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  : املٛمٛع ا٫ٍٚ : ايؿًغؿ١ ايب١ٝ٦ٝا٫ٚ : ايؿًغؿ١ :  

تزصؼ َا ٢ٖ ؾضع دزٜز َٔ ؾضٚع ايؿًغؿ١  :ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ 

 ا٫ْغإ َع ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝتعاٌَ إ ٜهٕٛ عًٝ٘ ٜٓبػ٢ 

 :اِٖ ؾضٚع ايؿًغؿ١ ايتطبٝك١ٝ ٢ٖ  

ايتكزّ ايع٢ًُ  ايت٢ تضتبت ع٢ً تزصؼ ايب١٦ٝ َٚؾه٬تٗا٫ْٗا 

 ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚاؿٝا٠ ٖزر ايش٣  ٚايتهٓٛيٛد٢ 

 ايؿ٬عؿ١ ٚايعًُا٤ ٜزعٕٛ اىل :ـ تٗزٜزايب١٦ٝايطبٝع١ٝ دعٌ 1 

٢ ايطبٝع١ ٚ عً ا٫ْغإ عٝطض٠بني  اقا١َ ايتـٛاطٕ :أ ـ 

ات ٚسكٛم ايها٥ٓايطبٝع١ اسذلاّ ب ـ   ا٫عتؿار٠ َٔ َٛاصرٖا

سكٛم ا٫دٝـــاٍ ايكار١َ ؾ٢ املٛاصر اسذلاّ  ز ـ  ا٫خض٣ 

 ايطبٝع١ٝ 

 أـ ؾ٢ ايًػ١ ايعضب١ٝ)ابٔ َٓعٛص( : َع٢ٓ ايب١٦ٝ :  ـ 2

املهإ ايش٣ ٢ٖٚ عهٔ ْٚظٍ مبع٢ٓ تب٤ٛ  ايؿعٌ َأخٛس٠َٔ 

 ٚاؽاص ايكضإٔ يشيو بَ٘ٚاذنٝط ؾٝ٘ ا٫ْغإ  ٜعٝؿ 

احملٝط١  ٚايعٛاٖضا٫ؽٝا٤ فُٛع١ ٢ٖ ب ـ املع٢ٓ ا٫فط٬س٢ :

ٚايب١٦ٝ اـاصد١ٝ  ايطبٝع١ٝ ايب١٦ٝ :َجٌ بايؿضر ٚامل٪ثض٠ ؾٝ٘ 

  ايزاخ١ًٝ ايعن١ٜٛ 

 : صب٘ ( ) ابٔ عبز  ؾ٬عؿ١ ٚعًُا٤ املغًُنيـ َع٢ٓ ايب١٦ٝعٓز 3

ٚاملٓاخ ـ اسٝا٢٥( َها٢ْ ايطبٝع٢ ) دػضاؾ٢ ـ ايٛعط ٢ٖ  

 ايش٣ ٜعٝؿ ؾٝ٘ ا٫ْغإ ٚذنٝط ب٘ايغٝاع٢ ٚايؿهض٣ 

 :) ابٔ خًزٕٚ ( ع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚايب١٦ٝ َضاسٌ ـ 4 

ؾ٢ ايب١٦ٝ ايتاثرل ع٢ً  ايكارص ايٛسٝز ايها٥ٔ اؿ٢ٖٛ ا٫ْغإ 

ْغإ عٔ َا ميٝظ ا٫ٖٚشا  ٚايكارص ع٢ً تعُرل ايعامل  احملٝط١ ب٘

  ايب١٦ٝ ٚبني نٌ َهْٛات بٝٓ٘ ع٬ق١ تٛدز يشيو غرلٙ 

 ـ َضس١ً ايتكزٜػ ٚايتآي١ٝ : 1

٫ ٜغتطٝع َٛسؾ١ ٚعط ب١٦ٝ ٚسٝزا ا٫ْغإ ْؿغ٘ ٚدز 

اٖض ايطبٝع١ ٚتكزٜغٗا بعض ظٛؾكاّ بعبار٠  ايغٝطض٠ عًٝٗا

ايشٜٔ اؽشٚا َعاٖض  ايكزَا٤ايبابًٕٝٛ ٚايْٝٛإْٝٛ َجٌ 

 اٚ صَٛط شلااشل١ ايطبٝع١ 

  ـ َضس١ً ايتؿغرل ٚايتٛظٝـ :2

ٚظٗٛص ؾًغؿ١ ايطبٝع١ عٓزَا ايْٝٛا١ْٝ َع اؿناص٠ بزأت 

ؾ٢ تؿغرل ايعامل ايطبٝع٢ سٝح انز ع٢ً إ اصعطٛ  نجح

بهٌ ٚإ ايب١٦ٝ ) ايعامل ايطبٝع٢ (ايهٕٛ ٢ٖ َضنظ ا٫صض 

 ٢ٖشا ايتؿغرل عًعٝطض ٚإ ا٫ْغـز١َ َا ؾٝٗا خًكٗا اهلل 

 ٖشٙ ايعقٛص نٌ ؾًغؿات 

 ـ َضس١ً ا٫عتػ٬ٍ ٚايغٝطض٠ :3

سٝح ٜض٣  (املٓٗر ايتذضٜب٢ )َع ظٗٛص اؿزٜح َع ايعقض بزأت 

ظٛاٖض ايطبٝع١ ؾِٗ نًُا اعتطاع ا٫ْغإ أْ٘ : ايعًُا٤

 تكزَ٘ نًُا سكل ـزَت٘  ٚاعتػ٬شلا ايتذضٜب٢   مبٓٗذ٘ 

( اؿزٜح عٔ سكٛم ق١ً ) َٔ عًبٝات ٖش٠ املضس١ً :املٓؾٛر٠ 

 ايها٥ٓات ا٫خض٣

دعٌ ا٫ْغإ املعافض ايعًِ  تكزّ ـ َضس١ً ايكٗض ٚا٫عتبزار :4

 عًب١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ َٓٗا:تضتب ع٢ً سيو  اثاص  ايطبٝع١ كٗض ٜ

ٖٚشا ـ سزٚخ ؼ٫ٛت خطرل٠ ع٢ً اؽهاٍ ايٓبات ٚاؿٝٛإ :

ـ تطٛص اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ ع٢ً نٛنب ا٫صض  اؿٝا٠ ٜٗزر 

اؽهاٍ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚاعُاصٖا  غرل ٚا٫عتٓغاخ ٚايضٚبٛت :

 ٗا ؾًِ تعز طبٝع١ٝ اْغابٚخًط 

سٝح ا٫ٕ ٢ٖ املضسً٘ ايت٢ حنٝاٖا  ـ َضس١ً ا٫سذلاّ ٚايقٕٛ :5

ًتكزّ يايغًب١ٝ خطٛص٠ ا٭ثاص تٓب٘ ايعًُا٤ ٚايؿ٬عؿ٘ اىل:

 ايطبٝع٘ ٚرعٛا اىل :ششصٕٚ َٔ ايعبح بؾايع٢ًُ ايبؾض٣. 

 ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚايكٛاْني اي٬طَ٘ ـ ٚمع ايتؾضٜعات 

ايبشح ايع٢ًُ ؿُا١ٜ سكٛم ايها٥ٓات ـ اٜكاظ اخ٬قٝات 

 ا٫خض٣ ٚا٫دٝاٍ ايكار١َ

  : قزِٜا٫ٖتُاّ بايب١٦ٝ  تعكٝب :&& 

 ايكزمي١ :اؿناصات ايؾضق١ٝ     َج٬ املؿهضٜٔ ؾ٢ 

سضفًا ايب١٦ٝ ٚاؿؿاظ عًٝٗا ٚعزّ قٗضٖا ناْٛا ٚاعني بأ١ُٖٝ 

ٚإ تعٌ سل اؿٝا٠ يهٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ اسذلاّ َِٓٗ ع٢ً:

 ايب١٦ٝ بها٥ٓاتٗا ْاؾع١ يًشٝا٠ ايبؾض١ٜ ايغ١ٜٛ 

 ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ؾ٢ سناصات ايؾضم ايكزِٜ: ـ 5 

 أ ـ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ عٓز املقضٜني ايكزَا٤ :

اؿؿاظ ع٢ً  ٜ٪نز إ  نتاب َقٛص اقزّ  :املٛت٢ـ نتاب أ

 شل١ ٚاؿٝا٠ ايطٝب١ ي٬ايب١٦ٝ ٚع١ًٝ يًتكضب 

اسذلاَ٘ املتٛؾ٢ ؾٝٗا ٜ٪نز : ضا٠٤ـ تعٜٛش٠ اع٬ٕ ايبــب 

يًها٥ٓات ا٫خض٣ ٚؿكٛقٗا  ؾٝكٍٛ  :مل اسضّ َاؽ١ٝ َٔ 

ٚمل افطار زلها َٔ عؾبٗا ٚمل افٓع ؾداخا يعقاؾرل ا٫شل١ 

 داص٣  ٚمل اقِ عزا اَاّ َا٤اتٗا عرل

اؽشَٓٗا فٛص :اسذلاّ ايؿهض املقض٣ ايكزِٜ يًب١٦ٝ ـ ز 

 ؾُػ ايغُا٤ ٚا٫صض ٚ ايَجٌ ٚاؽهاٍ ا٫شل١ ٚصَٛطا شلا 

 ر٠ ايعبايزصد١ تكزٜػ املقض٣ ايكزِٜ يًٓٝـٌ :ـ ر

 ب ـ ؾًغؿ١ ايب١٦ٝ ؾ٢ ايؿهض ايق٢ٓٝ ايكزِٜ : 

تات٢ َٓ٘ نٌ ا٫ؽٝا٤ ايش٣ املبزأ  ٖٚٛ ٢ٖ ايطاٚ ايطبٝع١ ـ 

 ايطبٝع٢  ٚايكإْٛ

 ( ِٖ : ) ؾ٬عؿ١ ايطبٝع١ايطاٜٕٚٛ ) ؾ٬عؿ١ ايطاٚـ 

ايٛدٛر عه١ُ ٚآَٛا ؾ٢ ايعامل اينضٚص٠ بزأ َٔ قاٍ مباقزّ 

 ٝا٤ بني ا٫ؽبايذلابط  ٛاقايٚايطبٝع٢ ٚاتغاق٘ ٚاْتعاَ٘  

ؾ٬عؿ١ اْقاصسكٛم :َجًِٗ ايّٝٛاٖتُٛا بايزع٠ٛ  اىل )ـ 

 (:ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات

بني ا٫ْغإ  ايػا٤ ايتُٝٝظ ـ بني نا٥ٓات ايطبٝع١ املغاٚا٠ ـ 

 ٚايها٥ٓات ا٫خض٣ سٝح ذن٢ٝ ايهٌ ؾ٢ تٓاغِ  

إ رٕٚ ع٢ً ا٫ْغإ إ ذناؾغ ع٢ً تٛاطْ٘ ٚسٝات٘ ٜٓبػ٢ ـ 

 ٜعتز٣ ع٢ً غرلٙ َٔ ايها٥ٓات عذ١ اْ٘ ا٫صق٢
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ٚقٝارت٘ ٚؼغٝٓ٘ تػٝرل ايعامل  َٔا٫ْغإ : ذنشص ٩٫تغ٢ـ 

ا٫ْغإ يتػٝرل ايعامل أٚ ايت٬عب  ٜض٣ إ قاٚي٫١ْ٘ 

َكزؼ ٫ ايعامل ) : ٜكٍٛ يشيو  خضابٗا ٜع٢ٓ بايطبٝع١ 

 ٜغعو ؼغٝٓ٘ ٚيٛ ساٚيت تػٝرلٙ يهإ خضابا (

  ـ ـ ايؿهض ايب٢٦ٝ عٓز املؿهضٜٔ ايعضب:7    

  ـ ع٢ً بٔ صمٛإ:1

بني خقا٥ك املهإ ٚع١َ٬ صبط  ٚاملهإ طبٝع١ رصؼ أ ـ 

 املٓتؾض٠ ؾ٢ َقض  ا٫َضاض ايب١٦ٝ ٚاملٓاخ ْٚٛع 

َقض اؾػضاؾ٢ َٚٓاخٗا  ٚٚمح اثضٙ ع٢ً رصؼ َٛقع ب ـ 

 اَضاض ايغهإ َٚا ٜقٝبِٗ َٔ 

املقضٜني ٚعاراتِٗ اخ٬م ع٢ً اثض ايب١٦ٝ ؾ٢ انز ز ـ 

 ٚتكايٝزِٖ 

بني ا٫عباب تضبط ؾ٢ نتاب٘ رصاع١ ب١ٝ٦ٝ اٜهٛيٛد١ٝ قزّ ر ـ 

 بطضٜك١ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝٚايٓتا٥ر 

  ــ عبزايضمحٔ بٔ خًزٕٚ :2

ايػرل يًعُضإ ايبؾض٣ ٚايب٦ٝات ايب٦ٝات ايقاؿ١ بني َٝظ أ ـ 

 فاؿ١

اسٛاٍ ا٫قايِٝ اؾػضاؾ١ٝ املدتًؿ١ ٚتاثرلٖا ع٢ً ٚمح ب ـ 

 ٬بػ ٚا٫قٛات ٚاملبا٢ْ (ايبؾض) ايقٓاع١ ٚامل

ٚطبا٥عِٗ ٚمضب يٓا اخ٬م ايبؾض عٔ اثض اشلٛا٤ ؾ٢ ؼزخ ز ـ 

اؿاص تأثرل ع٢ً ؽدقٝتِٗ ؾٝػًب ي٬قًِٝ ايغٛرإ : ـ َج٬: 

 ٚا٫ْبغاط ٚايغضٚص  ايؿضح عًِٝٗ 

ؾ٬ ٚايػؿ١ً عٔ ايعٛاقب عًِٝٗ ايؿضح ٚاـؿ١ ٜػًب َقض :ـ 

 ٜزخضٕٚ اقٛات عٓتِٗ ٫ٚ ؽٗضِٖ

ٚا٫ؾضاط ؾ٢ اـٛف َٔ اؿظٕ عًِٝٗ ٜػًب ايب٬ر ايباصر٠ : ـ 

 قٛت عٓتني َٔ اؿبٛبؾٝزخضٕٚ ايعٛاقب 

ٚؽ٦ِْٛٗ ايبؾض ايب١٦ٝ ْٚٛعٝتٗا ع٢ً تاثرل عٔ ر ـ ؼزخ  :  

 ايغٝاع١ٝ 

  اصا٤ ابٔ خًزٕٚ ٚع٢ً بٔ صمٛإ:ـ تعكٝب :  

٫ٕ  ًب١٦ٝ ٚع٬قتٗا با٫ْغإ يٚفؿ١ٝ ع١ًُٝ ْعض٠ ٢ٖ 

 املؾه٬ت ايب١ٝ٦ٝ ايٓاػ١عٔ عٝطض٠ ا٫ْغإ ع٢ً ايطبٝع١ :

ع٢ً تكتقض ا٫ْغإ قا٫ٚت ناْت ٚتهٔ قز ظٗضت بعز مل 

َا ٖٛ ؾ٢ سزٚر ا٫عتؿار٠ َٔ ايطبٝع١ ٚايغٝطض٠ عًٝٗا 

 ٣ ؿٝات٘ مضٚص

  َٛقـ ايؿ٬عؿ١ املعافضٜني َٔ قناٜا ايب١٦ٝ: ـ  8

 سكٛم اؿٝٛإ) َشٖب املٓؿع١  ( عٓذــض : ـ1ـ

طايب باسذلاّ سكٛم اؿٝٛاْات ٚاملغاٚا٠ بني ايها٥ٓات اؿ١ٝ  

ع٢ً) ٜٓك ايش٣  ايعا١َ عٓز بٓتاّ َشٖب املٓؿع١  ٚاعتُز ع٢ً

ؾ٢ سيو ٚايغبب (اععِ قزص َٔ ايغعار٠ ٫ندل عزر َٔ ايٓاؼ 

ايبؾض َجٌ بايًش٠ ٚا٫مل ٚايغعار٠ ٚايؾكا٤ ٜؾعض ٖٛ إ اؿٝٛإ 

نٌ فٛص ايعٓـ مز اؿٝٛإ عٛا٤ ؾ٢ تضبٝت٘ يشيو صؾض متاَا

 اٚ َعاًَت٘ اٚ ا٫عتؿار٠ َٓ٘

  ) َبزأ عزّ اٜشا٤ اؿٝٛإ (تّٛ صٜـذــإ:  ـ 2

اعتٓز  ٚ ؽاصى عٓذض ؾ٢ رعٛت٘ يًشؿاظ ع٢ً سكٛم اؿٝٛإ

)إ اٜشا٤ ايها٥ٓات ٓك ع٢ً ( َٜبزأ عزّ ا٫س٣ )  ع٢ً 

ايبؾض١ٜ ٭دٌ َٓؿع١ ا٣ مجاع١ ٖٛ اْتٗاى ؿكِٗ ؾ٢ عزّ 

 سلؾٗٛ اٜنا  عزّ ا٫س٣ ا٫ْغإ  سلؾاسا نإ َٔ ا٫س٣( 

 غرل ايبؾض٣ يًشٝٛإ 

 )اخ٬م ا٫صض ( ـ أيزٚ يٝٛبٛيز:3

ا٫صض ا٫خ٬ق٢ ايب٢٦ٝ يٝؾٌُ فاٍ ايبشح ٜتغع طايب بإ 

 ٖٚشا ار٣ اىل:( اؿٝٛإ  -ايٓبات   -ايذلب١   -املٝا٠  )  انًٗ

عار٣ عنٛ جملتُع ا٫صض اىل َغتعُض َٔ ـ تػٝرل رٚص ا٫ْغإ :أ

 ا٫عنا٤ ٚايظ٤٬َ ي٘ ٚذنذلّ اجملتُع عز سات٘ ذنذلّ 

َٔ ايٓعض ـ تػرل َٓع١َٛ ايؿهض ا٫ْغا٢ْ ػاٙ ا٫صض :ب 

ا٫صض ٚاملتشهِ ؾٝٗا اىل اْٗا َٛطٔ عٝز ي٬ْغإ ع٢ً اْ٘ 

ع٢ً ا٫صض ذناؾغ عار٣ دنب إ ٚعنٛ  َٛاطٓٝٗا اسز ٖٚٛ 

 بهاؾ١ عٓافض ايب١٦ٝ املٛدٛر٠ ؾٝٗا

ايك١ُٝ  ٢ٖ أسذلاّ  : ـ آص٢ْ ْاٜػ : ) ا٫ٜهٛيٛدٝا ايعُٝك١ (4

ايشات١ٝ ؾُٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ بػض ايٓعض عٔ ؾا٥زتٗا  

 ي٬ْغإ 

ايت٢ ْعٝؿ ؾٝٗا ايب١٦ٝ :ٖٛ  ا٫عتكار بإ  :اـ َبزأٖا ا٫عاع٢  

 سكٛم نٌ َٔ ؾٝٗا يًشٝا٠ ٚايعٝؿ ٚا٫طرٖاصاسذلاّ تع٢ٓ 

 ب ـ تٛفـ باْٗا عُٝك١ :  ؾا٥زتٗا ايٓعض عٔ بػض 

ؾ٢ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚايعامل  ايطبٝع٢ بعُل ٫ْٗا تبشح 

  عٔ ايب١٦ٝ عُكا٫عتٓتادات ؾًغؿ١ٝ انجض تٛفٌ  ٚت

عاؾ١ٝ  ـ 1  ايجُا١ْٝ ي٬ٜهٛيٛد١ٝ اؿزٜج١:ز ـ املبار٨ 

 اؿٝا٠ ايبؾض١ٜ ٚ غرل ايبؾض١ٜ شلا ق١ُٝ يف سز سات٘. ٚتضعضع

 2 أؽهاٍ اؿٝا٠ ٜغِٗ ؾ٢ ؼكٝل ٖشٙ ايكِٝ  ثضا٤ ٚتٓٛعـ

 شلُا أٜنا ق١ُٝ يف سز ساتٗا.

 3 اؿل يف اْكال ٖشا ايتٓٛع ا٫ يتًب١ٝ يًبؾض  يٝػـ

 اؿادات اؿ١ٜٛٝ.

 4 اؿٝا٠ ايبؾض١ٜ ٚغرل ايبؾض١ٜ ٜتٛاؾل َع عزر تضعضع ـ

 عهإ افػض 

 5 ايبؾضٟ يف ايعامل ايػرل بؾضٟ بهجاؾ١ دنعٌ ايتزخٌ ـ

 ايٛمع انجض ع٤ٛآ .

 6 ٖشٙ ايغٝاعات اييت ت٪ثض عًٞ ايب٦ٝات دنب تػٝرل ـ

 ا٫ٜزٜٛيٛد١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ

 7 ايعاٌَ ايض٥ٝغٞ ايشٟ ٜ٪ثض عًٞايتػرل ا٫ٜزٚيٛدٞ ـ ٖٛ 

 ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ٚقُٝتٗا .

 8 ٜزٕٚ ايٓكاط ايغابك١ عًِٝٗ ايظاّ أٚي٦و ايشٜٔ ـ٪ٜ

 مبشاٚي١ ايتػرل .
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 أـ َع٢ٓ اخ٬م املغ٦ٛي١ٝ :ـ ٖاْظ ْٜٛاؼ  : 5

ٖٛ ايها٥ٔ ايٛسٝز ا٫ْغإ تٓبع اخ٬م املغ٦ٛي١ٝ َٔ إ 

ٖٚٛ  َع غرلٙ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايتعإٚ ١ُٖٝ٫ ٚعٝا ا٫نجض 

 ايتعإٚ  ٜٚزصى َغ٦ٛيٝت٘  ؾ٢ ؼكٝل ٖشاؾاع١ًٝ ا٫نجض 

ٖاْظ ْٜٛاؼ عًٝ٘ املغ٦ٛي١ٝ ا٫خ٬ق١ٝ ػا٠ ٜؿضض يشيو 

 ايطبٝع١ َٚا ؾٝٗا 

 ب ـ سكٛم ا٫دٝاٍ املغتكب١ًٝ) ٖاْظ ْٜٛاؼ(: 

أْٗا اخ٬م يًُغتكبٌ بـ متٝظت اخ٬م املغ٦ٛي١ٝ عٓز ْٜٛاؼ :

ٜتشٌُ تٗتِ باملغتكبٌ َٚقًش١ ا٫دٝاٍ ايكار١َ يشيو ٫ْٗا 

َغتكبٌ ايطبٝع١  اٚ  ا٫دٝاٍ حنٛ ايبؾض املغ٦ٛي١ٝ اـًك١ٝ 

 ٚتتشزر ؾ٢ ٚدٛر : ايكار١َ

ٚطبٝع١ٝ  ثضٚات َار١ٜ ب ـ     بؾض١ٜ ؾ٢ املغتكبٌَٛدٛرات  أ ـ 

 تعتُز  عًٝٗا ٖشٙ ا٫دٝاٍ ؾ٢ سٝاتٗا 

اسذلاّ سكٛم ا٫دٝاٍ  سزر   اعػ ز ـ راْٝاٍ نا٫ٖإ : 

دنب ا٫ تتقضف با٣ طضم ا٫دٝاٍ اؿاي١ٝ :ايكار١َ ٢ٖٚ :

خطضاع٢ً ـ   ع٢ً ٚدٛر ا٫دٝاٍ املكب١ً  خطضا ـ   :تؾهٌ

 قزصتِٗ ؾ٢ اؿٝا٠ بهضا١َ 

عٔ َقاؿٗا دنب إ تؿعٌ سيو بطضٜك١ تكًٌ ؾ٢ رؾاعٗا ـ 

 َٔ املداطض ؿزٖا ا٫ر٢ْ  

  ر ـ ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً رع٠ٛ ْٜٛاؼ ٚأْقاصٙ : 

 فزٚص َٝجام سكٛم ا٫دٝاٍ ايكار١َ ايش٣ ٜ٪نز ع٢ً :

َٔ ايتًٛخ اٚ خاىل ـ ي٬دٝاٍ املكب١ً سل ؾ٢ نٛنب ا٫صض :1

 ايتًـ ٚا٫عتُتاع ب٘ نُقزص يًتاصٜذ ايبؾض٣ 

ايت٢ ٫ ملٓع ا٫مضاص حنٛ ٖشٙ ا٫دٝاٍ ـ ع٢ً نٌ دٌٝ ٚادب :2

 ميهٔ ع٬دٗا اٚ اف٬سٗا 

يًتػٝرلات املضاقب١ايزا١ُ٥ ـ َغ٦ٛي١ٝ نٌ دٌٝ ؼزر ؾ٢ :3

 ع٢ً اؿٝا٠ امل٪ثض٠ عًبا ١ عٔ ايتكزّ ايع٢ًُ ايٓاػ

اي٬ط١َ َٔ تؾضٜع ٚتعًِٝ  ا٫دضا٤ات مجٝع ـ دنب اؽاس :4

 ينُإ ٖشٙ اؿكٛم 

ٚا٫ؾضار ـ دنب سح اؿهَٛات ٚاملٓعُات غرل اؿه١َٝٛ :5

 ع٢ً تٓؿٝش ٖشٙ املبار٨ 

٫ تٗزف يًضبح تطٛع١ٝ  ٢ٖ فُٛعات  : ١ ٓعُات ايب٦ٝٝـ امل9

سات غت٣ٛ احمل٢ً اٚ ا٫ق٢ًُٝ اٚ رٚىل َٛاطٕٓٛ ع٢ً املٜٓعُٗا 

عًُٗا سٍٛ َٗاّ قزر٠ َجٌ سكٛم ٜزٚص اٖتُاَات َؾذلن١ 

 ا٫ْغإ ٚايطؿٌ ٚاملضأ٠ ٚايب١٦ٝ ٚايقش١

  املٓعُات ٚتطٛص عًُٗا :ـ َزاخٌ عٌُ 11

ايكٛاْني ايكٛاْني ٔ عـ ٜٗتِ ب::  ـ َزخٌ افشاب ايكضاص1

 ايبشح ايع٢ًُ  تؾذٝع ـ       ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ  

 ٜٗتِ ب::  اـال( –) ايعاّ : ـ َزخٌ ا٫قتقارٜني2

تكٓٝات يًشز اعتُار ـ    دظ٤ َٔ املٛاصر يؾ٦ٕٛ ايب١٦ٝؽقٝك ـ 

 َٔ ايتًٛخ ايب٢٦ٝ ايتدؿٝـ ـ    َٔ ايتأثرلات ايب١ٝ٦ٝ

 ٜٗتِ ب ::  غرل اؿه١َٝٛ ـ َزخٌ املٓعُات3

 ١ٝ ايب٦ْٝؾض ايجكاؾ١ ـ  ؾ٢ فٗٛرات محا١ٜ ايب١٦ٝ املؾاصن١ ـ 

 اخت٬ٍ ايتٛاطٕ ايب٢٦ٝايت٢ تٗزر ٛاد١ٗ ا٫خطاص َـ 

 ـ اِٖ املٓعُات ٚاؾُعٝات ايب١ٝ٦ٝ ايػرل سه١َٝٛ :11

 تٗتِ ب : :  ٬ّ ا٫خنض ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ـ َٓع١ُ ايغ1

  املٛاصر ايطبٝع١ٝ احملاؾع١ ع٢ً ـ  ٚايػابات ايبشاص محا١ٜ ـ 

اعتدزاّ املبٝزات ايتد٢ً عٔ ـ ا٫عًش١ اي١ٜٚٛٓ     اؿز َٔ ـ 

 ايهُٝا١ٜٚ ايغا١َ  

 تٗتِ ب :: ـ املٓع١ُ ايعامل١ٝ ؿُا١ٜ اؿٝٛاْات ايدل١ٜ 2

إْؾا٤ احملُٝات ـ  ايدل١ٜ املٗزر٠ با٫ْكضاض اؿٝٛاْات  محا١ٜ ـ 

 نٛعط طبٝع٢ يًشٝٛاْات محا١ٜ ايػابات ـ ايطبٝع١ٝ 

 اِٖ ا٫قذلاسات يًشؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ :ـ  

 : ( ) اٖتُاَات ايكإْٛ ايزٚىل ايب٢٦ٝ

       تًٛخ املٝاٙ ٚتٛؾرل اؿُا١ٜ ي٬سٝا٤ ايبشض١ٜ َٓع ـ 

 احملٝط اؾ٣ٛ َٔ ايتًٛخ محا١ٜ ـ 

               ايٓباتات ٚايػابات ٚاؿٝٛاْات ايدل١ٜ محا١ٜ ـ 

 املدًٛقات ايؿضٜز٠ محا١ٜ ـ 

  :   املٛمٛع ايجا٢ْ : ايؿًغؿ١ ايبٝٛطب١ٝ 

  أ٫ٚ تعضٜـ ا٫خ٬م ايتطبٝك١ٝ :

 ايت٢ تغع٢ٖ٢ فُٛع١ َٔ ايكٛاعز ا٫خ٬ق١ٝ ايع١ًُٝ

 ايتهٓٛيٛدٝاايعًِ َٝارٜٔ راخٌ كتًـ يتٓعِٝ املُاصعات  

 عٔ طضٜل املعاؾ١ ا٫خ٬ق١ٝ  ا٫خ٬ق١ٝٚسٌ املؾانٌ 

 ـ ا٫خ٬م ايبٝٛيٛد١ٝايطب١ٝ  ) ايبٝٛتٝكا ( ) ايبٝٛطب١ٝ ( :1

ّ يؿغ ٚقز اعتدز٢ٖ أسز ؾضٚع ا٭خ٬م ايتطبٝك١ٝ 

َٔ قبٌ ايعامل ا٫َضٜه٢ "ؾإ 1971"ايبٝٛتٝكا"٫ٍٚ َض٠ عاّ 

نتب َكا٫ بعٓٛإ )املتدقك ؾ٢ طب ايغضطإ( سُٝٓا بٛتض

 "ايبٝٛتٝكا عًِ ايبكا٤ (

 : ـ تعضٜـ دانًني صٚؼ يًبٝٛتٝكاأ    ـ  تعضٜـ  ايبٝٛتٝكا :2 

ٜٗتِ بايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ايش٣ ميهٔ قبٛي٘ عًِ َعٝاص٣ ٢ٖ 

 ؾ٢ إطاص ايكناٜا املتعًك١ باؿٝا٠ ٚاملٛت   

ؾضٚط تٗتِ ب :  ٢ٖٚ تؾٌُ ع٢ً  رصاع١ َتعزر٠ ايتدققات

 يبٝٛيٛدٝا يطب ٚااؿٝا٠ ا٫ْغا١ْٝ  ؾ٢ ظٌ تكزّ تغٝرل ا

  :ب ـ َؿّٗٛ  ايبٝٛتٝكا  

ا٭خ٬ق٢ ايش٣ اٚدزٙ ايتكزّ ايزصاع١ ايؿًغؿ١ٝ يًذزٍ ٢ٖ 

ايع٢ًُ ايهبرل  يف ايعًّٛ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايطب١َٝٚا تضتب عًٝٗا 

َجٌ ايغٝاع١ ٚايكإْٛ  تتعًل  مبذا٫تاخ٬ق١ٝ َٔ َؾه٬ت 

 ٚايطب ٚايزٜٔ ٚايؿًغؿ١

يٝػ املكقٛر بٗا أخ٬قٝات ايطبٝب اٚ  ـ  ا٫خ٬م ايبٝٛطب١ٝ  :3

ايبٝٛيٛد١ٝ أخ٬م ايتطبٝكات بٌ ٢ٖ  عامل ايبٝٛيٛدٝا ؾكط :

تزخٌ ا٫ْغإ ؾ٢ َٛامٝع ٚايٓعض ؾ٢ َؾه٬ت ٚايطب١ٝ 

  -ا٫دٗاض  -ا٫فطٓاع٢  االنجابَجٌ ) ؽزٜز٠ اؿاع١ٝ 

 ايكتٌ ايضسِٝ (  –تأدرل ا٫صساّ   - االنجابتاخرل 
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ايبٝٛتٝكا ؾهض  ايبٝـــٛتٝكــــا ٚايؿًغؿـــ١ :ع٬ق١ ثاْٝــــا :  

١ ؾ٢ٗ ػزٜز يؿضع اعاع٢ َٔ ؾضٚع ايؿًغؿ اخ٬ق٢ دزٜز :

( سٝح تٓكغِ ايؿًغؿ١ اىل َبشح ايكِٝ ٖٚٛ ا٫نغٝٛيٛدٝا) 

املعضؾ١ ) ا٫ْطٛيٛدٝا (َٚبشح ايٛدٛر َبشح  ٢ٖ َباسح ث٬خ 

 )ا٫نغٝٛيٛدٝا (ايكِٝ)ا٫بغتُٛيٛدٝا (َٚبشح 

 :  راْٝاٍ نا٫ٖإأ ـ  ـ رٚص ايؿ٬عؿ١  ؾ٢ ْؾأ٠ ايبٝٛتٝكا :1

ف١ً اعػ ـ ٓؾض  ايؿهض ايبٝٛتٝك٢  َضنظ ٖاعتٓػظ ياعػ ـ 

 شلاأٍٚ َٛعٛع١ اعػ  ـ  ْاطك١ بازلٗا

ـ انز ؾ٢ عامل١ٝ ايؿهض ايبٝٛتٝك٢ عاِٖ ـ :  ٖاْظ ْٜٛاؼب ـ 

َؿّٗٛ ـ طٛص ع٢ً طابعٗا ايؾُٛىل ٚصبطٗا باخ٬م ايب١٦ٝ 

 ا٫عاخ ايطب١ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ أنز ع٢ً خطٛص٠ ـ املغ٦ٛي١ٝ 

 ع٢ً سامض ا٫ْغا١ْٝ َٚغتكبًٗا 

  ـ ايطابع ايؿًغؿ٢ يًؿهض :ايبٝٛتٝك٢ :2

 ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ فاسبت أعنا٤ ايًذإ َٔ : ايؿ٬عؿ١ـ نإ 1

  ْؾأت ٚتطٜٛض ايؿهض ايبٝٛتٝك٢

ٖٚشا ايطابع ايع٢ًُ ٚايع٢ًُ ع٢ً : ايؿهض ايبٝٛتٝك٢ـ انز 2

 بايؿًغؿ١ ايدلمجات١ٝ )ا٫َضٜه١ٝ(سٚ ف١ً 

َؿاِٖٝ اخ٬ق١ٝ اعاع١ٝ ػزٜز ؾ٢ رٚص : يًؿهض ايبٝٛتٝك٢ـ  3

 ل ٚاـرل ٚايٛادب َجٌ اؿ َٚقطًشات قزمي١

ايت٢ تجرل ايكناٜا ايعزٜز َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ :ـ اظٗضت 4

 اخل  -غأدض٠ ا٫صساّ امل –:أطؿاٍ ا٫ْابٝب َجٌ اؾزٍ 

  -َجٌ ايزميكضاط١ٝ تضعٝذ قِٝ ؾ٢ :  ـ تغاِٖ ايبٝٛتٝكا5

  سات بعز ؾًغؿ٢ ايتغاَح ٚسكٛم ا٫ْغإ  –اؿٛاص 

ؼزرٖا :  أـ اخ٬م ايعٝار٠ثايجا : فا٫ت ا٫خ٬م ايبٝٛطب١ٝ  :

 :) امل٪عغات املع١ٝٓ (

بهٌ َا ٜٛاد٘ تضتبط ٢ٖ اخ٬م رٜؿٝز صٚؼ" ٖا ذنزرـ 

أٚ يف غضؾ١  عٛا٤ يف املٓظٍ  ساي١ املضٜض َٔ قضاصات  يفا٭طبا٤ 

ضاف)املضٜض ايطبٝب سات ث٬خ أط٢ٖٚ ايعًُٝات"

 تٓاقؿ ساي١ املضٜض ٚؼزر سايت٘ ٚع٬د٘. ٚاجملتُع(

   : ب ـ  أخ٬قٝات ايبشح ايع٢ًُ

اييت تتدش بٝإ اؾٛاْب ا٭خ٬ق١ٝ يف ا٭عاخ ايع١ًُٝ ٢ٖ 

ْ٘ اٜضٟ "رٜؿٝز صٚؼ"ـ  ٚأدظا٤ دغُ٘ َٛمٛعا شلا.ااٱْغإ 

 اعاع١ٝ ٖٚٞ: قناٜا3ع٢ً دنب ايٛقٛف 

               مجٝع أؾضار اجملتُع.ؼكٝل ععار٠ أ ـ 

 ايطبٝب ػاٙ املضٜض .َضاعا٠ َغ٦ٛي١ٝ ب ـ 

ايشٜٔ ٜضغبٕٛ  يف ا٫عتؿار٠ مما َضاعا٠ َطايب املضم٢ ز ـ  

 ع٬ز.ٜغتذز َٔ 

   : ز ـ اخ٬قٝات ايغٝاع١ ايقش١ٝ

ؾُٝع ايكٛاْني ايت٢ تنعٗا ايغًطات ايطب١ٝ ٢ٖ فُٛع١ 

 املٛاطٓني رٕٚ متٝٝظ.

 َغتٜٛات ص٥ٝغ3:١ٝتتشزر يف ـ  

ملٓاعب١ يقش١ ٢ٖ تٛؾرل ايؾضٚط اأ ـ ايقش١ ايع١َُٝٛ : 

 ؼغني اؿاي١ ايقش١ٝ (ٚ -) ايٛقا١ٜ أٚاؿُا١ٜ ا٫ْغإ ٖٚٞ 

٢ٖ املبار٨ ايعا١َ املٛد١ٗ يًغٝاع١ َٓع١َٛ ايع٬ز:ب ـ 

 قش١ٝ يًُٛاطٓني ايقش١ٝ اييت مبٛدبٗا ٜتِ  تكزِٜ اـز١َ اي

٢ٖ تٛؾرل املٛاصر اي٬ط١َ يًع٬ز عٛا٤ تٛطٜع املٛاصر ايقش١ٝ : -ز

 ناْت َار١ٜ اٚ بؾض١ٜ َٔ طضف ايغًطات املدتق١.

 املدتق١ عًٞ:يف اطاص سيو دنب اؿضل َٔ قبٌ ايغًطات ـ  

 شٙ ايتٓعُٝات ايت٢ تكّٛ غزَتِٗ ؾ٢ َعضؾ١ ٖسل املٛاطٔ ـ 1

 َٔ َز٣ اسذلاّ سض١ٜ ٚنضا١َ املضم٢. ايتشكل  ـ2

َٔ َز٣ ايتظاّ اؾُٝع بايعزاي١ ٚاملغاٚا٠ ؾ٢ ايتشكل ـ 3

 اؿقٍٛ ع٢ً اـزَات ايع٬د١ٝ .

عٛا٤ ؾ٢ ايكطاع اؿه٢َٛ أٚ ا٫خ٬ق١ٝ ا٫يتظاّ باملٛاثٝل ـ 4

 ايكِٝ ا٫خ٬ق١ٝ  باٚ ٜتادض َعاقب١ َٔ ٜت٬عب ـ 5 اـال

 ؾ٢ َٝزإ ايطــب : صابعا : ايكناٜا ايؿًغؿ١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ: 

َٓٗا اخت٬ط ا٫ْغاب قناٜا  تطضح ا٫فطٓاع٢ : االنجابأـ 

 : َجٌت قا١ْْٝٛ ٚاخ٬ق١ٝ  َٚؾه١ٜٖٛٚ٬ ايؾدك 

 ٜطضح َؾه٬ت َجٌ : :ـ ايتًكٝح  ا٫فطٓاع1٢

ٚسل َتدلع باملين ٜطضح َؾه١ً ١ٜٖٛ ايطؿٌ ٚدٛر طضف ثايح 

 َعضؾ١ ١ٜٖٛ ٚايزٙ ايبٝٛيٛد٢ايطؿٌ ؾ٢ 

 ٜطضح َؾه٬ت َجٌ :  : خاصز ايضسِـ ا٫خقاب 2

 ايطبٝع٢ االنجابتػٝرل طضٜل 

 ٜطضح َؾه٬ت َجٌ :: ـ أعت٦ذاص  ا٫صسا3ّ

اسزٟ ايٛظا٥ـ ا٫ْغا١ْٝ يًُضأ٠ ٖٚٞ ا١ََٛ٫ اَتٗإ ـ  

  املارٟ يًظٚدإ َٔ طضف ا٫ّ اؿام١ٓا٫عتػ٬ٍ ـ  ٚاؿٌُ 

 اؿام١ٓ  ايطؿٌ ٚتعضم٘ ي٬ُٖاٍ َٔ ا٫ّع٤ٛ سنا١ْ ـ 

يف عٓافض ا٫ػاص  ٜطضح َؾه٬ت َجٌ :  : ـ بٓٛى امل4٢ٓ

 َين ايعباقض٠ ملا عضف ببٓٛى ايذلٜٚر بعز ٚخاف١ اؾغِ ايبؾضٟ 

  طضح َؾه٬ت َجٌ :ٜ :ـ بٓٛى ا٫د١ٓ 5

  ايتدًك َٔ ا٫دٓ٘ ايؿا٥ن١ ٚؽضٚط سؿعٗاَزٟ َؾضٚع١ٝ ـ 

يًبشح ايعًُٞ ٜتعاصض َع ادٓ٘ بؾض١َٜؾه١ً اْتاز ـ 

 نضا١َ ا٫ْغإ

  ـ طصع ا٫عنا٤ :1  ب ـ قن١ٝ طصع ا٫عنا٤ َٚٛت ايزَاؽ : 

 ٜطضح َؾه٬ت َجٌ :

  ٚاملغتؿٝزٜٔ ْٚزص٠ ا٭عنا٤ ايكاب١ً يًظصع املاحنني َؾه١ً ـ 

ٚتعضٜض ا٫ْغإ ي٬عتػ٬ٍ ػاص٠ ا٭عنا٤ َؾه١ً ـ 

 ٚا٫َتٗإ  

 ٜطضح َؾه٬ت َجٌ : ـ َٛت ايزَاؽ :2

ذنقٌ ٌٖ مبٛت ٚؼزٜز َت٢ ٌٖ ٜقًح نُعٝاص يًُٛت ؟ 

 ايزَاؽ نهٌ اّ مبٛت اؾظ٤ ايع٣ًٛ َٓ٘   
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 َجٌ :تطضح َؾه٬ت  ـ اؿاي١ ايٓبات١ٝ :3

بني ايػٝبٛب١ ايكقرل٠ ٚايط١ًٜٛ ايت٢ ٚفًت يٓكط١ ايتُٝٝظ ـ 

 ٛعا٥ٌ ا٫فطٓاع١ٝ َؾضٚع١ٝ ْظع ايَٚز٣ اي٬صدٛع 

 تطضح َؾه٬ت َجٌ :  ـ ق١ُٝ اؿٝا٠ :4

ؾ٢ سز ساتٗا اّ ٢ٖ سل َٔ سكٛم ا٫ْغإ قزع١ٝ ٌٖ يًشٝا٠ 

 اؿٝا٠ ايت٢ ْكزصٖا ؟ْٛع١ٝ ؟َا٢ٖ 

تتطًب ايتكزٜض ٚا٫سذلاّ ؟اّ ٜتِ ظُٝع أؽهاشلا ٌٖ  اؿٝا٠ ٚ

 تغتًظّ ايتنش١ٝ با٫خضٜٔ  سٝا٠ ْٛع١ٝ  تكزٜض 

  تغتًظّ قٛاعز ا٫خ٬م اؾزٜز٠ : ـ && 

ٜٗزر عٔ نٌ َا ا٫َتٓاع ب ـ املٛاؾك١ املغتٓرل٠  أـ ؼكٝل 

اسزاخ عٔ نٌ َا ٜذلتب عًٝ٘ ا٫َتٓاع ز ـ  ا٫ْغإ نضا١َ 

 ؾ٢ ايطبٝع١ ا٫ْغا١ْٝتػٝرل 

  اشلٓزع١ ايٛصاث١ٝ: املؾه٬ت ا٫خ٬ق١ٝ خاَغا  :بعض  

  أ ـ َؾه١ًاؾّٝٓٛ ايبؾض٣: 

 ٜزصؼ املار٠ ايٛصاث١ٝ ) ر٣ .إ . ا٣ ( ايٛصاث١ ٖٛ اسز ؾضٚع عًِ 

 ـ  اؾاْب ا٫دناب٢ ) اُٖٝت٘ ( :1

َعضؾ١ اسغٔ  با٫ْغإ ٚبا٫َضاض اييت تٗزرٙ ؼكٝل أ ـ 

 ٚاؾٝٓات املغ٦ٛي١ عٓٗا 

 اعزار ا٫ر١ٜٚ املٓاعب١ يع٬ز ٖشٙ ا٫َضاض  ٜغٌٗ ب ـ 

 اؾاْب ايغًب٢ :ٚيهٔ ٜجرل بعض املؾه٬ت َٓٗا: -2

  ا٫ٚ: ايتٓب٪ ايٛصاثٞ : 

 :ٜٚذلتب ع٢ً سيو عًؿا َغتكبً٘ ايقشٞ اٱْغإ  ٖٛ َعضؾ١ 

 سٝا٠ ا٫ْغإ يٛ عًِ مبضض خطرل عٛف ٜقاب ب٘. امطضاب أـ 

يًكضف١ٓ املعًَٛات ايٛصاث١ٝ اـاف١ با٫َضاض تعضض ب ـ 

 ايتاَني نؾضنات ٚا٫عتػ٬ٍ َٔ دٗات كتًؿ١ 

ايعٝٛب افابتِٗ بعض خاف١ املتٛقع  ثاْٝا: إدٗاض ا٫د١ٓ:

 اٚ ا٫َضاض اٚ ٭تؿ٘ ا٭عباب .اـًك١ٝ 

ع٬ز ٜؿٝز يف:  ثايجا : تٛؾرل كظٕٚ استٝاطٞ يٮعنا٤ : 

 ع٢ً ايعكِايكنا٤ ا٫َضاض ايٛصاث١ٝ .

 ـ ٜض٣ ايزنتٛص أمحز طٌٜٚ :3

  ٚايقؿات اؾغ١ُٝا٭َضاض ؼزٜز َغ٦ٍٛ عٔ:  ـ  اؾّٝٓٛ إٔ 

ايقؿات ا٭خ٬ق١ٝ ؼزٜز ايؾدك  ـ تؿهرل ؼزٜزطضٜك١ ـ 

يًقؿ١ ٚايب١٦ٝ شلا تأثرلؾ٢ ا٫عتعزار ٜعط٢ ٭ْ٘ ٚا٫دتُاع١ٝ

 سيو ا٫عتعزار". 

 خ١ًٝ ْٛا٠ َٔايٛصاث١ٝ  املار٠ أخشٖٛ  ا٫عتٓغاخ ايبؾض٣: ب ـ  

 َٔ ايٓٛا٠ َؿضغ١بٜٛن١  َع اعتٓغاخ٘ ايها٥ٔ املضار دغِ

ايبٜٛن١  َع ايٛصاث١ٝ املار٠رَر  ٜٚتِ اؾٓػ ْؿػَٔ  نا٥ٔ

 يضسِ اختباص ٚتٓكٌ أْبٛب١ ؾ٢ٚتظصع  نٗضب٢ تٝاص باعتدزاّ

 ايبز١ًٜ  ا٭ّ

َجٌ ايؾٝدٛخ١ املبهض٠ ـ 1  ـ ا٫ثاص ايغًب١ٝي٬عتٓغاخ :1

    َٔ عا١ً٥ سكٝك١ٝ اؿضَإ ـ 2َٛت ايٓعذ١ رٚيًٞ  

َؿّٗٛ ٚإيػا٤   -4 ا٫ب( –ع٢ً َؿّٗٛ ايٛايز١ٜ )ا٫ّ ايكنا٤   -3

 ايعا١ً٥ ٚا١ََٛ٫ ٚا٫صخ ٚايظٚاز ...... اخل. 

ٚبا٫ْكضاض ا٫دٝاٍ ايكار١َ بايؿكض ايبٝٛيٛدٞ تٗزٜز ـ 5

 عٔ اؾٓػ . يؿقٌ 

 ـ ٜض٣ ايزنتٛص َقطؿ٢ قُٛر:2 

) غرل عبج١ٝٚيهٓٗا ثٛص٠ ع١ًُٝ ٜض٣ إٔ ا٫عتٓغاخ ثٛص٠ 

ؾ٢ نٌ أؽهاٍ اؿٝا٠ ايتٓٛع ع٢ً ؾهض٠ ٜكن٢  ٭ْ٘ َؿٝز٠(

ػًت ؾ٢ تهاثض اٱْغإ عٔ طضٜل سه١ُ اـايل ٜٚض٣ إٔ 

 .ؼ بني ايٓاايتظاٚز يتشكٝل ايتٓٛع 

 عارعا  :َعاٜرل  ا٫خ٬قٝات ايطب١ٝ اؿزٜج١  : 

ملقًش١ املضٜض يشيو اـرل نٌ َا ؾٝ٘  ؾعٌ ٢ٖ ـ املٓؿع١:1

 عٔ املضٜض إدناب١ٝٱطاي١ اينضص خطٛات اؽاس دنب 

باملضٜض عُزا أٚ اؿام مضص  ٢ٖ عزّ ـ عزّ اؿام  ا٫س٣:2

اخض يًدطض  اْغإ  اْغإٚ ا٫ُٖاٍ إ ٜعضض  ْتٝذ١ يٲُٖاٍ.

 .  بزٕٚ راع

يف ايتشهِ  ٢ٖ سل ايؿضر يفايؿضر١ٜ:ـ اسذلاّ ا٫عتك٬ي١ٝ 3

عٔ ا٫نضاٙ اسذلآَا ٚايبٴعز  ايضعا١ٜ ايقش١ٝ اـاف١ 

 ٫عتك٬ي١ٝ املضٜض 

ٜعإًَٛ نٕٛ مجٝع ا٫ؾضار مُإ ٢ٖ ـ املغاٚا٠ ٚايعزٍ:4

يعضم ٚايزٜٔ ايٓعض عٔ اؾٓػ ٚابػض باملغاٚا٠ ٚايعزٍ .

 ٚاؿاي١ ا٫قتقار١ٜ 

  : ) املٛاؾك١ املغتٓرل٠ (ايٛصاث١ ايبؾض١ٜعابعا: اخ٬قٝات اعاخ  

يًُضم٢ بإٔ ٜهْٛٛا بايغُاح ا٫طبا٤ أٚ ايباسجني ايتظاّ  أ ـ ٢ٖ 

َؾاصنتِٗ ؾ٢ ايضعا١ٜ ايت٢ ٜتًكْٛٗا أٚ ؾ٢ َغاُٖني ْؾطني 

 ا٫عاخ 

املضٜض إخباص ٖٛ  :ا٫ؾقاحـ 1 ب ـ  عٓافض املٛاؾك١ املغتٓرل٠ : 

املؾاصى باملعًَٛات سات ايق١ً بايبشح َٔ قبٌ ايطبٝب أٚ 

  ايباسح

ٚإرصان٘ يًُعًَٛات اييت سقٌ ٚعٞ املضٜض ٖٛ :  ـ ايؿ2ِٗ

 عًٝٗا.

إقا١َ ـ  يؿعاي١  ااملضٜض َؾاصن١ ـ  ذنككإ ايتايٞ:ن٬ُٖاـ 

 تغٛرٖا ايجك١ بني  املضٜض ٚايطبٝب املعاجل.ع٬ق١ 

ٚإرصاى ايعٛاقب ٢ٖ ؾِٗ املعًَٛات املتعًك١ بكضاص َا: ا٭١ًٖٝـ 3

  املتٛقع١ ٫ؽاس ٖشا ايكضاص أٚ عزّ اؽاسٙ.

َٔ اؽاس محا١ٜ ا٭ؽدال غرل امل٪ًٖني ب ع٢ً ايطبٝب ـ دن

 ايكضاصات اييت َٔ ؽأْٗا إٔ تعضمِٗ يٮس٣ .
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 اٚع٬د٘ اؽاس قضاصات ٢ٖ سل املضٜض ؾ٢ : ـ ايطٛع4١ٝ

إٔ ٜتعضض ٭١ٜ مػٛط رٕٚ َؾاصنت٘ ؾ٢ ا٭عاخ اؾ١ٝٓٝ

ايطبٝب عٔ اقٓاع ٫ تع٢ٓ اَتٓاع راخ١ًٝ أٚ خاصد١ٝ .ؾ٢ٗ 

 املضٜض بكبٍٛ ايٓقٝش١ 

ع٢ً ؾضض إصارتِٗ قزص٠ اٯخضٜٔ تؾٌُ اينػٛط اـاصد١ٝ :ـ 

 ايت٬عب ع٢ً املضٜض بايك٠ٛ اٚ ا٫نضاٙ أٚ 

 ايكضاص باملٛاؾك١. يقش١َطًب أخ٬قٞ تعز أ١ُٖٝ ايطٛع١ٝ :ـ 

َؿاِٖٝ ا٭خ٬ق١ٝ َجٌ دشٚصٖا َٔ تغتُز  ٫ْٗا ـ 

 اؿض١ٜٚا٫عتك٬ي١ٝ.

)املضٜض/ املؿشٛل ( يًُؾاصن١ يف قبٍٛ ٢ٖ :ـ املٛاؾك١ 5

 اقتٓاع٘ بأ١ُٖٝ رٚصٙ.بٓا٤ا ع٢ً ا٭عاخ 

   :ايٛصاث٢ يًتشض٣ ا٭خ٬ق١ٝ ثآَا :املناَني

)  بؾشٚسات املقابٕٛ ا٭ؽدال د١ٝٓٝ: ع٢ً أعػ ـ ايتُٝٝظ1 

 اؿٝا٠ ٚايتأَني ع٢ً ايتأَني عِٓٗ ميٓع قز د١ٝٓٝ اَضاض (

 .املٓاعب١ أٚ ايٛظا٥ـ ايتعًِٝ ع٢ً اؿقٍٛ أٚ ايقش٢

 تعٝني ع٢ً ايعٌُ أفشاب  ذنضلؾ٢ املعا١ًَ : ـ ايتؿضق2١

َكإَٚٛ  أِْٗ دٝٓاتِٗ تٴعٗض ايشٜٔ ا٭ؽدال ؾكط

 ٜعز َا ٖٚٛ عًُِٗ مبٛاقع املضتبط١ ايقش١ٝ يًُداطض

ًٓا أنجض ايعٌُ ب١٦ٝ عٌدن أصخك خٝاًصا شلِ بايٓغب١   . أَ

 ع٢ً عٝاع١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ مػٛط ٢ٖ تطبٝل ـ ايٝٛدٝٓٝا :3

 ايٛصاث١ٝ أعاؼ املعطٝات ع٢ً إنجابية قضاصات ٫ؽاس ا٭ؾضار

 اؾٝٓات ميتًهٕٛ َٔ بني سٝح ٜتِ تؾذٝع ايتظاٚزـ  

 ميتًهإ ؾضرٜٔ بني ايتظاٚز ٜتِ تكًٌٝ قز بُٝٓا  املضغٛب١

 بأطؿاٍ بِٗ ٚايٓغا٤ اؿٛاٌَ خطرل٠ َتٓش١ٝ ٚصاث١ٝ فؿات

 .اٱدٗاض ع٢ً ٜٴهضٖٔ أٚ ٜٴؾذعٔ قز د٢ٓٝ ؽشٚس

 ايغًٛن١ٝ اـقا٥ك بإٔ ا٫عتكار ٢ٖ ـ اؿت١ُٝ اؾ١ٝٓٝ :4

ؾ٢  تٓتر اٱدضا٢َ ايغًٛى أٚ ايشنا٤ ٚايؾدق١َٝجٌ

ًّا  تطبليشيو  اؾ١ٝٓٝ ايؿضر ب١ٝٓ عٔ َععُٗا  ع٢ً قزص

 يتدلٜض ا٭عًٛب سيو ٜغتدزّ ايبعض ٚ ٚاملضض ايقش١

 ٝتِؾعضق١ٝ  ع٢ً أعػ ايعًِ أٚد٘ مماصع١ ؾ٢ ايتعقب

ًّا املٓشطني" َٔ ادتُاع١ٝ طبك١ خًل  ."دٝٓ

  عاؽضا :َٛقـ عًُا٤ ايزٜٔ َٔ ا٫عتٓغاخ :

َباح يعزّ ٚدٛر مٛابط اخ٬ق١ٝ ـ اعتٓغاخ اؿٝٛإ ٚايٓبات :1

  ؾ٢ فاٍ 

ايزٜٔ تطبٝل صؾض غايب١ٝ  عًُا٤ ـ اعتٓغاخ اٱْغإ :2

دًٛقات عٔ باق٢ امل ٭ْ٘ ٜتقـ :ا٫عتٓغاخ ع٢ً ا٫ْغإ

ؾ٬ ميهٔ يًٛيٝز إ ت ذنزرٖا تؾضٜع ثابباخ٬قٝات َٚؾاعض 

ٚأداطٙ بعض ٜغتػ٢ٓ عٔ اَ٘ ٚسٓاْٗا ٫ٚ عٔ أبٝ٘ ٚصعاٜت٘ 

 عًٞ اٱْغإ بؾضٚط ايعًُا٤  

املٛمٛع ايجايح:ؾًغؿ١ اخ٬م امل١ٓٗ  

ايعٌُ ميٝظ ا٫ْغإ عٔ  ا٫ٚ : ق١ُٝ ايعٌُ ؾ٢ ْٗن١ ا٫َِ :  

َا متٓش٘ ايطبٝع١ َٔ خرلات أـ ٜعٌُ ٫عتدزاّ اؿٝٛإ :

  يكطٔ ٜتِ ؼًٜٛ٘ اىل ٬َبػ َجاٍ : ا:

ايطبٝع١ يتغتذٝب َباؽض٠ ٫ستٝاداتٓا ب ـ ٜعٌُ يتشٌٜٛ 

ايطبٝع١ ز ـ ٜعٌُ يذلٜٚض  ايٓباتات اىل ار١ٜٚ ؼٌٜٛ َجاٍ  ::

ق٠ٛ ا٫ْغإ ؾٝغتدزّ :ٚاعتػ٬ٍ خرلاتٗا بؾهٌ ٜٓاعب٘ 

 ايتكٓٝات اؿزٜج١ عن٬ت٘ ٜٚزٜ٘ ٚ

  تعضٜـ أخ٬م امل١ٓٗ باْٗا :أ ـ   ثاْٝا : َؿّٗٛ ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ :

ٚايطابع ا٫خ٬ق١ٝ ايت٢ ٫ تغتكِٝ امل١ٓٗ بزْٚٗا ٢ٖ املبار٨ 

يًُؾتػًني بٗا ٫ ٜضدع يًنُرل أٚ ايٛاطع ايز٢ٜٓ ؾكط ا٫يظا٢َ 

ايش٣ ٜٗزف اىل ػٓب ٫را٤ املجايٞ شلش٠ امل١ٓٗ.بٌ ٜضدع يكٛاعز ا

 عًبٝات املُاصع١ ايع١ًُٝ . 

 : طبٝع١ ٖشٙ املعاٜرل ب ـ أختًـ ايؿ٬عؿ١ سٍٛ ؼزٜز  

ٜض٣ إٔ أخ٬م امل١ٓٗ ؼٌُ ايطابع اـال : ا٭ٍٚـ ايؿضٜل 1

 ٚايعاّ َعا:

املعًِ اٚ ايطبٝب بػض ايٓعض عٔ ٚتتُجٌ يف أٚاَض ْٚٛاٖٞ تًظّ 

 ق١ٝ اٚ رٜاْت٘ اٚ ٚاقع٘ كايؿتٗا ملٝٛي٘ ايؾد

 ٜضؾض افشاب ٖشا ايضأ٣ نٌ اؽهاٍ ايغًط١ : ـ 

 َجٌ ايزٚي١ ٚايزٜٔ ٚا٫عضاف  ايت٢ ؼاٍٚ فبؼ أخ٬م امل١ٓٗ

 امل٢ٓٗ ًنبطياملغ٦ٍٛ ا٫ٚسز املُاصع١ ايع١ًُٝ بطابعٗا.دعًٛا 

تعز قإْٛ ًَظَا ملٔ ٜؾتػٌ مب١ٓٗ املعًِ اٚ  :  أخ٬قٝات َجاٍ 

 اٚ اْجٞ ، َقضٟ اٚ اَضٜهٞ ...عٛا٤ نإ سنض ايتعًِٝ 

 ٜض٣ مضٚص٠ اصتباط أخ٬م امل١ٓٗ بايطابع :  ـ ايؿضٜل ايجا2٢ْ

 :ايجكاؾ٢ ايش٣ متاصؼ ؾٝ٘.  

( ايط٬بَٔ سٝح رف٤ ايع٬ق١ َع )عا١َ ـ : املعًِ َجاٍ : آراب 

 ناؿب ٚايضؾل ٚا٫يؿ١ 

َٔ سٝح َتطًبات امل١ٓٗ َجٌ ا٫خ٬ل ؾ٢ ايعٌُ ًَٚظ١َ ـ 

 ٚا٫َا١ْ ٚايعزاي١ 

ْني ايعا١َ ٚا٫عضاف ٍَٚٝٛ ٚاسذلاَ٘ يًكٛا عًِاملاَا ادض ـ 

 املعًِ ؾ٢ٗ اَٛص ْغب١ٝ سغب ؽدق١ٝ  ط٬باي

ٜض٣ مضٚص٠ ؾشك ايجكاؾ١ ايغا٥ز٠ ؾ٢ : ايؿضٜل ايجايحـ 3

  : املعاٜرل ا٫خ٬ق١ٝ اجملتُع قبٌ ٚمع

) َجٌ املٍٝٛ ايؾدق١ٝ عًِ زلات املـ  َٓٗا َجٰ :  عًِمل١ٓٗ امل

   ط٬ب طبٝع١ ايـ  ٚاملٗاصات ا٫را١ٝ٥ (

  تعًِٝ٪عغات ايَحنٛ رٚص ايزٚي١ ـ   يف اجملتُع. عًَِها١ْ املـ 

عٛف  إ ا٣ َعاٜرل ٫ تضاع٢ سيو ٜض٣ اْقاص ٖشا ايؿضٜل ـ 

 تتشٍٛ اىل ؽعاصات داَز٠ ٫ ق١ُٝ شلا 

 اجملدل ع٢ً ايعٌُ بٗا  ٫  تعًِٝايهاصٙ  مل١ٓٗ اي عًِ : املَجاٍ ـ 

 ١ تميهٔ إ ْطايب٘ بآراب َٗٓ
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  ثايجا : تؿعٌٝ اي٬يظاّ اـًك٢ ٚتطبٝل ا٫يتظاّ امل٢ٓٗ : 

 أ ـ  أعباب ظٗٛص َؿّٗٛ ا٫خ٬م امل١ٝٓٗ :  

َا ؼتاد٘ نٌ ١َٓٗ عذظ ا٫خ٬م ايعا١َ عٔ ايٛؾا٤ بهٌ 

 ساد١ اجملتُع ٫ف٬ح اـًٌ ا٫خ٬ق٢ َٔ ايتظاّ خًك٢ 

 يعزّ ايتظاّ فاسب امل١ٓٗ بأخ٬قٝات َٗٓت٘:ب ـ أِٖ ا٭َج١ً  

تًهات امل٪عغ١ يٮغضاض ايشٟ ٜغتدزّ مم:املٛظـ ايعاّـ 

   ايشٟ ٜزخٔ أَاّ َضما٠ : ايطبٝبـ ايؾدق١ٝ 

ايشٟ ٫ : اٱع٬َٞـ    ايشٟ رنايـ قٛاعز املضٚص: املضٚصمابط ـ 

 َٔ فش١ خدل  بٌ ٜقٝػ٘ سغب ٖٛاٙ  ٜبشٍ دٗز يًتأنز 

 ٜتشكل املٛقـ ا٫خ٬قٞ ايقشٝح ٫فشاب يًُٗٔ :: &  

امل١ٓٗ ع٣ٛ ) يك٠ٛ تًظَ٘ بآراب ٜؾعض املض٤ عادت٘  عٓزَا ٫

ٚ ثكاؾ١   ----ايٛاطع ا٭خ٬ق٢ ايزاخ٢ً ايش٣ ٜتؿل َع مُرلٙ 

 اجملتُع( 

  صابعا : أ١ُٖٝ َٛاثٝل أخ٬قٝات امل١ٓٗ    : 

  ايقٛص٠  ايش١ٖٝٓ اٱدناب١ٝ:( 1) 

عًٞ  ايقٛص٠ ذناؾغ  ٛاثٝل ا٭خ٬ق١ٝ ٚقِٝ ايعٌُتؿعٌٝ امل

 امل٪عغ١اٱدناب١ٝ  يًُتعاًَني َع 

 ( ا٫يتظاّ  باملغ٦ٛيٝات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ:2)

مل١ٓٗ  بامل٪عغ١ باخ٬م َٚعاٜرل اايعاًَنيايتظاّ  ٜ٪ر٣ اىل 

ا٫ٖتُاّ مبز٠ ف٬س١ٝ املٓتذات ٚع٬َتٗا  .اخل.ٜعز َجاٍ : :

 ؽ٧ٝ  َِٗ  يتذٓب املغا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ .  

 ( ؼغني  ا٭را٤:3)

ٜغاِٖ يف ؼغني  ا٭را٤ بُٝٓا عٌُ ا٫يتظاّ بأخ٬قٝات ٚقِٝ اي

عزّ ا٭يتظاّ  ٚكايؿ١ اينٛابط  ٜ٪ثض عًبًا ع٢ً ايتهايٝـ 

ؾٝ٪ر٣ ٫صتؿاع ايكناٜا اؾٓا١ٝ٥ املضؾٛع١ مز امل٪عغ١  ْتٝذ١

 تهًؿ١ ا٫ْتاز

: ا٫يتظاّ باملٛاثٝل ا٫خ٬ق١ٝ  ( ا٫عتدزاّ ا٭َجٌ يًُٛاصر :4) 

 ٜعتدل أَضا َُٗا عٓز اؽاس قضاصات تتعًل باٱْتاز. 

ا٭٫ت ٚاملعزات ايضر١٦ٜ قز تغبب بإفاب١ ايعاًَني بٗا َجاٍ :

 ٖٚشا ٜعطٌ اٱْتاز ٜٚٗزص املٛاصر.

 : ا٫خ٬ق١ٝ امل١ٝٓٗ : خاَغا : رٚص ايؿًغؿ١ ؾ٢ املٛاثٝل

ؼزٜز ايكٛاعز ـ 2 ًُذتُع ايٛاقع ايجكاؾ٢ ي ـ ؼًٝــــ1ٌ

 احملزر٠ ٫را٤ اعُاٍ امل٪عغ١ 

ّ ا٫يتظاَبار٤٣ ٚمع ـ 4  اخ٬م امل١ٓٗ َٝجامـ ٚمع اعػ 3

 بايغًٛى ايٛظٝؿ٢ راخٌ امل٪عغ١ 

 عارعا : اخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ : 

  ـ تعضٜـ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ :1 

ؾ٢ م٤ٛ ايكِٝ ا٫خ٬ق١ٝ  ٢ٖ فُٛع١ املٗاّ ايت٢ ٜتِ ؼزٜزٖا 

ميتاط ايعاًَني  بٗا عكٛم ٖزؾٗا خز١َ املقًش١ ايعا١َ 

ٚتغكط ٖشٙ ٛاْني اـز١َ املز١ْٝ تٓك عًٝٗا قٚاَتٝاطات 

 إسا أخٌ ايعاًَني بٗشٙ ايٛادبات ٚاملغ٪يٝاتاؿكٛم 

 

 ـ اخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ:2

ايت٢ ميهٔ ؾ٢ م٥ٛٗا اؿهِ ٢ٖ فُٛع١ ايكٛاعز ٚاملعاٜرل 

 باعتباصٙ فشٝشا أٚ خاط٦ا ع٢ً ايغًٛى 

إسا مت ا٫حنضاف عٔ ٖشٙ ايكٛاعز ٚذنزخ ايؿغار اٱراص٣ :ـ 

 يتشكٝل املقًش١ ايؾدق١ٝ ع٢ً سغاب املقًش١ ايعا١َ

  ايكٛاْني ا٫يتظاّ بـ  ـ عٓافض أخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ:3

اسذلاّ ـ   ايعزاي١ ٚعزّ ايتُٝٝظ ـ  اسذلاّ ايكِٝ ٚعارات اجملتُع ـ 

ا٫َا١ْ ٚايٓظا١ٖ ٚا٫خ٬ل ؾ٢ ـ   سب ايعٌُ ـ ٚقت ايعٌُ  

 ؾع١ ع٢ً املُتًهات احملاـ   ايعٌُ 

 ا٫يتظاّ باخ٬قٝات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ:) اعباب (ـ َدلصات 4

              اـزَات املكز١َ يًذُٗٛص ـ ؼغني 1

 ؾ٢ تٓؿٝش ا٫عُاٍ َٔ داْب املٛظؿني ـ ايؾؿاؾ١ٝ 2

 ايعاًَني امل١ٝٓٗ ٚؼؿٝظِٖ يتشغني ا٫را٤ ـ ت١ُٝٓ قزصات 3

 ايعٌُ نؿضٜل ٚاسز املٓع١ُ نٛسز٠ ن١ًٝ ٚـ تعظط َٔ ارا٤ 4

ايٛظٝؿ١ايعا١َ :   ـ آيٝات ؼٝغٔ ا٫عتباصات ا٫خ٬ق١ٝؾ٢ 5

ؼزٜز عًطات ـ 2 ا٫را٤ ا٫خ٬ق٢ املتُٝظ يًُٛظؿني تكزٜض ـ 1

ايغًٛى ا٫خ٬ق٢ ايكا٥ِ ع٢ً غضؼ ـ 3املٛظؿني ٚا٫راصٜني 

               ايضقاب٢ ؾ٢ املٓع١ُ ؼغني ايٓعاّ ـ 4ٚاينُرل ايشات٢ ايعكٌ 

ؾ٢ اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ  ايٛادب امل٢ٓٗ يًؿًٝغٛف :عابعا :

 : ايجكاؾ١ٝ يًُذتُع

عبب٘ اخت٬ف ظضٚف ْؾأ٠ أـ ا٫خت٬ؾات ؾ٢ املشاٖب ايؿًغؿ١ٝ : 

١ ٖـ٢ ْبـت   نٌ ؾًغـؿ ٫ٕ  نٌ ؾًٝغٛف ٚظضٚف نٌ فتُع 

  طبٝع٢ يعضٚف نٌ فتُع 

٥ك ٜتأثض بٜٗٛـ١ ٚخقـا  ب ـ اٱْتاز ايؿهض٣ يهٌ  ؾًٝغٛف :  

 اجملتُع ايش٣ ٜعٝؿ ؾٝ٘

رٚص ايؿًٝغٛف ٜتُجٌ يف صعِ اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ جملتُع١ سٝح ز ـ  

 نُا ؾعٌ ؾ٬عؿ١ ا٫ملإ َجٌ  ٖٝذٌ اْ٘:

يًُذتُعـات  ر ـ ايؿ٬عؿ١ شلِ رٚص ؾـ٢ ْكـٌ ايـذلاخ اؿنـاص٣      

 ؾ٢ ؽضح ايذلاخ ايْٝٛا٢ْ ابٔ صؽز نُا ؾعٌ ا٫خض٣ :

   ثآَا : بعض ا٫َج١ً ع٢ً ص٣٩ ايؿ٬عؿ١ يًعٌُ : 

 أـ : ايعٌُ ؾ٢ ايؿهض ا٫ؾ٬ط٢ْٛ) اؾ٬طٕٛ( :

ؾٛدز إ عبب ْؾأ٠ اجملتُع :ـ عح أؾ٬طٕٛ عٔ أفٌ املز١ٜٓ 1

 ايغٝاع٢ ٖٛ تعزر سادات ا٫ْغإ 

 اؿادات ا٭عاع١ٝ يٮْغإ :ـ ذنزر أؾ٬طٕٛ 2

ٚعًٝــ٘ ايكٝــاّ ايػــشا٤ ٚ املغــهٔ ٚ املًــبػ   سادــات ٖــٞ 3يف 

 ْؾط١  : ؼنرل ايػشا٤ ٚ بٓا٤ ايغهٔ ٚ فٓاع١ امل٬بػ  3

) ٚ ٜتشكل سيو َٔ خـ٬ٍ  عـبًٝني ُٖـا : أ ـ ايغـبٌٝ ا٭ٍٚ :     ـ 3

ٖــشٙ ا٭ْؾــط١  بأنجااا ٜكــّٛ  نــٌ ؾــضر فتُعــات بزا٥ٝــ١ (

 ايج٬ث١ ٜٚكغِ ٚقت٘ بٝٓٗا
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 ) فتُعات َتطٛص٠ (ب ـ ايغبٌٝ ايجاْٞ : 

رنقـك يـ٘ ناَـٌ ٚقتـ٘     تدقك نٌ ؾضر يف عٌُ َعـني  ٜ

 ميٌٝ ي٘ اؾ٬طٕٛ  .ٜٚغُٞ  بايتكغِٝ ا٭دتُاعٞ يًعٌُ ٚ

ـ ٜ٪نز أؾ٬طٕٛ عًٞ إ اؾُٝع ٜغتؿٝز َٔ تكغـِٝ ايعُـٌ   4

صاسـ١  ؼغني ْٛعٝ٘ ا٫ْتاز  ايت٢ ذنقٌ عًٝٗـا اجملتُـع.   ؾ٢ :

 ْٛعا ٚاسزا َٔ ايعٌُ ٜهٕٛ َاٖض ؾٝ٘.  ألنجا هايعاٌَ  

  ـ ايؿضم بني ايعٌُ عٓزأؾ٬طٕٛ ٚصداٍ ا٫قتقار ايّٝٛ:5

ٜـض٣ إ  أ١ُٖٝ  يظٜار٠  اٱْتاز ٭ْ٘  ٫ ٜعط٢ اٜ٘ اـ أؾ٬طٕٛ :   

 اشلزف  ايٓٗا٥ٞ  يًعٌُ  ٖٛ تًب١ٝ ساد١  طبٝع١ٝ ؾكط 

ٜٗتُـٕٛ باملؾـه٬ت املذلتبـ١ عًـ٢ طٜـار٠        ب ـ ا٫قتقارٜٕٛ :  

 ٜٓعضٕٚ يًعٌُ ع٢ً اْ٘ عًع١ا٫ْتاز 

تكغِٝ اؾ٬طٕٛ يًعٌُ ار٣ اىل تكغـِٝ املـٛاطٓني اىل عبٝـز    ـ 6

  : املٛاطٓني ا٫سضاصـ  أ  ٚاسضاص: 

 ٫ ٜعًُــٕٛ ٫ؽــتػاٍ ايغٝاعــ١ ٚٚابايبشــح ايؿًغــؿ٢  ٜعًُــٕٛ 

٫ٚتتؿـل َـع ايؿنـ١ًٝ    باؿضف ٫ْٗا ؼـط َـٔ ؽـضف ا٫ْغـإ     

ميتًهـٛا  ٚ قت ؾـضاؽ يًكٝـاّ بايبشـح ايؿًغـؿ٢    ذنتادٕٛ اىل ٚ

 ا٫صض ايظصاع١ٝ  أَا ؾ٬س١ ا٫صض ؾتذلى يًعبٝز 

  : ايعبٝزب ـ  

ــاّ   ــِٝٗ ايكٝ ــ١  عً ــاٍ املٓظيٝ ــضف  با٫عُ ــٌ اؿ ــ١ ٚن املدتًؿ

 ٜٚتشًُٕٛ عٔ املٛاطٓني ا٫سضاص اعبا٤ ؼقٌٝ ايضطم

ا٫قتقار٣ اغؿٌ ايبعز ـ   ـ تعكٝب ع٢ً ؾهض اؾ٬طٕٛ :7

 املذلتب١ ع٢ً ٚؾض٠ ا٫ْتازاملؾه٬ت  ـ اغؿٌيًعٌُ 

 نغًع١ ْٚعض يًعٌُ ع٢ً اْ٘ فضر خز١َ اغؿٌ رٚص ايعٌُ ـ  

دعًت ْعضت٘ عٓقض١ٜ سٝح ققض ْعضت٘ اينٝك١ يًعٌُ ـ 

 َا ٜتعاصض َع ايزميكضاط١ٝ ٖٚشا ايعٌُ ع٢ً ؾ١٦ ايعبٝز 

  :ب ـ : ايعٌُ ؾ٢ ايؿهض ا٫صعط٢)اصعطٛ (  

 ٜٚقـ ايعبز بأْ٘ :ٜعتدل أصعطٛ ْعاّ ايضم ْعاّ طبٝعٞ ـ 1

ا٭عُاٍ املٓاؾ١ٝ   إنجا ٭ْ٘ ٜغاعز ع٢ً  أي٘ يًشٝا٠ : ـ  

 يهضا١َ املٛاطٔ اؿض 

 ٭ْ٘ ٜغاعز ع٢ً  تزبرل اؿٝا٠ راخٌ املٓظٍ .آي٘ َٓظي١ٝ : ـ  

 ت٢ ت٪ر٣ اىل ايتُاٜظ بني ايبؾض ـ ٜضٟ أصعطٛ إٕ ايطبٝع١ ٢ٖ اي3

ٚبعنِٗ قًٌٝ ايشنا٤ أقٜٛا٤ ايب١ٓٝ  " ايعبٝز " ؾتذعٌ بعنِٗ 

ٜٚٓتر  عٔ سيو إ  انؿا٤ يًشٝا٠ ايغٝاع١ " املٛاطٓني ا٫سضاص 

 بايطبٝع١ ٚفٓـ  عبز  بايطبٝع١ايبؾض فٓؿإ فٓـ سض 

  ـ تعكٝب ع٢ً َٛقـ اصعطٛ :4

نٓعاّ طبٝع٢ ٜ٪خش ع٢ً اصعطٛ ا٫خش بٓعاّ ايضم  ـ أ 

ادتُاع٫:٢ٕ ؾهض٠ ايضم َضؾٛم١ ٚتتعاصض َع سكٛم 

سات طابع عٓقض٣  ٫ْ٘ ؾهض٠ ايضم عٓز اصعطٛ ـ ب  ا٫ْغإ 

 ققض ايضم ع٢ً غرل ايْٝٛاْٝني 

اَض غرل َ٪نز ؾ٢ م٤ٛ ايعًِ  طبٝع٢اعتباصٙ ايضم ْعاّ ـ ز 

 املعافض 

  :: ) ٜض٣  إ  ز ـ  : ايعٌُ عٓز ايؿاصابــــــــ٢ 

املز١ٜٓ ٚ:املز١ٜٓ ٢ٖ اٍٚ رصد١ ؾ٢ ا٫دتُاع ا٫ْغا٢ْ  ـ1

اؾضارٖا ؾ٢ ايعٌُ ايتعإٚ بني  ٢ٖ َز١ٜٓ ٜٓتؾض ؾٝٗا :ايؿام١ً 

نعٛا يتكغِٝ رناًٖٗا بايٓعاّ ٜٚٚتقـ تشكٝل ايغعار٠ ي

  ايعٌُ

أ ـ ا٫َاّ أٚ املًو أٚ ايؿًٝغٛف أٚ ايٓب٢ :   ـ قغِ ايٓاؼ اىل :2

 ٜهٕٛ ع٢ً ق١ُ املز١ٜٓ ايؿام١ً 

ز ـ ايعًُا٤ ٚاؾٓز :  ٢ قاعز٠ املز١ٜٓ ؾ ب ـ ايعُاٍ ٚايؿ٬سٕٛ : 

 بني ايطضؾني ؾ٢ ايٛعط 

٬طٕٛ ٚاصعطٛ ؾ٢ باؾتاثض ايؿاصاب٢ ـ ـ تعكٝب ع٢ً ايؿاصاب٢ :3

ؾ٢ اؽاصت٘ ينضٚص٠ تاثض بايزٜٔ ا٫ع٢َ٬ ـ تكغِٝ ايعٌُ  

 ايتعإٚ َٔ ادٌ ايبكا٤ 

َا ٜكِٝ ب٘  : ٖٛ  ايعٌُ  ـ 1ر ـ  : ايعٌُ عٓز ابٔ خًزٕٚ : 

ؾ٫ًٛ ايعٌُ ٚايهغب مل ٜهٔ ٖٓاى قُٝ٘ يٲْغإ   اٱْغإ 

ؾُٔ ٫ سٝح ٜكٍٛ)ايهغب َٔ ايعٌُ ٖٛ قُٝ٘ ا٫عُاٍ  ( .

   . ٜعٌُ  ؾكز ايهغب بايهًٝ٘

٢ٖ قاٚي١ ايهغب ٚ  ١َٓٗ ايتذاص٠ ٜعضؾٗا باْٗا :ـ 2

 ثِ  بٝعٗا بجُٔ أعًٞ   ت١ُٝٓ املاٍ بؾضا٤ ايغًع

  ـ سزر اخ٬قٝات ١َٓٗ ايتذاص٠ ٢ٖٚ:3

٫ٕ إٔ ٜهٕٛ ايضبح قًٌٝ بايٓغب١ إيٞ صأؼ املاٍ . ـ 1

 نجض٠ املاٍ ػعٌ ايضبح نجرلا.              

 . يف ايبنا٥ع أٚ تنًٌٝ  املؾذلٟ عزّ ايػؿ ـ 2

 ا٭ستهاص  ؾا٫ستهاص َؿغزٙ يًضبح .عزّ ـ 3

 ح : ـ ايعٌُ عٓز آرّ زل1ٝ : ٖـ  : ايؿًغؿ١ اؿزٜج١  

: تعز املقًش١ ارّ زلٝح ابٛ ا٫قتقار ايغٝاع٢ ٜعز 

 اـاف١ ٚاؿض١ٜ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يؿًغؿ١ زلٝح 

إ ايٓعاّ ايطبٝع٢ قارص ع٢ً ايتٛؾٝل بني : ٜض٣ أ ـ 

 :ؾهض٠ ايٝز اـؿ١ٝ املقًش١ ايعا١َ ٚاـاف١ ٖٚشٙ ٢ٖ 

تع٢ٓ إ :ا٫ؾضار ؾ٢ ععِٝٗ يتشكٝل َقًشتِٗ اـاف١ ٚ

 ذنككٛا رٕٚ إ ٜؾعضٚااملقًش١ ايعا١َ 

يٝعٌُ :ٜٓار٣ بنضٚص٠ تضى اؿض١ٜ املطًك١ يًؿضر ب ـ 

بايطضٜك١ ايت٢ تٓاعب٘ رٕٚ إ ؼز ا٫ ؾ٢ سزٚر 

 املٓاؾغ١  

 (1791ـ 1723):  ـ ايعٌُ عٓز ٖٝذ2ٌ

:اْتاز ي٬ْغإ بٛاعط١ ا٫ْغإ ٜعضف ايعٌُ باْ٘ أ ـ 

 ؾايعٌُ ٖٛ أرا٠ يتشضٜض ا٫ْغإ َٔ عٝطض٠ ايطبٝع١ 

يٝغت ع٬ق١ َعضؾ١ٝ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚايعٌُ ب ـ  

 ع٬ق١ ؼٌٜٛ ٚتػرل َتباري١ؾكط ٚيهٓٗا 

ٜٓذظٙ ايٓاؼ َٔ ادٌ : ايعٌُ ٖٛ ْؾاط ادتُاع٢ ز ـ 

ا٫دتُاع١ٝ عاؼ ؾ٢ ايع٬قاتِ  ٚ ٖٛ اتًب١ٝ استٝاداتٗ
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   املٛمٛع ايضابع: ايتؿًغـ ٚايكِٝ  :  ا٫ٚ : تعضٜـ ايتؿًغـ :

َٔ ايٓعض ايعكًٞ  ٜٗزف إىل َعضؾ١ ا٭ؽٝا٤ (ْٛع ) مضب ٖٛ : 

إٔ : قاٍ ايؿًٝغٛف ا٭َضٜهٞ دٛطاٜا صٜٚػـ ع٢ً سكٝكتٗا 

 عًُ٘ يف نٌ ؽ٤٢ ٜاملض٤ ٜتؿًغـ سُٝٓا ٜؿهض تؿهرلا ْكزٜا 

ٜٚغتدزّ ْؾاط ؾهض٣ ٜتٓاٍٚ سكا٥ل اؿٝا٠  أ ـ ايتؿًغـ ٖٛ: 

 ايٓعض٠ ايٓكز١ٜ بز٫ َٔ قبٍٛ ا٭َٛص ع٢ً عًتٗا

ايتؿًغـ ٫ ميهٔ إ ُٜٓٛ يف ب٦ٝات  :  ب ـ َعٛقات ايتؿًغـ 

 متاصؼ ايغٝطض٠ ٚايكٗض َجٌ:

    اييت ٫ تغُح باؿٛاصايب١٦ٝ ا٭عضٜـــ١ : ـ 

 اييت تعتُز عًٞ ايتًكني ٚ اؿؿغ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ : ـ 

  ا٫ؾهاص ت٪َٔ بتٓٛع  اييت ٫أدٗظ٠ اٱعــــ٬ّ: ـ 

    ػغزأ١ُٖٝ ايتؿًغـ :ز ـ ٚد١ٗ ْعض رٜهاصت 

تكاؼ ٚ ايؿًغؿ١ ٚسزٖا متٝظْا عٔ ا٫قٛاّ املتٛسؾني كٍٛ : ٜ

 سناص٠ ا٫َِ ٚثكاؾتٗا مبكزاص ؽٝٛع ايتؿًغـ ؾٝٗا .

اععِ ْع١ُ ٜٓعِ بٗا اهلل ع٢ً بًز إ ميٓش٘ ؾ٬عؿ١ سكٝكني ٚ

٫ ػُنا عٝٓٝ٘ ذنٝا رٕٚ تؿًغـ َجٌ َٔ ٜعٌ ََٔ ٚ.

 ٜؿتشُٗا

  ايتؿًغـ ٜٓتر : ر ـ أ١ُٖٝ ايتؿًغـ :

عك٫ٛ ْامذ١ ٚ ؽدقٝات َغتك١ً تتغِ بايقزم ٚايقضاس١ ـ 

 ٚايؾذاع١ . 

ٖٛ ايطضٜل ايغضٜع يًتكـزّ ٚ بزْٚـ٘ ٜتشـٍٛ ايبشـض اىل عـرل٠      ـ 

 صانز٠ .ٚتتٛٙ اؿكٝك١ 

 ايغًب١ٝ ( -ايعٓـ –غٝاب ايتؿًغـ ٜ٪ر٣ اىل ) ايتعقب ـ 

 ا٫فط٬س٢ :ع٢ٓ أ ـ امل ثاْٝا : ايكِٝ َعٓاٖا ٚطبٝعتٗا : :

 اسز َباسح ايعا١َ ايؿًغؿ١ٖٛ َبشح ايكِٝ )ا٫نغٝٛيٛدٝا ( 

 ٜٚبشح ؾ٢ طبٝع١ ايكِٝ َٚعاٜرلٖا ٚافٓاؾٗا..

نإ تؿغرلا ايشٖٔ ايقٛص٠ يف سغب ؾإسا ؾغضت ايكِٝ : ـ 

أٚ ْؿغ١ٝ أٚادتُاع١ٝ نإ أعباب طبٝع١ٝ سغب ـ َجايٝا 

 .ٚاقعٝا تؿغرلا 

عًِ  -عًِ ا٫خ٬م   -عًِ املٓطل بـ )  ٜٚضتبط َبشح ايكِٝ :ب ـ 

 ٚايكِٝ ايؿًغؿ١ٝ ا٭عاع١ٝ ث٬ث١ ٖٚٞ: اؾُاٍ (

ٖٛ ايعًِ ايش٣ ٜبشح ؾ٢ ٜٚزصعٗا عًِ املٓطل ـ   ـ ق١ُٝ اؿل :1

 ايكٛاْني ايعا١َ ايت٢ تعقِ ايشٖٔ َٔ ايٛقٛع ؾ٢ اـطأ 

ا٫را٠  ٖٚٛأصعطٛ  :  اٍٚ َٔ نتب ؾ٢ ٖشا ايؿٔ ) ايعًِ ( ـ 

 ايعاف١ُ َٔ ايٛقٛع ؾ٢ اخطا٤ ايتؿهرل 

ٜٚبشح يف اـرل اٚ ٜزصعٗا عًِ ا٫خ٬م ـ   ـ ق١ُٝ اـرل :2

 عًِ تٗشٜب ا٭خ٬م ٜٚغُٞ ايؿن١ًٝ ايغًٛن١ٝ ي٬ْغإ  

ٖٞ ؾك١ُٝ اـرل: :  م( اٚ اؿه١ُ ايع١ًُٝ )ؾًغؿ١ ا٭خ٬

 َٚعضؾ١َعضؾ١ ايؿنا٥ٌ ٚنٝؿ١ٝ اقتٓا٥ٗا يتظنٛ بٗا ايٓؿػ 

 ايضسا٥ٌ ٚايبعز عٓٗا يتتٓظٙ عٓٗا ايٓؿػ

ٚ ٜبشح ٜزصعٗا عًِ اؾُاٍ ) ا٫عتاطٝكا( ـ ق١ُٝ اؾُاٍ :3

 ؾ٢ ؽضٚط اؾُاٍ ٚايشٚم ايؿ٢ٓ ٚي٘ قغُإ :

   ا٫ٍٚ :اؾُاٍ ايٓعض٣ ) ايعاّ (:ـ  

ايت٢ تٛيز ٜبشح ؾ٢ ايقؿات املؾذلن١ بني ا٫ؽٝا٤ اؾ١ًُٝ 

اييت ٜتُٝظ بٗا اؾٌُٝ عٔ ايؾعٛص باؾُاٍ ٚذنزر ايؾضٚط 

 ايكبٝح

 ايجا٢ْ :اؾُاٍ ايع٢ًُ ) اـال (: ـ   

ٜٚطًل  ٜٚبشح ؾ٢ كتًـ فٛص ايؿٔ ٜٚٓتكز ا٫عُاٍ ايؿ١ٝٓ

ٜكّٛ ع٢ً ايشٚم ٚسز٠ ٚيهٔ ع٢ً ٫ ٚ ( ايٓكز ايؿ٢ٓعًٝ٘ )

مبا ٜٛيزٙ ؾ٢ ايٓؿػ َٔ ٫ٕ ق١ُٝ ا٫ثض ايؿ٢ٓ تكاؼ ايعكٌ 

 اسغاؼ ٚاشلزف َٔ ايعٌُ ايؿ٢ٓ 

 ـ ايكِٝ ايشات١ٝ ايٓغب١ٝ :1 :ز ـ  طبٝع١ ايكٝــِ: 

٢ٖٚ ٫ْٗا ٚع١ًٝ يتشكٝل غاٜات َع١ٓٝ ٢ٖ قِٝ ٜٓؾزٖا ايٓاؼ 

 ٚايظَإ ٚاملهإ ْغب١ٝ ٫ْٗا ؽتًـ باخت٬ف ا٫ؾضار 

إٔ اٱْغإ ايؿضر  أـ  ايغٛؾغطا٥ٝني )بضتادٛصاؼ (سٝح قاٍ: 

ؾإ قاٍ ٜكٝػ اـرل ٚايؾض مبا ٜٓؿع٘ ٖٛ َعٝاص ا٫ؽٝا٤ مجٝعا 

ٚإ قاٍ عٔ ؽ٤٢ اْ٘ ؽض  عٔ ؽ٤٢ اْ٘ خرل ؾٗٛ خرل بايٓغب١ ي٘ 

 ؾٗٛ ؽض بايٓغب١ ي٘ بشيو تقبح ايكِٝ ْغب١ٝ َتػرل٠ 

يف ؽ٤ٞ ٭ْ٘ ق١ُٝ بٌ اْ٘ ي٘ حنٔ ٫ ْضغب قاٍ  ب ـ عبٝٓٛطا :

 ق١ُٝ ٭ْٓا ْضغب ؾٝ٘

ٜٴغُٞ خرلا قاٍ إٕ ز ـ تَٛاؼ ٖٛبظ:  نٌ َا ٜؾبع اٱْغإ 

 ؽٗٛات٘ ٚصغبات٘.

ثابت١ ٫ تضتبط بؿضر ٫ٚ  ٖٞ قِٝ ـ ايكِٝ املٛمٛع١ٝ املطًك١ :2

 ٚقز احناط شلشا املع٢ٓ نٌ َٔ:طَإ ٫ٚ َهإ َعني .

ٚانز إ ايؾ٤٢ ي٘ ق١ُٝ ؾ٢ سز يكِٝ صؾض ْغب١ٝ اأ ـ عكضاط: 

 يك١ُٝ ٚانتؾاف ايؿن١ًٝ انتؾاف ٖشٙ اايعكٌ ٖٛ أرا٠ ٚ سات٘ 

ثابت  ٫ ٜتػرل يف عامل َجاٍ ٚاسز يًدرل  ٜٛدزب ـ أؾ٬طٕٛ:

 ؾ٢ عاملٓا اؿغ٢ ست٢ ٚإ تعزرت َغُٝات اـرل املجٌ .

ٜتشتِ عًٝٓا ايك١ُٝ ؽ٤ٞ َٛمٛعٞ ز ـ َانػ ؽًٝض: 

 ؼزر ايؾعٛص٢ٖٚ ققز١ٜ ثابت١ انتؾاؾ٘ ٫ اخذلاع٘.

ٚنا١َٓ يف ايؿعٌ انز عًٞ إ ايكِٝ َطًك١ ر ـ دٛصز َٛص:

 ؾضٜز٠ تزصى باؿزؼ  سات٘

 ايكِٝ سات١ٝ َٚٛمٛع١ٝ ؾ٢ إ  ) ٚقت (ٚاسز ـ  ـ ٬ٜٚسغ إٔ :3  

)ا٣ ؽتًـ َٔ ايشات ايؿضر١ٜ ْٗا فارص٠ عٔ ٭ؾايكِٝ سات١ٝ :ـ 

 عًٝٗا ايٓاؼ مجٝعاَٚٛمٛع١ٝ :ٜتؿل ـ ؾضر ٫خض(

 ـ خقا٥ك ايكِٝ  ٚأُٖٝتٗا :4

 ٜتعًُٗا ايؿضر خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ :  ْتاز ادتُاع٢أـ 

 ٌ ايٓاؼ َع بعنِٗ تتِ َٔ خ٬ٍ تؿاعؾ: َقزصٖا اؿٝا٠ب ـ 

 .ايك١َٝٛ َٔ ا٫عاؼ ايعُٝل يًجكاؾ١ دظ٤ ص٥ٝغٞ : ز ـ 

 .عًّٛ تٛد٘ اٱْغإ شلزف َ: ٢ٖ  صبإ ايغؿ١ٓٝر ـ 

يف عًُٝات ايتؿاعٌ  بٗا أؾضار اجملتُعَعاٜرل ٜغتٗزٟ: ٖـ ـ 

  ٚمتجٌ مُرل اجملتُعا٫دتُاعٞ 
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 ثايجا  : ايتؿًغـ ٚع٬قت٘ بايكِٝ :

بٌ تضنظ ع٢ً ايٛاقع ٚتبزأ َٓ٘ ـ ايؿًغؿ١ ٫ تبزأ َٔ ؾضاؽ  ـ 1

ٚعٓز اؿهِ ع٢ً ـ باؿل حنهِ ا٫قٛاٍ  عٓز اؿهِ ع٢ً ؾ

حنهِ ا٫ؽٝا٤ ٚعٓز اؿهِ ع٢ً ـ باـرل حنهِ ا٫ؾعاٍ 

ـ ايؿًغؿ١ ٢ٖ ايت٢ ؼزر املعاٜرل ايت٢ تكّٛ عًٝٗا 2باؾُاٍ   . 

 ايكِٝ ٖٛ ايؿًٝغٛفٖشٙ اعتد٬ل َٔ ميًو : ايكِٝ

راصعٗا قِٝ ػعً٘ قارص ع٢ً ايتعاٜؿ َع ـ تهغب 3

 عقضاملعًَٛات

  : :  ايكِٝ ايت٢ تهغبٗا ايؿًغؿــ١ صابعا 

 ـ ق١ُٝ ايبشح عٔ اؿكٝكــــــــــ١:1 

ٚايبشح عٔ ا٫عباب تٗزف يًهؾـ عٔ اؿكا٥ل ٢ٖ ق١ُٝ 

َٔ خ٬ٍ ٢ٖٚ تتهٕٛ يز٣ ايؿضرَٓش ايبزا١ٜ ا٫ٚىل ) ايبعٝز٠ ( 

ٚنٝـ ؟ٖٚٛ ملاسا ؟ ٖٚٛ ع٪اٍ ايؿًغؿ١    ايتُٝٝظ بني ع٪ايني  

 ع٪اٍ ايعًّٛ ايؿٝظٜا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ 

 اييت ذنقٌ عًٝٗا اٱْغإ تُٓٛ َٔ خ٬ٍ املعًَٛات ٚاؿكا٥ل ـ 

   ايتطابل : ـ ْعض1١ٜ  ْعضٜات اؿكٝكـ١ :أ ــ 

ايكٍٛ بإ ) ٖٛ ايتطابل َع ايٛاقع ايؿعًٞ.ؿكٝك١  َعٝاص ا

ٜهٕٛ سكٝك٢ اسا نإ ايطايب اَا٢َ ؾ٢ ايؿقٌ ا٫ٕ ( 

ٜهٕٛ ؾطبٝع١ ا٣ عباص٠ تقزٜكٗا . ايطايب اَا٢َ ؾع٬

  بتقزٜل اـدل ايش٣ ٚصر ؾٝٗا عٓزَا ٜتطابل َع ايٛاقع

ا٫تغام  ٖٛ ايذلابط ٚؿكٝك١ َعٝاص ا ايذلابط  :ـ ْعض١ٜ 2

إسا اتغكت َع َعاصؾٓا ا٫خض٣ ٚسكا٥ل ايعباص٠ تهٕٛ فشٝش١ .

  اسا تٓاقنت َع َعاصؾٓا ا٫خض٣ ٚ باط١ً َهضص٠ 

 -ـ ايٓعض١ٜ ايدلمجات١ٝ ؾ٢ اؿكٝك١ :تضدع يٛيِٝ دُٝػ 3

  ٚؽًٝض ٚ تض٣ إ :  -ٚدٕٛ ر٣ٜٛ 

ا٣ َا ؼكك٘ املعٝاص ايٛسٝز يًشكٝك١ ٖٛ ايٓذاح ايع٢ًُ  أـ 

 ايؿهض٠ َٔ ْتا٥ر َضع١

اسا عدلت عٔ ٚاقع ٚسككت ْتا٥ر ايعباص٠ تهٕٛ فشٝش١ ب ـ 

 َتٛقع١ َٚؿٝز٠

 ع٢ً اْٗا اؽب٘ غط١ عٌُ ْادش١.ؾ٢ٗ تٓعض ي٬ؾهاص ـ ز 

إ اؿكٝكٞ ٖٛ ايٓاؾع املٛاؾل املطًٛب  ٜكٍٛ ٚيِٝ دُٝػ :ـ 

 ٚايقٛاب ٖٛ املٛاؾل ايٓاؾع املطًٛب يغًٛنٓا  يتؿهرلْا 

  ـ ميهٔ ايتشكل َٔ فش١ ا٣ سكٝك١ ؾ٢ م٤ٛ ايؾضٚط ا٫ت١ٝ : 

َع َعاصؾٓا ايذلابط ـ 2َع ايٛاقع اؿغ٢ املٛمٛع٢ ايتطابل ـ 1

 ايٓتا٥ر املتٛقع١ ع٢ً اعاعٗا . اسا سككتـ 3ا٫خض٣  

 قُٝـــ١ ا٫عتكــــــ٬ٍ ايشات٢ :  ـ2

يًشز َٔ ٚقٛع٘ أعض ٢ٖ َز٣ ثك١ اٱْغإ يف قضاصات٘ اـاف١ 

ٚ ست٢ يٛ تؿٛقٛأ عًٝ٘ باـدل٠ أٚ ايعُض ايتبع١ٝ يٰخضٜٔ 

 تضتبط بشات١ٝ ايؿضر ٚقزصت٘ ع٢ً اؽاس ايكضاص

) نشض١ٜ ايضأٟ ـ ٖٞ ايٛد٘ ايعاٖض يؾعٛص ايؿضر باؿض١ٜ 

 ريٌٝ ع٢ً اْ٘ مياصؼ اعتك٬ي٘ٚايٓؾض ٚايعكٝز٠( 

  :ايؿهــــض٣ ايتغاَحق١ُٝ ـ 3

ٖشا  ٛدٛر اؾهاص كايؿ١ ٫ؾهاص٣ ٚقبٍٛايتغًِٝ ب ٢ٖ 

َعتكزات  ٚ أؾهاص ع٢ً َٓؿتح اٱْغإ ػعٌ ا٫خت٬ف 

 عكٌ ٜزصنٗا إٔ َٔ أندل اؿكٝك١ إٔ ٜزصى ٭ْ٘ ا٭خضٜٔ

  ٚاسز

 : ايؿهــض٣ ايتغاَح ب ـ أ١ُٖٝ

 ٚتكبٌ ٚايؾعٛب ا٭ؾضار بني ايتعاٜؿ ع٢ً املكزص٠ ـ ذنكل1

 فا٫ت٘ ا٫خت٬ف بؾت٢

 ع٢ً احملاؾع١ َع نأٚي١ٜٛ ايعا١َ املقًش١ ـ ؼكٝل2

  ا٭ؾضار َقاحل

  ٚايبٓا٠٤ ايؿعاي١ ٚاؿٛاصات ٚايتجكٝـ ايعًِ ق١ُٝ ـ ٜضؾع3

   ٚايٓنر ٚايتطٛص ايتػٝرل: ع٢ً قارصا فاسب٘ ـ دنع4ٌ

 ا٫ْغاْٝـــــ١ :ـ  ق١ُٝ اؿض١ٜ 4

ايت٢ ٜذلتب عًٝٗا ايؾعٛص ٢ٖ قزص٠ ا٫ْغإ ع٢ً ارصاى  اينضٚص٠ 

 ٚا٫يتظاّ بٛادبات٘ ؾ٢ اؿٝا٠ باصارت٘ اؿض٠ باملغ٦ٛي١ٝ 

َجٌ )  ا٫يتظاّ ٚ ايٛادب ٚ ٚ ٜٓزصز ؼت ق١ُٝ اؿض١ٜ قِٝ  ـ 

 ا٫ختٝاص ٚ املغ٪يٝ٘( 

  : ا٫ْغا١ْٝعٔ ق١ُٝ اؿض١ٜ َٔ اِٖ اقٛاٍ ايؿ٬عؿ١ ـ  ز 

َيت اعتعبزمت ايٓاؼ ٚقز ٚيزتِٗ اَٗـاتِٗ  :  عُض بٔ اـطابـ 

 اسضاصا 

اْين اؾنٌ اؿض١ٜ َع اـطض عـٔ ايعبٛرٜـ١   : دإ داى صٚعـٛـ 

 َع ايغًِ 

 :ـ املع٢ٓ ا٫ؽتكاق٢  يًشض١ٜ 1  ١ :ْـٞ اؿضٜــ) ز ( َعا

ؾا٫ْغإ اؿض ٖٛ ايش٣ ٫ ٜتشهِ اـاصد٢ اْعزاّ اؾدل ٢ٖ 

تَٛاؼ ٖٛبظ ؾشض١ٜ اٱْغإ نُا قاٍ ـ  ؾ٢ سضنت٘ اسز 

تغرل َٝاٖ٘ يف َغاصٖا ايطبٝعٞ رٕٚ عا٥ل يف نشض١ٜ ايغٌٝ  

 طضٜكٗا 

 : ـ املع٢ٓ ا٫فط٬س٢ يًشض2١ٜ

ع ايكزص٠ ع٢ً عٔ ص١ٜ٩ ٚتزبض َايكزص٠ ع٢ً اختٝاص ايؿعٌ ٢ٖ 

 اختٝاص ْكٝن٘ ٚ ٙعزّ اختٝاص 

 : سض١ٜ ا٫ختٝاص( 1)    : :) ر( اْٛاع اؿض١ٜ 

ؾهٌ عًٛى رنتاصٙ  ي٬ْغإًَه١ ا٫ختٝاص ا٫صار٣ ٢ٖ 

 بني بزا٥ٌ عزٜز٠ اٱْغإ عار٠ َا ٜغبك٘  ا٫ختٝاص 

  : ( سض١ٜ ايؿع2ٌ)

يف ٚتعٗض نػٛط خاصد١ٝ.رٕٚ اـنٛع يايؿعٌ ١ مماصع٢ٖ 

 يؿعٌ َع اْعزاّ اؾدل اـاصدٞ . ع٢ً اايكزص٠ 

  اؿض١ٜ ٚايؾعٛص : ـ 1  :ٖـ ( تضتبط اؿض١ٜ بج٬خ سزٚر) 

تبزأ اؿض١ٜ عٓز ايؾعٛص بايكزص٠ ع٢ً ايؿعٌ رٕٚ أ٣ 

 ٖشا ٖٛ ايؿضم بني سٝا٠ ا٫ْغإ ٚسٝا٠ اؿٝٛإ مػٛط:

 أ٣ ؾشٝا٠ ا٫ْغإ اؿكٝك١ٝ تبزأ  سني تٓت٢ٗ اؿٝا٠ ايػضٜظ١ٜ 

 .ؽعٛص ا٫ْغإ بشات٘ ٚبأْ٘ قارص ع٢ً ا٫ختٝاص
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 اؿض١ٜ ٚاينضٚص٠ : ـ2

تٛدز مضٚصات ٚيهٔ شلا سزٚر.سض١ٜ ا٫ْغإ يٝغت َطًك١ :

ايطبٝع١ٝ َٚٓٗا اينضٚص٠  دنب  َٛادٗتٗا  أدٌ ايؾعٛص باؿض١ٜ

 : ا٣ إ َعضؾ١ ا٫ْغإ بكٛاْني ايطبٝع١ تظٜز َٔ سضٜت٘ 

ٍ : عٓز ايكٝاّ بضس١ً ع٢ً َضنب ؾ٢ ايبشض قاَت َجاـ 

 عافؿ١ . ايعافؿ١ ٖٓا ؼز َٔ سض١ٜ ا٫ْغإ 

  ـ اؿض١ٜ ٚاملغ٦ٛي١ٝ :3

٫ُْٗا سزإ ٫ ٜٓؿقٌ اسزُٖا َت٬طَتإ:اؿض١ٜ ٚاملغ٦ٛي١ٝ 

ٚاؿٝا٠ بكزص ؼًُ٘  َغ٦ٛي١ٝ أؾعاي٘.  ؾا٫ْغإ سض عٔ ا٫خض 

ٚاعاعٗا ا٫ْغا١ْٝ قٛاَٗا اؿؿاظ ع٢ً ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ 

 يًكٛاْني ٚايتؾضٜعات اـنٛع 

  ـ تعضٜـ عًِ ايٓطل :1ـ ا٫عتز٫ٍ ا٫عتكضا1٢٥ثاْٝا :املٓطل:

ايت٢ متٝظ بني ايعا١َ املبار٨ ٜزصؼ  ٖٚٛ عًِٖٛ عًِ ا٫عتز٫ٍ 

 ايتؿهرل ا٫عتز٫ىل ايقشٝح ٚغرل ايقشٝح

 اؿذر بني ميٝظ  : ا٫عتٓباط٢ املٓطلـ 1املٓطل  : ـ  اْٛاع  ب 

 : ٚايباط١ً ايقشٝش١ 

 نٌ ايؾعضا٤ اربا٤ : َجاٍ

 امحز ؽٛق٢ ؽاعض                    

 ــــــــــــــــــــــ                  

 اسٕ امحز ؽٛق٢ ارٜب         

 ٚاؿذر  ايك١ٜٛ اؿذر بني : ميٝظ  ا٫عتكضا٥ـــ٢ املٓطلـ 2

  :اينعٝؿ١ 

 نجرل َٔ عهإ ايكض١ٜ ٜغتدزَٕٛ ا٫ْذلْت : جاٍَ

 امحز َٔ عهإ ايكض١ٜ            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 يشا َضدح إ امحز ٜغتدزّ ا٫ْذلْت 

  أ ـ اؿذ١ ٢ٖ :  ـ اؿذ١ ٚا٫عتز٫ٍ :2

حنهِ عًٝٗا ٚ نٌ ا٫عتز٫٫ت ا٫عتٓباط١ٝ ٚا٫عتكضا١ٝ٥ 

 ٚايٓتا٥ر املكزَات أَاباْٗا فشٝش١ اٚ باط١ً . ق١ٜٛ اٚ معٝؿ١ 

 .ايهشب أٚ تٛفـ بايقزم

  ب ـ  ا٫عتز٫ٍ ٖٛ : 

َجاٍ :اْتكاٍ ع١ًُٝ عك١ًٝ ْغتدًك َٔ خ٬شلا ْتا٥ر." 

 ايطبٝب َٔ تؾدٝك املضض اىل َعضؾ١ ايع٬ز 

 :) اصعطٛ ( ثاْٝا : ا٫عتٓباط ٚ ا٫عتكضا٤ .. ايتؿغرل ايتكًٝزٟ 

 أ ـ  ا٫عتٓبـاط : 

تأتٞ ت٘ ٫ تتذاٚط ْتٝذت٘ َا ٚصر يف َكزَاٖٛ نٌ اعتز٫ٍ 

ايتؿهرل َكزَاتٗا.ؾٝ٘ را٥ُا َغا١ٜٚ أٚ أفػض َٔ ايٓتٝذ١ 

ٜٓتكٌ يف َععِ اؿا٫ت  َٔ ايعاّ يًدال أٚ َٔ ايهًٞ ؾٝ٘ 

                                                                                                                     نٌ ايؿان١ٗ يشٜش٠ ايطعِ َجاٍ: يًذظ٥ٞ. 

                                                                                                                         ايتؿاح ؾان١ٗ                            

                                                                                                         ــــــــــــــــــــــ                         

 إسٕ ايتؿاح يشٜش ايطعِ                     

  ب ـ ا٫عتكـــضا٤ : 

ايتؿهرل٠ ؾٝ٘ َٔ َكزَات٘. ٚاندل ٖٛ اعتز٫ٍ تاتٞ ْتٝذت٘ 

  ٜٓتكٌ َٔ اـال يًعاّ  أٚ َٔ اؾظ٤ يًهٌ.

 ايتؿاح ؾان١ٗ يشٜش٠ ايطعِ َجاٍ :

 املٛط ؾان١ٗ يشٜش٠ ايطعِ            

 ايعٓب ؾان١ٗ يشٜش٠ ايطعِ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 اسٕ نٌ ايؿان١ٗ يشٜش٠ ايطعِ 

 ز ـ  اْٛاع ا٫عتكضا٤ عٓز اصعطٛ:

ٖٛ اقا١َ ايدلٖإ عًٞ قن١ٝ نًٝ٘ ا٫عتكضا٤ عٓز اصعطٛ :

أٚ ا٫ْتكاٍ َٔ با٫عتُار عًٞ أَج١ً دظ١ٝ٥ ت٪ٜز فزقٗا 

 اٚ ا٫ْتكاٍ َٔ سا٫ت ؾضر١ٜ اىل قن١ٝ ن١ًٝاملعًّٛ يًُذٍٗٛ 

  ـ ا٫عتكضا٤ ايتاّ ) ايتعزار ايتاّ  (:1 

ؾشك ٖٛ اعتكضا٤ ْدلٖٔ ؾٝ٘ ع٢ً فزم قن١ٝ عا١َ َٔ خ٬ٍ 

َجاٍ :رخٌ املعًِ ايؿقٌ ؾٛدز اؿامضٜٔ ايكن١ٝ نٌ سا٫ت 

 )نٌ اؿامضٜٔ طايبات (اَاَ٘ طايبات ؾكط ؾاعتٓتر إ 

ؾشك عزر قزر َٔ ايعاٖض٠ )  ٖٛ  ـ ا٫عتكضا٤ ايٓاقك :2 

ٜٓتكٌ َٓٗا اىل ايتعُِٝ ع٢ً نٌ اؿا٫ت املُاث١ً  ع١ٓٝ (

)  ع١ٓٝ َٔ ايكُح ( ؾٛدزٖا ؾاعز٠ قاّ تادض بؿشك : َجاٍ

  ؾكاٍ )نٌ ايكُح ؾاعز(

 ـ ْكز ْعض١ٜ ا٫عتكضا٤ ايتاّ  عٓز اصعطٛ :3 

ا٣  ا٫عتكضا٤ ايتاّ اىل ايكؿظ٠ ا٫عتكضا١ٝ٥ املعضٚؾ١ ٜؿتكض  (1

 ا٫ْتكاٍ َٔ املعًّٛ اىل اجملٍٗٛ

َجٌ اعتدزاَ٘ َع اؿا٫ت اي٬قزٚر٠ ايعزر ٜغتشٌٝ  (2

 ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ نشبات ايضَاٍ َج٬ اٚ ايٓذّٛ 

 

 ثايجا : اؿذر ا٫عتٓباط١ٝ ٚ ا٫عتكضا٥ٝــــ١ : 

   أ ـ اؿذ١ ا٫عتٓباطٝـــ١:ـ ايتؿغرل ايتكًٝزٟ  : 1 

  تؾهٌ َكزَاتٗا اعاعا سازلا يقزم ْتٝذتٗا ـ 

ايع٬ق١ بني املكزَات  إىل ٜضدعإ: ٚايبط٬ٕ ايقش١ـ 

 ٚايٓتٝذ١ ٚيٝػ يًٛاقع ايؿع٢ً 

اسا ناْت ايٓٝذ١ تًظّ يظَٚا مضٚصٜا تهٕٛ اؿذ١ فشٝش١ ـ 

  .ٚتهٕٛ باط١ً عهػ سيو عٔ املكزَات 

 نٌ ا٫زلاى تعٝؿ ؾ٢ املٝاٙ    )فارق١(                                       :جاٍ َ

 نٌ ايبًط٢ زلو                      )فارق١(             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ٚ َكزَات  فارق١ ()فشٝش١ إسٕ نٌ ايبًط٢ ٜعٝؿ ؾ٢ املٝاٙ  

 

 

 

  

ْٓتكٌ ؾٝٗا َٔ ايعاّ  اىل اـال َٚٔ ايه٢ً 

 يًذظ٢٥  
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 ب ـ اؿذ١ ا٫عتكضا٥ٝــــــ١: 

أق٣ٛ ٛفـ باْٗا تًٓتٝذ١ .بعض ايزعِ يتؾهٌ َكزَاتٗا ـ 

تضدح نًُا ناْت املكزَات . أٚأمعـ سغب َكزَاتٗا

٫ تقٌ أبزا إىل ايٓتٝذ١ أنجض طارت ق٠ٛ اؿذ١ ا٫عتكضا١ٝ٥ 

 رصد١ ايٝكني .

تهٕٛ ْتٝذ١ اؿذ١ ٜضتبط بايٛاقع ايؿعًٞ ايقش١ ٚايبط٬ٕ :ـ 

 ٚناسب١ اسا مل تطابل ايٛاقع فارق١ اسا طابكت ايٛاقع 

 امحز ٫عب نض٠ قزّ ٚصٜام٢ : 1َجاٍ

 قُز ٫عب نض٠ قزّ ٚصٜام٢ 

 ع٢ً ٫عب نض٠ قزّ ٚصٜام٢ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نٌ ٫عب نض٠ قزّ صٜام٢  َٔ املضدح إ: اسٕ  

 

 

 

 

 ـ ايؿضم بني اؾش١ ا٫عتٓباط١ٝ ٚا٫عتكضا١ٝ٥ ؾ٢ ايتؿغرل3

ٖٛ اعاؼ ايؿضم ايع٬ق١ بني َكزَات ْٚتٝذ١ اؿذ١ :  :املعافض 

 بني اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ ٚا٫عتكضا١ٝ٥ 

ع٬ق١ فاص١َ بني املكزَات ٚ  تٛدزـ يف اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ:1 

 َجاٍ :ايٓتٝذ١ 

 إسا فزم إٔ نٌ ايط٬ب ْادشٕٛ 

 ٚ فزم إٔ امحز ٚاسز َٔ ايط٬ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾُٔ احملتِ إٔ ٜهٕٛ امحز ْادح 

فشٝش١ ْٚتٝذتٗا فارق١ َُٗا امٝؿت ايٝٗا َٔ ؾٗشٙ اؿذ١ 

٫ٚ ٫ ٜ٪ثض إط٬قا يف فش١ اؿذ١ ؾاؿذ١ فشٝش١ َكزَات 

 ٜتٛقـ ا٭َض ع٢ً املكزَات املناؾ١.

 

 

 

 

  

اقٌ رق١ ت بايٓتٝذ١ ع٬ق١ املكزَا ـ ؾ٢ اؿذ١ ا٫عتكضا١ٝ٥ :2

 َجاٍ :ٚاسهاّ  

 َععِ ٫عب٢ نض٠ ايكزّ صٜامٝني 

 امحز ٫عب نض٠ قزّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يشا  ذنتٌُ إٔ ٜهٕٛ امحز صٜام٢ 

ٚيهٔ إماؾ١ َكزَات ٖشٙ سذ١ اعتكضا١ٝ٥ دٝز٠ متاَا 

قز ٜٓتر سذ١ أمعـ أٚ أق٣ٛ دزٜز٠ إىل املكزَتني 

 سٝح ٜتٛقـ ا٭َض ع٢ً املكزَات املناؾ١.بهجرل.

 

 

 

 

 

 
٢ٖ سذ١ اعتكضا١ٝ٥ تعين ايتؾاب٘ صابعا : املُاث١ً ا٭عتكضا١ٝ٥:

 أٚ ايتٓاظض بني أَضٜٔ أٚ أنجض 

  أ ـ اشلزف َٔ املُاث١ً : 

اييت  باٱؽاص٠ إىل بعض ايقؿات  ٖٛ قاٚي١ ؽضح أَض غرل َأيٛف

ؾإسا نإ يزٜٓا ؽ٦ٝإ  :َجاٍ : ٜؾاصى ؾٝٗا ؽ٦ٝا آخض َأيٛف 

)ب( )أ( ٜتغِ باـقا٥ك ) ز،ر،ٖـ،ٚ(  ٚ إٔ )أ،ب( ٚ عضؾٓا إٔ 

تزٍ اعتكضا٥ًٝا إٔ )ب( ؾإْٓا ْغتتغِ باـقا٥ك )ز،ر،ٖـ( 

 باـاف١ٝ )ٚ(.تتغِ 

ايعًِ ٚ اخذلاع خاَغا :رٚص ا٫عتكضا٤ ايتُج٢ًٝ يف بٓا٤ 

 ( اصمخٝزؼ ٚايتاز:1َجاٍ ): ايتهٓٛيٛدٝــا

ؼكل َٔ إٔ سذِ املا٤ املظاح ٜغاٟٚ سذِ قإْٛ ا٫طاس١ : 

َهْٛات ايتاز رٕٚ إٔ متهٔ َٔ َعضؾ١ ٚ اؾغِ املػُٛص

ٚ سيو بػُضٙ يف املا٤ ؾإٕ سذِ املا٤ املظاح بػُض ايتاز ؾٝ٘ ٜتًؿ٘ 

٫بز إٔ ٜغاٟٚ ْؿػ سذِ املا٤ املظاح بػُض ٚطٕ سٖب خايك 

 َغاٚ يٛطٕ ايتاز . 

 ًْٝظ بٛص" تضنٝب ايشص٠:  ---( "صطصؾٛصر2َجاٍ ) 

أٟ تعٌُ نُا يٛ اؾذلض إٔ ايشص٠ متاثٌ ايٓعاّ ايؾُغٞ  

ؾهُا إٔ ايؾُػ تكع يف َضنظ ناْت ْعاَا سلغٝا َقػضا.

ؾإٕ ايؾشٓات املٛدب١ تكع أٜنا يف َضنظ ايٓعاّ ايؾُغٞ 

 ٚ نُا إٔ نٌ ايهٛانب تزٚص سٍٛ ايؾُػ ايشص٠ 

ؾإٕ اٱيهذلْٚات تزٚص سٍٛ َضنظ ايشص٠ سا١ًَ َعٗا 

 ايؾشٓات ايغايب١ 

 ( ؾضْهًني )ايهٗضبا٤ ٚايدلم (:3َجاٍ) 

بني ايَٛنات ايهٗضبا١ٝ٥ ٚ بني أنتؾـ بعض أٚد٘ ايتؾاب٘ 

ٌٖ ٖشا ايتؾاب٘ ٜعين إٔ ايدلم ٖٛ ٍ ٚ ٖٓا تغا٤ظاٖض٠ ايدلم  .

غرل أْ٘ مل ٜكـ عٓز فضر ايتغا٩ٍ أسز أؽهاٍ ايهٗضبا٤ 

 تدل إٔ ٖشا ؾضما عًُٝا ٚ ؼكل َٓ٘ يكز اع

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

سذ١ تًظّ ْتٝذتٗا عٔ اؿذ١ ا٫عتٓباط١ٝ: ٢ٖ 

َكزَاتٗا ٚؾل مضٚص٠ َطًك١ ٚاينضٚص٠ ٖٓا َغأي١ 

 رصد١ ٫ تضتبط بقزم قناٜا اخض٣ 

 

سذ١ ْتٝذتٗا تًظّ عٔ اؿذ١ ا٫عتكضا١ٝ٥ :  ٢ٖ  

َكزَاتٗا بؾهٌ استُايٞ ؾكط ٚ ا٫ستُاٍ ٖٓا 

 َغأي١ رصد١ ٜضتبط بقزم قناٜا اخض٣  

 

 ٫سغ : &&&

 ايتُجًٝٞ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؽ٦ٝني:  ا٫عتكضا٤

 يٝػ َٔ ايغٌٗ انتؾاؾُٗا را٥ُا ُٖٚا :

  :  ايعامل أٚ املبزع

ٚ ٜهؾـ َا بُٝٓٗا َٔ ٜتٓاٍٚ خدلتني َٓؿقًتني ـ 

 متاثٌ .

 ثِ ٜتٛفٌ اىل َؿّٗٛ دزٜز أٚ سٌ ملؾه١ً َٛدٛر٠ .ـ 

 

ْٓتكٌ ؾٝٗا َٔ اـال   اىل ايعاّ  َٚٔ اؾظ٢٥ 

 يًه٢ً 
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  خاَغا : املٓٗر ايع٢ًُ ٚا٫عتكضا٤ ايتكًٝز٣ :

املعضؾ١ املٓٗذ١ٝ املٓع١ُ اييت ْغتدزَٗا ٖٛ  ا٭ٍٚ:املعين ـ   

 ايؿٝظٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ َجٌ عًِ ِٗ ايعٛاٖض ٚتؿغرلٖا .بػضض ؾ

ًشقٍٛ ع٢ً املعضؾ١ املٓع١ُ ي طضٜك١ قزر٠ٖٛ املعين ايجاْٞ: ـ 

 . باتباع قٛاعز املٓٗر ايتذضٜيب ) امل٬سع١ ٚايتذاصب ٚايؿضٚض(

تهضاص ايٓتا٥ر  -اختباص ايكناٜا  -املٛمٛع١ٝ ـ  : ايعًِخقا٥ك 

 ٚايتشهِ بايعٛاٖض   ايتٓب٪ـ اسا اتبعٓا ْؿػ ايؾضٚط 

 : ّ ( 1626ـ  1561ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ ) ب ـ  

صؾع ٚصدإْٛ دزٜز ( ٫)ا أِٖ صٚار املٓٗر ايعًُٞ اؿزٜح .

بٝهٕٛ ؽعاص املعضؾ١ ق٠ٛ ٚقزّ بٝهٕٛ ص٩ٜت٘ اؾزٜز٠ َٔ 

 خ٬ٍ َٓٗذ٘ بني اؾاْب ايٓكزٟ ٚاؾاْب ا٫دنابٞ 

 ـ  اؾاْب ايٓكزٟ ؾ٢ َٓٗر ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ:1  

) بطبٝعت٘ ا٫خطا٤ اييت ٜتعضض شلا ا٫ْغإ  ؾٝ٘ عٔ ؼزخ 

ٚاطًل عًٝٗا ) اعِ ا٭ٖٚاّ اٚعٔ طضم ايتعًِٝ ٚايتٓؾ١٦( 

٫ْٗا ٚا٭ٚثإ (ٚاصار َٓا إ ْهٕٛ ؾ٢ غا١ٜ اؿشص ٚايٝكع١ 

 ٚمتٓعٓا َٔ ايتؿهرل ايغًِٝ .ا تنًًٓ

 أ ـ أٖٚاّ اؾٓـػ ايبؾــضٟ ) اخطا٤ ايكب١ًٝ : عا١َ( : 

َتأف١ً ؾ٢ بؾض١ٜ  عا١َ  بني ايبؾض نهٌ  ٢ٖ اخطا٤ 

ؾايعكٌ ٫ ميٌٝ ا٫ اىل َا ٜٛاؾل تضنٝب ايعكٌ ا٫ْغاْٞ 

 غضٚصٙ ٫ٚ ٜٓعض اىل ايتذاصب اييت ٫ تضمٞ ٖٛاٙ.   

 :ايتغضع ؾ٢ اؿهِ  َجاٍ 

 ب ـ  اٖٚاّ ايهٗــــ ) اخطا٤ ؾضر١ٜ خاف١( : 

تٓؾأ َٔ ايتهٜٛٔ اـال يًؿضر َٔ ايٓاس١ٝ ايبز١ْٝ ٚايش١ٖٝٓ 

متجٌ ْكاط اينعـ ؾ٢ نٌ ؽدك . ٚتتاثض  بٓؾأت٘ ٚتضبٝت١ .

املغتٟٛ ايجكايف  ـ امل١ٓٗ  -ٖٚشٙ ٫ سقض شلا )ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ 

  .( نٌ ٖشا دنعٌ يهٌ ؾضر َٓا نٗـ ٜعٝؿ ؾ٢ راخً٘ 

ٖٓاى بعض ايعكٍٛ تتذ٘ يٲعذاب ايؾزٜز  بهٌ قزِٜ   :َج٬ 

ٚاخضٟ تتذ٘ يهٌ دزٜز َٚا اقٌ عزر ايعكٍٛ ايٓاقز٠ اييت 

 تؾل ايطضٜل ايٛعط 

ا٭خطا٤ اييت ٜكع ؾٝٗا املض٤ ْتٝذ١ ٢ٖ  ز ـ أٖٚاّ ايغـــــٛم: 

ؾا٫ْغإ ٜعٔ اْ٘ ي٬عتدزاّ اـاط٧ يًػ١ أٚ  يػُٛض ايًػ١. 

افاب هِ ؾ٢ ايًػ١ ٚيهٔ ايعهػ ٖٚشا ايتشقارصع٢ً 

اْ٘ انجض ا٫ٖٚاّ ٜٚضٟ ايؿًغؿ١ ٚايعًّٛ بايغؿغط١ ٚاؾُٛر 

 اثاص٠ يًُتاعب.

 :) َهتغب١ ( ر ـ  أٖٚاّ املغــــضح

تٓؾأ بايتأثض بٓعضٜات ايكزَا٤ رٕٚ ٢ٖ اخطا٤ يٝغت ؾطض١ٜ 

ٚنإٔ ايؾدك َتؿضز ؾ٢ َغضح ٜؾاٖز املُجًني رٕٚ إ ْكز .

َجاٍ :ا٫عذاب ايؾزٜز بٓعضٜات اصعطٛ ؾ٢ ) ٜهٕٛ ي٘ رٚص  .

 ايهٕٛ ٚايطبٝع١ ( 

 َٓٗر ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ:) خطٛات  اؾاْب ا٫دنابٞ -2

 ع١ ٚمجع املعًَٛـات  أ ـ  امل٬س

 ب ـ تضتٝب املعًَٛات ؾ٢ ث٬خ قٛا٥ِ ٖٞ:

تٛمع ؾٝٗا ايعٛاٖض اييت تؾاصى يف فؿ١ ـ قا١ُ٥ اؿنــٛص : 1

 َا .

تٛمع ؾٝٗا ايعٛاٖض اييت تؿتكض اىل ٖشٙ ـ  قا١ُ٥ ايػٝـاب : 2

 ايقؿ١ .

ٚتٛمع ؾٝٗا ايعٛاٖض اييت ـ قا١ُ٥ ايتؿاٚت ؾ٢ ايزصد١ :  3

 متتًو ٖشٙ ايقؿ١ بزصدات َتؿاٚت١ )قا١ُ٥ ايتزصز(

 ز ـ ؼًٌٝ ايبٝاْات ايٛاصر٠ بايكٛا٥ــــــــــِ .   

 اٍ : ظاٖض٠ اؿضاص٠َج ر ـ تؿغرل ايعاٖض٠ )ايكاْــــــــٕٛ( .

 ـ تعكٝب ع٢ً َٓٗر بٝهٕٛ  :3 

٫ ٜهؿٞ يًدل١ٖٓ ع٢ً فش١ ايتعُِٝ إٔ ٜأتٞ َ٪ٜزا  ـ 1

 ايتعُِٝ  ٫ٕ ساي١ عًب١ٝ َعاصم١ تؿؾٌ عا٫ت َتعزر٠ 

ٜبكٞ ؾنٌ ايغبل ٚايضٜار٠ ٚا٫ع٤٬ َٔ ؽإٔ املٓٗر ايعًُٞ ـ 2

 ايتذضٜيب يبٝهٕٛ 

اغؿٌ بٝهٕٛ خط٠ٛ ايؿضض ايعًُٞ  ـ عٝٛب َٓٗر بٝهٕٛ :4 

 ؾ٢ ايٛفٍٛ اىل ايكإْٛ .صغِ أ١ُٖٝ ايؿضٚض 

 : عارعا :َضاسٌ )خطٛات ( املٓٗر ا٫عتكضا٥ٞ ايتذضٜيب 

ـ َضس١ً ايهؾـ  2) امل٬سع١ ٚايتذضب١( َضس١ً ايبشح:ـ 1

 طضم ايتشكل َضس١ً ايدلٖإ )ايكإْٛ(: ـ 3(ايؿضض)

 امل٬سعــ١ :ـ 1  أـ َضس١ً ايبشـــــــح: 

ؾٝٗا ايباسح سٛاع١ ٚسٖٓ٘ ٖٞ املؾاٖز٠ ايزقٝك١  ايت٢ ٜٛد٘ 

ػُع امل٬سعات بني عتٗا  ؾٗٞ حنٛ ايعاٖض٠ بػضض رصا ٚأرٚات٘

:٬َسع١ اْطؿا٤  َجاٍ اعتدزاّ ايعكٌ ٚاعتدزاّ اؿٛاؼ

 سلع١ عٓز ٚمع نٛب طداز ؾٛقٗا ٫ْعزاّ ا٫نغذني

 ـ ايتذضبــــــ٘ :2

بايكٝاّ بإدضا٤ات َقطٓع١ ٖٞ ا يتزخٌ ؾ٢ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ 

ع٢ً عٓافض ايعاٖض٠ سٝح تقبح  ايعاٖض٠ كايؿ١ يعضٚف 

ايعامل ايطبٝعٞ يًعاٖض٠ .اَا بتشٌٜٛ ايذلنٝب اـال بٗااٚ 

 اين٢٥ٛ  : ػضب١ ايبٓا٤ َجاٍ ٚؾٗا تعزٌٜ ظض

ٜضاقب ايباسح ٫ٕ   .ايتذضب١ تعتدل ٬َسع١ َغتجاص٠ &&

 .رلٖاٜٚػرلٖا بٓؿغ٘ يتؿغ ٜٚزصؼ ايعاٖض٠ يف ظضٚف ٜعزٖا

 ـ ـ أغضاض ايتذضب١:   يًتذضب١ أغضاض تتُجٌ ؾ٢ :3  

       َٔ فزم ؾضض َعني .ايتشكل ـ 2 عٔ ؾضض َعني .يهؾـ اـ 1

 ْتٝذ١ غرل َعضٚؾ١.نؾـ ـ 3

 : ) اٍٚ َضس١ً ( ـ ايتذضب١ املضػ1١ً     ـ  اْٛاع ايتذضب١ : 4 

َا ٜذلتب ع٢ً ادضا٥ٗا َٔ ١ اٚي١ٝ ػضٟ يض٩ٜٖٞ ػضب١ 

ًٜذأ ايٝٗا ايباسح اسا نإ دنٌٗ خٛال ا٫ؽٝا٤ اييت اثاص.

:اختباص اؿغاع١ٝ َجاٍ ٜزصٖا يهٞ ٜعجض ع٢ً اسز ايؿضٚض 

 مز ايبٓغًٝني
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 :) رٚص ايباسح عًب٢ ( ـ ايتذضب١ ايغًب١ٝ أٚ غرل املباؽض2٠

تكّٛ ايطبٝع١ َكاَ٘  .ٚٝٗا ايباسح ؾ٫ ٜتزخٌ ٢ٖ ػضب١ 

يهٓ٘ ٜكّٛ مبتابع١ ايتػٝرلات اييت اسزثتٗا ايطبٝع١ بايتذضب١ 

:ا٫عاخ ايت٢ ادضٜت ؾ٢ اَضٜها يزصاع١ ايهٗضبا٤ ؾ٢  َجاٍ.

 ظاٖض٠ ايدلم ٚايضعز

 :) اخض َضس١ً ( ـ ايتذضب١ ايع3١ًُٝ

يًتشكل َٔ فزم ايؿضٚض  ٚؾكا  ػضٜبٝا ٢ٖ  تزخٌ ايباسح 

انجض ٚمٛسا ٚؼزٜزا َٔ غا١ٜ ٢ٖٚ ع١ اٚ ايتذضب١ امل٬س

:ادضا٤ ػضب١ يًتشكل َٔ إ َجاٍ ايتذضب١ املضػ١ً.

 ا٫نغذني ٜغاعز ع٢ً ا٫ؽتعاٍ 

 ٚ اؿٝار                    (املٛمٛع١ٝ  أ   ـ ؽضٚط إدضا٤ ايتذضب١ : 5 

 يهٌ َا ٖٛ غرل َتٛقع .ب( ايٝكع١ ٚا٫ْتبا٠ 

ٚايكٛاعز ا٫خ٬ق١ٝ عٓز ادضا٤ ايتذاصب  ز ( َضاعا٠ املٛاثٝل

  ع٢ً اؿٝٛاْات أٚ ايبؾض َجٌ:

املٛاؾكات ـ اؿقٍٛ ع٢ً 2.اينضص بايبؾض ـ عزّ اؿام 1

 .١ املغتٓرل٠ ايكاْْٛٝ

َتتابعتإ سع١ ٚايتذضب١ َضسًتإ امل٬ ًَشٛظ١ ٖا١َ: &

 ؾايباسح ٬ٜسغ ثِ دنضب ثِ ٬ٜسغ ْتا٥ر ايتذضب١

 ـ )ايؿضض ايعًُٞ ( ::َضس١ً ايهؾـــضس١ً ايجا١ْٝ ب ـ امل 

  ـ تعضٜـ ايؿضض ايعًُٞ:1 

 ٖٛتؿغرل َ٪قت اٚ أقذلاح ؿٌ َؾه١ً   . 

 ـ ق١ُٝ ايؿضض ٚأُٖٝت٘ ايع١ًُٝ ٚاملٓٗذ١ٝ:2

 يعٛاٖض       عٔ ايع٬قات بني ا(ايهؾـ 1

 .َج١ً اؾظ١ٝ٥ ٚبني ايكإْٛ بني ا٭) املغاس١ (( تنٝل اشل٠ٛ 2

اسا  ٜقبح قاْْٛا ٚتتػرل قُٝت٘ أَا َيت تأنز فزق٘  (ايؿضض3

 .ثبت بط٬ْ٘ ؾٓػرلٙ 

 ٛر اسٝاْا اىل ايهؾـ عٔ اؿكٝك١ قز تكايؿضٚض ايهاسب١ (4

 ـ ؽضٚط ايؿضض ايعًُٞ :3 

ايؿضض َٔ رنًٛ ( ب امل٬سعات ٚايتذاصب (ٜعتُز ع٢ً  أ

ا٫ اسا دا٤ ظزٜز    َع سكا٥ل ايعًِ  ٜتعاصض (٫ زايتٓاقض.

عٛاٖض قغٛع١ َؾاٖز٠ ميهٔ اختباصٖا ب(ٜتعًل ايؿضض  ر

 .ٚايتشكل َٔ فزقٗا

)) ايتدٌٝ ـ  تضدع  يكزص٠ ايباسح ع٢ً ـ َقارص ْؾأ٠ ايؿضٚض:4

 ايجكاؾت٘ ايٛاعع١ يف املٓٗر ايعًُٞ ـ ايتأٌَ ايؿًغؿٞ ((

 ز ـ املضس١ً ايجايج١ : َضس١ً ايدلٖإ أٚ ايتشكل َٔ فزم

 ايؿضٚض: 

ػضٜب١ٝ يًتأنز َٔ عدلطضم ض ٚايؿضايتشكل َٔ ٢ٖ 

 ؾهض٠ ايع١ً ٚاملعًٍٛ اٚ ايغبٝب١ ع٢ً ٚتعتُز فزقٗا.

:ٜغتطٝع املٗٓزؼ ايتشهِ ؾ٢ منٛ اشلبٛط ا٫صم٢  َجاٍ 

 . يًطضم  اسا عضف اعباب٘

 

  :) اعاع٢ ٫طّ ( ايؾضط اينضٚصٟأ ـ  

:تقاعز َجاٍ إ ٜكع اؿزخ ا٫ ؾ٢ سنٛصٙ ٖٛ ظضف ٫ميهٔ 

 غاص املا٤ ٫ع٢ً ؽضط مضٚص٣ يغكٛط املطض 

  : ) ؾضع٢ راعِ ( ايؾضط ايهايفب ـ  

ايعاٖض٠ ٚدٛرٙ َع غرلٙ ناؾ٢ ٖٛ ؽضط َهٌُ ؿزٚخ 

:تقاعز غاص املا٤ ٫ع٢ً َجاٍ ؿزٚخ ايعاٖض٠ ٚٚقٛع اؿزخ  

يٝػ ؽضطا ناؾٝا يغكٛط املطض ؾ٬ بز َٔ ٜتهجـ ؾ٢ ؽهٌ 

 عشب تتعاَز عًٝٗا اؽع١ ايؾُػ 

 اـ طضٜك١ ا٫تؿام :  عابعا : طضم دٕٛ عتٝٛات َــــــٌ : 

ايت٬طّ بني ايع١ً ٚاملعًـٍٛ ٚاتؿاقُٗـا )   تكّٛ ٖش٠ ايطضٜك١ ع٢ً 

ايع١ً ٚدـز املعًـٍٛ    مبع٢ٓ ا١ْ َت٢ ٚدزتايت٬طّ ؾ٢ اؿنٛص ( 

اسا اؽذلنت سايتإ اٚ انجض َٔ سا٫ت ايعاٖض٠ ايت٢ ْبشجٗـا  "

ؾإ ٖشا ايعضف املؾذلى ٜهٕٛ عًـ١ ايعـاٖض٠ اٚ   ؾ٢ ظضف ٚاسز 

: انًٛا طعـاّ كتًــ ٚؽـضبٛا ) عقـرل     َجاٍ ا٫عض٠ :  َعًٛشلا

 ٚاسز ( اسٕ :ايعقرل عبب ايتغُِ 

ايٛدـ٘ ايغـًب٢ يًشنـٛص ؾهًُـا     ٖـ٢   ـ  طضٜك١ ا٫خـت٬ف : 2 

سايـ٘  .) ايت٬طّ ؾ٢ ايػٝاب (اسا ٚدزت غابت ايعً٘ غاب املعًٍٛ 

ٚناْـت اؿـايتني   ؼزخ ؾٝٗا ايعاٖض٠ ٚاخضٟ ٫ ذنـزخ ؾٝٗـا   

ا ايعضف نإ ٖشتتؿكإ ؾ٢ نٌ ايعضٚف بأعتجٓا٤ ظضف ٚاسز 

انٌ َع ا٫عض٠ ٚمل ٜؾضب ايعقرل اعا١َ : َج٬  : عً٘ ايعاٖض٠

  اسٕ :ايعقرل عبب ايتغُِ  ٚمل ٜقاب .

 ـ طضٜك١ اؾُع بني ا٫تؿام ٚا٫خت٬ف:3

ٚدـٛر ايعًـ١ ٜغـتًظّ    ٢ٖ ببغاط١ مجع يًطضٜكتني ايغـابكتني  

 ٚدٛر َعًٛشلا ٚغٝاب ايع١ً ٜغتًظّ غٝاب َعًٛشلا "

 ـ  طضٜك١ ايت٬طّ ؾ٢ ايتػٝــــــض:4

ا٣ .نًُا تػرلت ايع١ً تػرلت َعٗا َعًٛشلا بطضٜك١ طضر١ٜا٣ 

ٍ   تػـرل   ٜكابًـ١ زخ ؾ٢ ايع١ً تػرل ذن نًُـا تػـرلت    ؾـ٢ املعًـٛ

ٓكـضص إ  ؾ تػرلؾـ٢ ظـاٖض٠ اخـض٣    ظاٖض٠ ع٢ً حنٛ َـا فـاسبٗا  

 ١ ايعاٖض٠ ايجا١ْٝ ايعاٖض٠ ا٫ٚىل تهٕٛ عً

 طٜار٠ ا٫ْتاز ت٪ر٣ اىل طٜار٠ ايزخٌ  : َجاٍ 

 ـ  طضٜك١ ايبٛاقــــــــــــــ٢ :5

ؾ٢ ٖش٠ ايطضٜك١ اسا انتؾـ ايباسجني عًتني ملعًٛيني كتًؿني 

ٚعًِ بإ ع١ً َعٝٓـ١ َـٔ ايعًـتني ٖـ٢ عًـ١ ملعًـٍٛ َعـني َـٔ         

املعًٛيني ؾٝغـتزٍ إ تهـٕٛ ايعًـ١ ايباقٝـ١ ٖـ٢ عًـ١ املعًـٍٛ        

 ايباق٢

 ٚعًِ)ر , ز( إىل عًتني )ب , أ( إٔ ايعامل انتؾـ إساَجاٍ  :

 ايعًـ١  إٔ ؾأْ٘ ٜغتزٍ عًـ٢ )ز( َعًٛشلا )أ( ايع١ً إٔ ايعامل

  )ر( َعًٛشلا )ب(

 

 



 

 

   16 

01002075026 

  :اٱعتكضا٥ٞ املٓٗر يف رٚص َغًُني شلِ ثآَا : عًُا٤ 

 :  ايتذضٜيب املٓٗر خطٛات :ـإـسٝـ بٔ دابضـ  1  

َؾاٖزات٘  خ٬ٍ ٜؿضم٘ َٔ بؿضض: ايهُٝٝا٢٥ ٜأت٢ أ ـ إٔ

 . ٜؿغض ايعاٖض٠ ست٢

ًٜا عًٝ٘ تذلتب ْتا٥ر َٓ٘ ٜغتٓبط ب ـ إٔ   .ْعض

 ناْت إسا َا يٝجبتايطبٝع١: إىل ايٓتا٥ر بٗشٙ ٜعٛر ز ـ إٔ

ؼٛيت  فزقت ؾإٕ ٫ أّ اؾزٜز٠ َؾاٖزات٘ ع٢ً عتقزم

 .ايتٓب٪ ؾ٢ تُز عًٜٝ٘عع٢ًُ  قإْٛ إىل ايؿضم١ٝ

  :ايتذضٜيب املٓٗرخطٛات   اشلــــٝــــجــــِ : بٔ ـ اؿغ2ٔ

 إىل ٜٗزف ٜك٢ٓٝ َٓٗر مبجاب١ ا٫عتكضا٤ ع٢ً ـ اعتُز1

 اؿكٝك١ عٔ ايبشح

 املعضؾ١ إىل اؾظ١ٝ٥ املعضؾ١ َٔ ايشٖٔاْتكاٍ  ـ ٖٚٛ 2

 ايعاّ ايكإْٛ إىل ؿا٫ت دظ١ٝ٥ يًٛفٍٛ رصاع١ا٣  ايه١ًٝ. 

ٜبزأ  ايعًِ إٕ) بكٛي٘ع٢ً َٓٗر اب اشلٝجِ : انز  صاعٌ ـ 3

 . اؾظ١ٝ٥  اؿكا٥ل بزصاع١

  : املٛمٛع ايجا٢ْ:ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباط٢ 

ٖٞ عًِ ايٝكني ايضٜامٝات أ ـ  ا٫ٚ : ع٬ق١ املٓطل بايضٜامٝات : 

 ٫ْٗا عًِ اعتٓباطٞ . 

اختًطت ايضٜامٝات باملٓطل ٜكٍٛ ) صاعــــــــــــــٌ ( :ب ـ  

 ٫ٚ ْزصٟ أٜ ٜبزأ املٓطل ٚأٜ تٓتٗٞ ايضٜام١ .

ٜبزأ مببار٨ غرل َدل١ٖٓ ) أٟ عًِ بضٖاْٞ ٛ :ٜكٍٛ أصعـطـ ز ـ 

 ٬ ْٗا١ٜ . ست٢ ٫ٜغتُض ايدلٖإ بَكزَات ْغًِ بٗا ( 

اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ ٢ٖ  ( 1ْعض١ٜ) أ ـ   ـ ايٓغل ايضٜام٢  :2 

 ايعكٌ ؾكط نٝاْات ؾهض١ٜ َٛدٛر٠ يف 

أٚصام اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ َٛدٛر٠ ؾكط يف  ( 2ْعض١ٜ) ب ـ  

 ا٣ ٫ ع٬ق١ شلا بايٛاقع ايعًُا٤ 

ٚقا٥ع فضر٠ َٛدٛر٠ ٢ٖ اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ  ( 3ْعض١ٜ) ز ـ  

 عٔ عاملٓا املار٣ عامل َٓؿقٌ ؾ٢ 

عاملٓا ايٛاقعٞ يف اؿكا٥ل ايضٜام١ٝ َٛدٛر٠  ( 4ْعض١ٜ ) ر ـ  

 املارٟ

 َذلابط َتهاٌَ بٓا٤ايٓغل ٖٛ  :ـ بٓا٤ ايٓغل ايضٜام3٢

 فُٛع١املؿاِٖٝ َٔ ٜتهٕٛ ا٭دظا٤

 -) املعضؾات ٚاي٬َعضؾات َكزَات تغ٢ُٚايكناٜاايضٜام١ٝ

 اعتٓباطٗا ٜتِ ايكناٜا َٔ فُٛع١ٚاملغًُات (  -ايبزٜٗٝات 

ؾ٢ ايزٚص ايض٥ٝغ٢ ا٫عتٓباط  ًٜٚعب ٢ٖٚ ايٓعضٜات ٚاملدلٖٓات

املكزَات اىل ايٓتا٥ر يشيو ْقـ ايضٜامٝات باْٗا ا٫ْتكاٍ َٔ 

 ) ْغل اعتٓباط٢ (

 

  ـ خقا٥ك قناٜا  ايٓغل ايضٜام٢:4

 ٫ قُٛشلا إٔ مبع٢ٓ اؿافٌ ؼقٌٝ عٔ تعدل قن١ٝ ـ1

  .َٛمٛعٗا إىل دزًٜزا ٜنٝـ

  . ايتٓاقض عزّ َبزأ ع٢ً ـ تعتُز2

 ًٜظّ ايجا٢ْ ايؾطض إٔ مبع٢ٓ املٓطك٢ ايًظّٚ عٔ ـ تعدل3 

ًًّٝا  .ا٭ٍٚ ايؾطض عٔ َٓطك

 :) اٍٚ خط٠ٛ ( ) أ ( املعضؾات)ايتعضٜؿات(  ـ َكزَات ايٓغل: 5

ٜعضؾٗا ايضٜامٞ يف ايٓغل. يهٞ ٫ ٖٞ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ 

ذنزخ ا٣  غُٛض ٚيهٌ ْغل َٔ أْغام ايضٜامٝات تعضٜؿات٘ 

ٜنعٗا ايضٜامٞ ٚيٝػ يٓا تعتدل تعضٜؿات اؽذلاط١ٝ اـاف١ ب٘.

 إٔ خنتًـ َع٘ بؾضط إٔ ًٜتظّ بٗا طٛاٍ ايٓغل ٫ٚ ٜػرلٖا .

  : اـط ٖٛ َا ي٘ طٍٛ ٚعضض َجاٍ

ٜذلنٗا ايضٜامٞ ٖٞ أيؿاظ ٚامش١ بشاتٗا  : َعضؾات) ب ( اي٬

ٜغتدزَٗا يف تعضٜـ غرلٖا ست٢ ٫ متتز رٕٚ تعضٜـ 

. ايضٜام١ٝ ضٜؿات ٖٞ أعاؼ ايتعايتعضٜؿات إىل َا ٫ْٗا١ٜ .

 : ن١ًُ ) ٌَٝ ـ اَتزار ـ دظ٤ ( َجاٍ 

 :) عا١َ ( ـ ايبزٜٗٝاتأ      ا٫خت٬ف  بني ايبز١ٜٝٗ ٚاملغ١ًُ:ـ 6 

 دلٖإ .اٚي١ٝ ٜزصنٗا٫ ؼتاز ي٢ٖ قناٜا ٚامش١ بشاتٗا 

ٜعذظ ايعكٌ عٔ إثباتٗا ايعكٌ باؿزؼ املباؽض .

ؼ١ًًٝٝ ٭ٕ قُٛشلا ٫ ٜنٝـ دزٜز اىل قناٜا.

:  ا٫ؽٝا٤ املتطابك١ َجاٍ َٛمٛعٗا.يشيو ثابت١ ٚيٝغت ْغب١ٝ 

 َتغا١ٜٚ  

 :) خاف١ (ب ـ  املغًُات )املقارصات ( 

رٕٚ بضٖإ عًٝٗا.ٜغًِ بٗا ايباسح ٢ٖ سكا٥ل بغٝط١ ْكبًٗا 

.قناٜا تضنٝب١ٝ ٯٕ قُٛشلا  ٜٚتدشٖا  أعاعا يدل١ٖٓ غرلٖا.

: مجٝع ايظٚاٜا ايكا١ُ٥ َجاٍٜنٝـ دزٜز إىل َٛمٛعٗا.

  َتغا١ٜٚ 

:غرل َتٓاقن١ َع باق٢ أـ َتًّغــك١  ؽضٚط املغًُات : &&

 خاط١٦.ايٓغل ايضٜام٢  ست٢ ٫ ْقٌ يٓعضٜات 

ز ـ  أٚ ناؾ١ٝ: يًدلٖإ ع٢ً مجٝع ايٓعضٜات. ب ـ َهت١ًُ 

 : إٔ تهٕٛ غرل َؾتك١ َٔ َغ١ًُ اخض٣.َغتك١ً

قناٜا ٜغًِ بٗا ايعكٌ  ـ ا٫تؿام ايبزٜٗٝات ٚاملغًُات ٖٞ :7 

بزٕٚ بضٖإ ٫ْٗا ٚامش١ بشاتٗا .أٚي١ٝ ْغتدزَٗا ؾ٢ َباؽض٠ 

٫ٚ ؼتاز اٟ ٖٚٞ اعاؼ ا٫عتز٫ٍ ايدل١ٖٓ ع٢ً قناٜا أخض٣ .

يًُغًُات ايبزٜٗٝات َبار٨ عك١ًٝ أٚي١ٝ عابك١ اعتز٫ٍ . 

٫ْٗا يٝغت ناؾ١ٝ يتأعٝػ ٚاملغًُات َه١ًُ يًبزٜٗٝات 

ٚايبز١ٜٝٗ ٚاملغ١ًُ تعتُز عًٞ َبزأ ) عزّ عًِ مبؿضرٖا.

 ايتٓاقض  (.
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    : ـ املبار٤٣ ا٫ٚي١ٝ ايت٢ تعتُز عًٝٗا ايبزٜٗٝات ٚاملغًُات8 

ايؾ٤٢ ا٣  ) أ ( ٖٛ  ) أ (ٖٛ قإْٛ صَظٙ  ) اشل١ٜٛ ( : ايشات١ٝــ 1

ض ٝكت٘ ٫ٚ ميهٔ إ ٜهٕٛ ؽ٦ٝا اخٖٛ ْؿغ٘ ٫ٚ تتػرل سك

  عكضاط ٖٛ عكضاط َج٬ 

٫ ميهٔ )أ ( ٚصَظٙ  اشل١ٜٛ كإْٖٛٛ عًب ي : ـ عزّ ايتٓاقض2

ايؾ٤٢ ٫ ا٣  ؾ٢ ٚقت ٚاسزٚ )٫  ب (  ) ب(  إٔ تٛفـ بأْٗا 

ايطايب : َج٬  ميهٔ إٔ ٜٛفـ بقؿ١ ْٚكٝنٗا ؾ٢ ٚقت ٚاسز

 ٫ ٜهٕٛ )سامض( ٚ  )٫ سامض( ْؿػ ايٛقت

يكإْٛ  فٛص٠ ؽضط١ٖٝٛ  ) ايٛعط املُتٓع ( : ـ ايجايح املضؾٛع3

ًّا إٔ تهٕٛ ) ب( أٚ ) ٫ ب ( )أ(   ٚصَظٙ  ايتٓاقضعزّ  ٫ٚ إ

ٚ ٫  قؿ١ أٚ ْكٝنٗا ايؾ٤٢  إَا  إٔ ٜٛفـ با٣  ٚعط بُٝٓٗا

ايطايب إَا سامض أٚ ٫ سامض ٫ٚ ثايح : َج٬ .  ثايح بُٝٓٗا

  ـ  ايٓعضٜات )املدلٖٓــــــــات ( :9  شلِ .

ؾبعز إٔ ٜنع ايضٜامٞ َكزَات٘ ٖٞ املضس١ً ا٫خرل٠ يًٓغل 

ٜبزأ يف اعتٓباط َغًُات(   –بزٜٗٝات  -٫ َعضؾات –)َعضؾات 

فزم ايٓتا٥ر أٚ  ٚتتٛقـ)ايٓتا٥ر / ايٓعضٜات / املدلٖٓات( .

ايٓعضٜات ع٢ً فزم املكزَات اييت تًظّ عٓٗا يظَٚا َٓطكٝا 

ٜتطابل املجًجإ اسا تغا٣ٚ مجٝع َجاٍ يٓعض١ٜ صٜام١ٝ :.

 ام٬عُٗا

 ًشذر ا٫عتٓباطٝـــــ١ :اَج١ً  يثاْٝا :  

      َجاٍ : ـ َكزَات ْٚتٝذ١ فارق١ ٚاؿذ١ فشٝش١ :1:  

                                                                                               نٌ اْغإ ؾإ

                                                                                             عكضاط اْغإ

                                                                                           ـــــــــــــــــــــ

  إسٕ عكضاط ؾإ

                                              َجاٍ : ـ َكزَات ْٚتٝذ١ فارق١ٚاؿذ١باط١ً ؾاعز٠ :2

                                                                                                                                                نٌ اْغإ ؾإ

                                                                                                                                       عكضاط اْغإ

                                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــ

  اسٕ اصعطٛ ؾإ   

  َجاٍ : ٝش١:ـ َكزَات ْٚتٝذ١ ناسب١ ٚاؿذ١ فش3 

                                                                                                  نٌ ايؿان١ٗ خنضٚات

                                                                                                 ؾان١ٗ ايغُو 

                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــ

 إسٕ  ايغُو خنضٚات

                                         َجاٍ : : ـ َكزَات ْٚتٝذ١ ناسب١ٚاؿذ١ باطً٘ )ؾاعز٠(4

                                                                                                                                                 نٌ ايؿان١ٗ خنضٚات 

                                                                                                                                            ايغُو ؾان١ٗ 

                                                                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــ

  اسٕ ايغُو ي٘ ادٓش١ 

فشٝش١ : ـ َكزَات ناسب١ ْٚتٝذ١ فارق١ ٚاؿذ5١

                                                                                                                                          نٌ اؿؾا٥ؿ اؽذاص      َجاٍ : 

                                                                                                                               نٌ ايؿان١ٗ سؾا٥ؿ                               

                                                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــ                             

  نٌ ايؿان١ٗ اؽذاص                              

 أ ـ ايضٚابــــط ايكنٜٛــــ١ : 

 (~)صَظٙصابط ايغًب: ـ 1  

 ) ٫ ـ يٝػ ـ مل ـ ئ ـ اخل ( ْعدل عٓ٘ بـ 

اؿهِ )اسا فزقت قن١ٝ َع١ٓٝ ؾإ ـ 

 عًبٗا ناسبا ٚايعهػ فشٝح(                                                           

:اسا ناْت ايكن١ٝ )ؾاط َٓتدب َجاٍ ـ 

ؾإ ايكن١ٝ ) مل ٜؿظ َٓتدب َقض ـ  َقضباملباصا٠ )م( فارق١ 

 م( ناسب١ ~باملباصا٠ )

 (ٚ ـ يهٔ ـ اخل )ْعدل عٓ٘ بـ   صَظٙ:) م . ٍ ( صابط ايٛفٌ : ـ 2

اؿهِ ) ٜقزم ايٛفٌ اسا فزم طضؾاٙ َعا ٜٚهشب اسا ـ 

 نشب اسز طضؾاٙ (

ٜتقـ بقؿ١ ـ 

ٜٛدز  ايتباري١ٝ ٫ْ٘

تهاؾ٪ َٓطك٢ 

ؾُٝهٔ عهػ ٚمع 

ايكنٝتني رٕٚ تػٝرل ؾ٢ 

 ق١ُٝ ايقزم 

  )ٍ.م(  ≡)م.ٍ( 

 : ايكن١ٝ )ٖٝجِ مابط ٚقُز َٗٓزؼ (َجاٍ ـ 

ٚ ؾ٢ ساي١ ٚاسز٠ ٢ٖ فزم طضؾ٢ ايٛفٌ َعا  تهٕٛ فارق١ـ 

 تهشب ؾ٢ باق٢ اؿا٫ت 

   ٍ ( : Vايقٝاغ١ ايضَظ١ٜ  ) م ـ صابط ايؿقٌ:3

 ْعدل عٓ٘ بايًؿغ ) اٚ (ـ 

اؿهِ ) ٜقزم ـ 

فزم ايؿقٌ اسا 

اسزطضؾٝ٘ ٜٚهشب اسا 

 نشب طضؾاٙ َعا (

  أ ـ ايؿقٌ اينعٝـ : 

ٖٛ اَها١ْٝ فزم ـ 

ايبز٬ٜٕ َعا ؾ٢ ْؿػ 

)اَا إ اؽاٖز ايتًٝؿظٜٕٛ  اٚ اؼزخ اىل فزٜك٢ :َجاٍ ـ  . ايٛقت

ُهٔ إ اؽاٖز ايتًٝؿظٜٕٛ ٚاْا اؼزخ ٔ املؾُؾ٢ ايتًٝؿٕٛ   (

 ؾ٢ ايتًٝؿٕٛ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت  

ٜغتشٌٝ فزم ايبز٬ٜٕ ؾ٢ ايؿقٌ ايك٣ٛ ـ  ايك٣ٛ :ب ـ ايؿقٌ  

َجاٍ ) اَا إ اسٖب اىل املزصع١ اٚ  ايبكا٤ ؾ٢ املٓظٍ ملغاعز٠ ـ 

ؾٗٓا ٜغتشٌٝ اؾُع بني ايبزًٜني ؾ٢ ٚقت ٚايز٣ ؾ٢ املٓظٍ  (

 ٚاسز  ..٫ٕ ايؿقٌ ق٣ٛ.

 م ~ م

 ى ل
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ٜتقـ بقؿ١ ايتباري١ٝ ؾُٝهٔ عهػ ٚمع ايكنٝتني رٕٚ ـ 

 م     ( ٍV )   ( Vٍم) تػٝرل ؾ٢ قِٝ ايقزم 

  ((ٍ  ←صَظٙ ))م ـ صابط ايؾضط :4

ْعدل عٓ٘ بايًؿغ ) اسا ( ٚؾعٌ ايؾضط ٜغ٢ُ املكزّ ٚدٛاب ـ 

 ايؾضط ٜغ٢ُ ايتاىل 

اؿهِ )) ـ 

ٜهشب ايؾضط ؾ٢ 

ساي١ ٚاسز٠ اسا 

فزم املكزّ 

 ٚنشب ايتاىل (

بقؿ١ ٫ٜتقـ ـ 

 يتباري١ٝ َجٌ ا

َجاٍ :) اسا نإ ـ  

) ٚيهٔ اسا قًت  قن١ٝفارق١رٜهاصت ؾضْغ٢ ؾاْ٘ اٚصب٢ ( 

 ؾضْغ٢(قن١ٝ ناسب١ اسا نإ رٜهاصت اٚصٚب٢ ؾاْ٘ 

 : ٍ (( ↔)) م ـ صابط ايتؾاصط )) ايتهاؾ٪ ((:صَظ5ٙ

 ْعدل عٓ٘ بايًؿغ ) اسا ٚؾكط اسا (ـ  

اؿهِ:  ٜقزم ـ 

ايتؾاصط اسا فزم 

طضؾاٙ َعا اٚ نشبا 

َعا ٜٚهشب اسا 

اختًـ طضؾاٙ 

 فزقا ٚنشبا 

 

) َجاٍ :ايكن١ٝ : ـ 

تقزم ؾ٢ عٝٓذح ايطايب اسا ٚقؿط اسا سانض رصٚع٘ ظز  ( 

ٚاسا مل ٜشانض ظز ٚمل   ونجحسايتني:اسا سانض ايطايب ظز 

 ٜٓذح

ؾُٝهٔ عهػ ٚمع ايكنٝتني رٕٚ  ٜٚتقـ بقؿ١ ايتباري١ٝـ 

 تػٝرل ؾ٢ قِٝ ايقزم    

 م (↔)  ٍ  ٍ ( ↔)  م

 دزٍٚ عٌٗ دزاااا : #

 َؿتاح ايكن١ٝ صَظٖا ايكن١ٝ ّ

 ل ى ى ل م( ~) ايغًب ـ1

 ى3ل  ) م . ٍ ( ايعطـ ـ2

 ل ى3 ٍ ( V) م  ايؿقٌ ـ3

 ل2ل ى  (ٍ  ←)م  ايؾضط ـ4

 ى ل2ل ٍ ( ↔) م ايتؾاصط ـ5

 

 

  : املٛمٛع ايجايح : ايتهاٌَ بني ا٫عتكضا٤ ٚا٫عتٓباط 

 : ق١ُٝ ندل٣ ٫ْ٘ ايعًِ ي٘&&

ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ( اؿزٜج١ دعًت اعُاص )ايتطٛصات  أـ

 ايبؾض ٚسٝاتِٗ اٜغض 

ٜتُتع مبٓٗر ز ـ  ؾ٢  مجٝع اجملا٫ت   ايبؾض ٜٴعٗض َٛاٖب ب ـ 

 ايٞ املعضؾ١ .ٜتُٝظ باملٛمٛع١ٝ ٚايعك١ْٝ٬ يًٛفٍٛ عًُٞ 

أـ  ا٫ٚ : َؿّٗٛ ايعًِ بني ايٓعض٠ ايتكًٝز١ٜ ٚايٓعض٠ املعافض٠ :

  ايطبٝعــــ١ : ـ  1 املٓعٛص ايتكًٝز٣ يًعًِ :

رننع سٝح  ايتشٝظَتشضص َٔ ٛعٝا خايقا َٛمٜعتدل ايعًِ 

اعتدزّ ايعًُا٤  يويشؾكط  املٓٗر ايتذضٜب٢ ايعًُا٤ يغًط١ 

املتُجٌ ؾ٢ )امل٬سعات ٚايؿضٚض ٓٗر ا٫عتكضا٤ ايتكًٝز٣ َ

 ٚايتذاصب ايع١ًُٝ (

 ضض :ـ ايػــــــ2

ايت٢ تؿغض ًٛفٍٛ يًكٛاْني ٚايٓعضٜات اؾزٜز٠  يٜٗزف  

ٜضتهظ ع٢ً َبزا ايغبب١ٝ ٜٚضتبط  اختباص ايؿضٚضٚايعٛاٖض   

َجاٍ :اؿضن١ ؾ٢ عبب  بايطضم ايه١ُٝ ؾ٢ ادضا٤ ايبشٛخ 

  (( ) بٝهٕٛ ٚدٛر اؿضاص٠ ) اؿضن١ ع١ً اؿضاص٠

 ضض :ـ ايؿـــــــ3

ايعجٛص ع٘ ايبشج٢ با٣ صأ٣ َغبل ؾٗزؾ٘ ٫ ٜبزا ايباسح َؾضٚ

ايزصد١ ا٫ٚىل يشيو ؾٗٛ ؾضض َٔ  تؿغرل دزٜز يًعٛاٖضع٢ً 

:ع٬ق١ َجاٍ  ٜتِ ايتٛفٌ اي١ٝ بامل٬سع١ ٚاملؾاٖز٠ ايزقٝك١

 )نًُا طارت ايغضع١ قٌ ايظَٔ (  ايغضع١ بايظَٔ

 ايطبٝعـــــ١ :  ـ 1    املعافض٠ يًعًِ :ب ـ ايٓعض٠  

ايش٣ ٜعز املٓٗر ايؿضم٢ ا٫عتٓباط٢ ايعًُا٤ اىل اعتدزاّ  أؾ

بغبب  ْٛع َٔ ايتهاٌَ بني املٓٗر ا٫عتكضا٢٥ ٚا٫عتٓباط٢

: ْعض١ٜ َجاٍ  عزّ َٛانب١ املٓٗر ايتكًٝز٣ يًتكزّ ايع٢ًُ 

 ايهٛاْتِ ْٚعض١ٜ ا٫يهذلْٚات ٚايدلٚتْٛات سٍٛ ْٛا٠ ايشص٠ 

 ـ ايػــــــــضض :2

بٗزف ٜكّٛ ايباسح بزصاع١  ايعٛاٖض ٚايٓعضٜات  ايغابك١ 

ذناٍٚ ايباسح ايتٛفٌ َٔ  ايٛفٍٛ اىل ؾضض فٛص٣  دزٜز

خ٬ٍ ايؿضض اىل تٓب٤ٛات ع١ًُٝ  ثِ ذنزر بعز سيو فزم 

صاع١ قٛاْني اؾاسب١ٝ عٓز ْٝٛتٔ َجاٍ : ر ايؿضض اٚ نشب٘

 يًٛفٍٛ يؿضض ع٢ًُ دزٜز 

 ـ ايؿـضض :3

ايباسح ٜبزأ بتأعٝػ ايؿضض ايقٛصٟ ٚبعز سيو ٜكّٛ بتؿٓٝز 

ٖشا ايؿضض اعتٓاًرا إىل امل٬سع١ ٚايتذضب١.ايؿضض ايقٛصٟ قز 

دنتاط عزًرا نبرًلا َٔ امل٬سعات ٚايتذاصب ايزقٝك١ ٚشلشا ؾٗٛ 

 ايجا١ْٝ.َٔ ايزصد١ ؾضض 

َجاٍ : اعتُزت ْعضٜات  باعهاٍ ؾ٢ ايؿٝظٜا٤ ع٢ً راصع١ 

 ؾاسب١ٝ عٓز ْٝٛتٔ ٚايضبط بٝٓٗاقٛاْني ا
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 ض :ؾ٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعافــــ ثاْٝا : خقا٥ك ايعًِ 

٫ ٜتاثض بأسهاّ ايعًِ قاٜز تع٢ٓ إ  ـ املٛمٛعٝــــ١ :1  

 ايك١ُٝ ٚصغبات ا٫ؾضار 

  ايؿــضض:ـ ايتشل َٔ فزم 2

ًِّ إىلايكٛاْني  إىل يًٛفٍٛ ا٭ٚىل اـط٠ٖٛٛ   ؾ٢ ايٓعضٜات ثٳ

 َؿضر٠ ؾضًٚما رنتدلٕٚ ٫ ايباسجني.ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ فاٍ

 ايتذضب١:َج٬ . نا١ًَ ْعض١ٜ أْغك١ رنتدلٕٚ ٚإمنا َعظٚي١

 .نا١ًَ ْعض١ٜ فُٛع١  تؿٓز ؾ٢ ايؿٝظٜا٤

٫ٕ ايٓتا٥ر ايت٢   ـ سكا٥ل ايعًِ قاب١ً يًتعزٌٜ ٚايتػٝٝـــض :3

 ؾ٢ٗ تكبٌ ايٓكاـ ٚايتعزٌٜ غرل ْٗا١ٝ٥ ٜتٛفٌ ايٝٗا 

ا٣ سٌ َؾه١ً ٚايتعُِٝ   ـ ٜتُٝظ بايتذضٜز ٚايتعُٝـــــــِ :4

 نٌ املؾه٬ت املُاث١ً ؾ٢ املغتكبٌ ع٢ً 

ايعًّٛ ؾ٢ ؽتًـ   ـ قاب١ًٝ قناٜا ايعًِ يًكٝــــــاؼ :5 

 يًكٝاؼ :قزصتٗا ع٢ً اعتدزاّ ايضٜامٝات نأرا٠ 

 أـ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ : 

ؾ٢ عًِ ) ايؿٝظٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايؿًو ( ؾ٢ املكز١َ ٜأت٢ 

اعتدزاّ يػ١ ا٫صقاّ ثِ باق٢ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ َجٌ ) ايبٝٛيٛدٝا 

) ايعًِ ٖٛ ايكٝاؼ ( يشيو ٜكاٍ ( تغتدزّ ايكٝاؼ بزصد١ اقٌ

:اْٗا متتًو فُٛع١ ٢ ايكٝاؼ ؾٚعبب تؿٛم ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ 

) ثابت عضع١ اين٤ٛ ٚثابت ب٬ْو ٚثابت ع٬قات ثابت١ َجٌ 

 اؾاسب١ٝ ٚثابت نت١ً ايدلٚتٕٛ (

َجٌ عًِ ايٓؿػ ٚا٫دتُاع ٚا٫قتقار  ب ـ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ : 

٫ْٗا تٛاد٘ تأت٢ ؾ٢ املضتب١ ا٫خرل٠ ؾ٢ قزصتٗا ع٢ً ايكٝاؼ 

 ثابت١فعٛبات عزٜز٠ َجٌ عزّ ٚدٛر ع٬قات 

 ـ ايتٓب٪ ايع٢ًُ ٚاملداطض٠ بتهشٜب ايٓعضٜات6

  : ) اشلزف ا٫ِٖ ٚا٫زل٢ يًعًِ (

ايتٓب٪ ٖٛ املعٝاص ايش٣ ميٝظ بني  إ : بعض ؾ٬عؿ١ ايعًِ ٜض٣ 

قن١ٝ ٜتِ ؼزٜزٖا بزق١ ٜٚتِ ٚايتٓب٤ٛ ٖٛ :  ايعًِ ٚاي٬عًِ

  املغتكبٌ  تتٓبأمبا عٝشزخ ؾ٢فٝاغتٗا ؾ٢ فٛص٠ ن١ُٝ 

  ـ اَج١ً ع٢ً ايتٓب٪ : 7 

 )ٖاىل(:  االنجلزيى:عامل ايؿًو  1َجاٍ

يف ايتٓب٪ بعٛر٠ املشْب املعضٚف اعتُز ع٢ً َبار٨ ْعض١ٜ ْٝٛتٔ 

عقضٙ عاَا َٔ ظٗٛصٙ يف ايغُا٤ يف 76عز باٯٕ باعِ "ٖاىل" 

يًعٗٛص يف ايغُا٤ يف ْؿػ  املشْب عار عز صسٌٝ ٖاىل ٚب

 ايزقٝك١ ٚاملٛمع ايًشإ سزرُٖا ٖاىل متاَا 

 ع٢ً ايتٓب٪ : ْعض١ٜ اْؾتأٜ : 2َجاٍ 

ؾغٝذلتب ؼزخ عٔ اْ٘ اسا افطزّ دغُإ َٔ ايجكٛب ايغٛرا٤ 

ايتشكل َٔ يه١ٓ اعتكز إ ع٢ً سيو َٛدات دشب  ٖا١ً٥  .

ٖشا ا٫َض ؽب٘ َغتشٌٝ غرل إ ايعًُا٤ اعتطاعٛا ايتشكل َٓ٘ 

 باعتدزاّ ػضب١ دزٜز٠ 

  ثايجا : ايؿضض ؾ٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعافض :  

 أ ـ ايعًِ ع١ًُٝ رٜٓا١َٝ َؿع١ُ باؿ١ٜٛٝ :

ٚايؿضٚض ٫ٕ امل٬سعات ٚايتذاصب تكٛرْا اىل ؽُني ايؿضٚض 

ٚايٓعضٜات ت٪ر٣ اىل تكٛر اىل فٝاغ١ ايٓعضٜات ايع١ًُٝ 

مبكاص١ْ تٓب٪اتٗا َع  اٚايؿضٚض ٜتِ اختباصْٖعضٜات دزٜز٠ 

 ٬َسعات دزٜز٠ 

    ٚظٝؿ١ ايؿضض ؾ٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعافض ؾ٢ ا٫ت٢:ب ـ  

 ) ٚظٝؿ١ تؿغرل١ٜ (ايطبٝع١ٝ ايت٢ ٬ْسعٗا تؿغرل ايعٛاٖض ـ 1

) ايٛظٝؿ١ عٔ ظٛاٖض مل ٬ْسعٗا بعز تكزِٜ تٓب٤ٛات ـ 2

 ض١ٜ ٜعدل عٔ ايعبكض١ٜ ايبؾـ ايؿضض 3املٓٗذ١ٝ يًؿضض (

  صابعا :  ؽضٚط ايؿضض ؾ٢ املٓٗر املعافض:

ػعً٘ قابٌ يًتؿٓٝز أٚ  بقٛص٠ـ دنب إ تتِ فٝاغ١ ايؿضض 1

 ايتهشٜب

اسا ثبت فشت٘ ؾاْ٘ ٜتشٍٛ ـ ايؿضض ٖٛ فضر تؿغرل َ٪قت :2

 ٓ٘ اَا اسا تبني ؾؾً٘ ؾٝذب ايتد٢ً عاىل ْعض١ٜ َكبٛي١ 

 ب١ٝطضم مبط ػضَٜٓ٘ بـ إ ٜهٕٛ قابٌ يًتشكل 3

أٚ انجض عٝح ـ ذنزر ايؿضض ع٬ق١ قزر٠ بني َتػرلٜٔ 4 

 ميهٔ ايتشكل َٓٗا 

تكبٌ ا٫ختباص ـ دنب إ ٜذلتب ع٢ً ا٫خش ب٘ َكاصْات 5

 باعتدزاّ املعطٝات اؿغ١ٝ املتاس١ 

  خاَغا : خقا٥ك ايؿضض ؾ٢ املٓٗر ايع٢ًُ املعافض : 

  تؾرل بعض ايؿضٚض ايقٛص١ٜ اىل: ـ 1  

٫ ؽنع ي٬رصاى اؿغ٢ املباؽض: َجٌ) نٝاْات ٚاقع١ٝ  

 ايؿُتٛثا١ْٝ ـ اـ١ًٝ اؿ١ٝ ـ اؾّٝٓٛ ايبؾض٣ ـ اي٬يهذلٕٚ  ( 

 ايتشكل َٔ فش١ ايؿضض ػضٜبٝا :ـ ٫ٜتِ 2

بٌ بطضٜك١ غرل َباؽض٠:عٔ طضٜل ايتشكل بطضٜك١ َباؽض٠  

 َٔ فش١ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝ٘ اٚ اي٬ط١َ عٓ٘  

ٜؿغض عزر َٔ  ٫ْ٘  ـ ٫ ٜؿغض ايؿضض ظاٖض٠ َؿضر٠ را٥ُا :3 

اٚ ٜؿغض  ايغابك١ خنعت ي٬ًُسع١ ٚايتذضب١ايكٛاْني ايع١ًُٝ 

اؿغ١ٝ مت ٚمعٗا ع٢ً اعاؼ اـدل٠ عزرا َٔ ايؿضٚض 

ٜضر ؾ٢ ايٓٗا١ٜ اىل امل٬سعات ٚايتذاصب ٚامل٬سع١ ٚايتذضب١ ٚ 

 َع اْ٘ غرل قا٥ِ عًٝٗا 

 ـ ايكاب١ًٝ يًتؿٓٝز ٚايكاب١ًٝ يًتأٜٝز :4 

ؾ٬ غرل ع١ًُٝ  ني ايٓعضٜات ايع١ًُٝ ُٖٚا َعٝاص ايتُٝٝظ ب

َٔ  ْهتؿ٢ مبعضؾ١ إ ٖشٙ ايؿضٚض فارق١ بٌ دنب ايتانز

  اْٗا قاب١ً يًتؿٓٝز سغب قٛاعز املٓطل

(     ٚ ٫ٜغكطا أَا إ ٜغكط املطض ؾ٢ ايقشضا٤ : ايكٍٛ )َجاٍ ـ 

ؾ٢ٗ ٫ تكبٌ ايتؿٓٝز ٫ْٗا فارق١ بػض ايٓعض عٔ ساي١ 

 ايطكػ سغب قٛاعز املٓطل  ٖٚٛ اَهإ فزم اسز ايبزًٜني
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          ايع٢ًُ ٓٗرؾ٢ امل ايبشح يطضم عارعا :ايكٛاعزا٫عذلؽار١ٜ 

  : ) اـطٛات (املعافض

يتؿغرل َؾه١ً َا عٔ طضٜل ـ فٝاغ١ ايؿضٚض ايقٛص١ٜ 1

 َكاص١ْ ايعاٖض٠ بعٛاٖض اخض٣  

ع٢ً ٖشٙ ايؿضٚض ٚفٝاغتٗا ؾ٢ ـ اعتتٓباط ايٓتا٥ر املذلتب١ 2

 فٛص٠ صَظ١ٜ أٚ صٜام١ٝ 

 تًو ايٓتا٥ر عٔ طضٜل امل٬سع١ ٚايتذضب١ ـ ايتشكل َٔ 3

ايٓعض١ٜ عٓافض َٔ ـ ٫ ٜغتطٝع ايعًُا٤ اختباص نٌ عٓقض 4

٫ٚ تٛفـ باْٗا قت١ًُ يشيو ؾؿضٚض ْٚعضٜات ايعًِ را٥ُا 

 ٜك١ٝٓٝ ٫ْٗا قز تتعاصض َع امل٬سعات املغتكب١ًٝ يًؿضض

   :املعافض ايع٢ًُ املٓٗر ؾ٢ يًتؿغرل عابعا : مناسز 

 :ٚاْتؾاصا ( ) ا٫نجض ـ منٛسز عامل املٓطل ناصٍ ُٖب1ٌ 

يف تكاطع ٖزيف ايتؿغرلٚايتٓب٪ أ١ُٖٝ منٛسز ُٖبٌ تعٗض 

با٫ماؾ١ اىل اشلزف ايجايح ٖٚٛ  ُٖٚا َٔ أِٖ أٖزاف ايعًِ.

) منٛسز بني منٛسدني ؾ٢ ايتؿغرل ُٖا : ٚميٝظ   ايٛفـ

 ٚمنٛسز ا٫عتز٫ٍ ا٫عتكضا٢٥ ا٫ستُاىل (   -ا٫عتز٫ٍ ايعك٢ً 

  ُٖبٌ :أ ـ  ايتؿغرل احملهِ عٓز  

 قزر املعامل تٓب٤ٛ ٜتِ فٝاغت٘ ؾ٢ فٛص٠ ـ ايتؿغرل احملهِ 1

َع١ٓٝ ْتٝذ١ ؿذ١ تتِ فٝاغت٘ باعتباصٙ ـ ٚيتؿغرل سزخ َا 2

 َؾتك١ َٔ املكزَات. 

ٚدٛر اسز ايكٛاْني ايعاَ٘ اييت ٜٓزصز ؼتٗا ـ ٖٚشا ٜتطًب  3

 اؿزخ املضار تؿغرلٙ 

باخت٬ف ايٛقا٥ع ؾٝظٜا١ٝ٥ اٚ ـ ٫ رنتًـ تؿغرل ُٖبٌ يًٛقا٥ع 4

 ادتُاع١ٝ 

 عٓافض  ٢ٖ: 3َجاٍ :ٜشنض ُٖبٌ َجاٍ  ٜتهٕٛ َٔ  

ملاسا اْؿذض دٗاص ايضرٜاترل ـ سارث١ سزثت َطًٛب تؿغرلٖا :1

 ؾ٢ ايغٝاص٠ اثٓا٤ ايًٌٝ ؟  

ظٛاٖض عابك١ ع٢ً ايعاٖض٠ املطًٛب ـ فُٛع١ سٛارخ اٚ 2

ـ نإ ايػطا٤   ـ نإ اؾٗاط مم٤ًٛ باملا٤ تؿغرلٖا ٢ٖٚ : 

 ـ مل ٜهٔ باملا٤ ا٣ عا٥ٌ مز ايتذُٝز   قهُا 

تعز ٢ٖ ا٫عاؼ ـ اخنؿاض رصد١ اؿضاص٠ اثٓا٤ ايًٌٝ ..اخل ( 

 يًتؿغرل اؾظ٢٥ 

سذِ املا٤ ) ايش٣ ٜؿغض اؿارث١  ٖٚٛ إ ـ ايكإْٛ ايؿظٜا٢٥ : 3

 ( ٜظرار عٓزَا ٜتذُز 

ٜكّٛ ع٢ً اعاؼ عبب٢ َٚٓطل ب ـ ايتؿغرل عٓز ُٖبٌ : 

 ايتؿغرل ٜعتُز ع٢ً َعٝاصٜٔ ُٖا :

 ـ اؾُع بني ايُٓٛسدني ا٫عتز٫ٍ ا٫عتٓباط٢ ٚا٫عتكضا٢٥ 1

إ ٜؾتٌُ ع٢ً َكز١َ تتنُٔ ـ ٜٓبػ٢ ٣٫ تؿغرل عبب٢ :2

يشيو ؾايُٓاسز ايتؿغرل١ٜ  قإْٛ عاّ ٚاسز فشٝح ع٢ً  ا٫قٌ 

. ٫ ؽتًـ باخت٬ف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ اٚ ا٫دتُاع١ٝ   

 بايغبب١ٝ ) ع١ًٝ (  ايتؿغرلات عٓز ُٖبٌ تتقـ

  ـ منٛسز)ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ/نًٛر بضْاص( :2 

 :) طٛص املٓٗر ايتكًٝز٣ اىل ايؿضم٢ ( أ ـ ٚيِٝ ٌٖٜٛٚ 

اختباصٖا ثِ ٜتِ ايؿضٚض تأت٢ أ٫ٚ ٚيٝػ امل٬سع١  ٜض٣ إٔ

 ٚاؿهِ عًٝٗا ػضٜبٝا

 ب ـ نًٛر بضْاص : أٜز ٌٖٜٛٚ : 

تتٛيز ايؿهض٠ ٜض٣ إٔ:  ايؿهض٠ )ايؿضض أعبل َٔ ايتذضب١( 

ثِ )ايتذضٜب١ٝ(. أٚ ايعكٌ أٚ امل٬سع١ َٔ ايتدُني  )اؿزؼ( 

عٔ طضٜل اعتٓباط ْتا٥ر ٜأت٢ رٚص ايتذضب١ ٫ختباص ايؿهض٠ 

ايتذضٜب ٚامل٬سع١  ثِ ٜأت٢ رٚصدظ١ٝ٥ تًظّ عٔ ايؿضض .

ؾإسا دا٤ت ْتا٥ر ايتذضب١ َتؿك١ َع يًتشكل َٔ فش١ ايٓتا٥ر .

 َٔ ايؿضض ْغًِ بٗا ايٓتا٥ر  املغتٓبط١ 

أِٖ َا ميٝظٙ اؾُع بني ا٫عتكضا٤   :ًَشٛظ١  && 

 ٚا٫عتٓباط يف َضنب )َٓٗر( ٚاسز

 :   املٛمٛع ايضابع:املٓطل ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تقاٍ 

  :(( )) ن١ًُ عٝدلْطٝكا&&

ٚتتزاخٌ ْٛصبضت ؾٝٓض ٖٛ امل٪عػ اؿكٝك٢ شلشا ايعًِ  ـ 

 ْعضٜات ٖشا ايعًِ ٚتطٝبكات٘ َع عًّٛ َتعزر٠    

اٚ ن١ًُ اغضٜك١ٝ تع٢ٓ ايكا٥ز ) قا٥ز ايغؿ١ٓٝ ( عٝدلْطٝكا :ـ 

 ا٣ اْٗا عًِ ايكٝار٠ ٚايتشهِ ؾ٢ ا٫سٝا٤ ٚا٫٫ت املٛد٘ 

بٗا ايطضم ايت٢ تعٌُ ٢ٖ رصاع١   ا٫ٚ : َؿّٗٛ ايغدلْطٝكا : 

ت ا٫٫ع٢ً دتًؿ١ يتطبٝكٗا ايطبٝع١ ٚايها٥ٓات اؿ١ٝ امل

 سات١ٝ اؿضن١ 

ٖٛ فُٛع ايعٓافض املتؿاع١ً   ـ تعضٜـ ايٓعاّ ايغبرلْطٝك٢ :1

 ايت٢ تكّٛ ع٢ً تبارٍ املار٠ اٚ ايطاق١ اٚ املعًَٛات 

  : : عًِ سلٛىل ) ن٢ً ؽاٌَ ( ٫ْٗا  ـ ايغبرلْطٝكا2 

أٚ تًك٢ املعًَٛات ٚؽظٜٓٗا ٗتِ بزصاع١ عًُٝات ا٫تقاٍ ت

ؾ٢ تٛدٝ٘ َٓع١َٛ آي١ٝ ا٣ اعتدزاّ املعًَٛات  َعاؾتٗا .ٚ

 ناْت اٚ س١ٝ 

  : ٢ٖٚ تتكاطع َع ايعزٜز َٔ ايعًّٛ &&

ؾ٢ ايطب ؾ٢ٗ تكّٛ ع٢ً  اعػ صٜام١ٝ  ٚػز تطبٝكاتٗا 

ٚعًِ ايٓؿػ ٚا٫دتُاع ٚا٫قتقار ٚاملٛعٝك٢ ٚايتعًِٝ 

 ٚايبٝٛيٛدٝا ٚغرلٖا

 ـ فا٫ت ايغبرلْطٝكا :3

ا٫ْغإ فٓاع١ ٚتطٜٛض ا٫ْغا٢ْ اٯىل املعضٚف بايضٚبٛت ) ـ 

َٔ ن١ًُ تؾٝه١ٝ تع٢ٓ ٚتؾتل ن١ًُ صٚبٛت ـ  ( ا٫ىل 

 اٚ ايعبز  اـارّ 

ٜعٌُ بز٫ َٔ ا٫ْغإ ؾ٢ كتًـ اجملا٫ت افبح ايضٚبٛت ـ 

ؾ٢ َقاْع ايغٝاصات ٚايطا٥ضات ٜٚكّٛ باملٗاّ بزق١ عاي١ٝ ٚسيو 

 ...اخل
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  أ ــ  ايبطايـــ١ :  ٛت :ت تهٓٛيٛدٝا ايضٚبــــــ عًبٝا4 

ذنشص ايعًُا٤ َٔ ايشنا٤ يشيو ١ ايبطاي١ تضؾع ْغب

عاطًني ؾ٢ عٛف ػعٌ ْقـ عهإ ا٫صض ْ٘ ٫ا٫فطٓاع٢ 

 خ٬ٍ ث٬خ عكٛر

ٚاتغاع ايؿذ٠ٛ بني ا٫غٓٝا٤  ب ــ ايكنا٤ ع٢ً ايطبك١ ايٛعط٢ : 

 سٝح إ يًتهٓٛيٛدٝا اثاص نبرل٠ ع٢ً ا٫قتقارٚايؿكضا٤ 

تقبح اغ٢ٓ ٚاق٣ٛ َجاٍ :ايزٍٚ ايت٢ متتًو ايتهٓٛيٛدٝا 

 بُٝٓا تعٌ ايزٍٚ ا٫خض٣ ؾكرل٠

إٔ تغتطٝع ايتهٓٛيٛدٝا  عٛف  ز ــ ػاٚط قزصات ايبؾض :  

 % َٔ ا٫عُاٍ رٕٚ اؿاد١ يًبؾض81تعٌُ 

   ـ ايتنُٓات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ يًشٛعب١ :ثاْٝا 

 أ ـ ادنابٝات تهٓٛيٛدٝا ا٫تقاٍ ٚا٫ْذلْت : 

ا٫تقاٍ ٚايتٛافٌ بني ا٫ؾضار  ـ متهٔ ا٫ْغإ َٔ 1

 بغٗٛي١ َتذاٚط سزٚر ايظَإ ٚاملهإ ٚاؾُاعات 

َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايتٛافٌ ٚايتؿاعٌ ـ منٛ اؿٛاص اؾُاع٢ :2

 ا٫دتُاع٢ 

بني نباص ايغٔ ٚس٣ٚ ا٫ستٝادات اـاف١ تكًٌٝ ايعظي١ :ـ  3

  سٌ َؾه٬تِٗ ٚتزؾعِٗ مماصع١ أرٚاص ادتُاع١ٝ دزٜز٠ 

َٔ طضم ايتؿهرل اـ٬م ٚتعظط ـ تؿضط امناط دزٜز٠ : 5

 ايتُاعو ا٫دتُاع٢ 

  ب ـ عًبٝات ؽبه١ ا٫ْذلْت ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تقاٍ : 

دتُاع١ٝ ايعظي١ ا٫ؽًل ْٛع َٔ ـ ايعظي١ ا٫دتُاع١ٝ :1

ٚؽعٛص ايؿضر بايكًل ـ َؾه١ً ارَإ ا٫ْذلْت :2ٚايؿضر١ٜ 

 ٚايتٛتض اسامل تتٛؾض  

َجٌ  اْتؾاص اْٛاع ـ بضٚط َؾه٬ت ايتطٛص ايتهٓٛيٛد٢ :3

 دزٜز٠ َٔ دضا٥ِ ا٫ْذلْت 

اْتٗاى اـقٛف١ٝ ـ ظٗٛص َؾه٬ت َغتشزث١ : َجٌ :4

 اقع ايناص٠ ٚايتٓقت ع٢ً ا٫خضٜٔ ٚاْتؾاص املٛايؿضر١ٜ 

ضٚع١ بقٛص٠ غرل َؾـ اؿقٍٛ ع٢ً ايقٛص ٚاشلٜٛات :5

ٚخًل  َا ٜغ٢ُ با٫صٖاب ؽضٜب ايٓعِ ٚاملعطٝات ٫ٚعتػ٬شلا 

 ا٫يهذل٢ْٚ 

 يتهٓٛيٛدٝا ايغًب١ٝ ايقٛص َع ايتعاٌَ ثايجا ـ نٝؿ١ٝ 

 املؾه٬ت ؿٌ املزخٌ ٖٞ :ايضق١ُٝ املٛاط٣١ٓ  :املعًَٛات

 :خ٬ٍ َٔ شلا ايغًب١ٝ اؾٛاْب َع ٚايتعاٌَ ايتهٓٛيٛد١ٝ

 يتعًِٝ اٯَٔ ـ ا٫عتدزا1ّ :إىل تٗزف ايضقُٝـ١ : ـ ايجكاؾ1١

 سكٛم ع٢ً ـ احملاؾع2١ ا٫ْذلْت ع٢ً املعًَٛات ايط٬ب

 املعًَٛات اعتدزاّ عٓز ـ ايتٛثٝل3 يًػرل ايؿهض١ٜ املًه١ٝ

 َٔ املٓاعب ايضق٢ُ بايغًٛى ا٫يتظاّ ٖٛ  :ايضق٢ُ ـ ايغًٛى2

 امل٪عغ١ تنعٗا ايت٢ املكبٍٛ ( ا٫عتدزاّ ) عٝاع١ خ٬ٍ

 ايكٛاعز  َج٬: بعض ع٢ً ٚتؾتٌُايتع١ًُٝٝ

 باسذلاّ           ٚط٥٬َو املعًُني َع را٥ُا ـ تعا1ٌَ

 إٔ ٜعضؾٗا تضٜز ٫ ٓؾضَعًَٛاتت ٫ٚخقٛفٝتو  ـ امح2٢

 اٯخضٜٔ

 باملداطض ايتٛع١ٝ ٢ٖ  :ايضقُٝــ١   ٚايغ١َ٬ ـ ايقش3١

 ايتهٓٛيٛدٝا اعتدزاّ عٔ ايٓامج١ ٚايٓؿغ١ٝ اؾغز١ٜ

 ايؾبه١ ع٢ً ٚا٫عتُار ا٫ْذلْت إرَإ ٚايضق١ُٝ

 .أعاع٢ بؾهٌ ايعٓهبٛت١ٝ

٬م يًتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا  تعكٝب:١َُٗ ؾًغؿ١ ا٫خ #

 ؾ٢ : تتُجٌ

ـ ايتٓب١ٝ ع٢ً املداطض 2ايغًب١ٝ ٚا٫دناب١ٝ ـ ؼًٌٝ اؾٛاْب 1

 اجملتُع  سٝا٠ ايؿضر ٚ ب ايغًب١ٝ ع٢ًيًذٛاْ

يتٛع١ٝ ايٓؾ٤٢ بهٌ ٖشٙ اؾٛاْب ا٫قذلاسات ـ تكزِٜ 3

 ايغًب١ٝ

قز تهٕٛ ع٬سا ايتانٝز ع٢ً إٔ ٖشٙ ايغًبٝات ـ 4

 ٜغتدزَ٘ ا٫عزا٤ يتزَرل ايٛطٔ َٔ خ٬ٍ تزَرل ايؾباب 

عزّ  ؾ٢ ـ ايتانٝز ع٢ً ا١ُٖٝ ايٛاطع ايز٢ٜٓ ٚا٫خ٬ق٢ 4

 اْتٗاى خقٛف١ٝ ا٫خضٜٔ 

ٚاسذلاَٗا بتعزر ايجكاؾات ؾ٬ تع٢ٓ ـ ؼزٜز املكقٛر باؿض١ٜ 5

 ايتؿضٜط ؾ٢ ايكِٝ ا٫ف١ًٝ 

 ظ:ـــــــــيٝبٓت ـ 1   ـٛب :٫عاؼ املٓطك٢  يًشاعــصابعا : ا 

ايهؾـ إىل اخذلاع أٍٚ  نُبٝٛتض بزا٥ٞ ٚقارت انتؾاؾات٘: 

 ايجٓا٥ٞ ايشٟ ٚمع  قٛاعز أْع١ُ املعًَٛات .عٔ املٓطل 

 : ٍٛـــــــــدٛصز بـ 2

ٚايشٟ ٜغتدزّ فٝػا َع١ٓٝ أعػ َا ٜغ٢ُ بـ )ددل املٓطل( 

ؾايقٝؼ ايضَظ١ٜ يف اؾدل  يذلَٝظ ايع٬قات املٓطك١ٝ.

ٚفـ ايع٬قات بني فُٛعات َٔ ا٭ؽٝا٤ شلا ميهٓٗا

 خقا٥ك َؾذلن١ .

  ٔ :ـــــــــــــ دٕٛ ؾ3

باعتباصٖا بني نٝـ إٔ َٓطل "دٛصز  بٍٛ" ٜعاجل املقطًشات 

تؾرل اىل اؽٝا٤ تػرلات ددل١ٜ ٚيٝػ َقطًشات ن١ًٝ َ

 َٛدٛر٠ بايؿعٌ
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  ٛب :ـــــــــــ رٚص املٓطل ؾ٢ تطٜٛض اؿاع4

 املهْٛات املار١ٜ : –أــ املهٕٛ ا٫ٍٚ  

اعتدزاّ ايجٛابت ٜعتُز اؿاعٛب يف تقُُٝ٘ املارٟ ع٢ً 

٢ٖٚ دظ٤ َٔ  املٓطل ايضَظٟ َجٌ : ايٛفٌ ) . (  ٚ املٓطك١ٝ

ايجٛابت املٓطك١ٝ َٔ أبضط َ٪عغٝٗا  دٛصز  بٍٛ (  7ايؿقٌ ) 

ايت٢ ٢ٖ اعاؼ بٓا٤ تقُِٝ ايزٚا٥ض ا٫يهذل١ْٝٚ تعتدل اعاؼ ٚ

 اؿاعٛب

  ايدلفٝات : –ب ــ املهٕٛ ايجا٢ْ  

َجـٌ   اـ عاِٖ املٓطل ؾ٢ تطـٜٛض ايدلفٝـات  بهـٌ فا٫تٗـ    1

ــشنا٤     : ــ١ ٚاي ــات ايدلف ــُِٝ يػ ــات ٚتق ــز ايبٝاْ إراص٠ قٛاع

ؽظٜٔ َجاٍ : . َغتُز٠ َٔ  املٓطل ايضَظٟ نًٗا  ا٫فطٓاعٞ 

 ع٬قات املٓطك١ٝ ايٚتقٓٝؿٗا عًٞ أعاؼ  ايبٝاْات

2 ٛ ا٫َجـٌ يتٓؿٝـش املٗـاّ املعكـز٠ يف ايـشنا٤      ا٫را٠  ـ  املٓطل ٖـ

 ا٫فطٓاعٞ 

 خاَغا : تعضٜـ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ :

ٜٗزف اىل  ٖٛ َقطًح ٜطًل ع٢ً اسزخ عًّٛ اؿاعب ا٫ىل 

ايت٢ تتِ  ايبؾض٣ قٝاّ اؿاعب مبشاناٙ يعًُٝات ايشنا٤

ي٘ ايكزص٠ ع٢ً سٌ املؾه٬ت ٚاؽاس ايكضاصات راخٌ ايعكٌ 

 باعًٛب َٓطك٢ َٚضتب ٚبٓؿػ طضٜك١ تؿهرل ايعكٌ ايبؾض٣ 

 أ ــ ايع٬ق١ بني املٓطل ٚايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ : 

ق١ بني املٓطل ٚايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ باْٗا ع٬ق١ ثابت١ ايع٬

ع٢ً َض تاصٜذ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ مل ُٜٗؿ رٚص املٓطل ٚق١ٜٛ: 

 ؾاملٓطل ٖٛ اسز ايضنا٥ظ ا٫عاع١ٝ يًشنا٤ ا٫فطٓاع٢

 أـ ايؿضٜل امل٪ٜز ميجً٘ بعض املٓاطك١ :

٫ْ٘ ٜٓعضٕٚ يًُٓطل ع٢ً اْ٘ قًب ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ 

ايت٢ ػعٌ ع١ًُٝ ٜؾتٌُ ع٢ً ايعزٜز َٔ ا٫ْغام ايقٛص١ٜ 

 ا٫عتٓباط املٓطك٢ ع١ًُٝ اعاع١ٝ ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢  

  ـ دٕٛ َهاصث٢ :1

ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ ٜهٕٛ ٜض٣ إ سٌ املؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ 

ابتهاص ْغل َٓطك٢ ٜكّٛ ع٢ً اي١ٝ ايتؿهرل عٔ طضٜل 

 ايشن٢  

 ـ نٛايغهــــ٢:2

ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ بكٛي٘ ايش٣ ٜ٪نز ع٢ً رٚص املٓطل ؾ٢ 

ملعًَٛات ٢ٖ يػ١ عٔ اتٛدز يػ١ ٚاسز٠ ؾكط فاؿ١ يًتعبرل 

 )َٓطل احملٍُٛ

 

 ب ـ ايؿضٜل املعاصض  : ) عًُا٤ ايٓؿػ ( :

ا٫ػاٙ ايغٝهٛيٛد٢ ؾ٢ ؾِٗ ٚرصاع١ ايشنا٤ ٜتب٢ٓ  

إ  ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ عٝهٕٛ ٖ٪٤٫ ٜعتكزٕٚ ا٫فطٓاع٢ .  

بؿشك تضنٝب ٚاٖتُٛا ػٓبٛا فضا١َ املٓطل يٛ  نجاخاانجض 

ساعبات تقُِٝ ِٗ َٔ ساٍٚ َٓ ٚعًُٝات ايتؿهرل ايبؾض٣ 

ؼان٢ ايطضٜك١ ايت٢ ٜعٌُ بٗا ايعكٌ ايبؾض٣ بايؿعٌ رٕٚ 

 ايًذ٤ٛ اىل املٓطل 

نإ َػايٝا ؾ٢ ايؿضٜل ا٫ٍٚ :ـ   ـ ص١ٜ٩ ْكز١ٜ يًؿضٜكني : ز 

عزّ قزص٠ املٓطل ع٢ً َعاؾ١ تاٜٝزٙ يًُٓطل ٖٚشا ٜعٗض ؾ٢ 

َجٌ ايتؿهرل غرل ايضتٝب ٚايتؿهرل ظٛاٖض عك١ًٝ َع١ٓٝ 

مل ٜؾضح نٝـ ميهٔ ؼكٝل ايجا٢ْ:ايؿضٜل ـ  باؿػ املؾذلى 

 ايطضٜك١ ايت٢ ٜتبٓاٖا .

٫  ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ب ع٬ق١ املٓطلع٢ً ايضغِ َٔ سيو ـ 

 :  تظاٍ ق١ٜٛ بغبب 

أ ـ ا٫عتدزاّ املتعزر يًُٓطل ؾ٢ ايعزٜز َٔ اجملا٫ت 

 ايؿضع١َٝجٌ :

     ـ تقُِٝ ٚبٓا٤ ايضٚبٛت١2      ـ ؾِٗ َٚعاؾ١ ايًػات ايطبٝع1ٝ

 ـ ايتؿهرل باؿػ املؾذلى  ٚسٌ املؾه٬ت 3

نجض٠ اعتدزاّ املٓطل ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ اىل إ  ب ـ ار٣

َٚٔ أِٖ ايعًّٛ ايت٢ دنب  عًُا٤ اؿاعٛب َأيٛؾا يأفبح :

 تعًُٗا قبٌ تعًِ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ 

) ايشنا٤  عارعا: رٚص املٓطل ؾ٢ بٓا٤ تهٓٛيٛدٝا ا٫تقا٫ت  

 ا٫فطٓاع٢ ( :

 ـ رٚص املٓطل ايضَظ٣ ؾ٢ ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ :1

َٔ ٚدٛر بق١ُ َٓطك١ٝ تجبت رٚص ٫رنًٛ اٟ  ْعاّ سن٢ ـ 1

 املٓطل يف ٖشٙ ايٓعِ 

) ُٖا  ع٢ً عٓقضٜٔ ـ اعتُز عًُا٤ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ :2

  ايًػ١ املٓطك١ٝ ايضَظ١ٜ ٚآيٝات ا٫عتز٫ٍ ( ٢ٖٚ نايتاىل :

 ) َضس١ً ايتذٗٝظ يًدلْاَر ايشنٞ ()أ( متجٌٝ املعضؾ١. 

) َضس١ً .   َٔ خ٬ٍ آيٝات ا٫عتز٫ٍايدلْاَر )ب( تؾػٌٝ 

 ايتٓؿٝش (

عتز٫ٍ اـاف١ بايدلْاَر ارخاٍ املعاصف  ٚاٚاَض ا٫) ز ( 

ايدلْاَر  امل١ُٗ املطًٛب١ ثِ ٜٓذظ ) َضس١ً ايدلف١ ( ايشن٢

 ) يػات ايدلف١ (خ٬ٍ  َٓ٘ ٜٚتِ سيو َٔ

 ـ ا٭رٚاص املٓطك١ٝ يف ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ٖٞ:2

اعٗاّ ب ـ  املٓطل نتك١ٝٓ َباؽض٠ يتُجٌٝ املعضؾ١  أ ـ اعتدزاّ 

 ايعزٜز َٔ يػات ايدلف١ باملٓطل )بضٚيٛز( تقُِٝ املٓطل ؾ٢ 

 َقزص ٫مناط ايتؿهرل ز ـ اعتباص املٓطل 
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 أـ رٚص املٓطل يف متجٌٝ املعضؾ١ ) َضس١ً ايتذٗٝظ يًدلْاَر  

  :  ايشنٞ(

ايؾعٛص بأ١ُٖٝ ٚدٛر يػ١ ـ  ظٗٛص املٓطل ايضَظٟ ارٟ ايٞ :1

متتاط . تغتدزّ ؾٝٗا ايضَٛط ع١ًُٝ عا١َ  نٛع١ًٝ يًتؿاِٖ 

 بايزق١ 

ـ  ظٗٛصايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ ارٟ ايٞ :) تكًٝز عكٌ ا٫ْغإ 2

أرصى ايعًُا٤ إٔ تعاٌَ اٱْغإ َع َؾه١ َا ) بشنا٤(  (

ٚباعتدزاّ قزصات يًُعًَٛات املتٛؾض٠ يز١ٜ عٓٗا ٜأتٞ ْتٝذ١ 

ٜقٌ َٔ خ٬شلا تتشٍٛ ٖشٙ املعًَٛات ملعضؾ١  يعك١ًٝ اٱْغإ ا

 ملؾه١ًؿٌ ا

ْكّٛ ـ  يهٞ حنانٞ ايعكٌ ايبؾض٣ ) ايشنا٤ ا٫فطٓاع٢ (:3

متهٓٗا َٔ بٛمع  سق١ًٝ مد١ُ َٔ املعضؾ١) َعًَٛات ( 

 ايتعاٌَ بشنا٤ َع املؾه٬ت اييت تٛادٗٗا .) سٌ املؾه١ً (

ٚاؿؾٛ ايظا٥ز ـ  ٚمبا إٔ ايًػ١ ايطبٝع١ٝ ٜػًب عًٝٗا ايًبػ:4 

إىل ايبشح عٔ يػ١ يشا اػ٘ عًُا٤ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ 

متتاط بايزق١ ٚاٱدناط ٖٚٞ  يػ١ املٓطل افطٓاع١ٝ بز١ًٜ 

نُا إٔ املٓطل ايضَظٟ ٜبغط  ١َُٗ ا٫عتز٫ٍ ٜٚظٜز ايضَظ١ٜ.

 َٔ عضعتٗا .

 ؿهرل ) َضس١ً ايتٓؿٝش ايدلف١ ( ب ـ املٓطل َقزص ٭مناط ايت 

املٓطل باعتباصٙ عًِ أرصى عًُا٤ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ إٔ :

يشيو ٜعز املٓطل  رصاع١ ايتؿهرل ٚايتؿهرل ٖٛ قًب ايشنا٤

ٖٛ ايُٓٛسز املعٝاصٟ يًتؿهرل ايبؾض٣ ٚاٯيٞ ع٢ً سز عٛا٤  :

اىل رصاع٘ ايتؿهرل َٔ ٖٓا عع٢ عًُا٤ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ .

٫ ٜغتطٝع ايتعاٌَ َع ٫ٕ منط ايتؿهرل املأيٛف ا٫عتٓباطٞ .  

 نجرل َٔ املؾه٬ت .

 ز ـ  إعٗاَات املٓطل يف تقُِٝ ٚبٓا٤ ايعزٜز َٔ 

 املٓطل غرل ايضتٝب : ـ 1    ) يػات ايدلف١ ( :

ٖٛ تؿهرل ٜٓتكٌ َٔ َكزَات َع١ٓٝ إىل أـ ايتؿهرل ايضتٝب :

 عٓٗا.ْتٝذ١ تًظّ 

ٖٛ تؿهرل ْتُهٔ َٔ خ٬ي٘ ب ـ ايتؿهرل غرل ايضتٝب : 

 رٕٚ ساد١ إىل اَت٬ى َعاصف نا١ًَ اعتٓتاز بعض ايٓتا٥ر 

دٕٛ َهاصثٞ ٚمت اعتدزاَ٘ يف بضاَر اؿاعٛب يف اقذلس٘ 

  1971ْٗا١ٜ عاّ 

 

 

  ضٕ :ــــــــــ املٓطل امل 2

ا٣ ذنتٌُ انجض َٔ قُٝت٢ ٖٛ ْٛع َٔ املٓطل َتعزر ايكِٝ 

 ايقزم ٚايهشب 

ايكزص٠ ع٢ً متجٌٝ املعا٢ْ ايػاَن١ ٜغاعز ٖشا ايٓٛع ع٢ً:ـ 

 متجٌٝ املعاصف نُا ٢ٖ ع٢ً طبٝعتٗا . 

ٜتعاٌَ َع قُٝتتني ؾ٢ املٓطل نإ ؾُٝا َن٢ عبب ظٗٛصٙ : ـ 

 اؾٌُ املٓطك١ٝ ُٖا ايقزم اٚ نشب 

يًتعاٌَ َع ايكناٜا ناؾٝتني  ا٫ إ ٖاتني ايكُٝٝٝنت يٝغت ـ 

َج٬ ايتؾدٝك ايت٢ تؾتٌُ ع٢ً رصد١ َتؿاٚت٘ َٔ اؿهِ 

اىل َٚٔ ٖٓا ظٗضت اؿاد١ ايطب٢ اٚ ا٫طٛاٍ ٚا٫سذاّ ٚغرلٖا 

 َٓطل َضٕ ٜغاعز ؾ٢ متجٌٝ املعضؾ١ املتعًك١ بايعامل اؿكٝك٢

 َٚٔ أَج١ً سيو:ـ 

إَا إ ؾطبكا يكإْٛ ايٛعط املضؾٛع   اسا قًٓا ) امحز طٌٜٛ ( 

َا إ ا ٜتقـ ايؾ٤٢ بقؿ١ اٚ بٓكٝض ايقؿ١ ٫ٚعط بُٝٓٗا    

ٚيهٔ َاسا ٫ٚ ٚعط بُٝٓٗا. ٜهٕٛ ) امحز طٌٜٛ اٚ ٫ طٌٜٛ (

) طٌٜٛ  دزاا ـ  طٌٜٛ اىل سز َا ـ َتٛعط   يٛ نإ امحز 

ٖٚهشا ؾاملٓطل املضٕ ذناٍٚ َعاؾ١ َجٌ ٖشٙ (  ايطٍٛ

 ايكناٜا.

 


