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دراسة حالة في  –قع التواصل االجتماعي )تويتر(امو  االلتزام بقواعد المغة العربية في
 قطاع المؤسسات السعودية

 

 عبدا بف عثماف اليكسؼ شكقي عبدا عٌباد
كمية العمـك –قسـ عمـك الحاسبات  كمية التربية كاآلداب –قسـ المغة العربية    

كد الشماليةجامعة الحد جامعة الحدكد الشمالية  
السعكدية –عرعر  السعكدية –عرعر    

shouki.abbad@nbu.edu.sa alyousif67@gmail.com 
 ممخص:
الجيؿ الصاعد مف الشباب بالمغة  كثيره مف المعنييف بالمغة العربية أف ييتـ -في اآلكنة األخيرة  –طالبى 

ف كاف ميمًّا إال أننا نعتقد  العربية الصحيحة في استخداميـ لكسائؿ التكاصؿ االجتماعي. كىذا األمر كا 
أف األىـٌ ىك القياـ بالخطكة األكلى التي يجب أف تسبؽ ىذا المطمب مف ىؤالء األفراد كىي مطالبة قطاع 

اـ باستخداـ المغة العربية الفصحى عمى حساباتيـ في مكاقع المؤسسات الحككمية كالخاصة بااللتز 
التكاصؿ االجتماعي، خاصة أف معظـ المؤسسات لدييا صفحات كحسابات عمى شبكات التكاصؿ 
االجتماعي، كبما أنيا ممزمة بالعربية الصحيحة في معامبلتيا الكرقية، فمف المتكقع انعكاس مثؿ ىذا 

يصب في معرفة مدل التزاـ قطاع المؤسسات في  البحثت. ىذا االلتزاـ عمى حسابات تمؾ الجيا
المممكة العربية السعكدية باستخداـ قكاعد المغة العربية استخدامنا سميمنا، كذلؾ مف خبلؿ أسمكب البيانات 

عمى المؤسسات الرسمية لتمؾ  حساباتالعف طريؽ أخذ عينات لما ييكتب في /تحميؿ المضمكنالمؤرشفة
كاتضح مف خبلؿ نتائج البحث أف الجيات ، َُِٖك قدأخذت العينات في أكاخر تحميميا، ف ثـ مكقع تكيتر ك م

عاـ، كأف إمارات المناطؽ كانت مف -المتكقع أنيا أكثر التزاما بالمغة الصحيحة لـ تكف كذلؾ مثؿ كزارة التعميـ
عٌينة في طاء المغكية انتشارنا بيف الجيات أفضميا التزامنا بقكاعد المغة في تغريداتيا، كما تبٌيف أف أكثر أنكاع األخ

المطمكبة عبلمة الترقيـ  دكفالدراسة ىي األخطاء في استخداـ عبلمات الترقيـ، كباألخص ترؾ نيايات الجمؿ 
 )النقطة( ، كتبلىا األخطاء في األسمكب المغكم، كبيذا يتضح أف األخطاء النحكية كاإلمبلئية كانت قميمةن.مثؿ 

، شبكات التكاصؿتأثير التقنية عمى المجتمعات العربية، التخطيط التربكم،تكيتر، الشباب، :حيةالمفتاالكممات 
 المؤسسات
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Adherence to the Arabic rules of Grammar on Twitter: Case Study in the 
Sector of Saudi Institutions 

The current generation has been demanded to adhere to the correct rules of 
Arabic grammar on social media. It is believed that one important step should 
precede this call, namely the adherence of public and private institutions to 
use correct modern standard Arabic on social media. Since it is the adopted 
tradition for such institutions to use modern standard Arabic in paper work, the 
same should apply to using the same level of formal language on social 
media. The current paper investigates to what extent the Saudi institutions 
adhere to the use of modern standard Arabic on social media through the 
archived data and their analysis. Samples were taken from twitter accounts of 
such institutions at the end of 2018. Amazingly enough, the Ministry of 
Education was among those institutions which did not adhere to the MSA in 
their tweets while the Emirates of provinces showed the best adherence. On 
top came the mistakes of punctuation marks especially dropping the full stop 
from the end of statements, to be followed by the use of inappropriate 
language style. This showed that grammatical and spelling mistakes were few.   
Key words: Technology impact on Arab societies, educational planning, 
twitter, the youth, social media, institutions. 
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 المقدمة: .ٔ
العػػػػرب المتزايػػػػد لشػػػػبكات  ال يخفػػػػى اسػػػػتخداـ

التخاطب التكاصؿ االجتماعي. كييتكقع أنتتأثر لغة 
بيف مستخدمي ىذه الشبكات سمبنا أك إيجابنا، سػكاء 

مؤسسػات،كتزداد مأكاف ىػؤالء المسػتخدمكف أفػرادنا أ
أىميػػػة ىػػػذا األمػػػر مػػػع حسػػػابات المؤسسػػػاتحككمية 

خاصػػػػةاألف المغػػػػة المسػػػػتخدمة فػػػػي ىػػػػذه مكانػػػػت أ
جيػة رسػمية.كقد طالػب  -غالبنػا –الحسابات تمثػؿ 

بيػػػة فػػػي بيئػػػات المختصػػػكنباعتناء أكبػػػر بالمغػػػة العر 
التكاصػػػػؿ الجديػػػػدة التػػػػي تمثػػػػؿ فئػػػػة الشػػػػباب أكثػػػػر 
ركادىػػػػػػا، حيػػػػػػث إف أعػػػػػػداد المشػػػػػػتركيف فػػػػػػي ىػػػػػػذه 
ػػػػا مػػػػع المكاقػػػػع  الشػػػػبكات تعػػػػد بػػػػالمبلييف، خصكصن
الشييرة كالفيسبكؾ،كالتكيتر،كاإلنسػتغراـ،كالمينكدإف، 

فػػػي ىػػػذه -حككميػػػة كخاصػػػة  –كتػػػدخؿ المؤسسػػػات
نصػػػػؼ  األعػػػػداد، فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ، أكثػػػػر مػػػػف

المؤسسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػعكدية لػػػػػػػػػدييا حسػػػػػػػػػابات عمػػػػػػػػػى 
تكيتر)ىيئػة االتصػاالت كتقنيػػة المعمكمػات كجامعػػة 

(،كيػػػػػػرل َُِْالممػػػػػػؾ فيػػػػػػد لمبتػػػػػػركؿ كالمعػػػػػػادف، 
الباحثانأفَّ االلتفات إلػى حسػابات الجيػات الرسػمية 
فػػػػػػػػي القطػػػػػػػػاعيف العػػػػػػػػاـ كالخػػػػػػػػاص ىػػػػػػػػك الخطػػػػػػػػكة 
الصػػػحيحة األكلػػػى فػػػي مسػػػار التصػػػحيح، كينبغػػػي 

ؿ مطالبػػػػػة األفػػػػػراد بػػػػػااللتزاـ باسػػػػػتخداـ قبػػػػػامطالبتي
ػػػا ةمطالبػػػ االمغػػػة الرسميةالسػػػميمةاألني قبؿ ىػػػذا أيضن

الكرقيػػة. كقػػد اباسػػتخداـ المغػػة العربيػػة فػػي معامبلتي
شخصػػت الدراسػػات السػػابقة ظػػاىرة الضػػعؼ العػػاـ 
فػػي لغػػة التخاطػػب عمػػى مسػػتكل شػػبكات التكاصػػؿ 

االجتمػػػاعي كاآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى ىػػػذا الضػػػعؼ، 
كلػػػػت التكقعػػػػػات المسػػػػػتقبمية لمغػػػػة العربيػػػػػة مػػػػػع كتنا

، ةكالعربيػػ ةكجػػكد لغػػة جديػػدة ىجػػيف بػػيف اإلنجميزيػػ
ظيرت بكضػكح مػع شػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي، 
كلػػػػػػػػػػػـ نجػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف درس مػػػػػػػػػػػدل التػػػػػػػػػػػزاـ قطػػػػػػػػػػػاع 
المؤسساتالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكدية الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية)الحككمية 
كالخاصة(باستخداـ المغة العربية الصحيحة )نحكيا 

مبلئيػػػػػا كأسػػػػػمكبيًّا(  فػػػػػي حسػػػػػاباتيـ عمػػػػػى كسػػػػػائؿ كا 
 التكاصؿ االجتماعي.

كعميػػػػػػو فػػػػػػئف اليػػػػػػدؼ الػػػػػػرئيس ليػػػػػػذا البحػػػػػػث 
ىكمعرفػػػة مػػػدل التػػػزاـ تمكالجيػػػات باسػػػتخداـ المغػػػة 
العربيػػػػة الصػػػػحيحة فػػػػي حسػػػػاباتيـ عمػػػػى شػػػػبكات 
التكاصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي، كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػبلؿ رصػػػػػد 
األخطػػػػاء المغكيػػػػة فػػػػي المشػػػػاركات الرسػػػػمية، كقػػػػد 

ػػػػػنٍّفٍت ىػػػػػذه األخطػػػػػاء  إلػػػػػى أربعػػػػػة أقسػػػػػاـ يعتقػػػػػد صي
الباحثانأنيػػػػػػػا األشػػػػػػػير كاألكثػػػػػػػر تػػػػػػػداكالن فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ 
المكاقػػػػع، كىػػػػذه األقسػػػػاـ ىػػػػي: األخطػػػػاء النحكيػػػػة، 
كاألخطاء اإلمبلئية، كاألسػاليب المغكيػة، كعبلمػات 
الترقيـ.كعمى حد عمػـ البػاحثىٍيف فػئف ىػذا المكضػكع 
نجػػػػػػػػازه اآلف مناسػػػػػػػػب  لػػػػػػػػـ ييٍدرسػػػػػػػػحتى تاريخػػػػػػػػو، كا 

و المؤسسػػػػات كالجيػػػػات التعميميػػػػة جداالتسػػػػتفيد منػػػػ
 عمى مستكل المممكة كالخميج.

 الدراسات السابقة .ٕ
التػػي كقفنػػا عمييػػا ك الدراسػػات السػػابقة جميػػع 
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تناكلت ىذا المكضكع ، ُعددىا خمس عشر دراسة
مػػف زاكيتػػيف، األكلػػى: تشػػخيص ىػػذه الظػػاىرة كدؽ 
نػػػػػػاقكس الخطػػػػػػر إف لػػػػػػـ تػػػػػػتـ معالجػػػػػػة المشػػػػػػكمة، 

لظػػاىرة كالتكقعػػات لمسػػتقبؿ كالثانيػػة: أسػػباب ىػػذه ا
دراسػػػػة المغػػػػة العربيػػػػة كمسػػػػتقبؿ المغػػػػات اليجػػػػيف. 

( تناكلػػت مشػػاكؿ المغػػة فػػي مكاقػػع َُِٕ)كػػاظـ، 
الفيسبكؾ ك لكنيا لـ تمتفت لممؤسسات الرسمية بؿ 
كانػػػػت عمػػػػى مسػػػػتكل األفػػػػراد، ك كمػػػػا أسػػػػمفنا فػػػػي 
المقدمػػة اف الخطػػكة االكلػػى ينبغػػي اف تكػػكف عمػػى 

كقػػػػػد سػػػػػمية ك ليسػػػػػاألفراد، مسػػػػػتكل المؤسسػػػػػات الر 
( إلػػػػػػػػػى أف مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػمف َُِٖأشػػػػػػػػػار )عٌبػػػػػػػػػاد، 

المقترحات لدعـ حضكر المغة العربيػة عمػى مكاقػع 
التكاصؿ االجتماعي ىك تطبيؽ المكائح التي تنص 
عمػػػػى أف المغػػػػة العربيػػػػة ىػػػػي المغػػػػة الرسػػػػمية فػػػػي 
التعػػػػػامبلت. كبنػػػػػاء عمػػػػػى ذلػػػػػؾ ال بػػػػػدَّ أف تتعامػػػػػؿ 

ة الصػػػػحيحة فػػػػي الجيػػػػات الرسػػػػمية بالمغػػػػة العربيػػػػ
حسػػػاباتيا عمػػػى مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعيا ألف 
ىػػػػذه الحسػػػػابات ىػػػػي نػػػػاطؽ رسػػػػمي ليػػػػذه الجيػػػػة 
كتمؾ.ىذا األمػر يجعػؿ لدراسػتنا ميػزة عمػى مػا كقػع 
بػػيف أيػػدينا مػػف دراسػػات كىػػي عػػدـ كجػػكدأم دراسػػة 

فػػي تعنػػى بمعرفػػة مػػدل التػػزاـ المؤسسػػات الرسػػمية 

                                                      
، (َُِْ)العجمي،، (َُُِ)عٌباد، كىي كما يمي: 1

-Bani)، (َُِْ)الشكيرخ، ، (َُُِ-ََُِ)سجادم، 
Ismail  ،َُِِ) ، ،الحميد(َُِْ) ،(Jaran and 

Al-Abed Al-Haq ،َُِٓ) ، ،السمماف(َُِْ) ،
)المنصكر، ، (َُِْ)سراج، ، (َُِْ)السبعاف، 

، (َُِْ)شاكلي، ، (َُِْ)العناتي، ، (َُِْ
 .(َُِٖ)عٌباد، (، َُِٕ)كاظـ،

ا عمػػى مكاقػػع بالمغػػة العربيػػة فػػي حسػػاباتيالسػػعكدية 
 التكاصؿ االجتماعي.

 منيجية البحث: .ٖ
( أف ىناؾ ثػبلث َُِٓ،Lethbridgeذكر )

يمكف اسػػػػػػػػتخداميا كمصػػػػػػػػادر فػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػة طػػػػػػػػرائق
الحػػػػاالت البحثيػػػػة: طػػػػرؽ مباشػػػػرة مثػػػػؿ المقػػػػاببلت 
الشخصػػػػػػية، كطػػػػػػرؽ غيػػػػػػر مباشػػػػػػرة مثػػػػػػؿ األدكات 
القياسػػػية، كطػػػرؽ مسػػػتقمة مثػػػؿ تحميػػػؿ الكثػػػائؽ.في 

عتمػػاد عمػػى اسػػتخداـ الطريقػػة بحثنػػا ىػػذا، سػػيتـ اال
الثالثة مف خبلؿ تحميؿ عددو مف الكتابات الرسػمية 
فػػػي حسػػػابات المؤسسػػػات الكاقعػػػة تحػػػت الدراسػػػة. 
نعتقد أف الطريقة األكلػى )المباشػرة( سػتككف مكمفػة 
جػػدا ال سػػيما فػػي بيئػػة عمػػؿ كالسػػعكدية حيػػث إف 
الكثيػػػػر مػػػػف المؤسسػػػػػات الرسػػػػمية ال تكافػػػػؽ عمػػػػػى 

المقاببلت، كفي حاؿ مكافقتيػا فػئف إجراء مثؿ ىذه 
األمػػػػػػػػػػػػػػػر يتطمػػػػػػػػػػػػػػػب كثيػػػػػػػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػػػػػػػف اإلجػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
ف كانػت غيػر مكمفػة إال  اإلدارية،كالطريقة الثانية كا 

ف ألأنيا غير مبلئمػة لمحالػة التػي بػيف أيػدينا نظػرا 
ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة تيػػػػػػتـ باسػػػػػػتخداـ أدكات قػػػػػػد تكػػػػػػكف 
برمجيػػػػػات تقػػػػػـك بفحػػػػػص عينػػػػػة الدراسػػػػػة دكف أم 

كينكنػػػات مثػػػؿ األشػػػخاص تكاصػػػؿ مباشػػػر مػػػع أم 
أك الجيػػػػػػات كنحكىػػػػػػا. كلػػػػػػػذلؾ رأينػػػػػػا أف نسػػػػػػػتخدـ 

الكثػػػػػػػائؽ المحتػػػػػػػكل )الطريقػػػػػػة الثالثػػػػػػػة، كىيتحميػػػػػػػؿ 
كالمتمثمػػػػة فػػػػي كتابػػػػات المؤسسػػػػات عمػػػػى (الرسػػػػمية

شبكات التكاصؿ، كىذه الطريقة تعطي نسبة عالية 
مف الحيادية في النتػائج، إضػافة إلػى سػيكلة جمػع 

 يف األخرييف.البيانات مقارنة بالطريقت
المؤسسػػات التػػي سػػتيدرس مختمفػػة فػػي سػػتككف 
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ػػػا، فمنيػػػػا مػػػا ىػػػػك تعميمػػػػي، أك  طبيعػػػة عمميػػػػا أيضن
تجػػػارم، أك خػػػدمي كغيرىػػػا. كسػػػيتـ التركيػػػز عمػػػى 
حسػػػػابات ىػػػػذه المؤسسػػػػات عمػػػػى تػػػػكيتردكف بػػػػاقي 
المكاقػػػػعا ألنػػػػو األكثػػػػر اسػػػػتعماال بػػػػيف السػػػػعكدييف، 

تكيتر ( يبػػٌيف إحصاءنالسػػتخدامُكالجػػدكؿ ذكالػػرقـ )
لػػػػػػدل المؤسسػػػػػػات السػػػػػػعكدية )ىيئػػػػػػة االتصػػػػػػاالت 
كتقنيػػػة المعمكمػػػات كجامعػػػة الممػػػؾ فيػػػد لمبتػػػركؿ ك 

 52.4%ك الػػػػذم يكٌضػػػػح أف (، َُِْالمعػػػػادف، 
مػػػػف المؤسسػػػػات السػػػػعكدية لػػػػدييا حسػػػػابات عمػػػػى 

األمػػػػر الػػػػذم يجعػػػػؿ اختيارنػػػػا لتػػػػكيتر دكف تػػػػكيتر، 
 سائر مكاقع التكاصؿ مناسبان.

تخداـ تػػػػػكيتر داخػػػػػؿ (: إحصػػػػػائيات اسػػػػػُجػػػػػدكؿ )
 المممكة العربية السعكدية

 النسبة المعيار الرقـ
المؤسسػػػات التػػػي تممػػػؾ حسػػػابا عمػػػى  ُ

 تكيتر
52.4% 

المؤسسػػات الحككميػػة كالخاصػػة التػػي  ِ
عممػػػػػػػػػػػػت تكػػػػػػػػػػػػامبلن بػػػػػػػػػػػػيف مكقعيػػػػػػػػػػػػا 
اإللكتركني ك حسػاب مكقػع التكاصػؿ 

 االجتماعي

13.7% 

المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة التػػػػػي عممػػػػػت  ّ
مكقعيػػػػػا اإللكتركنػػػػػي ك تكػػػػػامبلن بػػػػػيف 

 حساب مكقع التكاصؿ االجتماعي

8.7% 

سيتـ قياس مدل االلتزاـ المغكم مف عدمػو بنسػبة 
ػػػػػنٍّفت  األخطػػػػػاء فػػػػػي التغريػػػػػدات عمػػػػػى تػػػػػكيتر، كصي
األخطػػػػاء إلػػػػى أربعػػػػة أنػػػػكاع يعتقػػػػد الباحثػػػػاف أنيػػػػا 
ا فػػػػػػػػي عػػػػػػػػالـ شػػػػػػػػبكات التكاصػػػػػػػػؿ  األكثػػػػػػػػر شػػػػػػػػيكعن

تخداـ االجتماعي، كذلؾ مف خبلؿ خبرتيما في اس
( أنكاع األخطاء ِتكيتر. كيبٌيف الجدكؿ ذك الرقـ )

 المغكية كالمقصكد مف كؿ نكع في دراستنا ىذه.
(: األخطػػػاء المغكيػػػة التػػػي اختيبًػػػرت فػػػي ِجػػػدكؿ )

 ىذه الدراسة كمعنى كؿ نكع
نػػػػػػػػػػػػػػكع الخطػػػػػػػػػػػػػػػأ  الرقـ

 المغكم
 المعنى

ىػػػػػػػػك الخطػػػػػػػػأ فػػػػػػػػي عبلمػػػػػػػػػات  الخطأ النحكم ُ
، اإلعػػراب األصػػمية أك الفرعيػػة

فينػػػتج عنػػػو رفػػػع المنصػػػكب أك 
 نصب المرفكع... كما شابيو.

ىػػك الخطػػأ الػػذم يقػػع فػػي رسػػـ  الخطأ اإلمبلئي ِ
الكممػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ كتابػػػػػػػػػة ىمػػػػػػػػػزة 
الكصؿ قطعنا، أك كتابػة اليمػزة 
عمػػػػػػى الػػػػػػكاك كصػػػػػػكابيا عمػػػػػػى 

 الياء...، كما شابيو.
الخطػػػػػػػػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػػػػػػػي  ّ

 األسمكب المغكم
ىػػػك أف يكػػػكف أسػػػمكب التعبيػػػر 

فصػػػػيح مػػػػع فػػػػي الجممػػػػة غيػػػػر 
أنػػػو سػػػميـ مػػػف حيػػػث اإلعػػػراب 
ـٌ إنجػػػػػػاز،  كاإلمػػػػػبلء، مثػػػػػػؿ: تػػػػػ
...، كمػػػػػػػػػػػا  كصػػػػػػػػػػػكابو: أينًجػػػػػػػػػػػزى

 أشبيو.
الخطػػػػػػػػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػػػػػػػي  ْ

 عبلمات الترقيـ
ىػػك تػػرؾ عبلمػػات التػػرقيـ بػػيف 
الجمػػػػػػؿ، أك بعػػػػػػد نيايتيػػػػػػا، أك 

غيػػر مناسػػػبة  -كضػػع عبلمػػػة 
 مكاف العبلمة الصحيحة. -

 جمع البيانات: .ٗ
عدادالتغريػػػػدات ( أّيبػػػػيف الجػػػػدكؿ ذك الػػػػرقـ )
 -كمػا ىػك كاضػح  -كالجيػات التػي ديرسػت، كىػي 
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متنكعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي طبيعػػػػػػػػػة أنشػػػػػػػػػطتيا بػػػػػػػػػيف اإلدارات 
الحككميػػػػػػػة، كقطػػػػػػػاع التعمػػػػػػػيـ، كقطػػػػػػػاع الصػػػػػػػحة، 

 كالقطاع المصرفي...، كغيرىا.
 (: بيػػػاف الجيػػػات التػػػي سػػػتتـ دراسػػػتيا كّجػػػدكؿ )

 عدد التغريدات لكؿ جية
عػػػػػػػػػػػػػػػدد التغريػػػػػػػػػػػػػػػدات  الجية التصنيؼ

صػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف المستخم
 حساب الجية

اإلدارات 
 الحككمية

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر 
 السعكدم

5 

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازات 
 السعكدية

5 

حػػػػػرس الحػػػػػدكد 
 السعكدم

4 

الػػػػدفاع المػػػػدني 
 السعكدم

6 

كزارة الحػػػػػػػػػػػػػرس  الكزارات
 الكطني

5 

 5 كزارة العدؿ
–كزارة التعمػػػػػيـ 

 عاـ
5 

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  قطاع التعميـ
 اإلسبلمية

6 

جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ 
فيػػػػػػػػد لمبتػػػػػػػػػركؿ 

 لمعادفكا
5 

جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ 
 خالد

5 

 5 قياس
البنػػػػػػؾ األىمػػػػػػي  البنكؾ

 التجارم 
5 

 5مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 

 الراجحي
 5 بنؾ الرياض
 4 بنؾ ساب

البنػؾ السػػعكدم 
 الفرنسي

5 

إمػػػػػػػػارة منطقػػػػػػػػة  إمارات المناطؽ
 المدينة المنكرة

3 

إمػػػػػػػػارة منطقػػػػػػػػة 
 تبكؾ

2 

إمػػػػػػػػارة منطقػػػػػػػػة 
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد 

 الشمالية
3 

إمػػػػػػػػارة منطقػػػػػػػػة 
 ة المكرمةمك

1 

مدينػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ  قطاع الصحة
 عبدا الطبية

5 

مستشػفى الممػػؾ 
خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
التخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 لمعيكف

5 

مدينػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ 
 سعكد الطبية

1 

 تغريدة ٓٓٔ جية ٖٕ المجموع
 

ييبلحػػػػػػػػظ أف عينةالتغريػػػػػػػػدات أيخػػػػػػػػذت بشػػػػػػػػكؿ 
عشكائي، كلعممنا أف التغريد لدل الجيات الرسػمية 

ره مقارنػة بػالفترات كاف ضعيفا لغكيا في بداية ظيك 
األخيػػػػػػػرةا فقػػػػػػػػد حػػػػػػػرص الباحثػػػػػػػػاف عمػػػػػػػى دراسػػػػػػػػة 
التغريػػػػػػػدات الحديثػػػػػػػة، كعميػػػػػػػو فقػػػػػػػد كانػػػػػػػت جميػػػػػػػع 
دى بيػػػػا فػػػي أكاخػػػػر  ػػػرٍّ التغريػػػدات التػػػػي ديرسػػػت قػػػػد غي

َُِٖ. 
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 تحميل النتائج و المناقشة: .٘

سػػػتتـ مناقشػػػة النتػػػائج التاليػػػة: أكثػػػر الجيػػػات 
ع التزامػػػػػػا بالمغػػػػػػة ك أقميػػػػػػػا التزامػػػػػػا، ك أكثػػػػػػر أنػػػػػػػكا

االخطػػاء شػػيكعا ك أقميػػا، ك أخيػػرا النظػػر فػػي عػػدد 
األخطػػػػػػػػػػاء لكػػػػػػػػػػؿ جيػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػنفة حسػػػػػػػػػػب نػػػػػػػػػػكع 
الخطػػػػأ)نحكم، إمبلئػػػػي، أسػػػػمكب لغػػػػكم، عبلمػػػػات 

 الترقيـ(.
( يحتػػػػػػػكم عمػػػػػػػى أصػػػػػػػكؿ التغريػػػػػػػدات ُالممحػػػػػػػؽ )

الصادرة مف كؿ جية، مع بياف الخطأ ك الصػكاب 
 مف الناحية المغكية.

بيااااة الجيااااات ا كلاااار التزامااااا بالمغااااة العر  ٔ.٘
 الفصحى والجيات ا قل التزاما بيا:

( مجمػػكع األخطػػاء المغكيػػة ُيبػػيف الشػػكؿ ذكالػػرقـ )
الػػػػكاردة فػػػػي  ِّعنػػػػد كػػػػؿ جيػػػػة مػػػػف الجيػػػػات الػػػػػ 

( ك قػػػد عيرضػػػت مرتبػػػة تنازليػػػا ّالجػػػدكؿ ذيػػػالرقـ )
 )ابتداء مف الجية ذات العدد األكثر في األخطاء(

 
مرتبة –خطاء المغكية عداد األأ (:ُالشكؿ )

 حسب الجيات -ازلياتن
( أف أقػػؿ الجيػػات ُيتضػػح مػػف الشػػكؿ )

التزامػػا بالمغػػة العربيػػة الفصػػحى فػػي تغريػػداتيا ىػػي 
( خطػػػأ لغكيػػػا، ثػػػـ ُِعػػػاـ بمجمػػػكع)-كزارة التعمػػػيـ

( خطػػػػأ ُُمدينػػػة الممػػػؾ عبػػػػدا الطبيػػػة بمجمػػػكع)
لغكيا. بينما كانػت أكثػر الجيػات التزامػا بالمغػة فػي 

حػػػػػدكد الشػػػػػمالية، تغريػػػػػداتيا ىػػػػػي إمػػػػػارة منطقػػػػػة ال
كمدينة الممؾ سعكد الطبية حيػث لػـ يصػدر منيمػا 
أم خطػػػػأ لغػػػػكم، ككانػػػػت نتيجػػػػة خطػػػػأ كػػػػؿ منيمػػػػا 
بمغة األرقػاـ صػفرنا. فػي حػيف تفاكتػت األخطاءعنػد 

ك متكسػط  َُإلى  ُك تدرجت مف باقي الجيات 
 .ٔ.ْاألخطاء ىك 

إف ىػػذه النتيجػػة تضػػع عبلمػػات اسػػتفياـ 
دلَّمػػٍت عمػػى تفػػاكت كبيػػر كثيػػرة عنػػد البػػاحثىيف، كقػػد 

فػػي مػػدل االىتمػػاـ بشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، 
عػػػػػاـ كىػػػػػي  –إذ كيػػػػػؼ لجيػػػػػة مثػػػػػؿ كزارة التعمػػػػػيـ 

المعنيػػػةبالتعميـ فػػػي المممكػػػة كترصػػػد ليػػػا الحككمػػػة 
مػػف أجػػؿ أف تقػػـك بتعمػػيـ صػػحيح ميزانيػػة ضػػخمة 
سنكيا، ثـ يتضح أنيا أكثر الجيات خطأ في المغة 

ألف يككنػػػػػالعكس تمامػػػػػا، عنػػػػػد ممارسػػػػػتيا، كالمػػػػػأمك 
كلػػػػػػػيس لػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػف تفسػػػػػػػير سػػػػػػػكل عػػػػػػػدـ إعطػػػػػػػاء 
التغريداتاألىميػػػػة المناسػػػػػبة، فػػػػكزارة التعمػػػػػيـ ليسػػػػػت 
عػػػاجزة عػػػف إيجػػػاد مػػػدقؽ لغػػػكم لتغريػػػداتيا، كفػػػي 
المقابػػؿ نجػػد جيػػة رسػػميةمثؿ إمػػارة منطقػػة الحػػدكد 
الشػػمالية مػػف أكثػػر الجيػػات التزامػػا بالمغػػة، كاألمػػر 

اىتمػػػػػاـ ىػػػػػذه الجيػػػػػة راجػػػػػعه إلػػػػػى -كمػػػػػا نعتقػػػػػد  -
بشػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كتقػػديرىـ الصػػحيح 
أنيػػػػػا الكاجيػػػػػة التػػػػػي تعطػػػػػي انطباعػػػػػا أكليًّػػػػػا لػػػػػدل 
المتصػػػفح ليػػػا، كنػػػكد التنكيػػػو ىنػػػا إلػػػى أف إمػػػارات 
المناطؽ ىػي مػف أقػؿ الجيػات الرسػمية كقكعػا فػي 
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 األخطاء المغكية.
أكلااااار أناااااواع ا يطاااااا  المغوياااااة شااااايوعا  ٕ.٘

 وأقميا:
( أعػػػػػػػػػػداد ِؿ ذك الػػػػػػػػػػرقـ )يبػػػػػػػػػػٌيف الشػػػػػػػػػػك

األخطػػػاء، كىػػػي مصػػػنفة حسػػػب نػػػكع الخطػػػأ الػػػذم 
 .(ِأيشيرى إليو في الجدكؿ ذم الرقـ )

 
( النسبة المئكية لكؿ نكع مف أنكاع ِالشكؿ )

 خطاءاأل
( أف عبلمػػػػػػات ِيتضػػػػػػح مػػػػػػف الشػػػػػػكؿ )

التػػػرقيـ ىػػػي أكثػػػر أنػػػكاع األخطػػػاء المغكيػػػة شػػػيكعا 
لمغػكم %، تمييا األخطػاء فػي األسػمكب اْْبنسبة 
%،ثػػػػػـ األخطػػػػػاء اإلمبلئيػػػػػة، كالنحكيػػػػػة َّبنسػػػػػبة 
% لكػػؿ منيمػػا. كمػػف خػػبلؿ النظػػر فػػي ُّبنسػػبة 

طبيعػػػػػة األخطػػػػػاء فػػػػػي عبلمػػػػػات التػػػػػرقيـ تبػػػػػٌيف أف 
أكثرىػػػػا ىػػػػػك تػػػػرؾ نيايػػػػػة الجممػػػػةمف غيػػػػػر عبلمػػػػػة 
الترقيـ )النقطة( عندما تحتاج إلى ىذه العبلمػة.إف 
 قمػػػة كجػػػكد األخطػػػاء النحكيػػػة كاإلمبلئيػػػة تعػػػد مػػػف
أبػػرز اإليجابيػػات لػػدل الجيػػات الرسػػمية بػػاختبلؼ 

 أعماليا.
 أنواع ا يطا  حسب الجيات: ٖ.٘

( أعػداد األخطػاء ّيبيف الشكؿ ذكالػرقـ )
بمختمػػؼ أنكاعيػػا األربعػػة مكزعػػة عمػػى الجيػػات الػػػ 

 (ّالكاردة في الجدكؿ ذم الرقـ ) ِّ
 

 

 
خطاء المغكية مصنفة حسب (: عدد األّالشكؿ )

 النكع ك الجية
 

إلشػػػارة إلػػػى أف أكثػػػر األخطػػػاء شػػػيكعا با
ىػػػػػي تمػػػػػؾ المتعمقػػػػػة بعبلمػػػػػات التػػػػػرقيـ كاألسػػػػػمكب 

 ( أعبله ما يمي:ّالمغكم، يتضح  مف الشكؿ )
أكال: أقػػػػؿ الجيػػػػات التزامػػػػا بعبلمػػػػات التػػػػرقيـ ىػػػػي 

( أخطػػػػػاء، تمييػػػػػا ٓالجػػػػػكازات السػػػػػعكدية بمجمػػػػػكع)
عػػػاـ، كالجامعػػػة اإلسػػػبلمية، كجامعػػػة -كزارة التعمػػػيـ
( ْ، كالبنػػؾ األىمػػي التجػػارم بمجمػػكع)الممػػؾ خالػػد

 أخطاء لكؿ جية.
ثانيا: أكثر الجيات التزاما بعبلمات الترقيـ إمارات 
المنػػػػػػاطؽ، كمستشػػػػػػفى الممػػػػػػؾ خالػػػػػػد التخصصػػػػػػي 
لمعيكف، كمدينة الممؾ سعكد الطبية كجػاءت نتيجػة 
كػػػػػؿ منيػػػػػا مػػػػػف غيػػػػػر أخطػػػػػاء، أم )صػػػػػفر( مػػػػػف 

 األخطاء في لغة األرقاـ كاإلحصاء.
ؿ الجيػػػات التزامػػػا باألسػػػمكب المغػػػكم ىػػػي ثالثػػػا: أقػػػ

( أخطاء،يمييػػػػػػػػا ٔعػػػػػػػػاـ بمجمػػػػػػػػكع) -كزارة التعمػػػػػػػػيـ
 ( أخطاء.ٓالدفاع المدني السعكدم بمجمكع)

رابعػػػػػػػا:أكثر الجيػػػػػػػات التزامػػػػػػػا باألسػػػػػػػمكب المغػػػػػػػكم 
كزارتػػا العػػدؿ كالحػػرس الػػكطني، كجامعػػة الممػػؾ ماى

خالػػد، كبنػػؾ سػػػاب، كقيػػاس، كمدينػػػة الممػػؾ سػػػعكد 
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مار   ة منطقة الحدكد الشمالية .الطبية، كا 
 :و التوصيات اليالصة ٙ

طالػػػػػب كثيػػػػػػر مػػػػػف البػػػػػػاحثيف فػػػػػي الدراسػػػػػػات 
السػػػػػػابقة أف يمتػػػػػػـز مسػػػػػػتخدمك شػػػػػػبكات التكاصػػػػػػؿ 
االجتمػػػاعي بالمغػػػة العربيػػػة الصػػػحيحة، خصكصػػػا 
بعػػػد انتشػػػار لغػػػات ىجػػػيف بػػػيف العربيػػػة ك المغػػػات 
األجنبيػػة.ك بػػالرغـ مػػف ىػػذا فمػػـ نجػػد أحػػدا اعتنػػى 

التزاـ المؤسسات الرسمية في المممكة بمعرفة مدل 
العربيػػػػة السػػػػعكدية بالمغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي مشػػػػاركاتيا 
عبػػػػػر ىػػػػػذه الشبكات،كخاصػػػػػة إذا عرفنػػػػػا أف ىػػػػػذه 
المؤسسػػات ممزمػػة باسػػتخداـ العربيػػة الفصػػحى فػػي 
معامبلتيػػا الكرقيػػة. كلػػذلؾ اخترنػػا )تػػكيتر( بكصػػفو 
كاحػػػػػػدنا مػػػػػػف أكثػػػػػػر مكاقػػػػػػع التكاصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي 

ي السػػػػػعكدية. ثػػػػػـ اسػػػػػتخدمنا أسػػػػػمكب اسػػػػػتخداما فػػػػػ
البيانات المؤرشفة كذلؾ عف طريػؽ أخػذ عٌينػة مػف 

( جيػػػة ِّ(تغريػػػدة مػػػف )ََُالتغريػػػدات كعػػػددىا)
رسػػػػػػمية، تختمػػػػػػؼ فػػػػػػي طبيعػػػػػػة أعماليػػػػػػا مػػػػػػا بػػػػػػيف 
حككميػػػػػػػػػػػة، كخدميػػػػػػػػػػػة، فمنيػػػػػػػػػػػا كزارات، كبنػػػػػػػػػػػكؾ، 
كمستشفيات، كتعميـ، كأمػارات منػاطؽ. اتضػح مػف 

التػػػػي ييتكقػػػػع أف  خػػػػبلؿ نتػػػػائج البحػػػػث أف الجيػػػػات
تصير األكثر التزاما بالمغة الفصحى لـ تكف كذلؾ 

-عػػاـ، كأف إمػػارات المنػػاطؽ  –مثػػؿ كزارة التعمػػيـ 
كانػػػت -كبػػػاألخص إمػػػارة منطقػػػة الحػػػدكد الشػػػمالية 

مػػػف أفضػػػؿ الجيػػػات التزامػػػا بالمغػػػة الفصػػػحى فػػػي 
تغريػػػػػداتيا، كمػػػػػا تبػػػػػٌيف أف أكثػػػػػر أنػػػػػكاع األخطػػػػػاء 

ات التػػي ديرسػػٍت فػػي ىػػذا المغكيػػة انتشػػارا عنػػد الجيػػ

البحث ىي األخطاء فػي اسػتخداـ عبلمػات التػرقيـ 
كبخاصة ترؾ نياية الجمؿ مف غير عبلمة الترقيـ 
المناسػػػػبة ليػػػػا كىػػػػي النقطػػػػة، يمييػػػػا األخطػػػػاء فػػػػي 
األسػػػػػػػمكب المغػػػػػػػكم التعبيػػػػػػػرم، كبيػػػػػػػذا يتضػػػػػػػح أف 

 األخطاء النحكية كاإلمبلئية كانت قميمة جدا.
ج ىػػػػػػذا البحػػػػػػث الشػػػػػػؾ أف الفائػػػػػػدة مػػػػػػف نتػػػػػػائ

سػػػتككف كبيػػػرة جػػػداا ألنيػػػا تيػػػـ كػػػؿ نػػػاطؽ بالمغػػػة 
العربية ككؿ باحث في شؤكنيا، باإلضافة إلى فئػة 
المختصيف فػي تقنيػة المعمكمػات لمعالجػة القصػكر 
إف كجػػد.إف نتػػائج ىػػذا البحػػث يمكػػف تطبيقيػػا عمػػى 
بػػػػػػػاقي الػػػػػػػدكؿ الخميجيػػػػػػػة نظػػػػػػػرا لمتشػػػػػػػابو الثقػػػػػػػافي 

، كمػػا أف نتػػائج كاالجتمػػاعي بينيػػا كبػػيف السػػعكدية
ىػػذا البحػػث سػػتككف مفيػػدة لعػػدد كبيػػر مػػف الجيػػات 
عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل العربػػػػػػي كاإلسػػػػػػبلمي، كالجيػػػػػػات 
التعميمية كالتربكية، كالمختصيف بتقنية المعمكمػات، 

 كالشركات اإلعبلمية، ككزارات الثقافة.
كيكصػػػػي الباحثػػػػاف بػػػػأف تيػػػػتـ اإلدارات العميػػػػا 

لمغػػػػة فػػػػي جميػػػػع المؤسسػػػػات الرسػػػػمية باسػػػػتخداـ ا
العربيػػػػة الفصػػػػػحى فػػػػػي جميػػػػع مسػػػػػتكياتيا )النحػػػػػك 

بحيػث يكجػد (،كعبلمػات الترقيـ كاإلمبلء كاألسػمكب
كيمكػػػػف فػػػي كػػػؿ مؤسسػػػػة مصػػػٌحح أكمػػػػدٌقؽ لغػػػكم 

ذلؾ عف طريؽ التعاكف مع المختصيف فػي تحقيؽ 
المغػػػػة العربيػػػػة، أك عػػػػف طريػػػػؽ بعػػػػض البرمجيػػػػات 
المختصػػػػة فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ، حيػػػػث تسػػػػاعد ىػػػػذه 

ي تنقػػيح المشػػاركة تمقائيػػا قبػػؿ نشػػرىا البرمجيػػات فػػ
عبػػػػػر تػػػػػكيتر أك فيسػػػػػبكؾ. كمػػػػػا يكصػػػػػي الباحثػػػػػاف 
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بعمػػػػؿ مشػػػػاريع بحثيػػػػة مشػػػػتركة بػػػػيف أقسػػػػاـ المغػػػػة 
العربية كأقساـ الحاسػب كالتقنيػة بالجامعػات، كذلػؾ 
بسػػػبب كجػػػكد مكضػػػكعاتبحاجة لمزيػػػد مػػػف البحػػػث 
كالتقصي، كىك ما ينػدرج تحػت مػا يسػمى بػالتعرؼ 

 عمى األنماط.
يقترح الباحثاف إعادة إجراء ىذه الدراسة بعػد ك 

عػػػدة سػػػنكات لمعرفػػػة مػػػدل تقػػػدـ ىػػػذه المؤسسػػػات 
نحػػك األفضػػؿ فػػي التزاميػػا باسػػتخداـ المغػػة العربيػػة 
الصػػحيحة مػػف عدمػػو، كمػػا يقتػػرح الباحثػػاف تعمػػيـ 
الدراسة لتشمؿ مكاقع التكاصؿ األخرل غيػر تػكيتر 

ر ، مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػامثػػػؿ الفيسػػػبكؾ كغيػػػره
زيػػػػادة عػػػػدد التغريػػػػدات أك المشػػػػاركات لممؤسسػػػػات 
ألف مصػػػداقية الدراسػػػة تتناسػػػب تناسػػػبا طرديػػػا مػػػع 

 زيادة عدد العينات.
 شكروتقدير

يتقػػػػدـ الباحثػػػػاف بالشػػػػكر الجزيػػػػؿ لعمػػػػادة 
البحػػػث العممػػػي بجامعػػػة الحػػػدكد الشػػػمالية لػػػدعميا 

EAR-2018-ليذا البحػث مػف خػبلؿ العقػد رقػـ )

7675-F-9-3) 
 عربيةالمراجع ال

الشػػباب .َُِْ.الحميػد، عبػػدالعزيز بػػف حميػػد
كالمغة..مشػػػػكمة المغػػػػة اليجػػػػيف، مركػػػػز الممػػػػؾ 

 .عبدا بف عبدالعزيز لخدمة المغة العربية
العربيػػزم .َُِْ.السػػمماف، عبػػدالممؾ سػػمماف

مف منظكر حاسكبي، مركز الممؾ عبدا بػف 
 .عبدالعزيز لخدمة المغة العربية

األشػكاؿ المغكيػة .َُِْ.السبعاف، ليمى خمؼ
لمرسػػػػػػائؿ اإللكتركنيػػػػػػة عنػػػػػػد الشػػػػػػباب، مركػػػػػػز 

الممػػػػؾ عبػػػػدا بػػػػف عبػػػػدالعزيز لخدمػػػػة المغػػػػة 
 .العربية

أميدكار، ك سػػػػػػػػػػػجادم، سػػػػػػػػػػػيد أبػػػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػػػؿ،
اإلنترنػػػػػػػت كتيديداتػػػػػػػو .َُُِ-ََُِ.أحمػػػػػػد

لمغػػػة العربيػػػة، مجمػػػة المغػػػة العربيػػػة ك  دابيػػػا، 
 َٕ-ٕٓ(، ص ُُ)ٔ

حالػػة  العربيػػزم.. دراسػػة.َُِْ.سػػراج، نػػادر
مف لبناف، مركز الممؾ عبػدا بػف عبػدالعزيز 

 .لخدمة المغة العربية
مػزج المغػات .َُِْ.شاكلي، أشرؼ بف سعيد

في تطبيؽ كاتس  ب لدل السعكدييف: أشكالو 
كأسػػػبابو مػػػف منظػػػكر لغػػػكم اجتمػػػاعي، مركػػػز 
الممػػػػؾ عبػػػػدا بػػػػف عبػػػػدالعزيز لخدمػػػػة المغػػػػة 

 .العربية
ظػػػاىرة  .َُِْ.الشػػػكيرخ، صػػػالح بػػػف ناصػػػر

العربيزم، مركػز الممػؾ عبػدا بػف عبػدالعزيز 
 .لخدمة المغة العربية

دعػػػػـ المكاقػػػػػع .َُُِ.عبػػػػاد، شػػػػكقي عبػػػػػدا
اإلسػػػػػػبلمية عمػػػػػػى اإلنترنػػػػػػت لمغػػػػػػات الحيػػػػػػة، 
مػػػػػػؤتمر المحتػػػػػػكل العربػػػػػػي عمػػػػػػى اإلنترنػػػػػػت: 

جامعة اإلمػاـ  ،التحديات كالطمكحات، أكتكبر
محمػػػػد بػػػػف سػػػػعكد اإلسػػػػبلمية، الريػػػػاض، ص 

ُِْٓ-ُِٕٔ 
المغػػػػة العربيػػػػة .َُِٖ.عٌبػػػػاد، شػػػػكقي عبػػػػدا

كمكاقػػػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػػػػاعي، الفػػػػػػػػػػرص 
 .ّٕٓكالتحديات، مجمة البياف، العدد 

العربتينػػي: .َُِْ. العجمػػي، سػػعد بػػف طفمػػة
الكتابػػػػػة العربيػػػػػة بػػػػػاألحرؼ البلتينيػػػػػة، مركػػػػػز 
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الممػػػػؾ عبػػػػدا بػػػػف عبػػػػدالعزيز لخدمػػػػة المغػػػػة 
 .العربية

لشػباب كالمغػة.. دراسػة ا.َُِْ.العناتي، كليد
لسػػػانية اجتماعيػػػػة، مركػػػػز الممػػػؾ عبػػػػدا بػػػػف 

 .عبدالعزيز لخدمة المغة العربية
األخطػػػػػػػاء . َُِٕكػػػػػػػاظـ، ريػػػػػػػاض محمػػػػػػػد. 

المغكيػػػػػػػة كاألسػػػػػػػػمكبية فػػػػػػػي مكاقػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػؿ 
: االجتماعي كتأثيرىا في سبلمة المغػة العربيػة

الفػػػيس بػػػكؾ انمكذجػػػا، مجمػػػة التػػػراث العممػػػي 
، مركػػػػػػز إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث (ْالعربػػػػػػي، العػػػػػػدد )

 العممي العربي، جامعة بغداد، العراؽ
 المنصػػػػػػػػػػػكر، كسػػػػػػػػػػػػمية بنػػػػػػػػػػػػت عبدالمحسػػػػػػػػػػػػف

نظرات فػي المغػة المعاصػرة: جكانػب .َُِْ.
متغيػػػػػرة كاسػػػػػتعماالت خاصػػػػػة، مركػػػػػز الممػػػػػؾ 

 .عبدا بف عبدالعزيز لخدمة المغة العربية
ىيئػػػة االتصػػػاالت كتقنيػػػة المعمكمػػػات كجامعػػػة 

. َُِْ. المعػػػػػػػادف الممػػػػػػػؾ فيػػػػػػػد لمبتػػػػػػػركؿ ك
مشػػػػػػػػركع دراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػكؽ تقنيػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػات 

 ة.كاالتصاالت العام
 المراجع االنجميزية

Bani-Ismail, Islam Turki 

Mohammed.2012. “Arabizi” as Used 

by Undergraduate Students in Some 

Jordanian Universities: A 

Sociolinguistic Study” [MS Thesis], 

Yarmouk University, Jordan 

Jaran, Samia A. and Al-Abed Al-

Haq, Fawwaz. 2015. The Use of 

Hybrid Terms and Expressions in 

Colloquial Arabicamong Jordanian 

College Students: A Sociolinguistic 

Study, English Language Teaching; 

8(12) 

Lethbridge, T.C., Sim, S.E., and 

Singer, J. 2005.Studying software 

engineers: data collection techniques 

for software field studies. Empirical 

Software Engineering. 10: 311–341. 

 

 الممحق: 
أصكؿ التغريدات مع بياف الخطأ ك الصكاب في 

 كؿ تغريدة
 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

مَبل احلريب أحد أبىٚل  1

احلرس افوضْي ادهٚبغ ذم 

 اجلْويب._احلد#

صٚهدوا ؿهته ظز برٕٚمٟ 

 ؾرشٚن احلزم

ؾرشٚن 

 .احلزم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

جلّٔع مْسويب وزارة احلرس  2

ضْي افًسُريغ ظذ رأس افو

اخلدمٜ يُُّْم االشتٍٚدة من 

برٕٚمٟ افدظم افسُْي 

 .فًِسُريغ

   

مسٚظد وـٔل احلرس افوضْي  3

فِجٓٚز افًسُري بٚفَىٚع 

افؼؿي يستَبل مدير مؼوع 

ـٍٔن  افًَٔد.افتىوير 

ويتٍَد وحدات  المزت،

افَىٚع افؼؿي بّحٚؾيٜ 

  .األحسٚء

   

4  

توجٔه إدارة اإلرصٚد واف
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

بٚفَىٚع افؼؿي تْيم حمٚرضة 

بٚإليامن َٕيض ظذ "بًْوان 

وذفك بْٚدي  "اإلدمٚن

افوبٚط بّديْٜ ادِك ؾٓد 

 بٚفدمٚم.افسُْٜٔ 

شّو األمر خٚفد بن  5

ظبدافًزيز بن ظٔٚف وزير 

احلرس افوضْي يّْوه بّوٚمغ 

خىٚب خٚدم احلرمغ 

افؼيٍغ ادِك شِامن بن ظبد 

هلل ـ ذم جمِس افًزيز ـ حٍيه ا

 . افنورى

   

افَريٚت يَبض  حمٚؾيهمرور  6

ظذ ؿٚئدي ادرـبٚت افذين 

مٚرشوا افتٍحٔط ذم مًِٛ 

أؿل  شٔتم تىبٔقافبِديٜ، و

افًَوبٚت ادَررة ظِٔٓم ذم 

 شٔتم إحٚفتٓمٕيٚم ادرور، ـام 

فِجٜٓ ادؼؾٜ ظذ ادًِٛ 

فتَدير األرضار ومىٚفبتٓم 

بٚفتًويض. 

 .ودي افسً_ادرور#

 ٜحمٚؾي

 شتىّبق

َُٔحٚفو ش

 ن

 إمالئي

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

 

#المرور_السعودي سٌبدأ  7
بنشر التعدٌالت التً 
تضمنها نظام المرور 
الصادر باألمر السامً 

(  ١١١الكرٌم رقم ) م/ 
،  ١٣٤١/ ١١/ ٥١وتارٌخ 

وٌتمنى للجمٌع السالمة 
 دائًما.

   

اإلدارة افًٚمٜ "مْسوبو  8

بّْىَٜ احلدود  "فِّرور

افنامفٜٔ يرحبون بخٚدم 

ويل  افؼيٍغ، وشّواحلرمغ 

ظٓده األمغ ذم افزيٚرة 

ادّٔوٕٜ دْىَٜ احلدود 

افنامفٜٔ. 

بٚ_ترحٛ_افنامفٔه_احلدود#

 .دِك

افؼيٍغ 

 وشّو

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

مرور مْىَٜ افريٚض يَبض  9

ظذ ؿٚئد ادرـبٜ افذي اصىدم 

بسٔٚرة أخرى من اخلِف 

رب من ادوؿع بىريَٜ وه

ظرضٝ شالمٜ ؿٚصدي 

جٚرى افىريق فِخىر، و

اشتُامل إجراءات احلٚدث 

وتىبٔق افًَوبٚت ادَررة ذم 

 .ٕيٚم ادرور

 ٕحوي جٚرٍ 

و 

االؾول 

 : جيري

مرور افًٚصّٜ ادَدشٜ يًِن  11

ظن وجود إؽالق جزئي 

فىريق جدة افَديم بًد ـسوة 

افًُبٜ، ٕيًرا فوجود أظامل 

َٚت اإلشٍِٝ صٕٜٔٚ بىب

ـٚؾٜ  و يدظوٕتٔجٜ األمىٚر، 

افسٚئَغ ألخذ احلٔىٜ واحلذر 

 .حًٍٚطٚ ظذ شالمتٓم

  تْسٔق ويدظو

صُرًا دن زار رـن ادديريٜ  11

افًٚمٜ فِجوازات ذم جْٚح 

وزارة افداخِٜٔ بًّرض 

#GITEX2018  وتًّرف

ظذ جديد خدمٚت اجلوازات 

اإلفُسؤٕٜ ادًروضٜ ذم 

جْٚح 

جٔتُس_داخِٜٔاف_وزارة#

_2018 

إن وَِٕٚـم ذم افًٚم افَٚدم 

مع مبٚدرات  صٚء اهلل

 جديدةوابتُٚرات 

ان صٚء  -

 –اهلل 

 جديدة.

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

تجنًبا للشائعات أو نقل  12
معلومات ؼٌر دقٌقة، نرجو 
من الجمٌع الحرص على 
متابعة األخبار الخاصة بـ 
#الجوازات من مصادرها 

، وذلك عبر قنواتنا مٌةالرس

 .الرسمٌة

افهحٔح

 ة

أشِوب 

 فٌوي
 

 . ادَُٔم.أخي  13

افتًِٔامت تْص ظذ رضورة 

أخي 

 ادَم:

ظالمٚ

ت 
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

 "أخذ اخلهٚئص احلٔويٜ 

 "وإصدار جواز  "افبهّٜ 

فُل ؾرد من أؾراد  "مستَل 

 .أرستك.

 افسؿٔم أرستك.

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

بإمكانك تمدٌد تؤشٌرة  14
عائلٌة عبر منصة الزٌارة ال

من  ٌوم ١8٥#أبشر حتى 
 الدخولتارٌخ 

 يومٚ

 افدخول.
  ٕحوي

شًدٕٚ بٍوز ادديريٜ افًٚمٜ  15

فِجوازات ومجٔع افَىٚظٚت 

ادنٚرـٜ ذم جْٚح وزارة 

ادنٚرـٜ  بجٚئزيت:افداخِٜٔ 

ادتّٔزة، وأؾول حسٚب 

 .تٍٚظع

 بجٚئزيت

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

بدون 

":" 

ة #حرس_الحدود بمنطق 16
مكة المكرمة ٌنقذ بحارا 
هندٌاً تعرض لحالة مرضٌة 

 طارئة فً عرض البحر.

   

بٚخلز يسٚظد احلدود_حرس# 17

مواضْٚ شَىٝ شٔٚرته بّٔٚه 

 .افبحر

   

 ِك ظبدافًزيزمْٔٚءاد 18

مبٚدرة ينُر ظِٔٓٚ رجٚل 

 احلدود _حرس#

ذم 

بٚ_ظبدافًزيز_ادِك_مْٔٚء#

 فدمٚم

 اهلّم _أصحٚب#خلدمٜ 

إلصدار تهٚريح افدخول 

 فِّْٔٚء

مْٔٚءادِ

ك 

ظبدافًز

 :يز

ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

حرس#رجٚل  19 احلدود _

يَبوون، خالل صٓر صٍر 

من ظٚم 1441هـ، ظذ 44 

ًٚ بًد دمٚوزهم حدود  مٓرب

ادُِّٜ افزيٜ اجلْوبٜٔ 

ـجم من  611وبحوزهتم 

 يَبوون

ه1441

 ـ

فتجٚوزه

 م

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

بدون 

ؾٚصِٜ 

ذم اخلىٖ 

األول و 

 افثٚين

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

ادخدر.احلنٔش   

pic.twitter.com/Mpp

wf7atk8  

أشِوب 

 فٌوي

اختتم مدنً #جازان  21
فعالٌات ورشة أساسٌات 

مفهوم “ أعمال السالمة 
 والتً“ راءات وإج

استهدفت تدرٌب أكثر من 
 ٤على  مفتش ٠٥

مواد  8مجموعات بمعدل 
مواد علمٌة  ٤نظرٌة و 

منشآت  ٦والتطبٌق بزٌارة 
هامة على أهم اإلجراءات 
اإلدارٌة واألعمال المٌدانٌة 

 للسالمة.

 التً
 مفتشاً 

أشِوب 

 فٌوي

 ٕحوي

االؾول 

اظٚدة 

صٔٚؽٜ 

اخلز ـام 

 يع:

 ...

افتدريٛ 

م ظذ أه

االجراءا

ت 

االدرايٜ 

و 

االظامل 

ادٔدإٜٔ 

فِسالمٜ 

ألـثر من 

71 

 ًٚ مٍتن

... 

ادْورة يسٔىر _ادديْٜ#مدين  21

ظذ ترسب ذم وؿود إحدى 

ادحىٚت بحي اهلجرة ٕتٔجٜ 

شحٛ افع من إحدى 

تًبئٜ افوؿود ادرـبٚت أثْٚء 

افترسيٛ  وؿدتم إؽالق

وافتًٚمل مع احلٚفٜ بدون 

  .دإصٚبٚت وهلل احلّ

تًبئٜ 

 ،افوؿود

 وؿد

 ُأؽَِٝ

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

أشِوب 

 فٌوي

احلٚجٜ 

فوجود 

 ؾٚصِٜ

اؾتتح مدير افدؾٚع اددين  22

ادُرمٜ افِواء _مُٜ#بّْىَٜ 

شٚمل ادىرذم مرـز افدؾٚع اددين 

 ظسٍٚن.#بـ 

   

https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF?src=hash
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

دصن مدير افدؾٚع اددين  23

افَهٔم افِواء #بّْىَٜ 

ظبدافرمحن افهٚفح افٍرق 

تم بٚدْىَٜ افتي  افتىوظٜٔ

مٗخرًا بًد اشتُامل  اظتامدهٚ

 افْيٚمٜٔ وهياإلجراءات 

افرس وؾريق #ؾريق ؾزظٚت 

 افبدائع#ؾرشٚن ؾزظٜ 

 ُأظتّدت

، افْيٚمٜٔ

 و هي

ؾرشٚن 

افبدائع#

. 

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

دصن مدير مدين مْىَٜ  24

حٚئل افِواء ظبدافًزيز #

ٚع افًوٚض مًرض افدؾ

اددين بّجّع جرإد مول 

حتٝ صًٚر 

تم افٌٚيٜ _هي_افوؿٚيٜ#

اجلٜٓ ادستؤٍٜ  بًدهٚ تُريم

  .فًِّرض

و ؿد 

ّرمٝ  ـُ

 بًد ذفك

أشِوب 

 فٌوي
 

اشتّرارًا حلِّٜ افسالمٜ ظذ  25

ادْنآت افهْٚظٜٔ افتي يٍْذهٚ 

وبّنٚرـٜ افريٚض#مدين 

افبِديٜ وذـٜ افُٓربٚء تم 

ًٚ فوجود  18إؽالق  موؿً

 الصساضٚتخمٚفٍٚت 

 افسالمٜ.

 بّنٚرـٜ
أشِوب 

 فٌوي

بدون 

 "و"

ترأس ٕٚئٛ وزير افًدل  26

افنٔخ شًد افسٔف افٔوم وؾد 

ادُِّٜ ادنٚرك ذم أظامل 

دجِس وزراء  34افدورة افـ 

رب ذم افًٚصّٜ افًدل افً

افسودإٜٔ اخلرضوم، وبحٞ 

 ادٍِٚتادجتًّون ظددًا من 

من 

 .ادٍِٚت

ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

وزٌر العدل د. ولٌد  27
الصمعانً ٌعلن انطالق 

 العمالٌهأعمال #المحاكم_
رسمٌاً بافتتاح سبع محاكم 

دائرة فً مختلؾ  ١٠و
مناطق المملكة وفق بٌئة 
عمل إلكترونٌة بالكامل 

وزٌر العمل بحضور 
والتنمٌة االجتماعٌة م. أحمد 

  إمالئي افًامفٜٔ

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

 الراجحً.

اشتَبل وزير افًدل د. وفٔد  28

افهًّٚين بُّتبه افٔوم وزير 

اإلشُٚن األشتٚذ مٚجد 

 احلَٔل.

وجرى خالل افَِٚء بحٞ 

ذات  ادواضٔعظدد من 

االهتامم ادنسك، وشبل 

تًزيزهٚ وتىويرهٚ بام خيدم 

ر ادسٗوفغ ادستٍٔدين بحوو

 جٜٓادختهغ من ـل 

ادوضوظ

 ات

 جٜٓ.

 سذم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن  29
ٌإكد على اهتمام الدولة 
بمرفق القضاء واستقاللٌته 
خالل استقباله أصحاب 
المعالً والفضٌلة أعضاء 
المجلس األعلى للقضاء 
والمحكمة العلٌا ورإساء 
المحاكم وكتابات العدل 

النٌابة العامة،  وأعضاء
 ودٌوان المظالم

   

31 #Saudijustice  
minister signing off 

the first digital 

notary during the 
event today. 

#Saudi  وزير افًدل يوؿع

أول ـٚتٛ ظدل رؿّي خالل 

 .احلدث افٔوم

   

احل_منٚريع_يدصن_ادِك# 31

افنامفٜٔ افتًِّٜٔٔ _دود

اشتّرارًا ذم هنٟ افَٔٚدة 

فبْٚء جٔل متحهن  حٍيٓٚ اهلل

ذم  مسٚهمٌ بٚفًِم وادًرؾٜ، 

 هنوٜ افوضن.

- 

حٍيٓٚ 

 –اهلل

 مسٚهمٍ 

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 ٕحوي

 

 إدارة تًِٔم افريٚض 32

شًٚدة وـٔل وزارة افتًِٔم 

فِتًِٔم األهع افدـتور شًد 

 اآلن ،حٍلظى آل ؾٓٔد ير

راؾد وتدصغ #توزيع جوائز 

بتْئم من أصٔل #جٚئزة 

افتًِٔم األهع  مُتٛ

اآلن 

 حٍل

بتْئم 

 مُتٛ

 حوورب

 .افوهٔبي

ظالمٚت 

 افسؿٔم

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

بدون 

"،" 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Saudi?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Saudi?src=hash
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

شًٚدة اددير افًٚم  وحوور

 افوهٔبياألشتٚذ محد 

الطالب أسعد حامد  33
عبدالرإوؾ ٌحقق المركز 

على  وٌحصلاألول 
المٌدالٌة الذهبٌة فً 
#أولمبٌاد_الرٌاضٌات_الع

حصل  فٌماربً_األول، 
الطالب عمر محمد عمر 
حبٌب هللا على المٌدالٌة 
الفضٌة، ونالت الطالبة ثناء 
خالد الحٌدري  المٌدالٌة 

 البرونزٌة.

 الفائزٌن...ُمبارك ألبنائنا 

حّقق 
الطالب 

.. 
المركز 
األول 
 وحصل
 وفٌما
الفائزٌن

. 

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

ادرـز افوضْي فِتىوير ادْٓي  34

افتًِٔم _وزارة#افتًِّٔي ذم 

يٍْذ ورصٜ ظّل افسٔٚشٚت 

ظرس  افتًِّٜٔٔ دًٚجلٜ طٚهرة

 افَراءة

 .افَراءة

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

بًد تَدمٓٚ ظٚدٔٚ  35

خٚفد _ادِك_جٚمًٜ#وظربٔٚ

 QS..ٔفتهْتتسِم صٓٚديت 

جٚمًٜ 

ادِك 

خٚفد 

 -تتسِم 

بًد 

تَدمٓٚ 

ظٚدٔٚ 

 - وظربٔٚ

ٓٚديت ص

 .تهْٔف

QS 

أشِوب 

 فٌوي

 2ٕحوي

 

 

ؾوز مْتخٛ  36

اإلشالمٜٔ فُرة _اجلٚمًٜ#

افسِٜ ظذ مْتخٛ جٚمًٜ 

اإلمٚم حمّد بن شًود 

   

                                                      
 افوّر ينر إػ أؿرب مذـور2

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

مَٚبل  94اإلشالمٜٔ بْتٔجٜ 

61 . 

أشامء جمتٚزي االختبٚرات  37

 افتحريريٜ فِّتَدمغ

فِوطٚئف افتًِّٜٔٔ افنٚؽرة 

بٚدًٚهد وافدور بـ 

اإلشالمٜٔ _اجلٚمًٜ#

https://t.co/L1sOP4w
12m 

 

pic.twitter.com/nZ8j
OpQf2j 

   

قام وكٌل  38
#الجامعة_اإلسالمٌة 

للتطوٌر د.عبدهللا العتٌبً و 
عمٌد الجودة واالعتماد 

لحالعواجً، األكادٌمً د.صا
بزٌارة للمركز الوطنً 
للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً. 

التنفٌذي د.  واستقبلهم المدٌر
أحمد الجبٌلً، وذلك فً 
إطار تفعٌل عدد من البرامج 
فً إطار اتفاقٌة الشراكة 

 والتعاون بٌن الجانبٌن.

د.صالحا
لعواجً 
 بزٌارة

و ؿد 

 اشتَبِٓم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

أشِوب 

 فٌوي

اظٚدة 

ٜ صٔٚؽ

اخلز ـام 

 يع

 ...قام 
واالعتما
د 

األكادٌم
 ،ي

وذلك 
فً 
إطار 
تفعٌل 
عدد من 
البرامج 
فً 
إطار 
اتفاقٌة 
الشراكة 
والتعاو
ن بٌن 
، الجانبً

قد و
استقبلهم 
المدٌر 
التنفٌذي 
د. أحمد 
 .الجبٌلً

 

 ؾٔديو # 39

فًِٚم افثٚين ظذ افتوايل: 

اختبٚرات إفُسؤٕٜ 

 ادتَدمغ
ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

https://t.co/L1sOP4w12m
https://t.co/L1sOP4w12m
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

فِدراشٚت افًِٔٚ بـ 

اإلشالمٜٔ حتًََٔٚ _اجلٚمًٜ#

فِنٍٚؾٜٔ وافًدافٜ بغ مجٔع 

 ادتَدمغ

افتتح سمو أمٌر  41
#المدٌنة_المنورة فٌصل بن 

األدٌب  سلمان،مكتبة
والمإرخ عبٌد بن عبدهللا 

بمقر   -رحمه هللا -مدنً 
المكتبة المركزٌة فً 

#الجامعة_اإلسالمٌة، 
بحضور معالً د.نزار بن 

بٌد مدنً وزٌر الدولة ع
للشإون الخارجٌة ومعالً 
أ.إٌاد بن أمٌن 
مدنً.وبحضور معالً مدٌر 
 الجامعة د.حاتم المرزوقً.

 سلمان
 مكتبة

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

بدون 

"،" 

أدٕوك و # 41

فِبسو_ؾٓد_ادِك_جٚمًٜ#

وادًٚدن توؿًٚن اتٍٚؿٜٔ _ل

فدراشٜ ؾرص افتًٚون 

ادحتِّٜ ذم جمٚالت افبحٞ 

ر، وتًٍٔل برٕٚمٟ وافتىوي

افتبٚدل افىاليب بغ افىرؾغ 

 وتىويره

 وتىويره
ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

مدير  42

فِبسو_ؾٓد_ادِك_جٚمًٜ#

وادًٚدن يٍتتح مًرض _ل

افٔوم ادٍتوح فِتوطٔف 

صبٚح افٔوم االثْغ  1441

م ويُرم 2118ٕوؾّز  12

افرظٚة وادنٚرـغ، ويستّر 

ادًرض ذم اشتَبٚل افىالب 

أيٚم من  4غ ددة واخلرجي

 م. 5ص اػ  9افسٚظٜ 

   

مدير  43

فِبسو_ؾٓد_ادِك_جٚمًٜ#

وادًٚدن يٍتتح افْدوة _ل

افسًوديٜ افٔٚبٕٜٚٔ افسْويٜ 

( فتَْٔٚت تُرير افبسول 28)

وافبسوـٔامويٚت صبٚح افٔوم 

 .ِتَْٜٔف
ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

م ذم 2118ٕوؾّز  12االثْغ 

 ِتَْٜٔوادي افيٓران ف

تْىِق افٔوم ؾًٚفٔٚت ومًرض  44

افٔوم ادٍتوح فِتوطٔف 

بـ  1441

فِبسو_ؾٓد_ادِك_جٚمًٜ#

وادًٚدن ذم مرـز ادًٚرض _ل

 4 (وددة54مبْى )وادٗمترات 

 أيٚم.

 ذم ادبْى

 ددة

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

 

بدون 

 "و"

 –تؤسٌاً بسنة نبٌنا محمد  45
 –صلى هللا علٌه وسلم 

اء عند بإقامة صالة االستسق
الحاجة إلى نزول المطر، 
وبناًء على األمر السامً 
الكرٌم، تدعو 
#جامعة_الملك_فهد_للبترو
ل_والمعادن منسوبٌها إلى 
إقامة صالة االستسقاء 

 ١٦صباح ؼٍد الخمٌس 
 هـ١٣٣٥صفر 

فً جامع الظهران الساعة 
 ص(١٥١٥)
#KFUPM 

   

خٚفد : _ادِك_جٚمًٜ#مدير  46

خىٚب خٚدم احلرمغ ذم 

جمِس افنورى رشم مالمح 

 فُِِّّٜادستَبل ادؼق 

فُِِّّٜ

. 

ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

لقاء مفتوح مع معالً رئٌس  47
الهٌئة العامة لإلحصاء 
الدكتور فهد بن سلٌمان 
التخٌفً، تحت عنوان 
"البٌانات اإلحصائٌة وطرق 
دعم الباحثٌن"، بحضور 
معالً مدٌر 

#جامعة_الملك_خالد 
لح بن األستاذ الدكتور فا

 السلمً..رجاء هللا 

 السلمً.

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

ؿسم اإلظالم واالتهٚل بـ  48

خٚفد يٍْذ _ادِك_جٚمًٜ#

محِٜ افًالؿٚت افًٚمٜ تبْي 

 مٗشستك..
 مٗشستك

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

االؾول 

وضع 

اشم 

احلِّٜ 

بغ 

 ؿوشغ

محِٜ 

افًالؿٚ)
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

ت 

افًٚمٜ 

تبْي 

مٗشس

 تك(

معالً مدٌر  49
 #جامعة_الملك_خالد

األستاذ الدكتور فالح بن 
رجاء هللا السلمً ٌرعى 
انطالق ورشة عمل تطوٌر 
جائزة أبها، بقاعة التصمٌم 

عمادة التعلم والتطوٌر، فً 
 اإللكترونً..

جائزة 
أبها 
بقاعة 
التصمٌم 
والتطو
 ٌر فً

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

حذف 

 افٍواصل

خٚفد _ادِك_جٚمًٜ#وـٔل  51

َِم افًز رمز "يرظى ورصٜ  َظ

افتي ٕيّتٓٚ  "افوضن

 افًالؿٚت اجلٚمًٜٔ ..

   

مٚذا يًْي افتسجٔل ذم ؿٚئّٜ  51

 االٕتيٚر؟
   

ِّٛ دخول اختبٚر  52 يتى

وادًِام_ادًِّغ_ـٍٚيٚت#

ت وجود أحد اإلثبٚتٚت ذم 

 درؾَٜافهورة ا

 .درؾَٜا

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

مًِّٜ،  171بّنٚرـٜ  53

وضّن برامٟ ادسٗوفٜٔ 

ؿبل ؿِٔل  ادجتًّٜٔ، اختتّْٚ

 ورصٜ ظّل: 

 "ادتٍوؿٜجدارات ادًِّٜ "

"ادتٍوؿٜ

. 

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

مٚ أـثر مخسٜ أشئِٜ وردتْٚ  54

 األشبوع ادٚيض؟

 اإلجٚبٜ.تًّرف ظِٔٓٚ مع 

   

تستىٔع اآلن احلهول ظذ  55

تَرير تٍهٔع فْتٔجتك 

األخرة ذم اختبٚر 

افًٚمٜ )افورؿي( _افَدرات#

ٍّك ذم   .ؿٔٚس#من خالل مِ

   

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

اظتامد تدريس مَرر تٚريخ  56

افسًوديٜ _افًربٜٔ_ادُِّٜ#

اإلشالمٜٔ ذم _اجلٚمًٜ#بـ 

 مجٔع افُِٔٚت

افُِٔٚت

. 

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

 CX-9احصل على مازدا  57
مع أقوى العروض 
الحصرٌة من 
#تموٌل_األهلً_التؤجٌري 
لدى شركة الحاج حسٌن 

 علً رضا

 لاير ١,٠8٣بقسط شهري 
 %١دارٌة و رسوم إ

  ٕحوي رٌاالً 

فتسجٔل ذم رضيبٜ افَّٜٔ ا 58

ادوٚؾٜ فِّْنآت افتي تساوح 

إيراداهتٚ افسْويٜ مٚ بغ 

أفف ريٚل ومِٔون  375,111

 21ريٚل يْتٓي بتٚريخ 

م، وفِّزيد من 2118ديسّز 

ادًِومٚت وفتسجٔل مْنٖتك 

 إلفُسوينٕرجو زيٚرة ادوؿع ا

إلفُسوين

. 

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

ٌحرص #البنك_األهلً  59
على تثقٌؾ عمالئه من فئة 
المنشآت الصؽٌرة و 

مع المتوسطة وبالتعاون 
أقام ندوة حٌث  #منشآت

بعنوان " إدارة النقد للحماٌة 
 من التعثر المالً" فً أبها

مع 
 ،#منشآت
أقام ندوة 
فً أبها 
بعنوان " 
إدارة 
النقد 
للحماٌة 
من التعثر 
 المالً"

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚت 

 فسؿٔما

 

ال ٌشترط وجود الختم  61
الرسمً للمإسسة أو 
الشركةعلى المستندات و 
األوراق المقدمة لفتح 

 البنكٌةالحساباتؤو التعامالت 

 .لبنكٌةا

ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

 ١٥ادخل فً السحب على  61
 ١٥,٥٥٥فرص للفوز بـ 

لاير مع حملة الجوائز 
المالٌة عند استخدامك 

ٌة #بطاقة_األهلً_االئتمان
أو 

#بطاقة_األهلً_مسبقة_الد
لاير أو أكثر  ٤٥٥فع بقٌمة 
 دولٌاً محلٌاً و 

 .دولٌاً 
ظالمٚت 

 افسؿٔم
 

تمتع بإقامتك فً فنادق  62
 لاير ١١٥مدٌنة لندن ووفر 

لاير تنفقها  ١,٥٥٥على كل 
على حجزك الفندقً عند 

يٚالً ر   ٕحوي 
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

استخدام بطاقات الراجحً 
لدى 
@Almosafertravel 

 ARB18استخدم الكود 

قصة نجاح للمصرؾ و  63
أسرة  ١٥١١مركز جنى ٥ 

سعودٌة حصلت على 
قروض صؽٌرة حسنة بقٌمة 

ملٌون  ٣.٣بلؽت  اجمالٌة
لاير وبنسبة استرداد 

% خالل خمس ١٥٥
 .سنوات

  امالئي جمالٌةإ

التقدم التكنولوجً من  64
أولوٌات مصرؾ الراجحً، 
لذا وقع المصرؾ مذكرة 

رونً" لٌكون "التوقٌع اإللكت
دون  توقٌع العمٌل إلكترونٌاً 

 لفرعالحاجة لزٌارة ا

 افٍرع.

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

نظم المصرؾ ملتقى  65
بعنوان "حلول مبتكرة لتنمٌة 
أعمالك" بحضور كبرى 
الشركات، حٌث قام 
باستعراض أحدث الحلول 
المصرفٌة المقدمة لقطاع 

 ألعمالا

 األظامل.

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

الراجحً   برج مصرؾ 66
ٌتوشح بؤلوان علم سلطنة 

 ٌومهمعمان فً ذكرى 
الوطنً، دامت أفراحكم 
بخٌر ونتمنى لكم ٌوم وطنً 

 سعٌد

 يومٓٚ

 .سعٌد

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

خدمة جدٌدة من بنك  67
الرٌاض تعد األولى من 
نوعها فً المملكة تمّكن 
العمالء من الحصول على 
موافقة التموٌل الشخصً 

ثانٌة فقط من خالل  ٤٥فً 
 أون الٌن الرٌاض!

   

صراؾ بنك الرٌاض  68
متواجد لخدمتكن فً 
معرض وٌمكس النسائً 

 وحتىالثانً عشر من الٌوم 
دٌسمبر من  ١ٌوم السبت 

عصراً حتى  ٤٥٤٥الساعة 
مساًء فً  ١٥٥٤٥الساعة 

 الرٌاضفندق الفورسٌزونز 

 إػ

بٚفريٚض

. 

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

فً بهو مبنى كلٌة  متواجدٌن 69
التربٌة واآلداب بجامعة 

صباحاً  ١تبوك من الساعة 
ظهراً ،  ١١إلى الساعة 

شاركونا بالتسجٌل فً 
قنواتنا الرقمٌة لدخول 
السحب على جوائز وهداٌا  

 قٌمة

متواجدو

 ن

 ؿّٜٔ.

 ٕحوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

تسعى شركات الفوركس  71
 الؽٌر مرخصةالمشبوهة 

  ٕحويؽر 

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

لمستثمرٌن بها لإلٌقاع با
بإقناعهم بوعود وهمٌة 
مبنٌة على النصب و 

ٌجب الحذر  االحتٌال لذلك
من االنصٌاع وراء الوعود 
المشبوهة المقدمة من مثل 

 هذه الشركات.

 ادرخهٜ

االحتٔٚل

 ، فذفك

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

إذا الحظت وجود عالمات  71
عبث على مدخل البطاقة أو 
وجود جهاز مرٌب ملصق 
بجهاز الصراؾ اآللً، 
ٌرجى االتصال على الفور 

 +(١٦٦)xxxxxعلى الرقم

 بٚفرؿم
أشِوب 

 فٌوي
 

الدفع عبر اإلنترنت اآلن  72
 أصبح أسهل!

ٌمكنك استخدام بطاقات  
ساب المصرفٌة للشراء عبر 
اإلنترنت والذي ٌتٌح لك 

وخٌارات  مرونة، راحة
 أكثر من ذي قبل.

مروٕٜ 

 وراحٜ

أشِوب 

 فٌوي
 

لعمارة السكنٌة استثمار ا 73
جٌد وطوٌل األمد. متوسط 
األسعار الحالٌة مإشر 
إٌجابً إلٌجاد عقارك 
والحصول على تموٌلك فً 
مكان واحد بهامش ربح 

 منافس!

   

الشقة أول خطوة لبناء حٌاة  74
عائلٌة ومستقبل جمٌل. 
متوسط األسعار الحالٌة 
مإشر إٌجابً إلٌجاد 
عقارك والحصول على 

فً مكان واحد تموٌلك 
 بهامش ربح منافس!

   

تقدم بطلبك اآلن  75
http://ow.ly/ww3N30

mdUjn  واحصل على٥ 

عضوٌة سكاي •  
ٌَةواردز  شهر ١١لمدة  الفض

عند استخدام البطاقة بقٌمة 
لاير فً عملٌة  ١,١٥٥

واحدة على طٌران 
 اإلمارات

بدون رسوم للسنة . • 
 األولى

دخول مجانً ألكثر من •  
صالة انتظار فً  ١,٥٥٥

 المطارات

 ةالفضٌّ 
 شهراً 

إلماراا
 .ت

 .األولى
المطارا
 .ت

 امالئي

 ٕحوي

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

تمتع بتقسٌط مشترٌاتك من  76
 الكاشمكتبة جرٌر بسعر 

عند استخدامك أي من 
بطاقات البنك السعودي 
الفرنسً االئتمانٌة. ٌسري 

ر دٌسمب 8العرض حتى 

 افَْد

١٥١8. 

أشِوب 

 فٌوي

ظالمٚ

ت 
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

 افسؿٔم ١٥١8

دعوة لزٌارة جناحنا فً  77
#معرض_رٌستاتكس_جدة

_العقاري خالل الفترة من 
 ١٥١8دٌسمبر  ١ وحتى ١

فً مركز جدة للمنتدٌات 
 والفعالٌات

تحت رعاٌة معالً وزٌر 
اإلسكان األستاذ / ماجد بن 

 عبدهللا الحقٌل.

 إػ
أشِوب 

 فٌوي
 

البنك بنشر المعرفة شارك  78
من خالل حملة "كلنا نقرأ" 
بالتعاون مع مكتبة الملك 
عبد العزٌز العامة بالرٌاض 
وذلك بحضور الرئٌس 
التنفٌذي و العضو المنتدب 

 فاٌزاألستاذ رٌان 

 .فاٌز

ظالمٚ

ت 

 افسؿٔم

 

 ١٥٥لكل  ١٥تمتع بخصم  79
 ١٥٥٥لكل  ١٥٥لاير و

لاير عند التسوق من 
http://noon.com  

بطاقات فٌزا  احدباستخدام 
من البنك السعودي 
الفرنسً. ٌسري العرض 
على طلب واحد من تارٌخ 

 ١٥١8نوفمبر  ١٣
http://www.noon.co

m/visa   تطبق الشروط
 .االحكامو

 إحدى

 حكاماأل

 ٕحوي

 امالئي
 

ألنكم تستاهلون أكثر نقدم  81
لكم مبادرة القروض السكنٌة 

 والتًللعسكرٌٌن فً الخدمة 
 قرض إضافً حسنقدم ت

ألؾ لاير  ١٣٥ٌصل إلى 
وذلك لمستفٌدي وزارة 
االسكان وصندوق التنمٌة 
العقارٌة من العسكرٌٌن فً 

 الخدمة

 التً
اً قرض

اضافٌاً 
 ً  حسنا

أشِوب 

 فٌوي

 ٕحوي

 

يٖيت ادؼوع ضّن برٕٚمٟ  81

ادْورة  _ادديْٜ_إٔسْٜ#

ُتؼف ظِٔه  وافذي

ادديْٜ _مْىَٜ_تىوير_هٔئٜ#

ذم  ممٔزظٚمل جذب  فُٔون

 .ادْىَٜ ادرـزيٜ

 افذي

 اً ممٔز

أشِوب 

 فٌوي

 ٕحوي

 

 |ؾٔديو  82

افؼيٍغ: _احلرمغ_خٚدم#

ٕٗـد أن هذه افبالد فن حتٔد 

   

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

ظن تىبٔق ذع اهلل وفن 

تٖخذهٚ ذم احلق فومٜ 

جم_ذم_ادِك_خىٚب#الئم.

 .افنورى_فس

مِٔون تٖصرة ظّرة 1,3 83

أفف  956ووصول أـثر من 

 .ّر ظز ادْٚؾذ اجلويٜمًت

   

صور # 84

افؼيٍغ _احلرمغ_خٚدم|#

تبوك #يستَبل أهٚيل مْىَٜ 

ويدصن ويوع حجر األشٚس 

فًدد من ادؼوظٚت افتّْويٜ 

بزيٚ_ترحٛ_تبوك#بٚدْىَٜ.

ادِك _رة

شِامن _بَدوم_تزدان_تبوك#

تبو_منٚريع_يدصن_ادِك#

 ك

ويدصن 

من ظددًا 

ادؼوظٚ

ت 

افتّْويٜ 

 بٚدْىَٜ

و يوع 

حجر 

األشٚس 

 هلٚ.

أشِوب 

 فٌوي
 

تبوك خالل #شّو أمر مْىَٜ  85

اإلدارات  مدراءفَٚئه افَوٚة و

احلُومٜٔ وادواضْغ ذم جِسٜ 

 .شّوه األشبوظٜٔ

  سذم مديري

أـد شّوه ظذ مٚ تًْم به هذه  86

وضْٜٔ _حلّٜ#افبالد من 

ومٚتًْم  جمتًّْٚ،صٚدؿٜ متٔز 

به من 

 ْٕٜٔ.وضّٖ_واشتَرار_أمن#

   

ٕوه شّوه بتوجٔه صٚحٛ  87

افسّو ادُِي األمر 

ظبدا_بن_شِامن_بن_حمّد#

فًزيز، ويل افًٓد ٕٚئٛ رئٔس 

جمِس افوزراء وزير افدؾٚع 

بتٖهٔل وترمٔم 

مسجدًا تٚرخئًٚ، _#130
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

إظامر ادسٚجد "ضّن برٕٚمٟ 

 .افتٚرخئٜ

افنام_احلدود_مْىَٜ_أمر# 88

مغ فٜٔ يرؾع صُره خلٚدم احلر

افؼيٍغ بّْٚشبٜ تدصغ 

ادرحِٜ األوػ من مْيومٜ 

مؼوظٚت مديْٜ 

 .افنامل_وظد#

   

 األرصٚد:# 89

هىول أمىٚر رظديٜ من 

متوشىٜ إػ ؽزيرة مهحوبٜ 

بزخٚت من افزد وريٚح ٕنىٜ 

تٗدي إػ  ادثرة فألتربٜوؿد

 جريٚن افسٔول. 

مثرة 

 فألتربٜ

 ؿد

أشِوب 

 فٌوي

أشِوب 

 فٌوي

 

التقنٌات  احدثد من ُتع 91
 بالشرق األوسط والعالم

*عملٌات "الجنؾ" وتقنٌن  
التدخل الجراحً لتشوهات 

الفقري بمدٌنة الملك  العامود
 عبدهللا الطبٌة* 

ضمن خططها االستراتٌجٌة 
فً تقدٌم خدمة طبٌة 
تخصصٌة ونوعٌة شرعت 
مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة 

 بالعاصمة المقدسة

 حدثأ
 العمود

 امالئي

 امالئي

األؾول 

صٔٚؽٜ 

اخلز ـام 

 يع:

شرعت 
مدٌنة 
الملك 
عبدهللا 
الطبٌة 
بالعاصم
ة 

 المقدسة
فً 

عملٌات 
"الجنؾ
" وتقنٌن 
التدخل 
الجراح
ي 
لتشوها
ت 
 العامود
الفقري 
بمدٌنة 
الملك 
عبدهللا 
الطبٌة
ضمن 
خططها 
االسترا
تٌجٌة 
فً تقدٌم 
خدمة 

 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

طبٌة 
تخص
صٌة 
 ونوعٌة

معٌة الشراكة المجت اطارفً  91
بٌن 

#مدٌنة_الملك_عبدهللا_الطب
ٌة ممثلة باإلدارة التنفٌذٌة 

السالمة  ادارةللتشؽٌل  و 
بـ 

#المدٌرٌة_العامة_للدفاع_ا
لمدنً بـ 
#العاصمة_المقدسة عقد 
الٌوم  الملتقى األول 
لمختصً السالمة للمنشآت 
الصحٌة  بعنوان )دور 
إدارات السالمة للمنشآت 

 الصحٌة (

 طارإ
 دارةإ

 ئيامال

 امالئي
 

نجح تدخل عاجل لفرٌق  92
طبً متخصص 
#مدٌنة_الملك_عبدهللا_الطب
ٌة بالعاصمة المقدسة ممثال 

التداخلٌة من  االشعةبقسم 
إجراء قسطرة عاجلة لشاب 
فً العقد الثالث من العمر 
كان ٌعانً من حالة نادرة 

كٌسً متعدد منفجر  لتمدد
بشراٌٌن الكلٌتٌن سبب له 

 موينزٌؾ حاد وتجمع د
 حول الكلٌتٌن.

 شعةاأل
وهً 
 تمدد
 اً نزٌف
 اً حاد
 اً وتجمع
 اً دموٌ

 امالئي

أشِوب 

 فٌوي

 ٕحوي

 

من منطلق التعاون بٌن  93
#مدٌنة_الملك_عبدهللا_الطب
ٌة و 

_اام#كلٌة_الطبب#جامعة_
دورة تدرٌبٌة  تم عمللقرى

لألمراض الصدرٌة وعالج 
المجرى التنفسً ألطباء 
زمالة طب الطوارئ وذلك 

تنسٌق بٌن إدارة الطوارئ بال
بالمدٌنة الطبٌة ومركز 

 المحاكاة فً الجامعة.

 أم

 ُأؿّٔٝ

 امالئي

أشِوب 

 فٌوي

 

نجح فرٌق طبً متخصص  94
#بمدٌنة_الملك_عبدهللا_الط
بٌة بالعاصمة المقدسه ممثلة 

 العصبٌهفً مركز العلوم 
وقسم جراحة المخ 
واألعصاب من استئصال 
ورم سحائً كبٌر الحجم فً 

لسٌده ع الجمجمة األمامً قا
فً العقد الرابع من  سعودٌه

العمر كانت تعانً من زٌادة 
فً ضؽط الدماغ وصداع 
وتقٌإ وخمول عام فً 

 الجسم .

 ةالعصبٌ
 ةلسٌد
 ةسعودٌ

 امالئي

 امالئي
 

برعاٌة معالً وزٌر  95
الصحةانطالق ملتقى 
التطوع الصحً بعنوان 
)التطوع الصحً االحترافً 

جتمع( وذلك وأثره على الم

  امالئي ربعاءاأل
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 مالحظات نوع اخلطأ الصواب التغريدة #

 ١الموافق  االربعاءٌوم 
 م.١٥١8دٌسمبر 

نجح مستشفى الملك خالد  96
التخصصً للعٌون فً 
زراعة بطانة قرنٌة لمرٌض 
سعودي ٌعانً من ضعؾ 
شدٌد فً البصر بتقنٌة 

(Pre Descemet's 

Endothelial 
keratoplasty)  التً تطبق

ألول مرة فً المملكة، وتعد 
دث التقنٌات لعملٌات من أح

زراعة بطانة القرنٌة فً 
 العالم.

   

من منطلق نشر ثقافة العمل  97
التطوعً، وتوظٌفه فً 
خدمة المجتمع، ٌشارك 
مركز رعاٌة الطفل فً 
مستشفى الملك خالد 
التخصصً للعٌون فً تقدٌم 
كسوة الشتاء لعمال البٌئة 

 فً المستشفى.

   

إٌماناً بؤهمٌة الشراكة  98
جتمعٌة فً دعم توظٌؾ الم

المكفوفٌن وضعاؾ البصر 
اتفاقٌة بٌن  تم توقٌع

"مستشفى الملك خالد 
التخصصً للعٌون" و 
"مبادرة سعً" لتمكٌن 
المكفوفٌن وضعاؾ البصر 
من االنخراط فً سوق 

 العمل.

 ُوّقعت
اشِوب 

 فٌوي
 

عاماً  ٤١بمناسبة مرور  99
على افتتاحه، كرم مستشفى 
الملك خالد التخصصً 
للعٌون منسوبٌه الذٌن 

سنًة  ٤٥أمضوا أكثر من 
نظٌر جهودهم وخدمتهم فً 

 المستشفى.

   

11

1 

مستشفى األطفال ٌحتفل 
بالٌوم العالمً للطفل الخدٌج 
بحضور المدٌر التنفٌذي 
للشوإن الطبٌة د. تركً 
النفٌسة و مدٌر مستشفى 

 األطفال د. أحمد العنزي .
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ف١ّب ٠ٍٝ لبئّٗ رؾزٜٛ ػٍٝ ِغّٛػٗ ِٓ اٌؼجبهاد اٌزٝ 

أحريحذداخ انًُاخ انتُظًًُ عهً انتًُز فٍ أداء رم١ٌ 

، انعايهٍُ تجايعح انًهك خانذ تانًًهكح انعرتُح انسعىدَح

هعبء افز١به اٌولُ اٌنٜ رواٖ ِٕبٍجب ٌج١بْ رمل٠ون ٌّلٜ 

 .ؽلٚصٙب فؼال فٟ ِغبي ػٍّه

 أتعاد انذراسح

ِٛافك 

 ثْلٖ
 ِؾب٠ل ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك 

غ١و 

ِٛافك 

 ثْلٖ

5 4 3 2 1 

 أٚال : ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ َ

1 
٠ز١ّي ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ 

      فٟ اٌغبِؼخ ثبٌّوٚٔخ.

2 
٠َبػل رم١َُ اٌؼًّ فٟ 

اٌغبِؼخ ػٍٝ رؾم١ك 

 .أ٘لافٙب
     

3 
٠زٛافك ا١ٌٙىً 

اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغبِؼخ ِغ 

 .ٛج١ؼخ ِٚٙبَ اٌغبِؼخ
     

4 

اٌزٕظ١ّٟ  ا١ٌٙىً

ثبٌغبِؼخ ٠ئكٞ اٌٝ 

ٍوػخ أغبى اٌؼًّ 

 .ٚثغٛكح ػب١ٌخ

     

5 

 رقٖٖبد رزٕبٍت

 ِغ ثبٌغبِؼخ اٌؼب١ٍِٓ

 ٚٚاعجبد ِٚٙبَ ٛج١ؼخ

 ٚظبئفُٙ.

     

6 

 ِٓ وج١وح كهعخ رٛعل

 ٛج١ؼخ فٟ اٌٛٙٛػ

 اٌوإٍبء ث١ٓ اٌؼاللبد

  .ٚاٌّوإ١ٍٚٓ

     

 صب١ٔب : ّٜٔ اٌم١بكح َ

1 
جبّو ٠ز١ّي اٌَّئٛي اٌّ

      .ثوإ٠زٗ اٌٛاٙؾخ

2 
٠جلٜ اٌوئ١ٌ اٌّجبّو 

ا٘زّبِب وج١وا ثوغجبد 

 .اٌّوإ١ٍٚٓ
     

3 
رزُ ِؼبٍِزٟ ثبٌؼلي 

ٚاٌَّبٚاح ِغ ا٢فو٠ٓ 

 كْٚ أٞ ر١١ّي.
     

4 
٠َبػل أٍٍٛة اٌم١بكح 

فٟ اٌغبِؼخ ػٍٝ 

 رملِٙب ٚاٌولٟ ثٙب.
     

5 

٠ز١ؼ اٌَّئٛي اٌّجبّو 

اٌّغبي ٌٍّٛظف١ٓ 

وخ فٟ ارقبم ٌٍّْبه

 اٌمواه.

     

6 

٠ْغغ اٌَّئٛي اٌّجبّو 

ِوإ١ٍٚٗ إلثلاء 

ٚعٙبد ٔظوُ٘ 

 ٚالزواؽبرُٙ.

     

 صبٌضب: ّٜٔ االرٖبالد َ

1 
رز١ّي االرٖبالد 

اإلكاه٠خ ثبٌٌَٙٛخ 

 ٚاٌّوٚٔخ.
     

2 
رَزقلَ اٌغبِؼخ ٍٚبئً 

ؽل٠ضخ ِٚزطٛهح فٟ 

 االرٖبالد.
     

3 
٠َبُ٘ ٔظبَ االرٖبي 

خ ػٍٝ رؾم١ك ثبٌغبِؼ

 أ٘لاف اٌغبِؼخ.
     

4 
رٕغي االرٖبالد ث١ٓ 

اٌوإٍبء ٚاٌّوإ١ٍٚٓ 

 ثَوػخ وج١وح.
     

5 
اٌّؼٍِٛبد إٌّمٌٛخ 

ػجو االرٖبالد 

رزٖف ثبٌللخ 
     

 أتعاد انذراسح

ِٛافك 

 ثْلٖ
 ِؾب٠ل ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك 

غ١و 

ِٛافك 

 ثْلٖ

5 4 3 2 1 

 .ٚاٌٛٙٛػ

6 

رَزقلَ اٌغبِؼخ ع١ّغ 

لٕٛاد االرٖبي ٚفٟ 

ع١ّغ االرغب٘بد 

 -٘بثطخ  -)ٕبػلح

 لطو٠ٗ(. -أفم١خ

     

 ٌزىٌٕٛٛع١بهاثؼب: ا َ

1 
رٕغي اٌغبِؼخ أغٍت 

أػّبٌٙب ثبٍزقلاَ 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب.
     

2 
رؾوٓ اٌغبِؼخ ػٍٝ 

ِٛاوجخ اٌزطٛهاد 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ.
     

3 
رَٕغُ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌَّزقلِخ فٟ اٌغبِؼخ 

 ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ.
     

4 

ٕ٘بن اٍزؼلاك ٌٍزؤلٍُ 

ٚاالٍزغبثخ ٌٍزغ١واد 

اٌزىٌٕٛٛع١خ ثٙلف 

 كاء.ى٠بكح األ

     

5 

ٍبّ٘ذ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌَّزقلِخ فٟ اٌغبِؼخ 

فٝ هفغ َِزٜٛ اكاء 

 اٌؼب١ٍِٓ.

     

6 

ٍبّ٘ذ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

اٌَّزقلِخ فٝ ٍوػخ 

أغبى اٌؼًّ ٚرؾ١َٓ 

 عٛكح اٌقلِبد.

     

 فبَِب: ِْبهوخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ارقبم اٌمواهاد َ

1 
٠زُ ارقبم اٌمواهاد ِٓ 

لجً اٌَّئ١ٌٛٓ فٟ 

 ّٕبٍت.اٌٛلذ اٌ
     

2 

٠ّزٍه اٌؼبٍِْٛ اٌملهح 

ػٍٝ ارقبم اٌمواهاد 

اٌٙبِخ ٚرؾًّ 

 .َِئ١ٌٛزٙب

     

3 

اٌفوٕخ ِزبؽخ 

ٌّْبهوخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

رؾ١ًٍ اٌّْىالد 

 ٚارقبم اٌمواهاد.

     

4 

رفٛٗ اٌٖالؽ١بد 

اٌالىِخ ٌٍَّز٠ٛبد 

اٌل١ٔب ػٕل ارقبم 

 اٌمواهاد اٌوٚر١ٕ١خ.

     

5 

٠ّزٍه اٌؼبٍِْٛ 

ٖالؽ١بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌ

اٌالىِخ الرقبم 

اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ 

 ثؼٍُّٙ.

     

6 

أّؼو ثؤْ ٌلٞ للهاً 

وبف١بً ِٓ اٌٍَطبد 

رّىٕٕٟ ِٓ أكاء ػٍّٟ 

 ثبٌى١ف١خ اٌّطٍٛثخ.

     

 ٍبكٍب: اٌؾٛافي َ

1 
٠زُ رم١١ُ األكاء ػٍٝ 

      أٌٍ ِٛٙٛػ١خ.

2 

٠زُ ِىبفؤح األفىبه 

اٌغل٠لح اٌزٟ ٠زُ 

ٌزط٠ٛو الزواؽٙب 

 األكاء.

     

3 
رٙزُ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ثّٕؼ 

اٌؾٛافي اٌّبك٠خ 

 ٚاٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍؼب١ٍِٓ.
     

4 
٠زُ ؽٖٛي اٌؼب١ٍِٓ 

ػٍٝ ِىبفآد ػٕل 

  .ل١بُِٙ ثبػّبي ِز١ّيح
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 أتعاد انذراسح

ِٛافك 

 ثْلٖ
 ِؾب٠ل ِٛافك

غ١و 

 ِٛافك 

غ١و 

ِٛافك 

 ثْلٖ

5 4 3 2 1 

5 

رزُ ػ١ٍّخ اٌزول١خ 

اٍزٕبكاً اٌٝ ِؼ١به 

اٌز١ّي فٟ اٌؼًّ 

 ٚاٌىفبءح فٟ األكاء.

     

6 

ٔؾٛ ٠غٍت ارغبٖ اإلكاهح 

اٌّىبفؤح ٚاٌزْغ١غ ثلي 

االرغبٖ ٔؾٛ االٔزمبك 

 ٚاٌزٙل٠ل.

     

 ٍبثؼب: اٌز١ّي فٟ األكاء َ

1 
٠زُ أغبى اٌؼًّ 

اٌّطٍٛة فٟ اٌٛلذ 

 .اٌّؾلك
     

2 
٠زَُ ٔظبَ اٌؾٛافي 

ثبٌغبِؼخ ثبٌؼلاٌخ 

 .ٚاٌَّبٚاٖ
     

3 
٠َبػلٟٔ هئ١َٝ ػٍٝ 

ؽً اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ 

 ثبٌؼًّ.
     

4 
ٝ ٚظ١فزٝ رَّؼ ٌ

إلٔغبىػٍّٝ ثىفبءٖ 

 .ٚفبػ١ٍٗ
     

5 
رْغغ اٌج١ئخ اٌٛظ١ف١خ 

اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ثني 

 لٖبهٜ عٙلُ٘.
     

6 

رْغغ اٌغبِؼٗ 

اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ رؾم١ك 

َِزٜٛ ػبٌٝ ِٓ 

 .األكاء

     

3 

 ثغٛكح اإلكاهح اٌزياَ

 فٟ ٠َبػل األكاء

 أكاء رؾ١َٓ َِزٜٛ

 .اٌؼب١ٍِٓ

     

2 

رزٛفو ٌلٞ اٌؼب١ٍِٓ 

اٌّؼوفخ اٌىبٍِخ 

ثّزطٍجبد اٌٛظ١فخ اٌزٟ 

 . ٠ئكٚٔٙب

     

2 

رٛفو اإلكاهح اٌزله٠ت 

إٌّبٍت ٌٍؼب١ٍِٓ 

ٌزّىُٕٙ ِٓ هفغ 

 .َِزٜٛ أكائُٙ

     

10 

 ِٓ اٌَّزّوح اٌّزبثؼخ

 اٌٝ رئكٞ اٌوإٍبء لجً

 أكاء َِزٜٛ رؾ١َٓ

 .اٌؼب١ٍِٓ

     

 
 ث١بٔبد افز١به٠خ

 االٍُ :

 اٌٛظ١فخ اٌؾب١ٌخ :

 

 

 

 

 

 


