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 َ األٌٚـــٝ          تّطّخ ِٓ ٠ذاٚي) أْ ٠غٛدا(أسٜ ِغرمثً األ٠ا

 عــاع          ٠ضدد فٟ غذ ٔظـــشا عذ٠ـــــــذا غ١ش اٌّماصذفّا تٍغ 
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 ٚخ١ش إٌاط رٚ دغة لذ٠ُ           ألاَ ٌٕفغٗ دغثــــا جذ٠ــــــذا

 معروف الرصبفي                                                                        
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  : الوضعية اإلدمبجية 

عٕٛاْ ٌّماي صذفٟ أٔجضٖ أدذ أفٛاج اٌمغُ اٌزٞ ذذسط ف١ٗ فىٕد ِٓ اٌّٙر١ّٓ " إٌٙضح اٌعشت١ح "

 ٚاٌّعجث١ٓ تٗ .

 اورة ِماال اجرّاع١ا ال ٠رعذٜ خّغح عشش عطشا ٠ذًّ ٔفظ اٌعٕٛاْ اٌغاتك ِٛظفا: -       

 ِشوثر١ٓ.ٓ جٍّر١ -اعرفٙاِا  –أِشا          
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