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 :ملخص البحث

جع ة زا اتتةبا اك نةةان  جالة ةن ان الكتابة  الرببةة  ابح ارةابم جزر ةيا بةا ةة   جيةة لاةةق  بالرقةة ا جاك   جال كةب 

 .اجبا الابف ج  ت الكتاب  ثم الارابا

جكان التط الرببة جنةل  للرلم جالزربف  جلك ه أراى فةزةا برة  زراةبان زةن زرةايب ال زةاا  ف زةا جتانةن جت ةجا جترة   

فان ف ةان لم تبلغةه اةةه ازةه زةن ا زةمص  جأاةبح التةط فةن كاةتةه الكزةاا  ا طرةةان زةن  رةبا ال لنة   ا نةرزة  الةى جأابح تب

  :اكتقان جالكزاا كزبا فةن لل زاا أج كشاي  أجا علةه  جفة ذلك ةقجا اكزام الغيالة

شةء  فة  زاله جان ه فة ان ةارب كزاله الرئة  بةه الززكةن لةه  فةاذا كا ةت  زةةه كزاكتةه الززك ة  اارةبا فاةج  كا (

كاة  ال زااص جالتط الانن كا زا ة زه زا ةلة  زن ت ان  الابجف جتجاي اةا جانةتقاز  تبكةباةا جانةن ا ترازاةاص جلكةا 

 ص) هبشةء كزاا ةلة  به  فانن كا شةء فة كزاله الذم ةلة  

 جالارب  جتتزةي الابجف الرببة  بأن الابف الجاا  ةزكن بنزه فى ع ا اشكاا زت جع  با جزتتل    ت  بج بةن اللةج   

جيذه التااة  تر ة ا ب اا جالتغةةةب فةى اكشةكاا الزألجفة  للاةبجف فطجاعةة  يةذه الاةبجف جازكا ةة  بنةزاا جاةةاكتاا 

 .التطجط الرببة كا ت النب  فة راجب الطبي الزتتل   زن 

ج تة   لزا تزتاي به الابجف الرببة  زن اةجة  جزبج   جزطاجع  جزا فةاةا زةن ةابلةة  للزة  جالب ةه جاكنةت ابا جالتيجةةه 

اكزةب  الت بة ةة  جالتشابك جالت اتا جزا باا زن ازكا ةات الجاا جال اا  ناع  علةى نةاجل  الة زي بة اةا جبةةن البزةجي 

 .لاا جإعا ا ب ائاا كأةقج   بابة  ززةيا ت زا ا ات  زالة  جتجرة اا فة الررزات الت ابة الذم  را زن الناا تشكة

جةاتم الباح الزق م بتجرةح كةف ةزكن تجرةف الاةبجف الرببةة  كأةقج ة  باةبة  فةة تاةزةم الررزةات الت ابةة   جذلةك 

جالتة أ ت الةى راجبيةا كأةقج ة  باةبة   زالةة  باكنت ا ا زن طجاعة  الابجف الرببة  جز م زبج تاا جةابلةتاا للتشكةا 

فة ز اا تازةم الررزات الت ابة ص جةربض البااح  زاذج زتتل   لاةا جةقةجم بتالةةا بررةاا  ثةم ةرةبض الباةح ال تةائي 

 .جالتجاةات جالزبا ه
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