِ نايٓداّ ايهًـٞت ْدـاّ َ غـسات االدا٤ت
ايٓداّ ايجاْٚ ٟٛايٓداّ ايصهسٟت نُا تتٓا ٍٚاملاد ٠طبٝع ١ايتدطٝا ٚايسقابْٚ ١دِ املعًَٛات احملاضـب١ٝ
ٚاحملاضب ١املايٚ ١ٝايتطٜٛلت ْٚدِ املعًَٛات احملاضبٚ ١ٝاملػرتٜات ٚاملبٝعـاتت ٚاالداز ٠ايراتٝـ١ت ٚاشبطـ١
املػرتنْٚ ١داّ املعًَٛا ت احملاضب١ٝت نُا تتٓـاٖ ٍٚـر ٙاملـاد ٠سـاالت دزاضـٚ ١ٝوـاذز ٚطـسم تتصـٌ
بتصُٚ ِٝذبًٖ ٌٝر ٙايُٓاذز عً ٢املطت ٣ٛايبشج.ٞ
ايتدقٝل ٚايسقاب ١املاي ١ٝاملتكدَ١
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تبشح ٖـر ٙاملـاد ٠يف ايتـدقٝل االْتكـاد ( ٟاملسادعـ ١ايتشًًٝٝـ)١ت دزاضـ ١اْتكادٜـ ١يًُعـاٜري ايدٚيٝـ١
ٚخباصَ ١ا ٜتعًل بايعٓا ١ٜاملعكٛي ١ت االضتكالٍ ت املطٛ٦ي ١ٝعٔ املطاعد ٜٔت أدي ١اإلثبات ت ٚايصً ١بـني
أْدُ ١ايسقاب ١ايداخًٚ ١ٝايتدقٝل اشبازد ٞت ٚايتدقٝل ايداخً ٞت ٚايسقاب ١املايَٚ ١ٝد ٣املطـٛ٦ي ١ٝعـٔ
نٌ َٓٗا ت نُا تتٓا ٍٚاملاد ٠دزاض ١االدباٖات املعاصس ٠يف طبتًف صباالت ايتدقٝل ت نريو ايتدقٝل
يف اٌ األْدُ ١اسباضٛب ١ٝت نُا تتٓا ٍٚدزاضَ ١عُك ١ملػانٌ ايته ٜٔٛايرات ٞيًُـدقل .نـريو
َهٗ ّٛايسقاب ١املايٚ ١ٝأٖداوٗا ت ثِ َٓاقػ ١ايصٝغ املدتًهـ ١يًسقابـ ١املايٝـ١ت َهٗـ ّٛايسقابـ ١يف اإلضـالّ ت
َٓاقػَ ١عُك ١يتٛصٝات املٓدُات ايعاملٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايعسب ١ٝألدٗص ٠ايسقاب ١املاي ١ٝايعًٝا يف ناو١
ايكطاٜا اذاََ ١جٌ ايطٝاض ١ايعاَ ١ت االضتدداّ ايهـف ٤يًُـٛازد املتاسـ ١ت ربطـٝا ايعُـٌ ايسقـاب ٞت
زقاب ١األدا ٤ت َعاٜري تك ِٝٝايعٌُ ايسقاب ٞت زقاب ١األدا ( ٤زقاب ١ايهها ٠٤ت زقاب ١ايهعاي١ٝت زقاب ١ايتٛوري )
ت دبازب بعض ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاإلضالَ ١ٝيف صباٍ ايسقاب ١املاي.١ٝ
سًك ١حبح يف احملاضب١
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ٜتطُٔ ٖرا املطام تعسٜف ايطايب باملػانٌ ٚايتغريات اين ذبـدخ يف ب٦ٝـ ١عًـِ احملاضـبَ ١ـٔ خـالٍ
دزاض ١ايتطٛز يف َعاٜري احملاضبٚ ١ايتدقٝل ٚزبطٗا باملُازضـ ١املٗٓٝـ ١يف صبـاالت احملاضـب ٚ ١ايتـدقٝل
ٚايسقاب ١يف ايكطاع اشباص ٚاسبه َٞٛحبٝح ٜـتِ ايـسبا بـني األضـظ احملاضـب ١ٝايٓدسٜـٚ ١املُازضـ١
املٗٓ َٔ ١ٝخالٍ ايبشح ٚاملٓاقػ ١يف ساالت ضباضب ١ٝتجاز ْتٝذ ١ايتطٛزات االقتصـادٚ ١ٜاالدتُاعٝـ١
ٚذيو َٔ خالٍ اتباع املٓٗر ايعًُ ٞيف ايبشـح ٚايتشًٝـٌ ذـر ٙايعالقـ ١ممـا ضٝهطـب ايطايـب َٗـازات
َعسوٚ ١ٝوٓٚ ١ٝقدز ٠عً ٢ايتعاٌَ َع املػانٌ اين ضتٛادٗ٘ يف ضٛم ايعٌُ َطتكبالً.
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