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 ركائز التحليل احلركي

 املهارات واملعارف واملعلىمات املطلىبة للتحليل احلركي

ظؿقؾقل،موعنمااظطرقمادؿكداعاميفمسؿؾقاتممأطـروتعؿربمررؼؼةماٌالحظةماٌرئقةمعنمم

عالحظةماألداءمميؽنمايؽممسؾىمعاامػاوممممخاللمعامؼؿممايصولمسؾقهمعنمععؾوعاتمغؿقفة

عوجودموعؼارغؿهمسؼؾقاممبامجيبمأنمؼؽونمصقصدرماٌدربمأوماٌدرسمأحؽاعهماظيتمتظفارمم

ميفمذؽلمتوجقفاتموتعؾقؿاتمؼـصحمبفاماظالسبمظؿقلنيماألداءمطؾقامأومجزئقا.

نموسـدعامؼؼوممباٌالحظةمصردمشريمعدربمسؾىمػذهماٌفؿةماظصاعؾة،مصاغاهمضادمتمؼاؿؿؽمممم 

داءاتماٌكؿؾػةمظؾؿفارةماظواحدةمبااخؿال ممعنمعالحظةماظـؼاطماظدضقؼةماظيتممتقزمبنيماأل

معلؿوؼاتمظألصراد.

إىلمماظؼواسااادمممبا ضااااصةومتـااالماٌعؾوعااااتماألداداااقةمسااانمتسااارؼحمجلااامما غلاااانمم

األوظقةماظؼاسدةماظعرؼضةماظيتمتـطؾقمعـفامسؿؾقاتماظؿقؾقلموؼوضاحممماٌقؽاغقؽقةواٌؾادئم

واٌؿطؾؾااتماظايتمجيابمتواصرػااميفمسؿؾقااتممممممماٌفاارىم(ماظػفمماظعؿقاقمظاألداءممم04)ذؽلم
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وتعؿااربماٌعؾوعاااتماٌطؾااوبمتواصرػااامساانماألداءمسؾااىمغػااسمعلااؿوىمأػؿقااةمععرصااةمممم

تااؿمماٌالحظااةمبإجراءاتفااامممممأناظاادارسم جااراءاتماظؿقؾقاالموبروتوطوتتفااامومبفااردمممممم

اظدضقؼةمتؾدأمعفاارةماظؿقؾقالمواظايتمتعؿؿادمسؾاىمتاواصرمضادرمطاا معانماٌعؾوعااتماٌفؿاةمممممممممممم

ممم.جاغبماٌفارةماظقدوؼةميفماظؿعاعلمععماٌؿغرياتماظيتممتتمعالحظؿفا

 واملعلىمات فأوال: املعار 

 

 

 والمعلومات المرتبطة بالمهارة المراد تحليلها:  المعارف-1
 

 

صاسؾقاهمتعؿؿادمسؾاىما ٌاامماظؿااممبطؾقعاةممممممممأطـارمإنماظؼادرةمسؾاىمأداءماظؿقؾقالمبساؽلممممم 

اٌفارةماحملؾؾةمواهلد معـفامصعدمماظؼدرةمسؾىمادؿقعابمرؾقعةماألداءمواهلد معـهمتلؾبم

صعوبةمباظغةميفمهدؼدماظعواعلمأنماٌؿغرياتماظيتمتدخلميفماظظااػرةماٌدروداة،مطؿاامممم

ـاا معفااراتمتؾعابماظدضاةمممممصفوؿقعفاا،ممأغفامضدمتؤدىماٌفؿةمدوءمتؼدؼرمظؾؾقاغاتماظيتمؼؿمم

دورامأدادقامصقفاموػـا معفاراتمطاظوثبمواظرعايمهؿااجماٌفؿاةمضاوةمودارسةموتؿكاذمصقفاامممممممم

م.اٌؼذوصة......موػؽذااألدواتمعلاراتماألجلامم

م

م

يفمماظؽؿقاةمسؾىمعـاضسهماظـاواحيمممأضدرواظػردماٌدربمسؾىمسؿؾقاتماظؿقؾقل،مؼؽونمم

ؿوسهمعانماىاداولمواٌـقـقااتماظايتمممممعفاريمجملءماألداءمصغاظؾامعامؼـؿفيمهؾقلمأيمأدا

ظؿػاصقلماألداءموؼؿطؾبماألعرمضادرهمساظقاةمسؾاىمعـاضساهمػاذهمممممممتعربمسنمتػلرياتمطقـاتقؽقه

اىداولمواٌـقـقاتميفمضوءماظواضعمعنمحقثمعامجيبممإىلممؼؿواصرمعنمخصاائ موطامممم

ػذهماًصائ مسؾاىمعادىماظؾقظااتماظايتمميارمبفااماألداء،موطاذظتمتػلارياتماظاؿغرياتمممممممممم

غرياتموتوضقؿاتفاااماظاايتمهاادثميظقااامودورماظلطقاابماظؾساارىميفماظااؿقؽمميفمػااذهماظااؿممم

سؿؾقااةممسؾااىعاانماٌفااممأؼضاااممإىلممؼػفاامماظؼااائممم،وموإؼؼاساتفااامباظـلااؾةمٌلااارماألداءمطؽاالم

اظؿقؾقالمغااوملماٌفاارةماٌدرودااةموعااامإمامطاغاتمعاانماظـااوملماٌغؾاقمأوماٌػؿااوحمأوحقاادةممممم

موعؿؽررة.

م

 



 التحليل: بإجراءاتالمرتبط  المعرفة -2
 

هؾقؾقااهممبادىمصااعوبةموتعؼاادماٌسااؽؾةماٌدرودااةمممهؾقاالمأيمدرادااةتارتؾ مسواعاالمم

كبصر ماظـظرمسنمدفوظهمأنمصعوبةماألداءم
بمظامهلاذهماٌفاارةمصاإمامطاانماىازءماظغاممممممتحدقدكاؾؿدتوىكاؾفراغيكػأوؾىكاؾخطواتكفي:

اظاادوراغاتمواظارجؾنيميفماظادرجاتمأمممحرطاةمعاـالممماظلاافؿيؼاؤدىمسؾاىماٌلاؿوىماظػارا ممممم

اٌالحظةمبأيممأدؾوبمعنمأداظقبماظؿقؾقلمميؽانمتاؿمممممايؾقمصاناواظؽربىمسؾىماظعؼؾةم

عنمأحدماىاغؾنيمأعامإمامطاغتمايرطةمتؿممسؾىماطـرمعنمعلاؿوىمطقرطاةماظاذراسنيميفمممم

مبا ضااصةماظلؾاحةمصقـصحمبادؿكدامماطـرمعنمودقؾهمظؾؿالحظةمعانماطـارمعانمجاغابمػاذامممممم

نماألداءمطاٌؾااار ةماٌفؿااةماغااهمؼؿطؾاابماٌزؼاادمعاانماظؿقؾقاالمعؿابعااةمحرطاااتماظعقااـنيمعاامم

اغبمهدؼادماٌلااصةماظايتمتاؿممعـفااماٌالحظاةمسؾاىمحلابمػاد مدراداةمممممممممممجبواٌالطؿةم

ايرطةمعـالم)حرطهماظارجؾنيمأثـااءماظعادومهؿااجمدراداةمعانمعلااصةمضرؼؾاهمواظعؽاسمسـادممممممممممم

م.ظؾؿفارةمهرطاتماظالسؾنيميفماألظعابماىؿاسقةم

م

موخاصاةميفماٌفااراتماٌؿؿقازةمممماءعوددكؿوراتكتؽوراركاو دكككككأؿاكاؾخطووةكاؾااـقوفكػكوي:ككك

دمماتلاقمبنيمجمؿوسةما جراءاتماٌلؿكدعةميفماألداء،مطؿامؼػقدماظؿؽارارميفمايادمممبع

عراضبممإىلممجاغبماظظرو ماظـػلقةمػذامبا ضاصةممإىلمممبأغهؼسعرمماظذيعنمعؾاظغةماظالسبم

ةموسؾىماظرشممعانمماألدواتماٌلؿكدعةمواٌالبسمواًؾػقةمواظؾقؽةماظيتمتؤدىمصقفاماٌفار

تؿممعـفاماٌالحظةمإتماغاهمميؽانمممماظيتإىلممأػؿقةمهدؼدماألعاطنممما ذارةاغهمضدمدؾؼتم

اظؼااولمأنمتغااقريمػااذهماألعاااطنمعااعمادااؿؿرارماٌالحظااةمضاادمؼػقاادميفماظؽساا مساانمبعاا مممم

مأدىماظؿغريميفمعؽانماٌالحظةممإىلمماطؿساصفا.مواظيتاىواغبماظغاعضةميفماألداء،م
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 المالحظة- 1

تؿضؿنمسؿؾقةماٌالحظةماظؼدرةمسؾىمهدؼدماًصائ موترطقزماتغؿؾاهمسؾىماظعواعلم

ماٌؤداة.مباٌفارةايامسةمظألداءمممامؼؿطؾبمعزؼدامعنماًربةمواٌعرصةم

اٌرطؾةمسادهمعامؼؽونمأطـرمصاعوبةمصؿاعمزفاورمايرطااتماٌؿؿاظقاة،ممممممماألغسطةوهؾقلم

مأطـرمصأطـرتصعبمسؿؾقهماٌالحظةموععم ؼادةمدرسةماألداءمتزدادماظصعوبةمسؾىماٌالحظةم

عنماظـاغقاة(مظاذامصاأنمعالحظاةممممم52صاظعنيماجملردةمتمميؽنمأنمترىمعامؼؿمميفم عنمضدرةم)

ماظقدؼنمأوماظرجؾنيمتعؿربمعنماألعورماظؾاظغةماظصعوبةميفماتداءاتماظلرؼعةمظألررا .محرطه

وضدمزفرتمسدةمودائلمعلاسدهمسؾىماٌالحظةمواظؿلفقلمطانمأػؿفاامالتتمتصاوؼرمممممم

إماممىاظقفااماٌفاارةمحؿامممظألوضااملماظايتمهؿااجممممماظؾطايءماظلقـؿامواظايتمتلااسدميفماظعار مممم

مدرادؿفامتػصقؾقا.منعؽااظصورم متطؾبماألعرمرؾعمػذه

وطااذظتماتتمتصااوؼرماظػقاادؼو،ممماٌؿؼدعااةاظؿصااوؼرممتايدؼـااةمطاااتإتمأنماظودااائلممم

موأسااادهماظؾطاايءصاااظعر مماظرؼاضااقةداااسدتميفمعالحظااةمأطـاارمدضااهمألصااعبماتداءاتمممم

األداءممأدرارمأدقاٌساػدمظؿؽرارػاموتـؾقتماظصورمطؾفامسواعلمداسدتميفماظؿعر ممإىلمم

ممبـؿفىماظوضوح.ماألدرارنمسزلموهدؼدمػذهمودفؾتماعؽا

يفمماظـابؿاةمماألوضااملمادؿكداممساددعنمممإعؽاغقهشاظؾامعامهؼقمماظلقـؿاوالتتمتصوؼرم   

إىلمموضاوحممممبا ضااصةمػاذاممماظؿؼؾقدؼاةمتصوؼرماظػقدؼوممالتتأصضلمطـريامعنمماظؿقؾقلموػي

اظؿصاوؼرماظلارؼعميفمجماالماظػقادؼومضادمدااسدميفممممممممأنمإتماظدضقؼاةموزفورمتػاصقؾفامماظصورة

وخاصاةميفماظادولممماألخاريةممماآلوغاةمبساؽلمأطـارماغؿسااراميفممممماظوداقؾةماتسؿؿاادمسؾاىمػاذهمممم

ماظؽربى.ماظصـاسقة

مإعؽاغقااهضاادمداااسدتمطااـرياميفممماظؿؽـوظوجقااةػااذهماظودااائلمممأنوسؾااىماظاارشممعاانمممم

اغاهمجيابماياذرمممممإتمداءاألعاعماظادخولميفمتػاصاقلممممماظدضةمبلؿوىمسالمعنمماٌالحظة

مأدائفامممأداؾوبمضدمؼغاريمطاـريامعانممممماٌالحظةعنمأنموضعماظالسؾنيمهتمػذاماظـوملمعنم

مصقؤثرمسؾىماظـؿائجمبسؽلمواضح.

وعـفاامسؾاىمداؾقلممممماٌرئياظؿلفقلممالتتاظيتمتمتالحظفامماألعوروػـا ماظعدؼدمعنمممم

اداءماظالسابمممطقػقاةمدؼادممتػقادمطاـرياميفمهممموػايماٌـالماتصواتماظايتمتصااحبماتداءممم

اٌااؤداهمماٌفااارةاٌااؤداهمصصااوتماصااطدامماظؽاارهمباٌضااربمفؿؾاا مباااخؿال ممظؾؿفااارةم

ضادمؼػقادميفمسادمممممماظطاائرةمواهلد معـفا،مطؿامانمصوتماصطدامماظؽرةمباظقدؼنميفماظؽرهم



سـادماظالسابماٌصاابمضادمؼػقادممممممماظرطؾاةمضاغوغقهماتداءمطؿامانممساملمصاوتمحرطاةمعػصالمممم

ماتمل.ػومعصدرمماألربطةماحملقطةعنممأيدؼدمطـرياميفمه

ؼؽلاابماظػااردمخاارباتممماٌالحظااةتؽاارارممأنيفماتسؿؾااارمماألخااذجياابممةويفماظـفاؼاا

بقـهموبنيماظالسبماٌؤدىمصااًرباتماظايتممممةاظؿغذؼةماٌرتدعـفامعامضدمؼعؿؿدمسؾىممعؿؾاؼـة

ضاادمتػقاادمماألداءطؿااوارنماظضااع مواظؼااوهميفممباٌالحظااةؼـؼؾاافاماظالساابممإىلممعاانمؼؼااومم

مأواظؿعؾقؿاتمظؽلمعنماٌدربمموإسطاءطـرياميفمرب ماٌؼدعاتمباظـؿائجمواختامماظؼراراتم

ماظطؾقعي.اظعالجمماألخصائيمأواٌدرسم

م

  التحليل مهارة- 2
  

مأنمإتؼؿؿقاازمبفاااماتصاارادمممعوػؾااةتعؿااربممإىلممحاادمطااؾريمممطؿفااارةمةاظؼاادرةماظؿقؾقؾقااانم

متمتلفقؾهمدواءمباظةمتصاوؼرماومعالحظااتمعلافؾهممممميواظذمايرطيماألداءهؾقلمعالحظهم

ميؽاانممياظؿقؾقؾاايماظااذمسؼؾقااامؼلاااسدمطااـرياميفماخؿقااارماظؾـاااءمممممداافؾؿهمتلاافقالماومحؿااىم

مسؾقه.اتسؿؿادم

ماٌفااارةيفممحووو كاؾؿوعووو كاؾؿطروحووفتحدقوودكاؾتدووا  تكفوويككوأوؾووىكخطووواتكاؾتحؾقوو 

اٌطؾوبمهؾقؾفاموسادهمعامتؽونمػذهماظؿلااالتتمضادممتمهدؼادػامصعاالماوماغفاامضادممتاتمممممممم

صعؾىمداؾقلماٌـاالمطقا م ادثماظادصعمخااللمأداءممممممممظؾدرادةلماػدا مؽصقاشؿفاميفمذ

مادائه؟عنمررؼؼهمماىؾةاوطق مميؽنمانم لنمتسبمماظػراذة؟دؾاحهم

معالحظاةماٌفاارةممعرحؾاةمممأثـااءمظؾاامموسادةمعامؼؽونمػـا مبع ماظؿلاالتتماظيتمتظفرمشا

مهؾقؾفا.اٌرادم

واظؿقؾقلم ؿاجممإىلممهدؼدموترطقزمسددمحمدودمعنماظؿلاالتتموتلااسدماظدرادااتممم

اًؾػقااةمباٌوضااوملميفمهدؼاادممسالضااةهلااامماظاايتحااولماٌوضااوملماوماظدراداااتممماظلااابؼة

واظؾقاغااتمممةؿؿرظؾؿالحظاةماٌلامممأنماظؿلااالتت،مطؿااممتـطؾاقمعـفااممممأناظايتمميؽانممماظـظرؼةم

طؾريهميفمهدؼادماظؿلااالتتماظايتمداو مؼاؿممممممممأػؿقهماٌالحظةمأثـاءاظيتمميؽنمتلفقؾفام

ماتسؿؾار.يفممعأخومةاظلطقزمسؾقفاميفماظؿقؾقلموملمتؽنم

سؾااىمما جابااةصااانماظؿقؾقاالمؼـؿؼاالمعاانممماظعؾؿااييفماٌااـفجممععااامؼؿؾااوسؾااىمعاارارمممم

اغهمجيبمعراسااةمأنمممإتظؾؿوضوملممةاظػرضقةماظعاعمأوإىلمماظؿلااللماظعامممماظػرسقةاظؿلاالتتم

م.إجراءاتهيفممباٌروغةؼؿص ممأناظؿقؾقلمجيبم



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (42شكل )
 

يفمضوءماداءاتمطلمعنم اؾتدا  تكاوكاؾفرعقاتكاؾخطوةكاؾااـقفكبدرادفوتأتىك    

هؽممحرطؿهمووضعفاميفمماٌقؽاغقؽقةماظيتظؾفلمماظؾسرىمواظؼواغنيمماظلطقؾقةاًصائ م

عوضاعممماٌقؽاغقؽقاةمماألداسموؼؼصادمباذظتمأنمتؽاونممممماظعؿؾيذؽلمصرضقاتمضابؾهمظؾؼقاسم

اخؿؾااارمصعؾااىمٌاادىماعؽااانمتطؾقؼفااامبسااؽلمجمااردم،مصالساابماظوثاابماظطوؼاالمعااـالمامامعااامم

درجهمداو م ؼاقماراولمعلااصهمممؽـاهموػاذاعامؼساريماظقاهممممممممم02اغطؾقمبعدماترتؼاءمبزاوؼةم

تم دثممظتمظعدهماسؿؾااراتماػؿفااماظػارقمممممةاظـاحقةماظعؿؾقضاغونماٌؼذوصاتماتماغهمعنم

غطالقمواهلؾوطم،مصاتغطالقم لبمعنماسؾىمغؼطهمؼصلماظقفامعرطزمبنيمارتػاملمعـقـىمات

ضادمتم ؿااجماتعارمأنمتصالم اوؼاهماتغطاالقممممممممموباظؿااظيمثؼلماىلممخاللمعرحؾهماترتؼااءمم

مدرجهموضدمتؼلمسنممظتمطـريام.م02إىلمم

سانماظساك ممممضوؼاةمو ؿااجممإىلممتاواصرمععرصاهممممماظؿطؾقؼايمػذامعام دثميفماجملاالمم

ماظواضع.باظؿقؾقلمحؿىمتـلقمغؿائجمهؾقؾهمععمؼؼوممماظذي

 مهارة التحليل

مقملرة على ثحملالمل 

 التساؤالت

القملرة على ثطبيق املعلىمات 

 التشريحية وامليكانيكية 

القملرة على ثحليل ودراسة 

 الخلفية النظرية للمى ىع 

 القملرة على ثحليل املالحظة 

 ثمت  الت 

 القملرة على الاستملالل من

ثق الحصىل  الت املعلىمات 

 علي ا من املالحظة



ماتمعواصاػاتمخاصاهماتماغاهمممممعؿطاورةموسؾىماظرشممعنمحاجةماظؿقؾقالممإىلممأجفازهممم

يفممروساايعااامماعؼؾوظااةمإمضاادم ؼااقمغؿااائجممةاألجفاازةماظؾلااقطميؽاانماظؼااولمانمادااؿكدامم

ماظؿقؾقؾيمظؾؿقؽم.واظؾـاءممةاظدضةماظعاظقادؿكداعهم

كوفي:ػيكاؾتحؾق كقجبكانكتوععكػيكا عتبارككهرئقدقـقاطكوؼدكحددك"فددونك"كدتفك
 

عاانممأطاارب)حقااثمانمحرطااةمسااددممايرطااةيفمماٌساالطةورؾقعااةمأجاازاءماىلاامممساادد-١

ماظـاوة(دو مؼؤثرمسؾىماظؼوىممأطرباتجزاءماوماجزاءمماتمو نم

 اترتؽا (ظؼاسدةممباظـلؾةماىامبقةماظؿؼرؼيباتتزانم)عالحظةمخ ممحاظة-5

 اظـاوة()ععم ؼادةماٌدىمتزؼدماظؼوىممععدتيرطة-٣

بساؽلمسااممعاعماتخاذمممممماظرعايم دثمبنيماجزاءماىلمميفمحاتتمماظذياٌدممعؼدار-0

 اىلم.ؼصاحؾفاماضصىمعدمبنيمأجزاءمماظرعيحاتتممأصضليفماتسؿؾارمبأنم

اسادةممظؼماىلام(مباظـلاؾةممسؾىمعوضعمطلمجزءمعانمأجازاءمممم)وؼعؿؿدأجزاءماىلمممضصور-2

 اترتؽا .

مايرطة(.سؿلماتجزاءم)توضقؿاتمعسارطهماجزاءماىلمميفممتواصق-٦

 

سانمممةايؼقؼقاةماظـاواممؼعؿؿادميفماداؿدتظهمسؾاىماٌعؾوعااتمممممماظاذيمواظؿقؾقلماٌاؿؼنمػاوممم

وظضؿانمدضاةمغؿاائجماظؿقؾقالمؼػضالمانمؼساار مممممم،مظؿكؿقـاتوظقسمغؿقفةممةاٌالحظةماظػعؾق

سانمممةاظسكصقةماظـاوامماألخطاءعنمباحثمأومحمؾلمحقثمؼلاسدممظتميفمتؼؾقلممأطـرصقهم

سؾاىمجاغابمطاؾريمعانممممممايرطاةمعؼرراتمعادةمسؾمممهؿوياظؿعبماومدوءماظػفمموؼػضلمأنم

حؿااىمتؽؿلاابمخااربهماظؿقؾقاالمبسااؽلمطااا مخاصااةمظؾعاااعؾنيميفمجمااالممظؾعؿؾقااةاظؿفاااربم

مواظؿدرؼب.اظؿدرؼسم

سؾااىماظؿلاااالتتماظاايتمدااؾقمأنمررحااتمياالممممما جابااةمضاادمتمؼااوصرمماٌؾاادئيواظؿقؾقاالم

أوماظؿعادؼلميفموضاعمممماٌالحظةإىلممعزؼدمعنممماياجةصؼدمؼوضحمػذاماظؿقؾقلمماٌسؽؾة

مأخرى.ودقؾهمتلفقلممإضاصةمأوماٌرئياظؿلفقلمماوماٌالحظة

عنماػممعؼوعاتمناحماٌدرسمماظؿوصقلموػيسؾىمماظؼدرةتواصرممأػؿقةوتأتىمبعدممظتم

دربموضدرتهمسؾىمترمجةمعاممتمايصولمسؾقهمعنماظؿقؾقلممإىلممعواضا متعؾقؿقاهمأوممماوماٌ

ماظؿقؾقل.عنمماتدؿػادةيفمناحمماظزاوؼةتدرؼؾقهمتعؿربمحفرم

 

 االتصال مهارة-3
 



سؾاىماداؿؼؾالماٌعؾوعااتمبوضاوحمودضاهموغؼؾافامممممممماظؼدرةتؿؽونمعفاراتماتتصالمعنم  

اظؿقؾقاالماهلااد ممأداااظقبمأصضاالتمهؼااقممدوضااواجملؿوسااات.مماألصاارادإىلممممأخاارىعاارهم

ماظؿقؾقل.عامشابتمعفارةماتتصالمظدىماظؼائممبعؿؾقةمإمااٌرجومعـفام

وأنمؼلافلمػاذاماظاؿػؽريمممممتػؽاريهمؼاـظممممأنوسؾىماظارشممعانمانمػـاا معانمؼلاؿطقعمممممممم

ماظؿوصقل.مأوأغهمؼؾؼىمساجزامسـدعامؼػؿؼدممإىلممعفاراتماتتصالممإتطؿابةم

اٌؿارداةمموػذهماٌفاراتمتؿطؾبمادؿعدادامرؾقعقاماتماغاهمميؽانمتـؿقؿفاامعانمخااللمممممم

هدؼاادمعااامػااوماٌطؾااوبمتوصااقؾهمممماتتصااالمػاايسؿؾقااةممصااقاشةخطااواتمموأوىلمةاظعؿؾقاا

وضدمؼعؿؿدممظتمسؾىمطلمعنماٌعؾوعاتماظايتممتمايصاولمممماٌؼابؾة؟ظًخرؼنمعنمخاللم

درسماىقدمؼعؾممجقدامأنمطـرةماظؿوجقفاتمضدمسؾقفامعنماظؿقؾقلمأومبعضفامواٌدربمواٌ

اظعاالجمممأخصاائيموبـػسماتدؾوبمصاانممماظؿوجقفات.تؤدىممإىلممدوءمصفمماٌلؿؼؾلمهلذهم

سؾىمغؼطهماومغؼطؿنيمصؼ مسؾىماتطـرمؼفؿممماظعالجياٌؿؿرسمؼرطزميفمبرغاجمهمماظطؾقعي

ماٌرؼ .بفؿام

 


