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يير ديمية البرامج في توافره الواج المع  اأك

 مقدمـــة:

لعــإ دىــدط قلاــي  قلنــن خملــ  مــ  ينلعــ  لبقــ  مخ  دبــة قلتــيقمم ق ل دخمخــة قلنــن نقــدمع  لبخــ   
قلج معــة ق يدةخــة قءتقــ ا دبــة قلاقــة لــدط ق نــيقد قلمعةخــخ  تعــ ا تمــ  نقدمــ  مــ  يتــيق  قلــنعب  نــن 

هذه قلتيقمم هو نقدخ  قلمعبوم   قلمن مـة قلنـن نبتـن منابتـ   جمعـوي ق نـيقد قلمعةخـخ  تعـ  دا ي 
ىوإ نيص قلنعب  قلنن نقدمع ا دذ خنوقع أ  نقـد  لبخـ   قلج معـة ق يدةخـة تعـع قلمعبومـ   قلنـن 

  ةفعـ  نع  قا دـ   وقعـع   مـ  ق نـيقد قلمعةخـخ  تـ لنعبخ  قلعـ لن وأ  ننـعع  تـخ  أخـدخع ا ونـن قلوقـ
أ  نقــد  معبومــ   ألاــي نيااــخة وقلاــي نفاــخن  نــن اتخعنعــ ا وقلنــن نتــدو مونــع قهنمــ   لعــدد 
مىــدود مــ  قلجمعــويا مــ  ماــإ قلابتــة قلــذخ  خــودو  قللنىــ   تعــ ا أو قلابتــة قلــذخ  ل  قلــوق دبــة 

 مق دد قلديقعةا أو قول ك قلذخ  نييجوق مةع .

لبخــ   قلج معــة مــ  يــنإ قلنقــ يخي قلي اــة تــ لنقخخ   لمــ  ونــطنن امطةــة قلجمعــوي قلمعةــن تتــيقمم
قلذقننا قلنن خنوقع م  قلق  مخ  دبة تيقمم قلج معة ونعع  دبة قلموقع قءللنيوةن لأقع   قلنن 

 نقد  هذه قلتيقمم.

خنة وإ هذق قلفاإ م  مخا   قلج معة ق يدةخـة لمم يعـ   نـم   قلجـودم قلمت ـيق  وقلمنى ـ   
خ  قلاــي  قلنــن توقعــانع  خملــ  لبقــ  مخ  دبــة تــيقمم قلج معــة ق ل دخمخــة نبتخــة قل ــ يىةا قلنــن نتــ

نوقعــ   قلمعةخــخ  تعــ  ىــوإ قلمعبومــ   قلن مــة لعــ ا دذ خنوقــع مــ  قلقــ  مخ  دبــة تــيقمم قلج معــة 
ق ل دخمخة نىمإ معتولخ نع  ىوإ نةفخذ قلنعبخم   قلا ديم وقلة نذم نـن قلج معـة تياـوص نـونخي 

  هــذه قلتــيقمما ىخــت ل خةن ــي نــن داــ ي هــذق قلمخاــ   أ  نلــو  قلمعبومــ   قلنــن قلمعبومــ   دــ
نونيه  لإ لبخة م  لبخ   قلج معة د  تيقمجع  وقليتيق  قلنعبمخة قلنن نقدمع  لإ لبخة منا تقـةا 
ة يق  لنيننف قلق    تخةع  نـن يعـ لنع  وىجـ  يـدم نع  وقلعخلـإ أو قلتةـ ا قلنة خمـن لعـ  وقيـننف 

ة قلمجنمــع قلمعةــن تعــ ا لعــذق نــص  هــذق قلفاــإ اخــي معةــن ت الخــ   قلنــن نعــنيدمع  قللبخــة  اتخعــ
ةن جعـ ا أو قلوعـخبة قلنـن قين ينعـ  ءخاـ لع  لبجمعـوي قلمعةـن تعـ ا تـإ تةودخـة  للن تة قلمعبوم   وق 



خاــ لع  لبمعةخــخ ا  وجــودم قلمعبومــ   مــ  ىخــت مــدط نبتخنعــ   ايقنــع  وق تبخــة قلواــوإ دلخعــ  وق 
 ومدط قلاقة تع .


