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               َفطي ألّولٌاًعاًحات  ىة زلاًـصتَاٌَلة الكم همارة  ًرتكِة ًحُئة اٌَلوًةاثبٔزري 

 مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ

 

 

 صساةل اً 

 كّسمت ٕلس خفاء تـظ اًرشوط املعَوتة ٌَحطول ؿىل درخة 

حة ثْسٌرس اٌَلة اًـصتَة  ـْ  رسخاان اًرتتَّة ثُش
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ٕاكصار اًعاًحة
 

 

 ًحُئوة اٌَلوًوةاثوبٔزري  "تـنووان اًححر اًـَمي  ا  ٔأن ىشر ؿىل لصّ ث الٓثَة ةاًحاحثة املوكّـ       

مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات  َفطي ألّولٌَاًعاًحات  ىالكم  اٌَلة اًـصتَة زلًرتكِة همارة 

 ٔأحس مس خلدال ٔأّّنا ثبًَٔفو وثحّّي ٔأّّنا ًُست مو  ثوي ا وٕاذا ٔأدؾىيتنفس  اكس نخخهت، "احلصم اًصاتؽ

 تـضيا ٔأى لكّو فاًححر وازلرخة املىدس حة سددعي ابحلمك.

 

 

 

 1111صٔأنخوج 11 ننساري,

  ةثوكِؽ اًحاحث

 

  روسنِة

14111111161 
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 موافلة املرشف

 : رمق اًدسجَي ،ةروسنِ امللسمة م  اًعاًحة: اًصساةلتـس ٕاظالع   

ةاٌ ثبٔزري : تـنوان  ،14111111161 اٌَلة اًـصتَة زلى  الكم همارة  ًرتكِة َحُئة اٌَلًو

حات تـس ٕاحصاء إلضال ،مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ َفطي ألّولٌَاًعاًحات 

َة املعَوتة وأّٔنا كس اس خوفت اًرشوط اًـَم  املشهوراًححر   اًالزمة ٔأكصر اكملرشف ؿىل ٔأن

 .المناقشة امذحان يف ياضاحلة ًخلسي 

 

 م1111 ًناٍص 11ننساري ، 

 ه 1661رتَؽ اًثاين  14

 
 

 

 المشرف

 

   عبد العزيز، الماجسترالدكتور 
 10161141111114111رقم التوظيف:
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 املناكشةثلٍصصجلنة ٕامذحان 

جلنة ٕامذحان شـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة جلكَة اًرتتَة وؿمل اًخسٌرس يف  اجلامـوة كصرت 

إلسووالمِة احلىومِووة ننووساري كدووول اًصسوواةل امللسمووة موو  اًححوور: روسوونِا، رمق اًدسووحَي : 

ة ًرتكِة همارة الكم اٌَلة اًـصتَة زلى ، تـنوان: 14111111161 َفطوي ٌاًعاًحات ثبٔزري اًحُئة  اٌَلًو

 دٌسوومر 11مناكشووة ، وتـووس ٕاحووصاء ٕامذحووان مبـيووس دار اًسووالم هونخووور ٌَحنووات احلووصم اًصاتووؽ ألّول

، ورشط م  رشوط معَوتة ًنحي شيادة رسخاان اًرتتَوة إلسوالمِة جلكَّوة اًرتتَوة وؿومل 1111

 تـس ٕاحصاء إلضالحات اًاّلزمة. اًخسٌرس، كسم ثسٌرس شـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة

 ؾضاء جلنة إلمذحان:أٔ 

  م1111 ًناٍص 11, ننسارى،

 ه 1661 ثاينرتَؽ اً  14
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 مَرص اًححر 

ة ًرتكِة همارة الكم اٌَلة اًـصتَة زلى م. 1111. روسنِة َفطي ٌاًعاًحات ثبٔزري اًحُئة  اٌَلًو

،  . اًححر اًـَمي، كسم ثـَمي اٌَلة اًـصتَةمبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ ألّول

   . ازلنخور ؾحس اًـٍزز، املاحسرت: . املرشفاًرتتَة وؿمل اًخسٌرس لكَّة
 . همارة اًالكم.اٌَلة اًـصتَةتُئة اًلكامت اًصئُس: 

نخاحِة ألوىل، وامليارة اًصئُسو َة يف ثـَومي اٌَلوة. مناسوة يف واكوؽ ثـَومي ٕان اًالكم ىو امليارة الٔ 

وةمـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ فضال ؿىل ٔأن ىناك  همارة اًالكم يف  ًدشوجَؽ  اًحُئوة اٌَلًو

اًعاًحات وحلكم اٌَلوة اًـصتَوة ىوو هموارة همموة ٌَعاًحوات مـيوس دار اًسوالم هونخوور ٌَحنوات احلوصم اًصاتوؽ. 

وة. وٕان اكن ىوو واًالكم يف اٌَلة اًـصتَة م  امليارات ألساس َة اًيت متثي كاًة م  كواتت ازلراسوة  اٌَلًو

نفسو وس َةل ًالثطال مؽ الٓدٍص . ٕاما إلثطال تّي اًعاًحات ٔأو تّي ااملسرسّي واملسرسات ومجَؽ اًنواس 

يف مسوى   اًفطوي ألّوللكو. نام يف مـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ ٔأًضا جسى  اًعاًحَات 

 مي. اٌَلة واًالكم ىو وس َةل ًإلثطال يف معََة اًخـَ

وةحُئوة اٌَلاً شلاضل ثلوم اًحاحثة اًححر ملـصفة ثوبٔزري  اٌَلوة اًـصتَوة  الكمهموارة  رتكِوةً ًو

 ـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ. مب فطي ألول ًًعاًحات ا زلى 

اًمكي. تسراسة وحتََي الاحنََي الاحنسار ًخحسًس ازلرخوة مو   املهنجاس خزسم اًحاحثة 

ةحُئة اٌَلاً املخلريثّي املصثحعخّي، وملـصفة ثبٔزري   . اٌَلة اًـصتَة مالكهمارة  ًرتكِة ًو

ٔأّما نخاجئ اًححر ثطول اًخحََي )الادذحار اًفصضَة( ابس خزسام رتط فوصودك موموان    

(correlation product)  وحتََوي الاحنوسار(Analisis Regresi)  ثوّسل ؿوىل ٔأن ثوخوس ؿالكوة

وووة( توووّي تُئوووة اٌَلمذوسوووعةٕاجياتَوووة )ؿالكوووة  ـصتَوووة   هموووارة اًوووالكم اٌَلوووة اًًرتكِوووة  ًو

وثـصف ٔأن ثبٔزري ادذالف م  تـظ املخلرية املس خلةل ؿىل املخلرية اًخاتـوة  1,6111111114

   X 1,111  +64,410 Y = وثـصف ثساب مـامي احلمتَة .(koefisien determinsi) 

فاًفصضووَة  %. 11,10 ثصة موو  تُئووة اٌَلووة اًـصتَووة حوووائأن همووارة اًووالكم اٌَلووة اًـصتَووة مذووبٔ 

. ىناك ًوخس اًصتط تّي تُئة اٌَلة اًـصتَة وهمارة اًوالكم  (Ha)واًفصضَة اًحسًَة  (Ho)اًطفًصة 

  . ـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽمب  ألّولًفطي ًعاًحات اٌَلة اًـصتَة زلى ا

 همارة الكم اٌَلة اًـصتَة اًحُئة اٌَلوًة،اًلكمة ألساس َة: 



 و

 

 لكمة متيَسًة

 ثسم ظل اًصمح  اًصحمي

ٕان اذلس عل حنمسه و نس خـَنو و نس خلفصه و نـوذ ابعل م  رشور ٔأنفس نا و م  س َبٓت 

و م  ًضوي هل فوال ىوادي هل. و اذلوس عل رب اًـواملّي اشلي  ٔأؾامًنا م  هيسه ظل فال مضي هل

ٔأنزل اًلصأٓن ؾصتَا ًلوم ًـلَون. و س ححان اشلي ٔأؾعاان ؿَام انفـا ل ؿمل ًنا ٕال ما ؿَمخنا ٕانوو ىوو 

 اًسمَؽ اًـَمي.

اًطوالة واًسووالم ؿووىل رسووول ظل ذوواء ألنخِوواء و املصسووَّي املحـوووث رمحووة ٌَـوواملّي. و  

ثـاىل و ؾناًخو و ثوفِلوو ٔأمىو  نخاتوة اًصسواةل اًخسو َعة لسودِفاء تـوظ اًرشووط فهبساًة ظل 

املعَوتة ٌَحطول ؿىل شيادة رسخواان اًرتتَوة ثشوـحة ثوسٌرس اٌَلوة اًـصتَوة لكَوة اًرتتَوة و ؿومل 

مبناسو حة متوام نخاتوة ىوشه اًصسواةل، ٔأكوسم حوًزةل اًخسٌرس اجلامـة إلسوالمِة احلىومِوة ننساري.

وازلي اًىصيّي اشلٍ  رتَواين حصتَوة ضواحلة و ٔأدابين ثبٔدًحوا ٕاىل سو  حرتام ٕاىل اًشىصووفائق الا

وؿىل لك اًخوحِو وازلؿاء اخلاًص موهنام ٕاىل ٔأّن ٔأمتوت نخاتوة ىوشا اًححور يف وكوت اًحََف املصشس

 : ٕاىل شىصو ٔأدؾو ظل ٔأن ٍصمحيام نام رتَاين ضلريا. وومـَن

ِة ة اجلامـووة إلسووالم ص مسٍوض,املاحسوو خري.ؾألسوو خاذة اًفصوفُسووور ازلنخووورة فووا زة تنووت  .1

 حافزا يف وسائي ثـَمي  اًعالب. ائتؾعإ احلىومِة ننساري اًيت كس 

ازلنخور مسسٍ  ,املاحس خري. معَس لكَة اًرتتَة و ؿمل اًخسٌرس اجلامـوة إلسوالمِة  ألس خاذ .1

 احلىومِة ننساري اشلي كس تشل  هجوده ًخعوٍص لكَة اًرتتَة و ؿمل اًخسٌرس. 

املاحس خري. رئُس شـحة ثسٌرس اٌَلوة اًـصتَوة لكَوة اًرتتَوة و  س خاذ ازلنخور ؾحس اًـٍزز،الٔ  .4

اشلي كووس فضووي  مرشوويفاًضووا  ؿوومل اًخووسٌرس اجلامـووة إلسووالمِة احلىومِووة ننووساري. و

 ابٕلرشاف اًخام و املصاحـة ازلكِلة ؿىل اًححر إبرشاده و ثـَميو ٕاىل ٔأن ٔأء اًححر.



 ز

 

و املوػفّي و احملرتمّي اشلٍ  ؿَموين اًـَوم اًىثرية املفِسة حو  ٔأسو خعَؽ ٔأن  ةمجَؽ ألساثش .6

 ٔأء دراس يت يف اجلامـة.

، اشلي ثفضووي ابٕلرشاف اًخووام املاحسوو خريفضووَةل اًسوو َس ألسوو خاذ ازلنخووور ؾحووس اًـٍزووز  .1

 واملصاحـة ازلكِلة ؿىل ىشا اًححر إبرشاده وثـَميو ٕاىل ٔأن ًمت ىشا اًححر. 

 نرصووي ؾلِووة ألسوو خاذ ازلنخووور ،املاحسوو خريألسوو خاذة ازلنخووورة ٕايووسلى وحِوووين فضووَةل  .4

  جسمحان فصضهتام يف امذحاين. اشلي املاحس خري

اًصاتوؽ، ألسو خاذ نوور ودل ازلٍو  س.م.فوس.  احلوصم مسٍص مـيس دار اًسالم هونخوور ٌَحنوات .1

 اشلي كس ٔأؾعاين الاس خـساد ًيشا اًححر.

َّة مـَاّمت  .1 ًودي ؾفِف اإلسالمِّة مـيس داراًسالم نخنور ٌَحنات اًصاتؽ, ألس خاذورئُس لكّ

 ازلٍ  ،املاحس خري

اًصاتـصلًنلوس سواؿسثيف يف ٕاؾعواء اًحَواانت  احلوصم مـيس داراًسوالم نخنوور ٌَحنواتة ألس خاذ .0

 املخـَلة  هبشا اًححر.    

ظاًحوات مـيوس دار اًسوالم هونخوور ٌَحنوات اًصاتوؽ اًويت ٔأؾعخويف اًحَواانت املـَلوة هبوشا  .11

 اًححر.  

يف لكَة اًرتتَة و ؿمل اًخسٌرس اشلٍ  كس فضَوا مبس ٔأًسي مـونهتم املادًة و  ةدلَؽ اًعالت .11

ة يف ٕامتام ىشا اًححر.   املـنًو

       

 اء و ىووساان ٕاىلهلووم, و حووزاان ذووري اجلووز و ٔأذووريا, ٔأسووبٔل ظل ثـوواىل ٔأن ًلدووي ٔأؾووامي و ٔأؾام

 املس خلمي و اذلس عل رب اًـاملّي. اًرصاط
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 حمخوتت اًححر

  أٔ  ...................................................................................... ضفحة اًلالف

  ب ....................................................................................... ةٕاكصار اًعاًح

 ج ..................................................................................... موافلة املرشف

  د ......................................................................................... لكمة متيَسًة

   و ................................................................................... حمخوتت اًححر

 

 اًحاب ألول : ملسمة

 1 .............................................................. اًفطي ألول : ذَفِة اًححر

  1 .......................................................... املشالكت حتسًس اًفطي اًثاين :

  4 ............................................................ اًححر مشلكة: اًفطي اًثاًر 

  4 .............................................................. : ٔأىساف اًححراًفطي اًصاتؽ

  4 ............................................................. اًححر َة: أٔه اًفطي اخلامس

 

 اًحاب اًثاىن : إلظار اًنؼصي

 1 ................................................................. َلةتُئة اٌ : ًفطي ألّولالا

 1 ........................................................................ اًحُئة . أٔ 

ة . ب  0 ....................................................... ٔأكسام اًحُئة اٌَلًو

 11 ................................................................ ثبٔزري اٌَلة:  ثايناًفطي اً 

 11 ....................................................................... اٌَلة . أٔ 

 11 .............................................................. اٌَلة اًـصتَة . ب

 11 ........................................................ اًـصتَةثـَمي اٌَلة  . ج

 14 ........................................................... ىارة اًالكم :اًثاًر اًفطي

 14..............................ثـًصف ؾ  همارة اًالكم .................. . أٔ 



 ط

 

 14........................................................ٔأنواع اًالكم........ . ب

  11 .................................................... ج. ٔأىساف همارة اًالكم

 10 ....................................................... ٔأهَة همارة اًالكم . د

 10 ........................................................... ٔأقصض اًالكم . ه

 11 .............................................................. مادة اًالكم . و

 11 ...................................................... اًححوث اًساتق:  صاتؽاًفطي اً

 ج اًححراًحاب اًثاًر : مهن

  11 ................................................ اًححر. ومسذي اًفطي ألول : نوع

  11 ........................................................ ثطممي اًححرفطي اًثاين : اً

  14 ....................................................... مذلرية اًححراًفطي اًثاًر : 

 14 .................................................. جممتؽ اًححر وؾَنذواًفطي اًصاتؽ : 

 11 ................................................ اًحَاانت ومطسرىا:  اخلامساًفطي 

  11 ................................................ ٔأساًَة مجؽ اًحَاانت: ًسادساًفطال

 10 ....................................................... ثطممي امللاًُس: تؽاًفطي اًسا

 41 ............................................. ٔأساًَة حتََي اًحَاانت: ثام اًفطي اً 

 

 نخاجئ اًححر:  ًصاتؽاًحاب ا

 46 .............................................. ٔأساًَة حتََي اًحَاانت: اًفطي ألول 

 61.........................................................موقعه اجلغرايفالفصل الثاين: 

 11........................................................ًححر اًحَاانت.اًفطي اًثاًر: 

 

 اخلامتة:  خلامساًحاب ا

 41 ....................................................... ذالضة اًححر: اًفطي ألول 

 44.........................................................موقعه اجلغرايفالفصل الثاين: 
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 املصاحؽ

 املَحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


