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B جسحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن ال٣ىؾحن 

 .....ؤو٫ مً اؾخٗاص ؾُُغجه ٖلى مهغ بٗض زغوج الحملت الٟغوؿُت ..................... -۱

 الضولت الٗثماهُت  -ص اهجلترا –ج  الكٗب اإلاهغي  –ب          اإلامالُ٪ –ؤ

 ٣ٖب زغوج الحملت الٟغوؿُت مً مهغ خضر ج٣اعب بحن .................................... -۲

 لٟغوؿُحنالٗثماهحن وا-ص الاهجلحز والٗثماهحن -ج اإلامالُ٪ والٟغوؿُحن–ب          الٗثماهُحن واإلامالُ٪ –ؤ

اصة بؿِ هٟىطها ٖلى مهغ ؤواثل ال٣غن الـ  -۳  م بضواٞ٘ ............... 9Aٖمضث الضولت الٗثماهُت إٖل

ُت –ب  ا٢خهاصًت –ؤ  حٛغاُٞت -ص ٢ىمُت -ج قٖغ

ٖؼم الؿلُان الٗثماوي ٖلي مداعبت اإلامالُ٪ و ال٣ًاء ٖليهم بٗض زغوج الحملت الٟغوؿُت ٖام  -٤

 .. بؿبب ١۸١١

 جدال٠ اإلامالُ٪ م٘ ؤلاهجلحز –ب         ال٠ اإلامالُ٪ م٘ الٟغوؿُحنجد –ؤ

 ٖضم ٦ٟاءة اإلامالُ٪ ٞالح٨م -ص جُل٘ اإلامالُ٪ الؾخٗاصة خ٨م مهغ –ج 

 ًض٫ اجبإ الؿلُان الٗثماوى ألؾالُب ؾُاؾُت في اؾخٗاصة بؿِ هٟىطه ٖلى مهغ ٣ٖب عخُل -٥

 الٟغوؿُحن ٖلى 

ُت الؿُاؾُت–ب    الايُغاباث الضازلُت–ؤ     الكٖغ

 ال٠ًٗ الٗؿ٨غي  -ص  اإلااامغاث الؿُاؾُت-ج

ماء الكٗب وطل٪ له  -٦  ؤلابمكىعة ٖػ
ً
٧ان مً ؤهم قغوٍ والًت مدمض ٖلى للح٨م ؤن ال ًهضع ؤمغا

 ......صاللت ٖلى 

غ مهحرةب(              جُب٤ُ قغوٍ الح٨م الضؾخىعيؤ(  حن فى ج٣ٍغ  خ٤ اإلاهٍغ

حن فج ( بت اإلاهٍغ     لٟغى الؿُُغة ٖلى مدمض ٖلى ص (  ى بؾخالم الؿلُتٚع

 ج٨ٟحره ٨ٞغ زىعقُض باقا فى الخسلو مً مدمض ٖلى ول٨ىه لم ٨ًٟغ فى ٖا٢بت ألامىع الىاججت ًٖ -۷

  بعؾا٫ ٞغ٢ت الضالة لخضُٖم ؾلُخه ب(  للهُٗض جىحه مدمض ٖلىؤ( 

    بؾخضٖاء ٞغ١ ألالبان وألاعهاوئص الى اؾخاهبى٫  ص ( ٢غاع بخُٗحن مدمض ٖلى والُا ٖلى حضهج ( 

 منذ خزوج الحملة الفزنسية الى تولية محمد على
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 جل٨إث اهجلترا في بحالء ٢ىاتها ًٖ مهغ بٗض عخُل الحملت الٟغوؿُت بؿبب ................... -۸

بتها في ؤلاهخ٣ام مً الضولت الٗثماهُت  –ؤ بتها في ؾُُغة اإلامالُ٪ ٖلي الح٨م  –ب          ٚع  ٚع

بتها في خماًت مهالحها ؤلا٢خهاصًت -ص ؿُحن مغه ازغي زىٞها مً ٖىصة الٟغو -ج  ٚع

 الضاٞ٘ اإلاباقغ ل٨غاهُت الٗثماهُحن للممالُ٪ ٣ٖب عخُل الحملت الٟغوؿُت ............. -۹

  اهخماءاتهم الخاعحُتب(   جُلٗاتهم الؿُاؾُتؤ( 

تهم الجبهت الضازلُتص (   بغوػ صوعهم في َغص الٟغوؿُحن ج (   ج٣ٍى

ابهذ َغ١ اإلامالُ٪ فى م٣اومت الحملت الٟغوؿُت وفى الهغإ الٗثماهُحن بٗض زغوج ألاهجلحز حك -١١

 مً مهغ وطل٪ مً زال٫ ................

اصة فى ٖضص ال٣ىاث والدؿلُذ ب(  الؿُُغة ٖلى الىحه ال٣بلىؤ(    الٍؼ

تج (      جىخُض اله٠ فى مىاحهت الٗضو ص ( الؿُُغة ٖلى اإلاالخت النهٍغ

 بغػث بٌٗ الىخاثج الاؾتراجُجُت للحملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ جخمثل في ............ -١١

   بغوػ الاعاصه الكٗبُتب(    اوكاء اإلاجم٘ الٗلمىؤ( 

ُٗتج ( ً الدكَغ     لٟذ اهٓاع اهجلترا إلاهغص (   اوكاء الضواٍو

 ت .........................جىا٢ٌ مى٠٢ بهجلترا مً اإلامالُ٪ م٘ بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ هدُج -١۲

 اؾخٗاصة بهجلترا ٖال٢تها بالؿلُان الٗثماويب(  حٛحر الٗال٢اث الخاعحُت للضولت الٗثماهُت ؤ( 

ماء اإلامالُ٪ج (     ججضص الهغإ ؤلاهجلحزي اإلاملى٧يص (  جسلو الؿلُان الٗثماوي مً ٖػ

سها الؿُاس ى ؾىي جد٤ُ٣-١۳  مأعبها الؿُاؾُت ( ) لم حٗٝغ اهجلترا ٖلى مضاع جاٍع

ًغح٘ الؿبب وعاء َلب الاهجلحز مً اإلامالُ٪ الخًٕى للح٨م  –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب   

 الٗثماوى ..........

 ٢ىة الضولت الٗثماهُت ب(  زضإ الؿلُان الٗثماوىؤ(

  يغب اإلاهالح الٟغوؿُت في الكغ١ ص (    اصعا٥ َمٗهم في اؾخٗاصة خ٨مهمج (

 لُان الٗثماوى ٖلى الخسلو مً اإلامالُ٪ باجبإ ؾُاؾت ............ٖمل الؿ -١٤

  الخُاهت–ب     الخضإ–ؤ

 الخ٣اعب-ص  ٞغ١ حؿض -ج
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م وحىصهم في  ًغح٘ ٖضم مداعبت -١٥  مهغ بٗض عخُل الحملت الٟغوؿُه الضولت الٗثماهُت لإلهجلحز ٚع

 الظي ٣ٖض بحن الٗثماهُحن و ؤلاهجلحز  الهلح–ب      زٝى الٗثماهُحن مً ٖىصة الٟغوؿُحن –ؤ

 زٝى الٗثماهُحن مً جدال٠ اإلامالُ٪ م٘ ؤلاهجلحز -ص صوع بهجلترا في عخُل الٟغوؿُحن مً مهغ-ج

 م ( هدُجت لٗىامل ....................٧١۸١٤اهذ زىعة الكٗب اإلاهغي في ماعؽ )  -١٦

 ؾُاؾُت واحخماُٖت–ب   ؾُاؾُت وا٢خهاصًت–ؤ

ت -ص ًت واحخماُٖتا٢خهاص -ج ؿ٨ٍغ  احخماُٖت ٖو

 ٧ان الضاٞ٘ وعاء ج٣اعب اإلامالُ٪ والاهجلحز ٣ٖب زغوج ال٣ىاث الٟغوؿُت مً مهغ  ............... -۱۷

 زضإ الؿلُان الٗثماوى–ب  جإمحن اهجلترا إلاؿخٗمغاتها–ؤ

ُت -ج  جد٤ُ٣ اإلاهالح اإلاكتر٦ت -ص  جضُٖم الح٣ى١ الكٖغ

 اإلهجلحز إلؾخٗاصة خ٨مهم للبالص بؿبب .....................اؾخٗان اإلامالُ٪ ب-۱۸

بت ؤلاهجلحز في بؿِ ؾُُغة اإلامالُ٪ ٖلي مهغب(  ٖضم ٢ضعة اإلامالُ٪ ٖلي مىاحهت الٗثماهُحنؤ(   ٚع

مإ بهجلترا في مهغص (  جدؿً الٗال٢ت بحن الٗثماهُحن و الٟغوؿُحن ج (   ٖضم بصعا٥ اإلامالُ٪ أَل

ت للىنى٫ الى مهغ ( وؿخسلو مً ) حٗل اإلاما -۱۹ لُ٪ ؤهٟؿهم ؤصاة الؾخ٣ُاب ال٣ىي اإلاخهاٖع

 الٗباعة الؿاب٣ت ............

  ٖضم وخضة الهضٝب(   ان الٛاًت جبرػ الىؾُلتؤ( 

  ي٠ٗ ٢ضعاث اإلامالُ٪ص (   جىاخغ اإلامالُ٪ ج (

 ؿُت .......................ؤو٫ مً ؾعي إلاداعبت اإلامالُ٪ والخسلو منهم بٗض زغوج الحملت الٟغو -۲١

 الؿلُان الٗثماوى-ص َاهغ باقا -ج مدمض ٖلى –ب  زىعقُض –ؤ

 لِـ هىا٥ ٖضو صاثم ؤو نض٤ً صاثم هىا٥ مهالح صاثمت زحر مً َب٤ هظا....................... -۲١

 الؿلُان الٗثماوى-ص اإلامالُ٪ -ج الاهجلحز –ب  ٞغوؿا –ؤ

 ع ال٣ىي التى جم٨نهم مً الىنى٫ للح٨م ٩ٞان ٖليهم ازخُاع ............ؤؾاء اإلامالُ٪ فى ازخُا -۲۲

 الاهجلحز-ص الكٗب اإلاهغي  -ج الٟغوؿُحن –ب  الٗثماهُحن –ؤ

اصة الخضهىع فى الجاهب  ....................... -۲۳  ؤصي زغوج اهجلترا مً مهغ جُب٣ُا لهلح بمُان الى ٍػ

 الث٣افى-ص ًنىالض -ج الا٢خهاصي –ب  الؿُاس ي –ؤ

 م  ١۸١٤حٗض ؤو٫ م٩اؾب مدمضٖلي مً اهدُاػه لهٟىٝ الكٗب اإلاهغي ٖام  -۲٤

 م ۱۸١٥جىلُه خ٨م حضة  ب( ؤعجٟإ ٢ضعه و م٩اهخه ؤ(

 جسلهه مً مىاٞؿُه ص (  جىلُه خ٨م مهغ ج (
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 ........م هى ....٧١۸١٤ان الضاٞ٘ وعاء مهاحمت مدمض ٖلي إلاغا٦ؼ اإلامالُ٪ في ال٣اهغه ٖام   -۲٥

 َمىخاجه الؿُاؾُت-ص مؿاهضجه للكٗب اإلاهغي  -ج والءه للٗثماهُحن–ب  ٦غاهُخه للممالُ٪ –ؤ

في ٞترة مً الٟىض ى والهغاٖاث بحن الٟغ١ الؿُاؾُت اإلاخىاخغة  9A) صزلذ البالص في ؤواثل ال٣غن  -۲٦

 ...وحٗضص الىالة في ٞترة وححزة ( وؿخض٫ مً الٗباعة الؿاب٣ه ٖلى ...........

   الخضزل الخاعجى في الكإن الضازلىب(    عجؼ الاصاعة الٗثماهُتؤ( 

    اهٟغاص الٗثماهُحن بالح٨مص (   ي٠ٗ الاعاصة الكٗبُتج (

)هظه ال٣ىة لم ج٨ً جخهإع ٖلى الح٨م بل هبدذ مً ٢لب خىاصر الهضام بحن ال٣ىي الثالر ( في -۲۷

ت ...............٧ان الؿبب في بغ  –يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  امت الكٗبُت اإلاهٍغ  وػ الٖؼ

  خاله الٟغاٙ الؿُاس ىب(   ز٣ل زبراتهم الؿُاؾُتؤ(

بت في جمثُلهم بد٨م بالصهمص (    ؾىء الاخىا٫ الا٢خهاصًت والاحخماُٖتج (   الٚغ

) ا٢ترح مدمض ٖلى اَال١ ؾغاح زؿغو باقا مً سجىه بال٣لٗه وحُِٗىه والُا ( وؿخيخج مً -۲۸

 اعة الؿاب٣ه .الٗب

  اْهاع حٟٟٗه ًٖ الح٨م–ب     صٖم مدمض ٖلى للؿُاصه الٗثماهُه–ؤ

ت الٗثماهُت-ص  انهاء خاله الٟغاٙ الؿُاس ى -ج  بظع الك٣ا١ بحن الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

ت بلي ................ -۲۹  ًغح٘ َلب زىعقُض باقا مً الؿلُان الٗثماوي بعؾا٫ ٞغ١ ٖؿ٨ٍغ

ٌ الكٗب اإلاهغي لخىعقُض باقا –ب        ض ٖلي يضهمؿاهضة اإلامالُ٪ إلادم –ؤ  ٞع

ه -ج  وحىص تهضًضاث زاعحُه لح٨مه -ص ٖضم ز٣خه في بٌٗ الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

حن لخىلُت زىعقُض باقا الح٨م الى ............... -۳١  ٌٗىص ج٣بل اإلاهٍغ

امت الكٗبُت–ؤ  انهاء الىٟىط اإلاملى٧ى–ب   عئٍت الٖؼ

 زل٤ اؾخ٣غاع ؾُاس ى -ص هُتٖضائهم للضولت الٗثما -ج

 َلب زىعقُض مً الؿلُان اؾخضٖاء ٞغ٢ت ألالبان وألاعهائص الى اؾخاهبى٫ ًض٫ ٖلى ..........-۳۱

بخه في جضُٖم ؾلُت الضولت–ؤ بخه في الخسلو مً مكا٧لهم–ب   ٚع  ٚع

بخه في ايٗاٝ ٢ىة مدمض ٖلى -ج بخه في ٦ؿب وص الؿلُان الٗثماوى -ص ٚع  ٚع

ت ( في يىء ) َلب ز-۳۲ ىعقُض باقا والى مهغ مىمدمض ٖلى الخىحه للهُٗض بدمالث ٖؿ٨ٍغ

 ًغح٘ الضاٞ٘ وعاء َلب زىعقُض باقا الى ............ –الٗباعة الؿاب٣ه احب 

 زلى الؿاخت الؿُاؾُت –ب  حُُٗل اإلاالخت في نهغ الىُل–ؤ

ت مغ٦ؼه بالهُٗض -ج ت -ص  ج٣ٍى  ي٠ٗ ٢ضعجه الٗؿ٨ٍغ
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ت في مهغ بٗض .................اهتزث م٩اه -۳۳  ت زىعقُض الٗؿ٨ٍغ

ٌ مدمض ٖلي الخىحه إلاداعبت اإلامالُ٪ؤ(   اؾخضٖاء الؿلُان الٗثماوي لٟغ١ ألالبان و ألاعهائوص ب( ٞع

ه حضًضه إلاهغ ص ( نضوعٞغمان بخىلُت مدمض ٖلي والًت حضه ج (  بعؾا٫ الؿلُان الٗثماوي ٞغ١ ٖؿ٨ٍغ

 م ٞغى خهاع ا٢خهاصي مً ......١۸١١زغوج الحملت الٟغوؿُت مً مهغ بؾخُإ اإلامالُ٪ بٗض  -۳٤

 الٛغب-ص الكغ١  -ج الجىىب–ب          الكما٫ –ؤ

۳٤.................................... -٥  خاو٫ زىعقُض ببٗاص مدمض ٖلى ًٖ خ٨م مهغ نهاثُا ًٖ ٍَغ

 ؾا٫ ٞغ٢ت الضالةَلب مً الؿلُان اع ب( َلب مىه مداعبت اإلامالُ٪ بالهُٗض ؤ( 

ماء بخُٗحن مدمض ٖلى ص ( َلب مً الؿلُان اؾخضٖاء الالبان والاعهاوئصج ( ٌ ٢غعاث الٖؼ   ٞع

 ؤصي الخ٣اعب الٗثماوى الٟغوس ي بٗض زغوج الحملت الٟغوؿُت مً مهغ الى ..................... -۳٦

حن للح٨م التر٧ي ب( ٖضاء بهجلترا للضولت الٗثماهُتؤ(  ٌ اإلاهٍغ  ٞع

 ٢ىة اإلامالُ٪  بيٗاٝص (  جغاح٘ اإلامالُ٪ ًٖ ٨ٞغة الاؾخ٣ال٫  ج (

 م بخىلُت ...................................>8@9ؤهتهذ خالت الٟغاٙ الؿُاس ي التى ؤ٣ٖبذ زىعة  -۳۷

 زؿغو باقا-ص الالٟى -ج زىعقُض باقا–ب         مدمض ٖلى–ؤ

 ت الؾباب ...................................لم ًخم حُٗحن زؿغو باقا للمغة الثاهُ -۳۸

ت–ؤ  احخماُٖت-ص ا٢خهاصًت  -ج ؾُاؾُت –ب        ٖؿ٨ٍغ

 م الؾباب...................................١۸١٤زاع الكٗب اإلاهغي ٖام  -۳۹

ت -ج ؾُاؾُت –ب         ا٢خهاصًت–ؤ  احخماُٖت-ص ٖؿ٨ٍغ

ًه لخىُٟظ  -٤١  ألاوامغ الهاصعة له مً زىعقُض باقا .................... شج٘ مدمض ٖلي في ٞع

ت -ؤ  ي٠ٗ الضوله الٗثماهُت–ب  ز٣خه في ٞغ٢ه الٗؿ٨ٍغ

حن -ج ماء اإلامالُ٪ -ص ز٣خه في م٩اهخه لضي اإلاهٍغ  ٖال٢خه الىز٣ُت بٖؼ

 ؤو٫ مً ٨ٞغ في الخسلو مً مدمض ٖلى ٧ان ًضًً بالىالء لـ ................... -٤۱

  اإلامالُ٪ب(   غوؿُحنالٟؤ( 

  الاهجلحزص (   الٗثماهُحن ج (

امت الكٗبُت بخُٗحن مدمض ٖلى والُا وازظوا ٖلُه الٗهىص واإلاىاز٤ُ ان ٌؿحر بالٗض٫ ( -٤۲ )٢امذ الٖؼ

 جغح٘ اهمُت احخمإ صاع اإلاد٨مه الى ................ –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب 

   انهاء خاله الٟغاٙ الؿُاس ىب(    اثمتحُٛحر الاويإ الؿُاؾُت ال٣ؤ( 

    اصعا٥ خ٣ُ٣ه ان الكٗب اخض اع٧ان الضولتص (   جدؿحن الاخىا٫ الاحخماُٖتج (
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ٌ مدمض ٖلي ٞغمان الؿلُان في ماًى  -٤۳  الي ٖلي حضة بؿبب ..................م بخُِٗىه و ۱۸١٥ٞع

حن بب٣اءهؤ(   َمٗه في خ٨م مهغ ب( جمؿ٪ اإلاهٍغ

 بٗض حضة ًٖ ألاؾخاهتص (  حضه ًٖ مهغ بٗض ج (

ماء اإلامالُ٪ ٧ان طل٪ بهضٝ ................-٤٤  جضزل اهجلترا لضي الؿلُان إلاى٘ جىُٟظ بٖضام ٖػ

  بؾخٛال٫ اإلامالُ٪ للىنى٫ الى الح٨م  ب(  ٦ؿب وص اإلامالُ٪ؤ( 

   م٘ الؿلُانمى٘ الٟغوؿُحن مً جدؿحن ٖال٢تها ص (  بيٗاٝ ٞغمان الؿلُان الٗثماوىج ( 

 لم ٨ًً زىعقُض مُمئن إلاى٠٢ مدمض ٖلى وطل٪ بؿبب ................ -٤٥

ماء الكٗب فى مدمض ٖلىؤ(   ؤن مدمض ٖلى عحل ٖاص٫ ٨ًغه الٓلم ب( ز٣ت ٖػ

   َغص مدمض ٖلى اإلامالُ٪ص (  صوعه فى جىلُه خ٨م مهغج (

 .............( .......................ₓ( ؤو ٖالمت )√ي٘ ٖالمت )

الضاٞ٘ اإلاباقغ ل٨غاهُت الٗثماهُحن للممالُ٪ ٣ٖب عخُل الحملت الٟغوؿُت بغوػ صوعهم في -٤٦

 َغص الٟغوؿُحن

( ) 

م زغوج الحملت -٤۷ ؾٗذ اهجلترا لخد٤ُ٣ ٖضة اهضاٝ مً وعاء ب٣اء ٢ىاتها في مهغ بٚغ

 الٟغوؿُت 

( ) 

ت ٖللى الؿلُ-٤۸  ( ) ت بٗض حالء الحملت الٟغوؿُت٧ان اإلامالُ٪ ؤ٢ىي ال٣ىي اإلاخىاٖػ

٧ان الضاٞ٘ وعاء ج٣اعب اإلامالُ٪ وؤلاهجلحز ٣ٖب زغوج ال٣ىاث الٟغوؿُت مً مهغ زضإ -٤۹

 الؿلُان الٗثماوى

( ) 

هىا٥ جىا٢ٌ بحن مى٠٢ اهجلترا مً الؿلُان الٗثماوى ٢بل وبٗض اؾخٗاصة ٖال٢خه الُُبت -٥١

 بٟغوؿا

( ) 

جلحز مً اإلامالُ٪ الخًٕى للح٨م الٗثماوى ٢ىة الضولت ًغح٘ الؿبب وعاء َلب الاه-٥۱

 الٗثماهُت

( ) 

بغػث بٌٗ الىخاثج الاؾتراجُجُت للحملت الٟغوؿُت ٖلى مهغ جخمثل في لٟذ ؤهٓاع اهجلترا -٥۲

 إلاهغ

( ) 

 ( ) ٧ان للحمله الٟغوؿُت صوع في ْهىع ٢ىة الكٗب اإلاهغي -٥۳

ت بغوػ الخإزحر هخج ًٖ ونى٫ اإلامالُ٪ للح٨م ٣ٖب زغوج ا-٥٤ ل٣ىاث الٟغوؿُت والاهجلحًز

 الؿُاس ى للحمله الٟغوؿُت 

( ) 

ت >8@٧9اهذ زىعة الكٗب اإلاهغي في ماعؽ -٥٥ ؿ٨ٍغ  ( ) هدُجت لٗىامل احخماُٖه ٖو
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امت الكٗبُت ازىاء زىعة الكٗب ٖلى زىعقُض باقا-٥٦  ( ) بضؤ الخ٣اعب بحن مدمض ٖلى والٖؼ

حن لخىلُت -٥۷  ( ) زىعقُض باقا الح٨م الى زل٤ اؾخ٣غاع ؾُاس ىٌٗىص ج٣بل اإلاهٍغ

 ( ) دمض ٖلى في بضاًت خ٨مهإلااَمإن زىعقُض باقا -٥۸

 ( ) ان الؿهم الظي نىبه زىعقُض إلادمض ٖلى عص الُه-٥۹

 ( ) اصي ونى٫ ٞغ٢ه الضالة الى مهغ الى حُٗحن مدمض ٖلى خا٦ما-٦١

 

 

 

B جسحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن ال٣ىؾحن 

ُاهُا وحىص مدمض ٖلى فى خ٨م مهغ ..........................٧ -٦۱ ٌ بٍغ  ان الؿبب وعاء ٞع

 ؾُاس ي  -ص بحخماعى –ج  ٖؿ٨غي  –ب         ب٢خهاصي –ؤ

ت للخسلو مً مدمض ٖلى مً .................................... -٦۲  ٧اهذ ؤو٫ مداولت ٖؿ٨ٍغ

 الٟغوؿُحن -ص هجلحز الا  -ج اإلامالُ٪ –ب          الٗثماهُحن –ؤ

ؼع والحملت الٟغوؿُت فى مداولت ألاؾدُالء ٖلى مهغ .............. -٦۳ ٣ت خملت ٍٞغ  حكابهذ ٍَغ

٣ت بصاعة البالصؤ ٣ت بؾخٛال٫ مىاعص البالصب(             ( ٍَغ  ٍَغ

    ألازاع التى جغ٦ىها فى مهغص (  الضزى٫ مً قما٫ مهغ ج (

 ٢بل طهابه مباقغة الى ..........................ؤنبذ خ٨م مدمض ٖ -٦٤
ً
 لى زالها

امت الكٗبُتؤ(  غة الٗغبُتب(  الخسلو مً الٖؼ  خغوب الجٍؼ

ؼع ص (  الُىهانج (      خملت ٍٞغ

بٗض ٞكل الُغ١ الضبلىماؾُه الهجلترا ال٢ىإ الؿلُان الٗثماوي بٗؼ٫ مدمض ٖلي مً خ٨م مهغ  -٦٥

 .…………………………………لجاث الى وؾُله

ت –ؤ  ؾُاؾُت -ص جدالٟاث -ج ا٢خهاصًت–ب      ٖؿ٨ٍغ

ؾبب  –) لم ًغضخ اإلامالُ٪ والاهجلحز لخىلُت مدمض عى الح٨م ( في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب -٦٦

ُاهُا وعاء اؾىاص والًت مهغ الى مدمض ب٪ ألالٟى ...............  ؾعى بٍغ

  ُ٪جضُٖم ؾُاصة اإلامال–ب   يغب الاعاصة الكٗبُت –ؤ

   جإًُض ألالٟى لالهجلحز -ص جد٤ُ٣ مأعب ؾُاؾُت-ج

 

 

 الجزء الثانى : توطيد سلطة محمد على فى مصز 
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بى٣ل مدمض ٖلي الى والًه ؾالىهُ٪ وحُٗحن مىس ى م ۱۸١٦ٌٗض انضاع الؿلُان الٗثماوي ٞغمان -٦۷

 ................باقا بضال مىه حٗبحرا ًٖ

بحن مدمض ٖلي والؿلُان  ضاءالٗؤ( 

 الٗثماوي

هجلترا والضوله الخدال٠ الؿُاس ي والا٢خهاصي بحن اب( 

 الٗثماهُه

به الؿلُان الٗثماوي اؾخٗاصه ؾُُغجه ٖلى مهغص (  الؿُاس ي للضوله الٗثماهُه ال٠ًٗج (   ٚع

ُاهُا في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها في مهغ ٖام  -٦۸  م...............۱۸١٦جغجب ٖلي ٞكل بٍغ

 والٗثماهُحن  جدضص الهغإ بحن اإلامالُ٪–ب  بٖاصة جغجِب و جيؿ٤ُ ٖال٢تها م٘ اإلامالُ٪–ؤ

ؼع  -ص خهاع قىاَئ مهغ الكغ٢ُت -ج  الاجٟا١ م٘ الؿلُان ٖلي بعؾا٫ خملت ٍٞغ

 ................وطل٪ فى  لم ًد٣٣ه هى  غ خهض مدمض ٖلي ما ػعٖه ٚحره واؾخٟاص مً هه -٦۹

ؼع  ب( م>8@9زىعه ؤ(   م?8@9خمله ٍٞغ

 مظبده ال٣لٗهص (  الحغوب الىهابُه ج (

ؼع ٖلى مهغ  @A?9الحمله الٟغوؿُه ٖلى مهغ ازخلٟذ   -۷١  ......................فى ?8@9و خمله ٍٞغ

 مً اإلامالُ٪ ممى٢ٟه-ص مى٠٢ الكٗب اإلاهغي منهم -ج نمى٢ٟهم مً الٗثماهح–ب  الهضٝ–ؤ

٤ اؾخسضام الىؾاثل -۷۱  ......خاو٫ اإلامالُ٪ الخسلو مً مدمض ٖلي ًٖ ٍَغ

ت –ؤ  ؾُاؾُت -ص صبلىماؾُت -ج ا٢خهاصًت–ب      ٖؿ٨ٍغ

 ......ؾُاؾه ٞغ١ حؿض اجبٗها مدمض ٖلي م٘ -۷۲

ماء الكٗب –ب        اإلامالُ٪ –ؤ  الٗثماهُحن -ص الاهجلحز -ج ٖػ

ام -۷۳  ....................................بٗض تالكٗبُ تحٛحر مى٠٢ مدمض ٖلي مً الٖؼ

ٌ ٖمغ م٨غم ال٣غاعاث الاػمه الا٢خهاصًه ب( نضوع ٞغمان بى٣له الى والًه ؾالىهُ٪ بالُىهانؤ(   ٞع

ؼع ٖلى مهغ ج ( ماء اإلامالُ٪ ص ( خمله ٍٞغ  الهلح م٘ ٖػ

ىن ٖلى الاهجلحز في .........-۷٤  ٧ان او٫ اهخهاع ًد٣٣ه اإلاهٍغ

تب(   ٦ٟغ الضواعؤ(   الاؾ٨ىضٍع

 عقُض والحماصص (    الخل ال٨بحرج ( 

ؼع ق٨ال مً اق٩ا٫ -۷٥  الخدال٠ بحن ................قهضث خمله ٍٞغ

حنؤ(  مدمض ٖلى واإلامالُ٪ ب(  اإلامالُ٪ واإلاهٍغ

  الاهجلحز واإلامالُ٪ص (    الاهجلحز والٗثماهُحنج (
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 جسلو مدمض ٖلى مً ٖمغ م٨غم بىُٟه الى ..............-۷٦

ت–ؤ   مضًىه ؾاخلُت–ب     مضًىه ٢اٍع

ت-ص  ىه زاعحُهًمض -ج  مضًىه صحغاٍو

امت الكٗبُت ............مً -۷۷  الٗىامل التى ؾاٖضث مدمض ٖلى في الخسلو مً الٖؼ

امت والٓهىع  –ؤ  جغازيهم وانهؼامُتهم–ب   خب الٖؼ

 جغصصهم وج٩اؾلهم -ص زىٞهم وجغاحٗهم -ج

 .....................بخُٗحن مدمض الؿاصاث في ه٣ابه الاقغاٝ بهضٝ م٢١۸١۹ام مدمض ٖلي ٖام  -۷۸

 ازباث م٩اهخه امام الؿلُان الٗثماوي ب( الؿُض ٖمغ م٨غم ٣ٖابؤ( 

 الؿُُغه ٖلى امىع الح٨مص (  ازباث ٢ىجه امام اإلامالُ٪ ج (

 م مً ؤحل جد٤ُ٣ بٌٗ اهضاٞه و ؤهمها ........ @8@9اؾخٛل مدمض ٖلي ألاػمت الا٢خهاصًت ٖام  -۷۹

اصة الًغاثب ٖلي الكٗ–ب  الخسلو مً ٢ُىص ن٪ الىالًت –ؤ  ب ٍػ

 الخسلو مً الخجاع ألاحاهب  -ص بىاء ال٣ىة الظاجُت إلاهغ-ج

 ...................................مدمض ٖلي في جا٦ُض خ٨مه اإلاُل٤ ٖلى مهغ بٗضبضؤ  -۸١

 جىلُه الؿاصاث ه٣ابه الاقغاٝ -ص الاػمه الا٢خهاصًه-ج مهاحمه اإلامالُ٪–ب  مظبده ال٣لٗه -ؤ

 ...................................جلترا إلادمض ٖلي مىظ جىلُه خ٨م مهغمٓاهغ ٖضاء اه ؤولى -۸۱

 باقا مىس يجا٦ُضها ٖلى حُٗحن  ب( ؤ( مكاع٦تها للممالُ٪ في الهجىم ٖلى ال٣اهغه والجحزه

ه مداولتها لخُٛحر الؿلُه الؿُاؾُه في مهغ ج ( ؼع الٗؿ٨ٍغ  ص ( اعؾلها خمله ٍٞغ

ُت ( في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب )خُث عض ى بظل٪ الٗلماء وال-۸۲  .......................ٖغ

 ٧اهذ صواٞ٘ جسلو مدمض ٖلى مً ٖمغ م٨غم ........... 

 امىُت -ص شخهُت -ج ؾُاؾُت –ب  احخماُٖت -ؤ

امت الكٗبُت اجب٘ مدمض ٖلى اؾلىب ............-۸۳  للخسلو مً الٖؼ

 الضهاء -ص اإلاؿاإلات -ج ال٣ىة –ب  الصجاٖت -ؤ

 اؾخٟاص مدمض ٖلى مً الؿُاؾت الخاعحُت للضوله الٗثماهُت في الخسلو مً ...........-۸٤

امت الكٗبُت –ب  الٟغوؿُحن -ؤ  اإلامالُ٪ -ص الاهجلحز -ج الٖؼ
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 ................................... مدمض ٖلى اإلاباصت الضؾخىعٍه اإلاٟغويه ٖلُه مً زال٫  ٌه٣ -۸٥

غصهم للهُٗض ؤ( نض هجماث اإلامالُ٪  حُٗحن مدمض الؿاصاث ه٣ُبا لالقغاٝ ب( َو

ًه ٞغم ج (  احغاءاث حُٛحر اإلال٨ُه والًغاثبص (  بى٣له الى ؾالىهُ٪ <8@9ن اٞع

ُاهُا بلي ؤلاؾ٨ىضعؾت لالخخماء بها ٖام -۸٦  م بؿبب .............. ?8@9جغاحٗذ ٢ىاث بٍغ

 ىع اؾلحت اإلا٣اومت في عقُض و الحماصجُب(  بمضاص الٗثماهُحن اهل عقُض بالؿالح ؤ( 

ت  ج (  الاؾخٟاصة مً ٢ىة ألاؾُى٫ ؤلاهجلحزي ص (  جدغ٥ ٢ىاث مدمض ٖلي هدى ؤلاؾ٨ىضٍع

ؼع  -۸۷ مه الاهجلحز في عقُض والحماص ازىاء خمله ٍٞغ  .......................م?8@9ازبدذ هٍؼ

 لحزي الجِل الاهج ٢ىة ي٠ٗ ب( ؤ( زبره الكٗب في م٣اومه اإلادخل

ه ج ( اصه ٢ىه مدمض ٖلي الٗؿ٨ٍغ امه الكٗبُهلص ( الخٟى١ الٗؿ٨غي  ٍػ  لٖؼ

ه الى  -۸۸ قٗغالاهجلحز بسُبه امل ٚحر مخى٢ٗه ٚحرث مجغي الاخضار ٖىض ونى٫ الحمله الاهجلحًز

 وطل٪  مهغ

ه ب( ؤ( قضه م٣اومه اهالي عقُض والحماص  خهاع مدمض ٖلي الحمله في الاؾ٨ىضٍع

 بٌٗ الجىىص الاهجلحز ؾغ ص ( ا ا ٖلُه واٞخه اإلاىُهاٖخمضو  ًم ج (

٣ُا   -۸۹ انضع الؿلُان الٗثماوي ٖضه ٞغماهاث لخىلي مدمض ٖلي زالر والًاث مسخلٟه في اؾُا واٍٞغ

 ......................واوعوبا وجمثلذ اإلاغه الاولى في ٢اعه

٣ُا–ؤ ٩ا الكمالُت -ص اوعوبا -ج اؾُا –ب  اٍٞغ  امٍغ

 اث لخىلي مدمض ٖلي زالر والًاث مسخلٟه ٧اهذ اإلاغه الثالثه في ٢اعهاهع الؿلُان الٗثماوي ٞغمانض-۹١

٣ُا–ؤ ٩ا الكمالُت -ص اوعوبا -ج اؾُا –ب  اٍٞغ  امٍغ

ت بلي عقُض زم بلي الحماص ............. -۹۱  ؾبب ؾحر ؤلاهجلحز مً ؤلاؾ٨ىضٍع

 ٟى٢هم البدغي اؾخٛال٫ ج–ب  بُه اٖخماصهم ٖلي ٖىهغ اإلاٟاحإه الحغ  -ؤ

 ؤهمُت مضًىت عقُض لألؾُى٫ ؤلاهجلحزي  -ص زىٞهم مً مىاحهت مدمض ٖلي مباقغة -ج

حن ٣ًىصون ال٨ٟاح يض الاهجلحز في عقُض والحماص .........-۹۲  ٧ان الٗامل ألاؾاس ى الظي حٗل اإلاهٍغ

  اإلامالُ٪–ب   الضولت الٗثماهُت –ؤ

   عوؾُا -ص الٟغوؿُىن -ج

 ....................... اه٣ؿام ال٣ُاصاث الكٗبُه خى٫ م٩اهه الؿُض ٖمغ م٨غم ًغح٘ الى -۹۳

 @8@9ب( خضور اػمه ًُٞان الىُل  ؤ( جىلُخه لى٣ابه الاقغاٝ

ؼع صوعه ص (  و٢ىٞه بجاهب مدمض ٖلى ج (  في اإلا٣اومه خمله ٍٞغ
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ُاهُا في جىلُت مدمض ٖلي تهضًضا إلاهالحها ف -۹٤  ي مهغ بؿبب ...........عؤث بٍغ

ت و َمىخاجه الؿُاؾُت –ب        تهضًضه لحلٟائها اإلامالُ٪  –ؤ  ٢ىجه الٗؿ٨ٍغ

 ٖال٢اث مدمض ٖلي م٘ ٞغوؿا -ص ؾُاؾت مدمض ٖلي الخاعحُت -ج

) اٚغي مدمض ٖلى اإلامالُ٪ بتر٥ الهُٗض والا٢امت في ال٣اهغة ( هضٝ مدمض ٖلى مً وحىص -۹٥

 اإلامالُ٪ بال٣اهغة 

ت(ؤ  انهاء جمغص الهُٗض ب(  الاؾخٟاصة مً زبراتهم الاصاٍع

تج ( ت جىحهاتهمص (    ايٗاٝ ٢ىتهم الٗؿ٨ٍغ   ؾهىلت مٗٞغ

ام  -۹٦  في ............... ?8@٧9اهذ هخاثج خملت اهجلترا ٖلي مهٖغ
ً
 م ؾببا

امت الكٗبُه  ؤ(  جىخُض نٟٝى ألامت م٘ مدمض ٖلي  ب( حٗم٤ُ اه٣ؿام نٟىٝ الٖؼ

اصة خضة الهغإ بحن مدمض ٖلي و اإلامالُ٪  ص (  هاًت الٗضاء بحن بهجلترا و مدمض ٖلي  ن ج (  ٍػ

ه ٧ان بضاٞ٘............... -۹۷ م خهاع مدمض ٖلي لإلؾ٨ىضٍع ؼعبالهلح ٚع  مىا٣ٞت مدمض ٖلي لُلب ٍٞغ

 الخٝى مً الهضام اإلاباقغ م٘ ؤلاهجلحز   ب( جد٤ُ٣ الخدال٠ م٘ ؤلاهجلحز  ؤ( 

 زىٞه مً جسلي الضولت الٗثماهُت ٖىه ص (  خٟٙغ إلاىاحهت اإلاىاٞؿه الضازلُت  ال ج (

 خضص نىاب ؤو زُإ فى ٧ل ٖباعة مً الٗباعاث الخالُت B -ب

امت الكٗبُت مىا٠٢ مؿاهضة إلادمض ٖلى ٢بل حُِٗىه خا٦ما ٖلى مهغ-۹۸  ( ) ٧ان للٖؼ

 ( ) الؿُاس ى جغح٘ اهمُت احخمإ صاع اإلاد٨مه الى انهاء خاله الٟغاٙ-۹۹

ماء الكٗب في ماًى -۱١١  ( ) م او٫ ٢اٖضة للح٨م الضؾخىعي في مهغ =8@9وي٘ ٢غاع ٖػ

ُحن زمدمض ٖلي باالهًمام الى الٗلماء واإلاكاًش وازخالَه باالهالى الؿا اهغةجض٫ مج -۱١۱

 ت ..ٖلى ٢ىجه الٗؿ٨ٍغ م>8@9يض اإلامالُ٪ ٖام 

( ) 

 ( ) مان للممالُ٪ً ألا ههي خ دذ الاخضار ان مى٣ُه الهُٗضازب -۱١۲

 ( ) ت اهجلترا الؿلمُت لخل٘ مدمض ٖلى مً خ٨م مهغ لهجحذ مداو -۱١۳

ؼع  <8@٧9ان ٞغمان  -۱١٤  ( ) م ؾببا في مجئ خملت ٍٞغ

 ( ) م  ?8@9زالٟذ اهجلترا قغوٍ نلح ؤمُان في ٖام -۱١٥

ؼع -۱١٦  ( ) ٢ضم اإلامالُ٪ اإلاؿاٖضة الهجلترا ازىاء خملت ٍٞغ

 ( ) اؾخٟاص مدمض ٖلى مً اهخهاع لم ٌكاع٥ ُٞه -۱١۷

ؼع  -۱١۸ امت الكٗبُت ومجئ خملت ٍٞغ  ( )  ?8@9هىا٥ اعجباٍ واضح بحن الٖؼ

امت الكٗبُت ؾببا في جسلو مدمض ٖلى منها -۱١۹  ( ) ٧اهذ مىا٠٢ الٖؼ

غة الٗغبُت وؾُلت الهٟغاص مدمض ٖلى بالح٨م -۱۱١  ( ) ٧اهذ خغوب الجٍؼ
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اصةؤلاهخاج ؤ -۱۱۱ الؼعاعي و هخم مدمض ٖلي بإؾخسضام نهغ الىُل بإًٞل و ؤخضر ألاق٩ا٫ اإلام٨ىت لٍؼ

 لظل٪ ٢ام بـ..

ت  ؤ ـ ق٤ التٕر و ال٣ىىاث   ب ـ بوكاء ال٣ىاَغ الخحًر

 ص ـ بىاء الجؿىع و الؿضوص  حـ ـ نُاهت التٕر ال٣ضًمت 

غفي مهغ و لظل٪ ٢ام ب -۱۱۲  إ حضًضة مً الىباجاث مثل ..ةصزا٫ اهى ؤهخم مدمض ٖلي بهىاٖت الحٍغ

 ب ـ هباث الىُلت الهىضًت   ؤ ـ ؤشجاع الخىث

 ص ـ ٢هب الؿ٨غ  حـ ـ الؿمؿم

٘ ٖنهم الٓلم الاحخماعي و الا٢خهاصي مً  -۱۱۳ ٢ام مدمض ٖلي بةنالح  اخىا٫ الٟالخحن في مهغ و ٞع

 زال٫ ........

 الخحن بةخخُاحاث الؼعاٖت ب ـ جؼوٍض الٟ ؤ ـ بلٛاء هٓام الالتزام 

 ص ـ حُٛحر اويإ الحُاػه الؼعاُٖت  حـ ـ جدؿحن َغ١ الغي 

 ؾُاؾت مدمض ٖلي الا٢خهاصًت الؼعاُٖت في اإلا٣ام ألاو٫ بلي ............هضٝ   -۱۱٤

 بخال٫ اؾالُب ػعاُٖت حضًضة  –ب  بصزا٫ اهىإ حضًضة مً الىباجاث الؼعاُٖت –ؤ

خماص ٖلي الضو٫ ألاوعوبُت -ص اُٖت للخهضًغجىٞحر اإلادانُل الؼع  -ج  ج٣لُل ألٖا

 حملت وجٟهُال لخد٤ُ٣ .... ٢هض مدمض ٖلى بإن حكٝغ الح٨ىمت ممثله في شخهه ٖلى الاهخاج -۱۱٥

  الكغا٦تب(   الٗضالتؤ( 

  الخىاٞـص (   الاؾخٟاصة ج (

 الضوله مً ؤحل ..............م زمحن وحسجُلها بإؾلتاصعةاعاض ي اإلا٢ام مدمض ٖلي بمه -۱۱٦

حن –ؤ  بيٗاٝ م٩اهت اإلالتزمحن الؿُاؾُت   –ب  جد٤ُ٣ مُالب الٟالخحن اإلاهٍغ

امت لكٗبُه -ج  بخ٩ام ؾُُغجه الؿُاؾُت  -ص بيٗاٞضوع الٖؼ

 

 اوكاء مدمض ٖلى للمضاعؽ الؼعاُٖت يهضٝ الى .............-۱۱۷

اصة الاهخاجؤ(   جىٞحر الجهضب(   ٍػ

 جدضًض اإلاؿئىلُاثص (    ال٨ٟاءاث جىٞحر ( ج

 الجزء الثالث : محمد على وبناء الدولة الحديثة 
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 مهاصعة مدمض ٖلى لألعاض ى اإلالتزمحن باؾم الضوله ًغجبِ بالخُٛحر في هٓام .............-۱۱۸

 الالتزامص (    الاهخٟإج ( الًغاثب ب( الحُاػة–ؤ

ت ٖلي نهغ الىُل و هظا  -۱۱۹ ٧ان اه مً ؤهم بنالخاث مدمض ٖلي في الؼعاٖه بوكاء ال٣ىاَغ الخحًر

 ..ُٖٓم الازغ في 

 ػعاٖت ألاعى ا٦ثر مً مغة في الٗام   -ب  ؤ ـ بصزا٫ مدانُل حضًضة 

٘ الغي  حـ ـ بوكاء جٕغ حضًضة   ص ـ ؤلاهخمام بمكاَع

 ام بظل٪ في اإلا٣ام ألاو٫ ..........ُبني مدمض ٖلي ٢اٖضة نىاُٖه إلاهغ و ٧اهذ صواٞٗه لل٣ -۱۲١

 ب جىٞحر بخخُاحاث الجِل   ٍت ؤ ـ جىٞحر مىخجاث للؿى١ اإلاهغ 

اصة الضزل ال٣ىمي   حـ ـ مىاٞؿت الضو٫ ألاوعوبُت   ص ـ ٍػ

طل٪ مً  َب٤ مدمض ٖلي هٓام الاخخ٩اع في الا٢خهاص و الظي خ٤٣ إلاهغ َٟغة ب٢خهاصًت ٦بري و  -۱۲۱

 زال٫ جغ٦حزه 

 ب ـ اؾخ٣ضام الخبراء مً الخاعج   ؤ ـ مبضؤ ألاؾخ٣ال٫ ؤلا٢خهاصي 

 ص ـ اإلاىاٞؿت في ؾى١ الخجاعة الضولُت   لؿُُغة ٖلي خغ٦ت الخجاعة حـ ـ ا

 لٗهىع الؿاب٣ت وطل٪ بؿبب...في ٖهض مدمض ٖلي ًٖ باقي ا ػاص ٖضص اإلا٣ُمحن ألاحاهب في مهغ -۱۲۲

 ب ـ بهخمام مدض ٖلي بالى٣ل و اإلاىانالث  ؤ ـ حصجُ٘ الهجغة بلى مهغ 

ضاص ٦بحرة مً الخبراء في ٧اٞت اإلاجاالث  بُت في مهغحـ ـ ٞخذ باب ؤلاؾدثماعاث ألاحى  ص ـ اؾخ٣ضامه أٖل

 ٢ُام الٟالح بؼعاٖت ما ج٣غعه الح٨ىمت في ٖهض مدمض ٖلى ًضزل جدذ بىض ............-۱۲۳

 الخبراث ص ( ال٨ٟاءاث ج ( الىاحباث ب( الح٣ى١  –ؤ

ا ( ًض٫ ٖلى .مهاو٘ ال)ؤحبر مدمض ٖلى مكاًش الحاعاث ٖلى حم٘ الهبُت للٗمل في -۱۲٤  ضولت احباٍع

  اهماله لح٣ى١ الُٟل–ب     خاحخه ألًض ٖاملت–ؤ

اصة الاهخاج الهىاعى -ج  اهخمامه باإلاماعؾت الٗملُت-ص  ٍػ

 هىا٥ وحه اعجباٍ بحن بٗثاث مدمض ٖلى للخاعج و ..................-۱۲٥

ت–ؤ ت اإلاهٍغ ت–ب   مسخ الهٍى  ْهىع الضولت الٗهٍغ

ت -ج ت -ص َمـ الحًاعة اإلاهٍغ  بغوػ ال٣ىمُت اإلاهٍغ

 التزم الهىإ في عبٕى مهغ بالهىاٖاث التي ا٢غاها مدمض ٖلي هدُجت .............. -۱۲٦

٤ اإلاىخجاث بال مً زال٫ ؤ(  نٗىبت حؿٍى

 الح٨ىمت  

 ل ناو٘ جىٞحراإلاىاص الخام بإؾٗاع مالثمت إلم٩اهُاث ٧ب( 

اصة هٟىط َىاث٠ الحٝغ ص (   اإلاهاو٘  اء٢ُام مدمض ٖلي بةوك ج (  ٦ىؾُاءاؾمغاع ٍػ
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غة للهىاٖاث ٖضة جدضًاث منها ............... واحه مدمض ٖلي -۱۲۷  ٖىض جٍُى

 ه٣و ألاًضي الٗامله الهىاُٖت اإلاضعبت  ب(  الحٝغ الهىاُٖت  جًاثل صوعقُىر َىاث٠ؤ( 

ت  ج (     حٗاعى اؾخ٣ضام الخبراث ألاحىبُت م٘ ألاخخ٩اع  ص ( جد٨م الخجاع ألاحاهب في الهىاٖاث اإلاهٍغ

 هخج ًٖ جُب٤ُ مدمض ٖلي لىٓامه الا٢خهاصي الجضًض في الخجاعه.......-۱۲۸

٤ مىخجاتهم  –ؤ  جضهىع اإلا٩اهت الاحخماُٖت للخجاع و البضو–ب  خغمان اإلاىخجحن الؼعاُٖحن مً حؿٍى

اػصًاص وكاٍ الخجاع ألاحاهب في ألاؾتراص و -ج

 ضًغالخه

حن اإلاىلُحن لهْهىع َب٣ت حضًضه للخ -ص  جاع اإلاهٍغ

 ْهغ جمحز ............. ۱۹بخىؾُ٘ خ٣ى١ اإلال٨ُت في ال٣غن الـ  -۱۲۹

ُانؤ(  البضوص (    الخجاعج ( ٖما٫ الهىاٖت ب( ألٖا

 مً زال٫ ............. طل٪ هخم مدمض ٖلي بخهضًغ مىخجاجه لضو٫ ؤوعوبا و ْهغؤ -۱۳١

غ اإلاىاوي الكمالُت ب( دغ ألاخمغ مً ال٣غانىت  جُهحر البؤ(  بنالح و جٍُى

ت  ج (   ٞخذ اؾىا١ للمىخجاث ألاوعوبُتص (  ٞغى الؿُُغة ٖلي الُغ١ الخجاٍع

 ٦ثر الُب٣اث الاحخماُٖت التى اؾخٟاصث مً جُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع ..........ؤ -۱۳۱

ُانؤ(  البضوص (    الخجاعج ( ٖما٫ الهىاٖت ب( ألٖا

 ىمت في ٖهض مدمض ٖلي لها صوع اؾدثماعي هدُجت ........... ٨ؤنبدذ الح-۱۳۲

 ج٣ضًم الضٖم ل٩ل مً الهىإ و الخجاع   ب( ج٣ضًم ٢غوى ُٖيُت للٟالخحن  ؤ(

 ج٣ضًم ٢غوى مالُت للمىخجحن   ص (  اخخ٩اع ججاعة الىاعصاث الؼعاُٖت   ج (

ؤلاخخ٩اع وؾُلت لخىُٓم الهىاٖاث و بىاء ال٣ىة  ) عؤي مدمض ٖلي ؤن زًٕى الهىاٖاث لىٓام -۱۳۳

الظاجت للبالص( في يىء الٗباعة الؿاب٣ت ٧ان اإلاؿخُٟض ألاو٫ مً ؾُاؾت مدمضٖلي الهىاُٖت مً 

 الىىاحي الاخخماُٖت هم.......... 

 ٖما٫ الهىاٖت –ب        اصحاب اإلاهاو٘   –ؤ

 ال٣ُاصاث الكٗبُت -ص الخجاع الاحاهب  -ج

 اؾت مدمض ٖلي الا٢خهاصًت ٖلي اإلاجخم٘ اإلاهغي مً زال٫ .............ُهغ ألازغ ؤلاًجابي لؿْ  -۱۳٤

ت ال٨بحرة –ب  ْهىع البضو ٣٦ىة احخماُٖت مؿخ٣غة  –ؤ  ازخٟاء الصحهُاث الخجاٍع

اصة م٩اهت َىاث٠ الحٝغ  -ج  اخال٫ الٗىانغ التر٦ُتم٩ان اإلامالُ٪-ص ٍػ
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حن و اإلاجالـ و طل٪ مً ؤحل ...........٨ٞغ مدمضٖلي في بوكاء مجم -۱۳٥  ىٖه مً الضواٍو

 ب ـ جد٤ُ٣ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث بالحُاه الىُابُه الضؾخىعٍت  ؤ ـ بًماهه

باء و اإلاؿالُاث ص ـ جإؾِـ حهاػ خ٨ىمي ٣ًىم باإلقغاٝ ٖلي ٧ل  حـ ـ الخسلو مً بٌٗ ألٖا

 مؿاثل الضولت  

ت في مهغ و التي ؤصث بلي ْهىع ال٣اب ٢ام مدمض ٖلي بال٨خحر مً الخٗ -۱۳٦ ضًالث  و ؤلانالخاث ؤلاصاٍع

 حضًضة ٚحر التي ل٣ب بها اإلامالُ٪ ٢بل الخسلو مهم مثل ل٣ب.........

 الىاْغص (  اإلاضًغ ج ( الٗمضة ب( اإلاإمىع  ؤ(

غ الؼعاٖه  -۱۳۷ ه ويٗ في مهغ و ل٨ً هٓام الاخخ٩اع الظي٢ام مدمض ٖلي بالٗضًض مً الجهىص لخٍُى

 ٧ان له بٌٗ اإلاؿاوت مثل......

ت الٟالح في الٗمل   ب مهاصعة اعاض ي اإلالتزمحن  ؤ ـ ج٣ُُض خٍغ

 ص ـ اؾخ٣ضام الخبراء الؼعاُٖحن مً الخاعج   حـ ـ حُٛحر اويإ اإلال٨ُتالؼعاُٖت 

 ٪ خ٣٣ذ الح٨ىمت الغبذ مً زال٫ .مدمض ٖلي ٖلي الخجاعة الضازلُت و الخاعحُت و بظل ؾُُغ -۱۳۸

 ب  تهمِل الى٧االث الاحىبُت ـ  ؤ ـ الؿُُغة ال٩امله ٖلي الاؾىا١ الٗاإلاُت

اصة في الى٣ض اإلادلي و الاحىبي   ص ـ حصجُ٘ الاؾدثماعاث الاحىبُت صازل مهغ  حـ ـ الٍؼ

م مً بٖخماص مدمض ٖلي ٖلي اإلاضعؾُحن و الٟىُِحن و الخبراء الاحاهب بال -۱۳۹ بهه لم ٨ًً  ٖلي الٚغ

 بلي الخاعج و لظل٪ ٢ام بـ  .........ًغ 
ً
 ٍض ؤن جدخاج بالصه مؿخ٣بال

 ب ـ بوكاء صًىان اإلاضاعؽ  ؤ ـ بوكاء مضاعؽ خضًثه 

 ص ـ بعؾا٫ البٗثاث بلي الخاعج  حـ ـ جغحمت ال٨خب ألاوعوبُت 

 مدمض ٖلي الؼعاُٖت ًٖ ؾُاؾخت الهىاُٖت في  ............... ٟذ ؾُاؾتازخل -۱٤١

 اؾخ٣ضام الخبراث الاحىبُت  ب( اإلاخسههه   اإلاضاعؽكاء اوؤ( 

 اعؾا٫ البٗثاث للخاعج ص ( مؿاهمت البضو في الاهخاج  ج (

دبحن مً م٣اعهت ج -۱٤۱ ش اإلايكأث الٗلمُت اهه ٖنى ٖنى مدمض ٖلى بالخٗلُم ٖلى ازخالٝ صعحاجه ٍو اٍع

  –ة الؿاب٣ه احب في يىء الٗباع  –بٗثاث لبخإؾِـ اإلاضاعؽ الٗلُا واًٟاص ا اوال 

 تى ؤ٢امها مدمض ٖلى في بضاًت خ٨مه ٖلى .............لضاعؽ اإلاا٢خهغث ا

    اإلاث٣ٟحن–ب    الكغا٦ؿت–ؤ

حنالا -ج  ٗلماهُحنلا -ص  ػهٍغ
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مام٪ المام ؤو بٗثه حٗلُمُت في ٖهض مدمض ٖلى وا٢ترح ٖلُه اوكاء مضعؾت ي ؤتلالهىعة ا -۱٤۲

 الالؿً لـ ............

 
  الاهخمام بضعاؾت ال٣اهىن والؿُاؾُتب(   الاهخمام ببىاء ال٣ىة الظاجُت ؤ(

  لىم واإلاٗاٝع الاوعوبُتالاهخمام بالٗص (   هخمام بالث٣اٞت الاوؿاهُتالا  ج (

 اٖخمض مدمض ٖلى في انالخاجه الؿُاؾُت ٖلى .............. -۱٤۳

   ؾُاؾت اجمهحرب(    جُب٤ُ ؾُاؾت الاخخ٩اعؤ( 

٨ًٞج (     البٗثاث الخٗلُمُتص (   غة الضواٍو

  –مالُ٪ إلاٗثماهُحن واللم ًسخل٠ هٓام الح٨م في ٖهض مدمض ٖلى ًٖ ما ٧ان ٖلُه اًام الىالة ا-۱٤٤

 ن هٓام خ٨م مدمض ٖلى ٢ام ٖلى ............ا –وؿخيخج مً الٗباعة الؿاب٣ت 

  ال٣ىة–ب   جضاو٫ الؿلُاث –ؤ

   الكىعي -ص الاؾدبضاص-ج

 ..................ؾُُغ اإلاجلـ اإلاسهىم في ٖهض مدمض ٖلي ٖلي الؿلُخحن -۱٤٥

ت و ال٣ًاثُتؤ(  ُٗت و الخىُٟظًت ب( الاؾدكاٍع  الدكَغ

ت ج ( ُٗت و الاؾدكاٍع  ال٣ًاثُتو الخىُٟظًت   ص (  الدكَغ

 ٖهض مدمض ٖلي لخضمت الىىاحي .......... جغ٦ؼث اهضاٝ الخٗلُم في -۱٤٦

ت   الؿُاؾُت -ؤ  الاحخماُٖت و الؿُاؾُت –ب  و الٗؿ٨ٍغ

ت  -ص الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت -ج  الا٢خهاصًت و الٗؿ٨ٍغ

ٟي الؼعاٖت و الهىاٖت و الخجاعة ٖلي اؾاؽ هٓام الاخخ٩اع  -۱٤۷ هٓم مدمض ٖلي ؤلا٢خهاص اإلاهٍغ

 لظل٪ ٢ام في باصت الامغ ٖلي .........

ت ب ـ  ؤ ـ حسجُل الاعاض ي باؾم الضولت   بىاءال٣ىاَغ الخحًر

 ص ـ جدضًض هٕى الٛالث التي جؼعٕ  حـ ـ جدضًض هٕى الهىاٖاث التي جهى٘ 

 ٢ام مدمض ٖلي بخُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع ٖلى الهىاٖت مً زال٫  ......... -۱٤۸

 ال٨خب الهىاُٖت  ب ـ جغحمت ؤ ـ جىٞحر الهىاٖاث اإلاُلىبت 

اث الهىاٖه   ؾخ٣ضام زبراث مً الخاعج ص ـ ا حـ ـ صٖم الهىإ باولٍى
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ه في ال٣ًاء ٖلي ........... -۱٤۹  ؾاٖضث ؾُاؾت مدمضٖلي الاخخ٩اٍع

ُان  ماءالبضع  ؤ ـ َب٣ت الٖا  ب ـٖؼ

حن  حـ ـ ْاهغة اَٟا٫ الكىإع   ص ـ الى٦الء الخجاٍع

بت مدمضٖلي في جد٤ُ٣ ن -۱٥١ بخه الاؾاؾُه في وحىص .......ٚع  ...هًت حٗلُمُت ٧اهذ مغجبُه بٚغ

ت هٓامُت٢ى ؤ ـ   ب مضاعؽ ٖلُا  ه ٖؿ٨ٍغ

ً خ٨ىمُت  حـ ـ بٗثاث الي الضو٫ الاوعوبُت   ص ـ صواٍو

 الحغ٦ه الخٗلُمُت في مهغفي بضاًاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ لـ.......... ؤنبذ مغ٦ؼ ٢ُاصة -۱٥۱

 ب ـ ٦باع الخجاع ؤ ـ اًٖاء البٗثاث 

جي اإلاضاعؽ الٗلُا   ٠ٍ ص ـ الاػهغ الكغ  حـ ـ زٍغ

اٖت عاٞ٘ الُهُاوي ٖلي -۱٥۲ طل٪  م و ًغح٘?;@9مدمض ٖلي باقا اوكاء مضاعؽ الالؿً  ٖغى ٞع

 بلى .........

 ب ـ بصعا٦ه ؤهمُت الاَإل  ؤ ـ النهىى بالحغ٦ه الخٗلُمُه 

بخه في اوكاء مضاعؽ ٖلُا حـ ـ ٦ىهه بمام ؤو٫ بٗثه بلى ٞغوؿا   ص ـ ٚع

و٫ وػاعة للخٗلُم في مهغ ؽ الظي ٌٗض ؤغه بلى اوكاء صًىان اإلاضاع انضع  مدمض ٖلي باقا اوام -۱٥۳

 ٧ان له ا٦بر الازغ في ...........

اصة خغ٦ت البٗثاث ؤ ـ جىُٓم الٗملُت الخٗلُمُه  ب ـ ٍػ

ت   ص ـ حٗضص اإلاضاعؽ و احؿإ هُا٢ها  حـ ـ زضمت الاهضاٝ الا٢خهاًت و الٗؿ٨ٍغ

م مً طل٪ ٢ام مدمض ٖلي الح٨م الٟغصي اإلاُل٤ هى هٓام  -۱٥٤ الح٨م في ٖهض مدمض ٖلي و ٖلي الٚغ

ً التي ٌٛلب ٖليها الُاب٘ ..........  باوكاء الٗضًض مً الضواٍو

عي   ب ـ الاؾدكاعي  ؤ ـ الدكَغ

 ص ـ الىُابي حـ ـ الضًم٣غاَي

ً بلٜ ٖضصها  اوكاء مدمض ٖلي باقا الٗضًض -۱٥٥ ً و ٖمل ٖلي جىُٓمها و ج۷مً الضواٍو دضًض صواٍو

 ازخهاناتها  و اٖمالها و ويٗها ٖلي اؾـ........

ه ؤ(  ٢اهىهُت ص ( هُابُت   ج ( جىُٟظًه ب( بؾدكاٍع

 هجح مدمض ٖلي في اؾخٗاصة م٩اهت مهغفي الا٢خهاص الٗاإلاي مً زال٫ اهخمامه ب ............-۱٥٦

ت  ؤ(  اصة الاهخاج الهىاعي  ب( جدؿحن اإلاالختالنهٍغ  ٍػ

اصة ٢ىة  ج ( ت  ص (  الاؾُى٫ ٍػ  الاهخمام بالهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ
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 اؾخسضم مدمض ٖلي بٗض جىلُت خ٨م مهغ اؾتراجُجُه حضًضة في الىٓام ؤلاصاعي مً زال٫ ...... -۱٥۷

 الخسلو مً ال٣ىي اإلاىاٞؿت له في الح٨م   ب( جد٤ُ٣ انالخاث مالُه وجىُٓمُت ؤ( 

اث٠ اإلاالُت بليه ج ( اث بحن اهالي ال٣غي و اإلاضن    ص ( م  الخىصص لالجغا٥ بةؾىاص الْى  الحض مً اإلاىاٖػ

ٌ اهجلترا جىلُت مدمض ٖلي الح٨م بال انها  -۱٥۸ م مً ٞع  اؾخٟاصث مً انالخاجت الا٢خهاصًتبالٚغ

 ا٢امت نهًه نىاُٖه بمهغ   ب( بىاء اؾُى٫ ججاعي في البدغ  ؤ( 

 ٖلي وكاٍ ال٣غانىت  ال٣ًاء ص (  بىاءاؾُى٫ ججاعي في البدغ اإلاخىؾِ    ج (

  –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –جإزغ مدمض ٖلى بالؿُاؾت الٟغوؿُت في خ٨م مهغ -۱٥۹

 ى بةنالخاث هابلُىن في الح٨م والاصاعة في ...........لجمثل جإزغ مدمض ٖ

ُان جىُٟظ ؾُاؾخهب(   الاهخمام بكئىن ال٣ًاءؤ(   اؾخٛال٫ ألٖا

حن قئىن بالصج (   حك٨ُل مجالـ م٣ُضة بمهالحهص (    همجىلى اإلاهٍغ

ً التى اوكإها مدمض ٖلى في -۱٦١ هىا٥ بٌٗ الدكابه بحن الضًىان الٗام ػمً هابلُىن وبحن الضواٍو

 مهغ مثل .......

 اإلاجلـ الٗمىمى ب(  اإلاجلـ اإلاسهىمؤ(

  اإلاجلـ الٗالىص (    الضًىان الٗالىج (

 م ........... ?;@9لى ال٣اهىن الاؾاس ى ٧ان الضاٞ٘ وعاء انضاع مدمض ٖ  -۱٦۱

  جماقُا م٘ ا٩ٞاعه في البىاء واانالح–ب     جدؿحن الاصاء الح٨ىمى–ؤ

 جدضًض الٗال٢ه بحن اخ٨ىمت واامت-ص  جضُٖما لح٨مه الٟغصي امُل٤ -ج

 .هضٝ مدمض ٖلى مً وعاء الخٗضًالث احى اصزها في الخ٣ؿُم الاصاعي الضاخى جد٤ُ٣ مهالح .... -۱٦۲

 ؾُاؾُت و٢ىمُت–ب   ؾُاؾُت واحخماُٖت–ؤ

 ؾُاؾُت وا٢خهاصًت -ص احخماُٖت وحٛغاُٞت -ج

ت ٖلى الٗىهغ التر٧ى ًض٫ ٖلى ......... -۱٦۳  اٖخماص مدمض ٖلى في الىْاث٠ الاصاٍع

ا–ؤ  جضُٖما لح٨مه الٟغصي اإلاُل٤ –ب  بغاٖت ألاجغا٥ اصاٍع

 جغا٥ز٣خه فى الا -ص جى٨غ مدمض ٖلى خ٣ى١ الامت -ج

 إلاجالـ الىُابُت بمهغ في ٖهضه مدمض ٖلى ........ ٧ان الىىاة -۱٦٤

    مجلـ اإلاكىعة–ب    الضًىان الٗالى–ؤ

 اإلاجلـ اإلاسهىم -ص  اإلاجلـ الٗالى-ج
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 م عى ............ :>@9ًض٫ اوكاء مدمض ٖلى لجمُٗت الح٣اهُت  -۱٦٥

اصة حغاثم اب(   صاعي لٟؿاص الا الٗمل ٖلى يبِ اؤ(    لجىاًاثٍػ

ُت ج ( بخه في جضُٖم ؾلُخهص (   اهخمام مدمض ٖلى بكئىن الٖغ   ٚع

خطح ط٥ مً زال٫ انالخاجه بمجا٫ ............. -۱٦٦  خغم مدمض عى الحٟاّ ٖلى خ٣ى١ الاحاهب ٍو

   ال٣ًاءب(    الخجاعةؤ( 

    الؼعاٖتص (   احٗلُمج (

 ت بلي الضًىان الخضًىي ٖلي ............جض٫ اياٞت مدمضٖلي بٌٗ الازخهاناث ال٣ًاثُ -۱٦۷

اصة ؾلُت الضًىان الخىُٟظًت   ؤ( اصة ؾلُت مدمض ٖلي اإلاُل٣ت   ب( ٍػ  ٍػ

 جإزغ مدمض ٖلي باال٩ٞاع ألاوعوبُت   ص (  ٖضم الٟهل بحن الؿلُاث   (ج

 اؾخٟاصث الؼعاٖت في ٖهض مدمض ٖلي بك٩ل مباقغ مً ٖلم ............ -۱٦۸

 الجُىلىحُا   ب( الهىضؾت    ؤ(

 الٟل٪   ص (  الجٛغاُٞا   (ج

 مدمض ٖلي باٖاصة ه٩ُلت الىٓام الا٢خهاي اإلاهغي هى ......... م٧ان الهضٝ الاؾاس ي ل٣ُا -۱٦۹

غ الخجاعه الخاعحُه  اصه الاهخاج الؼعاعي ؤ ـ جٍُى  ب ـ ٍػ

 ص ـ جدضًث الاهخاج الهىاعي حـ ـ جد٤ُ٣ الا٦خٟاء الظاحي

غ اليكاٍ الهىاعي هضٝ ......... ٧ان -۱۷١  هضٝ مدمض ٖلي الاؾاس ي مً جٍُى

 ب ـ ججاعي  ؤ ـ ٖؿ٨غي 

 ص ـ ؾُاس ي حـ ـ احخماعي

هغث في ػمً وحىص الحملت ي ْل هٓام الاخخ٩اع ٦ما ؾب٤ و اػصاهخٗكذ الؼعاٖه في مهغ ف -۱۷۱

وؿُه ٖلي مهغ ا اقتر٥ ُٞه مدمض ٖلي و الحمله الٟغ م و لٗل اهمه @A?9ٟغوؿُه ٖلي مهغ ال

 للنهىى بالؼعاٖه هى ...........

 ب ـ اخال٫ اؾالُب خضًثه   ؤ ـ الاهخمام بالخٗلُم الؼعاعي

 ص ـ جدؿحن َغ١ الغي  حـ ـ جؼوٍض الٟالح باخخُاحاث الؼعاٖه 

۱۷۲- ........ ٤  اؾخُاٖذ الضوله مخمثله في مدمض ٖلي الخد٨م في م٩اؾب الهىاٖه وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ب ـ جُب٤ُ الاخخ٩اع في الهىاٖه  ٘ جدب٘ الضوله ؤ ـ اوكاء مهاو

 ص ـ زٌٟ اؾٗاع اإلاىاص الخام حـ ـ الٛاء هٓام َىاث٠ الهٝغ الهىاُٖت 
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 ٧اهذ بضاًت مدمض ٖلي في ال٣ُام بخُٛحر اويإ اإلال٨ُت و الحُاػه الؼعاُٖه مىظ .......... -۱۷۳

 ُ٪ ب جسلو مدمض ٖلي مً اإلامال في خ٨م مهغ  ؤ ـ جىلي مدمضٖل

 ُان ًٖ مداولت ه٣له جغاح٘ الؿلص ـ  حـ ـ بهسٟاى ًُٞان الىُل بضاًت ٖهضه 

ٖلي الخُىع الهىاعي لِـ لها صوع ٢ىي ٖلي الىاخُه الؿُاؾُه م٘  الضوله التي ال جمخل٪ ال٣ضعة -۱۷٤

 الضو٫ الازغي مً وؾاثل مدمض ٖلي للخد٨م ال٩امل في اليكاٍ الهىاعي في مهغ في ٖهضه هى.......

 ب ـ جسهُو بٗثاث للخاعج ؤ ـ اؾخ٣ضام زبراء مً الخاعج 

 ص ـ جضُٖم هٓام َىاث٠ الحٝغ الهىاُٖت  حـ ـ ج٣لُل ؾٗغ اإلاىخجاث الهىاُٖت 

 خغم مدمض ٖلي ازىاء خ٨مه إلاهغ ٖلي ......... – ۱۷٥

اصه مً الهاصعاث و ٢لت الىاعصاث   ب ـ زٌٟ الهاصعاث و الىاعصاث  ؤ ـ الٍؼ

اصة اصة الهاصعاث و الىاعصاث  مً الىاعصاث و ٢لت الهاصعاث  حـ ـ الٍؼ  ص ـ ٍػ

 ٧ان اهخمام مدمض ٖلي بالى٣ل و اإلاىانالث في مهغ ؾبب في ........... -۱۷٦

 ب ـ اخُاء َغ١ ججاعة الكغ١  م<8@9ؤ ـ انضاع الؿلُان الٗثماوي ٞغمان 

حن   الحٝغ ص ـ اؾخمغاع هٓام َىاث٠  حـ ـ اعجٟإ م٩اهت الخجاع اإلاهٍغ

اصث ؾُاؾت مدمض ٖلي الا٢خهاصًت في مهغالي اخضار حُٛحرث ٦بحرة في الىي٘ الاحخماعي  -۱۷۷

زخلٟذ ٖما ٧اهذ ٖلُه في مهغ ٢بل ٢ضوم الحمله الٟغوؿُه و ل٨ً الٟئه ا اإلاهغي في ٖهضها

 الاحخماُٖه التي لم جخازغ ٦ثحرا هي 

 ب ـ الاجغا٥  ؤ ـ اإلامالُ٪ 

 اءص ـ الٗلم حـ ـ الخجاع

ًجب ٖلي الٟغص اؾخٛال٫ ٧ل ما ًدُِ به لخد٤ُ٣ اهضاٞه و الخ٠ُ٨ م٘ الاويإ الجضًضه ) -۱۷۸

 ٖلي ...هغ في ٖهض مدمض وحضث في م الٗباعه الؿاب٣ه جىُب٤ ٖلي اي ٞئه(لخد٤ُ٣ ا٦بر اؾخٟاصه 

 ب ٖما٫ الهىاٖت  ؤ ـ  ٖلماء الاػهغ

 ص ـ اإلامالُ٪  حـ ـ الخجاع الاحاهب

انبدىا اقبهه بُب٣ه  البضو في الحُاه اإلاضهُت ًم٨ً ال٣ى٫ بان البضو بٗضا٢خدام مدمض ٖلي -۱۷۹

 احخماُٖه ازغي و هي.........

 ب ـ الخجاع  ؤ ـ ٖما٫ الهىاٖه 

ُان   ص ـ ٖلماء الاػهغ  حـ ـ الٖا
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 مً ججغبت الحملت الٟغوؿُت في ألامىع الؿُاؾُت في  -۱۸١
ً
 ........... اؾخٟاصمدمض ٖلي ٦ثحرا

ً  ب ـ مجاملت الضولت الٗثماهُت   ؤ ـ ٨ٞغة الضواٍو

 ؾت ألالؿً وبعؾا٫ بٗثاث بلى ٞغوؿا اص ـ بوكاء مضع  حـ ـ الخدال٠ م٘ اإلامالُ٪ 

اٖه الُهُاوي هى مً ا٢ترح ٖلي مدمضٖلي -۱۸۱ َإل ٖلي ٖلىم و مٗاٝع بخاؾِـ مضعؾه لأل  ٞع

 اإلاجخمٗاث

 مً وعاء طل٪ ........... في يىء الٗباعه حكابت الهضٝ 

ً ؤ ـ اإلاجم٘ الٗلمي اإلاهغي   ب ـ اوكاء الضواٍو

 ص ـ ٧ل ماؾب٤ حـ ـ اهخمام مححمض ٖلى بالخٗلُم

 ٧اهذ اإلاضاعؽ وهٓام الخٗلُم اإلاهغي في ٖهض مدمض ٖلى ؾبب في .............. -۱۸۲

ت في اإلاجخم٘ ؤ ـ اهدكاع الجهل في مهغ    ب ـ حٗم٤ُ الازخالٞاث ال٨ٍٟغ

 ص ـ  ْهىع َب٣ت البضو ٣٦ىة احخماُٖت مؿخ٣غة  حـ ـ اػصهاع الخجاعة الخاعحُت 

حن  -۱۸۳ خغم مدمض ٖلى ؤزىاء خ٨مه إلاهغ ٖلى ه٣ل الٗلىم واإلاٗاٝع ألاوعوبُت اإلاسخلٟت بلى اإلاهٍغ

  وؤ٦ثر ما ًض٫ ٖلى طل٪ .............

 ُت للخاعجب ـ اعؾا٫ البٗثاث الٗلم م <;@9ؤ ـ اوكاء مضعؾت ألالؿً 

 ص ـ جُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع   حـ ـ اؾخسضام الخبراء ألاحاهب 

 البالص ولظل٪ ٢ام بـ ........ الٗملُت الخٗلُمُت في خغم مدمض ٖلي ؤزىاء خ٨مه إلاهغ ٖلى جىُٓم -۱۸٤

 ب ـ اوكاء اإلاضاعؽ  ؤ ـ اعؾا٫ البٗثاث الٗلمُت 

 اإلاضاعؽ  ص ـ بوكاء صًىان حـ ـ اؾخسضام الخبراء ألاحاهب

ً التي ؤوكإها مدمضٖلي في مهغ و٧اهذ ؾلُتها ......... -۱۸٥  حٗضصث اإلاجالـ والضواٍو

ُٗت  ب ـ جىُٟظًت  ؤ ـ حكَغ

 ص ـ ٢ًاثُت  حـ ـ ق٩لُت

 مً اإلاجالـ التي ؤوكإها مدمض ٖلي في مهغ  ًمازل خالُا الؿلُت الخىُٟظًت ........... ؤي -۱۸٦

 جلـ الٗالي  ب ـ اإلا ؤ ـ مجلـ اإلاكىعة

 ص ـاإلاجلـ الٗمىمي  حـ ـ اإلاجلـ اإلاسهىم

ُٗتمً اإلاجالـ التي ؤوكإها مدمض ٖلي في م ؤي -۱۸۷  ........... هغ  ًمازل خالُا الؿلُت الدكَغ

 ب ـ اإلاجلـ الٗالي   ؤ ـ مجلـ اإلاكىعة

 ص ـاإلاجلـ الٗمىمي  حـ ـ اإلاجلـ اإلاسهىم
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 ت في مهغ في ٖهض مدمض ٖلي خًىع واضح في ...........٧ان ل٨باع مال٥ ألاعاض ي الؼعاُٖ -۱۸۸

 ب ـ الضًىان الٗالي واإلاجلـ الٗالي ؤ ـ اإلاجلـ الخهىم واإلاجلـ الٗالي

 ص ـ مجلـ اإلاكىعة واإلاجلـ الٗالي جلـ اإلاكىعةحـ ـ الضًىان الٗالي وم

م مً اوكاء مدمض ٖلي ٖضة مضاعؽ  – ۱۸۹ ً ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هٓام ال بالٚغ ح٨م في مهغ ٧ان وصواٍو

م٨ً مالخٓت الح٨م الٟغصي إلادمض ٖلي في مهغ في ؤي مً آلاحي ..............  خ٨م ٞغصي مُل٤ ٍو

 ب ـ اإلاجلـ الٗالي   ؤ ـ اإلاجلـ اإلاسهىم 

 ص ـ اإلاجلـ الٗمىمي   حـ ـ الضًىان الٗالي 

 ج٣ؿُم مدمض ٖلي مهغ بلى مداٞٓاث ٖلى ؤؾاؽ ......... -۱۹١

 ب ـ اإلاؿاخت  ؤ ـ ٖضص الؿ٩ان

 ص ـ اإلاىاعص الُبُُٗت  حـ ـ مؿاخت ألاعاض ي الؼعاُٖت

حن في الجهاػ ؤلاصاعي للضولت ختى نهاًت ٖهضه  ۱۹۱ م مً خغم مدمض ٖلي ٖلى وحىص اإلاهٍغ ـ بالٚغ

حن ههِب في ........... هض الخضًى اؾماُٖل بال ؤهه لم ٨ًً للمهٍغ  ٖو

ً  ب ـ ٢ُاصاث الجِل   ؤ ـ عثاؾت الضواٍو

اث٠ اإلاالُتح ُٟت الٗمضة وقُش البلض  ـ ـ الْى  ص ـ ْو

في ٖهض مدمض ٖلي اقتر٥ ألاحاهب في حك٨ُل بٌٗ الهُئاث في مهغ و٧ان طل٪ في الجاهب  -۱۹۲

......... 

 ب ال٣ًاجي ؤ ـ ؤلاصاعي 

عي   حـ ـ الخىُٟظي  ص ـ الدكَغ

 جمحز خ٨م مدمض ٖلي إلاهغ بـ......... -۱۹۳

 مهىعيب الج ؤ ـ الاوجى٢غاَي

 ص ـ البرإلااوي حـ ـ الضًم٣غاَي

ت هٓامُت و زانت بٗض الحغوب ا اججه مدمض ٖلي -۱۹٤  لىهابُت و ًغح٘ طل٪ باقا الي بىاء ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

 ب ـ جمغص حىىصه ٖلُت  ؤ ـ اوامغ الؿلُان الٗثماوي

 ص ـ ٖضم جد٤ُ٣ الىهغ اإلاُلىب في الحغوب الىهابُت  حـ ـ ٚحر طل٪

 لؿُاؾت هضٞها النهىى ظه اجبني مدمض ٖلي باقا ؾُاؾت جدضًث حمُ٘ مغا٤ٞ الضولت و ٧اهذ ه -۱۹٥

 ب ـ الخٗلُم  ؤ ـ البىاء الا٢خهاصي

ت   ص ـ الىٓام ال٣ًاجي حـ ـ ال٣ىي الٗؿ٨ٍغ
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ج يباٍ الجِل و ًغح٘ ٖمل مدمض ٖلي باقا ٖلي بوكاء  -۱۹٦ زخُاع هظه اإلاضعؾت افى مضاعؽ لخسٍغ

 ؾىان بلى  ي اف

بخه في ججىُض الؿىصاهُحن  ب ـ اٖخضا٫ اإلاىار ٞيها ؤ ـ ٚع

 ص ـ جإمحن الحضوص الجىىبُت  حـ ـ بٗضها ًٖ حى اإلااامغاث في ال٣اهغة 

ت ٖىضما قٕغ مدمض ٖلي الضزى٫ في الحغوب الىهابُه و طل٪ بؿبب -۱۹۷ ت اإلاهٍغ  بضؤ  ْهىع البدٍغ

 غ الؿلُان ظ اوامب ـ جىُٟ ا. لى٣ل الجىىص الي الجهاػ

هاع ٢ىة حِكه  حـ ـ إلاىاحهت اؾُى٫ الىهابحن   ص ـ اْل

لم ٨ًخٟي مدمض ٖلي باقا بالخٗلُم الىٓغي و ل٨ً اهخم باؾخ٨ما٫ الخٗلُم الٗملي و ْهغ طل٪  -۱۹۸

 حلُا في ........

حن   ب الجىىص الاجغا٥  ؤ ـ الًباٍ البدٍغ

حن  حن ص ـ الًباٍ ال حـ ـ اٖضاء الجىىص اإلاهٍغ  ٗؿ٨ٍغ

 ٝ لٗانمت و ًخمثلٖمل مدمض ٖلي باقا ٖلي بىاء ال٣إل و الاؾخد٩اماث الالػمت للضٞإ ًٖ ا -۱۹۹

ت و عقُض  ت الى اؾىان  ؤ ـ بىاء ٢إل الاؾ٨ىضٍع  ب ـ اعؾا٫ بٗثاث ٖؿ٨ٍغ

 ص ـ اوكاء خهىن ٖلى ؾاخل البدغالاخمغ حـ ـ انالح ٢لٗت نالح الضًً 

 ...ما٢خه و الضلُل ٖلي باقا الخبراث الاحىبُت في مسخل٠ اإلاجاالث ٧ان لٟتره  ٣ضام مدمضاؾخ -۲١١

 ب ـ اعؾا٫ البٗثاث الي الخاعج  ؤ ـ بىاءالٗضًض مً اإلاضاعؽ الٗلُا 

 ص ـ بىاء ٢ىاجه الظاجُت  حـ ـ اخخُاحه لهم 

ت في مهغ في ٖهض مدمض ٖلي  -١١١ ضاص ...........ؤوكئذ اإلاضاعؽ الٗؿ٨ٍغ  اٖل

 ب ـ الجىىص والبداعة  ؤ ـ الًباٍ و الجىىص 

باء حـ ـ البداعة و الًباٍ   ص ـ اإلاهىضؾُحن و الَا

ت و بك٩ل ا٦بر الحضوص ........... -١١١  بهخم مدمض ٖلي ازىاء خ٨مه إلاهغ بخدهحن الحضوص اإلاهٍغ

 ب ـ الجىىبُه ؤ ـ الكمالُت 

 ص ـ الالٛغبُت حـ ـ الكغ٢ُه

 ٧ان الؿبب وعاء اٖخماص مدمض ٖلى ٖلى الٗىانغ التر٦ُت في  الحغوب الىهابُت ........-١١۳

ت طاجُت –ؤ   اٖخماصه عى الالترا٥ في قئىن الاصاعة–ب   الاٞخ٣اع لىحىص ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

حن في الؼعاٖت -ص ٞكل ججغبه ججىُض اؾىصاهُحن-ج    خاحخه إلاهٍغ
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حن ٖلى اخض يباٍ الٟغوؿُحن ( ى في اٖضاص يبال) اٖخمض مدمض ٖ-١١٤ في يىء  –َه الٗؿ٨ٍغ

 وؿاوي في اٖضاص الًباٍ هخج ًٖ اٖخماص مدمض ٖلى ٖلى ؾلُمان باقا الٟغ  –الٗباعة الؿاب٣ه احب 

تؤ( حنب(   ا٦دؿاب الًباٍ للخبراث الٗؿ٨ٍغ حن اإلاهٍغ   ازاعة الكٗىع الىَنى لضي الٗؿ٨ٍغ

٠ُ ٢ضج (   ازباث ال٨ٟاءة في مُاصًً ال٣خا٫ص (    بُتعاث اإلامالُ٪ الحغ جْى

 ٞكلذ ججغبه ججىُض الؿىصاهُحن في الجِل اإلاهغي ألؾباب ......... -١١٥

 ؾُاؾُت ب(  حٛغاُٞتؤ(

  ٞؿُىلىحُتص (    اًضلىحُت ج (

 اوكاء مدمض ٖلى مهاو٘ لألؾلحت في مهغ صلُل ٖلى ..........-١١٦

بخه في خماًت خضوص البالص–ؤ بخه في ٖضم الى٢ٕى جدذ عخمت الضو٫ الاحىبُت - ب    ٚع   ٚع

بخه في جىُٓم الجِل -ج بخه في الخىؾُ٘ الخاعجى -ص  ٚع  ٚع

 ى ومغاص ًخمثل في ..........ل٧ان وحه الكبه بحن مدمض ٖ-١١۷

حن–ؤ خماص ٖلى ججىُض اإلاهٍغ خماص ٖلى الخبرة الٟغوؿُت–ب   الٖا  الٖا

 اوكاء جغؾاهت لهىاٖت الؿًٟ -ص الضزى٫ في خغوب يض الٟغوؿُحن -ج

مٗٓم اإلاجاالث لٗبذ ٞغوؿا صوعالحل٠ُ ألاوعوبي إلاهغ في ٖهض مدمض ٖلي ٩ٞان الخٗاون في  -١١۸

 وزانت .......

 ب ـ الث٣اُٞت  ؤ ـ الا٢خهاصًت

ت  ص ـ الاحخماُٖه  حـ ـ الٗؿ٨ٍغ

 ى٣ل الجىىص ٖبر .ٖىضما قٕغ مدمض ٖلي في خغب الىهابُحن ا٢خًذ الحاحه بلي بىاء ؾًٟ ل -١١۹

 ب ـ البدغالاخمغ   ؤ ـ البدغ اإلاخىؾِ

 ص ـ نهغ الىُل  حـ ـ الخلُج الٗغبي

 ٧ان .......هم الىىاة التي بضؤ بها مدمض ٖلي لخد٤ُ٣ نهًت ٖلمُت ٦بري في مهغ -١١١

 ب َالب اإلاضاعؽ الٗلُا  ؤ ـ َالب الاػهغ 

 ص ـ ٚحر طل٪  حـ ـ اإلاضاعؽ الابخضاثُه 

حن و طل٪ الؾباب ..........  -١١١  خغم مدمض ٖلي ٖلى بوكاء حِل ٢ىي ل٨ىه ججىب ججىُض اإلاهٍغ

 ب ـ ا٢خهاصًت ؤ ـ احخماُٖت

 ص ـ ز٣اُٞت  حـ ـ الٓغوٝ الُبُُٗت
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 ؤهخم مدمض ٖلي بخإمحن خضوص مهغ م٘ الضو٫ الخاعحُت لظل٪ ٢ام ـبـ......... -١١١

 ب ـ بوكاء ؤؾُى٫ ٢ىي  ةؤ ـ بوكاء مهاو٘ ألاؾلحه و الظزحر 

 ص ـ بىاء ال٣إل و الاؾخد٩اماث  حـ ـ الاهخمام بالخهيُ٘ الحغبي

خماص ٖليال  زابذ و مًمىن الىالء و لظل٪ ٧ان ٧ان مدمض ٖلي بداحه بلي حِل ٦بحر -١١۳    ًم٨ىه الٖا

 ب ـ ابىاء اإلامالُ٪ ؤ ـ الاجغا٥ والاعهائوص 

حن   هُحن ص ـ الؿىصا حـ ـ اإلاهٍغ

ه ٦بحرة لظل٪ ٢ام ببىاء جغؾاهاث لهىاٖت لهىاٖت الؿًٟ  -١١٤ ٧ان يهضٝ مدمضٖلي لبىاء ٢ىة بدٍغ

 الؾخسضامها في اهضاٞت .........

ت   ؤ ـ الا٢خهاصًت و الحغبُت   ب ـ الؿُاؾُت و الٗؿ٨ٍغ

 ص ـ الؿُاؾُت والث٣اُٞت  حـ ـ الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت 

 جغؾاهاث لهىاٖت الؿًٟ ٖلى ........ؤهخم مدمض ٖلي ببىاء  -١١٥

 ب  ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ  ؤ ـ ؾاخل البدغ الاحمغ

 ص ـ حىىب مهغ حـ ـ زلُج الؿىَـ

 الخاعج وجغ٦ؼث حهىصه  الحغبي ختي ٌؿخٛني ًٖ اؾخحراص الؿالح مً ٖلي بالخهيُ٘ ؤهخم مدمض -١١٦

 ب ـ مىا٤َ الثٛىع  ؤ ـ حىىب مهغ

 ص ـ ؾىاخل مهغ حـ ـ  قما٫ مهغ

 بضؤ مدمض ٖلي ٨ًٟغ في بىاء حِل هٓامي في مهغ بك٩ل ؤ٦بر بٗض قغوٖه في الضزى٫ في .......... -١١۷

غة الٗغبُت ؤ ـ خغب الكام  ب خغوب قبه الجٍؼ

 ص ـ يم الؿىصان   حـ ـ الُىهان

ً حِل هٓامي ٢ىي ؤخضار نهًت .......... -١١۸  .٧ام مً هخاثج اهخمام مدمض ٖلي بخ٨ٍى

 ب ـ  ػعاُٖت ؤ ـ ٖلمُت

ت   ص ـ احخماُٖت  حـ ـ ججاٍع

 الًباٍ لجإ بلى  ......... او٫ ما ٨ٞغ مدمض ٖلي في بٖضاص ٞغ٢ت ٦بحرة مً -١١۹

حن  ب ـ ألاجغا٥  ؤ ـ اإلاهٍغ

 ص ـ  اإلامالُ٪ حـ ـ الؿىصاهُحن
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هغ طل٪ في  .. -١١١  ........اؾخٟاص مدمض ٖلي مً زبراث هابلُىن في بىاء حِل هٓامي ْو

 ب ـ بٖضاص الجىىص  ؤ ـ اوكاء ألاؾُى٫ 

 ص ـ بٖضاص الًباٍ  حـ ـ ب٢امت الحهىن 

 ؤو٫ جغؾاهت ؤوكإها مدمض ٖلي في مهغ لهىاٖت الؿًٟ ٧اهذ جُل ٖلى ..........  -١١١

 ب ـ البدغ اإلاخىؾِ  ؤ ـ البدغ ألاخمغ

 ص ـ ٢ىاة الؿىَـ حـ ـ نهغ الىُل 

ت في مهغ في ٖهض مدمض ٖلي جُل ٖلى .....ل ٧اهذ زاوي جغؾاهت  -١١١  هىاٖت الؿًٟ الحغبُت والخجاٍع

 ب ـ البدغ اإلاخىؾِ ؤ ـ البدغ ألاخمغ

 ص ـ ٢ىاة الؿىَـ حـ ـ نهغ الىُل

 ( ...................................................ₓ( ؤو )√ي٘ ٖالمت )

 ( ) ٞحر الجهضاوكاء مدمض ٖلى للمضاعؽ الؼعاُٖت يهضٝ الى جى -١١۳

 ( ) الٛاء مدمض ٖلى هٓام الالتزام اصي الى اقغاٝ الضوله ٖلى الاهخاج -١١٤

 ( ) مهاصعة مدمض ٖلى ألعاض ى اإلالتزمحن باؾم الضوله ًغجبِ بالخُٛحر في هٓام الًغاثب-١١٥

ُان-١١٦ ب٣ت ألٖا  ( ) هىا٥ اعجباٍ بحن جىؾُ٘ خ٣ى١ اإلال٨ُت َو

 ( ) مهغ عاُٖت حضًضة فياجب٘ مدمض ٖلى اؾالُب ػ -١١۷

 ( ) نىاُٖت ٧اهذ اإلاهاو٘ في ٖهض مدمض ٖلى بمثابه مضاعؽ-١١۸

 ( ) اصي جىُٓم الهىاٖت الى بىاء ال٣ىة الظاجُت زال٫ ٖهض مدمض ٖلى-١١۹

 ( ) خضر حٛحر احخماعى في مهغ بٗض جُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع-١۳١

 ( ) شج٘ مدمض ٖلى الاؾخحراص مً الخاعج -١۳١

 ( ) صي البىاء الا٢خهاصي في ٖهض مدمض ٖلى الى ْهىع ٢ىي احخماُٖتا -١۳١

 ( ) صزل البضو في الحُاة اإلاضهُت في ٖهض مدمض ٖلى-١۳۳

 ( ) جإزغث ال٣ىي الاحخماُٖت اًجابُا وؾلبُا بخُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع-١۳٤

غوؿا واهجلترا في ٖهض مدمض ٖلى ال-١۳٥ خإزحر ٖلى هخج ًٖ بٗثاث َالب الاػهغ الًُالُا ٞو

 الحُاة ااحخماُٖت

( ) 

 ( ) ا٢خهغث اإلاضاعؽ التى ؤ٢امها مدمض ٖلى في بضاًت خ٨مه ٖلى الٗلماهُحن-١۳٦
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اٖت الُهُا-١۳۷ وي ٖلى مدمض ٖلى اوكاء مضعؾت ألالؿً لالهخمام ببىاء ال٣ىة ا٢ترح ٞع

 الظاجُت 

( ) 

 ( ) ٨ٟغ والث٣اٞه ل٢ه بحن مدمض ٖلى ومك٨الث اهىا٥ ٖال-١۳۸

ً ٖلى الىٓام الؿُاس ى اإلاهغي في ٖهض مدمض ٖلى-١۳۹  ( ) ؤزغث ٨ٞغة الضواٍو

اث٠ في ؤوازغ ٖهغ مدمض ٖلى -١٤١ حن ٧ل الْى  ( ) جىلى اإلاهٍغ

 ( ) اٖخمض مدمض ٖلى في انالخاجه الؿُاؾُت ٖلى البٗثاث الخٗلُمُت-١٤١

 ( ) هٓام خ٨م مدمض ٖلى ٢ام ٖلى جضاو٫ الؿلُاث-١٤١

ُان لخىُٟظ جمثل جإزغ -١٤۳ مدمض ٖلى بةنالخاث هابلُىن في الح٨م وؤلاصاعة في اؾخٛال٫ ألٖا

 ؾُاؾخه

( ) 

 ( ) م جدؿحن ألاصاء الح٨ىمى ?;@٧9ان الضاٞ٘ وعاء انضاع مدمض ٖلى ال٣اهىن ألاؾاس ى  -١٤٤

ت ٖلى الٗىهغ التر٧ى ًض٫ ٖلى جضُٖمه لح٨مه -١٤٥ اٖخماص مدمض ٖلى في الىْاث٠ الاصاٍع

 إلاُل٤ الٟغصي ا

( ) 

ؤزغ ألاحاهب ٖلى اؾخدضار هٓم ٢ًاثُت حضًضة للحٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم في ٖهض مدمض -١٤٦

 ٖلى 

( ) 

 ( ) هجح مدمض ٖلى في مداعبه ٞؿاص ٦باع اإلاىْٟحن-١٤۷

 ( ) ٧ان الىىاة للمجالـ الىُابُت بمهغ في ٖهض مدمض ٖلى اإلاجلـ الٗالى-١٤۸

 ( ) م ٖلى الٗمل عى يبِ الٟؿاص ااصاعي  :>@9ُت ًض٫ اوكاء مدمض ٖلى لجمُٗت الح٣اه-١٤۹

خطح طل٪ مً زال٫ انالخاجه -١٥١ خغم مدمض ٖلى ٖلى الحٟاّ ٖلى خ٣ى١ الاحاهب ٍو

 بمجا٫ الخٗلُم 

( ) 

ضاص الجِل-١٥١ ت الخاعحُت إٖل  ( ) اٖخمض مدمض ٖلى باقا ٖلى الخبرة الٗؿ٨ٍغ

التر٦ُت في الحغوب الىهابُت ٞكل ٧ان الؿبب وعاء اٖخماص مدمض ٖلى ٖلى الٗىانغ -١٥١

 ججغبت ججىُض الؿىصاهُحن

( ) 

هخج ًٖ اٖخماص مدمض ٖلى ٖلى ؾلُمان باقا الٟغوؿاوي في بٖضاص الًباٍ بزباث -١٥۳

 ال٨ٟاءة في مُاصًً ال٣خا٫

( ) 

خماص ٖلى الخبرة الٟغوؿُت-١٥٤  ( ) ٧ان وحه الكبه بحن مدمض ٖلى ومغاص ب٪ ًخمثل في الٖا

 ( ) ججغبت ججىُض الؿىصاهُحن في الجِل اإلاهغي ألؾباب ؾُاؾُتٞكلذ -١٥٥

ت-١٥٦ ت اإلاهٍغ ضة في البدٍغ  ( ) اؾخسضم مدمض ٖلى َغ٢ا ٍٞغ

 ( ) ٧اهذ الحغوب الىهابُت البضاًت اخ٣ُ٣ُت لألؾُى٫ اإلاهغي -١٥۷
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بخه في خماًت خضوص البالص-١٥۸  ( ) اوكاء مدمض ٖلى مهاو٘ لألؾلحت في مهغ صلُلل ٖلى ٚع

 ( ) بوكاء مدمض ٖلى اإلاهاو٘ ال٨بري ؤصي الى جضهىع الهىاٖاث الهٛحرة  -١٥۹

 ( ) ؤهخم مدمض ٖلى بخُب٤ُ مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث مً زال٫ بنضاع ال٣اهىن ألاؾاس ي  -١٦١

 

 

 

B جسحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن ال٣ىؾحن 

 ........٣ٞضث مهغ ؾُاؾتها الخاعحُه في ْل خ٨م ... -١٦١

 ب ـ اإلامالُ٪ ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ الخضًى اؾماُٖل حـ ـ الٗثماهُحن

ُه اإلا٣ابله جىضح جىؾٗاث مدمض ٖلي ازىاء خ٨مه إلاهغ و  -١٦١ الخٍغ

ُت ٌكحر الى ..........  ل٨ً الجؼء اإلآلل ٖلي الخٍغ

غه الٗغبُه  ب ـ يم مدمض ٖلي للؿىصان   ؤ ـ خغوب قبه الجٍؼ

 ص ـ خغوب الكام    حـ ـ خغوب الُىهان

مً اهم الحغ٧اث الاهٟهالُه التي خضزذ يض الضوله الٗثماهُه ازىاء جىلي مدمض ٖلي الح٨م و -١٦۳

........... 
ً
 هجح مدمض ٖلي في ال٣ًاء ٖليها نهاثُا

 ب ـ زىاع اإلاىعه  ؤ ـ الحغ٦ه الىهابُه

 ص ـ مدمض ب٪ الالٟي حـ ـ خغ٦ت ٖلي ب٪ ال٨بحر 

 خا٦م مهغ الضًيُه و الؿُاؾُه في ..........ػاصث م٩اهت  -١٦٤

غه الٗغبُه   ب ـ خغوب الُىهان  ؤ ـ خغوب قبه الجٍؼ

 ص ـ خغوب الكام  حـ ـ يممدمض ٖلي للؿىصان 

انبدذ مهغ جد٨م مىا٤َ واؾٗه في ْل جىؾٗاث مدمض ٖلي و ل٨نها ؾُُغث ٖلي مىا٤َ  -١٦٥

 زاعج امخضاصها الا٢لُمي بٗض ..........

غه الٗغبُه خغب  -ؤ  خغوب الُىهان  -ب بكبه الجٍؼ

 خغوب الكام  -ص  يم مدمض ٖلي للؿىصان -حـ 

 

الجزء الزابع :سياسة مصز الخارحية فى عهد محمد على 

 الدولة الحديثة 



 

 

 

29  

 
82110880820 

29 

 

 

مت ٢ض بضؤها في مهغ ي ٢ام مدمضٖل -١٦٦  جمثلذ هظه الحغوب في .... م99@9بدغب اؾخ٨ماال  لجٍغ

 ب ـ الخىؾ٘ في الكام  ؤ ـ يم الؿىصان 

 اع اإلاىعه  ص ـ ال٣ًاء ٖلي زى  حـ ـ ال٣ًاءٖلي الىهابُحن 

 حٗضصث اؾباب ٢ُام مدمض ٖلي لًم الؿىصان و ل٨ً الؿبب الٗؿ٨غي جمثل في ...........-١٦۷

 مىاب٘ الىُل  ب ـ  ا٦دكاٝ بٗت اإلامالُ٪ اؤ ـ مخ

 ص ـ  ججىُض الؿىصاهُحن  حـ ـ جد٤ُ٣ ٨ٞغةاإلاجا٫ الحُىي 

ه في ٧ل مً ...........-١٦۸  هجح مدمض ٖلي باحغاء انالخاث اصاٍع

غه الٗغبُه   ب ـ الُىهان و االكام ؤ ـ الؿىصان و قبه الجٍؼ

غه الٗغبيهى الُىهان   ص ـ الكام و الؿىصان حـ ـ  قبه الجٍؼ

ت الٗال٢اث الاحخماُٖه بحن مهغ و اإلاىا٤َ التي خغم مدمض ٖلي-١٦۹  ٝ مض ٞيها خ٨مه و ْهغ ج٣ٍى

 ب ـ يم الؿىصان  ؤ ـ جىؾٗاجه في الكام

غة الٗغبُه حـ ـ   ص ـ خغوبه في الُىهان  خغوبه في قبه الجٍؼ

 ) و ما هُل اإلاُالب بالخمني ول٨ً جازظ الضهُا ٚالبا (  -١۷١

 الٗباعه الؿاب٣ه جىُب٤ ٖلي اي مً خغوب مدمض ٖلي ...........

 ب ـ يم الؿىصان  ؤ ـ جىؾٗاجه في الكام 

غه الٗغبُه   الُىهان ص ـ خغوبه في  حـ ـ خغوبه في قبه الجٍؼ

ت ًٖ الؿاؾت الٗثماهُت في ...........  -١۷١  جمثلذ ؤولي مٓاهغ اهٟها٫ الؿُاؾت اإلاهٍغ

 بال٣ىاث ألاوعوبُتفي اإلاىعة    انُضام ٢ىاجه–ب  كُست الحغم اإلا٩يإلا اؾخدىاط )مدمض ٖلي( –ؤ

إلنهاء  جٟاوى الضو٫ ألاوعوبُت م٘ مدمض ٖلي -ج

  الحغب 

  لح ٦ىجاهُت مٗهالٗثماوي ن ٣ٖض الؿلُان -ص

 جغجب ٖلي جىؾٗاث مدمض ٖلي لخضمت اإلاجا٫ الحُىي إلاهغ مً هاخُت الجىىب ............. -١۷١

خماص ٖلي الؿىصاهُحن بالجِل –ؤ ىم ٖلي الىُل ألاػع١    –ب  ألٖا  اوكاء مضًىتي ٦ؿال و الخَغ

 ُان ؾُاس ي واخض اهضماح الؿىصان في ٦ -ص الؼعاُٖت للؿىصاهُحن   الاؾخٟاصة مً الخبراث-ج

 اعجبِ اهخمام مدمض ٖلي باخىا٫ الؼعاٖه في الؿىصان ب ................ -١۷۳

 ججغبت ػعاٖت اإلادانُل الؿىصاهُت ب(  ا٦دكاٝ مىاب٘ نهغ الىُل   ؤ( 

 بىاءالؿضوص ٖلي الىُل ألاػع١ ص (  ج٣ضم الخٗلُم اإلاهغي    ج (
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غة -١۷٤  ؿخسلو مً الٗباعة اؾاب٣ه .م ( و ١۸١١الٗغب )َلب الؿلُان مً مدمض ٖلى ازماص حٍؼ

 عجؼ الضولت الٗثماهُت–ب  اٖخباع مهغ والًت ٖثماهُت –ؤ

 جضُٖم للؿُاصة الٗثماهُت-ص ز٣ت الؿلُان في مدمض ٖلى -ج

 جمثلذ اهضاٝ مدمض ٖلى مً مض اإلاجا٫ الحُىي قغ٢ا وحىىبا في حىىب ...............-۲۷٥

ت–ب  ؾُاؾُت واحخماُٖت–ؤ ؿ٨ٍغ  ؾُاؾُت ٖو

ت و٢ىمُت  -ج  ؾُاؾُت وا٢خهاصًت -ص ٖؿ٨ٍغ

 اهخم مدمض ٖلى باألمً ال٣ىمى اإلاهغي وزانت خضوص مهغ .............-۲۷٦

 الجىىبُت الٛغبُت والكغ٢ُت ب(  الكمالُت الكغ٢ُت والجىىبُت ؤ(

 الكمالُت الكغ٢ُت والٛغبُتص (  الكمالُت الٛغبُت والكغ٢ُت  ج ( 

ُت لحغوب مدمض ٖلى في الُىهان وضح B ٧ان جٟاوى الضو٫ الاوعوبُت م٘ مدمض ٖلى -۲۷۷ امام٪ زٍغ

 مباقغة اخض ٖىامل .................

 
 ازاعة الؿلُان الٗثماوى   –ب  ايٗاٝ الغابُت الٗثماهُت  –ؤ

ت -ج  ٣ٞضان الضوله الٗثماهُت لهُبتها  -ص جضُٖم الؿُاصة اإلاهٍغ

 –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –وعي جضُٖم مدمض ٖلى لىخضة واصي الىُل ( )٧ان مً الًغ -۲۷۸

ا الى ................   هضٝ مدمض ٖلى مً وخضه احؼاء الؿىصان واٖاصة جىُٓمها اصاٍع

ت ؤ(   ؾهىلت جىمُت الضولت ب(  ؾهىلت ٖمل الح٨ىمت امغ٦ٍؼ

 ت بإعاييها جضُٖم الؿُاصة اإلاهٍغص (  ااؾخٟاصه مً مىاعص الضولت  ج (

حن -۲۷۹ ماء الؿىصان للضعاؾت في مهغ ٦ما قاع٦ىا في بٗثاث اإلاهٍغ ) اؾخ٣ضم مدمض ٖلى ابىاء ٖػ

 ألوعوبا ( وؿخسلو مً الٗباعة الؿاب٣ه ............

ت  ب(  وخضه واصي الىُل  ؤ(   اقغا٦هم في الخٗضًالث الاصاٍع

    ٨غي والث٣افى بُنهموكغ الىعى الٟص (  جضُٖم ؤوانغ الهله بحن البلضًً ج (
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ىم ومضًىه ٦ؿال ( ل) اوكاء مدمض ٖ -۲۸١   –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –ى مضًىه الخَغ

 ى مً اوكاء اإلاضن الحضًثه بالؿىصان .................لهضٝ مدمض ٖ

 اخضار نهًت ٖمغاهُت بالؿىصان –ب  جضُٖم الح٨م اإلاغ٦ؼي للؿىصان  –ؤ

ت ٖلى نهغ الىُل    -ص للؿىصان اصزا٫ اإلاضهُه الحضًثه-ج  اجساطها ٦مغا٦ؼ ججاٍع

الُىهان هى  ) ٧اهذ اإلا٩اٞإة التى ًيخٓغها مدمض ٖلى مً الؿلُان الٗثماوى هٓحر زؿاثغه في-۲۸١

ذ لا  –في يىء اٖباعة الؿاب٣ه احب (كام ولِـ ٦ٍغ

ٌ الؿُان لُلب مدمض ٖلى بالخىؾ٘ باألعاض ى ا   ..................كامُت ًغح٘ الى .ل٧ان ج٨غاع ٞع

 زكُت وحىص مدمض عى ٖلى خضوصه اإلاباقغة ب( الحٟاّ ٖلى وخضه ؤعايُه ؤ(

ٖضم اؾخد٣ا١ مدمض ٖلى يم اقام ج (

  لىالًخه 

 اصعا٦ه زُىعة وخضه الاعاض ى الٗغبُت ص ( 

 ًغح٘ صزى٫ مدمض ٖلي في خغوب لًم الكام بلي جد٤ُ٣ اهضاٝ ............ -۲۸۲

 ا٢خهاصًت و ؾُاؾُت و اؾتراجُجُت   ب( ًيُت و ؾُاؾُت  اؾتراجُجُت و صؤ( 

ت و صًيُت و ا٢خهاصًت   ج ( ت و ز٣اُٞت و ؾُاؾُت  ص (  ٖؿ٨ٍغ     ٖؿ٨ٍغ

 َلب مدمضٖلي مً الؿلُان الٗثماوي ٌٗهض الُه والًت الكام بك٩ل وصي ........... -۲۸۳

 ب ـ مغجان  ؤ ـ مغه 

 ص ـ اعب٘ مغاث حـ ـ زالر مغاث  

اؾخمغ ٖامت الكٗب اإلاهغي ٌٗاهىن مً الٓلم الىا٢٘ ٖليهم ختي بٗض جىلي مدمض ٖلي خ٨م -١۸٤

 م و ْهغطل٪ بك٩ل واضح في ...........=8@9مهغ 

 ب ـ الؿىصان  ؤ ـ الكام 

غه الٗغبُه    ص ـ الُىهان   حـ ـ قبه الجٍؼ

 مثابت ...........بٗض نلح ٦ىجاهُه الظي ٣ٖض بحن مدمض ٖلي و الؿلُان الٗثماوي ب-١۸٥

 ب ـ اصعا٥ الؿلُان ٖضم ال٣ضعه ٖلي مىاحهت مدمض ٖلي   ؤ ـ اؾدؿالم الؿلُان الٗثماوي 

 ماوي ٦ؿب و٢ذ للخسلو مىهص ـ مداولت الؿلُان الٗث حـ ـ جغاح٘ مدمض ٖلي ًٖ ٨ٞغة الاؾخ٣ال٫

 .م في  ..........;;@9ىجاهُه الؿلُان الٗثماوي مً جى٢ُ٘ نلح ٦ ْهغ هضٝ-١۸٦

ب ؤ ـ مٗاهضة بلُت لُمان   ب ـ  مى٢ٗت هٍؼ

 م 8>@9ص ـ مٗاهضة لىضن  م ;;@9حـ ـ مٗاهضه ًىلُى 
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 الضو٫ الاوعوبُه ٖلي وي٘ مهغ الؿُاس ي زال٫ ٞترة خ٨م مدمض ٖلي إلاهغ و ْهغ طل٪ في  ازغث -١۸۷

ٌ يم الؿىصان   ب ـ  جى٢ُ٘ مٗاهضة بلُت لُمان  ؤ ـ ٞع

 ن اؾخ٣الله ًٖ الضوله الٗثماويص ـ مى٘ مدمض ٖلي مً اٖال  ي بخُٗحن والي ازغحـ ـ ا٢ىإ الؿلُان الٗثماو

حٗضصث مٓاهغ ال٣ُىص التي ٞغيها الؿلُان الٗثماوي ٖلي مهغ و ْهغ مضي خغم الؿلُان  -١۸۸

 في ...........
ً
 الٗثماوي ٖلي ج٣ُُض مهغ ؾُاؾُا

 م ;;@9ب ـ مٗاهضة ًىلُى م8>@9ؤ ـ مٗاهضة لىضن 

 م9>@9ص ـ ٞغماوى  م@;@9ضة بلُت لُمان حـ ـ مٗاه

 اإلاٗاهضةالتي انهذ او٫ مداولت للىخضه الٗغبُه هي ........... -١۸۹

 م ;;@9ب ـ مٗاهضة ًىلُى  ؤ ـ مٗاهضه ؾان ؾدُٟاهى 

 م8>@9ص ـ مٗاهضة لىضن  م @;@9حـ ـ مٗاهضة بلُت لُمان 

 ل٠ مى٠٢ مدمض ٖلي مً ..........ازخ -١۹١

 م9>@9ب ـ مٗاهضة لىضن  م ;;@9لُى ؤ ـ مٗاهضة ًى 

 م @;@9صـ ـ مٗاهضة بلُت لُمان  م >9@9حـ ـ نلح ٦ىجاهُه 

الكام باٖخباعها اإلاجا٫ الحُىي الكمالي إلاهغ و مً اهم  ٢ام مدمضٖلي بٗضة احغاءاث في -١۹١

ه هي ...........  الاحغاءاث الٗؿ٨ٍغ

ت ب ـ  ا٢غاع ؾلُه  الامغاء الا٢ُاُٖحن  ؤ ـ ازًإ  الح٨ىمتاإلاغ٦ٍؼ

 ص ـ جيكُِ الخجاعه  حـ ـ  ٞغى هٓام الخجىُض 

 وب الكام ازغ ٦بحر في ..........٧ان للهضام الظي خضر بحن مدمض ٖلي و الؿلُان الٗثماوي في خغ -١۹١

ت ٖال٢اث مدمض ٖلي باهجلترا  ً ال٣ىمُت الٗغبُه  ؤ ـ ج٣ٍى  ب ـ ج٨ٍى

 حـ ـ ال٣ًاء ٖلي الضولت الٗثماهُه نهاث
ً
 ص ـ ٖىصة اإلامالُ٪ لح٨م مهغ   ُا

 خغوب صزلها مدمض ٖلي و ٧ان مً بضاًتها لنهاًتها زاي٘ لؿلُت الضوله الٗثماهُت ..........-١۹۳

غه الٗغبُه   ب ـ خغوب الُىهان   ؤ ـ خغوب قبه الجٍؼ

 ص ـ خغوب الكام   حـ ـ يم مدمض ٖلي للؿىصان 

 ه صولُه مؿخ٣له بٗض ..........ا٦دؿب مدمض ٖلي م٩اهه ؾُاؾُه و شخهُ-١۹٤

ُض مغ٦ؼه في مهغبٗض الاهخهاع ٖلي الىهابُحن   ب ـ جىلُه مكُست الحغم اإلا٩ي و البىه والًه حضه ؤ ـ جَى

 ص ـ الاجٟا١ ٖلي انهاء خغب الُىهان   حـ ـ ججىُض الؿىصاهُحن في الجِل
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 م مدمضٖلي بٗضة خغوب (٢ا )٧اهذ ٨ٞغة اإلاجا٫ الحُىي مً اهم الاؾباب التي مً احلها -١۹٥

 مً خغوب مدمض ٖلي لم جخىٞغ بها هظه ال٨ٟغة .......... في يىء الٗباعه الؿاب٣ه اي

 ب ـ االؿىصان  ؤ ـ الُىهان 

غه الٗغبُه   ص ـ الكام  حـ ـ قبه الجٍؼ

 اجسظ مدمض ٖلي ٢غاعه بالخىؾ٘ في بالص الكام هدُجت ...............-١۹٦

ت –ب  الة الٗثماهُحن  ؾىء ٖال٢خه ببٌٗ الى  –ؤ  ٞغاع مال٥ ألاعاض ي الؼعاُٖت مً الخضمت الٗؿ٨ٍغ

بخه ُٞازًإ الحغ٦ت الىهابُت بالحجاػ -ج بخه في الحهى٫ ٖليها ٦م٩اٞإة الهخهاعه في اإلاىعة    -ص ٚع  ٚع

غة  خغوب ٢بلالكام ٢بل يم الؿىصان و  ٧ان جُل٘ مدمض ٖلي لًم-١۹۷   ؤحلالٗغبُت مً قبت الجٍؼ

 جد٤ُ٣ ؤمً مهغ ال٣ىمي  ب( هى٫ ٖلي زغواث الكام الا٢خهاصًت   الحؤ(

ت   ج (   جىَُض خ٨مه في مهغ ص (  جإمحن َغ١ الخجاعة اإلاهٍغ

 ض ٖلي ًٖ الؼخ٠ بلي ألاؾخاهت هدُجت .............جى٢ٟذ ٢ىاث مدم-١۹۸

 ام   جد٤ُ٣ مدمض ٖلي ألهضاٞت بًم الك ب( اؾدؿالم ال٣ىاث الٗثماهُت إلادمض ٖلي   ؤ(

 اإلاٗاهضة التي ٣ٖضث بحن عوؾُا و الضولت الٗثماهُت    ص (  غاٝ الجزإ للمُالب ألاوعوبُت   اؾخجابت اَ ج (

 حكابه مى٠٢ مدمض ٖلى م٘ الؿلُان م٘ مى٠٢ ................ -١۹۹

  =9لىَـ –ب     >9لىَـ –ؤ

 مُىى-ص هابلُىن  -ج

 ت باإلاجا٫ الحُىي اهماله اليكاٍ ............مً اإلاالخٔ في خغوب مدمض ٖلى اإلاغجبُ-۳١١

 الؼعاعى–ب  الخجاعي –ؤ

 الهىاعى -ص الٗمغاوى -ج

 –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –)ؤزً٘ مدمض ٖلى الامغاء الا٢ُاُٖحن وهٕؼ اللؿالح منهم ( -۳١١

 ٧ان ٞغى مدمض ٖلى هٓامه الاصاعي بالكام ًض٫ ٖلى .............. 

ت–ب  اإلاؿخ٣له  زل٤ صولخه–ؤ  ا٢غاع ؾلُت خ٨ىمخه اإلاغ٦ٍؼ

 ٢ضعة مدمض ٖلى الؿُاؾُت -ص هكاقت الاصاعة الٗثماهُت بالكام -ج

 هضٞذ اهجلترا مً وعاء ازاعة الغؤي الٗام الاوعوبى يض مدمض ٖلى جد٤ُ٣ مهالح ...........-۳١١

ت و٢ىمُت–ؤ  ؾُاؾُت واؾتراجُجُت–ب  ٖؿ٨ٍغ

ت  -ج ؿ٨ٍغ  ُت وا٢خهاصًتؾُاؾ -ص ؾُاؾُت ٖو
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 ْهغث او٫ وز٣ُت ؾُاؾُت ابغمتها مهغ م٘ صولت احىبُه في ٖهغ مدمض ٖلى بٗض ...............-۳١۳

 مى٢ٗه ههِبحن   –ب  خغوب الُىهان  –ؤ

 خغوب الكام ألاولى -ص خغوب الحجاػ -ج

 م ............. 9>@9هضٝ الؿلُان الٗثماوى مً وعاء انضاع ٞغماوى -۳١٤

 ج٣ُُض مهغ خغبُا ب(  ي اطال٫ مدمض ٖلى الامٗان فؤ( 

 يمان اب٣اء مدمض ٖلى صازل خضوصه ص (  ايٗاٝ مهغ ا٢خهاصًا  ج (

 حكابهذ احغاءاث مدمض ٖلي بالكام و الؿىصان في اإلآاهغ ................  -۳١٥

ت  –ب  ُمُت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت   الخٗل–ؤ  الخٗلُمُت و الاحخماُٖه ة ؤلاصاٍع

ت   -ج ت و الٗؿ٨ٍغ ت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت -ص الٗمغاهُت و ؤلاصاٍع  الٗؿ٨ٍغ

 اجسظ مدمض ٖلي بٗض يم الكام بحغاءاث ايغث بالىحىص اإلاهغي هىا٥ مثل .............. -۳١٦

 اٖالن اؾخ٣اللت ًٖ الضولت الٗثماهُت –ب  احؿإ صاثغة الخجىُض في الكام  –ؤ

ت  -ص   جىَُض ألامً و ٞغى الىٓام -ج  ا٢غاع ؾلُت الح٨ىمت اإلاغ٦ٍؼ

حن ٫.................  -۳١۷ ٌ بٌٗ اإلاهٍغ  ا٦ضث خغوب مدمض ٖلي في الكام ٖلي ٞع

 الح٨م الٟغصي اإلاُل٤ –ب  اهدُاػ مدمض ٖلي لألجغا٥  –ؤ

 ٖضاثه للؿلُان الٗثماوي -ص ثغة الخجىُض احؿإ صا -ج

 ها ال٨ثحر مً اإلا٩اؾب ......نالح مدمض ٖلي و خ٤٣ من ىذ الىخاثج النهاثُه لحغوب الُىهان في٦ -۳١۸

ت  ؤ ـ الؿُاؾُت   ب ـ الٗؿ٨ٍغ

 ص ـ الا٢خهاصًت   حـ ـ الخىؾُٗه  

في ازماص الثىعاث التي واحهتها ٞاؾدىجضث  9Aال٣غن ا٫ ْهغ عجؼ الضولت الٗثماهُه مىظ اواثل-۳١۹

 بىالتها الزماصها و زحر مثا٫ ٖلي طل٪  ...........

غه الٗغبُه   ب ـ خغوب الؿىصان  ؤ ـ خغوب الجٍؼ

 ص ـ خغوب ال٣ىايى٫   حـ  خغوب الكام ـ 

 ال ًخجؼؤ مً الاعاض ي اإلاهغ -۳١١
ً
 ي طل٪ .ٍت وزحر صلُل ٖلبٗض يم مدمض ٖلي للؿىصان انبدذ حؼءا

 صاعي في الؿىصان الخ٣ؿُم الا ب ـ  حضًضه في الؿىصان  ؤ ـ بىاء مضن

حن في البٗثاث حـ ـ م اعة مدمض ٖلي للؿىصان   كاع٦ت الؿىصاهُحن اإلاهٍغ  ص ـ ٍػ
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جىىٖذ اهضاٝ مدمضٖلي لًم الؿىصان بًٗها اهضاٝ مٗلىه و بًٗها ٚحر مٗلً و باالؾخيخاج  -۳١١

 ٨ًىن الهضٝ اإلاٗلً هى ..........

 جد٤ُ٣ ٨ٞغة اإلاجا٫ الحُىي إلاهغ   ب ـ ؤ ـ جىمُت الخجاعة 

 ص ـ مخابٗت اإلامالُ٪ الهاعبحن مً مظبدت ال٣لٗه   حم الظهب و اإلااؽ حـ ـ ا٦دكاٝ مىا

 حٗض الحغوب في .......... هي التي اُٖذ مدمضٖلي نٟه صولُه و بٗضها قٗغ مدمض ٖلي ب٣ىجه -۳١١

غه الٗغبُه   ب ـالؿىصان   ؤ ـ الجٍؼ

 ص ـ الكام   حـ ـالُىهان  

ُاهُت هي خغوبه في ...........غوب التي زايها مدمض ٖلي جمً ا٦ثر الح-۳١۳  مثل تهضًض للمهالح البًر

غه الٗغبُه   ب ـ الؿىصان  ؤ ـ الجٍؼ

 ص الكامـ  حـ ـ الُىهان 

 ٢ام زىاع اإلاىعه بالثىعه يض الح٨م الٗثماوي بٟٗل الٗضًض مً الٗىامل اهمها ...........-۳١٤

 الثىعه الٟغوؿُه  ب ـ الخإزغ با٩ٞاع  ؤ ـ ي٠ٗ الىحىص الٗثماوي في هظه البالص 

 ص ـ امخال٦هم للُاب٘ الثىعي  حـ ـ  ازخالٝ ال٣ُٗضه الضًيُه 

ً عابُه ٖغبُه يض الغابُه الٗثماهُه ااإلاثلث الظي ا٢ جمثل ٢مت٧اهذ ........-۳١٥  مه مدمضٖلي لخ٨ٍى

غه الٗغبُه   ب ـ الؿىصان ؤ ـ الجٍؼ

 ص ـ الكام   حـ ـ الُىهان  

ا في الؿىصان و ٢ض ْهغ في ...........٧ان إلاهغ صوعا خ-۳١٦  ًاٍع

 ب ـ حُٗحن خا٦م مهغي ٖلي الؿىصان  ؤ ـ جىخُض احؼاء الؿىصان 

اعه مدمض ٖلي للؿىصان   ص ـ بىاء مضن حضًضه في الؿىصان  حـ ـ ٍػ

 عؤي مدمض ٖلي ان ًًم بالص الكام الي مهغ و ًضٞٗه في طل٪ ٖامالن هما ...........-۳١۷

 ب ـ ؾُاس ي و ٖؿ٨غي  خهاصيؤ ـ ؾُاس ي و ا٢

 ص ـ ؾُاس ي و خًاعي  حـ ـ ٖؿ٨غي و احخماعي  

به مدمض-۳١۸ ٖلي في يم الؿىصان هابٗه مً اهُال٢خه في جامحن اإلاجا٫ الحُىي إلاهغ مً  ٧اهذ ٚع

 حمُ٘ الجهاث و ٧ان يم الؿىصان لخامحن الحضوص ..........

 ب ـ الجىىبُه   ؤ ـ الكمالُه 

 الكغ٢ُه   ص ـ حـ ـ الٛغبُه  
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م التي ٞغيتها الضو٫ الاوعوبُه ٖلي مدمض ٖلي مسالٟه لبٌٗ 8>@٧9اهذ قغوٍ مٗاهضة لىضن -۳١۹

 الاجٟا٢ُاث مثل ..........

 م;;@9ب ـ  مٗاهضة ًىلُى ؤ ـ مٗاهضةبلُت لُمان 

 ص ـ اجٟا٢ُه لىػان   نلح ٦ىجاهُتحـ ـ 

في ٖهض حضًض اقض ٢ىه ٣ٞض بضؤث مٗاهاه  اصي ال٣بى٫ بكغوٍ مٗاهضة لىضن الي صزى٫ مهغ  -۳١١

 ......مهغ مً

 ب ـ اإلاٗاهضاث الثماهُه م٘ الٗغب ؤ ـ الخبُٗه للٛغب

 ص ـ خغمانها مً الخىؾٗاث الخاعحُه   حـ ـ ؾُُغه الضوله الٗثماهُه 

ت حؼءامً-۳١١ ٢ىاث الؿلُىه و في زضمتالؿلُان  باالؾخيخاج  حٗض ٢ىاث مدمض ٖلي البري و البدٍغ

 ن هضٝ الٗغب مً وعاء هظا الىو هى ...........٨ًى 

ت   ؤ ـ ججىب الهضام م٘ الجِل اإلاهغي   ب ـ اؾخٟاصة الؿُان مً ٢ىة مدمض ٖلي ال٣ٍى

يمان جبُٗت مدمض ٖلي للؿلُان في  حـ ـ

 الؿلم و الحغب  

ص ـ الٛاء وحىص الجِل اإلاهغي الظي خ٤٣ 

 الٗضًضمً الاهخهاعاث

لضولت الٗثماهُت لظل٪ عؤي الؿلُان سجً مهغ في خضوص ي٣ُه مً ا ٖلي ٦ُانهضص مدمض  -۳١١

٣ها و ٧ان  الُى١ ٖباعه ًٖ ........... الاؾخ٣ال٫ الضازلي و الخاعجي و جٍُى

ت لىضن  -ؤ   م 9>@9ٞغمان ٖام  -ب م8>@9حؿٍى

 نلح ٦ىجاهُت   -ص مٗاهضة بلُت لُمان  -حـ 

م٘ مدمض ٖلي و ل٨نهه اهخىي الٛضع به و الضلُل ٢ام الؿلُان الٗثماوي بخى٢ُ٘ نلح ٦ىجاهُه -۳١۳

 ٖلي طل٪ جى٢ُ٘..........

ت لىضن ؤ ـ  م 8>@9ب ـ ٞغمان ٖام  م 8>@9حؿٍى

 ص ـمٗاهضة بلُت لُمان   م;;@9حـ ـ اجٟا٢ُت ًىلُى 

ا م٘ عوؾُا في ًىلُى  -۳١٤  ؾٍغ
ً
 م بؿبب.....................;;@٣ٖ9ض الؿلُان الٗثماوي اجٟا٢ا

ت   ب( ض ٞغوؿا إلادمض ٖلي   جإًُؤ(  بخت ي جضُٖم ٢ىجه الٗؿ٨ٍغ  ٚع

ُاهُا في مؿاٖضجه   ج (  الخالٝ بحن مدمض ٖلي و والي ٩ٖا  ص ( جإزغ بٍغ

ت لىضن  -۳١٥  هدُجت ............ م١۸٤١اؾخجاب مدمض ٖلي لكغوٍ حؿٍى

ت في خغوب ب( اقخٗا٫ اإلاٗاعيت يضه مً صازل خضوص صولخه ( ؤ  الكام  هضًمت الجُىف اإلاهٍغ

ت  (ج      اٖالن الؿلُان ٖهُان مدمض ٖلي    ص (  اجٟا١ ٞغوؿا مٗه ٖلي ٢بى٫ الدؿٍى
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 م عبِ مهغبالضولت الٗثماهُت مً زال٫ ...............١۸٤١اٖاصث مٗاهضة لىضن  -۳١٦

 –ب  مدمض ٖلي لالؾُى٫ الٗثماوي    اٖاصة -ؤ
ً
 مىذ مدمض ٖلي خ٨م مهغ وعازُا

ت ؾىىٍت للؿلُان  -ص خهاعتها الخاعحُت خغمان مهغ مً اه -ج  صٞ٘ حٍؼ

 انبدذ إلاهغ م٩اهت اؾالمُت ٦بحرة في ٖهض مدمضٖلي باقا وزانت بٗض خغوبه في ...........-۳١۷

غة الٗغبُت   ؤ ـ الكام و ؤصهه   ب ـ الجٍؼ

 ص ـ الُىهان   حـ ـ الؿىصان  

غة الٗغبُت لل٣ًاء ٖلي  لم ٨ًً ٌٗلم الؿلُان الٗثماوي ان اعؾا٫ مدمض ٖلي-۳١۸ الي قبه الجٍؼ

 اجبإ مدمض بً ٖبض الىهاب ؾىٝ ٌؿبب له ال٣ال٢ل وطل٪ بؿبب .......

ً الغابُه الٗغبُت  ؤ ـ اعجٟإ م٩اهت مدمض ٖلي  ب ـ بضاًت ج٨ٍى

غة  حـ ـ زىعة اجبإ مدمض بً ٖبضالىهاب  اج اهجلترا مً وحىص مدمض ٖلي في قبه الجٍؼ ص ـ اهٖؼ

 الٗغبُه 

غة ٦ٍغذ إلادمض ٖلي -۳١۹ مً الىخاثج التي اؾٟغث ٖنها خغوب اإلاىعة هي اُٖاء الؿلُان الٗثماوي حٍؼ

 و٧ان طل٪ بؿبب ........

ًا له ًٖ زؿاثغة  ؤ ـ هجاح مدمض ٖلي في خغوب اإلاىعة  ب ـ حٍٗى

ذ مً مهغ  حـ ـ اعجٟإ قإن مدمض ٖلي لضي الؿلُان  غة ٦ٍغ  ص ـ ٢غب حٍؼ

ان التي زايها مدمض ٖلي اؾخجاًت الوامغ الؿلُان و ل٨نها ٧اهذ إلادمض ٖلي ٧اهذ خغوب الُىه-۳۳١

 بمثابت ججغبه ٖملُت  و ًغح٘ طل٪ الي ..........

ؼ ٨ٞغة الاهٟها٫ ًٖ الضولت الٗثماهُت  ت في الحغب  ؤ ـ حٍٗؼ  ب . اقترا٥ ال٣ىاث اإلاهٍغ

ُاهُا ٖلي التراح٘ ًٖ مؿاٖضة الثىاع   ل٪  ص ـ ٚحر ط حـ ـ احباع بٍغ

 ن و٧اهذ هظه الحغوب ألهضاٝهي خغوبت في الؿىصا مً الحغوب التي زايها مدمضٖلي بةعاصجه -۳۳١

ت   حٛغاُٞت-ب ؤ ـ ؾُاؾُت ز٣اُٞت   ٖؿ٨ٍغ

ت  ا٢خهاصًت  حـ ـ  ص ـ صًيُت ا٢خهاصًت  ٖؿ٨ٍغ

 ..اؾخُإ مدمض ٖلي باقا ان ًغبِ الؿىصان ؾُاؾُا م٘ مهغ و طل٪ مً زال٫......-۳۳١

اث   ؤ ـ ججىُض الؿىصاهُحن في الجِل  ب ـ ج٣ؿُم الؿىصان الي مضٍع

ىم  بغجبت خ٨مضاع  حـ ـ حُٗحن خا٦م ٖام  ص ـ اوكاء مضن حضًضة مثل الخَغ
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غة الٗغبُه انبدذ ٨ٞغة -۳۳۳ يم الكام ا٦ثر بٗض يم مدمض ٖلي للؿىصان و وحىصه في قبه الجٍؼ

 الحاخا و طل٪

 ب ـ اٖخباع ان الكام اإلاجا٫ الحُىي إلاهغ    ؤ ـ جإمحن خضوصمهغ الكمالُت

ً الغابُه الٗغبُت   حن الهاعبحن  حـ ـ اؾخ٨ما٫ ج٨ٍى  ص ـ اعحإ الٟالخحن اإلاهٍغ

 م و ًغح٘ طل٪ الى;;@9ي ٖام ايُغ الؿلُان الٗثماوي الي ٣ٖض نلح ٦ىجاهُت م٘ مدمض ٖلي ف-۳۳٤

 ان الٗثماويب ـ اؾدؿالم الؿلُ ؤ ـ لى٠٢ اهخهاعاث مدمض ٖلي

ذ و الحجاػ  ص ـ إلاى٘ مدمض ٖلي ًٖ الاؾخ٣ال٫ ًٖ الضولت الٗثماهُت   حـ ـ جإًُض ؾلُت مدمض ٖلي ٖلي ٦ٍغ

 ٧اهذ احغاءاث مدمض ٖلي باقا في الكام جخمثل انها احغاءاث .........-۳۳٥

ت   ب ـ صًيُت و ا٢خهاصًت  ؤ ـ  ز٣اُٞتٖؿ٨ٍغ

ت احخماُٖت    ُٖت و ز٣اُٞت ص ـ احخما حـ ـ ٖؿ٨ٍغ

ب ههِبحن -۳۳٦ مت الؿلُان الٗثماوي في مى٢ٗت هٍؼ  الى ........... ٖلي الحضوص التر٦ُت الؿىعٍت ًض٫هٍؼ

 م;;@9ب ٞكل مٗاهضة ًىلُى  ؤ ـ ٣ٖض نلح ٦ىجاهُت 

بت مدمض ٖلي في الاؾخ٣ال٫ ًٖ الضولت الٗثماهُت  حـ ـ ازٟا١ مؿاعي الهلح بحن مدمض ٖلي والؿلُان   ص ـ ٚع

م ناعح مدمض ٖلي ٢ىانل الضو٫ الاوعوبُت باٖتراٞه اٖالن الاؾخ٣ال٫ الخام ًٖ >;@9في ٖام  -۳۳۷

 الضولت الٗثماهُت ٞدظعوه مً الا٢ضام ٖلي هظه الخُىة و ًغح٘ طل٪ الي ........ 

بخه في خٟٔ الخىاػن ال٣ىي  بتهم في خماًت الٗغف الٗثماوي  ؤ ـ ٚع  ب  ـ ٚع

بتهم في مىاخهت مد ا حـ ـ ٚع  ص ـ ٚحر طل٪   مض ٖلي ٖؿ٨ٍغ

ت لىضن في نالح الؿلُان الٗثماوي الا ان الضو٫ الاوعوبُت -۳۳۸ م مً ان حمُ٘ قغوٍ حؿٍى ٖلي الٚغ

 خغنىا ٖلي مهالحهم الخانت و ًخطح طل٪ مً زال٫ .........

ذ  غة ٦ٍغ  ب ـ جُب٤ُ مٗاهضة بلُت لُمان  ؤ ـ ازالء حٍؼ

ت ؾىٍى ت جابٗت للؿلُان  ت للؿلُان حـ ـ ان ًضٞ٘ مدمض ٖلي حٍؼ ت و البدٍغ  ص ـ ان ج٨ىن ٢ىاث مدمضٖلي البًر

 م في..........8>@9لىضن  ٗاهضةجدكابه خغوب الُىهان م٘ م -۳۳۹

 ب ـ حٗلىا إلاهغ شخهُت صولُت  ؤ ـ انهؼم ٞيهم مدمض ٖلي

ت  ذ جابٗت للضولت اإلاهٍغ  اث مُضاهُت دؿبذ ٞيهم حُىف مدمض ٖلي ٖلي زبر ا٦ص ـ  حـ ـ انبدذ ٦ٍغ

 ٧ان جضزل اهجلترا في خغوب يم الكام يض مدمض ٖلي الؾباب ......... -۳٤١

  صًيُت  . ب ؾُاؾُتؤ ـ 

ت  حـ ـ ا٢خهاصًت   ص ـ  ٖؿ٨ٍغ
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حن في بٗثاتهم الخٗلُمُت الي اوعوبا ًض٫ ٖلي خغم مدمض -۳٤١ مكاع٦ت الؿىصاهُحن الزىاتهم اإلاهٍغ

 ٖلي باقا ٖلي.......... 

٘ ا  ب ـ ٢ُام نهًت ا٢خهاصًت في الؿىصان  إلاؿخىي الٗلمي للؿىصاهُحن ؤ ـ ٞع

حن و الؿىصاهُحن  حـ ـ ه٣ل مٓاهغ اإلاضهُت الي الؿىصان   ص ـ جد٤ُ٣ اإلاؿاواه بحن اإلاهٍغ

 ٧اهذ اولى الحغوب التي زايها مدمضٖلي و جمذ بةعاصتها هي .......... -۳٤١

غة   ب ـ يم الُىهان ؤ ـ خغوبت في قبت الجٍؼ

 ص ـ يم الكام  حـ ـ يم الؿىصان 

لي الخ-۳٤۳ اج الضو٫ الاوعوبُت مً مدمض ٖلي باقا و ما ًمثلت مً زُٖغ  ىاػن الضولي حاء بٗض اهٖؼ

ت مى٢ٗت هؼ ؤ ـ   ب ـ اٖالن الاؾخ٣ال٫ ًٖ الضو٫ الٗثماهُحن  ٍب البدٍغ

 لُان الٗثماوي ص ـ ٣ٖضة نلح ٦ىجاهُت م٘ الؿ حـ ـ اؾدُالثت ٖلي مضن الكام 

ت لىضن  -۳٤٤ م الٗضًض مً الكغوٍ ال٣اؾُت ٖلي مهغ ول٨ً ٧ان ؤٖٓمها ازغا هي 8>@9قملذ حؿٍى

 ...الكغوٍ .

ت  ت  ؤ ـ الؿُاؾُت و الٗؿ٨ٍغ  ب ـ الا٢خهاصًت الٗؿ٨ٍغ

 ص ـ الا٢خهاصًت الث٣اُٞت  حـ ـ الؿُاؾُت الث٣اُٞت 

 ..........................................( .....................ₓ( ؤو )√ي٘ ٖالمت )

غة الٗغبُت بٗض الحغوب الىهابُت-۳٤٥  احؿ٘ الىحىص اإلاهغي في الجٍؼ

 ؤصث خغوب الُىهان الى نهاًت الٗال٢اث الىصًت بحن مدمض ٖلىىالؿلُان-۳٤٦

 ٧ان جٟاوى الضو٫ الاوعوبُت م٘ مدمض ٖلى مباقغة ؤخض ٖىام بيٗاٝ الغابُت الٗثماهُت-۳٤۷

 اجسظ مدمض ٖلى احغاءاث لخد٤ُ٣ ٨ٞغة اإلاجا٫ الحُىي والامخضاص في الجىىب-۳٤۸

ا اي الاؾخٟاصة مً مىاعص اصولت -۳٤۹  هضٝ مدمض ٖلى مً وخضة احؼاء الؿىصان واٖاصة جىُٓمها اصاٍع

 هضٝ مدمض ٖلى مً اوكاء اإلاضن الحضًثه بالؿىصان جضُٖم الح٨م اإلاغ٦ؼي للؿىصان-۳٥١

 م ;;@٩9اؾب التى خهلذ ٖليها مهغ هدُجت لهلح ٦ىجاهُت حٗضصث اإلا-۳٥١

  ;;@9ازظ الؿلُان الٗثماوى ٌٗض لألمغ إلاىاحهت مدمض ٖلى بٗض اجٟا٢ُت ٦ىجاهُت -۳٥١

بخه الاؾخ٣اللُت لخضُٖم ٖال٢اجه -۳٥۳ جغح٘ مهاعخت مدمض ٖلى ل٣ىانل الضو٫ الاوعوبُه بٚغ

 الضبلىماؾُت

ٌ ال٣ىانل الاحاهب في مه-۳٥٤   @;@9 – >;@9غ اؾخ٣ال٫ مهغ ًٖ الضولت الٗثماهُت ٖامى ٞع
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ًا مكغوٖا-۳٥٥ ٌ والى ٩ٖا اعحإ الٟالخحن إلادمض ٖلى ٞع  ٧ان ٞع

ىن الهاعبىن مً اؾباب خغوب مدمض ٖلى في الكام-۳٥٦  ٧ان الٟالخىن اإلاهٍغ

 حكابه ٨ٞغ مدمض ٖلى الؿُاس ى م٘ ٨ٞغ لىَـ الخامـ ٖكغ-۳٥۷

 حغوب اوهابُت لح٨م الكاماؾخٛل مدمض ٖلى ال-۳٥۸

ٌ الؿلُان لُلب مدمض ٖلى بالخىؾ٘ باألعاض ى الكامُت ًغح٘ الى ٖضم اؾخد٣ا١ -۳٥۹ ٧ان ج٨غاع ٞع

 مدمض عى يم الكام لىالًخه

ت-۳٦١  ٧ان ٞغى مدمض ٖلى هٓامه ؤلاصاعي بالكام ًض٫ ٖلى ا٢غاع ؾلُت خ٨ىمخه اإلاغ٦ٍؼ

 ههِبحناؾخ٣غ الىي٘ الؿُاس ى في مهغ بٗض مٗغ٦ت -۳٦١

 ومى٢ٗت هٍؼب ;;@9هىا٥ وحه اعجباٍ بحن ااجٟا١ الغوس ى الٗثماوى -۳٦١

ب -۳٦۳ ت ٖلى ٢ىاث الؿلُان بٗض مى٢ٗت هٍؼ  جٟى٢ذ ٢ىاث مدمض ٖلى البدٍغ

ب مهغ مً اهخهاعاتها الخاعحُت-۳٦٤  خغمذ مى٢ٗت هٍؼ

 ؿإ امال٦ه هدى الكغ١ ٧اهذ مٗامت مدمض ٖلى للؿلُان الٗثماوى مٗاملت الىض للىض هاججت ًٖ اح-۳٦٥

ت 8>@9ازغث مٗاهضة لىضن -۳٦٦  ٖلى ٢ىة مهغ الٗؿ٨ٍغ

 ْهىع او٫ وز٣ُت ؾُاؾُت ابغمتها مهغ م٘ صوله احىبُه في ٖهغ مدمض ٖلى بٗض خغوب الُىهان-۳٦۷

ا ٖلى مهغ 9>@9ازغ ٞغماها -۳٦۸  ٖؿ٨ٍغ

 

 

 

B جسحر ؤلاحابت الصحُدت ممابحن ال٣ىؾحن 

 م ألؾباب ...........١۸۳۸وعوبُت بخى٢ُ٘ مٗاهضة بلُت لُمان عخبذ الضو٫ الا -۳٦۹

 ب ـ ب٢خهاصًت  ؤ ـ ؾُاؾُت

ت   ص ـ بحخماُٖت حـ ـ ٖؿ٨ٍغ

 م في .......٣ٖ١۸۳۸ضث مٗاهضة بلُت لُمان -۳۷١

 ب ـ قما٫ ؤوعوبا   ؤ ـ ٚغب ؤوعوبا

 ص ـ حىىب قغ١ ؤوعوبا حـ ـ حىىب ٚغب ؤوعوبا

 ًٖ الخجاعة الضازلُت في مهغ........ ٖمل ٖلى جسٌُٟ ال٣ُىص-۳۷١

 ب ـ ٖباؽ باقا الاو٫  ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ الخضًى اؾماُٖل حـ ـ ؾُٗض باقا

 الجزء الخامس :أحوال مصز فى عصز خلفاء محمد على
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 م و ْهغث في..........9Aججلذ مٓاهغ الىخضة الاوعوبُت في ال٣ٗض الغاب٘ مً ال٣غن -۳۷١

ت لىضن   م١۸۳۳ب . مٗاهضة ًىلُى  م١۸٤١ؤ ـ حؿٍى

 م١۸۳۸هضة بلُت لُمان ص ـ مٗا م١۸٤١حـ ـ ٞغماوى 

 حىبُت ؾبب العجٟإ  م٩اهت.....٧ان حٗغى مهغ ألػمت مالُت و عجؼها ًٖ ؾضاص الضًىن للضو٫ ألا  -۳۷۳

 ب .مال٥ ألاعاض ي ؤ ـ الخجاع

حن  حـ ـ اإلامالُ٪  ص ـ الًباٍ اإلاهٍغ

 الخانت  ........... في ٖهض اي مً خ٩ام مهغ ػاصث اإلال٨ُت -۳۷٤

 ٖباؽ باقا ألاو٫ ب ـ  ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ الخضًى اؾماُٖل  حـ ـ ببغاهُم باقا

م جإزحر ٖلي اويإ ٧9Aان الهضام الظي خضر بحن الضولت الٗثماهُت و عوؾُا مىخه٠ ال٣غن ا٫-۳۷٥

 مهغ.......

 الا٢خهاصًت   ب ـ ؤ ـ الؿُاؾُت 

 ص ـ الضًيُت  حـ ـ الاحخماُٖت

جه و ٖلي الا٢خهاص اإلاهغي في ٧ل مجاالض ٖلي في مهغ ؤزغ ؾ٣ىٍ هٓام ألاخخ٩اع الظي َب٣ه مدم-۳۷٦

 ٧ان ا٦ثر اإلاجاالث الا٢خهاصًت في مهغ جًغعا مً ؾ٣ىٍ الاخخ٩اع........

 الهىاٖت   ب ـ ؤ ـ الؼعاٖت 

 ص ـ الى٣ل و اإلاىانالث   حـ ـ الخجاعة 

 ......ؤصي وكاٍ الخجاع الاحاهب في الاؾخحراص و الخهضًغ في ٖهض ؾُٗض الى....-۳۷۷

ت الضولُت  ؤ ـ بػصهاع مهغ ب٢خهاصًا  ب .صزى٫ مهغ الؿى١ الخجاٍع

غ البيُت الخدخُت حـ ـ جضهىع الهىاٖاث الهٛحرة   ص ـ بهما٫ جٍُى

ٌ م-۳۷۸ ـ ألؾباٞع  ب.....دمض ٖلي بوكاء ٢ىاة الؿَى

 ب .ا٢خهاصًت  ؤ ـ ؾُاؾُت

ت   ص ـ احخماُٖت  حـ ـ ٖؿ٨ٍغ

في  –م الاخخ٩اع ٌٗض بمثابت حجغ ٖثرة امام الغواج الخجاعي ألاوعوبى ٧ان جُب٤ُ مدمض ٖلى لىٓا-۳۷۹

 هخج ًٖ الثىعة الهىاُٖت الاوعوبُت ........... –يىء الٗباعة الؿاب٣ت احب 

ت–ؤ خماص عى اإلاىاعص اإلاهٍغ  ؾُُغة الاؾُى٫ ااهجلحزي ٖلى ججاعة الكغ١ –ب  الٖا

ت ٖلى الخهضًغ -ج  ُ٘ هُا١ ججاعتهم الخاعحُتجىؾ -ص  ا٢خهاع ٖال٢اتهم الخجاٍع
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ى مضة ؾىت لالههُإ لخُب٤ُ مٗاهضاث الضولت الٗثماهُت لؿلُان الٗثماوى مدمض ٖل)ؤمهل ا-۳۸١

ت (  ٌ مدمض ٖلى الالتزام بخٗهضاث الضولت  –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –الخجاٍع هخج ًٖ ٞع

ت .......  الٗثماهُت الخجاٍع

    ٞغى مٗاهضاث ؾُاؾُت ٖلى مدمض ٖلى–ب    جُب٤ُ ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح–ؤ

ت ٖلى الاؾخحراص-ج  ج٣لو هُا١ ججاعجه الخاعحُت -ص  ا٢خهاع ٖال٢اجه الخجاٍع

ت الا٢خهاصًت في ا-۳۸١  م ....... 9Aؼعاٖت مىخه٠ ال٣غن الـ لهخج ًٖ ؾُاصة مىار الحٍغ

  ؼعاُٖت زاعحُا٣ٞضان ال٣ضعة الدؿى٣ٍُت للمىخجاث الب(   تهضًض ألامً ال٣ىمى اإلاهغي ؤ(  

ت ج (   حمىص ألاؾالُب الؼعاُٖتص (   بىاء ال٣ىة الظاجُت اإلاهٍغ

في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –)ؤنبدذ مهغ مىظ الٛاء هٓام الاخخ٩اع جسضم مهالح اهجلترا ( -۳۸١

 ا٦ثر الاوكُت التى َب٣ذ ٖليها الٗباعة الؿاب٣ت ......... –

   الخجاعةب(    الؼعاٖتؤ( 

    الهىاٖتص (   ضماثالخج (

٨ُت ألاعاض ى الؼعاُٖت مً مل٨ُت اهخٟإ ٣ِٞ الى خ٤ ل)ٖمل الخضًىي اؾماُٖل ٖلى جىؾُ٘ م-۳۸۳

 جىعٍث الاعى او هبتها او و٢ٟها ( وؿخسلو مً الٗباعة الؿاب٣ت ..........

  هخمام بخدؿحن اخىا الٟالخحنالا –ب   الخىػَ٘ الٗاص٫ للثروة –ؤ

غ اليكاٍ الؼعاعى -ص ح باالعى الؼعاُٖتحاحت لغبِ الٟال لا-ج    جٍُى

 ى ........ل٣ابله ٖلى ٢ضعجه ٖإلاًض٫ انضاع اؾماُٖل ل٣اهىن ا-۳۸٤

  الخٗاٌل م٘ الىا٢٘ب(   جدمل اإلاؿئىلُتؤ(

 اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗتص (    اصاعة الاػماثج ( 

به  ٫) هو ٢اهىن اإلا٣ابلت ٖلى ؤن الظًً ًضٞٗىن ؾخت امثا-۳۸٥ اإلا٣غعة ٖلى ألاعى مغة واخضة الًٍغ

به اإلا٣غعة بهٟت مؿخمغة  هخج ًٖ جُب٤ُ  –في يىء الٗباعة الؿاب٣ه احب  –ٌٟٗىن مً هه٠ الًٍغ

 م .............. 9?@9ال٣اهىن الؿاب٤ في مهغ 

اصة اليكاٍ الؼعاعىؤ(  الخضزل الاحىبى في قئىن الؼعاٖت ب(  ٍػ

  لثروة الخىػَ٘ الٗاص٫ص (    جظمغ نٛاع اإلاال٥ج (
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 جىؾُ٘ خ٣ى١ اإلال٨ُت الؼعاُٖت ؤصي الى ؾ٣ىٍ هٓام ......-۳۸٦

  الاخخ٩اع–ب     الالتزام–ؤ

 اإلا٣ابلت-ص  الاهخٟإ -ج

 خخ٩اع ًغح٘ الى .........نهُاع الؼعاٖت في مهغ بٗض ؾ٣ىٍ الا ا-۳۸۷

به الضزىلُتلا–ؤ تاؾخحراص الخجاع الا –ب   ٛاء يٍغ  حاهب ما جدخاحه الؿى١ اإلاهٍغ

 ل٨ُت الؼعاُٖتجىؾُ٘ خ٣ى١ اإلا -ص ٖضم جىخُض الاؾالُب الؼعاُٖت -ج

 –)ؤصي جُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع في الهىاٖت ل٣لت اهخاج مهاو٘ الضولت بٗض اٚال١ مٗٓمها ( -۳۸۸

 وؿخيخج مً الٗباعة الؿاب٣ت .......

 ُلب لجُب٤ُ مبضؤ الٗغى وا–ب  ٦ٟاءة اإلاىخج الاوعوبى–ؤ

 ٢هىع الؿى١ اإلادلُت -ص  ت باال٢خهاصاعجباٍ ٖلم الؿُاؾ -ج

 م ............ ;=@9اْهغث الحغب الغوؾُت التر٦ُت -۳۸۹

ا بمٗاهضة –ب    ٢ىة الضولت الٗثماهُت–ؤ      8>@9التزام مهغ ٖؿ٨ٍغ

 انهُاع الخىاػن الضولى -ص   ;;@9انهُاع الاجٟا١ الؿغي -ج

 باب ............هىاٖت في ٖهض زلٟاء مدمض ٖلى بإؾلاعجبِ ج٣ضم ا-۳۹١

  ا٢خهاصًتب(   احخماُٖتؤ( 

تص (   ؾُاؾُت ج (   ٖؿ٨ٍغ

لُت ( -۳۹١ ت والخدٍى وؿخسلو مً  –)ؤ٢ُمذ في ٖهض الخضًىي اؾماُٖل مهاو٘ للهىاٖاث الخجهحًز

 الٗباعة الؿاب٣ت ..............

٣ُت للمىخجاث اب(    خماًه ألامً ال٣ىمى اإلاهغي ؤ(     حُاهىاُٖت زاع لال٣ضعة الدؿٍى

    ي٠ٗ الهُمىت الاوعوبُتص (   اػصهاع ألاؾىا١ اإلادلُتج (

ض بؿٟىعا ازغ في مهغ ( في يىء الٗباعة -۳۹١ ٌ مدمض ٖلى مكغوٕ ٢ىاة الؿىَـ ٢اثال٫ B ال اٍع )ٞع

ـ مٓهغا مً مٓاهغ ا  خضزل الاحىبى وطل٪ ٌٗىص لـ ...........ل٧ان مكغوٕ ٢ىاة الؿَى

  ي٠ٗ الاعاصة الؿُاؾُت للضولت–ب   اهمُخه في مجا٫ الخجاعة –ؤ

   % مً اؾهم اإلاكغوٕ>>خهى٫ مهغ ٖلى  -ص ٖام AAاخخ٩اع ٞغوؿا لل٣ىاة إلاضة -ج
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٤ الخجاعي في مهغ في ْل ؾُاؾُت الباب  ) خل الخجاع ألاحاهب مدل مدمض ٖلى في -۳۹۳ الدؿٍى

 ٍ ألاحىبى الخجاعي في مهغ ا٦ثر الاوكُت جإزغا باليكا –اإلاٟخىح ( في يىء الٗباعة الؿاب٣ت احب 

 الؼعاٖتب(  البىاء والدكُِضؤ(

 الهىاٖتص (    خضماثلاج ( 

 ؾُُغة الخجاع ألاحاهب ٖلى الخجاعة في مهغ بٗض ؾ٣ىٍ الاخخ٩اع ًغح٘ الى ......... -۳۹٤

ُتؤ(  جإؾِـ قغ٧اث للمالخت بغئوؽ امىا٫ احىبُت ب(  الٛاء هٓام الُىاث٠ الحٞغ

٤ الكىهت الٛاج ( تص (    ء البُ٘ ًٖ ٍَغ   ٢ُامهم بخىعٍض ما جدخاج الُه الؿى١ اإلاهٍغ

) بٗض خٟغ ٢ىاة الؿىَـ مً اهم اإلاكغوٖاث التى ْهغث في مىار ؾ٣ىٍ هٓام الاخخ٩اع ( في -۳۹٥

ت بغئوؽ امىال٧ان ا –يىء الٗباعة الؿاب٣ت احب  احىبُه في  ٫هضٝ مً جإؾِـ قغ٧اث مالخت بدٍغ

 .مهغ ........

ت اإلاالخت الضولُت–ؤ   جضُٖم الخضزل الاحىبى في الكإن الضازلى–ب     يمان خٍغ

٣ُت إلاىخجاث الاوعوبُت باقغ١ -ص  جىؾُ٘ هُا١ الاؾدثماع الاوعوبى -ج  ال٣ضعة الدؿٍى

ت للكغ٦ت لم جىاػ٫ ا <=9Aمً ههىم ٣ٖض الامخُاػ الثاوى لحٟغ ٢ىاة الؿىَـ -۳۹٦ ح٨ىمت اإلاهٍغ

ٟاء مً الًغاثب ًٖ ٧ل الاعاض ى اإلا  جض٫ الٗباعة الؿاب٣ت ٖلى  –ُلىبت لحٟغ ال٣ىاة م٘ الٖا

ت–ؤ  جإزحر الامخُاػاث الاحىبُت–ب   امتهان الح٣ى١ اإلاهٍغ

ت م٘ الاحاهب -ج  ٢ىة الاؾدثماع الاوعوبى -ص جىاَا ال٣ُاصة اإلاهٍغ

% مً >>م ) جدهل مهغ ٖلى  <=@9مً ههىم ٣ٖض الامخُاػ الثاوى لحٟغ ٢ىاة الؿىَـ  -۳۹۷

ت الضًىن ( وؿخسلو مً الىو الؿاب٤ ..........  اؾهم الكغ٦ت مً احل حؿٍى

ت م٘ الاحاهب–ب   اػصهاع مجا٫ الى٣ل واإلاىانالث–ؤ  جىاَا ال٣ُاصة اإلاهٍغ

ت  -ص اخ٣ُت الاصاعة الاحىبُت لل٣ىاة -ج  ي٠ٗ الاصاعة الؿُاؾُت اإلاهٍغ

 مهغ مىظ ........... ى الاؾدثماعي فيبضؤث مؿحرة الخٗلُم ألاحىب-۳۹۸

 م  9Aالىه٠ الثاوى مً ال٣غن الـ –ب  م @9ؤواثل ال٣غن –ؤ

 م 8:اواثل ال٣غن  -ص  م 9Aالىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن  -ج

 مً ؾُاؾت -۳۹۹
ً
 مًاصا

ً
 مدمض ٖلي الا٢خهاصًت بهضٝ ............. اجسظث صو٫ ؤوعوبا مى٢ٟا

ت بإوعوبا –ب  لها صازل مهغجُٟٗل ٖملُت الخباص٫ الخجاعي –ؤ ٤ اإلامىخجاث اإلاهٍغ  بجاخت الٟغنت لدؿٍى

٤ الؿل٘ و اإلاىاص  -ج  جإمبن َغ١ الخجاعة ألاوعوبُت هدى الكغ١  -ص في الىالًاث الٗثماهُت  حؿٍى
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ُاهُا م٘ الؿلُان الٗثماوي في اٚؿُـ  -٤١١ م في ۱۸۳۸جخ٤ٟ مٗاهضة بلُت لُمان التي ٣ٖضتها بٍغ

 حىهغها م٘ ...

بت الضزىلُت   –ب  صٖم الخىمُت الظاجُت إلاهغ –ؤ  بلٛاء يٍغ

 ن اإلا٣ابلتبنضاع ٢اهى  -ص جد٤ُ٣ الٗضالت ؤلاحخماُٖت -ج

بخت  في ................ -٤١١  جىحض ٖال٢ت بحن بنضاع ٢اهىن اإلا٣ابلت في ٖهض الخضًىي بؾماُٖل و ٚع

 ألخىا٫ الٟالخحن  جد٤ُ٣ ألاؾخ٣غاع  ب( مىاحهت اػمت الضًىان الضازلُت ؤ( 

 حصجُ٘ ألاؾدثماعاث ألاحىبُت في مهغص (  جىٞحر التزاماث الح٨ىمت اإلاالُت   ج (

ُت مً ال٣اهغةبٗض بَال١ ؾُاؾت ا -٤١١  لباب اإلاٟخىح هدُجت ...........ازخٟذ بٌٗ الهىاٖاث الحٞغ

اصة جض٤ٞ الؿل٘ ألاحىبُت في مهغ ب(  بٚال١ مٗٓم مهالح الضولت  ؤ(   ٍػ

لُت  (ج  ت و الخدٍى     ٞغى الٗضًض مً الغؾىم ٖلي اإلاىخج اإلادليص (  اػصهاع الهىاٖاث الخجهحًز

اؾخمغث مداوالث ٞغوؿا للؿُُغة ٖلي َغ١ الخجاعة و جإمحن مغوع ججاعتها بحن الكغ١ و الٛغب -٤١۳

 مىظ ٢ضوم الحملت الٟغوؿُت وهجحذ في طل٪ الهضٝ في الٗهض...........

 مُىى ب ـ ؤ ـ هابلُىن 

 ص ـ ؾُٗض باقا  حـ ـ مدمض ٖلي

ت التي وٗخمض ٖليها بك٩ل اؾاس ي في ه٣ل -٤١٤ الؿ٨٪ الحضًضًت في مهغ حٗخبر ؤهم وؾاثل الى٣ل البًر

 اًً اوش ئ او٫ زِ خضًضي في مهغ.......الاٞغاص 

 الىاصي  ب ـ ؤ ـ الضلخا 

 ص ـ قما٫ ؾِىاء حـ ـ الصحغاء الٛغبُت 

التي اؾخٟاصث بك٩ل ٦بحر مً جُب٤ُ هٓام الاخخ٩اع في ٖهض مدمض ٖلي ٦ما  الاحخماُٖت الُب٣ت-٤١٥

 انها اؾخٟاصث مً بلٛائه........

ُان   ب ـ الخجاع الاحاهب  ؤ ـ الٖا

 ص ـ قُىر الُىاث٠ حـ ـ ٖما٫ الهىاٖت 

٨ٟغ ؤصي اوكاء اإلاضاعؽ الاحىبُت في مهغ في ٖهض زلٟاء مدمض ٖلي الي حٗم٤ُ ْاهغة اػصاوحُت ال-٤١٦

 و الث٣اٞت والتي ْهغث في مهغ مىظ..........

 لحملت الٟغوؿُت ٢ضوم اب .  ؤ ـ ٖهض مدمض ٖلي

 ص ـ ؾ٣ىٍ هٓام الاخخ٩اع حـ ـ زًٕى مهغ الح٨م الٗثماوي
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 او٫ مً اهخم بخد٤ُ٣ مبضا ج٩اٞا الٟغم في الخٗلُم ......-٤١۷

 ب .الخضًى اؾماُٖل ؤ ـ مدمض ٖلي

 هابلُىن ص ـ  حـ ـ الخضًى جى٤ُٞ 

 اهخمام ٦بحر مً حاهب الخضًى اؾماُٖل ........... اي مً الٗلىم الاجُت لم جىا٫-٤١۸

ش   ب ـ الجٛغاُٞا ؤ ـ الخاٍع

 ص ـ ٖلم الاحخمإ حـ ـ الاصب

٢ام الخضًى اؾماُٖل باوكاء ٖضة هُئاث الزغاء الحُاة الث٣اُٞت في مهغ و ل٨ً ٧ان لبٌٗ هظه  -٤١۹

ُٟه احخم  اُٖه مثل .......الهُئاث ْو

 ُت ؾالمب ـ الجمُٗت الا  ؤ ـ صاع ال٨خب 

 ص ـ حمُٗت اإلاٗاٝع حـ ـ الجمُٗت الجٛغاُٞت

 ٖمل اؾماُٖل ٖلي الخ٣لُل مً ازغ اػصواحُت ال٨ٟغ و الث٣اٞت في مهغ ٣ٞام ب ........ -٤١١

 ب ـ اوكاء الصح٠ الٗلمُت ؤ ـ اوكاء اإلاضاعؽ الاحىبُت

ت  الهىاعي حـ ـ الاهخمام بالخٗلُم  م@?@9ص ـ اوكاءالجمُٗت الخحًر

ٌ الخضًى اؾماُٖل الخضزل الاحىبي في خ٨م مهغ و ْهغ طل٪ في ..........-٤١١  ٞع

ت االغؤي ؤ ـ حمُٗت اإلاٗاٝع  ب . ا٢غاعه إلاباصؤ خٍغ

اصة اهخمامه بالخٗلُم اصة ٢ىة الجِل اإلاهغي في ٖهضه حـ ـ ٍػ  ص ـ ٍػ

 و ْهغ طل٪ واضحا في الجاهب ها مدمض ٖلي زماعها في ٖهض اؾماُٖلاجذ نهًت الخٗلُم التي بضؤ-٤١١

 ب .الاحخماعي ؤ ـ الاصاعي 

 ص ـ الث٣افي حـ ـ الضًني

بؿبب الاه٨ماف الؿُاس ي و الا٢خهاصي الظي ٞغى ٖلي مهغفي نهاًت ٞترة مدمض ٖلي جم -٤١۳

 .حُُٗل صًىان 

 ب ـ الخضًىي  ؤ ـ الجهاصًت

٣اث  الاًغاصاثص ـ  حـ ـ الٟبًر

ت الا٢خهاصًت و منها ............. -٤١٤  اؾخمغجضهىع بٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘ بٗض ؾُاصة مىار الحٍغ

ُحن  –ؤ ُحن و قُىر الُىاث٠ –ب  الخاحغ ألاحىبي و مخىؾُي اإلاال٥ و الحٞغ  الخاحغ اإلادلي و الحٞغ

 ي و الهىإ و ٦باع الخجاع ٦باع مال٥ ألاعاض -ص قُىر الُىاث٠ و الخاحغ اإلادلي و الخاحغ ألاحىبي -ج
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 اخض مٓاهغ الُب٣ُت الاحخماُٖت في ٖهض الخضًى اؾماُٖل ........-٤١٥

 ب ـ مجلـ قىعي الىىاب ؤ ـ اإلاد٨مه اإلاسخلُت

 ص ـ الاهخمام بخٗلُم البىاث حـ ـ الخضزل الاحىبي في قئىن البالص

 اهخم بالٟهل في الجزاٖاث اإلاضهُت صازل الا٢الُم..........-٤١٦

 ب . ٖباؽ باقا ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ الخضًى اؾماُٖل حـ ـ ؾُٗض باقا

انبذ الٗىهغ التر٧ي ز٣ل ٦بحر صازل الجِل اإلاهغي َىا٫ ٞترة خ٨م ابىاء مدمض ٖلي و ل٨ً -٤١۷

 ٧ان لهم ا٦بر الازغ في ٖهض ......

 ب .ؾُٗض باقا باقا  ٖباؽؤ ـ 

 ص ـ الخضًى جى٤ُٞ  حـ ـ الخضًى اؾماُٖل 

  9Aغن ا٫جإزغث مهغ بضزى٫ الضولت الٗثماهُت خغوب زاعحُت في بضاًت الىه٠ الثاوي مً ال٣ -٤١۸

ت لىضن   –ؤ الن اؾخ٣اللها ًٖ الؿل٩ان الٗثماوي  –ب  الخُب٤ُ الٗملي لبىىص حؿٍى  اججاه مهغ إٖل

ت-ج لُت و الخجهحًز اصة ٖضص الجِل اإلاهغي   -ص اهخٗاف الهىاٖاث الخدٍى  ٍػ

 ت بحن زًٕى الخجاعب في مهغ لؿُاؾت الباب اإلاٟخىح و ..............جىحض ٖال٢-٤١۹

حن و ألاحاهب ؤ(  ٚمغ الهىاٖاث اإلادلُت للؿى١ اإلاهغي ب(  اعجٟإ قإن الخجاع اإلاهٍغ

 جضُٖم خغ٦ت اإلاالخت بحن الىاصي و الضلخا ص (  ٢ُام الٟالخحن بالبُ٘ باإلاؼاًضة في الكىهت الح٨ىمُت   ج ( 

٤ مالحي صولي في ٖهض الخضًى بؾماُٖل بلي ..........ؤصي ؤٞخ-٤١١  خاح ؤهم ٍَغ

 اعجٟإ م٩ا ب( جضزل الضو٫ ألاوعوبُت في الؿُاؾت الٗثماهُت  ؤ(
ً
 و ا٢خهاصًا

ً
 هت مهغ ؾُاؾُا

ت   ج ( ت للٗمل في مكغوٕ ال٣ىاة   ص ( ؤلازال٫ بمبضؤ ؾُاصة الضولت اإلاهٍغ  حسخحر الٗمالت اإلاهٍغ

ت ) ؤوش ئ في ٖه-٤١١ ض الخضًىي اؾماُٖل الٗضًض مً الجمُٗاث منها اإلاٗاٝع والجٛغاُٞت والخحًر

 هخج ًٖ اهخمام اؾماُٖل بالجاهب الث٣افى ..............  –الاؾالمُت ( في يىء الٗباعة الؿاب٣ت احب 

    مىاحهت الُُٛان الاحىبى–ب    اهاعة الاطهان ووكغ الٗلىم–ؤ

ت-ج ٌ الخ٣لُض وبغوػ الابخ٩اع   -ص  بىاء الصخهُت الث٣اُٞت اإلاهٍغ  ٞع

ت الاؾالمُت -٤١١  م جد٤ُ٣ اهضاٝ ............. @?@9ٖمض اؾماُٖل مً جإؾِـ الجمُٗت الخحًر

لمُتب(   ؾُاؾُت وز٣اُٞتؤ(    ا٢خهاصًت ٖو

  احخماُٖت وصًيُتص (   ٢ىمُت وصًيُت ج (
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ه الصحاٞت اوازغ ٖهضه جد٤ُ٣ اه-٤١۳  ضاٝ ...........هضٝ اؾماُٖل مً اَال١ خٍغ

   ؾُاؾُت وز٣اُٞتب(    احخماُٖت وؾُاؾُتؤ( 

لمُتج (     ٢ىمُت وصًيُتص (   ا٢خهاصًت ٖو

ً التى ؤلُٛذ في ٖهض زلٟاء مدمض ٖلى صًىان .............-٤١٤  مً الضواٍو

  الجهاصًت–ب   الاًغاصاث –ؤ

٣اث  -ص الخضًىي -ج    الٟبًر

ً في ٖهض ٖباؽ و -٤١٥  ؾُٗض جسخو بإمىع ؾُاصًت ًغح٘ لٗىامل ............انبدذ الضواٍو

  ؾُاؾُت واحخماُٖتب(   ؾُاؾُت وا٢خهاصًتؤ(

تج (  ؿ٨ٍغ  ا٢خهاصًت واحخماُٖتص (    ؾُاؾُت ٖو

لم ٌٗبر مجلـ قىعي الىىاب الظي ا٢امه الخضًىي اؾماُٖل ًٖ آلاما٫ الىَىُت في الحُاه -٤١٦

ٗىص طل٪ الى ..............  الىُابُه َو

 ٢هغ ًض اًٖاثه ب(  ٦ىهه هُئت جىُٟظًتؤ(

  ٦ىهه اصاة الصاعة الضوله مً زاللهص (    اٞخ٣اعه للخمثُل الكٗبىج (

 باوكاء ............... 9Aٖٝغ ال٣ًاء اإلاهغي مٟهىم الهُئت الىاخضة ؤوازغ ال٣غن الـ -٤١۷

  اإلادا٦م اإلاسخلُت–ب   اإلادا٦م ال٣ىهلُت–ؤ

ُت -ج  ٢ىمؿُىن مهغ-ص  اإلادا٦م الكٖغ

 حكابهذ مهام ٢ىمؿُىن مهغ م٘ مهام .............. -٤١۸

 مجلـ اإلاكىعة–ب   مجلـ الخجاعة–ؤ

 مجالـ ألا٢الُم -ص الضًىان الٗالى -ج

 .٧ان مجلـ قىعي الىىاب في ٖهض اؾماُٖل ...........٤١۹

ا–ب   صًمى٢غاَُا–ؤ  ٖىهٍغ

 جىُٟظًا -ص ص٨ًخاجىعٍا  -ج

 في ٖهض ٖباؽ ...............٧ان الجِل -٤۳١

ا–ؤ  حىىص مغجؼ٢ت–ب  احباٍع

ا -ج ا زالها -ص  ٖىهٍغ  مهٍغ
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 جىحض ٖال٢ت بحن اهخٗاف الهىاٖاث الحغبُت في مهغ في ٖهضي ٖباؽ و ؾُٗض و ....... -٤۳١

ت  ب( الؿُاؾت الخاعحُت للضولت الٗثماهُت  ؤ(   الخضزل ألاحىبي في الهىاٖت اإلاهٍغ

ت الا٢خهاصًتؾُاصة مىار ا ج ( اصة ٖضص الجِل اإلاهغي  ص ( لحٍغ  ٍػ

 قهض ٖهض ؾُٗض باقا بٌٗ ؤلاحغاءاث التي ٧ان لها ؤزغها ؤلاًجابي ٖلي الجاهب ............. -٤۳١

 الىُابي  ص (  الؿُاس يج ( ال٨ٟغي  ب( الاحخماعيؤ( 

ت ؤمام الىخجاث الاوعوبُت و هظا ٌٗض ا-٤۳۳ ٖالها باإلاىاخهت م٘ ٢ام مدمض ٖلي بٛل٤ الاؾىا١ اإلاهٍغ

 الىالي الُمىح زُغا ٖلي ........... الٛغب و لهظا انبذ

 ب ـ الغؤؾمالُت الهىاُٖت في اوعوبا   ؤ ـ الاؾدثماعاث الاحىبُت صازل مهغ 

 ص ـ ال جىحض احابت صحُده  حـ ـ ٚؼو الاؾىا١ الاوعوبُت

بت  الضزىلُت التي ٧اهذ جٟغى ٖل -٤۳٤ ي اإلادانُل و اإلاخاحغ في الاؾىا١ ٢ام ؾُٗض باقا بالٛاء يٍغ

ت و هظا ٧ان ؾببا في .......  اإلاهٍغ

غ الخجاعة الضازلُت   ب ـ ج٣ُُض الخجاعة الضازلُت  ؤ ـ جدٍغ

اصة الٛالء صازل الاؾىا١ اصة الٗبء ٖلي الح٨ىمت  حـ ـ ٍػ  ص ـ ٍػ

اُٖت ٣ٞام با٢غاع بخىلي الخضًى اؾماُٖل الح٨م ٖمل ٖلي وي٘ بٌٗ الخُٛحراث في اإلال٨ُت الؼع -٤۳٥

 هٓام ........ ٖلي الاعاض ي الؼعاُٖت 

 ب ـ مل٨ُت الاو٢اٝ ؤ ـ مل٨ُت الاهخٟإ 

 ص ـ اإلال٨ُت الٟغصًت  حـ ـ الاو٢اٝ الاهلُت 

لم جل٣ي الهىاٖاث في مهغ اهخماما ٦بحرا مً حاهب والتهم و ل٨ً هٓغا  9Aفي مىخه٠ ال٣غن ا٫ -٤۳٦

 . اػصهغث بٌٗ الهىاٖاثبٌٗ الخُىعاث ......... لحضور

 ب . الث٣اُٞت ؤ ـ الاحخماُٖت

ت  ص ـ الؿُاؾُت  حـ ـ الٗؿ٨ٍغ

ت ا -٤۳۷ لُت و ل٨ً ٧ان مٗٓمها ..لخاهخم الخضًى اؾماٖل بالهىاٖه و زانت الهىاٖاث الخجهحًز  دٍى

 ب .نىاٖاث ز٣ُلت  نىاٖاث عصًئتؤ ـ 

 ص ـ نىاٖاث اؾتهال٦ُت  حـ ـ نىاٖاث اهخاحُت 
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ت و الازغي -٤۳۸ اهخم ؾُٗض باقا بالى٣ل واإلاىانالث لظل٪ اؾـ قغ٦خان للمالخه اخضاهما بدٍغ

 هُلُت و هظا اصي الى جيكُِ ...........

 ب ـ الخجاعة الضازلُت و الخاعحُت  ؤ ـ الخجاعه الضازلُت 

ت  حـ ـ الخجاعة الخاعحُت  ص ـ الاؾىا١ اإلاهٍغ

ت جازحرا ٖلي اإلاجخم٘ اإلاهغي و طل٪ بؿبب الخٛحراث التي ٧ان لىي٘ هٓام الاخخ٩اع و ٦ظل٪ ؾ٣ىَ-٤۳۹

 َغؤث ٖلي الجىاهب .......

 ب ـ الؿُاؾُت  ؤ ـ الا٢خهاصًت 

ت  ت  حـ ـ الحًاٍع  ص ـ الٗؿ٨ٍغ

خاولذ الضو٫ الاحىبُت الخٛلٛل في قئىن مهغ الضازلُت في ٖهض مدمض ٖلي جدذ ؾخاع اإلاهالح -٤٤١

 .و طل٪ مً زال٫....... اإلاكتر٦ت

 ب ـ مكغوٕ خٟغ ممغ مالحي ؤ ـ مٗاهضة بلُت  لُمان

ت لىضن حـ ـ صزى٫ الاؾدثماعاث الاحىبُت   ص ـ حؿٍى

٣اٞت في مىظ جىلي ؾُٗض باقا الح٨م اجب٘ ؾُاؾت حٗلُمُت اصث الي حٗم٤ُ اػصواحُت ال٨ٟغ  و الث-٤٤١

 مهغ و طل٪

 ب . الٛاء صًىان اإلاضاعؽ  ؤ ـ اػصًاص الازترا١ الاوعوبي 

 ص ـ اٚال١ بٌٗ اإلاضاعؽ ـ ـ جى٠٢ البٗثاث ح

 في الخٗلُم ًىحض ًٞ الخدٟحز و ٢ض اج٣ً الخضًى اؾماُٖل هظا الًٟ حُضا ٖىضما ٢ام ......-٤٤١

 ب .الاهخمام بخٗلُم البىاث  ؤ ـ الاهخمام بالخٗلُم الٟني

 ص ـ حصجُ٘ الخٗلُم الابخضاجي  حـ ـ الاهخمام با٢امت الحٟالث اإلاضعؾُت 

اهخم الخضًى اؾماُٖل باوكاء اإلاجام٘ و اإلاغا٦ؼ البدثُه والتي هضٞذ باالؾاؽ الي بث عوح -٤٤۳

 البدث الٗلمي 

 وكغ الث٣اٞه و الٗلىم مثل  ...........و 

 ب ـ حمُٗت اإلاٗاٝع ؤ ـ صاع ال٨خب

ت الاؾالمُت  حـ ـ الجمُٗت الجٛغاُٞت   ص ـ الجمُٗت الخحًر
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اصبُت و  ت الاؾالمُت في ٖهض الخضًى اؾماُٖل و ٧اهذ حمُٗت ٖلمُتجم اوكاء الجمُٗت الخحًر -٤٤٤

 بجاهب طل٪ ٧ان لها صواٞ٘ .......

 ب ـ ز٣اُٞه و ٖلمُت  ؤ ـ ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت 

 ص ـ ؾُاؾُت و احخماُٖت  حـ ـ ؾُاؾُت و صًيُه 

خا٦ُض ٖلي ان ؤعاص الخضًى اؾماُٖل مً اوكاء مجلـ قىعي الىىاب ان ٨ًىن مجغص واحهت و ال -٤٤٥

 ٨ًىن هى  وخضه مً ٌكٕغ ال٣ىاهحن وال ًىحض مً ٌكاع٦ه طل٪ ٣ٞام ب ........

ُان   ب ـ حٗل اإلاجلـ مىده مً الحا٦م  ؤ ـ الؿماح بترشح الٗمض و الٖا

ُان مً الترشح ت  و الهىاُٖت  حـ ـ خغمان اإلاخٗلمحن مً ٚحر الٖا  ص ـ الؿماح بترشح اصحاب اإلاهالح الخجاٍع

ً و ًخطح طل٪ مً زال٫ ازب-٤٤٦ ذ ٖباؽ باقا الاو٫ والي مهغ اهه لم ًخٗلم قِئا مً ججاعب الازٍغ

 .اٖماله في  

 ب . مجا٫ ال٣ًاء ؤ ـ اإلاجا٫ الٗؿ٨غي 

ـ حـ ـ اإلاجا٫ الا٢خهاصي  ص ـ مكغوٕ ٢ىاة الؿَى

ىُت وطل٪ مً زال٫ ...-٤٤۷  ...ٖمل ؾُٗض باقا ٖلي الٗىاًت بالجِل و ان ًغص الُه نبٛخه الَى

 ُت ال٣ًاء ٖلي الخٟغ٢ه الاحخماٖب . ؤ ـ اعؾا٫ البٗثاث الحغبُه للخاعج

 ص ـ الاهخمام باالؾُى٫ و ججضًضة  حـ ـ جد٤ُ٣ الاهخهاعاث الخاعحُت 

ٖلي الظًً اصزلىا مٓاهغ الخدضًث صازل البالص في  مً ا٦ثر زلٟاء مدمض ٌٗض الخضًى اؾماُٖل-٤٤۸

ت  ٧اٞت اإلاجاالث وزانت الجِل و ٌٗض  لظل٪ ٢ام ب...صازل الجِل هى او٫ مً اهخم بالكئىن اإلاٗىٍى

ت  ت باالؾ٨ىضٍع  ب ـ اعؾا٫ البٗثاث الحغبُت للخاعج  ؤ ـ ججضًض اإلاضعؾت البدٍغ

ت  حـ ـ جغحمت ال٨خب الاحىبُت في مجا٫ الحغب  ص ـ انضاع صحُٟخحن للكئىن الٗؿ٨ٍغ

 ض .......بضؤ ْهىعالصح٠ الاحىبُت في مهغ في ٖه -٤٤۹

 ب ـ ؾُٗض باقا  ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ الخضًى جى٤ُٞ حـ ـ الخضًى اؾماُٖل 

 مهغ في ٖهض اؾماُٖل ........ اخض مٓاهغ الخضزل الاحىبي في -٤٥١

 ب ـ اإلاد٨مت اإلاسخلُت  ؤ ـ ٢ىمؿُىن مهغ

 ص ـ مجلـ الىٓاع حـ ـ مجلـ الخجاعة 
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 ص ..........اهخم بالىىاحي الٗلمُت و الث٣اُٞت للجىى -٤٥١

 ب . الخضًى اؾماُٖل  ؤ ـ مدمض ٖلي

 ص ـ ؾٗض باقا حـ ـ الخضًى جى٤ُٞ

ش اإلاٗانغ و ل٨ً ْهغ جإزحر الٗىإلات الاحخماعي مب٨غا في مهغ في ٖهض ...... -٤٥١  ْهغث الٗىإلاه في الخاٍع

 ب .ٖباؽ باقا ؤ ـ ؾُٗض باقا 

 ص ـ الخضًى جى٤ُٞ  حـ ـ الخضًى اؾماُٖل 

 ث ٢ىاهحن الخجىُض التى اصزلها ؾُٗض في الخىُٓم الٗؿ٨غي اإلاهغي الى ..........ؤص-٤٥۳

ت–ب    ج٣لُل ْاهغة الخمغص صازل الجِل–ؤ اصة ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ     ٍػ

 جد٤ُ٣ الٗضالت الاحخماُٖت -ص  جد٤ُ٣ مُالب ٞئىٍت-ج

ت اإلاسخلُت و -٤٥۳ ت هٓامُت بضال مً الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ ل٨ً ٖاص الخجىُض اوكإ مدمض ٖلى ٢ىة ٖؿ٨ٍغ

 مسخلُا مغة ازغي في ٖهغ ..............

  ؾُٗضب(   ٖباؽؤ( 

  جى٤ُٞص (   اؾماُٖل ج (

هخج  –في يىء الٗباعة الؿاب٣ت احب  –) اٖاص اؾماُٖل الى اطهان اوعوبا ٖهغ مدمض ٖلى ( -٤٥٤

 ًٖ مكغوٖاث الخىمُت الظاجُت للمجخم٘ اإلاهغي ٖهض اؾماُٖل ................. 

ش البالص–ؤ  ازاعة الغؤي الٗام الاوعوبى–ب   اهتهاء ٞترة اهخ٣الُت في جاٍع

 جد٤ُ٣ الٗضالت الاحخماُٖت -ص ج٣لو اإلاهالح الاوعبُت  -ج

هغ طل٪ في ........... ;?@9خغم ٞغمان -٤٥٥  اؾخ٣ال٫ مهغ الا٢خهاصي ْو

ت–ب   ٖضم ٣ٖض اإلاٗاهضاث الخانت بالجماع٥–ؤ ت الؿىٍى  يغوعة صٞ٘ الجٍؼ

 خغمانها مً قئىن يبِ الجالُاث الاحىبُت -ص ٖضم الخمثُل الضبلىماس ى  -ج

٣ي اصي الى .........-٤٥٦  خغم مهغ ٖلى وكغ الؿالم الاحخماعى في مى٣ُت ال٣غن الاٍٞغ

ت–ب  جدملها اٖباء مالُت–ؤ ت مهٍغ  وحىص خامُاث ٖؿ٨ٍغ

 ا٢امت نهًت ا٢خهاصًت -ص  اعؾا٫ ٖلماء مً ألاػهغ -ج

 ن هضٝ اؾماُٖل مً يم عواٞض الىُل مً اإلاىب٘ للمهب يمً هُا١ امبراَىعٍخه ..............٧ا-٤٥۷

ت–ؤ بخه الاؾخٗماٍع     خماًت الامً ال٣ىمى –ب    جد٤ُ٣ ٚع

 جإمحن اإلاجا٫ الحُىي  -ص  اؾخ٨ما٫ مكغوٕ حضه مدمض ٖلى-ج
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٧ان  <=@B9  ;=@9ٖامى  اقترا٥ مهغ في خغب ال٣ىم بحن عوؾُا و الضولت الٗثماهُت ما بحن-٤٥۸

 هدُجت ٫ ...........

 م9>@9ب ـ ٞغمان  ؤ ـ مٗاهضة لىضن 

 ص ـ نلح ٦ىجاهُت  حـ ـ ؾ٣ىٍ الاخخ٩اع

 حكابت ٖهغ ٖباؽ باقا و ؾُٗض باقا والخضًى اؾماُٖل في اػصهاع ....... -٤٥۹

ت   ب ـ الهىاٖاث الحغبُت  ؤ ـ الهىاٖاث الخجهحًز

لُت   ص ـ ٧ل ما ؾب٤ حـ ـ الهىاٖاث الخدٍى

 ٧ان مً الاهضاٝ الغثِؿُت إلاكغوٕ اوكاء ٢ىاة الؿىَـ هى ........ -٤٦١

 ب ـ زضمت اهضاٝ الثىعة الهىاُٖت  ؤ ـ حصجُ٘ خغ٦ت الاؾدثماع الاوعوبي

٤ الخجاعي ال٣ضًم  ت  حـ ـ اخُاء الٍُغ ت الضًىن اإلاهٍغ  ص ـ حؿٍى

ـ و ْهغث مً جُىعاث جىُٟظه ٧ان مدمضٖلي باقا ًمخل٪ هٓغة زا٢بت ًٖ مك -٤٦١ غوٕ ٢ىاة الؿَى

 خُث اهه 

ت   ب . حؿهُل الخجاعة بحن اإلاكغ١ و اإلاٛغب ؤ ـ شج٘ ٖلي اػصهاع الخجاعة اإلاهٍغ

 ص ـ خضة الاػمت اإلاالُت  حـ ـ ي٠ٗ الاعاصة الؿُاؾُت

 قهض ٖهغ اؾماُٖل اهخماما بالٛا بالخٗلُم و ًغح٘ طل٪ الي ...... -٤٦١

 ب .جإزغ اؾماُٖل بدُاجه في اوعوبا  ل بجضه مدمض ٖليؤ ـ جإزغ اؾماُٖ

اصة اإلاضاعؽ الاحىبُت  حـ ـ ج٣لو البٗثاث الي اوعوبا   ص ـ ٍػ

ت في مهغ ٞٗمل ٖلي...........-٤٦۳  لم ٌؿدؿلم الخضًى اؾماُٖل للحغ٦ت الخبكحًر

 ب ـ الاهخمام بخٗلُم البىاث  ؤ ـ جاؾِـ صاع ال٨خب

 ص ـ اوكاءالجمُٗت الجٛغاُٞت  ًت الاؾالمُت حـ ـ اوكاء الجمُٗت الخحر 

ً التي اوكإها مدمض ٖلي في ٖهض ٖباؽ و ؾُٗض باقا ب.......... -٤٦٤  جإزغث الضواٍو

 ب ـ جى٠٢ خغ٦ت الخىمُت الظاجُت  ؤ ـ ؾُاؾت الح٨م اإلاُل٤

 ص ـ الاػمت اإلاالُت  حـ ـ ؾ٣ىٍ الاخخ٩اع

 وعوبُحن في همِ الحُاة و ًغح٘ طل٪ الى .......خضور مُل ٖام للمجخم٘ اإلاهغي إلادا٧اة الا -٤٦٥

 ب ـ النهًه الخٗلُمُت و الث٣اُٞت  ؤ ـ صزى٫ الاؾدثماعاث الاحىبُت 

 ص ـ وحىص مٓاهغ اإلاضهُت الحضًثه  ٖىصة اًٖاء البٗثاث حـ ـ 
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 لم ٨ًً مجلـ قىعي الىىاب الظي اوكإه اؾماُٖل مجالؿا هُابُا و ًغح٘ طل٪ الي.......... -٤٦٦

 ب . ا٢خهغ خ٤ الترقُذ ٖلي ٞئاث احخماُٖت مُٗىت  ؤ ـ ان اإلاجلـ ٧ان مىده مً الحا٦م 

اصة الخضزل الاحىبي  ص ـ ٚحر طل٪  حـ ـ ٍػ

 اٖخماص اؾماُٖل ٖلي الخبرة الٟغوؿُت حٗلخه ًدكابت م٘ مدمض ٖلي في اهخماماجه ب ......... -٤٦۷

ت  ؤ ـ الخٗلُم   ب .ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 ص ـ البىاء الا٢خهاصي ال٣ًاجي حـ ـ الىٓام

 ٧اهذ الجىضًت حٗخبر هىٖا مً اهىإ الخٟغ٢ه الاحخماُٖت في ٖهض ...........-٤٦۸

 ب ـ اؾماُٖل باقا ؤ ـ ؾُٗض باقا 

 ص ـ الخضًى جى٤ُٞ  حـ ـ مدمض ٖلي باقا 

 جُىعث الؿلُت ال٣ًاثُت في ٖهض ؾُٗض باقا و ٧ان طل٪ مً زال٫ اوكاثه.......-٤٦۹

 ب ـ مجلـ الاخ٩ام  ؤ ـ ٢ىمؿُىن مهغ

ُت   ص ـ حمُٗت الح٣اهُت  حـ ـ اإلادا٦م الكٖغ

 ْهغث بٌٗ الازاع الؿلبُت ٖلي الخىُٓم الٗؿ٨غي اإلاهغي و زانت بٗض ٖهض ........-٤۷١

 ب ـ ؾُٗض باقا  ؤ ـ الخضًى اؾماُٖل 

 ص ـ مدمض ٖلي حـ ـ ٖباؽ باقا 

ت ٖام ٢اهىن اإلا٣ابلت مً اهم ال٣ىاه-٤۷١ م ل٨ُىن خال إلاك٩لت 9?@9حن التي انضعتها الح٨ىمه اإلاهٍغ

 الضًىن و ل٨ً في الى٢ذ هٟؿت ٧ان لهظا ال٣اهىن ازغا في ..........

بت الضزىلُت   ب . جازغ  و حمىص اؾالُب الؼعاٖت ؤ ـ الٛاء يٍغ

اصة الاهخاج الؼعاعي   ص ـ ٞخذ باب الخضزل الاحىبي حـ ـ ٍػ

 لباب اإلاٟخىح في اإلاجاالث الا٢خهاصًت ٧ان له ا٦بر الازغ في بغوػ ......باَال١ ؾُاؾت ا -٤۷١

ُان   ب .ٖما٫ الهىاٖت  ؤ ـ َب٣ت الٖا

ماء البضو  جي اإلاضاعؽ الٗلُا  حـ ـ ٖػ  ص ـ زٍغ

 اٖخمض الخضًى اؾماُٖل في بىاء حِل هٓامي ٖلي الخبراث ........... -٤۷۳

ت  الغوؾُت   ب ـ ؤ ـ الاهجلحًز

 ص ـ الٟغوؿُت ر٦ُت حـ ـ الت
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ٌ الضو٫ الاوعوبُت لىحىص مدمض ٖلي في مهغ و ْهغ  -٤۷٤ ٧اهذ الهىاٖت الاوعوبُت مً اؾباب ٞع

 صوع الهىاٖت في ؾعي الضو٫ الاوعوبُت للخسلو مً مدمض ٖلي واضحا في ..........

ت لىضن   م;;@9ب ـ مٗاهضة ًىلُى  م 8>@9ؤ ـ حؿٍى

 م@;@9ُت لُمان ص ـ مٗاهضة بل م9>@9حـ ـ ٞغماوي 

 ؾ٣ىٍ الاخخ٩اع الي اػصهاع اإلادانُل ........ ؾاٖضة الٓغوٝ الضولُت بٗض -٤۷٥

ت  ؤ ـ الهُُٟه   ب ـ الكخٍى

ت  ت  حـ ـ الؿ٨ٍغ  ص ـ الهُُٟه والكخٍى

 م بك٩ل ٚحر مباقغ ٖلي اخىا٫ مهغ في اإلاجا٫ ..........9Aازغث عوؾُا في مىخه٠ ال٣غن ا٫-٤۷٦

 الؼعاٖت ب .  ؤ ـ الخٗلُم 

 ص ـ الخجاعة  حـ ـ الهىاٖت 

 ٧اهذ الٛاًت ألاؾمي للخضًىي بؾماُٖل مً اؾخهضاع الٟغماهاث الؿلُاهُت ..............  -٤۷۷

 ا٢خهاع الح٨م في ا٦بر ؤبىاثه–ب  حُٛحر وي٘ مهغ الؿُاس ي–ؤ

ت ا -ص الح٤ في ٣ٖض اإلاٗاهضاث الا٢خهاصًت  -ج ٘ ال٣ُىص ًٖ ال٣ىه الٗؿ٨ٍغ ت ٞع  إلاهٍغ

مى٠٢ مهغ اإلاالي هدُجت زُت الخضًىي اؾماُٖل في جىؾُ٘ هُا١ اؾخ٣الله بد٨م  جضهىع  -٤۷۸

 البالص مً زال٫.............

ت  –ؤ ت الؿىٍى ٘ الجٍؼ  جىَُض ٖال٢خه بالضو٫ ألاوعوبُت   –ب  ؾُٗه لٞغ

ُض ٖال٢خه بالؿلُان الٗثماوي -ج  جى٠٢ مكغوٖاجالخىمُت الظاجُت بمهغ -ص جَى

 اهاث الؿلُاهُت هي..٧اهذ الىدُجت النهاثُت إلاؿاعي الهضعالآٖم )ٞااص باقا( ألؾخهضاع الٟغم -٤۷۹

 مىذ الغجب الؿُاؾُت في مهغ ختي الغجبت الثاهُت ب(  ُٖل خ٤ ألاؾخضاهت مىذ اؾماؤ( 

 جمخ٘ بؾماُٖل بةصاعة الكئىن  ج (
ً
 و زاعحُا

ً
باء اإلاالُه ٖلي الحص (  صازلُا اصة ألٖا ت ٍػ  ٨ىمت اإلاهٍغ

هه م هى البضاًت الح٣ُ٣ُت إلاؿاعي الخضًىي اؾماُٖل ألاؾخ٣اللُت أل ۱۸۷۷ٌٗخبر ٞغمان ماًى  -٤۸١

 جًمً الح٤ في .

ت  ؤ(  ت اإلاهٍغ غ ال٣ضعه الٗؿ٨ٍغ  حٗل وعازت الح٨م أل٦بر ؤبىاء مدمض ٖلي  ب(  جٍُى

    مىذ الغجب اإلاضهُت والؿُاؾُتص (  يغب الى٣ىص بةؾً الؿلُان ج (
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 ...........م .?<@9جغجب ٖلي حُٛحر الل٣ب الؿُاس ي إلؾماُٖل ٖام -٤۸١

ت –ب  جمخ٘ بؾماُٖل بد٤ الخمثُل الضبلىماس ي  –ؤ اصة ؾلُت الح٨ىمت اإلاهٍغ  ٍػ

ض و الجماع٥ و ألاؾخضاهت   -ص جد٨م بؾماُٖل في الكئىن ال٣ًاثُت لألحاهب -ج ت ٣ٖض مٗاهضاث البًر  خٍغ

 اإلاالُت ألا٢خهاصًت ؾىاء في ؾبُٗيُاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ هدُجت ............اػصاصث ألاخىا٫ -٤۸١

 بضء ج٤ًٟ الاؾدثماعاث ألاحىبُت بلي مهغ ب(  اعؾا٫ ؾُٟىت ملُئه بالهضاًا لللؿلُان الٗثماوي ؤ(

 جىؾُ٘ الىٟىط الؿُاس ي و الٗؿ٨غي الخاعجي إلاهغص (  ٖثماوي  ال٠ حىُت 8<صٞ٘ اؾماُٖل ج ( 

 ًىي اؾماُٖل بهضٝ .........ي اؾخٛال٫ ألاػمت اإلاالُت يض الخضذ الضو٫ ألاوعوبُت بلاججه-٤۸۳

٣ُا ب( ب٣ًاٝ خغ٦ت الخ٣ضم الٗؿ٨غي اإلاهغي في الخاعج ؤ(  ب٣ًاٝ تهضًض اؾماُٖل إلاهالحها ُٞىؾِ ؤٍٞغ

 مؿاٖضة الحبكت يض جىؾٗاث اؾماُٖل ص (   بٖاصة ؤمىا٫ الضًىن التي ا٢تريها اؾمُٗل ج (

 م بلي .............:?@9ُٖل ٖلي ٞغمان خهى٫ الخضًىي اؾماؤصي   -٤۸٤

 جد٤ُ٣ ألاؾخ٣ال٫ اإلاالي إلاهغ –ب  اؾخ٣غاع اخىا٫ مهغ الؿُاؾُت   –ؤ

 حصجُ٘ الإلؾدثماعاث ألاحىبُت في مهغ-ص اؾخ٣غاع اخىا٫ مهغ الا٢خهاصًت  -ج

٣ي ............٧ان هضٝ الخضًىي اؾماُٖل مً ب٢امت نهًت ٖمغاهُت في ال٣ -٤۸٥  غن ؤلاٍٞغ

٣ي–ب  الٓهىعؤمام ألاوعوبُحن بالغحل اإلاخدًغ –ؤ  مىاٞؿت الضو٫ ألاوعوبُت في الكغ١ ؤلاٍٞغ

  -ج
ً
 بلٛاء ججاعة الغ٤ُ٢ في جل٪ اإلاىا٤َ  -ص خماًت البٗض ألاؾتراجُجي إلاهغ حىىبا

٣ُا بنها حاءث  -٤۸٥ مهغ حٗاوي  في و٢ذ ٧اهذجغح٘ زُىعة جىؾٗاث الخضًىي اؾماُٖل في قغ١ ؤٍٞغ

 ...............ُٞه مً 

 الهغاٖاث الضازلُت  –ب        ألاػمتاإلاالُت   –ؤ

 الهُمىت الٗثماهُت  -ص جى٠٢ الخىمُت  -ج

 اجب٘ الخضًىي اؾماُٖل زال٫ مداوالجه لألؾخ٣ال٫ ًٖ الضولت الٗثماهُت اؾلىب.............. -٤۸٦

ُب و الترهُب ؤ(   غاث الؿُاؾُت اإلااام ب( التٚر

 و الخىا٤ٞ الخ٣اعب ص ( الهضام الٗؿ٨غي  ( ج

ت بوٗ -٤۸۷ ٣ي مً ؤلاصاعه اإلاهٍغ  ٨ـ اسجابُا ٖلي اإلاجاالث .......جىٞحر الحماًت و ألامً في ال٣غن ؤلاٍٞغ

ت و الٗمغاهُت ؤ(   الٗمغاهُت و الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت  ب( الصحُت و الٗؿ٨ٍغ

ت و الضًيؿت و الا٢خهاصًت  ج (  الاحخماُٖت و الضًيُت و الث٣اُٞت   ص ( الٗؿ٨ٍغ

 



 

 

 

57  

 
82110880820 

57 

 

 

 جضزلذ الضو٫ ألاحىبُت إلاى٘ ْهىع مدمضٖلي آزغ في ٖهض اؾماُٖل هدُجت .......... -٤۸۸

٣ي  -ؤ ٣ي–ب  الهغإ الاؾخٗماعي في ال٣غن الاٍٞغ  الضوع الحًاعي إلاهغفي ال٣غن ؤلاٍٞغ

 الخىمُت التي بضؤها اؾماُٖل  مكغوٖاث -ص مداوالث بؾماُٖل ألاؾخ٣ال٫ ًٖ الؿلُه الٗثماهُت  -ج

 ( ................................................ₓ( ؤو ٖالمت )√ي٘ ٖالمت)

 ( )  8>@9انبدذ ٢ىاث مهغ في زضمت الؿلُان بٗض مٗاهضة -٤۸۹

غماوى  8>@9اهدؿاع هٟىط مهغ وج٣لو خضوصها بٗض مٗاهضة لىضن -٤۹١ ٧ان له  9>@9ٞو

 م الٗؿ٨غي في ٖهض ٖباؽ وؾُٗض آزاع ؾلبُت ٖلى الخىُٓ

( ) 

٧ان للؿلُان الٗثماوى الح٤ في انضاع ٞغمان جىلُت الح٩ام في مهغ ٢بل الحغب -٤۹١

 الٗاإلاُت ألاولى 

( ) 

ت ٞغى مٗاهضاث -٤۹١ ٌ مدمض ٖلى الالتزام بخٗهضاث الضولت الٗثماهُت الخجاٍع هخج ًٖ ٞع

 ؾُاؾُت ٖلى مدمض ٖلى

( ) 

ت الا٢خهاصًت في الؼعاٖت مىخه٠ ال٣غن الـ  هخج ًٖ ؾُاصة مىار-٤۹۳ بىاء ال٣ىة   9Aالحٍغ

ت   الظاجُت اإلاهٍغ

( ) 

 ( ) م الخضزل الاحىبى في قئىن الؼعاٖت  9?@9هخج ًٖ جُب٤ُ ٢اهىن اإلا٣ابلت في مهغ -٤۹۳

 ( ) جىؾُ٘ خ٣ى١ اإلال٨ُت الؼعاُٖت اصي الى ؾ٣ىٍ هٓام الالتزام -٤۹٤

 ( ) الاخخ٩اع ومل٨ُت الاعى الؼعاُٖت في مهغهىا٥ اعجباٍ بحن ؾ٣ىٍ -٤۹٥

ىن في ٖهغ اؾماُٖل-٤۹٦  ( ) اؾخ٣غ اإلاؼاٖع

 ( ) جدؿً الاهخاج الؼعاعى في ٖهض الخضًىي اؾماُٖل-٤۹۷

 ( ) ٢ىة الضولت الٗثماهُت ;=@9اْهغث الحغب الغوؾُت التر٦ُت -٤۹۸

 ( ) دمض ٖلى اٚل٣ذ مٗٓم مهاو٘ الضولت وجغاح٘ الاهخاج في ٖهض زلٟاء م-٤۹۹

 ( ) ازغث ؾُاؾت الباب اإلاٟخىح ٖلى َىاث٠ الحٝغ -٥١١

 ( ) هىا٥ ٖال٢ت بحن خغب ال٣غم والهىاٖاث الحغبُت في مهغ -٥١١

 

 

 

 


